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 2الجزء ، لسيادة هللا الحماس

 1الجزء ، لسيادة هللا للحماساستعراض 

 متمركز حول هللا:هللا هو 

جميع كل األشياء لفرح لسيادة هللا في  حماسنشر الول إلضرام النار في نهر الجليدفي محاولة ، أمس
متحمس في كل قلب أكثر م هللا. عظ  يفعل كل شيء لمجد اسمه. إهلل ي حاولت أن أوضح أن هللا، الشعوب

 ألجلهللا  عن حماس هو، كما أفهمه، 97'الحماس النقطة الرئيسية. هي  ت تلكالكون هلل هو قلب هللا. كان
 مجد اسمه. استعراض ودعمبهدف  يفعله، اإلكتمال إلىمن الخلق ، هيفعلشيء هللا. كل 

 ليس عدم محبة:هللا حول هللا تمركز 

هلل في تمجيد نفسه بهذه عدم محبة  تليس ا. والسبب أنهعدم محبةن هذا ليس كانت أمس النقطة الثانية من أ
ُتَعر ُِّفنِّي َسبِّيَل اْلَحَياةِّ. َأَماَمَك النفس البشرية. " هللا هو ما يشبع في تسبيحألن معرفة هللا واالنجراف هو الطريقة 

َبُع ُسُروٍر. فِّي َيمِّينَِّك نَِّعٌم إَِّلى اأَلَبدِّ  لدرجة أننا يمكن أن  -لذلك إن كان تمجيد هللا لنفسه (. و 11 :16" )مز شِّ
فضيلة الذي بالنسبة له تمجيد الذات هو أسمى  هفي الكون كل الوحيد فإن هللا هو، نفوسنا يشبع -كما هو  نراه 

 وجوهر الحب.

وليس  -هو مكروه  ذاتك لكي يستمتع بك شخص أخر تمجيدن لدرجة أ تقليده في هذا المجال.ال يجوز لك 
كونه هللا. هللا هو قلد هللا في ال نفإننا ، لذلكيشبع نفوسهم. ن يمكن أ ذاك الذي عن همصرفألنك ت -بة مح

الذات هو جوهر وأساس الحب. يجب أن  تمجيدالذي بالنسبة له  هطالق في الكون كلعلى اإل الفريدو  الوحيد
 كان هو هللا. هكذا إنكون ت

؛ لكنه ال يستطيع فعل ذلك من خالل جعل اآلخرين في المركز، محبة البشرربما كنا نريد له أن يحب مثل 
عظيم  الزم كونه –لنقولها صراحة  -ليس غير هللا. ولذلك فهو . في ذاته ذو قيمة مطلقةهو فهو هللا.  ويظل
كنت تحاول أن تجعل  إن .احتياج لك على اإلطالق. هذا هو أساس النعمةدون أي بذاتيا و  مكتفيو  ومجيد

 النعمة الكتابية. هيهللا المتمركزة حول نعمة الكون نعمة. ا تكف عن أن تفإنه، نعمةمركز النفسك من 



2 

 

، األبد ، إلىهللا هو مركز الكون أن يكون هللا مركز الكون. سعادتي هي في أن يجعلني في  سعادتي ليست
 .األبدية أيام لكل، فيه شبعي وأن أجد، هواالعتزاز ب، والتمتع به، هومعرفت، لرؤيته، إليه لشركته يجذبنيو 

 مس.األرسالة كانت هذه 

 :هللا للبشريةحول هللا  المغزى من تمركز

وهو لحياتك.  تطبيق مذهلهناك  إذن، كتابياكان  إن، صحيحكان ما قلته حتى اآلن هو  إذا... اليوم اآلن
دعوتكم  أن تجعلوافعله هو  مما يجب عليك، كمجامعاتكم أو كنائس إلى واعودتو ، هذا المكان عند تغادروا: هذا

دعوتكم  وهاجعلأن تهو ، القديرهللا  باسم، ... في هللا. لذا دعوتي لكم اآلنبقدر اإلمكان أن تكونوا سعداء
 بكل القوة التي قد أوحى بها هللا بقوة في داخلكم. للسعي وراء سروركاألبدية 

واجبك. هذا ليس تقوم ب يجب أن بينما سعادتكتسعى وراء  كليس أن، في الحياة ومشكلتك، مشكلتي في الحياة
وعظته في  احقعلى صواب لويس  ال تقييم الكتاب المقدس لمشكلتك. لقد كان سي إيو تقييمي وال تقييم هللا 

 بشغف نسعى أنناوليس ، بسهولة جدا نسرن مشكلتنا هي أننا ثقل المجد" عندما قال إبعنوان "المغيرة للحياة 
شكل ألننا ال نستطيع أن نتصور ، فقيرةفي أحياء  في الوحلعبث نننا مثل األطفال ل أ. قاسرورنا وراء شديد

