“هام ،ومبكت ،وثقيل .ليزا بيفير ال تهدأ في إصرارها للوقوف
على احلق ومن أجل احلق”.

ما هو احلق؟
أصبح هذا هو السؤال الذي يعرِّف هذا العصر .فإذ يتمسك كل واحد برأيه ،يبدو
أنه قد أصبح من الصعب أن جتد احلق .رمبا السبب هو أننا نبحث عن شيء ،بينما
نحن يجب أن نبحث عن شخص.

كال�صخر ثابت ال �أتزعزع

( -لوي وشيلي جيجليو)

احلق له اسم
أعرق من الزمان ،وحاضر أكثر من اللحظة احلالية ،فاحلق ليس نهرًا يتغير بتغيير
الثقافات ،بل هو صخرة ثابتة ال تتزعزع وال تتغير وال تقهر ،وهو حجر الزاوية لكل
ما نحن عليه وكل ما نحلم أن نكونه.
الهوتيا ،لكنه قريب وسهل الفهم ،وسوف يكون املرساة
هذا الكتاب هو عميق
ً
لروحك في وسط بحر هائج من األفكار واآلراء ،فهو يقودك وسط عالم حائر.

للمزيد امسح
الكود

هذا الكتاب هدية من املؤلف
وليس للبيع

بـيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

عاما متنح القوة للنساء حتى
ليزا بيفير قضت حوالي ثالثني ً
مبيعا
يجدن هويتهن وأهدافهن .هي مؤلفة ألكثر الكتب
ً
عامليا .كتبها بني
بحسب نيويورك تاميز ،وهي واعظة معروفة
ً
يد ّي املاليني حول العالم.
ليزا وزوجها جون هما مؤسسا خدمة “”Messenger International
يغيرون العالم
وهي مؤسسة تهدف لبناء تابعني مكرسني للمسيح ِّ

لنجد
احلـــــــــق
وســــط عـــــــالم مــــــليء
بـــاآلراء املتباينـــة

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيزا بـيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
الكتـــــــــاب األكـــــــــثر مبيعا فـــي نيويـــورك تـــاميز

أحبائي،
أود أن آخذكم في رحلة إلى “جبل الرب” ،املكان الوحيد الذي ميكنك أن تتعلم
فيه أن تقيم في حق الرب ومحبته الثابتني اللذين ال يتزعزعا .ليس هذا فقط،
أيضا أن تتغير لتصبح أنت نفسك صلب كالصخر ،ثابت ال تتزعزع وال
بل تتعلم ً
تتراجع.

أنهضي القوة التي بداخلك
عاملك
أستيقظــي و غِّيري
ِ

إذا كان هناك وقت يجب فيه أن نثبت في احملبة واحلق فهو اآلن .اهلل محبة .واهلل
حق .واحملبة واحلق ال يحدهما زمان أو عصر ،فهما يتعدان حدود ثقافتنا املعاصرة
وآرائنا وعاداتنا.
إن خطة الرب لنا تستعلن ونحن مقيمون فيه ،فهناك نتغير ونتشكل.
إن صالتي لك يا صديقي العزيز هي أنك إذ تثبت في املسيح ،حجر الزاوية ،تتشكل
إلى صورته ،صورة الصخر الذي ال يتزعزع.
فلتبق َ أمينًا .ابق َ صادقًا .ابق َ قويًا.

في كتاب "أنهضي القوة التي بداخلك" ،ليزا تعطي صورة كتابية للمرأة القوية
واحلانية .فهي سوف تشجعك ألن تكتشفي من جديد الشغف والشجاعة
والهدف.

لـ ـ ـ ــيزا

LisaBevere@ymail.com

• كوني مثاال ً مذهال ً للقوة.
• أحمي الصغار والصامتني.
يغير كل شيء
• أرفعي صوتا ً عاليا ً ّ
من إصدارات جون وليزا بيفيرعلى موقع حتميل املواد اجملانية والفيديو اخلاص مبؤسسة ماسنجر:

www.CloudLibrary.org

هناك املزيد من املواد اإلضافية بلغات عديدة بإمكانية االطالع عليها وحتميلها على مواقع
 youtube.comوكذلك  youku.comومواقع مشاركة فيديو أخرى.

أحبائي،
وأنتم تتبعون احلق ،أصلي أن تكتشفوا احملبة.
حانيا
في هذا العالم القاسي ،يجب أن تتحلى بالشجاعة لتكون
ً
مثل الزهرة ،ولكن صل ًبا مثل املاس.
فلتبق َ أمينًا .ابق َ صادقًا .ابق َ قويًا.
أعد الطريق أمام صخرة امللجأ بالكالم وبالعمل.
كن واثقً ا .فأنت ال ميكن أن تفشل ألنك أتيت من الصخر الذي ال يقهر.

«ال يوجد أساس أصلب من الصخر ،وهذا ما دعينا لنبني عليه حياتنا ،وزواجنا،
وأحالمنا .كتاب ليزا اجلديد «كالصخر ثابت ال أتزعزع» سيش��جعك ألن تكتشف
أكثر من هو الرب ،وبالتالي ستكتشف أكثر من أنت».
(القس ستيفن فيرتيك)
«هناك الكثير من الش��كوك في عاملنا اليوم .من الصعب أن تعرف ماذا أو من
تص��دق .لهذا الس��بب كتاب ليزا اجلديد «كالصخر ثابت ال أتزعزع» هو مناس��ب
ج ًدا لهذا الوقت .ليزا تكتب بثقة وبنعمة وهي تقودك في رحلة روحية نحو احلق
الذي ال يتزعزع .كلماتها التي في وقتها تدعونا مرة أخرى ملكان التكريس والثبات
واحلق الذي أساسه املسيح».
(كريج وإميي جروشيل)
«هام ،ومبكت ،وثقيل .ليزا بيفير ال تهدأ في إصرارها للوقوف على احلق ومن أجل
احلق .صوتها الواضح يذكرنا بأن احلق له اسم ،واسم ميكننا أن نعرفه .إذا كنت تتوق
ألن تص��ل إلى م��كان حيث تثبت فيه مرس��اة حياتك ،فهذا الكتاب س��وف يقودك
للصخر الوحيد الذي ال يتغير ـ يسوع .فلتحتفظ بهذا الكتاب مفتو ًحا بني يديك».
(لوي وشيلي جيجليو)
رخوا ،نفقد
«صديقتي العزيزة لي��زا أصابت الهدف إذ قالت« :عندما يصبح احلق ً
اتصالنا مع إجابات أكبر من أنفس��نا ،احلق احلقيقي هو صخرة صلبة ال تتزعزع وال
تتغير وال تقهر» .في وسط جيل وثقافة يتغير فيهما احلق بحسب املوضة والعادات،
يصبح احلق الكتابي الذي تشاركه ليزا بيفير في هذا الكتاب غاية في األهمية».
(كريستني كاين)
«مثل لوحة جميلة من القماش منسوجة بأفخم اخليوط ،هذا الكتاب يجمع
بني شغف ليزا بيفير الالنهائي ،مع موهبة إلهية تعمل مثل الريح لتطلق القارئ
تغير أذهاننا وتشفي
حرًا .بكل احملبة والفهم ،تأخذنا ليزا بيفير في رحلة س��وف ّ
قلوبنا ومتأل أرواحنا بإعالن عن خطة الرب الكاملة حلياتنا».
(سارة جايكس روبرتس)
«ه��ذا الكتاب عظي��م في حكمته ،لكنه قريب وش��خصي ج�� ًدا .ليزا كاتبة

موهوب��ة وصديق��ة مخلصة س��تقودنا لفهم صل��ب مثل الصخر ع��ن هويتنا
احلقيقية في املسيح».
(شيال ويلش)
«عند قراءت��ي ألولى صفحات هذا الكتاب اجلديد ،اس��توقفتني عبارتان كانتا
انعكاسا خلبرتي عن املسيح ومملكته:
ً
«عندما ننزع خش��وعنا ،نلبس التش��ويش واملقارنات» ـ و»عندما يصبح احلق
رخوا ،نفقد اتصالنا مع إجابات أكبر من أنفسنا ،احلق احلقيقي هو صخرة صلبة
ً
ال تتزع��زع وال تتغي��ر وال تقه��ر» .هاتان حقيقت��ان عظيمتان في حياة اإلنس��ان.
أن��ا متحمس ملا س��يثيره هذا الكتاب وما س��يؤكده ويعلنه .ف��ي عالم يتوق ألن
يص��ل للحقيقة ،أمتنى أن جتد احلكمة للرحلة ،ثقة اليقني ،والنعمة لتكون االبن
احلقيقي املدعو ألن تكونه ،واجلرأة ألن تكون نور يضيء ظلمة اآلخرين».
(بوبي هيوستون)
«الكثي��ر من املؤلفني والوعاظ يتحدثون عن احلياة الثابتة في املس��يح ،ولكن
حقيقيا .هذا الكت��اب هو موحى به من الروح القدس
لي��زا بيفير تعرفها تعريفً ا
ً
واملسحة التي على حياتها واضحة في هذا الكتاب».
(هيثر ليندسي)
«لن أنسى تلك اللحظة التي شاركتني فيها ليزا عن نيتها لتكتب هذا الكتاب
عين��ي إذ تأثرت بهذا
اجلدي��د .كنت جالس��ة في س��يارتي ،وانهمرت الدم��وع من
ّ
املوضوع الهام واملناسب ج ًدا لهذا العصر .ففي وسط عالم ينظر للحق على أنه
نس��بي ،تطرق ليزا مبهارة على مواضيع صعبة ،وجتيب على أسئلة عميقة ،وتبني
كتابيا نستطيع أن نستند عليه لس��نوات .لقد فعلتها ليزا مرة أخرى!
أساس��ا
ً
ً
هي تكتب الكتب التي نحب أن نقرأها ونحتاج أن نقرأها في نفس الوقت».
(هافيله كانينجتون).
«أن��ا متحمس ج ًدا لهذا الكتاب اجلديد للي��زا! إنها صديقة عزيزة علينا ،وهي
حتمل رس��الة هام��ة ج ًدا لهذا الزمان .ه��ي وجون صديقان رائع��ان وقادة حلياتنا،
ونحن نحب ما يفعله الرب فيهما ومن خاللهما»
(برايان وجني جونسون).
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كتب أخرى لليزا بيفير
بال منافس
حياة البطولة
أنهضي القوة التي بداخلك
ِ
حاربي كامرأة

كال�صخر ثابت
ال �أتزعزع
لنجد احلق وسط عالم
مليء باآلراء املتباينة

ليزا بيفري

Originally published in English under the title:
« Adamant ».
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1
الصخر
“انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم”
(إش )1 :51

لقد

ظللت أتأمل في هذه اآلية ألكثر من عام ،ووجدت نفسي مأسورة
بفكرة هذا “الصخر” ،هذا “الحجر” ،هذا الـ ....الصلب العنيد.

نحن نعلم أن كلمة “عنيد” تعني ثابت وراسخ وال يتزعزع في الرأي أو الموقف.
والكلم��ة مترجمة من اللغة اإلنجليزية ( )adamantتعني أكثر من مجرد “عناد”،
فهي في األصل كانت اسم وليست صفة ،وباألحرى كانت حلم.
فهذه الكلم��ة باإلنجليزية وراءها قصة تاريخية أس��طورية قديمة .فأول ما
عرف��ت الـ “أدامانت  ، ”adamantعرفت كصخرة ،أو باألحرى صخرة غير معروفة،
كانت تمثل معدن صعب المنال افترض وجوده قدماء اإلغريق .فقد افترض علماء
الرياضيات والفالس��فة والصوفيون وتخيلوا وجود صخرة ليس لها مثيل ،صخرة
قوية لدرجة تجعلها غير قابلة لالختراق أو الكسر ،صخرة خالية من أي شرخ أو
أيضا ال تقاوَم.
كسر ،ال حدود لصالبتها وقوتها ،ولكنها ً
أيضا .فهي
فه��ذه الصخرة وحدها لديها القدرة على جذب األش��ياء وصدها ً
تجذب األش��ياء نحوها ،لكنها أب ًدا ال تنجذب لش��يء .فلديها قوة مغناطيسية
للجذب ،ولكنها ال تتزعزع أو تتحرك أب ًدا من مكانها.
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أيضا لديها عالق��ة فريدة مع الض��وء .فهي ق��ادرة أن تجمع
ه��ذه الصخ��رة ً
األشعة الضوئية ثم تركزها وتعيد توجيهها .النار ال تستطيع اختراق جدار هذه
الصخ��رة ،فحت��ى عند خروجها من لهي��ب النار ،تظل هذه الصخ��رة باردة لمن
يلمسها.
هذه هي بعض الصفات التي يتمتع بها هذا المعدن الصخري النفيس ،ولكن
المش��كلة كانت في اكتش��افه .فهل هو موجود بالفعل ف��ي عمق هذه األرض
المظل��م؟ هل هذه الحج��ارة ولدت من النار وأطلقت من ج��وف بركان ما؟ أم أن
هذه الحجارة العجيبة مدفونة في أعماق البحر؟ هل تمنحها اآللهة كمكافآت
لمن ينال رضاهم؟
لقد أطل��ق اإلغريق على هذه الصخ��رة الغامضة اس��م “أداماس ”adamas
وأفض��ل ترجم��ة لهذا االس��م هي “الذي ال يقه��ر” .وبالرغم من أن��ه ال يوجد أي
دليل عل��ى وجود هذه الصخرة ،إال أنهم ظلوا يحلم��ون بالطرق المختلفة التي
يمكنهم بها استخدام هذه الصخرة التي ال تقهر.
فق��د حلموا بأس��لحة تصنع من ه��ذا المعدن ،فتصنع الس��يوف والخناجر
والس��كاكين التي ال يمكن كس��رها في المعارك ،وتصنع الدروع التي ال يمكن
اختراقها .فأصغر سهم مصنوع من هذا األداماس يمكنه اختراق أصعب األهداف
بمنتهى الس��هولة .وماذا عن الدروع؟ فالجنود الذين يلبس��ون مثل هذه الدروع
الصلب��ة المصنوعة من األدام��اس يصبحون جنودًا ال يقه��رون وال يهزمون أب ًدا.
فحتى الظالم ال يمكنه إيقافهم ،ألن أشعة الضوء التي يخزنها األداماس سوف
تصيب أعداءهم بالعمى بينما تنير أمامهم الطريق نحو االنتصار.
لق��د كان االعتق��اد في وجود هذه الصخرة قويا ج ًدا حت��ى أن نظرية وجودها
انتش��رت نحو الشمال في أوروبا حتى وصلت شواطئ بريطانيا العظمى .وهناك
استخلصوا من الكلمة اإلغريقية “أداماس” كلمة إنجليزية هي “أدامانت    �ada
 ،”mantواس��تخدموها لوصف كل ما هو عنيد وراس��خ وصلب وال يقهر .وهناك
ظلت الكلمة في انتظار من يكتشفها.
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وعند اكتشاف الماس سنة  400ق م في الهند ،ظن الناس أنهم أخيرًا وجدوا
ه��ذا “األداماس” الذي يبحثون عنه .فال توجد صخرة أخ��رى يمكن مقارنة قوتها
بقوة الماس .فهذه األحجار الكريمة تولد في جوف نار قوية وضغط شديد حتى
تنصهر كل المكونات األقل ويبقى عنصر واحد منفرد؛ عنصر الكربون متحد مع
الماس في شكل بلوري.
لقرون كثيرة ،ظلت كلمتي “أداماس” و“الماس” تس��تخدمان بالتبادل لوصف
كل ما هو ال يقهر وال يتزعزع وال ينكس��ر .فكل من الخادمين الرائعين “تش��ارلز
س��بيرجون” و“جون بانيان” كانا كثيرًا ما يرددان كلمات النبي زكريا وهما يصفان
حالة القلوب العنيدة التي تقاوم كلمة اهلل وهي أصلب من الصوان:
ماسا لئال يسمعوا الشريعة والكالم الذي أرسله رب الجنود
“بل جعلوا قلبهم ً
بروحه عن يد األنبياء األولين ،فجاء غضب كبير من عند الرب” (زكريا .)12 :7
في بعض الترجمات استبدلت كلمة “ماس” في هذه اآليات بكلمة “أداماس”.
وظل الحال هكذا حتى أواخر الس��بعينات حين اكتش��ف العالم الفرنسي
كاف من الحرارة واألكس��جين،
“أنط��وان الفواس��ير” أنه إذا تعرض الم��اس لقدر ٍ
فإنه يتبخر .وبهذا االكتش��اف ،لم يعد ال��ـ “أداماس” و “الماس” يتالزمان ،وتوقف
البحث عن هذا األداماس الذي ال يقهر وال ينكسر وال يتزعزع ،ولكن ظلت الكلمة
اإلنجليزية “أدامانت  ”adamantتس��تخدم كصفة لش��يء لم يكن له وجود في
الحقيقة ،ولكنه كان حل ًما.
على مدى قرنين من الزمان ظل الناس يبحثون عن هذا
األداماس ولم يجدوه .ولكني أتساءل :ما أصل هذا البحث؟
ه��ل فكرة هذا األداماس كانت ب��ذرة زرعت بوحي من اهلل؟
لماذا حلم الناس بش��يء لم يُرَ من قبل ولم يُعرف أب ًدا؟ أم
أن ه��ذه الصخرة موجودة بالفعل بيننا ولكننا لم ندركها
بع��د؟ ربم��ا هذا األدام��اس لم يكن أب�� ًدا مقص��ودًا به أداة

أال يمكن أن يكون
الهدف من هذا
األداماس هو أن
يخرج ما هو
مدفون ومختبئ
بداخلنا؟
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للحرب والدمار بل للحماية واإلنقاذ .أال يجب أن ترحب هذه الصخرة التي نبحث
عنها بالجميع؟
في عالم تتلون فيه الحقيقة على حس��ب أحدث الموضات وأكثرها انتشارًا
وعلى حس��ب اختالف الثقافات ،أال يكون من الرائع أن نجد ش��يئًا بهذا الثبات؟
شيء ال يتغير وال يقهر وال يتحرك؟
ربم��ا كل هذه التأمالت هي ليس��ت أكثر من مجرد تس��اؤالت س��خيفة عن
صخ��رة ليس له��ا وجود .في النهاية نحن نعيش في زم��ن ال يبحث فيه أحد عن
صخ��ور للقوة .فنحن واقعيون تعلمنا أن النجوم ليس��ت إال مجرد بخار مضيء.
فلقد سرنا فوق القمر القاتم ووصلنا لكهوف في أعماق المحيطات المظلمة.
لقد أزلنا الغموض عن كثير من األساطير التي لطالما أثارت في الناس العجب.
ومع هذا ،نحن ال نزال نجد أنفسنا محاطين بالحيرة والتشويش والمقارنات.
فه��ؤالء الذين نالوا أعلى درجات العلم ،عادة ما يفقدون الهدف والفرص .لقد
قيدنا أنفسنا بنظم إئتمانية توقع بكل من يشتري منها في فخ الديون .والنظم
السياس��ية التي اخترعها أجدادنا األوائل بهدف توحيد الناس م ًعا ،هي نفسها
التي تقسمنا اآلن.
لقد أصبحت ش��بكاتنا للتواصل س��ريعة ،ولكن أصب��ح تواصلنا ضحل وبال
حميمية حقيقية.
لقد اخترنا أن تصبح هويتنا فيما نفعله ،ومع هذا نحن غير راضيين.
نح��ن أصبحنا نس��تخدم التكنولوجيا في قذف الحجارة على أش��خاص لم
ولن نراهم أب ًدا.
فعندما تصبح الحقيقة رخوة ،نفقد اإلجابات على ما هو أكبر منا.
الحق الحقيقي هو صخرة..أداماس..ال تنقسم ،وال تتحرك ،وال تقهر.
يسوع هو الحق .وأنا أعتقد من كل قلبي أن يسوع هو هذا الـ “أداماس”.
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يسوع الـ “أداماس”
ال توج��د صخرة مولودة من األرض تس��تطيع أن تقف أم��ام الصخرة الحية.
في المس��يح ،وجد كل م��ا كان يبحث عنه اإلغريق والصوفي��ون .فهو صخرتنا
وحج��ر زاويتنا و”األدام��اس” الحقيقي الذي لطالما بحثنا عنه .المس��يح وحده
ه��و الصخر ال��ذي ال يتغير ولديه القدرة أن يغير كل ش��يء .ولطالما كانت هذه
الصخرة قائمة بيننا .فبينما كان بنو إسرائيل تائهين في البرية في رحلة كانت
تبدو بال هدف ،أعلن موسى حضور هذه الصخرة في وسطهم:
“ه��و الصخ��ر الكامل صنيعه .إن جميع س��بله عدل .إله أمان��ة ال جور فيه”
(تثنية )4 :32
وبعد وقت من جوالنه في البرية ،صرخ داود للرب في يوم خالصه قائلاً :
“أحب��ك يا رب يا قوت��ي .الرب صخرت��ي وحصني ومنقذي .إله��ي صخرتي به
أحتمي .ترسي وقرن خالصي وملجأي”.
(مزمور )2،1 :18
والكلمة العبرية المس��تخدمة لكلمة “صخ��رة” هنا تعني “حصن ال يمكن
اختراقه”.
إن قوتن��ا هي في ه��ذه الصخرة ،فهي موطئ ثابت لقدمينا في وس��ط أرض
مهتزة ومليئة بالحصى .يس��وع هو حصننا حينما يري��د أعداؤنا أن يأخذونا في
األس��ر .الصخرة هي درعنا وترس��نا ومنقذنا .فيمس��حنا المس��يح بزيت روحه
ويعلن خالصه لمقاومينا.
فبش��كل أو بآخر ،نحن جمي ًعا الجئون في هذه األرض نبحث عن هذا المكان
المق��دس المرتف��ع اآلمن .فنحن نتوق لنجد األمان ونج��د عال ًما يحكمه العدل
الذي ال يتلون .فمثل بنو إس��رائيل ،قد تركنا خلفنا مس��تعبدينا من المصريين،
ولكننا ما نزال نحتاج أن نتخلص من صوت العبودية المطبوع في داخلنا بسبب
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قساوتهم .ولكن الصخرة ترافقنا ونحن نجول في برية لإلعداد والتجهيز دون أن
ندري .إنه وقت لكي ندرك ضعفنا وانكسارنا ونلقي بأنفسنا مرة أخرى على هذه
الصخرة لتصلحنا من جديد.
“ومن سقط على هذا الحجر يترضض ،ومن سقط هو عليه يسحقه!” (متى
)44 :21
هذه اآلية تتحدث عن يس��وع ،الذي هو الصخ��رة واالبن م ًعا .فكالهما رفضه
اإلنسان رغم أنهما من الرب ،فاالبن هو الصخرة التي أتت لتسحق ظلم ممالك
البشر ،ولكي تكون حجر الزاوية الذي يؤسس ملكوت الرب.
“إن .تي رايت  ”N.T. Wrightيوضح هذا الترابط هكذا:
“ف��ي اللغ��ة العبرية ،ح��روف كلمة (ابن) “ ”benهي نفس��ها ح��روف كلمة
(صخرة) بعد إضافة حرف واحد “”eben
أنا أشكر اهلل ألننا في المسيح وضعنا في كل من االبن والصخرة .فالمسيح
هو الصخرة اآلتية من جبل الرب دون أن تلمسها يد إنسان .فهو الصخرة التي ال
تستطيع ممالك األرض أن تقف أمامها.
لقد تنبأ داني��ال عن المواجهة مع المس��يح صخرتنا
في المسيح،
المطرودون وجدوا حينم��ا كان يصف الحل��م المخفي للمل��ك نبوخذ نصر
ألنفسهم وط ًنا ،ويفسره له:
والجميع أصبح
“أنت أيه��ا الملك كنت تنظ��ر وإذا بتمثال عظيم .هذا
واحدًا.
التمثال العظيم البهي ج�� ًدا وقف قبالتك ومنظره هائل.
رأس هذا التمثال من ذهب جيد ،صدره وذراعاه من فضة ،بطنه وفخذاه من نحاس.
س��اقاه من حديد ،قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف ،كنت تنظر إلى
أن قط��ع حجر بغير يدي��ن ،فضرب التمثال على قدمي��ه اللتين من حديد وخزف
فسحقهما .فانس��حق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب م ًعا
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وصارت كعصافة البيدر ف��ي الصيف ،فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان .أما
الحجر الذي ضرب التمثال ،فصار جبل كبيرًا ومأل األرض كلها” (دانيال )35-31 :2
في المس��يح ،البذرة أصبحت حج��رًا والحجر أصبح جب�ًلً .الجبل الذي مأل
األرض كله��ا هو صهيون ،والحجر البذرة لهذا الجبل هو المس��يح .فإذا حاولنا
بحماقة أن نبني حياتنا باألش��ياء نفسها التي ال تستطيع الوقوف أمام عاصفة
الحجر ،فسوف تتحطم محاوالتنا وجهودنا ثم تتبعثر إذ تحملها رياح الزمن.
فيس��وع يزعزع األش��ياء المتزعزعة حتى ال يبقى سوى األش��ياء الحقيقية
التي ال تتزعزع .فلترحب بهذا الزلزال يا صديقي .دع قلبك يتزعزع ألن الرب يحبك
لدرجة أنه لن يس��مح لك أن تس��قط في فخ أنصاف الحقائق وأسس الممالك
المزيف��ة مرة أخرى .فأن��ت لم تُد َع ألن تُبنى بمعادن وترب��ة أرضية ،بل قد ُخلِقت
لتكون حجارة حية.

حجارة حية
مرفوضا من الناس ،ولكن مختار من اهلل كريم،
حيا
ً
“الذي إذ تأتون إليه ،حجرًا ً
مقدس��ا لتقديم
روحيا ،كهنوتًا
أيضا مبنيين كحجارة حي��ة ،بي ًتا
كون��وا أنت��م ً
ً
ً
ذبائح روحية مقبولة عند اهلل بيسوع المسيح” (بطرس األولى .)5-4 :2
“مرحبا بكم
ف��ي إحدى الترجمات ( ،)The Messageهذه الفق��رة تبدأ بعبارة
ً
إلى الحجارة الحية ،مصدر الحياة”.
في المسيح ،قلوبنا تحيا من جديد ،فنصبح حجارة حية موضوعة في جسد
المسيح من أجل إتمام أهداف ومقاصد حياتنا.
روحيا أو ملجأ .نحن ال نقوم
فنح��ن هن��ا لكي نقدم حياتنا من أجل بناء بي ًت��ا
ً
بدور الب ّنـاء ،نحن فقط نكون مواد البناء الخام التي يس��تخدمها المس��يح من
أجل بناء كنيسته.
أحب كلمة “ملجأ” .فهي تعطي معنى األمان والحماية والمناعة .فما أجمل
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ص��ورة حياتنا حينما نكون مصدرًا للحماي��ة! فهذا ليس بناء ميت ،بل هو ملجأ
نابض بالحياة ،حيث نقدم لآلب حياتنا كما قدم كهنة الهيكل حياتهم.
يستمر بطرس في وصف هذه الصورة قائل:
أيضا ف��ي الكتاب :هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارًا
“لذلك يتضمن ً
كري ًم��ا ،والذي يؤمن به لن يُخزى .فلكم أنت��م الذين تؤمنون الكرامة ،وأما للذين
ال يطيع��ون ،فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية ،وحجر صدمة
وصخرة عثرة .الذين يعثرون غير طائعين للكلمة ،األمر الذي ُجعلوا له” (1بطرس
)8-6 :2
أنا أعرف أنه أحيانًا هناك أمور تقال وتُف َعل من المؤمنين في الكنائس تجعلنا
نريد أن نتوقف عن وجودنا في داخل الكنيسة،
ولك��ن ال يجب أب ًدا أن نخجل ولو للحظة من حجر زاويتنا .فيس��وع بال عيب.
ولكنن��ا أحجار من الماس بها بعض العيوب التي أحيانًا تؤثر على وهج أش��عته
ونوره بس��بب ش��وائبنا ،ولكن السيد الذي يبنينا ينس��جنا م ًعا بطريقة تجعل
أفضل ما فينا يتعظم وعيوبنا تنحصر.
إن يسوع ملتزم
بأن يحب عروسه
كثي��رًا ما يخذلن��ا الناس .وكثيرًا ما يفش��ل الناس في
الكنيسة رغم رؤيتن��ا .وكذلك نح��ن ،كثيرًا ما نخذل الناس ونفش��ل في
بعضا كما يرانا المس��يح .ولكن طوال حياتنا
عيوبها ،حتى رؤية بعضنا ً
يخرجها إلى النور يجب أن نمجد المسيح الذي ال يخذل أح ًدا أب ًدا .لقد ُجرِّب
والكمال.
في كل شيء ولم يخطئ أو يفشل.
أال يجب نحن أن نفعل هكذا؟
“لذل��ك هكذا يقول الس��يد ال��رب :هأنذا أؤس��س في صهيون حج��رًا ،حجر
مؤسسا :من آمن ال يهرب” (إشعياء )16 :28
أساسا
امتحان ،حجر زاوية كري ًما،
ً
ً
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كلم��ة “يهرب” في اللغة العبرية تعن��ي أكثر من مجرد الجري للهروب ،فهي
أيضا الرعب واالضطراب.
تعني ً
هذا هو الوعد لي ولك :الذي يؤمن لن يضطرب ،ولن يرتعب .فنحن س��نحفظ
في س�لام كامل ألن قلوبنا وأذهاننا متكلة على حجر زاويتنا “األداماس” يس��وع
(إشعياء .)3 :26
م��ع يس��وع ،الرؤية تختل��ف ،والمرفوض (يس��وع) يصب��ح بي ًت��ا ووط ًنا لكل
المنبوذين والمطرودين.
“وأم��ا أنتم فجن��س مختار ،وكهنوت ملوكي ،أمة مقدس��ة ،ش��عب اقتناء،
لك��ي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب .الذين قبل لم
ش��عبا وأما اآلن فأنتم ش��عب اهلل .الذين كنتم غير مرحومين ،وأما اآلن
تكونوا
ً
فمرحومون” (1بطرس .)10،9 :2
فق��د كن��ا قبل ال ننتمي إليه ،أما اآلن فنحن له .كن��ا قبل مرفوضين ،أما اآلن
فمقبولين .كنا قبل منقسمين ،أما اآلن في المسيح نحن واحد.
أنت وأن��ا وجميعنا اختارنا الرب ودعانا لعمل كهنوتي ألمة مقدس��ة .فنحن
نشهد بالذي فعله في حياتنا .العتيق الذي لنا استبدل بالجديد الذي له ،وموتنا
اس��تبدل بحيات��ه .إذ نقبل الصخرة الحي��ة ونصرخ من داخل انكس��ارنا لحجر
الزاوية حتى يعود ويبنين��ا من جديد ويجعلنا كاملين .في
فيه نحن الذين
المسيح ،قد نقلنا من الرفض ،للقبول.
كنا كال شيء
إن حجر زاويتنا ليس ذكرى من الماضي مدفونة ،فيسوع أصبح لنا كل
لي��س حجرًا مي ًتا خارج من باطن األرض .بل هو صخرة حية
شيء.
البنـاء الذي يبني بدايتنا الجديدة .هو الصخرة التي ال
وهو
ّ
يغيرنا.
تتغير ولديه القدرة أن ِّ
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حجارة وبذور
قدي ًم��ا في عمل البناء كان حجر الزاوية يعتبر الب��ذرة التي منها ينمو البناء
كل��ه .فحج��ر الزاوية ه��و بداية المثال الذي س��تتبعه كل باق��ي الحجارة .كان
من اله��ام ج ًدا أن يكون حجر الزاوية موضوع في مكان��ه حتى أن البنائين كانوا
يستخدمون النجوم من أجل ضبط البوصلة عليه .ما أجمل أن تعلن النجوم عن
قدوم حجر زاويتنا.
في البناء الحديث ،لم يعد البناؤون يس��تخدمون حجر الزاوية كبذرة للبناء.
فأصب��ح حجر الزاوية مج��رد ديكور يوضع بع��د نهاية البناء حت��ى يكتب عليه
تاريخ تأس��يس البناء .فلم يعد لحجر الزاوية أي دور في البناء ،واقتصر دوره على
كونه حجر تذكاري .ولكن يس��وع لن يكون أب ًدا حجرًا تذكاريًا يضاف على حياتنا
كديكور .بل هو مثالنا والبذرة التي منها تخرج كل حياتنا.
أيضا منعشنا.
وهو ليس فقط ملجأنا وبذرة أساس حياتنا ،بل هو ً
فبمجيء المس��يح ،شرح بولس الرسول لكنيسة كورنثوس معنى الصخرة
التي في سفر الخروج:
روحيا ،ألنهم كانوا يشربون من صخرة روحية
“وجميعهم شربوا شرابًا واح ًدا
ً
تابعتهم ،والصخرة كانت المسيح”.
(1كورنثوس )4 :10
فإذ كان بنو إسرائيل يتبعون موسى في البرية ،كانوا ينتعشون بالماء الخارج
من صخ��رة ـ صخرة تابعتهم .المس��يح كان هو هذه الصخ��رة .حتى حينذاك
كانت محبة الرب ورعايته موجودة ويسوع كان هو حارسهم.

كم مثير!
ه��ذه الصخرة ليس فقط كانت تعطي ماء لماليين ،بل كانت ترافقهم .لقد
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كان الرب يظهر لهم كعمود سحاب نهارًا وعمود نار ليلاً  ،وفي تلك الصخرة التي
تتبعهم .يا لها من صورة رائعة لرعاية الرب الدائمة لبني إسرائيل وهم يسيرون
في البرية.
بعض الدارس��ين يقول��ون أن هذه كانت صخرة فعلية تش��به الغربال كانت
تتدحرج معهم أثناء سيرهم وكانت تقف أمام خيمة االجتماع حين يتوقفون.
فعليا أو رمزيًا ،فبولس يقول
وس��واء كانت تلك الصخرة في البرية تتبعه��م
ً
أن هذه الصخرة كانت تمثل المس��يح ،حارس��هم الدائم .فالصخرة كانت ترمز
لعمانوئيل ،اهلل معنا دائ ًما .وإلى اآلن المسيح هو الصخرة التي تسير معنا أثناء
رحلتنا في برية الحياة ،لتنعشنا بماء الحياة.
“شق الصخرة فانفجرت المياه .جرت في اليابسة نهرًا” (مز )41 :105
فالحي��اة قد تعترضها أحيانًا مواس��م بري��ة ،والبرية لديه��ا طريقة إلظهار
مص��در حياتنا .وه��ذه المواس��م الجافة قد تمتد ألس��ابيع ،أو ش��هور وأحيانًا
لس��نوات .ولكن بغض النظر عن كم جافة وقاس��ية الظروف التي تجوز فيها أو
متى س��تنتهي ،فهناك نهر مخفي داخل بريتك .ه��ذا النهر ليس حولك ،بل هو
داخلك .فإذا شعرت بالعطش ،ولو أصبحت حياتك جافة ،فلتصرخ إلى الصخرة.
على الصليب ،هذه الصخرة ـ يس��وع ـ شقت من جديد ،وهذه المرة خرج دم
وماء من جنبه ...الماء ليغسل والدم ليفدي.
إن ص�لاح هذه الصخ��رة ال يتأث��ر ببش��اعتنا .فعندما تتواج��ه الصخرة مع
عيوبنا ،فالعيوب تصبح ترابًا أمام كمالها .ليس أنه يجهل
ال يستطيع أن
أخطاءن��ا وتعدياتنا ،فهو يرى األلم والخزي الذي تس��ببت
يكون إال نفسه..
فيهما اختياراتنا الخاطئة التي اخترناها بإرادتنا في حياتنا
صالح ورحيم.
وحي��اة اآلخرين .ولكنه فهو س��يد ومخلص الجميع ،وكل
من يلقي بحياته المكسورة على رحمته األبدية سوف يتغير.
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اسم جديد
“فأجاب يس��وع وقال له :طوبى لك يا سمعان بن يونا ،إن لح ًما ود ًما لم يعلن
أيضا :أن��ت بطرس ،وعلى هذه
ل��ك ،لكن أبي الذي في الس��ماوات .وأنا أقول لك ً
الصخرة أبني كنيستي ،وأبواب الجحيم لن تقوى عليها( ”.متى )18،17 :16
“أنت بطرس”.
الحي��اة الجديدة تتطلب طبيع��ة جديدة .والطبيع��ة الجديدة تتطلب هبة
اسم جديد.
ه��ذا اإلعالن البد وأنه هز أعماق س��معان .فما الذي يمكن أن يش��عر به وهو
يأخذ اسم “صخرة” بعدما قضى طوال حياته معروف باسم آخر؟
سمعان ...ال يوجد شيء خاطئ في هذا االسم .فقط لم يكن اس ًما كبيرًا بما
يكفي .إنه يتحدث عما كان ،أكثر من عما سيكون .فعندما نتحدث ونقول شيء
مختلف ،نبدأ أن نرى بطريقة مختلفة .بطرس هو االس��م الجديد الذي يناسب
الخطة اإللهية لحياته الجديدة.
أيضا قصبة ذات طبيعة مرنة
س��معان يعني “أن يسمع ويستمع” وقد يعني ً
قابلة للثني واالنحناء .وإذا جمعنا المعنيان م ًعا ،نجد أن االس��م يعني :شخص
ينحني في اتجاه ما يسمعه أو يستمع له.
وفي ضوء هذا ،فجميعنا س��معان ،ننتظر أن تتغير أس��ماؤنا بحس��ب خطة
اهلل لحياتنا ،ألننا مثله ،نتحرك في اتجاه ما نسمعه.
في هذا الحوار مع س��معان ،كش��ف تغيير االسم عن مكانتنا في المسيح،
ألنه يغيرنا من كوننا قصبة متأرجحة ،إلى صخرة ثابتة صلبة.
كان سمعان يحتاج ألن يتحول من صياد للسمك إلى صياد للناس .لذا فتغيير

رخصلا 27

اس��م سمعان أغلق صفحات كتاب قديم ،حتى يستطيع الرب أن يمسك بقلم
وورقة ويكتب كتابًا جدي ًدا.
غريبا في البداية .أم أنه كان االسم
وأتس��اءل إذا كان اس��م بطرس كان يبدو ً
أيضا؟ هل
ال��ذي طالما تمنى أن يُدعى ب��ه طوال حياته .وهل هذا ما يحدث معنا ً
تعرف أننا في الس��ماء س��وف نأخذ حجرًا مكتوب عليه االس��م الحقيقي لكل
منا؟
لقد وعد يسوع:
المخفى ،وأعطي��ه حصا ًة بيضاء
“من يغلب فس��أعطيه أن ي��أكل من المن ُ
وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب ال يعرفه أحد غير الذي يأخذ”( .رؤيا )17 :2
هذا االسم يعلن عن انتصارات ،إنه محفور فيه كيف هزمنا مخاوفنا وأصبحنا
م��ا خلقنا اهلل لنكون عليه .كم هو رائع أن تحفر أس��ماءنا الجديدة على حجر!
بالنس��بة لي هذا يعني أن ما كنا عليه متغير ومتقلب ،أما ما سنكون عليه هو
أبدي .فما الذي يجعلني أختار أن أعيش داخل اس��م يناس��بني فقط اآلن ،بينما
صخرتي يعد لي اس ًما سيناسبني إلى األبد؟
هناك تغييرًا يحدث حينما يصبح ما يقوله يس��وع عنا
جزء منا .في تلك اللحظات ،ننال لمحة من معنى أن نعرف
ما نحن معروفون به .هذا أحد األسباب التي تجعلني أحب
فكرة أن بطرس “الصخرة” هو من يعرفنا على حجر زاويتنا.

فأنا أحيا ألنمو
حتى أصل إلى
الصورة التي
يعلنها اسمي
الجديد.

وهذه ليس��ت الم��رة األول��ى التي يعمل فيها يس��وع
بالحجارة .فعندما نفكر في النجارين ،نظن أنهم يعملون فقط بالخشب .ولكن
في أيام يس��وع ،النجارون كانوا ماهرين في استخدام الحجارة الحديد والنحاس
باإلضافة إلى الخشب.
لذا فحجر زوايتنا يعرف الحجارة جي ًدا.
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على األرض ،نحن معروفون باألسماء التي أطلقها علينا آباؤنا .أما في األبدية،
فسوف نأخذ اس ًما جدي ًدا ال يعرفه أحد سوانا .وحتى ذلك الحين الذي نعرف فيه
ما هو ال يزال مجهول لنا ،يكون لنا امتياز الحياة متمتعين بعظمة اسم يسوع.

مقدسا.
في المسيح ،تتصل الحجارة م ًعا لتكون جبل
ً
في المسيح ،تنمو البذور الصغيرة لتصبح أشجارًا كبيرة.
في المسيح ،القلوب الصخرية تصبح حجارة حية.
في المسيح ،الكثيرون يصبحون واح ًدا.

األمان فيه
مكانتنا في المس��يح ال تعتمد على قدرتنا على الثبات ،ففي اللحظة التي
نخفي أنفس��نا فيه ،نصبح في أمان بسبب قدرته هو ألن يحفظنا ثابتين .ففي
المسيح ،صخرتنا ،وحجر زاويتنا نحن في أمان.
لقد س��افرت إلى ش��يكاغو مؤخرًا ،وأثناء رحلتي في التاكس��ي إلى الفندق
والتي كانت مدتها حوالي س��اعة ،حاول س��ائق التاكس��ي المسلم أن يقنعني
باإلس�لام .وظل يؤكد لي أنه إذا صليت كل يوم وعش��ت بحسب فرائض اإلسالم
فربم��ا يكون هناك فرص��ة ألن أدخل الجنة .هذا مجرد احتمال ..مجرد فرصة ،فال
علي مكانًا على صخرة بدون أي وعود أو ضمانات.
يوجد ضمان .أي أنه كان يعرض َّ
ولكنني كنت أعلم أنني حت ًما س��وف تزل رجلي وأسقط من على هذه الصخرة.
لهذا أنا اخترت أن أبقى في المسيح ،فحتى لو سقطت ،لن أسقط خارجه أب ًدا.
فنحن إذا سقطنا ،نسقط فيه وليس عنه أب ًدا.
وم��ن أجل أن نبقى ثابتين فيه ،وضع الرب فينا مقدارًا من اإليمان .فنحن نعثر
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عندما نضع ثقتنا في ش��خص ،ولكننا لن نس��قط أب ًدا حينم��ا نضع ثقتنا في
الرب.
حاولت كثيرًا
فلت��دع اإليمان بالرب يدخ��ل حياتك ،رحب به في داخلك ،فق��د
َ
ً
س��قوطا أثناء
بقوت��ك الذاتي��ة وفش��لت ،وقد رأي��ت الكثيري��ن وهم يته��اوون
محاوالتهم لتس��لق صخرة اإليم��ان المليئة بالحصى معتمدي��ن على قوتهم
الذاتي��ة .فاإليمان الذي ال يُرَى ال يعني أن��ه غير موجود أو لن يتحقق .فاإليمان هو
القوة الخفية التي توقظ الرجاء الذي بداخلنا ليساعدنا أن نثق أن هناك المزيد.
فاإليمان يمنحنا الشجاعة ألن نطلب المزيد ،ألن يكون لدينا الجرأة أن نحلم أن
نكون في المسيح صخرة ،أداماس ،ال تقهر وال تتحرك.

جـبــال
نحن مدعوون ألن نصعد جبال حياتنا بقوة الرب ،ونتبع أثر أقدامه.
لقد كتبت هذه الكلمات مؤخرًا في مفكرتي:
“إنه��ا تدعوني ،قمم هذه الجبال العالية ،تدعوني آلتي إليها لتفرح بي .وهي
تجذبن��ي بعجائب ال تقارن ،لن يعرفها س��وى من لديه الج��رأة ليصعد .ولكنني
ش��خت ولس��ت قوية بما يكفي .فلماذا تأخرت الدعوة إل��ى اآلن؟ فأجابني الرب
وقال“ :نعم الجبال عالية وخطرة ،لكنني قوي بما يكفي ،وس��وف أجدد شبابك
وأنت تتبعين الطريق الذي أعددته أمامك”.
ِ
أن��ا أعيش في كولورادو حيث أرى أمامي الجب��ال طوال اليوم ،لهذا فإن صوت
ال��رب لي ألن أتبعه إلى الجبال يبدو لي مألو ًفا .وأنا ال أعرف الطبيعة الجغرافية
أيضا .ليس
للم��كان الذي تعيش فيه ،ولكنك يجب أن تعل��م أنك مدعو للجبال ً
إل��ى جبل س��يناء الصخري الذي ال يمك��ن أن تمس قاعدت��ه ،ولكنك مدعو إلى
صهيون ،جبل العجائب الحي.
“بل قد أتيتم إلى جبل صهيون ،وإلى مدينة اهلل الحي ،أورش��ليم السماوية،
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وإلى ربوات هم محفل مالئكة ،وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات ،وإلى اهلل
ديان الجميع ،وإلى أرواح أبرار مكملين .وإلى وس��يط العهد الجديد ،يسوع ،وإلى
دم رش يتكلم أفضل من هابيل( ”.عبرانيين )24-22 :12
هناك شيء ما يحدث حينما نخطو نحو هذه الدعوة العظيمة.
“جون موير”  ،عالم البيئة ،كتب مرة قائل:
“نح��ن اآلن في الجبال ،والجبال فينا ،فهي تحي��ي فينا الحماس وتجعل كل
عصب فينا يهتز وكل ذرة فينا تنتعش”.
ه��ذه الكلمات كانت في وصف جبل س��ييرا نيفادا ،تلك الجبال الشاس��عة
المغطاة بالطبيعة الخالبة والحياة البرية.
فك��م باألحرى يكون الجبل الحي ال��ذي ندخل فيه وهو يدخل فينا .إن رجاءنا
يأتي من جبل صهيون ،ونحن ندعوه أن يسود داخلنا.
أتمن��ى أن تقوم ه��ذه الصفحات بالترحيب بكل من ش��عر يو ًما بالرفض ،وأن
تك��ون ملجأ ل��كل من يرتعش من الخ��وف .وأصلي أنه أثناء رحلت��ك ،تدخل إلى
عجائب وعظمة الحق ،وتهرب من فخ التشويش واألفكار األرضية.
إن صخرنا ثابت ال يتحرك ،وهو دائ ًما معنا.

أبي السماوي،
أنا أختار أن أتمس��ك ب��كل ما يعنيه كون��ي حجارة حية وكهن��وت ملوكي.
فلتكن أنت ملجأي وقوتي ،رجائي ومصدر انتعاشي .فلتحفر االسم الذي اخترته
لي على قلبي .المس��يح ،حجر الزاوية واألداماس الخاص بي ،مصدر الحياة الذي
ال يقهر وال يتغير ،أنا ألقي نفسي عليك ،فلتفعل في حياتي ما تشاء.
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2
صخر احلميمية
نحن لسنا كائنات بشرية لها اختبارات روحية،
بل نحن كائنات روحية لها اختبارات بشرية.
(بيير تيلهارد دي شاردين)

لم

أيضا
أكن طفلة س��هلة ،فقد كنت عني��دة وذات إرادة قوية ،وكنت ً
أميل للعزلة واالنسحاب وقليلة التركيز وسهل تشتيتي.

