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أيها المحبوب ،هناك أمور كثيرة يمكن أن تضعف روحك وتعوق صلواتك .إليك
بعضها.
 -1إن محاولة إرضاء اآلخرين تعوق مسيرتك مع هللا .يتعرض كثيرون من
المسيحيين األحباء لضغوط مستمرة ألنهم يعتقدون أن عليهم أن يعيشوا حسب
توقعات اآلخرين .وهذا يجعلهم سجناء لآلخرين .ال ينبغي أن نكون أسرى ألي
إنسان إال الرب يسوع المسيح .لكن الرب يسوع ليس ربنا فحسب ،بل هو أيضًا
أبونا وصديقنا األفضل ومعيننا وشريكنا الدائم .وفي الوقت المناسب سنكون ورثة
معه إلى األبد .لذلك ،لماذا ينبغي أن نهتم بما يفكر فيه الناس عنا؟ فالمهم هو رأيه
فينا .كل ما يهم هو أن نعيش فيه وهو يعيش فينا .فلنتوقف عن محاولة إرضاء
اح َد
الناس .قال الرب يسوع":الَ يَ ْق ِد ُر أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْخ ِد َم َسيِّ َدي ِْن ،ألَنَّهُ إِ َّما أَ ْن يُ ْب ِغ َ
ض ْال َو ِ
َ
َوي ُِحبَّ
اح َد َويَحْ تَقِ َر اآل َخ َر .الَ تَ ْق ِدر َ
اآلخ َر ،أَ ْو يُالَ ِز َم ْال َو ِ
ُون أَ ْن تَ ْخ ِد ُموا هللاَ
ال"(متى  .)24:6ال تطلب من إنسان أن يمدحك .ال تكن مثل الفريسيين "ألَنَّهُ ْم
َو ْال َم َ
اس أَ ْكثَ َر ِم ْن َمجْ ِد هللاِ"(يوحنا  .)43:12لذلك ،من الذي ستخدمه؟ يا
أَ َحبُّوا َمجْ َد النَّ ِ
صديقي ،إنك بمجرد أن تكف عن محاولة إرضاء الناس واالرتفاع إلى مستوى
توقعاتهم ،فستصل إلى مكان رائع من الراحة لروحك .وستكتسب القدرة وصفاء
الذهن والقوة بالروح القدس .فالسؤال في يوم الدينونة لن يكون عما إذا كنت حققت
رغبات اآلخرين بل رغبات ربك وإلهك .إنك ال تحتاج إلى المدح ممن الناس.
 -2ال تنتقد اآلخرين :لكن استفد بشدة من النقد عندما يكون لك .اجعله يعمل
لصالحك وليس ضدك من خالل مراعاة ما يلي:
أ -يساعدك النقد على معرفة حالة قلبك .إذا كان النقاد يهاجمونك فاعلم أنك ال تزال
شهوانيًا ،مما يعني أنك ال تزال تعتقد أنك شخص مهم .الشخص الشهواني هو وحده

من يتعرض لإلهانة ،فالشهوانية هي الموت .ال يمكنك أن تهين إنسانًا روحيًا:
ْس لَهُ ْم َم ْعثَ َرةٌ"(مزمور  .)165:119وألن
َسالَ َمةٌ َج ِزيلَةٌ لِ ُم ِحبِّي َش ِري َعتِ َكَ ،ولَي َ
الشهوانية قاتلة فاشكر هللا عندما تنكشف لك من خالل انتقاد أحد الناس لك.
