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الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
مقتبس من رسالة من القس لوران دبليو هيلم ،بإذن.

الثبات" يشمل البقاء والمكوث والمعيشة والسكنى والوفرة واالستمرار .قال الرب يسوع":إ ِ ْن َثب َ ُّت ْم
ي َو َثبَتَ َك َ
ون َفي َ ُك ُ
ون َل ُك ْم"(يوحنا  .)7:15قال الرب يسوع":إِ ْن ثَبَتُّ ْم".
ُون مَا ُترِي ُد َ
ال ِمي فِي ُك ْم ت َْط ُلب َ
ف ِ َّ

كان يخاطب الرسل والتالميذ وكل من يسمعونه .أحيانا كان هناك ألف شخص ،وأحيانا ثالثة
ي".
آالف ،وأحيانا خمسة آالف .قال لهم" :إِ ْن ثَبَتُّ ْم فِ َّ

إن كلمة "الثبات"كلمة تستحق التأمل ،أليس كذلك؟ كلمة الثبات تعني البقاء والصمود .كما تعني
البقاء واالستقرار واالستمرار .يأتي الثبات من الروح القدس وكلمة هللا العامل فيك والساكن فيك.
ي َوثَبَتَ َكالَ ِمي فِي ُك ْم".
قال الرب يسوع" :إِ ْن ثَبَتُّ ْم فِ َّ
اآلن ،سر القانون الروحي للثبات هو بالطبع ،الصالة والطاعة ،ألنه بدون الطاعة تكون صلواتنا
غير فعالة .إن لم نطع هللا فإن صلواتنا مجرد كلمات .لكن إن أطعنا وفعلنا حسب قيادته لنا ،فإننا
نتمتع بامتياز الثبات .لذلك فإن دم حياة الثبات هو الطاعة .وبدون طاعة كلمة هللا والصالة ،ليس
لنا ثبات فيه ،ألننا خارج كلمة "الثبات" .لذلك فإننا بالصالة والطاعة نثبت فيه.
صلِيبَهُ
باإلضافة إلى ذلك ،قال الرب يسوعَ ":م ْن أَ َرا َد أَ ْن يَأْتِ َي َو َرائِي فَ ْليُ ْن ِكرْ نَ ْف َسهُ َويَحْ ِملْ َ
َويَ ْتبَ ْعنِي"(مرقس  .)34:8لذلك فإنني أرى في كلمة الثبات أن القانون الروحي يتطلب إنكار
الذات .ينبغي على الذات أن تنكر نفسها لكي تثبت في المسيح؛ وإال فإننا نبقى في حياة الذات.
ولكي نثبت في الحياة الروحية ،ال بد أن نقول "ال" للنفس .ال يمكن أن نفعل ما نريد .ال يمكننا أن
نفعل حسب ترتيبنا وحسب تخطيطنا .كان هذا هو نقطة ضعف اإلنسان منذ السقوط في الجنة،
عندما اتخذ آدم وحواء الخيار الخاطئ ،اختيار أن يناال ما يريدان ،وليس ما يحتاجان إليه .عندما
نثبت فإننا ننال دائما ما نحتاج إليه بما في ذلك قيادتنا لما نفعله بعد ذلك .تعمل قيادة الروح القدس
في القلب الثابت في الرب .يمكن للروح القدس أن يعمل في قلوبنا ويتكلم فيها عندما نكون ثابتين.
من المهم جدا بالنسبة لنا أن ننكر ذواتنا لكي نواصل الثبات في الرب .عندما تكون الذات في
يقين ،فإننا نتوقف عن الثبات في المسيح.
صلِيبَهُ ُك َّل ي َ ْو ٍمَ ،وي َ ْتب َ ْعنِي"(لوقا
ي َو َرائِيَ ،ف ْليُ ْنكِرْ َن ْف َسهُ َويَحْ ِملْ َ
ثم قال":إ ِ ْن َأ َرا َد َأ َح ٌد َأ ْن ي َ ْأت ِ َ
.)23:9الصليب هو أداة الموت التي نصلب ذاتنا عليه .عندما نحمل صليبنا ،نتطهر من هذه
الطبيعة الجسدية ،ومن هذه الطبيعة الشريرة ،ومن هذا الخداع ،ومن هذا الظالم ،ومن حب

