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.  سيرجون ه .ت
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 يوسف كرم فخري

1987 

 

 هو السيد وأنا اخلادم املطيع.

 !هو املعلم وأنا التلميذ الصغري

 !أنا اناء فارغ وهو ملئ ومآلن

اليابس وهو قطرات الندى املنعشة   !أنا النبات

 يةأنا قطرة املطر وهو الشمس اليت جتعلين أتألأل باأللوان الزاه

 وعندما تنتهي حيايت هنا سأصعد اليه وهناك أبقى جبانبه اىل األبدية

(أمني! ) أنه الكل يف الكل يل
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 َقَدَمْي ِعْنَد َجَلَسْت الَِّتيَمْرَيَم، ُتْدَعى ُأْخٌت ِلهِذِه َوَكاَنْت. َبْيِتَها ِفي َمْرَثا اْسُمَهااْمَرَأٌة َفَقِبَلْتُه َقْرَيًة، َدَخَل َساِئُروَن ُهْم َوِفيَما]  
 َقْد ُأْخِتي ِبَأنَّ ُتَباِلي َأَما َياَربُّ،: »َوَقاَلْتَفَوَقَفْت. َكِثرَيٍة ِخْدَمٍة ِفي ُمْرَتِبَكًة َفَكاَنْت َمْرَثا َوَأمَّا.َكاَلَمُه َتْسَمُع َوَكاَنْت َيُسوَع  

ُأُموٍر أَلْجِل َوَتْضَطِرِبنَي َتْهَتمِّنَي َأْنِت َمْرَثا، َمْرَثا،»:َلهاَوَقاَل َيُسوُع اَبَفَأَج!«ُتِعيَنِني َأْن َلَها َفُقْل َوْحِدي؟َأْخُدُم َتَرَكْتِني     
.(24-: 10لو)«ِمْنَها َزَعُيْن َلْن الَِّذي الصَّاِلَح النَِّصيَبَمْرَيُم َفاْخَتاَرْت. َواِحٍد ِإَلى اْلَحاَجَة َولِكنَّ َكِثرَيٍة،   38 

)اىل شئ . َواِحٍد ىِإَل اْلَحاَجَة َولِكنَّ َكِثرَيٍة، ُأُموٍر أَلْجِل َوَتْضَطِرِبنَي َتْهَتمِّنَي َأْنِت َمْرَثا، َمْرَثا،»:َلها َوَقاَل َيُسوُع َفَأَجاَب] 
.(21،24:  10لوقا).«ِمْنَها ُيْنَزَع َلْن الَِّذي الصَّاِلَح النَِّصيَب َمْرَيُم َفاْخَتاَرْتحسب الترمجة االجنليزية(.  واحد

اخلالص . هل هو [شيئًا، فالرب ليس ]؟ كالنفسه شخص الرب يسوعهل هو  ؟الواحد الذى حنتاجه ءاهو ذلك الشيم
اذًا  .يات السابقة ليس عن اخلالص أو احلياة األبدية، اذ أن احلديث يف اآللقرينة ال تثبت هذاواحلياة األبدية؟ كال أيضا، فا

تارت اجللوس عند ؟ لقد أخمرميوماذا أختارت  .تارته مرميأنه نفس الشئ الذى أخ ؟ اآليات توضح لنااالحتياجماهو هذا 
، فلو كان هناك شئ واضح كل الوضوح يف كل نعم .مات النعمة اخلارجة من فمهواالستماع اىل كل الرب يسوعقدمى 

 .، ليس اقل وال أكثر من هذااىل كالمه س عند قدمي الرب ونصغيالكتاب املقدس فهو أن أحتياجنا الوحيد هو أن جنل

حىت جنلس عند  رب يسوع ليس معنا اآلن باجلسدالوس احلريف عند اقدام الرب يسوع، فهو اجللوبديهي أن املقصود ليس 
، كما كانت بالنسبة املعاين هي أحتياجنا اآلن ، هذهة اليت ينطوي عليها هذا اجللوس، لكن املقصود هو املعاين القّيمقدميه

 .ملرمي قدميًا

 ؟اجللوس عند قدمي الرب يسوعيعين  وماذا

، اليعاند صوته عند قدمي الرب يسوع هو شخص خاضع . ان الشخص الذي جيلس: التسليم واخلضوعأنه يعين أواًل 
. على احلياة وملكًا ص وقبله ربًاخل اىل امل خاضعًا واتى متضعًا هو شخص قد القى كل اسلحته جانبا،واليقاوم سلطانه. 

. لكنه ألحكامهويرفض اخلضوع  ،سان بطبعه متمرد ضد نواميس االله، فاالنحتياج ماس لكل أنساناخلضوع هو أ وهذا
، وجيب أن تايت اللحظة اليت فيها عليه أن يرفس مناخس فمن الصعب ،ميضي طويال يف طريق العصيان هذا ال يستطيع أن

رب الب ينبغي أن يعترف كل لسان .نفسهمل نريه اخلفيف فيدد راحة ل، وحيعن عناده، وخيضع حتت سلطان الربيكف 
 .فنهاية هذا االنسان تعيسة للغاية، ى االنسان يف مقاومته لروح االله، وبقمل حيدث هذا ا انأّم .اآلبيسوع ربا جملد االله 

 

لرب. لذلك فقد جلست نت مرمي تثق يف كل ما يقوله القد كا .واجللوس عند قدمي الرب يسوع يعين ثانيا : الثقة واالميان
ينبغي  .على كل شئ غي ان نثق يف قوته كاالله القادرينب. يف شخص الرب يسوعتكون لنا ثقة  . حنن حنتاج أنلتستمع اليه

يه كمعلمنا الذي ، نثق فحلياتنا األرضية وحياتنا األبديةينبغي ان نثق فيه كضامن  .أن نثق يف موته الكفاري ألجل خطايانا
، ينبغي ان نتكل عليه .ائق حياتنا، وكملكنا الذي يتحكم يف كل دقوككاهننا الذي يشفع فينا كل حني ،قخيربنا بكل احل
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احلياة  هذه، بدوهنا ال ميكننا أن نسري يف أن الثقة هي أحتياج ماس أيضًا. نا والكل يف الكل لناليكون هو رجاؤنا وخالص
  .ة حىت حتطمنابل البد ان تتقاذفنا األمواج العاتي ،منتصرين غالبني

 

 .الميذه. اذا خضعنا للمسيح ووثقنا فيه فال بد أن يقودنا هذا اىل أن نكون تعند قدمي الرب يعين أيضا التلمذةواجللوس 
كل  [نتلمذ]أن نذهب و  أن أمر الرب هو .ة حتمية ال تقل أمهية عن االميان، رغم أننا كثريا ما هنملهاوالتلمذة هي ضرور

فاالنسان ال  اذًا .(11: 48)مت  [اْلُقُدِس َوالرُّوِح َواالْبِن اآلب ِباْسِم َوَعمُِّدوُهْم اأُلَمِم َجِميَع َوَتْلِمُذوا ْذَهُبواَفا] ،االمم
الدروس بأنتباه وميارسها  ، يتلقنوجمتهدًا يف مدرسة املسيح. تلميذا جمدًا أن يكون تلميذًا ، بل أيضاحيتاج أن يؤمن فقط

(. ينبغي أن 17: 7)يو  .[َنْفِسي ِمْن َأَنا َأَتَكلَُّم َأْم ،االله ِمَن ُهَو َهْل التَّْعِليَم، َيْعِرُف َمِشيَئَتُه َيْعَمَل َأْن َأَحٌد اَءَش ِإْن] بنداح
ة ينبغي أن يكون الرب يسوع بالنسب. ل الطرسوسي عند قدمي غماالئيلكما جلس شاو ب ليتعلم منهجيلس عند قدمي الر

 ري. فأن مل نرجع ونصموقف التالميذ الصغاريف  وينبغي أن نكون حنن. الشريعة من فمه ، ولنأخذم األعظملنا هو املعل
فل يف . أن اجللوس عند قدمي الرب يسوع للتعليم ينبغي أن يتم بروح الطل ال نقدر أن ندخل ملكوت السمواتكاألطفا

