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ب ا ْل ُج ُنودِ ,إِنْ َن َظ ْر َ
ت َن َظراً إِلَى َم َذلَّ ِة أَ َمتِ َكَ ,و َذ َك ْر َتنِي
" َو َن َذ َر ْت َن ْذراً َو َقالَ ْتَ « :يا َر َّ
ب ُكل َّ أَ َّي ِام َح َياتِهَِ ,والَ
ت أَ َم َت َك َز ْر َع َب َ
س أَ َم َت َك َبلْ أَ ْع َط ْي َ
ِلر ِّ
ش ٍرَ ,فإِ ِّني أ ُ ْعطِ ي ِه ل َّ
َولَ ْم َت ْن َ
وسى»1.صم11:1
س ُه ُم َ
َي ْعلُو َر ْأ َ
تعتبر َح َّنـــــــــــــــــــــــــ ُة واحدة من القديسات المذكورات في الكتاب المقدس.
من الواضح أنها لم ُتولد قديسة  ،وال أي واحد منا كذلك .هناك ثمن يجب أن ندفعه
لنصبح قديسين .دفع الرب يسوع ثمنا ً باهظا ً لجعل ذلك ممكنا ً لنا  ،عليك أن تدفع
الثمن لتحويل الِحتمال إلى واقع وحقيقة في حياتك .وبعبارة أخرى  ،يجب أن
يموت النسان العتيق الخاص بك وأن يذهب للموت بالصليب لتصبح قديسا ً .بدأت
َح َّنـــــــــــــــــــــــــ ُة التي تشبه إلى حد كبير معظمنا كما نفعل .أرادت أن تكون
طبيعية عادية .أرادت أن تتالئم وتتكيف فهي أرادت ما أراده اآلخرين.
معظمنا يعيش ويموت على هذا النحو وبهذه الطريقة .يمكن للمرثاء المكتوبة
فوق القبر لدينا تقرأ هكذا "إنه أو إنها عاشت حياة طبيعية عادية" الحياة الطبيعية
العادية هي حياة ملعونة .ولكن هناك إله في السماء الذي يريد كل واحد منا أن
يخرج من ما هو طبيعي ودنيوي إلى ما هو مقدس وخارق للطبيعة .بطريقة ما ،
أعتقد أن هللا يتطلع دائما ً إلي الرغبة في قلوبنا والتي قد تكون قليلة وبسيطة
وصغيرة ،والتي تشير إلى النفتاح على التغيير والرغبة في تجاوز العادي
المألوف والطبيعي  ،وعدم الرضا علي الوضع الراهن  ،وضجر من العيش في

المادي الطبيعي المنظور و الجوع للعيش في ما هو فائق و خارق حدود المنظور.
في أيام َح َّنـــــــــــــــــــــــــ ُة  ،كان هللا في حاجة ماسة لشخص روحي حيث كانت
هناك مجاعة روحية كبيرة في األرض  ،كما نقرأ في 1صمَ " 1:1و َكا َن ْت َكلِ َم ُة
ب َع ِز َ
يز ًة فِي تِ ْل َك األَ َّي ِام .لَ ْم َت ُكنْ ُر ْؤ َيا َكثِيراً"
الر ِّ
َّ
إحتاج إهلل الي رجل له ,إذ تحول البيت الكهنوتي  ،مقر الدين لسرائيل  ،وأصبح
مكانا ً للسكاري والفساد والزنا ..ال شك أن هللا بحث في جميع أنحاء األرض للعثور
على إمرأة واعدة لتلد ذلك الرجل الذي إحتاجه في ذلك الوقت .لذلك عندما نظر هللا
بعميق في قلب َح َّنـــــــــــــــــــــــــ ُة رأى إمكانيتها وإستعدادها .واآلن فإن أول
شيء فعله الرب أنه حرمها من أن يكون لها حياة طبيعية عادية مثل اآلخرين.
