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 إرضاء اهللا
 هدف احلياة املسيحية : ١املحارضة 

 أر. يس. سربول 

  وراح �رب� عن آخر اتلطورات ،  أورالندو  هو رجل أعمال يف  إىل صديق  اتلحدث  فرصةت يل  منذ بضعة أسابيع �سنَّ 
وأشار إىل أن  ،  بتخطيطها املستقب�يف ما يتعلق    رش�ت دويلة  وأطلع� ىلع دراسة أجرتها ،  يف اعلم اتلمو�ل ادلو�

بل إن ابلعض منها ،  شار�عها مل   ىلع مدى ثالث أو مخس سنوات  لم تضع ببساطة �ططات  ايلابانية  بعض الرش�ت
ن  م  تم�ن تل،  شامًال طوال الوقت  و�اتلايل وضعت أمامها هدفًا ؛  ىلع مدى مئة أو مئيت سنة  اتلجار�ة  وّسع �ططاته
 .  يتجه �و حتقيق اهلدف  ةرش�اليف عمل من أن لك  للتأ�د  دوري  �و اتلحقق ىلع 

احلياة    قائًال "واآلن، ماذا عن  نظر إيلَّ ،  ادلو�  ب�ل ما �ري يف �ال اتلمو�ل   بعد أن أخرب� رجل األعمال هذا 
�ب أن    املسيحية؟   الرئيسية يف الفكرة  ما �   ؟"فكرتها الرئيسية  �   وقال "رجاًء أخرب�، ما   املسيحية يا آر يس؟"

  وعدت باذلاكرة إىل ، جفلت قليًال  يس؟" يا آر  الفكرة الرئيسية�"ما  مبارشة يف عي� قائًال  أعرتف بأنه ح� نظر
الفكرة  ما " قائلة  ثم اكنت �ش� إيل بيدها ايلم�، واضعًة يديها ىلع ور�يها ، ح� كنت ودًلاو� واقفة أما�  وادليت 

  اهلدف اجلوهري   أعتربه كنت  ما    السؤال �اولة اكتشاف  من الواضح أنها لم تطرح ذلك   أيها الفىت؟"اليت �شغلك  
  ؟" تلّوك، ما اذلي �شغلك  لته"ليس دليك أي ترب�ر ملا فع:  مبارش اكآليت   بل إنها اكنت توّجه إيل اتهاًما غ�،  يف حيايت 

ونغوص يف متاهة  ،  الكتاب املقدس  ونقرأ   ،العظات�ن �ستمع إىل    .سؤال حاسم  ل�ن من وجهة نظر أخرى، هذا
والوصول إىل جوهر    املسيحية  يف  فاصيلاتلو  مجيع األمور ادلقيقة   تلجاوز  فرصةلكننا نتوق إىل  ،  الالهوتية  اتلفاصيل

 . الرئيسية  الفكرةتمي�  هذا ما نقصده ب. املسيحية احلياة

واجلواب اذلي  ، فكرت يف األمر بلعض الوقت الرئيسية؟"  الفكرة"يا آر يس، ما �  هذا إًذا، ح� قال رجل األعمال
السادس  خطر يف بايل القرن  املصلح�،  عرش  مقتبس من إصالح  الوقت   الربو�ستانتي�  ح� اكن ىلع    يف ذلك 

وصدرت عن عملية ابللورة  . وحر�تهم فاكن عليهم بلورة جوهر خدمتهم، همأمام اعلم يراقب اتلعر�ف عن أنفسهم
  واستعمل لوثر هذه اجلملة .  إلعالن جوهر احلياة املسيحية  اغبًلا ما استعملها مارتن لوثر  –   التينية طبًعا   –   مجلة  تلك

  –   إيل�م  قد ت�ون هذه اجلملة غر�بة بالنسبة‘".  وم ديكورو ’  يعيش املرء حياته  هو أن  "جوهر احلياة املسيحية
  "احلياة املسيحية تع� أن تعيش :  اآليت   وما اكن لوثر يقوهل ببساطة هو .  ما يع� حرفيًا "أمام وجه اهللا"،  م ديو"و "كور

