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الكنيسة  خدمة  فيها  غادرت  مرة  آخر  تذكر  هل 
أن تكون  للتغيري؟ كنت مصّمما على  وأنت متحّمس 
خمتلًفا، وقلت يف نفسك: “هذه املرّة، أان أعين ما أقوله؛ 
سأصبح الشخص الذي يريدين هللا أن أكونه!” وحبلول 
يوم الثالاثء، ينطفئ احلماس! يف املرّة األخرية اليت قرأت 
فيها كتيـًّبا مثل هذا، رّبا تكون قد قّررت قائاًل: “من 
اآلن فصاعًدا سوف...” ولكن ها أنت اليوم، ما زلت 
صاحلة،  نّية  لديك  دائًما.  حّد كبري كما كنت  وإىل 
ولكن ال يبدو أّن شيًئا هامًّا حيدث معك؛ كنت حتاول 

ابستمرار، لكّنك مل تنجح يف ذلك حًقا.

حدث بعض التغيري، وبعض النمّو، وبعض الـبـَرَكة، 
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لكن ليس من النوع الذي توّد حًقا أن تراه. هذه هي 
جتربة العديد من املؤمنني املسيحّيني. لست وحدك يف 
هذه املشكلة. لقد ختّلى البعض عن األمل يف أن يصبحوا 
خمتلفني بشكل كبري. رّبا أنت واحد منهم. رّبا تفّكر 
وتقول بينما تضع هذا الكتّيب جانًبا: “هذا كتّيب آخر 
فأان  ذلك!  تفعل  ال  العملّية”.  غري  ابلتفاهات  مليء 
أؤّكد لك أّن يف هذا الكتّيب مساعدة عملّية يف داخله. 
اقرأ، واكتشف ذلك بنفسك. فهنالك مؤمنون تقابلهم 
من وقت آلخر وقد اختلفت حياهتم. بطريقة ما، ال بّد 
أنّـهم وجدوا احلّل. أنت تستطيع ذلك أيًضا. لديك اإلله 
نفسه والكتاب املقّدس نفسه، والقّوة املتاحة هلم نفسها. 

ومع ذلك، هنالك فرق واحد بينك وبينهم.

ملاذا فشلت يف حماوالتك؟ ملاذا اندرًا ما تنجح حىت 
يف تصميمك على التغيري بطرق صغرية؟ ال بّد من وجود 
خطأ ما. تريد أن تفعل الشيء الصحيح؛ لكّنك اندرًا 

هنالك  يكون  قد  ابلطبع،  ذلك.  حتقيق  تستطيع  ما 
العديد من األسباب وراء ذلك، واخلطيئة هي وراء كّل 
ذلك. لكن دعنا هنا ُنربز سبًبا رئيسيًّا واحًدا )ربا يكون 
السبب الرئيسي( لعدم جناحك كما ينبغي. ما املشكلة؟ 
رّبا سعيت وحاولت احلصول على تقوى فوريّة. ال يوجد 
شيء من هذا القبيل. يوجد اليوم قوالب حلوى جاهزة، 
وقهوة سريعة التحضري، ومنازل جاهزة يتّم شحنها على 
منت الشاحنات: كّل شيء فوري وجاهز. ونريد تقوى 
فوريّة وجاهزة أيًضا. نريد من أحدهم أن يعطينا ثالث 
خطوات سهلة للتقوى، وبعد أسبوع من اتّباعها ُنصبح 

أتقياء. املشكلة هي أّن التقوى ال أتيت هبذه الطريقة.

احلصول  واضح جدًّا حول كيفّية  املقّدس  الكتاب 
على التقوى. كتب بولس عن التقوى لتيمواثوس. قال 
يف رسالته األوىل إىل هذا اخلادم الشاب الناشئ: على 
عكس كّل الطرق اليت ستفشل )املذكورة يف اجلزء األّول 
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من اآلية(، “رّوض نفسك للتقوى” )1تيمواثوس 4: 
7(. االنضباط هو سّر التقوى. اختفت كلمة االنضباط 
من أذهاننا وأفواهنا ومنابران وثقافتنا. حنن ابلكاد نعرف 
ماذا يعين االنضباط يف اجملتمع األمريكي احلديث. ومع 
التقوى.  إىل  للوصول  أخرى  طريقة  توجد  ال  ذلك، 
االنضباط هو طريق التقوى. جيب أن تتعّلم أن ترّوض 

نفسك هبدف احلصول على التقوى.

يوجد خيار  أنّه ال  هو  أّول شيء جيب مالحظته 
إاّل أبن نكون أتقياء. تشّكل كلمات بولس وصّية إهلّية 
يطلب مّنا هللا من خالهلا أن نرّوض أنفسنا هلذا الغرض. 
يريد هللا من أوالده أن يكونوا أتقياء. ومن الواضح أيًضا 
يرّوضوا  أن  أيمرهم  ألنّه  أتقياء،  يكونوا  أن  يريدهم  أنّه 
الشيء  أيمر  أخرى  أماكن  يف  التقوى.  على  أنفسهم 
قديسني  “كونوا  املثال:  سبيل  على  يقول  إذ  نفسه، 
كما أان قّدوس” و“كونوا كاملني كما أان كامل”. من 

احلياة  هذه  يف  أبًدا  الكمال  إىل  نصل  لن  أنّنا  املؤكد 
)يوحنا األوىل 1: 8(، لكّن التقوى الكاملة هي اهلدف 
الذي جيب على كّل مؤمن أن يرّوض نفسه من أجلها، 
يعين  هذا  يوم.  يف كّل  حنوها  يتقّدم  أن  جيب  والذي 
يعيش  يوم.  نفسه كّل  هللا  مثل  نصبح  أن  علينا  أنّه 
هي  التقوى  هللا.  صورة  تعكس  حياة  التقّي  اإلنسان 
هدف احلياة املسيحّية. جيب أن نُرضي هللا أبن نكون، 
ونفّكر، ونفعل، ونقول، ونشعر ابلطرق اليت يريدان هو 

أن نفعلها.

الحظ اآلن أّن هللا يقول إنّنا جيب أن نرّوض أنفسنا 
“هلدف )أو، حرفيًّا، حنو( التقوى”. املعىن األصلي هو، 
“أن تتوّجه حنو التقوى”. جيب أن تكون حياتك كّلها 
مرّوضة ومنضبطة )أي أن تُنظِّم حياتك ونفسك وتفعل 

ذلك يوًما بعد يوم( مّتجًها حنو هدف التقوى.

يف  تفعله  ما  وكّل  ما حيدث  يساهم كّل  أن  جيب 
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حتقيق هذا اهلدف. من االثنني إىل السبت، وليس األحد 
فقط، جيب أن تتحّرك حنو اهلدف، خطوة واحدة، أو 
خطوتني أو عشر خطوات أخرى حنو اهلدف. سوف 
تصبح أكثر مثل هللا فقط بسبب ما فعلته وفّكرت فيه 
وقلته كّل يوم. “ولكن هذا هو ابلضبط نوع التعميم غري 
أعلم  ابلتأكيد،  ستذكره!  أنك  اعتقدُت  الذي  العملّي 
املشكلة  تقيًّا، لكن هذه هي  أكون  أن  يريدين  أّن هللا 
ابلذات. أان ال أعيش حياة منضبطة كّل يوم، ومل تقل 
يل كيف ُيكنين أن أفعل هذا.” حسًنا، سأفعل ذلك. 
لكن سأذكر شيًئا واحًدا يف كّل مرة. إن أردت أن تتعّلم 
االنضباط، جيب أن تتعّلم الصرب أّواًل. وسوف نصل إىل 
ذلك يف الوقت املناسب. تذّكر أّن التقوى ليست فوريّة، 

وكذلك شرح كيفّية بلوغها!

