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 أذهانكم جتديد  

 يل ويب قلم  ب 

دوا "يلو، احتفل برنامج  يف شهر يو . سربول باذلكرى الرابعة والعرشين بلدايته. واسم  ر. يسأمع د.    نكم"ذه  جدِّ
مه، مأخوٌذ من رومية   ُوا َعْن َشْْكلُكْم  2:  12الربنامج، اذلي نلُت رشف أن أكون ُمقدِّ ْهَر، بَْل َتَغَّيَّ ُوا هَذا ادلَّ ، "َواَل تَُشاِكل

ْذَهانلُكْم". تم 
َ
يدل أ نا هذه الوصية املوجزة اليت نطق بها بولس بمفتاح العيش كأتباٍع للمسيح. بلتَْجدل  دُّ

تعىن ُمشاِكة هذا ادلهر السباحة باجتاه اتليار. وباتلايل، فاملؤمنون يسبحون، بشلك أسايس، ضد اتليار عندما ال 
ىل السماء جبهدنا الشخيص.  يشاِكون هذا ادلهر، واألمر اذلي يستلزم بذل جهٍد. لسنا نتحدث هنا عن شقِّ طريقنا إ

ُل إلىَل  ًا يَُكمِّ  فليُكْم َعَماًل َصاِلل
َ
لي اْبتََدأ ر أن "اذلَّ  فيف هذا انلص، خياطب بولس مؤمنني، تربَّروا بالفعل. وهنا نتذكَّ

" )فيليب يحل  (. فإننا نتحدث هنا عن تقديسنا، اذلي ينطوي ىلع بذل اجلهد. 6:  1 يَْومل يَُسوَع الَْمسل

ر قائاًل إن "اْهتلَماَم اجْلََسدل ُهَو َموٌْت" )رومية  وصف بولس مُ  (. اكن  6:  8شاِكة العالم بأنه "السلوك باجلسد"، وحذَّ
، أن خَيلُص وهو يُشالك  ىلع سبيل االفرتاضتشارلز سربجن رصحيًا بالقدر نفسه عندما قال: "إذا أمكن للمؤمن،  

يكون خميًفا بقدر كونه    يكادهذا اخلالص العاري واملجرَّد  هذا ادلهر، فهو ىلع أيِّ حال سيخلص كما بناٍر. مثل  
ت تنطوي ىلع طريقة تفكَّي جديدة. وإن نقطة ابلداية اجليدة يه اتلقييم الزنيه واألمني  "مرغوبًا فيه . فاِلياة اليت تغَّيَّ

ملا يهيمن ىلع حياتنا الفكرية اِلايلة. ربما سمعَت من قبل تعبَّي "أنت ما تأكله"؛ وأعتقد أنه من اآلمن أيًضا أن 
من يعرتف بأنين أسلِّط العديد من أفاكري ىلع أمور تمدُّ بقدر  نقول: "أنت ما تفكر فيه". اسمحوا يل أن أكون أول  

رنا اكتب املزمور قائاًل:  ال يُذَكر من الغذاء الالزم للروح. ويَُذكِّ

ْف، َوِفل ََمْللسل الْمُ  يقل اخْلَُطاةل لَْم يَقل ، َوِفل َطرل ارل رْشَ
َ
لي لَْم يَْسلُْك يفل َمُشوَرةل األ ئلنَي  ْستَ "ُطوََب لللرَُّجلل اذلَّ ْهزل

هل يَلَْهُج َنَهاًرا َويَلاًْل. َفيَُكوُن َكَشَجَرةٍ مَ  تُُه، َوِفل نَاُموسل ْن يفل نَاُموسل الرَّبِّ َمََسَّ ْغُروَسٍة  لَْم ََيْللْس. لكل
، َوَوَرُقَها اَل يَْذبُُل" )مزمور  َوانلهل

َ
ي َثَمَرَها يفل أ يَاهل، الَّيتل ُتْعطل نَْد ََمَارلي الْمل  ( 3-1: 1عل

د ينبع من السيع اجلاد إىل معرفة اهلل"، ثم أوضح أين يمكن أن جند تلك املعرفة، قائاًل:   قال د. سربول: "اذلهن املجدَّ

يعطينا اهلل إعالن الكتاب املقدس حىت تتغَّيَّ أذهاننا، نلبدأ يف اتلفكَّي مثل يسوع. وهذا هو حمور  
ة إىل ذهنك، دون أن تقتنيها يف قلبك، اتلقديس وانلمو الرويح. لكن إذا اكتفيَت بإدخال الْكم
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لكن، ال يُمكنك أيًضا أن تقتين الْكمة يف قلبك دون أن تضعها أواًل   فإنك بهذا لم حتصل عليها.
  يف ذهنك. وذلا، نريد أن يكون دلينا ذهٌن مستنٌَّي بكلمة اهلل.