   .ها يف �رض اهللا"حياتك لكّ 
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عن    وقد ي�ون سلو�نا يف اخلفاء �تلًفا .  ال ألجل اهللا بل ألجل انلاس ل�وها   ،�سلك ونعيش حياتنا   وأحيانًا، �ن
طلب من أبيه أن    بن الضال ح�مثًال يف االفلنفكر    .اذلين نطلب حكمهم واستحسانهم  سلو�نا أمام األشخاص

ذهب إىل بالد بعيدة حيث    اذلي فعله؟  ل�ن قبل أن يبّدد ذلك امل�اث، ما .  و�يف بّدد ذلك املال،  ينال م�اثه باكًرا 
   اكن

ً
قد ال �ستحسن ما    حتت إرشاف شخص   حياته  يعيش  وحيث لم �شعر بأنه �در به أن،  ال يعرفه أحد  ،�هوال

حيث نعيش حياة رس�ة    ون بالظلمة، ليس كأشخاص يتسرّت ،  حياتنا لكها   يقول لوثر إنه �در بنا أن نعيش.  يفعله
،  علنًا يف �رض اهللا، أمام وجه اهللا بل إنه �در بنا أن نعيش حياتنا ، السلطات بعيدة عن أنظار أصدقائنا أو خاصة

 .مدر�� وجود اهللا يف لك حلظة

أي أن يعيش  ،  م ديو"و � العيش "كور  ل�ن الفكرة الرئيسية يف املسيحية،  األخرى   األفاكرنضيف إىل ذلك بعض  
  ، الفكرة الرئيسية، سأ�رر ما قلت.  اهللا و�دهإكرام  وألجل  ،  يف �رض اهللا، وحتت سلطان اهللا  لكها اإل�سان حياته  

هو جوهر  هذا  .  و�ده  اهللاإكرام  وألجل  ،  وحتت سلطان اهللا  �رض اهللا،   أن يعيش املرء حياته يف�  م ديو"و "كور
بُّونَِ� فَاْحَفُظوا "  الطر�قة  قال �سوع األمر بإ�از بهذه  .األمر ِ

ُ
أرضو�  ،  ما معناه "إن أردتم إرضايئ،  وََصايَاَي"  إِْن ُكنْتُْم حت

 .  به" عرب فعل ما أوصيت�م

�رض    يفلكها  ما من أحد يعيش حياته    كذلك؟   مثايلًا، أليسيف ابلداية طبًعا يبدو    ل�ن عيش هذا انلوع من احلياة
إكرامه وألجل  ،  يف خضوع لسلطان اهللا  أنه يفعل لك يشء  وما من أحد بيننا بار جًدا دلرجة،  اهللا ىلع �و ثابت

س  يمكننا أن نتحمّ .  البسيط  مارسته فعليًا ليست باألمرل�ن  ،  الهوتيًا   يمكننا قول ذلك دينيًا وتعر�فه.  و�ده
سوف  ،  املذبح  "يا رب، حيايت لك، قليب ىلع  حيث نأخذ عهوًدا ونقطع وعوًدا،  ت�ون نلا اختبارات روحية  اعطفيًا وأن

تأخذ تلك احلماسة  ،  ايلومية اليت نواجهها   ل�ن يف ظل األ�شطة والضغوطات،  إىل آخره ،  أرضيك وأعيش ألجلك"
وألجل �د    ،يف حتدٍّ هللا،  حيث نعيش بعيًدا عن �رض اهللا  القديمةونقع �دًدا يف أنماطنا  ،  اتلاليش  يفواإلثارة  

أن  .  أنفسنا  ببساطة  يع�  إرضاء اهللا ال  نأخذ عهوًدا  إًذا،  أن  أو  بالزتامات  تلك ،  نقوم  قدًما خالل  أن نميض    بل 
   .يف نمونا الرويح اليت اختربنا فيها العجز واإلحباط اللحظات واآلونة

  دعو� أرى أيدي�م إن كنتم قد  ىلع ابليانو؟ دروًسا يف العزف من من�م تابع: ي�مالسؤال علدعو� أطرح هذا 
يلعلنوا أنهم   أر�عة ب� احلضور رفعوا أيديهم  من أصلأشخاص  ثالثة    حوايل.  ابليانوالعزف ىلع  يف    أخذتم دروًسا 

كعازف    احلارض  حد بين�م يف الوقتأ  هل يعمل .  يف مرحلة معينة يف حياتهم  ابليانو  العزف ىلع  أخذوا دروًسا يف
بل    وليس لك سنة فحسب،  أليس من الغر�ب أنه لك سنة.  ال أحد ب� احلضور  املوسيقية؟  يانو يف احلفالت ىلع ابل

