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 2334 تثنية  

 

 جتماعاتإ  و لقاءات لعقد رافينهيل ليونارد اإلنجليزي المبشر  دعوة تمت    

 في حريق شب قد وكان. شيكاغو مدينة في توزير ومناطق ألحياء نتعاشيةإ  

 كالهما علي كان(. شريكه) ورفيقه رافينهيل ليونارد القس يقيم حيث الفندق

 وتألم رافينهيل ليونارد عانى. الثالث بالدور ذةناف من القفز السواء حد على

 ساعة نصف األمر ستغرقإ  . القفز عملية بعد المكسورة العظام آالم من كثيرا  

 .اإلسعاف سيارة ظهور قبل

 كان وهل هذا؟ حدث لماذا: األسئلة من العديد لديهم وكان توزير شعب تجمع

 أجل من الكفاية فيه بما واصل هم هل الشيطان؟ من أم هللا من العمل هذا

 الحال وفي واحد آن في يشفيه هللا أن يمكن أال اإل نتعاشية؟ اإل جتماعات

 يستطع ولم هذا؟ من يخرج الذي الخير ما المنبر؟ علي أخرى مرة ويضعه

ر لمواساة المناسبة الكلمات يجد أن( اإل براشية)  الرعية أبناء من أي  الُمبش 

 كثيرا   إ ضطهادا   خالل إ جتاز الذي صيني رجل زيرلتو وصل أخيرا ،. الجريح

ر القليلة الكلمات تلك ساعدت" الداخلية آالمك في الرب ليقدس: "وقال  الُمبش 

 آالمك الرب ليقدس: " لمقابلته جاءوا الذين جميع من الكلمات كل من أكثر

 " الداخلية

 كان أيا   فيها، أنت التي آالمك كانت مهما أنه لك أؤكد أن يمكنني صديقي، يا

 كانت مهما معاناتك، كانت مهما فيه، وإ جتزت إ ختبرته الذي الخسارة إ ختبار



 إ ختبار كان أيا   تحملته، قد الذي الحزن كان وأيا   لديك، الضائعه الفرص

 تشبه ليجعلك لتقديسك،  عظيم عمل من لمزيد ذلك كل.  لك األخرين رفض

 أسوأ مع وكاملة مثالية فهي وعدله، حبتهلم وفقا   كاملة هللا طرق كل. سيدك

 كامل غير شيء أي يفعل ال هللا. القديسيين أعظم مع كاملة هي كما الخطاة

 لم هللا إن الدينونة يوم مضى وقت أي من يشكو أن يستطيع أحد ال. ومثالي

 ما على الطبيعة في شيء كل ألن. منهم نفس أي مع الصحيح الشيء يفعل

 في المجرات مسيرات إ لي الذرة في اإللكترون مدار من وتام، وكامل يرام

 . كاملة البشر مع وسبله هللا معامالت وكذلك الفضاء

 ال هللا. تجاهك عملها في كاملة هي هللا طرق فإ ن نفسك فيه تجتاز ما كل

 أقوم أن يمكنني كان"  وقوعه في قال أنه إ طالقا   يحدث لم نه إ. إ طالقا   يخطئ

 أو الشخص هذا مع العمل في أهملت" الكلمات بهذه يتفوه أو" أفضل بعمل

 هذا وآالم معاناة تجاه المزيد بعمل اقوم أن المفروض كان"  أو" ذلك

 .اإل لهية مقاصده كل فيك تتحقق حتي فيه أنت مما يخرجك لن هللا" القديس

 تفوت أن يريدك ال أنه هو النهائي هدفه. قدير آيات كصانع إ ذا   سيتدخل

 تجاه موجهة معك طرقه وكل( لك قصده أي) لك ينويه ما فرصة قدوتف

 من أنقى لجعلك وتنقيتك صقلك هللا يحاول صديقي، يا. القصد هذا تحقيق

ينَ  ل ْلَخْير   َمعا   َتْعَملُ  األَْشَياء   ُكل   أَن   َنْعلَمُ  َوَنْحنُ "الذهب ينَ  هللاَ  ُيح بُّونَ  ل ل ذ   ُهمْ  ال ذ 

