عجائب من كلمتك
ِ ِ
ِ
يعِت َك.
ا ْكش ْ
ف َع ْن َع ْي َن َّي َفأ ََرى َع َجائ َب م ْن َش ِر َ
حاجتنا الماسة الستنارة هللا:
كانت النقاط الثالث التي رأيناها في هذه اآلية في األسبوع الماضي )1 :هناك عجائب في كلمة هللا؛  )2ال
يمكن ألحد أن يرى هذه العجائب على ما هي عليه في الواقع من دون مساعدة هللا الفوق طبيعية )3 ،ولذلك
يجب علينا أن نصلي هلل من أجل استنارة فوق طبيعية عندما نق أر الكتاب المقدس.
لذلك كان التركيز في األسبوع الماضي على الصالة وحاجتنا الماسة الستنارة هللا الفوق طبيعية لرؤية األشياء
الروحية  -لرؤية مجد هللا وجماله وتفوقه .يمكنك أن ترى الكثير من األشياء عندما تأتي إلى الكلمة من دون
أن يفتح هللا أعين قلبك .يمكنك أن ترى كلمات وانشاءات نحوية .يمكنك أن ترى روابط منطقية .يمكنك أن
ترى حقائق تاريخية .يمكنك أن ترى قصد المؤلف المنطقي .يمكنك أن ترى بعض العواطف البشرية .ال
شيء من ذلك يتطلب أن يفتح هللا عينيك بطريقة روحية خاصة.
ولكن ما ال يمكنك أن تراه هو الجمال الروحي هلل وابنه وعملهم في العالم .ال يمكنك أن ترى أن هللا ج ّذاب
بشكل النهائي فوق كل شيء .ال يمكن ألي شخص أعمى أن يرى الشمس ،رغم أنه يمكن معرفة حقائق
كثيرة عن الشمس ،ويجتاز اختبار في علم الفلك بدرجة أعلى من شخص يمكنه أن يرى الشمس .المعرفة عن
أمر ما والمعرفة بالرؤية ليس نفس الشيء .معرفة أن العسل حلو وتذوق العسل ليس نفس الشيء.
اسمحوا لي أن أق أر مرة أخرى الوصف الشامل لبولس عن اوضاعنا بدون استنارة هللا الخاصة والمخلصة.
يذكر بولس في أفسس 17 :4ب 18-خمسة صفات رهيبة للحالة اإلنسانية التي تتطلب التدخل اإللهي إذا
أردنا أن نرى الواقع الروحي .فهو يقول أن األمم (وبعبارة أخرى ،العالم الطبيعي للبشر بين الشعوب ،بدون

النعمة) يعيشون "ِبُب ْط ِل ِذ ْهِن ِه ْمِ ،إ ْذ ُه ْم ُم ْظلِ ُمو اْل ِف ْك ِرَ ،و ُمتَ َجِّنُبو َن َع ْن َح َي ِاة هللاِ لِ َس َب ِب اْل َج ْه ِل َّال ِذي فِي ِه ْم ِب َس َب ِب
ظ ِة ُقُلوبِ ِه ْم ".عندما نق أر ذلك بشكل عكسي نستطيع أن نقول أن هناك في كل واحد منا ،بعيدا عن النعمة
ِغالَ َ
العظيمة هلل ،غالظة القلب التي تؤدي إلى الجهل الذي يؤدي إلى االغتراب عن هللا الذي يؤدي إلى الظالم
الذي يؤدي إلى عدم جدوى المعرفة والحياة.
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لذلك كانت الفكرة في األسبوع الماضي هي :إن كان هناك أي أمل لدينا لرؤية عجائب في كلمة هللا ،فيجب
أن يكون لدينا قدرة إلهية فوق طبيعية تُعطى لنا من قبل هللا ألننا ال نتملكها بالطبيعية .وبالتالي يجب أن
ِ
ف َع ْن َع ْي َن َّي ".وإن كنا سنظل أحياء في هللا ونكون حقيقيين وصادقين وأقوياء
نصلي من أجل ذلك " -ا ْكش ْ
في محبتنا له ،فيجب أن نكون في أشد الحاجة لهذا التمكين كل يوم .فصلي ،وصلي ،وصلي .اق أر مزمور

