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 الحب و وطغالض
 (8: 63... )مز  ...........اِْلتََصقَْت نَْفِسي بِكَ 

 

 لديك أن شعرت هل ؟(الضغط طنجرة)ك بضغوتها مختنقة لك الحياة تبدو هل

 اآلن" بعد الضغط تحملأ أن أستطيع "ال قبل: من سمعت له جانب؟ كل من ضغوط

 األحد يوم العمل زوجي "بدأ أو الكلية" في الضغوط بسبب إيمانه يبنإ "فقدأو

  تريده"؟ تكن لم اجزو في بنتيإ على الضغط تم "أو" العمل في الضغوط بسبب

 والقلق والغضب نتحارواإل العائلي نفصالواإل العقلي نهياراإل إلى تؤدي الضغوط

 والخطية. الذرائع من نوع وكل أي وإلى ياتالكحول دمانوإ المخدراتو دماناإلو

 طوفالضغ الضغوط. هذه عن أبدا   بتعدن لن ....لك أخبار لديَ  صديقي يا حسنا  

 أكثر نظرة نلقي ونادع لذلك البشري. بالوجود ا  يحتمو وثيقا   رتباطا  إ ةمرتبط

 من مختلفةال فئاتال تواجه التي الضغوط علي لنتعرف يخراأل تلو هواحد تحديدا  

 .الناس

 العالم ضغوط

ثنان إجتمع إكلما السؤال الحتمي  هائلة لنمو الكنيسة.  ضغوطا   خداميواجه ال

كنيستك؟"  حجم: "كم  عند بداية الحديث هو تقريبا   منه ال محاللخدام والذي من ا

حول ما إذا كان  لخادم تدوركل حياة ا ريبا  العام الماضي؟" تق همعمدت عدد من "كم

شل. اأنه ف الخادم علي على الناسإذا لم يستطع ينظر و. ا  عدادأنتج ييمكن أن 

جميع أنواع  يخترع وأخدام يتنحوا ويتركوا الخدمة ونتيجة لذلك فإن العديد من ال

خفض المعايير الكتابية لجعل الكنيسة تنمو. هذه هي الطريقة التي ييل أو احتال

 .طومع الضغيتعامل بها الكثيرون 

حسب  خريأنتقال إلى مدينة إلان لديهم ضغوط. هناك ضغط والعامل الرجال 

األحد  يوم ة. هناك ضغط لبيع عبادتهيسقتالع الحياة األسرية والكنإو رئيسه هوي

ليصبح  بيته فيكاهن كللعمل اإلضافي والتنازل عن دوره بالكنيسة وذلك مع العائلة 

 تجاه المؤمن العامل المسيحي عليط وهناك ضغ. دبعي ا  للمسيح فقط منعبات

ين له لمرافقا ةهالحمقي الكريكالم صحاب أالمواد اإلباحية أو  ورغرا  الجنسي اإل

لمواكبة سلم النجاح ل الصعودط والقهوة. هناك ضغ شرب ستراحةإ وقاتفي أ

 .كل هذه الضغوطفي  . يمكن إلقا  اللوم على الوظيفةالةمعايير األصدقا  والزم

 



 

 فيشي   عملأجل " ط للحصول على وظيفة منوضغ نلديه ربات البيوت

. هناك (شيرتقمصة )تاألكي حفاضات ورغسل الصحون والمن تغيير  كثرأ" نحياته

تياز مإالذين يريدون  وكذلك الذين يريدون مالبس مثل أقرانهم ط من األطفالوضغ

تلفزيونية رغير طلبون مشاهدة برامج ي نالذيو ةوجود صبي صديق أو فتاة صديق

 سن الجنس في تجربة ممارسة و يةلقضا  ساعات مع األدوات اإللكترون و ةالئق

من  بعة عشراسالسيارة مع عدم وجود حظر التجول في  ملكعشر أو أن يالسادسة 

عن  دا  أخذ الطفل بعيتريد أن تي تط من المدرسة والو! إضافة إلى ذلك الضغالعمر

عاب كرة السلة ورغيرها من األلعاب لكأ المختلفة نشطةاألالمنزل والكنيسة لممارسة 

 .المدرسية المختلفة الرياضية أو األنشطة

 القيم المسيحية التقليدية هممعوكلية الطالب الكلية لديهم ضغوط. يدخلون 

ربع جمة أتحت ه يمانهوإ تخلي عن عقيدتهن يكون قد أ معظمهم الكلية بعد ويترك

أي  ا  رغير مؤمن من الكلية يخرجإذ  لفلسفات العلمانيةواسنوات من القصف الفكري 

 كافرا .

