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 1الجزء ، لسيادة هللا الحماس

 97' الحماس إلىأسباب المجيء 

 1السبب # 

 محليةلكوني في كنيسة  الكبرى مزايا الأنا هنا. واحدة من ألجلها بعض األسباب التي بمشاركتكم بأريد أن أبدأ 
واحدة.  شيئارؤية الكنيسة ورؤية القس تصبح سنة هو أنه على مدى األشهر والسنوات  17-16فترة قس لك

 :كاألتيأنتجنا بيان الرؤية مضى منذ حوالي عام 

 جميع الشعوب.من أجل فرح  األشياءالحماس لسيادة هللا في كل نحن موجودون لنشر 

بيت لحم  كونها إرسالية كنيسة حياتي فضال عن إرسالية هذه هيأعتقد أنني أستطيع القول دون أي تردد أن 
، ورأيت الحق في "حماسكلمة "رأيت و ، قرأت عن هذا المؤتمر، و وةذلك عندما حصلت على دعالمعمدانية. 

 كنت –" َفِفي َطِريِق َأْحَكاِمَك َيا َربُّ اْنَتَظْرَناَك. ِإَلى اْسِمَك َوِإَلى ِذْكِرَك َشْهَوُة النَّْفِس." - 8 :26شعياء إ
  مندهشا ومعجبا باألمر.

السبب فهذا  لذاجميعا وجميع شعوب هذا العالم.  لفرحكم حماس لسيادة هللا في كل األشياءر فأنا أريد أن أنش
 رقم واحد لماذا أنا هنا.

 2سبب # 

مثار  وأنت. أريد منك أن تغادر هذا المكان كفرحلتأجيج  شعلة صغيرةكون أنني أريد أن أالسبب الثاني هو 
 في هللا. وسعيد

 3سبب # 

هم  األول والسبب الثانيسبب دس أم كل من المن الكتاب المق بب الثالث هو أنني أريد منك أن ترى والس
تقريبا. ألن  هم متطابقين كون سعيدا في هللاوأن ت، لسيادة هللا الحماسنشر  أي أن. نفس السبب. فهم واحد

 .فيك عندما تكون راضيا أكثر فيه ا أكثرمجدهللا م
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 لذلك فالترانيم .أكثر فيهراضيا  عندما تكون  أكثر فيك امجدهللا م: خرى بعد األمرة  االجملة سأعود إليه هذه
 وكلما، فيه شبعنا ه كلما وجدناوسائل إلعطاء المجد هلل. ألن نعبر عنه همكنا الذي  الظمأو  نرنمهاالتي كنا 

. لذلك ليس هناك تمجد استحقاقه وكفايته الكاملة كلما، هو نا على مائدة الطعام التي هيمنه بعمق وأكل ناشرب
عندما كان هللا  70' ،69'، 68'في  هاكتشفت وقد، هذا هو اإلنجيل بالنسبة لي، العجبوهذا هو  -منافسة 

 ألنهم واحد.، راضيا أن يتمجد وبين حماسك أن تكون هللا  شغف. ليس هناك منافسة بين يعمل في حياتي

ني ذهنهر جليدي. لدي في ب ألضرم النارانا هنا : قول هذا السبب الثالث لماذا أنا هناهناك طريقة أخرى ل
َوِلَكْثَرِة اإِلْثِم َتْبُرُد َمَحبَُّة ": المسيحل اق، ناظرا لنهاية الدهر 12 :24 . في متى24صورة. جاءت من متى 

أو  مايوم في جف سيللناس  يأو حب أن أبرد. أنا أكره فكرة أن حبي هلل" أنا خائف حتى الموت من اْلَكِثيِريَن.
نحاء العالم. ذلك جزء من توقعي في جميع أ قادم مثل نهر جليدينه قادم!" "أالمسيح يقول مع ذلك تجمد. ي

 عنوصفا قاتما للغاية ذلك يكون  قد. اآلن تبردومحبة الكثيرين سوف اإلثم سيكثر  األخيرة أناأليام  عن
 .خيرةاأليام األ

ِإَلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َولِكِن الَِّذي َيْصِبُر " يقول، 13اآلية  إلىنزوال ، 24ولكن اذا واصلتم القراءة في متى 
ويمكن إعادة صياغة  –" َوُيْكَرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوتِ ": . وتقول اآلية التاليةمن سيصبرلذلك هناك  -." َيْخُلُص 

ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت هِذِه ِفي ُكلِ  اْلَمْسُكوَنِة  َوُيْكَرزُ " -إنجيل إنتشار الحماس لسيادة يسوع الملك"هذه العبارة هكذا "
انظر ما إذا كنت و  14جنب مع اآلية  إلىجنبا  12اآلية  اآلن ضع" َشَهاَدًة ِلَجِميِع اأُلَمِم. ُثمَّ َيْأِتي اْلُمْنَتَهى.

 –ملك المسيح السيادي  –" ْكَرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوتِ َويُ ولكن" "َوِلَكْثَرِة اإِلْثِم َتْبُرُد َمَحبَُّة اْلَكِثيِريَن.تشعر بالتوتر. "
 "هِذِه ِفي ُكلِ  اْلَمْسُكوَنِة َشَهاَدًة ِلَجِميِع اأُلَمِم. ُثمَّ َيْأِتي اْلُمْنَتَهى."

ليسوا من  الباردةألنه الناس هو  توتر اآليتين. السبب في أنني أعلم أن هناك اآلن هناك توتر بين هاتين
أخذون اإلنجيل إلى الشعوب التي لم يصلها يسباردة الذين الناس ال ليس. أماكنكم إلى اإلنجيلسيعيدوا ذلك 

تجد شيئا ، 9اآلية ، بضع آياتل للوراءفقط  تذهب إن العالم. اآلن كيف يمكنني أن أعرف ذلك؟ ألنه بعد في
ِإَلى ِضيق َوَيْقُتُلوَنُكْم، َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضيَن ِمْن ِحيَنِئٍذ ُيَسلِ ُموَنُكْم " المسيح قولجدا. ي جدامختلفة هي و نبوية بكلمة 

 انإن ك، في عمل إرساليتناللسلطات  ا سنسلمنإن ك -اآلن إذا كان هذا صحيحا  "َجِميِع اأُلَمِم أَلْجِل اْسِمي.
ليس الناس : امؤكد اواحد وأنا أعرف شيئا -إليها التي سنذهب  من جميع األمم سنبغض انإن ك، سنقتل
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ما ، . لذلكسيتممون ذلك نيسوع الملك الذيل بيض بل عابدين ساخنينتلك الرسالة.  يقدمون الذين هم  الباردة
 يصبحون باردين ناسهناك سيكون ، اقترب نهاية الزمان كلما أنه هو 24متى من  14-9أراه في اآليات 

ن أجل المسيح بين جميع شعوب يضحوا بحياتهم م كيبما فيه الكفاية ل ساخنينهناك ناس سيكون و ، كالجليد
 العالم.

هذه  قدمت في نهر جليدي. لقد إلضرام النارصولي هنا هو و بيت لحم المعمدانية و كنيسة خدمتي في ف لذلك
فأنا أشجع  –لي بعد الخدمة  سنوات 7أو  6لديها  فتاة صغيرةفي كنيستي ثم جائت مرة ذات الصورة 

مكتوب منطقة جليدية رائعة  فقد رسمت". هوقالت "هذا ما رأيت -عظاتي  وارسماألطفال في كنيستي أن ي
في األعلى. ، ا في نهر الجليدشعلة وكان هناك ثقبيمسك ب  نحيفارجالهناك كان أيضا و ، عليها مينيابوليس

 نازلة من خالل الثقب.، كان هناك الكثير من أشعة الشمسوفوق ذلك 

بكم الحرم الجامعي الخاص  نت تتساءل عما سيكون عليهباختصار. إن ك ي باألخروياتإيمانهو  هذااآلن 
سيبرد و ، تحركالنهر الجليدي ي: أخر أنت منهأي مكان  أو، أو أوستن أو مينيابوليس، عندما يأتي المسيح

