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�أعمق تقديري �إيل...
أنت �أعز �أ�صدقائي� .أ�شكر الرب حتى الأبدية من
زوجتي ،ليزا  .Lisaبعد الربِ � ،
أ�شكرك على كل �ساعات التحرير التي �ساهمتي بها
منكِ � .
�أجل امتياز زواجي ِ
أحبك يا حبيبة قلبي.
يف هذا الكتابِ � .
لأبنائنا الأربعة . .
�إىل �أدي�سون � ،Addisonأ�شكر الرب من �أجل قلبك الرقيق.
�أنت تعي�ش كما يليق مبعنى ا�سمك" ،املوثوق به".
�إىل �أو�ستني � ،Austinأ�شكر الرب من �أجل حمبتك امل�ضحية و�إح�سا�سك بالآخرين.
توجد فيه.
�إىل �ألك�سندر � ،Alexanderأحب كيفية �إ�شعاعك يف املكان الذي َ
�إىل �أردين � ،Ardenأنت �سبب فرح عظيم لنا.
�إىل جون وكاي بيفري  ،John and Kay Bevereلكونكما �أبوين تقيني.
كم �أنا م�سرور �أنَّ اهلل �سمح �أن �أكون ابنكما� .أحبكما كليكما.
�إىل العاملني مب�ؤ�س�سة ما�سنجر (املر�سل)
الدولية � ،Messenger Internationalأ�شكركم من �أجل تدعيمكم و�إخال�صكم.
�شكر خا�ص �إىل جون ما�سون ،John Mason
ال�صديق احلقيقي ،الذي يفرح ح ًقا بنجاح الآخرين.
�إىل كل العاملني مب�ؤ�س�سة بيت كاريزما Charisma House

الذين تعبوا معنا وكانوا داعمني خلدمتنا .كلكم �شركاء �أعزاء و�أ�صدقاء يف اخلدمة.
�أهم �شيء ،جزيل �شكري �إىل �أبينا ال�سماوي من �أجل حمبته التي ال ت�سقط �أبدً ا،
�إىل ربنا ي�سوع من �أجل نعمته ،وحقه وحمبته� ،إىل الروح القد�س
من �أجل قيادته الأمينة لهذا امل�شروع.

ر�سالة من امل�ؤلف

بينما كنتُ �أكتب هذا الكتاب ،تكلم ُ
اهلل �إ َّ
يل بروح النبوة بهذا الكالم:

هناك الكثري من املدعوين لالن�ضمام �إىل جي�ش امل�ؤمنني العظيم
املعد لنهاية الأيام لكنهم ُم َّقيدون بالتخويف.
ِّ
قلوبا طاهرة من جهة اهلل والنا�س،
� َّإن لهم ً
لكنهم،
مثل جدعون،
م�أ�سورون باخلوف من الب�شر (الق�ضاة .)8-6
و�ضعتها داخلهم بال عمل.
�أ�صبحت املواهب التي ُ
أعدادا غفرية منهم.
�س�أم�سح ر�سالة هذا الكتاب ليحرر � ً
�سيقومون وي�سلكون يف طاعتي بال خوف.
�سيكونون حماربني ً
بانت�صارات عظيمة بقوة اهلل ربهم.
�شجعانا و�سيقومون
ٍ

املحتويات
متهيد 7 ...................................................................................
مقدمة 9 .................................................................................
اجلزء الأول
تر�سيخ مكانتك الروحية
ِ .1ع�ش مبقت�ضى �سلطانك 13 .............................................................
 .2املكانة الروحية وال�سلطان الروحي 23 ..................................................
 .3فكران متطرفان 33 ....................................................................
� .4إعطاء املواهب 43 ......................................................................
اجلزء الثاين
ف�ضح الرتهيب
 .5مواهب خامدة 55 ......................................................................
 .6م�شلول بفعل الرتهيب 67 ...............................................................
 .7روح الرتهيب 77 .......................................................................
اجلزء الثالث
ك�سر الرتهيب
أ�ضرم املوهبة 89 .......................................................................
ِ � .8
 .9جذور الرتهيب 101 ....................................................................
 .10الرغبة وحدها ال تكفي 113 ..........................................................
 .11خمافة اهلل �ضد خمافة الب�شر 127 ...................................................
 .12فعل �أم رد فعل؟ 141 ..................................................................
 .13روح ال ُّن�صح (الفكر ال�سليم) 151....................................................
 .14ا�ستمر يف املثابرة 165 ................................................................
خامتة 171 ................................................................................
ملحوظات ............................................................................
قائمة املراجع .........................................................................

متهيد

ك�شريك يف
لقد كان من دواعي �سروري �أن �أتعرف على جون بيفري John Bevere
ٍ
�سنوات عديد ٍة� .أ�ؤمن من كل قلبي �أنَّ اهلل �أقامه ليقدم ر�سالة
و�صديق عزيز منذ
اخلدمة
ٍ
ٍ
ن�صرة ،و�إميان ورجاء لهذا اجليل.
يف كتابه ك�سر قب�ضة الرتهيب ،يقدم لنا جون بيفري  John Bevereر�سال ًة مواكب ًة
للع�صر ولها احتياج كبري يف ج�سد امل�سيح .علينا �أن ن�ستخدم املواهب التي �أعطانا �إياها اهلل
يف الكرازة للعامل ،لكن اً
بدل من ذلك ،يتخاذل الكثري م َّنا ب�سبب الهجمات القوية� ،أو غري
القوية ،على �سلطاننا يف امل�سيح.
�سيقوم ال�شيطان برتتيب الظروف وا�ستخدام النا�س حتى يعيق موهبة اهلل التي فيك
ب�شتى الطرق .حتتوي كلمة اهلل على �أمثل ٍة عديد ٍة مل�ؤمنني تعر�ضوا للرتهيب لكنهم انت�صروا
يف النهاية– ي�شوع ،جدعون ،نحميا ،وداود ،على �سبيل املثال ال احل�صر .يقول الكتاب
املقد�س:
ص ِّور َ ْت ِضدَّ ِك ال َ تَنْ َج ُح"
"كُلُّ آ َل ٍة ُ

(إشعياء )17 :54

من خالل هذا الكتاب ،وبقوة الروح القد�س ،ميكن لكل م�ؤمن �أن يك�سر قب�ضة الرتهيب
الرب من هذا اجليل ً
جي�شا من املحاربني الذين ال يتخاذلون �أبدً ا.
وينت�صر� .أ�ص ِّلي �أن يقيم ُّ
		

				
مؤلف ك ُتب

جون ماسون John Mason

An Enemy Called Average, Let Go of Whatever Makes
You Stop, and Words of Promise

مقدمة

عدد كبري من امل�ؤمنني الذين ال ح�صر لهم ي�صارعون مع م�شكلة التعر�ض
للرتهيب ،لكن �أغلبهم ي�صارع مع �آثاره ال م�صدره .تخيل بيتًا جميلاً به �أثاث
غايل الثمن ،لكن هناك جز ًءا مفقودًا من ال�سقف .عندما هطلت عليه الأمطار الغزيرة،
أياما للتخل�ص من الأثاث وورق احلائط
غرق البيت كله ،ود ُِّمر كل �شيء .ا�ستغرق الأمر � ً
والأر�ضية التي ف�سدت ود ُِّم َرت .تعب �صاحب املنزل كث ًريا حتى ا�ستبدل كل ما د ُِّمر ب�أ�شياء
جديدة.
عندما قارب هذا العمل على االنتهاء ،هبت عا�صفة �أخرى ودمرت كل الإ�صالحات
الداخلية التي قام بها .بالرغم من �إحباطه ،ابتد�أ من جديد العمل املُ�ضني املُح ِبط يف
مي�ض وقت طويل حتى �أتت الأمطار على كل �شيء من جديد ،ومع كل
�إ�صالح املنزل .مل ِ
هطول جديد للأمطار كانت قوته و�إمكانياته ُت�ستَنزَ ف� .شعر بخيبة الأمل ،وتوقف �أخ ًريا
ع َّما يعمله وقرر �أن ير�ضى مبا ر�أى �أنه م�صريه يف احلياة.
ال �شك �أن هذا يبدو �أم ًرا م�ستغر ًبا .رمبا تقول" :ملاذا ال ي�صلح ال�سقف �أو ًال ثم ي�صلح
ما ف�سد؟ يا له من �شخ�ص غبي!" لكن هذه الق�صة تو�ضح لنا �أنَّ الكثريين يعانون من
الرتهيب� .إنهم يحاولون �إ�صالح �آثاره– الي�أ�س ،الإحباط ،االرتباك ،فقدان الأمل وهكذا،
اً
بدل من �أن يك�سروا قوة الرتهيب.
يقوم البع�ض مبقاومة الرتهيب ب�أن يذهبوا �إىل بع�ض امل�شريين ليتعلموا كيف يت�أقلمون
مع خماوفهم .يقوم البع�ض الآخر باال�ست�سالم حلياة العبودية للخوف ،يخافون �أن ي�أملوا
أثاث مبتل.
يف احلرية .كال الطريقتني هما مبثابة العي�ش حتت �سقف به فتحة واملعي�شة ب� ٍ
وهناك �آخرون ين�سحبون يف عزلة؛ فهم يفقدون الأمل ويرتكون بيتهم املبتل بالكامل.
لي�ست ر�سالة هذا الكتاب �أن تع ِّلمك �أن تت�أقلم ،بل �سن�شاركك بطريقة اهلل يف احلرية
عندئذ �ستقدر �أن حتقق دعوة اهلل على حياتك.
من كل خوف وترهيب.
ٍ
ُ
�ساعات عديد ًة �أمام الكمبيوتر اخلا�ص بي لأع َّد هذا الكتاب طال ًبا من
لقد �أم�ضيتُ
ٍ
اهلل �أن ير�شدين يف الكتابة .ذات �صباح ،بينما كنتُ �أعمل� ،شعرتُ بح�ضور اهلل يف الغرفة.
علي الروح القد�س
قمتُ من �أمام الكمبيوتر وبد�أتُ �أ�سري و�أ�ص ِّلي .وبينما �أنا �أ�ص ِّلي ،ح َّل َّ

وتنب�أتُ  ،وخرجت مني هذه الكلمات:

يا بُنيَّ ،هناك الكثير من املدعوين لالنضمام إلى جيش املؤمنني
العظيم املعدِّ لنهاية األيام لكنهم ُمقيَّدون بالترهيب .إنَّ
لهم قلوب طاهرة من جهة اهلل والناس ،لكنهم ،مثل جدعون،
مأسورون باخلوف من البشر (القضاة ( .)8 -6أصبحت املواهب
التي وضع ُتها داخلهم خامدةً .سأمسح رسالة هذا الكتاب
ليحرر أعدادًا غفيرةً منهم .سيقومون ويسلكون في طاعتي
ت
بال خوف .سيكونون محاربني شجعانًا وسيقومون بانتصارا ٍ
عظيم ٍة بقوة اهلل ربهم.

ل�سنوات طويل ٍة .كان �أكرب
لي�س هذا جمرد تعليم نظري .لقد كنتُ ُم َق َّيدً ا بالتخويف
ٍ
عائق �أمامي هو عدم معرفتي ب�أ�صل امل�شاكل .لكن اهلل ف�ضح �أمامي هذا العد َّو ال�شرير.
ومنذ هذا الوقت ،ا�ستخدم اهلل هذه الر�سالة لفك قيد م�ؤمنني من كل �أنحاء العامل.
راع يف �أمريكا" .لي�ست
قال يل �أحد القادة" :ال بد �أن تكون هذه الر�سالة بني يدي كل ٍ
ؤمن يف الكني�سة� .أنا ال �أعتقد �أنَّ وجود هذا الكتاب بني
هذه الر�سالة للرعاة فقط ،بل لكل م� ٍ
يديك الآن هو من باب ال�صدفة .عندما تتحرر� ،أرجوك �أن ت�شارك بهذه الر�سالة مع من
يحتاجونها� .إنَّ م�شاركتك بهذه الر�سالة يجعلها �أقوى بداخلك.
�أ�شجعك �أن تن�ضم يل يف ال�صالة و�أنت تبد�أ مغامرتك يف هذا الكتاب� .أرجوك �أن
تفتح قلبك وتتكلم بهذه الكلمات يف حم�ضر اهلل.
يا أبي ،في اسم الرب يسوع املسيح ،أطلب من الروح القدس أن
يكشف كلمتك لي بينما أقرأ هذا الكتاب .أرجوك أن تفضح أيَّ
أمان في حياتي وتخلِّصني منه ،حتى تهلك جذور اخلوف.
عدم ٍ
أريد أن أقترب منك ،وأن أشهد بجرأ ٍة لربي يسوع املسيح.

اجلزء الأول

الجزء األول

ترسيخ
مكانتك الروحية

ِعش مبقتضى سلطانك
الذي وهبك اهلل إياه،
وإال سيأتي َمنْ يسلبك إياه
ويستخدمه ضدك.

الف�صل الأول

ِعش بمقتضى سلطانك

بينما �أخدم الرب� ،أُدرك �أكرث و�أكرث �أنه ي�ستخدم الظروف والنا�س ليه ِّيئنا حتى نحقق
دعوته على حياتنا.
يف عام  ،1983تركتُ عملي كمهند�س لأدخل يف حقل اخلدمة املتفرغة بالكامل لأعاون
يف كني�س ٍة كبري ٍة جدًّا .كانت خدمتي هي �أن �أهتم بالراعي ،وزوجته وكل اخلدام الزائرين
عن طريق االهتمام ب�أمورهم ال�صغرية حتى يتفرغوا للعمل الذي دعاهم اهلل .بعد �أربع
�سنوات� ،أطلقني الرب يف اخلدمة لأكون راعي �شباب يف كني�س ٍة �أخرى كربى.
يف نف�س الأ�سبوع الذي كنتُ �أحت�ضر فيه ملغادرة الكني�سة الأوىل ،جاء رجل كان يعمل
معي يف فريق اخلدمة يف الكني�سة و�أخرب زوجتي ب�أنَّ اهلل �أعطاه كلمة ب�ش�أين .ومنذ هذا
الوقت وتلك الكلمة جتلجل يف �أذين كتحذير ،وتقدم يل حماية باحلكمة والقوة املوجودتني
بها .و�ش�أنها �ش�أن �أي كلمة حقيقية �أخرى من اهلل� ،أ�صبحت هذه الكلمة دفة توجيه حلياتي
أ�سا�سا يحميني من ال�شك.
و� ً
ُ
الرجل زوجتي قائ ًال�" :إنْ مل َي ِ�سر جون مبقت�ضى ال�سلطان الذي منحه اهلل
حذر هذا
علي� .أدركتُ
�إياه� ،سي�أتي َمنْ ي�سلبه �إياه وي�ستخدمه �ضده" .كان لهذه الكلمة ت�أثري فوري َّ
�أنها كلمة حكمة من اهلل ،لكني مل �أدرك كل �أبعاد تطبيقاتها يف حياتي .كانت املعرفة �آتي ًة
يف ال�سنوات التالية.
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خبرة مغ ِّيرة للحياة

يف بداية عام  1990م� ،أكد يل اهلل �أنَّ دعوته على حياتي يف هذا الوقت هي �أن �أجت َّول
و�أخدم .بعد �أن �أم�ضيتُ وقتًا ق�ص ًريا يف خدمتي التجوالية ،مررتُ بتجرب ٍة غريت حياتي،
و�أدركتُ من خاللها يف النهاية كلمات التحذير التي قد قالها يل اهلل منذ �سنوات.
كنا قد بد�أنا يف �إقامة اجتماعات ب�إحدى الكنائ�س ،وكان ذلك يف م�ساء يوم �أربعاء،
كان من املقرر �أن ن�ستمر حتى يوم الأحد .كان روح اهلل يتحرك بطريق ٍة قوي ٍة ،ومتتع
الكثريون بالعتق ،وال�شفاء ،واخلال�ص .كان ح�ضور اهلل يزداد قو ًة كل ليلة.
يف �أول �أ�سبوع ،متتعت �سيدة كانت منخرط ًة يف جماعة "الع�صر اجلديد" “the
 ”New Ageباحلرية .كان من الوا�ضح �أنَّ هذه احلادثة هي مبثابة العامل املحفز
الذي �شجع على ا�ستمرار هذه االجتماعات .ويف �أ�سبوع كان النا�س ي�أتون من �أماكن تبعد
�أكرث من ت�سعني ميلاً .
قال الراعي" :ال ميكننا �أن نوقف هذه االجتماعات� .إنَّ اهلل لديه املزيد لنا" .وافقتُه،
اجتماعا .كانت كلمة اهلل تتدفق كينبوع جارٍ ،وكانت
و�أكملنا االجتماعات لواحد وع�شرين
ً
�إظهارات مواهب الروح القد�س موجود ًة يف كل اخلدمات.
التفت بينما كنتُ �أعظ
يف الأ�سبوع الثاين من هذه االجتماعات ،يف �إحدى الليايلُّ ،
موج ًها كالمي للمرمنني والعازفني (كانوا حوايل خم�سة وع�شرين عاز ًفا ومر ًمنا) .ثم قلتُ :
ِّ
"هناك خطية على هذا املنرب� .إنْ مل تتب� ،سيك�شف اهلل الأمر".
بعد �أن �سمعتُ نف�سي و�أنا �أقول هذه الكلمات ،قلتُ يف عقلي" :يا للعجب ،من �أين �أتى
هذا الكالم؟" �إنَّ يل زما ًنا كث ًريا باخلدمة لأدرك �أنه �أحيا ًنا ما تكون م�سحة اهلل عليك قوية
كالما ال ت�سمعه �أذنك املادية �إال بعد �أن تقوله .هذا هو الوعظ
بالدرجة التي جتعلك تنطق ً
النبوي ،عندما تتكلم بالوحي الإلهي.
بد�أ ذهني بالت�شكيك فيما قلتُه ،لكني �سرعان ما انتهرتُ هذه الأفكار لأين كنتُ �أعلم
علي.
�أنَّ ما قلتُه كان من اهلل .مل �أكن قد �أعدد ُته م�سب ًقا .كانت م�سحة الوعظ ال تزال قوية َّ
كان عدد احلا�ضرين يزداد كل يوم .ويف الأ�سبوع الثالث ،مرة ثانية ،بينما كنتُ �أعظ،
التفت و�أَ�شرتُ ب�إ�صبعي للجال�سني على املنرب و�أعلنتُ بقوة حتت م�سحة الروح القد�س قائلاً :
ُّ
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"هناك خطية على هذا املنرب� .إنْ مل تتب� ،سيك�شف اهلل الأمر ،ويعزلك الرب"� .شعرتُ
بازدياد يف ال�سلطان والت�أكيد .يف هذه املرة مل �أ�شك يف الأمر لأين كنتُ �أدرك �أنَّ اهلل كان
على و�شك تطهري بيته من اخلطية.

احكم أو ُيحكم عليك

�إنْ ت�سللت اخلطية �إىل حياتنا� ،سيبكتنا الروح القد�س ويحذرنا .لكن� ،إنْ مل ن�ستمع له،
�سنبد�أ نحن يف الفتور والتبلُّد� .سي�ستمر الأمر على هذا النحو حتى نتوقف عن احل�سا�سية
جتاه الرب يف قلوبنا.
وبعد ذلك ،حتى يحمينا اهلل وي�صل لنا �أو ي�صل ملن حولنا ،ير�سل لنا �أحدً ا يك�شف
ما قد ف�سد� .إنه ال يقوم بذلك بهدف �إحراجنا لكن ليحذرنا ويحمينا� .إنْ �أكملنا يف رف�ض
ك َم عَ ل َْي َنا و َ َل ِ
اال�ستماع ،ت�أتي الدينونة "ألَن َّ َنا لَوْ كُنَّا َحك َْم َنا عَ لَى أَن ْفُ ِس َنا لمَ َا ُح ِ
كنْ
ك َم عَ ل َْي َنا نُؤَد َّ ُب ِم َن الر َّ ِّب لِكَيْ ال َ ن ُ َدا َن َم َع ال َْعال َِم" ( 1كورنثوس :11
ِإذ ْ قَدْ ُح ِ
.)32 -31

لغر�ض وهو �أن مينحنا وقتًا للتوبة حتى يعفينا من ت�أديبه.
�إنَّ اهلل �سيتحمل اخلطية ٍ
وحتى يف ت�أديبه ،فرغبته هي �أال ُندان مع العامل .رجع االبن ال�شاطر �إىل ر�شده حني كان يف
حظرية اخلنازير .من الأف�ضل �أن ترجع �إىل ر�شدك يف حظرية خنازير بدل �أن ت�ستمر يف
َاع ِلي
خطيتك وي�أتي اليوم الذي يقول لك فيه ال�سيد فيمن يقول لهم" :اذ ْ َه ُبوا عَ نِّي يَا ف ِ
اإلِث ِْم" (متَّى .)23 :7

�إنْ مل نتُب� ،سنت�أمل حتى �إن مل تكن هذه هي رغبة اهلل من جهتنا .وعن هذا الأمر
"منْ �أَ ْج ِل هَ َذا ِفي ُك ْم َك ِث ُريونَ ُ�ض َع َفا ُء َو َم ْر َ�ضى َو َك ِث ُريونَ َي ْر ُقدُونَ [ميوتون]" (1
قال بول�سِ :
كورنثو�س � .)30 :11إنَّ اخلطية يف نهاية الأمر جتلب املوت الروحي واجل�سدي .كنتُ
اً
حماول �أن يجلبه للتوبة ،لكني مل �أكن �أعلم
�شخ�صا ما على املنرب،
�أ�شعر �أنَّ الرب ي�ؤدب
ً
من هو هذا الذي يبكته على اخلطية.
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هجمة قوية من الترهيب

يف الليلة التالية حني كنتُ مع الراعي ونحن نت�أهب للخروج للخدمة� ،أتى �أحد ال�شيوخ
و�أخربنا �أنَّ خدام املو�سيقى والرتنيم كان يبدو عليهم الغ�ضب واال�ستياء يف هذه الليلة.
اعتقد الراعي �أنهم كانوا متعبني من كرثة اخلدمات فقال" :فقط قل لهم �أن يخرجوا
وي�سبحوا الرب ويتخل�صوا من هذا الإح�سا�س".
لكني نظرتُ لل�شيخ وقلتُ له" :متهل قليلاً  .هل هناك ما ي�سوء؟"
ف�أجابني ال�شيخ قائلاً " :ح�س ًنا� ،إنهم يرون �أنك تق�سو عليهم بع�ض ال�شيء� .إنهم يرون
�أنَّ عليك �أن تخاطبهم على انفراد ولي�س على امللأ".
رغم �أين مل �أدرك الأمر يف هذا الوقت� ،إال �أنَّ هذه كانت حلظ ًة حا�سم ًة .كان هناك
حتدٍّ �أمام �سلطان اهلل املمنوح يل للخدمة واحلماية .مل يكن العدو م�سرو ًرا مبا كان يحدث
يف هذه االجتماعات ،و�أراد �أن ي�ضع حدًّا لها.
كان �أمامي اختيار ،رغم �أين مل �أكن �أدرك هذا يف هذا الوقت .كان ميكنني �أن �أخ�ضع
للرتهيب ب�أن �أتراجع عما قلتُه خلدام املو�سيقى ،وبذلك �أتخلى عن مكانة ال�سلطان املمنوحة
يل� .أو ميكنني �أن �أبقى يف دائرة ال�سلطان ،و�أك�سر قوة ترهيبهم ب�أن �أمت�سك مبا قاله اهلل.
تكتف بتقدمي
قلتُ لنف�سي على الفور" :يا جون ،ملاذا �
َ
أحرجت ه�ؤالء النا�س؟ ملاذا مل ِ
العظة دون االلتفات ناحيتهم والإ�شارة بالإ�صبع؟ ها هم النا�س يف الكني�سة م�شغولون
مبحاولة معرفة َمنْ هو املوجود على املنرب الذي يتم�سك باخلطية .ماذا لو مل يكن هناك
�أحد هكذا؟ �أو حتى �إنْ كانت هناك خطية ،ماذا لو مل يتم ك�شفها؟ �سيبقى النا�س يف ارتياب،
و�سيت�أمل النا�س الأطهار منهم� .ستُعاق الكني�سة .هل قمتُ بنف�سي بتدمري اخلري الذي حدث
يف الكني�سة؟ لو كان هذا ما حدث ،فهذا �سيمنحني �سمعة �سيئة ،و�أنا حديث العهد باخلدمة
التجوالية".
ظلت هذه الأفكار تهاجم ذهني .بد�أت خماويف تتمحور يف فكرة واحدة" :ما الذي
�سيحدث يل؟" هكذا يغري الرتهيب تركيزك .ال�سبب :جذور اخل�ضوع للرتهيب هي اخلوف،
واخلوف يجعل النا�س يركزون على �أنف�سهم" .المْ َ َح َّب ُة ا ْل َك ِام َل ُة ت َْط َر ُح الخْ َ ْو َف �إِلىَ َخار ٍِج"؛ لأن
املحبة ت�ضع اهلل والآخرين يف مركز االهتمام وتنكر نف�سها ( 1يوحنا .)18 :4
مل يقل الراعي �شي ًئا .و�أم�سكنا نحن الثالثة ب�أيدي بع�ضنا البع�ض و�صلينا �أن تتم
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م�شيئة اهلل يف هذه الليلة .انطلقنا نحو املنرب كما فعلنا كل ليلة يف الثالثة �أ�سابيع الأخرية.
�أثناء الت�سبيح والعبادة الحظتُ �أنَّ كلمة اهلل مل تكن متلأ قلبي .مل �أ�شعر ب�أي �إر�شاد ،لكني
قلتُ يف نف�سي" :اهلل �أمني� .س�أعرف ما �أقوله و�أفعله حني �أ�صل للمنرب".
انتهى وقتُ العبادة والت�سبيح ،و�أعلن الراعي بع�ض التنبيهات ،ومل �أجد �شي ًئا يف قلبي.
رجلي" .كنتُ ال �أ�ضع ًّ
خطا ً
عري�ضا
فقلتُ �" :س�أقف و�سيعطيني الرب �إر�شاده عندما �أقف على َّ
للخدمات وال �أجهز عظات يف هذه االجتماعات .كنتُ �أتكلم بالإر�شاد يف �أغلب الأوقات .بد�أ
قلقي يتزايد مبرور الوقت لأين كنتُ �أدرك �أن اهلل مل يعطني �أي �إر�شاد يف قلبي.
ثم قام الراعي بتقدميي .فاجتهتُ للمنرب ،ولأن اهلل مل يعطني �أي �إر�شاد يف قلبي،
قلتُ " :دعونا ن�صلي" .لكن حني �صليتُ  ،مل �أتلقَّ �أي �إر�شاد من اهلل� .صليتُ لعدة دقائق.
ومما زاد الأمر �سو ًءا �أنَّ �صلواتي كانت ميتة .وك�أن كلماتي كانت تخرج من فمي لتقع عند
قدمي .فقلتُ يف نف�سي" :ماذا �س�أفعل؟" فقررتُ �أن �أقدم ر�سالة من املزمور الذي كنتُ
َّ
وعظتُ منه من َقبل.
بينما كنتُ �أعظ ،مل �أ�شعر ب�أي حياة ،وال م�سحة على الر�سالة .كنتُ �أجد �صعوبة
يف الإبقاء على �أفكاري مرتابطة .مل يب ُد �أنَّ اهلل موجود يف املكان" .ملاذا قلتُ ذلك؟" �أو
"�إىل �أين �س�أم�ضي بهذا الأمر؟" كان الأمر يبدو وك�أن االرتباك هو ما يقودين ولي�س الروح
القد�س .بقيتُ �أوا�سي نف�سي �أنَّ اهلل �سيظهر يف امل�شهد ويخل�صني من الفو�ضى التي كنتُ
فيها .لكن الأمر زاد �سو ًءا .ويف النهاية �أنهيتُ عظتي بعد حوايل خم�س وثالثني دقيقة.
جال�سا فيه و�أنا �أ�شعر بارتباك �شديد وقلتُ " :يا رب ،ملاذا
رجعتُ �إىل مكاين الذي كنتُ ً
مل تظهر؟ لقد كانت كل اخلدمات حتى الآن يف منتهى الروعة والقوة ،لكن هذه اخلدمة
كانت ميتة .لو كنتُ مكان احلا�ضرين ملا جئتُ لهذه االجتماعات مرة ثانية .يف احلقيقة،
�أنا نف�سي ال �أريد �أن �آتي مرة �أخرى" .ذهبتُ للنوم يف هذه الليلة و�أنا �أ�شعر وك�أين ابتلعتُ
اً
جوال من الرمال.
يف �صباح اليوم التايل� ،شعرتُ �أنَّ جوال الرمال هذا كرب لي�صبح كوم ًة كبري ًة� .شعرتُ
بعبءٍ �شديد حتى �أين مل �أرغب �أن �أقوم من ال�سرير .هرب مني الفرح .قمتُ لأ�صلي� .س�ألتُ
الرب مرة ثانية" :ملاذا مل ت� ِأت؟"
ال �إجابة.
"هل ارتكبتُ خطية؟ هل �أحزنتُك؟"
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كان ال�صمت ال يزال هو الإجابة� .صليتُ ملدة �ساعة ،وكنتُ �أ�صارع يف كل دقيقة.
قمتُ بت�شغيل �شريط ت�سبيح وابتد�أتُ �أرمن معه .وقلتُ �" :إنَّ اهلل يعطي رداء الت�سبيح
ً
عو�ضا عن الروح اليائ�سة .البد �أن �أتخل�ص مما �أنا فيه" .لكن ما اخترب ُته مل يكن �أكرث من
جمرد ن�صف �ساعة من الرتنيم امليت .زادت خيبة �أملي" .ما الذي فعلتُه؟ ملاذا ال جتيبني؟"
بعد الغذاء توجهتُ �إىل حقل قريب .وقلتُ �" :س�أربط ال�شيطان .هذا �سيقوم بالأمر".
لكني كنتُ الوحيد الذي ي�شعر �أنه مربوط .كنتُ يف الهواء الطلق �أ�ص ِّلي و�أ�صرخ يف ال�شيطان
علي �أن �أرجع البيت لأحت�ضر خلدمة
ملدة ثالث �ساعات حتى �أو�شكتُ �أن �أفقد �صوتي .كان َّ
الليل .فوا�سيتُ نف�سي" :بالرغم من كل هذه املقاومة� ،سيظهر اهلل الليلة بقوة .لي�س عليك
يا جون �إال �أن ت�سري بالإميان".
قمنا يف هذه الليلة بالت�سبيح ،والعبادة ،والتنبيهات ،وتقدمي العطاء ،و�شعرتُ بنف�س
الهاج�س الذي �شعرتُ به يف الليلة ال�سابقة .ثم قلتُ لنف�سي جمددًا�" :سيظهر الرب حني
�أقوم" .مت تقدميي مرة �أخرى -ال �شيء� .صليتُ طال ًبا الإر�شاد ،ومل يكن يوجد �إال ال�صمت.
ابتد�أتُ �أعظ عظة �أخرى كنتُ قد قدمتُها من قبل ،وكان يغمرين ال�شعور باالرتباك.
مل تكن هناك حياة ،وال �إر�شاد ،وال م�سحة .بعد خم�س دقائق من هذه الفو�ضى ،قلتُ " :يا
�أ�صدقائي ،نحتاج �أن ن�صلي .هناك �أمر ما خط�أ" .وقف معي كل احلا�ضرين ،وابتد�أنا
ن�صلي مبنتهى احلرارة.

كشف الخضوع للترهيب

وفج�أة �سمعتُ �صوت الرب يتكلم يل لأول مرة منذ �أربع وع�شرين �ساعة .قال يل:
خ�ضعت لرتهيب الواقفني خلفك على املنرب .لقد متت �إزاحتك من مو�ضع
"يا جون ،لقد
َ
�سلطانك ،ومت �إخماد املوهبة التي فيك".
بهذا التوبيخ الرقيق انفجر يف قلبي نو ٌر فا�ض يف روحي .بينما كان الكل ُي َ�صلُّون
للخم�س دقائق التالية ،كان روح اهلل يتجول بي يف الكتاب املقد�س ،و�أظهر يل �أحدا ًثا عديدة
خ�ضع فيها رجال ون�ساء للرتهيب وكيف �أنَّ هذا �أدى �إىل خمود موهبة اهلل التي فيهم.
ر�أيتُ كيف تخلُّوا عن �سلطانهم وفقدوا فعاليتهم يف الروح القد�س .ثم جتول بي يف اخلم�س
�سنوات ال�سابقة يف حياتي و�أراين كيف �أين فعلتُ نف�س الأمر.
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بد�أتُ على الفور يف ك�سر �سطوة الرتهيب من على حياتي بال�صالة .هناك مثل على
هذا النوع من ال�صلوات يف اخلامتة .وملدة خم�س و�سبعني دقيقة وعظتُ من ال�شواهد
الكتابية التي �أعطاين �إياها اهلل وكنتُ ك َمنْ ا�شتعلت به النريان .عندما انتهيتُ  ،تقدم ثلثا
عدد احلا�ضرين ناحية املنرب ليتلقوا حتري ًرا من اخل�ضوع للرتهيب .كانت هذه �أعظم عظة
يف كل هذه النه�ضة.
بعد �أقل من �أ�سبوع ،بد�أ اهلل يف ك�شف اخلطية التي كانت على املنرب .مت اكت�شاف
�أن عازف جيتار البا�ص كان يخرج كل ليلة بعد اخلدمات ليتناول اخلمور .كما �أنَّ �أحد
املرمنني كان على عالقة �آثم ٍة ب�شاب ٍة من بني احلا�ضرين .مت �إعفاء االثنني من م�شاركتهما
يف اخلدمة .ترك عازف جيتار البا�ص الكني�سة ،لكن املرمن تاب وا�سرتد عالقته باهلل.
بعد وقت ق�صري ،قامت قائدة الت�سبيح والعبادة ومعها بع�ض الآخرين بالت�سبب يف
ان�شقاق يف الكني�سة .رحل معهم ُربع �أع�ضاء الكني�سة .وات�ضح فيما بعد �أنَّ قائدة الت�سبيح
كانت غارق ًة يف الزنى ،ويف خالل �سنة تطلقت من زوجها� .آخر ما �سمعناه عنها �أنها تعي�ش
مع رجل �آخر .من بني كل العائالت التي قادت هذا االن�شقاق ،ال يوجد �إال زوجان فقط
باقيني على عهد زواجهما.
كان ه�ؤالء هم الذين ا�شتكوا �أين كنتُ قا�س ًيا عليهم .ق َّدم اهلل لهم حتذي ًرا .كم كان
من الأف�ضل لهم �أن يخبئوا هذا التحذير يف قلوبهم.
رجعتُ �إىل هذه الكني�سة مرتني فوجدتُ وحد ًة �أكرب وقوة �أكرب من ذي قبل .قال
يل الراعي مف�س ًرا" :لقد كان اهلل يطهر كني�سته ،وقد جعلنا هذا �أقوى .مل يكن ت�سبيحنا
أي�ضا �إنَّ كث ًريا من اخلالف والنزاع اللذين كانا قبلاً
وعبادتنا بهذه احلرية من قبل!" قال � ً
مل يعودا موجودين .جمدً ا هلل.
ما �أعطاين اهلل �إياه يف هذه اخلم�س دقائق من ال�صالة يف تلك اخلدمة تطور لي�صبح
ما �أنت على و�شك قراءته .لقد قادين �أن �أعظ بهذه الر�سالة يف �أنحاء العامل .ونتيجة لذلك،
ر�أيتُ عددًا ال ُيح�صى من الرجال والن�ساء الذين حترروا من �أ�سر اخل�ضوع للرتهيب.
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رسالة للجميع

بالرغم من �أنَّ هذه الر�سالة �أعلنها اهلل يل و�سط �صراع يف اخلدمة ،ال تعتقد �أنَّ
ح�صى من امل�ؤمنني الذين
الدر�س ينح�صر يف ه�ؤالء الواقفني خلف املنرب .هناك عدد ال ُي َ
ي�صارعون مع اخل�ضوع للرتهيب .غال ًبا ما ال ي�شعر من يخ�ضعون للرتهيب مبا ي�صارعون
معه .كما هو احلال مع �أغلب �أدوات ال�شيطان ،فالرتهيب يظهر ممُ َ َّوهً ا ومتخف ًيا .نحن
ن�شعر ب�آثاره؛ االكتئاب ،االرتباك ،عدم الإميان ،دون �أن ندرك جذور هذه الأ�شياء .لو كنتُ
عرفتُ �أين كنتُ خا�ض ًعا للرتهيب ،ملا كنتُ تعبتُ وعانيتُ يف تلك الكني�سة .لكني �أ�شكر اهلل
على الدر�س الذي تع َّلمتُه يف تلك الكني�سة.
يف حاالت الإحباط ،يتعامل �أغلبنا مع النتيجة� ،أو ثمر اخل�ضوع للرتهيب اً
بدل من
التعامل مع الرتهيب يف حد ذاته �أو جذوره .لذلك ،قد نخترب راح ًة م�ؤقت ًة ،لكن معاناتنا ال
تنتهي .ميكنك �أن تلتقط كل ثمار ال�شجرة ،لكن طاملا مل مي�س اجلذو َر � ُّأي �سوء ،ف�ستثمر من
جديد .ميكن لهذه الدورة �أن ت�صيبنا بالإحباط؛ لأننا ن�شعر وك�أننا ال نقدر �أن نتخل�ص من
عواقبها .فنبد�أ نفقد الأمل ونر�ضى مبكان ٍة �أقل بكثري مما دعانا �إليها اهلل.
�إنَّ احلقائق التي يف هذا الكتاب لن تكتفي فقط مب�ساعدتك على حتديد م�شكلة
اخل�ضوع للرتهيب ،بل �ست�ؤهلك � ً
أي�ضا باملعرفة التي حتتاجها حتى تك�سر قب�ضة الرتهيب
من على حياتك� .صالتي �أنك بينما تقر�أ هذه احلقائق وت�سري فيها� ،أن تتحرر لتحقق دعوة
كخادم لربنا ي�سوع امل�سيح.
اهلل
ٍ
أ�صبحت مت�شو ًقا الآن �أن تواجه الرتهيب يف حياتك بطريق ٍة قوي ٍة .يف �أغلب
رمبا �
َ
الأحيان حني نرى �أنَّ حياتنا حتت القهر نرغب يف راحة فورية ،لكن يف �أغلب الأحيان هذه
الراحة الفورية تكون باهظة الثمن؛ لأنها لي�ست دائم ًة� .أريد �أن �أك�شف لكم هذه الر�سالة
أ�سا�سا قو ًّيا ،مبتد ًئا ب�أن نفهم
كما �أعلنها يل اهلل .يف الثالثة ف�صول التالية �س�أ�ضع �أمامكم � ً
مكانتنا الروحية و�سلطاننا الروحي
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يسعى الشيطا ُن أن يزحزحنا
من مكانتنا حتى يسترد السلطان
الذي جرَّده منه يسو ُع.

الف�صل الثاين

المكانة الروحية
والسلطان الروحي

تعالوا نبد�أ مبناق�شة الكلمة التي �أعطاها يل اهلل� :إنْ مل حتيا مبقت�ضى �سلطانك الذي
وهبك اهلل �إياه� ،سي�أتي َمنْ ي�سلبك �إياه وي�ستخدمه �ضدك.
� اًأول ،من املهم �أن نفهم �أنَّ هناك مكان �سكنى �أو مكانة يف الروح لنا كم�ؤمنني بي�سوع،
ومع هذه املكانة ي�أتي ال�سلطان .هذا ال�سلطان هو ما ي�سعى العدو وراءه� .إنْ ا�ستطاع �أن
يجعلنا نتخلى عن ال�سلطان املمنوح لنا من الهط� ،سي�أخذه وي�ستخدمه �ضدنا ،وهذا ال ي�ؤثر
علينا وحدنا ،بل على َمنْ ا�ست�أمننا اهلل عليهم � ً
أي�ضا.
هناك العديد من الآيات التي ت�شري �إىل مو�ضع �سلطاننا يف الروح .فلنت�أمل يف البع�ض
منها.
يت»
لسا ِك ُن فِي ِ
«ا َ َّ
ستْ ِر ال َْع ِليِّ فِي ِظلِّ الْقَ ِدي ِر ي َ ِب ُ
(مزمور .)1 :91
َّص ِني ألَن َّ ُه ُسر َّ بِي»
«أ َ ْخر َ َج ِني ِإلَى الر ُّ ْحبَِ .خل َ
(مزمور .)19 :18
«رِ ْج ِلي وَا ِقفَ ٌة عَ لَى َس ْه ٍل .فِي جْ
ك الر َّ َّب»
ت أُبَارِ ُ
ال َ َماعَ ا ِ
(مزمور .)12 :26
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�إنَّ امل�ؤمنني ي�شغلون مكا ًنا حرف ًّيا يف الروح� .إنه �أمر حتمي لي�س فقط �أن تعرف كم�ؤمن
هذا املكان بل � ً
أي�ضا �أن تعي�ش فيه� .إنْ مل تعرف و�ضعك ،لن تقدر �أن تعي�ش حيا ًة �سليم ًة يف
ج�سد امل�سيح.
ميكن لهذه املكانة وهذا ال�سلطان املالزم لها �أن يتعر�ضا لل�سرقة �أو الفقدان .واملثل
الكتابي الوا�ضح على ذلك هو يهوذا الإ�سخريوطي .بعد �أن �صعد ي�سوع لل�سماء ،اجتمع
ُ
التالميذ لل�صالة .يف هذا الوقت ،بد�أ بطر�س يف �شرح ما حدث مع يهوذا:
يها
وب فِي ِ
امي ِر :لِ َت ِ
صر ْ دَار ُ ُه َخرَابًا وَال َ يَكُنْ فِ َ
س ْف ِر المَْز َ ِ
«ألَن َّ ُه َمك ْ ُت ٌ
َسا ِكنٌ»
(أعمال الرسل .)20 :1

َف َق َد يهوذا مكانته الروحية فقدا ًنا دائ ًما ب�سبب مع�صيته (�أعمال الر�سل -16 :1
 .)17هذه هي الطريقة الرئي�سة التي ي�ستخدمها العدو لإ�سقاط النا�س من موقع �سلطانهم
الروحي .كانت هذه طريقته حني ت�سبب يف �سقوط �آدم وحواء ،وكانت النتيجة �أنه �أزاحهما
عن موقعهما واكت�سب �سلطا ًنا عليهما وعلى كل ما كان حتت �سلطانهما.
كان لآدم وحواء �أعلى �سلطان روحي على الأر�ض .قال اهللَ « :ن ْع َم ُل اال ْن َ�سانَ َع َلى
ال�س َما ِء َو َع َلى ا ْل َب َها ِئ ِم َو َع َلى ُك ِّل
ُ�صو َر ِت َنا َك َ�ش َبهِ َنا َف َيت ََ�س َّل ُطونَ َع َلى َ�س َم ِك ا ْل َب ْح ِر َو َع َلى َطيرْ ِ َّ
ات ا َّل ِتي ت َِد ُّب َع َلى اال ْر ِ�ض» (تكوين  .)26 :1مل يكن هناك �شي ٌء
اال ْر ِ�ض َو َع َلى َجمِ ي ِع ال َّد َّبا َب ِ
على الأر�ض� ،سواء يف النطاق الروحي �أو املادي ،مل يكن حتت �سلطان الب�شر ،ما عدا اهلل
نف�سه.
عندما كان �آدم متم�س ًكا مبوقع �سلطانه ،مل يكن هناك مر�ض ،وال زالزل ،وال جماعات
�أو فقر .كان هذا حكم ال�سماء على الأر�ض حني كان �آدم يف �شرك ٍة مع اهلل وكان يحكم
بتفوي�ض من اهلل ،لكن بخطية �آدم زال �سلطا ُنه على كل �شيء؛ لقد تخ َّلى بهذا
ب�سلطان وقو ٍة
ٍ
ٍ
التعدِّ ي عن مكانته الروحية لعدو اهلل.
الكتاب املقد�س �شهاد ًة على ذلك حني تفاخر ال�شيطانُ عندما كان يجرب
يقدم لنا
ُ
عال و�أراه ك َّل ممالك العامل وقال:
ي�سوع يف الربية� .أخذه ال�شيطانُ على ٍ
جبل ٍ
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ج َد ُهن َّ ألَن َّ ُه ِإلَيَّ قَدْ دُفِ َع وَأَنَا
«ل َ
السل َْطا َن كُلَّ ُه وَ َم ْ
َك أ ُ ْعطِي َهذ َا ُّ
أ ُ ْعطِيهِ لمِ َنْ أُرِي ُد»
(لوقا .)6 :4

لقد �أوكل ُ
اهلل بال�سلطان �إىل �آدم ،وقام �آدم بدوره بالتخ ِّلي عنه لل�شيطان .فقد �آدم ما
هو �أكرث من جمرد مكانته؛ لقد ت�أثر كل ما و�ضعه اهلل حتت رعاية �آدم مبا حدث ،وحدث
بعد ذلك انح�سار تدريجي لكل �أنواع التناغم والنظام.
من هذه الأمثلة :اململكة احليوانية؛ ففي اجلنة ،حتت �سيادة اهلل و�آدم مل تلتهم الأ�سو ُد
احليوانات الأخرى (�إ�شعياء  .)25 :65مل تكن لثعابني الكوبرا لدغات �سامة (�إ�شعياء :65
ِ
داع لقلق احلمالن من الذئاب �أو من احليوانات املفرت�سة الأخرى
 .)25مل يكن هناك ٍ
(�إ�شعياء  ،)25 :65ولكن بعد ال�سقوط مبا�شر ًة نرى ذبح حيوان بريء من �أجل َ�سرت ُعري
الإن�سان (تكوين  .)21 :3الح ًقا ،نرى عداو ًة وخو ًفا بني الإن�سان واحليوانات التي كان قبلاً
ي�سود عليها (تكوين .)2 :9
كانت الأر�ض نف�سها من املناطق الأخرى التي ت�أثرت؛ فقد �أ�صبحت ملعون ًة ،تعمل �ضد
الإن�سان اً
خرج ال ُ
أر�ض ثما َرها
بدل من �أن تعمل ل�صاحله ،و�أ�صبح على الإن�سان �أن يكد حتى ُت ِ
التي كانت قبلاً متوفر ًة بكرثة (تكوين  .)19 -17 :3يخربنا الكتاب يف (رومية �« :)20 :8إِ ْذ
�أُخْ ِ�ض َع ِت الخْ َ ِلي َق ُة ِل ْل ُب ْط ِلَ -ل ْي َ�س َط ْوع ًا».
مل يتمكن �شيء على الأر�ض� -سواء طبيعي �أو روحي -من الإفالت من �آثار الع�صيان.
ال�ضعف ،املوت ،املر�ض ،الفقر ،الزالزل ،املجاعات ،الأوبئة و�أ�شياء �أخرى دخلت الأر�ض.
كان هذا نتيجة �ضياع النظام وال�سلطان الإلهيني .تع َّلم االبنُ البكر لآدم �أن يكره ،ويح�سد
ويقتل .لقد ا�ستوىل العدو على ال�سلطان الذي منحه اهلل بهدف احلماية وت�سديد االحتياج
وح َّوله �ضد كل اخلليقة ،وهو ي�ستخدمه الآن للهالك واملوت.
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استرداد السلطان

تخ َّلى �إن�سا ٌن عن مو�ضع �سلطانه ،لذلك ال يقدر على ا�سرتداده �إال �إن�سانٌ .بعد �آالف
ال�سنني ُو ِلد ي�سوع .كانت �أمه ابنة �شعب العهد الإلهي؛ و�أبوه :روح قد�س اهلل .مل يكن منق�س ًما
جلزء من اهلل وجزء من الإن�سان .بل كان عمانوئيل «اهلل الظاهر يف اجل�سد» (متى .)23 :1
حقيقة كونه �إن�سا ًنا �أعطته احلق ال�شرعي �أن ي�سرتد ما قد ُف ِقد ،ولكونه ابن اهلل ،كان ح ًّرا
من �سيادة العدو على الإن�سان التي قد ا�ستوىل عليها قبلاً .
لقد �أعلن عن �إرادة اهلل يف كل ما كان يفعله ويقوله .كانت اخلطايا ُتغ َفر؛ لأن اخلطية
مل يكن لها �سلطان يف حم�ضره .كان املر�ض وال�ضعف ينحنيان �أمام �سلطانه وقوته (لوقا :5
 .)24 -20كانت الطبيعة نف�سها تخ�ضع لأمره (مرق�س  .)4 :4كان يعي�ش بال�سلطان الذي
تخ َّلى عنه �آدم .ا�سرتد ي�سوعُ ،بطاعته وذبيحة نف�سه ،ال�سلطانَ املمنوح من اهلل الذي فقده
�آدم ،وبالتايل ،ا�سرتد عالقتنا باهلل.
ال�س َما ِء َو َع َلى الأَ ْر ِ�ض َف ْاذهَ ُبوا
قال ي�سوع قبل �أن يرجع لأبيهُ « :د ِف َع ِ�إليَ َّ ُك ُّل ُ�س ْل َط ٍان فيِ َّ
ا�س ِم ال ِآب َوا ِال ْب ِن َوال ُّر ِوح ا ْل ُقد ُِ�سَ .و َع ِّل ُموهُ ْم �أَنْ َي ْح َف ُظوا
م َو َع ِّمدُوهُ ْم ِب ْ
َو َت ْلمِ ُذوا َجمِ ي َع الأُ مَ ِ
َجمِ ي َع َما �أَ ْو َ�ص ْي ُت ُك ْم ِب ِهَ .وهَ ا �أَ َنا َم َع ُك ْم ُك َّل الأَ َّي ِام �إِلىَ ا ْن ِق َ�ضا ِء ال َّد ْه ِر» (متى .)20 -18 :28
من الوا�ضح �أنَّ ي�سوع ا�سرتد ما فقده �آدم ويزيد .كان لل�شيطان و�آدم �سلطان على
الأر�ض فقط ،لكن ي�سوع ارتقى �أعلى من مو�ضع ال�سلطان الذي فقده ال�شيطان .بعد �أن
ً
ارتباطا بني �سلطانه
�أعلن ي�سوع عن مكانته و�سلطانه ،قال لنا «اذهبوا» .ملاذا جعل ي�سوع
ودعوتنا؟ �سنجد الإجابة يف كتابات الر�سول بول�س.

مواضع السلطان

كان بول�س ي�صلي �أن نعرف َ«ما ِه َي َع َظ َم ُة ُق ْد َر ِت ِه ا ْل َفا ِئ َق ُة َن ْح َو َنا َن ْحنُ المْ ُ ؤْ� ِم ِننيَ،
َح َ�س َب َع َم ِل ِ�ش َّد ِة ُق َّو ِت ِه ا َّل ِذي َعمِ َل ُه فيِ المْ َ ِ�س ِيح�ِ ،إ ْذ �أَ َق َام ُه ِمنَ الأَ ْم َو ِاتَ ،و�أَ ْج َل َ�س ُه َعنْ يمَ ِ ي ِن ِه
ات» (�أف�س�س  .)20-19 :1الحظ �أنه لي�س مكا ًنا �سماو ًّيا واحدً ا؛ فبول�س يقول
ال�س َما ِو َّي ِ
فيِ َّ
بو�ضوح «ال�سماويات» .ال�سبب وراء هذا موجود بعد بع�ض الأعداد حني ن�ستمر يف القراءة
ات فيِ المْ َ ِ�س ِيح
ال�س َما ِو َّي ِ
«�إِ ْذ ُك ْنت ُْم �أَ ْم َوات ًا ِبال ُّذ ُن ِ
وب َوالخْ َ َطا َياَ ...و�أَ َق َام َنا َم َعهَُ ،و َ�أ ْج َل َ�س َنا َم َع ُه فيِ َّ
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َي ُ�سوعَ» (�أف�س�س  .)6 ،1 :2هذه ال�سماويات هي املكان الذي �سي�سكن فيه �أوالده املفديون.
�إليكم ال�س�ؤال�« :أين هي �أماكن ال�سكنى هذه ،وما هي املكانة التي حتوذها؟» الإجابة
ا�س ٍم ُي َ�س َّمى َل ْي َ�س فيِ هَ َذا
يف (�أف�س�س َ « :)21 :1ف ْو َق ُك ِّل ِر َي َ
ا�س ٍة َو ُ�س ْل َط ٍان َو ُق َّو ٍة َو ِ�س َيا َد ٍةَ ،و ُك ِّل ْ
ال َّد ْه ِر َف َق ْط َب ْل فيِ المْ ُ ْ�س َت ْق َب ِل �أَ ْي ً�ضا».
لقد �أخذ ال�شخ�ص املفدي املختبئ يف امل�سيح مو�ض ًعا يف الروحيات �أعلى من ال�شيطان.
ات َوا ْل َع َقار َِب َو ُك َّل ُق َّو ِة ا ْل َع ُّد ِو َو َال
ُو�سوا الحْ َ َّي ِ
لقد �أعلن ي�سوع بقوة« :هَ ا �أَ َنا ُ�أ ْع ِطي ُك ْم ُ�س ْل َطان ًا ِل َتد ُ
َي ُ�ض ُّر ُك ْم َ�ش ْي ٌء» (لوقا .)19 :10
ن�ستطيع الآن �أن نفهم الو�صية التي تقول« :اذهبوا» .كان ي�سوع متفه ًما لل�سلطان الذي
�أوكله للم�ؤمنني� .إن حقوقنا يف امليالد الثاين و�ضعتنا يف هذه ال�سماويات التي هي فوق كل
قوة و�سلطان العدو.
وكما فعل ال�شيطانُ مع �آدم يف جنة عدن ،فهو يريد الآن �أن يزيحنا من مكانتنا
الروحية حتى ي�سرتد ال�سلطان الذي جرده منه ي�سوع� .إنْ متكن ال�شيطانُ من �سرقة مو�ضع
ل�شخ�ص ما �أو جعله يتخلى عنه� ،سيكون قد عاد له ال�سلطان لي�ستعمله من
ال�سلطان الروحي
ٍ
ي�س َم َكان ًا» (�أف�س�س  .)27 :4علينا نحن امل�ؤمنني
جديد .يقول بول�س بو�ضوحَ « ،ال ُت ْع ُطوا ِ�إ ْب ِل َ
�أال نتخلى عن مكانتنا الروحية.

الرتبة في الملكوت

علينا �أن ندرك �أنَّ ملكوت اهلل ،هو بالفعل مملكة .تتكون املمالك من ُرتَب و�سلطان .ال
يختلف ملكوت ال�سماوات عن هذا .كلما علت الرتبة ،زاد الت�أثري وال�سلطان.
يف اجلنة ،مل يكن ال�شيطان ي�سعى وراء الفيل �أو الأ�سد؛ فقد كان يعرف ما هو
ال�سلطان ،ف�سعى وراء �إن�سان اهلل .كان يعرف �أنه �إنْ مت َّلك الإن�سان �سيمتلك كل ما كان حتت
�سيادة الإن�سان وحمل اهتمامه.
لذا ،فعندما ي�سعى ال�شيطان وراء كني�س ٍة ما ،يكون هدفه الرئي�س هو القيادة .منذ
وقت قريب ،ق َّرر راعي �إحدى الكنائ�س الكربى �أن يط ِّلق زوجته .مل يكن هناك �أي �سند
ٍ
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كتابي لهذا ،وقد دمر هذا الأمر زوجته و�أوالده .عندما ت�شكك القادة اخلا�ضعون له يف
دوافعه ،قال لهم �إنْ مل يعجبهم الأمر ميكنهم �أن يرحلوا.
لقد تع َّدى بكامل �إرادته على و�صية الرب ،مما �أطلق روح طالق وخداع يف �شعب
الكني�سة .بعد ذلك ،ازدادت ن�سبة الطالق يف الكني�سة ،بل وبني القادة � ً
أي�ضا� .شعر �آخرون
بالف�شل ،وب�سبب �صدمتهم ال�شديدة ،تنقلوا من كني�سة لأخرى ،ال يعرفون مبن يثقون .عندما
َ
حافظ البيت من مكانته ،ي�صبح كل َمنْ هم يف رعايته ُمع َّر�ضني لل�ضرر.
يزيح ال�شيطانُ
لقد �شهدتُ �آبا ًء يتعدون ب�إرادتهم على و�صايا الرب .ي�صبح الأمر فقط م�س�ألة وقت حتى
جند الأبناء يتبعون مثالهم .ميكنك �أن تدعو هذا الأمر لعن ًة ،لكن ملاذا يحدث ذلك؟ بفعل
اخلطية ،تخلى الآبا ُء عن مكانتهم و�سلطانهم الروحيني ،تاركني �أبناءهم يف مرمى العدو.

إعطاء أعداء الرب فرصة

هناك مثل على هذا املبد�أ يف حياة داود (� 2صموئيل  .)18 -8كانت اململكة قوي ًة
الرب بالعديد من الأبناء والبنات .ثم �أخذ داود لنف�سه ما مل
و�آمن ًة حتت قيادته .باركه ُّ
مينحه الرب �إياه؛ ارتكب الزنى مع بث�شبع ،ثم حبلت ،ومما زاد الأمور تعقيدً ا ،كان زوجها
م�ساف ًرا يف احلرب مداف ًعا عن مملكة داود.
�أر�سل داود طال ًبا زوجها� ،أوريا ،على �أمل �أن ي�شجعه �أن ميار�س العالقة احلميمة مع
زوجته مما يجعل الأمر يبدو وك�أن الطفل هو طفل �أوريا ،لكن �أوريا ،بدافع �إخال�صه لداود،
رف�ض �أن ي�ستمتع بالعالقة احلميمة مع زوجته بينما يبقى رفاقه اجلنود يف احلرب .ر�أى
داود �أنَّ خطته ل�سرت خطيته لن تفلح� .أدرك �أنَّ امل�س�ألة م�س�ألة وقت قبل �أن يعرف �أوريا �أنَّ
زوجته حبلى .و�سيعرف اجلميع يف النهاية �أنَّ داود هو �أبو هذا الطفل.
لذلك دبر داود لقتل �أوريا ،ف�أر�سله للمعركة حاملاً بنف�سه �أمر اغتياله .مت و�ضع �أوريا
يف و�سط �أ�شر�س الأماكن يف القتال .ثم ،حني �أحاط به العدو ،مت �إ�صدار الأمر َملن حوله �أن
ين�سحبواُ .ق ِتل �أوريا على �أيدي الأعداء .لقد قاد الزنى داو َد �إىل اخلداع ،والكذب ،ثم القتل.
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�سري ًعا ما �أتى النبي ناثان �إىل داود ليك�شف هذه اخلطية .اعرتف داودَ «« :ق ْد �أَخْ َط�أْتُ
�إِلىَ ال َّر ِّب»َ .ف َق َال َنا َثانُ ِل َدا ُو َد« :ال َّر ُّب �أَ ْي ً�ضا َق ْد َن َق َل َع ْن َك َخ ِط َّيت ََكَ .ال تمَ ُ وتُ »» (� 2صموئيل
.)13 :12
تاب داود ُ
وغفر له� .أعتقه اهلل من تعديه (�إ�شعياء  .)26 -25 :43لكن ناثان حذر داود
وقال�« :أَ َّن َك َق ْد َج َع ْل َت ِب َه َذا الأَ ْم ِر �أَ ْع َدا َء ال َّر ِّب َي ْ�ش َمتُونَ » (� 2صموئيل .)14 :12
لقد نال داود الغفران ،لكنه جعل حياته وعائلته يف مرمى نريان �أعداء الرب ،لي�س
أي�ضا .لقد عانت �أ�سرته كث ًريا وعانى معها � ً
فقط للأعداء الطبيعيني بل للروحيني � ً
أي�ضا
�شعب �إ�سرائيل.
مات ابن داود البكر من بث�شبع .وقام �أمنون ،ابنه البكر ،وريث العر�ش ،باغت�صاب
�أخته غري ال�شقيقة ،ثامار .قام �أب�شالوم ،ابن داود و�أخو ثامار ،باالنتقام وقتل �أخاه غري
ال�شقيق �أمنون.
�أمال �أب�شالوم قلوب كثريين من الإ�سرائيليني �ضد داود واغت�صب عر�شه .د َّن�س �سراري
�أبيه و�أر�سل رجال �إ�سرائيل وراء داود ليقب�ضوا عليه ويقتلوه .ف�شلت امل�ؤامرة ،و ُقتل �أب�شالوم.
مات ثالثة من �أبناء داود لأنه َع َّر�ض عائلته لأعداء الرب عندما تع َّدى على و�صية
الرب.
لقد �شاهدتُ �أبناء بع�ض اخلدام يدمنون املخدرات ،ويعادون الكني�سة ومربوطني
بال�شهوة واملثلية اجلن�سية؛ وذلك لأن �آباءهم تخلوا عن مكانتهم الروحية من خالل اخلطية.
علينا �أن ن�أخذ الكتاب املقد�س بجدية حني يقولَ « :ال َت ُكو ُنوا ُم َع ِّلمِ َني َك ِث ِريينَ َيا �إِخْ َو ِتيَ ،عالمِ ِ َني
�أَ َّن َنا َن�أْ ُخ ُذ َد ْي ُنو َن ًة �أَ ْع َظ َم» (يعقوب � .)1 :3إنَّ ال�سبب يف تلقي القادة (الرعاة) لدينونة �أعظم
أي�ضا َّ
هو �أنَّ ع�صيانهم له ت�أثري عظيم؛ فهم ال ي�ؤذون �أنف�سهم فقط لكن � ً
كل َمنْ يخ�ضعون
لو�صايتهم� .إنَّ اهلل يغفر لهم كما فعل مع داود ،لكنهم �سيح�صدون ما زرعوه .لقد �أعطوا
العدو مكا ًنا.
�أُدرِك �أن هذه كلمات قا�سية .و�أنا �أتوجه �إليكم بكل ات�ضاع و�أنا �أكتب هذه الكلمات بكل
خ�صو�صا ،يف اخلدمات .علينا �أال ندين الآخرين
خوف ورعدة .لقد �شاهدنا م�آ�سي كثرية،
ً
�أو نحكم عليهم .علينا �أن نغفر ونتوا�صل مع َمن ي�سقطون� .إنْ تابوا� ،سيغفر اهلل لهم .لكني
كتحذير وتنبيه له�ؤالء الذين �سي�ستهدفهم العدو .علينا جمي ًعا �أن نحيا
�أكتب هذه الكلمات
ٍ
بات�ضاع ومببد�أ ا�سرتداد الإخوة.
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حا�سب على حياتهم.
علي و�أين �س�أُ َ
يل �أربعة �أبناء .و�أنا �أدرك امل�س�ؤولية العظيمة التي َّ
اً
م�سئول عنهم .ال �أريد �أبدً ا �أن ُتد َّمر حياتهم
�إنهم ملك هلل ،و�أنا جمرد وكيل و�ضعني اهلل
لأين �أعطيتُ �إبلي�س مكا ًنا.
عندما كنتُ يف خدمة املعونة ،كنتُ �أهتم بالأمور ال�صغرية حتى يتمكن َمنْ كنتُ
�أخدمهم من حتقيق دعوة اهلل على حياتهم .كنتُ �أهتم بالتنظيف ،و�أرجع ب�أوالدهم من
املدر�سة ،و�أغ�سل �سياراتهم وهكذا .وذات يوم ،تكلم ُ
اهلل يل ب�شيءٍ �أعطاين نظر ًة دقيق ًة على
أخفقت يف هذا العمل ،ميكن �إ�صالح خطئك ب�سهولة لأنك
اخلدمة .قال يل« :يا ابني� ،إنْ � َ
تتعامل مع �أمور مادية .لكن حني �أ�ضعك يف من�صب اخلدمة� ،ستكون م�س� اًؤول عن النا�س
وتكون حياتهم على املحك».

التنازل عن السلطان

�إنَّ هدف هذا الف�صل هو �أن تتمتع بفهم للمكانة الروحية وال�سلطان الروحي .لقد
أنا�س فقدوا �أو تخلوا عن �سلطانهم لعدو الرب� .سيحاول ال�شيطان
�شاهدنا �أمثل ًة عديد ًة ل ٍ
كنت عاقد العزم على
�صارخ �أن ي�سلب منك �سلطانك ب�إدخال اخلطية يف حياتك� .إنْ َ
ٍ
ب�شكل ٍ
�أن تخدم الرب بكل قلبك� ،سيحاول ال�شيطان �أن يزحزحك عن مكانتك يف امل�سيح عن
طريق الرتهيب.
�أول خطوة لك�سر اخل�ضوع للرتهيب هي مواجهة الأمور التي يف قلبك� .س�أتناول يف
الف�صل القادم كيف تقوم بذلك.
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ليس لإلعالن أي قيمة بدون
احلكمة والشخصية الالزمني
للحياة مبقتضاه.

الف�صل الثالث

فكران متطرفان

يف دقائق قليلة ،ميكن لروح اهلل �أن يزرع ثرو ًة هائل ًة من الب�صرية يف قلبك ،لكن هذا
الإعالن لي�س له قيمة بدون احلكمة وال�شخ�صية الالزمني للحياة مبقت�ضاه.
الروح القد�س يف الآيات اخلا�صة مبواجهة الرتهيب� ،أراين فكرين
عندما جت َّول بي ُ
خلل يف توازن حياة امل�ؤمن :الفكر املتطرف الأول
متطرفني ميكن ل ٍّأي منهما �أن يت�سبب يف ٍ
هو ال�سعي وراء القوة ،والثاين هو التوا�ضع الزائف .جند هذا التوازن احلقيقي يف حياة
تيموثاو�س ،الذي رعى يف نف�سه �شخ�صي ًة تقي ًة اً
بدل من التوا�ضع الزائف و�أ�ضرم موهبته
ومل ي�س َع وراء القوة.

