
  

 

  

  بوصة 18مبدأ الـ 

  

  

  الرحلة الطويلة

  الي             

 قلب ا�رساليات              

  



  

"أطول رحلة يجب أن يسلكھا 
انسان ھي الثمانية عشر 
  بوصة من رأسه الي قلبه".

  

    مثل صيني قديممثل صيني قديممثل صيني قديممثل صيني قديم

   



  بينما تقرأون ھذا الكتاب

  

"� أزال شاكرا �جلكم ذاكرا اياكم في صلواتي كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح      
أبو المجد روح الحكمة وا�ع%ن في معرفته مستنيرة عيون أذھانكم لتعلموا ما ھو 
رجاء دعوته وما ھو غني مجد ميراثه في القديسين وما ھي عظمة قدرته الفائقة نحونا 

  قوته". نحن المؤمنين حسب عمل شدة

  )19 – 16: 1(أفسس 

  

  مع العرفان بالفضل وا�متنان الي

       

" �جل القراءة المثبتة بالبرھان ريتشارد" و"أندرو"، "ھيلجاخبراء اللغويات "     
  للنسخة المخطوطة.

" �جل مساھمتھا عظيمة القيمة، التزامھا الغير أناني وتشجيعھا ھيلينزوجتي "     
  الذي � يعتمد بثمن.

  عائلتي �جل سنوات من التأييد ال% نھائي.     

  " �جل تضحيتھم، مساعدتھم وتشجيعھم.خدمات انكونتيكستفريق "     

  

  INcontext Ministriesالناشر: 

  mike@incontextministries.org البريد ا$لكتروني:

 2011الطبعة ا+ولي 

  

   



  مقدمة

  

  شيئ يقدم جزءا من كتاب تمھيدي للجزء ا�ساسي.

  فكر في ھذا السؤال للحظة واحدة قبل أن تقرأ ھذا الكتاب:

  "ماذا لو أن ا�جيال القادمة تنظر الي جيلنا؟".     

  وتسأل:

  "كيف استطاعوا بأن يسمحوا لھذا أن يحدث؟".     

"، ساردس"، "ثياتيرا"، "برغامس"، "سميرنا"، "أفسسماذا لو أن أسماء "     
"، برلين"، "أمستردام"، "باريس"، "لندن" تكون مستبدلة بـ "$ودكية" ,"في7دلفيا"
  "؟روما" و"مدريد"

لقد حدث للسبع كنائس المذكورة في سفر الرؤيا، وھذا يمكن أن يحدث مرة      
  أخري.

الدرس الواحد الذي نتعلمه من التاريخ ھو أنه عندما تتحول ا�مم المسيحية      
بعيدا عن N، فانھم يواجھوا المشھد المنتظر بأن N يأتي ويزحزح منارتھم من 

  ).7 – 5: 2مكانھا. (رؤيا 

(السكرتير  –يد كورنيك ڤمما يدعو للتھكم، فان التاريخ يعيد نفسه. القس/ دا     
كتب حاليا العبارة التالية:   –ينية" في بريطانيا) ڤالعام للكنيسة البروتستانتية "الكال

"في أوروبا الغربية نحن معلقين بواسطة أظافرنا. الحقيقة أن أوروبا لم تعد بعد 
  مسيحية".

قت، تواجه الكنيسة في أفريقيا سيناريو مشابه للسيناريو الذي في نفس الو     
). مشھد المعاناة المستقبلية تجبر 10: 2" (رؤيا سميرناواجھته الكنيسة في "

مؤمنين كثيرين بأن يھربوا الي الغرب. عدد من المحررين يعتقدون أن ا�حداث 
ة مع اس%م متعصب الجارية في العالم العربي بمثابة نھاية المسيحية في المنطق

يكتسب أرضا في أقطار معتدلة سابقا مثل مصر. يھرب المسيحيون خوفا مما 
  سيكون في المستقبل.

علي العموم، كل تحدي يأتي دائما بـ "الھدية المغلفة" من فرص عظيمة.      
الجانب المقلوب من ھذه العملة ھو أن عددا من الوكا�ت المسيحية ييقررون بأن 

ماذا لو أن جيلنا 
يحمل شھادة 
الي ميراث 

المسيحية في 
 ؟أوروبا



يكون نھاية ا�س%م �ن المسلمين يبدأون في ا�ھتمام بالسياسة،  ھذا يمكن أن
ا�قتصاد، الزعماء وا�يمان الجوھري. الحقيقة ھي أن الكنيسة في مفترق الطرق 
وھي في احتياج الي رجال ذو قوة ورجال ذو حركة. ھذا ھو ما يتضمنه ھذا الكتاب 

  كله.  

ھنا، لكن ارفع تقديرك الشخصي  علي العموم، ھذا الكتاب لم يكن موجودا     
  ل%رساليات بل تكن أكثر من ذلك بأن تخلق تقديرا واحتراما الھيا ل%رساليات. 

  

  "مارسيل بروست" قالت: "رحلة ا�كتشاف � تكون في      

  في امت%ك عيون جديدة". ھذهالبحث عن معالم جديدة بل 

  ھي الص%ة خلف ھذا الكتاب. أ� تبحث عن معالم ارساليات

  �ھوتية بل أن تنظر الي ا�رساليات بعيون جديدة. ھذا الكتاب 

  � يكون عن اعدادنا لكي نغير العالم، لكن عن ارشادنا في 

  تغيير مداركنا ومفاھيمنا.

العالم دائما متغير! ونحتاج أن ننظر الي ا�رساليات من خ%ل نظارات غير      
  ملوثة ومدارك متجددة، حينئذ نقوم برحلة من الطاعة، ا�يمان وا�خ%ص.

  ربما � تتفقوا نع كل شيئ في ھذا الكتاب.     

ة " في عصره، فان الحق كان بصفالمجتمع المتدين" الـ "يسوعحينما خاطب "     
  عامة يفھم علي أنه اھانة وعدواني.

): "ولكن ويل لكم أيھا الفريسيون �نكم تعّشرون النعنع 42: 11في (لوقا      
والّسذاب وكل بقل وتتجاوزون عن الحق ومحبة N. كان ينبغي أن تعملوا ھذا و� 

 ): "فأجاب واحد من الناموسيين وقال له يا معلم45: 11تتركوا تلك". وفي (لوقا 
  حين تقول ھذا تشتمنا نحن أيضا".

"من يوبخ انسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطّري باللسان". نحن نعيش في      
أزمنة حيث ديانة الزمن القديم تغيرت الي ديانة زمن مظھري، وحقيقة الصليب من 

  المؤكد أنھا تجرح المشاعر.

رحلة ا�كتشاف 
� تكون في 

البحث عن معالم 
جديدة بل في 
امتHك عيون 

 جديدة.



ائدي ال%ھوتية كانت مضت، فان عق سنة 30ارساليتي ا�ولي منذ أكثر من      
أكثر من كونھا تعرضت للتحدي والھجوم. بكل الصدق اذا لم نكن راغبين أن نكون 
متجددين في أذھاننا باستمرار ومعرضين للتحدي في أساليب حياتنا، حينئذ من 

  المحتمل أننا نستحق لقب كوننا "شواھد قبر روحي": مكان للميت روحيا.     

ھو أ�ّ ندين لكن أن نواجه با�دلة، أ�ّ نشتم لكن أن  الغرض من ھذا الكتاب     
نلھب. اني أعلم أن بعض ا�فكار والتعاليم سوف تتحدي أساليب حياتنا غير الكتابية. 
ھي أن تصدقھا أو � تصدقھا، ذلك الذي غالبا تحديت به نفسي عندما أقارن نظام 

  عقيدتي وال%ھوتيات بأولئك الذين من الكنيسة المضطھدة.

ان مرآة انكار الذات غالبا معطف ا�نغماس الذاتي في الشھوات (التساھل)      
" يمنع أو يحظر الھيالذي يحمي وجودي ويضمن وجودي المريح. علي العموم، "

الصليب اط%قا  أن رسالة الصليب تصبح رسالة غير عدوانية للثراء الذاتي. لم يكن
  دائما بأنه يكون الطريق الي الموت.طريقا علويا �حترام الذات. لقد تم فھمه 

"بمجرد أن نفّسر ا�نجيل كطريقا للسعادة فنحن نقبل �ھوت ا�نسانية!". ھذا      
 .N نجيل ھو مجد�نسانية ھو السعادة. أساس ا�ھو تناقض كبير ل%نسانية. أساس ا

نجيل بمجرد أن نقبل ا�نجيل أو الخ%ص كطريقا للسعادة، فاننا نشّبه خصائص ا
  الصليب ب%ھوت ا�نسانية. نحن نصبح ملحدين مسيحيين وعبادتنا تصبح وثنية.

طبعا، نحن كلنا نعلم ھذا وكلنا نعترف بھذا. معظمنا يعتقد ھذا. معظمنا في      
مجتمعاتنا الغربية قد جعلنا ھذا ممارسة مسيحية. نحن نخلق عقائد �ھوتية لكي 

  ية مصابة بالفصام.نبرر رفاھيتنا ونحن نعيش حياة مسيح

نحن نعترف بأن الرب ھو راعينا، لكننا نفعل كل شيئ في وسعنا لكي نھرب      
ف بأن الرب ھو حافظنا، رغم من موقف ربما نحتاج فيه الي رعايته. نحن نعتر

ذلك نحن نھرب ونتجنب أي بيئة غير آمنة. نحن نعترف بأن كل مؤمن لديه تفويض 
من العالم � يزالوا غير  %70بأن يذھب، يشھد ويخدم، رغم ذلك أكثر من 

مكرزين ببشارة ا�نجيل. ان ايماننا قد أصبح تعبيرا وليس أسلوب حياة، رأيا وليس 
  ايمانا راسخا.  

  الحديث يكون رخيصا والكلمات تستخدم فقط لكي      

  تؤثر. الشيئ الذي نحصل عليه رخيصا سوف نقّدره 

  بقيمة ضئيلة. ا�ھتداءات ذات التكلفة تقود الي مسيحيين

الذي نحصل عليه 
رخيصا فنحن نقّدره 

بقيمة ضئيلة. التحو�ت 
ذات التكلفة (من دين 

Sخر) تؤدي الي 
مسيحيين ذو قوة 

 عالية (أقوياء).



  ذو قوة عالية (أقوياء).

الراحة والثروة قد أصبحا عبادة يومية حديثة. الصليب قد أصبح طريقا الي      
وا�حترام الذاتي. تعليم الصحة، الثروة والرخاء يسلب الكنيسة احدي  العقيدة الذاتية

): 10: 3أعظم أفراحھا: فوائد وميزات اع%ن مجد N، كما ورد في (فيلبي 
  "�عرفه وقوة قيامته وشركة آ�مه متشبھا بموته".

لكن كيف نحول الجنود الذين تنتابھم الھواجس النفسية الي ميليشيا عقولھم      
  شبعة با�رسالية؟م

أطول رحلة يجب علي ا$نسان أن يوجد مثل صيني قديم ربما يعطينا المفتاح: "     
  ".يسلكھا ھي الثمانية عشر بوصة من رأسه الي قلبه

ھذا بالتأكيد يكون الرد. بغض النظر كيف نصل من (أ) الي (ي)، من (الرأس)      
ياة) الي (الموت)؟ ھذا سوف يتطلب الي (القلب)، من (النفس) الي (N)، من (الح

أساليب حياة جذرية. انه سوف يستلزم رغبة في أن تكون الحياة كاملة وموت مطلق 
.N للنفس وأن تكون مشغولة باخ%ص وصدق بمجد  

" ھو بصفة خاصة مبدأ صادق يالنسبة ل%رساليات. انه بوصة 18ان مبدأ الـ "     
  الروحيين فيما يتعلق با�رساليات؟ من العار المشين: كيف أصبح القادة

  نحن نرجو الناس أن يشاركوا في ا�رساليات.     

نحن نتحول الي المضيفين لكي يحصلون علي أعداد ويشبعون رغبة الجماھير      
من خ%ل شعور جيد عن ا�رساليات في داخلھم علي أنھا تقديم للس%م، بينما  –

وقتنا ھذا ھي أننا بّدلنا جيش من الجنود  م%يين يموتون بدون المسيح.ان خطية
  بفريق من المضيفين والمتكلمين المحّفزين.

  ميدان المعركة قد تغير الي ميدان لعب.     

نحن حاليا نشھد بعض أكثر الوقات الدرامية منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن      
العالم منقلب رأسا علي عقب من خ%ل الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع 

  ا�نسان. الثورات والز�زل تعيد تشكيل عالمنا. نحن نوجد في وقت مثل ھذا.   

   ت يزول.لكن الحقيقة ھي أن ذلك الوق     



الكنيسة تكون علي حافة بعض أعظم الفرص لجيلنا. كيف نتجرأ بأننا نكون      
موجودين غير منھمكين وغير مكترثين �ن العالم العربي وآسيا واقعيا يصرخون 

  طلبا للتغيير والرجاء؟

  

  الحقيقة أننا سوف نصنع ا�خت%ف سواء كنا      

  مكترثين أم غير مكترثين، سواء كنا مؤمنين بھذا

   أو غير مؤمنين وسواء كنا نريد أن نكترث أم �

  . نريد. لن يكون ھناك تغيير محايد

   .لم ننتھز الفرص، فان شخصا ما سوف ينتھزھااذا 

  

أعمال معينة وصدقني ليس كل كوننا مناسبين في وقت مثل ھذا سوف يتطلب      
حياة مناسبة. فقط أولئك الذين يحسبون النفقة، ينتھزون الفرص  المسيحيون يعيشون

  وا�حساس بالمطالب الملّحة تفوق التكلفة في القيمة وا�ھمية.

  الوقت لكي نبدأ القيام بھذه الرحلة.انه      

" في ا�رساليات؟ بوصة 18ماذا يجب أن يحدث لكي نغير جسر فجوة الـ "     
  كيف نصنع �ھوتا من ا�رساليات حبا للنفوس؟

ھذا ليس علم الصاروخ. تماما مثل "جدعون"، فنحن مخّيرين با�ختيار في سفر      
لشعب قائ% من كان خائفا ومرتعدا فليرجع في آذان اˏ): "واbن ناد3: 7(القضاة 

وينصرف من جبل جلعاد (ميدان المعركة)". اذھب في الرحلة أو اتركھا. ان 
  ا�ختيار ھو اختيارنا. المعركة غير قابلة للتفاوض. ا�شتراك اختاري.

" سوف تتحرك بوصة وراء بوصة، خطوة وراء خطوة بوصة 18رحلة الـ "     
بأقصي سرعة.  ˝، ماراثون وليس عدوا˝ا عملية وليست ح%من (أ) الي (ي). انھ

والطريق ا�سرع لكي نصل الي مكان نھاية الرحلة يكون أن نركز علي (ي) ونبدأ 
  من (أ).      

 ثّبت واحكم اغ7ق حزام مقعدك.      

  

الحقيقة أننا سوف 
نصنع ا�ختHف سواء 
كنا مكترثين أم غير 
مكترثين، سواء كنا 

بھذا أو غير  مؤمنين
مؤمنين وسواء كنا نريد 
أن نكترث أم � نريد. لن 
 يكون ھناك تغيير محايد.



  �ھوت ھذا الكتاب

  

      N وع%قة N دراسة العقيدة الدينية، الممارسة، الخبرة وبصفة خاصة دراسة
  بالعالم.

قبل قراءة ھذا الكتاب، يكون مما له قيمة أن تفھم ال%ھوت خلف ا�فكار      
والخبرات المنقولة بواسطة المؤلف. نحن نؤمن باe وع%قته بالعالم لكي يكون 

  ھوتنا.بسيطا وواضحا. ھذا ھو �

نحن نؤمن بالمسيح وبصليبه. "�ني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم ا�ّ يسوع  �
 ). 2: 2كورنثوس  1المسيح واياه وحده مصلوبا". (

نحن نؤمن بايمان مكلّف. لو اتخذنا يسوع "ابن N" لكي يموت علي الصليب  �
�جل خ%ص ا�نسان، فان ا�مر سوف � يتطلب شيئا أقل من كنيسته لكي 

 ).20: 15تعيش وتعلن خ%صه. (يوحنا 
نحن نؤمن أن ايمانا � يكون جديرا بالموت �جله من المحتمل أنه ايمانا �  �

 ).12: 3تيموثاوس  2يكون جديرا للحياة �جله. (
نحن نؤمن أن الكنيسة لديھا تفويض بأن تعرض آ�م المسيح وبھذا العمل  �

 ).24: 1سي تحقق نقائص شدائد المسيح علي الصليب. (كولو
نحن نؤمن أنه لكي تدّرب شخصا ما أن يعيش عليك أن تعلّمه أن يموت.  �

 ).25، 24: 12(يوحنا 
نحن نؤمن أن الكنيسة كانت و� تزال مكلّفة بحياة مجيدة ومميزة من  �

) 18: 8)، (رومية 20، 20المشاركة في ايضاح ع%مات الصليب (يوحنا 
 ).8: 3وملذات. (فيلبي  وليس الربح الذي يقدمه العالم من تسلية

نحن نؤمن أن الكنيسة يجب أن تكون مشغولة بالطاعة وليس بالبركات.  �
 ).  28: 11)، (لوقا 3: 2يوحنا 1(
� .N وليس طلب يد N نحن نؤمن بطلب وجه 
: 6نحن نؤمن أننا موجودين علي ميدان قتال وليس علي ميدان لعب. (أفسس  �

 ولسنا مكلّفين.) وأننا مرسلين كجنود كوماندوز 12
نحن نؤمن أنه بدون N � نستطيع أن نفعل شيئا ذو قيمة أبدية. نحن � نؤمن  �

 ).5: 15بكفايتنا معه ولكن بعدم كفايتنا بدونه. (يوحنا 
نحن نؤمن أن المفتاح الرئيسي للمسيحية ھو البساطة وا�كتفاء. (عبرانيين  �

لديه مكانا ليسند رأسه  ). اذا كان مخلصنا قد ولد في اسطبل ولم يكن5: 13



ومات علي الصليب، فيجب علينا أ�ّ نكون متغطرسين في السعي وراء 
 ). 20: 8ملذات الحياة. (متي 

نحن نؤمن أن رسالة المسيح ھي رسالة مھتّمة ومنھمكة بالقيم الخاصة  �
بالملكوت، بمبادئ الملكوت وبأھداف الملكوت. نحن لسنا قصد الصليب لكن 

) وآيات أخري كثيرة من الكتاب 60: 9)، (لوقا 7: 10 المنتفعين. (متي
 المقدس.

نحن نؤمن أن كلمة N تتضمن المصدر الوحيد للحق وخلق حياة البر  �
) .N 16: 3تيموثاوس  2والسلوك بالكمال أمام.( 

نحن نؤمن أن المصدر الوحيد لhمانة وا�ثمار يأتي بواسطة الثبات في  �
واسطة الحلول الداخلي للروح القدس. (أعمال )، وب4: 15المسيح. (يوحنا 

 ).8: 1الرسل 
نحن نؤمن أن ا�رسالية ھي شرط أساسي وليس طلب، التزام وليس اختيار.  �

 ).19: 28(متي 
نحن نؤمن أن تفويضنا كمؤمنين ھو أن نشھد حيثما نكون موجودين. نحن  �

 ).8: 1نؤمن أن ميدان ارساليتنا ھو ھنا وھناك وفي كل مكان. (أعمال 
أخيرا، بصفة مطلقة ومبدئيا نحن نؤمن أننا موجودين �جل غرض واحد  �

فقط: "مجد N". نحن � نؤمن ب%ھوت بشري e. نحن نؤمن ب%ھوت الھي 
)، "اذا كنتم تأكلون 1: 19ل%نسان الموجود �جل تحقيق ھدف N. (مزمور 

) ."N 10نثوس كور 1أو تشربون أن تفعلون شيئا فافعلوا كل شيئ لمجد :
 ) وآيات أخري كثيرة من الكتاب المقدس. 31

   



  فصل "البوصة اZولي"

 )(bdicationا�رساليات تبدأ بالتنازل 

  لكي ننبذ ونترك (كقوة مطلقة) بصفة رسمية

انتظر لحظة! ھل � يجب أن يكون الفصل ا�ول عن التملق؟ انك ربما تسأل: ھل 
 وناثانچا�رساليات � تبدأ بالعبادة؟ ھل لم تسمع ا�ع%ن الشھير الذي أعلنه "

للكنيسة؟ ھل كلنا � نعلم " بأن العبادة وليست ا�رساليات ھي الھدف النھائي ادواردز
  أن ا�رساليات توجد �ن العبادة � توجد؟

  نعم و�...     

اني أوافق أن ا�رساليات تكون بخصوص "مجد N" وأن العبادة لذلك تصبح      
الھدف المطلق ا�رساليات. لكن القلب وراء العبادة يحتاج أن يكون مخاطب قبل أن 

  ننظر الي سلوك العبادة.

  الفصل الثاني الذي يخاطب الموضوع الكامل للتملق كان      

  ا الكتاب. اني حينئذ أقرأبصفة أصلية ھو الفصل ا�ول لھذ

  ) مرة أخري وأتذكر أن السلوك الروحي الحقيقي1: 12(رومية 

  للعبادة يتم تعريفه بالحياة المتنازلة.

"فاطلب اليكم أيھا ا�خوة برأفة N أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة      
  ).1: 12مرضية عند N عبادتكم العقلية". (رومية 

ي أساس ا�رساليات، لكن فقط الحياة المتنازلة سوف تقود الي العبادة فالعبادة ھ     
  ا�لھية في آخر ا�مر.

  اني تذكرت مقابلتي مع "فليمون":

بال الھيما�يا بين الصين تقع في جالتي  –" بوتان" " في مدينةفليمونمقابلة "     
–" يسوعاسم "" فليمونكانت مقابلة أتذكرھا طوال حياتي. عندما سمع " – والھند

". لقد عرف قلي% عن الخ%ص، يسوعوقع في الحب مع " –وھو كان شاب بوذي 
شھور بعد قبوله المسيح أصبح ا�ضطھاد  6لكنه وقع في الحب مع المخلّص. بعد 

شديدا في الضاحية التي عاش فيھا. اذا تم القبض علي المسيحيين كانوا يضربون 
ا أن يتركوا الب%د، والثاني: أن ينكروا ايمانھم. ويقدم لھم اختيارين: ا�ول: يستطيعو

السلوك 
الروحي للعبادة 

يتم تعريفه 
بالحياة 
 المتنازلة.



لو اختاروا أن يتركوا الب%د كانوا مضطرين أن يأخذوا عظام أعضاء عائلتھم 
  المتوفين منھم.

". بوتان" ولم يريد أن يترك "يسوع" أنه � يستطيع أن ينكر "فليمونعرف "     
للمسيحيين في المخبأ مشجعا اياھم لقد أدرك أنه كان يوجد ھدف لحياته وبدأ زيارته 

�ان يظلوا مؤمنين. لقد اكتشفت ا�نشطة التي قام بھا حا� وقد تم القبض عليه. لقد 
تم أخذه الي قسم البوليس حيث قام البوليس بمصادرة كتابه المقدس وتم ضربه حتي 

يا له  –" وعيه كان مملوءا بفرح كثير جدا فليمونأنه قد فقد الوعي. عندما استرد "
  من امتياز أن نعاني من أجل الرب!    

حينئذ قد أخذت السلطات تصريح البوليس الخاص به وسحبت جنسيته وأفرجت      
عنه. طبعا، لم يوقف نواحي أنشطته المسيحية واستمر في خدمة وتشجيع المجتمع 

  المسيحي.

الطريق أي شخص نظره في  –" مشھورا في المجتمع فليمونحا�، لقد أصبح "     
استطاع أن يقبض عليه. لذلك لم يمضي وقتا طوي% قبل أن تم القبض عليه وواجه 
السلطات مرة أخري. طلبت السلطات منه مرة أخري أن ينكر ايمانه. عندما رفض 

مئات من سكان قريته قد شاھدوا ضرباته. يضرب البوليس  –تم ضربه علنا 
. مرة أخري يواجه الضربات في " حتي يفقد وعيه ثم يأخذه الي الخارجفليمون"

  اليوم التالي بنفس النتائج. 

" عملية الضربات العلنية لعدة أيام بدون نھاية. في جميع أوقات فليموناجتاز "     
تعذيبه كان لديه القول اbتي: "بينما كان البوليس يعذبني كان لي اھتمتم واحد فقط. 

ا لم أريد أنھم يكونوا مملوءين اني أعلم أن مؤمنين آخرين كانوا يشاھونني وأن
بالخوف أو عدم الشجاعة، لذلك كنت مضطرا �ن أظل مبتسما طوال الوقت الذي 

  ضربني فيه البوليس".

يا لھا من شھادة عظيمة عن انكار الذات! يا لھا من شھادة عظيمة عن العبادة      
ون بك بد� من أن الحقيقية! يا له من سلوك غير أناني أن تفكر في أولئك الذين يحيط

  تفكر في ا�لم الذي تعانيه! يا له من اتجاه رائع يشبه اتجاه تفكير المسيح! 

واحدة من التحديات الجوھرية ھي أنه � يوجد نقص في العبادة الكافية، لكن      
يوجد نقص كامل في التنازل. ا�مر ھو أن العبادة � تحدد أنك تلميذ للمسيح، بل 

 لذي يحدد ذلك. انكار الذات ھو ا

  



   انجيلواحدة من الھرطقات الرئيسية وأكبر أخطاء "     

  " ليس ھو التملق، لكن التنازل. لسوء الحظ مسيحيونالرفاھية

  كثيرون من الذين حبسوا أنفسھم في فخ الصحة، الثروة وانجيل 

  الرفاھية أو الرخاء يملكون شعورا عميقا للعبادة، لكن نقص كامل 

  للتنازل.  

مع ھذا، في كلمات يسوع الشرط ا�ساسي المطلوب للتلمذة، ا�رساليات و�جل      
). 24: 16الذات. (متي ھذا الموضوع ھو أن: المسيحية � تكون عبادة لكن انكار 

"حينئذ قال يسوع لت%ميذه ان أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه 
  ويتبعني".

التحدي في حياة كل مؤمن ھو أن يميز بين شرط كونه تلميذا والوصية بأن      
- 36: 22يكون تلميذا. أعظم وصية لكل تابع للمسيح ھي الحياة المذكورة في (متي 

لي العموم، شروط كونك تابعا للمسيح ھي أن ا�نسان يجب أن يتنازل عن ). ع40
  ).24: 16عرش ا�ھتمام بالذات. (متي 

" ھذا الموضوع كما يلي: �ن كثير من الناس يكونوا راغبين بيبرون چشرح "      
�ن يكونوا في مركزية N ماداموا يشعرون أن N ھو مركز ا�نسان. انه خطر 
 (N نجعل) عندما في الحقيقة نجعله N خبيث. ربما نظن أن نركز حياتنا علي

  وسيلة للتقدير الذاتي. 

ان أفضل من ا�نسان نفسه. لذلك تصبح ھذه الحقيقة لقد فھم يسوع أن قلب ا�نس     
نقطة ا�نط%ق نحو ا�رساليات. فقط عندما نتخلي رسميا عن حقوقنا كقوة مسيطرة 
في حياتنا الخاصة ونخضعھا بصفة كاملة وبغير شروط الي ارادة N العليا، فسوف 

اك وھم أو خداع نكون قادرين أن نعبد N عبادة حقيقية. السبب واضح ولم يكن ھن
  ": "مت عن ذاتك".يسوع�ولئك الذين أرادوا أن يتبعوا المسيح. قال "

المسيحية، العبادة، التلمذة وا�رساليات تبدأ علي مذبح النفس. � يوجد مكان      
لمركزية الذات وبالحقيقة � توجد نقطة انط%ق أخري. تخلي عن حقوقك. اخضع 

نداتك. مت عن طموحك ا�ناني وتحقيق الذات. چسلطانك. تخلي عن امكانياتك وأ
  اھجر (كل شيئ)، احمل (صليبك) وتحرك خارج (مناطق راحتك).

الفصل وحتي الكتاب يجب أن ينتھي ھنا. � احتياج لكي نطّور. � توجد أوھام      
معطاة، � وعود مزيفة و� مواصفات أكثر من ذلك مطلوبة. لسوء الحظ تحدي 

اZمر ھو أن 
العبادة � تحدد 

أنك تلميذ 
للمسيح، بل 

انكار الذات ھو 
 الذي يحدد ذلك.



يكون الحال الداخلي الطبيعي للطبيعة ا�نسانية. نحن كلنا  الموت عن الذات �
(التي يكون فيھا �جلي). كل شخص يريد  –مولفين داخل الموجة الصغيرة لحياتنا 

أن يحكم بطريقة أو بأخري. يركز المجتمع علي بناة العرش وكل شخص يريد أن 
  يكون زعيما. 

  فن بناء العرش

لزيارة قصور كثيرة عبر الكرة ا�رضية، لقد كنت  لكوني أن كان لدّي ا�متياز     
مغرما بعظمة الفن المعماري لھذه المباني. الزخرفة الداخلية لحجرات العرش 
تتحدث عن التأثيرات الملكية والسلطة التي تم ممارستھا علي ا�مم لقرون عديدة. 

" التي باوأور" أو كاتدرائيات "روسيامما يدعو للغرابة ليس القصور الفخمة لـ "
تركت انطباع مستمر علي عقلي. زيارة مقابر الفراعنة في وادي الملوك والملكات 
محملقا الي أھرامات الجيزة. كانت كل ھذه مطلية بالذھب ومرسومة بألوان ملكية. 
في الوقت الحالي وقرون بعد ذلك كل ذلك يظل صخرا عاريا وجرانيت. علي الرغم 

  الحقيقية لlلھة.  من ذلك، يظل يتحدث عن العبادة 

" لسنوات عديدة عبر العالم بصفة خاصة في المسيحبينما كنت أ�حظ جسد "     
"، فان سؤا� كان و� يزال يزعجني لبعض الغربيةالذي أمكن تلقينه با�قطار "

الوقت: لماذا نحن الذين نعترف بأن نكون عابدين حقيقيين، تابعين ومقلّدين لـ 
" ھكذا بسھولة مّيالين الي بناء عرشنا الخاص؟ نعترف بأفواھنا علي المسيح يسوع"

أساس يومي أننا خدام فقط لملك الملوك. نحن ندخل يوميا الي عرشه طالبين رحمته 
ونعمته. بمجرد أن نغادر قدس ا�قداس (عرش النعمة)، فاننا ندخل الي حجرات 

يومية الطموحات عرش عقولنا الروحية التي لhسف تسكب داخل حياتنا ال
  والرغبات.   

  متي يحدث كل ھذا؟

مجرد تركنا للمذبح حيث قدمنا عليه أنفسنا كذبيحة مرضية للمسيح. (رومية      
). "فاطلب اليكم أيھا ا�خوة برأفة N أن تقّدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة 1: 12

حية ونكون مرضية عند N عبادتكم العقلية". نحن نزحف ببطء من مذبح التض
متحولين من كوننا حم%ن بواسطة ا�كاذيب ومحبة ھذا العالم الي رجال ونساء نبني 
عروشا �نفسنا. ترزح عروشنا تحت حمل الضخامة الروحية واثبات الذات ممجدين 

  في حاجة N لعظمتنا.  

  



  اكمال فن بناء العرش

      N من الص%ة بقلب الخادم �جل رحمة ونعمة �بد  

  علي أساس يومي، نحن اbن نزعم ونطلب حقوقنا ا�رضية

  باسم يسوع. لم تعد أذھاننا وقلوبنا قادرة أن –من عرشنا 

  تختار بين احتياجنا الروحي لـ "مخلّص" واحتياجاتنا

  الجسدية الدنيوية لhشياء المادية لھذا العالم. 

قد أصبحت احتياجات الھالكين والفقراء حجر عثرة لنا. نحن لم نعد نجد نعمة      
و� نملك الوقت لكي نجلس مع أخ وأخت في المسيح مساعدين لھم لكي يصبحوا 

في بناء  كلھم ما قصده المسيح من كونھم في الحياة. نحن ببساطة مشغولين جدا جدا
عروشنا الخاصة. نحن نصبح متضايقين بشدة من المؤمن الذي يعرض ايمانا 

  بالمسيح مثل ايمان طفل.

  نقابة بناة العرش

ان المنشغل بالعرش حا� يجد نفسه أو تجد نفسھا في موقع روحي فريد جدا      
كون علي العرش �نه يوجد مكان فضاء فقط لواحد: النفس. لذلك يوجد احتياج لكي ي

  ھناك نقابة من بناة العرش. �ن ھذا يسھل ا�دراك والي حد ما يبرر اشغال العرش.  

التأثير وا�ھمية في الدوائر المسيحية يتم قياسھا بواسطة المقارنة مع بناة عرش      
آخرين بد� من النظر الي المسيح كحجر الزاوية الوحيد لنا. نحن قد منحنا أسماء 

اعات، اجتماعات النساء المسيحية المھنية، اجتماعات الرعاة ھذه النقابات: اجتم
المتقدمين في السن، اجتماعات القادة، مجالس الكنيسة، حتي الص%ة أو اجتماعات 

اطلق عليھم أسماء كما تشاء، ھذه  –دراسة ا�نجيل أو حم%ت لعمل المعجزات 
كل جزء من الحياة النقابات تكون في كل مكان: في الكنيسة، في ا�رساليات وفي 

  المسيحية اليومية.  

بينما يصرخ العالم، يموت ويتوسل، فان الھالكين يبحثون عن أجوبة، عن      
فبد� من ذلك يكونوا مثقلين بثقل حمل  –معونة من مخلّص، ملوك ھذا العالم 

وصيانة عروشھم الخاصة. انھم يكونوا مشغولين بتوسيع مقاعد النفوذ الخاصة بھم، 
�بد محاولة شديدة �دخال محبة ھذا العالم وا�شياء التي فيه الي عروشھم. في الي ا

أي مكان يوجد عرش مصنوع ذاتيا (للذات)، يوجد دائما شخص شغوف (متحمس) 
يفكر أن نفسه جديرة بمقعد الملوك أكثر من الملك نفسه. اني مندھش بصراعات 

الحقيقة المؤسفة 
لبناء العرش ھي 

 أن الذي يقوم بالبناء
حا� يصبح الشاغل 
لمقعده أو مقعدھا 

 الملكي.



التي يسمونھا أو يلقبونھا "خدمات النفوذ باسم المسيح في الكنائس، مجالس الكنيسة و
  كنسية".

  دائما عصر "القتال القديم" �جل الحصول علي مقعد الملك!       

  التنازل عن العرش

  حتي لو أن الملك يريد أن يتنازل عن العرش، فانه   

  حا� يتحقق أنه مقيد باحكام بواسطة القواعد السلوكية

  والمقاييس التي وضعھا عليه ھذا العالم. ان التنازل 

  ربما يكون في عيون العالم وأولئك الشاغلين للعرش 

  يكون مرئيا كفشل.  

      N "ومجده أكثر من مجدھم الشخصي وأساليب اذا لم يحب "ملوك ھذا العالم
الثمن يكون ببساطة مرتفع  -حياتھم المعظمة للذات، فان التنازل � يكون اختياريا

  جدا لدرجة أنه � يمكن دفعه.

) يكون من الواضح أن N يقاوم المستكبرين لكن 5: 5بطرس  1في رسالة (     
  ي حينه.المتواضعين فيعطيھم نعمة وھو يرفع المتواضعين ف

  تحدي الخدام المتنازلين

ويحضرنا ھذا الي واحدة من أكبر التحديات في ا�رساليات في ا�يام الحالية.      
  لقد رفعنا جي% من بناة العرش وليس جي% من المتنازلين.

لقد رفعنا جي% من القادة الذين يستخدمون الناس لكي يبنوا خدمات بد� مكن      
تبني الناس. لقد دّربنا جي% من قادة خادم وفقدنا جي% من قيادة استخدام خدمات لكي 

  خدام.

التحدي في ثقافة العصر الحديث متسلط بانجاز وأداء قد خلق بطريقة � يمكن      
تحاشيھا بحثا للقادة مؤسس علي مبادئ عالمية للنجاح. نحن نعيش في عصر حيث 

عند أساس ضالتنا المنشودة �جل  يكون ا�نجاز مسيطرا علي مجتمع يقوده النجاح.
ا�نجاز تقع الرغبة للقيادة. الكنيسة في الغرب لم تھرب. ان تأكيد المسيح "نعما ايھا 

). قد تغير الي "نعما أيھا القائد الماھر 21: 25العبد الصالح وا�مين" (متي
  والناجح". ھذه ھي حماقة وقتنا. ھذه ھي العقبة في ا�رساليات.

التخلي عن العرش يبدو 
نادرا أن يأتي طبيعيا. أكثر 

من الغالب أنه كان و� 
يزال الجھاد Zجل توسيع 
العرش حتي أنه قد سبب 

 للمسيحيين أن يفشلوا.



لكن قبل الوصول الي ھذه العبارة من فضلك افھم النقاش. طبعا، نحن نحتاج      
الي قادة وبصفة خاصة داخل البيئة المسيحية. طبعا، نحن نحتاج الي الرسول 

  " في أھداف الملكوت.تيموثاوس" الذي ب% خوف سوف يدّرب الشاب "بولس"

  ھو ليس الوظيفة، بل انه يكون لكن  التحدي     

  ا�تجاه.

الخطر ھو ليس النقص للرغبة في أن نخدم، لكن النقص للخبرة لكي نخدم. نحن      
ندّرب قادة شباب لكي يصبحوا قادة خدام بد� من ارسالھم الي حقل الخدمة. الحاجة 

  .لكي نرفع جي% من القادة الذين قد تخلّوا عن عروشھم وممالك تحقيق الذات

الخطر الخبيث للنجاح وا�نجاز ھو ا�كتفاء الذاتي. فقد الرؤية من عدم كفايتنا      
" ھذا بولسبدون المسيح تحدث عندما نبدأ تركيزنا علي عدم كفايتنا بالمسيح. فھم"

  ). أعلن كلمات خاصة بقائد متنازل.11- 5: 12كورنثوس  2في (

أفتخر ا�ّ بضعفاتي. فاني ان "من جھة ھذا أفتخر. ولكن من جھة نفسي �      
أردت أن أفتخر � أكون غبيا �ني أقول الحق. ولكني أتحاشي لئ% يظن أحد من 
جھتي فوق ما يراني أو يسمع مني. ولئ% أرتفع بفرط ا�ع%نات أعطيت شوكة في 
الجسد م%ك الشيطان ليلطمني لئ% أرتفع. من جھة ھذا تضّرعت الي الرب ث%ث 

ني. فقال لي تكفيك نعمتي �ن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور مرات أن يفارق
أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علّي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات 
والشتائم والضرورات وا�ضطھادات والضيقات �جل المسيح. �ني حينما أنا 

  ضعيف فحينئذ أنا قوي".   

بة مسيحية لكي نفھم تأثير ھذا المطلب نحن فقط نحتاج أن نذھب الي أقرب مكت     
�جل القيادة "الدنيوية" الذي يقع علي الكنيسة ون%حظ كم عدد الكتب الموجودة 
ھناك للقادة وبخصوص القيادة. توجد كتب تتعلق بكل موضوع تصّنف بدءا من 
مفاتيح القيادة، كيف تكون قائدا، وتدرس عن ك% من القادة الحاليين والتاريخيين. 

لتالي كم عدد الكتب الموجودة بخصوص "الخدمة" التي � تكون مرتبطة بالقيادة. با
  من الصعب أن نجدھا، أليس كذلك؟

  قادة الخادة وقيادة الخدام

عرضي للقيادة المسيحية في ك% من العالم الحر وفي أقطار حيث يكون      
المسيحيون مضطھدين قد قادني أن أعتقد بأن المعني الحقيقي لقادة الخادم كان و� 
يزال مجبر بواسطة تسلط شعور بالقيادة وليست عملية الخدمة. عبارة "قيادة 

ليس الوظيفة التحدي ھو 
 بل انه يكون ا�تجاه.



المقالة  –" الخادم كقائد" في "فروبرت ك. جرييليالخدمة" كانت معّرفة بواسطة "
  . لقد قال في ھذه المقالة:م1970التي نشرھا �ول مرة في عام 

"الخادم القائد ھو خادم أو� .. انھا تبدأ بالشعور الطبيعي أن الشخص يريد أن      
يخدم، أن يخدم أو�. حينئذ ا�ختيار الواعي يسبب للشخص أن يطمح لكي يقود. ذلك 

تلف تماما عن الشخص الذي يكون قائدا أو�. ربما يسبب الشخص يكون مخ
ا�حتياج الي أن يھدئ طاقة غير عادية أو لكي يكتسب ملكيات مادية .. القائد أو� 
والخادم أو� ھما نوعان صارمان، بينما توجد فروق دقيقة وتوليفات التي تكون 

  ". جزءا من التعددية المطلقة وغير المحدودة للطبيعة ا�نسانية

لسوء الحظ، الرغبة للقيادة فرضت نفوذھا علي ھذا الطموح الكتابي في ب%د      
". قيادة الخادم الحقيقية قد نتج عنھا نھضة ونمو للكنيسة بدون مقارنة. الصينمثل "

في العالم الحر نفس ا�تجاه ينتج بسھولة جدا مستشارين وأشخاص مشھورين ربما 
  " الكتابية. خدمة القائدونغير العبارة الي " يجب علينا أن نعود الي القيمة

  ما ھو الفرق بين قيادة الخادم وقيادة الخدمة؟

  قيادة الخدمة  قيادة الخادم
  القيادة من مركز الخدمة.  الخدمة من مركز القيادة.

  ھي الخادم أو�.  ھي القائد أو�.
  القيادة، لكن ا�تجاه يكون الخدمة.العمل يكون   العمل يكون الخدمة، لكن ا�تجاه يكون القيادة.

  تقود من مقعد الخدمة.  تقود من مقعد النفوذ.
  تسيطر بواسطة الخدمة.  تخدم بواسطة السيطرة.

قائد الخادم سوف يخدم بواسطة القول "أنا 
  خادمك وأنا سوف أعطيك نصيحة".

قيادة الخدمة سوف تقول "أنا خادمك واني 
  راغبة في أن أستمع". 

  

  القاعخط 

  

  قائد الخادم "يخدم" / قيادة الخادم "تكون خادمة"

". لقد قاد خادم". لقد قاد باتجاه "قيادة الخدمة" ھو المثل ا�علي لـ "يسوع"     
الت%ميذ عن طريق غسل أرجلھم. قادھم من داخل مركب صيد السمك وليس من 

الھيكل. جلس مع " قبل أن يذھب الي بيت حسداالشاطئ. لقد كان موجود عند بركة "



جباة الضرائب وليس مع الرجال أصحاب الشھرة. لمس ا�برص واستمع الي 
  ". خادما�رملة. ھو لم يخدم اط%قا باتجاه بر ذاتي. ھو أصبح "

بطريقة ممائلة يواجھنا تحدي في ا�رساليات لكي نتخلي عن عروشنا وأن      
). علي العموم، � يوجد فرق كبير بين الخدمة وكونك 2: 20نصبح خدام (متي 

  خادما. 

  الخدمة والخادم

الخدمة الكتابية ھي التزام لكل شعب مسيحي سواء كانوا قادة أم �. في الحقيقة      
سوف لن يكونوا في أي نوع من القيادة. القيادة ليست متطلب �ي معظم المسيحيون 

تابع للمسيح، لكن الخدمة تكون متطلبا. لhسف معظم المؤمنون يطمحون أن يكونوا 
قادة وليس خدام ومعظم البرامج ترفع القادة للمستقبل و� ترفع الخدام في الوقت 

  الحاضر.

دمة ھي اختيار. كونك خادما يعني أنه يوجد فرق أن نخدم وأن نكون خدام. الخ     
ليس لديك اختيار و� ترتكب خطأ. يوجد فرق كبير. نحن نتعلم من الكتاب المقدس 

  أن القديسين ا�وائل اعتبروا أنفسھم عبيدا ل%نجيل وللمسيح.

" الت%ميذ سويا وقال: "أنتم تعلمون أن يسوع) دعي "27-25: 20في (متي      
م والعظماء يتسلطون عليھم. ف% يكون ھكذا فيكم. بل من أراد رؤساء ا�مم يسودونھ

أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. ومن أراد أن يكون فيكم أو� فليكن لكم 
  عبدا".

الكلمة المستخدمة في اللغة ا�غريقية التي تكون مشروحة في اللغة العبرية      
  ).وا�غريقية القوية كما يلي: (حرفيا بمعني خادم

" التي خادميبدو أن اشمئزازنا بالعبودية قد حمسنا لكي نغير الكلمة الي كلمة "     
". بصفة مطلقة يتم الرجوع اليھا الي القيادة قائد خادمفي وقت قد تحولت الي "

  وليس كونھا عبدا، كما ھو المقصود بھا بصفة أصلية.  

  نفس الكلمة المستخدمة ھنا ھي نفس الكلمة المستخدمة في:     

 ). "بولس عبد (خادم) يسوع المسيح".1: 1(رومية  �
). "فاني ان كنت حرا من الجميع استعبدت (خادم) 19: 9كورنثوس  1( �

 نفسي للجميع �ربح ا�كثرين".
 ). "أھم خدام المسيح فأنا أفضل ...".23: 11كورنثوس  2( �



 ). "وعبد (خادم) الرب � يجب أن يخاصم ...".24: 2س تيموثاو 2( �
 ). "بولس عبد (خادم) N ورسول يسوع المسيح ...".1: 1(تيطس  �
 ). "يعقوب عبد (خادم) N والرب يسوع المسيح ...".1: 1(يعقوب  �
 ). "يھوذا عبد (خادم) يسوع المسيح".1: 1(يھوذا  �
اه اياه N ليري عبيده ). "اع%ن يسوع المسيح الذي أعط1: 1(رؤيا  �

(خدامه) ما �بد أن يكون عن قريب وبينه مرس% بيد م%كه لعبده (خادمه) 
 يوحنا".

) حيث 34: 8انھا من الغرابة بمكان أيضا نفس الكلمة المستخدمة في (يوحنا      
  ": " الحق أقول لكم كل من يخطئ ھو عبد للخطية".يسوعأجاب "

"� يقدر أحد أن يخدم سيدين �نه اما أن يبغض الواحد ): 24: 6أيضا في (متي      
ويحب اbخر أو ي%زم الواحد ويحتقر اbخر � تقدرون أن تخدموا N والمال". 

  تنازل اbن أو أن ا�رساليات سوف تصبح نشاط آخ% لقائد آخر.

  � أستطيع أن أفعل شيئا

اننا نحتاج أن نحدد الطريق عندما ندرس تحديد سعر النجاح وتكلفة ا�نجاز، ف     
  الذي سوف نسافر فيه ونحتاج أن نعرف نقطة المغادرة.

" مفتاحا للحياة المتنازلة: "أنا الكرمة وأنتم يسوع) يعطي "5: 15في (يوحنا      
ا�غصان الذي يثبت فّي وأنا فيه ھذا يأتي بثمر كثير �نكم بدوني � تقدرون أن 

  تفعلوا شيئا".
حقيقي، حينئذ نقطة مغادرتنا في سيرنا مع الرب � تكون كفايتنا أو لو أن ھذا      

  انجازاتنا و� نجاحاتنا.
) ھم يستطيعون أن معه" � يخبر الت%ميذ "أن (يسوعانه شيئ ذو د�لة أن "     

  )". شيئا) � يستطيعوا أن يفعلوا (بدونه)". بل ھو يقول "(كل شيئيفعلوا (

  الضعف

يبدو أن ا�عتراف بالضعف قد أصبح ع%مة للضعف. اننا بسھولة جدا ننسي      
" كان قوته وھو افتخر بأمور سوف ينظر اليھا علي أنھا مشينة بولسأن ضعف "

): "أقول 16: 11كورنثوس  2بالنسبة لقادة العصر الحديث. انظر الي كلماته في (
  كغبي �فتخر أنا أيضا قلي%".أيضا � يظن أحد أني غبي وا�ّ فاقبلوني ولو 

فضل في أفانا " ):27-23: 11كورنثوس  2ھو يفتخر بخصوص معاناته (     
كثر في الميتات مرارا كثيرة. من أ .وفر في السجونأ .كثر في الضرباتأ .تعابا�

 .ث%ث مرات ضربت بالعصي واحدة. ربعين جلدة ا�ّ أاليھود خمس مرات قبلت 



لي% ونھارا قضيت في العمق.  .ث%ث مرات انكسرت بي السفينة .مرة رجمت
خطار أب .خطار من جنسيأب .خطار لصوصأب .خطار سيولأب .سفار مرارا كثيرةأب

خطار من أب .خطار في البحرأب .خطار في البريةأب .خطار في المدينةأب .مممن ا�
صوام أفي  .في جوع وعطش .سھار مرارا كثيرةأفي  .اخوة كذبة. في تعب وكد

  ."في برد وعري .مرارا كثيرة

وا�فتخار عن اھتمامه بالكنيسة: "بجانب كل شئ ايضا، اني أواجه يوميا ضغط      
  اھتمامي بجميع الكنائس".

" عندما يدافع عن نفسه في مجتمع ولسبفي كل ھذا توجد فقط نتيجة واحدة لـ "     
يقوده ا�نجاز ومجتمع يسعي وراء النجاح. "اذا كنت يجب أن أفتخر، فاني سوف 

  أفتخر با�شياء التي توضح ضعفي".    

آه يا الھي. امنح قيادة الكنيسة النعمة لكي يتنازلون عن عروشھم ويباشرون 
الكنيسة المضطھدة أننا  عملھم بخصوص ھذه الرحلة الي القلب. لعلنا نتعلم من

  بدونه $ نستطيع أن نفعل شيئا. لعلنا نصبح خدام في القيادة وقادة في الخدمة.

   



  فصل البوصة الثانية

  )(dulationالتكريس الكامل 

  فقط الحياة المتنازلة تستطيع أن تقود الي التكريس الكامل

  قد كان لي سرور تدريب مجموعة  م2007في مارس عام    

  من مسيحيين عرب شباب الذين كانوا في طريقھم لكي يقوموا 

  شمال أفريقيا. لكونھم يملكون بالتبشير الي أمم مسلمة مختلفة في

  فھما واضحا لتكلفة التلمذة في اقليم حيث أن ا�يمان يكلّف الكثير.

  لقد رّكز التدريب أكثر علي ھدف التبشير وھو أنه يسبب في 

  النھاية تحقيق مجد N، كذلك المفھوم الكتابي للمقاومة، ا�ضطھاد

  والمشقات.

لقد أنھي الط%ب ا�سبوع باع%ن أنھم ألزموا أنفسھم أن يعيشوا لمجد N. لقد      
  قرروا أن يعيشوا حياة تكون غير ظاھرة لكي يستطيع المسيح أن يكون ظاھرا فيھا.

أكمل فريق التبشير تدريبھم وكانوا مكلّفين بب%د م 2007في أوائل أبريل عام      
دي الفرق قد تم ارسالھا الي قرية بعيدة في منطقة جبلية عديدة في شمال أفريقيا. اح

حيث كان الناس � يزالوا غير مبشرين وغير ملموسين با�نجيل. لقد سافر الفريق 
" من خ%ل الكلمة والعمل، وشھدوا عن يسوعمن قرية الي قرية حيث عرضوا فيلم "

  ع%قتھم بالمسيح.

ال%ھوت التي تعلمھا الط%ب في الشھور حينئذ في خ%ل ثواني جميع التعاليم و     
  السابقة أصبح فجأة واقعا.

أبريل، بينما كانوا يغادرون القرية قد تم الھجوم عليھم من كمين  26في مساء      
برجال حاملين أسلحة (قّناصين). لقد أسرع السائق في الھرب بأسرع ما يمكن، لكن 

  عددا من الط%ب فوق العربة قد جرحوا من اط%ق النار. أربعة منھم قد ماتوا.

أكدت فع% من أني قد دّربت لقد انكسر قلبي عندما سمعت ھذا الخبر. انني ت     
مجموعة من المؤمنين �جل الموت. "�ھوت ا�ستشھاد �جل المسيح" فجأة كان له 

  أسماء ووجوه. ان خدمتي لن تكون نفس الشيئ مرة أخري. 

� تتحرك بوصة أخري 
تنازل لم يتم لو أن ال

فھمه بصفة تامة. لو 
أن "ذاتك" ھي رقم 

 واحد في حياتك
حينئذ قم بعمل خطوة 
الي الوراء واقرأ فصل 

  مرة أخري. 1رقم 



لقد رجعت في العام التالي الي المدرسة لكي أدّرب مجموعة أخري من مؤمنين      
دة الي المدينة حيث حدثت المأساة منذ عام شباب. بعضھم كانوا في طريقھم للعو

مضي. لقد ألزموا المجموعة أنفسھم بأن يرجعوا الي المنطقة حيث وقع الحادث 
المؤلم ليس علي الرغم من المأساة، لكن بسبب المأساة. اثنان من الط%ب الذين 
 شاھدوا موت أصدقائھم كانوا اbن قادة في المدرسة و�نھم شاركوا بشھاداتھم عن

ا�حداث، فان بعدا جديدا في اتجاھي نحو العبادة ظھر للعيان (انتشر). ھم ببساطة قد 
.N بدأوا بواسطة الرجوع الي الوراء الي اللحظة حينما أخضعوا حياتھم لمجد  

" قد شارك عندما أخضع حياته ابراھيمالقائد الشاب قد شارك بشھادته بدموع. "     
عام مضي. حينئذ حدثت المأساة حيث كان جالسا في لمجد N في ذلك اليوم منذ 

خلف العربة. ا�حداث التي انتشرت كانت غير قابلة للتفكير. كل شيئ قد حدث 
  بسرعة جدا.

عندما توھجات اط%ق النار من البنادق قد انفجرت، أفضل صديق لي      
س" كان جالسا أمامي في العربة، وعندما ضربت الرصاصة صدره ھو ماركو"
بساطة ارتمي في أحضاني. نحن قدنا العربة الي أقرب مدينة باحثين عن عيادة. ب

بدون امكانيات أو دواء متوفر، كنا مضطرين أن نسافر خمس ساعات أكثر الي 
أقرب مستشفي لمساعدتنا. الظ%م واليأس حّو� الرحلة الي ا�بدية. عندما وصلنا 

. لقد كان الوقت متأخرا جدا. لكن " بين ذراعيّ ماركوسأخيرا الي المستشفي، مات "
  عندما نطق كلماته ا�خيرة عكست خضوعه للمخلّص المحبوب. 

"اخبرني يا أبي ان موتي قد حدث �جل مجد N" كانت ھذه الكلمات ھي كلماته      
  ا�خيرة.  

": "نظرية مجد N قد أصبحت حقيقة في حياتي. ابراھيمفي تلك اللحظة يشھد "     
  عرت بھا في كمالھا. اbن انني مقتنع بمجد N".لقد ش

  

  انه اتجاه اعطاء المجد في الحياة والموت. اذا  كنت      

  مستعدا أن تنتقل من مكان bخر، كن حريصا. ھذا الفصل

  يكون تحديا في النظرية وفي التطبيق.

  

  

� يكون شعورا 
خفيفا أثناء 
عبادة يوم 
اZحد. انه 

موضوع حياة 
 وموت.



