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َوَذَكْرَتنِي َيا َربَّ اْلُجُنوِد, إِْن َنَظْرَت َنَظراً إِلَى َمَذلَِّة أََمتَِك, »َوَنَذَرْت َنْذراً َوَقالَْت: " 

اِم َحَياتِِه, َوالَ  بِّ ُكلَّ أَيَّ َولَْم َتْنَس أََمَتَك َبلْ أَْعَطْيَت أََمَتَك َزْرَع َبَشٍر, َفإِنِّي أُْعِطيِه لِلرَّ

 11:1صم1«.َيْعلُو َرْأَسُه ُموَسى

  

في الكتاب المقدس.  المذكورات ة من القديساتواحد ةُ ـــــــــــــــــــــــــَحنَّ تعتبر   

يجب أن ندفعه  . هناك ثمنكذلك أي واحد منا وال ، قديسةولد نها لم تُ أمن الواضح 

، عليك أن تدفع  لنا ممكناً  لجعل ذلك باهظاً  ثمناً  يسوعالرب دفع قديسين. لنصبح 

يجب أن في حياتك. وبعبارة أخرى ،  وحقيقة حتمال إلى واقعالِ لتحويل  الثمن

. بدأت لتصبح قديساً  بالصليب ذهب للموتوأن يلخاص بك ا نسان العتيقيموت ال

. أرادت أن تكون كما نفعل التي تشبه إلى حد كبير معظمنا ةُ ـــــــــــــــــــــــــَحنَّ 

 اآلخرين. أرادهما أرادت  ئم وتتكيف فهي تتال. أرادت أن عادية طبيعية

 

 للمرثاء المكتوبةمعظمنا يعيش ويموت على هذا النحو وبهذه الطريقة. يمكن      

 طبيعيةالحياة ال" عادية نها عاشت حياة طبيعيةإنه أو إ" هكذا أقرت  قبر لدينا الفوق 

أن  هي حياة ملعونة. ولكن هناك إله في السماء الذي يريد كل واحد منا العادية

للطبيعة. بطريقة ما ،  إلى ما هو مقدس وخارقوي طبيعي ودني ما هومن  يخرج

 وبسيطة ةقليلوالتي قد تكون  نافي قلوبلي الرغبة إ أعتقد أن هللا يتطلع دائماً 

 نفتاح على التغيير والرغبة في تجاوز العاديالتي تشير إلى الو، وصغيرة

، وضجر من العيش في  لوضع الراهنا لي، وعدم الرضا ع لوف والطبيعيأالم



. حدود المنظور خارق ما هو فائق و الجوع للعيش في دي الطبيعي المنظور والما

ت كان لشخص روحي حيث، كان هللا في حاجة ماسة  ةُ ـــــــــــــــــــــــــَحنَّ في أيام 

َوَكاَنْت َكلَِمُة " 1:1صم 1في األرض ، كما نقرأ فيكبيرة   روحيةهناك مجاعة 

بِّ َعِزيَزًة فِي تِْلَك  اِم. لَْم َتُكْن رُ الرَّ  "َكثِيراً  ْؤَيااألَيَّ

 البيت الكهنوتي ، مقر الدين لسرائيل ، وأصبح ذ تحولإ ,لهرجل الي  حتاج إهللإ

في جميع أنحاء األرض للعثور بحث هللا ن أوالفساد والزنا.. ال شك  يراسكلل مكاناً 

هللا ذلك عندما نظر ل. حتاجه في ذلك الوقتإلتلد ذلك الرجل الذي مرأة واعدة إعلى 

. واآلن فإن أول ستعدادهاإمكانيتها وإرأى  ةُ ـــــــــــــــــــــــــَحنَّ في قلب  بعميق