قلب نقي

تقابل الر�سول بول�س لأول مرة مع تيموثاو�س يف ل�سرتة ،وهو �شاب من �أم م�سيحية
يهودية و�أب يوناين.
�أراد بول�س من تيموثاو�س �أن ي�صحبه هو و�سيال كم�ساعد يف ترحالهم .كان عليه �أن
يهتم باحتياجات بول�س (الأعمال .)22 :19
ُ
مبرور الوقت ،ثبتت �أمانة تيموثاو�س يف اخلدمة .فرتقى و�أ ِوكلت �إليه خدمة الإجنيل،
ثم يف النهاية ،رعاية الكني�سة يف �أف�س�س .قال بول�س يف ر�سالته الثانية �إىل تيموثاو�س:
يك ،ال َّ ِذي َسكَ َن أَوَّال ً فِي
«إذ ْ أَتَذَكَّر ُ اإلِميَا َن ال َْع ِدمي َ الرِّيَا ِء ال َّ ِذي فِ َ
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يك»
الس َببِ أُذَكِّر ُ َ
هلل الَّتِي فِ َ
ضا َموْ ِه َب َة ا ِ
ض ِر َم أَي ْ ً
ك أ َ ْن ت ُ ْ
َف ِل َهذ َا َّ
( 2تيموثاوس .)6 -5 :1

الحظ �أنَّ بول�س ي�شري �إىل حقيقة �أنَّ �إميان تيموثاو�س كان �أ�صيلاً  .كان قلب هذا
«ع َلى �أَنيِّ �أَ ْر ُجو فيِ ال َّر ِّب
ال�شاب نق ًّيا ،مل يكن م َّدع ًيا .يف ر�سال ٍة �أخرى مدحه بول�س قائلاً َ :
َي ُ�سو َع �أَنْ ُ�أ ْر ِ�س َل ِ�إ َل ْي ُك ْم َ�س ِري ًعا ِتي ُمو َثا ُو َ�س ...لأَنْ َل ْي َ�س ليِ �أَ َح ٌد � َآخ ُر َن ِظ ُري َنف ِْ�سي َي ْه َت ُّم ِب َ�أ ْح َوا ِل ُك ْم
ِب�إِخْ َال ٍ�ص� ،إِ ِذ الجْ َ مِ ي ُع َي ْط ُل ُبونَ َما هُ َو لأَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َال َما هُ َو ِل َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيحَ .و�أَ َّما اخْ ِت َبا ُر ُه َف�أَ ْنت ُْم
َت ْع ِر ُفونَ �أَ َّن ُه َك َو َل ٍد َم َع �أَ ٍب َخ َد َم َم ِعي لأَ ْج ِل الإِنجْ ِ ِيل» (فيلبي .)22 -19 :2
من الوا�ضح �أنَّ �شخ�صية تيموثاو�س مل تكن حمل �شك .كم�ؤمنني ،يجب �أن تكون
�شخ�صيتنا هي �أولويتنا ومطلبنا الأول .ال يبحث �أبونا ال�سماوي عن القوة ،بل ال�شخ�صية.
من املحزن �أنَّ الكثريين من النا�س يف الكنائ�س ي�سعون وراء القوة وم�سحة الروح القد�س وال
الكتاب املقد�س يف ( 2كورنثو�س � )1 :14أن
يهتمون بال�سعي وراء �شخ�صية تقية .يطلب م َّنا
ُ
«نتبع املحبة وجند للمواهب الروحية» .لكننا قلبنا الآية .فنحن ن�سعى وراء املواهب وامل�سحة
ونكتفي بتمني وجود ثمر املحبة يف حياتنا .اهلل حمبة ،و�إنْ مل ن�سلك يف املحبة ،لن نكت�سب
�شخ�صيته.

فكر متطرف:
السعي وراء القوة بد ًلا من الشخصية

ي�سافر بع�ض امل�ؤمنني م�سافات هائلة -مئات الأميال -ليح�ضروا خدمة بها معجزات،
�أو تنب�ؤ �أو م�سحة ،لكنهم لي�سوا على ا�ستعداد �أن يتعاملوا مع الغ�ضب� ،أو عدم الغفران� ،أو
املرارة التي يف قلوبهم .هذا دليل �أنهم يركزون على القوة �أكرث من ال�شخ�صية.
قد تكون الإظهارات الروحية التي يف هذه اخلدمات هي من اهلل ،لكن علينا � ً
أي�ضا �أن
نتعامل مع الإن�سان الداخلي .عدم الرغبة يف التعامل مع الداخل يفتح املجال �أمام الكثريين
ً
انتعا�شا يف الوقت احلايل� ،إال �أنه يجب التعامل مع
للتعر�ض للخداع .رغم �أنَّ الكني�سة ت�شهد
النا�س لقوة اهلل ،لكن علينا �أال نهمل نقاوة القلب.
اخلطية .من الرائع �أن يجوع ُ
خداما كثريين ي�سقطون ،لكنهم مل ي�سقطوا عندما ارتكبوا �أول عمل فجور،
لقد ر�أينا ً
لكنهم بد�أوا يف ال�سقوط من قبل ذلك -يوم �أنْ �أ�صبح النجاح يف اخلدمة �أهم من عالقتهم
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احلميمة باهلل .مل ن َر هذا فقط يف اخلدام بل يف �أع�ضاء كنائ�سهم � ً
أي�ضا.
قال ي�سوعُ :
«طو َبى ِللأَ ْن ِق َيا ِء ا ْل َق ْل ِب لأَ َّن ُه ْم ُي َعا ِي ُنونَ اللهَّ َ » .مل يقل« :طوبى َملن لديهم
خدمة ناجحة» .بل قال �إنه بدون القلب النقي لن ترى اهلل! بالطبع ،ي�سوع هو الوحيد القادر
�أن يعطينا القلب النقي .وهذا لي�س �أم ًرا ميكننا �شرا�ؤه� .إنه �أمر ال ُي َق َّدر بثمن ،وهو جماين
يف ذات الوقت ،هو ال ُي َق َّدر بثمن لأنه تط َّلب موت ابن اهلل ،وهو جماين لأنه ُيق َّدم بال ثمن
لكل من يطلب اهلل.
كنتُ �أ�صلي قبلاً قائلاً « :يا رب ،ا�ستخدمني لأربح ال�ضالني .ا�ستخدمني لأ�شفي
اجلموع و�أحرر الكثريين» .كنتُ �أ�صلي هذه ال�صالة مرا ًرا وتكرا ًرا ،وكان هذا هو منتهى ما
ناجحا.
�أطلبه من اهلل .كان �أ�سمى �أهدايف هو �أن �أكون ً
خادما ً
ثم �أراين ي�سوع يف �أحد الأيام �أنَّ تركيزي مل يكن يف مو�ضعه ال�سليم� .صدمني حني قال
يل« :يا جون ،لقد �أخرج يهوذا ال�شياطني ،و�شفى املر�ضى ،و َب َّ�شر بالإجنيل .لقد ترك عمله
لي�صبح ً
تلميذا يل ،لكن ما هو حاله اليوم؟» �صدمني هذا الكالم وك�أين ارتطمتُ ِب ِطنٍّ من
احلجارة .و�أكمل قائلاً « :لي�س الهدف من الدعوة العليا للم�سيحية هو قوة اهلل �أو اخلدمة،
بل �أن تعرفني» (انظر فيلبي .)15 -10 :3
الح ًقا ،بينما كانت زوجتي ت�صلي طالبة نف�س الأ�شياء� ،س�ألها اهلل« :يا ليزا ،هل
أ�صدقائك؟»
يوما �أحد �
ِ
ِ
ا�ستغلك ً
ف�أجابته« :نعم».
�شعرت؟»
«ومباذا
ِ
ف�أجابت�« :شعرتُ بالغدر».
و�أكمل الرب قائلاً « :يا ليزا� ،أنا ال �أ�ستغل النا�س� .أنا �أم�سحهم ،و�أ�شفيهم ،و� َأغيرِّ هم
و�أ�شكلهم على �صورتي ،لكني ال �أ�ستغلهم».
كيف ت�صف العالقة الزوجية بني امر�أة وزوجها يكون طموحها الوحيد هو �أن تنجب
من زوجها؟ فهي ال تقبل �أن تكون حميمي ًة مع زوجها �إال حني يكون هذا لإقامة الن�سل الذي
تريده؛ فهي ال ترغب �أن تتعرف على زوجها ب�صورة �شخ�صية.
�أعرف �أنَّ هذا يبدو عب ًثا ،لكن �أين االختالف بيننا وبني هذا املثل ونحن نطلب من
اهلل قائلني« :ا�ستخدمنا لنخل�ص النا�س» يف حني �أننا ال ن�ستمتع بعالقتنا و�شركتنا معه؟
حني تكون عالقتنا باهلل قوية� ،سنتمم ما يريده م َّناَّ « :
ال�ش ْع ُب ا َّل ِذينَ َي ْع ِر ُفونَ �إِ َل َه ُه ْم َف َي ْق ُوونَ
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َو َي ْع َم ُلونَ » (دانيال .)32 :11
كان مطلب بول�س الوحيد هو �أن يعرفه (فيلبي  .)10 -8 :3قال مو�سىَ « :ف َع ِّل ْم ِني
َط ِري َق َك َحتَّى � ْأع ِر َف َك» (خروج  .)13 :33هتف داود قائلاً َ « :و ِاح َد ًة َ�س�أَ ْلتُ ِمنَ ال َّر ِّب َو�إِ َّياهَ ا
�أَ ْل َتمِ ُ�س� :أَنْ �أَ ْ�س ُكنَ فيِ َب ْي ِت ال َّر ِّب ُك َّل �أَ َّي ِام َح َيا ِتي ِل َك ْي �أَ ْن ُظ َر ِ�إلىَ َج َم ِال ال َّر ِّب َو�أَ َت َف َّر َ�س فيِ هَ ْي َك ِل ِه»
«ع ِط َ�ش ْت ِ�إ َل ْي َك َنف ِْ�سي َي ْ�شت ُ
َاق ِ�إ َل ْي َك َج َ�س ِدي» (مزمور :63
(مزمور  .)4 :27وقال مرة �أخرىَ :
.)1
�إنَّ رجال ون�ساء الكتاب املقد�س الذين كانوا يطلبون �أن يعرفوا اهلل �أكرث من �أي �شيء
�آخر بقوا على �أمانتهم هلل ،و�أنهوا ال�سعي املو�ضوع �أمامهم .لقد تعلموا �سر الأمانة مع القوة؛
وحيث �إنهم كانوا يطلبونه من كل قلبهم ،ر�أوا ملح ًة من قلبه.
يقي�س بع�ض النا�س ن�ضوجهم الروحي مبقدرتهم على التنب�ؤ �أو القيام باملواهب،
تن�س� ،إنَّ املواهب هي �أمور ت ُوهَ ب ،وال ُت�شترَ ى .لقد تكلم حمار ور�أى �أمو ًرا يف عامل
لكن ال َ
الروحيات� .صاح ديك ثالث مرات و�أ َّنب بطر�س .هل جتعل هذه الأمور من احليوانات
كائنات روحية؟
قال ي�سوع �إنَّ كثريين �سيدعونه ر ًّبا ويتوقعون �أن يدخلوا ملكوته ،ولكنه �سريف�ضهم.
�سيكونون قد عملوا معجزات ،وطردوا �شياطني وتنب�أوا با�سمه .لكنه �سيجيبهم قائ ًال:
ْ
«اذهَ ُبوا َع ِّني َيا َف ِاع ِلي الإِ ْث ِم» (متى .)23 :7
ال تت�ساوى م�سحة اهلل مع قبوله .تنب�أ �شاول بعد �أن رف�ضه اهلل (� 1صموئيل -23 :19
 .)24ويعيينا تنب�أ قيافا بينما كان هدفه الوحيد هو قتل ابن اهلل (يوحنا .)51 -49 :11
علينا �أن نتحلى بقلب اهلل حتى نقدر �أن نطيع م�شيئته .بدون ذلك �سن�سري يف جمرد ظل
مل�سحته ،ويعينا الفكر النامو�سي والت�شدد .لقد تنب�أ بلعام ،و�أثبتت نبوءته �صدقها ،لكنه مات
ميتة العراف ،فقد ُق ِتل بال�سيف عندما دخل �شعب �إ�سرائيل �أر�ض املوعد.
كان بول�س يقي�س ف�ضائل تيموثاو�س مبقدار طهارة قلبه و�أمانته يف اخلدمة .علينا
نحن � ً
أي�ضا �أن ن�ضع هذا املقيا�س �أمامنا وندع الروح القد�س �أن يعطينا وزننا ال�صحيح.
يجب �أن نعطي هذا ال�شرط الأ�سا�سي املهم جدًّا �أهمي ًة ق�صوى حني ندخل يف املعركة �ضد
الرتهيب .بدون هذه الدعامة ،لن يقدر احلق الذي يف هذه الر�سالة �أن يحررك بل ومن
املمكن �أن يت�سبب يف �أذى �أكرب من فائدته؛ ذلك لأنَّ الكلمات يف حد ذاتها ال حتمل القوة
على التحرير ،لكن القوة هي يف الروح ويف جوهر الكلمات.
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وحتى �أ�شرح لك هذا �أكرث ،لنتذكر ما حذرنا بطر�س ب�ش�أنهَ « :ك َما َكت ََب �إِ َل ْي ُك ْم َ�أ ُخو َنا
يب ُبو ُل ُ�س �أَ ْي�ض ًا ِب َح َ�س ِب الحْ ِ ْك َم ِة المْ ُ ْع َطا ِة َل ُه َك َما فيِ ال َّر َ�سا ِئ ِل ُك ِّل َها �أَ ْي ً�ضاُ ،م َت َك ِّل ًما ِفي َها َعنْ
الحْ َ ِب ُ
هَ ِذ ِه الأُ ُمورِ ،ا َّل ِتي ِفي َها �أَ ْ�ش َيا ُء َع ِ�س َر ُة ا ْل َف ْه ِمُ ،ي َح ِّر ُف َها َغيرْ ُ ا ْل ُع َل َما ِء َو َغيرْ ُ ال َّثا ِب ِت َني َك َبا ِقي ا ْل ُكت ُِب
�أَ ْي ً�ضاِ ،ل َه َال ِك �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم» ( 2بطر�س .)16-15 :3
من الأهم �أن ن�سعى وراء العالقة ال�سليمة مع اهلل �أكرث من جمرد ال�صيغة التي جتعلنا
نتحرك بقوته .وعلى �ضوء هذا الفهم ،ت�أمل يف كلمات بول�س االفتتاحية يف ر�سالة تيموثاو�س
ال�س َب ِب ُ�أ َذ ِّك ُر َك َ�أنْ ُت ْ�ض ِر َم
الثانية .بعد �أن �أقر بطهارة قلب تيموثاو�س ،كتب قائلاً َ « :ف ِل َه َذا َّ
هلل ا َّل ِتي ِف َ
يك» ( 2تيموثاو�س  .)6 :1كلمة «فلهذا» تعني «من �أجل هذا ال�سبب».
�أَ ْي ً�ضا َم ْو ِه َب َة ا ِ
� ًإذا ،طلب بول�س من تيموثاو�س ب�ش�أن �إطالق موهبة اهلل التي يف حياته لن يكون اً
فعال �إنْ مل
يكن الإميان الذي فيه �أ�صيلاً  .فلنكمل الآن.

الفكر المتطرف اآلخر :التواضع الزائف
يك ،ال َّ ِذي َسكَ َن أَوَّلاً فِي
«إذ ْ أَتَذَكَّر ُ اإلِميَا َن ال َْع ِدمي َ الرِّيَا ِء ال َّ ِذي فِ َ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ضا.
كنِّي ُمو ِقنٌ أن َّ ُه فِ َ
يس وَأ ِّم َ
َجدَّت ِ َ
يك أي ْ ً
كي ،وَ َل ِ
ك أ ْف ِني ِ
ك لَوْئِ َ
يك
الس َببِ أُذَكِّر ُ َ
هلل الَّتِي فِ َ
ضا َموْ ِه َب َة ا ِ
ض ِر َم أَي ْ ً
ك أ َ ْن ت ُ ْ
َف ِل َهذ َا َّ
ض ِع ي َ َديَّ»
ب ِ َو ْ
( 2تيموثاوس .)6 -5 :1

ال�س َب ِب �أُ َذ ِّك ُر َك» .كان بول�س ي�شري �إىل ر�سالته الأوىل التي كان ين�صحه فيها
« َف ِل َه َذا َّ
َ
قائلاً َ « :ال ُتهْمِ ِل المْ َ ْو ِه َب َة ا َّل ِتي ِف َ
يك المْ ُ ْع َطا َة َل َك ِبال ُّن ُب َّو ِة َم َع َو ْ�ض ِع �أ ْي ِدي المْ َ ْ�ش َي َخ ِة» ( 1تيموثاو�س
 .)14 :4كان بول�س ي�ؤكد لتيموثاو�س على �أهمية �أال يهمل موهبة اهلل ب�أن كتب له عنها مرة
ثانية وب�أنه جعلها من �أوائل الأمور التي ذكرها يف الر�سالة.
فلنلق نظرة على بع�ض الكلمات املرادفة:
وحتى ن�ستفي�ض يف معنى �أال نهمل املوهبةِ ،
يراعي ،يتمم.
يحقق ،ينجز ،يعمل ،يرعى ،يهتم بــ ،يُكمِ ل ،ي�شملِ ،
كل هذه الكلمات تعني العمل وال�سلطان .كلها كلمات �إيجابية وتقريرية .حتى نف�صل
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كلمة اهلل با�ستقامة �أكرث ،فلنت�أمل يف معنى «يهمل»:
يخرق ،يزدري ،يطرد ،ي�ستخف ،ينتق�ص ،يتجاهل ،يقلل من �ش�أن ،يتعاىل على،
ي�ستهني ،ي�سخر من ،يحتقر.
هذه كلمات �سلبية تنم عن عدم العمل� ،أو التقرير �أو ال�سلطان� .إنه لأمر مهم وخطري
�أن نهمل ما قد �أُ ِوكل �إلينا .نحن نخ�سر عندما نهمل.
النقي�ض الآخر ملجرد ال�سعي وراء القوة هو ما �أ�سميه حالة التوا�ضع الزائفَ .من
يعي�شون يف هذه احلالة يعرتفون ب�أهمية ال�سعي وراء �شخ�ص اهلل لكنهم يقفون عند هذا
احلد� .إنهم ال يتجر�أون للخروج لل�سعي وراء مواهب اهلل يف حياتهم لأنهم يخافون� .إنهم
ً
مناق�ضا لل�سلوك
يتجنبون �أي �شيء يجلب عليهم املواجهة ،ويرون الأمر ك�أنه عدم حمبة �أو
امل�سيحي.
�أنا �أ�سمي ه�ؤالء النا�س «املحافظني على ال�سالم» .للوهلة الأوىل ،يبدو احلفاظ على
ال�سالم �شي ًئا طي ًبا ،لكن ي�سوع مل يقل« :طوبي للمحافظني على ال�سالم» ،بل قالُ :
«طو َبى
ُ
املحافظ على ال�سالم
ال�س َال ِم لأَ َّن ُه ْم �أَ ْب َنا َء اللهَّ ِ ُي ْد َع ْونَ » (متى  .)9 :5يتجنب
ِل َ�صا ِن ِعي َّ
املواجه َة ب�أي ثمن؛ فهو �سيبذل ق�صارى جهده للمحافظة على �أي �إح�سا�س زائف ب�أمانه
�سالما.
ال�شخ�صي ،والذي يظنه باخلط�أ ً
�صانع ال�سالم ،على الناحية الأخرى� ،سيواجه ب�شجاعة مهما كان الثمن الذي �سيدفعه
لأنه ال يبايل بنف�سه ،بل �إنَّ ما يدفعه هو حمبته هلل وللحق .لن يتحقق ال�سالم احلقيقي �إال
بهذه ال�شروط.
هناك �سالم يف ملكوت اهلل (رومية  ،)17 :14لكن ال ي�أتي هذا ال�سالم يف غياب
ا�ص ُبونَ َيخْ ت َِط ُفو َنهُ» (متى :11
ال�س َما َو ِات ُيغ َْ�ص ُب َوا ْل َغ ِ
املواجهة .كما قال ي�سوع«َ :م َل ُكوتُ َّ
 .)12هناك مواجهة عنيفة يف وجه تقدم ملكوت اهلل.
غال ًبا ما نقول�« :س�أتغا�ضى عن هذا الأمر ،و�سوف يذهب من تلقاء نف�سه» .لكن علينا
�أن ن�صحو وندرك �أنَّ ما نتجنب مواجهته لن يتغري .لهذا حث يهوذا القدي�سني مبا يلي:
ص َن ُع كُلَّ جْ
ُم عَ ِن
ت أَ ْ
اءِ ،إذ ْ كُنْ ُ
«أَي ُّ َها األ َ ِحبَّ ُ
ال َ ْه ِد ألَك ْ ُت َب ِإل َْيك ْ
الخْ َال َِص المْ ُ ْ
اع ًظا أ َ ْن جَت ْ َت ِه ُدوا
ُم وَ ِ
ش َتر َ ِكْ ،
اض ُط ِرر ْ ُت أ َ ْن أَك ْ ُت َب ِإل َْيك ْ
يسني َ»
ان المْ ُ َسل َِّم َمرَّةً لِل ِْقدِّ ِ
أل َ ْج ِل اإلِمي َ ِ
(يهوذا .)3 :1
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الحظ �أنه قال�« :أَنْ تجَ ْ َتهِ دُوا» ،ومل ي ُقل �أن نتمنى� .أن جنتهد تعني �أن نقاتل �أو �أن ن�شن
حر ًبا .لي�ست امل�سيحية �أ�سلوب حياة �سهلاً  .هناك دائ ًما مقاومة ومعار�ضة �أمام ال�سعي وراء
اهلل �سواء يف النطاق املادي �أو النطاق الروحي.
َ
كان بول�س ي�شجع تيموثاو�س قائلاً َ « :ف ْ
ات َك ُج ْن ِد ٍّي َ�صا ِل ٍح
ا�شترَ ِ ْك �أ ْن َت فيِ ْاح ِت َم ِال المْ َ َ�ش َّق ِ
ِل َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيح َل ْي َ�س َ �أ َح ٌد َوهُ َو َيت ََج َّن ُد َي ْر َت ِب ُك 2( »...تيموثاو�س � .)4 -3 :2إننا يف حرب .علينا
�أن نتحلى بفكر اجلندي .علينا �أال نرتاجع �أمام ال�شر ،بل �أن نتغلب عليه باخلري بنعمة اهلل
(رومية .)21 :12
كانت ر�سائل بول�س مبثابة �أوامر الت�سيري لتيموثاو�س عندما كان راع ًيا للكني�سة يف
�أف�س�س .كان تيموثاو�س يواجه حتديات؛ كان هناك تعليم زائف عليه ك�شفه ،و�شقاق عليه
�إيقافه ،وقادة عليه �إقامتهم حتى توجد كني�سة قوية ونا�ضجة .وهذا فقط البع�ض من
امل�س�ؤوليات التي عليه مواجهتها.
�أنا على يقني �أنه كانت هناك ظروف كثرية حتتاج للمواجهة ،كما �أنني على يقني �أنَّ
االتهامات وحماوالت الت�شهري كانت تنهال عليه من داخل الكني�سة من �أنا�س غري نا�ضجني
�أو �أ�شرار .وعالو ًة على كل ذلك ،كان �أمامه عقبة �أخرى عليه تخطيها– ِ�س ُّنه؛ فقد كان �شا ًّبا
يف كني�سة بها �شيوخ كثريون .كان هذا الأمر وحده ميكنه �أن يفتح با ًبا للخ�ضوع للرتهيب.
لكن بول�س حث تيموثاو�س �أمام كل هذا� ،أن يبقى ثابتًا ،و�أال ين�سى ما قد �أعطاه �إياه .كان
بول�س ُي َذ ِّكر تيموثاو�س با�ستمرار �أن يثبت يف ال�سلطان الذي منحه �إياه اهلل .قد يكون
تيموثاو�س تراجع مرة ،لذلك قال له بول�س:
ِّم»
«أَو ْ ِص ب ِ َهذ َا وَعَ ل ْ

( 1تيموثاوس .)11 :4

« َفأَو ْ ِص ب ِ َهذ َا لِكَيْ يَكُن َّ بِال َ لَوْ ٍم»

( 1تيموثاوس .)7 :5

يح ي َ ُسو َع»
« َف َتقَ وَّ أَن ْ َ
ت يَا اب ْ ِني بِالنِّ ْع َم ِة الَّتِي فِي المْ َ ِس ِ
( 2تيموثاوس .)1 :2
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رمبا كان تيموثاو�س مثل الكثريين اليوم الذين يحبون اهلل لكنهم يتجنبون املواجهة.
اخلوف من املواجهة يجعلك فري�س ًة �سهل ًة للخ�ضوع للرتهيب.
موجهة لك لتعطيك �شجاع ًة وحري ًة� .إنَّ
�إنْ َ
كنت ترى اخلوف يف حياتك ،فهذه ر�سالة َّ
اهلل يريدك ح ًّرا و�أن حتقق ما يريده منك .عندما تخ�ضع للرتهيب ،لن جتد الفرح .وحيث
ال يوجد فرح ال توجد قوة .حيث يوجد اخلوف ،ال يوجد �سالم .لكن عندما تك�سر نري ما
و�سالما بغنى.
فرحا
ً
يعيقك� ،ستجد ً
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كيف ينطبق ذلك عليك؟

الف�صل الرابع

إعطاء المواهب

مل نتعامل حتى هذه النقطة �إال مع الرتهيب و�آثاره على القادة يف الكني�سة .لكن من
خداما متفرغني .قد تت�ساءل:
املحتمل جدًّا �أنَّ كثريين منكم ممن يقر�أون هذا الكتاب لي�سوا ً
علي؟"
"كيف ينطبق ذلك َّ
�إنَّ اهلل يعطي لكل م�ؤمن مكا ًنا �أو مو�ض ًعا روح ًّياَ .تذ َّكر ما قاله بول�س عن الرب �إنه
ات فيِ المْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سوعَ" (�أف�س�س  .)6 :2هذا هو املكان
ال�س َما ِو َّي ِ
"�أَ َق َام َنا َم َعهَُ ،و َ�أ ْج َل َ�س َنا َم َع ُه فيِ َّ
ا�س ٍة َو ُ�س ْل َط ٍان َو ُق َّو ٍة
الذي على �أبناء اهلل املفديني �أن يعي�شوا فيه .وموقعه هو " َف ْو َق ُك ِّل ِر َي َ
ا�س ٍم ُي َ�س َّمى َل ْي َ�س فيِ هَ َذا ال َّد ْه ِر َف َق ْط َب ْل فيِ المْ ُ ْ�س َت ْق َب ِل �أَ ْي ً�ضاَ ،و َ�أخْ َ�ض َع ُك َّل َ�ش ْيءٍ
َو ِ�س َيا َد ٍةَ ،و ُك ِّل ْ
ي�س ِة ،ا َّل ِتي ِه َي َج َ�س ُد ُهِ ،م ْل ُء ا َّل ِذي يمَ ْ لأُ ا ْل ُك َّل
تحَ ْ َت َق َد َم ْي ِهَ ،و ِ�إ َّيا ُه َج َع َل َر�أْ ً�سا َف ْو َق ُك ِّل َ�ش ْيءٍ ِل ْل َك ِن َ
فيِ ا ْل ُك ِّل" (�أف�س�س .)23 -21 :1
الكني�سة هي ج�سد امل�سيح .وكما �أنَّ �أج�سادنا املادية حتتوي على �أع�ضاء كثرية تختلف
يف وظائفها وقدراتها ،ف�أع�ضاء ج�سد امل�سيح يعملون مبقت�ضى دعوات ومواهب خمتلفة .كل
ع�ضو يف اجل�سد له �أهميته ،وال ي�ستطيع �أحدها اال�ستقالل عن الآخرين.
�أعلن بول�س �أنَّ الأرواح ال�شريرة مو�ضوعة حتت قدمي ي�سوع .وهذا يو�ضح ب�شدة �أنه
كنت �أنت القدم يف ج�سد
ال يوجد �أي �شيطان يقدر �أن ميار�س �سلطانه على �أي م�ؤمن .لو َ
ات
ُو�سوا الحْ َ َّي ِ
امل�سيح فال تزال ال�شياطني حتتك .قال ي�سوع" :هَ ا �أَ َنا �أُ ْع ِطي ُك ْم ُ�س ْل َطان ًا ِل َتد ُ
َوا ْل َع َقار َِب َو ُك َّل ُق َّو ِة ا ْل َع ُّد ِو َو َال َي ُ�ض ُّر ُك ْم َ�ش ْي ٌء" (لوقا  .)19 :10لكن �إنْ مل منار�س ونعي�ش
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�شخ�ص ما وي�سلبنا �إياه وي�ستخدمه �ضدنا!
مبقت�ضى ال�سلطان املمنوح لنا من اهلل� ،سي�أتي
ٌ
�إنَّ العدو ي�سعى وراء مكانتنا الروحية.

موهوبون للعمل

فلنكمل درا�ستنا يف ر�سالة بول�س �إىل تيموثاو�س.

يك
الس َببِ أُذَكِّر ُ َ
هلل الَّتِي فِ َ
ضا َموْ ِه َب َة ا ِ
ض ِر َم أَي ْ ً
ك أ َ ْن ت ُ ْ
" َف ِل َهذ َا َّ
ض ِع ي َ َديَّ"
ب ِ َو ْ
( 2تيموثاوس .)6 :1
الكلمة اليونانية للموهبة هي كاريزما  .Charismaيعطي فهر�س �سرتوجن Strong
تعري ًفا للكلمة وهو" :منحة روحانية" .هناك تعريف �آخر م�أخوذ من قامو�س فاين ،Vine
وهو "عطية نعمة ممنوحة للم�ؤمنني بعمل الروح القد�س"ً � .إذا فكلمة كاريزما Charisma

ت�صف هذه القدرات الروحية التي يعطيها اهلل للم�ؤمنني.
ال يوجد �شيء يف النطاق الروحي ميكن حتقيقه بدون هذه الكاريزما � ،Charismaأو
هذه القدرة فوق الطبيعية التي من اهلل .ال يجب �أن نعظ� ،أو نرمن� ،أو نتنب�أ� ،أو نقود �أو حتى
�أن نخدم احتياجات الآخرين بدونها .لن توجد حياة بدون هذه النعمة� .إنَّ الديانة امليتة
ُتو َلد من رحم حماولة الإن�سان �أن يخدم اهلل بطريقته اخلا�صة ،بقوته الذاتية .عندما نخدم
الآخرين بدون موهبة اهلل ،فنحن نعمل هبا ًء.
الحظ �أنَّ هذه املوهبة كانت موجود ًة بالفعل يف تيموثاو�س؛ عندما يزرع اهلل موهبته،
هلل َو َد ْع َو َت ُه ِه َي ِب َال َن َد َام ٍة"
ات  Charismaا ِ
فهي ال ت�أتي وتذهب ،بل هي باقية" .لأَنَّ ِه َب ِ
(رومية � .)29 :11إنَّ هذه املوهبة� ،أو القوة ،هي امل�ؤهل الأ�سا�سي لتحقيق دعوة اهلل التي
و�ضعها على ٍّ
ومريحا بالن�سبة
كل م َّنا .يجب �أن يكون العمل مبقت�ضى هذه املواهب طبيع ًّيا
ً
لنا .كما �أنَّ �أدوار ووظائف �أع�ضائنا اجل�سدية ال تتغري �أو ت�أتي وتذهب ،فهكذا احلال بالن�سبة
للمواهب التي �أعطاها لنا اهلل.
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وح َّي ًة
كتب بول�س للم�ؤمنني يف رومية قائلاً " :لأَنيِّ ُم ْ�شتَا ٌق �أَنْ �أَ َرا ُك ْم ِل َك ْي �أَ ْم َن َح ُك ْم ِه َب ًة ُر ِ
ِل َث َبا ِت ُك ْم" (رومية  .)11 :1لن تتثبت الكني�سة بدون هذه املواهب؛ بدون الت�أهيل الروحي
الذي يمُ َ ِّكن �أبناء اهلل �أن يحققوا م�شيئته .اقر�أ الآية التالية بعناية:
ُم
ح َسبِ َما أ َ َخذ َ َموْ ِه َب ًة ي َ ْ
خ ِد ُم ب ِ َها ب َ ْع ُ
"لِ َيكُنْ كُلُّ وَا ِح ٍد ب ِ َ
ضك ْ
هلل المْ ُ َت َن ِّوعَ ِة"
صالحِ ِني َ عَ لَى ن ِ ْع َم ِة ا ِ
ب َ ْع ً
ضا ،كَ ُوكَال ََء َ
( 1بطرس .)10 :4

�سنت�أمل ثالثة �أمور يف هذه الآية:
 .1كل واحد ي�أخذ موهب ًة.
 .2لي�ست املوهبة مل ًكا لنا ،بل نحن فقط وكالء عليها.
 .3املوهبة هي جزء من نعمة اهلل املتنوعة.

أ .كل واحد ياخذ موهبة

الحظ �أنه مكتوب " ِل َي ُكنْ ُك ُّل َو ِاح ٍد ِب َح َ�س ِب َما �أَ َخ َذ َم ْو ِه َب ًة َيخْ ِد ُم ِب َها" مل يقل بطر�س:
كنت مولودًا الوالدة الثانية ومملو ًءا بالروح
"كما �أخذ املختارون منكم مواهب" ال� ،إنْ َ
قبلت موهبة اهلل لتكون عاملاً يف ج�سده.
القد�س ،فقد َ
ُ
ا�س ِه َب ِة
يقول بول�س يف (�أف�س�س َ " :)7 :4و َل ِكنْ ِل ُك ِّل َو ِاح ٍد ِم َّنا �أ ْع ِط َي ِت ال ِّن ْع َم ُة َح َ�س َب ِق َي ِ
ا�س َك َما �أَ َناَ .ل ِكنَّ
المْ َ ِ�س ِيح" .ويقول ثاني ًة يف ( 1كورنثو�س " :)7 :7لأَنيِّ �أُرِي ُد �أَنْ َي ُكونَ َجمِ ي ُع ال َّن ِ
هلل .ا ْل َو ِاح ُد هَ َك َذا َوال َآخ ُر هَ َك َذا".
ا�ص ُة ِمنَ ا ِ
ُك َّل َو ِاح ٍد َل ُه َم ْو ِه َب ُت ُه الخْ َ َّ
�إنْ كنا جنهل هذا الأمر �سنبقى غري قادرين �أو غري مالئمني للخدمة ،وهكذا ،تذهب
دعوة اهلل على حياتنا هبا ًء .كما يتعلم الأطفال الر�ضع كيف ي�ستخدمون �أجزاء ج�سدهم،
علينا �أن نطور ومنار�س هذه املواهب يف اخلدمة يف ج�سد الرب .ال يوجد جزء من ج�سد
الرب يقدر على العمل بدون هذه القدرة فوق الطبيعية.

 .2ليست الموهبة ً
ملكا لنا ،بل نحن فقط وكالء عليها

حيث �إنَّ املوهبة لي�ست مل ًكا لنا ،فنحن ال نقدر �أن نهملها �أو ن�ستخدمها لأغرا�ضنا
ال�شخ�صية� .إنها لي�ست لنا لنعمل بها ما نريد .لقد �أخذناها لنخدم بها الآخرين� .سيحا�سبنا
اهلل على اهتمامنا بها.
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َ
تعال لنتذكر مثل الوزنات .لقد �أعطى ال�سيد " َو ِاحدً ا َخ ْم َ�س َو َز َن ٍات َو� َآخ َر َو ْز َن َتينْ ِ َو� َآخ َر
َو ْز َن ًةُ -ك َّل َو ِاح ٍد َع َلى َق ْد ِر َطا َق ِت ِه" (متى  .)15 :25ثم رحل .ا�ستخدم �أول عبدين وزناتهما
ربحا ،بينما قام الثالث بدفن وزنته.
بحكمة ،وجلبا ً
عندما رجع ال�سيد ،قال �أول عبدين ما فعاله بالوزنات املوكلة لهما .فمدحهما ال�سيد
ال�صا ِل ُح َوالأَ ِمنيُ".
قائلاً ِ " ،ن ِع َّما �أَ ُّي َها ا ْل َع ْب ُد َّ
ثم جاء العبد الثالث ليقدم ح�سابه .كان قد �أخفى وزنته بدافع اخلوف .كان يرى �أنَّ
ال�سيد �سيد ظامل ،يتوقع ما هو �أكرث من الالزم .ف�شعر هذا العبد �أنَّ له احلق يف �إهماله،
و�أنانيته وعدم اكرتاثه .ما قاله ل�سيده يحمل معنى" :انظر� ،إليك ما هو ملكك".
عندما ر�أى ال�سيد �أنَّ العبد احتقر ما �أوكله �إليه ،دعاه بالعبد ال�شرير والك�سالن.
ف�أخذ منه الوزنة الوحيدة التي كانت معه و�أعطاها َملنْ قام مب�ضاعفة ما لديه .ثم ُط ِرح
ربحا للخارج (متى .)30 -16 :25
العبد الذي مل يحقق ً
كلنا �سنقدم ح�سا ًبا عن املواهب التي � ِأوكلت لنا ،كما يقدم �أي وكيل ح�سا ًبا عن وكالته.
هناك كلمة �أخرى ت�ساوي املوهبة وهي القدرة ،وتعريفها هو "الإمكانية ،ا َمل َلكة ،العبقرية
�أو القوة" .بتعبري �آخر ،النبوغ .ن�ستطيع �أن نرى من هذا املثل اً
مثال ح ًّيا على �أهمية رعاية
وتطوير املوهبة� ،أو القدرة �أو النبوغ الذي �أوكله لنا اهلل.
ا�ست�أمن ُ
"�ص ْرتُ �أَ َنا َخا ِد ًما َل ُه َح َ�س َب
بول�س على خدمة التعليم والر�سولية .وقالِ :
اهلل َ
هلل المْ ُ ْع َطا ِة ليِ َح َ�س َب ِف ْع ِل ُق َّو ِت ِه" (�أف�س�س  .)7 :3الحظ الأهمية التي �أوالها
َم ْو ِه َب ِة ِن ْع َم ِة ا ِ
للأمانة يف املوهبة:
ت أُب َ ِّ
َخر ٌ ِإذِ َّ
س لِي ف ْ
الضرُورَةُ َموْ ُ
"ألَن َّ ُه ِإ ْن كُنْ ُ
شر ُ َفل َْي َ
ضوعَ ٌة عَ لَي َّ
ت ال َ أُب َ ِّ
ت أَف َْعلُ َهذ َا َطوْعًا َف ِلي
شر ُ .فَإِن َّ ُه ِإ ْن كُنْ ُ
ف ََويْلٌ لِي ِإ ْن كُنْ ُ
ت عَ لَى وَكَا َل ٍة"
كنْ ِإ ْن كَا َن كَرْها ً فَقَ ِد ْ
أ َ ْجر ٌ و َ َل ِ
اس ُتؤ ْ ِمنْ ُ
( 1كورنثوس .)17 -16 :9

قال بول�س" :وي ٌل يل" .كلمة "ويل" هي كلمة قوية جدًّا .كان ي�سوع يحذر كث ًريا من
الدينونة القادمة على بع�ض الأ�شخا�ص �أو املدن؛ فقد قال "وي ٌل" لكورازين وبيت �صيدا،
وهما مدينتان مل تعودا موجودتني (متى  .)22 -21 :11قال "ويل" للكتبة والفري�سيني
(متى  ،)23وليهوذا (متى .)24 :26
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ا�ستخدم يهوذا كلمة "ويل" لي�صف دينونة الأ�شرار يف الكني�سة .ومت ا�ستخدامها يف
ِ�سفر الر�ؤيا عن �سكان الأر�ض الواقعني حتت دينونة اهلل (الر�ؤيا  .)13 :8فعندما ا�ستخدم
بول�س كلم َة "ويل" كان ي�شري للم�س�ؤولية ال�ضخمة املتعلقة بالأمانة يف املوهبة.
ُ
متاما كما ت�ضمر الع�ضلة
ميكن للم�ؤمن �أن يتعرث �إنْ مل يحيا بح�سب موهبته �أو دعوتهً ،
من عدم اال�ستخدام� .إنَّ امل�ؤمن اخلامل يعزل نف�سه ،وي�صبح فري�س ًة �سهل ًة للعدو.
بينما كنتُ �أدر�س حياة رجال اهلل ون�ساء اهلل العظماء ،وجدتُ �أنَّ َمنْ �سقطوا كانوا
قبل ال�سقوط خاملني ومهملني لدعوتهم .رمبا كانوا م�ستمرين يف اخلدمة ،لكن كان هذا
بالق�صور الذاتي الطبيعي الذي حتقق يف �سنوات اخلدمة ال�سابقة .ابتد�أوا ي�ستخدمون
موهبة اهلل ل�صاحلهم ال�شخ�صي ،ولي�س من �أجل حماية وخدمة الآخرين.
�سقط امللك داود يف اخلطية حني كان من املفرتَ�ض �أن يتواجد يف املعركة.
وآب
الس َن ِة فِي وَق ْ ِ
وج المُْل ِ
"وَكَا َن ِعنْ َد تمَ َ ِام َّ
ُوك أَنَّ دَاوُدَ أَر ْ َسلَ ي ُ َ
ت ُخر ُ ِ
اصرُوا رَبَّةَ.
وَعَ ِبي َد ُه َم َع ُه وَ َج ِمي َع ِإ ْسرَائِيلَ َ ،فأ َ ْخرَبُوا ب َ ِني عَ ُّمو َن و َ َح َ
يم"
وَأ َ َّما دَاوُدُ َفأَق َ َ
ام فِي أُور ُ َش ِل َ
( 2صموئيل .)1 :11

كان داود مل ًكا؛ لقد جعله اهلل مل ًكا لريعى ويحمي �إ�سرائيل .كان هذا وقت ذهابه
للحرب ،ال �أن يبقى يف منزله يف �أور�شليم ليتمتع مبكاف�آت االنت�صارات ال�سابقة .كان
م�سرتخ ًيا ،راك ًبا جواد �أرباح تعبه ال�سابق .و�إذ �شعر بال�ضجر ،تفح�ص نطاق ملكه من
ال�سطح ور�أى بث�شبع ت�ستحم .بقية الق�صة معروفة.
حمور الأمر �أننا ل�سنا هنا لن�أخذ �إجازة ،بل �إنَّ حياتنا لي�ست مل ًكا لنا؛ لأنه حتى حياتنا
قد مت �شرا�ؤها و�أخذناها مرة �أخرى على �سبيل الوكالة .نحن غرباء ،ول�سنا مقيمني دائمني.
يت�صرف الكثريون وك�أن هذه احلياة هي مقرهم النهائي.
قال ي�سوعَ :
"ط َع ِامي �أَنْ َ�أ ْع َم َل َم ِ�شي َئ َة ا َّل ِذي َ�أ ْر َ�س َل ِني َو ُ�أتمَ ِّ َم َع َم َلهُ" (يوحنا  .)34 :4يجب
�أن يكون هذا هو طعامنا نحن � ً
أي�ضا .كان ي�سوع يعرف ما هو الأمر الالزم للحفاظ على قوته.
قوتنا ت�أتي من الطعام� ،سواء الروحي �أو املادي� .إنْ توقفنا عن عمل م�شيئة اهلل ،وا�ستخدمنا
متاما كما �سنفعل لو توقفنا عن الأكل .وب�سبب
�إمكانياته ل�صاحلنا� ،سنتعب ونفقد قوتناً ،
حينئذ نطبق
فقدان القوة هذا ،جند �أنه من ال�سهل �أن ن�سري مع تيار العامل ،ال �ضده .ن�صبح ٍ
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�إرادتنا الذاتية ،وحمور حياتنا هو الذات ،ون�سعى لإر�ضاء ذواتنا ،ونخدم ذواتنا فقط.
أنا�سا يذهبون للكني�سة وال يطبقون �شي ًئا على
علينا م�س�ؤولية عظيمة؛ علينا �أال نكون � ً
حياتهم لكنهم متخمون بكلمة اهلل .يحذرنا الرب يف (حزقيال  )20 :34قائلاً ِ " :ل َذ ِل َك
ال�سمِ ي َن ِة َو َّ
ال�س ِّي ُد ال َّر ُّب َل ُه ْم« :هَ َئ َن َذا �أَ ْح ُك ُم َبينْ َ َّ
ال�شا ِة المْ َ ْهزُو َل ِة»".
ال�شا ِة َّ
هَ َك َذا َق َال َّ
من هم اخلراف ال�سمينة؟ الذين يخدمون �أنف�سهم بخري الرب ويهملون الآخرين.
انظر كيف يتكلم الرب عن اخلراف ال�سمينة.
م أ َ ْن تَرْعُ وا المَْرْعَ ى جْ
ُم
ال َ ِّي َد وَب َ ِقيَّ ُة َمر َ ِ
"أ َ ُه َو َ
اعيك ْ
ص ِغير ٌ ِعنْ َدكُ ْ
ُم ،وَأ َ ْن ت َ ْ
شرَبُوا ِم َن المْ ِ َيا ِه ال َْع ِميقَ ِة ،وَالْ َب ِقيَّ ُة
ت َ ُد ُ
وسون َ َها بِأَر ْ ُج ِلك ْ
ُم ب َ َهز ْ مُت ْ ب ِ جْ
ح ُت ُم
الَنْبِ وَالْكَتِ ِ
ف ،وَن َ َط ْ
تُكَدِّرُون َ َها بِأَق ْ َد ِ
ُم؟ ألَنَّك ْ
امك ْ
ِّص غَ َن ِمي
ُم َحتَّى َشتَّتْ ُت ُم َ
المْ َِر َ
يض َة بِقُ رُونِك ْ
وها ِإلَى َخارِ ٍجَ .فأ ُ َخل ُ
يمةً ،وَأ َ ْحك ُُم بَينْ َ َشا ٍة و َ َشا ٍة"
َفال َ تَكُو ُن ِمنْ ب َ ْع ُد غَ ِن َ
(حزقيال .)22 -21 ،18 :34

مواهب اهلل لي�ست لنا لنتمتع نحن بها؛ �سيختربنا اهلل بخريه .علينا �أن ن�ستخدم قدرة
اهلل التي يف حياتنا خلدمة الآخرين ال�ضعفاء� ،أو ال�صغار� ،أو غري القادرين حتى يكون
اجل�سد كاملاً .
ال تفهم خط�أ .من حقنا �أن ن�ستمتع بثمر تعبنا� .إن اهلل يقدم لنا كلاًّ من الراحة
واالنتعا�ش ،لكن حني يتمحور تركيزنا حول �أنف�سنا فقط ،ن�صبح �سمناء وغري مبالني.
َخدم يف خدمة �أنف�سنا فقط ال تت�ضاعف.
املواهب والقدرات التي ُت�ست َ
كل جزء من ج�سدك م�س�ؤول �أمام الأجزاء الأخرى� .إنْ َ
رف�ضت رجالك العمل� ،سيت�أمل
ج�سدك كله� .إنْ قررت رئتاك �أو القلب �أن يتوقفوا� ،سيهلك باقي �أع�ضاء ج�سدك! �إنْ متكن
ال�شيطان �أن يجعلنا نركز على �أنف�سنا فقط اً
بدل من خدمة الآخرين� ،سيعاين كل اجل�سد.
 .3املوهبة هي جزء من نعمة اهلل املتنوعة
الكلمة املركزية هنا هي "املتنوعة" �أو "التي تتكون من �أوجه متعددة"َ .ق َّ�سم بطر�س
املواهب �إىل جمموعتني رئي�ستني� :أول جمموعة هي التنب�ؤ �أو مواهب التكلم .الثانية ،هي
هللَ ،و ِ�إنْ َكانَ َيخْ ِد ُم �أَ َح ٌد َف َك َ�أ َّن ُه ِمنْ
اخلدمة �أو مواهب املعونة�ِ " .إنْ َكانَ َي َت َك َّل ُم �أَ َح ٌد َف َك�أَ ْق َو ِال ا ِ
ُق َّو ٍة يمَ ْ َن ُح َها ُ
اهلل" ( 1بطر�س .)11 :4
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لكن بول�س َق َّ�سم هاتني املجموعتني �إىل �أق�سام �أكرث ،انظر لهذه الفقرة يف ر�سالته �إىل
رومية.
س َج ِمي ُع
"فَإِن َّ ُه كَ َما فِي َج َس ٍد وَا ِح ٍد َل َنا أَع َ
اء كَثِيرَةٌ وَ َل ِ
ْض ٌ
كنْ ل َْي َ
ح ُن الْكَثِي ِري َنَ :ج َسدٌ وَا ِحدٌ
ْضا ِء ل ََها عَ َملٌ وَا ِحدٌ َهكَذ َا ن َ ْ
األَع َ
كنْ َل َنا
ضا لِ َب ْع ٍ
اء ب َ ْع ً
يح وَأَع َ
آلخ ِر .و َ َل ِ
ض كُلُّ وَا ِح ٍد لِ َ
ْض ٌ
فِي المْ َ ِس ِ
س َب ِة
َم َوا ِه ُب ُم ْ
ح َسبِ النِّ ْع َم ِة المْ ُ ْع َطا ِة َل َنا :أَن ُ ُبوَّةٌ ف َِبالنِّ ْ
خ َت ِلفَ ٌة ب ِ َ
يم أ َ ِم
ان أ َ ْم ِخدْ َم ٌة َف ِفي الخْ ِدْ َم ِة أ َ ِم المْ ُ َعل ُِّم َف ِفي التَّ ْع ِل ِ
ِإلَى اإلِمي َ ِ
ْظ المْ ُ ْعطِي ف َِب َس َخا ٍء المْ ُ َدبِّر ُ ف َِبا ْجتِ َهادٍ الرَّا ِح ُم
اع ُظ َف ِفي ال َْوع ِ
ال َْو ِ
ف َِب ُسرُورٍ"
(رومية .)8 -4 :12

يف قائمة النبوة ،جند النبوة ،التعليم ،الوعظ والقيادة ،ويف قائمة اخلدمة جند
اخلدمة (�أعمال املعونة) ،العطاء والرحمة.
دعوين �أتدخل يف هذه النقطة .ال ميكن �أن تكون يف مكانة النبوة �أو القيادة �إال عندما
أثبت جدارتك يف خدمة �شخ�ص يف هذا املن�صب .هناك كثريون يريدون �أن يقودوا
تكون قد � َّ
�أو يعظوا وهم مل يقدموا حياتهم يف خدمة الآخرين .مهما كانوا موهوبني ،فهذا الأمر ي�ضر
اخلدمة �سواء بالن�سبة لهم �أو بالن�سبة َملنْ هم حتت رعايتهم� .إنْ مل تتطور �شخ�صياتهم يف
�أعمال اخلدمة� ،سي�ستخدمون منا�صبهم القيادية لفر�ضها على النا�س.
لقد �شهدتُ نقي�ضني متطرفني نا َ
جتني من عدم الفهم الالئق لهذه احلقيقة؛ الفكر
مقاما �أعلى من احلقيقي .وحيث �إنهم يعتقدون خط�أً �أن
الأول متعلق َمبنْ يعطون �أنف�سهم ً
النبوة هي املوهبة الوحيدة ،فهم يرون �أنها قلب اخلدمة وال ي�ؤمنون �أنَّ هناك طر ًقا �أخرى
خلدمة الرب.
هذا خط�أَ " .ف ِ�إنَّ الجْ َ َ�س َد �أَ ْي ً�ضا َل ْي َ�س ُع ْ�ض ًوا َو ِاحدً ا َب ْل �أَ ْع َ�ضا ٌء َك ِث َري ٌةَ ...ل ْو َكانَ ُك ُّل
ال�س ْم ُع؟ َل ْو َكانَ ا ْل ُك ُّل َ�س ْمع ًا َف َ�أ ْينَ َّ
ال�ش ُّم؟" ( 1كورنثو�س .)17 ،14 :12
الجْ َ َ�س ِد َع ْي ًنا َف�أَ ْينَ َّ
�إنهم كلهم يريدون �أن يكونوا ف ًما .كل جزء له �أهميته .بدون خدمة املعونة ،تكون خدمة
النبوة حمدودة .يحاول النا�س �أن يعي�شوا مبوهبة يريدونها ،ولي�س املوهبة التي ميتلكونها!

49

احلرية من الرتهيب واخلوف

النقي�ض املتطرف الآخر هو ه�ؤالء الذين ي�ؤمنون �أنَّ اخلدمة مق�صورة على الوعاظ
�أو على هيئة اخلدام .هذه العقلية ت�صيب اجل�سد بال�شلل ،مما يجعله يعمل على م�ستوى
َم َر ِّ�ضي.
مو�ضحاَ " :ب ْل ِبالأَ ْولىَ �أَ ْع َ�ضا ُء الجْ َ َ�س ِد ا َّل ِتي ت َْظ َه ُر َ�أ ْ�ض َع َف ِه َي َ�ض ُرو ِر َّي ٌة.
يقول بول�س
ً
َو�أَ ْع َ�ضا ُء الجْ َ َ�س ِد ا َّل ِتي َن ْح ِ�س ُب َ�أ َّن َها ِب َال َك َر َام ٍة ُن ْع ِطي َها َك َر َام ًة �أَ ْف َ�ض َل" ( 1كورنثو�س -22 :12
 .)23هذا الأمر يرفع من �ش�أن الأع�ضاء التي ال نالحظها .لقد جعل اهلل ما ال نالحظه �أكرث
�أهمي ًة مما نراه .ميكنك �أن حتيا دون ال�صوت لكن لي�س بدون الكبد �أو القلب .بدونها لن
يوجد م�شي �أو كالم.
يعر�ض لنا ِ�سف ُر الأعمال فكر الكني�سة الأوىل من جهة املواهب .كان امل�ؤمنون الأولون
يدركون �أنَّ هناك يف اخلدمة �أمو ًرا �أكرث بكثري من الوعظ ،وال�شفاء ،وال ِعتق ،والتنب�ؤ .مكتوب
يف (�أعمال الر�سل � )6أنه مت �إهمال بع�ض الأرامل يف كني�سة �أور�شليم؛ ُكنَّ يف احتياج للطعام
وبع�ض املعونة يف �أمورهن اليومية.
َ
عندما طر�أ هذا على م�سمع القادة ،كان ردهم هوَ " :فا ْنت َِخ ُبوا �أ ُّي َها الإِخْ َو ُة َ�س ْب َع َة ر َِج ٍال
اج ِة" (�أعمال
ِم ْن ُك ْم َم ْ�ش ُهودًا َل ُه ْم وَممَ ْ ُل ِّوينَ ِمنَ ال ُّر ِوح ا ْل ُقد ُِ�س َو ِح ْك َم ٍة َف ُن ِقي َم ُه ْم َع َلى هَ ِذ ِه الحْ َ َ
الر�سل  .)3 :6ووجدوا اً
رجال بهم هذه ال�صفات و�أح�ضروهم �أمام الر�سلَ " .ف َ�صلُّوا َو َو َ�ض ُعوا
هلل َت ْن ُمو َو َع َد ُد ال َّت َال ِم ِيذ َي َت َكا َث ُر ِج ّد ًا فيِ �أُو ُر َ�ش ِل َيم" (الأعمال
َع َل ْيهِ ِم الأَ َيا ِد َيَ .و َكا َن ْت َك ِل َم ُة ا ِ
.)7 -6 :6
ماذا حدث عندما و�ضعوا عليهم الأيادي؟ ُن ِق َلت لهم موهبة اخلدمة ،والنتيجة،
انت�شرت كلمة اهلل وت�ضاعف عدد التالميذ .كان ه�ؤالء الرجال يعملون بح�سب املوهبة
املعطاة لهم .يا لها من حقيق ٍة مذهل ٍة .كان هناك رجال يخدمون الأرامل ف�أدى هذا النت�شار
كلمة اهلل وت�ضاعف عدد التالميذ ب�شكل هائل!
�أ�ؤمن �أنَّ من �أهم الأ�سباب لعدم منو كنائ�سنا وت�ضاعف �أعدادها هو �أن لي�س كل
ال�شعب (احلا�ضرين والقادة) يتحركون على �أ�سا�س مواهبهم� .إنَّ ِ�سفر الأعمال يو�ضح لنا
كيف �أنَّ القائد الذي يتحرك باملواهب ميكنه �أن يجلب عددًا حمدودًا من النا�س ليخل�صوا،
لكن عندما تكون الكني�سة كلها م�شرتك ًة يف هذا ،تكون النتائج �أعظم بكثري.
بعد يوم اخلم�سني مبا�شر ًة ،عندما كان بطر�س يعظ" ،ا ْن َ�ض َّم فيِ َذ ِل َك ا ْل َي ْو ِم َن ْح ُو َث َال َث ِة
�آ َال ِف َنف ٍْ�س" (�أعمال الر�سل  ،41 :2انظر � ً
أي�ضا ع  .)47حتى حني كان بطر�س مي�شي يف
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�شوارع �أور�شليم حتت م�سحة ال�شفاء " َكانَ ُم ؤْ� ِم ُنونَ َي ْن َ�ض ُّمونَ ِلل َّر ِّب �أَكْثرَ َ َج َم ِاه ُري ِمنْ ر َِج ٍال
َو ِن َ�ساءٍ " (�أعمال الر�سل .)14 :5
لكن حني بد�أ امل�ؤمنون ي َع ِّلمون كل يوم يف كل بيت (�أعمال الر�سل  ،)42 :5بد�أت
الكني�سة يف "الت�ضاعف" (�أعمال الر�سل  .)1 :6كانت اخلطوة التالية بالن�سبة للم�ؤمنني
هي اخلدمة ،والتي بد�أت بخدمة الأرامل .وبعد هذه النقطة ،بد�أت الكني�سة يف "التكاثر
والت�ضاعف ب�صورة عظيمة" (�أعمال الر�سل .)7 :6
أمر حمزن! ال نرى القادة يف
يتو�سل الرعاة اليوم فعل ًّيا من �أجل متطوعني .يا له من � ٍ
ِ�سفر الأعمال يطلبون متطوعني .كانوا ي�أخذون منا�صب اخلدمة بجدي ٍة حتى �أنهم انتقوا
أ�شخا�صا م�ؤهلني من �أجل ترتيب املوائد ،م�ؤهلني على �أ�سا�س ال�شخ�صية ،ال املوهبة ،ثم
�
ً
عينوهم .لقد �أولوا �أهمية كربى لأمر نعتربه اليوم تاف ًها.

