تشديد أيدي بعضنا البعض باهلل
 1صموئيل 18-15 :23
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رسالة اليوم تعترض سلسلة قد بدأت يوم األحد الماضي من أفسس .سبب هذا االعتراض هو االقتناع العميق
الذي نشعر به إزاء الحاجة إلى تشجيع جميع أعضاء كنيسة بيت لحم ليكونوا جزًء من مجموعة صغيرة حيث
يمكنكم مساعدة بعضكم البعض لنجاهد جهاد اإليمان .وهكذا فإن تركيزنا اليوم هو على تشديد أيدي بعضنا
البعض باهلل.
الضمان األبدي هو مشروع جماعي:
إننا نؤمن أن الضمان األبدي هو مشروع للجماعة .نؤمن أن مثابرة القديسين هي مسؤولية مشتركة .فنفس
الرب المحب الذي قالِ " :خرِافي تَسمع صوِتي ،وأَنا أَع ِرُفها َفتَ ْتبعِني .وأَنا أ ِ
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وبعبارة أخرى فإن أولئك الذين ُولدوا من هللا هم مضمونين إلى األبد في يد المسيح .ويجب على أولئك الذين
ُولدوا من هللا أن يثبتوا إلى النهاية من أجل أن يخلصوا في نهاية المطاف .وبذلك يأتي السؤال :كيف قد عين