فلو كنت أذهب لحجرتي ألنظفها ،كنت خالل دقائق أنس��ى ما الذي جاء بي
إلى الغرفة أصل .وعندما كنت أغلق باب غرفتي ،كنت أش��غل الموسيقى وأترك
لخيالي العنان .وبدل من أن أنظف الغرفة ،كنت أعيد ترتيب األثاث مثل .كان في
درجي قالب من الصلصال األزرق يرجوني ألن أقوم بتش��كيله ،وكان هناك عرائس
كتبا .ففي غرفتي كنت ال
اش��ترتها لي جدتي كانت تحتاج لترتيب ،وكان هناك ً
أشعر بالوقت ،فالساعة تمر كأنها دقائق معدودة.
وحينما نادتني أمي ،فجأة تذكرت أنها أرس��لتني إلى غرفتي لس��بب ،ولكني
ل��م أكن أتذكره! لهذا عندم��ا دخلت أمي للغرفة ،لم ت��رَ أي تقدم! بل أصبحت
الغرفة أسوأ من ذي قبل.
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لم أكن أقصد أال أطيع ،ولكن بش��كل أو بآخ��ر كنت دائ ًما أفعل هكذا .وهذا
السلوك كان طب ًعا يصيب أمي باإلحباط دو ًما.
وكنت عادة ما أحاول تهدئة غضبها عن طريق جذبها لعالمي الخيالي ،ولكن
أم��ي كانت تعيش ف��ي كابوس واقعي لم تك��ن تقدر أن تهرب من��ه .كانت أمي
تعاني من الكثير من الفوضى لن يفهمها إال من هي متزوجة من شخص مدمن
للكحول.
علي .ففي
وألنني كنت االبنة الكبرى والوحيدة ،فكان غضبها عادة ما ي ُ َ
صب ّ
كثير من األحيان كنت أشبه أبي وأسلك مثله.
فكانت أمي تقول أش��ياء كثيرة لم تكن تقصدها وتفعل أشياء تندم عليها
داع لذكرها اآلن ألن��ي غفرت لها منذ زمن بعيد .ولكن ما
فيم��ا بعد ،ليس هناك ٍ
كان يحدث بيننا جعلني ال أريد أن يكون لي ابنة أب ًدا .وأنا أش��ارككم بهذا فقط
حتى تعرفوا كم رائع ما فعله لقائي بيسوع من تغيير في حياتي.
عندما كنت حامل بالطف��ل الرابع ،توقع الجميع أن يكون الجنين بنت ،فقد
كان ل��دي ثالث��ة صبيان بالفعل .كنت ال أزال في بداي��ة الحمل ،وكنت أصارع مع
الخوف من فكرة أن والدتي لبنت قد تكون وشيكة.
كثيرًا ما كانت أمي تعنفني قائلة“ :أتمنى أن تنجبي بن ًتا تكون مثلك تما ًما!”
أيضا!”
وكثيرًا ما كنت أجيبها“ :وأنا أتمنى ذلك ً
وربما ه��ذه اإلجابة كانت حقيقية في وقت ما ،ولك��ن بعد مرور الزمن ،بدأت
أش��عر أن ه��ذه اإلجابة ما ه��ي إال كذبة .أن��ا ال أريد أن أنجب بن��ت مطلقًا! فأنا
بالفع��ل مش��غولة مع زوج يس��افر طوال الوق��ت ،وثالثة أبناء صبيان في س��ن
الش��باب .فكيف سيبدو إضافة ابنة لهذا المزيج المجنون؟! فأنا ال أعرف كيف
أربي ابنة!
وفي إحدى المرات ،في وقت الصالة ،فتحت قلبي بصدق وأمانة للرب ،وبصوت
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هام��س بدأت أعلن له ع��ن كل المخاوف التي كانت تعصف برأس��ي ،واح ًدا تلو
اآلخ��ر .وأخبرته أن منحي ابنة س��يكون خط��أ ً كبيرًا! فأنا ال أري��د أن أؤذيها كما
أذتني أمي وكما أنا آذيت أمي .كنت أخاف من أال أعرف أن أتواصل معها بش��كل
صحي��ح .ففي ش��بابي ،قلت كلمات لم أكن أقصدها أب�� ًدا ،فأنا ال أريد أن أنجب
بن ًتا تشبهني!
بعد فترة ،جفت الكلمات في حلقي وش��عرت بإحساس غريب من السكون.
نفسا عميقًا ثم أخرجته .وبعي َني ذهني رأيت نفسي واقفة
أغلقت
عيني وأخذت ً
ّ
عل��ى حافة مرعى شاس��ع حيث الزهور والحش��ائش تهتز في ضوء الش��مس
برجا واح ًدا
الذهب��ي .كان ش��كل المرعى يحفزك أن تجري فيه .ومن بعي��د رأيت ً
وشعرت برغبة أن أذهب إليه .كان للبرج مدخل واح ًدا وكان محاطا ً بنوافذ طويلة
وضيق��ة تجعل الطري��ق إلى أعلى حلزوني .فتحت الباب ،ف��كان الداخل مظل ًما
بالمقارنة بضوء الش��مس الس��اطع بالخ��ارج ،ولكنه لم يكن مظل ًما بش��كل
مخيف .كانت النوافذ تكش��ف عن سلم حلزوني إلى أعلى .بدأت أصعد السلم
وكن��ت أتوقف قليل عند كل ناف��ذة .وعلى مرمى البصر لم أك��ن أرى ال ناس وال
بيوت .وكانت كل نافذة تمنحني رؤية أوسع للمرعى الذي بالخارج.
وعندم��ا وصل��ت لقمة الس��لم ،وج��دت غرفة مس��تديرة له��ا نوافذ تحت
السقف .كان هناك صندوق خشبي كبير عند الحائط البعيد ،كنت أريد أن أنظر
ما بداخله ،وكنت أتوقع أن أرى أس��لحة ،معدات ،أو ربما كنز من أي نوع .انحنيت
على ركبتي ورفعت الغطاء الغير مغلق ،وما وجدته أذهلني! كان الصندوق مليء
بص��وري في طفولتي! كان هناك صورًا لي وأنا بدون أس��نان ،صور لي في إجازات
أبوي يبتسمان .لقد كنت أحمل
الصيف ،وفي الكريسماس ،وأعياد الميالد ،وكان ّ
بيدي كل الصور التي فقدت منذ س��نوات طويلة حين غرق بدروم منزلنا القديم.
عال ،مخبأين داخل صندوق خشبي .وأنا في غمرة
هاهم هنا محفوظين في برج ٍ
فرحي الس��ترداد ما فقدته من صور ،حملت صورة منهم ونظرت إليها عن قرب،
كنت فيها ولم يتع َد عمري الخمس س��نوات ،وكان ضوء الش��مس يس��طع في
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وجهي وش��عري .كنت أغمز بعيني وأبتس��م ألبي وهو يلتق��ط هذه الصورة لي.
كنت ال أزال أرى تلك اللحظة كأنها اآلن.
أراك مضحكة!”
وفجأة قاطع غفوتي صوت رجل يقول“ :كنت دائ ًما ِ
نظرت خلفي ولم أر َ يس��وع .كن��ت أعرف أن هذا هو ال��ذي تكلم ألنني كنت
أشعر بحضوره الدافئ.
ف��ي هذه اللحظة كل كلمة قيل��ت لي كانت تجعلني
لقد غمرتني محبة أش��عر بأنني طفلة س��يئة هربت واختفت! ك��م مؤثر أن
الرب بقوة وأنا تك��ون كل هذه الصور محفوظ��ة في حصن ،ذلك ألن هذه
أبكي مثل األطفال .الصور هي السالح الحميم للشفاء.

حميمية
إلهن��ا صخرة ف��ي حميميته .فهو عرف مخاوفي وتكلم مباش��رة إلى روحي،
وهو يريد أن يتح��دث معك بنفس الطريقة .هو يتذكر جي ًدا تلك اللحظات التي
جعلته يبتسم ،تلك اللحظات التي نحن نسيناها .فهو ال يذكر خطايانا وخزينا
وتعدياتنا ،بل طرحها ودفنها في بحر النس��يان .وهو يجذبنا نحوه لكي يش��في
ويصلح.
نح��ن نفقد إدراكنا لهويتنا الحقيقية حينما نربطها بالصور الخطأ .ونفقد
إمكانياتنا الحقيقية حينما نسمح للخوف وحتى آلالم اآلخرين أن تدفن مواهبنا.
ولكن يمكننا أن نجري ونختبئ فيه ،وهو سوف يتكلم بالحق ألعمق األماكن في
قلوبنا وأكثرها حميمية .فه��و يتوق ألن يضم المرفوضين في حضنه ثم يزرعنا
في حقه.
أتمنى لو أنك تعرف ما يلي جي ًدا:
أنت أكثر بكثير مما تستطيع أنت أو اآلخرون رؤيته أو لمسه.
أنت أكثر بكثير مما عرفته أو فعلته.
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أنت أكثر بكثير مما يعتقده اآلخرون بل أكثر حتى من رؤيتك أنت لنفسك.
ال يمكن أب ًدا قياس نفسك بما تمتلكه أو ال تمتلكه.
ً
مربوطا بشباب
أنت لست مجرد س��نوات تعيشها ،لهذا ال يمكنك أن تكون
أو شيخوخة.
أنت ابن األبدية.
متزوجا أو مطلقًا أو أرمل.
أنت أهم من كونك عازبًا أو
ً
أنت أهم بكثير من كونك رجل أم أنثى.
فكل هذه الصفات هي مجرد طرق ملموس��ة للتعبير عن التكوين الخارجي
الذي يحتوي الحياة الحقيقية التي هي أنت .فهي مجرد أمور مادية ديناميكية،
هي مثل قطع الثياب التي تغطينا ،واألجس��اد التي تحتوينا .هي تمثل الش��كل
الذي تبدو عليه حياتنا ،ولكنها ليس��ت مصدر حياتنا .فلو أن نارًا اش��تعلت في
منزلي والتهمت كل ما به ،ولكنني اس��تطعت أن أهرب من بين لهيبها سالمة،
فحياتي ستظل صحيحة وقائمة.

روح
أنا روح حية.
أنت روح حية.
نح��ن مخلوقون على صورة اهلل ،واهلل روح .فبالرغم من أنها غير مرئية ،إال أن
ه��ذه الروح حقيقية وقريبة قرب النفَس الذي تتنفس��ه .ومع هذا هي أعمق من
مجرى الهواء في رئتينا .إنها حيث يسكن اهلل في داخلنا .فإله الحب والنار يأكل
كل ما يعوق إعالن واستقبال محبته لنا.
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“اهلل روح .والذي��ن يس��جدون له فبال��روح والحق ينبغي أن يس��جدوا”
(يوحنا )24 :4
اهلل روح .اهلل حق .لهذا نحن نسجد له بالروح والحق.
حاليا ،اإلناء البشري المعيوب الذي يحوي أرواحنا هو مخجل .فالصراع الدائم
ً
بي��ن ما نتوق إليه من انطالق وبين واقع أوانينا األرضية هو نفس��ه الذي دائ ًما ما
يثير بداخلنا الرغبة في المزيد.
فعندم��ا كنا صغار ،كان هذا اإلحب��اط يثير بداخلنا الرغبة في أن نكبر .فهذا
الشيء الذي يصعب الوصول إليه هو الذي جعلنا نزحف لكي نصل إليه .ثم بعد
فت��رة الحركة وحدها أصبحت ال تكفي .فلماذا نقضي أيامنا ناظرين إلى األرض؟
اإلجابة هي أننا تركنا خلفنا أمان وسرعة الزحف حتى نقف وننتصب.
الوقوف وسع من رؤيتنا لذا ظللنا لفترة قصيرة من حياتنا كأطفال نقف ثم
نع��ود مرة أخرى لنحبو ونزح��ف حتى نتحرك .ولكن بعد ذل��ك أتى يوم حيث لم
كافيا .لهذا رفعنا رؤوس��نا لنس��ير
يع��د الوقوف ثم الزحف على أيادينا وأرجلنا
ً
منتصبين.
وس��واء كنا شبابا أم شيوخ ،صغار أم كبار ،فنحن دائ ًما ما نحبط من الحدود
أيضا .إذًا لم��اذا نظن أو نتخيل أن ثمة اختبار
التي تحدنا وتتم خيانتنا بس��ببها ً
بش��ري يمكن أن يكون لديه القوة ألن يشفي الروح؟ فقد تتحرك مشاعرنا ،وقد
تسر أجسادنا ،ولكن هذا الغطاء الجسدي ال يمكن أن يلمس الروح.
وم��ع هذا فإنه��ا النفخة التي من روح الرب هي الت��ي تحرك كل ما يمكن أن
يُل َم��س فين��ا وتمنحنا القدرة أن نش��عر .كما أن الروح هو الذي ينعش الجس��د
ويجعله يحيا:
“الجسد بدون روح ميت” (يعقوب )26 :2
فف��ي اللحظة التي يترك فيها الروح الجس��د ،يعود الجس��د إلى حقيقته
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األرضية من حي��ث أتى .فالروح هي التي كانت تعطي الجس��د الحياة والهدف،
وبغيابها يكون مصير الجسد هو التعفن والتحلل.
ولك��ن هناك نوع آخر من الموت يتحدث عنه كل من يعقوب وبولس ـ اإليمان
الميت.
أيضا بدون أعمال ميت” (يعقوب )26 :2
“اإليمان ً
“الحرف يقتل ولكن الروح يحيي” (2كورنثوس )6 :3
تكت��ف بالتدي��ن الخال��ي من حضور ال��رب ،أو بتصفح صفح��ات الكتاب
ال
ِ
المقدس ب��دون رياح ال��روح القدس .فح��دود الحرف الذي
فصوته
في الناموس ليس��ت مجرد الفرائض الدينية المستحيلة
يتكلم
بش��ريًا ،ب��ل النام��وس يتضمن م��ا حفرت��ه ثقافتنا على
بالحياة.
أجس��ادنا .هي تلك “الملصقات” التي دائ ًما ما نس��عى أن
نضعها على صدورنا .وحتى ن��درك أن الحياة بالملصقات
والحروف هي موت ،فسنظل نبحث عن الشيء الصحيح في مصدر خطأ.
روحا إلى روح ألعماق أش��واقنا ويأتي بالوضوح
نحن نحتاج لش��خص يتحدث ً
لحيرتنا وتشويشنا البشري.
فهن��اك الكثير من األلعاب الخادعة التي تُل َعب في ثقافتنا ،تما ًما مثل فقرة
الساحر ،حيث يلتهي الناس بالخدعة بينما هناك شخص خلف الستار يتحكم
فيما نراه ونسمعه.
ربما تكون أنت مختبئ خلف الستار ،تجعل األمور تبدو بشكل ما ،بينما أنت
تتوق أن تُرَى على حقيقتك .ولكن إلهنا يرى.

الرب الذي يرف

“في البدء خلق اهلل السماوات واألرض .وكانت األرض خربة وخالية ،وعلى وجه
الغمر ظلمة ،وروح اهلل يرف على وجه المياه” (تكوين )2،1 :1
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م��ن البدء كان اهلل هو الخالق .عندما كانت األرض خربة تخلو من أي ش��كل
ولي��س بها إال مياه وظلمة تغطي أعماقها ،اقترب منها الرب .فهو لم يدر ظهره
ف��ي إحباط وخيبة أمل ولم ينأى بنفس��ه ع��ن تلك الهاوية الخرب��ة من المياه
المظلمة ،بل على العكس ،كان روح الرب يرف.
وأنا أريد أن أتوقف قليل ألتأمل في تلك الكلمة “يرف”.
الكلمة العبرية لـ “يرف” هي “راش��اف” ،وهي ترس��م ص��ورة جميلة وأفضل
ترجمة لها هي :أن تبقى على الدوام أو تطوف بطريقة حنونة وراعية.
والوصف الرمزي العبري لهذه الكلمة هي “مثل حمامة”.
أيضا “يرفرف من فوق” .وهذه الكلمة ترى مرة أخرى في هذه
“راش��اف” تعني ً
اآليات:
“وج��ده في أرض قفر وفي خالء مس��توحش خرب .أحاط ب��ه ،والحظه وصانه
كحدق��ة عينه .كما يحرك النس��ر عش��ه وعلى فراخه يرف ،ويبس��ط جناحيه
ويأخذها ويحملها على مناكبه” (تثنية .)11،10 :32
ه��ذه اآليات تقارن بين كيف يحمي الرب ويرعى بني إس��رائيل ،وبين تعامالت
النس��ر مع أبنائه .فروح الرب كان يرف فوقهم ليحميهم بينما كان يقودهم من
مكان الخراب إلى أرض الموعد.
أنا ال أستطيع إال أن أتصور صورة األم الحنون وهي تنحني على أبنائها الصغار
وهم نائمون في فراشهم ومنزعجون من كابوس مخيف .فهل تريد أن تستيقظ
من هذا الكابوس؟
أيضا يتكل��م .وكلماته تنتقى بدقة .فهو
وبينم��ا روح الرب يرف ويغطي ،هو ً
ل��م يردد وصف حقيقة ما يراه من أرض خرب��ة ومظلمة ،بل أطلق كلمات تخلق
وتش��كل األرض كما يجب أن تكون عليه .ففي وجه الفوضى والظلمة ،أمر الرب
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بيقظة ونهضة .وأمام وجه المياه المظلمة الرب أمر بفجر ،ببداية جديدة ليوم
جديد ،بنهار .أمر الرب بنور.
“وقال اهلل“ :ليكن نور” ،فكان نور .ورأى اهلل النور أنه حس��ن .وفصل اهلل بين
النور والظلمة( ”.تكوين)4،3 :1
لق��د ظهر النور ،وكان حس��ن .والكلمة العبرية لـ “ن��ور” هنا يأتي أصلها من
غريبا ،هذا النور لم يكن خلق الش��مس،
“اهلل” ،وهذا ليس ً
فاهلل نور
فهذا حدث بعد ذلك في الخليقة .فهذا النور خرج من اهلل
وليس فيه
لينير الظلمة التي كانت تغطي األرض.
ظلمة البتة.
أن تمس��ك بمصب��اح في يدك ش��يء ،ولك��ن أن تكون
مصدرًا للنور فهذا شيء آخر.
نح��ن نحمل النور ،ولكن اهلل نور ،فالن��ور يخرج مع كل نفخة من فمه .لهذا
فهو أمر لألرض بشيء من طبيعته ،وقد كان هذا حسن ألن الرب صالح.
الكلمة العبرية المستخدمة هنا لكلمة “حسن” تحمل معاني كثيرة مثل:
كاف ،جيد ،طيب ،أخالقي ،متزايد في القيمة ...وغيرها الكثير .فعندما
مرغ��وبٍ ،
أطلق الرب النور لألرض ،أطلق معه كل هذه الصفات الطيبة وأكثر .فهذا الخلق
صنع م��ن األرض مكانًا جذابًا ومثمرًا يتميز بالطيبة واألخالقيات تجاه س��كانه،
حيا لصالح الرب.
وكل عام يمر سوف يزداد أكثر في قيمته .فقد كانت مثال ً
وليس أمامنا طريقة مؤكدة لكي نعرف إذا كان هذا النور قد أطلق عن طريق
انفج��ار أم أنه بزغ تدريجي��ا ً مثل بزوغ فجر يوم جديد .م��ا نعرفه بالتأكيد هو أن
الرب كان هو مصدر النور ،والنور كان حسن ،وتم فصل النور تما ًما عن الظلمة.
“ودع��ا اهلل النور نه��ارًا والظلمة دعاها لي�ًل�اً  ،وكان مس��اء وكان صباح يو ًما
واح ًدا” (تكوين .)5 :1
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بمجرد إطالق النور ،بدأت أشياء تحدث .فبعد ذلك فصل الرب المياه بالجلد،
وهكذا خل��ق الفضاء والهواء الذي يحيط باألرض .ثم بدأت أش��ياء كانت غارقة
ومختبئة لوقت طويل تحت الظلمة العميقة تصعد للنور وتطفو.
“وقال اهلل :لتجتمع المياه تحت الس��ماء إلى مكان واحد ،ولتظهر اليابسة.
أرضا ،ومجتمع المياه دعاه بحارًا .ورأى اهلل ذلك
وكان كذلك .ودعا اهلل اليابس��ة ً
أنه حسن” (تكوين )10،9 :1
مخفيا بدأ يظهر ،فاليابسة كانت هناك طوال الوقت ،مغطاة بالمياه
ما كان
ً
المظلم��ة ،ومنتظرة وق��ت انطالقها .فأن��ا أتخيل األرض وهي تكتم أنفاس��ها
وتراقب في رجاء والنور بدأ يسطع خالل المياه .لقد كانت اليابسة تنتظر كلمة
الرب لها لكي تنطلق .وبدأت األرض تنبت حياة.
عش��با وبقل يبزر بزرًا ،وش��جرًا ذا ثم��ر يعمل ثمرًا
“وق��ال اهلل :لتنبت األرض
ً
كجنسه ،بزره فيه على األرض .وكان كذلك” (تكوين )11 :1
ف��ي اليوم التال��ي ،حكام اللي��ل والنهار ،أي الش��مس والقم��ر والنجوم ،بدأ
تعيينهم .معنى ذلك أن كل الكائنات الحية كانت تنمو قبل تحت دفء وأشعة
ن��ور الرب فق��ط .هو كان مصدر النور ،تما ًما كما س��يكون مرة أخرى في يوم من
األيام.
“وال يكون ليل هناك ،وال يحتاجون إلى سراج أو نور شمس ،ألن الرب اإلله ينير
عليهم ،وهم سيملكون إلى أبد اآلبدين( ”.رؤيا )5 :22
ف��ي اللحظ��ة التي ت��م خلق الش��مس والقمر ،تكل��م الرب ألعم��اق المياه
والس��ماء ودعا الس��مك في المياه والطي��ور في الهواء .وهك��ذا امتألت أعماق
المحيطات ووس��ع السماء بالحياة والكائنات .حيث كان روح الرب يرف قبلاً  ،اآلن
ترف الكائنات الحية وتطير.
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مخصصا للحياة على اليابسة.
أما اليوم التالي كان
ً
“وق��ال اهلل :لتخ��رج األرض ذوات أنف��س حية كجنس��ها :بهائ��م ،ودبابات،
ووحوش أرض كأجناسها .وكان كذلك”.
(تكوين .)24 :1
كل من البحر والهواء واألرض بدأت تنتج وتثمر كل بحسب طبيعته ونوعه.
واآلن حان الوقت ألن يصنع الخالق ما بحسب طبيعته هو.
“فخلق اهلل اإلنسان على صورته .على صورة اهلل خلقه ،ذكرًا وأنثى خلقهم”.
(تكوين )27 :1
لقد خلق اإلنس��ان على صورة اهلل .وأنا أتساءل إذا كنا نفهم بالفعل امتياز
وانعكاس��ا له .قبل الس��قوط ،يمكننا
أن نك��ون مخلوقين على صورة خالقنا
ً
أن نتأمل في عظمة وروعة كل المخلوقات ،ومع ذلك ال أحد منهم يس��تطيع
االقتراب من صورة اهلل التي طبعت بداخلك .وهذا ليس مجرد كالم ،بل أنا أعرف
ه��ذه الحقيقة يقي ًنا .وربما تش��ك فيها ألنك ال ترى حقيق��ة من أنت .فالذكر
واألنثى قد خلقا بطريقة رائعة:
“وجبل الرب اإلله آدم ترابًا من األرض ،ونفخ في أنفه نس��مة حياة .فصار آدم
نفسا حية” (تكوين )7 :2
ً
الرب خلق أولاً  ،ثم نفخ .فباستخدام تراب األرض ،أعطى الرب الخالق القدرة
لإلنسان ألن يحتوى على نفخة الرب نفسه .يهوه الذي يهوه نفخ نسمة حياته
حيا.
في صورة إنسان ،وما كان مجرد هيكل أصبح ً
عندما خلق آدم في البداية كان كامل .كان كامل جس��ديًا ،كذلك نفس��ه
وروحه كانا ليس لهما مثيل .آدم وحواء كانا كاملين.
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أيضا .فلتدع
ال تخف مما قلته للت��و ،وال تنتفخ غرورًا ً
في سقوط آدم
وحواء ،سقطنا المهم��ة الملكية التي كانت في قصد الرب األساس��ي
بعيدًا جدًا لدرجة تجاهنا وه��ي أن نكون حاملين لص��ورة الرب العلي تأخذ
أننا ال نقدر أن مكانه��ا ف��وق كتفيك .ولك��ن اآلن ونح��ن مختبئين في
نستعيد ما كنا حصننا الذي ال يقهر ،المسيح حجر زاويتنا ،نستطيع أن
عليه مهما فعلنا .نعكس بقدر ما الصورة التي كنا عليها يو ًما ،وفي انتظار
رجاء المجد الذي سيعلن فينا في المستقبل.

كما كتب سي .إس .لويس:
قد أتيت من نس��ل الس��يد آدم والس��يدة حواء .وهما لديهما من الكرامة ما
يرفع رأس أفقر متس��ول ،كما لديهما من الخزي ما يحني رأس أعظم إمبراطور
راضيا”.
على األرض .فكن
ً
أنت مصنوع بسبب اتصال قريب مملوء من الروح القدس مع اآلب .نحن أبناء
تراب األرض بعد سنوات من السقوط ،أرواحنا أصبحت حية عندما ولدنا الميالد
الثاني ،ولكن أذهاننا وأجسادنا ال تزال تحتاج لتجديد وتقديس.
“هو يكشف العمائق واألسرار .يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور”
(دانيال )22 :2
في الس��قوط ،هذا االتصال الحمي��م بين النفس والروح قد انكس��ر .ولكي
نفه��م ذلك أكثر ،يمكننا تش��بيهه بإناء ال يزال موجود ولكن��ه لم يعد مملوء.
ً
إدراكا
فبالرغم من أن نفخة الرب هي التي تحيي أجسادنا ،إال أننا نحمل بداخلنا
للفراغ الذي فينا.
فنح��ن نتنفس ألنه هو يتنفس ،ولكن الجفاف ف��ي كل نفس يقول أن هناك
المزيد ،ألنه ال يروينا وال يمألنا.
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فبدون الرب نحن نعيش مثل هؤالء الذين يعيشون على أجهزة تنفس صناعي.
اآلن يجب أن أشارككم بالسبب الذي جعلني آخذ هذا الوقت والمساحة في
لدي إحساس أن روح الرب يريد أن يرف على مناطق
شرح حادثة الخلق لكم .فأنا ّ
معينة في حياتك .فهو يريد أن يعيد ما فعله في س��فر التكوين مرة أخرى .فهو
يريد أن:
يشرق عليك بنوره (2كورنثوس )6 :4
يفصل النور عن الظلمة (2كورنثوس )14 :6
يضع غطاء واسع على حياتك ليسترها (رومية )8-7 :4
يجعل المياه المظلمة ترجع للوراء لتظهر األرض الجديدة (عبرانيين )29 :11
يطلق البذار المدفونة داخل أرضك حتى تنمو وتأتي بثمر (مرقس )20 :4
يدعو للحياة والعجائب في مياهك العميقة (يوحنا )38 :7
عاليا باإليمان (متى  ، 22 :6مرقس )50 :6
يحرر قلبك من الخوف حتى يرتفع ً
يذهلك بعجائب خليقته (مز )6-1 :19
ينف��خ حياة ،حيات��ه هو ،داخل الفراغ الذي تس��ببت في��ه الخطية بداخلك،
ويربط الروح بالنفس مرة أخرى ويش��في كل ما ُمزِّق وتحطم( .يوحنا ،22،21 :20
كولوسي )2 :2
حت��ى اآلن يت��وق خالقنا ألن يقت��رب ويواجه أي مكان ما ي��زال تحت ظلمة أو
تش��ويش ويش��رق بنوره عليه .فروحه يرف ف��وق المناطق الخرب��ة والخالية في
حياتن��ا .فهو ال يجهل ألمنا وال يرتبك بحالتنا ،فهو يرى صراعنا مع التش��ويش،
وهو ال ينس��حب حينما يرى صراعنا .بل روحه يقترب وينتظر ويحيط بنا بلطف
مثلم��ا تحيط األم بابنه��ا الخائف المرتعد ،ومثلما يحيط النس��ر بالعش الذي
في��ه أوالده يراقبهم وهم يخرجون من جدار البي��ض إلى الحياة .وبعد ذلك يعود
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يرف مرة أخرى وهم يتعلمون الطيران .هذه هي طبيعة خالقنا الحميمة الثابتة
الحميمية ال تدع كالصخر الت��ي تجعله دائ ًما حولن��ا وبداخلنا .الحميمية
مجالاً للمناطق ال ت��دع مجالاً للمناط��ق المظلمة ،ل��ذا ال تختبئ .فأبوك
الس��ماوي يراك ويحبك كما أنت .فقط ثق أن الذي خلقك
المظلمة
هو نفسه سوف ينفخ فيك حياته.

الحميمية تأتي بالكمال
الش��يء الوحيد الذي ال يس��تطيع الرب أن يفعله ،هو أن يكذب .فهو لن يردد
األكاذي��ب التي تكلم بها اآلخرون عليك .ولن يس��مح بكذب��ة تكلمت بها على
نفس��ك أن تصب��ح حقيقة .لن يس��مح أن ح��دودك يحددها ملصقً��ا ما ،ففي
حضوره كل الملصقات تسقط ،حتى تلك التي كتبتها بنفسك عن نفسك.
هو يدعوك باسمك ،وليس باألسماء التي أطلقت عليك.
هو يدعوك باالسم الذي يراه الروح القدس حينما يرف فوقك.
هو سيواجه بشكل مباشر كل مخاوفك المظلمة وأشواقك العميقة.
هو يرى األماكن الخربة والخالية..
هو يرى خيبة األمل لرجائك.
هو يرى ضباب التشويش في حياتك.
هو يرى البشرية وهي تنفجر من األزمات.
هو يسمع صرخات الخائفين والذين يشعرون بالوحدة.
هو يشعر بألم المرفوضين والمعتزلين.
هو يرى فخاخ الخطية والخزي.
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هو يرى المياه الكثيرة التي تهدد بإغراقك.
هو يرى من خالل الظلمة التي لونت عالمك بلون داكن ومظلم.
هو يرى كل ذلك ويأمر بالنور.
فيدعوك ابنة أو ابن.
الناس قد يدعونك فتاة أو ولد .أما هو
ِ
جنسيا ،أو عديم الجنس ،أو مثلي الجنس
قد تدعو نفس��ك شاذًا ،أو متحول
ً
أو أي لقب آخر من األلقاب الكثيرة ...ولكنه يدعوك خاصته.
فالبنوة أعلى من أي جنس.
البنوة أكثر حميمية من أي تواصل جنسي.
البنوة هو من أنت بالنسبة لخالقك.
فالرب ال يدعونا فتيات وأوالد .بل يدعونا بنات وأبناء.
هن��اك دوائر حميمة داخل كل واحد منا ال يس��تطيع أح��د الوصول إليها إال
هو .فهناك مناطق داخلنا خلقت لتس��تجيب لروح ال��رب .ونحن نصرخ طالبين
لمساته في كل مرة ندعو باسم يسوع.
أن��ا ال أع��رف إذا كان كوكبنا قد صرخ هو مغمور في أعم��اق المياه .وال أعرف
لماذا اختار روح الرب أن يرف حينذاك .ولكني أعرف أن روح الرب اآلن هو قريب مثل
قرب الهمس وينتظر أن يحتوينا ويضمنا أكثر وأقرب.
في العهد الجديد ،نس��تطيع أن نسمع صدى صوت قلب الخالق في كلمات
يسوع:
“يا أورش��ليم ،يا أورشليم! يا قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين إليها ،كم مرة
أردت أن أجم��ع أوالدك كم��ا تجمع الدجاجة فراخها تح��ت جناحيها ولم تريدوا”
(متى )37 :23
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ما أصعب تلك الكلمات“ :ولم تريدوا!”
حتى اآلن روح الرب يرف منتظرًا أن يتكلم بالس�لام على العواصف ويسكت
صرخ��ات تخرج م��ن أراضينا الخرب��ة ،ينتظر ويت��وق أن يحيطنا ب��دفء وحماية
جناحيه .فهل نريد؟ هل ندعو الروح القدس الذي يرف أن يقترب إلينا؟ هل نسمح
نعري
ل��ه أن يغطينا؟ هل سنتمس��ك بمحاوالتنا لتغطية أنفس��نا حتى ونحن ّ
ونفضح آخرين؟ هل سنستمع لخالقنا؟
الحميمية هي جزء من رغبتنا البشرية العميقة أن ننتمي لشخص ما .نحن
نتوق ألن ننتمي ...ألننا خلقنا لكي ننتمي.
نحن نعطش للحميمية ...ألننا خلقنا من أجل الحميمية.
نحن نحتاج أن نحب وأن ن ُ َحب ...ألننا خلقنا من أجل الحب.
ونحن خلقنا بالحب.
في الحقيقة نحن عادة نميل ألن نخفف من بعض األمور ونعقد بعض األمور
األخرى .ولكن عند اختالف الجنس بين ذكر وأنثى ،فنحن نميل ألن نفعل االثنين.
فأنا أعيش داخل جسد امرأة ولكنني في الحقيقة روح .فجميعنا كائنات روحية
لديها تجربة بشرية قاس��ية .فهذه األرض ليست وطننا ،لهذا ليس من الغريب
أن نشعر تجاه أجسادنا بالخجل أو أنها تحدنا وتقيدنا.
ولن يختلف ش��عورنا هذا إال بعد أن نتخلص من أجس��ادنا المائتة الفاسدة
ونضع أجس��ادنا األبدي��ة الممجدة .فنحن بذور تنتظر وق��ت االنطالق .وحينذاك
فقط سوف نكتشف حقيقة من نكون.
أيضا لن يشفي
فنحن جميعنا مكس��ورين ،وانتماؤنا ألشخاص مكس��ورين ً
انكس��ارنا أب ًدا ،تما ًما كما أن الجنس ال يش��بع الرغبة إل��ى الحميمية .فلو أنه
يش��بعها ،لكان فتيات الليل والزناة هم أس��عد وأشبع الناس على األرض ،وأظن
أنن��ا نعرف جمي ًع��ا أن هذا غير صحيح .ولكن يوجد ش��خص واح��د ننتمي له..
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شخص واحد يستطيع أن يشفي انكسارنا ويشبع احتياجنا إلى الحميمية .إنه
روح الرب الذي يرف والذي يجعلنا كاملين مرة أخرى.
تذكر اآلية في دانيال  ،2حيث الحجر الذي لم تمسه يدي إنسان أصبح جبلاً ؟
أيضا في سفر إشعياء:
هذه الفكرة نجدها ً
“ويك��ون ف��ي آخر األيام أن جبل بيت الرب يكون ثاب ًت��ا في رأس الجبال ،ويرتفع
فوق التالل ،وتجري إليه كل األمم .وتس��ير ش��عوب كثيرة ويقولون :هلم نصعد
إلى جبل الرب ،إلى بيت إله يعقوب ،فيعلمنا من طرقه ونس��لك في سبله .ألنه
من صهيون تخرج الشريعة ،ومن أورشليم كلمة الرب”.
(إشعياء )3،2 :2
الرب سيعلمنا طرقه حتى نس��لك في سبله .وفي ترجمة أخرى( (�The Mes
 )sageتقول :الرب سيرينا طرق عمله حتى نعيش كما خلقنا لنكون عليه.
نح��ن خلقنا من أج��ل حميمية ثابت��ة ال تتغير وال تقهر ،ال تغيرها أش��واقنا
العميقة ،وال تقهرها مخاوفنا .فلو طلبنا ،سوف يرينا الرب نور صالحه .فلتقف،
وتتأ َّن ولتسمح لنوره أن يحييك.

أبي السماوي،
أنا أؤمن أنك لست ببعيد ،ولست برافض لي ،بل أنت قريب ج ًدا .هناك أشياء
مدفونة في المياه العميقة التي تغمر حياتي حتى أنني لم أعد أستطيع رؤيتها.
أنا أدعوك أن تتكلم على حياتي .أطلق نورك وافصله عن كل ظلمة وتشويش في
حياتي .أن��ا أقبل تعيينك لي كابنة .فلترني الطريق الذي تعمله في حياتي حتى
أعيش كما خلقت ألكون ...أعيش لمجدك.
باسم يسوع .آمين.
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3
صخر الثبات
أمسا واليوم وإلى األبد”
“يسوع المسيح هو هو ً

في

(عبرانيين )8 :13
حياتي ،إجازة نهاية األس��بوع هي شيء نادر ،وأن أقضي إجازة نهاية
األسبوع وحدي فهذا شيء معجزي.

ومع هذا ،أنا أعترف أنني كنت أختبئ .هل أسمعك تسأل :من ماذا؟
حس ًنا ،من هذا الكتاب في الواقع.
إنها ليس��ت المماطلة فحسب هي التي تعوقني ،بالرغم من أنني أعترف أن
المماطلة هي إحدى مواهبي ،ولكنني أش��عر برهبة من شيء ما أكبر بكثير من
مجرد ميعاد لتسليم الكتاب.
أنا لس��ت متأكدة إذا كنت قد ش��عرت قبل بهذا االحتياج لرسالة ما وبثقل
الرسالة هكذا .فأنا أشعر بإلحاح ،ليس فقط لكي أجد الكلمات الصحيحة ،بل
أيضا ألن أصيغ هذه الكلمات بالصيغة الصحيحة والمناسبة.
ً
وأن��ا أصلي م��ن كل قلبي أن��ه عندما أجد الكلم��ات واآلي��ات ،أضعهم م ًعا
بطريقة تجعلك ال تقرأهم فقط ،بل تستقبلهم من صديقة وأم تريدك أن تعرف
أنك محبوب ج ًدا أكثر مما تتخيل أو تفتكر.
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سوف أبدأ اليوم مرة أخرى بمناقشة ما لمسته وعرفته عدة مرات .فأنا كنت
بمف��ردي مع الالبتوب الخاص بي ،ولم يك��ن هناك اجتماع أو حدث ألختبئ وراءه.
فق��د كان اليوم الس��بت ،وكان مكتبي مغلقًا ،وكنت بعي��دة عن المنزل بهدف
واحد وهو الكتابة .في الصباح الباكر ،قدت دراجتي إلى الس��وق واشتريت بعض
الطعام الطازج لأليام القليلة القادمة.
واآلن سوف أبدأ بما ظللت أسمعه في روحي طوال النهار“ :أنا هو الرب إلهك،
أنا ال أتغير”.
صباحا على هذه الكلمات ،وظل ه��ذا اإلعالن يتردد بداخل
لق��د اس��تيقظت
ً
ذهني طوال النهار .في النهاية كتبته في مفكرتي.
وعادة عندما أسجل فكرة ما ،وأدونها ،يتوقف اإللحاح .ولكن اليوم ،حتى بعد
كتابة هذه الكلمات ،اإللحاح لم يصمت.
وبحث��ت عن هذه العبارة في الكت��اب المقدس ،فوجدت اآلية األقرب للمعنى
هي في سفر مالخي:
“ألني أنا الرب ال أتغير فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا” (مالخي )6 :3
وبدأت أقطع تلك العبارة إلى أجزاء ألفحصها .وأول كلمات فحصتها هي آخر
كلمات سمعتها“ :أنا ال أتغير”.
ه��و ملتزم .هو الكل ف��ي الكل .ومعامالته معنا تعتم��د على من هو ،وليس
على ما نحن عليه .شكرًا للرب ،ألنه لو كان الرب يتغير ،لهلكنا جمي ًعا.
إن الرب ال يتغير.
إن��ه ألمر مريح أن نع��رف أن الرب ال يتغي��ر ،ألنه إذا كان
فهو ال يحتاج أن يتغير ،فهذا يعني أننا سوف نهلك جمي ًعا.
يتغير.
مالخي هو آخر سفر في العهد القديم .وهذه اآلية تأتي
في نهاية أول خمس آيات من اإلصحاح الثالث ،حيث يصف الرب كيف أنه سوف
ً
مالكا ليهيء أمامه الطريق ،مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار .هذه
يرسل
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الصورة لنار وأشنان تكشف عن وسائل قوية للتمحيص والتنقية .فعلى الرغم
من أن الرب ال يتغير ،إال أنه يصر على أن يعيدنا إلى ما خلقنا من أجله من البداية.
وحقيقة أن الرب ال يتغير ،يجب أن تعطينا الش��جاعة
لنؤمن أننا نستطيع أن نتغير .فهو صالح وأمين إلى األبد.

حقيقة أن الرب
ال يتغير ،يجب أن
تعطينا الشجاعة
لنؤمن أننا
نستطيع أن نتغير.

حينم��ا كان أوالدي صغ��ار ،كان��وا كثي��رًا م��ا يحاولون
الضغط ليخرجوا خ��ارج حدودهم وحدودي .وذلك لم يكن
دائ ًما بس��بب أنهم يريدون طرقه��م الخاصة ،ولكن أحيانًا
كانوا يريدون معرفة آخر حدودهم الحقيقية .فهم يريدون
معرف��ة إن كن��ت بالفعل أقصد ما أقول��ه أم ال .فكم من مرة قل��ت”:إذا ألقيتم
بالكرة في البيت مرة أخرى فسوف تخسروها لألبد!” فهل هذا سيحدث بالفعل
أم مجرد تهديدات فارغة؟
حينم��ا أكون غير ثابتة ،كان الجميع يصابون بالحيرة والتش��ويش .فإذا قلت
لهم ش��يئًا وأنا س��عيدة ،ثم أقول ش��يئًا آخر حينما أكون متعبة ،فلم يكن من
السهل معرفة ما الذي أقوله إذا كنت في مزاج آخر مختلف .إذا أخبرتهم بشيء
أم��ام الناس مختلف عما أقوله لهم ونحن بمفردنا ،فلم يعودوا يعرفون ما الذي
وأيضا غير
أريده بالضبط .وحتى أصل لحالة من الثبات ،يظلوا هم متحيرين بل ً
طائعين.
مؤخرًا كنت أتحدث مع ش��خص دعون��اه إلى خدمتنا ليس��اعدنا في ترتيب
األماكن في مؤسس��تنا وإتاحة الفرص أمام عدد أكبر من الناس .فسألني لماذا
أن��ا فاقدة الثقة في إحدى الدوائر في مؤسس��تنا بينما أك��ون كاملة الثقة في
دوائ��ر أخرى .وأدركنا أن الس��بب هو عدم الوضوح .فأن��ا لم أكن أعرف ما هو دوري
بالتحديد ،ولم أكن متأكدة ما هي حدود سلطتي بالضبط .فعندما ال تعرف ما
الذي يجب أن تتوقعه ،ال تعرف كيف تتصرف.
لقد خلقنا للوضوح ،والرب يعرف ذلك .فالرب ثابت وال يتغير في طبيعته .هو
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صالح ،ويفعل كل ما هو صالح ،ويعطينا ما هو صالح .فليس من سبب يجعلنا
نسمح للشك أن يشوش تفكيرنا.
“كل عطي��ة صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق ،نازلة من عند أبي األنوار،
الذي ليس عنده تغيير وال ظل دوران”
(يعقوب )17 :1
في ترجمة أخرى ( ،)The Messageيترجم الجزء األخير من هذه اآلية هكذا:
“ليس عند الرب غش ،أو خداع ،ال يوجد وجهين ،ال يوجد شيء مزيف”.
فال��رب لن يحاول أن يخدعنا أو يفاجئنا بقوله ش��يء ما بينما ما يقصده هو
شيء آخر .هو لن يقول شيئًا في وجوهنا ،بينما يقول شيئًا آخرًا من وراء ظهورنا.
فإلهنا واضح وثابت ،وهو دائ ًما يتحدث بوضوح برسالة ثابتة للجميع.
آية أخرى تتحدث عن ثبات الرب الذي ال يتغير نجدها في سفر العدد 19 :23
“ليس اهلل إنسانًا فيكذب ،وال ابن إنسان فيندم .هل يقول وال يفعل؟ أو يتكلم
وال يفي؟”
يغير رأيه أو كالمه .فهو حت ًما سيفعل ما قال أنه سيفعله.
الرب ال يكذب ،وال ِّ
ما يقوله س��وف حت ًما س��يتحقق .فقد تبدو األمور مختلف��ة عما يقوله الرب،
وربما يحتاج تحقيق األمر وق ًتا أطول مما توقعنا ،لكنه حت ًما سيتحقق.
فالرب هو الصخرة ،الجبل الذي ال يتحرك ،الصخرة العالية المرتفعة الثابتة
التي تعلو فوقنا حتى نظل دائ ًما نرفع عيوننا إليها ونحن واثقين أنه دائ ًما هناك.
وألن الرب ثابت ،فكلمته وطرقه ثابتين م ًعا .فهو ال يمكنه أن يقول ش��يئًا ثم
يتصرف بعكس ما يقول .فهو واحد في كل تعبيراته.
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فالح��رف ال��ذي قيل في العهد القدي��م ربما يبدو مختلفًا ف��ي تطبيقه في
العهد الجديد ،ولكن روحه واحد في االثنين.
فف��ي العه��د القدي��م ،كان الختان مطلوبًا م��ن كل ذكر ،ولك��ن في العهد
الجديد ،إذ انتش��ر اإلنجيل بين األمم ،لم يعد هذا األمر مطلوبًا .ويش��رح بولس
األمر هكذا:
“ف��إن الختان ينفع إن عملت بالناموس .ولكن إن كنت متعديًا الناموس ،فقد
صار ختانك غرلة .إذًا إن كان األغرل يحفظ أحكام الناموس ،أفما تحسب غرلته
ختانًا؟ وتكون الغرلة الت��ي من الطبيعة ،وهي تكمل الناموس ،تدينك أنت الذي
في الكتاب والختان تتعدى الناموس؟ ألن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديًا وال
الخت��ان الذي في الظاهر في اللحم ختانً��ا ،بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي،
وخت��ان القلب بالروح ال بالكت��اب هو الختان ،الذي مدحه ليس من الناس ،بل من
اهلل( ”.رومية .)29-25 :2
وأيضا
داخليا
فما نف��ع أي عالمة خارجية ،إن لم يصاحبها تغيي��رًا
حقيقيا؟ ً
ً
ً
التغيي��ر الداخل��ي الحقيقي ال يتطلب تطبي��ق ظاهري للنام��وس .فالرب دائ ًما
يس��عى نحو ختان القلب .فهو أمر حميم ج ًدا يربط قلب اآلب مع روح الناموس،
وهذا م��ا ينتج الطاعة .ف��روح الناموس دائ ًما س��تفوق المتطلب��ات الظاهرية.
فالروح يمنحنا قوة ال يمكن لطرق الناموس أن تمنحنا إياها.
غير قلوبنا .فلتقرأ ما قاله الرب لموسى:
فالرب لم يغير فكره ،ولكنه َّ
محبي وحافظي وصاياي” (تثنية )10 :5
“وأصنع إحسانًا إلى ألوف من
َّ
وأيضا:
ً
“ي��ا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل
األيام ،لكي يكون لهم وألوالدهم خير إلى األبد”.
(تثنية .)29 :5
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على مدار تاريخ اإلنس��انية ،المزيج الذي يغلب دائ ًما هو المحبة مع الطاعة.
فالمحب��ة تمنحن��ا الق��وة لكي نطي��ع .فال��رب يتوق ألن
أرسل يسوع
يغمرن��ا بمحبته ،ولي��س أن يغمرنا بقائمة م��ن الفرائض
لكي يرينا
ويغير
المس��تحيلة .فإذا كان من الممك��ن أن يقترب الرب
ِّ
قلبه.
قلوبنا منذ زمن بعيد عند جبل س��يناء ،لكان فعل .ولكنه
بدل من ذلك ،أرسل يسوع لكي يرينا قلبه.
وفي اللحظة التي أعلن فيها لنا عن محبته ،فالقوانين الوحيدة التي أصبح
يجب أن تسري هي قوانين الحب.

مرة أخرى نقرأ:
“أجابه يسوع :إن أول كل الوصايا هي :اسمع يا إسرائيل ،الرب إلهنا رب واحد.
وتح��ب الرب إله��ك من كل قلبك ،ومن كل نفس��ك ،ومن كل فك��رك ،ومن كل
قدرتك .هذه هي الوصية األولى .وثانية مثلها هي :تحب قريبك كنفس��ك .ليس
وصية أخرى أعظم من هاتين”( .مرقس .)31-29 :12
الوصايا العش��ر في العهد القديم مليئة بالقوانين األخالقية والطقس��ية
والمدنية ،ومع هذا قال يسوع“ :بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله واألنبياء”
(متى )40 :22

أنا هو
الجزء التالي الذي بدأت في فحصه من العبارة هو“ :أنا هو” ،والذي في الواقع
هي جملة مفيدة في حد ذاتها.
هذه العبارة هي إجابة على الكثير من األسئلة التي نسألها نحن البشر:
“يا رب ،هل أنت هنا؟”
ويجيب“ :أنا هو”
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“هل ستهتم بهذا األمر يا رب؟”
ومرة أخرى يؤكد“ :أنا هو”
فهو دائ ًما هناك في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا هكذا“ :أنا هو”.
فقد كان أمي ًنا ألنه هو أمين .وسوف يكون أمي ًنا ألنه كان دائ ًما أمي ًنا ،ألنه هو
أمين ..ألنه“ :أنا هو”.
العلي ،أهيه الذي أهيه .ففي عصر ينش��غل
كن��ت دائ ًما مبهورة بفكرة اهلل
ّ
فيه الجميع بمحاولة اكتشاف من هم ،فكم مريح لنا جمي ًعا أن ندرك أن هويتنا
ه��ي في الواحد الكائ��ن والذي كان والذي س��يأتي .هويتنا ه��ي مثل كنز عميق
مخفي فيه .فنحن نكتشف من نحن عندما ننال إعالنًا عن إلى من ننتمي.
فأنا ابنة “أهيه” “ ..أنا هو”.
أنت ابن “أهيه” “ ..أنا هو”.
لقد عرَّف الرب نفسه لموسى هكذا“ :أهيه الذي أهيه” (خروج  )14 :3ومعناها
في ترجمات أخرى“ :أنا هو الذي أنا هو”.
بمعنى آخر“ :أنا هو تجسيد لكل ما أنا هو عليه ،بال تغيير أو نقصان”.
الرب موجود ألنه موجود .وأنا موجودة ألنه هو موجود .وألنه موجود فهو يعرف
كل ش��يء .فلقد ظهر الرب لموس��ى ألنه س��مع صراخ بني إسرائيل وهم تحت
عبودية المصريين القاسية .وألنه كان يعرف ،تدخل.
“إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر .فقلت أصعدكم من مذلة مصر”
(خروج .)17،16 :3
بينما أنا أقرأ وأفكر في إلهنا “أهيه الذي أهيه” ،أرى ثالثة أشياء:
الرب يرى ،الرب يعرف ،الرب يس��تجيب .وهذه األش��ياء الثالث��ة تعني أن الرب
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يدري بكل ش��يء .فأنا ال أعرف أين أنت اآلن ،ولكن في هذه اللحظة “أهيه” أو “أنا
هو” يراك ويعرف ما الذي يحدث لك ،ويعد بأن يخلصك من ضيقك ومن عبوديتك.
هو الكل ف��ي الكل ،هو البداية والنهاية ،وفي نفس الوقت هو ليس له بداية
أو نهاية .هو يحوي كل الحروف من األلف إلى الياء ،ومع هذا ال يمكن وصفه بأي
قدر من الكلمات أو الحروف .هو “أنا هو” ..هو السبب للسبب.
كل الخليقة أتت من الخالق ،ألنه هو “أنا هو”.
وألنه “أنا هو” ،أنت هو ما أنت.
خالقن��ا هو مصدرنا ومص��در هويتنا .وهذا يعني أنه ال يوجد أحد يس��تطيع
سرقة هوية مخبأة فيه .ففي المسيح ،صخرتنا ،نحن ملكه ،ليس ألننا لنا هذا
الحق بالطبيعة ،ولكن بسبب هبته المجانية بالنعمة وقت ولدنا الميالد الثاني.
الجزء التالي الذي استوقفني في تلك العبارة هو“ :الرب”.
هذا اللفظ يغلف “أنا هو” بس��يادة ،تما ًما مثل عبارة “الرب العلي” في مزمور
 .17 :7كذلك هذا اللفظ يس��تخدم مع “يهوه” ـ وهو اس��م مقدس ج ًدا حتى أن
اليهود يعتبرونه من القدسية لدرجة أنه ال يجب أن ينطق .وهذا االسم المقدس
والمرتفع يمثل هوية الرب مغلفة برحمته وعطفه.
أيضا إله رحيم
وأنا أش��كر ال��رب ألن هذا اإلله الق��دوس المرتفع
العلي ه��و ً
ّ
قاسيا
شخصا
وعطوف .فماذا لو كان الش��خص صاحب أعلى سلطة ممكنة،
ً
ً
وديكتات��ورًا وبال رحمة؟ والح��ق هو ،ألنه هو رب الكل ،فهو يس��تحق مني الكل.
وألنه رحيم وعطوف ،هو يفهم أن الحياة لكل منا هي عبارة عن رحلة.
عندما نستس��لم بالكامل له كرب وس��يد ،حياتنا تتسع وتكبر بإمكانياته.
ففي��ه نح��ن ال نصبح أقل في ذواتنا ،بل نضيع كلية لنتح��رر بالكامل ونكون ما
خلقنا هو ألجله.
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إن��ه م��ن الصع��ب علين��ا أن نتخيل اس��تخدام كلمة
“س��يد” خارج واق��ع خبراتنا مع الس��لطات األرضية .فقد
عرفن��ا أس��ياد أرضيي��ن اس��تخدموا مكانته��م وقوتهم
وس��لطتهم من أجل مصلحتهم الشخصية .فعلى مدار
التاريخ اإلنس��اني ،كان س��ادة األرض يستخدمون من هم
تحت س��لطتهم .ولقد حذر يس��وع تالميذه من هذا األمر
في متى :28 – 25 :20

ففيه نحن ال
نصبح أقل في
ذواتنا ،بل نضيع
كلية لنتحرر
بالكامل ونكون ما
خلقنا هو ألجله.