ب -معظم االنتقادات فيها جزء ،ولو بسيط ،من الحقيقة وعليك أن تشكر هللا على
ذلك .ابحث عن هذا الجزء البسيط واستوعبه شاك ًرا ،فقد ينقذ روحك .مع األسف،
إن الكثيرين من أفضل أصدقائك لن ينتقدوك أو يصوبوك .فبدافع "الحب" المضلل،
قد يتركونك تموت في خطاياك أو تقصيراتك أو إهمالك أو تناقضاتك .قد ال يريد
أصدقاؤك أن يرفعوا الغمامة عن عينيك ،لكن شكرًا هلل على أعدائك ألنهم سيفعلون
ذلك .إننا جميعًا نحتاج إلى أعداء ألنه ليس هناك من المسيحيين األمناء ما يكفي
للكشف عن سلوكنا الشرير .قام الرب يسوع بتقويم تالميذه على الفور وبدون تردد.
يلزمنا كلنا التصحيح والتأديب واالنضباط  .هللا في هذا الجانب ،لذلك ال تقف ضده،
ألنه أحيانًا يستخدم هللا أعداءنا في تأديبنا .لمطاردتنا .حتى إنه استخدم األعداء ليضع
على ابنه التأديب الذي "يشفينا" .تذكر هذه الكلماتَ " :و َق ْد نَ ِسي ُت ُم ا ْل َو ْع َ
ظ ا َّل ِذي

يب الرَّبِّ َ ،و َ
ين :يَا ا ْبنِي َ
ال َت ُخرْ إ ِ َذا َوب ََّخ َكَ .أل َّن ا َّل ِذي يُ ِحبُّهُ
ي َُخا ِطبُ ُك ْم َكبَن ِ َ
ال تَحْ َتقِرْ َت ْأ ِد َ
الرَّبُّ يُ َؤ ِّدبُهَُ ،ويَجْ ل ِ ُد ُك َّل ا ْب ٍن ي َ ْقب َ ُلهُ"(عبرانيين  .)6،5:12يلزمنا أن ننكسر .حينما

تنحدر جذورنا إلى أسفل في انكسار فإن أغصاننا الروحية تنطلق إلى أعلى .ليس
هناك تجاوز عن هذا .مرة أخرى اعلم أن هللا قد يستخدم األعداء لتأديبنا .فافرح يا
صديقي بالحق ألنه يحررك .ال تعش في كذبة أو في عالم األحالم .في الواقع ،قال
قَ ،و ْال َح ُّ
ون ْال َح َّ
ق ي َُحرِّ ُر ُك ْم"(يوحنا .)32:8
ْرفُ َ
الرب يسوع َ ":وتَع ِ
ج -إذا تعرضت للسخرية واالضطهاد واالتها الباطل فاعتبر ذلك تكري ًما لك .قال
الرب يسوع" :طُوبَى لَ ُك ْم إِ َذا َعيَّرُو ُك ْم َوطَ َر ُدو ُك ْم َوقَالُوا َعلَ ْي ُك ْم ُك َّل َكلِ َم ٍة ِشرِّي َر ٍةِ ،م ْن
ت ،فَإِنَّهُ ْم ه َك َذا طَ َر ُدوا
أَجْ لِيَ ،كا ِذبِ َ
اوا ِ
ين .اِ ْف َرحُوا َوتَهَلَّلُوا ،ألَ َّن أَجْ َر ُك ْم َع ِظي ٌم فِي ال َّس َم َ
ين قَ ْبلَ ُك ْم"(متى .)12،11:5
األَ ْنبِيَا َء الَّ ِذ َ
 -3انشغل بأمورهللا" :فرَّغ" نفسك من األمور األرضية .تعلم كيف تؤدي أعماالً
ص َّلي َ
أكثر من خالل أقل عمل .قال الرب يسوعَ " :و َأ َّما َأ ْن َ
ْت َفا ْد ُخلْ إ ِ َلى
ت َف َم َتى َ

ص ِّل إ ِ َلى َأبِي َك ا َّل ِذي فِي ا ْل َخ َفا ِءَ .ف َأبُو َك ا َّل ِذي ي َ َرى فِي ا ْل َخ َفا ِء
ِم ْخ َد ِع َك َو َأ ْغل ِ ْق بَاب َ َكَ ،و َ
يُ َجازِي َك َع َ
النِي َ ًة"(متى  .)6:6هناك سر إلهي في هذا الموضوع .إنه مثل تقديم