 الحب هو طولضغل حلال

عرف أن الضغط يجب التغلب عليه لنفي علم الفيزيا   خذ ذلك الذهن الطبيعيلنأ

هلل! إذا كان  ومحبة عاطفةب: الالضغط الغ هسميفي هذه الحالة ن يمكنناضغط. بال

 ف تكسب كل خطوة على الطريق. كلسو من ضغوط العالم واعظم هلل أكبر حبك

 .هللا مورفي محبة أنخفاض إيسبقه  يةضغوط العالملل ستسالمإط في الخطية ووسق

نهم أ الغالبين سيكونبين جميع القديسين  ا  واحد ا  مشترك ا  إذا كان هناك قاسم

اتهم كل ررغباتهم وطموح واطرحهللا. جتهاد عن ا  بكل إيومييسعون  جميعا  

هذا إرادة هللا وأي شي  ال يتناسب مع  سميدعي وي  ودوافعهم في صندوق كبير ي

نتظار إفي  عشبو قشو ويعتبر خشب يتم تنظيفه جانبا   رادة هللا(الصندوق )إ

... )مز  كلتنيرغيرة بيتك أع: يسو في الرب. تذكر أنه قيل خيرها في اليوم األحرق

 مامك.سعيك الموضوع ألن تترك فنفس الحماس يأكلك لسمح إ( 9: 69

كان  إذعلى الصليب  الروح يسوع سلم الربأعندما ثنين إنشق الحجاب إلي إ

اك حميمة مع هللا. فمن هن ا في عالقةيليح لقدس االقداسدخول ال نسانلإل ممنوع

تجعل  أخرى لدينا. كل مشاعر كل الحار هلل المثلث األقانيم الذي يأ شغفنا نار حيث

هذه الحماسة هلل  و في قلب اإلنسان المقدس اإللهي لهيبمع هذا الهلل  ةهذه الغير

كما لو أنها  أن تصبح كال شئكل الضغوط في العالم  األبدية مورلأل لنفسوحرق ا

 .العذاب المطلق الحريق و من انتظار يومهإسوى تهيجات األرض في ليست 

 



 

األحد يوم عبادة ب ضحيي رجل له مثل هذه النار والغيرة هلل بأن طلب منتعندما 

يخرج ومتداول من  سريع وقوي رد سوى... لن يكون لديه للعمل في المصنع

 تنجذبالصالة كما  جتماعاتنجذب المؤمن إلسي "ولكن ال شكرا   .."شكرا  قلبه

 .والحب هللعندما يكون هناك مثل هذا الشغف  إلى وعا  من العسل ةالنحل

في  إن ضغوط أطفالها رغير الالئقينف ةا تكون ربة بيت في حب هللا بحماسعندم

م من لتنورة األصغيرة  سحبةالعالم ال تبدو أكثر من  في التي شيا الحصول علي األ

أهداف ن له وحب عاطفة لهن هذه األمهات منمثل . نعاميلغ من العمر بي طفل

على  جدا   اتكن ثابتي(. وسوف 6: 22 أم... )طَِريقِهِ َربِّ اْلَولََد فِي : في تنفيذمحددة 

من  ذرةأدنى  قدمنضربات قبل أن يالرياح أو الجميع  ينتهرن أنوهذا الهدف 

 ألمومةل التفرغ أنه ال توجد دعوة أعلى لألم من السيدةالتعاطف. تعلم هذه 

 اتالمحاميرتفع فوق النسا  ت ه الدعوةن أن مثل هذيعرف ن. وه(المتفررغةمومة)األ

 .يعات.المذو نياتوالعلما تايبطبوال

طالقا  أي ليس بها إهللا الذي يؤدي إلى حياة  حب الجواب على ضغوط العالم هو

حرم كل أرغنام وماعز الملك أجاج نعم لي حياة ت  مساومة مع العالم. حب هللا يؤدي إ

 سهلل هو من الروح القد والحب (. هذا الشغف9- 1: 15 صم1)جاج نفسه حتي أ

-66: 14)مرقس  ةهنالك رئيس خارج منزلوسط النار  يسوع في  الرب ولن ينكر

72( 

  تحت لتواإلمن اة جامعالقي طالب يالعاطفة هلل سوف الحب و مثل هذا 

ومعهم الخطاة المبكتين بخطاياهم من الكلية  يخرجونالضغوط العلمانية وسوف 

 هتماما  وإ أكثر قلقا   طالب هلل والحب العاطفة ههذتخلق ! لهيةاإلنيران بال والملتهبين

. العلمية درجاتهممتوسط  قلقهم علين م الضائعة زمالئهمو صدقا همبحالة أ

 إلقا  اللوم على عدم شغفهم من ذلك تدمير إيمان شبابنا. بدال  دعونا ال نلوم العالم ل