 ،119وانظر كم مرة يصلي الكاتب طابا المساعدة اإللهية في معرفة هللا وطرقه.
النظر يعني التغيير:
ولكن اليوم لدي فكرة أخرى أريد أن اشارك بها .ولكن قبل أن أقول ما هي ،اسمحوا لي أن اتأكد من أنكم
تدركون لماذ هذا األمر مهم .إنه مهم ألن التغيير إلى شبه المسيح يحدث من خالل رؤية جمال وتميز
واستحقاق هللا وابنه وأقوالهم وطرقهم .يقول بولس في  2كورنثوس
ِبوج ٍه م ْك ُش ٍ
ورِة َع ْيِن َهاِ ،م ْن
وفَ ،ك َما في ِم ْرٍآةَ ،نتَ َغيَُّر إَِلى ِتْل َك ُّ
الص َ
َْ َ
فالنظر يعني التغيير.

ِ
ِ
الر ِّب
ين َم ْج َد َّ
يعا َناظ ِر َ
َ " 18 :3وَن ْح ُن َجم ً
الروح".
الر ِّب ُّ
َم ْج ٍد ِإَلى َم ْج ٍدَ ،ك َما ِم َن َّ

هذا هو الطريق المسيحي الوحيد لتغيير السلوك حتى يكرم هللا .نحن نتغير ألننا رأينا جمال وقيمة وتميز
أكبر .إذا نظرت إلى وجه المسيح وبعد ذلك نظرت إلى الرياضة المصورة أو البهجة ولم تتأثر بالجمال
والقيمة والتميز والرغبة األسمى للمسيح ،فأنت إذن ال تزال غليظ وأعمى وأحمق في ذهنك .تحتاج إلى أن
ِ ِ
ِ
يعِت َك ".وسوف تظهر حياتك ذلك .حيث يكون كنزك-
تصرخ قائال "ا ْكش ْ
ف َع ْن َع ْي َن َّي َفأ ََرى َع َجائ َب م ْن َش ِر َ
رغبتك ،وفرحك ،وجمالك  -هناك يكون قلبك أيضا  -وأمسياتك وأيام السبت لك وأموالك .نحن نتغير من
خالل رؤية مجد هللا في كلمة هللا .إن لم يكن هللا مجيدا أكثر بالنسبة لك وأكثر إقناعا لك من بريق ومجد
الشَّرَ ،فَلم يب ِ
العالم ،فأنت لم تره بعد .تقول  3يوحنا " 11وم ْن َيص َنع َّ
ص ِر هللاَ( ".راجع أيضا  1يوحنا .)6 :3
ْ ُْ
ََ ْ ُ
لذلك كل هذا مهم ألن كل تغيير الحياة الحقيقي الذي يكرم هللا ،وله قيمة روحية فيه يأتي من رؤية مجد هللا،
وليس من صنع قوائم دينية من سلوكيات ومحاولة نسخها.
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يكشف هللا عن جمال المسيح من خالل كلمته:
فكرة اليوم من هذا النص هي :أن هللا يظهر جمال وتميز المسيح فقط ألولئك الذين يتطلعون إلى كلمة هللا.
لهذا السبب فإن التغيير الروحي الحقيقي يأتي من قراءة وتأمل وحفظ الكتاب المقدس .ليس ألنك تتعلم قواعد
تطيعها .لكن ألن هذا هو مكان حيث يعلن الرب عن جمال وتميز المسيح.
اسمحوا لي أن أجعل هذه الفكرة أكثر وضوحا .افترض أنك سمعت رسالة األسبوع الماضي أنه يجب علينا
أن نرى مجد هللا لكي نتغير ،ولكننا ال نستطيع أن نرى ذلك بسبب موتنا وغالظتنا وعمانا ،وأنه يجب أن
نصلي هلل لكي يحينا ويلين ويفتح عيوننا .وافترض أنك استنتجت اآلتي :حسنا ،إذن ،ال بد لي أن أكرس
نفسي للصالة وليس لدراسة أو قراءة أو حفظ الكتاب المقدس ألن مجرد الرؤية اإلنسانية والمنطق ال يمكنهم
رؤية ما يجب أن ُيرى .سيكون هذا استنتاجا خاطئا جدا تستخلصه مما قلته ،ومن هذا النص.
الفكرة هي :أن هللا يفتح عيون العمي لمعرفة مجد هللا في كلمته عندما يبحثون في الكلمة .افترض أنك تريد
أن ترى مجد جراند كانيون ،ولكنك كنت أعمى .وافترض أن هللا قال لك ،ادعني وتعالى ،وصلي لي وأنا
سوف افتح عينيك لترى مجد جراند كانيون .هل ستنتقل من والية اريزونا إلى والية فلوريدا للصالة؟ أم
ستستخدم كل عضالتك وشعورك التي منحهم لك هللا للوصول إلى جراند كانيون وتثبت عينيك نحو ما وعد
به هللا؟ فكرتي هي :أنه لن يظهر لك مجد جراند كانيون إن كنت تصر على العيش من ايفرجليدز ،بغض
النظر عن كم كنت أصلي.
عين هللا أن يكون عمل فتح العين لروحه دائما جنبا إلى جنب
اسمحوا لي أن أقول ذلك بطريقة أخرى .لقد ّ

