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 والفرح: للقداسة والرجاء األلم إلى مدعو

 8-1 :5رومية 

ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا َساَلٌم َمَع هللِا ِبَربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، 1 الَِّذي ِبِه َأْيًضا َقْد َصاَر َلَنا الدُُّخوُل ِباإِليَماِن، 2َفِإْذ َقْد َتَبرَّ
َوَلْيَس ذِلَك َفَقْط، َبْل َنْفَتِخُر َأْيًضا ِفي 3ِإَلى هِذِه النِ ْعَمِة الَِّتي َنْحُن ِفيَها ُمِقيُموَن، َوَنْفَتِخُر َعَلى َرَجاِء َمْجِد هللِا. 

يَق ُينْ  يَقاِت، َعاِلِميَن َأنَّ الضِ  ْبُر َتْزِكَيًة، َوالتَّْزِكَيُة َرَجاًء، 4ِشُئ َصْبًرا، الضِ  َوالرََّجاُء اَل ُيْخِزي، أَلنَّ َمَحبََّة هللاِ 5َوالصَّ
وِح اْلُقُدِس اْلُمْعَطى َلَنا.  اْلُمَعيَِّن أَلنَّ اْلَمِسيَح، ِإْذ ُكنَّا َبْعُد ُضَعَفاَء، َماَت ِفي اْلَوْقِت 6َقِد اْنَسَكَبْت ِفي ُقُلوِبَنا ِبالرُّ

اِر.  اِلِح َيْجُسُر َأَحٌد َأْيًضا َأْن َيُموَت. 7أَلْجِل اْلُفجَّ . ُربََّما أَلْجِل الصَّ َولِكنَّ هللَا 8َفِإنَُّه ِباْلَجْهِد َيُموُت َأَحٌد أَلْجِل َبار 
 .َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَُّه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِلَنا

 من أجل المسيح. أحد األسباب التي أن تتألمعلى االستعداد  أن أساعدكربعة المقبلة أتمنى في األسابيع األ
 الكتاب المقدس يقول إنه يجب عليناهو أن  من أجل المسيح لكي نتألمأعتقد أننا يجب أن نستعد  ألجلها

 .ذلك يقول إنه يجب عليناالمعاصر هو ألن الوضع  ذلك، وسبب أخر

 لآللم: االستعداد

كل عام  ينشر، ة في العالممسيحي  للموسوعة أكسفورد  قام بتحريرالذين  في اإلرسالياتالباحث ، ديفيد باريت
هو األمور كما عليها لما يمكن أن تكون  تصوراتة في جميع أنحاء العالم مع لحركة المسيحي  لوضع ا تحديثا

 شهيد 270000 كان هناك حوالي 1980نه في عام أ . في تحديث هذا العام ذكر2000الحال في عام 
. هذا العام سيكون هناك على األ  البشرهؤالء  .500000ر يقد  هو  2000في عام و  308000رجح مسيحي 

 .مسيحيون أكثر أو أقل ألنهم بشكل مباشر يموتون 

ا على أيدي جوع ون موتيعمدا و الذي يتم عزلهم عشرات اآلالف من المسيحيين يوجد وفي الصومال اليوم 
انفجاري  على نحو خطير.  هو في نيجيريا ينوالمسيحي ينمسلمالالفصائل المتناحرة. التوتر بين السكان 

 في خطر دائم من المضايقات والسجن. ون عيشدان أخرى كثيرة يماليين من المسيحيين في الصين وبل
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بشكل متزايد  يعادون ، وسائل اإلعالمة وقادة وخصوصا النخب الفكري  ، عموما في أرضنا المجتمع العلماني  
خدمة ل في الدستور قد تم تحريفهالتعديل األول  نؤمن بها. لبر والخير التينيسة اإلنجيلي ة والرؤية الكتابي ة لالك
القول بأن ب أن بعض القضاة يجادلون  أمر ال ُيصدق في المستقبلأنه لن يكون حتى  لعلمانيينخصوم اال

لدين من غير دستوري ة لإقامة يتيح ة مباني الكنائس المسيحي  العام لوالصرف الصحي  لمياه والكهرباءا توفير
 خالل الموارد الحكومية واللوائح.

