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 طو� للمساك� بالروح 
 دي. بل� سميث بقلم 

الالكسييك اجلديد ىلع   و. يهيمن رصحهغشياك   مدينة  اجلميل والفخم يف)  Field(ًرا ُمتحف في�  ؤخَّ زارت اعئلتنا مُ 
. قد �شعر بالقرب  هل  ة زوايا �تلفة، ول�ن يوجد مدخل واحد فقط ة. يمكنك االقرتاب منه من عدَّ املناظر الطبيعيَّ 
خول ورؤ�ة الكنوز  بعيد جًدا عن ادل أنك    كب�  ماكن وجودك بالنسبة للمدخل، هناك احتمال  حبسبمنه، ومع ذلك،  

 املوجودة بادلاخل.  

   احلصول عليهو  غناهة املسيح. ال يوجد مدخل إىل معرفة  لشخصيَّ   ةاجلميل  يةتعرض اتلطو�بات ابلن
ً

 دون املرور أوال
�َّ   —  لمساك� بالروح. إذا اكنت اتلطو�بة الرابعةلبتطو�به  

َ
، أل  الرِْبِّ

َ
ِعَطاِش إِىل

ْ
�    —"  ُهْم �ُْشبَُعونَ "ُطوَ� لِلِْجيَاِع َوال

 ن من االمتالء.مر�ز املب�، فهذه اتلطو�بة � املدخل. �ب أن ندخل فارغ� ليك نتم�َّ 

 يف لكمة "مسك�" ألننا نر�طها  اغبًلا ما نتعرثَّ .  ا فاراًغ روحيًّ أن ت�ون  بالروح" هو    ا مسكينً ما يعنيه أن ت�ون "
بالرضورة    ك�طلح املس مصيف ذلك العهد القديم، ال يع�  س، بما  قدَّ ل�ن يف الكتاب المُ .  �رسعة بالفقر املادي

�تاجون إىل اهللا يف لك    يف األساس  يدر�ون أنهم   نمَ   صفيا  مصطلًحا تقنيًّ   املسك� اغبًلا ما ي�ون .  الفقر املادي
جسديًّ  أعلن.  ا وروحيًّ   ا يشء  عندما  إشعياء  قصده  ما  َمَسحَ   :هذا  الرَّبَّ  نَّ 

َ
أل  ، َّ يلَعَ الرَّبِّ  يِِّد  السَّ َ  "ُروُح  �رَشِّ

ُ
أل  �ِ

 . )١: ٦١الَْمَساِكَ�" (إشعياء 

لوقا احتياجات "املساك�". قال سمعان الشيخ عن �سوع املسيح يف   دسدِّ يُ أن املسيح هو اذلي س  ةح هذه اخللفيَّ توضِّ 
وت. ماذا قال �سوع؟  امل  أي  —  سقوط ال  ؟ القيامماذا يأيت قبل    .""َها إِنَّ هَذا قَْد وُِضَع لُِسُقوِط َوِ�يَاِم َكِثِ��َن    :٣٤:  ٢

رِْض َوَ�ُمْت فَِ�َ َ�بىَْق وَْحَدَها. َول�ِ 
َ
ِنَْطِة يِف األ

ْ
قُوُل لَُ�ْم: إِْن لَْم َ�َقْع َحبَُّة احل

َ
َقَّ أ

ْ
َقَّ احل

ْ
يِت بِثََمٍر َكِث�"احَل

ْ
" ْن إِْن َماتَْت تَأ

 نمتلئ باملسيح.  ا ناك موت ل�ات إذا كنَّ ). �سبب فقرنا الرويح الطبييع، �ب أن ي�ون ه٢٤: ١٢(يوحنا 

الزائف،  اتلطو�بة ال تروِّ   ة هذ الصادق  أي  ج للتواضع  ا أور�َّ   ة شخصييف  ديب دي��  األ  كما وصفه اتلواضع غ� 
، اذلي قال مراًرا �م كنت شخًصا "متواضًعا". هذا هو اتلواضع اذلي يلفت االنتباه إىل نفسه  )Uriah Heep(  هيب