نحن اbن نأتي الي أصل ا�رساليات، حيث نكتشف جوھر الوكالة (المھمة)      
العظيمة في كلمات "المفّوض العظيم نفسه": "مّجد ابنك ليمّجدك ابنك أيضا" (يوحنا 

). كل السياسات والمشروعات يجب أن تخضع لھذه القضية التي ھي أيضا 1: 17
في قاموسي: "التكريس الكامل"  الكلمة التي سوف تصف بصفة أفضل ا�رساليات

) "اذا 15: 14طاعة غير مشروطة. (يوحنا  –في النھاية  –الذي سوف ينتج عنه 
كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي". في محاولة أن نري أّن كل ركبة سوف تنحني 

  ).11: 14وكل لسان يعترف أّن المسيح ھو الرب. (رومية 

  للتكريس الكامل،  فقط عندما ندخل في أساليب الحياة      

  سوف يري الناس المسيح في النھاية، وفرحنا سوف يكون 

  كام% فقط عندما نراه بمفرده ممجدا بين جميع ا�مم.   

ھذه ھي ا�رسالية وھذه أساسيا تصبح ارساليتنا بسبب أننا � نريد شيئا في      
ل تأخذ وضع الحياة أكثر من ذلك. ان جدول أعماله لرؤية كل ا�مم وكل القبائ

). نحن نوجد من أجل ھذا 9: 7التكريس الكامل يصبح جدول أعمالنا. (رؤيا 
  الغرض. 

) كأساس ل%ھوتيات 13 – 8: 2ربما يكون ذات قيمة لكي نتذكر (فيلبي      
وأنشطة ارساليتنا. ضع ھذا علي جدرانك واكتبه في دستورك. استمع الي التنازل 

  سياسة ارسالية سليمة. والتكريس الكامل المشتركين �جل

 –" وضع نفسه وأطاع حتي الموت المسيحوكونه موجودا في صورة انسان، "     
). لذلك رفعه N الي أعلي مكانة وأعطاه اسما فوق كل اسم. التنازلموت الصليب (

" الذي يجب أن تنحني اليه كل ركبة في السماء وعلي ا�رض يسوعذلك اسم "
سان أن يسوع المسيح ھو رب لمجد N اbب وتحت ا�رض ويعترف كل ل

ليس في حضوري،  –). لذلك يا صديقي العزيز �نك تطيعه دائما الكامل التكريس(
استمروا في أن تكّملوا خ%صكم بخوف ورعدة.  –لكن اbن أكثر كثيرا في غيابي 

  " الذي يعمل فيكم للمسّرة، ولكي تعملون حسب ارادته الصالحة.]انه يكون "

". $ھوت ا$رسالية الوحيد". انه يكون "$ھوت ارسالية سليم� يكون ھذا "    
وحتي رغم ھذا انه يعلن صوته مسموعا علي ورقة، انه يتطلب أسلوب حياة 

" الذي سوف يزرع في داخلنا الروح القدسمستحيل قريب. شكرا e من أجل "
  ). 16: 14امكانية أن نعبد N كشعب متنازل عن ذاته. (يوحنا 

جوھر 
الصليب ھو 

 مجد هللا.



مرة أخري � توجد مناقشات أكثر. � تفسيرات اضافية. � شيئ آ خر �ضافته.      
لكن كل بوصة من ھذه الرحلة سوف تتحدي فھمنا للتكريس الكامل. يوجد عددا من 

  ا�خطار تنتظرنا علي طريق الرحلة.

  خطر أن نصبح ملحدين مسيحيين

  مرة أخري حقيقة برامج ا�رسالية وطموحات     

  ا�رسالية تخبرنا أو تدفعنا أن نتحرك ببطء لكن بأمان

  في ا�تجاه الصحيح.

  

(ھو المؤسس والراعي المتقدم في السن لتليفزيون كنيسة  –" كريج جرويسشل"     
  يصف ذلك الموضوع كما يلي: –الحياة. ھو أيضا مؤلف كتاب "الملحد المسيحي") 

منذ أن كنت شخص جديد أصبحت علي علم بارسالية جديدة لكي تنشر ا�نجيل      
ي المعدي مبتدءا برفيق حجرتي. لم يكن أحد ذو مناعة من ايمان –في كل ا�رض 

(الملوث). � ال%عبين الرياضيين أصدقاء، � اخوتي، � أصدقاء حزبي و� أساتذتي. 
لكي أقول اني أصبحت شخص متعصب سوف يكون اع%ن مقصود به تصوير الفكرة 

 مايكلعلي نحو أضعف من الحقيقة. بدأت جمع متحولين الي المسيحية مثل "
در ما بدأت أن أفھم أن N كان يدعوني لكي ". علي قدر الذي فعله N علي قفيليبس

  أعطيه حياتي كلھا من وقت كامل وخدمة متفرغة.

عندما كنت في عمر ث%ثة وعشرين عاما، فتح N لي بابا لكي أعمل في كنيسة      
تاريخية وسط المدينة. حلمي الذي يصبح حقيقة ببطء تحول الي كابوس. لم تكن 

أصبحت محبتي للخدمة أكثر سخونة، محبتي للمسيح خدمتي أبدا كافية، وعندما 
  بردت.

ارساليتي قد أصبحت عم%، بد� من أن أدرس كلمة N من واقع التكريس      
الشخصي، درست فقط لكي أعظ. بد� من توجيه رسائل وعظية لكي أسبب حضور 
مجد N، وعظت لكي أجذب الناس الي الكنيسة. في عامي الخامس والعشرين 

  بحت راعيا متفرغا طول الوقت وجزء من الوقت تابعا للمسيح.أص

في سنواتي في ا�رساليات غالبا وجدت نفسي في طريق مشابه وقد صادمت      
عددا � يحصي من قادة آخرين الذين كانوا يسافرون معي. ا�رساليات في حد ذاتھا 

صول الي الھدف يجب أ�ّ تصبح أبدا الھدف النھائي. انھا فقط تصبح وسيلة الو

الذي يبدأ بالتكريس 
ح. الكامل ينتھي بالطمو

يوجد خطرخبيث في 
 فقد ا�تجاه.



النھائي، وأنھا مرة أخري تري أن كل ركبة سوف تنحني وكل لسان يعترف أن 
  ).11: 14المسيح ھو رب. (رومية 

  وھنا ينتقل بنا بوصة ببوصة قلي% أقرب الي أساس ا�رساليات.     

  خطر الوثنية في ا�رساليات

غين طول الوقت، كيف نمتنع أن نصبح ملحدين مسيحيين. كوننا مرسلين متفر     
  لكن تابعين جزء من الوقت؟

مؤتمرات وفصول دراسية كثيرة جدا ل%رسالية تركز علي الھالكين فقط. النقطة      
المحورية �ھتمامنا في ھذه ا�جتماعات ھي غير المكرزين با�نجيل. ھؤ�ء تكون 
نقاط منطقية للنقاش وتستحق اھتمامنا الكامل، لكن � يجب اط%قا أن تكون نقطة 

ب أن تساعد كأداة نقل لكي نصل الي الغاية الرحيل و� خريطة طريقنا. انھا يج
). ليست ا�رسالية ھي الھدف بل ھي 14: 24النھائية "الملكوت ومجد N". (متي 

  الوسيلة. 

� تكون ا�رساليات بخصوص الھالكين، غير المكرزين أو غير المخلّصين. اذا      
وثنية. ان  كانت ھكذا، فان التركيز سوف يكون ا�نسان وا�نشطة سوف تكون

ا�رساليات كلھا تكون بصفة مطلقة بخصوص N وليست بخصوص ا�نسان. بمجرد 
أن نقطة الرحيل يكون قد تم تأسيسھا والغاية قد تم ا�تفاق عليھا، فان الطريق يمكن 
أن يكون منتھيا والرحلة ممكن أن تبدأ. الوصول الي غير المبشرين حينئذ يصبح 

  يست الغاية. وسيلة �جل تمجيد N، ل

  الفلسفة ا�نسانيةخطر   

نحتاج أن نحرس أو نحمي قلوبنا من عمل ارساليات انجيل مرتكز علي ا�نسان      
 .N نجيل ھو عن�عب الدور. ا�بواسطة تفسير الكتاب المقدس بانسان كقائد 

.N رساليات تكون عن�ا .N الصليب ھو عن  

": "مّجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا" المسيح. كلمات ") كمثال16: 3اتخذ (يوحنا      
). بالتدريج أصبحت رسالة من المسيح المصلوب �جلي. طبعا، نحن 1: 17(يوحنا 

منتفعين من الصليب. نعم، يحب N خليقته وھو مات لكي يستعيد ع%قتنا معه. كذلك 
تمامه. مجده كلنا � نكون ولم نكن النقطة المحورية للصليب، و� نكون موضع اھ

  ). 1: 17يكون موضع اھتمامه. (يوحنا 



) 14) ونحفظھا في قلوبنا، لكن نتجاھل أن نتذكر (عدد 16: 3نعرف كلنا (يوحنا      
). "كما رفع موسي الحية في البرية ھكذا يجب أن 16الذي يصف السبب وراء (العدد 

. "�نه ھكذا أحب N يرفع ابن ا�نسان حتي كل من يؤمن به تكون له الحياة ا�بدية"
  العالم حتي بذل ابنه الوحيد ...".

ھذا النص الكتابي يوّضح لنا بصفة جلية السبب الذي من أجله نزل المسيح من      
 N السماء. لكي يكون مرفوعا، مث% مصلوبا �جل خ%ص البشرية ويكون معّينا من

حاسية علي الراية. (سفر العدد ع%جا مؤكدا �جل النفوس الخاطئة كما رفعت الحية الن
21 :9.(  

لو نستطيع أن نفھم ھذا: "تلك ا�رساليات تركز علي N، علي ملكوته وعلي      
مجده"، فحينئذ تصبح رسالة ممجدة e بأھداف الملكوت وننتھز كل فرصة نتمتع فيھا 

  بالفرح الموضوع أمامنا لكي نشترك في ھذا ا�متياز.    

  ة تكون كذلك.ديات ھي الھدف النھائي للكنيسة. العبا� تكون ا�رسال

" الحقيقة التالية: " � وناثان ادواردزچ، لقد أعلن "م1758اذا رجعنا الي عام      
تكون ا�رساليات ھي الھدف النھائي للكنيسة. العبادة تكون كذلك. ا�رساليات توجد 

  �ن العبادة � توجد".

� يمكن أن تكون ھناك نقطة أخري للرحيل �جل المھمة العظيمة أكثر من فھم      
قلب المفّوض العظيم لھذه المھمة. ان رسالة الصليب ھي ملكوت N مع ا�نسان 

  كمستفيد.

  " عن ا�رساليات، ھو تحدث عن الملكوت: يسوعفي أي وقت تحدث "     

وع يكرز ويقول توبوا �نه قد اقترب ): "من ذلك الزمان ابتدأ يس17: 4(متي  �
 ملكوت السماوات".

): "وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلّم في مجامعھم ويكرز 23: 4(متي  �
 ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب".

): "وكان يسوع يطوف المدن كلھا والقري يعلّم في مجامعھا 35: 9(متي  �
 ض وكل ضعف في الشعب".ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مر

): "ويكرز ببشارة الملكوت ھذه في كل المسكونة شھادة لجميع 14: 24(متي  �
 ا�مم. ثم يأتي المنتھي".

): "الذين أراھم نفسه حيا ببراھين كثيرة بعدما تألم وھو 3: 1(أعمال الرسل  �
."N يظھر لھم أربعين يوما ويتكلم عن ا�مور المختصة بملكوت  



  ووصيته العظمي لت%ميذه كانت نفس الشيئ:     

): "وفيما أنتم ذاھبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت 7: 10(متي  �
 السماوات".

 ): "وأرسلھم ليكرزوا بملكوت N ويشفوا المرضي".2: 9(لوقا  �
): "واشفوا المرضي الذين فيھا وقولوا لھم قد اقترب منكم ملكوت 9: 10(لوقا  �

."N  

  وحدث ھذا:     

): "بولس دخل المجمع وكان يجاھر مدة ث%ثة أشھر 8: 19(أعمال الرسل  �
."N محاجا ومقنعا في ما يختص  بملكوت  

      N رساليات. ان ملكوت�ولذلك، ھذه أفضل نقطة رحيل عن كيفية الذھاب الي ا
.N ھو الرسالة الرئيسية لتبشيرنا وأنشطته عندما نذھب نبشر بملكوت  

  " اbتي:ون سكوتچقال "     

"أعلي دوافع المرسل ھي ليست الطاعة و� محبة الخطاة، لكن أفضل منھما      
  الملتھبة والشغوفة �جل مجد يسوع المسيح". الغيرة –الغيرة 

  لماذا يكون ھذا المفھوم حاسما جدا في حياة ا�رساليات؟     

ببساطة �ن نقطة رحيلنا في الحياة سوف تحدد بصفة نھائية الطريق الذي نسير      
  فيه. اذا كنا نسلك أول بوصة خطأ، فاننا نخفق ونفشل في الرحلة كلھا.

  غير النافع  

التكريس الكامل له بعد قليل منا يفھمه بصفة كاملة. العبادة ليست خدمة الشفاه      
التي نؤديھا في الكنيسة بواسطة الترانيم التي نترنم بھا في وقت ما قبل العظة. (متي 

). نحن كلنا نعرف ھذا: كيف غالبا نسمع التعجب عن كيف أن التسبيح الرائع 8: 15
بينما في السماء ھناك يجب بل يزال لحظة سكون؟ كيف  والعبادة كانت في الكنيسة،

  غالبا نعلن أننا نعبد N، بينما في الحقيقة أساليب حياتنا تعكس العكس؟ 

ھذا البعد للعبادة يستكشف مفھوم (العبادة غير النافعة) في مضمون ا�رساليات.      
دنا الي الغاية غير عندما نفكر في العبادة بدون ا�رساليات، نحن نقوم برحلة تقو

  الصحيحة.

       



  ربما يكون، لكن اسمع قلب مخلّصنا. في (متي    

  )، نحن نقرأ أن العبادة والقلب يذھبان9 – 8: 15

  سويا. العبادة في عيني N يتم تقييمھا باغ%ق قلوبنا 

  �له الخليقة. سواء كنا مستبعدين أو غرباء عنه أم

  � سوف ينعكس في النھاية في أعمالنا، أساليب

  حياتنا وأولوياتنا وليس في خدمة شفاھنا. الحديث 

  ة.رخيص، العبادة غالي

" عن الفريسيين، يعكس علي مجموعة من الناس. ھؤ�ء المسيحعندما يتكلم "     
الذين قلبھم مبتعد عنه والذين أفكارھم ليست أولويات مملكته. ھم يكونوا غرباء 

). 18: 4بأساليب حياتھم ومتجنبون عن حياة N بواسطة جھلھم �ھداف N (أفسس 
لذين يأتون فع% الي N ولكنھم � يضعوا تعاليم N نحن نقرأ شھادة مخيفة عن الناس ا

): "ويأتون اليك كما يأتي الشعب ويجلسون 32، 31: 33موضع التطبيق (حزقيال 
أمامك كشعبي ويسمعون ك%مك و� يعملون به �نھم بأفواھھم يظھرون أشواقا وقلبھم 

لديھم أفكار جادة  ذاھب وراء كسبھم". ھم فع% يتجولون ويسكنون علي شيئ ما، ليس
  ندة N و� أفكار عن أبدية N و� أفكار عن الخدمة. چعن أ

" بالنيابة عن N عن العبادة غير النافعة يقول في (عاموس عاموسعندما يتكلم "     
): "بغضت كرھت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم. اني اذا قدمتم لي 24 – 21: 5

محرقاتكم وتقدماتكم � أرتضي وذبائح الس%مة من مسمناتكم � ألتفت اليھا. ابعد عني 
  ضجة أغانيك ونغمة ربابك � أسمع. ليجر الحق كالمياة والبر كنھر دائم".

      e عندما تتجمع بدوافع خاطئة. تصبح ان خدمة يوم ا�حد تصبح غير محتملة
مؤتمراتنا الدينية بغيضة في نظر N عندما � تكون قلوبنا مركّزة علي أھداف 
الملكوت. تصبح عبادتنا ضجيجا عندما يكون البر والحق غائبين. (�جل الشرح 

  الكامل بخصوص ھاتين الصفتين نقرأھما في فصل الطموح).

واحدة، لكنھا تفكر في شيئ آخر. الشرط الوحيد الذي اذا لم تقول العبادة شيئا      
): "يا ابني 26: 23يجعل الرب ينظر اليه ھو شرط القلب (حالة القلب). في (أمثال 

اعطني قلبك ولت%حظ عيناك طرقي". اذا لم يكن ھذا موجودا حينئذ نحن نعبد ب% 
  ).1: 5جدوي وعبادتنا تصبح ذبيحة مغّفلين. (جامعة 

الموضوع ھو ھذا: 
العبادة وا�رساليات ھم 

 .غير قابلين للفصل
تماما كما أننا � 

نستطيع أن نفكر مليا 
في ا�رساليات بدون 
العبادة، � نستطيع أن 
نفكر في العبادة بدون 

 ا�رساليات.



  العبادة الطاھرة؟  لذلك ما ھي  

لذلك ما ھي العبادة المقبولة لدي N؟ ما ھي العبادة التي تعكس بطريقة م%ئمة      
الشرف والكرامة التي يستحقھا N؟ ما ھي ا�دوات التي يسر بھا N؟ فقط نص من 

  الكتاب المقدس يمكن أن يقودنا الي اجابة: 

اره حل قيود الشر فك عقد النير ): "أليس ھذا صوما أخت8 – 6: 58(اشعياء  �
واط%ق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن 
تدخل المساكين التائھين الي بيتك. اذا رأيت عريانا أن تكسوه و� تتغاضي عن 
لحمك. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير أمامك 

 برك ومجد الرب يجمع ساقتك".
): "الديانة الطاھرة النقية عند N اbب ھي ھذه افتقاد اليتامي 27: 1(يعقوب  �

 وا�رامل في ضيقتھم وحفظ ا�نسان نفسه ب% دنس من العالم".
): "بل بھذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفھم ويعرفني اني أنا الرب 24: 9(ارميا  �

 الرب".الصانع رحمة وقضاء وعد� في ا�رض �ني بھذه أسر يقول 
): "فيجيب الملك ويقول لھم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه 40: 25(متي  �

 بأحد اخوتي ھؤ�ء ا�صاغر فبي فعلتم".
): "لذلك أيھا الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك وفارق خطاياك 27: 4(دانيال  �

 بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك".
): "�نه � تفقد الفقراء من ا�رض لذلك أنا أوصيك قائ% افتح 11: 15(تثنية  �

 يدك �خيك المسكين والفقر في أرضك". 
 ): "ظالم الفقير يعّير خالقه ويمجده راحم المسكين".31: 14(أمثال  �
 ): "من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه".17: 19(أمثال  �
 عدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة".): "فعل ال3: 21(أمثال  �
): "وسأله الجموع قائلين، فماذا نفعل. فأجاب وقال لھم من 11 – 10: 3(لوقا  �

  له ثوبان فليعط من ليس له ومن له طعام فليفعل ھكذا".  

  نوع العبادة التي يقبلھا N اbب كطاھرة نقية تكون     

  منعكسة في تبشيرنا الي أولئك الذين يكونوا في احتياج 

  اليھا. ان N يسر بالعبادة التي تفيد ا�نسان وتشير الي 

.N  

يسر هللا بالعبادة 
التي تفيد 

ا�نسان وتشير 
 الي هللا.



لذلك دعني أكّرر نفسي: عندما نتأمل في العبادة بدون ا�رساليات، فنحن نسلك      
)، 10: 4تقودنا الي الغاية الخاطئة. لو أن العبادة تكون خادمة e (متي في رحلة 

حينئذ جدول أعمال "السيد" يصبح جدول أعمال الخادم. لذلك، فالعبادة بدون الخدمة 
)، وجدول أعمالنا عن ا�رساليات يتخذ 9: 15تصبح غير نافعة وب% جدوي (متي 

  بعدا جديدا كام%.      

نا عن عبادة دينية تكون ببساطة منقادة أقرب الي N بأفواھنا عن لو أن أعمال     
  طريق قلوبنا التي تكون بعيدة جدا عن أھدافه، فان عبادتنا تصبح ب% ثمر.

بالتالي في التكريس الكامل ھناك شيئا واحدا حاسما في قلب كل عابد: كيف أنا      
  ه؟من خ%ل التكريس الكامل أصبح اناء e كي آخذ مجد

  أخوة � يخدمون هللا   

" فكرا يثير فص% عن بيير ونچ" يكتب "أخوة، نحن $ نكون محترفينفي كتابه "     
  ". ھذا ھو تحديا شديدا في اتجاھنا عندما نصبح خدام N الحي.أخوة $ يخدمون ]"

) "اعبدوا 2: 100التحدي ھو أننا رغم ھذا نكون مدعوين أن نخدم N. (مزمور      
 N الرب بفرح. ادخلوا الي حضرته بترنم". انه يكون أمرا حيويا أن نحفظ من خدمة

: 10" لكي يخدم، ليس أن يكون مخدوما. (مرقس يسوعبالطريقة الخاطئة. جاء "
نخدم N بطريقة � تكرمه، لكن ا�فضل من ذلك ). انه يكون حيويا لذلك أننا � 45

  أن نسمح e أن يخدم اbخرين من خ%لنا.

) يقول الكتاب: "ا�له الذي خلق العالم وكل ما فيه 24: 17في (أعمال الرسل      
ھذا اذ ھو رب السماء وا�رض � يسكن في ھياكل مصنوعة با�يادي". وفي (عدد 

س كأنه محتاج الي شيئ اذ ھو يعطي الجميع حياة ونفسا ): "� يخدم بأيادي النا25
  وكل شيئ". 

اّن الھنا سوف � يكون موضوعا في موقع موظف يعتمد علي اbخرين. بد� عن      
ذلك، ھو يعظم كل كفايته بواسطة عمل ا�شياء بنفسه. ا�نسان ھو الشريك المعتمد في 
ھذا الشأن. � ينظر N الي الناس ليعملوا �جله أو أن يخدمونه، لكن ينظر الي الناس 

  م ويعمل بعظمته وقدرته فيھم ومن خ%لھم.الذين يسمحون له أن يخد

  لذلك دعونا نعمل باجتھاد، لكن � ننسي أبدا أنه     

  ليس نحن لكن نعمة N التي تعمل في داخلنا.

  

غرض هللا أننا نحصل 
علي الفرح من 
لخدمة، لكن أنه 

 يحصل علي المجد.



) "ولكن بنعمة N أنا ما أنا ونعمته المعطاة لي لم تكن  10: 15كورنثوس  1(     
نا بل نعمة N التي معي". دعونا نطيع باطلة بل أنا تعبت أكثر منھم جميعھم ولكن � أ

اbن ودائما، دعنا ننفق أنفسنا في فعل ذلك. لكن دعنا � نفتخر بأي شيئ ا� بصليب 
) "وأما من جھتي فحاشا لي أن أفتخر ا�ّ بصليب ربنا يسوع 14: 6المسيح. (غ%طية 

  المسيح الذي قد صلب العالم لي وأنا للعالم".

N يكون المعطي وليت N يحصل علي المجد، لذلك فالخط  في كل خدمتنا ليت     
  ا�ساسي يكون كما يلي:

انه بواسطة التكريس الكامل نتبعه في المسئولية ونتبعه الي المجد. اننا نھدف الي      
مجد N. اننا نؤدي خدمتنا الي N كأدوات في  –نفس الغاية التي ھدف اليھا المسيح 

يديه، لذلك فھو يستطيع أن يخدم الناس من خ%لنا لكي تعرفه كل قبيلة وكل أمة علي 
  �جل مجده.  –" المخّلص" و"الربأنه "

"، ھو للملك سليمان" –مثل رائع عن العبادة غير ا�نانية ھو التكريس الكامل      
  ): 43 – 41: 8ملوك  1ي سفر (صلي من أجل الغريب ف

"وكذلك ا�جنبي الذي ليس من شعبك اسرائيل ھو وجاء من أرض بعيدة من أجل      
اسمك �نھم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك الممدودة. فمتي جاء 
وصلي في ھذا البيت فاسمع أنت من السماء مكان سكناك وافعل حسب كل ما يدعو به 

. لكي يعلم كل شعوب ا�رض اسمك فيخافوك كشعبك اسرائيل ولكي اليك ا�جنبي
  يعلموا أنه قد دعي اسمك علي ھذا البيت الذي بنيت".

  " اbتي: متي ھنريمن ھذا الشاھد الكتابي، يكتب "     

لقد ھدف ھنا الي مجد N ونشر المعرفة عنه. "آه دع الغريب بطريقة خاطئة      
ل معه الي ب%ده الخاصة تقريرا جيدا عن اله اسرائيل بأّن يسرع في أماكنه التي يحم

" سليمانكل الناس يعرفونه كما يفعل شعب اسرائيل". ھكذا الي مدي بعيد كان "
التي كانت  –يحتكر معرفة وخدمة N ويتمني أن يكونوا مقتصرين علي اسرائيل فقط 

ي أن كل الناس يخافون N انه صل –الرغبة الحسودة لليھود في أيام المسيح وت%ميذه 
كما فعل شعب اسرائيل، وأّن كل أو�د الرجال يستلموا التبني ويكونوا أو�د N! أيھا 

  اbب ھكذا مّجد اسمك.

نحن � نتجرأ أن نكتب روشتة للمسيح عن كيف نصل الي غير المبشرين. نحن      
له أو� عن ماذا يجب أن � نتجرأ أن نسأل N أن يبارك نواحي نشاطنا بدون أن نسأ



تكون ھذه ا�نشطة. نحن نأخذ موقع أو مكان جندي يتبع أمر قائد. نحن نصبح عبيدا 
  ندته يصبح فرحنا العظيم. چندته وتنفيذ أچ�

  

  دعونا اbن ننتقل الي العمل المبھج للتخلص     

  من أي شيئ ربما يعود بنا الي الوراء في واجبنا

  من نحو العبادة الروحية.   

         

  

   

في البوصة 
اZولي يكون 

التنازل عن الذات 
ثم يأتي التكريس 

الكامل 
 أوتوماتيكيا.



  ةلثفصل البوصة الثا

  )mputation( ينتج عنه البتر التكريس الكامل

  أن ننتقل بواسطة أو كما لو يكون بواسطة القطع

ليات، ويبدو أّن كل بوصة تتطلب أكثر نحن اbن أقرب بوصتين الي قلب ا�رسا     
وأكثر الموت عن الذات. حياة التنازل والتكريس الكامل من الضروري أن تؤدي الي 

  أعمال البتر.

  مسيحي قبل أن يقضي سنوات عديدة في السجن بسبب ايمانه قد كتب اbتي:     

مريح "قبل أن أذھب الي السجن، كان مركزي ا�جتماعي والمادي الشخصي      
جدا. في لحظات من اختبار الذات، سألت نفسي عما اذا كنت فع% أحببت N أو 
أحببت أكثر الھبات أو الھدايا الكثيرة الخارجية والداخلية التي أنعم بھا N علّي. 

استطعت  –بدون حتي حذاء  –حينئذ في حبس انفرادي، جوع، ارتعاش من البرد 
ت N أو عطاياه. كما انني فرحت �كتشافي أّن فع% أن أختبر عما اذا كنت أحبب

  أغاني الحمد قد انطلقت من شفتاي تحت تلك الظروف. ا�يمان قد تم تجربته".

  اقترب اZخ بشجاعة نحو أولئك الذين ھم فقراء

  "التحدي من الكتاب المقدس بشأن الفقراء ھو 

  ليس فقط أن نشارك بثرواتنا، لكن ا�فضل أن 

  نشارك في فقرھم".

  ولكي تعيش حياة متنازلة للعبادة، فاّن عادات     

معينة تم الحصول عليھا من "ا�نسان القديم (ا�نسان العتيق)" مطلوب أن تكون 
) "فان كانت عينك اليمني تعثرك 29: 5متي " في (يسوعمبتورة ومزالة. لقد قال "

  فاقلعھا والقھا عنك". 

البتر ھو مفھوم كتابي. لكنه يظل غير موعوظا به وغير متكلما به وغير      
  ممارسا بالنسبة لمعظم المؤمنين.

) يقول: "ان كانت يدك اليمني تعثرك فاقطعھا والقھا عنك �نه 30: 5(متي      
  ضائك و� يلقي جسدك كله في جھنم".خير لك أن يھلك أحد أع

� يوجد طريقا أّن 
القلوب المجّددة � 

تستطيع أن تقود الي 
أساليب الحياة 

 المجّددة. 



): "فان أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعھا والقھا عنك خير لك 8: 18وفي (متي      
أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقي في أتون النار ا�بدية ولك يدان أو 

  رج%ن".

): "فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل 1: 2بطرس  1وفي (     
  ة".مذم

): "فأميتوا أعضاءكم التي علي ا�رض الزني النجاسة 5: 3وفي (كولوسي      
  الھوي الشھوة الردية الطمع الذي ھو عبادة ا�وثان".

): "فاطلب اليكم أيھا ا�خوة برأفة N أن تقّدموا أجسادكم 1: 12وفي (رومية      
  ذبيحة حية مقدسة مرضية عند N عبادتكم العقلية".

  "اقطعھا، القھا بعيدا، تخلّص من ذاتك،       

  ضع نفسك للموت، قدموا أجسادكم ... ".

  ھذه ھي أعمال درامية وضارة. انه من      

  ا�فضل أن تكون أقطع وأعرج من أن تكون

  جھنم.سليما في 

  عربون عنيف "قوي"

  " ھو كما يأتي: البتر"، تعريف "للقاموس الطبي المجانيطبقا "     

" ھو ا�زالة الجراحية المقصودة لرجل أو ذراع ا�نسان أو جزء من البتر"     
  الجسم، وھي عملية يتم عملھا لكي تزيل نسيج مريض أو تخفف ا�لم. 

لة المقصودة �ي شيئ يعطلنا عن ع%قتنا مع تعتمد حياتنا الروحية علي ا�زا     
N. � يھم كم تكون مؤلمة أو مسببة لhذي. الذي يسبب الضعف الروحي سوف ينتج 

  عنه في النھاية الموت الروحي.

سؤال رئيسي يسبق البتر يكون: ما ھو الشيئ الوحيد الذي يعطلني أو يعيقي عن      
لجھل، الصور ا�باحية، الشھوة، الطمع، الحياة الكاملة في المسيح؟ الطموح، ا

  الحسد، الغش والغضب ... الخ. ابتر ھذه ا�شياء.

لكن داخل مضمون ا�رسالية واتباع جدول أعمال N �جل امتداد ملكوته يجب      
أن يكون ھناك معايير أو مقاييس قاسية. البتر ھو عمل قوي ومقصود. ا�رساليات 

 "البتر"� يكون 
 ،Hقا قرارا سھHاط
لكن عندما تعتمد 

الحياة عليه � يوجد 
   اختيارا آخر. 



) يصف ملكوت السماوات. "ومن أيام 12: 11(متي ھي عمل قوي ومقصود أيضا. 
  يوحنا المعمدان الي اbن ملكوت السماوات يغتصب والغاصبون يختطفونه".

  " كما يلي ھلي ھذا النص الكتابي:آدم ك7ركيعلّق "     

ا�نسان الذي سوف يأخذ ويمتلك ملكوت البر، الس%م والفرح الروحي يجب أن      
ه سوف يقاومه في كل خطوة يخطوھا، ولو يكون ا�نسان غير يكون جادا. الجحيم كل

عازم علي أن يتخلي عن خطاياه، أصدقاء السوء وعند كل نفقة، فانه بالتأكيد سوف 
  يھلك ھ%كا أبديا. ھذا يتطلب "عربون قوي".

آه يا الھي اسكب علينا رحمتك. لقد غيرنا ا�مر السماوي لنا بالنقاء والغيرة الي      
من تحقيق الذات والرضا الذاتي. قد حولنا الخطية الي بديل مقبول، والكنيسة رسالة 

  تكون ملوثة بالجھل وفتور الشعور والمبا�ة. 

)، فاننا نجد مرة أخري أّن البديل عن 29: 5عندما ننظر مرة أخري الي (متي      
  البتر الروحي ھو جھنم. � توجد اختيارات لكي تھرب الي أي اختيار آخر.

  الH مبا�ة  –الجھل  –للعالم الروحي: الرضا الذاتي  (CIA)الـ 

لكن التحدي الحقيقي في سلوكنا المسيحي ھو ليس فقط أن نحدد الخطية في      
حياتنا، لكن أن نخلّص ذواتنا من ا�تجاھات التي تعطلنا عن تحقيق دعوتنا وبصفة 

  خاصة الي ا�رساليات.

" جعله غير مناسب نينوي" عن مثال حزين. تحيزه نحو شعب "يونانيخبرنا "     
  في المضمون الخاص با�رسالية. � نجرؤ أن نقع في نفس الفخ.  

  ان التحدي الخاص بنا لذلك ليس فقط أن    

  سلوك الخاطئ في حياتنا، لكن أن نبترنبتر ال

  اتجاھاتنا الي الخطية. ودعنا نكون واضحين

  في ھذا الشأن. سوف تحرمنا الخطية السلوكية

من قضاء ا�بدية مع المسيح، لكن اتجاھاتنا الي الخطية سوف تمنعنا من أن نعكس 
سوف  المسيح ھنا علي ا�رض. ك%ھما ھي أمور مميتة. الملح الذي يفقد ملوحته

) يقول: "أنتم ملح ا�رض. ولكن ان 13: 5يلقي خارجا ويداس من الناس. في (متي 
  فسد الملح بماذا يملّح. � يصلح بعد لشيئ ا�ّ �ن يطرح خارجا ويداس من الناس".

اّن التحدي الخاص بنا 
ليس فقط أن نبتر  لذلك

السلوك الخاطئ في 
حياتنا، لكن أن نبتر 

   اتجاھاتنا الي الخطية.



شخص مشھور قد سأله أحد ا�شخاص المحررين عن ماذا ھما أعظم خطيتان      
مھتم بھذا الموضوع". كانت ھذه ا�جابة أسرع في العالم. "أنا � أعرف وأنا غير 

وأكثر ا�جابات غطرسة. تماما كما قال المحرر: "ھؤ�ء ھما أكبر خطيتان في 
  أنا � أعلم وأنا � أھتم". –العالم: الجھل وال% مبا�ة 

ث%ثة من الحصون المميتة للخطايا الخاصة بالنسبة ل%رساليات في الوقت      
ال% مبا�ة  –الجھل  –الذي أحب أن أسميه: الرضا الذاتي  الحاضر ھي ببساطة

  للعالم الروحي. 

في حياة كل مؤمن توجد الث%ثة اتجاھات التي نحتاج أن نميزھا، نعترف بھا      
وحينئذ نبترھا. ا�نتقال من الرأس الي القلب � يتطلب فقط ا�نتصار علي ھذه 

  مقصود وعمل عنيف.العوائق، لكن ازالتھا. ھذا يكون اختيار 

  اZقوال الساخرة للجھل

" في مكتبي وقبل أن نبدأ المقابلة أحنينا رؤوسنا في ص%ة. كانت رابيكاجلست "     
" وقد مضي فع% سنوات عديدة في ھذا القطر الفقير ايران" مرسلة في "رابيكا"

  " ولقد تكلم قلبھا أكثر من كلماتھا.المسيحروحيا. علمت نفقة اتباع "

" فجأة ونظرت الّي: "يا رابيكابعد حوالي خمس دقائق من المحادثة توقفت "     
" أنت تعيش في شره (طمع)". قالت ھذه الكلمات برقة. لقد أحبطت: "كيف مايك"

  "؟! انك � تعرفيني جيدا!!".رابيكاتقولي ھذا يا "

كل ھذه " الي رف كتبي: "ھل أنت في الحقيقة تحتاج الي رابيكاحينئذ أشارت "     
" يموتون جوعا بدون كلمة N؟ ھل أنت ايرانا�ناجيل الكثيرة جدا، بينما الناس في "

" ليس لديھم ايرانفع% تحتاج الي ھذه الكتب الروحية الكثيرة جدا، بينما الناس في "
  واحدا منھم؟".

 حينئذ أنا علمت وأنا أعلم في ھذه ا�يام أني أعيش في شره (طمع) روحي. وھذا     
  يجلب لنا "الجزء الفاسد" من الجھل الذي يحتاج الي أن يقطع (يبتر).

مثل مؤلم قيل للفريسيين الذين اعترفوا أنھم يحبون N، لكنھم في الحقيقة أحبوا      
). يتكلم يسوع عن الفقراء بواسطة مخاطبة ا�غنياء. انه يفعل 14: 16المال (لوقا 

  غني ولعازر.ھذا بواسطة المشاركة بمثل الرجل ال

لكن من الضروري أن تفھم مضمون أو محتوي ھذا المثل. انه ليس مجرد تعليم      
) حيث يتكلم يسوع الي 14عام عن الفقراء وا�غنياء، لكنه بالتحديد يأتي بعد (عدد 



الفريسيين عن محبة المال. ھو يحّذرھم أّنه � يوجد خادم يستطيع أن يخدم سيدين. 
ويحب اbخر أو اما أن يكون مخصصا لhول ويحتقر اbخر. اما أن يكره ا�ول 

  "أنتم � تستطيعون أن تخدموا N والمال". 

(ليس غير شبه  –اعتبر الفريسيون أّن الثروة كانت برھانا علي ص%ح الشخص      
�ھوت الرخاء للكنيسة في العصر الحديث). لقد استخدم يسوع ھذا التصوير لكي 

  % مبا�ة والتخريب الذي يحدث بسبب الجھل.يتكلم عن خطية ال

� ثروة الرجل الغني و� فقر لعازر موجھه كموضوع رئيسي. � يدين يسوع      
أي منھما، لكن ال% مبا�ة ھي المعنية. المثل ليس ھو عن رجل قد ملك الكثير، لكن 

  عن رجل قد اھتم قلي%. الرجل الذي لم ي%حظ أبدا.

  " عن ھذا المثل اbتي:ركليوليم بايكتب "     

"ماذا كانت الخطية التي ارتكبھا الرجل الغني حتي نري نھايته في الجحيم؟ ھو      
لم يأمر لعازر أن يتحرك بعيدا عن أبوابه. ھو لم يعترض بأي اعتراضات علي 
لعازر �كله فتات الخبز. لم يكن قاسيا علي لعازر. خطية الرجل الغني كان أنه لم 

لحياة، جزء من المعالم والفكر الذي كان طبيعيا يھتم بلعازر كما قبله كجزء سيئ في ا
تماما أّن لعازر يجب أن يرقد في ألم وفي جوع، بينما ھو تمّرغ في ملذات العالم. انه 
لم يكن الرجل الغني الذي ألقاه في الجحيم، كان الذي لم يفعله ھو الذي ألقاه في 

  الجحيم. 

  خطية الرجل الغني كانت أنه كان قادرا      

  أن ينظر الي صاحبه جائعا وفي ألم ولم الي 

  يفعل شيئا. انه يكون تحذيرا مرعبا أّن خطية

  الرجل الغني كانت أنه لم يفعل أشياء خطأ، لكن انه لم يفعل شيئا علي ا�ط%ق.

كن حريصا، سوف � يكون ھناك ارساليات مادام يوجد جھل. سوف � يكون      
ھناك تكريس كامل مادمنا نتمرغ في ملذاتنا وخيراتنا بدون أي أثر من الص%ح 

  والعدل.  

  الH مبا�ة وعدم عمل أي شيئ   

عنھا الجھل وال% مبا�ة ھما مثل ثمار رديئة من نفس الشجرة. ال% مبا�ة تنتج      
  نتيجة كما أنھا تقود بطريقة � يمكن تحاشيھا الي الموت. � توجد طرقا للھروب.

انه لم يكن الرجل 
الغني الذي ألقاه في 
الجحيم، كان الذي لم 
يفعله ھو الذي ألقاه 

 في الجحيم. 



  نحن غالبا نجد مخلصنا يرجع الي عدم عمل أي شيئ 

  ) 32: 25كأنھا أعمال تؤدي الي الموت. في (متي 

  ون أمام رب المجد وكلكل شعوب ا�رض يظھر

واحد يعطي حسابا عن أعمالھم عن الرحمة. ا�شخاص غير المبالين سوف يكونوا 
منفصلين مثل الخراف ويرسلون الي العقاب ا�بدي. "ويجتمع أمامه جميع الشعوب 
فيميز بعضھم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء". أنا وأنت سوف 

  نحن سوف نواجه ھذا التحدي النھائي. نكون ھناك، سوف نعطي حسابا.

لي دعونا نعود لمدة لحظة الي الرجل الغني الراضي عن نفسه، الجاھل وال% مبا     
) ترجع الي 19: 16الذي يرتدي الم%بس ا�رجوانية. الرواية المبكرة في (لوقا 

الرجل الغني كما يلي: "كان انسان غني وكان يلبس ا�رجوان والبز وھو يتنعم كل 
يوم مترفھا". لكن ا�مر انتھي به الي الوجود في جھنم (سويا مع الجداء في متي 

  عون.) وأجراس التحذير تدق للذين يسم25

  دروس الكتاب المقدس يكون المقصود بھا أن     

  تشركنا في أعمال تقديم حسنات أو أعمال صالحة 

  الي الذين يقفون في احتياج الي أي شيئ سواء كنا

  نملكه أو نستطيع أن نفعله �جلھم. بنفس الطريقة،

  فان مثل ا�بن المسرف أو المبذر يضع أمامنا نعمة

  ا�نجيل. لذلك فان ھذا المثل يضع أمامنا الغضب 

  اbتي وھو مصمما بالنسبة لنا لكي نسلك بجدية ونعمل بمقتضاه.

لقد سخر الفريسيون من رسالة المسيح ضد محبة العالم. ھذا المثل كان المقصود      
  به أن يجعل ھؤ�ء المستھزئين جادين.

لقد تعلمنا من أخطار ا�نھيار الروحي الذي يأتي بواسطة الراحة والرفاھية. كن      
  محترسا:

 الكنيسة التي تعيش في راحة سوف تركز أكثر وأكثر علي التسلية. �
الكنيسة التي تعيش في راحة تجد أنه من الصعوبة أكثر وأكثر أن تميز أولئك  �

 الذين في احتياج.

الجھل ھو "معرفة 
 Hبدون عمل" وال

مبا�ة ھي "امتHك 
 بدون اھتمام".

الدرس ھو ھذا: نحن 
نكون في الخطية لو 
أننا نفكر لحظة واحدة 

بأن تصميم الصليب كان 
اما أن نسلي أنفسنا 
باZسرار المقدسة أو 
أن نتسلي بالمراحم 

 ا�لھية.



 حة تركز أكثر وأكثر علي نفسھا.الكنيسة التي تعيش في را �
  الكنيسة التي تعيش في راحة تصبح في النھاية راضية عن ذاتھا. �

  بHيا وكوارث الرضا الذاتي 

" أن يكون واعظا شعبيا. ھو بالتأكيد لم يكن في أيامنا عاموسلم يستطع "     
 الحاضرة وكنيسته ربما كانت � تتمتع بالشعبية التي تتمتع بھا كنائس ضخمة
عظيمة. ترسم عظته صورة كنيسة مليئة بالمحن بتحذير مميت ضد شراك الرضا 

  الذاتي.

): "ويل للمستريحين في صھيون والمطمئنين في جبل 8 – 1: 6(عاموس      
السامرة نقباء أول ا�مم. يأتي اليھم بيت اسرائيل. اعبروا الي كلنة وانظروا واذھبوا 

وا الي حيث الفلسطينيين. أھي أفضل من ھذه من ھناك الي حماة العظيمة، ثم انزل
الممالك أم تخمھم أوسع من تخمكم؟ أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم 
المضطجعون علي أسّرة من العاج والمتمددون علي فرشھم واbكلون خرافا من 
الغنم وعجو� من وسط الصيرة الھاذرون مع صوت الرباب المخترعون �نفسھم 
آ�ت الغناء كداود الشاربون من كؤوس الخمر والذين يّدھنون بأفضل ا�دھان و� 
يغتمون علي انسحاق يوسف. لذلك اbن يسبون في أول المسبيين ويزول صياح 
المتمددين. قد أقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب اله الجنود اني أكره عظمة يعقوب 

   وأبغض تصوره فأسلّم المدينة ومhھا".  

أن تمتلك ثروة وغني، فھذا � يكون خطية. لكن أن تمكث في غني وتصبح      
راضي النفس فھذه خطية مميتة. قد نتج عنھا تدمير العشرة أسباط من اسرائيل 
واستطاعت في النھاية المحتملة الي تدمير الكنيسة في الغرب. الغني والرفاھية دائما 

حيان تجلب وتسبب الرضا الذاتي والرضا ينتج عنھما الراحة. الراحة في معظم ا�
  الذاتي يؤدي الي الموت.   

يكون الكتاب المقدس واضحا تماما في أن منطقة الراحة ھي مكان خطير      
للمؤمن الذي يكون فيه، الطاقة والمشقة التي نكسب بھما المال ھي كلھا تصرف في 

تثناء. المقاعد الناعمة، دعم وزيادة أساليب حياتنا المستريحة. الكنائس ليست اس
اجھزة التكييف القوية والمعدات السھلة. تدور صلواتنا غالبا حول تحويل مجتمعنا 
لكي تجعله آمن وأسھل لكي نعيش فيه. مع ھذا فلم تكن الص%ة أبدا ولم يكن 
المقصود بھا أن تكون جھازا لضمان حياة أسھل، اّن المقصود بھا أن نحصل علي 

  عوبات المجتمع.القوة لكي نتحمل ص

  



 الراحة ھي ليست موضوع صغير. انھا موضوع حياة وموت. ����

ص نفسه يھلكھا ومن يھلك نفسه ) يقول: "فان من أراد أن يخلّ 25: 16في (متي      
 من أجلي يجدھا".

 الراحة تبّلد الحس.  ����

) يقول الكتاب: "�ّن قلب ھذا الشعب قد غلظ وآذانھم قد ثقل 15: 13في (متي      
سماعھا وغمضوا عيونھم لئ% يبصروا بعيونھم ويسمعوا بآذانھم ويفھموا بقلوبھم 

 ويرجعوا فأشفيھم".

 الراحة تفتح قلوبنا ل7ستحواذ النفسي علي تعليم مزّيف. ����

) يقول الكتاب: "�نه سيكون وقت � يحتملون فيه 3: 4تيموثاوس  2في (     
 يجمعون لھم معلّمين مستحكة مسامعھم".التعليم الصحيح بل حسب شھواتھم الخاصة 

 الراحة تكشف طبيعة ا$نسان، ليس طبيعة ]. ����

) يقول الكتاب: "فالتفت وقال لبطرس اذھب عني يا شيطان 23: 16في (متي      
  أنت معثرة لي �نك � تھتم بما e لكن بما للناس". 

رشليم بالسرج ): "ويكون في ذلك الوقت اني أفّتش أو12: 1في (صفنيا      
وأعاقب الرجال الجامدين علي درديھم القائلين في قلوبھم أّن الرب � يحسن و� 

  يسئ".

لكن في معالجة خطر الراحة انه من المھم أن ن%حظ أّن الثروة � تكون خطية      
والفقر � يكون لعنة. الظلم يكون خطية وال% مبا�ة ھي اللعنة. الفقر في العالم اليوم 

قط نتيجة الرضا الذاتي. الفقر � يكون �ّن الناس � يمتلكون، انه بسبب أّن ھو ف
الناس � يشاركون. أصل المشكلة ھو الرضا الذاتي وھذا ھو السبب الذي يحتاج الي 

    أن يكون مبتورا في مجتمعات تتمتع بالغني.

. الغني الثروة والوفرة لديھما طريق خطير �لغاء اتجاھات المحبة والرعاية     
غالبا � يعلمنا شيئا، و� حتي العرفان بالمعروف. سيقودنا الرضا الذاتي في النھاية 
الي الموت ويتطلب العمل العنيف للبتر. ولكن ھذا � يحدث طبيعيا. � يوجد مكانا 

  �جل الرضا الذاتي.

لعالم  أنت تري أّن امت%ك ايمان ممتع وأسلوب حياة مريح يخّدر احساسنا بالنسبة     
محّطم. تجعلك الراحة أصم عن سماع صرخات المحتاجين. الرجل الغني ھو مثال 



كامل. لقد فقد تماما المقدرة علي التعرف علي لعازر الذي يموت عند أبواب قصره،  
  و�جل ذلك تم ارساله الي نار جھنم ا�بدية.

  اّن توقعاتنا عن ھذا الحكم يحدد كيف نعيش اليوم.     

م تكون حقيقية في عقيدتنا، حينئذ سوف نبتر أي معوقات ذات فعالية لوجھن     
  لعبادتنا e بالروح وبالحق.

لقد حان الوقت لكي نستيقظ من كنائسنا المريحة المكيفة الھواء وتقوم بجمع      
الحصاد. لقد حان الوقت لكي نبكي علي العالم المحّطم. وقت الضحك قد انتھي. انه 

  لجھل ونتقدم الي ا�مام.الوقت لكي نبتر ا

اسمع قلبي. اني لم أكتب ھذا الكتاب دفاعا عن لعازر واتھاما  –عزيزي القارئ      
للغني. اني أكتب ھذا الكتاب � بسا ثوبي ا�رجواني وأعيش في الحرير. اني رجل 
غني بفھم واضح للدينونة التي تنتظرني اذا لم أستجيب كتابيا للثروة التي في 

  حياذتي.

لذك أضع التحذير التالي والطلب. دعنا نفعل شيئا ذو قيمة أبدية. دعنا نصنع      
فرقا. دعنا نبتر أي شيئ يعطلنا عن تحقيق الوكالة العظمي. دعنا نشّمر أكمامنا في 

  م%حظة العالم مرة خري. 

  لذلك دعنا أيھا ا�له القدوس والمحبوب أن نكسو أنفسنا بقلوب المحبة.     

   

   

       

   



  رابعةفصل البوصة ال

  )cquisition( ا�كتساب

  لكن البتر سوف يكون بH فائدة اذا لم يوجد شيئ مكتسب

  اضافية، مسحة أو موھبةأن تأتي لتأخذ صفة جديدة أو 

علي العموم، لو ھي تنتھي عند ذلك، فاننا  حتاج الخطية أن تكون مبتورة.ت     
  سوف نكون جميعنا عميان، مؤمنين ب% عيون!

اbن، وأننا قد بترنا ا�شياء التي سوف تعطلنا في خدمة N، فنحن نحتاج أن      
نضع مكانھا الفضائل التي سوف تساعدنا في خدمتنا e. نحن نحتاج الي أن نكتسب 

   فضائل. 

  ھذه ھي البوصة الرابعة في طريق رحلتنا الطويلة الي قلب ا�رساليات.       

ذي يسير بجوارنا بدي أنه يھدئ النشاط الكبير للقرية الصغيرة. ھدوء الراعي ال     
  لقد توقف فجأة عن السير، نظر بعناية حولنا وتكلم الينا:

أخ مسحي تم   - "منذ وقت في الماضي، بالضبط علي البقعة حيث تقف اbن      
ذبحه حتي الموت بسبب ايمانه وتم خطفه واحضاره ھنا لتنفيذ حكم ا�عدام فيه. 

لحياة في قرية شرقية متوسطة مثل ھذه، انه ليس من السھل لو أنك تعترف بيسوع ا
  أنه ابن N. ھذا يمكنه أن يكلفك حياتك".

نظرنا الي خادم المسيح وسألناه السؤال الغامض: "لماذا تختار أن تعيش ھنا؟      
  لماذا تختار أن تتبع المسيح تحت مثل ھذه الظروف الشديدة القسوة؟".

نظر الينا بدون تردد، وأصبحت اجايته تحديا وارشادا بالنسبة لي في مسيري مع      
الرب حتي لو تكون علي حساب س%متي وس%مة بيتي. لقد أجاب "اني أرفض أن 

  أعيش حياة عادية في المسيح".

وھذا كله عن ھذه البوصة: اكتساب قوة وتأثير يعكس حياة غير عادية في      
كتساب غالبا حجر عثرة في ا�رساليات. نحن نتبع الخطوة الثالثة المسيح. يصبح ا�

بعناية ونتخلص أو نجّرد أنفسنا من الخطية، لكننا نھمل أن نري المناطق العمياء في 
  حياتنا التي تمنعنا من ادراك الكمال في ع%قتنا مع المسيح.  



" المؤمنين في رسالته الي أھل كولوسي لكي يميتوا أو بولسبعد أن يشجع "     
): 5: 3كما ورد في (كولوسي  –يبتروا أي شيئ ينتمي الي الطبيعة ا�رضية 

"فأميتوا أعضاءكم التي علي ا�رض الزني النجاسة الھوي الشھوة الردية الطمع 
الذي ھو عبادة ا�وثان". ھو يشجع الكنيسة لكي تضع محل ا�جزاء الفاسدة المبتورة 

): "ولبستم الجديد الذي 10: 3كما ورد في (كولوسي  –شيئ ما آخر في مكانھا 
  رفة حسب صورة خالقه".  يتجدد للمع

  

  " اbتي:اف. آر. أنطونيوس ھينينقال "      

  "الشخص العاري من الفضائل يتطلع ويسعي

  الي مجد الناس".

  

  ) أن نقّدم في ايماننا فضيلة وفي الفضيلة معرفة. 5: 1بطرس  2لقد تعلمنا في (     

ن ب% خطية وب% فضيلة. لن تتقدم ا�رساليات اط%قا ما دمنا أو علي قدر ما نكو     
نحن نحتاج الي أن نكتسب فضائل بعد عملية بتر الخطية. كوننا شھادة سوف يتطلب 

  اكتساب أشياء من نوع الفضائل (معرفة، تعفف، صبر، تقوي ومحبة).

  لذلك ماذا يوجد علي قائمة مشترياتك؟

يا ابني ھذا في الحقيقة ھو أمر خطير. اكتساب فضائل � يكون فكرا جيدا و�      
ببساطة �ھوت للقداسة. انه موضوع حياة وموت. تقديم فضائل سوف � يأتي 

  طبيعيا و� سوف يأتي رخيصا. نحتاج أن تكتسب فضائل بتكلفة.

ئس السبعة في سفر بقدر جدية خ%صك. الي آخر الكنا –أرجوك اتخذ ھذا جديا      
" يأتي تحذير مزعج � يمكن تصديقه. "واكتب الي ال7ودكيينالرؤيا وھي كنيسة "

م%ك كنيسة ال%ودكيين: ھذا يقوله ا�مين الشاھد ا�مين الصادق بداءة خليقة N. أنا 
عارف أعمالك أنك لست باردا � حارا. ليتك كنت باردا أو حارا! ھكذا �نك فاتر 

  ).16 – 14: 3ا و� حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي" (رؤيا ولست بارد

ھو � يتكلم الي الخاطئ غير المخلّص. ھو يتكلم الي "عروسته المعّرضة      
  للشبھة والخطر". "أنت تصنعي غثيان للمعدة. اني مريض من فتورك".