ً
أمينا
مسؤولية أن تكون

ما الذي ميكن �أن يحدث �إنْ عمل امل�ؤمنون بفعالية يف �أماكنهم؟ يا لها من �أمور عظيمة
خا�صا بالوعاظ ،بل باجل�سد كله– حني يقوم كل �شخ�ص
�سن�شهدها .لي�ست النه�ضة �ش�أ ًنا ًّ
مبهام من�صبه.
تن�س ،املوهبة هي قدرة مينحها اهلل لنا .ل�سنا م�س�ؤولني عن �شيءٍ مل يوكله لنا اهلل.
ال َ
لي�ست القدم م�س�ؤول ًة عن الب�صر .وحتى مع ذلك ،ال ميكن حتقيق م�شيئة اهلل �إال بتمكني
الروح القد�سَ " .ل ْي َ�س َ �أ َّن َنا ُك َفا ٌة ِمنْ َ�أ ْن ُف ِ�س َنا �أَنْ َن ْفت َِك َر َ�ش ْيئ ًا َك�أَ َّن ُه ِمنْ �أَ ْن ُف ِ�س َناَ ،ب ْل ِك َفا َي ُت َنا ِمنَ
هلل" ( 2كورنثو�س .)5 :3
ا ِ
ما يريد العدو �أن يوقفه هو هذا العمل املُ�شترَ َك لهذه املواهب� .إنْ جنح يف ذلك
�سيمكنه �أن يعطل منونا بق�سوة! هو يعرف �أنه ال يقدر �أن مينع اهلل من �إعطاء هذه املواهب،
لذلك ي�سعى وراء حريتنا يف ممار�ستها .والرتهيب هو طريقته الأ�سا�سية لذلك.
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لقد اتفقنا �أنَّ كل م�ؤمن له مو�ضع �سلطان ي�أتي من املواهب املمنوحة من اهلل �أو
املواهب املخفية يف امل�سيح ي�سوع وهي فوق كل �سلطة �شيطانيةً � .إذا ،ملاذا يوجد كثريون
ِم َّنا غري ف َّعالني؟ وحتى جنيب على هذا ال�س�ؤال ،دعونا نقر�أ مرة �أخرى ما �أراد بول�س من
تيموثاو�س �أن يتذكره:
يك
الس َببِ أُذَكِّر ُ َ
هلل الَّتِي فِ َ
ض ِر َم أَيْضا ً َموْ ِه َب َة ا ِ
ك أ َ ْن ت ُ ْ
" َف ِل َهذ َا َّ
ض ِع ي َ َديَّ"
ب ِ َو ْ
( 2تيموثاوس .)6 :1

الكلمة اليونانية لكلمة " ُت ْ�ض ِر َم" هي  ،anazopureoوهي تعني "�أن ُت�ش ِعل من جديد
�أو ُتبقي يف لهيب كامل" (قامو�س فاين � .)Vineإنْ كان على بول�س �أن ي�شجع هذا ال�شاب
�أن ي�شعل املوهبة (ً � ،)charismaإذا فيمكن لهذه املوهبة �أن تخمد! �إنَّ املوهبة ال تعمل
تلقائ ًّيا .كما هو احلال مع النار ،يجب �أن ُت�ض َرم وتبقى م�شتعلة.
هناك �أنا�س لهم قلوب نقية ونيتهم �صافية ي�ؤمنون �أنه �إنْ كان اهلل يريد ل�شيء �أن
يحدث� ،سيحدث .لكن هذا غري �صحيح .كتب �إدموند بريك  Edmund Burkeعام
 1975قائلاً " :ال�شيء الوحيد الذي يحتاجه ال�شر لينت�صر هو �أال يعمل الطيبون �شي ًئا".
كان تيموثاو�س نقي القلب .هل ت َْذ ُكر كيف امتدح بول�س �شخ�صيته؟ "لأَنْ َل ْي َ�س ليِ �أَ َح ٌد
� َآخ ُر َن ِظ ُري َنف ِْ�سي َي ْه َت ُّم ِب�أَ ْح َوا ِل ُك ْم ِب ِ�إخْ َال ٍ�ص� ،إِ ِذ الجْ َ مِ ي ُع َي ْط ُل ُبونَ َما هُ َو لأَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َال َما هُ َو
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ِل َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيحَ .و َ�أ َّما اخْ ِت َبا ُر ُه َف َ�أ ْنت ُْم َت ْع ِر ُفونَ َ�أ َّن ُه َك َو َل ٍد َم َع َ�أ ٍب َخ َد َم َم ِعي لأَ ْج ِل الإِنجْ ِ ِيل" (فيلبي
 .)22 -19 :2ومع ذلك نرى بول�س وقد َّ
حذره مرتني �أال يهمل موهبة اهلل ،و�أال يجعلها تخمد.
� ًإذا هناك �س�ؤاالن علينا �أن ن�س�ألهما :ما الذي يجعل املوهبة خامد ًة؟ وكيف ن�ضرمها؟
�س�أجيب عن ال�س�ؤال الثاين يف ف�صل الحق ،لكن دعونا الآن ننظر يف ال�س�ؤال الأول .ما الذي
يجعل موهبة اهلل خامد ًة؟
الإجابة يف الآية التالية:
يك
الس َببِ أُذَكِّر ُ َ
هلل الَّتِي فِ َ
ض ِر َم أَيْضا ً َموْ ِه َب َة ا ِ
ك أ َ ْن ت ُ ْ
" َف ِل َهذ َا َّ
وح الْفَ َ
وح الْقُ وَّ ِة وَالمْحََبَّ ِة
ض ِع ي َ َديَّ ،ا َ
ب ِ َو ْ
ش ِل ،بَلْ ر ُ َ
َم ي ُ ْعطِ َنا ر ُ َ
هلل ل ْ
ح"
وَال ُّن ْ
ص ِ
( 2تيموثاوس .)7 -6 :1

�ستخدم
الكلمة اليونانية للخوف هي  .deiliaتعطي الكلمة معنى الرهبة والرت ُّدد ،وال ُت َ
�أبدً ا مبعنى �إيجابي يف كلمة اهلل (قامو�س فاين  .)Vineوعندما ننظر مرة �أخرى يف الآية 7
بح�سب الرتجمة الدولية اجلديدة يف اللغة الإجنليزية :New International Version
َ
وح ال َرهبة".
"اهلل لمَ ْ ُي ْع ِط َنا ُر َ
يرى مرتجمو الرتجمة الدولية اجلديدة �أنَّ الرهبة هي �أكرث كلمة دقيقة لهذه الآية،
و�أنا �أ�شاركهم الر�أي .ويف �ضوء هذا املعنى ،يقول بول�س لتيموثاو�س" :موهبتك التي من اهلل
خامدة ب�سبب الرهبة" .وبدون تغيري املعنى� ،أ�ستطيع �أن �أقول:
يا تيموثاو�س ،موهبة اهلل التي فيك خامدة ب�سبب الرتهيب!
امل�ؤمنون اخلا�ضعون للرتهيب يفقدون �سلطانهم الروحي حت ًما ،والنتيجة هي �أن
موهبتهم -قدرة اهلل التي فيهم -تبقى نائم ًة �أو غري ف َّعالة .ورغم وجودها ،فهي ال تعمل.
عندما �أخربين ذلك ال�شيخ يف ميت�شجان � Michiganأنَّ قادة الت�سبيح والعبادة
يعتقدون �أين �أق�سو عليهم ،تعر�ضتُ للرتهيب .وفج�أة �أ�صبحت املوهبة التي َّيف خامد ًة ،ومل
يوما ال�سابقني .كان يبدو �أنَّ حياة اهلل
�أعظ حتت امل�سحة كما كنتُ �أفعل يف الثمانية ع�شر ً
ُ
االرتباك ،وفقدتُ قدرتي على القرار؛ مل �أ�ش�أ �أن �أواجههم .ملاذا؟ لأين كنت
اختفت� .ساد
خا�ض ًعا للرتهيب ،لذلك ،تنازلت عن ال�سلطان املُ َ
عطى يل من الرب.
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تعريف الترهيب

رهب والرتهيب .يقدم قامو�س �أوك�سفورد Oxford
والآن لننظر يف تعريف كلمتي ُت ِ

رهب كما يلي:
تعري ًفا لكلمة ُت ِ
�	.1أن تقدم رهب ًة.
�	.2أن توحي باخلوف.
�	.3أن ُت َر ِّوعُ ،تخيف.
يقدم قامو�س مرييام وب�سرت اجلامع Merriam-Webster’s Collegiate
رهب كما يلي:
 Dictionaryتعريف كلمة ُت ِ
رغم بالتهديد
كره� ،أن ُت ِ
�أن ُتث ِبطُ ،ت ِ
يقدم قامو�س �أوك�سفورد  Oxfordتعري ًفا لكلمة ترهيب كما يلي:
 .1تفعيل الرهبة �أو اخلوف.
 .2حقيقة �أو حالة اخل�ضوع للرتهيب.
 .3ا�ستخدام التهديدات �أو العنف لإجبار �أحد على عمل �شيء �أو منعه عنه.
�إنَّ هدف الرتهيب هو منعك عن العمل ،و�إكراهك �أو �إجبارك على اخل�ضوع .يريد
كنت مدر ًكا
الرتهيب �أن يغمرك ب�إح�سا�س الدونية واخلوف .وما �أن ترتاجع وتخ�ضع� -سواء َ
ُ
�أم ال -ت�صبح عبدً ا للرتهيب .وهكذا لن ت�صبح ح ًّرا فيما بعد لتحقق م�شيئة اهلل بل �ست�صبح
خا�ض ًعا لرغبات من اتخذك �أ�س ًريا بالرتهيب.
وبالتايل ،موهبة اهلل ،قدرته الروحية التي فيك ،تفقد قدرتها على الفعالية؛ فقد
�ستخدم �ضدك و�ضد َمنْ هم يف دائرة ت�أثريك.
ُ�س ِل َب منك �سلطا ُنك حتي ُي َ
ن�شئ
�إنَّ �أ�صل الرتهيب هو اخلوف ،والذي تقع جذوره يف عدونا ،ال�شيطان .فهو من ُي ِ
خ�صو�صا ع � .)10إنه �سيهاجمك بالأفكار،
كل �أنواع اخلوف والرتهيب (تكوين ،10 -1 :3
ً
بالتخ ُّيالت وال�صور� ،أو �سي�ستخدم الظروف َومنْ هم حتت ت�صرفه لريهبك� .سواء بهذا �أو
ذاك؛ فهو لديه هدف واحد وهو التحكم فينا وو�ضع حد لنا.
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هل َت َع َّرض إيليا للترهيب؟

ملك �شرير مل يكن يخاف
كان �إيليا النبي يعمل بقو ٍة هائل ٍة؛ لقد وقف بب�سال ٍة �أمام ٍ
ال�س ِن َني �إِ َّال ِع ْن َد َق ْول" ( 1ملوك  .)1 :17مل يكن
اهلل وقالَ " :ال َي ُكونُ َط ٌّل َو َال َم َط ٌر فيِ هَ ِذ ِه ِّ
يخاف من هذا امللك ال�شرير.
وق�ضى ال�سنوات التالية يف نطاق العمل املعجزي � :اًأول ،كانت الغربان ت�أتي له بالطعام،
ثم �أعالته �أرمل ٌة مل تن�ضب �أكلتها �أو زيتها رغم �أن املجاعة كانت يف كل مكان حولهم .ثم
مات ابن تلك الأرملة فج�أة ،و�سمع اهلل �صالة �إيليا ،و�أقام الولد من الأموات .كان هذا رجلاً
له خدمة قوية.
وبعد فرت ٍة طويل ٍة وقف مر ًة �أخرى �أمام امللك� .ألقى امللك باللوم على �إيليا ب�سبب
ال�صعوبات واملعاناة الناجتني عن اجلفاف وح َّياه قائلاً �" :أَ�أَ ْن َت هُ َو ُم َكدِّ ُر �إِ ْ�س َرا ِئ َيل؟" (1
ملوك .)17 :18
�أجاب �إيليا ب�شجاعة" :لمَ ْ ُ�أ َكدِّ ْر ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيلَ ،ب ْل َ�أ ْن َت َو َب ْيتُ �أَ ِب َ
يك ِبترَ ِْك ُك ْم َو َ�صا َيا ال َّر ِّب
َو ِب َ�سيرْ ِ َك َو َرا َء ا ْل َب ْع ِل ِيم" ( 1ملوك  .)18 :18ثم �أمر َ
امللك �أن يجمع  850نب ًّيا للبعل
وال�سواري و�أن ي�أخذهم جلبل الكرمل– مع كل �شعب �إ�سرائيل.
ويف يوم املواجهة جتمع كل �شعب �إ�سرائيل لريوا من هو الإله احلقيقي! حت َّدى �إيليا
ب�شجاعة �أنبيا َء البعل وال�سواري �أن يقدموا ذبيح ًة لإلههم يف نف�س الوقت الذي يقدم فيه هو
يب ِب َنا ٍر َف ُه َو اللهَّ ُ " ( 1ملوك .)24 :18
ذبيحة هلل .وقال �إيلياَ " :وا ِلإ َل ُه ا َّل ِذي ُي ِج ُ
و�أجاب الرب الإله بنار ،و�سقط �شعب �إ�سرائيل على وجوههم ورجعوا هلل .ثم ،بنا ًء
على �أمر �إيليا ،قتلوا كل الأنبياء الـ 850الزائفني.
وبعد ذلك� ،أعلن �إيليا �أنَّ ال�سماء �ستمطر ،و�ص َّلى بلجاجة ودعا املطر حني مل تكن
هناك �أي �إ�شارة تدل على املطر .ويف دقائق� ،أ�صبحت ال�سماء �سوداء ،وهطل مط ٌر غزير.
وبينما كان �أخ�آب يهرب للق�صر ،كانت يد الرب على �إيليا و�سبق مركبة �أخ�آب.
يوما واحدً ا يف حياة �إيليا .تاب ال�شعب ،ثم ُق ِتل الأ�شرار ،وانتهى
كان هذا فقط ً
اجلفاف طويل الأمد .كان �إيليا ي�سمع �صوت اهلل بو�ضوح ،ويت�صرف على �أ�سا�س كالمه
ويرى معجزات عظيمة.
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في مواجهة زوجة الملك

لكن يف نف�س اليوم� ،سمعت �إيزابل ،زوجة �أخ�آب ،ما حدث لأنبيائها و�أر�سلت ر�سال ًة
لإيليا" :هَ َك َذا َت ْف َع ُل الآ ِل َه ُة َوهَ َك َذا ت َِزي ُد �إِنْ لمَ ْ �أَ ْج َع ْل َنف َْ�س َك َك َنف ِْ�س َو ِاح ٍد ِم ْن ُه ْم فيِ َن ْح ِو هَ َذا
ا ْل َو ْق ِت َغدً ا" ( 1ملوك  .)2 :19كانت حانق ًة عليه؛ فقد كان ه�ؤالء هم �أنبياءها ،الذين
يقدمون ر�سالتها .فلننظر الآن ال�ستجابة �إيليا:
ْسهِ ،وَأَتَى ِإلَى بِئْ ِر َسبْ ٍع
" َفل ََّما رَأَى ذَلِ َ
ضى أل َ ْج ِل نَف ِ
ام وَ َم َ
ك قَ َ
ُم َسار َ فِي الْ َبرِّي َّ ِة َم ِسيرَةَ يَوْ ٍم،
ك غُال ََم ُه ُه َنا َ
الَّتِي لِ َي ُهوذَا وَتَر َ َ
ك .ث َّ
ْسهِ ،وَقَالَ « :قَدْ
َب المَْوْ َت لِ َنف ِ
َس تحَ ْ َ
ت رَتمَ َ ٍة وَ َطل َ
َحتَّى أَتَى وَ َجل َ
ت َخ ْيرًا ِمنْ آبَائِي!»"
كَفَ ى اآل َن يَا ر َ ُّب! ُخذ ْ نَف ِ
ْسي ألَنِّي ل ْ
َس ُ
( 1ملوك .)4 -3 :19

يف نف�س اليوم الذي فاز فيه يف معركة عظيمة ،هرب لينجو بحياته .لقد �أخافته
�إيزابل و�أحبطته حتى �أنه �أراد �أن ميوت .كان هدف ترهيبها هو �أن متنع �إيليا من ا�ستكمال
خطة اهلل .كانت تريد �أن يكون له ت�أثري عك�سي على ال�شعب .كانت تريد �أن تدمره وتبعده
عن طريقها .رغم �أنها مل تقدر �أن تقتله ،لكنها حققت �أحد �أهدافها عندما روعته فهرب
ومتنى املوت .وعن غري ق�صد ،كان �إيليا ي�شرتك يف خطتها .لو كان متكن �أن يرى ب�صورة
�أف�ضل ما كان ليهرب.

أعراض الترهيب

روح الرتهيب يطلق ارتبا ًكا ،وخيبة �أمل ،و� ً
إحباطا .هدفه هو �أن يجعلك تفقد نظرتك
ال�صائبة� .سيبدو كل �شيء �أمامك �ضخ ًما ،و�صع ًبا ،بل وم�ستحيلاً  ،كلما كان الرتهيب �أقوى،
ازداد الإحباط والي�أ�س� .إنْ مل يتم التعامل مع الرتهيب على الفور� ،سيجعلك تقوم ب�أمور ال
تقوم بعملها �أبدً ا �إنْ مل تكن حتت ت�أثريه .هذا هو بال�ضبط الهدف من الرتهيب.
عندما �أقوم مبراجعة الأحداث التي تعر�ضتُ فيها لهجمات روح الرتهيب� ،أقدر �أن
�أ�شعر مبا �شعر به �إيليا .قبل �أن �أفهم كيفية عمل الرتهيب ،كنتُ �أجل�س يف غرفتي �أحارب
الإحباط والي�أ�س .كنتُ �أت�ساءل" :ما فائدة كل هذا العمل؟ َمنْ تعتقد نف�سك؟" وكنتُ �أحيا ًنا
ما �أجد تلك الأفكار يف ر�أ�سي يف ال�صباح بعد خدمة عظيمة.
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�أتذكر مرة معينة حني مل �أكن قاد ًرا على عمل �أي �شيء طيلة اليوم .مل �أقدر �أن
�أتخل�ص من هذا ال ِّثقل� .صليتُ  ،وكان الأمر يبدو وك�أن اهلل غري موجود يف �أي مكان .وكما
كان احلال مع �إيليا ،انتقل تركيزي لين�صب على نف�سي ،وعلى نف�سي فقط� .شعرت بعدم
الفعالية؛ واعتربتُ خدمتي بال قيم ٍة .وهذا هو ما قاله �إيلياَ " :ق ْد َك َفى الآنَ َيا َر ُّب! ُخ ْذ َنف ِْ�سي
لأَنيِّ َل ْ�ستُ َخيرْ ً ا ِمنْ �آ َبا ِئي!" ( 1ملوك .)4 :19
يف نهاية هذا اليوم ،املميز بالإحباط� ،أراين اهلل كيف �أنَّ �إيليا خ�ضع لرتهيب �إيزابل.
ف�أدركتُ يف نهاية الأمر �أن ت�صريف كان هو ما �أراده مني روح الرتهيب والإحباط بال�ضبط.
لقد �أرادين �أن �أتراجع عما �أر�سلني اهلل لأعمله .كان هناك �أ�شخا�ص يف هذه الكني�سة مل
يحبوا ر�سالة التوبة والقدا�سة التي �أر�سلني بها اهلل.
فتوجهتُ على الفور لأواجه جذور الأعرا�ض التي كنتُ �أ�صارع معها طول اليوم؛ وهي
فانفلت من قب�ضته ب�شجاعة و�شعرتُ بحرية من االرتباك والإحباط .وكان لنا
روح الرتهيب.
ُّ
اجتما ٌع قوي يف تلك الليلة! �س�أ�شرح الح ًقا كيف نواجه روح الرتهيب .لكن لننظر الآن مرة
�أخرى على حياة �إيليا ونرى كيف منيز هذا الروح.

ماذا تفعل هنا؟

لقد ُط ِرح �إيليا من فوق �سلطانه عندما مل يواجه ترهيب �إيزابل على الفور .والنتيجة،
مت �إخماد موهبة خدمته لل�شعب ،واجته يف اجتا ٍه ال يرغبه اهلل� .أنا على يقني �أنه كان يبدو
ك�شخ�ص خمتلف وهو يهرب من مواجهة كان قام بها قبلاً  .ذهب يف االجتاه املعاك�س ،تار ًكا
ٍ
يوما و�أربعني ليلة �إىل �أن و�صل جلبل حوريب� .أول �شيء �سمعه من اهلل
خادمه وجرى �أربعني ً
"ما َل َك هَ ُه َنا َيا �إِي ِل َّيا؟" ( 1ملوك .)9 :19
حني و�صل هوَ :
يوما
يائ�سا �إىل حد املوت ،ومره ًقا من الهرب ملدة �أربعني ً
هل تتخيل هذا؟ لقد كان ً
هربت
ويف حالة من االكتئاب .ف�س�أله اهلل" :ملاذا �أنت هنا؟" هل كان اهلل يقول له" :ملاذا َ
من من�صبك واختب�أتَ هنا؟"
قد تقول" :ح�س ًنا ،كان اهلل هو َمن �أر�سل لإيليا مال ًكا ليعطيه قطعتي الكعك حتى يقدر
يوما و�أربعني ليلة .ملاذا ي�س�أله اهلل« :ماذا �أنت فاعل هنا؟»"
�أن يجري لأربعني ً
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كان اهلل يعرف �أنَّ �إيليا م�صمم على الهرب .عندما يجعل �إن�سا ٌن �شي ًئا يف قلبه ليتممه،
غال ًبا ما يرتكه اهلل ليفعله حتى �إنْ مل تكن تلك هي �إرادة اهلل التامة.
لقد فعل ُ
نف�س الأمر مع بلعام عندما طلب منه باالق ،ملك مو�آب� ،أن ي�أتي ويلعن
اهلل َ
�إ�سرائيل .قال اهلل لبلعام � اَّأل يذهب .لكن بلعام رجع و�س�أل اهلل مر ًة �أخرى ،وبدا الأمر وك�أن
اهلل َغيرَّ َ فك َره .قال لبلعام �أن يذهب.
يف ال�صباح التايل� ،شد بلعام على حماره ليذهب ،ويقول الكتاب املقد�سَ " :ف َحمِ َي
هلل لأَ َّن ُه ُم ْن َط ِلقٌ" (عدد � .)22 :22أتى مالك من عند الرب ليقتله.
َغ َ�ض ُب ا ِ
ملاذا قال له اهلل �أن يذهب ثم غ�ضب عندما ذهب؟ لقد �سمح ُ
اهلل لبلعام �أن يذهب لأنه
كان يعرف ما بقلبه .كان يعرف �أنَّ بلعام يرغب يف الكرامة واملال اللذين يقدمهما له باالق
�أكرث من رغبته يف �إطاعة اهلل .عندما ي�ضع الإن�سانُ قل َبه على عمل �شيء ،لن مينعه اهلل،
حتى �إنْ مل تكن تلك هي �إرادة اهلل التامة.
كان هذا هو احلال مع �إيليا .كانت رغبة اهلل �أن يرجع ويواجه �إيزابل كما فعل مع
�أنبياء البعل .كان هذا العمل �سي�ستكمل ما ابتد�أ يف جبل الكرمل .لكن �إيليا مل يرغب �أن
يواجهها .كان يريد �أن يخرج من ال�ضغط الذي كان ي�شعر به ،لذا �أر�سل اهلل له مال ًكا
ليعطيه الطعام الالزم لرحلته .قرر اهلل �أن ينتظر ويتعامل مع ترهيب �إيليا عندما ي�صل
جلبل حوريب.

الشخص الذي وراء الحدث

مل يكن العمل الذي بد�أه اهلل من خالل �إيليا ليكتمل �إال �إذا متت مواجهة �إيزابل؛ لقد
كانت هي قلب م�شاكل �إ�سرائيل .يقول الكتاب املقد�سَ " :ولمَ ْ َي ُكنْ َك�أَخْ � َآب ا َّل ِذي َبا َع َنف َْ�س ُه
ِل َع َم ِل َّ
ال�ش ِّر فيِ َع ْي َن ِي ال َّر ِّب ،ا َّل ِذي �أَ ْغ َو ْت ُه �إِيزَ ا َب ُل ْام َر�أَ ُتهُ" ( 1ملوك  .)25 :21كان الرب
متاما كما كان معه على جبل الكرمل ،لكنه خ�ضع
�سيقف مع �إيليا لو مل يكن قد هربً ،
لرتهيب �إيزابل ومت �إ�سقاطه من موقع �سلطانه .خمدت موهبة �إنهاء املهمة.
والآن لننظر ما قاله اهلل لإيليا بعدما �س�أله مرتني ملاذا كان هناك:
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ك ِإلَى بَرِّي َّ ِة دِ ِم ْ
شقَ،
يق َ
ب رَا ِج ًعا فِي َط ِر ِ
"فَقَ الَ َل ُه الر َّ ُّب« :اذ ْ َه ْ
اه َو ب ْ َن مِن ْ ِشي
ام ،وَا ْم َس ْح ي َ ُ
وَادْ ُخلْ وَا ْم َس ْح َحزَائِيلَ َم ِلكًا عَ لَى أَر َ َ
َم ِلكًا عَ لَى ِإ ْسرَائِيلَ  ،وَا ْم َس ْح أَلِ َ
َاط ِمنْ آبَلَ َم ُحو َل َة
يش َع ب ْ َن َشاف َ
اهو،
ضا عَ نْ َ
ك .فَال َّ ِذي يَنْ ُجو ِمنْ َس ْي ِ
ف َحزَائِيلَ يَقْ ُت ُل ُه ي َ ُ
ن َ ِب ًّيا ِع َو ً
اهو يَقْ ُت ُل ُه أَلِ َ
يش ُع»"
جو ِمنْ َس ْي ِ
ف يَ ُ
وَال َّ ِذي يَنْ ُ
( 1ملوك .)17 -15 :19

الحظ �أنَّ اهلل قال لإيليا �أن مي�سح �ألي�شع نب ًّيا مكانه و�أن مي�سح ياهو مل ًكا على �إ�سرائيل.
رتب اهلل َر ُجلني �آخرين لن يهربا من �إيزابل .كانا �سيكمالن املهمة.
تن�س ،كانت
لقد مت �إيقاف العمل الذي بد�أه �إيليا لأنه هرب من ترهيب �إيزابل .ال َ
�إيزابل هي الت�أثري الدافع وراء ال�شر الذي ت�سلل لإ�سرائيل� .إنْ مل تتم مواجهة الت�أثري ال�شرير
وقت طويل حتى يتوغل ال�ش ُّر �إىل َمن هم حتت م�س�ؤوليته.
لأي قائد و�إيقافه ،فلن مير ٌ
قال ي�سوع هذا املبد�أَ " :ال َي ْ�ست َِطي ُع �أَ َح ٌد َ�أنْ َي ْد ُخ َل َب ْي َت َق ِو ٍّي َو َي ْن َه َب َ�أ ْم ِت َع َت ُه �إِنْ لمَ ْ َي ْر ِب ِط
ا ْل َق ِو َّي �أَ َّو ًال َو ِحي َن ِئ ٍذ َي ْن َه ُب َب ْي َتهُ" (مرق�س  .)27 :3القوي هو القائد؛ البيت هو نطاق �أو منطقة
نفوذه� ،أمتعته ،ثمر �أو نتيجة ت�أثريه .والآن بعد �أن نطبق هذه التف�سريات فلنقر�أ مر ًة ثاني ًة
ما قاله ي�سوع:
" َال َي ْ�ست َِطي ُع �أَ َح ٌد �أَنْ َي ْد ُخ َل منطقة القائد َو َي ْن َه َب نتائج ت�أثريه �إِنْ لمَ ْ يوقف القائد
�أَ َّو ًال َو ِحي َن ِئ ٍذ َي ْن َه ُب منطقته" (مرق�س � –)27 :3إعادة �صياغة من الكاتب.
قد تقول" :لكن �أخ�آب هو القائد ،و�إيليا مل َ
يخف منه" .نعم وال .كان �أخ�آب يتحلى بلقب
القائد ،لكنه كان قد تخ َّلى عن �سلطانه لزوجته .لذلك ،يف العامل الروحي ،كانت زوجته هي
"القوي" على عبادة الأوثان يف �إ�سرائيل .كانت هي املح ِّر�ضة على عبادة البعل .كان نفوذها
هو الذي جعل كل �شعب �إ�سرائيل ،فيما عدا ال�سبعة �آالف املخل�صني هلل ،يبتعدون عن عبادة
الإله الواحد احلقيقي .وحيث �إنَّ �أحدً ا مل يواجهها مبا�شر ًة ،بقيت على نفوذها.
راع ،لكن تتم
لقد �شاهدتُ هذا يحدث كث ًريا جدًّا؛ هناك َمن يحملون لقب قائد �أو ٍ
أ�شخا�صا من
ال�سيطرة عليهم عن طريق تالعب �أو ترهيب �آخرين ،الذين يكونون عاد ًة �
ً
املُفترَ َ�ض �أن يخ�ضعوا لهم ،كزوجاتهم� ،أو �أع�ضاء جمال�س الكني�سة رفقائهم� ،أو �شمام�سة،
َ
العر�ض من خلف ال�ستار عن طريق حتكمهم يف
�أو مت�شفعني وهكذا .هم الذين يديرون
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ال�شخ�ص الذي يحمل لقب القائد.
يحدث هذا الأمر يف البيوت � ً
أي�ضا؛ يتعر�ض الأبوان للرتهيب من �أوالدهما ،ويتعر�ض
الأزواج للرتهيب من زوجاتهم؛ فهم مل يعودوا ر�ؤو�س بيوتهم .من املهم للقائد �أن يهتم
با�ست�شارة َمن حوله� ،سواء يف بيته �أو خدمته ،لكن من املهم �أن يبقى يف مو�ضع ال�سلطان
حتى يحمي ويخدم �أ�سرته �أو خدمته با�ستخدام املوهبة التي منحها له اهلل.
تابعت قراءة الق�صة وما حدث بعد �أن هرب �إيليا لينجو بحياته� ،ستجد �أنَّ عمله
�إنْ
َ
بد�أ يف الأفول .ا�ستمر �أخ�آب يف قهر ال�شعب َ
ب�ش ِّره .منا نفوذ �إيزابل على زوجها وعلى اململكة.
ال�شعب كله قو َة اهلل .عندما
متت �إعادة عبادة البعل رغم �أنَّ �إيليا واجه �أنبياء البعل و�شهد
ُ
هرب �إيليا من �إيزابل� ،أخذ معه �شجاعة �شعب �إ�سرائيل .مات �أخ�آب ،لكن ابنيه اللذين
حكما من بعده ا�ستمرا يف قيادة ال�شعب يف �ضالل وعمق عبادة الأوثان ( 1ملوك ،51 :22
 2ملوك .)9

رجالن ال يفرطان في سلطانهما

الرب �أن مي�سح رجلني
لقد هرب �إيليا من وجه م�صدر االنحراف والف�ساد ،لهذا �أمره ُّ
ليتعامال مع هذه املر�أة ال�شريرة .كان ياهو هو َمنْ قتل �إيزابل يف النهاية ( 2ملوك -30 :9
 .)37عندما حاو َلت �أن ت�سيطر عليه ،رف�ض �أن يخ�ضع لرتهيبها .وما �أن متت مواجهتها
وقتلها ،حتى �سقط نطاق نفوذها � ً
أي�ضا ( 2ملوك .)10
قام ياهو ورجاله بقتل �أبناء �أخ�آب ال�سبعني كلهم ،ودعا كل �أنبياء البعل و َق َت َلهم بحد
ال�سيف ،ودخل معبد البعل و�أحرق كل مقد�ساته ،وك�سر رجا ُله عمو َد البعل وهدموا هيكله،
وجعلوه مزبل ًة .انظر ملا قاله الكتاب املقد�س عن ياهو:
اهو الْ َب ْعلَ ِمنْ ِإ ْسرَائِيلَ "
"وَ ْ
صلَ ي َ ُ
اس َتأ ْ َ

( 2مولك .)28 :10

"قال اهلل لإيليا بو�ضوح" :ا َّل ِذي َي ْن ُجو ِمنْ َ�س ْي ِف َياهُ و َي ْق ُت ُل ُه �أَ ِل َ
ي�ش ُع" ( 1مولك :19
ر�سل من �أجله �إيليا يف الأ�صل .عندما قال اهلل
 .)17تطلب الأمر رجلني ليكمال ما �أُ ِ
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لإيليا �أن مي�سح �ألي�شع " َن ِب ًّيا ِع َو ً�ضا َع ْنهُ" ،كان هذا لأن �إيليا تخ َّلى عن مو�ضع �سلطانه ب�سبب
�شخ�ص من بيت
الرتهيب .لكن ياهو و�ألي�شع مل يتخليا عن �سلطانهما املمنوح من اهلل لأي
ٍ
�أخ�آب ،لذلك ،مل تكن موهبة اهلل خامد ًة ،ومت خال�ص ال�شعب من عبادة البعل.
عندما نخ�ضع للرتهيب ،نتخ َّلى عن مو�ضع �سلطاننا ،وبالتايل ،موهبة اهلل للخدمة
واحلماية تبقى خامد ًة ،وينتهي بنا احلال دون �أن ندري ونحن يف خدمة هدف من قام
برتهيبنا.
هناك ق�ص�ص كثرية يف العهد القدمي عن البع�ض من �أنا�س اهلل الذين تراجعوا حني
كان املفرت�ض �أن يتقدموا .وكما قال بول�سَ " :ف َه ِذ ِه الأُ ُمو ُر َجمِ ي ُع َها �أَ َ�صا َب ْت ُه ْم ِم َث اًال َو ُك ِت َب ْت
ِ ِإل ْن َذا ِر َنا َن ْحنُ ا َّل ِذينَ ا ْن َت َه ْت ِ�إ َل ْي َنا �أَ َو ِاخ ُر الدُّهُ ورِ" ( 1كورنثو�س  .)11 :10وقال مر ًة ثاني ًة
يف رومية" :لأَنَّ ُك َّل َما َ�س َبقَ َف ُك ِت َب ُك ِت َب لأَ ْج ِل َت ْعلِيمِ َنا" (رومية � .)4 :15س�أت�أمل يف ق�ص�ص
كثرية من العهد القدمي والعهد اجلديد يف هذا الكتاب؛ لأننا لن نقدر �أن نفهم تطبيقات
العهد اجلديد بالتمام بدون الأمثلة التي يف العهد القدمي� .سرنى يف الف�صل القادم كيف �أن
الرتهيب يعيق عمل اهلل ،لي�س فقط يف حياة القائد ،بل � ً
أي�ضا يف حياة َمنْ يخدمهم.
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�إنَّ الرتهيب ي�صيبنا بال�شلل يف النطاق الروحي؛ فهو يجعلنا نتهاون يف حق ما نعلم �أنه
ظرف �آخر.
ال�صواب� .إنه يجعلنا ن�سمح �أو نتح َّمل ما ال نقدر �أن نطيقه يف �أي ٍ
جند اً
مثال على ذلك يف ق�صة عايل و�أبنائه .قبل �أن تتجه الأمة الإ�سرائيلية للملكية،
كان يحكمها ق�ضاة يقيمهم الرب يف الأوقات احلرجة يف تاريخ الأمة .بح�سب تف�سري ديك
 Dakeللكتاب املقد�س ،كان عايل هو القا�ضي اخلام�س ع�شر لإ�سرائيل .ومل يكن قا�ض ًيا
فقط ،بل كان � ً
عاما .كان له
أي�ضا رئي�س الكهنة ال�سابع .كان قا�ض ًيا على �إ�سرائيل لأربعني ً
ابنان ،حفني وفينحا�س ،هما � ً
أي�ضا كانا كاهنني .دعونا الآن نرى اجلو الروحي حتت قيادة
عايل:
َم تَكُنْ رُؤْيَا كَثِيرًا"
ت كَ ِل َم ُة الر َّ ِّب عَ ِزيزَةً فِي تِل َ
"وَكَان َ ْ
ْك األَي َّ ِام .ل ْ
( 1صموئيل .)1 :3

كلمة اهلل املُ�شار �إليها هنا لي�ست الكلمة املكتوبة؛ لأن الإ�سرائيليني كانت لديهم
التوراة .ت�شري هذه الآية �إىل الب�صرية التي يوحي بها اهلل عن طرقه وخططه .مل يكن هناك
�إال ذكريات �ضئيلة عن الوقت الذي كان اهلل فيه يتكلم بانفتاح مع �شعبه .و�صمت كاتب
ال�سفر .مل ُيكن ُي�س َمع �صو ُته �إال ناد ًرا.
ِّ
ملاذا كان اهلل �صامتًا هكذا؟ جند الإجابة يف الأ�صحاح الثاين:
يع ِإ ْسرَائِيلَ
"وَ َش َ
اخ عَ الِي ِج ًّدا ،و َ َس ِم َع بِكُلِّ َما عَ ِم َل ُه ب َ ُنو ُه ب ِ َج ِم ِ
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اب َخ ْي َم ِة
اء المْجُ ْ َت ِم َعا ِ
م كَانُوا ي ُ َ
ضا ِج ُعو َن النِّ َس َ
وَبِأَن َّ ُه ْ
ت فِي ب َ ِ
اع"
اال ِ ْجتِ َم ِ
( 1صموئيل .)22 :2

كان حفني وفينحا�س ،ابنا عايل� ،شريرين .مل يقت�صر الأمر على زناهما بن�ساء
�إ�سرائيليات ،بل جتر�آ �أن يزنيا مع الن�ساء اللواتي كن ي�أتني ليخدمن يف خيمة االجتماع،
حيث ي�سكن حم�ضر اهلل� .أين كان خوفهم من اهلل؟
مل يقت�صر �شر �أبناء عايل على النجا�سة اجلن�سية .كانوا � ً
أي�ضا ي�أخذون بالقوة حل ًما
ني ًئا من التقدمات التي كان يقدمها ال�شعب .كان هذا العمل مناف ًيا للنامو�س ،وكانوا ي�سلبون
من العابدين ومن اهلل اللحم الذي لهم .كان حفني وفينحا�س َح َج َري عرثة ل�شعب �إ�سرائيل.
ت�سبب �سلوكهما يف رف�ض ال�شعب لأمور اهلل.
كان عايل يعلم مبا يعمله �أبنا�ؤه ،لكنه مل يعزلهم واكتفى بت�أديبهم بانتهار �ضعيف:
"لمِ َ َاذا َت ْع َم ُلونَ ِم ْث َل هَ ِذ ِه الأُ ُمورِ؟ لأَنيِّ �أَ ْ�س َم ُع ِب�أُ ُمو ِر ُك ُم الخْ َ ِبي َث ِة ِمنْ َجمِ ي ِع هَ َذا َّ
ال�ش ْع ِبَ .ال َيا
َب ِن َّي ،لأَ َّن ُه َل ْي َ�س َح َ�س ًنا الخْ َ برَ ُ ا َّل ِذي �أَ ْ�س َم ُع .تجَ ْ َع ُلونَ َ�ش ْع َب ال َّر ِّب َي َت َعدُّونَ " (� 1صموئيل -23 :2
 .)24كان �أبنا�ؤه ي�ستحقون �أكرث من هذا الت�أديب ال�ضعيف؛ كان يجب عزلهم من منا�صبهم
ككهنة ومن خيمة االجتماع كلها؛ حيث �إنه مل تكن لديهم نية للتوبة.
يح ِتي َو َتق ِْد َم ِتي ا َّل ِتي �أَ َم ْرتُ ِب َها
ُو�سونَ َذ ِب َ
نبي من اهلل لعايل وقال لهَ " :ف ِل َم َاذا َتد ُ
جاء ٌّ
ُ
فيِ المْ َ ْ�س َك ِنَ ،و ُت ْك ِر ُم َب ِن َ
يك َع َل َّي...؟ ِل َذ ِل َك َي ُق ُ
ول ال َّر ُّب �إِ َل ُه �إِ ْ�س َرا ِئ َيلَ ..." :ف�إِنيِّ �أ ْك ِر ُم ا َّل ِذينَ
ُي ْك ِر ُمو َن ِنيَ ،وا َّل ِذينَ َي ْح َت ِق ُرو َن ِني َي ْ�ص ُغ ُرونَ " (� 1صموئيل .)30 -29 :2
كرم تعني �أن "تعتربُ ،ت َقدِّ ر� ،أو حترتم" .عندما رف�ض عايل �أن يواجه �أبناءه
�أن ُت ِ
كرم ما
وي�ؤدبهم� ،أظهر �أنه ُي َقدِّ رهم �أكرث مما ُي َقدِّ ر اهلل� .إنَّ ال�شخ�ص اخلا�ضع للرتهيب ُي ِ
كرم اهلل� .سواء كان مدر ًكا �أم ال ،فهو يخ�ضع ملا يرهبه .لو مل يخ�ضع عايل
يخافه �أكرث مما ُي ِ
للرتهيب ،لكان تعامل مع �أبنائه ب�صور ٍة خمتلف ٍة.
َ
َ
َ
وقت الحق ،تكلم اهلل مع �صموئيل عن عايل وقالَ " :و َق ْد �أخْ برَ ْ ُت ُه ِب�أنيِّ �أ ْق ِ�ضي َع َلى
يف ٍ
ال�ش ِّر ا َّل ِذي َي ْع َل ُم �أَنَّ َب ِني ِه َق ْد �أَ ْو َج ُبوا ِب ِه ال َّل ْع َن َة َع َلى �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْمَ ،ولمَ ْ
َب ْي ِت ِه ِ�إلىَ الأَ َب ِد ِمنْ �أَ ْج ِل َّ
َي ْر َد ْع ُه ْم" (� 1صموئيل .)13 :3
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كانت كلمة اهلل �شحيح ًة ،وكان ال�شر ي�سود بال رادع؛ لأن القا�ضي ورئي�س الكهنة
كان خائ ًفا من �أبنائه! لقد فقد مو�ضع �سلطانه ،وذهبت قدرته على الق�ضاء باحلق ل�شعب
�إ�سرائيل وخدمتهم .مت �إف�شال خطة اهلل .تق َّوى �أعداء �إ�سرائيل من كل اجلوانب بينما كان
الف�ساد ي�سود على ال�شعب .عندما يتخلى القادة عن �سلطانهم ،يعاين ك ُّل َمنْ هم حتت
�إ�شرافهم.

ً
مألوفا؟
هل يبدو هذا الموقف

هناك �شيء م�ؤ�سف وهو �أنَّ الكثري من الآباء يخ�ضعون لرتهيب �أوالدهم .كنتُ ب�صفتي
راع ًيا لل�شباب �أ�ستمع لعائالت م�سيحية تطلب العون بقوة .ر�أيتُ مراهقني يحتقرون �آباءهم.
منعدما .كان الأمر يبدو
كانوا يتكلمون مع �آبائهم بقدر قليل من االحرتام الذي يكاد يكون
ً
وك�أن �آباءهم ي�ضايقونهم .ويف ذهول ،كنتُ ُ�أ َق ِّوم ه�ؤالء الأوالد �أمام �آبائهم حيث �أنَّ �آباءهم
كانوا متحرجني وخائفني �أن ُي َق ِّوموهم ب�أنف�سهم .كانت بيوتهم خربة ،وت�سودها الفو�ضى.
لقد تخلى ه�ؤالء الآباء عن �سلطانهم لأوالدهم .كانت عطية اهلل �أو قوته التي يف الآباء التي
هي بهدف و�ضع ترتيب يف بيوتهم و�إقامة �أبناء �أتقياء ،خامدة.
ال تقت�صر هذه امل�شكلة على البيوت لكنها موجودة يف كنائ�سنا � ً
أي�ضا .لقد زرتُ مئات
الكنائ�س .و�أ�شعر بالقلق لأين ر�أيتُ قادة كثريين يخ�ضعون للرتهيب من �شعبهم .والأجواء
الروحية يف كنائ�سهم ال تختلف كث ًريا عن تلك الأجواء التي يف �إ�سرائيل حتت قيادة عايل:
كانت كلمة اهلل نادرة.
لقد تخلي ه�ؤالء القادة عن مو�ضع �سلطانهم ،و�أ�صبحت قوة اهلل خامدة .الوعاظ
يعظون يف كل خدمة ،وهناك ترنيم وعبادة ،لكن ح�ضور اهلل �ضعيف جدًّا يكاد ال ُيذ َكر.
يقوم الواعظ ب�أحد �أمرين� ،إما �أن ُي ِّعد ر�سالته بعناية �شديدة حتى ال ي�ضايق َمن ال
يطيعونه �أو يواجههم� ،أو يثور عليهم ويتكلم بحما�سة مفرطة ب�سبب خيبة �أمله ،في�ضرب
اخلراف ليداري خ�ضوعه لرتهيب البع�ض منهم .لكن يف كل هذا تكون احلياة الروحية
�ضعيفة جدً ا وتكاد ال ُتذ َكر.
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ناد ًرا ما نرى ح�ضور اهلل كما هو مو�صوف يف الكتاب املقد�س .قد يوجد ب�صي�ص من
حياة هنا �أو هناك ،لكن ح�ضور اهلل ال يبقى ،وال تكون كلمته حرة للتدفق كينبوع ماء حي.
كني�سة الأموات الأحياء
يف عام  ،1990كنتُ اخدم يف �إحدى الكنائ�س .كان ال�شعب فيها يعتقدون �أنهم �أحياء
وي�سريون مع اهلل .بينما كنتُ �أعظ يف �صباح يوم �أحد� ،شعرتُ �أنَّ كلماتي ترجع يل رم ًيا يف
وجهي .وك�أين �أعظ ً
حائطا من الطوب .كانت الأجواء مثقلة بالتمرد.
مل �أقدر �أن �أكت�شف ماذا يحدث .كان الراعي وزوجته من �أكرث النا�س الذين قابلتُهم
لط ًفا .كان ابنهم يقود الت�سبيح والعبادة ،وكان
�شخ�صا غال ًيا .ظللتُ متح ًريا حتى ذهبتُ
ً
بعد االجتماع لأتناول الغداء معهم.
قال يل الراعي" :يا جون ،عندي لك �س�ؤال .هناك زوجان يف كني�ستي تطلقا .ا�ستمر
كالهما يف ح�ضور الكني�سة ،جال�سني يف �أماكن مقابل بع�ضهما يف الكني�سة .ثم تقابل الرجل،
وهو امل�س�ؤول الأول عن جلو�س النا�س يف املكان ،مع �شابة يف الكني�سة وابتد�آ يتواعدان .بعد
فرت ٍة ،انتق َلت للمعي�شة معه يف بيته .وهما الآن ي�سكنان �سو ًّيا .ماذا �أفعل؟"
مل �أ�صدق �أنه يحتاج حتى �أن ي�س�ألني عن الأمر .ويف ذهول ،قلتُ له�" :أتعني �أنك مل
تعزلهما من الكني�سة؟"
ف�أجابني" :ال ،لكني طلبتُ منه �أن يرتك من�صبه كم�س�ؤول �أول عن جلو�س النا�س يف
املكان".
فابتد�أتُ �أعظ الراعي وزوجته ملدة �ساعة .قلتُ لهم كيف تعامل بول�س مع ال�شيوخ يف
كني�سة كورنثو�س؛ فقد كان هناك � ً
أي�ضا رجل يعي�ش يف فجور .انتهرهم بول�س قائلاً �"َ :أ َف�أَ ْنت ُْم
وحوا َحتَّى ُي ْر َف َع ِمنْ َو َ�س ِط ُك ُم ا َّل ِذي َف َع َل هَ َذا ا ْل ِف ْع َل؟" ( 1كورنثو�س
ُم ْن َت ِف ُخونَ َو ِبالحْ َ ِريِّ لمَ ْ َت ُن ُ
 .)2 :5قال بول�س �إنَّ الرجل الذي قام بهذا الفعل يجب �أن ُيعزَ ل من الكني�سة ،ثم �شرح
ال�سبب�" :أَ َل ْ�ست ُْم َت ْع َل ُمونَ �أَنَّ َخمِ َري ًة َ�ص ِغ َري ًة ُت َخ ِّم ُر ا ْل َع ِج َني ُك َّلهُ؟" ( 1كورنثو�س  .)6 :5تعمل
اخلمرية يف العجني وتنت�شر يف اخلبيز ،فتعطي الرغيف كله القدرة على االنتفاخ�َ .ش َّبه
تواجه يف كنائ�سنا ،باخلمرية يف اخلبز.
بول�س اخلطي َة املُتع َّمدة ،ال�سافرة ،التي مل َ
ُ
قلتُ لهذا الراعي ِّ
حمذ ًرا�" :إنك ت�سمح للخطية باالنت�شار يف كني�ستك دون �أن
تواجهها� .سيحا�سبك اهلل على الآثار التي �ستقع على باقي القطيع" .وقلتُ � ً
أي�ضا" :لي�ست
مهمة الراعي فقط �أن يعطي الغذاء للخراف لكن �أن يحميهم � ً
أي�ضا .يبدو �أنك تعطيهم
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الطعام ،لكنك تخاف �أن حتميهم لأنك ال حتبذ املواجهةِ .كال الأمرين مهم! عليك �أن تواجه
هذا الرجل ب�أ�سلوب به حزم وحمبة ،و�إنْ مل يتُب على الفور ،اعزله من الكني�سة"� .إنْ مل
نطعم خرافنا �سيجوعون ،لكن �إنْ مل نقم بحمايتهم �سيلتهمهم العدو.
�شحب وجهه هو وزوجته .وقالت" :ل�ستُ مت�أكد ًة �أين �أريد �أن �أكمل يف اخلدمة بعد
الآن .كل ما �أريد �أن �أعمله هو �أن �أحب النا�س".
ف�أجبتُها�" :ست�صبح هذه حمب ًة مريح ًة ،ولي�ست حقيقي ًة� ،إنْ مل تقومي بحماية ه�ؤالء
النا�س".
اعرتفا ب�أنهما تعر�ضا للرتهيب من بع�ض النا�س يف كني�ستهما .ت�صارحا معي و�أخرباين
مب�شاكل �أخرى .كان بع�ض املو�سيقيني من �أع�ضاء فريق الت�سبيح والعبادة ي�سلكون بال لياقة.
ف�أخرب ُتهم كم كنتُ حم َب ًطا �أثناء العظة ،والآن عرفتُ ال�سبب.
يف تلك الليلة ،ويف و�سط العظة قاطعني رج ٌل ليقدم ر�سال ًة بالأل�سنة .فطلبتُ منه �أن
�شارحا �إن اهلل ال يقاطع نف�سه .تفهم الرجل الأمر وتوقف عن الكالم ،لكن
يتوقف ،وقلتُ
ً
حني فعل ذلك قفز عازف اجليتار واق ًفا و�صرخ يف وجهي" :لن �أحتمل �أكرث من ذلك من
واعظ ال ي�سمح للروح القد�س بالتحرك� .أنا راحل من هنا!" و�أم�سك بزوجته و�صرخ يف
عازف جيتار البا�ص �أن ي�أتي معهما .فخرج عازف جيتار البا�ص مع زوجته و�شخ�ص �آخر
من املكان م�سرعني .كان اجلو مثقلاً بالقلق ،ووقع احلا�ضرون يف حري ٍة.
"ع ِّلمهم عن ال�سلطان" .فلما
وعلى الفور �س�ألتُ الروح القد�س ما �أفعله .فقال يلَ :
قمتُ بذلك ،حل �سالم اهلل على الكني�سة ومت �إقرار الرتتيب الذي و�ضعه الرب.
وعندما انتهيتُ � ،أمرين الرب قائلاً ُ " :قل للرجل الذي �أوقفتَه قبلاً �أن يقدم ر�سالته
بالأل�سنة والرتجمة الآن".
كنتُ مرتددًا قليلاً  ،لكني قلتُ للرجل الذي َق َّومتُه قبلاً �" :سيدي� ،إنْ كان هذا ممك ًنا،
�أ�ؤمن �أنَّ اهلل يريدك �أن تقدم هذه الر�سالة الآن".
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وقدم الرسالة باأللسنة ،وقدم الترجمة ً
أيضا

كانت الر�سالة تقول" :هكذا قال الرب ،لقد ر�أيتُ ِّ
تف�شي اخلطية يف هذه الكني�سة .لقد
�أظهرتُ لعبدي جز ًءا منها .ا�سمعوا كلماته ،فهي كلماتي".
ابتد�أتُ يف البكاء على اخلطية والتمرد اللذين توغال يف تلك الكني�سة .كان الراعي
مت�أث ًرا جدًّا .كانت اخلطية ِّ
متف�شي ًة يف الكني�سة؛ لأن القادة خ�ضعوا للرتهيب من ه�ؤالء
الذين طلب اهلل منهم �أن يرعوهم.
فرحتُ �إذ عرفتُ الح ًقا �أنَّ الراعي واجه الرجل وال�شابة اللذين كانا يعي�شان م ًعا .لقد
تابا كالهما واتخذا ً
خططا فورية لينف�صال عن بع�ضهما.

راع يخضع للترهيب من مجلس كنيسته
ٍ

ذات مرة ،كنتُ �أخدم يف كني�س ٍة �أخرى كان املُفترَ َ�ض �أن تبد�أ فيها االجتماعات �صباح
الأحد وتنتهي م�ساء الأربعاء .كانت لدينا اجتماعات رائعة ،حيث كانت التوبة وال�شفاء
والتحرير �أمو ًرا وا�ضحة .اخت َربت تلك الكني�سة اخرتا ًقا يف ت�أثريها .زاد عدد احلا�ضرين.
لكن يوم الثالثاء ،وقبل �أن تبد�أ اخلدمة ،وجدتُ الراعي باك ًيا.
�س�ألتُه" :ما الأمر؟"
"يا جون� ،أنا ال �أغار منك� .أنا فقط ال �أفهم ملاذا ال �أرى اهلل يتحرك� .أنا ممتلئ
من الروح القد�س ،لكني ال �أجد �أ ًّيا من مواهب الروح القد�س ف َّعال ًة يف عظاتي .ال ينال
�أحد ال�شفاء �أو العتق ،وكل �شيء يبدو �صع ًبا للغاية!"
فبد�أتُ �أ�س�أله بع�ض الأ�سئلة ،وات�ضح �أنَّ هناك �أ�سرتني يف جمل�س كني�سته كانتا قد
امتلأتا بالروح القد�س قبله مبدة طويلة .وب�سبب هذا كانتا تقوالن له كيف يدير الكني�سة.
خ�ضعت للرتهيب من جمل�سك نف�سه .عليك �أن ترجع لت�أخذ �سلطانك
فقلتُ له مف�س ًرا" :لقد
َ
املمنوح لك من اهلل وتخربهما ب�أنك �أنت الراعي ،ال هما".
يف اليوم التايل ،حتدث معهما .غ�ضبت الأ�سرتان منه ويف النهاية تركتا الكني�سة.
امتد �أمد االجتماعات ،ويف �آخر اجتماع ،تقدمت جمموعة من النا�س لل�صالة ،لكن الرب
قال يل" :ال ِّ
ت�صل �أنت من �أجلهم .اجعل الراعي يقوم بذلك".
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نظرتُ للراعي ،وكنتُ �أقدر �أن �أرى قوة اهلل وهي تغطيه بالكامل .وقلتُ له�" :أيها
الراعي ،يقول اهلل �أن ت�صلي �أنت من �أجلهم".
أحدهم حتى كان ي�سقط حتت
فاندفع و�سط هذه املجموعة من النا�س .وما كاد يلم�س � َ
قوة اهلل .كان هناك َمنْ �سقطوا قبل حتى �أن يلم�سهم .كانت قدرة اهلل قوي ًة جدًّا حتى �أنهم
كانوا يت�أثرون قبل حتى �أن ي�صل عندهم.
عتق جميد .ويف خالل دقائق ،كان
كانت هناك فتاة عليها روح �شرير ح�صلت على ٍ
كل َمنْ يف تلك املجموعة على الأر�ض والروح القد�س يتعامل معهم .التف الراعي ونظر يل
نظر ًة واحد ًة و�سقط على ظهره على الأر�ض .ا�ضطرت زوجته �أن تنهي اخلدمة .بعد ن�صف
�ساعة جاء رجالن و�أقاماه من على الأر�ض .مل تعد تلك الكني�سة على حالها القدمي �أبدً ا.
كانت قوة اهلل يف الراعي خامد ًة ب�سبب الرتهيب .وكانت النتيجة �أنَّ ح�ضور اهلل وقوته
كانا نادرين يف الكني�سة .وبعد ك�سر قوة الرتهيب ،مت �إطالق موهبة اهلل.

نفس القصة ،مشهد مختلف

لقد �شهدتُ �إثبات هذا املبد�أ يف كنائ�س عديدة ويف حياة �أ�شخا�ص عديدين � ً
أي�ضا.
كنتُ �أخدم يف �إحدى الكنائ�س خارج البالد ،ومتكنتُ من �أن �أ�ست َّ
َ�شف بو�ضوح من ت�صرفات
الرعاة والقادة �أنهم كانوا يعانون من اخل�ضوع للرتهيب .طيلة ذلك الأ�سبوع الذي خدمتُ
فيه� ،شجعتُهم �أن يتقووا يف الروح و�أن ي�سعوا وراء دعوتهم العليا يف اهلل .بعد رحيلي ب�أربعة
�أ�شهر ،زادت الكني�سة حج ًما بن�سبة ثالثة �أ�ضعاف! وانتقلوا من مبناهم الذي ي�سع �أربعمائة
مقعد �إىل �صال ٍة كبري ٍة ت ََ�سع �ألفي �شخ�ص .عندما رجعتُ فيما بعد لهذا البلد� ،أخربين
الراعي �أنه هو وكني�سته مل يعودوا كما كانوا قد ًميا منذ �أن ك�سروا قب�ضة الرتهيب.
دُعيتُ لأعظ لثالثة �أيام يف والية �أتالنتا  .Atlantaيف الليلة الأخرية ،وعظتُ عن
ك�سر قوة الرتهيب .حترر الراعي ب�صور ٍة جميد ٍة من ترهيب �شعبه له .قال يل" :يجب �أن
أ�سبوعا".
ترجع يف احلال وتبقى معنا � ً
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فرجعتُ بعد ثالثة �أ�سابيع ،ووعظتُ عندهم ت�سع عظات .كانت قوة اهلل وح�ضوره يف
منتهى القوة حتى �أنهم كانوا ي�ضطرون �أن يحملوا بع�ض النا�س خارج املكان بعد منت�صف
الليل .كان البع�ض يت�صل بالراعي يف منت�صف الليل مت�سائلني ماذا يفعلون؛ لأن البع�ض
منهم كان ال يزال حتت ت�أثري مل�سة قوة اهلل وح�ضوره .مل يكونوا قد �شهدوا حترك اهلل بهذه
القوة من قبل.
كان لهذه الكنائ�س اجتماعات نه�ضة كل �إجازة نهاية �أ�سبوع ملدة ت�سعة �أ�شهر بعد
ذلك .كان الراعي يت�صل بي ليخربين كم �أ�صبحت اخلدمات يف كني�سته قوي ًة وكم من �أمور
عظيمة حتدث يف حياة الأع�ضاء .قال يل �إنه مل يوجد اجتماعان متماثالن .كربت الكني�سة
من �أربعمائة ع�ضو �إىل �سبعمائة� .أخربين يف عديد من املنا�سبات �أنَّ تلك الليلة التي وعظتُ
فيها عن ك�سر قب�ضة الرتهيب كانت نقطة حتول يف حياته وخدمته.
كنتُ يف كني�س ٍة �أخرى .كان من املمكن للت�سبيح والعبادة �أن يجعالك تنام .نه�ض
"وع َّلم" عن العطاء .كان هذا �أكرث �شيء ممل �سمعتُه.
الراعي ،و�أعلن بع�ض التنويهات َ
و�أثناء تناول الطعام بعد اخلدمة ،كان كل ما تكلم عنه هو كرة القدم و�أمور �أخرى غري
مهمة .وال حاجة يل �أن �أخربكم كم كان وقت الغداء مملاًّ .
يف الليلة التالية ،جعلني ُ
اهلل �أعظ عن ك�سر قب�ضة الرتهيب .ويف منت�صف العظة ،وقع
الراعي على الأر�ض ،وتاب عن ال�ضعف الذي كان يتحمله يف حياته وخدمته .كنتُ �أعرف �أنَّ
بعمل ما يف حياته ،لكن لي�س �إىل هذا احلد.
اهلل يقوم ٍ
يف اليوم التايل ،ات�صل بي قائلاً " :يا جون ،مل َت َنم زوجتي �إال �ساعة واحدة� ،أما �أنا
فلم �أَنمَ على الإطالق .كنا �ساهرين طوال الليل نتوب ونبكي ،ثم ن�ضحك .ثم تبد�أ ال َك َّرة مر ًة
�أخرى .نتوب ،ونبكي ،ثم ن�ضحك".
يف هذا اليوم ،ذهب �إىل جمل�س الكني�سة وتاب �أمامهم ،واعتذر عن عدم كونه القائد
الذي بح�سب دعوة اهلل له .و�أخ ًريا ،قام بع�ض �أع�ضاء جمل�س الكني�سة برتك الكني�سة حني
�أدركوا �أنهم لن يقدروا على ال�سيطرة عليه بعد الآن ،لكن باقي �أع�ضاء املجل�س ان�ضموا له
و�أيدوا النمو الذي �شعر به.
مل تعد الكني�سة وال هذا الرجل على �أحوالهم القدمية .والآن ،بعد �أربع �سنوات،
�أ�صبحت فرتات الت�سبيح والعبادة حي ًة� .أقاموا اجتماعات نه�ضة يف كل �إجازة نهاية �أ�سبوع
يف العامني املا�ضيني .عندما يت�صل بي الراعي ،يدور كل ما يتكلم عنه حول ما يعمله اهلل
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ويقوله من خالله وما يحدث يف كني�سته .رجعتُ �إىل هناك مرات عديدة ،ويف كل مرة �أجد
الأحوال تتح�سن �أكرث .كما �أنه قال يل عدة مرات كيف �أنَّ هذه الر�سالة كانت نقطة حتول
يف حياته وخدمته.
لي�ست هذه احلرية حك ًرا على الرعاة واخلدام فقط ،لكنها لكل امل�ؤمنني � ً
أي�ضا .لقد
تلقينا �شهادات عديدة من �أفراد متتعوا باحلرية يف كل مناحي حياتهم حني حترروا من
عبودية الرتهيب.
كانت هناك امر�أة حا�ضرة يف �إحدى العظات حني كنتُ �أعظ عن ك�سر الرتهيب .بعد
العظة� ،أخربتني ب�أنها �شعرت بانك�سار قب�ضة اخلوف والرتهيب من على حياتها .بعد ب�ضعة
�أيام ،قام بع�ض الأ�شخا�ص بتوقيفها هي وابنتها حتت تهديد ال�سالح �أمام بيتهما .خطف
املعتدون حقيبة املر�أة ،وقام ثالثة �شباب بتطويقهما ب�سرعة.
�شعرت املر�أة ب�شجاعة كبرية يف قلبها ،وابتد�أت تتكلم ب�أل�سنة ب�أعلى �صوت يف قدرتها.
ف�صرخ فيها ال�شاب املم�سك بال�سالح قائلاً " :توقفي عن فعل ذلك!" لكنها مل تتوقف .ارتبك
ه�ؤالء ال�شباب جدًّا حتى �أنَّ ابنتها متكنت من الرك�ض والدخول للبيت واالت�صال بالنجدة.
جرى املعتدون ،ومل ي�أخذوا �سوى حقيبة املر�أة.
يف اليوم التايل ،كان �أحد امل�ؤمنني يزور والدته ،وقرر �أن يذهب لها ما�ش ًيا من طريق
�أخرى غري التي كان معتادًا عليها ،فوجد حقيبة تلك املر�أة بني الأ�شجار فات�صل بها .فرحت
املر�أة جدًّا .مل ُيف َقد من احلقيبة �سوى قليل من املال ،لكن كل بطاقاتها وهويتها كانت ال
تزال موجودة يف احلقيبة.
�أخ َربت زوجتي �أنها ت�ؤمن ب�أنَّ تلك الر�سالة �أعطتها ال�شجاعة التي �أنقذت حياتها.
يف املا�ضي ،كان من ال�سهل ترهيبها حتى �أنها مل تكن تقدر �أن تغالب البكاء يف �أي مواجه ٍة
كهذه .وهي الآن فرحة جدًّا لأنها نالت احلرية.
الرب كل املجد من �أجل هذه ال�شهادات .كنتُ �أنا � ً
أي�ضا ُم َق َّيدً ا بالرتهيب،
�أنا �أُعطي َّ
لكن بنعمة اهلل �أنا الآن ح ٌّر .لقد �أتت هذه احلكمة املُ َح ِّررة والقوة التي ُتط ِلق الأ�سري ،من
اهلل.
لقد �أعطينا تعري ًفا للخوف والرتهيب ،وقدرتهما على �إعاقة قوة اهلل وموهبته ،ويف
�أغلب الأحيان� ،إيقافها ،لكن هدفنا هو �أن نتخطى مرحلة الرتهيب وننتقل �إىل كيفية ك�سر
قب�ضته املميتة!
75

املقاوم ُة الروحي ُة
تتطلَّب معون ًة روحي ًة

الف�صل ال�سابع

روح الترهيب

حتى نتعرف ونتعامل مع الرتهيب ،علينا �أن نتفق على �أمرين � :اًأول ،اخلوف� ،أو
الرتهيب ،هو روح ،وثان ًيا� ،أنه لي�س من اهلل.
وح الْفَ َ
ش ِل (الرهبة)"
"ا َ
َم ي ُ ْع ِ
ط َنا ر ُ َ
هلل ل ْ

( 2تيموثاوس .)7 :1

الكلمة اليونانية التي تعني "روح" يف هذه الفقرة هي  ،pneumaوهي نف�س الكلمة
َخدمة للإ�شارة �إىل الروح القد�س� ،أو روح الإن�سان �أو الروح ال�شرير ،بح�سب فهر�س
املُ�ست َ
�سرتوجن  .Strongلي�س الرتهيب ميلاً �أو نزعة� ،إنه روح.
ومبا �أنَّ الرتهيب روح � ًإذا ال يمُ ِكن �أن نحاربه على م�ستوى الفكر �أو الإرادة� .إنَّ التحلي
باجتا ٍه عقلي �إيجابي لن يتغلب على الرتهيب؛ فاملقاومة الروحية تتطلب معون ًة روحي ًة .يجب
�أن نواجهه يف النطاق الروحي.
َف ِّكر يف هذا :ملاذا يعاين الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بالذكاء �أو القوة البدنية الهائلة
من الرتهيب ،وعاد ًة ما يكون ذلك من �شخ�ص �أقل منهم يف الذكاء �أو القوة البدنية؟ قد
دائم من �أن تتغري �أحوالهم وت�سوء.
يكون كل �شيء على ما ُيرام ،لكنهم يعي�شون يف ٍ
خوف ٍ
�إنهم يق�ضون كل وقتهم وطاقتهم يف القلق وحماولة حماية �أنف�سهم من �شيء قد ال ي�أتي على
الإطالق .من امل�ستحيل �أن يتمتعوا بالوقت احلا�ضر لأنهم يخافون من م�ستقبلهم .هذا �شيء
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حاولت معهم ،يبقى لديهم الإح�سا�س باخلوف� .إنهم ال يحاربون
غري منطقي ،لكن مهما
َ
�ضع ًفا طبيع ًّيا بل �ضع ًفا روح ًّيا.
ثم الحظ الرجال �أو الن�ساء الذين يبدون وك�أنهم ي�أخذون كل ما يريدونه .لي�س العامل
الفارق هنا هو حجمهم البدين �أو تعليمهم .رمبا ال يكون لديهم �أي من�صب له نفوذ ،لكنك
جتد َمنْ حولهم يرتاجعون �أمامهم ويخ�ضعون لهم .ملاذا؟ الأمر ب�سيط؛ �إنهم يتحكمون يف
الآخرين بروح الرتهيب .لقد تعلموا كيف ي�ستخدمون الرتهيب مل�صلحتهم.
ناجحا جدًّا .قال يل كيف
تناولتُ طعام الإفطار مع �شخ�ص ميتلك
ً
م�شروعا جتار ًّيا ً
�شارحا" :كنتُ
كانت حياته وكيف كان يدير عمله قبل �أن يح�صل على اخلال�ص .قال يل ً
�أقدر �أن �أح�صل على �أي �شيء �أريده يف عملي برتهيبي للآخرين .كنتُ �أقدر �أن �أ�شعر بقوته
علي حرف ًّيا حني كنتُ �أدخل �إىل دار البلدية .كنتُ �أحب فكرة خوف النا�س مني .كنتُ �أح�صل
َّ
على كل ما �أريد من جمل�س املدينة" .كان عنده روح ترهيب .كان قادة املدينة ،رغم �أنهم
كانوا يتمتعون مبن�صب �أعلى منه ،ال يجر�ؤون �أن يعار�ضوه.

روح مسيطر

مل يكن �إيليا يخ�شى �شعب �إ�سرائيل حني كانوا يعبدون البعل .يا لها من �شجاعة،
�شخ�ص واحد �ضد �شعب كامل! ومل َ
يخ�ش � ً
أي�ضا الـ  850نب ًّيا زائ ًفا .يا له من ت�صميم ،نبي
واحد �ضد ما يقارب الألف قائد ديني! ومل يكن يلقي اً
بال بغ�ضب ملك �إ�سرائيل .كل هذا
�أكرب من قدرة بع�ض النا�س على التح ُّمل ،لكنه �سمح المر�أ ٍة واحدة �أن ُترهبه فهرب ومتنى
املوت! هذا �أمر ال ُيع َقل.
قد يقول علماء النف�س �إنه كان يرهب الن�ساء ،لكن هذا افرتا�ض �أف�ضل ما ُيقال عنه
�صراعا
�إنه �ضعيف؛ لأن �شعب �إ�سرائيل مل يكن ُمك َّو ًنا من رجال فقط! ال ،لقد كان هذا
ً
روح ًّيا كب ًريا حتى �أنَّ ال�شعب ،وامللك ،والأنبياء الكذبة يبدون �صغا ًرا �أمامه .فقد واجه �إيليا
�سيط ًرا مل يكن عند امللك وال الأنبياء الكذبة .فل َرن ما
روح ترهيب قو ًّيا ُم ِ
يف �شخ�ص �إيزابل َ
يك�شفه لنا الكتاب املقد�س عن طبيعة هذا الروح .فلننظر لهذه املحادثة بني ياهو ويورام،
ابن �إيزابل.
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اهو؟» فَقَ الَ « :أ َ ُّي َسال ٍَم
اه َو قَالَ « :أ َ َسال ٌَم يَا ي َ ُ
ام ي َ ُ
" َفل ََّما رَأَى يُور َ ُ
حر ُ َها الْكَثِيرُ؟»"
ك وَ ِ
ام زِنَى ِإيزَابَلَ أ ُ ِّم َ
س ْ
َما دَ َ
( 2ملوك .)22 :9

"�سحر" مبفهوم خط�أ .ال تقع يف خط�أ اعتقاد �أنها امر�أة ذات
ال تخطئ وتفهم كلمة ِ
نتوء على �أنفها ،تطري على مكن�ستها ،تلقي بالتعاويذ وت�ستخدم اجلرعات ال�سحرية� .إنَّ
ال�سحر �أو
ال�سحر حني ي�سعى للتحكم بالآخرين .نعم ،هناك نوع من ِّ
ال�شخ�ص ميار�س ِّ
الرغبة يف ال�سيطرة ت�ستح�ضر الأرواح ال�شريرة .على �أي حال ،لي�س هذا هو ال�شكل الوحيد
بول�س � َ
أهل غالطية قائلاً �" :أَ ُّي َها ا ْل َغ َال ِط ُّيونَ الأَ ْغ ِب َيا ُءَ ،منْ َر َقا ُك ْم َحتَّى َال ُت ْذ ِع ُنوا
ِّ
لل�سحر .وبخ ُ
جرعات �سحري ٍة �أو تعاويذ؛ بل �إن بول�س
ِل ْل َحقِّ ؟" (غالطية  .)1 :3مل تكن هذه ال ُّرقية ب�سبب
ٍ
كان ي�شري �إىل معلمني قد �أقنعوهم ب�أال يطيعوا ما �أعلنه اهلل لهم بو�ضوح .مل يكن ه�ؤالء
املعلمون �أ�سيادًا يف ال�سحر والتنجيم ،لكن كان لديهم روح م�سيطر .وقد �أثر هذا الروح على
الكني�سة كلها.
كان لدى �إيزابل روح رهبة م�سيطر وقوي حتى �أنَّ امللك ،القادة وكل �شعب �إ�سرائيل
مل يقفوا يف طريقها .حتى �إيليا خ�ضع له وهرب طال ًبا النجاة بحياته .عندما ت�سمح للخوف
ب�أن يدخل قلبك� ،إليك بع�ض الأمور التي �ستخ�سرها :ال�سالم ،الثقة ،ال�شجاعة ،التحمل،
البطولة ،العزمية والأمان ...والقائمة طويلة.
أنا�سا يحاولون �أن ُي َخ ِّل�صوا �أنف�سهم من عذاب اخلوف بالتفكري الإيجابي،
لقد ر�أيتُ � ً
وهم ال ينجحون يف الهرب؛ لأنهم يتعاملون مع �آثار اخلوف ،ال �أ�صوله .ميكنك التقاط ثمرة
من ال�شجرة ،و�ستبدو ال�شجرة لوهلة �أنها بال ثمر ،لكن يف النهاية �سيعاود الثمر يف النمو.
�ستظل ال�شجرة يف الإثمار �إىل �أن ُتقتَلع اجلذورً � .إذا ،حتى تك�سر قب�ضة الرتهيب ،عليك �أن
ت�سعى وراء القوة الروحية التي وراءه.
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أرواح الترهيب والسيطرة في الكنيسة

رهبون القادة
يوجد يف كنائ�سنا َمنْ ال يتمتعون ٍ
بقلوب م�ستقيم ٍة �أمام اهلل� .إنهم ُي ِ
للح�صول على ما يريدونه .يت�صرفون وك�أنهم خا�ضعون حتى يحدث ما ال ي�سرهم .عندما
تكون القيادة �ضعيف ًة ،ي�صبحون هم َمنْ يقودون الكني�سة.
�أثناء جتوايل يف كنائ�س عديدة ،كنتُ كث ًريا ما �أواجه الرتهيب وال �أعرف ملاذا �أ�صارعه
�أو من �أين ي�أتي .ال�سبب هو �أن الرتهيب هو روح ُيعَبرِّ عن نف�سه عن طريق �أي �شخ�ص يخ�ضع
له ،حتى �إن كان م�ؤم ًنا .ين�صح الكتاب املقد�س امل�ؤمنني �أال يعطوا �إبلي�س مكا ًنا (�أف�س�س :4
.)27
�س�أ�شارككم ببع�ض االختبارات ،و�س�أقوم بذلك خماط ًرا �أن يدعوين �أحدهم "مرتوح ًنا"
روحا �شري ًرا.
�أو
"مهوو�سا بالأرواح"� .أنا �أدرك �أنَّ هناك َمن يرون يف كل م�شكلة يواجهونها ً
ً
حني تلقي باللوم على ال�شيطان ،ال تكون م�ضط ًّرا لتق ُّبل امل�س�ؤولية عن ت�صرفاتك .هذا الفكر
يجعل ال�شيطان مركز االهتمام بدل ي�سوع .ي�أمرنا الكتاب املقد�س ب�أن ننظر �إىل ي�سوع ،ال
ي�س الإِ َمي ِان َو ُم َك ِّم ِل ِه" (عربانيني .)2 :12
�إىل ال�شياطني؛ �إنه " َر ِئ ُ
بح�سب ما فهمتُ  ،علينا �أن نحيا ناظرين �إىل ي�سوع ،و�إنْ حاول ال�شيطانُ �أن يقف يف
طريقنا لذلك ،علينا �أن نن�سفه بكلمة اهلل ون�ستمر يف م�سرينا وراء ي�سوع .هللويا! لكن ،حتى
نك�سر قب�ضة الرتهيب بفعالية ،علينا �أن نعرف �أنه روح لن يذهب �إنْ جتاهلناه؛ فالعك�س هو
ما يحدث.

