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 عنًالمعيارًابحث ً

 هل كلمته فوق كلمتك؟

 

ً ًهللايعيش ًبكلمة ًالفائزون ًأما ،ً ًفالخاسرون ًبكلمة ًالفرقًاإلنسانيعيشون ًهو ًهذا .

ًامل.الك

"ً ًبُِكلِّ ًاإِلْنَساُن،ًبَْل ًيَْحيَا ًَوْحَدهُ ًلَْيَسًبِاْلُخْبِز ًأَْن ًَمْكتُوٌب: : ًقِائًِل  ًيَُسوُع ًِمَنًفَأََجابَهُ َكلَِمٍة

ًَكلَِمِةًهللاِ. ًُكلِّ ًبَْل ًَواِحٍد ًبِاْلُخْبِز ًيَِعيُش ًالَ ُجَل ًالرَّ ًأَنَّ ،ً ًُكتَِب ًَما ًقَائًِل : ًيَُسوُع فَأََجابَهُ

 (.4:4")لوقاًهللاًِ

ًًانهذ ًااألمرًماهإذن، ًاللذان ًن ًبمقتضاهما: ًالناس ًيعيش ًأن ًالماديًينبغي الخبز

ً ًالروحي. ًبهذًنإفوالخبز ًينعشنا ًجيد. ًبشكل ًفسنعيش ،ً ًأحدهماًأما ًأهملنا إذا

ً.فسنموت

اً كانًالربًيسوعً"مكتوب".ًًبقولهً،بكلمةًهللاًإبليسًمًكًللقدًواجهًالربًيسوعًدائم 

اً األسفارًيسوعًلقدًتعلمًالربًه.ًصغرفيًًايًحفظهتالًةالمقدساألسفارًإلىًيرجعًدائم 

ًاألسفارًاعاشًوالمقدسة،ً األسفارًانتصرًب،ًوةلمقدسااألسفارًتممًو،ًةلمقدسحسبً

ًةالمقدس ًلقد ًساندتًاألسفارً. ًًتعدبأوروحه، ًالكتابًالمقدسًكانًخبزهًعنه العدو.

لَْيَسًبِاْلُخْبِزً.ً"وبركاتهاًضرورةًمعرفةًالكتابًالمقدسؤكدًلكًأريدًأنًأإننيًوسيفه.ً

ً ًفَِم ًِمْن ًتَْخُرُج ًَكلَِمٍة ًبُِكلِّ ًبَْل ًاإِلْنَساُن، ًيَْحيَا ًً."هللاًَِوْحَدهُ ًحياةًتلكًكانت، ًالواقع، في

ًالربً ًأنًيسوع. ًينبغيًلنا ًحسبًنعيشًال ًومشاعرنا، ًأوًأوًحسبًأفكارنا آرائنا،

ً.هللاًماًيقولهًاآلخرونًعنا،ًبلًبكلًكلمةًمنًكًلحسبًم

كانًعلىًاألرض،ًفيًالجسدًوهوًالثانيةًعشرةًمنًعمرهًجينماًكانًالربًيسوعًفيً

ًاأل ًاليعرف ًدجيًمعرفةًةمقدسسفار ًأة، ًوالمحامينًًذهلتلدرجة ًوالكتبة األطباء

ً ًيتنفسًوالفريسيين. ًالربًيسوع ًبكان ًًهللاكلمة اًالصًلةبوشهيق ا ًعاشًزفير  ًهكذا .