اْلَغَرِض ألَْجِل َجَعالَِة َدْعَوِة هللاِ اْلُعْليَا  ْسَعى نَْحوَ أَ : ...  جميعا   ليتنا آه!هلل.  ومحبتهم

 .س الرسول( كما فعل بول14:3ي )ف فِي اْلَمِسيِح يَُسوعَ 

 هللا؟ وحب شغف على نحصل كيف

عن خالصنا. يجب علينا أن ندرك أنه يجب  طريقة صحيحةيجب أن نفكر ب أوال  

يوحنا  1وأن نولد من هللا ) انهعخطايانا وأن نتوب  نا منعلينا أن نبدأ بكل ما في

 بابأن نختبر دم الخروف على أعمدة  (. يجب20: 3 رؤ؛ 3: 13؛ لوقا 9: 1

لروح ل في تبعية مع هللا وسلوكنا في مسيرتنا نستمر. ولكن بعد ذلك يجب أن قلبنا

يكون  حيث. تطهير الدم هو والنقاوة حينئذ المزيد من التطهيرسنختبر و القدس

 َولَِكْن إِْن َسلَْكنَا فِي النُّوِر َكَما ُهَو فِي النُّوِر،: وحنايالرسول  قولي. ومن هنا النور



 

 1) فَلَنَا َشِرَكة  بَْعِضنَا َمَع بَْعٍض، َوَدُم يَُسوَع اْلَمِسيِح اْبنِِه يَُطهُِّرنَا ِمْن ُكلِّ َخِطيَّةٍ  

  )7: 1 وحناي

 في ستصبح ) النور(أنت ال تتحرك مع الضو  و هللا لد منوبمجرد أن ت   إذا  

السياق الكامل لعقيدة الخالص الدم. يعبر  من تكون دون تغطيةمصر وس رغمار مياه

 مرة 76ستخدم هذا التعبير إ. وقد بهذه الكلمات: "في المسيح" الرسول بولسل

ْم إِلَى اْلَكمَ  " والكلمات: ...و النورأ ضو الوهو ما يعني: "في  : 6ب ع.. )الِ لِنَتَقَدَّ

 وحب فلن تحصل على شغف مع هللا سلوك والسيرأهمية ال درك(. إذا كنت ال ت1

 . سوف تصبح مسيحيا  وتكرارا   فخاخ الشيطان مرارا  لرب. دون ذلك ستقع في ل

يوم اليسوع من فمه في  يتقيئه الربفاتر الذي المسيحي الوهو  ""جسديا   ومؤمنا  

 !(. ال تضلوا16: 3)رؤ خيراأل

لدت مرة أخرى يجب علينا من العادات الروحية. بعد أن و   ننمييجب علينا  ثانيا  

(. 23:9آخر )لوقا  ا  ذ خيارخات أن لحياة الذات أبدا    نسمحجديدة الال تناوقت والد

بة وصلم الذات يسوع. يجب أن تكون خلف الربالذات لن تأخذ خطوة واحدة 

  ؛6: 3 ام) وقتفي كل  الشهادةرعلي صِ ون   ستمرار. يجب أن نكون شهودا  إب

. يجب هم الغالبين عنه شهدواالمؤمنين الذين يكرزوا للرب ويفقط  (11:12رؤ

ِاْفَرُحوا ُكلَّ ِحيٍن. َصلُّوا باِلَ اْنقَِطاٍع. اْشُكُروا فِي ُكلِّ َشْيٍء، ألَنَّ َهِذِه ِهَي علينا: 

الن الرب يسكن  ( 18-16:5تس  1) ِجَهتُِكْم.َمِشيَئُة هللِا فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِمْن 

 (3:22وسط تسبيحات شعبه ) مز

قرا ة لوحده:  مع هللا نتقابلل أن نضع كل شي  بعيدا   كل صباح يجب وأخيرا  

كون مصدر لنوتشجيعنا  تبكيتناوالسماح له لالرب وقيادته نتظار إالكتاب المقدس و

 من المستحيل تماما  . ليناليقترب إإلى هللا  لنقتربمن الروح القدس وإلهام وتمكين 

هلل، إال إذا كانوا يقضون شغف  نار حب و النار،ب لتهاباإل المؤمنين للمسيحيين

 .هيةالمدفئة اإلل بالقرب من الوقت الحميم

ستسالم لضغوط اإل . ولكن ال أحد منا بحاجة إلىلدينا جميعا  موجودة  الضغوط؟

ن يمكن أ أكبر من أي ضغطليكون  نمينا الحب هللإذا ي منا ن يستسلم أهذا العالم. ول

 مأ ينطبق على الجميع سوا  كنا أطفاال   حقيقي و هذاالعالم أو الشيطان.  يضعنا فيه

 .أو بالغين طالبا  
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