ولكن ال يوجد شيء في الكتاب المقدس عن نهاية األيام  - وادأي يجفوا ويتجم –نحو هللا الكثير من الناس 
جامعة تكساس في أوستن يجب أن ": مثالأو ، ،" أو حتى "مينيابوليس"المعمدانيةبيت لحم كنيسة "إن  تقول

 ساخنا بياضا تكون تحت هذا الجبل الجليدي". ال شيء! إن كان هناك عدد كاف من الناس بمشاعل مضيئة
 كنيستكأو فوق ، بكم كبيرة على مدى الحرم الجامعي الخاص ةفتحب، الجبل الجليدي مشعلين في، هلل

 ي.رفع شعلتأأريد أن : نا هنا. ولهذا السبب أمدينتك فوق وحتى ، المحلية

"الناس يأتون ، خيمة متروبوليتانكان يعظ في عندما ، ن كان يقول في انكلترا حوالي مائة سنة مضتيرجسب
لمدة أسبوع ليشتعلوا  واخروجثم ي في شعلتي قليال التي تومض شعلتهم ليضعوا". يأتون لمشاهدتي وأنا أشتعل

ها في تهنا هذا الصباح ووضعتومض بشكل ضعيف شعلة ت أحضر  لي إن. سيكون من المثير آخر للمسيح
 . لهذا السبب أنا هنا.ي نار 
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 األساستشكيل : الغرض من هذه الرسالة

لمجد  حماسوجود أي ، ما أريد القيام به. مهمتي هنا هو الحديث عن العيش من أجل مجد هللالهناك أساسا 
 وغدا هو التطبيق.، صباح هذا اليوم وصباح الغد. هذا الصباح هو األساس: هللا. لدي رسالتين

كل هللا لسيادة هللا في  حماسبشكل مباشر على  كل األشياءسيادة هللا في ل حماسكيستند : هذا هو األساس
هللا. إذا أردت أن حول  هللا تمركزفي  يجب أن يكون راسخ -صبرتس إن كنت -هللا تمركزك حول . األشياء

ة هللا. إذا أردت على في حياوتحب حقيقة أن هللا هو األ، وتؤمن، عليك أن ترى ، في حياتك األعلىيكون هللا 
 يجب أن، قيمة هللا أكثر من أي شيءأن تقدر يتسنى لك  بحيث -رنمنا عنه هنا  مامثل -ك كنز أن يكون هللا 

حجب عن هللا نحن قد ال ن. آخرأي شيء اعتزازه باهلل أكثر من يعتز بنه وأ، من بأن هللا هو كنز هللاترى وتؤ 
 وهذا ما أريد الحديث عنه اليوم.، وهي عبادة هللا. هذا هو األساس، أعلى متعة في الكون 

لمجده هللا سعي في بالضرورة  السعي متضمنهذا أن و ، الفرح في هللا وراء كثم غدا أريد أن أتحدث حول سعي
 في حياتك.

 :لمجده  متحمسهللا

أو  8حوالي منذ  –كليتي التي تخرجت منها  – لقد تحدثت في كلية ويتون : قصيرةاسمحوا لي أن أبدأ بقصة 
ن "إ: . وقفت وقلتةالجميلو  والمزخرفة، والزرقاء،، لي في هذه الكنيسة الكبيرةاألولى المرة سنوات. كانت  9

"أوه  قالوابد". وجميع أصدقائي الذين كانوا في شرفة األ إلىبه  تمجيد هللا واالستمتاع هلل هي الغاية العظمى
حيث قد ، من عودته عاما 20بعد ، ث مع هؤالء الطالبيحدللفرصته األولى في جامعته  لقد أضاع، ال

إن الغاية بدال من " "هللالغاية العظمة  "إن: لقاو  بسرعة ي وستمنستر ال أصول اإليمان أخطا االقتباس من
الغاية  إن: حقا هذا الصباحهذا ني ذلك". وأعني "انا حقا أع: القولبكبير ثم أرحتهم بشكل ." نسانالعظمى لإل

 العظمى هلل هي تمجيد هللا واالستمتاع به إلى األبد.

