
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

 مثل ابلذار انلامية 
 ياس لومانتِّ مَ   بقلم

ة يف أملانيا. ات حول املسيحيَّ ر يف أحدث اإلحصائيَّ أفكِّ ويف مكتيب يف ميونيخ، أملانيا،  ، أجلس  ه املقالةأثناء كتابة هذ
مخسمائة اعم  اإلصالح قبل    ا بدأ فيه  يت ال  فادلولةة يف حالة تدهور رس�ع.  حسب األرقام اليت أما�، فإن املسيحيَّ 

ة بعد احلرب العامليَّ �. حىت قبل سبع� اعًما يف أملانيا  طلقون ىلع أنفسهم مسيحيِّ ال يُ   ساكنالمن  ة  اغبليَّ ستضم قر�بًا  
،  ٢٠١٨اعم  يف    ول�نة.  ة أو يف الكنيسة الربو�ستانتيَّ الاكثويلكيَّ كنيسة الا يف  إمَّ   من انلاس أعضاءً   ٪ ٩٥اثلانية، اكن  

  من ب�   للقلق هو أن   أخرى من أعضائها. ل�ن األمر األ�رث إثارةً   ٪٢  �سبة   ة�ستانتيَّ فقدت كنا�س ادلولة الربو 
ل أقل من  األحد، وهو ما يمثِّ   يوم الكنيسة  يف  عبادة  الفقط خدمة    ٪٣.٤�رض    ةأعضاء كنا�س ادلولة الربو�ستانتيَّ 

للقلق هو    ة) ضئيًال. واأل�رث إثارةً ميَّ ة (غ� احلكو� يف الكنا�س احلرَّ أملانيا. ال يزال عدد املسيحيِّ   ساكنمن    ٪١
هل �ب  فة يف مجيع الطوائف تقر�بًا. يبدو أحيانًا أن الكرازة باإل�يل يف أملانيا مضيعة للوقت. االجتاه �و الليربايلَّ 

 ؟ ربأ� شغٍف �األخبار السارة   قبولببساطة االستسالم واذلهاب إىل ماكن يتم فيه  يلعَّ 

د أنك قد اختربت بالفعل اإلحساس بأن لوعظ باإل�يل، ول�ن من املؤ�َّ ا  به املز�د منقد ت�ون تعيش يف ماكن  
  من أجل املسيح، فقط تلجد نظرات   موقف  ختاذأنت �ستجمع لك شجاعتك الف.  عتوقَّ م كما تملكوت اهللا ال يتقدَّ 

نة من  يَّ عشعر به تالميذ املسيح خالل فرتات مُ وأشخاًصا يبتعدون عنك. ر�ما اكن هذا هو الشعور اذلي    رغةفا 
 ة. خدمة ر�نا األرضيَّ 

 م املسيح تالميذه وشجَّ ، نقرأ كيف علَّ ٢٩-٢٦:  ٤يف َمرقُس  
َّ

فوا عن الكرازة باإل�يل وأن يثقوا يف   يتوقَّ عهم ىلع أال
ُ   ثمرأن الرب سيستخدم جهودهم يل تنا  رنا بمهمَّ ذكِّ عنا هذه اللكمات، و�ب أن تُ جِّ شيف انلهاية حصاًدا كثً�ا. �ب أن �

 وحدودها.

رِْض"ل و�ساعدنا ىلع رؤ�ة مهمَّ ثَ المَ   ٢٦م اآلية  قدِّ تُ 
َ
َِذاَر ىلَعَ األ

ْ
نَّ إِ�َْسانًا يُليِْق ابل

َ
ىلع غرار   .تنا: "هَكَذا َملَُكوُت اِهللا: َكأ

من خالل    ا عن ملكوت اهللا باعتباره آتيً هنا  ث املسيح  ل املعروف بمثل الزارع يف بداية هذا اإلصحاح، يتحدَّ ثَ المَ 
عطاة نلا مجيًعا �  ة المُ أن املهمَّ   إذن  ). من الواضح١٤ة � لكمة اهللا (اآلية  بذار متناثرة. لقد أوضح للتو أن ابلذر

