


ُد الطريق.   حيثما أشارت إصبع الله، فيده سُتمهِّ

— ل. ب. س. كاومان

هل تستطيع سماعي اآلن؟

الفصل األول

النوع  هذا  هو  ما  يقين؟  بكّل  بالألم  َتِعد  لدعوة  اأحدهم  ي�ستجيب  لَم 

كطريقته  والمعاناة  بالألم  الوعد  ي�ستخدم  قد  الذي  ال�ستراتيجيَّة   من 

الأولى للتجنيد؟ 

رّن الهاتف. األقيت نظرة �سريعة عليه. ل اأعرف هذا الرقم، هل ينبغي اأن 

اأو  انتظرتها طوال حياتي،  التي  المكالمة  تكون  اأن  متمنِّيًة  ال�سّماعة  اأرفع 

ل في اآلة البريد ال�سوتي؟ اأدعها ُت�سجَّ

مرتبط  مكالمة  اأية  على  د 
ّ
للر يدفعنا  الذي  اإلحاًحا  الأكثر  ال�سبب  اإنَّ 

مبا�سرة باأهمّية المّت�سل. فال عجب اأّن غالبّية الم�سوِّقين بوا�سطة الهاتف ل 

فون باأنف�سهم عبر اآلة ك�سف هوّية المت�سل.
ِّ
ُيعر

والآن، ارجع معي حوالى األفي عام اإلى بلدة �ساحلّية �سغيرة في الجليل. 

ه يوم عادّي، و�سّيادو ال�سمك يقومون بعملهم المعتاد: ال�سيد. يقترب رجل  اإنَّ

ُيدعى ي�سوع من �سّلة �سّيادي �سمك. وهذا ما حدث بح�سب مّتى 4: 20-18:
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اأََخَوْيِن: �ِسْمَعاَن الَِّذي  َر  اأَْب�سَ َواإِْذ َكاَن َي�ُسوُع َما�ِسًيا ِعْنَد َبْحِر اْلَجِليِل 

ُهَما  َفاإِنَّ اْلَبْحِر  ِفي  �َسَبَكًة  ُيْلِقَياِن  اأََخاُه  ْنَدَراُو�َس  َواأَ ُبْطُر�ُس  َلُه  ُيَقاُل 

اَدِي النَّا�ِس".  يَّ اَدْيِن. َفَقاَل َلُهَما: "َهُلمَّ َوَراِئي َفاأَْجَعُلُكَما �سَ يَّ َكاَنا �سَ

َباَك َوَتِبَعاُه. َفِلْلَوْقِت َتَرَكا ال�سِّ

رجَلين  حياة  جذرّي  ب�سكل  تغيِّرا  اأن   - َوَرائِي  َهُلمَّ   - لكلمتين  كيف 

لقد  ة؟ 
َّ
وم�ستقر مريحة  وحياة  ال�سمك،  �سيد  في  ثابت  عمل  لهما  را�سَدين 

"َفاأَْجَعُلُكَما  وعًدا:  قطع  المقابل،  في  ورائي.  هلمَّ  ب�سيًطا:  ي�سوع  اأمر   كان 

ا�ِس." اَدِي النَّ يَّ �سَ

هل فهم بطر�س واأندراو�س الدعوة في البداية؟ هل اأَمال اأن يحوِّل ي�سوع 

عملهما المحّلي اإلى ا�ستثمار بماليين الدَّنانير؟ هل حلما با�ستعرا�س ل�سيد 

ة �سيء واحد اأكيد،  ال�سمك وب�سهرة وا�سعة؟ من ال�سعب الحكم بذلك، ولكن ثمَّ

فلقد تغيَّر بطر�س واأندراو�س لالأبد في تلك اللحظة.

في  ينتظرهما  كان  ما  واأندراو�س  بطر�س  عِلم  هل  اأت�ساءل  ما  كثيًرا 

باأّن  اأُنذرا  لو  لتكون  فعلهما  رّدة  كانت  ما  اأت�ساءل  كما  القادمة.  ال�سنوات 

ُيعلَّق  �سوف  النهاية  وفي  ال�سليب،  على  معّلًقا  يموت  �سوف  نف�سه  ي�سوع 

بطر�س نف�سه راأ�ًسا على عقب على �سليٍب مماثل؟

واأندراو�س،  بطر�س  كبير  حدٍّ  اإلى  اأ�سبه  نف�سي  اأجد 

عّما  وا�سحة  فكرة  ولدّي  ي�سوع  لدعوة  فاأ�ستجيب 

دنيوّية  براحة  اأحلم  فبينما  لي.  يفعله  اأن  اأريد 

روؤيا  تتخّطى  الزمنّية،  لم�ساكلي  وقتّية  وبحلول 

الم�سيح لحياتي تلك التي كّونتها لنف�سي. فتركيزه 

بي،  يفعله  اأن  يريد  ما  على  مثبَّت  الأ�سا�سي 

فنعمته هي التي َتقينا معرفة كّل ما ينتظرنا في 

 الم�ستقبل، خ�سية اأن ننعطف ونجري ما دمنا قادرين 

على ذلك. 

أستجيب لدعوة 

يسوع ولدّي فكرة 

واضحة عّما أريد 

أن يفعله لي
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"الدعوة هي حقيقة  اإنَّ  اإذ يقول  للدعوة،  اأو�س غيّني�س  ُيعِجبني تعريف 

نحن  ما  كّل  ن�ستثمر  اإّننا  حتى  حازم  نحٍو  على  لنف�سه  يدعونا  اهلل  اأنَّ 

ا�ستجابًة  ا�ستثنائّيين،  ودينامّية  بتفاٍن  لنا،  ما  وكّل  نفعله،  ما  وكّل   عليه، 

لدعوته ولخدمته."1

بالن�سبة اإلى بطر�س واأندراو�س، ُقدِّمت اإليهما الدعوة في يوم عادي فيما 

الحياة  يختار  ما  غالًبا  فاهلل  ال�سمك.  ل�سيد  العتيادي  عملهما  اإلى  ذهبا 

ًزا  العادّية كاإطار لدعوتنا لنف�سه. من ذلك الوقت، اأ�سبح هدف حياتهما ُمركَّ

على ال�سخ�س الوحيد المهّم: ي�سوع الم�سيح النا�سري.

