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 ستئمان هللا لك وثقته بك؟ما مقدار إ

 

 في عملالما يتعلق األمر بعند لذكاء البشريل او يرجع شاورأي وقت مضى أن هللا لم ي في ل الحظته

 الذكاء البشري. الكنيسة ونتاج ثمرة به هو لقياماالكنيسة  ما تحاولمان الكثيرفلسوء الحظ،  مع ذلك وملكوت هللا؟ 

، مطيعالوالقلب  رسكنمالبحث عن الرجل ي، ولكن هللا دائما ا  كثر ذكاءاأل كثر شرراقا واألدائما تبحث عن الرجال 

المستقيمي  )كل( جميعيبتهج و الربيفرح الصديق ب . لذلك لدينا: بالرب من كل قلبه منويؤالذي يثق  كذا

 (8: 118)مز  نساناإلفي الرب من وضع الثقة في  ونحتمي نثق من األفضل أن( و10 :64القلوب)مز

عقولهم من شمكانيات بل بالحري شختارهم علي  ما كان فيساس علي أمن قبل  خدامه ختار أبدا  ي لماهلل فلذلك 

والمؤهالت العلمية ب شذا كنت تعاني من نقص التعليم . ال ترهمكانياتأساس ما كان بايديهم )ما يمتلكون( من ش

: المستمرةصرخة  هللا  لتامازهللا عندما يريد أن يستخدمك. أمام  ألن ذلك ليس عائقا   (الدنيويالتعليم التي للعالم )

قُوِني َوَيْحَفُظوا َجِميَع َوَصاَياَي ُكل" اِم لَِيُكوَن  َيا لْيَت َقلَبُهْم َكاَن َهَكَذا ِفيِهْم َحتَّى َيتَّ األَيَّ

 (29:5 )تثنية !"لُهْم َوألَْوالِدِهْم َخْيٌر إِلى األََبدِ 

هللا  يبحث .بك قوثالو كلما قوي طاعتكتماسكت و يتقوكلما فقط هو القلب الذي تثق فيه.  مطيعالقلب ال

نت ال أ األرض. التي من الحكمةب و ينخدعواوا أصرفتالذين لن يو في طاعة عمياء، يتبعونه نل الذياعن الرج

فعل كل يأن  نه يستطيعأن تعرف أ وال تحتاج كل شيءومتي يعرف  ري من تتبعهت متىي معرفة صديق تحتاج

 ":الملك سليمان مات ومن خاللهم. لذلك لدينا كل (فيهمبهم ) في ملكوته لعملهذا الشعب لمثل تطلع هللا لي. شيء

بِّ بُِكلِّ َقْلِبَك وَ  ْل َعلَى الرَّ ُم َعلَى َفْهِمَك الَ َتْعَتِمْد.َتَوكَّ ِفي ُكلِّ ُطُرِقَك اْعِرْفُه َوُهَو ُيَقوِّ

 (6-5: 3)أم  "ُسُبلَكَ 

أن ال تعتمد الكتاب المقدس  لك . يقولفي ملكوتهلى الذكاء البشري إلنجاز العمل حتاج شيال مرة اخري  هللا 

 عتماد على ذكائك.  يريدشأنه يجب أن ال يكون لديك أدنى  على ذلك، وهذا يعني ضغطش عليه.و حتي تستند أ

كان موسى لهي. باإلرراد واإلعالن اإلك أن تذهب ولكن هللا يريدالعقالنية( اإلنسان السلوك باألسباب والحجج )

 والحكمة البشرية العقل ستخدامشعن طريق رعب هللا من مصر  خالص وتحرير فكر هائل وحاول أوال   ذورجل 

 معاما في البرية. ل 40لمدة  من وجه العدالة ا  هارب را  أمصري وجعل نفسه فالقتل أفضل ما قام به هو وكان 

أن طرق هللا هي أعلى من طرق ن يتعلم وأ ثق بهيأن  راد هللا من موسي وذكاءه ولكن أعقل موسى  هللا مستخدي

