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الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
ك ،فَتَ ِب َعهُ ِس ْم َع ُ
ان َوالَّ ِذينَ
صلِّي هُنَا َ
ض ٍع َخالَ ٍءَ ،و َكانَ يُ َ
ْح بَا ِكرًا ِج ًدا قَا َم َو َخ َر َج َو َم َ
ضى إِلَى َموْ ِ
" َوفِي الصُّ ب ِ
َم َعهَُ .ولَ َّما َو َج ُدوهُ قَالُوا لَهُ :إِ َّن ْال َج ِمي َع يَ ْ
ك
او َر ِة ألَ ْك ِر َز هُنَا َ
طلُبُونَ َ
ك .فَقَا َل لَهُ ْم :لِنَ ْذهَبْ إِلَى ْالقُ َرى ْال ُم َج ِ
أَ ْيضًا ،ألَنِّي لِه َذا َخ َرجْ ُ
ت"(مرقس .)38-35:1
لكي يذهب الرب يسوع إلى مدن أخرى ،لتحقيق الغرض من حياته ،كان عليه أن يزور مكانًا منفردًا
بشكل متكرر .ال يوجد دليل على أن رجل هللا يمكنه أن ينهي المسار الموضوع أمامه بدون أن يقضي
وقتًا كثي ًرا في مكان منعزل.
خذ مثالً القديسين العظماء في الكتاب المقدس الذين يشكلون جز ًءا كبيرًا من تاريخنا:
 -1زرع إبراهيم أشجا ًرا كمكان للدعوة باسم الرب (تكوين .)33:21
 -2اعتاد إسحاق التأمل في الحقول (تكوين .)63:24
 -3رأى يعقوب مالئكة هللا يصعدون وينزلون من السماء في مكان منعزل (تكوين .)12:28
 -4قضى موسى أربعين عا ًما في البرية (أعمال الرسل  )30:7قبل دعوته عند الشجرة (العليقة)
المشتعلة وأمضى أربعين يو ًما وحده مع هللا مرتين على جبل سيناء (خروج 18:24؛ .)28:34
 -5أمضى األنبياء وقتا ً في معية هللا أكثر من الوقت الذي أمضوه مع الناس.
 -6بدأ بولس خدمته بقضاء ثالث سنوات من العزلة في الصحراء العربية (غاليطية .)18،17:1
بالمثل كان جميع الرسل اآلخرين أصدقاء لمكان منعزل.
 -7هناك أيضًا عظماء منذ يوم الخمسين ،مثل أوغسطينوس ولوثر وجون فليتشر وجون ويسلي،
إلخ ،الذين كانت أماكن العزلة االنفرادية بالنسبة لهم قصورًا لالنتعاش.
علينا أن نتذكر أن آدم وحواء ُخلقا في اليوم السادس .كان أول يوم رأوا فيه شروق الشمس يوم راحة.
قبل أن يبدأ يسوع خدمته أمضى أربعين يو ًما في مكان منفرد (مرقس  .)13:1لم تكن آخر كلمات
الرب يسوع لتالميذه عند صعوده "اذهبوا" ،بل "فَأَقِي ُموا"(لوقا  .)49:24التحذير القديم لصاحب
المزمور هوُ " :ك ُّفوا َوا ْعلَ ُموا أَنِّي أَنَا هللاُ"(مزمور  .)10:46يصدق األمر اليوم،مثلما هو كذلك على
الدوام ،إنه ال يمكن معرفة هللا دون أن نلتقي به في مكان منعزل .ال بد أن يتعلم اإلنسان من هللا مباشرة.
ينبغي أن يتعلم اإلنسان من هللا بشكل لصيق في قلبه أو ال يعرفه على اإليطالق.