فلقد  تكلَّم.  حين  واأن�ستا  اأمرهما.  ما  وعمال  منهما.  طلب  حيث  ذهبا 

�ساركا في اأعظم مغامرة في حياتهما.

هما حينئٍذ لم يعرفا  اأ�سبحت حياتهما تدور حول الم�سيح ولأجله، رغَم اأنَّ

هل  الخطايا؟  عن  للتوبة  الكامل  المعنى  حينئٍذ  فهما  هل  عنه.  القليل  اإّل 

اإلى مخلِّ�س؟ لن نعرف  ة  الما�سَّ اأدركا حينئٍذ عمق خاطئيَّتهما وحاجتهما 

اأبًدا، ولكن ما نعرفه يقيًنا هو اأنَّ بطر�س واأندراو�س لبَّيا دعوة الم�سيح على 

الرغم من اأّنهما عرفا القليل عن مراحل الت�سذيب القادمة.

اأما زلت تبحث عن هدفك في الحياة؟ 

هنا؟  اأنا  لماذا  الهدف.  يعرفوا  اأن  يوّدون  مكان  كّل  في   فالجميع 

لماذا ُولدت؟

ُيم�سي النا�س �سنوات في محاولٍة لفهم هذا الأمر. فيقراأون الكتب على 

اأمل اأن يفهموا الجواب. ويتناق�سون حوله، ويعظون عنه، ويحلمون به. فال 

نتعّجب اإن بات كتاب ريك وارين "الحياة المنطلقة نحو الهدف" واحًدا من 

اأكثر الكتب مبيًعا على الإطالق. فالنا�س يوّدون اأن يعرفوا بكّل ب�ساطة ما 

هو الهدف من حياتهم.
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ل ياأتي الجواب دائًما بالطريقة نف�سها للجميع، ولكن الجواب هو عينه 

دائًما. ولقد اأدرك هذا الأمر بطر�س واأندراو�س ذات �سباح في الجليل حين 

دعاهما ي�سوع النا�سري لتِّباعه.

ا هذا الأمر ذات م�ساء في ِو�سكون�ِسن، حين ا�ستحوَذت  لقد اأدركُت اأنا اأي�سً

دعوة الم�سيح على حياتي. لم اأُدَع لالن�سمام اإلى كني�سٍة، ول اإلى حركٍة ما. 

ُدعيت  لقد  وارًدا.  الوراء  اإلى  الرجوع  بنف�سه، ولم يكن  المخلِّ�س  بل دعاني 

ة اأن اأ�سلِّمه الكّل في المقابل.   لأتبع ذاك الذي منحني كّل �سيء، وكنت م�ستعدَّ

اأكثر  الم�سيح، فكانت ذراعاه  ُيم�سك بي  اأن  اإيمان وتوّقعُت  فاّتخذُت خطوة 

 عمله 
ّ
بَتين، اإذ كانتا ممدوَدَتين من اأجلي على ال�سليب. كّل ما علي من مرحِّ

كان الإيمان.

ها متاحة لكلِّ من هو على ا�ستعداد  هل ا�ستجبت لدعوة اهلل في حياتك؟ اإنَّ

َّبِّ 
الر ِبا�ْسِم  َيْدُعو  َمْن  "ُكلَّ  اأنَّ   13  :10 بول�س في رومية  د  اأكَّ لتلبيتها. وقد 

َيْخُل�ُس." كذلك يوحنا في روؤيا 3: 20، "َهاأََنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َواأَْقَرُع. اإِْن 

ى َمَعُه َوُهَو َمِعي." َلْيِه َواأََتَع�سَّ ْدُخُل اإِ ْوِتي َوَفَتَح اْلَباَب، اأَ �َسِمَع اأََحٌد �سَ

لقد حدث هذا الأمر لبول�س في الطريق اإلى دم�سق في يوٍم حارٍّ وم�سم�س 

على  جال�س  وهو  الحب�سي   
ّ
للخ�سي ح�سل  كما  الأو�سط.  رق  ال�سَّ ام  اأيَّ من 

 .)39-26  :8 )اأعمال  اإ�سعياء  اإلى غّزة، فيما يقراأ �سفر  الطريق  مركبته في 

تفتح  تلبيتها. هل  تتوانى عن  اأن  يمكنك  الآن، فال  الدعوة  اإليك  ه  ُتوجَّ وقد 

ل في اآلة البريد  باب قلبك وتدعو المخلِّ�س، اأم تتجاهل ر�سالته وتدعها ُت�سجَّ

ال�سوتي؟ هذه هي اأهمُّ ر�سالة في حياتك على الإطالق.

ة  ربما ما زلت تواجه وقًتا ع�سيًبا في �سماع ندائه. فدعني اأخبرك الق�سَّ

لة لديَّ في الكتاب المقدَّ�س لدعوة اهلل اأحدهم ل�سخ�سه.  المف�سَّ
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هأنذا؟

امراأة  ه حّنة، وكانت  مِّ
اأُ ا�سم  ة �سموئيل. كان  لًعا على ق�سَّ قد تكون مطَّ

ل حّنة.  ز ُيدعى األقانة له زوجتان، ولكنَّه ف�سّ رقيقة متزوِّجة من رجل مميَّ

ولكن  بانتظام.  لل�سجود  ويذهبون  ويعبدونه،  اهلل  يخافون  اأنا�ًسا  كانوا 

اأمًرا �سعًبا في  اإذ لم تتمّكن من الإنجاب. ُيعتبر هذا  اعتر�ست حّنة م�سكلة 

ا في زمن الكتاب المقدَّ�س. وفي اإحدى  اأّي زمن، ولكنه كان م�سكلة كبيرة جدًّ

ة النف�س ب�سبب عقمها، 
َّ
ال�سنين حين �سعدت العائلة للعبادة، كانت حّنة ُمر

فاأكثرت ال�سالة �ساكبًة نف�سها اأمام الرب، حّتى ظّن الكاهن اأنها �سكرى.