تّتجه حياتك  أفكاران. عندما  دعنا نعود إىل حبل 
حنو التقوى )أو تركز عليها(، فإّن اهلدف سيتبادر إىل 

املنزل،  العمل، ويف  تفّكر يف  ذهنك ابستمرار. سوف 
أو يف املدرسة قائاًل: “حيب أن أعكس صورته يف هذا 
املشروع”. أليس هذا ما تريده؟ إذا كنت تؤمن بيسوع 
تريده.  املسيح كمخّلص لك، جيب أن يكون هذا ما 
فيها  تشعر  اهلدف،  تفقد  أوقات حني  ستمّر  ابلطبع، 
ابإلحباط أو التعب أو االنزعاج. يكنك حىّت أن تتمّرد 
ابملسيح،  حقيقيًّا  مؤمًنا  إذا كنت  ولكن  الفكرة.  على 
فإّن البئر ال جتّف أبًدا؛ ففي قلبك تتدّفق الرغبة لذلك، 
وستجد نفسك تقول: “هذا ما أريده”. هذا صحيح: 

سوف “جتوع وتعطش للرّب”.

هوذا  جديدة،  خليقة  “أنت  بولس:  عندما كتب 
الكّل قد صار جديًدا”، هذا ما كان يدور يف ذهنه: 
الرتكيز  مع  وقداسته،  هللا  حنو  يوّجهك  القدس  الروح 
هذا ال جيعلك  لكن  احلياة كّلها.  على  بشكل جديد 
تلقائيًّا أكثر تقوى وإيااًن. بسبب عمل املسيح، ُحسبت 
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كاماًل يف نظر هللا، لكّنك يف الواقع ما زلت بعيًدا عن 
حنو  تّتجه  املسيح  يف  اجلديدة  حياتك  لكن  اهلدف. 
التقوى. هذا هو السبب يف أّنك تئّن للحصول عليها.

تكمن املشكلة يف أنّه على الرغم من أّن توّجهك 
يف األساس جديد، إاّل أّن العديد من ممارساتك اليومّية 
“اإلنسان  يزال  ال  التقوى.  حنو  بعد  موّجهة  ليست 
القدمي” )طرق احلياة القدية( رفيقك غري املرغوب فيه. 
لذلك، اندرًا ما ترى حياتك موّجهة عمليًّا كما ينبغي 
أن تكون لدرجة أّنك تبدأ تشعر ابليأس. ال تفعل هذا. 
قد يكون سبب عدم حتقيقك لذلك هو أّنك مل تتعّلم 

أبًدا كيف ترّوض نفسك على التقوى.

ترويض  يكنين  “كيف  إبصرار:  تسأل  أنت 
نفسي؟” حان الوقت للبدء يف التفكري يف إجابة عن 
هذا السؤال. أّواًل، جيب أن تدرك أّن كلمة الرتويض ذاهتا 
توّضح أنّه ال يكن احلصول على التقوى بشكل فورّي. 

ال يكن احلصور عليها كما حتصل على قالب احللوى 
التقوى هبذه  التحضري. ال ُيكن احلصول على  السريع 
الطريقة. الرتويض يعين العمل؛ ويعين بذل جهد يومّي 
ومستمّر. الكلمة اليت استخدمها بولس هي اليت اشتـُّقت 
منها الكلمات اإلجنليزية: “مجباز” و“مجنازيوم”. إنّه 
مصطلح يرتبط بشكل واضح ابلرايضة. يصبح الرايضّي 
يوجد  ال  الشاّقة.  التمارين  من  سنوات  بعد  خبريًا 
رايضّيون فوريّون. هل تعتقد أن بروكس روبنسون أصبح 
بجّرد ظهوره يف  العامل  البيسبول يف  أعظم العيب  أحد 
امللعب يف ابلتيمور بعد ظهر أحد األاّيم بعد أن قّرر يف 

ذلك الصباح أنّه سيلعب كرة البيسبول؟

وقت  عند  البيسبول  يلعب  فقط  أنّه  تعتقد  هل 
أنت  صحيح.  غري  ذلك  أن  تعرف  أنت  املبارايت؟ 
تعلم أنّه قضى ساعات ال حتصى يف التدريب. عندما 
تشاهده يلعب، من الصعب أاّل تستنتج أنّه ُولد بقّفاز 
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هذه  ألّن  خّفاش!  على  توّحت  والدته  وأّن  يده  على 
املهارة حتتاج إىل سنوات من التدريب املنّظم لتحقيقها.

مثاًل، ال يوجد رافع لألوزان يقول: “هذا وزن ثقيل 
للغاية. مل أرفع أوزااًن من قبل، لكن هذا يبدو من أثقل 
األوزان وسأحاول رفعه”. إن فعل ذلك، فمن احملتمل 
أن يكسر ظهره. ال يكنه فعل ذلك هبذه الطريقة. جيب 
أن يبدأ بوزن خفيف يف األسبوع األّول، مث تدرجييًّا يبدأ 
إبضافة أوزان أثقل وأثقل على مدى األشهر والسنوات. 
وال  األوزان.  أثقل  حيمل  لكي  نفسه  يدّرب  أن  جيب 
يقّرر رافع األثقال فجأة ويقول: “هذا األسبوع سأرفع 
ذلك  وبعد  اجلمعة،  يوم  ساعات  مخس  ملّدة  األثقال 
جيب  املقبلة”.  الستة  األسابيع  خالل  أتوّقف  سوف 
على الرايضّيني أن يتدرّبوا ابنتظام، وابلعادة يتدرّبون كّل 
يوًما  يوميًّا،  يعملون  إّنم  األقل.  لفرتة قصرية على  يوم 
)أي  أمرًا “طبيعًيا”  يفعلونه  ما  يصبح  يوم، حىت  بعد 

حيصلون على طبيعة اثنية( ابلنسبة إليهم.

هذا ما يفعله الرايضّي. وهذا هو ابلضبط ما تتضّمنه 
الكلمة اليت استخدمها بولس هنا.

أساسّي  عنصر  هو  املستمّر  اليومّي  اجلهد  بذل 
حىّت  أظهران  االنضباط، كما  املسيحي.  االنضباط  يف 
عصران.  يف  املسيحّية  الكنيسة  إليه  تفتقر  شيء  اآلن، 
أن  مّنا  يطلب  هللا  أّن  مجيًعا  لندرك  الوقت  حان  لقد 
نرّوض وندّرب أنفسنا من خالل املمارسة املستمرّة يف 
أنفسنا  وترويض  تدريب  وابلتايل  املعلنة،  إرادته  طاعة 
على التقوى. ماذا يتضّمن هذا الرتويض بشكل عملّي؟ 
قائاًل: “احل   23 لوقا 9:  تالميذه يف  يسوع  أوصى 
صليبك كّل يوم”، أي عليهم أن يُنكروا ذواهتم. هو ال 
يقصد أن حترم نفسك من أمور معّينة، وال يوجد هنا أّي 
تكفري عن الذنوب، كما قال أحد الصائمني التائبني: 