هللا أن يحفظ شعبه مثابرين في اإليمان إلى النهاية حتى يتمكن من تحقيق الوعد بطريقة ال يشوبها خطأ بأنهم
مضمونين وال ُيفقد منهم أحدا؟
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هذا الصباح نركز على جزء واحد هام من اإلجابة على هذا السؤال ،وهو :أن هللا قد عين أننا نكون ذات
صلة بمؤمنين آخرين بطريقة نستطيع من خاللها مساعدة بعضنا اآلخر كي نجاهد جهاد اإليمان بنجاح يوما
بعد يوم حتى نهاية المطاف .إن األساس الكتابي لهذا الجواب هو عبرانيين ،14-12 :3
اإل ْخوُة أَن الَ ي ُكو َن ِفي أَح ِد ُكم َقْلب ِش ِرير ِبع َد ِم ِإيم ٍ ِ
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لقد عين هللا الوسيلة التي من خاللها ُيمكننا أن نتمشك بالثقة ثابتة إلى النهاية .إنها هذه :أن ننمي نوعا من
العالقات المسيحية التي من خاللها تساعدون بعضكم البعض لكي تتسمكوا بوعود هللا وتهربوا من غرور
الخطية .عظوا أنفسكم كل يوم لكي تصمودا والبسوا سالح هللا الكامل.
كن جزء من مجموعة من المسيحيين:
األطفال ،والصغار في المرحلة اإلبتدائية ،والمرحلة اإلعدادية ،والمرحلة الثانوية ،وطالب الجامعات،
واألشخاص العازبين ،والمتزوجين ،واألرامل رجاال ونساء! هل أنت جزء من مجموعة من األصدقاء
المسيحيين الذين قد تعهدا لمساعدة بعضهم البعض لكي يجاهدوا جهاد اإليمان وحماية بعضهم بعضا من
التعديات الخفية للخطية؟
أنا ال أقول أنه ال يمكن أن تخلص بدون االنتماء إلى جماعة صغيرة منظمة .لكنني أقول ،وأؤمن أنها كلمة
هللا ،أنه إن لم يكن لديك مثل هذه المجموعة من رفقاء في اإليمان ،فإنك تهمل واحدة من الوسائل التي عينها
هللا لمثابرتك وثباتك في اإليمان .وإهمال وسائط النعمة هو أمر خطير جدا لروحك.
لذا هدفي هذا الصباح هو بسيط جدا :أن أحفزك لكي تنتمي إلى مجموعة صغيرة من المسيحيين حيث
يمكنك تعظ وتوعظ لكي تجاهد جهاد اإليمان يوما فيوما .وفي نهاية الرسالة سيقدم بيتر نيلسون بشكل
مختصر شبكة واحدة من المجموعات الصغيرة المتاحة للنظر فيها بصالة.
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أربعة دروس من لقاء يوناثان مع داود:
النص هو  1صموئيل  .18-15 :23إنه مثال بسيط وعميق لما يجب أن يحدث في جهاد اإليمان المستمر.
كان داود ينقل من مكان إلى اآلخر في برية زيف حوالي  30ميال جنوب أورشليم ،في محاولة للبقاء بعيدا
عن طريق شاول .شاول ،ملك إسرائيل ،كان يريد أن يقتل داود ألنه اكن يعتقد أنه منافس خطير على
العرش .يوناثان ،ابن شاول ،كان يحب داود وسمع أنه في برية زيف ،وأنحدر ليشدد يده باهلل.
هذا اللقاء بين داود ويوناثان يوضح ما ال يقل عن أربعة دروس عن مساعدة بعضنا البعض لنجاهد جهاد
اإليمان.
 .1حاجة كل شخص إلى المودة المسيحية:
إن أعمق القديسين وأقوى القادة يحتاجون إلى رفقاء مسيحيين لكي يشددوا أيديهم باهلل .كان داود عميقا ،وكان
داود قويا ،وكان داود بحاجة ليوناثان.
إن المودة المسيحية ليست فقط للمسيحيين الجدد .بل إنها لكل مؤمن .فنحن لن نتخلص من احتياجنا للخدمة
من مسيحيين آخرين .إن كنت تعتقد أنك فوق الحاجة إلى الموعظة اليومية في جهاد اإليمان ،إذن فربما
يكون قلبك قد سقط بالفعل فريسة للغرور الخطية.
كان داود رجال حسب قلب هللا .كان محاربا عظيما .كان بال شك أفضل من يوناثان في القوة والذكاء وعمق
الفهم الالهوتي .لكن اآلية  16تقول أن يوناثان ذهب وشدد يده باهلل.
ال تظن أبدا أنه يمكن لإلنسان أن يكون قويا لدرجة أنه ال يحتاج إلى التشديد باهلل .وال تظن أبدا أن أحدا
أعلى جدا منك لدرجة أنه ال يمكنك أن تكون أداة هللا إلعطاء الشدة.
تحدث تشارلز سبيرجن لكثير من القادة المسيحيين عندما كتب،
منذ بضع سنوات ،كنت معرضا الكتئاب رهيب للنفس .فأحداث مختلفة مزعجة قد حدثت لي ،لم أكن أيضا
على ما يرام ،وغرق قلبي في داخلي .من األعماق اضطررت للصراخ للرب .قبل أن أذهب بعيدا إلى مينتون
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للراحة ،عانيت كثي ار في الجسد ،ولكن أكثر بكثير في النفس ،ألن روحي كانت قد ُقهرت .تحت هذه
الضغوط ،ألقيت عظة من عبارة "إلهي ،إلهي ،لماذا تركتني؟" كنت مؤهال جدا للوعظ من هذا النص بشكل لم
أتوقعه أبدا ،حقا ،آمل أن قليل من اخوتي يدخلون بشكل عميق في تلك الكلمات التي تكسر القلب .شعرت
بملء القياس برعب النفس التي تركها هللا .واآلن لم تكن هذه خبرة مرغوب فيه .أنا أرتعد من مجرد فكرة
العبور مرة أخرى خالل كسوف الروح هذا ،وأنا أصلي أال أجتاز أبدا في هذا األلم بهذه الطريقة مرة أخرى.
(سيرة ذاتية ،المجلد  ،2ص.)415 .
إنني أذكر هذا لكي أستدعي إلى انتباهنا أن أعظم القديسين ،وأعظم المحاربين الشجعان ،ليسوا فوق االحتياج
إلى تشديد أيديهم باهلل .في الواقع قد تجعل هجمات الشيطان عليهم احتياجهم أكبر .وبالتالي فإن الدرس
األول من نصنا هو أنك لن تكبر إلى حد االتسغناء عن حاجتك اليومية للنصح .فأعمق القديسين وأقوى
القادة يحتاجون إلى رفقاء لكي يشددوا أيديهم باهلل.
 .2جهدا واعيا:
الدرس الثاني هو أن تشديد يد الشخص باهلل ينطوي على جهد واع.
إنه أمر متعمد .فأنت
َش ُاو َل َوَذ َه َب ِإَلى َد ُاوَد

ان ْب ُن
ام ُي َ
وناثَ ُ
ال تقوم به بشكل عشوائي ،بل تقوم وتنحدر إلى الغاب .اآلية َ " :16فَق َ
إَِلى اْل َغ ِ
اب َو َش َّد َد َي َد ُه ِباهللِ".