نحن غالبا نري 
القداسة كأنھا غياب 
الخطية بد� من رؤية 

داسة كأنھا حضور الق
فضائل القوة 

  والطھارة والعفة.



جدا اذا آه! ربما نسمي ھذا تحرر أو شيئ نريده، لكن للمسيح ھذا يكون كريه      
كان يفتقر الي الحياة الجذرية التي استلزمت أن نكون شاھدين له. نحن أشقياء 

  ).18 – 14: 3وبائسين وعميان وعراة (رؤيا 

لذلك ماذا يوجد علي قائمة مشترياتك؟ علي قائمة الشخص المقدس توجد ث%ثة      
في أصناف: ذھب، م%بس بيضاء ومرھم (كل ما يلّطف). � تفكر أن تشترك 

  ا�رساليات بدون ھذه الث%ثة أصناف داخل حقيبة سفرك.

" بنفسھا علي ثروتھا. لقد كانت مدينة مشھورة بوجود بنوك $ودكيةاعتزت "     
كثيرة فيھا وأنھا مركز مالي. ينصح المسيح المقام كنيسته أن تشتري ذھبا مصفّي 

  بالنار. ھذا يمثل تمثي% جيدا ا�يمان النقي.

لكن دعونا � نبعد عن ھذا بسرعة كبيرة. ادرس عملية الذھب المصفّي: العملية      
التقنية القديمة التي كانت مستخدمة لكي تفصل الذھب عن الرصاص أو مواد معدنية 
أخري. كانت اذابة السبيكة في درجة حرارة عالية ثم السماح لھا أن تتجمد. عندما 

يس (ذھب أو فضة) ورصاص كانت تتبقي ثم تبرد فان كمية صغيرة من معدن نف
كانت مرة ثانية تخضع لحرارة عالية الي حد كبير. أخيرا القطعة الصغيرة من 
الذھب كانت توضع في حامض النيتريك الذي كان يذيب الشوائب ويترك الذھب 

  . 24النقي عيار 

ئ مثل ث%ث مرات من خ%ل النار. مما يدعو للدھشة أّن ھذا يبدو بعض الشي     
): "من جھة ھذا تضّرعت الي 8: 12كورنثوس  2" وطلبته الي الرب في (بولس"

  الرب ث%ث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي �ّن قوتي في الضعف تكمل".

ث%ث مرات أنقياء، ث%ث مرات أقوي في ا�يمان. يوجد احتياج الي ايمان      
  مصفّي داخل ا�رساليات.

) حيث 3: 3عروفة جيدا تستحق تكرارھا. انھا تنتمي الي (م%خي توجد قصة م     
تقول: "فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة". لقد حّيرت ھذه اbية بعض النساء في دراسة 
ل%نجيل وتساءلوا عن معني ھذه الجملة بخصوص شخصية وطبيعة N. فقّدمت 

ت الي المجموعة في واحدة من النساء اقتراحا بأن تكتشف عملية تنقية الفضة وعاد
حلقة دراسة ا�نجيل التالية. في ذلك ا�سبوع، دعت المرأة صانع للفضة وحّددت 
معه ميعادا لكي تراقبه في عمله. لم تذكر أي شيئ عن سبب اھتمامھا وراء حب 

  استط%عھا عن عملية تنقية الفضة.



ل علي عندما �حظت أنه أمسك قطعة الفضة فوق النار وسمح لھا بأن تحص     
حرارة عالية. لقد شرح أنه في تنقية الفضة، فان ا�نسان يحتاج الي أن يمسك الفضة 
في وسط النار حيث تكون آشعة النار أقوي من السخونة لدرجة أنھا تذيب وتحرق 

  كل الشوائب.

لقد فّكرت المرأة أّن N يمسكنا في مثل ھذه المنطقة الساخنة، حينئذ فّكرت مرة      
اbية التي تقول: "ھو يجلس كممحص ومنّقي للفضة". لقد سألت صانع أخري في 

الفضة لو كان ا�مر صحيحا أنھا تكون مضطرة أن تجلس ھناك أمام النار طول 
الوقت. أجاب الرجل بالقول نعم. ھو فقط لم يكن مضطرا �ن يجلس ھناك ماسكا 

الوقت التي كانت الفضة، لكنه كان مضطرا �ن يجعل عينيه ناظرة الي الفضة كل 
فيه في النار. لو أن الفضة تركت لحظة واحدة لمدة طويلة جدا في آشعة النار لكانت 

  قد دمرت أو فسدت. 

ظلّت المرأة صامتة للحظة. حينئذ سألت صانع الفضة: "كيف تعرف عندما      
  تكون الفضة كاملة التنقية؟".

  أري صورتي فيھا".  عندما –ابتسم لھا وأجاب: "آه. ھذا ا�مر سھل      

  ا�يمان المصفّي أو المنقّي سوف � يأتي رخيصا. 

  لو أنت � تزال تفضل الراحة والرفاھية، فاني أود 

  أن أنصحك بأن تعيد التفكير في مصير كنيسة 

  ".$ودكية"

الرداء ا�بيض ھو بدون شك رمزا للنقاء والقداسة. بالنسبة للشخص المسيحي      
العادي متوسط القدرة، فان الحياة المقدسة تعني ببساطة أنه � يخطئ. الحياة 
المتجددة ا�صيلة والمقدسة التي تكون صورة طبق ا�صل للمسيح مفروض أن 

ن لم يزد بّركم علي الكتبة ": "انكم ايسوعتستحوذ أو تكتسب فضائل. يقول "
  ).20: 5والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات" (متي 

  وحينئذ يعطي بعض ا�مثلة:     

 ): الغضب ھو خطية، لكن المصالحة ھي فضيلة.26 – 21: 5(متي  ����
 ): الزنا ھو خطية، لكن تجنب الشھوة ھو فضيلة.30 – 27: 5(متي  ����
 ھي خطية، لكن النقاء ھو فضيلة.): الخيانة في الزواج 33، 32: 5(متي  ����
 ): ا�نتقام ھو خطية، لكن المحبة ھي فضيلة. 39، 38: 5(متي  ����

ا�يمان الرخيص 
والديانة المريحة 
ھي غير مقبولة 
 في نظر الصليب.



  ماذا عن:     

: 6تيموثاوس  1السرقة ھي خطية، لكن الحياة بدون محبة المال ھي فضيلة (     
). ا�ستعمال الزائد الكبير للكحوليات ھو خطية، لكن ا�متناع عن شرب الخمر 10

  ).15: 1ھو فضيلة (لوقا  والمسكرات

ھذا يكون فكرا للتحدي الكامل ونادرا ما يمارس في المجتمع المسيحي. �جل      
خاطر شھودنا، عائلتنا كاملة قّررت أن تمتنع عن أي خمور طول الوقت. لماذا؟ ليس 

  �ّن الخمور خطية، لكن تكون فضيلة أن تمنتع عنھا.  

: 1" في (لوقا يوحنا المعمدانالكلمات ا�ولي والوحيدة التي قالھا الم%ك عن "     
15 :(  

  ھي أنه سوف يكون عظيما في نظر الرب      

  وخمرا ومسكرا � يشرب ومن بطن أمه يمتلئ 

  من الروح القدس.

في ا�قطار التي تدين با�س%م مفروض أّن المسيحيين يتبنون اقترابا مختلفا الي      
القداسة، �ّن كثيرا من جيرانھم المسلمين سوف يعيشوا حياة دينية. انه مرة أخري 
  ليس ا�متناع عن الخطية ھو الذي سوف يقّدم الشھادة، لكن الحصول علي الفضائل.

كيميائي لكي تحصل علي شيئ ما �جل العينين. قراءتي يوجد حد نھائي عند ال     
لدراسة ا�نجيل لـ "خبز فوق وزارة المياة" أعطتني مفھوما مختلفا عن النص 

  ).3الكتابي في (رؤيا 

التعليمات لكي أكون مخلّصا من الموت كانت أن أشتري مرھما للعين. كانوا      
ستطيعوا أن يروا. لكي نفھم مضطرين أن يمسحون "عيونھم بمرھم العين" لكي ي

الذي قصده بذلك يجب أن نعّرف كلمتين يونانيتين رئيسيتين. ا�ولي ھي كلمة 
"يدھنون". انه من المعروف جدا أّنه توجد كلمات يونانية عديدة في العھد الجديد 
مترجمة "المحبة" وكل واحدة تعني شيئا ما مختلفا. بنفس الطريقة توجد كلمات 

مترجمة "يدھنون أو يمسحون بالزيت"، كل كلمة أيضا تعني شيئا ما يونانية عديدة 
مختلفا. لكي نفھم ھذه القطعة يجب أن نعرف أي كلمة تكون مستخدمة ھنا. كان 

  " يخبرھم أنھم مضطرين أن يدھنون شيئا ما داخل عيونھم. يسوع"

يرة الشيئ المّسلي عن مرھم العين أنه جاء في كتل في شكل يشبه أرغفة صغ     
" يكون مفھوما بأّنه يخبرنا أن ندھن يسوعمن الخبز. لذلك، فانه من الممكن أّن "

نحن نحتاج أن نقترب من 
ليس بواسطة القداسة 

نجنب الخطية، لكن 
 بواسطة قبول الفضائل. 



شيئا ما داخل عيوننا حتي يكون بنفس الطريقة منتميا الي "الخبز". اbن، ماذا يمكن 
  أن يكون ھذا الشيئ؟ 

: 7أخبار ا�يام  2نحن نحصل علي معلومات لما يكون ھذا الشيئ من سفر (     
  ذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليھم وصلوا وطلبوا وجھي ...".): "فا14

مسيحيون كثيرون قد أخطأوا ھذه العبارة في العھد القديم أن "تطلب وجه      
شخص ما"، كانت تعني أن تعمل لكي تعرف ذلك الشخص جيدا. لذلك، كيف ع%وة 

ا�نجيل. في  علي الص%ة نحن نعمل لكي نعرف N جيدا؟ بواسطة العمل لمعرفة
  ". موسي" ھذا كان يعني دراسة تأم%ت جّدية بخصوص قانون "سليمانزمن "

ذلك يكون عن ماذا كان كاتب المزمور يخبرنا أن نفعل. بالنسبة لنا اّنه يعني      
العمل للحصول علي معرفة ا�نجيل كله. "مرھم العين" الذي كان يسوع يخبرنا عنه 

"N انه فقط بواسطة "فرك كلمات الكتاب المقدس داخل ھو "خبز الحياة، كلمة .
عيوننا"، الذي يعني امت%ء عقولنا بالكلمة وذلك كمعارض �ي شيئ � نحتاج اليه 

  اننا نستطيع أن نشفي جھلنا الروحي.   –لكي نمh عقولنا به 

 حينئذ، فالتحدي ھو في الحقيقة ملء عقولنا بكلمة N. يجب علينا أن نقرأھا،     
ندرسھا، نحفظھا ونتأمل فيھا ملّيا. يجب عليك أو عليكم أن تعملون نظاما معينا يوميا 

  لقراءة ا�نجيل وھذا معارض لقراءة "ا�دب المثير".

  في ا�رساليات ھناك ث%ثة أشياء ستكون جديرة با�كتساب:     

 نحن نحتاج أن نكتسب ايمانا منّقي من خ%ل ا�ختبار. ����
حياة أصلية حتي أّننا نري المسيح كما نغطي عرينا بفضائل  نحن نحتاج أن نعيش ����

 القداسة.
نحن نحتاج أن نلتھم كلمة N وننظر الي أنفسنا والعالم من خ%ل عيون الكتاب  ����

  المقدس.

  الفضائل Zجل الكفاية الكتابية

  جميع سنواتي لم أقابل اط%قا مرس% لمفي       

  يرغب أن يصنع فرقا أو اخت%فا وأن يكون م%ئما.

  علي العموم، لقد قابلت كثيرين الذين كانوا في      

  ا�رساليات �سباب خاطئة وقد قابلت كثيرين الذين 

اكتساب الفضائل 
ھو الجواب اZكيد 
لكي يمنع عدم 
الكفاية وعدم 

 المHئمة.



  كانوا فيھا �جل مجدھم الخاص. لكن كل واحد يريد أن يكون م%ئما.

" أننا يجب أن نبذل كل جھد لكي نضيف الي ايماننا بطرسديد شرح "بتدقيق ش     
عدد من الفضائل � تستبدل. ھو حينئذ يشرح أّنه لو حصلنا علي ھذه الفضائل 

 يسوعبمقياس كامل، فقط حينئذ سوف نكون فّعالين ومنتجين في معرفتنا عن ربنا "
  ).8 – 5: 1بطرس  2كما جاء في ( –" المسيح

"ولھذا عينه وأنتم باذلون كل اجتھاد قّدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة      
معرفة وفي المعرفة تعففا وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقوي وفي التقوي مودة 
أخوية وفي المودة ا�خوية محبة �ّن ھذه اذا كانت فيكم وكثرت تصّيركم � 

  ع المسيح".متكاسلين و� غير مثمرين لمعرفة ربنا يسو

ا�كتساب وا�نتاجية يبدو أنھما مرتبطان باحكام. نحن نحتاج أن نبذل كل اجتھاد      
لكي نضيف الي ايماننا فضائل تحفظنا من عدم كوننا غير فّعالين. ليست درجات في 
القداسة، بل درجات من النمو. ليست مھارات في التعليم، لكن معرفة للمسيح. ليس 

  يس، لكن تقليد المسيح.ا�رتفاع الي الرئ

نحن نحتاج أن نحيط أنفسنا بأناس ذو فضيلة. أناس يجب أن ينفخوا فينا حياة      
وروح القداسة. "الحافظ الشريعة ھو ابن فھيم وصاحب المسرفين يخجل أباه" (أمثال 

28 :7.(  

  ابدأ في اضافة فضائل قبل تعبئة حقيبة سفرك. نحن نكون أقرب ببوصة واحدة.     

  

  

  

   



  خامسةفصل البوصة ال

  )lternation( التعاقب

اكتساب فضائل اSن يحتاج الي اتجاھات تكون 
  موجودة في التعاقب

  ه شيئ واحد يتبع آخر في نموذج متكرر منتظم عملية من التغيير الذي في

ج الخطية أن تكون مبتورة، تحتاج الفضائل أن تكون مكتسبة. ھذه ھي تاحت     
  البوصة الخامسة علي طريق رحلتنا الطويلة الي قلب ا�رساليات.

عرفنا أننا كّنا في حضور رجل قد سافر فع% كل  "،د/ عاطفجلسنا مع "عندما      
بوصة لھذه الرحلة الطويلة. لقد فھم ما ھو المقصود بأن نعيش حياة متنازلة،  18الـ 

  وتكريسه كان فقط ملوثا بواسطة النوم.

كل اتجاه للذات كان و� يزال مبتورا وكان متجددا في أسلوب الحياة، العقل      
خ%ل  وا�تجاه. كان لدينا سؤا� واحدا له: "ماذا يقول N الي الكنيسة في مصر من

الصعوبات وا�ضطھاد؟". فجاء الرد فورا: "يقود N عروسه الي داخل مستوي 
أعمق من البصيرة وحسن التمييز". "من فضلك وّضح شرحك" سألناه بحب 

  استط%ع. 

وحينئذ جاء الرد البسيط: "أخي، مسيحيون كثيرون مقتنعين أن يميزوا ببساطة      
) "وأما الطعام القوي فللبالغين 14: 5رانيين كما ورد في (عب –بين الخير والشر" 

الذين بسبب التمرن قد صارت لھم الحواس مدّربة علي التمييز بين الخير والشر". 
): "وھذه أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في 10، 9: 1لكن في (فيلبي 

% عثرة المعرفة وفي كل فھم حتي تميزوا ا�مور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وب
  الي يوم المسيح". 

نحن أمام تحدي بأن نكون مفّكرين للملكوت مع الحياة ا�بدية في أذھاننا. نحن      
  نحتاج أن ندخل الي مستوي أعمق من حسن التمييز.

أتيت الي فھم أّن بصيرتنا تحدد تصرفاتنا. اننا غالبا نعيش حياتنا ليس بحسب      
  ل%نجيل. خطاب ا�نجيل، لكن بحسب تفسيرنا

في حياتي قد قابلت مؤمنين كثيرين اعترفوا بأنھم مولودين ثانية ويمتلكون قلوبا      
  مجّددة.



  أوتوماتيكياأنتم ترون أّن القلوب المجّددة � تؤدي 

  الي أساليب حياة متعاقبة: "عملية من التغيير التي

  فيھا حياة مجّددة تتبع قلوب مجّددة في نموذج متكرر

  بانتظام". نحن نحتاج الي أن نكّرر في عملية التغيير

  أكثر من مجرد قلوبنا.

لكي نتقدم علي طريق الرحلة الي قلب ا�رساليات، نحن نحتاج أن نري تعاقب      
  في ث%ث مناطق أبعد من حياتنا ...

  نحن نحتاج أن نغيّر تفكيرنا ونجّدد أذھاننا 

" ھي حدث � ع%قة له با�رسالية. � أحد يشارك ا�نجيل مع بولسمحادثة "     
". ليس في أي مكان نقرأ أنه متلمذا ويبدو سبول" وليس في أي مكان يتوب "بولس"

). � مجال للدھشة حينئذ أنه  باراباسأّنه � أحد ھو سعيد فع% عن محادثته (ما عدا 
" مشجعا آخرين لكي يجّددوا قلوبھم بولس� مكان بعد ذلك في ا�نجيل نري "

  بواسطة اتباع فھم تقليدي من التوبة. 

" الكنيسة بأن تكون متحولة أو متغيرة بتجديد بولسلكن بد� من ذلك، يشجع "     
) "� تشاكلوا ھذا الدھر بل تغّيروا عن أشكالكم بتجديد 2: 12أذھانھم (رومية 

  كاملة".أذھانكم لتختبروا ما ھي ارادة N الصالحة المرضية ال

  

  بحسب ا�يمان الذي نعتنقه، ھذا ھو تغيير      

  ليس من المادة، لكن من صفات النفس. 

  

حينئذ ا�ساس الي معيشة حياة مخلصة ھو مجموعة جديدة من ا�رشادات.      
  يعتمد خ%صنا علي تجديد قلوبنا، كما يعتمد تغييرنا الروحي علي تجديد أذھاننا.

ن نفھم أّن الكلمات المستخدمة لـ "كوننا متغّيرين" ھي تماما اّنه من الضروري أ     
) "وتغّيرت ھيئته قدامھم وأضاء وجھه 2: 17نفس الكلمات المستخدمة في (متي 

كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور"، التي تصف تغيير ھيئته وتغيير المسيح، 
ي أيضا نفس عندما كشف مجده السماوي الذي جعل وجھه يلمع مثل الشمس. ھذه ھ

لو أّن القلوب المجّددة 
� تؤدي الي أساليب 
حياة مجّددة وأذھان 
مجّددة، فلن يكون 
ھناك دليH علي 
 .القلوب المجّددة

التغيير والتقديس 
طريق يحدث عن 

تغيير الطريقة التي 
نفكّر بھا في نموذج 

 متكرر منتظم.



) "ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه 18: 3كورنثوس  2الكلمة المستخدمة في (
مكشوف كما في مرآة نتغير الي تلك الصورة عينھا من مجد الي مجد كما من الرب 

   الروح". ھذا التغيير يكون ھنا كواجب.

  العدو ا�عظم للعقل المتجدد ھو تكييف      

  المرء نفسه مع أفكار العالم. ا�رساليات ھي

  تفويض سماوي �جل ملكوت سماوي.

  

ياتنا ونعيد تقييم اھتمامنا. عندما تكون چنحن نحتاج أن نعيد التفكير في استراتيـ     
أوتوماتيكيا نصبح ذو عقول سماوية: نحن نفّكر بخصوص الناس قلوبنا مجّددة، فاننا 

بنفس الطريقة التي يفّكر بھا يسوع، ونحن نصل الي الناس مثلما يصل الرب. نحن 
  نستجيب �حتياجات المھّمشين، ا�رامل واليتامي بننفس الطريقة التي يتبعھا ربنا.

  نبادل معيشتنا ونجّدد أساليب حياتنانحن نحتاج أن  

)، بمعني ماذا يجب أن نفعل 10: 3"وسأله الجموع قائلين فماذا نفعل؟" (لوقا      
  لكي نخلص؟

ھذا السؤال ھو ا�جابة الي كثير من ص%ة المرسلين وقليلون سوف � يكونوا      
" مستعدا. ھو أخذ ا�جابة ببساطة من ا�نجيل وشارك يوحنامستعّدين ل%جابة. كان "

  ية.ا�ربعة قوانين الروح

): "فأجاب وقال لھم من له ثوبان فليعطي من ليس له 11: 3في (لوقا  المحبة: .1
 ومن له طعام فليفعل ھكذا".

): "وجاء عّشارون أيضا ليعتمدوا فقالوا له يا معلم 13، 12: 3في (لوقا  ا+مانة: .2
 ماذا نفعل؟ فقال لھم � تستوفوا أكثر مما فرض لكم". 

): "وسأله جنديون أيضا قائلين وماذا نحن نفعل؟ فقال 14: 3في (لوقا  القناعة: .3
 لھم � تظلموا أحدا و� تشوا بأحد واكتفوا بع%ئفكم".

): "واذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في 16، 15: 3في (لوقا  التنازل: .4
ولكن  قلوبھم عن يوحنا لعلّه المسيح. أجاب يوحنا الجميع قائ% أنا أعّمدكم بماء

 يأتي من ھو أقوي مني الذي لست أھ% أن أحل سيور حذائه".
" ساكن الصحراء. في عبارة يوحناھذه تكون ا�ربعة قوانين الروحية طبقا لـ "       

  واحدة: جّدد أسلوب حياتك.

الحقيقة البسيطة ھي 
ھذه: اذا لم يتغير 

أسلوب حياتك، فاّن 
المحتمل أنّه  ذھنك من

 لم يتغير بالمثل.



قلب جديد وذھن جديد ينتج عنھما أسلوب حياة جديد. ھذا ھو التحدي الذي      
بالمسيح كسيدنا ومخلّصنا. ھل يعكس أسلوب حياتنا نواجھه بمجرد أن نعترف 

  أسلوب حياة المسيح؟ ھل نحيا حياة البساطة بقلوب من المحبة؟ 
"اbن تكونوا مقّيدين بقيد شرعي"، ربما تقولون ھذا. ليس حقيقيا. أسلوب الحياة      

غير المتغير ھو ايمان ب% ثمر. نحن نكون متغيرين في الكتاب المقدس كأناس 
ترفون أّنھم مولودين ثانية لكي يعيشوا بطريقة حتي أّن غير المؤمنين سوف يتم يع

جذبھم الي المسيح. نحن مدعوين لكي نكون مزارعين لثمار روحية بكل معني 
  للكلمة. عدم الثمار ينتج عنه عدم وجود الحياة ا�بدية. 

ا تليق بالتوبة" " طريقا للھدف من الجحيم: "اصنعوا ثماريوحنا المعمدانقّدم "     
): "واbن قد وضعت الفأس علي أصل الشجر، 10: 3). وقال في (متي 8: 3(متي 

  فكل شجرة � تصنع ثمارا جيدا تقطع وتلقي في النار".
" أّنه من ثمارنا نكون معروفين "من ثمارھم تعرفونھم. ھل  يجتنون يسوعقال "     

جيدة وأّما الشجرة الردية فتصنع من الشوك عنبا أو من الحسك تينا. ھكذا كل شجرة 
أثمارا ردية. � تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية و� شجرة ردية أن تصنع 
أثمارا جيدة. كل شجرة � تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقي في النار. فاذا من ثمارھم 

  ). 20 – 16: 7تعرفونھم" (متي 
اّن ملكوت N ينزع منكم  ): "لذلك أقول لكم43: 21في (متي  –ومرة أخري      

  ويعطي �مة تعمل أثماره".
  ): "فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ...".8: 3وفي (لوقا      
): 10: 1" أيضا الي ا�يمان غير المثمر قائ% في (كولوسي بولسيرجع "     

"لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضي مثمرين في كل عمل صالح ونامين في 
 ."N معرفة  

): 1: 4قول تحّدي أكثر لكي نجّدد أساليب حياتنا موجود أيضا في (أفسس      
"فأطلب اليكم أنا ا�سير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بھا"، حيث 

" من الكنيسة ليس كرسول للمسيح كما يفعل ھو عادة، لكن كأسير في بولسيطلب "
  المسيح. 

" جانبا كل الطلب الي السلطة ويوّجه طلبه الي ولسبھنا في البداية، يضع "     
العطف والحب فقط. ھذه الكلمة ليست مكتوبة كتعليمات �ھوتية، لكن أكثر من ذلك 
كطلب من صديق مباشرة الي القلب. انه كما لو أّنه يطلب من الكنيسة أ�ّ تبطل 

رسول. اضطھاده، � تبطل الصليب و� تبطل تضحية معيشة حياة جديرة بدعوة 
أن تخلصوا من جھة التصرف  –) يأتي الي الحل 23) وعدد (22حينئذ في عدد (

  السابق ا�نسان العتيق الفاسد بحسب شھوات الغرور وتتجددوا بروح ذھنكم.



نحن نعيش في أزمنة رجال كبار، لكن صفات صغيرة. نحن نحتاج أن ننحاز      
  يا لhبدية ونبادل أساليب حياتنا.بأساليب حياتنا مع أھداف N. نحن نحتاج أن نح

  
  كوننا ناظرين N ممجدا بين جميع ا�مم لن    

  يكون اختيارا لنا و� حم% علينا. الحياة المثمرة
  سوف � ترغب شيئا آخر.

  

  العالميةنغيّر وجھات نظرنا ونجّدد أفكارنا نحن نحتاج أن 

لكن وھذا من المحتمل أن يكون التحدي ل%رساليات، نحن نحتاج أن نجّدد      
أفكارنا العالمية بالمثل. نحن � نستطيع أن نتحمل أن ننظر الي العالم من خ%ل 
عيون سياسية أو ثقافية. نحن نحتاج أن نضع علي عيوننا نظارات N، نفتح الستائر 

  عيون المخلّص المصلوب. علي العالم وننظر من خ%ل
نحن � نستطيع أن نتحمل أن ننظر الي العالم من خ%ل عيون الظلم، الخوف      

  والكراھية.
". زيمبابويحادثة قد أعادت تشكيل نظرتي العالمية كانت أثناء زيارة الي "     

كونھا  تكلّمنا الي أحد القادة وأردنا فھما الھيا لhحداث التي تحدث في أمة انتقلت من
" الي واحدة من ا�مم ا�كثر فقرا في القارة. كل ھذا بسبب رجل +فريقياسلة الخبز "

". أنا شخصيا قد صليت في عدد من المناسبات أّن موجابي روبرتواحد ھو السيد "
" عن الزعامة. موجابي" ويبعد السيد "زيمبابويالرب يعيد العدل والص%ح في "

نظاراتي السياسية، الثقافية  –عرف المسيح بوضوح نحن صلينا لكي يأتي لي
  وا�قتصادية كانت مثّبتة باحكام. 

أجابني راعي الكنيسة ببساطة كما يأتي: "أخي، سياسيا واقتصاديا نحن نعاني      
"، لكن روحيا � نستطيع أن نتحمل بالنسبة للسيد موجابيتحت حكم السيد "

" أن يكون بعيدا عن الزعامة السياسية. يستخدم الرب حتي زعيم شرير موجابي"
لكي يجذب الناس اليه. لم يكن مثل ھذا ا�ستيقاظ الروحي من قبل علي ا�ط%ق في 

  أمتنا. لم تكن كنائسنا من قبل مملوءة بقدر ما ھي اbن".  
عالم اني اضطررت أن أعترف بجھلي الروحي بواسطة قياسي الوضع في ال     

  بمقاييس العالم.
ا�رساليات سوف تكون ب% ثمر اذا لم نبدأ النظر الي العالم بأذھان مجّددة،      

  أساليب حياة مجّددة ووجھات نظر مجّددة.
  ): 56 – 54: 12استمع الي تحذير المسيح في (لوقا      

أسلوب حياة متجّدد 
سوف يقبل ا�رساليات 

 كالنشاط اZساسي.



ولون: اّنه "ثم قال أيضا للجموع: اذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تق     
يأتي مطر فيكون ھكذا. واذا رأيتم ريح الجنوب تھب تقولون: اّنه سيكون حر فيكون. 
يا مراؤون! تعرفون أن تميزوا وجه ا�رض والسماء وأّما ھذا الزمان فكيف � 

  تميزونه؟". 
  

   



  سادسةفصل البوصة ال

  )nguish( الكرب

  القلوب المجّددة والمتغيرة يجب أن تقود الي الكرب

  ألم مبرح، حزن أو قلق

كما ورد في  –اّننا نصبح اbن ناقصين والمسيح يصبح متزايدا  :6البوصة      
): "ينبغي أن ذلك يزيد وأّني أنا أنقص". اّننا اbن قد جّردنا أنفسنا من 30: 3(يوحنا 

ھذه الصفات التي ستعوق غايتنا النھائية  لكي نري ربنا ممجدا، واّننا اbن نكون 
  متنازلين، مبتورين وكائنات متغيرة.

  عندما جلسنا في الحجرة الصغيرة، نحن كلنا     

  "وھيصناديق من الطعام، ""تموين ]" بواقعية

  التي سوف يتم توزيعھا علي الناس الجوعي، 

   " �جل الفقراء. وحقائب من الم7بس"

" بشھادته عن كيف أّن خدمته قد جاءت الي النور، وقد بدأت د/ عاطفشارك "      
كل جملة بعرفان وامتنان علي ص%ح N. لكن كونه شاھدا مسيحيا نشيطا في صعيد 

  مصر، لديه معارضة كثيرة. 

" نبذ لكل واحد يقابله. ھذا � يعّرض عمله فقط د/ عاطفكمدير، يعطي "     
ته للخطر. "اني راغب أن أعطي رأسي للخطر، ولكن أيضا يعرض أمانه وحيا

  " بھذا القول.د/ عاطفشارك " –(حياتي) �جل الناس الذين أخدمھم" 

      N الجسارة والمثابرة اتحدا مع مثل ھذا الروح للطيف والمتواضع الذي عكس
  الذي أعلنه.

  كان ھذا ھو سؤالنا الواضح. –"ھل تقابل أي معارضة يا أخي؟"      

سنة الماضية  12ات كثيرة، كثيرة جدا! � يوجد شھر واحد في الـ "معارض     
  الذي فيه لم أدعي للبوليس من قوات ا�من".

  وكان سؤالنا التالي: "حينئذ كيف تواجه ذلك؟".     

ستعدين أن نحن اSن نكون م
نعمل بخصوص الصفة 

الوحيدة المناسبة لHرساليات: 
الكرب، ألم داخلي عميق. 

اZلم الذي يميز انسانا يشارك 
 قلب يسوع.



"كمؤمنين في ھذا ا�قليم لدينا شيئين فقط: الركوع علي ركبنا لكي نصلي بھا،      
غرب، نحن نملك حرية لكي نفعل الذين تفعلونه، وعيوننا لكي نبكي بھا". "في ال

ولكن رغم ھذا، فنحن � نفعله. أنتم � تملكون حرية، ورغم ذلك، لقد أصبحتم غير 
  مستعبدين في مجتمعكم". 

  ": "لو كان لدينا حريتكم، ربما كنا � نفعل ذلك أيضا".د/ عاطفابتسم "     

"، عيون لكي نبكي بھااعتراف أّننا نملك "" � يمكن تجنبھا. بدون ا+لمبوصة "     
): "فالبسوا 12: 3سوف � يكون ھناك نشاط ارسالية مؤثر. في (كولوسي 

كمختاري N القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول 
  أناة". 

نحن ممنوحين دستور م%بس خاص بالمسيحيين. نحن مدعوين كمؤمنين لكي      
  فسنا بأثواب من الشفقة وفضائل أخري م%ئمة سوف تكّمل ھذه المعدات.نكسو أن

لكن، قبل أن نكتشف بصفة كاملة ا�حتياج لhلم في ا�رسالية، نحن نحتاج أن      
نفھم بصفة كاملة شخصية N. فقط لو أدركنا بصفة كاملة الصفات الوراثية 

(DNA)  ب، وبالتالي الصفات الوراثيةbا e  

(DNA)  بنه، فاّن ا�لم سوف يصنع ادراكا�  

  18رحلة الـ  للمعني �ولئك الذين علي طريق

  بوصة. 

  من كوننا (DNA) }حمض نووي يتواجد في نوي الخHيا{الصفة الوراثية

اّنه من الحسم بصفة مطلقة أّننا نفھم دور ا�لم في حياة المؤمنين. يا لھا من      
شھادة مدھشة قد شھدھا يسوع لت%ميذه. حيثما كان يوجد يأس، أنتم تجدون يسوع 

  ھناك.

 " يلمس ا�برص غير المصّرح بلمسه.يسوعتجدون "): 3: 8في (متي  ����
 " يتناول وجبة مع العّشارين غير المحبوبين.يسوع): تجدون "16: 2في (مرقس  ����
 ."لعازر" يبكي عند قبر "يسوع): تجدون "35: 11في (يوحنا  ����
 " يدافع عن المرأة الزانية.يسوع): تجدون "7: 8في (يوحنا  ����
 مجانين كثيرين ويخرج ا�رواح. " يشفييسوع): تجدون "16: 8في (متي  ����
 " يشفي ا�عميان المنتھران من الجمع.يسوع): تجدون "30: 20في (متي  ����
 " ينظر الي الجموع وكان لديه رحمة.يسوع): تجدون "15، 14في (متي  ����

اZلم ليس واجبا 
مسيحيا، انه يكون 

الصفة الوراثية 
(DNA)  .للمسيحي  



): "وكان ھناك انسان به مرض منذ ثمان وث%ثين سنة ھذا رآه 9 – 5: 5في (يوحنا  ����
يسوع مضجعا وعلم أّنه له زمانا كثيرا. فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض يا 
سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة متي تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي 

برئ ا�نسان وحمل سريره  آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحا�
 ".  بركة بيت حسدا" يشفي المريض عند "يسوعومشي ...". ھنا تجدون "

" لم يسوعكانت ھذه ھي خطوته ا�ولي وأولويته ا�ولي. مفتاح ھذا الفصل أّن "     
يتصّرف بالرحمة �نه كان مضطرا أن يفعل ذلك، لقد تصّرف وعمل أعمال الرحمة 

  الرحمة. ا�لم ليس ھو اتجاه، لكنه ميزة شخصية.�نه كان يمتلك صفة 

  وانّه تماما أمرا حاسما أنّنا ندرك ھذا

" من N حضوره وأن موسي) نجد مخاطبة حيث يطلب "18: 33في (خروج      
يريه مجده. استمع الي رد N: "فقال أرني مجدك". "وقال الرب: أجيز كل جودتي 

  راءف علي من أتراءف وأرحم من أرحم".قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأت

  مجد هللا معلن في محبته  

  ).21 – 18: 4" في (لوقا يسوعاصغي الي كيف يكون حكم "     

"روح الرب علّي �ّّنه مسحني �بشر المساكين أرسلني �شفي المنكسري      
القلوب �نادي للمأسورين با�ط%ق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية 
وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوي السفر وسلّمه الي الخادم وجلس وجميع الذين في 

يقول لھم اليوم قد تم ھذا المكتوب في المجمع كانت عيونھم شاخصة اليه فابتدأ 
  مسامعكم". 

): "مبارك N أبو 3: 1كورنثوس  N "2 في (بولسواصغي الي كيف يصف "     
  ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة واله كل تعزية".

  أب التعزية  

: 4أصبحت الع%مة المسّجلة للكنيسة ا�ولي. في (أعمال  (DNA)صفة الـ      
لم يكن فيھم أحد محتاجا �ّن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت ): "اذ 34

  كانوا يبيعونھا ويأتون بأثمان المبيعات".

" نحو أخائية" و"مكدونية) نقرأ عن كرم المؤمنين في "26: 15في (رومية      
  ".أورشليمالفقراء بين القديسين في "



ين المؤمنين ا�وائل حتي أّن كان يوجد مثل ھذا ا�ھتمام الضخم والمشاركة ب     
الكثيرين جذبوا الي الملكوت ليس فقط بواسطة كلماتھم وشھاداتھم، لكن أيضا 
بواسطة رحمتھم ومحبتھم. لقد عرفوا أّن ا�ختبار الحقيقي الصادق للروحانية كان 
في الحرية أن تعيش وسط الناس بكرم وبعاطفة الرحمة. و�ّن ھذا ھو وصف 

  أصبح وصف شخصية كل واحد يعترف باسم يسوع. يسوعشخصية 

نحن نھتم ليس �ّننا مضطرين الي ا�ھتمام، لكن �ّننا نكون مثل شخصية      
  يسوع. 

 . لو تكون الـ (DNA)ھذه ھي صفتنا الوراثية  

(DNA)ا خطأ موجودا.، غائبة حينئذ يكون شيئ  

  ا�لم غير قابل للتفاوض أو الجدل. اّنه ع%متنا 

  المسجلة.     

  التحدي في ا�رساليات ھو غياب ا�لم.     

� يوجد شك أّننا نعيش في عالم محطم ولم يكن أبدا مثل ھذا في وقت سابق. اّنه      
  الوقت لكي نعّبر عن عواطفنا أمام الرب. لقد حان الوقت لكي نبكي.

اّن أساس ا�نسانية ھو السعادة. يبدو أّنه في المجتمع الحديث يريد كل واحد أن      
يكون سعيدا علي قدر ا�مكان. يريد كل واحد أن يتجاھل الدموع والعواطف التي 
تصاحب حتي فكر الدموع. لhسف، ھذا يكون صحيحا بالنسبة للكنيسة المرئية من 

  وتية للراحة والرفاھية.خ%ل حركات الضحك والنظريات ال%ھ

� تفھموني خطأ. � يمكن أن يوجد فرح أعظم من اختبار نعمة الخ%ص من      
"، المعّزي الذي القدساله محب. � يوجد مصدر أعظم للفرح من مصدر "الروح 

يعّزينا جدا الي N الرحيم. لكن يوجد وادي من ا�خت%ف بين السعادة والفرح. 
  غض النظر عن ا�حداث.الفرح ھو السعادة ب

): "أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفي في حقل وجده 44: 13في (متي      
انسان فأخفاه ومن فرحه مضي وباع كل ما كان له واشتري ذلك الحقل". وفي (متي 

): "� يقدر أحد أن يخدم سيدين �ّنه اّما أن يبغض الواحد ويحب اbخر أو 24: 6
  ر اbخر. � تقدروا أن تخدموا N والمال". ي%زم الواحد ويحتق

لو أّن هللا أب أو اله 
كل تعزية، حينئذ 
نصبح نحن أو�د 

   للتعزية.



لكي يكون الفرح موجودا في المسيح، سوف � يكون فقط علي نفقة الذي يعتقده      
" أّنه بولسالعالم أن يكون سعادة. علّم يسوع ھذا، وفھم الرسل ھذا التعليم. اعترف "

): "لي 4: 7 كورنثوس 2كما ورد في ( –في كل متاعبه، لم يعرف فرحه أي قيود 
ثقة كثيرة بكم. لي افتخار كثير من جھتكم. قد امتhت تعزية وازددت فرحا جدا في 

  جميع  ضيقاتنا". 

وأخيرا الكلمات التي تضع كل الرغبات �جل الثروة، الصحة، السعادة      
  ): 8، 7: 3كورنثوس  2كما ورد في ( –والرفاھية كنفاية 

  "لكن ما كان لي ربحا فھذا قد حسبته من 

  أجل المسيح خسارة. بل اني أحسب كل 

  شيئ أيضا خسارة من أجل فضل معرفة 

  المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت 

  كل ا�شياء وأنا أحسبھا نفاية لكي أربح المسيح". 

  اZلم وا�ھتمام  

انه أمر حاسم أن نفھم أّنه يوجد عالم من ا�خت%ف بين ا�لم وامت%كنا ل%ھتمام.      
نحن نكون مھتمين بخصوص موضوعات ومشروعات. نحن نملك اھتماما با�مم 
ووعيا لhحداث. لكن ا�لم يصف انكسارا وألم داخلي عميق. يوجد فرق، عندما 

فعندما وقف عند قبر  –" يسوعقلبك ينكسر مثل "تنظر شخص ما بالعين وأن 
  )، ھذا ھو ا�لم. 35: 11" بكي (يوحنا لعازر"

� يمكن اط%قا أن يكون لدينا ألم علي ا�حداث. ھذا ھو تحدي في ا�رساليات      
اليوم. نحن نسمع عن الكنيسة المضطھدة ولدينا اھتمام عن حقوق ا�نسان، ذلك ليس 

سلمين يموتون بدون المسيح ولدينا اھتمام بكرازة المسلمين، ألم. نحن نسمع عن م
  ذلك ھو الدافع الخطأ.

ا�نكسار ھو الذي يطلبه الرب. عندما يريد الرب شيئا ما ذو معني لعمله، فاّنه      
  ".     نحميايجد رج% أوامرأة e ويعّمدھما في ا�لم، مثل ما فعل مع "

م �جل الھالكين، ألم �جل الفقراء، ألم �جل الكرب ھو ألم عاطفي حاد. أل     
المضطھدين والمقھورين، ألم �جل أولئك الذين يعيشون حياة من الجھل. الشيئ 

" كان ببساطة أّنه سأل سؤا�: "فسألھم حناني" عندما قابل "نحمياا�ول الذي فعله "

سوف � يوجد تقدم 
نأخذ علي حتي واذا لم 

عاتقنا ھذه البوصة من 
ايجاد فرحنا بواسطة 

   اكتشاف ألمه. 



أّن الباقين الذين عن اليھود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم فقالوا لي 
بقوا من السبي ھناك في الب%د ھم في شر عظيم وعار وسور أورشليم منھدم 
وأبوابھا محروقة بالنار. فلما سمعت ھذا الك%م جلست وبكيت ونحت أياما وصمت 

  ).5 – 1: 1وصليت أمام اله السماء" (نحميا 

الكرب. اّنه لم يكن  اّنه لم يكن ا�ھتمام ھو الذي حّرك خادم N ھذا، لكنه     
  الموضوع الذي أثار قلبه، لكن الناس.

ا�لم يكون غير صالح للتفاوض فيه في قلب ا�رساليات. عندما يكون ھذا ا�لم      
غير محسوسا، عندما يكون الكرب غائبا عن الجسم، فاّن عجز بدني يظھر يصبح 

  .الجذامواحدا من أكثر ا�مراض رعبا لكل العصور: مرض 

  مرض الجذام الروحي  

يوجد احتياج مساند للحياة من أجل ا�لم. لو لم تصدقني، حاول وعش يوما      
واحدا بدون اعتماد علي اشارات التحذير الصادرة بواسطة جسمك من خ%ل 

  نبضات ا�لم. ھل يكون ا�لم سارا؟ �. ھل يكون ا�لم ضروريا؟ من غير شك.

لو كنت قد تعّرضت لسوء الحظ بأّنك أصبت ابھامك بشاكوش، فاّنك تفھم قيمة      
  ومبدأ ا�لم. لو يكون عضو من الجسم في ألم، حينئذ يشارك بقية الجسم في التعب.

 1أن تشارك ا�لم ليس اختيارا. ھو ليس أمرا. انه ببساطة أمر طبيعي. في (     
مادي الي كيان روحي ونحن محاطين  ) نجد المقارنة لجسد26: 12كورنثوس 

علما أّن ألمنا غير صالح للتفاوض. لو لم تشارك ا�لم، اّما أنت ليس جزءا من 
  ".    الجذام الروحيالجسد أو يكون لديك مرض يسّمي "

في أجسادنا المادية نظامنا العصبي يستجيب لhلم بواسطة ارسال نبضات الي      
. في جزء من ثانية ينتقل ا�لم من عضو واحد كم / ساعة 274ومن المخ بسرعة 

والجسد كله يعاني من ا�لم مع العضو. بدون النظام العصبي � ينتقل ا�لم و� 
  تكون ھناك استجابة من ا�جزاء غير المريضة. ينتج ھذا أخيرا من الجذام. 

  يحدث ھذا عندما نقبل أنه ليس عاديا      

  والناس أنبالنسبة للناس أن يكونوا فقراء، 

  يكونوا غير مبّشرين. اّنه يحدث عندما � 

  يكسر رؤية الخطية وقبول الفقر قلوبنا. أكثر 

يحدث الجذام عندما 
يكون اZلم غير 

مشاركا. يحدث الجذام 
الروحي عندما يكون 
ألم المؤمنين الذين 

   ير مشاركا.يعانون غ



من ذلك، اّنه يحدث عندما يموت النظام العصبي للكنيسة ويمنع ا�عضاء الصحيحة 
(غير المريضة) من التدخل كما ھو مطلوب. الجذام الروحي سوف ينتج عنه الموت 

  بدون ا�لم سوف تفقد الكنيسة تفويضھا ونھائيا تموت.الروحي في النھاية. 

يوجد مرضا ثانيا يتطور بمجرد أننا نفقد القدرة علي الشعور با�لم.  ،لكن     
بمجرد أن نصبح ذو مناعة �شارات ا�نذار من الخراب أو ا�نھيار، نظامنا المنيع 

  .ا$يدزيفسد ونصبح ضحايا لمرض 

  ا�يدز       

يدز ھو مجموعة من ا�عراض وا�وبئة تنتج من تدمير النظام مرض ا�     
. ھذا الوضع بتطور ينتج فعالية (HIV)المناعي ا�نساني المسبب بواسطة فيروس 

  النظام المناعي ويترك ا�فراد قابله �نتھاز اصابة ا�وبئة وا�ورام.

 اصابة$نتھاز بمجرد أن نصبح ذو مناعة لعالم مكسور، نصبح قابلين "     
". انجيل الرخاء أو الرفاھية لديه احتمالية التطور داخل وباء ا�يدز في ا+وبئة

الكنيسة المسيحية. لماذا؟ ليس فقط �ّنه يبطل أو يلغي الصليب، لكن بصفة محّددة 
�ّنه يلغي القلب المكسور للمسيح. ھو يجعل الكنيسة حساسة لنظام مناعي ضعيف 

 وحينئذ الجسد ... يموت. 

  حرقة القلب       

حرقة القلب من النوع الروحي، حيث تكون قلوبنا محترقة من أجل الھالكين.      
  بدون ھذا، تصبح ا�رساليت نشاط آخر مصنوع بواسطة ا�نسان بموت تابع له.

      .N نحتاج الي أن يكون لدينا قلب المسيح، محترقا �جل عالم ينفر أو يبعد عن
"، بغض النظر عن النظريات ال%ھوتية. عندما نقرأ المسيحمثالنا الوحيد ھو "

" ضاحكا. ليس في أي مكان في يسوعالكتاب المقدس � نجد أي مرجع عن "
  ". بوقت طيب" يضحكون ويتمتعون "يسوع وت7ميذها�ناجيل يوجد أي ذكر لـ "

كان " المجموعة والسيد� يوجد شك في ذھني أّنه كانت ھناك أوقات عندما "     
" من مجيئه الي المسيحلديھم أوقاتا للضحك والفرح سويا، لكن عمل وغرض "

  ا�رض كان من طبيعة جادة حتي أّننا نقرأ فقط عن دموعه وعطفه.   

 ): "وفيما ھو يقترب نظر الي المدينة كلھا وبكي عليھا".41: 19(لوقا  ����
 يسوع".): "عندما رأي الناس يصرخون عند قبر لعازر بكي 35: 11(يوحنا  ����
 ): "عندما رأي ا�بن الميت �رملة تحنن عليھا وقال لھا � تبكي".13: 7(لوقا  ����



 ): "عندما رأي يسوع الجموع تحّرك بالمحبة".36: 9(متي  ����
): "فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليھم وشفي 14: 14(متي  ����

 مرضاھم".
علي الجمع �ّن لھم  ): "وأّما يسوع فدعي ت%ميذه وقال اني أشفق32: 15(متي  ����

ث%ثة أيام يمكثون معي وليس لھم ما يأكلون ولست أريد أن أصرفھم صائمين لئ% 
 يخوروا في الطريق".

 ): "فتحنن يسوع ولمس أعينھما فللوقت أبصرت أعينھما فتبعاه".34: 20(متي  ����
): "فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فاطھر فللوقت 42، 41: 1(مرقس  ����

 تكلم ذھب عنه البرص وطھر".وھو ي
): "فلما خرج يسوع رأي جمعا كثيرا فتحنن عليھم اذ كانوا كخراف 34: 6(مرقس  ����

 � راعي لھا فابتدأ يعلّمھم كثيرا".
عدم قدرة الكنيسة في الغرب أن تصرخ بخصوص أولئك الذين في احتياج، ھي      

ونوا شھادة الي عالم واحدة من أكثر العقبات لكي يصلوا الي غير المبّشرين ويك
  مكسور.

الحقيقة، أّننا نقدر أن نقضي أحد بعد أحد في الكنيسة بدون الشعور با�لم الموجع      
الذي تعّرض له مخلّصنا من أجل الھالكين. ھي حالة من ال% وعي الروحي الذي � 
يمكن أن يكون محتم%. التكلم بالوعظ من وعاظ مستريحين سوف � يؤثر علي 

  يين الذين يموتون بدون طعام.الم%
  

)، صلي لكي يعطيك الرب قلب من ا+لم +جل 7قبل أن ننتقل الي البوصة رقم (
  المحتاجين.

   

   



  سابعةفصل البوصة ال

  )ffection( العاطفة

  الكرب سوف ينتج عنه العاطفة

  ارتباط العطاء

الي ا�مام عن طريق فبول أسلوب حياة العاطفة. ھذا � يكون  ھذه البوصةتنقلنا      
الشعور بالحب، لكن الحب المولود في قلب ا�لم. ا�لم � يمكن أن يقود الي الكبرياء 

   أو الغرور. انه يجب أن ينتج عنه عاطفة عميقة �ولئك الذين نصلي من أجلھم.

"، عندما قفز راعي تيمورزيرة "بمجرد أن انتھينا من الحلقات الدراسية علي ج     
شاب فجأة وأعلن أمام كل زم%ئه: "اbن، أنا مستعد أن أموت �جل يسوع". لقد 
علمت أّن ھذه كانت كلمات � قيمة لھا. كل راعي كنيسة يحضر ھذه الحلقات 

في المذابح علي جزيرة  –بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  –الدراسية كان متورطا 
من كنائس ھؤ�ء الرعاة كانوا محترفين في الھجمات علي ". كثير آمبون"

  المسيحيين.  

عندما انتھي ا�جتماع، رأيت الراعي الشاب يشق طريقه نحوي وقد أعلن:      
  "لكونك ھنا قد دفعتني أن أخرج وأشارك ا�نجيل في مناطق أخري". 

". سألته ھذا "اني سعيد أن أسمع ذلك يا أخي. أين الرب قد دعاك لكي تذھب؟     
  السؤال بحب استط%ع.

  ".آمبونلقد أذھلني رده! "الي      

"ھل أنت متأكد؟ ھذا يعني أنك توقع علي شھادة موتك بنفسك. أنت تعلم أّن كل      
  المسيحيين يشعرون بالمذبحة وأنت تريد أن تعود الي ھناك؟".

لبريق: "أخي اذا لم كان رّده ببساطة مثل شخص انتمي الي مجتمع معتم يعوزه ا     
  أرجع لكي أخبر الناس عن يسوع، فمن الذي يفعل ذلك؟".

المحبة e ينتج عنھا محبة الناس الذين يحبھم N. ھو يشرح صفات � تحتاج      
الي شرح "المحبة تتأني وترفق � تحسد المحبة � تتفاخر و� تنتفخ و� تقّبح و� 

سوء و� تفرح با�ثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل تطلب ما لنفسھا � تحتد و� تظن ال



شيئ وتصّدق كل شيئ وترجو كل شيئ وتصبر علي كل شيئ المحبة � تسقط أبدا. 
  وأّما النبوات فستبطل والعلم فسيبطل".

  ھو المحّرك  الحبيمكن ويجب أن يكون   

  أساس كل  الحبالوحيد ل%رساليات. يشكل 

  شيئ نحن نفعله. 

  ):14: 16كورنثوس  1كما ورد في (     

  "لتصر كل أموركم في محبة".

  � خوف. � نظرية �ھوتية. ليس حتي المسيحية.     

" رّدا واضحا للصدوقيين والفريسيين عندمت سؤل عن نظريته يسوعأعطي "     
): "أجاب يسوع تحب الرب الھك من 40 – 37: 22ما ورد في (متي  –ال%ھوتية 

كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. ھذه ھي الوصية ا�ولي والعظمي والثانية 
  مثلھا أن تحب قريبك كنفسك. بھاتين الوصيتين يتعلّق الناموس كله وا�نبياء".

      N اضافاتنا وتعقيداتنا البشرية الي شخصية  

  ھي كثيرا تعتبر مسئولة عن نقص الحب �ولئك 

  الذين يكونوا ھالكين وعن نقص ا�نشغال 

  با�رساليات. 

� يتطلب الكتاب المقدس �ھوت صلب. انه يتطلب الحب الصلب، التزام صلب      
  وطاعة صلبة.

نعم، طبعا نحن نحتاج فھما شام% لك%م الكتاب المقدس وشخصية N. أنا      
كيد � أرّوج لمسيحية سطحية بنظام عقيدة حرة للجميع. لكن، غالبا نحن نضع بالتأ

محل ھذا نظرية �ھوتية تخلق في عقولنا فھما عما يكون N بدون السماح له أن 
  يكون أكبر من فھمنا.

): "وأنا 2، 1: 2كورنثوس  1كما قال في ( –" لديه �ھوتا بسيطا بولسكان "     
ا ا�خوة أتيت ليس بسمو الك%م أو الحكمة مناديا لكم بشھادة N لما أتيت اليكم أيھ

  �ني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم ا�ّ يسوع المسيح واياه مصلوبا".

رساليات � يمكن �ا
اطHقا أن تكون من بنات 
أفكار الHھوت. ھي يجب 

أن تتخذ أساسا علي 
وفي  متنازل عنهعرش 
 الشفقة. بقل

الHھوت الذي يبعد 
الحب يؤدي الي التكبر. 

لحب كأساس الHھوت ا
 يؤدي الي الشفقة. 



) يوجد شرح أكثر لنظريات �ھوتية ونظريات سوف 13كورنثوس  1في (     
  ". الحبتنتھي، لكن فقط شيئ واحد سوف يبقي ھو "

ليس شعورا دافئا خفيفا يؤسس مفاھيمنا عن N علي الظروف  ليس حبا سطحيا،     
والخبرة. لكن، فھما عميقا متأص% أّن محبتنا e سوف تتطلّب موتا عن أنفسنا. كيف 

  نعرف أي نوع من المحبة يحل محل أي نوع من ال%ھوت؟ 

  ): 18 – 16: 3يوحنا  1ورد في (     

  "بھذا قد عرفنا المحبة أّن ذاك وضع نفسه 

  �جلنا. فنحن ينبغي أن نضع نفوسنا �جل 

  ا�خوة وأّما من كان له معيشة العالم ونظر 

  أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت 

  و� باللسان بل بالعمل والحق". محبة N فيه؟ يا أو�دي � نحب بالك%م

  المحبة سوف تتطلب تضحية

المحبة والتصرف غير قاب%ن ل%نفصال. نحن فقط نحتاج أن نحمل الصليب      
  والدليل واضح:

): "�ّنه ھكذ أحب N العالم حتي بذل ابنه الوحيد لكي � يھلك 16: 3(يوحنا  ����
 كل من يؤمن به بل تكون له الحياة ا�بدية".