 ُنسر. نحن نا واقع ذهبييقف أمام في حينألنفسنا  زائفةأصنام . مشكلتنا هي أننا نتمسك بالبحرعلى عطلة 
 . هذه هيع حقاالمتعة في البحث عن ما هو مشببل فشل ، المتعة ت. المشكلة مع العالم ليسجدابكل سهولة 

 هذا الصباح. فكرتي

قبل أن يخرج ، قولمولر، تومثل جورج ، هو أن عليك أن تستيقظ في الصباح، لو كان صحيحا، ذلك تطبيقو 
أحاول و  بل سوف استخدامهمألحد.  مفيدا وإال لن أكون ، في هللا اقلبي سعيد أن يكون "ال بد  ويفعل أي شيء

 تتحرركنت تريد أن  إن، احبم اشخصرغباتي الملحة وفراغي". إن كنت تريد أن تكون  يشبعون  أن أجعلهم
 ُنسرنحن : كون سعيدا في هللا. رسالة هذا اليوميجب أن تجعل هدفك أن ت، خرينلتضع حياتك من أجل اآل

 .سهولة جدابكل 

ذبلت قد للفرح  ن سعاتناحتى أ، غير مرضيةو  وغير كافية،، وقصيرة األجل ،صغيرةعلى ملذات  يناقد استقر ل
 أن تتأثر هاالتي ال يمكن الغير متغيرةجوهر الفضيلة وذلك الخفاء قلوبنا  الغير مفرح جعلنا الواجب لدرجة أننا
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فيلسوف التنوير ، وايمانويل كانط ضد الرواقيون صباح  حملة هذا فيأنا أن هذا إنهزامي؟ ترى كيف هل اهلل. ب
ر موجود في . هذا غيأنت تقلل من فضيلته، في أي عمل أخالقي نفعتكتسعى لتحقيق م الذي قال أن كلما

الشخص  يرفع اإلنسان، هللا في كل مكان. فإنهتمركز و ، يدمر العبادة والفضيلة والشجاعةالكتاب المقدس... و 
 إلىمن قلوبنا  لترحلذلك!  أنا غير راضي عن. نفسه أن يشبع هدف هللواجبه دون أي يقوم ب الذي الفاضل

 األبد.

مستمر  وأنا، سنة مضت 25حوالي منذ هذه الحملة  بدأتهواء اإلنجيلية. في  يتعلقأنا في حملة ضد ما 
، كتب حول هذا الموضوعأكتب و ، أبني كنيسة فوقهاو ، فوقهارفع أسرتي أن أ ، محاوالمنذ ذلك الحين فيها

 هعالم وكأنشعر ي هنقال لي أ ديد منكم قدتنمو. الع وكهذا. تأتي االعتراضات. شيئا فشيئا أن أحياها ومحاوال
 مجرد طريقة وهذه، في المستقبل القريب ةكوبرنيكيثورات اهتزت. فنماذج قد هذا المؤتمر. قد تحول بسبب 

بعض من هذه  بدأت رؤية 1968اعتراض. في عام بعد عاما... اعتراض  15البدء في التغير. قد يستغرق 
ويسوع المسيح. بولس، والقديس ، والملك داود، وجوناثان ادواردز، لويسسي إس و ، األمور بمساعدة دان فولر

أبكي الكتاب المقدس و  إلى اذهبثم ، ثم اتذللتلو اآلخر يأتي ذهني هو أن اعتراض بها والطريقة التي يعمل 
 االعتراضات الرؤية.تنق ي تحدث. ثم شيئا فشيئا وأطلب وأصلي وأ، أقاومو  وأصرخ

 :عتراضاتاال

. أم أن ذلك نفسك وقوتكو  السعي وراء فرحك من كل قلبك وفكركلم الكتاب المقدس حقا أنه يجب يعهل . 1
 ؟االنتباه لشدلجون بايبر وعظية ذكية مجرد وسيلة 

 "؟إِّن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيْأتَِّي َوَرائِّي َفْلُيْنكِّْر َنْفَسهُ ": المسيح ليقلم أ. ماذا عن انكار الذات؟ 2

نصنع بحيث ، المسيحية أساسا مسألة إرادةأليست هذا الكثير من التركيز على العاطفة؟  أال يضع. 3
 قرارات؟التزامات و 

أنك وأنت ال تشعر القيام بذلك عندما يكون من الصعب  كواجبخدمة هللا ل ذا يصبح المفهوم النبيل. ما4
 ؟ترغب في القيام به
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 ء؟في مركز األشيا -وليس هللا  -هذا يضعني ال أ. 5

 :اإلجابة على االعتراضات

 فرحك؟ السعي وراءالكتاب المقدس حقا أنه يجب يعلم . هل 1

 :على األقلأربعة طرق بيفعل ذلك و ، جوابي هو نعم

 أ( بوصايا:

" هي اَل َتْزنِّ " وصية. إن كنت تؤمن أن بل هذه، اليس اقتراحهذا ". َتَلذَّْذ بِّالرَّب ِّ " - 4 :37مزمور انظر إلى 
 ".َتَلذَّْذ بِّالرَّب ِّ " يجب عليك أن تطيع أيضا إذن، هيجب أن تطيع شيئا

." 11 :32أو مزمور  يَع اْلُمْسَتقِّيمِّي اْلُقُلوبِّ يُقوَن، َواْهتُِّفوا َيا َجمِّ د ِّ ُجوا َيا َأيَُّها الص ِّ " أو مزمور اْفَرُحوا بِّالرَّب ِّ َواْبَتهِّ
الرب بفرح أم  بعبادةكنت غير مبال  !" لدرجة أنك إناْعُبُدوا الرَّبَّ بَِّفَرحٍ ": وصية " هذااْعُبُدوا الرَّبَّ بَِّفَرٍح." 100

اِّْفَرُحوا فِّي الرَّب ِّ ُكلَّ " 4 :4الرب بفرح. أو فيلبي  أن تعبديجب  باهلل. فقد قال لك أنكغير مبال  فأنت، ال
يٍن، َوَأُقوُل َأْيًضا: اْفَرُحوا.  "حِّ

 الكتاب المقدسمن خاللها  يعلم أول طريقةوصايا. هذه هي عن  الكتاب المقدس. نحن نتحدثإنها تمأل 
 .ذلك

 ب( بتهديدات:

هذا ذكاء منه عندما  كنت أظن أن". كنا ال نفرح بأشياء فظيعة إنهللا يهدد ": جيريمي تايلور ذات مرةقال 
َأْجلِّ َأنََّك َلْم  مِّنْ . "دمارذلك في و ، 47 :28تثنية إنه ليس ذكاء منه... إنه اقتباس من ألول مرة.  سمعته

يَبةِّ َقْلٍب لَِّكْثَرةِّ ُكل ِّ َشْيٍء. أليس هذا به.  إن كنا ال نفرحفظيعة يهدد هللا بأشياء  "َتْعُبدِّ الرَّبَّ إِّلَهَك بَِّفَرٍح َوبِّطِّ
 في هللا بكل قوتك؟ وراء فرحك أن تجعل دعوة حياتك للسعي هل هذا مبررا؟ مبررا للفرح أم ال

 في المسيح:ما هلل لك كل بهللا  أن تكون أساسيا راضيا في لمخلص باعتبارها اإليمانتقديم بج( 
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َولكِّْن بُِّدونِّ إِّيَماٍن اَل ُيْمكُِّن إِّْرَضاُؤُه، أَلنَُّه َيجُِّب َأنَّ الَّذِّي َيْأتِّي إَِّلى هللاِّ " 6 :11عبرانيين ، على سبيل المثال
يَن َيْطُلُبوَنُه.ُيْؤمُِّن بَِّأنَُّه َمْوُجوٌد، َوَأنَُّه ُيَجازِّي الَّ  . ما هو إيمانكنت ترضي هللا يجب أن يكون لديك  " إنذِّ

أو ، ذلكب القدوم. إن كنت ال تؤمنعلى سوف يجازيني  هو القدوم لذاك الذي تحديدا وباقتناع عميق؟ اإليمان
 رضي هللا.فأنت ال ت، هللا ألي سبب آخر إلىذهبت  إن

الحظ  "اْلَحَياةِّ. َمْن ُيْقبِّْل إَِّليَّ َفاَل َيُجوُع، َوَمْن ُيْؤمِّْن بِّي َفاَل َيْعَطُش َأَبًدا.َأَنا ُهَو ُخْبُز " 35 :6ذ يوحنا خ أو
، الهوت يوحنافي اإليمان، ؟ اإليمان؟ ما هو اإليمان. ماذا يعني ذلك عن َمْن ُيْؤمِّْن بِّي َفاَل َيْعَطُش َأَبًدا :هذا

 اإليمان. اإليمان. هذا هو شيء آخر يمكن أن يشبعهابحيث أن أي نفوسنا  المسيح لشبع إلىهو المجيء 
 .بها أقل دراية أنتلغة بالمسيحية  أساسيات إنني أشرحليس شيئا آخر غير ما أتحدث عنه. 