مع عمل تنوير العقل لكلمته .فهدفه هو أن نرى مجد ابنه (ونتغير) .لذلك فهو يفتح أعيننا عندما ننظر إلى
االبن  -وليس إلى الصابون أو المبيعات .إن عمل الروح والعمل الكلمة دائما يكونوا معا في طريق هللا
الحقيقي عن اإلعالن الذاتي الروحي .إن عمل الروح القدس هو اظهار مجد وجمال وقيمة ما يراه العقل في
الكلمة.
يجب علينا أال نقع في خطأ االعتقاد بأن م ا نحتاج إليه من روح هللا هو بعض المعلومات الجديدة .لدينا
بالفعل معلومات أكثر ألف مرة عن هللا في الكتاب المقدس مما يمكننا فهمها أو التمتع بها .ما نحتاج إليه هو
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أن نرى بأعين قلوبنا! أي معلومات إضافة من الروح إلى ما يمكن أن نرى عن المسيح في الكلمة ال يجعلنا
أكثر روحانية مطلقا ،أو مرضين هلل.
لنفترض أن الروح أعلن لك معلومات جديدة أن صديقتك العقيمة كانت على وشك أن تصبح حامال .ثم تقول
لها ذلك ،وعندما يحدث ذلك ،تكون أنت وهي في منتهى السعادة والفرح بسبب معجزة النبوة ،والحمل .لكن
ماذا اكتسبت روحيا؟ ال شيء ،إال إذا تحولت إلى الكلمة ورأيت  -بعيون القلب  -مجد وجمال المسيح كما
يصوره الكتاب المقدس  -يسوع الناصري المصلوب والمقام من الموت ليخلص الخطاة ويمجد هللا الذي هكذا
قد باركك .اإلثارة الدينية في وجود المعجزات هو شيء طبيعي وليس له بعدا روحيا أو فوق طبيعي
بالضرورة .إن مواهب الروح وثمينة ،ولكن األهم من ذلك بشكل النهائي هو استنارة الروح القدس التي تفتح
العين بحيث نرى مجد المسيح في الكلمة.
ِ
ف َع ْن َع ْي َن َّي
إننا ال نحتاج إلى معلومات جديدة ،بل عيون جديدة لنرى ما قد أعلن لنا في كلمة هللا .ا ْكش ْ
ِ ِ
يعِت َك!
َفأ ََرى َع َجائ َب م ْن َش ِر َ
ال تصلي وتنجرف ذهنيا:
اسمحوا لي أن استخلص بعض اآلثار المترتبة على ذلك.
األول هو أنه عندما تصلي لعينيك لكي ترى ،يجب أن ال تحول عقلك إلى الحيادية .ال تفترض أن جوهرية
الصالة تعني االستغناء عن الفكر المركز على كلمة هللا .عندما تصلي لرؤية مجد المسيح ،ال تنجرف وال
الشرقية ،وليس من
تنحدر ذهنيا .فال تنتظر فقط ،بدون أن تفعل شيئا .هذا خطأ كبير ،ويأتي من الروحانية
ّ

الكتاب المقدس .ما هو فريد في المسيحية هو أنها تاريخية ودقيقة .عاش المسيح في زمان ومكان .خطة هللا