َفِإَذا ": 31 :10كورنثوس  1اآلية ، منذ نعومة أظافري ، بيل بايبر، والدي نيمبشر. علملقد نشأت في منزل 
هللا يفعل " ولكنني لم أسمع أحدا يقول بأن .َتْأُكُلوَن َأْو َتْشَرُبوَن َأْو َتْفَعُلوَن َشْيًئا، َفاْفَعُلوا ُكلَّ َشْيٍء ِلَمْجِد هللاِ ُكْنُتْم 

 هللا من أجل مجد هللا.يحيا لمجد هللا هو أن  أساس حياتي كل شيء لمجد هللا. وأن
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وهنا يكمن ، ك"إن هللا يحب نفسه أكثر مما يحب: قولت البيتجائت إلى األحد  ى أبدا ورقة مدارسإنني لم أر 
السبب  ولهذا، األحد مدارس". لم أقرأ ذلك في أي ورقة استحقاق كما أنت بدون حبك األمل الوحيد أنه قد ي

حيث ، كنائسو ، بيوت. نشأ معظمنا في المعمدانيةبيت لحم كنيسة إعداد منهج دراسي في نعمل على  نحن
 أننا نكون متحمسينوليس لدرجة ، بنامتحمس هللا  أننا اعتقدنا أنمسيحيين لدرجة نكون  ن أنمتحمسي كنا

 .كونه متمركز حول هللااهلل ب

كون مسيحيا لدرجة أن ت، حيث احترام الذات هو أعلى قيمة، حول اإلنسان متمركزعالم فمن السهل جدا في 
أنت ليس مسيحيا ، لن يكون مسيحيا؟ حسنا فمندون هللا. ب، قمت به على أي حالما  أن يدعمأنه من شأنه 

وسيلة  فقطكان هللا  . إنهللاالمتمركز حول جمال هللا مع واجه بدون أن تت كنت ستحبهتحب ما فقط كنت  إن
 إذن، همجدفي إستعالن هللا ، مثل بهاء شيئا مجيدا بشكل مطلق رؤيتك فيهوليس ، كالذاتي وتمجيد كلنهوض

لة قليلة . ق97' هنا في أوستن في الحماس، للتحقق كبيرهذا واقع ف. لذلك تجديدكالتحقق من  إلىتحتاج أنت 
 أن هللا اختارني لمجده.، لي ما رأيته اآلن في الكتاب المقدس واظهر أأو ، من الناس قالوا لي

ي كلية " فالترم الوسيطفي ما سميناه "، 1976في عام ، 1 اإلصحاح فسسمادة عن رسالة أتدريس أتذكر 
كان عالمي األولى من أفسس و  14بشكل منهجي من خالل اآليات ال  وكنت أشرح، بيت إيل في تلك األيام

قبل تأسيس  مننا يقول أنه اختار  - 14و  12و  6اآليات  -مرة أخرى. لثالث مرات ، قد أنفتح أمامي للتو
 .مدح مجد نعمتهل، عيننا للتبنينه وأ، العالم

لتمجيد هللا. وكان هو  اختياركتمجيد هللا. ل. خالصك هو لمدح وتعظيم مجده ونعمتهك. لماذا؟ هو اختار 
في مجد للدخول  كيكون تمجيدتقديسك هو لمجد هللا. ويوم ما سلمجد هللا. لتمجيد هللا. وكان تبريرك  كتجديد

 هللا.

 لقد خلقت من أجل مجد هللا:

ِبُكلِ  َمْن ُدِعَي ِباْسِمي َوِلَمْجِدي َخَلْقُتُه   .َبَناِتي ِمْن َأْقَصى اأَلْرضِ ِايِت ِبَبِنيَّ ِمْن َبِعيٍد، َوبِ " 7-6 :43شعياء إ
 "َوَجَبْلُتُه َوَصَنْعُتُه.
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 خلص هللا شعبه إسرائيل من مصر لمجده:

ُدوا عِ " َفَخلََّصُهْم  .ْنَد اْلَبْحِر، ِعْنَد َبْحِر ُسوفٍ آَباُؤَنا ِفي ِمْصَر َلْم َيْفَهُموا َعَجاِئَبَك. َلْم َيْذُكُروا َكْثَرَة َمَراِحِمَك، َفَتَمرَّ
َف ِبَجَبُروِتِه.ِمْن َأْجِل اْسِمهِ   .8-7 :106" مزمور ، ِلُيَعرِ 

على  ت. وانتشر همعروفقوة جبروته حتى يجعل ، المتمردالبحر األحمر وأنقذ شعبه  هو شق، وبعبارة أخرى 
كانت هي لضربة االبواق  استعدواهناك و  إلىعندما وصلوا  حتى أنهم، أريحا وخلصت زانية إلىطول الطريق 
من  ونجتهللا المتمركز حول اهلل بمرأة وأسرتها اال فأمنت". ذكرك"سمعنا اسمك و  تقالها ألنمولودة ثانية 

 الدمار.

