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  الفصل ا�ول
  مختارون من العالم

  )١٦: ١٥يو " (أَنَا اْخَتْرُتُكمْ  "
بالنسبة Bو-د هللا، تحمل ھذه الكلمات معني متميزاً 

آه يا رب، : "اركاً، وينبغي أن تكون الص4ة اليومية لكل مناومب
قعة في حياتي، ليس ريد أن تصبح ھذه الكلمات حقيقة واأ

إذا كنا حقاً مختاري هللا،  ".ليومي فقط، بل أيضاً لكل يوم
فمھما كانت مشاكلنا أو الصعوبات التي تواجھنا، علينا أن 

كلنا لدينا مشاكل، . نعلم أن هللا يدبر ح4ً لھا بكل تأكيد
وسواء كنا متمتعين بالخ4ص أم -، مبتدئين في اVيمان أم 
متقدمين، نامين روحياً أم غير نامين، ناضجين روحياً أم -، 
فكلنا سوف تستمر معه المشاكل من نوع أو آخر حتى آخر 

وليس لدينا وعد بأنه إذا اتكلنا على . يوم لحياتنا على اBرض
ن كل المشك4ت والصعوبات التي الرب، فسوف نتحرر م

لكن بالحري قد تتزايد المشك4ت وتتعاظم . تواجھنا
: لكنني أعتقد أن على أي حال بأن ھذه الكلمات. الصعوبات

تحمل في طياتھا إجابة هللا لكل  )١٦: ١٥يو " (أَنَا اْخَتْرُتُكمْ  "
لنا عندما ندرك أن  من ضمان يا لھا من تعزية ويا له. واحد منا

وبالرغم من أن هللا يعرف ما نحن عليه من . ب قد اختارناالر
فساد داخلي، ونجاسة، وعجز، وقصور، وأننا قصرنا في بلوغ 
الھدف وأحزنا روحه، ورغم أنه يعرف كل ھذا بأكثر مما يعرفه 
جيراننا وأصحابنا، مع ذلك فھو يقول ھذه الكلمات لنا نحن 

  .كريمالذين افتدينا، واشترينا، وتطھرنا بدمه ال
  )١٩: ١٥يو " (أَنَا اْخَتْرُتُكْم ِمَن اْلَعالَمِ "
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في . ھذه الكلمات موجھة Bولئك الذين اختارھم الرب
الرسالة إلى أفسس يستخدم الرسول بولس سبعة ألقاب 

، " جسده"، " الكنيسة"فقد دعاھم . ليصف بھا شعب هللا
 أو عمل هللا"، " عائلة هللا أو أھل بيت هللا"، " اVنسان الجديد

لكن لماذا ". عروس المسيح"، " ھيكل مقدس"، " صناعته
َوأَْخَضَع ٢٢" "الكنيسة "يدعو الرسول شعب هللا بھذا ا-سم 

ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت َقَدَمْيِه، َوإِيَّاُه َجَعَل َرْأًسا َفْوَق ُكّلِ َشْيٍء 
في اليونانية لھا " كنيسة"الكلمة .. ؟) ٢٢: ١أف " (لِْلَكنِيَسةِ 

، ١٦: ١٥يو (عندما فاه الرب بھذه الكلمات في . ى خاصمعن
، فإن ھذا يعني على وجه "أَنَا اْخَتْرُتُكْم ِمَن اْلَعالَمِ "): ١٩

والكلمة المستعملة ". أنا جمعتكم من العالم: "التحقيق
اخترتكم كما أنا "إنھا - تعني مجرد القول . كلمة قوية جداً 

ملھا الرب ھنا تعني يستع إن الكلمة التي" أختار صديقاً 
وبعبارة أخرى . مما يتطلب استخدام القوة" يقتلع" أو" يجذب"

فقد كان على ربنا أن يستخدم كل قوته المقتدرة حتى 
ة مھذا ھو المعنى اليوناني للكلمة المترج. يجذبنا من العالم

  .في اللغة اVنجليزية" كنيسة"
 وينطبق ،ذلك أن العالم أشبه بمستنقع أو أرض موحلة

". ِطيِن اْلَحْمأَةِ " : بأنه) ٢: ٤٠مز (عليه الوصف الوارد في 
ومحاو-ت اVنسان الخ4ص منه بالمجھودات الذاتية لن تسفر 

وھذه . إ- عن المزيد من التورط والغوص أكثر في ھذا الوحل
حالة اVنسان الخاطئ الذي بحسب كلمة هللا، يتحرك بل 

ھناك . ھذه الحياةيغوص في طين الحمأة أثناء مسيرته في 
وقت في حياة كل إنسان يشعر فيه باBسى لحياة الخطية 
التي يعيشھا، وقد يأتي ھذا الوقت في سن الشباب، أو في 

ابتداء من : "الكھولة، أو في سن الشيخوخة، فيقرر قائ4ً 
. الغد، سوف أبذل كل ما في وسعي Bغير أسلوب حياتي

إنه - يتقدم ! سفاه لكن واأ". فضلألقد صممت أن أحيا حياة 
ازدادت حالته ردأ، وكلما ضاعف من محاو-ته، اBإ- إلى 
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إذا لجأ إلى  سوءاً، Bن ھذه ھي طبيعة اVنسان، وحتى
يجد أنھم  ا/خرين وطلب العون منھم Vص4ح حاله، فسوف

ھم أيضاً ب4 نفع، وأنھم سوف يغوصون أكثر فأكثر في طين 
. مجھودات بشرية للخ4ص منهمأة، الذي - تفلح معه أية حال

إن الرب يسوع المسيح وحده ھو القادر على أن يجذب 
لقد أتى إلى ھذه . البشر بعيداً خارج طين حمأة الخطية

وبھذا المعنى يستخدم المسيح . اBرض ليحقق ھذا القصد
وصفاً Bولئك الذين تم جذبھم، أو شدھم، " كنيسة"الكلمة 

ظھر في حياتنا الدليل على وقبلما يمكن أن ي. أو اختيارھم
اختياره لنا، -بد أن يكون قد سبق لنا اختبار قوته الجاذبة 

ھل لك  ؟وا/ن ھل أنت واحد من الذين اختارھم الرب. ھذه
لقد اختارني الرب "اليقين الداخلي الذي يمكنك من أن نقول 

؟ ھل تستطيع أن تقرر أن لديك الدليل على ذلك في "يسوع
كنك أن تفھم أنك واحد من الذين اختارھم حياتك؟ وقبلما يم

إن كل ما تراه عيناك " العالم" ينبغي أن تعرف معنى الكلمة
َماُء ٣٥"ا/ن على ھذه اBرض سوف يزول عما قريب  اَلسَّ

وسوف ). ٣٥: ٢٤مت " (َواBَْرُض تَُزو-َِن َولكِنَّ َك4َِمي -َ يَُزولُ 
َمرًَّة «َفَقْوُلُه ٢٧"تبقى عندئذ تلك ا-شياء التي - تتزعزع 

 تَْغيِيرِ اBَْشيَاِء اْلُمَتَزْعِزَعِة َكَمْصُنوَعٍة، لَِكيْ يَُدلُّ َعلَى » أَْيًضا
إن ذلك الشيء الذي ). ٢٧: ١٢عب " (تَْبَقى الَّتِي -َ تََتَزْعَزعُ 

". العالم: "يسميه الكتاب سوف يزول ويمضي ھو الذي
ھناك أشياء فالشمس، والقمر، والنجوم سوف تمضي، لكن 

َملَُكوتًا -َ  "لقد اختارنا الرب بقصد أن يحضرنا إلى . لن تزول
فإذا كنت واحداً من الذين اختارھم ). ٢٨: ١٢عب " (يََتَزْعَزعُ 

الرب يسوع المسيح، فكم يا تُرى تملك من تلك اBشياء التي 
لن تتزعزع، وليس كم تملك من تلك التي سوف تمضي 

كم من المال تملك في البنوك، أو كم وتزول؟ - نريد أن نعرف 
من العقار تحت يدك، أو أية أشياء من ھذا القبيل، و- حتى 

فالمعلومات الكتابية، . مقدار المعلومات الكتابية التي لديك
. بالرغم من أنھا قد تكون جيدة إ- أنھا سرعان ما تنسى
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و- نقدر أن نستمر  لى اBبد،وأعمالنا الحسنة لن تستمر إ
، فطبيعتنا تتغير مع استمرار الحياة، ةين إلى النھايصالح

وجميعنا مملوءون ضعفاً، ونحن نبدد أوقاتنا وطاقاتنا في 
لكن عندما ندرك أن الرب قد اختارنا، فإننا . اBشياء الزائلة

ندرك أيضاً أن ھذا العالم الذي نعيش فيه ھو وقتي وعابر، 
وسوف . وليس فيه شيء يمكنه أن يمنحنا سعادة حقيقية

تبدو لنا اBشياء التي في ھذا العالم كطين الحمأة الذي - 
يقول الرب يسوع . يمكن إ- أن نغوص فيه أكثر فأكثر

تي لقد أ. )١٩: ١٥يو " (أَنَا اْخَتْرتُُكْم ِمَن اْلَعالَمِ ": المسيح
بنا خارجاً اBرضية، وليجذ المسيح لينقذنا من جاذبية اBشياء

Bأسفل ء التي يمكن أن تسحبنا إلىشيابعيداً عن تلك ا، 
- ترفضه إذاً و- تلتصق . وليعطينا عوضاً عنھا غنى - يزول

  .بتلك اBشياء التي سوف تزول
أنا اخترتكم من العالم Bجعل : واBكثر من ھذا يقول الرب

وھذه الكلمات ليس مقصوداً ). ١٥: ١٥يو " (أَِحبَّاءَ  : "منكم 
لكن ھذا الك4م موجه . لم إليھمبھا فقط الذين كان الرب يتك

أنا اخترتكم من العالم : فالرب يسوع يقول. يضاً ألك ولي أنا 
ھذه الكلمات يفھمھا فقط أولئك ". أَِحبَّاءَ  : "Bجعل منكم 

الذين حصلوا على حياة إلھية، إذ كيف يتسنى للخاطئ 
ويقول ! ن يصبح صديقاً �؟أالذي يعيش في الخطية والظ4م 

 :١٥يو " (نِي أَْعلَْمُتُكْم بُِكّلِ َما َسِمْعُتُه ِمْن أَبِيBَ  " :الرب
كله أننا أحباء الرب يسوع  م، وبإمكاننا أن نثبت للعال)١٥

المسيح Bن تلك الحقائق واBسرار التي أخفيت حتى عن 
  . م4ئكة السماء أصبحت تعلن لنا يوماً فيوماً 

حالما نبدأ فھذه اBشياء يعلمھا إيانا الرب يسوع المسيح 
في السير مع هللا ونتعلم الحديث معه ونتلقى منه كل يوم 

إن مثل ھذه اBمور - نأخذھا من إنسان، و- . شيئاً جديداً 
نقرأ . يعلمھا إيانا مدرس في مدرسة أو أستاذ في جامعة

فِي ذلَِك اْلَوْقِت أََجاَب يَُسوُع ٢٥): "٢٧ – ٢٥: ١١مت (في 
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َماِء َواBَْرضِ، Bَنََّك أَْخَفْيَت أَْحَمُدَك أَيُّ «: َوَقالَ  َھا ا/ُب َربُّ السَّ
نََعْم أَيَُّھا ٢٦. ھِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلُفَھَماِء َوأَْعلَْنَتَھا لِ�َْطَفالِ 

ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُدفَِع ٢٧. ا/ُب، Bَْن ھَكَذا َصاَرتِ اْلَمَسرَُّة أََماَمكَ 
َحٌد يَْعرُِف ا-ْبَن إِ-َّ ا/ُب، َو-َ أََحٌد يَْعرُِف إِلَيَّ ِمْن أَبِي، َولَْيَس أَ 

مت (، وأيضاً في " ا/َب إِ-َّ ا-ْبُن َوَمْن أََراَد ا-ْبُن أَْن ُيْعِلَن لَهُ 
طُوبَى لََك يَا ِسْمَعاُن «:َفأَجاَب يَُسوُع َوَقاَل لَهُ ١٧) : "١٧: ١٦

فِي لََك، لكِنَّ أَبِي الَِّذي  ْبَن ُيونَا، إِنَّ لَْحًما َوَدًما لَْم ُيْعلِنْ 
َماَواتِ  يسوع المسيح لمدة ث4ث  الرب عن رجل رافق". السَّ

ى معجزات كثيرة يصنعھا، كما سمعه أيضاً وھو سنوات، ورأ
يعظ الجموع، وكان يمكنه بناء على ذلك أن يقول للرب يسوع 

أنا أعرف كل شيء عنك، فقد عشت : "المسيح بكل أمانة
يك، وأكلت وشربت معك، وأقمت معك تحت معك، وتحدثت إل

 :لكن الرب يسوع المسيح كشف له السر قائ4ً ! سقف واحد
سمعان، أنت لم تعرفني بطريقة بشرية لكن أبي الذي في 

  .السموات ھو الذي أعلم لك
وعندما تسري في كيانك حياة هللا ذاتھا، سوف تستطيع 

تدفق فّي ا/ن أنا أعرف الرب، Bن حياته ذاتھا ت: أن تقول
بي إلى إع4ن  يعلى الدوام وبفيض، وھذه الحياة تأت

وھو قد يعاقبني ويؤدبني، ومع ذلك فأنا . مشيئته وقصده
أعلم بأنه قد اختارني إلى اBبد، وليس لبضعة أيام فقط كما 

وعلى سبيل . يفعل العالم عندما يختار الذين يفضلھم
حبھا للدرجة المثال، فقد يتزوج شاب بفتاة Bنه يعتقد أنه ي

التي - يستطيع فيھا أن يعيش بدونھا، ومع ذلك فإنه بعد 
يه من أاVنسان يغير ر. شھور قليلة قد يندم على زواجه منھا

فعندما . طريقته هوقت /خر، لكن هللا ليس ھكذا وليست ھذ
فإنه يختار ل�بدية، وحتى بالرغم من أننا قد يختار هللا، 

لقد  .تياره لنا لن يتغير أبداً ونسبب له الحزن، فإن اخ نفشل
وھو قد اختارنا لقصد، وھو يعرف كيف يجعلنا . اختارنا هللا

أَْنَت «: َوَقاَل لِي٣) "٣: ٤٩إش (في . نتواءم مع ھذا القصد
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دُ  اضطر هللا أن يوبخ يعقوب " »َعْبِدي إِْسَرائِيُل الَِّذي بِِه أَتََمجَّ
من هللا، ولم  مرات عديدة، ومع ذلك فقد كان يعقوب مختاراً 

لقد استغرقت عملية صياغة يعقوب . يغير هللا اختياره أبداً 
كان . كإناء مختار سنوات طويلة وصبراً كثيراً من جانب هللا

يبدو . يا يعقوب، إنك ا/ن - تصلح لشيء: "يمكن � أن يقول
إنك . أنني قد أخطأت في اختيارك، وقد خيبت رجائي فيك

لكن هللا لم يقل شيئاً ". نھاضعيف جداً وحالتك ميئوس م
لقد استمر يوبخ يعقوب ويؤدبه، حتى أخرج منه . كھذا أبداً 
لقد وقع اختيار هللا عليه قبل أن ُيولد، ). أمير هللا(إسرائيل 

فأيا كنت، . وھذا ا-ختيار اVلھي - يمكن أن يتغير أبداً 
وبالرغم من أن شھادتك أمام ا/خرين ھي شھادة اليأس 

عم، حتى بالرغم من أن أباك وأمك لديھما من والقنوط، ن
الجيران إن واBسباب ما يدعوھما Bن يقو- أمام اBصدقاء 

حالتك بدون رجاء، وإنك - تساوي شيئاً وعديم الفائدة تماماً، 
فمادمت مؤمناً . فإن هللا مع كل ھذا لن يطرحك جانباً أبداً 

تك، وحتى يا بني لقد اختر: "فھو سيظل يردد القولاً يقيحق
، وخيبت ظني فيك، فأنا مع ذلك قد أنك أحزنتني بالرغم من

إنك ". -َ أَْتُرُككَ  : "قال هللا ليعقوب) ١٥: ٢٨تك (في  ".اخترتك
أنا أريد أن أكسب . - وقت عندي �: "قد تقول. قد تترك هللا

أريد أن أدخر لزوجتي . عيشي وأربح المزيد من المال
لدّي عمل أديره، . مركز في العالم أريد أن يكون لي .وأو-دي

وھو عمل ھام جداً، فكيف يمكنني عندئذ أن أجد الوقت Bقرأ 
وھكذا فإنه بسبب أشياء مثل ". الكتاب المقدس وأصلي؟ 

ومع ذلك ف4 يزال . ھذه، قد فترت محبة الكثيرين من نحو هللا
لقد . أنت قد تتركني، أما أنا فلن أتركك أبداً : "هللا يقول لك

يا له ! يا لھا من نعمة! يا له من حب". ترتك لي إلى اBبداخ
  !من خ4ص

  الفصل الثاني
  دهـارون لقصـــمخت
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ْدنِي بَِخ:َِصَك، . اْذُكْرنِي يَا َربُّ بِِرَضا َشْعبِكَ ٤"   تََعھَّ
�َْفَتِخَر َمَع . �َْفَرَح بَِفَرحِ ُأمَّتِكَ . �ََرى َخْيَر ُمْخَتاِريكَ ٥

  )٥، ٤: ١٠٦مز(  "ِميَراثِكَ 
ليقوله لك من خ4ل ھذه  يءأعتقد أن الرب لديه ش

اقرأھا . على ركبتيك خصصھا لنفسك وأنت جاثٍ . الكلمات
ومھما كان احتياجك، . كرر ھذه الكلمات مرة ومرات. بإيمان

اقرأ ھذه الكلمات وأعد قراءتھا مرات عديدة، وسوف تجد أن 
وظروفاً معينة هللا يستخدم مواقف . تغييراً قد وصل إلى قلبك

إن القليلين جداً بيننا يمتلكون . ليوقظ فينا الرغبة الروحية
والكثيرون منا . بطبيعتھم شوقاً حقيقياً وجوعاً حقيقياً �

يفتكرون فيه فقط عندما يكونون في احتياج إلى شيء، أو 
. عندما يكونون في ضيقة، أو في حزن، أو في مرض أو فقر

. تقصد هللا Bجل خاطره ھو فقط القلة النادرة منا ھي التي
هللا،  التي تم� قلوب الكثيرين منا عندما نقصدإن الرغبات 

إن  .ھي ل�سف، رغبات أرضية وزائلة، ب4 أية قيمة حقيقية
أولئك الذين - يميزون أمور هللا، يمكن بكل أسف، أن 
تخدعھم المظاھر الخارجية ل�شياء، فيضعون أوقاتھم، 

  .م في أشياء عالميةوأموالھم، وطاقاتھ
وماذا بخصوصك أنت؟ ھل تقدر اBمور اVلھية حق قدرھا؟ 
ھل تستطيع أن تقرر بحق أن الجوع والعطش الذي فيك ھو 
نحو اBمور اVلھية وليس نحو اBمور الزائلة؟ بكل أسف يمكننا 
أن نقول إنه بداخل قلب كل إنسان انحراف ما وميل معين 

إننا نحتاج أن نصلي على . يجذب اVنسان بعيداً عن هللا
الدوام لكي يعطينا إلھنا المحب ذلك ا-شتياق الروحي الذي 

إن ). ٤: ١٠٦مز " (اْذُكْرنِي يَا َربُّ ٤": فاض في كلمات المرنم
اBمر - يحتاج إلى ص4ة طويلة لنعبر بھا عن اشتياقنا �، إن 

دعونا نتشبه . حاجتنا في الواقع ھي إلى اVيمان البسيط
لك الولد الصغير الذي كان يتعلم حروف الھجاء وذات يوم بذ

وبعد فترة .....". يا رب أ، ب، ت،: "سمعته أمه يصلي قائ4ً 
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صمت واصل ص4ته مكم4ً باقي حروف الھجاء التي يحفظھا، 
: أجابھا الطفل" ماذا تفعل يا بني؟: "وعندما قاطعته أمه قائلة

 ،"تقول في ص4تك؟وماذا : "وتعجبت أمه وقالت". ا أصلينأ"
 يا ماما، أنا - أعرف أن أتھجى، لكن هللا يقدر،: "أجابھا الطفل

ذلك الطفل ". وأنا اعطي الحروف � وھو يستطيع أن يتھجاھا
  .كان يصلي بإيمان. كان في الموقف الصحيح

وبالنسبة لك سواء كنت تعرف أو - تعرف كيف تستخدم 
ھل تصلي : سؤال ھوال. فإن ھذا - يھم. الكلمات المناسبة

نعم، يا رب، أنا أؤمن : "ھل يمكنك أن تقول بصدق". بإيمان؟
ھذه كلمات !". اذكرني يا رب، اذكرني. أنك سوف تذكرني

- تنظر إلى ذاتك، أو . بسيطة، لكن دعونا نرددھا من القلب
إلى الحال التي أنت فيھا، و- تنظر حتى إلى خطاياك 

لصك الحي المحب، وجه نظرك إليه، إلى مخ. وسقطاتك
الذي يحبك أكثر مما يحبك أي إنسان آخر أيا كان ھذا 

أبوك أو أمك، أو زوجتك، أو أخوك، أو أختك، أو ابنك، : اVنسان
إِنَّ أَبِي َوُأّمِي ١٠): "١٠: ٢٧مز (م في نيقول المر. أو صديقك

إنه من الممكن جداً أن يأتي في ". َقْد تََرَكانِي َوالرَّبُّ يَُضمُّنِي
أثناء حياتك ذلك اليوم الذي فيه تتعرض Bن يتحول ضدك 
. أبوك، أو أمك، أو أخوك، أو أختك، أو أولئك الذين تحبھم

ضد أو-دھم العصاة، لكن كثيرون من اBباء واBمھات تحولوا 
أو أمك، فإنه ھو لن يفعل  هللا يقول إنه حتى إذا تركك أبوك

و- ما يمكن  تكون، - يھم َمنْ . - تنظر إلى نفسك. ذلك أبداً 
أن تكون عليه خطاياك من شناعة وعار، و- كم من المرات 

أمل الرب فيك بعد أن حصلت على المي4د الثاني،  تخيب
: لكن ھل أنت على استعداد Bن تقول ھذه الكلمات أمام هللا

إلى من . أذكرني يا رب، اذكرني مع عدم استحقاقي"
". ذكرني أنت يا ربا. أذھب؟ كل رجائي ھو فيك أنت وحدك

وسوف تجد أن ھذه الص4ة البسيطة تقربك أكثر إلى هللا 
  .وتجعل هللا قريباً منك
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لقد بدأ ). ١٠٦مز (تطلع مرة أخرى إلى ذات ا/ية من 
اْذُكْرنِي ٤: "، ثم يضيف قائ4ً "اْذُكْرنِي يَا َربُّ ٤: "المرنم بالقول

ا العالم إلى ينقسم الناس في ھذ". يَا َربُّ بِِرَضا َشْعِبكَ 
أنا : "فالبعض يعتز بجنسيته، فيقول لك. جماعات كثيرة

، وھكذا، والبعض يعتز بثروته، "ھندي، أو صيني، أو ياباني
والبعض بمركزه ا-جتماعي، والبعض ا/خر يتفاخر بأشياء 
كاللغة، أو العلم، أو الوظيفة على أنه في الكتاب المقدس، 

، ٤٠: ٨يو (في . و-د إبليسأو-د هللا وأ: يوجد فقط مجموعتان
" نحن من هللا، لنا إبراھيم أباً ": قال اليھود للمسيح) ٤٤، ٤١

أَْنُتْم ِمْن أَبٍ ُھَو ٤٤: "، لكن الرب يسوع المسيح نبھھم قائ4ً 
 قوية جداً، ومثل ھذه الكلمات قد تزعجھذه كلمات ". إِْبِليسُ 

لمات ينبغي علينا أن نتذكر أنھا ليست ك َمْن يسمعھا، لكن
  .فالرب يسوع المسيح ھو الذي قال ھذه الكلمات. إنسان

إلى أي من المجموعتين تنتمي أنت؟ أنا - أريد أن أعرف 
نتك، أو ثروتك، أو معلوماتك الكتابية، أو ، أو مھعن جنسيتك

 ھل أنت واحد من شعب هللا أم أنك تنتمي. اسمك، أو صيتك
احداً من إلى المجموعة اBخري؟ إنك تستطيع أن تكون و

فأنت - . فقط الحياة اVلھية من هللا تعائلة هللا إذا قبل
يمكنك أن تجعل نفسك إنجليزياً أو أمريكياً لمجرد أنك ترتدي 

! حلة جميلة أو قميصاً أو ربطة عنق ُصنعت في تلك الب4د
Bولى، كان في اBالذين من أصل إنجليزي،  الھنوديام ا

يين في وظائف السكة الحديد يتمتعون باBولوية بالنسبة للتع
لتحاق بھذه ولذلك، كان الكثير من الھنود عندما يتقدمون ل�

الوظائف، يقترضون اBحذية، والقبعات، وأربطة العنق، 
ويستعيرون Bنفسھم أسماء إنجليزية مثل مستر سميث، 

. أما ا/ن فقد تغير ھذا النظام. مستر ھنري، مستر ماثيو
) اسم ھندي! (وروس واميجفمستر سيميث اسمه ا/ن 

صبح ر اسمك لن يمكنك أن تيھو إنك بتغي وما أريد أن أقوله
  !اسمك شخصاً مختلفاً لمجرد أنك غير
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كن تل. ھل أنت واحد من شعب هللا؟ كن أميناً مع نفسك
يا له من امتياز، ". اذكرني يا رب برضا شعبك: "بداية ص4تك