“سأتوقف عن مضغ العلكة خالل فرتة الصوم”.
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من  بداًل  هنا.  مقصود  هو  ما  ابلضبط  هذا  ليس 
أن  املسيحّيني  على  أنّه جيب  على  يسوع  أصّر  ذلك، 
ينكروا ذواهتم. كان يقصد من كلمة “ذواهتم” الرغبات 
وأمناط  القدية،  واملمارسات  القدية،  والطرق  القدية، 
لقد  التجديد.  قبل  اكتساهبا  مّت  اليت  القدية  العادات 
اليومّية  املمارسة  من  جزًءا كبريًا  الذات  نكران  أصبح 
خطاة،  ولدان  لقد  اثنية.  طبيعة  أصبحت  أّنا  لدرجة 
أساليبنا يف  لتطوير  يتطّلب ممارسة خاّصة  األمر  ولكن 
اخلطيئة، وقد كانت احلياة القدية منضبطة يف السلوك 
ينكر  أن  املؤمن  على  إّن  بولس  يقول  هلذا  ابلفجور. 
يشري  للذات.  حرفيًّا: “ال”(  يقول  )أن  يوم  ذاته كّل 
داخل  يومّية  معركة  وجود  إىل  للذات  اليومي  اإلنكار 
املؤمن. جيب أن “حيمل الصليب” كأداة موت لصلب 
يعين  ال  الصليب  أساسها. حل  على  يوم  الذات كّل 
حتّمل بعض األعباء الثقيلة. حل الصليب ال يعين حتّمل 
التجارب )“أعتقد أّن صلييب هو أن أعيش بقّية حيايت 

مع زوجيت”(. ال، ليس هذا هو املقصود على اإلطالق. 
حل الصليب يعين الذهاب إىل مكان املوت. إنه يعين 

القضاء على أمناط احلياة القدية إلنساننا القدمي.

ولكن هذا ال يكفي. يف كّل مرّة يقول هللا “اخلع” 
يقول أيًضا “البس”. من الناحية اإلجيابّية، جيب على 
يسوع  “اتباع”  إىل  أيًضا  يوم  يسعى كّل  أن  اإلنسان 
املسيح. هذا هو معىن الرتويض على التقوى. الرتويض 
“نعم”  وقول  للذات،  “ال”  قول  يف  االستمرار  يعين 
للمسيح كّل يوم حىت يتّم استبدال مجيع الطرق املعتادة 
القدية واحدة تلو األخرى بطرق أخرى جديدة. هذا 
يعين أنّه من خالل السعي اليومي التباع ابن هللا، جيد 
القيام بذلك “طبيعي” أكثر من عدم  املرء مطّواًل أن 
من  املؤمن  القدس  الروح  ُيّكن  وهكذا  بذلك.  القيام 
تعكس  اجلديد.  اإلنسان  ولبس  القدمي  اإلنسان  خلع 
يسوع  يف  اليت  والقداسة  احلقيقي  الرّب  اجلديدة  الطرق 
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املسيح. لقد دّمر السقوط صورة هللا، ولكن من خالل 
املسيحي  التقديس هذه، بدأت تظهر يف حياة  عملّية 
كما ظهرت يف األصل يف حياة آدم. هذا هو جوهر 
االنضباط للوصول إىل التقوى. التقوى هي يف النهاية، 
عندما  أخرى.  مرّة  هللا  مثل  هللا،  بنعمة  تصبح،  أن 
خالل  من  التقوى  حنو  اليومّية  حياته  املسيحي  يوّجه 
حًقا.  رائع  ما. حيدث شيء  االنضباط، حيدث شيء 
مّما ال شّك فيه، أن بروكس روبنسون استيقظ ذات يوم 
أنّه مل يعد يفّكر بوعي يف كثري من  فجأة على حقيقة 
له  ابلنسبة  الطبيعي  من  يفعلها. كان  اليت كان  األمور 
أن يلتقط كرات البيسبول حول القاعدة الثالثة كما هو 
احلال ابلنسبة لـ ويلي مايز حني يقفز فوق السياج دون 
التفكري مرّتني بذلك. لقد أصبح األمر طبيعيًّا ابلنسبة 

إليه كالسري يف الشارع.

هللا  أعطى  هللا.  هبا  خلقنا  اليت  الطريقة  هي  هذه 

نفعل  عندما  “العادة”.  نسميها  رائعة  قدرة  اإلنسان 
جزًءا  الشيء  هذا  يصبح  يكفي،  با  طويلة  لفرتة  شيًئا 
منا. على سبيل املثال، هل تبدأ إبغالق أزرار قميصك 
آه،  أعلى؟  إىل  أسفل  من  أو  أسفل  إىل  أعلى  من 
سيستغرق األمر منك دقيقة لإلجابة على ذلك، أليس 
كذلك؟ رّبا ال تعرف اإلجابة حىّت اآلن. أنت ال تفّكر 
من أين تبدأ بل تفعل ذلك بدون تفكري. أنت ال تقول 
لنفسك كّل يوم: “سوف أبدأ من األعلى”. أنت ال 
ذلك  تفعل  فقط  أنت  اإلطالق.  على  ذلك  تفّكر يف 
من دون التفكري فيه. هذه هي القدرة اليت أعطاان هللا 
إايها. ُخذ مثااًل آخر: فّكر يف املرّة األوىل اليت جلست 
فيها خلف عجلة سيارة. اي هلا من جتربة خميفة آنذاك. 
جلست خلفت املقود وبدأت تفكر: “هذا هو املقود 
هو  وهذا  تتخّيله[،  ممّا كنت  مرات  بعشر  أكرب  ]بدا 
انقل احلركة، وهذه لوحة أدوات معّقدة، وهذه دّواسات 
قدم ابألسفل. جيب أن أتعّلم كيف استخدم كّل هذه 
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أن  جيب  نفسه،  الوقت  ويف  مًعا!  وتنسيقها  األشياء 
أحبث عن خطوط بيضاء موضوعة يف منتصف الطريق، 
املشاة  أنتبه من  أن  الطريق وعلّي  وإشارات على طول 
والسيارات األخرى، واخل... كيف سأفعل ذلك؟” هل 

يكنك تذّكر ذلك الوقت؟ ل=ن اآلن، ماذا تفعل؟

يف منتصف الليل، يف ليلة غاب عنها القمر، جتلس 
خلف مقعد السيارة بينما جيلس شخص آخر إىل املقعد 
جبانبك. برباعة، ُتدخل املفتاح يف الفتحة دون إحداث 
آاثر يف لوحة القيادة، وتقوم بتشغيل احملّرك، وتقوم بتغيري 
تزال  ال  )إن كانت  الدّواسة  تلك  وتستخدم  الرتوس، 
موجودة يف سيارتك(، مث خترج من ممّر املنزل إىل الشارع 
تتجادل  الوقت  طوال  وأنت  الطريق  يف  رحلتك  وتبدأ 
صلح كالفن! 

ُ
امل أاثرها  اليت  الغامضة  النقاط  بعض  يف 

حسًنا،  حقًّا!  فيه  تفكر  عندما  رائع  عمل  من  له  اي 
فقط فّكر يف األمر. لقد تعّلمت أداء أمر ابلغ التقعيد 

من دون وعي. فّكر با تعّلمه بروكس روبنسون وويلي 
مايز ابلطريقة نفسها. كيف تعّلمت؟ كيف تعّلموا؟ من 
بقيادة  لقد قمت  املنضبطة.  املمارسة  املمارسة،  خالل 
السيارة لفرتة كافية حبيث أصبحت القيادة جزًءا ال يتجزّأ 
منك. أصبحت القيادة طبيعة اثنية ابلنسبة إليك. هذا 

ما كان بولس يتحّدث عنه إىل تيمواثوس.