الذات .إنه موت مستمر ،ألن بولس قالَ " :أ ُم ُ
وت ُك َّل ي َ ْو ٍم"(كورنثوس األولى .)31:15عندما
نتوقف عن الموت ،فإننا نتوقف عن الثبات في المسيح .ما لم تكن الذات مستعدة ألن تُصلب،
يغيب الثبات .مرة أخرى ،الثبات يشمل الصالة والطاعة .وهو يتطلب إنكار الذات وحمل
الصليب يوميا.
بعد ذلك قال الرب يسوعَ ":وي َ ْتب َ ْعنِي" يعتمد االتباع على الصلب الداخلي وإنكار الذات وطاعة
القيادة األخيرة للروح القدس .ونتبع كلمة هللا ونضع جانبا األحمال والخطايا التي تحطمنا بسهولة.
أمور كثيرة تبعدنا عن الثبات؛ المواقف الجسدية واالستياء الجسدي تخرجنا من الثبات في الرب
يسوع .يتضمن القانون الروحي للتبعية الخضوع واالستسالم واإلصغاء لصوت الحق في الكلمة
والروح القدس .يقودنا هذا إلى المجال الجميل للثبات في الرب يسوع المسيح ابن هللا ،الطريق
والحق والحياة .الثبات هو أن تصلي وتطيع وتنكر ذاتك وتحمل صليبك وتُصلب مع المسيح
وتتطهر من الطبيعة الجسدية ثم تصبح خاضعا له تسلم ذاتك إلرادة هللا وتعمل مشيئة هللا على
األرض كما هي في السماء.
الثبات فيه هو مكان للغنى ،مكان للنور ،مكان للحياة ،مكان للقوة ،مكان للشركة .عندما نثبت
فيه ،تكون لنا شركة مع كل الثابتين فيه .فإن لم نثبت فيه فلن يكون لنا أي شركة .لكن في مجال
ك الَ
كَ ،و َعلَى فَ ْه ِم َ
الثبات ،هناك أعجوبة هذا العمل فينا واستعالنه لنا" .تَ َو َّكلْ َعلَى الرَّبِّ بِ ُك ِّل قَ ْلبِ َ
ك ا ْع ِر ْفهَُ ،وهُ َو يُقَ ِّو ُم ُ
ك" (أمثال  .)6،5:3الثقة في الرب هي جزء كبير
سبُلَ َ
تَ ْعتَ ِم ْد .فِي ُك ِّل طُ ُرقِ َ
من الثبات  -عدم االعتماد على ما نفهمه أو ما نرغب فيه أو ما نريده .في كلمة "الثبات" هناك
تشبه بالطفولة .ليس سوى القلب الطفولي من يواصل هذه الحياة الثابتة الصامدة الباقية في الرب
يسوع المسيح.
إنه منطقة محبة هائلة .ألنه بدون محبة هللا العاملة فينا يصعب الثبات .الحب هو الخيط والحبل
الذي يمسكنا في الثبات .ففي الثبات يتدفق الحب وهو منعش ومستمر .حياة الثبات ليست راكدة
بل متعة ومغامرة .في عالم الثبات ،هناك اتساع بحيث ال يمكنك أن تجد نهايته أو تصل إلى
جوانبه .في متابعتك تجده مستمرا .إن التكليف األعظم في الحياة المسيحية على طريق هللا على
طريق الرب يسوع المسيح على طريق الروح القدس ،الثبات بأمانة .عندما نثبت نكون
متماسكين .يمكن للراعي االعتماد على القلب الثابت .وال يمكنه االعتماد على الشخص المذبذب
الذي يأتي ويذهب .يكون يوما في األعلى ،وفي يوم آخر في األسفل .أحيانا يكون متواجدا وأحيانا
أخرى يغيب.