 ،ىلع ابليانو  بمتابعة دروس يف العزف   يبدأون  املتحدة األم��ية  لوالياتايف    املالي� من انلاس  ،ىلع مدى سنوات
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 عظماء اعز� جاز  أو حىت  ،  يبورنمثل فون الك   بيانو يف احلفالت املوسيقية  اذلين يصبحون اعز�ل�ن قلة هم  
 . أو شار�نغر أو غ�هم أوساكر بيرتسون تيلونيوس مونك أومثل  ومشاه�

"يا   وقالتووضعت يدها ىلع ور�ها    راودت أ� فكرة كب�ة،  يف العزف ىلع ابليانو  أذكر أ� ح� بدأت أتابع دروًسا 
و�نت    من العمر  ١١٠ـال  وأرسلت� إىل تلك السيدة اليت تبلغ،  "ابليانو  العزف ىلع  دروس يف  سوف تبدأ بمتابعة  ب�،

وأن    يف الغابة  أن أجتاز أ�رث من ميل  و�ن يلعَّ   .و�ن متعفنًا وصدئًا و�يًفا ،  سنة  ١٥٠  تقيم يف م�ل تم �شييده منذ
.  "بليس"، أي سيدة انلعيم  واليت صدف أنها تدىع السيدة،  تلك  انويابلأستاذة  للوصول إىل م�ل    الطر�ق الرس�ع أعرب  

وقد أضفت لك  ،  انلعيم"  اكنت تلك السيدة تدىع "سيدة.  هذا خطأ يف التسمية  أتعرفون ما هو اخلطأ يف التسمية؟
 . عرب مارسة مجيع تلك اتلمار�ن إال انلعيم يشء ىلع حيايت 

  وجلست ىلع املقعد بالقرب من ،  والقديم والعفن  دخلت إىل ذلك ابليت املخيف.  لك� أذكر جيًدا ادلرس األول
  سلسلة كتب جون تومبسون   وفتحت الكتاب ىلع أول درس من ،  م�هلا   اليت اكنت �يفة وعفنة كما   تلك السيدة 

�سبابة    "دو"ـم� أن أعزف ال  تثم طلب،  لوحة املفاتيحىلع    "دو"ـنوتة ال  ىلع موقعودتل�  ،  تلعليم العزف ىلع ابليانو
عدة   "دو"ـح� كنت أرضب نوتة ال  حىت إ� أذكر اللكمات اليت قاتلها ، الصفحة  وأخذت ادلرس األول ىلع.  إصبيع
  بين�م أصحاب انلغمة املمتازة  .  "دو"ـأعزف ال  اكنت األغنية �ُسمع كما ي�: أنا   ،�سبابة إصبع يدي ايلم�  مرات

  ثم اكنت ايلد اليرسى ترضب .  "دو"ـأعزف نوتة ال  أنا :  ل�ن هكذا اكنت خترج اللكمات،  "دو"ـيعلمون أ� ال أغ� ال
ىلع ابليانو    فبدأت أتابع دروًسا يف العزف .  فقلت "األمر سهل جًدا"،  "أنا أقدر أن أعزف ذلك جيًدا"  ،انلوتة نفسها 

 ،جون تومبسون خالل أسابيع قليلة  أنهيت انلصف األول من كتابو،  و�ن األمر �سيًطا   ب�ل محاسة واستمتاع
بيانو بأن أصبح اعزف  توقفت عن  .عظيًما   وحلمت  العزف ىلع ابليانو  ل�ن بعد مخس سنوات،   متابعة دروس 

و�لغ  ، ابليانو وجتّمد  وتوقف تطوري كعازف ىلع. جون تومبسون للمرحلة اثلانية و�نت ال أزال يف منتصف كتاب
 . استسلمتلم أقدر أن أجتاوزها، ف، االستقرار النسيب أشارت إىل بلوغ مرحلة من مرحلة من الصعو�ة

بارعة يف تعليم العزف    ب�تنا   يف  و�ن دلينا صديقة عز�زة   زوايج، كنت يف معهد الالهوت   بعد مرور بضع سنوات ىلع
،  بيتسربغ   فولكو�ن يف يف ستديو    السنة"  ابليانو هلذه"أفضل اعزف ىلع    و�ن تالميذها يفوزون جبائزة ،  ىلع ابليانو