هجوم

�س�أق�ص عليك واحدً ا من �أحداث كثرية ت�ؤكد �أنَّ الرتهيب هو روح .كنتُ �أعظ يف
�سل�سل ٍة من االجتماعات يف �إحدى الكنائ�س باجلنوب .كان �أول اجتماع يف �صباح يوم �أحد،
اجتماعا قو ًّيا .ظللنا �سني ًنا ن�ستخدم الت�سجيل لهذه العظة يف �إحدى خدماتنا .بعد
وكان
ً
العظة ،مل يقل �أحد �شي ًئا به ترهيب �أو �سلبية .يف الواقع ،كان كل من حويل �إيجابيني للغاية.
لكن يف امل�ساء وجدتُ نف�سي �أ�صارع مع الإحباط واالرتباك .كنتُ �أعلم �أنَّ هناك �شي ًئا خط�أ،
لكني مل �أعلم ِمن �أين �أتى .كنتُ �أعلم �أنَّ هذه هي الأعرا�ض التي �أ�صارع معها حني �أواجه
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ترهي ًبا مبا�ش ًرا .يف هذه الليلة �أر�شدين الرب �إىل �أن �أعظ عن ال�سلطان يف الكني�سة ،وكان
هذا لفائدة الكثريين.
كنت
بعد العظة وجدتُ الراعي يقتادين �إىل مكتبه ،وقال يل" :لي�س لديك فكرة كم َ
م�صي ًبا اليوم فيما قلتَه" ثم �أخربين كيف �أنَّ �إحدى الع�ضوات يف كني�سته كانت قد ات�صلت
به ذلك امل�ساء وقالت له�" :أيها الراعي� ،أنا �أعلم �أنك ال تتفق مع ما يعظ به هذا الرجل� .إنه
ل�ست مثله.
قا�س جدًّا على النا�س� .أنا مت�أكدة �أنك �ستغلق هذه االجتماعات بعد اليوم لأنك َ
ٍ
لذا لن �أح�ضر الليلة� .س�أبقى يف البيت و�أ�صلي �ضد هذا الرجل".
فعرفتُ على الفور من �أين �أتاين كل هذا الإحباط .ف�س�ألتُ الراعي �إنْ كان قد و َّبخها
�أم ال ،فقال يل �إنه �أخربها �أن ترتك الأمر بيد اهلل .لو كان هذا الراعي قد و َّبخها ووقف يف
متاما .الأمر الذي ال نواجهه
مو�ضع �سلطانه� ،أنا على يقني �أننا كنا �سنتمتع ب�أم�سية خمتلفة ً
لن يتغري؛ �إنْ جتاهلنا ال�ش َّر �سي�صبح �أقوى! َت َع َّلمنا كالنا من هذا احلدث .ا�ستخدم ُ
اهلل هذا
االختبا َر لرييني كيف �أبقى يف مو�ضع �سلطاين وال �أنحني �أمام روح الرتهيب.
�أ�شكر اهلل من �أجل الروح القد�س الذي كان يعلم ما يجري وجعلني �أواجه روح الرتهيب
من على املنرب ،حتى حني مل �أكن �أعلم ما يدور حويل .كان الراعي يعرف ،وقد فتح هذا
الأم ُر عينيه .حتولت هذه االجتماعات �إىل �سل�سل ٍة من �أقوى االجتماعات يف هذه ال�سنة كلها.
رجعتُ مر ًة �أخرى لهذه الكني�سة الح ًقا ،و�أ�صبحت �أنا والراعي �صديقني قويني الآن.

مواجهة أخرى مع روح ترهيب مسيطر

يف حادث ٍة �أخرىُ ،ط ِلب مني �أن �أعظ يف خلو ٍة خارج البالد وكان احلا�ضرون يقاربون
الألف .كان هناك اجتماعان؛ واحد يف النهار و�آخر يف امل�ساء .كان االجتماعان الأوالن
قويني جدًّا .كنتُ �أعظ عن القدا�سة والتوبة .ومع ذلك ،كنتُ �أ�شعر يف كل عظ ٍة مبقاوم ٍة يف
الأجواء .بعد العظة الثانية ،ظللتُ يف غرفتي طيلة امل�ساء �أحارب هذا الثقل والإحباط .كنتُ
كالما
�أعلم �أنَّ هذا روح ترهيب م�سيطر وقوي ،لكن ،مر ًة �أخرى ،مل يقل يل � ُّأي
ٍ
�شخ�ص ً
أرواحا �شريرة.
م�ضادًّا .كنتُ قد تعلمتُ على هذا الوقت �أين ال �أ�صارع حل ًما ً
ودما بل � ً
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روح اهلل ما الذي تواجهه.
يحتاج امل�ؤمنون �أن يتعلموا �أن يعي�شوا بالروح� .سيك�شف لك ُ
�إنْ مل يكن هناك متييز� ،سننظر �إىل الآثار اجلانبية .لو مل �أكن �أدري ما كنتُ �أواجهه ،كنتُ
�س�أبد�أ يف الت�سا�ؤل" :ملاذا �أ�صارع االكتئاب؟ هل كان من املفرت�ض �أن �آتي �إىل هنا؟ ملاذا
علي �أن �أتوقف عن اخلدمة التجوالية؟" لو
تركتُ زوجتي و�أوالدي؟ هل فقدتُ دعوتي؟ هل َّ
كنتُ داومتُ على التفكري بهذه الأفكار ما كنتُ �أ�صبحتُ م�ستعدًّا للخدمة ،وهذا بال�ضبط
عيني ،وال �أرى ما يريده اهلل
هو ما كان يريده روح الرتهيب امل�سيطر .كنتُ �س�أ�ضعه هو �أمام َّ
لأجل ه�ؤالء النا�س.
ظللتُ �أ�صارع يف هذه الأم�سية .وعندما �أتى �أحدهم ليقلني للخدمة يف هذه الليلة
ذكرتُ للمرتجم الذي معي �أين ظللتُ �أ�صارع الرتهيب طيلة وقت بعد الظهر .ف�صرخ
املرتجم" :و�أنا � ً
أي�ضا" اكت�شفنا �أننا ك َّنا نعاين من نف�س الأعرا�ض .وعظتُ يف تلك الليلة عن
روح الرتهيب ،وحترر الكثريون.
يف ال�صباح التايل ،عندما تقدمتُ للمنرب ،مل تكن هناك م�سحة .بدا الأمر وك�أن اهلل
�صامت .وقفتُ �أمام املنرب لعدة دقائق منتظ ًرا �أن �أ�سمع كلمة اهلل� ،صليتُ وطلبتُ من النا�س
�أن ي�صلُّوا ،لكن مل يكن هناك �إر�شاد� ،أو م�سحة� ،أو انطباع لأفعل �أي �شيء .كنتُ �أعرف يف
علي �أن
�أعماق قلبي �أنني يف حرب� .أدركتُ �أنَّ هدف هذه الهجمة كلها هو �أنا ،وعرفتُ �أنَّ َّ
�أك�سر الكلمات التي قيلت �ضدي ب�صور ٍة مبا�شر ٍة .تقول كملة اهلل:
ك فِي
"كُلُّ آ َل ٍة ُ
وم عَ ل َْي ِ
ان يَقُ ُ
ص ِّور َ ْت ِضد َّ ِك ال َ تَنْ َج ُح وَكُلُّ لِ َس ٍ
ضا ِء تحَ ْك ُِمني َ عَ ل َْي ِهَ .هذ َا ُه َو ِمير َ ُ
الْقَ َ
م ِمنْ
اث عَ ِبي ِد الر َّ ِّب وَبِر ُّ ُه ْ
ِعنْ ِدي يَقُ ولُ الر َّ ُّب"
(إشعياء .)17 :54

بد�أتُ �أك�سر هجمة الرتهيب هذه؛ �أمرتُ �أن ُتدان كل كلم ٍة قيلت �ضدي .مل �أكرتث مبا
�سيعتقده النا�س َّيف؛ فلقد تعلمتُ �أنه من الأف�ضل �أن �أ�ستمع لقلبي ،حيث يتكلم روح اهلل.
وعلى الفور ،جاءت �إ َّ
يل كلمة اهلل كنا ٍر م�سرع ٍة .قال يل اهلل بال�ضبط ما �أجعل النا�س
النا�س ميتلئون بالروح
يقومون به .وحلت قوة اهلل يف خالل دقيقتني �أو ثالث دقائق .بد�أ ُ
القد�س بقوة حتى �أنهم بد�أوا ي�ضحكون بال �ضابط .كان حترك روح اهلل قو ًّيا حتى �أنني مل
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�أعظ .قيل لنا �إنه كان هناك �أ�شخا�ص بقوا يف املكان حتى الثالثة ع�ص ًرا .كان هذا اخرتا ًقا
روح الرتهيب هذا ما كان هذا االخرتاق ليحدث.
عظي ًما ،وف َّر َح قلبي .لو مل �أواجه َ
عرفتُ الح ًقا من املرتجم �أن �إحدى اخلادمات جاءت بعد �أن ُو�ضع برنامج اخللوة،
وقالت لقائد اخللوة" :ملاذا ي�ضطر النا�س �أن ي�ستمعوا �إىل جون بيفري يف كل عظات اخللوة؟
نحتاج لوجود وعاظ �آخرين" كانت تريد هي �أن تعظ.
كنتُ قد �سمعتُ قبلاً �أخبا ًرا غري اعتيادية عن هذه اخلادمة .كانت ت�ستخدم �أ�ساليب
غري كتابية يف خدمة "العتق"؛ ك�أن ت�ستخدم قطرات العيون �أو مت�سح اجللد باخلمر .مل تتم
مواجهتها من قبل .يف الواقع ،كان القائد ي�سمح لها باخلدمة بقد ٍر حمدود �أثناء اخللوة.
من املحزن �أن نقول �إنَّ القادة مييلون �إىل اختيار التهاون اً
بدل من املواجهة؛ لأنهم يعتربون
ذلك االختيار هو الأ�سهل .لكن التهاون لي�س �سهلاً �أبدً ا ،وهو �شديد التكلفة.
بعد االجتماعات ،تكلمتُ مع القائد ،و�س�ألتُه ع َّما �إذا كان ما �سمعتُه عن هذه املر�أة
راجعه يف م�س�ألة املتكلمني بعد
�صحيحا �أم ال .فقال يل �إنها كذلك� .شاركتُه بقلقي من كونها ُت ِ
ً
�أن يكون قد ح َّدد بالفعل االجتاه الذي على قلب اهلل للخلوة ،وقلتُ له �إنَّ هذا يظهر رغبتها
يف التحكم فيه (مل تكن من القادة �أو من �أع�ضاء الكني�سة).
�سمحت لهذه املر�أة �أن تخدم يف اخللوة؟"
و�س�ألتُه" :ملاذا
َ
ف�أجابني" :يا جون ،قلتُ لها �إنها لي�س ب�إمكانها �أن ت�ستعمل تلك املمار�سات".
فقلتُ له" :ميكنك �أن متنعها من املمار�سات غري الكتابية ،لكن الروح الذي وراءها
ال يزال موجودًا .مل تختلف حالة قلبها .ب�صفتك القائد� ،أردتَ �أن حتافظ على ال�سالم،
�شخ�صا يحركه روح ترهيب م�سيطر يف مو�ضع خدم ٍة و�سلطان.
و�ضعت
وكانت النتيجة �أنك
َ
ً
روح الرتهيب ح ًّقا �شرع ًّيا ليحاربني ويحارب �أي �شخ�ص �آخر ال يتفق مع ما
لقد �أعطى هذا َ
تريده هذه املر�أة".
وحتى �أ�ساعده لريى ما حدث� ،شاركتُه بحادث ٍة ح�صلت يل .ذات ليل ٍة ،عندما كنتُ
راع ًيا لأحد اجتماعات اجلامعة واخلريجني ،كنا قد اختربنا فرت ًة قوي ًة من الت�سبيح
والعبادة .كانت الدموع تنهمر على وجوه الكثريين من ال�شباب ،وكان املكان ممتل ًئا من
ح�ضور اهلل و�سالمه .كنا قد ق�ضينا �أربعني دقيقة يف الت�سبيح والعبادة .يف هذه اللحظة ،كنا
ب�صوت منخف�ض.
كلنا �صامتني ،وال يوجد �إال �صوت �أولئك الذين يبكون
ٍ
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�شاب مل �أكن ر�أيتُه من قبل ووقف وتكلم بل�سان مل �أعرفه .وما �أن فعل
هب ٌّ
وفج�أة َّ
إح�سا�س غريب ومزعج .ثم قامت ال�شابة اجلال�سة بجواره ،والتي مل
ذلك ،حتى ملأ الغرفة �
ٌ
�أَ َرها قبلاً هي الأخرى ،وقالت ترجم ًة غريب ًة.
ولأين فوجئتُ مبا حدث؛ حيث �إين كنت �أ�ستمتع بح�ضور اهلل يف وقت العبادة والت�سبيح،
مل �أقل �أي �شيء.
عندما انتهت ،كان اجلو قد اختلف؛ اختفى حم�ضر اهلل نهائ ًّيا .اعتقدتُ �أنه قد فات
�أوان عمل �أي �شيء .لقد متت اخل�سارة بالفعل .فطلبتُ من اجلميع �أن يجل�سوا ،وقمتُ
بالتنبيهات الأ�سبوعية وقمنا بجمع التقدمات .ثم بد�أتُ �أعظ.
بينما كنتُ �أعظ ،قلتُ لنف�سي�" :أين احلياة؟ �إىل �أين �أنا ذاهب؟ ملاذا قلتُ ذلك؟"
مل تكن هناك �أي م�سحة يف العظة ،و�شعرتُ ك�أين �أ�صارع مع �شيءٍ ما .مل �أعلم ملاذا كانت
موهبة اهلل خامد ًة ،فطلبتُ من النا�س �أن ي�صلُّوا .فقال يل الرب�" :أريدك �أن تواجه هذا
الرجل وهذه املر�أة".
قلتُ يف نف�سي" :لقد مر على الأمر ع�شرون دقيقة .ال �أقدر �أن �أعمل ذلك" .فنحيتُ
كالم اهلل جان ًبا وقلتُ لنف�سي�" :س�أ�صلي وقتًا �أطول" .فظللنا ن�صلي ونواجه املقاومة
َ
الروحية.
مرت دقائق كثرية ،ومن فرط ي�أ�سي ،قلتُ " :يا رب ،ما الذي يحدث؟"
ف�سمعتُ مرة �أخرى �صوتًا يف روحي يقول�" :أريدك �أن تواجههما".
لقد مر وقت �أطول الآن على هذا الأمر .وقلتُ يف نف�سي" :حمال� .سيعتقد النا�س �أنني
رجل غريب"� .صلينا لع�شر دقائق �أُ َخر ،ومل يحدث تغيري .ف�صرفتُ النا�س و�أنا محُ َبط.
رجعتُ منزيل يف ذلك اليوم ويف قلبي ِث َقل عظيم .مل �أكن �أريد حتى �أن �أ�س�أل اهلل
عما حدث .فقط ذهبتُ لأنام .ا�ستيقظتُ يف ال�صباح التايل و�أنا �أ�شعر ب ِث َقل �أكرب يف روحي.
فقمتُ لأ�صلي.
"يا رب ،ما الذي حدث ليلة �أم�س؟"
ف�أجابني" :يا جون ،لقد �أخرب ُتك ب�أن تواجه ذلك الرجل وتلك املر�أة .عندما �أ�ضعك
يف مو�ضع قيادة يف خدم ٍة ما (�أو يف �أي �شيء) ،ف�إنك ت�صبح م�س� اًؤول عن احلفاظ على
الرتتيب وال�سلطان يف هذه اخلدمة .لن �أقوم �أنا بنف�سي بهذا الأمر ،لأين �أوكلتُه �إليك.
عندما و�ضعتُ �آدم يف اجلنة ،قلتُ له �أن يحفظها .عندما �أتى ال�شيطان ل ُيه ِلك ،رغم �أين
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كنتُ �أعرف العواقب الوخيمة التي لن تطال �آدم فقط بل كل اجلن�س الب�شري � ً
أي�ضا ،مل �أنزل
و�أخطف الثمرة من يده! �أنا ال �أ�سرتجع ما �أعطيه ،وقد �أعطيتُه هذه امل�س�ؤولية .كان لدى
الرجل واملر�أة اللذين قلتُ لك �أن تواجههما روح متمرد .عندما مل تواجههما�ُ ،سمِ ح لهذا
تخليت عن �سلطانك".
الروح �أن يت�سيد على اخلدمة .حني حدث هذاُ ،ر ِفع روحي لأنك
َ
تبتُ على الفور ،وقررتُ �أال �أ َدع �شي ًئا كهذا يحدث مر ًة �أخرى.
بعد �أن �سردتُ هذه الق�صة للراعي الأجنبي� ،أدرك ملاذا كان عليه �أن يواجه هذه
اخلادمة املتمردة .ملع وجهه حني دخل نور �إدراك اهلل يف قلبه .و�شجعتُه قائلاً " :ب�صفتك
ل�ست مدع ًّوا لإمدادهم بالطعام فقط ،بل باحلماية � ً
أي�ضا .احلماية
راع ًيا لهذا القطيع� ،أنت َ
�ستعني املواجهة".
موقف حني يطلب منك �أحدهم �شي ًئا ،و�أنت تعلم يف
ثم �س�ألتُه" :هل جتد نف�سك يف ٍ
قلبك �أنَّ عليك �أن جتيب بال ،لكن لتحافظ على ال�سالم تقول نعم؟"
يل مت�أملاً
ف�أجاب قائلاً " :نعم يا جون� ،أفعل ذلك" .ثم تفكر يف نف�سه لدقيق ٍة ونظر �إ َّ
وقال" :هذا رياء� ،ألي�س كذلك؟"
أ�صبت بهذا ال�ش�أن ،وهذا الرياء �أو التهاون ُيو َلد
ف�أجبتُه �إنه على حق .وقلتُ " :لقد � َ
من الرتهيب".
فتاب �إىل الرب بخ�صو�ص روح اخلوف الذي لديه وتركني على الفور ليقوم بت�صحيح
الأمور مع َمنْ كانوا يرهبونه .يف املرة التالية التي قابلتُه فيها ،كانت هناك ابت�سامة كبرية
على وجهه وقال يل وهو �سعيد�" :أنا حر!"
�أريدك �أن تدرك �أنَّ هذه املواجهات املقلقة هي �أمثلة على بع�ض املواقف غري
االعتيادية .لقد وعظتُ فعل ًّيا مئات املرات ومل تكن هناك �أي مقاومة ،بل حرية عظيمة.
احلرية هي الو�ضع العادي ،واملقاومة هي اال�ستثناء .لكني �شعرتُ ب�أنه من الالزم �أن �أقدم
َ
بع�ض الأمثلة بها الكثري من التفا�صيل من �أجل فائدتك.
رغم �أنَّ هذه الأمثلة تتعلق باخلدمة� ،إال �أنَّ املبد�أ ينطبق على كل نواحي احلياة.
الرتهيب روح ويجب التعامل معه على هذا الأ�سا�س� .إنْ حاولنا املحاربة يف حرب روحية
ب�أ�سلح ٍة ج�سدي ٍة ،ففي �أف�ضل حاالتنا� ،سنكون محُ َبطني ،ويف �أ�سو�أها ،جمروحني ومهزومني.
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َس َنا َح َس َب جْ
ُك فِي جْ
ال َ َس ِد ن ُ َحارِ ُب.
سل ُ
ال َ َس ِد ،ل ْ
"ألَن َّ َنا وَ ِإ ْن كُنَّا ن َ ْ
ت َج َس ِديَّةً ،بَلْ قَادِرَةٌ بِاللهَّ ِ عَ لَى
ِإذ ْ أ َ ْس ِل َح ُة ُم َحارَبَتِ َنا ل َْي َس ْ
هلل،
ونَ .هادِ ِمني َ ُظ ُنونًا وَكُلَّ عُ ل ٍْو يَرْت َ ِف ُع ِضدَّ َم ْع ِر َف ِة ا ِ
َهدْ ِم ُح ُ
ص ٍ
يح"
س َتأ ْ ِ
و َ ُم ْ
س ِري َن كُلَّ فِك ْ ٍر ِإلَى َطاعَ ِة المْ َ ِس ِ
( 2كورنثوس .)5 -3 :10

عدو الرتهيب يهجم على نفو�سنا ،وهو ال ُيهزَ م من خالل علم النف�س �أو التفكري
الإيجابي� .إنَّ �سالحنا �ضد الرتهيب هو �سيف الروح ،وثباتنا يف كلمة اهلل (�أف�س�س .)17 :6
كما �سرنى يف الف�صل القادم ،مواجهة الرتهيب �ستوقظ موهبة اهلل التي فيك.

اجلزء الثالث

اجلزء الثالث
كسر الترهيب

ماذا يصنع بي إنسا ٌن؟

الف�صل الثامن

ضرم الموهبة
أَ ِ

�إن هدف الرتهيب هو �أن يجعلنا نتخلى عن �سلطاننا ،وهكذا جنعل مواهبنا غري
ف َّعالة ،فيهبط بنا امل�ستوى حتى نعمل بقوتنا وقدراتنا املحدودة .وهذا عاد ًة ما يغري موقفنا
مريحا
من مهاجمني �إىل مدافعني .بعد ذلك ،حني ندرك �أننا �ضعفاء ،نرتد �أكرث �إىل ما نراه ً
و�آم ًنا.

أنهض الموهبة
ِ

� ًإذا� ،إنْ كان الرتهيب يخمد املوهبة فتنام ،ما الذي يوقظها؟ الإجابة :اجلر�أة .يجعل
ال�شخ�ص يرتاجع ،بينما جتعله اجلر�أة يقفز للأمام حتى يف وجه املقاومة .كيف
الرتهيب
ُ
َ
ل�شخ�ص واقع حتت �سلطان الرتهيب �أن يتحلى باجلر�أة؟
ٍ
وح الْفَ َ
وح الْقُ وَّ ِة
" ألَنَّ ا َ
ش ِل [الترهيب] ،بَلْ ر ُ َ
َم ي ُ ْعطِ َنا ر ُ َ
هلل ل ْ
ح"
وَالمْحََبَّ ِة وَال ُّن ْ
ص ِ
( 2تيموثاوس .)7 :1

ت�أتي اجلر�أة من ف�ضائل القوة ،واملحبة ،وال ُّن�صح (�سالمة الذهن) .لي�ست اجلر�أة
ف�ضيل ًة يف حد ذاتها .ت�أتي اجلر�أة احلقيقية من اهلل ووقودها هو ال�صفات التي بح�سب اهلل.
اجلر�أة التي وقودها هو �شخ�صية اهلل توقظ املواهب يف حياتنا.
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بع�ض النا�س ال يتحلون بالف�ضيلة التي وراء اجلر�أة� .إنهم يعرفون �أن يقولوا ال�صواب
ويت�صرفون بثق ٍة عندما تواجههم بع�ض املقاومة �أو ال مقاومة على الإطالق .لكن ثقتهم هذه
لي�ست يف الأعماق� .إنها �سطحية� .إنَّ الوجه الواثق هذا هو جمرد قناع للكربياء واجلهل.
جذورهم �ضحلة ،ويف نهاية الأمر ،عندما ت�أتي عا�صفة بالقوة املنا�سبة �ستف�ضحهم .عندما
يكون الطق�س جيدً ا ،ال ميكنك �أن تعرف ُعمق جذور ال�شجرة ،لكن �أمام رياح املقاومة �إما
�أن ُتقت َلع �أو تثبت قوتها.

َم ْن األقوى؟

قال داودَ " :ال َّر ُّب ُنورِي َو َخ َال ِ�صي ممِ َّ نْ �أَ َخ ُ
اف؟ ال َّر ُّب ِح ْ�صنُ َح َيا ِتي ممِ َّ نْ �أَ ْر َت ِع ُب؟"
الرب هو م�صدر القوة والقدرة ،ولكونه يعلم �أنه ال يوجد َمنْ
(مزمور � .)1 :27أعلن داو ُد �أنَّ َّ
هو �أعظم من اهلل ،متكن �أن يعلن بال رياء�" :أنا ال �أخاف �أحدً ا!"
يكتف فقط ب�إعالن ثقته بجر�أة ،بل عا�شها � ً
أي�ضا .كان داود يعرف قوة اهلل لأنه
مل ِ
كان يعرف اهلل .تلك اجلر�أة هي التي جعلت داود يقدر �أن يحقق م�صريه و�أن يحكم بالرب.
فلننظر على �سنوات �شبابه.
كان داود هو االبن الثامن ل َي َّ�سى البيتلحمي .كان �إخوته الثالثة الكبار يخدمون يف
اجلي�ش حتت حكم امللك �شاول .اجتمع الفل�سطينيون بجيو�شهم �ضد �إ�سرائيل .كان بطلهم،
جليات ،يتحدى اجلنود الإ�سرائيليني يوم ًّيا قائلاً " :اخْ تَا ُروا لأَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َر ُج ًال َو ْل َي ْن ِز ْل �إِليَ َّ َ .ف�إِنْ
َق ِد َر �أَنْ ُي َحا ِر َب ِني َو َي ْق ُت َل ِني َن ِ�ص ُري َل ُك ْم َع ِبيدً اَ .و ِ�إنْ َق ِد ْرتُ َ�أ َنا َع َل ْي ِه َو َق َت ْل ُت ُه ت َِ�ص ُريونَ �أَ ْنت ُْم َل َنا
َع ِبيدً ا َوتَخْ ِد ُمو َن َنا" (� 1صموئيل .)9 -8 :17
يف الظروف العادية ،كان من املمكن �أن يتدار�س الإ�سرائيليون هذا االختيا َر يف
احلرب ،لكن جليات مل يكن جند ًّيا عاد ًّيا .بح�سب بع�ض الروايات ،كان طول جليات ي�ساوي
ع�شرة �أقدام ون�صف .وحتى نفهم الأمر ،انظر ل�شبكة كرة ال�سلة .كانت ر�أ�سه �ستعلو فوق
�إطار ال�سلة ببع�ض البو�صات .ومل يكن �ضخ ًما فقط ،بل كان � ً
أي�ضا خب ًريا يف القتال .كانت
ر�أ�س حربته فقط تزن خم�سة ع�شر رطلاً  ،كانت خوذته من الربونز ،وكان مك�س ًّيا بدرع يزن
 125رطلاً  .كان وزن درعه مع رحمه مع تر�سه جمتم ًعا ُي َق َّدر بـ  200رطل ،وهذا على الأرجح
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�أثقل من وزن داود نف�سه يف هذا الوقت .ال نحتاج �أن نقول �إنَّ جليات كان ُمره ًبا .يقول
َاعوا َو َخا ُفوا
الكتاب املقد�سَ " :ولمَ َّا َ�سمِ َع َ�شا ُو ُل َو َجمِ ي ُع �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َك َال َم ا ْل ِف ِل ْ�س ِطي ِن ِّي هَ َذا ا ْرت ُ
ِجدًّا" (� 1صموئيل .)11 :17
�أما داود ،الذي كان يرعى الغنم� ،أر�سله �أبوه ليقدم امل�ؤن لإخوته الثالثة الكبار ويتفقد
�أحوالهم .بعد �أن �أعطى الطعام للم�س�ؤول عن امل�ؤن ،جرى ليقابل �إخوته .و�سري ًعا ما ظهر
البطل جليات ليعذب الإ�سرائيليني لليوم الأربعني.
انده�ش داود مما ر�آه– ولي�س من حجم جليات ،لكن من رد فعل �إخوته وبني وطنه.
" َو َجمِ ي ُع ر َِج ِال �إِ ْ�س َرا ِئ َيل لمَ َّا َر�أُوا ال َّر ُج َل هَ َر ُبوا ِم ْن ُه َو َخا ُفوا ِجدًّا" (� 1صموئيل  .)24 :17البد
�أنَّ داود َف َّكر يف نف�سه وقال" :هل ن�سوا َمنْ الذي يف �صفهم؟ �إنه ال يتحدانا نحن� .إنه يتحدى
اهلل!"
"منْ هُ َو هَ َذا ا ْل ِف ِل ْ�س ِطي ِن ُّي الأَ ْغ َل ُف َحتَّى ُيعَيرِّ َ ُ�ص ُف َ
وف اللهَّ ِ
لذلك قال داود بجر�أةَ :
الحْ َ ِّي؟" (� 1صموئيل  .)26 :17كان اجلو مثقلاً باملواجهة� .شعر �إخوته الكبار بالعري؛ حيث
�إنَّ داود ك�شف عن خوفهم .مل يريدوا �أن ي�سمعوا �أخاهم الأ�صغر وهو يقول هذا الكالم .فقد
ف�ضح هذا �ضع َفهم ،الذي مل يكن عليهم مواجهته حتى ذلك الوقت .لقد �صمتوا بح�سب
اتفاق متبا َدل م� َّؤ�س�س على التهاون.
فانتقدوا داود ،وهم عارفون �أنهم �إنْ ق َّللوا من �ش�أنه� ،سيغطون على خزيهم .الأخ
الأكرب ،الذي تعر�ض للرتهيب من جليات ،يحاول �أن يرهب الأخ الأ�صغر.
ض ُب
ي غَ َ
ال ،ف َ
"وَ َس ِم َع أ َ ُخو ُه األَك ْ َبر ُ أَلِ ُ
يآب كَال ََم ُه َم َع الر ِّ َج ِ
َح ِم َ
ْك
ت تِل َ
يآب عَ لَى دَاوُدَ وَقَالَ « :لمِ َاذَا نَزَل َْت ،وَعَ لَى َمنْ تَرَك ْ َ
أَلِ َ
ك،
اء َ
الْ ُغ َن ْي َما ِ
ك و َ َشر َّ قَل ِْب َ
ت الْقَ ِلي َل َة فِي الْ َبرِّي َّ ِة؟ أَنَا عَ ِل ْم ُ
ت ِكبْ ِري َ َ
ك ِإ مَّنَا نَزَل َْت لِ َترَى الحْ َر ْ َب»"
ألَن َّ َ
( 1صموئيل .)28 :17

حتلى �أَ ِلي�آب الآن باجلر�أة؛ اجلر�أة مع الغ�ضب .لقد هاجم �شخ�ص داود ،ال امل�شكلة
�شخ�ص ما للرتهيب ،يبحث عن خمرج ،ع َّما
التي تواجه �شعب �إ�سرائيل .عندما يتعر�ض
ٌ
يزيل ال�ضغط من عليه� .إنْ كان �ضعي ًفا� ،سيختلق الأعذار ،و�إنْ كان قو ًّيا� ،سيقوم على الأرجح
مبهاجمة َمنْ واجهوه ب�أن ي�ضع ً
بع�ضا من اللوم عليهم هم �أنف�سهم.
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الحظ �أنَّ �أَ ِلي�آب اتهم داود بالكربياء وال�شر .وحيث �إنَّ �أَ ِلي�آب مل يكن يفكر �إال يف نف�سه،
ِ
افرت�ض �أنَّ داود مثله � ً
أي�ضا ،لكن داود مل يكن كذلك .كان داود رجلاً بح�سب قلب اهلل .مل
يكن متك ًربا بل متوا�ض ًعا �أمام اهلل.
َمنْ يتحلون ب�شخ�صي ٍة قوي ٍة �سي�ستخدمون الرتهيب جلعل الكذب يبدو وك�أنه احلقيقة.
عليك �أن تبقى يف الروح لتتغلب على قوة هذه الهجمات.
رمبا كان �أَ ِلي�آب غيو ًرا .لقد م�سح �صموئي ُل داو َد مل ًكا ،رغم �أنَّ �أَ ِلي�آب كان هو البكر.
يبدو �أنه كان يتحلى ب�صفات القائد واملحارب العظيم .حتى �صموئيل نف�سه ،عندما ر�أى
در�سا:
�أَ ِلي�آب قال�" :إِنَّ َ�أ َم َام ال َّر ِّب َم ِ�س َ
يحهُ" .لكن الرب ا�ستخدم هذا املوقف ليع ِّلم �صموئيل ً
ال ْن َ�سانُ  .لأَنَّ ْ ِإ
" َال َت ْن ُظ ْر ِ�إلىَ َم ْن َظ ِر ِه َو ُط ِول َق َام ِت ِه لأَنيِّ َق ْد َر َف ْ�ض ُتهُ .لأَ َّن ُه َل ْي َ�س َك َما َي ْن ُظ ُر ْ ِإ
ال ْن َ�سانَ
َي ْن ُظ ُر ِ�إلىَ ا ْل َع ْي َنينْ ِ َ ،و�أَ َّما ال َّر ُّب َف ِ�إ َّن ُه َي ْن ُظ ُر ِ�إلىَ ا ْل َق ْل ِب" (� 1صموئيل .)7 :16
� ًإذاَ ،منْ هو �صاحب القلب املتكرب؟ لقد �أعلن الرب ل�صموئيل �أنه لن يختار �أَ ِلي�آب على
�أ�سا�س قامته �أو مظهره ،وال �سريف�ضه على �أ�سا�س هذه العوامل � ً
أي�ضا� .إنَّ اهلل يحكم على
القلب .عندما يجد اهلل الكربياء يف قلب �أحدهم ،يقاوم هذا ال�شخ�ص (يعقوب  .)6 :4لقد
رف�ض ُ
اهلل �أَ ِلي� َآب لأنه كان متكرب القلبً � .إذا ،فقد كان لدى �أَ ِلي�آب نف�س الأمر الذي اتهم به
داود؛ الكربياء!
يف املعتاد� ،سيتهمك �صاحب الرتهيب بنف�س ال�ضعف الذي يحاول �إخفاءهَ .منْ
يتظاهرون بالنقاوة لكن قلوبهم غري طاهرة �سيقومون دائ ًما مبهاجمة َمنْ لديهم قلوب
تن�س �أنَّ تيموثاو�س �صاحب القلب النقي تعر�ض للرتهيب� .أنا على يقني �أنه كان
طاهرة .ال َ
َ
هناك يف كني�سة �أف�س�س رجال ون�ساء لهم قلوب فا�سدة كقلب �أ ِلي�آب.
كان ي�سوع يواجه الرتهيب ب�صور ٍة م�ستمر ٍة؛ كان الفري�سيون والنامو�سيون غري الأنقياء
يحاولون دائ ًما تلويث �سمعته �أو �إم�ساك كلماته عليه .لو متكنوا من ترهيبه� ،سيتحكموا فيه.
فقالوا �إنه خائن� ،أَ ُكول�ِ ،ش ِّريب خمر ،وبه �شيطان .وعندما رف�ض ي�سوع �أن �سيتحكمون به،
ف�ضح قلوبهم.
ملاذا ي�سعى غري الأنقياء لرتهيب الأنقياء؟ حتى يزيحوا من على كاهلهم التبكيت
وحتى يبقوا م�سيطرين .ف�إنْ جنحوا يف ذلك ،ال ي�ضطرون �أن يفح�صوا قلوبهم ويتوبوا .كان
�أَ ِلي�آب يعرف �أنَّ هجمته على داود بتقليل ال�ش�أن والرتهيب �ستجعل �أخاه يخ�ضع له فيزيح
ال�ضغط الذي عليه وي�ضعه على �أخيه.
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انقلبت املوائد؛ كان داود هو ال�شخ�ص الذي تعر�ض للمواجهة .كان حتت الهجوم،
تن�س �أنَّ الإخوة الكبار ميكنهم �أن يجعلوا احلياة �صعب ًة
وكان �أخوه الكبري �أكرب منه بكثري .ال َ
َ
على �إخوتهم ال�صغار� .إنْ مل يفعل داود ما �أراده �أ ِلي�آب� ،سيالقي املتاعب يف البيت الح ًقا.
رمبا �سيدفع الثمن كب ًريا جزاء مت�سكه باحلق .هل �سي�ستحق الأمر؟
مل يكن هذا هو ال�ضغط الوحيد الذي عليه؛ فقد كان كل النا�س هناك ي�ؤيدون �أَ ِلي�آب؛
فهم � ً
أي�ضا مل يريدوا �أن ي�أتي �شاب �أ�شقر ليك�شف خماوفهم! كان الأمر �سيكون �أ�سهل لو قام
داود بالرتاجع ومل ي�س َع وراء الأمر بعد ذلك .هذا هو بال�ضبط ما كان يريده �أَ ِلي�آب ،من قام
بالرتهيب ،وكل الآخرين.
َ
"م َاذا َعمِ ْلتُ
اختار داود �أن ينحاز �إىل اهلل ،ويك�سر الرتهيب املُ َو َّجه �ضده .قال لأ ِلي�آبَ :
الآنَ ؟ �أَ َما هُ َو َك َال ٌم؟" (� 1صموئيل  .)29 :17كان يف الواقع يقول له�" :أمل يكن ما قلتُه
�صحيحا؟ �أين �شجاعتك؟ �أنا ل�ستُ خائ ًفا .من الوا�ضح �أنه ب�سبب خوفكم جمي ًعا يف الأربعني
ً
�شخ�صا ال يقبل الرتهيب ويقاتل هذا الفل�سطيني الأغلف!
ً
يوما املا�ضية كان على اهلل �أن يجد ً
هناك هدف من جميئي �إىل هنا".
ثم �أح�ضروه للملك� .شا ُول ،الذي كان هو � ً
أي�ضا خائ ًفا من جليات ،جادل داود قائلاً :
" َال ت َْ�ست َِطي ُع �أَنْ ت َْذهَ َب ِ�إلىَ هَ َذا ا ْل ِف ِل ْ�س ِطي ِن ِّي ِلت َُحا ِر َب ُه لأَ َّن َك ُغ َال ٌم َوهُ َو َر ُج ُل َح ْر ٍب ُم ْن ُذ ِ�ص َبا ُه"
(� 1صموئيل  .)33 :17رغم �أنَّ هذا الكالم مل يكن �شائ ًكا ككالم �أخيه الأكرب� ،إال �أنه كان
كالما به احتقار لل�شاب ال�صغري �آت ًيا من ملك خائف .رد داود على امللك ردًّا يختلف عن
ً
الرد الذي قاله لإخوته الكبار .قال له:
اء أ َ َسدٌ َم َع دُ ٍّب وَأ َ َخذ َ َشاةً ِم َن
"«كَا َن عَ بْ ُد َ
ك يَرْعَ ى ألَبِيهِ غَ َن ًما ،ف َ
َج َ
يع .ف َ
َخر َ ْج ُ
ت وَر َ َاء ُه وَق َ َتلْ ُت ُه وَأَنْقَ ذْت ُ َها ِمنْ ف َِمهِ .وَلمَ اَّ ق َ َ
ام عَ لَي َّ
الْقَ طِ ِ
ك األ َ َس َد وَال ُّد َّب
ضرَب ْ ُت ُه فَقَ َتلْ ُت ُه .ق َ َتلَ عَ بْ ُد َ
أ َ ْم َسك ْ ُت ُه ِمنْ ذَق ْ ِنهِ وَ َ
ي األَغْل َُف يَكُو ُن كَ َوا ِح ٍد ِمنْ ُه َما ألَن َّ ُه
َج ِم ً
يعا .وَ َهذ َا الْ ِف ِل ْ
سطِي ِن ُّ
للهَّ
صفُ َ
قَدْ عَ يَّر َ ُ
وف ا ِ الحْ َيِّ» .وَقَالَ دَاوُدُ« :الر َّ ُّب ال َّ ِذي أَنْقَ ذَنِي ِمنْ
سطِي ِنيِّ»"
ي َ ِد األ َ َس ِد وَ ِمنْ ي َ ِد ال ُّد ِّب ُه َو يُنْ ِقذُنِي ِمنْ ي َ ِد َهذ َا الْ ِف ِل ْ
( 1صموئيل .)37 -34 :17
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كان داود جري ًئا وواجه �إخوته واجلنود ،لكنه عندما كان يخاطب امللك ،كان يعرف
ل�شخ�ص له عليه �سلطان .لقد خاطب امللك كما يخاطب االبن �أباه .حكى له
كالمه
ٍ
�أنه يوجه َ
اختباره وا�ست�شهد بالرب ً
منقذا له ،وكان ي�ؤمن �أنَّ امللك �سريى الأمر بو�ضوح.
حا�سب عليه� .إنْ خ�سروا
كانت م�س�ؤولية هذا القرار على عاتق امللك وهو َمنْ �س ُي َ
املعركة� ،سيدخل �شعب ب�أ�سره يف عبودية .كان داود يعرف �أنه �إنْ كان من املفرو�ض �أن
يحارب �سيحول ُ
قلب امللك .من املهم �أن نت�صرف بهذا الأ�سلوب مع َمنْ لهم �سلطة
اهلل َ
علينا .بعدما حتدث داود ،وافق �شاول �أن يدعه يقاتل .وقال لهْ :
"اذهَ ْب َو ْل َي ُك ِن ال َّر ُّب َم َع َك".
رف�ض داود احلماية التي يقدمها �سالح �شاول .كان داود ي�ضع نف�سه حتت حماية
مقالعا يف اليد الأخرى وذهب جلدول نهر
الرب؛ درعه وتر�سه ،ف�أخذ ع�صاه بيد و�أخذ
ً
�صغري ليلتقط خم�سة حجارة ُمل�س .عندما اقرتب �إليه الفل�سطيني ،واجه داود �أكرب حتدٍّ يف
مواجهة الرتهيب .يف هذه املرة �إنْ خاف فلن يتوقف الأمر عند خمود موهبة اهلل التي فيه،
لكنه �سيفقد حياته � ً
أي�ضا ويت�سبب يف عبودية كل ال�شعب.
حقَ ر َ ُه ألَن َّ ُه كَا َن غُال ًَما وَأ َ ْشقَ ر َ َج ِميلَ المَْنْ َظ ِر.
"وَلمَ اَّ رَأَى دَاوُدَ ْ
اس َت ْ
ي» .وَل ََع َن
فَقَ الَ لِ َداوُدَ« :أَل ََعلِّي أَنَا كَل ٌْب َحتَّى تَأْتِي ِإلَيَّ ب ِ ِع ِ
ص ٍّ
ك
ي لحَ ْ َم َ
ي لِ َداوُدَ« :ت َ َعالَ ِإلَي َّ َفأ ُ ْع ِ
س ِ
دَاوُدَ بِآلِ َهتِهِ .وَقَالَ الْ ِف ِل ْ
ط َ
طي ِن ُّ
وش الْ َبرِّي َّ ِة»"
لِ ُط ُيورِ َّ
الس َما ِء وَو ُ ُح ِ
( 1صموئيل .)44 -42 :17

رهب داو َد لي�س بحجمه فقط ،بل بكلماته � ً
أي�ضا؛ فبعد �أن لعن داو َد،
حاول جليات �أن ُي ِ
وا�ضحا ،فداود مل ي�شك
ر�سم هذا اجلبا ُر �صور ًة حي ًة ملا كان ينوي �أن يفعله به .كان التفوق
ً
يف م�صدر قوته �أو �سالحه:
ح وَب ِ ُتر ْ ٍس .وَأَنَا آتِي
ت تَأْتِي ِإلَيَّ ب ِ َس ْي ٍ
"فَقَ الَ دَاوُدُ« :أَن ْ َ
ف وَبِر ُ ْم ٍ
اس ِم ر َ ِّب جْ
مَ .هذ َا
ِإل َْي َ
ك بِ ْ
صفُ ِ
ال ُ ُنودِ ِإ َل ِه ُ
وف ِإ ْسرَائِيلَ ال َّ ِذي َن عَ يَّرْت َ ُه ْ
ك .وَأ ُ ْعطِي
ُك وَأَق ْ َط ُع رَأ ْ َس َ
ك الر َّ ُّب فِي ي َ ِدي َفأَق ْ ُتل َ
ح ِب ُس َ
ال َْيوْ َم ي َ ْ
ت
الس َما ِء و َ َح َي َوانَا ِ
ُجث َ
س ِ
َث َج ْي ِش الْ ِف ِل ْ
طي ِن ِّيني َ َهذ َا ال َْيوْ َم لِ ُط ُيورِ َّ
َم َه ِذ ِه
َم كُلُّ األَر ْ ِض أَن َّ ُه ي ُ َ
وج ُد ِإ َل ٌه إلِ ْسرَائِيلَ  .وَت َ ْعل ُ
األَر ْ ِضَ ،ف َت ْعل ُ
جْ
ِّص الر َّ ُّب ،ألَنَّ الحْ َر ْ َب
س ب ِ َس ْي ٍ
ال َ َماعَ ُة كُل َُّها أَن َّ ُه ل َْي َ
ح ي ُ َخل ُ
ف وَال َ بِر ُ ْم ٍ
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ُم لِ َي ِدنَا»"
لِلر َّ ِّب وَ ُه َو يَدْف َُعك ْ

( 1صموئيل .)47 -45 :17

�أعلن داو ُد بجر�أ ٍة عن �أمانة اهلل .مل َي َر ُ
رجال �إ�سرائيل �سوى ِع َظم حجم اجلبار ،لكن
داود كان يرى ِع َظم حجم اهلل! وتفرج ُ
رجال �إ�سرائيل على داود وهو يجري للقاء عدو اهلل–
مل يكن واث ًقا بالأقوال فقط بل بالأعمال � ً
أي�ضا.
ضر َ َب
كن ْ ِ
"و َ َمد َّ دَاوُدُ ي َ َد ُه ِإلَى الْ ِ
ف وَأ َ َخذ َ ِمنْ ُه َح َجرًا وَر َ َما ُه بِالمِْقْ ال َِع ،وَ َ
طي ِنيَّ فِي ِجبْ َهتِ ِه ،فَارْتَز َّ الحْ َ َجر ُ فِي ِجبْ َهتِ ِه وَ َسقَ َط عَ لَى
س ِ
الْ ِف ِل ْ
وَ ْج ِههِ ِإلَى األَر ْ ِض"
( 1صموئيل .)49 :17

كانت جر�أة داود ُم ْعدي ًة ،وا�سرتجع الإ�سرائيليون الأمل .كان اهلل يف �صفهم ،بينما مل
يكن لدى الفل�سطينيني �سوى بطل ميت .هجم الإ�سرائيليون على الفل�سطينيني وهزموهم.
واجه داود الرتهيب ثالث مرات يف هذا احلدث؛ � اًأول ،حاول �إخوته واجلنود بذل
ب�صفات �سلبي ٍة و ُيح ِبطوه .لو كان خ�ضع لرتهيبهم،
�أق�صى طاقتهم ليقللوا من �ش�أنه وينعتوه
ٍ
لرتاجع عن ال�سعي وراء ما و�ضعه اهلل يف قلبه .كان من املمكن �أن يرجع �إىل بيته ،وتخمد
متاما :مل يكن داود �سيقتل اجلبار ،وكان
فيه موهبة اهلل .كانت النتائج �ست�صبح خمتلف ًة ً
�شخ�صا �آخر ليقوم بعمله.
اجلبار �سي�ستمر يف قهره لل�شعب ،وكان اهلل �سي�ضطر �أن يجد
ً
ثان ًيا ،واجه كلمات تثبيط الهمم والتحقري من امللك .لو كان داود تراجع ،كانت �ستبقى
موهبة اهلل خامد ًة فيه ،لكنه رف�ض الرتهيب حتى من امللك .حافظ على احرتامه لقائد
�شعبه لكنه متكن �أن ُيق ِنع امللك �أن ي�سمح له بالقتال.
ثال ًثا ،واجه ترهي ًبا من اجلبار الفل�سطيني .مل يقت�صر الأمر فقط على حجمه الذي
�صادما للعيون ،لكنه كان واث ًقا من نف�سه � ً
أي�ضا .حاول �أن يجعل داود ي�شعر وك�أنه بال
كان
ً
قيمة �أو �أ�ضعف من حيوان �صغري .لو كان داود خ�ضع لرتهيبه ،كانت موهبة اهلل فيه �ستبقى
خامدة ،وكان هذا �سيكلفه حياته.
كان داود واث ًقا يف قوة اهلل حتى �أنه خاطر بحياته .هذه اجلر�أة هي التي �أيقظت
يوما.
موهبة اهلل التي فيه ،فهزم اجلبار الذي كان ُي ِ
رهب ويقهر اجلي�ش كله لأربعني ً
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قوة العهد الجديد

يف ر�سالة بول�س �إىل كني�سة كورنثو�س ،قا َرن بني جمد خدمة املوت (العهد القدمي)
وجمد خدمة الروح (العهد اجلديد 2 ،كورنثو�س  .)8 -7 :3كانت حجته هي �أنه �إنْ كانت
قوة القدمي جميدة حتى �أنَّ �أبناء �إ�سرائيل مل يقدروا �أن ينظروا يف وجه مو�سى مبا�شر ًة،
فكم بالأحرى تكون خدمة العهد اجلديد ُمعطي احلياة �أكرث قوة!
للِهَّ
و�صف بول�س "اجلديد" �أنه "هَ َذا ا ْل َك ْن ُز فيِ �أَ َو ٍان َخزَ ِف َّي ٍةِ ،ل َي ُكونَ َف ْ�ض ُل ا ْل ُق َّو ِة ِ َال ِم َّنا"
( 2كورنثو�س  .)7 :4ها هو رجل �آخر كان يعرف �إلهه ويدرك قوة �أو قدرة لي�ست من ذاته.
�أكمل بول�س قائلاً :
ج ٍد ،ف َِباألَوْلَى كَثِيرا ً يَكُو ُن الدَّائِ ُم فِي
"ألَن َّ ُه ِإ ْن كَا َن الزَّائِلُ فِي َم ْ
اهرَةً كَثِيرَةً"
َم ْ
س َت ْع ِملُ ُم َج َ
اء ِمث ْلُ َهذ َا ن َ ْ
ج ٍد .فَإِذ ْ َل َنا ر َ َج ٌ
( 2كورنثوس .)12 -11 :3

هذه القوة تلد جر�أ ًة� .ستجد جر�أ ًة عظيم ًة يف م�ؤمنني ال ي�ضعون ثقتهم يف قوتهم
�شخ�ص� ،أو من ال�شيطان؛ لأن اهلل ال
لرتهيب من ظروف� ،أو من
الذاتية� .إنهم ال يخ�ضعون
ٍ
ٍ
رهبه �أحدٌ .هذا هو الوعد الذي لنا يف (عربانيني :)6 -5 :13
ُي ِ
ك» َحتَّى ِإن َّ َنا نَقُ ولُ
ُك وَال َ أَتْرُكُ َ
"ألَن َّ ُه [الرب] قَالَ « :ال َ أ ُ ْه ِمل َ
وَاث ِ ِقني َ« :الر َّ ُّب ُم ِعني ٌ لِي َفال َ أ َ َخ ُ
ص َن ُع بِي ِإن ْ َسا ٌن؟»"
افَ .ماذَا ي َ ْ

"م َاذا َي ْ�ص َن ُع ِبي ِ�إ ْن َ�سانٌ؟"
علينا �أن نعلن بجر�أةَ :
نف�س هذه اجلر�أة متاحة لكل م�ؤمن .ملاذا ُندعى م�ؤمنني �إنْ كنا ال ن�ؤمن؟ ن�ؤمن مباذا؟
رهب م�ؤم ًنا حقيق ًّيا .ملاذا؟ ب�سبب ي�سوع .ال
ن�ؤمن باهلل! لي�س ل�شخ�ص �أو �شيطان احلق �أن ُي ِ
ُ
َ
يوجد ا�س ٌم �أعلى من ا�سمه� ،أو قو ٌة �أكرب من قوته .بح�سب كلماته هو نف�سه" :هَ ا �أ َنا �أ ْع ِطي ُك ْم
ات َوا ْل َع َقار َِب َو ُك َّل ُق َّو ِة ا ْل َع ُّد ِو َو َال َي ُ�ض ُّر ُك ْم َ�ش ْي ٌء" (لوقا .)19 :10
ُو�سوا الحْ َ َّي ِ
ُ�س ْل َطان ًا ِل َتد ُ
هل يوجد ما هو �أو�ضح من ذلك؟ لقد �أعطى �شع َبه �سلطا ًنا على كل قوة العدو .الرتهيب
عد ٌّو� .إنه يكذب عليك ويقول�" :إنَّ يل قدرة �أو �سلطا ًنا �أكرب مما لديك .من الأف�ضل لك �أن
ترتاجع وتفعل ما �أريده! �إنْ مل تفعل ذلك فهناك عواقب لذلك".
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�إن ا�ستمعنا لأكاذيب الرتهيب تلك� ،ستخمد موهبة اهلل فينا ،و�سنحيا يف حالة القهر،
لكن حني نعلم �أنَّ ال�شخ�ص الذي وعد �أمنيٌ ،ميكننا �أن نرتكز على القوة التي هي فوق كل
قوة ،ونقوم ،مع داود ،مبواجهة جبار الرتهيب بجر�أة عظيمة.

هل إيمانك ُم َّ
عقد بالكفاية
حتى ال تقدر أن تؤمن؟

لي�ست هذه احلقائق �صعبة على الفهم .يف الواقع� ،إنها حقائق ب�سيطة .الإجنيل
احلقيقي لي�س ُمع َّقدً ا .ال يفهمه النا�س ب�سبب عدم الإميان.
ا�س�أل نف�سك �س� اًؤال وكن �أمي ًنا يف الإجابة" :هل ترتكز ثقتك على ما قاله اهلل �أَ ْم على
كنت تقي�س كل �شيء بح�سب ما حدث لك يف املا�ضي ،فلن تتخطاه.
ما تراه وتعرفه؟" �إنْ َ
هل ت�ؤ�س�س �إميا َنك على ما تراه يحدث للآخرين؟ هل تقي�س م�ستوى �إميانك مب�ستوى
�أمانة الآخرين؟
قمت بتعقيد
أجبت عن هذه الأ�سئلة بنعم ،فعليك البحث يف �أعماق �أكرب .هل َ
�إنْ � َ
الأمور مبحاولتك تف�سري خربات الف�شل ال�سابقة� ،سواء لك �أو لآخرين؟ الإميان املُ َع َّقد ال
يقتل اجلبابرة .بل يحب�سنا يف �سجن �أر�ض "التعجب" حيث نحاول �أن نفهم ما ال ميكننا
تغيريه ونرتدد يف القيام ب�أي خطو ٍة.
ملاذا ال ميكننا نحن امل�ؤمنني �أن ن�صدق؟ ملاذا ن�سمح لإح�سا�سنا بعدم الأمان �أن ُي َع ِّقد
الإجنيل؟
�أريد �أن �أ�شاركك ب�شيءٍ لن �أن�ساه �أبدً ا .كان هذا عام  ،1980كنتُ وقتها طال ًبا �أعي�ش
عميق على �صوتي �أنا
نوم ٍ
يف والية نورث كارولينا .ا�ستيقظتُ يف ال�ساعة الرابعة ً
�صباحا من ٍ
�شخ�ص ي�ؤمن!"
�شخ�ص ًّيا �أ�صرخ قائلاً �" :أنا فقط �أبحثُ عن
ٍ
كنتُ يف ذهول .كان ال�سرير غار ًقا يف العرق .عرفتُ �أنَّ اهلل قد تكلم يل بطريق ٍة غري
عادي ٍة وخارق ٍة للطبيعة.
يف هذا الوقت ،تفكرتُ يف نف�سي قائلاً " :هذا �أمر وا�ضح .ملاذا مل يتكلم اهلل يل ب�شيءٍ
�أعمق؟ بالطبع انا �أعرف �أنه يريد من النا�س �أن ي�ؤمنوا"
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يف �صباح اليوم التايل ،ظلت هذه الكلمات ترتدد يف داخلي .و�سمعتُ هذا الهم�س
�شخ�ص ي�ؤمن" .عندما
�شخ�ص ي�ؤمن؛ �أنا فقط �أبحثُ عن
مك َّر ًرا"�" :أنا فقط �أبحثُ عن
ٍ
ٍ
�سمعتُه مرة �أخرى� ،أدركتُ �أنَّ الرب مل يعلن يل �شي ًئا تاف ًها ،لكنه �أم ٌر يف غاية الأهمية يف
امل�سري مع اهلل!
ت�أملتُ طويلاً يف درا�سة الأناجيل ،فوجدتُ �أنَّ ي�سوع كان يحزن ويكتئب من عدم �إميان
النا�س .عندما مل يقدر تالميذه �أن يطردوا ال�شيطان من على �شاب ،انتهرهم ي�سوع ب�شدة.
"�أَ ُّي َها الجْ ِ ُيل َغيرْ ُ المْ ُ�ؤ ِْم ِن المْ ُ ْل َت ِوي �إِلىَ َمتَى �أَ ُكونُ َم َع ُك ْم؟ �إِلىَ َمتَى �أَ ْح َتمِ ُل ُك ْم؟ َقدِّ ُمو ُه
�إِليَ َّ هَ ُه َنا!" (متَّى .)17 :17
�شخ�ص لتالميذه! مل يكن ي�سوع قائدً ا متهاو ًنا كقاد ٍة كثريين
كالم يقوله
ٌ
يا له من ٍ
اليوم! لقد �أو�ضح لهم �أنَّ موهبة اهلل �ستبقى خامد ًة فيهم �إنْ مل ي�ؤمنوا .كان يريدهم �أن
يعلموا �أنه حزن ب�سببهم.
والحظتُ � ً
فرح ي�سوعَ :من �آمنوا بدون �شك! لقد ح�صل جندي
أي�ضا ما الذي كان ُي ِ
روماين �أممي على اهتمام ب�سبب �إميانه �أكرث من �أي �شخ�ص �آخر يف �إ�سرائيل .قال هذا
الروماين لي�سوع �إنه ال يحتاج حتى �أن ي�أتي �إىل بيته ،و�إنه �إنْ اكتفى بكلمة واحدة �س ُي�ش َفى
خادمهَ " .ف َل َّما َ�سمِ َع َي ُ�سو ُع َت َع َّج َب َو َق َال ِل َّل ِذينَ َي ْت َب ُعونَ َ « :الحْ َ قَّ �أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم لمَ ْ �أَ ِج ْد َو َال فيِ ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل
�إِ َميا ًنا بمِ ِ ق َْدا ِر هَ َذا»" (متى .)10 :8
نحن نريد �أن ي�أتي ي�سوع لبيتنا ،لكننا �سن�شك فيه حني ي�أتي .لقد جعلنا الإميان �شي ًئا
�صع ًبا للغايةً � .إذا ،ما هو الإميان؟ �أن ن�ؤمن �أنَّ اهلل �سيفعل ما قال �إنه �سيفعله.
قال ي�سوع �إنه �أعطانا قو ًة و�سلطا ًنا فوق كل قوى العدو .كل ما علينا فعله هو �أن ن�صدقه
ثم �أن ن�سري يف هذه القوة وهذا ال�سلطان .لي�س من املفرت�ض �أن ُن َع ِّقد م�سريتنا باخلوف� ،أو
ال�شك� ،أو ما يجعلنا نتذكر تق�صرينا وف�شلنا يف املا�ضي� .إنْ فعلنا ذلك� ،ستُ�س َلب منا جر�أتنا
ونفقد القدرة على التحرك بقدرات اهلل� .ستبقى موهبة اهلل التي فينا خامد ًة!
قبل �أن نخطو بثق ٍة خارجني من املركب يف �أمواج احلياة العا�صفة ،علينا �أن نعرف
دوافع قلوبنا ،لئال نغرق! �س ُيظهِ ر لك الف�ص ُل التايل َ
الفرق بني دافع ي�ساعدك على النهو�ض
و�آخر �سيجعلك تغرق.
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من السهل أن نكون واثقني باهلل
طاملا يفعل ما نتوقعه منه.

