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 ال تطرح ثقتك 

 مقدمة

في بدا  الشعب  على  وقت  قد    ةأتى  الظلمة  قوى  أن 

 هيمن على األحداث... أنتصرت، وأنها هى التى ت  

ويشوع   موسى  أيام  في  كان  كما  شعب هللا  يعد  فلم 

عجائب إلهه، يتمتع باإلنتصارات ويتغنى  وداود يرى  

 بها..

 حالة الشعب المتردية قائالً:  يإشعياء النبَوَوَصَف 

الرأس   كل   .. وراء  إلى  ارتدوا   .. الرب  "تركوا 

مريض وكل القلب سقيم. من أسفل القدم إلى الرأس  

 ( ٦- ٤: ١)أش  إحباط.."ليس فيه صحة بل ج رح و 

وجاء   األسوأ،  إلى  أمورهم  النبوسارت    ي إرميا 

 شاهداً عليهم: 

جوا طريقهم .. تعاظمت معاصيهم .. تجاوزوا  "َعوَ 

 ( ٢٨، ٦: ٥،  ٢١: ٣رإ) في أمور الشر"
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 عن التدخل؟ .. هل  تأخر؟ .. هل  الربلكن ماذا عن  

 حقاً لم يعد يهيمن على األحداث؟ 

.. بل أجاب فى رؤيا أعطاها إلى  صامتا  لم يقف الرب  

 بدوره ي خبرنا بها:  يالذ يرميا النبإ

 قائالً:  "ثم صارت كلمة الرب إلىَ 

 رميا. إماذا أنت راء يا 

 .لوزفقلت أنا راء قضيب 

ساهر أنا    ل الرب لي أحسنت الرؤية ألنيفقا

 ( ١٢،  ١١: ١)إر "ألُجريها على كلمتي

كلمة   تعني  لوزإن  العبرى  أصلها  أو    متيقظ  في 

تعنيساهر اللوز  فشجرة  اليقظة  ..  فهي الشجرة   ..  

لت خرج    أولبالفعل   الشتاء  نوم  بعد  تتيقظ  شجرة 

بكراً في شهر يناير  ..  (١)أزهارها م 

. عن سهره إلتمام وعوده  إنها تحدثنا عن يقظة الرب .

 في الوقت المناسب .. بال أدنى تأخير.. 

لك العيان، ما   وكأن الرب يقول إلرميا: "هل يوحي

ال أتدخل؟.. ال،    ه بعينيك وما تسمعه بأذنيك، بأننيترا
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ساهر على  ال تصدق العيان الخادع .. بكل تأكيد أنا  

أ    كلمتي المناسب ..  جريها  لكى  الوقت  ال تطرح  فى 

 ".. قا  ثقتك فيُمطل

..  لكأيها القارئ، إن رسالة قضيب اللوز هى أيضاً 

 لك بكل تأكيد.. 

قع إن األمور سيئة وغير مشجعة،  افقد يقول لك الو

 وليس هناك ما يدعو للفرح.. 

تََمسك    .. تفعل؟  اللوزماذا  أن برسالة قضيب  ثق   ..

عن التدخل في حياتك، ما دمت  لن يتأخر أبدا   الرب  

 وتثق في كلمته وما تحمله لك من وعود..تؤمن به 

ال، ال تسمح للواقع أن ي صيبك باإلحباط .. استمع إلى  

تناسب  الكلمة،   لك وعوداً عظمى وثمينة  ت قَدم  فهى 

 كل ظرف تمر به ..

ثقتك ابدا   تطرح  يحبك    ال  الذى  فالرب  ساهر فيها، 

 يجريها..  عليها لكي
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 مثال

شخص عانى من الفشل واإلخفاق سنوات طويلة ..  

له   يقول  يكون سوى الماضيماذا  لن  إن غدك   .. ؟ 

استمراراً لألمس.. ليس من منفذ للراحة والنجاح ..  

في كل هذه السنوات فكيف تفكر في النجاح  لم تنجح  

 اآلن؟

كلمة النعمة التى تحمل أخباراً    الكلمة،لكن ماذا تقول  

 (؟٣٠: ١٥أم طيبة ت سمن العظام )

إنها تؤكد أن الرب يسوع هو الطبيب الحقيقي الذي  

 (..١٨: ٤مات وقام ليطلق األسرى إلى الحرية )لو 

حرية الكلمة   ثمن  بالكامل  دفع  قد  الرب  أن  تعلن 

(.. وأنه يدعوهم برغبة ١٦:  ٨وشفاء المقيدين )مت  

قدميه..   عند  بأحمالهم  ملقين  إليه  يأتوا  أن  حارة 

عن  سي عوضهم  ويشفيهم..  سي حررهم  سي ريحهم، 

السنين التي أكلها الجراد.. وسيقودهم من نجاح إلى  

 نجاح.. 

تؤكد أن هناك شفاًء مؤكداً وحرية كاملة من  لمة هللا  ك

لرب  الفشل لهذا الشخص إن استجاب بإيمان لدعوة ا

 وتمسك بها.. 
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الكلمة ت ْسِمْعه  وعد الرب العظيم "تعالوا إلى يا جميع  

)مت أ ريحكم"  وأنا  األحمال  والثقيلي  :  ١١المتعبين 

٢٨ ) 

ورسالة قضيب اللوز تقول له: الرب سيحقق وعوده 

"لها   إن  ثقتك،  تطرح  فال  عليها  ساهر  إنه  معك.. 

 (.. ٣٥: ١٠" )عب مجازاة ]مكافأة[ عظيمة

 مثال ثاني 

أ سرة مؤمنة فَقَدَ رجلها عمله، مصدر رزقه الوحيد،  

؟.. إن الواقعفي مجتمع تسوده البطالة .. ماذا يقول  

غير  لزمن  اإلحتياج  مذلة  حتماً  ست عاني  األسرة 

 قصير..

   ؟ .. يا للنعمة الغنية!!كلمة هللاولكن ماذا تقول 

يا لمراحم الرب التي ال تزول!!.. الكلمة تقدم الوعود 

 المناسبة.. 

•   .. الرب[  لمتقي  ]أى  لمتقيه  عوز  "ليس 

األشبال احتاجت وجاعت وأما طالبوا الرب  

الخير من  شئ  يعوزهم  : ٣٤)مز    "فال 

٩،١٠ ) 
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•   .. الرب  الصديقين  يُخزون"عاضد  في    ال 

)مز    "يشبعونوفي أيام الجوع    السوءزمن  

١٩،  ١٧: ٣٧ ) 

يقاً  " أيضاً كنت فتًى وقد ِشْخت    • ولم أَر ِصد ِ

اليوم    تُُخل َِّي عنه له تلتمس خبزا.  وال ذرية 

للبركة" ونسله  وي قرض  يترأف  )مز   كله 

٢٦،  ٢٥: ٣٧ ) 

الكلمة   نقرأ  وهل  الحقيقة؟..  هذه  أدركنا  هل  ت رى 

عما يقوله المنطق    مختلفا  متوقعين أن تقول لنا شيئاً  

يفقدون   المؤمنين  من  كثير  لألسف   .. الطبيعي؟ 

ال   ألنهم  صعبة  ظروفاً  يجتازون  حينما  سالمهم 

غير   ينتظره  عما  مختلف  شئ  حدوث  يتوقعون 

 المؤمنين.. 

تقوله   ما  يتجاهلون  أو  يجهلون  إنهم  لألسف،  يا 

 الكلمة.. 

من كل    أكثر حقيقةأيها الحبيب، ما تقوله الكلمة هو  

المنطقية..  الظرو التوقعات  كل  ومن  المرئية  ف 

في  وعندما   حتى  العميق،  بالسالم  سنتمتع  به  نؤمن 

غيرنا بطريقة سلبية  فكرفكر كما ي  أحلك الظروف لن ن  
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سننتصر  بل  الهزيمة..  بكلمات  مثلهم  نتحدث  ولن 

عجيبة   أموراً  وسنرى  القلق،  وعلى  الخوف  على 

 .(.٢٠: ٣مما نطلب أو نفتكر" )أف  أكثر جدا  "

وسنشهد إللهنا بما يحدث معنا.. إنه حي.. يحبنا جداً  

 جداً، وأبداً ال يخذلنا.. 

فيما تقوله الكلمة.. الرب   ال تطرح ثقتكأيها الحبيب، 

أنه    لن يتأخر عليها    ساهرفي إتمامها.. ال تنَس أبداً 

 ليجريها..  

 

 كلمة هللا هى الحق 

:  ٨)يو    كم من مرة قال عنها الرب يسوع إنها الحق

١٧: ١٧، ١٣: ١٦، ٢٣ ..) 

 ؟حقوما معنى كلمة 

" اليونانية  للكلمة  ترجمة  "آليثيا"  "  ήθεɩɑλἀ إنها 

"aletheiaيتصف    "، والتى ت طلق على الشئ الذي

" يخلو  Certaintyباليقينية  الذي  التام  والصدق   ،"

 ..( ٢)من أي خداع وغش
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المنزه عن الخطأ..    الحقكلمة هللا هي اآلليثيا.. هي  

  أكد   بنفسه هي الكلمة الصادقة كل الصدق، والرب  

.. اسمعه معي وهو  ذلك بكلمات واضحة وقاطعة    لنا

 يقول: 

"زوال السماء واألرض أيسر من أن تسقط   •

 (١٧: ١٦)لو نقطة واحدة من الناموس"

"فإني الحق أقول لكم.. إلي أن تزول السماء   •

نقطة   أو  واحد  حرف  يزول  ال  واألرض 

بالحرف   ]المقصود  الناموس  من  واحدة 

اليوتا   حرف  الحروف   "ᵻ" الواحد،  أصغر 

الجزء   بالنقطة،  والمقصود  اليونانية، 

الصغير من الحرف العبري الذي يميزه عن 

حرفي   بين  الفرق  مثل  يشابهه  آخر  حرف 

 "Ɔ " وK  "Ɔ"](٣) (١٨: ٥" )مت 

فى كل ما تقوله .. انشغل بها، افتح    صادقةكلمة هللا  

قلبك لها .. ست عطيك اإليمان بصدقها.. ستجدها دائماً  

تصنع   والتى  الحياة  تعطيك  التى  ية  الح  الكلمة 

 العجائب.. 
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قاد تأمل   الذي  نون،  بن  يشوع  الرجل،  هذا  معي 

الشعب إلمتالك أرض الموعد.. األرض الجيدة التي  

 تفيض لبناً وعسالً.. 

وهل  الخطورة..  بالغة  عديدة  لمواقف  تع رض  لقد 

هناك أخطر من أن يختلف معك شعباً بكامله فيشرع 

في قتلك رجماً باألحجار؟!.. هذا تماماً ما حدث معه  

ذلك فقط بل أيضاً قاتله واحد  (، وليس  ١٠:  ١٤)عد

 (..٢٤: ١٢وثالثون ملكاً في معارك متنوعة )يش

ومدناً   أريحا،  في  شامخة  أسواراً  يشوع  واجه  لقد 

( وتحالفات قوية  ٣٦،  ٢٠:  ١٠حصينة كحبرون )يش

(.. ٥:  ١٠مثلما حدث في حربه مع األموريين )يش

وتع رض مرة للهزيمة بسبب خيانة واحد من جنوده  

 (.. ١: ٧)يش

لم يستسلم للضعف بل فَعََل   لكن أنظر، في كل مرة 

:  ٤مثل إبراهيم "تق وى باإليمان م عطياً مجداً هلل" )رو

بأ ذنيه  ٢٠ يسمعه  ما  أو  بعينيه  يراه  ما  يدع  لم   ..  )

فماذا   بالكلمة،  يشوع  تشب ث  معنوياته..  من  ي ضعف 

التي أعلنها   القوية  اقرأ معى هذه  الشهادة  اختبر؟.. 

 اشرة: قبيل موته مب
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"ها أنا اليوم ذاهب في طريق األرض كلها. وتعلمون  

من    لم تسقط كلمة واحدةبكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه  

به الرب عنكم..   تكلم  الذي  الكالم الصالح  لم جميع 

 ( ١٤: ٢٣)يش " تسقط منه كلمة واحدة

باإليمان،   تحيا  أن  أيضاً  أنت  بإمكانك  الحبيب،  أيها 

كما وثق بها يشوع.. فإله يشوع    الكلمةوأن تثق في  

 العجائب، وهو يريد أن يصنع معك  إلهكهو أيضاً  

 كما صنعها معه..

بال حدود، ويريدك أن   يُحبك أنت أيضاً..    يُحبكإنه  

 مثل يشوع..  له لتشهدفي حياتك،  ترى عجائبه

 تقوله لك الكلمة..  وعدكل ثق.. ثق في 

ثق أنه سيتحقق مهما بدا للمنطق البشري أن حدوثه  

 ضرب من الخيال..

الكلمة   الكلمة  ليست خياال  وعود  من   أرسخ.. وعود 

سوف يتحقق مادمت   مهما كانالجبال.. كل ما تقوله 

للمؤمن"   مستطاعتؤمن بها وتخضع لها.. "كل شئ  

 (.. ٢٣: ٩)مر
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تحقيق   على  أمين  ألنه  قلوبنا  بكل  الرب  نسبح  أال 

 .. كل ما تقوله لنافي إتمام  صادقكلمته، 

ألجريها"   كلمتي  على  ساهر  "أنا  قائالً:  وعد  لقد 

 (..١٢: ١)إر

أيها الحبيب يا من أفت ديت بالدم الثمين.. يا من غ ِفَرت 

 (١٢: ٢يو١لك خطاياك )

 ألست ثميناً جداً في عينيه؟! 

 (؟!١٠: ٣٢"حدقة عينه" )تثألست أنت 

 (؟ !١٦: ٤٩ألست منقوشاً على كفه )إش

 ..يسهر ألجلكثق.. ثق أنه 

 ثثق.. ثق أنه يسهر لكي ي جري معك كل وعد تَحد  

 في كتابه، ما دمت تؤمن.. إليكبه 

 

 داود النبي يؤكد

الحقيقة   هذه  أيضاً  النبي  داود  لنا  يؤكد  كيف  ا نظر 

  قائالً: الثمينة.. ا نظر كيف ي َسبح هللا
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في السموات.    ُمثبتة"إلى األبد يا رب كلمتك   •

 (٩٠،  ٨٩:  ١١٩إلى دور فدور أمانتك" )مز

اسمك على   • قدسك وأحمد  "أسجد في هيكل 

كلمتك على    عظَّمترحمتك وحقك ألنك قد  

كل اسمك ]في ترجمات أ خرى على كل شئ 

(NIV ،RSV٢: ١٣٨([" )مز) 

 

 الذهبية؟ ماذا تعلن هذه اآليات  

مرة أ خرى نرى إعالناً بأن كلمة الرب لن تسقط أبداً..  

الجبال   فوق  ثبتة  م  كلمته  أن  المزمور  يقل  فلم 

الشامخة، ألنه برغم رسوخها سيأتى وقت تزول فيه 

)إش في  ١٣:  ١٣وتتزعزع  قال  بل    السموات (.. 

القديرمكان   الثبات  ٣٤:  ٥)مت    عرش  مكان   ،)

 محدودة.. الالمطلق والقوة غير 

تلمس   أن  تستطيع  إلى دور"،  ثابتة من "دور  وهى 

إبراهيم   قوتها هللا،  رجال  لمسها  مثلما  حياتك  في 

لك   هى  وكلمته  إلهك  هو  فإلههم  ودانيال..  وموسى 

 اآلن كما كانت لهم في القديم.. 
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 أقوىمن كل شئ..    أعظمإنها حقاً كما يقول المزمور  

 من كل شئ..  أثبتن كل شئ .. م

الكتاب يديك   وهذا  بين  تصديق    الذى  عن  ي حدثك 

  الكلمة، يدعوك أن تؤمن بها وأن تثق فى وعودها..

يحدثك عن   فالكلمة ،  اإليمانوعن    الكلمةإنه كتاب 

واإليمان ال يفترقان أبداً، حتى أن الرسول بولس قال  

 (.. ٨: ١٠" )رو كلمة اإليمانعن الكلمة إنها "

كيف   لك  يشرح  كتاب  ..    تؤمنهو  الكلمة  بصدق 

هذا اإليمان    يصمدإيمانك بها .. وكيف    ينمووكيف  

األوق المنط في  فيها  يتحدى  التى  الصعبة  ق  ات 

 البشري الطبيعي وعود الكلمة.. 

عن   ثك  ي َحد ِ العيان    يرفضالذي    اإليمانكتاب 

 والمنطق حينما يعارضان وعداً من وعود الكلمة..

حدث عن اإليمان  وهو كتاب من عدة فصول، كلها تت

متعددة، لكن الهدف العام واحد ..    وإن كان من زوايا

هو بناء إيمانك، كي يرتفع إلى مستوى أعلى لتتمتع  

هللا ولترى    بأعمال   .. وأمجد  أعظم  نحو  على 

 اتك .. المعجزات واقعاً يمأل حي



 

 16 

هذا الكتاب ي َشَجعك كى تسير من إيمان إلى إيمان ..  

غنيا  من قوة إلى قوة .. ومن مجد إلى مجد .. لتحيا  

فوق كل الظروف،    منتصرا  (،  ٥:  ٢)يع    في اإليمان

 كل األيام.. يحملكالذي أحبك .. الذي  هاتفا  للرب

حتى ت غير    تٌثابراة اإليمان التي  إنه كتاب يشرح لك حي 

 الواقع، وترى الوعد محققاً.. 

أعظم   اإليمانما  التي  حياة  اليد  هو  فاإليمان   ..!!

ك كل شئ..   ت َحر ِ

حياة!!..   أعظمها  رؤية  ما  ومع  العجائب،  ت ريك 

إلهك   مع  تتالمس   .. أعظم  هو  بما  تتمتع  العجائب 

من   المعجزات  يصنع  والذي  يحبك،  الذي  الحي  

 اجلك.. 

ست متعك بإلهك كما هو في حبه وحكمته    حياة اإليمان

 وقدرته االمحدودة..

اإليمان تشهد    حياة  .. رائعة..  أيامك رائعة  ستجعل 

يجريها   لكي  كلمته  على  يسهر  الذي  أبيك  إللهك، 

(.. من اجل  ٢٨:  ٨( من أجل خيرك )رو١٢:  ١)إر

 راحتك وحريتك وشفائك وتسديد احتياجاتك.. 
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 يارب أنت إلهي أ عظمك. 

اسمك  صنعت    أحمد  ألنك 

 عجباً 

أمانة   القديم  منذ  مقاصدك 

 (..١: ٢٥وصدق )إش

الفاعل  أنت  مثلك  من 

عظائم ال ت فحص وعجائب  

 (..١٠: ٩ال ت عد )أي

غيرك  إلهاً  عين  تر  لم 

ينتظره  لمن  يصنع 

 (..٤: ٦٤)إش

اجل  من  وأم جدك  أشكرك 

اإليمان الذي يحقق وعودك 

في   الواقع  العظيمة 

الملموس بالحواس، فيجعل 

ومليئة  ال رائعة..  حياة 

 بالمعجزات.. 
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واشكرك وأ مجدك من اجل 

هذا الكتاب، ألنني أثق كل 

في   ستستخدمه  أنك  الثقة 

 التعليم والتشجيع.. 

النفوس، وتقوية   وفي ربح 

 إيمان المؤمنين..

تحول  نقطة  قراءته  لتكن 

وليبدأوا   كثيرين،  حياة  في 

تمتلئ   جديدة،  مرحلة 

لإليمان  مجيدة  باختبارات 

 نقل الجبال.. الذي ي

أكثر  به  ستعمل  أنك  واثقاً 

 مما أفتكر..

أبداً   أطرح  ولن  أثق،  إنني 

 ثقتي فيك.. 

 

 

 القس دانيال 
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 أهـــــزم العــــــيان  -١
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أي آالم هذه التى إحتملها ملك الملوك من أجلي!!  

 ومن أجلك!! 

 لطمات شديدة العنف أتت على خديه.. 

 متوالية على ظهره..  جلدات وحشية إنهالت

 شوك حاد أدمى هامته، وسالت الدماء غزيرة ..

مسامير حادة نفذت في لحمة الغض في كل من يديه  

 وقدميه..

وكم تحمل من اجلي، ومن أجلك آالماً أ خرى نفسية  

 تفوق احتمال البشر!! 

َجَرحة بعمق ترك أحبائه له في وقت شدته.. وكذلك  

 البصق على وجهه.. 

كلمات   المرهفة  ألحاسيسة  خادشة  كانت  وكم 

ي سمعها من رعاع الشعب اإلستهزاء والسخرية الت

 ومن جنود استهتروا به إلى أقصى حد.. 

ذنوب  كل  حمل  لقد   .. الصليب  عار  قلبه  كسر  لقد 

 البشر من آدم إلى نهاية الدهور..

 مر.. ذومه هذا لم يت
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 لم يحتد.. 

 لم يشتِك.. 

 !! لتخفيف األلمولم يقبل وسيلة 

ي صلَبون   للذين  الرومان أن يقدموا  العادة عند  كانت 

عنهم   ليخففوا  بالمر  الممزوج  الخمر  من  بعضاَ 

 .. (٤)اإلحساس باأللم الشديد

َسكن )مرأبَى  الرب  لكن   (.. ٢٣:  ١٥أن يأخذ هذا الم 

يتحمل  أبَى   أن  أراد  لقد  آه،  آالمه..  ت َخفَف  عنا أن 

( بال أدنى  ١٧:  ٨)مت  كلهاعقابنا واحزاننا وأوجاعنا  

 ن قصان!! 

الذي جعله يتحمل كل هذه   العظيم  إنه الحب .. حبه 

 ، كي ال تأتي علينا..منااألهوال بداًل 

لكن إنتبه .. شئ آخر واحد في كل هذا الوجود كان  

األهوال هذه  كل  من  عليه  إيذاًء  أقسى  أشد  كان   ..

 وأكثر مرارة!! كان صعباً عليه أن يتحمله!! 

إقرأ معي ما َكتَبَه القديس متى وهو يسرد لنا إحدى  

 قصص الرب..



 

 22 

"ولما جاءوا إلى الجمع تَقَدَم إليه رجل جاثياً  

ي صرع  فإنه  إبني  إرحم  سيد  يا  وقائالً  له 

ويتألم شديداً. ويقع كثيراً في النار وكثيراً في  

الماء. وأحضرته إلى تالميذك فلم يقدروا أن  

فأجاب يسوع وقال   الجيل  يشفوه.  غير أيها 

الملتوي. إلى متى أكون معكم. إلى    المؤمن 

فإنتهره  أحتملكممتى   نا.  َهه  إلى  قدموه   .

يسوع فخرج منه الشيطان فش في الغالم من  

 (١٨- ١٤: ١٧)مت تلك الساعة"

أ نظر كم من الصعب على قلب الرب المملوء بالحب  

. كم كان بال إيمانوالوداعة أن يرى تالميذه والشعب  

  غياب اإليمان صعب جداً على قلبه أن يراهم بسبب  

سيطرة من  شخصاً  ي حرروا  أن  األرواح    عاجزين 

 الشريرة.. 

أن يص الرب  استطاع  لقد  آال تأمل،  إحتمال  م  بر في 

الصلب البدنية والنفسية برغم قساوتها ووحشيتها، إال  

التعبير  - أنه هنا أن    - إن جاز  يقدر  يحتمل غياب  لم 

 ن أحبائة.. م  اإليمان

الجيل    "أيها  كلماته  المؤمنتأمل  متى..  غير   إلى 

 أحتملكم".. إلى متىأكون معكم.. 
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الوديع   حبيبنا  على  جداً  قاس  هو  كم  أدركت  هل  آه 

الذي يأتي    اإليمانالرقيق أن يرى واحداً منا ال يمتلك  

 بقوة هللا إلى مكان اإلحتياج.. 

 .. ضعف إيمانناآه هل عرفت كم ي حزن قلبه جداً 

 في اإليمان.. أقوياءالرب يريدنا 

 الرب يهمه جداً إيماننا. 

أصحاب   َوبخَ كم من مرة نقرأ في الكتاب المقدس أنه  

القليل )مت (، وكم من مرة  ٨:  ١٦،  ٣٠:  ٦اإليمان 

أنه   )مت  َمَدحَ نقرأ  عظيم  إيمان  لهم  َمن  :  ٨عالنية 

٨: ١٦، ١٠..) 

نمتلئ   أن  يود   كم  ي حبنا..  ألنه  إيماننا  يهمه   الرب 

بأعماله   ي متعنا  الذي  هو  اإليمان  ألن  باإليمان، 

 المجيدة. 

لذا يريدك أن تمتلئ باإليمان لكي  الرب يُحبك جدا    ،

 ي جري اعماله معك، وما أعظمها!! 

لمس  الرب "من  قال  القصة، حينما  تتذكر هذه  هل 

يزحمك   الجمع  تنظر  "أنت  تالميذه  فأجابه  ثيابي"، 

 (.. ٣١،  ٣٠: ٥" )مرلمسنيوتقول من 
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كانت الجماهير تحيط به وتزاحمه من كل جهه، لكن  

واحدة فقط من كل هؤالء َشعََر الرب بها عندما لمست  

 ه دب ثوبه..

لمسته ا الوحيدة التي  لماذا شعر بها دون سواها؟.. إنه

إليه وهي تقول في داخلها  بإيمان حقيقي لقد أتت   ..

ثيابه ش فيت"  مسست"إن   (.. كانت ٢٨:  ٥)مر  ولو 

تنزف من إثنتي عشرة سنة، تألمت كثيراً، أنفقت كل  

معيشتها على األطباء، لكنها أخيراً ثررت أن تعتمد  

 .. اإليمانعلى 

..  حيا   إيمانها كان إيماناً ، ألن بإيمانهالقد شعر الرب 

 لهذا تدخل، أراحها .. شفاها.. 

.. إنه  بإيمانالرب يبجث عن النفوس التى تلمسه  

عن لحل    يبحث  يتدخل  كي  يريحك..  كي  إيمانك 

 ..  مشاكلك

يسدد   كي   .. يشقيك  كي  إيمانك  عن  يبحث  إنه 

 احتاجك.. 

كي    .. يستخدمك  كي  إيمانك  عن  يبحث  إنه 

 ة لمن حولك.. يستخدمك بقوة، لتكون برك
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 هذا الذي يبحث عنه الرب؟  إيمانلكن أي 

 هذا الذي يجعله يحس بلمساتنا له؟!  إيمانأي 

وي َحرَكه    إيمانأي   باحتياجاتنا  ي شعره  هذا!! 

 يشفينا وي ريحنا.. ليصنع معنا كما فعل مع نازفة الدم..  

األصحاح  إلى  معاً  رسالة    لنأِت  من  عشر  الحادي 

الروح  العبرانيين لنا  ي قدم  ، ففي بداية هذا األصحاح 

 محدداً لهذا اإليمان..  تعريفا  القدس 

ألنه التعريف الوحيد    التعريف الهاملندرس معاً هذا  

 لإليمان في كل الكتاب المقدس.. 

أبي   أبينا السماويلندرسه وعيون قلوبنا متجهة إلى 

إلينا من  ( لكي  ١٧:  ١األنوار )يع يتحدث هو بنفسه 

 خالل هذه الصفحات.. 

 أبي السماوي، 

من كُال   تٌحب  أنك  حبا     ا أعرف 

 خاصا .. كتابك يؤكد لنا هذا.. 

في   واثقين  بدالة،  منك  نطلب  لذا 

 اإلستجابة.. 
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تكون   أن  الدراسة  لهذه  تسمح  ال 

 مجرد معلومات.. 

نر  ال  بل  ال،  جافا ..  كالما   غب 

الح  تجدد  لمساتك  التي  أذهاننا،  ية 

 وتُنعش أرواحنا.. 

يبني   الذي  الحي  كالمك  نٌريد 

 إيماننا.. 

 نُريد عمل روحك.. 

 آمين.. 

 تعريف اإليمان

يُرجى     بما  الثقة  هو  "اإليمان 

 ( ١: ١١)عب  واإليقان بأمور ال تُرى"

هنا نرى أن لإليمان تعريفين.. وليسمح لي القارئ أن  

عالقة بالرجاء،  أبدأ بالتعريف الثاني، ألن األول له  

أن نتحدث عن الرجاء في عالقته باإليمان    ومن المفيد

 بعد أن نفهم أواًل ما هو اإليمان..
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 "اإليمان هو اإليقان بأمور ال تُرى" 

التعندم لم يقل  التين  الميذ وقتها  ا لعن الرب شجرة 

الحال   في  يروا  لم  إذ  تغييرشيئاً،  حدث   أي  قد 

 ختلف األمر.. للشجرة.. ولكن في اليوم التالي ا 

"وفي الصباح إذ كانوا م جتازيين رأوا التينة قد يبست  

من األصول. فَتَذكَر بطرس وقال له يا سيدي ا نظر  

التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع  وقال لهم    التينة 

 (.. ٢٢- ٢٠: ١١)مرليكن لكم إيمان باهلل" 

لقد راى التالميذ بعيونهم أن لعنة الرب قد بدأت تعمل  

اعترف بطرس    وأن جذور يَب ست.. هنا  قد  الشجرة 

 بالمعجزة، فهل ي حسب هذا االعتراف إيماناً؟ 

المعجزة،   كال، ألن اعتراف بطرس أتى بعد وقوع 

لذا قال له الرب: "ليكن لكم ]بطرس والتالميذ[ إيمان  

باهلل" .. وكأنه يقول لبطرس : لقد تَأََخَر اعترافك ..  

قبل  ف بالمعجزة  أنت تفتقر اإليمان الذي يجعلك تعتر

 أن ترى دليل على حدوثها.. 

الرب يقول لك أنت أيضاً: ليكن لك إيمان.. ليكن لك  

أن   قبلالذي يجعلك تعترف بحدوث المعجزة    اإليمان

 تراها في العيان..
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 ".. اإليقان بأمور ال تُرىتذكر أن اإليمان هو "

" كلمتي  إلي  تُرىانتبه  من  ال  يعمل  ال  فاإليمان   ،"

الثقة في  خالل   يعني  اإليمان ال  الطبيعية..  الحواس 

حقيقة أمور تراها بالعين الجسدية، بل على العكس..  

اإليمان هو الثقة في حقيقة أمور ال تراها بعينيك لكنك  

 في وجودها..  تثق كل الثقة

 رجال اإليمان 

 لنتأمل معاً إيمان نوح وإبراهيم وموسى ويشوع..

حَي  نوح لما أً   إليمانبا"  نوحا نظر ما قاله الوحي عن  

أمور   عن  تُرإليه  بيته"  لم  لخالص  فلكاً  بنى   ..

 (.. ٧: ١١)عب

 

 ه نوح؟ وماذا واج

هزء وسخرية الجيران والمعارف.. أقل المتوقع أنهم  

قالوا   أمواله وطاقاته.. ربما  بإهدار  يحيا  اتهموه  إنه 

 في األوهام أو اصابة الجنون..
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له    لقد َصد َق   اإليمانوكيف احتمل هذا؟ .. كان   ..

الطبيعية..    قبلحقيقة الطوفان   بالعين  أن يراه واقعاً 

يحدث أن  قبل  قلبه  بعين  رآه  اإليقان  لقد  له  كان   ..

لذا استطاع أن يصبر على بناء الفلك    ال تُرىبأمور  

 غير عابئ بما ي قال عنه أو له.. 

آخر مثال  "باإليمان وإبراهيم  عنه  الوحي  يقول   ..

إبراهيم لما د ِعَي أطاع.. باإليمان تَغََرب في أألرض  

  كان ينتظر المدينة التي لها األساسات ألنه    الموعد..

 ( ١٠- ٨: ١١وبارئها هللا" )عبالتى صانعها 

كيف استطاع إبراهيم أن يترك أهله وأقرباءة .. أن  

يترك مدينته التي شب فيها ويخرج سائراً في مسالك  

المجهول؟..   يفزعه  لم  كيف   .. قبل؟  من  يطرقها  لم 

ال   ه واحدة .. كانت عين قلبه ترى ماليس سوى إجاب

تراه عينه الطبيعية.. لقد كان من هؤالء الذين قالت 

]الوعود[   نظروها  بعيد  "من  إنهم  الكلمة  عنهم 

]عانقوها   وحيوها  )عبKJVوصدقوها   !!"]١١ :

 .. بأُمور ال تُرىكان له اإليقان  (..١٣

النبي "  وموسى  الوحي  ]موسى[    باإليمانقال عنه 

ترك مصر غير خائف من غضب الملك ألنه تشدد  

 (..٢٧: ١١" )عب يرى من ال يُرىأنه ك
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وراء ما تراه عينيه.. كان   بعين قلبهكان موسى يرى  

يرى ما وراء مصر وقوتها.. كان يرى إلهه العظيم  

من   ي نجي  الذي  الخالص  إله  شئ،  كل  على  القادر 

النصرة ( والذي يقوده في موكب  ١٩:  ٣٣الموت )مز

ة، لذا  (.. رأى ما ال ي رى بالعين الطبيعي١٤:  ٢كو  ٢)

بجسارة  فرعون  قبضة  من  للخروج  الشعب  قاد 

 وجرأة، دون ادنى تردد أو خوف..

 وماذا فَعََل موسى مع الشعب حينما َحدق بهم الخطر؟ 

)خر إيمان  عدم  الشعب  أصاب  ( ١٢- ١٠:  ١٤لقد 

ففرعون بكل مركباته يقترب منهم، وليس من منقذ  

 الهرب.. منظور، فالبحر أمامهم يَسد  أمامهم طريق 

 ماذا فَعََل موسى؟

 تأمل كلماته لهم: 

خالص الرب الذي    وانظرواال تخافوا. قفوا  "

اليوم. فإنه كما ر يتم المصريين  أيصنعه لكم 

ترونهم  تعودون  ال  فرعون[  ]جيش  اليوم 

 (١٣: ١٤)خر أيضاً"
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" .. أي قاوموا الخوف.. الرب    ال تخافوا  " •

تستسلموا  يعطيكم النصرة على الخوف.. ال  

 قط له، وستنتصرون عليه..

".. أي توقفوا عن التفكير في العيان    قفوا  " •

اإليمان،   عدم  عن  انفصلوا  المخيف.. 

 واعطوا مكاناً لإليمان.. 

".. هذه دعوة   انظروا خالص الرب العظيم"   •

المتالك اإليمان.. أن ينظروا شيئاً ال يرونه 

بقلوبهم خالص الرب   ينظروا  بعيونهم، أن 

أن    قبلينظروا الخالص ويفرحوا به    .. أن

 يحدث في الواقع.. 

للشعب   موسى  بها  نطق  التى  الكلمات  هذه  تكن  لم 

كلمات عادية، فقد خرجت من قلبه الممتلئ باإليمان  

تأثيراً   فأثرت  القدس،  الروح  من  قوة  صاحبتها  لذا 

 عظيماً في الشعب.. 

الحقيقي  اإليمان  كلمات  تماماً..  الحال  تبدل    لقد 

، تؤثر في من يسمعها.. لقد تَبَدََل حال الشعب  مقتدرة

ل   هد كلمة هللا لما  تش  من الخوف إلى اإليمان..وتحو 

" قائلة:  األحمر"    يمانباإلحدث  البحر  في  اجتازوا 
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من الخوف    (، ما المعنى؟.. لقد تََحولوا٢٩:  ١١)عب

بقلوبهم خالص   نظرواإلى اإليمان.. أطاعوا موسى..  

الرب.. رأوا أنفسهم منتصرين على فرعون وجيشة.. 

بقلوبهم شيئاً   للواقع.. هذا هو   ُمضادا  لقد رأوا  تماماً 

 اإليمان، أن ترى ما ال ي رى..

بالعين   منظور  شئ  كل  حتمية  كان  يؤكد  الطبيعية 

قب في  رأوا  الوقوع  ولكنهم  هلكة،  الم  فرعون  ضة 

آخر  بقلوبهم انتأمراً  رأوا  رأوه  ..  وما  صارهم، 

المعجزة   تحققت  لقد  الواقع..  في  تحقق  بقلوبهم 

فرعون  َغَرَق  البحر..  َعبََر  الشعب..  وانتصر 

 ومركباته..

..  يشوعونقرأ عن رجل آخر من رجال اإليمان، هو 

لقد اقترب من مدينة أريحا التي وعده الرب بها.. لكن  

كيف يقتحمها وهي مدينة حصينة ذات أسوار عالية  

 ومنيعة، ورجالها جبابرة في الحرب؟! 

 اُنظرتأمل كلمات الرب إليه قبل أن يهاجم المدينة: "

 ( ٢: ٦قد دفعت بيدك أريحا" )يش

إنها دعوة محددة "ا نظر" .. ا نظر بقلبك .. ا نظر بقلبك  

 ماالتراه اآلن بعينيك "قد دفعت بيدك أريحا".. 
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في   أريحا"  بيدك  "سأدفع  يقل  لم  الرب  معي  الحظ 

"ز بل  المستقبل  في زمن  دفعتمن  إنه الماضي"   ..

بقلبه ما سيحدث بأريحا على أنه قد   يريده أن ينظر 

بالفعل بأمور  َحَدَث  اإليقان   .. اإليمان  هو  هذا  ال  .. 

 .. تُرى

 امتالك األرض 

اثنى  نقرأ عن  العدد  سفر  أرسلهم    وفي  عشر رجالً 

موسى النبي ليتجسسوا أرض كنعان التى كان الشعب  

 م زمعاً أن يذهب المتالكها..

أنها أرض رائعة   اتفقوا جميعاً على  لقد عادوا، وقد 

ذات ثمر عظيم.. إنها حقاً كما قال الرب "تفيض لبناً  

بينهم   انقسموا فيما(، إال أنهم  ٢٧:  ١٣وعسالً" )عد

 تقريرهم..في الجزء الثاني من 

عب روا عن خوفهم   األغلبيةعشرة منهم أي   •

"قد   قالوا  بنىأرالشديد..  هناك..   عناق  ينا 

)عد الجبابرة"  ،  ٢٩،  ٢٨:  ١٣العمالقة.. 

أعينهم  ٣٣ رأته  ما  على  اعتمدوا  لقد   ..)

الطبيعية.. وسمعوا أيضاً هذه المقولة تتكرر 
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يقف في و )تثج"من  بني عناق"  (  ٢:  ٩ه 

اعتمدوا   النظر  فصدقوها..  حاستي  على 

.  اوالسمع، فماذا كان تقريرهم "إنهم أشد  من

]أي رأينا أنفسنا في    كالجراد  أعينناكنا في  

: ١٣منتهى الضعف بالمقارنة بقوتهم[" )عد

٣٣، ٣١) 

يشوع وكالب فلم يعتمدا    اإلثنان الباقيانأما   •

على ما تقوله الحواس الطبيعية.. كان لهما  

.. لقد اعتمدا  اإليقان بأمور ال تُرىاإليمان ..  

قالته   ما  تقريرهما على  الربفي  أن    كلمة 

أعيننا  األ  في  "كنا  يرددا  لم  لذا  لهم،  رض 

كالجراد".. لم ي علنا أن العدو أشد  وأقوى.. بل  

أعلنا   المجد هلل..  َوَعدَ أعطيا  لما   تصديقهما 

لذا جاء   ي رى،  به.. كان لهما اإليمان بما ال 

قادرون  ألننا  ونمتلكها  "نصعد  تقريرهما 

 (٣٠: ١٣عليها" )عد

 الحواس الطبيعية تقول أنهم غير قادرين.. 

 .. قادرونكلمة الرب تقول أنهم 
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تقوله  اإل  ما  كان  أي اً  الرب  أن تصدق كلمة  يمان هو 

اإليقان بأمور ال ت رى.. هكذا فعل يشوع حواسك.. إنه  

نتيجة   ينظرا  أن  الرب  أعطاهما  وهكذا  وكالب، 

 إيمانهما.. وامتلكا األرض.. 

هللا المتالكنا   اإليقان بأمور ال تُرى هو شرطاإليمان،  

 عطاياه.. 

 هذه القصة.. تأمل معى 

أن  عليه  إلى حدود أرض كنعان وكان  الشعب  أتى 

يمتلك األرض.. وأصدر هللا يجتاز نهر األردن لكي  

 تعليماته.. 

" قال الرب ليشوع .. وأما أنت فأم ر الكهنة 

حاملي تابوت العهد قائالً. عندما تأتون إلى  

األردن   مياة  فيضفة  ..  األردن  تقفون 

حينما   الكهنة    تستقر ويكون  اقدام  بطون 

في   كلها  األرض  سيد  الرب  تابوت  حاملي 

اه المنحدرة  مياه األردن أن مياه األردن المي

واحداً" نداً  وتقف  تنفلق  فوق  :  ٣)يش  من 

٧،٨،١٣) 
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ا نظر، لم يقل الرب لهم انتظروا حتى أ رجع لكم المياه  

يابسة، ثم سيروا بعد   الخلف فتصير لكم أرضاً  إلى 

بل   بأقدامكم..  عليها  أواًل   اشترطذلك  يضعوا  أن 

 أقدامهم في المياه لكي تحدث المعجزة..

اإليمان هللا   يشتر  يشترط  بعطاياه..  يمتعنا  ط  لكي 

وعود   يماناإل أساس  على  نتصرف  يجعلنا  الذي 

 الكلمة ال على أساس ما نراه في الواقع.. 

بالعين   • نراه  لما  طبقاً  السلوك  نرفض  أن 

 الطبيعية.. 

 وان ن ْخِضع سلوكنا لما تراه بعين القلب..  •

بالعيان"   ال   باإليمان نسلكأو بلغة بولس الرسول "

 واإليمان هو اإليقان بأمور ال ت رى.. (، ٧: ٥كو ٢)

( حتى ٢٨:  ١١)مت  راحةاإليمان هو اإليقان بأن لك  

ر باإلعياء واإلض راب طلو كان كل ما يحيط بك ي بَش ِ

 والتشويش.. 

( ٣:  ١، مز٢يو    ٣)  نجاحا  اإليمان هو اإليقان بأن لك  

 حتى لو كان كل المنظور ي نبئ بالفشل..
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( ١:  ٢٣)مز  يُعوزك شئاإليمان هو اإليقان بأنه لن  

حتى لو كانت كل الظروف تشير إلى نقص مستمر  

 في الموارد.. 

( حتى  ١٧:  ٨)مت  شفاءاإليمان هو اإليقان بأن لك  

 لو أسفرت نتائج الفحوص الطبية عن عكس ذلك.. 

بسبب   منك  إبليس  سلبه  ما  بأن  اإليقان  هو  اإليمان 

:  ٦)أم  مضاعفا  يعود لك  خطايا وحماقات الماضي س

من  ٣١ ضرباً  البشرية  للعين  هذا  بدا  ولو  حتى   )

 المستحيل.. 

المحدودة    أن ترى بعين قلبك قدرة هللا غيراإليمان هو  

 وأمانته الكاملة في تحقيق وعوده معك.. 

 

 فرصة مجيدة 

أيها القارئ، دعني أ حدثك عن نفسك.. هناك كثيرون 

تكون أنت واحداً  يرون أنفسهم في خطر حقيقي، وقد  

منهم.. ربما ترى نفسك اآلن على شفا حفرة عميقة، 

 وبالمنطق الطبيعي ليس من نجاة.. 
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تستسلم   هل  بعينيك؟  تراه  فيما  تفكيرك  تحصر  هل 

 للمخاوف؟.. 

الذي هو    مجيدةإنها فرصة   لعمل اإليمان.. اإليمان 

 .. ال تُرىاإليقان بأمور 

عن   فيه  وابحث  المقدس،  كتابك  لرب ا  وعودافتح 

اآلن  لك  أ قدم  دعني  أكثرها!!  فما  المؤمنين،  إلنقاذ 

 بعضاً منها..

ث   ت َحد ِ والتسعين  الحادي  المزمور  عن في  الكلمة  نا 

 اإلنقاذ: 

 .أُنجيه"إلنه تعلق بي 

 أ رفعه ألنه عرف اسمى

 يدعوني فأستجيب له. 

 معه أنا في الضيق. أ نقذه وأ مجده. 

 "خالصيمن طول األيام أ شبعه وأ ريه 

 ( ١٦- ١٤: ٩١)مز  

 وفي المزمور الثامن والستين نقرأ: 
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 "هللا لنا إله خالص ]نجاة[، 

 " مخارجوعند الرب السيد للموت 

 ( ٢٠: ٦٨)مز  

من   بعينيك  ترى  وال  خطر  في  أنت  هل  ا نظر، 

من الموت؟ هل  مخرجي نقذك؟.. هل لم يَع د هناك أي 

 ؟..النجاةأ وصدت أمامك كل أبواب 

بأمور  شكراً.. شكراً للرب فاإليمان ليس هو اإليقان  

مرة أٌخرى اآليات السابقة.. إنها  ال ت رى.. رجاء اقرأ  

، وأن للموت لك نجاةُ ت علن أن هناك من ينقذك.. وأن 

المخارج، لكن  مخارج .. نعم أنت ال ترى اآلن هذه 

كل الثقة في وجودها..   تثقاإليمان الحقيقي يعني أن 

 ال يعتمد على المنظور.. فاإليمان 

هللويا   هللويا..  هللويا،  اإليمان؟..  نتيجة  هي  وما 

ت رى ..    أمورا  لقدير، ستصير األمور التي ال ت رى  ل

وسيتغير   احتاجك  يناسب  الذي  الكلمة  بوعد  آمن 

 من الموت..  المخارجالواقع وسترى بعينيك 
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اإليمان   يقتدر،  اإليمان  ويُسدد  نعم  ويشفي  يُنجي 

الحين واآلخر  االحتياج إلى ذاكرتك بين  .. وي ضيف 

 ه والقتداره.. قصصاً حي ة تشهد ألمانة الرب، ولحكمت

 اطـــرد 

سريعاً من أذهاننا   نطردمن المهم جداً أن نتعود أن  

كل فكر م ضاد لوعد من وعود الكلمة.. ال يجب أن  

 نشغل أنفسنا بما نراه بأعيننا، فهذا يضعف إيماننا.. 

تأمل بطرس، لقد ظل سائراً فوق المياه لبعض الوقت  

كان  أن  بعد  فشل  لماذا  لماذا؟  يغرق..  ابتدأ  ثم 

منتصراً؟.. اإلجابة في جملة قصيرة، لقد انشغل بما  

 ه بالعين الطبيعية.. لقد انشغل باألمواج.. يرا

ي صدق    في البداية كان يسير فوق المياه.. كان له إيمان

الرب له "تعال    كلمةالكلمة، لقد بدأ يسير معتمداً على  

(.. لكن عندما  ٢٩:  ١٤]سائراً على األمواج[" )مت

انشغل بما رآه بعينيه.. عندما انشغل باألمواج العالية  

 ..يغرقلف األمر خاف وبدأ يفكر، اختوبدأ 

.. لقد َصد ق األمواج.. ما رآهماذا؟ لقد َصدق بطرس  

أن األمواج أعجز    يق أنها قادرة أن ت ْغِرقَه، ونسَصد  
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من    كلمةمن أن ت ْغِرق إنساناً يسير فوقها معتمداً على  

 الرب..

الحبيب، عليك    أيها  تأتي  التي  باألمواج  تنشغل  ال 

عليك.. ال تنشغل    تكذبم حاولةً أن ت خيفَك.. األمواج  

رضاً لوعد  اعإذا كان م    بما تراهبها، ال تنشغل كثيراً  

 من وعود الكلمة..

ِّلبكل تأكيد إبليس يريدنا أن   أنظارنا عن الرب   نَُحو 

الكاذبة باألمواج  لكي  لننشغل  بالظروف  ننشغل   ..

 منا.. نفقد سال

شعرنا بالفشل واإلحباط لكي ي صيبنا  إبليس يريد أن ي  

حينما قال  ماذا  يعقوب،  تأمل   .. انشغل    باإلعياء 

بالظروف: "يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين  

(.. لكن  ٣٦:  ٤٢)تك"  يَّ علتأخذونه. صار كل هذا  

  .. الحقيقة؟  هي  هذه  كانت  كل  كالهل  كانت  لقد   ،

معاً   تعمل  ولم  لخيرهاألمور  يوسف  يمت  لم  ي فقد  .. 

األمور لنزوله إلى مصر   شمعون.. بل كان الرب ي ِعد

 لمجد غير عادي ولكرامة فائقة.. 
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.. ثق أن كل األشياء كاذبةال تنشغل بالظروف فهي  

لخيركتعمل   يعمل  ٢٨:  ٨)رو   معا   "هللا  وأن   ..  )

 (٦: ١٤صم ١) ["work for us (KJV)] ألجلنا

 قاوم الشك 

كن   القارئ..  تراه  حذرا  أيها  ما  العدو  يستخدم  قد   ،

إلى قلبك.. اإليمان له   الشكبعينيك لكي يوجه سهام  

بل يؤمن"    وال يَشُكُ .. الرب يقول "  ضد الشكمعارك  

ضد الشك، ال تعِط له    الحرب(.. اعلن  ٢٣:  ١١)مر

أي مساحة من تفكيرك.. ال تسمح لجذوره أن تتعمق 

بمجرد أن تشعر   فورا  في داخلك .. اقتلعها.. اقتلعها  

اقتلعها قبلما تتغلغل أكثر وتنتقل من   بها في ذهنك..

 ذهنك إلى قلبك.. 

المستمر بما تقوله    باالعترافأنت تستطيع أن تقتلعها  

 الكلمة.. 

مري كنت  أنك  من  َهب  قلبك  إلى  الرب  وتََحد ث  ضاً 

شفاءه   لك  تعلن  التي  اآليات  مستخدماً  كلمته  خالل 

إلى  ٢٤:  ٢بط١،  ٢٦:  ١٥)خر العدو  أتى  لكن   ..)

ذهنك وقال لك تامل ما تراه بعينيك أال يؤكد أن حالتك  

سوءاً  تزداد  يستقر  الصحية  الشك  هذا  تدع  ال   ..

اآليات التي تؤكد أن    .. اعلنالحرببداخلك، أنه وقت  
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لك الشفاء.. رددها بصوت مرتفع.. تذكر أن اإليمان  

ال يعتمد على ما تقوله الحواس .. اإليمان هو اإليقان 

 .. ال تُرىبأمور 

ردد هذه اآليات .. ثق أن الشك ستراجع أمامها .. ألن 

التي ترددها بقلبك تحمل معها قوة من الروح   اآلية 

 القدس.. 

هناك   يكون  الذي  عندما  بالوعد  انشغل  ما،  احتياج 

مرات   لنفسك  اعلنه  به..  إيمانك  اعلن  يناسبه.. 

ومرات.. قبل نومك وعند استيقاظك، وخالل اليوم..  

اإلعالن   هذا  في  يتحقق    المتكرراستمر  أن  إلى 

 الوعد..

الوعد    تقاومتَعَل م أن   أي فكر شك ليس فقط بإعالن 

 بل أيضاً باستخدام اسم الرب يسوع.. 

الحبيب.. إن كان بداخلك اآلن أي أفكار م ضادة أيها  

لوعد هللا بالحماية أو الشفاء أو القيادة أو الحرية أو  

إلى هذه  تسديد اإلحتياج.. ارفع صوتك اآلن واتجه 

ملك الملوك ورب  الملك، باسم    باسموق ل لها:  األفكار  

يتها األفكار .. أأ قاومِك    باسم الرب يسوعاألرباب،  

طرد معك أي أرواح شريرة تقف وراءك..  أ أطردك و
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استمر في انتهارها إلى أن ترحل فلن تقدر أن تقف  

 أمام اسم الرب.. 

ما   بأ ذنيك،  تسمعه  ما  بعينيك،  تراه  ما  إن  تنَس،  ال 

تلمسه بحواسك الطبيعية قد يخدعك.. أما اإليمان فهو 

يقان بما تقوله الكلمة  .. هو اإل اإليقان بأمور ال تُرى

:  ٤٠إلى األبد" )إش تُثبتسقط أبداً .. فهي "التي ال ت

٨..) 

 سيدي 

التي   كلمتك  أجل  من  أشكرك 

 عل متني 

كان   متى  عيان  كل  أرفض  أن 

 معارضا  لوعد من وعودك.. 

أن   الطبيعية  لعيني  بدا  لو  وحتى 

الجبل يزداد ارتفاعا ، فسأراه بعين  

 اإليمان يتصاغر ويتالشى.. 

كل   تستطيع  لوعدك..  أمين  فأنت 

: ٤٢شئ وال يعسر عليك أمر )أي

٢..) 
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سينتصر   الجبل،  سيُزال  حتما  

العيان،  ا وسينهزم  إليمان، 

 وسيتحقق الوعد.. 
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 اضبط أفكارك  -٢
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 أيها القارئ 

 هل ت عاني من الخوف، من الحيرة والقلق؟ 

لضغوط  تتعرض  هل  الحياة،  سوء  تشكو  هل 

 أمانك؟ اقتصادية تهدد  

 هل تخشى من نتائج حماقات ارتكبتها بالماضي؟ 

هل تسيطر عليك خطايا معينه وترغب في أن تتحرر 

 ي هذه الخطايا نفسيتك بقيودها القاسية؟ ذمنها؟ هل تؤ

 هل فقدت األيام لذتها وحالوتها في عينيك؟ 

لها  تعرف  ال  أ سرية  وخالفات  مشاكل  تؤلمك  هل 

 مخرجاً؟

د هللا بحياتك وال تقدر؟ هل، هل؟؟هل تشتاق أن   ت َمج 

أيها الحبيب، أنت تحتاج أن تحيا باإليمان .. وأن تنمو  

 .. اإليمان بالكلمةفي حياة 
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 اإليمان هو الثقة المطلقة 

أنه  العبرانيين تعريف اإليمان  إلى  الرسالة  نقرأ في 

: ١١"الثقة بما ي رجى واإليقان بامور ال ت رى" )عب

١..) 

تحدثنا في الفصل السابق عن القسم الثاني من هذا لقد  

"اإليمان هو    التعريف، واآلن نعود إلى قسمه األول

 الثقة بما ي رجى".. 

 اإليمان هو الثقة بما يُرجى 

اإليمان و فالتعريف الرجاءا نظر هناك عالقة بين   ،

ما يقول ببساطة: اإليمان هو أن يكون لنا اليقين بأن  

وا  نرجوه يتحقق..  الرجاء  سوف  أن  يقول  لتعريف 

بأن هذا   الرجاءيسبق اإليمان .. في البداية يكون لنا  

بأنه   اإليمانالوعد سوف يتحقق ثم بعد ذلك يكون لنا 

 سيتحقق.  حتما  

الرجاء يسبق اإليمان .. ولنقرأ لمزيد من اإليضاح ما  

إلى   األولى  الرسالة  في  بولس  الرسول  كتبه 

 لونيكي.. تسا

وخوذة هي  والمحبة    اإليمان"فلنصح البسين درع  

 (٨: ٥تس١) "رجاء الخالص
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بالخالص   والرجاء   .. الدرع  هو  اإليمان  أن  الحظ 

 .. الخوذة)اإلنقاذ( هو 

..  قلبهالدرع يستخدم لحماية صدر اإلنسان وال سيما 

لحماية   فهي  الخوذة  ي َشب ه  الرأسأما  اإليمان   ..

يختص  أمر  اإليمان  ألن  بالخوذه  والرجاء  بالدرع، 

 ..للذهنأما الرجاء فهو للرأس،  لقلببا

الرسول   يقول  لذا  قلبك،  يحدث في  أمر  اإليمان هو 

" به"    القلببولس:  يؤمن  الذهن[  ]وليس 

والقلب  ١٠:١٠)رو بالذهن..  فيتعلق  الرجاء  أما   ،)

بينهما   بوضوح  يسوع  الرب  ميز  وقد  الذهن،  غير 

. ومن كل .  قلبكحينما قال "ت حب الرب إلهك من كل  

 (..٣٧: ٢٢" )متفكرك

 

 المقصود بالقلب 

بالقلب   المقصود  أنت لك قلب وذهن، وبالطبع ليس 

 تلك العضلة الهامة التي تضخ الدم داخل الجسم.. 

أو أساس   مركزحين تقول قلب المشكلة فأنت تعني  

 المشكلة.. 
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تعني   فأنت  الموضوع  قلب  تقول  في وحين  ما    أهم 

 الموضوع.. 

عن قلب اإلنسان فهو يتحدث عن عندما يتحدث هللا  

الباطني   إنسانك  يقصد  إنه  فيه..  جزء  وأهم  مركزه 

 .. روحكالمختبئ خلف جسدك المنظور، الذي هو 

 

 من الذهن إلى القلب 

قلبك   إلى  مباشرة  تتجه  ال  تسمعها  حين  فالكلمة 

أواًل في ذهنك تماماً كما يمكث    تمكث)روحك(.. إنها  

 الطعام بعض الوقت في فمك قبلما يستقر في معدتك.. 

، ولكن رجاء  وحينما تستقر الكلمة في الذهن تخلق فيه  

)ا  القلب  إلى  تبلغ  وتعطيه  حينما  فيه  تسكن  لروح( 

 اإليمان..