يا له من فارق سيصنع في كنيستنا إن كنا نخطط  ،عندما يستيقظ كل واحد منا في الصباح ،لكي نشدد أيدي
شخصا ما باهلل! لم يقابل يوناثان داود بالمصادفة في الغاب (على الرغم من أن ذلك حدث في بعض
األحيان!) .بل قد خطط للذهاب إليه وتشديده .عالمة النضج المسيحي هو أن تبني في حياتك النية والفرص
لكي تشدد يد شخص ما باهلل .فيد من سوف تشددها باهلل اليوم؟ هذا األسبوع؟ هل لديك مجموعة من الرفقاء
الملتزمين (عمدا!) لمساعدة بعضهم اآلخر في مجهادة جهاد اإليمان بهذه الطريقة؟
لقد كنت أق أر مذكرات صموئيل بيرس ،وهو واحد من مجموعة صغيرة من القساوسة التي أسست أول جمعية
اإلرسالية المعمدانية في  .1792من بين أشخاص أخرى كان هناك جون ريالند وجون ستكلف وأندرو فولر
وصموئيل بيرس ووليام كاري .شيء واحد برز عن كل األشياء األخري مؤخ ار :أحب هؤالء الرجال بعضهم
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البعض ومن ثم اجتمعوا معا والتزموا بشكل عميق بتشديد أيدي بعضهم البعض باهلل .فعلوا هذا حتى عندما
كانوا بعيدين جدا عن بعضهم البعض.
انتظر صموئيل بيرس أكثر من عام رسالته األولى من كاري بعد أن كان قد غادر متوجها إلى الهند .ولكن
عندما جائت ،هذا ما كتبه لكاري،
القصة التي قدمتها لنا قد ألهمتنا بقوة جديدة ،وقد شددت أيدينا كثي ار بالرب .لقد ق أرناها ،وبكينا ،وسبحنا،
وصلينا .من هو سوى المسيحي الذي يشعر بمثل هذه الملذات وهي مرتبطة بالصداقة من أجل ربنا الغالي
يسوع المسيح؟ (ص.)58 .
أليست هذه عبارة رائعة" :الصداقة ألجل ربنا الغالي يسوع المسيح".
ما أنا أناشده حقا هذا الصباح هو أن تشكلوا جميعكم صداقات ألجل يسوع المسيح ،أي أن يكون لديكم
مجموعة من الرفقاء في اإليمان مع االتفاق المتبادل أنكم سوف توجهون باستمرار بعضكم البعض ليسوع
المسيح للرجاء والقوة.
 .3تشديد بعضنا البعض باهلل:
هذا هو الدرس الثالث .الشدة التي نقدمها لبعضنا البعض هي شدة باهلل ،وليس بأنفسنا .اآلية  16ال نقول أن
ام َوَذ َه َب ِإَلى
يوناثان جاء كل المسافة إلى الغاب لكي يشدد ثقة داواد بالنفس .لم يفعل ذلك .بل يقول أنه َق َ
َداوَد ِإَلى اْل َغ ِ
اب َو َش َّد َد َي َد ُه ِباهللِ.
ُ
هذا هو الفرق بين الصداقة المسيحية وكل أنواع مجموعات الدعم األخرى ومجموعات العالج النفسي
ومجموعات المساعدة الذاتية .فكل هدف الصداقة المسيحية هو توجيه بعضنا البعض إلى المسيح ،وليس
لإلنسان ،طلبا للمساعدة والقوة.
هناك نوع من المفارقة هنا :فمن ناحية أقول ،أنا بحاجة إليك .لقد عينكم هللا كواسطة للنعمة لمساعدتي في
الثبات حتى النهاية .ولكن من ناحية أخرى ،ال بد لي من القول أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعدني
من خاللها حقا هي بقول شيئا أو فعل شيئا من شأنه أن يجعلني أعتمد على هللا وليس عليك.
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نحن هنا مرة أخرى مع موضوعنا األكثر شيوعا كما يبدو :تمركز إلهي جوهري في كل ما نفعله ،وحتى في
اجتماعنا معا كبشر ،وصداقتنا الحميمة ،والمودة .يجب أن تكون صداقة ألجل المسيح .كل جماعة مسيحية
موجودة يجب أن توجد لتشديد أيدي بعضنا البعض باهلل وليس باإلنسان .هذا هو الدرس الثالث في نصنا:
ان ...وَذ َهب ِإَلى َداوَد ِإَلى اْل َغ ِ
اب َو َش َّد َد َي َد ُه ِباهللِ".
ام ُي َ
وناثَ ُ َ َ
ُ
" َفَق َ

