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 اهللتشديد أيدي بعضنا البعض ب

 18-15 :23صموئيل  1

يَِّة ِزيٍف ِفي اْلَغاِب. 15 َفَقاَم ُيوَناَثاُن ْبُن َشاُوَل 16َفَرَأى َداُوُد َأنَّ َشاُوَل َقْد َخَرَج َيْطُلُب َنْفَسُه. َوَكاَن َداُوُد ِفي َبرِ 
َد َيَدُه ِباهلِل،  اَل َتَخْف أَلنَّ َيَد َشاُوَل َأِبي اَل َتِجُدَك، َوَأْنَت َتْمِلُك »َوَقاَل َلُه: 17َوَذَهَب ِإَلى َداُوَد ِإَلى اْلَغاِب َوَشدَّ

. َوَأَقاَم َداُوُد 18«. ا َيْعَلُم ذِلكَ َعَلى ِإْسَراِئيَل، َوَأَنا َأُكوُن َلَك َثاِنًيا. َوَشاُوُل َأِبي َأْيًض  َفَقَطَعا ِكاَلُهَما َعْهًدا َأَماَم الرَّبِ 
 ِفي اْلَغاِب، َوَأمَّا ُيوَناَثاُن َفَمَضى ِإَلى َبْيِتِه.

هو االقتناع العميق  هذا االعتراضفسس. سبب قد بدأت يوم األحد الماضي من أسلسلة  تعترضرسالة اليوم 
من مجموعة صغيرة حيث  جزءً  واكونبيت لحم لي كنيسةتشجيع جميع أعضاء إلى  الحاجة الذي نشعر به إزاء

يدي بعضنا أ تشديدعلى فإن تركيزنا اليوم هو . وهكذا اإليمان لنجاهد جهادالبعض  م مساعدة بعضكميمكنك
 اهلل.البعض ب

 :األبدي هو مشروع جماعي   الضمان

فنفس . نؤمن أن مثابرة القديسين هي مسؤولية مشتركة. عةإننا نؤمن أن الضمان األبدي هو مشروع للجما
ِخَراِفي َتْسَمُع َصْوِتي، َوَأَنا أَْعِرُفَها َفَتْتَبُعِني. َوَأَنا أُْعِطيَها َحَياًة َأَبِديًَّة، َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى ": الذي قالالرب المحب 

َولِكِن الَِّذي َيْصِبُر ِإَلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا ": قال أيضا، (28-27 :10" )يوحنا اأَلَبِد، َواَل َيْخَطُفَها َأَحٌد ِمْن َيِدي
 (.13 :24" )متى َيْخُلُص 

بد في يد المسيح. ويجب على أولئك الذين األإلى  مضمونين فإن أولئك الذين ُولدوا من هللا هموبعبارة أخرى 
قد عين كيف : السؤال يأتيالمطاف. وبذلك  في نهاية وانهاية من أجل أن يخلصالإلى  أن يثبتوامن هللا  ُولدوا
النهاية حتى يتمكن من تحقيق الوعد بطريقة ال يشوبها خطأ بأنهم اإليمان إلى في  مثابرينشعبه  أن يحفظهللا 

 ؟ُيفقد منهم أحداال و مضمونين 
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ون ذات أننا نك  قد عينأن هللا: وهو، من اإلجابة على هذا السؤال جزء واحد هامهذا الصباح نركز على 
 ابنجاح يوم اإليمان كي نجاهد جهادمساعدة بعضنا اآلخر  نستطيع من خاللهاطريقة بآخرين صلة بمؤمنين 

 ،14-12 :3عبرانيين لهذا الجواب هو  يساس الكتاباأل إنبعد يوم حتى نهاية المطاف. 