تخلي عن عقله راد هللا من موسي أن يأ (33:11)روستقصاء وطرقه عن اإل بشر وما أبعد أحكامه عن الفحصال

 علي كل ريئ .اإللهي وهللا القادرالفكر  مع يلحم فكرهو

ما ونفقد فوت ن دائما   نا شلى البرية. يجعلنادائما يأخذ عقل البشريموسى شلى البرية. الخذ العقل والمنطق أ 

من تلك  .هيواإلعالن اإلل الوحيبومبادلته  عاما 40بعد عقل عن ال للتخلي ا  كان موسى مستعد. جلهنحن هنا أل

المتسمة و . كانت تلك السنوات الحلوة جدا  المقبلة 40بشكل رائع على مدى السنوات ال ررد هللا موسي أ لنقطةا

) كما يكلم الرجل  أن موسى تحدث شلى هللا على أنه رجل يتحدث شلى رجلنه قيل لدرجة أالحميمة مع هللا  بالعالقة

 يدةأمة جد عملو كلها شسرائيل أمةومحو  رخطط هللا لتدمي مابحيث في وقت  رجال  تقيا   كان موسى صاحبه(

 .آدم، تبدأ من الصفر عمن موسى وحده، كما فعل م تخرج

 لكن الالعهد الجديد.  في نظيره كان الرسول بولسبينما شخصية البارزة في العهد القديم، كان موسى ال

سارا باإلرراد والوحي واإلعالن  ا، ولكن ألنهما وتعليمهماذلك بسبب أدمغتهمك ا  أصبح س الرسولموسى وال بول

أعطي دراسية. ال منحال، وليس من الذكاء البشري وال عالنواإل كل الكتاب عن طريق الوحي هللا أعطيهي. اإلل

 (10:3صم 1«)َعْبَدَك َساِمعٌ َتَكلَّْم ألَنَّ »... القلوب لسان حالها  منكسري لرجال



 

من  ا  فريسيكان  (6-5: 3 ليبي)ف يتجدد ويعرف الربالدينية العظيمة قبل أن اإلنجازات  س الرسولبوللكان 

الطالب الجامعي ذا ". ولكن عندما أصبح هنيئيلامغروشهماحث ب كان يتعلم عند رجلي معلم والفريسيين و

خادم موثوق فيه (. كان عليه أن يصبح 8: 3 ليبي)ف ) نفاية( القمامة مثلى أن كل  ذكائه كان أر ا  " تلميذالمثقف

لِيِب ِعْنَد اْلهَ إِنَّ َكلِ فَ ": أي ريء و معههللا به أ فعلي قبل أن  أمام هللا ا ِعْنَدَنا اَمَة الصَّ لِِكيَن َجَهالٌَة َوأَمَّ

ِحْكَمَة َهَذا اْلَعالَِم ِهَي َجَهالٌَة ِعْنَد نَّ ألَ ( "18:1كو1)" هللِا  ةُ ُن اْلُمَخلَِّصيَن َفِهَي قُوَّ حْ نَ 

 (19:3كو  1)........".هللاِ 

مطيعا   لك قلبا   كونيأن  في أي قيمة في ذلك؟" نعم عندما يقودكله التعليم المسيحي  عليك أن تسأل: "هل

وأضحوكة للعالم أحمق كوالتناقض الذي سيجعلك تبدو فة اسخالسخرية والستعداد لقبول ش علىو متواضعا  و

له للعقل  ال معنى ،نسان لينجزهكلف هللا اإلنظر الطبيعي، أي شيء الالصحيح من وجهة هذا هو  كنيسة.للو

.  وشيمانك فتح ثقتكشو كدماغ ركن عقلك وش،  ليك وتحدثش تكلم هللا. كلما بدون معجزة يتم و ال يمكن أن البشري 