 كانت رحمه هللا على إسرائيل في البرية لمجده:

يَِّة."، نقال عن هللا يقول حزقيالإسرائيل في البرية مرارا وتكرارا.  حفظ هللا َد َعَليَّ َبْيُت ِإْسَراِئيَل ِفي اْلَبرِ  .. َفَتَمرَّ
يَِّة إِلْفَناِئِهمْ  َس َأَماَم ُعُيوِن اأُلَمِم. .َفُقْلُت: ِإنِ ي َأْسُكُب ِرْجِزي َعَلْيِهْم ِفي اْلَبرِ  " لِكْن َصَنْعُت أَلْجِل اْسِمي ِلَكْياَل َيَتَنجَّ

في العهد ق عروسه يطل فهو لنلهم.  جائت رحمتهعاما  70وبعد ، في بابل إلى الدينونةهللا  همرسلأخيرا أثم 
 في قلب هللا؟ المتأصل. لكن لماذا؟ ما هو الدافع يردهم بل

َأْقَطَعَك.  ِمْن َأْجِل اْسِمي ُأَبطِ ُئ َغَضِبي، َوِمْن َأْجِل َفْخِري ُأْمِسُك َعْنَك َحتَّى اَل ": 48شعياء استمع إليه من إ
ٍة. اْخَتْرُتَك ِفي ُكوِر اْلَمَشقَِّة. ِمْن َأْجِل َنْفِسي، ِمْن َأْجِل َنْفِسي أَ  ْفَعُل. أَلنَُّه َكْيَف ُيَدنَُّس هَأَنَذا َقْد َنقَّْيُتَك َوَلْيَس ِبِفضَّ

 لرحمة.حول هللا ل المتمركزهذا هو الدافع  "اْسِمي؟ َوَكَراَمِتي اَل أُْعِطيَها آلَخَر.

 جاء المسيح ومات من أجل مجد هللا:

هذا . وقبل أن ننتهي بشكل رائع . وهي حقيقية16 :3يوحنا أقتبسنا سبب؟ كم مرة ألي العالم  إلىجاء يسوع 
قد ربما  والذي، التركيز وذلكرى أن هذا التركيز في الوقت الراهن ست، أو على األقل صباح الغد، صباح اليوم

 لى خالف.ليست ع، ه لفترة طويلةعرفت

ِإنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح َقْد َصاَر ": جاء لهذا السبب 9-8 :15المسيح؟ وفقا لرومية  جاء ؟ لماذاجاءولكن لماذا 
ُدوا هللاَ َوَأمَّا اأُلَمُم . َخاِدَم اْلِخَتاِن، ِمْن َأْجِل ِصْدِق هللِا، َحتَّى ُيَثبِ َت َمَواِعيَد اآلَباءِ  جاء  ."ِمْن َأْجِل الرَّْحَمةِ  َفَمجَّ
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. هذا هو أبيهالرحمة. جاء ألجل من أجل لمجد ألبيه تعطي احتى  جسدا، وماتالبسا ، رضاأل إلىالمسيح 
 الرحمة. فيضانفي  ذروتهمجده يبلغ لمجد أبيه. و ، مجيئهالسبب الرئيسي وراء 

َم هللُا  :3ة من رومية هذه الكلم إلىع استم ْفِح َعِن هللا.  ًة ِبَدِمِه، إِلْظَهاِر ِبر ِ َكفَّارَ المسيح َقدَّ ِمْن َأْجِل الصَّ
َماِن اْلَحاِضِر، ِلَيُكوَن َبارًّا اِلَفِة ِبِإْمَهاِل هللِا ِفي الزَّ مات للدفاع عن بر خلق هللا  .لهذا السبب مات .اْلَخَطاَيا السَّ

