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 روحًيا؟  ننضجكيف 
 بقلم جون ماك آرثر 

 روحيِّ 
ً

، وغ� ناضج�. و�ال أمان�، اعلق� ىلع ادلوام يف الطفولة. ال نر�د أن ن�ون ضعفاء،  ال نر�د أن نظل أطفاال
ره يف لك  نقدِّ . نر�د أن هلك ما صنع ىلعده بالاكمل ، ألننا نر�د أن نمجِّ اإلل�ق احل وال نر�د أن ن�ون جاهل� ب

بطر�قة   اهللا نصل إيله؟ كيف نتجاوب مع لكمة نإذكماهل، ونعرفه و�به باتلمام. إن اكن هذا هو اهلدف، فكيف 
 م؟ تدفع هذا اتلقدُّ 

دة أرى ثالث خطوات  ل اإلدراك.  األول هو الكتايب للتقد�س.  وذج يف انلم �دَّ صالة الرب:  ١٧: ١٧يوحنا �سجِّ
ْسُهمْ  َك  يِف  "قَدِّ نمًوا يف داخلنا.  قِّق�ليك س وما يقصده قدَّ علينا أن نفهم ما يقوهل الكتاب المُ  .َحٌق" ُهوَ  الَكَُمَك . َحقِّ

). ال  ١٦: ٢كورنثوس  ١الَْمِسيِح" ( ، أي تغي� طر�قة تفك�نا. �ن �تاج "فِْكرُ روحيًّا  تجديد اذلهن باتلقد�س يبدأ 
 . بالغ األهميَّةدائم هو أمر    اتلدرب ىلع وضع احلق نصب أعيننا �شلكٍ إن  للجهل أو السذاجة يف اتلقد�س.    ماكنيوجد  

ة. �ب ودقَّ  علينا أن نقرأ لك ما يمكننا قراءته واذلي �رشح نلا لكمة اهللا بأمانةٍ فنلضوج الرويح، إىل اا نفتقر إن كنَّ 
س  س�ات تف  قراءةس وأن �فظه عن ظهر قلب، و�ب علينا قدَّ أن ندرس الكتاب المُ  ،  علماء الكتاب الُمقدَّ

حياتهم نوع انلضوج    اذلين تُظهر  تقياءاألقد�س�  لة لالس� اذلاتيَّ قراءة  �ن أمناء، وفرسِّ عظات من مُ االستماع إىل  و
د بهذا الوقود لعمل  س، ف�وِّ قدَّ ة. �ب أن تنغمس أذهاننا يف الكتاب المُ اذلي نرغب أن نراه يف حياتنا الشخصيَّ 

 .فينا تقد�س الروح القدس 

�ستطيعون فهم سبب  هم ال الكث� من املؤمن� يف اختاذها. فبدو هذه � خطوة أو� واضحة، لكنها خطوة يفشل ت
أن غياب    كما ال يفهموناهتمامهم ب�نيسته.    تالىشوملاذا فرتت �بتهم للرب و  استمرار اخلضوع نلفس اتلجارب 

 انلمو الرويح.  ئط �ُبعيق اتلفك� الرويح وية املعرفة الكتابيَّ 

قداسة وانلضج الرويح.  إىل الة  انلاموسيَّ لن تقودنا  األطفال واتلفك� الطفو�.    إيمان  ال ختلط ب� اإليمان اذلي �شبه
االجتاه اخلاطئ، و� تدعونا   إىلة  الرباغماتيَّ يقودنا إىل ذلك. يف الغالب ستقودنا  ة لن  ة الرس�َّ ابلاطنيَّ كما أن اتلصوُّف و

 من  نيو�َّةالرس�عة واحلكمة ادل صالحاتسيع وراء اإلإىل ال
ً

النشاط الوحيد  إن لكمة اهللا. يف ق احل يف  أن نثبتبدال
هو اخلطوة   —معرفة احلق وفهمهأي — اإلدراكإن . الكتايبق احل  قبولة اتلقد�س املستمرة هو ز عمليَّ اذلي �فِّ 