وما   13  :5 )عربانيني  العربانيني  يتحّدث كاتب 
بعدها( عن هذا األمر بكّل شغف، ويزعج املسيحيني 
الكثري عن  تعّلموا  أّنم  من  الرغم  على  العربانيني ألّنم 
هو  والسبب  منها.  يستفيدوا  مل  أّنم  إاّل  هللا،  كلمة 
الوقت  يف  عندما  ابلتايل،  التعليم.  هذا  يُطّبقوا  مل  أّنم 
الذي كان جيب أن يكونوا فيه معلمني، ما زالوا حباجة 
إىل التعليم هم أنفسهم. ويقول: “ألّن كّل من يتناول 
)اآلية  الرّب ألنّه طفل”  اخلربة يف كالم  اللنب هو عدمي 
]كاللحم  القوّي  الطعام  “وأّما  ويقول:  ويتابع   .)13
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والبطاطس[ فللبالغني الذين بسبب التمّرن ]ألّنم مترّنوا 
على فعل ذلك كثريًا[ قد صارت هلم احلواس ُمدرّبة على 

التمييز بني اخلري والشّر”.

املمارسة  التقوى.  حياة  إىل  التقوى  ممارسة  تؤّدي 
جتعل التقوى أمرًا “طبيعيًّا”.

إذا مارست ما يطلب هللا منك أن تفعله، فستصبح 
حياة الطاعة جزًءا ال يتجزّأ منك. ال توجد طريقة بسيطة 
وسريعة وسهلة للتقوى الفورية. لكّنك تعرتض وتقول: 
فعلت  لكّنك  بذلك”.  القيام  أستطيع  ال  أّنين  “يبدو 
طّورت  لقد  ما.  شيء  على  تدرّبت  قد  ألّنك  ذلك، 
متيل  خاطًئا  إنسااًن  بصفتك  الالوعي.  أمناط  بعض 
خاطئة  ممارسات  مارست  فقد  اخلطيئة،  ارتكاب  حنو 
جزًءا  أصبحت  متاًما كما  منك،  جزًءا  أصبحت  حىت 
العاّدة  قدرة  أّن  يف  شّك  أدىن  هناك  ليس  مجيًعا.  مّنا 
استخدامها  يتّم  أنّه  هي  املشكلة  وحقيقّية.  موجودة 

ألغراض خاطئة. قدرة العادة تعمل يف كال االجتاهني. 
احلياة  جتّنب  يكنك  ال  االجتاهني.  يف كال  تعمل  إّنا 
اليت خلقك  الطريقة  العادة، ألّن هذه هي  املبنّية على 
هبا هللا. لقد أعطاك القدرة على عيش حياة ال تتطّلب 
نعمة  إّنا  فعل.  رّد  أو  فعل  حول كّل  الواعي  التفكري 

عظيمة حني خلقك هللا على هذا النحو.

سيكون أمرًا ال يطاق إذا فعلت أّي شيء جتد أنّه من 
الضروري التفكري فيه بوعي يف كّل مرة. ختّيل نفسك كّل 
صباح تقول: “اآلن، دعين أفّكر، كيف جيب أن أنّظف 
أسناين؟ أّواًل، جيب أن أحضر أنبوب معجون األسنان 
أاّل تفّكر  فائدة عظيمة  وألفه من األسفل، إخل”. إنا 
بوعي يف كّل ما تقوم به، وإاّل لن تتناول وجبة اإلفطار 
غري  نفسها  املمارسة  لكن  الليل.  منتصف  حلول  قبل 
مبالية. يكن أن تكون نعمة أو نقمة، حبسب املمارسة 
اليت تقوم هبا. ما تغّذيه يف حياتك هو املهّم - متاًما مثل 
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البياانت اليت يتّم إدخاهلا يف الكمبيوتر. الكمبيوتر ليس 
أفضل من البياانت اليت تشّغله. املنتج النهائي جّيد أو 
ُيشبه  أيًضا  هذا  له.  املقّدمة  اخلام  املادة  سّيئ حبسب 

قدرة العادة.

يتحّدث بطرس عن أانس   ،14 يف 2 بطرس 2: 
الكلمة  هي  متدّرب  الطمع”.  يف  متدّرب  قلب  “هلم 
الكلمة   ،)gymnazo( بولس  استخدمها  اليت  نفسها 
يتدّرب  الذي  القلب  إّن  اليت أتيت منها كلمة اجلمباز. 
يف الطمع، هو القلب الذي مارس الطمع أبمانة حىت 
يف  الواعي  التفكري  بدون  طبيعيًّا.  أمرًا  الطمع  أصبح 
يف  بطمع  “تلقائيًّا”  الشخص  هذا  يتصرف  األمر، 

مواقف خمتلفة حني يتعّرض للتجربة.

با أّن هللا قد خلقك هبذه الطريقة، أي مع القدرة 
نظرة  تلقي  أن  ابلتايل  للعادة، جيب  وفًقا  العيش  على 
أفعالك  فاحصة على حياتك. جيب أن تفحص ردود 

أمناط  ُتدرك  أن  جيب  واٍع.  وبشكل  بعناية  الالواعية 
حياتك وتقّيمها حبسب كلمة هللا. رّبا أنت مستّمر يف 
ممارسة ما تعّلمت أن تفعله كطفل كشخص ابلغ اآلن. 
جيب أن حتّلل األمناط واحًدا تلو اآلخر، وحتّدد ما إذا 
تطبيق  ممارسة  نتيجة  األمناط  هذه  تطّورت  قد  كانت 

إرادة هللا، أم أّنا تطّورت كرّد فعل انتج عن اخلطّية.

تقيًّا،  شخًصا  لتصبح  فقط  واحدة  طريقة  هناك 
ولتوجيه حياة الناس حنو التقوى، وهذا يعين، أن تفحص 
األمناط منطًا تلو اآلخر. جيب استبدال الطرق اخلاطئة 
القدية عند اكتشافها، أبمناط جديدة من كلمة هللا. هذا 
هو معىن احلياة املنضبطة. يتطّلب االنضباط أّواًل فحص 
تقول:  )أن  القدية  اخلاطئة  الطرق  صلب  مثّ  الذات، 
“ال” يوميًّا(، وأخريًا، املمارسة يف اتّباع يسوع املسيح 
بطرق جديدة من خالل توجيه وقّوة الروح القدس من 
خالل كلمة هللا. إّن الطريقة الكتابّية إىل التقوى ليست 
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سهلة أو بسيطة، لكّنه الطريقة الصلبة والصحيحة.

وربا  يستشريونين-  الذين  األشخاص  أحد  سألين 
أنت أيًضا تطرح السؤال نفسه- عّما إذا كان هذا النوع 
من التغيري ممكًنا. طرح السؤال التايل: “هل يكن لرجل 
يف اخلمسني من عمره أن يغرّي طرقه؟” كان جّداًي يف 
طرحه هذا. جلست هناك، كمستشار يبلغ من العمر 
اثنني وأربعني عاًما يفكر: “هل بقي أمامي مثاين سنوات 

فقط قبل أن يتمّكنوا من فعل ذلك؟!”