ونَ  ه   بَ َحسَ  َمْدُعوُّ  (.4232 رومية") َقْصد 

 يمكن ولكن(" ؟...لماذا) تعرف أن تريد أن طبيعي ألمر إنه" هيلم القس قال 

 لنكون أنفسنا وُنودع نستسلم كلما فقط خاللنا منو فينا يعمل أن للرب

لْ " هو الجواب".  لماذا سؤال علي والرد الجواب ب   َعَلى َتَوك   َقْلب كَ  ب ُكل   الر 

كَ  لَىَوعَ  دْ  الَ  َفْهم   من التخلص يجب هذا فعل على قادرا   ولتكن( 333أم") َتْعَتم 

 وجميع نفسه يستودع الذي الروحي الشخص فقط. وذبحه العتيق اإل نسان



" أخرى مرة. أبدا   يفشل ال الرب ويتبع ويتوكل ويعتمد للرب إ ستفساراته

 صعب كم. البشري بالفهم وليس( 32383 عبرانيين" ) َيْحَيا َفب اإل يَمان   اْلَبارُّ 

 أجله من الذي الغرض نفقد هذا على نحصل لم وإذا هذا؟ على الحصول لنا

 الرب مع النير بنفس تكون أن يمكن ال. األبدي مصيرنا: األرض على نحن

 دون تابعا   تكون أن إ ما  .وكيف لماذا دائما   حالك لسان مؤمن وأنت يسوع

 هللا وأساليب لطرق معرفتنا.  حسابات فى دماغه ٌيشَغل شخصا   أو تساؤل

 أجهزة وعمل وتشغيل فهم بعوضة محاولة  من سخافة أكثر تكون

 . الكمبيوتر

َنى لَُعْمق   َيا" ه   َوح ْكَمت ه   هللا   غ  ْلم   َعن   َوُطُرَقهُ  اْلَفْحص   َعن   أَْحَكاَمهُ  أَْبَعدَ  َما! َوع 

ْست ْقَصاء   ب  ا ف ْكرَ  َعَرفَ  َمنْ  ألَنْ »! اال  يرا ؟ َلهُ  َصارَ  َمنْ  أَوْ  لر   َسَبقَ  َمنْ  أَوْ  ُمش 

ْنهُ  ألَن  .«َفُيَكاَفأَ؟ َفأَْعَطاهُ  ينَ . األََبد   إ لَى اْلَمْجدُ  لَهُ . األَْشَياء   ُكل   َولَهُ  َوب ه   م  "  آم 

 (. 33-33388 رومية)

 في مه الالهوت وكليات الكتابية والمدارس المعاهد من العديد الحظ، لسوء 

 تابعين من بدال   مشككين منهم يتخرج حيث"لماذا" عن وبحث مستمر سعي

 أراد إ ذا. يسوع وتبع الفور على قام متي اسمه تبارك الرب دعا عندما. للرب

(.  ورائه)  خلفا   يسوع الرب لتركه"  كيف" و" لماذا" يعرف أن متي

 ادم وثق إ ذا. عدل وسبله كاملة طرقه بأن تؤمن لم إ ذا ورائه الرب سيتركك

 ال جميعا   كنا ربما" لماذا" معرفة في الرغبة عن عوضا   الرب فى وحواء

 .عدن جنة في نزال

 ال لماذا أخرى؟ أسئلة أي تسأل لماذا. وكمال عدل هي معك هللا طرق     

 أثناء في التقديس بعمل يقوم الرب دع.  وتسر بها وتسعد هي كما تقبلها

 هللا تهين ال: نفسه أيوب أو أيوب أصدقاء ثلم تكن ال. وآالمك كربتك

 النَفس حتى شي كل يعرف إ نه. يفعل ماذا يعلم ال أنه تفتكر بأن وعظمته



 الَ  َمَتى َحت ى" بك الخاص البصاق تبتلع عندما حتى يعرفك و تتنفسه الذى

يق ي؟ أَْبَلعُ  َرْيَثَما ُتْرخ ين ي َوالَ  َعن ي َتْلَتف تُ   عليك ن الربعي(. 8:37 أيوب) ر 