العشور ،فكلما زاد ما تقدمه ازداد ما تأخذه .أو إنه يشبه المحافظة على يوم السبت
مقدسًا .تتخلى عن يوم عمل واحد ،لكنك ستنجز المزيد في األيام األخرى .تقضي
وقتًا أطول في الصالة وهللا ينجز لك المزيد من العمل .قرأت عن قس في كوريا
الجنوبية تصل كنيسته إلى مليون شخص .كيف يجد وقتًا للصالة؟ .حسنًا ،إنه يصلي
أربع ساعات في اليوم فيكافئه هللا عالنية .كان األمر نفسه مع مارتن لوثر .كان
هناك أيضًا أطباء ومحامون وميكانيكيون وربات بيوت يكافئهم اآلب السماوي
ً
طويال في الصالة س ًرا .نعم ،أنا أعلم أن ألمر ليس سهالً،
عالنية عندما أمضوا وقتًا
لكنه يستحق ذلك .من األسهل أن تقوم بذلك بدالً من العمل كعبد بدون أن تحقق
الكثير في النهاية .هل تريد من هللا ري ًحا معاكسة أم ري ًحا مواتية؟ .احسم أمرك
واجعل الشيطان يغضب منك باختيارك الرياح المساندة من هللا.
قال لي صديق وهو طبيب تخدير ،إن ساعات اليوم الذهبية هي من الساعة الخامسة
صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا .أراد هللا من بني إسرائيل أن يقدموا له أفضل
ذبيحة .قدم هلل أفضل أوقاتك الذهبية كل يوم .ال تعطه الفتات عندما تكون قد
استهلكت في نهاية اليوم .إنه يستحق أفضل من ذلك .قد تقول":أنا لست كائنًا
صباحيًا" .حسنًا ،كان يسوع وبولس كذلك ،ويمكنك أن تتعلم أن تعطي هلل باكورة
ثمارك ،وستنال مكافأتك علنًا.
 -4عليك ممارسة المسيحية في بيتك أو سيصيبك الفتور الروحي .إذا لم تبدأ
المسيحية في بيتك وإذا لم تمارسها هناك أوالً فلن يكون لديك شيء .هناك سر رائع
عن االتحاد بين الرجل والمرأة .جاءت حواء من ضلع من آدم ،لكن منذ ذلك الحين،
كل رجل يأتي من امرأة .فالزوج والزوجة جسد واحد .يتطلب األمر إنكارًا ثابتًا
لذاتك مع تفضيل دائم لزوجتك فوق نفسك إلقامة اتحاد مقدس يتألق ببراعة ويشهد
للسيد المسيح فيك .ال تريد زوجات الكثيرين من القساوسة سماع أزواجهن يعظن
ألنهم ال يعيشون بذلك في بيوتهم .هذا اتهام رهيب بشأن مسيرة اإلنسان مع هللا.

ينبغي أن يكون األطفال منضبطين ومحبوبين باستمرار .يترك كثيرون من الشباب
دين آبائهم عندما يغادرون المنزل ألنه كان مليئا ً بالنفاق ولم ينالوا الحب والتأديب.
ال بد أن يرتب كل رجل صالة لألسرة كل صباح .أعلم أن هذا أمر صعب ،لكنه
يستحق أن نربط األسرة معًا في المسيح وأن نبني شخصيتها المسيحية.
ضا أن تجعل نفسك سجينًا من خالل خوفًك من أن تؤذي مشاعر
 -5يمكنك أي ً
اآلخر .إذا كنت دائ ًما تحاول أن تحمي نفسك من أن تقول الخطأ أو تخشى باستمرار
من أن تخطئ في حق اآلخر ،فأنت مثل طائر مغرد جميل موضوع في قفص وال
يمكنه الغناء .لقد منحك الرب يسوع الحرية ،وأعطاك أغنية ،فاذهب اآلن ورددها.