مجرد ن أي وقت مضى أن هللا مشكلة م هل سبب األمر لك. هقتلالذي صفح عن خطايا مثل زنا داود و 
أعماق كيانه أن هللا ليس  إلى سبولل سببت اضطرابا لقدملكا؟ حسنا  في كونه عن خطيته واستمر داود صفح

حيث واليوم ، . هناك اآلالف من القديسين في العهد القديمفقط داودولم يكن . الخطايا بارا في صفحه عن
فعل ذلك؟ كيف يمكنك أن تن تكون هللا و "كيف يمكنك أ: سبولصرخ و ، يصفح عنهاببساطة و  همخطايا ينسى

تفعل ذلك؟" العبادة و ؟ كيف يمكنك أن تكون عادال وتفعل ذلك؟ كيف يمكنك أن تستحق تفعل ذلكتكون بارا و 
أو ، معتدي على طفل إن برئ ، دقيقةسيكون على مقاعد البدالء في  فعل أي قاضي في اوستن ذلكإن  -

 "اإلله أنت؟لذلك أي نوع من ، تفعل ذلك كل يوم وأنت" -أو قاتل، مغتصب

جاء المسيح  ؟أي كيف يمكن هلل أن يكون هللا ويغفر الخطايا، ضخمة الهوتيةالصليب هو الحل لمشكلة 
 هللا.محوره هو و  مذهلرائع بشكل أمر ناس مثلك. الخالص هو لتبرير هللا في خالص 

 ليحصل على المجد: سيعود المسيح

سيأتي وماذا يمكنك قول لكم لماذا هو قادم. واسمحوا لي أن أ، المسيح أتي يا شبابمرة أخرى؟  لماذا هو أتي
 فعل ذلك.لتكون على استعداد وت، ن تفعل عندما يأتيأ

ْن َوْجِه الرَّبِ  َوِمْن َسُيَعاَقُبوَن ِبَهاَلٍك َأَبِديٍ  مِ  ...الَِّذين اَل ُيِطيُعوَن ِإْنِجيَل َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ " 9 :1تسالونيكي  2
يِسيِه َوُيَتَعجََّب ِمْنُه ِفي َجِميِع اْلُمْؤِمِنينَ  َد ِفي ِقدِ  ِتِه، َمَتى َجاَء ِلَيَتَمجَّ قادم  ترى هذين األمرين؟ هو ".َمْجِد ُقوَّ

ندما على القيام بذلك ع فلن تكون قادر، ذلك اآلن لم تبدأ في منه. إن وُيتعجب، في قديسيه ويتعظم، ليتمجد
 يأتي.

للقاء الملك  كي تستعدواوقلوبكم ل ر في عقولكمناويشعل ال، مفي عظامكموجود ليشعل النار هذا المؤتمر 
 .منه وتعظمه أن تتعجب أي، هفعلت في فعل ما خلقت لكي كل األبديةيمكنك االستمرار في  حتى، يسوع
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 التليسكوب:هللا مثل  تعظيميجب علينا 

تكبير أليس كذلك؟ هناك ، نوعين من التكبيرالالفرق بين  ون تعرف أنتم. الميكروسكوبولكن ليس مثل ، هعظم
فأن تعظم هللا مثل . الميكروسكوبم هللا مثل وإنه لتجديف أن تعظ، الميكروسكوبالتلسكوب وتكبير 

 ت أن تفعل ذلك مع هللاحاول تجعله يبدو أكبر مما هو عليه. إنأخذ شيئا صغيرة و الميكروسكوب هو أن ت
ويحاول  على مساحات ال يمكن تصورها من العظمة عدساتهتلسكوب يضع ال. ولكن فأنت قد جد فت

 لتلسكوب.بدو وكأنها ما هي عليه. هذا ما ألجله اتلفقط  مساعدتها

الدبوس. هذا ليس ما بدو تماما مثل نقاط ي وهو ، في السماء ليال تنظر عاليا -الصغير وميض النجم، ميضو 
 وهو ساخنة! ولم، هو حقا كبير جداكبير.  أنت تدرس في الجامعة، صح؟ هو، عرف ذلكعليه. أنت ت وه