 فرحك في هللا:التخلي عن السعي وراء على أنها حماقة  الخطيةتعريف بد( 

اِّْبَهتِّي َأيَُّتَها ": 13-12 :2رميا إ: في هللا. وهنا النص فرحكالتخلي عن السعي وراء حماقة هي  الخطية
. ا، َيُقوُل الرَّبُّ دًّ َماَواُت مِّْن هَذا، َواْقَشعِّر ِّي َوَتَحيَّرِّي جِّ َياهِّ اْلَحيَّةِّ،   السَّ : َتَرُكونِّي َأَنا َيْنُبوَع اْلمِّ ْينِّ أَلنَّ َشْعبِّي َعمَِّل َشرَّ

ْم َأْبآًرا هِّ ذي ال، الكون  يرعب ماو ، ما هو الشر؟ تعريف الشر، قل لي ."، َأْبآًرا ُمَشقََّقًة اَل َتْضُبُط َماءً لَِّيْنُقُروا أَلْنُفسِّ
ثم ، المشبعة جدا المياه ينبوع، هللا إنه ال يمكن!"... ما هو؟ هو النظر إلى، "كال: ون مالئكة هللا يقول يجعل

منزل في  أو، والنفوذ، والمال، خمرأو ال، التأو الحف، أو الجنس، التلفزيون  إلى ثم التحول، "ال شكرا" قول
، فزعتكل السماء  هذا غير معقول! ويجعل"نعم!" : ثم القول، جديد كمبيوترأو برنامج ، جازةأو أ، الضواحي

 .12 :2رميا وفقا إل

هذا الصباح عندما يقول أن  يعل م بالحقن جون بايبر أالكتاب المقدس يقول ، على األقل، هذه الطرق األربعةب
 .سقط 1لهذا فاالعتراض رقم في هللا.  شبعكتكرس حياتك لتحقيق 

 . ماذا عن انكار الذات؟2

". الصليب هو المكان َمن َأَراَد َأْن َيْأتَِّي َوَرائِّي َفْلُيْنكِّْر َنْفَسُه َوَيْحمِّْل َصلِّيَبهُ " 34 :8مرقس في  المسيح ألم يقل
أو مرض في ، رفيق سيئ في الحجرةأو ، حماة معتوهة إنه ليس. الموت نفيذتمكان ، فيه موتالذي ت
الحياة. لقد  دعوةنا لمتابعة رضا نفوسنا باعتبارها عوتدمهرطق في أنت ، بايبر لذاموت الذات.  إنه. كعظام
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َأَراَد َأْن ُيَخل َِّص َنْفَسُه َفإِّنَّ َمْن ": قراءة السياقات أحيانا(من المفيد ... ثم قرأت بقية اآلية )فقط بذلكشعرت 
يلِّ َفُهَو ُيَخل ُِّصَها. ْنجِّ منطق " ما هو المنطق هنا؟ ما هو ُيْهلُِّكَها، َوَمْن ُيْهلُِّك َنْفَسُه مِّْن َأْجلِّي َومِّْن َأْجلِّ اإلِّ

 في تلك اآليات؟ المسيح

 :المنطق هو هذا

 !"محياتك م! خلصواتكحياخلصوا  م.حياتك م ال تهلكواحياتك ال تهلكوا، "يا تالميذي -

 يسوع؟"يا كيف  "كيف؟ -

 ."أهلكوها" -

 يسوع". أفهم ذلك يا.... أنا ال ال أفهم ذلك"أنا  -

إِّْن َلْم 'ماعداي. كل شيء  وابمعنى أن تخسر ، محياتك أن تهلكوا –يا أحبائي ، تالميذييا  –"ما أعنيه هو  -
ْنَطةِّ فِّي اأَلْرضِّ َوَتُمْت  َي َتْبَقى َوْحَدَها. َولكِّْن إِّْن َماَتْت َتْأتِّي بَِّثَمٍر َكثِّيرٍ َتَقْع َحبَُّة اْلحِّ العالم.  عن واموت ' .َفهِّ

عن  واموتو ، ماملأل للتقدمالغش  عن واموتو ، الخاطئالجنس  عن واموتو ، الغنى وا عنوموت، وا عن النفوذموت
 ".وامتلكوني، واموتلكي ُيطروا عليكم. لناس الحاجة ل

لكي تقف على حرم نفسك من الرمال لك الذهب. ا يكون  الذات. احرم نفسك من الصفيح لكيبانكار  أنا أؤمن
 يقصد المسيح لمو ، مطلقذات لك الخمر. ليس هناك إنكار كون احرم نفسك من المياه المالحة أن يصخرة. 

َأْيًضا ُيْشبُِّه . "44 :13متى : المسيحمن  المسيحهذه الكلمة عن أؤمن بانكار الذات. ب أنا أؤمنأبدا. ذلك 
َماَواتِّ َكْنًزا ُمْخفًى فِّي َحْقل، َوَجَدُه إِّْنَساٌن َفَأْخَفاُه.  َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُه َواْشَتَرى  َوِمْن َفَرِحهِ َمَلُكوُت السَّ

ي لكقمامة نفاية و كل شيء  فقد حسبباع كل شيء. فقد إنكار الذات؟ نعم!  ذلكهل تسمي  "ذلَِّك اْلَحْقَل.
 المسيح. يربح

حب العالم. الذات التي ت: ينبغي أن تصلبذات إنكار الذات. هناك ليس ، وكال، نها إنكار الذاتنعم إ، لذا
 إنها الخليقة. ال تقتلها –فيه  شبعهاجد وت، حب المسيح فوق كل شيءالذات التي ت -ة الجديد الذاتولكن 