يسوعًالربًللكتابًالمقدسًعرفًالتكريسًبسببًهذاًومعًاآلب.ًصعدًليكونًحتىً

ماًيقولهًللتعزيةًوالذيًيقولهًعرفًماًكماًيمكنًأنًيطلبهًمنًاآلبًوماًالًيمكن.ًماً

يميزًأنًوكذلكًعرفًبمقتضاه.ًًيعيشًنأنبغيًلإلنسانًيماًالذيًكانًيعرفًودفاع.ًلل

الفقراءًواألغنياءًوالصيادينًوالجنودًوًناةعرفًكيفًيتكلمًمعًالزكماًالشر.ًوالخيرً

ً.وأعدائهًعندماًكانًعلىًالصليبوالملتزمينًوالمتهاونينً



التفكيرًحسبًكلمةًهللاًوالتحدثًبهاً،ًتعلمًالكهنوتيةالربًيسوعًًةخدمًتبدأوعندماً

اًلكلمةًهللا".ًكانًمارتنًلوثرً"حسبًكًلمًًإنه،ًحتىًوالسلوكًبمقتضاها ضميرهًأسير 

ًغيرهاًلمًيكنًلديهًأيًقاعدةًأخرىوً،"إنهًمكتوب"كانتًأسمىًعبارةًفيًحياتهًهي

ًوً.اليوم،ًالًيزالًيعيشً""مكتوبحسبًماًهوًوألنهًعاشًً.عيشًبهاي تممًكلًبهذا

وقدًحاكىًاآلبًوأطاعه.ًصوتًأصغىًإلىًاًهعرفًهللاً،ًوبهًالعبارةًبهذوً.نبواتال

كلمةًتتمسكًفيهًبلمدىًالذيًواً.وانتصرواًكماًفعلًةًالربًيسوعخرونًحياكثيرونًآ

 .يسوعًالمسيحالربًوجهًبهللاًفوقًكلمتكًهوًالمدىًالذيًتنتصرًفيهًوتجدًمجدًهللاً

إبليسًيريدًمناًأنًنحياًعنًهللا.ًإنًتفصلناًاآلنًًكلمةًاإلنسانًالطبيعيًأوًالجسديً

،ًيصديقاسمحًليًياًبماًهوًمكتوب.ًإبليسًالًيريدًلناًأنًنعيشًًالبشر.مًحسبًكًل

ًبعضًكلماتًال ًأذكر ًاأن ًبشر ًتأتيًمن ًلتي ًقاع ًغالب ًوالجحيم، ًًاالتي ًما بًلًنلقيها

 .فوقًكلمةًهللانرفعهاًفيًالغالب،ًكلماتًوهيًً،ًمباالةًفيًوجهًهللا

 ال أحد يحبني: -1

ًقالًالمسيحيون ًمرة ًهذً:كم ًكذبة. ًهذه ًيحبني"؟ ً"الًأحد ًكلمة ًهذهًةمكتوبًتليسه .

حدين.ً"الًأحدًًيإلىًقلبًهللاًكخنجرًذًةوجهمًمنًإبليسًينطقهاًلسانًاإلنسانكلمةً

ً ًالكلماتً"يحبني!" ًفيًهذه ًتأملًمدىًما ًيحبّني" وشرًووضاعةًمنًعنفًالًأحد

اًعندماًخ صانعًوهلًهللاً"الًأحد"؟ًهلًخالقًالنورًوالظًلم،ًً.يًعلىًلسانأتتصوص 

؟ًأحداًالًنفسً الناسً،ًالًأحد؟ًهلًهوًالذيًأعطىًًالكًلبًالنعامًووالزهورًوالرياحً

ًلكالمحاصيلًلتكونًيرويًمنًوتتفتح،ًمنًجعلًالعشبًينموًوالزهورًهلً ا ًطعام 

ً،ًهوجمدًحتىًالموتتلئًلًتحترقًأوًتًايحفظًاألرضًفيًمدارهومنً،ًعلىًمائدتك

الًهوً،ًالًيهلكًكلًمنًيؤمنًبهلكيًأحبًالعالمًحتىًبذلًابنهًالوحيدًهلًمنًالًأحد؟ً

 أحد؟

محاكمًالعدالةًاألبدية؟ًإنًتصمدًأمامًأنًً،يحبني"لعبارةًالقائلة:ً"الًأحدًكيفًيمكنًل

ًااًوموضوعًمحبةًهللاًه منًفسدًمنهمًأوًسواءًً،علىًصورتهلمخلوقاتًالتيًخلقها

ذهًالكلمةًعيشًبهنالًبدًأنًنًهللاًيحبك.ًهذهًهيًكلمةًهللا.ًإ"مكتوب"ًًمنًنالًالفداء.

علىًاإلطًلقًماًهوًمكتوب.ًالًتقلًبلًبً،أفكاركمشاعركًأوًحسبًعشًكلًيوم.ًالًت

ًلمكلهًالًأحدًيحبك.ًقدًتعيشًفيًبيتًًهنإ تسمعًكلمةًطيبةًمنًأيًًصراعًأوًربما

ً.محبوبإنكًً"ب"مكتوإنهًحقيقةًهيًاللكنًً.شخصًفيًحياتك

ًباإلضافةًإلىً ًالذيًيحبك،ًفإنهًليسًهللاذلك، ًالقديسًكبلًيحبًوحده ا .ًكلهمًنوأيض 

ا.ًًالناسواإلنسانًالمقدسًيحبً.ًإنسانًتقدسالقديسً ًَمَحبَّةًَهللاًِقَِدًاْنَسَكبَْتً"جميع  ألَنَّ

