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 يف ضوء الصليب   العيش
 إر�ك هاوسلر بقلم 

خاليص، ول�ن ألنه    يس فقط من أجلاهللا ألجل نعمته العظيمة، ل  محد ح�، أ صلِ مثل العديد من املؤمن� المُ 
أتذكَّ  انلعمة.  يُ أحرض� الحًقا ملعرفة عقيدة  لرؤ�ة كيف  أتيت أخً�ا  المُ علِّ ر بوضوح عندما  الكتاب  عن  س  قدَّ م 

) ول�ن من  ١٣: ١قبل هذا احلدث �سنوات، ال بقراري الشخيص (يوحنا  دلت ثانيةً  وُ �سيادة اهللا يف لك األمور: أن
وأنه يعمل    ؛ )٨:  ٢اإليمان وحده يف املسيح وحده (  بواسطةر� بانلعمة وحدها  ) وقد برَّ ٤:  ٢� �ب� (أفسس    قِبَل
 أرنِّم مت أن  ). حىت أن� تعلَّ ٢٨:  ١٠يف يده (يوحنا    آمنانمستقب�  وأن حيايت و  ؛)١١:  ١(رأي مشيئته  حسب  يشء  لك  

لسنوات عديدة  ؟" ومع ذلك،  من أج�   يا إل�أنت  : "ما أعجب املحبة! كيف يم�ن أن ي�ون هذا، أن تموت  بفرٍح 
  وسام. ب  ئ كرب�اء رويح خاط  يدعمسمحت إليما� الُمصلح اذلي وجدته حديثًا، بل وحىت لصليب املسيح، أن  

ً
دال

عديدة  األمر سنوات    ستغرقالالهو�. سي   بتفوُّ�  فاخرت آلخر�ن يف جسد املسيح، ت ل  يت وأنمو يف �بَّ   أتواضعمن أن  
يص  خلِّ مُ ل  العجيبة  حبةامل  أن تفيض و   من ان�سار وضعف يفَّ يل ما تبىقَّ   ظهرمن عمل اتلقد�س للروح القدس يل

 املكسور�ن والضعفاء واملجروح� من حو�.   �واملصلوب من حيايت 

اإلعالن العام: أن احلياة ىلع هذا اجلانب من املجد  من خالل  أنه حقييق    عرفما ن  س بوضوٍح قدَّ د الكتاب المُ يؤ�ِّ 
رنا بنعمة اهللا  رون يف لك شخص. حىت بعدما تربَّ ) يؤثِّ ٣سمتها الضعف. الشوك، واحلسك، وعرق اللعنة (اتلكو�ن  

: ١كورنثوس    ١ة لكمة الصليب (بقوَّ   أن نلنا اخلالص  )، وحىت بعد٢٥-٢٤:  ٣اإليمان وحده (رومية    اسطةبووحدها  
  نتهيَّأ �ينما ننتظر، �تاج أن  و).  ٢٣:  ٨)، ننئ يف ادلاخل يف جسد ضعفنا هذا منتظر�ن فداء أجسادنا (رومية  ١٨

)، اذلي وُِعد بأن ي�ون  ١٢:  ٤لرب �سوع املسيح (أفسس  واحد متحد لللخدمة وسط اعلم ساقط كجزء من جسد  
َمِم،  "نُوًرا 

ُ
،  ُ�يُونَ   تِلَْفتَحَ   لِأل ُعْ�ِ

ْ
َبِْس   ِمنَ   تِلُْخِرجَ   ال

ْ
ُسوِر�َن،  احل

ْ
ْجِن   َ�يِْت   ِمنْ   الَْمأ َالِِس�َ   السِّ

ْ
لَْمِة" (إشعياء    يِف   اجل :  ٤٢الظُّ

٧-٦( . 

