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تقدمي 

نحن نخدم اإلًها كلي املعرفة، يحر�سنا )عينه علينا( 
طوال الوقت، لذلك فال �سيء يحدث مفاجاأة له؛ فهو 
كاتب  يقول  يحدث.  اأن  قبل  حتى  �سيء  كل  يعرف 
نفكر  اأن  قبل  اأفكارنا  يعرف  اهلل  اإن   139 املزمور 
فيها، ويعرف كلماتنا قبل اأن ننطقها. ولهذا يحتاج 
وا ثقتهم يف اهلل واأن يحاولوا  موؤمنون كثريون اأن ينمُّ

اأال يرددوا ال�سوؤال: »متى يا رب؟«

هذا  خ�س�ست  فقد  كثرًيا،  يرتدد  ال�سوؤال  هذا  والأن 
من  تعلمته  ما  ببع�ض  فيه  اأ�سارككم  حتى  الكتيب 
حياتي  من  طوياًل  وقًتا  ق�سيت  لقد  العظيم.  اإلهنا 
منزعجة وغري �سبورة وم�سابة باإحباط وخيبة اأمل. 
اأثق  اأن  التي مررت بها تعلمت  التجارب  ومن خالل 

يف ذلك االإله العامل بكل �سيء.

و�سالتي اأن تنعموا بال�سالم يف اأرواحكم واأن تتعلموا 
اآجالنا  اأن  به عاملني  وتثقوا  الرب  ت�سرتيحوا يف  اأن 
يف  داود  امللك  قال  كما  القادرة  يده  يف  )اأوقاتنا( 

)مزمور31: 15(.
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1- توقيتات اهلل والثقة فيه

اأنَت".  ُقلُت:"اإَلهي   . ياَربُّ لُت  تَوكَّ فعَليَك  اأنا  "اأّما 
الذيَن  وِمَن  اأعدائي  َيِد  ِمْن  ني  َنِّ اآجايل.  َيِدَك  يف 

َيطُردوَنني" )مزمور31: 14- 15(.
اإلهه ينجيه  اأن  اإنه يثق يف  يقول كاتب هذا املزمور 
واأنه �سوف ينجيه يف الوقت املنا�سب؛ فالثقة يف اهلل 

تعني اأن نعلم "اأن اآجالنا )اأوقاتنا( يف يده".
لقد تعلمت اأن الثقة تعني قبول حقيقة اأن هناك اأموًرا 
ا تعني اأن ن�سع اأوقاتنا  لن ند اإجابة لها واأنها اأي�سً
يف يد الرب واثقني اأنه يعرف كل �سيء حتى عندما ال 

نعرف نحن كل االأجوبة عن كل االأ�سئلة.
كاملة،  هي  حياتنا  يف  �سيء  لكل  اهلل  توقيتات  اإن 
اأما نحن فنود لو اأن تتحقق كل االأ�سياء اجلميلة يف 

حياتنا االآن ولي�ض الحًقا.
ولكن عندما ننمو اأكرث يف حياتنا امل�سيحية �سنتعلم 
املنا�سب  اهلل  توقيت  يف  لتتحقق  باأ�سياء  نوؤمن  اأن 
يف  العربانيني  ر�سالة  كاتب  يقول  االآن.  ولي�ض 
يُرَجى  مبا  الثِّقَُة  فهو  اإلميانُ  "وأمّا   :)1 )االإ�سحاح11: 
واإليقانُ بأُمورٍ ال تُرَى" قد يكون لنا إميان اآلن ولكن ال 
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ميكن أن نحصل على إعالنات من اهلل اآلن.
اإن الثقة باهلل تعني عدم معرفة الطريقة التي �سيحقق 
ا عدم معرفة  بها اهلل ما وعدنا به كما اأنها تعني اأي�سً
يتاأخر  ال  اهلل  اإن  نقول  ما  كثرًيا  االأمر.  �سيحقق  متى 
يتعجل  ال  االأحيان  معظم  يف  ولكنه  اأبًدا،  وعده  عن 
ا. وال�سبب يف ذلك هو اأنه يريد اأن ي�ستخدم تلك  اأي�سً
االأوقات حتى يزداد اإمياننا به وننمو ونن�سج خالل 

تلك االأوقات التي ن�رصفها يف االنتظار.
مادي  احتياج  لديه  اخلدمة  يف  �رصكائنا  اأحد  كان 
وكان  يتوقعها  يكن  عليه مل  م�ستحقة  لدفع �رصائب 
كان  والأنه  اأبريل.  �سهر  من   15 يوم  دفعها  يجب 
بتقدمي  قام  املعجزة،  تلك  ي�سنع  اأن  الرب  يف  يثق 
تقدمة خا�سة خلدمة "حياة يف كلمة اهلل" ويف يوم 
ال�رصائب  لدفع  الالزمة  النقود  اهلل  اأر�سل  اأبريل   14
واحد  يوم  النقود  اهلل  ير�سل  لكن ملاذا مل  امل�ستحقة. 
اأبريل؟ ملاذا يتاأنى اهلل حتى اليوم االأخري  اأو خم�سة 

اأو الدقيقة االأخرية؟
اأنه يعلمنا درو�ًسا يف الثقة! فالثقة �سيء  ال�سبب هو 
ال يورث واإمنا ُيكت�سب بالتعليم. فعندما منر بتجارب 
فيه.  نثق  اأن  نتعلم  اأن  اهلل  يف  الثقة  تتطلب  متنوعة 
االآخر،  بعد  يوًما  جتاهنا  اهلل  اأمانة  نرى  وعندما 
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وندخل  ذواتنا  يف  الثقة  عن  نتخلى  اأن  ن�ستطيع 
ا اإىل الراحة االإلهية ون�سع ثقتنا فيه هو.  تدريجيًّ

يكون  الزاوية،  تلك  من  املو�سوع  اإىل  ننظر  وعندما 
دوًرا  التوقيتات  تلعب  كيف  نكت�سف  اأن  ال�سهل  من 
الفورية  فاال�ستجابة  باهلل؛  الثقة  تعليم  يف  ا  مهمًّ
لكل طلباتنا ال جتعلنا ننمو ونن�سج. وميكننا القول 
غنى  وال  تواأمان  هما  فيه  والثقة  اهلل  توقيتات  اإن 

الأحدهما عن االآخر.
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2- يف الوقت املنا�سب

يقول الكتاب يف )الويني 26: 4(: "اأُعطي َمَطَرُكْم يف 
حيِنِه" ويقول بول�ض الر�سول يف )غالطية 6: 9(: "فال 
ُد يف وقِتِه اإْن ُكّنا  نا �سَنح�سُ َنف�َسْل يف َعَمِل اخَلرِي الأنَّ
". ويحثنا بطر�ض الر�سول يف )1 بطر�ض 5: 6(  ال َنِكلُّ
ِة لَكْي َيرَفَعُكْم يف  عوا حتَت َيِد اهلِل الَقويَّ قائاًل: "َتوا�سَ

حيِنِه".
اأوؤمن  اأنا  املنا�سب؟  الوقت  هذا  يحني  متى  ولكن 
كل  يكون  وعندما  ا  م�ستعدًّ تكون  عندما  يحني  اأنه 
يتنا�سب  فيما  م�ستعدين،  احلدث  هذا  يف  امل�سرتكني 
مع خطة اهلل اجلماعية التي اأعدها. لقد اأعد اهلل خطًة 
خطًة  ا  اأي�سً اأعد  كما  فينا،  فرد  كل  حلياة  �سخ�سيًة 

جماعيًة للعلم ككل.
الأن  باالنزعاج  فيها  �سعرت  التي  االأوقات  اأتذكر 
اأن  اأعلم  كنت  خدمتي.  يف  يحدث  يكن  مل  ما  �سيًئا 
املقد�سة،  كلمته  اأعلم  لكي  ودعاين  م�سحني  الرب 
اأن  واعتقدت  مو�سدة  كانت  جميعها  االأبواب  اأن  اإال 
انتظاري قد طال، فلقد اأ�سهرت باأين م�ستعدة للخدمة 
يف ذلك الوقت. كنت اأعلم اأن اهلل �سنع اأموًرا عظيمة 
يف  �سيء  يحدث  ال  ملاذا  اأفهم  مل  ولكني  حياتي  يف 
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هذا  كل  "ملاذا  الرب:  �ساألت  اأين  واأتذكر  له.  خدمتي 
االنتظار االآن؟ هل اأنا غري م�ستعدة بعد؟"