 نلمو الرويح من خالل لكمة اهللا. إىل ااألو� يف السيع 
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م  إىل قنااعت. تتح�َّ   اإليمانيَّة  املعتقدات  نقلم احلق الكتايب، �ب أن نبدأ يف  نتعلَّ   تأيت القناعة. عندما بعد اإلدراك  
يف  نرغب  الينتج مبادئ فإنه سيف شغل أذهاننا و�شكيل أفاكرنا،  الكتايبق احل يبدأ  عندما  قنااعتنا يف حياتنا.

 لطاعة. إىل ا احلافز ادلاخ� — اتلقد�س هو املقصود بكها. هذا  ا نتها

م السفينة به،  السجن، والرضب املربح، وحتطُّ منها —خالل خدمته  األشياءاع� الرسول بولس من العديد من 
 م� الكذبة. علِّ المُ قبل من  هلا   أساس ال مستمر من االتهامات اليت دفُّقوت

ٍء،  لُكِّ   يِف   ، يصف صعو�ات هذه احلياة قائًال: "ُمْكتَئِِب�َ ٤كورنثوس    ٢يف   �َن،.  ُمتََضايِِق�َ   َغْ�َ   لِ�نْ   يَشْ ِ
  لِ�نْ   ُمتََح�ِّ

�مل  ، يُ ١١). يف اآلية ٩-٨َهاِلِكَ�" (اآليات  َغْ�َ  لِ�نْ  ْطُروِحَ�،مَ . َمرْتُوِ��َ  َغْ�َ  لِ�نْ  ُمْضَطَهِديَن، .يَا�ِِس�َ  َغْ�َ 
�َّنَا 

َ
ْنُ   قوهل: "أ

َ
ْحيَاءَ   �

َ
ْجلِ   ِمنْ   لِلَْموِْت   َدائًِما   �َُسلَّمُ   األ

َ
من املؤامرات العديدة ضده يم�ن    ا أن أيًّ   أدرك �َُسوَع". لك يوم،    أ

ايلهوديَّة  املجامع باستمرار من  يُطرد اكن ف. ا أناسً  يُغضباكن  أينما ذهب. يف أي حلظة أن يموت  يم�ن. تنجحأن 
 والقمع.  عارضةدائمة من امل حلقةاعش يف  . لقد يف السجن �ُلىق و

املزام� قائًال:  من سفر قتبس ا، ١٣ اآليةبالرغم من لك الصعو�ات اليت واجهها؟ يف  دفعه إىل االستمرارما اذلي 
؟ ال توجد  ماذا تر�دون� أيًضا أن أفعل"  : أن يقولبلولس  قناعة. اكن من املم�ن  � الهذه  تََ�لَّْمُت".    ذِللَِك   "آَمنُْت 

 . بدائل بالنسبة يل. هذه قناعيت من لكمة اهللا"

ت   كورنثوس، شهد قائًال: "  ٢سابق يف  هذه القناعة حياة بولس وخدمته. يف وقٍت شلكَّ
َ
  َشَهاَدُة : هَذا ُهوَ  فَْخَرنَا  نَّ أل

�َّنَا  َضِمِ�نَا 
َ
ْ�نَا  اِهللا، نِْعَمةِ  يِف  بَْل  َجَسِديَّةٍ  ِحْكَمةٍ  يِف  الَ  اِهللا، َو�ِْخَالِص  �ََساَطةٍ  يِف  أ َعالَِم، يِف  ترََصَّ

ْ
ِْوُ�ْم"  ِمنْ  ِسيََّما  َوالَ  ال

َ
�

ه. يف سفر  هة ضدَّ وجَّ امات المُ ه). اكن بولس �لًصا إىل حكمة اهللا، ولم �شتيك عليه ضم�ه، بالرغم من االت١٢: ١(
َها  ، يقول: "١: ٢٣ الرسل أعمال ُّ�

َ
  هللاِ  ِعْشُت  قَدْ  َصاِلٍح  َضِم�ٍ  بُِ�لِّ  إِ�ِّ  اإلِْخَوُة، الرَِّجاُل  أ

َ
َْوِم" هَذا إِىل   و� أعمال  ،ايلْ

نَا  ، يقول: "ذِللَِك ١٦: ٢٤ الرسل
َ
يًْضا  أ

َ
َدرُِّب  أ

ُ
ةٍ  بِالَ  َضِم�ٌ  َدائًِما  يِل  يِلَُكونَ  َ�ْفيِس  أ ْوِ  ِمنْ  َعرْثَ

َ
ساعدت   .َوانلَّاِس" اهللاِ  �

 �جل منه. ي يشء عيش حياة بارة، دون أىلع س، قدَّ لة يف الكتاب المُ تأصِّ ، والمُ راسخةقنااعت بولس ال

 The Pilgrim’s(  "سياحة مسييح"كتاب ف ؤلِّ العظيم ومُ  �تا�ر وابلي، الواعظ )John Bunyan(جون بنيان 

Progress( هناك. اكن   احتجزتهل�ن لم ت�ن قضبان السجن � اليت  اعًما، عرش دة اث�مل، ظل يف السجن
ار، كتب بنيان قائًال: "إن لم ينفع  يجه هذا اخل و يفف عن الوعظ. وعد ببساطة أن يتوقَّ  ذاأن �رج حًرا إ بإماكنه

، فقد قررت،  قودو�ن أقلع عي�َّ وأسلم نفيس للعميان يل، غ� أن أجعل من ضم�ي �زرة مستمرة، وغ� أءيش
أيًضا، و�ن استمرت احلياة الضعيفة لفرتة طو�لة، حىت و�ن نمت الطحالب    تألمويل�ن اهللا القدير عو� وتريس، أن أ
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من أجل  م لكمة اهللا س، نتعلَّ قدَّ قناعة. عندما نقرأ الكتاب المُ ال  � هذه .يما� ومباديئ"إنتهك أ فلنىلع حاجيب 
احلق الكتايب  يُنشئ  هللا.    صالحاملعيار الانتهاك  نبدأ يف    ح�  حىت تنشطنا،  ائرقنااعت حت�م حياتنا وتأرس ضم  تطو�ر

 الضم�.   يف ضبط انلفسر طوِّ اإلدراك يف اذلهن و�ُ 

املزام�.  سفر  يف    اصةً س، وخ قدَّ الكتاب المُ   يف مجيع أ�اء  ثابت. �بة احلق اإلل� � موضوع  املحبةاألمر اثلالث هو  
ن لكمة اهللا: إ ١٩مزمور  يقول داود يفبانلاموس.  ابتهاجهللحق و املزمورهو رسد شامل ملحبة اكتب  ١١٩مزمور 
ْشَ� 

َ
َهِب  ِمنَ  "أ َكِثِ�، َواِإلبِْر�زِ  اذلَّ

ْ
ْحَ�  ال

َ
َعَسلِ  ِمنَ  َوأ

ْ
َهاِد" (اآلية  َوَ�ْطرِ  ال ، اذلي يصف  ١انظر إىل مزمور  ثمَّ ). ١٠الشِّ

تُُه، الرَّبِّ  نَاُموِس  "يِف  لَمنالرب�ت العظيمة اليت  ض أنفسنا عرِّ ). عندما نُ ٢َويَلًْال" (اآلية  َ�َهاًرا  يَلَْهجُ  نَاُموِسهِ  َوِ�  َمرَسَّ
 الصادقة. �بتنا تنا، ثم تصبح � �ور ، نبدأ يف فهم ما تقوهل. و� تبدأ يف �شكيل قنااعاهللا مةلكإىل 

