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 أرشدونا 
 نيكوالس باتز�ج بقلم 

ق املستحيل  و� من  تأث�  (ياس  ستيل  اخلدَّ   ) William Stillليام  من  جيل  القرن  خالل  ام  ىلع  من  األخ�  اجلزء 
   من  ع� الرغمفالعرش�ن.  

َّ
ام اذلين ىلع جانيب   أن خدمته ال زالت هلا تأث� ىلع اخلدَّ كونه اآلن يف املجد مع املسيح، إال

ها ستواصل هذا اتلأث� لعقود وحىت لقرون  شك يف أنَّ   ليس دليَّ أد�املحيط األطليس يف القرن احلادي والعرش�ن. و
اثن� ومخس� اعمً   اكن خلدمته اليت قادمة.    Gilcomston South(  ةيف كنيسة جيلكومستون اجلنو�يَّ   ا استمرت 

Church(    جالسكومدينة  يف  )Glasgow(  ،ة. و�رجع  ىلع الوعظ اتلفس�ي واخلدمة الرعو�َّ   اعل�  ، تأث�بإسكتلندا
ون للخدمة.  يف حياة العديد من الشباب اذلين �ستعدِّ سكب نفسه  إىل حقيقة أن ستيل    –ا ىلع األقلجزئيًّ – ذلك  

جيلكومستون.  ستيل يف جنوب    منم  يف اتلعلُّ وقتًا  يف مجيع أ�اء العالم  واملحبو��  هو��  ام املوبعض اخلدَّ وقىض  
 .ا مثايلًّ  ارشدً ومُ  ا ن و�ليام ستيل اكن خادمً أن نري أومن مجيع الروايات، يمكننا 

كث�ً لا  يدرس شاب  �و س   ا الهوت،  سمعت  يتحدَّ يما  ف�جسون  حياته  نلك�  ىلع  ستيل  تأث�  عن  اده  استعدوث 
شتاق إىل أن  أ  ذلك  جعل�مه بها مرشده وقائده،  أعرب عن امتنانه املفعم باملشاعر للطرق اليت علَّ   وح�للخدمة.  

  ا ظً تحفِّ بار�ة. ومع ذلك، يبدو أن هناك عقبت�. األو� � اخلوف من الرفض. كنت مُ اخلربة المُ   حصل ىلع نفسأ
هم قد يرفضون. واثلانية � كنت أعرف أنَّ ألنَّ   س�شدون�  اكنوا من الرجال اذلين أعجبت بهم إن    اليف أن أسا  جدً 

ث  يحب ام اذلين أعجبت بهم للغاية اكنوا منخرطون يف خدمتهم اخلاصة  يبدو أن اخلدَّ ف ر عدم االهتمام.  اكنت تصوُّ 
  إن   انلظر   و�عض – بغض انلظر عن صواب أو خطأ هذا اخلوفون للخدمة.  الشباب اذلين �ستعدِّ  كنهم إرشاديم ال  

يف العديد من  طلب وهم لم يبادروا باالهتمام.  أ� لم  نَّ أ:  يت اآلمن  د  تأ�ِّ أنا م  –صحيًحا أو غ� صحيح  ري تصوُّ   اكن
 �شلك اعم.   شرت�ةمُ ام آخر�ن ىلع مر السن�، اكنت هذه جتر�ة املناقشات اليت أجر�تها مع خدَّ 

عمارنا". إن إحدى الوسائل اليت  أ  يتجاوز  بما  من أجل أن "�علنا الرب حكماء  ، اعتاد وادلي أن يص�ِّ أثناء �شأيت 
ة  جلب أشخاص حكماء وذوي خربة إىل حياتنا إلرشادنا. �ن حباجة ماسَّ هذه الصالة �    ثلمل  الرب   بها جيب  ست�

 إسحاق نيوتن عن  كما عربَّ وا �شجاعة العاصفة قبلنا.  امللكوت واذلين حتدُّ   �رشإىل حكمة أوئلك اذلين اعتادوا ىلع  
  قد رأيُت  "إذا كنُت  قائًال:د ذلك �شلك جيِّ 

َّ
إذا اكن الوقوف ىلع أ�تاف العمالقة".  �سبب املز�د، فلم �دث ذلك إال

صداقة  ب  ى ظعندما �  ا أيًض   صحيحق بما ن�سبه من قراءة كتابات اذلين سبقونا، فإن ذلك  فيما يتعلَّ   ا ذلك صحيحً 
 .وتوجيه أوئلك اذلين �سكبون أنفسهم فينا 
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الكتاب المُ رشاد  إل ل أو سفر  األناجيل،  أو  األنبياء،  أو  أدب احلكمة،  أو    ،�عةالرش ر  فا أس س. سواء يف  قدَّ أساس يف 
. ىلع سبيل املثال، قام موىس بإرشاد �شوع، كث�ة  ة لإلرشادالكتابيَّ   فإنَّ األمثلة  أعمال الرسل، أو رسائل العهد اجلديد،

كما  رشد إيليا إليشع،  أ األمثال)، وسفر  ر يف املحادثات العرشة ب� األب واالبن يف  سليمان (فكِّ قام بإرشاد  داود  و
اتلال   الرب   رشدأ و�سوع  بطرس  رش أ ميذ،  حياته  يوحنَّ د  بولس  الرسول  مرقس، وسكب  فقط يف خدمة    –ا  ليس 

 تيموثاوس.   رشاد ابنه الرويحإا يف الكنيسة، ول�ن أيًض 

أيًض  الكنيسة م�ء  يوحنَّ لت  ا �سجالَّ تار�خ  الرسول  قام  الكنيسة.  اهلام اذلي لعبه اإلرشاد يف  بتوجيه رايع  �ور  ا 
أسقف يلون. )  Irenaeus(  إير�نيئوس ، اذلي قام بدوره بإرشاد  )Polycarp(  س وبويلاكر�الالهو�  و  و�الكنيسة األ

 :اعرتف أوغسطينوس قائًال  كما أسقف ميالنو أرشد أوغسطينوس أسقف هيبو. ) Ambrose( وأمربوز

  ... . و�دأت أحبهماكن إقاميتإىل تغي�    وطيبة أسقف  كأب، ونظر بلطٍف رجل اهللا هذا استقبل�  
 . ةبقوَّ �لماته  ب قت تعلَّ ف ..لشعب.ا� وهو يعظ  استمعت هل ب�ل تر�قد و .ميع ااكن ودودً  فهو

جلس جون اكلفن عند قد� ويلام  كما  . )Johann von Staupitz(  يوهان فون ستاو�يزتوخلف مارتن لوثر وقف  
 . والقائمة تطول وتميض. )William Farel( فار�ل

  �شار�ون حياتهم و  وقلو�هم وعقوهلم   يفتحون بيوتهمحكماء  تقياء وسنًا وأ   ربأ��ن حباجة ماسة إىل رجال و�ساء  
   مونقدِّ �موه ىلع مر السن� و موننا ما تعلَّ يعلِّ   و�ساء  . �ن حباجة إىل رجالا سنًّ   األصغر  ساءمع الرجال والن

ً
  نلا مثاال

ا كأصدقاء  معن  ا يس�ولآلخر�ن ل �  بِّ ُ�   ا �رب سنًّ أ�ساء  رجال و. ول�ن، ر�ما أ�رث من ذلك، �ن حباجة إىل  ُ�تذى به
 . أرشدونا  ،فضل�مفمن بعد يوم يف احلياة واخلدمة.  ا يات اليت نواجهها يومً خالل اتلحدِّ 

 

باتز�جالقس   ()  Nick_Batzig@(  نيكوالس  مدونة    وهو ي�تب يف  .)Reformation 21هو مدير حتر�ر �لة 
)Feeding on Christ .( 

 

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