حتتاجلألسف،   ما  االنفتاحعيوننا    اغبًلا  و  يدور   ما   ىلع  إىل  اهللا  ا حونلا  يدعونا  اذلي  بهلعمل  من  ف.  للقيام   
ً

بدال
ُعوا الفائقة  ةالالهوتيَّ   باملعرفة  االفتخار ْسِنُدوا .  انلُُّفوِس   ِصَغارَ   ، �ثنا روح اهللا قائًال: "َشجِّ

َ
َعَفاءَ   أ نَّْوا .  الضُّ

َ
َِميِع"    ىلَعَ   تَأ

ْ
اجل

إن للضعفاء؟  اهللا  نعيش يف ضوء الصليب األداة اليت يصل بها    اذلين  ). يف احلقيقة، ألسنا �ن١٣:  ٥�سالونييك    ١(
نَّهُ وصايا سلو�نا  

َ
"أل َفِق�َ   ُ�نَيجِّ   واضحة: 

ْ
ُ   ُمِع�َ   الَ   إِذْ   َوالِْمْسِك�َ   الُْمْستَِغيَث،  ال

َ
َ   الِْمْسِك�ِ   ىلَعَ   �ُْشِفُق   .هل

ْ
 ا�ِِس، َوابل

ْ�ُفَس  َوُ�َلُِّص 
َ
ُفَقَراِء" (مزمور  أ

ْ
َعَفاءِ  ) و"رِصُْت ١٣-١٢: ٧٢ال ْر�َحَ  َكَضِعيٍف  لِلضُّ

َ
َعَفاَء" ( أل  ). ٢٢: ٩كورنثوس  ١الضُّ
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  يسقسمقاطعتنا ك" يف سجن  راءوالفق  املساك�بدأت يف العمل ب� "أن  ة بعد  ل يف حيايت الشخصيَّ نقطة حتوُّ   جاءت
نوا واذلين    ٢بدوام جز�. بينما كنت لسنوات مثل مسييح أفسس املوصوف� يف رؤ�ا   �رسعة ىلع  من اتلعرُّف    تمكَّ

ة اليت  فتحت عي� ألرى الطرق العمليَّ املقاطعة  اخلدمة يف سجن  فإن  ة،  حبَّ إىل امل هم افتقروا  ة ولكنَّ اهلرطقة الالهوتيَّ 
 .حاالت االن�سار والضعف والضالل واأللمير يف أ�رث  بها عمل املسيح املكتمل وروحه القد ينطبق

 للغاية،خط�ة    شاب من أمر��ا الوسطى اكن قد قُبض عليه للتو بتهمةٍ �  اتلقيتيف ذه� عندما    معينًّا يربز يوًما  
ئلًال ة بما ي�يف لوضعه حتت املراقبة � تهمة يم�ن أن تصيب األشخاص "املحرتم�" بانلفور و� تهمة خطو� 

س نتحار. أحرضت هليقوم باال :  ١٨ل الفر�يس والعشار (لوقا ثَ ة، وفتحت مَ باللغة اإلسبانيَّ  �سخًة من الكتاب الُمقدَّ
س مسنوًدا ىلع قضبان باب زنزانته، شاهدت ادلموع  قدَّ . مع كون الكتاب المُ اعلٍ   بصوٍت   ىلع قراءتهعته  )، وشجَّ ١٤-٩
نَا مكسور: "  من قلٍب   رصخ  العشار،  تماًما مثلىلع وجهه حىت أغرقت صفحات إ�يل لوقا.    نهمرت

َ
اللُّهمَّ ارمَْحِْ�، أ

َاِطئَ 
ْ
أنا  ذهبتًرا، وربَّ تلك الليلة مُ يف   إىل رس�ره  لروح اهللا إذ رجع الشاب عظيمسة، عمل قدَّ لقد اكنت حلظة مُ   ."اخل