"إنه اكبر من  وفكر، ه عليهعينوضع ، التلسكوبشخص ما أخترع  ذات مرةلديك أدنى فكرة إال أن يكن 
تلسكوب موجودة لتكون بمثابة هللا. حياتك  مع هو الحالماليين المرات أكبر من األرض". هذه ، رضاأل

 غدا.سأتحدث عن كيفية إتمامها . دعوة عظمى . هذهبك الحرم الجامعي الخاص فيلمجد هللا 

 ؟كيف يكون محبا، متمركز حول هللاكان هللا هو  إن

قلت هذه لقد هنا.  أن يطرح نفسهبدأ في ألنني أعرف أنه ، به تمالسؤال الرئيسي الذي أريد أن أخ وهنا فإن
. لقد قلت هذا لمدة حول هللا ي تمركز  هو أساسهللا تمركزه حول وأن ، متمركز حول هللا أن هللا هو إله، الحقيقة

وذلك ألن الكتاب المقدس يقول في ، محبةال يبدو هذا ": أن يطرح نفسهبدأ في والسؤال ، لناسلعشرين عاما 
أن هللا ، دقيقة مضتخمس عشرة مدة ل، تقول لنا اآلن وأنت' .المحبة اَل َتْطُلُب َما ِلَنْفِسَها' 5 :13كورنثوس  1

". وهذا يمثل مشكلة كبيرة. لذلك لذلك إما أن هللا ليس محبة أو أنك كاذب، لما لهسعى وقته ي كليقضي 
 .هذاتتمجيد  إلى هسعيأن هللا المحبة في اسمحوا لي أن أحاول اإلجابة عن كيف 

 :لويسسي إس مساعدة من 

ون هذا االقتباس. كان تتذكر  إذن رغبة هللاقد قرأ  كمكان أي من . إنلويس سي إسلقد وجدت المفتاح في 
نه في كل مرة كان يقرأ الكلمات في وكان يكره عظمة هللا. قال أ العشريناتحتى وقت متأخر من  لويس وثني

كان يعرف  -موحى بها المزامير  أن، وكان يعلم العقيدة المسيحية -سبحوا الرب" ، "سبحوا الرب، المزامير
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إلى المجامالت. هذا تسعى مسنة مثل امرأة األمر وكأنه "، وبدا سبحوني، سبحوني": كان حقا هللا قائال هنأ
 :ما كتبهوهذا  .لويس سي إسحياة جاء هللا في فجأة  . ثمتأمالت في المزاميرس من ابأقت

األمر  . فكرت فيبشكل غريب يهرب من، أخر ي شيءألسواء هلل أو ، واضحة عن التسبيححقيقة أكثر 
تتدفق تلقائيا في  المتع كل. لم يسبق لي أن الحظت أن كرامةإعطاء أو إطراء، أو ، مجاملةعلى إنه 

يشيدون عشاق ال: يرن بالتسبيحلتحقق من ذلك. العالم ما لم نقدم في بعض األحيان الخجل ل، التسبيح
أللعاب والالعبين يشيدون با، الريفب يشيدون  الذين يحبون السير، بشعرائهم المفضلينوالقراء ، همبعشيقات

شخصيات الو ، والبلدان، والكليات، والخيول، الممثلينو ، واألطباق، والنبيذ، الطقسب اإلشادة، المفضلة لديهم
لساسة والعلماء في بعض وحتى ا، والخنافس النادرة، نادرةالطوابع الو ، الجبالو ، والزهور، واألطفال، تاريخيةال

، أسمى قيمةبفيما يتعلق ، إنكاري بشكل سخيفهللا على  مع تسبيح ي كلها بشكل عامت صعوبتوقفاألحيان. ت
 .نعتز بهفيما يتعلق بكل شيء آخر  -به  القيامالمساعدة في حتى ما ال يمكننا  -بستمتع بالقيام به  ما

 :وهيرئيسية ال ةأتي هنا الجملثم ت

من منطلق . ليس إلى أن يتم التعبير عنه كاملالفرح غير ألن  في تسبيح ما نتمتع به نبتهجأعتقد أننا 
فرحة غير مكتملة حتى يتم ال. أنهم في مظهر جميلالبعض كيف  لبعضهم ون قولالعشاق ي أن يظلمجاملة ال

 التعبير عنها.