ْطَفالعن األمر قائًال بطرس  عربَّ ؟ هذه املحبَّةة قوَّ  مدىما 
َ
َعْقِ�َّ  اللَّنَبَ  اْشتَُهوا  اآلَن، َمْولُوِدينَ  : "َوَ�أ

ْ
َعِديمَ  ال

ْ
ِغشِّ  ال

ْ
  ال

م أن  قنااعتنا، وعندما نتعلَّ ، وعندما �ُشلكِّ اهللا انلمو الرويح عندما نعرف لكمةيأيت ). ٢: ٢بطرس ١بِِه" ( َ�نُْموا  ِليَكْ 
مه لقوت اذلي ال يم�ن لسواها أن إىل انتوق   . تُقدِّ

   اِإليَُّل   �َْشتَاُق   : "َكَما ١:  ٤٢مزمور  يقول  
َ

اكتب املزمور إىل ال �ش�    .اُهللا"  يَا   إيَِلَْك   َ�ْفيِس   �َْشتَاُق   هَكَذا  الِْميَاهِ،  َجَداِولِ   إِىل
ث عن مطالعة الكتاب  هو ال يتحدَّ فقديم.  أو كأدٍب  س كفضولٍ قدَّ قرأ بها ابلعض الكتاب المُ الطر�قة اليت ي

س  قدَّ دراسة الكتاب المُ  إنها . بل ما  أو مجع ذخ�ة من احلجج لكسب جدال الفكري حف� اتل س من أجل قدَّ المُ 
 .اهللا إيلها من لكمةة، جائع� الستخالص لك اتلغذية اليت �ن بأمس احلاجة وجديَّ  �شغٍف 

  بها نتشلكَّ   نا ألن—  الطفل للنب  دلى اذلي    الوحيد  شوقي�ون دلينا نفس ال  أتم�َّ أنلكمة اهللا � قوتنا الرويح.  إن  
ر  نا نلكون ىلع شبهه. نتذكَّ ، واللكمة �شلكِّ نلا املسيح اهللا لكمة تعلن س نفسه من أجلنا. ىلع صورة املسيح، اذلي قدَّ 

أنه س�سل نلا الروح القدس. �ن نعلم أن اتلقد�س هو عمل إل� من  —ة ا ثالث مرات يف العليَّ صنره �لِّ ما كرَّ 
نا ولروح القدس أن إىل اع ، �ب أن نترضَّ لكبروح احلق. ذل اهللا مةلكخالل  نا ىلع صورة املسيح، من  �شلكِّ يُغ�ِّ

ْنُ خالل احلق، من مستوى من املجد إىل آخر. كما �رشح الرسول بولس قائًال 
َ

يًعا  : "َو�   بِوَْجهٍ  الرَّبِّ  َ�ْدَ  نَاِظِر�نَ  مَجِ
ُ   ِمْرآةٍ، يف َكَما  َمْكُشوٍف،   َ�تََغ�َّ

َ
وَرةِ   تِلَْك  إِىل   َ�ْدٍ   ِمنْ  َ�يِْنَها، الصُّ

َ
وِح" ( الرَّبِّ  ِمنَ  َكَما  َ�ٍْد، إِىل  ). ١٨: ٣كورنثوس ٢الرُّ

 
)  Grace Community) هو الرايع املسؤول عن اتلعليم يف كنيسة (@JohnMacArthurادلكتور جون ماك آرثر (

بمدينة يف صن فايل، يف والية اكيلفورنيا، ىلع مدار اخلمس� اعًما املاضية. وهو الُمعلِّم الُمم�َّ يف برنامج "انلعمة  
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 The Gospel"اإل�يل وفًقا ليسوع" ( )، وقد كتب العديد من الكتب، بما يف ذلك Grace to Youل�م" (

according to Jesus.( 
 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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