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 االستسالم اتلام 

 كيفني سميث بقلم  

)"طلب وجه اهلل"(، أدىل باتلرصيح    Seeking the Face of God(، يف كتابه بعنوان  Gary Thomasجاري توماس )
أو حىت كرثة عدد   أو صحتنا،  رخائنا،  أو  سعادتنا،  بمدى  د  تتحدَّ املسيحية ال  للحياة  اجليدة  الصحة  "إن  اتلايل: 

د يف األساس بمدى صدقنا وإخالصنا وحنن نرفع  األشخاص اذلين   اقتدناهم إىل الرب يف السنة املاضية، لكنها تتحدَّ
راية االستسالم". وما يقصده بذلك هو أن إحدى الوسائل الرئيسية لقياس حاتلنا الصحية الروحية يه أن نقيس  

ية مثمرة وصحية نابعة من عدم  مدى استسالمنا هلل. أعتقد أن الكثري من رصااعتنا من أجل عيش حياة مسيح
ًما يف استسالمهم للمسيح؛ وباتلايل،   استعدادنا لالستسالم بالاكمل هلل. فإن كنائسنا مليئة بأناٍس ال حيرزون تقدُّ
فإن الكثري من كنائسنا ليست يف صحة روحية جيدة. والكنائس اليت تعاين من مشالكت صحية تركز ىلع اذلات،  

زيانيات أكرث من اكرتاثها بمجد املسيح اذلي يظهر يف خالص وتقديس خمتاريه من لكِّ  وتكرتث حبجم املباين وامل
 الفئات واجلمااعت. 

مفهوم   مع  اتلكيُّف  يف  صعوبة  من  أاعين  وإين  أفرييق.  أصل  من  أمريكي  أنا  األمر،  واقع  ويف  أمريكي،  أنا 
وان معناه ضعف،  االستسالم  ألن  يستسلمون،  ال  فاألمريكيون  فإن االستسالم.  وباتلايل،  كذلك؟  أليس  هزام، 

 االستسالم هلل يشِّكِّ حتديًا حىت أمام أوئلك اذلين عرفوا ربَّ املجد، يسوع املسيح. 

أواًل، دعونا نفحص نوع االستسالم اذلي أرى أن الرب يدعو إيله، ثم حناول معرفة السبيل إيله. املقطع الكتايب  
م أجسادنا ذبيحة حية. وبمناشدة  2-1:  12ومية  اذلي ساعدين ىلع اتلأمل يف هذا املوضوع هو ر . يدعونا اهلل إىل أن نقدِّ

م" أجسادنا هلل، يقول بهذا إن لك مؤمن هو اكهن أيًضا. هذا ليس باألمر اجلديد، ألننا نقرأ يف  الرسول إيانا بأن "نقدِّ
تّاب العهد اجلديد أيًضا هذا املفهوم،  عن وصف شعب العهد العتيق بأنهم "َمْملََكَة َكَهنٍَة". وقد استىق ك    6:  19خروج  

ٌّ". وبصفتنا كهنًة يقفون أمام اهلل، علينا أن 9:  2بطرس    1مثلما نقرأ يف   ل وِكي ، حيث توصف الكنيسة بأنها "َكَهن وٌت م 
رض شيئًا هل، ال بغرض اتلكفري، بل جتاوبًا مع الكفارة. وما اذلي ينبيغ أن نقدمه؟ اليشء الوحيد اذلي نملكه  هو  حن 

ذواتنا. فإن االستسالم اذلي يريده اهلل هو أن نسلم أجسادنا هل. ينبيغ أن تكون حياتنا ولك ما نلا حتت ترصف 
بيّر" هلل يف رومية   "آاَلتي  أيًضا عن تقديمنا أعضاء جسدنا  ث بولس  م  19-12:  6اهلل. حتدَّ نقدِّ َيع د علينا أن  فلم   .

ب اتلمرُّد ىلع اهلل. فإذ قد تربَّرنا باملسيح، ينبيغ أن نسلم أعضاء جسدنا أرجلنا، وأذرعنا، وآذاننا، وأذهاننا الرتكا 
بولس يف رومية   ث  ما حيسن يف عينيه. حتدَّ بها  يفعل  أنه    12نفسها هلل ِك  مبينًا  بأسلوب شامل،  الفعل  عن هذا 
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خارج إطار   استسالم اكمل، حبيث ال حيتفظ املرء نلفسه بيشء. فيجب أال يكون أي جانب من جوانب حياتنا 
 اتلكريس هلل بيسوع املسيح. 

