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هذه اللحظة هي
لحظتك

ألنها حياتك، حلظات أعظم بالذات هي اللحظة  هذه أنَّ أنا أعتقد

اهللا. يوجد حيث موجودة

يقول: املزامير أن لكاتب أوحى الذي اهللا إنَّ

الرب، صنعه الذي اليوم هو "هذا
فيه،" ونفرح نبتهج

هذا اللحظة، هذه إنها لك. خصيصاً اللحظة هذه خلق الذي هو

ما سيأتي. وال فات ما وليس اليوم،



حلظة ما في من خائفون وهم كلها حياتهم الناس يضيّع أن ميكن

في للحظات يحنّون الناس سنوات عمرهم وهم ويهدر املستقبل.

تأخذ أن باستطاعتك كان متمنياً لو ضِ وقتك متُ ولّت. ال املاضي قد

.ً أبدا تكون ولن لك، ليست اللحظة تلك – ألن آخر شخص مكان

حلظات أعظم  اللحظة هذه تكون أن تتوقع أن عليك أن أعتقد 

وليس الذكاء، وحادّ قوي ألنك  وليس سهل، ذلك  ألن ليس حياتك.

يك، وجدّ يْك، والدَ أنَّ (ولو  الفوتوغرافية الصور  حلظة ستكون ألنها

في ألن هناك ولكن كذلك)، لتكون جاهدين سيحاولون وأصدقاءك

مدينة القدس، أطراف على األميال عنك، مئات بعد على ما مكان

إذن؟ هو القبر، فأين هذا في داً ممدّ يكنْ يسوع لم وإذا قبر فارغ. هناك

يوجد اللحظة التي اللحظة ألنها هذه املكان، وفي هذا في إنه هنا

من لك الذي الصغير اجلزء هي بالذات اللحظة فيها. وهذه يسوع

وعاطفة. نشاطاً اهللا فيها يبثّ التي األبدية
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أم ً تقاضيت عنه أجرا سواء عمالً يقوم به، منّا واحد لكل اهللا يعطي

مدرسة، أو كنيسة، أو مكتب، في تعمل أو متطوعاً، كنت وسواء ال،

خلقنا أو في مكتب. ااورة، األحياء أو في قمت به في البيت، وسواء

العالم ولنجعل لعملنا، قيمة ولنعطي ولنبدع، لنشارك، اهللا

أفضل. مكاناً

األحباء، كونوا راسخين، إخوتي يا اذًا
الرب عمل في مكثرين متزعزعين، غير

تعبكم حين، عالمين أن كل
الرب. في باطالً ليس

٥٨  :  ١٥ كورونثوس

pKLFÐ Úr�

بشغف



على خلقنا يخلق، وقد اهللا مما يصنعه اهللا. جزء العمل بحد ذاته

ً وتكرارا ً مرارا اهللا حقاً. ويقول رائع هذا شيء ونُبدع. لنعمل، صورته

أريدكم تصنعون. ما في تبرعوا أن "أريدكم املقدس: الكتاب في

لكم قدمتها التي والقدرات املواهب تأخذوا أن أريدكم تكثروا.  أن

العواطف تكتشفوا أن أريدكم  درجةٍ ممكنة. أقصى إلى وتطوِّروها

إلى فتتحول تنشروها أن وأريدكم داخلكم في خة املترسّ العميقة

العالم." هذا في حتدثوا تغييراً أن أريدكم نار.