فاأجاب وقال: "بلى، اأنِت م�ستعدة ولكن هناك بع�ض 
االأ�سخا�ض امل�سرتكني معِك يف اخلدمة غري م�ستعدين 
بعد، وال زلت اأعمل يف حياتهم واأعدهم لهذه اخلدمة، 

لذلك عليِك االنتظار حتى ي�سبحوا م�ستعدين".
فعل  على  النا�ض  يقحم  اأو  يجرب  اأو  يدفع  ال  اهلل  اإن 
االأ�سياء، واإمنا يقود وير�سد ويقرتح. وم�سوؤوليتنا هي 
يحقق غر�سه من حياتنا.  اإرادتنا حتى  له  ن�سلم  اأن 
وقد ي�ستغرق حدوث ذلك وقًتا اأطول اأو اأقل ويختلف 

من �سخ�ض الآخر.
من  فريق  اأو  جلماعٍة  يعمل(  )اأن  اهلل  اأراد  اإن  لذلك 
اأن يعملوا مًعا، فقد ي�ستعد بع�ض اأع�ساء هذا  النا�ض 
وياله  االآخر.  البع�ض  قبل  اجلماعة  تلك  يف  الفريق 
من اأمر �سعب خا�سًة عندما تكون هذه اجلماعة يف 
مرحلة ميالد خدمة جديدة! حيث يجهلون خطة اهلل 

بالتف�سيل ويجهلون طباع بع�سهم البع�ض.
اإن اختيار �رصيك احلياة هو مثال رائع على ما اأقول؛ 
ففي الوقت الذي يعد اهلل فيه ال�رصيك املنا�سب، يكون 
هذا  الأجل  ال�سالة  على  يواظب  الذي  االآخر  الطرف 
االأمر قد مل االنتظار خا�سًة اأنه ال يعلم ماذا يحدث 
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خلف ال�ستار. فال�سخ�ض االأعزب الذي ي�سلي من اأجل 
�رصيك احلياة يكون يف معظم االأحيان موؤمًنا نا�سًجا 
للخدمة  ُدعي  قد  يكون  ورمبا  الروح،  بثمار  يتمتع 
ا  كمتفرغ ويحتاج يف اأغلب االأحيان اأن يكون م�ستعدًّ
لتلقي االأوامر من العلي. وهذا يتطلب وقًتا؛ فاالأمر ال 
اهلل  اأن  دائًما  تذكر  ولكن  و�سحاها  ليلٍة  بني  يحدث 

يعد ال�سخ�ض املنا�سب لهم.
امللحة  �سالته  تكن  مل  ولكن  ديف،  انتظار  َيُطل  مل 
اأن يعطيه  اأجل  ذلك. كان ي�سلي من  ال�سبب يف  هي 
هذه  تكون  اأن  �سالته  وكانت  املنا�سبة  الزوجة  اهلل 
اأجل  من  ي�سلي  كان  معونة.  اإىل  حمتاجًة  الزوجة 
هذا االأمر ما بني �ستة اأ�سهر و�سنة. وتقابلنا والتقينا 
خم�ض مرات ثم تزوجنا. وعندما �سدر هذا الكتيب يف 
عام 1999 كان قد مر على زواجنا ثالثة وع�رصون 

عاًما.
له  املنا�سبة  الزوجة  اأين  يعلم  كان  اإنه  ديف  ويقول 
الزواج على  لنا ولكنه مل يعر�ض عليَّ  لقاء  اأول  منذ 

الفور حتى ال اأنزعج.
اأدرك  حتى  اأ�سابيع  ثالثة  �سوى  زواجنا  على  مير  مل 
حاجة  يف  واأين  م�ساكل  عدة  من  اأعاين  اأين  ديف 
ملعونة خا�سة. لقد ح�سل ديف على ا�ستجابة �رصيعة 
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الع�سيبة  االأوقات  من  الكثري  احتمل  ولكنه  ل�سالته 
لكي اأمنو يف عالقتي مع اهلل واأتغلب على امل�سكالت 
يف  له  تعر�ست  ما  ب�سبب  منها  اأعاين  كنت  التي 

املا�سي.
علم الرب اأن ديف �سخ�ض نا�سج وميكنه اأن يتحمل 
�سنوات ع�سيبة معي ولذلك ا�ستجاب �رصيًعا ل�سالته. 
ا  �سخ�سً ي�ساعد  الكفاية حتى  فيه  ا مبا  قويًّ لقد كان 
اأن  ا  م�ستعدًّ كان  اأنه  كما  عديدة،  م�ساكل  من  يعاين 
يكون االأداة التي ي�ستخدمها اهلل يف حياتي وقد نح. 
ولكن لو مل يكن ديف قادًرا على هذا االأمر اأو لو كان 
ا اأكرث كمااًل، لتاأنى الرب يف  قد طلب من الرب �سخ�سً
ا�ستجابته لتلك ال�سالة حتى يحني املوعد املنا�سب 
حتى يكون قد �سنع اأموًرا عظيمة يف حياتي جتعلني 

ال�سخ�ض الذي �سلى الأجله ديف.
عندما ننتظر الرب، من املهم اأن ندرك اأنه يعمل يف 
طلبناها  التي  �سالتنا  ُت�ستجاب  حتى  اآخرين  حياة 

منه. اإن االإميان يجعل االنتظار حُمَتَماًل.
واالآن دعونا نتاأمل يف "املوعد املحدد" عندما يتعلق 
االأمر باالأمور املالية. يقول يوحنا يف )3 يوحنا 1: 
ها احَلبيُب، يف ُكلِّ �َسيٍء اأروُم اأْن تكوَن ناِجًحا  2(: "اأيُّ
"كما  تعبري  اإن  ناِجَحٌة".  َنف�َسَك  اأنَّ  كما  حيًحا،  و�سَ
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وجهة  من  النجاح  اأن  على  يدل  ناجحة"  نف�سك  اأن 
نف�سك  اأن  "كما  فتعبري  الن�سج.  على  يعتمد  اهلل  نظر 
ناجحة" يدل على الوقت القليل الذي ن�سمح فيه هلل اأن 

يجعل اأذهاننا واإرادتنا وم�ساعرنا تتفق مع اإرادته.
ت�ستغرق وقًتا طوياًل ويتوقف هذا  الن�سج عملية  اإن 
معه  تعاوننا  ومدى  حلياتنا  اهلل  خطة  على  الوقت 
متنعه  لنا  العظيمة  اهلل  حمبة  اإن  اخلطة.  تلك  لتنفيذ 
للتعامل  الكايف  الن�سج  النجاح دون  اأن مينحنا  من 

مع هذا النجاح بالطريقة املنا�سبة.
َعَمِل  يف  َنف�َسْل  "فال   :)9  :6 )غل  يف  لنا  يقول  لذلك 
". فالوقت  ُد يف وقِتِه اإْن ُكّنا ال َنِكلُّ نا �سَنح�سُ اخَلرِي الأنَّ
ولي�ض  م�ستعدون  اإننا  اهلل  يقول  عندما  هو  املنا�سب 
بركات كثرية  اإن  م�ستعدون.  اأننا  نعتقد نحن  عندما 
يف وقت قليل جتعل االإن�سان متعجرًفا، ولذلك يعلمنا 
الكتاب املقد�ض اأن نلحق املوؤمنني اجلدد حتت قيادة 
الوقت  اإىل بع�ض  اأكرب منهم، فهم يحتاجون  من هم 

لين�سجوا واإال �سيتكربون )1 تي 3: 6(.
هناك وقت لكل �سيء يف حياتنا ومن االأمان اأن نكون 
يف خطة توقيت اهلل. واأنا اأ�سلي دائًما حتى اأكون يف 
م�سيئة اهلل الكاملة واأن اأ�سري بح�سب توقيتاته دون اأن 

اأقدم خطوة اأو اأوؤخر خطوة.





