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يح  " ، َحْيث   َته ب   َالرِّ  إَِلى َولَ  َتْأتِي َأْينَ  ِمنْ  تَْعَلم   لَ  لكِنَّكَ  َصْوتَهَا، َوتَْسَمع   تََشاء 
ل   هَكَذا. َتْذهَب   َأْينَ  لِدَ  َمنْ  ك  وحِ  ِمنَ  و   (.8:3)يوحنا  "الر 
 

  يسوع يجعل كل شيء غير متوقع الرب مع سيرال

عندما يدخل الروح ذا يكون الحال إنجيل يوحنا مانتعلم من هذه اآلية في 

ولد ثانية، حينما ت   كنإيسوع لنيقوديموس الرب القدس في حياة إنسان. قال 

سكن يوقبل أن  اغير متوقعة مثل الريح. قبل أن أصبح مسيحي    كحياتتكون 

الروح القدس في داخلي، خططت أيامي. خططت أليام نهاية األسبوع 

الروح القدس في منذ أن دخل ولكن  .ما خططت لهنفذت و ،خطّطت عطلتيو

أليام نهاية  اخطط  ضع يخطط أليامي. يهو من يسوع الرب حياتي، فإن 

إرادة هللا حسب أكون تبع خطط الروح القدس، حينما أعطالتي. لاألسبوع و

 الكاملة.

إرادة هللا الكاملة. حسب ليس هناك شيء أعظم في هذه الحياة من أن نعيش 

عندما نكون في إرادة هللا الكاملة ، نعيش كما عاش يسوع عندما كان هنا 

إرادة هللا حسب ى مما هو سمأبيسوع أن يعيش مكن لعلى األرض. لم ي

أن يكون العيش نبغي ذلك. لذلك، يأن نفعل نحن يمكن لنا ل كذلك و ،الكاملة

ر الذهبي للحياة. النهائي. هذا هو المعياالروحي إرادة هللا الكاملة هدفنا حسب 

كذلك. نحن ، يمكننا الروح القدسبوصل يسوع إلى نمط الحياة النهائي وكما 

 ةلطخانت مكمهما ، مهما كانت حياتك السابقة والصديق العزيزلذلك أيها 

 نالخطيئة والقرارات الخاطئة، يمكنك الدخول في إرادة هللا الكاملة اليوم إب



يقود يسوع المسيح، لروح هللا الحي للسيادة الرب للخضوع  امستعد  كنت 

 خطواتك.

فأنا آلن، بالطبع، هذا ل يعني أنه ل ينبغي أن يكون لديك جدول أعمال. وا

حسب للتغيير خاضعة هذه الجداول كل يوم، لكن كل لجدول أعمال عندي 

إجراء بعض جدول أعمالي كتابة مقالة و لقد سجلت فيالروح القدس. قيادة 

من أجل زوجتي الحبيبة ذات الستة والخمسين سنة،  البيتفي  اتصالحاإل

، ماذا تريد مني أن أفعل يسوعيا عندما أستيقظ في الصباح أقول: " نيلكن

ح له ترتيب جدول أعمالي تيأسمح له وأإنني  .؟"حدول األعمال وما ه اليوم؟

بعدني عن ليكون بالطريقة التي يريدها. لديه جدول أعمال يوإعادة ترتيبه، 

العقبات التي ل أستطيع رؤيتها. لديه جدول أعمال يمنعني من الوقوع في 

لديه  أتحصل عليه.ما يريد مني أن يضيع معه الحفر. لديه جدول أعمال ل 

ما لكي أجد جدول أعمال يمنعني من سحق الناس. لديه أجندة بالنسبة لي 

صلح ما يبدو غير قابل لإلصالح، وأفعه، نبغي ررفع كل ما يوأ، تهفقد

 ،الفراغوأمال  ما هو غير مرئي وأرى ، لالستدادما يبدو غير قابل  رجستعوأ

جدول  على ايضع أمور  وفي أحيان كثيرة،  .ملؤهينبغي عدم فرغ ما أو

أعمالي لم أفكر في القيام بها. في الواقع، هذه الحياة التي يقودها الروح 

فتقر إلى المممل جدول أعمالي المقابل  ،اة تمام  القدس مثيرة وممتعة ومرضي

 المسحة.