عتداء الممتلكات العامة ال ببساطة فين المؤيدة للحياة الذين يصلو  ، ةسلمي  المظاهرات ال تتعرضيمكن أن 
أية حماية من  ال يتلق ون و ، نيويورك، ي بوفالوكما هو الحال ف، عنيف من جانب المدافعين عن اإلجهاض

 بارتكاب جريمة. ذلك يتم اتهامهمبدال من  وإنماالشرطة 

في العقود السابقة من شأنها أن  بطريقة مشهورينفنانين ُيجدف عليه بواسطة ة و احتقار اسم يسوع عالني  يتم 
 .االموافقة عليها أو تجاوزهتتم اليوم ولكن ، العامةفي أعين  ُمستحقين للتوبيختجعل منهم 

 اإلرسالّية العظمى:تكلفة 

وإتمام اإلرسالي ة في السنوات القادمة.  ا سيكون له تكلفة أكبرمسيحي   ما يشير إليه كل هذا هو أنه كونك
قال منذ ألف وتسع مائة سنة مضت دائما.  ويحدث، كما حدث بالفعل، البعض منا حياته العظمى سيكلف

(. Apologeticus ،50؛ دماء المسيحيين هي البذور" )اسنحقنا بكمتضاعف كلما مسيحيين[ ن"نحن ]ال: ترتليان
، آلخرينوليس دماء ا، دمائها الخاصةسفك بقد تأسست كنيسة المسيح " :سنة قال القديس جيروم 200وبعد 

ه. لقد جعلهاوليس ، الغضب وبتحم ل  .(82" )رسالة واالستشهاد قد تو جها؛ تنمواالضطهاد  صد 

قصد أن  أنهكما لو  لإلرسالي ات،منظور هللا  حتى أننا تقريبا قد فقدنانتحدث كثيرا عن البلدان المغلقة اليوم 
ون أن االضطهاد والسجن والموت هي نتائج مغلقة ألولئك الذين يفترض تكون دائما سهلة وآمنة. ال توجد دول

ِحيَنِئٍذ ُيَسلِ ُموَنُكْم ِإَلى ِضيق َوَيْقُتُلوَنُكْم، محتملة. "المسيح بوضوح أنها نتائج نجيل. وقال محتملة لنشر اإل
" ِإْن َكاُنوا َقِد اْضَطَهُدوِني َسَيْضَطِهُدوَنُكمْ (. "9 :24" )متى َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضيَن ِمْن َجِميِع اأُلَمِم أَلْجِل اْسِمي.

 (.20 :15)يوحنا 

 .التي خطط لهافإننا لن نفرح في انتصارات النعمة ، نتشار اإلنجيللآللم واحتى نستعيد منظور هللا 
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، . في قرية ميانغوهكذا كون دائماوسوف ت، جتماعية دائما مكلفةكانت الطاعة في اإلرساليات والعدالة االقد 
 بهامقبرة صغيرة  الكنيسة يوجدوكنيسة صغيرة تسمى كنيسة كيرك. خلف  SIMهناك بيت الضيافة ، نيجيرياب

سبتمبر  1: ثيل أرنولد"إ: حجاراألمكتوب على . أبناء المرسلينجثث  في ثالثة وثالثون منها يوجد. ار قب 56
 -1952مايو  6ويتمور: "ايلين لويز  ."1952-1946: سوانسون  جي" "باربرا .1928سبتمبر  2 - 1928

 األخيرة. أخبر د من األسر في السنواتنيجيريا للعديإلى نجيل اإلكانت هذه هي تكلفة أخذ  ."1955يوليو  3
ن "الطريقة بجملة قوية بشكل هائل. قال أ أنهاهاو ، بشأن زيارة هذه المقبرة الصغيرةتشارلز وايت قصته 

 اإلرسالية."دفن ابنه في حقل أيضا فهم مقبرة ميانغو هو أن نتذكر أن هللا من خاللها الوحيدة التي يمكننا 

المدعو "كل العالم." لكن هل  الخطيرحقل نفس ال إلى بعهأن تتالكنيسة دعا ، من بين األموات أقامهعندما و 
 ؟نحن على استعداد أن نتبعه

 ؟12: 3تيموثاوس  2ماذا تفعل مع 

مع عشرات من ، المجرب، قصة الجلوس في بودابستدرو األخ أنأخبر ، هوالندب، قبل عامين في إرميلو
وهو قس من ، ن كان يسير مع صديق قديموحي س.يعلمهم الكتاب المقد   حيث كانالقساوسة في تلك المدينة 

د حان أن الوقت ق األخ أندرو أنه توقف عن التدريس وعرفمؤخرا من السجن. قال  فرج عنهأُ  قدرومانيا 
 لالستماع.