 هو مما أكثر واحدة ذرة تعاني لن بحيث أوالده، لحماية يأتي. مستمر بشكل

ْجلَكَ  َيَدعُ  الَ " ضروري لُّ  ر   تخطئ أنت(. 33848مز" )َحاف ُظكَ  َيْنَعسُ  الَ . َتز 

 ويعدك يؤهلك هو. كاملة هللا طرق أن وإ علم إ عرف ولكن خطا   تحكم وقد

 .علما   بها لك ليس التى والفرص والمعارك للمسئوليات،

 سرير في ليضعه المنبر من رافينهيل ليونارد الرب أخذ لماذا نعرف ال نحن

 نحن. هذا مثل لوقت العالم في هللا وضعك لماذا نعرف ال نحن. المستشفى في

 إ بن على للحصول عاما   عشرين لإل نتظار إبراهيم إ ضطر لماذا نعرف ال

 البحرية الرحلة هذه  في  الرسول بولس جتازإ   لماذا نعرف ال نحن. اإليمان

 عليهم وكان غرقت السفينة أن لدرجة روما إلى قيصرية من الرهيبة

 أو البكر، إ بنها األم تفقد لماذا نعرف ال نحن. الشاطئ حتي والعوم السباحة

 نحتاج ما كل. نعرف أن علينا ليس. وتجارته عمله فجأة اإل نسان يفقد لماذا

 سالم أي!! هللويـــــــــــــــا. وعادلة كاملة هي هللا طرق أن وه معرفته إلى

 !! المعرفة هذه تعطينا وراحة

 التذمر عن توقف بلماذا، التساؤل عن قف األعزاء، وأختي  أخي لذلك

 اإلعالن عن وتوقف الفضيلة، من اآلخرين  تجريد عن توقف والشكوى،

 اآلخرين من الشفقة أو تعاطفال  بطلب السعي عن وتوقف مشاكلك، ونشر

 أنه البداية من الرسول لبولس القدس الروح قال.  وتعبك مشاكلك بسبب

 إ لى مدينة من ذهب كلما ثم. النفوس ربح عملية في كثيرا   يتألم أن يجب

 رد كان. تنتظره واآلالم السجن أن وتكرارا   مرارا   القدس الروح له أكد مدينة

ن ي: "هو ذلك نحو وتجاوبه الرسول بولس  فعل ن  بُ  لَْستُ  َولَك   ل َشْيء   أَْحَتس 

ي َوالَ  يَنةٌ  َنْفس  ْند ي َثم  مَ  َحت ى ع  نَ  أََخْذُتَها ال ت ي َواْلخ ْدَمةَ  َسْعي ي ب َفَرح   أَُتم  ب   م   الر 



 تجرفك اآلالم تدع ال(. 42343أعمال" ). هللا   ن ْعَمة   ب ب َشاَرة   ألَْشَهدَ  َيُسوعَ 