الف�صل التا�سـع

جذور الترهيب

لي�س للحرية من الرتهيب عالقة بكونك انب�ساطي ال�شخ�صية .هناك بع�ض من �أكرث
انفتاحا اجتماع ًّيا يعانون من الرتهيب .يف الواقع� ،أحيا ًنا ما
الأ�شخا�ص الذين عرفتُهم
ً
تكون حيويتهم هذه هي جمرد غطاء على الرتدد الذي يعانون منه يف الداخل .لي�س االنغالق
على النف�س هو ال َع َر�ض الوحيد للتعر�ض للرتهيب .يوجد بع�ض الأ�شخا�ص الذين يزداد
كالمهم كلما ازداد �إح�سا�سهم بالقلق.
مم�سوحا .تقابلتُ مع
وكذلك ال توجد عالقة بني كونك ُعر�ضة للرتهيب وكونك
ً
�أ�شخا�ص �أقوياء يف اخلدمة ،لكنهم كانوا يعانون من الرتهيب .عندما كانت ت�ستقر امل�سحة
عليهم ي�صبحون �شجعا ًنا ،كان يتم �سرت �ضعفهم يف رداء م�سحة اهلل .لكن عندما ُتر َفع
عباءة امل�سحة ،يبقى الواحد منهم رجلاً يعاين من اخلوف وعدم الأمان .يف املواجهات
وا�ضحا ب�صورة �صادمة .كيف يل �أن �أعرف �أنَّ هذا حقيقي؟
ال�شخ�صية ،يظهر ترددهم
ً
لأنني كنتُ على هذه ال�شاكلة.
مازلت تعاين من
مم�سوحا ،لكنك
منفتحا ،قو ًّيا ،جري ًئا ،وحتى
ميكنك �أن تكون
َ
ً
ً
الرتهيب .عندما ي�صل ال�ضغط للم�ستوى الكايف ،يظهر معدنك احلقيقي� .إنَّ امتالكك
لروح ترهيب لي�س له عالقة بخلل يف ال�شخ�صية� ،أو يف القوة اجل�سمانية� ،أو يف امل�سحةً � .إذا،
ما الذي يجعل النا�س �ضعفاء �أمام الرتهيب؟
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المظهر ضد الحقيقة

منفتحا،
حتى جنيب عن هذا ال�س�ؤال دعونا نت�أمل �شخ�صية �سمعان بطر�س .لقد كان
ً
ال يخجل �أبدً ا �أن يعرب عن ر�أيه .كان جري ًئا .بح�سب املظهر ،كان بطر�س قوي ال�شخ�صية
رهب بطر�س ،لكن �شي ًئا ما
وال يعرف اخلوف .كان الأمر يبدو وك�أن �شي ًئا ما لن يقدر �أن ُي ِ
َق ِدر �أن يفعل ذلك .ت�سبب خوفه من املوت يف �إنكاره لي�سوع ثالث مرات ،لذلك فالقدرة على
التحرر من الرتهيب لي�ست من �صفات ال�شخ�صية القوية ،و�إال لكان بطر�س هو �أقل النا�س
الذين نتوقع �أن ينكروا ي�سوع و�أكرث َمن نتوقع �أن يبقى �أمي ًنا.
مييل البع�ض �إىل �صرف هذا احلديث عن بطر�س ب�أكمله؛ فهم يقولون �إنه عندما �أتى
وقتُ احل�سم ،كان بطر�س جبا ًنا .وللإجابة عن هذه الفكرة �أقول" :كم جبان يجر�ؤ �أن يقف
�أمام جمهور مدجج بال�سالح ومعهم حر�س ،بل ويهجم عليهم � ً
أي�ضا؟" لقد فعل بطر�س ذلك
بجر�أة! مكتوب يف (يوحنا :)10 ،3 :18
ي�س ِّي َني َو َجا َء ِ�إلىَ هُ َن َ
اك
" َف�أَ َخ َذ َي ُه َوذا الجْ ُ ْن َد َو ُخ َّد ًاما ِمنْ ِع ْن ِد ُر�ؤَ َ�سا ِء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َف ِّر ِ
ا�س َت َّل ُه َو َ�ض َر َب َع ْب َد
بمِ َ َ�ش ِاع َل َو َم َ�صا ِب َيح َو ِ�س َال ٍحُ ...ث َّم �إِنَّ ِ�س ْم َعانَ ُب ْط ُر َ�س َكانَ َم َع ُه َ�س ْي ٌف َف ْ
ي�س ا ْل َك َه َن ِة َف َق َط َع �أُ ْذ َن ُه ا ْل ُي ْم َنى".
َر ِئ ِ
ال يبدو هذا بالن�سبة يل َ
عمل اجلبناءً � .إذا ،ملاذا يقوم �سمعان بطر�س مبواجهة اجلنود،
ويجنب �أمام جارية؟ نعم ،هذا �صحيح .لقد كانت جارية هي التي �أخافته! "�أَ َّما ُب ْط ُر ُ�س َف َكانَ
َجا ِل ً�سا َخار ًِجا فيِ ال َّدا ِر َف َجا َء ْت ِ�إ َل ْي ِه َجا ِر َي ٌة َقا ِئ َل ًةَ « :و�أَ ْن َت ُك ْن َت َم َع َي ُ�سو َع الجْ َ ِلي ِل ِّي»َ .ف�أَ ْن َك َر
ُق َّد َام الجْ َ مِ ي ِع َقا ِئ ًالَ « :ل ْ�ستُ �أَ ْدرِي َما َت ُقو ِلنيَ!»" (متى .)70 -69 :26
ملاذا هذا التغيري؟

واجهة شجاعة

حتى جنيب عن هذا ال�س�ؤال ،فلرنجع �إىل بدايات تلك الأم�سية .كان كل التالميذ
جمتمعني لالحتفال بالف�صح .حذرهم ي�سوع قائلاً ُ " :كلُّ ُك ْم ت َُ�ش ُّكونَ فيِ َّ فيِ هَ ِذ ِه ال َّل ْي َل ِة" (متَّى
 .)31 :26لكن بطر�س جعل من نف�سه ا�ستثنا ًء و�أعلن بجر�أةَ " :و�إِنْ َ�ش َّك ِف َ
يك الجْ َ مِ ي ُع َف�أَ َنا َال
�أَ ُ�ش ُّك �أَ َبدً ا" (ع  .)33يا له من �إعالن ج�سور عن ال�شجاعة! كان الأمر يبدو وك�أن ي�سوع
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�أخط�أ حني �أدرج بطر�س يف مقولته ال�سابقة.
لكن ي�سوع نظر مبا�شر ًة �إىل قلب بطر�س ووبخه قائلاً " :الحْ َ قَّ �أَ ُق ُ
ول َل َك� :إِ َّن َك فيِ هَ ِذ ِه
ال َّل ْي َل ِة َق ْب َل �أَنْ َي ِ�ص َيح ِد ٌ
يك ُت ْن ِك ُرنيِ َث َال َث َم َّر ٍات" (ع  .)34يا لها من �ضرب ٍة قا�سي ٍة لثقة
بطر�س يف نف�سه! لقد قال ي�سوع لبطر�س �إنه لن ي�شك فيه فقط ،بل �سينكره � ً
أي�ضا.
ال�شخ�ص �ضعيف ال�شخ�صية �أو الإرادة كان ليرتاجع عند هذه النقطة .هل �أخط�أ
ا�ض ُط ِر ْرتُ �أَنْ �أَ ُموتَ َم َع َك َال
املعلم من قبل؟ لكن بطر�س دافع عن موقفه �أكرث قائلاً َ " :و َل ِو ْ
�أُ ْن ِك ُر َك!" (ع  .)35يف الواقع ،كان هذا الإعالن ال�شجاع مله ًما للآخرين ليتفقوا معه � ً
أي�ضا:
"هَ َك َذا َق َال �أَ ْي ً�ضا َجمِ ي ُع ال َّت َال ِم ِيذ" (ع .)35

ً
مغايرة للمظاهر
يمكن للدوافع أن تكون

كان الأمر يبدو ظاهر ًّيا �أنَّ ه�ؤالء الرجال يتمتعون ب�شجاعة عظيمة ودوافع نقية .لكن
بتدقيق �أكرث جند �أنَّ هناك �شي ًئا �آخر غري حمبة اهلل يدفعهم.
قبل �أن يحذرهم ي�سوع ،قال لهم" :هُ َو َذا َي ُد ا َّل ِذي ُي َ�س ِّل ُم ِني ِه َي َم ِعي َع َلى المْ َا ِئ َد ِة" (لوقا
 .)21 :22كم هو �شيء فظيع� ،شيء مرعب� ،أن تعتقد �أنَّ واحدً ا منهم �سيخون ي�سوع� .شخ�ص
عا�ش معه و�سار معه طوال الوقت� ،شخ�ص اعتنى به الرب� ،سريفع عقبه عليه ،وهو امل�سيا!
رغم �أنَّ ي�سوع كان يعرفه ،بل قد كان يعلم من البداية َمنْ هو وماذا �سيفعل� ،إال �أنَّ
هذه هي �أول مرة ي�سمع التالميذ بهذا الأمر .هل تتخيل َك َّم الهلع والريبة اللذين امتلأت
بهما الغرفة بعد هذا الإعالن؟
" َفا ْبت ََد�أُوا َيت ََ�سا َء ُلونَ ِفي َما َب ْي َن ُه ْم«َ :منْ َت َرى ِم ْن ُه ْم هُ َو المْ ُزْ ِم ُع �أَنْ َي ْف َع َل هَ َذا؟»" (لوقا
 .)23 :22كانوا يف حال ٍة من االرتباك وعدم الت�صديق �أنَّ واحدً ا منهم ميكنه �أن يقوم
�صدق كهذاً � .إذا ،ماذا كان هدفهم من هذا التحقيق؟ بالت�أكيد كان هذا
بعمل �شرير ال ُي َ
الدافع هو قلقهم على ي�سوع .لكن هل كان هذا حقيق ًّيا؟ ف�ضحت حمادثتهم الأمر .انظر
للعدد التايل مبا�شرة:
ضا ُم َ
م ي ُ َظ ُّن أَن َّ ُه يَكُو ُن أَك ْ َبر َ"
م أَي ْ ً
ش َ
"وَكَان َ ْ
اجرَةٌ َمنْ ِمنْ ُه ْ
ت ب َ ْي َن ُه ْ
(لوقا .)24 :22
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كما نرى بو�ضوح ،فقد كان �سبب هذا الت�سا�ؤل هو الأنانية والكربياء؛ كان ي�سوع قد
قال لهم ت ًّوا �إنه �س ُي�س َّلم لر�ؤ�ساء الكهنة ليحكموا عليه باملوت ،فابتد�أ التالميذ يتناف�سون على
القوة واملنا�صب .يا لها من �أناني ٍة!
ميكننا �أن نتخ َّيل َمنْ هو قائد هذا النقا�ش .يف الأغلب كان هذا بطر�س يت�صرف
بح�سب ما تعودنا عليه منه ِمن �إظها ٍر مليول قيادية و�شخ�صية م�سيطرة.
رمبا �سارع بتذكري الآخرين �أنه كان ال�شجاع الوحيد الذي م�شى على املاء (متى :14
� .)31 -28أو رمبا �أنع�ش ذاكرتهم �أنه هو الذي عرف َمنْ هو ي�سوع (متى ،)16 -15 :16
وفوق كل هذا ،رمبا �أعاد عليهم متثيل ما حدث معه على جبل التجلي مع ي�سوع ،ومو�سى
و�إيليا (متى .)8 -1 :17
متاما �أنه �أثبت �أنه �أعظم واحد يف االثني ع�شر ،لكن هل كانت هذه
رمبا كان واث ًقا ً
الثقة مت�أ�صل ًة يف املحبة؟ �أنا مت�أكد �أنَّ بطر�س اعتقد �أنها كذلك يف هذا الوقت .لكن �سيبدو
الأمر خمتل ًفا الح ًقا .كانت ثقته متعلق ًة بالكربياء والأنانية .احفظ هذا يف فكرك ،والآن
�س ُنكمِ ل.

معصرة الزيت

ض ْي َع ٍة يُقَ الُ ل ََها َجث َْس ْي َمانِي
م ي َ ُسو ُع ِإلَى َ
" ِحي َن ِئ ٍذ َج َ
اء َم َع ُه ْ
ك»"
ِّي ُه َنا َ
فَقَ الَ لِلتَّال َِمي ِذ« :ا ْج ِل ُسوا َه ُه َنا َحتَّى أ َ ْم ِ
ي وَأ ُ َ
ض َ
صل َ
(متى .)36 :26

كلمة جث�سيماين تعني حرف ًّيا "مع�صرة الزيت" .ت�ستخرج مع�صرة الزيت زيتًا من
الزيتون .ال يقدم الزيتون زيتًا من تلقاء نف�سه .عندما ُي َ
و�ضع الزيتون حتت �ضغط هائل
خرج زيتًا .وكان جث�سيماين هو ذلك املكان الذي يوجد فيه ال�ضغط الهائل ،لي�س على
ُي ِ
الزيتون ،بل على القلوب .حتت ال�ضغط امل�شدد يخرج ما يف قلوبنا ،وغال ًبا ما ُنفاج�أ بذلك.
بتعبري �آخر ،يتم امتحان دوافع قلبك وك�شفها عندما ت�أتي ال�شدائد (ال�ضغط).
عندما ذهب ي�سو ُع �إىل جث�سيماين مع بطر�س ،ويعقوب ويوحنا ،يقول الكتاب املقد�س،
"ا ْبت ََد�أَ َي ْحزَ نُ َو َي ْك َت ِئ ُب" (متى  .)37 :26كان ي�سوع "حزي ًنا" لأنه كان يف املع�صرة .كان يقاتل
يف �أعظم معاركه؛ وهي التجربة �أن يت ِّمم م�شيئة الآب بطريق ٍة �أخرى وينقذ نف�سه.
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بع�ض النا�س يعتقدون �أنَّ ي�سوع مل يكن مبقدوره ارتكاب اخلطية .يجب �أن نتذكر �أنَّ
ي�سوع تعر�ض للتجربة "فيِ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ ِم ْث ُل َناِ ،ب َال َخ ِط َّي ٍة" (عربانيني  .)15 :4و�أن تتعر�ض
للتجربة يف �شيءٍ فهذا يعني �أنك ت�صارع معه .مل يكن ي�سوع معف ًا من ال�صراعات تلقائ ًّيا،
لكنه فقط كان منت�ص ًرا دائ ًما عليها .ملاذا؟ لأنه مل ينفذ م�شيئته اخلا�صة .لو كان ي�سوع
ُمعفى من اخلطية ،ما كان ُج ِّرب بها .هذا ال يق ِّلل من جمده لكنه يو�ضح لنا �أكرث كم �أنه
م�ستحق املجد لأنه مل يرتكب خطية.
انظر �إىل طلب ي�سوع يف الب�ستانَ " :يا �أَ َبتَا ُه ِ�إنْ �أَ ْم َكنَ َف ْل َتعْبرُ ْ َع ِّني هَ ِذ ِه ا ْل َك�أْ ُ�س َو َل ِكنْ
َل ْي َ�س َك َما �أُرِي ُد َ�أ َنا َب ْل َك َما ُت ِري ُد �أَ ْن َت" (متى .)39 :26
هذه هي �أول مرة نرى فيها ت�ضادًا بني م�شيئة الآب وم�شيئة االبن يف حياة ي�سوع .حتى
�أتى م�شهد الب�ستان ،كانت هاتان الإرادتان مت�ضافرتني حتى �أننا ال نرى �إال م�شيئة الآب
ظاهرة يف حياة ي�سوع .لكن هذا ال�ضغط الهائل يف هذه املعركة ح َّرك روحه .لقد ك�شف هذا
الأم ُر �أنَّ الأمر الوحيد القادر �أن يوقف ي�سوع هو �أن يقرر �أن ينفذ م�شيئة اهلل بطريقة �أخرى
فينقذ نف�سه .كان ي�سوع قال قبلاً للفري�سيني �إنَّ حياته له وهو قادر �أن ي�ضعها (يوحنا :10
 .)18 -17مل يجربه الآب �أن يقوم بذلك .لذلك كان ي�صارع ،وحيدً ا.
كان يعلم �أنَّ هذا ال�صراع �أمامه قبل حتى �أن يركع لي�صلي يف الب�ستان .وكان قد
�شارك تالميذه بهذه الأخبار ثالث مرات قبل �أن ي�أتوا �إىل �أور�شليم .قال لهم �إنَّ م�شيئة الآب
من جهته �أن يت�أمل ،وميوت ،ويقوم من الأموات.
َ
َ
ا�ض َط َر َب ْتَ .و َم َاذا �أ ُق ُ
ول؟ �أ ُّي َها
أيام قليلة� ،صارح تالميذه قائلاً َ " :الآنَ َنف ِْ�سي َق ِد ْ
بعد � ٍ
َ
َ
َ
ا�س َم َك"
ال�س َاع ِةَ .و َل ِكنْ لأ ْج ِل هَ َذا �أ َت ْيتُ ِ�إلىَ هَ ِذ ِه َّ
ال ُآب نجَ ِّ ِني ِمنْ هَ ِذ ِه َّ
ال�س َاع ِة� .أ ُّي َها ال ُآب مجَ ِّ ِد ْ
(يوحنا .)28 -27 :16
كان ي�سوع م�ستعدًّا �أن يبذل حياته حتى يتمجد ا�سم الآب .كان قد �شارك تالميذه بهذا
"منْ ُي ِح ُّب َنف َْ�س ُه ُي ْه ِل ُك َها َو َمنْ ُي ْب ِغ ُ�ض َنف َْ�س ُه فيِ هَ َذا ا ْل َعالمَ ِ َي ْح َف ُظ َها �إِلىَ َح َيا ٍة �أَ َب ِد َّي ٍة"
املبد�أَ :
(يوحنا .)25 :12
يقدم لنا الكتاب املقد�س �إجابتني عن ال�س�ؤال ملاذا مل يتمكن بطر�س �أن يتمم ما وعد
به بينما متكن ي�سوع من ذلك .كان ي�سوع يحب الآب �أكرث مما يحب حياته ،لذلك ا�ستطاع
�أن يبذل حياته .كان بطر�س يعتقد �أنه يحب ي�سوع �أكرث مما يحب حياته هو ،لكن مع�صرة
جث�سيماين ك�شفت عن دوافعه.
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يف الب�ستان ،مل يكن كاف ًيا �أن يعلم ي�سوع م�شيئة الآب .كان عليه الآن �أن يت ِّممها .كان
هذا �أم ًرا �صع ًبا حتى �أنه طلب من الآب �إنْ كانت هناك طريق �أخرى .يف ال�صالة ،كان يقاوم
دما (لوقا .)44 :22
جتربة احلفاظ على الذات بقوة �شديدة حتى �أنه ابتد�أ يعرق ً
كانت قوة ي�سوع يف مقاومة التجربة مت�أ�صل ًة يف ما كان يحبه وما مل يكن يحبه .لقد
�أ�ضاع نف�سه يف حمبته للآب (يوحنا  .)31 :14كانت هذه املحبة هي القادرة على هزمية ما
مل يتمكن �إن�سان من هزميته من قبل :حب الذات! لقد خرج الزيت �إثباتًا �أنَّ حمبته للآب مل
تكن بالكالم فقط ،لكن بالت�ضحية والطاعة � ً
أي�ضا.
والآن لننظر كيف �أ َّثرت "املع�صرة" �أو ال�ضغط على بطر�س وباقي التالميذ.

روح راغبة ،جسد ضعيف

بعد �أن ا�ستمر �صراع ي�سوع مع م�شيئته ملدة �ساعة ،قام ورجع لتالميذه فوجدهم
" ِن َيام ًا ِمنَ الحْ ُ زْ ِن" (لوقا  .)45 :22مل يعد التالميذ يتجادلون َمنْ الأكرب بينهم .كانوا
مثقلني باحلزن والك�آبة .مل يكن ي�سوع الوحيد الواقع حتت ال�ضغط .كان تالميذه هم � ً
أي�ضا
يف املع�صرة!
كانوا يواجهون �إغواء �إنقاذ �أنف�سهم .لكن مل تكن لديهم القوة التي ي�ستندون عليها
لأنهم كانوا ي�ضعون تركيزهم على م�شيئتهم ،ال على م�شيئة الآب .لكنهم مل يكونوا كي�سوع،
مل تكن لديهم الرغبة �أن يرجعوا ب�أنظارهم لي�ضعوها على م�شيئة الرب� .إنْ اعتربنا حياتنا
غالية ،لن نحارب حتى نقدر �أن نتخلى عنها.
َف ِّكر يف الأمر :بينما كان ي�سوع يحارب ليبذل حياته ،كان التالميذ يتجنبون احلرب
خا�صا لبطر�س�" ،أَهَ َك َذا َما َق َد ْرتمُ ْ َ�أنْ ت َْ�س َه ُروا َم ِعي َ�س َاع ًة َو ِاح َد ًة؟
بالنوم .تكلم ي�سوع ً
كالما ً
وح َف َن ِ�ش ٌ
يط َو�أَ َّما الجْ َ َ�س ُد َف َ�ض ِع ٌ
يف" (متى :26
ا�س َه ُروا َو َ�صلُّوا ِل َئلاَّ ت َْد ُخ ُلوا فيِ تجَ ْ ِر َب ٍة� .أَ َّما ال ُّر ُ
ْ
.)41-40
ها هو بطر�س ،ذلك الرجل �صاحب الوعود ال�شجاعة ،نائم اً
بدل من �أن ي�صلي .مل
يكن قد تع َّلم بعد كيف ي�ستند على قو ٍة غري قوته الذاتية ،لذلك قام بحماية ما اعتقد �أنه
قوته وذلك بالنوم.
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قد تكون �أرواحنا� ،أو قلوبنا ،راغب ًة ،لكن ج�سدنا �سي�سعى دائ ًما حلماية نف�سه .بالتايل،
�إنْ مل يكن ج�سدنا م�صلو ًبا� ،سنقدم له ما يريده� .أراد بطر�س �أن يكون �أمي ًنا لي�سوع لكنه مل
يقدر لأن ج�سده تغلب عليه .مل يدرك حالة قلبه احلقيقية .كان يعني ما قاله وي�صدق ح ًّقا
�أنه قادر على الت�ضحية بحياته من �أجل ي�سوع .لكن ،من املع�صرة خرج الأمر الذي مت التنب�ؤ
به يف الع�شاء الأخري� ،أال وهو الأنانية والكربياء.

نتيجتان مختلفتان

َ
نياما ،رجع مر ًة �أخرى لي�صلي ،وعندما رجع ،وجدهم
بعد �أن وجد ي�سو ُع
التالميذ ً
نياما � ً
أي�ضا؛ " ِ�إ ْذ َكا َن ْت �أَ ْع ُي ُن ُه ْم َث ِقي َل ًة" (متَّى  .)43 :26حتى بعد �أن حذرهم ي�سوع ،مل يقووا
ً
على النهو�ضَ " .فترَ َ َك ُه ْم َو َم َ�ضى �أَ ْي�ض ًا َو َ�ص َّلى َثا ِل َث ًة َقا ِئ ًال َذ ِل َك ا ْل َك َال َم ِب َع ْي ِن ِهُ .ث َّم َجا َء �إِلىَ
ال�س َاع ُة َق ِد ا ْقترَ َ َب ْت»" (ع .)45 ،44
ا�سترَ ِ ُ
يحوا .هُ َو َذا َّ
َت َال ِم ِيذ ِه َو َق َال َل ُه ْمَ « :نا ُموا الآنَ َو ْ
ظل ي�سوع ي�صلي لثالث �ساعات حتى علم �أنه ك�سب معركته .كانت م�شيئته الآن واحد ًة
مع م�شيئة الآب .لقد �أ�صبح الآن م�ستعدًّا ملواجهة ترهيب العدو على �أيدي قادة اليهود
واجلنود الرومان.
احلاكم الروماين من قوة ي�سوع على الوقوف بثبات يف و�سط لهيب اال�ضطهاد.
�أنده�ش
ُ
ال�ش ُي ُ
" َو َب ْي َن َما َكانَ ُر�ؤَ َ�سا ُء ا ْل َك َه َن ِة َو ُّ
وخ َي ْ�ش َت ُكونَ َع َل ْي ِه لمَ ْ ُي ِج ْب ِب َ�ش ْيءٍ َ .ف َق َال َل ُه ِبي َال ُط ُ�س�« :أَ َما
ت َْ�س َم ُع َك ْم َي ْ�ش َهدُونَ َع َل ْي َك؟» َف َل ْم ُي ِج ْب ُه َو َال َعنْ َك ِل َم ٍة َو ِاح َد ٍة َحتَّى َت َع َّج َب ا ْل َواليِ ِجدًّا" (متى
.)14 -12 :27
ال ُتقا�س اجلر�أة بعلو ال�صوت �أو كرثة الكالم ،لكن ميكنك �أن جتدها يف ال�صمت
� ً
أي�ضا ،ال�صمت �أثناء �إلقاء التهم الزائفة يف وجهك .ظل ي�سوع يف نطاق �سلطانه بعدم الرد.
كان يعلم �أنَّ لي�س لهم �سلطان عليه .كان رده �سيعطي �إيحا ًء بهذا ال�سلطان .حاولوا �أن
يتحكموا بي�سوع باتهاماتهم ،وتهديداتهم ومنا�صبهم القوية .كان الرد عليهم �سيكون �أحمق؛
لأنهم مل يكونوا يكرتثون باحلقيقة .كان ي�سوع يعلم �أنهم ال يقدرون �أن ي�أخذوا حياته لأنه
قد �أعطاها بالفعل للآب!
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بينما كان ي�سوع يواجه َمنْ يتهمونه ،كان بطر�س ي�ستدفئ بالنار يف اخلارج .وب�سبب
ترهيب خدم ه�ؤالء القادة� ،أنكر بطر�س معرفته بي�سوع (متى  .)75 -69 :26رغم �أنَّ بطر�س
قال �إنه ُي َف ِّ�ضل املوت على �إنكار ي�سوع� ،إال �أنَّ املطاف انتهى به حتت الرتهيب يقوم بعمل ما
قال �إنه لن يفعله .وال�سبب �أنه كان يحب حياته.
ب�صوت �أعلى.
كانت كلماته لي�سوع تك�شف عن حمبة كبرية له ،لكن �أفعاله كانت تتكلم
ٍ
كانت حمبته لنف�سه هي �أ�صل اخلوف .لقد كانت خمتبئة جيدً ا وراء الأقوال ال�شجاعة
والأفعال التي قام بها قبلاً  ،لكن املع�صرة ك�شفت عن روح تعي�ش حتت الرتهيب.
َ
اخلوف �إىل خارج
جذور اخلوف والرتهيب هي حب الذات .املحبة الكاملة تطرد
وتعطي جر�أة .اجلر�أة اخلارجة من رحم املحبة تك�سر قب�ضة الرتهيب .املحبة غري الكاملة،
�أو حمبة الذات تفتح الباب �أمام الرتهيب.
ين ،ألَن َّ ُه
"ب ِ َهذ َا تَك ََّم َل ِ
ت المْحََبَّ ُة فِي َنا :أ َ ْن يَكُو َن َل َنا ثِقَ ٌة فِي يَوْ ِم الدِّ ِ
ضا .ال َ َخوْ َف فِي المْحََبَّ ِة ،ب َ ِل
ح ُن أَي ْ ً
كَ َما ُه َو فِي َهذ َا ال َْعال َِم َهكَذ َا ن َ ْ
َاب .وَأ َ َّما
المْحََبَّ ُة الْك ِ
َام َل ُة تَطْ ر َ ُح الخْ َوْ َف ِإلَى َخارِ ٍج ألَنَّ الخْ َوْ َف َل ُه عَ ذ ٌ
َمنْ َخ َ
َم ي َ َتك ََّملْ فِي المْحََبَّ ِة"
اف َفل ْ
( 1يوحنا .)18 -17 :4

يتعظم اخلوف والرتهيب عندما نركز على ذواتنا .ي�صرخ العذاب قائلاً " :ماذا
عني؟ ماذا �سيحدث يل؟"
قال ي�سوعَ " :ل ْي َ�س لأَ َح ٍد ُح ٌّب �أَ ْع َظ ُم ِمنْ هَ َذا �أَنْ َي َ�ض َع َ �أ َح ٌد َنف َْ�سهُ( "...يوحنا .)13 :15
عندما ن�ضع حياتنا ح ًّقا من �أجل ي�سوع ،لن نهتم فيما بعد مبا يحدث لنا؛ لأننا نعرف �أننا
يف رعايته .فنموت ونختبئ فيه .لي�س علينا �أن نقلق لأن حياتنا مل تعد ملكنا ،لكن ملكه هو.
لقد ا�شرتانا ،لذلك ،مهما حدث لنا ،فهذا �ش�أنه هو فقط ،كل ما علينا هو �أن نحب ونطيع.
ُ
�سالحا
يجب � اَّأل يعود
اخلوف يعذبنا؛ لأن ال�شخ�ص امليت ال يتعذب .ميكنك �أن توجه ً
يف وجه رجل يف نع�شه وتهدده ،لكن عينه لن تطرف حتى.
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ماذا عن كل اآلخرين؟

ماذا عن باقي التالميذ؟ لقد ان�ضموا لبطر�س؛ فقد قالوا ب�أفواههم �إنهم ُي َف ِّ�ضلون
املوت على �إنكار ي�سوع .ماذا فعلوا يف املع�صرة؟ لقد هربوا حتى قبل �أن يهرب بطر�س.
يخربنا الكتاب املقد�س �أنهم عندما ر�أوا اجلنود ي�أخذون ي�سوع " َت َر َك ُه ال َّت َال ِم ُيذ ُكلُّ ُه ْم
َوهَ َر ُبوا" (متَّى .)56 :26
أي�ضا ناموا اً
كانوا كلهم يخافون على �أنف�سهم .هم � ً
بدل من �أن ي�صلُّوا .يف �آخر ع�شاء مع
الرب ،كانوا يتناحرون فيما بينهم عمن يكون الأعظم .وك�أنهم مل ين�صتوا ملا قاله �أو مل يتمكنوا
من اال�ستماع له .مل ي�سمعوا غري" :ماذا �سيحدث يل؟" انك�شف حبهم للذات يف املع�صرة.
مل تكن تختلف دوافعهم عن دوافع بطر�س� ،إال �أنَّ موقف بطر�س كان �أ�صعب لأنه اتبع
اجلنود �إىل حيث �أخذوا ي�سوع.

ليست كل أشكال الجرأة هي بدافع المحبة

قد تكون ال تزال تت�ساءل ما الذي عما �أعطى بطر�س اجلر�أة �أن يقف و�سيفه يف يده
�أمام جي�ش �صغري� .أعتقد �أنَّ جر�أته كانت ُم�ستمد ًة من �إعجاب الآخرين .كان يعي�ش على
�إبهار الآخرينَ .ف ِّكر يف الأمر .كانوا قد جتادلوا ت ًّوا حول َمنْ هو الأعظم بينهم (مل تكن هذه
هي املرة الأوىل التي ُيثار فيها هذا املو�ضوع .كان التالميذ يف تناف�س م�ستمر) .كان هذا
الأمر حا�ض ًرا يف ذهن بطر�س ،وقد حانت له الفر�صة ليثبت �إخال�صه العظيم.
لكن ما �أن جل�س بجانب النار مع خدم رئي�س الكهنة ،ومل ي ُعد ً
حماطا برفاقه ،حتى
ظهرت خماوفه احلقيقية على ال�سطح .اخلوف الذي غال ًبا ما يختبئ خلف �شخ�صيته
املنفتحة انك�شف.
هناك �أحداث �سابقة �أظهرت جر�أة بطر�س املتهاوية .واحد منها هو حني م�شى بطر�س
على املاء .بينما كان التالميذ الآخرون ي�شاهدون� ،صرخ بطر�س وقالَ " :يا َ�س ِّي ُد ِ�إنْ ُك ْن َت َ�أ ْن َت
هُ َو َف ُم ْرنيِ �أَنْ �آ ِت َي �إِ َل ْي َك َع َلى المْ َاءِ" (متى  .)28 :14خرج بطر�س من املركب وم�شى على
املاء .رمبا كان الوقود الدافع جلر�أته هذه هو �إبهار رفاقه .لكن ،يف و�سط البحر العا�صف،
�صرخ لي�سوع لينقذه .عندما �سار بني الأمواج� ،أدرك �أنه ال يوجد �أحد من مناف�سيه باملقربة
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منه .و�إذ وقع حتت ال�ضغط طلب من ي�سوع �أن يخرجه من هذه املحنة.
من املُح َت َمل �أنَّ بطر�س كان يعتقد �أنَّ ي�سوع �سيخرجه من هذه املحنة يف الب�ستان كما
فعل معه مرات عديدة قبلاً  .وله احلق يف هذا ،لكن ما مل يكن يتوقعه بطر�س والآخرون
ً
مقبو�ضا عليه .رغم �أن ي�سوع �أخربهم مرا ًرا وتكرا ًرا �أنَّ هذا �سيحدث،
كلهم �أن يروا ي�سوع
كانوا ال يزالون يعتقدون �أنه �سيقوم الآن بت�أ�سي�س مملكته الأر�ضية (�أعمال  ،6 :1متى :16
.)21
من ال�سهل �أن نكون واثقني باهلل طاملا �أنه يفعل ما نتوقعه منه ،لكن حني يفاجئنا ،قد
نفقد اتزاننا .عندما يحدث �شي ٌء مفاجئ يف حياتنا �أو خدمتنا ،نفقد جر�أتنا .يف الأغلب،
نكون غري م�ستعدين للت�أمل يف امل�صائب� ،أو اال�ضطهادات �أو امل�شاكل .وكما هو احلال مع
الأطفال ،نحن ن�سرتيح بالروتني وبطرقنا اخلا�صة .وعندما ال نح�صل على ما نريده يف
الوقت الذي نريده وبالطريقة التي نريدها ،تو�ضع قلوبنا يف امتحان� .إنْ �صدمتنا ال�شدائد،
ت�صبح قلوبنا ثقيلة .قد نبدو واثقني حني يعطينا اهلل ما نريده �أو حني تكون احلياة مت َو َّق َع ًة،
لكن حني ت�سري الأمور بطريقة خمتلفة ،تنك�شف دوافعنا .ي�صف ي�سوع هذا الو�ضع قائلاً :
ك ُه ُم ال َّ ِذي َن زُرِعُ وا عَ لَى األ َ َما ِك ِن المْحُ ْ ِجر َ ِة :ال َّ ِذي َن
"و َ َهؤُال َ ِء كَذَلِ َ
س
س َم ُعو َن الْكَ ِل َم َة يَقْ َبلُون َ َها لِل َْوق ْ ِ
ِحي َن َما ي َ ْ
ت بِفَ ر َ ٍح و َ َل ِ
كنْ ل َْي َ
ك ِإذَا َح َد َث ِضيق ٌ
نيَ .ف َب ْع َد ذَلِ َ
م أَ ْ
م بَلْ ُه ْ
صلٌ فِي ذَوَات ِ ِه ْ
ل َُه ْ
م ِإلَى ِح ٍ
ت ي َ ْعثُرُو َن"
اضطِ َهادٌ ِمنْ أ َ ْج ِل الْكَ ِل َم ِة َف ِلل َْوق ْ ِ
أ َ ِو ْ
(مرقس .)17 -16 :4

الحظ �أنَّ �سبب عدم ثباتهم هو �أنهم مل يكن لهم جذور .كيف نتحلى بجذور جتعلنا
ثابتني؟ ما الذي نت�أ�صل فيه؟ مكتوب يف (�أف�س�س � )17 :3أنَّ علينا �أن نكون مت�أ�صلني
ومت�أ�س�سني يف حمبة امل�سيح .املحبة احلقيقية ال تطلب ما لنف�سها� .أ�صحاب املحبة التي بال
جذور يثبتون طاملا كان الأمر �سهلاً بالن�سبة لهم� .إنهم مل ُي�ص َلبوا مع امل�سيح ،لكنهم �أتوا
لي�سوع طل ًبا ملا ميكنهم احل�صول عليه منه ،ولي�س طل ًبا له هو �شخ�ص ًّيا!
َمنْ يحبون ح ًّقا ال يطلبون �شي ًئا �إال حبيبهم وما ير�ضيه .املحبة ال تتم�سك بالتوقعات،
بل تعطي .يبقى هذا الدافع ثابتًا عندما ت�صبح الأمور على عك�س ما نتوقعه .املحبة ال يثنيها
�شيء( ،ال تحُ َبط) ،لذا لن يتم ترهيبها.
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اجلر�أة الالزمة لك�سر قب�ضة الرتهيب يجب �أن يكون وقودها هو حمبتنا هلل" .لأَنَّ َ
اهلل
وح ا ْل ُق َّو ِة َوالمْ َ َح َّب ِة َوال ُّن ْ�ص ِح" ( 2تيموثاو�س  .)7 :1القوة
وح ا ْل َف َ�ش ِل (الرهبة)َ ،ب ْل ُر َ
لمَ ْ ُي ْع ِط َنا ُر َ
جزء من ك�سر الرتهيب ،لكنها ال تكفي وحدها .وكما قلتُ قبلاً  ،لقد ر�أيتُ اً
رجال مم�سوحني
ي�سقطون حتت ِثقل الرتهيب �أثناء �أوقات ال�ضغوط.
والتحلي ب�سالمة الذهن (ال ُّن�صح) ال تكفي وحدها هي الأخرى .لقد �أعلن الروح
ي�ستطع بطر�س �أن يبذل
القد�س لبطر�س �أنَّ ي�سوع هو امل�سيا (متى  .)18 -13 :16لكن مل ِ
نف�سه ح ًّقا �إال عندما امتلأ قلبه من حمبة اهلل� .سنت�أمل يف هذا الأمر يف الف�صل القادم.
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النوايا احل�سنة لي�ست كافي ًة؛ كان بطر�س يريد �أن يُظهِ ر �أنه ميكنه �أن يكون وف ًّيا حتى
ُ
اخلوف
�إنْ كان معنى هذا موته ،لكن قوة هذه الرغبة مل تكن كافي ًة للحفاظ عليها .لقد هزم
الذي يف قلبه ح َّبه لل�سيد .تعامل ي�سوع مع هذا الأمر مبا�شر ًة بعد قيامته.
يخربنا (يوحنا  )21ب�أنَّ ي�سوع ظهر لتالميذه و�أع َّد لهم �سم ًكا وخبزًا ليفطروا به .ثم
�س�أل بطر�س ثالث مرات�" :أحت ُّبني؟" يف �أول مرتني ا�ستخدم ي�سوع كلمة  ،agapaoوالتي
تركز على وجود فعل مرتبط باملحبة ،لكن كان بطر�س يرد يف كل مرة بالكلمة اليونانية
 ،phileoوهذه الكلمة مق�صورة على م�شاعر و�أحا�سي�س احلب ،با�ستقالل عن الفعل.
حزن بطر�س عندما �س�أله ي�سوع للمرة الثالثة؛ ففي هذه املرة الثالثة ا�ستخدم ي�سوع
كلمة  .phileoلقد ق َّلل ي�سو ُع املحب َة يف ال�س�ؤال للمحبة التي بالعواطف اً
بدل من الأفعال.
�أجاب بطر�س بخيبة �أملَ " :يا َر ُّب َ�أ ْن َت َت ْع َل ُم ُك َّل َ�ش ْيءٍ �َ .أ ْن َت َت ْع ِر ُف َ�أنيِّ �أُ ِح ُّب َك" (يوحنا :21
 ،)17مبعنى�" :أنت تعرف �أين �أكنُّ لك م�شاعر".
لقد بد�أ ي�سوع ب�س�ؤال �أ�سا�سي�" :أحتبني بالكفاية حتى تبذل حياتك عني؟" وهذا
يو�ضح املحبة التي ت�صفها كلمة � .agapaoأجاب بطر�س ب�صدق وبات�ضاع �أنَّ حمبته هي
تن�س �أنه كان قد �أنكر ي�سوع منذ وقت قريب .كان يدرك �ضعفه.
حمبة عاطفية ،بامل�شاعر .ال َ
مل تكن حمبته العاطفية وحدها قوي ًة بالكفاية حتى ميكنه �أن يبذل حياته عن امل�سيح.
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بطر�س قائلاً �" :أحتبني حمب ًة عاطفي ًة؟" ال�سبب هو �أن كان
ويف النهاية� ،س�أل ي�سو ُع
َ
ي�سوع يعرف �أنَّ بطر�س �أ�صبح رجلاً منك�س ًرا وال يقدر بعد �أن يحب حمبة .agapao
و�إذ �أراد ي�سوع �أن ي�شرح لبطر�س ما كان يعنيه حني �س�أله �أول مرتني قالَ «" :الحْ َ قَّ
الحْ َ قَّ �أَ ُق ُ
ول َل َك :لمَ َّا ُك ْن َت �أَكْثرَ َ َح َدا َث ًة ُك ْن َت تمُ َ ْن ِطقُ َذات ََك َوتمَ ْ ِ�شي َح ْيثُ ت ََ�شا ُءَ .و َل ِكنْ َمتَى ِ�شخْ َت
َف ِ�إ َّن َك تمَ ُ ُّد َي َد ْي َك َو� َآخ ُر يمُ َ ْن ِط ُق َك َو َي ْحمِ ُل َك َح ْيثُ َال ت ََ�شا ُء»َ .ق َال هَ َذا ُم ِ�ش ًريا ِ�إلىَ �أَ َّي ِة ِمي َت ٍة َكانَ
ُمزْ ِم ًعا �أَنْ يمُ َ ِّج َد اللهَّ َ ِب َهاَ .ولمَ َّا َق َال هَ َذا َق َال َلهُ« :ا ْت َب ْع ِني»" (يوحنا .)19 -18 :21
ف�شلت قبلاً باعتمادك على قوة حمبة
�أعتقد �أنَّ ي�سوع كان يقول لبطر�س" :لقد
َ
امل�شاعر ،لكن �سي�أتي يو ٌم تواجه فيه �أك َرب خماوفك وتنت�صر بقوة املحبة الكاملة" .حتى هذه
اللحظة ،كان بطر�س يحب ب�أق�صى �إمكاني ٍة ب�شري ٍة ،لكن هذا خذله .هذه املرة ،عندما تبع
بطر�س ي�سو َع كان م� َّؤهلاً مبحبة  .agapaoال تو َلد هذه املحبة من رغبة الإن�سان لأنَّ الآب
ُ
هو الذي ي�سكبها يف قلوبنا (رومية  .)5 :5حمبة اهلل (� agapeأو  )agapaoال تخاف من
�شخ�ص �آخر.
املوت من �أجل
ٍ
بطر�س قائلاً �إنه يف املرة القادمة حني يواجه ال�ضغط �أو "املع�صرة"
�شجع ي�سو ُع
َ
�سيخرج منها منت�ص ًرا� .سيتمكن هذه املرة من حتقيق ما وعد به من قبل يف تهور� :أموتُ
�شخ�صا �آخر.
وال �أنكر ي�سوع .ومبجرد �أن انك�سرت قب�ضة اخلوف والرتهيب� ،أ�صبح بطر�س
ً
�إنَّ اهلل يقوم بذلك لفائدتنا؛ �سيقوينا حني نتعر�ض للرتهيب ،و�سي�سمح لنا ب�أن نواجه
ما نخاف منه �أكرث من مرة �إىل �أن ننت�صر .عندما ني�أ�س من قوتنا الذاتية� ،سن�صرخ
�إليه طالبني قوته هو .وحني نعتمد على هذه القوة لن ن�سقط لأن املحبة ال ت�سقط �أبدً ا (1
كورنثو�س � .)8 :13إنَّ اهلل ال يريدنا �أن نهرب من نقاط �ضعفنا� .إنه يريدنا �أن نواجهها بال
خوف.

أرجوك أبعده عني!

ات� ،أُ ْع ِطيتُ َ�ش ْو َك ًة فيِ الجْ َ َ�س ِد،
كان بول�س يعرف ذلك جيدً ا " َو ِل َئ َّال �أَ ْر َت ِف َع ِب َف ْر ِط الإِ ْع َال َن ِ
َم َال َك َّ
ال�ش ْي َط ِانِ ،ل َي ْل ِط َم ِني ِل َئ َّال �أَ ْر َت ِف َع" ( 2كورنثو�س .)7 :12
مالك
كلمة "مالك" يف اليونانية تعني كائ ًنا مالئك ًّيا� .أنا �أ�ؤمن �أنَّ هذه الآية تتكلم عن ٍ
�شرير �أر�سله ال�شيطان ليلطم بول�س .كان هذا الكائن يثري امل�شاكل لبول�س �أينما ذهب .يوجد
ٍ
ت�سجيل لبع�ض امل�شاكل التي كان بول�س يواجهها يف ( 2كورنثو�س :)27 -24 :11
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"منَ ا ْل َي ُهو ِد َخ ْم َ�س َم َّر ٍات َق ِب ْلتُ �أَ ْر َب ِع َني َج ْل َد ًة �إِ َّال َو ِاح َد ًةَ .ث َال َث َم َّر ٍات ُ�ض ِر ْبتُ
ِ
ال�س ِفي َن ُةَ .ل ْيلاً َو َن َها ًرا َق َ�ض ْيتُ فيِ ا ْل ُع ْم ِق.
ِبا ْل ِع ِ�ص ِّيَ .م َّر ًة ُر ِج ْمتُ َ .ث َال َث َم َّر ٍات ا ْن َك َ�س َر ْت ِب َي َّ
و�صِ .ب�أَخْ َطا ٍر ِمنْ ِج ْن ِ�سيِ .ب�أَخْ َطا ٍر ِمنَ
ِب�أَ ْ�س َفا ٍر ِم َرا ًرا َك ِث َري ًةِ .ب َ�أخْ َطا ِر ُ�س ُي ٍولِ .ب�أَخْ َطا ِر ُل ُ�ص ٍ
مِ .ب�أَخْ َطا ٍر فيِ المْ َ ِدي َن ِةِ .ب�أَخْ َطا ٍر فيِ ا ْلبرَ ِّ َّي ِةِ .ب�أَخْ َطا ٍر فيِ ا ْل َب ْح ِرِ .ب�أَخْ َطا ٍر ِمنْ ِ�إخْ َو ٍة َك َذ َب ٍة".
الأُ مَ ِ
مكان يذهب �إليه .كانت تنتظره
كان يواجه ا�ضطهادًا �شديدً ا من �أجل الإجنيل يف كل ٍ
للج ْلد ،وال�ضرب بالع�صي ،والرجم ،وانك�سرت
�سال�سل وا�ضطرابات يف كل مدينة .تع َّر�ض َ
و�س ِرق و�أمور �أخرى كثرية .فذهب هلل ليعر�ض عليه الأمر.
به ال�سفينةُ ،
ت أ َ ْن يُفَ ارِق َ ِني"
ْت ِإلَى الر َّ ِّب ثَال ََث َمرَّا ٍ
"منْ ِج َه ِة َهذ َا ت َ َ
ِ
ضرَّع ُ
( 2كورنثوس .)8 :12

من الوا�ضح �أنه �أراد �أن يتخل�ص من هذه املقاومة واال�ضطهاد .ف�أجابه الرب:
ف تُك َْملُ "
"تَك ْ ِف َ
الض ْع ِ
يك ن ِ ْع َمتِي ،ألَنَّ قُوَّتِي فِي ُّ
( 2كورنثوس .)9 :12

كان الرب يقول له ما معناه" :يا بول�س ،ال تطلب مني �أن �أزيل هذه الأمور ،بل اطلب �أن
ترفعك نعمتي وقوتي فوق ما ال ت�ستطيع احتماله .يا بول�س ،حيث ال توجد معوقات ،ال يوجد
احتياج للقوة .لن يكون هناك ن�صر �إال �إنْ ُو ِج َدت معركة .وكلما كانت احلرب �أكرب ،كان
الن�صر �أعظم� .إنَّ اجلندي احلقيقي ال يهرب من القتال بل يجري �إليه".
ال يكون الوقت منا�س ًبا لنطلب من اهلل �أن يخرجنا من احلرب ونحن يف خ�ضم املعركة.
�إنَّ هذا هو وقت ال�صالة لطلب نعمته حتى ننت�صر .يتمجد اهلل حني نواجه �شي ًئا ت�ستحيل
حينئذ حتل قوته علينا لرياها اجلميع .نعمة اهلل تقهر �أي خوف �أو
هزميته بقوتنا الب�شريةٍ .
عائق �أمامنا�َ .ش ِّجع نف�سك ببع�ض من ت�شجيعات اهلل:
للِهَّ
يح
"و َ َل ِ
كنْ ُشك ْرًا ِ ال َّ ِذي يَقُ ودُنَا فِي َموْ ِكبِ ن ُ ْ
صرَتِهِ فِي المْ َ ِس ِ
ني"
كُلَّ ِح ٍ
( 2كورنثوس .)14 :2
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" َو َل ِكنْ ُ�ش ْك ًرا للِهَّ ِ ا َّل ِذي ُي ْع ِطي َنا ا ْل َغ َل َب َة ِب َر ِّب َنا َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيح" ( 1كورنثو�س .)57 :15
"منْ َس َيف ِ
اض ِ
يح؟ أ َ ِشدَّةٌ أ َ ْم ِض ْيق ٌ أ َ ِم ْ
ط َهادٌ
َ
ْص ُل َنا عَ نْ َم َحبَّ ِة المْ َ ِس ِ
َ
َ
َ
«إن َّ َنا ِمنْ
أ َ ْم ُجو ٌع أ ْم عُ ر ْ ٌي أ ْم َخ َطر ٌ أ ْم َس ْي ٌف؟ كَ َما ُه َو َمك ْ ُت ٌ
وب ِ
كن َّ َنا فِي
أ َ ْج ِل َ
ح» .و َ َل ِ
ك مُن َ ُ
ات كُلَّ الن َّ َهارِ .قَدْ ُح ِسبْ َنا ِمث ْلَ غَ َن ٍم لِلذَّب ْ ِ
صارُنَا بِال َّ ِذي أ َ َحبَّ َنا"
َه ِذ ِه َج ِم ِ
يع َها ي َ ْع ُظ ُم انْتِ َ
(رومية .)37 -35 :8

�إنَّ املنت�صر يواجه املقاومة ويتغلب عليها ،ويقوم منت�ص ًرا يف و�سط املعارك! تمَ َ َّ�سك
بول�س بهذا الأمر ،وحتول انزعاجه �إىل رجاء .فقال:
"ف َِبكُلِّ ُسرُورٍ أ َ ْف َت ِ
خر ُ بِالحْ َ ِريِّ فِي َ
ض َعفَ اتِي ،لِكَيْ تحَ ِلَّ عَ لَي َّ
ت وَ َّ
ت
الضرُورَا ِ
الض َعفَ ا ِ
يح .لِذَلِ َ
الش َتائِ ِم وَ َّ
ك أ ُ َسر ُّ ب ِ َّ
قُوَّةُ المْ َ ِس ِ
يف
ض ِع ٌ
الضيقَ ا ِ
ضطِ َهادَا ِ
ت وَ ِّ
وَاال ِ ْ
يح .ألَنِّي ِحي َن َما أَنَا َ
ت أل َ ْج ِل المْ َ ِس ِ
َحي َن ِئ ٍذ أَنَا ق َ ِو ٌّي"
ف ِ
( 2كورنثوس .)10 -9 :12

أنا�سا يفرحون يف �أوقات ال�شدائد� ،أو
الحظ �أنه قال�" :أُ َ�س ُّر" .كم مرة نرى فيها � ً
االحتياج� ،أو اال�ضطهاد� ،أو ال�ضغوط؟ ال يقدر �أحد �أن يفرح يف ظروف كهذه �إال ال�شخ�ص
املختبئ يف امل�سيح (غالطية  .)20 :2هذا �شخ�ص يحب �أن يرفع ا�سم امل�سيح عال ًيا .كان
بول�س يعرف �أنَّ مبقدوره الثقة يف نعمة اهلل لت�سنده حتى يتمجد امل�سيح.
كان بول�س يحب ي�سوع �أكرث من حياته ،كان على ا�ستعداد �أن ميوت ،وعلى ا�ستعداد
�أكرب �أن يحيا؛ من �أجل ي�سوع .انظر بعمق للمكتوب يف ر�سالة فيلبي:
"ح َس َب انْتِ َظارِي وَر َ َجائِي أَنِّي ال َ أ ُ ْخزَى
َ
ك اآل َن،
ني ،كَذَلِ َ
ُم َج َ
اهر َ ٍة كَ َما فِي كُلِّ ِح ٍ
ت"
َج َس ِديَ ،س َو ٌاء كَا َن ب ِ َح َيا ٍة أ َ ْم بمِ َوْ ٍ
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مل يكن يهم بول�س �إنْ كان امل�سيح �سيتمجد يف حياته �أو يف موته .كل ما كان يهمه هو �أن
مبر�ض �أو داء .لقد حت َّمل ي�سو ُع ع َّنا هذا الأم َر
يتمجد امل�سيح .مل يكن بول�س يتكلم عن املوت ٍ
على ال�صليب .ال جتلب ال ُ
املجد هلل� .إنْ �آم َّنا �أننا منجد امل�سيح باملوت
أ�سقام َ
أمرا�ض �أو ال ُ
متاما كاعتقادنا �أنَّ امل�سيح �سيتمجد �إنْ متنا عبيدً ا للخطية .لقد
باملر�ض فهذا �أمر خاطئ ً
حتمل كال الأمرين على ال�صليب (�إ�شعياء  .)5-4 :53مكتوب يف (مزمور :)3 -2 :103
" َبار ِِكي َيا َنف ِْ�سي ال َّر َّب َو َال َت ْن َ�س ْي ُك َّل َح َ�س َنا ِت ِه .ا َّل ِذي َي ْغ ِف ُر َجمِ ي َع ُذ ُنو ِب ِك .ا َّل ِذي َي ْ�ش ِفي ُك َّل
ا�ض ِك" .كما نرى ،مل يكن بول�س يتكلم عن املر�ض �أو الأ�سقام .يجب �أن يكون تفكرينا
�أَ ْم َر ِ
هو :يا رب ،فلتتمجد ب�أي طريقة ،متم م�شيئتك ،لكن لن �أ�سمح لل�شيطان �أن يتمم م�شيئته!
�أدت حمبة بول�س املتجردة �إىل جر�أ ٍة ال يقدر �أي ترهيب على اخرتاقها (انظر مر ًة
�أخرى فيلبي  )20 :1وحيث �إنه كان يعلم �أنه �سيواجه ا�ضطهادًا وتهديدات يف كل املدن ،كان
ي�ستمر يف التقدم .مل َ
يخ�ش �إن�سا ًنا� .شارك بول�س بهذا الكالم مع �شيوخ �أف�س�س:
َم َماذَا
وح ال َ أ َ ْعل ُ
"وَاآل َن َها أَنَا أَذ ْ َه ُب ِإلَى أُور ُ َش ِل َ
يم ُمقَ يَّ ًدا بِالر ُّ ِ
وح الْقُ ُد َس ي َ ْ
ش َه ُد فِي كُلِّ َم ِدي َن ٍة
صادِ ُف ِني ُه َنا َ
يُ َ
ك .غَ ْير َ أَنَّ الر ُّ َ
قَائِال ًِ :إنَّ وُث ُقا ً وَ َش َدائِ َد تَنْ َت ِظرُنِي"
(أعمال الرسل .)23 -22 :20

يا لها من كلم ٍة نبوي ٍة! ال �أعرف كم �شخ�ص �سي�سعى لي�سمع كلمة كهذه؟ ال ،لن يريد
�أح ٌد �أن ي�سمع هذا النوع من الر�سائل .نحن كلنا نحب �أن ن�سمع الأمور ال�سارة ،لكن اهلل
يحذرنا � ً
بول�س امل�ؤمنني اجلدد
أي�ضا من ال�شدائد حتى يعطينا الرجاء وال�شجاعة� .شجع ُ
َ
َ
هلل" (�أعمال الر�سل .)22 :14
حني �أخربهم�" :أ َّن ُه ِب ِ�ضي َق ٍات َك ِث َري ٍة َي ْن َب ِغي �أنْ َن ْد ُخ َل َم َل ُكوتَ ا ِ
ال �أعرف ما �سيكون رد فعلنا �إنْ َق ِب ْلنا كلم ًة نبوي ًة �أنَّ هناك ا�ضطهادًا ومقاوم ًة
ينتظراننا يف كل مكان .بالطبع ،ال �أقول �إنه يف كل مرة يعطينا الرب كلم ًة حقيقي ًة تكون
على هذا النحو.
امل�شكلة هي �أنَّ الكثري من الر�سائل تقدِّ م ملن يطلبونها ت�شجي ًعا على �أمور خاطئة؛
فهي ر�سائل ظريفة ومريحة تقول �إنَّ النا�س �سينجحون يف �أعمالهم �أو خدماتهم ،وكل
�شيء �سيكون على ما ُي َرام بالن�سبة لهم .وعلى الأرجح ،ينتهي املطاف ب�أنا�س يطلبون اهلل
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�صب هدف حمبتهم على متجيد اهلل� ،سواء بحياة
ويخدمونه ب�سبب ما يقدمه لهم .ال َي ْن ُّ
�أومبوت .الحظ ا�ستجابة بول�س للكلمة النبوية التي تلقاها عن وجود ُو ُثق و�شدائد:
" َو َل ِك َّن ِني َل ْ�ستُ �أَ ْحت َِ�س ُب ِل َ�ش ْيءٍ َو َال َنف ِْ�سي َثمِ ي َن ٌة ِع ْن ِدي َحتَّى �أُتمَ ِّ َم ِب َف َر ٍح َ�س ْع ِيي
هلل" (�أعمال .)24 :20
َوالخْ ِ ْد َم َة ا َّل ِتي �أَ َخ ْذ ُت َها ِمنَ ال َّر ِّب َي ُ�سو َع لأَ ْ�ش َه َد ِب ِب َ�شا َر ِة ِن ْع َم ِة ا ِ
�إنَّ مفتاح جر�أة بول�س هو �أنه مل يعترب حياته غالي ًة .لقد �أدرك � ً
أي�ضا �أنَّ خطة اهلل
حلياته كانت ت�شمل مواجهة �شدائد وا�ضطهادات .كان حبه لي�سوع �أعظم من حبه للحياة
نف�سهاُ .ت ْظهِ ر لنا حيا ُة بول�س �سر �إنهاء ال�سباق .تخ َّل عن حياتك وخذ حياة امل�سيح� .سيعني
هذا يف �أغلب الأحيان �أن نتخلى عما هو مريح ونحمل ال�شيء غري املريح؛ ال�صليب.

هل أنت متأكد َّ
أن هذا إنجيل أمريكي؟

�أعلم �أنَّ هذا ال يبدو متواف ًقا مع امل�سيحية الغربية احلديثة� .إنَّ هذا خمتلف عما ع�شناه
ووعظنا به� .س�أكون �أول من يعرتف بعجزه .لقد مررتُ مبواقف كثرية بها "مع�صرة" ،وقد
ك�شفت يل ما يف قلبي .وكما حدث مع بطر�س ،حزنتُ حني �شاهدتُ وعودي الفارغة وحالة
قلبي احلقيقية� .صرختُ للرب يف منا�سبات خمتلفة ،وطلبتُ منه �أن يغري قلبي .تعلمتُ �أن
�أ�شكر الرب على القوة والت�شديد الذي �أجده يف التجارب ( 1بطر�س � .)7 -6 :1أ�صبحتُ
�أفهم الفقرة الكتابية التالية َفه ًما �أعمق:
يح أل َ ْج ِل َنا ب ِ جْ
ضا ب ِ َه ِذ ِه
م أَي ْ ً
"فَإِذ ْ قَدْ تَأَل ََّم المْ َ ِس ُ
ال َ َس ِد ،ت َ َسل َُّحوا أَن ْ ُت ْ
النِّيَّ ِة .فَإِنَّ َمنْ تَأَل ََّم فِي جْ
يش
طيَّ ِة ،لِكَيْ ال َ ي َ ِع َ
ال َ َس ِد كُ َّف عَ ِن الخْ َ ِ
ي فِي جْ
ال َ َس ِد لِ َ
هلل"
ش َه َوا ِ
اس ،بَلْ لإِ ِرَادَ ِة ا ِ
ت الن َّ ِ
أَيْضا ً الز َّ َما َن الْ َبا ِق َ
( 1بطرس .)2 -1 :4

نحن نن�ضج و�سط الآالم� .أنا ال �أحتدث عن املفهوم الديني للأمل؛ قبول املر�ض �أو الفقر
وك�أنهما مينحانك ر�صيدً ا عند اهلل .وال �أتكلم � ً
أي�ضا عن الأمل ب�سبب اجلهل �أو الت�صرفات
العنيدة التي لي�ست بح�سب اهلل .ال يتمجد اهلل بهذه الطريقة! �إنَّ الأمل الذي �سنقابله هو
ما اختربه امل�سيح؛ "مجُ َ َّر ٌب فيِ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ ِم ْث ُل َناِ ،ب َال َخ ِط َّي ٍة" (عربانيني  .)15 :4الأمل الذي
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يتكلم عنه بطر�س هو املقاومة التي يواجهها ال�شخ�ص عندما ي�ضغط عليه ج�سده �أو َمنْ هم
حوله �أن يذهب يف طريق بينما توجهه م�شيئة اهلل �إىل طريق �أخرى .يف هذه اللحظة ،ميكن
للرتهيب �أن يتفوق �إنْ مل تكن املحبة مت�أ�صلة يف امل�سيح.
وكما فعل بطر�س� ،أنا � ً
أي�ضا �أريد �أن �أتبع ي�سوع حتى �أ�صل للحالة التي فيها ال �أكتفي
بالقول �إين �س�أخ�سر حياتي اجل�سدية من �أجله ،بل � ً
أي�ضا �أن �أقبل �إماتة حياتي ورغباتي
الذاتية .فليتمجد هو وحده! هذا يتحقق بالنعمة� .إنه يعطي نعمته للمتوا�ضعني (يعقوب :4
 .)6لذلك ا�ستطاع بول�س �أن يقول يف وجه اال�ضطهاد�" ،أُ َ�س ُّر" انظر ما قاله الر�سول يوحنا
عن َمنْ غلبوا ال�شيطان:
م
َم ي ُ ِ
"وَ ُه ْ
ح ُّبوا َح َيات َ ُه ْ
م ،وَل ْ
م غَ َل ُبو ُه ب ِ َد ِم الحْ َ َم ِل وَبِكَ ِل َم ِة َش َهادَت ِ ِه ْ
ت"
َحتَّى المَْوْ ِ
(رؤيا .)11 :12

أنا�سا يقتب�سون هذه الآية مرا ًرا وتكرا ًرا ،لكنهم يقتب�سون جز ًءا منها
لقد �سمعتُ � ً
فقط� .أغلب النا�س يتوقفون مبك ًرا ،ويرتكون اجلزء الأخري؛ فهذا هو اجلزء غري املُح َّبب يف
ثقافتنا الغربية .لن نقدر �أبدً ا �أن نفوز بحربنا على الرتهيب �إال �إذا رف�ضنا �أن نحب حياتنا
حتى املوت� .إنْ �أحببنا حياتنا� ،سن�سعى لننقذها.
يا رجال ون�ساء اهلل ،ها قد عرفتم احلق :الو�سيلة الوحيدة لهزمية الرتهيب هي �أن
تخ�سر حياتك .ا�صرخ هلل و�أنت تقر�أ هذا الكتاب .ال ترتاجع بل كن جري ًئا و�آمن .اطلب منه
�أن ميلأ حياتك باحلب ،بحبه هو ،ذاك الذي ال ين�سحب .اطلب منه �أن تتغلب نعمتُه على
املعوقات التي �أمامك .اطلب منه �أن مينحك امتياز الدخول للمناطق ال�صعبةِّ .
�صل حتى
متجده.
تكون يف طليعة ما يحدث على الأر�ض .ال تطلب حياة الراحة ،بل اطلب حيا ًة ِّ
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"لكن ماذا عن هذا الرجل؟"

يعط ي�سو ُع
فلرنجع للوقت حني طهى ي�سوع طعام الإفطار لتالميذه بعد قيامته .مل ِ
بطر�س نبوء ًة "برك ًة" بعد الإفطار .لكن كلمات ي�سوع كان بها وعد لبطر�س �أنه �سيتغلب على
َ
�أكرب خماوفه ،لن يحقق فيما بعد رغباته الذاتية بقوته الذاتية .قال له ي�سوع �إنه �سي�صبح
�شهيدً ا� ،سيفقد حياته ب�سبب �إخال�صه لي�سوع .كان بطر�س �س ُيهزَ م ما مل يقدر على مواجهته
بطر�س اجلديد ،الذي �سي�صبح على �شاكلته؛ لقد ر�أى العمل الكامل.
من قبل .لقد ر�أى ي�سو ُع
َ
مل يكن بطر�س م�ستعدًّا بعد .بعد �أن �سمع ما �سيحدث ،ا�ستدار ور�أى يوحنا الر�سول
و�س�أل ي�سوعَ " ،يا َر ُّب َوهَ َذا َما َلهُ؟" (يوحنا  .)21 :21كان بطر�س ال يزال يقارن نف�سه
بالآخرين .كان يقول ما معناه�" :إنْ كنتُ �س�أخو�ض يف كل هذا ،فما الذي على هذا �أن يفعله؟"
�أجاب ي�سوع�" :إِنْ ُك ْنتُ �أَ َ�شا ُء َ�أ َّن ُه َي ْب َقى َحتَّى �أَ ِجي َء َف َم َاذا َل َك؟ ا ْت َب ْع ِني َ�أ ْن َت" (ع .)22
بتعبري �آخر" :ال يهم .ال تقارن نف�سك بالآخرين .فقط اتبعني!" كثريون من النا�س
يقارنون حياتهم وخدماتهم مبا يقوله الآخرون �أو يفعلونه .يجب �أال تقي�س نف�سك مبقيا�س
خاطئ .هناك فرق كبري بني ال�سنتيمرت والكيلومرت� .أغلبية الذين يف كنائ�سنا يعي�شون
حياتهم كما يحلو لهم ،يف الراحة والرغد .عندما نقارن �أنف�سنا ببع�ضنا البع�ض جند
�أنف�سنا جيدين (وفاترين جدًّا) .من الراحة الزائفة �أن نقول�" :أنا جيد مثلي مثل باقي
كنت بخري ،ف�أنا � ً
أي�ضا بخري.
النا�س" .اخلداع الذي يف هذه املقولة هو �أن تعتقد �أنك �إنْ َ
لكن ،هناك مقيا�س واحد فقط ،هناك وحدة قيا�س واحدة .ال ن�ستخدم الوعاظ الآخرين �أو
الكنائ�س الأخرى �أو الإخوة والأخوات الآخرين كمعايري؛ مقيا�سنا هو ي�سوع! مل َي ُقل لبطر�س
�أن يتبع يوحنا ،بل قال له" :اتبعني!"
كان الطريق الذي �سار فيه ي�سوع هو طريق �إنكار الذات� .إنَّ الأمنية �أو الرغبة يف اتباع
ي�سوع ال تكفي .علينا �أن نقوم به! اقر�أ التايل:
" َو َد َعا الجْ َ ْم َع َم َع َت َال ِم ِيذ ِه َو َق َال َل ُه ْم«َ :منْ �أَ َرا َد �أَنْ َي�أْ ِت َي َو َرا ِئي َف ْل ُي ْن ِك ْر َنف َْ�س ُه َو َي ْحمِ ْل
َ�ص ِلي َب ُه َو َي ْت َب ْع ِنيَ .ف ِ�إنَّ َمنْ �أَ َرا َد َ�أنْ ُي َخ ِّل َ�ص َنف َْ�س ُه ُي ْه ِل ُك َها»" (مرق�س .)35 -34 :8
الحظ �أنه قال �إنَّ كل ما عليك �أن تفعله هو �أن ترغب يف �إنقاذ نف�سك حتى تخ�سرها.
يا لها من عبارة! الرغبة يف الأ�شياء التي يف العامل ،حتى �إنْ مل حت�صل عليها� ،ستكلفك
حياتك .انظر ما قاله ي�سوع بعد ذلك:
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" َو َمنْ ُي ْه ِل ُك َنف َْ�س ُه ِمنْ �أَ ْج ِلي َو ِمنْ َ�أ ْج ِل الإِنجْ ِ ِيل َف ُه َو ُي َخ ِّل ُ�ص َها" (مرق�س .)35 :8
الحظ �أنه مل يقل �إنَّ من رغب �أن يهلك نف�سه من �أجلي .الرغبة وحدها ال تكفي! كان
بطر�س يرغب يف اتباع ي�سوع يف الليلة التي �أنكره فيها .لكن مل تكن دوافعه مبني ًة على حمبة
اهلل �أو قوته ،لذلك هُ ِزم.