هو أن يفتح عينيك لترى الجمال الروحي وقيمة هذا الرجل تحديدا ،تماما كما هو معلن عنه في الكلمة .إذا
كنا نصلي لرؤيته ،ولكننا ننجرف عقليا بعيدا عن ذلك ،فإننا ال نرى ذلك .لذلك ال تصلي وتنجرف ذهنيا.
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ماذا إذن؟
 .1صلي واقرأ:
اق أر الكلمة! يا له من امتيازا! ويا له من واجب! ويالها من امكانية لرؤية هللا! انظر إلى أفسس 3 :3ب .4 -

ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
السِّرَ .كما س َبْق ُت َف َكتَْب ُت ِب ِ
ِِ
ُون ُه ،تَْق ِدُرو َن أ َْن
يج ِاز .الذي ِب َح َسِبه ِح َين َما تَْق َأر َ
اإل َ
يكتب بولس "أََّن ُه بإ ْعالَ ٍن َعَّرَفني ب ّ
َ َ
تَْف َه ُموا ِد َرَايِتي ِب ِسِّر اْل َم ِسي ِح ".عندما تقرأونه! شاء هللا أن يتم اإلعالن عن أك بر أسرار الحياة من خالل القراءة.
ِ
ِ
ِ
ن
اء َد ْع َوِت ِه ".لذلك
ثم قار إصحاح  18 :1حيث يقول بولسُ " :م ْستَن َيرًة ُعُيو ُن أَ ْذ َهان ُك ْم ،لتَ ْعَل ُموا َما ُه َو َر َج ُ
فأفسس  4 :3تقول أن السر ُيعرف بواسطة القراءة .وأفسس  18 :1تقول أنه بالنسبة لنا لكي نعرف ما نحن
في حاجة إلى معرفته ،يجب أن يفتح هللا أعيننا كاستجابة للصالة .نعم ،يجب أن نصلي .نعم ،نحن عميان
بدون مساعدة هللا .لكن الفكرة هذا االسبوع هي :أننا يجب أن نقرأ.
ُون ُه ،تَْق ِدُرو َن أ َْن تَْف َه ُموا ِد َرَايِتي بِ ِسِّر اْل َم ِسي ِح ".الصالة يمكن أن تحل محل القراءة .قد تحول الصالة
" ِح َين َما تَْق َأر َ
القراءة إلى رؤية .ولكن إن كنا ال نق أر ،فإننا لن نرى .أُرسل الروح القدس ليمجد المسيح ،ومجد المسيح
مصور في الكلمة .اقرأ .افرح أنه يمكنك أن تق أر.
 .2صلي وأدرس:
 2تيموثاوس

" 15 :2اجتَ ِه ْد (أو" :أدرس" طبعة الملك جيمس) أَن تُ ِقيم نْفسكِ هللِ م َزُكى ،ع ِ
امالً الَ ُي ْخ َزى،
ْ َ َ َ َ
َ
ْ
ُ
اْلح ِق ِب ِ
ام ِة ".لقد أعطى هللا لنا كتابا عن نفسه ليس لكي نق أره بأي طريقة قديمة بشكل غير
َّ
ْ
االستَق َ

مَف ِ
صالً َكلِ َم َة
ُ ّ
صالً َكلِم َة اْلح ِق ِب ِ
مبال كما نريد .بولس يقول" :اجتَ ِه ْد ...مَف ِ
ام ِة ".وهذا يعني اجتهد في الكلمة إن كنت
َ َّ
ْ
ْ
ُ ّ
االستَق َ
تريد أن تفهمها ألقصى حد.