حّنة  ولكن  الحرارة،  بهذه  ُي�سّلي  قد  اأحدهم  اأنَّ  الت�سديق  ال�سعب  من 

فعلت ذلك. وفي تلك ال�سنة، �سمع الرب �سالتها، وحبلت وولدت ابًنا، ودعت 

ا�سمه �سموئيل.

يكون  اأن  فينبغي  حياته،  في  اهلل  �سوت  ل�سماع  ا  معدًّ اأحد  كان  اإن 

ب 
ِّ
وُدر لأجله،   

َ
لِّي و�سُ اهلل،  بيت  في  وترعرع  معجزة،  ثمرة  كان  �سموئيل. 

جيًِّدا من ِقبل كاهن. ولكن حين اأتى اليوم المعّين ودعاه اهلل، لم ُيميِّز �سوته. 

كان الوقت لياًل، وعالي مر�سد �سموئيل، غارًقا في النوم. اأما �سموئيل 

ًرا باأحداث ذلك اليوم حين �سمع ا�سمه. هذا  فكان ُم�ستلقًيا في مكانه متفكِّ

َوَرَك�َس  َهاأََنَذا.  َفَقاَل:  ُموِئيَل،  �سَ َدَعا   
ّ

ب
َّ
"...الر  :3 1�سموئيل  في  ح�سل  ما 

َطِجْع. َفَذَهَب  ِجِع ا�سْ
ْ
َك َدَعْوَتِني. َفَقاَل: َلْم اأَْدُع. ار نَّ

َنَذا لأَ اإَِلى َعاِلي َوَقاَل: َهاأَ

َطَجَع." )الآيتان 4 و5(.  َوا�سْ

بالن�سبة اإلى عالي، بدا كاأنَّ �سموئيل ولد يحاول عدم الإخالد اإلى النوم. 

فهم  الثالثة،  ة 
ّ
المر في  ولكن  التوالي.  على  ات 

ّ
مر ثالث  الأمر  هذا  وح�سل 

عالي اأخيًرا:

َوَقاَل:  َعاِلي  اإَِلى  َوَذَهَب  َفَقاَم  َثاِلَثًة.  ُموِئيَل  �سَ َفَدَعا  َّبُّ 
الر َوَعاَد 

. َفَقاَل َعاِلي 
َّ
ِبي َّبَّ َيْدُعو ال�سَّ

نَّ الر
َك َدَعْوَتِني". َفَفِهَم َعاِلي اأَ نَّ

"َهاأََنَذا لأَ
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نَّ 
َذا َدَعاَك َتُقوُل: َتَكلَّْم َيا َربُّ لأَ َطِجْع، َوَيُكوُن اإِ ُموِئيَل: "اْذَهِب ا�سْ ِل�سَ

َّبُّ 
الر َفَجاَء  َمَكاِنِه.  ِفي  َطَجَع  َوا�سْ ُموِئيُل  �سَ َفَذَهَب  �َساِمٌع".  َعْبَدَك 

ُموِئيُل:  َفَقاَل �سَ ُموِئيُل".  ُموِئيُل �سَ "�سَ الأَُوِل:  اِت 
َّ
َكاْلَمر َوَدَعا  َوَوَقَف 

نَّ َعْبَدَك �َساِمٌع" )الآيات 10-8(.
"َتَكلَّْم لأَ

يُكن �سموئيل  لم  القديم.  العهد  الأنبياء في  اأعظم  ُولد واحد من  وهكذا 

اأول ملك على  �ساول،  فقط  لي�س  �سيم�سح  ما  يوًما  اأّنه  الوقت  ذلك  يعلم في 

لم  داود.  ُيدعى  ا  �سبيًّ اإ�سرائيل،  في  ملك  اأعظم  ا  اأي�سً �سيم�سح  بل  اإ�سرائيل، 

يكن يعلم �سموئيل الكثير عّما يحمل له الم�ستقبل. ولم يعرف اإّل القليل عن 

التجارب القادمة والتنقية التي تتبعها.

هل  �سعب؟  حياتك  في  اهلل  �سوت  تمييز  اأنَّ  �سموئيل،  مثل  تجد،  هل 

م�سى وقت منذ اأن �سمعت اهلل يتكّلم؟

دعوة من نوع آخر

ة �سموئيل: دعني اأُعِطك اأربع خ�سائ�س لدعوة اهلل م�ستوحاة من ق�سّ

ة. 1. �إنها �صخ�صيَّ

ا. لقد ا�ستخدم ا�سمه، وكاأّن  لم يناِد اهلل اأّي ا�سٍم، بل دعا �سموئيل �سخ�سيًّ

با�سمه:  هام�ًسا  �سموئيل  اأذن  حول  ملتّفة  اهلل  يد  ا�ست�سعار  با�ستطاعتك 

قد  كذلك؟  األي�س  با�سمك،  ُتنادى  اأن  ُي�ساهي  �سيء  ل  �صموئيل.  �صموئيل. 

تكون في و�سط ح�سد كبير، ولكن حين ُيناديك اأحدهم با�سمك، تنت�سب اأذناك 

تاأتينا  هكذا  محبوب.  واأنك  معروف،  اأنك  ت�سعر  لحظة،  ففي  اأَمُلك.  ويتجّدد 

دعوة اهلل.

ة. ها ُملحَّ 2. �إنَّ

تفوتني  بحيُث  اأموري  على  ومرّكزة  كبير  حدٍّ  اإلى  م�سغوطة  اأكون  قد 
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اأنظر  عندما  اآخر،  اإلى  حين  من  ولكن  ت�سلني.  ة 
ّ
مر اأول  المكالمات  معظم 

اإلى هاتفي، اأرى �ست مكالمات قد فاتتني من �سخ�س اأحّبه. هذا ما  اأخيًرا 

ا عالمة على اأنَّ ثّمة ات�ساًل ل يمكن اأن يفوتني.  اأ�سّميه اإلحاًحا. وهو اأي�سً

ات. ولديك انطباٌع اأنَّ اهلل كان �سي�ستمر 
ّ
لقد دعا اهلل با�سم �سموئيل ثالث مر

بالدعوة اإلى اأن يرّد �سموئيل في النهاية. فمحّبة اهلل ملّحة لهذه الدرجة.