 ، له أن يتوقع خالص الرب..الذهن له رجاء

 ليقين.. ، له الثقة واالقلب فله اإليمانأما 
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هناك فرق بين أن ترجو حدوث أمر، وبين أن تثق  

.. ا نظر معي ما قاله أنه سيحدث.. الثقة هي اإليمان  

 براهيم... الكتاب عن إ

الرجاء   خالف  على  الرجاء"فهو  على  لكي   آمن 

 (١٨: ٤)رو يصير أباً أل مم كثيرة"

رجاء أن سارة ستلد  في البداية لم يكن إلبراهيم أي  

ناً.. لكن الرب تحد ث إليه بكلمة خاصة تقول له  بله أ 

جعلتك   إلبراهيم رجاء    أبا  "قد  كثيرة".. صار  ألمم 

إلى   فتحول  قلبه  إلى  الرجاء  هذا  انتقل  ثم  ذهنه  في 

يمان واقعاً.. " .. وصار اإل آَمَن على الرجاءإيمان "

 صار إبراهيم أباً ألمم كثيرة.. 

 اهيم.. وأنت أيضاً تستطيع أن تفعل ما فعله إبر

هل تجتاز أزمة اقتصادية قاسية؟.. هل كل الظروف 

تقول لك إنه ال رجاء في أموال تأتي؟.. ماذا تفعل؟..  

فيها.. ستجد أنها ت حدثك عن  فتش، الكلمةاذهب إلى 

(، والذي  ٢٣:  ٤٩)إش  ُمنتظروه  يخزال يُ الرب الذي  

(.. تأمل في هذه ١:  ٢٣ال يدعهم يحتاجون شيئاً )مز

قوة على ذهنك، ستخلق   فيها.. لآليات  فكر  اآليات، 

 بأن األزمة ستعبر..  رجاء  فيه 
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.. انت تحتاج  غير الواقعين  لكن هذا الرجاء بمفرده ل

 ..اإليمان.. تحتاج إلى ما بعد الرجاءإلى 

إيماناً؟.. عندما   اآليات من  تنتقل  كيف يصيرالرجاء 

أي إلى روحك، س قلبك  إلى  إيماناً،  ذهنك  فيه  تخلق 

ال  الرجاء هو  إلى  واإليمان وليس  الوعود  ذي يحول 

 واقع ملموس..

 

 يلـــدلــال

يعد   ولم  إيماناً  قد صار  األمر  أن  تتأكد  كيف  ولكن 

 مجرد رجاء في الذهن؟

حينما تستقر وعود الكلمة في قلبك، سيصير داخلك  

تماما   اإلختالفمختلفا   هذا  وستلحظ  بوضوح..    ، 

سيختفي القلق، سيسري السالم العميق في كل كيانك،  

أو   مفتعالً  شيئاً  ذلك  يكون  ولن  بالراحة..  وستشعر 

نفسياً.. فقد ال تتغير الظروف في الحال بل قد    وهماً 

طمأنينتك.. لقد صار    يُعطلتزداد سوءاً، لكن هذا لن  

.. لقد آمن قلبك، وصار يرى الوعود قويا  ثابتا  السالم  

 يقة قائمة، وكل ما يختلف معها كذباً وخداعاً..حق



 

 53 

درع هنا يكون القلب قد آمن إيماناً حقيقياً.. لقد ارتدى  

والخوف،    اإليمان  اإلضطراب  من  يحميه  الذي 

 ويحفظة في سالم وطمأنينة.. 

أيها القارئ، هل صار لك سالم من جهة تحقيق وعد 

؟  وُمستمرا    ثابتا  ،  السالم عميقا  ما؟ وهل صار هذا  

هل صرت قادراً على طرد أفكار الخوف والقلق؟..  

هو   اإليمان    على  الدليلهذا  امتلكت  .. الحقيقيأنك 

حققاً اإل   يمان الذي حتماً سيرى هذا الوعد م 

 مثال

حاربه   العمل..  مجاالت  كل  أمامه  أ غلقت  شخص 

إبليس بفكر الفقر ومذلة العوز.. ساءت نفسيته جداً،  

تباعاً.. صار عنيفاً في عالقاته  وساءت أيضاً صحته 

أمامه   أظلمت  الوقت..  أغلب  وشارداً  اآلخرين،  مع 

 الحياة.. 

 لكن شيئاً حدث، بد ل حالة!.. 

تحدث   حينما  الروحية  اإلجتماعات  إحدى  في  كان 

َعاَل   الذي  اإلحتياجات،  يسدد  الذي  الواعظ عن هللا 

شعبه أربعين سنة في برية قاحلة، ولم يحتاجوا شيئاً  

لكي ي طِعموا إيليا  (.. وكيف َسَخَر الغربان  ٢١:  ٩)نح
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إلنقاذ  (.. وكيف تدخَل  ٦:  ١٧مل١في زمن المجاعة )

إمرأة صرفة صيدون وهي على وشك الموت بسبب  

الجوع، فأحياها هي وإبنها مستخدماً مجرد كف من 

 (.. ١٦، ١٥: ١٧مل١الدقيق وقليل من الزيت )

أثرت فيه الكلمات التي سمعها جداً، فبدأ يفكر أن إله  

إلهه..   أيضاً  األرملة هو  إيليا وإله هذه  الشعب وإله 

فكر أنه من الممكن أن يصنع معه كما صنع معهم،  

الذين   المؤمنين  من  واحد  للرب  فهو  قلوبهم  فتحوا 

 يسوع فلماذا ال تحدث معجزة في حياته؟! 

الم حبطة  استمر يفكر بهذه الطريقة، وبدأ ت األفكار 

تتالشى من ذهنه تدريجياً، لتسود بداًل منها فكرة أن  

 الرب يستطيع أن ينقذه كما فعل مع إيليا واألرملة.. 

إن   الخالص،  في  بالرجاء  يمتلئ  ذهنه  ابتدأ  وهكذا 

إنه يرتدي اآلن خوذة هي   ينقذه..  الرب يستطيع أن 

المالية  ٨:  ٥تس١"رجاء الخالص" ) (، من األزمة 

صارت هذه الخوذة تحميه من كل األفكار السلبية  .. و

التي كانت تزيده يأساً وتجعله عاجزاً عن  والمخيفة 

 التفكير السليم.. 

 لكن كل هذا لم يكن ليكفي كي يرى الخالص واقعاً.. 
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كان البد للرجاء الذي صار في ذهنه أن يتحول إلى 

 إيمان في قلبه.. 

أن الرب    كان البد أن تتحول الكلمات التي في ذهنه

يستطيع أن ي خلصه من المشكلة إلى يقين تام في قلبه  

 بأن الرب ي ريد أن ي خلصه من المشكلة.. 

المشكلة   بأن  الكامل  اإليمان  يمتلك  أن  البد  كان 

 ستنتهي.. 

قلبه،   إلى  اليقين  هذا  أتى   .. اإليمان  امتلك  أيام  بعد 

لم   القدس..  الروح  مصدره  داخله سالم  في  وفاض 

في الحال، لكن هذا لم يهز طمأنينته ولم  تتغير األمور  

 يزعزع ثقته في أن الرب سيعمل المعجزة.. 

ت غير   عظيمة!  وكانت  ثماره..  يجني  اإليمان  وبدأ 

عليه   تدفقت   .. األبواب  أمامه  انفتحت  الواقع.. 

 األموال، واختبر تعويض الرب العجيب اإلعجازي.. 

معركة  إن بداية طريق اإليمان كان في انتصاره في  

 الذهن.. في امتالكه أواًل للرجاء.. 

(،  ٨:  ٥الرب يريدنا أن نرتدي خوذة الخالص )اتس

 أن تمتلئ أذهاننا برجاء أن الرب سي خلصنا.. 
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إن كلمة "خالص" في أصلها اليوناني تأتي من الفعل  

وهو فعل است خدم في العهد الجديد    ”sozo“"سوذو"  

: ٨لو   ،٢١:  ٩للتعبير عن الخالص من المرض )مت

يع٤٨ )مت١٥:  ٥،  الخطر  ومن  يو٢٥:  ٨(،   ،٨  :

يع٤٨ عن ١٥:  ٥،  للتعبير  أيضاً  واست خدَم   ..)

)لو الشريرة  األرواح  سيطرة  من  :  ٨الخالص 

(٥)(٣٦.. 

الخالص من   برجاء  تمتلئ  أن  ي ريد ألذهاننا  الرب 

 كل هذه األمور.. 

أو   الطريق  مخاطر  أو  المرض  بخطورة  تنشغل  ال 

إله   بل  العدو  )روأعمال  الذي ٢و  ١:  ١٥الرجاء   )

حفرة  كل  من  ويفدي  مرض  كل  من  ي خلص 

)يو٤،  ٣:  ١٠٣)مز قيد  كل  من  وي حرر   )٣٢:  ٨ )

 (..٥: ٢٣وي حول اللعنة إلى بركة )تث

 ذهنك ثمين جدا  

أهمية   معي  أدركت  في   سالمة هل  للنمو  الذهن 

وهل أدركت احتياجك الدائم إلى ذهن سليم    اإليمان؟

يستقبل وعود الكلمة ويتجاوب معها ثم ينقلها بعد ذلك  

 إلى قلبك )روحك(؟ 
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 تأمل معي ما يقوله سفر األمثال عن أهمية الذهن..

 as he"ألنه كما َشعََر في نفسه ]كما فكر  

thinks (KJV)"( ٧: ٢٣)أم [ هكذا هو 

ي شكل  في ذهنك    والكلمات واضحة تؤكد أن ما يحدث

امتألشخصيتك فإذا  الم شجعة    ..  باألفكار  ذهنك 

والحماية   البركة  في  الرجاء  أفكار  اإليجابية، 

الخالص"   "رجاء  خوذته  ارتدى  وإن  والنجاح.. 

(، فامتأل بأفكار الرجاء في  ٨:  ٥تس١،  ١٧:  ٦)أف

الخالص من اللعنات والمخاطر والفشل، صار سهالً  

عند اإلحتياج أن ينتقل منه َوعد الكلمة المناسب إلى  

القلب  ليخلق فيه إيماناً.. واإليمان يأتي بالنصرة على  

 الظروف المضادة.. 

إنساناً   تكون  أن  تساعدك  اإليجابية  فاألفكار  وهكذا 

ع قادراً  حياة  ناجحاً،  لتحيا  اإليمان،  امتالك  لى 

 منتصرة ومجيدة ترى معجزات هللا.. 

اعتاد   قد  ذهنك  كان  لو  صحيح،  أيضاً  والعكس 

ال  فهو  والعجز،  والفشل  الخوف  بأفكار  اإلنشغال 

من  يصبح  ولذا  الخالص"،  "رجاء  خوذة  يرتدي 
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وسالمك   فرحك  منك  يسلب  أن  العدو  على  السهل 

 ذي يأتي باإليمان.. ونجاحك، ألنك ال تمتلك الرجاء ال

قلبك   على  تأكيد  بكل  يؤثر  ذهنك  في  يحدث  ما  إن 

)روحك(، وبالتالي على كل شئ فيك.. ا نظر إنه يؤثر  

أو   المباشر  سببها  أمراض  من  فكم  صحتك،  على 

ألفكار  الذهن  إستسالم  بها  اإلصابة  على  يساعد 

 ضب والقلق.. غالخوف وال

يداً.. ك ن  اهتم بذهنك أيها القارئ الحبيب.. اهتم به ج 

حذراً، فالعدو يحاول أن ي ؤثر عليه باألفكار السلبية  

تشائمة.. العدو يعلم أنه إذا انتصر عليك في ذهنك   الم 

َسه َل عليه أن يهزمك في المعارك المتعلقة بصحتك  

 أو بعائلتك أو بأمورك المادية أو بخدمتك.. 

ي مكن أن يغرق   الحقيقة أن الشخص ال  ال تنس هذه 

 المياه رأسه..  إن لم تغمر

والشك   الخوف  بمياه  رأسك  يغمر  أن  يريد  إبليس 

 والقلق لكي يسهل عليه هزيمتك.. 

هذه   في  إبليس  تخش  ال  الحبيب،  القارئ  أيها 

 المعركة.. أنت أقوى منه بكل تأكيد.. 
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 أنت ابن القدير..

 أنت مفدي بدم الحمل.. 

 أنت مسكن للروح القدس.. 

قوات   على  بقدميك  تدوس  أن  سلطان  إبليس  لك 

 (..٢٠: ١٠)لو

 لك سلطان أن تنتهرها بإسم الرب يسوع..

أن   مقدورك  وفي  إبليس،  من  أقوى  أنت  تأكيد  بكل 

 تنتصر عليه في موقعة الذهن الهامة.. 

في إحدى المرات تحدث الرب مع تالميذه عن وقت 

يغشى   "الناس  الخوف  شدة  من  الناس  فيه  سيسقط 

)لو خوف"  من  فقال  ٢٦:  ٢١عليهم  ذلك  (..  "]في 

نجاتكم  ألن  رؤوسكم  وارفعوا  انتصبوا  الوقت[ 

 ( ٢٨: ٢١تقترب" )لو

الرب يؤكد لهم أنهم مختلفون، ليسوا كغيرهم.. ليس  

 لهم أن ينهزموا أمام الخوف.. 
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عليك   إبليس  فيه  يهجم  وقت  سيأتي  القارئ،  أيها 

والمقلقة بهدف      بأمواج متتابعة من األفكار المخيفة

 أن ي غرقك..

تجد   أفواههم  ربما  تنطق  خائفين  حولك  من  الناس 

 كلمات الهلع واإلرتعاب..

أعطيتك   لقد  لك: أنت شخص مختلف..  يقول  الرب 

نصرتي.. لك النعمة الغنية.. لست للخوف والهزيمة..  

 انتصب.. ارفع رأسك.. إن نجاتك تقترب..

كلمة   هي  اليوناني  أصلها  في  "انتصب"  كلمة  إن 

“anakύpto”   التي تتكون من شقين"ana  ويعني "

والثاني  ”back again“"رجوع"    ،“kύpto”  

.. فيكون معنى الكلمة  ”to bend“ويعني "ينحني"  

 ..(٦)الرجوع عن اإلنحناء إلى الوضع األصلي

أنا معك..  هل   انحنيت للمخاوف؟.. الرب يقول لك: 

ارفع رأسك   انحنائك.. انتصب..  قم من  أ عينك..  أنا 

 متأكداً من اإلنقاذ.. نجاتك قريبة.. ك ن 

أنت   الخوف..  ألفكار  االستسالم  قاوم   .. انتصب 

 تستطيع أن ت قاوم.. 
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قلقة .. أنت  انتصب.. سد أ ذ نيك عن سماع الكلمات الم 

 تقدر أن تفعل ذلك.. 

وارفع رأسك .. أرفعها فوق األمواج.. أنت تستطيع  

 ألن لك النعمة الغنية التي لن تتركك.. 

 فكر في خالص الرب لك.. 

 فكر أن نجاتك قريبة .. قريبة جداً.. 

والذين  الم ضايقون  َكث َرعليه  عندما  داود  مثل  فكر 

يحاولون أن ي صيبوه باإلحباط واليأس.. لقد فكر في 

.. أما أنت يا   إلهه.. قال له "يا رب ما أكثر م ضايقي 

)مز رأسي"  ورافع  مجدي  لي.  فترس  ،  ١:  ٣رب 

٣ ..) 

ي رأسك..  رافع  هو  الرب  أن  فوق  فكر  رفعها 

 األمواج.. 

وامأل   هذا،  في  فَكر  بقوته..  سيتدخل  يحبك،  الرب 

 ذهنك بأفكار الرجاء المشجعة.. 
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 إبليس يريد أن يفسد ذهنك

انتبه معي إلى هذه الكلمات التي ي حذرنا بها الرسول  

 بولس من العدو إذ يقول:  

"أخاف أنه كما خذعت الحية حواء بمكرها هكذا ت فسد  

 (٣:  ١١كو٢)لتي في المسيح"  أذهانكم عن البساطة ا

ذهنك.. ي فسد  أن  ي ريد  ي فقدك    إبليس  أن  ي ريد  إبليس 

 بساطتك.. 

ي   بسيطاً  ذهنك  ي ريد  ال  كل  إبليس  في  هللا  صدق 

 وعوده.. 

إبليس ال ي ريد أن يكون ذهنك بسيطاً ي صدق أن وعود 

أيضاً   هي  لم هللا  المعجزات  زمن  وأن  األيام،    لهذة 

 ينته.. 

(، يستبعد  ٦:  ٨إبليس ي ريد لذهنك أن يظل جسدياً )رو

وفي   قيادتك  في  اإلعجازية  هللا  طرق  حساباته  من 

 المتنوعة..إنقاذك وتسديد احتياجاتك  

إبليس ي ريد لذهنك أن يكون دائم االستسالم للمخاوف  

يظل   المختلفة عن لكي  المواقف  في  متردداً عاجزاً 
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اختيار القرار الذي ي َمجد هللا.. الرسول يعقوب يقول  

ل ذو رأيين   "َرج 

رأيين   ذو   a double minded man]ذهن 

(KJV)(.. ٨: ١[ هو متقلقل في جميع طرقة" )يع 

شكراً للرب فقصده من جهة أذهاننا أن تكون سليمة،  

تمتلئ   أن  قصدة  األفكار..  صراع  من  تعاني  ال 

 بالسالم.. 

شكراً للرب، فقد أعطانا بنعمته الغنية القدرة أن تحفظ  

أذهاننا سليمة في البساطة التي ت صدق بسالسة وعود 

 الرب..

 ذهن سليم

تالك هذا  لقد قَدََم لنا الوحي أربع خطوات رئيسية الم

 الذهن..

 َعرف ذهنك .1

 َجدد ذهنك  .2

 منطق ذهنك  .3

 حم ذهنك أ .4
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 َعرف ذهنك 

يقول   الحق.. الرب  أهمية قصوى في معركة  هناك 

 (.. ٣٢: ٨لنا: "تعرفون الحق والحق يحرركم" )يو

بذهن   الخاص  الحق  تعرف  أن  هي  األولى  الخطوة 

المؤمن.. أن تعرف أنك كمؤمن مولود من فوق لك  

 ذهن نقي..

معرفة هذا الحق تجعلك قادراً أن تقاوم أي ايحاء  إن  

من العدو بأن ذهنك لن يكون في يوم ما نقياً م حرراً  

 من الشكوك.. 

الثانية:   لنا الوحي هذا الحق في رسالة بطرس  ي قدم 

أ نهض   أكتبها ..  النقي"  "هذه  بط  ٢)بالتذكرة ذهنكم 

١: ٣) 

إن   لهم  ويقول  المؤمنين  بطرس  الرسول  ي خاطب 

نقي.. هو يعلم أنه من امتياز كل مؤمن مولود  ذهنكم

 من فوق أن يكون له ذهن نقي..

تأمل أيضاً ما يقوله الرسول بولس في الرسالة األولى  

: ٢كو  ١)ر المسيح"  إلى كورنثوس: "أما نحن فلنا فك

١٦ ) 
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 هذا حق كتابي .. أن لك فكر المسيح.. 

 العظيم: وفي الرسالة إلى فيلبي نقرأ هذا الوعد 

يحفظ   عقل  كل  يفوق  الذي  هللا  قلوبكم  "وسالم 

 (٧: ٤)فيوافكاركم في المسيح يسوع" 

وليس   السالم  لذهنك  أن  كتابي  حق  ايضاً  إنه 

 اضطراب وصراع األفكار.. 

بكلمات  ذهنك  عن  تتحدث  ال  الحبيب،  القارئ  أيها 

م ضادة لهذا الحق، ال تَق ل إنه ذهن عاجز أو م شتت.. 

 بلغة العيان الذي ي عارض الحق.. ال تتحدث 

 ق ل كلمات اإليمان عن ذهنك..

 ق ل كثيراً: لي ذهن نقي.. 

 لي فكر المسيح.. 

 لي سالم هللا الذي يحفظ ذهني.. 

َردد هذه العبارات لذهنك.. َعرفة الحق.. الحق الذي  

 ي حرر..
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له   أن  الحق،  هذا  ذهنك  يعرف  أن  األولى  الخطوة 

 تعاً بالسالم.. االمتياز أن يكون نقياً متم

 سيدي إنى أُصدق كل ما قلته عن ذهني 

 جدد ذهنك 

كتبها بولس   التي  الهامة  الكلمات  هذه  لنقرأ معاً 

 الرسول إلى مؤمني روما: 

تغيروا عن شكلكم  "ال تشاكلوا هذا الدهر بل  

 (٢: ١٢)رو  بتجديد أذهانكم"

 والكلمات ت حث نا على فعل أمرين هامين..

سلبي • ال األول  أن  الدهر..   ..  هذا  ن شاكل 

تبني   ت فيد  تشاكلوا  المترجمة  والكلمة 

.. يكتب الرسول بولس قائالً: "إله  (٧)األمور

المؤمنين"   أذهان غير  اعمى  قد  الدهر  هذا 

 (..٤: ٤كو٢)

إبليس هو إله هذا الدهر الذي يعمي األذهان 

 عن معرفة وعود الكلمة..
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يحثنا الرسول: "ال ت شاكلوا هذا الدهر"، أي  

تتبنوا سلوك ومقاييس غير المؤمنين التي   ال 

ال تضع في حساباتها وعود الكلمة.. ال تتبنوا  

التي تعتمد في   المؤمنين  طريقة تفكير غير 

حلها للمشاكل على الطرق التي ت مجد الذات  

 وال تتسم بالبذل من أجل اآلخرين..

ن نحن  اليومية،  حياتنا  غير  ت حفي  من  بكثير  ك 

أخذ حذرنا  طبيعي، لكن يجب أن نين.. هذا أمر  المؤمن

نتعود سلوكهم وطريقة تفكيرهم التي تخلو من ال  كي  

 واإلتكال على نعمته الغنية.. االعتماد على الرب 

إيجابي • الرسالثاني  الذهن..  ت جدد  أن  ول .. 

أذها  بتجديد  "تغيروا..  وزمن يقول:  نكم".. 

األ  اليوناني هو  الفعل في   Present“صل 

imperative”    (٨)األمر المستمرأي زمن .. 

إنه أمر مستمر يجب أن نصنعه كل يوم أن  

 ن جدد أذهاننا.. 

 كيف ُنجدد أذهاننا؟

 ي جيبنا الرسول بولس بهذا المقطع الهام:  
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بوجه   الرب  مجد  ناظرين  جميعاً  "ونحن 

تلك   إلى  نتغير  مرآة  في  كما  مكشوف 

كو ٢) الصورة عينها كما من الرب الروح"

١٨: ٣ ) 

أذهاننا..  هذه هي   طريقة هللا في تغييرنا، في تجديد 

أن ننظر مجده.. الرسول يؤكد أنه امتياز لكل مؤمن، 

فهو يقول: "ونحن جميعاً".. باستطاعتك أيها القارئ  

أن تنظر باستمرار مجد هللا، وهكذا تتغير باستمرار  

 ويتجدد ذهنك.. 

الحظ أن الرسول بولس يقول: "ناظرين مجد هللا كما 

المرآة رمز في مرآة". أن  يعقوب  نعلم من رسالة   .

 (، ففي الكلمة نرى الرب.. ٢٥ - ٢٣: ١لكلمة هللا )يع

 اقرأ الكلمة واثقاً أنك تتقابل مع الرب خالل القراءة.. 

 عبر عن هذه الثقة بأن تتحدث معه وأنت تقرأ..  

 اقرأ كلمته .. تحدث معه.. افعل هذا في كل يوم.. 

 اليوم..   اقرأ وتحدث معه في أفضل وقت من

 ماذا سيحدث؟ 
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دائماً ي مجد الرب يسوع  الروح القدس )الرب الروح(  

(.. سي عطيك أن ترى مجد الرب يسوع  ١٤:  ١٦)يو

وأنت تقرأ في الكلمة.. سي عرفك من خالل الكلمة مجد  

الغنية،   ونعمته  حبه  وفي  الكامل  سلوكه  في  الرب 

)أف ي ستقصى  ال  الذي  مجد ٨:  ٣وغناه  ورؤية   ..)

 جدد ذهنك، وست بدل طريقة تفكيرك.. الرب ست  

إ إن  أ صارحك  دعني  الحبيب،  لقراءة  أيها  همالك 

تَعَود وعدم  خالل  الكلمة  الرب  مع  التحدث  على  َك 

ذهنك،   تجديد  سيعوقان  الضرر..  أكبر  لهما  القراءة 

 وإذا لم ي َجدد ذهنك لن تقدر أن تؤمن بالوعود.. 

 منطق ذهنك

أفكارنا، وال سيما عندما   نسيطر على  المهم أن  من 

الرب   أعطانا  لقد  أذهاننا..  الم خيفة  األفكار  ت هاجم 

القدرة على ذلك.. استمع معي إلى الكلمات التي كتبها  

يجتازون ضيقة  كانوا  إلى مؤمنين  الرسول بطرس 

كتب   لقد  بضراروة..  ي حاربهم  إبليس  كان  شديدة، 

 إليهم قائالً: 

أح صاحين"  "منطقوا  ذهنكم  :  ١بط١)قاء 

١٣ ) 
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أنت تستطيع أن تتحكم في أفكارك.. ا نظر، هذا الحق  

يؤكده لنا الرسول بولس في كلماته: "م ستأسرين كل  

(، فما معنى أن  ٥:  ١٠كو  ٢فكر إلى طاعة المسيح" )

 تستأسر األفكار؟.. 

أن تتعامل معها كما يتعامل القائد المنتصر مع أسرى  

 الحرب.. 

س ل  لك  أن  لطاعة  ثق  ست خضعها  األفكار،  على  طاناً 

تخف   ال  لك،  أمره  في  لطاعته  ت خضعها  المسيح.. 

(، وال تضطرب  ٢٩:  ١٢(، وال تقلق )لو٣٦:  ٥)مر

 (..١: ١٤)يو

  أن   أ خرى تؤكد لنا نفس األمر، إنه بإمكانناوهذه آية  

 نمطق أذهاننا وأن نتحكم في أفكارنا.. 

جليل   هو  ما  كل  حق  هو  ما  ]يستحق  "كل 

التقدير[ كل ما هو عادل كل ما هو طاهر  

َحبب[ كل ما صيته حسن   كل ما هو م سر ]م 

ر يستحق  إن كان فضيلة وإن كان مدح ]أم

  ( ٨: ٤)فيالمدح[ ففي هذه أفتكروا" 
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أيها الحبيب، هل تجد أفضل من وعود الكلمة لتنطبق  

"ففي   لنا  يقول  القدس  الروح  الصفات؟..  عليها هذه 

 ".. هذه افتكروا

نفعل   أن  القدس  الروح  يأمرنا  أمر، وحين  إنه  انتبه 

شيئاً فهذا يعني أننا نقدر أن نقوم، ألنه ال يأمر فقط  

 بل ي عطي مع األمر العَضد الكافي.. 

(.. يؤازرنا ٢٦:  ٨إنه ي حبنا جداً، ي عين ضعفاتنا )رو

هللا  تدخل  في  الرجاء  أذهاننا  لتمتلك  ضيقاتنا  في 

 (.. ١٩: ١إلنقاذنا )في

أن تضبط  ن الذي يجعلك قادراً  القدس هو  الروح  عم 

وأن   ]اإلنقاذ[  الخالص  برجاء  تحزمه  وأن  فكرك 

 تحصره في وعود الكلمة.. 

 صورة من العهد القديم

رأس  على  الزيت  يضع  الكاهن  كان  كيف  تأمل 

 (.. ١٨: ١٤األبرص الذي ش ِفَي )ال 

البرص كما نعلم يشير إلى حياة الخطية والزيت إلى  

الزيت على رأس   القدس، فلماذا كان يوضع  الروح 

الخاطئ   ألن  الرأس؟..  لماذا  شفائه؟..  بعد  األبرص 



 

 72 

إلى   يأتي  أن  بعد  إلى عمل خاص من  الرب  يحتاج 

 الروح القدس في ذهنه.. 

ذهنه، وليحزم   لي منطق  القوة  القدس سي عطيه  الروح 

و ليمتلئ  افكاره،  القوة  سي عطية  الوعود..  في  ليفكر 

 بالرجاء.. 

الروح   بقوة  الرجاء  "في  نزداد  أننا  لنا  يقول  الوعد 

 (.. ١٣: ١٥القدس" )رو

 احمِّ ذهنك 

ذهن   على  فقط  الزيت  يضع  الكاهن  يكن  لم  انتبه، 

األبرص بعد تطهيره بل أيضاً الدم.. كان الدم يوضع 

 على األ ذن الي منى.. 

اجة الذهن إلى الروح القدس لكي  َحدثنا الزيت عن ح

 يتجدد.. ويأتي الدم لي حدثنا عن الحماية.. 

ي علن أن الرأس قد   تطهر  الم  أ ذن األبرص  الدم على 

يخترقها   أن  قدرة  للعدو  وليس  للرب،  ِملكاً  صارت 

 ليصل منها إلى القلب.. 

الدم على  تذكر وقت موسى، كيف وضع شعب هللا 

الم   يقدر  ال  لكي  يدخل منها  ابواب مساكنهم  هلك أن 
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)خر حيواناً  حتى  أو  إنساناً  ليؤذي  الداخل  : ١٢إلى 

١٣ ..) 

آه أيها الحبيب، إن ذهنك هو باب مسكنك األرضي 

]الجسد[.. هو المدخل لكيانك الداخلي ]روحك[.. هيا  

 اعلن أن دم يسوع الثمين عليه.. 

أن ذهنك محمي من تأثير األرواح الشريرة ولن    اعلن

 قلبك.. إلى قدر بسبب إيمانك بالدم أن تخترقه ت

 لكن إحذر العدو.. 

العدو كذاب.. قال عنه الرب إنه "كذاب وابو الكذاب"  

وقت يهجم فيه العدو على ذهنك    (.. قد ياتي٤٤:  ٨)يو

لم   أنه  تناسياً  م  متتابعة.. يهاجم ذهنك  بأفكار شريرة 

يعد له س لطان عليه.. حينما يفعل ذلك، حينما ي هاجم  

الحقيقة..   بأفكار الشك أو الخوف، ذكره بهذه  ذهنك 

و للرب،  ِملك  ذهنك  ي علن  أإن  عليه  الثمين  الدم  ن 

 حمايته.. 

اإليما بإعالن  العدو  )رؤاغلب  الدم  بحماية  : ١٢ن 

١١ ..) 
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لنفسك بصوت مرتفع: ذهني ِملك للرب.. ذهني   ق ل 

 ملك للرب.. 

 ق ل: باإليمان أرى دم يسوع على ذهني.. 

 ق ل: دم يسوع على ذهني.. ي علن أنه محمي.. 

ومخاوف  شكوك  تاثير  من  تماماً  محمي  ذهني  ق ل: 

 العدو.. 

..  لكلمة، ألفكار الخالص واإلنقاذق ل: ذهني خاضع ل 

 ذهني غير خاضع ألفكار العدو..

أيها الحبيب، إذا هاجم إبلييس ذهنك بأي أفكار مضادة  

د له  ن ذهنك محمي ألوعود الكلمة.. قاومة بحسم، أك ِ

بالدم الثمين.. اطرده بعيداً.. إن لك سلطاناً أن تطرده،  

فالكتاب يؤكد لك قائالً "قاوموا إبليس فيهرب منكم"  

 (..٧: ٤)يع

 إبليس.. اطرد األفكار الشريرة.. انتهر 

 انتهره .. اطردها باسم الرب يسوع.. 

من   أعظم  بل  منتصر..  أنت  يسوع  الرب  باسم 

 منتصر..
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هيا اعلن اآلن باإليمان وق ل باسم الرب يسوع ذهني  

نقي.. ذهني نقي.. إبليس ليس له س لطان عليه.. إبليس  

 تحت قدمي.. 

صعباً   ليس  تأكيد  س بكل  ذهناً  تمتلك  يمتلئ  أن  ليماً 

 بالرجاء في وعود الكلمة.. 

له  عرف ذهنك   • نقياً  أن يكون  امتيازاً  له  إن 

 فكر الرب..

قراءتك  وجدده   • في  الرب  مع  تتقابل  بأن 

 المنتظمة للكلمة.. 

تضع  ومنطقه   • ال  التي  األفكار  ترفض  بأن 

سبان، وأن تمأله بأفكار  وعود الرب في الح  

 الخالص معتمداً على قوة الروح القدس.. 

الدم    احمهو • أنه مقدس للرب بسبب  بإعالن 

 الثمين.. 

كان بولس مأسوراً في السجن لكنه استطاع أن يقاوم  

أفكار القلق والخوف، نجح في أن ي منطق ذهنه وأن  

الرب   أن  برجاء  ويمأله  العدو،  أفكار  من  يحميه 

)في الخطر  أن  ١٩:  ١سي خلصه من  استطاع  لذا   ..)
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ال يزال مأسوراً "حسب انتظاري ورجائي  يقول وهو  

 (..٢٠: ١أني ال أ خزى في شئ" )في

كان بولس يضبط أفكاره بالرجاء في انه لن ي خزى  

نضبط  أن  يجب  أنت  وهكذا  أنا  وهكذا  شئ..  في 

 أفكارنا ونحصرها في دائرة الرجاء.. 

تذكر أن اإليمان هو الثقة بما ي رجى .. وليس صعباً  

 وه ذهنك.. أن يؤمن قلبك بما يرج

قبله..   كيف؟.. هذا ما سن حدثك عنه في الفصول الم 

 تذكر، لقد أعد هللا كل شئ ألجلك.. 

 سيدي.. 

العظيمة   المحبة  ألجل  اشكرك  كم 

 التي أحببتني بها.. 

 اشتريتني بالدم الثمين.. 

 ألصير لك .. بجملتي.. 

 

 سيدي.. 
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كم أشكرك ألنك نقشت على ذهني  

"قُ  تُمحى  ال  للرب"    دسبأحرف 

 (٣٠: ٣٩)خر

فقد اشتريته لك لتجعله ذهنا  جديدا ،  

)ال مسحتك  دهن  إكليل  : ١٢عليه 

١٢ ..) 

 ال يتوقع الفشل والكوارث.. 

العظيمة   إحساناتك  ينتظر  بل 

 ومعجزاتك المنقذة.. 

 

 نعم سيدي، 

 احفظه لك، ُمجددا  بكلمتك.. 

ومحروسا    بروحك،  ممسوحا  

 بدمك.. 

 ليفكر دائما  كما تريده أنت.. 

 دائما  خالصك.. يرجو 
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 ويتوقع يوميا  خيرك ورحمتك.. 

إلى   لك  وسيظل  لك،  ألنه  أشكرك 

 األبد.. 



 

 79 

 آمن بالخبر  -٣
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في   التالميذ  وكان  جداً،  هائجاً  البحر  كان  ليلة  ذات 

 السفينة ولم يكن الرب معهم.. 

 "وفي الهزيع الرابع من الليل مضى

إليهم ماشياً على البحر. فلما أبصره  

البحر   على  ماشياً  التالميذ 

ومن  خيال.  إنه  قائلين  اضطربوا 

كلمهم   فللوقت  صرخوا  الخوف 

ال   هو  أنا  تشجعوا.  قائالً  يسوع 

تخافوا فأجابه بطرس وقال يا سيد 

إن كنت أنت هو فم رني أن آتي اليك  

 (٢٨- ٢٥: ١٤)مت على الماء"

لقد رأى فوق   تأمل ما حدث..  الرب سائراً  بطرس 

نتصراً، وهي ذات   األمواج العالية.. رآه يسير فوقها م 

وجعلت   التالميذ  وبقية  هو  هزمته  التي  األمواج 

 (٢٤: ١٤سفينتهم "في وسط البحر م عذبه" )مت

الرب غالباً   فاشتهى  رأى بطرس  الم خيفة،  األمواج 

إلى   الهزيمة  من  يتحول  أن  اشتهى  مثله..  يكون  أن 

المياه    النصرة.. فوق  أيضاً  هو  يسير  أن  اشتهى 

نتصراً..  م 
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لكن هل آمن بطرس بأنه يستطيع أن يسير فوق المياه  

 لم جرد أنه اشتهى ذلك؟ 

أن   له "م رني  قال  الرب..  انتظر كلمة من  لقد  كال، 

 (..٢٨: ١٤آتي إليك" )مت

اإليمان ال يعنى أن تثق في حدوث أي شئ تريده..  

 ل فيما يقوله الرب لك.. وال أن تثق فيما تشعر به، ب

يقول الرسول بولس: "اإليمان بالخبر والخبر بكلمة  

 (١٧: ١٠هللا" )رو

انتبه فاآليه ت حدد اإليمان بأنه إيمان نتيجة سماع خبر،  

 ..نتيجة سماع كلمة من هللا

ليس اإليمان إذاً أن تؤمن بأن كل شئ تتمناه أو ترغبه  

شئ  سوف يحدث، بل اإليمان هو أن تؤمن بحدوث  

 قد َسبَق الرب ووعدك به.. 

 ه الرب لك.. إنه اإليمان بخبر قال

 إنه اإليمان بشئ َوَعدك الرب بحدوثه.. 

الذي   الشئ  هذا  بأن  اإليمان  لك  يكون  أن  ت ريد  هل 

 ترغبه سوف يتحقق؟ 
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بهذا   فيه  يعدك  الرب خبراً  تستقبل من  أن  أواًل  البد 

 األمر..

 سماع الخبر 

خالل صوت واضح يتحدث  ع إلى الخبر من قد تستم

بطرق   لك  ويؤكده  يعود  ثم  روحك،  إلى  الرب  به 

تنوعة..  م 

ولكن العاده أن يأتي إليك الخبر من خالل قرائتك أو  

 سماعك للكتاب المقدس.. 

أيها الحبيب، هل تعلم أن الكتاب المقدس ي غطي كل  

جيداً   درسته  إذا  نعم،  تنوعة؟..  الم  الحياة  أمور 

إ الرب  لى اخبار كثيرة من  استطعت أن تستمع منه 

 ث تمر فيه.. تحمل لك وعوداً ت ناسب كل حد

 ه كثيراً.. اقرأ الكتاب.. اقرأ

 ادرس الكتاب.. ادرسة بعمق وتأنى.. 

 كم من وعود ثمينة ستجدها فيه.. اختزنها.. 
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ت قدر   ال  فهي  داخلك  في  أن  اختزنها  تذكر  بثمن.. 

اإليمان إنما هو بهذه الوعود.. بشئ قاله الرب وليس  

 بكل شئ تريده أنت أن يحد ث.. 

 

 ظمى وثمينةوعود عُ 

(.. تأمل  ٤:  ١بط  ٢كل وعود كلمة هللا ع ظمى وثمينة )

 معي على سبيل المثال هذين الوعدين..

هو كلمات الرب يسوع الثمينة "تعالوا  الوعد األول  

تعبين والثقيلي األحمال وأنا أ ريحكم"   إلى  يا جميع الم 

 (.. ٢٨: ١١)مت

قال  وألنه  جميع"،  يا  إلى   "تعالوا  الرب  قال  لقد 

"جميع" فهو بكل تأكيد يقصد "الجميع" بال استثناء..  

 نعم، إنه يقص د الجميع بما فيهم أنت.. 

نت همومك واثقالك، إن وثقت  أيها الحبيب، مهما كا

إلى الرب م ستنداً على كلماته  ف الوعد وأتيت  ي هذا 

ثِق تأكيد..  بكل  فسي ريحك  سي تمم كل وعد   هذه،  أنه 

نفسك   وسلمت  إليه  أتيت  إذا  كتابه،  في  لك  سجله 

 لقيادته، ووثقت في كلماته.. 



 

 84 

ال، ال ت حدثني عن الواقع الذي يبدو غير قابل للتغير..  

اإليمان عن أمانة الرب في إتمام وعوده، بل َحدثني ب

 وعن قوته التي ال يستحيل عليها شئ.. 

(.. ٢٨:  ١١لقد قال "تعالوا إلي.. وأنا أ ريحكم" )مت

براحة   َوعد  إنه  الوعد..  بهذا  تؤمن  أن  هو  اإليمان 

( كل جهة  من  راحة  راحة  ٧:  ١٤أي  ٢شاملة..   ..)

وراحة  (، ٢: ١٠للضمير من اإلحساس بالذنب )عب

(، وراحة للذهن من  ٧٤:  ١للمشاعر من الخوف )لو

قلقة والم زعجة )في  (.. ٧: ٤األفكار الم 

 هيا، هيا إليه اآلن.. اذهب إليه.. 

 هيا، ًعبرعن إيمانك.. 

 إلرداة له.. هيا، ارتِم، عند قدمية.. َسلم ا

الشاملة،   بالراحة  كما وعدك  فيه.. ستتمتع  ثق  هيا، 

وسيً  األيام..  طول  خالصه  وسي شبعك  دائماً  ريك 

 (.. ١٦: ٩١)مز

 الوعد الثاني

هذه   نقرأ  عشر  الثامن  اإلصحاح  متى  إنجيل  في 

 اآليات الع ظمى، حيث يقول الرب يسوع:
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فهناك   بأسمي  ثالثة  أو  اثنان  "حيثما اجتمع 

 (٢٠: ١٨)متهم" أكون في وسط

قلوبهم، متى   بكل  الوعد  المؤمنون هذا  ي صدق  متى 

الرب بنفسه في وسطهم وبمجده  يثقون بكل القلب أن  

 في وسط اجتماعاتهم؟!! 

األبد"   وإلى  واليوم  أمساً  هو  "هو  أنه  يثقون  متى 

بروحه  ٨:  ١٣)عب ليفعل  وسطهم  في  وأنه  نفس  ( 

القديم في مجامع   الفائقة التي كان يفعلها في  أعماله 

 وشوارع مدن اليهودية والجليل؟! 

الوسط.. يلمس   قلوبهم  متى يثقون، فيتمتعون به في 

وي حرر  أذهانهم  ي جدد  خطاياهم،  يغفر  بكلماته، 

إليه   نفوسهم ويشفي أمراضهم، وي بارك كل ما تمتد 

 أياديهم.. 

لها،   قلبك  افتح  بتمعن..  كلمة هللا  اقرأ  الحبيب،  أيها 

 وستتقابل مع وعودها العظيمة.. 

 اإليمان هو الثقة في هذه الوعود..

 ثِق، ثِق أن هللا أمين لوعوده..

 (..١٢: ١إنه ساهر على كلمته لي جريها )إر ثِق..
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وسأفعل"   تكلمت  الرب  "أنا  لوعده  أمين  إنه  ثِق.. 

 (.. ٣٦: ٣٦)حز

في   تثق  أن  اإليمان  ليس  ال،  أ ذكرك..  أ خرى  مرة 

حدوث كل ما تتمناه أو تشتهيه.. ال.. بل اإليمان هو 

باشرة  إلى  أن تثق في خبر قاله لك هللا، سواء بكلمة م 

خالل دراستك    ك بطرق م تنوعة أو منا لقلبك أكده

قدس..   لوعود الكتاب الم 

لديه رغبة قوية أن   المئة.. كانت  تَعلم مما فعله قائد 

في   المطروح  غالمة  له  ويشفي  الرب  عليه  يتحنن 

 المنزل، فهل كانت رغبته هذه كافية؟.. 

فيبرأ   فقط  كلمة  "ق ل  له:  وقال  الرب  إلى  أتى  لقد 

 (٨: ٨غ المي" )مت

 انتظر حتى يستمع إلى كلمة من الرب..لقد 

اإليمان يتطلب أن تستمع بقلبك إلى كلمة من الرب..  

تستمتع إلى وعٍد منه، لكي تتمسك به وتتصرف على  

 أساسه.. 

 امتالك اإليمان 

 لنتأمل هذه اآلية مرة أ خرى: 



 

 87 

: ١٠)رو  "اإليمان بالخبر والخبر بكلمة هللا"

١٧ ) 

 : والترجمة الحرفية الدقيقة لها هي

"اإليمان يكون من السمع، والسمع هو من  

 (٩)كلمة هللا"

تأمل هذه الترجمة بع مق وتركيز فهي تقول لنا شيئاً  

هاماً جداً.. إن اإليمان يأتي نتيجة للسمع.. فإذا سألتني  

 كيف أقدر أن أؤمن بشئ قالته لي الكلمة؟.. 

لكلمة اسمح لها أن تدخل إلى قلبك، فإذا  حينما تسمع ا

 خلقت فيه إيماناً بصدقها..  تدخل

األصحاح   الرسل  أعمال  سفر  من  المثال  هذا  لنأخذ 

 الرابع عشر: 

عاجز   رجل  لسترة  في  يجلس  "وكان 

قعد من بطن أ مه ولم   يمش قط. هذا  الرجلين م 

وإذ   إليه  فََشَخَص  يتكلم.  بولس  يسمع  كان 

إيماناً ل له  شفى قال بصوت عظيم  ي  رأى أن 

نتصباً فََوثَب وصار يمشي"    ق م على رجليك م 

 ( ١٠- ٨: ١٤)أع 
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واضح من هذه الكلمات أن الرجل نال الشفاء نتيجة  

إليمانه "وإذ رأى ]بولس[ أن له إيماناً لي شفى".. فمن  

أين أتى هذا الرجل باإليمان؟.. من الواضح أيضاً أنه  

فقد   يتكلم"،  بولس  يسمع  وبرنابا  ك"كان  بولس  ان 

 (..٧: ١٤ي بشران )أع 

يستمع.. كان يستمع إلى  لقد امتلك اإليمان ألنه كان  

 "كلمة هللا" التي كان الرسول بولس ي بشر بها.. 

، فماذا كانت  هلقد استمع إلى الكلمة.. أنصت إليها بقلب

الكلمة إلى قلبه وولدت فيه اإليمان  النتيجة؟.. دََخلَت  

 الحقيقي.. 

قاله   وعد  بأي  اإليمان  أن  دائماً  تذكر  الحبيب،  أيها 

يق سماع هذا الوعد..  الرب يتكون في داخلك عن طر

 لذا استمع، استمع كثيراً إلى وعود الكلمة.. 

خلق فيه اإليمان بها..  إلهج بها، ستدخل إلى قلبك وست 

 وهو اإليمان الذي يريده هللا لكي يعمل بك وفيك.. 

جداً   كثيرون  كثيرون،  أليس  لي:  تقول  قد  لكنك 

هم  جداً  كثيرون  أليس  المق دس؟..  الكتاب  يقرأون 

يسمع لماذا الذين  وعودها؟..  ويعرفون  الكلمة،  ون 
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إذن قليلون هم اللذين يمتلكون هذا اإليمان الذي يرى 

 وعود هللا واقعاً ملموساً؟ !

 الكلمة والروح 

ي علنعم   بولس  لنا  الرسول  هو  ن  الكلمة  وعد  سماع 

ليس   انتبه،  لكن  القلب..  في  اإليمان  يخلق  الذي 

مل وعبا ج  بوعد من كلمة هللا مجرد  رات المقصود 

هذه  هو  المقصود  بل  المقدس،  الكتاب  في  موجودة 

القدس   الروح  يستخدمها  حين  والعبارات  مل  الج 

 متحدثاً بها إلى قلبك.. 

"الحرف   يقول  الوحي  الحروف  هي  ليست  الكلمة 

( حين  (..  ٦:  ٣كو  ٢يقتل"  الحروف  هي  الكلمة 

يستخدمها روح هللا الحي.. فإن كان "الحرف يقتل"،  

(.. الروح هو الذي يجعل ٦:  ٣كو٢ي حيي" )"فالروح  

الكلمة حي ة وفعالة.. هو الذي يجعلها قادرة أن تخلق  

 اإليمان في القلب.. 

 فَِكر معي في هاتين اآليتين، وقارن بينهما: 

فبالروح   • له  يسجدون  والذين  روح  "هللا 

 ( ٢٤: ٤والحق ينبغي أن يسجدوا" )يو
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)يو • روح"  هو  به  أ كلمكم  الذي  :  ٦"الكالم 

٦٣ ) 

من اآلية األولى نفهم أنه بسبب أن هللا روح البد أن  

أن   نعرف  الثانية  ومن  بالروح..  له  سجودنا  يكون 

لذا   روح  أيضاً  إنها  كلمات،  م جرد  ليست  الكلمة 

 فقراءتها أيضاً البد وأن تكون بالروح.. 

إليه   نقترب  أن  أن ما هو روح البد  المبدأ  نفس  إنه 

 بالروح.. 

بالروحيات"    نين الروحياتيقول الرسول بولس "قار

(، وهي في بعض الترجمات "مفسرين  ١٣:  ٢كو١)

 .. (١٠)األمور الروحية لألشخاص الروحيين"

فسرين(  )م  قارنين  أيضاً    وكلمة  األصل  في  تعني 

 .. (١١)"Communicating"ناقلين 

ال ي مكن أن ت نقل لك أمور الروح قبل أن تكون شخصاً  

 روحياً 

لك   ت نقل  أن  ي مكن  الروح  ال  بدون  الروح  أمور 

 القدس.. 
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اقرأ وعود الكلمة بعيداً عن عمل الروح، ولن تنتفع 

 شيئاً.. لن ت عطيك اإليمان..

  ( بإصرارنا ٣٠:  ٤آه، حين ن حزن الروح القدس )أف

( نطفئه  حين  أو  الخطية،  :  ٥تس١على عدم رفض 

ستمعنا لوعود قرأنا أو ا( برفضنا لطاعته فمهما  ١٩

 يمان الحقيقي.. نمتلك اإل الكلمة فلن 

أما قلوبنا فستظل ضعيفة   بالمعرفة،  ستمتلئ أذهاننا 

 عاجزة أن ت َصدق ما عرفته أذهاننا من وعود..

الروح القدس هو وحده الذي ينقل المعرفة من الذهن 

في   إيمان  إلى  الذهن  يرجوه  شئ  من  القلب..  إلى 

 القلب.. 

 هل ت ريد إيماناً في قلبك؟ 

إلى احتياج  في  الكلمة..    أنت  وإلى  القدس  الروح 

 تحتاج إلى كليهما معاً لكي يسكن اإليمان في قلبك.. 

الرسول بولس   لنا  قالها  التي  تأمل معي هذه اآليات 

 الكرازية: خدمته في معرض حديثه عن 

"لكي ال يكون إيمانكم بحكمة الناس  

 بل بقوة هللا..
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ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح  

لنعرف   هللا  من  األشياء  الذي 

( لنا من هللا"  ،  ٥:  ٢كو١الموهوبة 

١٢ ) 

 ت شير هذه اآليات إلى نقطتين: 

ال  .1 البشرية..  بالحكمة  ي متلك  ال  اإليمان 

ي متَلَك بالمجهود الذهني الطبيعي بل بقوة هللا 

القوة"   "روح  القدس  الروح  بعمل  أي 

 (٢: ١١)إش

نحن ال نقدر أن نعرف األشياء الموهوبة لنا   .2

هللا  الق  من  الروح  هذه  بدون  ومن  دس، 

لكي   لنا  ِهبت  و  التي  الكلمة  وعود  األشياء 

 نؤمن بها..

( اإليمان"  "روح  يعمل  ١٣:  ٤كو  ٢وهو  الذي   ،)

أعمااًل عجيبة.. ينقل هذه الوعود من ذهنك إلى قلبك  

منه..   يتجزأ  ال  جزءاً  ويجعلها  فيه،  يحفرها  لكي 

 وهكذا تمتلك اإليمان..

 ( وأي قوة !! ٢ :١١وهو "روح القوة" )إش
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فتجعله قادراً على صد سهام  قوة هللا التي ت شدد قلبك  

 الخوف والشك متى تَعرضت لها..

تأمل "دبورة".. لقد ظهرت في وقت كان فيه شعب  

هللا ًمستعبداً لألعداء لسنوات طويلة، ي عاني من قسوة 

كانت   لكنها  بالعجز..  واإلحساس  والظلم  المذلة 

أمامه الرب  وضعت  لألمر  مختلفة،  تستسلم  فلم  ا 

اإليمان   امتلكت  بالعجز،  الشعور  رفضت  الواقع.. 

 الحقيقي، تنبأت ودعت الشعب إلى انتصار مجيد.. 

وكيف   الشعب؟  على  للتأثير  القوة  امتلكت  كيف 

 حررته من اليأس ليدخل المعارك وينتصر؟

ي حدثنا   ما  فكثيراً  اسمها هي وزوجها،  لنتأمل معنى 

الشخص من   اسمه )كمثال  الوحي عن  خالل معنى 

 (.. ٢: ٧عب

لفيدوت"   زوجة  نبية  امرأة  "دبورة  الكتاب  يقول 

 (..٤: ٤)قض 

فعل  من  ويأتي  "فصيح"  معناه  دبورة  اسم 

واسم  (١٢)"يتكلم" الرب..  بكلمة  تتحدث  كانت  فقد   ..

توهجة"  .. (١٣)زوجها لفيدوت يعني "مشاعل م 
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زوجان   التصاق  إنهما  عن  اتحادهما  في  يتحدثان 

تأتي   اإليمان  قوة  إن  القدس..  الروح  بنيران  الكلمة 

 حينما نختبر نار الروح القدس في قراءتنا للكلمة.. 

 ال يأتي اإليمان بم جرد القراءة العادية الباردة.. 

حت  أو  باردين  يريدنا  ال  حارين  هللا  بل  فاترين..  ى 

)رو بنار  ١١:  ١٢بالروح  قلوبنا  تتوهج  وحينما   ،)

 اءتنا للكلمة عظيمة األثر..الروح القدس ستصير قر

ي غير   الذي  اإليمان  سنمتلك  باإليمان..  سنمتلئ 

 األحداث ويصنع العجائب.. 

 آه، ما أكثر االحتياج إلى االمتالء منه.. 

بالروح   ا طلب من أجل أن تمتلئ بالروح.. اإلمتالء 

متلئاَ باإليمان.. قال الكتاب عن اسطفانوس   يجعلك م 

( ولذا قال ٥:  ٦القدس )أع أنه كان مملوءاً من الروح  

)أع  وقوة"  إيماناً  مملوءاً  "كان  أيضاً  (،  ٨:  ٦عنه 

بل   يفترقان  ال  باإليمان  بالروح واإلمتالء  فاإلمتالء 

 دائماً يسيران معاً..

 أبي السماوي، 

 لب باسم ابنك يسوع.. اط
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  أزل من حياتي كل ما يعوق امتالئي 

 من روحك.. 

 أُريد أن أكون ُممتلئا  منه.. 

 أن أقرأ الكلمة بالروح.. أريد 

 وأن أتأملها بالروح.. 

 وأن ألهج بها بالروح.. 

 وان يغرسها روحك في قلبي.. 

 اُريد عمل روحك.. 

 أُريد الملء بالروح.. 

 أُريد إيمانا  بالروح.. 

الروح   إنه بدون  أقول لك  أ خرى  أيها الحبيب.. مرة 

القدس لن تمتلك اإليمان الحقيقي، ولن تكون كلمات  

ا الخبر  التي    لمقدسالكتاب  هي  تسمعها  أو  تقرأها 

 الذي يأتي باإليمان إلى القلب.. 

تيقناً.. هللا ي ريدك أن تمتلئ بالروح..   ك ن م 

تيقناً.. هللا ي ريدك إن تمتلئ باإليمان..  ك ن م 
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 لذا اقرأ الكلمة م ستنداً على عمل الروح.. 

سأشرح لك أكثر في الفصل القادم كيف تكون القراءة  

التي   القراءة  أما  تأتي  بالروح،  القلب..  إلى  باإليمان 

قاداً   الكلمة م  ت علن ثقتك أنك ستقرأ  اآلن فأدعوك أن 

 بالروح، هيا ق ل بصوت مرتفع: 

أقرأ   سيجعلني  الرب  أن  أثق  "إني 

وأثق   القدس،  بالروح  قاداً  م  الكلمة 

ستحمل الكلمة  الذي    أن  الخبر  لي 

يأتي باإليمان إلى قلبي.. إنني أثق..  

 أثق.. أثق" 
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 تعلم اإلصغاء  - ٤
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 ليس صعباً أن تمتلك اإليمان.. 

األحداث،   ي غير  الذي  اإليمان  تمتلك  أن  ليس صعباً 

من   وي نجي  اإلحتياجات  كل  ي سدد  الذي  اإليمان 

 الخطر..

، عندما يطلب هللا منا أن نفعل شيئاً، فهو يطلبه كأب

 كأحن أب.. أبداً لن يطلب منا شيئاً فوق استطاعتنا.. 

إنه يطلب أن نؤمن بصدق وعوده، وبكل تأكيد ي عطينا  

 القدرة على ذلك.. 

نتيجة   يأتي  اإليمان  أن  عرفنا  السابق  الفصل  في 

من   عمل  يصاحبة  الكلمة  وعود  من  وعد  لسماع 

 الروح القدس.. 

يكون   كيف  حديثنا،  ت كِمل  الفصل  هذا  هذا  وفي  لنا 

السمع الذي بالروح؟ وماذا نفعل حتى يأتي هذا السمع  

 باإليمان إلى قلوبنا؟ 

يتحدث هللا باإلجابة إلى كل منا في األصحاح الرابع  

 من سفر األمثال قائال: 

 "يا ابني أصغ إلى كالمي 
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 أمل أ ذنك إلى أقوالي 

 ال تبرح عن عينيك

 احفظها في وسط قلبك" 

:  ٤)أم   

٢١،  ٢٠) 

ننشغل  هللا   للكلمة وأن  ن صغي  أن  أمرين..  منا  ي ريد 

 بها..

