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 طو� للجياع والعطاش إىل الرب 
 بقلم دانيال دور�ا� 

األو�تصف   األر�عة  سلسلة  اتلاحتياجات   اتلطو�بات  يف  األخ�ة   �  " الرِْبِّ  
َ

إِىل ِعَطاِش 
ْ
َوال لِلِْجيَاِع  "ُطوَ�  لميذ. 

 ٦- ٣:  ٥(مىت  اتلطو�بات  
ً

أوال املسيح  قال  (آية    :).  َماَوات"  السَّ َملَُكوَت  لَُهْم  نَّ 
َ
وِح، أل بِالرُّ لِلَْمَساِكِ�  أن  ٣"ُطوَ�   .(

 ).  ١٢ :٣؛ صفنيا ٦:  ٣٤ة لإل�سان واعتماده ىلع اهللا (مزمور ت�ون مسكينًا بالروح هو أن تدرك احلاجة الروحيَّ 

�زنون ىلع    فهم).  ٤:  ٥(مىت  الرويح  الروح ىلع فقرهم  بَمَساِك�  الإىل اتلطو�بة اثلانية. َ�زن    تقود هذه اتلطو�بة  
 خطيَّ 

ً
ة. يقول  ي أوئلك اذلين �زنون ىلع اخلطيَّ عزِّ بارك، ألن اهللا سيُ هذا احلزن مُ   .ة، ثم �زنون ىلع لك خطيَّ تهم أوال

َ�ْ ١٣٦:  ١١٩املزمور   لَْم  �َُّهْم 
َ
أل  ، َ�يَْ�َّ ِمْن  َجَرْت  ِميَاهٍ  "َجَداِوُل  �َعتََك"،  رَشِ وا    .َفُظوا  "َ�قُّ للحزن.  يدعو  أيضا  يعقوب 

َُطاُة... نُوُحوا َوابُْ�وا"
ْ
َها اخل ُّ�

َ
يِْديَُ�ْم أ

َ
 ).  ٩–٨:  ٤(يعقوب  أ

. أن ت�ون  وداعءإىل اثلاثلة: أوئلك اذلين يدر�ون فقرهم الرويح و�زنون عليه ي�ونون    فتقود أما اتلطو�بة اثلانية  
الكرب�اء   ( وديًعا هو نقيض  األنا�  يعقوب  ١:  ١٠كورنثوس    ٢والغ�ة والطموح  ).  ١٦–١٥:  ٣  بطرس   ١  ؛١٤–١٣:  ٣؛ 

  فهم   عليه،  و�زنون  الرويح  فقرهم  يدر�ون  الوداعء  ألن.  ةاألنانيَّ   عن  انلاشئة  اذلات  ةمر�ز�َّ   مع   تتناقض   الوداعة
 . أنفسهم تعظيم  يرفضون

" � اتلطو�بة املر�ز�َّ   الرِْبِّ
َ

ِعَطاِش إِىل
ْ
). إذا أدرك اتلالميذ خطاياهم وضعفهم، فسيطلبون ٦:  ٥ة (مىت  "ُطوَ� لِلِْجيَاِع َوال
دأيًضا من اهللا أن    حاجتهم إىل الرب.  �ُسدِّ

ن الطعام واملاء شحيًحا  د صداها ايلوم كما اكن احلال يف أيام املسيح، عندما اكاستعارة ال يرتدَّ   هو  "اجلوع والعطش"
ة ، ذللك  و�ن انلاس اغبًلا يعانون من اجلوع والعطش. يف ثقافتنا، يوجد الطعام واملاء بوفرةٍ    ال ندرك احلاجة الُملحَّ

للحصول ىلع الطعام. إذن، فإن اجلوع والعطش إىل الرب    احلاح �سوع. يعمل اجلياع والعطىش باجتهاد و  ا قصده  يتال
 اعجل.  ن نلتمس الرب �شلٍك يع� أنه �ب علينا أ

اري.  اذلي نناهل من خالل عمل املسيح الكفَّ   ضايئد بولس ىلع الرب الق س. شدَّ قدَّ هل معاٍن عديدة يف الكتاب المُ   الرب
: ٢٧ارة نفسها ( صف الكفَّ و ) و ٢٨:  ٢٠" (فِْديًَة َ�ْن َكِثِ��نَ قد أطلق ىلع �سوع " ف هذا موجود باتلأ�يد يف إ�يل مىت.  