): "لكن كما تزدادون في كل شيئ في ا�يمان في الك%م والعلم 8: 5(رومية  ����
 وكل اجتھاد ومحبتكم لنا ليتكم تزدادون في ھذه النعمة أيضا". 

: 3يوحنا  1لكن � يمكن أن يكون ھناك أوضح من المفھوم الوارد في كلمات (     
ن ينبغي أن نضع نفوسنا ): "بھذا قد عرفنا المحبة أّن ذاك وضع نفسه �جلنا فنح17

  �جل ا�خوة".
أحد  –" ھانج"، كان لدينا فرحا لمقابلة الراعي "يتنامڤأثناء زيارة حديثة الي "     

" الحاجة الشديدة القس/ ھانج". شرح "ھو. شي. فيهالقادة المحليين في مدينة "
أخ  " وقد استلمه باليد منھانجللمسيحيين في الھضاب. خطاب كان قد أرسل الي "
كلمات علي ظھر  ث7ث" ھانجفقير ومھمل في المسيح. عند فتحه للخطاب قرأ "

"، وقد كانت مكتوبة بالدم. بحث من فضلك ساعدناالورقة. الكلمات ببساطة ھي "
" عن المكان الذي جاء منه الخطاب، وجد أّنه جاء عبر قرية كاملة القس/ ھانج"

ھرب من اضطھاد شديد. قد كانوا "، لكي تيتنامڤجنوب عن شمال " كم 1800تبعد 

المحبة ھي ليست 
ميزة شخصية Zصحاب 
القلوب الضعيفة. انھا 

�  سوف تكلّف. انھا
 تأتي بصفة رخيصة.



بدون طعام وتقريبا عراة (بدون م%بس)، �جئون في ب%دھم. حتي مع أّنھم اعترفوا 
بأّنھم مسيحيين لم يتم تعميدھم، عرفوا القليل عن المسيح وكانوا مضطرين أن 

" عن كيفية القس/ ھانجنسمة بينھم. عندما سألھم " ألفأناجيل بين  بث7ثةيشتركون 
" بواسطة اذاعة الراديو. يسوع"، قالوا له: أّنھم سمعوا عن "يسوعھم الي "مجيئ

الطريقة الوحيدة لكي يحصلوا علي مساعدة كانت للقائد أن يكتب الخطاب البسيط. 
  بدون قلم، فاّن الحبر الوحيد المتاح كان دمه الشخصي. 

وعة في ذھني " تكون مطبالقس/ ھانجالدم المكتوب به الرسالة المرسلة الي "     
" تكون ذو صدي حول العالم اليوم وتوس%ت من فضلك ساعدنا. "وفي ذاكرتي

  كثيرة مثل ھذه � تزال مكتوبة بالدم كل يوم.
الصرخات غير المتقطعة �جل المعونة في العالم اليوم سوف تكون مفھومة فقط      

  حالما تكون نظرياتنا ال%ھوتية متحولة الي محبة.
  في كل وقت رجعت الي البيت يبدو أنه يكون لدّي أسئلة أكثر من اجابات.     
كيف يكون ممكنا أّن الكنيسة التي نعترف بأّنھا تكون جسد واحد، عائلة واحدة،  ����

مجتمع واحد يمكن أن تعيش في مثل ھذه التطرفات. الرخاء في الغرب والفقر 
 الي نقطة الموت في مناطق أخري؟

أّنه في ھذا العصر الحديث لحقوق ا�نسان ظلما كثيرا جدا �  كيف يكون ممكنا ����
يزال موجودا؟ وكيف يكون ممكنا أّن الكنيسة في الغرب تستطيع أن تكون 

 صامتة عن ھذا الظلم؟
كيف يكون ممكنا أّنه يوجد مثل ھذا ا�خت%ل أو عدم التوازن في جسد المسيح؟  ����

المسيحيين يموتون من  7يينمأناجيل، بينما  عشرةانني أستطيع أن أمتلك 
.N الموت الروحي بدون كلمة 

كيف يكون ممكنا أّن أعضاء الجسد الواحد يكونون في ألم، بينما بقية الجسد  ����
 يعيش كما � يوجد أي ألم و� يوجد شيئ خطأ؟

نسمة يموتون اليوم بدون سماع ا�نجيل، بينما  100.000كيف يكون ممكنا أّن  ����
 ط في الطعام يسبب التخمة في حالة من البدانة الروحية؟في الغرب لدينا افرا

نسمة � يزالوا منتظرين أن يسمعون ا�نجيل  بليون 2.5كيف يكون ممكنا أّن  ����
 مع كل المصادر المتوفرة للكنيسة لكي يحققوا المھمة العظمي؟

يذھبون الي النوم  بمعدة فارغة؟ وكيف يكون  مليون 750كيف كون ممكنا أّن  ����
طفل يموتون من الجوع اليوم، بينما في الغرب يطرح  40.000 ممكنا أنّ 

 الطعام في القمامة اذا لم يكن مستساغا في طعمه؟
كيف يكون ممكنا أّن الكنيسة في حرية يمكنھا التركيز كثيرا جدا علي النھضة،  ����

 عندما أكثر من نصف جسد المسيح يقاتل �جل البقاء؟



لع الي المجئ الثاني للمسيح، بينما كثيرون كيف يكون ممكنا أّننا نستطيع أن نتط ����
 جدا لم يسمعوا حتي اbن عن المجئ ا�ول؟ 

    
ھذه ھي ليست أحكام با�دانة، لكن ھي نقاط مملوءة با�مل من ا�قناع. اّن     

الرخاء الذي نتمتع به مفروض أن يكلّفنا شيئا ما، وأنا يمكنني فقط أن أصلي بأّّن 
  تبدأ بالسؤال بنفس ھذه ا�سئلة بقلب مملوء بالمحبة.الكنيسة في الغرب سوف 

توجد القصة المعروفة جيدا للخنزير والدجاجة الذين قرروا أن يكرموا الف%ح      
  �جل رعايته لھم كل يوم.

سأل الخنزير: "ماذا نستطيع أن نفعل لكي نشكر الف%ح �جل كل رعايته؟ كل      
يوم ھو يعتني بنا ويضعنا في الحظيرة. يجب أن توجد وسيلة بھا نستطيع أن نعّبر 

  عن عرفاننا بالجميل علي عنايته بنا".
بأن نقدم أجابت الدجاجة: "آه. أنا أملك خطة عبقرية. دعونا نقدم مفاجأة له باكر      

  له طعام افطار لذيذ. دعونا نعطيه بعض لحم الخنزير المملّح وبيض!". 
كان الخنزير ساخطا! فلقد أجاب: "من السھل لكي أن تقولي ھذا الك%م. انك      

  مضطرة لمجرد أن تساھمي في شكره، لكنني سأكون مضطر �ن أقّدم تضحية". 
    .N يوجد مكان للدجاج في ملكوت �  

  � يوجد مكان لمساھمات وقتية وانشغال 
  بنصف قلب. نحن نقف أحيانا في رھبة عند

  المساھمات الكريمة الرائعة التي يقوم بھا
  المشھورين وا�غنياء نحو المحبة. وحتي اbن � تزال تبقي فقط مساھمات.

تضحيات. المثال ا�فضل في الكتاب المقدس لھذا المبدأ موجود في يطلب الرب      
): "فقال بالحق أقول لكم أّن ھذه ا�رملة الفقيرة ألقت أكثر من 4، 3: 21(لوقا 

  الجميع �ّن ھؤ�ء من فضلتھم ألقوا قرابين N وأّما ھذه فمن اعوازھا ألقت".
" من أجل خطايانا، يسوعمات "�جل ھذا � تعليق أكثر يكون ضروري. عندما      

مات �جلنا جميعا وليس لمجرد جزء مّنا. ھو يريدنا نحن كلنا. لو نريد أن نتبع آثار 
  خطواته، فنحن نحتاج أن نتبع ا�ساس العاطفي للتضحية.

  " الي الناس حوله، وقال اbتي: ون ويسليچعلي فراش موته، نظر "     
، حينئذ وكل الذين عرفوني سوف يعلمون جنيھات في جيبي بعشرة"لو أموت      

  أّني عشت كلص وسارق".
  لعلنا نحن أيضا نختبر ھذه النعمة عندما نحسب حساب نفقة المحبة.     

  
  
  

داخل مبادئ الملكوت 
نحن نحتاج أن نجعل 
 "خنازير" من أنفسنا.



  تتطلب المحبة عمل الخير

) � يقف عند التضحية 17: 3يوحنا  1لكن يوجد بعدا آخر في تعريف المحبة. (     
حيث يقول: "وأّما من كان له معيشة ا�لم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، 

  فكيف تثبت محبة N فيه؟".
يعلّمنا ا�نجيل بوضوح عن ما ھي الع%قات ا�قتصادية التي يريدھا N بين      
ه. � يرغب N أن تكون كنيسته فقيرة، و� يرغب أن تعيش كنيسته في رخاء. شعب

فبحسب كلمة N يكون نظام N ا�قتصادي مبني علي البساطة، عمل الخير 
وا�حسان، والمساواة. أنتم ترون أّن الرخاء ھو ليس امت%ك الكثير، لكن ببساطة 

  " الذي يؤكد ھذه الحقيقة: كريسوستومون چامت%ك أكثر من ا�حتياج. قال القديس "
"الرجل الغني ھو ليس الرجل الذي جمع ممتلكات كثيرة، لكن الرجل الذي      

  يحتاج الي ممتلكات قليلة".
حتي مع أّن الكنيسة لديھا ا�مكانية أن تغّير العالم والتاريخ وھو � يحدث حتي      

  عاطفة التي نتظاھر بھا.اbن. لو فقط نبدأ باعطاء خيرا واحسانا الي ال
في "التكوين ا�قتصادي باتساع العالم" لم يمكن للع%قة بأن تسّر N. مثل ھذه      

الع%قات تكون غير كتابية ومعوق محدد للكرازة العالمية. يكون العالم بوضوح مقّسم 
 بين الممتلكات وعدم وجود الممتلكات، ونحن نستمر أن نبرر رخاءنا ا�ناني وآيات

  ا�نجيل التي ترّوج للرفاھية والشراھة.
تكوين "N ا�قتصادي لكنيسته" ھو واحدا ذو توزيع متكافئ وعمل الخير وسط      

.e كل أبنائه. المساواة داخل جسد المسيح ھي واحدة ذو أھمية عظمي  
): "بل بحسب المساواة لكي تكون في ھذا الوقت فضالتكم 14: 8كورنثوس  2( ����

 كي تصير فضالتكم �عوازكم حتي تحصل المساواة".�عوازكم 
 ): "احملوا بعضكم أثقال بعض وھكذا تمموا ناموس المسيح".2: 6(غ%طية  ����
): "فاذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع و� سيما �ھل 10: 6(غ%طية  ����

 ا�يمان".
 ): "�ن ليس أحد منا يعيش لذاته و� أحد يموت لذاته".7: 14(رومية  ����
): "� تنظروا كل واحد الي ما ھو لنفسه بل كل واحد الي ما ھو 4: 2(فيلبي  ����

 bخرين أيضا".
): "فاّن كان عضو واحد يتألم فجميع ا�عضاء تتألم معه 26: 12كورنثوس  1( ����

 وان كان عضو واحد يكرم فجميع ا�عضاء تفرح معه".
محتاجا وأغلق  ): "وأّما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه17: 3يوحنا  1( ����

 أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة N فيه؟".



): "ان كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي 16، 15: 2(يعقوب  ����
فقال لھما أحدكم امضيا بس%م وأشيعا لكن لم تعطوھما حاجات الجسد فما 

 المنفعة؟".
ما أّنكم ): "... فيجيب الملك ويقول لھم: الحق أقول لكم ب40 – 32: 25(متي  ����

 فعلتموه بأحد اخوتي ھؤ�ء ا�صاغر فبي فعلتم". 
تكلفة المحبة سوف تكون عالية. انھا تتطلب حياة المشاركة وأسلوب حياة      

  ملئ بأعمال الخير.
  " بعض ا�مثلة: لورين كننجھام" يعطي "جعل يسوع ربافي كتابه "     

شخص يسّمون أنفسھم  بليون 168حسب دائرة المعارف المسيحية للعالم يوجد  ����
دو�ر  تريليون 8.2مسيحيين. المسيحيون لديھم دخل سنوي باجمالي أكثر من 

 موارد الثروة لhرض. ثلثيأمريكي ويملكون 
دو�ر لكي يضع انجيل في كل  1كل شخص يدعو نفسه مسيحيا يتكلّف فقط  ����

 ومتوسط بليون 5بيت علي ا�رض (بناءا علي تعداد سكان ا�رض الذي يبلغ 
 أشخاص للبيت الواحد). 5

مسيحي مليون  40جماعة عرقية متعددة اللغات في العالم. لو فقط  2000يوجد  ����
من المرسلين لكل  اثنيندو�ر في السنة، فنحن نستطيع أن ندّعم  1أعطوا 

 مجموعة من ھذه المجموعات.
�جئ في العالم حسب معظم المصادر. لكي تطعم كل واحد  مليون 16جد يو ����

الذين يسّمون أنفسھم مسيحيين فقط مبلغ من بليون  1.6منھم، تكون التكلفة لـ 
 في اليوم. سنتا واحداالمال يبلغ 

  
  " ذات مرة اbتي: ريتشارد ورمبراندقال "     
  "لماذا تضايقوا الرب بالص%ة من أجل الفقراء؟     

  افتحوا جيوبكم واعطوا!".
  

نعم، يريد N الرخاء. نعم، يريد N المساواة أن تستعاد، وقد زودنا باكتفاء لكي      
نفعل ھكذا. تكلفة خيرنا الكريم سوف يتطلب كرم وفير. لكن ھذا � يعني أّننا نصنع 
سلة عيد المي%د مرة واحدة في السنة. حسب الكتاب المقدس، ھذا يعني مشاركة 

  اركة الكنيسة ا�ولي.  مثل مش –اقتصادية كبيرة 
  
  
  

لماذا تضايقوا الرب 
بالصHة من أجل 
الفقراء؟ افتحوا 
 جيوبكم واعطوا !



  المحبة سوف تتطلب عمل

)، ھذا يكون عن كيف 18، 17: 3يوحنا  1الك%م رخيص. ھذه ھي رسالة (     
نعرف ما ھو الحب: "وأّما من كان له معيشة ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه 

  لعمل والحق". فكيف تثبت محبة N فيه؟ يا أو�دي � نحب بالك%م و� باللسان بل با
" أّنه نموذج رائع كشخص لم يتوب مجرد توبة، لكنه تغّير. لقد غّير زكايثبت "     

" بخطاياه فقط، لكن بطريقة جذرية قد غّير أسلوب حياته زكاأعماله. لم يعترف "
  وأجري اص%حات لكل أفعاله الرديئة في الماضي. 

مال اقتصادية خاطئة عديدة. " متوّرط في أعزكاكجابي ضرائب روماني، كان "     
" يسوع" غنيا من خ%ل ظلمه bخرين. ھو أيضا فھم أّن المجئ الي "زكاأصبح "

  يعني نھاية لتكوين ثروة لنفسه ولعدم العدالة ا�جتماعية. 
لو أّن كلمة N صادقة، حينئذ جميعنا الذين نسكن في ظروف متيسرة (تتسم      

". بطريقة أو بأخري، قد استفدنا من زكاي خطية "باليسر والغني)، نكون محبوسين ف
  ظلم اbخرين، سواء كان ھذا الظلم بمعرفتنا أو من غير معرفتنا. 

ھل نستطيع ككنيسة في الغرب أن نتخذ موقفا من ھذا التحدي لكي نسترد      
المحبة؟ اقتراحات عملية لجعل محبتنا فّعالة ونافعة �ولئك الذين يعيشون في جوع 

 دونالدتأليف " –" عصر الجوع فيمسيحيون أغنياء تكون كالتالي: (مأخوذة من "
  ").سيدر
الرخيص وأيضا بواسطة الصوم بانتظام. اخفض ميزانية طعامك بواسطة ا�كل  ����

 ھذا يكون كتابي.
 استطلع أسلوب حياتك الخاص، ليس أسلوب حياة جيرانك. ����
 ضع ميزانية شھرية والتزم بھا. ����
 انظر كم من المال الذي صرفته �جل حالة التسلية ثم اخفضه. ����
 ارفض أن تجاري اbخرين في الموضات. ����
 ث7ثةلتك وحاول أن تعيش عليھا لمدة اكتشف ما ھي الفائدة ا�ضافية لك ولعائ ����

 شھور.
 ناقش كل بنود مصروفاتك. ����
تبّني الناس في منطقة اقامتك الذين يحتاجون مساعدة وكن مشغو� با�ماكن  ����

 الفقيرة التي تعاني من ا�حتياجات.
أو عميقا، لكنه $ يكون اختياريا. اّن حياتنا المملوءة  ربما يكون ھذا جذريا جدا

تتطلب أّننا نحيا حياة أصيلة، غير معّرضة للشبھة وعامرة بالمحبة بالخيرات 
  والشفقة.

   



  ثامنةفصل البوصة ال

  )tentiont( ا�نتباه

  تعاملنا مع الماضي، نحن نحتاجاSن واننا 

  أن نثبّت قلوبنا في حالة من ا�نتباه

  حالة تزكيز للوعي وتفتّح العقل ل�فكار والمقترحات

نحن اbن قريبين الي منتصف الطريق الي قلب ا�رساليات. حتي اbن قد      
واننا قد تعاملنا مع ا�تجاھات التي منعتنا بعيدا عن العقبات البادئة بفاعلية. اbن 

تعاملنا مع كل شيئ يربكنا في غيرتنا لكي نري مجد N، يتم عرضه لغاية أطراف 
" الذي ... احتمل يسوعا�رض، دعونا نثّبت عيوننا علي الذي يكون أمامنا: "

): "... ناظرين الي رئيس ا�يمان ومكّمله يسوع 2، 1: 12الصليب. في (عبرانيين 
الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستھينا بالخزي فجلس عن 

 ."N يمين عرش  

ا�ساس الي ا�رساليات، ا�ساس الي ايماننا، ا�ساس الي المسيحية وا�ساس      
"، لكن يسوعكل الذي نؤمن به ھو النقطة المحورية لكل اعترافاتنا: ليس فقط " الي

". لكن احترسوا! فاّن ا�نتباه سوف يتطلب المثابرة. اّنه ماراثون يسوع مصلوبا"
  وليس وثبة.    

" قد شارك بأّنه كيف زار سيدة في قرية بعيدة. بعد أن اريتريا" من "ونچالقس "     
نة قد طردت من بيتھا وعائلتھا قد اعتبرتھا كأّنھا ميتة. كانت أصبحت مسيحية مؤم

مجبرة أن تذھب الي موقع مباني بعيد وتسكن في أحد المنازل الفارغة. لم يكن لديھا 
أي شيئ ا�ّ جزءا من سجادة قديمة علي ا�رض. � ممتلكات، � أصدقاء  و� 

ام الصيف كانت ساخنة راحة. في أيام الشتاء المتجمدة، قد عاشت بصعوبة، وأي
  بطريقة � يمكن احتمالھا.

"، كان السؤال واضحا: "ھل أنت حزينة انك قبلت ونچعندما قابلھا القس "     
المسيح؟". كان الجواب أكثر وضوحا: "أنا غير حزينة �نني أنظر وراء ا�فق، أنا 

."N أنظر نحو ا�بدية مع  

"ا�نتباه المتركز ھو مجموعة وحدات " ذات مرة أّن: يمس آرثر رايچقال "     
  القوة علي نقطة مختارة من الھدف".



  ): "أيھا اbب مّجد اسمك، فجاء28: 12في (يوحنا      

  صوت من السماء مّجدت وأمّجد أيضا".

": "لماذا يكون ضروريا أن نكون ون بييرچاسمحوا لي أن أكّرر كلمات "     
 N ؟ �ّن كثير من الناس يكونوا راغبين مركزe لھي�مذھولين من التركيز ا
ماداموا يشعرون أّن N ھو مركز ا�نسان". اّنه خطر محّدق. نحن ربما نفكر أّننا 

  . مركزين حياتنا علي N، بينما نحن في الحقيقة نجعله وسيلة الي التقدير للذات

نحن نأمل أن نجذب العالم برسالة من الثروة والرخاء، بينما � يعدنا الكتاب      
المقدس في أي مكان بأي من ھذه الرذائل. كنز الخ%ص � يمكن اط%قا أن يكون 
بّراقا بواسطة وعد بالثروات، الراحة أو الرخاء. ھذا ھو كاسر ل%نتباه. نحن نحتاج 

رؤية  20/20نحن نحتاج أن كون لدينا ."المسيح المصلوب"أن نثّبت عيوننا علي 
  بانتباھنا المّركز بصفة فريدة علي الصليب وليس بعيدا عن الصليب.

  ا�نتباه يسبب عجزا للضجة 

" ھذا ا�نذار بطرسانتباھنا يكون مطلوبا أكثر اbن من أي وقت سابق. كتب "     
"ھذه أكتبھا اbن اليكم برسالة ثانية ) قائ%: 1: 3بطرس  2الي تابعي المسيح في (

  أيھا ا�حباء فيھا أنھض بالتذكرة ذھنكم النقي".

التحدي في كوننا مواجھين باختيارات متعددة ھو أّنه يمسك أذھاننا في حالة من      
 ثرثرة داخليةا�نتباه غير المتحّير. رجع أحد ا�شخاص ذات مرة الي ھذا كأّنه "

  " للعالم.  ة الخارجية الزائدةالضج" للنفس، و"مستمرة

كمؤمنين نحن نواجه باختيارات اّما سوف تجذب انتباھنا الي N، الي العالم أو      
.e الي نفوسنا. ھذا سوف يشبع حياة الص%ة، حياة عبادتنا وفي النھاية فھمنا  

ه اّن خ%صنا الجوھري ھو الي مجده الخاص. ھو ملتزم أن يكون N قبل كون     
  . مجد ] –أي شيئ. دعونا نختار ونعلن بجشاعة وبملء القوة الذي يحبه N أكثر 

لو أّننا نعلم ھذا، لو أّننا نؤمن بھذا ولو أّننا نعترف بھذا، حينئذ دعونا نفھم أّن      
  انتباھنا، اختياراتنا وأولوياتنا سوف تعكس في النھاية ھذه الحقيقة في حياتنا.

تعدد ا�ختيار، سوف نملك حرية أن نختار الذي نريده لكي نفعله، في مجتمع م     
متي نريد أن نفعله وكيف نريد أن فعله، فاّن الحاجة الي اتجاه عقلي فريد تصبح 

  موضوع حياة أوموت.

انتباھنا في النھاية 
 سيحّدد ھدفنا.



اّنه يظل مفتاحا في أي خدمة، مؤسسة أو حتي عمل تجاري أّن التركيز وا�نتباه      
  القيم الجوھرية للشركة في كل ا�وقات. لكل ا�نشطة تكون منحازة مع

في ا�رساليات توجد احتياجات لتكون منتقاه بدقة لما تكون القيم الجوھرية      
  وكيف نعكس ھذا في عالم يموت.  للملكوت

  � شيئ علي ا�رض يستحق انتباھنا أكثر      

  من أساس ملكوت السماوات. ھذه ھي ا�رساليات. 

  ظلّوا مركّزين.

  

  القيم الجوھرية في الملكوت

: 89". ھذه تكون الكلمات في (مزمور عرش النعمةالحق والعدل ھما أساس "     
): "الحق والعدل قاعدة كرسيك. الرحمة وا�مانة تتقدمان أمام وجھك". تماما 14

ب والضباب حوله. العدل والحق قاعدة كرسيه". ): "السحا2: 97مثل (مزمور 
توجد دعوة عميقة وواضحة في الكتاب المقدس أّن ھذه القيم ا�خ%قية ا�ثنين تكون 
غير قابلة للجدل في حياة تابع المسيح. ھذه يجب ان تكون القيم الجوھرية لكل 

  كنيسة، لكل خدمة ولكل مؤمن.

): 24 – 21: 5ين من N. في (عاموس بدونھا نكون مدانين بأن نكون مكروھ     
"بغضت كرھت أعيادكم ولست أتلّذذ باعتكافاتكم. اني اذا قدمتم لي محرقاتكم 
وتقدماتكم � أرتضي وذبائح الس%مة من مسّمناتكم � ألتفت اليھا. ابعد عني ضجة 

  أغانيك ونغمة ربابك � أسمع وليجري الحق كالمياه والبر كنھر دائم". 

" عندما ينقل رسالة عاموسذا الصوت مزعج وجاف؟ استمع جيدا الي "ھل ھ     
  N الي أمة أھملت ھذه القيم الجوھرية.

ھذه تكون عواطف قوية جدا من N المحب: يبغض، يكره، وضجة غير مقبولة      
� يلتفت اليھا. حينما نرّكز انتباھنا علي أي شيئ ا�ّ قصدنا الحق والعدل، فاّن 

.N يلتف اليھا �مشروعاتنا تكون غير مقبولة و  

يجب أن تصبح القيم الجوھرية لملكوت N تكون شاملة لكل الفضائل التي      
طموح وملكية لكل مؤمن. بدون ھاتين الصفتين � تتجرأ أن تسّمي نفسك مؤمنا. ھذا 
في الحقيقة يصبح خط القياس والخط العمودي الذي بواسطته نكون مقاسين في يوم 

� شيئ علي 
اZرض يستحق 
انتباھنا أكثر من 
أساس ملكوت 

 السماوات.



) "وأجعل الحق خيطا والعدل مطمارا فيخطف البرد ملجأ 17: 28الحساب. (اشعياء 
  ". الكذب ويجرف الماء الستارة

لكن ما ھو الفرق بين العدل والحق وكيف ينطبق ھذا علي ا�رساليات والرحلة      
  التي قد باشرنا الذھاب فيھا؟

  الحق  العدل
 . الشيئ الجيدفي مصطلح بسيط العدل ھو عمل  •
 أمام ا�نسان. ا+خ7قيھو مفھوم الصواب  العدل •
) "�ني 8: 61(اشعياء  .ا+خ7قمبني علي علم  •

  ."محب العدل مبغض المختلس بالظلم أنا الرب
) "� تحّرف 6: 23. (خروج القانونمبني علي  •

حق فقيرك في دعواه. ابتعد عن ك%م الكذب و� 
 تقتل البرئ والبار".

) "قد 12: 140. (مزمور العدالةمبني علي  •
علمت أّن الرب يجري حكما للمساكين وحقا 

 للبائسين".
) "� 15: 19. (�ويين المساواةمبني علي  •

ترتكبوا جورا في القضاء � تأخذوا بوجه مسكين 
 و� تحترم وجه كبير بالعدل تحكم لقريبك".

) "�ّنه � 11: 15. (تثنية عمل الخيرمبني علي  •
تفقد الفقراء من ا�رض لذلك أنا أوصيك قائ% 

 افتح يدك �خيك المسكين والفقير في أرضك".
وا ) "اقض3: 82. (مزمور الرحمةمبني علي  •

 للذليل ولليتيم انصفوا المسكين والبائس".
) "فيجيب الملك 40: 25. (متي الكرممبني علي  •

ويقول لھم الحق أقول لكم بما اّنكم فعلتموه بأحد 
 اخوتي ھؤ�ء ا�صاغر فبي فعلتم".

) "ھكذا قال 9: 7. (زكريا ا$حسانمبني علي  •
رب الجنود قائ% اقضوا قضاء واعملوا احسانا 

  انسان مع أخيه". ورحمة كل 

 .الشيئ ا$لھيفي مصطلح بسيط الحق ھو عمل  •
 أمام N. الروحيھو مفھوم الصواب  الحق •
) 25: 22صموئيل  2. (القداسةعلي  مبني •

"فيرد الرب علّي كبّري وكطھارتي أمام عينيه". 
) "�ّنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا 19: 6(رومية 

أعضاءكم عبيدا للنجاسة وا�ثم ھكذا اbن قدموا 
  للبر للقداسة".

) "ألستم 16: 6. (رومية الطاعةمبني علي  •
تعلمون �ّن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة 
أنتم عبيد للذي تطيعونه اّما للخطية للموت أو 

 للطاعة للبر".
) "اطلبوا 3: 2. (صفنيا التواضعمبني علي  •

الرب يا جميع بائسي ا�رض الذين فعلوا حكمة. 
طلبوا البر اطلبوا التواضع لعلّكم تسترون في ا

 يوم سخط الرب".
) "�ّن فيه 17: 1. (رومية ا$يمانمبني علي  •

معلن بر N بايمان �يمان كما ھو مكتوب أّما 
  البر فبا�يمان يحيا".

  

  الحق  العدل
 .]الي  ا$نسانكيف ننوب عن  •
 .ا$جتماعيةھو الفضيلة ا�ولي للحياة  العدل •
  بسبب خ%صنا بواسطة الصليب. نفعل العدلنحن  •

 .ا$نسانالي  ]كيف ننوب عن  •
 .الروحيةھو الفضيلة ا�ولي للحياة  الحق •
  بسبب خ%صنا بواسطة الصليب. أبرارنحن  •



  كHھما يكونان مطلوبين وسوف نكون محكومين بواسطة كليھما

  الحق  العدل
عدلنا نحو بواسطة  أفقياسوف نكون محكومين  •

 .صديقنا ا$نسان
 العمل: ا$نسانأما  ا+خ7قيمفھوم الصواب  •

  .الجيد

بّرنا نحو بواسطة  عمودياسوف نكون محكومين  •
[. 

  . العمل ا$لھي: ]أمام  الروحيمفھوم الصواب  •

  

  القيم الجوھرية في ا�رساليات

بمجرد أّننا قد استوعبنا عمق الذي يكونه الملكوت كله، لقد حان الوقت أن ندرك      
واجباتنا كسفراء عن ھذا الملكوت. ا�رتباط بين الحق، الرخاء، وا�ھتمام بالفقراء 

  والھالكين ھي كلھا نتعلّمھا في الكتاب المقدس ويجب أن تستأسر انتباھنا.

  تباھنا، فاّن أھدافنا � يمكن ا�ّ أن تشمل ا�رساليات.بمجرد أّن ھذا قد انتزع ان     

الذي يخاف  –) يقول: "رغد وغني في بيته وبّره قائم الي ا�بد" 3: 112(مزمور  ����
 الرب.

 ): "سعيد ھو الرجل الذي يترأف ويقرض".5: 112(مزمور  ����
 ): "فّرق أعطي المساكين بّره قائم الي ا�بد".9: 112(مزمور  ����

  ) بصفة خاصة له آيات ذو مغزي في ھذا الشأن:الا+مثسفر (     

 ): "بركات علي رأس الصّديق أمام ا�شرار فيغشاه ظلم".6: 10(أمثال  ����
 ): "في بيت الصّديق كنز عظيم وفي دخل ا�شرار كدر".6: 15(أمثال  ����
 ): "القليل مع العدل خير من دخل جزيل بحق".8: 16أمثال  ����
 يعير خالقه الفرحان ببلية � تبرأ".): "المستھزئ بالفقير 5: 17(أمثال  ����
 ): "من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه".17: 19(أمثال  ����
 ): "اليوم كله يشتھي شھوة أّما الصّديق فيعطي و� يمسك".26: 21(أمثال  ����
 ): "الصالح العين ھو يبارك �ّنه يعطي من خبزه للفقير". 9: 22(أمثال  ����

  تعاليم كثيرة في ھذا الشأن قد غمرت كنائسنا      

  الغربية، بينما نحن نحاول أن نبّرر غنانا واحتياجاتنا

  للمزيد من الغني.

  " أصبحت عبارة شعبية في نوّسع أراضيناأن "     

انّھا تكون ھرطقة 
أن نعزّز ونشّجع 

الرخاء بدون شموله 
للحق واھتمام 
 كتابي بالفقراء.



" تعني شيئا واحدا: توسيع ا+رضللكنيسة المضطھدة. "المجتمعات الغربية بالنسبة 
  مقاومة أكثر، ربما حتي حبس جمھور في زنزانة السجن.

رجل ا�حزان الذي لم يكن له  –" يسوع المسيحككنيسة لدينا نموذج رائع: "     
لكي نبّرر ثرواتنا التي في النھاية  كلمتهمكان لكي يسند رأسه. مع ھذا فنحن نستخدم 

  لي الظلم وھوة أعظم بين الفقراء وا�غنياء. تؤدي ا

  لذلك، فتجسيد ھذه الصفات ببساطة تأخذ شك% في أعمال المحبة والقداسة.     

): "الديانة الطاھرة النقية عند N اbب ھي ھذه: افتقاد اليتامي 27: 1في (يعقوب  ����
 وا�رامل في ضيقتھم وحفظ ا�نسان نفسه ب% دنس من العالم".

): "فيجيب الملك ويقول لھم: الحق أقول لكم بما أّنكم فعلتموه بأحد 40: 25(متي في  ����
 اخوتي ھؤ�ء ا�صاغر فبي فعلتم".

): "�ّنه � تفقد الفقراء من ا�رض لذلك أنا أوصيك قائ%: افتح 11: 15في (تثنية  ����
   يدك �خيك المسكين والفقير في أرضك".

  ": معمدانيوحنا الوالكلمات الشھيرة لـ "     

): "وسأله الجموع قائلين فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لھم: من له 11، 10: 3 لوقا( ����
 ثوبان فليعط من ليس له ومن له طعام فليفعل ھكذا". 

سوف � يكون في ا�رساليات حيث � توجد أعمال محبة، � عدل و� حق.      
  كيف يجب أن نتعامل مع الناس المفروض أن يكونوا مركز تركيزنا؟

  في الحياة المسيحية: اّما نعطي حياة أو      

  نجفف حياة. � يوجد تبادل محايد. نحن اّما 

  أو �جل نستخدم ثرواتنا �جل أھداف الملكوت

 نفوسنا.

  

آه! لعل ] يرحمنا. لعّلنا كمسيحيين نطمح أن نكون معروفين كأناس مركّزين علي 
  العدل والبر.

   

في الحياة المسيحية: اّما 
نعطي حياة أو نجفف 
حياة. � يوجد تبادل 

محايد. نحن اّما نستخدم 
ھداف أثرواتنا Zجل 

 نفوسنا.الملكوت أو Zجل 



  تاسعةفصل البوصة ال

  )spiration( الطموح

  ض معين سوف تخلق الطموح ا�لھياZذھان المخصصة لغر

  تسعي لكي تحقق أو تنجز ھدف خاص

  فقط عندما نركز تركيز عق%ني فريد علي العدل

  والحق، نستطيع أن نطمح أن نري N ممجدا.

  

 500الي  400، تتكون عصابة اجرامية من م1999ديسمبر عام  15في      
". أحد اكرتاچ" في ضواحي مدينة "مدرسة دولوس ل7نجيلشخص، قد ھاجموا "

سوداني وھم أكبر  مليون 30ا�ھداف ا�ساسية لمدرسة ا�نجيل ھذه ھو أن تكرز لـ 
  ".اڤاچمجموعة من الناس الغير مبّشرين في العالم، الذين يعيشون في غرب "

آخرين  44" و ساريمانء الھجوم، قد مات طالب لدراسة ال%ھوت يدعي "أثنا     
من المباني قد تم تدميرھا. كانت ھناك أيضا  %80قد أصيبوا بجروح. تقريبا 

  " لخدمة جامعية.اڤاچ"، الذي كان في طريقه الي وسط "ساريمانصحبة يقودھا "

لب شاب يدرس في مدرسة "، وھو طادومينجسكان لنا ا�متياز المبھج لمقابلة "     
  " باختباره في ذلك المساء المشؤوم.     دومينجسا�نجيل. قد شارك "

لقد كنت نائما في الفراش، لذلك لم أعرف ما الذي كان يحدث. فجأة، أيقظني      
صديق وصاح أّننا كّنا نھاجم. كان المبني فع% يحترق ولم أعرف أين أجري. لقد 

  باب الرئيسي، لكنت قد قتلت.عرفت أنني لو جريت الي ال

لقد جريت الي خلف الحرم الجامعي، حيث عاش صديقي، وصليت: "يا سيد لو      
أموت، فاّني أعرف أني سأذھب الي السماء". فجأة، وصلت الجموع وصاحوا لكي 

  يقتلوني. لقد فكرت في الموت والذھاب الي السماء. 

قد أمسكوا بي ووضعوا عصابة علي عيناي وأحضروني الي مكان مظلم      
شخص، وقد علمت أّنه من المستحيل أن أدافع عن  30وفتحوا عيناي. ھم كانوا نحو 

  نفسي. لقد قال لي الرب: "� تخف، سوف أكون معك".

طموحاتنا في نھاية اZمر سوف 
تحدد اتجاھنا، تصرفاتنا وحتي 

 تكريسنا الكامل.



لقد ضربوني بعصا كبيرة حتي فقدت الوعي. وقد شعرت أّن روحي تفارق      
أشخاص في ثياب �معة واقفين أمامي. قال روحي: "ھؤ�ء  5ورأيت  جسدي،

  م%ئكة سوف يأخذوني الي البيت". 

من خ%ل تتابع لhحداث، تم احضاري الي مكان حيث كان الناس يرنمون      
ويعبدون N. حينئذ تم احضاري الي حجرة التي عرفت أّنھا حجرة الدينونة. لقد 

أغلقت عيناي وانحنيت. قد اختفي النور، وقال صوت: رأيت نورا �معا جدا، ف
"وقتك لم يأتي بعد. اّنه الوقت لكي تعود!". لقد كان رج% علي حصان أبيض! الرجل 

  والحصان فجأة أصبحوا أنوار �معة واختفوا.

لقد استعدت الوعي وتحققت أين كنت. حاولت أن أنظر الي ساعتي ، لكني      
روحة جرحا عميقا. وجدت كمية كبيرة من مادة سائلة اكتشفت أن رقبتي كانت مج

" علي دومينجسقد أّكد ا�طباء أّنه كان يوجد أيضا سائل من مخ " –علي جسمي 
ورأيت كل الدم. صليت لكي يرسل الرب شخصا ما لكي يأخذني الي  –قميصه 

المستشفي. شكرت الرب أني قد أضطھدت من أجل ا�نجيل، ومن خ%ل ھذا 
استطعت أن أقابله. لقد اكتشفت مؤخرا أّن العصابة ا�جرامية حاولت أن ا�ضطھاد، 

" بواسطة وضع شعره علي النار، لكن بسبب كل الدم، لم ينجحوا دومينجستحرق "
  في ذلك. 

بعد أن صليت، جاء رجل الّي لكي يساعدني، لكني لم أستطع أن أتكلم. عندما      
جثة؟". أخذوني الي المستشفي. كانت وصل البوليس، سألوني: "أين وجدت ھذه ال

ساعات. حاولت أن أفتح عينّي و�  بأربعصباحا بعد أن ھاجموني  الثالثةالساعة 
أزال أري الم%ئكة حولي. عندما وصلت الي المستشفي، كان ھناك القسيس، وقد 

  أيام. 3صلي من أجلي عندما أخذت الي وحدة العناية المركّزة. مكثت ھناك لمدة 

ل ا�طباء أني سأكون مشلو�، لو كنت علي قيد الحياة. لكن اbن أنا علي قيد قا     
  الحياة، وكما تروني أّني غير مشلول.

بناءا علي ھذه الشھادة، نظرنا اليه، وسألنا السؤال الواضح: "ماذا اbن؟ أّنھم      
سوف يرجعون لكي يتمموا العمل ويقتلوك؟ ماذا تريد أن تفعل بحياتك يا 

  "؟".ينجسدوم"

  . "يسوع"، أنا فقط أريد أن أخدم "يسوعأنا فقط أريد أن أخدم "     

واحدة من أعظم المخاطر في ا�رساليات اليوم ھي تحقيق الطموحات الدنيوية      
للحصول علي أھداف روحية. نحن نخلط ا�ح%م الروحية مع العظمة الروحية. نحن 



من الرب، وحينئذ نكون متحركين نكون مخدوعين بسھولة بالحصول علي رؤية 
  ". أم يعقوب ويوحنابواسطة الذات تماما مثل ما كانت "

  " اbتي بشأن الطموح: فرانسيس فرانجيبانكتب "     

" أن يجّھز ت%ميذه للصعوبات التي يسوع)، سعي "19 – 17: 20في (متي      
ء الكھنة والكتبة انتظرتھم. لقد حّذرھم أّن وقتا كان قادما حيث يسلّم الي رؤسا

  ويسلّمونه الي ا�مم لكي يھزأوا به ويجلدوه ويصلبوه �جل الفداء.

" مع ابنيھا وسجدت وطلبت منه شيئا أم ابني زبدي)، تقّدمت اليه "21في عدد (     
فقال لھا: "ماذا تريدين؟ فقالت له: أن يجلس ابناي ھذان واحد عن يمينك واbخر عن 

" تحقيق طموحات عائلتھا. لقد كانت يسوعطلبت من " اليسار في ملكوتك". انھا
" يفّكر في الجلد والتھزئة والموت. ھي يسوعتفّكر في الترقية والمركز، بينما كان "

  " عن الصليب. المسيحكانت تتطلع الي التاج، بينما تكلّم "

" وقال: "لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان أن يسوع)، فأجاب "22في عدد (     
تشربا الكأس الذي سوف أشربھا أنا؟ وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بھا أنا؟ 
قا� له: نستطيع". في الحقيقة لم يكن لديھم أي فكرة عن الثمن الذي كان مفروض أن 

  يدفع.

)، فقال لھما: "أّما الكأس فتشربانھا وبالصبغة التي أصطبغ بھا أنا 23في عدد (     
عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه ا�ّ للذين أعّد تصطبغان، وأّما الجلوس 

  لھم من أبي". لقد كان فقط الكبرياء، الجھل والطموح يتحدثون.

" يخبرھم: يسوعاسمعوا ھذا أنتم الذين ترغبون في انجاز روحي حقيقي. كان "     
 "أنا � أستطيع أن أحقق طموحاتكم. أنا أستطيع فقط أن أوضح لكم كيف تموتون".

" عناصر تلك الكأس، مرة أخري ذابحا التنين (تنين الطموح)، قائ% يسوعيصف "
): "ومن أراد أن يكون فيكم أو� فليكن لكم عبدا، كما أّن ابن 28، 27في عددي (

  ا�نسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين".     

في الكلمات التي يستخدمھا لكي  "، فليتنا نفكرالمسيحلو نريد أن نتقدم مع "     
" لم يسوع". �حظ أّن "عبدا ... يخدم ... فديةيصف باب الطريق الي السلطة "

يشير الي المكافآت التي تكون كثيرة. اّنه وّضح لھم الطريق الي قوة القيامة الحقيقية. 
" من أجل عائلتك، كنيستك أو مدينتك. ضع نفسك في الص%ة، كفديةاعطي نفسك "

  وم وا�يمان �جل اbخرين. ھذه ھي الكأس التي تؤدي الي ا�نجاز الروحي.الص



في ا�رساليات، سوف يضع ھذا ا�تجاه أساسا لكل شيئ نفعله. نحن لسنا      
مدعوين لكي نكون ناجحين، نحن مدعوين لكي نكون مخلّصين. في الحقيقة، � يجب 

لكن أن نسلك حسب الدعوة التي أن يكون طموحنا أن نحقق أشياء عظيمة لكنيستنا، 
  بھا دعينا.

  دعونا نبدأ من أول البداية

" ا�رض، كانت ھناك اشارة واضحة للذي توقعه من الذين المسيحعندما ترك "     
): "لكنكم ستنالون قوة متي حل الروح القدس 8: 1مكثوا خلفه. في (أعمال الرسل 

ودية والسامرة والي أقصي عليكم وتكونون لي شھودا في أورشليم وفي كل اليھ
  ا�رض". في ھذا النص، ھو يعطينا وعدا وتعليمات.

بخصوص ھذا النص وحده، أنا قد سمعت عظات � حصر لھا وفي كل مرة      
  التأكيد علي شيئ ما آخر.

". الحقيقة أّننا كلنا نكون و"، يكون التأكيد دائما علي حرف "واعظ ارساليةمن "     
مدعوين أ�ّ نشھد في أورشليم أو اليھودية أو السامرة أو في أقاصي ا�رض، لكننا 
مدعوين لكي نشھد ھنا وھناك. نحن كلنا كّنا و� زلنا مواجھين بھذه الحقيقة في وقت 

  أو آخر. 

. كلمة "شھادةمن وجھة نظر كنيسة مضطھدة، يكون التأكيد دائما علي كلمة "     
" في ا�غريقية تعني في الواقع يستشھد، ونحن في الواقع مدعوين الي شھادة"

ا�ستشھاد. عندما نشھد، فاننا سوف نواجه ا�ضطھاد، وعندما نواجه ا�ضطھاد، 
  فاننا سوف نشھد.

حينئذ، فمن الواضح أّن ھذا النص الكتابي مستخدم بكل قوة أثناء يوم الخمسين      
القدس، وكيف نكون مجّھزين لكي نذھب الي العالم ونصنع فرقا. كوعد من الروح 

  من خائنين مملوءين بالخوف الي شھداء جسورين. 

اكتشاف كيف أعطي الوعد "ويكونون لي شھودا في أقاصي ا�رض"، كيف      
)، استلم 8: 1حدث ھذا في آخر ا�مر؟ بسبب ا�ضطھاد. في (أعمال الرسل 

وف يستلمون الروح القدس ويصلوا الي أقاصي ا�رض. في الت%ميذ الوعد بأّنھم س
اصحاحات التالية، يبدو أن يكون تأخير  للستة)، يتحقق الوعد. لكن 2(أعمال الرسل 

، 6، 5، 4، 3" في (أعمال الرسل أورشليمفي تنفيذ التعليمات. يشھد الت%ميذ في "
وم اضطھاد عظيم ): "وحدث في ذلك الي8)، حتي يتدخل الرب في (أعمال الرسل 7

علي الكنيسة التي في أورشليم فتشتت الجميع في كور اليھودية والسامرة". وفي عدد 



): "وأّما شاول فكان يسطو علي الكنيسة وھو يدخل البيوت ويجر رجا� ونساءا 4(
ويسلّمھم الي السجن". اذا لم يكن التدخل ا�لھي ل%ضطھاد، فاّن ا�نجيل من المحتل 

  " فقط. أورشليما في "أن يكون موجود

علي العموم، �جل الغرض من ھذا الفصل، أود أن أرّكز علي كلمتين أخرتين      
  شھودا".  لي تكونواموضوعتين، واحدة تلي ا�خري: "سوف 

 نكوننحن سوف نستلم الروح القدس ونكون شھودا له. نحن كلنا مدعوين أن      
شھودا. كما قال أحد ا�شخاص ذات مرة: "نحن كائنات بشرية، ليس نشاطات 

  اجتماعية".

. نحن غير مدعوين أن نشارك في الشھادة، لكن لكي نكوننحن مدعوين أن      
نكون شھادة. من خ%ل حياتنا ومن خ%ل سلوكنا، سوف نكون في النھاية شھادة 
للمسيح المقام من ا�موات. سواء نريد أم � نريد، سواء نؤمن بھذا أم �، وسواء 

  نفعل ھذا بنقاء أو بضعف. � يوجد شيئا بين ا�ثنين. 

  .لهالثاني ھنا أّننا مدعوين لكي نكون شھودا التأكيد      

  )، يقول "بولس": 10: 4في (أفسس      

  "فأطلب اليكم أنا ا�سير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بھا".     

". أ�ّ نكون ناجحين، لكن أن نكون مخلصين �نه ا$ستحقاقطموح واحد فقط "     
ر الشھادة له. ليس المقدرة، لكن ا�تاحة. ليس القوة، لكن قد تم اختيارنا لنقوم بدو

الضعف. ليست المؤھ%ت، لكن آ�م المسيح. اّن طموحات أي مرسل تكون موصوفة 
  علي أفضل درجة في ھذا العدد.

" ھناك. بعد ھذه التعليمات، يأتي التدريب. كيف بولسعلي العموم، � يقف "     
نجّھز أنفسنا كمرسلين لكي نسلك بفاعلية حسب نحصل علي تحقيق طموحاتنا؟ كيف 

  الدعوة التي دعينا بھا؟

"، تأليف العشر خطوات، الحلم للنجاحمأخوذة من " –" كتاب النجاححسب "     
  فاّن التعليمات من المحتمل أن يتم قراءتھا كالتالي: –" دبورة نلسون"

 ): اطلق شجاعتك.1خطوة ( ����
 ): ناضل لبلوغ رغباتك.2خطوة ( ����
 ): اطلق العنان لخيالك.3خطوة ( ����

يصبح ھذا أعظم 
طموحاتنا، أن نكون 

 .لهشھودا 



". ھو ببساطة يأخذ حكمة العالم ا$ستحقاق" عن "بولسليس في كتاب "     
ويدمرھا في جملة واحدة. انھا ليست كوننا شجعان، انھا ليست الحلم ا�مريكي، انھا 

  ليست عمل شاق وتعليم.

  " النقطة الجوھرية للتلمذة. بولسيقدم لنا "     

)، يقول بولس الرسول: "بكل تواضع ووداعة وطول أناة 3، 2: 4في (أفسس      
محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتھدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط 

  الس%م".

 اجعل ھذا الطموح خطوتك التالية في ا�رساليات.      

  كن متواضعا بصفة كاملة

" الرجبيكابتن " –" ون سميثچكيف تود أن تصف التواضع؟ لقد وصف "     
) كاbتي: "� تدع م2007التواضع (بعد الفوز بكأس العالم عام  –الجنوب أفريقي 

  غرورك يسيطر علي أعمالك، تّذكر من أين تجئ".  

ھذه ھي نصيحة جيدة، لكن ليست جيدة بدرجة كافية. التواضع ھو مفھوم      
  روحي، ليس اتجاه عالمي.

): "فليكن فيكم ھذا الفكر الذي 8 – 5: 2" التواضع في (فيلبي بولسيصف "     
في المسيح يسوع أيضا الذي اذ كان في صورة N لم يحسب خلسة أن يكون معاد� 

انسان e لكنه أخلي نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الھيئة ك
  وضع نفسه وأطاع حتي الموت موت الصليب".

  يجب أن تكون طموحاتنا واتجاھاتنا مبنية علي   

  طبيعة ووضع المسيح، الذي أصبح عبدا بواسطة 

  وضع نفسه حتي الموت.

يتخذ التواضع شك% أو صورة من خ%ل مركز عبد وطاعة حتي الموت. ھذه      
ھي رؤية تماما وأساس لفھم أّن التواضع ھو ليس شيئا ما نحن اخترنا أن نفعله، لكنه 

  شيئا ما نحن نختاره لكي نصير متواضعين. انه موقف.

ن مزيف. يأخذنا اتجاه يمكن أن يكون مزيف، لكنه موقف � يمكن اط%قا أن يكو     
الواضع داخل وضع ملكوت N، ھذا الوضع يكشف ع%قتنا مع N، وليس مركزا 

  في الخدمة باتجاه نظھر به أمام الناس.

يجب أن تكون 
واتجاھاتنا طموحاتنا 

مبنية علي طبيعة 
 ووضع المسيح.



  ھذا أيضا يفھم ضمنا أّن واحدا من الطرق   

  نستطيع أن نجريھا ھي منا�كثر تفاھة التي 

  خ%ل اتجاه السيطرة.

مرة أخري نحن نأتي الي نفس القاعدة: أّنه بدون التنازل، يكون من المستحيل      
  أن تكون تابعا للمسيح.

  الطموح الثاني: يواجھنا تحديا بأن نحيا حياة الحلم والوداعة

الكلمة المستخدمة . وھي (Paros)الكلمة اليونانية المستخدمة ھنا ھي كلمة      
لحيوان يتم ترويضه ووضعه تحت السيطرة. الوداعة ھي الوصف المسيحي لشخص 
يضع غرائزه وشھواته تحت سيطرة سيده. � يرجع ھذا بأي طريقة الي تحكم الذات، 
بل الي N المتحكم في الحياة. اّن ھذا مرة أخري يردد صوت التنازل والبتر. الموت 

  لروحي عن الطبيعة العتيقة والو�دة الثانية بالروح والحق.عن النفس. ا�نتحار ا

)، نحن نقرأ عن كل البركات المخصصة الي أولئك الذين 5: 5في (متي      
  " ھذه اbية كاbتي: متي ھنرييطمحون أن يكونوا ودعاء. يصف "

 "طوبي للودعاء". الودعاء ھم أولئك الذين بھدوء يخضعون أنفسھم e، لكلمته     
ولعصاه، الذين يتبعون اتجاھاته وتوجيھاته ويطيعون خططه ويكونون حلماء نحو 

): "ذّكرھم أن يخضعوا للرياسات 2، 1: 3كما يقول في (تيطس  –كل الناس 
والس%طين ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح و� يطعنوا في أحد ويكونوا غير 

ن يستطيعوا تحمل ا�ثارة لجميع الناس". والذي وداعةمظھرين كل  حلماءمخاصمين 
بدون أن يكونوا مثارين بھا، ويكونوا صامتين أو يعودوا الي الرد الناعم، والذين 
يستطيعوا أن يظھروا عدم رضاھم عندما تكون الفرصة مناسبة لذلك، الذين 
يستطيعوا أن يكونوا باردين عندما يكون اbخرين حارين، وفي صبرھم يحتفظوا 

دما نادرا يستطيعوا أن يحتفظوا بالتحكم في أي شيئ آخر. ھم بالتحكم في نفوسھم عن
يكونوا الودعاء، الذين يكونوا نادرا وبصعوبة مثارين، لكن بسرعة وبسھولة 

اھانة أكثر من أن ينتقموا عن اھانة  20مسالمين، الذين يفّضلوا أن يغفروا عن 
  ، ويمتلكون الحكم علي أرواحھم.  واحدة

يستمر في طلبه أن نطمح �جل شيئ ما  –العظيم نفسه  المضطھد –" بولس"     
أعظم من القوة، أعظم من السيطرة وأعظم من حياة مجيدة من الشھرة والحظ 

): "أطلب اليكم بوداعة المسيح 1: 10كورنثوس  2" في (بولسالسعيد. يقول "
  يكم". الذي في الحضرة ذليل بينكم وأّما في الغيبة فمتجاسر عل بولسوحلمه أنا نفسي 

السيطرة تلغي طبيعة 
المسيح، تلغي الشھادة 
للمسيح وتلغي الحياة 

 في المسيح.



  بدون ھاتين الصفتين المميزتين،     

  تصبح ا�رساليات مجرد نشاط آخر 

  سوف يقود الي غرض ب% ثمر.     

  وحينئذ، يجئ الطموح الثالث.      

  واحتمال اZذيالطموح الثالث: الصبر 

يرجع ھذا الطموح الي قرار غير أناني وصبور وغافر. ھذا من المحتمل ان      
يكون واحدا من أقل الطموحات المرئية في ا�رساليات اليوم. نحن نريده كله ونحن 

  نريده اbن. لقد أصبح الصبر ح% سريعا وليس بندا للمثابرة.