لقد أتى الرب ! ن تكون واحداً من شعب هللاأويا له من تكريم 
يسوع المسيح إلى ھذا العالم حتى يمكن Bو-د إبليس أن 

أينما تتجول في ب4د الھند يقابلك متسولون . يصبحوا أو-د هللا
، فھل يا "بيأيا : "وقد يناديك أحد المتسولين قائ4ً . كثيرون

وقد يستمر الشحاذ " نعم يا ابني؟: "ترى سترد عليه بالقول
في كل مرة تمشي فيھا في الطريق، " أبي يا"منادياً إياك 

أنما ا-بن فقط ھو الذي ! فھل ذلك اBمر سيجعل منه ابناً لك
والسؤال ا/ن ھو، ھل يستطيع هللا حقاً . أخذ حياة من أبيه

أن يدعونا شعبه؟ كم أشكر هللا أنه يستطيع أن يناديني، يا 
ياة � فقط إذا كنت تقبل ح وأنت يمكنك أن تصبح ابناً ! بني

وعندئذ سوف . هللا، الحياة اBبدية الروحية، حياة جديدة إلھية
  .تتمتع برضاه حتى بدون أن تسأل
ْدنِي بَِخ4َِصكَ  : "يستطرد المرنم بعد ذلك قائ4ً  مز " (تََعھَّ

". يا رب، أرني خ4صك الكامل: "وحقيقة قصده ھو )٤: ١٠٦
 البعض ممن يدعون مسيحيين. بديص عظيم وأإن ھذا الخ4

ت الكتابية، فإنھم بذلك قد يتصورون أنه بتعلم بعض ا/يا
إن اBبدية ! وھذا طبعاً وھم. ضمن عائلة المفديين أصبحوا

إن المرنم . كلھا - تكفي لكي نعرف المسيح معرفة تامة
ْدنِي بَِخ4َِصكَ  : "يقول يا رب، علمني أكثر : "فھو - يقول" تََعھَّ

ا رب، علمني بأكثر ي: "، إنه يقول في شوق"عن الكتاب
إن الھدف الذي يجب أن يكون نصب ". تفصيل عن خ4صك

. فكاره في حياتكو أن تحاول أن تفھم مقاصد هللا وأعينيك ھ
لماذا يبحث هللا عنك؟ لماذا يتكلف كل ھذا الوقت الكثير 
وھذه المشقات في البحث عنك ودعوتك إليه؟ هللا يرى قيمة 

ومافيه من  من كل العالمالنفس الواحدة أنھا أثمن بكثير 
. ، Bنه يعرف ماذا يمكن أن يجعل منكإن هللا يتعقبك. ثروات

إن . كاً له وعام4ً معه ل�بديةإنه يريد أن يجعل منك شري
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يا هللا اجعل مني : "و ص4ةشتياق المرنم إلى خ4ص هللا ھإ
Bََرى َخْيَر ٥: "، وفي العدد الخامس يقول"مختاراً لك إناءً 

لى منزل، وھناك على رف المدفأة ذھبت مرة إ". يكَ ُمْخَتارِ 
صاحب لت وسأ. ء كثيرة منقوشة نقشاً جمي4ً شيارأيت أ
، فأجابني أن ھذه اBشياء "شياء؟ما ھي ھذه اB: "المنزل

فقد كان الرجل يقوم بعمل ثقب . ليست سوى قشر بيض
كفنان  –دقيق في البيضة يفرغ من خ4ه محتوياتھا، ثم يقوم 

بعمل نقوش جميلة على القشرة، وقد صنع الكثير  –ممتاز 
لقد كانت ھذه اBشياء . بھذه الكيفية على مدى سنوات

الجميلة مجرد قشور بيض، - فائدة منھا، وحرى بأن تُطرح 
خارجاً، ولكن عندما ُوضعت بين يدي الفنان أصبحت شيئاً 

حتى  ،وھكذا هللا له قصد في اختيارك ودعوتك. نافعاً وجمي4ً 
كنت محطماً ومشوھاً بسبب خطاياك، ومظاھر الخطية  لوو

واضحة على وجھك بالدرجة التي تجعل في مقدور كل واحد 
وثة، والعشب ن كلمة هللا تقارننا بالخرق الملإ. أن يراھا

ھذا ما نحن . اليابس، والزھور الذابلة، وأوراق الشجر الجافة
ك ويريدني، إنه يريد. فقد اختارنا عليه في نظر هللا ومع ذلك

هللا وحده ھو الذي . ليجعل منا آية سماوية لكرامته ومجده
. اVنسان - يستطيع ذلك . يستطيع أن يفعل مثل ھذا اBمر

ھل تريد أن تصبح واحداً من أنية هللا المختارة؟ ھو يريد حتى 
هللا يمكنه أن يجعل منك . ولو كنت أنت عديم القيمة كلية

Bوتسلمبشرط أن تأتي إليه . بدشيئاً نافعاً لذاته وإلى ا 
  . نفسك له تماماً، وله وحده

مز " (يَا ُذرِّيََّة إِْبراِھيَم َعْبِدِه، يَا بَنِي يَْعُقوَب ُمْخَتاِريهِ "
٦: ١٠٥(  

يعلم  هللا وھو لقد دعي يعقوب ھنا إناًء مختاراً، وقد اختاره
لنفرض، . كل شيء عنه، وا/ن ماذا عنا نحن عندما نختار

أننا نريد أن نشتري بطاطس أو طماطم، فإننا نذھب مث4ً، 
إلى السوق ونختار أحسن دكان، وننتقي Bنفسنا أفضل 
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الموجود نابذين ما ھو ردئ، أو عتيق أو مرضوض أو غير 
لكن هللا يقول إنه . ناضج، ھذه ھي طريقتنا نحن في ا-ختيار

- يھمه قبحنا، وما فعلته بنا الخطية من تخريب وتدنيس قد 
قول لك البشر إنك - تصلح، لكن عندما تذھب إلى هللا ي

سوف يسألك فقط عما إذا كنت تريد أن تكون إناًء له، وھل 
إنه . ترغب في أن تُسلم له حياتك، ھذا ھو كل ما ھنالك

يعرف كيف يغسلك، وينظفك، ويطھرك، ويغيرك، لو أنك تركت 
عندما تعطي م4بسك لمحل غسيل . نفسك بين يديه

، فإنك - تستطيع أن تملي شروطك على صاحب الم4بس
المحل من جھة كيفية غسيل م4بسك وإزالة ما بھا من بقع 
وأقذار، إذ أن ھذا من صميم عمل صاحب المحل وليس من 

المسيح يعرف كيف . شأنك أن تعطيه تعليمات بھذا الصدد
جانبك ومن . ُيطھر أي خاطئ أثيم ويحوله إلى شيء مجيد

واحداً من  ن مستعداً وراغباً في أن تصبحعليك فقط أن تكو
اختار هللا يعقوب وغيره إلى أمير هللا مع أن  .آنيته المختارة

ماذا . ھذا العمل استغرق عشرين عاماً لكي يتممه هللا ھكذا
كنت تظن لو أنك أخذت م4بسك إلى محل غسيل الم4بس 

! وتنظيفھا، وأعيدت إليك ليس قبل عشرين عاماً؟ واآسفاه 
ن أشد قذارة من م4بسنا التي علينا، وربنا المبارك نح

ولن يرضى هللا بأقل من . يستمر مطھراً إيانا حتى نصبح مثله
ھل تريد أن ). ٢٩: ٨رو " (ُمَشابِِھيَن ُصوَرَة اْبِنهِ  "أن نكون 

تصبح إناءه المختار؟ ھل تريد أن يغسلك ويطھرك إلى الدرجة 
  التي يصبح فيھا راضياً عنك؟

  الثالثالفصل 
  إنــــــاء مختــــــار

 ): "٥: ٦أع (ا الكلمات الواردة في وأن ت4حظ أريدكم
لقد تم اختيار استفانوس بواسطة كل ". َفاْخَتاُروا اْستَِفانُوسَ 

لم تجر عملية تصويت . الجمھور تحت إرشاد الروح القدس
في " مختار"لكنھم اختاروه بنفس واحدة، وباVجماع إن كلمة 
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بدون أي معارضة من أي نوع، "تعني أن يتم ا-ختيار  اليونانية
. لم تحدث خصومة، و- منازعات، و- معارضة". وبإجماع ا/راء

لقد أصبح معلوماً لدى الكل أنه قد وقع ا-ختيار على 
، ويا لھا من "تاج"تعني " استفانوس"والكلمة . استفانوس

عاش حياة ظافرة تلك التي تمتع بھا ذلك الرجل، رغم أنه 
وقد تمم رجل هللا ھذا بمفرده في حياته . لمدة قصيرة للغاية

القصيرة تلك أكثر منا نحن الذين لنا السنين العديدة مع الرب، 
ونحن - . وكان جديراً حقاً بأن ينال إكلي4ً، ھو إكليل المجد

فنحن - نعرف شيئاً عن والديه . نعلم الكثير عن استفانوس
ن فجأة نراه يتواجد على مسرح ولك. مؤھ4تهأو أسرته أو 

شھيد في المسيحية  كنجم -مع مضئ، ويصبح أول اBحداث
  .على اVط4ق، داعياً باسم الرب يسوع المسيح لحظة موته

وقد أوضحت حياة استفانوس وخدمته معنى ا-ختيار 
نريد أن نكون  –نظير استفانوس  –فھل نحن أيضاً . اVلھي

ة سماوية؟ ھل في نفوسنا مختارين ومدعوين من هللا دعو
حيث يبدأ ) ١: ١٠٦مز (شوق كالذي كان لدى المرنم في 

اِْحَمُدوا الرَّبَّ Bَنَُّه َصالٌِح، Bَنَّ . َھلِّلُويَا١: "المزمور بھذه الكلمات
فنحن نسبح . ، فالتسبيح شيء سماوي"إِلَى اBَبَِد َرْحَمَتهُ 

Bجل البركات اB هللاBجل اB ،اوية، المجيدة، شياء السمبدية
إن أردنا أن نحيا . وليس فقط Bجل اBشياء اBرضية. واBبدية

أن ندرك بادئ ذي بدء ما ھو  تصرة، يتحتم علينامنالحياة ال
اذكرني يا رب برضا شعبك، . "معنى أن نكون من شعب هللا

يمان الراسخ بالروح ھل لديك ذلك اV". تعھدني بخ4صك
اوي، شعب خاص، شعب القدس، أنك أحد أفراد شعب سم

وأصبح كنزاً  ة،هللا المختار، شعب قد اجتذبته يد هللا القدير
إن معيار ". كنز فريد أو خاص"-حظ الكلمات . سماوياً فريداً 

ا-ختيار البشري يتأسس على المركز ا-جتماعي أو الثروة أو 
 فبالرغم من كوننا - نزيد. لكن مقاييس هللا تختلف. الشھرة

بالية دنسة، حطمتنا الخطية وجعلتنا  خرق عن مجرد
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الكلمة من معنى، مع في عديمي القيمة والفائدة بكل ما 
يا ابني، ويا ابنتي، أنا أريد أن تكون لي كنزاً : "ذلك فا� يقول

فھو يعرف ماذا يمكنه أن يجعل مني ومنك ل�بدية، لو ". خاصاً 
مادامت  ف4 تقاوم يد هللا،. أننا فقط وضعنا أنفسنا بين يديه

: يصلي المرنم قائ4ً ) ٥: ١٠٦مز (في . إرادته ھي أن يختارك
". Bَْفَتِخَر َمَع ِميَراثِكَ . Bَْفَرَح بَِفَرحِ ُأمَّتِكَ . Bََرى َخْيَر ُمْخَتاِريكَ ٥"

كل ھذه اBمور نجدھا ممثلة في حياة استفانوس، الذي، إذ 
، أصبح إناًء مختاراً �، جلب الفرح السماوي لكثيرين

في  نالقديسيوكشخص آمن بالرب، فقد افتخر مع كل 
  .الميراث السماوي اBعظم

عن استفانوس في سفر  إن ھذه الفقرة التي وردت
اBعمال ترينا، على أي حال، كيف أن إنساناً نظيرك ونظيري 
يمكن أن يختاره هللا ليكون لنا صيت في السماء ويكون لنا 

ب مث4ً ببعض ولكي أوضح ھذا دعوني أضر. اسم أبدي
المؤمنين الذين يعيشون في قرية ما وتذھب أنت إلى ھناك 

 ھل تعرفون: "شخص ما من جماعة القديسينوتسأل عن 
أنھا قرية صغيرة فحسب، إ-  ومع!". ك4: "، فيجيبونك" ف4ناً؟

على أن اBمر يصبح جد . الذين يعرفون اسمه أن القليلين ھم
ناً ھذا شخصاً مختاراً من مختلفاً في السماء عندما يكون ف4

: فعندما تذھب إلى السماء وتسأل أي م4ك عنه قائ4ً . هللا
نعم، أنا أعرفه : "، يرد عليك الم4ك قائ4ً "ھل تعرف ف4ناً؟"

، فيرد عليك الم4ك "كيف أمكنك أن تعرفه؟: "، فتسأل" جيداً 
لقد اختاره ملكنا السماوي، وملكنا نفسه حدثنا عن : "بالقول

فاVنسان على اBرض قد - يكون شيئاً، لكن ". اره لهاختي
عندما يختاره هللا، فسوف يعترف به الجند السماوي بفرح 

لكن اBمر الذي يدعو إلى الرثاء حقاً، أن القلة القليلة . وابتھاج
. من المؤمنين ھم الذين يرغبون في أن يكونوا آنية مختارة �

يحيون ممتازون، وقد يوجد الكثيرون الذين يظنون أنھم مس
اكتفوا تماماً بحضور خدمة العبادة مرة في اBسبوع، وھم 
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: ويقولون لك. يعطون القليل من مالھم � مرة كل شھر
نحن - نؤذي أحداً، نحن - نكذب، نحن - نخدع إنساناً، و- "

نتشاجر، ونحيا حياة ھادئة، ونذھب إلى الكنيسة في كل 
، لكن ليس لدينا وقت أحد لمدة خمس وأربعين دقيقة

-جتماعات الص4ة،ولو أننا ذھبنا إلى مثل ھذه اBماكن، فإننا 
ممتازاً، ولك ُمثل  مسيحياً قد تكون حقيقة !". نذھب لننام

أنه يحبك، وقد اشتراك . عليا، لكن هللا يريد أكثر من ذلك
، كنزاً له خاصاً، عام4ً ه، لكي يجعل منك إناًء مختاراً لهبدم

  .كاً أبدياً لهمعه، وشري
أساسي ھو أن تكون نظير استفانوس، الذي  شيءإن أول 

إن ھناك البعض . كان يعمل ليس Bجل الحصول على مركز
الذين يستميتون في العمل ليل نھار Bنك أعطيتھم مركزاً ما 
في الجماعة، لكن إذا سحبت منھم ھذا المركز فإنھم 

أما . سرعان ما يكفون عن العمل، و- يعملون شيئاً 
عنه إنه لم يكن يعمل Bجل مركز استفانوس، فالكتاب يخبرنا 

َوفِي تِْلَك ١" لكنه كان يعمل في صمت وفي حب. تكريم أو
ٌر ِمَن اْلُيونَانِيِّيَن َعلَى  اBَيَّاِم إِْذ تََكاثََر الت4ََِّميُذ، َحَدَث تََذمُّ

. ْنُھنَّ فِي اْلِخْدَمِة اْليَْوِميَّةِ اْلِعْبَرانِيِّيَن أَنَّ أََراِملَُھْم ُكنَّ ُيْغَفُل عَ 
-َ ُيْرِضي أَْن نَْتُرَك «:َفَدَعا ا-ْثَنا َعَشَر ُجْمُھوَر الت4ََِّميِذ َوَقالُوا٢

لما تكاثر الت4ميذ ). ٢، ١: ٦أع ( نَْحُن َكلَِمَة ِهللا َونَْخِدَم َمَوائِدَ 
وكان الرب يعمل باقتدار أثار الشيطان موجة من التذمر 

راملھم كن يغفل أ لدمدمة بين اليونانيين على العبرانيين أنوا
عنھن في الخدمة اليومية، وھكذا بمكر وخبث أمكن للعدو أن 

وعلى مر القرون - . يسبب الخصومة والنزاع بين شعب هللا
يزال الشيطان يستعمل س4حين يقف بھما عمل هللا، 

عمل  فعندما يبدأ هللا. الخدمة الصحيحةويعطل خدامه عن 
ما، وتبدأ قوته في الظھور في حياة الناس، عندئذ يأتي 
الشيطان يثير أو-ً التذمرات والشكاوي والمنازعات وسط 
شعب هللا، وبھذه الوسيلة يرتبك العمل ويتوقف، إن قلة من 
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ھذا النوع المتذمر بين المؤمنين بإمكانھم أن يطفئوا روح هللا 
  .ويتعطل العمل بعدھا

لھم أ- ن ثانية أن يعوق خدام هللا عن عماثم يحاول الشيط
. موائد يخدمواوھو خدمة الكلمة، وبد-ً من ذلك يضطرھم Bن 

لقد كان الشيطان يطمع في أن يترك الرسل خدمتھم الھامة 
وأنك لتجد نفس المأساة اليوم بين خدام . ويفعلوا ذلك اBمر

 لقد دعاھم هللا ليكونوا. هللا في أماكن كثيرة في العالم
فھم . كارزين، ومعلمين، ومبشرين، وھم ا/ن يخدمون موائد

أمناء لبعض الوقت ، لكن حالما يزداد العمل، نراھم وقد 
وھناك آخرون من خدام هللا . أصبحوا مرتبكين بأمور العالم

متزوجون بزوجات عالميات يضطرونھم أن يعملوا Bجلھن 
هللا  فقبل الزواج كان لكلمة. حرصاً على الس4م العائلي

المكان اBول في حياة ھؤ-ء الخدام، وكانوا يقضون اBوقات 
الطويلة في الص4ة، وكانوا ممتلئين غيرة، أما ا/ن فقد جفت 

لقد رزقوا بأول . حياتھم، وھم ينحدرون ببطء ولكن بإطراد
طفل، ثم جاء الثاني، والثالث، وا/ن قد صار لديھم خمسة 

يقضون كل وقتھم يساعدون وا/ن أصبح ھؤ-ء الخدام ! أطفال
لھم لماذا وھذه ھي خدمتھم، وعندما تسأفي أعمال المنزل 

لكن . التربة صلبة جداً  لك إن- يوجد ثمر لخدمتھم، يقولون 
إن اBمور . كلمة هللا تكشف لنا عن السر الحقيقي للضعف

التي لھا مركز الصدارة ينبغي أن تظل في المقدمة على 
أنه سوف . مة هللا أن نفعل ذلكالدوام، ونحن يمكننا بنع

عبيده كما ورد ، تماماً كما أعطى حكمة إلھية ليعطينا حكمة
فاختاروا " َفَحُسَن ھَذا اْلَقْوُل أََماَم ُكّلِ اْلُجْمُھورِ ) "٥: ٦أع (في 

رجا-ً نظير استفانوس، وھؤ-ء ذھبوا بھدوء من بيت إلى بيت 
لم يكن أحد  يساعدون الناس، ويھتمون باBرامل والفقراء،

يعرفھم، فلم يكونوا مشھورين كسائر الرسل، فتاريخ حياتھم 
كانوا يسعون للخدمة  ونشأتھم كانت غير معروفة، لقد

المجردة حيثما دعت الحاجة، ولما جاء الوقت، اختارھم كل 
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الجمھور بنفس واحدة Bنھم كانوا ي4حظون حياتھم، 
دون حب وي4حظون كيف أنھم كانوا يخدمون بدون غرض، و

للظھور، ومع ذلك فقد كانوا في نفس الوقت ممتلئين من 
للقيام بكل خدمة توكل  الروح القدس ومن الحكمة اVلھية

  .إليھم
ونحن أيضاً نحتاج إلى مسحة الروح القدس أياً كانت 

قد  .الخدمة التي نقوم بھا، سواء كانت حقيرة أم عظيمة
Bين، أو رامل والمحتاجتكون خدمتنا ھي مجرد خدمة ا

أو إعداد المقاعد أو أية  حراسة المبنى أو خدمة الموائد
خدمة مماثلة في بيت هللا بيد أنه أياً كانت الخدمة فنحن في 
حاجة إلى المسحة، وأن نمتلئ من الروح القدس والحكمة 

ثم أننا نحتاج إلى حكمة . غير طالبين المجد الذي من البشر
كتشف خدمتنا في الروح القدس وإلى المسحة اVلھية لن

كما � وليس  شيءبيت هللا، وينبغي لنا أن نعمل كل 
. كانت عند استفانوس الرغبة أن يخدم هللا والناس. للناس

يوجد الكثيرون الذين يرغبون . لم يكن يشتاق Bن يصير واعظاً 
يدون أيضاً أن يقصروا ليس فقد في أن يكونوا وعاظاً، لكنھم ير

ويشعرون . ي ا-جتماعات الكبيرةيام ا/حاد وفوعظھم على أ
بسعادة عظيمة عندما يتكلمون إلى الناس ويحركون أيديھم 

ويقبلون بكل سرور الدعوة Bن يتكلموا في . ھنا وھناك
اجتماع كبير لكن عندما تسأل نفس ھؤ-ء الخدام القيام 
بخدمة في اجتماع صغير فقير، فإنك تسمع العديد والغريب 

أيھا اBخ، أنا لست على ما يرام : "نمن اBعذار، فھم يقولو
مبكراً، Bن طفلنا زوجتي طلبت مني أن أحضر : "، أو"اليوم

مثل ھؤ-ء الناس - ". تعفيني ، فأرجوك أنليس على ما يرام
أما استفانوس فلم يكن من . يقدرون أن يعظوا إ- أمام جمھور

. لك تكن به الرغبة أن يشتھر كواعظ. ذلك النوع من الناس
راضياً تماماً أن يخدم موائد، أن يقدم الطعام ويلتفت إلى  كان

لقد خدم بفرح، والجميع كانوا يعلمون أنه ممتلئ . المحتاجين
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لقد عرف كيف يسلك بلياقة في . من الروح القدس وحكمة
فالحكمة . كل مكان، كيف يكون متضعاً، وديعاً، لطيفاً، ومدققاً 

الكيفية التي نؤديھا يمكن أن تظھر في اBشياء الصغيرة وفي 
  .بھا

ھل تريد أنت أيضاً أن تكون إناًء مختاراً من هللا؟ إذاً عليك أن 
تكون راغباً ومستعداً Bن تعمل اBشياء البسيطة بفرح، ليس 
Bجل الناس بل من أجل هللا، وسوف يملؤك هللا نفسه بالروح 

ھذه ھي الكيفية التي بھا صار استفانوس . القدس وحكمة
َوأَمَّا ٨: "يقول الكتاب) ٨: ٦أع (وفي . تاراً من هللاإناًء مخ

اْستَِفانُوُس َفإِْذ َكاَن َمْملُوًّا إِيَمانًا َوُقوًَّة، َكاَن يَْصَنُع َعَجائَِب 
ْعبِ وَ  لقد تعين استفانوس ليعتني ". آيَاتٍ َعِظيَمًة فِي الشَّ

باBرامل وتفاصيل خدمتھن فحسب، لكن سرعان ما ظھر أنه 
لم يكن يتجول ھنا وھناك يتسول اBموال من . نرجل إيما

لقد تعينت Bعتني بھؤ-ء : "كان يمكنه أن يقول. ا/خرين
وا/ن، فإنه لدينا  .الغرض وقد أقامني كل الجمھور لھذاالناس 

الكثير من اBرامل في أورشليم، والكثير من اBو-د، والكثير 
ال فأعطوني، من فضلكم، المزيد من الم. من اBطفال

تخيل استفانوس اليوم في أمريكا، متجو-ً ھنا ". Vعالتھم
: وھناك مذيعاً الحكايات الطويلة عن الحاجة والفاقة، وسائ4ً 

"Bعالة أولئك اV رامل واليتامىمن فضلكم أعطوني دو-رات ."
كونوا رجال إيمان ! آه يا َمْن تتسولون الدو-رات اBمريكية

إنه إله محب قدير و - . هللاوتعلموا كيف تضعون ثقتكم في 
فلماذا يمتھن خدامه . شيءإنه يستطيع أن يفعل كل . يتغير

أما استفانوس فكان . التسول؟ ذلك Bنه - إيمان عندھم
رجل إيمان، وباVيمان استطاع أن يرى أن كل ا-حتياج قد 

لقد أجرى هللا معجزات، وھكذا أظھر أنه قد اختار . تسدد
  فھل اختارك هللا أنت بالذات؟. استفانوس لھذا العمل

إذا كنت راغباً أن تصنع مشيئته فسوف يختارك ويجعل منك 
إنه . وسوف يجعلك ترى معجزات في عمل هللا. رجل إيمان
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َولَْم يَْقِدُروا أَْن ُيَقاوُِموا ١٠: "نقرأ) ١٠: ٦أع (في . اVله الحي
لقد تجول استفانوس . "اْلِحْكَمَة َوالرُّوَح الَِّذي َكاَن يََتَكلَُّم بِهِ 

تكلم ھنا وھناك يؤدي العمل الذي أنيط به، وفي نفس الوقت 
عادياً متواضعاً،  لقد كان رج4ً  .بالكلمة لكل الذين تقابل معھم

لكنه كان في ذات الوقت ممتلئاً من روح هللا ومن حكمة 
إنه فقط عندما . إلھية أمكنه بھا أن يسد أفواه المتعلمين

يمنحك حكمة إلھية تستطيع بواسطتھا أن تطيع هللا عندئذ 
إن ھذه . تتواءم مع أي موقف وھكذا يجعل منك إناء مختاراً له