ثم   بآذاننا،  للكلمة  نصغي  أن  أواًل  البد  نؤمن  لكي 

أن  الضروري  ومن  وقلوبنا..  بعيوننا  بها  ننشغل 

أمران  ننشغل..  كيف  وأيضاً  نصغي،  كيف  نعرف 

 ألهميتهما الفائقة خصصنا لكل منهما فصالً بكامله.. 

 ء..في هذا الفصل تقرأ عن اإلصغا

 وفي الفصل التالي سن َحدثك عن اإلنشغال..

 سيدي.. 

"روح  روحك  عمل  أحتاج  كم 

 ( ١٣: ٤كو٢اإليمان" )
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 ها أ ذني.. 

مفتوحة   لتظل  بروحك،  إلمسها 

 ..لصوتك

ه..   لتعرف كيف ت ميز 

 لت صغي له بإرهاف.. 

 سيدي.. 

 زد حساسيتها يوماً فيوم لكلمتك.. 

 الرب يقول لك: 

 "يا ابني أصغ إلى كالمي 

 ل أ ذنك إلى أقوالي" أم

 إنها دعوة تفيض بالحب لك.. 

يتحدث   أن  يريد  لقوته  حدود  ال  من  القدير..  الرب 

 إليك.. 

 ي ريد أن يتحدث إليك اليوم.. وغداً.. وكل األيام.. 

 لديه لكل يوم شئ هام ي ريد أن ي خبرك به.. 
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أنت ال تقرأ في الكتاب المقدس كلمات قالها الرب في 

الماضي، بل كلمات يقولها لك اآلن.. كلمات ت ناسب  

احتياجك الحالي.. تأمل العبارة الشهيرة "ليس بالخبز  

ج من فم هللا"  بل  وحده يحيا اإلنسان   بكل كلمة تَخر 

(.. لم يقل الرب عن الكلمة إنها "خرجت"  ٤: ٤)مت

ب الماضي،  زمن  في  في  وهي  "تخرج"  اللغة  ل 

الحدوث    اليونانية تكرر  م  م ضارع   Presentفعل 

participle(١٤) .. 

حينما تفتح الكتاب المقدس لتقرأ فيه، ك ن م ستعداً أن  

 تستمع إلى الرب الذي ي كلمك اآلن..

 أمل أ ذنك إليه.. 

"أمِ  يقل  لم  الرب  أن  "ال ل  الحظ  قال  مثلما    أ ذنيك" 

صيغ يستخدم  لم  عينيك"..  عن  مع  تبرح  ثنى  الم  ة 

 األذن بل المفرد "أمل أذنك".. 

السمع بأ ذن واحدة يعني أنك تستمع لشخص يقترب  

منك جداً ليهمس في إحدى أ ذ نيك بكلمات خاصة ال 

 ي ريد ألحد غيرك أن يسمعها.. 

الرب يقترب منك جداً لكي يتحدث إليك.. ال لم يعد  

مس وبينه  بينك  لقد صرت يفصل  حواجز..  أو  افات 
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الرب   دم  الثمين،  الدم  بهذا  إيمانك  بسبب  منه  قريباً 

 (..١٣: ٢يسوع )أف

المقدس،   الكتاب  في  تقرأ  أنك في  حينما  ثقتك  اعلن 

)نش الرب  قدمي١:١٢مجلس  عند  جالساً    ه (.. 

بحديث  ٣:  ٣٣)تث اآلن  أ ذنك  في  يهمس  وأنه   ،)

 خاص..

 وفي كل مرة سي علن لك: 

 ض أمور الحياة العامة.. في بع هعن فكر •

الخاصة   • بأمورك  يتعلق  فيما  إرادته  وعن 

 الحالية.. 

 : وذلك لهدفين 

ي عرفك كيف  هفي حديثه عن فكر • ي ريد أن   ،

تتصرف في المواقف المتنوعة لتكون دائماً  

 في مشيئته.. 

الحالية، سي قدم لك   • وفي حديثه عن ظروفك 

إيماناً  كلمته لتشفيك من متاعبك أو لتؤمن بها  

 يجعل الظروف تعمل لخيرك.. 
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 مفردات اللغة اليونانية تؤكد الهدفين 

اليوناية اللغة  مع   في  نتقابل  الجديد  للعهد  القديمة 

وفي   "كلمة"  بلفظ  العربية  في  ي ترجمان  لفظين 

 " Wordاإلنجليزية بلفظ "

 ولنرى على سبيل المثال هاتين اآليتين.. 

"ألن كلمة هللا حية وفعالة وأمضى من كل   •

القلب   أفكار  ومميزة  حدين..  ذي  سيف 

 (١٢: ٤ونياته" )عب

: ١٠" )رو"اإليمان بالخبر والخبر بكلمة هللا •

١٧ ) 

األو اآلية  في  اآلية "كلمة هللا"  في  تختلف عنها  لى 

هي   األولى  في  اليوناني..  األصل  في  الثانية 

الثانية  "  Logos”  "yosόλ“"لوغوس"   وفي 

 ".. Rhema” "uaéɳ“"ريما" 
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 ماذا تقول قواميس كلمات الكتاب؟ 

الجديد   العهد  التي تدرس كلمات  القواميس  لنا  تحدد 

"لوغوس"  بلغته   لفظي  بين  الفرق  اليونانية 

و"ريما".. فمع أن كليهما ي ترجمان بالكلمة وي طلقان  

مدلوله   منهما  لكل  أن  إال  الحديث،  أنواع  كل  على 

 الخاص به الذي يظهر أحياناً.. 

 يشرح أحد القواميس موضحاً هذا الفرق: 

"ريما   • اإلنتباه  Rhemaلفظ  ي ركز  إلى    " 

 معنى كلمة خاصة أو قول

 “a special word or utterance” 

"لوغوس   • عكس  Logosأما  على  فهو   "

 aريما، مصطلح لكلمات واسعة المحتوى "

broad term .."  أحياناً ي طلق على محتوى

 الرسالة المسيحية بجملتها.. 

قائالً:  القاموس  هذا  ويصف 

  

أو خالل  من  ريما  كلمة  مغزى  نفهم  أن  ل  "يمكننا 

استخدام لها ]في الكتاب المقدس[، فعندما واجه الرب  
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وحده  ال بالخبز  "ليس  قائالً  أجابه  البرية  في  شيطان 

بكل كلمة   بل  اإلنسان  فم    Rhemaيحيا  تخرج من 

القصة نجد الرب يَص د  ٤:٤هللا" )مت   (.. وفي هذه 

من   جداً  خاصة  كلمات  باستخدام  الشيطان  تجارب 

موقف كل  تناسب  المقدس  به   الكتاب  واجهه 

 .. (١٥)العدو"

ويشرح لنا قاموس آخر التمايز بين اللوغوس والريما  

 -كاآلتي:

"نرى التمي ز في الوصية القائلة "خذوا.. سيف الروح  

 [ هللا"  Rhemaالذي هو كلمة ]ريما 

الكتاب  ١٧:  ٦)أف إلى  ليست  هنا  فاإلشارة   ..)

المقدس بكامله باعتباره كلمة هللا بل إلى جزء خاص  

 .. (١٦)منه ي ذكرنا به الروح القدس في وقت اإلحتياج"

كالً   أن  فمع  و"الريما" وهكذا  اللوغوس"  من 

ي ترجمان "بالكلمة" وي طلقان على كل أنواع الحديث،  

ما است خدم على  إال أن لكل منهما مدلوله الخاص إذا  

 نحو خاص..
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شامالً   موضوعاً  ت قدم  كلمة  أما اللوغوس  وعاماً.. 

الريما فهي أكثر للحديث الشخصي، تأخذ من الكلمة  

 .. (١٧)اللوغوس وتقدم كالماً يخص أموراً محددة

"الكلمة   بين  التمايز  أن  معي  ترى  أال  واآلن، 

لنا هدفي قراءة   اللوغوس" و "الكلمة الريما" يحدد 

 ب المقدس اللذين ذكرناهما من قبل..الكتا

فإذا قدمت لك قراءتك في الكتاب فكر الرب   •

هللا   كلمة  هي  فهذه  معين،  موضوع  بشأن 

 "اللوغوس".. 

أما إن تحدثت إليك بآيات قليلة عن احتياجك   •

 الحالى فهذه هي كلمة هللا "الريما".. 

 مثال يوضح الفرق

مقطع نجد  في صالة الرب العظيمة قبيل آالمه هناك 

فيه اللفظين "ريما" و "لوغوس" متجاورين.. يقول 

 الرب في صالته: 

التالميذ[ كالمك ]الترجمة    "قد حفظوا ]أي 

ق أعطيتني  الذي  الكالم  ألن  كلمتك[..  د  األدق 

 (٦،٨: ١٧)يوأعطيتهم، وهم قبلوا.. وآمنوا" 
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الشطر   في  "كالمك"  أن  نجد  اليوناني  األصل  في 

ليسا ترجمة للفظ  شطر الثاني  األول، "والكالم" في ال 

 واحد.. 

 كالمك هو لوغوس •

 الكالم هو جمع ريما  •

التالميذ   • أن  الرب  يشهد  األول  الشطر  في 

حفظوا "اللوغوس".. والمقصود باللوغوس 

هنا هو رسالة العهد الجديد الكاملة.. لقد قبلها  

 التالميذ وخضعوا لها.. 

حفظ  • كيف  األول  ي فسر  الثاني  والشطر 

 التالميذ الكلمة اللوغوس..

كانوا   التالميذ للرب، وفي كل مرة  ما استمع  كثيراً 

إنها   خاص..  بأمر  تتعلق  كلمة  إلى  منه  يستمعون 

الكلمة الريما، كانوا يقبلونها فكانت تخلق فيهم إيماناً  

 بها.. الحظ معي قول الرب "قبلوا وآمنوا".. 

الكاملة    تالميذ من الرب رسالة العهد الجديدلم يقبل ال

عديدة كان    "اللوغوس" دفعة واحدة، بل عبر أحاديث 
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لكل حديث منها رسالة خاصة أو حدث معين.. هذا  

 الحديث ذو الرسالة الخاصة هو "كلمة هللا الريما".. 

 ••• 

 واآلن ا نظر إلى أعظم الكتب، الكتاب المقدس .. 

أن   تقرأه  وأنت  هللا  تستطيع  كلمة  إلى  تصغي 

 "اللوغوس"، وأيضاً إلى كلمة هللا "الريما".. 

تصغي إلى كلمة هللا اللوغوس لتعرف فكر  •

 هللا وطرقه تجاه المواضيع المختلفة.. 

قول   • لتستمع  الريما  هللا  كلمة  إلى  وتصغي 

 خاص من هللا يتعلق بأمورك الخاصة.. 

 أصغ إلى الكلمة اللوغوس 

الكتاب المقدس هو الكلمة اللوغوس ألنه يحوي فكر  

المختلفة.. إن كل موضوع   الشامل تجاه األمور  هللا 

تدرسه في الكتاب المقدس عن أمر معين يمكنك أن  

هللا   إعالن  أي  اللوغوس،  هللا  كلمة  إنه  عنه  تقول 

 الشامل عن هذا األمر..
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الكلمة اللوغوس.. اقرأ في الكتاب المقدس باعتباره  

فيه باجتهاد.. تذكر كلمات الرب "فتشوا الكتب    فتش

 (..٣٩: ٥]أي أسفار الكتاب[" )يو

أب يكون  أموراً لن  أن  تأكد  ضائعاً..  وقتاً  عظيمة    داً 

 سيصنعها الروح القدس معك.. 

 : ستتنقى

اللغه   ]في  الكالم  لسبب  أنقياء  اآلن  "أنتم 

والتر لوغوس،  كلمة[  اليونانية  األدق  جمة 

 (٣: ١٥)يو الذي كلمتكم به"

 :ستنمو  •

وغوس[  "أستودعكم يا أخوتي هلل ولكلمة ]ل

 ( ٣٢: ٢٠)أع نعمته القادرة أن تبنيكم" 

 وستعرف فكر الرب 

نحن بأذهاننا العادية نجهل فكر الرب "ألنه كما علت 

السموات عن األرض هكذا علت طرقي عن طرقكم  

)أش أفكاركم"  عن  شكراً ٩:  ٥٥وأفكاري  لكن   ..)

الل فبالكلمة  لنا  للرب،  فيصير  فكرة  ي فهمنا  وغوس 

 (.. ٢:٢"غنى يقين الفهم" )كو
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الكلمة اللوغوس تجعلك تفهم فكر الرب في م ختلف  

األمور التي تتعلق بك.. ستعرف أن ت ميز بين الثمين  

(، وستصير قادراً على رفض  ١٩:  ١٥والمرذول )إر

و )أشاالشر  الخير  األمور ١٥:  ٧ختيار  ت ميز   ..)

)في )١٠:  ١المتخالفة  شئ  كل  وتمتحن  : ٢كو ١(، 

١٥ ..) 

)مز الجهال  وت عقل  تنير  إنها  الكلمة!!  لقوة  : ١١٩يا 

 (..٧: ١٩(، و"ت َصير الجاهل حكيماً" )مز١٣٠

:  ١إنها ت عرفك فكر الرب الذي يجب أن تخضع له )يع

(، وال تتقلقل ٩: ١١٩(، لكي يتزكى طريقك )مز٢٢

 (..٣١: ٣٧خطواتك )مز

المقدس لتقرأ، فتش فيه.. تذكر أنه  كلما فتحت الكتاب  

ي قدم لك كلمة هللا "اللوغوس"، اإلعالن المجيد لفكر  

 هللا..

الكلمة   هو  يسوع  الرب  أسماء  أحد  أن  أيضاً  تذكر 

والمطلق   الكامل  اإلعالن  هو  فالرب  "اللوغوس".. 

 (.. ٩: ١٤، ١٨: ١، يو٢: ١آلب )عبل
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المقدس، ثق أنك في حضرة  الكتاب  حينما تقرأ في 

رب الكلمة.. يسوع الذي ي حبك جداً.. الذي مات من  ال

 أجلك.. 

ألم المكتوب،  الذي يفتح ذهنك لتفهم  يفتح    هو بنفسه 

ففه التالميذ  أذهان  قبل  أن  من  يستطيعوا  لم  ما  موا 

فتح   "حينئذ  الكتاب:  عنه  يقل  ألم  بذواتهم؟  يفهموه 

 (..٤٥: ٢٤ذهنهم ليفهموا الكتب ]أي األسفار[" )لو

عل مع  ف بالكلمة مثلما ه  بنفسه سيفتح قلبك لي فرح  وهو 

لتصغي"   قلبها  الرب  "ففتح  األرجوان  بائعة  ليديه 

 (.. ١٤: ١٦)أع 

وهو الذي سيوضح لك بالروح القدس ما تقرأه، مثلما  

شهادتهما   إلى  استمع  عمواس..  تلميذي  مع  فعل 

لتهباً فينا إذ كان ي كلمنا في   الصادقة: "ألم يكن قلب نا م 

 (٣٢: ٢٤)لو يق ويوضح لنا الك تب"  الطر

 نعم سي عطيك الفهم.. والقلب الملتهب.. 

الكتاب أمامك كما فعل في مجمع  الذي سيفتح  وهو 

)لو السفر"  "فتح  الكتاب  ١٧:  ٤الناصرة  سيفتح   ..)

:  ٢تي٢لكي ي علمك منه ولي عطيك "فهماً في كل شئ" )

٧..) 
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سيمألك   الكلمة  الرب  أن  واثقاً  الكتاب  في  إقرأ 

 بالكلمة.. 

ال تدع وقتاً طويالً من اليوم ينصرف دون أن تأخذ  

 شيئاً من الكتاب.. 

تاحة لتقرأ فيه، ولو لدقائق قليلة..   استغل كل فرصة م 

الفرصة  إذا سنحت  وإينما ذهبت أحمله معك، حتى 

الحبشي نسخة   الوزير  لقد حمل  أحسنت استغاللها.. 

رأ فيه،  من الكتاب وهو في رحلته إلى أ رشليم وكان يق

)أع  فرحاً  عودته  وفي  خالصه  في  سبباً  :  ٨فكانت 

٣٥- ٢٦ ..) 

ليكن الكتاب صديقك األقرب الذي تتلهف باستمرار  

الكلمة وه الرب  إلى  لتصغ  ي حدثك    وللجلوس معه، 

من خالله.. هللويا سيمألك بالكلمة اللوغوس، بأفكار  

 هللا.. وأيضاً سيسمعك كلمة هللا الريما.. 

ِّ إلى الكلمة   الريما أصغ

الرب يحبك جداً، وفي قلبه أن يتحدث إليك بكلمات  

تلمس   كلمات  اإلعماق..  في  وتمسها  بحياتك  تتعلق 



 

 113 

احتياجك الحقيقي الحالي، تؤمن بسلطانها عليك.. هذه  

 الكلمات هي التي ت سمى بكلمة هللا "الريما".. 

الرب   بها  يتحدث  الكتاب حين  آيات  من  بعض  هي 

 إلى قلبك بأمر يخصك.. 

خالل بحثك اليومي في الكتاب المقدس    عادة •

 عن وعود تناسب احتياجك.. 

وأحياناً أثناء قراءتك في كتاب روحي، حين   •

 تلمسك بعض اآليات التي اقتبسها الكاتب 

وقد تأتي إليك هذه اآليات وأنت تستمع إلى   •

 عظة روحية على فم واعظ يستخدمه الرب.. 

حدثاً   • أو  شخصاً  الرب  يستخدم  ومرات 

 يات معينة تعرفها من قبل..لي ذكرك بآ 

 

 وهي كلمات تصاحبها قوة للشفاء 

مزمور  في   ١٠٧في  اجتاز  أنه  هللا  شعب  عن  نقرأ 

الرب   استجاب  كيف  الرب..  إلى  صرخ  ثم  ضيقة 
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فشفاهم"   كلمته  "أرسل  المزمور:  يقول  للصراخ؟.. 

 (.. ٢٠: ١٠٧)مز

لقد أرسل كلمته، فماذا فعلت لهم؟.. لقد شفتهم.. إنها  

للشفاء  ليست   عظيمة  قوة  تحمل  إنها  عادية،  كلمة 

 والتحرير.. 

واضحة   • إجابة  "الريما"  كلمة هللا  تكون  قد 

لتساؤالت في داخلك .. آنذاك ستحمل لك قوة  

تشفيك من الشك.. قوة تغمرك بسالم عميق  

 يبدد القلق والحيرة.. 

بَكتة • على خطية ت رحب    وقد تأتي "الريما" م 

بها، فت ظهر قوتها في شفائها لك من الخطية  

 وإعطائك قوة للتحول والقيام ثم الثبات.. 

وقد تحمل لك وعداً أو أكثر له عالقة بظرف   •

م عين تمر به.. وعداً ت صاحبه قوة تشفيك من  

 عدم اإليمان..

 

 وهي كلمات تأتي باإليمان والفرح 

 يقول الرسول بولس: 
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بالخب نتيجة  "اإليمان  ]أي  الخبر[  ر  لسماع 

 ( ١٧: ١٠)رووالخبر بكلمة هللا" 

الذي   فالقول  "ريما"،  هي  اآلية  هذه  في  هللا  كلمة 

في   إيماناً  يخلق  قول  هو  أ ذنك  في  الرب  به  يهمس 

 داخلك.. 

هو قول ت صاحبه قوة غير عادية من الروح القدس..  

 قوة ت بدد الشك والخوف، وت عطي اإليمان..

:  ٢٩)مز "صوت الرب بالقوة"    يقول داود النبي:

٤..) 

وسليمان النبي يؤكد "حيث تكون كلمة الملك فه ناك  

 (.. ٤: ٨)جا س لطان" 

الوعد الذي ي حدثك به الرب له س لطان على ذهنك..  

 على قلبك.. وعلى األحداث.. 

مملكة   هجمات  عليك  اشتدت  هل  الحبيب،  أيها 

أثَرت   الصعوبة؟ هل  بالغ  تجتاز ظرفاً  الظلمة؟ هل 

باإلعياء والغم؟.. ال تخف،   فيك األحداث وأصابتك 

أن   يعرف  إنه  عنه  مكتوب  جداً،  جداً  ي حبك  الرب 

عيَى بكلمة )أش  (.. ٤: ٥٠ي غيث الم 
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غيثة..   أنت تحتاج أن تستمع منه إلى كلمة "ريما" م 

كلمة ي عضدك بها الرب وي شجعك.. كلمة تمأل داخلك  

 (..٣: ١٣٨بالقوة "شجعتني قوة في نفسي" )مز

ق "الغم في  األمثال:  لنا سفر  ي حنيه  يقول  الرجل  لب 

 (..٢٥: ١٢فرحه" )أموالكلمة الطيبة ت  

شكراً للرب فالكلمة الخاصة "الريما" التي سيحدثك  

بها هي كلمة طيبة أقوى من الغم، ستنزعه من القلب  

 وستستبدله بالفرح.. 

إن وراء كلمة هللا "الريما" قوة أعظم من كل قوى  

 ي يحاربك بها العدو.. تالخوف والقلق والشك ال

فإذا كلمك الرب بآيات ]ريما[ من كتابه عن شفائك،  

حملت لك اآليات طاقة حياة ت بدد منك اليأس وتمألك  

 بالسالم.. 

وإن كانت "الريما" التي حدثك بها الرب عن الخدمة،  

الكثير،   الثمر  في  للثقة  ضخمة  بطاقة  ستزودك 

ثابرة على العم  ل.. والم 
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 الريما تحتاج إلى اللوغوس 

الرب   قدس ووثقت أن  الم  الكتاب  في  تقرأ  هل كنت 

 ي كلمك من كتابه بوعد ما "ريما"؟ 

 أبدأ بأن تمتحن هذا الوعد الذي فهمته.. 

هل هو حقاً وعد مرسل من الرب للظرف الذي تجوز  

فيه؟.. أم أنه سوء فهم لآليات بسبب رغبة خاصة في  

لوجود   أو  أو  داخلك  ذهنك  في  م سبقة  خاطئة  أفكار 

 بسبب تشويش من العدو؟ 

البد أن تمتحن ما تفهمه.. هل هو حقاً وعد من الرب؟  

 أم هو تفسيرك الخاص؟

 وكيف تمتحن؟

المقدس   الكتاب  يقوله  ]ما  اللوغوس  الكلمة  تدع  أن 

 بكامل آياته عن هذا الوعد[ يحكم لنا.. 

ما   لوعٍد  فهم  يقولفأي  ما  مع  يتعارض  ه "ريما" 

الكتاب المقدس بكل آياته معاً ]الكلمة اللوغوس[ هو 

وعد توهمته أنت.. هو ليس وعداً من الرب بل من  

 ضلل.. تفسيرك الم  
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أيها الحبيب، هل تريد أن تكون متيقناً أن فهمك للوعد  

التي   اآليات  قارن  هيا  الخاص؟  تفسيرك  من  ليس 

الكتاب   فيها  يتحدث  أ خرى  بآيات  الوعد  تحوي 

قدس عن  ذات األمر.. الم 

تذكر ما قاله داود في المزمور "بنورك نرى نوراً"  

يحتاج  ٩:  ٣٦)مز المقدس  الكتاب  من  نور  فكل   ..)

التفسير   من  يحميه  الكتاب  من  أيضاً  آخر  نور  إلى 

 الخاص..  

 ه الثانية: تأمل ما قاله بطرس في رسالت

:  ١بط٢) "كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص" 

٢٠ ) 

األ  هذه  وردت  الدقيقة  لقد  الترجمات  إحدى  في  ية 

 كاآلتي: 

من  تفسيرها  يأتي  ال  الكتاب  نبوة  "كل 

 .. (١٨)نفسها"

أن   هو  ا الوالمعنى  من  فهم  يأتي  ال  للنبوة  لحقيقي 

قراءتها بمفردها بل من خالل رؤيتنا لها في ضوء  
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"الكلمة   ضوء  في  للكتاب..  األ خرى  اآليات 

 اللوغوس".. 

 مثال للتوضيح 

 هذا شاب يفكر في التفرغ واإلنطالق في الخدمة.. 

خلوته   في  بانتظام  المقدس  الكتاب  في  يقرأ  كان 

 اليومية.. 

التاسع   األصحاح  في  قراءته  كانت  يوم  ذات 

"ألني    أثرت فيه هذه األيةوالعشرين من سفر إرميا..  

عرفت األفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب  

 (..١١: ٢٩أفكار سالم ال شر" )إر

بالسالم..   وعداً  ويعطيه  إليه  يتحدث  الرب  أن  شعر 

وأنه لن تقابله ضيقات في خدمته، وكل شئ سيكون 

 سهالً.. 

 هل هذا الشعور صادق؟ 

هل هذا حقاً إعالن من الرب "ريما" يمكن أن يؤمن  

 به؟
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الكامل  اللوغوس"، إعالن هللا  إلى "الكلمة  إذا ع دنا 

عن الخدمة لعرفنا أن هذا الشاب قد أخطأ الفهم.. فهي  

في   ضيقات  أو  صعاباً  نواجه  لن  أننا  لنا  تقول  ال 

)يو تماماً  العكس  على  بل   - ١٨،١٩:  ١٥الخدمة 

 (.. ٢٢: ١٤أع  – ٩: ٢٤مت

  إنها ت علن أننا سنواجه صعاباً وضيقات لكنها ت ضيف 

بأن شيئاً لن يقدر أن ي عطل سالمنا الداخلي أو أن ي قلل  

قوتنا في  ي ضعف من  أن  أو  لنا  الروح  تعزيات  من 

 المسيح.. 

الكلمة ت علن أننا سننتصر.. سندخل حروباً وسي متعنا  

أو   راحتنا  يعوق  أن  العدو  يقدر  ولن  بغلبته..  الرب 

  ثمرنا..

 يعني الكلمة اللوغوس ت فهمنا إن السالم المقصود ال 

أن   تقدر  فلن  عليها،  االنتصار  بل  الضيقات  اختفاء 

تنزع من القلب سالمه وراحته.. وهكذا فإن ما فهمه  

هذا الشخص لم يكن إعالناً من الرب "ريما" ويمكنه  

 أن يؤمن به..

 سيدي.. 
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فهم   سوء  كل  من  ذهني  احم 

 للريما.. 

 وعد شروطه  لولك

المقدس، وتحدث  لنفترض أنك قرأت اليوم من الكتاب  

الرب إليك من خالل بعض اآليات.. وَحَمَل الحديث  

 لك وعداً "ريما" يناسب احتياجك.. 

المقدس ككل، وتيقنت   الكتاب  ولنفترض أنك فتشت 

 أن الكلمة اللوغوس تتفق معك في فهمك لهذا الوعد.. 

يتطلب   الرب  يعطيه  وعد  كل  آخر..  أمر  بقي  لقد 

" هي أيضاً التي  شروطاً معينة.. و"الكلمة اللوغوس

 ت عرفك بهذه الشروط.. 

 ً  لنأخذ مثاال

شخص يعاني من ضائقة مالية، سمع أحد الخدام يعظ  

 م ردداً كلمات الرسول بولس: 

احتياجكم بحسب غناه في   إلهي كل  "فيمأل 

 (١٩: ٤المجد" )في

 لكن هل يكفي أن يتمسك بهذا الوعد؟
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اللوغوس الكلمة  دور  يأتي  الشامل   هنا  ]اإلعالن 

من   البد  هاماً  شرطاً  هناك  أن  له  ليقول  للكلمة[ 

 إتمامه.. 

عن  ككل  المقدس  الكتاب  ]إعالن  اللوغوس  الكلمة 

تسديد االحتياجات[ تضع شرطاً، وهو أن يكون لهذا  

تسديد   في  يشارك  أن  العطاء..  اتجاه  الشخص 

يشارك   وأن  والفقراء،  والخدام  الخدمة  احتياجات 

 بفرح وسخاء.. 

الشرط   هذا  تؤكد  اللوغوس  مواضيع  الكلمة  في 

، ١٥:  ٤، في٢٤:  ١١متفرقة من الكتاب المقدس )أم

 (..٦: ٩كو ٢، ٣٨: ٦لو

 مثال آخر 

أحد الخدام كان يقرأ في األصحاح الثالثين من سفر  

 إرميا، وآمن أن الرب يكلمه بهذه اآليات: 

وال  وأعظمهم  يقلون  وال  "أ كثرهم 

 ( ١٩: ٣٠يصغرون" )إر

من وعد بالثمر الكثير!! فهل يكفيه أن يثق في  يا له  

 هذا الوعد لكي يكثر ثمره؟
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هناك شروط للثمر الكثير يقدمها لنا الكتاب المقدس  

 إعالنه المتكامل عن الثمر "الكلمة اللوغوس"..في 

 في إنجيل يوحنا مثالً يقول لنا الرب: 

]اآلب[   ينقيه  بثمر  يأتي  من  "كل 

 (٢: ١٥)يو ليأتي بثمر أكثر" 

فماذا لو َرفََض هذا الخادم تنقية الرب له؟.. ماذا لو  

َرفََض أن يترك أشياء معينة يريد الرب أن ينزعها 

 منه ألنها تعوق استخدامه؟ 

من  هل  لي نقيه؟  الرب  أمام  اإلتضاع  َرفََض  لو  ماذا 

الممكن أن يقتني إيماناً حقيقياً بالثمر الكثير لمجرد  

 ؟.. أنه أصغى إلى كلمة هللا "الريما"

كال، اإلصغاء إلى "الريما" يحتاج إلى إصغاء آخر  

 للوغوس..

 أيها الحبيب 

يناسب   إلى وعد  الرب  فيها من  تستمع  في كل مرة 

مع   كافياً  وقتاً  اقض  المادي،  أو  الروحي  احتياجك 

الكتاب المقدس تفتش فيه عن إعالن هللا الكامل من  

 جهة هذا الوعد ]الكلمة اللوغوس[.. 
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 روح القدس لكي ت فتش في الكتاب.. اطلب أن يقودك ال

وأن   • الوعد،  فهم  ت سئ  لم  أنك  لتتيقن 

 احتياجك هو حقاً موضوع هذا الوعد..

منك   • تطلبها  التي  الشروط  ولتعرف 

الوعد   بهذا  إيمانك  يصير  لكي  الكلمة 

 إيماناً مثمراً 

 ●●● 

 ودعني أهمس في أذنك.. 

واحدة  لهامة.. بدون أي  انتبه إلى هذه الشروط الثالثة ا

 ق لك الرب أي وعد مما وعدك به..ق حمنها لن ي

 الشرط األول: أن تثق أن خطاياك مغفورة.. 

 والشرط الثاني: أن تقاوم الخطية.. 

 والشرط الثالث: أن تغفر لمن اساء إليك.. 

 قالشرط األول: أن تث

ال حظ معي ترتيب الكلمات في هذه اآلية من مزمور  

١٠٣ .. 
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ت  وال  الرب  نفسي  يا  كل  "باركي  نسي 

حسناته. الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي  

كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك..  

سر  نالذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل ال

 (٥- ٢: ١٠٣)مز  شبابك" 

والشبع   والحماية  الشفاء  يسبق  الخطايا  غفران  إن 

)انظر   الكلمة  لتحقيق وعود  إنه شرط هام  بالخير.. 

  –   ٥:  ٣١إش  –  ١١،  ٩:  ٢مر  –  ١٤:  ٧أخ٢أيضاً  

 (١٤: ٥يو

أيها القارئ.. قد تكون ضعيفاً أمام خطية معينة، هذا  

يجب أال ي عطل مطلقاً ثقتك في غفران الرب الشامل  

ِلدَ من فوق له أن يثق أن كل خطاياه   لك.. كل مؤمن و 

(.. ١٢:  ٢يو١قد غ فرت من أجل اسم الرب يسوع )

.. أنه بار  (٧:  ٤)روأن تثق أن هللا ال يحسب له خطية  

(، وليس إلبليس أن يشتكي  ٢١:  ٥كو٢في المسيح )

 (.. ١٠: ١٢عليه )رو

ال تسمح لإلحساس بالذنب أن يسيطر عليك، لقد غفر  

اإليمان   يعطيها  التي  بالراحة  تمتع  خطاياك..  الرب 

)رو المسيح  ١:  ٥بالغفران  إيمانك أنك في  اعلن   ..)

 مبرر..
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 الشرط الثاني: أن تقاوم 

وال  لكن   بالخطية  ت رحب  أن  مبرر  أنك  معنى  ليس 

ترفضها.. عدم مقاومة الخطية أمر خطير جداً، فهو  

)إش الرب  مع  شركتك  ويعوق  ٢:  ٥٩ي عطل   ،)

 (..١٨: ٦٦إستجابة صلواتك )مز

احكم على نفسك.. ِدن خطاياك في محضر الرب.. 

 اعترف بها، قاومها..

 الشرط الثالث: أن تغفر 

أنه ليس مثل عدم  وعن هذا الشرط نقول باخ تصار 

إيماننا   تحقيق  تعوق  خطية  لآلخرين،  الغفران 

 بالوعود..

 ال تقل إني عاجز.. حاولت مراراً وفشلت.. 

أن   يكفيه اصرارك  قلبك..  اتجاه  الرب  حسناً، يكفي 

عن    تتحرر من عدم الغفران.. قد تكون عاجزاً اآلن

أمام   عائقاً  هذا  يكون  لن  المرارة..  من  تتخلص  أن 

ي وعد ما دمت تطلب بإخالص من الرب أن تحقيق أ

 ي عطيك صفحاً لآلخرين، ونسياناً ألخطائهم.. 

 ريده الرب أواًل هو اتجاه قلبك.. ما ي
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قف ضد خطية عدم الصفح.. ا طلب البركة لمن أساء  

على   القدرة  سيعطيك  الرب  أن  واثقاً  انتظر  إليك.. 

 الغفران لآلخرين ونسيان أخطائهم.. 

 عائق أمام تحقيق الوعود..هكذا تزيل أهم 

 ●●● 

 الرب يحبك جداً.. 

هل تحتاج اآلن إلى وعد لتؤمن به، لإلنقاذ من خطر  

أو لتسديد احتياج ما أو لحل مشكلة صعبة أو لتنقل 

 جبالً يعترض راحتك وسالمك؟ 

موقفك  يناسب  وعد  عن  المقدس  الكتاب  في  فتش 

الرب   إعالن  الريما،  إنه  لك..  ك تب  لقد  الراهن.. 

 ص الذي يريدك أن تصغي إليه بقلبك.. الخا

تختص   التي  اللوغوس  الكلمة  عن  أيضاً  فيه  وفتش 

بهذا الوعد لكي تتأكد أنه حقاً وعد من الرب لحالتك،  

 ولكي تعرف شروط تحقيقه.. 

اللوغوس أصغ   وإلى  الخاص،  اإلعالن  الريما  إلى 

وأن   إليهما  تصغي  أن  تحتاج  أنت  العام..  اإلعالن 
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اإليمان الذي يغير األحداث وينقل    تنشغل بهما لتقتني

 الجبال..

الريما   الكلمة،  أعظم  ما 

 واللوغوس..

 إذا ذهبت تهديك 

 وإذا نمت تحرسك، 

)أم معك  فهي  استيقظت  :  ٦وإذا 

٢٢ ..) 
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 إنشغل بالوعود - ٥

 

يتحدث   الرب؟ هل سمعته  هل أصغيت لصوت من 

 إليك بوعد ثمين يناسب احتياجك الراهن؟

األولى لكي تؤمن بوعد من وعود  هذه هي الخطوة  

 الكلمة.. أن تصغي.. 

 إنها خطوة هامة، لكنها ال تكفي بمفردها.. 

تكوين قصة سارة.. لقد سمعت الرب  يروى لنا سفر ال 

الوعد بأنها ستنجب ابنا على الرغم من وهو يعطي  

آمنت فهل  جسدها..  وعجز  بهذا    شيخوختها  سارة 

 ته؟ الوعد لمجرد أنها سمع

 تعبيراً عن استخفافها بما سمعت..  كال، بل ضحكت

 لم تؤمن سارة لمجرد أنها سمعت الوعد..

هذا ما رواه لنا سفر التكوين من العهد القديم أما العهد  

 الجديد فيذكر عنها شيئاً مختلفاً.. 
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"باإليمان سارة نفسها أيضاً أخذت قدرة على إنشاء  

نسل وبعد السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقاً"

 ( ١١:١١)عب 

لم يسجل الوحي هنا عدم إيمانها.. ففي العهد الجديد  

نحن نتمتع بغفران الخطايا ونعرف الرب الذي يمحو  

الذنوب.. ال يسجل لنا في السماء مواقف الهزيمة بل  

 النصرة.. 

لم تذكر رسالة العبرانيين عن سارة عدم إيمانها بل  

الجبابرة   إلى جنب مع رجال اإليمان  وضعتها جنباً 

 ونوح وإبراهيم ويوسف وموسى..هابيل 

لم   القصة  لكن  تؤمن..  الوعد، ولم  لقد سمعت سارة 

تنته عند هذا الحد.. لقد وبخها الرب، فقاومت الشك  

ولم تستسلم له.. سريعاً تغير حالها وامتلكت اإليمان  

 (.. ١١:١١إذ "حسبت الذي َوَعدَ صادقاً" )عب

اإليمان فيالحبيب قد  أيها   التو    ال تمتلك أنت أيضاً 

أو   م ستحيالً  أمراً  تحسبه  قد  الوعد..  سماعك  عند 

ضرباً من الخيال، وقد تمر عليك ليالي ت حارب فيها  

 بالقلق والشك وعدم القدرة على النوم.. 

 قد تبدو لك األبواب مغلقة وال أمل في النجاة.. 
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 ال .. ال تستسلم.. 

ليس هذا مطلقاً قصد هللا، أن نشك أو نخاف.. ضع 

 تستسلم للشك أو الخوف.. في قلبك أال 

 أال تشجعك سارة جداً؟! 

نفسها"..   سارة  "باإليمان  الوحي عنها  كلمات  تأمل 

لنا   يقول  أن  يريد  القدس  الروح  نفسها،  كلمة  الحظ 

شيئاً هاماً من خالل هذه الكلمة.. لقد وردت هذه اآلية  

 even Sarah“في إحدى الترجمات الدقيقة كاآلتي 

herself” "(١٩)أي "حتى سارة نفسها .. 

انتباهك   النعمة  الروح يريد أن يجذب  إلى معجزات 

الغنية.. فسارة التي لم تصدق هللا في البداية، والتي  

عبرت عن عدم صدقها بالضحك، وأضافت لنفسها  

إنها قائلة  الرب  على  كذبت  إذ  الكذب  لم    خطية 

تضحك.. هي نفسها التي صار لها اإليمان المقتدر..  

قا وجعله  العاجز  جسدها  حول  على  إيمان  دراً 

ِلدَ   الذي من نسله و  اإلنجاب، ومن أنجبت؟.. إسحق 

 الرب بالجسد.. 
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أال تشجعك سارة جداً بهذا التحول الضخم من الشك  

والفشل إلى اإليمان والنجاح.. ومن الضحك استخفافاً  

 بالعيان؟! بالوعد إلى الضحك  

أبنه أسمت  ومعناه  القد  إسحق  إيمانها،  ثمرة   ،

معبراً    (٢٠)"ضحك" االستخفاف  ليظل  عن 

 بالمستحيالت.. 

هل تشعر بالعجز وعدم القدرة على التمسك بوعود 

الرب؟.. تذكر سارة، بكل تأكيد الرب يريد أن يعمل  

يأتي بك مثلما أتى  يريد  معك كما عمل معها.. الرب  

على   أيضاً  أنت  فيه  تضحك  وقت  إلى  بها 

 المستحيالت!! 

نعم بإمكانك أن ت حول الليالي المزعجة، ليالي الخوف  

البر   شمس  فيها  ت شرق  للمجد،  أوقات  إلى  والشك 

 (.. ٢: ٤بأشعتها الشافية من القلق واإلرتباك )مال

 لنستمع مرة أخرى إلى كلمات الرب: 

 "يا ابني 

 اصغ إلى كالمي. 

 أمل أ ذنك إلى أقوالي. 
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 ال تبرح عن عينيك.

 احفظها في وسط قلبك" 

:  ٤)أم   

٢٢-  ٢٠ ) 

بالكلمة..   اإلنشغال  عن  ت حدثك  هذه  الرب  كلمات 

 اإلنشغال الذي ينتصر على الخوف والشك.. 

في الفصل السابق تكلمنا عن األذن.. عن اإلصغاء..  

إلنشغال  وفي هذا الفصل نتحدث عن الخطوة الثانية، ا

 بالكلمة.. 

القلق والحيرة والخوف، عندما ال تجد إيماناً    في ليالي

في قلبك.. انشغل.. انشغل بوعد أو أكثر عن وعود 

ستنتهي   حتماً  به..  انشغل  احتياجك..  يناسب  الرب 

قلبك..   إلى  السالم  سيأتي  وحتماً  الم حبطة،  األفكار 

 وسيأتي معه اإليمان.. 

 كيف يكون اإلنشغال؟

إنه انشغال عن طريق العين، الرب يقول: "ال تبرج  

 ]أقوالي[ عن عينيك".. 
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الحالي؟..  هل   احتياجك  يناسب  وعداً  الرب  أعطاك 

عن  الهام  الرب  حديث  تنس  ال  بعينيك..  به  انشغل 

 العين.. 

بسيطة فجسدك كله يكون  "إن كانت عينك 

بالنور   [   Full of light(KJV)نيراً ]ممتلئاً 

 (٢٢: ٦)مت

بالسالم والطمأنينة   الرب،  بنور  تمتلئ  أن  تريد  هل 

 واإليمان؟

أن   تريد  الخوف  هل  داخلك  فيبدد من  نوره  يغمرك 

 والشك؟ 

لتكن لك العين البسيطة التي تنشغل بالرب وبوعوده..  

 : (٢١)وكلمة "بسيطة" تعني في األصل اليوناني

 (healthy)أن العين سليمة  •

 (clear)أن لها رؤية واضحة  •

اإلتجاه   • بثبات  تتميز  م شتته،  وأنها غير 

(single) 
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الوعد كما   وسليمةلتكن عينك بسيطة    ● ترى 

التفسيرات   نقياً من  المقدس،  الكتاب  هو مكتوب في 

العقالنية التي تحاول أن تستبعد المعجزات من طرق  

 هللا في إتمام الوعود.. 

بطرق   أحياناً  وعوده،  ي حقق  هللا  أن  بيعية  طتذكر 

لتكن عينك   عادية ومرات بطرق إعجازية خارقة.. 

يقول ما  ت صدق هللا في كل  أيضاً بسيطة  ه، وت صدق 

 حدوث المعجزات.. 

الواضحة●   الرؤية  لعينك  الوعود   لتكن  ترى 

البشر أو تجارب   بوضوح وصفاء وال تسمح آلراء 

 الماضي أن ت عكر الرؤية.. 

  ولتكن لعينك النظرة الثابتة غير المتشتتة ●  

إبليس يريدنا أن نركز النظر على ما ي خيفنا وي ضعف  

الرب   أما  النظر  معنوياتنا،  ت ركز  أن  لعيوننا  في ريد 

 فيه، وفي وعوده..

 لننشغل بالرب •

 ولننشغل بالوعود •
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وبال   بوضوح  ترى  سليمة  بسيطة  بعين  لننشغل 

 تشتيت.. 

 لننشغل بالرب

 يحثنا الروح القدس في الرسالة إلى العبرانين قائالً: 

]مصدر   رئيس  إلى  [  author (KJV)"ناظرين 

 ( ٢: ١٢اإليمان وم كمله يسوع" )عب

إن كلمة ناظرين هي ترجمة لكلمة يوناينة مشتقه من  

فعل ي طلق على الشخص الذي ي حول عينية عن النظر  

 .. (٢٢)إلى أشياء عديدة لكي يثبتها في شئ واحد

الروح القدس يحثنا كي تكون لنا العين ذات النظرة  

 الثابتة في الرب يسوع..

فزعة  الروح يحثنا أن ن حول أنظارنا عن المناظر الم 

ما   كل  عن  النظر  نحول  أن  المزعجة..  والتقارير 

ي خيفنا أو ي قلقنا، لنركز النظر في الرب يسوع الذي  

 ي حبنا ويضمن سالمنا وسالمتنا.. 

الكتاب  من  بوعد  نتمسك  أن  قادرين  غير  نحن  هل 

الخوف   ينتصر  هل  بالهزيمة؟  نشعر  هل  المق دس؟ 
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إنه   علينا؟ .. فلنهرب سريعاً إلى الرب.. لننظر إليه..

 (..١٥: ٤كما قال الكتاب "يرثي لضعفاتنا" )عب

ضعفاتنا ويتحنن علينا ويشاركنا مشاعرنا..  إنه يتفهم  

 (.. ٢٣)فهذا هو معنى كلمة يرثي في أصلها اليوناني

 حينما يهاجمك الخوف، ا نظر الرب..

 احصر نظرك في الرب وفي وعوده..

انشغالك   اإليمان، سي حول  بالوعد  الرب هو مصدر 

 إلى إيمان به.. 

والرب هو أيضاً مكمل اإليمان.. سي زيد إيمانك، بل  

 سيقفز به وسيجعله إيماناً عظيماً مقتدراً.. 

 الرب قادر أن يفعل هذا معك.. 

 الرب ي ريد أن يفعل هذا معك.. 

 انشغل بالوعد

في وقت احتياجك لإليمان، انشغل بالرب.. وانشغل  

 لك..   أيضاً بوعود كلمته التي أعطاها
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الرب يطلب منا أن ننشغل بكلمته.. استمع بانتباه إلى  

 وصيته: 

فيه   تلهج  بل  الشريعة من فمك.  يبرح سفر هذه  "ال 

 ( ٨: ١نهاراً وليالً" )يش

 الرب ي ريدنا أن نلهج في كلماته بما فيها من وعود..

تمتلك   لكي  فيه،  الهج  وعدا؟..  الرب  أعطاك  هل 

 سريعاً اإليمان به.. 

ا في  تلهج  يعني  أن  وأن  لوعد  تتأمله  أن  أمرين: 

 .. (٢٤)تتذكره

 أوال : التأمل

 لنفهم معاً كيف يكون التأمل من خالل هذا المثال: 

شاب مؤمن له عالقة حية مع الرب يسوع، لكن في  

داخله مرارة تجاه أبيه لم يقدر أن يتجاهلها.. َعَجَز أن 

تذكرها   كلما  عديدة  مواقف  القديمة..  قساوته  ينسى 

 باأللم الشديد.. فشل في معاملة أبيه بال احتداد شعر 

 اتجه بكل كيانه إلى الرب.. 
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ي حرره   الذكريات، وأن  طلب منه أن يشفيه من هذه 

 من تلك المرارة.. 

 طلب شفاًء لعالقته مع أبيه.. 

في   واثقين  نصلي  حينما  صلواتنا  يستجيب  الرب 

أثناء   بكلمة خاصة "ريما"  الرب  أجابه  استجابتها.. 

 قراءته في الكتاب المقدس هي: 

:  ٢بط١ش فيتم" )  (٢٥)"الذي بجلدته ]األدق أثر الجلدة[

٢٤ ) 

بنورها   شعر  مرة..  من  أكثر  اآلية  هذه  الشاب  قرأ 

ِلدَ لكي  وع  يلمس أعماقه.. أدرك أن الرب يس يشفيه  ج 

ال  وي حرره..   إيماناً  بقلبه  يؤمن  أن  عليه  أن  أدرك 

حقيقياً   شفاًء  ينال  لكي  الحقيقة  بهذه  في  يتزعزع 

 عالقته بأبيه.. 

أتى هذا الشاب ليسأل، كيف تتحول هذه الحقيقة من 

 معلومة في ذهنه إلى إيمان في قلبه؟ 

وكانت اإلجابة، تأمل.. تأمل في كلمات اآليه "بجلدته  

 ]أي بجلدة الرب[ ش فيتم".. 
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إنه  أمل  ت • تقول  فاآلية  الشفاء،  مصدر  في 

الرب نفسه.. اقِض وقتاً متأمالً هذه الحقيقة..  

 إنه طبيبك الذي ي حبك جداً وي ريد أن يشفيك.. 

 َحدثه قائالً: 

 ربي يسوع 

 أنت طبيبي.. لقد أحببتني 

آثامي فقط،   تتألم وتَم ت من أجل غفران  لم 

 بل أيضاً من أجل شفائي وراحتي.. 

 ئي يأتي منك، أشكرك ألن شفا

 ولن يقدر إبليس أن يحرمني منه.. 

 ثم تأمل كلمة "جلدته".. تأمل ثمن الشفاء.. •

لكي   قصير  عمود  على  الرب  انحنى  لقد 

القاسية..   الجنود  جلدات  ظهره  على  تنهال 

تأمل الثمن، أي آالم!! وأي نزيف للدماء!!..  

كان   وأوجاعك..  أحزانك  يحمل  كان  الرب 

 ي حررك منها.. يحملها بكاملها لكي  
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هذا،  ت في  هذه  وتفكر  بمثل  الرب  مع  كلم 

 الكلمات: 

 ربي يسوع 

 أي ثمن هذا قد دفعه!! 

 أخذت الذي لي من أحزان وأمراض،

 لكي ت عطيني الذي لك من راحة وشفاء.. 

 يا لها من نعمة غنية! 

 يا له من حب عظيم! 

 أشكرك.. كم أشكرك..  مك

•  ً وقتا اقض  كلمة    ثم  في  متأمالً  ذلك  بعد 

من  المستفيد  هو  من  فَكر،  "ش فيتم".. 

عيوبك  كل  برغم  أنت  أنت..  إنه  الشفاء؟.. 

تعطي   التي  الغنية  النعمة  إنها  وضعفاتك.. 

الدم   يحتمي في  الثمينة لكل من  اإلمتيازات 

 الثمين.. 

تأمل كيف أحبك الرب حباً خاصاً، برغم كل  •

 عيوبك..
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 تأمل، إنه حب مجاني..  •

 ي..رب

 إنه دمك الثمين..

 دمك الذي يحجب آثامي.. 

شفاءك   استحق  يجعلني  الذي  دمك 

 تشفيني مجاناً.. مجاناً.. 

زمن  • في  متفكراً  آخراً  وقتاً  اصرف  ثم 

الشفاء، متى؟.. ا نظر كلمة "ش فيتم"، لم يقل  

الوحي "تشفون" أو "ستشفون" بل "ش فيتم"  

في الماضي.. تأمل، إن شفاءك تم منذ نحو  

لد الرب من أجلك.. ألفي ع  ام حينما ج 

 تأمل كم يعني هذا أنه شفاء مؤكد.. 

أيها الحبيب، على هذا النحو يكون اإلنشغال والتأمل  

القلب،   إلى  باإليمان  يسرع  والتأمل  الوعد،  في 

 واإليمان يأتي بالوعد إلى الواقع.. 

بالوعد، واآلن إلى   التأمل هو أحد مظاهر اإلنشغال

 المظهر الثاني، التذكر..
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 سيدي.. 

 المس ذهني اآلن.. 

 ليدرك كل ما تريد أن ت علمه لي.. 

 ●●●● 

 ثانيا  : التذكر

لنفترض أنك وجدت نفسك حاد الطبع، كثير الغضب  

في تعاملك مع شخص قريب منك.. ثم أثناء قراءتك  

القائلة:   اآلية  بقوة  أمامك  لمعت  المقدس،  للكتاب 

 (.. ٧: ١٣كو١"المحبة.. تحتمل كل شئ")

"ريما"  أحسست   لك،  الخاصة  الكلمة  هي  أنها 

المرسلة لك من الرب.. شعرت أن الرب يعدك بهذه  

 ة.. المحب

ماذا تفعل ليتحقق هذا الوعد وتمتلك هذه المحبة التي  

 تحتمل كل شئ؟ 

الحين  بين  اآلية  هذه  تتذكر  أن  هوالتذكر..  الطريق 

واآلخر.. وفي كل مرة تتذكرها ت فكر فيها، وتجعلها  

عرش  إلى  ترفعها  قصيرة  لصلوات  موضوعاً 

 النعمة.. 
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 صفتان

بين   الشريعة  َميزت  القديم  العهد  من  في  نوعين 

 الحيوانات.. حيوانات طاهرة وأخرى نجسة.. 

أن   صفتين..  الطاهر  للحيوان  الشريعة  واشترطت 

: ١١يكون من النوع الذي يشق ظلفاً، وأن يجتر )ال 

٣..) 

 كلتا الصفتين لنا!! 

إنه "طاهر   له أن يقول  الجديد  العهد  فكل مؤمن في 

(، فقد جعله دم يسوع طاهرا )عب  ١٠: ١٣له" )يوك

١٠ ..) 

بالدم   اغتسلت  هل  يسوع؟..  بالرب  آمنت  هل 

اهر كلك وعليك أن تتصف بهاتين  طالثمين؟.. أنت  

 الصفتين  

ي ميز   • أن تشق الطلف.. أي أن يوجد فاصل 

 كالً من قدميك.. 

 األقدام ت شير إلى السير ]أي السلوك[.. 

)عب يسوع  دم  قَدسك  (، ١٢:  ١٣لقد 

صرت  لقد  التخصيص..  هو  والتقديس 
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سلوكك   يشهد  أن  يجب  للرب..  م خصصاً 

بوضوح عن انفصالك عن العالم اآلثم، في  

قاداً بالخوف والقلق، وفي   رفضك للتحرك م 

 إعتمادك على صدق الوعود..

 اجتر الكلمة 

ال  مضغها..  ي عاد  وأن  البد  هللا  أن  كلمة  بد 

 ت جتر.. 

 لروحك.. إنها طعام.. طعام 

 الرب يدعوك أواًل أن تأكلها.. 

 ك ل الكلمة التي تقرأها!! 

ال تتعجب، فهذه هي وصية الرب.. إقرأ ما  

 قاله إلى حزقيا النبي: 

 الكالم الذي أكلمك به ل "ك  

 أوعه في قلبك 

وأِعد   تذكره  ]أي  بأ ذنيك  واسمعه 

مسموع["  بصوت  لنفسك    ترديده 

 (١٠: ٣)حز
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الرب  ع يمنحك  يدخل  ندما  اتركه  ك له..  وعداً، 

 أعماقك..

ثم اجتره.. أي تذكره من وقت آلخر كي ت عيد التأمل  

 فيه..

 ولنَع د للمثال السابق.. 

كل   تحتمل  "المحبة..  القائلة:  اآلية  مع  تفاعلت  لقد 

وبقي اآلن أن تجترها  (.. أكلتها،  ٧:  ١٣كو  ١شئ" )

 صل إلى قلبك.. تحتى 

إذا لها،  قراءتك  من  ساعة  مضي  لك    بعد  أ تيحت 

الفرصة تذكرها وأعد التأمل فيها.. يمكنك أيضاً أن  

 تجعلها موضوعاً لصالة قصيرة مثل هذه: 

يارب، أنت وعدتني في الصباح أن  

 أمتلك المحبة التي تحتمل كل شئ..

من   أقوى  الغنية  نعمتك  أن  أثق 

 طباعي.. 

أقوى من الظروف.. أقوى من كل  

 شئ..
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ت غيرني وتجعل  أنها تقدر أن  ني  أثق 

احتمل كل شئ في معاملتي مع هذا 

 الشخص.. 

بعد ساعة أ خرى، ع د إلى اآلية من جديد.. صل بها  

أن  إلى  الحين واآلخر  بين  افعل هكذا  أخرى..  مرة 

وتجد   وعواطفك،  فكرك  على  بالكامل  اآلية  ت هيمن 

 نفسك تمتلكها.. 

ي نزله   ي طعم شعبه بطعام كان  القديم، كان الرب  في 

السماء، اسمه المن.. يقول لنا الكتاب أنه كان  لهم من  

 (..٩: ١١يتساقط باكراً مع الندى )عد

ووضع الرب شروطاً، أن يلتقطه الشعب قبل شروق  

الشمس صباحاً فصباحاً، وال يبقون شيئاً ِمن َمن كل  

 (..٢١- ١٩: ١٦يوم إلى اليوم التالي )خر

يا له من معنى!!.. الرب يريد لشعبه أن يأكل في كل  

السماء.. ساقطاً على   لتوه من  يوم مناً جديداً ساقطاً 

 الندى.. 

 الرب يريدك أن تأكل في كل يوم مناً جديداً.. 
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فيه، اشعر كأنك في كل مرة تتذكر الوعد لكي تتأمل 

تسمعه للمرة األولى.. فهو أبداً لن يَقدم!! لماذا؟.. ألن 

الروح يصاحبه..  القدس  الحقيقي    الروح  الندى  هو 

 الذي يعطي اإلنتعاش.. 

في كل مرة تتذكر الوعد، اطلب عمل الروح القدس..  

سيشعرك الروح القدس بانتعاش جديد ي زيل منك أي  

 إعياء..

 أيها الحبيب.. 

 لتي ي عطيها الرب لك.. انشغل بالوعود ا 

 تذكرها كثيراً.. ستشعر أنها جديدة.. 

 ستلمس أثرها القوي في داخلك.. 

أيوب يقول: "أكثر من فريضتي ]القوت اليومي   كان

(، وكان ١٢:  ٢٣الضروري[ ذخرت كالم فيه" )أي

داود يصلي قائالً: "ا ذكر لعبدك القول الذي جعلتني  

 (..٥٠- ٤٩: ١١٩انتظره.. ألن قولك أحياني" )مز

الكلمة في   في  اللهج  داود اختباره عن  لنا  لقد سجل 

 كلمات محدودة.. 
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لهجي   تكلمت  "عند  النار.  اشتعلت 

 (٣: ٣٩بلساني" )مز

عندما ننشغل بالكلمة.. بالوعود.. عندما نذخرها في 

ونلهج بها.. نتذكرها ونتأملها، فسيحدث معنا  داخلنا  

الروح   نار  داخلنا  في  ستشتعل  داود..  مع  حدث  ما 

للرب..   المحبة  حرارة  الروح  عطينا   ُ سي  القدس.. 