يٌر ِبَعَدِم ِإيَماٍن ِفي االْرِتَداِد َعِن هللِا اْلَحي ِ ُاْنُظُروا َأيَُّها اإِلْخَوُة َأْن اَل َيُكوَن ِفي َأَحِدُكْم َقْلٌب  َبْل ِعُظوا َأْنُفَسُكْم . ِشرِ 
ى َأَحٌد ِمْنُكْم ِبُغُروِر اْلَخِطيَِّة. ألَنََّنا َقْد ِصْرَنا ُشَرَكاَء اْلَمِسيِح،  ُكلَّ َيْوٍم، َما َداَم اْلَوْقُت ُيْدَعى اْلَيْوَم، ِلَكْي اَل ُيَقسَّ

ْكَنا ِبَبَداَءِة الثِ َقِة َثاِبَتًة ِإَلى النِ َهاَيةِ ِإْن َتمَ     .سَّ

من  انوع أن ننمي: إنها هذهالنهاية.  ثابتة إلىالثقة مكننا أن نتمشك بيُ الوسيلة التي من خاللها ن هللا عي  لقد 
غرور  تهربوا منبوعود هللا و  لكي تتسمكوام البعض تساعدون بعضك من خاللهاالتي المسيحية العالقات 

 هللا الكامل. سالح البسواو  اصمودلكي ت كل يوم أنفسكم عظواة. الخطي

 :من مجموعة من المسيحيين كن جزء  

، طالب الجامعاتو ، والمرحلة اإلعدادية، والمرحلة الثانوية، في المرحلة اإلبتدائيةصغار الو  ،األطفال
ألصدقاء جزء من مجموعة من ا أنتهل ! رجاال ونساء واألرامل ،المتزوجينو ، واألشخاص العازبين

وحماية بعضهم بعضا من  اإليمان لكي يجاهدوا جهادلمساعدة بعضهم البعض  المسيحيين الذين قد تعهدا
 ؟لخطيةلة خفي  التعديات ال

كلمة  اأنه وأؤمن، جماعة صغيرة منظمة. لكنني أقولإلى  دون االنتماءتخلص بأنا ال أقول أنه ال يمكن أن 
التي عينها تهمل واحدة من الوسائل  فإنكاإليمان، في  رفقاءيكن لديك مثل هذه المجموعة من لم  أنه إن، هللا

 خطير جدا لروحك. هو أمرنعمة ال . وإهمال وسائطاإليمانفي  لمثابرتك وثباتكهللا 

من المسيحيين حيث  ةر يصغمجموعة إلى  تنتمي لكي كز أن أحف: لذا هدفي هذا الصباح هو بسيط جدا
بشكل بيتر نيلسون  سيقدمفي نهاية الرسالة و . ايومف يوما  اإليمان لكي تجاهد جهاد وتوعظ عظيمكنك ت
 صالة.ا بالصغيرة المتاحة للنظر فيه شبكة واحدة من المجموعات مختصر
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 مع داود: يوناثان لقاءأربعة دروس من 

 .المستمر اإليمان جهادميق لما يجب أن يحدث في بسيط وع إنه مثال. 18-15 :23صموئيل  1 هو النص

بعيدا في محاولة للبقاء ، أورشليمجنوب  ميال 30اآلخر في برية زيف حوالي إلى  ل من مكانينق كان داود
اكن يعتقد أنه منافس خطير على نه أل داوديريد أن يقتل كان ، سرائيلملك إ، طريق شاول. شاولعن 

 اهلل.ليشدد يده ب رأنحدو ، برية زيفنه في وسمع أ داودكان يحب ، ابن شاول، يوناثانعرش. ال

 لنجاهد جهادالبعض  ربعة دروس عن مساعدة بعضنايوضح ما ال يقل عن أ يوناثانو  داودهذا اللقاء بين 
 .اإليمان

 :ةة المسيحي  المود  إلى كل شخص  . حاجة1

 عميقا، وكان داودكان لكي يشددوا أيديهم باهلل.  يحتاجون إلى رفقاء مسيحيين وأقوى القادةالقديسين إن أعمق 
 .يوناثانلحاجة ب داودكان و ، قوي ا داود

 خدمةلل نتخلص من احتياجنا فنحن لنلكل مؤمن.  بل إنهاجدد. ال للمسيحيين فقطالمسيحية ليست إن المودة 
ربما إذن فاإليمان،  ة في جهادالموعظة اليومي  إلى  الحاجة فوق نك من مسيحيين آخرين. إن كنت تعتقد أ