فھل تجاوبت . يجب أن تكون الرغبة الحقيقية العميقة لكل منا
مع دعوته، حتى يمكنه أن يجعلك إناًء مختاراً ؟ إنه بھذه 
 الطريقة فقط يمكنك أن تصبح إنساناً ممتلئاً من روح هللا

  .والقوة
  الفصل الرابع

  مختــارون للشھـادة
كما  –لقد تحققنا مما سبق كيف أن ا-ختيار اVلھي 

يتوقف على الرغبة والطاعة  –توضحه حياة استفانوس 
أود أن أخبركم عن اختباري الخاص، Bنني أعتبره . واVيمان

وأنا أريد أن يدرك . شيئاً عظيماً ومجيداً أن الرب اختارني
يضاً بساطة الوسائل التي يتكلم بھا هللا إلينا ا/خرون أ

ويدعونا عن طريقھا، وذلك حتى - نفشل في أن نسمع 
بعدما تمتعت باختبار التجديد في سنة . صوته حينما يدعونا

ذھبت لتوي إلى إجتماع في مدينة وينيبج بكندا،  ١٩٣٠
جاءني  –بالخارج  اً وكنت واقف –وبعد الخدمة  .صباح اBحد

و- يزال بإمكاني أن أشعر بضغطة يده . سلم عليّ أحدھم و
أيھا اBخ، " الكلماتالمؤثرة على يدي عندما قال لي ھذه 

أيھا اBخ، : "، فأجبته بالقول"لماذا - تذھب وتعظ في الھند؟
وقد قضيت سنوات عديدة . إنني مھندس ولست واعظاً 

تم أدرس الھندسة، ثم إنه يزيد اBمور سوءاً أنني أتلعثم وأتم
أواجه  في ك4مي وتتوتر أعصابي لدرجة أنني - استطيع أن
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حتى مجموعة صغيرة من الناس، إذ إنني عندما أراھم  ولو
فكيف يمكن لشخص مثلي يتلعثم . تبدأ ركبتاي في ا-رتعاش

فلم يزد !". ي وقت؟ي أويتھته في الك4م أن يكون واعظاً ف
تين الرجل على ما قاله شيئاً، لكنني ظللت لمدة سن

. كاملتين أستعيد مراراً وتكراراً تلك الكلمات التي قالھا لي
وكنت أحس بذات اليد التي امسكت بي وقتھا وبذات 

لماذا - تعظ؟ لماذا - : "الكلمات التي قالھا ترن في قلبي
عطي كل أموالي، أيا رب، أنا أعدك بأن : "قلت للرب". تعظ؟ 

ية أريد أ- بني لنفسي عمارة، وأفليست لدّي رغبة أن 
وبھذه الكيفية . رفاھية، أنا أعدك بأن أھب كل أموالي

يمكنني أن استخدم وعاظاً كثيرين، لكن من فضلك، أرجوك، 
  !".- تجعل مني واعظاً 

ولمدة !". أنا أريدك أنت . ريد أموالكأأنا - : "لكن هللا قال لي
سنتين كاملتين كانت ھذه الكلمات ترد على خاطري مراراً 

ستطع أن أفھم كيف أن شخصاً نظيري لديه أاً، ولم وتكرار
الكثير من المعوقات، يمكنه أن يصير خطيباً في أي وقت من 

لم يكن لساني يطاوعني للك4م وقتما أريد، ولم اBوقات، 
باء  لدي القدرة على الترنيم، ولم أكن أعرف حتى ألفتكن 

؟ خطيباً  كيف يمكن لواحد بھذا الشكل أن يصبح. الموسيقى
فظننت أنني، على أي حال، يمكنني أن أخدم إلھي بما 

وفي حماقتي وجھلي مضيت أجادل مع هللا . لدي من مال
. لمدة سنتين كاملتين ولم أكن أدرك أبداً ما كنت أفعله حينئذ

كنت أتصور أنه من اBفضل لي أن استمر في وظيفتي، لكن 
Bوح يا له من إله محب، وطويل الر. فضلهللا كان يعلم ا

وصبور، ورغم أننا نحزنه ونجرح مشاعره ونخيب ظنه، إ- أنه 
إنه الخالق وھو أيضاً اVله . ھذا Bن له حقاً علينا. - يتركنا

القدير، وھو يعلم أنه عندما نضع أنفسنا بيد يديه، ونطيعه، 
فإننا عندئذ سوف نعرف بأكثر تدقيق وبكيفية واضحة القوة 

  .االتي يعمل بھا فينا ومن خ4لن
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فما . وھذا الك4م ينطبق أيضاً بالنسبة لموضوع الخ4ص
الذي كان ُيحتم أن يختار هللا شخصاً خاطئاً كبيراً نظيري، 

سنة ) إحدى مقاطعات الھند(عندما كنت في البنجاب  وأذكر
كيف أنني، في جھلي، وغباوتي، مزقت الكتاب  ١٩١٩

ت وكن. المقدس، Bظھر بذلك كراھيتي للكتاب وللمسيحيين
أتفوه بكلمات التجديف على هللا وعلى شعبه، وفي النھاية 

الرب، عندما على أن . أصبحت عبداً لكل اختراعات الشر
 أنت فعلت: "، قائ4ً أعلن شخصه لي، لم يستذنبني أبداً 

. لكنني أنا نفسي بدأت أرى شناعة خطاياي!". أو ذاك ،ھذا
لم يقل لي أحد ما الذي . فمجرد حضوره كشف خطاياي

فحضوره . نبغي علّي أن أفعله وما الذي يجب أن أمتنع عنهي
لقد أتى ھو بنفسه . أزال حتى مجرد الرغبات الشريرة مني

إلّي، لم أذھب إليه أبداً، Bنني في الواقع، كنت أبتعد عنه 
بعيداً، لقد أدرت ظھري له، لكن بدون أن أدري كان ھو 

  .يتتبعني خطوة فخطوة
 ١٩٢٩ديسمبر سنة  ١٦خ إنني أشكر الرب أنه بتاري

ھذا ھو جسدي : "سمعت ھذه الكلمات من الرب القدير
المكسور Bجلك، ھذا ھو دمي الذي للعھد الجديد المسفوك 

لقد سمعت ھذه الكلمات في غرفتي ". Bجل غفران خطاياك
الخاصة دون أن أذھب إلى أي إجتماع، ولم يتكلم معي أي 

ف معنى الكلمات إنسان أو يعطيني إنجي4ً، ولم أكن أعر
لم أكن أعرف َمْن ھو متى أو ". و-دة جديدة"أو " خ4ص"

مرقص، أو لوقا، أو يوحنا، و لم أكن أعرف حتى معنى الكلمة 
! ، وھل يشير إلى اسم رجل أو امرأة أو مدينة أو قرية"متى"

قد تضحك علّي وتسخر مني، لكنني كنت أعمى إلى ھذا 
: الرب خطاياي، قلتذلك الصباح، بعدما كشف وفي ! الحد

لكنني - أملك  لخاطئ مثلي؟ إن لدّي المال ھل يوجد رجاء"
الس4م، قد تحصلت على العلم، لكن - توجد سوى الھزيمة 

فأنا إنسان مثقف بحسب الظاھر، لكن في . في حياتي
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آه يا رب، ھل يوجد رجاء لخاطئ . الداخل أنا شخص حقير
أتت إلّي بوضوح عندئذ كانت تلك الكلمات التي ". مثلي؟

ھذا ھو جسدي المكسور : "كامل وببساطة وفي محبة
Bجلك، ھذا ھو دمي الذي للعھد الجديد الذي ُسفك Bجل 

يا إلھي، إنني غبي لدرجة : "، فأجبت بالقول"مغفرة خطاياك
يا : "عندئذ جاءني صوت". أنني - أعي معنى ھذه الكلمات
ھذا . اBمروھكذا ُحسم ". بني، اذھب مغفورة لك خطاياك

لقد كنت ُمجدفاً . ھو اختباري الذي يبين كيف اختارني الرب
وعبداً لكل خطية، أعمى روحياً بكل ما في ھذه الكلمة من 

! أنا أعلم ذلك. معنى، وبالرغم من ھذا طلبني واختارني
يا ليت صوت الفادي المحي ! إنه لي وأنا له! إنني مؤمن بھذا

ذھب وراءه، طائعاً له، سوف يصل إلى أذنيك أنت أيضاً، وإذ ت
  .يعلمك ھو بنفسه كل إرادته

ورأينا أيضاً . لقد رأينا كيف اختار هللا ذلك الرجل استفانوس
: إلى ث4ثة أشياءكيف يشتاق المرنم ) ٥، ٤: ١٠٦مز (في 

. "Bَْفَتِخَر َمَع ِميَراثِكَ . أُمَّتِكَ  Bَْفَرَح بَِفَرحِ . Bََرى َخْيَر ُمْخَتاِريكَ "
شياء ما أكثر ما نصلي Bجل اB. حقيقية4ة روحية ھذه ص

فعندما نكون في المدرسة أو في الجامعة، . اBرضية الزائلة
!". يا إلھي، ساعدني Bنجح: "نصلي قبل ا-متحان قائلين

يا رب، أعطني زوجة، : "وھناك شبان وشابات يصلون قائلين
قل على اB –أو زوج، يكون صاحب مؤھ4ت علمية عالية 

ل شاب من هللا أن وقد يسأ!". اص4ً على البكالوريوسكون حي
يوفقه إلى زوجة تكون على درجة معقولة من الجمال، 

في حين أنه ربما  –! ، وطبعاً، خريجة جامعةومقبولة القوام
آخرون ربما !. يكون ھو شخصاً أسود اللون، فاش4ً ورذي4ً 

شياء حول اB، فصلواتھم تدور الترقيةيصلون Bجل الوظيفة، أو 
Bبديةالفانية فحسب، دون أن يقدروا اBليت . شياء الحقيقة وا

، وسوف )٥: ١٠٦مز (ھؤ-ء يرفعون فقط ص4ة المرنم في 
 "شياء اBخرى فوق ما طلبوا اBيعطيھم الرب بالتأكيد كل 
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: ٦ مت" (اْطُلُبوا أَوَّ-ً َملَُكوَت ِهللا َوبِرَُّه، َوھِذِه ُكلَُّھا تَُزاُد لَُكمْ 
كان مجرد شخص . لقد رأينا كيف اختار الرب استفانوس). ٣٣

عادي، - نعرف شيئاً عن منبته، أو والديه أو ظروفه، لكنه 
فجأة يظھر على مسرح اBحداث، ثم نجد أن ھذا اVناء 
المختار يقوم بتأدية خدمات بسيطة، ودون أن ينتظر أية 

Bأنه كيفما على . راملمكافأة، يقوم على خدمة الفقراء وا
Bبالحقيقية  – بدأ الجميع يرون كيف أنه لم يكنمر فقد كان ا

لقد كان اشتياقه أن يرضي هللا وكانت حياته . شخصاً عادياً  –
وBنه اختار أن يطيع هللا، فقد م�ه هللا . مليئة با-نتصارات

ھذا . بالروح القدس وحكمة، وكان ممتلئاً من اVيمان والقوة
عندما يكون في قلبك شوق Bن . هللاھو امتياز مختاري 

تعمل إرادة هللا، انتظر الرب وسوف ترى أنه، بطريقته الخاصة، 
رخ أو تحارب ـك أن تصـليس علي. سوف يعطيك سؤل قلبك

ع هللا، وكلمته، ـفقط ابتدئ، بأن تطي. لكي تحقق ما ترجوه
وف تجد أن الفضائل التي ـك، وسـل الكلمة في قلبـبأن تقب

وسوف تصبح إناًء . اتكـھا قلبك، قد ظھرت في حيتاق إليـيش
  .� حسب قصده مختاراً 
ھَذا «:َوأََقاُموا ُشُھوًدا َكَذبًَة يَُقولُونَ ١٣) "١٥ – ١٣: ٦أع (في 

الرَُّجُل -َ يَْفُتُر َعْن أَْن يََتَكلََّم َك4ًَّما تَْجِديًفا ِضدَّ ھَذا اْلَمْوِضعِ 
إِنَّ يَُسوَع : نََّنا َسِمْعَناُه يَُقولُ Bَ ١٤اْلُمَقدَّسِ َوالنَّاُموسِ، 

النَّاِصرِيَّ ھَذا َسيَْنُقُض ھَذا اْلَمْوِضَع، َوُيَغيُِّر اْلَعَوائَِد الَّتِي 
َفَشَخَص إِلَْيِه َجِميُع اْلَجالِِسيَن فِي ١٥. »َسلََّمَنا إِيَّاَھا ُموَسى

، نرى كيف أن قادة "اْلَمْجَمعِ، َوَرأَْوا َوْجَھُه َكأَنَُّه َوْجُه َم4َكٍ 
وقام الشيوخ . اBمة اليھودية أقاموا شھود زور ضد استفانوس

والكتبة على استفانوس وخطفوه وأحضروه امام المجمع، 
وابتدءوا يكيلون له التھم، وأثناء إد-ئھم بتلك التھم الملفقة، 
شخص إليه جميع الجالسين في المجمع وبھتوا إذ رأوا وجھه 

د كان مجمع السنھدريم بأكمله ضد لق. يلمع كوجه م4ك
وبدأ كل واحد يدلي بشھادة كاذبة ضده، ومع . استفانوس
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وزاد وجھه لمعاناً . ذلك فقد كان وجھه يلمع كوجه م4ك
يا له من إناء ! يا له من خ4ص. باBكثر عند بدء اضطھاده

  !الوجه ال4مع ذلكيا له من امتياز أن يكون لك مثل ! مختار
. رجال ونساء. كثير من المال على الجمالينفق العالم ال

يستخدمون مستحضرات التجميل من مساحيق وكريم 
وتذھب السيدات إلى أعظم دور للتجميل في . ومعاجين

المدينة، ويقضين الوقت الطويل ھناك لكي يخرجن وقد 
لكن مثل ھذا . لمعت وجوھھن بمساحيق التجميل وغيرھا

ب الواحدة منھن إلى فعندما تذھ. الجمال - يبقى طوي4ً 
مطعم لتناول طعام اVفطار مث4ً ويحدث أن يقدم لھا إفطار 
غير طازج وقھوة باردة، عندئذ سرعان ما يتغير وجھھا ويمتقع 

أ- : "وتثور أفكارھا قائلة وقد تغلي كالبركان في داخلھا! لونه
ترون شعري ال4مع المصقول، وم4بسي الجميلة ووجھي 

ذكم الوقاحة والصفاقة لكي تقدموا لي المشرق ومع ذلك تأخ
وا/ن أين ذھب لمعان ذلك الوجه؟ لقد !طعاماً كريه المذاق

أيضاً قد يصلك !! أختفى إشراقه ولمعانه من أجل توافه اBمور
نبأ عن أناس يتكلمون ضدك، أو قد تسمع إشاعة أن أحدھم 

غير صحيح أو ربما قال عنك أشياء  بشيءيتكلم عليك 
: فتقول لك زوجتك. إلى بيتك مكتئباً مھموماً  مشينة، فتدخل

ليست عندي : "، ولكنك تجيب قائ4ً "تفضل كوباً من الشاي"
: ، وتدعوك ثانية، ولكنك تقول من جديد نفس الكلمات"شھية

و- . ، وھكذا يستمر المشھد المحزن"ليست لدي شھية"
يمكنك النوم، وتظل تتنھد ولكن عندما تصبح واحداً من 

، إناًء ممسوحاً وممتلئاً من الروح القدس، فإن مختاري هللا
عندما تتعرض  وجھك سوف يلمع أكثر ويزداد لمعانه باBكثر

ل�ساءة وحتى لو أبغضك ا/خرون وقالوا عليك أشياء كثيرة 
وفي . كاذبة ومزيفة، فإن وجھك سيظل يلمع كوجه م4ك

ف ، أو أياً كانت الظروف التي تجتاز فيھا، فسوأوقات الفاقة
قد - يكون لديك سوى الطعام . تبقى متمتعاً بالوجه ال4مع
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 القليل ذي المذاق الممجوج والقھوة الباردة ولكنك تظل
فالوجه . محتفظاً بأبتسامتك المشرقة ووجھك ال4مع

المشرق في كل الظروف وفي كل مكان، إنما يمثل قصد هللا 
  .وخطته في حياة كل مؤمن

لمسيح، فإن نوره يضيء عندما نأتي إلى الرب يسوع ا
ويشرق في قلوبنا، وھذه ھي بداية اBمور، ثم يشرق نوره 

إنه نور إلھي . وبعدئذ يشرق على سبيلنا. على وجوھنا
وأنت ھل أصبحت يا ترى إناًء مختاراً � بھذا . مثلث ا-تجاه

الذي - تملك معه  قالمعنى؟ ھل صار لك ھذا الوجه المشر
زوجي حقاً؟ ھل ھو نفس الرجل؟  أھذا: "زوجتك إ- أن تقول

لقد كان قب4ً رج4ً عابث الوجه قاسي النظرات، أما ا/ن 
ما . المحيا فنظراته مملوءة باللطف والمحبة، وأصبح طلق

إنه الرب، وليس الوعاظ أو العظات، بل ". الذي حدث يا ترى؟
اVله الحي، ھو الذي أعطاك ھذا الوجه المشرق، وما دام 

ن وجھك سوف يلمع أكثر فأكثر يوماً فيوماً، اBمر كذلك، فإ
وبمثل . بالرغم من التجارب، والمتاعب، والضيقات، والمشقات

فحتى لو . فبالنسبة لك. لب العدوھذا الوجه المشرق نغ
بغضك ا/خرون، واضطھدوك، أو اساءوا معاملتك، فينبغي أن أ

يظل ھذا اللمعان على محياك كشاھد وكشھادة ل�خرين 
، ُھَو الَِّذي »أَْن ُيْشِرَق نُوٌر ِمْن ُظْلَمةٍ «:َهللا الَِّذي َقالَ  Bَنَّ ٦"

أَْشَرَق فِي ُقلُوبَِنا، Vِنَاَرِة َمْعِرَفِة َمْجِد ِهللا فِي َوْجِه يَُسوَع 
وإذ تستمر منتظراً للرب، ستتمتع ). ٦: ٤كو ٢(" اْلَمِسيحِ 

 ، سوف يرىوبدون أن تعلم. اVشراق على وجھكبالمزيد من 
محياك، وفي ذلك اليوم تشكر هللا حتى ا/خرون نور هللا على 

Bلمعلى ا.  
لم  )٢: ٧أع (-حظوا كيف دافع استفانوس عن نفسه في 

يَُّھا أَ : "، لكنه قال"أيھا اBعداء، اسمعوا: "يخاطب الجمع قائ4ً 
لقد كان الجمع كله ضده، ". الرَِّجاُل اVِْخَوُة َوا/بَاُء، اْسَمُعوا

وكان وجھه يلمع " إخوة وآباء"ك خاطبھم بالقول ومع ذل
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فكار التي كانت تخطر لقد علم بكيفية ما اB. بلمعان شديد
في قلوبھم ضده، وقد كان في رسالته لھم الجواب حيث 

بَْيَن النَّْھَرْيِن، ظََھَر إِلُه اْلَمْجِد Bَبِيَنا إِْبَراِھيَم َوُھَو فِي َما  " :قال
يكلم استفانوس عن هللا  .)٣: ٧ع أ" (َحاَرانَ  َقْبلََما َسَكَن فِي

لقد كان اليھود فخورين بأس4فھم كانوا ". إله المجد"أنه 
، "أبونا يعقوب"، "أبونا إسحق"، "أبونا إبراھيم: "يقولون

وھكذا، لكنھم لم يكونوا يعرفون على اVط4ق لماذا ظھر هللا 
لون وھناك الكثيرون من المسيحيين الذين يقو. Vبراھيم

بافتخار إنھم ليسوا من اBمم، وھم يفاخرون بأنھم مؤمنون، 
  ".مسيحي"لكنھم - يعرفون حتى معنى الكلمة 

لم يكن يعلمون كيف أو لماذا . ھذه كانت حالة أولئك اليھود
أما استفانوس فإذ كان مملوءاً من الروح . ظھر هللا Vبراھيم

 إن هللا قد القدس، فقد استطاع أنه يعلن لھم الحقيقة، قائ4ً 
إن �  وما ھو القصد يا ُترى؟" كإله المجد"ظھر Vبراھيم 

قصداً من وراء ذلك أن اBمة اليھودية باعتبارھا ذرية إبراھيم 
نوا قد لكن إسرائيل كا. يمكنھا أن تنال نفس ھذا المجد بعينه

لقد كانت خطة هللا Bجلھم  .عن ھذا اBمر شيءنسوا كل 
ولھذا السبب عينه، . يمتلئون من مجدهمن بداية اBمر أنھم 

عندما انتھى العمل في خيمة ا-جتماع، وفي الھيكل بعد 
 بََھاُء الرَّّبِ َوَم�َ  "،"مجد الرب م� البيت"ك، نقرأ أن ذل

 فك4ً من ھيكل سليمان) ١: ٧أخ ٢( ،)٣٤، ٤٠خر " (اْلَمْسَكنَ 
 منھم لم يطلب هللا. وخيمة ا-جتماع امت� من مجد الرب

وقد . لؤه من مجدهمذھباً أو فضة، لكنه طلب منھم مكاناً ي
تعلموا كيف أنھم ھم أنفسھم يمكنھم أن يمتلئوا من مجد 

كانوا يتطلعون إلى . لكنھم نسوا ذلك اBمر تماماً . هللا
لقد . أنفسھم، وإلى الھيكل وما ھو عليه من روعة وبھاء

ھم، لكن إله كانوا فخورين جداً بذلك الھيكل الذي صنعوه بأيدي
المجد ظھر حتى يمكنھم أن يروا مجده، وحتى يمكن لذلك 

فا� - يسكن . المجد اVلھي أن يسكن فيھم ھم أنفسھم
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إنه يريد أن يسكن في ھيكل . في ھياكل مصنوعة باBيادي
َفإِنَُّكْم أَْنُتْم َھْيَكُل ِهللا اْلَحّيِ، َكَما  ) "١٦: ٦كو ٢(اقرأ . حي

ِّ «:َقاَل هللاُ  فا� عندما يريد ". ي َسأَْسُكُن فِيِھْم َوأَِسيُر بَْيَنُھمْ إِن
أن يسكن في شعبه كھيكل إنما يريد أن يتعلموا الشريعة 

وعندئذ . اVلھية حتى عن طريقھا يمكن له أن يسكن فيھم
لن يكون رؤيتھم لمجد هللا لمجرد لحظة من الزمان، لكنھم 

لك المجد سوف يمتلئون بذلك المجد وسوف يسكن فيھم ذ
  .إلى اBبد

ما ھو قصد هللا في اختيارك أنت؟ إنه - يريد مالك، أو 
إنه يريدك أنت حتى ". أنت"فضتك، أو ذھبك، إنه يريدك 

تمتلئ من مجده، وحتى تتمتع بحضوره معك، وحتى تحيا 
إن هللا يريد أن يكون . حياة جديدة، وتسلك في جدة الحياة

ھذا ھو . ك ويم�كجسدك ھيك4ً له، حتى يصل مجده إلي
فھل أنت راغب ومشتاق وعلى استعداد . القصد من اختيارك

أن يم�ك بالمجد اVلھي؟ إذا كان اBمر كذلك فسوف يشرق 
قد تكون في أي مكان ھنا أو . بھاء ذلك المجد على وجھك

ھناك، وسط أعداء أو أصدقاء، وحيداً أو في ظروف حرجة، 
في الحزن والفرح، لكن وجھك سيلمع، في الصحة والمرض، 

؟ Bنك سمحت Vله المجد أن يدخل الماذفي الضيق والفرج، 
ليت هللا يساعدنا لكي . إلى قلبك ويسكن فيه كھيكل له

  .نرى مجده ونعكسه ل�خرين

  الفصل الخامس
  مختــارون �جــله

كان يشتاق إلى ث4ثة ) ١٠٦مز (رأينا كيف أن المرنم في 
، وأن يفرح بفرح اBمة التي أن يرى خير مختاري هللا: أشياء

وقد تأملنا حتى ا/ن . اختارھا هللا، وأن يفتخر مع ميراث هللا
من المھم أو-ً أن  ."Bََرى َخْيَر ُمْخَتاِريكَ ٥: "في الرغبة اBولى

وھذا . تكون إناًء مختاراً � وأن تضع نفسك بين يدي الرب
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خطوة من اBمر يتطلب استعداداً ورضا من جانبك وبعد ھذه ال
جانبنا، سوف يتضح لنا كيف يأتي بنا الرب إلى ا-ختبارين 
ا/خرين، حيث يقودنا أحد ا-ختبارين بالتبعية إلى ا-ختبار 

وقد وضع الرب أمامنا حياة استفانوس كنموذج يوضح . ا/خر
ونأتي إلى ا-ختبار الثاني أو الرغبة الثانية . لنا ھذا المعنى

". Bَْفَرَح بَِفَرحِ أُمَّتِكَ  ): "٠١٠٦ التي في قلب صاحب المزمور
َفَقاَل َرئِيُس ١): "٢، ١: ٧أع (دعونا نرجع ثانية إلى 

أَيَُّھا الرَِّجاُل «:َفَقالَ ٢» أَتَُرى ھِذِه اBُُموُر ھَكَذا ِھَي؟«:اْلَكَھَنةِ 
ُھَو فِي إِلُه اْلَمْجِد Bَبِيَنا إِْبَراِھيَم وَ ظََھَر ! اVِْخَوُة َوا/بَاُء، اْسَمُعوا

اضطھد  ورأينا كيف". النَّْھَرْيِن، َقْبلََما َسَكَن فِي َحاَرانَ  َما بَْينَ 
اBعداء، ھذا اVناء المختار، وكيف ابتدأ وجھه يلمع كوجه 