إ  الخوف  تطرد  التي  المتوهجة  خارج  المحبة  لى 

(.. سنمتلئ بدفء الثقة في إلهنا العظيم..  ١٨:  ٤يو١)

اإليمان   بكلمات  ننطق  أن  داود  مثل  وسنستطيع 

 "اشتعلت النار.. تكلمت بلساني".. 

 تخيل الصور التي تتحقق بها الوعود

في اإلنشغال بالوعود يمكنك أن تستخدم مخيلتك ..  

بإمكانك أن تتخيل الصورة التي سيتحقق بها كل وعد 

في   رؤيتها  وت عيد  بها  تنشغل  ثم  الرب،  لك  اعطاه 

 ذهنك من وقت إلى آخر..

هذا تماماً ما فعله موسى، فاقتني اإليمان.. لقد كتب  

 عنه الوحي قائالً:  

"باإليمان موسى لما كبر أبى أن ي دعى أبن  

مع   ي ذل  أن  باألحرى  م فضالً  فرعون.  أبنة 
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أعظم   المسيح غنى  عار  حاسباً  شعب هللا.. 

خزائن مصر ألنه كان ينظر الم جازاة"  من  

 ( ٢٦- ٢٤: ١١)عب

أعطاه   الذي  العظيم  اإليمان  امتلك موسى هذا  كيف 

أنتصر  الضخمة؟.. كيف  التضحية  القدرة على هذه 

إغراءات رخاء وغنى قصر فرعون ؟.. كيف  على 

ر الذي رعاه طوال هزم مشاعر اإلمتنان نحو القص

 ؟.. لى أن بلغ سن األربعينفترة الطفولة وإ 

 ي جيبنا الوحي "ألنه كان ينظر إلى الم جازاه".. 

كلمة   اصلها  إن  في  تأتى  زمن ينظر  في  اليوناني 

الماضي الم ستمر.. لذا فالترجمة األدق لهذه اآلية هي  

 جازاة".. الم  "ألنه استمر ناظراً إلى  

وفعل ينظر هو ترجمة لفعل يصف احتفاظ الشخص  

بانتباهه مركزاً على شئ م عين.. إنه فعل ي طلق على  

الذي يظل مشغواًل بمشهد م عين حتى يرسمه   الفنان 

أ لوحة  على  شكل  كامالً  على  نحته  من  ينتهي  و 

 .. (٢٦)تمثال
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لنتخيل الصورة التي سيتحقق بها الوعد الذي أعطاه الرب  

لنا، ولنظل مشغولين بهذه الصور حتى تتحقق كاملة في  

 العيان..

 مثال

أبنائه   من  ابن  أجل  من  الصالة  دائم  كان  شخص 

ار في الرذيلة إلى أبعد  صانغمس في حياة الخطية،  

 الحدود.. 

َك ذات   الرسل  ه  مَ لَ يوم  أعمال  سفر  من  بآية  الرب   

 تقول: 

"آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك"  

 ( ٣١: ١٦)أع 

شعر بسلطان اآلية على قلبه، َوثََق أنها كلمة شخصية  

ما" له من الرب.. أدرك أن الرب يعده بخالص  ي"ر

 ابنه.. 

يستسقظ   كان  ليلة  كل  في  اآلية..  بهذه  األب  انشغل 

وت ابنه عائداً بعد منتصف الليل من مجالس  على ص

بها   يطرد  كان  اآلية..  يتذكر  فكان  المستهزئين 

 اإلنزعاج من داخله.. 
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وكان يفعل شيئاً آخراً، كان يتصور في مخيلته ابنه  

 شخصاً آخراً له ثمر الروح من محبة وسالم وفرح.. 

 يجتهد في دراسة الكلمة ويخدم الرب بحماس.. 

الصو بهذه  يراه  أجله، ويهدأ  كان  فيشكر هللا من  رة 

 وينام مستريحاً.. 

ظل األب ينظر ابنه في مخيلته بهذه الصورة الجديدة  

إلى أن تحقق الوعد، وأتى الوقت الذي فتح فيه األبن  

سبق   كما  وصار  تماماً  حياته  تغيرت  للرب..  قلبه 

لألب أن رآه في مخيلته.. لقد تحقق الوعد.. انتصر 

 اإليمان..

 ●●●● 

 يها القارئ.. واآلن أ

عن  وسابقة  الفصل  هذا  بكلمات  ذهنك  استنار  هل 

 اإلصغاء واالنشغال؟..

تقفز   الكلمة،  مع  َحية  عالقة  إلى  يدفعانك  كالهما 

العملي بمحبة الرب   للتمتع  قمم اإليمان  إلى  بحياتك 

 وقوته..
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.. لتفهم فكر الرب ولتنصت إلى  بإصغاءإقرأ   •

 رسائله الخاصة بك.. 

واهتمام يناسب عظمة الكلمة   بانشغالوإقرأ  •

 واقتدارها.. 

 إلهج بها، تأملها وصلي بها.. هكذا تختزنها في قلبك.. 

 داود النبي في القديم إلى الرب قائالً له: حدث ت

 ( ١١: ١١٩"خبأت كالمك في قلبي" )مز

إن كلمة "خبأت" هي ترجمة لكلمة عبرية ت طلق على 

 .. (٢٧)تخبئة وتخزين الكنوز العظيمة

 نز ال ي قدر بثمن؟.. هل أدركت أن الكلمة ك

لتنشغل بها وت خبئها في   لها  وهل تعلمت أن ت صغي 

 قلبك كأعظم كنز؟ 

داخلنا،   في  الكلمة  وعود  من  وعداً  نختزن  حينما 

القلب   سماع  أن  تنس  ال  بصدقه..  اإليمان  يعطينا 

 (..١٧: ١٠للكلمة هو الذي يجعله يؤمن بها )رو
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القلب!.. كل من آمن بقلبه بوعد    وما أعظم نتائج إيمان

من وعود الكلمة، تمتع به واقعاً ملموساً.. ألن القدير  

 (..١٢: ١ساهر على كلمته لي جريها )إر

ي ثبت الكالم ]األدق الكلمة  بل أكثر من ذلك!!.. هو "

 (.. ٢٠: ١٦بالمفرد[ باآليات التابعة" )مر

المعجزات معك إن   ليس لدى الرب مانع أن يصنع 

 ناك ضرورة لكي ي حقق لك وعده.. كانت ه

من   شئ  كل  أعد  وقد  جداً..  ي حبك  هو  تيقناً،  م  ك ن 

 أجلك.. 

 آمن فقط.. 
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 انتظر ولن تفشل  - ٦

 

من التشبيهات البديعة الم عبرة التي استخدمها الكتاب  

)مر بالبذرة  لها  تشبيهه  الكلمة  لوصف  :  ٤المقدس 

١٤ ..) 

 رسالة يعقوب تقول: 

بوداعة   ت خلص  "اقبلوا  أن  القادرة  المغروسة  الكلمة 

 (٢١: ١نفوسكم" )يع

أن   • هللا  لروح  اسمح  ضيقة؟..  في  أنت  هل 

عن   الكتاب  من  وعداً  قلبك  في  يغرس 

 الخالص من الضيقة.. 

قيد؟.. اسمح للروح أن يغرس في   • هل أنت م 

 قلبك وعداً عن الخالص من العبودية.. 

هل أنت مريض؟.. اسمح للروح أن يغرس  •

 الخالص من المرض.. وعداً عن 

 الوعد قادر أن ي خلصك..  •
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لقد   بوداعة..  الوعد  تقبل  أن  يعقوب  رسالة  تدعوك 

"بوداع كلمة  كلمة  أتت  قبل  اليوناني  األصل  في  ة" 

.. هذا يعني في قواعد اللغة اليونانية أن  (٢٨)"اقبلوا"

كلمة   إلى  القارئ  انتباه  يوجه  أن  يريد  يعقوب 

 "بوداعة"..

الرب يهمه جداً الطريقة التي تقبل بها الوعد.. لتكن  

لسلطان   بخضوع  لتكن  باتضاع..  لتكن   .. بوداعة 

 الكلمة.. 

وديعاً متضعاً أمام الوعد.. اطرح كبرياء المنطق    كن

ليتصاغر  بعيداً..  البشرية  بالحسابات  ألق  جانباً، 

 ويتضائل كل شئ بشري وذهني أمام صدق الوعد.. 

 كلمة المغروسة".."اقبلوا بوداعة ال

 اقبل بوداعة وباتضاع وعد الكلمة.. اخضع له.. 

اقبلوا   اليوناني  أصلها  في  تعني  "اقبلوا"  كلمة  إن 

وتقدير زمن  (٢٩)بترحاب  في  وتأتي   ..aorist 

imperative    التجاوب بسرعة  يوحي  الذي 

urgency(٣٠) .. 
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إذا أعطاك الرب وعداً، انتبه إليه جيداً وتجاوب معه  

 لك عنه اهتمامات الحياة.. قبل أن تشغ

ك بال  . رحب به.. اقبل أن ي غرس في قلب قدر الوعد.

 إبليس فرصة أدنى تأخير، ال ت ضيع الوقت.. ال ت عطِ 

 أن ي شتت أفكارك.. 

خضوعك لما    رحب بالوعد واعلن تقديرك له.. اعلن

يقوله.. انحن أمام س لطانه، وال تسمح للشك أن يتعالى  

 عليه..

 من الغرس إلى الثمر 

ا في عالم النبات، يمضي وقت بين غرس البذار  موك

وحصاد الثمار.. هكذا األمر مع بذار الكلمة، يمضي  

الكلمة وبين رؤيتها تتحقق في   وقت بين قبلوها في 

 الواقع الملموس بالحواس.. 

 لوقت هو وقت اإلنتظار..هذا ا

وكما هو الحال أيضاً في عالم النبات، قد يكون هذا  

الوقت أياماً معدودة وقد يمتد في حاالت أ خرى إلى  

بضعة سنوات.. هكذا الوعود ليست لها أزمنة موحدة  

 النتظار تحقيقها.. 
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أحياناً يتحقق الوعد في لحظة إيماننا به، كما في حالة  

 (..٥٣: ٤يوشفاء ابن خادم الملك ) 

مع   حدث  كما  قليلة  ساعات  خالل  يتحقق  وأحياناً 

حزقيا الملك، فقد تحقق له الوعد في نفس ليلة اليوم  

(.. ومثل حالة شفاء  ٣٥،  ٢٠:  ١٩مل٢الذي سمعه )

 (.. ١٤ - ١٢: ١٧العشرة البرص )لو

أيام مثلما حدث   وقد يمتد وقت اإلنتظار إلى بضعة 

ال بالروح  الوعد  نالوا  التالميذ،  انتظار  مع  بعد  قدس 

 .. (١: ٢عشرة أيام )أع 

سبيل   على  تأمل  سنوات..  عدة  األمر  يتطلب  وقد 

المثال داود.. لقد أرسل الرب إليه صموئيل النبي لكي  

الوعد بأن يصير ملكاً، يمسحه ملكاً.. وقتها أخذ داود  

صر ملكاً فعلياً في نفس اليوم أو اليوم الذي  لكنه لم ي

 أن يصل إلى العرش..يليه.. لقد مرت سنوات قبل 

نمو   مع  تدريجياً  الوعد  يتحقق  األحيان  بعض  وفي 

 إيماننا.. 

 أياً كان األمر فليكن لنا كل الثقة، أن هللا ال يتأخر..
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طلقاً في   ضع في قلبك هذه الحقيقة أن هللا ال يتأخر م 

تحقيق الوعود.. فعندما نتمسك بإيماننا بها، سيتحقق  

 تماماً.. كل وعد في وقته المناسب 

 هللا يقول لنا م طمئناً قلوبنا: 

 (٢٢: ٦٠"في وقته ]وقت الوعد[ أ سرع به" )إش

 ( ١١:  ٣لقد "صنع الكل حسناً ]جميالً[ في وقته" )جا

انتبه معي إلى كلمة "في وقته" في اآليتين.. لقد حدد  

لن يكون هللا ميعاداً لكل وعد أخبرك به، وبكل تأكيد  

هذا الوعد أبداً حسناً وجميالً كما في الوقت الذي حدده  

 هللا لتحقيقه.. 

لتحقيق   وقت  إنه  ضائعاً..  وقتاً  ليس  االنتظار  وقت 

 أهداف عظمى وثمينة.. 

ل • لتنقية ولحسم أ مور ال قد يجعله الرب وقتاً 

علقة في حياتنا..   تزال م 

الروحي ولتشكيل   • للنضوج  يكون زمناً  وقد 

 أوانينا.. 
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وسيلة   • من  ليس  ثمينة  دروساً  لنتعلم  وربما 

 أخرى لنتعلمها جيداً.. 

أو هو وقت لنحارب فيه العدو بهدف إذالله  •

 وإضعافه..

أو   معاً  األهداف  هذه  كل  اإلنتظار  لفترة  يكون  وقد 

من ثمين  بعض  وقت  األحوال  جميع  في  لكنها  ها.. 

يحدده الرب المتحان إيماننا وتقويته، ليرتفع به إلى  

 إيمان أعظم.. 

 وقت إلمتحان اإليمان 

اإليمان أمر ثمين جداً في عالقتنا مع الرب..  

قائلة:   هذا  العبرانيين  إلى  الرسالة  تؤكد 

]إرضاء  إ"بدون   إرضاؤه  يمكن  ال  يمان 

(.. لذا يسمح الرب لنا  ٦:  ١١الرب[" )عب

 بفترة انتظار لكي يمتحن إيماننا.. 

سفر   ذكرها  التي  العبارة  هذه  باهتمام  معي  إقرأ 

 المزامير عن يوسف.. 

وسف عبداً.. إلى وقت مجئ كلمته. قول الرب  "بيع ي

 ( ١٩،  ١٧: ١٠٥امتحنه" )مز
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إنها عبارة هامة تكشف لنا هدف وقت اإلنتظار.. إنه  

أليس   يوسف؟  إيمان  ظهر  فمتى  اإليمان..  إلمتحان 

عندما اجتاز ظروفاً بالغة القسوة كانت بحسب العيان  

  تسير به بعيداً عن وعد هللا له بالمجد؟.. ألقاه إخوته 

 ظ لماً وا لقي في السجن.. جاز ظروفاً  مَ في البئر.. ات هِ 

صعبة مدة ثالثة عشر عاماً.. لكنه ظل م تمسكاً بالوعد  

ينبغي أن تكون أنت..   الم ضاد، وهكذا  العيان  برغم 

لكي   ال  إيمانك..  إلمتحان  وقت  هو  اإلنتظار  وقت 

تفشل.. كال ليس هذا قصد الرب.. "هللا لم ي عطنا روح  

(.. إذا سمح هللا أن ي متحن إيمانك  ٧:  ١تي٢الفشل" )

 فهذا لكي يتزكى..

امتحان اإليمان ليس أمراً ضدك.. كال، بل ألجللك،  

اإليمان   امتحان  أن  مؤكداً  يشرح  الرسول  لفائدتك.. 

بالهزيمة   إصابتك  وليس  إيمانك  تزكية  هدفه 

 واإلعياء، يقول:

الذهب   من  أثمن  وهي  إيمانكم  تزكية  تكون  "لكي 

 ( ٧: ١بط١مع أنه ي متحن بالنار" )الفاني 

حينما   الذهب  عن  المنقبين  فرحة  تكون  كم  تأمل 

يمتحنون بالنار عينة من منجم جديد ويجدونها ذهباً  

 حقيقياً!! 
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وفترة اإلنتظار بما يجري خاللها من أحداث هي هذه  

لنفرح   إيماننا..  الرب المتحان  بها  يسمح  التي  النار 

الزدي بل  إليذائنا  ليست  ت ظهر  ألنها  إنها  قوة،  ادنا 

بوضوح مجد إيماننا األثمن من الذهب.. تقول رسالة  

 يعقوب: 

حينما تقعون في تجارب    وتىخ"احسبوه كل فرح يا أ 

متنوعة. عالمين أن امتحان إيمانكم ي نشئ صبراً. وأما  

 (٤- ٢: ١الصبر فليكن له عمل تام" )يع

 يقول هذا المقطع ثالثة أمور: 

حينما تأتي علينا التجارب،   •

 فلنحسبه كل فرح..

ي نشئ   • اإليمان  امتحان 

 صبراً..

 ليكن لهذا الصبر عمل تام..  •

 احسبوه كل فرح 

تشك في أمانة الرب؟..  هل   التجارب؟ هل  أحزنتك 

إيمانك، ال لتفشل، بل ليظهر إيمانك   األمر المتحان 

 أنه من الرب.. الروح يقول لك احسبه كل فرح..
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كتئباً ألن وعود الرب لم تتحقق معك..   إن كنت اآلن م 

كل   احسبه  الروح..  أطع  الخطية،  هذه  من  حااًل  ق م 

تسلمت له، وسبح  فرح.. قاوم الحزن إن كنت قد اس

 تعبيراً عن الفرح فهكذا يتزكى إيمانك.. 

 ان يُنشأ صبرا  تحماال

أيها الحبيب، انظر، يعقوب لم يقل أن امتحان اإليمان 

 سي نشئ فشالً.. كال، بل سي نشئ صبراً.. 

عن  بدقة  ت عبر  ال  العربية  اللغة  في  صبر  كلمة  إن 

العهد  معناها الغني في األصل اليوناني الذي ك تب به  

" هي  الكلمة  "هيبومون" hypomoneالجديد..   "

تعني:   "  ”to stay behind“وهي   standingو 

fast(٣١)".. أي أن تبقي ثابتاً بعد رحيل اآلخرين.. 

هل ت ريد أن تفهم هذا المعنى؟.. ارجع معي إلى سفر  

اقرأ   والعشرين..  الثالث  األصحاح  الثاني  صموئيل 

لقد هرب كل الشعب     عما فعله شمة أحد ابطال داود..

أمام العدو أما شمة فلم يتراجع.. لم يخف مع أنه بقي  

معه..   الرب  أن  يثق  كان  ارض وحيداً،  في  وقف 

( خالصاً"  الرب  ]به[  "فصنع  " ٢٣صم٢المعركة 

١٢ ..) 
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الم عضدين.. هذا   ثابتاً رغم تراجع كل  لقد بقي شمة 

  .. " الذي ست عطيه لك التجاربنهو الصبر "الهيبومو

كانوا   الذين  تراجع  لو  حتى  والتحمل،  للثبات  قوة 

 يشجعونك من قبل.. 

ثباتاً  هللويا..   بل  فشالً  في  تخلق  لن  اإلنتظار  فترة 

 وصموداً، شجاعة وثقة.. 

..  (٣٢)وكلمة "هيبومون" تعني أيضاً التوقع واإلنتظار

ولقد أتت الكلمة في الترجمة السبعينية للعهد  القديم  

ت   عبرية  لكلمة  فعل  ترجمة  من  "  ------ "شتق 

“qâvâh”  ٦٢كما في مزمور .. 

 يقول داود: 

رجائي   الرب[  ]قِبل  قِبله  من  "ألن 

["   my expectation (KJV)]توقعي

 ( ٥: ٦٢)مز

يعني    ”qâvâh“وفعل   توقعي  تأتي منه كلمة  الذي 

 to bind together by“حرفياً يربط شيئين معاً  

twisting”  بمعنى أيضاً  توقع  ، ولذا ترجمت كلمة 

 ..(٣٣)حبل مجدول
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هذا هو معنى الصبر.. إنه التوقع، أن ترتبط بالوعد  

كالحبل  الذي تتوقع حدوثه ارتباطاً وثيقاً فت صبح معه 

 المجدول فيصير جزءاً منك وواحداً معك.. 

لنتهلل، فتجارب فترة اإلنتظار هي المتحان اإليمان..  

شل بل هذا الصبر "الهيبومون" الذي  ال لت نشئ فينا الف

بالوعد..   تلتصق  ويجعلك  الخالص،  وينتظر  يتوقع 

وارتباطك   للوعد  توقعك  ثبات  من  التجارب  ستزيد 

 به، ستجعله جزءاً ال يتجزأ منك.. 

طلقاً للفشل، بل   أيها الحبيب، فترات االنتظار ليست م 

يعقوب:   رسالة  كلمات  لنتذكر  إيماننا..  يتزكى  لكي 

(.. إنها فترة مجيدة لها  ٢:  ١كل فرح" )يع"احسبوه  

بذره   الذي  اإليمان  بوضوح  يظهر  أن  ثمين،  هدف 

 الرب فينا.. 

 ليكن للصبر عمل تام

]الهيبومون،  الصبر  "وأما  يعقوب:  رسالة  تنبهنا 

:  ١فليكن له عمل تام" )يع  الثبات واالنتظار والتوقع[

 .. (٣٤)أن يتحقق الهدف(.. أي يستمر إلى ٤
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قلبك أن تظل ثابتاً، منتظراً ومتوقعاً حدوث  ضع في  

الوعد.. تذكر أن هذه هي مسئوليتك أن تقاوم االندفاع  

 البشري، وأن تنتظر الرب ليكون لصبرك عمل تام.. 

ال تستصعب األمر، فأنت لست وحيداً.. الروح القدس  

( ٢٦:  ٨"الم عزي" يقف بجوارك ي عين ضعفك )رو

 لكافية إلى النهاية.. يشددك وي شجعك، وي عطيك القوة ا

الوعود..   تنال  أن  بل  تفشل،  أن  أبداً  قصد هللا  ليس 

"ألنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة  

 (.. ٣٦: ١٠تنالون الموعد" )عبهللا 

ي لم  لكه ألنه  م  فَقَدَ شاول  يكون  ضلقد  أن  قلبه  ع في 

يطلب   لم  النهاية..  إلى  ينتظر  تام وأن  لصبره عمل 

(، اإلله الذي  ٥:  ١٥الرب "إله الصبر" )روقوة من  

لم يتشدد بالرب،   الثبات واالنتظار والتوقع..  يعطي 

 فماذا حدث له؟.. 

لنقرأ القصة معاً.. لقد أعطاه صموئيل النبي وعداً أنه  

سيأتي إليه.. وانتظر شاول سبعة أيام لكن صبره لم  

ر تام..  عمل  له  بسبب  أيكن  عنه  يتفرق  الشعب  ى 

فا  به..  اإلنتظار،  يتقو  ولم  الرب  يطلب  ولم  نزعج 
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من   بداًل  إيماني  غير  بشري  بعمل  ندفعاً  م  تسرع 

 اإلنتظار.. 

النتيجة؟..   كانت  أفقده  وماذا  أحمق  خطأ  في  سقط 

والقرارات   اإلندفاع  احذر  الحبيب،  أيها  لك..  الم 

إب  ي حاربك  بالملل منالهوجاء حينما  اإلنتظار،    ليس 

تذك الوعود..  بصدق  بإيمانك  سفر  تمسك  كلمات  ر 

  ”act hestily (KJV)“إشعياء "من آمن ال يتسرع  

 (..١٦: ٢٨)إش

شاول؟   اندفع  تصرف ومتى  لقد  التوقيت..  لنتأمل 

في   إليه  قادماً  النبي  صموئيل  كان  بينما  بحماقة 

الطريق، وعلى مسافة قصيرة جداً منه.. سقط عندما  

 (..١٠: ١٣صم١كان الوعد على وشك أن يتحقق )

أن   إبليس  يشعر  حينما  الشك  تشتد حروب  ما  عادة 

وقت تحقيق الوعد قد آن.. إنه يبغضك جداً ولن يقبل  

 تنازل بسهولة عن فرصته األخيرة..يأن 

انتظره..   إلهك..  في  ثق  بكثير..  منه  أقوى  أنك  ثق 

سي زكي   تام..  عمل  له  يكون  أن  لصبرك  سي عطي 

تكون   إيمانك.. سيجعل انتصاره عظيماً، لقد دعاك أن

نتصر )رو  (.. ٣٧: ٨أعظم من م 
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 اعتمد على أمانته، ق ل له مثل إرمياء: 

]عظيمة    أمانتك"    Great(KJV)"كثيرة 

 (٢٣: ٣)مرا

كل   معك..  وعده  الرب  سي حقق  تأكيد  في وبكل  عد 

 وقته المناسب، ليس قبل، وليس بعد.. 

 وقت لتقوية اإليمان 

وقد يسمح الرب للظروف أن تسوء وللصعوبات أن  

تناسب  يخم لكي يرفع إيمانك إلى مستوى أعلي  تتض

 مع هذه التحديات.. 

بأن    لننظر إلى إبراهيم.. لقد أعطاه الرب وعداً عظيماً 

(.. ٢: ١٢نسله سيكون كنجوم السماء في الكثرة )تك

جسد   كان  اإلنجاب  إ وقتها  على  قادر  غير  براهيم 

 (..٤: ١٦)تك

أن   إلى  انتظر  بل  يحقق وعده،  لم  الرب  صار لكن 

جسد إبراهيم غير قادر م طلقاً على اإلنجاب.. آنذاك  

هللا   "أنا  العظيمة  الكلمات  هذه  وأسمعه  له  تراءى 

 (..١٩، ١: ١٧القدير.. سارة أمرأتك تلد" )تك
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ي عطي إلبراهيم هذا اإلمتياز،   لكي  الرب  انتظر  لقد 

أعظم مست يمتلك  بالقيامة،  وأن  اإليمان  لإليمان..  ى 

الموت من  تخرج  إليمانه  بحياة  الوحي  شهد  لقد   ..

الذي   إبراهيم باهلل[  الموتى  "آمن به ]أي آمن  ي حيي 

ويدعو األشياء غير الموجودة كأنها موجودة.. وإذ لم  

يكن ضعيفاً في اإليمان لم يعتبر جسده وهو قد صار 

ماتاً.. وال بعدم إيمان إرتاب في وعد هللا بل تقوى   م 

 (..٢٠، ١٩، ١٧: ٤باإليمان م عطياً مجداً هلل" )رو

أيها الحبيب، قد ينتظر الرب لتتعقد األمور وتصعب 

المشاكل، لكن ال لتفشل بل لكي ي عطيك إيماناً أعظم..  

 إيماناً ي مجده بوضوح..

 وقت للتنقية 

قد يتأنى الرب في تنفيذ وعد أو أكثر من وعوده إذا  

وجدنا م ستسلمين لخطية ما.. ينتظر حتى يرى فينا  

 ها.. موقفاً واضحاً من

 هو ي حبنا ويهمه قداستنا قبل أي أمر آخر.. 

في وقت انتظارك لتحقيق الوعد، سي حدثك بوضوح  

 عن هذه الخطية.. 
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أحد   • تجاه  عدائى  اتجاه  بداخلك  يكون  فقد 

اإلخوة، ولم تأِت بعد إلى الرب بهذا اإلتجاه  

 لي زيله منك.. 

وقد يكون سبب تأخر الوعد أنك لست أميناً،   •

 المالية أو في أحاديثك مع الناس.. في أمورك  

أو   • خطايا عاطفية  هو وجود  السبب  وربما 

 جنسية ال ت قاومها..

عاملتك لزوجتك   • وقد ي شير الرب إلى سوء م 

 (.. ٧: ٣بط١أو أوالدك )

إنتظار   في  الوعد  تحقيق  توقيت  يكون  فقد  وهكذا 

خطاياك   ترفض  كي  هذه..  مثل  ألمور  حسمك 

 منها.. ضحاً رف بها، وتأخذ موقفاً واوتعت

تذكر ما حدث مع يعقوب.. لقد وعده الرب أن يعيده  

سالماً إلى أرض آبائه.. لكن متى تحقق هذا الوعد؟..  

اآللهة   تماثيل  من  أ سرته  يعقوب  نقى  أن  بعد  أليس 

نفسه من ٤:  ٣٥)تك تخلص هو  أن  بعد  (؟! وأليس 

 (؟!٢٩- ٢٢: ٣٢اعتماده على قوته البشرية )تك
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إلنتظار لنكتشف ما بنا من  قد يسمح الرب بفترات ا

الذات،   على  واعتماد  بشري  وغضب  وتوتر  قلق 

الكذب   بخطايا  الملوثة  البشرية  الطرق  إلى  ولجوء 

ة لهذه الخطايا،  لق والخوف.. ليرينا النتائج السيئوالتم

ولي قنعنا بعدم جدوى طرقنا البشرية اآلثمة.. سينتظر  

الخطايا، م جاهدين  بهذه  الرب حتى نأتي إليه معترفين  

على   كامالً  اتكالنا  يكون  أن  وم صممين  ضدها 

 وعوده، وعلى نعمته الغنية.. 

لتتوقف عن  الفرصة اآلن  الحبيب، إنها  أيها القارئ 

السماوي..   أبيك  القراءة، وتحنى رأسك في حضرة 

ي حررك   أن  منه  وتطلب  الخطايا،  بهذه  له  وتعترف 

 منها..

 سيدي،

 توبني فأتوب.. 

منك  لتكن جلست اآلن آلخذ  معك  ي 

قوة أقف بها ضد هذه الخطايا، فال  

 أعود استلم لها.. 

 بل أقاومها.. وأقاومها.. 
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 إنني أحبك، وأريد أن أخضع لك.. 

حينما تتكلم مع الرب بصراحة وتقول له كل شئ فهو 

 ي نقيك.. 

وقت   في  األحداث  يستخدم  أن  ابليس  سيحاول 

)لو يغربلك  لكي  بالطبع ه٣١:  ٢٢اإلنتظار  ال  (،  و 

ليحرمك   الحنطة..  ليزيل منك  بل  تنقيتك  إلى  يهدف 

ا الرب  من  مع  بالشركة  كالتمتع  الثمينة  متيازاتك 

 واإلمتالء بالسالم والقدرة على الصفح والعطاء. 

ولن  ت بالرب،  مقصده..  مسك  ينال  أن  للعدو  يسمح 

الرب يطمئنك بكلماته العظيمة "حبة ]حنطة واحدة[  

 (.. ٩:٩ال تقع على األرض" )عا 

ونعمته،   حبه  في  الرب،  مبارك  الرب..  مبارك 

لهدف   تماماً  المضاد  للهدف  األحداث  سيستخدم 

 (..١٢: ٣إبليس.. لكي يزيل منك التبن )مت

(، لي خلصك  ٣:٣الرب ي نقيك "كالذهب والفضة" )مال

أ من  كما  خادعة  مظاهر  أو  رياء  أي  سلحتك  من 

ل وكذلك  العاجزة..  خشب  الجسدية  كل  منك  ينزع 

(، األمور التي تخلو من ١٢:  ٣كو١وقش )وعشب  

 قيمة حقيقة.. 
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أن   عظيم،  لهدف  ي نقينا  وهو   .. ي نقينا  بنفسه  الرب 

)يو أكثر  لمجده  ٢:  ١٥يجعلنا مثمرين  ليستخدمنا   ،)

 على نحو أعظم وأعظم.. 

 وقت لتشكيل الوعاء 

ت صنع   حيث  إلى  يذهب  أن  إرميا  من  الرب  طلب 

وه الفخاري  رأي  هناك  الفخار..  يشكل  أوعية  و 

فوق ق رص ي ديره بأصابعه كتلة من الطين موضوعه  

 بقدميه.. 

وسمع إرميا تفسير الرب لما رآه "هوذا كالطين بيد  

 (..٥: ١٨الفخاري.. هكذا أنتم بيدي" )إر

تشكيل  ويعيد  طباعك  الرب  ي هذب  أن  تريد  هل 

شخصيتك إلى األفضل؟ اطلب منه هذا.. قل له: أنا  

من   ككتله  يدك  هو  في  ت ريد..  ما  بي  افعل  الطين، 

الظروف  ق رص  بحكمته  سيدير  المدهش  الفخاري 

بسرعة..  أخرى  ببطء ومرات  المحيطة بك، مرات 

المهارة   الفائقة  أصابعه  من  مباشرة  بتدخالت  ثم 

سي كمل ما تفعله الظروف معك، ليشكلك وعاًء نافعاً  

 لخدمته.. 
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يقع  وما  الوعود،  انتظار  فترات  الرب  يستخدم  قد 

تمر  خاللها من أحداث وما تحمله لك من آالم، وما قد  

به من حروب في تشكيل وعائك إلى وعاء أعظم.. 

بروزات  ليزيل  أحياناً  بأصابعه  عليك  سيضغط 

وفي   والغضب،  واالحتداد  العناد  مثل  فيك  موجودة 

الرقيقة، ل أ خرى سيستخدم أصابعة  يلمس بها  أحيان 

وليمألك   عاناتك  م  من  لي خفف  شديد  بحنان  داخلك 

 بتعزيات الروح..

فترات االنتظار قد يستخدمها الرب ليشكلك تدريجياً  

وفي العمق، ليجعلك وعاًء أعظم من ذي قبل.. وعاًء  

سلساً في انقياده بالروح، قادراً على تمييز األمور..  

م عالقته  في  شعوراً  وأرق  ل طفاً  أكثر  ع  وعاًء 

 اآلخرين..

الرب بنفسه يشكلك لكي يستخدمك، يعمل أواًل فيك  

(.. ما أروع ١٠:  ٢لكي يعمل بك.. "نحن عمله" )أف

إنني عمل  التجارب  لنفسي وسط  أقول  أن  جداً  هذا 

 الرب.. هو يشكلني لكي يستخدمني.. 

، قد ال يتحقق الوعد في الحال، وقد تستمر اآلالم نعم

عظيم، أن الفخاري  بعض الوقت، ألجل هذا السبب ال

 لم ينته بعد من تشكيل الوعاء..   الحكيم
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 سيدي، 

   خزف أنا بين يديك..

 استخدم كل األحداث.. 

والمؤلم  جميعها،   منها،  الُمشجع 

 أيضا .. 

 ..  استخدم الكل لتشكلني وعاء 

 يصلح لخدمتك.. 

 وعاء  يمتلئ بروحك.. 

 يشهد لحبك ولنعمتك.. 

 لكرامة.. وللمجد.. وعاء  ل

 الستيعاب الدروس وقت 

التي تتخلل   القدس األحداث  عادة ما يستخدم الروح 

يحفر على صفحة قلب المؤمن حقائق  وقت االنتظار ل

 حية غالية.. ور

 أخذ داود وعداً من الرب أن يصير ملكاً على شعبه..
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االنتظار  زمن  وفي  الوعد..  تحقيق  داود  وانتظر 

قاٍس.. هرب واختبأ في مغارة..  تعرض الضطهاد 

ما  اج األوقات  هذه  لوال  لكن  عصيبة..  أوقات  تاز 

حقيقة اقتراب هللا الشديد  انغرس في قلبه وبهذا العمق  

 (..٣: ٢٢صم٢ألوالده ومساعدته العجيبه لهم )

وحقيقة نعمته الغنية، أنه يغفر ويصحح الخطأ ويرفع 

الضعف ويسدد كل االحتياجات.. لوال هذه األوقات  

كالماته العظيمة مثل:  لنا  ما استطاع داود أن ي سجل  

ت لذذ نفسي"  "عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك  

ت في وادي ظل الموت ال  (، و"إذا سر١٩:  ٩٤)مز

 (..٤: ٣٢أخاف شراً ألنك أنت معي، )مز

أيها الحبيب، هل تريد أن يستخدمك الرب بقوة؟.. كل  

الذين استخدمهم بقوة كان لديهم االستعداد أن يدخلوا  

وأن   االنتظار  مدرسته  فترات  في  منه  يتعلموا 

 واالختفاء.. 

إلى حياة موسى.. قبل أن يستخدمه الرب في   ا نظر 

في   لي علمه  إلى برية سيناء  قاده  قيادة شعبه عالنية، 

الرعاية وما تتطلبه من   وقت انفترة االنتظار أعظم 

 (..٢إنكار ذات وتحمل وعدم اندفاع )خر
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ى أبناء البعل،  وكذلك إيليا، قبل أن يقوده للقضاء عل

الكامل على   االعتماد  دروس  لي علمه علمياً  به  انفرد 

بالطرق  سواء  احتياج  كل  يسدد  الرب  إن    عنايته.. 

(.. كما أرسله لالختالء  ١٧مل١العادية أو الخارقة )

في بالد صيدون التي يملك عليها أبو إيزابل عدوته 

 اللدودة، لكي ي علمه دروس الشجاعة..

الوع انتظار  وقت  المتحان إن  ثمين  وقت  هو  ود 

الوعاء..   ولتشكيل  النفس  لتنقية  ولتقويته..  اإليمان 

 وهي أيضاً الستيعاب الدروس الثمينة.. 

أو   للتحرير  وعداً  وأعطاك  الرب  إليك  تحدث  هل 

الرب..   "انتظر  معين؟..  احتياج  تسديد  أو  الشفاء 

(.. ١٤:  ٢٧ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب" )مز

لوعد قد تأخر، تذكر كلمات الرب إلى  وإن بدا لك أن ا

حبقوق "إن توانت ]إن بدت متأخرة[ فانتظرها ألنها  

 (.. ٣: ٢ستأتي إتياناً وال تتأخر" )حب

تيقظاً   م  ك ن  والفشل..  بالملل  لإلحساس  تستسلم  ال 

فوقت االنتظار هو وقت للتقوية "أما منتظرو الرب  

 (..٣١: ٤٠قوة" )إشفي جددون 
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بالعبرية   هي  "منتظرو"  كلمة  التي  qâvâh"إن   "

 .. (٣٥)رأينا من قبل أنها تشير إلى االلتصاق واالتحاد

هل تريد أن تتحرر من الضعف في وقت االنتظار،  

هل تريد أن تتجدد قوة؟.. التصق.. انشغل.. سي حررك  

 انشغالك به من الخوف والقلق.. 

وبالوعد..  بالرب،  انشغال  وقت  هو  االنتظار    وقت 

(  ٧  - ٣:  ٢١ولنحذر ما فعله بعض تالميذ الرب )يو

الذين ذهبوا إلى الجليل حيث وعدهم الرب أن ي قابلهم  

عوا إلى  بداًل من أن ينشغلوا بانتظاره رج  هناك، ولكن

 طرقهم القديمة وانشغلوا في صيد السمك!! 

الروحية..   الحرارة  أفقدهم  االنتظار  من  كان هروباً 

أن يصطادوا سمكة لهم    وفشلوا في  واحدة.. وظهر 

الرب ولم يقدروا أن ي ميزوا شكله مع أنه لم يكن بعيداً  

 عنهم، فقد فقدوا الرؤية الروحية.. 

الحبيب، في وقت االنتظار احذر أن ال تنشغل  أيها 

شركتك   تعطل  أمور  في  تنغمس  أن  احذر  بالرب.. 

 ال تفشل وتقفد رؤيتك..  معه.. كن حذراً كي

 .. وأبداً لن تفشل.. .. انشغل بهالرب يحبك جداً 
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 اسلب العدو  - ٧

 

على  المنتصرة  المعارك  وقت  هو  االنتظار  وقت 

مملكة إبليس.. سي حاربنا العدو لكي نثق أنه لن يقدر  

وستزيد  علينا.. لنثق أن المعارك ست زيدنا مجداً وقوة،  

 مملكة إبليس تخبطاً وإنهياراً.. 

انتظر داود تحقيق وعد هللا له بأن يصير ملكاً، وذكر 

حرب طويلة بين  الوحي عن فترة االنتظار "وكانت ال 

داود   وكان  داود  وبيت  الظلمة[  ]قوى  شاول  بيت 

: ٣صم٢يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف" )

١..) 

با السماوي،  أبي  ابنك  أشكرك  سم 

يسوع ألن هذا سيحدث معي، ومع  

 كل من ينتظر وعودك واثقا  فيك.. 

 ستزداد قوة.. وسيضعف العدو.. 

 معارك منتصرة 

 (.. ١٠:١٠إبليس هو أشر سارق )يو
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سي حاول أن ينتهز وقت إنتظارك للوعد ليسرق منك  

 أثمن ما تمتلك.. سالمك وطمأنينتك وثقتك في إلهك.. 

سيبذل إبليس كل جهد لكي ي صيبك بالخوف والقلق،  

وسي حاول جاهداً أن يمأل ذهنك بأفكار تتهم الرب بأنه  

 ال ي بالي بك وأنه غير صادق في وعوده..

األحدا ي حرك  أن  بأن  وسيجتهد  يوحي  إتجاه  في  ث 

فرص تحقيق الوعد تتضاءل مع الوقت.. وربما ينجح  

بكلمات   ليتحدثوا  بك  الم حيطين  إستخدام  ت زيد  في 

 عليك حروب الشك.. 

 كم ي بغضك العدو، وكم يريد أن يحرمك من السالم!! 

 وماذا يفعل له الرب؟ 

في بعض األوقات يمنعه، وأحياناً أ خرى يسمح له..  

 رك شديدة وشرسة!! وقد تكون المعا

لهجمات   أبداً  الرب  يسمح  لن  اطمئن،  القارئ،  أيها 

طلقاً لن يسمح له أن ي حاربك فوق   العدو أن تدمرك.. م 

ين الذي اليدعكم تجربون فوق  طاقتك.. "لكن هللا أم

 (..١٣: ١٠كو١طيعون" )تس ما
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آه، كم هو م عزي جداً أن نعرف أن أمورنا في يد من  

ي حبنا بال حدود.. وأن كل شئ يحدث معنا محسوب  

بدقته البالغة ليكون في النهاية لمنفعتنا.. ما أعظم هذه 

]بما فيها هجمات ابليس[ تعمل  الحقيقة: "كل األشياء  

 (.. ٢٨: ٨معاً للخير للذين ي حبون هللا" )رو

جداً أن ندرك أن "القتال إنما من هللا" كم هو م عزي  

)٢٢:  ٥)أخ للرب"  "الحرب  وأن  : ١٧صم١(، 

٤٧ ..) 

الشعب،   سي حرر  أنه  وعداً  موسى  الرب  أعطى 

والمذله،  وسي خرجه   العبودية  أرض  مصر  من 

وقتاً  وكان  الوعد..  تحقيق  وقت  موسى  وانتظر 

 للحرب.. 

شرسة،   حروباً  إبليس  ي مثل  الذي  فرعون  حاربه 

ف والمكر  استخدم  الدهاء  المتنوعة،  وسائله  يها 

)خر٢٤،  ١١:  ١٠)خر والعنف  والتهديد   )٦:  ٥ - 

ليدفعه  ١١ بنفاذ الصبر  (.. حاول أن ي صيب موسى 

 أن يتصرف بعيداً عن خطة الرب.. 

بكل   الشعب  وراء  يتحرك  فرعون  الرب  وترك 

موسى  ليجعل  هل  لينتصر؟  هل  لكن  مركباته، 
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ت لكي  تماماً،  العكس  على  الفرصة ي خطئ؟..  كون 

 لي غرق فرعون وكل قواته في أعماق البحر.. 

في   ي حاربك  أن  للعدو  الرب  إذا سمح  الحبيب،  أيها 

فترة انتظارك للوعد، فالهدف ليس إضعافك أنت بل  

 إضعاف العدو، وسحقه تحت قدميك.. 

با له من وعد!! "إله السالم سيسحق الشيطان تحت  

 (.. ٢٠: ١٦أرجلكم سريعاً" )رو

من   له  العويا  مع  المعارك  إلنهاكه، عد!!  هي  دو 

ل مملكته،  أمتعته..  إلضعاف  لسلب  وأيضاً  سحقه.. 

 ليتحول مجهوده لمنفعتنا.. هللويا.. هللويا.. 

 مجهود العدو لنا 

عن   فقال  يفنه  بن  كالب  اإليمان  رجل  فَِهَم  هكذا 

بزنا" )عد (، ٩:  ١٤معاركه مع بني عناق: "ألنهم خ 

معهم   بحربه  أنه  )انظر  أي  وسيتقوى  سيتغذى 

 (.. ١٤: ٧٤مزمور 

بر ما حدث مع  لنثق أننا في حروبنا مع العدو سنخت

و وجاد  رأوبين  مع  أسباط  قتالهم  في  منسى 

 (..٢٢: ٥أخ١)  "الهاجريين... لقد "سكنوا مكانهم
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معك،   سيحدث  ما  هذا  األعداء..  مكان  سكنوا  لقد 

األمور التي فعلها العدو ستصير لخيرك، والزديادك  

العدو أرضه وستكسبها أنت..    في البركة.. سيخسر 

 أي مجد هذا!! 

 ؟ بكيف نحار

 هامان جداً لالنتصار: مران أ

بكلمات   • نفسك  إلى  تحدث 

 اإليمان..

 رد العدو بسيف الروح..  •

 تحدث إلى نفسك 

عن تحدث أكثر إلى نفسك  حينما تشتد عليك المعارك  

أمانة الرب، ذكرها بكل ما فعله معك من قبل.. هذا 

ي قوي إيمانك، ويجعلك أكثر قدرة على الصمود أمام  

 هجمات العدو.. 

إبليس   عليه  هجم  حينما  فعل  ماذا  داود..  إلى  انظر 

لقد   العنيفة؟..  أبشالوم  ثورة  م ستغالً  شرسة  بهجمة 

إلى نفسه بكلمات تبني إيمانه وتقضي على أي  تحدث  
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أفكار شك حاول العدو أن يجعلها تستقر في ذهنه.. 

 إلى نفسه قائالً: اسمعه معي وهو يتحدث 

 "إنما هلل انتظري يا نفسي.. 

 إنما هو صخرتي وخالصي ملجأي فال أتزعزع.. 

على هللا خالصي ومجدي صخرة قوتي محتماي في  

 ( ٧- ٥: ٦٢)مز هللا"

انة  تأمل كم يمتلئ حديثه إلى نفسه بكلمات الثقة في أم

الرب، وفي تدخله المؤكد.. انظر كيف يتحول لنفسه  

عن  نفسه  إلى  يتحدث  كيف  انظر  أتزعزع"..  "فال 

 المجد وهو في قلب الخطر!! 

على  تركز  يجعلك  أن  العدو  سي حاول  القارئ،  أيها 

العيان.. ال تطعه أبداً.. إن نظرت إلى الظروف مرة، 

  انظر إلى الوعود ألف مرة.. تحدث بها إلى نفسك.. 

في   ثباتك  ومن  طمأنينتك  من  ستزيد  بعمق،  تأملها 

 القتال..
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 رد العدو بسيف الروح 

ي حدثنا   في اإلصحاح السادس من الرسالة إلى أفسس

الرسول بولس عن هذا الجزء الهام من السالح الذي  

 نستخدمه مع العدو.. 

 (١٧: ٦"خذوا سيف الروح الذي هو كلمة هللا" )أف

 إنه السيف.. إنه الكلمة.. 

(.. سيف يطعن في ١٢: ٤وهو سيف ذو حدين )عب

 كل اتجاه.. 

  máchairaوكلمة سيف هي ترجمة للكلمة اليونانية  

"άμγɑǫɩa" (٣٩)ومعناها سيف قصير أو خنجر .. 

لإللتحام   ي ستخدم  إنه  الطول؟..  السيف صغير  لماذا 

المباشر مع العدو عن قرب.. الروح القدس ي شجعنا  

أال نخاف من إبليس، فهو أضعف منا.. الروح القدس  

وأن بشجاعة  منه  نقترب  أن  معه    ي شجعنا  نتعامل 

بالغة   خارقة  طعنات  نطعنه  أن  الروح..  بخنجر 

 األذى، ونفعل مثل إهود رجل هللا في القديم.. 
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الذي   الملك  به عجلون  وطعن  قصيراً  سيفاً  استخدم 

كان سميناً جداً.. لقد غرس سيفه في شحم بطن هذا  

 (.. ٢٢- ١٥: ٣الملك الشرير )قض 

إبليس. طاقة  عن  يتحدث  الشحم  رمز!!  من  له  .  يا 

لكي   الروح  خنجر  الكلمة  تستخدم  أن  يريدك  الرب 

 تهدر به طاقة العدو، وتجعلها كال شئ.. 

هل  الوعود؟  في  تشكك  بأفكار  العدو  يهاجمك  هل 

هيا أعلن له  ..  ي حاول أن يوهمك بأنك تتبع السراب؟

اعلن الروح    الكلمة،  بخنجر  تطعنه  أنت  الوعد..  له 

 وفي كل اتجاه.. أنت تؤذيه أشد األذى.. 

هل ي حاول أن يضع في ذهنك أي فكرة ت شكك تحقيق  

وعود الكلمة؟.. اصرخ فيه م ردداً آية مناسبة أو أكثر  

يسوع..   الرب  مثل  وافعل  لك،  يقوله  لما  ٌمضاده 

رف  اسمعه اآلية مسبوقة بهذه الكلمة العظيمة التي يع

)مت "مكتوب"  كلمة  إنها  جيداً..  عليه  :  ٤سلطانها 

٤،٦،١٠..) 

 وقد ي عاود العدو الهجوم، فهذه طبيعته.. 

خنجر   السالح..  وبنفس  المعركة،  في  اثبت  اثبت.. 

 الروح.. 
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فرصة  هذه  تطعنه..  إنها  الكلمة..  منك  يسمع  دعه 

 وإهدار طاقته..  جديدة إلضعافه

ي ش القدس  الروح  هو  ها  وتشجع..  بهذه  تشدد  جعك 

الرؤيا: "وهم   لنا في سفر  الم سجلة  الذهبية  الكلمات 

]أي المؤمنون[ غلبوه ]إبليس[ بدم الخروف وبكلمة  

( لماذا، كلمة شهادتهم وليس  ١١:  ١٢)رؤ  شهادتهم"

هللا..   كلمة  تعني  بالمفرد  الكلمة  شهادتهم..  كلمات 

هللويا، لن نغلب العدو بكلماتنا الخاصة، بل بالكلمة..  

 ها بكلمة "مكتوب".. سبقتالتي  باآليات

تنقض   التي  بالوعود  بالكلمة،  إبليس  أمام  اشهد 

 بكل تأكيد ستغلبه، وست صيبه باألذى..يبه.. أكاذ

  ارفع صوتك اآلن وق ل: أنا غالب إبليس بدم يسوع..أنا 

غالب إبليس بالوعد الذي أعطاه لي الرب.. أنا غالب  

 في المسيح يسوع..

أن كلمة هللا هي سيف   الهامة  الحقيقة  تنس هذه  وال 

]خنجر[ الروح القدس، فعندما ترد على قوات الظلمة  

لكي   خنجره  للروح  ت عطي  فأنت  بفمك  تنطقها  بآية 

 يطعنها به.. 
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تنط  آية  كل  سيمسح  القدس  لمهاجمالروح  بها  ة  ق 

 العدو.. سيمسحها بمسحة قوة تؤذيه جداً.. 

فباستم في  وهكذا،  العدو  سيزداد  المعارك  رار 

القوة بسبب شركة   العج ز.. هللويا، ستزداد أنت في 

 الروح القدس معك في القتال..

 قصة 

شخص يحيا مع الرب، عانى لسنوات من عالقتة مع  

زوجته.. صلى باهتمام من أجل هذا األمر.. أعطاه 

وع ستصير  الرب  بأنها  كلمته  من  "معينة"  داً  له 

( و"كرمة  ١٨:  ٥( و"ينبوعاً مباركاً" )أم١٨:  ٢)تك

 (.. ٣: ١٢٨مثمرة" )مز

قضي وقتاً منتظماً مع الرب، يترك نفسه لنوره  يبدأ  

هته أي عائق جلي ظهر له أخطاءه.. أصر أن ي زيل من  

 أمام تحقيق الوعد.. 

الر نور  واالحتداد في  اإلدانه  بخطايا  اعترف    ب 

 ونقص اهتمامه بزوجته.. 

وبصورة  زادت  بل  تتوقف،  لم  المشاكل  أن  إال 

 مزعجة.. 
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 فَِهَم أنه هجوم من العدو، ي ريد أن ي فقده األمل..

 دََخَل المعركة..

 استخدم خنجر الروح.. 

انتهر العدو وقاومه    كلما حدث شئ مزعج مع زوحته

 شاهداً أمامه بكلمات الكتاب التي وعده بها الرب.. 

قوة   أخذت  فشيئاً  وشيئاً  تدريجياً،  يرتفع  إيمانه  بدأ 

 العدو تجاهه في التضاؤل.. 

ينهزم.. صارت عالقته   فاإليمان ال  الوعد..  وتحقق 

الوحدة   تحيا  أ سرة  هللا..  قصد  بحسب  زوجته  مع 

 والحب وتتمتع بالبركة..

أجل  أ من  السماوي،  أبي  شكرك 

الحية   كلمتك  الروح،  سيف 

 الفعالة.. 

وإلبليس   االنتصار،  لنا  به  ألن 

الهزيمة.. به لنا المجد واالرتفاع،  

 ولعدونا الخزي والهوان.. 
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ستتحقق،   وعودك  ألن  أشكرك 

 وألننا سنزداد في القوة.. 

 فالدم الثمين يحمينا.. 

 وروحك القدوس يعمل فينا.. 

المسيح أعظم من  نشكرك ألننا في  

 منتصرين.. 

 الهجمات غير العادية 

في وقت انتظار الوعود، قد يسمح الرب بأن تتعرض  

إلى هجمات شرسة من العدو، غير عادية في الكم أو  

أو   كثفة  م  أو  متوقعة  غير  تكون  فقد  الكيف.. 

متالحقة.. ولكن عادة ال تستمر هذه الهجمات تتابعة  م  

 فترات محدودة منه فقط.. طوال وقت االنتظار بل 

وهو  وللرب   المعارك،  هذه  في  اجتيازنا  من  قصد 

 ي حبنا ولن يسمح لنا أن ندخل في قتال ليس لمنفعتنا.. 

لنثق كل الثقة في أمانته وصالحه.. لنثق أنه سي حول  

 كل مجهود إبليس ليصير لفائدتنا.. 

 سنسلب العدو.. وسيتحول مجهوده لفائدتنا.. 
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متوقعة.. أشخاص أو ر  قد تأتي من أبواب غي •

أماكن أو مناسبات ال يخطر على ذهنك أن  

 يستخدمها العدو.. 

هذا ما حدث مع آسا.. لقد فاجأه جيش قوامه  

مليون جندي قَد َم عليه من مكان غير متوقع، 

 (.. ١٤أي٢من الحبشة في أقصى الجنوب )

عبر   • كثفة  م  بطريقة  الهجمات  تأتي  وقد 

خالل   من  أو  متنوعة  شخصيات  أحداث 

 مختلفة، تجتمع معاً في وقت واحد.. 

هذا ما جرى مع يهوشافاط إذ هاجمته ثالثة  

 قوية في آن واحد..  جيوش

متالحقة.. نهاراً وليالً، وال ت عطيك  وقد تأتي  •

 فرصة للراحة..

في  وهو  الرسول  بولس  له  تعرض  ما  هذا 

كالوحوش   أعداؤه  عليه  قام  أفسس..  مدينة 

ي هددو ظلوا  قتله،  متتالية  يريدون  أياماً  نه 

في  ٣٠:  ١٥كو١) أمله  يضعف  لكي   )

لنا بنفسه هذه الحرب قائالً:   الحياة.. يصف 

 (..٨: ١كو٢"أننا تثقلنا جداً فوق الطاقة" )
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 الهدف 

في حبه العجيب وحكمته الفائقة يسمح الرب لك أن  

تتعلم   أن  وهو  جداً  سام  لهدف  المعارك  هذه  تدخل 

كاملها  بعملياً أنك ال شئ في ذاتك.. وأن النصرة هي  

 منه..

آسا حقيقة   • المتوقع عرف  الهجوم غير  أمام 

تأ ذاته..  في  قوة  بال  أنه  معي نفسه    مل 

أن   عندك  فرقاً  ليس  الرب  "أيها  صالته: 

لهم   ليس  ومن  العدد[  ]في  الكثيرين  تساعد 

 (١١: ١٤أي٢قوة ]أي مثلي[" )

الم • الهجوم  أمام  أدرك  أنه  ويهوشافاط  كثف 

إناء خزفي ضعيف جداً في ذاته.. لقد صلى  

هو أيضاً قائالً: "ليس فينا قوة.. ونحن ال نعلم  

 (١٢: ٢٠أي٢ماذا نعمل" )

أما • أفسس  وبولس  في  المتواصل  الهجوم  م 

بر عن تخليه عن ذاته فقال: "كان لنا في  ع

أنفسنا حكم الموت لكي ال نكون متكلين على  

األموات"   يقيم  الذي  هللا  على  بل  أنفسنا 

 (١:٩كو٢)
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هذه   تواجه  أن  الرب  لك  سمح  إذا  الحبيب،  أيها 

عن  الكثير  يعلمك  لكي  فهذا  العادية  غير  الهجمات 

فتفه الذاتي،  النعمة،  ضعفك  إلى  حاجتك  اختبارياً  م 

 وتتعلم أن تكتفي بها.. 

متتالية..   أو  أو مكثفة  تكون متوقعة  قد  هي هجمات 

نعم، ولكنها في قصد الرب أمواج ت لقيك عليه، صخر  

لتفقد اعتمادك على ذاتك تماماً ولتعتمد عليه  الدهور..  

 بالكامل.. 