" ."الأجاب قساوسة في السجن في هولندا؟" هل هناك أي ، ندرويا أ" القس الروماني  قال بعد وقفة طويلة 
 التي يهبها هللا لنا."الفرص  كلال نستفيد من  اننألوقال "أعتقد ، فكر األخ أندرو للحظة "لماذا ال؟"سأل القس 

األخ أندرو كتابه فتح ؟" 12: 3تيموثاوس  2ماذا تفعل مع ، أندرويا ثم جاء السؤال األكثر صعوبة. "
وا ِبالتَّْقَوى ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َجِميُع الَِّذيَن ُيِريُدوَن َأْن َيِعيشُ " بصوت عال النص وقرأه  إلى واتجه، المقدس

هذه نفعل شيئا مع ال  فإننا، غفر ليأرجو أن ت، األخأيها ": الكتاب المقدس ببطء وقال أغلق ."ُيْضَطَهُدونَ 
 ."اآلية

 إلىالقانون  وحفظمؤذي ة الغير الطبقة المتوسطة يات أخالقلمجموعة من مفهوم التقوى أننا قد قل صنا  أخشى
من أجل  أن يتألم غير مستعد غير مفهومة لنا. أعتقد أن العديد منا 12 :3تيموثاوس  2 أن أصبحت
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مع ما يقوله الكتاب  في التعاملأسابيع بأني مدعو أن أقضي أربعة اإلنجيل. وهذا هو السبب في أنني أشعر 
 اليوم. إليههللا ما يدعونا و  األمر المقدس عن هذا

 لآللم: كتابّية أهدافأربعة 

ألنه من الواضح  األلممقاصد . ويمكن أن نتحدث عن لآللمربعة األهداف األمن  ةكل رسالة واحدسوف تقدم 
َفِإًذا، "، ، ومن أجل اإلنجيل. على سبيل المثالنتألم من أجل البرفي بعض األحيان هو أننا أن قصد هللا 

، 19 :4بطرس  1" )ِفي َعَمِل اْلَخْيِر. ِدُعوا َأْنُفَسُهْم، َكَما ِلَخاِلق َأِميٍن،الَِّذيَن َيَتَألَُّموَن ِبَحَسِب َمِشيَئِة هللِا، َفْلَيْسَتوْ 
 (.11-4 :12؛ عبرانيين 17 :3قارن 

 :هياالعتبار في  التي وضعتها لآللماألهداف األربعة 

 ،(8-1 :5)رومية  رجائناو  ينق ي قداستنا األلمألن ، األخالقي الهدف. 1

 (14-7 :3عالقتنا مع المسيح أكثر عمقا وحالوة )فيلبي تصبح  األلمفي ألن ، ةالحميمي   هدف. 2

نا )كولوسي حين نكثر من قيمته من خالل واقعالمسيح  شدائدألن هللا يدعونا إلكمال ، هدف اإلرساليات. 3
1: 24) 

 (.18-16 :4كورنثوس  2) أبدي امجد لنا ثقل  ألن هذه الضيقة الخفيفة والوقتي ة تنشئ، المجد وهدف. 4

 لآللم:( الهدف األخالقي )الروحيّ 

البر بسبب  من أجلنجيل و ألجل اإل لنا باأللمهللا يأمر . لآللم)أو الروحي(  نركز على الهدف األخالقياليوم 
 علينا. ة التي لهوالروحي   األخالقي ة النتائج

 :هللامجد  االفتخار في رجاء

بالمسيح و  إليمانبا تبررنا ناأن أظهر ما. بعد4-3 :5رومية : هذه النقطةل العظيمةأحد النصوص  نقرأدعونا 
َنْفَتِخُر َعَلى َرَجاِء َمْجِد مسيحيون "ال أن 2يقول في اآلية ، وأننا نقيم في النعمةالنعمة إلى  صار لنا الدخول
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مجد رجاء في مجد هللا.  ونتشاركنرى س ناأن بشعفالسبب الرئيسي للفرح في الحياة المسيحية هو التوقع  ."هللاِ 
 .بهجتناهللا هو قلب 

أننا سوف  4و 3أن يمضي قدما ويقول في اآليات سق تماما في ن فيكون بولس، اآلن إذا كان ذلك صحيحا
مجد هللا في نهاية اآلية  برجاءنبدأ : خط التفكير هناهو . هذا األمور التي تزيد من رجائناأيضا في  نفتخر

 .الرجاء ينشئ سنفتخر فيما، افتخرنا في الرجاء أننا إن: . الفكرة هي4نهاية اآلية  في بالرجاء ننتهيثم ، 2