ية. ها متاأنِّ 3. �إنَّ

حين تفوتني عّدة مكالمات من ال�سخ�س نف�سه، واأُعيد الت�سال به اأخيًرا، 

اأجد عادًة جواًبا منزعًجا على الخط الآخر: "اأين كنِت؟ لَم لم ترّدي؟" فاأندم 

اإلى حيٍن على كوني قد اأعدت الت�سال. ولكن دعوة اهلل ل ت�سبه هذا الموقف 

ى َعَلْيَنا، َوُهَو َل َي�َساُء اأَْن َيْهِلَك اأَُنا�ٌس، َبْل اأَْن ُيْقِبَل اْلَجِميُع  نَّ
اإطالًقا. فهو "َيَتاأَ

ه طويل الروح في اإلحاحه، وطول الأناة هذه،  ْوَبِة" )2بطر�س 3: 9(. اإنَّ اإَِلى التَّ

اإّياه لال�ستجابة. هل  اأخيًرا قلب �سموئيل، دافعًة  اأ�سرت  الُمِحبَّة والرا�سخة، 

اأ�سرت دعوة اهلل قلبك؟ فاهلل منتظر باأناٍة ا�ستجابَتك.

رة. ها م�ؤثِّ 4. �إنَّ

ر اإلى حدٍّ كبير بحيُث ل يبقى اأيُّ �سيٍء على  حالما ُتلبَّى دعوة اهلل، توؤثِّ

ُيلقيا �سباكهما  اأن  َعنت  واأندراو�س،  اإلى بطر�س  حاله في ما بعد. بالن�سبة 

اأن ي�سبح الرجل الذي  اأّما �سموئيل، فُق�سد له  اًرا ُيدعى ي�سوع.  ويتبعا نجَّ

ففي  هم. 
ّ
�سر ب�سبب  عائلته  على  القادمة  بالدينونة  عالي  مر�سده  �سُيواجه 

في  القوّي  ح�سوره  تختبر  �سوف  اهلل،  لدعوة  ت�ستجيب  فيها  التي  اللحظة 

ًل اإّياك لت�سبه الم�سيح.  حياتك محوِّ

تحذير

ُيكلِّمهم  اهلل  �سوت  بانتظام  ي�سمعون  باأّنهم  النا�س  يخبرني  ما  كثيًرا 

قّط �سوت  اأ�سمع  لم  اأنا  به:  اأقوم  اعتراف  لدّي  م�سموع في حياتهم.  ب�سكٍل 
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اهلل ب�سكل م�سموع في حياتي. وَطواَل �سنوات ظننُت اأنَّ 

بي خطًبا ما، وت�ساءلت لَم قد يحجُب اهلل �سوته عن 

حياتي. اأب�سبب اأمر قمت به اأو قلته؟

اّت�سح اأْن ما من خطب بي البّتة. فاإن ت�ساءلت 

هل فاتتك دعوة اهلل لأّنك لم ت�سمعه يتكّلم جهاًرا، 

اهلل  اأ�سلوب  اإنَّ  �ساأقوله:  لما  ت  ُتن�سِ اأن  فعليك 

 للتوا�سل معنا اليوم هو من خالل كلمته. 
ّ
الرئي�سي

ا�سمع رومية 10: 15-14، 17:

ِمُنوَن ِبَمْن َلْم َي�ْسَمُعوا  َفَكْيَف َيْدُعوَن ِبَمْن َلْم ُيوؤِْمُنوا ِبِه. َوَكْيَف ُيوؤْ

�َسُلوا؟ َكَما ُهَو 
ْ
ِبِه؟ َوَكْيَف َي�ْسَمُعوَن ِباَل َكاِرٍز؟ َوَكْيَف َيْكِرُزوَن اإِْن َلْم ُير

ِريَن ِباْلَخْيَراِت." ...  اَلِم اْلُمَب�سِّ ِريَن ِبال�سَّ َمْكُتوٌب: "َما اأَْجَمَل اأَْقَداَم اْلُمَب�سِّ

اإًِذا الإِيَماُن ِباْلَخَبِر َواْلَخَبُر ِبَكِلَمِة اهلِل.

ة طريقة يختارها.  اأن يتكّلم وقت ي�ساء، باأيَّ اأمًرا: في ُو�سِع اهلِل  لُنو�سْح 

ُيكلِّمنا  المقطع من ر�سالة رومية،  لهذا  فهو اهلل رغَم كلِّ �سيء. ولكن وفًقا 

اآخرين  ا  اأ�سخا�سً اهلل  ي�ستخدم  ما  وغالًبا  كلمته.  خالل  من   
ّ
اأ�سا�سي ب�سكل 

خالل  من  ل�سموئيل  الأمر  هذا  ح�سل  وقد  كلمته.  ل�سماع  م�ساعدتنا  بغية 

 الحب�سي من خالل فيلّب�س، كما للكني�سة الأولى من خالل 
ّ
عالي، وللخ�سي

كرازة بطر�س وبول�س.