" بولس"بصبركم اقتنوا أنفسكم". فلقد اختبر "): 19: 21" في (لوقا يسوعقال "     
ھذا. بواسطة ضربات � حصر لھا، مقاومة، واضطھاد ذو معاناة. فاستطاع أن 
يقول: "اذا يا اخوتي كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل 

  حين عالمين أّن تعبكم ليس باط% في الرب".

الي اضطھاده وندب جروحه كبرھان " بولس"، يشير "غ7طيةالي كنيسة "     
): "في ما بعد � يجلب أحد علّي 17: 6للمسيحية التي اعتنقھا. وقال في (غ%طية 
  ".يسوعأتعابا �ّني حامل في جسدي سمات الرب 

)، ھو يتوسع بخصوص كيف أّنه حصل علي 25 – 23: 11كورنثوس  2في (     
تل العقل وأنا أفضل في ا�تعاب أكثر ھذه الندبات (آثار الجروح)، فيقول: "أقول كمخ

في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة من اليھود خمس 
مّرات قبلت أربعين جلدة ا�ّ واحدة ث%ث مّرات ضربت بالعصي مّرة واحدة رجمت 

  ث%ث مّرات انكسرت بي السفينة لي% ونھارا قضيت في العمق".

عصا وربط بنوع ما من ا�وتاد لدرجة أّنه لم يقدر أن " بالبولسلقد ضرب "     
" بولسيجري أو يسقط. ثم يأخذ شخص متدّرب في الجلد سوطا ويضرب ظھر "

جلدة بالسياط. فتبدأ البشرة أو الجلد أن تتكّسر وتتمّزع. في النھاية، تصبح أجزاء  39
يكون "، وسوف تكون الجروح غير نظيفة. سوف يليچالـ" مثل "بولسمن ظھر "

الجلد ممّزقا لدرجة أّن الشفاء سوف يكون بطيئا وربما يكون معّقدا بواسطة ا�صابة 
" وضع قميص أو بولسبالعدوي. ربما يستغرق ا�مر شھورا قبل أن يستطيع "

  قماش علي ظھره مرة أخري. 

في الواقع، لو أّن التواضع 
ھو موقف تلميذ المسيح، 

نئذ تكون الوداعة ھي يح
 التلميذ. فضيلة ھذا



اbن، بھذا المشھد! فّكر أّن ھذا حدث مرة ثانية علي نفس الظھر. فتح كل آثار      
وح. فان الظھر سيشفي أكثر بطئا في المرة الثانية. ثم فّكر أّنه بعد بضعة شھور الجر

حدث ھذا ا�مر للمرة الثالثة. تخّيل الصورة المفروض أن يكون عليھا ظھره. ثم 
  حدث مرة أخري وأخيرا لمرة خامسة. وھذا كان مجرد واحدة من معاناته.   

" ھذه المعاناة و� لمرة واحدة كأّنھا أعمال الشيطان. كان ھذا بولس� ينسب "    
شرفه، ليس �جل ا�يمان بالمسيح فقط، لكن أيضا المعاناة من أجله. يذكر في (فيلبي 

): "�ّنه قد وھب لكم �جل المسيح � أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا 29: 1
  �جله".     

  ثمار، لكن نحن � نعمل نحو غرض ا�     

  نقطة رحيل ل%ثمار. كنتيجة عن معرفة ھذا،

  سوف نقف صابرين. 

  " من زنزانة موته:ار كھانييوسف ناكاستمع الي خطاب مكتوب بواسطة "     

": في كل تجربة فاّن N نفسه سوف يشق طريقا لنا لكي بولسطبقا لما قاله "     
� تضعف البشرية، لكّنھا تكشف نحتمل التجربة. يا اخوتي المحبوبين، الصعوبات 

الطبيعة ا�نسانية الحقيقية. اّنه سوف يكون من الصالح لنا أن نوّجه بمحض الصدفة 
ا�ضطھادات وا�مور الشاذة، �ّن ھذه ا�شياء الشاذة سوف تقنعنا أن نفحص قلوبنا 

  ونلقي نظرة شاملة علي نفوسنا. 

كون قاسية، ولكن عادة تكون صالحة كنتيجة لذلك، نحن نستنتج أّن الصعوبات ت     
  ونافعة لكي تبنينا.

اخوتي وأخواتي ا�عّزاء، يجب أن نكون أكثر حرصا من أي وقت مضي �ّنه      
في ھذه ا�يام قلوب وأفكار كثيرين تكون مكشوفة لدرجة أّن ا�يمان يكون تحت 

  ا�ختبار.

ليت كنزك يكون حيث � يوجد سوس و� صدأ. الذي نحتمله اليوم ھو مشّقة،      
  لكنه ليس موقفا غير محتم%، �ّنه لم يجّربنا فوق ايماننا وأكثر من احتمالنا.

كعبد صغير، من الضرورة بمكان كوني في السجن لكي أنّفذ الذي يجب أن      
سوف يأتي سريعا". علي العموم،  يسوع أفعله. اني أقول بايمان في كلمة N "أنّ 

  عندما يأتي ابن ا�نسان ھل سيجد ايمانا علي ا�رض. 

ھذا ھو طموح التلميذ: 
فة أن نعطي أنفسنا بص

كاملة الي عمل الرب، 
بغض النظر عن 

 المعارضة.  



  اضبط نفسك با�يمان في كلمة N. استبقوا وصونوا أنفسكم بالصبر.     

"، ھو كمسلم متحول الي يوسف ناكار كھانيكاتب الخطاب المذكور عاليه "     
كانت مؤّجلة، لكن بناءا علي نشر كتابه، كان المسيحية، عقوبته بالحكم القضائي 

" � يزال في زنزانة الموت انتظارا لحكم ا�عدام الصادر ضده في أكتوبر يوسف"
  .  م2010عام 

  يا عزيزي القارئ كن طموحا، لكن كن طموحا كتابيا!

   



  عاشرةفصل البوصة ال

  )ecceptanc( القبول

  فقط أن يتواصل بناءا علي القبول تحقيق طموحاتنا يمكن

  فھم عام لمفھوم أن تتحمل بدون احتجاج أو رد فعل

نحن اbن ندخل الي المحطة الخيرة قبل التجھيز وا�عداد ل%رساليات، وبنشاط      
  نبدأ الرحلة الي القلب.

  القبول يكون موضوع للحديث والتوقيع علي الخط المنقّط.     

نحن اbن نفھم ا�متياز، شروط ومسئوليات ا�رساليات. نحن نكون أمواتا عن      
ذواتنا وأحياء للمسيح. نحن اbن مرتدين بصفة م%ئمة م%بس الرحمة، وطموحنا 
وأھدافنا تكون متركزة علي العدل والحق. (اذا لم تكن قد تعاملت بطريقة كافية مع 

  صل ا�ول وابتدأ كل شيئ مرة أخري). ھذه الخطوات، من فضلك ارجع الي الف

  دعونا اbن ننتقل بوصة واحدة أقرب ونقبل شروط ونتائج ا�رساليات.     

" وكّنا مندھشين لتواضع وھدوء رجل N. لقد شارك وزيفچجلسنا أمام القس "     
  ا�حداث المؤلمة منذ شھور قليلة مضت، عندما ھاجمته في شوارع قريته في مصر.

أنا كنت في طريقي لزيارة بعض أعضاء كنيستي، عندما ھاجمني مجموعة من "     
مسلمين متطّرفين في الشارع. لقد حدث ھجوم ضدي مرات كثيرة في الماضي، لكن 
ھذا الھجوم كان ا�شد قسوة. قد بدأوا يضربوني بمواسير حديد وفي النھاية توقفوا 

في الشارع في بركة من الدماء. قد  �ّنھم فكروا أّنني وصلت الي الموت. لقد تركوني
.N عانيت من تمّزق أو كسر في الجمجمة. وقد عشت فقط بنعمة  

أنا أيضا استقبلت مكالمات تليفونية عديدة بعد الھجوم تھددني أنا وعائلتي. لقد      
تلقيت اتصا� تليفونيا بأّنه � يجب علّي أن أنزعج أن يأتي ابني في المدرسة، �ّنھم 

  يعتنوا به ويعيدوه الّي في حقيبة من الب%ستيك. الضغوط تكون كثيرة جدا".سوف 

" أكمام معطفه وأظھر لنا آثار الجروح علي وزيفچحينئذ، شّمر القس "     
ذراعيه، حيث كان مضروبا. لقد أثارت كلماته العاطفة في قلوبنا وأّثرت علينا. 

، لقد قال ھذا ثم أكمل "يسوع"بالنسبة لي الجروح علي جسدي ھي شرف خدمة 



ك%مه: "أنا دائما فكرت أّننا ھنا في مصر نحمل الصليب، وأنتم في الغرب تحملون 
  التاج. اbن، بما أّنكم قد قمتم بزيارتي أنا أعلم أّننا نحمل ھذا الصليب سويا".

ا�رساليات ھي لhشخاص الناضجين. أنت � تستطيع أبدا أن تعلّم الناس أكثر      
لم أو تقود الناس الي داخل ع%قة أعمق مع N أكثر من الع%قة التي اختبرتھا مما تع

بنفسك. قبول الدعوة ل%رساليات ھي ليست �صحاب القلوب الضعيفة أو الذين 
  يتأرجحون بسھولة.

 التضحية" و"أسلوب الحياةلم يكلّف الرب ت%ميذه حتي يفھمون بصفة كاملة "     
  ".المسيح المصلوب" كنتيجة �تباع "بالحياة

  ": يسوع)، قال "20: 15في (يوحنا      

  "ان كانوا قد اضطھدوني فسيضطھدونكم أيضا". 

، لكن لعمق ادراكك ونموك في المسيح � ينعكس في كونك مسيحيا لمدة معينة     
سلوكك مع المسيح. أنا قد قابلت مسيحيين جاءوا الي المسيح قد تم حبسھم وشاركوا 

شھور. لقد عرضوا مستوي من النضج وزادوا عن  ستةفي صليب المسيح لمدة 
السنين. كان ھناك  لعشراتالمؤمنين الذين قابلتھم في الغرب والذين عرفوا المسيح 

   نقص في العمق، رغم وجود الطول.

قسوس  ث7ثةفي عدد من المناسبات في أماكن مقّيدة. أتذكر أني قابلت      
. كانت أفكاري ا�ولي أّن الصعوبات، السنوات في السجن، ونقص يتناميينڤ

". كنيسة مشوشة روحيا"و "ضعف كتابيا�مكانيات وا�جھزة، ربما ينتج عنھا "
" مع وجود قادة قويةوكنيسة مشرقة علي العموم، لقد اختبرت العكس تماما. "

يفھمون ا�نجيل واله ا�نجيل بطريقة أعمق وأكثر وضوحا من أي احتبار اختبرته 
  من قبل.

"، ونچ" الي القس "ھانبعد وقت من الشركة الروحية والص%ة، نظر القس "     
 " التالية التي سينّفذھا ومتي تمّني أنجلسة التدريبوبحماس عظيم استفھم عن "

" التالية له. لقد أدھشني ھذا السؤال �ّني أفھم القيود ونقص مدرسة ا$نجيليحضر "
  الفرص في ب%ده المغلقة.

"ھل لديك فرصة لكي تحضر مدرسة ا�نجيل؟ لقد سألت مندھشا. أجابني القس      
" مبتسما: "� يا أخي أنت � تفھمني. نحن ننظر الي السجن كمدرستنا ونچ"

نري حرم السجن كالحرم الجامعي ا�لھي، �ّن ذلك يكون حيث نحن ل%نجيل. نحن 
."N في الحقيقة نتعلّم أن نعرف  

النضج وا�دراك � 
يكون مقاسا بالطول، 

 لكن بالعمق.



القبول ليس ھو اختيارا. نحن سوف نواجه مقاومة، وسوف نشترك في حمل      
  ".أنا أقبلصليب المسيح. � يوجد تحّرك الي ا�مام، اذا لم نعلن بجسارة "

ل؟ ماذا كانت الدعوة الي جماعة المؤمنين؟ كانت لذلك ما ھي شروط القبو     
): "قد كلّمتكم بھذا 2، 1: 16" الي ت%ميذه بسيطة جدا في (يوحنا يسوعكلمات "

لكي � تعثروا. سيخرونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيھا يظن كل من يقتلكم أّنه 
  ."e يقدم خدمة  

ية والرخاء. سوف تكونوا � تكونوا مندھشين، ليس حتي في أوقات الحر     
  مضطھدين. � توجد رسالة مزيفة لhمان أو الطمأنينة أو أي انخداع لما تتوقعونه.

بالنسبة للكنيسة المضطھدة، ھذه الكلمات تكون طبيعية مثل الشمس التي تشرق      
في الشرق. ا�يمان وا�ضطھاد يذھبان يدا في اليد ا�خري. اذا لم تحسب النفقة، 

، 28: 14" في (لوقا يسوعكما أعلن " –فأنت � تعيش. أنت تصبح ھدفا ا�ستھزاء 
رجا � يجلس أو� ويحسب النفقة ھل عنده ما ): "ومن منكم وھو يريد أن يبني ب29

يلزم لكماله؟ لئ% يضيع ا�ساس و� يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يھزأون 
  به".   

  ھذا يكون جزءا من التعليم وا�عداد     

  لكل مؤمن في ب%د حيث يكون المسيحيين 

  مضطھدين.

وائل أو الي الكنيسة المضطھدة في لم يكن التحذير مقّدما فقط الي المؤمنين ا�     
"، يجب الصينالعصر الحاضر. نفس النص الكتابي الذي يقوم بتجھيز المؤمن في "

". الحقيقة ھي أفريقيا" أو "أوروبا"، "أمريكاأيضا أن يكون مطّبقا علي المؤمن في "
  الحقيقة بغض النظر عن الظروف.

تنا، حيث نحتبر الذي نؤمن به؟ " ھذه علي حيايسوعحينئذ، كيف نطّبق كلمات "     
ية ھكذا منقولة بعيدا چ" تبدو مثل النظريات ا�يدولوالمسيححيث أّن حياة وتعاليم "

عن نماذج فكرنا التي قدرنا فقط أن نناقشھا ك%ھوت. ماذا عن الكنيسة في الغرب 
التي تعظ وتمارس العبادة وتصلي �جل أسلوب حياة مريح وآمن؟ ماذا بخصوصك 

نا؟ ھل خلقنا نظريات �ھوتية من الرخاء؟ لكن نؤكد غنانا غير الكتابي أنت وأ
الحالي. وھل نكون في الواقع بعيدين بعيدا جدا عن الضروريات الكتابية للمسيحية 
بأّننا لم نعد نفھم التضحية والتقدمات كممارسة؟ ھل كل الكتاب المقدس عن 

ال مناسبا في مجتمعنا الذي ا�ضطھاد والتضحية ناكرا الذات وحمل صليبك � يز

الحقيقة الكتابية تحتاج 
أن تكون حقيقة 

 شاملة.



يتمتع بالديموقراطية وحرية الك%م أو أّنه يكون ببساطة جزءا ينطبق فقط علي أناس 
حقائق دعوتنا وليس ا�مور الشاذة �ساليب  نقبلآخرين غير محظوظين؟ نحتاج أن 

  حياتنا.  

اقبلوا أّن الطرق التي يقطعھا أو يسافر فيھا المرسلين ليست مجّددة بجروحھم      
  وتضحياتھم أكثر من انجازاتھم وكافآتھم.

" الي آثار جروحه كبرھان مسيحيته. بولس" يشير "غ7طيةالي الكنيسة في "     
سمات  ): "في ما بعد � يجلب أحد علّي ألقابا �ّني حامل في جسدي17: 6(غ%طية 

  ".يسوعالرب 

" في كيف أّنه حصل علي بولس)، يتوسع "25 – 23: 11كورنثوس  2في (     
ھذه اbثار للجروح: "فأنا أفضل في ا�تعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون 
أكثر في الميتات مرارة كثيرة من اليھود وخمس مّرات قبلت أربعين جلدة ا�ّ واحدة 

مّرة رجمت ث%ث مّرات انكسرت بي السفينة لي% ث%ث مّرات ضربت بالعصي 
  ونھارا قضيت في العمق".

  جروح الكنيسة

"، حيث قام بزيارة الي واحدة من الصينقد عاد صديق لي منذ وقت قريب من "     
  كنائسه المنزلية المفّضلة. التقليد في ھذه الكنيسة ھو أن تبدأ كل اجتماع بھذا السؤال:

  " أثناء ا�سبوع الماضي؟"يسوع"ما ھي جروحكم من أجل "     

يقابلون أعضاء الكنيسة التحدي بأن يشاركوا مواجھات من ا�ضطھاد      
   والمقاومة، عندما شاركوا انجيل المسيح في مجتمع عدائي.

  لمعتقدات يكون حقا أّن المقياس الجوھري  

  الشخص ليس حيث يقف في لحظات الراحة

  والفرصة الم%ئمة، لكن حيث يقف في أوقات

  قضات.التحديات العظيمة والتنا

  "؟ يسوعما ھي جروحك �جل "     

كان ھذا السؤال فكرا مثيرا للغضب ورسالة تذكير بأّن الجروح ھي في الواقع      
برھان ايماننا. ليس السيارة التي نقودھا أو المنزل الذي نملكه. يعلّمنا الكتاب المقدس 

قوة الذي نؤمن به يتم 
قياسه فقط بقدر ما 

نكون راغبين أن نعاني 
 Zجل تلك المعتقدات.



قبلون " وجروح أولئك الذين ييسوعبعض الدروس كبيرة القيمة بخصوص جروح "
  الدعوة ل%شتراك في ھذه الرحلة.

  الجروح ھي العHمة التجارية للكنيسة

): "ولّما كانت عشية ذلك اليوم ھو أول ا�سبوع 21 – 19: 20في (يوحنا      
وكانت ا�بواب مغلقة حيث كان الت%ميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليھود جاء 

ووقف في الوسط وقال لھم: س%م لكم ولّما قال ھذا أراھم يديه وجنبه ففرح  يسوع
  الت%ميذ اذ رأوا الرب فقال لھم: أيضا س%م لكم كما أرسلني اbب أرسلكم أنا".

" نفسه ببساطة بواسطة تقديم جروحه.  ھو � يقدم يسوعاقرأوا بعناية. يعّرف "     
أنا" أو "ھل تتعّرفوا علي صوتي انه أنا". �، نفسه مثلك ومثلي. "انظروا الي وجھي 

" لكل واحد الع7مة التجاريةھو ببساطة يوّضح ع%مات الصليب، وفجأة ھذا يصبح"
 الع7مةتصبح " –صليب المسيح  –" ع7مات الصليبيسّمي نفسه تابع للمسيح. "

  رين." بواسطة جروحه وكانوا مسرويسوع" للكنيسة. تعّرف الت%ميذ علي "التجارية

  ).21: 20حينئذ، يأتي ھذا التكليف: "كما أرسلني اbب أرسلكم أنا" (يوحنا      

  انكم سوف تتعرفون دائما علي النھضة    

  بواسطة جروح أولئك الذين ماتوا من قبل. 

  نحن سوف نبرھن فقط علي وجود ربنا    

  المصلوب من خ%ل تضحياتنا وليس بواسطة

  غنانا. ان ع%مة الكنيسة الحقيقية ھي الكنيسة 

اقبل ھذا أو  المضطھدة. اّن ع%مة المرسل الحقيقي تكمن في الع%مات علي يديه.
  ارفضه.

  الجروح ھي رسالة الكنيسة

ھذا كله يكون جزءا وقطعة من المسيحية. �  –ا�ضطھاد، المقاومة والمعاناة      
تسيئ فھم ھذا المفھوم. أنا � أتكلم عن القمع والمشقة. أنا أتكلم عن الفرح الذي 

  يعكس كمال الحياة في امتياز المشاركة في صليب المسيح.

" لت%ميذه: "س%م لكم كما أرسلني اbب أرسلكم يسوعد تقديم جروحه، قال "بع     
  أنا".

انكم سوف تتعرفون دائما 
" المقام يسوع"علي الرب 

بواسطة جروحه. انكم سوف 
تتعرفون دائما علي المؤمن 

الحقيقي والكنيسة 
 الحقيقية بواسطة تضحياتھا.



" الي العالم لكي يبذل حياته يسوع" ھذا عندما أراھم جروحه. جاء "يسوعقال "     
  ).45: 10كفدية عن كثيرين (مرقس 

كانت ھناك ضرورة مقدمة له أن يعاني. �ن ھذه كانت دعوته، ھي أيضا تصبح      
  دعوة أولئك الذين يتبعوه. "كما أرسلني اbب أرسلكم أنا".

) يقول أننا نحتاج أن نسلّح أنفسنا 10: 4بطرس  1سلّح نفسك بھذا الفكر. في (     
أن نتوقع ھذا ا�لم أيضا.  بھذه النية، كما أّن المسيح تألّم في الجسد نحتاج نحن
  المعاناة مع المسيح ليست أمرا غريبا، اّنھا تكون دعوتنا. 

يجب أ�ّ نسأل: "لماذا يسمح N با�لم؟". نحن نقرأ أحيانا أّن N يشير اليه. في      
": "كي � يتزعزع أحد في ھذه الضيقات فاّنكم بولس) يقول "3: 3تسالونيكي  1(

موضوعين لھذا". كمسيحيين � نقدر أبدا ويجب أ�ّ نسعي اط%قا أن  أنتم تعلمون أننا
"، تكون لنا ھذه يسوعنتجنب الجروح. اّنھا جزء من المسيحية. عندما نري جروح "

  نذھب ونتوقع نفس الجروح.  –الوصية 

): "اذكروا الك%م الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده ان كانوا قد 20: 15(يوحنا  ����
 فسيضطھدونكم وان كانوا قد حفظوا ك%مي فسيحفظون ك%مكم". اضطھدوني

): "طوبي لكم اذا عّيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من 11: 5(متي  ����
 أجلي كاذبين".

): مقّويا ت%ميذه ومشّجعا لھم لكي يبقوا صادقين في ا�يمان. 22: 14(أعمال الرسل  ����
 كوت N"."اّنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل مل

  لكنيسةل المدرّسالجروح ھي 

  ". قبل أن تنبذ ھذا المدّرسجامعة ]اّنه يصبح "

  وتطلب �جل الحصول علي بركة الغني، ادرس

  الحقائق التالية:

 ا$ضطھاد يعّلم البركة الحقيقية. .1
): "طوبي لكم اذا عّيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من 11: 5(متي  ����

 أجلي كاذبين". 
 ا$ضطھاد يعّلم الرجاء الحقيقي.  .2

): "وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أّن 4، 3: 5(رومية  ����
 الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء".

اZلم ھو نافذة من 
خHلھا نتعلم كل 
شيئ نحتاج أن 
 نعرفه عن هللا.



 الحقيقية مع المسيح وكنيسته.ا$ضطھاد يعّلم الوحدة  .3
 ): "�عرفه وقوة قيامته وشركة آ�مه متشبھا بموته".10: 3(فيلبي  ����

 ا$ضطھاد يعّلم التقوي الحقيقية. .4
 يسوع المسيح): "وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوي في 12: 3تيموثاوس  2( ����

 يضطھدون".
 ا$ضطھاد يعّلم الخ7ص الحقيقي. .5

 لمطرودين من أجل البر �ّن لھم ملكوت السماوات".): "طوبي ل10: 5(متي  ����
): "� تخف البّتة مما أنت عتيد أن تتألم به. ھوذا ابليس مزمع أن يلقي 10: 2(رؤيا  ����

بعضا منكم في السجن لكي تجّربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام. كن أمينا الي الموت 
   فسأعطيك اكليل الحياة". 

 قي.ا$ضطھاد يعّلم ا$حتمال الحقي  .6
"وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أّن  ):4، 3: 5(رومية  ����

 الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء".
 ا$ضطھاد يعّلم الغني.  .7

): "احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة 4 – 2: 1(يعقوب  ����
عالمين أّن امتحان ايمانكم ينشئ صبرا وأّما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا 

  تامين وكاملين غير ناقصين في شيئ".
 ): "أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أّنك غني".9: 2(رؤيا  ����

 ا$ضطھاد يعّلم الخدمة الحقيقية.  .8
"اذكروا الك%م الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده ان كانوا قد  ):20: 15(يوحنا  ����

 اضطھدوني فسيضطھدونكم وان كانوا قد حفظوا ك%مي فسيحفظون ك%مكم". 
 ا$ضطھاد يعّلم التلمذة الحقيقية.  .9

"اذكروا الك%م الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده ان كانوا  ):20: 15(يوحنا   ����
 اضطھدوني فسيضطھدونكم وان كانوا قد حفظوا ك%مي فسيحفظون ك%مكم".  قد

 ا$ضطھاد يعّلم الطاعة الحقيقية.  .10
): "وأّما أنت فاصح في كل شيئ. احتمل المشّقات. اعمل عمل 5: 4تيموثاوس  2( ����

 المبّشر. تمم خدمتك".
 ا$ضطھاد يعّلم المجد الحقيقي. .11

الي السماء وھو ممتلئ من الروح  ): "وأّما ھو فشخص55: 7(أعمال الرسل  ����
."N ويسوع قائما عن يمين N القدس فرأي مجد 

): "بل كما اشتركتم في آ�م المسيح افرحوا لكي تفرحوا في 13: 4بطرس  1( ����
 استع%ن مجده أيضا مبتھجين".

  



 ا$ضطھاد يعّلم القوة الحقيقية. .12
 شبھا بموته".وقوة قيامته وشركة آ�مه مت ): "�عرفه10: 3(فيلبي  ����

 ا$ضطھاد يعّلم الفرح الحقيقي. .13
): "احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة 4 – 2: 1(يعقوب  ����

عالمين أّن امتحان ايمانكم ينشئ صبرا وأّما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا 
 تامين وكاملين غير ناقصين في شيئ".

"بل كما اشتركتم في آ�م المسيح افرحوا لكي تفرحوا في  ):13: 4بطرس  1( ����
   استع%ن مجده أيضا مبتھجين".

 ا$ضطھاد يعّلم العبادة الحقيقية. .14
): "الذي به تبتھجون مع اّنكم اbن ان كان يجب تحزنون 7، 6: 1بطرس  1(

 يسوعيسيرا بتجارب متنوعة ... توجد للمدح والكرامة والمجد عند استع%ن 
 ". المسيح

 الكنيسة المتألمة تشترك في الطاعة الحقيقية. .15
 ): "مع كونه ابنا تعلّم الطاعة مما تألّم به". 8: 5(عبرانيين  ����

 ا$ضطھاد يعّلم ا$يمان الحقيقي. .16
): "�ّنه قد وھب لكم �جل المسيح � أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن 29: 1(فيلبي  ����

 تتألّموا �جله".

): 10: 12لكن الذي أن يكون أكثر من التكلم به من الكلمات في (عبرانيين      
"�ّن أولئك أّدبونا أياما قليلة حسب استحسانھم وأّما ھذا فhجل المنفعة لكي نشترك 

  في قداسته".           

  حيث نتعلم أّن N يتلمذ كنيسته من خ%ل ا�لم.     

  ":بولس) يقول "9، 8: 1كورنثوس  2في (     

  "فاّننا � نريد أيھا ا�خوة من جھة ضيقتنا التي     

أصابتنا في آسيا أّننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتي أيسنا من الحياة أيضا. لكن كان لنا 
ون متكلين علي أنفسنا بل علي N الذي يقيم في أنفسنا حكم الموت لكي � نك

  ا�موات".

" بأّن آ�مه ھي بيد الشيطان، لكنه يقول أّن N أمر بھا من أجل بولس� يسلّم "     
"، حيث يتم تعليم دروس مدرسة المسيحزيادة وتعليم ايمانه. آ�م الحياة تصبح "

آخر. الراحة، اليسر، الفيض،  ا�يمان وأّنه سوف � يكون التعليم بھا في أي مكان

ھدفه لكنيسته ليس 
حة و� الثروة، الرا

لكن ايمان أعمق 
 وقداسة أعمق.



الرخاء، ا�مان والحرية غالبا تسبب الكسل والجمود علي الكنيسة. انھا تنتج 
  الضعف، ال% مبا�ة، ا�عتداد بالذات وا�نشغال الكامل بالطمأنينة.  

  لكنيسةا كرامةالجروح ھي 

شھادتك. أنا " فورا بعد العظة: "آه يا أخي، شكرا لك علي د/ عادلجاء لي "     
" مصرمتشجع جدا بأن أسمع عن اخ%ص المؤمنين في ب%د مغلقة أخري. نحن في "
  نشترك في تجارب شبيھة كثيرة جدا ونحن نفرح أن نعلم أّننا لسنا بمفردنا".   

حينئذ بدأ مشاركتنا باختبار أحد ا�شخاص من أصدقاء له محبوبين، كان يعيش      
"، كان قد السادات" مثل ما يعيش ھو. أثناء رئاسة "صعيد مصرفي نفس القرية في "

". قد ا+سكندرية" و"القاھرةتم القبض عليه وتم أخذه الي سجن في الصحراء بين "
متر. كان ھناك فقط فتحة واحدة  2متر *  2تم وضعه في سجن مقاسه أقل من 

كانت  صغيرة في السجن كانت لكي تستخدم كتواليت. كانت ھذه الفتحة متصلة بقناة
تفتح مرة واحدة في اليوم. نشأت المشكلة في الليالي عندما كانت القناة مفتوحة وبد� 
من ضخ مياه المجاري الي الخارج، دفع الضغط كل مياه المجاري داخل الزنزانة. 
أخي العزيز، اّنه كان مضطرا أن يقف في مياه المجاري التي تحمل النفايات البشرية 

الصغيرة حتي ھبط ضغط المياه. كانت ھناك مشكلة أكبر  لعدة ساعات في زنزانته
عندما كان طعامه مدفوع الي داخل زنزانته. كان الطعام ببساطة يوضع في فتحة في 
الباب ويتم دفعه بقوة بواسطة الحراس. ھذا قد نتج عنه أّن الطعام كان غالبا يسقط 

  مكن احتمالھا.     في مياه المجاري التي علي ا�رض، ويجعل ظروف المعيشة � ي

رغم العذاب الشديد، لم ينكر ھذا ا�خ أبدا ايمانه. كان غالبا يوضع في فتحة في      
زجاج مكسور ويضرب بالسوط. عندما كان يتحرك من ا�لم، فاّن آ�م أكثر كانت 

  تصيبه بواسطة الزجاج الذي كان يقطع جسده المجروح فع%.

ختبار، انكسر قلبي. لقد عرفت أّن راحتي سوف " بھذا ا�د/ عادلعندما شارك "     
  تكلّفني شيئا ما.                

" ا�ختبار بتعليق سار. "يا أخي، في جميع الذي نتألم منه د/ عادلحينئذ ختم "     
حياة الھية في لدينا ھذا الوعد الرائع من N، أّن كل الذين يرغبون أن يعيشوا 

  " سوف يكونوا مضطھدين". يسوع"

  " كھبة من N.بولسمع كل آ�مه، يصفھا "     

  ): "�ّنه قد وھب لكم �جل 29: 1في (فيلبي     

الجروح ھي أيضا 
شرف عليك أن 

 تربحه.



  المسيح � أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا �جله".

شرف � يأتي ا�ضطھاد الي أولئك الذين يتعرضون للشبھة والفضيحة، اّنه      
  يكون ممنوحا فقط للمؤمنين الذين يرفضون أن يتعرضوا للشبھة والفضيحة.

 100.000"، يسأل الشخص السؤال: أين كانوا الـ دانيالعندما نقرأ قصة "     
 ث7ثةيھودي اbخرين؟ لماذا لم يكونوا في الفرن؟ ھل انحنوا لعبادة الوثن؟ فقط 

وبسبب ذلك � نزال نعرف أسمائھم رجال اختاروا أ�ّ ينحنوا أمام اله مزيف، 
أن يمشوا مع  –وعملھم الشجاع. وھم أنفسھم كان لديھم ا�متياز العظيم لحياتھم 

م%ك N ھنا علي ا�رض ويشعروا باحساس مختلف تماما عن النار التي قتلت 
  الجنود.

يا علي التجربة النارية التي تأتي الي كل واحد مّنا اليوم لھا تأثير مختلف جذر     
  أنواع من الناس: ث7ثة

 اّنھا تحرق العدو. ����
 اّنھا تترك المعرضين للشبھة والفضيحة. ����
 اّنھا تعطي أولئك الذين يطيعونه فرصة لكي يكونوا مثل المسيح. ����

أثناء حلقة دراسية في قطر مقّيد وقفنا مندھشين عند الكثافة التي بھا المسيحيون      
كانوا مضطھدين. لقد شارك أحد ا�خوة كيف أّنه كان مسجونا وعاني آ�م شديدة. قد 
وضع في زنزانة تحت ا�رض ولم يكن لديه ھواء نقي و� تواليت وقليل جدا من 

  الطعام.
الي الرب: "لماذا يا رب؟ عندما مت علي الصليب أنت قلت  لقد صرخ في يوم ما    

كل شيئ قد أكمل. لو أّن كل شيئ أكمل، لماذا نحن � نزال مضطرين أن نتألم؟". 
أجابه الرب فورا: "ھل تتذّكر عندما تناولت العشاء الرباني، قد أصبحت شريكا في 

  جسدي ودمي؟ ھذا ھو عشاء رباني أعمق".  
الفصل يبدو أن يكون صعبا جدا، اغلق الكتاب وببساطة انعكس  لو قبولك ھذا     

علي صليب المسيح والفرح الموضوع أمامه. تأمل في الفرح الموضوع أمامنا، 
عندما نشترك في عشاء رباني أعمق من ا�شتراك في جسده. � تفتح الكتاب مرة 

  أخري حتي ما تنغمس ھذه الكلمات المقدسة في قلبك. 
  

تكون مستعدا أن تنّشط لن  نتأن تقرر أّنك تقبل ھذا ا$نجيل، فأ تستطيعاذا لم 
  العملية الي المستوي التالي.

   



  حادية عشرفصل البوصة ال

  )ctivation( التنشيط

  اية مستعدين، نحن نحتاج الي التنشيطاSن وأنّنا في النھ

  أن نصبح مفعمين بالنشاط

في النھاية نحن نكون مستعدين أن نخطو ھذه الخطوة الحاسمة وننتقل الي      
بوصة التنشيط. لكن ھذه ممكن أن تكون النقطة حيث معظم الناس يقفون. بمجرد أّننا 

ليات، نحن نحتاج أن نضعھا قررنا موقفنا، تكريسنا، اتجاھنا وطموحاتنا نحو ا�رسا
  كلھا في عمل جذري.

انه في الحقيقة من الممكن أن نتحرك كل الطريق الي ھذه النقطة وحينئذ نتوقف      
  ".ديماسعن الرحلة؟ أسھل مما تفتكر. ادرس "

رجل سار واتبع شراكة مع واحد من أعظم الرسل في تاريخ الكنيسة. كان لديه      
التعليمات والنموذج. ھو من المفروض أن يكون قد ضّحي وعاني لكي يكون في 
الموقف الذي كان فيه. البوصة الحاسمة لتنشيط كل التعاليم داخل حركة ا�رساليات 

 تيموثاوس 2كما جاء في ( –بة العالم أحضرته الي مفترق الطريق �نه وقع في مح
  ".نيكيوتسالقد تركني اذ أحب العالم الحاضر وذھب الي  ديماس): "�ّن 10: 4

  احترس من تحويل الخدمة الي شھرة وثروة.      

  ھذه النقطة من التنشيط سوف تتطلب حياة في    

  المسيح غير عادية.

" حيث وجد نفسه يتنامڤشمال " الي "دانيال، دعي الرب "م1996في يناير      
" فورا في دانيالحا� في وسط نھضة. كان الناس يأتون لكي يعرفوا الرب، وبدأ "

عمل برنامج تدريب لكي يجھز ھؤ�ء المؤمنين الجدد. ھو أيضا كان شاھدا بقوة 
وسلطان N �ّن الناس كانوا يشفون وكثيرون كانوا يتحررون من ادمانھم لhفيون. 

 مدرسة" الي السجن "دانيالي � يمكن تحاشيه حا� حدث، وتم ارسال "الشيئ الذ
  سنوات. بابتسامة أنار الحجرة، وشارك باختباره في السجن:  3" لمدة تدريبه

"بعد القبض علّي، تم وضعي في سجن منفصل وقّيدت بس%سل في ا�رض لمدة      
فقط،  متر 3*  متر 2ة شھور. كان ھذا وقت صعب جدا بالنسبة لي. كانت الزنزان 6

احترس من تحويل حبك 
للخدمة الي شيك 

 .مصرفي مدفوع القيمة



لم تكن ھناك أنوار في الزنزانة، وكنت أتناول سلطانية واحدة بھا أرز وملح فقط في 
اليوم. كانت يداي مربوطة بسلسلة في ا�رض خلف ظھري، وعندما كنت مضطر 
أن أذھب الي التواليت كان يقّدم لي حقيبة ب%ستيك. لقد كان من الصعب أن أتنفس، 

ب لي. عندما امتhت رئتي بالھواء، شعرت كأن أكتافي تنخلع. وكل نفس أصبح عذا
كان ھذا كثيرا جدا بالنسبة لي. لكوني مقّيدا بس%سل حتي ا�رض لمثل ھذه المدة 
الطويلة، نتج في جسدي تورم وخلق كثيرا من ا�لم. شعرت بأني مھجورا تماما. 

فعل الرب الذي طلبته سألت من الرب أن يأخذ حياتي، صليت كثيرا لكن بشكر، ولم ي
  منه.   

ذات ليلة في سجني وقيودي، رأيت رؤية من الرب. لم يتكلم الرب بكلمة واحدة.      
ھو مجرد وضع يده علّي وشعرت بقوة جديدة كبيرة قد مhت جسدي. فصرخت 
وتبت أمام الرب. حينئذ عرفت أّن الرب كان يقول لي أّنه سوف � يسمح لي أن 

البيت السماوي، فاّن ھذا سيكون ترك ھذا العالم مھزوما وأّنه عندما يأخذني الي 
  بانتصار.

في اليوم التالي، قد جاء البوليس وقال لي أّنھم سوف يفكوا قيودي. أخذوني الي      
زنزانة أخري، لكني لم أستطيع أن أمشي. لقد أعطوني عكازين، لكني استطعت فقط 

استطعت أن أمشي مرة أخري، ولكن الصعوبات لم  سنة واحدةان أزحف. بعد 
تتوقف. لم يضربني رجال البوليس اط%قا بأنفسھم، لكنھم غالبا يشجعون نز�ء 
السجن لكي يضربوني. أستطيع اليوم أن أري السبب الذي من أجله سمح N لي بھذا 

عد الوقت الصعب. لقد استطعت أن أشارك ا�نجيل مع رجال كثيرين في السجن. ب
أيام في السجن، كان يوجد كنيسة في كل مكان، حيث قضيت وقتا فيه، وأكثر  ث7ثة
مسجونين  ث7ثةنزيل قد جاءوا ليعرفوا الرب أثناء وجودي في السجن.  200من 

آخرين الذين جاءوا لكي يعرفوا الرب، قد بدأوا أيضا كنائس في السجن. حتي عندما 
  شخص".  500كنيستي في القرية الي  تم اط%ق سراحي من السجن، قد زاد شعب

" بھذا ا�ختبار، استطعنا بايجابية أن نري نعمة ومحبة الرب دانيالعندما شھد "     
" الينا وكّون حكما عن حياة التضحية دانيالفي ھذا الرجل المتواضع. نظر "

  بالكلمات اbتية:

سجن لكي أبّشر با�نجيل، لقد أرسلني الي ال –"أّني أعلم أّن N لديه خطة جيدة      
  ولعلي أصبح محارب قوي له". 



اّني أحب الطريقة بأّن N يعطي تعليماته الي شعبه. الكلمات تكون دائما واضحة      
)، قال لت%ميذه: "فاذھبوا الي جميع 19: 28وا�وامر تكون مختصرة. في (متي 

  ا�مم وعّمدوھم باسم اbب وا�بن والروح القدس". 

: قم وانزل لجدعون): "وكان في تلك الليلة أّن الرب قال 9: 7في سفر (القضاة      
  الي المحلة �ّني قد دفعتھا الي يدك".

: مالك تصرخ الّي. قل لبني لموسي): "فقال الرب 15: 14وفي (خروج      
  اسرائيل أن يرحلوا".

� توجد متطلبات لخطط المشروع وغير مطلوب أوراق فلسفة. � شيئ للمناقشة      
   أو للجدل. � �ھوت و� نظرية. مجرد افعل ھذا!

  

  اذا لم يوجد تنشيط،      

  $ توجد ارساليات.      

       

  " ھذا وسمع كل ا�عذار الواھية في وقته.يسوعلقد عرف "     

وقال له: يا معلم أتبعك أينما تمضي.  كاتب): "فتقّدم 21 – 19: 8في (متي      
: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار وأّما ابن ا�نسان فليس له أين يسوعفقال له 

  لي أن أمضي أو� وأدفن أبي".يسند رأسه. وقال له آخر من ت%ميذه: يا سيد ائذن 

نحن نجد النسختين من وجھات نظر المرسلين الذين أعمالھم في النھاية � تقود      
  الي شيئ.

توجد وجھة النظر السريعة والمتحمسة، لكن الكلمات تكون رخيصة وتحتاج الي      
ن وغير تنشيط. ثم توجد وجھة النظر الغبية والثقيلة با�عذار. ك%ھما غير نافعي

  مناسبين.

كم من ا�عذار الواھية الكثيرة يستطيع ربنا أن يتحملھا قبل أن يبدأ في دفع      
  شعبه الي الخارج داخل عالم ھالك؟ 

نحن ربما يكون لدينا المنصب المناسب ونرتدي الم%بس الم%ئمة وطموحاتنا      
كل ھذا ب% جدوي.  تكون في مكانھا الجدير بھا. لكن اذا لم نبدأ الحركة، سيكون

� يھم سواء كنا نقود سيارة 
ولكس واجن"، اذا ڤ"بورش" أو "

ينشط ا�شعال (الشرارة لم 
الكھربية)، فاّن السيارة سوف 
 تقف مكانھا عند نفس السرعة.



" ذات مرة: "التعاطف � يكون بدي% عن يد ليفنجستونڤداالك%م رخيص وكما قال "
  العمل". 

  طلبة الص%ة التي طلبھا الرب في     

) ھي ليست فقط من أجل العاملين الذين يرسلون للعمل، لكن 38، 37: 9(متي 
ھي كلمة أكثر نشاطا وأكثر تعبيرا. ھي حرفيا تعني يقذف أو يدفع  الكلمة اليونانية

) تقول: "حينئذ قال لت%ميذه الحصاد كثير 38، 37: 9الي الخارج. ا�ية في (متي 
  ولكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة الي حصاده".

، فكر جديد من خ%ل التنشيط المطلوب � يكون بطيئا، اللجنة للعمل مقبولة     
" الذين فورا تركا ا�ب، يوحنا" و"يعقوبالعمل لكن حرفيا للخروج للعمل. مثل "

): "ثم 22، 21: 4الوظيفة والبيت �جل خاطر ملكوت N. كما ورد في (متي 
اجتاز من ھناك فرأي أخوين آخرين يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع 

  ما فدعاھما فللوقت تركا السفينة وأباھما وتبعاه".  زبدي أبيھما يصلحان شباكھ

قال لي شخص مسيحي ذات مرة أّن الرب قد دعاه الي الخدمة وبطاعة قد استعد      
دة، � يحتاج الرب أن يكرر للخدمة. علي العموم، قد كلّفه الرب بالمھمة مرة واح

  اصنع!     –علّم  –نفسه بالنيابة عنا. اذھب 

  نحن مدعوين أن نعيش حياة فوق العادية 

  في المسيح. نحن مكلّفين داخل المجھول 

  كمكتشفين وليس كمغامرين. نحن مرسلين

   كغنم الي الذبح وخوفنا الوحيد سوف يكون العصيان.

  ): "ھا أنا أرسلكم كغنكم في وسط ذئاب ...".16: 10في (متي      

  التنشيط سوف يتطلب أعمال محسوبة. لكن     

  اصنع اختيارك

      N يحتاج �ختيار لكي نحّفز محبتنا في العمل، يكون اختيارنا في النھاية. �ا
وجة لكي الي رجال يضعوا أيديھم علي المحراث ذوأنصاف قلوب ولھم عقول مزد

يحضروا الي الحصاد. ان اختيارك في النھاية سوف يقرر أّنك مناسب أو غير 
): "وقال bخر: اتبعني. فقال: يا 62 – 59: 9كما ورد في (لوقا  –مناسب للخدمة 

: دع الموتي يدفنون موتاھم يسوعسيد ائذن لي أن أمضي أو� وأدفن أبي. فقال له 

 Hالتعاطف � يكون بدي
 عن العمل.

ل أن نموت من نحن نفضّ 
ا�رھاق أفضل من 

ل أن نعطي الضجر، ونفضّ 
 حياتنا من أن نھلكھا.



N وأّما أنت فاذھب وناد بملكوت �وقال آخر: أيضا أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أو .
: ليس أحد يضع يده علي المحراث وينظر يسوعأن أودع الذين في بيتي. فقال له 

 ."N الي الوراء يصلح لملكوت  

فان انصرف قلبك و لم تسمع بل غويت و "): 20 – 17: 30في سفر (التثنية      
b تطيل ا�أّ نبئكم اليوم أعبدتھا. فاني خرى وألھة سجدت �محالة تھلكون  �يام نكم 

شھد عليكم اليوم السماء أنت عابر ا�ردن لكي تدخلھا و تمتلكھا. أرض التي على ا�
نت أفاختر الحياة لكي تحيا  رض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنةوا�

الذي يطيل حياتك ونه ھو تلتصق به �ونسلك. اذ تحب الرب الھك وتسمع لصوته و
ن أبائك ابراھيم واسحق ويعقوب رض التي حلف الرب bيامك لكي تسكن على ا�أ

  ".يعطيھم اياھا
  ":يشوعاستمع الي كلمات "     

): "وان ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا �نفسكم اليوم من 15: 24(يشوع 
عبر ا�ردن وان كان آلھة تعبدون ان كان اbلھة الذين عبدوھم آباؤكم الذين في 

  ا�موريين الذين أنتم ساكنون في أرضھم وأما أنا وبيتي فنعبد الرب".
  ):7استمع الي الحدث في (قضاة      

): "واbن ناد في آذان الشعب قائ% من كان خائفا ومرتعدا فليرجع 3: 7(قضاة 
  آ�ف". وينصرف من جبل جلعاد فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفا وبقي عشرة

  
  اذا كنت تقرأ ھذا الكتاب بالصدفة، صّمم  

  أن تكمل الرحلة وتظل غير مشغو� وغير 

  محّفزا. فاني أود أن أوصيك أن تغلق الكتاب

اbن وتبعده بعيدا عنك. اّن ا�ختيار ھو اختيارك. سوف � يدفعك الرب بالقوة للعمل 
في أغراضه المقدسة. سوف � يدفعك الرب بالقوة للعمل في ا�رساليات. لكن 

  احترس حتي مع أّن ا�ختيار ھو اختيارنا، فاّن النتائج سوف تكون قاسية.  

. الخطأھو ليس ا�ختيار  الصحيحختيار فھم كتابي حاسم مطلوب ھنا. عكس ا�     
انه يكون العصيان. والعصيان يولد في قلب من التمرد، وفي النھاية يقود التمرد الي 

  ): "ولمن أقسم لن يدخلوا راحته ا�ّ الذين لم يطيعوا". 18: 3الموت. (عبرانيين 

عالم وبصفة " أّن عدم الطاعة ھي الخطية الملعونة العظيمة للمتي ھنريي%حظ "     
خاصة �ولئك الذين يملكون رؤية للعقل وارادة N. ھذه الخطية تغلق قلب N وتغلق 
باب السماء. اّنھا تضعھم تحت غضب ولعنة N وتتركھم ھناك لدرجة أن بالحق 

  والعدل لنفسه يكون N مجبرا أم يطرحھم للھ%ك ا�بدي.  

 الصحيحعكس ا�ختيار 
. الخطأھو ليس ا�ختيار 

 انه يكون العصيان.



ھو ليس أن يكون مرتبطا با�رساليات أو  ا�رساليات تكون اختيارا. ا�ختيار     
  غير مرتبط. ا�ختيار أن تكون مرتبطا أو � تطيع.

": "نحن كلنا نخلق الشخص الذي نصبحه بواسطة يلتڤاليانور روزقال "     
اختيارتنا عندما نذھب خ%ل الحياة. باحساس حقيقي، بمرور الوقت نكون بالغين، 

  قد صنعناھا". نحن نكون اجمالي ا�ختيارات التي

  لعل اجمال اختياراتنا تقود الي التنشيط المطيع.     

  اتخذ مركزك

قد أصبحت صيغة مبتذلة أن تكونوا مغيرين للعالم. كل واحد يريد أن يغير العالم      
الي وضع أفضل. كان لي نظرة علي ا�نترنت وھذه تكون عبارات مستخدمة داخل 

  فن الخطابة المسيحية:

 �جل انجازات غير شائعة. نّشط ايمانك ����
 احلم خلف بلوغ أھداف عادية. ����
 حقق قدرك أو نصيبك بسھولة. ����
 اكتشف خطة N ا�ساسية لحياتك. ����

  بدون التنشيط يكون ا�يمان ميت، ا�نحازات مستحيلة وا�ھداف فارغة.     

 ديكسون". ولد "يكسون ھوستدواحدا من أبطالي في ا�يمان رجل يدعي "     
". ھو كان المعّمر الصين، وكان مرس% الي "م1861" في عام وستادوارد ھ

الي  م1902" داخل ا�رض الصينية من عام ($رسالية الصينكمدير عام "
" في بيئة عدائية واھبا ومضحيا ديكسون ھوستسنة عمل " 33). لمدة م1935

بكل شيئ �جل ملكوت N. اليوم مسيحيون قليلون جدا قد سمعوا اسمه. وعلي الرغم 
من ھذه الحقيقة، أّن مؤمنين كثيرين بما فيھم قادة ا�رسالية لم يسمعوا أبدا اسم رجل 

ح. N القدير الخادم الذي كان له ھدف واحد فقط أن ينقص ھو لكي يزيد المسي
رغبته الفريدة (ورغبة نفسه) في الحياة كانت موصوفة في الحكمة التي عاش 

  بموجبھا "لكي أعيش حياة منسية حتي يمكن للمسيح أن يكون مذكورا فيھا". 

باحساس ذكر اسمه في ھذا الكتاب سوف � يشّرف في الحقيقة رغبته، لكن      
الدرس الذي تعلمناه من رجل كان أداة في أعظم نھضة في تاريخ الكنيسة ثم كان 

  منسيا من كل الذين تبعوه يكون اختبار حي لمعيشة حياة من النقصان.



ا عندما ننّشط محبتنا في ھذا الفصل، نحن ندرك ضرورة اتخاذ موقفا م%ئم     
  ل%رساليات. 

لم يزل الشعب كثيرا انزل بھم الى  :لجدعون"وقال الرب ): 7 – 4: 7(قضاة      
قول لك عنه ھذا يذھب معك فھو يذھب معك أالذي  نّ أالماء فانقيھم لك ھناك ويكون 

قول لك عنه ھذا � يذھب معك فھو � يذھب. فنزل بالشعب الى الماء أو كل من 
كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فاوقفه وحده وكذا  :لجدعونل الرب وقا

 ث7ث مئةكل من جثا على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدھم الى فمھم 
 :لجدعونا باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبھم لشرب الماء. فقال الرب مّ أرجل و

ا سائر الشعب مّ أدفع المديانيين ليدك وأوصكم خلّ أالرجل الذين ولغوا بالث7ث مئة 
   فليذھبوا كل واحد الى مكانه".

      N رجل؟ وماذا تعّبر عنه ھذه  300اّنه من الصعب أن تقول لماذا اختار
  النوعية؟ ھل تعّبر عن الضعف أو عن الشجاعة؟

بعض المعلّقين علي ا�نجيل يفّكرون أّن أولئك الذين شربوا علي ركبھم كانوا      
ضعفاء وقتھا، لكن آخرين يفّكرون أّن أولئك الذين ولغوا بالماء بارتعاش كانوا 

  ا�شخاص الخائفين.
رجل كانوا رجال أصحاب  100.000بغض النظر عن الجواب، يبدو أّن الـ      

. لقد صنعوا ا�ختيار المطيع واbن الرب كان منتظرا لھم اختيار وأصحاب شجاعة
  ليأخذوا مواقعھم.

  وتوجد طريقة أكثر جنونية (التي تبدو أن تكون مجنونة):     
لقد أرسل الرب المحاربين الي النھر بتعليمات أن يشربوا الماء. ھو حينئذ      

ن اتخاذھا ليس لكي تمّيز يختار فقط أولئك الذين ولغوا مثل الك%ب. ھذه الطريقة كا
  الذين كانوا أكثر شجاعة، لكن فقط لكي تقلل العدد للرب لكي يمّجدوا اسمه.

  دعونا ن%حظ الحقائق:     
 رجل مسلّحين تسليحا كام%. 135.000رجل يقاتلون ضد  300 ����
أولئك المختارين لم يكونوا مختارين من أجل امكنياتھم القتالية، لكن من أجل  ����

 في الشرب.امكانياتھم 
 الجيش يكون من جنود كانوا متكبرين مذعورين. ثلثي ����
ا�سلحة المستخدمة في ھذه الحرب ربما كانت أكثر م%ئمة في دراما موسيقية من  ����

 دراما حرب.
  الباقين؟ 9.700رجل، وليس الـ  300لكن لماذا ھؤ�ء الـ      
  عان اbخرين؟لماذا ھذه الوسيلة لفصل الجنود الشجعان عن الجنود الشج     
يشرح بعض دارسي ا�نجيل السبب، وأنا أتجه الي ا�تفاق مع ھذا الشرح بأّن      

أولئك الذين شربوا مثل الك%ب كانوا فع% خائفين جدا. كانوا خائفين جدا من أن 
  يجثوا، ولغوا مثل الك%ب كنتيجة للخوف الكامل.

النھاية يعطون المجد له.  الموضوع ھو أّن الرب سوف يستخدم فقط الذين في     
الرب غير مھتم بامكانياتنا أو بشجاعتنا. ھو يكون مھتم بمركزنا كخدام. سوف 

  تمجيده.    موقف يختارونيستخدم N أولئك الذين 



 –رجل الذين ولغوا المياه سوف أرسلك  بالث7ث مئة: "لجدعونيقول الرب      
رجل الذين ولغوا المياه سوف يكون لك النصر. �  بالث7ث مئة –الكلمات � تقول 

يحتاج الرب الي الناس الذين يستطيعون أن يخدموه. يحتاج الرب الي الخدام الذين 
  من خ%لھم سوف يحصل علي المجد. يحتاج الرب الي الضعفاء لكي يكون ممجدا.