 .الخطية للغرورفريسة بك قد سقط بالفعل يكون قل

في القوة والذكاء وعمق  يوناثان. كان بال شك أفضل من اعظيم اقلب هللا. كان محارب حسبرجال  داودكان 
. لكن اآلية الفهم   اهلل.وشدد يده بذهب  يوناثانأن قول ت 16الالهوتي 

أن أحدا  التشديد باهلل. وال تظن أبداإلى  يحتاجقويا لدرجة أنه ال تظن أبدا أنه يمكن لإلنسان أن يكون ال 
 .داة هللا إلعطاء الشدةأن تكون أ كال يمكنأعلى جدا منك لدرجة أنه 

 ،تحدث تشارلز سبيرجن لكثير من القادة المسيحيين عندما كتب

لم أكن أيضا ، لي تحدثقد  مزعجةمختلفة فأحداث . رهيب للنفسكتئاب معرضا الكنت ، منذ بضع سنوات
قبل أن أذهب بعيدا إلى مينتون للرب.  للصراخعماق اضطررت األقلبي في داخلي. من  وغرق ، لى ما يرامع
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. تحت هذه قد ُقهرت تكان يروحألن ، ولكن أكثر بكثير في النفس، عانيت كثيرا في الجسد، للراحة
بشكل لم ن هذا النص م لماذا تركتني؟" كنت مؤهال جدا للوعظ، إلهي، إلهيألقيت عظة من عبارة "، الضغوط

. شعرت قلبالتي تكسر الفي تلك الكلمات  بشكل عميق ون دخليمن اخوتي  أن قليلآمل حقا، ، أتوقعه أبدا
فكرة مجرد رتعد من مرغوب فيه. أنا أ تكن هذه خبرة لمهللا. واآلن  بملء القياس برعب النفس التي تركها

بهذه الطريقة مرة أخرى.  في هذا األلماز أبدا تجأ أالصلي وأنا أ، هذا الروح العبور مرة أخرى خالل كسوف
 .(415 .ص، 2المجلد ، سيرة ذاتية)

 ليسوا فوق االحتياج، المحاربين الشجعان وأعظم، أعظم القديسين أن لكي أستدعي إلى انتباهناأذكر هذا إنني 
لدرس أكبر. وبالتالي فإن ا احتياجهمهجمات الشيطان عليهم تجعل اهلل. في الواقع قد تشديد أيديهم بإلى 

وأقوى القديسين فأعمق . نصححاجتك اليومية لل تكبر إلى حد االتسغناء عن األول من نصنا هو أنك لن
 اهلل.أيديهم ب رفقاء لكي يشددواإلى  يحتاجون  القادة

 :. جهدا واعيا2

 اهلل ينطوي على جهد واع.بيد الشخص  تشديدالدرس الثاني هو أن 

َفَقاَم ُيوَناَثاُن ْبُن ": 16. اآلية الغاب إلى وتنحدر بل تقوم، فأنت ال تقوم به بشكل عشوائيمتعمد. إنه أمر 
َد َيَدُه ِباهللِ   ".َشاُوَل َوَذَهَب ِإَلى َداُوَد ِإَلى اْلَغاِب َوَشدَّ

ي ، عندما يستيقظ كل واحد منا في الصباح، لكي نشدد أيدنخططكنا  سيصنع في كنيستنا إنق يا له من فار 
ذلك حدث في بعض )على الرغم من أن الغاب في بالمصادفة  داود يوناثان يقابل! لم شخصا ما باهلل

والفرص ة في حياتك الني  تبني  تشديده. عالمة النضج المسيحي هو أنو إليه للذهاب  خططاألحيان!(. بل قد 
 الرفقاء؟ هذا األسبوع؟ هل لديك مجموعة من اليوم اهللمن سوف تشددها بيد تشدد يد شخص ما باهلل. ف لكي