أخربتــه عــن لعبــة الـــ “يــو يــو”. لقــد عــدان نــرى يف 
يــو”. كشــخص  “يــو  الـــ  لعبــة  جنــون  األخــرية  األونــة 
أتذّكــر  زلــت  مــا  عمــري،  مــن  واألربعــني  الثانيــة  يف 
بوضــوح العصــر اجمليــد األصلــي للعبــة الـــ “يــو يــو” يويــو 
لشــركة  األايم، كان  تلــك  إىل  ابلعــودة  طفولــيت.  منــذ 
بكثري.  أفضل  إعالنية  حلة   Duncan Yo-Yo
وابملناسبة، كانت الـ “يو يو” أفضل بكثري من اليوم. 

يف  معدين  بقضيب  بالستيكًيا  منوذًجا  يُنتجون  اليوم، 
احتكاًكا كافًيا  املعدين  القضيب  يوّفر  ال  منتصفها. 
القدمي  يو”  “يو  الـ  كان  انزالقًا.  ويسبب  للخيط 
مصنوًعا من قضيب خشيّب وكانت اللعبة نفسها كّلها 
من اخلشب. اعتادت شركة Duncan آنذاك أيًضا على 
رعاية مسابقات ال “يو يو” يف أزّقة املتاجر. كان أييت 
ممّثل مصنع هذه اللعبة إىل كل متجر، وكان يُري اجلميع 
الطرق املختلفة احلديثة الستخدامها حول العامل: كانوا 
يستخدمونا وهم يتناولون السباغييت، أو عند هّز الطفل 
يف سريره، أو خالل املشي مع الكالب، وما إىل ذلك. 
إن مترّنت على استخدامها با فيه الكفاية، يكنك تعّلم 
رمي الـ “يو يو” لألعلى أو لألسفل، أو حول نفسك أو 
فوق رأسك، أو حتت رجل واحدة، وتقريًبا يف أّي مكان 
تريده. لقد نسيت كّل شيء عن استخدام الـ “يو يو”
أوالدي  عاد  عندما  تقريًبا،  املاضي  العام  حلول  حىت 
ذات يوم إىل املنزل ومعهم “يو يو”. لكنهم مل يعرفوا 
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كيف يلعبون هبا! رأيت ابين وهو ُيسك الـ “يو يو” 
كالفتيات. اي للهول! إنّه ال يعرف كيف يستخدم لعبة 
الـ “يو يو”. مل يعد املصنع يُرسل ممثّلني عنه؛ ال يوجد 
شخص قادر أن يعّلم ابين كيف يستخدمها. ال يكنين 
الـ “يو يو” وأعتقد  بلعبة  له أن يفعل ذلك  أن أمسح 
أنين سأضطر إىل تعليمه بنفسي. مل أملس الـ “يو يو”
منذ فرتة طويلة، ومع ذلك، التقطتها وشرحت له كيف 
)مل  اإلصبع.  على  ستبقى  اليت  االنزالق  عقدة  يربط 
يكن يعرف حىت أّي إصبع يستخدمه(. أدخلت اخليط 
يف إصبعي، وبعد أن دفعتها مرّة أو مرّتني إىل أسفل، 
بدأت تدور حول اخليط ابنسجام اتّم. حني رأى ذلك 
يعرف  يكن  مل  الدهشة.  من  عينان  حيدث، جحظت 
أّن هذه اللعبة قادرة على فعل ذلك! لقد تدرّبت عّدة 
مرات لكي أعرف كيف أشّغل هذا املنتج البالستيكي 
بدأت  ما  وسرعان  الصنع.  الرديء  اجلديد  واملعدين 
األمناط القدية تعود إيّل حىّت مع استخدام هذا املنتج 

أقوم بكّل  الرديء. مل يِض وقت طويل ورأيت نفسي 
القيام هبا. مل يستغرق األمر  القدية اليت اعتدت  احليل 
سوى بضع حماوالت، وعادت مجيع املهارات املكتسبة 

القدية إيّل.

كيف يكن لرجل يف اخلمسني من عمره أن يتغرّي؟ 
هل يكن أن حيدث هذا حقًّا معك؟ هل يكنك حقًّا 
أن ُتصبح خمتلًفا؟ هل يكنك يف هذا التاريخ املتأّخر من 
احلياة إجراء تغيري والبدء يف عيش حياة تقّية حًقا؟ بكّل 
أتى  الذي  للشخص  قلته  ما  هذا  ممكن!  هذا  أتكيد، 
يستشريين. واتبعت قائاًل: “عندما كنت يف العاشرة من 
عمري تعّلمت كيف أستخدم لعبة الـ “يو يو”، واآلن 
بعد مرور سنوات كثرية متّكنت من التقاط الـ “يو يو” 

واكتشف أّن مهارايت القدية ما زالت يف داخلي.

إذا كان يكن لرجل يف اخلمسني  السؤال ما  ليس 
من العمر أن يتغرّي. السؤال احلقيقّي هو: هل يكن ألّي 
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شخص أن يتغرّي بجرد أن يكّرر شيًئا ما كان قد اعتاد 
عليه سابًقا؟ لقد أعدت تطوير مهارة مل أنساها عندما 
كنت أمارسها يف العاشرة من عمري فقط، على الرغم 
من أنين مل أستخدم الـ “يو يو” منذ ذلك احلني. رّبا مل 
تركب دراجة منذ سنوات، ومع هذا أنت تعلم جّيًدا أنّه 
يكنك فعل ذلك. رّبا لن يستغرق األمر مخس دقائق 
حىت “تشعر ابلدراجة” مرّة أخرى. ستعود إليك تلك 
املهارة مباشرة. إًذا، السؤال ليس ما إذا كان يكن لرجل 
يبلغ من العمر مخسني عاًما أن يتعّلم؛ لكّن السؤال هو: 
هل يكن ألّي شخص - حىت لو كان يف العاشرة من 
العمر - أن يتعّلم ممارسة خاطئة؟ عندما تصبح املمارسة 
جزًءا من الطفل إىل حّد أّنا تستمر موجودة معه ألكثر 
من ثالثني عاًما، هل يكن لشخص مثل هذا أن يتغرّي؟ 

اإلجابة هي: نعم؛ بنعمة هللا يكنه أن يتغرّي.

أن  عليك  ليس  الرّب،  على  نفسك  ترّوض  عندما 

فيكم”  يعمل  الذي  تفعل ذلك وحدك. “إن هللا هو 
تقوى هي  وكّل  بّر  وكّل  قداسة  13(. كّل  )فيليب 2: 
“مثر الروح” )غالطية 5: 22، 23(. ال يتطّلب األمر 
إاّل قّوة الروح الستبدال العادات اخلاطئة بعادات صاحلة 
مل  سنة.  أو مخسني  سنوات  عشر  العمر  من  يبلغ  ملن 
يقِل هللا أبًدا إنّه بجّرد بلوغ الشخص سّن اخلمسني أو 

األربعني أو الثمانني ُيصبح غري قادر على التغيري.

إىل  انظر  إبراهيم كرجل عجوز.  فعله  ما  إىل  انظر 
التغيريات اهلائلة اليت طلبها هللا منه يف سّن الشيخوخة. 
يستطيع الروح القدس أن يغرّي أي مؤمن مسيحي وهو 
التغيري  يفعل ذلك حقًّا. كمسيحّيني، جيب أاّل خنشى 
أنّه تغيري موّجه حنو  أبًدا. جيب أن نؤمن ابلتغيري طاملا 
التقوى. احلياة املسيحّية هي حياة التغيري املستمّر. يُطلق 
“السري”  املقدس كلمة  الكتاب  يف  التغيري  هذا  على 
وليس الراحة. ال يكننا أبًدا أن نقول )يف هذه احلياة(: 



33 32

“أخريًا، لقد جنحت!”