ُون
ون ُق َّوة .يَرْ َفع َ
يتطلب الثبات الكثير من التضرع وانتظار هللاَ " .و َأ َّما ُم ْنتَ ِظرُو الرَّبِّ َفيُ َج ِّد ُد َ
ون َو َ
ُون َو َ
ُون"(إشعياء  .)31:40في كلمة ثبات،
ال يُ ْعي َ
ُون .ي َ ْم ُش َ
ال ي َ ْت َعب َ
َأجْ ن ِ َحة َكال ُّنسُورِ .يَرْ ُكض َ

ليس هناك اضمحالل .في كلمة الثبات هناك استمرار ،وهناك مثابرة .في الثبات ،نكتشف مكانا
فسيحا للهدوء والسكينة ،والسكون أمام هللا .في كلمة "ثبات" هناك خضوع .هناك إطالق لكل

تحكم من أجل اإلرشاد لكي نقدر بوجوده وقوته على االزدياد" .الَ بِ ْالقُ ْد َر ِة َوالَ بِ ْالقُ َّو ِة ،بَلْ بِرُو ِحي
قَا َل َربُّ ْال ُجنُو ِد"(زكريا  .)6:4ليس بقوة الجسد ،بل بقوة الروح القدس ،بدم الرب يسوع للتطهير
وكلمة هللا الثابتة فينا يمكننا أن نكثر .كل من يثبت ينمو .هل فكرت في الكثرة والنمو؟ في
"الثبات" هناك "كثرة ونمو" .وفي الكلمة الكثرة ،هناك اعتمادية وموثوقية ومساعدة ثمينة حيث
يسكن حضور الروح القدس في النفس اإلنسانية" .هُ َو ا ْل َم ِسي ُح فِي ُك ْم َر َجا ُء ا ْل َمجْ د"(كولوسي
.)27:1