ها هو آسا بعد أن أدرك ضعفه نسمعه يقول  •

الجيش  لرب:  ل هذا  على  قدمنا  "باسمك 

]المليون[ أيها الرب أنت إلهنا.. ال يقو عليك  

 (..١١: ١٤أي٢إنسان" )

ويهوشافاط مثله ينادي الرب قائالً: "نحوك   •

"آمنوا   جيشه  إلى  نداءه  يوجه  ثم  أعيننا" 

 (.. ١٢،٢٠: ٢٠أي٢بالرب إلهكم فتأمنوا" )

وبولس في ضعفه اتجه لالتكال على النعمة   •

لى اإلله الذي يصنع المعجزات..  الغنية.. ع

"كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي ال نكون 

متكلين على أنفسنا بل على هللا الذي يقيم من  



 

 194 

(.. وكم كان رائعاً وهو  ٩:  ١كو٢األموات" )

قيمة  يدرك  أن  الغنية  النعمة  على  يعتمد 

لهم   كتب  فقد  أجله..  من  المؤمنين  صلوات 

أ "وأنتم  قائالً:  انتصاره  ]كنتم[  بعد  يضاً 

 (..١١: ١كو٢بالصالة" ) مساعدون

 الرب يعطي انتصارات مجيدة 

بظروفك   يتعلق  كلمته  من  وعداً  الرب  أعطاك  هل 

إبليس   وترى  انتظار،  فترة  في  أنت  هل  الحالية؟.. 

يحاربك بضراوة؟.. هل ترى أن ما حولك يتحرك في 

باأللم  إصابتك  اتجاه   تشعر  هل  واليأس؟..  باإلحباط 

هي الحرب الشرسة التي أحدثك عنها.. إنها  هذه    ؟..

كم أنت ضعيف إلى أقصى حد في   أواًل لتدرك عمليا

اعتمادك   في  هي  قوتك  أن  ثانياً  ولتدرك  ذاتك.. 

 المطلق على أمانة الرب وعلى نعمته.. 

انظر  ،  الحبيبأيها   معك..  فالرب  قلبك  يضعف  ال 

ما    الرسول بطرس يطمئننا قائالً: "إله كل نعمة.. بعد 

ويثبتكم   يكملكم  هو  قصيرة[  ]لمدة  يسيراً  تألمتم 

 (..١٠: ٥بط١ويقويكم ويمكنكم" )

الرب   يثبتني،  الرب  يكملني،  الرب  بإيمان:  لنقل 

 يقويني، الرب يمكنني.. 
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ولنستمر في القتال مع العدو..لنستمر في إنتهاره باسم  

يسوع، وبإعالن الوعود له مرة ومرات.. سيضعف  

و وستنتصر..  عظيماً،  أمامك،  انتصارك  سيكون 

للمعارك   نتيجة  دائما  هي  العظيمة  فاالنتصارات 

 العظيمة..

ستسلب العدو، وسيتحول إلى خيرك كل الجهد الذي  

 بذله لتدميرك.. 

هذا   • هزم  لقد  أخرى..  مرة  آسا  إلى  انظر 

المليون، النتيجة؟..      الجيش  كانت  وماذا 

جداً   كثيرة  غنيمة  وجنوده[  ]آسا  "حملوا 

غنماً  )وساقوا  وجمااًل"  كثيراً  : ١٤أي٢ 

 (.. لقد تحولت ثروة األعداء إليهم.. ١٣،١٥

الرب   • حسم  لقد  يهوشافاط؟..  عن  وماذا 

معاركه مع الجيوش الثالثة لصالحة، وربح  

أخذوها   بكثرة..  ثمينه  "أمتعه  الشعب 

يقدروا   لم  حتى  يحملوها،  ألنفسهم  أن 

إلى ٢٥:  ٢٠أي٢) العدو  هجوم  آل  لقد   ..)

 اغتنائهم.. 
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في    نياً غنعم هجمات العدو الشرسة ستجعلك  

 اإليمان، غنياً في البركات..

وبولس الرسول خرج من هذه الحرب حامالً   •

وهو   معي  اسمعه  للكرازة..  مضاعفة  قوة 

الرأفة وإله   أبو  يسبح هللا قائالً: "مبارك هللا 

كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى  

كل ضيقة   في  هم  الذين  نعزي  أن  نستطيع 

هللا"   من  بها  نحن  نتعزى  التي  بالتعزية 

 ( ٤، ١:٣كو٢)

الع  • آل هجوم  أكثر  لقد  بولس  تقوية  إلى  دو 

منها   يقدم  التي  التعزيات  من  وزاد  وأكثر، 

 للمتضايقين..

 ●●●● 

 أيها الحبيب، 

بإمكانك أن تحول فترات الحرب الشديدة إلى أوقات  

 ثمينة النتظار تحقيق الوعود..

 انشغل بالرب.. 
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حول عينيك وبإصرار عن العيان الذي يأتي بالخوف  

 والقلق.. 

 لتثبته على الملك.. على الرب يسوع..حول نظرك 

إلي ومكمله" ا نظر  اإليمان  ]مصدر[  "رئيس  هو  ه 

 (.. ٢: ١٢)عب

 ا نظر إليه.. ركز النظر فيه.. 

 لن يجعلك تخزى.. سيكمل إيمانك.. 

الليل"   في  ]التسبيح[  األغاني  "مؤتى  أنه  تنس  ال 

 (..١٠: ٣٥)أي

 سيعطيك القدرة أن تسبح في األوقات العصيبة.. 

 ك التسبيح الذي يزلزل مملكة إبليس.. سيعطي 

 وستحقق الوعود.. 

 وستسلب العدو.. 

 وكل ما فعله ضدك سيتحول لخيرك ومنفعتك..  

وستتعلم في الحرب دروساً جديدة لفائدتك ولفائدة من 

 تخدمهم.. 
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 ستزداد قوتك وسيرتفع إيمانك.. 

الرب يحبك، سيقودك لترى الوعود محققة سائراً بك  

 من مجد إلى مجد.. 
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 ستخدم فمك ا - ٨

 

 هل تعاني من هزيمة ما؟

نجاحك   وتعوق  السالم،  من  تحرمك  أمور  ثمة  هل 

 وسعادتك؟ 

تعلن   أن  الهامة:  الخطوة  هذه  إلى  األول  احتياجك 

هذه  تواجه  أن  وعزمك  للهزيمة  رفضك  لنفسك 

 األمور حتى تنتصر عليها.. 

كانت   أياً  باإليمان..  تواجهها  أن  قراراً  اآلن  اتخذ 

المشكلة، وعد الرب لك باالنتصار.. قصده الثابت أن  

)في الكامل  بالسالم  المجيد  ٧:  ٤تمتلئ  والفرح   )

( تسير "من ٢يو  ٣(، وأن تكون ناجحاً )٨:  ١بط١)

 (..١٨: ٣كو٢مجد إلى مجد" )

 ارفض الهزيمة..ارفض الفشل.. 

قرر ان تكون منتصراً.. أن تحيا ناجحاً، فهكذا تصير  

 لحة.. في مشيئة الرب الصا
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ي عين   الذي  رفيقك  فهو  سيساعدك،  القدس  الروح 

)رو إلى  ٢٦:  ٨ضعفك  اطلب إرشاده.. سيقودك   ..)

 وعود الكلمة التي تناسب مشكلتك.. 

أنها   واثقاً  انتظر  بها..  انشغل  الوعود..  بهذه  تمسك 

 ستتحقق.. 

ستنتصر وستنجح، ألن الرب المحب يريدك منتصراً  

 وناجحاً.. 

الفصول   هذا حدثتك  ويأتي  ذلك..  كل  عن  السابقة 

اإليمان  موضوع  في  هاماً  جانباً  لي ضيف  الفصل 

يتعلق باستخدام الفم.. فللفم دور فعال جداً في معارك 

 اإليمان..

 إقرأ هذه اآليات وست درك معي هذه الحقيقة.. 

 ( ١٠: ١٠"الفم يعترف.. للخالص" )رو •

أن   • البوق  الشعب صوت  "وكان حين سمع 

اً عظيماً فسقط السور في الشعب هتف هتاف

 ( ٢٠: ٦مكانه" )يش

"الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل   •

بل   قلبه  في  يشك  وال  البحر  في  وانطرح 
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يكون  قال  فمهما  يكون  يقوله  ما  أن  يؤمن 

 ( ٢٣: ١١لكم" )مر

لكنتم   الخردل  إيمان مثل حبة  لكم  "لو كان 

في   وانغرسي  انقلعي  الجميزة  لهذه  تقولون 

 (٦: ١٧طيعكم" )لوالبحر فت  

 إنها آيات ذهبية تبوح لنا بحقائق عظيمة تتعلق بالفم.. 

 اعتراف الفم يأتي لنا بالخالص.. .1

هل تريد أن تتخلص من ضيقة ما؟.. هذا هو  

لك   أن  بفمك  تعترف  ثم  تؤمن  أن  الشرط، 

 خالصاً منها.. 

 هتاف الفم ي سقط األسوار..  .2

امتالكك   تعوق  أسوار  للوعود؟.. هل هناك 

تعلم أن تهتف بفمك.. اهتف مسبحاً الرب..  

 تسبيح اإليمان ي سقط األسوار.. 

 الجبال وتقلع األشجار..قل الفم تنأوامر  .3

ق ل للجبال أن تنتقل.. ق ل لألشجار أن تنقلع..  

تتحرك   أن  البركة  تعوق  التي  للحواجز  ق ل 
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كابن هلل.. من أمامك.. تحدث إليها بسلطانك  

 وامر اإليمان، وستزول..لن تصمد أمام أ

 الرب يريد لفمك أن يتكلم بكلمات اإليمان.. 

 أن يعترف.. •

 أن يهتف.. •

 وأن يأمر بسلطان..  •

الحياة   المنتصرة،  اإليمان  لحياة  أساسية  أمور  ثالثة 

التي تسخر من الظروف، وتستخف بمملكة الظلمة،  

 وترى أعمال الرب المدهشة.. 

 أبي السماوي.. 

لموسى "أنا  في القديم قلت  

)خر فمك"  مع  : ٤أكون 

١٥ ..) 

لي   تقول  أنت  تأكيد  وبكل 

 ذات العبارة.. 

إني أ سلمك فمي، واثقاً أنك  

 ستكون معه..
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وليهتف،   ليعترف، 

 وليأمر..

أنت..   تريده  كما  وليكون 

 فما يعلن كلمات اإليمان.. 

 سيدي.. 

المسه،   اآلن..  فمي  المس 

 ليتنقى من ألفاظ الشك.. 

اإل  بعبارات  يمان  ولينطق 

 أكثر من ذي قبل..

لينطق   فمي  المس  نعم، 

التي   اإليمان  بعبارات 

 ترعب إبليس.. 

 وتصنع العجائب.. 

العظيم..   اإلسم  هذا  اطلب 

ومات   أحبني  من  اسم 

 ألجلي.. اسم ربي يسوع..



 

 204 

 أوال : اعتراف الفم 

تؤكد لنا كلمة هللا الحية ضرورة م صاحبة كالم الفم  

النبي   داود  القلب..  مزاميره:  إليمان  أحد  في  يقول 

(، ويأتي الرسول  ١٠:  ١١٦"آمنت لذلك تكلمت" )مز

في العهد الجديد ويردد نفس ما قاله داود: "فإذ  بولس  

لذلك   آمنت  المكتوب  حسب  عينه  اإليمان  روح  لنا 

: ٤كو٢تكلمت. نحن أيضاً نؤمن ولذلك نتكلم أيضاً" )

١٣ ..) 

روح  مؤمن[  لكل  ]أي  لنا  إن  مجيد..  إعالن  هذا 

لسنا   اإليمان..  بطل  لداود  كان  الذي  عينه  اإليمان 

للشك والخوف، لقد دعانا الرب لنكون "أهل اإليمان"  

من  ١٠:  ٦)غال "مقداراً  منا  واحد  لكل  وقََسَم   ،)

 (..١٤: ١٠كو٢( لكي ينمو )٣: ١٢اإليمان" )رو

لست   "أنا  مرتفع:  بصوت  اآلن  ردد  القارئ،  أيها 

مفدي بالدم، أنا    للشك، لست للخوف.. أنا ابن لآلب،

روح  عينه،  اإليمان  روح  لي  اإليمان..  أهل  من 

أؤمن   أن  لي  وبولس..  لداود  كان  الذي  اإليمان 

 وأتكلم.. أؤمن بقلبي وأتكلم بفمي".. 

من   العاشر  اإلصحاح  من  اآليات  هذه  أيضاً  أقرأ 

 رسالة رومية: 
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 "إن اعترفت بفمك.. وآمنت بقلبك"  •

• ( يعترف"  والفم  يؤمن..   ٩  :١٠رو"القلب 

،١٠) 

في اآلية األولى ي ذكر إعتراف الفم قبل إيمان القلب..  

وفي الثانية نرى العكس، يأتي إيمان القلب أواًل.. هذا  

غنى  وال  األهمية،  متساويا  أمران  أنهما  يعني 

القدر   ألحداهما عن اآلخر.. كالهما الزمان وبنفس 

 لتحقيق الوعود..

 تمسك باالعتراف.. 

قائلة:   اإلعتراف  تحثنا على  العبرانيين  إلى  الرسالة 

"فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السموات يسوع  

: ٤ابن هللا فلنتمسك باإلقرار ]أي باإلعتراف[" )عب

١٤ ) 

اليونانية   للكلمة  ترجمة  هي  اعتراف  كلمة  إن 

homologia  والتي تأتي من الفعل ،homologeo  

ني "نفس الشئ  ويع  ”homou“وهو فعل من شقين  

the same "و "lego  ويعني "يتكلم".. فتكون كلمة "

الذي   الشئ  نفس  تقول  أن  الحرفي  معناها  اعتراف 

 ..(٣٧)يقوله شخص آخر
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لنتمسك باالعتراف.. أي لنقل دائماً نفس الشئ الذي  

 يقوله الرب في كلمته.. 

ستكون  كيف  ما،  خطراً  تواجه  أنك  هب  كمثال، 

ك  فمك  من  ستخرج  هل  عن كلماتك؟  ت عبر  لمات 

والعجز   لقد  الخوف  مثالً:  ستقول  هل  والفشل؟.. 

كبرى،   لكارثة  إنها  مؤكدة،  باتت  الخسارة  انتهيت، 

 فرص النجاة تكاد تكون منعدمة؟..

 كلمات كهذه تقف ضد ما يقوله الرب في كلمته.. 

لك  إن  يقول  فالرب  اإليمان،  االعتراف.. ضد  ضد 

يحفظك من كل (، وإنه  ٩١نجاة من الخطر )مزمور

(، وإن كل األشياء تعمل معاً لخيرك ٧:  ١٢١شر )مز

 (.. ٢٨: ٨)رو

اإلعتراف هو أن تقول نفس ما يقوله الرب، فتخرج  

ل   من فمك كلمات كهذه: "أنا محمي.. أنا أثق في تدخ 

متأكد   ي نجيني..  أنه  متأكد  يحفظني..  أنه  أثق  إلهي.. 

بي..  يعتني  أنه  أثق  لخيري..  شئ  كل  سي حول    أنه 

 يرسل مالئكة خاصة لحمايتي".. 

واالضطهاد..  وسط  في  وهو  بولس  الرسول  تأمل 

كيف كانت كلماته؟.. هل قال إن كرازته ستضعف أو  



 

 207 

إن ثمره سينق ص؟ كال.. بل كان ينطق دائماً بكلمات  

)في شئ"  في  أ خزى  ال  "إني  (،  ٢٠:  ١اإليمان: 

 ..(١٨: ٤تي٢"سينقذني الرب من كل عمل ردئ" )

فيها من اضطهادات[ قد آلت أكثر إلى   "أموري ]بما

 (..١٢: ١تقدم اإلنجيل" )في

ج الرب باعترافنا   نُبهِّ

إذا   أحاسيسي[  ]أي  كليتاي  "تبتهج  لنا:  يقول  هو 

 (١٦: ٢٣تكلمت شفتاك بالمستقيمات" )أم

مختلف   وفي  الحسن،  باالعتراف  نتمسك  حينما 

ظروفنا نقول نفس ما يقوله الرب في كلمته، فنحن  

 نتكلم بالمستقيمات.. إننا ن بهج قلب الرب.. 

 أيها الحبيب، هل ت ريد أن ت بهج قلب سيدك؟.. 

ال تسمح بأي كلمات تخرج من فمك تعارض وعوده 

بالمستقيمات،   دائماً  كتابه.. تكلم  لك في  التي سجلها 

حدث   في  وإن  وفشلت  وقت  اذهب في  األمر،  هذا 

ن ي طهر لسانك  سريعاً إليه معترفاً بخطيتك طالباً منه أ

 بالدم الثمين.. 
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 لالعتراف قوة جبارة 

يقول سفر األمثال: "اإلنسان يشبع من ثمر فمه" )أم  

خيراً" ١٤:  ١٢ اإلنسان  يأكل  فمه  ثمر  "ومن   ،)

(.. ٢٠:  ١٨شفتيه يشبع" )أم(، "ومن غلة  ٢:  ١٣)أم

للكلمة  هذه   التي تخضع  اآليات تؤكد أن كلمات الفم 

لها قوة اإلثمار، فهي تعود  وتتفق معها هي بذار حية 

إلينا بما ي شبعنا.. وتقول آية أخرى من سفر األمثال 

(.. أو حسب  ٤:  ١٥إن "هدوء اللسان شجرة حياة" )أم

شجرة   بالشفاء  يأتي  الذي  "اللسان  أخرى  ترجمات 

(، و"اللسان السليم ينعش كشجرة حياة"  NIVحياة" )

التي تخضع   اللسان  فلكلمات  الحياة[..  لكلمة  ]كتاب 

ن يقولها عن إيمان وكذلك من  هللا قوة تشفي وت نعش م

 يستمع إليها برغبة واهتمام.. 

حياة"   ينبوع  الصديق  "فم  أن  أيضاً  الكلمة  وتؤكد 

: ١٥(، و"لإلنسان فرح بجواب فمه" )أم١١: ١٠)أم

(، فهل نجعل لساننا ينطق خاضعاً للكلمة ومعترفاً  ٢٣

 رح مع كلماته؟ بما فيها من وعود فتنساب الحياة والف

آه، أية قوة في كلمات اللسان، تقول الكلمة في عبارة  

 وجيزة وشاملة في نفس الوقت: 

 (٢١: ١٨"الموت والحياة في يد اللسان" )أم
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أو  بالعيان  انقاد  فإذا  نعم  يده..  في  والحياة    الموت 

قاله   ما  ت خالف  انهزامية  بعبارات  ونطق  المشاعر 

و لنا  بالموت  نطق  كلمته،  في  يسمعنا..  الرب  لمن 

هذه   والقلق،  والخوف  الشك  من  ستزيد  كلماته 

النفس   صحة  تدمر  التي  المميته  األحاسيس 

م ستخفاً   م هاجمتنا  أكثر على  العدو  والجسد..وتشجع 

 بنا.. 

قاله الرب في كلمته من   بما  اللسان  اعترف  أن  أما 

وعود، فقد نطق بالحياة لنا ولمن ي نصت إلينا.. كلماته  

يبة وحسنة ت قوينا وتقوي من يسمعنا  ستنطق بأخبار ط

مكتوب   الجسد،  في  أيضاً  بل  فقط  النفس  في  ليس 

(.. وايضاً  ٣٠:  ١٥"الخبر الطيب يسمن العظام" )أم

)أم للعظام"  وشفاء  للنفس  حلو  الحسن  :  ١٦"الكالم 

٢٤ ..) 

ت رى هل أدركت هذه القوة الكامنة في لسانك؟.. وهل 

تقوله لما  طبقاً  تتكلم  أن  حريصاً  الكلمة؟..    صرت 

الرسول بطرس يقول لنا: "إن كان يتكلم أحد فكأقوال  

 (١١: ٤بط١هللا" )

 أيها الحبيب، إنه الوقت اآلن لنمتحن كلماتنا.. 
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 هل تتفق أم تتعارض مع ما تقوله الكلمة؟ 

هل هي كلمات ت فرح قلب الرب أم ت حزنه؟ هل تقوي  

 إيماننا أم ت ضعفه؟ 

 من اإلعياء؟ هل ت سمن العظام أم تأتي بالمزيد 

 لنمتحن كلماتنا.. هل تحمل الحياة أم الموت؟ 

 هل تقول كلماتنا نفس ما يقوله الرب عنا؟

  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢معي إلى سفر العدد األصحاحات  تعال  

أوالده  عن  الرب  يقوله  ما  هللا  كلمة  من  لنعرف 

 المؤمنين به.. 

كانت له   األصحاحات ت حدثنا عن شخص اسمه بلعام

(، وكان  ١:  ٢٤عالقة وطيدة باألرواح الشريرة )عد

 يستخدمها في إطالق اللعنات على الناس.. 

لقد ذهب إليه باالق ملك موآب طالباً منه إيذاء شعب  

 هللا بأن ينطق بلعنات عليهم.. 

مبارك الرب، لم يدع بلعام يلعن الشعب بل أجبره أن  

 ينطق بكلمات البركة عوضاً عن اللعنه.. 
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التيو الرب  كلمات  الكلمات،  هذه  خالل  أجبر    من 

امتيازات سامية قالها    بلعام على نطقها، نرى أربعة

 الرب عن شعبه..

 أنهم أبرار  •

 لهم حماية  •

 مباركون  •

 ومنتصرون  •

 نحن أبرار

كلمات عظيمة جداً التي نطق بها الرب على فم بلعام  

 بشأن البر.. 

رأى تعباً  "لم يبصر ]أي الرب[ إثماً في يعقوب، وال  

 (٢١: ٢٣في إسرائيل" )عد (٣٨)]خطأ[

كيف لم يبصر أي أثم أو خطأ؟.. ألم يكن للشعب آثام  

 وأخطاء؟ 

التي تشير   الذبائح  دماء  لهم أيضاً  نعم، ولكن كانت 

تخفي   الدماء  هذه  لهم  كانت  الثمين..  يسوع  دم  إلى 

 آثامهم وتحجب خطاياهم.. 
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الحبيب.. إن كنت مؤمناً مولوداً من ف وق، فاهلل  أيها 

بال   ت حسب  المسيح  في  أنك  كلمته  في  عنك  يقول 

)إش البر  ثياب  ترتدي  ولك  ١٠:  ٦١خطية،   )

 امتيازات األبرار..

 ( ٩: ٥"ونحن متبررون اآلن بدمه" )رو •

"وجعل الذي لم يعرف خطية خطية ألجلنا   •

 (٢١: ٥كو٢لنصير نحن بر هللا فيه" )

"وأما الذي ال يعمل ولكن يؤمن بالذي ي برر  •

فإيمانه ي حسب له براً. كما يقول داود  الفاجر 

أيضاً في تطويب اإلنسان الذي يحسب له هللا  

براً بدون أعمال. طوبى للذين غ فرت آثامهم  

ال  الذي  للرجل  طوبى  خطاياهم.  وس ترت 

 ( ٨- ٥: ٤يحسب له الرب خطية" )رو

بالد اغتسل  حقيقي  مؤمن  دائماً  كل  ي حسب  الثمين  م 

ي رى في المسيح، حتى لو كان طفالً   باراً ألنه دائماً 

 (..١: ٣كو١في اإليمان )

ال تقل أنا مذنب استحق العقاب، هذا ضد االعتراف 

 ألنه يناقض ما قاله هللا عنك في كلمته.. 
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العقاب، لكن الرب تحمل   أستحق  ذنباً  بل ق ل كنت م 

ر.. أنا اآلن في المسيح..  عقابي بالكامل.. أنا اآلن مبر

(.. قد يؤدبني الرب كأبن  ١:  ٨لست تحت دينونة )رو

ذنب..   لكنه أبداً لن ي عاقبني كم 

ألنه   • صالتي  سيستجيب  الرب  أيضاً:  قل 

إنني أرفض  يحسبني باراً، ولست مستهتراً 

فعلها"  اإلثم..   في  كثيراً  تقتدر  البار  "طلبة 

 (١٦: ٥)يع

الخطر ألنه يحسبني  قل: الرب سي نجيني من   •

 باراً.. 

 (٤: ١١"أما البار في نََجى من الموت" )أم

قل: إبليس ال يقدر أن يشتكي علَي ولن يقدر   •

 أن يؤذيني ألن الرب يقول عني إني بار..

"والذين دعاهم فهؤالء بررهم أيضاً إن كان  

على   سيشتكي  من  علينا..  فمن  معنا  هللا 

هو الذي   مختاري هللا. هللا هو الذي ي برر. من 

 ( ٣٤ - ٣٠: ٨يدين" )رو
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 لنا حماية

هللويا، لم يستطع بلعام بكل قوته الشيطانية أن يصيب  

رف بعجزه تعهللا بأي لعنة.. اسمعه معي وهو يشعب  

"كيف ألعن من لم يلعنه هللا وكيف أشتم من لم يشتمه  

 (..٨: ٢٣الرب" )عد

لدت من فوق، يا من اغتسلت   أيها المؤمن، يا من و 

أبناً   وصرت  )غلبالدم  هلل  أنك  ٧:  ٤وارثاً  ثق   ..)

يه  أحد أن يؤذيك بأ محمي قد باركك الرب ولن يقدر  

الشريرة،   األرواح  وضايقتك  حدث  وإذا  لعنة.. 

إبليس  فلت سمعها   سهان  ص د  محمي..  بأنك  اعترافك 

با  إيمانك  اإليمان،  بترس  )أفالملتهبه  :  ٦لحماية 

١٦ ..) 

 لقد تعرض بولس لمخاطر عده، فماذا كان اعترافه؟ 

أنه ]أي الرب[ سي نجي  KJV"لي رجاء ]ثقة   [ فيه 

 (١٠: ١كو٢أيضاً فيما بعد" )

"ألنه قال ال أهملك وال أتركك حتى إننا نقول واثقين  

: ١٣أخاف" )عب  (٣٩)الرب معين لي فال ]األدق فلن[

٦) 
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تأمل أيضاً وبفرح ما قاله الرب على فم بلعام: "ليس  

عيافة ]سحر[ على يعقوب وال عرافة على إسرائيل"  

 ( ٢٣: ٢٣)عد

أرواح السحر والعرافة ال تؤثر على    الرب يقول أن

شعبه.. االعتراف هو أن تقول ما يقوله الرب عنك..  

ال   أيضاً  يؤثر عليك والحسد  السحر ال  إن  تقول  أن 

كل   يحميك  الثمين  يسوع  دم  وإن  عليك،  يؤثر 

 الحماية.. 

 لنا بركة

 هل يحاول إبليس أن ي صيبك بلعنات؟ 

ل استمراراً  لعنات،  لك  يرسل  أن  يجتهد  لعنات  هل 

كانت  لعنات  أو  تؤمن،  أن  قبل  حياتك  في  كانت 

 ئك وأجدادك؟ ملتصقة بآبا

كن حازماً معه.. ال تسمح له أن يفعل ذلك.. أنت لك  

 سلطان أن ت قاومه وت جبره على الهرب من أمامك.. 

قاومه بكلمات اعترافك بأنك لست تحت أية لعنه، ألن 

 (..١٣: ٣المسيح قد افتداك تماماً منها )غال
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الرب  تأ لكن  الشعب،  يلعن  أن  بلعام  حاول  لقد  مل، 

 منعه وقال له: 

 ( ١٢: ٢٢"ال تلعن الشعب ألنه مبارك" )عد

باركون.. أفال نقول عن  هللويا.. الرب يقول عنا إننا م 

 أنفسنا نفس الشئ، إننا مباركون؟! 

لقد غير بلعام موقعه ثالث مرات، وفي كل مرة كان  

حلول شعب هللا مكان  إلى  أكثر  المرة  يقترب  في   ..

ى األولى كان في موقع بعيد لم يقدر أن يرى منه سو

وفي المرة  (..  ٤١:  ٢٢جزء صغير من الشعب )عد

الثانية أتى إلى موقع أفضل.. وفي الثالثة صار قريباً  

جداً حتى أنه رأى بوضوح أماكن تجمعات كل سبط  

 (..٢: ٢٤من الشعب )عدد

الثالث مرات أن  ومع أن هللا أجبره في كل مرة من  

ينطق بكلمات البركة للشعب، إال أن البركة في المرة 

الثانية كانت أعظم منها في األولى.. وفي الثالثة أعظم  

 من كلتيهما..

مواقعه   من  إبليس  غير  كلما  القوية!!  للتعزية  يا 

الفرصة  كانت  كلما  لي ضايقنا،  أكثر  منا  ليقترب 

 لنحظى ببركات أعظم وأعظم.. 
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الحبيب، ي ضايقك؟..    أيها  أن  إبليس  يحاول  هل  هل 

لكلمات   مطلقاً  تسمح  ال  في ضيقة صعبة؟..  تجتاز 

التذمر أن تخرج من فمك، ال تنس أنك مبارك وأن  

وأن   الماضي..  من  أكثر  يباركك  أن  الرب  قصد 

 الضيقات ست ستخدم لخيرك.. 

 دع فمك ينطق بكلمات اإليمان..

تذيع طمأنينتك وثقتك اآلخرين  أحاديثك مع  في    دع 

 أنك مبارك.. 

 هيا، اعلن إيمانك.. هيا ردد اآلن وبصوت مرتفع:

 (١: ٢٣لن يعوزني شئ )مز •

 (٣٢: ٨الرب سيهبني كل شئ )رو •

الرب   • أعظم..  لبركات  هو  معي  يحدث  ما 

)قض  حالوة  الجافي  من  لي  : ١٤يخرج 

١٤ ..) 

في   • غناه  بحسب  احتياجي  كل  سيسدد  هللا 

 (..١٩: ٤المجد )في
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نعمة ليكون لي اكتفاء كل  الرب يزيدني كل   •

 (٨: ٩كو٢حين )

الجسد   • سليم  ناجحاً،  أكون  أن  الرب  قصد 

 (..٢يو٣والنفس )

 

 لنا النصرة 

منتصرون  إننا  كلمته  في  عنا  قال  فقد  للرب،  مجداً 

( الغلبة  موكب  في  العدو  ١٤:  ٢كو٢نسير  نطأ   ،)

(.. لسنا مطلقاً للفشل أو الهزيمة  ١٩:  ١٠بأقدامنا )لو

 (.. ٩ :٦، غال١: ٤كو٢)

أراد بلعام أن يهزم الشعب بلعناته، لكن الرب أمين  

لشعبه، لم يسمح له بل أجبره أن ينطق بكلمات تؤكد  

قوة الشعب وقدرته على تحقيق النصر في أية معركة  

 يدخلها.. تأمل ما قاله: 

 (٢٤:  ٢٣"هوذا شعب يقوم كلبوة ويرتقع كأسد" )عد

 (٩: ٢٤"جثم كأسد ربض كلبوة. من يقيمه" )عد

لنا   يقول  التثنية  وسفر  أسود،  أننا  عنا  يقول  الرب 

 مؤكداً قوتنا: 
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لك   فيتذلل  بالرب..  منصوراً  شعباً  يا  مثلك  "من 

 (٢٩: ٣٣أعداؤك وأنت تطأ مرتفعاتهم" )تث

ولنا   أقوياء  أننا  بقلوبنا  نصدق  أن  هو  اإليمان 

 النصرة.. 

صدقته  بما  بأفواهنا  نعترف  أن  أيضاً  هو  اإليمان 

ترف أننا أسود منتصرون، أقوياء، ومن قلوبنا.. أن نع

 مثلنا!! 

 أيها الحبيب.. 

فمك   • تجعل  ال  ما؟  لخطية  مستعبد  أنت  هل 

تعارض  كلمات  كفى  العيان..  عن  يتحدث 

هللا من وعود  تزيد  أحاديث  كفى   ..

 استسالمك.. انطلق بكلمات اإليمان.. 

ألنني   تسودني  لن  "الخطية  ق ل: 

النامو تحت  تحت    سلست  بل 

 (١٤: ٦النعمة" )رو

هل أنت مهدد بالفشل في أحد مجاالت الحياة   •

)كاألسرة أو الدراسة أو العمل أو الخدمة(..  

 انطلق بما تقوله كلمة هللا عنك..
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المسيح   في  شئ  كل  "استطيع  ق ل: 

 (١٣: ٤الذي يقويني" )في

األرواح   • مع  شرسة  مواجهة  في  أنت  هل 

الشريرة؟.. ال تدع فمك يتحدث عن قوتها،  

تمجدها بكلماتك.. قٌل كلمات اإليمان.. ق ل ال 

سي سحق   إنه  الشيطان،  عن  الرب  قاله  ما 

 تحت أقدامنا في كل معاركه معنا.. 

"إله السالم سيسحق الشيطان تحت  

 ( ٢٠: ١٦أرجلكم سريعاً" )رو

هل تشعر بقوة إغراء العالم؟.. ال تتحدث عن  •

القوة، هذا ضد االعتراف  ضعفك أمام هذه 

يقوله  ما  تردد  أن  هو  االعتراف  الحسن.. 

 الرب في كلمته.. 

وقد   األوالد  أيها  هللا  من  "أنتم 

غلبتموهم ألن الذي فيكم أعظم من  

 ( ٤:٤يو١الذي في العالم" )

ق   أعظم  ل  هيا  المسيح  في  أنا  مرتفع:  بصوت  اآلن 

 وأقوى.. أعظم وأقوى من إبليس.. 
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 .. إبليس محتقر جداً أمام المسيح الذي في  

 هل هو كبرياء؟

هذه   نفسي  عن  أقول  كيف  ويقول  أحد  يعترض  قد 

 الصفات الحسنة؟.. إنه لكبرياء؟! 

كال يا عزيزي بل هذا هو اعتراف الفم الم كمل إليمان 

القلب.. فأنت ال تعترف بهذه االمتيازات وتقول إنها  

لك بسبب استحقاقك الشخصي.. كال بل أنت تعترف  

طاها الرب لك مجاناً  بها مؤكداً إنها هبات سامية أع

 بسبب نعمته الغنية وحبه الذي بال حدود.. 

إنك في   نفسك  فيه عن  تقول  الذي  الوقت  ذات  وفي 

)رؤ ملك  مجد  ٦:  ١المسيح  إلى  مجد  من  تسير   )

دودة  ١٨:  ٣كو٢) ذاتك  في  أنك  أيضاً  تعترف   ،)

 (..٢٧: ١٨( وتراب ورماد )تك١٤: ٤١)إش

تجعل   التي  الغنية،  بالنعمة  اعتراف  ملكاً  إنه  الدودة 

 والتراب يسير من مجد إلى مجد.. 

 لم يكونوا ُمتكبرين 

تكبراً حين قال "أحمدك من أجل أني  لم يكن داود   م 

)مز عجباً"  امتزت  يرتفع ١٤:  ١٣٩قد  و"اآلن   ..)
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أعدائي" )مز إلى  ٦:  ٢٧رأسي على  أخزى  (.. "ال 

 (..١: ٧١الدهر" )مز

قوة روح  ولم يكن ميخا م تكبراً في كلماته: "أنا مآلن 

 (.. ٨: ٣الرب وحقاً وبأساً" )ميخا

قوي"  "أنا  قال:  حين  اتضاعه  بولس  فقد  وهل 

(، و"هللا لم ي عطنا روح الفشل بل روح  ١٠:  ١٢كو٢)

 (؟٧: ١تي٢القوة" )

وهل لم يكن من االتضاع أن يقول يوحنا عن نفسه 

(؟.. كال، بل  ٦:  ١وعنا "جعلنا ]الرب[ ملوكاً" )رو

اإليمان الحقيقي التي امتلك أصحابها  هذه هي كلمات  

 االتضاع الحقيقي.. 

عزيزي، َردد مثلهم كلمات اإليمان وأنت ت درك أنه  

اآلن.. هيا   إلى  المزبلة  لبقيت في  الغنية  النعمة  لوال 

 :قلب متضع وبصوت عالردد مثلهم ب

 أنا قوي.. 

 لي روح القوة.. 

 لن أخزى.. لن أخزى إلى الدهر..
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 ثانيا : الهتاف

حديثنا عن اعتراف اللسان بما يؤمن به القلب،    وبعد

للشعب   "طوبى  المزمور:  يقول  الهتاف..  إلى  نأتي 

(، فما هو الهتاف؟.. ١٥:  ٨٩العارفين الهتاف" )مز

 هو التسبيح بقوة، والتسبيح بكل الكيان..

أنه   في  ثقتك  عن  تسبيحك  في  عبراً  م  الرب  سبح 

 سيحقق كل وعوده التي وعدك بها.. 

عبراً في تسبيحك عن ثقتك في حبه  سبح  الرب بقوة م 

 لك وفي قوته العاملة وسط ظروفك.. 

عبراً في تسبيحك عن إيمانك   سبح الرب بكل كيانك م 

في أمانته الم طلقة وسهره المستمر من أجل أن يتمم  

 وعوده معك..

الهتاف.. التسبيح بقوة.. الترنيم بكل الكيان، هو تعبير  

بير  أن الوعد سيتحقق، وهو تعالفم عن إيمان القلب ب

هرب مذعورة غير  تسمعه مملكة الظلمة فترتعب وت

قادرة على االستمرار في محاربتك بالشك والخوف..  

 وغير قادرة على إعاقة تحقيق الوعد.. 

مملكة   عاصمة  كانت  الملك..  يهوشافاط  إلى  انظر 

قوية، وبحسب   ثالثة جيوش  م حاصرة من  أورشليم 
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ي لم يكن هناك أدنى أمل في  المنطق البشري الطبيع

النجاة، وال مفر من االستسالم.. لكنه لم يترك نفسه  

ي نجي،   الذي  الرب  إلى  قلبه  بكل  اتجه  بل  للخوف 

 (.. ١٥: ٢٠أي٢فأعطاه الرب وعداً باالنتصار )

أمراً  فَعََل  الوعد؟..  لهذا  يهوشافاط  استجاب  فكيف 

د  لقد قاليس في إمكان الذهن الطبيعي أن يتوقعه!!..  

 جيشه قبل المعركة إلى التسبيح الغناء!! 

 كيف يسبحون وهم اليزالون وسط الخطر؟.. 

كيف يسبحون قبل أن يدخلوا المعركة ويتخلصوا من  

 األعداء؟

هذا هو اإليمان.. أن ن سبح بقوة، أن نهتف للرب قبل  

أن يتحقق الوعد تعبيراً عن ثقتنا الكاملة في أمانته أنه  

 نا أبداً.. سي تمم الوعد، ولن يخذل 

لقد آمن يهوشافاط بالكلمة التي قالها له الرب.. آمن  

م سبحاً  المعركة  قبل  هتف  آمن  وألنه  بالم ستحيل.. 

 الرب..

هتف يهوشافاط قبل أن ينال تحقيق الوعد ألن هذا هو  

 اإليمان، يسبق العيان..
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إيمانه  عن  وَعبَر  آمن  ألنه  النتيجة؟..  كانت  وماذا 

 نتصاره عظيماً جداً.. باله تاف، انتصر وكان ا

بالرب ]مملكة   تمسك  الم  الشعب  فعله  ما  أيضاً  تأمل 

 يهوذا[ عندما أدركه الخطر..

يقول الكتاب: "فالتفت يهوذا وإذا الحرب عليهم من  

م كثف شرس  ]هجوم  خلف  ومن  العدو[.    قدام  من 

وهتف   باألبواق  الكهنة  وبَوَق  الرب  إلى  فصرخوا 

ولما   وتسبيح[  تعني حمد  يهوذا  ]كلمة  يهوذا  رجال 

وكل  ]العدو[  يربعام  يهوذا ضرب هللا  هتف رجال 

 (.. ١٥- ١٤: ١٣أي٢إسرائيل أمام أبيا ويهوذا" )

"لما هتف رجال يهوذا"، لما عبروا عن إيمان قلوبهم  

ا تدخل  أفواههم،  المعركة  بهتاف  وحسم  لرب 

 لصالحهم، فهو دائماً ي مجد هتاف اإليمان..

كيانك معلناً   بكل  الرب  ما، سبح  بوعد  تؤمن  عندما 

ثقتك أنه سيحقق هذا الوعد.. اهتف، فالهتاف المستمر  

 يحسم معاركك مع الشك والخوف.. 

بسقوط   فرحاً  تهتف  يجعلك  اإليمان  الحبيب،  أيها 

بالفعل، كم تسقط  أن  قبل  الشعب في  األسوار  فعل  ا 

 (..٢٠: ٦القديم بقيادة يشوع )يش
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هل هناك أسوار تعوق راحتك وسالمك؟.. هل أخذت  

من الرب وعداً بأنها لن تبقى؟.. هيا افعل مثل يشوع..  

ستسقط   إللهك..  المجد  معطياً  بسقوطها  اهتف 

 األسوار، ستسقط.. 

هل أنت في احتياج إلى حرية وشفاء؟.. اهتف إللهك  

ي حرر من كل المحرر والشاف  ي، اهتف إللهك الذي 

 (.. ٣: ١٠٣القيود ويشفي من جميع األمراض )مز

األسوار)يش ي سقط  التسبيح!!  هتاف  (  ٢٠:  ٦يالقوة 

)أع  القيود  ويفك  األبواب  يهزم ٢٥:  ١٦ويفتح   ..)

 إبليس ويعطي المجد هلل.. 

يهتف   أن  وله  القلب،  به  يؤمن  بما  يعترف  أن  للفم 

 لنقطة الثالثة، أن يأمر.. م سبحاً بقوة، واآلن إلى ا 

 ثالثا : أوامر الفم

في  وشعبه  هو  أنه  موسى  أدرك  البحر  شاطئ  عند 

 خطر عظيم، فصرخ إلى الرب طالباً النجدة.. 

أجابه الرب بإجابة غير متوقعة.. "قال الرب لموسى  

مالك تصرخ إلى.. ارفع أنت عصاك ومد يدك على 

 (..١٤:١٥البحر وش قه" )خر
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.. هذا وقت  الرب يلوم   موسى قائالً: "لماذا تصلي إلى 

أنت   ارفع  لك..  أعطيته  الذي  السلطان  فيه  تستخدم 

د أنت يدك على البحر وش قه"..   عصاك.. م 

نعم من الضروري جداً أن نكون في شركة مستمرة 

 مع الرب، فهذا يحفظ إيماننا قوياً.. 

االحتياج  عند  نستخدم  أن  أيضاً  الالزم  من    لكن 

 أعطاه الرب لنا..  السلطان الذي

اقرأ   نستخدمه..  أن  يجب  سلطاناً  الرب  أعطانا  لقد 

بتركيز هذه العبارت الثالث الهامة من أقوال الرب  

 يسوع:

من إنجيل متى، والمناسبة كانت فشل    األولى •

من  قوية  شريرة  أرواح  طرد  في  التالميذ 

إنسان تسكنه.. يقول الرب: "الحق أقول لكم  

لكنتم   خردل  حبة  مثل  إيمان  لكم  كان  لو 

إلى هناك   انتقل من هنا  الجبل  لهذا  تقولون 

لديكم"  ممكن  غير  شئ  يكون  وال  فينتقل 

 ( ٣٠: ١٧)مت

إنجيل مرقس، و  الثانية • المناسبة، بعدما  من 

الخادعة..   التين  شجرة  يسوع  الرب  لعن 
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ألني   باهلل..  إيمان  لكم  "ليكن  تقول:  العبارة 

الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل  

بل   قلبه  في  يشك  وال  البحر  في  وانطرح 

يؤمن إن ما يقوله يكون له فمهما قال يكون 

 (٢٣، ٢٢: ١١له" )مر

من إنجيل لوقا، والمناسبة هي حديث    والثالثة •

إلينا.. والعبارة  الرب عن مسامحة   الم سئين 

هي: "لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم  

في   وانغرسي  انقلعي  الجميزة  لهذه  تقولون 

 (٦: ١٧البحر فت طيعكم" )لو

ننقل   أن  س لطاناً  لنا  إن  تقول  الثالث  العبارات  هذه 

عند األشجار  ننزع  وأن  ومن الجبال  نأمرها..  ما 

 مناسبات النطق بكل عبارة نستطيع أن نقول: 

قوى   • إلى  يشير  األولى  المناسبة  في  الجبل 

تفسد حياتنا وتعطل   أن  تحاول  التي  الظلمة 

 أفراحنا وسالمنا.. 

عن  • يتحدث  الثانية  المناسبة  في  والجبل 

خداع   في  العدو  يستخدمها  التي  األمور 

 الناس.. 
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ت عرف • التي  الجميز  شجرة  بجذورها    أما 

عن جذور المرارة التي    ت حدثناالعميقة فهي  

داخل النفس بسبب إساءات اآلخرين  تتغلغل 

 وتجعلها غير قادرة على م سامحتهم.. 

أيها الحبيب، هل آمنت بهذا السلطان الذي أعطاه لك  

موسى   استخدم  كما  فمك  تستخدم  هل  الرب؟.. 

تستخدم  عصاه؟..   أن  تدعوك  يسوع  الرب  كلمات 

 فمك..

 استخدمه مع النوع األول من الجبال

 )قوى الظلمة التي تبغضك( 

الحيات   "على  عليها  سلطاناً  الرب  منحك  لقد 

)لو العدو"  قوة  وكل  إنه  ١٠:٩والعقارب  تأمل   ..)

جنود   كل  على  فيهم  سلطان  بما  رؤساء إبليس  من 

وسالطين في عالم الروح.. قال الرب عن المؤمنين: 

 (..١٧: ١٦"يخرجون الشياطين بإسمي" )مر

قوى   شيدته  جبل  وجود  اكتشفت  هل  الحبيب،  أيها 

الظلمة يعطل سعادتك أو يمنع بركات آتية إليك؟.. إياً  

أمامك..   كالجبل  العدو  فيها  يقف  التي  الدائرة  كانت 

األسرة.. العمل.. الخدمة.. الجسد.. اتجه إليه، إن لك  
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سلطاناً عليه.. ق ل له بإيمان باسم الرب يسوع أن ينتقل  

فيهرب  م إبليس  "قاوموا  ت علمك  الكلمة  أمامك..  ن 

)يع أمامك  ٧:  ٤منكم"  أن يصمد  العدو  يقدر  لن   ..)

 طويالً.. 

تعلم أن تفعل كما فَعََل الرب يسوع، أن تنتهر الريح  

)مر إبليس ضدك  حركها  تنتهر  ٣٩:  ٤متى  وأن   ،)

)لو عليك  إبليس  من  هجوماً  كان  متى  :  ٤المرض 

متى  ٣٩ العدو  تَصمت  وأن  الناس  (..  ألسنة  َحرك 

 (..٢٥: ١لتشتكي عليك )مر

 واستخدم فمك مع النوع الثاني من الجبال

 )قوى التضليل(.. 

أن   حاولت  التي  التين  شجرة  الرب  كلم  لقد  انظر 

إلى   بعد  ثمراً  منك  أحد  يأكل  "ال  لها  وقال  تخدعه 

 ( ١٤: ١١األبد" )مر

تهتم  من  وتخدع  تضلل  التي  إبليس  قوى  إلى  اتجه 

إليها.. م رها باسم  بهم..   استخدم فمك ووجه كلماتك 

إظالم   عن  وتكف  عنهم  ترحل  كي  يسوع  الرب 

التين   شجرة  خضعت  كما  لك  ستخضع  أذهانهم.. 

 الخادعة للرب..
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هل تبدو قوى التضليل مثل الجبال؟.. الرب أمين في  

وعده "من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر  

قال   فمهما  قلبه..  في  يشك  )مروال  له"  : ١١يكون 

٢٣ ..) 

مع   الخارجية  بحروبك  فقط  تهتم  فال  انتبه،  لكن 

إبليس.. ال تنشغل بنقل الجبال وتنسى الداخل.. احذر  

لئال يكون إبليس قد أتى إليك مخادعاً كالحية وزرع 

 في داخلك ما يضغف مع الوقت إيمانك.. 

إن أخطر ما يحاول العدو أن يزرعه هو اإلحساس 

ص أساء إليك.. هل لنا امتياز أن  بالمرارة تجاه شخ

ننقل الجبال التي في الخارج؟.. الرسول بولس يقول  

"إن كان لي كل اإليمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس  

 (..٢: ١٣كو١لي محبة فلست  شيئاً" )

ستفقد   شيئاً..  تكون  فلن  قلبك  من  المحبة  غابت  إذا 

وستنطفئ   بالجفاف  نفسك  وست صاب  انتصاراتك، 

 حرارتك.. 

الرسول  ا عامالً..  ليظل  الحب  إلى  يحتاج  إليمان 

ينفع شيئاً  "  بولس يقول الختان  المسيح يسوع ال  في 



 

 232 

العامل  اإليمان  بل  الشكلية[  ]األمور  الغرلة  وال 

 (.. ٦: ٥بالمحبة" )غال

لهذا السبب كان حديث الرب يسوع األخير عن أوامر 

ا  الفم متعلقاً بالحب.. بالغفران لآلخرين.. لقد قال إن لن

جذور   تشبه  التي  والمرارة  جذور  نقلع  أن  سلطاناً 

 شجرة الجميز في تغلغلها.. 

 استخدم فمك أيضا  مع شجر الجميز.. 

للم سيئين   الغفران  ضرورة  عن  يتحدث  الرب  كان 

 إلينا، فقال لتالميذه: 

"وإن أخطأ إليك ]أخوك[ سبع مرات في اليوم ورجع  

أنا تائب   اليوم قائالً  له"  إليك سبع مرات في  فاغفر 

 (٤: ١٧)لو

استطاعة   فوق  صعبة  وصية  أنها  بطرس  ورأى 

في   عجزه  عن  م عبراً  الرب  فسأل  البشرية،  القدرة 

 إتمامها.. 

"يارب كم مرة يخطئ إلي  أخي وأنا أغفر له. هل إلى  

 (٢١: ١٨سبع مرات" )مت
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َف بطرس عبارة "في اليوم".. فقد كان  تأمل لقد حذ

ل يغفر  أن  تخيله  من  أبعد  سبع  أمراً  الشخص  نفس 

 مرات في يوم واحد.. 

الوصية؟   له  َخفَف  هل  الرب؟..  إجابة  كانت  وكيف 

هل أنقص عدد مرات الغفران؟.. كال، بل وضح ما  

يقصده.. أنه لم يكن يقصد أن يكون الغفران محدوداً  

 بعدد ما.. بل بال حدود!! 

إلى   بل  إلى سبع مرات  لك  أقول  ال  يسوع  له  "قال 

 (٢٢: ١٨)متسبعين مرة سبع مرات" 

الغفران تركاً من القلب،   أن يكون  ثم أضاف مؤكداً 

زالته"   ألخيه  واحد  كل  قلوبكم  من  تتركوا   .."

 (.. ٣٥: ١٨)مت

رقم   األمر    ٧يتحدث  عن  المقدس  الكتاب  في 

..  (٤١)إلى كمال الترتيب اإللهي  ١٠.. وقم  (٤٠)الكامل

.. الرب يقصد أن يكون   ٧x٧x١٠هو   ٧x٧٠ورقم 

للمسيئين إلينا كامالً وبال حدود، فعندما يتوفر  غفراننا  

 (.. ١٨: ٣الحب لن يكون هناك حدود )أف
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الرسول بولس يقول لنا إن المحبة الحقيقة ال تسجل  

 It keeps noأي خطأ.. "المحبة.. ال تظن السوء  

record of wrong (NIV)( "٥: ١٣كو١..) 

يؤمنون بأنهم  فََحَص التالميذ أنفسهم فوجدوا أنهم ال  

قادرون أن يحبوا اآلخرين بهذا الحب الذي يجعلهم  

 يغفرون بال حدود.. كيف بال حدود؟!! 

 (..٥: ١٧قالوا للرب: "زد إيماننا" )لو

حبة   مثل  إيمان  لكم  كان  "لو  قائالً:  الرب  أجابهم 

الخردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي  

 (٦: ١٧في البحر فت طيعكم" )لو

في كلمات الرب تشير إلى المرارة    ة الجميزشجر

عن  عاجزاً  لتجعله  اإلنسان  داخل  تتغلغل  التي 

 الغفران.. 

أيها الحبيب، اإليمان يقلع شجرة الجميز مهما كانت  

اإليمان  المرارة..  يزيل  اإليمان  عميقة..  جذورها 

 يجعلك قادراً على الغفران من القلب.. 

يسيئ إليك؟..  هل أساء إليك شخص ما؟.. هل ال يزال  

هل تشعر أن جذور شجرة الجميز تتعمق في داخلك  
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أكثر وأكثر؟.. ال، التستسلم فعدم الغفران سيحرمك  

هذه   م ر  إيمانك..  استخدم  هيا  والراحة..  القوة  من 

بإيمان،   إليها  تحدث  داخلك..  تخرج من  أن  الشجرة 

 سِمعها ما قاله الرب لك.. أ

.. سأترك له  ق ل لها: "بل إلى سبعين مرة سبع مرات

حياتي"..    من  تختفي  أن  آمرك  إني  قلبي..  كل  من 

 ست طيعك ألن هذا هو وعد الرب..

أيها القارئ، هل تغلغلت في داخلك جذور مرارة تجاه  

بسبب جرح عاطفي   هذا  كان  هل  ما؟..  أو  شخص 

اعتداء جسدي؟.. أم هي مرارة نحو أحد أفراد أسرتك  

ة؟.. إن  بسبب حرمان قديم أو كلمات محبطة مستمر

التمتع   من  يحرمنا  للغاية  خطير  أمر  الغفران  عدم 

 (..٣٤: ١٨بالبركات )مت

 ما العالج؟ 

الجميز   شجرة  إلى  "تحدث  لك:  يقول  يسوع  الرب 

بكلمات اإليمان.. اطرد المرارة التي بداخلك.. إن لك  

 السلطان أن تطردها".. 

أسِمع نفسك كلمات الكتاب التي تقاوم مرارة إساءات  

 اآلخرين..



 

 236 

"باركوا على الذين يضطهدونكم. باركوا وال تلعنوا"  

 (١٤: ١٢)رو

اً.. كما غفر لكم المسيح هكذا  "مسامحين بعضكم بعض

 (١٣: ٣تم أيضاً" )كوأن

"لي رفع من بينكم كل مرارة.. متسامحين كما سامحكم  

 ( ٣٢، ٣١: ٤هللا أيضاً في المسيح" )أف

أمام سعادتك سواء كان  أيها الحبيب، أياً كان العائق  

أن   قادر  أنك  بقلبك  آمن  الداخل،  في  أم  الخارج  في 

تَعَود أن   إيمان قلبك..  ي عبر عن  ت زيله.. ثم دع فمك 

تتحدث إلى العوائق وأن تنطق لها باآليات المناسبة..  

لن تقدر أن تصمد أمامك.. ستختفي.. حتماً ستختفي  

 كما وعدك الرب..

 تقل ليس لي إيمان كافي ال 

قاوم أي إحساس بالضعف وصغر    تصدق العدو..ال 

ِلدَ من فوق قد قََسَم له هللا نصيباً  النفس.. كل مؤمن و 

 (..٣: ١٢من اإليمان )رو

ثق أن بداخلك إيماناً، وبإمكانك أن تستخدمه.. ثق أن  

 الرب لن يقودك إلى معارك فوق طاقتك.. 
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  تأمل حينما َوَجدَ التالميذ أنفسهم عاجزين عن الغفران 

فهل  إيماننا"..  "زد  للرب:  فقالوا  إليهم،  للمسيئين 

أكثر؟.. كال!!.. بل   إيماناً  وعدهم الرب بأن يعطيهم 

قال لهم: "استخدموا اإليمان الذي فيكم حتى ولو كان  

 صغيراً مثل حبة الخردل"..

حينما تطلب من الرب أن يزيد إيمانك، سيقول لك:  

 "وبداخلك إيمان، استخدمه".. 

لهي!! الرب يقول: "حبة خردل.. هي ياللتشجيع اإل 

أكبر   فهي  نمت  متى  ولكن  البذور  جميع  أصغر 

 (..٣٢: ١٣البقول" )مت

 هل تقول بعد هذا إن إيماني غير كاف؟! 

إذا زرعت حبة الخردل فلن تظل  صغيرة،   تأمل.. 

 بل ستنمو وتصير أكبر البقول.. 

إيمانك معنى    هل  هو  هذا  استخدمه..  صغير؟.. 

 ك له سي نميه ليجعله كبيراً.. الزرع.. استخدام 

(، وينمو  ٧:  ٨كو٢،  ٣:  ١تس٢اإليمان ينمو ويزداد )

باالستخدام.. الرب يقول بوضوح: "ًمن ي عطي فيزداد  
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(.. ٢٩:  ٢٥وًمن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه" )مت

 هذا مبدأ روحي ينطبق على اإليمان.. 

لم   إذا  تضعف  فهي  يدك،  عضالت  إلى  انظر 

تستخدمها، وتزداد قوة كلما أكثرت من استعمالها..  

إيمانك باالستخدام.. ينمو  اآلن حبة    هكذا  ازرع  هيا 

 الخردل.. هيا استخدم اإليمان الذي فيك.. 

 ●●●● 

اللسان   استخدام  أدركت ضرورة  هل  الحبيب،  أيها 

قالها   التي  العبارة  تأمل  إيمانك عامالً؟..  يكون  لكي 

 الرب للمرأة الكنعانية.. 