وتعجبوا . ھامه باتھامات ملفقة كاذبةتم4ك عندما بدأوا في ا
كيف يمكن أن يحدث ھذا، ثم كيف ابتدأ يوضح لھم بھذه 

ممتلئة بالمعاني العميقة حقيقة قصد إله المجد الكلمات ال
وفي اBعداد من . منذ البدء وھو أن يحضر شعبه إلى مجده

سرد عليھم تاريخ اBمة اليھودية بأكمله ليوضح ) ٥٠ – ١(
  .لھم قصد هللا في اختيار تلك اBمة

ويمكننا أن نقسم ذلك التاريخ إلى سبع مراحل، يمثل 
ومن . براھيم وإسحق ويعقوبالث4ث مراحل اBولى منه إ

ھؤ-ء نعرج على مصر، ثم البرية، ثم كنعان، ثم أخيراً ھيكل 
وقد بدأ استفانوس تقريره بإبراھيم . هللا الذي بناه سليمان

 .إلى أبعد من ذلك ولم يمكنه أن يذھب. وانتھى بسليمان
Bن المشتكين عليه استبد بھم الغضب جداً، لكن 

وقد كشف . ا ھو ضرورياستفانوس كان قد قال كل م
السر وھو أن هللا إنما كان يعد أمته حتى يمكنھم  استفانوس

ا اْنَتَھى ١) "٣ – ١: ٧أخ ٢(قبول الفرح السماوي العظيم  َولَمَّ
َماِء َوأََكلَِت اْلُمْحَرَقَة  ُسلَْيَماُن ِمَن الص4ََِّة، نََزلَِت النَّاُر ِمَن السَّ

بَائَِح، َوَم�َ َمْجُد ا َولَْم يَْسَتِطعِ اْلَكَھَنُة أَْن ٢. لرَّّبِ اْلبَْيتَ َوالذَّ
َوَكاَن َجِميُع ٣. يَْدُخلُوا بَْيَت الرَّّبِ Bَنَّ َمْجَد الرَّّبِ َم�َ بَْيَت الرَّّبِ 
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بَنِي إِْسَرائِيَل يَْنظُُروَن ِعْنَد نُُزوِل النَّاِر َوَمْجِد الرَّّبِ َعلَى اْلبَْيتِ، 
ِھِھْم إِلَى اBَْرضِ َعلَى اْلب4ََِط اْلُمَجزَّعِ، َوَخرُّوا َعلَى ُوُجو

لقد كان ". َوَسَجُدوا َوَحَمُدوا الرَّبَّ Bَنَُّه َصالٌِح َوإِلَى اBَبَِد َرْحَمُتهُ 
سعد يوم في حياتھم كشعب هللا، لقد كان ھذا أھذا اليوم 

وعندما انتھى عمل الھيكل . أوج المجد لتاريخ اBمة بأكمله
السماوية التي أعطاھا هللا،نزلت النار من حسب الخطة 

 ،الھيكلالسماء والتھمت الذبيحة، وعندئذ م� مجد الرب كل 
على وجوھم إلى اBرض، وسجدوا  سرائيلإ وخر كل جماعة

B ،لم يروا أبداً نھم وحمدوا الرب، لقد امت�وا بالفرح السماوي
م لقد كان ھذا اليوم بحق ھو أسعد يو .شيئاً كھذا من قبل

في تاريخھم، Bنه اليوم الذي فيه حل هللا في وسطھم في 
اVله القدوس  كامل مجده، ذلك اVله القدير، اVله الحي،

وفي ذات الوقت ھو بعينه اVله المحب، وعندئذ امت� كل 
وفي ذلك الوقت خضع جميع أعدائھم . قلب بس4م عميق

يكل لھم، وامت�ت كل المملكة بالس4م والبر، وامت� الھ
لقد كان المرنم يشير إلى ھذا الفرح وذلك . بالحضور اVلھي

Bَْفَرَح  : "، عندما كان يرفع ص4ته قائ4ً )١٠٦مز (ا-بتھاج في 
لم يكن الفرح المقصود فرحاً أرضياً، بل فرحاً ". بَِفَرحِ أُمَّتِكَ 

أن يشارك  سماوياً، كان فرحاً من ذلك النوع الذي - يمكن
كان المرنم إذ يشتاق إلى ذلك الفرح الذي  .فيه أھل العالم

  .يأتي عندما يحل اVله الحي ويعمل وسط شعبه
لكن كيف وصلوا إلى ذلك المقام؟ في اBول، اختار هللا 

وفي فترة حياة . إبراھيم ثم نسله من بعده، إسحق ويعقوب
. يعقوب نزل الشعب إلى مصر، ومن ھناك أتوا إلى البرية

أربعين سنة، أتوا إلى أرض لمدة  وبعد تيھان في البرية
وحتى عندما أتوا إلى أرض كنعان، . التي ھي كنعان الموعد

لھم سنوات عديدة من ا-نتظار والمعاناة، ولكن في  كانت
النھاية عندما تم تشييد الھيكل، عندئذ أمكنھم أن يروا إتمام 

ھناك د-لة عميقة . خطة هللا، عندما م� مجد الرب بيت الرب
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أ- . ريقة التي بھا يختار هللا رجاله Vتمام مقاصدهفي الط
ما وراء حقيقة كون كل من زوجة إبراھيم، وزوجة  شيءيوجد 

إسحق، وراحيل زوجة يعقوب عاقراً؟ يقيناً إن هللا ُيظھر لنا 
لقد دخلت الخطية إلى . أننا، من ذواتنا عقيمون - ثمر لنا

، الذي - يمكن العالم، وأدخلت كل العالم في حالة من العقم
لقد كان إسرائيل عقيماً . التغلب عليه بالمجھودات البشرية

لسنوات عديدة حتى يعلم البشر أن الخطية قد سببت 
نساناً قد نجد إ. تنا وبسببھا نظل عقيمينالعقم في حيا

يكسب الكثير، أو في مركز اجتماعي كبير، لكن يظل أمام 
وحده  هللا. يست �ن حياته لقيماً وبدون ثمر طالما أهللا ع

إن أول درس يريد هللا منا أن نتعلمه كبشر . ھو واھب الثمر
  .إننا بالطبيعة عقيمون وبدون ثمر: ھو ھذا

ثم بطريقة معجزية وھب هللا Vبراھيم ابناً في شيخوخته 
 وتقدما في اBيام،زوجته قد شاخا  كان إبراھيم وساراي

 لقد. ھما ابنفي أن يكون ل كل رجاء بشري اوبالتالي فقد
أصبحا مثل شجرة قد جفت، لكن هللا كان قد وعد بأن 
يعطيھما نس4ً، وحفظ هللا وعده، ووضع حياة جديدة في 

بھذه الكيفية ُولد إسحق، ومي4د إسحق يتحدث . جسديھما
ھل تريد فرحاً . عن قوة القيامة، القوة التي تھزم الموت
أن تتعلم  شيء سماوياً، أي فرح اVثمار؟ إذاً فعليك أول كل

، وأن تعرف )١٠: ٣في " (Bَْعِرَفُه، َوُقوََّة قِيَاَمِتهِ ١٠"قوة قيامته 
أن ھذه القوة ذاتھا ھي متاحة لك لكي تھزم الموت والعقم 

عندما كان على . وBجل ھذا مات ربنا وقام ثانية. في حياتك
إن كنت أنت المسيح فانزل عن : الصليب، بدأ البعض يقول

لقد . لم ينزل أبداً  –تبارك اسمه  –ونؤمن، لكنه الصليب لنرى 
حتى يمكنه أن يجعل : الجواب ؟لماذا. مات وُدفن وقام ثانية
  .قوة قيامته متاحة لنا

". بَاَرَكُه الرَّبُّ  ): "١٢: ٢٦تك (في . كان إسحق مثا-ً آخر
ا ): "١٣عدد (وفي  َوَقاَل أَبِيَمالُِك ١٦"، "َصاَر َعِظيًما ِجّدً
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ا«: Vِْسَحاقَ  عدد ( »اْذَھْب ِمْن ِعْنِدنَا Bَنََّك ِصْرَت أَْقَوى ِمنَّا ِجّدً
كان إسحق باعتباره إناًء مختاراً �، ناجحاً حيثما ذھب ) ١٦

فحسده كل شعب . أصبح رج4ً غنياً جداً  ،وفي وقت قصير
، واستفزه رعاة جرار !"اْذَھْب ِمْن ِعْنِدنَا : "اBرض وقالوا له

َفَخاَصَم ُرَعاُة َجَراَر ٢٠" والكراھية والعداءم لكي يبرز للخصا
» ِعِسقَ «َفَدَعا اْسَم اْلبِْئِر . »لََنا اْلَماءُ «: ُرَعاَة إِْسَحاَق َقائِلِينَ 

أرشده أن يذھب إلى لكن هللا  ،)٢٠عدد " (Bَنَُّھْم نَاَزُعوهُ 
مفلحاً وعظيماً جداً،  أصبح إسحق وھناك أيضاً . مكان جديد

وا استفزازه للخصام لار منه سكان اBرض، وحاوومرة أخرى يغ
والكراھية والمرارة، لكنه تحت إرشاد هللا استمر في التحرك 
حتى أتى إلى مكان ُيدعى بئر سبع، أفضل من كل اBماكن 

عرضوا Bم4كه، لكن توقد حاول الفلسطينيون أن ي. اBخرى
هللا كان معه، Bنه رفض أن يساق إلى الخصام، والضغينة 

العداء، وفي النھاية، عندما أتى إلى بئر سبع، مكان العھد، و
  ). ٢٤عدد " (-َ تََخْف Bَنِّي َمَعَك، َوُأبَاِرُككَ  : "قال هللا له

فإن عليه أن يواجه مقاومات . ك هللا إنساناً روعندما يبا
وسيحاول ا/خرون أن يجروه إلى الحقد، والخصام، . وكراھية

. ويضعفوا إيمانه ويعكروا س4مهوالعداء حتى يسلبوه فرحه، 
وسيجرب الشيطان العديد من الوسائل لكي يزج بشعب هللا 
في الخصام، والكراھية، ويسعى بشتى الطرق لكي 

فھل ھذا ھو الحال . يسلبھم فرحھم، وس4مھم وإيمانھم
باستمرار في ا-تجاه الذي يشير  معك؟ إذاً فعليك أن تتحرك

ي الخصام، والكراھية، به هللا عليك، وترفض الدخول ف
. هللا في النھاية إلى بئر سبعوالحسد، وسوف يأتي بك 

يقول الرب . أكثر جداً مما كان لديك من قبل وسوف يھبك هللا
َو-َ يَْنزُِع أََحٌد . ُحْزنَُكْم يََتَحوَُّل إِلَى َفَرحٍ ): "٢٢، ٢٠: ١٦يو (في 

يحاولون أن  وبالرغم من أن الفلسطينيين قد ".َفَرَحُكْم ِمْنُكم
يسلبوك فرحك وس4مك، ويحاولون إثارتك، وإغاظتك، ودفعك 
للغضب، وجرك للخصام، والكراھية، والحسد ربما مع زوجتك 
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أو زوجة أخيك أو أختك، صديقك أو جارك أو الواعظ الذي 
تستمع إليه، اھرب  من الخصام، ومن الحسد، ومن العداء 

أن هللا سوف  – يقيناً  –حتى تأتي إلى بئر سبع، وسوف تجد 
ھذه . يھبك الكثير والكثير جداً أكثر حتى مما كان لك من قبل

  .ھي الرسالة التي يقدمھا لنا إسحق
وبخصوص يعقوب، فقد قصد هللا أن يجعل منه أميراً حتى 

ولكن يعقوب خدعته أمه ذاتھا، فقد كانت تحبه  –قبل أن يولد 
ل بتحريض منھا كثيراً جداً، وكان ھو - يعصى لھا أمراً، وحاو

أن يحقق وعد هللا له بطريقة خاطئة واستلزم اBمر سنوات 
. عديدة من الصراع لكي يصبح يعقوب أميراً مع هللا ومع الناس

وحتى في . كثيرون من المسيحيين في ب4د الھند شحاذون
فنجد رعاة يتسولون، ! حاذون كثيرونشوروبا أأمريكا وفي 

Bجل بناء كنيسة جديدة، أو  ووعاظاً يتسولون، فيطلبون ما-ً 
حملة تبشيرية، ويشعرون أنھم على Bجل عمل اVنجيل أو 
تصرفاتھم دفاعاً  للمال، ويدافعون عن حق تماماً في تسولھم

إننا ! ادفعوا بسخاء: "مجيداً، ويعلنون عن مشروعاتھم قائلين
في حاجة إلى المال Bجل العمل المرسلي في أفريقيا، أو 

. الناس يموتون من الجوع.... ي أستراليا، الخفي الھند، أو ف
؟ عندئذ يأتي )أو إلى أي مكان آخر(َمْن يذھب إلى الصين، 

إن . أنا أريد أن أذھب إلى الھند: "أحدھم إلى اBمام ويقول
أو إلى الصين مث4ً أو أي (، "دقلبي يحثني للذھاب إلى الھن

 إذاعةوتكون الخطوة التالية لصديقنا ھذا ھي ). مكان آخر
ون أنا أريد أن أذھب إلى الھند، ھل تتكرم: "نداء، يقول فيه

ثم يذھب صاحبنا المرشح يتجول من ". بتقديم المساعدة؟
ْن يعد بأن يتبرع مَ : "مكان إلى مكان يستدجي المال قائ4ً 

ثل فھل يمكن لم". أو حتى دو-راً واحداً؟ بخمسة دو-رات،
أ- أيھا . ن من هللايدعوا بحق أنھم مرسلون ھؤ-ء الناس أ

إن هللا يريد أن يجعل منكم أمراء، ! الشحاذون، أيھا الشحاذون
هللا يريد أن يعطيكم ! ليس أمراء عالميين، ولكن أمراء هللا
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، - شيءتعلموا أن تذھبوا إلى هللا Bجل كل . أفضل ما عنده
 –لكن العكس ھو الذي يحدث، إذ نرى أشخاصاً . إلى البشر

إنھم يريدون البكورية، لكن . خططون ويدبروني –نظير يعقوب 
. هللا يقول لھم - داعي لن تستجدوا عيسو Bجل البكورية

يسأل أو  أن يستطيع أن يھب أكثر مما يمكن Bي واحدفا� 
الذي يدعونا إلى الرثاء حقاً أن الكثيرين منا  الشيءيفكر لكن 

ھم نظير يعقوب الجسدي - غير، فھم مسيحيون شرھون، 
اسمع يا إسرائيل، أنت أمير هللا، : "طماعون، بينما هللا يقولو

أنت كاھن، أنت صديقي، وعامل معي، تعال إلَي وأنا سوف 
فمن حياة يعقوب، يريد هللا أن يعلمنا كيف نصبح  ."أعطيك

  .أمراء وشركاء مع هللا
لقد مكث بنو . ثم يأتي بعد ذلك اختبار الوجود في مصر

بعمائة عام، وھناك تضاعفت إسرائيل في مصر لمدة أر
. أعدادھم وكثروا جداً جداً وأصبح فرعون حاقداً عليھم جداً 

لقد سمح هللا لھم  .وبعدئذ صرخوا إلى هللا من أجل الخ4ص
أن يبقوا في العبودية كل ھذه السنين، لكنھم عندما صرخوا 

لقد كان . إلى هللا، أرسل إليھم مخلصاً في شخص موسى
قاء في عبودية فرعون في مصر كل ھذا سماح هللا لھم بالب

الوقت الطويل حتى يدركوا مدى قسوة العدو وشره لقد كان 
كانت  .بنو إسرائيل سعداء جداً عندما أتوا Bول مرة إلى مصر

، لكنھم كانوا بعيدين جداً عن شيءلديھم وفرة في كل 
  .لقد كانوا في أرض العدو. وطنھم

يوجد موت  يقولون إنه -يوجد الكثيرون في أيامنا ھذه َمْن 
حياته  و- جحيم، بمعنى أن اVنسان يفنى نھائياً بعد نھاية

ھنا على اBرض، وھؤ-ء ھم الوعاظ العصريون الذين يخدمون 
إنھم يجدون متعة في خدمته وفي ا-ستھزاء . الشيطان

رجعيون أو  –أي أو-د هللا  –بشعب هللا بالقول عنھم إنھم 
ن أيضاً إنما هللا خلق ھذا العالم للمتعة، ويقولو". مودة قديمة"

وھكذا في حماقتھم ينخدعون بالعالم ويخدمون الشيطان 



  مختارون ومحبوبون
 

٣٤ 

 

ھكذا أيضاً يوجد مؤمنون . ويتصارعون Bجل شھوة الجسد
نھم إ. جسديون كثيرون يعيشون في الخطية وفي الظلمة

يقولون بأنھم قد اختبروا الو-دة الثانية، لكنھم عبيد لكثير من 
وھم - يعلمون مقدار خبث الشيطان . وطرق العالمتدابير 

لقد كان بنو إسرائيل عبيداً في مصر لمدة . ومستعبدون له
وة قلب ـأربعمائة سنة إلى أن أدركوا وتعلموا مدى قس

كان عليھم أن يشتغلوا من الصباح الباكر حتى إلى . فرعون
 لون اBحجار الثقيلة، ويثقل عليھم باBنيارـالليل، وھم يحم

راً صرخوا ــالقاسية، وذلك دون أن يعطوا اBجر المناسب، وأخي
آه يا إلھنا، انظر إلى مذلتنا  : "في بؤسھم وشقائھم وصلوا

. ، وسمع هللا صراخھم وأرسل لھم مخلصاً "ودموعنا، وأنقذنا
لكن قبل أن يخلصھم هللا أرسل عشر ضربات على أرض 

إن  .لعدوعب مدى خداع اـلماذا؟ ذلك لكي يدرك الش. مصر
أن يدرك مقدار خبث ودھاء العدو الذي كل خادم � ينبغي 

وخادم هللا . الظ4م أن يجذب أو-د هللا إلى يحاول مستميتاً 
الذي ينسى مقدار سيادة الشيطان وسلطان الظلمة، سوف 

  .يقع بكل تأكيد ھو أيضـاً في العبـودية
ن عندما أتى بنو إسرائيل إلى البرية، جعلھم هللا يتيھو

ھناك أربعين سنة، - يعملون أي عمل، ليس لھم حقول، 
: أما بخصوص طعامھم فقد قال الرب .وليس لھم بيوت

على أنه كان عليھم أن يعملوا ". سأرسل لھم المن كل يوم"
ھو أن يبقوا في المكان الذي  الشيءشيئاً واحداً، وھذا 

ضربوا فيه خيامھم حتى تتحرك سحابة هللا فوق خيمة 
َحَسَب َقْوِل الرَّّبِ َكاَن بَُنو إِْسَرائِيَل ١٨"ع لتسير أمامھم ا-جتما

َجِميَع أَيَّاِم ُحلُوِل . يَْرتَِحلُوَن، َوَحَسَب َقْوِل الرَّّبِ َكانُوا يَْنزِلُونَ 
َحابَِة َعلَى اْلَمْسَكِن َكانُوا يَْنِزلُونَ  َحابَُة ١٩. السَّ َوإَِذا تََماَدتِ السَّ

يَّاًما َكِثيَرًة َكاَن بَُنو إِْسَرائِيَل يَْحُرُسوَن ِحَراَسَة َعلَى اْلَمْسَكِن أَ 
َحابَُة أَيَّاًما َقِليلًَة َعلَى ٢٠. الرَّّبِ َو-َ يَْرتَِحلُونَ  َوإَِذا َكانَِت السَّ

اْلَمْسَكِن، َفَحَسَب َقْوِل الرَّّبِ َكانُوا يَْنِزلُوَن، َوَحَسَب َقْوِل الرَّّبِ 
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َحابَُة ِمَن اْلَمَساِء إِلَى الصَّبَاحِ، ٢١. نَ َكانُوا يَْرتَِحلُو َوإَِذا َكانَِت السَّ
َحابَُة فِي الصَّبَاحِ، َكانُوا يَْرتَِحلُونَ  أَْو يَْوًما َولَْيلًَة . ُثمَّ اْرتََفَعِت السَّ

َحابَُة َكانُوا يَْرتَِحلُونَ  أَْو يَْوَمْيِن أَْو َشْھًرا أَْو ٢٢. ُثمَّ اْرتََفَعِت السَّ
َحابَُة َعلَى اْلَمْسَكِن َحالًَّة َعلَْيِه، َكاَن َسنَ  ًة، َمَتى تََماَدتِ السَّ

" َوَمَتى اْرتََفَعْت َكانُوا يَْرتَِحلُونَ . بَُنو إِْسَرائِيَل يَْنزِلُوَن َو-َ يَْرتَِحلُونَ 
وكانت السحابة تبقى احياناً ليوم أو ). ٢٢ – ١٨: ٩عد (

وفي بعض اBحيان كانت . يومين، وأحياناً تبقى لشھور عديدة
السحابة ترتفع في الصباح، وأحياناً أثناء النھار، وأحياناً عند 
منتصف الليل وحالما تتحرك السحابة كان عليھم أن يتحركوا، 
مھما كان الوقت في النھار أو في الليل، وأينما كان ا-تجاه 

لم يكن في مقدورھم أن . الذي كان عليھم أن يسيروا فيه
لقد كانوا . فما وحيثما أرادوا أثناء إقامتھم في البريةيذھبوا كي

شعب هللا، وكان عليھم أن ينقادوا، وينضبطوا، ويحكموا 
لقد كان ھذا درساً بسيطاً، لكنه . شيءكل بواسطة هللا في 

أصعب الدروس التي كان عليھم أن  الوقت درس من في ذات
رس أن إن هللا يريد منك ومني أن نتعلم نفس الد. يتعلموھا

Bَنَّ ُكلَّ الَِّذيَن يَْنَقاُدوَن بُِروحِ ِهللا، ١٤"بالروح  نتعلم كيف ننقاد
إن عطية الروح القدس ھي ). ١٤: ٨رو " (َفُأولِئَك ُھْم أَْبَناُء هللاِ 

. فا� ھو المخلص وھو أيضاً المرشد. من نصيب شعب هللا
. وأو-د هللا يجب أن يكونوا منضبطين ومحكومين به وحده

ھذا يكون ممكناً فقط عندما نموت عن إرادتنا الذاتية، وقد و
  .يستغرق اBمر سنوات عديدة حتى نتعلم ھذا الدرس

يوجد الكثير من الناس الذين تحكمھم زوجاتھم، أو 
أزواجھم، أو أو-دھم، أو جيرانھم، أو أصدقاؤھم، أو شخص ما 

م من ك. رج4ً كان أو امرأة، أما هللا فليس له السيادة عليھم
أشخاص كثيرين سمعوا صوت هللا يتكلم إليھم في اجتماع 
ما، ولكن عندما عادوا إلى بيوتھم، وقصدوا اBمر على 

إن . - تكن غبياً : "زوجاتھم، عندئذ تقول الواحدة منھن لزوجھا
ھذا . لك زوجة وث4ثة أطفال يجب أن تأخذھم في الحسبان
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غيرھم  وآخرون يحكمھم ويتحكم فيھم". الطريق ليس لك
من الذين يحرضونھم على الخطية، فيعيشون في عار، 

وھم  .وتتحكم فيھم الشھوة والطمع واBمور الباطلة
ماذا يقول أصدقاؤنا عنا، وماذا يقول ": يتساءلون قائلين

أربعين  إذاً أية غرابة في أن يضل ھؤ-ء فھل ھناك". الجيران؟
يف في البرية لكيما يتعلموا الدرس البسيط عن ك سنة

  .نخضع تماماً وكلية �
شعب هللا إلى كنعان، أرض الموعد،  وبعد البرية، أتى

اBرض التي تفيض لبناً وعس4ً، والتي في ذاتھا ترمز إلى 
لقد كانت أرض . مخازن هللا الممتلئة التي أعدھا هللا لشعبه

الموعد أرضاً ممتازة وفريدة في نوعھا من كل وجه، فقد 
وكان ھناك . ضة بالخير في كل ربوعھاكانت أرضاً خصبة، فائ

، وكأني با� يقول لھم شيءلدى الشعب وفرة في كل 
أي شعبي، يا شعبي، لقد ھيأت لكم : "بخصوص ھذا اBمر

المؤمن الفائضة، إن هللا ھو كفايتكم، شريطة أن تتعلموا كيف 
وقد أوصى هللا ". تشبعوا وتتلذوا به، وتستمتعوا بأرض الموعد

قطعوا عھداً و- يبرموا ميثاقاً مع سكان اBرض، شعبه أن - ي
عندما أتى . و- يصاھرھم، ولكنھم عصوا هللا وخيبوا انتظاره

رجال جبعون إلى يشوع كانوا يرتدون ثياباً بالية، ويلبسون 
نعا-ً بالية ومرقعة في أرجلھم، وأخذوا معھم خبزاً يابساً قد 

رض بعيدة جداً على نحن جئنا من أ: "صار فتاتاً، وقالوا ليشوع
اقرأ سفر يشوع ص " (اسم الرب إلھك، وا/ن اقطعوا لنا عھداً 

يسألوا الرب، قطع لھم يشوع عھداً وبدون أن ). ٩
ورويداً . نفس ھؤ-ء الناس فخاً Vسرائيل ، وأصبح-ستحيائھم

لشعب عبادة ارويداً تصاھروا معھم، وھكذا دخلت إلى 
ومتسلطة عليھم اBصنام وأصبحت أشياء أخرى محرمة 

  .كعرف سائد وصار الشعب أعمى روحياً 
نعان السماوية، يجب ن أردنا كأو-د هللا أن نستمتع بكإ

علينا أن نحيا حياة ا-نفصال كلية عن العالم، وأساليب العالم 



  مختارون ومحبوبون
 

٣٧ 

 