وِحًاْلقُُدِسًاْلُمْعطَىًلَنَافِيً ًبِالرُّ "الًأحدًإذاًقلتًإنهًمرةًأخرىًً(.5:5")روميةًقُلُوبِنَا

ً ًيحبني"، ًكًلم ًفذلك ًًوأالجهل ًإنهاالستخفافًًوأالًلمباالة ًالذات. ًعلى ًالشفقة ًاأو

حسبًياًصديقي،ًالًتعشًً.الكتابًالمقدسًمنًالتاريخًأومنًسواءًًعبارةًبًلًدليل،



يسوع.ًالربًهذاًماًفعلهًً.سبًالحقائقبلًينبغيًأنًتحياًحلئًلًتهلك.ًإبليسًأكاذيبً

ً.تضعًكلمتكًفوقًكلمةًهللاتكونًمسيحي اًوأنتًالًيمكنكًأنً

ًًجهأتدعونيًاآلنً ًالناسإلىًكلمة ًمنًاأخرىًمنًكًلم ،ً التيًيضعونهاًلمسيحيين،

ً.كلمةًهللاأعلىًمنًًاأحيان ً

 عمل ذلك":يمكنني "ال  -2

الًتعلمًأمعرفةًهللا؟ًًفوق.ًماًهذهًالكلمةًالمروعةًالتيًترفعًنفسهاًياًصديقيًهذاًكذب

ينِي"ً:نهًمكتوبإ ًالَِّذيًيُقَوِّ ًاْلَمِسيحِ ًفِي ًَشْيٍء ًُكلَّ ًَشْيٍءً"ً(.13:4")فيلبيًأَْستَِطيُع ُكلُّ

ًلِْلُمْؤِمنًِ ًُمْستَطَاٌع ً"ً:مكتوبوً(.23:9")مرقس ًالَ ًِضدَِّك َرْت ًُصوِّ ًآلٍَة ً"تَْنَجحًُُكلُّ

ً ًالً(.17:54)إشعياء ًحسبًعيشمإن ًة ًعنيًتكلمته ًأللثعابينًًكتعرضعدم وًالسامة

 الشك.ًومبسمإصابتكً

ًالروحً ًهيًهذه ًاإليمان؟وتئنًتحتًعبءًتذمرًالتيًتالمشتكيةًما إنهاًًالشكًوعدم

ً ًوتشكو ًصعبة، ًالرحلة ًأن ًمن ًأن ًومن ًنادرة، ًالحياة ًمياه ًأن ًالسماويًمن الخبز

أنًدمًيسوعًإنهاًتشكوًناثرة.ًتسحابةًهللاًممنًأنً،ًومظلم،عمودًالنارًمنًأنًجاف،ًو

ًالكفايةًغيرًفعال ًوأنًنعمةًليسًفيه ًوأنًهللاً، أذنهًأنًوًة،قصيرذراعًهللاًقاصرة،

ًفاترة.صماء.ًهللاًغائبًغيرًمهتمًووعودهً

ً ًالما ًالروح ًهذه ًتتشمهي ًالتي ًكية ًهللاًللوي ًصعبًتفسدهاكلمة ًنيره ًإن ًوتقول: ،

البصلًنقصًالتيًاشتكتًمنًالفاسدةًالجسدانيةًذاتهاًالروحًهيًًتثقيل؟ًأليسحملهًو

ًالروحًًهيًأليستً(؟5:11ًوالكراثًفيًالبرية؟)عدد ضدًموسى،ًقامتًالتيًذاتها

ً"توقال ًَوقًَ: ًَماَء، ًَوالَ ًُخْبَز ًالَ ًألَنَّهُ يَِّة؟ ًاْلبَرِّ ًفِي ًلِنَُموَت ًِمْصَر ًِمْن ًأَْصَعْدتَُمانَا ْدًلَِماَذا

ًالسَِّخيفًَ ًالطََّعاَم ًأَْنفُُسنَا ً")َكِرهَْت ًصديقيً(.5:21عدد ،ً ًعبارة ًإن عملًيمكننيً"ال