“فدعاهم يس��وع وقال :أنتم تعلمون أن رؤس��اء األمم يسودونهم ،والعظماء
يتس��لطون عليهم .ف�لا يكون هكذا فيكم .بل م��ن أراد أن يكون فيكم عظيما
فليك��ن لكم خاد ًما ،ومن أراد أن يكون فيك��م أول فليكن لكم عب ًدا ،كما أن ابن
ليخ ِدم ،وليبذل نفسه فدية عن كثيرين”.
اإلنسان لم ِ
ليخ َدم بل َ
يأت ُ
إن سيادة يسوع ال تحط من شأننا ،بل ترفعنا .فكل دائرة من دوائر حياة يسوع
كانت للخدمة والفداء .فالرب الس��يد تعرى حتى نُس َتر نحن ..وقد ضحى يسوع
وتنازل من أجل أن ننال نحن الوعود.
لق��د تم خيانته لكي يحمينا .وقد أقيم يس��وع من الم��وت إلى الحياة حتى
أيضا معه.
يقيمنا نحن ً
الج��زء التالي الذي فحصت��ه من تلك العبارة التي س��معتها في روحي كان
“إلهك”.
وكلمة “إله” هنا تش��ير إلى “إيلوهيم” ،الخالق والديان والمحارب .والحقيقة
إلها في اليوم الذي عرفته فيه هكذا ،بل هو طوال الوقت ومن
إن الرب لم يصبح ً
الب��دء ه��و اإلله خالقي .هو لم يح َت ْج أن أعرفه لك��ي يعرفني .فهو يعرفني منذ
البدء بل ويعرفني أكثر مما أعرف أنا نفسي .لقد نسجني في الخفاء وخبأني.
وكديان ،فهو قد غفر خطيتي وأزال آثامي .مزمور  12-10 :103يقول:
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“لم يصنع معنا حس��ب خطايانا ،ولم يجازنا حس��ب آثامنا .ألنه مثل ارتفاع
الس��موات فوق األرض قوي��ت رحمته على خائفيه .كبعد المش��رق من المغرب
أبعد عنا معاصينا”.
محبة الرب أبدية وال تتغير ،ال تقهر وال تُخ َترق.
وهذا يقودنا إلى آخر جزء سمعته في تلك العبارة“ :أنا ال أتغير”.
أيضا ثاب��ت كالصخرة في
فكم��ا أن الرب ثاب��ت كالصخرة في محبت��ه ،هو ً
رحمته.
إنه يقسم بطبيعته التي ال تتغير ،وليس بطبيعتنا نحن المتغيرة.
ف��ي مزم��ور  17 :103نقرأ كيف أن��ه ي َ ِعد خائفيه بمحبت��ه ورحمته الدائمة.
فالرب ال يبحث عن الكمال ،ألنه خارج المس��يح ،حجر زاويتنا ،ال يوجد أشخاص
ب�لا خطي��ة! ولكنه يبحث عن من يخافونه .لماذا؟ فم��ا معنى أن نخاف اهلل في
عصرنا المليء باالستخفاف واالستهانة وفقدان الهيبة؟
إحدى الطرق لمخافة الرب هو أن نبتعد عن الشر .في أمثال  7 :3نقرأ:
عيني نفسك .اتق الرب وابعد عن الشر”
“ال تكن حكي ًما في
ّ
ف��ي ترجمة أخرى مكت��وب“ :ألن الحكم��ة تأتي من أن تتقي��ه وتعبده بقلب
موحد ،وأن تتجنب كل ما هو خاطئ”.
وإذا مزجنا المعنيين الموجودين في الترجمتين م ًعا ،سنستنتج أنه إذا نظرنا
للرب بخش��وع واتقيناه بخضوع فس��وف نبتعد عن كل ش��يء خاطئ أو شرير.
فروعة إلهنا الذي ال يتغير ستغيرنا.
فهو يهتم ألنه يحب ،وألنه يهتم ،هو ثابت ال يتغير.

تابثلا رخص 59

أبي السماوي،
أنت محب وأمين حتى في الوقت الذي أكون فيه خائفة وغير أمينة .أصلي أن
أعرفك أنت الصخرة الثابتة في حياتي وسط عالم مليء بالتغيرات .غيرني حتى
أعكس طبيعتك الثابتة ومحبتك الدائمة .ففي عالم من التقلبات والتغييرات،
أريد أن أظل أنا ثابتة وغير متغيرة.
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4
الثبات يف احملبة
“السعادة القصوى في الحياة تأتي من يقيننا أننا محبوبون؛ محبوبون
لذاتنا ،أو باألحرى محبوبون بالرغم مما نحن عليه في ذاتنا”

منذ

(فيكتور هوجو)

أكث��ر من خمس��ة وثالثي��ن عا ًم��ا ،أهداني جون خات��م خطبتي
رس��ميا
المصن��وع من الم��اس .فقد كان يري��د أن يجعل األمر
ً
ألصبح له وهو لي (بالرغم من أنه كان يقول للجميع أنني له قبل ذلك بكثير!)
ومن أجل أن يشتري جون هذا الخاتم ،ظل يأكل بطاطس فقط لشهور طويلة
مثل البائس حتى يدخر المال لشراء الخاتم .وفي  2يونيو 1982 ،كان عيد ميالدي
االثنان وعش��رون ،وكنا جالسين عند نافورة في داالس ،حين تقدم جون لي وبيده
علبة من القطيفة .كان قلبي يرجف ويداي ترتعش��ان وأنا أفتحها .وفتحتها وإذا
هناك خاتم ذو حجر من الماس على قاعدة من الذهب .كان رائ ًعا! فبالنسبة لي
عيني وأنا أقول له “نعم ..أوافق
ل��ن أرى خات ًما من الماس أروع منه .مألت الدموع
ّ
الزواج منك!” ثم فورًا وضعت الخاتم في أصبعي.
وأتذك��ر أنه كان كبيرًا ،ولكن لم يك��ن ممك ًنا أن أخلعه من أصبعي أب ًدا! في
طبنا!
تلك الليلة نمت بابتسامة على وجهي وخاتم في أصبعي .قد ُخ ِ
وعندما اس��تيقظت في الصباح ،كان خاتم خطبتي هو أول شيء تقع عيني

 62كالصخر ثابت ال أتزعزع

عليه .الماس الذي كان يلمع في ضوء الشمس ويلقي بأشعة ألوان الطيف على
حائط غرفتي كان يؤكد لي أن ليلة أمس لم تكن حل ًما.
في السنة السابقة لخطبتنا ،كان هناك بعض المواقف الدرامية بيني وبين
ج��ون ،حتى أننا انفصلن��ا عدة مرات أثن��اء عالقتنا ،لهذا بع��د كل هذا كان من
الجيد أن أعرف أننا بدأنا نأخذ خطوات جادة نتوج بها حبنا بعضنا لبعض.
عندم��ا ذهب��ت أنا وج��ون إلى الكنيس��ة ذلك الي��وم ،قام الكثي��ر من الناس
بتهنئتن��ا ،وكنت أطير من الس��عادة وأن��ا ألوح بيدي ألريه��م الخاتم ،ولكن في
الحقيقة ما كنت فخورة به حقًا هو حبنا.
وأنا متأكدة أنه بالرغم من أنني يمينية (أي أس��تخدم يدي اليمين) إال أن يدي
اليس��رى بدأت تقودني حينما أكون مع أي ش��خص .فلقد كنا نعيش في داالس،
وه��ذا يعني أنه هناك أحجار ماس أكبر بكثير وأكثر بريقًا من الحجر الذي معي،
ولك��ن وال واحد من هذه األحجار هي حج��ر خاتمي! فحجر خاتمي يحكي قصة
بعضا .فنحن س��نتعاهد بأن نحب ونس��اند
التزامن��ا الصخري لنح��ب بعضنا ً
بعضا في اليس��ر والعس��ر ،في القوة والضعف ،ف��ي الصحة والمرض،
بعضنا ً
حت��ى يف��رق الموت بيننا .إن حج��ر خاتمي يعلن أن قصة ح��ب جديدة قد بدأت.
وبالنسبة لنا جمي ًعا ،قد فعل الرب األمر نفسه.
اهلل محبة .فالمحبة هي من طبيعة أبينا السماوي .هو ال يحبنا ألنه مضطر
لذلك ،بل يحبنا ألنه ال يس��تطيع أال يحبن��ا .فالرب لم يحبنا في العهد الجديد
بعد أن كان ال يحتملنا في العهد القديم .هو لم يقرر أن يحبنا ألن يسوع قال له
أن يفعل ذلك .كال! بل محبته لنا هي التي جعلته يضع خطة لخالصنا .لقد بذل
ابن��ه من أجل أن يعل��ن عن حبه لنا .محبته ال يمكن أن تقهر بالرفض أو األنانية.
فنحن مهما فعلنا ال نستطيع أن نجعله يتوقف عن محبتنا ،فهو من البدء قد
وضع محبته فوقنا راية ،ورحب بنا على مائدته.
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الرب ليس عنده محبة لنا ،بل هو نفس��ه محبة لنا .محبة الرب لنا صخرية،
ثابتة ،ال تقهر وال تتغير وأقوى من الموت.
“من مثلك بين اآللهة يا رب؟ من مثلك معتزًا في القداسة ،مخو ًفا بالتسابيح،
صان ًعا عجائب؟ تمد يمينك فتبتلعهم األرض .ترش��د برأفتك (محبتك) الشعب
الذي فديته .تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك( ”.خروج .)13-11 :15
الرب يرش��د بالحب .فمحبته هي البوصلة الحقيقية الثابتة التي نستطيع
االعتماد عليها في إرشادنا في طريق الحياة .فبدون يقين محبته لنا ،من السهل
أن نفق��د طريقنا ونحيد بعي ًدا عن وجهتنا .وف��ي النهاية ،محبته هي التي تردنا
مرة أخرى لمكاننا.
نش��يد موسى المكتوب في خروج ُ 15ك ِتب بعد أن أنقذ الرب بمهارة شعبه
بعد مئات السنين من العبودية للمصريين.
إن محب��ة ال��رب لنا ال تتغير مهما ط��ال الزمن ،هي ثابت��ة وصخرية .فلهيب
محبت��ه ال تطفئ��ه رياح تمردن��ا ،بل تظل محبت��ه ثابتة حتى ونح��ن غير أمناء،
ومعاندين ،ومتمردين ،هو ال يمكنه أن يبارك مثل هذه األفعال ،ولكن حتى وسط
ه��ذه األفعال المش��ينة ،محبته لنا ال تنق��ص ،بل يقودنا بمحبت��ه ورأفته نحو
التوبة.
محب��ة ال��رب لنا ال تعتم��د علينا .فمش��اعره تجاهنا ال تتغير على حس��ب
س��لوكنا .لقد أحبنا دائ ًما ،وس��وف يظ��ل يحبنا دائ ًما .فنحن ال نس��تطيع دفع
ثمن ما وهبنا الرب إياه ،وال نس��تطيع أن نفعل أي شيء يجعلنا مستحقين لما
يمنحنا إياه.
“فإن الجبال تزول واآلكام تتزعزع أما إحساني (محبتي الثابتة) فال يزول عنك،
وعهد سالمي ال يتزعزع ،قال راحمك الرب” (إشعياء .)10 :54
محبت��ه لن تزول عنا أب ًدا .فالن��اس تأتي وتذهب ،أما محبته الصخرية الثابتة
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س��تظل باقية إل��ى األبد .وألن محبت��ه ال تزول ،أصبحنا محاطين بعهد س�لام.
فيس��وع ،حجر زاويتنا ،هو رئيس السالم .لهذا فهو من موقعه الذي هو فوق كل
قوة ،يهمس بالسالم إلى كل عاصفة تهاجم أجسادنا أو أذهاننا .فرأفته ورحمته
لنا ليس لها حدود .فنحن في س�لام ألنه ال يس��تطيع أن ينك��ر محبته لنا ،فأن
ينكر محبته لنا يعني أن ينكر محبته البنه يسوع.
فبسبب محبته الصخرية لنا ،قد تم فداؤنا في المسيح صخرنا .وقد تسأل:
“كيف يمكنني أن أتأكد أن هذا حقيقي؟”
بين محبته لنا ،ألنه ونحن بعد خطاة
إن محبته لنا يمكن رؤيتها“ :ولكن اهلل َّ
مات المسيح ألجلنا” (رومية )8 :5

الحب اختيار
إن الم��اس ال يمث��ل فقط تتوي��ج الحب بال��زواج ،ولكنه ف��ي الواقع يعكس
أيضا يولد داخل بوتقة من النار
بعض صفات الحب نفسه .فمثل الماس ،الحب ً
والضغ��وط .فقد يكون هناك أزمنة أو س��نوات ،يظل الحب مدفونًا عميقًا تحت
السطح مختبئ .أنت تعرف أنه هناك ،فقد غرس منذ سنوات طويلة عميقًا في
ترب��ة حياتك ،لكنك لم تعد تس��تطيع أن ترى جماله أو تش��عر بلهيبه ..كل ما
تشعر به هو مسه السري الدفين.
إن الح��ب في أصدق صوره هو ليس مجرد إحس��اس ،بل هو اختيار .الحب هو
الس��بب الذي يجعل األم المتعبة تنهض من نومها لتستجيب لصرخة طفلها
الخائ��ف .الحب هو الذي يجعل األب يعمل لس��اعات طويلة من أجل أن يس��دد
احتياجات أوالده .الخالصة هي أن الحب يجعلك تعطي دون انتظار المقابل.

الحب األول
الرب هو ،وسيظل دائ ًما ،حبنا األول .هو أحبنا أولاً  ،وهذه المحبة األولى ليست
محب��ة غي��ر ناضجة ،بل صخرية وثابت��ة .هو ال يحبنا على أمل أن نصبح ش��به
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شخص آخر .لم يكن أب ًدا هناك شخص يقارنك به ،بل كنت أنت دائ ًما .كان دائ ًما
يحبنا جمي ًعا .بالرغم من أننا أحببنا آخرين أولاً  ،هو أحبنا أول .ولكن كل منا في
النهاية يكتش��ف هذه المحبة الصخرية لحبنا األول ،هذه المحبة الثابتة التي
ال تقهر.
غيرت من شعور الرب
ربما هناك دوائر في حياتك جعلتك تشعر أن أفعالك قد َّ
نحوك؟ ربما تلك األماك��ن والنماذج في حياتك التي تع ّودت فيها على العصيان
والتمرد؟
أستطيع أن أفهم ذلك .فقد هربت من محبته لي لسنوات طويلة .فلم أكن
أفهم كيف يبدو شكل محبته لي .وكنت دائ ًما أجادل معتقدة أنه لو أنه بالفعل
يحبن��ي ،ل��كان أعطاني كل ما أري��ده .وكنت أظن أنه لو أحبن��ي واحد من أبنائه
لس��وف يجعلن��ي هذا س��عيدة اآلن .وبصراحة ،كان لدي ذوق س��يء في الرجال.
فقد كنت أختار الرجال الذين يصعب إرضاءهم وبالتالي يصعب االحتفاظ بهم.
ولك��ن الرب كان ينظر ألبعد من رغبات��ي ،كان ينظر الحتياجاتي العميقة ،وهذه
هي محبته.
لقد أعطاني محبة أعظم من تلك التي يمكن ربحها أو خسارتها .أنا ال أزال
عين��ي ألرى محبته وأدركها.
أتذكر تل��ك اللحظة الالمعة الت��ي انفتحت فيها
ّ
رأيته��ا أمامي وأدركت أش��عتها التي هي أعظم من أش��عة الماس وبريقه .كل
ه��ذا حدث في جزء من الثانية ،في اللحظة التي ولدت فيها من جديد وارتبطت
بعريس نفسي ،يسوع المسيح.
إن محبة الرب لك هي أصلب وأقوى من الماس .فمحبته لن تتبخر في الهواء
تحت الضوء الش��ديد ،فارتباطه بك وعه��ده أقوى وأعمق
من مجرد خاتم .فهو لن يستأمن شيء سهل استبداله أو إن محبة الرب لك
سرقته بوعده وعهده معك .إن ملكيته لك مختبئة ككنز هي أصلب وأقوى
من الماس.
مخفي ،مثل ختم على أفضل جزء فيك ..قلبك.
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هذه اآليات في نش��يد األنش��اد تعكس حديث حميم يكش��ف عن ارتباط ال
نهائي مليء بالحب والشغف بين حبيبين:
“اجعلن��ي كخات��م عل��ى قلبك ،كخات��م عل��ى س��اعدك .ألن المحبة قوية
كالموت .الغيرة قاس��ية كالهاوية .لهيبها لهيب ن��ار لظى الرب .مياه كثيرة ال
تستطيع أن تطفئ المحبة ،والسيول ال تغمرها .إن أعطى اإلنسان كل ثروة بيته
بدل المحبة ،تحتقر احتقارًا”( .نشيد األنشاد .)7،6 :8
هل هذه المحبة تزعجك؟ ربما من الصعب عليك أن تتخيل نفسك تستحق
ش��خص يحبك محبة بهذه القوة .ربما تشك في قدرتك أن تحبه بنفس القدر.
ولك��ن هذه الكلمات لم تكتب لتجعلك تش��ك في محبت��ك أو في قدرتك على
الحب .بل أن هذا المشهد الحميم كتب ليكشف لك عن نوع المحبة الشغوفة
والملتهبة التي خلقت ألجلها.
من المس��تحيل أن نقيس محبة الرب لنا بخبراتنا البشرية .فال يوجد شيء
يمكن قياس��ها به في واقعنا الساقط .فالمحظوظ في حبه قد اختبر لحظات
براق��ة من الحب قادته لعالق��ة دافئة ،وآخرون اختبروا لحظ��ات براقة من الحب
انته��ت بالخيان��ة ،حينما تم تجاه��ل نيران محبته البش��رية حتى تحولت بعد
سنين إلى رماد.
أحيانًا كثيرة أشعر بالحرج أمام تلك المحبة الملتهبة التي في سفر نشيد
األنشاد .ثم أتذكر أن دوري أن أستقبل وأتجاوب ببساطة ،وليس أن أجادل .وإذ أضع
جانبا ،وأدرك ثم أستقبل محبة الرب القوية الملتهبة الغيورة ،حينئذ
أس��ئلتي
ً
أيضا.
تلتهب نيران محبتي للرب ً
ه��ذه الفقرة ه��ي في الواق��ع تصف العالقة بين المس��يح وعروس��ه .فمن
موقعن��ا عل��ى هذه األرض ،نحن ال نرى كل ش��يء بوضوح ،فنح��ن نعرف عن كل
جزئيا فقط .ولك��ن في األبدية ،حين نعرف كما نحن معروفون ،س��وف
األش��ياء
ً
نكتشف المحبة بكل روعتها ولهيبها.
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إن نيران محبة اهلل لنا ال يمكن أن تُطفأ .فسيول الحياة قد تهددها ،ولكنها
ال تستطيع إغراق محبة اهلل لنا.
إن محبة اهلل ليست للبيع .فال يمكن أب ًدا أن يستبدلنا بأي ثروة مهما كانت.
وبالرغم من أن هذه اآليات تتحدث عن محبة المسيح لعروسه ،أي للكنيسة
كلها ،إال أن هذه المحبة هي شخصية وحامية كمحبة األم ،وحميمة وملتهبة
كمحبة الحبيب.
فأبونا السماوي ال يمكنه أن يحب الكل جي ًدا إن لم يكن قد أحب أول األجزاء
جي ًدا.

مختومين
ال يمكننا أب ًدا أن نفعل أي ش��يء يجعلنا مستحقين لهذه المحبة الفائقة
الملتهبة ،لهذا فقد قام الرب بكل العمل من أجلنا.
“ولكن الذي يثبتنا معكم في المس��يح ،وقد مس��حنا ،هو اهلل .الذي ختمنا
أيضا ،وأعطى عربون الروح في قلوبنا”
ً
(كورنثوس الثانية )22،21 :1
أنا ال أس��تطيع أن أثبت نفس��ي .أنت ال تس��تطيع أن تثبت نفس��ك .انتماؤنا
لكنيسة ال يستطيع أن يثبتنا في وحدة .ولكن روحه هو الذي يجعلنا واح ًدا.
في ترجمة أخرى ( ،)The Passionهذه اآليات مكتوبة هكذا:
“اآلن إنه الرب نفس��ه الذي مس��حنا ،وهو الذي يقوينا باس��تمرار لنبقى في
وح��دة مع المس��يح .هو يعرف أننا له منذ أن ختمنا بخت��م محبته على قلوبنا
وأعطانا الروح القدس مثلما يعطي العريس خاتم الخطبة لعروسه ـ أي عربون
لكل البركات التي سوف تأتي!”
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هل ترى هذا؟ حتى لو لم تعرف ،فأنت في خطبة معه بالتأكيد!
في عصرنا الحديث ،الختم أصبح عبارة عن غالف رقيق يوضع على األطعمة
والفيتامين��ات لتأكي��د أنها ل��م تفتح من قب��ل ،بينما هي مصنوع��ة من مادة
تجعلها سهلة الفتح .ولكن هذا النوع من األختام مختلف عن الختم المذكور
ف��ي كورنثوس الثانية .فذلك الختم هو في اللغة اليونانية اس��مه “س��براجيزو
 ،”sphragizoوهو عبارة عن ختم له سبعة دالالت كالتالي:
ختم األمان (نحن محفوظون في أمان في محبة الرب).
ختم األصالة (نحن علينا عالمة تقول أننا ملك للرب وخاصته)
ختم الصدق
ختم الملكية
ختم القبول
ختم البر
ختم الوعد
ه��ذا الخت��م هو خت��م ضد التالع��ب والتزييف .فه��و يعطي تحذي��رًا لقوى
الظلمة أال تتالعب معنا أو تمسنا .هذا الختم ال يمكن أن
فهو يعطي
نكسره مهما حاولنا ،ألنه مرتبط بطاعة المسيح ،وليس
تحذي ًرا لقوى
طاعتن��ا نحن .ليس فقط أن هذا الختم هو رس��الة لعدم
الظلمة أال
أيضا تأكيد إله��ي على خطبتنا له.
المس��اس بنا ،ولكنه ً
تتالعب معنا أو
نحن ال نستطيع أن نضع بأنفسنا هذا الختم على قلوبنا،
تمسنا.
ولكنها محبة اهلل التي وصلت إلى أعماقنا وختمتنا حتى
ذلك اليوم الذي ستعلن عنا فيه المحبة.

هبات المحبة األبدية
وج ِعلنا واحد في
أن��ا وأنتم ولدنا بالروح ،وختمنا بالروح ،واعتمدن��ا في الروحُ ،
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ال��روح ،ووهبنا مواهب بال��روح ،وتم تكليفنا وإرس��النا للخدمة بال��روح .كل ما
نحتاجه قد وهب لنا من اهلل الذي يحبنا إلى المنتهى.
لهذا السبب تؤكد رسالة أفسس لكل منا على ما يلي:
“إلى القديس��ين الذين في أفس��س ،والمؤمنين في المس��يح يسوع ،نعمة
لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح” (أفسس .)2،1 :1
هل ترى دور اآلب السماوي في هذه العملية؟ فنحن نقول “نعم” لحياة اإليمان
والتكريس عندما نعطيه قلوبنا ،في المقابل الرب ينعم علينا لنستقبل تدخله
اإللهي الكامل في حياتنا.
ونستمر نقرأ في أفسس :1
“مب��ارك اهلل أب��و ربنا يس��وع المس��يح ،الذي باركن��ا بكل برك��ة روحية في
السماويات في المسيح” (أفسس )3 :1
نحن نتمتع اآلن ببركات األبدية! إنه واقع أبدي يبدأ من الحياة الحقيقية على
األرض .إنه في األبدية ،كل بركات السماء تنتظر عروس المسيح كهدية زفاف.
فلي��س هناك بركة واحدة يمكن للس��ماء أن تهبها ق��د ُم ِنعت عنا أو حرمنا
منه��ا .فعلى قدر محبته الفائقة لعروس��ه ،على قدر م��ا وهبها إياها من هبات
أيضا ،وأنت جزء من هذا!
فائقة ً
فكع��روس المس��يح ،أن��ت وأنا قد وضعنا في المس��يح ،فكم��ا أن ما فعله
المس��يح يغطي على ما فعلناه ،كذلك موت��ه وقيامته يقويانا على ما يجب أن
وأيضا مكنتنا من
نفعله فيه .فطاعته الخاضعة قد دفعت عنا الدين والعقوبةً ،
أن نطيع ونخضع.
إذا كنت تؤمن بهذا ،إذًا فرسالة بولس هذه قد كتبت لك وعنك.
فكمؤمني��ن بالمس��يح ،نح��ن الكثيرون قد جعلن��ا واح ًدا في حج��ر الزاوية
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المقدس الذي ال ينكس��ر .فالمس��يح ليس فقط يغطينا ،بل يمنحنا نعمة أن
نحيا حياة جيدة.
فبط��رق كثيرة وأوج��ه عديدة ،النعمة هي بمثابة الش��ريط الذي يزين حزمة
الوعود هذه .فلقد جعلنا الرب خات ًما على قلبه ،وختم قلوبنا بختم حجر الزاوية
الذي هو محبته الصخرية الثابتة.
أيها األحباء ،اس��معوني جي ًدا .أنت ال تسكن في تجويف ضيق في المسيح،
الذي يحاول بالشح أن يجد لك مكانًا فيه .بل في المسيح ،حجر الزاوية الصلب،
أنت لك كل شيء .أنت لست دخيل .أنت لست ضيفًا .أنت ابن ،في العائلة.
فنحن واحد في يس��وع تما ًما كما ه��و واحد في اآلب .نحن جزء من الكل في
الكل.
لقد أعد لنا مكانًا ورعاية بوفرة ،وهذه الوفرة تتضمن كل ثمر الروح ،ومواهبنا
في الروح ،والس�لام ،والبر ،والفرح .فلنضع قلوبن��ا وكنزنا في المكان الصحيح.
فلنضعهم حيث ما فوق ،حيث ال يفسدون وال يسرقون.
إذ نمتلك معرفة هذه المحبة الفائقة ،فلماذا نهتم إذًا بالخاطبين األرضيين؟
فرئيس هذا الهواء ال يحبنا على اإلطالق .إنه يكرهنا كراهية صخرية وثابتة.
أي وع��د يمنح��ه رئيس الظلمة ه��و كذب .وأي ق��وة يمنحها ه��ي مرتبطة
بعالمه الساقط الهش الذي مصيره الهالك .أي موهبة أو هدية يمنحها إبليس
تنكش��ف مع الوقت أنها للس��لب .فهو ال يعطي أب ًدا ،هو
فرئيس هذا الهواء
يأخذ فقط .هو ال يس��اعد أب ًدا ،بل يفس��د كل ما تلمسه
ال يحبنا على
يداه .ولكننا لم نعد جز ًءا من مملكته ،ونحن نعرف أن كل
اإلطالق.
أيضا أن ال
موهب��ة صالحة وتامة هي من عند اآلب ،ونعرف ً
شيء يفصلنا عن محبة المسيح.

حملا يف تابثلا 71

آمنين في محبة المسيح
“من س��يفصلنا عن محبة المسيح؟ أش��دة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم
ع��ري أم خطر أم س��يف .كما هو مكت��وب :إننا من أجلك نم��ات كل النهار .قد
حسبنا مثل غنم للذبح .ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
فإني متيقن أنه ال موت وال حياة ،وال مالئكة ،وال رؤساء وال قوات ،وال أمور حاضرة
وال مس��تقبلة وال علو وال عمق وال خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اهلل
التي في المسيح يسوع ربنا( ”.رومية )39-35 :8
ال ش��يء يمكن أن يفصلنا عن صخرة محبة المس��يح الصلبة ..ال شيء وال
ش��خص .محبته لنا ال يمكن أن تس��لب ،ألننا قد وضعنا في المس��يح .قسوة
الصراعات ومخاطر الحروب ال تس��تطيع أن تجعله ضدنا .وال يوجد كارثة مهما
عظم��ت تس��تطيع أن تزيح محب��ة رئيس س�لامنا .فمحبته أقوى م��ن الموت
وحقيقية أكثر من الحياة .محبته لنا تعلو فوق عالم المالئكة وعالم الشياطين.
فال يوجد أمور في الماضي أو الحاضر أو المستقبل في كل الخليقة لها القدرة
أن تفصلنا عن محبة اهلل اآلب في المسيح يسوع ربنا .فلكي يرفضنا اآلب عليه
أن يرفض يسوع!

يحبنا قبل الزمن
“كما اختارنا فيه قبل تأس��يس العالم ،لنكون قديس��ين وبال لوم قدامه في
المحبة” (أفسس )4 :1
أنا دائ ًما أس��تمتع بأن أعرِّف الناس على أوالدي ،وعلى كنتي وأحفادي .وعندما
أقرأ هذه اآليات أش��عر أن الرب يس��تمتع بنا أكثر من اس��تمتاعي بعائلتي .فهو
ينظ��ر إلي��ك ويعلن بفخر“ :هذا لي!” فهو قد خطبك لنفس��ه ثم خلق لك كونًا
لتعيش فيه معه لألبد .فالرب لم يختارك يوم قبلت المسيح ـ كال فذلك اليوم
أن��ت ال��ذي اخترته ،ولكن يا صديقي ق��د اختارك الرب في المس��يح منذ القدم
من قبل بدء الخليقة .لقد خلقت في المس��يح حتى يس��تطيع بقوة تغييره أن
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يتك َّون ويعيش هو فيك .لقد أصبحت تعيش هذه الحقيقة يوم ولدت من جديد.
فمن خالل موت ابن اهلل ،محبته لم تنقذك وتخلصك فحسب ،بل استردتك إلى
الرجاء األصلي الذي خلقت ألجله.
وهو لم يخطبك فحس��ب ،بل خلق وصممك لتكون واح ًدا مع المس��يح .ال
يمكن ألحد أن يسكت مثل هذه المحبة!
بس��بب هذه المحبة الصخرية ،أحاطنا الرب ببر المس��يح الذي بال دنس من
قدي��م األزل ،من قبل حتى أن يكون آلدم وح��واء فرصة أن يتخليا عن النور والحق
ويحيطان أنفس��هما برداء الحية الملوث بالخطية والموت .وألني أعرف نفسي
جي�� ًدا ،فبالنس��بة لي كنت أفضل أن يلبس��ني ال��رب بثياب س��وداء أفضل من
البيضاء الساطعة .فالوصف الدقيق لخزانة مالبسي هي“ :إذا وجدت لونًا أغمق
من األسود الرتديته ،ولكن حتى ذلك الحين أنا سأرتدي اللون األسود!”
فباألس��ود ،ال داعي للقلق من البقع ،فحتى إن وجدت ،لن يالحظها أحد .لهذا
الس��بب أنا دائ ًما أرتدي األسود أثناء س��فري .فبارتدائي األسود ،أستطيع التنقل
بثق��ة م��ن مطار إلى مطار .فبارتدائي األس��ود ال أقلق من ع��رق أو من آثار األقالم
الحبر الثابتة ،بل أستطيع أن أضم أثناء خدمتي النساء الباكيات دون الخوف من
أن تلطخ مالبسي بالماكياج.
بأن أبقى دائ ًما في األسود أسهل بكثير من البقاء باألبيض.
أنس لماذا لم أعد أسافر بالثياب البيضاء .فمنذ فترة ،بعد شتاء طويل
أنا لم َ
في كولورادو ،أتى الربيع أخيرًا .فقررت أن أرتدي جينزًا أبيض أثناء سفري في نهاية
األسبوع .وعندما وصلت ،استقبلني مضيفي الكريم بمشروبي المفضل :كوب
من القهوة بلبن جوز الهند مع القرفة .وبابتهاج ش��ديد بدأت أشرب المشروب،
وفجأة سقطت بضعة قطرات منه على بنطلوني الجينز األبيض .أول ما وصلت
إلى الكنيس��ة ،حاولنا إزالة البق��ع بالمنظفات الموضعية ،ولكن ظل رقعة من
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البنطل��ون مبتلة بالماء مما جعلها ش��فافة! ولم أج��د أمامي إال أن أصعد إلي
المنبر ألعظ وأنا في هذه الحالة!
إن الرب يعرف جي ًدا أننا ال نس��تطيع أن نبقى ب��دون أن نلطخ ثيابنا ،لهذا قد
غس��ل ثيابنا في المسيح .ففي المسيح ،ال توجد بقع مخفية .في المسيح ال
حاجة لمنظفات موضعية .في المسيح يوجد قوة ونور فقط.
“إذ س��بق فعيننا للتبني بيس��وع المس��يح لنفس��ه،
حسب مسرة مشيئته ،لمدح مجد نعمته التي أنعم بها
علينا في المحبوب”
(أفسس .)6،5 :1

في المسيح
يوجد قوة ونور
فقط.

هل س��بق لك أن دعيت لحفل أو اجتماع متأخرًا عن الجميع؟ لقد حدث ذلك
مع��ي .ربما تم دعوتك ألن المضيف اكتش��ف أنك عرف��ت أنك غير مدعو .حدث
أيض��ا من قبل .ولكن ليس ه��ذا ما حدث لنا مع ال��رب .فأنت لم تُد َع
ه��ذا معي ً
مرحبا بك منذ البدء!
متأخرًا ،أو في اللحظة األخيرة ،بل كنت دائ ًما
ً
ً
مخططا لها من��ذ البدء .فهو لم
إن خط��ة تبنينا وضمنا لعائل��ة الرب كان
يحضرنا إليه ألنه أشفق علينا أو ألنه اكتشف أن ال أحد يريدنا .فهو يسر بنا ألنه
في المسيح هو يرانا كما سوف نكون عليه ،وليس ما كنا عليه.
أح��ب أن أتخيل كلمة هنا :ه��ي “تدفق ـ أو متدفقة” .فأنا ال أس��تطيع إال أن
أتخيل منظر شالالت مياه .هل سبق ووقفت تحت شالالت مياه؟ فالمياه تتدفق
فوق��ك بقوة هائل��ة وكميات غزي��رة .وإذا كان مصدر المياه غزير وعلى مس��افة
بعيدة ،يصبح هناك ضباب.
إن تدفق نعمة الرب الغنية يمسح كل من يقترب منه من خالل محبته .أنظر
إلى هذه اآليات:
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“ال��ذي في��ه لنا الف��داء بدمه غفران الخطايا ،حس��ب غنى (تدف��ق) نعمته”
(أفسس )7 :1
غنى (أو تدفق) نعمته .فخارج المس��يح ،أنا ال أس��تحق وال نقطة واحدة من
النعمة والرحمة .فأنا ال أس��تحق س��وى كل حمل ودنس الخطايا التي هي أكثر
بكثير من الخطايا التي أتذكرها ألعترف بها .هذا هو أنا خارج المسيح.
ومع ذلك:
فمحبته لنا أقرب من النفَس الذي نتنفسه ،وواسعة وسع الهواء الذي يغلف
الكرة األرضية.
محبته لنا شاملة ،وكاملة ومتفردة.
محبته لنا تتضمن كل ش��يء وتحتوي كل ش��يء .فال ش��يء فينا يمكنه أن
يهرب من محبته ،فهو يحبنا بدون أي استثناء.
إن المحب��ة هي وس��يلة تواصلنا مع مملكة الرب األبدي��ة .فمحبة الرب لنا
أيضا ملحة ومصرة وعنيدة.
ليست فقط صخرية وثابتة وال تهتز ،بل ً
فمحبة الرب تظل تطاردنا باس��تمرار حتى تجذب انتباهنا .وتظل محبة الرب
ثابتة في س��عيها وراءن��ا دون تراجع .فهو لن��ا ولن يتنازل عن ذل��ك .فمهما كان
س��لوكنا فاس��د ،محبته لنا ال تفس��د أب ًدا .فنحن قد نحارب محبته ونقاومها،
ولكن في النهاية محبته ستغلب حت ًما ألنها ال تقهر أب ًدا.

المحبة تنتصر
حاليا ينتشر على وسائل التواصل االجتماعي هاشتاج #المحبة تنتصر.
ً
المحب��ة يجب أن تنتص��ر دائ ًما ألن اهلل محبة .وألن ه��ذه النصرة األبدية قد
تمت بالفعل ،لذا فمن األصح أن نقول أن #المحبة قد انتصرت .فالمحبة تنتصر
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تعني نصرة حاضرة أو مس��تقبلية .وقد تتس��اءل لماذا أن��ا مهتمة بزمن الفعل
هكذا.
حس ًنا ،عندما أتأمل فيما يحدث على األرض ،يبدو لي أن الهاشتاج الصحيح
هو #الكراهية تنتصر .فأنا ال أرى س��وى لمحات بس��يطة من المحبة .ولكن في
النهاية الكراهية ال يمكنها أن تنتصر ،ألن الكراهية ليس��ت أبدية ،أما المحبة
فهي أبدية.
“المحب��ة تنتصر” تعبير فيه ميوعة بينما ف��ي الحقيقة انتصار المحبة هو
أمر قد ثبت وتم لصالحنا من قبل بدء األزمنة.
“المحبة قد انتصرت” تعلن عن نصرة تمت منذ القدم ،قبل أن نوجد ،وبالتالي
نحن ليس لنا أي دخل فيها“ .المحبة قد انتصرت” ال يمكن محوها بأفعالنا .هي
فقط تحتاج أن تؤكد من خالل عبادتنا .المحبة قد انتصرت لنا قبل أن نحب.
كلمات هذه القصيدة التي تدعى “المحبة المندفعة  ”Reckless lifeتصف
بدقة ما فعلته محبة اهلل الصخرية لنا:
“قبل أن أنطق حر ًفا
كنت تغني فوقي
صالحا ج ًدا لي
كنت
ً
َسا
قبل أن أتنفس نف ً
تنفست حياتك في
صالحا ج ًدا لي
كنت
ً
آه يا محبة الرب الغامرة ،األبدية ،المندفعة
إنها تالحقني ،تحارب عني حتى تجدني
تترك التسعة وتسعين بحثًا عني
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ال أستطيع عمل شيء ألربحها
ال أستطيع عمل شيء ألستحقها
ولكنك أنت من وهبت نفسك لي
آه يا محبة الرب الغامرة ،األبدية ،المندفعة
حاربت محبتك عني
كنت عدوًا لك،
حينما
ْ
ُ
صالحا ج ًدا لي
كنت
ً
حينما شعرت أني بال قيمة،
دفعت الكل عني
صالحا ج ًدا لي
كنت
ً
ال يوجد ظالم لن تنيره
ال يوجد جبل لن تتسلقه
سعيا ورائي
ً
ال يوجد حوائط لن تحطمها
ال يوجد أكاذيب لن تمزقها
سعيا ورائي”
ً

أبي السماوي،
ك��م عظيمة هي محبتك! أش��كرك ألن��ك ختمتني بحبك .أش��كرك ألنك
اخترت أن تحبني .أش��كرك ألنك خططت لحياتي من قبل أن أولد .واليوم دعني
أختار أنا أن أحبك كما أحببتني .أش��كرك ألنك أحببتني بما يكفي ألن تزيل كل
عائق صخري عنيد بيننا ،وتحطم كل حوائط أو أكاذيب تقف بيننا .آمين.
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5
حنب بثبات
“المحبة هي القوة الوحيدة القادرة على تغيير العدو إلى صديق”

أريد

(مارتن لوثر)
أن أش��ارككم بقصة تكش��ف عن محبة اهلل العميقة
والرعاية الدائمة هلل اآلب.

قد ذهبت مؤخرًا إلى العراق ،فقد دعيت ألعظ في دبي
وق��ررت أن هذه قد تك��ون فرصة رائعة لكي أزور خدمة تدعى “الحب الوقائي” في
العراق.
ف��ي أول يوم م��ن زيارتي ،رافقت “جيس��يكا وجيرم��ي كورتني” وهم��ا يزوران
مجموعات من الالجئين اإليزيديين كانا يس��اعدانهم في إعادة بناء حياتهم بعد
أن قام��ت داعش بتدميرهم وتهجيره��م .وألنني ال أعرف التحدث باللغة العربية
أو أي من اللهجات الكردية ،فكل ما كنت أس��تطيع فعله هو مراقبة جيس��يكا
واالس��تماع إليها وهي تتفاعل مع النس��اء والعائالت الذين س��اعدتهم للعمل
بصناعة الصابون.
وم��ا زلت أتذكر رد فعل هؤالء الناس الغاليين ،فقد لمعت عيونهم وقتما رأوا
جيسيكا ،فعلى العديد من المستويات ،هي كانت تمثل لهم األمل ،فهي كانت
شخصا آم ًنا فيهم .لقد استقبلوها بحرارة وقدموا لها ما في استطاعتهم من
ً
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طع��ام وش��راب .لقد كانت منازلهم عبارة عن خي��ام متنقلة ،أو غرف مبنية من
الطوب األحمر ،أو حاويات أو مقطورات فارغة.
ف��ي المس��اء اجتمعنا مع أربعة عش��ر ش��خص كانوا مقيمي��ن في نصف
مقط��ورة .عندم��ا وصلنا ،خرج األطف��ال راكضين نحو جيس��يكا واحتضنوها،
مرددين بعض الكلمات باللغة اإلنجليزية إلثارة إعجابها.
عابس��ا.
لن أنس��ى أني الحظت فتاة صغيرة ظلت في مكانها ووجهها كان
ً
وعندما جلست جيسيكا ،التف حولها كل الفتيات الصغيرات وهي تتحدث مع
النس��اء الالجئات وبعض الرجال ،ولكن تلك الفتاة ظل��ت بعيدة .لقد علمت أن
جماع��ة داعش قتلت أباها وكانت أمها غير موجودة .وش��عرت أني منجذبة لها.
فس��ألت جيسيكا عنها وعلمت أنها فقدت عي ًنا من عينيها بسبب ورم خبيث.
وش��عرت بقلبي ينبض بسرعة .وسألت جيس��يكا إذا كان من الممكن أن تنادي
على الفتاة وتترجم لي .أعتقد أنها لم يكن عمرها يزيد عن سبع سنوات .وجاءت
الفتاة في تردد بعد الكثير من كلمات التشجيع والتحفيز ممن حولها.
وحملت الفتاة على رجلي ،مدركة كم هو مخجل ومخيف أن تكون وحدها مع
امرأة غريبة ال تعرفها .ولكن كان بيني وبين هذه الفتاة ،س��ارة ،أشياء مشتركة
أيضا فقدت عي ًنا من
أكثر بكثير مما كانت تعرف .لقد أخبرت س��ارة كيف أنني ً
عيني بس��بب ورم خبيث وأنا في الخامس��ة من عم��ري .فحولت وجهها لتنظر
ّ
بتدقي��ق في وجهي لترى إن كنت أق��ول الحقيقة أم ال .ثم بدأت تنظر لوجوه من
كانوا معنا في المقطورة وكأنها كانت تقول“ :أخيرًا وجدت من يفهمني”.
ثم أخرجت اآلي باد من حقيبتي وبدأت أشارك سارة بصور عائلتي وأنا أهمس
في أذنها ببعض الكلمات التي كانت جيسيكا تترجمها لها.
يمكنك أن تحلمي .سارة ،يمكن أن يكون لديك عائلة .سارة ،يمكنك
“س��ارة،
ِ
أن تفعلي أي شيء يضعه الرب في قلبك”.
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لق��د كنت أريده��ا أن تعرف أن فقدانه��ا عين من عينيه��ا ال يضاهي فقدان
حياتها.
فبعد كل ما عانته ،ربما فقدانها عينها كان يعتبر ش��يئًا صغيرًا ،ولكني لم
أكن أريد هذا األمر أن يحدها.
عيني .وبدأت تش��رح
أيضا قد فقدت عي ًنا من
جيس��يكا لم تكن تعرف أنني ً
ّ
لي كم هو صعب أن يحافظوا على عين س��ارة نظيفة دائ ًما ،فالعين الصناعية
س��هل تلوثها التراب ،وحاول��ت أن أغلق جفنها برقة ،ولكن لم أس��تطع .فتلك
العين الصناعية كانت مصممة للبالغين ،لذا كان حجمها أكبر من أن يس��مح
لجفنها أن يغلق .وش��رحتلي جيسيكا أنهم واجهوا الكثير من المشاكل حتى
اس��تطاعوا أن يوف��روا لها هذه العي��ن الصناعية ،وكانت ه��ذه العين أفضل ما
متاحا في العراق.
وجدوه
ً
ومسكت يد سارة أثناء عودتنا إلى السيارة ،وكنا نحن االثنتان صامتين.
في هذه الليلة ،لم أس��تطع أن أنام ،وظللت أفكر في س��ارة طوال الليل .لن
أستطيع أن أعرف أب ًدا كم هو مؤلم أن تفقد أباها بهذه الطريقة الوحشية ،وال
كيف يمكن أن تشعر وهي تترك كل شيء تعرفه لتعيش في مكان غريب؟ ليس
في يدي أن أفعل ش��يئًا فيما يخص ما حدث ،ولكن ربما يمكنني أن أفعل ش��يئًا
بخصوص عينها.
بعد بضعة شهور ،عرفت أن جيسيكا جاءت إلى الواليات المتحدة .فاتصلت
به��ا وعرفت أننا س��نكون متواجدين ف��ي كاليفورنيا في نف��س الوقت .وعلمت
أيض��ا أن طبيب العيون الخاص بي ف��ي كولورادو كان قد عمل لبعض الوقت مع
ً
األطف��ال اإليزيديين ويعرف جي ًدا الف��روق الدقيقة في لون عيونهم .لقد تحمس
ج ًدا لمس��اعدتها وأعطان��ي عدد من العي��ون الصناعية المناس��بة أحجامها
لألطفال من أجل سارة.
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وتقابل��ت مع جيس��يكا في كاليفورنيا ،وس��جلت بصوتي رس��الة لس��ارة
ترجمتها جيس��يكا .في ذلك المساء ،كانت جيسيكا تتحدث في فريق ،وبكيت
إذ س��معتها تشارك بكم أثرت زيارتي في س��ارة .فبإبدائي بعض االهتمام بهذه
الفتاة الصغيرة البائسة ،رفعتها إلى مكانة أميرة.
ألي��س هذا ما يفعله الرب؟ إنه يتأل��م مع هؤالء المعزولين الذين ال يريدون أن
يراهم أحد ،ويعطي اليائسين رجا ًء ليحلموا.
لقد عادت جيس��يكا إلى العراق بعين لسارة ،وس��وف أشارككم بما كتبته
جيسيكا على االنستجرام وهي تحكي ما فعلته هذه الهدية في حياة سارة:
“لقد اس��تمعت سارة لرس��الة ليزا وهي تخبرها أنها تتذكرها وأنها جميلة
وتس��تطيع أن تفعل أي ش��يء وكل ش��يء تريده ،وكم أن الرب يحبها! وإذ كنت
أترجم لها هذه الرس��الة ،سالت دموعي وأنا أتساءل ترى كم مرة سمعت سارة
أنها جميلة وغالية ومحبوبة؟!”
بعد ذلك نش��رت جيسيكا صورة والدة س��ارة وهي تبدل لها العين القديمة
بالجديدة ،وهي محاطة بعائلتها الجديدة منتظرين أن يروا كم س��يبدو ش��كل
العين الجديدة على سارة .وتحدث عمها عن كم الحب الذي يشعرون به تجاهها.
وتحدث��ت خالتها عن الف��رق الكبير الذي أحدثته تل��ك التفصيلة الصغيرة .ثم
مجموع��ة من الصور تلخص القصة كلها :س��ارة وهي تعاني من الورم ،س��ارة
بالعي��ن الصناعي��ة التي حصلت عليها في العراق ،ثم س��ارة بالعين الصناعية
الجديدة ،وسارة وهي محاطة بعائلتها وأصدقائها.
ثم علقت جيسيكا قائلة:
“أتمن��ى أن تروا جمي ًعا الفرق الذي حدث في تلك الفتاة الصغيرة .فهي تقف
برأسها مرفوعة بفخر دون خجل أن تظهر في الصورة كما كانت تخجل سابقًا.
أو كي��ف كانت تقود الحديث باألمس ونحن نش��اركهم الغذاء ،أو كيف أنني لم
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تغير كل شيء ،ليس
أعرفها بقدر ما تغير س��لوكها تما ًما عن ذي قبل .المحبة ِّ
فقط هذه الفتاة الصغيرة ،بل مجتمعات بأكملها”.
في
إن صالح الرب وإحس��اناته ثابتة ،ومحبته ورحمته باقية إلى األبد .كم أثر ّ
أن الرب س��مح لي بزي��ارة العراق فقط ألقابل فتاة صغي��رة فقدت عينها بنفس
الطريقة التي فقدت بها عيني ،من أجل أن تعرف حبه.