 .بعيدا  

 كلما. الغناء في النار، في وضعها عند النفط خشب من معينة أنواع تبدأ

  ترنيمة أو أغنية لك يكن لن. أفضل األغنية صارت كما النار،  حرارة إ زدادت

 آالمك تذيع ال أخرى، مرة. النفس ورثاء الشفقة سرير  علي ترقد كنت إذا

 ظهورهما كانت عندما وسيلس بولس فعله ما هو هذا.  وغني رنم فقط

 السجن في المقطرة في مقيدة وأياديهما أرجلهما كانت وعندما دما   تنزف

 كان من وكل هما التحرير لهما صار الترنيم هذا وبسبب رنما. الداخلي

 وعلي الذات على الشفقة مدينة في الساكنين بين فرق من له يا.  حولهما

 اآلالم حول تدور اتكحي تدع ال. الظالم ليل قلب في يغنون والذين النفس

 أخرى أشياء هناك.  صالتك كل  علي تستحوذ آالمك تدع ال بك، الخاصة

 في شوكة من للخالص بولس صلى. نفسك من بدال   أجلها من للصالة كثيرة

 أن تصلي ال. للخالص الزائدة بالصالة وقتكم تضيعوا ال. مرات ثالث الجسد

ل الرب  بولس قبل" لك جيدة اآلالم هذه" :هللا قال.  تحمله الذي الصليب ٌينز 

.  جسدك في التي الشوكة إ قبل. وآالمه شدائده في التفاخر وبدأ  هذا الرسول

. التحمل نعمة يمنح فانه الشفاء نعمة هللا يمنح ال عندما. لتحملها لك هي

". هي كما" كاملة، هي معك طرقه. بولس فعل كما الرب بعمل تماما   إ نشغل

 يجعلك ودعه ، الكبري محنتك في يشبعك الرب دع. اوبه معها سعيدا   كن

 .لديه المختارة المجوهرات من واحدة

 لم إ ن. الثمر من ومزيد بثمر لتأتي أكثر ينقيك كلما لك الرب حب زاد كلما 

 ترنيمات والمسيحية المؤمنون امتلك ،لما الصليب إ لي المسيح يذهب

 نحن أيضا   ، معه نتألم كنا إذا ولكن. ويموت ليتألم يسوع جاء. وأغاني

 سيده من أعظم العبد ليس دعوتك، أيضا   هو وهذا. معه سنتمجد



 ال العظيمة محنته في يسوع الرب قوي الذي نفسه المالك(. 43383يوحنا)

 :التحدي هذا نأخذ دعونا(. 8832متى) لك هناك يزال

نَ  َسَحاَبةٌ  لََنا إ ذْ  أَْيضا   َنْحنُ  ل َذل كَ " ه   ْقَدارُ م   الشُُّهود   م   ُكل   ل َنْطَرحْ  ب َنا، ُمح يَطةٌ  َهذ 

ةَ  ث ْقل   ي  رْ  ب ُسُهوَلة ، ب َنا اْلُمح يَطةَ  َواْلَخط  ْبر   َوْلُنَحاض   اْلَمْوُضوع   اْلج َهاد   ف ي ب الص 

ينَ  أََماَمَنا، ر  ل ه   اإل يَمان   َرئ يس   إ لَى َناظ  نْ  ال ذ ي َيُسوَع، َوُمَكم  رُ  أَْجل   م   ور  السُّ

ل يبَ  اْحَتَملَ  أََماَمهُ  اْلَمْوُضوع   ينا   الص  ين   ف ي َفَجَلسَ  ب اْلخ ْزي ، ُمْسَته   َعْرش   َيم 

 4-8384"  هللا  

 وستحصل تتحمل أن إلى تحتاج أيضا   وأنت يسوع الرب تحمل صديقي يا آه

 ةالطاع وفرحة التجديد فرحة هناك: الفرح من أنواع عدة هناك. الفرح على

 يزال ال ولكن ذلك إلى وما والترقب التوقع وفرحة المسيحية الشركة فرحة و

 كما تحملوا الذين ألولئك هللا عرش فرحة إنها: فرحة وأسمي أعظم أمامنا

 وإ تبع وإ حمله صليبك خذ! تفقده وال ذلك يفوتك ال. المسيح يسوع ربنا تحمل

 .وعادلة كاملة وسبله هللا طرق. المفيد من يكون سوف فإنه - الرب
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