 .لن نكون تالميذ أبدًا هذه، وبدون أستعداده لتعلم أي شي جديد
  

 

كبرية مثلما قدمت م للرب خدمة مل تقّد . رغم ان الظاهر للعيان أن مرميس عند األقدام يعين رابعا اخلدمةأن اجللو اال 
ثر من تلميذ جيلس املعلم أك ال أحد خيدم حقيقية أعمق بكثري من خدمة مرثا!! ، اال أن الواقع هو أهنا قدمت له خدمةمرثا

ستذكر يبتركيز اىل معلمه و الوحيدة املطلوبة منه هو أن يصغي ، واخلدمةن الواجب األول للتلميذليسمعه بأنتباه، بل أ
وتتم الواجب  ،خدمة ب كانت تقدم له أعظمد أقدام الروهبذا املفهوم نقول أن مرمي جبلوسها عنه بأستمرار دروس

ل غسل األقدام أو دهن الشعر أو اعداد ، مثقد وضعت كل اخلدمات األخرى جانبًال .املفروض عليها كتلميذة لشخصه
اهنا الصحيح وتقوم بواجبها األول، فذهبت ، وأن تأخذ مكقدم للمعلم العظيم اخلدمة العظمىواهتمت أن ت ،املائدة

 هناك يف موضع اخلضوع كان ، اال أن قلبهاكل الوقت. وحىت لو مل تستطيع أن تظل جالسة هناك لتدلس عند قدميه
، أنه حيرص على أن يعرف ماذا يريدها أن تعمل. وهذا هو اخلادم احلقيقي منه تنتظر دائما أن تسمع ،واخلدمة والتعلم

  .مشيئة سيده لينفذها
أنفسنا حتت سلطان  أن نضع ، ينبغيكعبيد لالمث قباًل ، فكما قدمنا ذواتناللرب؟ بلى خدامًا ينبغي أن نكون مجيعًا اال 

  للرب. ولنكن عبيدًا ،الرب
 

 

فمن البديهي أن مرمي مل تكن لتدلس هكذا يف هدوء  .الرب يعين أيضا احلب أن اجللوس عند أقدام ودعونا نقول أخريًا
بل أن كل  ،لقد كانت لكلماته وقع السحر على أذنيها .ألهنا كانت حتبه من كل قلبها اال وفرح عند أقدام الرب يسوع 

وال بد أهنا كانت ترفع  ،نعم، لقد كانت حتبه .وسيقا اهلية غاية يف الروعةحرف ينطق به كان يعزف على أوتار قلبها م
أن تلتقط  –من مالحظاهتا لتعبريات وجهه  –على وجهه احملبوب، وكانت تستطيع آخر لتلقى نظرة عينيها من حني اىل 

خر ، وتشرق حينا آلدموعبا حظ عينيه وهي متتلئ حينًاكانت تال .لكلماته، واليت خفيت عن كثريينة املعاين القّيم
 .بنور القداسة والنقاء ، وتشع دائمًاباالبتهاج
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فال داعي ألن نكون مثل التلميذ الكسالن الذي  .، وهكذا ينبغي أن نكون كلناجعلها تتعلم منه بشغفأن حبها لشخصه  
اال اذا ستذكر دروسه ، وال يصله على مضض، حتني الفرصة ليهرب، وجيلس يف فبالبكاء والنواح .ب اىل املدرسةيذه

أفواهنا على سعتها  رفغينبغي أن ن .اليابسة للماء األرض !! بل ينبغي أن نشتاق لالله كما تشتاقلوحت بالعصا يف وجهه
، وأحلى من العسل وقطر ا أشهى من الذهب واالبريز الكثريينبغي أن تكون وصاياه لن .ها االله من بركاتهلكي ميأل
  .الشهاد

فهذا هو كل ما  – املعاين السابقة، من خضوع، وأميان وتعلم، وخدمة، وحب هذهلرب بكل قدمي ا أن جلسنا عند 
 .حنتاجه

 

،  حياتنا، وعرفنا ماهية االحتياج األوحد يفضمنة يف جلوس مرمي عند قدمي الرب، وبعد أن شرحنا املعاين املتواآلن
 :جوانب رئيسية يه أربعة، لنرى فنا نلتفت اىل جواب الرب على مرثادعو

تدفعنا اىل وقفة هدوء  ،يت جاءت يف وسط كلمات الرب ملرثاال [لكن]أن كلمة االستدراك  .[لكن احلاجة اىل واحد]
حنانا ب بصوته فناداها الر .ري مهرولة هنا وهناك، متعبة ومرهقة األعصاب، جتلقد كانت مرثا مشغولة جدًا .تأملو

أن كلمة  .[نتظري حلظة من فضلك وأمسعيينأ. . لكن هتتمني وتضطربني ألجل أمور كثرية،، أنت رثا، مرثام]: وأشفاقا
 ،عن الرب يف دوامة املشغوليات بعيدًا ، وهي حتذير من االستمرارهي دعوة لالصغاء اىل صوت احلكمة هذه [لكن]

 .لكل واحد منا والبد أن فيها رسالة هامة جدًا

وتبذل كل طاقتك يف ، ون حياتكيف تصريف شؤ، تصرف جل وقتك وليات جسيمةأعمال ومسؤ ذا ن شخصًارمبا تكو
صابك مشدودة بأستمرار. ، وأع، دائما مرهق وقلقتك اال متأخرًا، تستيقظ مبكرا وال تعود اىل بيسبيل كسب عيشك

؟ هل ل هذا هو كل شيءلكن ه ،وأنا لن أعترض على شيء من كل هذاأنت تعيش حياتك يف دوامة قاسية.  ،وبأختصار
 ؟تهييوجد شيء آخر قد نسعيشها؟ أال هي احلياة اليت جيب أن ت هذه

مل خيلقنا لنكون آالت تدور ليل  اللهفا .هو كل شيء، لكن ليس هذا يف عمله رجل أعمال أن يكون ناجحًاأنا أمتىن لكل 
لينفقها، وينفقها ليكسب  ن لكي يكسب نقودًااالنسا مل خيلق االله . يصيبها عطب فتسكن عن الدورانهنار بال توقف حىت

، ة باقية، له نفس حيكال، أن االنسان خملوق خالد .بوهكذا دواليك بال هدف حىت يفاجئه املوت فيوارى التراغريها، 
، وال هو آلة تعمل كل الوقت حىت رد حيوان يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، وليس جمقادر على التفكري وتقييم األمور وذهن
 .بها تلف فتتوقفيصي

، املشحونة بالعمل، لكي يعقبها فترة سكون واستدراك يف وسط حياتك [لكن]تلك الكلمة العديبة  أمتىن أن نضع سوية 
ققت اهلدف من هل أنا قد ح] :ولتسأل نفسك سؤاال .، برهة لالصغاء اىل صوت احلكمة اهلادىءوي والتفكريفرصة للتر

اىل احلياة األبدية  هناك خبز باٍق ،ما هو أعظم وأمسى ينبغي أن نسعى اليه هناك أيضًا، لكن ؟ نعم؟ األسرةالعمل .[؟حيايت
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 ِلْلَحَياِة اْلَباِقي ِللطََّعاِم َبْل اْلَباِئِد، ِللطََّعاِم اَل ِاْعَمُلوا] :!! لقد قال السيدك حياة أبدية تدعونا أن هنتم هباهنا ،ينبغي أن نطلبه
فال بد أن حيكم على  ،، فلو مل حيقق االنسان هذا اهلدف الواحدلقد خلق االله االنسان لكي ميدده .(47: 6)يو  .[ اأَلَبِديَّة

 !نت األعمال اليت أجنزها يف حياته، مهما كالذريعكل حياته بالفشل ا

، وهناك هناك .ف طريقه اىل أقدام املسيحاذا عر اال . . األبد يف متديد االله، ولسوف يهلك اىل د لالنسان ن يفشلوالب
الغنية الالزمة الجناز كل وسيدد هناك النعمة  .، سيتعلم كيف يكرس حياته وعمله وأسرته جملد االله وامتداد ملكوتهفقط