وحدث لي �سخ�سيًّا من خالل اأنا�س مثل اأُّمي، اإذ كثيًرا ما حدَّثتني عن 

الليلة  تلك  في  الواعظ  خالل  من  حياتي  في  ولحًقا  �سغري.  في  الم�سيح 

ة في المخّيم.
ّ
الحار

ها  الأولى،  ة 
ّ
للمر الأمور  هذه  يقراأون  ن  ِممَّ منكم  بع�ٍس  اإلى  وبالن�سبة 

الأمر نف�سه يحدث الآن من خاللي. فاهلل يدعوكم اإليه من خالل كلمته كما 

فماذا  حياتكم،  في  اأهّمّية  الأكثر  الر�سالة  ا  توًّ تلّقيتم  لقد  �سابًقا.  �سرحُت 

�ستفعلون بها؟ هل تتجاوبون مع ي�سوع الم�سيح الذي بذل حياته من اأجلكم؟ 

 في ُوسِع اهلِل 

 أن يتكلّم 

وقت يشاء، بأيَّة 

طريقة يختارها.
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هل تقبلون دعوته لُيعتقكم من الخطّية؟ هل تخطون خطوة اإيمان وت�سّلمونه 

حياتكم، وا�سعين ثقتكم فيه كي يخّل�سكم؟

َّبِّ َي�ُسوَع 
في رومية 10: 9 و10، يخبرنا بول�س: "اإِِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالر

 
ِّ
ِلْلِبر ِبِه  ُيوؤَْمُن  اْلَقْلَب  نَّ 

لأَ َت.  َخَل�سْ الأَْمَواِت  ِمَن  اأََقاَمُه  اهلَل  نَّ 
اأَ ِبَقْلِبَك  َواآَمْنَت 

َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِه ِلْلَخاَل�ِس." 

"�سياحة  كتاب  في  جيًِّدا  الجواب  ر  ُيف�سَّ �صاأخُل�ص؟  ِممَّ  تت�ساءل،  قد 

اأنَّ  ُيدرك  وهو  ا.  توًّ "الدعوة"  ة،   الق�سَّ بطل  ال�سائح،  تلّقى  فلقد   ،"
ّ
الم�سيحي

ر  اأّي اتجاه يختار. فيلتقي المب�سِّ حياته ينق�سها �سيء ما، ولكّنه ل يعرف 

ويجري بينهما الحديث التالي: 

ر: "اإن كان هذا و�سعك، لَم اأنت واقف هنا؟" �ساأل المب�سِّ

فاأجابه: "لأّنني ل اأعلم اأين اأذهب."

ر ورقة ُكِتب فيها: "اهرب من الغ�سب الآتي." فاأعطاه المب�سِّ

 
ّ
ر: "اإلى اأين علي بعد اأن قراأها الرجل، �ساأل وهو ينظر باإنعاٍم اإلى المب�سِّ

اأن اأهرب؟"

ا: "اأترى هذا الباب  ر وهو ي�سير باإ�سبعه اإلى حقل وا�سع جدًّ فقال المب�سِّ

ال�سيِّق هناك؟"

اأجاب الرجل: "ل."

ثم �ساأله الآخر: "اأترى هذا النور الم�سيء هناك؟"

اأجاب الرجل: "اأظّن ذلك"

ر: "اأبِق هذا النور اأمامك وام�ِس باتجاهه، ف�سترى بعَدُه  حينئٍذ قال المب�سِّ

باًبا. حين تقرعه، �سُيقال لك ما الذي يجب اأن تفعل." 

فراأيت في حلمي الرجل وقد ابتداأ بالرك�س. ولم يكن قد ابتعد كثيًرا عن 

العودة.  منه  بالبكاء طالبين  فاأخذوا  واأولده  راأته زوجته  بيته حتى  باب 



إناء للكرامة30

"الحياة!  ي�سرخ،  وهو  الرك�س  وتابع  باأ�سابعه  اأذنيه  �سمَّ  الرجل  ولكّن 

اإلى الوراء، هرب  الحياة! الحياة الأبدّية!" فمن دون النظر 

2
باّتجاه ال�سهل.

الأبدّية.  الحياة  لأجل  الغ�سب  من  الخال�س 

وقبلها،  الم�سيح  دعوة  �سمع  الذي  ال�سخ�س  لأنَّ 

تاأتيه هذه الكلمات بملء الفرح والر�سى اللذين ل 

ُي�ساهيهما �سيء.

للخال�س،  اهلل  لدعوة  ا�ستجبَت  قد  اإًذا  ح�سًنا. 

بالن�سبة  �سيء  كّل  اأهذا  هنا؟  الأمر  ينتهي  هل   ولكن 

اإلى الموؤمن؟

الم�سيح  ي�سوع  دعوة  نوعّية  ا  بديهيًّ يفهمون  الم�سيحّيين  معظم  اأنَّ  مع 

 
ّ
المغيِّرة للحياة، فاإنَّ العديدين يتوقفون هنا ول يوا�سلون التطبيق العملي

لما تعنيه هذه الدعوة. لهذا ال�سبب نجد اليوم وكاأنَّ العديد من اأتباع ي�سوع 

الم�سيح ُي�سيِّعون حياتهم بدل ا�ستخدامها لمجد اهلل.

ر اإلى  واأ�سواأ بعُد اأنَّ العديد من اأتباع ي�سوع الم�سيح يهربون عند اأول موؤ�سِّ

ال�سعوبات التي تزحف على طريق الإيمان ال�سيِّقة. فخالل الأناجيل، نبَّه 

الم�سيح اأتباعه اإلى م�سّقة الطريق التي �سي�سلكونها.  اإليك هذه الأمثلة:

ي اإَِلى اْلَحَياِة َوَقِليُلوَن ُهُم 	  دِّ ِريَق الَِّذي ُيوؤَ َيَق اْلَباَب َواأَْكَرَب الطَّ "َما اأَ�سْ
ِذيَن َيِجُدوَنُه!" مّتى 7: 14. الَّ

َوَيْحِمْل 	  َنْف�َسُه   
ْ
َفْلُيْنِكر َوَراِئي   

َ
ِتي َياأْ اأَْن  َحٌد  اأَ اأََراَد  اإِْن  ِلْلَجِميِع:  "َوَقاَل 

ِليَبُه ُكلَّ َيْوٍم َوَيْتَبْعِني. َفاإِنَّ َمْن اأََراَد اأَْن ُيَخلِّ�َس َنْف�َسُه ُيْهِلُكَها َوَمْن  �سَ

َها." لوقا 9: 23 و24. ُيْهِلُك َنْف�َسُه ِمْن اأَْجِلي َفَهَذا ُيَخلِّ�سُ

يٌق 	   �ساَلٌم. ِفي اْلَعاَلِم �َسَيُكوُن َلُكْم �سِ
َّ
"َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفي

َوَلِكْن ِثُقوا: اأََنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلَم." يوحّنا 16: 33.

