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 هل يقرع الرب �سوع ىلع قلب غ� املؤمن؟ 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

نََذا َواقٌِف ىلَعَ ا الاكرز�ن يقتبسون من سفر الرؤ�ا آية: "معنا مجيعنس
َ
َاِب اَهأ

ْ
َحٌد َصْوِ� َوَ�تََح   بل

َ
قَْرُع. إِْن َسِمَع أ

َ
َوأ

َاَب،ا
ْ

َ�َعىشَّ َمَعُه َوُهَو َميِع   بل
َ
ْدُخُل إيَِلِْه َوأ

َ
إىل غ� املؤمن يف قوهل: "الرب    كدعوةٍ قها الاكرز  طبِّ ما يُ   ). اعدةً ٢٠:  ٣(رؤ�ا   "أ

ه الرب �سوع حديثه إىل  يف انلص الكتايب، يوجِّ  ول�ن�سوع يقرع ىلع باب قلبك. فإن فتحت هل ابلاب، سيدخل". 
 . ةً �َّ كراز  دعوةً األمر لم ي�ن فالكنيسة. 

غ� املؤمن� من ذواتهم. فغ�   يقوم بها من األفعال اليت  ليس طلب الرب ؟ ت�من املسألة يف أن و األمرإذن ما ه
. إن السيع والطلب من عمل املؤمن�. قال جوناثان إدواردز: "إن طلب ملكوت قرطلن يو  ،املؤمن لن يطلب أو �سىع

 ه.بسبِّ مُ  اإليمان، وليس  طلب الرب هو نتيجةن،  ة". إذياة املسيحيَّ يف احل اهللا العمل الرئييس 

ث عن إ�اد املسيح؛ واملفارقة: إنه بمجرد أن  نا. نتحدَّ ح� نؤمن باملسيح، ننطق بلغة االستكشاف نلعرب عن تغ�ُّ 
ا نبحث عنه، ي�ون إشارة ىلع انتهاء ، ح� �د ما كنَّ بل بدايته. اعدةً  سعينا �وه ، لن ت�ون نهاية سيحامل �د

 املسيح، ت�ون بداية رحلة حبثنا.ا "�د"  نا. ل�ن عندمثحب 

بدأت. ف� تنمو، وتنتقل من إيمان إليمان، ومن نعمة إىل نعمة،    باإليمان؛ وال تنت� من حيث  ةتبدأ احلياة املسيحيَّ 
 مدفوع بالسيع والطلب املستمر هللا.  من انلمواالنتقال   اومن حياة إىل حياة. إن هذ

تنتقل من إيمان إليمان، ومن نعمة إىل نعمة ومن حياة إىل حياة؟ هل �سىع باستمرار    ة، هل أنتتك الروحيَّ �يف مس
 يف طلب اهللا؟ 

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 
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   . يلجون�وقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف م
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