 .، وحتقيق كل هدفعمل، وتتميم كل قصد

 

ينشغلون بأعمال  أهنم ال .حيبون املتعة والسعادة، هناك فئة من الشباب الذين كن ليس اجلميع أصحاب أعمال كثريةل
ن أن يتمتعوا باحلياة، منطلقني أحرار أهنم يريدو .ن يضيعون حياهتم يف العمل الدائب، بل ويسخرون من الذيكثرية
! ولنسمع ما يقوله سليمان يبنوا خلية دون أن يصنعوا عسال أو، لكن بينتقلون من زهرة اىل أخرى كالنحل، كالطري
ولكن  ،َعْيَنْيك َوِبَمْرَأى َقْلِبَك ُطُرِق ِفي َواْسُلْك َشَباِبَك، َأيَّاِم ِفي َقْلُبَك َوْلَيُسرََّك َحَداَثِتَك، يف بُّالشَّا َأيَُّها ِاْفَرْح] :احلكيم

 الشَّرَّ َوَأْبِعِد َقْلِبَك، ِمْن اْلَغمَّ َفاْنِزِع .الدَّْيُنوَنِة ِإَلى االله ِبَك َيْأِتي ُكلَِّها اأُلُموِر هِذِه َعَلى َأنَُّه َواْعَلْم –أنتبه فليس هذا كل شيء 
  .(1: 11)جا  .َباِطاَلِن َوالشََّباَب اْلَحَداَثَة أَلنَّ َلْحِمَك، َعْن

عامل. أيها ، وليس من املقبول أن تبقى مترح وسط أطالل هذا الاخلالدة عابثة مستهترة تظل النفسمن املعقول أن  ليس
هناك ماهو أهم من الضحكات وأعلم أن  ،[لكن]تلك الكلمة الصغرية  ، قف وتأمل معي قليالاالنسان غري املبايل

لن تستطيع أن تسخر يف وسط ، وأنت ال ميكنك أن تضحك أمام املوت، فاملستهترة ، وما هو أبقى من السخريةجنةاملا
، هناك هي كل شيء ليست. . ملتع واألفراح يف هذا العامل، وكل أنواع االصاخبة، والفنون الزاهية وسيقىأن امل .اجلحيم

الكلمة ترن  هذه، ودع لثمني، قف من فضلكاليت تصرف فيها وقتك ا ، هناك أمور أكثر أمهية من تلكم تنتظركأمور أعظ
  ![لكن] :يف أذنيك

 

ون ، فأنتم رمبا حتتاجمن هلم صورة التقوى، أصحاب التدين الظاهري ، يا[الكنائس]اليكم يارواد بل دعين أوجه كالمي 
تستحق أن نضيع  قونين عندما أحتدث عن مهوم العامل ومتع الدنيا وأقول اهنا الأنتم تواف .أكثر من اجلميع [لكن]اىل كلمة 

؟ أنت اخلارجي أكثر من احلياة الداخليةما هتتمون باملظهر  ، لكن هل توافقونين لوقلت لكم أنكم كثريًاحياتنا يف سبيلها
أنت  ، لكن هل تعلم أن عبادتك جيب أن تقترن بأن جتلسكل فرائضها، وهذا مجيل ، ومتارس[كنيستك]تؤمن بعقائد 

 ؟عند قدمي الرب يسوع شخصًا

أن  .ننا أمنا هو باطل، فكل تدّيعند قدميه لتقبل التعليم من فمه ، ونفوسنا جالسة خبشوعأن مل تكن قلوبنا ملتصقة بالرب
وأنا امتىن أن يضع كل مسيحي  !رب، بل هو خضوع لتقاليد اجملتمعلل التدين الذي يكتفي باملظهر اخلارجي ليس خضوعًا
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؟ هل أنا أقرأ الكتاب املقدس لكي شخص املسيح وأقبله كمعلمي األوحدؤمن بهل أنا حقيقة أ] :هذا السؤال نصب عينيه
 .[؟وال أقبله قبوال أعمى من اآلخرين ،أعرف احلق من االله نفسه

كل أمياننا حبسب ما يعلنه ، ولنكن على أستعداد أن نشمنه بروح مشتاقة ونفس جائعةتعلم ينبغي أن نذهب للرب يسوع لن
 [ربوين]أن معلمنا الوحيد هو شخص الرب يسوع الذي دعته مرمي  .حياتنا حتت سلطان أوامره ونواهيه، ولنضع هو لنا

 .[ريب واهلي]وناداه توما 

 
  

ت تثق يف الدم ! أنعند قدمي ربنا لوسأن ننسى اجل فنحن معرضون دائمًا :كلمة يل معكم ،وأنتم أيها املؤمنون احلقيقيون
تكون  ، هذا مجيل. وانت تشتاق أنه صدى حمبوب يف مسامعكوأسم الرب يسوع ل .، هذا حسنالكرمي ألجل خالصك

، انت تؤمن بتعاليمه، وك!! لقد كانت حتب الرب جدًاا أيضا.. وهكذا كانت مرث ، هذا رائعكل حياتك حبسب مشيئة االله
يكن  غم هذا مل. لكنها رحيب مرمي ومرثا ولعازر يسوع كان، اذ يقول الكتاب أن الرب ضمن النفوس املخلصة وكانت من

وينبغي أن ختتاره أنت لنصيب الوافر من االحتياج األوحد، وهو اجللوس عند قدميه، واألمر الذي أختارته مرمي، هلا ا
 .أيضا

هبموم  لقد كنت ممتلئًا .لصيقة بسيدكل، فلم تكن لك الفرصة الكافية لتستمتع بالشركة اهذا األسبوع لقد كنت مشغوال 
ىت اخلدمة وح .يه يف تدبري أمورك، ومل تساله رأمل تأت لتخربه هبمومك .مد لاللهمن روح التسبيح واحل ، فارغًاهذا العامل

 أصر  يف أذنيك . أن كان األمر هكذا فدعينفقدت مثارهاف ،ح الصالة والتضرعرو ، وبدونأصبحت تؤديها بروتينية
بالنسبة ] :وقل لنفسك –حىت وان كان خدمة  –وأسالك أن تقف برهة اآلن وتكف عن كل عمل تقوم به  ،[لكن]بكلمة 

مهل وأنشغايل خبدمة اآلخرين ال جيب أن جيعلين أ ،، واالحتياج األوحد هو أن أبقى بقرب ريب، كخادم ليسوع املسيحيل
 َجَعُلوِني. َعَليَّ َغِضُبوا ُأمِّي َبُنو. َلوََّحْتِني َقْد الشَّْمَس أَلنَّ َسْوَداَء، ِلَكْوِني ِإَليَّ َتْنُظْرَن اَل]صح يف القول  حيايت الروحية واال 

  .(6:  1)نش  [.َأْنُطْرُه َفَلْم َكْرِمي َأمَّا. اْلُكُروِم َناُطوَرَة

عند قدمي الرب يسوع، ونتعلم األمر الوحيد الذي حنتاجه هو أن جنلس  .كما هو لبقية الناس، هذا االحتياج هو للقدسني
 .ة واحلزنئعنه ليس سوى الضعف واملرض واخلطي وبعيدًا .منه

نا الرب نعمة حىت نعيد تقييم ، فليعطفائدة عظمى وقيمة قصوى لنا مجيعًاهلا  [لكن]أن كلمة االستدراك  ها أنت ترى اذًا 
  .امواقفن

 

، حتياج اليهحنن يف أ واحدًا ل لنا أن هناك شيئًانا السابقة تقواملوجودة يف آيات [احلاجة]أن كلمة  .[حلاجة اىل واحدلكن ا] 
ينبغي  ، شيئًابل أنه الضرورة األوىل يف حياتنا، لكنه من الضروريات ال نستطيع أن حنيا بدونه. أنه ليس من الكماليات شيئًا
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مبعىن أن االنسان  ،[أمام االحتياج ال يوجد قانون] :هناك مثل يقول .أن نضحي بكل األشياء األخرى لكي حنصل عليه
قت الشرطة القبض على لص ولو ال .يتخطى كل احملاذير ويتسلق كل القوانني يف سبيل احلصول على أحتياجاته الضرورية