إضطر هللا – إن جاز التعبير -أن يحرمها من أن تكون مثل اآلخرين .وكسر هللا
الجدار الذي منعها من رؤية ما أعده هللا لها .كان عليه أن يفصلها من وسائل
الراحة والمتعة في الحياة الدنيوية األرضية فاغلق هللا رحمها! ليس هناك ألم أكبر
على المرأة يمكن أن يسبب أي شي غير ذلك .ال شيء على الطالق كان أكثر
أهمية بالنسبة لمرأة في ذلك الزمن من إنجاب مولود ذكر .وإذا لم تلد تصير
ض َّر ُت َها  ،زوجة زوجها
منبوذة  ،في عار ،وسخرية وخزي وإحتقارَ .و َكا َن ْت َ
يب ا ْث َن ْي ِن ,ألَ َّن ُه
األخرى ُ ،تغِي ُظ َها وفعلت ذلك عاما ً بعد عاما ً َ .وأَ َّما َح َّن ُة َفأ َ ْع َطاهَا َنصِ َ
ض َّر ُت َها ُتغِي ُظ َها أَ ْيضا ً َغ ْيظا ً
ب َكانَ َقدْ أَ ْغلَ َق َر ِح َم َهاَ .و َكا َن ْت َ
الر َّ
ِب َح َّن َةَ .ولَكِنَّ َّ
َكانَ ُيح ُّ
ص ِعد ْ
َت
س َنةٍُ ,كلَّ َما َ
س َن ًة َب ْع َد َ
ار َ
ص َ
ب أَ ْغلَ َق َر ِح َم َهاَ .و َه َك َذا َ
الر َّ
ألَ ْج ِل ا ْل ُم َر َغ َمةِ ,ألَنَّ َّ
إِلَى َب ْي ِ
بَ ,ه َك َذا َكا َن ْت ُتغِي ُظ َهاَ .ف َب َك ْت َولَ ْم َتأْ ُكلْ1صم7-1:1
الر ِّ
ت َّ
أغلق الرب رحمها .ولكن ما إعتقدته من حيث فكرها شراً  ،قصد هللا به خيراً .ما
كان هللا يحاول القيام به هو حصول َح َّن َة على ما ولدت هي من أجله  .سيكون لدينا
السعادة الدائمة فقط عندما نكون علي ما يريد هللا منا أن نكون .ومرة أخرى ،
يعني هذا أن هللا قد كسر ذات َح َّن َة وإرادتها .الرادة الذاتية دائما ً تحجز ما لنا في
المسيح .لنا في هللا حياة أفضل من الحياة العادية المملة الضحلة التي تشدنا
وتسحبنا مع المليارات من غيرنا في الطريق الواسع الذي يؤدي الي الهالك
مت11:7

بكت بحرقة وقدم لها أَ ْل َقا َن ُة كل الحب و العطف وما استطاع أن يحشد من
مواساة  ،في حين أن المالئكة في السماء من على درابزين السماء ينظرون بقلق
ومنتظرين َح َّن َة تخضع وتستسلم لمشيئة هللا وإرادته في و على حياتها.
هل أنت معي في ذلك؟ هل أغلق هللا شيء ما  ،هل أغلق ألعلي أو ألسفل ،أو
منع عنك شيء تريده لحياتك؟ هل هللا ال يزال يبحث عن الرجال والنساء الذين
يقدمون إمكانياتهم للقداسة؟ هل الحصاد ال يزال مثمراً وكثيراً والفعلة قليلون؟ ما
هي المرفقات التي من هللا والمقدمة لك قبل أن تحدث فرقا ً وإختالفا ً في العالم؟ آه،
ِي ُم َّرةُ
ليتك أنت أيضا ً تأتي أخيراً لتنذر نذراً مثلما فعلت َح َّن َة في الهيكل َ " :وه َ
ب ا ْل ُج ُنودِ ,إِنْ
اء َو َن َذ َر ْت َن ْذراً َو َقالَ ْتَ « :يا َر َّ
بَ ,و َب َك ْت ُب َك ً
الر ِّ
صلَّ ْت إِلَى َّ
سَ .ف َ
ال َّن ْف ِ
ت أَ َم َت َك َز ْر َع َب َ
س أَ َم َت َك َبلْ أَ ْع َط ْي َ
َن َظ ْر َ
ش ٍر,
ت َن َظراً إِلَى َم َذلَّ ِة أَ َمتِ َكَ ,و َذ َك ْر َتنِي َولَ ْم َت ْن َ
سى" 1صم11-1::1
س ُه ُمو َ
ب ُكل َّ أَ َّي ِام َح َياتِهَِ ,والَ َي ْعلُو َر ْأ َ
ِلر ِّ
َفإِ ِّني أ ُ ْعطِ ي ِه ل َّ
هللويـــــــــــــــــــــــا ! ربما البعض منكم بحاجة للوصول إلى الهيكل
الخاص به للقيام ببعض التأمالت والصالة الجادة حتي يحرركم هللا وينقذكم من
العالم المادي العادي الطبيعي المخيف المنظور و يرفعكم إلي مجال ما هو خارق
وغير عادي .هللا الذي أغلق رحم حنة  ،فتح هللا الرحم اآلن .وكانت َح َّن َة اآلن في
قبضة (يدي) هللا القدير تبارك اسمه .هل سبق لك أن كنت هناك ( بين يدي
القدير)؟ إذا كان األمر كذلك  ،فأنت ال تريد البتعاد عنه .لن يمأل إحتياجك أي
شيء آخر طالما إعتدت على إستنشاق عطر الهواء من السماء.