"ألجل هذه الكلمة ]التي قالتها المرأة له[ اذهبي. قد  

 (٢٩: ٧خرج الشيطان من ابنتك" )مر

ابنتها مرهوناً   الكلمة".. لقد كان تحرير  "ألجل هذه 

 بهذه الكلمة.. كلمة اإليمان.. 

بكلمات    قد ن طقنا  عدم  بسب  الوعد  تحقيق  يتعطل 

 اإليمان..

ق قد استخدمت فمك من  تكن  لم  إن  الحبيب،  بل  أيها 

 للتعبير عن اإليمان، ابدأ من اآلن في استخدامه..  
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 باالعتراف •

 بالهتاف  •

وشجر   • الجبال..  إلى  األوامر  وبإصدار 

 الجميز.. 

بكل تأكيد لن يكون غدك مثل اليوم.. بل أعظم.. أعظم  

 بكثير.. 

 أبي السماوي، 

لقد حان الوقت ألعترف أمامك أنني  

شفتي   أضبط  أن  بقوتي عن  عاجز 

 (..٨: ٣)يع

عاجز أن أنقيهما تماماً من الكلمات  

والقلق،   الخوف  عن  ت عبر  التي 

 والتذمر واالنهزام.. 

ت عطي   أنها  أعرف  التي  الكلمات 

 إلبليس مكاناً.. 

أن أنطق  أعترف أمامك أنني عاجز  

بعبارات   الظروف  مختلف  في 
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والثقة   والسالم  الطمأنينة 

 واالنتصار..

إبليس وتجعله   العبارات التي تهزم 

 ن أمامي..يهرب م

فيه، تستطيع أنت  لكن ما أعجز أنا  

، وبسهولة..   أن تعمله في 

في    العامل  أنت  أنك  مكتوباً  أليس 

 (؟..١٣: ٢)في

َك شفتي..   لذا فإنني أ سلم 

 اضبطهما أنت بروحك.. 

كما   الظروف  كل  في  لتنطقا 

 تريدهما أنت.. 

تعترفان   اإليمان..  بكلمات  تنطقان 

ران  بكلمتك.. تسبحان بكلمتك، وتأم

 بكلمتك.. لحياة المجد والقوة.. 

 أثق أنك تريد.. وأنك تستطيع.. 
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 هو يحبك   ال تطرح ثقتك - ٩

 

 "أحببتهم كما أحببتني"

 هذه العبارة العظيمة هي مفتاح هذا الفصل..

أبيه   مع  حديثه  خالل  يسوع  الرب  بها  نطق  لقد 

ووحدانية   تامة  مساواة  في  معه  تحد  الم  السماوي 

 مطلقة.. 

عني   بديالً  موته  ليلة  الصلب،  ليلة  هي  والمناسبة 

 وعنك، ليفدينا من الهالك ولي عطينا حياة أبدية.. 

كم أحبنا الرب!! كم أحبنا بال حدود!! في هذه الليلة  

َكلََمة    إليه..  الوحيد  وسيطنا  بصفته  أبيه  مع  تحدث 

 كنائب عنا وكشفيع لنا.. 

كما    وخرجت من فمه هذه العبارة العظيمة "أحببتهم

( لتذيع لنا هذا الخبر المذهل..  ٢٣:  ١٧أحببتني" )يو

)تك القدير  السماوي،  السماء  ١:  ١٧اآلب  مالك   ،)

الذي  ٢٢:  ١٤)تك واألرض  القدر  بنفس  ي حبنا   ،)

(، ابن  ١٦:  ٣يحب به ابنه الوحيد يسوع المسيح )يو
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:  ١(، الذي في حضنه كل حين )يو١٣:  ١كو٢محبته )

١٨ ..) 

أحببتني".. لوال أن الرب األمين هو الذي    "أحببتهم كا

قالها ما أمكنا قط أن نصدقها ولحسبناها مبالغة أبعد  

من تخيلنا، إذ كيف؟.. كيف تتساوى محبة اآلب البنه  

مجال   من  وليس  لنا،  محبيته  مع  المسيح  يسوع 

(، ولسنا  ٢٧:  ١٨للمقارنة.. نحن "تراب ورماد" )تك

الق "قدوس  اسمه  تبارك  وهو  )داشيئاً..  :  ٩ديسين" 

جوهره"  ٢٤ ورسم  اآلب[  ]مجد  مجده  "بهاء   ..)

(، والذي فيه  ٨: ١(.. "األلف والياء" )رؤ٣: ١)عب

 (.. ١٧: ١يقوم الكل" )كو

 كيف؟!! 

ما لم يخطر على قلب بشر، هذا أعلنه لنا هللا بروحه.. 

في كلمته.. اآلب السماوي ال يرانا أبداً بعيداً عن ابنه،  

 (، فيحبنا فيه، وبنفس القدر..٤: ١بل دائماً فيه )أف

 يرانا دائما  في ابنه يسوع المسيح 

هذا التعبير العظيم "في المسيح" يذكره العهد الجديد  

 مع مرادفاته أكثر من مئة وثالثين مرة.. 
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(، هل  ٢٠:  ١٤)يو  الرب يسوع بنفسه قال: "أنتم في "

 ت صدقه؟

إنساناً   "أعرف  فقال:  نفسه  بولس وصف  والرسول 

إذ ليس أعظم من هذه  ٢:  ١٢كو٢المسيح" )في    ..)

المكانة.. وعندما أرسل تحياته إلى نسيبيه قال عنهما:  

(.. هذه الكلمات  ٧:  ١٦"قد كانا في المسيح قبلي" )رو

على   ي طلق  المسيح"  "في  تعبير  أن  على  تبرهن 

الشخص المؤمن من لحظة والدته ابناً لآلب باإليمان  

 بالمسيح.. 

الها من حقيقة راسخة، فهي ال تعتمد أنا في المسيح.. ي

على قامتى الروحية.. األطفال في اإليمان قال عنهم 

( المسيح"  "في  أيضاً  إنهم  تماماً  ١:  ٣كو١الوحي   )

 (.. ١٠، ٩: ١٦وصف البالغين )رومثلما 

ِلدَت من الروح )يو (، في ٨:  ٣أيها المؤمن، حينما و 

 التو صرت "في المسيح"..

 قيقة؟ هل تلذذ قلبك بهذه الح

( "باراً"  المسيح  في  صرت  (، ٢١:  ٥كو٢لقد 

)أف )٣:  ١و"مباركاً"  و"مقدساً"  (، ٣٠:  ١كو١(، 

 (..٣٩: ٨و"محبوباً" )رو
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 يحبنا ألننا في أبنه

نحن محبوبون   م عزية جداً،  لها من حقيقة مجيدة  يا 

 من اآلب ألنه يرانا في أبنه "في المسيح".. 

،  ألنها "في المسيح"هذا يعني أنها محبة ثابته ال تهتز  

ينتقص منها ألنها   أن  يقدر شئ  إلى األبد وال  وهي 

 "في المسيح"..

إيمانية    بكلمات  بها  وتمسكه  لها  تصديقة  فأعلن 

 عظيمة..

يعظم   الظروف[  ]جميع  جميعها  هذه  في  "لكننا 

أنه ال موت وال  تيقن  م  فإني  أحبنا،  بالذي  انتصارنا 

و قوات  وال  رؤساء  وال  مالئكة  وال  أمور  حياة  ال 

خليقة   وال  وال علو وال عمق  مستقبلة  وال  حاضرة 

أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة هللا ]اآلب[ التي في 

 ( ٣٩ - ٣٧: ٨المسيح يسوع ربنا" )رو

آه،   ربك..  المسيح  في  محبة  هي  لك  اآلب  محبة 

يقينك بأن   ت علن اآلن مع الرسول بولس  بإمكانك أن 

نك أن تقول المسيح يضمن ثباتها وانتصارها.. بإمكا

 اآلن بملء الثقة: 

 "يعظم انتصاري بالذي أحبني.. 
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على  شئ  وال  مستقبلة..  وال  حاضرة..  أمور  ال 

اإلطالق يقدر أن يحرمني من هذه المحبة.. إنها في  

 المسيح، فلن تهتز أبداً".. 

 يحبنا بقدر حبه ألبنه

وأدعوك أن تتوقف عن القراءة لبضعة دقائق تتأمل  

الرب   عبارة  في  التي  المذهلة  الحقيقة  هذه  فيها 

 ( ٢٣: ١٧"أحببتهم كما أحببتني" )يوالذهبية: 

قدر   بنفس  فيحبنا  ابنه،  في  يرانا  السماوي  اآلب 

 الحب.. حباً بال حدود.. 

هللويا، فلن تقل محبته لي لحظة واحدة ألنها أبداً لن  

 وع.. تقل ليس

هللويا، ستظل محبته لي كما هي، بال حدود.. في كل  

 الظروف واألوقات..

البنه..   كمحبته  يحبني  اآلب  ابنه..  في  يحبني  اآلب 

 هللويا.. 

أنا محبوب إلى األبد.. القدير يحبني، القدير يهتم بي  

 هللويا.. 
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ألنه   سيحفظني  ي حبني..  ألنه  جداً  جداً  سيباركني 

ي   ألنه  سيقودني  وسيستخدمني  ي حبني..  حبني.. 

 استخداماً مجيداً ألنه ي حبني.. 

أيها القارئ الحبيب، إن كنت قد فتحت قلبك للرب،  

ووثقت أنه مات ألجلك، وأن دمه الثمين قد َكفر عن 

خطاياك، وإن كنت قد سلمته حياتك، فلك أن تتهلل  

وتهتف أنا في المسيح، ولي أن اتمتع بنفس قدر حب  

 اآلب للمسيح.. 

 يمان بإدراك الحب ارتباط اإل

هاجت العواصف، وبدا أن السفينة التي استقلها الرب  

 مع تالميذه على وشك الغرق.. 

كان الرب نائما، "فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك  

 (..٣٨: ٤أننا نهلك" )مر

الرقيق.. كيف   قلب الرب  الكلمات  أزعجت هذه  كم 

يشكون في محبته؟.. كيف يتصورون أنه غير مهتم 

بالكم  به لهم: "ما  قال  لهم؟..  يحدث  بما  يبالي  م وال 

 (٤٠: ٤خائفين هكذا، كيف ال إيمان لكم" )مر
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الرب   أن  يؤمنوا  لم  ألنهم  بالنجاه  إيمان  لهم  يكن  لم 

ثقتنا في   تهتز  يحبهم محبة خاصة وعظيمة.. حينما 

محبة الرب لنا، سيهتز سالمنا، وسريعاً سنفقد قدرتنا  

 الخوف..على االنتصار.. وسيهزمنا 

 الرسول يوحنا يكتب في رسالته قائالً: 

"ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة ]محبة الرب  

لنا[ تطرح الخوف إلى خارج ألن الخوف به عذاب  

 (١٨: ٤يو١وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة" )

تمتع بمحبة اآلب الكاملة، المحبة التي يحب بها ابنه  

 يستقر داخلك.. يسوع، ولن يقدر الخوف أن 

سيهرب ليفسح المجال لإليمان، للتمسك بوعود الرب 

الثمينة.. اختبر الرسول بولس هذه المحبة فكتب إلى  

 تيموثاوس قائالً: 

"أية اضطهادات احتملت. ومن الجميع أنقذني الرب"  

 (١١: ٣تي٢)

"لست أخجل إلنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر  

 ( ١٢: ١تي٢أن يحفظ وديعتي" )
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 لم بمن آمنت عا

 لم يقل بولس إنني عالم بما أؤمن به من وعود..

ال شك أن الرسول كان يعرف الوعود وكان يتمسك 

إيمانه  بها،   جعل  الذي  السبب  هنا عن  يتحدث  لكنه 

إنه   يؤمن..  بما  عارف  إنه  يتزعزع..  ال  بالوعود 

يضمن  عارف   بمن  عارف  إنه  الوعود..  بصاحب 

 بته.. تحقيق الوعود.. عارف بالرب وبمح

إنه يعرف الرب معرفة خاصة.. ويعرف أن الرب 

 يحبه حباً فريداً لم يحبه به أحد قط.. 

أدرك بولس حب الرب العجيب له.. فقد كان م جدفاً  

( فترياً  وم  بالذنوب،  ١٣:  ١تي١وم ضطهداً  ميتاً   ،)

مقضياً عليه بالهالك األبدي وكان يعمل مشية الجسد  

المحبة اإللهية، وظهر له واألفكار حينما اعترضته  

الموت   من  وليقيمه  وخطاياه  عاره  ليمحو  الرب 

ويجعله وارثاً للسماء.. ومأله بروحه ليستخدمه بقوة  

 (..١١: ١تي٢"كارزاً ورسواًل ومعلماً لألمم" )

أدرك بولس هذه المحبة العظيمة التي أحبه بها الرب،  

الحماية  لذا   وعود  من  وعداً  بأن  قط  إيمانه  يهتز  لم 

أحبه   الذي  أن  َوثََق  يتحقق..  لن  والقيادة واالستخدام 
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هكذا لن ي خجله أبداً.. لقد استودعه أيامه وحياته وكل  

 ما يمتلك، َوَوثَق أنه سيظل حافظاً وحارسهاً لها.. 

أي بذات  وأنت  الرب  أحبك  لقد  القارئ  عزيزي  ضاً 

أنك لن تخجل..   الحب، ولك أن تكون كبولس واثقاً 

 وإن من مات ألجلك يضمن سالمك..

هل تريد أن تكون رجالً في اإليمان؟.. أنت أواًل في  

تحقيق   ضامن  بالرب،  عميقة  معرفة  إلى  احتياج 

 الوعود قبل أن تعرف الوعود نفسها لتتمسك بها.. 

شرك في  إلى  ِعش  دائماً  ادخل  الرب..  مع  يومية  ة 

عرش نعمته لتتحدث معه.. اشعر بقربه، تمتع بمحبته  

القدس   الروح  بانتظام..  كتابه  في  اقرأ  باستمرار.. 

إدر الكاملة  اسي نمي  محبته  ستدرك  لك..  لمحبته  كك 

 التي تطرد كل خوف من داخلك.. 

الظروف كل  في  الكاملة  محبته  ترى  سيصير  وإذ   ،

أ تحيا باإليمان.. وإذا أتى عليك بغتة  سهالً عليك  ن 

( أصبحت قادراً على الصمود  ١٣:  ٦يوم شرير )أف

 والتمسك بالوعود التي تناسب االحتياج.. 

أيها الحبيب، أياً كان ما يحدث معك، ال تطرح أبداً  

ثقتك في هذه المحبة العجيبة المدهشة الثابتة.. كم كان  
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رجال هللا من  كرجل  إيمانه  في  رائعاً  حين  أيوب   

أجاب على األهوال التي أصابته بتأكيد ثقته في محبة  

 إلهه له.. قال:  

:  ١٣(" )أيKJV"هوذا يذبحني.. سأظل واثقاً فيه )

١٥ ) 

إن ثقتنا في الحب، حبه هو لنا وليس حبنا نحن له،  

 هي التي تصنع منا أبطااًل في اإليمان..

ف، أن  دوصفحات هذا الفصل لم ت كتَب سوى لهذا اله

تزيد من إدراكك وإنشغالك بهذه المحبة لتصير بطالً  

 في اإليمان..

نقاط   خالل  من  لنا  محبته  في  الثقة  عن  ست حدثك 

 .. محددة

 .. لقد أعطانا مكانة عظيمة.. أحبنا •

 أحبنا.. عطاؤه فوق التوقعات..  •

 أحبنا.. يستخدم كل شئ ألجلنا..  •

 سيدي.. 



 

 251 

القدس   الروح  بندى  اآلن  تعال 

 العجيب.. 

عن  نلت بالحديث  نفوسنا  به  عش 

 الحب..  

 حبك أنت لنا.. 

 أوال : أعطانا مكانة عظيمة 

لقد َجعََل الرب للمؤمن مكانة عظيمة، ألنه أحبه حباً  

 عظيماً بال مثيل..

الثالث   األصحاح  من  الذهبي  المقطع  هذا  اقرأ 

األصحاح وهو  إشعياء،  سفر  من  الذي    والخمسين 

الرب يسوع    تيتحدث عن أعظم صور الحب.. مو

 ألجلي وألجلك.. 

 يقول إشعياء النبي.. 

األعزاء   يقسم  "بين  المؤمنين[  ]أي  العظماء  ومع 

)إش نفسه"  للموت  َسَكَب  أنه  أجل  من  :  ٥٣غنيمة 

١٢ ) 
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لقد   والعظماء،  األعزاء  من  صرت  أنك  يعني  هذا 

وأيض الموت،  من  يفتديك  لكي  نفسه  للموت  اً  َسَكَب 

 ليجعلك عزيزاً وعظيماً..

أعدائك الجلجثة كل  دََحَر فوق  ، الخطية وإبليس  لقد 

انتصاره   بغنائم  تتمتع  أن  دعاك  ثم  اإلثم،  وعالم 

 العظيم، كواحد من األعزاء والعظماء!! 

بسبب   أو  الخطايا  بسب  فقدته  ما  كل  الحبيب،  أيها 

أو خب أو  إبليس  أضعافاً  ثقسوة  لك  الرب  استرده  ه، 

 (.. ٣١: ٦أم ،١٢: ٩)زك

 افتح أ ذنك لكلماته الدافئه التي يهمس بها إليك: 

أحببتك"   قد  وأنا  م كرماً  عيني  في  عزيزاً  "صرت 

 (٤: ٤٣)إش

ما أقواها كلمات!!.. استقبلها داخلك.. إنها قادرة أن  

 ت َحررك من أي صغر نفس..

المسيح مكانة  هل تعلم، لقد صارت لك بسبب موت  

بَلَغها َمِلك في العهد القديم، حتى  أعظم من أية مكانة 

 رون.. الو كان داود نفسه.. أو كاهن حتى ولو كان ه
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يترك  نحو ال  الرب على  أعلنه  ما  فهذا  تندهش،  ال 

 مجااًل للشك.. 

النساء   من  المولودين  بين  يقم  لم  لكم  أقول  "الحق 

ملكوت    أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن األصغر في

 ( ١١: ١١السموات أعظم منه" )مت

هللويا، أصغر مؤمن في العهد الجديد هو أعظم من  

 يوحنا المعمدان األعظم  من كل رجال العهد القديم.. 

اعتب ر يوحنا أعظم من كل رجال العهد فمن أية زاوية  

له كحمل هللا    تهالقديم؟.. أليس بسبب قربه للرب ورؤي

 أعظم من يوحنا.. (؟.. أنت في هذا  ٢٩: ١)يو

فيه   صرت  أنت  فقط،  الرب  من  تقترب  لم  أنت 

من أعضاء جسمه  ٢٠:  ١٤)يو (.. أصبحت عضواً 

 (..٣: ٥من لحمه ومن عظامه" )أف

أنت لم تراه فقط ذبيحة "حمل هللا".. أنت تمتعت بهذه  

( بدمائها  تطهرت  منها  ٧:  ١يو١الذبيحة..  وأكلت   )

 (..٥١: ٦)يو

العجيبة، فلوالها، لوال موته بديالً عنا، ما   يالمحبته 

صرنا أعظم من يوحنا المعمدان، وما كنا لنوجد فيه  
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لنصبح ملوكاً مكانتنا أعظم من داود، وكهنة مكانتنا  

 أعظم من هارون.. 

كل  بأال نعظمه جداً من أجل هذه المحبة؟!.. أال نمجده  

كياننا؟!.. أال نهتف له من قلوبنا؟!.. أال نضم أصواتنا 

شرين شيخاً، نعزف مثلهم بقيثارات  إلى األربعة وع

 قلوبنا لنرنم له بنشوه وفخر:  

بدمك..   هلل  واشتريتنا  ذ بِحَت  ألنك  أنت..  "مستحق 

 (١٠، ٩: ٥وجعلتنا إللهنا ملوكاً وكهنة" )رؤ

 ياللمجد، أنت في المسيح ملك عظيم.. 

 وأنت في المسيح كاهن عظيم..

لهما عالقة وث  الملك والكاهن،  الوظيفتين،  يقة  وكلتا 

 بحياة اإليمان والتمسك بالوعود..

إبليس،   أنت ملك عظيم في مواجهتك المنتصرة مع 

 الذي يجتهد أن يعوق تحقيق الوعود التي تؤمن بها.. 

وأنت كاهن عظيم في قدومك لعرش هللا، لكي تطلب  

 هذه الوعود فتنالها.. 
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 ملك عظيم "في المسيح"

َكتََب الرسول بولس عن قوتنا في حروبنا مع إبليس  

به   ندخل  الذي  السالح  تفاصيل  وشرح  وجنوده، 

أفسس..   السادس من رسالة  المعارك في اإلصحاح 

أما في اإلصحاحين األول والثاني فَتَحدث عن مكانتنا  

 العظيمة والتي على أساسها نحمل السالح.. 

جالس في    هي "في المسيح"، وألن المسيح   إن مكانتا

)أف ن حسب جالسين معه  ٢٠:  ١السماويات  فنحن   )

من   أعلى جداً  أي  الثالثة[..  ]السماء  السماويات  في 

مملكة إبليس التي تقطن عالم الهواء ]السماء األولى[  

 (..١٢: ٦)أف

نعم نحن ال نزال نسير على األرض التي يحيط بها  

الهواء، لكننا مع هذا ال نحارب كمواطنين أرضيين  

ك يحملون  بل  نحن  ج ملوك  "سيرتنا  السماء..  نسية 

(.. ٢٠:  ٣( هي في السموات" )فيKJV]جنسيتنا )

 إننا نحارب العدو من مكانة أعلى.. 

المشر الحقيقية  هذه  هللا  كلمة  لنا  في  قت سجل  ة 

 األصحاح الثاني من رسالة أفسس.. 
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المسيح[   ]مع  معه  وأقامنا  م خلصون.  أنتم  "بالنعمة 

    ]الحظ زمن الماضي[ في السماويات"وأجلسنا معه  

 (٦، ٥: ٢)أف

إنه بسبب كوننا   االمتياز؟!  أدركت عظيمة هذا  هل 

في المسيح، ن حسب ملوكاً جالسين في السماويات؟..  

لقد ارتفعنا "فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة"  

 (..٢١: ١)أف

القوي  و الملك  بإحساس  الظلمة  قوى  ت حارب  هل 

الملك   المسيح  في  عظيم  ملك  أنت  المنتصر؟.. 

 األعظم، وبهذه المكانة يجب أن تحارب.. 

وهل أدركت جبروت الصولجان الذي تحمله؟.. إنه  

اسم الرب يسوع، فقد أعطاه لك الرب لتحمله وت لوح  

به للعدو متى ظهر أمامك.. ما أقوى هذا األسم!! لن  

سيفزع،  ي بإيمان..  به  نطقت  متى  العدو  حتمله 

 سيرتعب ويهرب..

الرسول   يضايق  أن  عرافة  روح  حاول  لقد  تأمل، 

بولس، فكيف واجهه؟.. هل بتقواه؟.. كال.. هل باسم  

إيليا؟..   أو  أعظم  موسى  من  إنهما  مع  كال،  أيضاً 

المدمر   األثر  جيداً  يعرف  بولس  كان  األنبياء.. 
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ا الذي يحمله ضد  أن  للصولجان  يعرف  لعدو.. كان 

(، فاستخدمه..  ٩:  ٢اسم يسوع "فوق كل اسم" )في

لقد قال لروح العرافة: "أنا آمرك باسم يسوع المسيح  

 (.. ١٨: ١٦أن تخرج منها" )أع 

سلطان   لك  ملك  أنك  مؤمناً  إبليس  أيضاً  أنت  واجه 

عليه، واستخدم الصولجان بثقة.. انتهره باسم الرب  

 يسوع..

بإيمان:   )مزق ل  الرب"  السيد  بجبروت  : ٧١"آتى 

تتبع  ١٦ اآليات  "هذه  الذهبي  الوعد  هذا  لنا  إن   ..)

)مر باسمي"  الشياطين  يخرجون  : ١٦المؤمنين 

١٧ ..) 

يغلب  من هللا  ِلدَ  و  من  "كل  لتغلب..  ملكاً  ِلدَت  و  لقد 

 (.. هللويا.. ٥:٤يو١العالم" )

 كاهن عظيم في المسيح

ب روحه، َوقََع في  في ذات اللحظة التي أسلم فيها الر

 الهيكل حدث هائل وبال نظير: يخبرنا إنجيل متى: 

"وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى  

 (٥١: ٢٧أسفل" )مت
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 ويصف إنحيل لوقا نفس الحادثة قائالً:  

 (٤٥: ٢٣"وانشق حجاب الهيكل من وسطه" )لو

قدس   حجاب  تحول  الرب  موت  لحظة  ذات  في 

غلقاً دائماً إلى باب مفتوح لنا إلى  األقداس الذي كان م

 األبد..

الحجاب، وهو قطعة قماش معلقة على أربعة أعمدة،  

قاماً ليغلق الطريق إلى قدس األقداس، وليحجب   كان م 

عن النظر تابوت العهد الذي في وسط قدس األقداس  

 والذي يشير إلى عرش هللا..

لالقتراب   اإلنسان  استحقاق  الحجاب عن عدم  ي عَبر 

فَقَدَ  ال آدم،  خطية  فبسبب  هللا..  عرش  إلى  مباشر 

إلى   دائم  احتياج  في  وصار  االمتياز  هذا  اإلنسان 

الوساطة لكي يقترب إلى هللا.. في احتياج إلى وساطة  

 الطقوس والذبائح الدموية والكهنة.. 

الخطية   االقتراب  بسبب  امتياز  لإلنسان  يعد  لم 

المباشر إلى العرش، لذا نسمع إشعياء النبي يخاطب  

)إش محتجب"  إله  أنت  "حقاً  قائالً:  (.. ١٥:  ٤٥هللا 

وعندما طلب هللا من موسى والذين معه أن يصعدوا  

 (..١: ٢٤إليه، قال لهم: "اسجدوا من بعيد" )خر
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وتغير   المعجزة،  الرب حدثت  موت  لحظة  في  لكن 

 ل شئ.. لقد انشق الحجاب.. ك

َسدَدَ الرب كل ديوننا فألغى كل الحواجز.. يا له من 

خبر سار!! لقد أزال دمه المسفوك قوة الخطية التي  

 تعوق اقترابنا إلى العرش..

إلى   الدخول  أن  على  كعالمة  الحجاب  انشق  لقد 

وانشق   المؤمنين..  لجميع  امتيازاً  صار  العرش 

ليس من أسفل إلى فوق،  طولياً، من فوق إلى أسفل و

وليس   الرب  به  قام  واحد  جانب  من  عمل  ألنه 

 ه ألجلنا مجاناً ألنه أحبنا.. باإلنسان.. لقد قام  

فلم   بالكامل،  إلى أسفل  أعلى  الحجاب من  لقد انشق 

لنفعله للتكفير عن  يترك الرب لنا شيئاً ولو صغيراً 

 خطايانا.. 

(.. ٤٥:  ٢٣ويقول إنجيل لوقا إنه انشق من الوسط )لو

لقد كان الحجاب مثبتاً على أربعة أعمدة، فانشقاقه في  

المساحة   أن  يعني  أسفل  إلى  أعلى  من  الوسط 

المتوسطة منه التي بين العمودين الداخليين هي التي  

 انفتحت لتكون باباً.. 
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 ً تماما تَكون  فالباب  عميق!!  مغزى  من  له  أمام  يا   

 األقداس.. تابوت العهد الذي في وسط قدس  

العرش   إلى  فالطريق  الجنب،  الحجاب في  ينشق  لم 

طرق   توجد  ال  مباشراً..  طريقاً  اآلن  صار  اإللهي 

أي   من  البشرية  للوساطة  مجال  يوجد  ال  جانبية.. 

 نوع..

أيها الحبيب، لقد كان من حق رئيس الكهنة في العهد  

قدس   إلى  السنة  في  واحدة  مرة  يدخل  أن  القديم 

ن وبطقوس كانت البد وأن تتم  األقداس بترتيب معي

بكل دقة.. أما أنت فلك امتياز أن تدخل إليه مباشرة  

في أي وقت تشاء، وبال شروط طقسية محددة من أي  

 نوع..

إلى   الرسالة  من  الذهبية  العبارات  هذه  معي  اقرأ 

 العبرانيين التي تنطق بهذه الحقيقة.. 

العهد   • نحن مؤمنو  ]لنا  األخوة  أيها  لنا  "فإذ 

أيضاً   تعني  اليونانية  اللغة  ]في  ثقة  الجديد[ 

وجرأة  بدم    (٤٢)[دالة  األقداس  إلى  بالدخول 

يسوع.. لنتقدم بقلب صادق في يقين اإليمان  
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شرير"   ضمير  من  قلوبنا  مرشوشة 

 ( ٢٢،  ١٩: ١٠)عب

النعمة   • إلى عرش  ]بال خوف[  بثقة  "لنتقدم 

ب  يعد  يقضي  ]فلم  دينونة  عرش  لنا  النسبة 

نطلب[   أن  مجرد  ]وليس  ننال  لكي  علينا[ 

ر  خرحمة ونجد نعمة عوناً في حينه ]لن تتأ

 (١٦: ٤أبداً[" )عب

 هل تؤمن؟ 

أيها المؤمن، يا من افت ديت بالدم الثمين، هل أدركت 

:  ١الرب كاهناً )رؤ  كعظمة هذا االمتياز؟.. لقد جعل 

ن تدخل إلى عرش ذا مكانة عظيمة.. لك الحق أ  (٦

هللا في أي وقت تشاء بال وساطة بشرية، لكي تتحدث  

معه بدالة وبال خوف، وبثقة أنه أبوك الذي يحبك بال  

 حدود..

قد   الثمين  الدم  أن  كلمة هللا،  أعلنته  بما  تؤمن  وهل 

)عب الشرير  الضمير  من  قلبك  (، ٢٢:  ١٠طهر 

(.. الضمير الذي  ٢:  ١٠ضمير الخطايا المزعج )عب

ي شعر صاحبه بالذنب في ضعف من ثقته في استجابة  

 الرب لصلواته.. 
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هذا   من  حررك  قد  الثمين  الدم  بأن  تؤمن  هل 

السماوي   اآلب  إلى حضرة  تدخل  وهل  الضمير؟.. 

المسيح، وال يوجد هناك ما يعوق   ككاهن مبرر في 

 سالمك مع هللا أو يمنع تلذذك بالشركة معه كأب؟ 

 ن أنك كاهن في المسيح.. آمن بما فعله دم المسيح.. آم

بما   م طهراً،  فآمن  ضميراً  لك  بأن  آمن  الدم..  عله 

العرش   إلى  بالذنب.. ثم تعال  م حرراً من اإلحساس 

 اإللهي، عرش النعمة.. 

فإن كنت تشعر بنقص في الفرح أو التعزية.. ادخل  

داخلك   في  فسيفيض  تؤخر  ال  العرش..  إلى  حااًل 

 بأفراح حقيقية وتعزيات قوية.. 

ت طفئ    وإن أن  تريد  تهاجمك،  الهموم  لمعان  كانت 

ستنتعش  كإيمان العرش..  إلى  بثقة  تقدم  هيا   ..

 وسيشجعك بقوة في نفسك.. 

أمام هجمات  وإذا كنت ضعيفاً عاجزاً عن الصمود 

إلى حضرة القدير.. هيا   العدو الشرسة.. تعال أيضاً 

 استبدل ضعفك بقوة من المسيح..
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فاتي لكي تحل  "فبكل سرور أفتخر بالحري في ضع

علي قوة المسيح.. ألني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا  

 (١٠، ٩: ١٢كو٢قوي" )

بهذا   نتمتع  أن  جداً  هو ضروري  كم  الحبيب،  أيها 

كي   السماء  أقداس  في  كثيراً  نتواجد  أن  االمتياز، 

الشر   أجناد  مع  مصارعتنا  في  وننتصر  نتقوى 

الس  األصحاح  في  إلى  الروحية..  رسالته  من  ادس 

ت  أفسس أن  أجزاء بعد  عن  بولس  الرسول  حدث 

"م صلين   قائالً:  أضعاف  به،  نحارب  الذي  السالح 

 (.. ١٨:  ٦بكل صالة وطلبة كل وقت في الروح" )أف

لننتهز كل  الفرصة..  لنا  كل وقت، أي كلما توفرت 

فرصة متاحة لندخل إلى األقداس ونتقدم إلى عرش 

قو وت جدد  وإعياؤنا،  تعبنا  ي زال  هناك  تنا  النعمة.. 

 وإيماننا.. وت سمع صلواتنا وطلباتنا.. 

العرش وأمام  األقداس  الروح..  في  بحرارة  نمتلئ   ،

 وفرح الروح.. وقوة الروح.. 

فما سر القوة التي كانت للكنيسة األولى، أليس ألنها  

األقداس إلى  المستمر  بالدخول  مشغوله  ؟..  كانت 

قالوا: "أما نحن   حينما تحدث الرسل عن مشغولياتهم
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(.. لقد  ٤:  ٦فنواظب على الصالة وخدمة الكلمة" )أع 

تكون هناك    الصالة قبل خدمة الكلمة، ألنه لم  ذكروا

لم   إن  التعليم  في  أو  الكرازة  في  فعالة  كلمة  خدمة 

 يسبقها دخول لألقداس.. 

لندخل إلى األقداس لكي نمتلئ قوة.. ولكي ما يرتفع  

التال فََشَل  حينما  األرواح  إيماننا..  إخراج  في  ميذ 

المصاب   الولد  في  كانت  التي  القوية  الشريرة 

إيمانهم   قلة  إنه  السبب،  الرب  َوَضَح  بالصرع، 

(NIV، RSVالعالج،  ٢٠:  ١٧( )مت (، وقَدَم لهم 

 (.. ٢١: ١٧الصالة والصوم )مت

نعلن    الصالة والصوم ترفعان اإليمان.. ففي الصوم

اعتمادنا   من  ونتخلص  لذواتنا  قوتنا  إنكارنا  على 

الخاصة التي ت ضعفنا.. وفي الصالة، في الدخول إلى  

 األقداس نتحرر من الشك ونمتلئ باإليمان..

لقد جعلنا الرب كهنة لهم مكانة عظيمة.. فلنتمتع بهذا  

 االمتياز، فهكذا يقوى إيماننا.. 
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 احمل الوعود إلى األقداس

وإذ ندخل إلى األقداس، نعلن لآلب تمسكنا بالوعود 

التي أعطاها لنا في الكلمة.. وإذ نطالبه بتحقيقها، فهذا  

 نصلي بحسب مشيئته.. يعني إننا 

 وما النتيجة؟ لنقرأ بفرح هذه اآليات الثمينة.. 

ف ثبتم  فيكم   ي"إن  وعود[  من  فيه  ]بما  كالم  وثبت 

 (٧: ١٥تطلبون ما تريدون فيكون لكم" )يو

"وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئاً حسب  

مشيئته يسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع  

( منه"  طلبناها  التي  الطلبات  لنا  أن  نعلم  :  ٥يو١لنا 

١٥، ١٤) 

 أيها الحبيب.. 

هل تصلي بحسب الكلمة، أم أن نشأتك الدينية عودتك  

لمات في كل  أن تصلي بطريقة نمطية، تكرر نفس الك

مرة؟.. رسالة يعقوب تقول لكثيرين: "لستم تمتلكون 

 (.. ٢: ٤ألنكم التطلبون" )يع
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تفهمه الحتياجك   أب عظيم في محبته، وفي  الرب، 

ولضعفاتك وكل ظروفك.. يريدك أن تمتلك، مكتوب  

 (..١١: ٧إنه "يهب خيرات للذين يسألونه" )مت

السماوي،   أبيك  إسأل  الخيرات؟..  تمتلك  أن  أتريد 

 ادخل إلى األقداس لتطالبه بتحقيق وعوده..

وعودها اصغ إلى الكلمة جيداً، وانتبه كل االنتباه إلى  

ري اآلن في حياتك.. ثم احملها  جالتي لها عالقة بما ي 

 معك إلى األقداس حيث عرش النعمة..

مشيئتك المعلنة   بتحقيق هذه الوعود.. ق ل له إنهاتكلم 

 (..٤٥: ٢١في كلمتك التي ال تسقط أبداً )يش

يبارك   القديم كان هللا  في  الرب يسوع..  باسم  طالبه 

(، وداود  ٢٤:  ٢٦وينقذ ويشفي من أجل إبراهيم )تك

(.. وكانت الصلوات ت رفع  ٣٥:  ٣٧، إش٦:  ٢٠مل٢)

يعقوب   وإله  إسحق  وإله  إبراهيم  إله  باعتباره  له 

 (..٦: ٣)خر

 (..٥: ٢٠مل٢ود )وإله دا

أي امتياز لك!! أنت لست في العهد القديم.. أنت في  

العهد  في  أنت  واألفضل،  واألسمى  األعظم  العهد 
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الجديد.. وقد صارت لك بسبب هذا العهد مكانة أعظم  

رجال  كل  مكانة  ت ستجاب  العهد    من  فلن  القديم.. 

صلواتك من أجل أسماء بشرية، مهما كانت عظيمة  

االسم الذي هو "فوق  من أجل    . بلكإبراهيم وداود.

(.. من أجل اسم الرب يسوع الذي ٩:  ٢كل اسم" )في

قال: "الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبيتم من اآلب  

(.. ولن ت شفى من أجل  ٢٣:  ١٦باسمي يعطيكم" )يو

كدا عظيم  اسم  اسم  األعظم،  االسم  أجل  من  بل  ود 

 (..١٤: ٥الرب يسوع )يع

أحد في العهد الجديد إنه صلى إلى  وفكر معي، لم يقل  

لنا:   يقول  بولس  هو  وها  داود،  إله  أو  إبراهيم  إله 

"بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح  

( "كي يعطيكم  ١٤:  ٣]يسوع باعتباره ابن هللا[ )أف

إله ربنا يسوع المسيح ]يسوع باعتباره ابن اإلنسان  

 (..١٧: ١اإلله الذي صار أخاً لنا بالتجسد[" )اف

يا له من امتياز!! نحن ال نصلي إلى إبراهيم، هللا كما  

القديم.. بل إلى اإلله   العهد  كما عرفناه  عرفه رجال 

باسم   نطلب  وال  الجديد..  العهد  األفضل،  العهد  في 

القديسين   المؤمنين  من  آخر  اسم  أي  أو  إبراهيم 

الخراف   راع  القديسين،  قدوس  باسم  بل  العظماء 

مسيح.. وألننا نصلي ونطلب باسم  األعظم، يسوع ال
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لتصنع   هللا  قوة  تطلق  صالتنا  فإن  يسوع،  الرب 

 العجائب، وال توجد دائرة ال تقدر أن تؤثر فيها.. 

وما  أفكارك،  أكرم  ما  رب  يا  آه 

 أعظم محبتك!! 

وما هذا الذي صار لي بسبب فداء  

 ابنك.. 

لك   لتجعلني  المزبلة،  من  رفعتني 

 ملكاً وكاهناً في ابنك يسوع..

وكاهناً   إبليس،  مملكة  يرعب  ملكاً 

 يدخل أقداسك ليتحدث معك.. 

)مز قلبي"  في  سروراً  : ٤"جعلت 

٧..) 

)مز عظمتي"  "تزيد  : ٧١ودائماً 

٢١ ..) 
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 ثانيا : عطاؤه فوق كل التوقعات 

 "أحببتهم كما أحببتني" 

ومرة أخرى نقرأ هذه العبارة الذهبية التي نطق بها  

ت عزينا، كم ت شجعنا وت طمئنا  الرب.. كم ت فرحنا!! كم  

يحب   مثلما  يحبنا  السماوي  فاآلب  إيماننا!..  وتقوي 

 ابنه الوحيد، ألنه يرانا فيه.. 

إن   لنا..  العظيم  حبه  مظاهر  من  ثاني  مظهر  وهذا 

توقعاتنا،    عطاؤه كل  يفوق  نفسها  لنا  الكلمة  وبلغة 

 (..٢٠: ٣"أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر" )أف

ستكثر على نفسك أن يعطيك الرب  أيها الحبيب، ال ت

هبات عظيمة فوق المتوقع فهو لن يعطيك شيئاً بسبب  

استحقاقك الشخصي بل بسبب حبه العظيم الذي أحبك  

 به..

الكلمة،   وعود  من  وعداً  يقرأون  حينما  البعض 

ويجدونه بعقولهم صعب التحقيق ويتطلب إيماناً فائقاً  

 من أن  ليس لهم، يهربون من مواجهة ضعفهم.. وبداًل 

م كمل  الرب  إلى  ويأتوا  إيمانهم،  بضعف  يعترفوا 

(.. بداًل من أن يلهجوا في الوعد  ٢: ١٢اإليمان )عب

يهربون  به،  اإليمان  يمتلكوا  حتى  به  وينشغلوا 
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ليجعلونه   أمين  غير  تفسيراً  الوعد  تفسير  بمحاولة 

 سهل التحقيق، مقبواًل لعقولهم الجسدية.. 

إليمانهم أن ينمو،    كم يخطئون، فالرب يحبهم ويريد 

ال تكن غير أميناً، ال تقبل أن تفهم وعد الرب بفكرك  

 الخاص لمجرد أنك ال تجد في داخلك إيماناً كافياً.. 

ال تفهم وعود الرب على نحو يقلل من عظمتها، هذا  

عظيماً في    كأمر يعارض ثقتك في محبته التي تريد

 اإليمان..

 قصة

كل   بذلوا  للغاية..  سيئه  ليلة  ورفقاؤه  بطرس  قضى 

تحظ شباكهم   قدراتهم ولم  إلى نهاية  جهد، ووصلوا 

 بسمكة واحدة.. 

علنين اقتناعهم بفشلهم وعجزهم عن  غسلوا الشباك م 

 المواصلة.. 

وأتى الرب إليهم، فماذا حدث؟.. ذات القارب وذات  

ليل  بعد  شئ  ال  من  النتائج!!..  أبعد  ما  لكن    المياه، 

واحدة   وبمحاولة  جداً  كثير  سمك  إلى  طويل مضى 

 فقط للصيد.. 
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قال الرب لبطرس: "ابعد إلى العمق وألقوا ]أي أنت  

للصيد"   واحدة[  شبكة  ]وليس  شباككم  ورفقاؤك[ 

 (..٤: ٥)لو

أجابه بطرس: "على كلمتك ألقة ]أنا بمفردي[ الشبكة  

)لو المفرد["  في ٥:٥]في  دققاً  م  بطرس  يكن  لم   ..)  

م تقل له ألق بمفردك  ى كلمتك"، فكلمه هللا لقوله "عل

 شبكة واحدة.. 

الشباك   كل  تمتلئ  خيالي  أمر  أنه  بطرس  رأي  لقد 

بالسمك بعد كل هذه المحاوالت الفاشلة التي بذلها هو 

ورفقاؤه طوال الليل.. نعم، هو لم يرفض كلمة الرب  

تماماً إال أنه َحرفها من أمر بإلقاء كل الشباك إلى أمر  

 شبكة واحدة.. بإلقاء 

نفس   نرتكب  فأحياناً  بطرس،  تَل م  ال  القارئ،  أيها 

الخطأ.. يعطينا الرب وعداً من كتابه وإذ نراه أكثر 

جداً من المتوقع نتدخل بأذهاننا ونفسره تفسيراً غير  

أمين يجعله قريباً من الواقع.. آه لو أدركنا كم يحبنا  

ا نطلب  الرب، لعرفنا إنه دائماً يفعل لنا أكثر جداً مم

 أو نفتكر.. 

 أخطأ بطرس وألقى شبكة واحدة فقط، فماذا حدث؟ 
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فصارت   جداً  كثيراً  سمكاً  أمسكوا  ذلك  فعلوا  "ولما 

شبكتهم ]بالمفرد[ تتخرق فأشاروا إلى شركائهم الذين  

 (٧، ٦: ٥في السفينة أن يأتوا ويساعدوهم" )لو

في قصة أخرى مثيله لم يطلب الرب من بطرس أن  

كل   الوحي  يلقي  كان  لقد  واحدة،  شبكة  بل  الشباك 

 ك أنها لم تتخرق.. ا يصاً أن يسجل عن هذه الشبرح

"فصعد سمعان بطرس وجذب ]بمفرده[ الشبكة إلى  

ه ومع  كبيراً..  سمكاً  ممتلئه  لم  األرض  الكثرة  ذه 

 (١١: ٢١تتخرق الشبكة" )يو

لقد تخرقت الشبكة في القصة األولى ولم تتخرق في  

ن السمك في األولى لم يكن لشبكة  القصة الثانية، أل 

واحدة، فقد كانت كلمة الرب: "ألقوا الشباك ]وليس  

 شبكة[" لذا لم تحتمل الشبكة الواحدة وتخرقت.. 

إن عدم دقتنا في فهم كلمة الرب وانتقاصنا مما تخبرنا  

ببعض   لنا  يأتي  وقد  الشبكة،  ي فسد  قد  وعود  من  به 

 الخسائر.. 

ولن   هي،  كما  الرب  كلمة  ذ  شبكة  خ  لك  تتخرق 

 واحدة.. 
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هي   كما  الرب  كلمات  ونأخذ  باإليمان،  نحيا  حينما 

لنا، لن يمأل الرب فقط جميع   العظيم  ونثق في حبه 

احتياجاتنا   فقط  ي سدد  بل سيحافظ عليها.. لن  شباكنا 

 المتنوعة بل أيضاً سيحرسنا.. 

أو   لربح  كشبكة  الرب  يستخدمك  هل  الحبيب،  أيها 

النفوس؟ .. ثق أن استخدام الرب  للمساعدة في ربح 

"وال   مكتوب  إليذائك..  وقت  اي  في  يكون  لن  لك 

)لو شئ"  هين  ١٩:  ١٠يضركم  الرب  نير  إن   ..)

وحمله خفيف، ثق إن شبكتك لن تتخرق بسبب هذه  

 النفوس.. 

وفي   العظيمة  الرب  محبة  في  ثقتك  أبداً  تطرح  ال 

العظيمة..   الرب  حماية  وفي  العظيم  الرب  عطاء 

 احتياجاتك وسيحفظك بحماية خاصة..سيمأل كل 

 ال تقللي 

إليه   أتت  التي  األرملة  إلى  إليشع  قالها  العبارة  هذه 

أتى   لقد  إلبنيها..  إنقاذاً  طالبة  مستنجدة  صارخة، 

 المرابي ليأخذهما عبدين بسبب الديون.. 

لنفسك أ أليشع: "استعيري  لها  وعية فارغة.. ال  قال 

(.. شجعها أن تأتي بأكبر عدد من  ٣: ٤مل٢تقللي" )
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األوعية، كان له اإليمان أنه مهما كثر عددها فسوف  

تمتلئ كلها بالزيت.. وكلما ازداد كلما أتى بمبلغ أكبر  

 إلنقاذ ابنيها ولمعيشتها.. 

التي   أوانيك  أيضاً  أنت  تقلل  "ال  لك:  يقول  الرب 

أ حبك   إنني  تقلل شباكك..  ال  فارغة..  إلى  تحضرها 

 أمألها جميعاً".. جداً، وس

إن ثقتنا في محبة الرب لنا تجعلنا نثق أن عطاءه لنا  

 عظيم يسدد كل إحتياجاتنا، أكثر مما نفتكر.. 

هل تؤمن بهذا؟.. تعال معي نرنم له مع داود، بفرح 

 وابتهاج: 

"أمامك ]في حضورك[ شبع سرور في يمينك ]حيث  

 (١١: ١٦وضعتنا بالقرب منك[ نِعَم إلى األبد" )مز

 ثا : يستخدم كل شئ ألجلناثال

مظهر    التي هذا  العظيمة  محبته  مظاهر  من    ثالث 

راحتنا   ألجل  شئ  كل  يستخدم  أنه  بها..  أحبنا 

وحمايتنا، وتسديد احتياجاتنا.. وأيضاً ألجل نمونا في  

 عالقتنا معه، ولكي يستخدمنا استخداماً عظيماً.. 
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بل   األحداث  يغير  الدنيا، وأن  يزلزل  إنه مستعد أن 

(، ٢٤:  ٢٢تاريخ من أجل أصغر مؤمن فينا )مزوال

 متى كانت هناك ضرورة لذلك.. 

على   وضوح..  وبكل  الصادقة  الكلمة  تعلنه  ما  هذا 

، وتأمل  ١٨سبيل المثال اقرأ هذا المقطع من مزمور

 ما فعله الرب ألجل داود.. 

 "في ضيفي دعوت الرب.. فسمع من هيكله صوتي..

الجبال   أسس  وارتعشت  األرض  تعدت  ارفارتجت 

ال طأطأ  غضب..  ألنه  ونزل.. مسوارتجفت  وات 

: ١٨أرعد من السموات.. أرسل سهامه فشتتهم" )مز

١٤- ٦ ) 

الرب يزلزل الجبال من أجل داود، فإن كانت الجبال  

الشامخة الراسخة قد تزلزلت فهذا يعني أن أي شئ  

 ير المؤمن.. خآخر يتزلزل من أجل 

ي حرك   فهو  لذا  يحبنا حباً عظيماً  كل شئ من  الرب 

أجلنا.. ثق أنه يستخدم كل الظروف المحيطة بك حتى  

أعدائك من أجلك، فأنت ثمين جداً في عينيه.. ال تنس  

المحبة   يسوع ويحبك بنفس  ابنه  في  دائماً  يراك  أنه 

 التي يحبه بها.. 
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 يستخدم الكل ألجلك 

من أجل أن يعلم الرب يونان أعظم الدروس استخدم  

مع   الصغيرة  )يوالدودة  الضخم  :  ١،  ٦:  ٤الحوت 

وأكبرها.. ٤ األشياء  أصغر  ألجلك  يستخدم  إنه   ..)

 أضعف األمور وأقواها.. تأمل معي.. 

استخدم دموع موسى الرضيع، وهي   • كيف 

تعبير عن منتهى الضعف والعجز، لينقذه بها  

حركت   لقد  البحر..  في  غرقاً  الموت  من 

)خر فرعون  ابنه  أحشاء  ( ٦:  ٢الدموع 

وتبنت له  قصر فرقت  تحول  الحال  وفي  ه، 

العدو القاسي الذي كان ي طالب بقتل موسى  

 إلى مكان آمن لحمايته ورعايته.. 

حالم.. أحالم كل من وكيف استخدم الرب األ  •

فرعون وساقيه، لكي في قفزة واحدة ي صعد  

المذله   إلى العرش ومن  السجن  يوسف من 

 إلى المجد.. 

أمرين   • مردخاي  أجل  من  استخدم  وكيف 

ج النوم، مدهشين  من  واألرق  النسيان  داً.. 

ليكون سبباً في تكريمه وتبجيله.. ومتى؟ في  
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أجل من    ت دبرت فيه قوى الظلمة كل شئوق

 إهانته وإذالله.. 

الوزير   هامان  فيه  عمل  الذي  اليوم  نفس  ليلة  ففي 

األول الخشبة ليصلب عليها مردخاي، طار النوم من 

اع إلى  أحشويرش الملك فطلب أن يشغل وقته باالستم

أخباره السابقة المدونة.. وقاده االستماع إلى تذكر ما 

 فعله مردخاي من أجله.. 

تذكر الملك أن مردخاي هو الذي أبلغ في وقت سابق  

عن مؤامؤة د برت لقتله.. وسأل الملك وَعَرَف أحداً  

فوراً..   بإكرامه  فأمر  مردخاي،  يكافئ  أن  يتذكر  لم 

ويض السلطاني  الثياب  يلبسوه  أن  التاج  أمر  عوا 

الملوكي على رأسه، ويركبوه على الفرس ويسيروا 

بكرامته   قدامه  منادين  المدينة  ساحة  في  به 

 (..٦)استير

شئ كل  يستخدم  الرب!!..  حب  أعظم  ألجل    ما 

أوالده.. بل إنه يستخدم أيضاً األحداث السياسية من  

 أجلهم.. وإليك مثال على ذلك.. 

أصدر حاكم رومية أمراً بترحيل اليهود من مدينته،  

إلى   وبريسكيال  أكيال  انتقال  في  هذا  فتسبب 
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المناسب    كورنثوس.. تأمل، لقد ذهبا إليها في الوقت

ليكونا في استقبال الرسول بولس، ليستضيفاه   تماماً 

في بيتهما.. ليكونا لحمايته وليضعا عنقيهما من أجل  

 (..٣: ١٦حياته )رو

بولس   ليريح  رومية  حاكم  قرار  الرب  استخدم  لقد 

ما   معك،  األمر  هذا  سيفعل  تأكيد  وبكل  وليحميه.. 

لهم  من  قرارات  أجلك  من  سيستخدم  تؤمن،  دمت 

 جل راحتك وحمايتك.. أل  سلطة

أيها الحبيب، ثق إن قلوب الملوك وجميع اللذين لهم  

منصب هي في يد إلهك يحركها بذات السهولة التي  

المياه )أم إنه يحركها من أجل ١:  ٢١ي حرك بها   ..)

إلتمام   لك  استخدامه  والستمرار  لسالمتك  خيرك.. 

 مقاصده..

َب من لقد آمن الرسول بولس بهذه الحقيقة، لهذا َطلَ 

 المؤمنين أن ي صلوا من أجل حكامهم.. 

"فأطلب أول كل شئ أن تقام طلبات ]صلوات ألمور  

]صلوات ألمور عامة[ وابتهاالت   محددة[ وصلوات 

]الرؤساء[   الملوك  ألجل  وتشكرات  ]تشفعات[ 

وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة  
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تقوى ووقار. ألن هذا حسن ومقبول   هادئة في كل 

دى مخلصنا هللا الذي يريد أن جميع الناس يخلصون ل

 ( ٤- ١: ٢تي١وإلى معرفة الحق يقبلون" )

الرسول بولس يطالبنا بالصالة من أجل الحكام حتى  

ة هادئة تسمح لنا  يستخدمهم الرب لتوفير حياة مطمئن

 ع الناس.. يم بالعمل لخالص ج

ولم يكن الرسول بولس ليطالبنا بذلك لو لم تكن هذه  

 ئة الرب..هي مشي

كانوا   الذين  فتية  الثالث  عن  دانيال  سفر  يخبرنا 

)دا الملك"  كلمة  "غيروا  أنهم  بابل  في  :  ٣مسبيين 

٢٨ ..) 

هل اتخذ الذين في السلطة قرارات ال تعمل لخيرك،  

ال تساعد على حياة مطمئنة هادئة أو تعطل استخدام  

أن   بإمكانك  نعم  بإمكانك،  الخدمة؟..  في  لك  الرب 

 لملك.. ت غير كالم ا

تمسك باإليمان بأن الرب يستخدم الملوك من أجلك،  

واقرأ معي هذه اآليات القوية التي ختم بها الرسول  

إلى   األولى  رسالته  من  الثالث  األصحاح  بولس 

 كورنثوس..
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 "فإن كل شئ لكم.

أم أبلوس أم صفا ]جميع نوعيات الخدام[ أم    أبولس

 العالم ]الخليقة[  

 أم الحياة ]بكل ظروفها المتنوعة[  

 أم الموت ]هو أيضاً لك ألنه معبرك إلى حياة أعظم[  

 أم األشياء الحاضرة أم المستقبلة  

 كل شئ لكم.

 (٢٢، ٢١: ٣كو١) وأما أنتم فللمسيح"

التكرار هل الحظت أن يكرر عبارة "كل شئ لكم"..  

للتأكيد.. الرب أحبك جداً جداً وجعل كل شئ لك.. ال 

شئ   كل  يستخدم  أنه  ثق  ضدك..  شئ  يوجد 

يراك   ألنه  ابنه  يحب  مثلما  يحبك  أنه  لخيرك..تذكر 

 دائماً فيه.. 

أعطاك مكانة عظيمة.. صرت ملكاً وكاهناً   •

 في المسيح.. 

 وعطاؤه لك فوق كل التوقعات..  •
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 ويستخدم كل شئ ألجلك..  •

 أي امتياز هذا.. حقاً، 

 لنؤمن.. ولنحيا ما نؤمن به!! 
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 تخلص من الضيقات  - ١٠

 

إنها لتساؤالت تفرض نفسها.. إن كان اآلب السماوي  

(، وإن كان  ٢٣:  ١٧يحبنا  كمحبته البنه الوحيد )يو

مستعداً أن ي نقذنا من كل خطر، وأن ي خلصنا من كل  

: ٢٣(، وال يدعنا نحتاج شيئاً )مز٦:  ٣٤ضيق )مز

:  ٢بط١(.. فكيف نقرأ في كلمته عن آالم تأتي إلينا )١

(؟ ولماذا نسمع بين الحين واآلخر عن ١٩:  ٤،  ١٩

 مؤمنين أتقياء يعانون من ضيقات قاسية؟! 

لنقرأ معاً المقطع األخير من أصحاح اإليمان الشهير 

 (: ١١)عبرانيين

"والذين باإليمان قهروا ممالك.. سدوا أفواه   •

قوة أطفأوا  حد    أسود..  من  نجوا  النار.. 

 السيف.. صاروا أشداء في الحرب" 

"وأخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود   •

ماتوا   ربوا  ج  ن شروا  جموا  ر  وحبس.  أيضاً 

ذلين..  م  مكروهين  عتازين  م  بالسيف..  قتالً 
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باإليمان"  لهم  مشهوداً  كلهم  فهؤالء 

 ( ٣٩- ٣٣: ١١)عب

 المقطع يتحدث عن فئتين من رجال اإليمان..  