نتعّلمه  نقول: “ال يوجد شيء آخر  أن  ال يكننا 
مزيد  وال  غًدا،  نطّبقه  آخر  شيء  وال  هللا،  من كلمة 
اليت جيب  اخلطااي  من  مزيد  وال  لننّميها،  املهارات  من 
املسيح: “احل صليبك  قال  عندما  منها”.  التخّلص 
ا لكّل هذا التفكري. لقد  كّل يوم واتبعين”، وضع حدًّ
أن  يكنك  للتغيري.  يومّي  املسيحية كصراع  احلياة  مّثل 
تتغرّي إذا كان روح هللا يسكن يف داخلك. ابلطبع، إن 
لك  يوجد  فال  داخلك،  يف  ساكًنا  هللا  روح  يكن  مل 
أمل يف حتقيق ذلك. كثري من املسيحيني يستسلمون. 
يريدون التغيري بسرعة. ما يريدونه حًقا هو التغيري بدون 
عندما  يستسلمون  األحيان  بعض  يف  يومّية.  معاانة 
يكونون على عتبة النجاح. توّقفوا قبل أن أيخذوا. عادة 
اجلهد  من  األقل  على  أسابيع  ثالثة  األمر  يستغرق  ما 
اليومّي املناسب، حىت يشعر املرء ابلراحة يف أداء ممارسة 

أخرى  أسابيع  ثالثة  حوايل  األمر  ويستغرق  جديدة. 
جلعل هذه املمارسة جزًءا من حياته. لكن العديد من 
مل  فإن  أايم.  ثالثة  ملّدة  حىّت  يستمّرون  ال  املسيحيني 
ما  يريدون  ابإلحباط.  سيصابون  فوراًي،  جناًحا  حُيّققوا 
يريدون احلصول عليه اآلن وفورًا، وإن مل حيدث ذلك، 

فإّنم ينسحبون.

عندما  تتذّكر  هل  للحظة.  املشكلة  هذه  يف  فّكر 
املرّة األوىل  التزّل على اجلليد؟ ماذا حدث يف  تعّلمت 
حدث  ما  تعلم  أنت  اجلليد؟  على  فيها  خرجت  اليت 
ابلضبط. سقطت أرًضا وتبّللت مؤّخرتك. هذا ما كان 
حيدث معك يف كّل مرّة تقوم فيها وحتاول مرّة أخرى. ال 
أحد يتعّلم التزل من دون الوقوع يف بداية الطريق. كان 
عليك أن تّتخذ قرارًا وأنت جالس هناك متجّمًدا: “هل 
سأستمّر يف فعفل ذلك، أم هل جيب أن أختلى عن فكرة 
احملاولة  بعد  انسحبت  رّبا  اجلليد؟”  على  التزّل  تعّلم 
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الفاشلة األوىل أو الثانية ومل تتعّلم منذ ذلك احلني. كثري 
اللحظة  تلك  يف  القرار  هذا  مثل  يّتخذون  الناس  من 

عينها ويف ذلك املكان عينه.

اإلحراج  يستحّق  التزّل  تعّلم  أّن  يعتربون  ال  إّنم 
واخلجل واملتاعب واخلوف اليت أتيت مع التزّل ابلعادة. 
هذا.  من كّل  الرغم  على  يستمّر  اآلخر  البعض  لكن 
مثّ  جديد  من  وحياولون  أنفسهم  وجُيّهزون  يستيقظون 
مرّة  ويقعون  جديد!  من  ويسقطون  أرًضا!  يسقطون 
ذلك،  تدرك  أن  فقبل  ما!  أمر  يبدأ حيدث  مث  أخرى. 
وأنت تقع أرًضا، إن كنت تتدّرب لفرتة كافية من الزمن، 
الزمن؛ بداًل  التزل بعد فرتة من  فلن تواجه مشكلة يف 
من ذلك، سوف تبدأت هتتّم إبدخال قرص اجلليد يف 

مرمى اخلصم.

يف مرحلة ما أو وقت ما يبدأ فيها النشاط أن يصبح 
جزًءا منك، وُيصبح ابلفعل كذلك، ولكن فقط عندما 

تستمّر معه لفرتة كافية. رّبا كنت ختشى التحّدث إىل 
شخص ما عن املسيح. رّبا جرّبت ذلك مرّة أو مرتني 
وفشلت يف ذلك. لنفرتض أّنك سقطت يف ذلك كما 
يف  ماذا  مؤّخرتك.  وتبّللت  التزّل  على  املتدّرب  سقط 
ا ينظرك؟ هل كان هذا سبًبا  ذلك؟ هل هذا سّيء جدًّ
جّيًدا لالستسالم؟ ابلتأكيد ال؛ هذا جمّرد جزء من تعّلم 
أو أن حتّب(. افرتض  الرّب،  التزل )أو أن تشهد عن 
أّنك وجدت صعوبة يف قراءة الكتاب املقدس والصالة 
يوميًّا؛ هل كان هذا سبًبا كافًيا وجّيًدا لكي ال تقرأ؟ ال! 
رّبا مل يكن لديك أهداف قصرية املدى لتحّققها، مثاًل: 
اليوم سأفعل هذا، مثّ سأجنز هذا خالل هذا األسبوع، 
مثّ بعد ثالثة أسابيع، سأنتهي من هذا أو ذاك. ولكن 
لو كنت قد تزلّـجت كّل يوم ملّدة ثالثة أسابيع متتالية، 

فمن احملتمل أن تكون قد أصبحت متزجلًا ابرًعا اآلن.

إن كنت تريد حًقا أن تكون تقيًّا، فسيتعنّي عليك 
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البقاء على اجلليد. ال تدع مؤّخرتك املبّللة تثبط عزيتك. 
أّول  فإّن  بدرجة كافية،  للتبّلل  استعداد  إن كنت على 
شيء تعرف أّنك ستحصل عليه، فهو الكثري من الوقوع 
اإلرشاد،  تتصّور. يف  قد  ممّا  أقرب  وقت  والسقوط يف 
ُيفقون  مسيحيني  دائًما  أواجه  أسبوع،  بعد  أسبوًعا 
املقدس  الكتاب  يسّميه  فيما  نقص  عندهم  ويفشلون: 
بـ“التحّمل” أو “الصرب”؛ هم يستسلمون بسرعة. رّبا 
يكون االنضباط هو مفتاح التقوى. مل تكن لتتعّلم التزّل 
على اجلليد، ومل تكن لتتعّلم استخدام لعبة الـ “يو يو”،
ومل  مكانه،  يف  قميصك  زّر  إدخال  لتتعّلم  تكن  ومل 
تستمّر يف ممارسة ذلك  مل  لو  قيادة سّيارة  لتتعّلم  تكن 
الرغم  على  حتّملت  ألّنك  تعّلمت  لقد  طويلة.  لفرتة 
من اإلخفاقات، وختطّيت مرحلة اإلحراج، حىت أصبح 
من  نفسك  درّبت  لقد  منك.  جزًءا  املطلوب  السلوك 
خالل املمارسة املستمرّة لتفعل ما تريد أن تتعّلمه. يقول 

هللا إّن األمر نفسه ينطبق على التقوى.