هو حياتنا، نهاية إلى نصل عندما فيه، نأمل أن ميكننا شيء أفضل إنَّ

أوكلتني الذي العمل في أكثرت "لقد هللا: نقول أن قادرين نكون أن



⁄ d³ð — Ë √ Ê uł

ال يجدونه عمالً قد اآلخرين أنَّ من وبالرغم كامالً، يكن لم مع أنه إياه،

به أقوم أن حاولت فعالً ، عملٍ من يداي وجدته ما ً. ولكن ومؤثرا رائعاً

يا اهللا." ألجلك أعمله قلبي، وكأنني أعمل بكل أن حاولت قواي. بكل

اهللا بيت خدمة في به ابتدأ عمل وكل
وأفلح. بكل قلبه عمله إنما إلهه،  ليطلب

٢١  :  ٣١ األيام  أخبار  ٢

tð«c�Ë qLFK� ” ÒÓbI Ô*« ÈeG*« ÊU�½ù« bIH¹ U�bMŽ

vMF*« bIHOÝ U� ÊUŽd�� ¨qLF¹ œdH�

Æ…UO×K�Ë X�uK� ”bI*«

كارل هنري

واعمل د فتشدّ
 ١ ٠ أخبار األيام  ٢٨  :    ١

قلبك بكل الرب على توكل
طرقك كل في تعتمد ال وعلى فهمك

سبلك. م يقوّ وهو اعرفه
٦ - ٥  :  ٣ أمثال   



لنكتسب نعمل لكننا املال، هو العمل من الرئيسي  هدفنا ليس

نعمل ومتفائلني. إيجابيني ولنكون لعمل األشياء، قوياً ودافعاً خبرة

نعمل اجليدة. األشياء صنعنا في والشبع باإلجناز الشعور ذلك ألجل

والطاقة اخلالّقة األفكار من متواصالً خبرة امتالكنا فيضاً الكتساب

عملية. األفكار حقيقة هذه لنجعل من
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أساسي أمر

واألرض. السموات خلق اهللا البدء في
١ : ١ تكوين

اليوم؟ هل يكتفي اهللا طوال يفعله ا عمَّ ك نفسَ سألتَ سبق أن هل

اهللا يفعله الذي ما هوايات؟ لديه هل يحدث؟ ما ومراقبة باجللوس

اهللا يعمل. أقول إنَّ واحدة حسناً، بعبارة حقاً؟

اهللا. عمل  تصف التي باألفعال املقدس الكتاب افتتاحية تزخر

جمع الصلبة. واألرض  السموات صنع الظلمة. عن النور فصل 

الكائنات ل احلية. شكّ والوقات النبات خلق البحار. نت املياه فتكوّ

اليوم السادس. بعد يتقاعد البدء، ولكنه لم منذ عمل اهللا البشرية.

اهللا لكنَّ امليكانيكية، الضرورة تسيّره الكون ال إنَّ ١٠٤ يقول املزمور

يسيّره. ن مَ هو
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انشغاله لنا ح يوضّ الكتاب املقدس يوم، ولكن كل الكون يسيّر اهللا

املزامير كاتب قال ومثلك.  مثلي أناس - مع الناس العمل في اخلاص

إسرائيل." ولكنه  حافظ ينام وال ينعس ال "إنه :٤ :١٢١ مزمور في

عليه. والسهر شعبه وحماية بحراسة دائم االنشغال

"وجبل املقدس: الكتاب  يقول اخللق،  قصة في اهللا عمل  ذروة في

فصار آدم حياة. نسمة أنفه في ونفخ من األرض. آدم تراباً اإلله الرب

من ولوحة أنك مصنوع على صورته، مبا  .(٧:٢ (تكوين حية" نفساً

لك هو خلق اهللا أهداف وأحدُ لتعمل. أيضاً لقت خُ يديه، فإنك صنع

أحياناً. املوضوع هذا في وااللتباس بالتشويش الناس يشعر العمل.

– السقوط نتيجة هو العمل أنَّ األحيان أغلب في يعتقدون وهم

وحواء. ولكن آدم يخطئ ثمة عمل قبل أن هناك يكن لم مبعنى أنه

وحواء، يخطئ آدم وقبل أن يعمل. اهللا كان املقدس، بحسب الكتاب

عدن جنة  في ووضعه آدم اإلله الرب "وأخذ املقدس الكتاب يقول

.(١٥:٢ (تكوين ليعملها ويحفظها"

ومثاله ليعملوا، وليعطوا صورته على اهللا الكائنات البشرية خلق

،ً إذا السقوط. قبل ذلك كل قد كان ولينتجوا، و به، يقومون ملا قيمة

لتحقيق إنسانيتك. أساسي العمل أمر فإن
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فأنواع مواهب موجودة
ولكن الروح واحد.