نموذج للمحبة
أن أقول أنني كنت أواجه بعض التحديات في عالقتي بأمي هو قول أقل بكثير
من الحقيقة .فعلى قدر ما أتذكر ،كانت عالقتي بأمي في توتر دائم .فعلى مدى
العش��ر س��نوات األخيرة ،في كل مرة كنت أتحدث معها ما أتذكره باألكثر
كان الحديث ينتهي س��ري ًعا بسوء فهم من أي نوع .وحتى هو الكلمات التي
اآلن ما زل��ت أتذكر الكلمات القاس��ية الت��ي كنا نقولها
لم ُ
أقلها.
بعضن��ا لبعض .ولكن ما أتذكره باألكثر هو الكلمات التي
لم أقُلها.
حرص��ا أن أريها وأخبرها كم أحبها .فعندما كنا نحاول
فيا ليتني كنت أكثر
ً
التعبي��ر ع��ن محبتنا ،كن��ت أنا وأمي نتح��دث لغتين مختلفتي��ن مثل اختالف
أغير لغتي معها حتى
اإليطالي��ة عن اإلنجليزية .مع األس��ف ظللت رافض��ة أن ّ
وق��ت متأخر .نعم ،في الش��هر األخير من حياتها ،قلت له��ا كل ما كنت أتمنى
قوله طوال حياتي .أخبرتها أني أحبها ،وس��ألتها أن تسامحني على كل قساوة
من��ي ،كبيرة كانت أم صغيرة .لقد اس��تلقيت بجانبه��ا بحرص وهي على فراش
المستش��فى حتى ال أنزع كل الخراطيم واألس�لاك الت��ي تحيط بها ..فاقتربت
مني وهمست بكلمات العفو عني .وفي تلك اللحظة ،انكسر حاجز كبير بيننا.
فبكينا م ًعا إذ أدركنا أننا لم يعد أمامنا وق ًتا طويل لنستمتع بهذه المحبة بيننا
على هذه األرض .وفي أقل من شهر ،رحلت أمي.
قاسيا ج ًدا .في
إن وعد األبدية خفف من ألم رحيلها ،ومع هذا الندم قد يكون
ً
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الماض��ي ،كنت أتجاوب مع اتهاماته لي عن طريق إيجاد أعذار أو إلقاء اللوم على
آخرين .ولكن مع مرور السنين ،تعلمت أن أتعامل بطريقة مختلفة وربما أصعب:
وهي أن أعترف بأخطائي .في البداية ،كان هذا أمر مؤل ًما ج ًدا ألنه يجعلني أواجه
أخطائ��ي ،ومع هذا ،أش��جعك صديقي الش��جاع أن تفعل هك��ذا ،ألن هذا يوفر
عليك الكثير من األذى واأللم على المدى البعيد.
كان يج��ب ف��ي الحقيقة أن أحب أمي بش��كل أفضل قبل ذل��ك بكثير .لقد
كنت في موقف أقوى ألحبها جي ًدا ،ولكني لم أفعل .واآلن
حينما تعترف
أن��ا ال أس��تطيع أن أغير الماضي ،ولكني يجب أن أحس��ن
بخطئك ،ال
اختياراتي فيما بعد .فأنا يمكنني أن أش��عر بالحزن والندم
يعود الخطأ
وأظل هكذا ،أو أستطيع أن أنسى ما مضى وأح ّول أخطائي
يمتلكك.
إل��ى دروس يتعلم منها اآلخري��ن .فكما ترى ،حينما تعترف
بخطئك ،ال يعود الخطأ يمتلكك.
فلتتعلم��وا مني ي��ا أحبائي .أنت ال يمكن��ك أن تندم عل��ى الكلمة الطيبة،
والدفء ،وأعمال الخير والعطاء ـ ولكنك ستندم على محبة لم تعطها.
فلتحب��وا جي ًدا يا أصدقائي لتعيش��وا جي ًدا .فالمحبة هي وس��يلة تغييرنا.
أيضا ثابت في منحه إيانا القدرة
فأبونا السماوي الذي هو ثابت في محبته لنا ،هو ً
بعضا .فهناك الكثي��ر من الناس الذين نعتبره��م اآلن أعداء،
ألن نح��ب بعضن��ا ً
ولكنهم في الواقع هم أناس مجروحين يتوقون ألن يشعروا بأنهم محبوبون.
وبما أننا تالميذ المسيح ،فليس أمامنا إال أن نحبهم .فوصية أن نحب بعضنا
اقتراحا.
بعضا كانت أمرًا وليست
ً
ً
بعضا كما أحببتكم” (يوحنا )12 :15
“هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم ً

هات��ان الكلمتان فيهما كل التحدي“ :كما أحببتكم” .فيس��وع هو النموذج
ال��ذي يجب أن نتبعه .لقد أخطأت حينما كان��ت محبتي ألمي رد فعل للنموذج
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ال��ذي أحبتني ه��ي به .فظللت طوال حيات��ي معها كلما أخذن��ا خطوة لألمام،
رجعن خطوتين للخلف دون أن نصل ألي مكان .وقبل أن تنتقل بسنوات ،أخبرتني
أن التوتر الذي بيننا لم يكن خطأي .وش��رحت لي كيف أنها لم تعرف أب ًدا كيف
تتواص��ل معي .وبالرغم م��ن أن كلماتها كان الغرض منها المس��اعدة ،إال أنها
جرحتن��ي .أعتقد أنها كانت تأم��ل أن اعترافها هذا قد يريحني .واآلن أنا أعرف أن
ارتباطنا م ًعا كأم وابنة لم يعد مه ًما ،ألننا مرتبطين م ًعا في المسيح.
فكم كان األمر سيختلف كثيرًا لو كنت أحببتها مثلما أحبني يسوع.
نموذجا محددًا؟
إذًا ما معنى أن نتبع
ً
لكي أجيب ،س��وف أرجع للوراء أيام المدرسة ،حين كنا ندرس اقتصاد منزلي
ويطلب منا عمل مشروع في الخياطة.
كنا نستخدم نماذج (باترونات) كانت مصنوعة من ورق خفيف شفاف مرسوم
علي��ه خطوط ونقاط حتى نتبعها بالمقص والدبابيس .وكانت الفكرة أن نصنع
نموذجا ً من الورق يناسب مقاسات الشخص قبل أن نقص القماش.
الحقًا حين بدأت أخيط بنفس��ي ،كنت أقرأ التعليمات وأحفظ النماذج بحثًا
عن طرق مختصرة ،وألني كنت أريد أن أنتهي من األمر س��ري ًعا ،كنت أترك بعض
الخط��وط دون خياطة .وطب ًعا تعرفون ما يكون نتيجة ذلك .المالبس تبدو جيدة
إلى حين ،ثم سري ًعا تبدأ تفكك وتظهر فيها الثقوب.
ف��ي المحبة وف��ي الخياطة ال يوج��د اختص��ارات ،فنحن ملزمي��ن بأن نتبع
النموذج (الباترون).
فيما يخص محبتنا لآلخرين ،كثيرون ال ينهون الخياطة بشكل كامل ألنهم
ال يريدوا أن يقضوا وق ًتا أطول في تجهيز قماش عالقاتهم .فنحن نقفل القماش
م��ن الخارج ليظهر بش��كل جيد ولكن م��ن الداخل يوجد فوض��ى من الخيوط
والقماش الذي لم نكمل خياطته.
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وف��ي بحثنا ع��ن االختصارات ،نس��تخدم األعذار مثل“ :أنا ل��م أتعود أن أحب
بشكل جيد ،فأنا لم أنمو في بيت مسيحي مؤمن”.
غريبا في بعض
فلتح��ب المحبة التي أحبك المس��يح بها .فقد يب��دو األمر ً
األوق��ات ،وقد يصعب أن تجد ف��ي الكتاب المقدس أمثل��ة لتتبعها في رحلتك
اليومي��ة .ولكن هذا ه��و ما تعلمته :لن أخط��ئ أب ًدا إذا أحبب��ت اآلخرين بنفس
الطريقة التي أود أن يحبني الناس بها.
ال يج��ب أن تحدن��ا الطريقة الت��ي أحبنا بها آباؤنا ،ففي النهاية هم ليس��وا
المث��ال الذي يج��ب أن نتبعه في محبتنا لآلخرين ،بل يس��وع هو مثالنا .وهو قد
متاحا للجميع لكي يتبعوه .لقد أظهر يس��وع محبته للناس من
أعطى مث��ال
ً
خ�لال أنه كان يتحدث الحق ،ويعيش الحق ،ويحرر األس��رى ،ويش��في المرضى...
وهكذا كان يعلن عن قلب اآلب في كل مكان يذهب إليه.

المحبة بأن نتحدث الحق
شخصا بما ينقصه .فجميعنا لدينا عيوب في
أحيانًا المحبة تعني أن تخبر
ً
حياتنا ،ونقاط مظلمة ال نستطيع رؤيتها .عندما نسأل يسوع ،هو يخبرنا الحق
عن أنفسنا حتى تكون قلوبنا حقيقية.
عندما جاء شاب غني وذو نفوذ إلى يسوع وسأله ماذا يفعل حتى يرث الحياة
األبدية ،أجابه يسوع في محبة:
“فنظر إليه يس��وع وأحبه ،وقال له :يعوزك ش��يء واحد؛ اذهب بع كل ما لك
وأع��ط الفق��راء ،فيكون ل��ك كنز في الس��ماء ،وتعال اتبعني حام�ًلً الصليب”.
ِ
(مرقس )21 :10
الش��يء الوحيد الذي كان ينقص ذلك الرجل هو كل ش��يء .فقد كان يسوع
يعرف ما الذي يحتاجه هذا الرجل ليفتح قلبه السجين.
وق��د يكون الش��يء الوحيد ال��ذي يعوزك أنت هو أن تغفر لش��خص ما ،أو أن
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تثق في محبة الرب .أي كان هذا الش��يء ،فالروح القدس يعرف ما الذي تحتاجه
ليفتح قلبك.
فمثل الكثير منا ،هذا الشاب الغني كان مليء بالحماس الواعد ،ولكنه كان
يضع كنزه في المكان الخطأ .فكنزه كان يجب أن ينتقل ليكون حيث قلبه يتوق
أن يكون ...األبدية.
يسوع رآه ،وأحبه ،وسمع صراخ قلبه ،وتحدث إليه بالحق.
إن المحبة تظهر في كلماتنا ،فهي تظهر فيما نقوله وفيما نختار أال نقوله.
المحب��ة تظهر في نب��رة صوتنا .فكثيرًا ما نقول أش��ياء صحيح��ة ولكن بروح
أيضا ليس
ليس��ت صحيحة .وكثيرًا ما قلت أش��ياء خطأ بروح صحيحة ،وهذا ً
جيد.
إن المحب��ة تتح��دث لك��ي تُس�� َمع .فأحيانً��ا تتحدث
المحبة ف��ي همس ،وأحيانً��ا أخرى ترف��ع صوتها بصرخة
شغوفة .فعندما نحب ،سوف نكتشف صوت المحبة.

إن المحبة
تتحدث لكي
سمع
تُ َ

المحبة ترفع اآلخرين
أحيانًا أخرى المحبة تعني أن نكش��ف كيف أن التدين الش��كلي والطقوس
البشرية قد حرفت كالم األب ومقاصده .فلننظر إلى لوقا :13
“وكان يعلِّ��م ف��ي أحد المجامع في الس��بت ،وإذا ام��رأة كان بها روح ضعف
ثماني عشرة سنة ،وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة” (لوقا )11،10 :13
طوال ثماني عش��رة س��نة طويلة مجحف��ة ،كان روح الضع��ف يحني هذه
المرأة .وهذه ليست نقطة مظلمة في حياتها ال تراها ،بل هي كانت تعرف أنها
منحنية .وربم��ا أخبروها الناس أنها يجب أن تحاول أكثر ،أو تصلي أكثر ،أو تتوب
عن خطاياها .لقد كانت تش��عر بالخزي .وكانت حت ًما تريد أن تُرفع من انحنائها
ولكنها لم تس��تطع أن ترفع نفس��ها .لقد كانت تعلم أن وجودها في المجمع
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كان يُش�� ِعر القادة هناك بعدم االرتياح ،ولكنها مع ذلك ظلت تأتي إلى المجمع
طوال ثماني عش��رة س��نة .لقد كانت تعرف أن الرب هو أملها الوحيد ،ربما أنت
تفهم ما كانت تشعر به هذه المرأة.
وفي يوم ،كان المعلم الش��اب يس��وع يعلم في المجمع .لقد كانت تسمع
كلمات��ه بالرغ��م من أن انحناءها ربما كان يحد رؤيتها له .لقد لمس��ت كلماته
روحها ..وبللت الدموع وجهها المنحني .وفجأة توقف يسوع عن الكالم .هي لم
تع��رف بعد ،ولكن لق��د الحظتها المحبة .ما الذي يح��دث؟ هل يتحدث معها؟
حاول��ت أن ترف��ع وجهها لترى .واخترقت عيناه روحها .وب��دأت تتحرك لألمام بين
همسات الناس من حولها وهم يوسعون لها الطريق:
“فلما رآها يس��وع دعاها وقال لها :يا امرأة ،إنك محلولة من ضعفك!” ووضع
عليها يديه ،ففي الحال استقامت ومجدت اهلل” (لوقا )11،10 :13
هو لم يسألها إذا كانت تريد الحرية أم ال ،ولم يطلب إذنًا من القادة المتدينين.
ه��و فقط لمس ظهرها المنحني .لقد كان قلبها ينبض بس��رعة وهي تش��عر
بالقوة تخترق جس��دها .لقد انفت��ح صدرها ،وعمودها الفق��ري أصبح لي ًنا مرة
عاليا نحو الس��ماء وخرجت صرخات
أخرى ،فانتصبت واس��تقامت رافعة يديها ً
التسبيح والهتاف من شفتيها.
عندم��ا رأته��ا المحبة ،نادت عليه��ا ،وتحدثت بالحياة واإلط�لاق والرجاء ،ثم
لمس��تها .وألننا نعلم أن يسوع يفعل فقط ما يرى أباه يفعل ،لذا فهذا الشفاء
هو إعالن رائع عن قلب اآلب .ولكن مع األسف ،لم يشاركها الجميع فرحها.
“فأجاب رئيس المجمع ،وهو مغتاظ ألن يسوع أبرأ في السبت ،وقال للجمع:
هي س��تة أيام ينبغي فيها العم��ل ،ففي هذه ائتوا واستش��فوا ،وليس في يوم
السبت!” (لو )14 :13
الم��رأة كانت متهللة ،بينما كان رئي��س المجمع يصيح من الغضب! عمل؟
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متى كان الش��فاء عمل البش��ر؟ إنه دائ ًما عمل الرب! وأين يمكن أن يكون هناك
مكان أفضل من المجمع للشفاء؟
لقد اعترضت المحبة على هذا النموذج المتدين .فقد اعترض يسوع قائل:
“فأجاب��ه ال��رب وقال :يا مرائ��ي! أال يحل كل واحد منكم في الس��بت ثوره أو
حم��اره من المذود ويمضي به ويس��قيه؟ وه��ذه وهي ابنة إبراهي��م ،قد ربطها
الش��يطان ثماني عش��رة س��نة ،أما كان ينبغي أن تُ َحل من هذا الرباط في يوم
السبت؟” (لوقا )16،15 :13
إن تحري��ر هذه االبنة اس��تفز تدينهم .فهل تظنون أن ال��رب كان يريد للثيران
والحمير أن تعامل بطريقة أفضل من أبنائه؟ إن يوم السبت هو للراحة واالسترداد.
له��ذا أي نوع من القهر يعمل ضد مش��يئة الرب ليوم الس��بت! تلك كانت ابنة
إبراهي��م .لقد تحرك قلب الرب للعمل ألن الرب ثاب��ت كالصخر في إصراره على
تحرير المأسورين من أبنائه.
“وإذ قال ه��ذا أخجل جميع الذين يعاندونه ،وفرح كل الجمع بجميع األعمال
المجيدة الكائنة منه” (لو .)17 :13
مع األس��ف ،أحيانً��ا ال يمكنك أن تحب الش��خص وتح��ب التدين في نفس
الوق��ت .فإذا وجدت نفس��ك ف��ي تقاطع ط��رق مثل هذا،
فكما أن اإليمان
فلتختر أن تحب الن��اس أكثر من طقوس التدين الجامدة.
بدون أعمال
إن المحب��ة لديها القدرة أن ته��زم األكاذيب وتنتصر على
ميت ،هكذا ً
أيضا
كل خداع ،ولكن كراهية الناس وإدانتهم س��وف تبعدهم
األعمال بدون
بعي�� ًدا .اإليمان يعم��ل بالمحبة .أحيانً��ا المحبة تعني أن
محبة ليس لها أي
تتكل��م بالحق ،وأحيانًا المحبة تعن��ي أن تكون الحق .في
معنى.
هذا الموقف يس��وع فع��ل االثني��ن .بتحريره تل��ك االبنة
المربوطة ،أظهر يسوع محبة الرب للناس التي تغلب كل
أفكار وممارسات التدين.
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أيضا األعمال بدون محبة ليس لها
فكم��ا أن اإليمان بدون أعمال ميت ،هكذا ً
أي معنى.

أعمال بدون محبة
“إن كنت أتكلم بألس��نة الن��اس والمالئكة ولكن ليس لي محبة ،فقد صرت
صنجا يرن .وإن كانت لي نبوة ،وأعلم جميع األسرار وكل علم ،وإن
نحاسا يطن أو
ً
ً
كان لي كل اإليمان حتى أنقل الجبال ،ولكن ليس لي محبة ،فلس��ت ش��يئًا .وإن
أطعمت كل أموالي ،وإن س��لمت جسدي حتى أحترق ،ولكن ليس لي محبة ،فال
أنتفع شيئًا”( .كورنثوس األولى .)3-1 :13
هن��اك عدد من األش��ياء الجيدة مذكورة في هذه اآلي��ات ولكنها تصبح غير
كاملة بدون المحبة .هذه األش��ياء تتضمن :الصوت ،المعرفة ،اإليمان ،العطاء...
ف��أي موهبة أو عطية نمتلكها البد أن توجه الن��اس إلى إلهنا الكريم ،وليس أن
تجذبه��م نحونا .فإذا كنت قد وهبت أعظم هدية يمكنك أن تتخيلها ـ بيت ،أو
سيارة أو أموال ـ فكيف ستشعر وماذا سيكون رد فعلك حينما توضع المفاتيح
أو المال في يدك؟ أليس سيكون من الطبيعي أن تحضن وتشكر الشخص الذي
أعطاها لك؟ هل يوجد ش��يء جيد فينا لم نأخذه من الرب؟ كال ،وال شيء .وهذا
هو الس��بب أننا يجب أن نمتلئ باالمتنان والش��كر له ونهب��ه كل ما لنا ...حتى
حياتنا .ولكن ،بدون محبة ،فكل هباتنا ال تفيد شيئًا.
دعونا نتأمل هذه الهبات التي ذكرها بولس الرسول ،بد ًءا بقوة الصوت.

الصوت
نحن نحيا في عصر مليء بالمتحدثي��ن اللبقين ،المقنعين والفاتنين الذين
يأتون في كل ش��كل وفي كل الدوائر .هناك العديد من األصوات التي تسعى ألن
تُس��مع من عل��ى العديد من المنابر .ومن الصعب أن تع��رف حقيقة ما وراء كل
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ما يكتب أو يس��مع أو ينشر .التمييز يبدأ أول بأن تحفظ قلوبنا .فعندما نتحدث
يجب أن نسأل أنفسنا بعض األسئلة الصعبة.
“ه��ل أنا أتحدث بدافع المحبة ،أم فقط أريد أن أُس�� َمع وأُرَى؟” فجميعنا نريد
أن نُس َمع ،ولنا الحق في ذلك .ولكن عندما نتحدث مدفوعين بجروح أو كبرياء أو
رغبة في الظهور والشهرة ،حينئذ أن نس َمع يصبح هو مكافأتنا الخاصة.
أن نحفظ قلوبنا يجعل دافع المحبة ظاهر بدون الحاجة إلى ترجمة .فبولس
يحذرنا أنه مهما كانت كلماتنا قوية أو حتى موحاة من الرب ،ولكن بدون عنصر
صنج يرن.
المحبة ستصبح كلماتنا مجرد ضجيج مزعج كنحاس يطن أو
ٍ
ال��رب وحده يعلم الدافع وراء كلماتنا .فكما ي��رى ما هو في قلوبنا والذي هو
أيضا يس��مع أبعد من الكلم��ات التي تخرج من
أبع��د مم��ا نظهر خارجن��ا ،هو ً
أفواهنا ،هو يس��مع مصدرها ودافعها .هو يس��مع إن كان م��ا نقوله متناغم أم
متنافر .فأبس��ط الكلمات التي تنس��ج بالمحبة هي سيمفونية في أذني الرب.
أذني الرب،
فتلك الكلمات البس��يطة مثل “أنا آس��ف” هي غاية ف��ي الروعة في ّ
بينما الحديث المنمق رفيع المستوى الذي وراءه كبرياء وتفاخر هو صوت مزعج
ج ًدا للرب.
الفقرة التالية من أعمال الرسل  12توضح هذا:
“ففي ي��وم معين لبس هي��رودس الحلة الملوكية ،وجلس على كرس��ي ال ُملك
وجعل يخاطبهم .فصرخ الش��عب“ :هذا صوت إله ال صوت إنس��ان!” .ففي الحال
عط المجد هلل ،فصار يأكله الدود ومات” (أع )23-21 :12
ضربه مالك الرب ألنه لم يُ ِ
الرب وحده يستحق التسبيح والعبادة .فعندما أخطأ هيرودس الالبس الحلة
الملوكية وحاول أن يش��ارك الرب في مجده ،انتهى األمر .في لحظة ضربه مالك
ال��رب وص��ار الدود يأكله .يا لها من طريقة بش��عة للموت! أع��رف أن الكثير من
خب��راء الصحة يقول��ون أن هناك أنواع من ال��دود أو الطفيليات تعيش في داخل
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الكثي��ر من الناس .إذا كان ه��ذا حقيقي ،فهذا يعني أن م��ا كان مختبئًا بداخل
هيرودس دون أن يراه أحد ،خرج وانكشف وقضى عليه.
في ضوء هذا ،ليس غري ًبا أن يسرع الرسل في شق ثيابهم كتعبير عن أنهم
يعلنون عن أنهم مجرد بشر ،في كل مرة يخطئ الناس ويظنونهم آلهة.
في أعمال  15،14 :14نقرأ:
“فلما سمع الرسوالن ،برنابا وبولس ،مزقا ثيابهما ،واندفعا إلى اجلمع صارخني
أيضا بشر حتت آالم مثلكم ،نبشركم
وقائلني :أيها الرجال ،ملاذا تفعلون هذا؟ نحن ً
أن ترجعوا من هذه األباطيل إلى اإلله احلي الذي خلق السماء واألرض والبحر وكل
ما فيها”.
من املثير أن نالحظ أنه لو قرأنا بعض اآليات التي تسبق تلك الفقرة عن هيرودس
أيضا كان
في أعمال  ،12نرى أن هيرودس ليس فقط حتدث حديثًا
عظيما ،بل هو ً
ً
يعلن عن أمر جيد قد مت فعله .كان هيرودس على خالف مع الصوريني والصيداويني،
والنتيجة قطع عنهم الطعام الذي كان ميدهم به .فجاء وفد منهم ليطلبوا
السالم مستعطفني بالستس الناظر ،مساعد هيرودس الشخصي .فاملدينتني
كانتا في أمس االحتياج للطعام .كان حديث هيرودس يعلن عن موافقته على
مقنعا ،لكن
املصاحلة ،وكان هذا يعني عودة السالم والرخاء .لقد كان هيرودس
ً
دوافعه لم تكن نقية.

المعرفة والعلم
الموهب��ة الثانية المذك��ورة في كورنثوس األولى هي الق��درة العجيبة على
التنبؤ عن المستقبل ،ومعرفة أسرار الحياة وكل علم.
وعلى قدر ما هذه األشياء رائعة ونافعة ج ًدا للعالم أجمع ،ولكنها تصبح بال
قيمة مطلقًا بدون محبة.
فكورنثوس األولى  8تصف الصراع القائم بين المحبة والعلم:
“العل��م ينفخ ،ولكن المحبة تبني .فإن كان أحد يظن أنه يعرف ش��يئًا ،فإنه
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ل��م يعرف ش��يئًا بعد كم��ا يجب أن يع��رف! ولكن إن كان أحد يح��ب اهلل فهذا
معروف عنده” (1كورنثوس.)3-1 :8 :
إذا كان العل��م الذي لنا ال يبني اآلخرين ،فيجب أن نمتحن دوافعنا .فأن نعرف
أكث��ر ه��ي فرصة ألن نحب أكث��ر .وأن نعرف الرب أكثر يج��ب أن يترجم بأن نحب
اآلخرين أكثر.
عل��ى مدار الس��نوات الماضي��ة ،كان العديد من بناتي
وأن نعرف الرب
الروحي��ات يقترب��ن مني ،لي��س لمجرد الثرث��رة والتواصل،
أكثر يجب أن
ولكنه��ن كن يدعونني لكي أتح��دث إلى حياتهن في أمور
يترجم بأن نحب
الحي��اة والح��ب .فه��ن ليس عليه��ن أن يقع��ن في نفس
اآلخرين أكثر.
األخطاء التي وقعت فيها أنا .ولهذا كنت أستخدم ما لدي
م��ن فهم وخبرة لك��ي أرفعهن إلى أعل��ى .فالمحبة ترفع
القلب ،بدون أن تطيح برأس��ك .فالعلم والخبرة ليس��ا امتي��ازات تعطينا الحق
في أن نش�� ِعر اآلخرين بأنهم أق��ل منا .هذا ما كان يفعله الفريس��يون ومعلمو
الناموس .فالعلم بدون محبة هو ليس امتيازًا كبيرًا.
وكلم��ا رفعن��ا اآلخرين ،كلما زادت معرفتنا بمن نحن في المس��يح وزاد تأثير
هذه المعرفة فينا .فحقيقة أن “نعرف كما يجب أن نعرف” تعني أن نحب اآلخرين
كما يحبهم المسيح.
المحبة ال تقبح.
المحبة ال تتفاخر.
المحبة تحطم قيود األسرى.
المحبة ال تحطم األسرى ،بل تطلقهم أحرارًا.
فم��ن الممك��ن أن نعرف ع��ن المحب��ة ،دون أن نح��ب ،تما ًما كم��ا نحتضن
المعلومات عن المحبة دون أن نحتضن الناس.
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نح��ن مدعوون ألن نح��ب الجميع .ال نس��تطيع أن نخت��ار أن نحب فقط من
يشبهوننا في الشكل والسلوك .بل يجب أن نحب حتى من يختلف معنا .وهذا
ال يعني أن نساوم في إيماننا أو أفعالنا .فبطريقة ما تعلمنا في ثقافتنا الغربية
أن المحب��ة تعني االتفاق والموافقة .ولكن هناك أوق��ات أقصى درجات المحبة
تظه��ر في أن تختلف بحب .وهذا هو التح��دي اليومي لنا .فنحن يجب أن نختار
كل يوم أن نعيش ونحن نشعر باآلخر.
فبدل من أن ن ُ َعرِّف المحبة ،يجب أن نظهرها ونعيش��ها .فليس من الصعب
أن تميز المحبة حين تراها ،فالمحبة ليس��ت مجرد إحساس ،هي أسلوب حياة.
فالمحبة هي أعظم عادة يجب أن نتع َّود عليها ونكتسبها.
“فج��اء واحد من الكتبة وس��معهم يتحاورون ،فلما رأى أنه أجابهم حس�� ًنا،
سأله“ :أية وصية هي أول الكل؟” فأجابه يسوع“ :إن أول كل الوصايا هي :اسمع
يا إسرائيل .الرب إلهنا رب واحد .وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك
ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ،هذه هي الوصية األولى .وثانية مثلها هي :تحب
قريبك كنفس��ك .ليس وصية أخرى أعظم من هاتين” .فقال له الكاتب“ :جي ًدا
ي��ا معلم .بالحق قلت ،ألنه اهلل واحد وليس آخر س��واه .ومحبته من كل القلب،
وم��ن كل الفهم ،ومن كل النفس ،ومن كل القدرة ،ومحبة القريب كالنفس هي
أفض��ل من جميع المحرقات والذبائح ”.فلما رآه يس��وع أنه أجاب بعقل قال له:
“لس��ت بعي ًدا عن ملكوت اهلل ”.ولم يجس��ر أحد بعد ذلك أن يس��أله( ”.مرقس
)34-28 :12
وحت��ى هذا اليوم ،بطرق كثيرة ،نحن لس��نا بعيدين ع��ن ملكوت اهلل .فنحن
نراها عن بعد ،ولكن هناك هوة عظيمة بين ما نؤمن به وبين سلوكنا ككنيسة.
المحبة هي اإلجابة التي تنهي كل األسئلة .إنها الحل لكل المشاكل.
بعضا ألن من أحب
“ال تكون��وا مديونين ألحد بش��يء إال بأن يحب بعضك��م ً
غيره فقد أكمل الناموس” (رومية )8 :13
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المحب��ة تكم��ل النام��وس .المحب��ة تحررنا م��ن كل ديون معنوي��ة ومادية
واجتماعية .نحن مديونون فقط بما قد منحنا إياه مجانًا ...المحبة.
“اسهروا ،اثبتوا في اإليمان ،كونوا رجالاً  ،تقووا .لتصر كل أموركم في محبة”
(1كورنثوس )15،14 :16
وهن��اك عالقة بين هاتين اآليتين في كورنث��وس األولى ،فاألمر يحتاج لنضوج
وإيمان وثبات ويقظة وقوة حتى نضمن أن ما نفعله يُفعل بدافع المحبة.
المحب��ة تدفعنا لعمل ش��يء ما .لقد حض��رت مؤخرًا حفل��ة كانت لتوفير
ف��رص من أجل رعاية األطفال بالرحمة .وكمؤسس��ة ،كثيرًا م��ا نتكفل باأليتام
بش��كل دوري .ولكن هذه المرة ش��عرت أنني أحتاج أن أتفاعل بشكل شخصي.
فرفع��ت يدي وأخذت حزم��ة .وعندما تطلعت فيها ،وجدت ص��ورة لفتاة صغيرة
كان ي��وم ميالدها هو نفس يوم ميالدي .تلك الفت��اة ال تزال صورتها إلى اآلن على
رف مكتبت��ي وعلى الكمبيوتر المحمول الخاص بي .لقد كان عمل المحبة هذا
بمثابة قبلة من اآلب السماوي على جبهتي.
وألن ال��رب يحب الناس ،ه��و ال يريد أب ًدا أن تعوق حريتن��ا وصول محبته لهم.
فالمحب��ة تهتم بكي��ف تؤثر اختياراتنا عل��ى اآلخرين .في
كل يوم هو
شرحا
كورِنثوس األولى  ،8أعطى بولس
ً
ً
تفصيليا عن إعالن فرصة جديدة
أنه بالرغم من أن األوثان ال تعني أي شيء ،إال أن أكل طعام
لنحب.
ليق َّدم ذبيحة لألوث��ان قد يُع ِثر المؤمنين الجدد أو
قد ذبح ُ
الصغار الذين لم ينالوا هذا اإلعالن بعد.
وفي عدد  12 ،11يشرح نتيجة اإلعالن بدون محبة:
“فيهلك بس��بب علمك األخ الضعيف الذي مات المس��يح من أجله .وهكذا
إذ تخطئون إلى األخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف ،تخطئون إلى المسيح”.
وما هو الحل الذي تعرضه المحبة لكل هذا؟
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“لذل��ك إن كان طع��ام يعثر أخ��ي فلن آكل لح ًم��ا إلى األبد ،لئ�لا أعثر أخي”
(1كورنثوس )13 :8
ه��ذه اآلية توضح كيف تخت��ار المحبة أن تعيش لحس��اب اآلخرين .فالعلم
والمعرفة تقول :ألن الوثن ال يمثل لي شيء ،فأنا حرة أن آكل كما أحب .فأنا لست
مس��ئول عن رد فعل أخي” .ولكن عندما تتحد المعرفة بالمحبة ،فسوف تبحث
عن طريقة من أجل أن ترتقي بحياة اآلخرين .وهذا االتحاد بينهما يقول“ :أنا أعرف
أن الوثن ال يمثل لي شيء ،ولكن بالنسبة ألخي وأختي هو ليس كذلك .وأنا أهتم
بهم أكثر من حقي في ممارسة حريتي .فأنا ال أريد حريتي أن تعثرهم”.
المحبة تقيد نفسها حتى تبني اآلخرين.
ولي��س معنى ذل��ك أن المحبة تعن��ي أن نعيش تحت س��يطرة الخوف ورأي
الناس ،ولكن المحبة تعيش بوعي.
إن موضوع أكل اللحم المذبوح لألوثان هو موضوع غير معروف لنا في ثقافتنا
المعاص��رة ،ولك��ن في الكنيس��ة األول��ى كان األمر جدي
فالمحبة ال
وحس��اس ج��داً .كان المؤمنون الجدد ف��ي اليونان يجدون
تستخدم أبدًا
صعوب��ة في عم��ل مصالحة بي��ن طقوس��هم القديمة
حريتها في جرح
وإيمانه��م وحياتهم الجديدة .ه��ؤالء الذين نالوا إعالنًا عن
الضعفاء.
اإلله الواح��د الحقيقي أدرك��وا أن المحب��ة تعني احترام
األمور الحساس��ة عند اآلخرين .فالمحبة ال تستخدم أب ًدا
حريتها في جرح الضعفاء.

اإليمان
سي .إس .لويس يقول“ :ال تضيع وق ًتا في محاولة معرفة إذا كنت تحب جارك
أم ال ،بل اسلك فورًا كأنك تحبه .وعندما تبدأ في السلوك هكذا ،سوف تكتشف
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شخصا ما ،سوف تحبه
واح ًدا من أعظم األس��رار .فعندما تس��لك كأنك تحب
ً
بالفعل مع الوقت”.
عندما نحب باإليمان ونحب في اإليمان ،فسوف يرى العالم المتألم قلب اآلب.
فأن ن ُ ِحب أهم بكثير من أن ن ُ َحب .فالمقياس الحقيقي إليماننا هو ليس في كم
نحن محبوبون ،بل في كم نحب اآلخرين .نعم نحتاج جمي ًعا أن نكون محبوبون.
ولكن عندما نس��تقبل محبة اآلب الثابتة لنا ،نصبح في مكان جيد ي ُ ِّ
مكننا من
أن نحب اآلخرين .وهذه المحبة تحتاج إيمان .نحن نعرف أن اإليمان هو الثقة بما
رجى ،ونحن جمي ًعا نرجو أن نُ ِحب وأن ن ُ َحب ،ولكن ال أحد منا يستطيع أن يحب
يُ َ
محبة حقيقية بدون إيمان.
رس��الة غالطية  6 :5تقول لنا“ :ألنه في المس��يح يس��وع ال الختان ينفع وال
الغرلة ،بل اإليمان العامل بالمحبة”.
ال فائدة من محاولة فصل المحبة عن اإليمان ...فهما س��يظال متحدين إلى
األبد .الرب كان يعلم أنه من المس��تحيل أن نتبع المسيح ونحب المحبة التي
لكل منا مقدارًا من
يحبن��ا بها بقوتنا الطبيعية أو قدرتنا الذاتي��ة ،لهذا أعطى ٍ
اإليمان .المحبة ليس��ت لضعفاء القلوب .فاإليمان يعني أننا نستطيع أن نحب
حتى عندما ال نشعر أننا نحب.
“س��معتم أنه قيل :تحب قريبك وتبغض عدوك .وأم��ا أنا فأقول لكم :أحبوا
أعداءكم ،باركوا العنيكم ،أحسنوا إلى مبغضيكم ،وصلوا ألجل الذين يسيئون
إليكم ويطردونكم” (متى )44،43 :5
م��ن النظ��رة األولى نجد أن فكر العه��د القديم هو الطبيع��ي ،وهو أن تكره
صحيحا؟
عدوك وتحب قريبك ،أليس
ً
متزوجا ألكثر من ع��ام ،فربما أنت
ولك��ن دعون��ا نتأمل بعمق أكثر :إذا كن��ت
ً
تع��رف أنه هناك وقت يتطلب األمر إيمانًا حتى تحب ش��ريك حياتك .ففي بداية
زواجنا أنا وجون كنا كثيرًا ما ندخل في جدال سخيف في وقت متأخر من الليل.
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وفي النهاية ،نس��تلقي من اإلنهاك في السرير وكل منا أبعد ما يكون عن اآلخر،
وننهي الليلة بعبارة“ :أسامحك باإليمان!”.
في هذا الوقت ،كانت هذه طريقتنا في قول“ :أنا أعرف أنني يجب أن أسامحك،
ولكنني لس��ت مس��تع ًدا بعد ،لهذا أنا أفعل ذلك باإليمان” .ولم أكن في الواقع
أس��تند على اإليمان ،فاألمر كان مجرد وخزة من��ي لزوجي بطريقة روحية .فربما
صحيحا.
المبدأ صحيح ،ولكن قلبي لم يكن
ً
فأن تسامح شخص باإليمان هو إعالن إيمانك أن هناك أيا ًما أفضل قادمة .وهو
أيضا عمل تسليم واتضاع .فنحن استقبلنا الغفران باإليمان ،ولهذا نستطيع أن
ً
أيضا.
نهب الغفران باإليمان ً
إذا كان لديك أسرة ،فسيكون هناك أوقات تحتاج أن تحب أوالدك باإليمان .وإذا
كنت تذهب إلى كنيس��ة ،أي كنيسة في أي مكان ،سيكون هناك أشخاص في
لدي أصدقاء أحبهم باإليمان! وحم ًدا
الكنيسة تحتاج أن تحبهم باإليمان .بل أنا ّ
هلل ،هم يفعلون نفس الشيء معي.
ولكن محبة يسوع لم تقتصر على األصدقاء والجيران واألقرباء.
لق��د عبر يس��وع حدود ما ه��و صعب ،وفتح الب��اب على مصراعي��ه لما هو
مستحيل .فقد أوصانا أن نحب أعداءنا.
لدينا جمي ًعا أعداء .كنت أتمنى أال يكون ذلك ،ولكن مع األس��ف األعداء هم
ج��زء من الحياة .ومعرفة ذلك ال يجعل األمر أس��هل أن نحبهم .فمحبة األعداء
بالفعل تحتاج لإليمان .ليس من الس��هل أب�� ًدا أن تح ِّول خدك اآلخر حينما يرفع
الع��دو ي��ده ليلطمك للمرة الثاني��ة .فربما كانت اللطمة األول��ى غير متوقعة،
ولك��ن حينما تعرف أن هناك لطم��ة آتية ،فمن الصع��ب أال تقاومها أو تلطمه
أيضا كرد فعل.
ً
إنك تحتاج لإليمان لكي تبارك من بس��بب الغيرة أو الحقد يلعنك ،وينتقدك
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ويؤذي��ك( .وه��ذه المبادئ تنطب��ق على الحي��اة الفعلية وعلى وس��ائل االتصال
أيضا!) إنك تحتاج لإليمان حت��ى تصنع الخير لمن يكرهك .وتحتاج
االجتماع��ي ً
لإليمان حتى تصلي لهؤالء الذين يس��يئون إليك ويطردونك ويضطهدونك .أنا ال
أشجعك أن تسمح للناس أن تستغلك ـ كال ال تفعل ذلك! ولكني أقول لك أنك
يجب أن تحبهم باإليمان من خالل الصالة بينما تبقى على مسافة بعيدة آمنة.
فقد أحب يس��وع الجميع ،ولكن يج��ب أال نخلط بين محبة الجميع والثقة في
الجميع.
قد يس��اعدك أن تدرك أن محاربتنا الفعلية ليست مع ما نرى ولكن مع قوى
أيضا أن تعرف أنك ال تحارب بمفردك.
الظلمة الغير مرئية ،ومن المشجع ً
لق��د بحثت جي ًدا عن تعريف كلمة محب��ة التي هي باليونانية كلمة “أغابي
 ،”agapeووج��دت :اختي��ار أن تح��ب وتعم��ل أعم��ال محبة حتى ل��و كانت غير
مس��تحقة أو تُقابَ��ل بالرفض وخيبة األم��ل .فالمحبة تعمل بعي�� ًدا عن ميولنا
وأولوياتنا .هذا التعريف يعبر عن أساسيات المحبة.
يش��عر الن��اس بمحبتنا له��م ومحبتنا تفت��ح قلوبهم لمحب��ة الرب .فهم
يعلمون عندما تالحظه��م المحبة ،أو إذا كنا فقط نبغي ومحبتنا تفتح
تغييره��م .بما أنن��ا قد اس��تقبلنا محبة ثابتة م��ن أبينا قلوبهم لمحبة
السماوي ،فنحن يجب علينا أن نحب اآلخرين كما أحبنا.
الرب.
نحب بال خوف :ألن المحبة تطرح الخوف إلى الخارج.
نحب بال أنانية :ألن المحبة ال تطلب ما لنفسها
نحب بال عثرة :ألن المحبة ال تعثر بسهولة
نحب بنصرة :ألن المحبة ال تسقط أب ًدا
نحب بال نهاية :ألن المحبة أبدية
لو أن األمم أحبت جيرانها كما تحب نفس��ها ،فلن تجد أمة تقوم على أمة.

 98كالصخر ثابت ال أتزعزع

لن يكون هناك حروب أو حتى إشاعات عن حروب .فكل صراعاتنا تبدأ حين نحاول
أن نؤسس سال ًما خارج حدود رئيس السالم.
لفت��رة طويلة ظلت أمتن��ا ممزقة ب��روح عنصرية .كل الحق��د يتغذى على
الغض��ب والجه��ل ،ولك��ن ال تظ��ن أب�� ًدا أن ال��روح وراءه غبية .ب��ل لديها هدف
اس��تراتيجي ولها أصل قديم قدم جنة عدن .فعندما س��قط آدم وحواء ،نتج عن
أفعالهما سلس��لة من االنقس��امات ،واحدة منها وصلت إلى أن األخ قتل أخيه.
العنصري��ة هي حيلة من حيل الحية ،ويجب أال نت��رك لها مجال أو مكانًا .فكل
مس��يحي مؤمن في أي مكان يجب أن يرفض كل أنواع العنصرية ويفعل كل ما
بوسعه لوضع حد لها.

الكرم والعطاء
وأخيرًا في كورنثوس األول��ى  ،3 :13يذكر بولس قائمة بأعمال الكرم الغامرة،
مث��ل أن نعطي كل ما لنا للفقراء أو أن نس��لم أجس��ادنا حتى تحترق ،ثم يقول
للكنيس��ة أن��ه إن لم تكن المحبة هي الدافع وراء ه��ذه األعمال ،فهي لن تفيد
الذي يعطي أي شيء.
فبولس يؤكد مرة أخرى على هذه الحقيقة:
كل شيء ـ المحبة = ال شيء
فبدون المحبة نحن ال شيء.
وبدون المحبة نحن ال نضيف شيئًا.
فالرب يصر على أن تكون المحبة هي السبب وراء كل ما نفعله.
هذه صورة تدعو لليقظة .فبكل صدق ،فقط األبدية هي التي ستقيس بدقة
دوافعنا في هذا األمر.
وأن��ا أعترف أن حياتي مليئ��ة بكم من الكلمات واألفع��ال الخالية من قيمة
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األبدي��ة .وال يوجد س��بب أال تتعلم م��ن أخطائي .وكما أن
أيضا
الماس يتبخر تحت قوة الحرارة واألكسجين ،أعمالنا ً
س��وف تتنقى يوم ما بقوة نور حضور الرب وتنكش��ف كل
دوافعنا.

الماس ليس إلى األبد

فالرب يصر
على أن تكون
المحبة هي
السبب وراء كل
ما نفعله.

إذ أمس��ك المفاتيح بيدي ،أرى خات ًما آخرًا من الماس في يدي اليس��رى .فقد
كس��رت الخاتم األول بطريقة ما منذ س��نوات .وأثناء وجودنا في سيسيلي في
عي��د ميالدي الثامن وأربعي��ن ،فاجأني جون مرة أخرى بخاتم له فص بيضاوي من
الماس.
كان هن��اك عيب في حجر الماس األول .ال أزال محتفظة بالحجر المكس��ور
عل��ى أمل أن يوم ما يقطع م��رة أخرى وأهبه لواحدة من حفيداتي لتبدأ به قصة
جديدة.
إن خمس��ة وثالثي��ن عا ًما من ال��زواج هو مدة طويل��ة ج ًدا .ول��ن أتظاهر بأن
محبت��ي لزوجي كانت كاملة طوال هذه الس��نوات ،فهي لم تك��ن .فلقد مرينا
بأوقات شعر فيها كل منا باليأس .وكان هناك بيننا توتر وكلمات قاسية جعلت
محبتنا تش��به حجر الماس المكسور .تلك األوقات كنت أنظر إلى حبنا فال أرى
أي توهج أو نور أو وعود ،كنت ال أرى سوى حدة وقسوة.
ولكننا لم نبقَ في يأسنا ..لقد نضجنا.
نعم نحن ال نزال غير كاملين ،ولكننا أقوياء وأصحاء .وكالنا ملتزم التزام ثابت
بأن يحب الطرف اآلخر جي ًدا مهما حدث.
وأحيان��ا نطلب المس��اعدة والمش��ورة من أج��ل أن ننال فه��م ونتعلم .وأن
نح��ب بعضنا جي ًدا يعني أنه عندما نخط��ئ ،نتقدم لألمام ونختار أن نتعلم من
أخطائنا .وعندما نضجنا أصبح التزامنا بالمحبة هو الذي يميز عالقتنا أكثر من
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بعضا وأن يظل كل منا يطالب اآلخر
الصراع .فال يوجد فائدة من أن ندين بعضنا ً
برد الدين.
وعلى مدار السنوات ،اخترنا أن نستخلص الدروس التي علمتنا إياها المحبة
من خالل أخطائنا .ومثل أي عالقة بين اثنين ،هناك أوقات يكون جون هو المخطئ
باألكث��ر ،وأوقات أخرى أكون أنا .ولكن في العالقات ،ال يجب أن نظل نضع الخطأ
في ميزان لنعرف من من الطرفين مخطئ أكثر .فنادرًا ما يالم ش��خص على أنه
محبا أكثر من الالزم في عالقة.
كان
ً
فنحن دائ ًما لدينا فرصة ألن ننمو في المحبة.
فأن��ا أري��د أن أحب زوجي أكثر م��ن مجرد أن أقع في حبه (نعم ،هذا س��يكون
أيضا) .لقد تعلمت أنه من الخطر أن أسمح لمشاعري أن تسيطر
شيئًا لطيفًا ً
على أفعالي .فمش��اعري يج��ب أن تتمرن أن تتبع أفعالن��ا ،وليس العكس .وهذا
يعني أن المحبة هي اختيار.
جون يريد أن يحبني جي ًدا .وكالنا نريد أن نظهر محبتنا للرب بأن نحب بعضنا
جي ًدا .وبالرغم من أن كالنا لدينا هذه الرغبة نفسها ،فهي ال تتحقق إذا كان كل
منا يضع مطالب وأحمال على اآلخر .لقد تعلمت هذا الدرس مبكرًا في حياتي.
صعبا .فأنا أذكر أنني بعد عودتي من المدرس��ة كنت
زواج��ا
كان زواج
ّ
وال��دي ً
ً
أج��د الصقًا على الثالجة ،بجانب الكوبونات ،وقوائم الش��راء وغيرها ،كنت أجد
عق�� ًدا .كان فيه كل النق��اط التي تتوقع أمي أن تتغير ف��ي أبي .فقد كانت أمي
قانونيا ملز ًما .بل كان
تستخدم مهارتها المهنية كوسيط عقاري لتصنع عق ًدا
ً
موج��ودًا في العقد حد زمني أو تاريخ إغالق ،عند هذا التاريخ كان يجب أن تتغير
كل س��لوكيات أبي المذكورة في العقد .لق��د وقعا أبي وأمي على العقد .فلقد
وصلت أمي لنقطة حرجة .فربما كانت تستطيع أن تتحمله إذا كانت عالقتهما
مجروحا لدرجة ميؤوس منها .فأبي كان مدم ًنا
والدي كان
صحيح��ة ،ولكن زواج
ّ
ً
للكحول وكان من صقلية.
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متاحا للكل حت��ى عندما كان يزورنا أصدقاؤنا
وظ��ل هذا العقد فوق الثالجة
ً
أو أقاربنا.
وكن��ت ال أحت��اج أن أنتظ��ر حتى يأتي الموع��د النهائي المح��دد في العقد،
فأنا كنت أعرف مس��بقًا أن أبي سيفش��ل وسوف تضعه أمي في موقف االتهام
والمحاسبة حتى يهربا كالهما من هذا الزواج الخالي من الحب.
وبدأ العد التنازلي ،وفي غضون شهور كان قد تم الطالق بين أبي وأمي.
فب��دون المحبة ،حت��ى التوقعات الواضحة س��تصبح مس��تحيلة .ففي أي
عالقة ،س��واء صداقة ،عالقة أس��رية ،أو زواج ،فالحب يعم��ل بعنصرين ،الرحمة
والنعمة.
واضحا ما
فلم يكن ممك ًنا أن يكون الناموس أوضح مما هو عليه ،فقد كان
ً
يتوقعه الرب ويرجوه منا ،ومع ذلك فشل.
ولكن كان هناك أش��خاص ثاب��روا وتخطوا حرفية النام��وس واختبروا صالح
الرب .فنساء مثل راحاب وراعوث ،ورجال مثل داود وإبراهيم استطاعوا أن يحفظوا
الناموس من خالل اتجاه قلوبهم ،بالرغم من أن حياتهم كانت أحيانًا تخطئه.
فليس صدفة أن يصبح هؤالء من عمالقة اإليمان ،ألن اإليمان يعمل بالمحبة.
“والرج��اء ال يخ��زى ،ألن محب��ة اهلل قد انس��كبت في قلوبنا بال��روح القدس
المعطى لنا( ”.رومية )5 :5
فعندما نحب ،ال يسمع فقط عن محبتنا ،بل تُرَى.