  ":بولساستمع الي كلمات "     
جّھال العالم ليخزي الحكماء واختار N ): "بل اختار N 27: 1كورنثوس  1( ����

 ضعفاء العالم ليخزي ا�قوياء".
): "لذلك أسّر بالضعفات والشتائم والضرورات 10: 12كورنثوس  2( ����

 وا�ضطھادات والضيقات �جل المسيح �ّني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي".
  

  حساب النفقة

ت لكل مؤمن ھي أن يحسب النفقة. طبقا للكتاب المقدس، واحدة من أول الواجبا     
� أن يحسب البركات أو الوعود كما نحن غالبا نؤكد أثناء مذبحنا، لكن أن نحسب 

)، نحن مطالبين بوضوح أن نحسب النفقة. المسيحية ھي 28: 14النفقة. في (لوقا 
ليست من أجل أصحاب القلوب الضعيفة. "ومن منكم وھو يريد أن يبني برجا � 

يحسب النفقة ھل عنده ما يلزم لكماله". وحينئذ تأتي ھذه الكلمات في يجلس أو� و
): "فكذلك كل واحد منكم � يترك جميع أمواله � يقدر أن يكون لي 33عدد (

  تلميذا".

بالنسبة للكنيسة المضطھدة ھذا � يكون اختياريا. ا�يمان وا�ضطھاد يذھبان      
جنبا الي جنب. اذا لم تحسب النفقة، فأنت � تعيش. أنت تصبح موضوعا للسخرية 

". ھذا يكون جزءا من التعليم وا�عداد لكل مؤمن في ا�قطار يسوعكما أّكد "
  المغلقة. 

  القلوب الضعيفة الناس الذين يملكون        

  الخائفة، ھي ليست مناسبة لكي تتعين �جل

عمل N، ومن بين أولئك الذين يكونون مّدونين تحت علم المسيح يوجد أكثر من 
  الذين نحن نظن أن يكونوا.

واحدا من أبطال ا�يمان المسيحي غير المتغّني بھم، يصّور ھذه النوعية جيدا      
بسيط حسب النفقة وسط التحديات الساحقة. محبته  "، تلميذا+ب دامينجدا ھو "

وشفقته من أجل الھالكين والمھّمشين أجبرته أن يذھب للعيش علي جزيرة محرومة 
  ". ھنا يكون اقتباس قصير من حياته: مولوكايتسّمي "

النقطة اZساسية ھي 
ھذه: أن تحدث تغييرات 

 أو تخرج من الرحلة.



" اسم الجزيرة كان ينطق بمرارة، باشمئزاز وخوف. بين عامي مولوكاي"     
شخص مجذوم كانوا محجوزين في الحجر  800 )، تقريبام1873م، 1866(

جوانب  ث7ثةالصحي علي جزيرة منعزلة. خلجان بركانية عالية تطّوقھم علي 
  وأمواج متكّسرة مندفعة الي الجانب الرابع. لقد كانت سجن.

المجذومون كانوا متروكين بدون قانون أو أمل وقد أعطوا أنفسھم بالتبادل الي      
ات يستطيعون أن يستوعبوھا. السرقة، ادمان الخمور، اليأس والي أية ملذّ 

الممارسات الجنسية والفوضي قد سادت علي حياتھم، بعد سقوط استسلم المجذومين 
في النھاية لمرضھم، أجسامھم الفاسدة غالبا أصبحت طعاما للخنازير والك%ب 

  البرية.

" دامينعقد خدم " ، لمدةم1864" في عام ھاواي" أو� الي "ا+ب دامينجاء "     
في ا�رسالية. أثناء ذلك الوقت، كثيرين من أبناء أبرشيته كانوا مجبرين علي النفي 

"، ذاكرتھم بقيت موجودة في عقلة، ببطء نامية الي عاطفة مخيفة. لقد مولوكايالي "
عام  أبريلقرر أن يذھب الي المجذومين وأن ينقل المحبة لھم حيث عاشوا. في 

" الي رؤسائه طالبا منھم التصريح بالذھاب. بعد ذلك ب دامينا+، كتب "م1873
  بشھر، وقف علي شواطئ الجزيرة المرعبة.  

     " hنفسه بالتصميم من أجل مواجھة ا�ردأ، لكن روائح ومشاھد دامينم "
" تركته متلھفا. واحدة من أول مقاب%ته كانت مع فتاة صغيرة، كان جسدھا مولوكاي"

" لكي يقابلھم جميعا واحدا بواحد بعناية دامينبواسطة الديدان. خرج "نصف مأكو� 
متجنبا أن يتصل بدنيا بھم. لقد واجه أجسامھم الفاسدة، نفسھم المتعفن وصوت الكحة 

  المثير لhعصاب الصادر منھم.

" ا�ولي كانت أن يّذكر ھؤ�ء المجذومين بكرامتھم المتأصلة دامينرغبة "     
 .N د�لكي يعرض قيمة حياتھم، ھو قام بتكريم أمواتھم، تشييد قبور وحماية كأو

  المقابر من الحيوانات التي تبحث عن الطعام وعمل تشريفات لكل ميت. 

" يشعر أّنه لم يستطيع أن ينقل بصفة كاملة الذي تمّناه دامينبمرور ا�يام، بدأ "     
ير شجاعة. قد أكل معھم بدون ا�قتراب منھم. ھو بدأ أن يلمس المجذومين بغ
" بنوا دامين" و"نوالمجذوموعانقھم. بعد وقت، بدأ أن ينّظف قرحھم المؤلمة. "

سويا توابيت وأكواخ وطرق. لقد علّمھم كيف يزرعون الماشية وحتي يغّنون رغم 
  أعصابھم الصوتية التالفة.

 نحن" الي أن يقترب من المجذومين في كلماته متكلّما: "دامينسعي "     
". وقد كتب الي أخيه في أوروبا قائ%: "اني جعلت نفسي مجذوما مع المجذومين



". ھذا ھو السبب أّنه في المسيح ليسوعھؤ�ء المجذومين لكي أربحھم جميعا 
  وعظي أنا أقول: "نحن المجذومين"، ليس "اخوتي...".

"، حتي أّنه مولوكاي" الي "دامينسنة بعد وصول " احدي عشرلقد مضي      
مع ھذا لم يشعر  –سكب ماء مغلي علي قدمه. لقد �حظ برعب أّن أقدامه تقّرحت 

بألم. مجھوده الذي بذله لكي يكون أقرب الي المجذومين كان كام%. اbن، من 
  المحتمل أن يقابلھم في مرضھم بالمثل.

" مولوكاي" المجذومين في "دامينسنوات ا�خيرة من حياته، خدم " الخمس     
وم. مّرت ا�يام بفرح وألم. وصلت تدفقات من الدعم الدولي الي الجزيرة كقس مجذ

وكذلك مساعدين كثرين. بجانب البركات، جاء ا�لم البدني وأوقات العزلة والقمع. 
" نفسه ا�خير. لقد رقد لكي يستريح بين دامين، لفظ "م1889أبريل  15أخيرا، في 

  ".حديقته للموتيي سّماه "الجذومين الذين ساعد في دفنھم في الذ آ$ف

"، تم اعادة جثمان يكيةچالبلـبناءا علي طلب الحكومة "، م1936في عام      
" أّن جزءا علي مولوكاي" الي مكان مي%ده. بعد سنوات، التمس شعب "دامين"

ا�قل من أبيھم المحبوب يتم اعادته اليھم. الذي استلموه أخيرا بفرح، كان اليد اليمني 
  اليد التي قد لمستھم وأراحتھم وأحبتھم. –" دامينمن جسد "

لقد ذّكرني ھذا ا�ختبار بمسئوليتنا أّننا باستمرار نحسب النفقة. أن تكون واحدا      
  الذين لم يرتعشوا بالخوف عندما نقيم العمل الموضوع أمامنا.  10.000من الـ 

  كن مستعدا، راسخا، اذھب للكرازة

" جدعونلقد اتخذت مركزك، لقد حسبت النفقة، قم اbن بالتنشيط. عندما سمع "     
الحلم وتفسيره أّنه سجد  جدعون): "وكان لّما سمع 15: 7الحلم وتفسيره في (قضاة 

  ".المديانيينورجع الي محلة اسرائيل وقال: قوموا �ّن الرب قد دفع الي يدكم جيش 

ربما يبدو ھذا غامضا، لكن الحقيقة ھي أّنھا اذا لم نقوم ونخرج، فاّننا لن نعيش      
  أبدا حياة منتصرة. 

  � يوجد �ھوت حقيقي بخصوص     

  ھذا الموضوع.

  ):5 – 1: 2واحدة من قصصي المفّضلة في ا�نجيل في (مرقس      

أولئك  تأتي اZشياء الجيدة الي �
الذين ينتظروا، انّھا تأتي الي 
 أولئك الذين يقوموا للخدمة.



ه في بيت. وللوقت اجتمع كثيرون نّ أيام فسمع أيضا بعد أثم دخل كفرناحوم "     
حتى لم يعد يسع و� ما حول الباب فكان يخاطبھم بالكلمة. وجاءوا اليه مقدمين 

جل الجمع كشفوا السقف أن يقتربوا اليه من أربعة. واذ لم يقدروا أمفلوجا يحمله 
ى أدلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما ربعدما نقبوه حيث كان و

  ."يا بني مغفورة لك خطاياك :ايمانھم قال للمفلوج يسوع
يا لھا من رھبة من N توحي بعمل غير أناني للحب وا�لتزام. اّنھا تحكي قصة      

  ا�يمان في العمل الذي حقق المستحيل. ھذه ھي ا�رساليات.

ه يوجد نوعين من المسيحيين في العالم متحدثين رمزيا. أولئك الذين اّني أعتقد أنّ      
يتزاملون داخل المبني أو أولئك الذين يشتركون حول الحصيرة. أولئك الذين يقضون 

  يوم ا�حد وراء يوم ا�حد في الكنيسة لكي يكونوا مؤھلين �جل الخدمة.

الكنيسة التي تكّونت كمجتمع لكي تخدم داخل مجتمع. الكنيسة ھي ليست مكان      
لكي نجلس فيه، لكن لكي نقوم. نجاح الكنيسة سوف � يكون مقاسا بكم عدد الناس 

  الذين يحضرون، لكن بكم عدد الناس الذين يذھبون لكي يخدموا.

رجال نّفذوا المھمة حسب التزامھم لصديقم. اّنھا لم تكن عاطفة  ا+ربعةھؤ�ء      
. اّنھا لم تكن المسيحالتعاطف التي صنعت صورة منطبعة في الذھن بخصوص 

وفعل شيئا ما. عندما تم انزال الرجل  عمل القيامصلواتھم أو شفاعتھم. اّنھا كانت 
انھم والمفلوج كان قد ايم رأي" قد يسوعالمفلوج من خ%ل السقف، نحن نقرأ أّن "

  شفي. 

 لم يكن ا�صدقاء لديھم شيئا يطلبوه �نفسھم. ����
 كانت رغبتھم أن يروا احتياجات الصديق. ����
لقد اعترفوا بمسئولية ا�ھتمام بالشخص الذي لم يكن يملك شيئا يقدمه لھم في مقابل  ����

 اھتمامھم به.
أي شيئ. ھم  � يوجد سجل في الكتاب المقدس ينص علي أّن الصديق قال أو طلب ����

 . قاموا بالمھمةببساطة 
 � يوجد سجل في الكتاب المقدس عن أسماء ا�صدقاء. لم يكن ھذا ضروريا. ����
 . رآهلكي يشفي المفلوج. اّنه كان الذي  حّركه" ھو الذي يسوعلم يكن الذي سمعه " ����
وجوه حلوة  أربعةلم تكن التوس%ت أو الصلوات، لكن ببساطة فتحة في السقف،  ����

أصدقاء الذي اھتموا به أكثر من وضعھم ا�جتماعي الخاص، سمعتھم والتزام 
 الخاصة أو س%متھم.

 ھذا ھو ا�حتياج الوحيد في العالم في الوقت الحالي:     
 ليس تعاطفك، لكن ا�عتناق العاطفي. ����
 ليست ثرواتك، لكن صداقتك. ����
 ليست ھداياك، لكن حضورك. ����



  
اغ7ق سيور مقاعدكم، ھنا نحن نذھب اvن، اّن كل شيئ قد قيل وصنع، احكموا 

 ل7رساليات.

   



  ثانية عشرفصل البوصة ال

  )lertness( التحذير

  الصحيح يحتاج الي التحذيرالتنشيط في ا�تجاه 
  ومسرعين أن ندرك ونتصرّف ،و الطوارئأقابل الخطر نبين أن يقظين ومتأھّ 

اbن، أننا ونحن نباشر عملنا بخصوص ھذه الحياة مغيرين الرحلة، نحن نحتاج      
أن ننظر الي الموضوعات العملية بينما نسافر. نحن اbن علي بوصة واحدة أقرب 
الي مكان وصولنا. نحن نحتاج أن نبدأ بواسطة تكويم المعلومات لكي نعمل 

  الي ا�مام. ية بتأثير وفعالية لرحلتنا للتقدم چاستراتيـ

  أحد المخاطر ا�كبر في ا�رساليات ھو أننا     

  نسمح لمفاھيمنا أن تخلق حقائقنا. لقد قابلت منذ

"، وفورا انتھزت الفرصة لكي أكتشف ايرانفترة قريبة اثنين من زم%ئي من "
المناخ الروحي في المنطقة. "ما ھي التحديات الكبري في الخليج؟"، ھذا كان أول 

  ، "وكيف ترون مستقبل منطقتكم؟". سؤالي لي

 رئيس"، ثم شرحوا. "محمود أحمدي نجاد!بصوت واحد قد نطق ك%ھما: "     
" الذي ھو علي وشك أن يستمر غير واضحا، ھو مؤمن واثق في قدوم رؤيا ايران

نبوية. مثل اليھودية، المسيحية وا�س%م الشيعي (المعتنق مذھب الشيعة) يملك رؤيته 
 ا$مام الثاني". اعادة ظھور The Messianicالمسيانيين عودة " الخاصة عن

 17" في ا�نتخابات الرئاسية، ھو في الحال أعطي أحمدي نجاد. عندما فاز "عشر
 ا$مام الثاني" الذي منه سوف يظھر الضريحمن أموال الحكومة الي " دو$ر مليون
  .عشر

 الثورةا�رسالية ا�ساسية من "" بصفة عامة أن أحمدي نجادلقد أعلن "     
، وھو يري نفسه ل7مام الثاني عشر" تمھد الطريق �جل الظھور الجديد ا$س7مية

  علي أّنه الشخص الذي سوف يجّھز الطريق.

فجأة، أصابتني صدمة أّنني لم أسمع اط%قا أي واحد يتكلم عن ھذا في أي      
سنة. لقد تحققت أّننا  30رب من أسبوع ارساليات أنا حضرته في خدمتي التي تقت

نكون خارج الخطوة التي يكون N مستعدا فع% أن يفعلھا، ونحن جاھلين لمعركة 
  روحية التي ھي عنيفة ومؤلمة جدا وتتزايد بحلول الوقت الحاضر.

هللا � يمكنه أبدا أن 
يقودك علي أساس 
 حقائق أنت � تعرفھا.



نحن نحتاج أن نكون عارفين. نحن � نستطيع أن نتحمل أن ننظر الي العالم من      
 نستطيع أن نتحمل أن تكون لدينا رؤية محدودة، معرفة محدودة خ%ل ثقب مفتاح. �

ونسمح لراحتنا الخاصة أن تحدد أو تحد من فھمنا. ا�رساليات قد تغيرت بطريقة 
يات والتاثير لم تتغير چسنوات الماضية. لhسف، ا�ستراتيـ 10درامية خ%ل الـ 

  طبقا لتغيير ا�رساليات. 

ير. السؤال ھو: "ھل الكنيسة قد نّبھت نواحي نشاطھا أو العالم دائما يكون متغ     
  سياساتھا في نموذج متكرر بانتظام؟".

ا�نتقال العالمي للمسيحية وا�نتقال الجغرافي ل%س%م سوف يؤثر علي      
 العالم"، ايمان ثوري في "الغربا�رساليات بطريقة درامية. انتقال �ھوتي في "

  بطريقة درامية. الملكوت" سوف تؤثر علي آسيا" " وحرية العقيدة فيالعربي

انھيار الشيوعية، نمو ا�لحاد، زيادة الفجور والوجه الجديد ل%س%م كلھا تشكل      
  العالم الذي نعيش فيه.

" تؤثر الخليج" التحدي الممكن للحرية، وا�سلحة النووية في "الصينتواجه "     
  علي الكرة ا�رضية بطريقة محددة.

  ھل نكون مستعدين؟ ھل لدينا معرفة بھذه ا�مور؟     

  مقھي ال أعراض 

  القارئ العزيز: � تصّدق كل شيئ أنت تفكر فيه!     

 جنوبأثناء مناقشة حديثة مع مالك مسيحي لمطعم في مدينة صغيرة في "     
السيدة: ". كان سؤالي الي أفريقيا جنوب" قد قيل لي اbتي: "توجد نھضة في أفريقيا

"كيف ھي وصلت الي ھذه النتيجة؟". وقد أجابت: "آه! أشخاص كثيرون يزورون 
  المقھي الذي أملكه في ھذه ا�يام، ھم مسيحيون".

لقد وقفت مندھشا. تأسيس نتيجة عن نھضة باتساع أمة علي الذي يحدث في      
نھيار مطعمك الصغير يكون شيئ مضحك أو سخيف. وھذا بينما في الحقيقة يوجد ا

  ". أفريقيا جنوبللمسيحية في "

  " اليوم.الغربلسوء الحظ، ھذا ھو ا�تجاه لمعظم المسيحيين والكنائس في "     

  كل واحد مّنا يعيش في مقاھينا الخاصة     

  مع احصائيات مقاھينا الخاصة. نحن نعيش

عندما نبني حقائقنا علي 
مفاھيمنا، فانّنا نعاني من 

 أعراض المقھي.



داخل تجارب مقاھينا الخاصة التي نعتقد أّنھا تكون النموذج، غير متحققين أّن نموذج 
ھذا المقھي ربما يكون عالما بعيدا عن الحقيقة. وسيلتنا لقياس الذي يفعله N في 

" الغربالعالم يكون مقتصرا علي اطارنا الصغير الخاص لمرجعنا. المسيحية في "
  ھي ليست النموذج.

ا�كبر الذي نواجھه ھو ليس الذي يخترق من الخارج، لكن الجدران  الخطر     
التي تمنعنا من التفكير خارج الصندوق وصنع خطط أكبر. ا�زمة ا�كبر تحدث 
عندما نفكر أّن ميولنا ھي النموذج وأّن تجاربنا الخاصة ھي الوسيلة لقياس النموذج. 

يبدآن فقط عند  يمان والمسيحيةا$المسيحية كما نختبرھا اليوم ھي ليست النموذج. 
": "الرحلة ل%كتشاف ھي مارسيل بروستنھاية مناطق راحتنا. اتبعوا نصيحة "

  ليست البحث عن معالم جديدة، لكن في امت%كنا عيونا جديدة". 

الغرض من ا�نتقال الي ھذه البوصة الي ا�مام علي طريق رحلتنا الي قلب      
نحتاج ببساطة أن ننظر خارج اطارنا الخاص  ا�رساليات تكون حاسمة. نحن

للمرجع الي الذي يكون N مشغو� به في العمل عبر الكرة ا�رضية. لكي نمنع 
"، يكون من الضروري أن ننظر الي أعراض المقھيكنائسنا من السقوط داخل "

.N الصورة ا�كبر لكي نري خطة  

دعونا ببساطة نستخدم ھذا الفصل لكي نعمل اختبار حاصل الذكاء. ھذا � يكون      
  اختبار حاصل الذكاء، لكن اختبار حاصل الجھل.

� توجد أسئلة عشوائية لكي تختبروا معلوماتكم العامة. ھذه تكون أسئلة رئيسية      
ل مھمة. ھذه تكون ندة كل كنيسة وكچفي ا�رساليات اليوم التي يجب أن تكون علي أ

اتجاھات أمثلة مضروبة يجب أن تعنينا كشھود موكلين داخل المجھول وغير 
  المبّشرين. اختبروا معرفتكم وانظروا المعرفة التي تحصلون عليھا.

 كينيث" و"ونسونچتود " بواسطة "أطلس المسيحية العالمية(مأخوذة من "     
  ").اسون ماندريكچ"" بواسطة العالم القويو" –" أدنبرج" في "روس

 كم عدد ا�قطار الموجودة في العالم؟ - 1
 كم عدد الناس الموجودين في العالم؟ - 2
 كم عدد مجموعات الناس الموجودين في العالم؟ - 3
 كم عدد اللغات الموجودة في العالم؟ - 4
 كم عدد اللغات التي لم يترجم اليھا ا�نجيل حتي اbن؟ - 5
 ا�رساليات لكل شخص؟ما ھو القطر في العالم الذي يرسل أكثر  - 6
 ما ھو القطر في العالم الذي يستقبل أكثر المرسلين؟ - 7



 ما ھو القطر في العالم الذي يستقبل أقل المرسلين لكل شخص؟ - 8
 ما ھي ا�قطار التي تكون مغلقة أكثر بالنسبة لمعرفة ا�نجيل؟ - 9

ات، "الوصول الي أقاصي ا�رض" � تكون الملكية الفكرية للكنيسة. كل الديان     
سواء تكون العصر الجديد، ا�س%م، البوذية، الھندوسية وحتي ا�لحاد تملك اbن 

  سياسات عالمية عدوانية.   
� نستطيع أن نتحمل أن نكون غير عارفين. � يكون الحماس كافيا أكثر مما      

  كان لكي نتبني رؤي فّعالة.

  ـيون أصحاب المعرفةچا�ستراتيـ

ـي ل%رساليات. استمع الي كيف يصف چ)، نجد الطرف ا�ستراتيـ10في (لوقا      
): "وبعد ذلك عّين 1: 10"، حيث يقول في (لوقا المرسلين" 72" تكليف الـ لوقا"

أمام وجھه الي كل مدينة وموضع  اثنين اثنينآخرين أيضا وأرسلھم  سبعينالرب 
  حيث كان ھو مزمعا أن يأتي". 

" كان لديه تفكير الشخص السياسي. لقد كان معروفا لوقاحظ أو� أّن "نحن ن%     
  .   72أّن عدد ا�مم في العالم في ذلك الوقت كان 

" المؤلف يملك النظرة العالمية وربما تكون نظرته أّنه كان يفّكر في لوقاكان "     
أّنه يكون  اليوم عندما سوف تسمع الرسالة كل أمة في العالم. لكن بطريقة مشابھة

" لم يرسل الت%ميذ لنشر رسالته لمجرد "حيث كانت قلوبھم يسوعجديرا بالذكر أّن "
يا چتقودھم" و"حيث تأّھب الروح للعمل"، كما نسمع غالبا اليوم. لقد أرسلھم استراتيـ

  " مزمعا أن يأتي.يسوعلكي يجّھزوا الطريق حيث كان "
  "بولسنحن أيضا نجد في الكتاب المقدس أّن "        

  )12 – 10: 16يا. في (أعمال الرسل چكان استراتيـ
  " بعد أنمكدونية" يستعد للذھاب الي "بولسنجد أّن "

  علم أّن N قد دعاھم لكي يبّشروا با�نجيل ھناك. 
أّن الرب قد دعانا  متحققين مكدونية"فلّما رأي الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج الي      

وفي الغد الي  ساموثراكيوتوّجھنا با�ستقامة الي  ترواسلنبّشرھم. فأقلعنا من 
وھي  مكدونيةالتي ھي أول مدينة من مقاطعة  فيلبيومن ھناك الي  نيابوليس
  فأقمنا في ھذه المدينة أياما". كولونية

فعل ھكذا بعين  " مكانا لكي يبّشر با�نجيل ھو دائمابولسعندما اختار "     
ـي. ھو دائما اختار مكانا لم يكن فقط ھاما في حد ذاته، لكنه كان النقطة چاستراتيـ

  ".فيلبيا�ساسية ل%قليم كله. مثل ھذا المكان كان مدينة "
آخرين  %18من جميع المرسلين حاليا يعملون في أقاليم مسيحية،  80%     

يعملون وسط  %2ّشرا به، وفقط يعملون في مناطق حيث يكون ا�نجيل فع% مب

"يسوع" كان لديه 
فكر شخصي 

 ـي.چاستراتيـ



مجموعات الناس الذين لم تصل اليھم بشارة ا�نجيل في العالم. اّنه أكثر من ذلك 
يكون حيويا أن نفھم أّن معظم المناطق غير المبّشرة يجب أن تكون ھناك كنيسة 
ونحن نحتاج أن نكتشف توازن تقوية الكنيسة المحلية وارسال مرسلين. التخطيط 

 با+خبار السارةـي يصبح غير مھم% اذا كنا نريد أن نؤثر علي العالم چا�ستراتيـ
  ."ليسوع"

أّننا ككنيسة ن%حظ بانتظام ميول العالم،  في ضوء المذكور عاليه يصبح الزاميا     
  نحدد البقاع الساخنة ونخطط ل%نھماك في العمل بموجبھا.

الھدف المطلق ل%رساليات ليس ھو التحوي%ت الي المسيحية، لكن اعادة ا�نتاج.      
ا�ختبار التالي في الحقيقة تحدي طريقتي في التفكير بشأن ارسالياتنا ومشروعاتنا: 

  "ما ھو الغرض المطلق لشجرة تفاح؟".
  عند الوصول الي كنيسة صغيرة في منزل في      

  مؤمن تجّمعوا  20" الريفية، وجدنا حوالي الصين"
  .م 8 * م 3في حجرة المعيشة التي تبلغ مساحتھا 

صباحا بساعة  والنصف الثامنةكان اجتماع الكنيسة المنزلية يبدأ في الساعة      
صباحا بدأت  العاشرةونصف الساعة في المشاركة ودراسة ا�نجيل. حوالي الساعة 

. CDلنوافذ مغلقة، نحن رّنمنا مع الموسيقي مع عازف خدمة الكنيسة العادية. با
الترانيم تم انشادھا بتلّھف من كتاب ترانيم مصنوع يدويا عندما عبدنا في الكنيسة. 
بعد الترانيم كان الزائرين مطالبين أن يشاركوا. ارتفعت درجة الحرارة في الحجرة 

" الصينأّننا أتينا الي "الي مستوي قاري. تم الترحيب بنا بتصفيق حار عندما قلنا 
  ". الصين" وآ�ف الناس في ب%دنا يصلّون بانتظام من أجل "الصين�ننا نحب "

حينئذ قّدم الراعي عظته بسؤال: "ما ھو الغرض المطلق لشجرة تفاح؟". كل      
واحد قد رّدد أفكاره الخاصة. "أن تحمل ثمار فاكھة". "�". لقد رّد الراعي: "الھدف 

  جرة تفاح أن تعيد انتاج أشجار تفاح أكثر". المطلق لش
أنا أستمر أن أقف مندھشا عند التحديات في العالم اليوم بشأن ا�رساليات. اني      

  ".اعادة ا$نتاج"أعتقد بشدة أّن التحدي ا�كبر يبقي 
تحدينا ا�كبر في مشاركة ا�نجيل الي غير المكرزين ھو أ�ّ نصنع تحوي%ت      

  حية، لكن أن نصنع ت%ميذ سوف يعيدون ا�نتاج.الي المسي
" ھذا منذ البداية، وذلك ھو السبب أّن التفويض العظيم أ�ّ يجد يسوعلقد عرف "     

  تابعين أو يصنع تحوي%ت، لكن يصنع ت%ميذ.
" ليس الي ا�رساليات، لكن الي تيموثاوس" ھذا تماما ويدعو "بولسلقد فھم "     

): "وما سمعته مّني بشھود كثيرين 2: 2تيموثاوس  2مضاعفة ا�نتاج فيقول في (
  أودعه أناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلّموا آخرين أيضا". 

ما ھو الغرض 
المطلق لشجرة 

 تفاح؟



  جنود أصحاب معرفة

  نعترف أّن معركتنا ليست ضد لحم  لو أّننا       
  ): 12: 6ودم، كما ورد في (أفسس 

  "فاّن مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع       
  الرؤساء مع الس%طين مع و�ة العالم علي ظلمة

ھذا الدھر مع أجناد الشر الروحية في السماويات". ونحن مشتركين في ھذه المعركة 
أنفسنا لكي نكون ذو خدمة في "عالم في حرب"؟ الروحية، كيف حينئذ أن نجّھز 

كيف نقّدم أنفسنا روحيا لكي ندّون قائمة جيش روحي يكون جزءا من معركة 
  روحية؟

) مرة أخري يقّدم درسا افتتاحيا في الحرب الروحية 7سفر (القضاة أصحاح      
وكل  جدعونأي  يربعل): "فبّكر 1: 7وا�رساليات العالمية، كما ورد في (قضاة 

 تل. وكان جيش المديانيين شماليھم عند عين حرودالشعب الذي معه ونزلوا علي 
في الوادي". ھم اbن كانوا في معسكر علي جبل قريب من ا�عداء يدعي جبل  مورة

) يقول: أّن 8" ربما يرون ا�عداد الكبيرة جدا للعدو. عدد (جلعاد"، من "جلعاد"
) نقرأ: "وكان المديانيين والعمالقة 12وفي عدد ( معسكر المديانيين تحته في الوادي،

وكل بني المشرق في الوادي كالجراد في الكثرة وجمالھم � عدد لھا كالرمل الذي 
  علي شاطئ البحر في الكثرة".

" أن جدعونكان ھناك سببا لوجودھم في المعسكر ھنا. لم تكن صدفة. أراد "     
  أن يكون ممسوكا بواسطة المفاجأة. يظل قريبا ليراقب العدو. ھو لم يتجرأ 

): "أيھا ا�حباء � تستغربوا البلوي 12: 4بطرس  1" للكنيسة في (بطرسقال "     
  المحرقة التي بينكم حادثة �جل امتحانكم كأّنه أصابكم أمر غريب". 

): (� تتعجبوا يا اخوتي ان كان 13: 3يوحنا  1" ھذه الكلمات في (يوحنارّدد "     
  م يبغضكم".العال
: 25" ت%ميذه أن يكونوا يقظين. مث% في (متي يسوعأكثر من مرة أخبر "     
  ): "فاسھروا اذا �ّنكم � تعرفون اليوم و� الساعة (التي يأتي فيھا ابن ا�نسان)". 13
  أن تكونوا جاھلين أو ليس لكم معرفة،   

  يمكن أن يكون في النھاية انھيار للكنيسة.
  � شيئ يحدث في العالم يكون صدفة،       

  وأنشطة ارسالياتنا وسياساتھا يجب أن تعكس
عالم متغير دائما. ھل نحن يقظين؟ ھل نفھم ونعرف سياسات العدو في وقت مثل 

حن ھذا؟ لكي نحارب الغير قابل للحرب، أن نكون منتصرين وأكثر من قاھرين ن
  تحتاج أن نسھر وحتاج أن نكون أصحاب معرفة!

الحروب يمكن النصرة فيھا 
أو الھزيمة بھا بواسطة 

 عنصر "المفاجأة".

مر أ، ھذا اسھروالذلك 
سوف يضمن مستقبل 

 الكنيسة.



": "اّنه من المرعب أن نسقط في روسي" اbتي من سجن "شيفشينكوكتب "     
  سجن وس%سل، لكن يكون من ا�كثر سوءا أن ننام في حرية".

قال مؤمن من ب%د مغلقة اbتي: "الفرق بيم مؤمن مضطھد ومؤمن غير      
N ويصلي، واbخر يحب N وينام. لكن واحدا فقط  مضطھد ھو أّن واحدا يخاف

  يكون مستعدا". 

  الحصّادون أصحاب الحياة والنشاط

): "حينئذ قال لت%ميذه الحصاد كثير 38، 37: 9" ت%ميذه في (متي يسوعأمر "     
ولكن الفعلة قليلون فطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة الي حصاده". لم يكن ھذا 

  اقتراحا و� طلبا، لكّنه أمرا محددا. 
كم غالبا نحن نشاھد الحصاد أثناء خدمات كنيستنا؟ ھل احتياجاتنا الخاصة،      

نداتنا تأخذ التفضيل بخصوص تفويضه لنا؟ ھل نحن نعرف ونھتم چحتنا وأوسائل را
"؟ الحقيقة أّن ذلك � يقلقنا. ھل أساليب حياتنا يسوعبشان عالم محّطم، ھالك بدون "

" يسوعالمريحة تھدئنا حتي ندخل في نوم عميق؟ أمر يستحق العمل. عندما قال "
يا في أعداد قليلة في ھذا ا�صحاح لت%ميذه أن يصلّوا �جل الحصاد، أعطاھم وصا

 يسوع): "ھؤ�ء ا�ثنا عشر أرسلھم 6، 5: 10كما جاء في (متي  –" أن يذھبوا"
وأوصاھم قائ%: الي طريق ا�مم � تمضوا والي مدينة السامريين � تدخلوا بل 

  اذھبوا بالحري الي خراف بيت اسرائيل الضالة". 
ة أن تكون ا�جابة لتلك الص%ة، ھي ببساطة أي ص%ة بدون الرغبة أو ا�راد     

ص%ة متكّبرة. يمكنكم أ�ّ تصلوا أبدا وتظلوا صامتين. يمكنكم أ�ّ تروا الظلم 
  والمجروحين، رغم ھذا � تفعلوا شيئا بخصوص ھذه المور.  

" أّنه يجب أن نعمل ونصلي. علّق أحد ا�فراد كما يأتي: "يجب بولسلقد أعلن "     
ما لو أّن الص%ة سوف � تصنع فرقا، ويجب أن نصلي كما لو أّن العمل أن نعمل ك

  � يصنع فرقا أو اخت%فا". 
  

  كونوا أصحاب نشاط. كونوا مناسبين.
      

   



  ثالثة عشرفصل البوصة ال

  )nticipation( التوقع

  أن تعطي فكرا مقدما، مناقشة أو معالجة  

  أن نتوقع أو نتنبأ ونتعامل مع أمرا مقدما

  ):13: 1بطرس  1" في (بطرسقال الرسول "   

  "لذلك منطقوا أحقاء ذھنكم صاحين فألقوا رجاءكم

  التي يؤتي بھا اليكم عند استع%نبالتمام علي النعمة 

  ". المسيح يسوع

   قّدموا مقدما فكرا �جل العمل.     

، ھو وقت س%م وفرح �ولئك المحظوظين بأن يحتفلوا بمي%د ديسمبر 25     
" وصديقين له مؤمنين، كان ھذا عيد ماركوفي حرية. بالنسبة لـ " مخّلصھم

الذي كانوا مضطرين أن يحتفلوا به خلف القضبان في  ،عشر الخامس الكريسماس
  زنزانة سجن دولة مسلمة.

، نحن علمنا أّنه لم يكن لدينا اختيار. قد كنا مضطرين أن نزور ديسمبر 26     
". عمانوئيلالذي يدعي " المخّلص" كتشجيع له ونؤكد له مرة أخري محبة ماركو"

من مبني السجن ا�خضر. صديقنا العربي من البداية فھمنا الصعوبات عندما اقتربنا 
" فعل كل شيئ في طاقته لكي يساعدنا للدخول بأمان من خ%ل ا�بواب يشوع"

من  $ثنينالحديدية، لكن علمنا أّن فقط معجزة من ا�ب المحب سوف تفتح ا�بواب 
" داخل ھذه المنطقة المغلقة. فتح وقد تم تفتيشنا، ومعظم الھدايا قد تم الغرب"

درتھا حسب طلبات وارادة الحراس. حينئذ قيل لنا أن ننتظر في غرفة، ولقد مصا
  ؟".ابراھام ماركو" وسألنا: "ھل نود أن نزور يشوعانتظرنا بصبر عندما اقترب "

لقد تصّفح الحارس قائمة طويلة من ا�سماء، وقد أجاب: "� يوجد أحد بھذا      
  ا�سم". 

" مرة ثانية: "آسف أنا نسيت أّننا نود أن نري السجين رقم يشوععندما حاول "     
". لقد تصفّح الحارس القائمة مرة أخري، وقد أجاب بطريقة حادة: "انتظروا 9979

  حتي ندعوكم".

فقط عندما نكون بصدق 
مملوءين نشاطا، 

نستطيع بفاعلية أن 
 نتوقع ارساليات. 



قد مh الحزن قلوبنا. نفس بشرية، أخ وشخص محبوب قد تم تقليله الي رقم.        
ان المكان الصحيح والوقت الصحيح نحن علمنا اbن حتي أكثر من قبل أّن ھذا ك

بالنسبة لنا أن نكون. وحتي احساس أعظم بالحزن قد مh قلوبنا عندما دخلنا "مكاتب 
 الشرقادارة الزيارة". حتي مع ھذا نحن قد سمعنا غالبا القول بأّن زنزانة سجن في 

  ھي ا�قرب الي جھنم سوف تجريھا علي ا�رض. ا+وسط

اس بخيبة ا�مل التي اختبرناھا في غرفة اليأس ھذه. عندما � شيئ أعدنا ل%حس     
" وصديقيه. بعيون ماركودخل المسجونين، لم يكن من الصعب أن نتعّرف علي "

مشرقة ووجوه مبتسمة، حا� أكّدوا لنا أّنھم لم يكونوا منفصلين عن محبة N. لقد 
 الكريسماسم في عيد اندفعت الدموع بغزارة عندما شاركوا بالقول كيف كانوا وحدھ

  وكم ھم سعداء بأّنھم يعلمون أّنھم � يكونوا منسيين.

" برقة: "كان أمس يوما صعبا جدا". بعيدا عن كوني سجين ماركولقد تكلّم "     
مسيحي في سجن مسلم، اّنه كان أيضا صوم رمضان. لم يكن مسموحا لنا أن نخرج 

واحد. لحسن الحظ منذ أسبوع مضي،  من زنزاناتنا ولم يكن مسموحا لنا أن نكلّم أي
علي قطعة من الكعك وأخفيناھا تحت وساداتنا بصفة خاصة  الث7ثةحصلنا نحن 

. أمس، عندما انتھي الصوم قد مشينا كل واحد الي اbخر ماسكين الكريسماس�جل 
كان ذلك عيد  –شرائح الكعكة معا وقلنا ببساطة: "عيد كريسماس سعيد" 

فلنا به. نحن بكينا وصلينا، لكن معظمنا قد ابتھج. نحن علمنا الذي احت الكريسماس
مرة أخري أّنه � شيئ يستطيع أن يفصلنا عن محبة N. ساعة الزيارة قد انتھت، 
وحا� حان الوقت لنقول الي اللقاء. قبل أن يمشي راجعا الي زنزانة سجنه، نظرنا 

ما الذي سوف تفعله اbن عندما تذھب  ماركو" وسألناه سؤا� أخيرا: "يا ماركوالي "
" باحساس عميق من ماركوالي زنزانتك ومرة أخري ھل أنت بمفردك؟" لقد ابتسم "

التوقع، وقد رّد علينا باbتي: "أنا ببساطة قد نشرت أجنحة روحي، وأنا أطير الي 
  ".يسوع

كون الصرخات لكي نجّھز أنفسنا للعمل من المحتمل أن أقل أولوياتنا في العالم ت     
�جل الراحة، ا�مان والغني. لكن الفكر مقدما سوف يجّھز أذھاننا �جل الخدمة 

  الفّعالة.

  توقع الملكوت

لذلك في الحقيقة أنتم لستم في ا�رساليات أنتم تقولون؟ انھا ليست خدمتكم؟ جيدا      
ؤمنون بملكوت النتيجة المنطقية الوحيدة لمثل ھذا ا�تجاه ھي أّنكم في الحقيقة � ت



N. لو أّنكم تفھمون بصفة كاملة الملكوت، فاّنكم سوف تعطون حياتكم �جل ھذه 
   القضية.

  ". انسيالمسيحنحن كلنا نعلم الظروف لكي يعود " 

  كل الحروب، الز�زل، المجاعات والتمردات، ھذه  

كما يقول الكتاب في انجيل (متي  –تكون ببساطة آ�م الو�دة ليست فراش الموت 
): "وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا � ترتاعوا �ّنه 8 – 6: 24

�بد أن تكون ھذه كلھا ولكن ليس المنتھي بعد �ّنه تقوم أمة علي أمة ومملكة علي 
  اكن ولكن ھذه كلھا مبتدأ ا�وجاع". مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وز�زل في أم

كما  –نحن نعلم أّن ا�يام ا�خيرة تكون ممّيزة بالفساد المحزن داخل الكنيسة      
): "ولكن يكونون محبين �نفسھم محبين للمال 5 – 1: 3تيموثاوس  2جاء في (

 متعّظمين مستكبرين مجّدفين غير طائعين لوالديھم غير شاكرين دنسين ب% حنو ب%
رضي ثالبين عديمي النزاھة شرسين غير محبين للص%ح خائنين مقتحمين متصلّفين 
محبين للذات دون محبة N لھم صورة التقوي ولكّنھم منكرون قّوتھا. فاعرض عن 
ھؤ�ء". مثل ھذه نحن نري في ھذه ا�يام. ھذه تكون ع%مات تشير الي النھاية 

ھذه الحقيقة الي الت%ميذ: فقط عندما يكون قد  "يسوعوليست النھاية ذاتھا. لقد أعلن "
كما ورد في (متي  –وعظ بانجيل الملكوت الي أقاصي ا�رض، سوف تأتي النھاية 

): "ويكرز ببشارة الملكوت ھذه في المسكونة شھادة لجميع ا�مم ثم يأتي 14: 24
  المنتھي". ليس قبل ذلك وليس بعد ذلك. 

ذا الحدث. ولو أّننا نؤمن بھذا ايمان حقيقي، حينئذ ا�رساليات تكون التوقع لھ     
  ندة كل كنيسة.چسوف تكون ا�رساليات رقم واحد في ا�ولوية علي أ

  " اbتي:وليم باركليعن ھذا النص الكتابي يكتب "     

" سوف يعود في مجد لكي يؤسس يسوع"آمنت الكنييسة ا�ولي بشدة أّن "     
علي ا�رض. ھذه العقيدة الي حد ما قد مّرت خارج الوعظ الحديث، لكّنھا لم  ملكوته

تصون الحقيقة أّن التاريخ يذھب الي مكان ما ونفس ذلك الوقت سوف يكون ھناك 
  الطريق أو فياكتمال، وذلك الرجل ھو لذلك 

  الطريق". علي

  

  

توقع مجئ الملكوت 
ھو الذي يؤدي الي 

 ا�رساليات.

نحن نكون اّما في 
الطريق أو علي 

الطريق. لن يكون ھناك 
 بدل.



  توقع السمك البحري

" يعلّم ت%ميذه درسا يسوعآيات كتابية أخري من اbيات المفّضلة لي حيث أّن "     
  ).5في التوقع، ويوجد ھذا الدرس في (لوقا 

" مع الجموع المحتشدة حوله بحيرة جنيسارت" يكون واقفا عند "يسوع"     
تين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد ويستمعون الي كلمة N. حينئذ رأي سفين

" وسأله سمعانخرجوا منھا وغسلوا الشباك، فدخل احدي السفينتين التي كانت لـ "
أن يبعد قلي% عن البر، ثم جلس وصار يعلّم الجموع من السفينة، ولّما فرغ من الك%م 

  ": ابعد الي العمق والقوا شباككم للصيد. سمعانقال لـ "

ن جميعا نعرف القانون الذھبي للصيد. أنت � تخبر أبدا صيادا كيف أو اbن، نح     
أين يجب أن يصيد. بصفة خاصة لو أنت تكون نجارا وحتي لو تكون واعظا. ھذه 

  تكون ضد كل قوانين السلوك الجيد والعام في عالم الصيد.

" علي سمعان بطرسلم يخبرنا الكتاب المقدس عن النغمة التي بھا رّد "     
"، لكن كانت من المحتمل نغمة عدوانية أكثر قلي% من التي تقرأھا في الكتاب يسوع"

" وقال له: "يا معلم قد تعينا الليل كله سمعانالمقدس. حسب الكتاب المقدس، أجاب "
  ولم نأخذ شيئا ولكن علي كلمتك ألقي الشبكة".

نا راحة يا رب. نحن ا�نجليزية الحديثة ربما ينطق بھا بشيئ ما مثل ھذا: "أعط     
مرھقين. لقد كّنا ھناك طول الليل بدون أن نصطاد شيئا. لكن يا سيد نحن نثق فيك 
ليس بسبب مھاراتك في الصيد، لكن بسبب أّنك N. ودعونا ننظر ماذا أنتم فاعلين 

  بعد ذلك".

التوقع! ھذا الحدث يحدث بعد المعجزات في ا�صحاح السابق، حيث أّن      
): "فوقعت دھشة علي 36: 4كما جاء في (لوقا  –" يسوعالشياطين أطاعت "

الجميع وكانوا يخاطبون بعضھم بعضا قائلين ما ھذه الكلمة �ّنه بسلطان وقوة يأمر 
احساس من التوقع. ماذا سوف يفعل ا�رواح النجسة فتخرج". يجب أن يكون ھناك 

" ليس �ّن ھذا له معني و� بسبب أّنه يوافق، لكن �ّنه بطرسالسيد بعد ذلك؟ يطيع "
   يتوقع أّن السيد يعمل. عندما فعلوا ذلك، أمسكوا كثيرا جدا فصارت شبكتھم تتخّرق.

  ليس فقط أن نعلّمك كيف تصيد، لكن أن    

  علي وشك" صياد الناستتوقع الذي يكون "

  أن يفعله.

الموضوع الھام ھو: أّن 
التHميذ عرفوا كيف 

يصيدون، لكن "يسوع" 
 لسمك.عرف أين كان ا



نحن نحتاج أن ن%حظ ماذا يحدث في العالم اليوم ونتوقع المكان الذي نلقي فيه      
شباكنا. معرفة كيف نصيد � تكون كافية أن نصيد أي شيئ. نحن نحتاج أن نعرف 
أين يكون السمك. كجنود وكصّيادين، نحن نكون مشغولين في ملكوت مرتفع من 

  واعلم الذي يكون الملك مشغو� به. حيث ا�ھمية. توقع كون ا�نجيل مبشّرا به

  الجميع يرتدون أحسن ثياب ويعرفون أين يجب أن يذھبوا

  حيث يكون كنزك سوف يكون قلبك!     

صديق لي ذات مّرة قد تم مواجھته بسؤال عن السبب الذي جعله وعظ عن      
في  ". كانت اجابته بسيطة تماما: "�ن جيبك يكونالقلب" غالبا وليس عن "الجيب"

  قلبك يا سيدتي".

" لتابعيه عندما أخبرھم أن يتوقعوا يسوعھذا ا�حساس يكون ھو الذي أخبره "     
): 36 – 34: 12عودته. كن متيقظا واحرس قلبك. استمع الي كلماته في (لوقا 

"�ّنه حيث يكون كنزكم يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة 
وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدھم متي يرجع من العرس حتي اذا جاء وقرع يفتحون 

  له للوقت".

  الرمزية ھنا ذو مغزي أو د�لة تامة. في         

  " قد ارتدي الخدام م%بس طويلةالشرق ا+وسط"

وا واجباتھم بأكثر سرعة، قوة أعظم، أكثر سھولة، انجاز أسرع واعاقة أقل. لكي يؤد
  كن �بسا ومستعدا للعمل �ّنك تعرف أين أنت ذاھب.  

نحن نعمل خدام، ونحن منتظرين خدام. و�ّننا نكسو أنفسنا �عظم ا�حداث      
) يقول: 8، 7: 5دعونا نكون صبورين في توقعنا صامدين حتي النھاية. في (يعقوب 

"فتأنوا أيھا ا�خوة الي مجئ الرب. ھوذا الف%ح ينتظر ثمر ا�رض الثمين متأنيا 
عليه حتي ينال المطر المبكر والمتاخر فتأنوا أنتم وثّبتوا قلوبكم �ّن مجئ الرب قد 

  اقترب".

  توقعوا المعركة بواسطة اختيار أسلحتكم

  بواسطة اختيار أسلحتنا.أخيرا، نحن نحتاج أن نكون مجّھزين للمعركة      

): "وقسم الث%ث مئة الرجل الي ث%ث فرق وجعل أبواقا في 16: 7في (قضاة      
  أيديھم كلھم وجرارا فارغة ومصابيح وسط الجرار".

كونوا �بسين مثل 
رجال ينتظرون 

 سيدھم عند عودته.



جندي أن يلقوا أسلحتھم ويمسكوا أبواقا وجرارا لكي يحاربوا  300كيف تقنع      
  . ا�نسانيكون أعظم من  Nعدوھم؟ ببساطة: بواسطة منح التوقع أّن 

  ربما كان ھذا ببساطة طلب تافه ومضحك 

  رجل  300الي الجيش الشجاع المكّون من 

  مسلّحين لغاية أسنانھم. اbن ھم علموا أّن خطط 

  وأسلحته كانت دائما الغير متوقعة.N لم تنھمك اط%قا في الواضح (الشيئ الواضح) 

" الشيطان) أّننا سوف نغلب المشتكي علينا "11: 12نحن نقرأ في سفر (الرؤيا      
بدم الخروف وبكلمة شھاداتنا (أبواقنا) وأّننا لم نحب حياتنا حتي الموت (أواني 

ھمك فارغة). كمسيحيين، نحن نحتاج أن نتعلّم أّننا مدعوين الي معركة روحية � تن
  أو تنشغل في غير الواضح، حتي الغبي، ونحن نحتاج أن نختار أسلحتنا بحكمة.

" نواجه تيمورراعي كنيسة تقريبا علي جزيرة " 800اني أتذكر الوقوف أمام      
مشكلة خطيرة. معظم الرعاة كانوا ضحايا عندما تم مھاجمة المسيحيين علي جزيرة 

ازلھم، كنائسھم وحتي عائ%تھم أثناء ھذه ". لقد فقدوا مناندونيسيا" في "آمبون"
الھجمات. لقد كانوا مصابين بأذي ومّدمرين واحتاجوا الي اجابات علي التحديات 
التي واجھوھا. حالما بدأت أن أعظ، وقف أحد الرعاة وقاطعني: "أخي تخبرنا بأّننا 
يجب أن نقبل ا�ضطھاد من المسلمين أو يجب أن ننتقم؟ نحن نشعر بتعب من 

لغفران حتي يتم مھاجمتنا مرة أخري. نحن نعتقد أّنه حان الوقت لكي ندافع عن ا
  كرامة N وننتقم. ماذا يجب أن نفعل؟".

لقد فھمت التحديات بصفة كاملة. لقد قابلت أولئك الذين كانوا مھاجمين وقد      
أّنه لم رأيت آثار الجروح علي أجساد أولئك الذين قبلوا ببساطة الھجمات. لقد فھمت 

يكن ھناك جوابا سھ%. حينئذ قد قاطعني راعي آخر: "� يا أخي أخبر ھذا الراعي 
أّنه مخطئ، يخبرنا ا�نجيل أن نقبل آ�منا. نحن سوف � نكرم N لو نحن ننتقم. 

مرة نحن نحتاج أن نغفر. أخبرني يا أخي ھل ھذا يكون  سبعونمرة *  سبعون
  صحيح؟".

تولّي الرب ا�مر وسادت له الغلبة. لقد نظرت الي الرعاة وكانت اجابتي      
كاbتي: "ا�نجيل واضح يا اخوتي ا�عّزاء يجب أن تنتقموا". كان ھناك صمت. 
استطعت أن أري ا�بتسامات علي وجوه أولئك الذين وافقوا ورأيت أولئك الذين لم 

  عة.يوافقوا يقفون، مستعّدين أن يغادروا القا

انظر الي العدو بنفس 
النسبة المئوية التي 

 تنظر بھا الي هللا.



لقد تدّخلت: "انتظروا يا اخوتي. قبل أن تغادروا دعوني أنھي جملتي. يعلّمنا      
) بوضوح أن ننتقم، لكن في قيامنا بھذا العمل نحن نحتاج أن نختار أسلحتنا. 6(لوقا 

عندما يھينك شخصا ما فأنت � تقبل ھذه ا�ھانة فقط، أنت تنتقم منه بواسطة الص%ة 
خصا ما معطفك، فاّنك تنتقم منه بواسطة منحه رداءك. عندما �جله. عندما يأخذ ش

  يصفعك شخصا ما علي خدك، � تقف ساكنا. انتقم منه، حّول له خدك اbخر".

اّنه يكون كما لو أّن حمل مجرد قبول اb�م مكسورا وقد واصلنا الحلقة      
  الدراسية. ھم كانوا مقتنعين.

والظلم؟ ھل نقبلھا كمسيحيين ونسمح للشر أن  كيف نتعامل مع الجريمة، العنف     
يستمر؟ ھل نحن ننتقم بكراھية، خوف وعنف؟ � يا أصدقائي ا�عّزء، فنحن ننتقم 

  . علي العموم، ا�نتقام ليس ھو الموضوع.وكرامته لمجدهحسب خطة N للمعركة 

: 5ا�سلحة ھي الموضوع. أسلحة معركتنا موصوفة بوضوح في (غ%طية      
) حيث يقول: "وأّما ثمر الروح فھو محبة فرح س%م طول أناة لطف ص%ح 22

  ايمان وداعة تعفف. ضد أمثال ھذه ليس ناموس".

  

 يتك واختار أسلحتك بحكمة.چالقتال بالثمار؟ نعم توّقع استراتيـ

   



  رابعة عشرفصل البوصة ال

  )cquaintance( المعرفة الشخصية

  أن تصنع التوقع حقيقيا تحتاج أن تكوّن معرفة شخصية  

لكي تسبب أن تتعرّف شخصيا: أن تصنع شيئا مألوفا: تسبب أن 
  تعرف مباشرة

  قديم يقول: "اّنه يكون أفضل  صينييوجد مثل 

  ما مّرة واحدة من أن تسمع عنهأن تختبر شيئا 

  ألف مرة".

ھذا ھو خط القاعدة للتنقل الي ھذه البوصة أماما الي قلب ا�رساليات. نحن من      
الممكن أن نحاط علما، لكن � نزال جامدين غير متحّركين. اّنه فقط عندما نشّغل 

لته ھو أّنه " أّن الوحي وراء رسايوحنامشاعرنا نكون متحّركين الي العمل. يشھد "
): "الذي 1: 1يوحنا  1وذلك ھو الذي أعلنه في ( –قد سمع، رأي، نظر الي ولمس 

كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاھدناه ولمسته أيدينا من جھة 
): "ونحن قد نظرنا ونشھد 14: 4يوحنا  1كلمة الحياة". ھو يؤكد ھذه الحقيقة في (

�بن مخلّصا للعالم". و� يمكن أن يكون ھناك شك بخصوص أّن اbب قد أرسل ا
  شھادته.  