 اهلل.هذه الذات ب اتخم. ةجديدال
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علم الشاب الغني ولكن  التي لم يستطع فهمها الرئيسانكار الذات ب أؤمنكار الذات. انب أنا أؤمن، نعم
 :في تلك اللحظة المسيح

، َوَتَعاَل اْتَبْعنِّي" َماءِّ ، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز فِّي السَّ  المسيح يفعل ذلك. وقال لكنه لم ".بْع ُكلَّ َما َلَك َوَوز ِّْع َعَلى اْلُفَقَراءِّ
َل أَْعَسَر ُدُخوَل َذوِّي اأَلْمَوالِّ إَِّلى َمَلُكوتِّ هللاِّ! أَلنَّ ُدُخوَل َجَمل مِّْن َثْقبِّ إِّْبَرٍة َأْيَسُر مِّْن َأْن َيْدخُ َما ": لتالميذه

يُع َأْن َيْخُلَص؟": وقالوا، جداالتالميذ  تعجب عندها "َغنِّيٌّ إَِّلى َمَلُكوتِّ هللاِّ! ْنَد ": المسيحوقال  "َفَمن َيْسَتطِّ عِّ
ْنَد هللاِّ، أَلنَّ ُكلَّ َشْيٍء )أن يكون لهم القلب الذي أدعو إليه من أنفسهم(  َغْيُر ُمْسَتَطاعٍ النَّاسِّ  ، َولكِّْن َلْيَس عِّ

ْنَد هللاِّ  . حقا لقد ضحينا ماذا عنا نحن؟ ".َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتبِّْعَناكَ " قفز بطرس" ثم .ُمْسَتَطاٌع عِّ
َلْيَس َأَحٌد َتَرَك َبْيًتا َأْو إِّْخَوًة َأْو َأَخَواٍت ]يا بطرس[ وقال " -اعرف نبرة صوته نت أتمنى لو ك -أجاب المسيح و 

، يلِّ ْنجِّ ْعٍف اآلَن فِّي هَذا  َأْو َأًبا َأْو ُأمًّا َأوِّ اْمَرأًَة َأْو َأْواَلًدا َأْو ُحُقواًل، أَلْجلِّي َوأَلْجلِّ اإلِّ َئَة ضِّ ، إِّالَّ َوَيْأُخُذ مِّ َمانِّ الزَّ
َهاَداٍت، َوفِّي يََّة. ُبُيوًتا َوإِّْخَوًة َوَأَخَواٍت َوُأمََّهاٍت َوَأْواَلًدا َوُحُقواًل، َمَع اْضطِّ ْهرِّ اآلتِّي اْلَحَياَة اأَلَبدِّ  كال يمكن "الدَّ

" )انظر ألجليرأسك  ُتفرمنفسك عندما ال تشفق على لك ألف مرة. بدون أن ُيعوض التضحية بأي شيء 
 (.31-17 :10 مرقس

، في هللا شبعي الكاملشأنه الوقوف في طريق من  شيءكل ما ل بانكار ذاتي بانكار الذات. وأؤمن أؤمننعم 
هؤالء  -تايلور هدسون  أعتقد أن ديفيد ليفينغستون وبانكار الذات. الكتاب المقدس  وهكذا أفهم ما يقصده

وبعد أن فقدوا زوجاتهم والصحة ، نهاية حياتهم إلى بعد أن وصلوا، على حق تماما كانوا -المرسلين العظماء 
أي  "لم أقدم، مكان آخركل والناس في ، لطلبة جامعة كامبريدج قالوه، وكل شيء ما عدا شيء واحد

 وضع يقصدوه وأنتم تعلمون ما يقصدوه. وأعتقد أن جيم إليوت الذيعرف ما نا أ ". هذا صحيح! أتضحية
عليه  ما ال يستطيع الحفاظ يقدم من اأحمقإنه ليس "، حياته عندما كان شابا كان على حق تماما في القول

 سقط.  2ه". هذا ما أؤمن به عن انكار الذات. لذك فاالعتراض رقم ما ال يستطيع أن يخسر  لربح

 العواطف؟ تركز بشكل كبير علىال أ. 3

؟ كالحلوى على الكعكة، اختيارية ،إضافةالعواطف أليست رادة؟ ؟ التزام اإلاقرار أساسا المسيحية أليست 
 كتابية من األهمية.ة غير مكان إلىرفع العواطف ت، أعتقد كما ،بايبريا ، الحديث عن المسيحية تك فيطريق
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 :ورأيت ما يلي -ساعد على قراءة الكتاب المقدس عندما تكون في مناقشة ذلك ي –قرأت الكتاب المقدس  ثم