المحبة تتواصل
ه��ل تش��تاق لمكالم��ات التليفون؟ أنا أش��تاق لها .أش��تاق لص��وت الناس،
ونبرتهم ،وانفعاالتهم .لقد ش��عرت مؤخرًا أنني أريد أن أتصل بش��خص ما .إنها
س��يدة جميلة كنت أستعد لعمل مؤتمر معها .وفي اللحظة التي أجابت فيها
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عل��ى التليفون ،عرفت أنها تبكي .فتكلمنا وصلينا .في تلك اللحظة ،هي كانت
تحتاج لش��خص حقيقي .فإذا كن��ت اكتفيت بالنظر لصفحتها على وس��ائل
التواص��ل االجتماعي ،لم أكن س��أعرف وجعها .فأنت ال تس��تطيع أن تس��تمع
لبكاء شخص من صورة.
وسائل التواصل االجتماعي هي ش��بكة ،ولم يكن مقصودًا بها أب ًدا أن تحل
محل اللمسات اإلنسانية واألحاديث الشخصية .فلتستخدمها من أجل تقوية
عالقاتك ،وليس بديل عنها.
فأن أتحدث مع أشخاص يتابعونني على وسائل التواصل االجتماعي ،ال يغني
وجها إل��ى وجه .وأنا أعرف أنه من الصع��ب أن تفعل األمرين.
أن أتح��دث معهم ً
فإذا كان يجب أن تختار ،فاختر أن تتحدث مع من يمكنك رؤيتهم .فأنا أعتقد أننا
افتراضيا بين البش��ر وتجعل الكثيرين
نخل��ق ثقافة التلصص ،التي تبني جدارًا
ً
يشعرون بأنهم متروكون.
فلنبن��ي أس��وارًا بدل الجدار .وأنا أقص��د بهذا أن نضع ح��دودًا وليس حواجز.
فالق��ول المأثور”:األس��وار الجيدة تصنع جيرانًا جيدي��ن” ،يعني احترام كل واحد
لممتلكات اآلخر وحدودها مثل األرض ،الماش��ية ،وهكذا .فاألس��وار كانت تبنى
خارج��ا .كان الناس يضعون
لتحف��ظ الماش��ية بالداخل ،ال لكي تُخ��رج الناس
ً
سياجا لتقسيم األراضي والحقول ويتركون بينها مكانًا فارغًا للرؤية.
ً
فيما يخص وس��ائل التواصل االجتماعي ،نحن نحتاج أن نضع بعض السياج
في مكانها .فهذه هي نوعية الحدود التي نحتاج أن نضعها لنتواصل م ًعا ،وفي
نفس الوقت هي تحمينا من تدخالت غير مرغوب فيها.
دعون��ا ال نضيع الكثير من الوقت في التح��دث مع الجماهير ،لدرجة تفقدنا
وضم في حضنك
ف��ن التحدث مع األفراد .فلتتص��ل بأحد ما ،واطرق باب أحد ماُ ،
أحد ما.
تحدث مع الغرباء ...فأنت تفعل ذلك بالفعل في وسائل التواصل االجتماعي.
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فلتتحدث مع أشخاص حقيقيين وأنت في السوبر ماركت.
وقبلي زوجك ،طفلك
ألمس يدهم وصافحه��م .فلتنحني ّ
جانبا اآلي باد
وحفي��دك .تحدثي معهم واجعليهم يتركوا
ً
والتليف��ون المحمول .وعندما يطلبون منك أن يش��اهدوا
التليفزيون ،اخرج معهم للمش��ي أفضل .فلتنظر للن��اس في أعينهم لتراهم.
فمن السهل أن تكره من بعيد ،ولكن المحبة تحتاج لقرب.
المحبة
تحتاج
لقرب

إن يسوع هو مثالنا الذي نحتذي به ،وهو لم يكن أب ًدا خائفًا من االقتراب.

لتصبح ثاب ًتا في المحبة
أنا أعرف أنها آيات كثيرة ،ولكن هذه الفقرة في رس��الة رومية هي وصف رائع
لكيف تحب اآلخرين .فلتكن عطو ًفا ،تحترم اآلخر ،صادقًا ،ش��غو ًفا ،صبورًا ،ثاب ًتا،
ً
مدركا لما يحتاجه
مرحبا ،شفوقًا ،متواض ًعا ،مسال ًما ،غير منتقم البتة،
كري ًما،
ً
عدوك .دعونا نحب ،بمعونة الرب ،كما أحبنا هو.
فلنح�� ِّول رومية  12إلى صالة س��ائلين من الروح القدس أن يكش��ف لنا عن
المناطق في قلوبنا التي تحتاج أن تنفتح:
أبي السماوي ،نريد أن نحب كما أنت تحب .لهذا نختار أن نكون هكذا:
بعضا في الكرامة.
بعضا بالمحبة األخوية ،مقدمين بعضكم ً
“وادين بعضكم ً
غير متكاس��لين في االجتهاد ،حارين في ال��روح ،عابدين الرب ،فرحين في الرجاء،
صابرين في الضيق ،مواظبين على الصالة ،مشتركين في احتياجات القديسين،
عاكفين على إضافة الغرباء .باركوا على الذين يضطهدونكم .باركوا وال تلعنوا.
فرح��ا مع الفرحين ،وبكا ًء مع الباكين ،مهتمين بعضكم لبعض اهتما ًما واح ًدا،
ً
غي��ر مهتمين باألمور العالية بل منقادين إلى المتضعين .ال تكونوا حكماء عند
أنفسكم .ال تجازوا أح ًدا عن شر بشر .معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس.
إن كان ممك ًنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
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ال تنتقموا ألنفسكم أيها األحباء بل أعطوا مكانًا للغضب ،ألنه مكتوب :لي
النقمة ،أنا أجازي يقول الرب .فإن جاع عدوك فاطعمه ،وإن عطش فاسقه .ألنك
إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه .ال يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير”.
(رومية )21-10 :12
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6
الثبات يف البغضة
«لن نقدر أن نحب الرب دون أن نبغض ما يبغضه الرب»

أعرف،

(تشارلز سبيرجون)

أيضا ،ولكن في الواقع
ه��ذه عبارة صعبة .لقد اس��توقفتني ً
مستحيل أن نحب الرب دون أن نبغض ما يبغضه الرب.

اسمحوا لي أن أشارككم كيف هذه العبارة أصبحت حقيقة بالنسبة لي.
فقد كنت ق��د انتهيت للتو من كتابة الفصول الس��ابقة عن المحبة ،حين
أيضا ثابت في البغضة».
سمعت الروح القدس يهمس لي قائل« :ليزا ،أنا ً
وش��عرت أن قلبي يتوقف عن النبض للحظ��ة .فكيف يمكن إللهنا الذي هو
محبة ...أن يبغض؟
واإلجابة وجدتها في آية في سفر األمثال قفزت إلى ذهني:
«هذه الستة يبغضها الرب ( »...أمثال )16 :6
إذًا ها هي! أربع آيات من أمثال  6ووضعتهم في ملف جديد وسميته «يوم».
في اليوم التالي وجدت رس��الة على تليفون��ي المحمول من صديقي العالم
الالهوت��ي برايان يق��ول أن الروح القدس قد أخبره أنني أكتب وش��جعني أن أتبع
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تلك الفكرة التي أتت لي ذلك اليوم .وبدون أن يعرف ما هي قال لي« :إنها المصل
المضاد الذي س��يبطل مفعول الس��م ال��ذي يُحقَن في الكنيس��ة ويبث فيها
األفكار الخادعة بدلاً من الحكمة المقدسة التي في اإلنجيل».
ث��م أكمل كالمه قائل« :ليس لدينا وقت في ه��ذه األوقات الحرجة ألن نُغ َوى
بس��بب األنانية وعدم األمان إلى االحتياج للقبول من العالم ومحاولة أن نحقق
تعريف المجتمع الفاسد عن كيف يجب أن يكون المؤمن بدلاً من أن ندع صورة
اهلل تحدد من يجب أن نش��به ،ومثال اهلل أن يحدد كيف يجب أن نعيش ونعمل
على األرض».
حس ًنا ،فألتابع إذًا!
وف��ي صباح الي��وم التالي ،قبل أن أبدأ في الكتاب��ة أو حتى أبحث في الكتاب
المقدس ،صليت:
لدي ه��و أن البغضة ال
إل��ي .فأول انطباع ّ
«أب��ي الس��ماوي ،أحتاج أن تتحدث ّ
تتناس��ب مع الرب الذي هو محبة .ولكني أرى بوضوح من سفر األمثال أن هناك
بالفعل أشياء تبغضها .فعلمني باسم يسوع .آمين».
ش��فتي ،حتى بدأ ال��روح القدس يتحدث.
وم��ا لبثت كلمة «آمين» تخرج من
ّ
وأخ��ذت في تدوين ما كنت أس��معه بس��رعة .وها هي العناوي��ن التي أتمنى أن
نكتشفها في هذا الفصل:
الرب يبغض كل ما يفسد المحبة.
الرب يبغض كل ما يفسد أو يحطم من يحبون.
الرب يبغض كل ما يشوه صورته أو يفسد هويتنا.
باختصار ،الرب يبغض كل ما يشوه أو يفسد المحبة.
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الرب يحب الناس .الرب يحب المكس��ورين .الرب يحب المقيدين .الرب يحب
الخطاة .اهلل محبة ،والمحبة ال تكره الناس ألن الناس هم من يحبهم اهلل.
الرب يحب كل الناس ،ولكن الرب ال يحب كل األشياء.
ففي تكوين الخليقة ،صنع الرب كل األش��ياء حسنة وألجل خيرنا .ولكن مع
األس��ف ،نحن اآلن لسنا على تربة جنة عدن النقية الطاهرة .فاألرض التي تحت
أقدامنا تئن وتتألم منتظرة افتدائها .وبنفس الطريقة ،كل قلب إلنس��ان مملوء
باشتياق من أجل إعالن وإدراك كل ما هو حق وعادل وحسن.
نحن نريد أن نرى المحبة تستعلن بكامل قوتها في كل دائرة من دوائر الحياة.
ولكن هل من الممك��ن أن نكون قد ألَّهنا المحبة ومن خالل ذلك أصبحنا ندعو
أش��ياء على أنها المحبة بينما هي ليس��ت كذلك؟ هل صدقن��ا أن أفعالنا هي
أعم��ال محبة بينما هي في الواقع ليس��ت كذلك؟ اهلل محب��ة ،ولكن المحبة
ليس��ت اهلل .نح��ن نعبد اهلل وال نعبد المحبة .فال ش��يء يق��در أن يفصلنا عن
محبة اهلل التي في المس��يح يس��وع ربن��ا (رومية  .)39 :8ولك��ن الخطورة هي
عندما نفصل المحبة عن حدود ومقاييس اهلل.
اهلل محب��ة (يوحنا األول��ى  ،)8 :4الرب نار آكلة (عبرانيي��ن  ،)29 :12فيه نحيا
(أعمال .)28 :17
فإذا دمجنا كل هذه الحقائق م ًعا ،فس��نصل إل��ى هذه الحقيقة« :أننا نحيا
في نار محبة الرب اآلكلة».

لماذا البغضة؟
البغضة هي كلمة س��لبية بش��حنة عاطفية .فال يوجد شيء محايد فيما
يخ��ص البغضة .فعندم��ا تذكر كلمة بغضة ،أذكر فورًا الجرائم التي تس��ببها
البغضة .ولكي تكتشف هذا األمر معي ،أحتاج أن تبتعد عن خبراتك الشخصية
مع البغضة ،وتفصل هذه الكلمة عن كل الناس .فأثناء قراءتك لهذه الصفحات

 108كالصخر ثابت ال أتزعزع

جانب��ا كل صور وأفعال
ومن أجل هدف الكش��ف ع��ن الحقيقة ،أريدك أن تضع
ً
البغضة.
هل تتفق معي أن المحبة قد تم تش��ويهها بثقافتنا وخبراتنا البشرية؟ هل
تتفق معي أن كلمة «محبة» أسيء استخدامها كثيرًا؟
فكثي��رًا م��ا يقول الن��اس أنهم يحبون ،ولك��ن بدون أن يصاح��ب ذلك أفعال
المحبة أو التزام المحبة.
فعندما تستخدم كلمة ما أكثر من الالزم ،قد يقلل ذلك من قيمة معناها أو
يفقده تما ًما .فأن نحب كما يحب اهلل ،يعني أننا ال نقدر أن نحب ما يبغضه اهلل.
وكم��ا أننا ال يج��ب أن نعرِّف المحبة خ��ارج مقاييس الخال��ق األبدية ،هكذا
جانبا
أيضا يجب أن نبحث في كلمة اهلل عن تعريف للبغضة .واآلن ،دعونا نضع
ً
ً
خبرتنا البشرية مع البغضة ونبحث عن معناها.
كاسم هو يتضمن عدة معاني مثل عداوة ،اشمئزاز ،نفور ،وغثيان.
وكفعل هو يعني أن تكره ،تمقت ،تنفر ،وتبغض.
وكنظ��رة أولي��ة ،من الس��هل أن تتوقع أنه ال يمكن ألي من ه��ذه المعاني أن
توجد في اهلل الذي ليس فقط يحب ،بل هو محبة.
ولكن عندما بحثت في الكتاب المقدس اكتش��فت ما يلي ..أبونا الس��ماوي
يبغض:
•كل شيء ضد العدل والحق،
•عندما يقهر األرامل واليتامى والغرباء،
•إيذاء المسنين وإهمال األسرة،
•كل ما يشوه صالحه ويفسد هباته،
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•عندما تنحرف المحبة لألنانية ،وعندما يتحول األصدقاء إلى أعداء،
•كل ما يشوه صورته وصورتنا،
•عندما يدعى الشر بالخير ويقتل األبرياء،
•عندما يهيننا الكبرياء والتعالي.
ه��ذه النقاط هي بع��ض األوجه العامة ،ولكن ليس��ت كله��ا .ولكن أفضل
تعري��ف يمك��ن وضعه ه��و أن الرب يبغض كل م��ا يهين المحب��ة ،ألن ما يهين
المحبة يهيننا.
وإذ بحث��ت ف��ي الكت��اب المقدس ألفهم م��ا الذي يبغضه ال��رب ،صدمت إذ
اكتشفت أن هناك أكثر من ثالثة ألف كلمة تعني في مضمونها أشياء تهدم ما
تريد المحبة أن تبنيه .فعندما تش��وه المحبة ،يتشوه فهمنا عن الرب الذي هو
المحبة .وعندما تتشوه صورة الرب ،يتحير األوالد الذين يطلبون أباهم السماوي.
فبوج��ه عام ،كل م��ا يبغضه الرب هو يبغضه ألجل حماي��ة ما يحبه .وال عجب
من ذلك ،فكل أب محب يكره أي شيء سيء يسعى لتحطيم أوالده أو إيذائهم.
يعبر ع��ن أب محب يريد
فالعه��د القديم ليس كلم��ة اهلل الغاضب ،بل هو ِّ
يغير فك��ر الرب في العهد
ألوالده أن يعيش��وا أفضل حياة ممكنة .ويس��وع لم ِّ
الجدي��د ،بل هو أتى ليعلن عن قلب اآلب .ال يوجد أب يريد الصعاب ألوالده .ولكن
الصراعات والتحديات ليس��ت هي عدونا الحقيقي .فالتجارب األرضية يمكنها
أن تستخدم كأدوات لتقود أوالد اهلل لمكان االتضاع والصالة .فالتحديات تعطينا
عيون جديدة ترينا أبعاد جديدة ونحن نقرأ في كلمة اهلل.
أما أعداؤنا الحقيقيون فهم أمكر وأخدع من ذلك .فأعداؤنا هم أشياء سيئة
مثل الطمع ،الكبرياء ،المساومة ،الدعارة ،انعدام األخالق ،والفساد .هذه األشياء
الفاس��دة تكذب على أوالد اهلل وتخدعهم بفكرة أننا يمكننا أن نخدم سيدين:
اهلل والعالم بنظامه وأفكاره.
لنك��ن صادقي��ن ،فنح��ن أمام جيل وص��ل إلى البري��ة جائ ًعا ،يتفق��د الطرق
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فنحن أمام جيل القديم��ة مرة أخ��رى ،مملوئين بخيبة األم��ل مما رأوه في
وصل إلى البرية ال��زواج ،في الحكومات ،وحتى في دور العبادة .في موس��م
الجوع هذا ،اس��تولى عليهم الشيطان وأخذهم فوق قمة
جائعً ا
عالية ووعدهم أن يعطيهم العالم لو أنهم فقط سجدوا
وعبدوا على مذبحه ..مذبح الذات.
وثقافتن��ا الغربي��ة كثيرًا م��ا تردد صدى صوت��ه حين تش��جعنا أن نكون في
س�لام مع ما ال يجب أن يكون فيه س�لام ،وندعو األش��ياء غير المقدس��ة على
أنها مقدس��ة .إن ثقافتنا تخاطب أذهاننا وتدعونا لك��ي ننكر حدود اآليات التي
إلها صام ًتا.
أهملناها ونتجاهل الكلمات القديمة للرب الذي تقنعنا أنه أصبح ً

البغضة للنور
لك��ي نحب النور بح��ق ،يجب أن نكون مس��تعدين ألن تبغضنا الظلمة .فأن
نح��ب العالم يعني أننا يجب أن نحب م��ا يحبه العالم .ولكن األمر ال يقف عند
أيضا أن نبغض ما يبغضه العالم .فإذا لم نفعل كال األمرين،
هذا الحد .بل يجب ً
سوف يبغضنا العالم .فنحن يجب أن نقبل ما يقبله العالم وإال سوف يبغضنا
العالم.
«وه��ذه هي الدينونة :إن النور قد ج��اء إلى العالم ،وأحب الناس الظلمة أكثر
م��ن النور ،ألن أعمالهم كانت ش��ريرة .ألن كل من يعمل الس��يآت يبغض النور،
وال يأت��ي إلى النور لئال توب��خ أعماله .وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور ،لكي
تظهر أعماله أنها باهلل معمولة» (يوحنا )21-19 :3
عندم��ا نخ��اف من أن توبخ أعمالنا وتفضح ،فمن األس��هل أن نختار أن نحب
ظلمتنا ونلوم النور ألنه كش��فنا ووبخنا .بل إن البعض يختار أن يسمي الظلمة
صحيا .ففي النهاية،
ن��ور .أنا أفهم .فليس لطيفًا أن توبَّخ ،ولكنه أحيانً��ا يكون
ً
كل ما هو مختبئ في الظلمة س��وف يُ َ
كشف للنور .فمن األفضل أن تدع الروح
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الق��دس يتعامل مع كل دائ��رة مظلمة اآلن وال تخف ،فلنا يقين أن حتى الظلمة
ال تظلم لديه.
أيضا ال تظلم
«فقلت :إنما الظلمة تغش��اني .فالليل يضيء حولي! الظلمة ً
لديك ،والليل مثل النهار يضيء .كالظلمة هكذا النور»( .مزمور )12،11 :139
ال��روح القدس يس��تطيع أن يض��يء أمامنا ويرش��دنا في الطريق .والش��يء
الوحي��د الذي يهزم خوفنا هو أن ندعو النور لكل دائ��رة من دوائر حياتنا .فعندما
نقرر أن نبغض كل ما يظلم أرواحنا ونرحب بالنور ،فحينئذ س��وف نتحول من أي
ش��يء يكشفه النور .فالمحبة تنمو في القلب الغير منقسم ،فالرب يبغض ما
يقسم مشاعرنا.
لقد فهمت الكنيس��ة األولى ذلك ،فلتقرأ دعوة الرسول يعقوب الحارة ،أخي
يسوع:
«أيه��ا الزن��اة والزواني ،أما تعلم��ون أن محبة العالم ع��داوة هلل؟ فمن أراد أن
محبا للعالم ،فقد صار عدوًا هلل .أم تظنون أن الكتاب يقول باطل :الروح
يك��ون
ً
الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد؟» (يعقوب )5،4 :4
أناسا يقولون أن هذه اآليات ليست لنا اليوم .والسبب أننا قد تطورنا
قد تجد ً
كثيرًا وارتقينا .ولكن في الواقع حينما أنظر حولي ،أش��عر فالسماء لديها
أنني ل��م أر َ اإلنس��انية تنحط وتغ��رق مثلما أراه��ا اليوم .نظام ومبادئ وقيم
فالس��ماء لديها نظ��ام ومبادئ وقيم يختلف��ون كثيرًا عن يختلفون كثي ًرا
نظام األرض .لهذا يحذرنا الكتاب من أن نتصالح ولو قليلاً عن نظام األرض
مع مبادئ وقيم العالم.
عندما بدأت أبحث عن األشياء التي يبغضها إلهنا ،إله المحبة ،بدأت البحث
في أمثال  ،6فدعونا نتأمله م ًعا:
«هذه الس��تة يبغضها الرب ،وس��بعة هي مكرهة نفس��ه :عي��ون متعالية،
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لسان كاذب ،أي ٍد سافكة د ًما بريئًا ،قلب ينشئ أفكارًا رديئة ،أرجل سريعة الجريان
إلى السوء ،شاهد زور يفوه باألكاذيب ،وزارع خصومات بين أخوة» (أم )19-16 :6

واآلن دعونا نتأمل أكثر في كل من السبعة أشياء:

الكبرياء
المغيرة .رس��الة
الرب يبغض الكبري��اء ألنه يجعلنا مقاومين لقوة المحبة
ِّ
يعقوب تخبرنا أن الرب يقاوم المس��تكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة
(يعقوب )6 :4
لقد كتب س��ي .إس .لويس في أحد كتبه« :الكبرياء هو سرطان روحي ،يأكل
كل إمكانية للحب ،أو الرضا ،أو حتى اإلحساس».
وبالطبع يبغض أبونا السماوي هذا العدو الخبيث الذي يعوق تغييرنا.
وفي رس��م صورة للكبرياء ،اس��تخدم أم  17 :6عبارة« :عيون متعالية» .هؤالء
هم الذين ينظرون لآلخرين بنظرة متعالية وبازدراء .في ترجمة أخرى تترجم هذه
العبارة هكذا« :أن تقلل من ش��أن اآلخرين معتبرًا نفسك في مكانة أعلى وأرفع
منهم».
أليست هذه هي النظرة التي يجذبوننا بها في كل إعالن أو مجلة للموضة؟
هذه بعض اآليات األخرى التي توضح قوة الكبرياء المدمرة:
«مخاف��ة الرب بغض الش��ر .الكبرياء والتعظم وطريق الش��ر وفم األكاذيب
أبغضت» (أمثال )13 :8
فالكبرياء يفسدنا ويفسد كالمنا ويقودنا في النهاية إلى طريق الشر.
«طموح العينين وانتفاخ القلب ،نور األشرار خطية» (أمثال )4 :21
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ه��ذه اآلي��ة تخبرنا أن الخطية تكم��ن وراء ثقافة الكبري��اء التي تظلم فهم
األشرار.

عيبا .ال
«من يوبخ مس��تهزئ ًا يكسب لنفسه هوانًا ،ومن ينذر شريرًا يكسب ً
توبخ مستهزئ ًا لئال يبغضك .وبخ حكي ًما فيحبك» (أمثال )8،7 :9
الكبري��اء يجعلن��ا دفاعيي��ن ،هجوميي��ن ،وعميان ع��ن حالتن��ا الحقيقية.
االستهزاء والتعالي هما تابعان للكبرياء .فالكبرياء يعتبر أي توجيه أو توبيخ أنه
هجوم .فالتوبيخ ليس شيئًا لطيفًا ،ولكننا يجب أن نتعلم أن نحب ثمر التوبيخ:
الحكمة.
ف��أن نحب ما يحبه اآلب ،يج��ب أول أن نغلق الباب أم��ام الكبرياء ألنه يقودنا
للدمار.

الكذب
وأيضا نشر اإلشاعات .يا أصدقائي ،في هذه
اللس��ان الكاذب يتضمن الكذب ً
األي��ام ،ال نس��تطيع أن نكون حذرين بما يكفي فيما نقوله ،أو نكرره ،أو ننش��ره.
فاإلشاعات لم تعد أشباه الحقائق ،بل أصبحت تبدو حقيقية ج ًدا ،فهي لم تعد
مختبئة وتظهر على استحياء ،بل هي تسافر باألميال لتسلب الناس سمعتهم
وهي تزرع الصراعات والخالفات.
هن��اك حكمة تقول :إذا كنت ال تعرف حقيقة األمر ،فدعه يمر .فالرب يبغض
أن نكذب ونفضح اآلخرين بقصد.
ك��ذب ،أما العامل��ون بالصدق
ف��ي أمث��ال  22 :12نقرأ« :كراهة الرب ش��فتا
ٍ
فرضاه»
في هذه اآلية يضع الرب شفتا الكذب مقابل العاملون بالصدق ،أي أن الكذب
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هو الغطاء لعدم األمانة .إن الرب هو مصدر الحق ومنشئه .فعندما نكذب ،نحن
نتصرف مثل رئيس��نا الس��ابق ،إبليس ،الذي هو أبو األكاذي��ب ،ألن ليس فيه حق
البتة.
الك��ذب يلعن المحبة .الكذب ليس محبة .وأخطر ش��يء عن الكذب هو أننا
الكذب ليس إذا اس��تمرينا في الكذب لفترة طويلة ،نفقد إحساس��نا
بالحق ونخدع أنفسنا فعل.
محبة

سفك دمًا بري ًئا
�خصا بريئًا .في وقت
إن عب��ارة «أي ٍد س��افكة د ًما بريئًا» تص��ف نية أن تقتل ش� ً
كتابة س��فر األمثال ،كانت هذه العبارة يُقصد بها ظاهرة تقديم األطفال كذبائح
للبعل وبعض اآللهة الوثنية األخرى التي بدأت تنتشر في إسرائيل (ملوك األول .)14
أيضا .واألطفال
هذه العب��ادة كانت تتضمن بعض الممارس��ات الجنس��ية ً
الذي��ن كانوا يولدون كنتيجة لمثل هذه الممارس��ات ،كانوا يقدمونهم كذبائح
لآللهة الوثن��ية تحرق بالنار .كانت صرخات األطفال المؤلمة يغطونها بأصوات
دقات الطبول العالية.
حيا في لهيب النار ،ولكن
صعب أن نتخيل كيف يمكن ألم أن تلقي بطفلها ً
النبي إشعياء تحدث عن هذه الممارسات قائل:
«المتوقدون إلى األصنام تحت كل ش��جرة خضراء ،القاتلون األوالد في األودية
عال ومرتف��ع وضعت مضجعك ،وإلى هناك
تحت ش��قوق المعاقل ...على جبل ٍ
صع��دت لتذبحي ذبيح��ة .وراء الب��اب والقائم��ة وضعت ت��ذكارك ،ألنك لغيري
ِ
أحببت
أوس��عت مضجعك وقطعت لنفسك عه ًدا معهم.
وصعدت.
كش��فت
ِ
ِ
ِ
ِ
نظرت فرصة» (إشعياء )8،7،5 :57
مضجعهم،
ِ
هل جعلنا من فراش نجاساتنا مكانًا للعبادة ،فقط ليكون لدينا أطفالاً أبرياء
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هم الذين يدفعون الثم��ن؟ اليوم ليس هناك طبول وكهوف ،فنحن أكثر تحضرًا
اآلن .فالدم البريء أصبح يسفك في صمت داخل رحم األم .وأصبح االختيار لألم،
إما أن تنام إما تظل مستيقظة أثناء «العملية» .وقتل الطفل داخل الرحم يعني
أن األم واألب ليس عليهما أن يس��معا أو يش��اهدا بأعينهم��ا قتل الطفل .فلِما
يقرب من خمس��ين عا ًما ،ظل��ت أمتنا تعترف بممارس��ة اإلجهاض .وأنصار حق
أيضا يجاهرون أنه «حرية دينية».
اإلجهاض يسمونه «السر المقدس للمرأة» .بل ً
ي��ا إلهي! نحن نختار أن نبغض الفعل ،وليس الناس الذين يمارس��ونه .فالمحبة
تس��اند النساء الالتي يتحلين بالش��جاعة ويخترن أن يمنحن حياة لألطفال ،بل
ويفتدين من سفكن د ًما بريئًا.

قلب ينشئ أفكارًا رديئة
القلب الذي ينشئ أفكارًا رديئة يشير إلى التخطيط والتدبير للشر من أجل
إي��ذاء اآلخرين .إن الرب لديه خطة لحياتنا ،وهي خطة للخير وليس لإليذاء .وهذا
هو السبب الذي ألجله أوصانا الرب أن نبارك من يسيئون إلينا بدلاً من أن نلعنهم.
ل��ذا عندم��ا نخطط إليذاء اآلخرين ،نح��ن بهذا نضاد مش��يئة الرب من أجل
حياتهم وحياتنا.
أرجل سريعة الجريان إلى السوء
إن الكتاب المقدس واضح في أن الش��ر يج��ب أن نتحول ونركض بعي ًدا عنه
ولي��س أن نتح��رك تجاهه .في ترجمة أخ��رى ألمثال ،18 :6
حتى لو كانت كل
توصف هذه اآلية هكذا« :الذين يفرحون بعمل ما هو خطأ
العيون األرضية
بين».
ِّ
عمياء عن رؤيتهم،
فبعض الناس يفتخرون بأنه��م فلتوا بما فعلوه ،فهم يوجد الرب الذي
يظنون أنهم أذكياء ألنهم لم يُمس��كوا ولم يكتشفهم يرى كل شيء.
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أح��د .ولك��ن ما ال يعرفونه هو أنه حتى لو كان��ت كل العيون األرضية عمياء عن
رؤيتهم ،يوجد الرب الذي يرى كل شيء.

شاهد زور
لقد تعجبت من أن أمثال  6وضعت كل من اللس��ان الكاذب وشاهد الزور في
تقريبا؟ وعندما
القائم��ة التي يبغضه��ا الرب .أليس كالهما هما نفس الش��يء
ً
بحثت عن الفرق ،وجدت أن ش��اهد الزور هو ش��خص يكذب تحت قسم .فهو ال
يكذب فقط على الناس ،بل على اهلل ،وبكذبه هذا هو يعوق مسار العدالة .إلهنا
العادل يكره الظلم .ولهذا الس��بب نقس��م في المحكمة قبل إدالء ش��هادتنا
قائلين« :نقسم أن نقول الحق وال شيء غير الحق « .إن الرب هو الديان والقاضي
األعظم .لهذا عندما نعوق تحقيق العدل من خالل شهادة زور ،نحن نعوق خطة
أيضا خروج  ،21 :18أمثال .)15 :17
اهلل للعدل من أجل الجميع( .أنظر ً
زرع خصومات بين أخوة
أيض��ا يبغض زرع خصومات بي��ن أخوة .وطب ًعا لي��س المقصود األخوة
ال��رب ً
أيضا .وعكس»خصومات» هو «اتفاق وانسجام ووحدة».
فقط ،بل األخوات ً
لقد وضح داود ما يحمينا من السقوط تحت لعنة من يزرعون خصومات بين
األخوة:
«لم أجلس مع أناس الس��وء ،ومع الماكرين ال أدخل ،أبغضت جماعة األثمة،
يدي في النقاوة ،فأطوف بمذبحك يا رب ،ألسمع
ومع األش��رار ال أجلس .أغس��ل ّ
بص��وت الحم��د ،وأحدث بجمي��ع عجائبك .ي��ا رب أحببت مح��ل بيتك وموضع
مسكن مجدك» (مزمور )8-4 :26
نحن نتجنب مصاحبة الكذابين والمنافقين وعاملي الشر عن طريق محبتنا
للرب وبيت الرب .فعندما نجتمع م ًعا ،يعلو بيننا الش��كر واالمتنان ،وتس��تعلن
أمانة الرب وعظمته .فإن الحديث عن الرب يفرغ أماكن بداخلنا ويمأل أخرى.
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هذا ينهي القائمة التي في أمثال  6ـ ولكن يوجد أشياء أخرى يبغضها الرب.

النجاسة وعدم النقاوة وعبادة األوثان
طماع الذي هو عابد لألوثان ليس
نجس أو
زان أو
ٍ
«فإنك��م تعلمون هذا أن كل ٍ
ٍ
له ميراث في ملكوت المسيح واهلل .ال يغركم أحد بكالم باطل ألنه بسبب هذه
األمور يأتي غضب اهلل على أبناء المعصية» (أفسس )6،5 :5
ال��رب يبغض األش��ياء التي تفس��د حميميتنا مع��ه ،أو تخدعنا وتفس��دنا
وتش��وهنا وتدمرنا .هذه األشياء الثالثة :النجاس��ة (أي ممارسات جنسية خارج
الحدود الكتابية) وعدم النقاوة (أي كالم أو ممارس��ات فاس��دة أو غير أخالقية أو
أيضا متالزمون.
منحرفة) وعبادة األوثان (الجشع والطمع) ،هم ً
ونحن نجدهم مختلطين م ًعا في معظم ما تقدمه لنا ثقافتنا الغربية على
أنه تسلية.
فعندم��ا تجمع هذه األش��ياء الثالثة في باقة مرتبة وتوض��ع أمامنا ،عادة ما
نراهم أشياء عادية .ومع األسف نبدأ في محاكاة ما يسلينا.

الطمع
الكت��اب المقدس يعطي مراد ًف��ا للطمع أنه عبادة أوثان .لقد س��معت مرة
أن العالق��ة الغير صحيحة م��ع المال (مثل الطمع والجش��ع) هي خطيرة ج ًدا
ألن الم��ال لديه القدرة أن يجعلنا نش��عر كآله��ة .فنحن نظن أنن��ا أقوياء وأننا
يمكننا الحصول على أي شيء نريده .فلماذا نثق في الرب بينما لدينا هذه القوة
لالمتالك والشراء؟
إن الجش��ع والطمع عادة ما يكونا غير صريحين ،لهذا يكونان عادة مقبولين
وقاس يخدع الناس ويجعلهم
من المجتمع .فال تنخدع .فالطمع هو صياد ماكر
ٍ
يظنون أنفسهم أحرارًا (رؤيا )18-7 :3
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فأس��رى الطمع سينظرون لعالقاتهم بالمال والممتلكات والنفوذ على أنها
أهم من عالقاتهم بالبشر.
إن العطاء واالتضاع هما المضادين للطمع والجشع وعبادة األوثان.
لق��د حذر يس��وع تالميذه قائ�ًلً« :ال يقدر خادم أن يخدم س��يدين ،ألنه إما أن
يبغض الواحد ويحب اآلخ��ر ،أو يالزم الواحد ويحتقر اآلخر .ال تقدرون أن تخدموا
اهلل والمال( ».لوقا )13 :16
يج��ب أن نس��تخدم الم��ال كأداة ...ال أن نحب��ه .ويجب أن نح��ب الناس ...وال
نستخدمهم ـ وهذا يأتي بنا إلى النقطة التالية.

الطالق
«ألنه يكره الطالق ،قال الرب إله إس��رائيل ،وأن يغطي أحد الظلم بثوبه ،قال
رب الجنود .فاحذروا لروحكم أن تغدروا»
(مالخي )16 :2
إن ألم الطالق مر وعميق .هذا هو الس��بب في بغضة الرب له .هو ال يبغض
هؤالء الذين طلقوا ،بل هو يكره فعل الطالق نفسه .في أيام مالخي ،لم يكن من
حق النس��اء أن يطلقوا أنفسهم من أزواجهم .تخيل غضب اآلب السماوي وهو
يرى بنات العهد المحبوبات يتعرضن للرفض والهجر من أبناء كان متوقع منهم
أن يحبوهن .وهذا الرف��ض كان عادة لصالح زوجات أجنبيات أو غريبات .لقد كان
الرب يبغض األذى والخزي الذي كان يأتي على بناته بسبب هذا التصرف.
فالذي يطلق زوجته يؤذي المرأة التي كان يجب أن يحميها.
واليوم نحن نعيش في عصر يمكن للنساء أن يطلقن أنفسهن من أزواجهن،
أحيانًا بسبب الخيانة ،أو األذى والعنف ،وحينئذ يشعر المطلق (المرأة أو الرجل)
أن الطالق هو أفضل حل لحياتهم ولحياة أوالدهم.
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في هذه الحالة يصبح الطالق وسيلة من أجل منع شيئًا آخرًا يبغضه الرب،
وهو امرأة تتزوج وهي غير محبوبة (أم .)23 :30
عندم��ا نحفر عميقً��ا ،نجد أن بغضة ال��رب للطالق مرتبطة بقس��اوتنا في
التعامل مع بعضنا البعض.
في الزواج ،ينسجنا الرب م ًعا بروحه لنصبح واح ًدا:
«الرب هو الش��اهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك
طالبا زرع اهلل.
وام��رأة عهدك .أفلم يفعل واحد وله بقي��ة الروح؟ ولماذا الواحد؟
ً
فاحذروا لروحكم وال يغدر أحد بامرأة شبابه» (مالخي )15،14 :2
إن الوحدة في الزواج تعكس صورة الوحدة بين المسيح والكنيسة ـ عروسه.
فالط�لاق ال��ذي ينبع من األنانية والخيانة والرفض يش��وه ص��ورة الرب كزوج لن
يتركنا أو يهملنا أب ًدا .والرب ال يريد أن يحدث هناك أي تشويش على ثبات محبته
لنا .فهو ليس لديه أي نية أن يكف عن حماية العهد الذي صنعه معنا .فهو لن
يبعدنا أو يقسو علينا أب ًدا .فبغض النظر عن كم عدد المرات التي نخزيه فيها،
ولكن هو لن يخزينا أب ًدا.
زوجا
وبالرغم من أن الطالق أصبح
مس��موحا به بالقانون ،إال أن الرب سيظل ً
ً
مخلصا لعروسه .فالطالق يشوه صورة المسيح وكنيسته ،عريسنا الذي يظل
ً
أمي ًنا لنا برغم عدم أمانتنا.
إن ال��رب يعلم ونح��ن نعلم أن الطالق لديه تاريخ من تمزيق األس��ر والقلوب.
ربما يس��مح به الرب أحيانًا ألنه يكره قس��وة اإليذاء الذي تتس��بب فيه الخيانة
والغدر ،ولكن الطالق لم يكن أب ًدا في خطة اهلل األصلية لعهد الزواج.

النفاق والكيل بمكيالين
«موازين غش مكرهة الرب ،والوزن الصحيح رضاه» (أمثال )1 :11
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«معيار فمعيار مكرهة الرب ،وموازين الغش غير صالحة» (أمثال )23 :20
كان يسوع دائ ًما يواجه الفريسيين بنفاقهم .كان يسوع مشغول بعمل أبيه
س��ن قواني��ن مملكة الناس.
وبناء ملكوت اهلل ،أما هم فكانوا مش��غولين في َ
كان��وا يجبرون الناس أن يعيش��وا بحس��ب مقاييس مرتفعة ،هم أنفس��هم ال
يعيش��ون بها .ازدواجيتهم عكرت المياه التي كان يج��ب أن تكون صافية .كما
رأينا قبلاً  ،كانوا يعتقدون أن الشفاء يوم السبت إهانة.
لقد حذر يسوع أتباعه في متى  4-2 :23قائل:
«على كرس��ي موس��ى جل��س الكتبة والفريس��يون ،فكل ما قال��وا لكم أن
تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ،ولكن حس��ب أعماله��م ال تعملوا ،ألنهم يقولون
وال يفعلون .فإنهم يحزمون أحمالاً ثقيلة عس��رة الحمل ويضعونها على أكتاف
الناس ،وهم ال يريدون أن يحركوها بإصبعهم»
سنظل إلى األبد نعظ بما ال نستطيع أن نعيشه ونمارسه إذا كانت دوافعنا
هي أن يرانا الناس أكثر من أن نرفع الناس.
فالممارس��ات الدينية التي دافعها النفاق والكبري��اء تقهر تابعيها .فالقادة
المنافقون يظنون أنهم كلما ضغطوا على اآلخرين ألس��فل ،س��وف يعلي ذلك
من مكانتهم ويرفعهم ألعل��ى .وهذا يضاد الطريقة التي
فنحن ننحني
يعم��ل بها ملكوت اهلل .فنحن ننحني أمامه حتى يرفعنا.
أمامه حتى
وعندم��ا يرفعن��ا ،ننحني مرة أخ��رى لنرف��ع آخرين .فبكل
يرفعنا
الص��دق ،لقد تعلم الن��اس من أخطائي وس��قطاتي أكثر
بكثير مما تعلموه من نجاحاتي.
وقبل أن نتحمس ونعلن بغضتنا لنفاق اآلخرين ،دعونا نطلب من الروح القدس
أولاً أن يكش��ف لنا إن كان فينا أي لمحة من هذا النفاق .فالنفاق يس��تطيع أن
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يتسلل إلى داخلنا جمي ًعا بمكر دون أن ندري .وقد وجدت أن الشيء الوحيد الذي
يكش��فه وينزعه من جذوره هي كلمة اهلل .فنور الحق الذي في كلمة اهلل يميز
دوافعنا ويكش��ف أي ظلمة تس��للت بداخلنا دون أن ن��دري .فكن ً
يقظا ضد هذا
ً
محاطا بمن
العدو ،فهو ع��دو ماكر وخبيث .النفاق يكره الصدق ،لهذا دائ ًما كن
يقولون الصدق.
كن قابلاً للنقد مع األشخاص الصادقين وأطلب منهم أن يقولوا لك الصدق
دائ ًما( .مع األسف هذا لن يمكن أن يحدث على الفيسبوك).

رفض الحكمة
الحكم��ة :إم��ا أن تحبها إم��ا تكرهها .الطريق��ة التي نتعلم به��ا أن نحب
الحكمة تبدأ باختيار ما نكرهه بالطبيعة :التوبيخ والتأديب .فلتستمع لكلمات
الحكمة:
«إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل ،والمس��تهزئون يس��رون باالس��تهزاء،
والحمق��ى يبغض��ون العلم؟ ارجع��وا عند توبيخ��ي .هأنذا أفي��ض لكم روحي.
أعلمكم كلماتي» (أم )23،22 :1
ش��خصيا
فيضا من الحكمة فهو اآلن! فأنا
ل��و كان هناك وق��ت نحتاج فيه ً
ً
أت��وق ألجد إجابات ألس��ئلة كثيرة لم أك��ن أظن يو ًما أننا سنس��ألها .في عالم
متقلب ومش��وش ،نحن نحت��اج أن نرجع إلى كلمة اهلل ،الكلمة التي أسس��ت
األرض.
ف��ي أمثال  ،8يتحدث ص��وت الحكمة ويصف مخافة ال��رب على أنها بغض
الشر.
«مخاف��ة الرب بغض الش��ر .الكبرياء والتعظم وطريق الش��ر وفم األكاذيب
أبغضت» (أم )13 :8
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مزمور  34يقول:
إلي فأعلمكم مخافة الرب .من هو اإلنسان الذي
«هلم أيها البنون استمعوا َّ
يهوى الحياة ،ويحب كثرة األيام ليرى خيرًا؟ صن لسانك عن الشر ،وشفتيك عن
التكلم بالغش .حد عن الشر ،واصنع الخير .أطلب السالمة واسع وراءها»
(مز .)14-11 :34
هذا الجزء يوضح كيف أن كالم الغش وطريق الكبرياء يؤدي إلى الشر.
وفي سفر أيوب ،مخافة الرب مرتبطة بالحكمة:
«هوذا مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر هو الفهم» (أيوب )28 :28
وف��ي فقرات أخرى يصف مخافة ال��رب بأنها االرتعاد من كالم الرب .أنا أعتقد
أن ه��ذا يعني االتضاع الذي يجعلنا نلقي بأنفس��نا عل��ى رحمة الرب أمام إعالن
قداسته التي ينقصنا منها الكثير.
حتى يسوع كان يسر بمخافة الرب .لقد تنبأ إشعياء كيف أن روح الرب سوف
يكون ظاهرًا في حياة يسوع:
«ويح��ل عليه روح ال��رب ،روح الحكمة والفه��م ،روح المش��ورة والقوة ،روح
المعرف��ة ومخافة الرب .ولذته تكون في مخافة الرب ،فال يقضي بحس��ب نظر
عينيه ،وال يحكم بحسب سمع أذنيه» (إش )3،2 :11
إذا اعترفنا بانحراف طرقنا وأفكارنا ،الرب ال يتعامل معنا بحس��ب س��لوكنا.
فهو ال يقيسنا بما ينقصنا ،بل بمقياس حبه الثابت لنا.

الشر
«المحبة فلتكن بال رياء ،كونوا كارهين الشر ،ملتصقين بالخير» (رومية )9 :12
المحب��ة والكراهية هما اختيار إرادي .أن نحب الجميع صعب ،ولكن مع الرب
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كل ش��يء ممك��ن .ولكن أن نحب كل األش��ياء ه��و أمر مخادع وف��ي الواقع هو
مس��تحيل .في هذه األيام ،ال يمكننا تجنب الشر .أفهم ذلك .ولكن ليس معنى
ذلك أن نس��مح ألنفسنا أن نصمت ونختبئ .هذا ليس وق ًتا نكون فيه محايدين.
فنح��ن يج��ب أن نكره الفق��ر ،ولكن نحب الفق��راء .نكره الح��روب ،ولكن نحب
األرامل واليتامى والالجئين الذين نتجوا عنها .فكراهية الشر ليس عذرًا أن نكون
كريهين .فنحن مس��يحيون مؤمنون ولس��نا إرهابيين .نحن الذين مسحنا لكي
نغلب الش��ر بالخير ،لذا ال نكذب ونقول على الش��ر خيرًا .ونحن ال نقاوم بالكالم
فقط ،بل نعيش الحق ونتكلم بالحق ونعلن الحق بالطريقة التي نعيش بها.
مع األس��ف ،الكنيس��ة لم تعمل ذلك جي ًدا .وأنا لم أفعل ذلك جي ًدا ،أريد أن
أفعل أفضل من ذلك.
لوق��ت طويل ،نحن معروفون بما نحن ض��ده ،أكثر ِمن إلى ماذا وإلى َمن نحن
ننتمي ..أي يسوع.
ف��ي محاولة لضبط موازين األمور ،أصبحت الكنيس��ة تحاول أن تتبنى فكر
العالم بقبول كل شيء وأي شيء بدعوة أن هذه هي المحبة.
نع��م نح��ن نح��ب كل الناس .ولك��ن يجب أن نفع��ل ذلك م��ع إدراك أننا في
وس��ط معركة وهذا يعني أننا ال نستطيع أن نحب كل شيء .كما كتب تشارلز
س��بيرجون« :نح��ن ملتزم��ون بأن نح��ب أعداءنا ،ولك��ن ال يجب أن نح��ب أعداء
ً
س��قوطا كاملاً ل��كل ما يخططونه ،ولكن
الرب .فكأعداء يجب أن نتمنى لهم
كأش��خاص يج��ب أن نتمنى لهم أن يتغي��روا بالنعمة ،حتى ينال��وا غفران الرب
ويصبحون أصدقاءه وأتباعه وخدامه».
لق��د أصبحنا خائفين ج�� ًدا من أن ندين أح ًدا لدرج��ة جعلتنا صامتين طوال
الوق��ت .ف�لا يمكن أن نكون كالزوجة التي بعد أن فش��لت ف��ي التعامل مع أول
خالف بينها وبين زوجها ،قررت أن تلتزم الصمت دائ ًما ،بدلاً من أن تحاول أن تتعلم
كيف تتعامل مع الخالفات بطريقة صحيحة .فصمت هذه الزوجة س��وف يؤدي
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في النهاية لتدمير عالقتهما وإعاقة نمو هذه العالقة .فبدلاً من أن نقيد أنفسنا
بسبب فشل الماضي ،دعونا نتقدم لألمام في الحق واالتضاع والمحبة ونبني ما
يمكن أن نبنيه .ويج��ب أن نبدأ بااللتزام بأن نكره تعاطفنا
دعونا نتقدم
نحو األشياء التي يكرهها الرب.
لألمام في
وعندم��ا نب��دأ أن نعيش الح��ق في محبة ،س��يتمكن
الحق واالتضاع
والمحبة ونبني ما اآلخرون من أن يس��معونا ونحن نتحدث بالحق في محبة.
يمكن أن نبنيه .وهذا هام ج ًدا ألن المحبة بدون حق هي كذبة.

