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وِح " ِّیَن فِي الرُّ ْقَدِس، ُمَصل َ ُِكُم األ ِیَمان َى إ َُسُكْم َعل ْنف َ ُوا أ اْبن َ َّاُء ف َِحب َُّھا األ ی َ نْتُْم أ َ ا أ َمَّ َوأ

  ٢٠یھوذا"اْلقُُدسِ 
 

ً تعبیر اإلیمان المقدً یعني . دس قاألالیوم وأنا أكتب لكم عن اإلیمان  إیمان  س أن ھناك أیضا
س ھو اإلیمان الذي یعتمد على ظروف مواتیة أو الحظ ولیس غیر مقدً ان الاإلیم. س غیر مقدً 
ً منیات  كأن مراھقمبني علي التفكیر المبني علي  األیمان إ. على هللا  أمل  تحقیق الفوزی ا

  .لفریق كرة السلة المرتبط بھ
  

ً یعتمد  .ال یعتمد على الظروف قدساإلیمان األفخرى األناحیة المن  ً  كلیة . لى هللا ع وتماما
إنھ  .قوة هللابنھ یعمل مر مع الریاح المساعدة ألیمان مع الریاح المضادة بنفس األویعمل اإل

ال یحتاج حقل من الحبوب للحصول على و) ٢٩:١٤خروج (ال یحتاج قارب لعبور البحر 
 ) ٢٤:٤متى ( والشفاء ال یحتاج لطبیب لتضمید الجراح إیمان إنھ) . ٤:١٦ خروج(الخبز 

ال ) ٤٤-٣٧:٦مر(وما یحتاجھ اإلنسان تاج المال للحصول على ما ھو مطلوب حیال و
 سمھإلم یستشر الرب یسوع تبارك . علي المیاه لیمشيظروف مواتیة ل ھذا اإلیمان یحتاج

على الماء ، لمعرفة ما إذا كان الطقس سیكون  سیرهاللیلة التي سبقت في , رصاد الجویة األ
 إیمان یحتاج إلى التحقق من ھذا وذاك و كل شيء ھو سمقدً غیر اإلیمان ال. أم ال في صالحھ

 ً ٌ  حتي لو كان صغیرا ً قبل المضي ق  كل ساإلیمان المقدً یرفض  ) مامأن یتقدم لأل(مام لأل دما
ھل حصلت علي ھذا . عالممن ال ءي شيبأنھ یرفض التمسك إ. العالمالتي یقدمھا العكازات 
ً یا صاللحن واأل   . اللحن في ھذاتفرح وترقص إذا كنت ترید أن دیقي غنیة؟ أمر  حسن جدا

ُمْؤِمنِ  " ْ ِل َاٌع ل َُكلُّ َشْيٍء ُمْستَط ُْؤِمَن ف َْن ت ِْن ُكْنَت تَْستَِطیُع أ  ٢٣:٩مرقس" إ
لدبلوماسیة ، و با الفرنسیینصناعتھم ، و ب مشھورون على مر التاریخ أن األلمانمعروف 

 حدأ أنھا، على الرغم من سرائیل إر وتعرف تشتھ. نتھم بمروشجاعتھم والروس بسبان األ
 واثبتأ ، فقد قدساألبسبب ذلك، طالما أنھا تمارس اإلیمان . إیمانھا العالم بأصغر الدول في 

ً  ھم أكثر الشعوبأن  ھمجعل. آثار أقدام هللا  في جمیع أنحاء إسرائیل . في العالم وقوة  نفوذا
ٌ ما الذي یجعلك ال ! ذا لكیا صدیقي، ھ.  قھرقدس شعب ال یٌ األاإلیمان  ، وال  المالقھر لیس ت

ال  قدساألاإلیمان . قدس األ تصاالت األرضیة ، ولكن اإلیماناإلتعلیم ، وال الصحة ، وال ال
 .خسر معركةیعرف كیف ی

 ، علینا أن نتوقف عن النظر إلى الظروفلنا عند الرب لحصول على ما اإذا كنا نرید 
 .نا فی حكمتو ت نا یفحوال في أن تخواأللظروف عن السماح لعلینا أن نتوقف ،  حوالواأل

بالظروف  ویعیشون یحیون رالبش معظم. حوالواأل الظروفبولیس البار باإلیمان فقط یحیا 
ویحیا حسب  أن یعیشد من تصمیم اإلنسان قصَ یٌ لم . ي بخبز الظروف المتعفنأحوال واأل

  !إلیمانبا ویحیا ن یعیشألمم صٌ  حوال ولكنالظروف واأل
  

ً علینا .  إلى هللا  )كامالً (قدس یستسلم بالتمام األاإلیمان  أن نفھم أن هللا قد أعد أشیاء  أوال
  :تأمل ھذا النص الكتابي الرائع. قبل أن یضع النجوم في السماوات ورائعة وممتعة لناجمیلة 