لم   الضيقات..  من  تخلصوا  باإليمان  األولى، رجال 

 تقدر النيران وال األسود وال قوة الممالك أن تؤذيهم.. 

إنهم لم يتخلصوا من الضيقات   والثانية، رجال، مع 

إال إنهم باإليمان ارتفعوا فوقها، احتملوها بصبر، ولم 

بل   إلههم،  ينكروا  ولم  يتذمروا  ولم  يفقدوا سالمهم، 

 له ومثمرين لمجده.. ظلوا شاهدين 

هم أيضاً اختبروا خالص الرب، لكن ليس الخالص  

في   الخالص  بل  األولى  كالفئة  الضيقات  من 

 الضيقات.. 

فمتى أؤمن بالخالص من الضيق؟.. ومتى أسير في 

 ركب الفئة الثانية فأؤمن بالخالص في الضيق؟.. 

)عب السيف  من  أنجو  أن  إيماني  يكون  : ١١متى 

ني أن أقبل السيف لكي أمجد  (؟ ومتى يصير إيما٣٤

 (؟ ٣٧: ١١هللا بموت ي علن محبتي له )عب
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نسمعه  يعتمد على خبر  قبل  اإليمان كما عرفنا من 

بالحماية   ت ِعد   آيات  هللا  كلمة  وفي  هللا..  كلمة  من 

تَِعد    أخرى  وآيات  والموت،  الخطر  من  واإلنقاذ 

 باألمجاد في احتمال األلم.. 

بالثانية؟ هل من  فمتى أؤمن باألولى؟ ومتى   أتمسك 

 تناقض؟

"خبيرين   نكون  أن  منا  يحتاج  األمر  لكن  كال، 

 [ األوقات  نفهم  أن  ]أي   to have anباألوقات 

understanding of times (KJV)( "]١٢أخ١  :

(، لنفهم أهو وقت نستخدم فيه إيماننا للتخلص من ٢٣

لتحم ل  اإليمان  فيه  يعمل  وقت  هو  أم  الضيقات، 

 ها لخيرنا ولمجد الرب.. الضيفات ولتحويل

أيها الحبيب، هل تريد أن تكون خبيراً باألوقات؟ أنت  

أقدام   إلى قضاء وقت كاٍف كل يوم عند  في احتياج 

 الرب لتقرأ كلمته.. 

أثمن   ما  لألوقات..  فهمنا  مفتاح  هي  الكلمة  دراسة 

الساعة التي نقضيها مع الكلمة!! ليس من بديل لها،  

ونعرف هللا  طرق  نتعلم  الصالحة    فيها  هللا  "إرادة 

 ( لكل وقت نمر به..٢: ١٢المرضية" )رو



 

 285 

مواجهة   على  يساعدانك  له  والتالي  الفصل  وهذا 

هذا   في  الكلمة  تقوله  بما  يشغالنك  هما  الضيقات.. 

الموضوع.. ولنبدأ بما فعله آساف قديماً.. كان يبحث  

عن حقيقة أمر حيره جداً، فلم يجد إجابة ولم يسترح  

انف أن  بعد  "فلما  إال  مزموره:  في  يقول  بالرب..  رد 

قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني. حتى دخلت  

 (.. ١٧،  ١٦: ٧٣مقادس هللا" )مز

 لقد ظل متحيراً حتى سمع اإلجابة في المقادس.. 

ثقة   "لنا  هللا..  مقادس  إلى  اآلن  ولندخل  مثله  لنفعل 

يسوع، )عب بدم  األقداس  إلى  (.. ١٩:  ١٠بالدخول 

ولن اآلن  بكلمات  لندخل  إليه  ولنتحدث  بالرب  نفرد 

 إيمانية مثل هذه: 

 كم أشكرك أبي السماوي، 

وست ثبت   حيرتي،  ست زيل  ألنك 

 خطواتي في كلمتك.. 

خبيراً   ت ريدني  ألنك  أشكرك  كم 

 باألوقات

 قادراً على التميز..
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من  بالخالص  أؤمن  متى  ألعرف 

 الضيق، 

 ومتى أؤمن باالنتصار في الضيق.. 

 السماوي.. أبي 

 إنني أطلب باسم ابنك يسوع.. 

هذا   قراءة  بروحك  ترافقني  أن 

)أم كلماتك  لت علمني  :  ١الفصل، 

٢٣ ..) 

أشكرك ألنني أعرف من كلمتك إن  

 (..٢٩: ٢٩"المعلنات لنا" )تث

أشكرك ألنك ست علن لي، ستعطيني  

 فهماً ولن تدعني أخدع.. 

 اآلالم

من اآليات التي تساعدنا في مواجهة  

التي   الذهبية  اآلية  هذه  الضيق، 

في   بطرس  الرسول  لنا  دونها 

 رسالته األولي: 
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مشيئة   بحسب  يتألمون  الذين  "فإذاً 

لخالق   كما  أنفسهم  فليستودعوا  هللا 

 ( ١٩:  ٤بط١أمين في عمل الخير" )

"فليستودعوا"   كلمة  أواًل  لننظر 

“paratheso”    ..ما المقصود بها؟

م  في زمن كتابة الرسالة لم يكن نظا

كان   فعندما  بعد،  ع رف  قد  البنوك 

الشخص ينوي أن يسافر في رحلة  

لدى   أمواله  ي ودع  كان  طويلة، 

صديق أمين، قادر على حفظها.. إن 

كان   الذي  هو  "يستودع"  فعل 

 .. (٤٣)ي ستخدم في هذه الحالة

هل تتألم بحسب مشيئة هللا؟ الرسول  

نفسك  تودع  أن  يدعوك  بطرس 

عواطفك،   )جسدك،  بالكامل 

عملك...الخ(  أفك أسرتك،  ارك، 

إلهك..    ”deposit“وديعة   لدى 

يستغل   أن  إبليس  يقدر  لن  هللويا، 

 األلم ليسرق منك شيئاً.. 
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شخص  أي  من  أمانة  أكثر  الرب 

هو   فيه..  تثق  أن  بإمكانك  آخر، 

هو  "أمين  الشرير  من  سيحفظك 

من   ويحفظكم  سيثبتكم  الذي  الرب 

 (.. ٣: ٣تس٢الشرير" )

تعبير   أيضاً  الرسول  ولنتأمل 

بطرس "كما لخالق أمين في عمل 

الخير"، فالرسول يدعوك أن تودع  

الخالق   باعتباره  إلهك  لدى  نفسك 

هذا   الرسول  اختار  لماذا  األمين.. 

وجه  على  "الخالق"  اللقب 

 التحديد؟.. 

وعندما طلب حزقيا اإلنقاذ وهو في 

إلهه   وسط الخطر، طلب أيضاً من 

صنعت   "أنت  الخالق  باعتباره 

األرض. أمل يا رب أذنك  السماء و

( (.. ١٦،  ١٥:  ١٩مل٢واسمع" 

ساعة   في  األولى  الكنيسة  وكذلك 

الشئ،   نفس  فعلت  االضطهاد 

بنفس   ورفعت  للصالة  اجتمعت 

باعتباره   هللا  إلى  صوتاً  واحدة 
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اإلله   هو  أنت  السيد  "أيها  الخالق 

ما  وكل  واألرض  السماء  الصانع 

إلى   انظر  يارب  واآلن  فيها.. 

 (..٢٩، ٢٤: ٤ع تهديداتهم " )أ

الضيق   وقت  في  لماذا صلوا  ت رى 

إلى هللا باعتباره الخالق؟ ولماذا عند  

ألنه   هلل  نفسي  أستودع  اآلالم  مجئ 

 خالق؟ 

شئ   • كل  أعد  كخالق  ألنه 

 لنا.. 

اليوم   في  يخلقنا  لم  فهو 

اليوم   في  بل  األول، 

أعد   أن  بعد  أي  السادس.. 

كل شئ ألجلنا.. أال ن حزن 

هذه   ننسى  حينما  قلبه 

لن   أنه  لنثق  الحقيقة؟.. 

تأتي   أن  للضيقات  يسمح 

إلينا إال بعد أن يكون قد أعد  

 كل ما نحتاجه لمواجهتها.. 
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عن  • مسئول  كخالق  وألنه 

بال   احتياجاتنا  كل  تسديد 

 ثناء.. است

تشهد   إنها  خليقته،  لنتأمل 

كائناتها،   بأصغر  باهتمامه 

نحن   بنا  الرب  يهتم  أفال 

مرعاه  وغنم  شعبه 

لنقرأ    (؟!..٣:  ١٠٠)مز

على   الموعظة  كلمات 

إيماننا:   تبني  فكم  الجبل، 

تقلقوا[   ]ال  تهتموا  "ال 

وبما   تأكلون  بما  لحياتكم 

ألجسادكم  وال  تشربون. 

إلى   انظروا  تلبسون..  بما 

ال  إنها  السماء.  طيور 

وال   تحصد  وال  تزرع 

تجمع إلى مخازن. وأبوكم 

يقوتها.   ]الخالق[  السماوي 

أفضل  بالحري  أنتم  ألستم 

 ..منها
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بالباس.   تهتمون  ولماذا 

تأملوا زنابق الحقل ]زهور 

ال  تنمو.   كيف  السوسن[ 

ولكن   تغزل.  وال  تتعب 

سليمان  وال  إنه  لكم  أقول 

يلبس   كان  مجده  كل  في 

 كواحده منها. 

فإن كان عشب الحقل الذي  

يوجد اليوم وي طرح غداً في  

هللا   ي لبسه  ]الفرن[  التنور 

أفليس   هكذا  ]الخالق[ 

 ي لبسكم أنتم..  بالحري جداً 

فال تهتموا قائلين ماذا نأكل  

ماذا   أو  نشرب  ماذا  أو 

نلبس.. اطلبوا أواًل ملكوت  

ت زاد   كلها  وهذه  وبره  هللا 

 (٣٣- ٢٥: ٦لكم" )مت

الفعالة، بها نقدر أن  الحية  هذه اآليات من كلمة هللا 

 نطرد أفكار القلق متى هاجمتنا في وقت اآلالم..
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ي  إنها أنه خالق أمين  قد أعد كل تؤكد  منا،  هتم بكل 

شئ لنا.. لنقل ألنفسنا نحن أفضل من الطيور.. نحن  

أفضل من الزنابق.. الخالق األمين الذي يهتم بنا، هو  

بطعامي،   بصحتي،  بجسدي،  بروحي،  بي..  يهتم 

 بشرابي، بملبسي، بأسرتي.. 

وألنه كخالق يقدر أن يعمل  •

 ما يريده.. 

يترنم له المزمور باعتباره  

فيق إله  الخالق  "يارب  ول: 

قوي..   مثلك  من  الجنود 

كبرياء   على  متسلط  أنت 

لك   السموات.  لك  البحر.. 

المسكونة  األرض.  أيضاً 

وملؤها أنت أسستهما.. لك  

يدك.   قوية  القدرة.  ذراع 

طوبي   يمينك..  مرتفعة 

الهتاف..   العارفين  للشعب 

اليوم   يبتهجون  باسمك 

فخر   أنت  ألنك  كله.. 

 (.. ١٨- ٨: ٨٩قوتهم" )مز
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 ً فلنهتف  أيا تهاجمنا  التي  والحروب  الضيقات  كانت   

للرب المتحكم في كل األحداث، فنحن شعبه.. لنهتف  

له بقوة تسبيح مملوء بإيمان يعلن أمانته معنا، وقوته  

في   المزمور  كهذا  كلمات  ن ردد  أن  لنتعلم  لنا..  التي 

 صلواتنا.. 

(هو  ٢٥:  ١١لنثق أن "رب السوات واألرض" )مت

األرض بقوته ومؤسس المسكونة  معنا.. وان "صانع  

)إر "قال  ١٢:  ١٠بحكمته"  والذي  بنا..  يهتم  هو   )

( والذي "يفعل كما  ٩:  ٣٣فكان.. هو أمر فصار" )مز

يشاء في جند السماء وسكان األرض وال يوجد من  

( هو يأمر ويشاء، ال ليؤذينا.. بل  ٣٥:  ٤يمنع يده" )دا

كما يقول الرسول بطرس: "كما لخالق أمين في فعل 

 (..١٩: ٤بط١الخير" )

إنه   بالخيرات،  بل  إليك  بالشرور  أبداً  يأتي  لن  ال.. 

 ي حرك الكون بكامله ألجلك!!.. 

هللويا، سأستودع نفسي بجملتها لديه.. وسأثق أنه بيده  

)تث آمناً  سيحفظني  المرتفعة  ويمينه  :  ٣٣القوية 

يتركني  ١٢ ولن  يهملني  لن  معي،  سيسير   ..)

 (.. ٥: ١٣)عب
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الحبيب، إن جاء عليك ضيق، كن مطمئناً.. تعال  أيها  

إلى الخالق القدير، أبيك الذي يحبك.. استودع نفسك  

وكل ما لك بين يديه.. ثق أنه معك، يقودك، يرفعك  

( ومن مجد إلى مجد  ٤:  ٤٦ويحملك طول األيام )إش

 (.. ١٨: ٣كو٢)

 لديه..   ”deposit“ثق أنك بجملتك وديعة 

 الربآالم ال يريدها لنا 

 لنقرأ مرة أخرى كلمات الرسول بطرس: 

"الذين يتألمون بحسب مشيئة هللا فليستودعوا أنفسهم  

 ( ١٩: ٤بط١كما لخالق أمين في عمل الخير" )

الذين  عن  اآلية  هذه  في  بطرس  الرسول  يحدثنا 

يتألمون بحسب مشيئة هللا، هذا يعني أن هناك آالماً  

نتجن  ليست بحسب مشيئته، هذه يجب أن  بها  أخرى 

 بكل أستطاعتنا.. يقول الرسول أيضاً:  

أو   شر  فاعل  أو  سارق  أو  كقاتل  أحدكم  يتألم  "فال 

 ( ١٥: ٤بط١متداخل في أمور غيره" )

الرب ال يريدك أن تسرق فتدخل السجن لت قاسي، وال  

أن ت قحم نفسك في مشاكل اآلخرين في ضايقونك.. ليس  
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كنتم  أن  هو  مجد  أي  "ألنه  مجد  أي  اآلالم  هذه    في 

 (..٢٠: ٢بط١ت لطمون م خطئين فتصبرون" )

وفي ضوء كلمة هللا نستطيع أن نحدد نوعين من هذه 

 اآلالم التي ال ي ريدها لنا الرب.. 

 أوال : آالم بسبب االستهتار بالقوانين 

إنه مبدأ كتابي أن "الذي يزرعه اإلنسان إياه يحصد"  

بسبب  ٧:  ٦)غال الناس  يحصدها  آالم  من  كم   ..)

الطبيعية  استهتارهم   القوانين  بالقوانين، سواء كانت 

التي تحكم الكون والخليقة، أو القوانين الوضعية التي  

تتعلق   التي  الكتابية  تلك  أو  لشعوبها،  الدول  سنتها 

 بحياتنا الروحية وسجلتها لنا كلمة هللا.. 

االعتناء   • ي همل  فالذي 

بقوانين   مستهتراً  بصحته 

سالمة البدن، لن ينجو من 

يعانون   فكثيرون  اآلالم.. 

بسبب اإلفراط في الطعام،  

وآخرون من سوء التغذية..  

بسبب   يقاسون  اللذين  أما 

شرب الخمر والتدخين فال  

في  وتوجد  لهم..  حصر 
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الكلمة تحذيرات عديدة من 

الجسد )أم :  ٢٣أجل صحة 

لو١٦:  ٢٥،  ١٢  ،٢١ :

،  ٣٠:  ١٤صم ١،  ٣٤

 (.. ٢٠: ٢٣أم

في   • للكسل  يستسلم  والذي 

ي عرض   عمله  أو  دراسته 

نفسه لضيقات هو المسئول  

األمثال   سفر  يقول  عنها.. 

م حذراً: "قليل نوم بعد قليل  

قليالً   اليدين  وطئ  نعاس 

كسله   من  أنه  ]أي  للرقود 

يعود إلى النوم مرة أخرى  

بعد استيقاظه[ فيأتي فقرك  

وعوزك كساٍع  ]بسرعة[   

)أم فجأة["  ]أي  :  ٦كغاٍز 

١١، ١٠..) 

في   • ي همل  الذي  واآلب 

تأديب ابنه وهو بعد صغير  

تستمر   أتعاباً  لنفسه  يزخر 
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هللا  فكلمة  الحياة،  طول 

تقول بوضوح: "أدب ابنك  

نفسك   وي عطي  في ريحك 

 (١٧: ٢٩لذات" )أم

هذه األالم ومثيالتها، كما قال عنها الكتاب "بال سبب  

(.. إنها حصاد ما يزرعه اإلنسان ٢:  ٢٦تي" )أمال تأ

( ١٠:  ٥بط١من أخطاء.. لكن شكراً إلله كل نعمة )

 الذي أعد منفذاً للذين يجنون ثمار أخطاء الماضي..

نعم، إله كل نعمة في انتظارهم لكي يأتوا إليه نادمين  

علنين ثقتهم في   ومعترفين بما زرعوه من أشواك، وم 

)إش فينجي"  "يعفو  بالدم  ٥:  ٣١أنه  سيطهرهم   ..)

بنعمته  األمور  للخطية.. سيعالج  أثر  الثمين من كل 

الغنية، وسيتدخل بتعويضات توازن أضرار أخطاء  

 الماضي.. 

سعادتك   ي عطل  أن  للماضي  تسمح  ال  الحبيب،  أيها 

ونجاحك.. اعترف للرب بكل شئ، وهو أمين سيعالج  

أكلها   التي  السنين  عن  و"سيعوضك  أخطائك،  كل 

 (..٢٥: ٢)يؤ  الجراد"
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 ثانيا : آالم بسبب االستسالم

تعاني   أن  الرب  يريدك  ال  اآلالم  من  ثان  نوع  هذا 

العدو   عليك  يهجم  التميز..  عدم  سببه  إن  منها.. 

في   ضيقات  أنها  تعتقد  حسناً..  ت َميز  فال  بضيقات، 

مشيئة هللا أن تستمر، بينما هي ليست كذلك، فتستسلم  

تقاومها   أن  من  بداًل  بالحماية  لها  باإليمان  متمسكاً 

 واإلنقاذ.. 

بادئ ذي بدء نقول إن الضيقات البد وأن تأتي على  

 المؤمنين.. كتب الرسول بولس يقول:  

"جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح  

 (١٢: ٣تي٢يسوع يضطهدون" )

 الضيقات البد أن تأتي لكن يجب أن نميز بين نوعين: 

 استمرارها لوقت معين..ضيقات يشاء هللا  •

بحسب   • ليس  استمرارها  أخرى  وضيقات 

تتخلص   حتى  مقاومتها  يجب  ولذا  مشيئة، 

 منها بسرعة..

الثبات    النوع األول بالقدرة على  إيمان  يحتاج إلى 

في الضيق واالرتفاع فوقة.. هذا إيمان يزيل من األلم  
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ملكوت هللا،   والمتداد  للمجد  طريقاً  ويجعله  مرارته 

 لفصل الثاني.. وهو حديث ا

الثانيأما   الرب    النوع  بأن  إيمان  إلى  فيحتاج 

إبليس   أمام  يقف  إيمان  وهو  الضيق،  من  ي خِلص 

)يع يهرب  أن  إلى  يقاومه  وتنحسر ٧:  ٤ويظل   )

 الضيقة، وهو حديث الجزء الباقي من هذا الفصل.. 

الثاني،   النوع  عن  عديدة  أمثلة  هللا  كلمة  قدمت  لقد 

ة وعدم االستسالم لكل ضيقة  لتخلق فينا اتجاه المقاوم

 ليس استمرارها بحسب مشيئة الرب.. 

 أمثلة 

وموت   آلالم  يسوع  الرب  استسلم  لقد  الصليب 

ال  لكن  اآلب،  مشيئة  كان  الصليب  ألن  الصليب، 

ننسى أنه قاوم محاوالت سابقة أراد أن يقتله بها العدو  

 قبل الوقت.. 

السفينة هو وتالميذه لتتجه   • ذات مرة حملته 

إلى كورة   بهم  مجنون  يقطن  كان  حيث 

الشياطين،   من  بلجئون  المسكون  الجدريين 

تعوق   أن  محاولة  الظلمة  مملكة  وهاجت 

مجئ الرب.. "حدث نوء ريح عظيم فكانت  
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حتى صارت  السفينة  إلى  تضرب  األمواج 

وقال  الريح  وانتهر  ]الرب[  فقام  تمتلئ.. 

وصار  الريح  فسكنت  ابكم.  اسكت.  للبحر 

 (.. ٣٩- ٣٧: ٤هدوء عظيم" )مر

لم تكن تتحرك   الريح  للريح يقطع بأن  انتهار الرب 

بحسب مشيئة هللا بل بفعل الشيطان "رئيس سلطان  

)أف الخطر  ٢:٢الهواء"  الرب  يترك  لم  لهذا   ..)

 يزداد، بل تدخل وانتهر الريح.. 

مشيئة   في  وليس  إبليس،  بها  يهاجمنا  أخطار  هناك 

ها باسم  الرب أن تستمر.. هذه البد أن نقاومها وننتهر

 الرب يسوع حتى تزول.. 

اسم   استخدم  األخطار..  هذه  أمام  مستسلماً  التقف 

من   لتهرب  الظلمة  قوى  به  انتهر  العظيم،  يسوع 

 أمامك.. 

مرة أخرى حاول إبليس أن يقتل الرب قبل   •

الوقت.. يسجل لنا إنجيل يوحنا هذه الحادثة  

فيقول: "فرفعوا حجارة ليرجموه. أما يسوع  

من   وخرج  في  فاختفى  م جتازاً  الهيكل 

)يو هكذا"  ومضى  فهل ٥٩:  ٨وسطهم   ..)
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استسلم الرب لهذه الضيقة؟.. كال، بل تخلص  

 منها..

أيها الحبيب، قد يحدث نفس األمر معك، يأتي إبليس  

ليؤذيك ولي ضايقك مضايقة ليس من الرب استمرارها  

تسلح  الوقت..  قبل  األرض  على  حياتك  لينهي  أو 

بالحماية،  باإليمان   ستتمتع  الضيق..  من  بالخالص 

 وسيحفظك الرب..

السجن   • في  بطرس  الملك  هيرودس  وضع 

لهذا   الكنيسة  استسلمت  فهل  يقتله،  أن  بنية 

المخطط الشيطاني؟.. كال، كانت تعرف من 

كلمات الرب األخيرة إنه ليس في مشيئته أن  

:  ٢١يموت بطرس قبل أن يصير شيخاً )يو

بإي١٩،  ١٨ صلت  لهذا  وبحرارة  (..  مان 

الرب   فتدخل  الشيطان،  عمل  لمقاومة 

 وأخرجه من السجن ليكمل خدمته.. 

أيامك )خر إنه سي كمل عدد  الرب  بوعد  : ٢٣تمسك 

حياتك  ٢٦ الحفرة  من  يفدي  بأنه  إيمانك  واعلن   ،)

: ٧( وأنك لن تموت قبل أن يَكمل وقتك )٤:  ١٠٣)مز

 (..٧: ٤تي٢(، وت كمل السعي وت نهي السباق )٨
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لبي دخل الرسول بولس ومعه سيال  وفي في •

مقيدين   بقاؤهما  كان  فهل  السجن،  إلى 

هللا؟..  مشيئة  بحسب  السجن  في  ومتألمين 

انفتحت   هللا  وسبحا  صليا  عندما  لذا  كال، 

 أمامهما أبواب السجن..

ال يجب أن نستسلم إلى ضيقات في قصد الرب أن  

نقاومها.. لنصل ونسبح معلنين في تسبيحنا ثقتنا في  

األبواب  تدخل   يفتح  بمعجزات  وأنه  إلنقاذنا،  الرب 

 التي يوصدها العدو.. 

وحينما قاوم عليم الساحر بولس وبرنابا، هل  •

مقاومته   يحتمال  أن  الرسوالن  اختار 

 لفائدتهما الروحية أو لتمجيد هللا؟ 

أن   هللا  مشيئة  في  ليس  أنه  فهمنا  لقد  كال، 

يعانيا منه، لذا يقول الكتاب: "فامتأل ]بولس[  

أيها  من   وقال  إليه  وَشَخَص  القدس  الروح 

الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا  

هللا   سبل  ت فسد  تزال  أال  بر  كل  عدو 

المستقيمة. فاآلن يد الرب عليك فتكون أعمى  

ال تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط  
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عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمساً من  

 (.. ١١- ٩: ١٣يقوده بيده" )أع 

حبيب، استخدم اإليمان في إيقاف مقاومة مملكة أيها ال 

له   تشهد  أن  الرب  قصد  أن  تذكر  لخدمتك..  الظلمة 

 (.. ٢: ١٥(، وان تأتي بثمر كثير )يو٨: ١وبقوة )أع 

وصف الرب إبليس بأنه قتال "ذاك كان قتااًل  •

(.. فكم من مرة  ٤٤:  ٨للناس من البدء" )يو

لكن   بولس،  الرسول  يقتل  أن  إبليس  أراد 

لم يستسلم لقصد العدو.. فمع أنه كان    الرسول

أنه   له، وبالرغم من  الموت ربح  أن  قتنعاً  م 

المسيح   مع  ويكون  ينطلق  أن  يشتهي  كان 

يموت  ٢٣،  ٢١:  ١)في أن  رفض  لكنه   ..)

قبل أن ي كمل تحقيق قصد هللا من حياته على 

بها   عبر  التي  كلماته  معي  تأمل  األرض.. 

تله قبل عن إيمانه بأن العدو لن يقدر على ق

أن يتمم خدمته: "أن أبقى في الجسد ألزم من 

واثق   أنا  فإذ  الخدمة[.  أجل  من  ]أي  أجلكم 

جميعكم"   مع  وأبقى  أمكث  أني  أعلم  بهذا 

 (.. ٢٥، ٢٤: ١)في
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بي  تتم  لكي  وقواني  معي  وقف  "الرب 

فم   من  فأ نقذت  األمم  جميع  ويسمع  الكرازة 

الرب من كل عمل ردئ  األسد. وسينقذني 

( الوقت["  قبل  أموت  لن  ، ١٧:  ٤تي٢]أي 

١٨ ) 

"أعلم"،    يالقوة  واثق"،  "أنا  اإليمان..  كلمات 

"سينقذني".. ال مكان للشك، يثق أن الرب سيحفظه  

إلى النهاية.. يا خادم الرب، تعلم ان تنطق أنت أيضاً  

لك   الرب  بحماية  إيمانك  بها  ت علن  بكلمات مثل هذه 

من مخططات إبليس التي تهدف إلى إيذائك للقضاء  

 على خدمتك أو للحد من تأثيرها.. 

أن الرسول بولس أسرع  ك • ما ال تقرأ أيضاً 

إلى ساحة اإلستشهاد، فقد كان يعلم أنه بهذا  

نراه   العكس  على  بل  إبليس..  هدف  يحقق 

ليتجنب   وسائل  من  له  أ تيح  ما  كل  يستخدم 

)أع  من  ٢٩- ٢٥:  ٢٢الجلد  نفسه  ولي نقذ   ،)

)أع  يرفض  ٢٥- ١٦:  ٢٣الموت  كان   ..)

من  الموت الذي ليس في مشيئة هللا، كان يؤ

من   سمعه  الذي  بالوعد  تمسك  بالحماية.. 

لك   "ظهرت  به  عالقته  بداية  في  الرب 
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من  إياك  منقذاً  وشاهداً..  خادماً  ألنتخبك 

أ رسلك   اآلن  أنا  الذين  األمم  ومن  الشعب 

(.. آمن بولس بإنقاذ  ١٧،  ١٦:  ٢٦إليهم" )أع 

الرب ولم يكن سلبياً في إيمانه، وتحرك في  

 هذا االتجاه.. 

في • نجده  من    لهذا  يطلب  مناسبة  من  أكثر 

يحفظه   كي  أجله  من  يصلوا  أن  المؤمنين 

 الرب سالماً من اإليذاء.. 

يسوع   بربنا  األخوه  أيها  إليكم  "فأطلب 

المسيح وبمحبة الروح أن ت جاهدوا معي في 

من  أ نقذ  لكي  هللا  إلى  أجلي  من  الصلوات 

، ٣٠:  ١٥الذين هم من غير المؤمنين" )رو

٣١ ) 

ألجلنا لكي تجري كلمة  "أيها اإلخوة صلوا  

األردياء   الناس  من  ن نقذ  ولكي  الرب.. 

 (٢، ١: ٣تس٢األشرار" )

آالم   هناك  سلبياً..  تكون  أن  أيضاً  أنت  ارفض 

وضيقات ال يريدك الرب أن تحتملها بل أن تتخلص  

 منها باإليمان..

 واآلن إقرأ معي هذا المثال األخير من رسالة يعقوب: 
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شيو • فليدع   بينكم  أحد  الكنيسة  أمريض  خ 

الرب   باسم  بزيت  ويدهنوه  عليه  فيصلوا 

والرب   المريض  تشفي  اإليمان  وصالة 

كي  بعض  ألجل  بعضكم  صلوا  يقيمه.. 

 (١٦ - ١٤: ٥تشفوا" )يع

يعقوب يتحدث عن مرض استمراره ليس في مشيئة  

هللا، لهذا يطلب الصالة بإيمان ألجل الشفاء.. ولو لم  

ط لما  هللا،  مشيئة  هو  هنا  الشفاء  يعقوب يكن  لب 

 الصالة، ولما وعد بالشفاء قائالً: "والرب يقيمه".. 

اآلالم  جميع  نقبل  أن  يريدنا  ال  الرب  تأكيد  بكل 

والضيقات والميتات، بل أن نقاوم تلك التي نتأكد أنها  

 ليست في مشيئته.. 

ماكر  عدوك  فإبليس  أحذرك،  دعني  الحبيب،  أيها 

يست  جداً، ويريد أن يضللك لتستسلم للضيقات التي ل

 في إرادة الرب..

ليكن اتجاه قلبك العام أن تقاوم الشدائد وأن تحارب  

ذلك،   افعل  تزول..  حتى  لها  تستسلم  وال  الضيقات 

األمر  أن  الرب  من  واضح  إعالن  يوجد  ال  مادام 

 بحسب مشيئته.. 
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وكيف تقاوم وتحارب وال تستسلم؟.. ليس بشئ آخر  

يقبل   ال  الذي  اإليمان  الحقيقي..  اإليمان  أي  سوى 

يعني   فاإليمان  واإلنقاذ..  الحماية  غير  آخر  احتمال 

(، أن تصدق "غير مرتاب ١:  ١١الثقة واإليقان )عب

 ( ٦: ١البته" )يع

أن  يريد  وهو  منتصر،  دائماً  يسوع  الرب  أن  تذكر 

ينتصر فيك وبك.. ثِق في محبته العجيبة ، إنه "رئيس  

)عب ومكملة"  ولن  ٢:  ١٢اإليمان  به  تمسك   ..)

 تخزى.. 

 آمن بالخالص من الضيق

تتحدث رسالة العبرانيين عن رجال كداود وشمشون  

  ودانيال الذين "باإليمان.. سدوا أفواه أسود".. لم يكن 

افتراس األسود لهم بحسب مشيئة هللا.. لذلك تسلحوا  

 بالحماية والخالص من الضيق.. 

لنأخذ دانيال مثااًل، فقد هاجمته مجموعة من األسود 

 الجائعة، لكنها عجزت عن افتراسه!! لماذا؟ 

 تقول كلمة هللا:
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"أ صعد دانيال من الجب ]جب األسود[ ولم يوجد فيه  

 ( ٢٣: ٦ضرر ألنه آمن بإلهه" )دا

ألنه آمن بإلهه.. آمن بكلمات إلهه عن الحماية، لهذا  

 تمتع بها ولم تقدر األسود أن تفترسه.. 

للكلمة يقضي وقتاً كافياً معها..   لقد كان دانيال محباً 

الكتاب["   ]أسفار  الكتب  قال: "فهمت من  ذات مرة 

(.. هذه إشارة إلى أن قراءته للكلمة لم تكن  ٢:  ٩)دا

 ه كان يتأمل ويقارن اآلية باآلية..قراءة سطحية بل أن

أن  تؤكد  التي  اآليات  جيداً  يعلم  كان  أنه  شك  ال 

للمؤمنين حماية وخالصاً من الخطر، والشك أنه كان  

 يلهج بها دائماً.. 

بإخالص   سمعتها  إن  جداً،  مقتدرة  الكلمة  آيات 

وانشغلت بها أنشأت في قلبك إيماناً بها.. استمع معي 

الرائ اآليات  هذه  سفر إلى  من  الحماية  عن  عة 

 المزامير: 

جدَ   • في الضيقات و  لنا ملجأ وقوة عوناً  "هللا 

شديداً. لذلك ال نخشى ولوتزحزت األرض 

: ٤٦ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار" )مز

١،٢) 
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الوبأ   • ومن  الصياد  فخ  من  ي نجيك  "ألنه 

أجنحته   وحت  يظللك  بخوافيه  الخطر. 

بة من  تحتمي.. ال يالقيك شر وال تدنو ضر

الشبل   تطأ  والصل  األسد  على  خيمتك.. 

والثعبان تدوس.. ألنه تعلق بي أ نجيه.. معه  

أنا في الضيق. أنقذه وأمجده. من طول األيام  

،  ١٠،  ٣،٤:  ٩١أشبعه وأريه خالصي" )مز

١٦- ١٣ ) 

"ال يدع رجلك تزل ال ينعس حافظك.. الرب   •

يحفظك من كل شر يحفظ نفسك. الرب يحفظ  

من   ودخولك  الدهر"  خروجك  وإلى  اآلن 

 ( ٨، ٧،  ٣: ١٢١)مز

جبل صهيون   • مثل  الرب  على  "المتوكلون 

الذي ال يتزعزع بل يسكن إلى الدهر.. ألنه 

نصيب  على  األشرار  عصا  تستقر  ال 

 (٣،  ١: ١٢٥الصديقين" )مز

كلمة هللا.. رددها   من  يشابهها  وما  اآليات  هذه  ردد 

 بفمك، ودع قلبك ينصت إليها.. 

 متأمالً في عمق كلماتها.. رددها 

 ع د إليها بين الحين واآلخر..
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كان دانيال يلهج في الكلمة، فخلقت في داخله إيماناً  

 بحماية هللا وإنقاذه.. 

المفترسة   واألسود  دانيال  المواجهة..  لحظة  وأتت 

 الهائجة وجهاً لوجه.. 

الملتهبة   وجاءت األرواح الشريرة لتصوب سهامها 

محاول دانيال  ذهن  بالخوف  إلى  تصيبه  أن  ة 

واالرتعاب.. لكن فاتها أن نبعاً من اإليمان بالحماية  

في   لهجه  بسبب  دانيال  قلب  داخل  بالفعل  تفجر  قد 

 الكلمة.. وقد حان الوقت لينتفع دانيال من مياهه..

ولك أن تتخيل األمر، نهر من مياه اإليمان يتدفق من 

الحماية   آيات  من  نهر  ذهنه..  إلى  دانيال  قلب 

كل  والخ منه  ويطرد  ذهنه  يمأل  الخطر  من  الص 

 أفكار الخوف والشك.. فماذا حدث؟.. 

 انتصر اإليمان.. 

 ولم تؤذ األسود دانيال.. 

 وتمتع بخالص عجيب من الخطر.. 
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 إيمان يُنجي

أن   هللا  رجال  من  آخرون  استطاع  اإليمان  بذات 

 (..٣٤:  ١١يطفئوا النار التي اشتعلت إلحراقهم )عب

مؤمنون من حد السيف.. وبذات  وبذات اإليمان نجا  

أياً   أن تخلص من الخطر  اإليمان يمكنك أنت أيضاً 

 كان مصدره، طالما لم يعلن الرب شيئاً آخراً.. 

أن   تشجيع على  أي  الكالم  هذا  في  ليس  انتبه،  لكن 

تعرضك   طائشة  تصرفات  تفعل  بأن  الرب  ت جرب 

 للخطر بال مبرر..

السماوي الذي  اجتهد دائماً أن تكون في مشيئة أبيك  

تحبه، وآنذاك يمكنك أن ترتكن عليه من أجل حمايتك  

 وخالصك من الضيق.. 

مزمور من  اآليات  بعض  من  ٣٤وهذه  وهو   ،

للغاية،   والمشجعة  جداً  المفرحة  الرائعة  المزامير 

 والتي تتحدث عن الخالص من الضيقة.. 

مخاوفي   كل  ومن  لي  فاستجاب  الرب  إلى  "طلبت 

رخ والرب استمعه ومن كل أنقذني.. هذا المسكين ص

 ضيقاته خلصه.. 
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اتقوا الرب يا قديسية ألنه ليس عوز لمتقيه.. األشبال 

احتاجت وجاعت وأما طالبوا الرب فال يعوزهم شئ  

صرخوا   الرب[  يخافون  ]الذين  أولئك  الخير..  من 

هي   كثيرة  أنقذهم..  شدائدهم  كل  ومن  سمع  والرب 

[  (NIV)باليا الصديق ]الحروب الموجهة ضد البار  

ومن جميعها ينجيه الرب.. الرب فادي نفوس عبيده  

ي عاقب" )مز اتكل عليه ال  ،  ٩،  ٦،  ٤:  ٣٤وكل من 

إنقاذ الرب  ٢٢،  ١٩،  ١٧ لنا أن  ( هذه اآليات تؤكد 

هو من كل المخاوف ومن كل الشدائد.. وأن خالصه  

الهجمات.. وإن فداء   هو من كل الضيقات ومن كل 

عقاب وعطاءه ال يتركنا نحتاج  الرب لنا يرفع عنا كل  

 شيئاً من الخير.. 

المزمور  هذا  فقرات  صيغت  العبري  األصل  في 

تبت على نسق   الشيقة بطريقة فريدة ومتميزة.. فقد ر 

حروف  كعدد  فقراته  فعدد  العبرية،  األبجدية 

األولى   فقرته  من  األولى  الكلمة  وتبدأ  األبجدية.. 

با تبدأ  الثانية  والفقرة  األول،  الثاني  بالحرف  لحرف 

 من األبجدية، والثالثة بالثالث وهكذا.. 

لهذه الصياغة..   هاماً  لنا شيئاً  يقول  أن  يريد  الوحي 

بحماية   اإليمان  أن  تؤكد  صياغة  فهي  لي  بالنسبة 
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هللا   مع  عالقتي  نمو  باء  ألف  هو  وإنقاذه  الرب 

 واستخدامه لي.. 

جيداً   تلم  أن  أواًل  عليك  ما،  لغة  تتعلم  أن  أردت  إذا 

دية حروفها.. هكذا إن أردنا أن يستخدمنا الرب،  بأبج

وإن تطلعنا إلى التمتع ببركات أكثر وقوة أعظم في 

هو   إنه  جيداً..  األبجدية  هذه  فلنحفظ  معه،  عشرتنا 

 المسئول عن حمايتنا وإنقاذنا.. 

ولنتحدث على نحو عملي، ال تنتظر حتى يأتي وقت  

ن  الخطر واليوم الشرير لكي تبحث عن الوعود لتعل

 إيمانك بها.. 

 ابدأ من اآلن.. تعلم هذه األبجدية.. 

في خلوتك اليومية مع الكتاب المقدس، ضع في ذهنك  

أن تبرز اآليات التي تخبرك بهذه الوعود.. سجلها في  

ذاكرتك، وانشغل بها بعض الوقت.. اشكر الرب من 

 أجلها، ولتصبح جزءاً من صالتك اليومية.. 

يومي تشكره  أن  إيمانك،  حمايته  سي قوي  أجل  من  اً 

 وإنقاذه مردداً وعوده في محضره.. 
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سي قوي إيمانك بحماية الرب، أن تشكره كل يوم معلناً  

)زك حولك  من  نار  سور  محمي  ٥:  ٢أنه  وأنك   ،)

بدمه كما حمت دماء الخراف شعب هللا في القديم ليلة  

لحفظك   مرسلة  مالئكة  وأن  مصر..  من  خروجهم 

 (.. ١٤: ١)عب

الحم الحبيب،  كان  أيها  سواء  الرب  مشيئة  هي  اية 

يجعلك   أن  أو  بسرعة  الضيقة  ينزع  أن  الرب  قصد 

سالمك   سيحمي  الثانية  الحالة  ففي  فيها،  تجوز 

 الداخلي وسيحفظ استخدامه لك.. 

الحماية ال تتوفر باإليمان فقط.. هناك شرطان  لكن 

هامان نالحظهما بكل وضوح إذا ما قرأنا آيات هذا  

 المزمور بعناية.. 

 أن تكون بارا  وقديسا   أوال :

 يقول المزمور:

"كثيرة هي باليا الصديق ]البار[ ومن جميعها ي نجيه  

الرب.. اتقوا الرب يا قديسيه ألنه ليس عوز لمتقيه"  

 (٩،  ١٩: ٣٤)مز
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ربما يشعر أحد المؤمنين باإلحباط، وربما يقول: إن  

كان األمر كذلك فلن أقدر أن أؤمن بحماية الرب لي،  

ب أكون  أرتكب  فمتى  الزلت  إنني  وقديساً؟!..  اراً 

 أخطاء!! 

وليس   أجلك،  من  ك تبت  اآليات  هذه  الحبيب،  أيها 

ال  ألجلك  نفسه  وأسلم  أحبك  الذي  اإلله  لتعجيزك.. 

 يمكن أن يكون إلهاً للتعجيز.. 

إنني أريدك أن تفكر في هذه اآليات في ضوء العهد  

 الجديد.. 

مة هللا أريدك أن ترى نفسك على النحو الذي تريد كل

لكل مؤمن حقيقي أن يرى نفسه بها.. أن ترى نفسك  

"في المسيح".. وأنك ت حسب باراً وقديساً ألنك دائماً  

 في المسيح.. 

 هللا يراك باراً وقديساً ألنه يراك في المسيح.. 

هل التزال تشك في هذه الحقيقة؟.. أتريد أن تستريح  

لى  تماماً من جهة هذا األمر؟.. افتح كتابك المقدس ع

إلى أهل فيلبي، وتأمل   خاتمة رسالة الرسول بولس 

في   قديس  كل  على  "سلموا  اآليتين:  هاتين  ملياً 
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)في القديسين"  جميع  عليكم  ي سلم  ، ٢١:  ٤المسيح.. 

٢٢ ) 

هو   الجديد  العهد  في  مؤمن  أصغر  إن  للنعمة!!  يا 

 قديس ألنه في المسيح..

هل فتحت قلبك للرب؟ هل وثقت أنه مات بديالً عنك؟  

هل تؤمن بأنه غفر خطاياك وأنه قام من األموات؟.. 

إن كان األمر كذلك، فأنت قديس لنفس السبب الذي  

ويوحنا   وبطرس  كبولس  الرسل  ي دعى  أجله  من 

قديسون.. فقد اغتسلت بنفس الدم الثمين الذي اغتسلوا  

 به..

 ثانيا : أن تخاف الرب 

لمن   هو  الضيق  من  الخالص  أن  يؤكد  المزمور 

يخافون الرب، ويدعونا: "هلم أيها البنون.. فأعلمكم 

 (..١١: ٣٤مخافة الرب" )مز

 ما معنى أن نخاف الرب؟

قطعاً ليس المقصود خوف العبيد من عقاب سادتهم،  

 فالمزمور يتحدث إلى البنين.. 
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أن يجرح بعدم طاعته   • االبن من  إنه خوف 

 مشاعر أبيه.. 

إنه خوف االبن من أن يحيد عن طريق أبيه   •

 فيتعرض لخطر األعداء..

مع   • شركته  تتعطل  أن  من  االبن  إنه خوف 

 أبيه بسبب االستسالم ألي خطية.. 

إنه ليس خوفاً من عقاب السيد للعبد بل خوف االبن 

المحبوب من أن ي حزن قلب أبيه الذي يحبه، لذا فهو  

 تعزية.. خوف ال يصاحبه قلق أو حزن بل سالم و

الكنائس.. فكان لها سالم وكانت ت بنى وتسير   "وأما 

في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر"  

 (٣١: ٩)أع 

حينما نستسلم لخطية ما وال نقاومها بل ونرحب بها،  

سنفقد حتما شجاعتنا في مواجهة المواقف، ولن نقدر  

أن نصمد أمام العدو وسنخشى النتائج.. يقول الرب  

"إن لم تسمعوا لي.. تهربون وليس من يطردكم"    لنا:

 ( ١٧،  ١٤: ٢٦)ال 

"وال تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام  

 (١٣: ٧من وسطكم" )يش
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لكن عندما نصر على مقاومة الخطية، ونرفض البقاء  

ساقطين فيها فور هزيمتنا، فستمتلئ قلوبنا بالشجاعة  

م أو  إبليس  من  ردئ  خوف  أي  من  ن وستتحرر 

األشرار.. وها هي كلمات الرب لنا من سفر األمثال: 

"أما المستمع لي ]الذي يخافني[ فيسكن آمناً ويستريح  

 ( ٣٣: ١من خوف الشر" )أم

 (٢٦: ١٤"في مخافة الرب ثقة شديدة" )أم

الممتزج بالحب ولن يعد هناك   الخوف  الرب  خاف 

شئ أو شخص تخاف منه.. ستستريح من الخوف من 

 الشر.. 

النبي يؤكد أن طريق التحرير من المخاوف    إشعياء

التي يحاول العدو أن يضعها فينا يبدأ بمخافة الرب:  

ترهبوا..   وال  لكم[  تخويفه  ]أي  خوفه  تخافوا  "ال 

 (١٣، ١٢: ٨قدسوا رب الجنود فهو خوفكم" )إش

ردد في داخلك: الرب هو خوفي الوحيد.. وهو خوف  

النعمة.. سأخاف  جميل، فيه الحب، فيه الغفران، وفيه  

 الرب ولن أخاف شراً.. 

حياة"   ينبوع  الرب  "مخافة  الوحي:  كلمات  تذكر 

 (٢٧: ١٤)أم



 

 319 

 اقتن مخافة الرب 

حداثتك..   مستغالً  العدو  يخدعك  لئال  أ نبهك  ودعني 

ليس السقوط عن ضعف هو الذي يعني غياب مخافة 

 الرب بل الترحيب بالخطية واالستالم لها بسهولة.. 

بخطية   ت رحب  هل هل  لتنفيذها؟  تدبر  هل  معينة؟ 

تصر عليها وال تصلي لكي تتحرر منها؟.. إن كان  

ال   لذا  الرب..  مخافة  إلى  تفتقر  فأنت  كذلك،  األمر 

 تتوقع الحماية وال تنتظر الخالص من الخطر.. 

إنه ليس الضعف   القارئ، مرة أخرى أؤكد لك  أيها 

أمام الخطية ولكن الترحيب بها هو الذي يعني غياب  

 ة الرب، الشرط الهام للخالص من الخطر.. مخاف

 كيف تقتني المخافة؟ 

هل بمجرد اتخاذ قرار؟.. كال، فالواقع العملي يشهد  

يقاوموا   بأن  قراراً  اتخذوا  الذين  من  كثيرين  أن 

حماسهم،   َضع َف  ما  سريعاً  تحاربهم،  التي  الخطية 

 فاستسلموا لإلثم وصاروا يشربونه كالماء.. 

لك اتجاه مقاومة الخطية التي  ليس باتخاذ قرار ستمت

أمامها.. أنت في احتياج إلى قوة   ترى نفسك ضعيفاً 
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ليست منك.. قوة أكبر من إرادتك.. أنت تحتاج قوة  

 الروح القدس.. 

الحادي   األصحاح  إشعياء  سفر  في  هللا  كلمة  تقول 

الرب"   "مخافة  روح  إنه  القدس  الروح  عن  عشر 

يعطي  ٢:  ١١)إش الذي  هو  القدس  الروح   ..)

 المخافة.. 

ال تعتمد على قوة إرادتك، فكم هي عاجزة.. اعتمد  

 على عمل الروح..

يمألك أن  اآلب  بالروح.. سيساعدك جداً    اطلب من 

فيها..   الخطية، متى سقطت  من  تقوم سريعاً  أن  في 

على   جداً  وسيشجعك  بها،  لالعتراف  سيدفعك 

الرجاء   وفقدان  اليأس  من  سيحميك  كما  مقاومتها.. 

 عندما يتكرر ضعفك أمامها.. 

بحماية   تتمتع  وهكذا  الرب..  مخافة  في  تحيا  هكذا 

 الرب وخالصة من الضيق.. 

 .. أيها القارئ

خطراً  األفق  في  تلمح  أم  اآلن،  في ضيقة  أنت  هل 

 قادماً عليك؟ 
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اختِل مع الرب.. اسأله سؤااًل محدداً، هل قصده أن  

أم   الخطر  في  تجوز  أن  قصده  هل  الضيق؟  يستمر 

 ال؟!

ثق أن الرب سيحمي ذهنك من التشويش، وسيسمعك  

صوته بوضوح.. إنه يريدك أن تفهم، فهذا هو وعده:  

وأرشدك   تكونوا  "أعلمك  ال  تسلكها..  التي  الطريق 

 (٩، ٨: ٣٢كفرس أو بغل بال فهم" )مز

إبليس هو الذي يريدك بال فهم كالفرس والبغل لكي  

تخسر مجهودك في صلوات ومعارك ليست بحسب  

طاقتك   علي  يحافظ  أن  فيريد  الرب  أما  هللا،  مشيئة 

تأتي   مشيئته،  في  ومعارك  صلوات  في  لتستخدمها 

 . بنتائج هائله لمجده.

أنه   الثقة  هذه  قلبك  وفي  بالرب  انفرد  الحبيب،  أيها 

بالتخلص   لتقاومها باإليمان  سي فهمك هل هي ضيقة 

منها أم أنها ضيقة ستستمر.. وربما تنفرد بالرب أكثر  

الثالثة   المرة  من مرة، هكذا فعل بولس وعرف بعد 

( الضيقة  تستمر  أن  الرب  مشيئة  - ٨:  ١٢كو٢أن 

١٠ ..) 
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ر باالحتياج إلى مشاركة  ولخطورة األمر قد تشغ

إخوتك المؤمنين وال سيما المتقدمين عنك روحياً  

والمشهود له بالتعقل واالتزان.. وانتبه، إن لم يؤكد  

،  الرب بوضوح أن مشيئته هي استمرار الضيقة

 فليكن إيمانك الراسخ هو بالخالص من الضيقة.. 

 أوال  تخلص من القلق والهم.. 

 الذهبية: ضع أمامك هذه الكلمات 

لقين كل همكم عليه ألنه هو يعتني بكم"   "م 

 (.. ٧: ٥بط١)

القلق.. الهم.. هما أكبر عدوين لإليمان..  

إنهما يشالن التفكير ويحدان من النشاط،  

 ويأتيان باألمراض..

ادخل إلى عرش النعمة.. سلم كل همومك  

للرب.. "صالح هو الرب حصن في يوم 

:  ١)ناالضيق وهو يعرف المتوكلين عليه" 

(.. ق ل له أنت أبي.. أنت الذي تعتني بي..  ٧

أنت تحمي جسدي، عائلتي، عملي،  

 أموالي.. إنني ألقي كل همي عليك.. 
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.. ابحث  الهج بآيات الحماية واإلنقاذ •

في الكلمة عن اآليات المناسبة لضيقتك..  

انشغل بها.. تأملها.. اقرأ ما كتبه اآلخرون 

 يمان بها.. عنها.. االنشغال بالوعود يبني اإل 

.. ذَِكر الرب بوعوده.. هذا ال يعني أنه  صل •

قد نساها، بل هو يريد أن يرى إيماننا  

واضحاً في الكلمات التي نصلي بها.. هكذا  

 صلى يعقوب فأنقذ من الخطر المحقق: 

"نجني من يد اخي من يد عيسو وأنت قد  

 ( ١٢، ١١: ٣٢قلت إني أحسن إليك" )

 الً: وفي وقت المحنة صلى نحميا قائ

"اذكر الكالم الذي أمرت به موسى عبدك..  

يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صالة  

: ١عبدك.. واعط النجاح اليوم لعبدك" )نح

١١، ٨ ) 

وال يوجد خطأ في أن تصلي مستخدماً هذه  

الصلوات وغيرها من صلوات رجال 

اإليمان المسجلة في الكلمة، ما دمت تصلي  
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ا من بها من القلب وليس مجرد ترديد له

 الشفتين.. 

واجه األرواح الشريرة التي تحرك  •

األحداث واألشخاص إليذائك.. اعلن لها  

أنك تحت حماية الدم الثمين.. قاومها.. 

انتهرها باسم الرب يسوع.. تحدث إليها  

بكلمات اإليمان التي تعلن النصرة.. قل لها  

 بثقة:  

"هيجوا.. وانكسروا.. احتزموا وانكسروا.  

 ( ٩: ٨وانكسروا" )إشاحتزموا 

.. سبح الرب معلناً حبه وقوته وتدخله  سبح •

إلنقاذك من الضيقة.. استمر شاكراً أياه  

ألجل أمانته في تحقيق وعوده.. "في كل  

شئ بالصالة والدعاء مع الشكر لت علم  

 (..٦: ٤طلباتكم لدى هللا" )في

. ق ل للجبل أن ينتقل  تحدث إلى الضيقة. •

باسم الرب يسوع.. ال شئ يقف أمام  

اإليمان.. الرب ي مجد اإليمان.. الرب 

 يستجيب اإليمان.. 
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تخلص من الهم، صل بالوعود، واجه األرواح 

الشريرة وانتهرها، سبح بفرح ثم تحدث بسلطان  

إلى جبال الضيقات.. افعل كل هذا بإيمان قلبي  

كلمته.. سترى يستند على إله عظيم، أمين ل

 العجائب، وستتمتع باإلنقاذ.. 

وستصير مميزاً، مختلفاً عن كثيرين.. فما أبعد  

الفرق بين من يعسشون باإليمان، يستندون على 

إلههم.. يثقون في وعوده، ويأخذون في االعتبار 

يقينهم بأن لهم خالصاً.. وبين من يعتمدون في اتخاذ  

بيعية  قراراتهم فقط على ما تقوله الحواس الط

 والحسابات المنطقية وال يفسحون مجااًل لإليمان.. 

تأمل هؤالء.. صدقوا عقولهم، اعتمدوا على المنطق  

والحسابات البشرية وتجاهلوا الصوت.. صوت 

 الرب المحب لهم يحذرهم من السفر في البحر.. 

وكانت النتيجة قاسية ومرة.. تعذبوا من الخوف، فقد  

 أوشكت السفينة على الغرق.. 

 ك أن تتأمل المشهد المأساوي.. ول

ريح زوبعية.. نوء عنيف.. ظلمة ممتدة بال نهاية..  

"لم تكن الشمس وال النجوم تظهر أياماً كثيرة"  
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(.. وأخيراً، انتزع منهم كل رجاء في ٢٠: ٢٧)أع 

 النجاة.. 

وماذا عن بولس؟.. كان أيضاً في نفس السفينة، لكنه  

على اإلبجاز معهم  كان مختلفاً تماماً.. فمع أنه أ جبر 

وظل أسيراً تحت حراسة، إال أنه الوحيد الذي كان 

 يمتلئ بالسالم.. اإليمان جعله ملكاً.. 

وانتظر بولس حتى أعلنت كل المحاوالت البشرية 

عجزها التام عن اإلنقاذ، ثم وقف.. وقف األسير  

الملك ليتحدث بسلطان وي ذيع خبر النجاة.. "س روا  

باهلل أنه يكون هكذا كما قيل أيها الرجال ألني أؤمن 

 ( ٢٥: ٢٧لي. ولكن البد أن نقع على جزيرة" )أع 

نجا بولس.. ونجا معه كل الذين بالسفينة.. لماذا؟..  

ألنه آمن بإلهه، آمن بالكلمة.. بوعد اإلنقاذ  

 والخالص من الضيق.. 

 ما أعظم اإليمان! 

 وما أعظمه إله، يمجد اإليمان ورجال اإليمان!! 
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ه، وسيجعلك كبولس ملكاً وسط  آمن به وبخالص

الخطر.. هادئاً وسط العواصف.. تتحدث بسلطان،  

 وتنطق لكثيرين بكلمات األمان..

نعم ما أعظمه إله!!.. "يقودك من وجه الضيق إلى  

 (..١٦: ٣٦رحٍب ال حصر فيه" )أي

"الرب نوري وخالصي ممن 

أخاف الرب حصن حياتي ممن 

أرتعب. عندما اقترب إلي األشرار  

لوا لحمي مضايقي وأعدائى  ليأك

عثروا وسقطوا. إن نزل علي 

جيش ال يخاف قلبي. إن قامت  

علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن.. 