ما الذي تبغضه؟
إن ال��ذي تبغض��ه عادة ما يكون ش��يئًا تخاف من��ه .فأنا لس��ت مولعة أب ًدا
بالثعابي��ن أو العناك��ب أو العق��ارب .أن��ا أكرهه��م جمي ًعا ،ولك��ن أكثرهم هم
الثعابي��ن .لو رأيت عقربًا ،أقتله فورًا .فلقد أصبحت عدوتهم اللدودة بعد أن لدغ
أحده��م ابني الصغير وهو في الرابعة من عم��ره( .تحذير :هم يتظاهرون بأنهم
أموات حتى يلدغوك) .أما العناكب ،فهم أصعب قليلاً  ،فالطريقة التي يتحركون
بها ترعبني .لذا أطلب من جون أو أحد أبنائي أن يقتلهم .ولكن إذا لم يوجد أحد
في المنزل ،أقوم أنا بالمهمة.
أم��ا الثعابين ،فهم ش��يء آخر .أنت ال تس��تطيع أن تقتل الثعبان بدهس��ه
بحذائك .أو على األقل أنا ال أعتقد ذلك ،مع أني لم أجرب قبل.
فأسا .فقد
أنا عادة أكتب في ركن في القبو .وقد وضعت هناك بجانب مكتبي ً
ق��ررت أنه ،بدون أن أخيف نفس��ي ،إذا كنت وحدي بالمنزل ووجدت ثعبانًا س��وف
أهاجمه .س��وف أمس��ك بالفأس في يدي وأرفع صالة عالية بفمي ،وسأقتله! أنا
بيضا.
ملتزمة بأن أقتله فورًا ألنه غير مسموح لثعبان أن يحوم في منزلي ويضع ً
لماذا؟ ألن األشخاص الذين أحبهم يعيشون في هذا المنزل.
هناك أش��ياء أخ��رى أبغضها .أش��ياء تهددنا جمي ًع��ا .فأنا أبغ��ض االعتداء
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الجنس��ي على األطفال .أكره االعتداء الجنس��ي على أي ش��خص في أي س��ن
ومبغضا ل��كال األمرين.
غاضبا
أو جن��س ،وأن��ا لم أتح��دث مع ش��خص إال وكان
ً
ً
ونحن نعلم أن مثل هذه الممارس��ات تؤذي كلاً من الضحية والجاني .فممارسة
القس��وة واالنحراف تجرح وتكسر وتشوه كل األطراف في عمق أعماقهم وليس
الضحية فق��ط .وألننا نحب الناس ،فمن الطبيعي أن نكره ممارس��ة مثل هذه
األمور التي تؤذي الجميع .ولكن ليس كاف أن نكره االعتداء والتحرش الجنس��ي
أيضا كل الممارسات اإلباحية .لماذا؟ ألنها هي المحرض
فقط ،بل يجب أن نكره ً
وراء التحرش واالعتداء الجنس��ي .فنحن ال نس��تطيع أن نحب ،أو نعجب أو حتى
نبتس��م للمواقع أو الصور اإلباحية ،ونق��ول أننا بالفعل نكره التحرش واالعتداء
الجنس��ي .فأن نحب بحق ضحاي��ا التحرش واالعتداء الجنس��ي ،يجب أن نكره
المحرض للتحرش واالعتداء الجنسي ،وهي المواقع والصور اإلباحية .فأن نحب
جنس��يا على األطفال
جي�� ًدا ،يجب أن نكره ما يفس��د أرواح الناس حتى يعتدوا
ً
والنساء.
فاإلباحية تش��وه الحب ،وتشوه العالقة الحميمة ،وتهين هبة اهلل الجميلة
الرائعة ...الجنس.
إنها تس��تعبد هؤالء الذين يتوق اهلل إلطالقهم أحرارًا .وألني أعرف ذلك ،فقد
اخترت أن أكره كل أش��كال اإلباحية س��واء أفالم أو قصص أو صور أو مواقع على
اإلنترنت وغيرها.
يج��ب أن أكره م��ا تفعله اإلباحية في الحب ،ألن ما تفعله للحب هو ش��رير.
قصصا كثيرة عن نساء يتعجبن
وأكره ما تفعله اإلباحية في الزواج .فأنا سمعت
ً
في حيرة عن السبب الذي يجعل أزواجهن ال يلمسهن .فهن ترين أنفسهن على
أنه��ن أقل وغير مرغوب��ات .فلو أنهن أكث��ر جاذبية ،لكان أزواجه��ن رغبن فيهن.
ث��م يعلمن أن لديه��ن منافس ،وهو من الجن��س المرئي الذي أفس��د عالقتهن
الحميمة مع أزواجهن .فأزواجهن قد أعطوا مش��اعرهم وشغفهم لشخص ما
على اإلنترنت ال يحتاجون أن يلمسوه.
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ومع األس��ف ،يزداد عدد النس��اء الالتي يقعن في نفس الف��خ الذي يدمرهن.
فهن��اك دراس��ة حديثة تؤك��د أن واحدة من كل ثالثة نس��اء يش��اهدن المواقع
أس��بوعيا .فالعام الماضي وحده تم مشاهدة  91.980.225.000فيديو
اإلباحية
ً
على المواقع اإلباحية وهذا بمعدل  12.5فيديو لكل شخص على األرض!

يا للفظاعة!
إن اإلباحية ليس��ت حب .فاإلباحية تغتصب عقولنا إذ تهين وتش��وه البش��ر
الذين خلقوا على صورة الخالق الجميلة .ثم يأتي الخزي ليذل كل من اُستعبدوا
لهذه المناظر.
نحن يجب أن نحب األسرى ،في حين نكره الصناعة التي تستعبدهم ببطء.
فعندما ال نكره ما هو شرير ،فمحبتنا ليست صادقة.
ترجمة أخرى ( )The Passionلرومية  9 :12قد تكون أوضح قليل:
«فلتكن أعماق قلوبنا دائ ًما نحو محبة اآلخر بصدق ،وال نلعب دور الممثل الذي
فعندما ال نكره يرتدي قنا ًعا .فلنكره الشر ونلتصق بالخير والفاضل»
ما هو شرير،
فالمي��ل ألن نصمت قد يكون قويًا ،خاصة عندما نعرف
فمحبتنا ليست
أننا لو تحدثنا مجاهرين بالحق سوف يدعونا الناس جهلة
صادقة.
ومتطرفي��ن .فف��ي كل م��رة تحدثت ض��د ه��ذا األمر ،تم
مهاجمتي من قبل حتى المؤمنين الذين يزعمون أن ما يفعلونه هو أمر شخصي،
وال يؤذي أح ًدا .ولكن في نفس الوقت ،أنا ال أستطيع أن أظل صامتة ،ألني قد رأيت
الوجه اآلخر لإلباحية .لقد رأيت ضحاياها الذين هم إما نساء وأطفال يتعرضون
للتحرش واالعتداء الجنسي ،إما زيجات منهدمة ومدمنين للجنس.
عندم��ا أتحدث ضد هذا األمر ،يهاجمونني على وس��ائل التواصل االجتماعي
ويرسلون لي صورًا وفيديوهات إباحية.
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ال يجب أن نبتسم في وجه الشر من بعيد لنكون في أمان .ال يجب أن نسمح
للش��ر أن يجذب نظرنا وال أن نسمح ألنفسنا أن نهدأ في محضره .ال يمكننا أن
نهدأ لمجرد أننا ال نريد إثارة المشاكل .فإذا كنا قد سقطنا في شباكه ،فيجب
أن نطلب المساعدة .فعندما يتعلق األمر بحماية المحبة ،ال يجب أن نصمت .ال
يجب أن نرتدي قناع القبول والرضا.

نتبع يسوع الذي هو مثالنا
قال تشارلز سبيرجون« :ما يحبه يسوع ..نحبه ،وما يكرهه يسوع ..نكرهه ،ما
يطلبه يسوع نطلبه ،وما ينفر منه يسوع ننفر منه .هذه هي الصداقة والتبعية
الحقيقية ،حيث يوجد قلب واحد في جسدين».
كما قال سبيرجون ،يسوع هو مثالنا في كل من المحبة والبغضة .فما الذي
يحبه يسوع؟ الناس .يسوع يحب ويطلب إنقاذ كل الهالكين .يسوع أحب أعداءه
ودعاهم أصدقاءه .فالصداقة مع الرب ال تتضمن أب ًدا بغضتنا للناس.
وما الذي يكرهه يسوع؟ يسوع يكره أعداء المحبة ...التدين والرياء يمثال رقم
واح��د فيهم .وعندما بحثت عن معنى «الرياء» اكتش��فت أنه توجد دوائر للرياء
أيضا .حين تكون رغبتي في العالقات مع الناس أكثر من رغبتي في
في حياتي أنا ً
إنقاذهم .حين أكون صامتة بدلاً من أن أكون ُم ِحبة .حينما كنت أعجب من بعيد
طبيعيا
بدلاً من أن أهرب مس��رعة .فما أرفض أن أكرهه اآلن ،س��وف يصبح أمرًا
ً
في حياة أحفادي فيما بعد.
جي .كي .شيس��تيرتون قال« :تقبل الش��رور واحتمالها هي فضيلة من ليس
عنده ضمير يدين الشر».
أخشى أن نكون قد اخترنا أن نتقبل أشياء سوف تهدد بابتالعنا يو ًما ما .نعم
يجب أن نكون دائ ًما لطفاء ونحترم الجميع ،ولكن الصمت في مواجهة الشر قد
يتحول سري ًعا إلى قبول ورضا.
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ما الذي يطلبه يس��وع ويس��عى إليه؟ لقد قال لنا يس��وع« :لكن اطلبوا أولاً
ملكوت اهلل وبره وهذه كلها تزاد لكم» (متى )33 :6
وما معنى أن تنفر من شيء؟ وما الذي ينفر منه يسوع؟
النفور يعني تجنب ش��يء باالبتعاد عنه .هو ما قد وصفناه بالفعل .فنحن ال
نجلس مع الش��ر ،وال نصادق الفساد ،وال نتحاور مع األمور الباطلة .وصف بولس
الرسول هذا جي ًدا:
«لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ،ومن سلطان الشيطان إلى
ونصيبا مع المقدسين» (أع )18 :26
اهلل ،حتى ينالوا باإليمان بي غفران الخطايا
ً
نحن ال نبتعد عن الناس ،بل نصلي أن يبتعدوا عن ما يظلم أرواحهم.
قبل أن أولد من فوق ،كنت عدوة للمسيح بدلاً من أن أكون صديقة له .ولكن
عندما تحول قلبي الحجري إلى قلب لحم ،بدأت أشعر بما يؤلم قلبه.
فأن تتبع يس��وع هو أس��لوب حياة ،فنحن نبتعد عن كل ما تعودنا أن نعتبره
غاليا وثمي ًنا ،ونتمسك بما يراه هو ثمي ًنا.
ً
لقد كتب تشارلز سبيرجون منذ أكثر من قرن قائل« :هذا العصر وقح لدرجة
تجعل��ه ينظر لمن يح��ب الفادي محبة حقيقية على أن��ه متطر ًفا ،وينظر لمن
متعصبا».
يكره قوى الشر على أنه
ً
أنا ال أس��تطيع أن أتخيل م��ا يمكن أن يقوله على عصرن��ا الحالي! فعصرنا
وقحا ،بل منحر ًفا.
الحالي ليس فقط ً
نح��ن يجب أن نحب الح��ق الذي يطلق الن��اس أحرارًا ،ونك��ره األكاذيب التي
تقيده��م .فكما أن الرب هو نور وليس فيه ظلمة البتة ،وهو خير ليس فيه ش��ر
البتة ،فال يوجد ش��ركة بي��ن الصواب والخطأ ،وال يوجد مكان لألرواح الش��ريرة
واألصنام في هيكل اهلل .وماذا عن يسوع؟
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رسالة العبرانيين ذكرت نبوة داود في مزمور :7،6 :45
«وأما عن االبن« :كرس��يك يا اهلل إلى دهر الدهور ،قضيب اس��تقامة قضيب
مل��كك .أحبب��ت البر وأبغض��ت اإلثم من أج��ل ذلك مس��حك اهلل إلهك بزيت
االبتهاج أكثر من شركائك( ».عب )9،8 :1
يس��وع يحب البر ويبغض اإلثم .فهل يمكن لنا كتالميذه أن نفعل أي ش��يء
مختلف؟ إنه الوقت لنتذكر أن االضطهاد جزء من العملية.
وعيروكم وأخرجوا اس��مكم
«طوباك��م إذا أبغضكم الن��اس وإذا أفرزوك��م ّ
كشرير من أجل ابن اإلنسان .افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم
في السماء ألن آباءهم هكذا كانوا يفعلون باألنبياء» (لوقا )23،22 :6

التمييز
قال تشارلز سبيرجون« :التمييز ليس هو معرفة الفرق بين الخطأ والصواب،
بل هو معرفة الفرق بين الصواب وشبه الصواب».
فهن��اك أمور كثيرة تب��دو صوابًا ،ولكنها خطأ .فنحن ف��ي عصر نحتاج فيه
لمعرف��ة عميق��ة بكلمة اهلل مع قي��ادة الروح الق��دس .فكلم��ة اهلل تعطينا
العلي ،س��يعطينا كلمات الحياة .فنحن
الهيكل العام ،والروح القدس ،روح اهلل
ّ
نحت��اج الروح القدس لك��ي ينير كلمة اهلل حتى نعرف كي��ف نحب َمن ،وكيف
نك��ره ماذا .حتى هنا ،لقد كن��ت أتكل بالكامل على كلم��ة اهلل وأنا أكتب هذا
الفص��ل .وهناك فقرات كثيرة في الكتاب المق��دس تتحدث عن هذا الموضوع،
لهذا وضعتها لك كمرجع في نهاية الكتاب.
صل واس��أل الروح القدس كي��ف تطبق هذه الكلم��ات على حياتك
أرج��وك ِ
الش��خصية .فبدلاً من أن أخبرك كيف تفكر وماذا تفعل ،س��أترك الروح القدس
ليقودك.
وقبل أن ننتقل للفصل التالي ،هل تصلي معي هذه الصالة؟
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أبي السماوي،
أري��د أن أح��ب ما تحبه بالطريقة الت��ي تحب بها .ال أريد أن أك��ون مرائي .وال
أريد أن أس��لك بكبرياء وتعالٍ .أس��ألك أن تعلمني ما الذي تبغضه حتى تثمر
محبت��ك في حياتي .ي��ا روح اهلل ،المس هذه الكلم��ات الكتابية وطبقها على
حياتي .امنحني الش��جاعة حتى أكس��ر الصمت بكلمات تطلق األسرى أحرارًا.
باسم يسوع ..آمين.
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7
الثبات على احلق
«عندما وجدت الحق ،وجدت إلهي ألنه هو الحق نفسه»
(القديس أغسطينوس)

بالرغم

من أنن��ا جميعنا قد كذبن��ا ،إال أن البحث عن الحق هو
رغبة دفينة في أعماقنا .فبدون الحق نصبح كس��فينة
ب�لا دفة ،تدفعها رياح المعتقدات ونزوات المش��اعر ،والتي حت ًما س��تقودها في
النهاية إلى الدمار .ولكن ونحن نطلب الحق ،س��يجد الحق طريقه فينا .فالحق
ليس شيئًا ،هو شخص.
وبدلاً من أن نتجادل حول ما هو حق ،يجب أن نتذكر لماذا الحق بهذه األهمية.
وعندما نتذكر ،يجب أن نعيش الحق فورًا ،ألن الحق حي .نحن نعيش الحق عندما
نرفع أرواحنا إللهنا ومخلصنا الذي قال لنا« :أنا هو الطريق والحق والحياة .ليس
أحد يأتي إلى اآلب إال بي» (يوحنا )6 :14
صحيحا
ولك��ي تكون هذه العبارة صحيح��ة ،يجب أن يكون كل عنصر فيها
ً
بذات��ه .فإذا كان يس��وع هو «الطريق» ولي��س واحد من عدة ط��رق ،إذًا بالفعل ال
يستطيع أحد أن يأتي إلى اآلب إال من خالله .وإذا كان هذا كذبًا ،ويسوع هو مجرد
طري��ق من عدة طرق تؤدي إلى اآلب ،إذًا فيس��وع ال يمكن أن يكون الحق .وإذا كان
هو ليس الحق ،فمستحيل يكون هو الحياة.
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ولكن يسوع هو بالفعل كل ما يقوله عن نفسه ،وليس مجرد جزء منه .فإما
الكل إما ال شيء.
يقول بينجامي��ن فرانكلين« :نصف الحقيقة هي عادة
يسوع هو بالفعل
كل ما يقوله عن كذبة كبيرة».
نفسه ،وليس
فكل أنصاف الحقائق أساس��ها كذب .فإذا كان يسوع
مجرد جزء منه.
أيضا.
هو بالفعل الطريق ،إذًا البد أنه هو الحق والحياة ً
فإما الكل إما ال
ولك��ن ثقافتنا المعاصرة ال تح��ب الحقائق المطلقة.
شيء
فق��د جعلون��ا نعتق��د أنه��ا صعب��ة وقاس��ية .فالحق ال
يس��تطيع إال أن ين��زع الكذب ،ولكنه يفعل ذلك بطريقة ثابتة وحاس��مة ولكن
مترفق��ة في نفس الوقت .فالحق يجب أن يك��ون لطيفًا ومترفقًا في اإلخبار به،
ولكنه ثابت ومطلق وصلب في مبدأه .فالمطلق هو أس��اس ،واألس��اس يجب أن
ومقيدة ،على قدر ما
يك��ون ثابت ال يتزعزع .وعلى قدر م��ا هذه المطلقات صلبة
ِّ
هي تحمي .فبدون المطلقات ،التي هي الحقائق الثابتة التي ال تتغير ،نحن نبني
على رمال .فالمطلقات هي المبادئ التي تحمينا والضمير الذي يثبتنا حين تهب
علينا عواصف الحياة أو تهاجمنا التجارب.

كل الطرق ال تؤدي إلى نفس المكان
ف��ي العصور القديمة ،كان هناك مقولة تق��ول« :كل الطرق تؤدي إلى روما»،
ذلك ألنه في ذلك الوقت روما كانت في قلب نظام الطرق الروماني .ولكن بعدما
مرت الس��نوات وس��قطت اإلمبراطورية الرومانية من سطوتها وقوتها ،لم تعد
هذه المقولة حقيقية .بل أصبحت مجرد تعبير رمزي يعني أن كل الطرق سوف
تؤدي في النهاية إلى نفس المكان.
صحيحا عن روما ال يمكن تطبيقه على ملكوت اهلل.
ولكن ما كان
ً
فالحق اإلله��ي ال يتغير ويتلون كلما تغيرت الموازين والمقاييس البش��رية.
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فالح��ق يتعدى ح��دود الزمن ،هو أب��دي .إن الطريق لآلب يبدأ عند الباب :يس��وع
المس��يح .فما الذي يجعل اآلب يرس��ل ابنه الوحيد إذا كان هناك خيارات أخرى؟
ما الذي يجعله يرسل يسوع لمجرد أنه أفضل هذه الخيارات؟ فأنا ال يمكنني أن
أتبرع بأحد أوالدي إال إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة وال يوجد سواها .يسوع
وحده هو كفارتنا .إنه خطأ قاتل أن تظن أن كل الطرق س��وف تؤدي إلى الخالص،
بالرغم من أن كل الطرق تؤدي إلى مقابلة مع يسوع.

الكتاب المقدس يخبرنا:
اس��ما فوق كل اسم ،لكي تجثو باسم يسوع
«لقد رفعه اهلل ً
أيضا ،وأعطاه ً
كل ركبة ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض .ويعترف كل لسان
أن يسوع المسيح هو رب لمجد اهلل اآلب» (رسالة فيلبي )11-9 :2
« َمن تحت األرض» تش��ير إلى عالم األرواح الشريرة والشياطين .فسوف يأتي
يوم سيعلنون سلطان يسوع بالرغم من أنهم لن يختبروه كمخلص لهم.
داع لهذا التطرف .وربما
ربما تقول في نفسك أن الحقيقة هي أمر نسبي ،وال ٍ
تعتقد أن ما هو حق بالنسبة لي ال يجب بالضرورة أن يكون حقًا بالنسبة لك.
إذا كن��ت تفكر هكذا ،فنحن ال نتحدث عن نفس الش��يء هنا .فعندما أتحدث
ع��ن الحق المطلق ،أنا ال أتحدث عن األش��ياء التي يمك��ن أن تكون حقيقية عني
ولكن ليست حقيقية عنك .فعلى سبيل المثال ،أنا نصف سيسيلية ،ومتزوجة،
وأم وج��دة .كل ه��ذه األمور هي حقيق��ة عني أنا اآلن ،ولكنها ليس��ت حقيقة أي
ش��خص آخر .لهذا هذه ليس��ت الحق ،هي مجرد حقيقة أو أمور حقيقية .وعلى
حقيقيا عني اآلن.
حقيقيا عني منذ عشر سنوات ،ليس بالضرورة
العكس ،ما كان
ً
ً
حقيقيا ولكنه ليس الحق ،ه��و أن خارج نافذة
أم��ر آخر عن ش��يء قد يك��ون
ً
منزلي اآلن الس��ماء زرقاء وصافية .أنا أس��تطيع أن أعلن بثقة« :السماء زرقاء!»
وربما تظل كلماتي حقيقية لبضعة س��اعات قادمة .ولكن هذه ليس��ت الحق،
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ألن الحق ال يتغير ،وهذه الحقيقة سوف تتغير عندما تغرب الشمس ،فلن تكون
السماء زرقاء بعد ذلك.
لهذا فما كان حقيقة وقت الظهيرة ،لم يعد حقيقة في منتصف الليل .وأنا
أخشى مع األسف أن نكون ،بطرق كثيرة ،في منتصف ليل أرواحنا.
حقيقيا
«الحقيقة عن  »...تمثل مواس��م ،ومواقف ،وأوجه لحياتنا .فما كان
ً
حقيقيا في الموس��م الذي يلي��ه .فهذا النوع
في أحد المواس��م ،ربما ال يكون
ً
من الحقائق موجود في عالمنا المحدود وقابل للتغيير .فأي ش��يء ينطبق على
البعض فقط وليس الكل ال يمكن أن يكون «الحق المطلق».
نسبيا على اإلطالق.
فالحقائق يمكن أن تكون نسبية ،أما «الحق» ليس
ً
حريصا وأنت تتعامل مع «الحق» ،فربما تتعامل معه باستخفاف
إذا لم تكن
ً
متأثرًا بثقافتنا المعاصرة.
لهذا الس��بب نحن نحتاج أن نعرف الكتب القديمة ،حتى نس��تطيع أن نميز
الحق بغض النظر عن تغير آراء المجتمع وتغيير مشاعرنا نحو شيء ما .فعندما
ترتبط الحقيقة بوجهات النظر المتعددة ،يدعى ذلك «نسبية».
فالنسبية هي االعتقاد بأن األشياء المختلفة كلها حقيقية وصحيحة ،باختالف
الناس واختالف األزمنة .وتحت هذا التعريف ،تصبح الحقيقة دائمة التغيير.
ولكن فكر «النسبية» يقلل من المعنى الحقيقي للحق .فلكي يكون شيء
حقيقيا طوال الوقت .إذا ل��م يكن كذلك ،فقد يكذب
م��ا «حقً��ا» يجب أن يكون
ً
أحده��م ويقول أن هذا هو «الحق» الخاص ب��ه .فوجهات النظر ال يجب أن تحدد
ما هو حق .ألنه إذا كان األمر كذلك ،فس��ننظر جمي ًعا لألمور من خالل عدس��ات
مختلفة .نحن نحتاج لصخرة ثابتة ال تتزعزع تثبت أرواحنا لوجهة نظر واحدة ..
هي وجهة نظر اإلله الخالق.
نس��بيا ،ألننا نؤمن أن
كمؤمني��ن مس��يحيين ،ال يمكنن��ا أن نعتقد أن الحق
ً
الحق هو يس��وع المس��يح ،أخونا البكر ،وحجر زاويتن��ا ،وربنا ،وصخرتنا .فكلمة
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اهلل (يس��وع) تغيرن��ا إلى األب��د ،أما الحقائق النس��بية تلوننا لنتكيف حس��ب
الظروف ووجهة النظر.
وأن تكون الحق مختلف تما ًما عن أن تقول الحق ،أو أن تصف نفسك بشكل
حقيقيا بشكل كامل ،فال يمكن
دقيق .فحتى لو كان أحدنا يس��تطيع أن يكون
ً
أن يكون «الحق».
فنحن يمكننا أن نقول الحق.
ويمكننا أن نعيش الحق.
ويمكننا أن نحب الحق.
ويمكننا أن نكره الحق.
ويمكننا أن ننكر الحق.
ويمكننا أن نؤمن بالحق.
ولكن يسوع المسيح وحده هو الحق ،وهو وحده الذي يستطيع أن يعلن ذلك
عن نفسه.
يد ِع يو ًم��ا أنه هو الحق.
فبوذا ل��ه العديد من األق��وال الحقيقية ،ولكنه لم ّ
أيضا محمد،
فبوذا كان يعرف أنه مجرد إنس��ان يطلب الحق ويسعى له .كذلك ً
يد ِع عن نفسه أنه هو الحق.
فقد قال العديد من األشياء الحقيقية .ولكنه لم ّ
أما يس��وع ،فلم يقل« :أنا أطلب الحق» أو «أنا واحد من الحقائق الكثيرة» أو
«أنا إحدى الطرق التي تؤدي إلى الحق» ،بل قال:
«أنا هو الحق» .وإذا قلنا أن كل الطرق تؤدي إلى روما (أي الخالص) ،فنحن بهذا
نقول أن يسوع كاذب.
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ما هو الحق؟
م��ا هو الح��ق إذًا؟ منذ بدء الزمان ،كان اإلنس��ان يؤجل هذا الس��ؤال .ولكننا
وجدنا إجابته في كلمات يسوع في إنجيل يوحنا:
«قدسهم في حقك .كالمك هو حق» (يوحنا .)17 :17
أيضا صحيح ،ولكنه قال :كلمة
ه��ذه اآلية لم تقل« :كالمك فيه حق» ،وهذا ً
اهلل هي حق .ويس��وع هو الكلمة صار جس ًدا .إذًا فحياته تمثل كيف يبدو الحق
ً
معاشا.
إن الح��ق يباركنا ويقدس��نا حتى نصبح مخصصين لمقاصده المقدس��ة.
فخارج يس��وع ،الذي هو الحق ،ال يوجد قداسة .فإذا كانت كلمة اهلل هي الحق،
ويس��وع هو كلمة اهلل الذي صار جس�� ًدا ،فإذًا يسوع هو الحق .في النهاية ،نحن
يقيمنا الحق.
نقيم الحق ،ولكن يو ًما ما سوف ّ
ال ِّ
«كل كلم��ة من اهلل نقية .ت��رس هو للمحتمين به .ال ت��زد على كلماته لئال
يوبخك ف ُت َكذَّب» (أمثال )6،5 :30
يعتق��د الكثيرون أنن��ا تقدمنا في الحكمة ووصلنا ألعلى مس��تويات العلم
والمنط��ق ،له��ذا أصبح من حقنا أن نعيد تفس��ير كلم��ة اهلل .كيف يمكن أن
نتخيل ذلك وس��ط كل هذه االضطرابات على مستوى العالم؟ فكل يوم نسمع
ع��ن عمل جديد من القس��وة والش��ر .إذا كنا نحن مقياس الحكم��ة ،فيبدو أن
األرض قد قيمتنا ووجدتنا معتازين .فبدلاً من أن نتخيل أننا مس��تنيرون ،يجب أن
نطلب نور الرب.
«أرس��ل ن��ورك وحقك ،هم��ا يهديانن��ي ويأتيان ب��ي إلى جبل قدس��ك وإلى
مساكنك» (مزمور )3 :43
الن��ور والحق مرش��دان مخلصان .الرب ن��ور ،وهو مصدر كل ح��ق .النور ينير،
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والحق يعلن .فالحق قد يش��به بالعالمات واإلشارات التي على الطريق والنور هو
الذي يساعدنا أن نجد الطريق .ولكن حينما تزال العالمات من على الطريق ،فمن
السهل أن يضل الناس طريقهم.
«ادخل��وا من الباب الضيق ،ألنه واس��ع الب��اب ورحب الطريق ال��ذي يؤدي إلى
اله�لاك ،وكثيرون هم الذي��ن يدخلون منه! ما أضيق الب��اب وأكرب الطريق الذي
يؤدي إلى الحياة ،وقليلون هم الذين يجدونه» (متى )13،14 :7
يس��وع هو الباب الضيق الذي يؤدي إلى الحياة .طريق أكيد ولكنه صعب .إنه
يقال أن الرب المحب يجب أن يقبل الجميع .حس ًنا ،قد فعل .فهو يدعو الجميع
أن يأتوا .الطريق قد صنع ،ولكن بقي لنا االختيار أي طريق سنس��لك فيه .فالرب
ل��ن يدفعنا دف ًعا نحو الباب الضيق .ولن يك��ذب عن تكلفة تبعيتنا له .لن يقول
لنا أن الطريق سهل بينما هو ليس كذلك .لقد سار فيه قبلنا ويدعونا أن نتبعه:
«من أراد أن يأتي ورائي ،فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني» (مرقس )34 :8
ويذكر متى  13 :7بابًا آخرًا ،بابًا واس ًعا في مدخله ،ويؤدي لطريق واسع وسهل.
والكلمات التي عند المدخل تش��جعنا على أن نعيش ألنفس��نا ونتبع أحالمنا.
ومدخله الواسع يسمح لنا أن نحمل معنا كل ما نريد ،إنه باب ذو شعبية أكبر،
ولكنه يؤدي للهالك.
نحن ننظر من خالل مرآة مظلمة ،لهذا نحتاج للنور والحق ليصاحبانا ونحن
نسعى نحو الحياة المقدسة والعليا التي دعانا الرب إليها .النور يطرد الظلمة
التي تأتي عندما نعيش في عالمنا المظلم الذي بحسب فهمنا الخاص.
تغير من حقيقة
وحقيقة أن الحق قد يكون غير مريح أو ليس له ش��عبية ال ِّ
يقيم
أن��ه الحق .الحق أبدي ،محفور في كلم��ة اهلل ووصايا اهلل
العلي .الحق ال ِّ
ّ
نفسه بحسب آراء الناس أو شعبيته عندهم.
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قد يكون األمر خادعً ا
لق��د كذبنا جمي ًعا .بعضن��ا كان يكذب وهو يظن أنه يق��ول الحقيقة .وفي
أوقات أخرى كنا نعلم ماذا نفعل وأننا بالفعل نكذب.
وجميعن��ا قد كذب علينا آخرون .وكما نح��ن نكذب أحيانًا دون أن ندري ،كذب
أيضا دون قصد أحيانً��ا ،وهم يظنون أنهم يقول��ون لنا الحقيقة.
علين��ا آخ��رون ً
ولكن في بعض المرات كانوا يكذبون عن قصد.
أيضا نحن جمي ًعا
وليس فق��ط أننا جمي ًعا كذبنا ،وك��ذب الناس علينا ،ب��ل ً
صدقنا األكاذيب .حس ًنا ،سوف أتكلم عن نفسي ،أنا قد صدقت األكاذيب.
هناك أس��باب كثيرة للكذب .فقد يكون الك��ذب لحماية الناس من الجروح،
فالناس تكذب حينما تخاف .وقد يكون الكذب ليمنع الخسارة .فالناس يكذبون
حينما ال يريدون أن يفقدوا عالقة أو ممتلكات أو منصب .وقد يكذبون لكي ينالوا
أيضا.
هذه األشياء ً
لق��د ُخلِقت من أجل الح��ق .لذا مهما كان األمر مخيف ف��ي وقته ،يجب أن
نكون حقيقيين مع أنفس��نا .فأن نكذب على أنفس��نا يجعلنا نش��عر بالراحة
أحيانًا .فهناك دوائر في حياتي كذبت فيها على نفس��ي لسنوات .ولكن يجب أن
نتذكر أن الحق سوف يحفظنا إلى النهاية.
أيضا قد استمعت لألكاذيب
ليس فقط أنني قبلت األكاذيب عن نفسي ،ولكن ً
عن آخرين .أنا ال أستطيع أن أحصر عدد المرات التي كنت متأكدة تما ًما أن شيئًا
ما حقيقي ،حتى أكتشف بعد ذلك أنني كنت مخطئة.
فاألكاذيب
تنتشر حتى
ركت ألفكاري الخاص��ة ،كانت قدرتي على
فإذا كن��ت تُ ُ
يعلن الحق
إقناع نفسي بالمنطق أو بالمش��اعر أو حتى بالسخافات
كبيرة .فمش��اعري قد حبس��ت قدرتي على التمييز مرات
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كثيرة وأس��رتها من أجل كذبة .فحتى تخرج الكذبة من مخبأها وفحصها بنور
الحق ،فسوف تنمو دون أن تُك َت َ
شف .فاألكاذيب تنتشر حتى يعلن الحق.

أن تعيش في الحق
«فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به :إنكم إن ثبتم في كالمي فبالحقيقة
تكونون تالميذي ،وتعرفون الحق والحق يحرركم»
(يوحنا )32،31 :8
عندم��ا نعيش ف��ي الحق (كلمة اهلل) ،س��وف نأت��ي لمعرفة الح��ق معرفة
حميمة ،والحق الذي نعيش��ه س��وف يحررنا .فإن العيش في الحق يحطم قيود
األس��ر ،تما ًما كما أن العيش في األكاذيب يقيدنا .إن يس��وع يدعونا للحق تما ًما
كما دعانا جمي ًعا إلى العرس:
«فاذهب��وا إل��ى مفارق الطرق وكل م��ن وجدتموه فادعوه إل��ى العرس .فخرج
أولئ��ك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أش��رارًا وصالحين .فامتأل
الع��رس من المتكئين .فلما دخل الملك لينظر المتكئين ،رأى هناك إنس��انًا لم
البس��ا لباس العرس .فقال له :يا صاحب ،كيف دخلت إلى هنا وليس عليك
يكن ً
لباس العرس؟ فسكت.
حينئ��ذ قال الملك للخدام :اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة
الخارجي��ة .هن��اك يك��ون البكاء وصري��ر األس��نان .ألن كثيرين يدع��ون وقليلين
ينتخبون» (متى )14-9 :22
الجميع مدعو ألن يعيش في الحق ،ولكن هناك لباس مخصوص لذلك .نحن
الح َمل هو لباس
يجب أن نلبس المسيح وبره ،وليس مالبسنا المهلهلة القذرةَ .
عرسنا ،هو صخرنا وطريقنا وحجر زاويتنا.
الحق قد يعثر ويجرح .فقد قال «توماس باين» :الذي ليس لديه الش��جاعة أن
ومخلصا».
يعثر (يجرح) ،لن يقدر أن يكون أمي ًنا
ً
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أنا أفضل أن يجرحني الحق بدلاً من أن أدخل األبدية عن طريق كذبة .وكذلك
أفضل أن أجرح الناس بدلاً من أن أكذب عليهم.
لقد أعثر يسوع أقرب تالميذه .فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا:
«فق��ال كثيرون م��ن تالميذه إذ س��معوا :إن هذا الكالم صع��ب! من يقدر أن
يس��معه؟ فعلم يس��وع في نفس��ه أن تالميذه يتذمرون على ه��ذا ،فقال لهم:
«أهذا يعثركم؟» (يوحنا )61،60 :6
لماذا عثروا؟ ألن يسوع قد ألقى بقنبلة من الحق .فقبل ذلك بعدة آيات أعلن
يسوع قائل:
«الحق الحق أقول لكم :إن لم تأكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه ،فليس
لكم حياة فيكم( ».يوحنا )53 :6
هل سنتبع

يسوع (الحق)
حتى دون أن
نفهم؟

هذا الكالم كان خارج حدود فهمهم .يسوع كان يعرف
أنهم لن يس��توعبوا ه��ذا الكالم في تل��ك اللحظة .وكان
أيضا أنهم سيستوعبوه جي ًدا فيما بعد .وأنا أعتقد
يعلم ً
أن الس��ؤال الذي يجب أن نس��أله ألنفسنا هو :هل سنتبع
يسوع (الحق) حتى دون أن نفهم؟

هذا الس��ؤال يج��ب أن نجد له إجابة عل��ى عدة مس��تويات .فنحن يجب أن
نجيب عليه كآب��اء وأمهات ،وكأصدقاء ،وكأزواج وزوجات ،كقادة ،واألهم من ذلك
كله ،كخدام هلل الحي.
على سبيل المثال :إذا كنت في عالقة غير صحيحة ولم أواجهها ،فأنا أرعى
ً
س��لوكا غير صحي��ح .فليس من اإليمان كمس��يحي أن أبق��ى صام ًتا،
بداخلي
يحير ويش�� ِّوش .فنحن جمي ًعا يكون لدينا فرصة للنمو حينما يكون هناك
فهذا ِّ
مواجه��ات ومناقش��ات صحيحة .لكن لو لم يقال ش��يئًا وظل األمر مس��تمرًا
ش��رخا لم يكن اآلخر يتوقعه.
كما هو ،س��يزداد االس��تياء وفجأة سيكون هناك
ً
فاألعمال السيئة ال تنتج ثمرًا جي ًدا ،وكذلك إذا لم يكن هناك عملاً على اإلطالق.

حلا ىلع تابثلا 141

إذا لم نواجه أمرًا ما ،فهذا يعني أننا نقبله .عندما لن نواجه األش��ياء فكأننا
نقول« :أنا ال أهتم بك أو بعالقتنا بالقدر الكافي ألبني من أجل مستقبلنا م ًعا».
ولكن عندما نهتم ،نتش��ارك .نقول األشياء ليس��معها اآلخر حتى نستطيع أن
نبني قنوات سليمة للتواصل من أجل المستقبل .إذا كنا نهتم بالفعل بجسد
المس��يح ،نحت��اج أن نكون حريصين أن تكون أفعالن��ا وأفكارنا ،كالمنا وصمتنا
دائ ًما بحسب الحق وفي الحق.

أن تعيش بشجاعة وضمير
عندما يضع الرب يده علينا ،يصبح ذلك ظاهرًا في حياتنا .فعندما ال نكتفي
أيضا أن نعيش��ها بثق��ة ،فحينئذ تتوفر
ب��أن نعظ كلمة اهلل بجرأة فقط ،لكن ً
بيئ��ة صالحة للتغيير .فعندما يوقظنا الروح الق��دس ،يجب أن ننتبه ،وننتصب
وندرك أن الحق الذي نحمله بداخلنا هو مقدس.
إن هؤالء الذين لديهم أذن لتسمع ،سوف يستقبلون الحكمة والشجاعة ألن
يعيشوا في الحق .فكلمة اهلل عندما تسقط على أرض جيدة ،سوف تنتج ثمرًا
أولاً ف��ي حياتنا .فهذا يجب أن يح��دث أولاً فينا حتى يحدث بعد ذلك في اآلخرين
من خاللنا.
ق��د تح��اورت مؤخرًا عن طريق الرس��ائل النصي��ة مع فتاة جميل��ة وصغيرة
وش��جاعة في إيمانها .لقد سألتني من أين عرفت أن الشخصيات العامة الذين
يتمتع��ون بمواه��ب جميلة ،حياتهم الش��خصية مليئة بالفوض��ى .فحياتهم
الخاصة تعاني من كل شيء من زنى ،وإدمان ،لعدم أمانة في األمور المالية .وقد
شرحت لها أن حياتنا تتحدث بصوت أعلى من مواهبنا .فالمواهب التي يمنحها
الرب كان المقصود بها أن تحاط بثمر الروح القدس ،والثمر يزرع عندما نس��مح
للحق أن يأخذ طريقه فينا.
فعندم��ا نعرف الحق ،ال نقدر أن نتعامل وكأننا لم نعرف ش��يئًا .وإذا لم نكن
نع��رف الحق ،فنحن مدعوون أن نبح��ث عنه ونطلبه .نبحث عنه في كلمة اهلل،
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ون��راه في حياة يس��وع .وعندما نجده ،ال نقدر أن نس��تمر ونح��ن نصم آذاننا عن
صرخات الحق في وسط مجتمع مستعبد ألكاذيب قالها لنفسه وصدقها.
حتى اآلن يكتش��ف الناس أن ما كانوا يظنونه حرية هو في الواقع سالس��ل
عبودية .إن يسوع هو الحق لنا في عالم من األكاذيب.
الحق هو كل من الحمل واألسد.
الحق هو صخرة ال تخترقها األكاذيب وال تتزعزع بنهر الزمن.
الحق يتكلم بصوت مرتفع حينما يهمس كما حينما يصرخ.
الحق ال يقوى وال يضعف بحسب اآلراء ووجهات النظر.
قاسيا.
الحق صعب ولكنه ليس
ً
الحق ال يجادل ،ألنه هو الكلمة األخيرة.
الحق اليحد بحدود الزمن ،ألنه أبدي.
الحق يشكل الضمير.
نحن نقاوم بثبات كل تشويه للحق بأن نعيش دائ ًما كلمة الحق .فالحق يجب
أن يكون ظاهرًا في حياتنا الش��خصية .فنحن ال نس��تطيع أن نبقى في موضع
الراحة الصامتة ،وهناك الكثيرون الذين يعيشون في ألم بسبب األكاذيب.

أبي السماوي،
واضحا في حياتي ،أس��ألك أن تمنحنى القوة ألن أعيش قناعاتي
ليكن حقك
ً
بشجاعة ،وأن أتحدث بحقك ،وأعيش حقك.
عبر كل دوائر حياتي عن
لتكن كلماتي حانية وليس��ت قاسية .ساعدني أن تُ ّ
حقك بمحبة.
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8
الثبات يف الكلمات
«عندما تلقي بحجر ،ال تستطيع أن ترده مرة أخرى ،ولكنك تبقى مسئولاً
عن أخذ الحجر وإلقائه
ألن أصل العمل كان موجودًا بداخلك»

إن

(أريستوتل)

كلماتن��ا تخل��ق موجات صوتي��ة تعمل كأنه��ا حجارة كثي��رة تلقى
لمس��افات طويلة في محيط اس��مه «العالم» .وكلما ازدادت قدرتنا
على الوصول لقلوب وآذان اآلخرين ،كلما زاد احتياجنا للمصداقية والحكمة.
قد سمعنا مؤخرًا عن دوامة عمالقة من القمامة في المحيط الباسيفيكي،
البعض يقول أنها أكبر من المكس��يك ،ومصادر أخ��رى تقول أنها بحجم والية
تكساس .وهذه الدوامة بالتحديد تدعى «بقعة قاذورات الباسيفيك الشمالي».
إنه��ا تمتد لمس��افة تقرب للمليون مت��ر مربع ،وطولها حوال��ي  8.3بيليون متر
مربع .هذه الكتلة من البالس��تيك تطفو في المحيط ،تقذفها وتدفعها تيارات
المي��اه .إن البالس��تيك قد يس��تغرق أربعمائة عام حتى يتحلل ،ولهذا الس��بب
أصب��ح هناك قلق حقيقي من أن هذه الكمية من البالس��تيك في المحيط قد
تفوق الوزن اإلجمالي للحياة البحرية عند عام .2050
عندما يتكسر البالستيك إلى أجزاء صغيرة ،تأكلها طيور النورس والحيوانات
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البحري��ة المختلفة .ف��ي النهاية تجد ه��ذه الجزيئات البالس��تيكية طريقها
لألس��ماك التي يأكلها اإلنس��ان .وهكذا ليس فقط أنها تقت��ل الحياة البحرية
وتسمم اإلنسان ،إال أن هذا الخطر البيولوجي يهدد بإعاقة المالحة في المحيط
يو ًما ما.
ما أريد أن أقوله هو أن البالس��تيك ال يختفي أب�� ًدا ،بل كلما مر الوقت ،كلما
اختبأت جزيئاته في صور صعب تمييزها ،مما يجعلها أكثر خطورة.
وال أس��تطيع إال أن أفكر في التشابه بين هذه الكمية المهولة المدمرة من
البالستيك ،وبين كلماتنا المؤذية والملوثة والمدمرة.
لقد تحدث ليوناردو دافنشي مرددًا ما كان يجول بذهن أريستوتل فقال:
«إذا ألقيت بحجر في بركة صغيرة ،فالموجات التي تصطدم بالشاطئ تعود
م��رة أخرى للنقطة التي ألقيت فيها الحج��ر ،وتقابل موجات أخرى دون أن تعوق
مس��يرتها  ...في بركة صغيرة حجر واح��د يلقى يلد موجات كثيرة تظل تتحرك
ذهابًا وإيابًا ،تتقدم ثم ترتد».
«تتقدم ثم ترتد» .هل كلماتنا تتس��بب في تقدم خطة المسيح ،أم تتسبب
في ارتداد اآلخرين؟ فحجارتنا ليس��ت محصورة ف��ي بركة صغيرة ،بل هي تلقى
أمواجا في كون من المياه .فنحن نعيش في عصر مهما طالت المسافة
وتصنع
ً
الت��ي نلق��ي إليها الحجر ،فتأثيره س��وف يعود ليؤثر في ش��واطئنا .فإذا كان ما
نقوله يعبر عن إيماننا بمحبة اهلل ،فموجات من الخير س��وف تبدأ في التحرك.
ولكن إذا ألقينا بحجارة النميمة واإلدانة ،فالموجات التي س��تعود إلينا ستكون
من نفس النوع.
إن الكلمات هي وديعة مقدس��ة من الخالق لنا .فليس من حق أي شخص أن
حمل
يلقي بأي ش��يء يشعر به في أي وقت يشاء في محيط األفكار واآلراء ،ثم ي ُ ّ
اآلخرين مسؤولية س��وء اختيارهم أو فهمهم للرسائل .فهذا الفعل ال يختلف
كثي��رًا عن إلقاء الق��اذورات .ففي اللحظة التي تخرج كلماتن��ا منا ،فهي تبقى
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بالخارج ،ال ترجع .ونحن نظل مس��ؤولين عما تفعل��ه كلماتنا .وهذا يتضمن ما
نكتبه ،ما نقوله ،ما ننشره وما نشارك في نشره.
تلغ تحذير العهد الجديد في رسالة يعقوب:
فالنعمة لم ِ
«ال تكون��وا معلمين كثيري��ن يا أخوتي ،عالمي��ن أننا نأخ��ذ دينونة أعظم!»
(يعقوب )1 :3
التعليم يتضمن نقل األخبار ،والتواصل ،والشرح ،والتعلم ،والتوضيح .فهذه
اآلية ليس��ت فقط للمعلمين ،فإذا كنا نفعل أي من هذه األشياء ،فهذا التحذير
لنا .فنش��ر أخبار على مواقع التواصل االجتماع��ي ،أو كتابة مدونات ،أو التعليم
في كنائس��نا يج��ب أن نفعله ب��روح الحق والحكم��ة والمصداقي��ة الكتابية
واإلنسانية.
فأي شيء نكتبه أو نعلمه أو نقوله يجب أن يتفق مع مشورة كلمة اهلل.

آراء أم يقين اإليمان؟
لك��ي نكون ثابتين ف��ي كالمنا نحتاج القدرة على التميي��ز بين الرأي والحق.
ف��اآلراء س��هل أن تتكون وصع��ب أن نبقيها ألنفس��نا .فإذا لم نك��ن حريصين،
فتب��ادل اآلراء قد يصبح إدمانًا .فنحن نس��تطيع بلمس��ة
فاآلراء سهل أن
م��ن أصابعنا أن نصل ل��كل ما يفكر فيه أو يش��عر به أي
تتكون وصعب
ش��خص .وفي نفس الوق��ت ،لدينا الق��درة أن نضع أي رأي
أن نبقيها
ثوان .فمن المثير أن
لدينا في عرض البحر أمام الجميع في ٍ
ألنفسنا
تس��تمع لكل ما يقوله اآلخرين خاص��ة إذا كانوا يتحدثون
إلينا .ولكن هنا يجب أن أحذرك :ال تدع آراء الغرباء تسيطر
تعط
عليك .ال تس��مح للغرباء أن يجرحوك بس��هام كلماتهم المس��تهترة .ال ِ
لمجتم��ع افتراض��ي (على وس��ائل التواص��ل االجتماعي) فرص��ة التأثير عليك
أكث��ر من مجتمعك الحقيقي .لق��د خلقت لتلمس الجبال ،ليس فقط لتلمس
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وجها إلى وجه
تليفونك المحمول .لقد خلق��ت من أجل أن تتواصل مع اآلخرين ً
تكتف بأن تعجب بها وتعيد
وليس فقط عن طريق رسائل .تكلم بكلمة اهلل وال
ِ
نش��رها على الفيسبوك وتويتر .هذه األشياء ليس��ت خطأ ،ولكنها غير كافية
البتة .لقد خلقت ليكون لك تأثير أكبر من هذا بكثير.
ال تحبس��ك المقارنات بينما لديك في أعماقك جوع لشيء أكبر .أنت مدعو
من الخالق نفسه .فلماذا تس��مع للغرباء بينما أنت مدعو لحوار حميم وخاص
العلي؟ لقد دعاك الرب ألن تأتي إلى محضره ،هناك حيث ال يوجد مقارنة
مع اهلل
ّ
وال تش��ويش ،سوف ينفخ الروح القدس حياته فيك ويجعلك تقف على قدميك
ويمأل فمك بكلمته .فلتفسح مكانًا في حياتك لروح اهلل.
نح��ن نعيش ف��ي عصر تكثر في��ه اآلراء أكثر من يقين اإليم��ان ،وهذا صعب.
ف��اآلراء تجذبنا تارة وتدفعنا ت��ارة أخرى ،أما يقين اإليمان فهو يرس��خنا ويثبتنا.
اآلراء تطفو كما تش��اء تما ًما مثل الزجاجات البالستيكية التي تطفو فوق مياه
المحيط .فاآلراء عن شيء أو شخص تتغير مع تغيرات الثقافة في المجتمع .أما
نحن المؤمنون ،فيجب أن يكون لدينا قناعات ثابتة تش��كل من كلمة اهلل ،وهي
التي تشكل آراءنا .فال تسمح لآلراء أن تنزع قناعاتك وإيمانك.