15

3- الوقت املحدَّد

عندما   )8-6 )اأعمال1:  يف  تالميذه  ي�سوع  اأخرب 
�ساألوه عن الوقت الذي �سياأتي فيه امللكوت اأن لي�ض 
�سبق وعينها  التي  واالأزمنة  االأوقات  يعرفوا  اأن  لهم 

االآب يف �سلطانه.
�سوف  ي�سوع  اأن  التالميذ  اعتقد  الوقت،  ذلك  فحتى 
تلك  �سيوؤ�س�ض  متى  ف�ساألوه  اأر�سية،  مملكة  يوؤ�س�ض 

اململكة ويرد امللك اإىل �سعب اإ�رصائيل.
تاأ�سي�ض  ب�سدد  اأنه  لهم  يعلن  اأن  ي�سوع  ي�ستِطع  مل 

ملكوت روحي واأن ذلك امللكوت �سيكون بداخلهم.
حكمة  بدون  املعرفة  من  املقد�ض  الكتاب  يحذرنا 
ي�سوع تالميذه  لذلك مل يخرب  اأ�سحابها.  تدمر  الأنها 
عن املوعد الذي �سيوؤ�س�ض فيه هذا امللكوت واإال حتول 
االأمر اإىل كارثة الأنهم مل يعرفوا طبيعة هذا امللكوت.

معلومات  على  احل�سول  االأحيان  من  كثري  يف  نريد 
عن موعد حدوث بع�ض االأمور. لكن اهلل ال ي�ستطيع اأن 
مينحنا تلك املعلومات الأننا ال منتلك احلكمة الكافية 
للتعامل مع تلك املعرفة. يقول )حبقوق 2: 3(: "الأنَّ 
النِّهاَيِة  اإىَل امليعاِد )�سوف تتحقق( ويف  َبعُد  الّروؤيا 
)باإخال�ض(  فانَتِظرها  تواَنْت  اإْن  تكِذُب.  وال  تتكلَُّم 
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ُر". تاأكد اأنها لن تتاأخر  ها �ستاأتي اإتياًنا وال تتاأخَّ الأنَّ
يوًما واحًدا عن املوعد املحدد.

الوقت  اأنه  اهلل  يعلم  عندما  هو  املحدد  املوعد  اإن 
اأفكارنا  ع  وُنخ�سِ نتوا�سع  اأن  يجب  لذلك  املنا�سب، 
للحكمة والقوة االإلهية واأن نثق اأنه قال اإنه لن يتاأخر.
اإن املوعد املحدد هو الوقت الذي �سبق اهلل واختاره 
مع  موعد  حتديد  وي�سبه  خا�سة،  الأ�سباٍب  وحدده 
لن  ما،  �سخ�ض  �سخ�ض ما؛ فعندما نحدد موعًدا مع 
اهلل  مع  احلال  وهكذا  املوعد  قبل  مقابلته  ن�ستطيع 
اأ�سياء  حلدوث  املنا�سبة  االأوقات  حدد  فلقد  ا؛  اأي�سً
معينة يف حياتنا، لذلك علينا اأن ننتظر ب�سرب حتى 

يحني امليعاد ولي�ض قبل ذلك.
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4- الدعوة

ا ما للقيام بعمل  اإن الوقت الذي يدعو فيه اهلل �سخ�سً
معني، ثم مي�سحه، ثم يفرزه للقيام بهذا العمل عادًة 
تف�سل  منف�سلة،  مراحل  ثالث  من  ًنا  مكوَّ يكون  ما 
اإىل حدٍّ  بني كل مرحلة واالأخرى فرتة زمنية طويلة 
اأن ي�ستخدم هذا  اإن كان اهلل على و�سك  ما، وخا�سًة 
اأن  ال�رصوري  من  ولي�ض  عظيم.  عمل  يف  ال�سخ�ض 
يكون هذا العمل العظيم على امل�ستوى العاملي واإمنا 
هو عمل �سيرتك اآثاره على حياة عدد كبري من النا�ض. 
التالية على  الثالثة  الف�سول  ال�سوء يف  نلقي  �سوف 

كل مرحلة على حدى وبالتف�سيل.
ما  بعمٍل  للقيام  ما  ل�سخ�ٍض  الدعوة  اهلل  يوجه  قد 
حتى  الزمن  من  لفرتة  قلبه  يف  ي�سعها  قد  اأو  فجاأة 
اأنه يعرف ما يريد اهلل من حياته بال�سبط. اأتذكر اأين 
اأنه قال يف  الواليات املتحدة  اأحد روؤ�ساء  قراأت عن 
اإنه كان يرغب بل ويعلم منذ  املقابالت معه  اإحدى 
نعومة اأظافره اأنه يوًما ما �سي�سبح رئي�ًسا للواليات 

املتحدة االأمريكية.
يف  فرا�سي  اأرتب  كنت  فبينما  بغتة؛  اهلل  دعاين  لقد 
يف  يهم�ض  الرب  �سوت  �سمعت  االأيام  اأحد  �سباح 
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اأذين قائاًل: "�سوف تذهبني اإىل اأماكن كثرية لتعلِّمي 
كلمتي و�سوف تكون لِك خدمات كثرية م�سجلة على 
�سوًتا  يكن  مل  اأنه  من  وبالرغم  كا�سيت".  �رصائط 
ا بداخلي. ومنذ تلك  م�سموًعا، اإال اأنه بدا وا�سًحا وجليًّ
اللحظة، علمت اأنها دعوة اهلل حلياتي و�سعرت برغبٍة 

جارفٍة لكي اأعلِّم كلمة اهلل يف كل مكان.
اهلل حلياتي  دعوة  اأن  الوقت  ذلك  قبل  اأعرف  اأكن  مل 
اأن  اأ�ستطيع  ولكني  اهلل،  كلمة  وتعليم  الوعظ  �ستكون 
التي  العالمات  بع�ض  واأرى  الوراء  اإىل  االآن  اأنظر 
و�سعها الرب يف طريقي؛ فلقد كنت اأمتلك َمَلكة ح�سن 
التعبري عن نف�سي ب�سوٍت م�سموع كما بالكتابة بكل 
و�سوٍح وبطريقٍة �سهلة. وكثرًيا ما طلب مني زمالئي 
يف املرحلة الثانوية اأن اأ�ساعدهم يف �رصح الدرو�ض 
ذلك  يف  الرغبة  لديَّ  كانت  لهم.  امل�سورة  تقدمي  اأو 
واأ�سحح م�سار حياتهم.  النا�ض  اأ�ساعد  اأن  الوقت يف 
اأقدم  اأن  الثانوية  املرحلة  يف  مني  ُيطلب  وكان 
زمالئي،  اأمام  التخرج  حفل  يف  الت�سجيعية  اخلطبة 
علم  يف  �سهادة  على  احل�سول  اأعتزم  كنت  اأين  حتى 

النف�ض حتى اأ�ستطيع العمل يف جمال الطب النف�سي.
بداأت اأقرتب من الرب اأكرث بعد زواجي من ديف بعدة 
�سنوات، اإال اأين كنت ال اأزال اأعاين من م�ساكل عديدة 
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اأنبت  قد  كنت  املا�سي.  يف  له  تعر�ست  ما  ب�سبب 
التي  الليلة  الوقت، واأتذكر تلك  اأطفال يف ذلك  ثالثة 
وكنت  االأحد  اجتماع  بعد  الكني�سة  من  فيها  عدت 

م�ستلقيًة على فرا�سي بعد اأن اأوى ال�سغار لفرا�سهم.
نف�سي  ووجدت  ومظلًما  و�ساكًنا  هادًئا  املنزل  كان 
الق�ض واأقف على املنرب بداًل منه. مل تكن  اأردد عظة 
لديَّ اأدنى فكرة وقتها ملاذا فعلت ذلك، اأما االآن فاأنا 

اأعرف ال�سبب.
قد يدعوك اهلل فجاأة اأو بالتدريج ولكن اعلم جيًدا اأنك 
اهلل  فيها  يدعوك  التي  اللحظة  منذ  اإعداد  مرحلة  يف 

للقيام بعمل معني.
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5- امل�سحة

يطلق اهلل امل�سحة خالل وقت االإعداد يف �سكل قنبلة 
لك  مينحها  التي  املقدرة  هي  وامل�سحة  ميقاتية. 
فالروح  الأجله؛  اهلل  دعاك  ما  الإمتام  القد�ض  الروح 
القد�ض يعلمنا وين�سحنا وير�سدنا ويقوينا ويقد�سنا 
الأجله  اأعدنا  الذي  بالغر�ض  تفي  اأواين  منا  وي�سنع 

ال�سيد. وقد ي�ستغرق االأمر �سنوات و�سنوات.
�سعبه  لتحرير  حلياته  اهلل  بدعوة  مو�سى  �سعر  لقد 
امل�رصي  فقتل  احلما�ض  اأخذه  ولذلك  العبودية  من 
وكانت  اإ�رصائيل.  �سعب  معاملة  ي�سيء  كان  الذي 
نتيجة فعلته هذه اأن ق�سى االأربعني �سنة التالية يف 
الربية يتعلم كيف يكون راعًيا لل�سعب ويتعرف على 
تلو  يوًما  خربته  ازدادت  الرب.  اأمام  ويتوا�سع  اإلهه 
االآخر؛ فاالإن�سان بدون تدريب وخربة ودون اأن يكون 
وبني  احلما�ض  بني  يفرق  اأن  ي�ستطيع  ال  متوا�سًعا 

توقيتات اهلل.
االإعداد.  اأثناء عملية  اإن خ�سعنا  حتل امل�سحة علينا 
م�رص  على  حاكًما  ليكون  يو�سف  دعى  اهلل  اأن  تذكر 
اأحالًما  يحلم  فكان  املجاعة،  من  �سعوًبا  ويخل�ض 
اإخوته  اأخرب  ال�سباب،  وبحما�ض  ا.  �سبيًّ كان  عندما 
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عن تلك االأحالم، اإال اأنهم مل يتحم�سوا لفكرة �سجودهم 
اأمام اأخيهم االأ�سغر فباعوه عبًدا.