 دفعته أن ميد ، وأن حاجته املاسة اىل الطعام هي اليتلى وشك املوت جوعاع، مث أكتشفت فيما بعد أنه كان وهو يسرق
الضروري قد يربر االسلوب  . فأذا كان االحتياجيده اىل مال غريه، فهذا خيفف احلكم عليه، ويلتمس له بعض العذر

! ال شك أن هذا جيعلنا اًلوسه مشروعًا ، فكم باألوىل عندما يكون أسلوب احلصول على أحتياجنا أمرًااخلاطئ أحيانًا
أرواحنا  ، وآيتنا تقول أن أحتياجدفعنا الختراق كل السدود واحلدودأحتياج أجسادنا للقمة اخلبز ي .نسرع للحصول عليه

 .هو اجللوس عند قدمي الرب يسوع
  
عن  بعها وأذهب بعيدًاكي أت من األصوات املغرية تناديين! لكن ما أن أبدأ يف اجللوس عند قدمي الرب حىت أمسع عددًا 

أنا ال أستطيع أن أعريك ] :، لكين أجيبهالق خادع للسري وراءهاين بصوت متّمفها هي شهوات العامل وملذاته تدعو سيدي
  .[، صوت الرب يسوعيقي يدفعين لكي أصغي اىل صوت آخر، ألن أحتياجي احلقالتفاتًا

لكن  .لم احلديث يطلبان مين أن أنصاع اليهما وأترك مكان راحيتء الفلسفة والع\وما أن خيفت هذا النداء حىت أمسع ند
جيعلين أنصاع لصوت احلكمة االهلية وأسعى لتسديد هذا وهذا ، بأحتياجها للدلوس عند قدمي سيدهاروحي تشعر 

امللذات  بههل تريد أن تش .، ولكننا حنب احلكمة السماوية أكثرين أننا ال حنب احلكمة االنسانيةهذا ال يع .حتياجاال
يف صحراء  لكن أن كنت جائعًا .؟ ليكنةيسالفلسفة والعلم كاجلواهر النفوهل ترغب أن تصور  .اق؟ حسنًابالذهب الرب

هر النفسية أن مل جتد اذ ما قيمة أكوام الذهب وكنوز الفضة واجلوا .قاحلة فأحتياجك هو اىل اخلبز وليس ألي شيء آخر
، والبد أن يبتلع أي نداء آخر، وينبغي أن يعلو نداء احلاجة على هو اىل شيء واحدأحتياج أرواحنا  أن ؟لتأكل خبزًا

! من املمكن أن نفقد كل شيء آخر يف صا هرون كل العصى األخرىاالحتياج احلقيقي كل األمور األخرى كما أبتلعت ع
األمر الضروري عن األمور االقل  فال بد أنك ستفضل أن كنت حكيمًا .احلصول على هذا االحتياج الواحد احلياة يف سبيل

 .ضرورة
 ها حشائش طويلة جدًا، اليت تنبت فيهلنداملنتشرة يف بالد اأن هذا العامل الذي حنيا فيه يشبه اىل حد بعيد تلك املستنقعات 

يرفع  ، ألنه كلما حاول أنملستنقعات يعترب يف عداد األمواتا هذه، حىت أن االنسان الذي يسقط يف أحدى ولزجة للغاية
. داة منهاعن احلشائش اليت سرعان ما تلتف حوله وتقيده بقيود لزجة ال ميكن الن ، هذا فضاًلأكثرغاصت األخرى  قدمًا
أن نتحرر من شباكه ، أنه فخ كبري. لذلك فنحن يف حاجة اىل نعمة كبرية من االله حىت نستطيع هكذا العامل الذي حنيا فيهو

 .ا لكي جنلس عند قدميهع اىل سيدنومغرياته ومهومه وهنر
 بيوت .واحملالت التدارية تسعى جلذب أهتمامك ، ووسائل االعالم تسعى الضاعة وقتك،املال يسعى الجتذابك بعيدًا

أن البد  .وأمتتع حبيايت أنا البد أن أعيش،] :ت قد تقولوأن .. واملالعب تناديك!! والسينما تدعوك، ،األزياء تغريك
 هذهف ،لكين أنبهك وأحذرك .وهلذا فأنت تعطي قلبك للعامل ومغرياته .[هذه املصادر أحصل على بعض املتعة من كل

، ألنه املغريات ليست سوى فخا  خادعة، الجيب أن تنخدع هبا، وال داعي ألن ختسر نفسك الثمينة يف مستنقع هذا العامل
 .[46:16مت ] َنْفِسِه؟ َعْن ِفَداًء اإِلْنَساُن ُيْعِطي َماَذا َأْو َنْفَسُه؟ َخِسَرَو ُكلَُّه اْلَعاَلَم َربَح َلْو اإِلْنَساُن َيْنَتِفُع َماَذا أَلنَُّه]
 

لنفترض أن سفينة مبحرة أخذت يف الغرق، وكان على متنها مسافر حيمل جواهره وكنوزه الذهبية يف حقيبة ضخمة 
شك أنه سيخلع معطفه النفيس ويلقيه ، ترى ماذا يفعل لكي يندو بنفسه؟ ال نفيسًا ميسكها بيده، وكان يرتدي معطفا

األثقال. أن حياته  هذه، ألنه ال يستطيع أن يسبح وهو حيمل ته اليت حتتوي على كل كنوزه سيضعها جانبًا، وحقيببعيدًا
! يف سبيل الشيء الوحيد آه ياأخي .واذا كان يريد أن ينقذ حياته فكل شيء آخر يهون .الكنوز جمتمعة هذهأغلى من كل 

 .ونفيسًا أن تتخلى عن كل شيء آخر يعوقك، مهما كان مغريًا تاج اليه ينبغيالذي حت
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 ِبالصَّْبِر َوْلُنَحاِضْر ِبُسُهوَلٍة، ِبَنا اْلُمِحيَطَة َواْلَخِطيََّة ِثْقل، ُكلَّ ِلَنْطَرْح] ،أن تطرح كل ثقل واخلطية احمليطة بك بسهولة ينبغي
  .النصيب الصاحل الذي ال يزنع منك حىت حتصل على أغلى وأعظم نصيب، ،[َأَماَمَنا اْلَمْوُضوِع اْلِدَهاِد ِفي
لكي يبعدك عن حمضر الرب، لكنه أحيانا يلدأ اىل هو األسلوب الوحيد الذي يستخدمه أبليس  لكن أسلوب االغراء ليس 

ويصرف أهتمامك اىل نظرك عن أحتياجك احلقيقي، أغراقك يف عدد من املشاكل الالهوتية واألسئلة العقائدية حىت حيول 
!! ناس لديهم ميل غريب جتاه املشاكلوهو يستغل يف ذلك أن بعض ال .لن تشبع جوع نفسك الداخلي مسائل أقل أمهية
أن يكونوا متحيزين! دائما عندهم تساؤالت وشكوك وقلق!! وحيولون جمرى أي حديث اىل مناقشات غبية ال  يريدون دائمًا
الرسائل اليت أتلقاها واملقابالت اليت أحضرها واليت يطلب فيها مين أن أشرح موضوع  فأنا أتعدب من كمطائل وراءها. 