ق َخب َ َرنَاَ ،ولِمَ ِن ا ْس ُت ْعلِن ْ
َت ِذ َرا ُع الرَّبِّ ؟"(إشعياء .)1:53الثبات في كلمة هللا ينتج
ص َّد َ
" َم ْن َ
ان َفهُ َو ال ِّث َق ُة ب ِ َما يُرْ َجى َوا ِإلي َق ُ
اإليمان ،اإليمان المقدس الذي ُسلم مرة للقديسينَ .أ َّما ا ِإليمَ ُ
ان ب ِ ُأ ُمور ٍ
ال ُت َرىَ .فإ ِ َّنهُ فِي ه َذا ُشهِ َد ل ِ ْل ُق َد َما ِء" (عبرانيين َ " .)2،1:11ولكِ ْن ب ِ ُدو ِن إِي َما ٍن َ
َ
ال يُ ْمكِ ُن
ضا ُؤه ُ"(عبرانيين  .)6:11اإليمان في ال داخل وفي الخارج ويحيط بالثبات .علينا أن نقاوم
إِرْ َ
عدم اإليمان والشك باستمرار ،ألنه في كلمة الثبات ال يمكن أن يكون هناك شك أو ارتياب أو
تحليل .ينبغي أن يكون هناك إيمان طفولي؛ إيمان وثقة وتمسك وتشبث ومثابرة.
بهذه الطريقة الرائعة للثبات ،نتمتع باستمرارية اعالن هللا العظيم .يأتي استعالن هللا من
خالل الروح القدس أثناء ثباتنا .قال الرب يسوعَ ":أحْ َم ُد َك َأ ُّيهَا اآلبُ َربُّ ال َّس َما ِء َوا َألرْ ضَِ ،أل َّن َك
َأ ْخ َفيْتَ ه ِذهِ َع ِن ا ْل ُح َك َما ِء َوا ْل ُفه َ َما ِء َو َأ ْع َل ْن َتهَا ل ِ َ
أل ْط َفا ِل"(متى  .)25:11يأتي إعالن هللا للمتشبهين
باألطفال ،للثابتين .يكشف هللا للقلب الثابت ما هو مطلوب .قد يتساءل الناس":كيف أعرف كيف
أستمر؟" إنه يوضح لنا الطريق عندما نثبت فيه .ينبغي أن يكون الثبات دائما ومستمرا .كما ينبغي
أن يكون صادقا ،ألنه في كلمة ثبات هناك إخالص واستقامة؛ هناك عمل جماعي وخضوع،
حيث إننا لدينا إيمان كطفل نؤمن ونبتهج .في رأيك ،ما مقدار التسبيح الذي يشغله في الثبات؟ يكاد
يكون تسبيح هللا وتسبيح الرب يسوع نسمة الثقة .ومن يتوقف عن التسبيح يتوقف عن الوجود
طاع ٍْ .
ال ا ْنق ِ َ
ص ُّلوا ب ِ َ
اش ُكرُوا فِي ُك ِّل َش ْي ٍءَ ،أل َّن
والثبات في المسيح .قال الرسول":ا ْف َرحُوا ُك َّل ِحي ٍنَ .
ع ِم ْن ِجهَت ِ ُك ْم"(تسالونيكي األولى  .)18-16:5وقال في موضع
ي َم ِشي َئ ُة هللا ِ فِي ا ْل َم ِسيح ِ يَسُو َ
ه ِذهِ هِ َ
آخر":ا ِ ْف َرحُوا فِي الرَّبِّ ُك َّل ِحي ٍنَ ،و َأ ُقو ُل َأيْضا :ا ْف َرحُوا" (فيلبي  .)4:4التسبيح جزء كبير من
الوجود والثبات .هو الخلوة واالنفراد مع الرب وتسبيحه وإكرامه وتمجيده وتقديم الشكر
والعرفان له.
في التواجد مع هللا والثبات فيه ال توجد خطيئة .ال توجد في الثيات خطايا الغفلة والتقصير .إنها
تجد مقاومة .في كلمة الثبات هناك قداسة ،ألن هللا يأتي في قداسته إلى القلب الثابت .ويعطي
الروح القدس لمن يطيعه .إن من يطيعونه هم الذين يثبتون فيه بانتظار حقيقي في حضوره
ويتبعون كلمته ،ويخضعون له ويسبحونه من أجل الرب يسوع .هناك رجاء كبير في ذلك.
الرجاء قريب من أي وقت مضى وفي كل مكان في الثبات .سبحوا هللا! أنت ترى النور هناك،
ألن الرب يسوع هو النور .وفي ضوء الثبات هناك حياة بدون ظلمة على اإلطالق .يمكن
لألشخاص الذين يثبتون في المسيح أن يعتمدوا على هللا في توفير كل ما هو مطلوب للظروف
والمواقف التي تواجههم ،ألن سر الرب معلن لخائفيه .ولكن في حياة تقوى هللا هناك حذر

وحرص في اللغة والتعبير والفكر واألفكار .في حياة الثبات في هللا نكون حذرين جدا في أسلوبنا
وسلوكنا ومواقفنا ولغتنا وردود أفعالنا.
إن رسالة الثبات هذه عالمية .إنه أبدي .إنها فرصة عظيمة .إنه مكان يرحب بالجميع ،لكن
يحضر القليلون منهم .يدعونا الرب يسوع إلى حياة الثبات فيه .ولفظة "ثبات" تشمل البقاء
ي َو َثبَتَ َك َ
ُون مَا
ال ِمي فِي ُك ْم ت َْط ُلب َ
والمكوث والمعيشة والسكن والوفرة واالستمرار" .إ ِ ْن َثب َ ُّت ْم ف ِ َّ
ون َفي َ ُك ُ
ون َل ُك ْم.إن ثبتتم في"(يوحنا  .)7:15بسم اآلب واالبن والروح القدس .آمين.
ُترِي ُد َ
لمزيد من مقاالت القس اسشولتيز قم بزياره لموقعنا www .schultze.org
Reimar A.C. Schultze PO Box 299 Kokomo, Indiana 46903 USA