افحص قلبك

كما قر�أتَ  ،افح�ص دوافعك .هل �أنت تلميذ حقيقي لي�سوع امل�سيح� ،أَ ْم �أنك ترغب يف
اتباعه طاملا كان الأمر �ضمن معايريك؟ هل حتب البقاء داخل نطاق حدودك ،بعيدً ا عن
�إنكار الذات؟ هل من املحتمل �أن تكون هذه احلدود هي التي ُتبقيك بعيدً ا عن الطرق التي
�سار فيها ي�سوع والتي من �ش�أنها يف النهاية �أن ت�ؤدي �إىل رف�ضك؟ (انظر  2كورنثو�س :13
.)5
كنت �ستتبع ي�سوع �أَ ْم ال ،عليك �أن تعرف التكلفة � اًأول .نعم ،هذا �صحيح.
لكي تقرر �إنْ َ
هناك ثمنٌ  .الأمر يتطلب حياتك كلها .ا�ستمع �إىل ي�سوع وهو يلقي ال�ضوء على هذا الأمر
�أمام اجلموع التي كانت تريد �أن تتبعه:
«إ ْن
"وَكَا َن ُج ُمو ٌع كَثِيرَةٌ َسائِ ِري َن َم َع ُه ،فَالْ َتفَ َ
ت وَقَالَ ل َُه ْ
مِ :
ض أَبَا ُه وَأ ُ َّم ُه وَا ْمرَأَت َ ُه وَأَوْالَدَ ُه و َ ِإ ْخ َوت َ ُه
كَا َن أ َ َحدٌ يَأْتِي ِإلَي َّ وَال َ يُبْ ِغ ُ
ضاَ ،فال َ يَقْ ِدر ُ أ َ ْن يَكُو َن لِي تِل ِْميذ ًا .و َ َمنْ ال َ
ْس ُه أَي ْ ً
وَأ َ َخ َواتِهَِ ،حتَّى نَف َ
يَ ْ
ح ِملُ َ
ص ِلي َب ُه وَيَأْتِي وَرَائِي َفال َ يَقْ ِدر ُ أ َ ْن يَكُو َن لِي تِل ِْميذ ًا .وَ َمنْ
ح ِس ُب النَّفَ قَ ةَ،
س أَوَّلاً وَي َ ْ
ي بُر ْ ًجا ال َ ي َ ْ
ج ِل ُ
ِمنْك ْ
ُم و َ ُه َو ي ُ ِري ُد أ َ ْن يَبْ ِن َ
اس وَال َ يَقْ ِدر َ أ َ ْن
َهلْ ِعنْ َد ُه َما يَلْز َ ُم لِك ََمالِهِ؟ لِ َئال َّ ي َ َ
ض َع األ َ َس َ
اظ ِري َن ي َ ْهزَأُو َن بِهِ ،قَائِ ِلني َ :هذ َا اإلِن ْ َسا ُن
يُك َِّملَ  ،ف ََيبْ َت ِدئ َ َج ِمي ُع الن َّ ِ
ُم ال َ
َم يَقْ ِدر ْ أ َ ْن يُك َِّملَ َ ...فكَذلِ َ
ك كُلُّ وَا ِح ٍد ِمنْك ْ
اب ْ َت َدأ َ يَبْ ِني وَل ْ
ك َج ِمي َع أ َ ْم َوالِهِ ،ال َ يَقْ ِدر ُ أ َ ْن يَكُو َن لِي تِل ِْميذ ًا"
يَتْر ُ ُ
(لوقا .)33 ،30 -25 :14
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هذا هو الثمن الذي تدفعه لتُكمل للنهاية .لقد قر�أنا للت ِّو من ِ�سفر الر�ؤيا �أنَّ من يغلبون
ال يحبون حياتهم ،حتى �إىل املوت .للأ�سف ،هذا لن يكون و�ص ًفا دقي ًقا للكني�سة الأمريكية
حال ًيا.
ميكنني �أن �أقدم �أمثل ًة عديد ًة عن م�سيحيني ،اً
رجال ون�ساء ،ال يزالوا ميتلكون حياتهم.
عندما كنتُ �أرعى �إحدى الكنائ�س ،جاءت يل �إحدى ال�سيدات ت�شكو قائل ًة�" :أيها الق�س
جون� ،إنَّ نظرتي لنف�سي �سيئة جدًّاِّ .
�صل من �أجلي حتى تكون يل �صورة ذاتية �أف�ضل".
أنت".
فنظرتُ لها وقلت" :هذه
م�شكلتك � ِ
ِ
انده�شت .كانت تتوقع جل�سة م�شورة طويلة تنتهي بال�صالة .كانت تتوقع �أن �أكون
لطي ًفا وعذ ًبا معها حتى ت�شعر بالر�ضا عن نف�سها .لقد �صدمتها �إجابتي .لكن هذا هو احلق
الذي يحررنا ،ولي�س الكالم عن م�شكالتنا بدون التعامل مع جذورها.
�س�ألتُها�" :أين جتدين �إ�شارة لتقدير الذات �أو ال�صورة الذاتية اجليدة يف الكتاب
أيت قبلاً �إن�سا ًنا ميتًا يجل�س
املقد�س؟ لقد قال ي�سوع �إننا لكي نتبعه علينا �أن منوت! هل ر� ِ
قمت بتم�شيط �شعري
يف نع�شه قائلاً ‘ :يا هذا! ملاذا �ألب�ستني هذه املالب�س؟ ال �أحبها! وملاذا َ
بهذا ال�شكل؟ ماذا �سيقول النا�س عني؟‘"
كنتُ �أريد �أن �أظهر لها �أنَّ تقدير الذات وال�صورة الذاتية اجليدة غري موجو َدين يف
الكتاب املقد�س� .إنَّ �شعورك بالر�ضا عن نف�سك لي�س من متطلبات حمبة وتبعية ي�سوع .كانت
تنظر للم�ؤقت ،ال الدائم.
ال ميكننا �أن نخدم اهلل حني ن�شعر بالر�ضا عن �أنف�سنا فقط� ،أو حني نكون م�سرورين
�أو حني تكون الأمور على ما ُيرام فقط .نحن ندعو الذين يت�صرفون هكذا "ب�أ�صدقاء
الطق�س املعتدل" .هناك � ً
أي�ضا م�ؤمنو الطق�س املعتدل .لي�ست عندهم حكمة� .سي�ضطرون يف
نهاية املطاف �أن يواجهوا �شي ًئا ال يتفق مع معايريهم .ميكن لهذا �أن يحدث يف �أي مرحلة
من حياتهم� .إنْ مل يكونوا م�ستعدين� ،سين�سحبون .قد يذهبون للكني�سة ،ويقدمون الع�شور
والتقدمات ،ويتكلمون ب�أل�سن ٍة ويقولون الأمور ال�صائبة ،لكنهم يف قلوبهم قد تخلوا عن
�سعيهم وراء اهلل .حمبة اهلل ال تعرف حدودًا؛ ف�إنْ �أردنا �أن من�شي وراءه ،البد �أن ننزع
حدودنا.
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رجل جديد

عندما ننظر لبطر�س يف ِ�سفر الأعمال ،ي�صعب �أن ن�صدق �أنَّ هذا هو الرجل نف�سه
الذي جبنُ و�أنكر امل�سيح �أمام اخلدم .بعد امللء بالروح القد�س قام بطر�س بجر�أة وبال
خوف ب�إعالن �أنَّ ي�سوع هو الرب وامل�سيا يف كل �أنحاء �أور�شليم .ثم القب�ض عليه و�إح�ضاره
�أمام القادة والكهنة الذين �صلبوا ي�سوع .مل يقف هذه املرة �أمام اخلدم ،لكن �أمام نف�س
املجل�س الذي حكم على ي�سوع .نظر لهم بجر�أة �شديدة وقال�" :أنتم الذين �صلبتم امل�سيا
ي�سوع امل�سيح ولي�س ب�أحد غريه اخلال�ص" (انظر �أعمال الر�سل .)12 -8 :4
ت�سببت �شجاعة بطر�س ويوحنا يف ذهول املجل�س ،ومل يقدروا �أن يقولوا �شي ًئا �أمام
عمل اهلل .كان ه�ؤالء النا�س متخ�ص�صني يف ال�سيطرة ،فلج�أوا للرتهيب.
قالوا يف �أنف�سهمَ " :و َل ِكنْ ِل َئ َّال ت َِ�شي َع �أَكْثرَ َ فيِ َّ
ال�ش ْع ِب ِل ُنهَدِّ دْهُ َما َت ْه ِديدً ا �أَنْ َال ُي َك ِّل َما �أَ َحدً ا
ا�س ِفي َما َب ْع ُد ِب َه َذا ا ِال ْ�س ِم" (�أعمال الر�سل .)17 :4
ِمنَ ال َّن ِ
تن�س �أنَّ ه�ؤالء هم القادة الذين قد �صلبوا ي�سوع منذ فرت ٍة قليل ٍة .كان ي�سوع قد �أخرب
ال َ
تهديدات جوفاء ،لكن ،حتى �أمام املوت
بطر�س �أنه �سيموت كما مات ي�سوع .مل تكن هذه
ٍ
َ
هلل
هلل �أَنْ َن ْ�س َم َع َل ُك ْم �أَكْثرَ َ ِمنَ ا ِ
املحتمل� ،أعلن بطر�س ويوحنا بجر�أة�" :إِنْ َكانَ َح ًّقا �أَ َم َام ا ِ
َف ْاح ُك ُموا .لأَ َّن َنا َن ْحنُ َال يمُ ْ ِك ُن َنا �أَنْ َال َن َت َك َّل َم بمِ َ ا َر�أَ ْي َنا َو َ�سمِ ْع َنا" (�أعمال الر�سل .)20 -19 :4
مل يكن هناك �أحد ،فيما عدا يوحنا ،واقف ًا �أمام املجل�س غري بطر�س .مل يكن هناك
�أحد لي�ساند بطر�س �أو لينبهر مبا يفعله .لكن يف هذه املرة توجد جر�أة من نوع خمتلف؛ كان
وقودها هو حمبته لي�سوع .مت �إطالق �سراحه هو ويوحنا وان�ضما لباقي التالميذ .وقاال لهم
ما حدث والتهديدات التي تلقوها .انظر الآن ما طلبه ه�ؤالء الرجال من اهلل:
ك أ َ ْن ي َ َتكَل َُّموا
م وَا ْم َن ْح عَ ِبي َد َ
"وَاآل َن يَا ر َ ُّب ان ْ ُظر ْ ِإلَى ت َ ْه ِدي َدات ِ ِه ْ
ك لِ ِّ
ات وَعَ َجائِ ُب
اهر َ ٍة بمِ َدِّ ي َ ِد َ
بِكَال َِم َ
لشفَ ا ِء وَلْ ُت ْ
ك بِكُلِّ ُم َج َ
جر َ آي َ ٌ
وس ي َ ُسو َع"
اس ِم َف َتا َ
بِ ْ
ك الْقُ ُّد ِ
(أعمال الرسل .)30 -29 :4

ُ
لقد طلب ه�ؤالء
املزيد من الأمر الذي جلب عليهم املتاعب؛ كانوا يعلمون �أنَّ
الرجال َ
التب�شري بالإجنيل �سوف ُي َع ِّر�ض حياتهم للخطر ،لكنهم ا�ستمروا يف التب�شري ،وكان اهلل
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�أمي ًنا فعمل معجزات معظيمة .مل يدعوا موهبة اهلل التي فيهم تخمد بفعل الرتهيب .يف
الواقع ،كانت قوة اهلل �شديد ًة حتى �أنَّ النا�س كانوا يجلبون املر�ضى يف �شوارع �أور�شليم،
وكانوا ُي�ش َفون حني يقع عليهم ظل بطر�س (�أعمال الر�سل .)15 :5
رئي�س الكهنة وجمل�س الكهنة بتهديداتهم؛ اعتقلوا التالميذ وو�ضعوهم يف
�أوفى ُ
ال�سجن .قال رئي�س الكهنة�" :أَ َما َ�أ ْو َ�ص ْي َنا ُك ْم َو ِ�ص َّي ًة �أَنْ َال ُت َع ِّل ُموا ِب َه َذا ا ِال ْ�س ِم؟ َوهَ ا �أَ ْنت ُْم َق ْد
لْتمُ ْ �أُو ُر َ�ش ِل َيم ِب َت ْعلِيمِ ُك ْم" (�أعمال الر�سل .)28 :5
َم َ أ
ومرة �أخرى ،رد عليهم بطر�س بجر�أة:
ام ي َ ُسو َع ال َّ ِذي
"يَنْ َب ِغي أ َ ْن ي ُ َطا َع ا ُ
هلل أَكْثَر َ ِم َن الن َّ ِ
اسِ .إل ُه آبَائِ َنا أَق َ َ
م ق َ َتلْ ُت ُمو ُه ُم َعل ِِّقني َ ِإيَّا ُه عَ لَى َخ َ
هلل ب ِ َي ِمي ِنهِ
ش َب ٍة .هذ َا رَف ََّع ُه ا ُ
أَن ْ ُت ْ
ح ُن
ِّصا ،لِ ُي ْع ِ
ي ِإ ْسرَائِيلَ التَّوْب َ َة وَغُفْرَا َن الخْ ََطايَا .وَن َ ْ
رَئِ ً
يسا و َ ُم َخل ً
ط َ
هلل
ضا ،ال َّ ِذي أَع َ
ْطا ُه ا ُ
وح الْقُ ُد ُس أَي ْ ً
ُش ُهودٌ َل ُه بِه ِذ ِه األ ُ ُمورِ ،وَالر ُّ ُ
يعون َ ُه"
لِلَّ ِذي َن ي ُ ِ
ط ُ
(أعمال .)32 -29 :5

يا لها من �شجاع ٍة وجر�أة! مل ي�سمح التالميذ برتهيبهم .مل ي ُعد بطر�س يبحث عن
�إنقاذه لنف�سه؛ كان ح ًّرا من الأنانية وممتل ًئا من روح اهلل القدو�س .كانت حمبة اهلل ت�سكن
هلل َق ِد ا ْن َ�س َك َب ْت فيِ ُق ُلو ِب َنا
بغنى يف قلبه .وكما هو مكتوب يف (رومية " :)5 :5لأَنَّ محَ َ َّب َة ا ِ
ِبال ُّر ِوح ا ْل ُقد ُِ�س المْ ُ ْع َطى َل َنا".
من الوا�ضح �أنَّ الروح القد�س هو الذي ي�ضع حمبة اهلل يف قلوبنا ،لكن من الوا�ضح
أي�ضا من ق�صة بطر�س �أنَّ الروح القد�س ُي َ
عطى � ً
� ً
أي�ضا للذين يطيعون .يريد الكثريون من
امل�سيحيني املحبة بدون الطاعة.
�إنَّ التكلم ب�أل�سنة ال ي�ضمن �أنَّ حمبة اهلل ت�سكن يف قلوبنا .لي�س امللء بالروح القد�س
كنت
كنت تعرف �آيات كثرية �أو تتكلم ب�أل�سنة جيدً ا� .إنْ َ
اختبا ًرا ملر ٍة واحد ٍة .ال يهم �إنْ َ
ال ت�سلك بالطاعة �أمام اهلل� ،ستربد حمبتك .مع كل عمل ع�صيان ،ميكن لهذه املحبة �أن
تتال�شى.
قال ي�سوع �إنَّ من عالمات الأيام الأخرية �أنَّ حمبة اهلل تربد يف قلوب كثري من امل�ؤمنني
ب�سبب كرثة الإثم والع�صيان (متى  .)12 :24حمبة امل�سيح املق�صودة هنا هي  .agapeال
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توجد حمبة يف قلوب �أحد �سوى َمنْ َق ِبلوا امل�سيح .من املمكن �أن تكون ممتل ًئا لكن تنق�صك
حمبة الروح!
طاعة بطر�س ويوحنا جلبت لهم جر�أة عظيمة وملأت قلبيهما باحلب.
اس ِم ي َ ُسو َع
م أ َ ْن ال َ ي َ َتكَل َُّموا ب ِ ْ
ص ُ
"وَدَعُ وا الر ُّ ُسلَ و َ َج َل ُد ُ
م وَأَو ْ ُ
وه ْ
وه ْ
م
ُم أَطْ لَقُ ُ
م َفذ ََه ُبوا َف ِر ِحني َ ِمنْ أ َ َم ِام المْجَ ْ َم ِع ألَن َّ ُه ْ
م .وَأ َ َّما ُه ْ
وه ْ
ث َّ
ْ
اس ِمهِ"
س َتأ ِه ِلني َ أ َ ْن ي ُ َهانُوا ِمنْ أ َ ْج ِل ْ
ُح ِس ُبوا ُم ْ
(أعمال .)41-40 :5

فرحا .هذان تلميذان
مل يخ�ضع بطر�س �أو يوحنا لرتهيب القادة؛ بل يف الواقع ،امتلآ ً
فرحني �أنهما ُح�سبا م�ست�أه َلني
يختلفان عن هذين اللذين كانا نائمني يف الب�ستان .كانا َ
و�أنهما �أخذا فر�ص ًة ثاني ًة ليظهرا حمبتهما و�إخال�صهما .مل ي ُعد بطر�س الآن يحب بعاطفته
فقط ،بل بكل كيانه � ً
أي�ضا.
ي�شري كتاب “� ”Christian Martyrs of the Worldإىل �أنَّ بطر�س مات
متاما كما قال ي�سوع .عندما كانوا على و�شك �أن ي�صلبوهُ ،يقال �إنَّ بطر�س قال:
�شهيدً اً ،
"ال �أ�ستحق �أن �أموت بالطريقة التي مات بها �سيدي" .لذلك علقوه على ال�صليب مقلو ًبا.
لقد ترك بطر�س هذا العامل منت�ص ًرا.
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مخافة اهلل ضد مخافة البشر

ك ُّل ما قر�أناه ودر�سناه حتى الآن يقودنا لهذا العن�صر احلا�سم يف التعامل مع الرتهيب.
وهو لي�س مه ًما فقط يف التعامل مع الرتهيب ،بل يف كل نواحي احلياة � ً
أي�ضا� .أنا �أحتدث عن
خمافة الرب.
الكني�سة ال تفهم خمافة اهلل .هذا �أمر م�ؤ�سف لأنه عن�صر م�ؤثر يف احلياة امل�سيحية
املنت�صرة .تنب�أ �إ�شعياء عن ي�سوع قائلاً َ " :و َل َّذ ُت ُه َت ُكونُ فيِ مخَ َ ا َف ِة ال َّر ِّب" (�إ�شعياء .)3 :11
يجب �أن تكون لذته هي لذتنا نحن � ً
أي�ضا!
"منْ هُ َو الإِ ْن َ�سانُ الخْ َ ا ِئ ُف ال َّر َّب؟ ُي َع ِّل ُم ُه َط ِريق ًا َيخْ تَا ُر ُه" (مزمور  .)12 :25وهذا
َ
َ
الرجل " َنف ُْ�س ُه فيِ الخْ َ يرْ ِ َت ِبيتُ َو َن ْ�س ُل ُه َي ِر ُث الأ ْر َ�ض" (عدد .)13
نعرف �أنَّ خمافة الرب هي بدء احلكمة ور�أ�س معرفة اهلل (الأمثال :2 ،7 :1 ،10 :9
 .)5فهي تطيل �أيامك (الأمثال  .)27 :10هناك حتذير �أنَّ �أحدً ا لن يرى اهلل بدون القدا�سة
التي تكمل يف خمافة الرب (العربانيني  2 ،14 :12كورنثو�س  .)1 :7هذه فقط عينة ملا يقوله
الكتاب املقد�س عن خمافة الرب.
الطريقة الوحيدة للحياة بحرية تامة من الرتهيب هي احلياة يف خوف اهلل .يقول
الكتاب املقد�س" :فيِ مخَ َ ا َف ِة ال َّر ِّب ِث َق ٌة َ�ش ِد َيد ٌة" (الأمثال  .)26 :14الثقة ال�شديدة ُتن ِتج
اجلر�أة التي نحتاجها لن�سري يف طريق اهلل بدل طريق الب�شر .فلنفح�ص الفرق بني خمافة
اهلل وخمافة الب�شر.
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تعريف مخافة اهلل ومخافة البشر

� اًأول ،ما هي خمافة اهلل؟ �إنها ت�شمل احرتام اهلل ،لكنها �أكرب من ذلك .خمافة اهلل
تعني �أن نعطيه مو�ضع املجد ،والإكرام ،والوقار ،وال�شكر ،واحلمد واملكانة البارزة التي
ي�ستحقها (الحظ �أنها التي ي�ستحقها ،ولي�ست ما نعتقد �أنه ي�ستحقها)� .إنه ي�شغل هذه
املكانة يف حياتنا التي نبجله فيها ونرى ورغباته �أعلى و�أهم من رغباتنا نحن� .سنكره ما
يكرهه هو ونحب ما يحبه هو ،ونرتعد يف حم�ضره ومن كلمته.
ثان ًيا ،لنت�أمل ما هي خمافة الب�شر؛ �أن تخاف �إن�سا ًنا هو �أن تقف يف انتباه ،وقلق،
فان وجتبنُ �أمامه .عندما نقع يف �أَ�سر هذا اخلوف �سنحيا هاربني،
ورعب و�شك �أمام �إن�سان ٍ
خمتبئني من الأذى �أو التوبيخ ،ومتجنبني دائ ًما الرف�ض واملواجهة� .سن�صبح من�شغلني
بحماية �أنف�سنا وخدمة الب�شر فن�صبح غري فعالني يف خدمة اهلل .وب�سبب خوفنا مما ميكن
للإن�سان �أن يفعله بنا ،لن نقدم هلل ما ي�ستحقه.
"خ ْ�ش َي ُة ا ِلإ ْن َ�س ِان ت ََ�ض ُع َ�ش َر ًكا" (�أمثال َّ .)25 :29
يخربنا الكتاب املقد�سَ ،
ال�ش َرك هو
فخ .خمافة الب�شر ت�سلب منك ال�سلطان املمنوح من اهلل ،فتبقى موهبة اهلل خامدة داخلك.
�ست�شعر �أنك �ضعيف ال تقدر على عمل ال�صواب لأن قوة اهلل غري ف َّعالة فيك.
ا�سمع عتاب الرب يف (�إ�شعياء ِ " :)13 -7 :51ا ْ�س َم ُعوا ليِ َيا َعارِفيِ ا ْلبرِ ِّ َّ
ال�ش ْع َب ا َّل ِذي
َاعواَ ...منْ �أَ ْن ِت َحتَّى
ا�س َو ِمنْ َ�شتَائِمِ هِ ْم َال َت ْرت ُ
َ�ش ِري َع ِتي فيِ َق ْل ِب ِهَ .ال ت ََخا ُفوا ِمنْ َت ْع ِي ِري ال َّن ِ
ت ََخافيِ ِمنْ ِ�إ ْن َ�س ٍان يمَ ُ وتُ َو ِم ِن ا ْب ِن ا ِلإ ْن َ�س ِان ا َّل ِذي ُي ْج َع ُل َكا ْل ُع ْ�ش ِب؟"
عندما ُنر�ضي الإن�سان حتى نهرب من التوبيخ ،نن�سى الرب .نبعد عن خدمتهَ " .ف َل ْو
ا�س لمَ ْ �أَ ُكنْ َع ْبدً ا ِل ْل َم ِ�س ِيح" (غالطية .)10 :1
ُك ْنتُ َب ْع ُد �أُ ْر ِ�ضي ال َّن َ
خفت من الإن�سان� ،ستخدمه� .إنْ كنت
�أنت �ستخدم وتطيع ال�شخ�ص الذي تهابه! �إن َ
كنت تهاب الإن�سان لأنك ال تقدر �أن تخدم
تخاف اهلل� ،ستخدمه .ال ميكنك �أن تخاف اهلل �إنْ َ
كنت تخاف اهلل!
�سيدين (متى  !)24 :6ومن ناحي ٍة �أخرى ،لن تخاف الإن�سان �إنْ َ
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هل ينبغي على مؤمني
العهد الجديد أن يخافوا اهلل؟

كنت حتب اهلل،
لي�ست خمافة اهلل عقيدة ميتة للعهد القدمي� .إنها �أ�سلوب حياة� .إنْ َ
�ستخافه وحده� .ستبتلع خمافتك هلل كل �أنواع املخاوف الأقل.
يحزنني �أن �أ�سمع النا�س يتكلمون عن اهلل وك�أنه �صبي املهمةَ .منْ يتكلم عن اهلل بهذه
الطريقة ال يعرفه حق املعرفة .حتى �أقرب التالميذ لي�سوع كانوا يدعونه املعلم �أو ال�سيد
(يوحنا  .)28 :20عندما نتعامل مع اهلل بدون تكلف ،نفقد النظرة ال�سليمة ملكانته الالئقة.
ت�صرفات غري الئقة ،ونحن نرى دليلاً على هذا
هذا النوع من التوجه �سيت�سبب يف
ٍ
يف ٍّ
كل من الكني�سة ويف حياة "امل�ؤمنني" ال�شخ�صية� .إنهم يدعون �أنف�سهم م�ؤمنني ،لكن
أ�سلوب حياتهم ذلك؟ يحزنني كث ًريا �أن �أرى طريقة ت�ص ُّرف بع�ض النا�س يف
هل يُظهِ ر � ُ
الكني�سة .قبل �أن تبد�أ اخلدمة ،يتزاحمون ويتدافعون للح�صول على مقعد �أو يت�ضايقون
�إنْ �أخذ �أحدهم مقعدهم؛ �إنهم يتحدثون وي�ستمرون يف احلديث �أثناء اخلدمة ،ثم يقومون
وين�صرفون �إنْ اعتقدوا �أنَّ اخلدمة طويلة �أكرث من الالزم �أو �إنْ مل يعجبهم ما ي�سمعونه.
يجب �أن نحرت�س عندما نرى عدم احرتامهم لرعاتهم� .إنهم يتكلمون عن خدام اهلل
كما تتكلم و�سائل الإعالم عن ال�سيا�سيني .رمبا هناك الكثري من اخلدام الذين ت�صرفوا
ك�سيا�سيني �أكرث منهم كرجال اهلل .لكنهم ال يزالون خدام اهلل ،وهو الذي يدينهم .عندما
نخاف اهلل �سنحرتم ما يحدث يف بيته ونحرتم اخلدام الذين يقيمهم .مل يرفع داود يده
على م�سيح اهلل ،امللك �شاول ،حتى بعد �أن قتل �شاول خم�سة وثمانني كاه ًنا للرب (� 1صموئيل
 .)23 -11 :22كان داود يخاف اهلل!
يحزنني ما ي�سمعه وي�شاهده ويقر�أه م�ؤمنون كثريون؛ هناك بع�ض البيوت ال نقدر �أن
منيز بني طريقة معي�شتها وطريقة معي�شة العامل .يف �سعيهم �أن يكونوا متوازنني ،وعاديني
ومقبولني ،قد ن�سوا �أنَّ اهلل ال يدعو ما يراه العامل "عاد ًّيا" �أنه "عادي" .عندما حتب الرب
بحق وتخافه وحده� ،ستحيا حياة التقدي�س ،ال حياة العامل .قال بطر�س م�شج ًعا امل�ؤمنني:
يسني َ فِي
م أَي ْ ً
ضا ِقدِّ ِ
"بَلْ ن َ ِظير َ الْقُ ُّد ِ
م ،كُونُوا أَن ْ ُت ْ
وس ال َّ ِذي دَعَ اكُ ْ
وس».
كُلِّ ِ
وب« :كُونُوا ِقدِّ ِ
يسني َ ألَنِّي أَنَا ق ُ ُّد ٌ
سير َ ٍة .ألَن َّ ُه َمك ْ ُت ٌ
حابَا ٍة َح َس َب عَ َم ِل كُلِّ
م تَدْعُ و َن أَبًا ال َّ ِذي ي َ ْ
حك ُُم بِغ َْي ِر ُم َ
و َ ِإ ْن كُنْ ُت ْ
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ُم ب ِ َخوْ ٍف"
وَا ِح ٍد ،ف ِ
َسيرُوا ز َ َما َن غُرْبَتِك ْ

( 1بطرس .)17 -15 :1

خمافة اهلل هي دافع قوي لنحفظ �أنف�سنا من الفجور.

هل الكنيسة خائفة؟

امتلأ التالميذ يف (�أعمال الر�سل  )2من الروح القد�س وتكلموا ب�أل�سن ٍة وتنب�أوا .كانوا
ممتلئني حتى بدا الأمر وك�أنهم �سكارى .كان ال�ضحك والفرح متد ِّف َقني يف ه�ؤالء امل�ؤمنني
اجلدد .كان اهلل يق ِّويهم ويجدِّ دهمُ .ي َّ�س ُّر اهلل حني يفعل ذلك� .إنه لي�س �إل ًها منتق ًما يفرح
باحلزن ،بل يفرح باملحبة ،والرحمة ،والبرِ  ،وال�سالم والفرح.
ُ
التالميذ الكث َري من النا�س ي�ؤمنون يف الأيام القليلة التالية ،لكن ً
بع�ضا من
�شاهد
ه�ؤالء امل�ؤمنني اجلدد �أتوا للرب طل ًبا للربكة �أكرث من طلبهم له لذاته .فجعلهم هذا الأمر
ال يقدمون هلل املهابة الالئقة به� .أ�صبحوا بالتدريج يرفعون الكلفة مع الرب .ت�سببت هذه
الألفة يف التعامل مع �أمور اهلل وك�أنها �أمور عادية .مل يكونوا يرتعدون يف حم�ضره �أو من
كلمته .ونرى دليلاً على ذلك يف (�أعمال الر�سل .)5
�أح�ضر رج ٌل وزوجته تقدم ًة من قطعة �أر�ض باعاها .مل يكن هذا هو كل املبلغ الذي
باعا به الأر�ض ،لكنهما �أرادا �أن يبدو الأمر كذلك حتى يح�صال على نظرات التقدير
من امل�ؤمنني الآخرين .كانا يكرمان املظهر �أكرث من احلق ويخافان الب�شر �أكرث من اهلل.
ف�أح�ضرا التقدمة ،وكذبا (يعترب �أغلب النا�س هذه كذبة بي�ضاء) ،و�سقطا ميتَني.
لقد ماتا لأنهما كذبا يف حم�ضر جمد اهلل .كنتُ �أقول لنف�سي قبلاً  ،و�أعتقد �أنكم �أنتم
� ً
أي�ضا كذلك ،هناك �أنا�س فعلوا نف�س الأمر يف ح�ضرة وعاظ كثريين حال ًيا ومل ي�سقطوا
موتى .ملاذا؟
�أعتقد �أنَّ هذا راجع لكون حم�ضر اهلل يف ع�صر ِ�سفر الأعمال كان �أقوى مما هو
عليه الآن .مثلاً  ،ي�سجل ِ�سفر الأعمال �أنه بعد هذه احلادثة ،كان بطر�س مي�شي يف �شوارع
�أور�شليم وكان املر�ضى يرب�أون حني يلم�سهم ظ ُله (�أعمال الر�سل  .)15 :5نحن ال نرى
معجزات كهذه حال ًيا.
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�أنا �أ�ؤمن �أنه حني يزداد حم�ضره وجمده� ،ستوجد ق�ص�ص مماثلة لهذه الق�صة التي
يف (�أعمال الر�سل  .)5الحظ ما حدث بعد �أن �سقطا ميتَني.
يع ال َّ ِذي َن
َصار َ َخوْ ٌف عَ ِ
يع الْكَ ِن َ
"ف َ
ظ ٌ
يس ِة وَعَ لَى َج ِم ِ
يم عَ لَى َج ِم ِ
ك"
َس ِم ُعوا بِذَلِ َ
(األعمال .)11 :5

مت ا�سرتداد املهابة واالحرتام العمي َقني للرب� .أدرك النا�س �أنَّ عليهم �أن يراجعوا
طريقة تعاملهم مع حم�ضر اهلل وم�سحته .ت ََذ َّكر ما قاله اهلل:
"فيِ ا ْل َق ِري ِب َني ِم ِّني ا َت َق َّد ُ�س َو َام َام َجمِ ي ِع َّ
ال�ش ْع ِب اتمَ َ َّجدُ" (الويني .)3 :10

عندما يصمت اهلل ،تنكشف قلوبنا

لقد حجب ُ
جمده حتى يختربنا ويجهزنا .هل �سنوقره حتى �إنْ مل يكن حم�ضره
اهلل َ
ظاه ًرا؟ لقد ت�صرفت الكني�سة الع�صرية يف �أوجه كثرية مثلما فعل بنو �إ�سرائيل .يف الواقع،
قال بول�س �إنَّ ما مروا به قد ُك ِتب اً
مثال لنا ( 1كورنثو�س .)6 :10
كان الإ�سرائيليون يفرحون حني يباركهم الرب ،ويعمل معجزات من �أجلهم .عندما
�شق الرب البح َر الأحمر وجعلهم يعربون على �أر�ض ياب�سة ثم دفن �أعداءهم ،رمنوا
أيام قليل ٍة ،عندما مل تكن
ورق�صوا وهتفوا هتاف الن�صر (خروج  .)21-1 :15لكن ،بعد � ٍ
و�شح الطعام وال�شراب ،تذمروا على اهلل (خروج .)22 :15
قوته ظاهر ًةَّ ،
الرب على اجلبل
بعد ذلك� ،أح�ضر مو�سى
ال�شعب جلبل �سيناء ليقد�سهم للرب .ح َّل ُّ
َ
على مر�أى من كل �شعبه .كان م�شهدً ا رهي ًبا ،به بروق ورعود و�سحابة كثيفة على اجلبل .ثم
ال�شعب من املحلة ليتقابلوا مع اهلل ،لكن "لمَ َّا َراى َّ
�أخرج مو�سى
ال�ش ْع ُب ا ْر َت َعدُوا َو َو َق ُفوا ِمنْ
َ
َب ِع ٍيد" (خروج  .)18 :20تراجعوا خائفني ،لي�س ب�سبب خمافة اهلل ،لكنهم كانوا يخ�شون
على حياتهم .عندما نزل اهلل �إليهم �أدركوا �أنهم يحبون حياتهم �أكرث من اهلل.
قالوا ملو�سىَ «" :ت َك َّل ْم ا ْن َت َم َع َنا َف َن ْ�س َم َعَ .وال َي َت َك َّل ْم َم َع َنا ُ
و�سى
اهلل ِل َئال نمَ ُ وتَ »َ .ف َق َال ُم َ
ِل َّل�ش ْع ِب« :ال ت ََخا ُفوا .النَّ َ
وه ُك ْم َحتَّى ال
اهلل انمَّ َ ا َجا َء ِل َي ْمت َِح َن ُك ْم َو ِل َت ُكونَ مخَ َ ا َف ُت ُه َام َام ُو ُج ِ
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تُخْ ِط ُئوا»" (خروج .)20-19 :20
الحظ �أنَّ خمافة اهلل تعطيك القوة على اخلطية .مكتوب يف (�أمثال " :)6 :16فيِ
مخَ َ ا َف ِة ال َّر ِّب الحْ َ َي َدانُ َع ِن َّ
ال�ش ِّر".
ُت�ستك َمل الق�صة يف (خروج َ " :)21 :20ف َو َق َف َّ
و�سى َفا ْقترَ ََب
ال�ش ْع ُب ِمنْ َب ِع ٍيد َوا َّما ُم َ
اب َح ْيثُ َكانَ ُ
اهلل" �أخرب مو�سى َ
الىَ َّ
"�سمِ ْعتُ
ال�ض َب ِ
اهلل مبا قالوه وكيف خافوا .فقال الربَ :
الذي َكل ُم َ
الم هَ �ؤُال ِء َّ
وك ِب ِهَ .ق ْد �أَ ْح َ�س ُنوا فيِ ُك ِّل َما َت َكل ُمواَ .يا ل ْي َت َقل َب ُه ْم َكانَ
ال�ش ْع ِب ِ
َ�ص ْوتَ َك ِ
هَ َك َذا فِيهِ ْم َحتَّى َي َّت ُقونيِ َو َي ْح َف ُظوا َجمِ ي َع َو َ�صا َي َاي ُكل الأَ َّي ِام ِل َي ُكونَ ل ُه ْم َولأَ ْوال ِد ِه ْم َخيرْ ٌ �إِىل
الأَ َب ِد" (تثنية .)29 -28 :5
الحظ �أنَّ ال�شعب رجع بينما تقدم مو�سى .وهذا يك�شف الفرق بني مو�سى و�شعب
�إ�سرائيل ،كان مو�سى يخاف اهلل ،لذلك مل َي َخف .مل يكن ال�شعب يخاف اهلل ،لذلك خافوا.
خمافة اهلل جتذبك ملح�ضر الرب ،ولي�س بعيدً ا عنه ،لكن خمافة الب�شر جتعلك تبتعد عن
اهلل وجمده.
عندما تقيدنا خمافة الإن�سان �سن�شعر براحة �أكرب يف حم�ضر النا�س �أكرث مما ن�شعر
بها يف حم�ضر اهلل ،حتى داخل الكني�سة .ال�سبب :حم�ضر اهلل يك�شف قلوبنا ويبكتها.
لي�س جبل �سيناء بل جبل �صهيون
حتى نثبت �أن خمافة اهلل هي حقيقة يف العهد اجلديد فلنذهب للمكتوب يف ِ�سفر
العربانيني:
اب
وس ُم ْ
ض َط ِر ٍم بِالنَّارِ ،و َ ِإلَى َ
َم تَأْتُوا ِإلَى َج َب ٍل َمل ُْم ٍ
ُم ل ْ
"ألَنَّك ْ
ض َب ٍ
اس َت ْعفَ ى ال َّ ِذي َن
ت كَ ِل َما ٍ
صوْ ِ
تْ ،
و َ َظال ٍَم وَزَوْب َ َع ٍة ،و َ ُه َت ِ
وق وَ َ
اف ب ُ ٍ
ح َت ِملُوا َما أ ُ ِمر َ بِهِ ،و َ ِإ ْن
َم ي َ ْ
مل ْ
م كَ ِل َمةٌ ،ألَن َّ ُه ْ
َس ِم ُعو ُه ِمنْ أ َ ْن تُزَادَ ل َُه ْ
ت جْ
يم ٌة تُر ْ َج ُم أَو ْ تُر ْ َمى ب ِ َس ْه ٍم .وَكَا َن المَْنْ َظر ُ َهكَذ َا
س ِ
َم َّ
ال َ َبلَ ب َ ِه َ
م
ُم ِ
خيفا ً َحتَّى قَالَ ُم َ
وسى« :أَنَا ُمرْت َ ِع ٌ
ب و َ ُمرْت َ ِعدٌ!» .بَلْ قَدْ أَت َ ْي ُت ْ
ِإلَى َج َب ِل ِص ْه َيوْ َن"
(عبرانيني .)12 -8 :12
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جند � اًأول هنا تذك ًريا مبا حدث عند جبل �سيناء .ثم يقول لنا عن اجلبل الذي علينا
�أن ن�أتي له ،وا�سمه جبل �صهيون .لقد تكلم اهلل على الأر�ض من فوق جبل �سيناء .والآن اهلل
نف�سه يتكلم من ال�سماء على هذا اجلبل اجلديد� ،صهيون.
َم
س َت ْعفُ وا ِم َن المْ ُ َتكَل ِِّم .ألَن َّ ُه ِإ ْن كَا َن أُو َل ِئ َ
"اُن ْ ُظرُوا أ َ ْن ال َ ت َ ْ
كل ْ
اس َت ْعفَ وْا ِم َن المْ ُ َتكَل ِِّم عَ لَى األَر ْ ِض ،ف َِباألَوْلَى ِج ّدا ً ال َ
يَنْ ُجوا ِإذِ ْ
الس َما ِء"
نَنْ ُجو ن َ ْ
ح ُن المُْرْتَدِّي َن عَ ِن ال َّ ِذي ِم َن َّ
(عبرانيني .)25 :12

الحظ عبارةَ " ،ف ِبالأَ ْولىَ ِجدًّا"! ت�صبح دينونتنا �أ�شد ق�سوة حينما ال ن�ستمع ل�صوت
اهلل وال نطيعه� .إنَّ النعمة التي �أخذناها يف العهد اجلديد لي�ست لنا لن�ستخدمها كما يحلو
لنا .ملاذا مل ي�ستمع الإ�سرائيليون ل�صوت اهلل؟ لأنهم مل يكونوا يخافون اهلل� .ضع هذا الكالم
يف فكرك حني ت�ستمر يف القراءة و�سوف ترى بو�ضوح �أنَّ ال�سبب وراء عدم ا�ستماع النا�س يف
العهد اجلديد هو نف�س ال�سبب:
ح ُن قَابِلُو َن َم َلكُوتًا ال َ ي َ َتز َ ْعز َ ُع لِ َيكُنْ ِعنْ َدنَا ُشك ْر ٌ بِهِ
"لِذَلِ َ
ك وَن َ ْ
هلل ِخدْ َم ًة َمر ْ ِضيَّةً ،ب ِ ُخ ُ
وع وَتَقْ َوى"
خ ِد ُم ا َ
نَ ْ
ش ٍ
(عبرانيني .)28 :12

الحظ �أنه مكتوب" :بخ�شوع وتقوى" .لو كانت خمافة اهلل مق�صورة على اخل�شوع
فقط ،ما كان الكاتب ف�صل بني التقوى واخل�شوع .الحظ � ً
أي�ضا �أنَّ الكاتب مل ُين ِه كالمه
�أن قال" :لأَنَّ �إِ َل َه َنا �إل ُه املحبة" ،بل قال" :لأَنَّ �إِ َل َه َنا َنا ٌر � ِآك َل ٌة" .هذه العبارة تتوافق مع �سبب
ابتعاد بني �إ�سرائيل عن حم�ضر اهلل" .لأَنَّ هَ ِذ ِه ال َّنا َر ال َع ِظي َم َة َت�أْ ُك ُل َنا� .إِنْ ُع ْد َنا َن ْ�س َم ُع َ�ص ْوتَ
قدو�سا ،وال يزال نا ًرا �آكلة!
ال َّر ِّب �إِلهِ َنا �أَ ْي ً�ضا نمَ ُ وتُ !" (تثنية  .)25 :5اهلل مل يتغري! ال يزال ً
نعم ،اهلل حمبة ،لكنه � ً
أي�ضا نا ٌر �آكلة .لقد ركزنا كث ًريا يف كنائ�سنا على حمبة اهلل
ومل ن�سمع كث ًريا عن خمافة اهلل .ولأننا مل نعظ بكل م�شورة اهلل� ،أ�صبحت نظرتنا للمحبة
حمدودة.
املحبة التي نعظ بها حمبة �ضعيفة .لي�س لديها القوة لتقود النا�س �إىل حياة القدا�سة،
لقد جعلت النار التى فينا �ضعيفة وتركتنا فاترين� .أ�صبحنا ك�أطفال مدللني ال يحرتمون
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�أباهم! �إنْ مل ننمو يف خمافة اهلل ،فنحن يف خطر عدم احرتام اهلل والتعامل مع �أمور يراها
اهلل مقد�سة على �أنها �أمور عادية.
أي�ضاِ " ،ل َي ُكنْ ِع ْن َد َنا ُ�ش ْك ٌر (يف ترجمة �أخرى :نعمة) ِب ِه َنخْ ِد ُم اهللَ
الحظ هذه الآية � ً
ِخ ْد َم ًة َم ْر ِ�ض َّي ًةِ ،ب ُخ ُ�ش ٍوع َو َت ْق َوى" (العربانيني � .)28 :12إنَّ اهلل مل يقدم لنا النعمة حتى
ن�سرت بها عدم ا�ستحقاقنا وخطيتنا وح�سب ،بل �أعطانا �إياها لتعطينا القوة على خدمة اهلل
خدمة مقبولة .واخلدمة املقبولة لديه هي التي بدافع املحبة واالحرتام والتقوى.
كتب بول�س � ً
أي�ضا يف اتفاق مع هذه الأفكار قائ ًال" ،تمَ ِّ ُموا َخ َال َ�ص ُك ْم ِب َخ ْو ٍف َور ِْع َد ٍة"
(فيلبي � .)12 :2أين هو خوفنا و�أين هي رعدتنا؟ هل ن�سينا �أنَّ اهلل هو الد َّيان العادل؟ هل
ن�سينا دينونته؟ اقر�أ الو�صايا القادمة بعناية.
َم ي ُ ْ
ان
س َتك ِْبر ْ بَلْ َخ ْف! ألَن َّ ُه ِإ ْن كَا َن ا ُ
"ال َ ت َ ْ
ش ِفق ْ عَ لَى األَغ ْ َ
هلل ل ْ
ص ِ
يعيَّ ِة َفل ََعلَّ ُه ال َ ي ُ ْ
هلل
ش ِفق ُ عَ ل َْي َ
ضا! ف َُه َوذَا لُطْ ُف ا ِ
ك أَي ْ ً
الطَّ ِب ِ
َك
ام ُة ف ََعلَى ال َّ ِذي َن َسقَ ُطوا وَأ َ َّما اللُّطْ ُف َفل َ
وَ َ
ام ُت ُه :أ َ َّما َّ
الصر َ َ
صر َ َ
ضا َس ُتقْ َط ُع"
ت فِي اللُّطْ ِ
ت أَي ْ ً
ِإ ْن ث َ َب َّ
ف وَ ِإال َّ َفأَن ْ َ
(رومية .)22 -20 :11

لقد �أ�صبحنا خرباء يف لطف اهلل ،لكن لي�س اللطف هو ما علينا مراعاته .علينا �أن
نتفهم �صرامة اهلل � ً
أي�ضا� .إنَّ لطفه يجتذبنا لقلبه ،و�صرامته حتمينا من الكربياء وكل
�أنواع اخلطية� .إنَّ ال�شخ�ص الذي ال يرى �إال اللطف يهمل املخافة التي متنعه عن الكربياء
ومعي�شة العامل .وبنف�س الطريقة ،ال�شخ�ص الذي ال يرى �إال �صرامة اهلل يقع ب�سهولة يف فخ
النامو�سية� .إنَّ كلاًّ من حمبة اهلل وخمافته يبقيانا يف الطريق ال�ضيق يف احلياة.
الحظت �أين �أركز عمدً ا على خمافة اهلل ،الأمر الذي �أهملناه كث ًريا
�أمتنى �أن تكون قد
َ
يف كني�ستنا املعا�صرة� .أنا �أحب اهلل ح ًّقا و�أفرح كث ًريا لكوين ابنه وبامتياز خدمتي له� .أنا
�أعرف �أنَّ لطف اهلل هو الذي يقتادنا للتوبة (رومية  .)4 :2و�أعرف � ً
أي�ضا �أنَّ خمافة اهلل
وخوفنا من دينونته هي التي متنعنا من اخلطية الإرادية.
"فَإِن َّ ُه ِإ ْن أ َ ْخ َطأْنَا بِا ْختِ َيارِنَا ب َ ْع َد َما أ َ َخذْنَا َم ْع ِر َف َة الحْ َقِّ ،ال َ تَبْقَ ى
خ ٌ
يح ٌة عَ ِن الخْ ََطايَا ،بَلْ ق ُ ُبولُ دَي ْ ُنون َ ٍة ُم ِ
ب َ ْع ُد ذَب ِ َ
يف ،وَغَ ْيرَةُ نَارٍ
وسى ف ََعلَى
وس ُم َ
عَ تِي َد ٍة أ َ ْن تَأْكُلَ المْ ُ َ
ام َ
ضادِّي َنَ .منْ َخال ََف ن َ ُ
134

مخافة اهلل ضد مخافة البشر

َم ِعقَ ابًا أ َ َشر َّ ت َ ُظ ُّنو َن
َشا ِه َدي ْ ِن أَو ْ ثَالَث َ ِة ُش ُهودٍ يمَ ُ ُ
ون رَأ ْ َف ٍةَ .فك ْ
وت ب ِ ُد ِ
هلل ،وَ َح ِس َب دَ َم ال َْع ْه ِد ال َّ ِذي
اس اب ْ َن ا ِ
س َت ِ
أَن َّ ُه ي ُ ْ
ح َس ُب ُم ْ
حقًّ ا َمنْ دَ َ
ي
وح النِّ ْع َم ِة؟ فَإِن َّ َنا ن َ ْع ِر ُف ال َّ ِذي قَالَ « :لِ َ
قُدِّ َس بِهِ دَن ِ ًسا ،وَازْدَرَى بِر ُ ِ
ضا« :الر َّ ُّب ي َ ِدي ُن َش ْع َب ُه».
ام ،أَنَا أ ُ َجازِي ،يَقُ ولُ الر َّ ُّب» .وَأَي ْ ً
االنْتِقَ ُ
هلل الحْ َيِّ!"
خ ٌ
يف ُه َو ال ُْوقُو ُع فِي ي َ َد ِي ا ِ
ُم ِ
(عبرانيني .)31 -26 :10

مقد�سا �أم ًرا عاد ًّيا� .إننا
ُيغ َوى ال�شخ�ص فيقع يف اخلطية حني يعترب �أم ًرا يراه اهلل ً
كث ًريا ما ن�ستخف ب�أمو ٍر ي�أخذها اهلل بجدية ،ونتعامل بجدي ٍة مع �أمور ي�ستخف بها اهلل .نحن
نهتم جدًّا ب�أن نبدو مقبولني للآخرين ،لكن هذا الأمر لي�س بنف�س �أهمية دوافع قلوبنا عند
اهلل.
أنا�سا وقعوا يف فخ اخلطية ،لكن �أثناء ذلك يقولون�" :أنا �أحب ي�سوع".
لقد عرفتُ � ً
كانوا يقي�سون حالتهم الروحية مب�شاعرهم جتاه ي�سوع .لكن هل كانوا يحبونه بالكفاية حتى
ميوتوا عن اخلطية التي ربطتهم؟ ال ،مل يكن لديهم خمافة اهلل!
عندما قمتُ بزيارة �أحد اخلدام يف ال�سجن ،كان قد �سقط يف فجور جن�سي وف�ساد
مايل ،قال يل" :يا جون ،كنتُ �أحب ي�سوع دائ ًما ،حتى حني كنتُ �أخدع النا�س .لقد كان
خم ِّل�صي ،لكنه مل يكن �سيدي" .لقد اتخذ هذا الرجل قرارات على �أ�سا�س خوفه من الب�شر.
كان يريد �أن ير�ضي النا�س .كان يرغب يف �أو�سمة ال�شرف التي مينحها النا�س .قاده ذلك
للف�ساد .ويف هذا ال�سجن� ،أراه اهلل حمبته ورحمته ،وع َّلمه خمافة الرب� .إنه الآن يخاف
الرب ،وقد تاب عن �أفعاله.

رفض دعوة اهلل

بالرجوع �إىل املثل الذي جنده فيما حدث على جبل �سيناء� ،أريد �أن �أو�ضح �شي ًئا ال
يالحظه كثريون .لقد طلب اهلل من كل من مو�سى وهارون �أن ي�صعدا �إىل اجلبل (خروج
ل�سبب ما جند �أنَّ هارون بقى يف املحلة (خروج :32
� .)24 :19صعد مو�سى اجلبل ،لكن ٍ
� .)1أعتقد �أنَّ هارون بقى يف املحلة لأنه كان ي�سرتيح �أكرث يف حم�ضر "امل�ؤمنني" الآخرين
�أكرث من راحته يف حم�ضر اهلل� .أال نعمل ذلك يف كنائ�سنا حال ًيا؟ نحن جند راحتنا بالأكرث
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يف الذهاب للكني�سة ،يف ال�شركة مع امل�ؤمنني الآخرين واالن�شغال بواجبات اخلدمة �أكرث من
راحتنا مع اهلل .نحن نتجنب الوجود مبفردنا يف حم�ضره ،اً
وبدل من ذلك نحيط �أنف�سنا
بالنا�س والن�شاطات ،على �أمل �أن ي�سرت هذا َ
فراغنا.
لكن من ناحية �أخرى ،كان ي�شوع لديه قلب ي�سعى وراء اهلل .كان يريد �أن يكون قري ًبا
يوما بينما كان مو�سى مع
ملح�ضر اهلل على قدر الإمكان .مكث عند �سفح اجلبل ملدة �أربعني ً
الرب (خروج  .)17 :32لقد اقرتب بقدر الإمكان دون �أن يدخل للمكان الذي مل تتم دعوة
�أحد له �سوى مو�سى وهارون .كان ي�شوع يخ�شى الرب حتى �أنه مل يفر�ض نف�سه.
بينما كان ي�شوع منتظ ًرا عند اجلبل ،قلق ال�شعب .كانوا يف �أر�ض غريبة ،غاب عنهم
قائدهم لأكرث من �شهر ،ومل يعلن اهلل عن نف�سه بعد .فبد�أوا يت�شككون يف مو�سى ويف اهلل.
ول ِم َن جْ
"وَلمَ اَّ رَأَى َّ
ال َ َب ِل ،ا ْج َت َم َع
الش ْع ُب أَنَّ ُم َ
وسى أَب ْ َطأ َ فِي ال ُّنز ُ ِ
َّ
الش ْع ُب عَ لَى َهارُو َن وَقَالُوا َل ُه« :ق ُ ِم ْ
اص َن ْع َل َنا آلِ َه ًة ت َ ِسير ُ
صرَ ،ال َ
ام َنا ،ألَنَّ هذ َا ُم َ
وسى الر َّ ُجلَ ال َّ ِذي أ َ ْ
ص َع َدنَا ِمنْ أَر ْ ِض ِم ْ
أ َ َم َ
صاب َ ُه»"
َم َماذَا أ َ َ
ن َ ْعل ُ
(خروج .)1 :32

بح�سب املظهر ،كانوا يحرتمون اهلل ويهابونه .كانوا يقولون" :يا مو�سى� ،إنَّ اهلل جميد
أنت وتكلم معه وقل لنا ما يقوله� .سن�ستمع ونطيع" .كانوا قد
جدًّا �أكرث مما نحتمل .اذهب � َ
�شاهدوا للت ِّو كم �أنَّ اهلل قوي ومهوب ،ومع ذلك مل يخافوه حتى �أنهم �صنعوا لأنف�سهم �أوثا ًنا.
ما �أنْ �صمت اهلل ،حتى ظهرت طبيعتهم احلقيقية.
ميكننا ب�سهولة �أن نخاف اهلل حني ي�صنع املعجزات ويظهر قوته ،لكن اهلل يبحث
عن ه�ؤالء الذين يهابونه ويخافونه حني ال ي�شعرون بح�ضوره �أو قوته ،مثل الأطفال الذين
يطيعون �أباهم حني ال يكون موجودًا لرياقبهم .الذين يطيعون باحلق هم َمنْ يطيعون حني
ال يوجد َمنْ يراقبهم.
َ
َ
قال اهلل لإ�سرائيل�" :أ َّما �أ َنا َ�س ِاك ٌت َو َذ ِل َك ُم ْن ُذ ا ْل َق ِد ِمي َف ِ�إ َّي َاي لمَ ْ ت ََخافيِ ؟" (�إ�شعياء
 .)11 :57لقد كان يقول" :ملاذا ال يخافني �شعبي؟" ثم �أجاب �س�ؤاله هو مبالحظته �أنَّ
النا�س مل يخافوه لأنه مل يعلن عن نف�سه بقو ٍة خميف ٍة منذ وقت .بتعبري �آخر ،عندما مل َي َره
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ال�شعب ب�صور ٍة مرعب ٍة ،ت�صرفوا وك�أنه لي�س موجودًا .ك�شف �صمتُ اهلل دواف َع قلب ال�شعب
ُ
احلقيقية.
يف قلب ال�صحراء ،يف مواجهة ال�شدائد ،ال يف خدمة مم�سوحة قوية ،هنا ُيع َرف
امل�ؤمن احلقيقي .حالة امل�ؤمن يف "املع�صرة" هي حالته احلقيقية .انظر ما فعله هارون
حتت ال�ضغط:
" َف َق َال َل ُه ْم هَ ا ُرونُ « :ا ْن ِز ُعوا �أَ ْق َر َ
اط َّ
الذهَ ِب ا َّل ِتي فيِ � َآذ ِان ِن َ�سا ِئ ُك ْم َو َب ِني ُك ْم َو َب َنا ِت ُك ْم
ال�ش ْع ِب �أَ ْق َر َ
َوا ُتونيِ ِب َها»َ .ف َنزَ َع ُك ُّل َّ
اط َّ
الذهَ ِب ا َّل ِتي فيِ � َآذانِهِ ْم َو�أَ َت ْوا ِب َها �إِلىَ هَ ا ُرونَ َ .ف�أَ َخ َذ
ذ ِل َك ِمنْ �أَ ْي ِديهِ ْم َو َ�ص َّو َر ُه ِبالإِ ْز ِم ِيلَ ،و َ�ص َن َع ُه ِع ْجلاً َم ْ�س ُبو ًكا" (خروج .)4 -2 :32
مل يتحمل هارون م�س�ؤولية ما فعله .نعم ،كان تقديره لل�شعب حقيق ًّيا .لقد كانت
فكرتهم هم ،ولي�ست فكرة هارون ،لكن لأنه خاف منهم مل يكن قو ًّيا بالكفاية حتى يك�سر
ترهيب اجلموع ويقودهم لل�صواب .لقد وقع يف فخ خمافة الب�شر.
�إنَّ القادة الذين يخافون النا�س يرتاجعون ويعطون ال�شعب ما يريدونه اً
مما
بدل َّ
الرب و�شع َبه،
يحتاجونه .وي�صبحون فري�س ًة �سهل ًة للرتهيب .مهما قال القائد �إنه يحب َّ
تقدما يف حياته �أو يف حياة َمنْ يقودهم!
فمادام يخاف الإن�سان ،لن يرى ً
ال يهتم ال�شخ�ص الذي يخاف اهلل �إال مبا يقوله له اهلل .ال�شخ�ص الذي يخاف الإن�سان
يهتم �أكرث بر�أي النا�س فيه �أكرث من ر�أي الرب فيه� .إنه يهني اهلل حتى ال يهني الإن�سان.
لقد �شاهدتُ قاد ًة يتخذون قرارات ب�أن يعطوا النا�س ما يريدون؛ كان دافعهم هو
�أن يحافظوا على �شعبيتهم عند النا�س .بالطبع ،هم ال يعرتفون بذلك ،ورمبا مل يدركوا
هذا حتى .كانوا يربرون �أفعالهم ويقولون" :ال نريد �أن نغ�ضب النا�س"� ،أو "هذا �أف�ضل
نظاما
أنا�سا �أكرث �إن فعلنا هذا" وهكذا .لي�ست ملكوت اهلل ً
لكل الأطراف"� ،أو "�سنخدم � ً
دميقراط ًّيا� .إنها مملكة؛ ال�شعبية ال تهم .مل يدركوا �أنَّ دافعهم كان اخلوف والرتهيب .مل
تكن ت�صرفاتهم مت�أ�صلة يف حمبة النا�س بل يف حمبتهم لأنف�سهم.
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ماذا يحدث حين ال نخاف اهلل؟

قال اهلل ملو�سىَ " :يا ل ْي َت َقل َب ُه ْم َكانَ هَ َك َذا فِيهِ ْم َحتَّى َي َّت ُقون" (تثنية  .)29 :5لكن
النا�س مل يتقوا الرب ،و�إليك ما حدث.
بعد �سنة من احلياة يف الربية حان وقت ذهابهم �إىل �أر�ض املوعد .قال الرب ملو�سى:
"�أَ ْر ِ�سل ر َِجا ًال ِل َيت ََج َّ�س ُ�سوا �أَ ْر َ�ض َك ْن َعانَ ال ِتي �أَ َنا ُم ْع ِطي َها ِل َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئيل" (عدد  .)2 :13الحظ
�أنه قال�" :أَ َنا ُم ْع ِطي َها" ،ومل يقل" :جت�س�سوا الأر�ض لرنى �إنْ كانوا يقدرون �أن ي�أخذوها".
يوما ،واكت�شفوا �أنَّ ال�سكان م�ستقرين جيدً ا
ف�أر�سلهم مو�سى .ظلوا يتج�س�سون لأربعني ً
يف هذه الأر�ض ،و�أنَّ املدن كبرية جدًّا وحتت حرا�سة جيدة.
جا�سو�سا ر�أوا نف�س الرجال ،ونف�س اجليو�ش ،ونف�س املدن الكبرية
كل االثني ع�شر
ً
املح�صنة ونف�س اجلبابرة .كان ي�شوع وكالب على ا�ستعداد �أن يذهبوا للفور لي�أخذوا ما
وعد اهلل به ،لكن الع�شرة جوا�سي�س الآخرين �أخافهم ما ر�أوه .مل يروا �سوى ً
جيو�شا كبرية
وعمالقة ،بينما ر�أى ي�شوع وكالب �أنَّ اهلل �صالح و�أمني!
ال�شعب �أنَّ �أخذ الأر�ض م�ستحيل؛ لقد كانوا عبيدً ا لأكرث من
�أخرب الع�شر ُة جوا�سي�س
َ
�أربعمائة �سنة ومل يكونوا مهرة يف القتال كتلك اجليو�ش التي ر�أوها .خاف ال�شعب على الفور
وبد�أوا يتذمرون.
َ
َ
ال�س ْي ِف؟ ت َِ�ص ُري ِن َ�سا�ؤُ َنا َو�أ ْط َفا ُل َنا
" َولمِ َ َاذا �أَتَى ِب َنا ال َّر ُّب ِ�إىل هَ ِذ ِه الأ ْر ِ�ض ِل َن ْ�س ُق َط ِب َّ
َغ ِني َم ًة� .أَل ْي َ�س َخيرْ ً ا ل َنا �أَنْ َن ْر ِج َع ِ�إىل ِم ْ�ص َر؟" (عدد .)3 :14
ميكننا �أن جند �أ�صل خوف النا�س يف هذه الآية� :ألي�س من الأف�ضل لنا؟ تعر�ض ه�ؤالء
النا�س للخوف لأنهم كانوا يفكرون يف �أنف�سهم .مل يقولوا" :ما يقوله اهلل هو الأف�ضل"،
لكنهم قالوا" :ما هو الأف�ضل لنا؟"
الأمر وا�ضح للغاية� .أ�صل خمافة النا�س هو حمبة الذات .عندما حتب حياتك ،تريد
�أن تنقذها� .ست�شعر بالرتهيب من �أي �شيء يهددها.
لقد �أح�ضر اهلل ه�ؤالء النا�س للمكان الذي لي�س �أمامهم فيه �إال الثقة باهلل .كان الأمر
يبدو وك�أنهم �سيهلكون على �أيدي �سكان الأر�ض اجلديدة .ولكن اً
بدل من �أن يثقوا باهلل،
كالما
ت�صرفوا وك�أن اهلل �أنقذهم من امل�صريني حتى يقتلهم الكنعانيون .بالطبع يبدو هذا ً
�سخي ًفا ،لكننا كلنا نواجه �أوقاتًا جند فيها �أنف�سنا مطا َلبني ب�أن نتبع اهلل يف مواقف تبدو
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خطرية �أو تهدد حياتنا.
لن ميكننا اتباع اهلل يف هذه الظروف �إال عندما ن�ؤمن يف قلوبنا ب�أنَّ اهلل �صالح .ال
يوجد خري �إال فيه� .إنه ال يفعل لنا �أم ًرا يهدف منه فائدته ال�شخ�صية ويكون ل�ضررنا �أو يهدد
�أبديتنا .علينا �أن نتذكر �أن اهلل يحكم على كل �شيء مبنظور الأبدية ،بينما يحكم الإن�سان
مبنظور �سبعني �أو ثمانني �سنة.

رفض اهلل أو رفض اإلنسان؟

وكالب الطريقَ
متاما.
روحا �آخر و�إنهم اتبعوه ً
اختار ي�شو ُع ُ
ال�صعب .قال اهلل �إن لديهم ً
َ
كل الباقني مل يريدوا �أن تتعر�ض راحتهم للتهديد بطاعتهم هلل .كان اهلل �أمي ًنا مع ي�شوع وكالب.
الوحيدين اللذين دخال �أر�ض املوعد من بني بني جيلهما (انظر عدد .)30 ،24 :14
كانا هما
َ
َمنْ �أرادوا �أن يخ ِّل�صوا �أنف�سهم �أهلكوها� .أعلن اهلل م�صريهم حني قالَ " :ف ُج َث ُث ُك ْم
�أَ ْنت ُْم ت َْ�س ُق ُط فيِ هَ َذا ال َقف ِْرَ ...ف َت ْع ِر ُفونَ ا ْب ِت َعا ِدي" (عدد � .)34 ،32 :14إنه فكر خميف �أن
نعرف �أنَّ اهلل �سريف�ض الكثريين لأنهم خافوا من رف�ض الإن�سان.
�أ�ص ِّلي �أن نتعلم جمي ًعا التل ُّذذ بخوف الرب؛ لأن "مخَ َ ا َف ُة ال َّر ِّب َي ْن ُبو ُع َح َيا ٍة ِل ْل َح َي َد ِان
اك المْ َ ْو ِت" يف الف�صل القادم �سرتى كيف �أنَّ خمافة الرب تعينك على �أن ت�سري يف
َعنْ �أَ ْ�ش َر ِ
م�شيئة اهلل يف �أوقات الرتهيب.
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الف�صل الثاين ع�شر

ٌ
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ميكن للرتهيب �أن ي�أتي عن طريق الظروف �أو الأفكار �أو الأ�شخا�ص .ي�صارع �أغلب
النا�س مع الرتهيب الذي ي�أتي من الأ�شخا�ص .خمافة الإن�سان هي و�صف دقيق لهذا النوع
من ال�ضغوط.
خمافة الب�شر جتعلنا نتجنب الرف�ض ،ال�ضرر والتوبيخ من الإن�سان دون مراعاة لرف�ض
غ�ضب َ
غ�ضب ال�شخ�ص الذي
اهلل الذي ال يراه حتى ال ُي ِ
اهلل .ال�شخ�ص الذي يخاف الإن�سانَ ُي ِ
يراه.
ن�صحنا ي�سو ُع قائلاً َ " :و َل ِكنْ �أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم َيا �أَ ِح َّبا ِئيَ :ال ت ََخا ُفوا ِمنَ ا َّل ِذينَ َي ْق ُت ُلونَ الجْ َ َ�س َد
َو َب ْع َد َذ ِل َك َل ْي َ�س َل ُه ْم َما َي ْف َع ُلونَ �أَكْثرَ َ َ .ب ْل �أُرِي ُك ْم ممِ َّ نْ ت ََخا ُفونَ َ :خا ُفوا ِمنَ ا َّل ِذي َب ْع َد َما َي ْقت ُُل َل ُه
ُ�س ْل َطا ٌن �أَنْ ُي ْل ِق َي فيِ َج َه َّن َمَ .ن َع ْم �أَ ُق ُ
ول َل ُك ْمِ :منْ هَ َذا َخا ُفوا!" (لوقا .)5 -4 :12
كنت تخاف الإن�سان ،عندما يقتادك اهلل يف �صعوبات �أو �شدائد� ،ستحاول �أن حتمي
�إنْ َ
وحتافظ على نف�سك .اً
بدل من �أن تطلب م�شيئة اهلل� ،ستطلب �أن تنفذ م�شيئتك اخلا�صة.
كنت تخاف اهلل ،ميكنك �أن تعرب يف �أي م�صاعب بطريق ٍة تكرمه� .سوف تدرك �أنه
لكن �إنْ َ
هو الوحيد القادر �أن يحفظك ،و�ستثق �أنه يعرف ما هو الأف�ضل لك بح�سب املنظور الأبدي
للأمور.
هناك وعد قوي يف ِ�سفر الأمثال عن خمافة الرب:
"فِي َم َخا َف ِة الر َّ ِّب ثِقَ ٌة َش ِدي َدةٌ وَيَكُو ُن لِ َب ِنيهِ َمل َْجأ ٌَ .م َخا َف ُة
ت"
اك المَْوْ ِ
الر َّ ِّب يَنْ ُبو ُع َح َيا ٍة لِل َْح َي َد ِان عَ نْ أ َ ْشر َ ِ
(أمثال .)27 -26 :14
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ومن ناحية �أخرى ،تخربنا كلمة اهلل ب�أن:
"خ ْ
ض ُع َشرَكًا"
ان ت َ َ
َ
ش َي ُة اإلِن ْ َس ِ

(أمثال .)25 :29

الرتهيب هو َ�ش َرك �أو فخ ،لكن خمافة الرب ت�صنع ثق ًة وجر�أ ًة ،وهي نف�سها الأدوات
التي نحتاجها لنتحرر من فخ الرتهيب.