، [ماهي التفاصيل الدقيقة للمديء الثاين للمسيح] ،[ر أم خمريسّيهل االنسان ُم] ،[االختيار]، أو [القضاء والقدر]
هوتية املعقدة قبل أن يقبلوا رسالة الالاملسائل  هذهكل  والناس يريدون أن يفهموا أواًل [ماهي أبعاد معركة هرجمدون!!]و

 .مل حيصل بعد على احلياة األبدية االمور مع شخص هذه ع مغلوط، وال داعي أطالقا أن تتحدث يفاالجنيل! لكن هذا وض
 

أنه بكل صراحة ووضوح أن تسلم قلبك ليسوع املسيح  أخي احلبيب، وهو ليس مبشكلة، أنت حتتاج اىل شيء واحد يا
أن العقائد اخلاصة باالختيار واجمليء الثاين وما على شاكلتها  .وختضع له جالسا عند قدميه. هذا هو األحتياج ه،قدسلكي ي

أن االحتياج االول للنفس البشرية هو قبول الرب  .كلها أمور هامة، ولكنها ليست األكثر أمهية، والهي األحتياج األول
 .تهيسوع يف احلياة، وتكريس النفس له للدلوس عند قدميه للتعلم وتنفيذ مشيئ

 
املقدس، وهو فصل مثني للغاية من كلمة االله، لكن حقيقي أن األصحاح التاسع من رسالة رومية موجود يف الكتاب 

يف محل االله  ا حتتاج أن تقرأ أوال األصحاح الثالث من أجنيل يوحنا، وعندما جتد راحتهاالنفس املثقلة بآثامها وخطاياه
أما أن مل تكن قد وجدت غفران خطاياك بعد  .املذبوح الذي رفع خطية العامل ميكنها عندئذ أن تفهم ماورد يف رسالة رومية

اليت تتعلق بأمر خالص نفسك، وعندما حتصل على فمن األفضل أن تترك رسالة رومية وشأهنا!! أحبث أوال عن احلقائق 
اخلالص املنشود، وتغتسل بالدم الثمني، عندئذ تستطيع، عند قدمي الرب يسوع، أن تتعلم كل ما تنشده من تعاليم 

  .عميقة وحقائق مثينية
هناك الكثري من االختبارات الروحية  .دعين أقول أيضا: التنظر أي أختبار روحي معني قبل أن تذهب اىل شخص الرب

فعندما أقرأ عن أختبار أولئك  .بعد هذا االحتياج األوحد العظيمة واملرغوبة، لكنها ينبغي أن تتقهقر لتأخذ مكانا ثانويًا
الذين كشف هلم االله عن مقدار ضعفهم فأنسحقوا أمام الرب يف أتضاع عميق وتوبة أكيدة، أشتاق أن أحصل على أختبار 

أو عندما أقرأ عن أختبارات القديسني وضعفي، لكي أكون منكسرا منسحقا. ريد أن أشعر مبدى عمق خطييت أ اثل،مم
ين عاشوا حياة املالئكة وهم على األرض، وأستطاعوا وهم مازالوا يف وادي الدموع هذا أن يسريوا يف شوارع السماء ذال

وتلك، اذا كانت نفسي  لكن، رغم هذهاىل مستواهم العايل هذا.  العميقة مع املسيح، أمتىن أن أرقى الذهبية بشركتهم
البد أن آيت أوال اىل املخلص باالميان  .مازالت متعبة خبطاياها، فاألحتياج األوحد بالنسبة يل هو أن أغتسل بدم الفادي

اجللوس عند قدمي الرب  تأيت عندما أتعود علىية االختبارات اجلميلة األخرى فس، أما بق[االحتياج]هذا هو  .والتوبة
 ع.يسو

لكن  .وستحصل عليها بكل تأكيد كل الربكات واألختبارات الروحية، راجللوس عند قدمي الرب يسوع هو مصد
وتستطيع أن تذهب اىل هناك كما أنت، بدون أن يكون لك االختبار العميق أو  .تذهب اىل هناكاملطلوب منك أوال هو أن 

ىل الرب كما أنت، بكل جناستك وشرك، بكل خوفك وشكك، بكل ضياعك وفشلك، وألق أذهب ا .املشاعر امللتهبة
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للحصول على بقية االختبارات  أن فعلت هذا فستكون مؤهاًل .منه اخلالص والشفاء لنفسك اجلرحية بنفسك عليه، طالبًا
، عندئذ ستكتسب ب أواًلدع القلب يقترب اىل الربعد اآلخر.  الروحية العميقة، وسيقودك فيها الروح القدس واحدًا

 .نفوسنا كل شيء مجيل وعظيم
  

 
  

ملاذا هو  :لكن دعونا نسأل اآلن .، فاالحتياج له األولوية دائمًاثانويًا قلنا أنه أحتياج، وكل شيء آخر ينبغي أن يأخذ مركزًا
فأن مل  .تضعوالرب لن يغفر لشخص غري منكسر وغري ُم .ياج ألننا حنتاج اىل غفران خطاياناأحتياج؟ ولالجابة نقول أنه أحت
لنا فكيف حنصل على خالصه؟ أن مل يكن هناك توبة واميان وخضوع يف حياتنا فسوف تظل  ننكسر عند قدميه ونقبله سيدًا

 .خطايانا فوق رؤوسنا حىت تنحدر بنا اىل قاع اجلحيم
  

الرب  ، ولن يستطيع أحد أن يهبنا هذا االنتصار اال يمة املوجودة بني جنباتنااج اىل االنتصار على طبيعتنا األثكذلك حنن حنت
الذي أستطاع أن  الرب يسوع، نسل املراة، هو الوحيد .يسوع الذي أتى لكي ينقض أعمال ابليس وحيررنا من نري اخلطية

القوة  ذهب يسوع وعند قدمي الرب يسوع فقط، ميكننا التمتع هبولذلك فعند قدمي الر .أي أبليس –يسحق رأس احلية 
 .السرمدية اليت تعمل يف حياتنا للتقديس والتطهري والغلبة

 
وعند قدمي الرب يسوع يزول غباؤنا البشري املوروث، ونستقبل منه احلكمة االهلية احلقيقية،  .حنن حنتاج اىل النور وايضًا

 ِحْصُن الرَّبُّ َأَخاُف؟ ِممَّْن َوَخاَلِصي، ُنوِري َالرَّبُّ] أن االله هو نورنا وخالصنا .حلياتنا لسبيلنا ونرباسًا فتكون نورًا
أن يكون لنا نور. االنسان أعمى بطبيعته، واليستطيع أن يدخل السماء قبل أن ينبغي  (.1:47)مز [ َأْرَتِعُب؟ ِممَّْن َحَياِتي،

 ُهَو َأَنا» :أنه هو الذي قال .املعدزة يف حياتنا، اذا جلسنا عند قدميه هذهن يفعل والرب يسوع وحده يستطيع أ .تنفتح عيناه
ظ، البد أن تأيت اليه اذا وتسلم له نفسك بال حتف  .«اْلَحَياِة ُنوُر َلُه َيُكوُن َبْل الظُّْلَمِة ِفي َيْمِشي َفاَل َيْتَبْعِني َمْن. اْلَعاَلِم ُنوُر
 .ت يف الظالم اىل األبدبقي واال  له، فيه وخاضعًا واثقًا
 

األرض هي مكان سكىن  هذه .لكي نستطيع أن حنيا يف السماء ينبغي أن تكون لنا طبيعة مساوية مشاهبة لطبيعة املسيح نفسه
أما السماء اجلديدة واألرض اجلديدة فهي الولئك الذين حيملون صورة آدم الثاين، الذي  .الذين حيملون طبيعة آدم االول

فأن أرادت النفس أن تدخل اىل السماء اجلديدة يلزمها احلصول على الطبيعة اجلديدة وصورة الرب  .من السماءهو الرب 
 والنظر املستمر اليه، اذ باجللوس عند قدميه، .يسوع نفسه، وهذا حيدث بالتدديد ومداومة اجللوس عند قدمي الرب

أما أن رفضنا أن خنضع له ومل  .بقوة الروح القدس ىل جمد،من جمد ا والتفرس الدائم فيه، نتغري اىل تلك الصورة عينها،
ولن نستطيع أن ندخل اىل حيث اجملد  ولن نصبح على صورته، ، فلن تكون لنا احلياة،ومعلمًا وسيدًا نتخذه خملصًا
 .هلؤالء الذين على صورة الرب يسوع الن أبواب السماء اللؤلؤية التفتح اال  والكرامة،

 
ه أحتياج ملح الننا بدونه لن حنصل على الغفران واالنتصار والنور والطبيعة اجلديدة، وبدونه فاجللوس عند قدمي اذًا