 .4مذكرين بعضنا البعض بوعود هللا:
ف أل َّ
كَ ،وأ َْن َت
َن َي َد َش ُاو َل أَِبي الَ تَ ِج ُد َ
أخي ار ،كيف فعل ذلك؟ كيف نفعل ذلك؟ قال يوناثان (اآلية " :)17الَ تَ َخ ْ
ِ
ِ
ِ
ضا َي ْعَل ُم ذلِ َك".
يلَ ،وأ ََنا أ ُ
َكو ُن َل َك ثَان ًياَ .و َش ُاو ُل أَِبي أ َْي ً
تَ ْمل ُك َعَلى ِإ ْس َرائ َ
كيف عرف يوناثان أن داود سيكون ملكا على إسرائيل؟ كانوا أصدقاء جدا ولذا فمن الصعب أن نتصور أن
داود لم يقل ليوناثان عن الحدث في إصحاح  16عندما مسح النبي صموئيل داود وهو صبي ليكون ملكا
على إسرائيل .لذا كانت الطريقة التي شدد بها يوناثان يد داود باهلل هي تذكيره بالوعد الذي جعله هللا (1
صموئيل  .)12 :16لن ينجح شاول ضد داود ألن هللا كان ألجله .ذلك شدد يوناثان يد داود باهلل من خالل
تذكيره بمصيره في مقاصد هللا.
وهذا هو الحال معنا .علينا أن نشدد أيدي بعضنا البعض باهلل من خالل تذكير بعضنا البعض بوعود هللا
التي تناسب بشكل خاص احتياجات بعضنا البعض.
ماذا ستحتاج أن تسمع من أصدقائك إن كنت وليام كاري على بعد  15000ميل من بيتك تجاهد جهاد
اإليمان مع رفيق واحد محاطا بماليين من غير المؤمنين؟ ستحتاج لشيء من هذا القبيل ،كلمات صموئيل
بيرس ،الصديق العزيز الذين عرف كيف يشدد يد كاري باهلل .استمع كيف تملء وعود هللا هذه الرسالة من 4
أكتوبر .1794
أخي ،أنا أشتاق أن أقف بجانبك ،وأشارك في جميع تعاقبات الهجوم ،الهجوم الذي ال شيء سوى الجبن
يمكن أن يجعله غير ناجح .نعم ،إن رئيس خالصنا يسير في مقدمتنا .أحيانا يسحب وجوده (ولكن ليس
قوته) لنجرب شجاعتنا مع أسلحتنا الروحية ودرعنا السماوي .ماذا ال يمكن لإليمان الحي أن يصنعه للجندي
المسيحي! سيجلب المخلص من السماء ،بل سيكسوه برداء مغموس في الدم ،وسوف يضعه في واجهة
6

المعركة ،ويضع ترنيمة جديدة في أفواهنا "هؤالء دخلوا في حرب مع الحمل ،ولكن الحمل سينتصر عليهم".
نعم ،سينتصر ،فالنصرة مؤكدة قبل أن ندخل الميدان؛ قد تم إعداد التاج بالفعل لتزيين حواجبنا ،بل أيضا
إكليل المجد الذي ال يفنى ،وبالفعل قد قررنا ما يجب أن نفعله به ،سوف نطرحه عند قدمي الفاتح ،ونقول،

لكن الس ِمك أ ِ
ِ
ِ
ف".
"َل ْي َس لَ َنا َيا َر ُّب َل ْي َس َل َناْ َ ْ ْ ،
رو ُ
َعط َم ْج ًدا" ،حيث تتوحد كل السماء في جوقة " ُم ْستَحق ُه َو اْل َخ ُ
(مذكرات ،ص.)66 .

حسنا ،ليس جميعنا لديه موهبة تشديد رفقائنا بكلمات مثل هذه .ولكن إن غمست عقلك في كلمة هللا وتأملت
فيها ليال ونها ار كما يقول مزمور  ،1فستكون كنبع الماء الحي وستشدد أيدي العديد باهلل .إن دعوة هللا لك هذا
الصباح هي :تعال ،دعونا نشدد أيدي بعضنا البعض باهلل! آمين.
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