ُوبٌ " َْل َكَما ھَُو َمْكت ذُ «: ب ُ َْم تَْسَمْع أ َْم تََر َعْیٌن َول ْنَسانٍ َما ل ِ َاِل إ َى ب ُْر َعل َْخط َْم ی ُ هللاُ : ٌن َول ه ََعدَّ َما أ
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َِّذیَن یُِحبُّونَھُ  ِل    ٩:٢كو١"  ل
ُ " الصغیرةالعبارة  ھذهھل ترى  ه ََعدَّ نھ قد أأنھ یقول . ما سیعدهأو   ما یعده؟ أنھ ال یقول "َما أ

ُ (ه عدأ ه ََعدَّ وھذا . لك وتتمتع بھا ولتوظفھالك لتمتأشیاء أبعد من الخیال  . عدادهإلقد تم ) َما أ
, التي ستخلص ، والنفوس  یاتفروالس،  شریك الحیاةیشمل المنازل واألراضي ، و 

ٌ واأل ھذه ھي ثمرة اإلیمان . و اكتشاف كنوز  ملكوت هللا شفي والنیر الھین مراض التي ست
 .قدساأل
ٌ لال تدع طف. األبدیة  بأمور معقول أطفالك أشبعوا! اآلباء یھا أآه ( أسماء بأسھ ع رشبً ك ت

 العظماء الرب ن رجالوالمبشر ن ووبھؤالء المرسل ھلعق شبعإولكن , القدم كرة يالعب
 المقدسجو العلى  وا ظافح. مع هللا السلوك  السیر و ھم علىعدوٌ أ. قدسیمان األصحاب اإلأ

   .)الھدف من وجودھم ھمفوتیال تدع أطفالك . كل یوم  المنزلفي 
  

رمن یملك كل شي یریدھم هللا أن یملكوه ومن یكون كل ما یریدھم هللا أن كم یوجد من البش
نھم قد تخلوا عن كل األشیاء التي علي أبوا هللا بما فیھ الكفایة لدرجة كم من الذین أح. یكونوا

  األرض؟

 
 

یقول . ي شىءأمن ، مائدة نظیفة خالیة  ستبعاداإلویشمل  أنھ ینطوي في المقام األول
علیك لتحصل ..... ... ترتب قدامي مائدة :  في العدد الخامس ٢٣المزمور  المرنم صاحب

ً من طعامك الخاص بك ً . علي طعام هللا علي مائدتك أن تتخلص أوال أن یكون  علیك أوال
شیاءك الخاصة ، حتى أفضل من طعامك وأشیاء أمن  ھیمان بأن طعامھ وما یقدملدیك اإل

ٌ .  ولو  بدا في البدایة أنھ لیس كذلك قل أد لك مائدتھ طالما تمتلك حتي عٍ سیرفض هللا من أن ی
ً بطرف. القلیل من الحیاة الذاتیة على مائدتك من زاویة   أنني أقترح علیك أن تمسك جیدا

مرة ( اح كتسإب ةطعمة الموجودنتزاع وتتخلص من كل األإفي  ھلمفرش المائدة  وتجذب
ً ) واحدة  !لع علي ما یضعھ الرب ویحلھ من طعام مكانھوتأمل وتط
نسان في  د مائدة إلعِ یمكنھ أن یٌ . أي شخص  هد مائدة تجاعِ یٌ  أن الرب القدرة علىلدي 

إذا كان لدیك . فلسأند قبر طفلھا أو لرجل أعمال الزنزانة أو علي فراش المرض أو ألم ع
نعم ، فھو . أكل من مائدتھ كل یوم بیومھ مھما كانت الظروفقدس ، یمكنك أن تاإلیمان األ

 .عدائكأمضایقیك و هیرتب لك مائدة حتي تجا
هللا یبحث عن الناس الذین یثقون  ویؤمنون بھ  حتى یتمكن من إعطائھم ما كان قد خطط لھم 

: لوھذا یتطلب اإلیمان األعمى في رؤیة هللا بوضوح كاموقصد  حتى من قبل تأسیس العالم 
حوال التي ترغب في تدمیر و سحق إیماننا ، ورؤیة هللا الذي عمى  من جھة الظروف واأل

ً مجد" ! یجعلنا نصرخ ،  عمى یقود أعمى ، ولكن بصیر یقود ھللویا وھكذا، فإنھ لیس أ ا
ً مر مضبوطعمي وھذا ما یجعل األأ   .نمآو ا