 .العمياء ألوامره ألنه يعلم كل ريءالطاعة ب اوبك معه وينتظر تجمنك  هللا طلبي

للسخرية ألن زوجته كانت في . وكان هذا مثير السماء عديد كنجومه نسل ون يكنه سأخذ شبراهيم: قال هللا له 

التسعينيات من شبراهيم وحتى عندما كان في  وأمن صدق. ومع ذلك، بالنسبة لها اإلنجاب نتهت فترةحسب العقل ش

جن جنونه وشختل  نهأ بال رك عتقد البعضش) ا  بنش هكون لديينه سأبقول للناس يحاء ناألذهب في جميع  ، عمره

أحمق! مر أن. وفعل الوثنييي مامثل به ، قال هللا له أن يضحيبنش براهيم أخيرا  إل صارثم عندما ا  )خرف(( عقلي

 .معجزةلرب فجاءت الفي ا واثقا   ستعداد للطاعةشعلى كان ق دماغه وغلألكن شبراهيم 

كان قد حاول بالفعل مثير للسخرية! مر أ . ضخمة مبراطوريةشمن  يرعب فقط ستحرر عصابقال هللا لموسى 

نراه  عاما 40الغنم في البرية لمدة  ايةنه كان قد تغير بعد رعأ. ولكن حيث صاحب نفوز عندما كان رخص ما

  خذأن يأرف موسى صحراء سيناء و. وباإلضافة شلى ذلك عمره الربكما أ فعليذهب شلى مصر ويق دماغه وغلي

من خالل سار  في رأسه ولكن هو موجود ما يستخدمشعب هللا. لكنه لم ل كاملة كل هؤالء الناس هناك يعني شبادة

 .شنسانيا  ي معجزالغير معقول النا شلى المستحيل ويأخذ دائما   عالن واإل . الوحيله هللا هما قال

الرجال من فقط  300أخذ يولكن يجب أن جندي  32000  نتصاربــــاإلنه ال يمكن أجدعون لعندما قال هللا 

نتصر وتبع الرب وش طاع أمن وغلق دماغه. أخرية وال معنى له! لكن جدعون كان ذلك مثير للس .معهالذين 

(. 20 اخ 2) الغفير جمعالجيش يهوذا ضد  مامأبيضاء مرنمين بمالبس  يهورافاط جوقة أرسل (7)قضاة  (غزا)

 وعائق  هو حجر عثرةنسان وحكمته شن ذكاء اإلهللا هي أعلى من طرقنا. طرق  مثير للسخرية! مرة أخرى

ذ يمنع إ خارق نا نتمتع بما هودعي ستحسان والفكر البشري لناإل. خارق للطبيعةما هو  يحول دون شنجاز

 حدوثه.

عالن وعن باإل ك أن تمشي معهنه يريد منش. عالنواإل عن طريق الوحي ن تتحركأالكنيسة من  هللا يريد 

-17: 14صبي )مت  بيد خبز من خمسة أرغفة فيرغ 5000أن يٌخرج  أن هللا يمكن ؤمنطريق الوحي. هل ت

  سمهالذي ش شارعلذهبت في االعزيز هللا! شلى أي مدى يا صديقي موربأدماغك عندما يتعلق األمر غلق (؟ ش20

رقة  تستأجرش يا تري هل م؟ أو بنايتين اية به أو بنمررت بعمارة أ"؟ هل (للذين آمنوا) للمؤمن "كل ريء ممكن

 في هذا الشارع؟

ي أنه أعطانا الروح . هذا هو السبب فعقلعن طريق الوحي وليس ال عالنتحرك بالقيادة واإلهللا يريدك أن ت

الوحي الرب بتحرك  (14:8المسيحي )روميةللمؤمن  هوعالمة فارقة عن طريق الوحي تحركالقدس. ال

 دس الذي سكن في جسده شذانفس الروح الق يسكن في جسدككل يوم وس ب السماوياآلعتماد الكلي على واإل