 فأجابت "بالطبع، �رّس� إعطاؤك   ىلع ابليانو؟"  أيمكنِك إعطايئ دروًسا يف العزف،  سيدة و��يلنغ"ذهبت إيلها قائًال  ف
تر�د أن    فقالت يل "ماذا ،  وجلست   ،السيدة و��يلنغ  فذهبت ملتابعة ادلرس األول مع.  دروًسا يف العزف ىلع ابليانو"

مقطوعة حاملة    وأول أمر أر�د فعله هو تعلّم،  أعشق موسيىق شو�ان  فقلت "آه أيتها السيدة و��يلنغ، أنا   تدرس؟"
فقلت   ىلع ابليانو؟" وقالت "�م تدر�ت ىلع العزف، "حسنًا" فنظرت إيل وابتسمت قائلة". "�"ـىلع نوتة ال لشو�ان
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ال ،  عز�زي   ئلة "يا فابتسمت وضحكت قا ،  للمرحلة اثلانية"  نمن كتاب جون تومبسو  "وصلت إىل انلصف األول
  �ب أن ن�مل من حيث توقفت ،  العزف  �ب أن تبلغ املرحلة السادسة يف.  لشو�ان  عة حاملةيمكنك عزف مقطو

 إىل تلك املرحلة
ً

  فقلت "ال، أنت ال تفهم� سيدة ".  عزف املقطوعة احلاملة  وقد تتم�ن بعد سنت� من تعلم .  وصوال
وتعرف اندفايع    تعرف�  ف� اكنت،  فابتسمت �دًدا.  اآلن يف احلال"  وقلت "أر�د تعلّم املقطوعة احلاملة،  و��يلنغ"

رشط أن تعد  ،  اآلن  سنعمل ىلع املقطوعة احلاملة.  اتفاقًا معك  سأبرم  يا آر يس،فقالت "حسنًا،  ،  ذلك  الطا�ش وما إىل
و�عد ستة .  للمقطوعة احلاملة لألسبوع األول  عطت� أول م�ان موسييقفأ.  تدر�بية يف الوقت نفسه"  بالقيام بتمار�ن

   .عزف املقطوعة  أشهر، تمكنت أخً�ا من

  بلغت مرحلة أخرى ومرة أخرى،  .  العليا يف أورو�ا   إثر ذهايب إىل لكية ادلراسات  ثم توقفت عن متابعة دروس ابليانو
و�عد مخس عرشة    . أتقدم أ�رث من ذلك  ولم أستطع أن�قيت يف ماك�،  و،  العزف ىلع ابليانو  يف  من االستقرار النسيب

وأعطا� حافًزا للبدء  ،  فأذهل�،  موسيىق اجلاز  عزفواستمعت إيله وهو ي،  موسيىق اجلاز  بأحد اعز�  سنة، اتلقيت
 .  �سيب  و�دًدا بلغت مرحلة استقرار، فبدأت أتابع دروًسا من جديد. من جديد 

هو    دراسيت للعزف ىلع ابليانو  مته عن احلياة خالل ل�ن ما تعلّ ،  العزف ىلع ابليانو  ضجار�م بقصيت مع إال أر�د  
أو بما  ،  نتعلمهأن    كثً�ا بالعمل و�ما �اولوننهمك  ،  العمل يف بعض الرش�ت  باندفاع يف  �ن نميل إىل ابلدء:  اآليت 

النسيب الصعبة    أو نبلغ إحدى مراحل االستقرار،  وما إن نواجه عقبة ما   ،�اول أن نفعله  أو بما   ،�اول أن ننجزه 
ل�ن  .  أتقدم أ�رث من ذلك"  لن  .لقدر�  القصوى   دود احل "بلغت    ونقول   عندئٍذ �ستسلمحيث �َُشّل مؤقتًا،    تلك

  العقبة ونتقدم إىل ليك نتجاوز  ،  الشلل تلك  املثابرة خالل مرحلةي�من يف    رش�ة   يف أي السبيل الوحيد للتقدم  
اتلحسن    سهل علينا ،  �اوتلنا إلتقان عملية ما   ما تقدمنا يففإنك ترى أننا لكّ   ،يف الواقع، إن نظرت إىل أمر ما   .األمام