ا عندما اأخرب اإخوته عن اأحالمه،  مل يق�سد يو�سف �رصًّ
يف  راآه  مبا  اأخربهم  عندما  حكيًما  يكن  مل  ولكنه 
اأحالمه. لقد �سمح اهلل اأن مير يو�سف ب�سنواٍت �سعبة 
اأن يتعلم احلكمة. لذلك  الهدف منها  يف حياته كان 
اإعداًدا  ا  ُمعدًّ يكون  اأن  بها  مر  التي  اخلربات  �ساعدته 
فقط  لي�ض  اخليانة،  اخترب  لقد  له.  اهلل  لدعوة  جيًدا 
�ساعدهم  الذين  االأ�سدقاء  ولكن من  قبل عائلته  من 
واعتقد اأن باإمكانه الثقة بهم. تعر�ض للظلم وعوقب 
على اأ�سياء مل يقرتفها ومل يكن مذنًبا فيها، وكان عليه 
اأن يتحقق وعد اهلل له. اأن ينتظر �سنوات طويلة قبل 
اإىل حدٍّ كبري مبا مر  تت�سابه  منر جميًعا باختبارات 
النمو  على  االختبارات  تلك  وت�ساعدنا  يو�سف  به 
والن�سج، كما اأنها تعدنا خلدمة اهلل وتعلمنا ال�سمود 
اأمام ما قد يحدث. اإن اهلل ال يجلب لنا امل�ساكل واإمنا 
اهلل  ولكن  لتدمرينا،  ي�سعى  الأنه  اإبلي�ض  هو  الفاعل 
يو�سف  كان  ول�ساحلنا.  خلرينا  االأ�سياء  كل  يحول 
يعلم ذلك جيًدا لذلك قال الإخوته يف )تكوين50: 20(:
)تكوين  َخيرًا"  بهِ  فقََصدَ  اهلُل  أمّا  َشرًّا،  لي  قََصدُتْ  "أنتُْم 

.)20 :50
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رف�سني  لكلمته،  معلِّمًة  الأكون  اهلل  دعاين  عندما 
و�سعرت  اأ�سدقائي  وبع�ض  عائلتي  اأفراد  بع�ض 
بالوحدة وُجرحت ب�سبب هذا الرف�ض. لقد اأ�ساءوا يف 
حكمهم عليَّ وفهمهم ملوقفي وتكلموا عني بال�سوء، 
كنت يف ذلك الوقت ال اأزال مندفعة وطائ�سة وممتلئة 
ممتلئًة  اأزال  ال  كنت  باخت�سار،  االأحمق.  باحلما�ض 
ممتلئني  �سنظل  اأننا  اأ�سيف  اأن  اأود  وهنا  بذاتي. 

بذواتنا حتى نتاز مرحلة االإعداد.
فتقول:  امل�سكلة؟  هذه  من  تعاين  ال  اأنك  تعتقد  هل 
دعني  امل�ساكل".  هذه  من  اأعاين  ال  فاأنا  اأنا،  "ل�ست 
مل  فاإن  حياتك.  يف  �سحوة  و�سك  على  اأنك  اأخربك 
تتوا�سع حتت يد اهلل القوية، فلن يحني موعد حتقيق 

املواعيد )1 بط 5: 6(.
واأرى مراحل تطور  الوراء  اإىل  اأنظر  اأن  االآن  اأ�ستطيع 
�سخ�سي  منو  ملراحل  نتيجة  خدمتي  يف  متمرية 

اجتزت فيها وم�سحة اإلهية عظيمة.

درا�سة الكتاب املقد�س يف املنزل
اأترك  اأن  االإعداد  مراحل  اإحدى  يف  الرب  مني  طلب 
اأن  له  يت�سنى  حتى  رائًعا  دخاًل  تدر  التي  وظيفتي 
ُيعدَّين للخدمة، وبالفعل تركت وظيفتي بالرغم من اأن 
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هذا القرار اأدى اإىل نق�ض امليزانية اإىل الن�سف. كانت 
احتياجاتنا  ي�سدد  كان  اهلل  اأن  اإال  ع�سيبة،  �سنوات 

دائًما.
بداأت اأعلِّم كلمة اهلل من خالل تدري�سها يف اجتماعات 
�سنوات. خالل  ا�ستمرت حوايل خم�ض  والتي  املنازل 
فرتة ال�سنتني والن�سف االأوىل كنت اأعلِّم مرة واحدة 
اأدر�ض  بداأت  ا  جدًّ العدد  ازداد  اأن  وبعد  االأ�سبوع  يف 
واالأخرى  ال�سباح  يف  اإحداهما  االأ�سبوع  يف  مرتني 
يف امل�ساء. وبالرغم من احلالة املادية ال�سعبة التي 
ا من هذه  كنا منر بها، اإال اأننا مل نتلقَّ تع�سيًدا ماديًّ

االجتماعات.
لقد رف�ض الدار�سون- والذين كان يبلغ عددهم عندئٍذ 
تقدمات  جمع  فكرة  فرًدا-  وع�رصين  خم�سة  حوايل 
االحتياجات  بع�ض  وجود  من  بالرغم  تربعات  اأو 
الوا�سحة يف حياتنا. كان االأمر �سعًبا يف بادئ االأمر، 
ولكن كان ذلك �سبًبا لكي اأمتحن دوافعي جتاه تعليم 
كلمة اهلل. لقد تاأكدت اأن ما يدفعني لتعليم كلمة اهلل 
لي�ض النقود التي اأجنيها من هذا العمل، لذلك وا�سلت 
تعليم كلمة اهلل. �سعرت يف بع�ض االأحيان باال�ستياء 
من جمموعة الدار�سني ب�سبب رف�سهم جمع التربعات، 
ا.  ولكن اهلل اأراد بهذه الطريقة اأن يعلمني در�ًسا مهمًّ
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منه  �سياأتي  الذي  امل�سدر  يك�سف عن  اأن  اهلل  َيِرد  مل 
اأنه  يل  يعلن  اأن  اأراد  لقد  الأ�رصتنا،  املادي  التع�سيد 
اأي تع�سيد مادي. لقد تعلمت  امل�سدر احلقيقي وراء 
الدر�ض يف وقٍت طويل وبعد اأن مررت باأوقاٍت �سعبة 

كنت اأمتنى لو ا�ستطعت الهروب منها.
اإال  لهم،  اهلل  دعوة  من  فالربغم  يهربون!  كثريون 
لتحمل  م�ستعدين  يكونوا  مل  الأنهم  ُينَتخبون  ال  اأنهم 
االأوقات ال�سعبة خالل قرتة االإعداد. يقول )متى20: 
ُينَتَخبوَن" ف�رص  وَقليلنَي  ُيدَعْوَن  كثرييَن  "الأنَّ   :)16
اأحد الوعاظ هذه االآية قائاًل: "كثريون ُيدعون ولكن 
قليلني هم امل�ستعدون لتحمل م�سوؤولية تلك الدعوة".