"، قد طلب ابنك مني أن أجئ وأزورك". عندما تكلّمت ھذه لي"أنا ا�خ "     
الكلمات الي الرجل الكھل الواقف أمامي، استطعت أن أري المفاجأة الكاملة وحتي 

    جرتھم الصغيرة. التشويش في عينيه. فجأة أمسك بي الرجل وجذبني داخل ح

لقد كان من الصعب أن أستعبد في الذاكرة خطواتي وجميع ا�حداث التي قادت      
" بعد ھروبه الجرئ ھونج كونج" في "وانجالي ھذا ا�جتماع. أو�، لقد قابلت ا�خ "

" لكي الصين". ثم جاء الطلب المتحدي من راعّي لكي أسافر الي "الصينمن "
  ".وانجيل الي عائلة ا�خ "أحضر التحيات وا�ناج

حينئذ جاءت الرحلة الجريئة والبعثة الخطيرة التي قادتني الي ھذا الثنائي      
" نفسھا، وقد قضيت الساعة التالية وأنا أقّدم وانجالمحبوب. بسرعة بّررت ا�خ "

" مع كل المؤمنين اbخرين من كنيستنا الصغيرة في وانجالتحيات ومحبة ا�خ "
"، سألت أين ھي ذھبت؟ وانج". متعجبا عن ا�ختفاء المفاجئ لhخت "كونجھونج "

انّه يكون أفضل أن تختبر 
شيئا ما مرّة واحدة من أن 

 تسمع عنه ألف مرّة.



": "اّنھا كانت وانجھي كانت في الحجرة التالية تصلي من أجل س%متنا. أجاب ا�خ "
بشعور عميق من الفرح مختلطا بحزن كبير بأني أخيرا كنت مضطر أن أوّدع ھذا 

"اّنك مفروض أن تأتي ثانية". ھو  " قد طعنت قلبي:وانجالثنائي العزيز". كلمات "
توسل الّي وأنا ابتسمت بأدب، لكن في قلبي كنت أعرف أنني سوف � أعود. ھذا 
كان مفاجأة كبيرة وأمر خطير. "يجب عليك أن تحضر معك أناجيل"، توسل الي 

" بھذه الكلمات، وكّرر ھذه الكلمات: "يجب أن تحضر مرة ثانية وتحضر وانجا�خ "
. كّرر ھذا كما لو أّنه استطاع أن يقرأ عقلي المضطرب. مرة أخري أنا معك أناجيل"

  ابتسمت فقط. 

كأني مصاب بدوخان أسرعت الي محطة القطار وركبت أول قطار. في قلبي أنا      
عرفت الذي أردت أن أفعله. ھذا كان القطر المسئول عن كل أحزاني، �جل القبض 

  علي والدتي والسبب في أني أتربي كيتيم. اني سوف � أعود.

ل تحتاج الي دعوة يا فجأة، الصوت غير المخطئ للروح القدس قد تكلّم الّي: "ھ     
؟". أنا سألت: "يا سيدي الرب ماذا تقصد؟". "لقد رأيت ا�حتياج. لماذا تحتاج ونيچ

الي دعوة لكي تستجيب؟". لقد عرفت أّنه ليس لدّي اختيار. لقد عرفت أّن الرب قد 
  تكلّم. أنا عرفت أّن ھذه كانت الحقيقة.

" و� يزال بركة وني ليچسنة مضت، واليوم قد أصبح " 23كان ھذا منذ      
  ". الصينعظيمة ووسيلة لتسليم أناجيل � عدد لھا وأدب مسيحي في داخل "

الرؤية وا�ختبار ھما شيئان � ينفص%ن. في قاعة المحكمة � تستطيع أن تقول      
)، نحن مدعوين أن نكون 8: 1اختبارك ا�ّ اذا كنت قد شھدت. في (أعمال الرسل 

ھم شھود للمسيح وشھود لعالم ھالك. "لكنكم ستنالون قوة متي حل  ، قليلون مّناشھود
الروح القدس عليكم وتكونون لي شھودا في أورشليم وفي كل اليھودية والسامرة 

  ).8: 1والي أقصي ا�رض" (أعمال الرسل 

ا�نشطة الخاصة با�رساليات تبدأ بالنظر الي شخص ما في عينيه وفھم أنه      
اط الروحي والجسدي يعتمد علي رد فعلك. الكشف للعيان في حياة حي، ك% من النش

كل مؤمن ھو ليس اختيارا ولكّنه ضرورة. المأساة ھي أّن معظم المسيحيين 
يستطيعون فقط أن يتحدثوا عن أشياء قد سمعوھا أو قرأوا عنھا. ھذا بصفة 

  أوتوماتيكية يصبح نظرية سواء أنت تريدھا أم � تريدھا.

"، الجوع في الھندتكونوا معّرضين أو مكشوفين �حتياجات الفقراء في " اذا لم     
" آسيا" والنفوس التي � حصر و� عدد لھا في "الشرق"، الھالكين في "أفريقيا"



"، كيف يمكن للمخلّص علي الصليب دائما أن يكون حقيقة يسوعالتي تموت بدون "
  لنا؟

  يوجد أساس بأن تعرف شخصا ما معرفة     

  شخصية، أّنه يمكن بسھولة أن يفقد في خضم

  عمل الخدمة. لكي تعرف شخصا ما مباشرة سوف تبدأ بالتوقف.

  اZعمي بدنيا مكشوفا ل�عمي روحيا

) ھي صورة حزينة. وبكل 52 – 46: 10الصورة المرسومة بواسطة (مرقس      
  أمانة لو نحن مضطرين أن نرسم صورة للعالم اليوم، ربما تبدو تماما نفس الصورة:

ريحا مع ت%ميذه وجمع غفير كان أوفيما ھو خارج من  ريحاأجاءوا الى "و     
 يسوعه نّ أجالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع  تيماوسعمى ابن ا� بارتيماوس

ارحمني. فانتھره كثيرون ليسكت  داود ابن يسوعيصرخ و يقول يا  أابتد الناصري
عمى ا�ن ينادى فنادوا أمر أو يسوعارحمني. فوقف  داود ابنكثر كثيرا يا أفصرخ 

 يسوعجاب أ. فيسوعقائلين له ثق قم ھوذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء الى 
 يسوعبصر. فقال له أن أعمى يا سيدي فقال له ا� ؟فعل بكأن أوقال له ماذا تريد 

  ".في الطريق يسوعبصر وتبع أاذھب ايمانك قد شفاك فللوقت 

. الجميع فجأة تواجھوا مع حقيقة، وبارتيماوسالجموع، الموّبخين، التابعين      
  ولhسف كل واحد يفشل في اختبار المعرفة الشخصية.

في بيئة العمي الجسدي وليس العمي  النص الكتابيالتحدي ھو أننا نفّسر ھذا      
أن  يسوعالروحي الذي يخاطبه. اّنه يكون عن خيبة ا�مل وعدم القدرة لتابعي 

  الذي يكون في احتياج. يعّرفوا أنفسھم معرفة شخصية للشخص

  "؟ تيماوس" ابن "بارتيماوسمن كان ھذا الرجل "     

قة تعطينا ھذه النفس التعيسة. ھو أو�، نحن ن%حظ أّن اbيات الكتابية في الحقي     
) أو ا�عمي 27: 9ليس في نفس الفئة مثل الشّحاذان ا�عميان المذكورين في (متي 

): "حينئذ أحضر اليه مجنون وأخرس فشفاه حتي أّن 22: 12وا�خرس في (متي 
ا�عمي ا�خرس تكلّم وأبصر". ا�عمي ا�خرس كان له اسما والكتاب المقدس 

  ا�سم لسبب.يخبرنا بھذا 

المعرفة الشخصية سوف 
علي تعتمد في النھاية 

 الكشف للعيان.



الرجل غير " كان له ابن "بارتيماوس". "غير نظيف" معناه "تيماوس"     
"، كل وقت تكلّم اليه شخص ما كان اع%نا عن يأسه وخيبة أمله. النظيف

  " كان ا�بن الشحاذ غير النظيف ا�عمي �ب شحاذ غير نظيف أعمي.بارتيماوس"

  اذا كان ھناك سببا دائما للت%ميذ أن     

  يكون لديھم شفقة علي شخص ما، فاّنه 

  ، ليسوھم سقطوا في ا�متحان كان ھنا،

"، ليس �ّنھم لم يكونوا في خدمة، ليس �ّنھم لم يكونوا يسوع�ّنھم كانوا يتبعون "
، لكن ببساطة �ّنھم رفضوا أن يعّرفوا أنفسھم معرفة سيدھمذو ع%قة حميمة مع 

  شخصية الي غير المحبوب، غير الملموس وغير المبّشر.

أنا � أستطيع أن أبدأ أخبركم عن كم عدد المّرات التي قابلت فيھا أشخاص      
" لھذا العالم في حياتي، وكم عدد المّرات التي قد سمعت فيھا ھذه ماوسبارتي"

الكلمات: "مسيحي لديه رحمة علّي". اّنه يكون من السھل جدا أن ترجع الي 
ا�رساليات كمجموعة من الناس المدعوين الذين يذھبون الي العالم لكي يعلنوا 

�رساليات تكون عين "انجيل الملكوت". � يكون ذلك متعلقا با�رساليات. ا
" وموّرث بواسطة الكنيسة: نحن ممسوحين لكي المسيحالتفويض المعلن بواسطة "

نعظ با�خبار السارة الي الفقراء، مرسلين لشفاء المنكسري القلوب، لننادي 
كما جاء في  –للمأسورين با�ط%ق وللعمي بالبصر ونرسل المنسحقين في الحرية 

  ).18: 4(لوقا 

نجعل ھذا الحدث في (مرقس) روحانيا. كان ھذا حدثا وليس تعليما ومع دعونا      
ذلك يوجد الكثير لكي نتعلمه. الكتاب المقدس ببساطة يقّدم لنا خلفية لكي نرجع الي 
�عبي الدور في العالم الحاضر اليوم حيث سوف يحدث ھذا الحدث بالتأكيد في أي 

  حيث تعيشون. مكان في العالم اليوم ومن المحتمل في الشارع

  المعرفة الشخصية تبدأ بالمHحظة

كما  –أو�، �حظ رد فعل الجموع. كثيرون وّبخوه وأخبروه أن يكون ساكتا      
). اّنه من الصعب أن تصّدقه ألم يكن ھذا كذلك؟ الجموع 48: 10ورد في (مرقس 

" �جل الذين يستطيعون الحصول عليه منه ويكونوا غيورين أن المسيحتتبع "
  يشتركوا معه بأولئك الذين يحتاجون اليه. ھل ھذا يبدو مألوفا في مجتمعنا الحديث؟

اذا كان ھناك سببا دائما 
للتHميذ أن يكون لديھم شفقة 
علي شخص ما، فانّه كان ھنا، 

 وھم سقطوا في ا�متحان.



" الذي أراد أن تنزل نار من السماء يعقوباّنه يبدو شيئا صغيرا غير ھام مثل " ����
). اّن غيرتنا من أجل 55، 54: 9كما جاء في (لوقا  –" السامرةوتفني شعب "

ھي موصي بھا، ولكن احتياجنا الي العاطفة من المحتمل أن يقودنا أن  الملكوت
 ننتھر ونوّبخ.

اّنه حتي يبدو قلي% مثل النبي الذي افتقر الي ا�ھتمام بالناس الذي كانوا يموتون،  ����
): "فخاف الم%ّحون وصرخوا 5: 1كما جاء في (يونان  –بينما كان ينام نوما عميقا 

ا ا�متعة التي في السفينة الي البحر ليخففوا عنھم وأّما كل واحد الي الھه وطرحو
 يونان فكان قد نزل الي جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقي%".

" الذي كان بركة بيت حسدا" الذين استجوبوا الرجل عند "رجال ]ماذا عن " ����
 محظوظا لكي يتم شفاءه في يوم السبت؟

ا� برئ ا�نسان وحمل سريره ومشي ): "فح10، 9: 5كما ورد في (يوحنا      
وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليھود للذي شفي: اّنه سبت! � يحل لك أن تحمل 

  سريرك".
أو ماذا عن الشياطين التي سكنت رج% الذي كان قد شفي علي حساب قطيع من   ����

 ).33: 8الخنازير؟ (لوقا 
  اّنه يكون ممكنا أن نكون مشغولين      

  في واجب ديني وعبادة حتي أّننا ننسي
 ".المسيحالواجب المسيحي وعبادة "

 ا�خت%ف يكمن في العمل الرقيق في       

أنفسكم معرفة شخصية بالناس الذين يھمكم أمرھم، ا�بناء العمل ا�ھتمام وتعريف 
  غير النظيفين لشحاذين يائسين.

  ".يا ابن داود ارحمني"     

اّنه من المھم أن ن%حظ أّن الجمع الذي من المحتمل نجدھم مدرسين، صحفيين،      
تماما مثل  ت%ميذ وتابعين، ھم كانوا كلھم حاضرين ويظھر أّن لديھم "مراكز جيدة"

"الدوافع الجيدة". لقد كانوا ھناك من أجل أسباب مختلفة، لكننا نستطيع أن نخّمن أّنھا 
  كانت معظمھا أنانية. 

�جل  قلبهالد�لة في ھذا أّنه يكون من الممكن أن نتبع المسيح بدون مشاركة      
جيدة  المجتمع. اّنه يكون من الممكن أن نجد أشخاصا في الكنيسة لديھم دوافع

  وكريمة، لكن غالبا بدون أي أصدقاء يحضرون معھم.

  

نعم، انّه في الحقيقة يكون ممكنا 
أن نكون قلقين بفكر هللا لدرجة 
أنّنا نوقف اھتمامنا بالناس الذين 

 يكونون في احتياج.



  المعرفة الشخصية تبدأ بواسطة التوقف

  .ھو توقف": يسوعالدرس الثاني ھو رد الفعل لـ "     

  يا لھا من شھادة مذھلة كانت للت%ميذ. ھو يتوقف.      

  الدرس في ھذه البوصة عن المعرفة      

  الشخصية ھو: أّن ا�رساليات ليست فقط

  عن الذھاب، ھو أيضا عن التوقف.

  المعرفة الشخصية ھي ليست المشروعات ھي عن الناس.     

"أّننا يجب أ�ّ نعتبر التوقف " اbتي عن ھذا النص الكتابي: متي ھنرييقول "     
  معط% لنا في طريقنا، أن نقف ساكنين عندما يكون، لكي نفعل عم% جيدا".

كم غالبا نحن نتوقف في جداولنا المزدحمة لكي نخدم ونعتني بأشخاص كثيرين      
  " في ھذا العالم؟ كم غالبا نحن نتوقف ونسأل أسئلة؟بارتيماوسمثل "

  " اط%قا مميّزة بظھوره، لكن بتوقفه. عيسولم تكون حياة "     

 " الذي � يمكن لمسه.المجذوم" لكي يلمس "يسوع): توقف "3: 8في (متي  ����
" الضرائب جابي" لكي يتناول وجية طعام مع "يسوع): توقف "16: 2في (مرقس  ����

 (جامع الضرائب) غير المحبوب.
 ".لعازر" لكي يبكي عند قبر "يسوع): "توقف "35: 11في (يوحنا  ����
 ".الزانية" لكي يدافع عن "يسوع): توقف "7: 8في (يوحنا  ����
 " أصحاب ا�رواح الشريرة.المجانين" مع "يسوع): توقف "16: 8في (متي  ����
 " الذين انتھرھم الجمع.العمي" لكي يشفي "يسوع): توقف "30: 20في (متي  ����
كما  –" قبل الذھاب الي الھيكل بركة بيت حسدا" عند "يسوع): توقف "5في (يوحنا  ����

سنة ھذا  وث%ثين ثمان): "وكان ھناك انسان به مرض منذ 6، 5: 5ورد في (يوحنا 
 مضطجعا وعلم أّن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ". يسوعرآه 
" عن الواجب. ھو لم يسوعدعونا نذّكر أنفسنا بھذه الحقيقة الھامة: لم يتوقف "     

  ". يسوعوقف �ّنه كان "يتوقف �ّنه كان مضطرا أن يتوقف. ھو ت
ا�رساليات تكون بخصوص التوقف. لو أّننا بصدق نتوقع رؤية ا�نجيل يصل      

الي أقاصي ا�رض، فسنكون مضطرين أن نتوقف ونعّرف أنفسنا للناس الذين مات 
  المسيح �جلھم.

 

الدرس في ھذه البوصة عن 
المعرفة الشخصية ھو: أّن 
ا�رساليات ليست فقط عن 
 الذھاب، ھو أيضا عن التوقف.



  المعرفة الشخصية تبدأ بالحضور

" توقف، يسوعيتطلب الحضور. " الحقيقة البسيطة أّننا ن%حظ وأن نتوقف سوف     
  " بارك. مستحيل أن تفعلوا اذا لم تكونوا ھناك.يسوع" لمس و"يسوع"

) ھو تحذير مخيف عن الذي سيأتي. صّدق ھذا ا�مر أو � تصّدقه، 25(متي     
نحن سوف نتقابل ھناك وسوف يحكم علينا بواسطة أعمالنا. نعم، اّني أعلم أّننا 
مخلّصون بالنعمة، لكنّنا سوف ندان بأعمالنا. الشعاع الذھبي من خ%ل ھذه اbيات 

: 25". استمع الي ھذا: (متي والحضورالمعرفة الشخصية الكتابية ھو ببساطة "
 فآويتموتيكنت غريبا  فسقيتمونيعطشت  فأطعمتموني): "�ني جعت 36، 35

  ".فأتيتم اليّ محبوسا  فزرتمونيمريضا  فكسوتمونيعريانا 

" قد شارك بحياته معنا، نحن جلسنا في رھبة. ھذا المؤمن آنغ /القس�ّن "     
ا�ّ ا�ضطھاد منذ اليوم الذي أخضع كل حياته  " الشاب لم يعرف شيئايتناميڤالـ"

". آثار الجروح علي جسده شھدت علي ا�ضطھاد الذي واجھه. لكن يسوعالي "
أعظم كل شيئ وجھه كان شاھدا علي الفرح من سيده. مّرات كثيرة ھو كّرر 

  الكلمات: "آه! اني مسرور جدا أن أقابلك يا أخي. أنا سعيد جدا أن أقابلك". 

سنوات  العشرمّرات في  عشرد استمر ا�خ قائ%: "لقد كنت في السجن لق     
الماضية. لقد أتيت الي نقطة حيث شعرت مثل كل واحد قد نساني حتي N. شعرت 
أني منعزل ومتغرب الي نقطة الموت. لم يكن لي أحد أتكلم معه و� أحد أصلي معه. 

" سوف الغربحينئذ، قد سمعت العام الماضي عن مجموعة من المؤمنين من "
أيام با�وتوبيس  ث7ثة". لقد سافرت يتنامڤ شمال" بـ "سايجونيقوموا بزيارة مدينة "

لكي أتقابل مع ھؤ�ء الناس، وكان لي الفرح لقضاء ساعة واحدة معھم سرا. آه! لقد 
شعرت بأني متشجع جدا ومستعيد شبابي. لقد علمت أني لم أكن بمفردي وكان لدّي 

قريتي الشجاعة أن أذھب الي منزلي مرة أخري وأواجه المقاومة. عند وصولي الي 
كان البوليس ينتظرني وتم القبض علّي، وفي الحال تم ارسالي الي السجن. لكن ھذه 
المّرة كنت مستعدا للسجن. حينئذ، نظر ا�خ لي. أنا استطعت بصعوبة أن أكبح 

  عواطفي". 

من السجن منذ أسابيع قليلة "، وقال: "لقد تم تحريري القس/ آنغلقد ابتسم "     
"، ومّرة سايجونمضت. لقد سمعت أّنك مع مجموعتك سوف تقوموا بزسارة "

أيام لكي أكون معك يا أخي. اbن أنا مستعد أن أذھب الي  ث7ثةأخري قد سافرت 
  السجن مّرة أخري".

  
 ا�رساليات بدون الحضور تكون غير ذي جدوي.



  المعرفة الشخصية تبدأ بحساب النفقة

المعرفة الشخصية سوف تكون مكلّفة. كشف نفوسنا الي احتياجات العالم سوف      
يسبب ألم ومشّقة. لكن في نفس الوقت سوف ينتج عنھا عرفان بالجميل وعمل. اّنھا 

  سوف تحمل ثمارا في القوب الرحيمة واتجاھات تعيين الھوية واثباتھا.

التجربة، لكن ا�نانية الخاصة أعظت تھديد للكنيسة ھو ليس آثار الجرح من      
بال% مبا�ة والجھل. نحن نحتاج أن نخلق ذكريات من ابداء وكشف الحياة لlخرين، 
أحداث عرضية قد غّيرت مجري حياتنا. حوادث عّرضتنا الي ا�حتياجات، 

  ا�جابات ومحبة المخلّص.

تي الصعوبات نحن جميعنا نحتاج الي نقاط للرجوع اليھا في حياتنا. عندما تأ     
 ھووا�غراءات، اّنه سوف يكون حيويا أن نعرف: "السيد قد عمل ھذا مّرة من قبل، 

سوف يعملھا مّرة أخري". ھذا سوف يكون مدّرسا فقط في "جامعة الحياة" بواسطة 
  التجارب، ا�متحان والمعارف الشخصية. 

�جلنا؟ معظم " السيدكم تكون شھاداتنا الحالية كمسيحيين عن الذي فعله "     
 عشرين" ... منذ يسوعالمسيحيين يستطيعون أن يشھدوا كيف أعطوا حياتھم الي "

سنة مضت. ھل نملك شھادة حالية عن عناية N؟ ھل نستطيع بأمانة أن نشارك 
؟ ھل يكون ا�يمان والثقة عقيدة كأو$دهبأوقاتنا الجوھرية مع N عندما يتكلم الينا 

المخلصة  بعنايتهھل نختبر "ألوھية N" مباشرة في حياتنا  �ھوتية في بيوتنا أو
وتّدخله في شئون بيوتنا؟ مما يدھشني كيف جميعنا نرغب أن نختبر N بحميمية، مع 

  ھذا نحن نادرا نسمح أو نخلق بيئات مناسبة لھذا ا�ختبار لكي يتقدم.

دا �يمان في بيئة المعرفة الشخصية سوف تأتي بتكلفة. نحن سوف � نطّور أب     
من الوفرة في احتياجاتنا. نحن سوف � نتعلم أبدا قوة الغفران ا�ّ اذا تعّرضنا لhذي. 
التضحية سوف تبقي صفة شخصية رائعة في حياة شخص ما آخر اذا لم نكون 

  مجبرين أن نتخلي عن شيئا ما سليم.

صفة عادية تحدث في المعرفة الشخصية نادرا تنمو في الراحة لبيوتنا. اّنھا ب     
  مناطق الحرب من حياتنا، خارج مناطق راحتنا.

" اbتي: "شاب بدون نار يكون متبوعا بواسطة عمر تشارلس كاليبقال "     
  عجوز بدون تجربة".

المعرفة الشخصية غير قابلة للتفاوض. ھذه تكون بوصة ربما تبدو اختيارا، لكن اّنھا 
  الرحلة للخطر بواسطة كونھا جزءا من الجمع.سوف تكون غير حكيمة أن تعّرض 



  خامسة عشرفصل البوصة ال

  )lignment(ا�نحياز 

  د انحيازنابمجرد أن نكون أصحاب معرفة، نحن نحتاج أن نؤكّ 

  أن نكون داخل تحكم دقيق أو نصّحح الوضع النسبي

  " ھو نموذج جيد. ھو من ديماس"    

  من المفروض أّنه كان مرس% عظيما

  شيئ ھو كانذو قوة عظيمة. بعد كل 

  ". قد ملك المثال الكامل.بولسمع "

كما ورد  –لكن كان ھناك عيب أو خطأ مصيري، كان لديه ا�نحياز الخاطئ      
قد تركني اذ أحّب العالم الحاضر وذھب  ديماس): "�ّن 10: 4تيموثاوس  2في (
  ...". تسالونيكيالي 

خاصة اذا كنت  " ھي ليست حياة سھلة وبصفةصعيد مصرالمعيشة في "     
" تكون التحديات أكبر كثيرا. في قريته، تم غلق يوسفمسيحيا. بالنسبة لhخ "

مؤمن وجدوا أنفسھم فجأة "بدون كنيسة".  1000الكنيسة بواسطة البوليس وحوالي 
  البيوت المسيحية قد تم حرقھا وقد زاد الضغط علي أساس يومي. 

ختيار ا�ّ أن يتولي القيادة وقد بدأ أن يعقد " أّنه لم يكن له ايوسفلقد علم ا�خ "     
اجتماعات في المنازل. لكن التحديات تبقي متنوعة عند السؤال عن الذي يحدث لو 
ھو أو أي شخص آخر من القادة اbخرين سوف يكون مسجونا أو مقتو�، قد أجاب 

  كاbتي:

ن جيدا بالنسبة "اذا قتل قائد في كنيستنا سوف نكون حزاني جدا، لكن ھذا يكو     
  للكنيسة أّنه يكون أمرا حسنا للكنيسة أن تنتج شھداء".

" سوف � تلقي قبو� جيدا في مجتمع يسعي يوسفھذه النظرية ال%ھوتية لhخ "     
الي الراحة ومجتمع تسوده الطمأنينة حيث النظرية ال%ھوتية لhمان تتخذ تفضي% 

  فوق التضحية.

واحدة من المآسي  المتطورة في 
الكنيسة وفي ا�رساليات اليوم ھي 
ليست نقص الجّدية أو نقص العبادة. 

انّھا تكون ببساطة نقص ا�نحياز. برجاء 
 جّدية جدا جدا.بأن تتخذوا ھذه البوصة 



" المسيحلبا تقّرر نظريتنا ال%ھوتية. اذا أتيت لكي أعرف "اّن تجربة ايماننا غا     
بواسطة النبوءة، فاّنھا سوف تلعب دورا جوھريا في عقيدتي ال%ھوتية في المستقبل. 
اذا كانت ا�ح%م والمعجزات تلعب دورا في حديثي، حينئذ اّنھا سوف تلعب دورا 

  معّبرا شديد ا�ثر في تعبيرات ايماني في المستقبل.

  الحقيقة أّن ا�مور المذكورة تعمل، ولكّنھا � تجعل عقيدتي شرعية.      

الحقيقة أّنھا تجعل الناس يشعرون أّنھم صالحين، � يعني أّنھا تكون كتابية      
  أيضا.

  ھذا يكون دائما صحيح جدا بالنسبة لبرامج ونواحي نشاط ا�رساليات.        

  الطريقة الوحيدة لكي نعرف اذا كّنا    

  نصنع تقدما في ھذه الرحلة الي القلب ھي

  أن ننحاز اbن بضبط دقيق داخل موقع 

  ". � شيئ آخرالمسيحوثيق الصلة الي "

  يحسب.   

� أھتم لو أّن كنيستكم مملوءة بآ�ف الناس كل يوم أحد. لو أّنھم يجلسون أنا      
ھناك لhسباب الخاطئة أو الدوافع ا�نانية التي ربما تكون فارغة. أنا � أھتم لو أّن 

" ھي ببساطة تكون مجد ]عبادتكم تكون عظيمة، لو أّن ھذه العبادة � ترتكز علي "
  رموز فارغة وأصوات عالية.

" حسب ا�نجيل، فاّننا نضيع وقتنا وطاقتنا المسيحاذا لم نكون منحازين الي "     
حتي في ا�رساليات. قلب ا�رساليات ليس فقط يصل الي أقاصي ا�رض "بمجد 

  المسيح"، لكن عمل ھكذا في انحياز كامل الي شخصية "الواحد" الذي نعلنه.

ننحاز بأنفسنا في انتماء الي لذلك ما ھي ا�يصا�ت والميزانيات عندما      
  "المفّوض العظيم" نفسه؟

  الضرورة المطلقة لHيمان

واحدة من أعظم المعّوقات في ا�رساليات اليوم ھي الحقيقة أّننا ننحاز مع      
" ا$يمانالوسائل العالمية لكي نرفع أموا� �جل ا�غراض "ا�لھية"، لقد أصبح "

تليفزيوناتنا تكون متخمة أو 
مشبعة بالمبشرّين الذين 

يجذبون آ�ف الي كنائسھم، 
 لكن انحيازھم � يكون دائما

 الي "صليب المسيح".



" سوف يبارك السيدالمجھودات البشرية با�عتقاد أّن "مفھوما يصف اعتمادنا علي 
  مساعينا.

  " اbتي:ون ماك آرثرچ"، يكتب "خج7نون من ا$نجيلفي كتابه "     

"ع%مات التعّرض للخطر تكون كلھا حولنا: قد أصبحت ا�عداد أكثر أھمية من      
من ديانة "العصر الرسالة. تقّدم الكنائس ديانة "استعراضية للعصر الحديث" بد� 

القديم". قد تحول رعاة الكنائس الي صناعة "التسويق" لكي تساعدھم أن  يجذبوا 
    –الناس الي الكنائس أفضل من ا�عتماد علي "قوة N العليا". حتي تلك التغييرات 

تكون  –حتي  نعود الي دعوتنا لكي نذھب الي كل العالم ونعظ با�نجيل بدون خجل 
طر فقدھا تأثيرھا علي المجتمع، وذلك سوف يكون الخسارة ا�عظم الكنيسة في خ

  لجيلنا". 

 انحيازالتحدي للخدمات الفّعالة والمنتجة من المنظور ا�لھي تكمن في "     
". لو نحن نسعي الي نجاح عالمي، فاّننا سوف ننحاز الي وسائل تسويقية ايماننا

دنيوية. لو نحن نسعي الي أن نسّر N، فاننا سوف ننحاز الي وسائل سوف تحصل 
 .N يمان كا�ساس لمسّرة�علي عنصر ا  

  � تنتھي من قراءة ھذا بسرعة شديدة.      

  من" يكون ايمانالحقيقة ھي أّنه بدون "   

 N 6: 11كما جاء في (عبرانيين  –المستحيل أن نفّرح �ولكن بدون ايمان " :(
يمكن ارضاؤه �ّنه يجب أّن الذي يأتي الي N يؤمن بأّنه موجود وأّنه يجازي الذين 

  ن" الذي نعلنه يحتاج أن يكون اقناعا ليس اعترافا.ا$يمايطلبونه". و"

" المؤمنين أن يتخذوا الرحلة في خدمة سبطر)، يشّجع "5: 1بطرس  2في (     
فّعالة ومنتجة خطوة بخطوة مبتدئين با�يمان. "ولھذا عينه وأنتم باذلون كل اجتھاد 
قّدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضية معرفة وفي المعرفة تعففا وفي التعفف صبرا 

ول في وفي الصبر تقوي وفي التقوي مودة أخوية وفي المودة ا�خوية محبة". ويق
): "�ّن ھذه اذا كانت فيكم وكثرت تصّيركم � متكاسلين و� غير مثمرين 8عدد (

  ". المسيح يسوعلمعرفة ربنا 

)، نحن نجد أّن تبريرنا والنعمة التي نحن فيھا اbن نقيم 2، 1: 5في (رومية      
"، حيث يقول: "فاذ قد تبررنا با�يمان لنا س%م مع N ا$يمانكلھا بدأت علي أساس "

الذي به أيضا قد صار لنا الدخول با�يمان الي ھذه النعمة التي  المسيح يسوعبربنا 
."N نحن فيھا مقيمون ونفتخر علي رجاء مجد  

معظم الخدمات التي كنت 
منھمكا فيھا استخدمت عنصر 
"ا�يمان" كنقطة وصول، لكن 

 ليس كنقطة الرحيل.



". ليس فقط المسيح" فقط التصديق، لكن اقناع أكيد بمن يكون "ا$يمان� يكون "     
  .حافظو كمعينا يختص بخ%صنا، لكن فيم

" مبني علي ثقة ايماناجعل نفسك منحازة بحكمة، ليس الي العالم لكن الي "     
  � نستطيع أن نفعل شيئا. بدونهمقنعة بأّن 

  الضرورة المطلقة للطاعة

  "ليس كل واحد منھمكا في ا�رساليات سوف  

  يدخل ملكوت السماء". ھذا يكون فكرا واقعيا.

  " أو المسيحليس كل واحد يعترف بألوھية "  

حتي يقّدم معجزات باسمه سوف يدخل ملكوت السماء. كحقيقة بعض الفاعلين جيدا 
N في عيون ذواتھم سوف يكونون مرئيين كفاعلين للشر من خ%ل عيون.  

  ".اvبا$نحياز للطاعة الي ارادة العامل المقرر يكون "     

" واضحا تماما، وھذه تكون يسوعھذه ليست نتائجي أو حتي تفسيراتي. كان "     
" نفسه: "ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت المسيحكلمات "

سيقولون لي  السموات، لكن فقط الذي يصنع مشيئة أبي الذي في السموات. كثيرون
في ذلك اليوم يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا 

  قوات كثيرة فحينئذ أصّرح لھم اني لم أعرفكم قط اذھبوا عني يا فاعلي ا�ثم".

): "ألستم 16: 6". في (رومية طاعتنااّن انحيازنا سوف يكون مقررا بواسطة "     
اتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه اّما الخطية تعلمون أّن الذي تقدمون ذو

  للموت أو للطاعة للبر".

كم أسمع مسيحيين يعّبرون عن محبتھم للمسيح، لكّنھم � يزالوا يعيشون بمحبة      
لhشياء التي في العالم؟ محبة المسيح تكون ھناك، لكن ا�نحياز يكون في أي مكان 

  كون واضحا: "ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي".) ي15: 14آخر. في (يوحنا 

" غير قابلة للتفاوض؟ في قواميسنا البشرية قد للطاعةلماذا تكون الضرورة "     
". ھذا ھو السبب أّنه يكون من الصعب أن ندرك الطاعةعّرفنا عدم الطاعة بعكس "

" وفعل الطاعةعدم أّن اله المحبة ربما يرسل شخصا ما الي الجحيم ا�بدي �جل "
الشيئ الخطأ. في الكتاب المقدس، نحن نحصل علي مفھوم مختلف تماما بخصوص 

" حسب N ھو التمّرد والعصيان ضد N يقع تحت العقاب الطاعة". عكس "الطاعة"

ليس كل واحد منھمكا 
في ا�رساليات سوف 
 يدخل ملكوت السماء.



" ھو عمل انكار سلطان N العظيم. في عدم الطاعةبالموت، الموت ا�بدي". "
عترفون بأّنھم يعرفون N ولكّنھم با�عمال )، يقول الكتاب: "ي16: 1(تيطس 

  ينكرونه اذ ھم رجسون غير طائعين ومن جھة كل عمل صالح مرفوضون".

، 8: 5" وحسب (عبرانيين المسيحنحن من المفروض أن ننحاز الي جانب "     
): "مع كونه ابنا تعلّم الطاعة مما تألم به واذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب 9

أبدي". في تضحيته الكاملة لم يكن ھناك عصيان، � انكار، ببساطة خ%ص 
  ".الطاعة"

): "ثم تقدم 39: 26كما ھو مذكور في (متي  –ليست ارادته، لكن ارادة أبيه      
قلي% وخّر علي وجھه وكان يصلي قائ% يا أبتاه فلتعبر عني ھذه الكأس ولكن ليس 

  كما أريد أنا بل كما تريد أنت".

  تلك ھي الطاعة ... تلك ھي ا$رساليات.     

علي العموم، في ا�رساليات يكون ا�نحياز المتواصل للمؤمنين الجدد ذو أھمية      
   متساوية.

  المفتاح الي انحياز المتحولين الجدد الي المسيحية      

  ".الطاعةالي حياة من الكمال ھو "

في تفويض كنيسته أن يذھبوا ويتلمذوا جميع ا�مم،  مخّلصناھذه تكون كلمات      
قد  ھويعمدوھم باسم اbب وا�بن والروح القدس ويعلّموھم أن يطيعوا كل شيئ 

  ". الطاعةيا، ليس بكلمات ا�خ%ص لكن بثمار "چأوصانا به. تحّيز بنفسك استراتيـ

  الضرورة المطلقة للبساطة

 دانيالأثناء مؤتمر حديث، كان لدينا الفرح أن نستمع الي اختبار من "        
" يسوع"، وھو مسلم متحول الي المسيحية. قد انفجرت ع%قته الجديدة مع "شايستاه

في أوقات وحينئذ قد أسرت قلبي الجملة اbتية: "لقد أتيت من الظلمة الي النور. أنتم 
" �جلكم. اذا عرفتم فانكم سوف يسوعي فعله "الناس المسيحيون � تعرفون الذ

تغيرون العالم. يوجد فقط شيئا واحدا أردأ من المسلم ا�صلي وذلك يكون المسيحي 
  السلبي".

" لنا ثم سأل سؤال قد غير حياتي: "ما ھو المفتاح الي دانيالحينئذ نظر "     
ان له تجربة المسيحية؟". أخرجت كّراس مذكراتي. لقد علمت أّن ھذا الرجل ك

  مختلفة عن التي كانت لي آتيا من ظ%م كامل الي نور وأردت ان أسجل ھذه الحقيقة.

مفتاح التلمذة 
 ھو الطاعة.



" في اسطبل يسوع". لقد ولد "البساطة": المفتاح الي المسيحية ھو "دانيالقال "     
 –ومات علي الصليب، وفيما بين ھذين الحدثن لم يكن يملك وسادة لكي يسند رأسه 

: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار يسوع): "فقال له 20: 8كما جاء في (متي 
  وأّما ابن ا�نسان فليس له أن يسند رأسه". 

  حياتنا في ع7قة ببساطة مخّلصنا. زاّن مفتاح المسيحية ھو أن نحيّ      

  نحن � نستطيع أن نعترف أن نكون منحازين    

  " ونعيش حسب العالم.المسيحالي "

  ): "� يقدر أحد أن24: 6فقد جاء في (متي       

يخدم سيدين �ّنه اّما أن يبغض الواحد ويحب اbخر أو ي%زم الواحد ويحتقر اbخر 
  � تقدرون أن تخدموا N والمال".

تماما في الحقيقة. لو تكون صلواتكم وأولوياتكم مكّرسة  اّن ا�مر يكون بسيطا     
ومنحازة الي الثروة والراحة، فاّن الھكم يكون من المحتمل شيطان خاص بي. اذا 
كان أصل كل الشرور ھو محبة المال، حينئذ بالتأكيد صلواتكم في ھذا الشأن تكون 

  خاضعة �ب الشرور.

ھي أصل لكل  محبة الماللكن نحن تعلّمنا أّن طبعا أنا أعلم أّن المال ليس شرا.      
فان كان لنا قوت وكسوة  ): "10 – 8: 6تيموثاوس  1كما جاء في ( –ما ھو شر 

غنياء فيسقطون في تجربة وفخ أن يكونوا أما الذين يريدون أفلنكتف بھما. و
ن محبة المال وشھوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والھ%ك. �

وجاع أب نفسھمأصل لكل الشرور الذي اذ ابتغاه قوم ضلوا عن ا�يمان وطعنوا أ
  . "كثيرة

المال ھو خادم رائع، لكّنه سيد مرعب. بمجرد أّن ھذا يدخل من خ%ل الباب      
" حياتك الروحية من خ%ل الباب البساطةا�مامي لحياتك الروحية، حينئذ تغادر "

الخلفي. لو أّننا في الحقيقة نؤمن بھذا النص الكتابي، نحن نحتاج أن نفھم أّن ا�نحياز 
  " يكون حاسما تماما في مساعينا �جل ا�رسالية.اعةالقن" و"البساطةالي موقع "

       

  كيف يعكس أسلوب حياتنا اخ%صنا      

  ؟مخّلصناوانحيازنا الي 

أساليب حياتنا سوف 
تعكس انحيازنا في 

 آخر اZمر.

نحن نحتاج أن نفھم أّن 
ا�نحياز الي موقع 

"البساطة" و"القناعة" 
يكون حاسما تماما في 
 مساعينا Zجل ا�رسالية.



" بعض ا�مثلة عن كيف أّن كننجھام لورين" يعطي "جعل يسوع ربافي كتابه "     
    ا�نحياز غير المناسب لكنيسة العصر الحديث يمنع أھداف N من أن تتحقق:

شخص يدعون أنفسھم  بليون 1.68طبقا لدائرة المعارف المسيحية العالمية يوجد  ����
 دو$ر تريليون 8.2مسيحيين. يملك المسيحيون دخل سنوي باجمالي قدره أكثر من 

 مصادر ثروة ا�رض. ثلثيويملكون  أمريكي
لكي يضع انجيل في كل  أمريكي واحد دو$ركل شخص يدعو نفسه مسيحيا يتكلّف  ����

أشخاص  5نسمة، ومتوسط  بليون 5بيت علي ا�رض (بناءا علي تعداد ا�رض بـ 
 في البيت). 

 مليون 40جماعة عرقية يتكلمون بلغات متعددة في العالم. لو أّن  2000يوجد  ����
من  اثنينفي السنة، فنحن نستطيع أن نّدعم ماليا  واحدا دو$رامسيحي قد أعطوا 

 من ھذه الجماعات. واحدةكل المرسلين ل
 العالم الثالثبالنسبة لتكلفة ا�ھتمام بكلب أليف أو قطة في السنة، فاّن الطفل في  ����

 يمكن منحه تعليم مسيحي.
من  واحدفي العالم طبقا لمعظم المصادر. لكي نطعم كل  �جئ مليون 16يوجد  ����

الذين يطلقون علي أنفسھم مسيحيين  بليون 1.6أولئك ال%جئين، سوف يكلّف الـ 
 ).الكنديأو  ا+مريكي الدو$رمن  1/100=  سنت واحدفقط في اليوم. ( واحدا سنتا
يا سيد ارحمنا. التحدي الذي نواجھه ھو ليس أن نشارك بثروتنا للفقراء، لكن أن      

  ياء.نشترك في فقرھم. أنتم ترون أّن N ليس �جل الفقراء و� ھو �جل ا�غن
نظامه ا�قتصادي للتفضيل � ھو الثروة و� ھو الفقر. اّنه ببساطة يكون      

  ". القناعة" و"المساواة"

خرين راحة فانه ليس لكي يكون لl) يقول: "14، 13: 8كورنثوس  2في (     
ولكم ضيق. بل بحسب المساواة لكي تكون في ھذا الوقت فضالتكم �عوازھم كي 

  ."�عوازكم حتى تحصل المساواةتصير فضالتھم 
) يقول: "لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا 5: 13في (عبرانيين      

  مكتفين بما عندكم �ّنه قال � أھملك و� أتركك".
  

من الواضح أّنه توجد أعداد وافرة من ا$نتماءات التي نحتاج أن نضمنھا في 
يكون "ا$يمان"، "الطاعة" و"البساطة" رحلتنا الي قلب ا$رساليات، لكن عندما 

  كلھا منتمية، فاّن فضائل أخري كثيرة سوف تقع أوتوماتيكيا في المكان.
   



  سادسة عشرفصل البوصة ال

  )pplication(التطبيق 

  رية بدون التطبيقلكن كل شيئ يبقي نظ

  عمل ا�ستعمال: عمل اللجوء الي ا�ستخدام

  ": شرتھنري وارد بيلقد قال "    

  "اّنه ليس جيدا لشخص أن يصلي قشدة ويعيش     

  حليب نزعت القشدة عنه".

ھذا ربما يصف ھذه البوصة جيدا عندما نتحرك بتقدم. نحن نحتاج أن نرّكز      
علي التطبيق للحق وليس المشاركة برسالة. نحن نحتاج أن نستعمل الحق في 

  ا�رساليات.

"، تقابلنا مع مؤمنين متعددين عانوا بشدة بسبب ايمانھم. اريترياأثناء زيارتنا لـ "     
 شھور ستةمنھم. لقد تم حبسه في صندوق معدني لمدة  " واحدايشوعكان ا�خ "

حيث اختنق حتي الموت. المحنة كانت رھيبة والدموع توقفت علي وجھه عندما 
  شارك في اع%ن اختباره.

  " كيف أّثرت آ�مه واضطھاده علي حياته، فأجاب كاbتي: يشوعلقد سألت "     

 5". لقد تعلمت الكثير في السجن. لقد كنت في عزلة لمدة ايماننا ھو الھنا!"     
شھور  5شھور. لقد كنت في زنزانة في ظ%م كامل تحت ظروف سيئة جدا. بعد 

نقلوني الي زنزانة أكبر. لقد بدأت فورا المشاركة با�نجيل. عندما اكتشفوا أنني كنت 
ندما قالوا لي ذلك، جاءت أبّشر با�نجيل، ھم سألوني عما اذا كنت لم أتعلّم الدرس. ع

): "bن لي الحياة ھي 21: 1" الي ذھني، اbية المذكورة في (فيلبي بولسكلمات "
  والموت ھو ربح".  المسيح

 المسيح): "فتقّو أنت يا ابني في النعمة التي في 5-1: 2تيموثاوس  2في (     
أن يعلّموا ، ما سمعته مني بشھود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكون أكفاء يسوع

. ليس المسيح ليسوعآخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح 
أحد وھو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جّنده وأيضا ان كان أحد يجاھد 

  � يكلّل ان لم يجاھد قانونيا". 

انّه ليس جيدا 
لشخص أن يصلي 

ويعيش حليب  ة،قشد
 نزعت القشدة عنه.



نستطيع  التطبيق ھو واحدة من الخدمة الشديدة والتضحية غير العادية. نحن �     
أبدا أن نعلم أكثر مما كشف لنا، ونحن � نستطيع أن نتوقع من اbخرين الذي نكون 
نحن راغبين أن نعطيه بأنفسنا. التطبيق لحياة متنازلة والطموحات الكبيرة تحتاج أن 

  تكون مستخدمة بواسطة مثال وبواسطة تعليم.

  ، قال اbتي:لتسعينياتا" (شركة القلب المحترق)، وھو واعظ من أوائل توزير"     

"أول ھدف في السعي الي النھضة ھو ليس أن نصلي من أجل النھضة، لكن أن      
  نصلي من أجل استرداد رؤية N العالي جدا".

الذي تحتاجه ھذه ا�مة، الذي تحتاجه الكنيسة ھو استرداد رؤية N العالي جدا.      
د فقدت بالنسبة للناس. وN في مسيحية حينئذ سوف تأتي النھضة. اّن كرامة N ق

" اله" مغرورا ا�ن في الدوائر ا�نجيلية. "الھااليوم يكون ضعيف. نحن نملك "
يمكن أن يكون متوس% اليه بواسطة أي شخص في أي وقت �ي سبب. نحن نكّون 

 العشرينجي% مائتين جوعا لم يري اط%قا مجد N. نحن نملك رجا� ونساءا في 
من العمر لم يرون اط%قا مجد الرب. ھم مسيحيون وھم في مدارس  والث7ثين

ل%نجيل وھم � يرون أبدا مجد الرب. كان ھناك يوما عندما آمن الناس بالسيادة 
العظمي N .e العظيم صاحب ا�نجيل ھو N الذي في حضوره أنتم ذھبتم بخوف. 

استطاع فقط أن يصرخ: "الھي الھي اّني " عالي جدا ومرتفع ھو اشعياءعندما رآه "
" كميت، دانيالانسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين". سقط "

  ".يوحناوھكذا فعل "

" ارسال تحذيرا الي الكنيسة، الي المرسلين والي كل شخص توزيريواصل "     
  يرغب في أن ينشغل في ھذا المسعي.

تذّكر أّنك � يمكن اط%قا أن تنتج أي شيئ أفضل مما تكون نفسك. أرسل مرسل      
بمفھوم رخيص عن N ورأسه مملوءة بترانيم مجلجلة وذلك يكون نوع المسيحية 

المرسل. كل الذي سيكون فاع% ھو نقل مسيحية منحطة علي التي سوف يتبعھا 
  شاطئ أجنبي. أكثر من مرسلين، نحن نحتاج الي اص%ح للكنيسة في أّمتنا. 

  الوحيد  عندما أقرأ ھذا، علمت أّن التطبيق    

  جوھرية جدا حتي  الجدير با�رساليات ھو حياة

  اذا لم نفعله سوف يشير الي N. أّن كل شيئ

  يشير الي N ويستعيد رؤية N الي الناس حولنا، 

أّن  أعلم ،عندما أقرأ ھذا
تطبيق الوحيد الجدير ال

حياة  :ليات ھوابا�رس
جوھرية جدا حتي أّن 

كل شيئ نفعله سوف 
  يشير الي هللا.



  فاّن تطبيقنا ل%رساليات سوف يكون غير مثمر.

اخوتي وأخواتي: � يكون لكم رؤية صغيرة. اطلبوا لنفسكم تكريسا كام%      
وأساسيا أو عدم تكريس علي ا�ط%ق. � شيئ بين ا�ثنين، �ّن أي شيئ أقل من 

  دث عن التعرض للخطر.ا�لتزام الكامل يتح

  )، يرسم صورة عن كيفية استخدام أنشطة ارساليتنا كأسلوب حياة:12(رومية      

): "فأطلب اليكم أيھا ا�خوة برأفة N أن تقّدموا أجسادكم ذبيحة حية 1عدد (     
  مقدسة مرضية عند N عبادتكم العقلية".

وا عن شكلكم بتجديد أذھانكم ): "و� تشاكلوا ھذا الدھر بل تغّير2عدد (     
  لتختبروا ما ھي ارادة N الصالحة المرضية الكاملة".

): "فاّني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من ھو بينكم أن � يرتئي فوق ما 3عدد (     
  ينبغي أن يرتئي بل يرتئي الي التعقل كما قسم N لكل واحد مقدارا من ا�يمان".

  حارين في الروح عابدين الرب". متكاسلين في ا$جتھادغير ): "11عدد (     

  التطبيق بواسطة ا�جتھاد

غيرة " في الكتاب المقدس موصوف في "ا�نجيل المكّبر" علي أّنه ا$جتھاد"     
  .قوية مقدسة

 غيرة مقدسةاّن عمل الوضع علي ا�ستخدام يجب أن يكون معروضا علي أّنه      
". لندع اجتھادنا� ندع شيئا، � شيئ يأتي بيننا وبين ". الرب وكنيسته�جل  قوية

  .غيرتنا المقدسة القوية +جل الرباbخرين يرون 

أنا متخم بكنيسة ذو شخصية ضعيفة. أناس ذو آراء، لكن بدون اقتناعات      
راسخة. أنا متخم بأناس يدعون أنفسھم مسيحيين، لكن � يعرفون شيئا عن N من 

  لكة للذات ومنھمكة في شئونھا الذاتية. خ%ل حياة مستھ

): "الذي بذل 14: 2" الذي ذكرھا في (تيطس تيطسھل نحن نستخدم كلمات "     
نفسه �جلنا لكي يفدينا من كل اثم ويطّھر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال 

خدم ھذه الكلمات الي عالم محّطم؟ حيث نحن موصوفين كشعب حسنة"؟ ھل نست
   خاص غيورا ومتحمسا ليحيا حياة حسنة ومليئة بأعمال نافعة.

انّه أفضل الي حد كبير أن تواجه   نحن مدعوين ليس لشيئ أقل.     
 عواقب اقناعاتك من عواقب صمتك.



  التطبيق يأتي من خHل اZھداف اZساسية     

) كاbتي: "� تشاكلوا ھذا الدھر (ھذا 2: 12يصف "ا�نجيل المكّبر" (رومية      
العصر)، (�بسين م%بسه ومتكّيفين مع عاداته الخارجية والسطحية)، لكن كونوا 
متغّيرين عن شكلكم بواسطة التجديد (الداخلي) �ذھانكم (بواسطة أھداف جديدة 

  ة N الصالحة المرضية الكاملة". واتجاھات جديدة) لتختبروا ما ھي اراد

      N أنا غالبا أسمع ھذا السؤال من مؤمنين: "اّني أرغب أن أعرف ما ھي ارادة
لحياتي". حسنا ھنا يوجد الجواب: "كن متغّيرا، كن مختلفا". لكن تكون قّديسا يعني 

ف بمجرد أن تكون منفص% بعيدا. نحن أوتوماتيكيا نتبّني مجموعة جديدة من ا�ھدا
  أن نكتشف �ي غرض نحن نوجد. نحن نكون:

 ، ليس �جل أغراضنا الخاصة.أغرض ]": �جل منفصلين بعيدا" ����
 ليس عن مملكتنا. – ملكوته": لكي ننوب عن منفصلين بعيدا" ����
، سواء نحن نحبھا أم � نحبھا، وسواء نحن نتفق ارادته": لكي نفعل منفصلين بعيدا" ����

 معھا أو � نتفق.
": لكي نضع نموذجا، لكي نتفوق ولكي نرفض حياة عادية في منفصلين بعيدا" ����

 ".المسيح"
نحن في الحقيقة شعبا خاصا، تكون حياتنا مّدخرة �جل الملكوت لكي نقضي      

ا�بدية مع الملك. تكون الحياة قصيرة جدا جدا لكي نقضيھا بخصوص أي شخص 
 آخر. 

  الجوھري للذھنالتطبيق يأتي من خHل التجديد      

  .تجديد أذھاننامتغّيرين بواسطة  باستمرارنحن نحتاج أن نكون      

   ھذا سوف يحّدد سلوكنا واتجاھاتنا.     

  كل سلوك يكون مسبوقا بواسطة اتجاه،      

  لذلك نحن نحتاج أن نجّدد باستمرار أذھاننا باتجاھات جديدة.

استمع الي ھذا: عندما قبلت المسيح كمخلّص لي، أنا لم أتغّير، لقد كنت مخلّصا.      
  اbن، أنا أحتاج باستمرار أن أكون متغّيرا بواسطة تجديد ذھني واتجاھاتي.

" اbتي: "الذي نفعله غالبا ھو أن نحضر عقلنا الي ا�نجيل ون بيبرچيقول "     
ذي نحتاج أن نفعله ھو أن نحضر ا�نجيل الي عقلنا ونشّكل ا�نجيل بواسطة عقلنا. ال

  ونعيد تشكيل عقلنا، طريقتنا في التفكير واتجاھاتنا".

كل سلوك يكون مسبوقا 
 بواسطة اتجاه.



  التطبيق يأتي من خHل الشفقة الجوھرية     

): "وأم الواعظ ففي الوعظ. المعطي فبسخاء. المدّبر 8: 12في (رومية      
  فباجتھاد. الراحم فبسرور".

طريقة للتضحية ب% مجھود، وتلك ھي الطريقة التي من " لديه بولس"     
". ھذه ا�ضافات � تكون أبدا بسخاء، باجتھاد وبسرورالمفروض أن تكون "

  مجھود لو أّنھا تأتي من القلب. 