. خرينعادية مثل اآل حياة طبيعية ن يكون لهاأنه حرمها من أالرب  شيء فعله

هللا كسر ن تكون مثل اآلخرين. وأأن يحرمها من  -ن جاز التعبيرإ –ضطر هللا إ

من وسائل   أعده هللا لها. كان عليه أن يفصلها ذي منعها من رؤية ماالجدار ال

ألم أكبر ليس هناك رحمها! هللا اغلق ف رضيةاأل الحياة الدنيويةفي متعة الالراحة و

كان أكثر  ذلك. ال شيء على الطالق  غير شي سبب أييمكن أن يعلى المرأة 

 تصير تلدإذا لم ونجاب مولود ذكر. إالزمن من مرأة في ذلك أهمية بالنسبة ل

ُتَها  حتقار.إية وخزي و، وسخري عارف منبوذة ، ، زوجة زوجها َوَكاَنْت َضرَّ

ُه  . اً بعد عام اً وفعلت ذلك عام ُتِغيُظَهااألخرى ،  ُة َفأَْعَطاَها َنِصيَب اْثَنْيِن, ألَنَّ ا َحنَّ َوأَمَّ

ُتَها ُتِغيُظَها أَْيضاً َغْيظاً  بَّ َكاَن َقْد أَْغلََق َرِحَمَها. َوَكاَنْت َضرَّ َة. َولَِكنَّ الرَّ َكاَن ُيِحبُّ َحنَّ

بَّ أَْغلََق َرِحَمَها. َوَهَكَذا َصاَر سَ  َنًة َبْعَد َسَنٍة, ُكلََّما َصِعَدْت ألَْجِل اْلُمَرَغَمِة, ألَنَّ الرَّ

, َهَكَذا َكاَنْت ُتِغيُظَها. َفَبَكْت َولَْم َتأُْكلْ  بِّ   7-1:1صم1إِلَى َبْيِت الرَّ

ما . اً خيرقصد هللا به ،  اً شرها فكرعتقدته من حيث إما  رحمها. ولكن  غلق الربأ

سيكون لدينا  . جلهأمن هي  لدتما وعلى  َحنَّةَ  حصوليحاول القيام به هو كان هللا 

. ومرة أخرى ، ما يريد هللا منا أن نكون فقط عندما نكون علي السعادة الدائمة

ةَ ذات أن هللا قد كسر  هذايعني  تحجز ما لنا في  الذاتية دائماً ة رادال. وإرادتها  َحنَّ

 مملة الضحلة التي تشدناة الالعادي الحياة من لنا في هللا حياة أفضل . المسيح

 الواسع الذي يؤدي الي الهالكفي الطريق  وتسحبنا مع المليارات من غيرنا

  11:7مت

 



 

من  حشدأن ياستطاع  وما طفكل الحب و الع أَْلَقاَنةُ  لها وقدم ةبحرق بكت     

ون بقلق ينظر السماء على درابزين من ، في حين أن المالئكة في السماء اساةوم

 على حياتها. رادته في وإو لمشيئة هللام تخضع وتستسل َحنَّةَ ومنتظرين 

 

 ، أوسفلأو أل عليغلق ألأهل ،  شيء ماهللا  أغلق هل ؟في ذلك هل أنت معي     

هللا ال يزال يبحث عن الرجال والنساء الذين  تريده لحياتك؟ هلشيء منع عنك 

؟ ما قليلون ةوالفعل اً وكثير اً مثمرزال ال يحصاد ال هم للقداسة؟ هلاتييقدمون إمكان

، هآختالفاً في العالم؟ إو قبل أن تحدث فرقاً لك   ةوالمقدمهي المرفقات التي من هللا 

ةُ ":  في الهيكل َحنَّةَ ما فعلت مثل اً نذر رذأخيراً لتنتأتي  أيضاً  نتأليتك  َوِهَي ُمرَّ

, َوَبَكْت ُبَكاًء  بِّ ْفِس. َفَصلَّْت إِلَى الرَّ َيا َربَّ اْلُجُنوِد, إِْن : »َوَنَذَرْت َنْذراً َوَقالَتْ النَّ

َنَظْرَت َنَظراً إِلَى َمَذلَِّة أََمتَِك, َوَذَكْرَتنِي َولَْم َتْنَس أََمَتَك َبلْ أَْعَطْيَت أََمَتَك َزْرَع َبَشٍر, 