يضعه  الذي  التشديد  فهم كّل  إساءة  جيب  ال 
الكتاب املقدس على اجلهد البشرّي. حنن نتحّدث عن 
اجلهد  ليس  اجلسد.  عمل  وليس  النعمة،  بدافع  جهد 
بعزل عن الروح القدس ما ينتج التقوى. بداًل من ذلك، 
أن  للمرء  يكن  وحده،  القدس  الروح  قّوة  خالل  من 
تعّلم  يف  اخلاّص  جبهده  اإلنسان  يستمر  قد  يتحّمل. 
يقوم  التقوى.  وراء  السعي  على  يصّر  لن  لكّنه  التزّل، 
املسيحي أبعمال صاحلة ألّن الروح يعمل فيه أّواًل. عمل 
الروح ليس أمرًا غامًضا. غالًبا ما يُنظر إىل عمل الروح 
ملثل  سبب  يوجد  ال  ومربكة.  مشّوشة  بطريقة  القدس 
هذا االلتباس. لقد أخربان الروح القدس بنفسه وبوضوح 
عادة  يعمل  إنّه  املقدس  الكتاب  يقول  يعمل.  كيف 
من خالل الكتاب املقدس. الكتاب املقدس هو كتاب 
الروح القدس. هو الذي أهلم الكتاب املقّدس. هو الذي 
تقرأها  قد  رائعة  لكتابة كّل كلمة  األسفار  دفع كاتيب 
هناك. هذا هو كتاب الروح القدس؛ األداة احلاّدة اليت 
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يُنجز من خالله عمله. مل يعطنا الكتاب فقط ليقول إنّنا 
يكن أن نضعه جانًبا خالل عملية التقوى اليت نسعى 

أن إليها.

التقوى ال أتيت ابلتناضح. أفكارك اخلاّصة وجمهودك 
اخلاّص لن ينتج عنه تقوى. ليس هناك طريق إىل التقوى 
أسهل من الدراسة بروح الصالة، واملمارسة بروح الطاعة 

لكلمة هللا.

لقد أتمّل الروح ليقيم رجااًل ويصّمم هؤالء الرجال أن 
يكتبوا كتابه بشكل الئق. يف ظّل عنايته الصاحلة، طّوروا 
املفردات واألساليب يف مواقف احلياة اليت حيتاج الروح 
أن يتكّلم عنها. وابلتايل، يكنهم كتابة كتاب من النوع 
الذي يريده ابلضبط لتلبية احتياجاتنا. كان حريًصا على 
التأّكد من عدم كتابة كلمة واحدة كاذبة؛ ال يوجد يف 
كتابه أخطاء. إنّه صحيح ابلكامل ومعصوم من اخلطأ؛ 
اليت يكن االعتماد عليها. هذا ما فعله  إّنا كلمة هللا 

هذه  عاىن كّل  أن  بعد  أنّه  تعتقد  هل  القدس.  الروح 
األمور، سرييد أن يعطينا قداسة فوريّة بعيًدا عن الكتاب 
املقدس؟ إنّه ال يعمل هبذه الطريقة. يعمل الروح عادة 
هبا.  يعمل  اليت  الطريقة  هي  هذه  خالل كلمته.  من 
لذلك إن أردان أن ندّرب ونرّوض أنفسنا ابجّتاه التقوى، 
فإّن العامل األكثر أمهّية هو الدراسة املنتظمة لكلمة هللا 

من أجل تطبيق مبادئها على مشاكلنا.

من خالل الطاعة الطوعّية والصالة واملثابرة ملتطّلبات 
الكتاب املقدس، يتّم تطوير األمناط اإلهلّية لتصبح جزًءا 
مّنا. عندما نقرأ عنها، جيب أن نطلب من هللا بنعمته 
أن يساعدان على العيش وفًقا لذلك. لقد أعطاان الروح 
القدس هلذا الغرض. لكلمة “نعمة” معاٍن عديدة يف 
الكتاب املقدس، إحداها: “مساعدة”. عندما نسأل 
الرّب: “اي رّب، مّكننا، من خالل اتّباع املسيح يوميًّا يف 
كلمته، أن نصبح مثله”، فإّن الروح القدس “يساعدان” 
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على القيام بذلك.

يقّدم الروح القدس املساعدة عندما يقرأ شعبه كلمته 
مث يرجون ابإليان ليفعلوا كما تقول كلمة إله. ال يعد 
يف  القّوة  أتيت  ما  فغالًبا  ذلك؛  نفعل  مل  ما  يقّوينا  أبن 
العمل. يف تيمواثوس الثانية 3: 17، يذكر بولس أربعة 
يعّلمنا  أّواًل،  للمؤمن.  املقدس  الكتاب  يصنعها  أشياء 
ما يطلبه هللا. اثنًيا، يبّكتنا على خطيئة ابلكشف عن 
املقّدس  الكتاب  تلبية متطّلبات هللا. اثلثًا،  تقصريان يف 
“يقّومنا من جديد”. أخريًا، يدرّبنا أو يرّوضنا يف الرّب.

التدريب  تعين  املقدس  الكتاب  من  الرابعة  الفائدة 
املنّظم يف عمل الرّب. إن كنت تستخدم الكتاب املقّدس 
كّل يوم، فسوف يرّوضك الكتاب أو جيعلك منضبطًا. 
إّن احلياة املنّظمة واملنضبطة هي ما حتتاج إليه. التنظيم 
وحده جيلب احلرية، أّما االنضباط فيجلب التحّرر. لقد 
مّت غسل أدمغتنا كّلها يف عصران هذا للتفكري يف عكس 

ذلك. يقال لنا اليوم إنّه ال يكننا احلصول على احلريّة 
لنفرتض  لكن،  واالنضباط.  اهليكلّية  عن  ابلتخّلي  إاّل 
أّنين أردت تعّلم كيفّية العزف على األرغن، وقّررت أن 
أنسى كّل االنضباط وكل الرتتيب املوسيقي لفعل ذلك. 
املقاييس  على  وأضحك  االنسجام  قوانني  سأجتاهل 
واملنضبطة  املنّظمة  املمارسات  أصف  قد  املوسيقّية. 
ابهلراء، وقد أعلن: “أريد أن أعزف حبريّة لذا سأجلس 
على مقعد األرغن وأعزف”. قد يستغرق األمر مخس 
أن  بعد  أخريًا،  فقط.  تشغيله  لتكتشف كيفّية  دقائق 
عن  يعيقين  ما  أسحب كّل  التشغيل،  مفتاح  وجدُت 
أصوات  جمّرد  إّنا  ابلقرع.  وأبدأ  يدّي،  وأرفع  العزف، 
شاّذة! ضوضاء وضجيج! لقد نتج عن “حتّرري” من 
اهليكلّية واالنضباط صرخات وهدير وقرع يصّم اآلذان، 
ومل أتعّلم العزف على اآللة املوسيقية. ال يكنين أتليف 
نّص موسيقّي هبذه الطريقة. ولكن، إذا سلكت الطريق 
الصعب الطويل املتمّثل يف تعّلم السّلم املوسيقي: دو ري 
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مي فا صول ال سي دو، يوًما بعد يوم، وأسبوًعا بعد 
أسبوع، إىل أن تعمل يف النهاية أصابعي بشكل صحيح 
وتصبح أصابعي رشيقة، وأتعّلم ما جيب أن أسحبه ومىت 
وأين وكيف، سأكتشف عندها أنّه أصبح إبمكاين أن 
وقت  أييت  فقد  النحو،  هذا  على  اتبعت  إن  أعزف! 
يكنين فيه التخّلص من الكتب واألوراق املوسيقّية وأبدأ 
بكتابة املوسيقى اخلاّصة يب. لكن هذا يكن أن حيدث 
التنظيم  الصعبة.  البنية واهليكلّية  فقط من خالل طريق 
والرتتيب أييت أّواًل، مثّ أييت بعد ذلك احلريّة؛ ال يوجد 
طريق آخر. أتيت احلريّة من خالل القانون، وليس بعزل 

عنه.