لماذا خلت حياة أو-د هللا في كل مكان من الثمر . وملذاته
سلم العلم  وأصبحت مجدبة وعقيمة؟ ربما يكونون قد ارتقوا

حتى وصلوا إلى أعلى درجاته، ومع ذلك فھم عميان 
إن واحداً من أھم أسباب تلك . وحياتھم مجدبة وعقيمة

 ميثاقاً الحال، ھو أن كثيرين جداً منھم قد قطعوا عھداً وعملوا 
مع العالم، ربما في أمور الزواج، أو ربما في ما يختص 

فكيف يمكن . لبموضوعات الثياب والمودة، أو في أمور العم
في فخ العالم وأساليبه، أن يعرفوا  Bمثال ھؤ-ء الذين وقعوا

ويتذوقوا الخيرات التي لھم في الرب يسوع المسيح؟ إنه 
المن السماوي وماء الحياة، ويستطيع أن يم� كل احتياج لنا، 
ويفيض علينا بالرضا والقناعة، لكن علينا أن نكون مخلصين 

مث4ً قد يضطر Bن يبقى بعض منا وھذا قد يعني ان ال. معه
 ، بالنظر إلى صعوبة إيجاد شريكبدون زواج لعدة سنوات

فضل من العيش عيشة أالحياة المؤمن الحقيقي، لكن ھذا 
إن عليك أن تحكم في . عالمية والبقاء في الجدب الروحي

في ضوء كلمة هللا سواء كان موضوع الحكم ھو  شيءكل 
حياتك العائلية، أو حياتك الكنسية وعندئذ فقط يمكنك أن 

ا أَنَا َفَقْد أَتَْيُت : "َتستمتع بالحياة الفائضة والس4م العميق أَمَّ
وعندئذ ). ١٠: ١٠يو " (لَِتُكوَن لَُھْم َحيَاٌة َولِيَُكوَن لَُھْم أَْفَضلُ 

ك ذلك الفرح الذي - ينطق به والمجيد، يستطيع ھو أن يعطي
فالمسيح ھو . ويعطينا أيضاً القوة الكاملة والمملكة بأكملھا

 شيءكنعان بالنسبة لي وھو كفايتي، وھو يمنحني كل 
ھناك الكثير من المسيحيين الذين ھم أشبه . بغنى للتمتع

ببعض اBنھار التي تبقى جافة عشرة شھور في السنة، 
شاسعة ولكن ب4 ماء لمدة عشر أو أحد  فھم أنھار عريضة

وعندما تأتي الرياح الموسمية، - . عشر شھراً في السنة
. تجد ماًء يكفي إ- لشھر واحد فقط، ليست لھم حياة فائضة

إن يسوعنا يريد أن يمتعنا دائماً وفي كل مكان وزمان بملء 
لنا  ھذه ھي رسالة أرض كنعان. وقوتهس4مه اBبدي وفرحه 

اختار هللا . ثم أخيراً نأتي إلى بناء الھيكل. منا ھذهفي أيا
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سنوات كثيرة من المعاناة، أعطاه الخطة  داود، وبعد
َقْد أَْفَھَمِني الرَّبُّ ُكلَّ ذلَِك بِاْلكَِتابَِة  "السماوية لبناء الھيكل 

، أَْي ُكلَّ أَْشَغاِل اْلِمَثالِ  وعين هللا ). ١٩: ٢٨أخ ١" (بِيَِدِه َعلَيَّ
د المكان الذي يبني فيه الھيكل، وأعطى لداود النموذج لداو

كان . ومواد البناء أعطاھا لسليمان الذي قام ببناء الھيكل
سليمان رجل س4م، وقد أكمل العمل في زمن السلم، 
وليس ذلك فقط بل إن العمل ذاته تم في ھدوء وس4م فلم 
ُيسمع في البيت عند بنائه منحت و- معول و- أداة من 

َواْلبَْيُت فِي بَِنائِِه ُبنَِي بِِحَجاَرٍة َصِحيَحٍة ُمْقَتلََعٍة، َولَْم ٧"يد حد
ُيْسَمْع فِي اْلبَْيِت ِعْنَد بَِنائِِه ِمْنَحٌت َو-َ ِمْعَوٌل َو-َ أََداٌة ِمْن 

، حتى أكمل بناء البيت في أدق تفاصيله )٧: ٦مل ١( اً َحِديدٍ 
وبعد ذلك أصعد الملك . التي أعطاھا هللا في خطته السماوية

ا اْنَتَھى ُسلَْيَماُن ِمَن الص4ََِّة، ١" والشعب ذبائح وتقدمات، َولَمَّ
بَائَِح، َوَم�َ َمْجُد  َماِء َوأََكلَِت اْلُمْحَرَقَة َوالذَّ نََزلَِت النَّاُر ِمَن السَّ

! نذاكآ يا له من منظر عجيب كان). ١: ٧أخ ٢" (الرَّّبِ اْلبَْيتَ 
Bفقد أتى هللا . مة بأكملھا إذ رأت قوة هللالقد ابتھجت ا

ابتھجت اBمة . القدير، اVله الحي، لكي يسكن في وسطھم
كلھا بھذا ا-متياز أن يكون لھم مثل ھذا  اVله العظيم في 

وعبر المرنم عن ھذا الفرح وا-بتھاج في كلماته . وسطھم
، ھذا الفرح "مَِّتكَ Bَْفَرَح بَِفَرحِ أُ  ) ".....٥: ١٠٦(الواردة بالمزمور 

الذي كان مصدر فرح للمرنم أيضاً، والذي فيه نحن أيضاً نفرح 
  .باVيمان عن طريق ا-ختبار

لقد رأى . لقد اختارك هللا واختارني ليجعل منا شعباً روحياً 
صاروا  ذلك الشعب في القديم مجد هللا، لكنھم في كبريائھم

رؤيته آنذاك  وما عجزوا ھم عن. عمياناً ومكثوا في الظلمة
. أصبح ا/ن معلناً في الكنيسة التي ھي ھيكل هللا الحقيقي

نعم، كان ھيك4ً رائعاً، . فقد ُھدم وأزيل أما ھيكل سليمان
لكن كان -بد أن ُيھدم، فلم يكن ھيك4ً أبدياً، أما ا/ن فإن هللا 
يبني ھيك4ً منك ومني، ھيك4ً حياً يبقى إلى اBبد و- يمكن 
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ھذا الھيكل ليس مبنياً من حجر أو خشب أو  إن. زحزحته
فضة أو ذھب أو نحاس، لكنه مبني من حجارة حية، على 

إنه . اBساس الحي الذي ھو الرب يسوع المسيح نفسه
سليمان السماوي الذي لم يكن سليمان بن داود سوى رمز 

إنه ا/ن . أساس البيت إنه باني البيت وھو أيضاً . ضئيل له
أي جماعة المؤمنين الحقيقيين، وأنت وأنا  يقوم ببناء ھيكله

نكون الحجارة الحية في ھذا الھيكل السماوي لكي نُظھر 
مجد هللا إلى أبد ا/بدين، وھذا ھو موضوع فرحنا وابتھاجنا 

إِنَّ قِْسَم الرَّّبِ ُھَو ٩. "نحن، أما بالنسبة له فنحن ميراثه
ْعُقوَب َشْعبَُه، َوإِْسَرائِيَل يَ  " ".... يَْعُقوُب َحْبُل نَِصيِبهِ . َشْعُبهُ 
  ).٧١: ٧٨، مز  ٩: ٣٢تث " (ِميَراثَهُ 

ولي عھد  –في أيام دراستي بالجامعة، حضر أمير ويلز 
في ذلك الوقت إلى ب4دي الھند، وكانت اBحوال  –إنجلترا 

ورفضنا ). نجلتراإ(المتحدة  ليست على ما يرام مع المملكة
 إ- أن. تكريم ولي العھدجميعاً أن نذھب Bي حفل ُيعقد ل

واحداً من الطلبة من بيننا ذھب إلى الحفل، ولما رجع ذھبنا 
لناه عن ألكي نسلم عليه، فرفض أن يصافحنا، ولما س

لقد وضعت يدي في يد أمير ويلز : "السبب، أجاب
يا له من أمر مجيد أن نسكن مع ملك المجد إلى !". وصافحته

لك الرجاء يعطينا فرحاً ذ .اBبد ونمتلئ من مجده ومن ملئه
سماوياً، ولقد اختارنا ھو Bجل ذلك القصد، - ليجعل منا 
أعضاء في أية جمعية أو جماعة أرضية، بل ليجعل منا أعضاء 
. في الھيكل السماوي ولكي يعطينا فرحاً سماوياً إلى اBبد

ھذا ھو ابتھاجي وفرحي، ورجائي، أنه حتى أنا يمكنني أن 
كل السماوي، وأفرح بفرح شعب هللا، أكون عضواً في الھي

  .وأفتخر أيضاً مع ميراث هللا
فقد قاد إبراھيم، ثم . -حظوا الخطوات التي بھا قاد هللا أمته

إسحق، ثم يعقوب كأفراد، ثم بعد ذلك قاد شعبه إلى مصر، 
ثم اجتاز به في البرية، ثم أدخله أرض كنعان، ثم قادة إلى 
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هللا ساكناً وسط شعبه ببھاء وعز بناء الھيكل وأراه أخيراً مجد 
إنه يريد أن . لتبتھج وتفرح، Bن مخلصك يحبك. سماويين

من كل  منك ومني أمته السماوية التي ھي أعظميجعل 
 دعه ا/ن يقودك، وعندئذ سوف تعرف بنفسك. ممالك اBرض

وعندما تترنم بالترانيم . الفرح الذي يمكن أن يعطيه لك
ومع أنني أنا . - ينطق بهالسماوية سوف تمتلئ بفرح 

بالموسيقى  نفسي - أستطيع أن أرنم لعدم درايتي
عندما سمعت الترانيم الروحية Bول مرة . والترانيم الروحية

بعد تجديدي، أحسست كأنني في السماء، كانت 
الموسيقى تبدو سماوية عذبة جداً لكن موسيقى السماء 

اسمح له بأن ! ليتك تأتي إلى هللا! آه. أمجد من ذلك بكثير
يفما كانت حالتك وحياتك يختارك، مھما كانت شخصيتك، وك

ومھما كانت شناعة خطاياك، اتضع . و في خزيفي خراب أ
قل . وتذلل واعترف يھا، حتى تصبح في يد هللا إناء مختاراً له

يا رب، أنا لست مستحقاً Bن آتي إليك : "� من كل قلبك
ستطيع أن أسمع صوتك Bنني إنسان ملوث وفاسد، لكنني أ

يا رب، أنا أؤمن . المحب ودعوتك الممتلئة بالمحبة والحنان
بدعوتك لي، اقبلني أنا غير المستحق، اغسلني بدمك 
واجعلني إناء مختاراً لك، وام�ني بكل ملء قوتك، لمجدك 

  !".آمين
  

  الفصل السادس
  مختــارون لVبديــة

من مزمور ) ٥، ٤(نأتي ا/ن إلى القسم اBخير من اBعداد 
ْدنِي بَِخ4َِصَك، . اْذُكْرنِي يَا َربُّ بِرَِضا َشْعبِكَ ٤): "١٠٦( تََعھَّ
". Bَْفَتِخَر َمَع ِميَراثِكَ . Bَْفَرَح بَِفَرحِ ُأمَّتِكَ . Bََرى َخْيَر ُمْخَتاِريكَ ٥

ونريد أن نترك دراستنا ھذه وقد نُقشت ھذه الكلمات بقوة 
ا-ختبار الذي تتضمنه تلك  على قلوبنا وص4تنا أن يكون

اBعداد ھو اختبار كل منا، وأن يوضح لك الروح القدس بطريقة 
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أفضل ما قد تم بيانه بحسب إمكانيات البشر المحدودة في 
-حظ شوق المرنم العميق في اBعداد التي قرأتھا، . التعبير

وليكن لك مع المرنم الشوق نفسه، الذي يتضمنه القسم 
عندما نقبل ". Bَْفَتِخَر َمَع ِميَراثِكَ  "اBخير اBخير من العدد 

الرب يسوع المسيح كمخلصنا الشخصي، نصبح شركاء 
طفل الذي يولد في عائلة ثرية، ـالميراث اBبدي، تماماً كال

ورغم أن الطفل ليست لديه أية مؤھ4ت، إ- أن له كل 
  .4ك والمقتنيات التي Bبيهــامتيازات اBم

إرثاً  خلف وراءه رج4ً غنياً جداً، ولما ماتكان أحد أقاربي 
كانت لديه عقارات كثيرة ومنازل . عظيماً من ممتلكات وأموال

وآل الميراث إلى ولدين له، أكبرھما كان . في أماكن متفرقة
ولما مات . ذكياً جداً، أما الصغير فقد كان غبياً إلى حد ما

قال اBخ اBب، اجتمع ا-بنان ليقتسما ممتلكات العائلة و
لماذا تضايق نفسك بتحصيل إيصا-ت إيجار : "اBكبر ل�صغر

. الخ، فأنت تعوزك القوة وتعوزك المعرفة... اBراضي واBم4ك،
لذا فسوف أعطيك جزءاً من الميراث نقداً، على أن تعطيني 

فقال له اBخ ". في مقابل ذلك توكي4ً للتصرف في الميراث
سأعطيك : "رد عليه قائ4ً ، ف"كم سوف تعطيني؟: "اBصغر

خمسة آ-ف روبية، بشرط أن تعطيني، كتابة، ما يفيد 
حتى : "لكن اBخ اBصغر قال". است4مك لنصيبك في الميراث

ولو كنت أنا غبياً في نظرك إ- أنني أعلم أن لي نصف 
الميراث، وحتى ولو كنت - أعرف الحساب، إ- أنه يمكنني 

سج4ت، من فضلك، أن أستعين بمحاسب، فأعطني ال
فأجاب اBخ ". وسوف يتولى المحاسب أمر حساب اBنصبة

إن ھذا موضوع عائلي خاص، لماذا تريد أن يعرفه " :اBكبر
. شخص من خارج العائلة؟ دعنا نتفق مع بعضنا في ھدوء

وسيكون . خمسة آ-فسأعطيك عشرة آ-ف روبية بد-ً من 
سك بالتعامل مع لماذا تضايق نف. ھذا كافياً لك طيلة عمرك

بالرغم من : "أصر على رأيه قائ4ً  صغرلكن اBخ اB". محاسب؟
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غبائي، لكنني أريد نصف الميراث أياً كانت قيمته سواء ألفاً أو 
ألفين أو ث4ثة آ-ف أو أكثر، فسوف أرضى فقط بحقي 

فعليك بإحضار السج4ت، وأنا أقوم . القانوني في الميراث
لماذا يعرف : "اBخ اBكبر يقولوعاد !". بإحضار المحاسب

  !".شخص غريب أسرارنا؟ سأعطيك خمس عشرة ألف روبية
Bخ اBيأبداً، أبداً، أنا أريد نصيب: "صغر إلى عناده قائ4ً وعاد ا 

. فحسب، حتى ولو كان أربعة آ-ف أو خمسة آ-ف روبية فقط
- : "خ اBكبر يردد قائ4ً فعاد اB". من فضلك أعطني السج4ت

ي Bن تذھب إلى شخص غريب، سأعطيك ربع -ك داع
أي ). ال4ك قيمة نقدية في الھند تصل إلى مائة ألف روبية(

وھكذا ". خمسة وعشرين ألف روبية، نصيبك القانوني
استمرت المساومة حتى حصل اBخ اBصغر على أكثر من 

لماذا؟ Bنه كان لديه ) أي أكثر من مائة ألف روبية! (-ك
ومع  .له بأن أباه قد ترك له نصف الممتلكاتاليقين في داخ

أنه كان ولداً غبياً، وساذجاً، وأحمق، لكنه مع ذلك كان يريد 
أن  ولكي تطالب بإرث أرضي، فإنك - تحتاج. بالكاملنصيبه 

تتعلم في مدارس أو جامعات، أو أن تتحصل على معرفة من 
ر أما بالنسبة لنا كمؤمنين فمرات ما يستلزم اBم. أي نوع

دعونا ا/ن . سنوات عديدة لكي نتعلم قيمة ميراثنا السماوي
إن كلمة هللا واضحة وبسيطة لدرجة القول . نتعلم فنعلمه

شخصي لنا، فإننا نعطى  بأنه حالما نقبل الرب كمخلص
ونحن أو-د هللا إلى اBبد، . الحق والسلطان أن نصير أو-د هللا

، والتي انسكبت وذلك بسبب محبته اBبدية التي أحبنا بھا
وھكذا فإن لنا نصيبنا . في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا

وأنت لست محتاجاً . في الميراث الذي لربنا يسوع المسيح
Bن تعرف اليونانية أو العبرية حتى تعرف ھذا الحق،  لكن 

والتمتع بھذا الميراث . لديك اليقين الداخلي بالروح القدس
َفإِْن ُكنَّا أَْو-ًَدا َفإِنََّنا َوَرثٌَة ١٧" .انيعتمد على ما لديك من إيم

وھذه ). ١٧: ٨رو " (أَْيًضا، َوَرثَُة ِهللا َوَواِرثُوَن َمَع اْلَمِسيحِ 
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مكنك القول بأنك ابن �، إذاً أذا إف. شياء تتفق مع بعضھاBا
نك وارث �، ووارث أيضاً أيضاً أن تقول تلقائياً بأفأنت تستطيع 

إننا - نستطيع ا/ن أن ندرك . المسيح مع الرب يسوع
المعنى الكامل لذلك الميراث، لكننا نعلم أن اليوم سيأتي 

أن أباه فالطفل الصغير يعرف . عنه شيءعندما نعرف كل 
إذا سألته كم يملك  لكنك. لديه العقارات والممتلكات والثروة

ومن الممتلكات ومن الثروة، فلن يستطيع  أبوه من العقار
، ذلك Bنه حديث السن للدرجة !"- أعلم: "ة إ- بالقولاVجاب

التي - يدرك فيھا ا/ن قيمة ھذا الميراث، لكن عندما يبلغ 
سن الرشد، فسوف يصبح قادراً على أن يفھم المدى الكامل 

وھكذا فبينما نحن - نفھم ا/ن مقدار عظمة . لممتلكات أبيه
جھاً لوجه، وعندما الميراث الذي لنا، فإننا عندما نرى ربنا و

. شيء، فسوف نعرف حينئذ كل يصبح عمل نعمته كام4ً فينا
. ينبغي عليك أن تؤمن بأنك مدعو ومختار لميراث عظيم ودائم

فعندما نقبل الرب يسوع كمخلصنا وربنا، فحا-ً ندخل في 
نصبح شركاء الطبيعة  شيءفأول كل . شركة روحية كاملة

ْد َوَھَب لََنا اْلَمَواِعيَد اْلُعْظَمى َوالثَِّميَنَة، اللََّذْيِن بِِھَما قَ "اVلھية 
وثانياً،  )٤٩: ١بط ٢" (لَِكْي تَِصيُروا بَِھا ُشَرَكاَء الطَّبِيَعِة اVِلِھيَّةِ 

Bَنَّ الَِّذيَن اْسُتِنيُروا َمرًَّة، َوَذاُقوا ٤"نصير شركاء الروح القدس 
َماِويََّة َوَصاُروا ُشرَ  ، )٤: ٦عب " (َكاَء الرُّوحِ اْلُقُدسِ اْلَمْوِھبََة السَّ

ِمْن ثَمَّ أَيَُّھا اVِْخَوُة ١"وثالثاُ، نحن شركاء الدعوة السماوية 
َماِويَِّة، -َِحظُوا َرُسوَل اْعِتَرافَِنا  ْعَوِة السَّ يُسوَن، ُشَرَكاُء الدَّ اْلِقّدِ

ن ، ورابعاً، نح)١: ٣عب " (َوَرئِيَس َكَھَنتِِه اْلَمِسيَح يَُسوعَ 
، وخامساً، نحن شركاء المجد العتيد أن  شركاء قداسة هللا

ْيَخ َرفِيَقُھْم، ١"ُيعلن  ُيوخِ الَِّذيَن بَْيَنُكْم، أَنَا الشَّ أَْطلُُب إِلَى الشُّ
اِھَد /-َِم اْلَمِسيحِ، َوَشِريَك اْلَمْجِد اْلَعتِيِد أَْن ُيْعلَنَ  بط ١" (َوالشَّ

القديسين في النور  ، وسادساً، نحن شركاء ميراث)١: ٥
يِسيَن فِي ١٢" لََنا لَِشِرَكِة ِميَراثِ اْلِقّدِ َشاِكِريَن ا/َب الَِّذي أَھَّ

Bَنََّنا َقْد ١٤"، سابعاً، نحن شركاء الرب نفسه )١٢: ١كو " (النُّورِ 
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ْكَنا بِبََداَءِة الثَِّقِة ثَابَِتًة إِلَى  ِصْرنَا ُشَرَكاَء اْلَمِسيحِ، إِْن تََمسَّ
  ).١٤: ٣عب " (َھايَةِ النِّ 

 لقد اختارنا. ما أمجد أن نكون شركاء ميراث هللا السماوي
المجيد،  إلھنا المحب ليحضرنا إلى ھذا الميراث الروحي،

ومن . والذي - يعتريه الفساد أو الفناء، وذلك لكي يمتعنا به
ھناك . الواجب عليك أن تؤمن بأن لك نصيباً في ھذا الميراث

ين الذين يتصورون أن الخ4ص ھو مجرد الكثير من المؤمن
وھم يحسبون أن هللا رحيم ويغفر . الدخول إلى السماء

الخطايا لذلك فھم يمكنھم الذھاب إلى السماء ويكفيھا 
الحصول على مجرد ركن صغير في السماء، طالما أنھم 

ھل ھذا ھو تصورك عن السماء وبھذه ! سيكونون ھناك
ل اھتمامك - يتجاوز الدرجة من المحدودية حتى صار ك

أنا - حاجة بي : "الحصول على ركن صغير ھناك؟ وقد تقول
فنحن قد ُفرض علينا أن . Bن أكون مثل المبشرين أو الوعاظ

نعيش في العالم، ونحن مضطرون أن نكسب عيشنا، وعلينا 
أن نعيش وسط أناس عالميين، فكيف إذاً يمكننا أن نتخلى 

يخدعك العدو ويحرمك من وبھذه الكيفية ". ؟شيءعن كل 
إن عليك أن تطالب بنصيبك . نصيبك في اVرث السماوي

: والرب نفسه يقول. وتستمتع به بأن تحيا الحياة المنتصرة
" ْبناً اَمْن يَْغلِْب يَرِْث ُكلَّ َشْيٍء، َوأَُكوُن لَُه إِلَھاً َوُھَو يَُكوُن لَِي ٧"
  ).٧: ٢١رؤ (

 َمْن ھذا: أبيه أو أمهلو أنك سألت طف4ً متعلقاً بذراع 
إنه أبي أو : الرجل؟ أو َمْن ھذه السيدة؟ Bجابك على الفور

وأنت حتى لو كنت وارثاً لكل . إنه يعرف ميراثه. إنھا أمي
اBشياء التي من حقك أن ترثھا كابن �، فلن يكون ھناك 
أعظم من سيدك وربك يسوع المسيح كاVرث اBعظم الذي 

إنه من حقك ويمكنك أن تقول . طلبهمن حقك أن تُطالب به وت
بكل ثقة إنه ربي، وإلھي أنا، إنني أستطيع أن أذھب إليه 

وبھذه الكيفية نكون قد تذوقنا . في أي وقت وفي أي مكان
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ربما . رضنحن ما زلنا على ھذه اBمسبقاً طعم السماء و
يام اBولى لحياتك الجديدة في اB –يكون قد جال بخاطرك 

شياء أن الص4ة وسيلة لنوال اB –لتصلي عندما كنت تركع 
كانت طفلة صغيرة تصطحب معھا دميتھا وتخرج كل . اBرضية

وذات يوم سقطت الدمية . صباح لتلعب مع قبطان السفينة
. إلى القبطان أن يوقف السفينةفي البحر، فتوسلت الطفلة 

عروستي سقطت في البحر، وأنا : "لھا لماذا؟ أجابتفسأ
كيف يمكن أن أوقف سفينة كبيرة : "القبطانفقال ". أريدھا

كھذه Bجل دمية صغيرة؟ لو كان الذي سقط في البحر 
إنسان، لكان بإمكاني أن أوقف السفينة، ولكن - يمكنني أن 

عن القبطان فتحولت الطفلة بعيداً ". أفعل ذلك لمجرد دمية
وحا-ً  !".ردئ إنك رجل! ردئ أنت رجل: "وصرخت قائلة له

نة إلى ميناء، وذھبت الطفلة مع والديھا إلى أتت السفي
وذھب القبطان واشترى للطفلة عروسة جميلة . الفندق

ووضع العلبة اBنيقة التي . وكبيرة جداً وذھب بھا إلى الفندق
تعالي يا : "ونادى على الطفلة تحوي الدمية على المنضدة

وعادت الطفلة تحول ". طفلتي، وانظري ما قد اشتريته لك
وعندئذ بدأ ! " إنك رجل ردئ جداً : "بعيداً قائلة للقبطانوجھھا 

القبطان يحل ببطء غ4ف العلبة، ويزيح الغطاء، وظھرت الدمية 
: الرائعة أمام الطفلة، وحالما رأتھا أشرق وجھھا وصاحت

وأسرعت إلى القبطان وقبلته ". ھل ھذه لي؟ لي أنا؟"
  .وشكرته

شياء  اBفنحن نطلب من هللا. لحال معناھذا ھو نفس ا
يا له من إله : "فإذا استجاب هللا ص4تنا نقول. اBرضية فقط

كل اجتماع ونشارك في فنذھب عندئذ إلى ". طيب جداً 
، ولكن عندما تأتي المتاعب، والتجارب .أنشطة كثيرة