ننا نضع الكثير من التركيز على الذكاء ،أما هللا فيبحث عن القلوب .ال يمكن معرفة هللا بالعقل .يضع
ذكاؤنا حدودًا حول كل شيء .إنه يقيس ويتساءل ويزن ويصف ويحدد ويناقش .والحقيقة هي إنه لو كان
لدينا إله يمكن تعريفه ،فهو ليس إله الكتاب المقدس .يمكننا فقط أن تحاول وصف هللا باستخدام مقارنات
مثل تلك الموجودة نجدها في سفر الرؤيا :إنه مثل ،هو مثل ،هو مثل (رؤيا يوحنا 15:1؛ 18:2؛
 .)3:4بعبارة أخرى إنه يشبه ذلك قليالً ،لكنه ليس كذلك ،وهو يشبه اآلخر قليالً لكنه ليس كذلك .ثم ماذا
هو أو من هو؟ نجد القليل منه في الشمس ينشر مجد الصباح على البحر البلوري؛ نجد القليل منه في
الرعد الضارب مثل ذلك الذي دفع مارتن لوثر لالنطالق إلى دير ،أو نرى القليل منه في زوج من

النسور الشابة عالية االرتفاع تلهو بمغامرة في تيارات السماء العليا .فإن أمضينا وقتًا في مكان
انفرادي ،فإننا نجد أنفسنا نكتشف المزيد منه .ويستمر تعجبنا ودهشتنا في االزدياد إلى ما ال نهاية مما
يتيح لنا إدراك المزيد من مجده (خروج  .)30،29:34لن نتمكن أبدًا من وضع تعريف إلله الكتاب
المقدس .إن كانت الدفاعيات ال تقودنا من ذكائنا إلى ما هو فائق للطبيعة ،فهذا مضيعة للوقت .في
الواقع ،إننا عندما نلتقي به ،يتعين علينا الجلوس عند قدميه حتى نعرفه وقوة قيامته (رؤيا يوحنا 20:3؛
فيلبي .)10:3
بهذه الطريقة ننتقل من ِم ْن َمجْ ٍد إِلَى َمجْ ٍد (كورنثوس الثانية  .)18:3ال يمكن أن يتوقف مجد هللا عن
االنطالق .فهو ليس ساكنًا ،لكنه متحرك وديناميكي بطبيعته .ال يمكننا تثبيت مجد هللا في كتاب للفكر
الالهوتي أو في عقيدة أو في فصول مدرسة األحد أو في محاضرة .إال أن هذه هي يطريقة تعرف
الكثيرين منا على هللا .ثم نتجاوز لقاءه في مكان على انفراد وينتهي األمر بمعرفة المزيد عنه ،بدون أن
نتشبه به .هذه هي الطريقة التي تعلم بها عشرات اآلالف من الرعاة عن هللا في مؤسساتهم الالهوتية،
أن يكون في المرتبة الثانية .نعم ،هذا أفضل من ال شيء ،لكنه بعيد كل البعد عما هو مطلوب لجلب
المياه الحية لألرواح العطشى لتجهيزهم "للذهاب إلى المدن التالية" حسب كالم الرب يسوع .مع أن هللا
الذي خلقنا يشتاق دائ ًما كل يوم ،إلى اإلعالن عن نفسه لنا مباشرة على انفراد في مكان منعزل ،ليعلمنا
مباشرة .ال بديل لهذا.
هذه حقًا يطلبة الرب يسوع في صالته الشفاعية كرئيس كهنة من أجلناَ " :وه ِذ ِه ِه َي ْال َحيَاةُ األَبَ ِديَّةُ :أَ ْن
ك أَ ْن َ
يح الَّ ِذي أَرْ َس ْلتَهُ"(يوحنا  .)3:17الكلمة اليونانية هنا التي
ْرفُو َ
ي َوحْ دَكَ َويَسُو َع ْال َم ِس َ
ت ا ِإللهَ ْال َحقِيقِ َّ
يَع ِ
تعني"يعرف" هي جينوسكو  .ginoskoهذه الكلمة تعني "أن تعرف باالختبار" بطريقة حميمة وهي
مستخدمة في (أفسس 19:3؛ فيلبي 10:3؛ يوحنا األولى  .)4،3:2يريد الرب يسوع منا أن نختبر هللا.
إن لم نختبره بشهادة الروح القدس ،فإننا ال نعرفه .هل تساءلت يو ًما لماذا قال الرب يسوع إنه ينبغي
علينا جميعًا أن "يَ ُك ُ
ون ْال َج ِمي ُع ُمتَ َعلِّ ِمينَ ِمنَ هللاِ"(يوحنا )46:6؟ ما الذي يعنيه بهذا؟ إنه يعني أن
المعرفة غير المباشرة عن هللا غير كافية لألسف .إن الروح القدس نفسه هو الذي يريد أن يقودنا إلى
كل الحقيقة.
اآلن ،أول ما ينبغي علينا أن نفعله خالل وقت الخلوة في مكان على انفراد ،هو أن نرتب عقلنا .إن كان
الذهن مشو ًشا ،فلن يكون هناك مجال لألفكار العميقة ،وسيمنعنا ذلك من المجيء إلى راحة النفس .ها
هو اقتباس من إيه دبليو توزر ،سجله عام 1960م ،في كتاب "عن هللا والناس" ،قبل ظهور الهواتف
المحمولة واإلنترنت.
ينبغي علينا نحن المسيحيين أن نبسط حياتنا أو نفقد كنو ًزا ال توصف على األرض وفي األبدية.
الحضارة المعاصرة معقدة لدرجة أنها تجعل حياة العبادة شبه مستحيلة .إنها ترهقنا من خالل مضاعفة
المشغوليات وتضربنا من خالل تدمير خلوتنا ،وإال فإننا قد نشرب ونرتوي ونجدد قوتنا قبل الخروج
لمواجهة العالم مرة أخرى.