ًهذلك ًإنهًي" ًللحقيقة. ًمضادة ًإنها ًالجحيم. ًترسانة ًمن ًًارصاصة ًتعبير ضدًمن

َحاَشا!ًهللا.ًهلًنضعًأيًكلمةًفوقًكلمةًهللا؟ً"موضوعًنقيضًلإنهاًموضوعًالمسيح،ً

ًإِْنَساٍنًَكاِذب ابَْلًلِيَُكِنًهللاًُ ً(.4:3ميةً)رو"َصاِدق اًَوُكلُّ

ًالنظرًعنًمدىًصرفًبًتبرريمكنكًأنًت ًبتيمكنكًأنًفسادك. النظرًصرفًتطهر

.ًيمكنكًسقوطكالنظرًعنًعددًمراتًصرفًتقدسًبتك.ًيمكنكًأنًتساعنًمدىًنج

ً.كئالنظرًعنًمدىًاستياصرفًالحياة،ًبكلًنواحيًمحبتهًفيًتعبرًعنًأنًتكونًأداةً

حياةًالبرًوالسًلمًوالفرحًفيًالروحًالقدس.ًً،مكنكًأنًتجدًحياةًالًتؤذيًالمشاعري

ألنهًطولًحياتك.ًيمكنكًأنًتكونًًامنضبط ًلوًلمًتكنًيمكنكًأنًتكونًمنضبط اًحتىً

يمكنًأنًتكون.ًماًيريدًهللاًلكًأنًتكونًعليهً.ًكلًمكتوبًإنكًيمكنًأنًتكونًكذلك
ًمجدً امجدً  ًمجدً ا، ًجًا.، ًألإننيًشاكر ا ًمكتوبد  ًً.نًهذا ًيصديقيا ًفيً، ،ًكإيمانثابر

ً.ذلكفعلًيمكنكًأنًتً.بسهولةًتتعبكًوالخطيةًالتياتركًعنكًكلًاألحمالًو

ً.كلمةًهللاًمراتًعديدةًفيًكنائسنافوقًاإلنسانًالتيًترفعًنفسهاًتأملًكلمةًثالث ا،ً



 ...يكونلو أن اآلخر  -3

ً ًيعلنه،ًارتقىًإذا فيًيًالكذبةًالثالثةًهًههذًفعلًذلك.يمكننيًفاآلخرًإلىًمستوىًما

نهًإالمسيحًهوًالطريقًوالحقًوالحياة،ًومكتوبًإنًالربًيسوعًاليوم.ًأكاذيبًقائمةً

ًالحياة ًخبز ًالحيًهو ًوالماء ًقال .ً ًالرب ًليسوع ًاللمرأة ًَمْنً"ً:زانيةالسامرية ُكلُّ

ً ًَمْن ًَولِكْن ا. ًأَْيض  ًيَْعطَُش ًاْلَماِء ًهَذا ًِمْن ًفَلَْنًيًَيَْشَرُب ًأَنَا ًالَِّذيًأُْعِطيِه ًاْلَماِء ًِمَن ْشَرُب

ًَحيَاٍةً ًإِلَى ًيَْنبَُع ًَماٍء ًيَْنبُوَع ًفِيِه ًيَِصيُر ًأُْعِطيِه ًالَِّذي ًاْلَماُء ًبَِل ًاألَبَِد، ًإِلَى يَْعطََش

 (.14:4)يوحناً"أَبَِديَّةًٍ

؟"ًةمسيحيالحسبًالمسيحيًاإلنسانًيعيشًالًتسألً"كيفًيعيشًاآلخرون؟"ًأو"هلً

ًنقصًال ًليستًمسألة ًلدىًإنها ًًاآلخرين؛نوعية ًإنها ًإبل ًبه؟" ًتؤمن ًنببساطة"هل

َمْنًآَمَنًبِي،ً"ًحيماءًأنهارًمنًأعماقكًمنًقلبكًكنتًتؤمنًبهًفستجريًمنًداخلكً

علىًماًعتمدًهذاًالًيً(.38:7")يوحناًَكَماًقَاَلًاْلِكتَاُب،ًتَْجِريًِمْنًبَْطنِِهًأَْنهَاُرًَماٍءًَحيً 

ً ًأو ًاآلخرون ًيفعله ًيفعلونهما ًالمسيح.ً.ال ًبالسيد ًاإليمان ًعلى ًيتوقفًإال ًال ًاألمر

ً!انظرًإلىًالمسيح(.15،14:3ًيوحناًً؛9،8:21")عددً:"ينظرًويحيامكتوب

ً

يعزيني، المسيح  يكسبني.المسيح معي. المسيح بداخلي. المسيح بجانبي. المسيح ً
خطر. الهدوء. المسيح في الي. المسيح في المسيح ورائي. المسيح امام ويستردني.