 ."اِّْفَرُحوا فِّي الرَّب ِّ " 4 :4فيلبي : الفرحبشعر مرنا أن ننحن أُ • 

 ."اْرَتجِّي هللاَ " 5 :42مزمور : مرنا أن نشعر بالرجاءنحن أُ • 

 ."َخاُفوا مَِّن الَّذِّي َبْعَدَما َيْقُتُل، َلُه ُسْلَطاٌن َأْن ُيْلقَِّي فِّي َجَهنَّمَ " 5 :12لوقا : الخوفبشعر مرنا أن ننحن أُ • 
 ."ْلَيْملِّْك فِّي ُقُلوبُِّكْم َساَلُم هللاِّ " 15: 3كولوسي : السالمبشعر مرنا أن ننحن أُ • 

لِّيَن فِّي االْجتَِّهادِّ، َحار ِّيَن " 11 :12رومية : حماسالشعر بمرنا أن ننحن أُ •  )حرفيا 'كن متوهجا'( َغْيَر ُمَتَكاسِّ
وحِّ  لِّيَن فِّي االْجتَِّهادِّ "! وصيةنها إ. حلوى وهذا ليس ، ." هذا ليس أمر اختياري فِّي الرُّ  ."َغْيَر ُمَتَكاسِّ

يجب ، يجب أن تبكيليس لديك خيار.  ."ُبَكاًء َمَع اْلَباكِّينَ " 15 :12رومية : شعر بالحزن مرنا أن ننحن أُ • 
 مع الباكين. بالبكاء أن تشعر

ي" 2 :2بطرس  1: رغبةالشعر بمرنا أن ننحن أُ •   هذا ليس ."َم اْلغِّش ِّ لَِّكْي َتْنُموا بِّهِّ اْشَتُهوا اللََّبَن اْلَعْقلِّيَّ اْلَعدِّ
فكيف يمكنني أن أطيع هذا؟ ال يمكن ، بشكل كافرغبة ال ُأديرال يمكنني أن  ،"حسنا: خيارا. ال يمكنك القول

التزامات. فهي ال تزال ، اإلرادة. البهذه المشاعر  التحكم فيال يمكنك أنت ، ! نعمخطأ". حقا وصيةكون أن ت
 الليلة الماضية. هاسمعنا عن اليائسة التيا هنا تكمن حالتن

من خالل قوة اإلرادة ، القيام به في هذه اللحظة مال يمكنك، اآلن وهأن تفعل ون أمر م كمنم ألكه أقول كل شيء
بلغ من قبل هللا أن ت يائس أليس هو أمر؟ ألست يائساالقيام بذلك بمعجزة. فقط أو قرار أو التزام. يمكنك 

 نحن فاسدون . صواب ستفعل ذلكعلى قلبك  ه؟ إن كانيجب أن تفعل ما ال تستطيع أن تفعل أنك القدير
يعني الغفران  أنقول ." ال يمكنك فقط أن تُكوُنوا ُلَطَفاَء َبْعُضُكْم َنْحَو َبْعٍض، َشُفوقِّينَ ": بالشفقةشعر مرنا أن نأُ و 

 ر به.يجب أن تشع"أنا آسف". : القول

 وقد حصل على هدية من الجدة... وهيصباح عيد الميالد  خذ طفالالمتنان. مرنا أن نشعر بانحن أُ • 
فكيف الحال مع جوارب ، واربمطلقا يريد أن يحصل على جطفل ال يوجد القرف! ياال سوداء! جوارب 

 على الجوارب". هذا ليس ما"شكرا : يقول الطفلقول شكرا لجدتك". ثم ": قولم تلعيد الميالد. ث، سوداء
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شعر لطفل القيام بذلك عن طريق قوة اإلرادة. ولكنه ال يستطيع أن يالكتاب المقدس. يمكن ليتحدث عنه 
هللا من خالل قوة اإلرادة الخاص  إلىاالمتنان بأن تشعر  كال يمكنكذلك قوة اإلرادة. بباالمتنان لهذه الجوارب 

يٍن َعَلى " 20 :5فسس للوصية في أوفقا بك  ما لم يعمل نحن عاجزين ، إذن، ." حسناْيءٍ شَ ُكل ِّ َشاكِّرِّيَن ُكلَّ حِّ
 .القديرهللا 

يفعل الكتاب  مشاعر واألحاسيس والعواطف أعلى ممابال ارتقي. ال أعتقد أنني ؟ أنا ال اقبله3اعتراض رقم 
أن نا يمكنحيث ، وقوة اإلرادةالتزام ذو القرار المحمل ب، التدين األمريكيمن  استعيدهانني المقدس. اعتقد أ

 خارج سيطرتنا. ألنها ذلك التدين الذي قد تخلى عنها، بأنفسنا وبقوتنا فعل ذلكن

 . ماذا عن الرؤية النبيلة لخدمة هللا؟4

يا بايبر. إنها ، الحديث عن المسيحية تك فيخدمة في طريقبدو كال ي هللا؟ فإنه الواجب أن نخدمأليس من 
 .صعبةكون التحدي لتنفيذ مشيئة هللا عندما تمستوى  إلىترتفع التي و ، ةمطيعال -مثل الخدمة بدو فقط ال ت