ستنتهي حياتنا بفشل ذريع. قد نندح يف تكوين ثروة كبرية، لكننا سنخسر نفوسنا الغالية. قد نكسب أحترام الناس 
بال نفع لالله  ا وأهلنا، لكننا سنمسى، ولكننا سنخسر رضى االله وجمده. قد نسدى خدمات عظيمة لبالدنوتقديرهم

وشعبه. ألننا النستطيع أن خندم االله خدمة مرضية بدون أن جنلس عند قدمي الرب يسوع، ألن من ال يكرم االبن ال 
  يكرم اآلب الذي أرسله.
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ياهتم جمرد تعب وأنني احلياة ستصبح بال قيمة وال معىن بالنسبة ألولئك الذين مل خيضعوا للرب يسوع، ستكون ح هذهأن 

أرض  م والبكاء وصرير األسنان،يف أرض الند وعذابًا وجهاد متواصل بال هدف، وحياهتم األبدية ستكون مملوءة ظالمًا
ويل لتلك النفس البعيدة عن املسيح  ويل، ويل، ويل، .حيث ال يشرق هناك جنم وال تسطع مشسس األبدي اليأ

ويل أبدي للنفس اليت مل جتلس عند قدمي الرب  ويل، ويل، ويل،  رجاء!!واالله، اليت تعرب حبر املوت بدون أمل وال
 االله اليريد لك هذا املصري، اذًا وحتترق يف هليب غيظه يوم سخطه!!!يسوع، ستنسحق حتت قدميه يف يوم غضبه 
 .فحاجتك هي اجللوس عند قدمي الرب يسوع

 
 

للبعض دون اآلخر،  فهو ليس أحتياجًا .أنه أحتياج جلميعنا دون أستثناء :النقطة هذهودعوين أقول كلمة أخرية قبل أن نترك 
اجلميع يف حاجة ألن جيلسوا عند قدمي الرب  .. الغين والفقري املثقف والعامي، احلكيم واجلاهل، :لكنه أحتياج للكل
 .يسوع ويتعلموا منه

لكن  .قياس آخرياس معني، وال تصري ضرورية اذا قسناها مبقهناك أمور يف احلياة نقول عنها أهنا ضرورية اذا قسناها مب
اجللوس عند قدمي الرب يسوع هو أحتياج ضروري بكافة املقاييس، بقياس الزمان احلاضر حنن حنتاج اليه لنتمتع بالسالم 

 .والراحة وسط حبر احلياة املضطرب، وبقياس األبدية حنن حنتاج اليه لنحظى باحلياة األبدية السعيدة

هناك أمور تراها ضرورية يف مرحلة الشباب وال تراها هكذا يف الشيخوخة، وأشياء أخرى جتدها مهمة للغاية يف رجولتك 
 حتتاجه يف الطفولة والكهولة، يف زمن الوجوه املوردة والسواعد واحدًا لكن هناك شيئًا .مل تكن تعريها أهتماما يف صباك

أحتياج يف كل  أنه أحتياج دائم، أحتياج مطلق، .النضارة والقوة املرض حني تذهبكما يف زمن مالزمة فراش  املفتولة
 .أن احلاجة اىل واحد حقا .مكان وكل زمان

 

! فتعدد األهداف وأنقسام الغايات يضعف العزمية ويفت يف هذه [واحد]كم هي مهمة كلمة  .[لكن احلاجة اىل واحد]
وأقدامنا ال تستطيع أن تسري يف طريقني خمتلفني يف  يسعى وراء هدفني يف نفس الوقت،فاالنسان ال يستطيع أن  .العضد

كم  .أن ينبوع حياتنا اليستطيع أن ميال سوى هنر واحد، وكل طاقاتتنا التستطيع سوى أن تدير عدلة واحدة .نفس الساعة
وكم هو مؤسف أن جيرب االنسان  هو مؤسف أن يشتت االنسان جمهوده يف كل شيء حوله وال يظفر بشيء يف النهاية!

حىت هنايته! آه أيتها النفس!! كم هو مريح لك أن تعلمي أنه  واحدًا السري يف كل الطرق بعض الوقت دون أن يكمل طريقًا
نفسك يف هذا فحسب، طريق واحد وليس أكثر، فابذىل كل جمهودك، وضعى كل قلبك، واعطى كل  أحتياج واحد
 االلِه َمَلُكوَت َأوَّاًل اْطُلُبوا لِكِن] :يف مركز قتال، كما قال الرب له اجملد يف احلياة ضعيهشيء آخر  وأي .الطريق الواحد

 .(33:6)مت  [.َلُكْم ُتَزاُد ُكلَُّها َوهِذِه َوِبرَُّه،
  
ب يسوع شيء واحد أنت حتتاجه، وهذا الشيء أمر بديهي ألننا ال نستطيع أن نتبع هدفني يف نفس الوقت، فلو كان الر 

 اْلَواِحَد ُيْبِغَض َأْن ِإمَّا أَلنَُّه َسيَِّدْيِن، َيْخِدَم َأْن َأَحٌد َيْقِدُر اَل] :هو يقل أمل .نتبعه أن أستطعنا ما أغراض، عدة من غرضًا
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 صعبًا فهو ليس أمرًا (.42:6)مت  [.َواْلَماَل االلَه َتْخِدُموا َأْن َتْقِدُروَن اَل. اآلَخَر َوَيْحَتِقَر اْلَواِحَد ُياَلِزَم َأْو اآلَخَر، َوُيِحبَّ
لكنه أمر مستحيل. أن الرب يسوع ال بد أن يستأثر بكل القلب البشري، وهو ال يقبل بأقل من الكل، ال  أن ختدم سيدين،

ال  .أن يسود علينا كلنالقد أفتدانا كلنا والبد  .أن ميتلكنا جبملتناميكن أن يكتفي جبزء من احلياة، لقد أشترانا جبملتنا وال بد 
من حيب أي شيء آخر يف احلياة مثلما حيب  .على االطالق ال يكون شيئًاو الرب يسوع كل شيء يف حياتنا، أ بد أن يكون

الرب يسوع، فهو يف الواقع ال حيب الرب يسوع!! ومن يضع ثقته يف أي شيء آخر حتت السماء اىل جانب الرب يسوع، 
ينبغي أن يكون الرب يسوع وحده هو احملرك  .لرب يسوع!! ال بد أن ميلك الرب يسوع وحدهفهو يف الواقع ال يثق يف ا

من حسن احلظ أن احلاجة هي اىل واحد، ألننا ال ميكن أن نسعى وراء أكثر من  فال!! أنه القائد ألرواحنا، واال حلياتنا و
 .شيء واحد يف نفس الوقت

يف غاية البساطة والسهولة. أنت أيها الطفل الصغري ال  الواحد الذي حنتاجه أمرًا وهي رمحة جزيلة من االله أن يكون الشيء
وأنت أيها االنسان البسيط ال ميكنك  يع أن جتلس عند قدمي الرب يسوع!!، لكنك بال شك تستطتستطيع أن تتسلق جباًل

 أَلنَّ َتْمَنُعوُهْم، َواَل ِإَليَّ َيْأُتوَن أَلْواَلَدا َدُعوا» :أن تفهم العقائد الالهوتية العويصة، لكن ميكنك أن حتب ذاك الذي قال
وافرا من التعليم، لو كانت احلاجة هي  وأنت أيها االنسان الذي مل ينل قسطًا (.16:18)لوقا [االله. َمَلُكوَت هُؤاَلِء ِلِمْثِل

سن احلظ أن احلاجة هي اىل اىل شيء ميت بصلة للعلوم والرياضيات واألحباث املختلفة لكنت يف حالة مؤسفة، لكن حل
تتعلم، أن تأيت وجتلس بروح الطفل الصغري عند أقدام  فليس املطلوب منك أن تعلم لكن أن شيء سهل تستطيع أن تعمله،