تقووا
«اسهروا ،اثبتوا في اإليمان ،كونوا رجالاً  ،تقووا» (كورنثوس األولى )13 :16
م��ا معن��ى «تقووا»؟ تعن��ي أن نكون ثابتين ،راس��خين ،غير مس��اومين وغير
متزعزعين.
وبالنس��بة لش��خصيتي فه��ذا تح ٍد بالنس��بة ل��ي .فأنا طبيعت��ي أن أضع
مش��اعري ومش��اعر كل من حولي على عجلة قيادة حياتي .فأنا أريد أن الجميع
يكونون على صواب ،وس��عداء ،ويُس��معون ،ومتفاعلين .في نفس الوقت أنا أتأثر
صباحا وحتى أمور العدالة
عاطفيا بس��هولة بأي ش��يء بد ًءا من فنجان قهوتي
ً
ً
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االجتماعي��ة .نع��م ،هذا مرهق ج�� ًدا! فلوال كلم��ة اهلل لكنت دفع��ت للجنون.
فبدونها ،كنت سأصبح مثل طائرة ورقية بال ذيل ،تطير حي ًنا وتسقط حي ًنا آخرًا.
لهذا يجب أن أقرر إراديًا أن أخضع آرائي وانفعالتي لقناعاتي وإيماني .إذا لم أفعل
ذلك ،فأي رأي شائع في المجتمع قد يقلب حياتي.
وس��ائل التواصل االجتماعي يمكنها أن تضخم نقاط ضعفك ونقاط قوتك.
منذ عدة س��نوات ،سقطت في فخ مناقش��ة حادة على الفيسبوك .لقد كنت
أعتقد أنه ربما لم أش��رح وجهة نظري بما يكفي ،وأنه ربما لو شرحتها بوضوح
أكث��ر ،فقد يظه��ر النور لهؤالء الذين يتجادلون مع��ي ويهاجمونني .ولكنني لم
أص��ل ألي نتيجة حتى اتصل بي ابن��ي يو ًما وقال« :أمي ،هم ال يريدون أن يفهموا،
ويهاجموك أمام جمهور عريض .فهم يستخدمون
يحاربوك
هم فقط يريدون أن
ِ
ِ
يهاجموك .فلتتوقف��ي عن الحديث معهم! فق��ط امنعيهم من
منبرك حت��ى
ِ
الدخول إلى حسابك!»
ل��م أكن أريد أن أفعل ذلك قبلاً  ،ألني كنت أش��عر أنه��ا طريقة محرجة وغير
مهذبة .ولكن في هذه الحالة كان هذا الموقف لحماية صفحتي والناس الذين
يتابعونها .فهناك فرقًا كبيرًا بين وس��ائل التواصل االجتماعي ،ووس��ائل العداء
االجتماعي.
وه��ذا كان إعالن لكي أتكلم أق��ل .فما كنا نتناقش فيه ل��م يكن له أهمية
أبدي��ة .فق��د كان مج��رد اختالف في وجه��ات النظر وليس اخت�لاف في قناعات
إيمانية .فجميعنا رأينا حينما تش��ن وس��ائل التواصل االجتماعي فجأة هجو ًما
ضد ش��خص أو ضد أمر ما .لهذا قد تعلمت أن يكون لدي قناعات إيمانية قوية،
ولكن آراء مترفقة ومرنة.
إن وس��ائل التواص��ل االجتماعي هي إحدى الوس��ائل التي يتم بها الحش��د
بس��رعة وبش��كل مؤثر .فلديك الفرصة أن تنشر ما تريد ثم تذهب .فلتستخدم
موهبتك في الكالم لتبارك وتقوي وتش��جع وترش��د .واتبع الناس الذين يفعلون
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ولتحي
بالمثل .فلتؤيد ما يش��جع ،وتفاعل مع ما يفيد .اس��أل األسئلة باحترام،
َ
لترضي الرب وليس الناس .لقد تم تحذيرنا في الكتاب المقدس هكذا:
«ولك��ن اعلم ه��ذا أنه في األيام األخيرة س��تأتي أزمنة صعب��ة» (تيموثاوس
الثانية )1 :3
بالنس��بة لي ،األزمنة الصعبة قد بدأت بالفعل .فاالنحدار دائ ًما يبدأ بتدهور
ممنه��ج في البناء والح��ق .وإذ نثبت في الحق أن يس��وع
وإذ نثبت في الحق
هو الطري��ق الوحيد ،يجب أن نتعل��م أن نثبت في الكلمة
أن يسوع هو
المبني��ة عل��ى قناعاتنا وإيمانن��ا .فلنعتبر رس��الة بولس
الطريق الوحيد،
الرسول للكنيسة األولى رسالة إلينا:
يجب أن نتعلم أن
«عالمين أيه��ا اإلخوة المحبوبون م��ن اهلل اختياركم،
نثبت في الكلمة
أيضا،
المبنية على أن إنجيلنا ل��م يصر لكم بالكالم فقط ،ب��ل بالقوة ً
قناعاتنا وإيماننا .وبالروح القدس ،وبيقين ش��ديد ،كما تعرفون أي رجال كنا
بينك��م من أجلك��م .وأنتم صرتم متمثلين بن��ا وبالرب ،إذ
قبلتم الكلمة في ضيق كثير ،بفرح الروح القدس( ».تسالونيكي األولى )6-4 :1
إن��ه الوقت لكي نس��تمع ـ بل باألحرى نطيع ـ الش��خص الذي منحنا هبة
الكالم .هذا الش��خص الذي بلبل األلس��نة بلغات مختلفة عن��د برج بابل منذ
قديم الزمان ،كان يمكنه أن يس��كتنا إلى األبد ،ولكنه على عكس ذلك ،اختار أن
يمنحنا موهبة الكالم ويقودنا فيها.
عندم��ا كنت أكتب أح��د الكتب ،كنت أتن��اول في أحد فصول��ه موضو ًعا ال
يمكنني أن أكون محايدة بخصوصه :اختالف الجنس .وفي المسودة بدأت أكتب
عن انحراف أحد القادة وكنت مقتنعة أنني يجب أن أكش��ف كل ش��يء .وبدأت
أستطرد في الكتابة عن هذا األمر حتى أدركت أنني تهت وسط العديد من اآلراء
ووجهات النظر .فأرس��لت ما كتبته إلى إحدى صديقاتي الموثوق فيهن .فقالت
لي بمحبة أن كلماتي تحولت إلى هجوم .فقد تحولت من الكتابة ،إلى التنفيس
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عما يضايقني بشكل شخصي ،وبهذه الطريقة كنت أجذب قرائي إلى الصراع.
تقريبا نصف الفصل .لقد
وأش��ارت لي عن الجزء الذي يجب أن أستبعده ..وكان
ً
أطعت وعدلت ما كتبته ،وأنا سعيدة أني فعلت ذلك.
فليس أحد منا يس��تطيع أن يحتمل مجازفة أن ينجرف إلى مس��تنقع اآلراء
أش��خاصا صادقين ف��ي حياتنا
المتباين��ة .نح��ن نحت��اج
ً
نحن نحتاج
يخبرون��ا بم��ا ال نري��د أن نس��معه .هؤالء هم األش��خاص
أشخاصا صادقين
ً
الذين نحن في عالقة حقيقية معهم .أشخاص نستطيع
في حياتنا يخبرونا
الوصول إليهم بس��هولة وه��م لديهم أرق��ام تليفوناتنا.
بما ال نريد أن
أش��خاص نحن خاضعون له��م .نعم ،خاضع��ون .فإذا لم
نسمعه.
فعليا .فبضع
نكن تحت سلطان ،فلن يكون لدينا سلطانًا
ً
األعداد من المتابعين لنا ال يعطينا أي س��لطان .ولكن دائرة صغيرة مغلقة من
األشخاص ذوي المصداقية تفعل هذا.
نح��ن نعيش ف��ي مجتمع حي��ث تتطاير في��ه اآلراء دون حس��اب ،والكلمات
تطلق كالرصاص على الغرباء واألصدقاء .وهذا كله يتعارض بش��كل مباشر مع
ما تقوله رس��الة يعقوب« :ليكن كل إنس��ان مس��ر ًعا في االستماع ،مبطئًا في
التكلم ،مبطئًا في الغضب» (يعقوب )19 :1
عادة ما يس��مح الناس لكلماتهم أن تنطل��ق دون أن يدركوا ما أطلقوه على
الناس اآلمنين .ففي هذه األيام مع االنتش��ار السهل والسريع وعدم المصداقية
نحن ال نستطيع أن نعرف ما الذي ستصل إليه كلماتنا أو مدى تأثيرها .فنحن ال
نستطيع أن ندرك ما ال نستطيع قياسه.
أنا أظل بعيدة عن أش��ياء معينة ألن الكتاب المق��دس يحذرنا« :المباحثات
الغبية والس��خيفة اجتنبها عال ًما أنها تولد خصوم��ات» (تيموثاوس الثانية :2
)23
لدي المعلومات الكافية ،فأنا أتجنب الدخول في المناقشة .إذا
فإذا لم يكن ّ
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علي حقًا أن أتدخل؟ فآرائي قد تعلو أو تنخفض
لم أكن أنا المسؤولة ،فهل يجب ّ
متأثرة بمشاعري تجاه شخص أو شيء ما .وأنا أحاول بقدر المستطاع أال أسمح
آلرائي عن ش��يء أن يغلب قناعتي وإيماني .ولكي نقاد بالحق وليس باآلراء ،يجب
أن نتعرف على الحق الذي في كلمة اهلل ،وأحيانًا نحتاج مساعدة في تمييزه.
صديقة لي شاركت يو ًما كيف أنها كانت تقرأ بعض األشياء التي أثرت فيها
نفس��يا مع ما كتبه المؤل��ف ،لهذا أتت بما كان��ت تقرأه إلى
كثي��رًا ،وتحركت
ً
زوجها .وقرأ زوجها المكتوب س��طرا ً س��طرًا ،ثم بدأ يشير لها أين بدأت الكتابة
تتحول من الحق الكتابي ،إلى اختبار الكاتب الشخصي.
حت��ى بول��س الرس��ول واجه بط��رس حينما رآه يعي��ش بطريق��ة بين األمم
مختلفة عن الطريقة التي يعيش بها بين اليهود .نحن جمي ًعا نحتاج ألشخاص
يواجهوننا بالحق.

قوة الكلمات
الكلمات هي بذور تس��تطيع أن تنتج الحياة أو الم��وت .الكلمات حجارة إما
تبن��ي أو تقتل .فدعون��ا أال نقول أننا نح��ب كلمة اهلل ،ثم نناقضه��ا بكلماتنا.
أيضا.
الكلمات غالية ،وخطيرة ً
في الش��رق األوسط ،الرجم كان وال يزال إحدى الطرق للعقاب الجماعي على
ش��خص ،حتى ال يتحمل ش��خص واحد ذنب قت��ل الجاني .والرج��م يحدث في
أيضا .فقط نح��ن نمارس نو ًعا آخرًا من الرجم .فنحن ال نرجم
مجتمعن��ا الغربي ً
بالحج��ارة ،بل بالكلمات .وبق��در ما يزداد عدد الناس الذين يش��تركون معنا في
الرجم ،بقدر ما قل إحساس��نا بالذنب .فإذا كان الجميع يقولون نفس الش��يء،
فلن يتحمل الذنب شخص واحد ،أليس صحيح؟
وق��د يقب��ل مجتمعنا هذه الطريقة ف��ي التفكير ،ولكن نحن ال نس��تطيع.
فنحن نفك��ر بمقاييس وأهداف أعل��ى وأرقى .فنحن ال ننتمي له��ذا العالم ،بل
س��فراء عن الملكوت األبدي .نحن نعرف ق��وة الكلمات حتى إذا لم تعرفها هذه
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األرض .نحن ال نس��تطيع أن نتحمل أن نرجم اآلخري��ن ألننا نعرف أفضل ،والذين
يعرفون األفضل لديهم القدرة أن يفعلوا األفضل.
إن نور كلمة اهلل وقيادة الروح القدس ضروريان إذا كنا نريد أن نتعامل مع هذا
العال��م المليء ب��اآلراء المتباينة .فاألكاذيب تختبئ وراء غطاء التش��ويش .أنا ال
أمتلك كل اإلجابات ،ومس��تحيل أن أتمكن من الحديث عن حالتك المتفردة .ال
أس��تطيع أن أخبرك ما الذي عليك فعله .كل ما أس��تطيع فعله هو أن أوجهك
للمصدر وأهيئك ألن تستمع وتتعلم.

النميمة
فلنكن حذرين فيما نقول وال نحزن الرب .فالنميمة ال تمجد الرب أب ًدا ،وأحيانًا
تكون كل ما تقوم عليه وسائل التواصل االجتماعي هو النميمة.
أول مرة أحزنت فيها روح الرب شعرت بها على الفور .لم أحتج ألحد يخبرني،
فق��د علمت بنفس��ي .ال أذك��ر اآلن ما الذي قلت��ه حينذاك ،ولكن��ي أذكر كيف
ش��عرت .فجأة شعرت باضطراب شديد في معدتي ...وكأنه جرس إنذار يحذر من
خطر قادم .كان إحس��اس يشبه إحساس��ي وأنا طفلة حينما كنت أكذب على
والدي .لقد مرت سنوات منذ أن شعرت بهذا اإلحساس .في الواقع لقد أمضيت
ّ
س��نوات طويلة أقول ما أريد أن أقوله ،ولم يزعجني قبلاً أن أقول شيئًا سيئًا عن
ش��خص ما .ألم أكن فقط أكرر ما أراه وأس��معه؟ فلماذا أشعر بهذا اإلحساس
رغم أن كل خطاياي مغفورة؟
م��ا كن��ت ال أفهمه عند بداي��ة حياتي الروحي��ة هو أن كل ش��يء يتغير في
اللحظ��ة التي أدع��و فيها الروح القدس أن يرش��دني في كل ش��يء .فهو يقوم
بعمله بجدية ش��ديدة! فمعظمنا لن يحاول أن يس��رق أو يقت��ل أو يلعن عم ًدا،
ولكن النميمة تجعلنا نفعل الثالثة م ًعا .فأنا أعرف أن لساني قد تسبب لي في
مشاكل أكثر من أي شيء آخر في حياتي .ومع األسف ،ما تكلمت به تسبب في
أيضا .لقد جرحت قلب زوجي بكلمات سخيفة أكثر مما أود أن
مشاكل لآلخرين ً
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أتذك��ر .ولقد أزعجت أوالدي بكلمات إم��ا ضعيفة ج ًدا أو قوية ج ًدا .لقد تحدثت
ض��د أمور ليس من حقي أن أتكلم عنها أص�ًلً .في حين أنني ظللت صامتة في
أيضا كم أن كلمات الناس قد
أوق��ات كان يجب أن أتكلم فيها بالحق .وأنا أعرف ً
تسببت لي بمشاكل أكثر مما كنت أتوقع.

كلمات تشفي
الكلم��ات يمكنه��ا أن تكون أكبر قوة بناءة ،كما يمكنه��ا أن تكون أكبر قوة
هدامة على الكوكب!
ولكن بقدر ما ُجرِحت وتأذيت من كلمات الناس ،بقدر ما ُ
شفيت بكلمة اهلل.
وه��ذا كان يحدث حينم��ا كان آخرون يتكلمون بالحق ال��ذي في كلمة اهلل على
حياتي .وقد حدث أثناء وقت صالتي أو عبادتي حينما كانت فجأة تستوقفني آية
أو فق��رة في الكتاب المقدس وتلمس��ني كلماتها .فف��ي لحظة ،تنفتح عيناي
ويتغير كل ش��يء بداخلي .فحينما نس��تمع ونصدق حكمة الرب خالقنا ،يكون
لدينا الفرصة ألن نتعلم الصواب بسهولة.
«الديان��ة الطاهرة النقية عند اهلل اآلب هي هذه :افتقاد اليتامى واألرامل في
ضيقتهم ،وحفظ اإلنسان نفسه بال دنس من العالم» (يعقوب )27 :1
نحن نحب هذه اآلية ،ولكن كم مرة سمعنا اآلية التي تسبقها تقرأ؟
«إن كان أح��د فيك��م يظن أنه ديِّن وهو ليس يلجم لس��انه ،ب��ل يخدع قلبه،
فديانة هذا باطلة» (يعقوب )26 :1

كلمات مفسدة
ال تج��ازف بأن تلطخ م��ا تفعله بما تقوله .فيعقوب يخبرن��ا أنه إذا فعلنا ما
هو صواب بينما نتكلم بما هو خطأ ،فديانتنا خادعة وباطلة .لماذا؟ ألن ال ش��يء
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يظه��ر حالة قلوبن��ا الحقيقية أكثر م��ن كالمنا .أعتذر يا ال تجازف بأن
تلطخ ما تفعله
صديقي ،ولكننا لدينا عمل يجب أن نقوم به.
بما تقوله.
أيضا:
رسالة يعقوب تقول ً
«ألننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا .إن كان أحد ال يعثر في الكالم فذاك رجل
أيضا .هوذا الخيل ،نضع اللجم في أفواهها
كامل ،قادر أن يلجم كل الجس��د ً
لكي تطاوعنا ،فندير جسمها كله» (يعقوب )3،2 :3
يسوع هو الشخص الوحيد الكامل الذي لم يكن يتكلم إال بما كان يسمعه
من أبيه .ولقد اس��تخدم يعقوب ،أخو يس��وع ،صورة تعبيرية مثيرة هنا .فهناك
عالقة بين ما نقوله ـ أو ما ال نقوله ـ وبين اتجاه حياتنا.
بعد ذلك ،انتقل يعقوب من السير في الطرق ،إلى اإلبحار في البحار:
أيض��ا وهي عظيمة به��ذا المقدار ،وتس��وقها رياح عاصفة،
«هوذا الس��فن ً
تديرها دفة صغيرة ج ًدا إلى حيثما شاء قصد المدير» (يعقوب )4 :3
حت��ى عندما تكون الرياح قوية وعاصف��ة ،والحياة تبدو صعبة ،إال أن التكلم
بكلمة اهلل يقودنا عبر عواصف الحياة.
أيضا ،هو عضو صغير ويفتخر متعظ ًما .هوذا نار قليلة ،أي
«هكذا اللس��ان ً
حرق؟» (يعقوب )5 :3
وقود تُ ِ
فدعونا أال نحرق ما حولنا ،أو نتسبب في أن نخرج اآلخرين خارج مسارهم.
أثناء الحرب العالمية الثانية ،كان هناك قول ش��ائع يقول« :األفواه المطلقة
تغرق السفن» ،وكان يستخدم في تذكير الناس بخطورة الحديث بدون حذر .فقد
كان يجب تحذي��ر الناس من إعطاء معلومات بدون حذر فيس��تخدمها األعداء.
ففي وقت الحرب ،نحن غير متأكدين من يستمع لما نقوله.
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هل يريد الرب أن يبدأ ش��يئًا في حياتك وأنت تغرقه بكلماتك؟ هل تركب هذا
الفرس إلى االتجاه الخطأ؟
ربما يكون هناك ترقية أو فرصة في العمل تتأملها.
ربما هناك عالقة تريدها أن تشفى وتُسترَد.
ربما هناك صلوات تعطلها كلماتك وأفعالك.
ربما أنت تتحدث في موسم االستماع.
ربما تستخدم نبرة خاطئة في كالمك.
ربما تتكلم الكالم الصحيح ولكن مع األشخاص الخطأ.
ربما أنت في موسم التعلُّم.
ربما لديك أسئلة أكثر من اإلجابات.
متى  37،36 :12يعدنا:
«ولكن أقول لكم :إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها
حسابًا يوم الدين .ألنك بكالمك تتبرر وبكالمك تدان».
نحن ندان بما نقوله وبالطريقة التي نختار أن نتجاوب بها مع ما قاله يسوع.
فأن��ا أريد أن كلماتي تكرم حياته .ففي النهاية أنا أريد أن أصنع تالميذ ،وليس أن
سياحا متدينين.
أجذب
ً

أسئلة صحيحة ..لألشخاص الخطأ
أن��ا أعيش م��ع عدة رج��ال ،وهذا يعن��ي أنه م��ن الصعب أن أمس��ك ريموت
التليفزي��ون بيدي .مؤخ��رًا كنا في رحلة وكنا نبحث عن ش��يء ف��ي التليفزيون
نشاهده م ًعا كأسرة ،حين فجأة توقف من معه الريموت على مشهد من فيلم
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«األب الروحي» .وهذه هي العبارة التي س��معناها في هذا المشهد« :ال تخبر ما
تفكر به إلى أي شخص خارج حدود أسرتك أب ًدا».
«أب�� ًدا» هي كلمة تعمل فقط في عالم المافيا ،ولكن في الطبيعي يجب أن
يكون هناك حكمة في األمر .فاألس��رة الس��وية هي أفضل مكان تعبر فيه عما
تفكر فيه .ال يوجد أسرة كاملة ،ولكن يوجد أسرة سوية تعمل على نمو جميع
أفرادها.
وقد تقول« :تمهلي يا ليزا! فأفراد أس��رتي جميعهم ليسوا مؤمنين» .ولكني
أري��دك أن تفكر في لفظ «أس��رة» بأكثر حرية وبأبع��اد أكبر .فيمكنك أن تناقش
أف��كارك في داخل أس��رتك الروحية .فاألس��رة تعني األش��خاص الذين تجدهم
بجانب��ك وقت الحاجة .قد يكونون األش��خاص الذين تعبد الرب معهم ،ربما في
مجموع��ة صغي��رة ،أو ربما زميل مؤم��ن معك في العمل .أما وس��ائل التواصل
االجتماعي ليس��ت أسرتك! فهي وس��ائل عظيمة للمعلومات ولكنها ليست
لمناقشة أفكارك.
أيضا هذه العبارة في الفيلم:
وقد سمعنا ً
«ال تأخذ صف أحد ضد عائلتك مطلقًا وأب ًدا».
إن عائلتنا الروحية فيها بعض المش��اكل .هل تحتاج الكنيسة أن تنمو في
مسألة نظرتها إلى دور المرأة؟ نعم!
هل يوجد تحسن في هذا األمر؟ نعم! هل هناك أمور أخرى تحتاج لمعالجة؟
نعم! ولكن ما الذي سنكسبه إذا وقفنا ضد الكنيسة ـ عروس المسيح؟
لق��د كان هناك حملة مؤخرًا على تويتر تدعو النس��اء ليش��اركن بخبراتهن
المتعب��ة م��ع قادة كنائس��هن ،ويخب��رن كيف يتعام��ل القادة مع النس��اء في
كنيس��تهن .وقد ش��ارك عدد كبير من النساء بخبراتهن ،ولكني الحظت أن كل
امرأة تشارك باختبار إيجابي مع الكنيسة وقادتها كانت تُطرد من المناقشة!

 156كالصخر ثابت ال أتزعزع

هل نحتاج مناقش��ة مثل هذه؟ نعم! ولكن السؤال هو هل وسائل التواصل
االجتماعي هي المكان المناس��ب لمناقش��ة هذه المش��كلة ،بالرغم من أنها
جيدة في إيجاد من يتطوع ويمنح الحلول؟
إذا كان لديك حل للمشكلة ،فلتعلنه في جميع وسائل التواصل االجتماعي.
حريصا أن تفعل ذلك مع
ولكن إذا كنت فقط تريد أن تشكو وتتذمر وتنتقد ،فكن
ً
األشخاص المناسبين .وأنت تتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي ،مستحيل
أن تعرف من يجلس على المائدة أمامك .فلنحرص أن نسأل األسئلة الصحيحة
لألشخاص المناسبين ،ليس لألشخاص الخطأ.
فمناقشة مشاكل الكنيسة على وس��ائل التواصل االجتماعي يشبه نشر
فضائ��ح عن عروس نظن أن س��لوكها س��يء .فهل هذا يفي��د بينما كلمة اهلل
تحذرن��ا من أن العالم يبغضنا بالفعل؟ هل ه��ذا يفيد الناس الذين يحتاجون أن
يتخذوا قرارًا وليس لديهم المعرفة الكافية عن األمور التي نتجادل فيها؟
أم��ام الن��اس ،نحن نحتاج أن نتضع ونعترف أننا فش��لنا ف��ي أن نحب محبة
صحيح��ة .ثم نحتاج أن نقف م ًعا لنتحدث عما يجب أن نفعله للتصحيح ،بدلاً
من أن نتجادل فيما تم فعله.
كثي��رًا ما نقوم بالمناقش��ة الصحيح��ة ولكن مع أش��خاص خطأ .وعندما
نفعل ذلك ،نظهر جمي ًعا كالحمقى.

االنتشار
أحيانًا ينتش��ر ش��يء ما عبر وس��ائل التواصل االجتماعي كالعدوى ،وكثيرًا
أيض��ا ،فتصيب الناس أكثر من
م��ا يكون تأثيرها كالعدوى ً
فلنبن بيوتًا
ِ
أن تؤث��ر فيهم .فلنكن حريصين على أن ما ننش��ره يصنع
للعبادة بدلاً من أن
باقيا وليس مجرد اس��م لمن ينش��ره .دعونا نكون
تغيي��رًا ً
نهدم.
مبطئين في الهجوم على ما يبنيه اآلخرون أو كيف يبنوه.
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أيضا كنت ضحية للعنصرية ضد المرأة
فلنبن بيوتًا للعبادة بدلاً من أن نهدم .أنا ً
ِ
حتى في الكنيس��ة .لقد قاربت الستين من عمري وال زلت أهاجم بكوني جريئة
أو ملفت��ة .وأن��ا أرفض أن أتوقف عن البناء من أج��ل أن أرد على بعض التعليقات
الفارغة للقليلين.
لقد مس��حني الرب ألتنبأ ،ال ألن أنتقد .ولك��ي أبني ،ال ألن أهدم .وكذلك أنت
أيضا!
ً
لك��ي نحص��ل عل��ى اإلجاب��ات الصحيح��ة ،نحت��اج أن نجمع األش��خاص
المناس��بين حول المائدة .وهذا يعني أن ندعو النس��اء الشابات وكبيرات السن
م��ن كل الجنس��يات إلى الحوار .وحينم��ا يتم مثل هذا الح��وار في مجتمعاتنا
الحقيقية ،فحينئذ س��وف نستفيد من أس��ئلة البنات ،وإجابة وخبرة األمهات،
وحكمة وبصيرة الجدات .هذا هو خيط مثلوث لن ينقطع بسهولة.

لنزن كلماتنا
ِ
إن وسائل التواصل االجتماعي يمكنها أن تكون أداة نافعة ج ًدا .فلدينا وسيلة
للتشجيع عند أطراف أصابعنا ،ولدينا وسيلة لنشر المعلومات بسرعة .يمكننا
طلب الصالة ألي ش��يء بد ًءا من األمور الش��خصية وحتى األزمات المجتمعية.
وأن��ا ممتنة للكثيري��ن منكم الذين كانوا يصلوا ألجلي وأن��ا أكتب هذا الكتاب.
ففي كثير من األوقات ،وس��ائل التواصل االجتماعي قد تكون مفيدة ومشجعة
أيضا.
ومصدر للمعلومات بل والتعليم ً
أنا ال أس��تخف أو أقلل من امتيازات وس��ائل التواصل االجتماعي أو فائدتها.
وأحيانًا كثيرة كنت أخطئ وأفشل في وزن كلماتي بطريقة صحيحة.
أيضا اكتشفت أنني كثيرًا ما أنتقي كلماتي بعناية فائقة ،ومع ذلك
ولكنني ً
أيضا .هذا بس��بب أننا ال نعرف بالحقيقة من الذي نتحدث معه،
يس��اء فهمي ً
والذي هو مفتاح هام ألي تواصل مؤثر .فكل واحد لديه مقياس مختلف عن اآلخر
يزن به ما يراه وما يسمعه.
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أنا أحاول أن أس��تخدم وس��ائل التواصل االجتماعي لك��ي أخدم هؤالء الذين
يمنحوني امتياز أن أصل إليهم وأؤثر في حياتهم .بعض ما أنش��ره أحيانًا يكون
مضحك ومسلي ،والبعض اآلخر جاد وهادف .فهذه هي طبيعة الحياة.
لقد تعلمت أن أضبط إيقاعي على وسائل التواصل االجتماعي ،فقد تعلمت
أن أح َّد من إعالن رأيي أحيانًا رغم اقتناعي به.
وبق��در اإلمكان أحاول أال أقول أي ش��يء يناقض كلم��ة اهلل أو الطريقة التي
أعيش بها .فأنا أظل صامتة حينما ال أستطيع أن أقول شيئًا حس ًنا عن شيء ما
أو شخص ما ،وهذا ليس سهل.
أح��د أفضل الطرق التي نحرس بها قلوبنا ه��و أن نحترس من الكلمات التي
نس��مح لها بالدخول إل��ى حياتنا .فأحيانًا الناس ال يكون��وا لطفاء ،فأنا متأكدة
أن معظمك��م ق��د اختبر الهج��وم أو اإلهانة من بعض المتنمرين على وس��ائل
التواصل االجتماعي.
فأثناء اليوم ،هم يلقبونني بأس��ماء وألقاب عديدة مثل امرأة مهرطقة يجب
لدي
أن تصمت ـ وهذا يعد ألطف األلقاب .وفي وس��ط كل هذا تعلمت أن يكون ّ
جلد سميك وقلب لين.
وأم��ام هذا المجال الواس��ع من المش��اعر والمواقف المتاحة على وس��ائل
أحد من الدراما الخاصة بي التي قد تعطي
التواصل االجتماعي ،فأن��ا أتعمد أن ّ
مجالاً لآلخرين أن يدخلوا إلى حياتي ويتطفلوا عليها.
فدعونا نتذكر دائ ًما كلمات بولس الرسول في تيموثاوس الثانية 26-23 :2
«المباحثات الغبية والس��خيفة اجتنبها ،عال ًم��ا أنها تولد خصومات ،وعبد
صالح��ا للتعليم ،صبورًا
ال��رب ال يج��ب أن يخاصم بل يكون مترفقً��ا بالجميع،
ً
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على المشقات ،مؤدبًا بالوداعة المقاومين ،عسى أن يعطيهم اهلل توبة لمعرفة
الحق ،فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم إلرادته».
فليس كل ش��يء أو كل ش��خص يس��تحق أن نجاوبه .فأحيانً��ا تجاوبنا يزيد
م��ن حماقتهم .وليس كل ش��خص يحت��اج أن يعرف أننا قد تعرضنا لإلس��اءة.
فنحن أكبر من ذلك .فنحن نحتاج أن نعرض ألمنا على مستوى أعلى ،على أبينا
السماوي ،بدلاً من على هيئة قضاة من الغوغاء مجهولي الهوية.

مشهور أم مؤثر؟
لقد ش��عرت بال��روح القدس يس��ألني مؤخرًا« :لي��زا ،هل تريدي��ن أن تكوني
مشهورة أم مؤثرة؟»
فأجبت« :مؤثرة».
فلكي نتعامل بنجاح مع هذا العالم المليء باآلراء المتباينة ،نحتاج أن نسأل
أنفسنا دائ ًما هذا السؤال :مشهور أم مؤثر؟
ربم��ا أنت تقرأ هذا الكتاب ألنك تعرف أنك دعيت ألن تكون مؤثرًا للخير .وهذا
يعني أنك أحيانًا سوف تختار أن تقف على منبر أقل بكثير من أن يكون مشهورًا.
ولكي نفهم أكثر دعونا نعرِّف هاذين الكلمتين ونكتشف الفرق بينهما.
«المشهور» هو المحبوب ،السائد ،المقبول ،الموضة ،الشائع ،والعصري.
ال يوجد خطأ في أن تكون مشهورًا ،طالما أنك ال تدع الشهرة تتحكم فيك.
فالشهرة لديها لحظات صعود وهبوط خاصة بها .فالشهرة تُب َنى وتُفقَد أسرع
كثي��رًا من التأثير .فنح��ن يمكننا أن نقوم بتحريض الناس ونصبح مش��هورين.
ويمكننا أن نقول للناس ما يحبون أن يس��معوه فنصبح مشهورين .ويمكننا أن
نقول للناس ما ال يجب أن يسمعوه ونصبح مشهورين.
عل��ى النقيض اآلخر« ،مؤثر» تعني قوي ،مهم ،مقن��ع ،ذات قوة وتأثير وقيادة.
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يمكنن��ا أن نكون مؤثرين ولكننا غير معروفين في دوائر الش��هرة في مجتمعنا.
أشخاصا كثيرين مؤثرين
فأنا مقتنعة أننا في الس��ماء سوف نكتشف أن هناك
ً
ج ًدا في جوانب الس��ماء ،وكانوا مجهولين في األرض .فهؤالء هم الذين يختارون
أن يزرعوا في صم��ت ،الذين يمضون أوقاتًا أكثر على وجوههم يتحدثون مع اهلل
أكثر من التقاط الصور ألنفسهم .ولهذا ،قد جعلت في قلبي أن أكون مؤثرة.
لدي أصدقاء قليلين
ومن الطبيعي أنه س��يكون رائ ًعا لو حققت األمرين .فأنا ّ
نجح��وا ببراعة في الحفاظ عل��ى توازنهم بين األمرين .ولكنه��م لم يبدأوا أب ًدا
برغبته��م ف��ي أن يكونوا مش��هورين ،ب��ل كل ما كان��وا يريدونه ه��و أن يكونوا
مخلصين .وهذا بالضبط ما يجب أن يرغب فيه كل من يريدون أن يكونوا شهودًا
للمسيح من البداية.
ولكي نكون مخلصين ومؤثرين ،يجب أن ننتقي كلماتنا بحرص ،وبنعمة اهلل
الغنية ،ال نستخدم حرية الكالم التي لنا كرخصة للخطية.
فبالرغ��م م��ن أن حكوماتنا تعطينا الح��ق أن نقول ما نري��ده ،إال أننا نعطي
حس��ابًا لس��لطة ومملكة عليا .فلماذا نطل��ق الحرية آلرائنا بينم��ا نحن لدينا
العلي؟ فكلمة اهلل
الح��ق أن نتواصل بحرية وب�لا حدود مع حكمة وفه��م اهلل
ّ
تميز األفكار والنيات ،وليس فقط األفكار بدون النيات .على مدار حياتي ،قد أثبت
كثيرًا ما هو مكتوب في سفر األمثال أن الكالم الكثير ،دائ ًما يؤدي إلى خطأ ما.
«كثرة الكالم ال تخلو من معصية ،أما الضابط شفتيه فعاقل» (أم )19 :10
أتمنى أن توافقني في أن وس��ائل التواصل االجتماعي ليس��ت مفيدة دائ ًما،
وهي بالتأكيد ليس��ت أس��رتك .فعليه��ا ال نرى إال ما يريدنا الن��اس أن نراه .وهذا
يعن��ي أننا أحيانًا نرى فق��ط أفضل ما لديهم ،وأحيانًا أخرى نرى فقط أس��وأ ما
لديهم.
وأحيانً��ا كل م��ا يقولونه ويعرضونه هو كذب .فأنا ال أس��تطيع أن أحصر لك
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عدد األش��خاص الذين تقمصوا ش��خصيتي وطلبوا أموال باس��مي لبناء ملجأ
لأليتام ليس له وجود!

االفتراضي مقابل الفعلي
بالفع��ل إنه من األس��هل كثيرًا أن نس��تثمر في عالم افتراض��ي أكثر من أن
تزرع في عالم فعلي .فأن تكتب الرس��ائل على تليفونك المحمول أسهل بكثير
من أن تدخل في مناقش��ات فعلية صعبة مع أصدقائك وأسرتك .فالكتابة على
اإلنترنت تس��مح لنا بنش��ر كلماتنا بسرعة ونحصل على اهتمام فوري ورد فعل
س��ريع ،بينما ف��ي المجتمع الفعلي ،يج��ب أن نتحلى بالصبر ألن المناقش��ات
الفعلية تس��ير بش��كل مختلف .وأحد االختالفات الهامة هي االحتياج أن تدع
اآلخر يتكلم.
المجتمع��ات االفتراضية التي على وس��ائل التواص��ل االجتماعي قد تكون
جيدة أو س��يئة ،صحية أو غير صحية ،مفيدة أو مؤذية .فالمجتمعات الصحية
هي التي تشجع تفاعلنا وعالقاتنا مع المجتمع الفعلي .فإذا كان هذا ما يحدث
معك ،فهذا جيد.
هن��اك الكثير من المدونين الحكم��اء والمؤثرين .فأنا أتب��ع بعض المدونات
المتخصص��ة ف��ي دوائر محددة مث��ل الطعام الصحي وبع��ض المعلومات عن
القي��ادة ،والجدير بالذكر هن��ا أنني حريصة ج ًدا في اختيار من الذي أس��مح له
بالتأثير على أفكاري .فأنا أحب أن أتأكد أن لهم مصداقية وهناك من يعطون له
حسابًا .فالشهرة ليست بالضرورة تعني المصداقية.
حينما نكون في صراع ونش��عر بالوحدة ،فمن الس��هل أن ننجذب لمن مثلنا
ف��ي صراع ووحدة .فربما نعاني من اكتئ��اب بعد الوالدة ،أو من عادات غير صحية
ف��ي األكل ،ل��ذا نتواصل مع من يقف��ون معنا على نف��س األرض .فمن الجيد أن
نعرف أننا لس��نا بمفردنا وأن هناك من يفهمنا .ه��ذه االتصاالت يمكن أن تكون

 162كالصخر ثابت ال أتزعزع

مفيدة وصحية طالما تقودنا نحو الصحة ومصدر حقيقي للقوة .ولكن تنحرف
هذه المواقع عندما تسمح لها أن تفكر عنك.
وصحيا.
فربما تواصلنا مع أش��خاص على اإلنترنت وبدأ األمر في أوله مفي ًدا
ً
فأحببنا ش��خصياتهم اللطيفة ،وعفويته��م وآراءهم المفي��دة .أحببنا كيف
يقولون بصوت مرتفع ما ال يجرؤ آخرون على مجرد التفكير فيه .أحببنا كيف أن
كلماتهم يصاحبها مشاعر حقيقية .ولكن إذا لم نثبت أنفسنا جي ًدا في كلمة
اهلل  ،فلن يمر وقت طويل حتى نجد أن ما يش��عرون به عن أمر ما هو ما نش��عر
أيضا .ليس خطأ أن نشترك معهم في تساؤالتهم طالما نعرف إلى أين
به نحن ً
نذهب للحصول على إجابات.
على سبيل المثال ،إذا كانت هناك امرأة تشكو من عدم استمتاعها بالعالقة
أيضا ،أم
الحميمة مع زوجها ،فهل نبدأ في الش��كوى من عدم استمتاعنا نحن ً
نبدأ في البحث عن طريقة لبناء عالقتنا الحميمة بشكل صحيح؟
ربما فشل زواج أحد المدونين ،فبدأ يكتب قصائد عن كيف أن هذا منحه أمل
ف��ي بداية جديدة وحب جديد .فبدلاً م��ن أن يرى الطالق أنه تمزيق لروحين ،ح َّوله
عاطفيا بهذا الشخص االفتراضي
النتصار للحق والحب .وعندما نكون متأثرين
ً
أكث��ر من تأثيرنا بأزواجنا ،نصب��ح في خطر أن نبدأ في النظر إلى زواجنا في ضوء
تجربة هذا الش��خص الش��خصية .ونبدأ نفكر أن تركنا ألزواجنا أو زوجاتنا ربما
يكون أجرأ وأصدق شيء يمكننا فعله.

حس ًنا ،تمهل لحظة!
ال��زواج هو عهد أمام ال��رب .إذا لم يكن يعجبك زواجك ،فحاول إصالحه .اترك
تليفونك ،والالبتوب ،واترك وراءك أكاذيب المقارنات ،واقضوا وق ًتا هاد ًفا م ًعا.
وأن��ا ال أناق��ش هنا بقاءك في زواج يهدد أمانك أنت وأوالدك بش��كل ما ،أو مع
زوج خائن مثل .أنا أتحدث عن تلك الحاالت التي يش��عر فيها الشخص أنه فقد
شغفه بالعالقة أو إحساسه بها .في هذه الحالة ،قد يبدو إنهاء العالقة أسهل
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من العمل الشاق عليها حتى تُبنى وتنمو .ولكن حينما يعمل الرب على أن يصنع
أش��خاصا ثابتين وغي��ر متزعزين في المحبة ،هو ال يختار الطريق الس��هل.
منا
ً
فهو يريد أن يبنينا في الكلمة والقوة.

ال تذهب للعامة
الخالفات بين أعضاء جس��د المس��يح ليس��ت جديدة ،ففي رسالته األولى
لكنيسة كورنثوس ،كتب بولس الرسول:
«أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند
القديسين؟ ألس��تم تعلمون أن القديسين س��يدينون العالم؟ فإن كان العالم
يُدان بكم ،أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟» (كورنثوس األولى )2،1 :6
اليوم أن تأخذ أح ًدا إلى المحكمة يشبه أن تنشر أمرًا شخصي على العامة.
لك��ن النموذج الذي رس��مه لنا الكتاب المقدس في مثل ه��ذه الحاالت هو :أولاً
أن نذه��ب إل��ى من أخطأ إلينا بمفردنا ،ثم مع صدي��ق .فموقفنا يجب أن يتحلى
بالتواضع ،وهدفنا من المناقشة هو الحق واالسترداد .ولكن أن نستخدم وسائل
التواصل االجتماعي كوس��يلة لتحقيق العدالة ه��و كابوس غير كتابي بالمرة.
فالعامة ال يهتمون بالبراءة أو الدقة.
إن رس��الة بولس الرسول إلى تيموثاوس تدق جرس إنذار وتعطي رسالة هامة
ج ًدا لنا هذه األيام:
«ولك��ن اعل��م هذا أن��ه في األي��ام األخيرة س��تأتي أزمنة صعب��ة .ألن الناس
يكونون محبين ألنفس��هم ،محبين للمال ،متعظمين ،مس��تكبرين ،مجدفين،
غير طائعين لوالديهم ،غير ش��اكرين ،دنسين ،بال حنو ،بال رضى ،ثالبين ،عديمي
النزاهة ،شرس��ين ،غير محبين للصالح ،خائنين ،مقتحمين ،متصلفين ،محبين
لل��ذات دون محبة هلل ،لهم صورة التقوى ولكنه��م منكرون قوتها .فأعرض عن
هؤالء» (تيموثاوس الثانية .)5-1 :3
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يبدو ذلك مألو ًفا ،أليس كذلك؟ محبين ألنفس��هم ومحبين للمال ...موجود.
متعظمي��ن ومس��تكبرين ...موج��ود .مجدفي��ن ،غي��ر طائعي��ن لوالديهم ،غير
شاكرين ،دنسين ...موجود .مع األسف ال يوجد واحدة يمكن تجاهلها.
ويس��تمر بولس في تحذي��ره لتيموثاوس عن خطورة أن تصبح هذه األش��ياء
طبيعية وعادية في المجتمع:
نسيات محمالت خطايا،
«فإنه من هؤالء هم الذين يدخلون البيوت ،ويسبون
ّ
منساقات بشهوات مختلفة» (تيموثاوس الثانية )6 :3
علي أن أسمعها ،خاصة كامرأة .ولكي نفهم تحذير بولس،
هذه اآلية صعب ّ
نفسا عميقًا وندع الروح القدس أن يفسر هذه الكلمات لنا.
يجب أن نأخذ جمي ًعا ً
أنا أعتقد أن هذه اآلية تش��ير إلى نس��اء يعيشن خارج حدود المجتمع الصحي،
وخارج مش��يئة الرب .فإذا كان أي منا (رجل أو امرأة) يعيش منعزلاً ويش��عر بعدم
القيمة ،يصبح فريسة سهلة لمن يريد استغالله.
نحن جمي ًعا نعلم أننا خلقنا لشيء أكبر من تلك األمور األرضية الدنيوية .إن
الملل واالكتئاب يمكن أن يقودانا إلى أن نعيش حياة افتراضية من خالل اآلخرين.
فنحن نعلق على مدونات ،ونقضي بالس��اعات على وسائل التواصل االجتماعي،
ونؤخذ في دراما ال تخصنا .فلنكن صادقين :أن ننش��ر آراءنا على وسائل التواصل
أسهل من أن نصلي .فعندما تعلم أنك خلقت لكي تبني شيئًا ما ولكن ال تجد
الفرصة ،تصبح هد ًفا لمن ينتهزون الفرص.
عل��ى النقيض اآلخر ،أحيانًا نصبح مهزوزين وف��ي احتياج حينما يكون لدينا
التزامات كثيرة لدرجة ال تترك لنا وق ًتا لنعتني بأنفس��نا .فال أستطيع أن أحصر
عدد القصص التي سمعتها عن أش��خاص يعيشون حياة مزدحمة فوق العادي
تجعلهم في غاية اإلرهاق ،ثم بعد ذلك يبدأون عالقات عاطفية على اإلنترنت.
وأول رد فع��ل ل��ي يكون :من لديه وق��ت لتلك األمور؟ فأنت بال��كاد تجد وق ًتا
لتتح��دث مع ش��ريك حياتك .فكيف س��تجد وق ًتا لتكتب رس��ائل للغرباء؟ ثم

تاملكلا يف تابثلا 165

أدرك��ت أن العالقات العاطفية على اإلنترنت هي هروب .فهو مكان ليس عليهم
في��ه أية مس��ؤولية .فبدلاً من أن يحس��نوا من حياتهم حتى يفس��حوا مكانًا،
يقومون بتخريب ذواتهم.
إن��ه الوقت لحوارات عائلية صعبة .فلتغلق الالبتوب ،واترك تليفونك ،وتحدث
مع أوالدك ،تحدث مع شريك حياتك ،تقابل مع صديق لتشربا م ًعا القهوة .تحدث
حريصا أن تستثمر وقتك فيما هو حقيقي.
مع أصدقائك على التليفون .كن
ً
نعم تحتاج الكنيس��ة أن تس��تمع الحتياج��ات بناتها .فالنس��اء يتألمن .أن
كافيا .فالنساء
تقيم الكنيس��ة مؤتمرًا سنويًا للمرأة ش��يء جيد ،ولكنه ليس
ً
يقلن لي أنهن تعبن من الدراسة دون فعل ،ولكن أن يأخذن إحباطهن إلى وسائل
كافيا.
أيضا ال يفيد .فأن نستنكر األشياء التي ال تفيد ليس
التواصل االجتماعي ً
ً
نحتاج أن نكون جز ًءا من بناء بنية تحتية صالحة لجس��د المس��يح .دعونا نتبع
مثال المس��يحيين األوائل الذين كانوا يأكلون ويدرسون الكلمة م ًعا .فأن نذهب
للعالم ونكرز بالكلمة يبدأ أولاً بالعالم القريب منا.
نغير ذلك نحتاج
في الكثير من الكنائس ،تأخذ المرأة إذنًا وليس
منصبا .لكي ِّ
ً
أن نجلس ونناقس المناقش��ة الصحيحة مع األش��خاص المناسبين .التواصل
من خالل اإلنترنت جيد ،ولكن الكاتب أو المدوِّن أو صديق الفيسبوك ال يستطيع
وجه��ا لوجه ،لن يس��تطيع أن يضمك بين ذراعي��ه .نحن نحتاج
أن ينظ��ر إليك ً
ألشخاص قريبين بشكل شخصي.
أثناء كتابتي لهذا الفصل ،كان س��فرا األمثال والجامعة مرش��داي لكيفية
الثب��ات في كلماتنا .وس��تجد فيهما الكثير من اآليات التي تس��اعدك أن تختار
كلماتك وتختار ما يدخل إلى ذهنك حتى تقوم بتشكيل حياتك بحكمة.