أين : "لدينا، فإننا نبدأ نتساءل واBحزان، أو يطوى الثرى عزيزاً 
تماع بعد ا/ن، ولن أعطي هللا؟ أين ھو؟ لن أذھب إلى ا-ج

لقد عملت أعما-ً حسنة ! انظر ما فعله معي. للرب أية أموال
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لقد . كثيرة، ومع ذلك فقد أصابني الرب بتجارب كثيرة جداً 
لكن ھل ھذا صحيح؟ أنت واحد من  ".تخلى عني ونسيني

لقد دعانا إلى ميراث . إن طرقه أعلى من طرقنا. أو-ده
ھذا الميراث فاBمر يتوقف عليك سماوي مجيد، ولكي تتمتع ب

َمْن يَْغلِْب يَِرْث ُكلَّ َشْيٍء، ٧"أنت إذا استطعت أن تغلب 
إن ا/-م  ).٧: ٢١رؤ " (ْبناً اَوأَُكوُن لَُه إِلَھاً َوُھَو يَُكوُن لَِي 

والتجارب التي تصادفنا في ھذا الطريق مھما كانت، إنما ھي 
َفإِنِّي ١٨"لن فينا ضئيلة وزھيدة بالقياس إلى المجد أن يستع

أَْحِسُب أَنَّ آ-ََم الزََّماِن اْلَحاِضِر -َ تَُقاُس بِاْلَمْجِد اْلَعتِيِد أَْن 
وينبغي علينا أن نؤمن من كل ). ١٨: ٨رو " (ُيْسَتْعلََن فِيَنا

َونُْشِھُدُكْم ١٢"قلوبنا أن هللا قد دعانا إلى ملكوته العجيب 
 ِ◌ " ِ� الَِّذي َدَعاُكْم إِلَى َملَُكوتِِه َوَمْجِدهِ  لَِكْي تَْسُلُكوا َكَما يَِحقُّ

أنا أؤمن أن هللا قد دعاني إلى ملكوته ). ١٢: ٢تس ١(
العجيب وإذا كنا نؤمن بھذا الحق، فإننا سوف نسلك كما 

  . يليق بالدعوة التي دعينا بھا
مضت حصل أخي  لي خمسة أخوة، ومنذ بضعة سنوات

ويوماً ما كنا . ظفاً كبيراً اBصغر مني على ترقية، وصار مو
نسافر معاً، فأخبرني بأنه لن يمكنه أن يسافر بعد ا/ن 

لقد كنت تسافر  ماذا حدث؟: "، فقلت لهبالدرجة الثالثة
أنني ا/ن : "، فأجابني!"بالدرجة الثالثة طوال ھذه السنين

أشغل منصب قاض، ولن يكون ھذا أمراً -ئقاً بمركزي فأنا 
ولو أدى بي اBمر إلى  بالدرجة اBولىيجب أن أسافر ا/ن 

ھذا  ".اVستدانة حتى أحتفظ بوقار الوظيفة التي أشغلھا
إذا كنت تؤمن أنك . إيضاح ھزيل جداً لحقيقة عظيمة جداً 

دعيت من هللا لملكوته ومجده، فسوف تجتھد حينئذ بأن 
أنت ابن �، وشريك له، وإناء مختار، . تكون جديراً بدعوتك

من ال4زم أن يعدنا . اسلك كما يحق له .، وكاھنوملك، وأمير
إلھنا لتلك الدعوة السماوية المجيدة من خ4ل تجارب وب4يا، 
. وصعوبات ومشقات، وليس من حقنا أن نقول له كيف يدربنا
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عندما تلتحق بأي معھد أو جامعة ف4 يمكنك أن تقول 
خبرة  ييا سيدي اBستاذ أنا من عائلة غنية، ول: "ل�ستاذ

!". لذا فيمكنني أن أوضح لك كيف تعلمبطرق التدريس، 
اً؟ فأنت ليس لك الحق أن تتكلم أليس ھذا شيئاً مستھجن

إنما عليك أن تتعلم ما يدرسه لك، Bنه يعلم . الطريقة هھذب
وھكذا أيضاً، هللا وحده ھو الذي . ما ھو اBفضل بالنسبة لك

م كيف يدربنا، هللا وحده ھو الذي يعل. يعلم ما ھو اBفضل لنا
 نجتازوتأديبه لنا، وتوبيخاته، والتجارب التي يسمح لنا بأن 

  .فيھا ھل لقصد معين معروف عنده وحده
أخير نذكره بخصوص الميراث أ- وھو أننا  شيءھناك 

مث4ً، ورثت من فأنا، . نتحصل على الميراث من خ4ل الوالدين
والدي، لو قدر لك أن تراني بصحبة . أبي طبيعته أو صفاته

أيھا  أنتم : "وجدي، وبقية أفراد العائلة فإنك سوف تقول
فأبى مث4ً معتاد أن يرفع !". الناس تُظھرون تشابھاً عائلياً قوياً 

يده إلى أعلى، وأنا أيضاً عندي ھذا العادة، ولذا فإن أولئك 
يا لھا من : "الذين يرونني أنا وأبي، من المحتمل أن يقولوا

. وحتى السجايا تُورث أيضاً !". يكمشابھة بينك وبين أب
وھكذا، كأو-د �، فإن طبيعة أبينا السماوي، وميراث 
جنسيتنا السماوية، كمواطنين سماويين، يجب أن تكون 

كنا قب4ً خطاة، مشحونين إثماً، وعاراً، ونجاسة، . واضحة فينا
لكن بعد اختبار الو-دة من فوق، تظھر فينا بعض الفضائل 

وھذه ليست موروثة عائلياً، أو بحسب . اVلھية واضحة
Bرضية، لكنھا من الرب الجنس، و- ع4قة لھا بالقومية ا

الرقة، : فصفات ربنا وفضائله تنتقل إلينا .يسوع المسيح
ھذا ھو . واللطف، والمحبة، وطول اBناة، والصبر وا-حتمال

عن والدينا أو معلمينا، أو  ميراثنا السماوي، الذي لم نأخذه
إ- . عاظ أو المدرسين، لكنه انتقل إلينا من حياة هللا فيناالو

كن أن تظھر واضحة في حياتنا أن ھذه الفضائل العظمى - يم
  !.ذا كان لدينا ا-ستعداد لكي ننالھا ونظھرھاإ- إ
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دته اBول لو- عندما يولد طفل في عائلة ملكية، فمنذ اليوم
الطفل  ل ھذاوقد يكون مث .ھو أمير، وكل إنسان يعلم ھذا

أسود اللون، له شفاة غليظة، وآذان طويلة، ورأس صلعاء، 
ونحن، مھما كانت شخصياتنا، فكأو-د � . لكنه مع ذلك أمير

ْليَاُء، اBَلُِف وَ اأَنَا ُھَو  "ھذا ھو امتيازنا . قد أصبحنا ملوكاً وكھنة
ْلَحيَاِة اْنُبوعِ َماِء ْلَعْطَشاَن ِمْن يَ اأَنَا ُأْعِطي . لنَِّھايَةُ اْلبَِدايَُة وَ ا

اناً  ُقصد  إياك أن تتصور أن ھذه الكلمات قد). ٦: ٢١رؤ " (َمجَّ
تخصك . بھا الرسل، والشھداء، واBنبياء، إنھا تخص كل واحد

إن كل الذين غسلھم . أنت كما تخصني أنا على حد سواء
دم الرب يسوع المسيح وقدسھم وطھرھم، قد ُولدوا في 

كانت ب4د الھند  .وجعلوا ملوكاً وكھنة �العائلة السماوية، 
B مراء الھند، يتعلمون فيھا العلوم قديماً كلية خاصة ملكية

جنباً إلى جنب مع سياسة حكم الب4د وكيف يسلكون 
وھكذا أيضاً في كلية الحياة . باعتبارھم ملوك المستقبل

وكيف  التابعة � نحن نتعلم كيف نحكم ونسود في الحياة،
  .و-د للملك السماوينسلك كأ

في ھذه اBيام يجد الكثيرون صعوبة في الحصول على 
فھم يذھبون من كلية إلى كلية ومن . مكان في أية كلية

مدينة إلى مدينة، في محاولة منھم للحصول على مكان في 
إحدى الكليات، للتأھيل الوظيفي والوصول إلى المناصب 

ة هللا في التدريب لكن طريق. والمراكز ا-جتماعية فيما بعد
 كان .دعونا نأخذ حياة داود كمثال. مختلفة تماماً والتأھيل 

داود يھرب أمام أعدائه، واضطر يوماً ما أن يختبئ في مغارة 
وقد يكون إحساس داود في ذلك الوقت . مظلمة في عد-م

أن هللا قد تركه، بالرغم من أن داود كان المرشح أو الممسوح 
كاً، وكان رج4ً قديراً من كل وجه، كما من قبل هللا ليكون مل

فلماذا إذاً سمح له هللا بأن يتشرد . كان رج4ً حسب قلب هللا
في البرية، وفي الفيافي والمغاير والكھوف المظلمة؟ ولماذا 
سمح هللا لشاول أن يطارده طوال ثمان سنوات؟ لقد كانت 
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ك ھذه كلية للتأھيل والجامعة بالنسبة لداود، حيث تعلم ھنا
الكثير من الحقائق اVلھية العظيمة، وحيث نظم العديد من 

، الجديدة النافعة لكل مواقف الحياة) المزامير(الترنيمات 
. وأعطاه هللا ھناك رجا-ً ذوي مقدرة ليكونوا معه ويعاونوه

ظھر له هللا  ،وبعد عدة سنوات، عندما اجتاز داود كل امتحان
اوي أعطاه تصميم بناء ذاته يوماً ما وأعطاه النموذج السم

َقْد أَْفَھَمِني  ): "١٩: ٢٨أخ ١(الھيكل كما قال داود نفسه في 
، أَْي ُكلَّ أَْشَغاِل اْلِمَثالِ  نا أو ."الرَّبُّ ُكلَّ ذلَِك بِاْلِكَتابَِة بِيَِدِه َعلَيَّ

شخصياً اعتقد أن ھذا كان أسعد يوم في حياة داود، عندما 
لكن هللا لم . طة السماويةكانت يد الرب عليه، وأطاع الخ

فقد . يمنحه ھذا الشرف في البداية Bن ذلك لم يكن ممكناً 
. إعداده از كل تلك ا-ختبارات حتى يمكنتكان -بد له أن يج

لك أنت بالذات ا/ن  جھزھا ھذه ھي طريقة هللا التي ربما قد
وسوف يأتي يوم في حياتك . ويعدك بواسطتھا لكي يدربك

  .وح خطة السماء التي أعدھا هللا لكتنكشف لك فيه بوض
إذا كنت . ثم أن الميراث يعني أن ھناك مستقب4ً ينتظرنا

مولوداً في عائلة هللا الملكية فأنت إذاً تعلم أنك يوماً ما 
ستحكم في مملكته إلى أبد ا/بدين، وأنك في مرحلة 

عندما كانت الملكة فيكتوريا طفلة . اVعداد لھذا الغرض
وكانت مغرمة . تعلم أنھا سوف تصبح ملكة صغيرة لم تكن

جداً باللعب بالدمي، وكانت قد صدرت تعليمات Bفراد العائلة 
أخيراً . المالكة أن - يخبرھا أحد بأنھا ستصبح الملكة يوماً ما

وبدأت تسأل كل . اكتشفت أنھا ستصبح وريثة العرش
ھل ھذا صحيح؟ ھل ھذا صحيح؟ ھل : "شخص في القصر

ومنذ ذلك اليوم أبطلت ". أصبح ملكة إنجلترا؟صحيح أنني س
اللعب بالدمي، واتسمت تصرفاتھا بالجدية، وكانت تقول في 

حكم امبراطورية شاسعة، لذا أإنني س: "تفسير ھذا التحول
ونحن، أيضاً، ينبغي علينا ". يجب أن أكون في منتھى الجد

كل  –بطريق الميراث  –لقد أعطانا هللا . أن نتعلم كيف نحكم
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أن نتعلم كيف نستعمل ھذا السلطان،  لكن علينا هسلطان
  .ونتدرب Bجل ھذا الغرض

وبالمثل عندما تصبح وريثاً لممتلكات وثروات، فإن اBمر 
مراء ھناك بعض اB. ف تدير ھذه اBم4كيقتضي أن تتعلم كي

في الھند، يحتفظون بثرواتھم في أماكن حصينة، وھم 
لغنى الوفير فنحن نملك /لئ، لدينا ا: "قانعون بھذا ويقولون

، وينتھي اBمر عند ھذا الحد "وذھباً، وفضة، وحجارة كريمة
فتبقى الثروة الھائلة ھناك في مكانھا موضع إعجاب أصحابھا 

أما الغنى السماوي، فعلى النقيض من ذلك، إذ ! فحسب
. يجب ا-ستفادة به، ونحن ھنا نتدرب على كيفية استثماره

رة في حرفة ما عن طريق الوراثة فمث4ً ومرات ما نكتسب خب
لو أنك منذ الطفولية تعلمت حرفة النجارة أو الحدادة فإنك 

ا إذا كنت قد ُولدت في أم. تصبح في وقت مبكر نجاراً أو حداداً 
عائلة تحترف ھذه الحرف، فأنت تكون أسرع تعلماً وأكثر إتقاناً 

ل نصيباً لمثل ھذه الحرف، وبنفس ھذه الطريقة يمكنك أن تنا
من حكمة هللا من وقت تمتعك بالو-دة الجديدة، وتصبح عام4ً 

  .أيضاً مع الرب يسوع المسيح
. وفي الختام أقول، إن هللا قد اختارنا لنكون ورثة � نفسه

من اBو-د نصيباً، غير عندما يوزع ا/باء ثروتھم، ينال كل واحد 
عندما  بسعادة بالغة في نفس الوقت أن الوالدين يشعرون

وا/باء أيضاً . يقدم لھم أو-دھم شيئاً مما سبق وأعطوه لھم
وأبونا السماوي يحبنا . يشتاقون بأن يمنحوا حبھم Bو-دھم

دعونا نستمتع بحبه . وھذا ھو ميراثنا السماوي. محبة أبدية
في ملء ھذا الحب حبه لنا كا/ب السماوي، وكالصديق، 

أيضاً إلى أن نُشبع  لكنه في ذات الوقت يشتاق. وكالعريس
ما أكثر ما نخجل ! فما ھو مقدار حبنا له؟ واأسفاه. قلبه

أتى والدي لزيارتي، ! بميراثنا السماوي وأبينا السماوي
دي رج4ً لوكان وا. وكنت وقتھا بالقسم الداخلي بالمدرسة

قروياً بسيطاً، وبتعبير العصر كان من الجيل الماضي أو المودة 
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سه عمامة كبيرة ويرتدي ثياباً فضفاضة القديمة، يضع على رأ
وكان قد أتى ليزورني، . طويلة وينتعل حذاء قروياً ضخماً 

ورآه واحد من . وأحضر معه زبداً وحلوى، وأعطاني أيضاً نقوداً 
". َمْن ھذا الرجل؟: "أصدقائي فدعاني إلى خارج وسألني

وقد تضحك على . فأجبته بالقول إنه رجل عجوز من بلدتنا
لقد أخذت نقود أبي . لكن ھذا ھو حقيقة ما حدثغباوتي 

أحضره خصيصاً Bجلي، لكنني خجلت من أن  شيءوكل 
وكان قد أحضر لي أيضاً بذلة إنجليزية، ومع . أعترف به كأبي

 .ذلك كنت شاباً متعجرفاً إلى الدرجة التي فيھا تبرأت منه
ھناك كثير من المؤمنين الذين يخجلون من ! يال�سف

وعندما . الرب يسوع المسيح كمخلصھم الشخصيا-عتراف ب
. يكونون وسط أصدقائھم وجيرانھم، فإنھم يخجلون منه
: لكنھم، مع ذلك، عندما يقعون في ضيقة تجدھم يصرخون

والرب يساعدھم !". يا رب، يا رب، نجنا، أنقذنا، ساعدنا"
إنه يريد . قلبه ھجإن ھذا سلوك - يرضي الرب و- ُيِ◌ب. فع4ً 

كون واحداً معه بالتمام، وأن يمتلكنا ھو تماماً، فنكون منا أن ن
ھذا ھو ميراثنا السماوي اBبدي، كما . له كالعروس للعريس

ليت هللا يعطينا شوقاً أعمق لذلك الميراث . إننا أيضاً ميراثه
دعونا نقرأ . المجيد، وإدراكاً حقيقياً لكل ما يعنيه ھذا الميراث

. ُكْرنِي يَا َربُّ بِرَِضا َشْعبِكَ اذْ ٤) "٥، ٤: ١٠٦مز (ة أخرى مر
ْدنِي بَِخ4َِصَك،  . Bَْفَرَح بَِفَرحِ أُمَّتِكَ . Bََرى َخْيَر ُمْخَتاِريكَ ٥تََعھَّ
، ونتحقق من أن ھذه الكلمات حقيقة "Bَْفَتِخَر َمَع ِميَراثِكَ 

واقعة قي حياتنا، وليت أشواق قلوبنا تتزايد نحو ھذه اBشياء 
نتمتع بخير مختاري هللا، ونفرح بفرح أمته، لنرى و :الث4ثة

ونفتخر مع ميراثه، حتى يمكننا معه أن نتمتع بذلك الميراث 
  .آمين. إلى أبد ا/بدين

  الفصل السابع
  الخطوات ا�ولى في حياة اXيمان

  )٧٢: ٧٨مز " (َمَھاَرِة يََدْيِه َھَداُھمْ بِ  "
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 خ4ل السنوات التي أنقضت منذ تشرفت بمعرفته، أصبح
الرب يسوع المسيح عزيزاً جداً بالنسبة لي وإزداد 

في حياتي من خ4ل  هوجود إحساسي بعظمته وحقيقة
التجارب الكثيرة التي أتت علّي، وكان مجيئھا كالطوفان في 

كيف وجدت الفرح "وقد أوردت في شھادتي، . أغلب اBحيان
، الكيفية التي بھا بحث عني "الذي الذي - ينطق به ومجيد

لقد وجدت الفرح العظيم، . يسوع المسيح وخلصني الرب
والس4م العميق كنھر، لكنني اكتشفت أيضاً أنه -بد لي من 

  .مواجھة تجارب عظيمة بعد تجديدي
  الفقر

ح مخلصي في شھر ديسمبر ـلقد أصبح الرب يسوع المسي
ولكي أكون أكثر تحديداً، أقول أنني تمتعت . ١٩٢٩من عام 

اعة الحادية عشرة ـيدة، في حوالي السباختبار الو-دة الجد
 ١٩٢٩عام  ادس عشر من ديسمبرـصبيحة السوالنصف من 

اعات اBولى -ختباري المسيحي كان علّي أن ـومنذ الس
ربة ــربة لي ھي تجــوكانت أول تج. اربـأواجه كل أنواع التج

ل لي النقود ـالفقر فقبل تجديدي كان أبي معتاداً أن يرس
فقد كان يرسل لي . ھا مھما كان احتياجيالتي كنت أحتاج

بانتظام نقوداً تكفي لمصاريف أربعة أو خمسة أشھر، وعندما 
حتاج نقوداً أكثر كنت أرسل Bبي برقية فيوافيني بما أكنت 
ولكن بعد تجديدي، ورغم أن أبي لم يكن يعلم شيئاً . أطلب

بالطبع عن ھذا التجديد، فإن أبي لم يتمكن من إرسال أية 
لغ، Bنه ھو نفسه كان مشغو-ً بقضية خطيرة منظورة في مبا

ھور كثيرة ــوھكذا انقضت ش. المحكمة العليا في البنجاب
وقد كتبت خطابات عديدة . ولم تصلني أية أخبار من الوطن

ولم أعرف ماھية اBحداث الجارية . لكنني لم أتلق أية ردود
ت وقد تواردت إلى ذھني في ذلك الوق. قط رأسيـفي مس

وكنت أتعجب ماذا جرى Bبي . ار من كل نوعــخواطر وأفك
4 أي رد على برقياتي، ونفذت ـوأمي، حتى إنھما لم يرس
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ونظراً . ال خطاباتــVرس شيءود ولم يتبق معي ـمني النق
Bنني كنت أعيش في مدينة غريبة، فلم يكن لي َمْن 

وقد . داً ـاً واحـاً، حتى و- شخصـع أن أعتبره صديقــأستطي
، ولذا فقد فكرت أنه من اعدةـأل إنساناً المســصممت أ- أس

  .ل أن أبحث لي عن عملـاBفض
ھو أقسى أعوام اVحباط في أمريكا كلھا  ١٩٢٩وكان عام 

وقد رأيت أنا بنفسي أناساً كانوا . حيث كان ا/-ف ب4 عمل
يوماً ما من اBغنياء وقد راحوا يتجولون من بيت إلى بيت 

وكنت  .لبسكويت والكعك لكي يكسبوا عيشھميبيعون ا
معتاداً أن أذھب في الصباح الباكر Bبحث عن وظيفة وأقضي 
النھار بأكمله داخ4ً الحوانيت، والورش والمصانع، وأسأل 

، وكان "سيدي، ھل يمكنك أن تستخدمني عندك؟: "أصحابھا
وكنت أذھب من ". - توجد لدينا وظيفة خالية: "الجواب دائماً 

متأسف جداً، ليس : "إلى محل Bتلقى نفس اVجابة محل
ن أسمع أوكان لزاماً علّي ". في إمكاني أن أعمل شيئاً لك

تلك اVجابة ابتداء من الصباح الباكر وحتى المساء، سائراً 
ن لمدة على قدمي من منزل إلى منزل ومن دكان إلى دكا

 شھر من البحث حصلت على وظيفةأوبعد أربعة . أربعة أشھر
ولم تكن ھذه الوظيفة من ذلك النوع الذي أود أن . طباخ

  !أختاره
  عجينة البصل

في أثناء زيارتي ھذه لكندا : حدث ھذا على النحو التالي
ظھر  القوم علىمسافراً إليھا من إنجلترا، تقابلت مع بعض 

لي  دعوني يوماً لزيارتھم في بيتھم، وقالوا السفينة الذين
Bمر كان ا. ام الكاري الھندي الصميمإنھم يودون لو تذوقوا طع

Bصدقاء، وقمت بعمل الكاري عندئذ - يعدو مجموعة من ا
وبعد أربعة أشھر . للشخصين أو الث4ثة الذين كانوا يحبونه

تقابلت معھم من جديد، وقالوا لي إنھم على إستعداد 
لمساعدتي للحصول على وظيفة طباخ إذا كنت راغباً في 
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وأنا أشكر هللا أنه ! أول وظيفة ليذلك، وكانت تلك ھي 
لّي من خ4ل البصل، والفلفل، ساعدني وكان يتكلم إ

BواBصنع عجينة البصل ھذه كنت ولكي أ. خرىصناف ا
مضطراً إلى تقشير ملو دلوين من البصل، اBمر الذي كان 

ثم أقوم بعمل ھذه العجينة . يجعل الدموع تجري على خدي
لتحضير الصلصة، وھذه عندما مع الزبد، أو مسحوق الكاري 

طرت ببالي فكرة وقد خ. في مذاقھا في غاية الجودةتطبخ 
اBخرى الداخلية في عملية  أننا كلنا نشبه البصل أو العناصر

فالبعض حاد الطبع جداً ويشبه في ذلك الفلفل،  .الطھو
والبعض ا/خر ذو رائحة نفاذة كالبصل، وا/خرون لھم رائحة 

بعضنا البعض ، لكننا عندما نمتزج كلنا مع عطرية مثل التوابل
الطھو، عندئذ يمكننا جميعنا أن  ويقوم الروح القدس بعملية

  .نعبق الجو بعطر المحبة اVلھية
وأصبحت كلمة . وقد بدأ هللا يتكلم معي بمثل ھذه الطريقة
وقد عرفت أن . هللا واقعية جداً بالنسبة إلّي في تلك اBيام

ي لتأھيلي لنوع معين من الخدمة ھذه كانت طريقة تدريب
لم يكن ممكناً لي أن أحدد كيف يمكن أن . في المستقبل

يستخدمني هللا، لكن كان لدّي إحساس بأن هللا كان 
يام بينما كنت مضطجعاً وفي صباح أحد اB. يدعوني لخدمته

على سريري وكنت عندئذ في أمريكا، رأيت فجأة على 
ھا صليب كبير -مع، الحائط أمامي خريطة الھند يتوسط

ن تخدمني ف4بد لك من أإذا أردت : "وسمعت صوتاً يقول لي
كان ھذا في أوائل و". أن تصلب ذاتك على ھذا الصليب

فھم كيف يمكن أن أخدم الرب أولم أستطع أن  ١٩٣٠مارس 
على اVط4ق لكن ذلك الصليب ال4مع كان يذكرني دائماً 

. لھند حام4ً رسالة هللانني يوماً ما سوف أتجول في ب4د ابأ
  .ومع ذلك فقد واصلت محاولتي الحصول على وظيفة

  رجل شرطة في تورنتو
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تلقيت خطاباً من مكان ُيدعى تورنتو، وھي مدينة تبعد 
 وضّمنت المؤسسة في. ألفي ميل إلى الشرق من وينيبيج

ستعداد لتدريبي إذا التحقت بالعمل إخطابھا أنھا على 
الحين تواقاً جداً إلى الحصول على وكنت إلى ذلك . عندھم

وكانت تلك المؤسسة . تدريب في شئون الھندسة الزراعية
تقوم بتصنيع كل أنواع ا/-ت ال4زمة للزراعة، وقدمت لي 

ولكنني لم أكن أملك في . المؤسسة وظيفة في مصانعھا
ذلك الوقت ثمن تذكرة السفر إلى مكان بعيد مثل ھذا 