 تحتيغريب. المسيح في قلب كل من يحبني. المسيح الصديق أو الالمسيح في فم 
 (أندروالقديس المسيح فوقي. )منسوب إلى 

 

ًالمسيح ًالمسيحً،المسيحً،هو ًاألبدالمسيح، ًإلى ًالمسيح ًبكًً.، ًيحيط ًالمسيح اجعل

ًيفعلهًاآلخرونًأوًالًيهمًويشبعك.ً .ًإنًروحًإلقاءًمنًهمهمًوالًيالًيفعلونه؛ًماًما

هلًسبقًلكًأنًسمعتًأحدهمًيقول:ًًإبليس.اللومًعلىًاآلخرينًفيًمآزقناًهيًمنً

يسوع،ًالربً"لنًأعودًإلىًالكنيسةًماًدامًاألمرًكذلك"؟ًكانًهناكًيهوذاًفيًكنيسةً

ً ًتلكًالكنيسةًبسببًيهوذا. ًومعًذلكًلمًيتركًأيًتلميذ أعينهمًعلىًهمًببساطةًأبقوا

ًدالسي

اًيقول:لًسمعتًأه الًياًصديقيًًقال"؟ًلماذابسببًماًيًًُا"لنًأذهبًإلىًالكنيسةًأبدً حد 

ً ًإال ًلتحتاج ًمعرفة ًهو ًما ًمكتوب. ًهناك ًليس ًأحد ًحسب ًللمعيشة تعليقاتًمدعو

ًًاآلخرين. ًمن ًأشخاصًكم ًوكًلمهمًتعليقاتًاآلخرينحسبًيعيشون ً؟ يأكلونًإنهم

يحرمونًأنفسهمًمنًبذورًالكزبرةًالحلوةًفيًالسماءً)خروجًومنًالجحيم،ًًامرً ًاعشب ً

فإنكًكمنًالمسيح،ًكًلمًالسيدًآلخرينًوليسًيحكمهاًكًلمًاحياتكًًتإذاًكانً(.31:16

ًمتدحرجة. ًكرة ًتسًيقفًعلى ًوستكون ًوتفشل، ًوتفشل ًظلمة.ًفشل ًالليالي ًأكثر ًفي

فمًهللا".ًهللاًيحبك.ًخرجًمنًتكلمةًكلًاآلخرين"،ًبلً"عشًببكًلمًمكتوب اً"عشًليسً

ًو ًالنصر، ًعلىًالربًهللاًهو ًاللوم ًإلقاء ًكان ًالذيًتحتاجه. ًالوحيد ًالخبز يسوعًهو



ًاإل ًمنًأولىًخطايا ًاآلخرينًواحدة ًألقىًًامتهمً نسانًعندًسقوطه اآلخرينًبمشاكله.

ً ًآدم ًاللوم ًعلى ًاللوم ًوألقتًحواء ًحواء، ًًالحية.على ًمن ًكل ًاآلخرينًإن يلومون

لنًيتمكنًأحدًمنًإلقاءًالدينونةًحواء.ًفيًيومًًتيًخدعلتاالحيةًنًتعرضواًللعضًم

ً ًبسببًاللوم ًعلى اًتقصيراتًإخفاقاته ًجميع  ًيساعدنا ًالربًأن ًمن ًنرجو اآلخرين.

ًأوً ًاآلخرون ًبه ًيفكر ًوليسًبما ًبه، ًنفكر ًوليسًبما ًمكتوب، ًهو ًبما ًنحيا علىًأن

ًمشاعرنا.بًيسيقولونهًعنا،ًول

"ً ًلَْيَس ًهللاًَِمْكتُوٌب: ًفَِم ًِمْن ًتَْخُرُج ًَكلَِمٍة ًبُِكلِّ ًبَْل ًاإِلْنَساُن، ًيَْحيَا ًَوْحَدهُ )متىً"بِاْلُخْبِز

ًفهوًخاسر.بأيًكلمةًأخرىًأماًمنًيحياًًالمنتصر.ًوبهذهًالكلمةًهإنًمنًيحياًً(.4:4

ًتعيشًب ًأن ًيومينبغي ًمكتوبًكل ًهو ًفصاعدً ً،ما ًاآلن ًامن ،ً ًلكي الربًتعيشًمع

 .األبدالمسيحًإلىًيسوعً

 

ً
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