 :وقال يسوعجاب أف" ):37 – 30: 10" في (لوقا السامري الصالحمثل "     
وه وجرحوه ومضوا فوقع بين لصوص فعرّ  ريحاأالى  ورشليمأمن انسان كان ناز� 

ه وجاز مقابله. آفر نزل في تلك الطريق كاھنا نّ أ وتركوه بين حي وميت. فعرض
 سامرياولكن  يضا اذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله.أ $ويوكذلك 

عليھا زيتا وخمرا  د جراحاته وصبّ م وضمّ ه تحنن. فتقدّ آمسافرا جاء اليه ولما ر
خرج دينارين أتى به الى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى ألى دابته وركبه عأو
وفيك. أكثر فعند رجوعي أنفقت أعطاھما لصاحب الفندق وقال له اعتن به ومھما أو
ي ھؤ�ء الث%ثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص. فقال الذي صنع معه أف

  ."ھكذايضا واصنع أنت أاذھب  :يسوعفقال له  .الرحمة
  ".سامريا رحيما"، لكّنه "سامريا صالحاأول كل شيئ: اّنه لم يكن "     
)، الذي يقول: "الكل قد زاغوا معا 3: 14و� واحد صالح ا�ّ N (مزمور      

  فسدوا ليس من يعمل ص%حا ليس و� واحد".
". موضوع الرحمة"، لكن عن "الھدف للرحمة" عن "يسوعثانيا: لم يتحّدث "     

  لماذا نفعل الذي نفعله؟
  ھل نفعل الذي نفعله بسبب اقتناع    

  أخ%قي أو روحي؟ بسبب المسئولية
  حتي المسئولية ا�جتماعية؟الكتابية أو 

  أو ھل الرحمة تستھلكني من الداخل؟
  أنا أھتم �ّني � أستطيع أن أفعل شيئ

  آخر.
" با+لمدعونا نذّكر أنفسنا مرة أخري أّننا انتقلنا فع% بواسطة البوصة الخاصة "     

". نحن � نھتم �ّننا مضطرين أن نھتم، لكن بسبب بالمحبةوالبوصة الخاصة "
  نا. اbن نحن مضطرين أن نطّبقھا.كون

  التطبيق يأتي من خHل ا�يمان اZساسي     

)، تأتي ھذه الكلمات: "فاّني أقول بالنعمة المعطاة لي 4، 3: 12في (رومية      
لكل من ھو بينكم أن � يرتئي فوق ما ينبغي بل يرتئي الي التعقّل كما قسم N لكل 
واحد مقدارا من ا�يمان. فاّنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع 

  ا�عضاء لھا عمل واحد".

كيف نستخدم حياتنا 
المتنازلة في عالم محطّم؟ 

بواسطة "التركيز" 
 الموضوع، وليس "الھدف". 



  " مذكورين في جملة واحدة. جسد المسيح" وفائدة "ا$يمان"     
   

  نحن نحتاج أن نطّبق "ا�يمان الذي    
  سوف يبني" علي حياتنا. الشكاوي من
  المؤمنين حولي عن الجريمة، الفساد،
  العنف وكل شيئ آخر يبدو أن يكون 
  خاطئا في مجتمعنا تدفعني الي أعلي 

  الحائط.
" والبدء بم%حظة أعمال اللطف، الناس المسيحكيف عن النظر بواسطة عيون "     

ذو الرحمة وھبات الكرم من الذين يھتمون ويستخدمون الحق البسيط الذي يوجد في 
  ): "بدون ايمان � يمكن ارضاء N ...". 6: 11برانيين (ع

� يكون ذو استحسان كبير  الجسد" الذي بمفرده يفيد عضوا واحدا من ا$يمان"     
" أن يملك تأثيرا نافعا ومتباد� علي جميع ا$يمان. يحتاج "الجسدبالنسبة لبقية 

  ا�عضاء.
  التطبيق يأتي من خHل التعّھد الجوھري     

): "فأطلب اليكم أّيھا ا�خوة برأفة N أن تقّدموا أجسادكم 1: 12في (رومية      
  ذبيحة حية مقدسة مرضية عند N عبادتكم العقلية".

واحدة من الضعفات المدّمرة للكنيسة في المجتمع الحديث ھو النقص الكامل      
ك. نحن نحتاج أن للتعّھد. اّنه من ا�فضل أن تخسر حياتك من أن تضّيع حيات

  المصلوب. للمخّلصنستخدم عقائدنا بطريقة سوف تعكس تعّھدنا والتزامنا 
  اّني أتذّكر جيدا كلمات الرب بخصوص تعّھدي الخاص بي:      
" أصابتنا الدھشة من مدي الفقر حولنا. كان من الصعب سوعندما دخلنا مدينة "     

نت ھذه المدينة أصل واحدة من أن نتخيل أّنه لم يمضي وقت طويل جدا حتي كا
". اّنه كان من الصعب أن نفھم أّن الناس ندونيسيااأعظم النھضات التي اختبرتھا "

الذين بدون ثياب والناس الذين بدون طعام عاشوا مّرة في غني روحي �ّن النھضة 
  قد اكتسحت ھذه الجزيرة. 

" كريستيانواسطة ا�خ "لقد وقفنا في منزل صغير وقد تّم الترحيب بنا بفرح ب     
وزوجته العجوز. "أنتم أول ناس تزورونا". ھو قال ذلك، والدموع تنساب من عينيه 

  عندما شارك بكيفية بدايتھم خدمتھم ملجأ أيتام صغير من � شيئ.
أطفال رضاعة قد أحضروا ببساطة الي زوجتي التي كانت قابلة (مولّدة)،      

  ا�ّ أن نأخذھم الي الداخل.وعرفنا أّنه لم يكن لنا اختيار 
": "حا� كان ھناك أطفال أكثر، وحتي مع أّننا كان لدينا كريستيانبدأ ا�خ "     

صعوبة في سد احتياجاتنا الخاصة، نحن لم نستطيع أن نشاھد ھؤ�ء ا�طفال و� 
  نفعل شيئا ما عن ھذا ا�مر". 

" في مشاركتنا بالحديث عن خدمتھم المليئة بالمحبة، ثم كريستياناستمر ا�خ "     
دعانا لكي نقابل ا�طفال الذي معظمھم كانوا يرضعون و� يزالوا في أسّرتھم. 
عندما مشينا خ%ل الحجرات، رائحة غريبة قد رّحبت بنا. اّنه كان عطرا لم أشّمه 

نحن نحتاج با�ستراك معا أن 
نعرض "ا�يمان" Zجل فائدة 
الكنيسة. "ايمانك" سوف 

يبنيني، بنفس الطريقة "نقص 
 ايمانك" سوف � يشّجعني.



سير خ%ل المنزل أبدا من قبل، ولم أستطع أن أمّيز ماذا كان. عندما واصلنا ال
متوقفين عند كل سرير لطفل لكي ننظر الي ا�طفال، كنت أشم جوعا. �ول مرة في 

": "لم أتناول طعاما كريستيانحياتي في الحقيقة أشم الجوع. بدموع قد أّكد لي ا�خ "
  أيام. نحن � نملك نقودا لشراء طعام".  ث7ثةلمدة 
صباح كان لدينا أسئلة كثيرة التي بدت عندما تركنا ملجأ ا�يتام في ذلك ال     

متكّبرة لكي نسألھا للرب. لماذا يا رب؟ لماذا الفقر الكثير جدا؟ ھل أنت � تھتم 
  بھؤ�ء ا�طفال؟ ھل أنت � تھتم بالجماھير التي تموت جوعا؟ لماذا يا رب؟

 لقد جاءت ا�جابة في الحال: "اّني أھتم وذلك ھو السبب الذي جعلني أزّود     
  كنيستي بموارد كافية وقوة روحية لكي تصنع الفارق. اطعموھم".

اّنه ليس نقص ا�لتزام من N المحب الذي يجعل الناس تسأل: "أين يكون      
  N؟". اّنه من نقص ا�لتزام من كنيسة � قلب لھا.

  
دعونا نطّبق انسحاق "المسيح" في حم7تنا التبشيرية في سبيل اع7ن مجد 

  ح"."المسي
   



  سابعة عشرفصل البوصة ال

  )ggression(العدوان 

  يتطلّب العدوان اللطيف لكن التطبيق المؤثّر

  صارم، شديد أو شامل أكثر من العادي في الجرعة أو المدي

حتي مع ھذا نحن نكون في البوصتين ا�خيرتين من الوصول الي مقرنا النھائي،     
نحن � نستطيع أن نتجاوز ھذه الخطوة الحاسمة. البوصتان ا�خيرتان سوف تستخدم 

بوصة  17مجھود التسريع في العملية داخل درجة أعلي ومستوي أعمق. نحن اbن 
ص سرعة العملية. لو أّننا حادين، في الرحلة، ونحتاج أن نكون ساخطين بخصو

  فسوف نكون عدوانيين في مباشرة عملنا.

  � تسيئ قراءة ھذا المفھوم: "نحن لسنا أن     

  نكون عدوانيين في اتجاھنا. بعد كل شيئ نحن 

  عبيد وخّدام متنازلين. نحن يجب أن نكون عدوانيين

  في مباشرة عملنا".  

" كان تحديا ومؤّثرا. في نھاية دينباسار بالي" في "القس/ آرافيناللقاء مع "     
صور لوجوه �معة، ثم بافتخار قّدم  خمس" وقّدم آرافينفصل دراسي، وقف "

  ".بطو$تھم في ا$يمانا�ختبار عن"

" رج% بسيطا جدا، لكّنه كان يملك محبة عميقة للرب. أول ھانيوساكان ا�خ "     
�ي زائر مسيحي يزور مدينتھم في خدمته كانت أن يطبخ ويجّھز الوجبات 

" منشغ% طلب أّنه ھو وعائلته كلھا أن يتم ھانيوسا". عندما أصبح ا�خ "آمبون"
" كعاملين في الخدمة مالوكيو" في الجنوب الشرقي من جزر "توالارسالھم الي "

" أّن ھانيوساطول الوقت. شعب ھذه الجزيرة ھم ضد المسيحية، وقد عرف ا�خ "
  سوف � تكون عم% سھ%.  ھذه الدعوة

، كان شعب المدينة تحت اثارة في عرض م1999عام  مارسفي أحد ا�يام في      
�ّن الجموع قد تجّمعت وحملوا أكفان من خ%ل المدينة. الذي بدي مبدئيا مثل عرض 
سلمي، فجأة قد أصبح عنيفا، عندما فتحت ا�كفان ووجد أّنھا مليئة من المناجل 

نئذ قد تحرك الجمع نحو الكنيسة ودخلوا الحرم المقدس حيث وجدوا والفؤوس. حي

نكون  نحن لسنا أن
عدوانيين في اتجاھنا. 

عبيد  بعد كل شيئ نحن
وخّدام متنازلين. نحن 

يجب أن نكون عدوانيين 
 .في مباشرة عملنا



. عندما تم اكتشاف ا�جساد مؤخرا في نفس اليوم، ا+ربعة" وأو�ده ھانيوساا�خ "
قد تم تعذيبھم قبل أن يتم اعدامھم. كانت ا�جساد  الخمسةقد كان واضحا أّن جميع 

بدي كأّنھم كانوا يصلّون قبل أن  موجودة في وضع الركوع أمام المذبح، وقد الخمسة
  تقطع رؤوسھم. 

" الخبر المحزن عن شريكه القس. وفورا قد رافينآالقس/ "، قد استلم "باليفي "     
" كي يكون مدفونا ھناك. عندما اقتربت آمبونطلب أّن الجثمان يجب أن يطير الي "

رة يجب أن تعود الطائرة الي الجزيرة، كانت ھناك تعليمات من الحكومة أّن الطائ
  " خوفا من حدوث انتقامات علي ھذه الجزيرة المضطربة. باليالي "

علي العموم، بسبب وجود وقود قليل جدا لم تستطيع الطائرة أن تعود الي الخلف      
". عندما نزلت الطائرة علي أرض آمبونوكان عليھا أن تواصل رحلتھا الي "

" كّونوا سلسلة بشرية مسيحيينمجموعة من "المطار لكي تعيد التزويد بالوقود، 
". باليعلي الممر لكي لكي يمنعوا الجثامين من اعادتھا بالطيران للعودة الي "

بحضور عسكري قوي، قد تّمت الجنازة في ذلك اليوم. لقد قّرر المسيحيون أّنھم 
" سلمينالماختاروا أن يسامحوا أولئك الذين قتلوا قادتھم المحبوبين. حتي البوليس و"

  الذين حضروا ھذا ا�جتماع لم يستطيعوا أن يكبحون دموعھم. 

في نھاية ا�جتماع، قد حدث تحديا لشعب الكنيسة. "من الذي سوف يذھب اbن      
"؟". مجموعة من الشباب قد وقفوا وأعلنوا أّنھم سوف يواصلون الخدمة توالالي "

اء الشھداء ھو فع% بذرة الكنيسة. ". دمماليكيوالخطيرة لھؤ�ء الشھداء علي جزيرة "
  اليوم، الكنيسة تنمو، وبانتظام يحضر فيھا العاملين العسكريين.

  " بالكلمات اbتية:القس/ آرافينلقد ختم "     

"ھم أبطالنا في ا�يمان. لقد نھوا السباق. لو نتخلي عن السباق، سوف نرتكب      
  ". سيدناخطية ضدھم وضد 

جاه ا�عتذاري نحو ا�رساليات. نحن نرتكب خطية ضد N وضد أنا متخم با�ت     
  أولئك الذين يضّحون بحياتھم من أجل ا�نجيل.

الكلمات: "� تأخذوا النقود من الكنيسة"، اتجاه من اللجان المالية، وبينما نحن      
بانفصال نحاول أن نقنع ا�عضاء أن يصبحوا منشغلين بالخدمة، فاّن م%يين الناس 

  والغفران. المخلّصيموتون بدون السماع عن 



لقد ظھرت الكنيسة ا�ولي الي الوجود بسبب ا�رساليات، وليس الطريق اbخر      
 N رساليات موقع التفضيل في أوقاتنا. كيف نري مجد�حولھا. يجب أن تحتل ا

  يصل الي أقاصي اbض؟ يجب أن تكون رؤيتنا وحديثنا.

  اّن مباشرة عملنا يجب أن يتغّير اذا     

  ا في ا�رساليات.كنا نريد أن نري تغيير

  نحن يجب أن نوقف استعمال التسلية    

لكي ندخل الناس في الحرب. يجب أن نوقف المتكلّمين المشھورين ونبدأ التركيز 
  سب لكي ننشر ونزيد التكليفات ا�كثر نب%.علي أبطال ا�يمان. اّنه الوقت المنا

  حملة ا�رساليات الھجومية سوف    

  تنھمك في مباشرة عمل غير دفاعي، 

 ة وعزم.أللخطأ، وعمل بجر غير قابل

  

  يجب أن تكون ا�رساليات مميّزة باستعداد قتالي

مرة )، 7"، لكن في قراءة في (قضاة واحد في مليونكل واحد يريد أن يكون "     
". واحد في ثلثمائةأخري نحن نجد موضوعات أساسية قد تجّھز أنفسنا لكي نكون "

لكن لكي تكون من المختارين بواسطة N �جل خدمة خاصة، ھذا سوف يتطلّب 
صفات شخصية مختلفة ومھارات روحية أكثر من التي يجدھا ا�نسان في العالم 

  ارة، القوة، المواھب أو حتي المعرفة.  الدنيوي. الشجاعة ليست واحدة منھا. و� المھ

"؟ كيف نحن عالم في حربيظل السؤال: كيف نحن نصمد في خدمة في "     
  بطريقة ھجومية نحّرك قلوب الناس نحو ا�لم؟

). � يكون ھذا الفصل استثناءا. بواسطة 7اbن، أنتم قد رجعتم الي (قضاة      
اعداد أنفسنا �جل ھذه المعركة الروحية. )، نحن نجد مفتاحا آخر في 7قراءة (قضاة 

نحن نحتاج أن نجّھز أنفسنا +جل استعداد قتالي. نحن نحتاج أن نحتفظ با$لحاحية 
    .(العمل العاجل)

اZخبار السارة تكون أخبار 
سارة فقط لو تصلك في 

 الوقت المناسب.

حملة ا�رساليات الھجومية 
سوف تنھمك في مباشرة 
عمل غير دفاعي، غير قابل 
 للخطأ، وعمل بجرأة وعزم.



أي  يربعل): "فبّكر 1: 7ھذا العمل العاجل يكون موجودا في سفر (القضاة      
يش المديانيين وكل الشعب الذي معه ونزلوا علي عين حرود وكان ج جدعون

  شماليھم عند تل مورة في الوادي".

. كانت قلوبھم مثّبتة علي العمل الموضوع أمامھم، ولم يكن ينلقد قاموا مبّكر     
أن نحتفظ باحساس من  –ھناك وقت لضياعه. ھذا يكون أساسا في خدمتنا للرب 

نجد مسيحيين العمل العاجل وأن نفھم ا�وقات والفصول التي نعيش فيھا. غالبا، نحن 
يعيشون حياة روحية كما لو نكون علي ميدان رياضة، بينما قليلون في الحقيقة 

" ورجاله مبّكرين بقلوب ثابتة جدعونيفھمون أّننا نكون علي ميدان معركة. لقد قام "
  وغرض ثابت. 

نحن نعيش في أوقات حرجة. � يوجد وقتا للسلبية. علي ساعة الوقت الروحي،      
 حجاب" قد ارتفعت، و"الستارة الحديديةنحن نكون دقائق قبل منتصف الليل. "

" قد سقطت في نفس الوقت الشيوعية" كان متقدما باطراد. الحقيقة ھي أّن "ا$س7م
". لقد التزّمت ا$س7ميطي مولدا لنمو "" قد أعالغربمثل ا�نھيار ا�خ%قي في "

 $" الي قوة جديدة تعلن أّنه "$ يوجد الهتغّير العالم من الشيوعية التي أعلنت أّنه "
  ".   يوجد اله ا$ّ ]

): "وما أقوله لكم أقوله للجميع 37: 13" في (مرقس يسوعبالتأكيد، كلمات "     
"، التحذير يكون اسھروالنا تماما. " اسھروا". ھذه الكلمات ھي قابلة للتطبيق

" تحذيرا لكل يسوع)، قد أعطي "56 – 54: 12واضحا. الغيوم تتجّمع. في (لوقا 
الذين يفشلون في أن يكونوا يقظين. لقد قال للجموع: "اذا رأيتم السحب تطلع من 
المغارب فللوقت تقولون أّنه يأتي مطر فيكون ھكذا. واذا رأيتم ريح الجنوب تھب 

ولون أّنه سيكون حر فيكون. يا مراؤون تعرفون أن تمّيزوا وجه ا�رض والسماء تق
  وأّما ھذا الزمان فكيف � تمّيزونه".

" بخصوص ا�رساليات، وھو يدعونا لكي ندخل تلك ا�رساليات، ]الھنا ھو "     
ي مقّدما ايانا برھبة موحيا لنا بفرص لكي نشترك معه في الذي يفعله والمكان الذ

يتحّرك فيه. ھل نحن نشعر بالوقت العاجل أو ببساطة نواصل الحياة الروحية 
للس%م، الرخاء والسلبية؟ ھل الكنيسة سوف تكون ممّيزة باستعدادھا القتالي أو بعدم 

  ارادتھا السلبية؟ 

ھل نحن نؤّدي ا�رساليات من أجل خاطر ا�رساليات؟ أو ھل تعكس أنشطتنا      
ھل نحن ندرك تماما كيف أّن ا�حداث الحالية تشير الي نمو  "؟عالم في تغيير"
"؟ ھل نحن نفھم تأثير ا�حداث العالمية علي ا�رساليات؟ ھل نحن ملكوت ]"



): "ومن يعلم ان كنت لوقت مثل ھذا 14: 4نرسم سياسة لوقت مثل ھذا؟ (أستير
  وصلت الي الملك". 

  ".كن عارفا، وكن مؤّثراالنقطة الھامة ھي ھذه: "     

  "عندما نكون متأكّدين أّن N يذھب      

  أمامنا، حينئذ يجب أن نحّث أنفسنا". 

  (متي ھنري).                             

  يجب أن تكون ا�رساليات مميّزة بواسطة طاقة فضولية     

): "�ّن 24: 4"، حيث ورد في (تثنية نار آكلةلھنا ليس رج% مھّذبا، اّنه "ا     
اله غيور". ھو يكون مھتما بخصوص سمعتنا الحسنة أكثر  نار آكلةالرب الھك ھو 

  من راحتنا.

العيش في س%م ربما يبدو مثل بركة رائعة، لكّنه بالتأكيد يضع مآزق ومخاطر      
  روحية كثيرة.

  " اbتي: ھوايتفيلد چورچكتب "     

كل شيئ أتقابل معه يحمل معه ھذا الصوت: "اذھب وعظ با�نجيل، كن سائحا      
علي ا�رض، �يكن لديك سكنا خاصا أو معّينا". يرّدد قلبي صدي ھذا الصوت: 

ساعدني لكي أفعل أو أتحّمل دفع ثمن ارادتك، عندما تراني في  يسوع"أّيھا الرب 
ضع شوكة في المأوي الذي  –في رحمة رقيقة  –رحمة  خطر السكني حينئذ في

  ألتمس فيه راحتي لكي تمنعني من ھذه الراحة". 

نعم يا الھي ليتك تمنعنا من ا�ستكانة في داخل سلبية خطيرة. ليت N في      
رحمته الرقيقة يتجاھل س%منا ويمنحنا ا�نتصار، �ّنه كيف سوف نختبر دائما 

نعيش فقط في راحة وس%م. كيف ستكون سمعتنا الطيبة قائمة اذا ا�نتصار لو أّننا 
): "أشير عليك أن 18: 3لم نشتري ذھبا مصّفي بالنار، حيث جاء في (رؤيا 

تشتري مّني ذھبا مصّفي بالنار لكي تستغني ...". كيف ستضيف الراحة دائما الي 
): "وليس 4، 3: 5سمعتنا الحسنة، اخ%صنا وثباتنا، كما ھو مكتوب في (رومية 

ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أّن الضيق ينشئ صبرا والصبر 
  تزكية والتزكية رجاء".

ا�يمان في وعود هللا يجب 
لكن يسرع  أن � يتواني،

 أكثر في مساعينا.



بدون التمرين سوف � تصبح العض%ت قوية. كنيسة بدون معركة، بدون      
تجارب وبدون مقاومة تصبح ملّوثة وسلبية. كنيسة بدون طاقة ونشاط سوف تموت 

  ومؤلما.أخيرا موتا بطيئا 

"، أتينا الي ادراك جديد أّن ا�ضطھاد الديني يكون الھندأثناء زيارة حديثة الي "     
  واضحا جدا ومتزايدا. لكن ا�ضطھاد يكون دائما نتيجة ل%نشغال.

". ھؤ�ء الھنودتّمت زيارة �حدي الكنائس بواسطة مجموعة من الزعماء "     
في خلف الكنيسة، بينما راعي عصبي قد أّدي الزعماء قد جلسوا أثناء الخدمة كلھا 

مّرات: "�  ث7ثالخدمة. في نھاية الخدمة، اقترب الزعيم من راعي الكنيسة وأعلن 
  توجد شكلة، � توجد مشكلة، � توجد مشكلة".

لقد سأل الراعي المستريح عن السبب الذي جعلھم راضين عن الذي سمعوه في      
ھاما أكثر منه مديحا: "� يوجد نمو في كنيستك. أنت � كنيسته. ربما كان الجواب اتّ 

  تكون مشكلة أو تھديد لنا".

  آه! يا الھي، ليتك � تسمح أّننا نصبح ذو غير تھديد للعالم من حولنا.     

يجب أن تكون ا�رساليات ممّيزة بواسطة النمو، التطور وحركة ا�نتشار      
  بسرعة.

  

ا+خير: "البوصة ا+خيرة" علي طريق رحلتنا الي وھذا يأخذنا الي مقّرنا 
  "القلب".

       

   



  ثامنة عشرفصل البوصة ال

  )cceleration(التسريع 

  الھجوم المستمر والمركّز سوف يتطلّب تسريعا محّددا

  أن نحدث في وقت مبكر أكثر: أن نسبب بأن نتحرك أسرع

نحن اbن نقترب من مقّرنا ا�خير، وفي النھاية نحن نتحرك علي ناقل الحركة     
  الخامس.

  لقد حان الوقت لكي نسرع. اربطوا أحزمتكم!     

"، شعرنا بسروره أن يكون معنا. كانت القس/ $مبعندما جلسنا أمام "     
". اّنه يبدو أّن ليست دقيقة يتنامڤالمجموعة كلھا مندھشة للعمل الملتزم للكنيسة في "

  .ملكوت ]واحدة من أيامھم يقضونھا بخصوص أي شيئ آخر ا�ّ 

حينئذ، جاء السؤال الذي � يمكن تحاشيه وكنت أنتظره: "متي كان آخر وقت      
أجازة لك؟". لقد سأل واحد من المجموعة ھذا السؤال. أنا عرفت ا�جابة وأيضا 

  � يجيب علي السؤال كله. " سوفالقس/ $مبعرفت أّن "

  ". "آخر أجازاتي كانت في شھر العسل الخاص بي". القس/ $مبآه! لقد أجاب "     

": "يا أخي ھذا حقيقي، لكّنه � يكون الحقيقة كلھا. القس/ $مبلقد نظرت الي "     
  سنوات مضت، ھل  ھذا صحيح؟". عشرأنت تزوجت منذ 

  : "ھذا صحيح يا أخي". " وقالالقس/ $مبلقد ابتسم "     

"وھل صحيح أّنك قّررت أّنه أثناء شھر العسل أنت تريد الذھاب الي قرية قريبة      
  لكي تشارك ببشارة ا�نجيل؟". 

  " وقال: "ھذا صحيح يا أخي". القس/ $مبلقد ابتسم "     

ا لقد واصلت الك%م: "... وعندما دخلت القرية كان البوليس ينتظرك، وكليكم     
شھور ا�ولي من زواجكما في سجنين مختلفين؟". لقد  الستةأنت وزوجتك قضيتم 

" وضحك: "ھذا صحيح يا أخي. كما قلت، اّن آخر أجازة لي القس/ $مبنظر "
  كانت في شھر العسل". 



كم ھو أمر جاد أّننا اbن قد وصلنا الي المقر النھائي؟ جاد بطريقة كافية أن      
  نضيف زخما وقوة دافعة ونأخذ ا�رساليات الي بعد جديد.

  التسريع سوف يكون مميّزا بواسطة الحركة

   يوحنا المعمدان): "من أيام 12: 11في (متي   

  الي اbن ملكوت السموات يغتصب والغاصبون 

  يختطفونه".

  ":متي ھنرياستمع الي كلمات "     

ھذا العنف يرمز الي القوة، النشاط، جّدية الرغبة والسعي في أولئك الذين اتبعوا      
ة والغيرة التي تكون مطلوبة ". العنف يوّضح لنا أيضا ما ھي الحماسيوحناخدمة "

من كل أولئك الذين يضعوا تصميما لسماء عقيدتھم. �حظ أّن الذين يّودون أن يدخلوا 
الي ملكوت السموات يجب أن يجاھدوا لكي يدخلوا، ذلك الملكوت يتألم ويعاني عنفا 
مقدسا. الذات يجب أن تنكر، تخيل وانفعال العقل يجب أن يكون متغّيرا، توجد آ�م 
صعبة من المفروض تحّملھا، قوة من المفروض أن تكون خادعة للطبيعة الفاسدة، 
يجب أن نجري، نصارع، نقاتل، نكون في سكرة الموت وكل قليل يكفي لكي نربح 
مثل ھذه الجائزة وأن نتغلّب علي مثل ھذه المقاومة من الخارج ومن الداخل. العنيف 

  يأخذ ا�مور بواسطة القوة.

ف يكون لديھم اھتمام بالخ%ص العظيم يكونوا محمولين نحوه برغبة الذين سو     
قوية وسوف يمتلكونه بناءا علي أي شروط و� يفّكرون أّن ھذه الشروط صعبة، و� 

يقول: "وقال اطلقني �ّنه قد  )26: 32(تكوين ينحلّوا عن اعتقادھم بدون بركة. في 
  طلع الفجر. فقال � أطلقك ان لم تباركني".

الذين سوف يؤكدون دعوتھم وانتخابھم يجب أن يقّدموا اجتھاد. اّن ملكوت      
السموات لم يكن دخوله اط%قا لكي نشبع الرغبات والشھوات باط%ق العنان لھا. اّنھا 
تكون رؤية مباركة أّننا نستطيع أن نري عدد أعظم ليس تنافس غاضب يدفع 

قدس يدفعون أنفسھم داخل ملكوت اbخرين خارج ملكوت السموات، لكن بكفاح م
  السموات".

مظاھر لخدمته: العمل، اb�م  ث7ثة"، ھو يفتخر بشأن بولسعندما يفتخر "     
): "بأسفار مرارا كثيرة بأخطار 26: 11كورنثوس  2والسفريات. فھو يقول في (

ملكوت السموات ھو 
م وسوف ملكوت متقدّ 

يحتاج رجا� ذو نشاط 
 وقوة ورجا� ذو حركة.



سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار من ا�مم بأخطار في المدينة 
  ي البرية بأخطار في البحر بأخطار من اخوة كذبة".بأخطار ف

". لقد أدرك أّن دمشق" في مكانه بعد تجربته في الطريق الي "بولسلم يظل "     
  المعجزات والتجارب تحتاج أن ينتج عنھا السلوك. 

  نسأل به أنفسنا ھو سؤال أساسي علينا أن  

  السؤال اbتي: "ما الذي فعلته لك صلواتك 

  المستجابة؟ وماذا فعلت بصلواتك المستجابة؟".

"، فاّنك قد ضيعتھا. يجب أن تكون الصلوات التسريعاذا لم تكن قد دفعتك الي "     
المستجابة ممّيزة بواسطة حركة أكثر شدة وحركة أكثر شمو� من العادية، وبصفة 

  خاصة في الجرعة والمدي.  

  ةسرعالتسريع سوف يكون مميّزا بواسطة ال

"، يكون موجودا في (لوقا السرعة"، يناقش الحاجة الي "يسوعمثل حديث "     
كل خبزا أطوبى لمن ي :د من المتكئين قال له" فلما سمع ذلك واح): 21 – 15: 14

رسل عبده في أعظيما ودعا كثيرين. و افي ملكوت N. فقال له انسان صنع عشاء
ي واحد أالجميع بر أعد. فابتدأكل شيء قد  نّ � ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا

ن ألك أسأنظره أخرج وأن أنا مضطر أي اشتريت حق% وول انّ قال له ا� يستعفون
ن ألك أسأمتحنھا نا ماض �أزواج بقر وأخمسة خر اني اشتريت آتعفيني. وقال 
تى ذلك العبد أجيء. فأن أقدر أة فلذلك � أي تزوجت بامرخر انّ آتعفيني. وقال 

اخرج عاج% الى شوارع  :حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده ،خبر سيده بذلكأو
  ."العميالعرج وقتھا وادخل الى ھنا المساكين والجدع وزّ أالمدينة و

". نحن نعيش في حالة من منتھي السعادة واحسانات الكنيسةينطبق ھذا علي "     
N بفھمنا أّننا نكون أو�د وبنات N. نحن مخلّصين بالنعمة ومحبوبين حتي الموت. 

ن أّنه لديكم احتكار علي "توقفوا" يقول الرب. "من تظنون أّنكم تكونون؟ ھل تظنو
  ؟".ملكوتي

الي  اخرج عاج7الرجل الذي صنع العشاء العظيم الي عبده آمرا اياه: " لقد قال     
  والجدع والعرج والعمي". شوارع المدينة وأّزقتھا وادخل الي ھنا المساكين

". نحن كعبيد ندعو الناس الي ا�شتراك في وليمة الملكوت، يجب اخرج عاج�"     
أن نكون مسرعين جدا ومثابرين في واجبنا: "اخرج بسرعة، � تفقد أو تضّيع أي 
وقت. غدا ربما يكون متأخر جدا. كل شيئ جاھز والشيئ الوحيد الناقص ھو 

  الناس".
 صليبالحقيقة ھي أّن تأخيرنا يسبب أن يكون آ�ف الناس غير مرتدين      

  �نجيل. . سرعتنا في النھاية سوف تحّدد سرعة االمسيح

ما الذي فعلته لك 
صلواتك المستجابة؟ 
وماذا فعلت بصلواتك 

 المستجابة؟



 الشرق" مّني في صباح أحد ا�يام أثناء رحلته الي "يشوعلقد اقترب "     
"، وقد قّدم لي ھذا الطلب: "يا أخي، لي شخص ما خاص أريد منك أن تقابله ا+وسط
  ".   ] عبداسمه 
، لكن ما ھو الذي يكون خاص ] عبدأنا كنت مندھشا. "أنا أريد أن أقابل      

  ".يسوعقد رأي  ] عبدله؟"، أنا أجبت. الرد الوحيد الذي حصلت عليه "بالنسبة 
" يسوعاbن، � تفھمني خطأ. لقد سمعت اختبارات كثيرة من مسلمين يرون "     

". لكني شخصيا لم أقابل يسوعوقد قابلت أشخاصا الذين قابلوا أشخاص قد رأوا "
ليس فقط أن أسمع  –أن أري "، وأنا أردت يسوعشخصا ما قد اختبر مقابلة مع "

" قرويا بسيطا ] عبدكم تستطيع مثل ھذه المقابلة أن تغّير الحياة. كان " –عن 
بدون تعليم. ھو كان مسلما بالو�دة ومسلما بالديانة. بواسطة الوظيفة، كان متسلّق 
شجر نخيل. يستطيع أن يتسلّق وينزل من فوق شجرة النخيل ويجمع البلح ويحصل 

قليل من ھذا العمل. كانت الحياة غير سھلة، لكّنه عاش حتي أّنه في أحد  علي دخل
ا�يام قد قطع معصمه، بينما كان يتسلّق شجرة، وبھذه الحادثة قد أنھي عمله. عدم 
تسلّق قد نتج عنه عدم وجود نقود، فكانت عائلته في ضيق عميق. ھو صلي كما كان 

". عندما فتحت يسوعلك حتي قابل "دائما يصلي، لكن لم تكن ھناك راحة. كان ذ
" بتحيتي بابتسامة صافية. كانت يداه جافة مثل الطوب، لكن كان ] عبدالباب قام "

ھناك شيئا ما ناعما في وجھه غير المحلوق. الكلمات الوحيدة التي استطاع أن 
 ينطقھا كانت: "أنا أملك س%م. أنا أملك س%م. أنا أملك س%م".  وحينئذ عرفت قبل

" بالقول أّنه في عبد ]سماع اختباره أّنه كان لديه مقابلة فوق الطبيعية. اشترك "
أحد ا�يام بعد العودة من القرية حيث بحث عن عمل، ھو جاء الي البيت الي عائلة 
شديدة ا�ھتياج. كان كل واحد واقفا خارج بيته في خوف وارتعاش. لقد أخبروه 

ي حجرته، لكن ذلك الشخص لم يدخل من الباب بل سريعا أّنه كان يوجد شخصا ما ف
" فورا الي حجرته لكي يتحّري ا�مر، وعندما فتح الباب، عبد ]من السقف. دخل "

نورا باھرا قد دفعه للسقوط علي ا�رض حيث استطاع فقط أن يرقد ويعبد 
  " الذي قد سمع عنه من قبل.  يسوع"، "عيسي"

لقد خرج فورا جاريا الي المراعي في القرية لكي يشارك باختباره عن      
"، ثم اكتشف أّن معصمه قد شفي. لكن أعظم كثيرا من صحته أو اختباره عيسي"

  كانت كرامته. في الحقيقة، ھو اbن قد امتلك س%ما. 
احدا من القادة لكن، وھنا يأتي ا�ثر الشديد �ختباره. في اليوم التالي، قد زرنا و     

" وانتظرنا لسماع كلمات الحكمة. عبد ]المسيحيين في مصر. قد شاركنا باختبار "
"، وقد أدھشنا رده: "أنا أسمع ھذه ا�ختبارات كل تيموثاوسلقد رد علينا ا�سقف "

  يوم في حياتي، يا أخي. ونحن حزاني عندما نسمع ھذه ا�ختبارات". 
زين عندما تسمع ھذه ا�ختبارات، الرؤي لقد صدمت! "لماذا أنت ح     

  وا�ح%م؟". لقد سألته ھذ السؤال. 
" ك%مه: "يا أخي الحقيقة أّن N يكشف نفسه للناس تيموثاوسيواصل ا�سقف "     

بوسائل بسيطة، ونحن � نقوم بعملنا ككنيسة. فالكنيسة ھي أداة N لمشاركة رسالة 
  ، فاe مضطر �ن يتدخل".الصليب. لو نحن نفشل في عمل ھذا



): "فأجاب وقال لھم: 40: 19ھذا ھو الذي يعلّمنا اّياه الكتاب المقدس في (لوقا      
  أقول لكم اّنه ان سكت ھؤ�ء فالحجارة تصرخ".

الحقيقة ھي أّن N يتدخل ھو انذار أّننا � نكون حيث نحتاج أن نكون كشھود      
  ل%نجيل.

  لفعل، فسوف يقوم ] بھذا العمل. اسرع في قوة.اذا كنا $ نرد ا     
  

  طاقةالتسريع سوف يكون مميّزا بواسطة ال 

  )، يؤّكد كاتب60: 119في (مزمور      
  المزامير ھذا:

  "أسرعت ولم أتواني لحفظ وصاياك".    
  

  عندما نكون تحت تأثير اقتناعات، نحن    
  ". نسرعنكون مضطّرين أن "

  
يجب أن نطرق عندما يكون الحديد ساخنا، و� ننتظر �وقات صحيحة. عندما      

  نكون مدعّوين الي واجب، � نستطيع أن نتحمل أن نفقد وقتا.
)، كانتا مصابتين بالرعب 28عندما ظھرت الم%ئكة للمريمتين في (متي      

): 8 – 1: 28ومغمورتين بالخوف عند رؤيتھم القبر الفارغ، حيث يقول في (متي 
لتنظر  ا+خري مريمو مريم المجدلية"وبعد السبت عند فجر أول ا�سبوع جاءت 

من السماء وجاء ودحرج  القبر واذا زلزلة عظيمة حدثت �ّن م%ك الرب نزل
الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفه 
ارتعد الحّراس وصاروا كأموات. فأجاب الم%ك وقال للمرأتين � تخافا أنتما فاّني 
�علم أّنكما تطلبان يسوع المصلوب ليس ھو ھھنا �ّنه قام كما قال. ھلّما انظرا 

ي كان الرب مضطجعا فيه واذھبا سريعا قو� لت%ميذه اّنه قام من الموضع الذ
ا�موات ھا ھو يسبقكم الي الجليل ھناك ترونه. ھا أنا قد قلت لكما، فخرجتا سريعا 

  من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا ت%ميذه".
د فّضلت أن )، فاّني كنت قالمسيحاbن، لو أّن ھذا كان أنا (الذي ذھبت الي قبر      

". مثل ھذا نحن فعله في يسوع المقامأمكث لحظة أتّشرب النصر وأختبر الفرح بـ "
  العشاء الرباني في الكنيسة.  

ربما يكون ھذا فكر المريمتين تماما، لكن � يوجد وقتا يضّيعونه. اّن أمر       
". كان ھناك فھما واضحا ھو أّنه كما يقول اذھبا سريعا وقو$الم%ئكة كان عاج%: "

": "الفائدة العامة لlخرين يجب أن تكون موضع تفضيل قبل نوال متي ھنري"
  بأنفسنا".سرور العشاء الرباني الذي نحصل عليه 

  لذلك أسرعت النساء الي الخارج. نحن    
  " في عملنا. نحن طاقة ونشاطنحتاج الي "
  " في رسالتنا. نحن نحتاج عجلةنحتاج الي "

  " في حركتنا.  تسريعالي "

ا�متحان لكي تكتشف أّن 
ارساليتك علي اZرض 

ھي منتھية يكون ھذا: لو 
أنّك تكون حيا، فاّن انتھاء 

 ا�رسالية � يكون.

الفائدة العامة ل�خرين 
يجب أن تكون موضع 

تفضيل قبل نوال سرور 
العشاء الرباني الذي 
 نحصل عليه بأنفسنا.



  حملالتسريع سوف يكون مميّزا بواسطة ال

: 10(لوقا ". في تسريعكوفي النھاية، اطرح بعيدا أي شيئ ربما يعّطلك في "       
)، يعطي الرب تعليمات الي ت%ميذه عن كيفية اقترابھم من ا�رساليات. 4، 3

الرسالة تكون واضحة: "اذھبوا ھا أنا أرسلكم مثل حم%ن بين ذئاب. � تحملوا كيسا 
  و� مزودا و� أحذية. و� تسلّموا علي أحد في الطريق".

بقدر ا�مكان. لسنا نضّيع طاقة " سھ% وطبيعيا تسريعنانحن نحتاج أن يكون "     
في حمل ممتلكات غير ضرورية سوف تسبب فوضي واضطراب في حركتنا. 
العالم له ھدف أن يعيقنا. أي متعلقات الي ا�شياء الخاصة بالماديات سوف تكون 
عائقا لhشياء الخاصة بالروح. نحن نحتاج الي تركيز غير متحّير علي العمل لنتقّدم 

  ن نحتاج أن نجعله سھ% علي قدر امكاننا لكي نحّققه.الي ا�مام، ونح
)، كان 52 - 46: 10" من (مرقس بارتيماوسالشّحاذ ا�عمي العزيز السيد "     

  ".يسوع"، "طرح رداءه وقام وجاء الي يسوعلديه اتجاه رئع. عندما دعاه "
رصة بكلتا اجعل ھذا عملك النھائي. اتبع مثال الشّحاذ ا�عمي الذي انتھز الف     

يديه وكلتا عينيه. اطرح كل شيئ يعّطلك ويؤخرك عن العملية. تخلّص منه �جل 
خاطر التسريع. اقفز علي قدميك �جل خاطر العجلة. من أجل خاطر N � تتأخر 
أكثر من ذلك. الرحلة تكون كاملة. لقد وصلت. ربما يكون من الجدير أن تقرأ 

ك أن كل شيئ فعلناه وكل شيئ نفعله سوف الفصل الثاني مرة أخري الذي يذّكر
يصبح اbن حقيقيا في خدمتنا كي تجلب المجد e. دعوني أختم ھذا الكتاب، ھذا 

  ": وليم باركليالفصل وھذه الرحلة بكلمات "
       

 

 

 

 

 

 

 

  

المرسل يجب أن يركّز علي عمله. ويجب أ�ّ يتباطأ أو يتواني 
العظيمة تدعوه. بخصوص اZشياء اZقل شأنا، بينما اZشياء 

يجب أن نعيش باستمرار في ظل اZبدية، في اليقين أنّنا 
رجا� ونساءا نكون مناسبين أو غير مناسبين أنفسنا لكي 

نظھر في حضور هللا. ھناك � يمكن أن يكون شيئا مثيرا بقدر 
 ما تكون الحياة المسيحية".



  الخاتمة

  الجزء اZخير من شيئ ما

  شخصي من المؤلفالتماس 

ي عندما أجلس لكي أكتب الخاتمة أكون فارغا. الكتاب يكون كامل. انّ      
  ، لكن لست كئيبا. مضطرب

لقد رجعت حا� من مؤتمر ارسالية آخر. لقد استمر التسبيح والعبادة لمدة      
. كان ھناك ترنم مجيد وتسبيحات ملھمة من N. لكن ليس دمعة واحدة. كان ساعة

الوقت في حضور N مشحونا بالكھرباء، ومع ھذا فقلب N المكسور لم يخترق 
دقيقة، كانت أفكاري مركّزة في كل مكان. سامحني لكون ھذا غير  60قلوبنا. لمدة 

  ديني. ھذا يكون غير روحي، أنا أعلم. 

" سوف يتم ايرانمبكرا، اليوم، نحن سمعنا الخبر أّن أخا عزيزا آخر في "     
اعدامه بسبب قبوله المسيح كمسلم. اّني كافحت لكي نقبل عزلة زنزانة الموت، بينما 
كّنا نغني ونرقص ونسبح في مجد N. لم أستطيع أن أتخيل مشاعر انتظار الموت 

ي تطلّبھا ھذا العمل. لقد حاولت أن أفھم من أجل خاطر الصليب والعبادة الكاملة الت
  ا�عمال المختلفة للعبادة وكيف أّن الواحد منھا قد ناقض اbخر.

التحّدي يكون في التوازن. أنا لم أمتلك ا�جابات حتي اbن، لكّني أسعي وراء      
التوازن. أنا لم أعرف تماما كيف أختم الرحلة التي جميعنا قد أخذناھا علي عاتقنا، 
لكّني أعرف أّني لو أتكلم، فاّن قلبي ربما يجرح المشاعر. الحقيقة ھي أّني فارغ 

  أمام الرب. 

ذات مرة قال لي أحد ا�شخاص أّنه � يوجد شيئ أردأ من مسيحي مملوء      
نصف ملء يحاول أن يفيض. وربما يكون ھذا الرد في مقّرنا ا�خير. نحن نحتاج 

ن نفّرغ ذواتنا قبل أن نستطيع أن نكون مملوءين �ن نكون فارغين. نحن نحتاج �
.N بالمسيح. وحينئذ نحتاج �ن نفيض من أجل مجد  

ربما تكون العبادة عظيمة، لكن لو ھي تأتي من حياة نصف مملوءة، ھي      
  ببساطة تظل ضوضاء أمام العرش.

، كّنا متجّردين "القلببوصة الي " 18ليتنا اbن نوجد فارغين. عندما سافرنا الـ      
(عريانين) الي العظم. فّرغ نفسك، وحينئذ قم بالتسبيح والعبادة. توقف عن الرقص، 

  وابدأ الصراخ.



  شخص ما سوف يكون معّذبا اليوم عندما يعرضون الصليب.     

  � تبطل الرحلة. اّنھا سوف تكون مثل مضيعة لو أّننا نقرأ و� نعمل.     

": "العقل يشبه المعدة. اّنه � يكون الكمية . نوكچأ. دعونا نفّكر في كلمات "     
  التي تضعھا فيه ھي التي تحسب، لكن ما ھي الكمية التي يستوعبھا".

  لذلك دعونا نستوعب ونعمل.

  

 

   



  اجابات علي أسئلة فصل البوصة الثانية عشر

  كم عدد اZقطار الموجودة في العالم؟ .1

  قطر. 193      

 يوليوفي  أفريقيافي  54الذي أصبح ا�ّمة الـ  جنوب السودان(ھذه تشمل      
  ).م2011

وتستثني المستعمرات و / أو  المتحدة ا+ممقطر معترف بھا من  193فقط      
   ا�راضي. 

  ؟الناس الموجودين في العالمكم عدد  .2

  نسمة. بليون 6.9

  ؟في العالم مجموعات اZجناس البشرية الموجودةكم عدد  .3

  مجموعة. 16.350

  مجموعة منھم تعتبر أقل حصو� علي التبشير با�نجيل. 6.645

  من كل الناس علي ا�رض. %40.6ذلك يكون 

  مسيحيين. %5قطر بأقل من  37يوجد 

  ؟اللغات الموجودة في العالمكم عدد  .4

  .(WCE)لغة عرقية  12.000

  .(Operation World)لغة عملية  7.000

الرئيسية المنطوق  الصينيةمن كل تعداد سكان العالم يتكلمون اللغة  13.22%
  .الصين أخماس أربعةبھا في حوالي 

  .ا+سبانيةمن كل تعداد سكان العالم يتكلمون اللغة  4.88%

  .ا$نجليزيةمن كل تعداد سكان العالم يتكلمون اللغة  4.68%

  .يةالعرب% من كل تعداد سكان العالم يتكلمون اللغة 3.12

  



ما ھي النسبة المئوية من لغات العالم التي � تمتلك كتب  .5
  ؟مقدسة

60%.  

ما ھي اZقطار الموجودة في العالم التي ترسل أكثر  .6
  ؟مبّشرين لكل فرد

  

 مسيحيون. 10.000مبّشر لكل  34  فلسطين .1
  مبّشرون.  270مسيحيون:  83.000نسمة: مليون  4.4

  مسيحيون. 10.000مبّشر لكل  21  أيرلندا .2

  مسيحيون. 10.000مبّشر لكل  20  مالطة .3

  مسيحيون. 10.000مبّشر لكل  18  ساموا .4

  مسيحيون. 10.000مبّشرين لكل  10  كوريا الجنوبية .5

  مسيحيون. 10.000مبّشرين لكل  6  الو$يات المتحدة ا+مريكية .6

  مسيحيون. 10.000مبّشرين لكل  2  جنوب أفريقيا  .7

  
 

العالم التي تستقبل أكثر ما ھي اZقطار الموجودة في  .7
  ؟مبّشرين

  

  32.400  الو$يات المتحدة ا+مريكية .1

  20.000  البرازيل .2

  20.000  روسيا .3

  15.000  جمھورية الكونغو الديمقراطية .4

  12.000  جنوب أفريقيا .5

  10.000  فرنسا .6

  10.000  المملكة المتحدة .7

  

  



  

ما ھو القطر الموجود في العالم الذي يستقبل أكثر   .8
  لكل فرد؟مبّشرين 

  

   نسمة. 10.000 مبّشر لكل  52  موناكو

  

ھي اZقطار الموجودة في العالم التي تستقبل أقل ما  .9
  ؟مليون نسمة) 1مبّشرين لكل فرد (مبّشر لكل 

  

  1  كوريا الشمالية .1

  3  ايران .2

  4  الصين .3

  5  المملكة العربية السعودية .4

  7  الصومال .5

  103  الو$يات المتحدة ا+مريكية .6

  244  جنوب أفريقيا .7

  

  ھي اZقطار التي تكون مغلقة علي ا�نجيل؟ما  .10

  

  كوريا الشمالية. .1
 ايران. .2
 أفغانستان. .3
  المملكة العربية السعودية.  .4
  الصومال. .5
 .ڤجزر مالديـ .6
  اليمن. .7
  العراق. .8
  أوزباكستان. .9

  $وس. .10



  الكنيسة المضطھدة

الصغيرة أمامنا. امتhت قلوبنا بالشفقة عندما  ا$يرانيةلقد نظرنا الي البنت      
" الدموع. قد كانت محنة � يمكن تصديقھا. ومع ھذا، ھي أرادت كريستيناكفكفت "

  أن نعرف ماذا حدث.  

بعض من المؤمنين الوطنيين في  لقد غادر أبي مبكرا في الصباح لكي يزور"     
مّرات كثيرة لكي يتوقف عن وعظه،  المدينة. لقد تّم تحذيره بواسطة السلطات الدينية

  لكّن أبي علم دائما أّنه سوف يكون ھناك تكلفة نظير ھذا الوعظ. لم يتوقف أبي أبدا.

بعد ذلك بأيام قليلة، قد استلمنا مكالمة تليفونية من مركز البوليس يطلبون مّنا أن      
أّن أبي قد تّم  نأتي ونتعّرف علي الجثة. عندما وصلنا الي مركز البوليس، أخبرونا

دفنه فع% في قبر اس%مي، وھم قّدموا لنا صورة منھا، كان علينا أن نتعّرف عليه. 
جرح كطعنات علي جسد أبي، وقد استطعنا أن  30كان علي الصورة أكثر من 

  نري أن معدته كانت مفتوحة. لقد افتقدناه كثيرا جدا".

جيع. لكن حينئذ نظرت الينا لم يكن لدينا كلمات للتعزيو، و� صلوات للتش     
  "كريستينا"، ومما يدعو للدھشة أّن التعزية قد جاءت منھا!

     ."N لقد قالت: "ھذه ھي عطيتنا الي  

 الجزء من الجسد الذيليس لدينا اختيار ا�ّ أن نقف في ا�شفاق �جل ذلك "     
احد يتألّم ): "فان كان عضو و26: 12كورنثوس  1"، كما ورد في (يعاني ا+لم

فجميع ا�عضاء تتألّم معه وان كان عضو واحد يكرم فجميع ا�عضاء تفرح معه". 
  اّنه يجب أن ياتي طبيعيا.  –ھذا ليس أمرا، و� ھو اختيارا و� طلب 

في حياتي وفي حياة عائلتي، نعمة N كما ھي معروضة من خ%ل حياة أولئك      
ضت دورا ضخما � يستبدل. اّني أستطيع أن "، قد عرايمانناالذين يعانون �جل "

أقول بدون ظ% من الشك أّن حياتي ربما تكون قد سلبت قوتھا، ضعفت وأصبحت 
غير كاملة بدون الكنيسة المضطھدة. أنا � أستطيع أن أغالي في التأكيد علي تأثير 

  التعّرض الي الكنيسة المضطھدة الذي قد كان علي حياتي.

" نحتاج الي الكنيسة المتألّمة الي حد أعظم الغربنا ككنيسة في "� يوجد شك أنّ      
من احتياج ھذه الكنيسة الينا. سوف � يكون اكلي% بدون الصليب وحياة أولئك الذين 

  "، تحتاج أن تكون السحابة للشھود في عالم رمادي.صليب يسوعيشاركون "



أيضا الطريق الوحيد " ھو الطريق الوحيد للخ%ص. اّنه يكون صليب يسوع"     
لكي نعلم رسالة مخلّصنا. � توجد حلول سريعة. � توجد اجابات سھلة. الطريق الي 

". يوجد جما� المسيحالقبر الفارغ دائما يكون له تكلفة. � يوجد مثال أعظم من "
  بّراقا في حياة أولئك الذين تّتبعوه.

ون �جل فائدتھم. لذلك، أوّد حّريتنا يجب أن تسترد المساواة، وغنانا سوف يك     
أن أتحّداك أن تجعل الكنيسة المتألّمة جزءا حيويا من حياتك الروحية. لو يكون 
مستطاعا، قم بزيارة ب%د مغلقة عاج% بدون تأخير، وقّدم أو�دك الي أولئك الذين 

  ". اّنك سوف � تندم علي ھذا. جامعة الحياةكانوا من خ%ل "

  شغو� بواسطة:يمكنك أن تكون م     

  نحيطك علما     

قم بزيارة موقعنا ا�لكتروني، واصبح عضوا. ا�شتراك يكون مجانا، ونوّد أن      
  نجعلك علي دراية بمستوي ا�حداث العالمية.

   www.incontext.webs.comموقعنا علي ا�نترنت:      

  يةچباستراتيـصلي      

كل وقت نزور فيه الكنيسة المضطھدة يكون طلبھم ا�ول: "نرجوكم نرجوكم،      
صلوا من أجلنا!". مع ھذا، كل مشغولية وص%ة تكون صعبة جدا أن نقوم بھا في 

  عالمنا المزدحم بالجداول والحياة المملوءة بالذات. تأّكد أن تعد النفقة ...

     

   



  

  راءتھاالكتب اSتية موصي بق

 

  راندي آلكورن.  البيت اvمن.

  ا+خ أندرو.  مھّرب اvلھة.

  ا+خ اندرو.  مؤمنون غامضون.

  ا+خ أندرو.  الدعوة.

  ماكمي7ن.  - رون بويد  ا$يمان الذي يتحّمل.

  بول ايستابرووكس.  أسرار للنجاح الروحي.

  . فوستر.چريتشارد   حّرية البساطة.

  آرثر. ون ماكچ  اثني عشر رجل عاديين.

  ون بيبر.چ  أيھا ا$خوة نحن $ نكون مھنيين.

  ون بيبر.چ  دع ا+مم تكون مسرورة.

  رونالد سيدر.  مسيحيون أغنياء في عصر الجوع.

  ريتشارد ويرمبراند.  ا+غنية ا+عذب.

  

  

 

   



  

  حقوق النشر والتأليف

  

من فضلك �حظ أّن المقتطفات من ھذا الكتاب سوف تستخدم في أي شكل      
  بخصوص الظروف اbتية:

  . اّنھا تجلب المجد الي أبينا في السماء.1

  . المصادر ا�صلية يكون معترف بھا.2

  . اّنھا تكون مستخدمة بطريقة أّن الكنيسة المضطھدة سوف تستفيد من استخدامھا.3
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