، إذا كنت تريدني أن أذھب إلى رب يا: "فركعت وصليت قائ4ً 
وفي ". ھناك فأرجوك أن تدبر لي أجرة السفر بالسكة الحديد

صباح اBحد التالي حضرت خدمة اBحد في إحدى الكنائس 
جاء إلّي . القريبة، وبعدما انتھت خدمة فصول مدارس اBحد

رجل طويل القامة بشكل غير عادي وُيدعى مستر ف4ين، 
ھا اBخ، ھل ترغب في الذھاب إلى أي: "وصافحني وقال

ولم أكن ". تورنتو؟ إذا كنت تريد ذلك، فأنا سأتولى ھذا اBمر
لني بعد ذلك سأثم . عن رغبتي تلك شيءقد أخبرته بأي 

وكان ھذا . عما إذا كنت مستعداً أن أعمل شرطياً في تورنتو
الرجل ھو المشرف على الشرطة في تورنتو وكان بحاجة 

من وينيبيج ھمة خاصة بالقطار المسافر إلى شرطيين في م
من رجال الشرطة لمدة  كان يحتاج اثنين فقط. إلى تورنتو

عرفت  وقد! فھل كان هللا يعدني Bكون واحداً منھما؟! يومين
لقد كنت . أيضاً أن أجرة السفر للعودة كانت مدفوعة مقدماً 

أصلي أن يساعدني الرب في الذھاب إلى تورنتو وكانت ھذه 
  .وھكذا أصبحت شرطياً لمدة ھذين اليومين. بيرات هللاھي تد

إنني أعتقد أنه عندما تكون قائماً بخدمة هللا، ينبغي عليك 
تماماً كما  الحالة أن تتعلم كيف تسھر وت4حظ،في ھذه 

مر في البداية أنا لم أكن أعرف ھذا اB! يفعل رجل الشرطة
عل لكن هللا كان يدربني على الم4حظة والسھر حيث ج

ولكي أذھب إلى تورنتو، كنت بحاجة إلى أجرة . مني شرطياً 
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وقد استطعت . السفر ذھاباً، ولكن هللا دبر اBجرة ذھاباً وإياباً 
رى يد هللا ھناك تقود خطواتي في كل ھذه ا-تجاھات، أأن 

وبدأت أتقابل مع أناس ھنا وھناك وھكذا أمكنني أن أرى أن 
تورنتو، وبالرغم من أنھم ذھبت إلى . هللا قد أعدھم لخدمته

أعطوني وظيفة شرطي، لكنھم لم يعطوني أية نقود أو 
وھناك في . أجرة، كل ما أعطوه لي كان تذكرة العودة فقط

كان معي . نقوداً تلك المدينة الكبيرة، كنت معدماً - أملك 
 .مسحوق الكاكاو بضع علب من بضعة سنتات اشتريت بھا

مزجه مع ألي، فكنت  وكنت أستخدم ھذا الكاكاو كطعام
وأشربه بدون سكر في الصباح، وفي الظھر،  ،الماء الساخن

ومساًء، وعند النوم، وعشت على ھذا الكاكاو لمدة عشرة 
أيام، بالرغم من أنني كنت أعمل في المصانع وأرجع إلى 
المنزل في غاية اVرھاق، ولقد علمت أن الرب له قصد ما 

وفي ذلك الوقت لم  – ما لشيءفي ھذا اBمر وأنه يعدني 
Bيام كانت أسعد أيام أكن أفھم ما ھو قصد هللا، لكن تلك ا

لقد كنت مضطراً أن أمشي عدة أميال يومياً للذھاب . حياتي
كن أملك أية نقود أإلى مكان العمل والعودة منه حيث لم 

يام وما رجع بالذاكرة إلى تلك اBألتذكرة اBتوبيس، لكنني إذ 
شكر إلھي، ذلك أ4لھا، - يسعني إ- أن مر بي من تجارب خ

Bن الرب كان بالنسبة لي أقرب ما يكون وكنت أشعر بوجوده 
  .ي وقت مضىأحقاً أكثر من 

  ذية جديدةأح
يد البرودة وما وفصل الشتاء في كندا شد. ثم أتى الشتاء

ضافية شتوية يصبح من العسير عليك إ لم يكن عندك م4بس
تاداً أن أصلي كل صباح وكل مساء وكنت مع .أن تتمتع بالدفء

Bشتري  نقوداً  ملكأ لكي يحفظني الرب من البرد، فلم أكن
وكنت مضطراً . بھا معطفاً أو صديرياً من الصوف أو حتى كوفية

وقد . أن أسحب رجلي إلى صدري كل ليلة Bحتفظ بالدفء
إنني - أذكر . بدأ الرب يتكلم إلّى في الساعات اBولى الباردة
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لقد علمت أن هللا سمح بھذه . ك داخلني في أي يومأن الش
المشقات أن تأتي إلى حياتي لحظة ما أعدھا لي هللا لم 

  . تكن معلومة لدي
أميا-ً عدة في حذاء به ثقوب كبيرة  لقد كنت مضطراً للسير

في نعله، ومعلوم أن اVنسان عندما يخرج في يوم مطير 
ن عندئذ عرضة Bن من السماء، فإنه يكو اً والثلج ينزل ندف

يصاب بنزلة برد عندما يكون منتع4ً حذاء من نوع حذائي ذي 
لقد كانت اBجزاء السطحية من الحذاء في حالة . الثقوب

يام حد اBأوفي . جيدة، لكن النعل كان ممزقاً بشكل مؤسف
وفي ذلك اليوم . صليت وسألت إلھي أن يعطيني حذاًء جديداً 

ين، فلمعت حذائي الممزق كنت على موعد مع أحد المدير
وفي أثناء الحديث الذي دار بيننا، . جيداً وذھبت إلى مكتبه

ھل تسمح لي بأن : "فاجأني ھذا اVنسان الفاضل بقوله
أشتري لك حذاًء جديداً؟ أرجوك أ- ترفض ھذا العرض لقد 
أعطاني أحدھم مبلغاً من المال لشراء زوج جديد من 

وقد أمكنني أن  .جديداً  ذاءً وھكذا أعطاني هللا ح". اBحذية
أرى مؤخراً كيف أن هللا كان يتداخل في كل صغيرة لصالحي، 
وذلك Bنني عزمت أ- أتكلم عن أي احتياج لي مع أي إنسان 
- تصريحاً و- تلميحاً سواء كنت جوعاناً، أو عطشاناً، أو 

ما دام الرب : كنت أفكر في قلبي قائ4ً . محتاجاً إلى كساء
ح قد غسلني من كل خطاياي، فھو باليقين يسوع المسي

سوف يعطيني كل ما أحتاج إليه دون أن أقلق أو اضطرب من 
وأنه وإن كنت أعاني ا/ن الكثير من المشقات، لكن . جانبي

  ".ھذا -بد وأن يكون وفقاً لخطة إلھية معلومة لديه ھو
  عملة من نوع غريب

B ًكتب ومر الوقت، وذات صباح أحسست بدافع قوي جدا
إلى أمي، ولكن لم يكن معي نقود Bشتري طوابع بريد أو 

يا رب، أنا واثق أن أمي تفكر : "وركعت وصليت. ورق خطابات
لكن ليس معي نقود Bشتري بھا . فّي، وأنا أود أن أكتب إليھا
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ي، ونھضت من سجودي وتحسست جيوب". قاً طوابع أو ور
ك وإذ كنت في ش. وفي أحد الجيوب وجدت عملة صغيرة

بخصوص قيمة ھذه العملة، وما إذا كانت تكفي لشراء 
طوابع، ناديت على ولد صغير وأعطيته العملة وأرسلته 

تعرف  أن أتت إلّي سيدة طالبةوحا-ً . ليشتري لي طوابع
فاعتذرت قائ4ً أنني في غاية . لماذا أعطيت الولد ھذه العملة

Bعندئذ أخبرتني تلك السيدة . سف، فليس معي غيرھاا
بأنھا عملة ذھبية من طراز فريد لم تره منذ سنين، وأن آخر 
مرة رأت فيھا عملة مماثلة كانت في البنجاب منذ سنين 

وصرت أتناقش معھا كيف يمكن أن توجد في جيبي . عديدة
عملة ذھبية، واقترحت أنھا -بد وأن تكون من النحاس، 

ب، لكنھا قالت إنھا بالتأكيد عملة من الذھ. وليس من الذھب
ستطيع أن أقول أومن جھتي فأنا - . وقد كانت كذلك فع4ً 

كيف وصلت ھذه العملة إلى جيبي، لكنھا كانت الطريقة 
  .التي بھا سدد هللا احتياجي في ذلك اليوم
  !الص:ة كسرت اfلة 

وخ4ل فترة التدريب ال4حق في المجال الزراعي كان لزاماً 
. رث وأحصد الحقولعليَّ أن أعمل في مزارع مختلفة وأن أح

وفي كندا . وھكذا أخذني الرب إلى أماكن متعددة كثيرة
عندما يكون المحصول جاھزاً للحصاد، فإنھم يستخدمون 
ا/-ت الزراعية في حصاده وحزمه حزماً صغيرة وتنقل 
اللوريات ھذه الحزم حيث يتم درسھا بواسطة آ-ت أخرى 

فصل الصيف  ونظراً Bن. لفصل القشرة الخارجية عن الحبة
الجھد  أن يبذلوا أقصى قصير جداً، كان العاملون مضطرين

وكنت اعمل حينذاك . ليكملوا الحصاد في الوقت المحدد
وكان العمل يبدأ عادة في حوالي الرابعة . بإحدى الضياع

ولم يكن قد . صباحاً ويستمر إلى السابعة أو الثامنة مساء
ط4ق، لكنني على اV العنيفسبق لي العمل بھذا الشكل 

وكانت مھمتي أن . أحسست أنه يجب أن أحتفظ بوظيفتي
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 –ذھب إلى الحقل ومعي حصانان وأحضر كل حزم الحصيد أ
وأن أم� عربتي البضاعة النصف  –وكان ھذا حم4ً كبيراً 

حمولة الملحقة بآلة الدرس وكان من الضروري أن أبقى ا/لة 
كنت في غاية  ويوماً ما. في كامل حمولتھا أثناء تشغيلھا

كان اBلم شديداً في مفاصلي وساقاي - تقويان . التعب
Vوكان - يزال . رھاقعلى حملي وشعرت بأنني في غاية ا

يا رب، من : "وبدأت أصلي قائ4ً . باقياً أربع ساعات عمل
". فضلك أعطني قوة Bتمم ھذا العمل وإ- فلتكسر ھذه ا/لة

لة عن آخرھا، ومنح كل لقد تحطمت ا/! وقد كسر الرب ا/لة
العاملين إجازة أربعة أيام ليتسنى للمھندسين إص4حھا 

لكن إياك أن تصلي بمثل تلك الص4ة كل . وإعادتھا للعمل
ل إلى مصنعك في الصباح، إياك أن تسأفعندما تتوجه ! يوم

طرقاً عجيبة بيد أن للرب ! هللا أن يكسر ا/-ت في المصنع
الرب Bنقاذنا من مواقف  دخلفي مناسبات معينة عندما يت

وقد عشت وسط الصناع والحاملين لمدة تقرب من  .حرجة
الشھرين، وھؤ-ء كانوا معتادين على كل أنواع الطرق 
الشريرة، من تدخين، وسكر، ولعب القمار، وكل أنواع الرذائل 

وكنا سبعة نعيش معاً في حجرة صغيرة مخصص . اBخرى
اثنين منا سرير واحد، وكان وكان لكل . أص4ً كمخزن للحبوب

زميلي متعوداً على النوم في خط منحن بزاوية لم تكن تترك 
وباVضافة إلى  .كثر من حرف السرير - غيرأ لي مكاناً للنوم

! ذلك كانت مرتبة السرير مملوءة بالقمل، بل وحتى بالفئران
وقد ". عطني قلي4ً من النومأيا رب، "وكنت مضطراً أن أصلي

رب ص4تي واعطاني نوماً، بالرغم من ھذه استجاب ال
ما في  لشيءوقد علمت أن هللا كان يعدني . الظروف

وإذ نجتاز خ4ل كل تلك التجارب نستطيع اليوم . المستقبل
ي مكان في أأن نخرج للعمل في الحقل التبشيري في 

فالرب يستطيع دائماً أن  .ين ننامأالقرى، و- يھم أين نقيم أو 
  .حتى ولو كان ھذا على حجر من اBحجار يمنحنا نوماً،
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  أبواب مفتوحة
الرب كان يدعوني إلى  وكنت إلى ذلك الوقت - أعرف أن

أكسب   وبد-ً من ذلك كان اعتقادي أنني يمكن أن. خدمته
وكانت خطتي ھي أن أصبح . الكثير من المال وأعطيه للرب

ند، نحاء ب4د الھوأن أكوّن ثروة من عملي في كافة أمھندساً 
أنا - أريد مالك، : "ل ليلكن الرب قا. ثم أقدم ھذا المال �

وأنا أشكر هللا " ريدك أنت، أنا أريدك أنت وليس مالكلكنني أ
سلمت حياتي  ١٩٣٢أنني في صبيحة الرابع من أبريل 

يا رب أنا - أعرف : "بالتمام للرب Bجل خدمته، وقلت للرب
. أن أخدمككيف يمكنك أن تستخدمني، لكنني مستعد 

وأنا سأذھب . ويمكنك أن تأخذني إلى أي بلد في أي مكان
  ". قطعاً 

ازل عن كل تن: "قال لي. شياءعندئذ طلب مني الرب ث4ثة أ
Bراضي التي لك في البنجاب، و- حقوقك في ممتلكاتك وا

تخبر أي إنسان على اVط4ق عن احتياجك - تلميحاً و- 
أية إرسالية، أو جماعة أو طائفة، وثانياً أ- أنضم إلى . تصريحاً 

وقد ". وثالثاً أ- أخطط أبداً لنفسي أي برنامج بأي شكل
قبلت ھذه الشروط الث4ثة، ومن ذلك الحين ابتدأ الرب يفتح 

مرة واحدة فقط في حياتي ھي التي . أبواباً في كل مدينة
كان قد ُطلب مني أن أتكلم في . أعددت عظة مكتوبة

المدرسة العليا باعتبارھم أن طلبة مدرسة عليا وتصورت 
يسخرون مني ويستھزئون بي، فجھزت عظتي  قد مثقفين

. بكل عناية في حوالي اثني عشر صفحة من الم4حظات
. وذھبت إلى ھناك وأنا متيقن أنني سألقي رسالة ممتازة

ومن . وبدأت خدمتي فقرأت الصفحة اBولى، والثانية، والثالثة
فحة التاسعة، واصلت القراءة وأنا - الصفحة الثالثة حتى الص

أعرف كيف قرأت كل ھذه الصفحات، إ- أن أعصابي بدأت 
إلى درجة أنني لم أتمكن أن أجد الصفحة الصحيحة  تتوتر

لمواصلة القراءة، فوضعت كل اBوراق في جيبي وبدأت 
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ومنذ ذلك اليوم لم أستعمل أبداً أية . أتحدث حديثاً بسيطاً 
يا رب، فرغني : "وبدأت أصلي قائ4ً . مذكرات في عظاتي

". وأبطل كل أفكاري وكل معلوماتي، وأعطني أفكارك وك4مك
وقد علمني الرب ما أقوله في كل مرة وعظت فيھا في 

وفي كل مرة . المدارس، والجامعات، وكل ا-جتماعات اBخرى
لم " يا رب انزع ك4مي وأعطني ك4مك: "صليت فيھا قائ4ً 

  .ط و- مرة واحدةيخيب الرب أملي ق
وBن أسمي باخت سنغ، فقد أعطى ھذا ا-سم انطباعاً 
خاطئاً لدى كثيرين أن صاحبه -بد وأن يكون واعظاً شھيراً من 
الھند، وبسبب ھذه الفكرة المغلوطة تعودوا أن يدعونني 

يصحبوني  لكي على الدعوة وحضورھموعند موافقتي . Bعظ
ھل أنت باخت " :ل4جتماع كانوا يستفسرون ويقولون

كانوا يقولون إن  ،يجاب، وعندما كنت أجيب باV"سنغ؟
نني رجل طويل القامة عريض المنكبين أتصوراتھم عني 

كان ھذا ھو ا-نطباع الذي لديھم . أرتدي رداء طوي4ً فضفاضاً 
عني، لكنھم قلما أدركوا أنني لم أكن أعرف كلمة واحدة 

يا رب، : "لي قائB ً4قولھا، وأنني لھذه كنت مضطراً أن أص
ولم . فكارك وك4مكألمس لساني وأعطني االمس شفتي، 

وھو ميناء شھير بكندا، كان  ،في فانكوفر. يخز هللا رجائي أبداً 
لي امتياز وفرح الخدمة والكرازة باVنجيل ھناك للزنوج، 
واليابانيين، والصينيين، واVيطاليين، والذين من ھنغاريا ومن 

انت ھناك في ذلك الميناء كل الجنسيات ب4د أخرى، Bنه ك
. ولم تكن ھذه خطتي، بل كانت خطة هللا. من كل الب4د

وأخيراً . كانت ھذه ھي طريقتي لزيادة أشواقي لربح النفوس
بعد أن قضيت الوقت الكثير في الص4ة من أجل ھذا اBمر، 

أريدك أن تذھب إلى الھند في السادس من : "قال لي الرب
بت إلى شباك حجز التذاكر واستعلمت عما إذا فذھ". فبراير

من فانكوفر إلى الھند في كانت ھناك باخرة مسافرة 
 ستبحر فع4ً  فأخبروني أن ھناك باخرة. السادس من فبراير
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في السادس من فبراير، ودوّن الموظف المختص اسمي، 
وقال لي إنه يمكنني أن أدفع أجرة السفر في نفس اليوم 

وھكذا أخبرت أصدقائي أنني . باخرةالذي ستبحر فيه ال
سافر إلى الھند في السادس من فبراير فرتبوا لي على أس

Bصحاب في الرابع من فبرايرالفور حفلة وداعية تضم جميع ا .
وفي اليوم السابق على ا-جتماع حضروا واستفسروا ما إذا 
كان لدّي من النقود ما يكفي للسفر، ولما سمعوا أنه ليس 

وأنني مع ذلك أثق أن الرب عنده الكفاية، قالوا إنه لدّي نقود، 
. ما كان يصح أن أفعل مثل ھذا اBمر، وألغوا اجتماع الوداع

لكنني من ناحيتي . فقلت لھم إنھم يمكنھم إلغاء ا-جتماع
سوف أسافر، وذلك Bن هللا قد تكلم إلّي في ھذا الشأن، 

الذي وأنا أعلم أنه سوف يزودني بأجرة السفر في الوقت 
وبعد يومين أي . لكنھم لم يصدقوني، وألغوا ا-جتماع. يراه

في السادس من فبراير بالتحديد كما أعلن لي الرب، وصلني 
ت بوخ4ل الرحلة التي أعق .أكثر من المال المطلوب للسفر

ھذه اBمور، أعطاني الرب وقتاً ممتعاً في فانكوفر، ويوكوھاما، 
قد  ن الرب، وأكتشفت أوھونج كونج، وسنغافورة، وشنغھاي

 .ي كل تلك المدن وجھز لي أصدقاءف سار بوجھه أمامي
وحسب وعده العجيب، وجدت أصدقاء في كل مكان، 

َمَھاَرِة يََدْيِه بِ  " :وتحققت من صدق كلمة هللا التي تقول
  .)٧٢: ٧٨مز " (َھَداُھمْ 

  ب: مأوى في بومباي
، ١٩٣٣عندما وصلت إلى بومباي في السادس من أبريل 

يت وعلمت أن أبي وأمي لن يسمحا لي بالدخول إلى الب
ماني بالمسيح في بسبب عدم استعدادي أن أبقى إي

فوضعت أمتعتي . الخفاء، قررت أن أبدأ عملي في بومباي
Bركان، وبدأت توزيع النبذ على جانب الطريق في في أحد ا

وكنت أقوم بھذا العمل من الفجر . أماكن متعددة في المدينة
وعندما كان أحدھم يھتم باBمر كان . منتصف الليل حتى
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سوياً إلى ھذا الفندق أو ذاك  أتسمح أن نذھب: "يسألني
 .وھكذا نجلس ونتحدث مع بعضنا ".؟لنتحدث في اBمر

وبعدئذ يدعوني لتناول معه قدحاً من الشاي، وكان مثل ھذا 
القدح من الشاي يمثل إفطاري، وغذائي وحتى عشائي 

سابيع، وأنا أمر الحال على ھذا المنوال سبعة واست. أيضاً 
أقوم بتوزيع النبذ ھنا وھناك في مدينة بومباي مكلماً الناس 

 كان أي واحد يبديوعندما . صادفھم في تجواليأالذين 
كنت أدعوه لنقف معاً تحت المصباح على جانب  اھتمامه

الطريق، وھناك يطول بنا الحديث حتى الساعة الثانية 
بھذه الطريقة أمكنني أن أشرح طريق الخ4ص من و. صباحاً 

دوس وغيرھم الكتاب المقدس لكل َمْن كان يمر بي من الھن
Bلبيت كان الشارع بمثابة ا. خرىمن أصحاب الديانات ا

Vضاءة الذي على جانب الطريق بالنسبة إلّي، وكان عمود ا
ھو النور الذي ينير لي، وعنده كنت أقضي مجبراً وقت 

وأنا . ى أن ھذه اBيام كانت أياماً سعيدة جداً عل. راحتي
صبح شخص الرب أشكر هللا Bجل كل تلك اBيام، التي فيھا أ

يسوع المسيح عزيزاً علَي إذ صرت ألمس وجوده بصورة 
   .محسوسة أكثر من كل الماضي

مة في وبعد بضعة أسابيع، تسلمت خطاباً من أختي المقي
كانت قد سمعت . ھايام معكراتشي تدعوني لقضاء بضعة أ

وأنني كنت أبحث عن عمل  الھند،من والدي أنني عدت إلى 
. لم يخبرھا بأنني قد صرت مسيحياً  والديوكان . في بومباي

وعندما وصلت إلى منزلھا، ووجدت أنني مسيحي اعتذرت 
بأنھا - تستطيع إبقائي معھا بالمنزل خوفاً من والد زوجھا 

المنزل، وأن أقضي أياماً كثيرة  وھكذا كان لزاماً علّي أن أترك
  .في المتنزھات العامة

  ربح النفوس في كراتشي
المفرد انا (بدأت العمل في كراتشي ومعي ست أنات 

وھي عملة ھندية قيمتھا جزء من ستة عشر جزءاً من 



  مختارون ومحبوبون
 

٦٤ 

 

ثم بعتھا . واشتريت بھذه النقود اثنى عشر إنجي4ً ). الروبية
لكيفية استمررت في وبھذه ا. واشتريت باBرباح بعضاً آخر

وعندما كان أحدھم يرغب في أن يعرف . شراء وبيع اBناجيل
شيئاً عن المسيح درجت على أن أنتحي به تحت شجرة 

د بدأ الرب واقص عليه ما يختص بالرب يسوع المسيح، وق
وذات يوم عندما كنت أجتاز خ4ل . يعمل بشكل مدھش

أوقفه، لكنه حاولت أو . السوق رأيت شاباً آتياً في اتجاھي
وكنت كلما أستحثه أكثر على أن . لم يستجب لمحاولتي

، "ماذا تريد؟: "وأخيراً قال. يتمھل كان يسرع الخطى أكثر
إنني مسيحي، والرب خلصني، وأنا أريد أن : "أجبته قائ4ً 

إنني يئست . أنا - أريد ديانتك: "قال". أخبرك كيف خلُصت
وعندئذ ". ي في البحرمن الحياة وأنوي أن أنتحر بإلقاء نفس

إن . حسناً، لماذا - تنتظر حتى الصباح: "قلت له مشجعاً إياه
ووافق ". تنقص لن تغير شيئاً من اBمرساعات قليلة تزيد أو 

عليه  ھذا ا-قتراح فأخذته إلى منتزه صغير وقرأت ھو على
بعض اBعداد من الكتاب المقدس وقال إنه يشعر بتحسن 

وأراد أن يعرف ما إذا كان . اليوم التاليويمكنه أن ينتظر حتى 
فاتفقنا على أن نتقابل في . يمكنه أن يراني ثانية في الغد

نفس المنتزه، وبعد أن نواصل حديثنا فترة أخرى يمكنه أن 
ولكن بعد أن تحادثنا قال لي إنه . ينتحر إذا كانت ھذه رغبته

عرف لم تعد لديه الرغبة في التخلص من حياته، Bنه يود أن ي
وھكذا . أكثر عن الفرح السماوي الذي كنت قد أخبرته عنه

بدأ الرب بطريقة عجيبة أن يھبني نفوساً Bربحھا لشخصه 
أذكر أنني يوماً ما في الساعة الواحدة صباحاً، . العزيز المبارك

وكنت أشعر بالتعب الشديد عندما شرعت في النوم، لكنني 
، "رج خارجاً انھض، واخ: "عندئذ سمعت صوتاً يقول لي

فأجبت بأنني في غاية التعب وأن ساقي تؤلمني كما أنني 
" انھض واخرج خارجاً : "لكن الصوت وافاني ثانية. مثقل بالنوم

 فارتديت معطفي وأنا في شدة الضجر، وكانت جيوب المعطف
محشوة بكل أنواع النبذ بكل اللغات لكل اBجناس الموجودة 
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ل وجدت شابين وحالما خرجت خارج المنز. بكراتشي
فناديتھما لكي يتوقف وقلت لھما إن لدّي . يسيران أمامي

كيف إنني كنت  ولما اقتربا مني أخبرتھما. شيئاً Bقوله لكما
وشك أن أنام عندما حثني صوت هللا أن أقوم وأخرج  على