 الرجاء: ينشئماذا 

َبْل َنْفَتِخُر َأْيًضا  ]ليس فقط نفتخر في رجاء مجد هللا[، َوَلْيَس ذِلَك َفَقطْ . "يجلب الرجاءما  4و 3تصف اآليات 
يَق ُينْ  يَقاِت، َعاِلِميَن َأنَّ الضِ  ْبُر ِفي الضِ  ]ُتنشئ[ َوالتَّْزِكَيُة  [،باالستحسان]شعور  َتْزِكَيةً ]ُينشئ[ ِشُئ َصْبًرا، َوالصَّ

 ".َرَجاءً 

إننا عناء )المشقة أو الأو البؤس أو  األلمنحب ألننا الذي يجعلنا نفتخر في الضيقات هو ليس السبب فلذلك 
يأتي الذي  للرجاءأقوى وأقوى  اشعور  أي، ما نحبه تنشئ ولكن ألن الضيقات، مستألمون(ماسوشيون أي  لسنا

 .بالتزكيةوالشعور  المثابرة بصبر من خالل اختبار

 :شعبه آالمفي  هلل قصد

هذا القصد غالبا ما يكون مختلف شعبه. و  آالمفي  قصداوبالتالي فإن الدرس الرئيسي هنا هو أن هللا لديه 
التي لم تصل المدن  الكرازة لغير المتزوجين فييكون  عن هدف الخدمة التي يقومون بها. فهدف الخدمة ربما

هو  قصد هللاربما يكون . ولكن أو المسلمين األتراك، متخصصين في الضواحيلأو ل، إليها رسالة اإلنجيل
ام والمبشرين من خالل وضعهم في السجن.  إنشاء المزيد من الرجاء هللا دائما يفعل أكثر من ذلك في الخد 

 يكون كافيا.سولكن ذلك ، سابيع المقبلة()كما سنرى في اال

 يحسبأن  بولسعلى كان . مرارا وتكرارا كما نحن الخدمةكفاءة وراء إنتاجية و هللا  قد ال يسعى، وبعبارة أخرى 
. كيف يمكن هلل أن يكون التي تفشلخطط الالسفن و  انكسارو  وضرباته هسجنالغريب هلل في عمل ال حساب

 ت اإلجابةليسهي هذا النص )و مرارا وتكرارا؟ إجابة  بهذا الشكل تتعطل يته أنيسمح إلرسال بحيثال غير فع  
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. وهللا المفقودين إلىوقداسة شعبه في عملية الوصول  ملتزم أن يزيد من رجاءهللا : كما يليهي ( ةالوحيد
 أفضل طريقة.ب يحققموحده يعلم كيفية الموازنة بين هذين األمرين و 

 للضيقات: نتائجثالثة 

 .4و 3محددة مذكورة في اآليات  نتائجأكثر تحديدا. هناك ثالثة  بشكل الضيقات نتائج إلىاآلن دعونا ننظر 

 الصبر:. 1

على مستوى العالم. بالنسبة هذا صحيحا  أن بولسال يقصد . التحمل بمثابرة صبرا، أو ات تنشئقالضي، أوال
واقع تياء والتذمر. ولكن هذا ليس هو الب واالسلكراهية والمرارة والغضالضيقات العنان ل تطلق، كثيرينل

طول ألن ثمر الروح هو ، بصبرالتحمل  النتيجة هيالجاري في أولئك الذين لديهم روح المسيح. بالنسبة لهم 
 .األناة

 نختبرال نحن ، في سبيل المسيح وبرهالضيق وخاصة ، في حياتناالضيق أتي إلى أن يهنا هي أنه  الفكرة
كنا إذا أو إدراك ما ال نعرف حقا طعم نحن ، عصيبةوقات إلى أن تصبح األلمسيح. كريسنا لمدى وعمق ت

 .17-16 :4في مرقس  الزارعمثل الذي وصفه المسيح في نوع ال مسيحيين فاترين، ذلك

َمُعوَن اْلَكِلَمَة َيْقَبُلوَنَها ِلْلَوْقِت ِبَفَرٍح، َولِكْن الَِّذيَن ِحيَنَما َيسْ : َوهؤاَُلِء َكذِلَك ُهُم الَِّذيَن ُزِرُعوا َعَلى اأَلَماِكِن اْلُمْحِجَرةِ 
َفَبْعَد ذِلَك ِإَذا َحَدَث ِضيٌق َأِو اْضِطَهاٌد ِمْن َأْجِل اْلَكِلَمِة، َفِلْلَوْقِت  َلْيَس َلُهْم َأْصٌل ِفي َذَواِتِهْم، َبْل ُهْم ِإَلى ِحيٍن.

 َيْعُثُروَن.  