بعد أن فطمت َح َّن َة صموئيل  ،ربما ببضع سنوات  ،قامت وأخذت الصبي من
منزلها في رامتايم إلى بيت هللا (إلى الهيكل) في شيلوه .كان على مسافة أيام
طويلة من السفر .كانت هذه آخر مرة من أي وقت مضى أن هذا الصبي الصغير
الغالي اللطيف ذو الحيوية يسير بجانبها .إذ كانت ال تزال في الوضع الطبيعي
المادي والعادي ك َح َّن َة القديمة ,لقامت بجر قدميها والتردد طوال الطريق إلى
شيلوه .هذا ما نشعر به نحن إذا كنا ال نزال نعيش في المناطق المنخفضة من

الحياة الذاتية .فمن الطبيعي الملموس ألي إمرأة أن تشعر بذلك.
لكن أصدقائي  ،أولئك الذين منكم يعيشون في عالم ما فوق المعتاد والخارق
يعلمون أن َح َّن َة الجديدة تحيا اآلن في فرحة الطاعة .فرح الرب هو هدية وعطية
هللا لقلب كل طائع و طائعة وال يمكن ألي ظرف من الظروف مهما كانت أن تنزع
هذا الفرح .ال يمكن ألي أمر أن يقلل من هذا الفرح .هذا هو خارق وفائق ألن هللا
خارق وفائق .وألن المسيح هو خارق وفائق .هؤالء من إستسلموا للرب يعيشون
فيما هو خارق وفائق .إذا نزعت ما هو خارق وفائق من المسيحية  ،لن يكن
لديك مسيحية .القديسون يعيشون باستمرار فيما هو خارق وفائق.
َح َّن َة لم تسر إلى شيلوه .إنها طارت بخطي واسعة للمكان الذي كانت قد تعهدت
فيه من قبل وذلك لتتمم إلتزامها الكامل بهذا اللتزام والتعهد وتحصل على بركات
الحياة الممنوحة للرب بجملتها .إنها لم تنظر في البيئة الفاجرة في منزل عالي
ولم تتاثر بها .إنها لن تعطٍ ابنها لعالي ليقوم بتربيته لكنها أعطت إبنها إلى هللا
ليقوم بتربيته .وعندما تضع الطفل في يدي هللا ،ال تخف مهما كانت سلبية البيئة
المحيطة به .ألَ َّننِي َعالِم ِب َمنْ آ َم ْن ُ
ِيعتِي إِلَى َذلِ َك
تَ ،و ُموقِن أَ َّن ُه َقادِر أَنْ َي ْح َف َظ َود َ
ا ْل َي ْو ِم 2تيمو12:1
يا أصدقائي  ،كم يتوق هللا لجميعنا لننجذب بالتمام لحياة ما هو خارق وغير
مألوف .لذلك تم التكريس .فقد حان الوقت ل َح َّن َة أن تترك شيلوه .أخذ ابراهيم
اسحق معه بعد أن قدمه كذبيحة في جبل المريا ،ولكن َح َّن َة تركت إبنها وراءها
إلي األبد .وهنا هو دليل على أنها كانت في حياة الخارق والغير مألوف من الوقت
الذي نذرت فيه نذرها .تأمل معي كيف أنها تصرفت وهي تودع إبنها الوحيد َ :وأَ َنا
س َجدُوا ُه َنا َك
ِلر ِّب»َ .و َ