موجودة خدم وأنوع
ولكن الرب واحد.

وأنواع أعمال موجودة
واحد،الذي يعمل اهللا ولكن

الكل في الكل.
٦ - ٤ : ١٢ كورنثوس   ١

vKŽ ‰uB(« tK�« œ«—√ U�bMŽ

l{ËË ¨ULNFM� ¨—U;«Ë ZMHÝù«

Æq�d�« w� dšü«Ë d�B�« vKŽ Î«bŠ«Ë

ÊuJO� tFMB¹ r� ÊU�½ù« oKš U�bMŽ

tIKš tMJ� ªÎ«—U×� Ë√ W−MHÝ≈

¨VK�Ë ”√—Ë ¨ÊU�b�Ë Ê«b¹ t�Ë

‰U−�Ë ¨„d×²¹ ÍuOŠ ÂœË

∫t� ‰U� rŁ ¨ ÎUFOLł UN�ULF²Ýô

¢ÆqLŽ«Ë V¼–«¢

بيتشر) وورد (هنري
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حدّ إلى وهو يهتم يعمل. بصفته بوضوحٍ املُقدس اهللا الكتاب م يقدِّ

، وهو بالعمل القيام والشبع من معنى الفرح ويدرك كبير بالعمل،

ملتزم به بعمق.

بإمكانك وضع تفعله. اهللا يالحظ ما كون في أهمية العمل تكمن

في  ألنك اهللا،" ألجل  أعمل "أنا تقول: الفتةٍ صغيرة على مكتبك 

ذلك. تفعل احلقيقة

ماهر كل على ... ويكون
وفهمًا  حكمةً قلبه في الرب أودع

يصنع يعرف كيف حتى
وتجهيزه، س قدِ بناء المَ في صنعةٍ كل

بحسب أن يعملوا جميعًا
الرب به. أمر كل ما

 ١  :  ٣٦ خروج

شتركة المُ العربية الترجمة
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∫p¹œUMð pðuŽœ

ها دْ وجِ اذهب

بدون حيّ كائن يوجد ال دعوة. األرض على هذه بشري كائن لدى كل

أوجدهما. وهذا الذي واهللا هو مخطط، ولديك هدف، لديك دعوة.

اإلنساني. للمجتمع اهللا يريده ملا األمر أساسي

وضعك حتسني أو إمكانياتك أساسي بزيادة بشكلٍ الدعوة ال تتعلَّق

فيك خلقك وأوجد قد إلى حقيقة أنَّ اهللا تشير لكنها مكانتك، أو

القدرات. تلك تستخدم أن منك يطلب العالم وهذا معيّنة، قدرات

إذا اإلنساني.  الوجود صميم  في وعمل نبيل، أمر  دعوتك حتقيق إنَّ

زون متحفِّ أنهم ترى فإنك دعواتهم، يحققون أشخاصاً راقبت

قوة من لديهم فإن العقبات، تعترضهم وعندما لتحقيقها. ً كثيرا

ويتعـلمون ويـجدون ينمون إنهم اجتيـازها. من نهم ميكِّ ما االحتمال

جزء كبير فاتك فكأمنا حتقيق دعوتك، فاتك يفعلون. إن ما في فرحاً

لك. خلق اهللا وسبب الكوكب، هذا على سبب وجودك من
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– دعوة لديها البشر من فقط معينة فئة أنَّ الناس بعض يعتقد