ألنه يخبئني في مظلته في يوم  

الشر.. ألنه يسترني بستر خيمته  

- ١: ٢٧على صخرة يرفعني" )مز

٥) 

ثق في خالص الرب لك، ولنهتف مع أحباء داود:  

: ٣٥مة عبده" )مز"ليتعظم الرب المسرور بسال

٢٧ ) 



 

 328 
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 انتصر في الضيقات  - ١١

 

هل فتحت قلبك للرب، وهل رغبت في أن تبادله حبه  

 العظيم الذي أحبك به؟ 

من   ت ضحي  وأن  بأمانة،  له  تحيا  أن  قراراً  اتخذت 

 أجله؟ 

أيها الحبيب، إبليس يبغضك بشدة ألنه يبغض الرب  

 الذي قررت أن تحيا له.. 

بضراوة ألنه يريد أن يحارب الرب  إبليس يحاربك  

 الذي ارتبطت به.. 

لخسارته   حرب  أنها  يفهم  ال  متكبر،  وإبليس 

يستفيد من كل دروس معاركه   إنه ال  والنتصارك، 

وعنيداً.. سيضطهدك،   الكبرياء جعله غبياً  السابقة.. 

ولكن شكراً للرب، سيجعل اضطهاده سلباً له واغتناء  

 لك.. 
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تح الهامة  المقاطع  أحد  عن  في  يسوع  الرب  دث 

 االضطهاد فقال: 

"الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاً  

أو أخوة أو أخوات أو اباً أو أماً أو  

ألجلي   حقواًل  أو  أوالداً  أو  امرأة 

وألجل اإلنجيل ]الكرازة[ إال ويأخذ  

الزمان  هذا  في  اآلن  ضعف  مئة 

وأمهات   وأخوات  وإخوة  بيوتاً 

اضطهادات"  مع  وحقواًل  وأوالداً 

 ( ٣٠،  ٢٩: ١٠)مر

طريق   في  بتضحيات  للمسيح  محبتنا  عن  ن عبر  هل 

 طاعته وخدمته؟ الرب يقول لنا: 

سنتمتع ببركات في هذا الزمان.. مئة ضعف  •

 لكل شئ نضحي به.. 

 وسنتعرض الضطهادات.. •

هناك مؤمنون يركزون اهتمامهم في وعود البركة، 

وهذا حسن، فالرب قد وعدنا ببركات كثيرة وفائضة،  

 (.. ١٣: ٣ا من اللعنة )غالفقد افتدان
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البركات   أن  أو تناسوا  نسوا  إذا  الخطأ  يحدث  ولكن 

تصاحبها اضطهادات.. كلمات الرب قاطعة: "يأخذ  

العدو   تثير  فالبركة  اضطهادات"،  مع  مئة ضعف.. 

 أكثر..

قبل،   قلنا  كما  ولكن،  علينا اضطهادات  ستأتي  نعم، 

ذه فإن كثيراً منها ليس استمراره في مشيئة الرب.. ه

والتسبيح   بالصالة  باإليمان،  نقاومها  أن  يجب 

 والحرب الروحية كي تختفي باسرع ما يمكن..

لقد طلب الرسول بولس أن نصلي من أجل "جميع  

مطمئنة   حياة  نقضي  لكي  منصب  في  هم  الذين 

هادئة"، وي ضيف قائالً: "ألن هذا حسن ومقبول لدى 

لى  مخلصنا هللا الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإ

(.. هذه الكلمات  ٤،  ٣:  ٢تي١معرفة الحق يقبلون" )

الضيقات   نتجنب  أن  العام  هللا  قصد  أن  توضح 

أجل  من  عملنا  تعطل  والتي  لنفوسنا،  المزعجة 

 خالص النفوس ومعرفتها الحق.. 

أن   الرب  يريدنا  ال  التي  الضيقات  هي  كثيرة  نعم 

نقاومها بحسم حتى تتخلص منها   ن رحب بها بل أن 

 ر..في وقت قصي
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األحيان  بعض  ففي  دائماً،  الحال  هو  هذا  ليس  لكن 

يرى الرب، لقصد سام ومجيد، أن تظل الضيقة حيناً  

 وأن يبقى األلم فترة من الزمن..

في هذه األحيان، لن يقدر إيمانك مهما بلغ أن يزيل  

الصخور التي ظهرت فجأة لتعترض مسار قاربك،  

رب فوق  لكنه سيتمكن من أن يرفع المياه لتعلو بالقا

 الصخور..

تكتب الرسالة إلى العبرانيين لتشجيعك عن رجال في  

اإليمان خضعوا لمشيئة الرب.. عرفوا أنه ال يريد أن 

يزيل الصخور من أمامهم، فلم يتذمروا، بل بإيمانهم  

 ارتفعوا فوقها.. 

"وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم  

جموا  ر  وحبس.  أيضاً  قيود  في 

قت ماتوا  ًجربوا  بالسيف  ن ِشروا  الً 

طافوا في جلود غنم وجلود معزي 

لم   وهم  ذلين.  م  مكروبين  معتازين 

تائهين في  لهم.  العالم مستحقاً  يكن 

وشقوق  ومغاير  وجبال  براري 

لهم  فهؤالء كلهم مشهوداً  األرض. 

 (٣٩- ٣٦: ١١باإليمان" )عب
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واجهوها   لكنهم  الضيقات  من  هؤالء  يتخلص  لم 

عليها وأعطوا الرب مجداً  بشجاعة وشكر.. انتصروا  

 عظيماً في احتمالهم لها.. 

أن نتحملها   الفائقة  إنها ضيقات يرى هللا في حكمته 

يأتي   إبليس  يترك  لكنه وإن كان  نتخلص منها،  وال 

 بها، فهو ال يتركه حراً  بال ضوابط.. 

اضطهاده   • في  يتجاوز  أن  إبليس  يقدر  فلن 

)أي الرب  له  التي وضعها  ، ١٢:  ١الحدود 

فوق   (،٦:  ٢ يضطهدنا  يتركه  لن  فهو 

 قدرتنا.. 

كما لن يحقق االضطهاد أي هدف إلبليس..   •

وتعطيل  الكرازة  إلضعاف  يكون  لن 

أ كالً  الشهادة.. بل سي خرج الرب من اآلكل 

 (.. ١٤: ١٤)قض 

أو   بالرب  إيمانك  بسبب  لضيقات  تتعرض  هل 

نتيجة   أو  بتدقيق  وصاياه  طاعة  على  إلصرارك 

بالر انفرد  له؟..  واسأله، هل هي ضيقة لخدمتك  ب 

باإليمان   مقاومتها  يجب  ضيقة  أنها  أم  لتستمر 

هادئة"   "مطمئنة  الحياة  تستمر  لكي  منها  للتخلص 

 (.. ٢:٢)اتي
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الرب كما هو "قادر في العمل" فهو أيضاً "عظيم في  

(.. سي جيبك بوضوح.. يسرد  ١٩:  ٣٢المشورة" )إر

أحد   لينقذه من  الرب  تدخل  بولس كيف  الرسول  لنا 

 اطر:  المخ

إلى   رجعت  ما  بعد  لي  "وحدث 

أورشليم وكنت أصلي في الهيكل..  

فرأيته   غيبة  في  حصلت  أني 

واخرج   أسرع  لي  قائالً  ]الرب[ 

عاجالً من أورشليم ألنهم ال يقبلون 

 (١٨، ١٧: ٢٢شهادتك عني" )أع 

أ نقذ بولس من الخطر ألنه أعطى للرب فرصة  لقد 

يعر وكان  صالة،  رجل  كان  فبولس  يكلمه،  ف أن 

أهمية التواجد في محضر الرب، وفي صالته سمع  

 اإلرشاد الذي أنقذه.. 

أوقات الصالة تتيح لنا الفرصة لنسمع صوت الرب  

العظيم في المشورة لنعرف هل هو اضطهاد لنتجنبه  

 من البداية أم أنها ضيقات في قصد هللا أن نواجهها.. 

ليكن   نجتازها؟..  أن  الرب  يريدنا  ضيقات  هي  هل 

نها لن تحقق انتصاراً واحداً لمملكة إبليس..  إيماننا أ
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لن تعطل سالمنا، ولن تعوق فرحنا.. ولن تحرمنا من  

 (.. ١١: ١الثمر الذي لمجد هللا وحمده" )في

ولنؤمن بكل القلب أنها ضيقات لظهور عظيم ومجيد  

كلماتنا، وفي   القدس.. في حياتنا، وفي  الروح  لثمر 

 خدمتنا.. 

 الرب في الضيقات

عدم واآلالم،    إتجاه  الضيقات  غير  يرى  ال  اإليمان 

ي خرج الرب من حساباته فيستسلم لإلحساس بالعجز  

لإلنسان   الفرصة  يعطي  وهكذا  والمذلة،  والفشل 

العتيق أن يسقط.. فتظهر أعماله كالعداوة والخصام  

مجال   في  النفسي  التعويض  عن  والبحث  والسخط 

 (..١٩: ٥النجاسة )غل

فترى   اإليمان  عين  م عزياً  أما  الضيقة  في  الرب 

ما   حتى  يحدث  ما  كل  ومستخدماً  قوياً،  وم  وم شجعاً 

 يفعله إبليس للمجد.. 

وأعود وأكرر لك لئال ت خدع، إن الكثير من الضيقات  

التي تهاجمنا ليس استمرارها في مشيئة الرب، وإن  

لوقت   يستمر  أن  يريده  الذي  هو  فقط  منها  بعضاً 
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متنوع في األهداف    معين.. وعن هذا البعض نقول إنه

 الخاصة.. فقد يكون:

 للتأديب  •

 للوقاية  •

 للتهذيب  •

 وللشهادة  •

 أوال : ضيقات التأديب 

إن  واضحة  بكلمات  العبرانيين  إلى  الرسالة  ت خبرنا 

 اآلب السماوي يؤدب أوالده.. 

فأي   كالبنين  يعاملكم هللا  التأديب  تحتملون  كنتم  "إن 

أولئك   ألن  أبوه..  يؤدبه  ال  الجسديين[  ابن  ]اآلباء 

قليلة حسب استحسانهم وأما هذا ]اآلب   أياماً  أدبونا 

قداسته"   في  نشترك  لكي  المنفعة  فألجل  السماوي[ 

 (١٠، ٧: ١٢)عب

التأديب!!.. أن نشترك في قداسة هللا   ما أعظم فائدة 

ولن   يحبنا  الرب  وأقوالنا..  وتفكيرنا  تصرفاتنا  في 

د ظلمة  في  نسلك  أو  بخطية  نرحب  أن  يتركنا  ون 

 يتدخل لي نقينا.. 



 

 337 

الرب يؤدبنا لنكره من قلوبنا الخطايا التي استسلمنا  

اتخذناه   قرار  أي  نقاومها، ولنرجع عن  لها ولم نعد 

كلمته،   في  قاله  بما  التزام  بغير  أو  استشارته  دون 

أن  أي شركة مع غير مؤمنين رضينا  نير  ولنكسر 

 (..١٤: ٦كو٢نكون تحته )

. هو لتنقيتنا لكي ما نصل ح  ما أعظم فائدة التأديب!!.

 الستخدام الرب فنأتي بثمر كثير وعظيم..  

 يقول الرب: 

"كل ما يأتي بثمر ]من األغصان[ ينقية ]اآلب[ ليأتي  

ثمر   المعني  يشمل  اليوناني  األصل  ]في  أكثر  بثمر 

 ( ٢: ١٥" )يو(٤٤)أفضل من حيث الجودة[

عن  هللا  بوعود  باإليمان  التأديب  ضيقات  ت زال  لن 

قاذ والشفاء بل باالعتراف بالخطأ والندم العميق  اإلن

عليه والوقوف ضده، وباإليمان بأن الرب وراء هذه 

 التنقية لكي تشترك في قداسته.. 

تأديبنا،   في  الضيقات  يستخدم  الرب  الحبيب،  أيها 

لكنها في العادة ليست وسيلته األولى، فهو يلجأ إليها  

التأديب في  األخرى  وسيلته  يستنفذ  ما  وهي  بعد   ،

 التبكيت بالكلمة.. الرسول بولس يقول: 
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"كل الكتاب.. نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب  

 (١٦: ٣تي٢الذي في البر" )

باستخدام   يبدأ  فهو  تأديبنا،  الرب  يريد  عندما  عادة 

كلمته ألن الرب يعاملنا كأبناء وليس كعبيد.. العبيد ال  

يؤدب العبد ألنه يفهم  يؤدبون بالكلمات، "بالكالم ال  

وال ي عني ]ال يستجيب[" نحن لسنا عبيداً، الكلمة تقول  

(.. لسنا  ٧:  ٤لكل مؤمن "لست بعد عبداً بل أبناً" )غل

عبيداً بل أبناء وألننا أبناء فالرب سيؤدبنا أواًل بكلمته  

تعطي   كنت  فإن  الضيقات..  عصا  يستخدم  أن  قبل 

للكلمة، تقرأ في الكتاب المق دس لكي تستمع  اهتماماً 

إليها، وتذهب إلى االجتماعات الروحية لكي تنصت  

أن   للرب  تسمح  بهذا  فأنت  تمتلئ منها،  إلى عظات 

ت رحب به..   الذي  اإلثم  إلى  ليشير  كلمته  ي حدثك من 

فإن انحنيت للكلمة وقبلت عصا توبيخها، أتت بك إلى  

واعتراف   للنفس  وإدانة  وانسحاق  قلبي  انكسار 

 بالخطأ.. 

الح لها  أيها  إصغائك  وحسن  بالكلمة  اهتمامك  بيب، 

 سي جنبك التأديب بعصا الضيقات.. 

يأتي  لتالميذه: "كل غصن  الرب  قال  ما  بعد  تأمل، 

قائالً:   أضاف  أكثر"  بثمر  ليأتي  ]اآلب[  ينقيه  بثمر 
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:  ١٥"وأنتم أنقياء لسبب الكالم الذي كلمتكم به" )يو

التي  ٣ هي  للتوبة..  قادتهم  التي  هي  الكلمة   ..)

 لحت طرقهم، وهي التي جعلتهم أنقياء.. أص

   سمحت الكنيسة في كورنثوس للشر أن ي وجد فيها..

الرب   فعل  فماذا  به،  يعترفوا  ولم  عليه  يحكموا  لم 

الفعالة   كلمته  إليهم  أرسل  لقد   .. وتنقيتهم،  لعالجهم 

لهماً  الرسول بولس أن يكتب إليهم رسالة ت بكتهم..   م 

 الرسول قائالً:  وماذا كانت النتيجة؟.. يشهد

"فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم.. اآلن أنا أفرح  

ال ألنكم حزنتم بل ألنكم حزنتم للتوبة. ألنكم حزنتم  

الذي بحسب مشيئة   الحزن  بحسب مشيئة هللا.. ألن 

هللا ينشئ توبة.. فإنه هوذا حزنكم بهذا عينه بحسب  

من  ]للتخلص  االجتهاد  من  فيكم  أنشأ  كم  مشيئة هللا 

التأديب  ال من  ]خوف  الخوف  من  خطية[.. 

 (١١- ٨: ٧كو٢بالضيقات[" )

التي   إلى كلماتها  الكلمة، اصغ  اهتم بقراءة وبسماع 

تشير إلى أخطائك.. تجاوب مع توبيخها، احكم على  

عن  لك  تقوله  بما  اعترف  ضوئها..  في  نفسك 

العالم   استسالمك ألعمال الجسد أو عن شركتك مع 

اطلب قوة الروح القدس  أو هروبك من عمل الرب.. و
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لالجتهاد ولمخافة الرب، يقول الرسول بولس مؤكداً:  

"لو كنا حكمنا على أنفسنا ]بالتجاوب مع الكلمة[ لما  

ِكَم علينا ]لما تأدبنا بالضيقات[" )  (..٣١: ١١كو٢ح 

 الضيقات تتزايد 

عن  تتب  لم  إذا  تزداد  التأديب  ضيقات  أن  كما 

آلالم التي أتت  أخطائنا.. تحدث الرسول بولس عن ا

بمائدة   استهانتهم  بسبب  كورنثوس  مؤمني  على 

الرب، فقال لهم: "من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء 

 (..٣٠: ١١كو ١ومرضى وكثيرون يرقدون" )

إلى   الجسد  تزايدت في حدتها من ضعف  الضيقات 

قبول   في  االستمرار  بسبب  موت،  إلى  ثم  مرض 

 الخطية.. 

 أيها القارئ.. 

 وال ترى لها مخرجاً؟ هل أنت في ضيقة، 

 هل هي مستمرة، وليس لديك وسيلة إليقافها؟ 

 هل تتزايد شدتها، هل تكثر آالمها؟

 اهدأ، فقد تكون تأديباً من الرب لمنفعتك.. 
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عن  السماء  امتنعت  أن  الملك  داود  أيام  في  حدث 

 اإلمطار وبدأت األمة تعاني من هول المجاعة.. 

 أمر عارض..ربما ظن داود في بداية األمر أنها 

"طلب   الغيث ثالث سنوات،  انقطاع  استمر  إذ  لكن 

 ( لكي يعرف السبب.. ١:  ٢١صم٢داود وجه الرب" )

وسمع من الرب.. إنه تأديب، ولن ت زال الضيقة قبل 

 تصحيح الخطأ.. 

تفسيراتنا   عن  لنتنازل  ما،  ضيقة  في  نجتاز  حينما 

الرب   حضرة  إلى  ولندخل  م ضللة،  ألنها  الخاصة 

 أن يوضح لنا السبب.. ولنطلب منه 

 التأديب واإليمان

لكن ما هو دور اإليمان في التعامل مع هذا النوع من 

 الضيقات التي بهدف التأديب؟ 

بالكلمة أو بالضيقات أو بكالهما   التأديب  سواء كان 

معاً، فأنت في احتياج إلى اإليمان لكي ي حقق التأديب  

 أهدافه.. 
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لى العبرانيين،  لنقرأ بتمعن هذا المقطع من الرسالة إ

فهو يحدد لكل منا كيف يكون موقفه من التأديب حتى  

ر  يحقق هدفه: "يا ابني ال تحتقر تأديب الرب وال تخ 

، ٥:  ١٢إذا وبخك. ألن الذي يحبه الرب يؤدبه" )عب

٦) 

 هذا المقطع يحدد أمرين هامين:

تأخذه   • به وال  تزدري  التأديب، ال  تحتقر  ال 

 بخفه وعدم اكتراث.. 

تخر.. • بالفشل    ال  لإلحساس  تسمح  ال 

 واإلعياء أن يتملكك.. 

وكيف ت حقق األمرين؟.. كلمات الكتاب واضحة في  

يحبه الرب   الذي  ر.. ألن  تَخ  ال  تحتقر..  إحابتها "ال 

بأن   اإليمان  باإليمان..  يتحققات  األمران  يؤدبه".. 

 وراء التأديب أباً محباً للغاية.. 

محبة   في  ثقتك  تطرح  ال  التأديب  وقت  أبيك  في 

 العجيبة واألمينة.. 

هل تمر اآلن بوقت تأديب؟.. ق ل لنفسك: "أمينة هي  

(.. إنه أبي الذي بذل ابنه  ٦:  ٢٧جروح المحب" )أم

من أجلي إنه يحبني ولذا يؤدبني.. لن أحتقر التأديب،  
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ولن أخور.. سأخضع تحت يده القوية، فوراءها قلبه  

 الذي يحبني بال حدود.. 

 التأديب ال تحتقر

ت يحعل  ال  جد  و  إن  الشك  هذا  اآلب..  محبة  في  شك 

النفس مستهترة ال ت بالي بفائدة التأديب، فال تهتم أن  

يتوقف   لكي  تفعل  وماذا  الرب،  يؤدبها  لماذا  تعرف 

 التأديب.. 

من  في غير  يحبك  السماوي  اآلب  بأن  اإليمان  أما 

رؤيتك، يجعلك ترى وقت التأديب وقتاً ذهبياً يصنع  

يئاً عظيماً جداً لتصير أعظم مما فيه اآلب باآلالم ش

 كنت..

تقول كلمة هللا: "كل تأديب في الحاضر ال ي رى أنه  

الذين يتدربون   في عطى  للفرح بل للحزن وأما أخيراً 

 (١١: ١٢به ثمر بر للسالم" )عب

ت عمق فينا كراهية اإلثم تزيدنا محبة للبر..    التأديبات

البر ونتعلم أن نحيا في   وحينما نبغض اإلثم ونحب 

مخافة الرب، لن يعود هناك ما يعطل سالم شركتنا  

القائلة:   المزمور  الرب، وسنردد بصدق كلمات  مع 
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قولك"   فحفظت  اآلن  أما  أنا ضللت.  أ ذلل  أن  "قبل 

 (.. ٦٧: ١١٩)مز

التأديب.. ال تطرح ثقتك في  أيها   الحبيب، ال تحتقر 

محبة أبيك السماوي لك. احكم سريعاً على نفسك في  

الكافية   القوة  منه  واطلب  له،  اعترف  محضره.. 

 للتصحيح.. 

 وال تخر

كيف ال تخر وقت التأديب؟.. أيضاً باإليمان.. اإليمان  

ألن  تخر..  "ال  تقول:  الكلمة  جداً،  يحبك  الرب  بأن 

 الرب يؤدبه"..   الذي يحبه

يؤذي  أن  اإلعياء  أو  بالفشل  لإلحساس  تسمح  ال 

هدف   هذا  التأديب..  بسبب ضيقات  الداخلي  إنسانك 

إبليس من حروبه الفكرية التي يشنها على ذهنك في  

وقت تأديبك في محبة اآلب لك فترى األمور م زعجة 

وم سببه لألحزان وم حدثه للخسائر، ربما مستمرة بال  

م للتذمر، وتنخفض معنوياتك، بدال من نهاية.. فتستسل

اآلب   قصد  وتحقق  التأديبية  الضيقات  من  تنتفع  أن 

 المحب منها.. 
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أما اإليمان بأن اآلب السماوي يحبك فيجعلك تثق أنك  

لن تواجه ضيقه ال تقدر على احتمالها، وأن الضيقة  

محدوداً   بل وقتاً  نهاية  ال  ما  إلى  تستمر  لن  المؤدبة 

 الهدف..  ينتهي بمجرد تحقيق

وسيعطيك هذا اإليمان بمحبة اآلب العجيبة والعظيمة  

الثقة في أن هناك تعويضاً هائالً ينتظرك.. لقد أدب  

الرب أيوب بآالم شتى وشديدة، ولكن ماذا بعد وقت 

التأديب؟.. وزاد الرب على كل ما كان أليوب ضعفاً"  

 (..١٠: ٤٢)أي

ويداه   يسحق  ويعصب.  "يجرح  فهو  الرب،  مبارك 

(.. "فإنه لو أحزن يرحم حسب  ١٨:  ٥يان" )أيتشف

 (..٣٢: ٣كثرة مراحمة" )مرا 

وقت   وسيأتي  األلم  وسي رفع  الضيقة  ستنتهي  حتماً 

الم سبحين:   مع  بصدق  للرب  لنقول  التعويض، 

"محصتنا كمحص الفضة ]للتنقية[.. دخلنا في النار  

الخصب"   إلى  أخرجتنا  ثم  ]الضيقات[  والماء 

 ( ١٢،  ١٠: ٦٦)مز

القديم،    ها هو العهد  حبقوق، أحد أبطال اإليمان في 

على  اآلتية  اآلالم  هول  الرب  من  فعرف  نبياً  كان 
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شعبه تأديباً لهم بسبب استسالمهم لإلثم لوقت طويل  

أل مه   سيسمح  الرب  أن  عرف  للتوبه..  ورفضهم 

شريرة "هائلة ومخوفة.. فرسانها.. يطيرون كالنسر  

هجم عليهم  ( أن ت٨،  ٧:  ١المسرع إلى األكل" )حب

 وت ضايقهم بشدة.. 

كان وقع ذلك شديداً جداً على نفس حبقوق، فخرجت  

خبرك   سمعت  قد  "يارب  األلم:  آهات  فمه  من 

الصوت  من  أحشائي.  فارتعدت  سمعت  فجزعت.. 

وارتعدت"   في عظامي  النخر  دخل  شفتاي.  رجفت 

 (١٦، ٢: ٣)حب

إيمانه   كان  كم  لألحزان،  يستسلم  لم  يخر،  لم  لكنه 

اسمعه وهو ي َحدث إلهه في ثقة: "ألست أنت  عظيماً..  

منذ األزل يا رب للحكم ]على أخطائنا[ جعلتها ]هذه  

أسستها"   للتأديب  صخر  ويا  ستهاجمنا[  التي  األمة 

 (١٢: ١)حب

إلهنا.. نحن مرتبطون   إنه ببساطة يقول للرب: أنت 

للقضاء علينا،   لنا شئ  لذا لن يحدث  معك في عهد، 

 إنما فقط لتأديبنا.. 
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إلى  كا أمته، لكي ترجع  أنها ضيقات لمنفعة  ن واثقاً 

 إلهها.. 

كان إيمان حبقوق في أمانة وحكمة ومحبة إلهه إيماناً  

عظيماً، فارتفع فوق الضيقة المهولة، لينشد نشيد الثقة  

واليقين عازفاً على ذوات األوتار: "فمع أنه ال يزهر  

التين وال يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة  

الحظيرة  وال الغنم من  ينقطع  حقول ال تصنع طعاماً 

لعظمة   ]يا  بالرب  أبتهج  فإني  المذاود  في  بقر  وال 

قوتي"   السيد  الرب  خالصي  بإله  وأفرح  اإليمان[ 

 (١٩ - ١٧: ٣)حب

عبراً    حقاً كان حبقوق عظيماً في إيمانه، فلم يغن فقط م 

عن ثقته في إلهه، وفي قدرته على قلب األمور رأساً 

على عقب لي حول اللعنه إلى بركة، بل صلي بإيمان  

 ألجل نهضة تحدث لشعبه الذي غرق في األثم.. 

 "يا رب عملك في وسط السنين أحيه ]أنهض عملك

(KJV)(١٣، ٢: ٣خرجت لخالص شعبك" )حب 

الحبيب، إذا وقعت تحت تأديب من الرب.. اتضع  أيها  

أمامه وارفض الشر.. ال تطرح ثقتك في حب الرب  

لك.. سبحه ألجل أمانته معك، من أجل أنه ي نقيك من  
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المدمرة.. "طوبى للرجل   الشر قبل ان تجني ثماره 

الذي تؤدبه يا رب وت علمه من شريعتك لت ريحه من  

 (.. ١٣، ١٢: ٩٤أيام الشر" )مز

نهضة وافع أجل  من  بإيمان  اطلب  حبقوق..  مثل  ل 

أن الخضوع  بإيمان واثقاً  تحدث في حياتك.. اطلب 

ليد الرب المؤدبة هو مفتاح التحول من الضعف إلى 

 القوة ومن الهوان إلى المجد.. إنه مفتاح النهضة.. 

 ثانيا : ضيقات للوقاية

ونأتي إلى النوع الثاني من الضيقات التي في مشيئة  

ونقر الرسول  الرب  كلمات  من  الهام  المقطع  هذا  أ 

بولس: "ولئال أرتفع بفرط اإلعالنات. أٌعطيت شوكة  

في الجسد ]األدق، شوكة للجسد[. مالك ]أو رسول  

هذا   جهة  من  أرتفع.  لئال  ليلطمني  الشيطان  من[ 

]أي   يفارقني  أن  مرات  ثالث  الرب  إلى  تضرعت 

الشيطان[، فقال تكفيك نعمتي، ألن قوتي في   مالك 

في  ال بالحري  أفتخر  سرور  فبكل  ت كمل..  ضعف 

 ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح.. 

والضرورات  والشتائم  بالضعفات  أسر  لذلك 

 والضيقات ألجل المسيح..
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: ١٢كو٢ألني حينما أنا ضعيف، فحينئذ أنا قوي" )

١٠- ٧ ) 

كان  مرتين..  أرتفع"  "لئال  عبارة  تكرار  الحظ 

بالكب لإلصابة  م عرضاً  بولس  لكثرة  الرسول  رياء 

اإلعالنات التي أخذها، فسمح الرب لمالك الشيطان  

 ]أي واحد من جنوده[ أن يلطمه.. 

 وما المقصود باللطم؟ 

في زمن   يأتي  اليوناني  أصله  في   presentالفعل 

subjunctive active   يتكرر فعل  أنه  يعني  الذي 

حدوثه بين الحين واآلخر وليس أمراً مستمراً طول  

لطمة   نتيجة  لهذه  الوقت  الحرفية  الترجمة  واحدة.. 

 .. (٤٥)that he might buffet meالجملة هي  

كان مالك الشيطان يستغل كل فرصة مواتيه ليوجه  

لطمات إليه، واحدة تلو األخرى بين الحين واآلخر.. 

ولم يذكر الرسول بولس صراحة نوع هذه اللطمات،  

 لكنه وصفها بأنها "شوكة في الجسد".. 

الرسول بولس تعبير "شوكة في الجسد"  فهل استخدم  

 بنفس المعني الذي جاء في العهد القديم؟ 
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للكلمة   ترجمة  هي  بولس  كالم  في  شوكة  كلمة  إن 

وهي التي أتت في الترجمة    ”skolops“  حاليونانية  

( العدد  أسفار  في  القديم  للعهد  (، ٥٥:  ٣٣السبعينية 

( ولم ي قصد بها  ٦:  ٢(، وهوشع )٢٤:  ٢٨وحزقيال )

هذه المواضع شوكة بالمعنى الحرفي بل بالمعنى  في 

أو   الناس  يسببه  الذي  الضيق  للتعبير عن  المجازي 

 ت حدثه الظروف.. 

يكون  • األرض..  سكان  تطردوا  لم  "وإن 

الذين تستبقون منهم شوكاً في أعينكم ]أي في  

جوانبك   في  ومناخس  أجسادكم[ 

 (٥٥: ٣٣ويضايقونكم" )عد

إسرائيل.. • لبيت  بعد  يكون  شوكة   "فال 

الذين   حولهم  الذين  كل  من  موجعة 

 (٢٤: ٢٨ي بغضونهم" )حز

أ سيج طريقك بالشوك" )هو • :  ٢"لذلك هأنذا 

٦) 

فهل قصد الرسول بولس نفس المعني بعبارته "شوكة  

في الجسد"؟.. هل أراد أن يقول إن مالك الشيطان  

]أحد قيادات الشيطان في عالم الروح[ كان يتعقبه في  



 

 351 

إليه   يذهب  مكان  أشخاصاً  كل  عليه  لي هيج 

 ليضطهدوه؟ 

إنني أميل لهذا الرأي، إنه اضطهاد من الناس وراءه  

من  ألكثر  جسده،  أصاب  مرضاً  وليس  الشيطان 

 سبب: 

فالرسول ي علق على لطمات مالك الشيطان   .1

والشتائم   بالضعفات  "أ سر  قائالً: 

المسيح"   ألجل  والضيقات  والضرورات 

األمراض.. كما أن ( وال يذكر  ١٠:  ١٢كو٢)

كلمات الرب له في هذا األمر لم تكن "تكفيك  

 نعمتي ألن قوتي في المرض تكمل"..

تكون  أن  األكثر  االحتمال  أن  يعني  هذا 

الشوكة تعبيراً عن الضعف وليس المرض.. 

الرسول   يجيبنا  بالضعف؟..  المقصود  وما 

 بنفسه في األصحاح السابق لهذا الجزء: 

اإلفتخار   يجب  كان  بأمور "إن  فسأفتخر 

ضعفي.. في دمشق وإلى الحارث الملك كان  

يمسكني   أن  ي ريد  الدمشقيين  مدينة  يحرس 

]قد   السور  من  زنبيل  في  من طاقة  فتدليت 

يكون قد أختبأ في سلة من سالل المهمالت  

القاذورات   للتخلص من  ت ستخدم  التي كانت 
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ونجوت من يديه"    (٤٦)بإلقائها خارج السور[

 ( ٣٣- ٣٠: ١١كو٢)

واضح من سياق الكالم، أن الرسول قََصدَ بالضعف 

إحساسه بالعجز عن إيقاف االضطهاد، واضطراره 

للهروب في سلة قمامة من أجل النجاة.. يتفق في هذا  

الرسول   لكلمات  البعض  تفسير  لكلمة ضعف  الفهم 

بولس إلى الغالطيين: "ولكنكم تعلمون إني بضعف  

شرتكم في  ب  (٤٧)الجسد ]حرفياً بسبب ضعف الجسد[

)غال األولى["  زيارتي  كانت  ]أي  (..  ١٣:  ٤األول 

غالطية   إلى  للذهاب  اضطر  الرسول  إن  قالوا  فقد 

بسبب إصاباته حينما رجمه اليهود في مدينة لسترة  

على ١٩:  ١٤)أع  واضحة  آثار  لهم  ظهرت  وقد   )

 (..١٥: ٤عينيه )غال

هكذا اضطر الرسول أن يهرب من دمشق في المثال  

يذ وأن  الثاني..  األول،  في  م جبراً  إلى غالطية  هب 

هذه أمور ساهمت في حفظه م تضعاً، ال يعتمد على 

كل  في  الكافية  النعمة  على  بل  البشرية  قوته 

 الظروف.. 

قراءة رسائله وسفر األعمال تدلل على أن   .2

وقدرة   جسدية  بصحة  يتمتع  كان  الرسول 
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بدنية على تحمل المجهود الضخم واألسفار  

يقلل بما  الشوكة    الكثيرة،  تكون  أن  احتمال 

مرضاً في جسده.. إلى جانب أننا ال نقرأ في 

أي   بسبب  خدمتة  عن  أعيق  إنه  الكتاب 

 مرض.. 

كانت   .3 الشوكة  هذه  إن  أيضاً  يؤكد  الرسول 

بالضعفات..   يقول"أ سر  المسيح..  ألجل 

( المسيح"  وفي ١٠:  ١٢كو٢ألجل   ،)

أفرد   الجزء  لهذا  مباشرة  السابق  األصحاح 

( ٢٧  - ٢٣:  ١١كو٢عداد )الرسول خمسة أ

للحديث عن آالمه المتعددة من أجل المسيح  

 ولم يذكر من بينها األمراض..

الفم   .4 ذهبي  قاله  لقد  بجديد،  ليس  الرأي  هذا 

Chrysostom    ًم شيرا الرابع،  القرن  وفي 

إلى أن الشيطان قد استخدم اسكندر النحاس  

وفيليستس  ١٤:  ٤تي٢) وهيمينايس   )

الرسول١٧:  ٢تي٢) لمقاومة  بينما  (٤٨)(   ..

إنه    Ephraem Syrusقال إفرايم السرياني  

أغسطينوس   أما    Augustineالنحاس.. 

)القرن الخامس( فأشار إلى أن المقصود هو  

 ..  (٤٩)اآلالم التي أحدثتها اإلضطهادات
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وفي القرن السادس عشر، فَسر كل من لوثر 

Luther    وكلفنCalvin    بهجمات الشوكة 

لم يستبعد لوثر أن  وتجارب ش يطانية.. كما 

يكون المقصود هو االضطهاد الذي تعرض 

 .. (٥٠)له بولس

 وكيف تصرف بولس؟ 

"مالك   • مع  مصارعة  في  يدخل  لم  لماذا 

الشيطان"، الذي كان ي هيج الناس عليه، لماذا  

لم يستخدم معه سالح هللا الكامل الذي وصفه  

 في األصحاح األخير من رسالته إلى أفسس؟ 

مثلما   هذا،  الشيطان"  "مالك  ي قيد  لم  لماذا 

استخدمه   الذي  الساحر  عليم  مع  فعل 

 (؟١١ - ٩: ١٣الشيطان لمقاومته )أع 

ولماذا لم ينتهر "مالك الشيطان" مثلما انتهر   •

مدينة   جارية  في  كانت  التي  العرافة  روح 

 (؟ ١٨: ١٦فيلبي )أع 

إنه درس هام جداً.. هناك اضطهاد في قصد الرب 

 أن يستمر وعبثا تحاول أن تنهيه.. 
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مرات،   ثالث  في  بالرب  بولس  الرسول  انفرد  لقد 

الشوكة.. وسمع   أن يرفع عنه هذه  اإلجابة أن  طالباً 

الكبرياء،   من  لحمايته  مفيدة  وأنها  ستبقى،  الشوكة 

 ليظل معتمداً على النعمة الكافية.. 

ولم يتذمر بولس، بل خضع إلرادة الرب.. آمن أنها  

)رو  لم ٢:  ١٢صالحة وَمرضية  لذا  بها،  (.. رضى 

شوكة"   "أ عطيت  بل  شوكة"  "أصابتني  يقل 

 (.. ٧: ١٢كو٢)

يد   اللطمات من  أخذ  لها لقد  أنها عطية  آمن  الرب، 

 بركات عظيمة..

وفهم بولس أن إيمانه بالنسبة لهذه الشوكة لن يكون 

في دائرة التخلص منها، بل في الثقة في وعد الرب  

 الذهبي: 

ت كمل"  الضعف  في  قوتي  ألن  نعمتي  "تكفيك 

 ( ٩: ١٢كو٢)

آمن بولس أنه اضطهاد لفائدته ولحفظة من الكبرياء،  

اضطهاد   أنه  أمن  أكثر  كما  لثمر  الروحية..  لقوته 

عن   ت عبر  التي  كلماته  إلى  معي  استمع  وأعظم.. 

 إيمانه: 
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قوة   تحل علي  لكي  في ضعفاتي..  بالحري  "أفتخر 

 (٩: ١٢كو٢المسيح" )

أيها القارئ الحبيب.. إذا شعرت بهجوم متواصل من 

إبليس في إتجاه معين أو في دائرة معينة، ولم ينحسر  

. تعال إلى الرب، اعرض الهجوم برغم أنك تقاومه.

بحسب   الهجوم  استمرار  هل  لتعرف  علية،  األمر 

مشيئته أم ال.. لقد أصر الرسول بولس على معرفة 

ثالث   تضرعت  هذا  جهة  "من  يقول:   ، اإلجابة 

مرات"، وألنه أصر، فَِهَم ما يحدث، فاستخدم إيمانه  

 في االتجاه الصائب.. 

لكي    نعم، قد يسمح الرب في أحيان معينة بضيقات،

 يحمينا من أمور خطيرة كالكبرياء.. 

 ثالثا : ضيقات للتهذيب

الشوكة قد يكون ضرورياً في بعض   كما أن وجود 

 األحيان لهدف آخر، هو التهذيب.. 

هذا ما حدث في حياة يعقوب.. لقد بقي في بيت البان  

عشرين عاماً، واستخدم الرب البان بمكره وخداعه 

يحر أن  ولهدف!!..  ليعقوب،  من كشوكة  يعقوب  ر 

وهكذا   الجسد..  قوة  على  االعتماد  أعدائه،  أخطر 



 

 357 

ساهمت شوكة البان في صقل شخصية يعقوب وفي  

للعائلة   صالحاً  وقائداً  ناجحاً  رأساً  ليصير  إعداده 

الفريدة التي أختارها الرب لتصير شعبه الخاص في  

 العهد القديم.. 

أيها الحبيب، قد يسمح الرب بالبان آخر في حياتك..  

يضطرك العمل إلى التواجد مع شخص آخر غير   فقد

مريح عدة ساعات كل يوم.. وكم يبدو األمر صعباً  

وربما غير محتمل، ت صلي أن يبعده الرب عن حياتك  

فتسمع اإلجابة ليس اآلن.. تطلب كي تتغير طباعة،  

فيقول لك الرب لم يأِت الوقت بعد، لقد وضعته في 

يئاً عظيماً  حياتك لهدف سام.. سأصنع من خالله ش

 فيك، ولن أ بعده قبل أن يتحقق.. 

يسيئون   يبغضوك،  أن  ألشخاص  الرب  يسمح  وقد 

في   بما  مواجهتك  بهدف  بأفعالهم،  أو  بكلماتهم  إليك 

داخلك من نقص في الحب واالحتمال.. إنه يريد أن 

 ي ظهره لك لكي تعترف به فيحررك منه.. 

وقد يسمح الرب بأزمة مالية تجوز فيها، ألن يعرف  

أن في أعماقك خوفاً كامناً، ما كان ليظهر بدون هذه  

األزمة.. الرب يريدك أن تعترف به وتواجهة باآليات  

الروح   وسيهمس  منه،  ليحررك  الخوف  ضد  التي 
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المالية   األزمة  لمواجهة  ليدفعك  أذنيك  في  القدس 

 بمواقف إيمانية في العطاء تنتصر بها على الخوف.. 

العطاء عن  تتوقف  ال  لك:  لعمله    سيقول  للرب، 

وخدامه ومساكينه.. قدم بفرح..، تمسك بالوعد "من 

( يحصد"  أيضاً  فبالبركات  بالبركات  : ٩كو٢يزرع 

فعله مؤمنو  ٦ ما  الضيقة، تذكر  بسبب  تعتذر  (.. ال 

مالية،   ضيقة  في  جازوا  عندما  مكدونية  كنائس 

وفور  فاض  شديدة  ضيقة  اختبار  في  "أنه  مكتوب 

العميق لغنى س خائهم، ألنهم أعطوا  فرحهم وفقرهم 

حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم"  

 (.. ٢،٣: ٨كو٢)

هي   األشواك  هذه  أن  في  للثقة  لإليمان..  وقت  إنه 

أعظم..   قادمة  لمرحلة  وإعدادك  لتهذيبك  لفائدتك، 

وللثقة أنك قادر بالنعمة على احتمالها.. وأنها أبداً لن  

قق إطالقاً أية فائدة  تحد من استخدام الرب لك، ولن تح

 إلبليس.. 

 رابعا :  ضيقات للشهادة

للسماء.. حدثنا   كثيرة  نفوساً  تربح  لعظمتها، فهي  يا 

 عنها الرب يسوع فقال:  



 

 359 

إلى   ويسلمونكم  ويطردونكم  عليكم  أيديهم  "يلقون 

ألجل  ووالة  ملوك  أمام  وتساقون  وسجون  مجامع 

 ( ١٣، ١٢: ٢١اسمي فيؤول ذلك لكم شهادة" )لو

الطرق   أنسب  هو  االضطهاد  أن  الرب  يرى  أحياناً 

 للشهادة التي تنشر الكلمة وتربح النفوس.. 

من  النوع  لهذا  حية  أمثلة  األعمال  سفر  لنا  ي سجل 

 الضيقات التي ضمت كثيرين للكنيسة.. 

يذكر كيف امتأل اسطفانوس بالروح القدس   •

ساعة استشهاده. فصار ممتلئاً بالمجد والقوة  

"و صار  مالك"  والحب..  وجه  كأنه  جهه 

بجرأة  ١٥:  ٦)أع  الحق  فأعلن  وتكلم   ..)

يرجموه   من  ألجل  فطلب  وصلى  وقوة، 

معبراً عن صفحه الكامل وحبه الشديد لهم..  

لقوة   مجيدة  شهادة  اسطفانوس  قدم  وهكذا 

اإليمان بيسوع، عملت في قلب شاول الذي  

للقائه   إعداد  أحسن  فأعدته  حاضراً  كان 

ه إلى بولس الكارز الحاسم بالرب والذي حول

 العظيم.. 

الرسل   • حادثة جلد  أعمال على  سفر  وي عَلق 

قائالً: "وأما هم ]أي الرسل[ فذهبوا فرحين  
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سبوا مستأهلين أن  من أمام المجمع ألنهم ح 

ي هانوا من أجل أسمه ]أسم يسوع[. وكانوا ال  

البيوت   وفي  الهيكل  في  يوم  كل  يزالون 

)أع  المسيح"  بيسوع  ومبشرين  : ٥معلمين 

الرائعة  ٤٢ النتيجة  هذه  لنا  ويذكر   ..)

جراء   ]من  تشتتوا  "الذين  أن  لالضطهاد، 

، ٤:  ٨الضيق[ جالوا مبشرين بالكلمة" )أع 

(.. ألم يكن هذا في حد ذاته شهادة ١٩:  ١١أع 

شهادات   تضاهي  القدس  الروح  عمل  لقوة 

 معجزات الشفاء؟! 

فيلبي   • في  بولس  َسجن  لحادثة  سرده  وفي 

محبة ربحت  كيف  عائلة    يذكر  بولس 

السجان.. ففي اللحظة التي ظن فيها السجان  

أن المسجونين قد هربوا، واستل سيفه عازماً  

عظيم:   بصوت  بولس  ناداه  نفسه،  يقتل  أن 

"ال تفعل بنفسك شيئاً ردياً ألن جميعنا ههنا" 

التي  ٢٨:  ١٦)أع  المحبة  قوة  تأمل   ..)

يندفع   لم   .. لبولس  القدس  الروح  أعطاها 

اب السجن التي انفتحت فجأة  للهرب من أبو 

إلنقاذه، بل ضحى بهذه الفرصة مفضالً أن 

يظل في الخطر على أن يقتل السجان نفسه..  

قلب   العجيبة  المحبة  هذه  أخترقت  لقد 
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السجان.. لم تنقذه فقط من الموت الجسدي،  

بل أنقذته هو وأهل بيته من الهالك األبدي،  

 وقادهم إلى المسيح.. 

ا • أعطى  كيف  لنا  اليهود  ويقص  ضطهاد 

أمام   فرصة ذهبية للرسول بولس كي يمث ل 

الملك ليشهد لهما   الوالي وأغريباس  فيلكس 

جعلت   القدس،  بالروح  ممسوحة  بكلمات 

)أع  يقول:  ٢٥:  ٢٤الوالي يرتعد  (، والملك 

"بقليل ]يا بولس[ تقنعني أن أصير مسيحياً"  

(.. كما أن فترات َسجن بولس  ٢٨:  ٢٦)أع 

كثيرين لم تكن هناك   أعطته الفرصة لي بشر

طريقة أخرى للوصول إليهم، فهكذا نجح في  

خالل   من  قيصر  بيت  أهل  إلى  الوصول 

)في عديدة  نفوساً  منهم  ليربح  :  ٤الحراس 

٢٢ ..) 

 دور اإليمان 

 ما هو دور اإليمان حينما يتعرض لالضطهاد؟ 
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 أوال : يرفض 

اإليمان يدفعنا لنرفض بحزم وإصرار أن نجوز في 

الكنيسة وال يربح النفوس وال يأتي  اضطهاد ال يبني 

 بالمجد.. 

قال عنه   الذي  القدس  الروح  نثق أن  يجعلنا  اإليمان 

( سي نذرنا  ١٣:  ١٦الرب إنه سيخبرنا بأمور آتيه )يو

وسيقودنا   المناسب،  الوقت  في  االضطهاد  بهذا 

 لنتخلص منه بسرعة )انظر الفصل السابق(.. 

 ثانيا : يقبل

يعطي   لتقبل  اإليمان  عميقة  راحة  لقلوبنا 

االضطهادات التي استمرارها في مشيئة هللا.. لتقبلها  

لمجد   وأنها  وامتدادها،  الكنيسة  لبنيان  أنها  بثقة 

المؤمنين.. وبثقة أنها مجال لشركة عميقة مع الرب 

 تزيد من أمجادنا األبدية.. 

 لنثق أنها لبنيان الكنيسة

ولوسي  كتب الرسول بولس من السجن إلى مؤمني ك

قائالً: "أفرح في آالمي ألجلكم وأكمل نقائص شدائد  

الكنيسة"   هو  الذي  جسده  ألجل  جسمي  في  المسيح 

 (٢٤: ١)كو
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يا لعظمة اإليمان، مأل قلب الرسول بفرح حقيقي وهو  

في السجن.. فقد كان يثق أنه يتألم ألجل جسد الرب  

الكثيرين   سيضم  اضطهاده  وأن  الكنيسة،  هو  الذي 

 أتي ببركات حقيقية لها.. للكنيسة، وسي

إلى   انظر  للكنيسة..  بولس  الرسول  محبة  تأمل 

نقائص   "أ كمل  يقول:  الشدائد،  ي كمل  أن  إصراره 

شدة   من  يتهرب  فلن   .. جسمي"  في  المسيح  شدائد 

واحدة، مادامت في مشيئة الرب أن يتحملها، وضع 

:  ٤تي٢في قلبه أن يجاهد الجهاد الحسن وإلى النهاية )

 لحب، كل هذا يقول أنه "ألجل الكنيسة"!! (.. يا ل٨- ٦

 لنثق أنها اضطهادات لمجد المؤمنين 

بل لمجدهم..   المؤمنين وتخويفهم  تكون إلزعاج  لن 

كتب الرسول بولس إلى مؤمني أفسس قائالً عن آالمه  

)أف مجدكم"  هي  "ألجلكم..  إنه  ١٣:  ٣إنها:   ..)

تأتي   ال  تتألم آالماً  أنك لن  الذي يجعلك تثق  اإليمان 

بفائدة عظيمة إلى إخواتك المؤمنين.. ها هو الرسول  

بولس   الرسول  هو  ها  الفائدة  هذه  عن  يشهد  بولس 

يشهد عن هذه الفائدة: "وأكثر اإلخوة وهم واثقون في  

 (..١٤:  ١الرب بوثقي ]قيودي[ يجترئون أكثر" )في
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ثبات الرسول في ضيقاته في    لقد كان  مباشراً  سبباً 

به   تشجعوا  عرفوه..  الذين  المؤمنين  معظم  إيمان 

وازدادوا بجرأه للخدمة.. أيها الحبيب، هكذا يجب أن  

 تكون آالمك إذا ما تعرضت لالضطهاد.. 

 لنثق إنها شركة من الرب 

"ألعرفه  لحياته  هدفاً  بولس  الرسول  وضع 

]يعرف الرب معرفة تزداد عمقاً في كل يوم["  

قائ وشركة  وأضاف  قيامته  قوة  "]ألعرف[  الً: 

 (..١٠: ٣آالمه متشبهاً بموته" )في

الرسول بولس وهو يسير في خطي الرب متشبهاً به  

ال يخاف االضطهاد الذي في مشيئة هللا، فهو يحسب  

قوة   فيها  يختبر  الرب.. شركة  آالم  آالمه شركة في 

رابحة   بقوة  شاهداً  لتجعله  فيه  تعمل  وهي  القيامة 

ي في  للنفوس..  الشركة  هذه  بطرس  الرسول  ؤكد 

كلماته لنا: "كما اشتركتم في آالم المسيح افرحوا لكي  

:  ٤بط١تفرحوا في استعالن مجده أيضاً مبتهجين" )

١٣ ..) 

وكما تشارك الرب آالمه فهو يشاركنا آالمنا يا للوحدة  

نقائص   "أ كمل  يقول:  بولس  الرسول  المدهشة!!.. 

 (..٢٤: ١شدائد المسيح في جسمي" )كو
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إنه يسمي شدائده شدائد المسيح.. ليس فقط ألنها من  

المسيح   أن  يثق  كان  أيضاً  ألنه  بل  المسيح  أجل 

 ي شاركه فيها، يتألم معه كلما تألم.. 

للمرة   له الرب  الحقيقة، عندما ظهر  لقد عرف هذه 

ليضطهد   دمشق  إلى  طريقة  في  كان  األولى.. 

له: "شاول شاول  الرب وقال  فاعترضه    المؤمنين، 

تضطهده"   أنت  الذي  يسوع  أنا  تضطهدني..  لماذا 

 (٥، ٤: ٩)أع 

وفهم بولس الحقيقة، إنه لم يكن يؤلم المؤمنين وحدهم  

 بل أيضاً الرب!!.. إنه يتألم معهم في آالمهم.. 

بناء   إلى  للكنيسة  وتحول بولس من مضطهد عنيف 

(، ولم ينس هذه الحقيقة، َوثََق  ١٠:  ٣كو١حكيم لها )

 شدائد المسيح..أن شدائده هي 

وماذا عنك أنت؟.. هل تؤمن بوحدتك مع الرب، إنه 

فيك وأنت فيه، وأنه هو رأسك الذي يتألم معك؟.. هل 

تقول أنا لست وحيداً.. هو يتألم معي، في كل ضيقي  

(، من يمسني يمس حدقة عينه  ٩:  ٦٣يتضايق )إش

 (..١٠: ٣٢)تث
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 لنثق إنها ليست لخزينا 

أن االض تثق  يجعلك  به  اإليمان  سيسمح  الذي  طهاد 

الرب لن يصيبك باإلعياء أو اإلحساس بالفشل، وعد 

: ٤كو٢الكلمة لنا: "م ضطهدين لكن غير متروكين" )

٩..) 

لن ن ترك.. أبداً لن ن ترك، كانت هذه هي ثقة الرسول  

 (..٢٢: ٢٦بولس ولذا ظل شاهداً للرب )أع 

كتب الرسول بولس إلى المضطهدين فقال لهم: "إن  

اسم المسيح فطوبى لكم ألن روح المجد وهللا  عٌيرتم ب

 ( ١٤: ٤بط١يحل عليكم" )

"إله كل نعمة.. هو يٌكملكم وي ثبتكم وي قويكم وي مكنكم"  

 (١٠: ٥بط١)

فهل تؤمن بهذه الكلمات؟ هل نتمسك لها؟ هل نرددها  

متأملين فيها؟.. إنها تبني إيماننا بأن الضيقات تمتعنا  

ا  القدس "روح  للروح  لمجد" لكي نسير  بعمل مميز 

من مجد إلى مجد.. وتقدم لنا فرصاً نختبر فيها عملياً  

أمانة "إله كل نعمة" كيف ي كمل ضعفنا وي ثبت إيماننا  

 وي قوي إرادتنا وي مكننا من االنتصار..
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 ولنثق إنها ضيقات تزيد من أمجادنا األبدية

عيروكم   إذا  لكم  "طوبى  وعدنا:  بنفسه  الرب 

كل كلمة شريرة من أجلي   وطردوكم، وقالوا عليكم

في  عظيم  أجركم  ألن  وتهللوا  افرحوا  كاذبين. 

 ( ١١،١٢: ٥السموات" )مت

والرسول بولس يشجعنا بكلماته: "ألن خفة ضيقتنا  

: ٤كو٢الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً" )

١٧ ) 

الذين سلبت أموالهم في االضطهادات قائالً   ويعزي 

"قبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم  

 (٣٤: ١٠مااًل أفضل في السموات وباقياً" )عب

هذا هو االضطهاد الذي استمراره في مشيئة الرب..  

الكنيسة قوة   الحقيقيين، يزيد  الكارزين  الرعاة  يقوي 

المزيفي باقتدار،  وينقيها من قادتها  النفوس  ن.. يربح 

 ويفتح للكرازة أبواباً جديدة وعظيمة.. 

التي   األمجاد  من  ويزيد  بالمجد،  هنا  يمتعك  إنه 

تنتظرك هناك، في األبدية.. اضطهد بولس بضراوة  

فكان إيمانه: "ال أحتسب لشئ وال نفسي ثمينة عندي  
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حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب  

 (.. ٢٤: ٢٠يسوع" )أع 

"ال أحتسب لشئ".. يا لها من عبارة رائعة!!.. جاءت  

ني"   في إحدى الترجمات الدقيقة "ما من شئ قط يهز 

“none of these things move me” (KJV) .. 

لخروف  الشعب  أكل  عن  نقرأ  الخروج  سفر  في 

الفصح، أنهم كانوا "يأكلون اللحم على أعشاب م رة"  

 (..٨: ١٢)خر

ضيقات؟ هل تشعر بآالمها؟.. ال تأكل  هل ستواجهك

 األعشاب الم رة بعيداً عن خروف الفصح.. 

تتلذذ   أن  أنت مدعو  مراً،  تتناول عشباً  في كل مرة 

 وتشبع من خروف الفصح الحقيقي، الرب يسوع.. 

بالمرارة..   إحساس  كل  ست زيل  العظيمة  محبته  إن 

 ورفقته األمينة ست متعك بالراحة.. 

 تقصى سيمأل كل احتياجاتك.. وغناه الذي ال ي س 

 ونعمته المتفاضلة ستغطي كل ضعفاتك.. 
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على   ستنصرك  األموات  من  القيامة  قوة  وقوته، 

 الخوف.. على الشك وعلى الذات والشيطان.. 

إيمان   إلى  إيمان  من  بك  ليقفز  معك  الرب  سيسير 

أعظم، لتصير كبولس ال تحتسب لشئ.. وتقول مثله  

جميعها   هذه  "في  الظروف  كل  انتصارنا  في  يعظم 

 (..٣٧: ٨بالذي أحبنا" )رو

بفرح"   أناة  وطول  صبر  لكل  قوة..  بكل  "متقويين 

 (.. ١١: ١كو١)
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 ما أروع حياة اإليمان!! 

 ت ريك العجائب، ومع رؤيتها تتمتع بما هو أعظم.. 

تتالمس مع إلهك القدير، وهو يصنع المعجزات من  

 أجلك.. 

إلى   تأتي  كيف  اإليمان..  عن  الكتاب  قلبك،  وهذا 

الصعبة،  األوقات  في  يصعد  وكيف  ينمو،  وكيف 

وكيف يهزم العيان وينقل الجبال ويسحق الشيطان..  

ثم كيف ي خلصك من الضيقات أحياناً، ويرفعك فوقها  

 أحياناً أخرى!! 

يريدك   كما  لتصير  تحتاجه  الذي  اإليمان  عين  هو 

الرب، نسراً عمالقاً، تنطلق لتحقق مشيئته، منتصرا  

 ة، صاعداً إلى قمم المجد.. على كل إعاق

كتاب يبني إيمانك، اقرأه وعيناك مثبتة على كلمات  

 اآلية العظيمة:  

عظيمة"   مجازاة  لها  التي  ثقتكم  تطرحوا  "ال 

 ( ٣٥: ١٠)عب
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