وُح اْلقُُدُس أَْيضاً الَِّذي أَْعَطاهُ هللاُ لِلَِّذيَن ُيِطيُعوَنهُ ...... "ألنه يقول: ت  الرب. طاعأ  «.الرُّ
ما حياة  والرتيبة شلي مملةالحياة ومن ال رضي(ل ما هو أ) ك خارج الدنيا الروح القدس (. يأخذك32:5)أعمال "

لما شال صورة صغيرة  ترى دائما  . لن اج أفكاركهو ال يحتوالحب الرومانسية و المغامرة للطبيعة وحياةخارق هو 

 .بهوأمن  ، لكنه يرى الصورة كاملة في ضوء األبدية. ثق حولك يجري

 

 



 

لَْن َتْدُخلُوا َملَُكوَت فَ  إِْن لَْم َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثَل األَْوالَدِ  ... "يسوع: الرب قال نعم

َما من  لكن بدال  ، الملكوتخالل باب  لتدخل ختبار الذكاءشللنجاح في  لست مضطرا   (3: 18)متى  "اتِ وَ السَّ

لتخلي عن كل طرقك والسماح وا عتماد المطلق على هللاتواضع واإلالو نكسارلإل ختبارا  شذلك يجب أن تجتاز 

َها اآلُب َربُّ  ": ... تهلل الرب ذات مرة قائال   قه معك في جميع األوقات.طربالعمل ب لرب ل أَْحَمُدَك أَيُّ

هَ  َماِء َواألَْرِض ألَنََّك أَْخَفْيَت َهِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُهَماِء َوأَْعلَْنَتَها لأِلَْطَفاِل. َنَعْم أَيُّ  االسَّ

ةُ أََماَمكَ   (21:10)لوقا  "«اآلُب ألَْن َهَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَّ

 الفقراء هم األغنياءون وهم أول ونخراآل ممالك هذا العالم. في ملكوت هللان كثيرا  عملكوت هللا يختلف 

قوياء األ موالضعفاء ه ة هو البارزالنكروالجبار،  و، والمتواضع هصحاب البصيرة(يان هم من يبصرون)أعموال

 في ملكوت هللا الذي يختلف عن ممالك العالم. كل  م   خادموكل 

وهذا  مع. كلهماسعبدك ن واإلعالن وعلي مبدأ تكلم : أل الوحيب ونفي ملكوت هللا يذهب تحركونكل الذين ي

. ما له كل مبحيث يستطيع أن يعطي له كل ريء هللا لهم يبحث عن الناس الذين سوف يكون هللاأن  يعني ببساطة:

حاول معرفة نحاجة كبيرة . صبح ن. ومع ذلك نحاول أن فقدنا الملكوت واإلاألطفال الصغار  يجب أن نصبح مثل

 راداأ. وائلاأل والدينا يةخطمن  ا  ءعلى كل ريء. كان ذلك جز ردكتشاف الشتفسير كل ريء و اولكل ريء. نح

  رادأتلك الشجرة.   طعاممن تناول ال. لم يرد هللا لهم المحرمة المعرفة رجرةمن  معرفة ما يمكن أن يحدث لو أكال

 .ة منذ ذلك الحينفي معركة مع الخطينسان . دخلت الخطية ودخل اإلبه اأن يثق امنهمهللا 

على الرغم من  تبتهج بها وتحياها وتنفذها عمليا   ناسوعن أ كلمتهب ويؤمنون يثقون  رعبعن  هللا يبحث 

 ونمن أولئك الذين يجرؤهل ستكون واحدا   جتماعية والثقافية.اإللقانون الطبيعي والتوقعات تعارضها وانتهاكها ل

 المالئكة تصفق لكشذا كان األمر كذلك وسسيفعل هللا حتما معك ريئا  يسوع؟ ، لرب على الخروج على أطرافهم ل

  ذلك. وأنت تقوم وتنفذ بأيديهم 
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