فقا- إن . إلى خارج، وأنني أشعر بأن هللا قد أرسلني إليھما
الساعة غير مناسبة للخروج، ھذا -بد أن يكون صوت هللا ف

ففتحت . وترجيا أن يسمعا الرسالة التي أريد أن أقولھا لھما
كتابي المقدس وقرأت لھما بعض ا/يات وأخبرتھما عن قصة 

وقال لي أحد الرجلين . تجديدي، شاھداً لھما بنعمة المسيح
لقد  .أنا أعرف أن هللا قد أرسلك Bجلي: "واسمه كولكارني
شتاق أن أحصل على الكتاب تعاسة، وأنا أكنت في غاية ال

ثم اشترى كتاباً ". ھل يمكنك أن تعطيني واحداً؟. المقدس
يا لھا من فرحة عميقة . مقدساً وآمن بالرب يسوع المسيح

  !أن تجد مثل ھذه النفوس الطالبة الخ4ص في الھند
  رح:ت في ب:د الھند

إلى  يريد مني أن أذھببعد تكرار الص4ة، وجدت أن الرب 
وطلبت . مي4ً عن كراتشي ١٥٥قرية صغيرة جداً تبعد حوالي 

وكانت لغة ذلك . من صديق لي أن يصحبني، وبدأنا الرحلة
اVقليم ھي اللغة السندية وكنت أعرف بضع كلمات - غير 

وكان ھناك الكثيرون من أتباع . من ھذه اللغة بالعامية
إنني  ية وقلتالديانات اBخرى الذين يعرفون السندية واBرد
. بالترجمة لي ربما أجد منھم َمْن يكون راغباً في أن يقوم

وعندما وصلنا إلى القرية استخبرت للوقت عن رجل يعرف 
Bفقيل لنا بأنه يوجد رجل يعرف كلتا . رديةالسندية وا

اللغتين، ولما استخبرنا عن محل إقامته علمنا أنه قد مات 
يعلم الصالح وأن الرجل لم فقلنا إن الرب . في الليلة السابقة

  !يكن ليفيدنا
وذھبنا معاً إلى جانب النھر . وسألنا من هللا ماذا نفعل

وقضينا ساعتين تقريباً في الص4ة، امت�ت م4بسنا في 
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ريدك أن تذھب وتتحدث أ: "وقال لي الرب. نھايتھا بالرمال
يا رب كيف يمكنني أن أتكلم : "فقلت للرب". بالسندية

كل ما أعرفه منھا ھو بعض كلمات قليلة -  بالسندية؟ إن
فذھبنا إلى القرية ". ، وكلمھماذھب: "، لكن الرب قال"غير

وقلت للجمع إنني متأسف Bنني - . وجمعنا جمعاً صغيراً 
أعرف لغتھم بط4قة، لكن الكلمات واتتني واBفكار تواردت 
على ذھني، و- أعرف كيف كنا نستطيع أن نرى يد هللا 

وفي صباح الغد جاءني الصوت . وھي تقود خطواتنا الماھرة
وھكذا ركبنا قارباً . أن أعبر النھر وأتوجه إلى قرية تدعى بانو

عبر بنا النھر، وفي المساء، حوالي غروب الشمس بالضبط، 
وذھبنا إلى سوق القرية حيث بدأنا . أتينا إلى القرية الصغيرة

تكلم معنا ل وجاءنا رج. توزيع اBناجيل في أماكن مختلفة
لماذا : "لنا الرجل قائ4ً وسأ. جداً  كان غاضباً  Bنه بلھجة جافة

جئتم إلى ھذه القرية؟ أنتم المسيحيين - يمكنكم أن تعظوا 
فأخبرناه أننا لم نأت إلى ذلك المكان من ". عن السماء ھنا

لقد سمعنا صوت هللا وأتينا لكي . أنفسنا، لكن هللا أرسلنا
أفھمنا الرجل أننا لسنا من المرسلين و. نوصل رسالة هللا

التابعين Vرساليات، لكن كل ما ھنالك أننا أحضرنا معنا 
عندئذ سألنا الرجل عن محل إقامتنا فقلنا له . رسالة هللا

. مضطرون أن نقيم في نفس المكان الذي نقف فيه للكرازة
عندئذ . فأجبناه بأننا - نعلم. عندئذ سألنا عن ماذا نُطعم

م بدعوة لرجل منا أن نقيم في بيته، وأنه سوف يقومس اتال
يضاً أن أالناس ليأتوا ويسمعوا رسالة هللا، كما عرض علينا 

وظننت أن الرجل ربما يدبر لنا مكيدة، لذلك . يقوم بالترجمة
. صليت إلى الرب، لكن الرب أخبرنا أن - نخاف بل نذھب معه

ا وضع فبعدم ،وكان الرجل يملك ساحة واسعة حول الدار
أمامنا الطعام لنأكل، أخرج الكراسي إلى الساحة وأرسل 

وھكذا قام الرجل الذي لم يكن . خدمه لكي يدعوا القرويين
وبعد أن صليت  .إ- رئيس القرية نفسه بترجمة الرسالة

الجمع إلى بيوتھم، أتى إلينا  الص4ة الختامية وانصرف
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خاص  بحديث ھل يمكن أن تسمحوا لي: "شرطي وقال
كم؟ لقد كنت أنتظر Bكثر من خمس سنوات حتى يأتي مع

وقد . أحدھم وُيفسر لي ما يختص بالرب يسوع المسيح
أعطاني أحدھم إنجيل لوقا، وقد قرأته مرات كثيرة، ولكنني 

إنني في غاية ا-متنان أنكما جئتما . لم أستطع أن أفھمه
وقد جلس ھذا الرجل الليل بأكمله يصغى إلى ". إلى قريتنا

ى الكتاب المقدس باللغة كلمة، وبعد ذلك ذھب واشتركل 
Bرديةا.  

  أنھار في القفر
وارتحلنا إلى قرى عديدة في صحراء السند المقفرة 

قدامھا تلك اBماكن على أالمنعزلة حيث لم تطأ إرسالية 
وكم كان فرحنا أن نسافر في تلك . اVط4ق للكرازة باVنجيل

صغيرة رغم أننا كلنا في الطرق الضيقة ونزور تلك القرى ال
. سبيل ذلك مضطرين أن نواجه ونتحمل كل أنواع المشقات

في . كنا في بعض اBحيان نقابل مقابلة تكاد تكون عدائية
Bأحد اBقدام من قرية يام، بعد أن قطعنا ث4ثين مي4ً على ا

وإذ كنا نشعر  ،بانو، دخلنا واحدة من تلك القرى الصغيرة
وBننا مسيحيون لم . القريةإلى سوق  ذھبنا الشديدبالجوع 

طعاماً سواء أرزاً  اب المحال أن يبيعناــواحد من أصح يقبل أي
. ثمن يطلبونه أو قمحاً رغم استعدادنا أن ندفع لھم أي

رز Bوبمشقة بالغة استطعنـا أن نحصل على قليل من دقيق ا
Bحمر، وحتى يمكننا أن نصنع منھا طبيخاً أعطانا أحد ا

لدكاكين قلي4ً من الزبد الذي يحتوي على الكثير من أصحاب ا
وھكذا صنعنا . الرمل والحصى بغرض اختبارنا ليس أكثر

Bحـمر والزبد الملئ الطبيخ من ذلك الخليط من دقيق اBرز ا
كلة كان علينا أن نسير عشرة وبھذه اB. بالحصى والرمال

لرمال وبالرغم من أن تلك اBكلة كانت محشوة با. أميال أخرى
  .إ- أننا استطعمنا كل لقمة فيھا Bننا كنا جائعين
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ففي . على أنه في أحيان أخرى كنا نلقي استقبا-ً طيباً 
يا رب، : "ذات يوم أتينا إلى قرية أخرى ورفعنا ص4ة إلى الرب

إذا كان ھنا في ھذه القرية واحد من أو-دك فمن فضلك قدنا 
نا أن يأخذنا إلى بيت وأتى إلينا غ4م قروي وعرض علي". إليه

ثم . وتقابلنا مع صاحب البيت، وقدم لنا طعاماً . مسيحي
رسلنا إلى ھناك لنوصل للناس بشارة أأخبرناه بأن الرب 

الھندوسية، فصحبنا اBخ، وھناك أمام أحد المعابد . اVنجيل
سرنا قرابة ث4ثين مي4ً ذلك  عقدنا اجتماعاً، رغم أننا كنا قد

. تكلمنا برسالة هللا جداً، وبعد ص4ة قصيرة كنا مثقلين. اليوم
وفي ذلك اليوم قمنا بتوزيع الكتاب المقدس على أعداد من 
الناس الذين جاءوا ليشتروا الكتاب، و- نعرف كم كتاباً مقدساً 

ومن ذلك المكان قادنا الرب مرة . قمنا بتوزيعھا في ذلك اليوم
 وكانت. شايثانية، بعد الص4ة، إلى قرية أخرى تُدعى يوا

تلك القرية صغيرة جداً وسكانھا أناس بسطاء وھادئين 
بيد أنه في أحد الليالي قبل عدد . يشتغلون في قطع اBحجار

كبير منھم الرب يسوع، إذ كان الرب قد ابتدأ يجذبھم نحو 
  .شخصه العزيز المبارك

يجدر بك أن تذكر أن تلك الخطط جميعھا قد أعطيت لنا عن 
B ،وقد فتح لنا . ننا كنا ننتظر الرب يوماً فيوماً طريق الص4ة

 .الرب بھذه الوسيلة أبواباً في نواحٍ متفرقة في ب4د السند
وقد زرنا أقاليم السند الواحد بعد ا/خر وھي التي كانت أكثر 
. اBماكن عقماً في ب4د الھند وتحتاج إلى العمل المرسلي

لكنه كان ولقد كان ھناك عمل مرسلي لمدة سبعين عاماً و
ضئي4ً وقوبل بالعداوة ولم يسفر إ- عن تجديد عشرين نفساً، 

وكان الرب يقودنا . بعضھم رجع مرة أخرى إلى ديانته اBصلية
المجدبة بمھارة يديه، إذ كنا نقضي في تلك اBقاليم 

أقدامنا ليس فقط   الساعات ونحن نسير على الساعات تلو
يضاً في تلك لكن أ) السند(ع كراتشي وحيدرأباد في شوار

ولقد عرفت أن الرب كان يعدني  .ةالقرى والنجوع الصغير
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ويعلمني من خ4ل تلك الصعوبات ولقد صارت تلك ا-ختبارات 
وفي الصباح . الثم أتينا إلى تشيكارب. ھي فرحي فيما بعد

Bيام سمعت الصوت يقول لي بأن أرسل الباكر في أحد ا
ب ُيدعى جاكبابار، وكانت واحداً من الذين معي إلى مكان قري

ھذه عبارة عن قرية كبيرة تقع على الطريق من كويتا إلى 
 باللغةوقال لي الرب بأن أرسل كتاباً مقدساً . شمال الھند

فدعوت أصدقائي . اBردية مع الشخص الذي أبعثه إلى ھناك
وأعطيتھم التعليمات بالذھاب إلى تلك القرية، وأن يأخذوا 

لكنھم قالوا . رديةباللغة اBب المقدس معھم بالضرورة الكتا
 لي بأن تلك القرية ھي من قرى السند وأنھم في شك ما

Bفقلت لھم أنني - . رديةإذا كان أحد ھناك يعرف اللغة ا
  .أعلم شيئاً من جھة ھذا اBمر، لكن ھذه ھي مشيئة الرب

وفي ذلك الصباح شدوا رحالھم إلى تلك القرية وأخذوا 
وذھبوا إلى السوق . يراً م�وه من الكتبمعھم صندوقاً صغ

ليبيعوا اBناجيل تاركين الصندوق الصغير في أحد اBماكن ولم 
 منھم أن قلي4ً حتى قابلھم شاب طلبيكادوا يسيرون إ- 

فأخبروه أن لديھم كتاباً . يبيعوه كتاباً مقدساً باللغة اBردية
آخر،  مقدساً بھذه اللغة في الصندوق الذي تركوه في مكان

لھم عن م وانتظرھم فسأوأنھم سوف يقدمونه إليه، إذا تكر
الثمن، ودفع فوراً، وأخذھم إلى فندق حيث استضافھم 

ولقد جاءني نفس  .ماً لھم الشاي والكعك كتقدمة شكرمقد
ذلك الشاب بعد ذلك وأخبرني بأنه تاجر سجاجيد وقد زار ب4د 

ل على الكتاب وأنه كان مشتاقاً للحصو. السند Bعمال تجارية
المقدس باللغة اBردية منذ سنوات طويلة، وكم كانت 

وقد جاء إلّي . سعادته بالغة إذ أمكنه ا/ن أن يحصل عليه
ليشكرني، وأقام معي يومين، حيث وجد الرب يسوع 

حقاً إن هللا !! المسيح ونال المعمودية بعد ذلك بوقت قصير
تركك وحيداً ب4 أن هللا سيإياك أن تظن ! يقودنا بمھارة يديه
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لقد اختبرناه بطرق عديدة . لكنه سيقودك يوماً فيوماً  إرشاد،
  .متنوعة

  زلزال في كوتيا
وكنت قد . ذھبت إلى كوتيا ١٩٣٥بريل من عام في شھر أ

أناس في أماكن أخرى تلقيت دعوات عديدة من كوتيا ومن 
أنني  وكنت قد خططت أن - أذھب إلى كوتيا .في الھند

في حملة تبشيرية باVنجيل  ١٩٣٤اك في عام كنت فع4ً ھن
لكن الرب أعلن لي أنه يريدني أن . لمدة تسعة عشر يوماً 

وقد . أذھب إلى كوتيا، وبالتالي فقد أطعت صوته وذھبت
الثانية تلك في الرابع من مايو عام  ةالتبشيريت حملتي أبد

وحدث الزلزال في الحادي والث4ثين من مايو الساعة . ١٩٣٥
ثة صباحاً وُقتل فيه ثمانية وخمسون ألف شخص في الثال

وفي الليلة التي سبقت الزلزال كان لدينا حشد . ثوان قليلة
كبير وكنت أحثھم قائ4ً إن هللا يريدھم بأن يرجعوا إليه، 
وطلبت من الذين يريدون الخ4ص أن يتأخروا بعد ا-جتماع 
 للص4ة ولقد صلى في تلك الليلة ثمانية وخمسون شخصاً 
على التوالي، فرداً فرداً، وكان التبكيت عظيماً، وصلوا تائبين 

  .وسائلين هللا أن يغفر لھم
وفي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل كنت 
في خيمتي أشعر بالتعب واVرھاق الشديدين، لكنني مع 

وطلب مني الرب أن أصلي Bجل . ذلك لم أستطع أن أنام
وھكذا . بديون أن يجدوا الخ4ص اBأولئك الذين ذھبوا د

- توقظ أيا رب، " :جثوت على ركبتي من جديد وبدأت أتضرع
أولئك الذين  .من سباتھم ھؤ-ء الناس، أ- تھزھم وتنھضھم

- زالوا في خطاياھم ليتك توقظھم برحمتك لكيما يجثو على 
ولم أكن أدرك إ- ". ركبھم ويتوبوا ويطلبوا الغفران ويخلصون

. كيف كانت تلك الص4ة ذات أھمية خاصة في الحقيقة قلي4ً 
ولكن في نحو الساعة الثالثة صباحاً تيقنت أن هللا قد سمع 

  . ص4تي، وأحسست بالس4م
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وكان الزلزال قد حدث في نفس الوقت، وكأنما جاء أحدھم 
Bنني كنت . رض وھز المكان بأكملهتحت سطح اB ًونظرا

لم أدرك في بداية ا-مر أقيم في خيمة وليس في منزل ف
وحتى بعد أن سمعت . المريع الذي حدث الشيءماھية 

أصواتاً أتية من بعيد كنت أعتقد فقط أن هللا كان يستجيب 
وبقيت جاثياً . بوهلص4تي بشكل ما ويوقظ الناس لكي يط

وبعد نصف ساعة دخل علّي صديقي الساكن  .على ركبتي
أنه ھو شخصياً قد قذف و. بجواري وأخبرني أن زلزا-ً قد حدث

وقد تصدع منزل أحد الجيران وانھار كل . به من على السرير
لكن شيئاً ما لم يحدث بطبيعة الحال بالنسبة للخيمة . شيء

وطلبت من صديقي أن يشاركني . التي كنت أقيم فيھا
الص4ة، واستمررنا نحن ا-ثنين في الص4ة ھكذا حتى 

ھنا بأننا - نعلم حقيقة الساعة الخامسة صباحاً، مخبرين إل
 النفوس المشتاقةله أن ُيخلص أما قد حدث، لكننا نس

  .للخ4ص
نا إلى خارج لنرى ما يمكننا وعندما بدء ضوء الصباح خرج

وعندئذ فقط استطعنا أن نرى الخراب المريع والحياة  .عمله
فقد تصدعت كل المباني من الطين، أو الحجر، . التي ضاعت

وكان ھناك الموتى والذين ينازعون . اماً أو الطوب وصارت أكو
وكان مشھداً حزيناً أن نرى الناس، وقد . الموت في كل مكان

تدلت رؤوس البعض منھم، والبعض ا/خر قد تقطعت 
ورغم أن . ثانية ١٨وقد حدث كل ھذا في . سيقانھم واذرعھم

قائمة الموتى كانت جسيمة جداً، لكنھا لم تكن تحتوي إ- 
وبعد ذلك قمت أنا نفسي . ط من أو-د هللاعلى ثمانية فق

فوجدت أنه من بين الذين . بجولة في المكان Bعمل إحصائية
وأنه بينما فقد الكثيرون . تنا ُقتل اثنان فقطحضروا اجتماعا

صيبوا بكسور في عظامھم، إ- أنه لم أأرجلھم، وأذرعھم، و
تحدث إصابة واحدة Bي من الناس الذين أتوا إلى 

وھذا يوضح لنا بكيفية عجيبة كيف يسھر الرب . اتا-جتماع
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لكن السؤال الذي كان يحيرني ھو كم شخصاً . على أو-ده
يا تُرى من أولئك الذين ماتوا قد تاب عن خطاياه حقاً ووجد 

حوالي وكان لزاماً علينا أن نبقى ھناك . المخلص المبارك
يل /خر ونقوم بتوزيع اVنج وكنا نتجول من مكان ،اسبوعين

فقد كان على الذين نجوا من الزلزال أن يقيموا  وأعمال اVنقاذ
في مخازن الحبوب وكانت غرفاً قذرة، ولم يكن ھناك طعام، 

وكانوا . و- دكان للشراء منه، ولم تكن لديھم م4بس
. طفالھمال أية أغطية قديمة ليدثروا بھا أمضطرين -ستعم

وصليت . ديمةوكان البعض - يملك حتى ھذه البطاطين الق
ع أو خمس بطاطين يا رب، ليتك تسمح وتمنحنا أرب: "وقلت

Bوفي الصباح التالي تقابلت ". طفال المساكينقديمة لھؤ-ء ا
لني عما إذا كنت في مع رجل ُيدعى مستر إيفانس الذي سأ

احتياج إلى بعض البطاطين، Bن في إستطاعته أن يساعدنا 
ض رجال القوات في الحصول على قدر منھا، ذلك أن بع

نة من البطاطين الجديدة إليه مؤوالمسلحة كانوا قد أرسلوا 
. وھو بالتالي يمكنه أن يعطينا قدر ما نحتاج إليه منھا

لقد سألت . جديد فأحضرت اثنتين وسبعين بطانية من صنف
ربع أو خمس بطاطين فحسب، ولكن هللا الرب أن يعطينا أ

وذات . من الصوفأعطانا اثنتين وسبعين بطانية، وكانت 
 .ا وكان يصرخ بشكل مفجع جداً مساء شاھدت أماً مع طفلھ

ن، لكن الوقت وأخبرتني اBم أن طفلھا في حاجة إلى اللب
V ًوليس ھناك  شيءعلى أي مكان الحصول كان متأخراً جدا

لبن،  يا رب، ھذا الطفل محتاج إلى: "دكاكين فصليت
أذھب في إتجاه فقال لي الرب أن ". أرشدني من أين آتي به

 الذيولما فعلت، قابلت شخصاً ُيدعى دكتور أوليفر . معين
سألني عما إذا كنت أرغب في الحصول على بعض اللبن إذ 

لت من ألقد س. توجد كميـة كـافية منه في المستشفى
وفي الصباح . الرب كوباً واحداً، وأعطاني الرب جالوناً من اللبن

لي إنھا في غاية الجوع  التالي جاءت إلّي سيدة تبكي وقال
فقلت . لتأكل وطلبت مني أن أساعدھا شيءوليس لديھا 
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لھا إن الرب يستطيع أن يم� احتياجھـا، وصليت سـائ4ً من 
فأخبرني الرب أن اذھب إلى . الرب أن يعطيھـا طعـاماً لتأكل

المكـان الف4نـي، وعندما أطعت وجدت ھنـاك خيمة طوارئ 
ردت وبكمية أالـطعام الذي  حيث أمكنني الحصـول على

  .وھكذا دبر الرب احتيــاج تـلك السـيدة. وفيــرة
لتني أن أوتقابلت معي سيدة معھا طفلتھا الصغيرة وس

لت من الرب أفصليت وس. أعطيھا م4بس وحذاء لطفلتھا
وطلب مني الرب أن أعبر مزلقان . Bجل احتياج تلك السيدة

رب وإذا بشخص ففعلت ما طلبه مني ال. السكة الحديد
ينادي علّي ويعطيني حزمة قائ4ً إنھا تحتوي على م4بس 

عما إذا  وأن أحدھم أعطاھا له وھو بدوره يسألني، ل�طفال
 وقبلت منه الحزمة متھل4ً وأعطيتھا! كنت في حاجة إليھا؟

ن ما بداخلھا من م4بس وحذاء للسيدة، ولما فتحتھا وجدت أ
وھكذا علمت مرة أخرى أن  .يتناسب تماماً مع مقاس طفلتھا

  .هللا يھتم بنا
  إنه لن يھملك
فبإمكاني أن أواصل . إن ھذا كله ليس سوى بداية القصة

الحديث معك عن الكيفية التي بھا قادني الرب بيده الماھرة 
إنه - . القديرة، يوماً بيوم، وأسبوعاً باسبوع، وشھراً بشھر

إن ذاك . زيمتك- تسمح للعدو أن يثبط ع. يزال ھو ھو اليوم
وما دام قد غفر خطاياك، فھو . الذي خلصك ھو مخلَّص حي

وإذا كان قد سمح لك لبعض الوقت أن تجتاز . لن يخيب رجاءك
في تجارب متنوعة من فقر ومرض، ومشقات، فإنما ھذا كله 

إنه لن . دع يده القادرة أن تقودك. Bجل قصد إلھي سام
وف يم� كل س. سوف يطعمك من المن السماوي. يتركك

لكن عليك أن تكون . احتياج ويخرجك ظافراً من كل تجربة
خبَّر . الرب كالمخلص لك- تخجل من أن تعترف ب. مخلصاً معه

على  يومك ساجداً بدأ ا. جيرانك وأصدقائك، وكل إنسان عنه
واختم يومك مرة أخرى ومعك  .ركبتيك ومعك الكتاب المقدس
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وقت للص4ة ودراسة كلمة لتجد بعض ال النھار وأثناء. الكتاب
اقرأ الكتاب المقدس بانتظام وبترتيب وفي روح الص4ة،  .هللا

يمان بكل المواعيد المعطاة لك في إوبكل تأٍن ثم طالب الرب ب
كلمة هللا في المواضيع التي قرأتھا خ4ل يومك ھذا، وسوف 

  .تجد أن الرب يعلمك يوماً فيوماً 
ل يوم، وسوف وسوف يساعدك في كل تجربة تمر بھا ك

- تدع أي شك أو خوف يتسلط . تجد أن الرب أمين دائماً 
. بداً أفمحبة الرب يسوع المسيح - يمكن أن تتغير . عليك

اتبعه، أطعه، ثق به، ودع يده الماھرة القادرة أن تقودك على 
أشرك ا/خرين معك في الفرح الذي تتمتع به، واعمل . الدوام

النفقة، بل استمر في طريقك  - تستكثر. ما يطلبه الرب منك
ھذا ھو السر . وسوف تجد الفرح في طريق الطاعة له

فعندما يتكلم إليك الرب، ومھما قال لك افعله مطيعاً . الوحيد
يا رب، أنت قد : "قل له. لصوته، غير حاسب حساب النفقة

أنا أعلم أنك معي وأنك تقود . تكلمت إلّي، وھا أنا أطيع صوتك
نعم، ھذا ھو سر الفرح ". ، قدني في أمانآه يا رب. خطواتي

  .الوحيد
إنه يريد أن . ھو القائد لك ليت الرب يسوع المسيح يكون

. طريقك إنه يريد أن ُيخلص كثيرين عن. يمسك بزمام حياتك
ل الكثير و الكثير جداً من أجلك أكثر بما علقد ف. كن أميناً للرب

أو زوجتك أو بوك، أو أمك، أو إخوتك، أ- يقاس ما فعله لك 
أعط الرب المكان . زوجك، أو راعيك، أو أي إنسان آخر أياً كان

اBول في حياتك واسمع لصوته وسوف تجد أن فرحك 
يتضاعف، وس4مك يتزايد، والصعوبات تختفي، وكل شيء قد 

  .آمين. مرليت الرب يحقق ھذا اB. تحول لمجد هللا
  

  رسـالفھ

  مختارون من العالم:     الفصل اBول
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  مختارون لقصده:   فصل الثانيال
  إناء مختار :  الفصل الثالث
  مختارون للشھادة:   الفصل الرابع

  مختارون لمجده:   الفصل الخامس
  بديةمختارون ل�:   الفصل السادس
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