صحيحاً، ليس هذا إنَّ تريزا. األم أو غراهام، بيلي القساوسة، أو رمبا

الكنيسة في عملك كان سواء أنه في ً جدا واضح فالكتاب املقدس

خليقة هو بشري فإن كل كائن ، نْ يكُ األعمال، أو أينما في عالم أو

وإنك تفعل دعوة، لديك اهللا. من ومدعوّ اهللا، مواهب من ولديه اهللا،

اجلد. محمل على الدعوة هذه أخذتَ إن حسناً

شيء الدعوة اهللا. خلقك ملاذا تعرف أن لك  بالنسبة املهم  من

بضعة عليك سأطرح ولهذا أنت. تختاره شيئاً وليس تكتشفه

دعوتك: معرفة على لتساعدك أسئلة

øÂU)« wðœU� w¼ U� Æ±
ومزاجاً طبيعية، وميوالً ،(DNA) الوراثية البصمة اهللا أعطاك لقد

ولذلك لك. أُعطيت التي اخلام املادة هذه حتترم أن وعليك لَكات، ومَ

األخرى هي األشياء "ما مثل: أسئلة نفسك على تطـرح أن عليك

الذي قمت  "ما العمل اجليد أو أُجيدها؟" إنني الناس لي يقول التي

كنت التي األشياء هي ما حياتك؟ إجنازات أهم املاضي؟" اكتب في به

صغرك؟ في جتيدها

øÕdH�« w� VK−¹ Íc�« qLF�« u¼ U� Æ≤
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أن صدفة ليس نحوه؟ شغف لديك أو – فيه ترغب الذي الشيء هو ما

وضعه ما إلى هذا يرجع إذ نفسك، إلى البهجةَ طة معيَّنة جتلب أنشِ

فرحاً ومرتاحاً؟ الذي يجعلك ما تعمله؟ حتب أن الذي ما فيك. اهللا

øwðUFKDð w¼ U� Æ≥
مهمات أو بأنشطة القيام في ترغب أن بني شاسع فرق  هناك

أنك ألنك تعتقد بوظيفة ترغب أن وبني لتحبها خلقت ألنك معينة

ميكن التي  العالية واملنزلة املكانة أو املكافآت  على احلصول تريد

قد اهللا ألن ما  بعمل القيام بني كبير  فرق هناك لك. تقدمها أن

أصدقاؤك أو والدك منك يطلبُ بعمل القيام وبني لتعمله، دعاك

به. القيام ذاتك أو

øwðU¹œËb×� w¼ U� Æ¥
أن لكَ املؤلم من أنه جتد والتي حياتك في املوجودة احملدودية ما هي

وتـقبلها حدودك بجميع تعترفَ أن تستطيع كنت إذا تتقبلها؟

طريق على  هائلة خطوات  خطوت قد تكون فإنك  رحب، بصدر 

دعوتك. إدراك

خه رسّ مبا مرتبطة وهي دعوة، لديك فإن املقدس، الكتاب بحسب 

منـفتحة بروحٍ الدعوة  هذه إلى تسعى أن عليك داخلك.  في اهللا
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فإنهم فيهم، ليس بشيءٍ االدّعاء الناس يحاول عندما ومنصاعة.

وهم حياتهم ويعيشون الكفـاءة، بعدم مزمن شـعور من يعانـون

دعوتك إنَّ نفسك. أنت ذلك، لكن اعرف حقيقة تـفعل محبَطون. ال

تختاره. شيئاً وليس تكتشفه أمر

u¼ tO�≈ tK�« „uŽb¹ Íc�« ÊUJ*« ÒÓÊ≈

oOLF�« pŠd� tO� wI²K¹ Íc�« ÊUJ*«

ÆoOLF�« r�UF�« Ÿuł l�

(فريدرك بوتشنر)

ولكن واحد هما والساقي والغارس
تعبه. بحسب أجرته سيأخذ واحد كل

اهللا وأنتم مع عامالن نحن فإننا
اهللا. بناء  فالحة اهللا.

٩ - ٨  :  ٣ كورنثوس   ١

القلب من فاعملوا فعلتم ما وكل
للناس. ليس للرب كما

٢٣ : ٣ كولوسي