 ما إن نواجه 

البريَّة حتّى نجزع 

ونطلب الفرار.
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�سعوبات  ب�ساأن  التحذيرات  من  وافًرا  ق�سًطا  نلنا  اأّننا  من  الرغم  على 

الطريق، فاإنَّ اأغلبّيتنا يتراجعون عند اأول اإ�سارات بال�سيق. 

نا ن�سبه اإلى حدٍّ كبير ال�سعب القديم بعد خروجهم من م�سر. فال م�سكلة  اإنَّ

ة حّتى  لدينا في ترك م�سر، اأر�س العبودّية والف�سل، ولكن ما اإن نواجه البريَّ

نجزع ونطلب الفرار.

من  ر 
ُّ
التحر هو  طلبوه  ما  كّل  طواًل.  واأيامهم  �سيِّئة،  حياتهم  كانت 

و�سّلوا  بكوا  لقد  عنهم.  الإفراج  ليتّم  �سيء  باأي  ليقوموا  وكانوا  العبودّية، 

ورّنموا من اأجل هذا الأمر، وانتظروه مئات ال�سنين. 

رهم فيه اهلل. وقام بذلك بقّوة وعظمة، وبدافع من 
ّ
ثمَّ اأتى اليوم الذي حر

اأمانته ومحّبته، م�ستخدًما عبَدُه مو�سى. قد تكون �ساهدت فيلم ت�سارلتون 

ه�ستون، اأو رّبما ل.

عطلة  اإلى  العبودّية  من  تحريرهم  عن  ا  عو�سً ولكن  الأمر،  ُيفاجئك  قد 

ة. يا للهول! اأيُّ  تدوم اأربعين �سنة، قاد اهلل �سعبه مبا�سرة من م�سر اإلى البريَّ

اإلٍه يقوم باأمٍر مثل هذا؟

الأمر.  لواقع   
ٌّ
جزئي و�سٌف  هو  البرّية  يتوّقعوا  لم  ال�سعب  اإنَّ  ُيقال  اأن 

المتقنة  اهلل  خّطة  كانت  تلك  ولكن  �سيء،  كّل  من  دهم 
ِّ
تجر �سوف  فالبرّية 

نظره  على وجهة  و18   17  :13 في خروج  اهلل  يطلعنا  ل�سعبه.  والمتوّخاة 

بالن�سبة لهذا المو�سوع:

�ِس 
ْ
ْعَب اأنَّ اهلَل َلْم َيْهِدِهْم ِفي َطِريِق اأر َعْوُن ال�سَّ

ْ
ا اأْطَلَق ِفر َوَكاَن َلمَّ

ْعُب اإَذا َراأوا  َها َقِريَبٌة، لأنَّ اهلَل َقاَل: "ِلَئاّل َيْنَدَم ال�سَّ اْلَفَل�ْسِطيِنيِّيَن َمَع اأنَّ

َبْحِر  ِة  ِّيَّ
َبر َطِريِق  ِفي  ْعَب  ال�سَّ اهلُل  َفاأَداَر  َر".  ِم�سْ اإَلى  ِجُعوا 

ْ
َوَير ًبا 

ْ
َحر

َر. �ِس ِم�سْ
ْ
ِزيَن ِمْن اأر ِعَد َبُنو اإ�ْسَراِئيَل ُمَتَجهِّ �ُسوٍف. َو�سَ

ذلك،  من  بدًل  ولكن  الأمر.  هذا  يتوّقعوا  اأن  ال�سعب  على  كان 

الأوثان.  وعبادة  م 
ُّ
اإلىالتبر وان�سرفوا  والخوف،  ر  التذمُّ اإلى  عمدوا 
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فاتتهم  ه  اأنَّ هو  الالفت  ولكن  التالية،  الف�سول  في  اأكثر  عنهم   �سنتحدَّث 

حقيقتان اأ�سا�سّيتان.

الحقيقة الأولى هي اأنَّ البرية كانت جزًءا من دعوة اهلل وم�صيئته. ُق�سد 

ية اأن تقّوي ال�سعب. كما ُق�سد منها اأن تجعلهم اأكثر طواعيًة وا�ستعداًدا 
ِّ
بالبر

لخو�س المعارك التي اأعّدها اهلل لهم. كانت وقًتا للتجهيز، وفترة للتطهير. 

ة المكان المثالي لي�سيروا �سعب اهلل. اأما الحقيقة الأ�صا�صّية  فاأ�سبحت البريَّ

مراحل  كّل  لهم في  مرافًقا  اهلل  فهمها، فهي كون  اأخفقوا في  التي  الثانية 

ا من خالل �سحابة في النهار  البرّية. فبالن�سبة لل�سعب، كان ح�سور اهلل جليًّ

وعمود نار في الليل.

ما زال ق�سد اهلل لأولده هو نف�سه اليوم. فهو يبادر بدعوتنا اإلى �سخ�سه. 

اأّما بقّية حياتنا فهي م�سيرة لن�سير اأكثر �سبًها به، وغايتها معرفته بعمق 

ا  اأكبر وال�سير معه ب�سكل اأوثق. هي م�سيرة اإلى ملء الحياة. اإن كنت م�سيحيًّ

�ًسا، فال بدَّ اأنَّ الكلمة تقدي�ص التي ي�ستخدمها اهلل لو�سف هذه العملّية، 
ّ
متمر

يبدو مكاًنا  القفر ل  لأّن  ت�صذيب، ذلك  ا كلمة  اأي�سً لديك. وتعجبني  ماألوفة 

وال�سك.  ل  التحمُّ ومكان  الألم،  مكان  غالًبا  فهو  الجميع.  باعتراف  ا،  مثاليًّ

اأن يق�سد   الذي دعانا من م�سر 
ّ
الُمحب ولكن كيف للمخلِّ�س 

ة واأخطارها؟ اأيمكن اأن يكون  ل قيظ البريَّ ا تحمُّ لنا حقًّ

هذا جزًءا من مخّططه لنا؟ 

ة  يَّ ّ
البر لَم  ت�ساءلت  ك  اأنَّ بدَّ  فال  مثلي،  كنت  اإن 

ملت  ك  اأنَّ بدَّ  فال  مثلي،  كنت  واإن  �سرورية. 