 .صاحب احلكمة األبدية، شخص الرب يسوع املسيح

لكن الواقع أن طريق اخلالص  مرثا،ما لكي خيلص، ينبغي أن يبذل ويتعب مثل  االنسان يعتقد أنه ينبغي أن يفعل شيئًا
وتستريح على عمله الكفاري ألجل  لتدلس عند قدمي الرب، وتأيت وأعمالك، هي أن تكف عن الثقة بنفسك الوحيد

منك أمر سهل، الشيء املطلوب  .خالصك، وتثق يف رداء بره الذي يكسو كل مؤمن، وتكتفي بقدرة دمه املطهرة لكل أمث
بالنسبة للمساكني  .يرفض أن يتضع ليقبل اهلدية اجملانية، ويرفض أن ينكسر ليطلب الرمحة اذا كان لك قلب متكرب اال 

 .بالروح هو أمر يف غاية البساطة، لكن بالنسبة للمتكربين هو أمر يف غاية الصعوبة

وال ميكن أن أطلب اال أن يعطيين!  وال ميكن أن آخذ سوى ما يريد هوأنا ال ميكن أن أكون سوى ما يريدين هو أن أكونه! 
ها أنا أجلس  ما أعده هو يل! اىل شئ اال  ما وعدين هو به! وال ميكن أن أؤمن اال مبا فعله هو ألجلي! وال ميكن أن أشتاق

ن! ء ومآلميذ الصغري! أنا أنا فارغ وهو ملياملعلم وأنا التل هو السيد وأنا اخلادم املطيع. هو .وارتياح قدميه يف تواضع عند
لنبات اليابس وهو قطرات الندى املنعشة! أنا قطرة املطر وهو الشمس اليت جتعلين أتألأل باأللوان الزاهية! وعندما تنتهي أنا ا

 قى جبانبه طوال األبدية! أنه الكل يف الكل يل!حيايت هنا سأصعد اليه، وهناك أب

أن هذا الشىء الواحد يشمل يف طياته أشياء  فقط، اال  ء واحدىل أنه رغم أن االحتياج هو اىل شيلكن دعونا نلفت االنتباه ا
 ،أنه يعين السالم ،أنه يعين كل شىء .كال دمي الرب يسوع أمر تافه بال معىن،ال تتخيل أن اجللوس عند ق .أخرى كثرية

من الذين يتعلمون ألن هؤالء  .أنه يعين القداسة .ؤالء الذين خضعوا للرب يسوع قد نالوا السالم القليب بقوة دمه الثمنيفه
كل ما هو حق وكل ما هو جليل وكل ما هو عادل وكل بل هم يتعلمون منه  ،اخلطية وال يقبلوهنا الرب يسوع ال يعرفون
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عين القوة، ألن الذين جيلسون عند قدمي الرب يسوع وهو أيضا ي .ما هو طاهر وكل ما هو مسر وكل ما صيته حسن
كل من يتعلم من املعلم  ألن ،وهو يعين احلكمة .ألن فرح الرب هو قوهتم حية،ويتغذون من يديه يتمتعون بالقوة الرو

يعين احملبة ألن حمبة الرب تنتقل منه اىل من جيلس معه، وبعد  وهو أيضًا .األعظم يفطن أكثر من الشيو  ألنه حيفظ وصاياه
 .مثل قلبه مملوءة حبًاطول عشرة تصري قلوبنا 

من عدة  واحدًا ، فهل نكون قد ذكرنا شيئًا[الوالء للوطن] اجليش شئ واحد، أال وهو اذا قلنا أن املطلوب من اجلندي يف
عندما يكون للدندي والء بل نكون قد ذكرنا كل شئ، ألن الوالء للوطن يشمل يف طياته كل شئ آخر. ف أشياء؟ كال،

يف  باساًل يضا أنه سيكون شداعًاوهو يعين أ ة حىت لو خسر حياته يف سبيل ذلك، أنه سيطيع األوامر بدقفهذا يعينلوطنه 
 بدون تقاعس أو كلل. ،أرض املعركة، لن يتراجع أو يتقهقر، وأنه سيؤدي كل املطلوب منه على أكمل وجه

، فاحلب سيضع صغريًا فنحن هبذا ال نطلب شيئًا ،[احلب]الواحد الذي حنتاجه يف األسرة السعيدة هو  ولو قلنا أن الشيء
بأختصار، دع احلب  .ةوالتفاين يف اخلدم يف األبناء، نه الصحيح، واحلب سيخلق الطاعةمن الزوج والزوجة يف مكا كاًل

   .آخر سيكون يف مكانه الصحيح يءحيتل مكانه يف نفوس أفراد األسرة، عندئذ كل ش

 سيحي هو اجللوس عند قدمي الرب يسوع، فنحن هبذا ال نقدمالواحد املطلوب من املؤمن ال وهكذا عندما نقول أن الشيء
 ، الن اجللوس عند قدمي الرب يسوع يشمل ويضمن كل الربكات االخرى.ناقصًا حقًا

 

أنك تشبهني مرثا اىل حد بعيد، هتتمني بأمور كثرية وترتبكني يف خدمات عديدة،  .دعيين أوجه لك كلمة، ياكنيسة املسيح
، اذا جلست عند مثرًا وأغزر وأعظم قوة، تكونني أكثر حكمة،ثقي أنك س .بينما احلاجة هي اىل اجللوس عند قدمي الرب

 .قدمي الرب يسوع مثل مرمي

هنضة يرسلها االله لنا من فوق. حنتاج اىل طوفان غامر من القوة الروحية اليت حتمل  ،حنن اليوم حنتاج اىل هنضة! نعم
أحبائي، عندما  سوف حنصل عليها، يا على النهضة؟ لكن كيف حنصل دفعا اىل حقول العمل واالمثار، كنائسنا وتدفعها

 .ع سيدنا. عندما يعتاد املؤمنون على اجللوس عند قدمي الرب يسوع سترى يف حياهتم قوة جديدةندخل يف شركة أعمق م
 .القوة من حياهتم اىل احمليطني هبم، فتتحطم قلوب اخلطاة، وترجع النفس اىل االله هذهوبدون شك سترى 

والتحزب  ،ينبغي أن نزيل احلواجز وننقض اجلدران الفاصلةيقال أننا ىل الوحدة بني الكنائس املختلفة، اليوم ا دعوة هناك
باجللوس عند وحدة؟ ال هذهالدعوة يف حملها الصحيح، لكن هل تعلم كيفية حتقيق  هذهو .أن خيتفيينبغي  واالنشقاق

نازل أنا عن جزء من احلق الذي اؤمن به، وتتنازل أنت عن جزء من قدمي الرب يسوع فقط. ال تظن انه من املمكن ان ات
فهذا يعد خيانة عظمى للسيد، فنحن  من التفاهم بيننا! كال وألف كال، احلق الذي تؤمن به لكي تؤمن به لكي خنلق جوًا

رف س ملكنا لكي نتصحلق ليأن هذا ا ليس لنا السلطان أن خنفي أو نغري أية ذرة من احلق األهلي حتت دعوى االحتاد واحملبة!
أنه حق االله، وقد أستودعه أيانا، وهذا يدفعنا أن نكون أمناء فيه اىل أقصى بل حنن وكالء عليه فحسب.  فيه كما نشاء،

كيف يأيت االحتاد؟ يأيت  اذًا .مىت كانت هذه العقيدة صحيحة كتابيًا -أية كنيسة أن تتنازل عن عقيدهتا  فليس من حقدرجة. 
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 خيلق جوًا رب يسوع الميكن أن يعلم تعليمًاالف وجتلس عند قدميه، وتتعلم منه. الكنائس اىل الرب يسوع، كلعندما تعود 
فلو أقلعنا عن كل تعليم  .مناقضًا ما ويعلم اآلخر تعليمًا منا تعليمًا ميكن أن يعلم واحدًا وال من الشقاق واالنقسام بيننا.