سة. الحظ جيًدا أن اهلل ال يريد ذبيحة ميتة، بل ذبيحة حية. فهو   داع بولس أيًضا إىل أن تكون ذبيحتنا حيَّة ومقدَّ
يروم أن يعيش شعبه يف تسليٍم هل بفرح، وأن جيدوا ذلتهم فيه، وليس يف املسايع ادلنيوية. وحبكم الطبيعة، بما أن  

مة خلدمته وحده. ثم قال  الرب   إهلنا هو قدوس، فإن أية تقدمة هل جيب أيًضا أن تكون مقدسة، أي طاهرة، مقدَّ
بولس إنه عندما نقدم حنن شعب اهلل ذواتنا باتضاع يف قداسة، ستخترب كنائسنا "العبادة العقلية )الروحية(" بصورة  

تروق ال  فابلعض  العبادة!  نتنازع ىلع حمتوى  لََكم  الرتانيم  مزتايدة.  تروقه  ال  اآلخر  وابلعض  القديمة،  الرتانيم  ه 
املعارصة. ابلعض أيًضا ال تروقه آالت العزف. ويرى اجلميع أن ما يفضلونه هم كتايبٌّ أكرث مما يفضله اآلخرون.  
ًما يف استسالمنا للمسيح بفرح. فإن تقديمنا   لكن، ال أحد منا سيعبد اهلل عبادة حقيقية ما لم نكن حنرز تقدُّ
ذبائح ميتة هلل، أو تقديم أي يشء آخر غري أجسادنا املقدسة، إنما هو تشويه لعبادة اهلل اليح. فإننا بهذا نقول هلل  
خة بالرب اذلايت، والطمع، واملرارة، والعنرصية، والشهوة، واحلسد. كيف يمكن، إذن،  إننا هل، يف حني أن حياتنا ملطَّ

نا؟ تكمن اإلجابة يف أن نسلم ذواتنا اكملة هلل بشِّك يويم، مرنمني: "أسلم  أن خنترب قوة اهلل يف حياتنا ويف كرازت
نا بقوته.   الِّك"، ومتلكني ىلع اهلل ِك يغريِّ

وإن السبيل إىل هذا انلوع من االستسالم هو أيًضا جزء من مشلكتنا. فإن أذهاننا ممتلئة بأمور هذا العالم، وحنن  
ذا نسقط يف ادليون. كذلك، تفشل عالقاتنا الزوجية يف سعينا وراء احللم جوىع إىل املزيد، وال يرضينا القليل، وهل

األمريكي. ال عجب إذن أن أوالدنا اذلين تعلَّموا اإليمان يذهبون إىل اجلامعة ليسلكوا اكلوثنيني. فهم لم خيتربوا  
 لعاملة.أو يشهدوا يف جمتمعهم العابد الكثري من نماذج االستسالم الاكمل للمسيح ولقوة اهلل ا 

وملاذا ينبيغ أن نسلم أنفسنا بالاكمل هلل؟ إن أبانا السماوي سكب غىن رمحته الواسعة علينا يف املسيح. والرمحة يه  
رأفة اهلل ىلع أناس مثريين للشفقة. ويه مماثلة للنعمة من حيث عدم استحقاقنا هلا. هل ندرك حًقا احلال اذلي قد  

أن يطلبوا منه أن يكشف هلم فسادهم اليلك، حىت يتسىنَّ هلم أن ينوحوا   نكون عليه بدون املسيح؟ ىلع شعب اهلل
)مىت   واتلطويب  الربكة  إىل  السبيل  هو  هذا  جمتمعهم.  وخطايا  خطاياهم  اتلربير، 4:  5ىلع  يف  اهلل  مراحم  فإن   .)

شاسعة بني قداسة  واتلقديس، واالختيار، واتلمجيد باملسيح تصري أكرث وضوًحا أمام أعيننا عندما ندرك املسافة ال
اهلل وفقرنا الرويح. وإن األشخاص والكنائس اذلين حتط مراحم اهلل العظيمة من كربيائهم سيحرزون ىلع األرجح  
تقدًما يف تسليم حياتهم للمسيح يوًما فيوم. وبهذا، يصري اهلل هو مركز عبادتنا، وتتجدد أذهاننا بقوة غىن حمبته. 

ن مث  ل هذه الكنائس من صنع تالميذ من األمم املحيطني بهم يف جمتمعاتهم. وبنعمة اهلل العجيبة، ستتمكَّ
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 هو كبري راعة كنيسة باينالندز املشيخية يف مدينة اكتلر باي، والية فلوريدا.  كيفني سميث القس  

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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