عمود  في  لرغبت  مثلي،  كنت  ولو  الهروب.  اإلى 

دواعي  من  ولكن  الليل.  ُيظلم  حين  ير�سدك  نار 

نا تماًما مثل ال�سعب القديم، قد اأُعطينا  خرية اأنَّ ال�سُّ

مّما  اأكثر  كثيرة،  اأحياًنا  روؤيته  تفوتنا  ولكن  عموًدا، 

ترافقنا  التي  اهلل  كلمة  هو  تنا  خا�سّ النار  فعمود  ر.  نت�سوَّ

العوا�سف، و�سوف تاأتي ل  تاأتي  ها مر�سدنا حين  اإنَّ ة.  يَّ ّ
البر اأيام  اأحلك  في 

القفر ال يبدو 

ا،  مكاًنا مثاليًّ

باعتراف الجميع.
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فك مراحل التنقية التي ينبغي 
ّ
محالة. في خالل الف�سول القادمة، �سوف اأعر

بع�س  اأُم�سي  و�سوف  اهلل.  لدعوة  ا�ستجابًة  موؤمن   
ّ
م�سيحي كّل  بها   

ّ
يمر اأن 

ا  اأي�سً التجريد هذه. و�ساأُ�ساعدك  الوقت بالتحدُّث عن كيفّية تخّطي مرحلة 

ة. يَّ ّ
لتتجاوز الألم الناتج عن الت�سذيب واإيجاد الفرح في و�سط البر

�س حياتهم. من جهتي، اّتخذت �سعاًرا  لدى العديد من الم�سيحّيين اآية ُتلخِّ

اِلًحا  نَّ الَِّذي اْبَتَداأَ ِفيُكْم َعَماًل �سَ
لي الآية في فيلّبي 1: 6 "َواِثًقا ِبَهَذا َعْيِنِه اأَ

�س مو�سوع هذا الكتاب. اإنَّ  ُل اإَِلى َيْوِم َي�ُسوَع اْلَم�ِسيِح." فهذه الآية ُتلخِّ ُيَكمِّ

ل العمل ال�سالح الذي  اهلل ب�سدد اأمٍر ما. فالذي دعانا هو اأمين و�سوف يكمِّ

التي نحن �سائرون فيها  الطريق  اأّنه مهما بدت  ابتداأ به. ووعد اهلل لنا هو 

موؤلمة، فالنهاية اأكيدة وم�سمونة. 

دعوة  الطهارة،  دعوة  حياتي:  في  عديدة  لدعوات  ا�ستجبُت  قد  اأنا  ها 

وبقيادة  كتاب  وباإ�سدار  اإلكترونّية  بمدّونة  البدء  دعوة  للخدمة،  غ 
ُّ
التفر

خدمة الن�ساء في كني�ستي. فكان كّل ف�سل من حياتي فريًدا في حدِّ ذاته، 

ولكن ل يمكن مقارنة اأي اأمر بالدعوة الأهّم في حياتي والتي هي اأ�سا�س 

الكّل: الدعوة لّتباع ي�سوع الم�سيح ب�سفته ربِّي ومخلِّ�سي.

لَم ي�سمع بع�س الموؤمنين دعوة اهلل اأف�سل من الآخرين؟

 حبّقوق.
ّ
ل في النبي لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، لنتاأمَّ

كانت  لقد  جًدا،  جيِّدة  فيه  الأمور  تبُد  لم  زمن  في   
ّ
النبي حبّقوق  عا�س 

العمل  ما  يعلم  اأحد  يعد  ولم  اهلل،  النا�س عن طرق  فمال  �سريرة.  الح�سارة 

اهلل  يقوم  لَم ل  يفهم  لم  اإذ  بالإحباط،  ف�سعر حبّقوق  الأمور.  ُي�سلح  وكيف 

ه �سّلى. وعلى نحٍو ل ُي�سدَّق،  باأمر ما لإ�سالح الأمور. كان مكتئًبا لدرجة اأنَّ

اأجاب اهلل. اإليك كيف �سارت المحادثة: 

َواأَُراِقُب لأََرى َماَذا َيُقوُل ِلي  ُب  اأَْنَت�سِ ِن  اأَِقُف َوَعَلى اْلِح�سْ ِدي  �سَ
ْ
"َعَلى َمر

وؤَْيا َواْنُق�ْسَها َعَلى الأَْلَواِح  ُّ
: "اْكُتِب الر َّبُّ

َوَماَذا اأُِجيُب َعْن �َسْكَواَي. َفاأََجاَبِني الر

ُك�َس َقاِرُئَها" )حبّقوق 2: 1 و2(.
ْ
ِلَير
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بل  مئات  فهناك  عاوؤها.  وادِّ الروؤى  التما�س  فيها  يكثر  اأيام  في  نعي�س 

اإيجادها. ولكن  الروؤيا في حياتك وكيفّية  الكتب حول كيفّية تطوير  اآلف 

هلل و�سيلة في اإبقاء الأمور ب�سيطة في الحياة. هل تتوق لتلّقي اإجابات في 

حياتك؟ الأمر �سهل. ا�ساأله فقط عنها. فالأجوبة هي في كلمته. وقد ُكتبت 

 الأجيال من اأجلك. 
ّ
على األواح وُحفظت على مر

ا اإلى اإدراك الهدف من حياتك، فقد يعود ال�سبب في  اإن كنت موؤمًنا مفتقًرً

ذلك اإلى كونك لم ت�ساأل اهلل قّط عّما يريد اأن يفعله بحياتك. رّبما لم ت�ستِه قّط 

اأن تعرف ق�سده لك. فبح�سب اأف�س�س 2: 10، لقد خلقك اهلل لأعمال �سالحة قد 

�سبق فاأعّدها قبل تاأ�سي�س العالم لت�سلك فيها!