الخدمة". جميع االستعارات بعض النصوص التي تشكل استعارة  "دعونا ننظر إلى، لردااآلن  ولهذا قد تعلمت
، ركزت عليها لو فيها عناصر التيو ، اأو صديق، أو ابنة اخادما أو ابنك تسواء كان، اهللب عالقتك عن

ف وما هو حقيقي . اآلن ما هو زائستكون صحيحة لو ركزت عليهاعناصر التي وفيها أيضا ئة. ستكون خاط
 ؟الخدمة في التشبيه عن

 :17نصوص مثل أعمال هذ تخدم  ماجدف عندعلى الفصل بين االثنين بحيث ال ت النصوص التي تساعدك
يَع َحَياًة َوَنْفًسا َوُكلَّ َشْيءٍ اَل ُيْخَدُم بَِّأَيادِّي النَّاسِّ َكَأنَُّه ُمْحَتاٌج إِّ ]هللا[ " 25 ي اْلَجمِّ ال هللا  ."َلى َشْيٍء، إِّْذ ُهَو ُيْعطِّ

 نصا مثل مرقسذ هو ال ُيخدم. أو خ. دمتكلخُيخدم وكأنه في حاجة لك أو . كن حذرا. ال يا شباب، خدميُ 
َم " 45 :10 ْنَسانِّ َأْيًضا َلْم َيْأتِّ لُِّيْخَدَم َبْل لَِّيْخدِّ خدم. احترس! ليُ  لم يأت ".َولَِّيْبذَِّل َنْفَسُه فِّْدَيًة َعْن َكثِّيرِّينَ اْبَن اإلِّ

دعا أليس كذلك. ، األمر يدعو للحيرةقصده!  أن تخدمه في حين أن تتعدى علىكنت تتعهد  احترس! إن
 يقول أن هللا 45 :10 ومرقس 25 :17تقريبا. وهنا في أعمال الرسل  نفسه خادما للرب في كل رسالة بولس

. اونوع من الخدمة جيد يراخدم. يجب أن يكون هناك نوع من الخدمة شر لم يأت ليُ  اإلنسانابن  وأن، خدميُ  ال
 جيدة؟الخدمة الما هي 
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َد هللُا فِّي ُكل ِّ " 11 :4 بطرس 1الخدمة الجيدة هي  ُم َأَحٌد َفَكَأنَُّه مِّْن ُقوٍَّة َيْمَنُحَها هللُا، لَِّكْي َيَتَمجَّ  َوإِّْن َكاَن َيْخدِّ
، كتابة األوراقو ، وسيلة للعبادة يجب أن تجد كما لو كان يحتاج شيئا. اإلنسان ىيدبأخدم يُ ال  ." هللاَشْيءٍ 

دائما ما بحيث تظل طريقة ب، عظةوالوعظ ب، حفاضةالوتغيير ، المحاضرات وقيادة السيارة إلىاالستماع و 
 :17أعمال  كل مرة نتعدى فيها على الفرح.والمتلقي يحصل على ، المتلقي. ألن المعطي يحصل على المجد

 جدف.نحن ن -" َأنَُّه ُمْحَتاٌج إَِّلى َشْيءٍ كَ ]كما لو كان مستقبال[  َواَل ُيْخَدُم بَِّأَيادِّي النَّاسِّ " - 25

اَل َيْقدُِّر ": عن الخدمة حيث يقول 24 :6 من متى ،هذا المؤتمرطاقم قيادة  ، إلىمسيا أتوضيحقدمت مثاال 
َد َوَيْحَتقَِّر اآلَأَحٌد َأنْ  َد َوُيحِّبَّ اآلَخَر، َأْو ُياَلزَِّم اْلَواحِّ َض اْلَواحِّ ، أَلنَُّه إِّمَّا َأْن ُيْبغِّ َم َسي َِّدْينِّ ُروَن   َيْخدِّ َخَر. اَل َتْقدِّ

ُموا هللَا َواْلَمالَ  ال عن طريق ال تخدم المعن الخدمة. كيف تخدم المال؟ أنت لذا نحن هنا نتحدث  ."َأْن َتْخدِّ
، كجهدك و وقتبكل طاقتك و ، حياتك بال هوادة تركيزعن طريق أنت تخدم المال . لبية احتياجات المالت

وكيفية ، وكيفية العثور على أفضل صفقة، ناجحكيفية جعل االستثمار  حوللالستفادة من المال. عقلك يدور 
ألن المال ، كيفية االستفادة من المال متهالكون فيونحن ، يرتفع االستثمار لكي االنخفاضستثمار حيث اال

 مصدر الخاص بك.هو ال

تركز : الطريقة نفسبهللا؟ بالضبط  إذن تخدمفكيف ، المالبها كان هذا صحيحا عن الطريقة التي تخدم  إذا
، فسك تحت شالل نعمة هللا المتواصلطاقة والجهد والوقت واإلبداع لوضع نوتكرس ال، حياتك وتخطط، نفسك