 .  االستقرار النسيب تلك  جتاوز مراحل كيفية تعلّمبعد أن ن أ�رث فأ�رث

لكننا مدعوون  ،  املوسيقية  نلكون اعز� بيانو يف احلفالت  مجيًعا باتلأ�يد، لسنا مدعو�ن    ما عالقة ذلك بإرضاء اهللا؟
 يطلب من  حيث  ،�سوع يف تعليمه  ها كما يعلن  احلياة املسيحية  األولو�ة يفعن  مراًرا    ت�لمت.  مجيًعا إلرضاء اهللا

 ملكوت اهللايطلبوا أن  تالميذه
ً

ومبهًما غر�بًا  ًما يف ماكن آخر، يعلن �سوع الك. و� تلك األشياء تُزاد هلم و�ره  أوال
قائًال  ،  ملكوت اهللاطلب    حلاح يفإىل اإل  و�دعو تالميذه ،  ملكوت اهللا  إنه يتلكم عن حلول.  جًدا عن ملكوت اهللا

  �ستخدمون العنف ملحاولة مقاومة   أعداء ملكوت اهللا  قد ت�ون هذه فكرة سلبية تبّ� أن.  إن الغاصب� �تطفونه
ليس �ار�ًا اعديًا يف    رضاء اهللاوراء    أنه يقصد أن من �سىع جبدية  –  ًضا أظنه أيوهذا ما    –  أو قد تع�،  لك اهللامُ 

 . حصون العدو إىل أن �رتقها   بل إنه أشبه برجل عنف يقتحم، ملكوت اهللا سعيه وراء
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رأًسا ىلع   فراحت ت�نس ابليت لكه وقلبته  إنه أشبه بامرأة أضاعت درهًما ،  امللكوت   قال �سوع "هذه � حال
اكن ثاقب ابلص�ة إىل هذه    ال �سع� أن أختيل كيف أن �سوع .  "ادلرهم  وفتشت باجتهاد إىل أن وجدت ذلك،  عقب

 تفقد زوجيت �فظتها   إن رأيتم ما �دث يف بييت ح�.  زوجيت   يلخرب قصة مقتبسة من حياة  يف القرن األول  ادلرجة
.  إل�اد ذلك ادلرهم  ت�نس بيتها   رأة راحتح� أخرب أن تلك امل  ذهن �سوع   فإن�م تعرفون ما اكن �ول يف

األشياء   ختبئ  اللصوص   دائًما زوجيت  من  ختبئها أو  ،  تلحفظها  من  أعلم  رائعة  ال  �ابئ  دليها  ملجوهراتها   ل�ن 
جتد ما   واملخابئ رائعة جًدا دلرجة أنها ال.  ختبئها، تنىس أين وضعتها   املشلكة الوحيدة � أنها بعد أن.  و�فظتها 

وتفتيش املال�س الشتو�ة    األدراج من اخلزانات  علينا رفع السجادات، وسحب،  علينا اختاذ اإلجراءات  ثم.  خبأته
 .  ملحاولة إ�اد هذا اليشء وغ�ها 

و�ن هذا الرجل    .وفر�دة يف روعتها   مة و�ث�ة اثلمنقيّ ،  وجد لؤلؤة غ� اعدية  قال �سوع "�شبه ملكوت اهللا رجًال 
اللؤلؤة    فذهب و�اع لك ما دليه يلقت� تلك،  و� أثمن من أي لؤلؤة أخرى ،  اللؤلؤة  تلكامتالك    إىل�شدة  يتوق  

و�ّدد    ذهب إىل بالد بعيدة  بن الضال اذليسبق أن ذكرت اال.  بنه"افقد    قال �سوع "�شبه ملكوت اهللا رجًال .  الفر�دة"
،  اخللفية  اليت حتمل ملصقات يف اجلهة   رس�عالرتفيهية ىلع الطر�ق ال  ترون تلك العر�ات والسيارات.  م�اث أبيه

وقد ُكتب ىلع اجلهة اخللفية    ىلع الطر�ق الرس�ع   نيباغو مجيلة و�   يقودان سيارة   ين متقاعدَ   حيث جتد زوج� مجيل� 
لو أنفق أوالدك م�اثهم قبل.  "�ن ننفق م�اث أوالدنا"  منها  اجلهة    ماذا لو علّق ودلك الفتة ىلع  ؟أن تموت   ماذا 