زًءا من نفس  جهذا الرجل وأنا اآلن  أصبح  من جديد أنه أمام صليب املسيح،  �شدة. لقد أدر�ت    متأثًِّرا   امل�لإىل  
�ن اذلين  عمة. ول�ن اآلن، يف املسيح �سوع،  إىل انلاجة  حب اجلسد الرويح: خطاة ضعفاء و�روح�، بال رجاء و

 . )١٣: ٢الَْمِسيِح (أفسس  بَِدمِ  قَِر�ِب� نا رِصْ  بَِعيِدين، َ�بًْال كنَّا 

أنه  يف   إخطاًرا  السجن  آخر يف  أرسل مؤمن حديث  املايض،  ما "  إىل  حباجةاألسبوع  أوَّ االعرتاف �يشء  ل فكرة  ". 
أخً�ا، اعرتف باتضاع أنه لم   اتلقينا ول�ن عندما  ،ةالاكثويلكيَّ  الكنيسة من بعض بقايا خطرت يل اكنت أنه دليه 

ا إذا  ، وأنه �ساءل  م�ِّ العفوقبل أن يطلب  انلوم    �ستطيعوأنه ال    مسألة معينَّة،ميع يف    صادقًا ي�ن   اكن مسييح  عمًّ
املكتمل وقوَّ   لرؤ�ةمأل قليب  يا هل من فرح  ىلع اإلطالق.   املسيح  القدس واضحعمل  الروح  املسييح    ةة  يف هذا 

  هو يعيش اآلن حياة فرومية كيف أن رصاعه هو ثمر ترب�ره.    رسالةؤ�د هل من  س ألقدَّ اجلديد. فتحت الكتاب المُ 
). أر�ته كيف أن عمل سك�  ٧-٦(رومية    عاديَّةة الجديدة، وهذه املعر�ة يف قلبه اكنت جزًءا من احلياة املسيحيَّ 

القدس (اإلصحاح   يدفعه  ٨الروح  ا)  أ�َّ الإىل  يتشجَّ نَّ� سا�تهدت هل أعرتاف خبطاياه.  أن  وأنه �ب  ب،    يق� ع 
احلارض القوي  اتلبكيت  )، وعمل  ١٣:  ١٠)، ووعد اإل�يل (٢٥- ٢٤:  ٣(ىلع الصليب  دم املسيح املسفوك  ب  خالصه �سب

 . للروح القدس 

ت�ة املسيح يل، يف ضوء الصليب و�بَّ  م لالروح القدس كثً�ا باتلحذير   يبكِّ  راعة إرسائيل:الُمقدَّ

رُْبُوُه،  لَمْ   َوالَْمْكُسورُ   َ�ْعِصبُوُه،  لَمْ   َوالَْمْجُروحُ   ُ�َقوُّوُه،  لَمْ   الَْمِر�ُض 
َ

الُّ   �َْسرَتِدُّوُه،  لَمْ   َوالَْمْطُرودُ   جت  لَمْ   َوالضَّ
ةٍ  بَْل  َ�ْطلُبُوُه،  ) ٤:  ٣٤(حزقيال  .َعلَيِْهمْ  �ََسلَّْطتُمْ  َو�ُِعنٍْف  �ِِشدَّ
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واملحتاج� صفة    اتلعاطف معهل   والضال�،  المُ   اعمةالضعفاء،  أن ت�ون هكذا يف  حة؟ أص�ِّ صلَ يف كنا�سنا   
  –   لك نفس تضعها يف طر�يق �و   قليب  فتح عي� ول�ِّ ارب    ائًال: "يا قنفيس  من أجل    بانتظام  كنا�سنا، وهلذا أص�ِّ 

ا هذا جزء م . ، أو مقدار ضعفهم"أو ما فعلوه ، بغض انلظر عن ُهو�َّتهم  يف ضوء الصليب. العيش  يعنيه مَّ

 

 فلور�دا. بوالية نابلس، مدينة ة يف كنيسة املسيح امللك املشيخيَّ  رايعر�ك هاوسلر هو إالقس 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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