في كل ما يفعل.  هذاتويمجدا محبة فيما يتعق بكيف يكون هللا شيئا  قد فتحبالنسبة لي  اكان ذلك مفتاح، اآلن
 ك.يسير هكذا. اسمحوا لي أن أضع القطع معا من أجلاألمر و 

 :اإلجابة على السؤال

شيء في الكون كله . أفضل ماذا يجب أن يعطيك؟ يجب عليه أن يعطيك ما هو خير لك، يحبككان هللا  إن
، وأفضل العطالت، وأفضل جهاز كمبيوتر، وأفضل زوج، وأفضل وظيفة، كل الصحة هو هللا. لو أعطاك

 إلىأخر شيئا وليس هللا  إذن يكرهك. وإن أعطاكفهو ، مع ذك حجب نفسهو ، ح في أي مجالوأفضل النجا
 .بشكل ال نهائيك فهو يحب، جانب ذلك
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، األبد إلى لكي تتمتعهللا نفسه  أنه إن أعطاكلويس قال كان هللا محبا لي. اآلن  أن أستمتع باهلل إنال بد لي 
 ال بشكل كاملهللا  لكي يحبك، . ولذلكيمكنك التعبير عنه في التسبيحإلى أن  كماله إلىلن يأتي  هذا الفرح

أن ال. ولذلك يجب  إلى الكمال من خالل التسبيح أم كفرحتأتي بما إذا كنت بأن يكون غير مبال  هال يمكن
مرة  مكلهذا  أعيدهذا معقول؟ أتساءل عما إذا كان ينبغي لي أن هل . سيحبك تسبيحك إن كانهللا  يطلب

 جوهر الكتاب المقدس.ذا هو جوهر حياتي. وأعتقد أنه ى. هأخر 

ُفِني َسِبيَل اْلَحَياِة. َأَماَمَك ِشَبُع ُسُروٍر. . "هو خير لك. هللا أن يعطيك ما هو خير لكحبك ال بد له لكي ي ُتَعرِ 
ه ما لم لنا أن كن لويس أظهرنا لدواعي سرورنا. ل(. هللا يعطي نفسه ل11 :16" )مز .ِفي َيِميِنَك ِنَعٌم ِإَلى اأَلَبدِ 

 في أن يقيد متعتك غير راغب، . وبالتالي هللاتكون المتع مقيدة، هللتعبيرا عنها في التسبيح تلك المتع  تجد
عظموني. في كل ، في كل ما تفعلوه سبحوني.، سبحوني. في كل ما تفعلوه": يقول، بأي شكل من األشكال

ن أفرح و حماسك للو أن يكون ممجدا هللا  حماسيعني ببساطة أن  وهو ما، "كن متحمسا لسيادتي، ما تفعلوه
 ما تكون راضيا أكثر فيه.عند فاهلل يكون ممجدا أكثر فيكيأتون معا. بل راضيا ليست على خالف. تكون 

أن  كمبحيث يمكن، هذا غدام أين نحن ذاهبون بالحديث هذا الصباح. اسمحوا لي أن أقول لك اآلن هذه نهاية
كان هذا  ألنني لم أنتهي. إن، لكي أنهي رسالتي أن تأتوا، كما آمل، بحيث يمكنكو  ذلك،نحو  تصلوا

وبالتالي ال يوجد أي توتر أو تناقض  -أن هللا يكون ممجدا أكثر فيك عندما تكون راضيا أكثر فيه، صحيحا
وأنا أريد أن ، حيةالمتعة المسيمتعتك. أسميها أن تسعى لحياتك هو  إذن دعوة -وتمجيده فيك  شبعك فيهبين 

 .أبديتكو ، عبادتكو ، الجامعة لديكحرم و ، ولماذا ستحول عالقاتك، أتحدث إليكم غدا حول كيفية القيام بذلك