هلِل  َنف�َسَك  ُتقيَم  اأْن  "اجَتِهد   :)15  :2 تي   2( وتف�رص 
ُيخَزى،  ال  عاِماًل  التجارب(  اجتياز  )بعد  ى،  ُمَزكًّ
ومبهارة(".  )باحلق  بااِل�سِتقاَمِة  احَلقِّ  كِلَمَة  اًل  ُمَف�سِّ
لقد علمني اهلل الكثري عن اخلدمة خالل تلك ال�سنوات 
خلم�سة  املنازل  يف  اهلل  كلمة  اأعلِّم  ق�سيتها  التي 

ا. وع�رصين �سخ�سً
انتظر

اأن  دون  كاملة  �سنة  حوايل  ق�سيت  الفرتة،  تلك  بعد 
اأخدم على االإطالق. فلقد حتدث اهلل اإيلَّ قائاًل: "توقفي 
اأنا �سانع  املنازل، فها  الكتاب يف  عن تقدمي در�ض 
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اآخر،  ال�سنة بطفل  تلك  الرب يف  اأمًرا جديًدا!" رزقني 
العام  هذا  بها خالل  اأمر  كنت  التي  الظروف  واأكدت 

كلمات الرب يل باالنتظار.
مل تكن الطاعة يف هذا االأمر بال�سيء الي�سري، فلقد بداأ 
الدار�سون يف جمع تقدمة ب�سيطة كل اأ�سبوع وكانت 
من  وبالرغم  ا.  اأ�سبوعيًّ دوالًرا  و50   15 بني  ترتاوح 

قلة املبلغ، اإال اأنه كان عوًنا كبرًيا لنا كل �سهر.
احتياجاتي  ل�سد  هذا  اأرف�ض  اأن  عليَّ  كان  ولكن 
خطة  من  التالية  للخطوة  اأنتقل  اأن  اأ�ستطيع  حتى 
مكافاأًة  اأنال  اأن  باجل�سد-  توقعت-  حلياتي.  اهلل 
�سيًئا مل  اأن  اإال  تلك،  امل�سحية  نتيجة طاعتي  كبريًة 
يحدث ملدة عام كامل، ومل ُتفَتح اأمامي اأبواب جديدة 
بكل  �سديدة  ب�سعوبة  العام  هذا  مر  لقد  للخدمة. 
االأحوال. فهل اأخطاأت يف �سماع �سوت اهلل؟ هل كانت 
تلك الروؤيا من �سنع خيايل؟ هل �سيتحقق هذا احللم؟ 
ويف  الروؤيا؟  تلك  تتحقق  حتى  اأفعل  اأن  ينبغي  ماذا 
"كُفّوا  يل:  يقول  اهلل  كان  الت�ساوؤالت،  هذه  كل  و�سط 

ِّي أنا اهلُل" )مز46: 10(. واعلَموا أن
ن�سكن  اأن  ال�سعب  من  يكون  االأحيان،  بع�ض  يف 
اأنف�سنا اأمام اهلل وننتظر توقيتات اهلل. ففي ذلك الوقت 
ال�سعب مل اأكن اأعلم ما اأعلِّمه لكم اليوم؛ فعندما ننظر 
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اأ�سياء مل نكن لنفهمها  اإىل الوراء تت�سح روؤية وفهم 
اأثناء اجتيازها؛ ففي بع�ض االأحيان ي�سع اهلل بع�ض 
حتى  لفرتة  هناك  ويرتكهم  الرف  على  االأ�سخا�ض 
ي�سكنوا ويهداأوا، فيبدو االأمر وكاأن �سيًئا ال يحدث يف 
اإنه وقت النمو  الظاهر، اأما يف الروح فيتغري الكثري. 
وقت  اإنه  اهلل.  نغمات  مع  نغماتنا  و�سبط  والتطهري 

الثقة واالإميان حتى واإن مل َنَر �سيًئا يحدث.

اخلم�س �سنوات التالية
االنتظار،  يف  ق�سيته  الذي  العام  هذا  انتهاء  قبيل 
بداأت مع ديف يف الرتدد على كني�سة تاأ�س�ست حديًثا 
يبلغ  لوي�ض. كانت كني�سة �سغرية  �سانت  يف منطقة 
�سعرنا  ولكننا  ع�سًوا  ثالثني  حوايل  اأع�سائها  عدد 
وبعد  املكان.  هذا  يف  يريدنا  اهلل  باأن  قلوبنا  يف 
اجتماع  اأبداأ  اأن  اأع�ساوؤها  عليَّ  عر�ض  وجيزة  فرتة 
كان  خمي�ض.  يوم  كل  �سباح  الكني�سة  يف  ال�سيدات 
هذا االجتماع مم�سوًحا من قبل الرب، كما كان ميثل 
كني�سة  يف  ذلك  كان  خدمتي.  من  التالية  املرحلة 
اهلل  توقيت  اأنه  و�سعرت  امل�سيحي"  احلياة  "مركز 

املنا�سب.
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ا وبلغ عدد احلا�رصات  بارك الرب االجتماع ومنا جدًّ
حوايل 400 �سيدة كل اأ�سبوع. وبالتدريج بداأت اأعمل 
للراعي  م�ساعدًة  واأ�سبحت  الكني�سة  يف  الوقت  كل 
هناك. متت ر�سامتي من خالل مركز احلياة امل�سيحي 
وبداأت يف التدري�ض يف كلية الالهوت هناك. بعد ذلك 
يف  ُيَبث  الراديو  يف  يل  برنامج  اأول  الكني�سة  دعمت 

والية �سانت لوي�ض.
لقد علمني الرب درو�ًسا مهمة خالل اخلم�ض �سنوات 
اأخ�سع  اأن  تعلمت  الكني�سة.  تلك  يف  ق�سيتها  التي 
اأن  الأ�سلح  اأكن  فلم  ال�سلطة؛  يف  مني  اأعلى  هم  ملن 
اأكون حتت  اأن  اأتعلم  اأن  اأكون يف مركز قيادي دون 
فعل  جمرد  لي�ض  اخل�سوع  اأن  وتذكر  اآخرين.  �سلطة 
اأن  تقرر  فرمبا  حياة.  واأ�سلوب  قلب  اجتاه  واإمنا 
ا هذا  تطيع االأوامر ولكن يجب اأن يولد يف قلبك اأي�سً

االجتاه، خا�سًة اإن كنت �سعب املرا�ض مثلي.
تعلمت مبرور الوقت اأن اأعمل مع جمموعة من االأفراد 
اخلدمات.  من  خمتلفة  اأنواع  يف  دور  يل  ويكون 
فكان  االنتظار،  مو�سوع  حول  الكثري  ا  اأي�سً تعلمت 
هو  هذا  يكن  مل  ولكن  الأفعلها  باأ�سياء  يثقلني  اهلل 
واأ�سبحت  وتعلمت  انتظرت  لذلك  املنا�سب،  التوقيت 

اأكرث ن�سًجا.
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لقد كانت �سنوات رائعة، امتالأت بال�سحك والدموع، 
توطدت  االأعوام  تلك  فخالل  االأمل.  وخيبة  احلما�ض 
وزوجته  �سيلتون  ريك  الكني�سة  راعي  بني  العالقة 
اأ�سدقاء  واأ�سبحنا  ديف  وزوجي  اأن  وبيننا  دونا 

ا. مقربني لهم، فلقد منونا ون�سجنا �سويًّ
النا�ض  اأنه عندما تنمو وتن�سج جمموعة من  تعلمت 
بينهم  تن�ساأ  االآخر،  عن  اأحدهم  يتخلى  اأن  دون  مًعا 
االأوقات  فخالل  الزمن.  ميحوها  ال  حميمة  عالقة 
وت�سابكت  توطدت  الرب  بها  �سمح  التي  ال�سعبة 

العالقة بيننا اأكرث.
امل�سيحي"  احلياة  "مركز  اأع�ساء  عدد  ازداد  وعندما 
اإىل  لالنتقال  اجلميع  ا�ستعد  1200ع�سو،  بلغ  حتى 
املكان  امتالأ  بهم،  اخلا�ض  الرائع  اجلديد  املبنى 
بالفرح والن�رصة، وعندها تكلم الرب اإيلَّ مرة اأخرى.
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6- الفرز

بداية خدمة "حياة يف كلمة اهلل"
اإيلَّ بخ�سو�ض  اأول مرة تكلم فيها اهلل  هل تتذكرون 
اأرتب  كنت  بينما  خلدمته  اهلل  دعاين  لقد  اخلدمة؟ 
فرا�سي يف �سباح اأحد االأيام وقال يل: "�سوف تذهبني 
لِك  تكون  و�سوف  كلمتي  لتعلمي  كثرية  اأماكن  اإىل 
خدمات كثرية م�سجلة على �رصائط كا�سيت". حتققت 
االإعداد  مرحلة  خالل  �سغري  نطاق  على  الدعوة  تلك 

ا. اأما الروؤية فقد ات�سعت جدًّ
اأمامي تلك  اأ�سلي، و�سع اهلل  ذات يوم، وبينما كنت 
كنَي )اأمام  االآية املوجودة يف )فيلبي 2: 16(: "ُمَتَم�سِّ
اجلميع( بكِلَمِة احلياِة )كلمة اهلل( الفِتخاري يف يوِم 
اأعلن اهلل يل روؤية للو�سول  امَل�سيِح..." يف هذا اليوم 

اإىل جميع اأنحاء البالد عن طريق االإذاعة امل�سموعة.
مل تكن تذاع يل يف ذلك الوقت اأي خدمة يف الراديو، 
كما اأين كنت قد �سافرت قلياًل ولكني مل اأبتعد كثرًيا عن 
حمل اإقامتي. و�سع اهلل يف قلبي الكثري من االأحالم 
ولكني اعتقدت اأنها �ستتحقق جميًعا من خالل عملي 
مع "مركز احلياة امل�سيحي" والذي كنت اأ�ستمتع به. 