 علينا اخلروج من هذا العالم  اتنا. ال يتع�َّ ب هذه اتلطو�بة قمع شخصيَّ ال تتطلَّ ىلع اإلطالق. و  ا تواضعً و�اتلايل ليس  
 ".  بالروحاملساك� أو تغي� أسمائنا نلصبح "
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يع� أن يمنحنا اهللا موقًفا مناسبًا جتاه أنفسنا وجتاهه. �ن حباجة ألن نرى أنفسنا  إن كون املرء مسكينًا بالروح  
من أجل الرمحة إىل الشخص    نرصخاتلايل ُمفلس� أمام اهللا. بمعرفة هذا عن أنفسنا، فإننا  �مل دين اخلطية، و�

 �ن نرصخ إىل اهللا.  — يف إفالسنا  نًا نلا الوحيد اذلي يمكنه أن يمحو ديوننا و��ون ُمعي

" عن أنفسنا و "نُؤمن"  أن "نُعربِّ اذلي نعيش فيه  عرصال. ختربنا روح ايلوم  ا نراههذا يقف ىلع انلقيض من الكث� ممَّ 
�ن بصدد االعتماد ىلع اذلات، واالكتفاء اذلايت، واثلقة بانلفس، وما إىل ذلك. تقول حقائق اتلطو�بات    بأنفسنا.

ا دائًما  حضور اهللا. إذا كنَّ   بر�ةاهللا". عندما نمتلئ باذلات، فإننا نفقد    يدخل"أفرغ اذلات حىت    :املضادة للثقافة
 باذلات، فنحن لسنا حىت مؤمن�.   متلئ�

استغنينا عليه إىل اتلطو�بات األخرى. إذا  نصعد األساس اذلي  ا هذه اتلطو�بة األو�. إنه  نعبًدا  أ �ستغ��ب أال 
  يقولون  نهمإ  ١٨–١٧:  ٣رؤ�ا يوحنا  تنا. قال املسيح لشعب الكنيسة يف الودكية يف  مسيحيَّ   عن  �ستغ�، فإننا  عنها 
َذَهبًا  و�ا   ،"فقراء"  إنهم  هلم  يقول .  يشء  أي  إىل  �تاجون  وال  استغنوا   وقد  أغنياء  إنهم تلايل، عليهم أن �شرتوا منه 

 بِانلَّاِر حىت يصبحوا أغنياء، أي أغنياء به.  
 ُمَصىفًّ

اِر يف  اتلطو�بة يف    ههلذ   الرئييس  ه اتلوجُّ �د   َعشَّ
ْ
ل يف ذاته وأعماهل أمام اهللا.  ثَ . وثق الفر�يس يف هذا المَ ١٤- ٩:  ١٨لوقا  ال

َاِطَئ!"    :يف املقابل، قال العشار
ْ
نَا اخل

َ
نَّ لُكَّ َمْن يَْرَ�ُع َ�ْفَسُه َ�تَِّض "  : الوعدثم جاء  "اللُّهمَّ ارمَْحِْ�، أ

َ
ُع، َوَمْن يََضُع َ�ْفَسُه  أ

 
ً

 ". بالروح اكينًا مسأن ن�ون " يَْرتَِفُع". إذا أردنا أن ندخل ملكوت السماوات و�شبع هناك باملسيح، �ب أوال

 

حة  ة الالهوت الُمصلَ علم الالهوت انلظا� ب�ليَّ لهو أستاذ مساعد   (dblairsmith@) كتور دي. بل� سميثادل
 نورث اكروالينا.  والية شارلوت، ب مدينة يف

 

 .  تيبوتلوك ه املقالة يف األصل يف �لة تم �رش هذ 
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