البندول يتأرجح جيئة وذهابا .يقول البعض صلي ثم صلي وال تتكئ على عمل الدراسة الغير روحي البشري.
ويقول آخرون ،أدرس ثم أدرس ألن هللا لن يقول لك معنى الكلمة في الصالة .ولكن الكتاب المقدس ليس له
أي عالقة مع هذا االنقسام الثنائي .يجب علينا أن ندرس بدقة ونفصل كلمة هللا باستقامة ،ويجب علينا أن
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نصلي ،وإال لن نرى في الكلمة الشيء الوحيد الضروري ،أي مجد هللا في وجه المسيح ( 2كورنثوس ،4 :4
.)6
كتب ارفيلد بنيامين ،وهو دارس عظيم في الكتاب المقدس ،في عام " 1911في بعض االحيان نسمع القول
بأن عشر دقائق على ركبتيك سوف تعطيك معرفة أصدق وأعمق وأكثر فاعلية عن هللا من عشر ساعات
على كتبك' .ما!' هو الرد المن اسب' ،عشر ساعات على كتبك ،وعلى ركبتيك؟'" ("الحياة الدينية لطالب
الالهوت "،في مارك نول ،الطبعة ،الهوت برينستون [غراند رابيدز :دار بيكر للكتاب ،]1983 ،ص.)263 .
هذا يجسد روح الكتاب المقدس .نعم ،يجب أن نصلي .فلن نرى عجائب من كلمة هللا إن لم يفتح عيوننا.
ولكن الصالة ال يمكن أن تحل محل الدراسة ،ألن بولس يقول" :اجتَ ِه ْد – أدرس  -مَف ِ
صالً َكلِ َم َة اْل َح ِّق
ْ
ُ ّ
ِبا ِ
ام ِة".
ْ
الستَق َ
 .3صلي وفتش:
ينبغي أن يكون نهجنا في الكتاب المقدس مثل البخيل في اندفاعه نحو الذهب ،أو مثل خطيبة فقدت خاتم
خاتم الخطوبة في مكان ما في المنزل .إنها تفتش المنزل .تلك هي الطريقة التي نطلب بها هللا في الكتاب
المقدس.
تقول أمثال ،6-1 :2
2
ِ
1يا ابِنيِ ،إن َقِبْلت َكالَ ِمي و َخَّبأْت وصاي ِ
ف َقْل َب َك َعَلى اْلَف ْهمِ،
يل أُ ْذ َن َك ِإَلى اْل ِح ْك َم ِةَ ،وتُ َع ِّ
َ
ْ
اي ع ْن َد َ
طَ
َ ْ
كَ ،حتَّى تُم َ
َ َ َ َ َ َ
4
ِ3
ض ِةَ ،وَب َح ْث َت َع ْن َها َكاْل ُكُن ِ
طَل ْبتَ َها َكاْل ِف َّ
وزَ 5 ،ف ِح َينِئ ٍذ تَْف َه ُم
ص ْوتَ َك ِإَلى اْلَف ْهمِِ ،إ ْن َ
إ ْن َد َع ْو َت اْل َم ْع ِرَف َةَ ،وَرَف ْع َت َ
الر ِّبَ ،وتَ ِج ُد َم ْع ِرَف َة هللاِ6 .أل َّ
الر َّب ُي ْع ِطي ِح ْك َم ًةِ .م ْن َف ِم ِه اْل َم ْع ِرَف ُة َواْلَف ْه ُم.
َن َّ
َم َخا َف َة َّ

قبلت ،خبأت ،تميل ،تعطف قلبك ،دعوت ،رفعت صوتك ،طلبتها كالفضة ،بحثت عنها كالكنوز .هذا هو
كنوز مخبأة ،فتصرف كذلك .إن كان هناك فضة ،فتصرف
ا
تفتيش الكتاب المقدس كما يستحق .إن كان هناك
كذلك .بكل الوسائل صلي (كما تقول اآلية  )3ولكن ال تستبدل الصالة بالتفتيش .يقضي هللا أن يعطي أولئك
الذين يسعون بكل قلوبهم (إرميا .)13 :29
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 .4صلي وفكر:
الر ُّب َف ْه ًما ِفي ُك ِّل َشي ٍء ".حرفيا هي "فكر ( )noeiفيما
ولَ .فْلُي ْع ِط َك َّ
انظر إلى  2تيموثاوس " .7 :2ا ْف َه ْم َما أَُق ُ
ْ
أقوله" .هل هذا يعني أن فهم تعليم بولس هو مجرد عمل إنساني طبيعي للتفكير؟ ال .فنهاية اآلية تقول:
الر ُّب َف ْه ًما ِفي ُك ِّل َشي ٍء ".ليس لك أن ترى ذلك بنفسك .الفهم الروحي هو هبة من هللا.
"َفْلُي ْع ِط َك َّ
ْ
الر ُّب َف ْه ًما
ولَ .فْلُي ْع ِط َك َّ
ولكن هللا قد عين أن يعطي موهبة النور الفوق طبيعي من خالل التفكير" .ا ْف َه ْم َما أَُق ُ
ِفي ُك ِّل َشي ٍء ".ذلك بكل الوسائل صلي واسأل هللا أن يمنحك النور الذي تحتاجه .ولكن ال تجعل الصالة
ْ
تحل محل التفكير .فكر وصلي .صلي وفكر .هذه هي الطريقة التي وضعها هللا .المسيح التاريخي .كتاب
هباء بدون الصالة .كال من،
للحفظ واإلعالن .كل ذلك يقول :اق أر وأدرس وفتش وافهم .ولكن الكل يضيع ً
وليس إما هذا أو ذاك.
 .5صلي وتحدث:
يقصد هللا من الكلمة المكتوبة أن تصبح الكلمة المنطوقة في الوعظ والنصح المتبادل والتوبيخ واإلنذار