ن رب واحد، أميا]وقاعدة يف الفكر والراي.  ن نكون عندئذ واحدًاوضعه البشر، ومتسكنا فقط مبا هو من االله فال بد أ
ق مرة أخرى على كنائس القرن العشرين. أجلسي عند قدمي الرب يسوع ياكنسية ستعود تنطب [معمودية واحدة واحد،
 وعندئذ تتمعني بالوحدة احلقيقية. االله،

كل يريد أن يثبت أن عقيدته قادرة على الدية، والعقائ اليوم تصرف جل وقتها يف املناقشات واجملادالت [كنائس]أن 
ما أن  ثمني يف مناقشات ال طائل من ورائها،السخف والغباء أن نضيع وقتنا ال أليس من الصمود أمام العقائد املخالفة.

 ئًاينبغي أن نفعل شي أفضل؟ أال هو واحدة حىت تبدأ أخرى، فاألسئلة لن تنتهي والشكوك لن تفرغ. أليس عندنا ما تنتهي
لكل جمادلة وهناية  ًاألجل النفوس؟ أال جيدر بنا أن نطلب جمد األله؟ دعونا نعود اىل أقدام املسيح. هناك سيضع األله حد

واذا كرزنا باالجنيل بأسلوب أبسط وأوضح، يف قوة  طول،وأنتظرنا أرشاده أ واذا وثقنا يف الرب أكثر، لكل أختالف.
 الروح القدس، لتمتعنا بالوحدة احلقيقية.

لكن اذا مل جنلس عند قدمي الرب يسوع  أننا كثريا ما جنلس لنحدد أهدافنا، ونضع خططنا، ونقترح أساليبنا يف عمل األله،
ملن يسري يف طريقه هو.  اال  األله لن يعطي النداح .لكن بأسلوب األله فلن نندز شيئا!! حنن لن خنلص الناس بأساليبنا،

اذهبوا اىل العامل أمجع واكرزوا باالجنيل للخليقة ]، [اذهبوا وتلمذوا مجيع االمم] :واذ جنلس عند قدميه نسمعه يقول لنا
، أن نكرز باالجنيل يف بساطته ووضوحه [الكنسية]يف الييت والعمل و ز للعامل أمجع،أن نكر هذا هو أسلوب األله. .[كلها
عندياتنا. أن فعلنا هذا فال بد أن يفرح الرب بدون أن نضيف اليه من  هو أن نكرز باالجنيل كما لغة اليت يفهمها الناس.لوبا

وهو أن  هو املطلوب، شئ واحدًا كنا مؤمنني أو خطاة،، أحبائي، سواء بالنسبة لنا مجيعًا بنا ويكلل مسعانا بالنداح.
 .جنلس عند قدمي الرب يسوع دائمًا

 

زمن اجلملة يف اللغة االجنليزية هو ] [آلنا]، أال وهو [توقيتًا] ًاواخري اجلملة تعين رابعًا هذه .[لكن احلاجة اىل واحد]
كال، لكن احلاجة اىل واحد . [يوما ما ستكون احلاجة اىل واحد]للغد بل لليوم. مل يقل الرب  . أنه ليس أحتياجًا[املضارع

فأنت التقدر أن تضمن  مستقبل،اآلن. أيها الشاب، شئ واحد أنت حتتاجه اآلن، وأنت بعد شاب. أياك أن تؤجله لل
املستقبل. أيها املؤمن، أن أحتياجك اليوم هو أن تدخل اىل شركة أعمق مع املسيح. أياك أن تؤجله للغد، ألنك ال تستطيع 

والطريقة  فاء ال تستطيع أن تراها اآلن،اخليف  وابليس ينصب فخاخًا أن تضمن الغد. ثق أن هناك أخطار تتربص بك،
 هناك األمان والضمان. األخطار واألشراك هي أن تسرع اآلن باجللوس عند قدمي سيدك، هذهتندو من الوحيدة اليت هبا 

لقد كان هذا هو أحتياجي عندما  نعم، بل يف احلاضر كذلك. يف املاضي فحسب، مل يكن أحتياجًا احلاجة اىل واحد اآلن.
 قد كان باألمس أحتياجًاي بالدم الكرمي! للكنه ما زال هو نفس أحتياجي اآلن بعد أن غفرت خطايا كنت خاطئا أثيما،

 ، وبنفس الدرجة.وهو اليوم أحتياج ماس أيضًا ،ماسًا
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اىل مستوى فيه تستغين عن اجللوس عند قدمي الرب. مهما كانت  مهما كان مستواك الروحي أيها املؤمن فلن تصل أبدًا
جتلس عند قدمي الرب يسوع، يف  أن ومهما كان مستوى نضدك الروحي، فما زلت حتتاج اىل أختباراتك ومعلوماتك،

 لكنه أيضًا اىل فصل أعلى من الفصل الذي يعلم فيه الرب يسوع. نعم، أنه فصل األطفال، األله لن ترقى أبدًامدرسة 
 أنه أحتياج اآلن، أن جتلس عند قدميه. أنه أحتياج اليوم، الرب يسوع. ع يتعلمون من نفس املدرس،واجلمي فصل الكبار،

 
 

 

ة. أن احلياة والصحة والسالم سيكونون من نصيبك اذا أنت جلست يف خضوع ئنه أحتياجك يا من تعبت من حياة اخلطيأ
خالص اخلطاة الوحيد هو يف  أن ل احلياة.ار اليه تنأنظ وتوبة عند قدمي الرب يسوع الذي مات ألجلك على الصليب.

 يقودك اآلن اىل االميان به، واجللوس عند قدميه.الرب يسوع. ليت األله  أعتمادهم على خملص اخلطاة الوحيد،

 وهو أحتياجك أيها املؤمن. فلكي تكتسي حياتك بثمار الروح القدس ينبغيب أن تبقى جذورك راسخة عند جماري املياه.
ح من عند أقدام الرب يسوع حتت أية ال تظن أنك يف حل أن ترب الرب يسوع. على صخر الدهور، ينبغي أن تبقى راسخًا

 .ينبغي أن تبقى هناك دائمًا أو أية ضغوط.ظروف 

ميكنك ان تعود  مهما كانت سقطتك، وها أنت تزحف يف الوادي. كنت يوما يف القمة، أنه أحتياج لك أيها املرتد. يامن
مرة ثانية اىل مركزك األول اذا عدت اىل سيدك واعتذرت له وخضعت له من جديد. لقد قيل عن االنسان الذي طرد منه 

عك اذا عدت للرب. سيغفر يسوع. سيتكرر هذا م عند قدمي الرب وجالسًا وعاقاًل ئون أنه كان البسًااللد الرب يسوع
 ويعيدك اىل مقامك األول. وال تعود تربح من هناك مرة أخرى، ويطرد كل روح شرير، ويفك كل قيد، لك كل أمث،

 الربكة.هناك احلياة والفرح و فاملؤمن ينبغي أن يبقى هناك حىت آخر يوم يف حياته.

. ولن أضطرب بسبب أي شئ عند قدمي الرب يسوع بل سآيت هبا مجيعًا اخلدمة، وقاتقلق ألجل معأبالنسبة يل أنا فلن 
بل ها أنا أستودع كل حيايت بني يدي سيدي. وأنا أتضرع اليكم، يا من تعملون يف حقل اخلدمة، أال هتملوا  ،حتت الشمس
قدت قوتك يف العمل، ألنك تركت عرش سيدك. شئ واحد أنت ع الرب مهما كانت األسباب. أنت فشركتكم م
اذا عشت بقرب الرب  ماذا لو مل يكن لك اللسان الفصيح؟ وال هتتم بالباقي. ماذا لو مل يكن لك العلم الغزير؟ حتتاجه،

بتنا فيه فسنطلب ما نريد فيكون لنا. وأن ث ،وثبت كالمه فينا ذا. أن ثبتنا فيه،يسوع فستأخذ منه ما هو أفضل من كل ه
وسيعدنا يوما بعد يوم للسماء  حياة السماء على األرض، ويدوم مثرنا. وأن ثبتنا فيه فسنعيش فسنذهب ونأيت بثمر كثري،

 .آمني .االيت هي مزنلنا األبدي. شئ واحد حنن حنتاجه. ليت األله مينحه لكل واحد مّن
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