 بهذه الطريقة؟ اإليمان في مجهادة جهاد!( لمساعدة بعضهم اآلخر عمدا) الملتزمين

اوسة التي أسست أول جمعية من مجموعة صغيرة من القس وهو واحد، يل بيرسئمذكرات صمو  أقرألقد كنت 
ستكلف وأندرو فولر هناك جون ريالند وجون  نشخاص أخرى كا. من بين أ1792في  اإلرسالية المعمدانية

أحب هؤالء الرجال بعضهم : مؤخرا كل األشياء األخري  برز عنليام كاري. شيء واحد و و  بيرس يلئمو وص
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بشكل عميق بتشديد أيدي بعضهم البعض باهلل. فعلوا هذا حتى عندما  التزمواو معا البعض ومن ثم اجتمعوا 
 ض.البع كانوا بعيدين جدا عن بعضهم

الهند. ولكن إلى  رسالته األولى من كاري بعد أن كان قد غادر متوجهاأكثر من عام صموئيل بيرس  انتظر
 ،هذا ما كتبه لكاري  عندما جائت،

، سبحناو ، وبكينا، ناهاقرألقد الرب. كثيرا ب قد شددت أيديناو ، قوة جديدةب قد ألهمتنا القصة التي قدمتها لنا
الغالي  من أجل ربناالصداقة ب ةرتبطوهي مالملذات بمثل هذه يشعر الذي المسيحي  من هو سوى . وصلينا

 .(58 .يسوع المسيح؟ )ص

 ".يسوع المسيح ربنا الغالي ألجل"الصداقة : عبارة رائعة أليست هذه

م أن يكون لديكأي  ،يسوع المسيح ألجلصداقات  شكلوا جميعكمحقا هذا الصباح هو أن تأناشده  ما أنا
البعض ليسوع  توجهون باستمرار بعضكمسوف  ل أنكممع االتفاق المتباد اإليمانفي  ة من الرفقاءمجموع

 والقوة. للرجاءالمسيح 

 :اهللب بعضنا البعض تشديد. 3

ن ال نقول أ 16بأنفسنا. اآلية وليس ، اهللب شدةهي  لبعضنا البعض الشدة التي نقدمهاهذا هو الدرس الثالث. 
َقاَم َوَذَهَب ِإَلى نه بل يقول أ. ذلك بالنفس. لم يفعلداواد ثقة جاء كل المسافة إلى الغاب لكي يشدد  يوناثان

َد َيَدُه ِباهللِ   .َداُوَد ِإَلى اْلَغاِب َوَشدَّ

النفسي العالج ومجموعات األخرى الدعم مجموعات كل أنواع ة و هذا هو الفرق بين الصداقة المسيحي  
وليس ، المسيح إلى البعض توجيه بعضناهو  ةالصداقة المسيحي   فكل هدفة. ذاتي  ومجموعات المساعدة ال

 قوة.الطلبا للمساعدة و ، لإلنسان

للنعمة لمساعدتي في  كواسطة نكم هللاعي  لقد أنا بحاجة إليك. ، فمن ناحية أقول: هناك نوع من المفارقة هنا
 نين الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعدالقول أال بد لي من ، حتى النهاية. ولكن من ناحية أخرى  الثبات

 ك.يلععتمد على هللا وليس يجعلني أ أن  أنهفعل شيئا من شهي بقول شيئا أو حقا من خاللها 
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وحتى في ، في كل ما نفعله تمركز إلهي جوهري : كما يبدو كثر شيوعااألنحن هنا مرة أخرى مع موضوعنا 
ة. يجب أن تكون صداقة ، وصداقتنا الحميمة، اجتماعنا معا كبشر . كل جماعة مسيحية المسيح ألجلوالمود 

: . هذا هو الدرس الثالث في نصناباإلنساناهلل وليس لتشديد أيدي بعضنا البعض بيجب أن توجد  ةموجود
َد َيَدُه ِباهللِ  ...َفَقاَم ُيوَناَثانُ "  ".َوَذَهَب ِإَلى َداُوَد ِإَلى اْلَغاِب َوَشدَّ