 

الحصول على  ،األحيان بعض فييجعل من الصعب يسوع  الرب مع السير

 :راحة

نوم المعتاد وقد يشمل ذلك المن جدول  أحيان ا،يأخذنا قد هذا يعني أن يسوع 

ا ألي جدول، نبغي أإخراج أطفالنا من جدول نومهم المعتاد. ي ل نكون عبيد 

ْنفَِرِدينَ  أَْنت مْ  تََعالَْوا: لَه مْ  فَقَالَ "المقبولة. المرضية إلرادة هللا الكاملة بل   إِلَى م 

وا َخالَء   َمْوِضع   اِهبِينَ  اْلقَاِدِمينَ  ألَنَّ . قَلِيال   َواْستَِريح   َولَمْ  َكثِيِريَن، َكان وا َوالذَّ

فِينَةِ  فِي فََمَضْوا. لأِلَْكلِ  ف ْرَصة   لَه مْ  تَتَيَسَّرْ  ْنفَِرِدينَ  َخالَء   َمْوِضع   إِلَى السَّ . م 

م وع   فََرآه م   ْنطَلِقِيَن، اْلج  ونَ  َوَعَرفَه   م  وا. َكثِير   َجِميعِ  ِمنْ  ه نَاكَ  إِلَى فَتََراَكض 

د نِ  َشاة ، اْلم  وا َوَسبَق وه مْ  م  ا. إِلَْيهِ  َواْجتََمع  ا َرأَى يَس وع   َخَرجَ  فَلَمَّ ا، َجْمع   َكثِير 

ه مْ  فَاْبتََدأَ  لَهَا، َراِعيَ  لَ  َكِخَراف   َكان وا إِذْ  َعلَْيِهمْ  فَتََحنَّنَ  ا ي َعلِّم  مرقس )"َكثِير 



يسوع حاول الحصول على بعض  الرب أن(. نتعلم من هذه الفقرة 31:6-34

جاءوا ، ولكن ألن الناس شباع الخمسة آلفتالميذه قبل إلالراحة لنفسه و

إن راحته. يؤجل عهم وماحتياجاتهم، قرر أن يتعاطف بعليه  واوراءه وضغط

في غير خرجت من يسوع خمسة آلف، الشباع هذه المعجزة العظيمة إل

عندما أرادوا الراحة وشعروا بالحاجة في غير راحتهم وتالميذه ته راح

وتبدو  متعب ا وأنت تبد ،قد يقول البعض للراعي: يا حضرة الراعيللراحة. 

ا  فيها الراعي إلى يحتاج أوقات كثيرة هناك حق ا،  ."تحتاج إلى الراحةمجهد 

وشفقة قلب الراعي احتياجات الناس فيها لكن هناك أوقات تكون الراحة، 

ا تعمل عليهم  تثقل لكل من هذا ، يحدث . في الواقعةاحالرمن على منعه مع 

لكن في النهاية،  يكون الخدام. فمثلما يكون السيد، هكذايسوع. بعمل الرب 

هناك دائما الكثير من الثمار، وبينما نقيم مع يسوع، سنحصل في النهاية على 

 ذلك.إنه يعمل على  .لراحةا

 

 الضغط عليك إلبعادك ونسيحاولالكثيرين ني أن عيسوع ي الرب مع ريالس

 عن المسار:

ا" ْزِمع ونَ  أَنَّه مْ  َعلِمَ  فَإِذْ  يَس وع   َوأَمَّ ا، لِيَْجَعل وه   َويَْختَِطف وه   يَأْت وا أَنْ  م   َملِك 

ا اْنَصَرفَ  أن أشبع الرب يسوع بعد (. 15:6")يوحنا َوْحَده   اْلَجبَلِ  إِلَى أَْيض 

، من الواضح أنهم لكلذ ا عليهم.ملك   وهجعلاليهود أن يراد الخمسة آلف، أ

بسبب هذه المعجزة الرائعة. الكلمة عليهم  احاولوا إجباره على أن يكون ملك  

هو إمساكه أو خطفه  لها تعريفالمترجمة هنا بمعنى يختطفوه اليونانية 

حاولوا أن يبعدوه عن إرادة هللا الكاملة.  لكلذ، لقد أخطأوا التوقعاتبالقوة. 

أساءوا ا من اآليات األخرى في هذا اإلنجيل أن تالميذه أيض   نتعلمكما 

كثيرون من سيحاول الوا تغيير مساره. حاولوا أيض  فالتوقعات عن يسوع. 

افعل ف .ذوي النوايا الحسنة أن يخرجوك عن المسار الذي وضعه هللا أمامك

ا فهو قد اعتزل ب احمل أثقالك وجدد ذاتك.ما فعله يسوع في هذه الحالة.  عيد 

 بحر الجليل.العبور بالسفينة في تالميذه طلب من و ليكون بمفرده،إلى جبل 



 إليك:ا يسوع يعني أنه سيأتي دائم   الرب مع سيرلا

متعبين ال شك كانوا با وكان متأخر  إلى السفينة مع إن الوقت دخلوا  لكلذ

األمر  معاصفة وانتهى بههبت  وا.يستريحليفضلون العثور على سرير 

ا. تَه ب   َعِظيَمة   ِريح   ِمنْ  اْلبَْحر   َوهَاجَ "بحدث مثير.  ف وا قَدْ  َكان وا فَلَمَّ  نَْحوَ  َجذَّ