اأما الرب، فكانت لديه خطة خمتلفة حلياتي.
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يقول الكتاب يف )اأمثال 16: 9(: "قَلُب اإلنساِن يُفَكِّرُ 
خطة  لديَّ  كانت  َخطوَتَهُ".  يَهدي  والرَّبُّ  طريِقهِ،  في 
الرب.  ر�سمها يل  التي  اأنها اخلطة  واعتقدت  حلياتي 
انتهت  "لقد  قائاًل:  اأخرى  مرة  اإيلَّ  الرب  تكلم  ولكن 
اخلدمة  تلك  خذي  واالآن  املكان،  هذا  يف  خدمتِك 
علمت  وغرًبا".  �رصًقا  وجنوًبا،  �سمااًل  بها  واذهبي 
مماثلة  اجتماعات  اأبداأ  اأن  يريدين  اهلل  اأن  قلبي  يف 
يف  بداأت  والتي  اهلل"  كلمة  يف  "حياة  الجتماعات 
اأتقبل  اأخرى. مل  اأماكن  "مركز احلياة امل�سيحي" يف 
االأمر ب�سهولة يف بادئ االأمر ولكني تاأكدت بعد ذلك 
اأنه اأمر من الرب واأدركت اأين لو مل اأِطع ف�سوف اأفقد ما 
زرعته خالل الع�رص �سنوات املا�سية. �سعرت باخلوف!
وتركت عملي مع مركز  النهاية  الرب يف  اأمر  اأطعت 
املرحلة  تلك  خالل  الرب  واأراين  امل�سيحي  احلياة 
االنتقالية التي كنت اأمر بها اأنه يفرزين للدعوة التي 
املا�سية  �سنوات  الع�رص  كانت  حياتي.  على  و�سعها 
وكلما  اإعداد،  مرحلة  �سوى  تكن  مل  ولكنها  رائعة، 
كلما   ، عليَّ الرب  و�سعها  التي  امل�سوؤولية  ازدادت 

ازدادت م�سحته يف حياتي.
كان  بينما  اأنه   )2  :13 الر�سل  )اأعمال  يخربنا 
الرب،  ويعبدون  يخدمون  جمتمعني  القدي�سون 
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اأخربهم الروح القد�ض اأن يفرزوا بول�ض وبرنابا للعمل 
اإليه. لقد كانت خدمتهم مثمرًة يف هذا  الذي دعاهم 
املكان و�سبب بركة لكثريين ولكن يف الوقت املحدد 

قال الرب: "افِرزوا لي بَرنابا وشاوَُل".
اأنه يف توقيت اهلل املنا�سب  اأن تت�سجع وتعلم  اأريدك 
�سرتى االأحالم والروؤى التي اأعطاها الرب لك تتحقق. 
فاإن كان قد دعاك لتحقيق اأمر ما، تاأكد اأنه �سيفعل 
الوقت املحدد. لذلك كن متعاوًنا مع اهلل يف كل  يف 
خطوة وتذكر اأن الفرتة الزمنية بني الدعوة امل�سيحية 
والفرز قد تطول لعدة �سنوات. لكن كن اأميًنا يف القليل 
وتوقيتاتنا  اآجالنا  اأن  وتذكر  الرب  لك  يعطيه  الذي 

هي يف يده.
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7- هل �سئمت االنتظار؟

رمبا  يذكر؟  ًما  تقدُّ ترى  اأن  دون  طوياًل  انتظرت  هل 
تكون قد �سئمت االنتظار ولكني اأريد اأن اأ�سجعك حتى 
تغري نظرتك لالنتظار. يخربنا )مرق�ض 4: 27-20( 
األقى  الذي  الزارع  اأن نكون �سبورين مثل  اأننا يجب 
انتظر املطر املبكر واملتاأخر.  االأر�ض ثم  بذاره على 
لياًل  الزارع كان ينام ويقوم  اإن هذا  تقول كلمة اهلل 
كيف  يعلم  ال  وهو  وتنمو  البذار  تطلع  بينما  ونهاًرا 

يحدث ذلك.
التي  احلياة  اأحيا  اأن  االأعداد  تلك  من  تعلمت  لقد 
مينحني الرب اإياها االآن بينما اأنتظر اأن يحقق الرب 
و�سعها  التي  والروؤى  االأحالم  القادمة  االأيام  يف 
نخلق  اأن  ونحاول  نتوتر  اأن  املمكن  فمن  قلبي.  يف 
ن�ستمتع  وال  نهتم  ال  اأننا  حتى  امل�ستقبلية  االأ�سياء 

باالأ�سياء التي يف اأيدينا االآن.
لقد اأعطاين الرب الروؤيا قبل اأن تتحقق بع�رص �سنوات، 
واأعتقد اأنه قد فاتني الكثري خالل هذه ال�سنوات الأين 
انتظار  دون  اأ�سياء  واأحقق  اأخلق  اأن  اأحاول  كنت 

توقيت اهلل املنا�سب.
وهي  اأوالد  بخم�سة  ُرزقت  �سيدة  هناك  اأن  لنفرت�ض 
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من  االأمر  �سيبدو  ال�ساد�ض.  مولودها  تنتظر  االآن 
مولودها يف  تلد  اأن  ال�سيدة  تلك  لو حاولت  احلماقة 
ال�سهر االأول. لكن ماذا لو حاولت بكل الطرق اأن تلد 
هذا املولود قبل موعده لدرجة اأنها ف�سلت يف تقدمي 
هذا  يكون  األن  اخلم�سة؟  الأطفالها  الكافية  الرعاية 
اأن  يحاولون  النا�ض  من  كثريين  اأن  والواقع  غباء؟ 

يفعلوا نف�ض ال�سيء يف حياتهم مع اهلل. 
متتع مبا اأنت فيه االآن بينما تنتظر ما �سوف يحدث 
يف امل�ستقبل. فعندما قال الكتاب املقد�ض عن الزارع 
ميار�ض  كان  اأنه  يعني  فهذا  ويقوم،  ينام  كان  اإنه 
يزدهر  اأن  ينتظر  كان  بينما  بطريقة طبيعية  حياته 

حقله وتنمو ثماره.
من  عائدين  كنا  بينما  املطار  يف  الراعي  ا�ستقبلنا 
للغاية حتى  مزدحًما  املكان  وكان  اإحدى رحالتنا، 
ال�سلم  ل�سعود  طوابري  يف  للوقوف  ن�سطر  كنا  اأننا 
ننتظر  اأن  علينا  كان  املطعم.  لدخول  اأو  املتحرك 
اأمام كل مكان نريد الذهاب اإليه، وبدت مالمح القلق 
وال�سجر على وجه الراعي الذي نظر اإيلَّ فجاأة وقال: 