 :وعود هللاب بعضنا البعضمذك رين . 4

اَل َتَخْف أَلنَّ َيَد َشاُوَل َأِبي اَل َتِجُدَك، َوَأْنَت ": (17)اآلية  يوناثانقال لك؟ كيف نفعل ذلك؟ فعل ذكيف ، أخيرا
 ."َتْمِلُك َعَلى ِإْسَراِئيَل، َوَأَنا َأُكوُن َلَك َثاِنًيا. َوَشاُوُل َأِبي َأْيًضا َيْعَلُم ذِلكَ 

ولذا فمن الصعب أن نتصور أن  جداسيكون ملكا على إسرائيل؟ كانوا أصدقاء  داودأن  ثانيونا كيف عرف
داود وهو صبي ليكون ملكا النبي صموئيل مسح  ماعند 16 عن الحدث في إصحاح يوناثانل لم يقل داود

 1هللا )جعله  الذيوعد بالتذكيره هي اهلل ب داوديد  يوناثانشدد بها  ة التيالطريق تسرائيل. لذا كانعلى إ
باهلل من خالل  داوديد  يوناثانشدد . ذلك ألجلهألن هللا كان  داودضد شاول  (. لن ينجح12 :16صموئيل 

 مصيره في مقاصد هللا.به تذكير 

وعود هللا بهلل من خالل تذكير بعضنا البعض نشدد أيدي بعضنا البعض بانا. علينا أن وهذا هو الحال مع
 البعض. بعضنااحتياجات بشكل خاص التي تناسب 

 تجاهد جهاد بيتكمن  ميل 15000على بعد وليام كاري  أن تسمع من أصدقائك إن كنت ماذا ستحتاج
 صموئيل كلمات، من هذا القبيل ستحتاج لشيء؟ محاطا بماليين من غير المؤمنينواحد مع رفيق  اإليمان

 4وعود هللا هذه الرسالة من  تملء تمع كيفاساهلل. يشدد يد كاري ب عرف كيفالذين  الصديق العزيز، بيرس
 .1794أكتوبر 

شيء سوى الجبن الذي ال  هجومال ،الهجوم تعاقباتفي جميع  وأشارك، أن أقف بجانبكأشتاق أنا ، أخي
سحب وجوده )ولكن ليس ي. أحيانا يسير في مقدمتناخالصنا  إن رئيس، . نعميجعله غير ناجحيمكن أن 

لجندي لإليمان الحي أن يصنعه ليمكن ال ماذا  السماوي. أسلحتنا الروحية ودرعنامع  لنجرب شجاعتنا( قوته
وسوف يضعه في واجهة ، في الدم بل سيكسوه برداء مغموس، المسيحي! سيجلب المخلص من السماء
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". سينتصر عليهم الحمللكن و ، مع الحملحرب هؤالء دخلوا في " في أفواهناجديدة  ترنيمةضع وي، المعركة
بل أيضا  بالفعل لتزيين حواجبنا،التاج  قد تم إعداد؛ الميدان فالنصرة مؤكدة قبل أن ندخل، سينتصر، نعم

، قولون، عند قدمي الفاتح نطرحهسوف ، به أن نفعلهيجب  قد قررنا ماوبالفعل ، يفنىإكليل المجد الذي ال 
." ُمْسَتِحق ُهَو اْلَخرُوفُ  وحد كل السماء في جوقة "حيث تت، "َلْيَس َلَنا َيا َربُّ َلْيَس َلَنا، لِكْن الْسِمَك أَْعِط َمْجًدا"
 .(66 .ص، مذكرات)

ت تأملفي كلمة هللا و  بكلمات مثل هذه. ولكن إن غمست عقلك تشديد رفقائنالديه موهبة  جميعناليس ، حسنا
إن دعوة هللا لك هذا اهلل. بأيدي العديد  ستشددالماء الحي و  كنبعكون فست، 1مزمور فيها ليال ونهارا كما يقول 

 اهلل! آمين.نشدد أيدي بعضنا البعض بدعونا ، تعال: الصباح هي