اِم َحَياتِِه, َوالَ َيْعلُو َرْأَسُه ُموَسى بِّ ُكلَّ أَيَّ  11-1::1صم1 "َفإِنِّي أُْعِطيِه لِلرَّ

 هيكللى الإ! ربما البعض منكم بحاجة للوصول هللويـــــــــــــــــــــــا           

 ينقذكم منوهللا  حتي يحرركم والصالة الجادة تللقيام ببعض التأمال به الخاص

 خارق ا هوممجال ي لإلطبيعي المخيف المنظور و يرفعكم عادي اال العالم المادي

اآلن في  َحنَّةَ  تاآلن. وكانرحم ال هللا غلق رحم حنة ، فتحأ. هللا الذي وغير عادي

) بين يدي   هناكأن كنت سبق لك  هل. يدي( هللا القدير تبارك اسمه) ةقبض

أي  حتياجك إ لن يمأل .بتعاد عنهر كذلك ، فأنت ال تريد ال؟ إذا كان األمالقدير(

 .من السماء الهواءستنشاق عطر إعلى  عتدتإ طالما شيء آخر

 

من  ت وأخذت الصبيمقابضع سنوات ، بربما  ،صموئيل  َحنَّةَ ت مفطأن بعد      

في شيلوه. كان على مسافة أيام  (لى الهيكلإ) إلى بيت هللارامتايم منزلها في 

الصبي الصغير . كانت هذه آخر مرة من أي وقت مضى أن هذا من السفر طويلة

 الوضع الطبيعي  كانت ال تزال في يسير بجانبها. إذحيوية ال واللطيف ذ الغالي

طوال الطريق إلى  والتردد جر قدميهاامت بقل ,لقديمةا َحنَّةَ المادي والعادي ك

في المناطق المنخفضة من  نعيش لاما نشعر به نحن إذا كنا ال نز اشيلوه. هذ



 مرأة أن تشعر بذلك. إي الملموس أل الحياة الذاتية. فمن الطبيعي

عالم ما فوق المعتاد والخارق يعيشون في  منكمالذين أصدقائي ، أولئك لكن 

 وعطية اآلن في فرحة الطاعة. فرح الرب هو هدية  تحياالجديدة  َحنَّةَ أن  ونعلمي

نزع ت أن  تن ألي ظرف من الظروف مهما كانيمك العة وئطا و عئهللا لقلب كل طا

ن هللا ألوفائق  . هذا هو خارقرحهذا الفل من يقل مر أن أي ألالفرح. ال يمكن  هذا

يعيشون  للرب واستسلمإ من هؤالء. وفائقالمسيح هو خارق وألن . وفائق خارق

مسيحية ، لن يكن لاوفائق من  خارق  هو ما نزعت. إذا وفائق خارق ما هوفي

 .وفائق خارق ما هوفي باستمرار ونن يعيشوالقديسمسيحية. لديك 

ةَ       عهدت تقد للمكان الذي كانت  ارت بخطي واسعةنها طإر إلى شيلوه. ستلم  َحنَّ

 بركات على والتعهد وتحصل  لتزاملتزامها الكامل بهذا الإك لتتمم ه من قبل وذلفي

 يلازل عفي من  ةراجتنظر في البيئة الف نها لمإللرب بجملتها.  ةالممنوح الحياة 

بنها إلى هللا إطت أع هالكن ابنها لعالي ليقوم بتربيته نها لن تعطٍ إاثر بها. ولم تت

 البيئةمهما كانت سلبية  تخف ال، الطفل في يدي هللا تضع . وعندماليقوم بتربيته

ُه َقاِدر  أَْن َيْحَفَظ َوِديَعتِي إِلَى َذلَِك . به المحيطة نِي َعالِم  بَِمْن آَمْنُت، َوُموقِن  أَنَّ ألَنَّ