 
ً أ أن تتعلم ذلك أنت علیكو .براھیم معرفة ذلكإعلي  كان  أرسل هللا إبراھیم إلى أرض . یضا

 وما كان .براھیم أي البالد حتي وصل ھناكإلم یعرف  .دون تفاصیل ... أي أرض؟ ...  
 .باإلضافة إلى هللا - غریبة  ، عبدة األوثان ، لغة أجنبیة حجارأو صخورینتظره ھناك؟ 

في قلب  دتھمائطعمھ من ی  أنهللاوأنھ من ھناك خطط  مامھ مائدةأعد هللا أز وجھً ھناك 
ً إكیف . متالكھم هللاإكلوا وسط المجاعة دون أن یأانیون ستطاع الكنعإإذا . المجاعة ال   ذا

رض التي براھیم بالظرف الحادثة في األإرتبك إ الذي معھ الرب؟ تشتت ویشبع رجل هللا
ً عن هللاأ .  صرلي مإنحدر إو یقول الكتاب المقدس أنھ ذھب. رسلھ هللا الیھا ورفع عینھ بعیدا

ً من ھذا نحدر قبل ذلك؟ إھل  ً مرة أخري للرب حتي براھیإ یبنِ لم  الوقت وصاعدا م مذبحا
خرین ووضعھم في خطر وجعل لي األإساء أ. رتكب الكذب في مصرإ. لي كنعانإعاد 
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ً إخادمة تحبل وتنجب منھ  وھذا ھو سبب كل المشاكل في الشرق األوسط حتى  )سماعیلإ(بنا
 لظروف السلبیةبراھیم لإسمح ) ١٢سفر التكوین ( لقي بھ خارج البالد وأخیرا أ. یومنا ھذا 

ً عن المائدة التي رتبھا هللا امامھ ولھ ھي ثمار قیادة وتحكم  ما .أن تحركھ وتنقلھ بعیدا
ً من السیر  حسب ما یراه هللا؟نسان عندما یسیر حسب ما یراه اإلالظروف باإل   نسان بدال

  
سعى نبحث و ن ان نستمر لنا كیف آه. ولكن في هللا ، في الظروف لیس لكفضل ما أ

 فیھ و للسكنأفضل حي طباء و األنرید أفضل . ھذا العالم  ما فيللحصول على أفضل 
 عرق وننحن . لكنیستنا  )البیانو( يالموسیقأفضل  و ھایإلرسال أطفالنا إل ارسمدالأفضل 

ً لم باھذا الع ما فيللحصول على أفضل  ونضحيأنفسنا  نجھد من السعي للحصول علیھا  دال
هللا من ما في االرض نسلب الحصول على أفضل  أيوفي ھذه العملیة . هللا  وفي من

أفضل ما عند هللا لیس  .فضل لدیھأ ما ھو عطیكوسیفضل و األهللا ھ. ماتناتقدو  ناعشور
 ً ً إمخیبا یا صدیقي، ولكن . مور العالم الي حد كبیرأیشبھ  بدو یصحیح ، فإنھ قد ال . طالقا

الیمان إ(یمان یحیا البار باإل .إجھادبال سیكون . السعادة لك جلبوسی. ھكون السماء فیست
  )قدساأل
  

  
 

نحن بحاجة  بدء وأول كل شيءبادئ ذي . نحصل علي ذلك بالترتیب الصحیح دعونا 
ً ) . ١٧:١٠رومیة (لقراءة وسماع كلمة هللا   أن على النحو المذكور ، نحن بحاجة إلى ثانیا

ً ) .  ٣٣:١٤لوقا (نتخلى عن كل شيء  یمان نملك اإلل مقدسیننحتاج إلى أن نكون  ثالثا
في ). نجسة( ة غیر مقدس ویترعرع في تربة نمویال یمكن أن  سالمقدً اإلیمان . قدساأل

وطلبھ للقداسة طلبتھ  جعل سعي اإلنسان ن نصلیھاأالوحیدة التي علمنا الرب یسوع الصالة 
وطعامك  كخبز  وتطلب قبل أن تسأل )  ١٣-٩:٦متى (سمك إلیتقدس : ةولیساسیة األاأل

أن بضمان الاألساس و سلوب الحیاة ھيأ القداسة في نالقلب ألقداسة  .سأل عن القداسةإ
قدس  حتي ترغب یمان األلي اإلإتي ألن تحصل وت. باتك قد سمعھا هللا تضرعاتك وكل طل

  .من طلبك للخبز  والطعامكثر أكون طلبك للقداسة یوترید القداسة و
  

ْقَدسِ  َ ُِكُم األ ِیَمان َى إ َُسُكْم َعل ْنف َ ُوا أ اْبن َ َّاُء ف َِحب َُّھا األ ی َ   أ
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