القتل والغضب    ابتعدوا عنصف �سوع يف املقام األول الرب الشخيص للتالميذ، اذلين و ،  ٥). ل�ن يف مىت  ٤٦-٣٨
). �سىع اتلالميذ العطىش أيًضا إىل الرمحة وانلقاوة  ٤٨–٢٢أعدائهم (اآليات    نون يظلهم و�بُّ مَ ل  نيعطو  فهموالزنا.  

 ). ٩–٧اتلايلة (اآليات وصنع السالم يف اتلطو�بات القليلة 
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والعطش معروفة جيِّ إن لكمات   المُ اجلوع  الكتاب  يقول اهللا:  قدَّ ًدا يف  الِْميَاهِ،  "س.   
َ

إِىل وا  َهلُمُّ يًعا  مَجِ ِعَطاُش 
ْ
ال َها  ُّ�

َ
أ

ٌة َ�َعالَْوا اْشرَتُوا   ُ فِضَّ
َ

ي لَيَْس هل ِ
َّ

وا َواذل
ُ
َسِم  ...    !َوُ� ْذ بِادلَّ

َتََ�َّ
ْ

ْ�ُفُسُ�مْ تل
َ
  قائًال:   م املسيح عرًضا ). قدَّ ٢-١:  ٥٥(إشعياء    "أ

بًَدا"
َ
َّ فََال َ�ُوُع، َوَمْن يُْؤِمْن يِب فََال َ�ْعَطُش أ    ).٣٥ :٦" (يوحنا َمْن ُ�ْقِبْل إِيلَ

إىل   الرب هو االشتياق  إىل  (مىت    ُملك اجلوع  امل ٣٣  :٦اهللا يف حياتنا  اهللا و�ىل رش�ة  إىل لكمة  العطش  ؤمن�  ). هو 
 س، هناك عدَّ قدَّ األتقياء. يف الكتاب المُ 

ً
دناه للتو. يقودنا هذا اجلوع  ، هناك الرب الشخيص اذلي أ�َّ ة جوانب للرب. أوال

   ا بيسوع. هذا هو اتلقد�س.صبح أ�رث شبهً نلة الروح القدس إىل اقتالع خطايانا بقوَّ 

ر بعد ذلك يف بر املسيح، اذلي يمنحه نلا عندما نؤمن  نفكِّ ل�ن بما أن سعينا إىل الرب دائًما ما ي�ون قارًصا، فإننا 
، ذللك يم�ن للمؤمن� أن يقفوا أمام اهللا القايض يف ايلوم األخ�.  قضائيَّةبه. هذا هو اتلرب�ر. يمنح اتلرب�ر الرباءة ال

  ة و� ذنب مهما اكن مستوى تقد�سنا.يمحو اتلرب�ر لك خطيَّ 

للمجتمع. يقود اجلوع   الرب االجتمايع، إىل تطه� اهللا  يتوق اتلالميذ إىل  اثاثلًا،  التشجيع ىلع لرب اتلالميذ إىلإىل     
صلح  يُ   املسيح، ح�  ءع إىل يوم ميجىلع ذلك، فإننا نتطلَّ   اهللا يف العمل واتلعليم والسياسة وغ� ذلك. عالوًة   مقاصد

 هللا األرض. غطي بر ااخلليقة، و�ُسقط الشيطان، و�ُ 

قليل من ا؟ يف املجتمع؟ أم أنك ت�تيف بلرب؟ هل �سىع وراء القداسة؟ شخصيَّ إىل اعز�زي القارئ هل دليك جوع  
العدل واحلب؟ هل دليك  –  الرب قليلة من  ملَّ و،  روت� بال مشاعرحلظات  تتأقلم حياة  بالواجبات، حيث  ة مليئة 

ون إىل بر اهللا و�سعون ورائه. أرجو أن  اتلالميذ احلقيقيُّ يتوق  تمر السن� مثل يوم صييف ثقيل؟  ووتنجرف معها،  
 هكذا تصل إىل بر ر�نا. و  ذلك، تفعل

 

الهوت  العهد لة  لكيَّ   الهوت يفالوأستاذ  اإلسرتاتيجية  ة  �اديميَّ األ ملشار�ع  ادانيال دور�ا� هو نائب رئيس  ادلكتور  
 :The New Man(   "حسب قلب اهللا  إ�سانًاص�  أن ت�سان اجلديد:  اإل "ف كتاب  ؤلِّ هو مُ وسانت لو�س.    بمدينة 

Becoming a Man After God’s Heart.( 

 

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