 12:1يموت2 اْلَيْومِ 

ما هو خارق وغير  لحياة نجذب بالتمام لنا نجميعل هللا توقيا أصدقائي ، كم ي     

ةَ ل . فقد حان الوقتكريستم الت. لذلك لوفأم  ابراهيم  ذأخشيلوه. ترك أن ت َحنَّ

ةَ  ، ولكن المريا كذبيحة في جبل قدمهاسحق معه بعد أن   هابنها وراءإ تركت َحنَّ

قت من الو لوفأم يروالغ خارقحياة ال األبد. وهنا هو دليل على أنها كانت في  ليإ

َوأََنا  :بنها الوحيد إودع ت وهيكيف أنها تصرفت  تأمل معيه نذرها. رت فينذالذي 

بِّ  اِم َحَياتِِه ُهَو ُمَعار  لِلرَّ . َجِميَع أَيَّ بِّ َوَسَجُدوا ُهَناَك «. أَْيضاً َقْد أََعْرُتُه لِلرَّ

. بِّ ُة: لِلرَّ َسَع َفِمي َعلَى أَْعَدائِي, »َفَصلَّْت َحنَّ . اتَّ بِّ . اْرَتَفَع َقْرنِي بِالرَّ بِّ َفِرَح َقْلبِي بِالرَّ

ُه لَْيَس َغْيَرَك, َولَ ألَنِّي َقِد اْبَتَهْجُت بَِخالَِصَك.  , ألَنَّ بِّ وس  ِمْثلَ الرَّ ْيَس َصْخَرة  لَْيَس قُدُّ

ُروا اْلَكالََم اْلَعالَِي اْلُمسْ  ِمْثلَ إِلَِهَنا. بَّ الَ ُتَكثِّ َتْعلَِي, َوْلَتْبَرْح َوَقاَحة  ِمْن أَْفَواِهُكْم. ألَنَّ الرَّ

َعَفاُء َتَمْنَطقُوا بِاْلَبأِْس. إِلَه  َعلِيم , َوبِِه ُتوَزُن األَْعَمالُ.  قِِسيُّ اْلَجَبابَِرِة اْنَحَطَمْت َوالضُّ

َباَعى آَجُروا أَْنفَُسُهْم بِاْلُخْبِز, َواْلِجَياُع َكفُّوا. َحتَّى أَنَّ اْلَعاقَِر َولََدْت َسْبَعًة, َوَكثِيَرَة  الشَّ

  1:2 1::1صم1"اْلَبنِيَن َذُبلَتْ 



نبوي. العصر ال ي قادتتال ةية المحوريالشخص َحنَّةَ ت كانفي تاريخ إسرائيل ، 

نها أ أعلن لهفي قلبها  تلك الحقبة. ورأى هللا شيئاً  أصبح صموئيل النبي األول في

ستعداد إعلى ،  ) الفخاري( الطين في يد الخزافككون ستعداد لتإسوف تكون على 

الطبيعي  ينقذكم من العادي تجعله لكمداخ يجد شيئاً الرب  يتل الذهب.ك نقيتهاتل

فوق الطبيعي. ال توجد وسيلة وي خارق يومي المهلك إلى حياة مليئة  بما هوال

 يخرج منك في األجيال القادمة.سكل ما  ألقول لك عن

 نسان من المجالال يهاينتقل فمسافة أكبر أي وقت  فيختصار ، ليس هناك با     

، يمكن تغطية هذه المسافة  ومع ذلك. بيعيوغير ط خارق لي ما هو إالطبيعي 

ةَ لستغرق األمر . لم يمن الزمان لحظةالهائلة في   . لناً نذرلتنذر  الً يطو وقتاً  َحنَّ

 نريونحن نضع أنفسنا عند قدميه.  حتي يلمسناللرب يسوع   وقتاً مر األ يستغرق 

يتعلق  سواء كان ذلك اهللنعم تماماً ك،  بديةبعيون األ كل شيء مرة واحدة و هاوقت

، ، والسياسة ، والرياضةالمرض والموتصول، والعالقات والزواج وواأل،نسانبال

وكل  َحنَّةَ نفهم فقط في ضوء ذلك والتعليم والثروة والفقر ، أو الخطيئة والموت. 

 والقلب. ها فى الفكرمن مثل
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