عندما  منطلًقا حبريّة؟ هل  أكثر  القطار  يكون  مىت 
القطار  ينطلق  ال،  ابلطبع  مساره؟  خارج  احلقول  يعرب 
حبريّة فقط عندما حُيّدد مساره على سّكة القطار احملّددة 
هي  هذه  ألّن  وكفاءة،  بسالسة  يعمل  ذلك  عند  له. 

الطريقة اليت قصد صانعه أن يعمل هبا. جيب أن يكون 
على املسار الصحيح، منّظًما حبسب املسار، لكي يعمل 
أيًضا حباجة إىل أن تكون على  بشكل صحيح. أنت 
املسار الصحيح. مسار هللا موجود يف كلمة هللا. يف عامل 
هللا املستدير ال يكنك أن تعيش حياتك بسعادة بشكل 
مربّع؛ ألّنك سرتتطم دائًما ابلزوااي. هنالك بنية ضروريّة 
للحياة؛ وهذه البنية حُمّددة لنا يف الكتاب املقدس. إّنا 

مطابقة لتلك البنية بنعمة هللا اليت جتعل الناس أتقياء.

هنا تكمن اإلجابة عن سؤالك: اقرأ الكتاب املقّدس 
ابنتظام، أطع كلمة هللا بروح الصالة كما تقول لك، واتبع 
جدواًل زمنيًّا، بغّض النظر عن شعورك حنو هذا األمر. 
رّبا تشري هذه النقطة األخرية إىل أكرب مشكلة تواجهها 
على اإلطالق. حنن نستسلم ألنّنا ال نشعر برغبة يف فعل 
شيء مرّة أخرى. رّبا مل تشعر ابلرغبة يف االستيقاظ هذا 
الصباح، لكن كان عليك القيام بذلك على الرغم من 
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شعورك. بعد أن استيقظت بدأت تشعر شعورًا خمتلًفا، 
وكنت سعيًدا ألّنك تصّرفت ضّد مشاعرك. بسبب هذا 
بقرارات  اليوم  ابقي  يتلئ  اخّتذته،  الذي  األّول  القرار 
من  بداًل  هللا،  طاعة  أساس  على  اخّتاذها  جيب  مماثلة 
االستسالم ملشاعر معاكسة. هنالك الكثري ممّا ال نشعر 
ابلرغبة يف القيام به. هناك طريقتان فقط للعيش. طريقة 
تقول:  وأخرى  مشاعري”.  حبسب  “سأعيش  تقول: 

“سأعيش كما يقول هللا”.

فهناك  عدن،  جّنة  إىل  ابألصل  يعود  شيء  كّل 
أعطى هللا وصّية وطلب الطاعة. استغّل الشيطان الرغبة 
املعيشة  وتعّظم  اجلسد  وشهوة  العيون  شهوة  البشريّة: 
6(. عندما  16 وتكوين 3:  األوىل 2:  يوحنا  )راجع 
سقط اإلنسان يف اخلطيئة، ختّلى عن حياة احملّبة املوّجهة 
حنو الوصّية من أجل حياة الشهوة املوّجهة حنو املشاعر. 
بدافع  اخلطيئة  حياة  احلياة:  من  فقط  نوعان  هنالك 

املشاعر املوّجهة حنو الذات، وحياة القداسة اليت حُتّفزها 
وصّية هللا واليت توّجه اإلنسان حنو التقوى.

إن العيش حسب املشاعر هو أكرب عائق يعرتضنا 
أتيت  الوصّية  توّجهها  اليت  التقّية  فاحلياة  التقوى.  أمام 

فقط نتيجة وجود بنية وانضباط كتابّيني.

فماذا ستفعل  مل تكن كذلك،  إن  تقّي؟  انت  هل 
تقيًّا:  لتصبح  فقط  واحدة  طريقة  هنالك  ذلك؟  حيال 
جيب أن تنضبط وترّوض نفسك يف التقوى حىت تصبح 
ينضبط  أن  ألي شخص  يكن  ال  لكن  تقيًّا.  ابلفعل 
اليت  خطيئته  أّواًل  يُدرك  أن  إىل  التقوى  يف  هللا  بكلمة 
إن كنت حًقا اندًما ألّنك  القّدوس.  ارتكبها ضّد هللا 
جتاهلت هللا وعشت حياتك بطريقة شرّيرة حىت اآلن، 
يسوع  اخلالص.  على  واحصل  إبيان  ابنه  إىل  فتعال 
خطيتك  لكن  حًقا.  التقّي  الوحيد  الرجل  هو  املسيح 
بوته  وثقت  إذا  لك  سُتحسب  وتقواه  له،  سُتحسب 
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على  بّكتك  قد  هللا  روح  إذا كان  خلالصك.  وقيامته 
خطيئتك وحاجتك إىل خمّلص، فتعال إىل املسيح اآلن. 
آمن به كما هو مكتوب عنه يف األخبار السارّة: لقد 
أخذ كّل العقاب نيابة عن شعبه. هل تؤمن أنّه مات 
بسبب  أجلك، وعوًضا عنك، وحتّمل غضب هللا  من 
خطيتك؟ إن فعلت ذلك، فسوف ختلص. بعد ذلك، 
هللا  بنعمة  يتمّتعون  الذين  حنن  إلينا  تنضّم  أن  يكنك 
النظري لرتويض أنفسنا  ابمتياز ال يوصف وحتدًّ منقطع 

حنو التقوى، أي حنو املسيح نفسه!



هنالك  ذلك؟  حيال  ستفعل  فامذا  كذلك،  تكن  مل  إن  تقّي؟  انت  هل 

يف  نفسك  وترّوض  تنضبط  أن  يجب  تقيًّا:  لتصبح  فقط  واحدة  طريقة 

بالفعل تقيًّا. لكن ال ميكن ألي شخص أن ينضبط  التقوى حتى تصبح 

بكلمة الله يف التقوى إىل أن يُدرك أّوًال خطيئته التي ارتكبها ضّد 

حياتك  وعشت  الله  تجاهلت  ألنّك  نادًما  حًقا  كنت  إن  القّدوس.  الله 

عىل  واحصل  بإميان  ابنه  إىل  فتعال  اآلن،  حتى  ّرشيرة  بطريقة 

خطيتك  لكن  حًقا.  التقّي  الوحيد  الرجل  هو  املسيح  يسوع  الخالص. 

ستُحسب له، وتقواه ستُحسب لك إذا وثقت مبوته وقيامته لخالصك. 

إذا كان روح الله قد بّكتك عىل خطيئتك وحاجتك إىل مخلّص، فتعال 

إىل املسيح اآلن. آمن به كام هو مكتوب عنه يف األخبار السارّة: لقد 

أخذ كّل العقاب نيابة عن شعبه. هل تؤمن أنّه مات من أجلك، وعوًضا 

عنك، وتحّمل غضب الله بسبب خطيتك؟ إن فعلت ذلك، فسوف تخلص. 

الله  بنعمة  يتمتّعون  الذين  نحن  إلينا  تنضّم  أن  ميكنك  ذلك،  بعد 

التقوى،  نحو  أنفسنا  النظري لرتويض  بامتياز ال يوصف وتحدًّ منقطع 

أي نحو املسيح نفسه!
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