وا َغْلَوة ، ثاَلَثِينَ  أَوْ  َوِعْشِرينَ  َخْمس   ْقتَِرب ا اْلبَْحرِ  َعلَى َماِشي ا يَس وعَ  نَظَر   ِمنَ  م 

فِينَِة، (. عندما 20-18: 6)يوحنا "تََخاف وا لَ  ه َو، أَنَا: لَه مْ  فَقَالَ . فََخاف وا السَّ

األحيان بتحديك  ع يسوع، ستحصل على مهام تقوم في كثير منسير مت

 إنسانلكنك  .فيكساكن وأحيان ا تحبس أنفاسك. نعم بالطبع، لديك روح هللا 

في الوقت  نجاةا اليرى دائم  لكن هللا داخلك. أن يتراكم في  خوفيمكن للو

رأى هللا لقد ، عزيزصديقي ال رى ذلك.تلكنك ل العاصفة. فيه الذي يرى نفسه 

على أمان ب يةراس ها، رأنفسهلوقت االعاصفة وفي وسط في السفينة  ههذ

لذلك اضطربوا  .الجانب اآلخر عند الشاطئ. لكن التالميذ لم يروا ذلك

 كاملة.الصورة  ألنه يرىهللا ل ينزعج أخرى، مرة وهنا تأتي الثقة.  وخافوا.

تحت قوة الضطراب الظالم، بدأ التالميذ في وحلول مع استمرار العاصفة، 

يكون آخر يوم في حياتهم. نعم، كلنا كنا هناك، قد أن هذا ظنوا ربما والريح، 

 لَ  ه َو، أَنَا»": يقول الرب يسوعمن لكن فجأة، سمعوا كلمات مطمئنة 

ا أمع يسوع يعني السير  إن صديقي،. "تََخاف وا ا ويكون مستعد  نه يراقبك دائم 

ا للتدخل إلنقاذك قبل فوات األوان.  دائم 

 

 ة:والمخيفالمخاطر الصعبة عض قابل بيسوع يعني أنك ست الرب مع سيرلا

 هناكأنت. سيكون المسارات الصعبة، كذلك التالميذ بعض ومثلما واجه 

أنك تجدف طوال الليل في مواجهة العواصف الروحية، فيها أوقات يبدو 

رياح األعاصير ر واألرواح الشريرة ومواجهة ولتجديف ضد قوى الش

ره ممنك. هذا ما واجهه إبراهيم عندما أقوى موجات أ، ومواجهة ةالروحي

عيسو. ئه مع عند لقاواجهه يعقوب هذا ما وابنه الوحيد. إسحاق هللا أن يقدم 

هذا ما واجهه داود وشعبه.  هلكهذا ما واجهه موسى عندما أخبره هللا أنه سيو

ما هذا و .مانييسثيسوع في جالرب هذا ما واجهه والزنا.  ةعندما رأى خطي

واجهه بولس في حماسته من أجل كنيسة مقدسة. هناك أوقات سيكون عليك 



ا وتشعرف التجديفيها  هللا أنك ل تحقق أي تقدم على اإلطالق، ولكن  مرار 

 .أمين اظل سي

 

 :كمنعلى تكليفات أيسوع يعني أنه سيعطيك  الرب مع لسيرا

 ألنه يبدوربما  ،هالشهادة لسيطلب منك أن تشهد لشخص ما قد ل ترغب في 

، يبدو أنه غير مهتم على اإلطالقفعلت ذلك، أو قد  نإيغضب منك أنه قد 

، قد يسوععند السير مع الرب  استجابته لك.فكرة عن كيفية وأنت ليس لديك 

طلب منك أو قد ي ،كبير بهاتعلق أن تبيع بعض الممتلكات التي لك يطلب منك 

ا مثلما قال للشاب الغني شيء أن تتنازل عن  أن له قيمة كبيرة عندك، تمام 

مع إن السير  (.21:10للفقراء )مرقس أمواله كل  يبيع كل ما لديه ويعطي

 أو يطلبه منك. ما سيقوله لكعلى اإلطالق نك ل تعرف أيسوع يعني 

 

 سبب والدتك في هذا العالم:يسوع هو الرب مع  السير

إلى سيأخذك وهو  مسك بذلك.اليومية والتمع يسوع في حياتك بالسير بدأ ا

 على اإلطالق على السير معه. ولن تندم  الوقت المناسب،ي السماء ف

 

يح  " ، َحْيث   َته ب   َالرِّ  إَِلى َولَ  َتْأتِي َأْينَ  ِمنْ  تَْعَلم   لَ  لكِنَّكَ  َصْوتَهَا، َوتَْسَمع   تََشاء 
ل   هَكَذا. َتْذهَب   َأْينَ  لِدَ  َمنْ  ك  وحِ  ِمنَ  و   "الر 
 .(.8:3يوحنا )
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