عوة ماذا َيحوُل دون سماعك الدَّ

اأربعة  هناك  اأنَّ  اأعتقد  لحياتك،  ق�سده  عن  اهلل  �سوؤل  عدم  اإلى  اإ�سافًة 

معوِّقات رئي�سّية ل�سماع دعوة اهلل في حياتك.

1. �أنت م�شغ�ل باأم�ر ثان�ّية. 

اأُ�سيبت فيه الح�سارة با�سطراب نق�س النتباه وفرط  نعي�س في زمن 

الن�ساط. فخيارات اللهو غير محدودة وم�ستهِلكة للوقت، حيث يمكنك جمع 

م�سى  ما  في  هذه.  الثانوية  الأمور  فئة  في  الت�سلية  اأ�سناف  من  قدر  اأي 

فخر  بكّل  يمكننا  اليوم  ولكن  المجال،  هذا  على  وحده  التلفزيون  ا�ستولى 

اإ�سافة الإنترنت، والفاي�سبوك والتويتر  واألعاب الفيديو، وم�ساهدة البرامج 

والالئحة  اإلخ،   ،Netflix, Hulu, Apple TV مثل  تطبيقات  عبر  والأفالم 

عن  بالبتعاد  ا  عمليًّ تقوم  اأن  اإلى  ح�سنة،  اُتك  نيَّ كانت  مهما  ولكن  تطول. 

جميع اأ�سباب اللهو في حياتك وتب�سيط الأمور، �ستجد اأنَّ �سماع �سوت اهلل 

عوبات الكبرى في حياتك. �سيبقى واحًدا من ال�سُّ
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2. �أنت مجزّ�أ من جرّ�ء عالقات �أخرى.

قد يقف اأكثُر الأ�سخا�س ذوي النّية الح�سنة في حياتك عائًقا لدعوة اهلل 

لك. وقد يتطّلب الأمر قناعة عميقة للحفاظ على تركيز عمودّي حين يحاول 

اّتباع دعوة اهلل لحياتك. فِبغ�سِّ النظر عن  بون منك َثنيك عن 
ّ
هوؤلء المقر

خلفّيتك اأو تن�سئتك، هناك احتمال اأن ت�ستنزف حياَتك عالقاٌت اأخرى بع�سها 

ها �سيِّئ، وتعيقك عن �سماع �سوت اهلل ب�سكل وا�سح. فالإن�سات  جيِّد وبع�سُ

�سك.
ُّ
ل�سوت اهلل في حياتك هو تمرين فردّي، يتطّلب كاِمَل انتباِهك وتكر

3. �أنت ُمثبَّط من جرّ�ء مكايد �إبلي�س.

ي�ستمتع اإبلي�س كثيًرا بتثبيط عزيمة اأتباع الم�سيح. ويقوم بذلك من خالل 

اإغوائك للوقوع في الخطّية، ومن خالل الإحباط وال�سّك. وهو يفعل هذا الأمر 

ا، وبطريقة مخادعة. ولكّنه يفلح اإن �سمحَت له بذلك. فاهلل �سبق اأن غلب  يوميًّ

انت�سار  اأن تفتح عيَنيك وتميِّز  اإلى  الن�سرة عليه، ولكن  واأعطانا  ال�سيطان 

تزّودك  اأن  و�سالتي  اإبلي�س.  لمكايد  عر�سة  �ستبقى  حياتك،  في  الم�سيح 

الف�سول التالية بال�سالح الذي تحتاج اإليه كي تربح المعركة �سّده.

4. �أنت مت�ّهم من جرّ�ء كبريائك.

بملء  التمّتع  تحرمنا  وكيف  الكبرياء  لمناق�سة  كاماًل  ف�ساًل  �سُت  خ�سّ

عليه  نعتمد  كبريائنا حتَّى  تجريدنا من  اهلل  التزم  لذا  الم�سيح.  في  الحياة 

 اأن اأتعلَّم هذا الدر�س بالطريقة ال�سعبة، واأرجو اأن ي�سّجعك 
ّ
بالتمام. كان علي

.
ّ
اختباري الخا�س على الّلجوء اإلى الرب بت�سليٍم مطلق وخ�سوع كّلي

اأحياًنا في و�سط محادثة، ي�سبح اإر�سال هاتفي الخلوي �سعيًفا. فحين 

يح�سل هذا الأمر، اأجول في اأنحاء الغرفة باحثًة عن موقع اأف�سل، ثّم اأطرح 

: "هل ت�سمعني الآن؟"
ّ
ال�سوؤال البديهي
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فلي�س  الرب،  مع  التوا�سل  في  �سعوبة  تواجه  كنت  اإن 

ال�سبب اأّنه ل يحاول التكّلم اإليك. رّبما عليك اأن تاألف 

�سوته اأكثر. اأو لعلَّ الوقت حان لُتغيِّر موقعك، ومثل 

�سموئيل تجيب الرب بهذه الكلمات: "تكّلم يا رب، 

لأنَّ عبدك �سامع."

توؤمن  اأن  الأف�سل  من  ذلك،  تفعل  حين 

الجواب  يكون  ل  ما  فربَّ احذر،  ولكن  �سيرّد.  باأّنه 

تكون  اهلل  لدعوة  ال�ستجابة  ما  اإنَّ تتوّقعه.  كما 

تعتبره  ما  كّل  من  لتجريدك  الطريق  بداية   عادًة 

مريًحا واآمًنا.

دي اهلل  ما كانت دعوتِك اليوم اأن تكوني اأف�سل اأمٍّ لأولدك، اأو اأن تمجِّ ربَّ

اأنَّ دعوتَك اليوم  كموظفة عزباء في و�سط مدينة �ساخبة.اأو رّبما اكت�سفَت 

غ للخدمة. فاأرجو اأن ت�ستعّدوا جميًعا للت�سّبث بالحياة 
ُّ
هي في مجال التفر

الرائعة فيما ت�ستمتعون في رحلة اّتباع المخلِّ�س. و�ستجدونه م�ستحًقا لأّي 

األٍم ت�سعرون به في �سياق العملّية.

 التزم اهلل 

تجريدنا من 

 كبريائنا 

 حتَّى نعتمد 

عليه بالتمام.
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