اأجيد االنتظار". اأين ال  اأنكما الحظتما  "اأعتقد 
ففي كل مرة ال نح�سن فيها االنتظار، تكون النتائج 
واإمنا  وم�ساعرنا  �سلوكنا  يف  فقط  ولي�ض  وا�سحة 
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جزًءا  ي�سكل  االنتظار  اإن  اجل�سدية.  حالتنا  يف  ا  اأي�سً
االنتظار ي�سبب  واإن كان  اليومية،  كبرًيا من حياتنا 
لنا ال�سجر وال�سيق، فمع الوقت �سوف ي�سكل �سغًطا 
هل  االأمرا�ض.  بع�ض  لنا  وي�سبب  اأج�سادنا  على 
االأوقات  من  وقٍت  يف  عانى  الراعي  هذا  اأن  تعلمون 
اأنه  االأطباء على  �سه  �سخَّ الذي  ال�سعف اجل�سدي  من 
عليك  لذلك  الع�سبي؟  ال�سعط  من  ل�سنوات  نتيجة 
ذلك  بعد  ت�سعر  ولن  االنتظار  جتاه  نظرتك  تغري  اأن 

ب�سعوبته.
واحلقيقة هي اأننا نق�سي وقًتا يف االنتظار اأطول من 
نح�سل  اأن  فبعد  االأ�سياء.  فيها  حتدث  التي  االأوقات 
على ما كنا ننتظره، �سنبداأ يف انتظار �سيء اآخر. اأرجو 
ي�سكل جزًءا كبرًيا  االنتظار  اأن  اأدركتم  قد  اأن تكونوا 

من حياتنا اليومية.
تنتظر  واأنك  الراتب،  يف  زيادًة  تلقيت  اأنك  لنفرت�ض 
الزيادة التالية، واأنك تنتظر مولوًدا جديًدا ثم تنتظر 
اأن ي�ستطيع اال�ستغناء عن احلفا�سات، ثم اأن ي�ستطيع 
اأنك  اأو لنفرت�ض  اأن يقوم ب�رصاء ما يحتاجه بنف�سه. 
تنتظر �رصاء منزل ثم تنتظر ل�رصاء االأثاث لهذا املنزل 
الذي ا�سرتيته بالفعل ثم تنتظر اأن ت�سبح قادًرا على 
كنت  الذي  االأثاث  وتنظيف  تنظيفه  نفقات  حتمل 
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تنتظر �رصاءه. اأرجو اأن تكون قد فهمت ما اأق�سد.
تعلَّم اأن ت�ستمتع بفرتات االنتظار وتذكر اأن االنتظار 
اإن  اأقول  اأن  هو الطريق لتحقيق االأحالم. وهنا ال بد 
االنتظار اجليد هو ال�سبيل لتحقيق االأحالم، ال �سك اأن 
االأحالم تتحقق من ِقبل اهلل ولكن االنتظار هو ال�سبيل 
لذلك، وقد يبداأ اأحد االأ�سخا�ض يف االنتظار، وقبل اأن 
يتحقق احللم، يكون قد �سئم وبداأ يف عمل �سيء اآخر، 

وبالتايل يرى هذا احللم يتحقق يف النهاية.
من  كاٍف  بقدٍر  يتمتعون  ال  الذين  االأ�سخا�ض  بع�ض 
عظيمة  اأ�سياء  يروا  حتى  ينتظرون  ال  عادًة  ال�سرب 
حتدث يف حياتهم الأن االأ�سياء العظيمة ت�ستغرق وقًتا 
طوياًل حتى تن�سج وتكتمل. يقول ديف زوجي دائًما: 
ا، اأما ما يتحقق  "اإن كل ما يتحقق �رصيًعا يكون ه�سًّ
يف وقت طويل يكون �سلًبا". فاإن الع�سب الذي يظهر 
�رصيًعا ليتنا�سب مع من ال يح�سنون االنتظار ال يدوم 
كثرًيا. اأما هوؤالء الذين ينتظرون توقيت اهلل املنا�سب 

ف�سريون اأ�سياء عظيمة تدوم الأوقاٍت طويلة.
فجاأة  ظهروا  اأ�سخا�ض  عن  الآخر  وقٍت  من  ن�سمع  قد 
الدويل  امل�ستوى  على  املعروفني  من  واأ�سبحوا 
يف  موهوبني  اأ�سخا�ض  وجود  ذلك  على  وي�ساعدهم 
اأمامهم ولكن نادًرا ما ت�ستمر خدمتهم  فتح االأبواب 
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و�رصعان ما يتورطون يف م�ساكل مادية واأخالقية. 
اأوقات  خالل  ُتبَنى  احلقيقية  ال�سخ�سيات  اأن  تذكر 
باأوقات  ميروا  فلم  هوؤالء  اأما  ال�سعبة،  االنتظار 

مماثلة وبالتايل مل ُتنَب �سخ�سياتهم.
ال�سعبة  االأوقات  تلك  االأ�سخا�ض  اأحد  حتا�سى  فاإن 
وظهر على �ساحة اخلدمة بني ليلٍة و�سحاها، فتاأكد 
اإن  ي�ستمر هناك طوياًل، يقول )مرق�ض 4: 5(  اأنه لن 
اأو  عمق  لها  يكون  ال  �رصيًعا  تنبت  التي  الثمار  تلك 

جذور، لذلك جتف �رصيًعا عندما ت�ستد حرارة اجلو.
يبداأ اهلل يف العمل يف حياتنا عندما نتعلم اأن نحرتم 
نرى  ال  قد  الرب.  فيها  ننتظر  التي  االأوقات  ونقدِّر 
يعمل خلف  اهلل  اأن  تاأكد  ولكن  االأمر  بداية  �سيًئا يف 
�سعيًدا  �ستجعلك  التي  االأحالم  لك  لكي يحقق  ال�ستار 

يف امل�ستقبل.
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8- ال�سرب

يقول الكتاب املقد�ض يف )عربانيني 6: 12( اإننا نرث 
يتطلب عماًل  االأمر ال  اإن  وال�سرب.  باالإميان  املواعيد 
فاإن  االنتظار.  يتطلب  واإمنا  �سيًئا  نرث  لكي  ا  �ساقًّ
اأو�سى اأحد اأقاربك اأن ترث ماله بعد الوفاة، فما عليك 
لتح�سل  املنا�سب  الوقت  يحني  حتى  االنتظار  �سوى 
االإميان وال�سرب هما �رصيكان ال  اإن  على هذا املال. 
على  احل�سول  اأردت  فاإن  االآخر.  عن  الأحدهما  غنى 

�سيٍء ما، فعليك اأن توؤمن اأنك �ستناله واأن ت�سرب له.
إخوَتي  يا  فرٍَح  كُلَّ  "ِاحِسبوهُ   :)3  ،2 )يعقوب1:  يقول 
امتِحانَ  أنَّ  عاِلنيَ  َِّعٍة،  مُتَنَو جتارَِب  في  تقَعونَ  حينَما 

إميانِكُْم يُنِشئُ َصبرًا" يا لها من اآية!
اإن امل�سطلح اليوناين لكلمة "�سرب" والتي وردت يف 
من  النوع  هذا  وهو  "هوبوموين"  هي  ال�سابقة  االآية 
وال�سعاب  للتجارب  نتيجة  فقط  ين�ساأ  الذي  ال�سرب 
التي منر بها. فكيف لنا اأن نتعلم ال�سرب اإذا مل ننتظر 

ونتحمل اأ�سياء ي�سعب علينا احتمالها؟!
اإننا ننمو عندما منر بتجارب، اأو على االأقل ن�ستطيع 
اأن ننمو اإن كان ل�سربنا عمل )يعقوب 1: 4( كما اأن 
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ال  ال�سعبة  املواقف  من  والهروب  واملرارة  ال�سجر 
تامني  نكون  اإننا   )4 )يعقوب1:  يقول  �سرًبا.  ين�سئ 
وكاملني وغري ناق�سني يف �سيء عندما يكون لل�سرب 
املرء  يتحلى  فعندما  حياتنا.  يف  الوا�سح  عمله 

بال�سرب نراه هادًئا، �سعيًدا مهما كان املوقف.
لقد علمني الرب الكثري عن مو�سوع ال�سرب والتاأين؛ 
فلقد كنت �سخ�سية غري �سبورة باملرة ومل اأكن اأجيد 
االنتظار، ولكني اأدركت اأخرًيا اأن اهلل لن يتغري، لذلك 
قررت اأن اأغري من نف�سي حتى اأتكيف مع طرقه. لقد 
قال اإننا نرث باالإميان وال�سرب، لذلك قررت اأن اأتعلم 
كيف اأ�سرب، وبالفعل تعلمت فكان يل فرح و�سالم يف 