ِيع أَ َّي ِام َح َياتِ ِه ه َُو ُم َعار ل َّ
بَ .جم َ
ِلر ِّ
أَ ْيضا ً َقدْ أَ َع ْر ُت ُه ل َّ
س َع َفمِي َعلَى أَ ْع َدائِي,
ب .ا َّت َ
الر ِّ
بْ .ار َت َف َع َق ْرنِي ِب َّ
الر ِّ
صلَّ ْت َح َّن ُةَ « :ف ِر َح َق ْلبِي ِب َّ
بَ .ف َ
ِلر ِّ
ل َّ
ألَ ِّني َق ِد ا ْب َت َه ْج ُ
ص ْخ َرة
س َ
س َغ ْي َر َكَ ,ولَ ْي َ
ب ,ألَ َّن ُه لَ ْي َ
الر ِّ
س قُدُّوس ِم ْثل َ َّ
ت بِ َخالَصِ َك .لَ ْي َ
ب
الر َّ
احة مِنْ أَ ْف َوا ِه ُك ْم .ألَنَّ َّ
ِم ْثل َ إِلَ ِه َنا .الَ ُت َك ِّث ُروا ا ْل َكالَ َم ا ْل َعال َِي ا ْل ُم ْس َت ْعل َِيَ ,و ْل َت ْب َر ْح َو َق َ
إِلَه َعلِيمَ ,و ِب ِه ُت َ
س.
وزنُ األَ ْع َمالُ .قِسِ ُّي ا ْل َج َبابِ َر ِة ا ْن َح َط َم ْت َوال ُّ
ض َع َفا ُء َت َم ْن َطقُوا ِبا ْل َبأْ ِ
ال َّ
اع َك ُّفواَ .ح َّتى أَنَّ ا ْل َعاق َِر َولَ ْ
ِير َة
س ْب َع ًةَ ,و َكث َ
دَت َ
ج َي ُ
آج ُروا أَ ْنفُ َ
اعى َ
ش َب َ
س ُه ْم ِبا ْل ُخ ْب ِزَ ,وا ْل ِ
ا ْل َبنِينَ َذ ُبلَ ْت"1صم1:2 1::1

في تاريخ إسرائيل  ،كانت َح َّن َة الشخصية المحورية التي قادت العصر النبوي.
أصبح صموئيل النبي األول في تلك الحقبة .ورأى هللا شيئا ً في قلبها أعلن له أنها
سوف تكون على إستعداد لتكون كالطين في يد الخزاف ( الفخاري)  ،على إستعداد
لتنقيتها كالذهب .ليت الرب يجد شيئا ً داخلكم تجعله ينقذكم من العادي الطبيعي
اليومي المهلك إلى حياة مليئة بما هو خارق ويفوق الطبيعي .ال توجد وسيلة
ألقول لك عن كل ما سيخرج منك في األجيال القادمة.
باختصار  ،ليس هناك في أي وقت مسافة أكبر ينتقل فيها النسان من المجال
الطبيعي إلي ما هو خارق وغير طبيعي .ومع ذلك  ،يمكن تغطية هذه المسافة
الهائلة في لحظة من الزمان .لم يستغرق األمر ل َح َّن َة وقتا ً طويالً لتنذر نذراً .لن
يستغرق األمر وقتا ً للرب يسوع حتي يلمسنا ونحن نضع أنفسنا عند قدميه .نري
وقتها ومرة واحدة كل شيء بعيون األبدية  ،نعم تماما ً كاهلل سواء كان ذلك يتعلق
بالنسان،واألصول ،والعالقات والزواج والمرض والموت ،والسياسة  ،والرياضة،
والتعليم والثروة والفقر  ،أو الخطيئة والموت .في ضوء ذلك فقط نفهم َح َّن َة وكل
من مثلها فى الفكر والقلب.
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