 . اهللا  لمة�ب الكرازةزرع ابلذار من خالل 

.  النشاطومع ذلك، اغبًلا ما �شعر خبيبة أمل عندما يبدو أن لك جهودنا ستفشل. قد يدفعنا هذا إىل االستمرار يف  
نصيحة أفضل  �سوع  اكن للرب  ة. ل�ن  ىلع أمل احلصول ىلع انلتائج املرجوَّ   ة جديد  حيلةب لك  قد �علنا أيًضا �رِّ و
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رَْض ِمْن بأمانة: "  ذارألقوا ابلألوئلك اذلين  
َ
نَّ األ

َ
َِذاُر َ�ْطلُُع َو�َنُْمو، َوُهَو َال َ�ْعلَُم َكيَْف، أل

ْ
َ�نَاُم َو�َُقوُم يَلًْال َوَ�َهاًرا، َوابل

ًال   وَّ
َ
أ بِثََمٍر.  يِت 

ْ
تَأ نْبُلِ َذاتَِها  السُّ يِف  َ�ْمًحا َمآلَن  ُ�مَّ  ُسنْبًُال،  ُ�مَّ     الحظ).  ٢٨–٢٧(اآليات    "َ�بَاتًا، 

ً
  �دث   انلمو  أن  أوال

.  نفسها   ابلذرة  يف  انلمو  هذا  ة قوَّ   ت�من .  وتنمو   ستنبت  فإنها   ة،ُمعدَّ   أرض   ىلع  دةاجليِّ   ابلذار   �سقط  عندما ".  ا تلقائيًّ "
  ما  متمِّ ست اليت   ةالقو�َّ  اهللا  لكمة إنها 

ُ
  ل ثَ مَ  ،السابق  لثَ المَ  يف. وقتًا  املتناثرة ابلذار  نمو  �ستغرق  ثانيًا،. أجله من  تلَ رسِ أ

وما   ٥(اآلية   أشار املسيح إىل أن ابلذرة اليت نمت ىلع ما يبدو �رسعة انت� بها األمر إىل عدم إنتاج اثلمار  ،لزارع ا
 يليها).

ْدرََك اثلََّمُر، فَِللَْوقِْت لن ينجحن ملكوت اهللا  أة نقرأ أخً�ا أننا لسنا حباجة للخوف من  يف اآلية اخلتاميَّ 
َ
ا َمىَت أ مَّ

َ
: "َوأ

" (اآلية   ََصاَد قَْد َحرَضَ
ْ
نَّ احل

َ
عن    ن�ون سفراء  إىل أنون ببساطة  نحن مدعوُّ فرنا.  . هذا �رِّ )٢٩يُرِْسُل الِْمنَْجَل أل

 . نهعيَّ ا كمَّ   تهلكو م. سيأيت م بذلك يقو بلايق هو عمل اهللا. وسوف ا وليق ابلذار. أن نُ املسيح. �تاج فقط إىل 

إىل املسيح. ل�ن يمكننا أن ن�ون ىلع يق� من أن اهللا ال    س�جعوند من أن مجيع أصدقائنا  ال يمكننا اتلأ�ُّ 
يف دائرة أصدقائك و�ذلك يف أملانيا. عندما يعود   –   املختار�ن  اهللا  وحده أن يفعله. سيجمعهو    ا ما �ستطيعنَّ يطلب م

باحلصاد، سيكون هناك مجوع   وأمَّ املسيح يلأيت  ولسان وشعب  قبيلة  وقته حىت  كث�ة من لك  ذلك يف  سيفعل  ة. 
  لكمته. بواسطةسيفعله اهللا  فيما باندهاش  لنتأمَّ اإل�يل و إلقاء بذارة. ذلا، دعونا �ستمر يف ت�تمل املهمَّ 

 

مَ  هو  تِّ القس  لومان  طائفةياس  يف  اإل�يليَّ   قسيس  احلرَّ الكنيسة  ومُ يف    خ يميون  بمدينةة  ة  ورئيس  س  ؤسِّ أملانيا، 
 ). Evangelium21ة لإل�يل (الرشاكة األملانيَّ 

 

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