خرج و�دد لك  . بن الضالهذا ما فعله اال ؟ أيب" "أنا أنفق مال اتلقاعد اذلي تقاضاه ُكتب عليها   اخللفية من سيارته
ل�ن ح�  .  تعرفون القصة   .الصاخبة تلك   حياتهسبب  ثم أحلق العار بعائلته �،  و�عرق جبينه  ما جناه وادله ب�دّ 

هلا،    ح� رأسه و�ن يف حالة ير�،  راحئتها منه  وفوح  �رزجراء عيشه مع اخلنا   إذالل وا�طاط  ب�لرجع إىل نفسه،  
يِب وقال نلفسه " ،رجوع إىل ابليتهّم بالو

َ
 أ

َ
ْذَهُب إِىل

َ
قُوُم َوأ

َ
 .  "أ

بما حل بابنه منذ    األب القلق اذلي لم ي�ن ىلع دراية،  بن ال يزال بعيًدااال  ل�ن جوهر القصة هو أنه ح� اكن 
يرتدون    اآلباء ايلهود   يف تلك األيام، اكن  .طفر من ماكنه ور�ض �وه األب    ونقرأ أن  ،بعيد بنه آتيًا من  ارأى    ،رحيله
ه  د عبيوأمر  ،  وقبّله  وقع ىلع عنقه  ،وملا وجد ابنه.  القدم�، ير�ض يلجد ابنه  يمكن� أن أرى هذا الرجل حايف.  أثوابًا 

نَّ ابِْ� َهَذا "  ئًال ابنه قا   وأ�رم،  أن يعطوه خاتم العائلة� املسّمن و   أن يذحبوا العجلب
َ
مجيع هذه  .  اَكَن َضاالًّ فَوُِجَد"  أل

الضال،اال  –  األمثال اثلمينة  بن  واللؤلؤة  املفقود،  �شدّ   –  ادلرهم  أمثال  السيع�  ،  ملكوت اهللا  وراء  د ىلع أهمية 
 . توقفنا ف حيث تصبح األمور صعبة جًدا االستقرار النسيب   وجتاوز نقاط العجز، ومرحلة
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ر�ما .  دليهم  ت اكن  واحلماسة وانلار والشغف اليت ،  يتذكروا بدايات اختبارهم املسييح أر�د من املؤمن� بين�م أن
أصدقائ�م ألن�م جًدا  خرستم مجيع  عليهم  كنتم مزعج�  دلرجة  ،  ومارستم ضغًطا  احلماسة  و�نتم شديدي 

  ذلك كيفية اتلأقلم نلالئم   تعلمنا بعد   ك، لكننا مجيعنا اخترب ذل.  بما جرى ل�م، إىل آخره   أردتم إخبار اجلميع  أن�م
  بلغنا فجأة مرحلة االستقرار النسيب ،  بدأنا ننمو و�رزت طفرة ابللوغ   ألننا ح�  ،وتعلمنا أن نعّدل أهدافنا ،  نا ءأصدقا 

ثم  ،  اخلروج  سفر اتلكو�ن، ومن ثم سفر   فقرأنا ،  ابلداية حىت انلهاية"  قلنا "سأقرأ الكتاب املقدس من .  همدنا و  تلك
  ابلعض ثابر لقراءة سفر الالو�� .  وصلوا إىل سفر الالو��  ح�تراجعوا  و�ث�ون بيننا    سفر الالو��وصلنا إىل  

 إىل سفر العدد
ً

وهذا ما �دث، �ن نبدأ  .  يعد بإماك� فعل ذلك"، واستسلم   وملا اغص يف سفر العدد قال "لم،  وصوال
   .ما بدأناه ن�ن لكننا ال

ميض حياته  شخص يُ ،  ملكوتك"  شخص يص� لك يوم "يلأِت ،  شخص يثابر ىلع ادلوام  أيها األحباء، ما يريض اهللا هو
"طلب ملكوت اهللا ليس  :  اتلرص�ح   �دًدا، أعلن إدواردز هذا  .وهو يطلب ملكوت اهللا ،  بدايتها فحسب  لكها، وليس