حتى ، تحمل بصبر ومثابرة في شعب هللا تنشئ اهو أنه للضيقات ج العظيمةالنتائحد أن أ بولسيقول  لذلك
 يتمكنوا من رؤية أمانة هللا في حياتهم ويعرفون أنهم حقا له.

 تذكية:. 2

ْبرُ ]هذا[  وَ (. "4 في )آية ةالمذكور  ةالثاني النتيجة هذه فكرة حرفيا تعني  dokimenالكلمة ". َتْزِكَيةً  ]ينشئ[ الصَّ
 ".اإلثبات" أو "اإلقرار." يمكن أن نقول "الفحص والبرهان اختبار"
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فستخرج ، تنقلب عليه تكريسك للمسيح ولمفي ، عندما تأتي الضيقات، صبرت إذاف. هذا ليس من الصعب فهم
قد انحنت ولكنها لم الثقة  فشجرةلست منافقا.  وأنك، قد تبرهنتو ، بشعور أقوى أنك حقيقي  ، من هذه االختار

، ذهب إيمانك في النارضع ". وُ تذكية. اآلن لديهم "قد اجتازوهختبار و في ا ك ووالئكخالصإ تنكسر. وضع
 .مستهلكاوليس ، خرج نقي او 

 ،عندما تكمن طرقك في تجارب النار

 ستكون لمعونتك، الكافية جدا، نعمتي

 .لحرق عصافتك، ولصقل ذهبكفقط صممته  فقد، كيؤذي اللهب لن

 .البرهان ضمان ينشئ فالصبر. والئنا للمسيحذهب  صقلإثبات و : للضيق ةالثاني هذه هي النتيجة

 رجاء:. 3

 إلى" هذا يعيدنا .َرَجاءً ]تنشئ[ َوالتَّْزِكَيُة ": ب4 اآلية البرهان واإلثبات والصقل.منطلق من  ةالثالث تأتي النتيجة
من  وتدور، في وعود هللا في اإلنجيل بالرجاءالحياة المسيحية تبدأ  ."َنْفَتِخُر َعَلى َرَجاِء َمْجِد هللاِ ": 2اآلية 
 أكثر وأكثر. حتى تصل إلى رجاء الضيقخالل 

من خالل االختبار. الناس الذين  واقع أصالتنا ينمو عندما نختبر ألن رجائنا الرجاءمن  امزيد تنشئ التذكية
في رجائهم هم  ون الناس الذين ال يتزعزعثر أكمع المسيح.  بشكل أفضل هم الناس الذين يتألمون يعرفون هللا 

رجاء المجد هم لشغف إخالص و بجدية أكثر و  يبدون . الناس الذين بعمق أكثر أولئك الذين قد تم اختبارهم
 .الضيقاتوسائل الراحة في هذه الحياة من خالل  قد انتزعت منهمأولئك الذين 

 االفتخار في رجاء المجد وفي الضيقات:

هو الهدف ذلك والضيق في هذه السلسلة هو أن هللا لديه هدف في ذلك. و  األلمعن  هنقول لذا فإن أول شيء
والوالء  اإليمانصقل واقع يو  يبرهنو  يختبرخالل ذلك من و ، لشعبه من أجل اسمهتحمال بصبر  ينشئأن 

 .التذكية هذا يعزز ويعم ق ويكث ف رجائناومن خالل شعور ، للمسيح
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دفاع عن ال، للكرازةشبكات ، للرعاية مجموعة صغيرة، في الحضرنيسة )التلمذة كك في الخدمةلدينا أهداف 
بحلول عام مرسل  2000رسال تبشيرية إللدينا رؤية عظيمة ، الشباب واألطفال( وحشد، الذين لم يولدوا بعد

من  . كمها، كل ذلك من أجل المسيح وملكوتهتمويليجب ميزانية ه و دفع ثمنيجب أن نولدينا مبنى ، 2000
هللا لدى لتحقيق هذه األهداف األمين في سعينا ، هذا أنا ال أعرف. ولكن أنا أعلم، سيحققه هللا بسيادتههذا 

أي ، ال يقل أهمية عن األهداف نفسها وهذا الغرض، وكل ضيقألم من كل عقبة وكل إحباط وكل  غرض
 في مجد هللا. ورجائكم، وتذكيتكم، صبركم

 ولذلكحياتك. قلب أي شيء آخر قد يعمله هللا على مستوى التخطيط في حياتنا، هذا يفعله دائما في مستوى 
 التي تأتي. الضيقاتالمجد وأيضا في  رجاءعلى  بولسمع  نفتخردعونا 