تضررت مشاعر الكثيرين من الرب يسوع ،ليس عن قصد بالطبع .ترنم بأغنيته.
في الواقع ،كان عامه األول مليئًا بالشعبية .وكان العام الثاني عا ًما لالستفسار ،لكن
في العام الثالث استاء منه الكثيرون ألنهم بدأوا بالفعل يسمعون ما كان يقوله طول
ص ْخ َرةَ َع ْث َر ٍة".
ص ْد َم ٍة َو َ
"ح َج َر َ
الوقت .لهذا السبب ،لقبه كل من بطرس وبولس أنه َ
لقد صار بالنسبة للكثيرين جر ًما حتى إنهم قتلوه .واألمر كذلك بالنسبة لك .قد
يستمتع الناس لفترة بالشركة معك وبكالمك .لكن في النهاية سيتضرر الكثيرون
ْس َع ْب ٌد
منك ،حيث تتدفق حقيقة هللا منك ببريق وضياء .سيكون هناك صدام ألنه":لَي َ
أَ ْعظَ َم ِم ْن َسيِّ ِد ِه"(يوحنا  .)20:15وبسبب احتمال فقدان الفضل من اإلنسان ،يرفض
الكثيرون من المسيحيين الشهادة .يرفضون أن يكونوا حرا ًسا على األسوار.
ويرفضون أن يبذلوا حياتهم من أجل اآلخرين.
 -6ال تظن أب ًدا أنك تستحق ما هو أفضل .فأول من ظن أنه يستحق األفضل هو
الشيطان .إنك اآلن تعرف من أين تأتي هذه الروح .ما الذي تستحقه بالفعل؟ ما الذي
يرضيك؟ تذكر ما اختبره إبراهيم بعد أن رفض كل األمالك المقدمة له بعد معركته
ال َت َخ ْ
مع الملوك .قال له هللاَ " :
ك َكثِي ٌر ِج ًدا"(تكوين
ف يَا َأ ْب َرا ُمَ .أ َنا ُترْ سٌ َل َكَ .أجْ ُر َ
 .)1:15كل ما أراده إبراهيم هو هللا .فإن كان لديه هللا كان راضيًا واعتبر أن لديه
كل ما يحتاج إليه .هل أنت ابن إلبراهيم؟ ليس فقط لديك الرب يسوع ليغفر لك كل
خطاياك وتكون في شركة معه ،لكن لديك كذلك السموات لتذهب إليها وتبقى فيها

إلى أبد األباد .ما الذي تستحقه أكثر من ذلك؟ لم تكن تستحق كل هذه البركة ،فما
الذي تحتاجه حقًا لتكون سعي ًدا؟ فهل يمكنك بذلك أن تكون سعي ًدا بزواجك بصرف
النظر عن مدى صعوبة ذلك؟ هل يمكنك أن تراضى براتبك ومنزلك ومفروشاتك
وظروفك؟ يا صديقي ،توقف عن السعي نحو السعادة في أمور العالم .ستظل دائ ًما
في فراغ وعدم رضا إذا قلت في قلبك "ال" لكل أمور العالم ،فستصبح حقًا مسكنًا هلل
القدير.
فيما يلي بعض النقاط األخرى التي أريد أن أذكرها لك والتي يمكن أن تجلب
الضعف لروحك ،لكن ليس هناك اآلن مساحة ألن أذكرها بالتفصيل.
ال تكون غير راغب في أن تبدو كخاسر .مع إنك قد تبدو أحيانًا خاسرًا أمام الناس،.
تذكر أنك كخادم هلل لن تكون خاسرًا أب ًدا.
عط لإليمان وقتًا لينمو .بما إن األرض هي التربة التي
ال تقلل من قدر اإليمان .أ ِ
تنمو فيها النباتات ،فالوقت هو التربة التي ينمو فيها اإليمان.
انظر إلى كل شيء في ضوء األبدية وعش كل لحظة إلى تمامها.
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