الضغط يكشف

�س�أعقد مقارنة بني َمل َكني .كانا كالهما مل َكني على نف�س اململكة ،وكالهما �سجدا
هلل .رف�ض اهلل �أحدهما ،بينما قال عن الآخر �إنه رجل بح�سب قلبه .مبقارنة ق�صتيهما
و�ضوحا كب ًريا و َفه ًما للفروق بني خمافة اهلل وخمافة الإن�سان .فلننظر واحدً ا من
�سنجد
ً
�أكرث �أحداث الكتاب املقد�س درامي ًة و�أقلها درا�س ًة يف حياة �شاول .ها هو امل�شهد:
كان ل�شاول �سنتان يف احلكم .وكما يحدث يف منا�صب كثرية ،مل تك�شف فرتة "�شهر
الع�سل" هذه �شخ�صيته احلقيقية ،لكن مبرور الوقت بد�أت دوافعه تنك�شف.
بينما كان �شاول يف مخِ ما�س مع �أف�ضل حماربيه ،جتمع الفل�سطينيون ملحاربته (1
�صموئيل  .)15 -5 :13كان هذا �أقوى عدو يواجهه �شاول .كان للعدو ثالثون �ألف عربة و�ستة
�آالف فار�س ،وكان جمهور اجلنود ي�شبه "ال َّر ْمل ا َّل ِذي َع َلى َ�ش ِاط ِئ ا ْل َب ْح ِر" .من املقبول �أن
نقول �إنهم كانوا ً
جي�شا عظي ًما! �إنَّ مواجهة ثالثني �ألف عربة هو �أ�شبه مبواجهة ثالثني �ألف
ح�ص! كان هذا �شي ًئا �شديد الرتهيب
دبابة و�أكرث ،وكان اجلي�ش كب ًريا جدًّا حتى �أنه مل ُي َ
جلي�ش �إ�سرائيل.
وب�سبب اخلوف ،اختب�أ جنود �شاول يف الأدغال ،اجلحور ،ال�شقوق ووراء ال�صخور؛
كانوا مرتبكني .هرب البع�ض منهم على الأقدام ،عربوا نهر الأردن �إىل �أر�ض جاد وجلعاد،
بينما َمنْ تبقوا واتبعوا �شاول ،كانوا يرتعدون من اخلوف.
كان الإ�سرائيليون ،قبل املعارك ،يبتهلون هلل .كان �صموئيل قد �أعطى �أم ًرا من اهلل
"م َكثَ َ�س ْب َع َة
ل�شاول ،وقال له �إنه �سيكون معه يف وقت معني ليقدم املحرقة للرب .لكن �شاول َ
�أَ َّي ٍام َح َ�س َب ِمي َعا ِد َ�ص ُمو ِئ َيلَ ،ولمَ ْ َي ْ�أ ِت َ�ص ُمو ِئي ُل �إِلىَ الجْ ِ ْل َج ِالَ ،و َّ
ال�ش ْع ُب َت َف َّر َق َع ْن ُه [�شاول]"
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(� 1صموئيل .)8 :13
أح�ضروا يل حمرقة وذبيحة �سالمة" .وق َّدم املحرقة،
ب�سبب ال�ضغط ،قال �شاولِ �" :
وما �أن فعل ذلك ،حتى و�صل �صموئيل.
ُ
�شاول عما فعله .ت� ْ
�صموئيل َ
أمل جيدً ا يف رد �شاول:
�س�أل
ت أَنَّ َّ
ت فِي أَي َّ ِام
َم تَأ ْ ِ
الش ْع َب قَدْ تَفَ رَّقَ عَ نِّي ،وَأَن ْ َ
"ألَنِّي رَأَي ْ ُ
تل ْ
اس فَقُ ل ُْت :اآل َن
المْ ِ َ
سطِي ِن ُّيو َن ُم َت َج ِّم ُعو َن فِي ِم ْ
يعادِ ،وَالْ ِف ِل ْ
خ َم َ
سطِي ِن ُّيو َن ِإلَيَّ ِإلَى جْ
ضر َّ ْع ِإلَى و َ ْجهِ
َم أَت َ َ
يَنْ ِزلُ الْ ِف ِل ْ
ال وَل ْ
الِل َْج ِ
ص َعدْ ُت المْحُْرَقَةَ"
الر َّ ِّبَ ,ف َت َجلَّدْ ُت وَأ َ ْ
( 1صموئيل .)12 -11 :13

ُ
�صموئيل َ
�شاول وقال له �إنه قد فعل حماق ًة بعدم اتباعه و�صايا اهلل.
فوبخ
والآن بعد �أن ر�أينا ما حدث ،تخيل نف�سك مكان �شاول� .أنت القائد� .أتى عليك وعلى
رجالك جي�ش كبري لهم الآن �سبعة �أيام .هم يفوقونكم عددًا بالفعل ،ويف كل يوم يزداد العدو
عددًا وجي�شك يقل .رجالك يخ�شون العدو ويفرون .والقليلون الباقون يرتع�شون من الرعب.
ها �أنت تنتظر نبي اهلل ،وال ي�أتي يف امليعاد لرفع الذبيحة!
هناك �ضغط كبري عليك .هذا موقف من مواقف "املع�صرةَ ".منْ حولك يحثونك،
"افعل �شي ًئا ،و�إال منوت!" هل تنتظر كما �أمرك الرب� ،أو تقوم بخطوة لتنقذ نف�سك؟
كان هذا هو املوقف الذي واجهه امللك �شاول (انظر � 1صموئيل  .)8 -1 :13للأ�سف،
انهار �أمام ال�ضغوط .قام بالع�صيان وق َّدم الذبيحة بنف�سه .انظر �أعذار �شاول" :الآنَ َي ْن ِز ُل
ا ْل ِف ِل ْ�س ِطي ِن ُّيونَ �إِليَ َّ َ ...فت ََج َّل ْدتُ (كنتُ م�ضط ًّرا)" (� 1صموئيل  .)12 :13لقد ق َّدم الذبيحة
ليظهر مبظهر جيد �أمام ال�شعب ،ثم حاول �أن يبدو روحان ًّيا �أمام �صموئيل حني قال:
" َفت ََج َّل ْدتُ (كنتُ م�ضط ًّرا)" .احلقيقة هي �أنه ت�صرف كرد فعل و�سقط يف فخ الرتهيب.

ً
شيئا!
افعل

قلت لنف�سك مر ًة� ،أعرف �أنَّ اهلل
وقت ما .هل َ
�أغلب النا�س يواجهون هذا املوقف يف ٍ
علي �أن �أحترك حتى �أغري هذا املوقف الذي �أنا فيه؟
يقول يل �أن �أَث ُبت ،لكن َّ
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مررتُ مبواقف كنتُ �أرى فيها �أ�صدقائي وامل�س�ؤولني مني يتو�سلون يل قائلني" :يا
جون ،ال بد �أن تفعل �شي ًئا!" لكن يف قلبي كنتُ �أعلم �أنَّ اهلل مل يقل نف�س ال�شيء؛ كان �صامتًا.
خ�صو�صا عندما ال يقول �شي ًئا! هذا
من �أ�صعب الأمور يف تنفيذها �أن تنتظر الرب،
ً
ينطبق ب�شدة علينا الآن .مع كل املوارد والأموال التي يف �أمريكا الآن ،ميكننا حتريك الأمور
حتى �إنْ كان اهلل ال يتحرك .ميكننا �أن نخلق �أ�شياء تبدو �أنها من اهلل لكنها معمولة بقوة
مواهبنا وقدراتنا الطبيعية ،دون تدخل من اهلل.
عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات ،غال ًبا ما نعجز عن �إيجاد �أ�صحاح �أو �آية تخربنا
ماذا نفعل .علينا �أن نعرف ما يقوله اهلل لنا يف كل حلظة .لكن حني يبدو الأمر وك�أنَّ اهلل ال
يتكلم ،فهو يف احلقيقة يتكلم! �إنه يقول" :ا�ستمر يف القيام مبا قلتُه لك بال�ضبط .مل يتغري
�شيء!" ي�صبح هذا الأمر له �صعوبة خا�صة حني نتعر�ض للرتهيب.
�أريد �أن �أ�شارككم بكلم ٍة �أعطاها يل اهلل يف �أحد �أيام ر�أ�س ال�سنة .كنتُ خارج البالد،
وكنتُ م�ستغر ًقا يف النوم ،متع ًبا من الرحلة التي ا�ستغرقت �ست و�أربعني �ساعة ومن جدول
اخلدمات الذي كان به خدمتان كل يوم .وفج�أة قمتُ من نومي العميق يف ال�ساعة الثانية
�صباحا .فهمتُ �أنَّ اهلل هو الوحيد القادر �أن يقيمني من نومي بهذه الطريقة ،لأين كنتُ
ً
متنب ًها ب�صورة غريبة بعد نوم مل ي�ستغرق �أكرث من ثالث �ساعات.
�أعطاين اهلل كلم ًة ال �أ�شارك بها يف الظروف العادية لأنها كانت كلم ًة �شخ�صي ًة ،لكني
�أ�ؤمن ب�أنَّ اهلل يريدين �أن �أ�شارك بها لتو�ضيح هذه النقطة� .أ�ؤمن �أنها �ستعطي قوة للكثريين
منكم الذين ميرون مبواقف م�شابهة� .إليكم جزء منها:
"�أنت لمَ ْ ت�شعر �أنك ُم َه َّدف :وكان هذا جز ًءا من اختبارك .مل �أ�سمح لك �أن تكون
إر�شاد مني .عدم حتركك �أثناء
مر َّكزً ا ،حتى �أختربك لأرى �إنَّ َ
كنت �ستتحرك دون � ٍ
�سكوتي قد فرحني جدًّا .ولأنك مل تتحرك عندما مل �أقل لك ذلك ،ولأنك مل تنفذ خططك
قادما؛ لأين �س�أعطيك
اخلا�صة متمن ًيا �أن تكون هي خططي� ،سوف ترى الآن تركيزًا عظي ًما ً
أنت وزوجتك ً
فرحا عظي ًما".
� َ
خططا عظيمة حمددة �ستجلب عليكما ً
تكلم يل اهلل يف �إحدى املرات عندما كنتُ �أنا وزوجتي ن�شعر بالركود .كانت لنا رغبات
واحتياجات �شخ�صية ن�شعر �أنها ال تتحقق .كنا نعي�ش حتت َق ْد ٍر كبري من ال�ضغط لعدة
بتحرك ما ،لكننا مل
�سنوات� .أ�شار علينا بع�ض �أ�صدقائنا الذين يهتمون ب�أمرنا �أن نقوم
ٍ
ن�شعر ب�أنَّ هذه كلمة من اهلل .مل يكونوا خمطئني عندما قالوا لنا هذه الأ�شياء .كانوا فقط
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يتجاوبون مع املوقف الذي كنا فيه .كان هذا اختبارنا نحن.
كانت هناك بع�ض التغيريات التي ميكننا القيام بها حتى نرفع عن كاهلنا هذا
ال�ضغط .كنا نحارب ال�شكوك لكن نت�ساءل" :هل �أخط�أنا يف �سماع �صوت اهلل؟" لكن يف
�أعماق قلبينا كنا نعرف �أنَّ اهلل مل ي�أمرنا بالقيام ب�أي حترك.
قبل انتهاء ال�شهر الأول من هذه ال�سنة �شاهدنا اهلل وهو يقوم ب�أمور تفوق �أكرب
توقعاتنا! ال �أعرف �إنْ كنتُ قد �شاهدتُ �أمو ًرا بهذه الكرثة حتدث يف �شهر واحد من قبل.
كان الأمر يبدو وك�أن اهلل قام ب�أمور يف هذا ال�شهر �أكرث بكثري مما قام به يف اخلم�س �سنوات
ال�سابقة له!
من املهم جدًّا �أال يكون لنا رد فعل يت�أثر بال�ضغوط .علينا �أن يكون لنا فعل بح�سب
كلمة اهلل.

رجل حسب قلب اهلل

وقع �شاول حتت الرتهيب .كانت �سمعته ،وحياته ومملكته يف خطر ،لذلك حترك
عندما �أمره اهلل باالنتظار .بعد �أن وبخ �صموئي ُل َ
�شاول� ،أعلن الدينونة عليه:
ومَ .ق ِد ا ْنت ََخ َب ال َّر ُّب ِل َنف ِْ�س ِه َر ُجلاً َح َ�س َب َق ْل ِب ِهَ ،و�أَ َم َر ُه
" َو�أَ َّما الآنَ َف َم ْم َل َكت َُك َال َت ُق ُ
ال َّر ُّب �أَنْ َيترَ َ �أَّ َ�س َع َلى َ�ش ْع ِب ِه .لأَ َّن َك لمَ ْ تحَ ْ َف ْظ َما �أَ َم َر َك ِب ِه ال َّر ُّب" (� 1صموئيل .)14 :13
ينحن �شاول �أمام الرتهيب يف حادث ٍة واحد ٍة فقط .لقد بنى �شاول ً
تاريخا من
مل ِ
الع�صيان على الرب يف املواقف ذات ال�ضغط ال�شديد .يف حادثة �أخرى ،خ�ضع لرغبات
�شعبه ب�أن ي�أخذ الغنائم من بلدة كان اهلل قد �أمر �أن ُتد َّمر نهائ ًّيا .مل يكن يريد �أن يخ�سر
تعاطف النا�س .وعندما واجهه �صموئيل ،اعرتف �شاول قائلاً �" :أَخْ َط�أْتُ َلأنيِّ َت َع َّد ْيتُ َق ْو َل
ال َّر ِّب َو َك َال َم َك ،لأَنيِّ ِخ ْفتُ ِمنَ َّ
ال�ش ْع ِب َو َ�سمِ ْعتُ ِل َ�ص ْوتِهِ ْم" (� 1صموئيل .)24 :15
جملته التالية ُتظهِ ر �أنه كان مهت ًّما ب�سمعته �أكرث من اهتمامه بع�صيانه .ف�ضحته كلماته
حني قال ل�صموئيلَ " :ق ْد �أَخْ َط ْ�أتُ َ .والآنَ َف�أَ ْك ِر ْم ِني َ�أ َم َام ُ�ش ُي ِوخ َ�ش ْع ِبي َو�أَ َم َام ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل" (1
�صموئيل .)30 :15
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كان �شاول يكرر تعديه لأنه كان يخاف الإن�سان ،وعندما خاف �أكرث� ،أ�صبح قائدً ا
م�سيط ًرا بالأكرث .يحدث هذا غال ًبا مع القادة الذين ال ي�شعرون بالأمان .هم يعاملون
النا�س بق�سوة ليبدو الأمر وك�أنهم هم امل�سيطرون ،مع �أنهم يف احلقيقة يدارون �إح�سا�سهم
بالرتهيب واخلوف.
ل�شخ�ص يحفظ و�صاياه (� 1صموئيل :13
قال �صموئيل ل�شاول �إنَّ اهلل �سيعطي مملكته
ٍ
أ�شخا�صا يقولون �إنَّ قلوبهم هي بح�سب اهلل،
 .)14كان داود هو هذا ال�شخ�ص� .سمعتُ �
ً
لكني �أريد �أن �أ�سمع اهلل يقول ،كما قال عن داود�" :أنت رجل ح�سب قلبي"� .أعرف �أنَّ هذه
هي رغبة كل م�ؤمن يحب الرب! در�ستُ حياة داود بعناية لأعرف ما الذي كان مييزه ليجعل
الرب يربط نف�سه بداود.
حري�صا �أال يفعل �شي ًئا دون �سماع كلمة من اهلل بهذا ال�ش�أن.
الحظتُ �أنَّ داود كان
ً
كان داود يطلب م�شورة اهلل كث ًريا يف املواقف ذات ال�ضغط الهائل (� 1صموئيل .)31 -20
فلنت�أمل يف موقف حم َّدد �شديد الرتويع.

سوءا؟
هل يمكن أن يزداد الموقف
ً

يف �آخر �سنة يف ُحكم �شاول ،اختب�أ داود ورجاله يف �أر�ض الفل�سطينيني .يف حتول
غريب للأحداث ،ان�ضم داود ورجاله �إىل الفل�سطينيني عندما اجتمعوا على الإ�سرائيليني.
لكن قادة جيو�ش الفل�سطينيني مل يرحبوا بوجود عربانيني معهم يف احلرب ،فرف�ضوا
ال�سماح لداود ورجاله باحلرب معهم.
يف ال�صباح التايل ،رحل رجال داود لريجعوا لزوجاتهم و�أوالدهم الذين كانوا يف مدينة
ِ�ص ْق َل َغ .كانت رحلتهم �إىل �أر�ض املعركة فا�شلة ،والبد �أنَّ داود ورجاله كانوا ي�شعرون �أنهم
غري مرغوب فيهم .مل يكونوا مرفو�ضني من َملكهم وبلدهم فقط ،بل � ً
أي�ضا من البلد التي
يوما
جل�أوا �إليها .كان من املمكن �أن ي�شعر داود بالوحدة ،فهو رجل بال وطن .مل يكن هذا ً
�سعيدً ا .لكن هذا ال ُيقا َرن مبا حدث حني عاد لأ�سرته ،وا�سمح لنف�سك �أن تتخيل ما �شعر به.
ث ،كَا َن ال َْع َمالِقَ ُة
اء دَاوُدُ وَرِ َجا ُل ُه ِإلَى ِصقْ َل َغ فِي ال َْيوْ ِم الث َّالِ ِ
"وَلمَ اَّ َج َ
قَدْ غَزَوْا جْ
وها بِالنَّارِ ،و َ َس َبوْا
ضرَبُوا ِصقْ َل َغ وَأ َ ْحرَق ُ َ
وب وَ ِصقْ َلغَ ،وَ َ
ال َ ُن َ
ص ِغيرًا وَال َ كَ ِبيرًا ،بَلْ
اء الل ََّواتِي فِ َ
َم يَقْ ُتلُوا أ َ َح ًدا ال َ َ
النِّ َس َ
يها .ل ْ
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مَ .ف َد َخلَ دَاوُدُ وَرِ َجا ُل ُه المْ َ ِدي َن َة و َ ِإذَا
ضوْا فِي َط ِر ِ
َساق ُ ُ
م وَ َم َ
يق ِه ْ
وه ْ
م قَدْ ُس ُبوا .فَر َ َف َع
ي ُم ْ
م وَب َ ُن ُ
م وَب َ َنات ُ ُه ْ
وه ْ
حرَق َ ٌة بِالنَّارِ ،وَن ِ َسا ُؤ ُه ْ
ِه َ
دَاوُدُ و َ َّ
م قُوَّةٌ
الش ْع ُب ال َّ ِذي َن َم َع ُه أ َ ْ
َم تَبْق َ ل َُه ْ
م وَبَكَوْا َحتَّى ل ْ
ص َوات َ ُه ْ
يجايِلُ ا ْمرَأَةُ
لِلْ ُبكَا ِء .و َ ُس ِب َي ِ
ت ا ْمرَأَتَا دَاوُدَ :أ َ ِخي ُنوعَ ُم ال َْيزْر َ ِعي ِليَّ ُة وَأَب ِ َ
نَابَالَ الْكَر ْ َم ِليِّ"
( 1صموئيل .)5 -1 :30

غال
هل ميكنك تخيل الأمل الذي �شعر به؟ لقد اختطفوا عائلته ،و�سرقوا كل �شيء ٍ
أي�ضا عائالت جنوده � ً
عليه ،و�أحرقوا ما تبقى .مل يكن همه هو �أ�سرته فقط ،بل � ً
أي�ضا .كانوا
عائدين وهم ي�شعرون بعدم جدواهم وبعدم وجود وطن لهم .ثم رجعوا ليجدوا بيوتهم
حمرتق ًة وكل ما يحبونه قد ذهب .وك�أن هذا مل يكن كاف ًيا ،انظر ما حدث بعد ذلك:
ال�ش ْع َب َقا ُلوا ِب َر ْجمِ ِه ،لأَنَّ �أَ ْن ُف َ�س َجمِ ي ِع َّ
" َفت ََ�ضا َيقَ َدا ُو ُد ِجدًّا لأَنَّ َّ
ال�ش ْع ِب َكا َن ْت ُم َّر ًة
ُك ُّل َو ِاح ٍد َع َلى َب ِني ِه َو َب َنا ِت ِه".
مل يتبقَّ �أحد غري الرجال الذين ذهبوا معه للحرب ،وها هم يريدون �أن يرجموه لأنه
ترك زوجاتهم و�أوالدهم بدون حرا�سة! هل يوجد ما هو �أ�سو�أ من هذا؟ كان هذا املوقف
�أ�صعب حتى مما واجهه �شاول .مل يكن لداود �إن�سان يلج�أ له .على الأقل كان لدى �شاول
جي�ش مرتعب وعائلة ،ومل يكونوا يهددون برجمه.
ي�صل �أغلب امل�ؤمنني لوقت يف حياتهم ي�شعرون فيه �أنهم مبفردهم� .أنا �أ�ؤمن �أنَّ اهلل
ي�سمح بهذا� .إنه لي�س هو املت�سبب فيه ،لأنه لي�س خمرتع ال�شر .لكنه �سيمتنع عن التدخل؛
لأن له هد ًفا يف �أوقات الي�أ�س هذه .كان من املمكن لداود �أن يي�أ�س ،ويبد�أ يف مطاردة العدو
�أو يبحث عن طريقة لتهدئة رجاله ،لكن انظر ماذا فعل اً
بدل من ذلك.
"وَأ َ َّما دَاوُدُ َف َت َ
ُم قَالَ دَاوُدُ ألَب ِ َياث َار َ الْكَا ِه ِن
لههِ .ث َّ
شدَّدَ بِالر َّ ِّب ِإ ِ
ك« :قَدِّ ْم ِإلَيَّ األَفُودَ» .فَقَ دَّ َم أَب ِ َياث َار ُ األَفُودَ ِإلَى
يمالِ َ
اب ْ ِن أ َ ِخ َ
ت هؤُال َ ِء الْ ُغزَاةَ ف ََهلْ
دَاوُدَ .ف َ
«إذَا لحَ ِقْ ُ
َسأَلَ دَاوُدُ ِم َن الر َّ ِّب قَائِلِ :
ك وَتُنْ ِقذ ُ»"
ك تُدْرِ ُ
م فَإِن َّ َ
أُدْرِكُ ُه ْ
م؟» فَقَ الَ َل ُه« :الحْ َقْ ُه ْ
( 1صموئيل .)8 -6 :30
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حتى حتت ال�ضغط الهائل ،مل يكن داود ليتحرك حتى يقبل � اًأول م�شورة اهلل .كان
يتقوى بالرجوع هلل .كان ُي َذ ِّكر نف�سه ب�أمانة اهلل وعهده .عندما �س�أل اهلل ماذا يفعل ،قال له
اهلل" :اتبعهم".
َ
َ
َ
ا�ستَخْ َل َ�ص َدا ُو ُد ُك َّل َما �أ َخ َذ ُه َع َما ِليقُ َ ،و�أ ْن َق َذ َدا ُو ُد ْام َر�أ َت ْي ِهَ .ولمَ ْ ُي ْف َق ْد
وتبعهم داود " َو ْ
ريَ ،و َال َب ُنونَ َو َال َب َناتٌ َو َال َغ ِني َم ٌةَ ،و َال َ�ش ْي ٌء ِمنْ َجمِ ي ِع َما �أَ َخ ُذوا َل ُه ْم،
ري َو َال َك ِب ٌ
َل ُه ْم َ�ش ْي ٌء َال َ�ص ِغ ٌ
َب ْل َر َّد َدا ُو ُد الجْ َ مِ ي َع" (� 1صموئيل .)19 -18 :30
يع�سر على الرب �شيء .كان
ما كان يبدو موق ًفا بال رجاء حتول �إىل انت�صار عظيم! ال ُ
داود يخاف اهلل �أكرث مما يخاف رجاله .كان هذا هو الأمر الذي �أعطاه الثقة لريجع هلل
متاما عن رد فعل �شاول �إزاء ال�ضغط.
�أو ًال .كان هذا خمتل ًفا ً
كان عمل داود فعلاً  ،بينما كان عمل �شاول رد فعل .كان ب�إمكان داود الفعل ولي�س رد
الفعل لأنه كان يعلم ما يقوله اهلل .عندما يكون لنا فكر امل�سيح ،نت�سلح بال�شجاعة ليكون لنا
الفعل ال رد الفعل.

فِ كر سليم

�سابق �أنَّ الأمر يتطلب جر�أ ًة لك�سر الرتهيب ،ولي�ست اجلر�أة
اكت�شفنا يف ٍ
ف�صل ٍ
الطبيعية ،بل اجلر�أة التي وقودها ف�ضائل القوة واملحبة والفكر ال�سليم الإلهية .كانت هذه
هي �آيتنا املحورية:
يك ِب َو ْ�ض ِع َي َد َّي لأَنَّ اهللَ
ُ
َ
َ
هلل ا َّل ِتي ِف َ
ال�س َب ِب �أ َذ ِّك ُر َك �أنْ ُت ْ�ض ِر َم �أ ْي ً�ضا َم ْو ِه َب َة ا ِ
" َف ِل َه َذا َّ
وح ا ْل ُق َّو ِة َوالمْ َ َح َّب ِة َوال ُّن ْ�ص ِح (الفكر ال�سليم)"
وح ا ْل َف َ�ش ِل (الرهبة واخلوف)َ ،ب ْل ُر َ
لمَ ْ ُي ْع ِط َنا ُر َ
( 2تيموثاو�س .)7 -6 :1
لنرَ َ كيف جلبت هذه الأمور الثالثة اجلر�أة لداود حتى �أنه قاوم �أي ترهيب تعر�ض له:
 .1القوة :كان يعرف اهلل ،و�أنَّ اهلل �أعظم و�أقوى من �أي �شيء قد يواجهه.
 .2املحبة :كان يحب اهلل �أكرث مما يحب نف�سه.
 .3الفكر ال�سليم :مل يكن ليتحرك حتى ي�سمع كلمة من اهلل �أو ر�أيه ،مهما كان ال�ضغط
عليه كب ًريا.
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عندما متتلئ �أرواحنا بالقوة ،واملحبة ،وكلمة اهلل ،لن نقع فري�سة للرتهيب .ال يتوقف
الأمر على واحدة فقط من هذه الف�ضائل ،بل على الثالث �صفات جمتمعة .كان ميكن لبول�س
�أن يذكر �صف ًة واحد ًة فقط �إنْ كان املو�ضوع ال يحتاج �أكرث من ذلك .حتى تعي�ش باجلر�أة
التي بح�سب اهلل ،يتطلب الأمر الثالث ف�ضائل.
لقد ت�أملنا يف القوة واملحبة بالتف�صيل .لنت�أمل الآن �أكرث يف كيفية احل�صول على ذهن
بح�سب اهلل.
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الف�صل الثالث ع�شر

روح ال ُّنصح (الفكر السليم)

"ال يوجد ما هو �أكرث ترهي ًبا من اجلهل" .اجلهل هو عدم املعرفة .تكلمنا كلمة اهلل
كث ًريا عن قيمة املعرفة .مكتوب يف (�أمثال َ " :)5 :24ال َّر ُج ُل الحْ َ ِك ُيم فيِ ِعزٍّ َو ُذو المْ َ ْع ِر َف ِة
ال�صدِّ ي ُقونَ " تعطيك
ُمت ََ�شدِّ ُد ا ْل ُق َّو ِة" .و ُي َذ ِّكرنا املكتوب يف (�أمثال � )9 :11أنه " ِبالمْ َ ْع ِر َف ِة َي ْن ُجو ِّ
املعرفة القو َة الالزمة لك�سر فخ الرتهيب.
عليك �أن تدرك �أنَّ هناك معرفة طبيعية ومعرفة روحية .املعرفة واحلكمة الروحية
تتفوق على املعرفة واحلكمة الطبيعية ،لهذا ندعوها فوق طبيعية؛ �إنها تتفوق على الطبيعية.
يف ( 2تيموثاو�س  ،)7 -6 :1يذكر الر�سول بول�س لتيموثاو�س ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية
الزمة للتغلب على اخلوف (الرتهيب) :املحبة ،والقوة ،وال ُّن�صح (الفكر ال�سليم) .يتعامل
هذا الف�صل مع العن�صر الأخري؛ روح الفكر ال�سليم.
ما هو الفكر ال�سليم؟ هل هي املعرفة الكتابية؟ كان النا�س يرون التالميذ �أنهم �صيادو
�سمك �أميون ،ومع ذلك كان �أكرث الإ�سرائيليني عل ًما ،وهم جممع ال�سنهدرمي ،متحريين من
حكمتهم وجر�أتهم.
ان عَ ِدميَا
ج َ
" َفل ََّما رَأَوْا ُم َ
اهرَةَ بُطْ ر ُ َس وَي ُ َ
وحنَّا وَوَ َج ُدوا أَن َّ ُه َما ِإن ْ َسان َ ِ
ُوه َما أَن َّ ُه َما كَانَا َم َع ي َ ُسو َع"
ج ُبوا .ف ََعرَف ُ
ان ت َ َع َّ
ال ِْعل ِْم وَعَ ا ِّميَّ ِ
(أعمال الرسل .)13 :4

كان هناك رج ٌل ا�سمه ا�ستفانو�س يخدم موائد الأرامل وهو �أذهل قادة املجمع
وح ا َّل ِذي َكانَ َي َت َك َّل ُم
املتعلمني .يقول الكتاب املقد�سَ " :ولمَ ْ َيق ِْد ُروا �أَنْ ُي َقا ِو ُموا الحْ ِ ْك َم َة َوال ُّر َ
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ِب ِه" (�أعمال الر�سل .)10 :6
ميكننا على الفور �أن نرى �أنَّ روح الفكر ال�سليم ال يو َلد من رحم احلكمة الطبيعية �أو
تدريب خا�ص يف كلمة اهلل .فمن �أين ي�أتي روح الفكر ال�سليم؟

المع َلنة
المعرفة ُ

ت�أتي �سالمة الفكر من معرفة فكر امل�سيح .لي�ست املعرفة الكتابية وحدها هي معرفة
وح ُي ْح ِيي" ( 2كورنثو�س :3
فكر امل�سيح .يقول لنا الكتاب املقد�س" :الحْ َ ْر َف َي ْق ُت ُل َو َل ِكنَّ ال ُّر َ
 .)6احلرف هو كلمة اهلل املكتوبة.
كان الفري�سيون على دراي ٍة قوي ٍة بالآيات دون �أن يعرفوا الروح الذي فيها ،لذلك كانت
خدمتهم جتلب املوت؛ كانت جتذب �أو تدفع النا�س بعيدً ا عن قلب اهلل اً
بدل من �أن تقربهم
له .كانوا يف�صلون النا�س عن اهلل مبعرفتهم ال�شكلية ،كانوا يقدمون اهلل كما يفهمونه هم؛
بعقولهم ال بقلوبهم.
للهَّ
قال ي�سوعَ " :ل ْي َ�س ِبالخْ ُ ْب ِز َو ْح َد ُه َي ْح َيا الإِ ْن َ�سانُ َب ْل ِب ُك ِّل َك ِل َم ٍة تَخْ ُر ُج ِمنْ َف ِم ا ِ " (متى
 .)4 :4الحظ �أنه مل يقل" :خرجت"؛ لأن هذا فعل يف الزمن املا�ضي .الكلمة الكتابية وحدها
هي كلمة خرجت من فم اهلل .لكنه قال" :تخرج" ،وهذا فعل يف الزمن امل�ضارع .علينا �أن
نعرف رب الكلمة الكتابية لنعرف ما يخرج من فمه اليوم.
قال ي�سوع يف (يوحنا َ " :)14 -13 :16و�أَ َّما َمتَى َجا َء َذ َ
وح الحْ َ قِّ َف ُه َو ُي ْر ِ�ش ُد ُك ْم
اك ُر ُ
�إِلىَ َجمِ ي ِع الحْ َ قِّ لأَ َّن ُه َال َي َت َك َّل ُم ِمنْ َنف ِْ�س ِه َب ْل ُك ُّل َما َي ْ�س َم ُع َي َت َك َّل ُم ِب ِه َو ُيخْ برِ ُ ُك ْم ِب�أُ ُمو ٍر آ� ِت َي ٍةَ .ذ َ
اك
يمُ َ ِّج ُدنيِ لأَ َّن ُه َي�أْ ُخ ُذ ممِ َّ ا ليِ َو ُيخْ برِ ُ ُك ْم" .الحظ �أنه قال" :كل ما ي�سمع" ،ولي�س" :كل ما
�سمع" .مبعونة الروح القد�س ،ميكننا �أن نعرف ما يقوله ي�سوع.
قد ت�س�أل" :ما فائدة الكلمة املكتوبة � ًإذا؟" �إنها اخلطوط الإر�شادية التي تعينك
وتر�شدك� .إنها �أنفا�س اهلل ،وعندما يوقظها الروح القد�س داخلك ،ت�صبح حي ًة يف قلبك
ولي�س يف عقلك فقط� .إنها املعيار الذي ن�ستخدمه للت�أكد مما �سمعناه من الروح القد�س .لن
الروح القد�س �أبدً ا �شي ًئا م�ضادًّا للكلمة املكتوبة ،لكن من املمكن �أن نتعثرَّ يف الطريق
يقول ُ
�إنْ ح َّددنا ما ميكن �أن يقوله الروح القد�س �أو يفعله مبا يتنا�سب مع فهمنا العقلي للكلمة
املكتوبة .كان هذا خط�أ الفري�سيني.
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ً
كافية
معرفة األصحاح والعدد ليست

كان الفري�سيون وا�سعي املعرفة جدًّا .يف الواقع ،كانوا يحفظون �أول خم�سة �أ�سفار من
العهد القدمي عن ظهر قلب! كانوا يفت�شون الكتب وينتظرون ب�شوق جميء امل�سيا ،لكنهم
كانوا ينتظرونه بح�سب فهمهم العقلي لكلمة اهلل .كانوا يعرفون �أنَّ �إ�شعياء تنب�أ وقال:
اس ُة عَ لَى كَتِ ِفهِ
"ألَن َّ ُه يُو َل ُد َل َنا وَ َلدٌ وَن ُ ْع َطى ابْنًا وَتَكُو ُن الرِّي َ َ
السال َِم.
وَيُدْعَ ى ْ
يس َّ
اس ُم ُه عَ ِجي ًبا ُم ِشيرًا ِإل ًَها ق َ ِديرًا أَبًا أَب َ ِديًّا رَئِ َ
سيِّ دَاوُدَ وَعَ لَى ممَ ْ َلكَتِهِ
لسال َِم ال َ ن ِ َهاي َ َة عَ لَى كُر ْ ِ
لِ ُن ُم ِّو رِي َ َ
استِهِ وَلِ َّ
ض َد َها بِالحْ َق ِّ وَال ِْبر ِّ ِم َن اآل َن ِإلَى األَب َ ِد .غَ ْيرَةُ ر َ ِّب جْ
ال ُ ُنودِ
لِ ُيثَبِّ َت َها وَي َ ْع ُ
ص َن ُع َهذ َا"
تَ ْ
(إشعياء .)7 -6 :9

كان امل�سيا الذي ينتظرونه �سي�أتي ليقيم مملك ًة �أر�ضي ًة ،ويخ ِّل�صهم من قهر الرومان،
ويجل�س على عر�ش داود ،لذا فعندما جاء ي�سوع جنا ًرا من نا�صرة اجلليل ،ومعه جمموعة
من التالميذ تتكون من �صيادين َّ
وع�شارين�ُ ،ص ِدموا.
كان ه�ؤالء الفري�سيون يواجهون ي�سوع با�ستمرار ب�أمور قد اخرتعوها من فهمهم
العقلي لكلمة اهلل .كانوا على يقني من �أنَّ امل�سيا �سيكون زعي ًما قوم ًّيا عظي ًما ،لذا واجهوا
كنت �أنت امل�سيا� ،أين هي اململكة التي من املفرت�ض �أن ت�ؤ�س�سها؟ ملاذا
ي�سوع ب�أ�سئلة مثل�" :إنْ َ
ال جتل�س على كر�سي داود؟"
هلل بمِ ُ َرا َق َب ٍة َو َال َي ُقو ُلونَ  :هُ َو َذا هَ ُه َنا �أَ ْو :هُ َو َذا هُ َن َ
اك
�أجابهم ي�سوعَ " :ال َي ْ�أ ِتي َم َل ُكوتُ ا ِ
هلل َد ِاخ َل ُك ْم" (لوقا  .)21 -20 :17ميكننا الآن �أن نفهم هذا الكالم لأن لنا
لأَنْ هَ ا َم َل ُكوتُ ا ِ
امتياز معرفة �أنَّ ي�سوع مات وقام ثاني ًة ،لكن ه�ؤالء النا�س كانوا يعتقدون ب�صدق �أنهم على
حق .على �أي حال ،كانوا ي�ستمدون ثقتهم من معرفتهم العقلية لكلمة اهلل .مل يكن لهم فهم
الروح.
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ُمع َل ٌ
ن بالروح

كان هناك رجل �آخر ا�سمه �سمعان هو � ً
أي�ضا كان ينتظر امل�سيا .مل يكن وا�سع املعرفة
كالفري�سيني .لكن انظر ما يقوله عنه الكتاب املقد�س:
س ْم َعا ُن ،و َ َهذ َا الر َّ ُجلُ كَا َن بَارًّا
اس ُم ُه ِ
يم ْ
"وَكَا َن ر َ ُجلٌ فِي أُور ُ َش ِل َ
وح الْقُ ُد ُس كَا َن عَ ل َْيهِ .وَكَا َن قَدْ
ت َ ِق ًّيا يَنْ َت ِظر ُ ت َ ْع ِزي َ َة ِإ ْسرَائِيلَ  ،وَالر ُّ ُ
يح
وح الْقُ ُد ِس أَن َّ ُه ال َ يَرَى المَْوْ َت قَبْلَ أ َ ْن يَرَى َم ِس َ
أُو ِح َ
ي ِإل َْيهِ بِالر ُّ ِ
الص ِبيِّ ي َ ُسو َع
وح ِإلَى ال َْه ْيك َِل .وَ ِعنْ َد َما دَ َخلَ ب ِ َّ
الر َّ ِّبَ .فأَتَى بِالر ُّ ِ
ك
وس ،أ َ َخذ َ ُه عَ لَى ذِرَاعَ ْيهِ وَبَار َ َ
ام ِ
أَب َ َوا ُه ،لِ َي ْ
ص َن َعا َل ُه َح َس َب عَ ادَ ِة الن َّ ُ
هلل وَقَالَ « :اآل َن تُطْ ِلق ُ عَ بْ َد َ
ا َ
ك يَا َس ِّي ُد َح َس َب قَوْلِ َ
ك ب ِ َسال ٍَم ،ألَنَّ
ان ممِ َّا
صرَتَا َخال ََص َ
ك »...وَكَا َن ي ُ ُ
وس ُف وَأ ُ ُّم ُه ي َ َت َع َّ
عَ ْي َني َّ قَدْ أَب ْ َ
ج َب ِ
ِقيلَ فِيهِ"
(لوقا .)33 ،30 -25 :2

ح�ضر ي�سوع للهيكل ل ُيك َّر�س للرب ،كان يف �سن ما بني ال�ستة �أ�شهر وال�سنتني.
عندما �أُ ِ
دعى منطقة الهيكل .كان من
كان الهيكل كب ًريا؛ فقد كانت فيه ٍ
مبان عديدة جمتمعة ُت َ
املعتاد �أن يكون هناك مئات� ،أو حتى �آالف النا�س يف هذه املنطقة.
تخ َّيل هذا امل�شهد :ها هو جنار جليلي يدخل الهيكل مع زوجته حاملاً طفلاً يبلغ من
العمر �ستة �أ�شهر .ها هم يف و�سط الزحام حني ي�أتي هذا الرجل� ،سمعان ،ويقتحمهم ويرفع
الطفل ويتنب�أ قائلاً " :امل�سيا!" ميكنك �أن تتفهم ملاذا كان يو�سف ومرمي يتعجبان!
الحظ �أنَّ �سمعان مل يعرف �أنَّ امل�سيا قادم عندما قر�أ كتا ًبا بعنوان � 101سب ًبا ملاذا
�سي�أتي امل�سيا عام  4ق .م .مل يح�صل على املعلومة بقراءة الأ�سفار الكتابية ،لكنه عرف
مبجيء امل�سيا ب�إعالن الروح القد�س ،وقد �أتى للهيكل حتت �إر�شاد وقيادة الروح القد�س!
�إليك حقيقة مذهلة لتفكر فيها :هذا الرجل ،الذي مل يكن خب ًريا بالنامو�س ،عرف
عاما مل يدرك الفري�سيون
�أنَّ ي�سوع هو امل�سيا حني كان عمره �ستة �أ�شهر ،لكن بعد ثالثني ً
�أنَّ ي�سوع هو امل�سيا ،وقد كان يطرد ال�شياطني ،وي�شفي املر�ضى ،ويفتح �أعني العميان ،ويقيم
املوتى! هذا هو الفرق بني التح ِّلي بفكر الرب وامتالك معرفة عقلية عن كلمة اهلل.
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هل من املمكن �أن نكون قد فعلنا بالعهد اجلديد كما فعل الفري�سيون بالعهد القدمي؟
هل َق َ�صرنا معرفتنا باهلل على طائفتنا ومعرفتنا بالكلمة املقد�سة ،حتى يف الكنائ�س
الإجنيلية؟ �إنَّ العقيدة ال ُت ِق ِّيم عالقتنا باهلل� ،إنها ُتظهِ رها فقط! عندما قلتُ " :نعم" يف
زفايف ،مل �آخذ كتيب ت�شغيل! لقد بد�أتُ عالق ًة �شخ�صي ًة مع زوجتي.
�إذن هل نتوقف عن قراءة الكتاب املقد�س؟ بالطبع ال .لكن رمبا علينا �أن نقر�أه بطريق ٍة
خمتلف ٍة .عندما �ألتقط كتابي املقد�س� ،أ�ص ِّلي دائ ًما ،و�أطلب من الروح القد�س �أن يعلن يل
كلمة اهلل .وعندما �أقر�أ ،تتفجر احلقائق يف قلبي .هذه احلقائق هي الكلمة التي �أحيا بها!
الفكر ال�سليم يعرف ما يقوله اهلل ويفعله الآن .ال يقدر �أح ٌد �إال الروح القد�س �أن يعلن
هذا .رمبا يتوا�صل معك بالآيات؛ قد يتكلم بكلمته يف قلبي مبعرف ٍة داخلي ٍة �أو ب�صوته الهادئ
�صخر ال يتزعزع.
ال�ضعيف .عندما نعرف ما يقوله اهلل ،نكون م� َّؤ�س�سني على ٍ

إنه يتكلم بسلطان

تخربنا الأناجيل كث ًريا كيف �أن ي�سوع كان يتكلم ب�سلطان .انظر �إىل واحدة من هذه
الأحداث:
ت جْ
يمهِ ألَن َّ ُه
" َفل ََّما أَك ْ َملَ ي َ ُسو ُع َه ِذ ِه األَق ْ َوالَ ب ُ ِه َت ِ
ال ُ ُمو ُع ِمنْ ت َ ْع ِل ِ
س كَالْكَ َت َب ِة"
م كَ َمنْ َل ُه ُسل َْطا ٌن وَل َْي َ
كَا َن ي ُ َعل ُِّم ُه ْ
(متَّى .)29 -28 :7

ب�سلطان فقط ،لكنه كان يتحرك � ً
أي�ضا ب�سلطان .انظر �إىل منا�سبة �أخرى:
�إنه مل يتكلم
ٍ
ش ٌة عَ لَى جْ
ت دَ ْه َ
ضا
م ب َ ْع ً
يع وَكَانُوا ي ُ َخاطِ ُبو َن ب َ ْع ُ
"ف ََوق َ َع ْ
ض ُه ْ
ال َ ِم ِ
اح
ان وَقُوَّ ٍة يَأ ْ ُمر ُ األَرْوَ َ
قَائِ ِلني ََ :
«ما َه ِذ ِه الْكَ ِل َمةُ! ألَن َّ ُه ب ِ ُسل َْط ٍ
خر ُ ُج»"
الن َّ ِج َس َة َف َت ْ
(لوقا .)36 :4
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ب�سلطان قوي اعرتف به حتى قائد املئة الروماين .قال لي�سوع �إنه
كان يعي�ش ويتحرك
ٍ
�إنْ قال كلم ًة� ،س ُي�شفى خادمه (متَّى  .)10 -5 :8فهم هذا الروما ُّ
ين م�صد َر �سلطان ي�سوع.
مل يكن �سلطانُ ي�سوع مق�صو ًرا عليه بل كان ُم�س َت َمدًّا من اهلل .كان هذا لأن ي�سوع كان خا�ض ًعا
بالكامل للروح القد�س ،الذي كان يعلن له م�شيئة �أبيه.
قال قائد املئة�" :أَ َنا �أَ ْي ً�ضا ِ�إ ْن َ�سا ٌن تحَ ْ َت ُ�س ْل َط ٍان .ليِ ُج ْن ٌد تحَ ْ َت َي ِدي" تعجب ي�سوع حني
�سمع هذا� .أدرك قائد املئة هذا �أنَّ ال�سبيل الوحيد للح�صول على ال�سلطان هو �أن تكون حتت
خ�ضوعا
�سلطان! كان ي�سوع يتحرك ب�سلطان لأنه كان حتت �سلطان .كان ي�سوع خا�ض ًعا
ً
كاملاً للروح القد�س ،وهو الذي كان يعلن له م�شيئة الآب .قال ي�سوع:
ْطانِي
اآلب ال َّ ِذي أَر ْ َس َل ِني ُه َو أَع َ
َم أَتَكَل َّْم ِمنْ نَف ِ
ْسي َل ِ
كن َّ َ
"ألَنِّي ل ْ
و َ ِصيَّةًَ :ماذَا أَقُولُ وَبمِ َاذَا أَتَكَل َُّم"
(يوحنا .)49 :12

وقال مرة �أخرى:
ْسي َش ْي ًئا .كَ َما أ َ ْس َم ُع أَدِي ُن وَدَي ْ ُنونَتِي
"أَنَا ال َ أَق ْ ِدر ُ أ َ ْن أَف َْعلَ ِمنْ نَف ِ
اآلب ال َّ ِذي أَر ْ َس َل ِني"
عَ ادِ َل ٌة ألَنِّي ال َ أَطْ ل ُ
ُب َم ِشي َئتِي بَلْ َم ِشي َئ َة ِ
(يوحنا .)30 :5

لقد �أعلن بو�ضوح �أنَّ �سلطانه ي�أتي من �أبيه.

ُم
"أَل ْ
َس َ
اآلب وَ َ
اآلب فِيَّ؟ الْكال َُم ال َّ ِذي أُكَل ُِّمك ْ
ت تُؤ ْ ِم ُن أَنِّي أَنَا فِي ِ
اآلب الحْ َالَّ فِي َّ ُه َو ي َ ْع َملُ
ت أَتَكَل َُّم بِهِ ِمنْ نَف ِ
بِهِ ل ْ
ْسي َل ِ
َس ُ
كن َّ َ
األَع َْمالَ "
(يوحنا .)10 :14

ْسهِ َش ْي ًئا
ُم :ال َ يَقْ ِدر ُ االِب ْ ُن أ َ ْن ي َ ْع َملَ ِمنْ نَف ِ
"الحْ َق َّ الحْ َق َّ أَقُولُ َلك ْ
ك ف ََهذ َا ي َ ْع َم ُل ُه االِب ْ ُن
اآلب ي َ ْع َملُ  .أل َ ْن َم ْه َما عَ ِملَ ذَا َ
ِإال َّ َما يَنْ ُظر ُ َ
ك"
كَذَلِ َ
(يوحنا .)19 :5
156

روح النُّصح (الفكر السليم)

ممتلئ من روح اهلل .لقد
إن�سان
تن�س ،رغم �أنه هو ابن اهلل ،لكنه كان يعي�ش ك� ٍ
ٍ
ال َ
امتيازات �إلهية ،ومع ذلك ،كان له �سلطان يتعجب منه النا�س؛ وهذا
نف�سه من كل
ٍ
�أخلى َ
لأنه مل يتكلم �أو يت�صرف �إال مبا يقوده به روح اهلل .مل ي�شعر برتهيب �أبدً ا ،لأن اهلل ال
يخاف �أو يُرهَ ب �أبدً ا .ال يوجد َمنْ هو �أكرث قو ًة �أو قدر ًة �أو عل ًما من اهلل! كان ي�سوع دائ ًما يف
نطاق �سلطانه رغم �أنَّ الفري�سيني كانوا يحاولون دائ ًما ترهيبه ب�أ�سئلتهم الدينية اخلبيثة.
كانوا يحاولون �أن يوقعوه بكلماته ،ويطلبون �أن يلوثوا �سمعته ،لكن مهما كان َ�ش َركهم ماك ًرا،
كان دائ ًما يجيب بالروح القد�س ،ويك�سر ترهيبهم .كان يحريهم باحلكمة حتى �أنهم يئ�سوا
وتركوا حماوالتهم لرتهيبهم.
َم
س َتطِ ْع أ َ َحدٌ أ َ ْن ي ُ ِجي َب ُه بِكَ ِل َم ٍة .وَ ِمنْ ذَلِ َ
َم ي َ ْ
" َفل ْ
ك ال َْيوْ ِم ل ْ
سأ َ َل ُه بَتَّةً"
يَ ْ
ج ُسر ْ أ َ َحدٌ أ َ ْن ي َ ْ
(متى .)46 :22

كما أرسلني اآلب
والآن �إىل الأخبار ال�سعيدةَ " :ك َما �أَ ْر َ�س َل ِني ال ُآب �أُ ْر ِ�س ُل ُك ْم �أَ َنا" (يوحنا  .)21 :20ميكننا
�أن نحيا ونتكلم ونتحرك كما كان يفعل� .إليكم ملاذا كان ي�شجعنا:
ُم أ َ ْن ال َ ت َ ْه َت ُّموا ِمنْ قَبْلُ لِكَيْ تحَ ْ َت ُّجوا ألَنِّي أَنَا
"ف َ
َض ُعوا فِي قُلُوبِك ْ
وها
او ُم َ
ُم ف ًَما وَ ِحك َْم ًة ال َ يَقْ ِدر ُ َج ِمي ُع ُم َعان ِ ِديك ْ
أ ُ ْعطِيك ْ
ُم أ َ ْن يُقَ ِ
وها"
ض َ
أَو ْ ي ُ َنا ِق ُ
(لوقا .)15 -14 :21

ال�سبب وراء عدم كالم البع�ض �أو تعليمهم �أو وعظهم ب�سلطان �أنهم يدر�سون فقر ًة ما
من الكتاب املقد�س ،ثم يطبقون مفهومهم العقلي على هذه الآيات؛ �إنهم يتكلمون عما قاله
اهلل وعمله اً
بدل مما يقوله �أو يفعله! لن نتكلم ب�سلطان �إال عندما نتكلم بروح اهلل.
ال .كُونُوا ُمك ْ َت ِفني َ بمِ َا
"لِ َتكُنْ ِ
سيرَتُك ْ
ُم َخالِ َي ًة ِمنْ َم َحبَّ ِة المْ َ ِ
ك» َحتَّى ِإن َّ َنا نَقُ ولُ
ُك وَال َ أَتْرُكُ َ
م ،ألَن َّ ُه قَالَ « :ال َ أ ُ ْه ِمل َ
ِعنْ َدكُ ْ
وَاث ِ ِقني َ« :الر َّ ُّب ُم ِعني ٌ لِي َفال َ أ َ َخ ُ
ص َن ُع بِي ِإن ْ َسا ٌن؟»"
افَ .ماذَا ي َ ْ
(عبرانيني .)6 -5 :13
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انظر بعناي ٍة لهذه الكلمات مر ًة �أخرى :ميكننا �أن نتكلم بجر�أة و�سلطان عندما نعرف
الرب �أننا عندما نعلم ما يقوله،
ما يقوله اهلل! يقينية كلمته تعطينا جر�أ ًة .لقد �أ َّكد لنا ُّ
"م َاذا َي ْ�ص َن ُع ِبي �إِ ْن َ�سانٌ؟" عندما
وعندما ن�ؤمن �أنه دائ ًما معنا ،ميكننا �أن نعلن بجر�أةَ :
نعي�ش بهذه الثقة ،ال ميكن ترهيبنا!

فريسيو العصر الحديث

يف �إحدى املنا�سبات اقرتب مني َمنْ �أ�سميهم "فري�سيو الع�صر احلديث" َمنْ لي�س
لهم الروح القد�س( .قد ي َّدعون �أنهم يتكلمون ب�أل�سن ٍة ،لكنهم ال يزالون لي�س لهم الروح
القد�س!) �إنهم يقتب�سون الأ�صحاح والآية �أ�سرع من �أغلب النا�س.
قام ه�ؤالء النا�س مبواجهتي ب�أ�سئل ٍة عن �شيءٍ كنتُ قد وعظتُ عنه للت ِّو� ،أو رمبا كتبتُ
عنه� .أنا ال �أتكلم عن الذين ي�س�ألون حتى يتعلموا �أو لأنهم مل يفهموا �أم ًرا ما؛ ف�أنا �أرحب
به�ؤالء ،بل �أتكلم عن ه�ؤالء الذين مي ِّررون كل �شيء على معايريهم الدينية اخلا�صة بهم،
ويرف�ضون � َّأي �شخ�ص �أو � َّأي �شيء ال يتفق مع جمموعة �آرائهم العقائدية.
الحظتُ �أن احلديث ميكنه �أن مي�ضي يف �أحد اجتاهني؛ � اًأول ،ميكنني �أن �أدخل معهم
خ�صو�صا و�أنهم مجُ َّهزون جيدً ا بالآيات التي توافق ما
كتابي و�أرهق نف�سي،
يف ٍ
ً
عقلي ٍّ
نقا�ش ٍّ
يحاولون �أن يقولوه .هم �سي�سيطرون ،و�س�أقع �أنا حتت الرتهيب .لقد تعلمتُ �أال �أقع يف هذا
الفخ!
الطريقة الأخرى هي �أن �أنظر للروح القد�س و�أتكلم مبا �أ�سمعه يف قلبي .ثم �ست�أتي
حكمة اهلل ،ويتوقف جدالهم� .ستكون حكمة اهلل دائ ًما من كلمة اهلل ،لكن الروح القد�س قد
نفخ فيها حيا ًة.
خادم �آخر على الطائرة .قابلنا امر�أ ًة يهودي ًة كانت تتمتع
منذ عدة �أعوام كنتُ مع ٍ
نقا�ش قوي معها عن الرب ي�سوع امل�سيح .كان الكالم
ب�شخ�صية متفتحة وذكية .دخلنا يف ٍ
يروح ويرجع وك�أنه ر�صا�ص لنثبت لها �أنَّ ي�سوع هو امل�سيا ،وكانت هي حتاول �أن تثبت �أنَّ
ادِّعاءات امل�سيح كاذبة.
وفج�أة �أدركتُ ما كنتُ �أقوم به ،تيقنتُ �أنَّ هذه املناق�شة العقلية لن ت�صل بنا ل�شيءٍ .
فنظرتُ داخلي لأبحث عن �إر�شاد الروح القد�س ،ف�أعلن يل ما �أقوله .فنظرتُ لها وقلتُ لها
ما قاله يل .بينما كنتُ �أتكلم ،تغري �صوتي ،وكان هناك �سلطان فيما �أقوله .ما �أن َ�سمِ َع ْت
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هذه الكلمات حتى ات�سعت عيناها ،و�صمتت .مل ي�ساعدها جدالنا ب�شيء .لكن حني �أتت كلمة
اهلل ،دخل الكالم قلبها.
بعد �أن نزلنا من على منت الطائرة ،قال يل اخلادم الذي كان معي" :يا جون ،كنتُ
الحظت �أنها مل جتد ما تقوله؟" ال تقع يف
�أ�شعر بح�ضور اهلل يف الكلمات التي قلتَها .هل
َ
الفهم العقلي لكلمة اهلل .اً
بدل من ذلك ،اجعل الروح
فخ املناق�شات العقيمة التي ي�سودها ُ
القد�س يقودك باحلكمة الروحية.
ال ت ُ َعل ُِّم َها ِحك َْم ٌة ِإن ْ َسانِيَّ ٌة بَلْ بمِ َا
"الَّتِي ن َ َتكَل َُّم ب ِ َها أَي ْ ً
ضا ال َ بِأَق ْ َو ٍ
ي
ت بِالرُّو ِحيَّا ِ
وح الْقُ ُد ُس قَارِنِني َ الرُّو ِحيَّا ِ
ي ُ َعل ُِّم ُه الر ُّ ُ
ت ...وَأ َ َّما الرُّو ِح ُّ
حك َُم فِيهِ ِمنْ أ َ َح ٍد .ألَن َّ ُه َمنْ عَ ر َ َف
حك ُُم فِي كُلِّ َشيْ ٍء وَ ُه َو ال َ ي ُ ْ
ف ََي ْ
يح"
فِك ْر َ الر َّ ِّب ف َُي َعل َِّم ُه؟ وَأ َ َّما ن َ ْ
ح ُن َف َل َنا فِك ْر ُ المْ َ ِس ِ
( 1كورنثوس .)16 -15 ،13 :2

ال�شخ�ص الذي له فكر امل�سيح ال ميكن �أن ُيدان �أو يخ�ضع للرتهيب .ميكنني �أن
�أ�شارككم باختبارات عديدة حني كان من املمكن �أن �أخ�ضع للرتهيب لوال �أين نظرتُ للروح
القد�س.
�إنَّ اهلل يطلب منا �أن ن�سلك كما �سلك امل�سيح ( 1يوحنا  .)6 :2مل يفعل ي�سو ُع �سوى ما
ر�أى الروح القد�س يفعله� .إنْ فعلنا ذلك� ،سنتحلى ب�سالمة الفكر ومنتلك اجلر�أة الالزمة
للتغلب على الرتهيب وال�سيطرة.