 شلك اتلغيَّي 

رين برجٍل قمنا باستضافته يف برن دوا امج "هذه انلصيحة الرصحية تُذكِّ م ىلع  ذه  جدِّ نكم" منذ بضعة أشهر. ُحكل
نه من الصمود   لويل آييف بالسجن ملدة سبعة عرش اعًما بتهمة السطو املسلَّح. وظنَّ أن الوسيلة الوحيدة اليت قد تمكِّ

بني عرقيًّا. وشالك لويل هذه اجلماعة بكلِّ شلك، فان غمس  وراء القضبان يه أن ينضم إىل عصابة من ابليض املتعصِّ
يف قراءة الكتابات العنرصية املفَعمة بالكراهية، وابتدأ يغطي اجلزء العلوي من جسده بالوشوم اليت تعكس هويته  
اجلديدة، وكراهيته ذلوي األعراق األخرى. ويك يثبت لويل والءه هلذه العصابة، حاول االعتداء ىلع سجني أمريكي  

 ة اليت أدَّت به إىل اِلبس االنفرادي. من أصل أفرييق بسكنٍي حمِّلِّ الصنع، ويه اجلريم

لكن، ذات مساء يوم أحد، وبينما اكن لويل يستمع إىل عظة تذاع ىلع حمطة إذاعية حملية، بلغ ِلظًة من ايلأس 
،  حيال االجتاه اذلي اكنت حياته تسَّي فيه، وصار ىلع قناعة بأنه ذاهٌب إىل اجلحيم، وقال: "اكنت ادلموع تنهمر مين

، وأعينِّ يك  ارفع ذلك عينيا رب، اجعلين مؤمنًا، وَغَّيِّ قليب.  ’بساطة ىلع ركبيتَّ أمامه وقلُت هل:    وسقطُت بكلِّ 
  وقد فعل الربُّ ذلك بالفعل".. ‘أتبعك

ظلَّ لويل يف اِلبس االنفرادي ملدة سبع سنوات أخرى، لكنه قال إن ذلك الوقت اكن حيويًّا نلموِّه كمؤمن حديث  
غالل الوقت يف قراءة ِكمة اهلل، ودراستها، واتلأمل فيها، والصالة. واكن الرب يُنميين يف رشكيت  اإليمان. "قمُت باست

  معه. لم يكن ذلك وقتًا مهَدًرا".

دوا وبتدبٍَّي إليه، اكتشف لويل برنامج " كم" ىلع اإلذاعة، وقال بعد ذلك إن تعليم د. سربول اكن أساسيًّا نذه  جدِّ
 نضًجا من انلاحية الالهوتية، نتيجة استمايع إىل ذلك الربنامج". واستطاع أيًضا اِلصول  يف نموِّه. وقال: "رصُت أكث 

الكتاب املقدس نفسه  (Reformation Study Bible)  الكتاب املقدس ادلرايس اإلصاليحىلع نسخة من   ، وهو 
اذلي يستخدمه حىت يومنا هذا إلعداد عظاته، بصفته راعيًا لكنيسٍة بوالية فرجينيا. وهو أيًضا زوج وأب ثلالثة  

 الد.أو

ق أن الشخص   اكن اتلغيَّي اذلي اختربه لويل عميًقا دلرجة أنين عندما استضفتُه يف الربنامج، لم أستطع أن أصدِّ
اجلالس أمايم هو نفسه اذلي وصف أنه اكن عليه قبل اإليمان. الحظ جيًدا كيف وصف ذلك اتلحوُّل اذلي حدث  

 هل من شخص عنرصي أبيض البرشة يف السجن: 
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قوة شديدة من خطية العنرصية. وبينما كنُت أقرأ ِكمته، ويتشلكَّ لكٌّ من ذهين  أعتقين الرب ب 
 ومشاعري بكلمة اهلل، لم َيُعد هناك أيُّ َمال أن أضمر أيَّ عداء جتاه أيِّ شخص. 

ة   اِلافز وراء عيش حياة متغَّيِّ

ر بنو إرسائيل مراًرا وتكراًرا برمحة اهلل اليت تمثَّ  نَا الرَّبُّ  يف العهد القديم، ُذكِّ
َ
لت يف حتريرهم من العبودية: "إلِّنِّ أ

وٌس" )الويني  نَا قُدُّ
َ
ِّنِّ أ

َ
نَي أل يسل َُكوَن لَُكْم إللًها. َفتَُكونُوَن قلدِّ رْصَ يلل رْضل مل

َ
ْن أ ْصَعَدُكْم مل

َ
ي أ ل   (.45: 11اذلَّ

س بولس مناشدته يف رومية   فَةل اهللل" )اآلية    12وباملثل، أسَّ
ْ
ليت اكن قد عرضها باتلفصيل يف األصحاحات  (، ا1ىلع "َرأ

رنا أيًضا بتحريرنا من عبودية اخلطية )رومية  3-11 (. وصف لويل رمحة اهلل اليت تمثَّلت يف حتريره 23-20:  6، بل وذكَّ
ًما للغاية. فقد رفعين من كومة الرماد، ومن اجلب اذلي كنُت قد حفرتُه   من اخلطية قائاًل: "اكن اهلل رحيًما ومنعل

  بنفيس، وأنقذِّن ونقلين إىل امللكوت املجيد اذلي البنه يسوع املسيح".

نُغَوى أحيانًا بالظن بأن اختبار إيمان لويل أروع من اختبار إيماننا، لكن حريٌّ بنا أن نتذكر أننا كنا، نظَّي لويل  
محة من حنونا. كتب إيزاك واطس  (. لكن، نظَّي لويل أيًضا، أبدى اهلل ر1:  2تماًما، أمواتًا باذلنوب واخلطايا )أفسس  

)"عندما أاعين الصليب العجيب"( يقول:    ”When I Survey the Wondrous Cross“يف ترنيمته الشهَّية بعنوان  
  ا، وإليه، يطابلين بأن أهبه رويح، وحيايت، ولكَّ ما يل"."حبٌّ عجيب جًد  

 

دوا م برنامج "هو ُمقدِّ  يل ويب   . نكم"ذه جدِّ

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف َملة
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