قلبي.
�ساهد  اأنه  كما  الروح،  ثمار  اأحد  هو  االأناة  طول  اإن 
اجل�سم  ع�سالت  اأن  فكما  املوؤمنني.  غري  اأمام  موؤثر 
اأن  االأناة. لذلك عليك  تتقوى باملمار�سة، هكذا طول 
تتدرب حتى تكتمل تلك الثمرة وتن�سج. قد جتد نف�سك 
مثل  االأناة  وطول  ال�سرب  تعلِّمك  عديدة  مواقف  يف 
تتعطل  اأن  اأو  اأمامك  ببطء  ي�سريون  اأ�سخا�ض  وجود 
اأ�سياء يف  اأو اأن حتدث  �سيارتك على الطريق ال�رصيع 
حياتك ال ت�ستطيع اأن تعرف �سببها اأو قد يتاأنى الرب 

يف الرد عليك بخ�سو�ض اأمر معني.
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بالرغم  ن�سرب  اأن  على  ت�ساعدنا  االأ�سياء  هذه  كل 
ولكن  االأحيان،  بع�ض  يف  اجتيازها  �سعوبة  من 
اأناتنا،  وطول  �سربنا  نتيجة  روؤية  اإىل  تطلعنا  اإن 
م�سجًعا   )1 )عربانيني 12:  يقول  ون�سرب.  ف�سنتحمل 
والتحمل  )االحتمال  رب  بال�سَّ  ْ "لُنحا�رصِ قائاًل:  اإيانا 
االإيجابي( يف اجِلهاِد امَلْو�سوِع اأماَمنا". ولنتذكر اأن 
االآية  الر�سول يف هذه  لنا  يو�سح  نهاية،  �سباق  لكل 

كيف ننهي ال�سباق عندما ن�سل اإىل خط النهاية.
كن �سبوًرا مع نف�سك

ال�سرب  حلياة  اأ�سا�ًسا  ت�سع  اأن  اأ�سجعك  اأن  يل  ا�سمح 
تكون  اأن  هي  خطوة  واأول  حتياها،  اأن  يجب  التي 
تقبَّل  ما،  اأمٍر  يف  تخطئ  فعندما  نف�سك.  مع  �سبوًرا 
رحمة اهلل ووا�سل التقدم نحو خط النهاية. كن �سبوًرا 
ال�سرب  فعدم  �سعفاتك.  على  تتغلب  واأنت  نف�سك  مع 
يولد ال�سجر والت�سوي�ض وهذا قد يوؤدي بنا اإىل حالة 
توؤدي  بدورها  والتي  امل�ساعر  يف  االتزان  عدم  من 
اإىل ارتكاب اأخطاء اأكرث. لذلك كن �سبوًرا مع نف�سك. 
ن�سرب  عندما  اأكرب  ب�رصعة  الب�رص  ويتقدم  يتطور 
عليهم. لذلك كن �سخيًّا يف �سربك وامنحه جماًنا ملن 
هم حولك و�ستجني ثماًرا رائعة. يقول )لوقا8: 15(: 

رِب". "ُيثِمروَن بال�سَّ
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9- متى �سي�سبح احللم حقيقة؟

ين�سج  فهو  االآن؛  التحقق  اإىل  طريقه  يف  حلمك  اإن 
القائل:  التعبري  �سمعت  فهل  النريان.  على  ا  تدريجيًّ
"اإن راقبت االإناء حتى يغلي، فلن يغلي اأبًدا"؟ فلماذا 

ال ت�ستمتع بكل �سيء يحدث يف يومك؟ 
ال تقم بدور اهلل، فقط قم بدورك على اأكمل وجه.

هناك وقت مثايل لكل �سيء، وهذا الوقت هو توقيت 
اهلل الذي يعرفه هو وحده. اأعِط الكرامة هلل باأن تعلن 
طريقك  يف  واأنت  بالرحلة  وا�ستمتع  فيه  ثقتك  له 

لتحقيق االأحالم.
اأن يخربك عن الوقت الذي �سيتحقق  ال ي�ستطيع اأحد 
الوقت  يف  �سيتحقق  اأنه  تاأكد  ولكن  حلمك  فيه 

املنا�سب.
اآمن بذلك وادخل اإىل الراحة التي اأعدها لك الرب.

اخترب احلياة اجلديدة
ا  خمل�سً امل�سيح  ي�سوع  الرب  قبلت  قد  تكن  مل  اإن 
�سخ�سيًّا حلياتك، اأدعوك اأن تفعل ذلك االآن. ميكنك اأن 
اأنك �ستخترب  ت�سلي ال�سالة التالية باإخال�ض وتاأكد 

احلياة اجلديدة يف امل�سيح:
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ابنك  هو  السيح  يسوع  أن  أؤمن  السماوي،  اآلب  "أيها 
مخلص العالم وأؤمن أنه مات على الصليب ألجلي وأنه 
العقاب  أنه احتمل  أؤمن  ثمنها.  حمل كل خطاياي ودفع 
عن  جالس  اآلن  وهو  األموات  من  قام  وأنه  مني  بداًل 
خطاياي  اغفر  لشخصك.  احتياجي  عن  أعلن  ميينك. 
أولد  أن  أريد  اليوم  أنا  داخلي.  في  واسكن  ِّصني  وخل

ثانية".

واالآن اآمن اأن ي�سوع ي�سكن بداخلك واأنه غفر خطاياك 
وبرَّرك واأنك �ستكون معه يف ال�سماء.

ابحث عن كني�سة تعلِّم كلمة اهلل لتنتمي اإليها ولتنمو 
اأن  دون  حياتك  يف  �سيء  يتغري  فلن  امل�سيح،  يف 

تعرف كلمة اهلل.

اأيها االأحباء:

يقول )يوحنا8: 31- 32(: 
تالميذي،  تكونونَ  فباحلَقيقَِة  كالمي  في  ثَبَتُّْم  "إْن 

وتعِرفونَ احلَقَّ، واحلَقُّ يَُحرِّرُكُْم".
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قلبك  يف  وحتفطها  اهلل  بكلمة  تتم�سك  اأن  اأ�سجعك 
وبذلك �ستتغري اإىل تلك ال�سورة عينها لتكون م�سابًها 

ل�سورة ي�سوع امل�سيح )2 كو 3: 18(.
ميكنك اأن تكتب يل على اأحد العناوين املوجودة يف 
امل�سيح  ي�سوع  اأنك قبلت  الكتيب لتخربين  نهاية هذا 
كيف  لتعرفك  جمانية  ن�سخة  اطلب  حلياتك.  ا  خمل�سً

تبداأ حياتك اجلديدة مع امل�سيح.

مع محبتي 
جويس ماير



 صالة للخالص

قد قبلت ٌسوع المسٌح  بعد هللا ٌحبك وٌرٌد ان تكون له عالقة شخصٌة بك.  ان لم تكن

 كمخلصك الشخصً، ٌمكنك فعل ذلك االن. فقط افتح قلبك له وصل هذه الصالة...

"ابً السماوي، أعلم انً اخطأت بحقك. من فضلك سامحنً. اغسلنً طاهراً. أعدك 

أؤمن انه قد مات الجلً اخذاً خطٌتً عندما مات على بوضع ثقتً فً ٌسوع ابنك. 

.. اؤمن انه اقٌم من الموت. األن اسلَم حٌاتً لٌسوعالصلٌب  

أشكرك أبً السماوي على عطٌة الغفران والحٌاة االبدٌة. أرجوك ساعدنً كٌما احٌا 

 لك. باسم ٌسوع المسٌح. امٌن."

بودٌة الموت الروحً. خذ وبصالتك من القلب، هللا قد قبلك، طهرك، وحررك من ع

وقتاً لقراءة ودراسة هذه االٌات وأسال هللا ان ٌتكلم الٌك وأنت تسٌر واٌاه خالل هذه 

 الرحلة فً حٌاتك الجدٌدة.

  4-3: 65كورنثوس  6       66: 3ٌوحنا 

       9-8: 2أفسس            4: 6افسس 

  

65 -64: 4ا ٌوحن 6                                9: 6ٌوحنا  6  

  

63-62: 5ٌوحنا  6                                  6: 5ٌوحنا  6   

تعتمد الكتاب المقدس فً التعلٌم لتتشجع فً النمو فً صلً وأسال هللا لٌساعدك  لتجد كنٌسة 
عالقتك الشخصٌة مع المسٌح. هللا دائماً معكز سوف ٌقودك ٌومٌاً وٌرٌك كٌف تعٌش الحٌاة 

ً اعدها لك!الفٌاضة الت  