يا رب ماذا أفعل؟

غال ًبا ما نواجه مواقف ت�صيبنا بال�شلل ،وجتعلنا غري قادرين على �إنهاء ما طلبه منا
اهلل ،هذا �إنْ مل يكن لنا فكر امل�سيح .واجهتُ حتدِّ ًيا مماث ًال يف املك�سيك.
كنتُ َمدع ًّوا �إىل مونتريي  ،Montereyيف املك�سيك ،الجتماع تب�شريي على م�ستوى
املدينة كلها .كان هذا لليل ٍة واحد ٍة ،ودفعتُ بنف�سي تكاليف الذهاب لهناك .ق�ضيتُ ن�صف
اليوم يف ال�صالة ،وبينما كنتُ �أ�صلي ر�أيتُ �سحاب ًة �سوداء على املبنى الذي كنا �سنعقد
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االجتماع فيه ،ف�س�ألتُ الرب ما ع�سى �أن يكون هذا .فقال يل" :يا جون ،هذه هي الظلمة التي
حتارب هذا االجتماع .ا�ستمر يف ال�صالة".
علي م�سح ٌة قوي ٌة ،و�أعطتني قو ًة لل�صالة .وبعد ثالثني دقيقة ،ر�أيتُ �شي ًئا �آخر.
ح َّلت َّ
خرجت حزمة نور من قمة املبنى يف اجتاه م�ستقيم لل�سماء .مرة �أخرى� ،س�ألتُ الرب ماذا
يكون هذا ،فقال يل بالروح" :هذا هو جمدي الذي ال ُيعاق الآتي على االجتماع هذه الليلة"،
ففرحتُ جدًّا.
كان من املُق َّرر �أن تبد�أ اخلدمة يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�سا ًء .و�صلنا مبكرين
قليلاً  ،وجدنا خ ًربا يقول �إن م�س� اًؤول حكوم ًّيا يريد �أن يقابل الراعي الذي رتَّب لهذا االجتماع.
كان هذا امل�س�ؤول ب�صحبة جنديني ُم�س َّلحني.
ذهبتُ �أنا والراعي ملقابلة هذا امل�س�ؤول .ظل يتكلم لب�ضع دقائق مع الراعي بالإ�سبانية،
ثم ا�ستدار و�س�ألني بالإجنليزية�" :أتتحدث الإ�سبانية؟"
فقلتُ له" :ال يا �سيدي".
فوجه يل �أم ًرا" :لن تقول �شي ًئا لهذا اجلمع الليلة �إال عن الأن�شطة املتعلقة بال�سياحة".
ثم ا�ستدار وتك َّلم مع الراعي مر ًة �أخرى� .شاهدتُ الراعي .مل يب ُد �سعيدً ا .يف الواقع،
كان يبدو مذعو ًرا.
عندما انتهى امل�س�ؤول من كالمه ،رحل ومعه اجلنديان .جذبني الراعي جان ًبا وقال
يل" :يا جون ،هذا م�س�ؤول حكومي ،وهو يقول �إنك ال تقدر �أن تعظ .هناك قانون يف املك�سيك
يقول �إنك ال تقدر �أن تعظ يف هذا البلد �إال بت�صريح �إنْ مل تكن مواط ًنا مك�سيك ًّيا" .ثم قال
�ستخدم يف �أغلب الأحيان ،لكن من الوا�ضح �أنَّ هذا الرجل ال
بعد ذلك�" :إنَّ هذا القانون ال ُي َ
يريدك هنا ،لذا فهو ي�ستخدمه .وقال � ً
أي�ضا �إنه يريدك يف مكتبه يف ال�ساعة التا�سعة �صباح
يوم االثنني".
مل �أ�صدق ما �سمعتُه ،فقلتُ للراعي على الفور" :انظر ،مل �أ�سافر بالطائرة كل هذه
امل�سافة حتى ال �أعظ� .إنْ كان �أمري يهمك ،دعني �أعظ".
قال الراعي" :يا جون ،ميكن لهذا الأمر �أن ي�ؤثر على كني�ستي � ً
أي�ضا .ميكنه �أن ي�س ِّبب
لنا الكث َري من املتاعب� .إنه م�س�ؤول ذو رتبة عالية .من الأف�ضل �أال ندعك تعظ" .لقد خ�ضع
الراعي للرتهيب ،ومل يكن ب�إمكاين عمل �أي �شيء �سوى ال�صالة ،لأنه هو الذي كان له
ال�سلطان على هذا االجتماع.
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كنتُ خارج املبنى ،وهو �صالة �ألعاب ريا�ضية موجودة يف و�سط مدينة مونتريي
 .Montereyكان هناك �ساري علم يف مقدمة املبنى ،فبد�أتُ �أدور حوله .كنتُ �أعلم �أنَّ اهلل
قد �أراين يف ال�صالة جمده وهو يحل على هذه اخلدمة .كنتُ �أعلم �أنَّ اهلل هو الذي �أمرين
�أن �آتي هنا ،لكني مل �أعلم ماذا �أفعل .كان ذهني ميوج بالأفكار .هل �سيعوقني هذا امل�س�ؤول،
رهبني ،ع َّما �أر�سلني اهلل لأعمله؟ ثم �أعقل الأمور و�أقول" :ال ميكن لهذا
الذي يحاول �أن ُي ِ
الرجل �أن مينع ما �أراه يل اهلل يف ال�صالة" .كانت الأفكار ت�أتي وترجع بي .ماذا �أفعل؟
كنت تعلم
ثم قلتُ �" :أيها الآب ،ال �أعرف ماذا �أفعل ،لكنك مل تتفاج�أ مبا حدث .لقد َ
�أنَّ هذا �سيحدث .لذا �أحتاج حكمتك وم�شورتك يف هذا املوقف" .وبد�أتُ �أ�ص ِّلي بالروح.
و�أتت هذه الآية يف ذهني:
" َالمْ َ ُ�شو َر ُة فيِ َق ْل ِب ال َّر ُج ِل ِم َيا ٌه َعمِ ي َق ٌة َو ُذو ا ْل ِف ْط َن ِة َي ْ�س َت ِقي َها" (�أمثال .)5 :20
قال ي�سوع �إن امل�ؤمنني �سيكون لهم �أنهار ماء جتري من قلوبهم (يوحنا  .)38 :7كنتُ
�أحتاج لنهر م�شورة اهلل .كنتُ �أحتاج فكر امل�سيح .ال�صالة ب�أل�سنة �ستجلبه يل.
بعد �أن �صليتُ لعدة دقائق ،هد�أ ذهني فتمكنتُ �أن �أ�ستمع ب�صورة �أف�ضل .فوجدتُ هذه
الفكرة تنبع يف قلبيُ :قل للنا�س عن �أعظم �سائح زار املك�سيك.
عال" :وجد ُتها! لقد قال الرجل �إين �أقدر �أن �أتكلم عن ال�سياحة.
ف�صرختُ
ٍ
ب�صوت ٍ
�س�أخربهم عن �أعظم �سائح زار املك�سيك -ي�سوع امل�سيح!" انفجر يف قلبي الفرح ،وابتد�أتُ
يف ال�ضحك.
جريتُ راج ًعا للمبنى .ولفرحي وجدتُ �أنَّ اهلل قد تعامل مع الراعي .قال يل" :لقد
تكلم اهلل يل وقال يل �أن �أجعلك تفعل ما قاله لك".
افتتحتُ اخلدمة قائلاً " :لقد ُط ِلب مني �أن �أتكلم عن الأن�شطة املتعقلة بال�سياحة.
لذلك فالليلة �أريد �أن �أخربكم عن �أعظم �سائح زار املك�سيك".
وعظتُ ملدة �ساعة عن ي�سوع الرب واملخل�ص .ا�ستجاب العديد من النا�س للدعوة لقبول
ي�سوع امل�سيح ر ًّبا .كان هناك رجل ُمعاق يف هذه املجموعة .بعد �أن �صليتُ لهذه املجموعة �أن
يقبلوا امل�سيح ،قال الرب يل" :هذا هو �أول رجل �أريد �أن �أ�شفيه".
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فنظرتُ للرجل وقلتُ له�" :سيدي ،روح اهلل يقول �إنه يريد �أن ي�شفيك" و�ضعتُ يدي
حري�صا جدًّا يف البداية ،ثم حترك
عليه و�صليتُ  ،ثم �أخذتُ بيده ،وابتد�أنا من�شي .كان
ً
ب�صور ٍة �أ�سرع ثم �أ�سرع� .سري ًعا ما ابتد�أ مي�شي ،ثم رك�ضنا �سو ًّيا .يف النهاية ،تركتُ يده،
فبد�أ يرك�ض مبفرده.
جن جنون النا�س .ابتد�أ كل النا�س الذين لديهم خمتلف �أنواع الأمرا�ض يتقدمون
للأمام .يف و�سط هذا االرتباك ،فقدتُ املرتجم اخلا�ص بي .اندفع مئات الأ�شخا�ص ناحية
املنرب .نال الكثريون ال�شفاء ،كان من بينهم امر�أة كانت تعاين منذ والدتها من �صمم تام
يف �إحدى �أذنيها و�صمم جزئي يف الأخرى ،ظلت تبكي حتى بللت قمي�صها بالدموع .كان
الأمر رائ ًعا!
علي �إنْ وعظتُ .
مل �أكن �أدري �أنَّ امل�س�ؤول احلكومي قد �أر�سل اثنني لالجتماع ليقب�ضا َّ
و�صال يف الوقت الذي كنتُ �أ�صلي فيه للرجل املعاق .الحظهما �أحد املر�شدين يف املكان
و�سمعهما يقوالن" :فلرن ماذا يفعل قبل �أن نقب�ض عليه".
َ
الرجل َ
املعاق ينال ال�شفاء� ،س�أل واح ٌد منهما الثاين�" :أتعتقد �أنَّ هذا
عندما �شاهدا
حقيقي؟" اقرتبا �أكرث وا�ستمرا يف م�شاهدة ما يعمله اهلل.
عندما �شاهدا املر�أة ال�صماء تنال ال�شفاء وتبكي ،قال �أحدهما�" :أعتقد �أنَّ هذا
حقيقي".
ثم �سقط ولد يف اخلام�سة على الأر�ض ،كان من الوا�ضح �إنَّ هذه قوة اهلل .وبعد �أن
علي
�شاهدا ما حدث ،اتفقا قائ َلني�" :إنه حقيقي" .وهذان الرجالن اللذان �أُر�سال ليقب�ضا َّ
تقدما للأمام لي�صليا!
تركتُ البالد يف اليوم التايل ،ومل �أعب�أ مبيعادي مع هذا امل�س�ؤول احلكومي .يف
الأ�سبوع التايل� ،أتى الراعي �إىل الواليات املتحدة ،و�أح�ضر معه ن�سخة من جريدة مونتريي
 .Montereyقر�أ يل مقالة يف ال�صفحة الأوىل عن االجتماع الذي �أقمناه.
قالت ال�صحيفة�" :إنَّ امل�س�ؤولني احلكوميني قاال �إنني ن�صاب ومل � ِآت �إال طل ًبا للمال".
(كان روح اهلل قد �أر�شدين �أال �آخذ �أي �أموال من البلد و�أن �أتكفل بكل م�صاريفي .بعد �أن
�سمعتُ ما قيل� ،أدركتُ ال�سبب) .لكن ال�صحيفة ا�ستطردت يف الكالم وقالت�" :إنَّ املرا�سلني
أنا�سا ينالون ال�شفاء ح ًّقا!" جمدً ا هلل!
اخلا�صني بها ر�أوا � ً
حاول امل�س�ؤول احلكومي �أن مينعني بالرتهيب والتهديد .لو كنتُ �أنا والراعي خ�ضعنا
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ل�سيطرة هذه التهديدات ،لكانت موهبة اهلل التي َّيف خمدت .ما كان �أحد لينال ال�شفاء �أو
يتقابل مع اهلل يف هذه الليلة.
بالروح القد�س� ،أعطتني جر�أ ًة لأك�سر الرتهيب املُ َو َّجه
كلمة اهلل ،التي تكلم بها يل
ُ
نحوي .هذه هي قوة الفكر ال�سليم.
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تافها
ما يراه اإلنسان ً
يستخدمه اهلل لعمل املستحيل

الف�صل الرابع ع�شر

استمر في المثابرة

كان نحميا يهود ًّيا يعي�ش يف زمن �سبي �إ�سرائيل .قبل ذلك بعدة �سنني ،جاء البابليون
متاما .قتلوا معظم ال�سكان و�أخذوا البع�ض الباقي �أ�سرى .مت حرق الأ�سوار
ودمروا �أور�شليم ً
وهدمها ،و ُتركت املدينة � ً
أنقا�ضا.
كان الرب قد و�ضع يف قلب نحميا �أن يرجع لأور�شليم ويعيد بناء الأ�سوار واملدينة.
ت�صريحا �أن يرحل
كان نحميا يخدم امللك الأجنبي ب�أمانة وكان مف�ضلاً لديه .منحه امللك
ً
ويحقق ما و�ضعه اهلل على قلبه .رحل نحميا على الفور �إىل �أور�شليم وجمع الباقني من
و�شجعهم �أن يعيدوا بناء كل ما دمره العدو.
�إ�سرائيلَّ ،
كانت �أمامهم مقاومة كبرية .كان هناك ثالثة م�س�ؤولني حمليني �أ�سما�ؤهم َ�س ْن َب َّل ُط،
َو ُطو ِب َّياَ ،و َج َ�شم ،مل يريدوا �أن ُيعاد بناء الأ�سوار .كانوا يقاومون جناح �شعب �إ�سرائيل .كانوا
م�صممني �أن يوقفوا نحميا والبقية الباقية ل�شعب �إ�سرائيل ،وحاكوا كل �أنواع امل�ؤامرات
لريهبوهم.
عندما علم ه�ؤالء القادة � اًأول بخطط نحميا ،مكتوب �إنهم« :هَ زَ ُ�أوا ِب َنا َو ْاح َت َق ُرو َنا»
(نحميا  .)19 :2مل يكتفوا ب�أنهم حاولوا تثبيط عزمية نحميا ورجاله ،بل حاولوا � ً
أي�ضا �أن
يجعلوهم يبدون حمقى يف �أعني النا�س� .سخروا منهم بكالم يقلل من �ش�أنهم�ِ « .إنَّ َما َي ْب ُنو َن ُه
ِ�إ َذا َ�ص ِع َد َث ْع َل ٌب َف ِ�إ َّن ُه َي ْه ِد ُم ِح َجا َر َة َحا ِئ ِطهِ ِم» (نحميا .)3 :4
يحاول النا�س كث ًريا ترهيبك بال�سخرية منك �أو اال�ستخفاف مبا تفعله .قد ي�سخرون
منك �أو ي�ش ِّككون يف قدرتك على حتقيق ما و�ضعه اهلل بقلبك .قد يفعلون ذلك �أمامك� ،أو قد
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يزرعون ال�شك وال�سخرية فيما بينهم .ورمبا ال يكون َمنْ يقاومك �شخ�ص �أو جمموعة من
ق�صف بالأفكار مثل« :ماذا �سيقول النا�س؟
النا�س ،قد تكون ت�صارع مع �أفكارك �أنت حني ُت َ
هل �سي�سخرون مني؟ هل �س�أف�شل؟»
يف هذا املوقف ،من املهم �أن نكون على دراي ٍة مبا �أمرنا اهلل �أن نفعله ،و�أن نتذكر �أنَّ
اهلل« ،اخْ تَا َر ُ�ض َع َفا َء ا ْل َعالمَ ِ ِل ُيخْ ِز َي الأَ ْق ِو َيا َء» ( 1كورنثو�س  .)27 :2ما يراه الإن�سان غري
مهم ،ي�ستخدمه اهلل يف حتقيق امل�ستحيل .في�أخذ الرب كل املجد!
حينئذ �أن يدح�ض خ�صومه.
�صام نحميا و�صلى حتى ح�صل على فكر الرب ،فتم َّكن
ٍ
يب َو َال َح ٌّق
ال�س َما ِء ُي ْع ِطي َنا ال َّن َج َاح َو َن ْحنُ َع ِبي ُد ُه َن ُق ُ
وم َو َن ْب ِنيَ .و�أَ َّما �أَ ْنت ُْم َف َل ْي َ�س َل ُك ْم َن ِ�ص ٌ
«�إِنَّ �إِ َل َه َّ
َو َال ِذ ْك ٌر فيِ �أُو ُر َ�ش ِل َيم» (نحميا .)20 :2
عندما �أدركوا �أنهم ال ي�ستطيعون �إيقاف نحميا ،و�أنَّ الإ�سرائيليني يتقدمون يف عملهم،
غ�ضبوا جدًّا .مل يعودوا ي�ضحكون؛ لأن الأمر مل يعد م�ضح ًكا .ت�آمروا حتى يربكوا العمل كله
ب�أن يهجموا على املدينة (نحميا .)8 -7 :4
يوجهه العد ُّو نح َوك حتى يوقفك
الغ�ضب هو �سالح �آخر من �أ�سلحة الرتهيب� ،سوف ِّ
�أو يعيقك .قد تن�ش�أ من هذا الغ�ضب تهديداتٌ �صارخة �أو خفية .الت�شتيت هو �سالح فعال
أنا�سا يرتاجعون عما يعلمون �أنه ال�صواب �أو ما يجب
للرتهيب؛ لقد �شهدتُ مرات عديدة � ً
�أن يفعلوه ،حتى يتجنبوا غ�ضب الآخرين .قاموا بتنازالت خا�صة حتى يحافظوا على ال�سالم
الزائف.

ضغط من الداخل ومن الخارج

مل يتحتم على نحميا مواجهة الهجوم من �أ�شخا�ص �أ�شرار من اخلارج فقط ،لكن
كانت لديه م�شاكل �أخرى تن�ش�أ بني رجاله هو متعلقة بالظروف التي واجهوها جمي ًعا .غال ًبا
عندما ير�سلنا اهلل ،نواجه م�شاكل ومقاومة من اخلارج ومن الداخل.
التعب رجال نحميا؛ كان �أمامهم الكثري من الرتاب واملخلفات التي كانت تعوق
�أعيا ُ
تقدمهم (نحميا  .)10 :4كانت هناك م�شكلة �أخرى � ً
أي�ضا .قام عماله الأغنياء بو�ضع
�ضغوط مالية على العائالت املدينة لهم ،كانوا يكلفونهم بفائدة كبرية على احلقول التي
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يزرعونها (نحميا  .)8 -1 :5كان هذا الأمر يت�سبب يف ف�شل الرجال الذين كانت عائالتهم
يف �ضيق .هذه امل�شكالت الداخلية جعلت مواجهة قهر وتثبيط الأعداء �أم ًرا �أ�صعب.

الترهيب على كل المستويات

لقد مررتُ مبواقف مماثل ٍة؛ عندما بد�أتُ خدمتي التجواليةُ ،ط ِلب مني �أن �أ�ساعد يف
مكان غري
كني�س ٍة كانت قد فقدت راعيها .كانت يف مدينة �صغرية بها ثمامنائة �شخ�ص يف ٍ
معروف .بعد عظتني كان كل ال�شباب يف الكني�سة قد تابوا واختربوا قوة اهلل ،وكذلك فعل
كثريون من الكبار .وب�سبب ما كان اهلل يعمله ،ت�ضاعف عدد احلا�ضرين �إىل مائة �شخ�ص.
�شعرتُ �أنا وزوجتي مبحبة قوية جتاه ه�ؤالء النا�س حتى �أننا عر�ضنا �أن نلغي خدماتنا لل�ستة
لراع جديد.
�أ�سابيع التالية و�أن نبقى لنبني � ً
أ�سا�سا قو ًّيا يف هذه الكني�سة حتى جنهزها ٍ
بع�ض �أع�ضاء جمل�س الكني�سة مل يعجبهم ما كنتُ �أعظ به؛ كان هناك رجل مت�ضايق
لأنه �أتى للعظة الثالثة فوجد كل املراهقني جال�سني يف �أول �صفني يف الكني�سة حيث كان هو
وزوجته معتادين �أن يجل�سا .يف ال�سابق ،كان ه�ؤالء ال�شباب وال�شابات يجل�سون يف املقاعد
اخللفية يف الكني�سة.
�شعر �أنا�س �آخرون �أين مت�شدِّ ٌد يف وعظي .اخلال�صة هي �أنَّ الرجال يف جمل�س الكني�سة
علي؛ كانوا يريدون �أن يديروا الكني�سة بطريقتهم .بعد عدة اجتماعات
�أرادوا �أن ي�سيطروا َّ
معهم ،قلتُ يف النهاية�« :س�أكون �أنا �صاحب القرار يف ال�ستة �أ�سابيع القادمة التي �أتواجد
فيها هنا ،ثم ي�أتي راعيكم اجلديد لي�أخذ زمام الأمور .لن جتري الأمور �إال بهذه الطريقة.
القرار لكم».
علي فيه ،تلقيتُ مكامل ًة من �أحد مو ِّزعي
يف نف�س اليوم الذي كان جمل�س الكني�سة �سريد َّ
املخدرات يف املدينة ،وقد كانت زوجته حت�ضر اجتماعاتنا .كانت قد اعرتفت له ب�أنها كانت
علي وعلى الكني�سة .قال يل �إنه �سي�س ِّبب لنا
تزين مع �أقرب �أ�صدقائه ،فقرر �أن يلقي بغ�ضبه َّ
املتاعب يف تلك الليلة.
مل �أهتم كث ًريا بتهديداته .بعد ب�ضع �ساعات �أخربين �أحد �أع�ضاء الكني�سة الذي كان
ي�ؤيدين �أنَّ هذا الرجل ات�صل به وهدده �أنه �سيفجر اجتماع الليلة .فقلتُ لع�ضو جمل�س
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الكني�سة هذا« :ات�صل بال�شرطة واطلب منهم �أن يهتموا بالأمر».
اً
ات�صال من ال�شرطة ،وقال يل �أحد ال�ضباط« :يا �سيد بيفري،
بعد ب�ضع �ساعات تلقيتُ
نرجو �أن ت�أتي �إىل الق�سم وتوقع هذا الطلب حتى نح�صل على ت�صريح بالقب�ض على هذا
ال�شخ�ص».
فقلتُ له�« :أيها ال�ضابط ،ال �أريد �أن تقب�ض عليه� .إنه مت�أمل .كل ما �أطلبه هو القليل من
احلماية خارج املبنى هذه الليلة».
قال يل« :تنتهي مناوبتي بعد �أربع �ساعات ،و�أقرب ق�سم �شرطة يب ُعد خم�سة وثالثني
ميلاً  .لن يقدروا �أن ير�سلوا �أحدً ا اليوم».
فقلتُ له« :مازلتُ ال �أريد �أن تقب�ضوا عليه».
ف�س�ألني ال�ضابط« :يا �سيد بيفري ،كم لك من الوقت يف هذه املدينة؟»
فقلتُ له �إين ال �أعي�ش هنا.
فقال« :يا �سيد بيفري� ،أنا �أعرف هذا الرجل� .إنَّ له �سمعة �سيئة يف هذه املنطقة� .إنه
من املُ�ش َت َبه فيهم بتجارة املخدرات� .إن �شرب بع�ض ك�ؤو�س البرية ،لن ن�ستطيع �إيقافه».
مل �أقدر �أن �أ�صدق ما �سمعتُه .كانت ال�شرطة تقول �إنَّ هذا الرجل خطري ،فت�أكدتُ �أنه
بالت�أكيد كذلك .لكني مل �أكن �أ�شعر ب�سماح من اهلل �أن �أوقع على ا�ستمارة التوقيف تلك.
فرف�ضتُ  ،ثم �شكرتُ ال�ضابط.
مل �أكن �أتعامل مع تهديدات هذا ال�شخ�ص فقط لكن مع م�شاكل جمل�س الكني�سة
� ً
أي�ضا .فقلتُ لنف�سي« :هذا �سخيف .هذا املجل�س ي�ضايقني� .إنهم ال يريدونني هنا .والآن
يهددين �أنا و�أ�سرتي رج ٌل جمنون!»
رجلي و�أن �آخذ �أ�سرتي و�أرحل عن املدينة قبل
كان كل ما بداخلي يريد �أن �أنف�ض غبار َّ
غروب ال�شم�س .لو مل �أكن على يقني �أنَّ اهلل هو الذي �أر�سلني ،لكنتُ رحلتُ من �أجل خاطر
�أ�سرتي .لكن قلبي مل ي�سمح يل �أن �أرحل؛ وذلك لثالثة �أ�سباب � :اًأول ،اهلل هو الذي �أر�سلني
ومل �أ�سمع منه �صوتًا ي�أمرين بالرحيل .ثان ًيا ،مل �أرغب �أن �أهجر َمن �شعروا بلم�سة من اهلل.
وثال ًثا� ،إنْ هربتُ مر ًة �أمام الرتهيب� ،سيكون الهروب �أ�سهل يف املرة القادمة.
كان يل فكر الرب وقررتُ �أن �أبقى� ،إنْ كان هذا هو ما اتفق عليه �أع�ضاء جمل�س
الكني�سة .ظللتُ �أ�صلي طيلة فرتة بعد الظهر .كانت هذه من �أقوى فرتات ال�صالة التي
�أخذ ُتهاَ .ت َق َّوت داخلي موهبة اهلل ،و�أ�صبحتُ م�ستعدًّا للم�ساء.
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لكن حني و�صلتُ للكني�سة ،عرفتُ �أنني لن �أبقى .اجتمع املجل�س قبل بدء اخلدمة.
و�أبلغني �أحد اخلدام �أنهم �أخذوا الأ�صوات واتفقوا �أن �أرحل .كانت خدمة تلك الليلة هي
الأخرية.
حزنتُ  ،لكني قررتُ �أن �أركز بب�ساطة على ما �أراد اهلل �أن يفعله للنا�س يف تلك الليلة.
وعظتُ بر�سالة قوية ،وجاءت قوة اهلل ب�صور ٍة قوي ٍة حتى كان النا�س مطروحني على الأر�ض
يف كل مكان� .س َّلم الكثري من املرتدين حياتهم للرب .هذا الرجل الذي كان يهدِّ دنا مل يظهر
حتى .يف نهاية اخلدمة ،ا�ضطررتُ �أن �أعلن �أنَّ املجل�س مل يكن يرغب يف بقائي ،فخرج
انق�ساما ،ف�شعرتُ ب�سالم �أن �أرحل.
�صراخ من النا�س .مل �آت لأ�صنع
ً
بعد �أ�سبوع انتخب هذا املجل�س راع ًيا اكت�شفوا الح ًقا �أنه مثلي اجلن�س .مر عليهم
�أربعة رعاة يف ال�سنة التالية .ت�سبب روح الرتهيب الذي كان عاملاً يف هذه الكني�سة من
خالل جمل�سها يف دما ٍر حقيقي لهذا ال�شعب.

حافظ على قوتك وتركيزك

ما �أن تعامل نحميا مع ال�صراعات الداخلية التي بني رجاله حتى �صدمته موج ٌة �أخرى
من الرتهيب.
«أَر ْ َسلَ َسنْ َبل َُّط وَ َج َ
ُم جَن ْ َت ِم ُع َم ًعا فِي
م ِإلَي َّ قَائِ َلينْ َِ :
«هل َّ
ش ٌ
الْقُ رَى فِي بُقْ َع ِة أُونُو» .وَكَانَا يُفَ ك ِّر َ ِان أ َ ْن ي َ ْع َمال َ بِي َشرًّاَ .فأَر ْ َسل ُْت
يما َفال َ أَق ْ ُِدر ُ أ َ ْن أَن ْ ِزلَ .
«إنِّي أَنَا عَ ِ
املٌ عَ َملاً عَ ِظ ً
ِإل َْي ِه َما ر ُ ُسلاً قَائِلِ :
لمِ َاذَا يَبْ ُطلُ ال َْع َملُ ب َ ْي َن َما أَتْرُكُ ُه وَأَن ْ ِزلُ ِإل َْيك َُما؟» وَأَر ْ َسال َ ِإلَي َّ بمِ ِث ِْل
ت و َ َجاوَب ْ ُت ُه َما بمِ ِث ِْل َهذ َا جْ
اب»
َهذ َا الْكَال َِم أَرْب َ َع َمرَّا ٍ
ال َ َو ِ
(نحميا .)4 -2 :6

كان �سنبلط وج�شم مثاب َرين ،حاوال �أن ي�شتتا تركيز نحميا .لكن نحميا بقى قو ًّيا،
وا�ض ًعا ما �أمره اهلل �أن يفعله ُن ْ�صب عينيه .مل يكن لي�سمح لأحد �أن يعيقه عن مهمته.
�إنَّ العدو يريد �أن يجعلنا ننحرف عن اجتاهنا حتى يجعلنا غري ف َّعالني يف عملنا .لن
يحاول ال�شيطانُ هذا الأمر ملر ٍة واحدة؛ �إنه مثابر .علينا �أن نكون �أقوى منه يف عزميتنا.
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لهذا يقول لنا الكتاب املقد�س �إنَّ علينا �أن «نقاومَ ،ر ِا�س ِخ َني فيِ الإِ َمي ِان» ( 1بطر�س .)9 :5
كلمة «را�سخني» تعني «�أقوياء ،حازمني ،ال نتزعزع» .يي�أ�س الكثريون من النا�س بعد تل ِّقيهم
ب�ضع �ضربات من العدو اً
بدل من �أن يبقوا ثابتني حتى يكتمل الن�صر.
بخطاب يتهمه فيه بالتمرد
�أر�سل �سنبلط عبده مر ًة خام�س ًة �إىل نحميا ،وهذه املرة
ٍ
�صريحا.
و�أنه �أعلن نف�سه مل ًكا على يهوذا (نحميا  .)7 -5 :6كان هذا كذ ًبا
ً
لكن هذا مل مينع نحميا .لقد كان منتب ًها فلم ي�سمح للت�شهري �أن يجعله ينحرف عن
اجتاهه .كث ًريا ما ننحرف عن الطريق مبحاوالتنا �أن ن�سهل الأمور مع عدو يحاول �أن يرهبنا.
ا�ضطررتُ �أحيا ًنا �أن �أواجه البع�ض و�أقول لهم« :ملاذا ت�سمحون لأكاذيب هذا ال�شخ�ص �أن
ت�ؤثر على ما دعاكم اهلل لتفعلوه؟ �إنَّ اتهامات هذا ال�شخ�ص ال تعني �أنه على حق �أو �أنه يريد
احلق! عليكم �أن تعرفوا ما يقوله اهلل عنكم وما هي خطته من �أجلكم .ملاذا حتاولون �أن
تتفاهموا مع احلماقة؟» يقول الكتاب املقد�سَ « :ال تجُ َ ا ِو ِب الجْ َ ِاه َل َح َ�س َب َح َما َق ِت ِه ِل َئ َّال َت ْع ِد َل ُه
�أَ ْن َت» (�أمثال  .)4 :26كان �آخر َمنْ حاول �إيقاف نحميا رجلاً �أتى وتنب�أ �أنه �سيبحث عن
ملجئه يف الهيكل؛ وذلك لأن العدو كان �آت ًيا لقتله (نحميا  .)10 :6لكن �إنْ �أقدم نحميا على
ترك موقع العمل� ،س ُي�ض ِعف هذا من عزمية رجاله ويجعل العمل ال يكتمل.
ف�أجاب نحميا�« :أَ َر ُج ٌل ِم ْث ِلي َي ْه ُر ُب؟ َو َمنْ ِم ْث ِلي َي ْد ُخ ُل ا ْل َه ْي َك َل َف َي ْح َيا! َال �أَ ْد ُخ ُل» (نحميا
 .)11 :6ثم �أدرك نحميا �أنَّ الرب مل ير�سل هذا الرجل على الإطالق :لقد تنب�أ بهذا الكالم
لأن طوبيا و�سنبلط كانا قد ا�ست�أجراه .والآن انظر ما قاله نحميا بعد ذلك:
ا�س ُت�ؤ ِْج َر لأَ َخ َ
اف َو�أَ ْف َع َل هَ َك َذا َو�أُخْ ِط َئ َف َي ُكونَ َل ُه َما َخبرَ ٌ َر ِدي ٌء ِل ُيعَيرِّ َ انيِ »
«لأَ ْج ِل هَ َذا َق ِد ْ
(نحميا .)13 :6
ميكن للعدو �أن يعطيك خ ًربا رد ًّيا ب�إخافتك لتحمي نف�سك ب�أية تكلفة .كان لنحميا
فكر اهلل ،لذلك متكن �أن مي ِّيز ما هو نقي وحقيقي مما هو �شرير ومز َّيف.
خل�ص نحميا م�ؤامرات �سنبلط وج�شم وطوبيا كالتايل:
م
م كَانُوا َج ِم ً
يعا ي ُ ِ
خيفُ ون َ َنا قَائِ ِلني َ« :ق َ ِد ارْت َ َخ ْ
يه ْ
«ألَن َّ ُه ْ
ت أَي ْ ِد ِ
عَ ِن ال َْع َم ِل َفال َ ي ُ ْع َملُ » .فَاآل َن يَا ِإل َِهي َشدِّدْ ي َ َديَّ»
(نحميا .)9 :6

ها نحن نرى مر ًة �أخرى الهدف من الرتهيب :لي�ضعفنا فال نحقق م�شيئة اهلل وال نقدر
بعد �أن نقاوم َمنْ يحاول ترهيبنا� .إنْ مل نقف �أمام هذا بثبات� ،سن�ست�سلم.
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�إنَّ عدونا �إبلي�س يحاول بطرقٍ �شتى �أن يخيفنا عندما نهجم على �أر�ضه� .إنه ال يحاول
حينئذ ميكنه �أن
مر ًة ثم بعد ذلك يي�أ�س� .إنْ متكن �أن يجعلنا نتوقف �أو ن�ؤجل �أو ن�ض ُعف،
ٍ
مينع ملكوت اهلل من التقدم.
�أنهى نحميا ورجاله الأ�سوار .بعد �أن �أ�صبحت للمدينة حماية� ،أ�صبح الطريق �أمامها
ممهَّدً ا للبناء .مل يكن الأمر �سهلاً  .كانت �أمامهم مقاومة ومعار�ضة كبرية يف كل خطوة يف
الطريق .لكن النا�س كانوا يعلمون �أنَّ الرب قد تكلم ،ورف�ضوا �أن يرتاجعوا.
ك�سر املقاومة
�إنَّ �صالبة نحميا هي مث ٌل تقليدي على ما هو مطلوب من امل�ؤمنني �أن يفعلوه:
ك
كنِّي أ َ ْس َعى ل ََعلِّي أُدْرِ ُ
املاً  ،وَ َل ِ
س أَنِّي قَدْ نِل ُْت أَو ْ ِصر ْ ُت كَ ِ
«ل َْي َ
يح ي َ ُسو ُع»
ال َّ ِذي أل َ ْج ِلهِ أَدْرَكَ ِني أَي ْ ً
ضا المْ َ ِس ُ
(فيلبي .)12 :3

الكلمة املفتاحية هنا هي «�أ�سعى» .لو كان بول�س قد قال بالروح القد�س�« :أ�سعى» � ًإذا،
فكما كان احلال مع نحميا ،فقد قابل بول�س � ً
أي�ضا مقاومة كثرية� .إننا لن جند املقاومة يف
طريقنا بامل�صادفة .علينا �أن نثابر فيها� .أكمل بول�س كالمه قائلاً :
يح
ح َو الْغَر َ ِض أل َ ْج ِل َج َعا َل ِة دَع َْو ِة ا ِ
«أ َ ْس َعى ن َ ْ
هلل ال ُْعل َْيا فِي المْ َ ِس ِ
ي َ ُسو َع»
(فيلبي .)14 :3

هناك دعوة عليا ودعوة دنيا .الدعوة العليا هي حياة نعي�شها على الأر�ض بح�سب
مقايي�س ال�سماء؛ �إنها �أن نرى ملكوت اهلل ظاه ًرا يف حياة الفرد� .إنَّ َمنْ يعي�شون بح�سب
الدعوة العليا يتحكمون يف ما حولهم .عندما يبقون يف نطاق �سلطانهم ،ينتقلون باملناخ
الروحي من املقاومة �إىل احلرية.
ال ميكن للظلمة �أن تتغلب على النور؛ النور يطرد الظلمة .كلما ازداد ملعان النور،
انح�سرت الظلمة ،هذا هو ما يجري حني ن�سري وفق �سلطان ملكوت اهلل .نحن ن�ضع ما يحيط
بنا حتت حكم امللكوت.
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كنت ثابتًا يف اهلل
كان ميكن لي�سوع �أن ي�أكل مع اخلطاة لأنه كان يتحكم بالأجواء� .إنْ َ
ب�صور ٍة �أقوى من ثبات غري امل�ؤمن يف �إبلي�س� ،ستتحكم �أنت يف الأجواء� .إنْ كان اخلاطئ
م�سيط ًرا ِب َ�ش ِّره �أكرث مما ي�سيطر امل�ؤمن بربه� ،سيتحكم غري امل�ؤمن يف املناخ الروحي.
عندما تقرر �أن حتيا بح�سب الدعوة العليا �ستواجه مقاوم ًة ومعار�ض ًة « َو َجمِ ي ُع ا َّل ِذينَ
ُي ِريدُونَ �أَنْ َي ِع ُ
ي�شوا ِبال َّت ْق َوى فيِ المْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سو َع ُي ْ�ض َط َهدُونَ » ( 2تيموثاو�س  .)12 :3يخربنا
الكتاب � ً
هلل» (�أعمال الر�سل .)22 :14
أي�ضا�« :أَ َّن ُه ِب ِ�ضي َق ٍات َك ِث َري ٍة َي ْن َب ِغي �أَنْ َن ْد ُخ َل َم َل ُكوتَ ا ِ
ومع ذلك ،جند الكثريين من امل�ؤمنني يختارون احلياة بالدعوة الدنيا .ملاذا؟ �إنهم ال
يريدون �أن يواجهوا املقاومة التي ت�أتي مع ال�سعي للدعوة العليا� .إنهم ُي َف ِّ�ضلون �أن يت�أقلموا
بدل من �أن يغريوه باملواجهة التي بح�سب اهلل .من الأ�سهل �أن تختلط اً
مع ما يحيط بهم اً
بدل
من �أن تتميز .يختار البع�ض حني يواجه املعار�ضة �أن يتهاون ويطلب الطريق الذي به �أقل
قدر ممكن من املقاومة.
�أنا �أ�ؤمن ب�أنَّ عدم ا�ستعدادنا للمثابرة ميكن �أن يكون راج ًعا جزئ ًّيا للراحة والأمان
اللذين نبنيهما يف حياتنا� .إننا ن�صمم �أ�سلوب حياتنا بعناي ٍة حتى نتجنب �أي �شكل من
�أ�شكال امل�صاعب .ال يعني هذا �أين �أدافع عن ال�صعوبات التي نتطوع خللقها لأنف�سنا ،لكني
�أرى �أننا ن�ضع ثقتنا يف خططنا وبراجمنا �أكرث مما نثق يف اهلل.
لدينا ت�أمني؛ �إنْ مر�ضنا ،ن�سرع للطبيب دون �أن ن�ص ِّلي � اًأول ،ونحن على علم ب�أنَّ ت�أميننا
�سيغطي النفقات .توفر لنا وظائ ُفنا رات ًبا كل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني .و�إنْ فقدنا الوظيفة ،نلج�أ
لالدخار الذي وفرناه لوقت عدم وجود عمل .و�إنْ انتهى هذا نلج�أ لربامج رعاية العاطلني.
و�إنْ مل نتمكن من ذلك �سنلج�أ لربنامج �آخر يهتم بنا ،رمبا واحد يعطي ً
تعوي�ضا عن الك�سل.
بل �إنَّ التليفزيون ي�شجعنا �أكرث على �أ�سلوب حياتنا ال�سلبي هذا .متو�سط ما ي�شاهده
املواطن الأمريكي هو حوايل �أربع وع�شرين �ساعة من الربامج التلفزيونية يف الأ�سبوع!
نحن ن�سمح ل�شبكات التلفزيون وهوليوود �أن ت�صيغ تفكرينا .تت�شكل �أفكارنا مبا منت�صه من
براجمهم.
�إنَّ �أفران امليكروويف ومطاعم الأكل ال�سريع َت ِعدُنا بطعام �سريع مبجهود قليل �أو حتى
دون �أي جمهود .بل �إنَّ ً
بع�ضا منها َي ِعدُك �أن يعطيك وجبة جمانية �إنْ مل يقدم لك طعامك يف
خم�س ع�شرة دقيقة� .إننا نتمتع بربيد ي�صل يف ليل ٍة واحد ٍة ،تنظيف جاف يف �ساعة واحدة،
حتمي�ض ال�صور يف �ساعة واحدة ،تنظيف �سريع لل�سيارات وميكننا ِّ
االطالع على الأخبار
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على مدار ال�ساعة– هذه فقط بع�ض الأمثلة على �أ�ساليب الراحة املتاحة لنا.
�أغلب هذه الأمور خري ،من املفرت�ض �أنها تعطينا احلرية حتى ن�سعى وراء ما هو مهم
ح ًّقا .لكننا نف�شل غال ًبا يف معرفة ما هو املهم .كثريون من النا�س حال ًيا ال ي�سعون وراء
ال�شيء �إنْ كانوا �سيبذلون جهدً ا للح�صول عليه.
للأ�سف ،لقد توغل هذا التفكري يف الكني�سة الغربية؛ قليلون هم امل�ؤمنون الذين
يتمتعون بال�شخ�صية املثابرة املجاهدة الالزمة لتتميم دعوة اهلل العليا؛ فالغالبية عندما
يقابلون معار�ض ًة ،يتحولون للطريق الذي تقل فيه املقاومة .يبدو طريق الهروب هذا يف
البداية اختيا ًرا جيدً ا؛ لأنه َي ِع ُد ب�سهولة امل�سري .لكن هذا الطريق مم َّهد ب�صفات الفتور،
والتهاون ،والتبلُّد واحلفاظ على الذات.
�أو�صانا ي�سو ُع ب�أن نواجه جبال اخل�صومة ،وهي �ستنتقل .وحتى �أعيد �صياغة الكالم:
َف ِّجر اجلبل ،حتى �إنْ ا�ضطررتَ �أن تفعل ذلك حج ًرا حج ًرا! كن مثل نحميا ،فاملحاربون
احلقيقيون يف امل�سيح يثابرون �أمام اجلبال ،واثقني �أنه َ« َال َي ُكونُ َ�ش ْي ٌء َغيرْ َ ممُ ْ ِك ٍن َل َد ْي ُه ْم»
(متَّى  .)20 :17ويف املقابلَ ،منْ مي�شون يف طريق الراحة يدورون حول اجلبل ليتجنبوا
املواجهة.
�إنَّ امل�سري يف تيار نظام العامل قد و�ضعه رئي�س �سلطان الهواء (�أف�س�س � .)2 :2سلطان
ال�سماء هو يف مواجهة مبا�شرة مع هذا التيار� .أنْ ن�سري يف طريق ال�سماء يعني �أننا �سنواجه
با�ستمرار مواجه ًة مع نظام العامل .للأ�سف ،نظام العامل هذا �سائد يف كنائ�سنا � ً
أي�ضا.
�أُ َ�ش ِّبه هذه املقاومة بالتجديف يف قارب �ضد التيار يف نهر �سريع التدفق .عليك �أن
جتاهد با�ستمرار �ضد تيار املاء .البد �أن يكون املجدافان ُمث َّبتني يف املاء ،وعليك �أن تداوم
فعلت ذلك ،رمبا ت�ستمر يف التحرك �ضد
على التجديف .ال ميكنك �أن تتوقف للحظة� .إنْ َ
التيار لفرت ٍة ق�صري ٍة بفعل الدفع الذاتي القائم ،لكن لن يطول الوقت حتى جتد نف�سك
متج ًها يف اجتاه النهر .قد تبدو مقدمة قاربك ت�شري �إىل االجتاه الآخر ،لكنك تتجه يف
يف�سر ما يحدث حني ال يجاهد امل�ؤمنون� .إنهم ال يزالون ي�شريون باجتاه
اجتاه التيار .هذا ِّ
امل�سيحية ،لكنهم الآن ينجرفون للوراء باجتاه العامل .ي�صبحون متدينني .يفقدون قوتهم
وي�صبحون خاملني .وبكلمات ي�سوع نف�سه� ،إنهم « َال َي ْ�ص ُل ُحونَ َب ْع ُد ِل َ�ش ْيءٍ » (متى .)13 :5
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كن قو ًّيا!

تيموثاو�س �أن ي�ضرم موهبة اهلل� ،أ�ضاف �سري ًعاَ « :ف َت َق َّو َ�أ ْن َت َيا
بول�س
بعد �أن ن�صح ُ
َ
ا ْب ِني ِبال ِّن ْع َم ِة ا َّل ِتي فيِ المْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سوعَ» ( 2تيموثاو�س  .)1 :2حتى ن�ستمر يف ال�سعي ونتغلب على
الرتهيب علينا �أن نكون �أقوياء.
وكذلك ن�صح بول�س الكني�سة يف كورنثو�س قائلاً « :ا ْث ُبتُوا فيِ الإِ َمي ِانُ .كو ُنوا ر َِج اًال.
َت َق ُّووا» ( 1كورنثو�س  .)13 :16امل�ؤمن ال�شجاع يواجه مواقف �صعبة دون متلُّ�ص منها.
�شجع ُ
اهلل ي�شو َع ال ملر ٍة واحد ٍة ،لكن ل�سبع مرات� ،أن يتقوى ويت�شجع!
َّظ لِل َْع َم ِل َح َس َب كُلِّ
شدِّدًا ،وَت َ َ
«إ مَّنَا كُنْ ُم َت َ
حف َ
ش َّ
ج ْع ِج ًّدا لِ َت َت َ
ِ
َ
َّ
وسى عَ بْ ِدي .ال َ تمَ ِلْ عَ نْ َها يمَ ِينا ً وَال َ
م
ا
ه
ب
ك
ر
م
أ
ي
ت
ل
ا
ة
يع
ر
الش
َّ
َ
ِ
ِ
ِ َ
َ َ َِ ُ َ
ِش َمالاً لِ ُت ْف ِل َح َح ْيث َُما تَذ َْه ُب»
(يشوع .)7 :1

الحظ �أنَّ اهلل قال �أنْ يتقوى ويت�شجع جدًّا .ب�أي هدف؟ هل للفوز باملعارك �أو ليكون
قائدً ا عظي ًما؟ ال ،بل بهدف حفظ كلمة الرب .وهكذا ي�صبح ي�شوع قائدً ا عظي ًما ويك�سب
كل احلروب! �إنَّ الرتهيب يحاول �أن ي�سلب منك حريتك لطاعة م�شيئة اهلل �أو كلمته .لذلك
ونت�شجع يف كل حني لئال ننحرف دون �أن ندري بعيدً ا عما نعرف �أنه احلق.
ال بد �أن نتق َّوى
َّ
فلنعط تعري ًفا لكلمة ال�شجاعة :courage
ِ
هي الفعل �أو رد الفعل الذي من �ش�أنه مواجهة �أي �شيء �أو التعامل مع �شيء نراه �صع ًبا،
�أو خط ًريا� ،أو م�ؤملًا اً
بدل من االن�سحاب �أمامه.
والآن ،ما هو م�ضاد ال�شجاعة؟ قد ترد ردًا �سري ًعا وتقول �إنه اخلوف �أو ال�ضعف.
وهذا �صحيح �إىل حد ما .لكن �إنْ �أ�ضفنا يف اللغة الإجنليزية مقطع  disلكلمة ال�شجاعة
 ،courageت�صبح الكلمة  ،discourageالتي تعني الف�شل وتثبيط العزمية .لذا فقد �أمر
ُ
اهلل ي�شوعَ ،ونحن � ً
أي�ضا� ،أن نكون �أقوياء و�شجعا ًنا ،و�أال ن�سمح للف�شل وتثبيط الهمم �أن يدخل
لقلوبنا� .إنَّ الف�شل والي�أ�س مينعانا من حتقيق م�شيئة اهلل!
فلنعط تعري ًفا لكلمة عدم ال�شجاعة :discourage
ِ
�أن تحُ َرم من ال�شجاعة؛ �أن تكون �أقل ثقة �أو �أملاً ؛ ثبط العزمية.
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ت ََذ َّكر كيف �شعر �إيليا بالف�شل والي�أ�س بفعل ترهيب �إيزابل! فان�سحب وهرب .كان
فاقدً ا للأمل حتى �أنه تزحزح من مو�ضع �سلطانه ،علينا �أن نتعامل مع الف�شل كعدو� .إننا
نقلل من قوته على �إعاقتنا عن حتقيق دعوة اهلل العليا� .إنْ كان اهلل قال لي�شوع �سبع مرات
�أن يتقوى ويت�شجعً � ،إذا فعلينا �أن نتخذ هذا اً
مثال .الف�شل �شيء قاتل! �إن مل نواجهه� ،سيجعلنا
نن�سحب ونرتاجع!
ْسي»
ح َيا ،وَ ِإ ِن ارْتَد َّ ال َ ت ُ َسر ُّ بِهِ نَف ِ
ان ي َ ْ
«أ َ َّما الْ َبار ُّ ف َِباإلِمي َ ِ
(عبرانيني .)38 :10

من املهم �أن ندرك �أنَّ اهلل ال يفرح با ُ
جلبناء .يخربنا الكتاب املقد�س قائلاً «َ :منْ َي ْغ ِل ْب
َي ِرثْ ُك َّل َ�ش ْيءٍ َ ،و�أَ ُكونُ َل ُه �إِ َل ًها َوهُ َو َي ُكونُ ليِ َ ا ْب ًناَ .و َ�أ َّما الخْ َ ا ِئ ُفونَ َو َغيرْ ُ المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َوال َّر ِج ُ�سونَ
ال�س َح َر ُة َو َع َب َد ُة الأَ ْو َث ِان َو َجمِ ي ُع ا ْل َك َذ َب ِة َف َن ِ�صي ُب ُه ْم فيِ ا ْل ُب َحيرْ َ ِة المْ ُ َّت ِق َد ِة ِب َنا ٍر
َوا ْل َقا ِت ُلونَ َوال ُّز َنا ُة َو َّ
يت ،ا َّل ِذي هُ َو المْ َ ْوتُ ال َّثانيِ » (ر�ؤيا .)8 -7 :21
َو ِكبرْ ِ ٍ
كلمة خائف �أو جبان تعني «ال�شخ�ص الذي يظهر خو ًفا حق ًريا يف وجه الأمل �أو اخلطر»
�أال يجدر بنا االنتباه �أنَّ اهلل و�ضع اخلائفني يف جمموعة واحدة مع القاتلني والزناة؟ ولكننا
نلتم�س لأنف�سنا الأعذار ،ون َّدعي �أن ال�سلوك اجلبان هو �ضعف.
ال ،فاخلوف ي�أتي من عدم الإميان .وعدم الإميان ك َّلف بني �إ�سرائيل حياتهم .مل
يدخلوا �أر�ض املوعدَ « ،فنرَ َى �أَ َّن ُه ْم لمَ ْ َيق ِْد ُروا �أَنْ َي ْد ُخ ُلوا ِل َع َد ِم الإِ َمي ِان» (عربانيني .)19 :3
بت�شديد
مل يختلف احلال اليوم؛ اجلبان ال يفوز ،ولن ينال الوعود .لقد �أو�صانا اهلل
ٍ
على فم الر�سول بول�س قائلاً :
«فَقَ ْ
ط ِع ُ
ت
يشوا كَ َما ي َ ِ
يحَ ،حتَّى ِإذَا ِجئْ ُ
حق ُّ إلِ جْن ِ ِ
يل المْ َ ِس ِ
ُم ،أَو ْ كُنْ ُ
م أَنَّك ْ
ت غَائِ ًبا أ َ ْس َم ُع أ ُ ُمورَكُ ْ
وَرَأَي ْ ُتك ْ
ُم تَث ْ ُب ُتو َن ...غَ ْير َ
ُم َخوَّفِني َ ب ِ َ
او ِمني َ»
شيْ ٍء ِم َن المُْقَ ِ
(فيلبي .)28 -27 :1

�شجاعا ،قو ًّيا ،ومت�شددًا ،م�ستعدًّا �أن تواجه �أي
اثبت وال تدع املقاومني يخيفونك .كن
ً
كالمه يف العدد التايل قائلاً :
بول�س َ
مقاومة وتتعامل معها وال تن�سحب من �أمامها! ي�ستكمل ُ
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ط ،بَلْ
يح ال َ أ َ ْن تُؤ ْ ِم ُنوا بِهِ فَقَ ْ
«ألَن َّ ُه قَدْ وُ ِه َب َلك ْ
ُم أل َ ْج ِل المْ َ ِس ِ
ضا أ َ ْن ت َ َتأَلمَُّوا أل َ ْج ِلهِ»
أَي ْ ً
(فيلبي .)29 :1

ما هو هذا الأمل الذي علينا �أن نختربه؟ �أجاب بطر�س قائلاً :

يح أل َ ْج ِل َنا ب ِ جْ
ضا ب ِ َه ِذ ِه
م أَي ْ ً
«فَإِذ ْ قَدْ تَأَل ََّم المْ َ ِس ُ
ال َ َس ِد ،ت َ َسل َُّحوا أَن ْ ُت ْ
النِّيَّ ِة .فَإِنَّ َمنْ تَأَل ََّم فِي جْ
يش
ال َ َس ِد كُ َّف عَ ِن الخْ َطِيَّ ِة ،لِكَيْ ال َ ي َ ِع َ
ي فِي جْ
ال َ َس ِد لِ َ
هلل»
ش َه َوا ِ
اس ،بَلْ لإِ ِرَادَ ِة ا ِ
أَي ْ ً
ت الن َّ ِ
ضا الز َّ َما َن الْ َبا ِق َ
( 1بطرس .)2 -1 :4

هذا الأمل الذي نواجهه ونتحمله ي�أتي عندما يقوم ج�سدنا �أو ت�أثري الآخرين علينا
بو�ضع �ضغوط علينا حتى نتَّجه يف اتجِّ اه معني يف حني �أنَّ م�شيئة اهلل تقودنا لالجتاه املعاك�س.
هناك و�صية لنا ب�أن نتقوى ونت�شجع حتى نحفظ كلمة اهلل.
قال بطر�س �إنَّ علينا �أن نت�سلح بهذا .امل�ؤمن الذي مل يت�س َّلح �أو ي�ستعد للأمل هو مثل
اجلندي الذي يذهب للمعركة �أعزل� .سيتعر�ض هذا اجلندي �إما للأَ�سر �أو للقتل .امل�ؤمنون
الذين ال يت�سلحون بالأمل ي�س ُهل �أَ�سرهم و�سجنهم من خالل خمافة الإن�سان– الرتهيب.
علينا �أن نتوقع مواجهة املقاومة التي تكون مب�صاحبة �سعينا لدعوة اهلل العليا ،لكن،
ال�س َماوِيِّ .
�أ�سرع بول�س وقال بثقةَ « :و َ�س ُي ْن ِق ُذنيِ ال َّر ُّب ِمنْ ُك ِّل َع َم ٍل َردِيءٍ َو ُي َخ ِّل ُ�ص ِني لمِ َ َل ُكو ِت ِه َّ
ا َّل ِذي َل ُه المْ َ ْج ُد �إِلىَ َد ْه ِر الدُّهُ ورِِ � .آمنيَ» ( 2تيموثاو�س � .)18 :4سينقذنا اهلل دائ ًما من �أجل
جمده.
اقر�أ الو�صايا التالية من كلمة اهلل بعناية .اقر�أها وك�أنك مل َت َرها من قبل .توقف وخذ
وقتك يف الت�أمل بعناية يف كل كلمة ،وا�سمح للروح القد�س �أن ينريها �أمامك.
هلل َم َع َنا ف ََمنْ عَ ل َْي َنا!»
« ِإ ْن كَا َن ا ُ

(رومية .)31 :8

ا�ض ِط َها ٌد َ�أ ْم ُجو ٌع �أَ ْم ُع ْر ٌي �أَ ْم
َ«منْ َ�س َيف ِْ�ص ُل َنا َعنْ محَ َ َّب ِة المْ َ ِ�س ِيح؟ �أَ ِ�ش َّد ٌة �أَ ْم َِ�ض ْي ٌق �أَ ِم ْ
ُوب «�إِ َّن َنا ِمنْ َ�أ ْج ِل َك نمُ َ اتُ ُك َّل ال َّن َهارَِ .ق ْد ُح ِ�س ْب َنا ِم ْث َل َغ َن ٍم ِل َّلذ ْب ِح».
َخ َط ٌر �أَ ْم َ�س ْي ٌف؟ َك َما هُ َو َم ْكت ٌ
َو َل ِك َّن َنا فيِ هَ ِذ ِه َجمِ ي ِع َها َي ْع ُظ ُم ا ْن ِت َ�صا ُر َنا ِبا َّل ِذي �أَ َح َّب َنا» (رومية .)37 -35 :8
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ُم
م ِم َن ا ِ
هلل أَي ُّ َها األَوْالَدُ ،وَقَدْ غَ َلبْ ُت ُم ُ
م ألَنَّ ال َّ ِذي فِيك ْ
وه ْ
«أَن ْ ُت ْ
ْظ ُم ِم َن ال َّ ِذي فِي ال َْعال َِم»
أَع َ
( 1يوحنا .)4 :4

حينئذ ميكنك �أن تعلن بثقة:
احفظ قلبك طاه ًرا وابقَ يف مو�ضع �سلطانك كابن وخادم هللٍ .

ال أَ َخ ُ
ين لِي َف َ
«الر ُّب ُم ِع ٌ
اف.
َّ
َم َ
ص َن ُع ِبي إِ ْن َس ٌ
ان؟»
اذا َي ْ
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أ�شجعك �أال ت�سمح �أبدً ا لأي خربات ف�شل �سابقة �أن تعيقك .ال حتكم
يف اخلتام �أود �أن � ِّ
فعلت ذلك لن تتخطى ما�ضيك �أبدً ا! مهما كان
كنت عليه يف املا�ضي! �إنْ َ
على م�ستقبلك مبا َ
ف�شلت فيها ،هناك رجاء ال ُيخزَ ى ،اهلل متخ�ص�ص يف حتويل اجلبناء �إىل
عدد املرات التي َ
�أبطال! قوته ُتك َمل يف ال�ضعف.
َ
لأعطيك اً
مثال على الت�شجيع ،فلنت�أمل يف حياة �أ ْن َد َرا ُو�س� ،أخي �سمعان بطر�س .مكتوب
�أنه يف الليلة التي ُق ِب�ض فيها على ي�سوع " َت َر َك ُه ال َّت َال ِم ُيذ ُكلُّ ُه ْم َوهَ َر ُبوا" (متى  .)56 :26مل
يكن بطر�س هو الوحيد الذي خ�ضع للرتهيب� ،أندراو�س هرب هو الآخر لينجو بحياته ،ولكن
مل يكن هذا العمل اخلائف يعني �أن يبقى �أندراو�س طول حياته جبا ًنا.
بعد قيامة امل�سيحَ ،ب َّ�شر �أندراو�س يف �إثيوبيا ،التي كانت حتت حكم الرومان .ما يلي
هو ر�صد تاريخي كيف �أنه مجَ َّ د امل�سيح يف حياته.
عندما قام �أندراو�س ،من خالل اجتهاده يف الوعظ ،ب�إدخال الكثريين يف الإميان
بامل�سيح ،طلب �أيجيا�س  Aegeasاحلاكم
ت�صريحا من جمل�س ال�شيوخ الروماين �أن ُيجبرِ
ً
كل امل�سيحيني �أن يذبحوا للآلهة الرومانية ويعبدوها .ر�أى �أندراو�س �أنَّ عليه �أن يقاوم
�أيجيا�س وذهب له ،وقال له �إنَّ قا�ضي الإن�سان عليه �أن يعرف � اًأول قا�ضيه الذي يف ال�سماء
ويعبده .وقال �أندراو�س �إنه بينما يعبد َ
اهلل ،الإل َه احلقيقي ،عليه �أن يطرد كل الآلهة الزائفة
والأوثان العمياء من ذهنه.
غ�ضب �أيجيا�س من �أندراو�س وطلب �أن يعرف �إنْ كان هو الرجل الذي قو�ض م�ؤخ ًرا
هيكل الأوثان و�أقنع النا�س �أن ي�صبحوا م�سيحيني ،هذه "البدعة اخلرافية" التي قد �أعلنها
الرومانُ حدي ًثا حركة غري قانونية.
�أجاب �أندراو�س �أنَّ احلكام الرومانيني مل يفهموا احلق .ابن اهلل ،الذي �أتى �إىل العامل
من �أجل الإن�سان ،قال �إنَّ الآلهة الرومانية هي �شياطني ،و�أعداء الب�شرية ،وهي ُت َع ِّلم النا�س
�أن يهينوا اهلل مما يجعله يبتعد عنهم .قال �أندراو�س �إنه عندما يخدم الب�ش ُر ال�شيطانَ ،
ي�سقطون يف كل �أنواع ال�شر ،وبعد �أن ميوتوا ،ال يبقى منهم �إال �أعما ُلهم الأثيمة.
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أندراو�س ب�أال يعظ بهذه الأمور فيما بعد و�إال �س ُي�ص َلب
احلاكم الطاغي ُة �
�أمر هذا
ُ
َ
على الفور .ف�أجابه �أندراو�س" :ما كنتُ لأعظ مبجد وجالل ال�صليب �إنْ كنتُ �أخ�شى موت
بال�ص ْلب لأنه كان ي َع ِّلم البدعة اجلديدة و�أنه كان يقو�ض �أركان ديانة
ال�صليب"ُ .
فح ِكم عليه َّ
الآلهة الرومانية.
ال�صلب ور�أى ال�صليب ينتظره ،مل تتغري تعبريات
حني كان �أندراو�س متوج ًها ملكان َّ
وجهه ،وال تعثرَّ يف الكالم ،مل يتها َو ج�سدُه ،وال ذهب عقله ،كما يحدث عاد ًة مع الذين
يواجهون املوت .قال �أندراو�س�" :أيها ال�صليب ،يا َمنْ �أحبه و�أ�شتاق �إليه! بذهن راغب،
وبفرح و�شوق ،ها �أنا �آتي �إليك� ،أنا تلميذ ذاك الذي ُع ِّلق عليك ،لأين كنتُ دائ ًما �أحبك
و�أ�شتاق �أن �أحت�ضنك".
مل يكن هذا هو نف�س الرجل الذي هرب حلياته عندما قب�ضوا على ي�سوع؛ لقد تغري.
يف الواقع ،كل التالميذ الذين هربوا انتهت حياتهم قتلاً ب�سبب �شهادتهم لي�سوع
امل�سيح؛ لقد منحهم ُ
اهلل امتيا َز مواجهة نف�س ال�شيء الذي هربوا منه .عندما و�ضعوا
حياتهم ،انك�سرت قوة الرتهيب!
َ
يجب �أن يعزيك هذا الفكر ،واعلم �أنَّ "ا َّل ِذي ا ْبت ََد�أ ِفي ُك ْم َع َملاً َ�صالحِ ً ا ُي َك ِّم ُل ِ�إلىَ َي ْو ِم
َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيح" (فيلبي  .)6 :1حتمل �شهادات ه�ؤالء التالميذ �شهاد ًة �أنَّ اهلل ُي َح ِّول ف�شلنا �إىل
انت�صار! ال ترتاجع ،بل جتر�أ و�آمن بال�شخ�ص الذي �أحبك و�أ�سلم نف�سه من �أجلك.
فلن�ص ِّل م ًعا:
َ
"�أيها الآب ،يف ا�سم ي�سوع �أطلب منك �أن تقويني مبحبتك وحكمتك� .ساحمني �أين
تراجعتُ يف وقت ال�صعاب حتى �أحافظ على راحتى و�أماين .يا رب ي�سوع ،يف هذا اليوم،
�أختار �أن �أنكر نف�سي ،و�أحمل �صليبي و�أتبعك� .أنا عبدك؛ �أقبل نعمتك التي تقويني لأتكلم
بكلمتك و�أمتم م�شيئتك بكل جر�أة وحمبة".
والآن َو ِّجه كالمك لروح اخلوف وال�سيطرة:
"ها �أنا �أك�سر كلمات الرتهيب وال�سيطرة التي قيلت على حياتي �سواء مني �أو من
�آخرين .ها �أنا �أك�سر قب�ضة خمافة الإن�سان من على حياتي .يا �أرواح الظلمة النج�سة،
أعطيك مكا ًنا يف حياتي ،لذا ارحلي يف ا�سم ربي ي�سوع
أقاومك .لن � ِ
خ�ضع نف�سي هلل و� ِ
ها �أنا �أُ ِ
امل�سيح� .آمني".
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ج ِد ِه بِال َ
ام َم ْ
"وَالْقَ ادِر ُ أ َ ْن ي َ ْ
ُم أ َ َم َ
ُم غَ ْير َ عَ اث ِ ِري َن ،وَيُو ِقفَ ك ْ
حفَ َظك ْ
ِّص َناَ ،ل ُه المْجَ ْ ُد
اج ،اَإلِ َل ُه الحْ َ ِ
يم ال َْو ِحي ُد ُم َخل ُ
عَ ْي ٍ
ك ُ
ب فِي االِبْتِ َه ِ
آمني َ"
السل َْطا ُن ،اآل َن وَ ِإلَى كُلِّ ال ُّد ُهورِِ .
وَال َْع َظ َم ُة وَالْقُ دْرَةُ وَ ُّ
(يهوذا .)25 -24 :1
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عها األبدية
حياة دافِ ُ

"لتكن حياتك مؤثرة اليوم وإىل األبد"
يتحدث إلينا "جون بيفير" ذلك املؤلف ذائع الصيت  -عن املبادئ
امللزمة اخلاصة بكيفية احلياة بالرجاء والضمان الذي يساعدنا
حتى األبدية.
احلق يقال إن معظم الناس سوف يشعرون بالعوز إذا خططوا
ملستقبلهم بنفس اإلهمال الذي استعدوا به لألبدية .حتى إن
املؤمنني غالبًا ما يهملون هذا العنصر احليوي من احلياة املسيحية.
فغالبًا ال ننشغل كثيرًا مبا سوف يحدث فيما بعد نهاية يومنا.

فوق العادي
"اشبع رغبتك الفطرية يف أن تتخطى ما هو عادي"

صحيحا أننا نتوق إلى أن نرى ونختبر ونفعل ما هو العادي؟
أليس
ً
ومع هذا كثيرًا ما نرضى باملستوى املتوسط ،في حني أن العظمة
في متناول أيدينا.
يكتشف لنا جون بيفير ،صاحب أفضل املبيعات فى الكتب،
"خلِقنا للمزيد" .لقد خلقنا بصورة فوق
كيف أننا
جميعا قد ُ
ً
العادة واملفترض بنا أن نعيش حياة غير عادية على اإلطالق .هذا
الكتاب هو خارطة الطريق لرحلة تغييرك .لقد خلقت حلياة تفوق
التعريفات املعتادة للنجاح أو اإلشباع بكثير.

الغطاء اإللهي
"الوعد بالحامية تحت السلطان اإللهي"

خداعا
أن هذا الكتاب يكشف لك عن واحدة من أكثر خطط العدو
ً
وخطورة والتي يستخدمها ضد املؤمنني :وهي عدم القدرة على
متييز السلطان اإللهي في من يعينهم الرب في مركز السلطة
والقيادة .وبالتالي عدم التعامل معه بالشكل الصحيح .فهذا
الكتاب يكشف لنا أن ملكوت الله هو باحلق "مملكة" ..على رأسها
الرب امللك ومن حتته من يعينهم امللك من قادة وسلطات ،وعلينا
نحن كأبناء اململكة أن نخضع للجميع.

اإلصدارات السابقة

إغلق باب إبليس
"كيف أن طاعتك للرب تحميك من سيطرة العدو"

ضعيفا أمام هجمات العدو وكثيرًا ما تقع
إذا كنت ترى نفسك
ً
مفتوحا
ا
باب
تركت
أنك
هو
السبب
يكون
حتت سيطرته ،فرمبا
ً
ً
للعدو في حياتك.
لقد قال الرب علي لسان أشعياء النبى:
"سبى شعبى لعدم املعرفة" (أش .)13 :5
لهذا فإن هذا الكتاب يعطيك املعرفة التي حتميك من اخلداع
والتى تكشف لك أن طاعة الرب هي املفتاح للتمتع باحلماية
االلهية.

فخ إبليس
"هل وقعت ىف الفخ؟"

هذا الكتاب يكشف عن واحد من أخطر فخاخ العدو وأكثرهم
خداعا وقدرة على إقتناصك خارج مشيئة الرب .إنه فخ العثرات -
ً
أى ما تتعرض له من إساءة ومضايقات وجروح .لقد قال يسوع :ال
ميكن إال أن تأتي العثرات( .لو  .)1 :17ومع ذلك فإن معظم هؤالء
املأسورين فى هذا الفخ ال يدركون حقيقة حالتهم .لذا ال تنخدع
فأنت حتما ستتعرض للعثرات واإلساءات فى حياتك وأنت وحدك
تستطيع أن حتدد كيف ستجعلها تؤثر على عالقتك بالرب.

أبدا
ال تستسلم ً
"القوة التي تحتاجها حتى ال تستسلم"

لم تكن خطة الله للمؤمنني ان يعيشوا مجرد حياة عادية؛ لقد
خلقنا لنتغلَّب على الصعوبات ونخنبر العظمة! هذا الكتاب،
ُ
حقق أعلى مبيعات بيت الكتب التي ألفها جون بيفير،
الذي
َّ
يقدم أكثر َ من
يعان عن كيفية إنهاء السعي بنجاح ،هذا الكتاب
ِّ
أسلوب تفكير ٍ جديد يعلن
استراتيجية للحياة؛ فهو يقدم لك
َ
فيه بحماس ما قاله الرسول بولس« :أفراحفي الضيقات» .عندما
سيؤهلك لتكون مزدهرًا
يتأصل هذا احلق الكتابي داخل حياتك
ِّ
في كل فصول حياتك.

بعض املعلومات اإلضافية عن محتويات منهج "احلرية من الترهيب واخلوف"
حتملها على حاسبك الشخصي أو على تليفونك
ملفات  MP3املسموعة :تستطيع أن ِّ
ٍ
ٍ
إلكترونية تصلح.
وسيلة
احملمول أو على أية
حتملها على حاسبك الشخصي .من السهل أن تقرأها بل وأن
ملفات  :PDFتستسطيع أن ِّ
أجزاء وتطبعها في مكا ٍن آخر.
منها
تأخذ
تطبعها وتنسخها ،كما ميكنك أن
ً
كتاب إلكتروني :وهو نسخة إلكترونية من الكتاب املطبوع ،ميكنك حتميله على حاسبك
الشخصي أو تليفونك احملمول.
ٍ
سبب أن تش ِّغل األسطوانة املدمجة ،ميكنك حتميلها
أسطوانة مدمجة :إذا لم تستطع ألي
على حاسبك الشخصي وفتح كل ملفاتها .إن استمرت املشكلة ،من املمكن أن تستعني
بشخ ٍ
ص آخر لدية خبرة أكبر في الكمبيوتر ،واطلب منه أن يساعدك في فتح هذه امللفات.

كل هذه املصادر هدية لك .لك مطلق احلرية في أن تنسخ األسطوانة املدمجة ،أو أن
ترسلها ألصدقائك عبر البريد اإللكتروني ،أو أن تطبع منها ما تشاء ،أو أن تقدم هذه التعاليم
حتملها من على اإلنترنت وتستخدمها كما تشاء .وزِّع هذه املواد عندما تشعر
لكنيستك ،أو أن ِّ
واحتياجا للقوة في احلياة املسيحية.
جوعا للتعليم الصحيح إلى كلمة الله
أن هناك
ً
ً
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