قال شاعر في أوقات أكثر هدو ًءا" :النفس المتأملة تلجأ إلى الخلوة" .لكن أين هي الخلوة التي يمكن أن
نلجأ إليها اليوم؟ إن العلم ،الذي وفر للناس بعض وسائل الراحة المادية ،سلب منهم أرواحهم من خالل
إحايطتهم بعالم يُعادي وجودهم" .تشاور مع قلبك على سريرك وكن ساكنًا" .هذه نصيحة حكيمة شافية،

ولكن كيف يمكن اتباعها في هذا اليوم مع وجود الصحف والهاتف والراديو والتلفزيون؟ كبرت هذه
األلعاب الحديثة ،مثل أشبال النمور األليفة ،بشكل كبير وخطير لدرجة أنها تهدد بابتالعنا جميعًا .ما
قُصد به أن يكون نعمة أصبح نقمة إيجابية .ال يوجد اآلن مكان آمن من اقتحام العالم له وتدخله فيه .إن
العالم المتحضر يدمر بإحدى الطرق ،البشر بمنعهم من التفكير في أفكارهم.
من خالل تقنياتنا وأدواتنا الحديثة ،يتم غسل أدمغتنا بسهولة ثم نعيش فقط من خالل أفكار اآلخرين
سابقة التجهيز سلفًا .مرة أخرى ،يجب أن نعرف هللا معرفة شخصية .يجب أال نبني حياتنا على اآلراء
الشخصية لآلخرين عن هللا إال إن كانوا يسيرون مع هللا .مرة أخرى ،ال بد على كل واحد منا أن يتكئ
على صدر الرب يسوع كما فعل يوحناَ " :ويَ ُك ُ
ون ْال َج ِمي ُع ُمتَ َعلِّ ِمينَ ِمنَ هللاِ"(يوحنا  .)45:6إن أسباب
وجود مئات الطوائف لدينا هي أن لدينا مئات اآلراء عن هللا .وكل من علمهم الروح القدس يصبحون
واحدًا ويشكلون كنيسة الرب يسوع المسيح الحقيقية؛ العروس التي بال دنس أو عيب .هل يمكنك أن
ترى القضية تزداد بالنسبة لنا تفك ًكا وتجد مكانًا منعزالً للجنوسكو ،لكي نعرف هللا؟ بالنسبة لمعظمنا،
ليست الحاجة إلى قراءة المزيد بل االنتظار أكثر .تذكر أنه حتى القرن الخامس عشر الميالدي ،لم يكن
هناك مطبوعات يمكن االعتماد عليها .الناس عرفوا هللا من خالل لقائهم في مكان منعزل .فليست الكتب
والعظات بديالً عن االجتماع معه وحده.
في مكان الخلوة تتعرف على هللا كما أن موسى عرف هللا وجهًا لوجه (خروج  .)33:11في خلوتك
االنفرادية ،تتنقى وتُصقل من كل َخبَث .هناك ،تتعلم أن ترى نفسك كما تريد أن ترى نفسك .ويحدث
الشفاء إلنسانك الداخلي ،ويتم حل المشاكل ،والرد على األسئلة ،وإزالة سوء الفهم ،وضبط المواقف
وإعادتها إلى روح المسيح .في موضع الخالء ،محادثتك بينك وبين حبيبك تثري بشكل رائع ،وكل
شيء مفتوح وال يلزم حماية أي شيء .هناك يتم فتح نوافذ االحتماالت ويتم التحضير الحقيقي لك إلنهاء
مهمتك.
إنك تقول":إنني أرى الحاجة إلى كل هذا ،لكنني ال أستطيع تخصيص الوقت" .يمكنك تخصيص الوقت
لتغيير نمط حياتك عندما يتأذى يطفلك ،أليس كذلك؟ بمجرد أن تصبح يائسًا بدرجة كافية ،ستخصص
الوقت .فإ كنت ال تستطيع على اإليطالق إدراجذلك في جدولك اليومي ،يمكنك أن تفعل ما فعله الرب
يسوع .لقد قام باك ًرا ليذهب إلى الجبل ليصلي .ثم تقول":لكنني ال أعرف كيف أخلي ذهني ليكون صافيًا
حتى أتمكن من اإلصغاء" .ارجع إلى المقال  368 CTOالمنشور مؤخ ًرا" .وكان يعقوب وحيدًا ".إن
اليأس مصحوبًا باالنضبايط  ،يا صديقي ،يأخذانك إلى مدخل موضع خلوتك .كن مثابرًا منضبطًا
صبورًا .فتجد أن مكان خلوتك هو أفضل شيء في هذا الجانب من السماء .لقد ُخلقنا جميعًا وأعيد خلقنا
يح يَسُو َع"(أفسس  .)6:2سيحدث هذا في موضع خلوتك وتبدأ في
اويَّا ِ
" َوأَجْ لَ َسنَا َم َعهُ ِفي ال َّس َم ِ
ت فِي ْال َم ِس ِ
النمو وتثمر ثالثين وستين ومائة .تأمل في موضع الخلوة االنفرادي .هذه هي الخطوة األولى نحو جبل
التجلي .لمزيد من المقاالت ،قم بزيارة موقع الويب الجديد الخاص بي:
www.joyfulabiding.com
لمزيد من مقاالت القس اسشولتيز قم بزياره لموقعنا www .schultze.org
Reimar A.C. Schultze PO Box 299 Kokomo, Indiana 46903 USA