تظل ؛ ويظل هو الذي يقدم الخير، المستفيد تظل أنت. الفارغالمتلقي  هو المصدر وتظل أنتيظل بحيث 
وعندها ال تقوم بانعكاس االدورا مجدفا المياه.  ويظل هو، تظل أنت عطشان، الخبز ويظل هو، جائعا أنت

الطرف المتلقي عندما أنا على التي يمنحها هللا. فقوة بحيث تكون بال للخدمةن نجد طريقة على هللا. علينا أ
واآلن أنا هللا. وهناك العديد من ، ولي نعمته وأنا أصبح، هللا في موقف المستفيد وإال  أضع. أقوم بالخدمة

 .سقط 4لذا فاالعتراض في العالم. هكذا الديانات 
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 ؟تجعل فقط من نفسك المركزال أ. 5

واجب باعتباره شيئا آخر غير ما كنا ال"أنت تتحدث عن مالحقة الفرح والسرور الخاص بك. أنت تتحدث عن 
فقط  كتابيةلغة بالعب تتتناور و أنك وكقول أننا يجب أن نكون حذرين بشأن الخدمة. يبدو لي وت، دائما هنعرف

 كذلك؟ أليس، هذا يكون من أكثر االنتقادات تدميرا". في المركزجعل نفسك تل

، أمور كثيرة. كنا معا خالل ديسمبر. أحب نويل جدا 21اعتبارا من ، عاما 28لقد تزوجت منذ : هنا جوابي
خالل بعض سنوات المراهقة يمرون جيدة حقا. شاهدنا أطفالنا في سن المراهقة وأوقات حقا  ةصعبأوقات 

 21تي الصغيرة. لنفترض أن يوم عندما أفكر في أبنائي وابنجدا الصعبة بشكل ال يصدق. أبكي بسهولة 
 إلىنويل تأتي جرس الباب.  يترناء وراء ظهري ثم حمر  28منزلي بورود طول ساقها  إلىديسمبر عدت 

ة يا سعيدذكرى قول "ثم اسحب الورود وأ، استخدامي لرنين جرس الباب بشأنالحيرة  تنظر بنوع من، الباب
 نه واجبي"."إ، ؟" وأنا أقولقمت بذلك جميلة! لماذا إنها، "جوني: تقولنويل". ف

 

 

 

 .نسترجع األمرجواب خاطئ. دعونا 

 ]دينغ دونغ[

 !"يا نويل سعيدةذكرى  " -

 ؟"فعلت ذلك جميلة لماذا إنها، "جوني -

ألنني ، المالبس ي ر ي تغيلماذا ال تذهب، في الواقع .شتري لك الورودال شيء يجعلني أكثر سعادة من أن ا" -
أقوم به الليلة ألنه ليس هناك شيء أود أن ، بشيء خاص هذه الليلة للقيامرتبت لجليسة األطفال وسنذهب 

 ".سوى أن أقضيها معك
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 جواب صحيح.

فيه هو ما  تفكرفي حياتي! كل ما  أكثر إنسان مسيحي سعيد وأناني قابلته"أنت هي قول لماذا؟ لماذا ال ت
 ؟ هل فهمت؟ةصحيحإجابة فرحة والإجابة خاطئة الواجب لماذا  يجعلك سعيدا!" ماذا يجري هنا؟

أكثر تمجد فزوجتي . أسبح هللايس و بولسمينيا إلىأن أعود  وعندها يمكنني، إن فهمت هذا فقد فهمت األمر
، حيث ال اسعى وراء سروري فيها، عالقة الخدمة إلى. إذا حاولت تغيير عالقتنا أكون راضيا فيهاعندما  في

"لماذا أنت هنا؟ لماذا : األب ويقولينظر لك السماء و  إلى تصل ماهللا. عند وهكذا... االستخفاف بهاسيتم 
فضل بل من األ". ألنني مسيحي، أتي"لقد كان من واجبي أن  قولمن األفضل أال ت؟" ألجليحياتك  تضعو 

 ما يدول حولهي!" وهذا نفس شوق ؟ انت أريد أن التجئأريد أن أذهب؟ لمن آخر في أي مكان أخر "أن تقول 
إنها شهوة  :8: 26جيل من إشعياء  268عظيمين يأتون معا في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر هو حول أمرين 

ْكرِّ  هإَِّلى اْسمِّ إلى هللا  في  انشيئين ال يتزعزع هذين. شهواتهن يكون راضيا في كل قلبي أ وشهوة هَوإَِّلى ذِّ
هللا واسمه وذكره يكونوا متمجدين جدا في عندما ألن ، أنهم واحدهي  الكون. وما آمل أن تكونوا قد رأيتوه

 .راضيا فيهأنا أكون 