يدوم    هذا عمل يدوم مدى احلياة وسيع.  الرئيسية"  ملكوت اهللا هو مهمة املؤمنطلب  ،  يصنعه غ� املؤمن�  أمًرا 
ختطي    إن أردُت .  ًجا ونض  يتدرب ىلع يد شخص أ�رث  أن،  املرء تلميًذا  وأظن أن هذا ما يعنيه أن ي�ون.  مدى احلياة

�ستطيع  ،  االستقرار النسيب تلكمرحلة    اكن يلع اللجوء إىل أستاذ اجتاز،  حيث وقفُت ماك� يف العزف  مراحل العجز 
 . احلياة الروحية وانلمو الرويح  ينطبق ىلعنفسه  وأظن أن األمر  .  العتبة الختبار حر�ة جديدة  أن �ساعد� ىلع عبور

ح� كنت فىت، ذهبت .  اذلين يطلبون ملكوته  باألشخاصيب� كيف أن اهللا �رُّس    أخً�ا، سأعطي�م مثًال إيضاحيًا 
وال أعلم ما إذا  .  رو�ن هود اكن يتعلق بمغامرات  ،  من اكن بطله  أذكر حتديًدا عنوان الفيلم أووال  ،  ملشاهدة فيلم

إيرو الصغ�،  ل فل�اكن  أن دوغالس ف��ان�س.  أو دوغالس ف��ان�س  مثّل يف ذلك    الصغ�  أظن  هو من 
يا هلا .  سبت�ف   ،الشاشةالسحر�ة ىلع    وشاهدت قصة رو�ن هود .  نوتنجهام  حيث اكن باز�ل راثبون رش�ف،  الفيلم

  وقوته   وأثناء غيابه، اغتصب ُملكه  . روحية  االنطالق يف مهمةالرحيل و  ر��اردوس   اكن ىلع امللك   من قصة رائعة!
رغم رو�ن هود    ،ل�ن امللك رحل  اكن رو�ن هود �لًصا للملك،.  األصغر  الرش�ر، وهو أخوه   األم� جون  وسلطانه

ُ
فأ

وترون طوال  .  يقطع رأسه  فتم ختصيص مبلغ من املال ملن،  ��اد ملجأ يف الر�فو  الغاباتالعيش يف    ورجاهل ىلع
يعيش  . خلع امللك الرشيع  يرفض اخلضوع للمغتصب اذلي ،  �لص مللك بعيد، مللك قد رحل  القصة رصاع رجل

رتبة نبيل لرو�ن    ر��اردوس   و� نهاية الفيلم، منح امللك .  وليس األم� جون  ر��اردوس   رو�ن هود ل�يض امللك 
  ه ملكوألجل �د  ،  هكه، وحتت سلطان ململك  اعش رو�ن هود يف حضور .  ثابر  ألنه  ،وجعل منه إيرل لو�س�،  هود 

.  امللوك   من خدمة ذاك اذلي تم تتو�ه ملك   إهله املؤمن املسييح اذلي يريض    دلعوةأ�رث دقة  ال أرى نظً�ا  .  و�كرامه
 . و�كرامه وطاعته سَع وراء إرضائهاِ وأثناء غيابه 
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 تُ كْ ادلُّ 
َ
ُس ؤَ مُ  وَ ول هُ رْبُ . سْ . يِس رْ ور أ   �نَ �، وَ ونِ جُ يِل  اِت مَ دَ خَ  ةِ ئَ يْ هَ  سِّ

َ
  ةِ يسَ نِ كَ   اعةِ رُ  دَ حَ أ

ْ
  �ِس دِّ قِ ال

َ
 St. Andrews(  ورُ دْ نْ أ

Chapel(   ا اكنَ مَ ا، كَ �دَ ورِ لُ فْ   ةِ اليَ وِ د بِ ورْ فُ ا�ْ سَ   ةِ ينَ دِ  مَ يِف   
َ
   يَّةِ لُكِّ لِ   يٍس ئِ رَ   َل وَّ أ

ْ
ْ   تاِب كِ ال ِس قَ مُ ال  Reformation(  الِح ْص إلِ لِ   دَّ

Bible College( َلُِّف ؤَ مُ  وَ هْ . و  
َ
نا الهو�ِ " َك لِ  ذَ ا يِف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ �ْ أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّونَ لك
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