يك ْم [أو بينكم] َكلِ َم ُة اْل َم ِسي ِح ِب ِغنىَ ،وأ َْنتُ ْم ِب ُك ِّل ِح ْك َم ٍة
والتشجيع والمشورة لشعبه .تقول كولوسي " 16 :3لِتَ ْس ُك ْن ِف ُ
ً
ِ
ِ
ضا "...كلمة المسيح لنا تصبح كلمتنا لبعضنا البعض.
ض ُك ْم َب ْع ً
ُم َعّل ُمو َن َو ُم ْنذُرو َن َب ْع ُ
أنا أعظ .هذه هي مشيئة هللا لكلمته أن تكون معلنة بشكل جديد م ار ار وتك اررا .وأنتم تتحدثون لبعضكم البعض
بكلمة هللا .هذا هو أحد األسباب األساسية للمجموعات الصغيرة في الكنيسة – لكي نجعل كلمة هللا لنا تكون
كلمة هللا من خاللنا .نتحدث بها إلى بعضنا البعض.
هل هذا يعني أننا نستطيع أن نتخلص من الصالة في تلك اللحظات – أي أن نتمكن من فتح عيون القلب
بشكل ما لرؤية عجائب من كلمة هللا ،ألننا نتحدث بها عن اقتناع أو بحجة مقنعة أو بتحوالت مبدعة للعبارة؟
ليس هذا ما يعلمه بولس .في نفس هذا السفر (كولوسي  )10-9 :1هو صلى – ثم صلى! َ" -ل ْم َن َزْل
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
طالِِبين أل ِ
م ِ
ين ِفي َم ْع ِرَف ِة هللاِ".
َجل ُك ْم أ َْن تَ ْم َتلُئوا م ْن َم ْع ِرَفة َمش َيئته ،في ُك ِّل ح ْك َمة َوَف ْه ٍم ُروح ٍّي َ ...وَنام َ
صّل َ
ين َو َ َ ْ
َُ
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إن كانت معرفة هللا ،في كل حكمة وفهم روحي ،تتم بشكل تلقائي عندما تسكن كلمة المسيح بغنى بيننا ،إذن
لن يكون بولس في حاجة إلى الصالة بشكل جدي هلل لكي يعطيها لنا.
الكلمة والصالة معا:
لذا لقد رأينا م ار ار وتك ار ار :ال غنى عن الصالة إن كنا نرى مجد هللا في كلمة هللا .لكننا رأينا أيضا أن قراءة
ودراسة وتفتيش والتفكير والحديث بالكلمة هو أيضا ضروري .لقد عين هللا أن يكون عمل فتح العين لروحه
دائما جنبا إلى جنب مع عمل تنوير العقل لكلمته .هدفه هو أن نرى مجد هللا ،وأننا نعكس مجد هللا .ولذلك
فهو يفتح أعيننا عندما نرى مجد هللا في الكلمة.
ِ ِ
ِ
يعِت َك".
اقرأ ،وأدرس ،وفتش ،وفكر ،وتحدث ،واستمع ،وصلي "ا ْكش ْ
ف َع ْن َع ْي َن َّي َفأ ََرى َع َجائ َب م ْن َش ِر َ
(للحصول على المزيد من األفكار ،راجع لوقا 45 :24؛ وأعمال الرسل 14 :16؛  2ملوك 17 :6؛ متى
17 :16؛ 6-2 :11؛ .)27 :11
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