أبي السماوي،
س��اعدني أن أفتح فم��ي بالحكمة ،ويكون في لس��اني س�� ّنة المعروف (أم
 .)31:26أرن��ي عائلت��ي التي أس��تطيع أن أقيم معها حوارات س��ماوية لكل
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األمور التي تش��غلني .اغفر لي ألني كثيرًا ما أنسى أنك ملتزم بأن تنقي وتجهز
عروس��ك .فلتساعدني أن أس��تخدم كلماتي للبناء ال للهدم ،وللشفاء ال لألذى،
للتنبؤ ال لالنتقاد .آمين

تباث رييغت 167

9
تغيري ثابت
«العبادة هي أن تخضع كل طبيعتنا إلى اهلل .فضميرنا يستيقظ
بقداسته ،وذهننا يتغذى بحقه،
وخيالنا يتنقى بجماله ،وقلبنا ينفتح لحبه ،ومشيئتنا تستسلم
لمقاصده».
(وليام تيمبل)

لقد

أخذت أحفادي الثالثة مؤخرًا اللتقاط الفواكه من مزرعة جيراننا.
ولست أعلم إذا كان بسبب أنني أرى بعين واحدة فقط ،أم ألنني
نس��يت كيف أنتبه لثالثة أطفال ،لك��ن بعد وقت قصير كانت واحدة منهم في
خطر .فإذ كنت أجذب غص ًنا من الش��جر أللتقط الفاكهة وأضعها في حقيبة
والتفتت ألرى
صوفيا ،فجأة صرخت« :ليزي!» وهي تش��ير بأصبعها نحو الشارع.
ُ
«ليزي» ذات العامين من عمرها تعبر الش��ارع! ألقيت بالغصن وركضت تجاهها
وكانت هناك سيارة تتجه نحوها.
صرخت « :ليزي! توقفي! ارجعي إلى هنا حال!» التفتت لي ليزي وعيونها تلمع
ثم ضحكت واس��تمرت ف��ي طريقها .كانت تظن أنها لعب��ة المطاردة .ركضت
غالبا
مسرعة ووقفت في طريق السيارة وأنا رافعة
ذراعي مشيرة للسائق ـ الذي ً
ّ
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ل��م يكن قادرًا أن ي��رى ليزي الصغيرة ـ لكي يتوقف ألن من الواضح أن ليزي ليس
لديها النية أن تبطئ أو تتوقف.
ثم أمس��كت بليزي وحملتها ثم عبرنا الشارع عائدين إلى أخيها وأختها وأنا
قلبي ينبض بسرعة فائقة.
ليزي كانت مس��تمرة في الضحك ،فاألمر كله كان مغامرة مثيرة بالنس��بة
له��ا .فف��ي نهاية األم��ر ،كيف يمكن لطفل��ة ذات العامين أن ت��درك ماذا يعني
االصطدام بسيارة .أختها صوفيا ذات الخمسة أعوام من عمرها ،لم تكن تعرف
أيضا ،ولكنها كانت تعرف أن عبور الشارع بمفردها هو خطأ بالغ ـ أما أنا فكنت
ً
أعرف جي ًدا أن هذا أمر خطير ومميت.
وبالطب��ع ظل��ت ليزي طوال ذلك اليوم بين ذراعي أو ممس��كة بقوة في يدي.
فقد كان علي أن أحمي ليزي من نفسها.
في هذا الفصل س��وف أترك األمان ال��ذي على الرصيف وأهرع مرة أخرى نحو
عرض الشارع بكل ما فيه من مخاطر.
وأتمنى أن تستمع إلى قلبي ،ألننا إذا لم نسمح للرب أن يغير طريقة تفكيرنا،
وحياتن��ا ،ومحبتنا ،فكثير من الناس لن يروا محبته أو نوره طوال حياتهم .فنحن
ال نريد أن نعيش مثل الفريس��يين نلقي بأحمال على أكتاف الناس دون أن نفعل
شيئًا لحملها عنهم (متى .)4 :23
نحن نعيش في عصر يحتاج حكمة ورحمة .ونحن هنا لنعلن الحرية لكل من
تم أسره .فنحن مرسلين لإلطالق .نحن لسنا بسجانين أو
ونحن هنا لنعلن
قضاة أو حراس نختار من نطلقه .فالحل لهذا التش��ويش
الحرية لكل من
والتخب��ط الذي في أيامنا ال يوجد في دعوتنا للس��جن أنه
تم أسره
مكان الحرية.
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أخرج الخشبة
«ال تدين��وا لك��ي ال تدانوا ،ألنكم بالدينونة التي به��ا تدينون تدانون ،وبالكيل
الذي به تكيلون يكال لكم .ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة
الت��ي ف��ي عينك فال تفطن له��ا؟ أم كيف تقول ألخيك :دعن��ي أخرج القذى من
عينك ،وها الخش��بة في عينك؟ يا مرائي ،أخرج أولاً الخشبة من عينك ،وحينئ ٍذ
تبصر جي ًدا أن تخرج القذى من عين أخيك!» (متى )5-1 :7
فكجاب س��ابق للضرائب ،متى كان يعلم جي ًدا ماذا يعني أن تكون مدانًا من
ٍ
اآلخرين .فيمكننا أن نختصر كل هذه الفقرة في كلمتين هو« :ال تدينوا!» .وهذا
جيد ،ولكنه وصف غير كامل لهذه الفقرة .فدعونا ننظر عن قرب لما يقال هنا.
ف��ي بداية إيماني ،كنت أش��عر بالكثير من اإلدانة م��ن اآلخرين نحوي ،وكنت
أيضا.
أحاول أن أقاوم هذا من خالل أن أدينهم أنا ً
لدي أذني��ن مثقوبتين ،كان يعتب��ر في ذلك الوقت
على س��بيل المث��ال ،أن يكون ّ
أمر منفر وتش��ويه للذات .وكنت أدافع عن نفس��ي بوصفهم «مسيحيين متدينين
تحيرهم ،ولكني في المقابل كنت أدينهم.
أذني المثقوبتين ّ
متعصبين» .فقد كانت ّ
عيني يكفي
خش��با في
لقد كان لديهم قذى في أعينهم ،أما أنا فكان لدي
ً
ّ
عيني أعاقني من رؤية القذى الذي في أعينهم.
لبناء مسرح .والخشب الذي في
ّ
ولكي يتغير هذا ،كان هناك بعض األشياء يجب أن تحدث.

أول :كنت أحتاج أن أعترف أن لدي خشبة.
فالخش��بة في العين تش��به أن يكون لديك نقطة عمياء… فكل ما تراه هو
الظلم��ة الت��ي في اآلخرين .فال أح��د يحب أن يذهب لطبي��ب أعمى لكي يعمل
ل��ه عملية جراحية .فدعونا ننزع العمى الذي في عيوننا أولاً حتى نس��تطيع أن
نساعد اآلخرين بدلاً من إيذائهم.
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فكم��ا ترى في متى  7صديقنا ذا الخش��بة في عين��ه كان محقًا ،فصديقه
بالفع��ل لديه قذى ف��ي عينه يحتاج أن يزيله .ولكن يس��وع دع��اه «مرائي» ألنه
يشير للخطأ أو العيب الذي في أخيه ،بينما هو أعمى عن حالة نفسه وأخطائه
وعيوب��ه .ولكن مس��اعدتنا لآلخرين في هذه الحالة س��تأتي بنتائج عكس��ية.
فالكنيس��ة تظل تش��ير بأصبعها للعالم ،بينما الرب يريدنا أن نسمح لكلمته
أن تضرب قلوبنا بقوة .فهل أس��فنا على الشر الذي في العالم هذه األيام أحدث
أي تغيير؟ فالكتاب المق��دس يقول بوضوح أن التغيير يحدث عندما نتغير نحن
أول وتتغير حالتنا.
«فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ،ورجعوا
عن طرقهم الردية فإنني أس��مع من الس��ماء وأغفر خطيته��م وأبرئ أرضهم»
(أخبار األيام الثاني )14 :7
إن الرب ينظر إلى حالة شعبه .هذا الجزء يشير إلى حالة عبادة وتوبة .فبدون
المحبة ،يمكننا أن نكون على صواب تما ًما في نفس الوقت الذي نكون فيه على
خطأ فادح.
إن أرضنا تحتاج لإلبراء .وهذا اإلبراء يبدأ فينا.
إن��ه يبدأ حين يتواضع ش��عب ال��رب ويصلون ويطلبون وجه��ه ويرجعون عن
طرقهم الردية .هل تدرك قوة هذه الكلمات؟ فال يهم من في الس��لطة .وال يهم
ما القوانين التي تس��ن .فنحن ال نحتاج أن نرجع اآلخرين عن طرقهم وأفعالهم
الردي��ة ...فقط لنخرج الخش��بة التي في عيوننا نحن وبعد ذلك س��نعرف ماذا
علينا أن نفعل.
التغيير يبدأ حينما التغيير يبدأ حينما نعت��رف بأخطائنا ونختار أن نعيش
نعترف بأخطائنا الح��ق .فالتغيي��ر ال يقاس بمق��دار الحق ال��ذي نعرفه ،بل
ونختار أن نعيش بانعكاس الحق في الحياة التي نعيش��ها .والمحبة هي
الحق.
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مفتاح هام في طريقن��ا للتغيير .فبدون عوامل اإليمان والرجاء والمحبة ،يصبح
التغيير مستحيل.
فغياب المحبة هو السبب الحقيقي وراء االبتعاد عن القداسة والتغيير.
أيضا وراء أنه أصبح من الش��ائع اآلن أال تقول عن أي شيء أو أي
وهي الس��بب ً
صحيحا
ش��خص أنه مخطئ .فحتى الكنيس��ة أصبحت تتبنى اتجاه قد يكون
ً
سياس��يا وهو أنه ال يوجد خطأ مطلق ،وأن الخطأ بالنسبة لك قد يكون صوابًا
ً
كاف .فجيل بدون تصحيح هو جيل بدون تغيير.
بالنسبة لي .ولكن هذا غير ٍ
أنا أريد أن أتغير .هذا العالم يحتاج أن أتغير .فكل يوم جديد هو فرصة جديدة
لنتبع يس��وع ونتغير إلى صورته وشبهه .فأنا ممتنة للرب الذي نزع عني الخزي
الذي كان يغطيني ،وكساني ببره .فيسوع لم
يتغاض عن قيودي ولم يؤيدها بأن
َ
يدع��و أفعال��ي المخجلة بأنها بارة ،وال بأن يدعو ثياب��ي القذرة أنها نظيفة ـ بل
غسلها بكلمته.
فالخزي والخجل ليس��ا ش��يئين في طبيعتنا ،ولكن كثيرًا ما يكونا شيئين
نشعر بهما .فأحيانًا أفعالنا تكون مخجلة ،فقد سلكت أحيانًا بطريقة مخجلة،
ُ
أخجل
ولكن هذا ال يعني أنني أنا مخجلة ،ولكن يعني أنني قلت وفعلت أش��ياء
منها.
فحينما نس��مح للخج��ل أن يبعدنا عن الرب ،فنحن به��ذا نحاول أن نغطي
أنفس��نا ب��ورق التين وبالتالي نل��وم من حولنا .فيمكننا أن نختار إما أن نس��مح
للخجل أن يفصلنا عن الرب ،إما أن نرجع من الظلمة ونس��مح لنوره ومحبته أن
يربطانا بشكل أعمق مع خالقنا.
في نور محبته وقداس��ته ،ينزع الرب عنا خجلن��ا وخزينا .فخزيي لم ينزع عن
طريق طرح أعذار ومبررات لس��لوكي الس��يء وخطيتي .فأنا ال أستطيع أن أنظر
للوراء وأدعي أن تصرفاتي المخجلة كانت جيدة في ضوء الظروف التي كنت أمر
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به��ا حينذاك .بل قد نزع خزيي حين اخت��رت أن أتح َّول من حياة األكاذيب ،وأعيش
في الحق.
يدعي كذبًا أن العريان لي��س عريانًا .إنه ال
إن التغيي��ر ال يك��ذب وينكر عرين��ا ،وال ّ
يختبئ من حضور الرب وراء أوراق التين واألشجار .بل يبدأ التغيير حين نعترف بعرينا،
أن نعترف بمحاوالتنا الفاش��لة في تغطية أنفس��نا بأغطية مؤقت��ة من أوراق تين
األرض .ونعترف بأن هذه المحاوالت لم تنجح في تغطيتنا وستر عرينا .أن نتخلى عن
كل المحاوالت البشرية الفاشلة ،ونسأل اآلب القدوس أن يغطينا بالحق.
جانبا كل ممارس��اتنا المخجلة
فعندما نأتي تحت س��يادة المس��يح ،نضع ً
النابعة من ذاتنا وإرادتنا ،ونسير كأوالد النور.
أفسس  24-21 :4تصف هذا التح ّول هكذا:
«إن كنت��م قد س��معتموه و ُعلِّمت��م فيه كما هو حق في يس��وع ،أن تخلعوا
من جهة التصرف الس��ابق اإلنس��ان العتيق الفاس��د بحسب ش��هوات الغرور،
وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبس��وا اإلنسان الجديد المخلوق بحسب اهلل في البر
وقداسة الحق».
«اخلع��وا»! الروح الق��دس ،روح النعم��ة ،يمنحنا القوة لكي نن��زع طبيعتنا
الفاس��دة العتيقة ،وثياب برنا الذاتي الق��ذرة ألنها ثياب الموت .فلماذا يريد أحد
أن يلب��س ثيابًا جديدة فوق ثيابًا قديمة قذرة؟ فإن عاجلاً أو آجلاً  ،س��وف تلطخها
البقع التي في الثي��اب القديمة وتلوثها برائحتها العفنة ،كما أنه ال يوجد أحد
يس��تطيع أن يتحمل ثقل الثوبين م ًعا .بل نحن يجب أن ننزع الطبيعة القديمة
بكل ممارس��اتها القديمة ونجدد أذهاننا وس��لوكنا نحو م��ا هو مقدس ونقي.
فعندم��ا نعرف األفضل ،يج��ب أن نفعل األفضل .وحينما نعرف الحق (يس��وع)،
يصبح لدينا القوة ألن نفعل الحق.
الشهوة ال تعد لديها الحق أن تشوه رغباتنا وأشواقنا .والطمع وخداع الغنى
ال يعد من حقهما تشويش أذهاننا.
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فبدلاً من أن ندعو القديم جدي ًدا ،يجب أن نتجدد.

التغاضي
إنس��انيا .ولكن ما نتغاضى عنه في
التغاض��ي في حد ذاته قد يبدو طبيعي
ً
أنفس��نا لن يتغير ،ولكن فقط ما نختار أن ال نتغاضى عنه
ولكن ما نتغاضى
وال نتقبله هو الذي سيتغير.
عنه في أنفسنا
لق��د ذهبت مؤخرًا إلى منزل ابن��ي ،وواحدة من أحفادي لن يتغير ،ولكن
تخيل��ت أنه م��ن الجيد أن توس��ع من اس��تخدام مطهر فقط ما نختار أن
اليدين ،فأطعم��ت أحد إخوتها منه! ولكنه لم يعجب به ،ال نتغاضى عنه وال
يتغاض نتقبله هو الذي
فذهبت لتخبر أباها .وعندما سمع أبوها باألمر ،لم
َ
سيتغير.
أب ًدا عن هذا الفع��ل ،بل تحدث معها حديث محب ولكنه
بمنتهى الحزم عن اس��تخدامات مطه��ر اليدين وخطورة
وضعه في أفواهنا .ثم أخذ منها مطهر اليدين حتى تفهم أال تستخدمه بهذه
الطريقة مرة أخرى.
ق��اس؟ بالطبع ال! فما يطهر أيدينا م��ن الخارج يمكنه أن
ه��ل كان هذا األب
ٍ
يس��ممنا إذا دخ��ل داخل أجس��امنا .هو كان يحاول أن يحمي أه��ل بيته .هي لم
تكن تعرف ،ولكنه هو يعرف .فعندما نعرف أفضل ،يجب أن نرش��د من ال يعرف.
فال يمكننا أن نتوقع أن يفهم طفل أن ليس كل الس��وائل التي لها رائحة جيدة
تصل��ح للش��رب .يجب أن نعلمه��م أولاً حتى يس��تطيعوا أن يعرفوا أفضل في
المستقبل.
أرجوك كن شجا ًعا في هذه اللحظة وال تفكر في هذه الحقيقة عن اآلخرين،
ب��ل عن نفس��ك .ما األمور التي تتغاض��ى عنها وتتعايش معه��ا في حياتك؟ ما
األم��ور التي تحتاج أال تتغاضى عنها وأال تقبلها في المس��تقبل؟ ما الذي يعوق
التغيير في حياتك؟
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كونوا متمثلين باهلل
«فكون��وا متمثلين باهلل كأوالد أحباء ،واس��لكوا في المحبة كما أحبنا
أيضا وأس��لم نفس��ه ألجلنا قربانً��ا وذبيح��ة هلل رائحة طيبة»
المس��يح ً
(أفسس )2،1 :5
وأنا أحب أن أقرأ هذه اآليات في ترجمة أخرى ( )Passion Translationإذ تقول:
«اتبع��وا اهلل وتمثلوا ب��ه في كل ما يفعله ،ألنه حينئذ س��وف تمثلوا أباكم
كأبناء أحباء ،واسلكوا مستسلمين لمحبة المسيح الفائقة ،ألنه أسلم حياته
كذبيح��ة لنا .فمحبته العظيمة لنا كانت تس��ر اهلل كرائحة الذبائح الطيبة ـ
رائحة طيبة في السماء واألرض».
وال يوج��د ما نجادل فيه في هاتي��ن اآليتين .فبولس كان قد انتهى من حديثه
عن أهمية المحبة ،فنحن جمي ًعا نريد أن نتمثل بأبينا الس��ماوي ونس��لك مثل
ابنه يسوع .وهذا يعني أولاً وآخرًا أن نسلك بالمحبة .فيسوع كان التعبير األنقى
أيضا أن نس��لك في النقاوة ،والخضوع،
للمحبة .ولكن أن نتمثل بيس��وع يعني ً
والطاعة.
اآلي��ات التالي��ة توضح كيف يجب أن يكون س��لوكنا في وس��ط عالم مليء
بالنجاسة والعصيان:
يسم بينكم كما يليق بقديسين .وال القباحة،
«وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع ،فال
َّ
وال كالم السفاهة ،والهزل التي ال تليق ،بل بالحري الشكر( ».أفسس )4،3 :5
أعتقد أننا جمي ًعا نعرف أن الناس في الكنيسة قد يكونوا أدنياء في سلوكهم
أحيانًا .فبدلاً من أن نتمسك بهذه اآليات لننقي أنفسنا ،نستخدمها لنجلد بها
م��ن نراهم أكث��ر إث ًما منا .لقد أصبح��ت الحدود بين المحبة والمحاس��بة غير
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واضحة .وهذا في األغلب بسبب أن المؤمنين لم يحبوا أو لم يعيشوا الحق كما
ينبغي .أنا أعرف أنك تريد أن ترى هذا يتغير.
ولك��ي أس��اعدك أن تحب وتعيش الحق كما ينبغي ،أري��د أن أتأمل معك في
ثالثة حقائق تناقشها رسالة بولس إلى رومية:
حقيقة إلهنا
حقيقة أيامنا
حقيقة أنفسنا
والنقطة الثالثة هي التي أنوي أن أقضي فيها معظم دراستنا .فهناك سوف
نفحص قلوبنا وننزع الخشب.
أولاً  ،دعونا نتأمل في أول حقيقة :حقيقة إلهنا.

حقيقة إلهنا
«إذ معرف��ة اهلل ظاهرة فيهم ،ألن اهلل أظهرها لهم ،ألن أموره غير المنظورة
ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات ،قدرته السرمدية والهوته ،حتى أنهم
بال عذر» (رومية )20،19 :1
إن كل ما ننظر إليه ونراه يعلن عن وجود اهلل الغير منظور .كل ما نعرفه يعلن
حقيق��ة الغير معروف .فالخليقة تعلن عن إل��ه عجائب ،إله خالق بابتكار ليس
ل��ه حدود .فلو لم يقل لنا أح��د أن هناك خالق ،فالطبيعة فكل ما ُخ ِلق
الخالب��ة حولنا س��تجذب عيوننا وآذاننا لوج��وده .فكل ما يعلن عن الواحد
ُخلِ��ق يعلن عن الواحد الغير مخل��وق .إلهنا وحده هو فوق الغير مخلوق
الكل .هو الرب إلهك الواحد السيد على الجميع .المزامير
العلي:
ترسم أوصا ًفا رائعة لهذا اإلله
ّ
«ألن ال��رب عظي��م وحميد ج�� ًدا ،مهوب هو عل��ى كل اآلله��ة .ألن كل آلهة
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الشعوب أصنام ،أما الرب فقد صنع السماوات .مجد وجالل قدامه .العز والجمال
في مقدسه»( .مزمور )6-4 :96
«قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله .أضاءت بروقه المسكونة .رأت األرض وارتعدت.
ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب ،قدام سيد األرض كلها» (مزمور )5-3 :97
مستحيل أن تقرأ هذه اآليات دون أن تشعر بالرهبة والخشوع.

حقيقة أيامنا
عندما أفكر في حقيقة أيامنا ،أجد نفسي أكرر هذا السؤال« :أبي السماوي،
ما الذي حدث؟»
وإذ نس��تمر في قراءة رس��الة رومية نجد اآليات التالي��ة توضح التغيير الذي
حدث:
«ألنه��م لما عرف��وا اهلل لم يمجدوه أو يش��كروه كإله ،ب��ل حمقوا في
أفكاره��م وأظلم قلبه��م الغبي .وبينما هم يزعمون أنه��م حكماء صاروا
جهالء» (رومية )22،21 :1
عندما ال نكرم اهلل ونقلل من شأنه من خالل الطريقة التي نعيش بها ،نحن
في الواقع نهين أنفس��نا ونعيش حياة الجهل .وهذا يعني أننا نقرأ ولكن دون أن
نفهم .فمع كل ما تعلنه الخليقة عن حقيقة الرب ،من الصعب أال ندرك وجود
الخالق ،ولكن أن نعرف عن الرب يختلف تما ًما عن عبادته .فأن تدرك وجوده شيء،
ولكن أن تحني ركبتيك خش��و ًعا أمامه ش��يء آخر .فمعرفة اهلل الحقيقية هي
في عبادته .فعندما نهين ما خلقنا لكي نكرمه ،يختل تفكيرنا.
إن ترجمة كلمة «حمقوا» في هذه اآلية هي أصبح غير نافع ،وعقيم ،وغبي.
وه��ذا يعن��ي أن تفكيره��م أصبح بال نفع أو ق��درة للبناء .فف��ي الوقت الذي
يظنون أنهم حكماء ويعرفون كل شيء ،هم جهالء في الحياة.
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إن ه��ذا الجيل هو أكثر جيل لدي��ه القدرة للحصول عل��ى المعلومات ،ومع
ذلك هو أكثر جيل فاقد للهدف ووضوح الرؤية .فنحن لدينا تحديات فعلية فيما
يخص بناء عالقات حقيقية وس��وية .فنحن نبني عالقات افتراضية على حساب
عالقاتنا الفعلية الواقعية .لقد تعلمنا أن ننتقل سري ًعا من شيء إلى آخر ،فنادرًا
م��ا نبقى في مكان واحد فترة كافي��ة حتى ننجذب نحو مكان آخر .لذا أصبحت
فكرة أن نهدأ لنتأمل ونعبد مضيعة للوقت.
ويستمر بولس في رسالة رومية يخبرنا ما الذي يحدث عندما نرفض أن نعبد
الرب ونستهلك أنفسنا في أشياء أخرى:
«وأبدلوا مجد اهلل الذي ال يفنى ،بش��به صورة اإلنس��ان الذي يفنى ،والطيور
أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة
والدواب والزحافات .لذلك أسلمهم اهلل ً
إلهانة أجس��ادهم بين ذواتهم .الذين اس��تبدلوا حق اهلل بالكذب واتقوا وعبدوا
المخلوق دون الخالق ،الذي هو مبارك إلى األبد ،آمين» (رومية )25-23 :1
لقد استبدل العالم مجد األمور األبدية إلى مجد وقتي لما نشتريه ونلمسه
ونتحك��م فيه .لقد تركن��ا الخالق الذي يرفعنا إلى أعل��ى ،وعبدنا خليقته التي
تجذبن��ا إلى أس��فل .لق��د ح ّولنا قلوبنا نحو الطمع والجش��ع ،ولوثنا أنفس��نا
بالنجاسة.
وقبل أن تقفز الس��تنتاج أن هذا الكالم ينطبق على ش��ريحة محدودة فقط،
فلتقرأ أولاً ما كتبه المؤلف «بريستون سبرينكل» في أحد كتبه:
«إن (النجاسة) في هذه اآليات ليست محدودة فقط على العالقات الجنسية
بين المثليين .بل هو لفظ عام يتضمن كل أنواع الجنس خارج إطار الزواج ،الزنا،
االغتصاب ،وكل الخطايا الجنسية التي يمارسها المثليون وغير المثليين».
إن ذنوبي موجودة في هذه القائمة .فأنا أنتمي لمجتمع من الزواني منذ وقت
طويل .فالزنا والنجاس��ة بكل صورها أصبحت أمر شائع في مجتمعنا ،فالعالم
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وجد نفس��ه فجأة في حظيرة خنازير قذرة ويتساءل اآلن ما الذي أوصله إلى هذا
المكان وهذه الحالة البائسة.
فعندم��ا نبتعد عن اهلل ،نبتعد عن حدوده ونُطلَ��ق إلى هوانا لنفعل ما نريد.
وه��ذه الحقيقة ليس��ت بعيدة عن ما حدث لبني إس��رائيل أثن��اء رحلتهم في
البرية .لقد فقدوا انبهارهم بالمن الذي كان الرب يرسله لهم ،واشتهوا اللحم.
لقد ظنوا أن اللحم س��وف يقويهم جسديًا ،فأعطاهم الرب السلوى ،ولكن مع
الس��لوى جاء الهزال لنفوس��هم .فعندما نطلب أن نس��ير في طرقنا الخاصة،
عادة ما نخسر أنفسنا .كما كتب بولس:
«لذلك أس��لمهم اهلل إل��ى أهواء الهوان ألن إناثهم اس��تبدلن االس��تعمال
أيضا تاركين اس��تعمال
الطبيع��ي بالذي على خ�لاف الطبيعة ،وكذلك الذكور ً
األنثى الطبيعي ،اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض ،فاعلين الفحشاء ذكورًا
بذكور ،ونائلين في أنفسهم جزاء ضاللهم المحق» (رومية )27،26 :1
هاتان اآليتان بهما الكثير من الفحش��اء ،ولكن كل جملة تشير إلى حقيقة
واحدة ،وهي أن ال أحد فينا يعرف كيف يكون إنسانًا خارج حكمة خالقنا .فنحن
نجد إنس��انيتنا في معرفتنا للرب .إن معرف��ة الرب هي التي تحمينا من تدنيس
أنفسنا بغض النظر عن شكل الدنس (زنا ،طمع ،قسوة ،نجاسة.)...
ولكني أخش��ى أن مجتمعنا قد نسي هذه المبادئ .فأفالمنا أصبحت مليئة
بالعنف ،ثم نتعجب حين نرى العنف في بيوتنا ومدارس��نا وش��وارعنا .كثير من
األفالم والمسلس�لات أصبحت تش��جع على اإلباحية والجنس .فنحن أصبحنا
معرضي��ن ألش��ياء كثيرة لم نكن معرضين لها من قب��ل .وهذا أصبح خطرًا لم
تكن األجيال السابقة تضطر لمواجهته كل يوم مثلنا نحن اآلن.
داخل عهد الزواج ،الشغف بين الرجل وزوجته أمر مكرم .أما خارج إطار الزواج
المكرم يصبح مهين .ولهذا الس��بب النجاس��ة والزنا يعتبران كسر للعهد .ثم
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يوجد ش��غف يش��ير إليه الكتاب المقدس على أنه غي��ر طبيعي ومهين .وهذا
يتضمن المثلية ،والشذوذ الجنسي.
وهن��ا يجب أن أتوقف قلي�ًلً .فرومية  1تذكرنا أننا جمي ًع��ا أخطأنا .فالطمع
والبغضة محزنان مثل الزنا والنجاسة.

تكلفة الخطية
رومية  27 :1تس��تمر لتوضح ما نتيجة وتكلفة من يسلمون أنفسهم لهذه
األم��ور .وأري��د أن أوضح أن الرب ليس هو م��ن يجعلنا ندفع الثم��ن .فهو يدعونا
للتغيير ـ لكي نختار الحياة والبركة بدلاً من الموت واللعنة .هو يدعونا جمي ًعا،
كل الضالين الذين اس��تيقظوا ليجدوا أنفسهم في حظيرة خنازير وحياة قذرة،
يدعونا لنرجع لحضن اآلب ،حيث ينتظرنا ثوب نظيف ،وخاتم ووليمة.
إن��ه ال��رب ال��ذي يقول لن��ا اآلن« :هل��م نتحاج��ج ...إن
ال يهم ماذا فعلنا
كانت خطاياك��م كالقرمز تبيض كالثلج ،إن كانت حمراء
أو مع من فعلناه،
كالدودي تصير كالصوف» (إشعياء )18 :1
فهو سيطهرنا
ال يهم ماذا فعلنا أو مع من فعلناه ،فهو سيطهرنا.
ولكن إذا بنين��ا حياتنا على تقبل الزنا والنجاس��ة والطمع وعدم مقاومتها،
غاليا .فإذا كان ما يشبعنا هو جنس
فحياتنا سوف تتحطم وسوف ندفع الثمن ً
أو مخدر أو سيارة أو بيت أو مال ،فسوف نقود أنفسنا للفشل .المكسورون هذه
األيام يتوقون للش��فاء لدرجة تجعلهم مس��تعدين أن يذهبوا من النقيض إلى
نموذجا جي ًدا للتغيير
النقيض اآلخر ،وأحد األسباب وراء ذلك هو أننا ال نعطيهم
ً
الذي يمنحه الرب.
وتستمر رسالة رومية تقول:
«وكما لم يستحس��نوا أن يبقوا اهلل في معرفتهم ،أس��لمهم اهلل إلى ذهن
مرفوض ليفعلوا ما ال يليق» (رومية )28 :1

 180كالصخر ثابت ال أتزعزع

أناس��ا متس��يبين .لقد هربنا من الحدود التي وضعها لنا اآلب
نحن أصبحنا ً
المحب ،فقط لنجد أنفس��نا على حافة الدمار .لقد أصبحنا مثل بني إسرائيل
حينما كان كل واحد يعمل ما يجده حس ًنا في عينيه.
اآليات التالية من رسالة رومية تصف بالتفصيل شكل الناس حينما يخرجون
خارج الحدود التي وضعها الرب:
«مملوئي��ن م��ن كل إثم وزنا وش��ر وطمع وخبث ،مش��حونين حس�� ًدا وقتلاً
وخصا ًم��ا ومكرًا وس��و ًءا ،نمامي��ن مفتري��ن ،مبغضين هلل ،ثالبي��ن متعظمين
مدعين ،مبتدعين ش��رورًا ،غي��ر طائعين للوالدين ،بال فه��م وال عهد وال حنو وال
رضى وال رحمة»
(رومية )31-29 :1
وبع��د هذه القائمة من األش��ياء الت��ي تنتج عن ثقافة ترف��ض أن تكرم الرب
وتعبده ،ختم بولس وصفه بهذه اآلية:
«الذين إذ عرفوا حكم اهلل أن الذين يعملون مثل هذه يس��توجبون الموت،
أيضا يسرون بالذين يعملون» (رومية )32 :1
ال يفعلونها فقط ،بل ً
الحقيق��ة هي أننا جميعنا نس��تحق الموت .ولكن لم يح��دث إال مؤخرًا أننا
أصبحن��ا نطلب من الناس الموافق��ة أو حتى مكافأة تل��ك التصرفات المدمرة
التي كنا نمارس��ها قبلاً (مثل الطمع والكبرياء والنميمة والنجاسة والغيرة.)...
فعندما قبلنا المس��يح ،النعمة منحتنا قوة لنترك وراءنا تلك الممارسات التي
وضعتنا تحت غضب اهلل .فال يمكننا أن نس��يء اس��تخدام آي��ات النعمة لكي
نحلل ألنفسنا ما كان يلوثنا في الماضي .وهذه هي حقيقة أيامنا.

حقيقة أنفسنا
في الواقع نحن لس��نا أبناء هذه العصر ـ نحن أبناء األبدية .لذا دعونا ننتقل
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من «ما نحن عليه» إلى «ما يجب أن نكون عليه» أثناء دراستنا لحقيقة أنفسنا،
وهذا نجده من خالل رومية :2
«لذلك أنت بال عذر أيها اإلنس��ان ،كل من يدين .ألنك فيما تدين غيرك تحكم
عل��ى نفس��ك ،ألنك أنت ال��ذي تدين تفعل تل��ك األمور بعينها! ونح��ن نعلم أن
دينون��ة اهلل هي حس��ب الحق على الذي��ن يفعلون مثل ه��ذه .أفتظن هذا أيها
اإلنس��ان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأن��ت تفعلها أنك تنجو من دينونة
اهلل؟» (رومية )3-1 :2

هؤالء الناس على منحدر الس��قوط المظلم ،ولكن ل��و أنك تظن أنه عندما
تش��ير إليهم بأصبعك وتدينهم ،هذا يجعلك تقف عل��ى أرض مرتفعة ،فل ُتع ْد
ش��خصا ،أنت تدين نفس��ك .فم��ن المعروف أن
التفكي��ر .ففي كل مرة تنتقد
ً
اإلدانة والنقد لآلخرين كثيرًا ما يكونا وس��يلة هروب من إدانة س��لوكنا وأفعالنا
الش��خصية .ولكن ال��رب ال يمكن خداعه .فهو يرى جي ًدا م��ا هو مختبئ يعرف
جي�� ًدا ما فعلته .فال تظن أنك بإش��ارتك بأصبعك نحو اآلخرين وإدانتهم س��وف
تشتت الرب وتح ِّوله عن رؤية أخطائك وسقطاتك.

بال عذر
م��رة أخرى أقول ،نحن لم نُ��د َع لندين أو نحكم على آخرين ..أب�� ًدا .فكثيرًا ما
لاً
نحاول أن نشتت الرب بعي ًدا عن سقطاتنا بد من أن نرفع نحن لم ُن َ
دع
يس��وع من خالل حياتن��ا المتغيرة .الرب وح��ده هو الديان
لندين أو نحكم
لل��كل .ربما خطايانا من ن��وع مختلف عن خطايا اآلخرين،
على آخرين ..أبدًا.
ولكن هذا ال يعني أن اهلل لن يحاس��بنا عليها .ربما نحن ال
نمارس خطايا نجاسة وزنا ،ولكن ماذا عن بقية القائمة؟
ماذا عن خطايا الطمع والحس��د والنميمة والش��تيمة ،والغضب ،والتفاخر،
والحقد؟ هل هذه الخطايا غير منتشرة في الكنيسة؟
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نحن جمي ًعا نحتاج للرحمة ،فلنمد أيدينا بالرحمة.
ونحتاج جمي ًعا للمحبة ،فلنمد أيدينا بالمحبة.
ونحتاج جمي ًعا للرجاء ،والناس تحتاج أن ترى ما الذي يمكننا أن نصبح عليه.
فبنشر المحبة والرحمة نصبح جمي ًعا مستعدين للتغيير.
ويستمر بولس في وصفه كيف يحدث التغيير:
«أم تس��تهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته ،غير عالم أن لطف اهلل إنما
يقتادك إلى التوبة؟» (رومية )4 :2
إن لط��ف ال��رب دائ ًما يكون دع��وة لنا لكي نرجع للحق ،ولي��س موافقة على
الخطية.
لقد كتب سي .إس .لويس قائل:
«إن قسوة الرب أكثر لطفًا من لطف اإلنسان ،وإلزامه لنا بالقوة هو لتحريرنا.».
ال��رب يري��د أن يقودنا بحزم إل��ى الحرية عن طريق الحق .لقد قام يس��وع من
األم��وات حتى نس��تطيع نحن أن نس��ير بعي ًدا ع��ن جهلنا ونعي��ش حياة تكرم
ذبيحته ألجلنا (أعمال .)30،31 :17
دعون��ا نتكل��م أكثر عن ه��ذه الفكرة ـ فك��رة أن الرب يأخذنا م��ن يدنا بقوة
ويقودنا إلى حياة التغيير الجذري.
أنا ال أعرف ماذا يعني هذا بالنس��بة لك ،ولهذا س��وف أبدأ بإخبارك عن اليوم
الذي أخذني فيه الرب من يدي بقوة.

ولدت ثانية
لق��د ول��دت ثانية عندم��ا كان عمري واحد وعش��رين س��نة ،أثن��اء حضوري
معس��كر صيفي في المدرس��ة .حتى ذل��ك الحين ،كانت حيات��ي على منحدر
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الس��قوط المظلم الذي تصفه رسالة رومية .لقد كنت س��يئة ،أنانية ،عنيدة،
متم��ردة ومنحل��ة .ثم ف��ي ذات ليلة كنت في رحل��ة تحولت فجأة إلى دراس��ة
عيني .كن��ت ال أعرف أين
للكت��اب المقدس ،وفيها س��قطت القش��ور من على
ّ
أنظ��ر وأنا محاطة بناس يرفعون أيديهم وهم يرنمون .ولكي أهرب من وجوههم
المخلصة وأياديه��م المرفوعة ،ثبت نظري على كت��اب الترانيم ،وقرأت كلمات
الترنيمة التالية ،وكان اس��مها «ثياب البر» .وفي أح��د أبياتها قرأت ما معناه أن
إلي وال يراني أنا ،بل يرى يسوع.
الرب يمكن أن ينظر ّ
ف��ي تلك اللحظة س��معت الروح القدس يقول لي« :أنا ال أس��تطيع أن أنظر
إليك» .وأنا أقرأ هذه الكلمات أدركت أن يسوع هو الغطاء الذي أحتاجه.
ِ
حت��ى تلك اللحظة ،كنت دائ ًم��ا أبرر أفعالي واختيارات��ي بالعديد من األعذار
واللوم .ولكن في تلك الليلة ،صليت وطلبت من اهلل أن أولد من جديد ،وس��لمت
حياتي إلى قيادة وسيادة الروح القدس.
لدي هذا الش��عور أن هناك أشياء في غرفتي ال
وعندما عدت إلى غرفتي ،كان ّ
تلي��ق مع حياتي الجديدة .ولم أتردد في أن ألقي بكل هذه األش��ياء في القمامة
على الفور.
لم يقل لي أحد أن أفعل ذلك ،ولكن عندما امتألت من روح الرب ،بدأت أش��عر
بأش��ياء لم أكن أش��عر بها من قب��ل .فاألفع��ال والكلمات والس��لوكيات التي
كنت أراه��ا عادية قبلاً  ،أصبحت اآلن أراها مخجلة وأحيانًا محزنة .وهذا لم يكن
علي
ً
إحساس��ا بالخ��زي أو الذنب يجتاح حيات��ي ،بل كان وجود قوة جدي��دة تؤثر ّ
وإحساس بالضمير المقدس من الرب القدوس.
جون (زوج المستقبل آنذاك) كان دائ ًما يستشهد بآيات من رسائل بولس .وأنا
أذكر أن مدرس��ة الكتاب كانت قد وضعت نسخة من العهد الجديد في غرفتي،
فوضع��ت الكتاب المقدس على س��يفه وصليت أن يفتح على رس��الة لبولس.
وبالفعل انفتحت الصفحة على كورنثوس الثانية 17 :5

 184كالصخر ثابت ال أتزعزع

«إ ًذا إن كان أح��د في المس��يح فهو خليقة جديدة .األش��ياء العتيقة قد
مضت ،هوذا الكل قد صار جدي ًدا»
عندما عرفت أن هذه كلمات بولس ،ظننت أنني وجدت اإلصحاح الوحيد الذي
مت في سالم عميق ألول مرة منذ سنوات طويلة.
كتبه! ون ِ ُ

شيء ما حدث
لقد اس��تيقظت باكرًا في اليوم التالي وأنا عل��ى يقين أن روحي حية .وقمت
مسرعة من السرير ألخبر أمي بما حدث .وفجأة سمعت هذه الكلمات المرعبة:
أنت» .وتجمدت من الخوف! وبدأت
زلت كما ِ
«لم يحدث ش��يء ليلة أمس! أنت ال ِ
أسأل نفسي:
«هل يمكن أن أكون أنا مؤمنة؟! مستحيل!»
ث��م تذكرت الس�لام الذي اختبرته ،وكيف أنني نمت بعم��ق ألول مرة بدون أن
أش��رب الخمر ،وكيف أنني بعد الصالة ش��عرت وكأن ربط في بطني تتفكك إذ
دخلت محبة اهلل الدافئة إلى جسدي.
حينئ��ذ اس��تطعت أن أميز صوته .ه��ذا كان صوت العدو .إن��ه نفس الصوت
الذي قادني الضطرابات في األكل ،ونفس الصوت الذي كان يمألني بالخوف وعدم
األم��ان .إنه الص��وت الذي كان يعزلن��ي ويتهمني ،إنه الصوت ال��ذي أغرقني في
الخطية.
ه��ل أخبرني هذا الصوت قبلاً أنني لس��ت مؤمنة؟ أب ًدا .وال م��رة أثار بداخلي
تساؤل عن أبديتي .في تلك اللحظة ،أدركت أن اللصوص الكذبة ال يأتوا ليسرقوا
م��ا ال نمتلك��ه .هذا كان أول يوم ل��ي بعد أن نلت الخالص ،له��ذا بدأ يهمس لي
بأفكار الشك والريبة.
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علي .فبدلاً من أن تشككني فيما
ولكن هذه الكلمات كان لها تأثير عكسي ّ
حدث لي باألمس ،أكدت لي الحقيقة.
شيء ما حدث! لقد كدت أن أضحك بصوت مرتفع! فوجود العدو ساعد على
إعالن حقيقة إلهي.
لق��د ق��ررت أن أذه��ب وراء ال��رب بال رج��وع .لم يكن ل��دي فكرة ع��ن التغيير
لي للرب ،وفي خالل
الذي س��يحدث في حياتي .ولكني س��لمت نفس��ي وكل ما ّ
أسبوعين ،كنت قد تعمدت بالماء.
وبعد انتهاء اإلجازة الصيفية ،عدت إلى المدرس��ة الداخلية وأخبرت زميالتي
بما حدث في حياتي في الصيف .ولكن لم يكن جميعهن سعيدات وال مقتنعات
بما حدث معي.

قرع على بابي
كن��ت أقرأ كتابي المقدس في غرفتي بصوت مرتفع ذات يوم ،حين س��معت
صوت مرتفع ألقدام في الخارج تالها قرع على بابي .وفتحت الباب ،وإذ واحدة من
زميالتي تقول لي« :كفي عن القراءة بصوت مرتفع!»
أيض��ا .لقد عرفت حينذاك أن
لقد ب��دت متعجبة من كلماتها كما كنت أنا ً
األرواح الش��ريرة ه��ي حقيقة .ولك��ي ال أزعج زميالتي ،كنت أصعد إلى س��طح
المنزل ألقرأ الكتاب المقدس بصوت مرتفع.
ومن هناك بدأت أعلن وعود الرب على المدرسة ،وعلى بيتي وعلى مستقبلي.
وكثي��ر من الليال��ي كان الروح القدس يقودني أن أتمش��ى به��دوء في الطرقات
وأصلي لزميالتي وأطالب بخروجهن من سلطان الظلمة إلى ملكوت النور.
يمض وق ًتا حتى س��معت طرقات أخرى على بابي .بعض البنات س��معن
لم
ِ
عما حدث لي ،لقد س��معن عن كيف كنت قبلاً ورأي��ن كيف أصبحت اآلن ،وهن
يريدن أن يحدث معهن ما حدث معي.
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لقد كنت محتفظة بصالة تعلمتها في مدرس��ة الكتاب المقدس ،فقرأتها
وجعلتهن يرددنها ورائي كلمة بكلمة.
وأتذكر المرة األولى التي وعظت فيها لزميالتي .فقد جاءت على غير توقع.
لس��بب م��ا ظننت أن تخص��ص االقتصاد الدول��ي يعد اختيارًا جي�� ًدا .ومرت
الس��نوات األولى بس��هولة ،ولكن في الس��نة النهائية ،بدأت أعاني من صعوبة
هذا التخصص.
وكان يوم كنت أنا وزميالتي من نفس التخصص على مائدة اإلفطار ،وكنا لم
ننم طوال الليلة الماضية لنذاكر اس��تعدادًا لالمتحان .وعلى مائدة اإلفطار كنا
نس��أل بعضنا البعض بعض األس��ئلة في المنهج ونذكر بعضنا بالمعلومات،
تخصصا آخرًا أكثر سهولة
حين فجأة جاءت واحدة من زميالتي التي كانت تدرس
ً
بكثير .ونظرت لنا نظرة جعلتنا نشعر كم يبدو شكلنا سيء ومرهق .استقبلنا
إيحاءاتها لنا ،ثم اس��تكملنا دراس��تنا .ولكنها لم تتوقف .بل أحضرت فطورها
وجلس��ت بجانبنا ثم قالت لي« :ليزا ،إن ش��كلك يب��دو وكأنك خارجة من حادث
سيارة!»
كل ما أتذكره هو رعش��ة أحسس��ت بها اتبعها استيقاظ مفاجئ لإلنسان
العتي��ق لليزا ،ففتح��ت فمي وقلت لها« :لماذا يج��ب أن تكوني مزعجة ومقززة
هكذا في الصباح؟!»
وس��اد الصم��ت كل الغرفة ،فه��ا هي الفت��اة التي ولدت م��ن جديد تناطح
وتتشاجر .قبل أن أكون مؤمنة ،كنت أفعل ذلك كثيرًا ،ولكن منذ أن ولدت ثانية،
أصبحت أناطح وأتش��اجر فقط داخل رأس��ي .اآلن خرج أمام الجميع ولم تعرف
زميالتي ماذا يفعلون .ولكن تلك الزميلة عرفت ماذا تفعل .لقد وقفت وأش��ارت
علي بأصبعها قائلة بصوت مرتفع« :لقد كنت أعرف! كنت أعرف أنه مستحيل
ّ
أنت ال زلت سيئة ج ًدا!»
أن تصبحي مؤمنة! ِ
ثم خرجت مسرعة من الغرفة التي ظلت في صمت تام.
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عليك ،قد كنت
فبدأت أقف من مكاني ،وجذبتني زميلة لي قائلة بلطف« :ال
ِ
على وشك أن أقول لها نفس الشيء».
إلي .ثم فتحت فمي وقلت« :أنا
فابتسمت ووقفت وكل العيون كانت موجهة ّ
مدينة لكم جمي ًعا باالعتذار .لقد تخطيت حدودي!»
بعد ذلك ،قال لي العديد من زميالتي أن هذه كانت اللحظة التي عرفن فيها
بالتأكي��د أنن��ي أصبحت مؤمنة .هن لم يعرفن ذلك بس��بب س��ماعهن لي وأنا
أصل��ي في الحمام أو أق��رأ الكتاب المقدس فوق الس��طح ،وال ألنهن رأينني وأنا
أسير في الطرقات ليلاً أصلي ألجلهن .ولكن حين رأينني في ذلك اليوم وألول مرة
في حياتي أتضع.
أال يمك��ن أن يك��ون هذا هو االتج��اه ـ االتضاع ـ الذي نحت��اج أن نتبناه حتى
حقيقي��ا وثاب ًتا للتغيير؟ فنح��ن جمي ًعا
نموذجا
نعط��ي
ً
ً
فنحن جميعً ا
نخط��ئ ،ولكن غير مس��موح أن نبرر أخطاءن��ا ونوجد لها
نخطئ ،ولكن غير
أع��ذارًا .فإذ نعرف كيف يكون س��لوكنا أفض��ل ،فلنفعل
مسموح أن نبرر
األفضل .وعندما نخطئ ،فلنتحمل أخطاءنا ونعتذر عنها
أخطاءنا ونوجد
باتضاع.
لها أعذارًا
قال تشارلز سبيرجون:
«ال تس��تطيع أن تعظ بالتبكيت على الخطية إال إذا كنت عانيت أنت منها.
وال يمكن��ك أن تع��ظ عن التوب��ة إال إذا كنت مارس��تها .وال يمكنك أن تعظ عن
اإليمان إال إذا كنت تمرنت عليه .فالوعظ الحقيقي هو أمر إرتوازي ،ينبع من آبار
عميقة داخل أرواحنا ،فلو لم يكن المسيح قد صنع آبارًا بداخلنا ،لما كان هناك
فيض يخرج منا».
أح��ب ه��ذا .الوعظ الحقيقي هو أم��ر إرتوازي ـ إنه ينبوع م��اء حي .فالرحمة
يجب أن تفيض بحرية من كل واحد منا!
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أبي السماوي،
لتأخذني من يدي بالقوة وتقودني إلى تغيير جذري في حياتي .أريد أن كل جزء
م��ن حياتي يكون رس��الة تقود اآلخرين لك .أريد أن أُعرَف بم��ن أنت ،أكثر من بما
أقف ضده .ساعدني أال أوجد أعذارًا ألخطائي .بكتني على كل دوائر تقاوم عملك
في حياتي.
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10
الثبات يف القداسة
«القداسة هي كمال اهلل في كل أموره .فقوته هي قوة مقدسة ،ورحمته
هي رحمة مقدسة،
وحكمته هي حكمة مقدسة .إنها قداسته ،أكثر من أي شيء آخر ،التي
تجعله مستحقًا لتسبيحنا».

أتذكر

(جيري بريدجز)

أنن��ي ق��رأت كت��اب «اتبع��وا القداس��ة» وأن��ا ف��ي أوائ��ل
العشرينيات .كل صفحة في هذا الكتاب كانت تتحدث عن
اشتياق غير مدرَك بداخلي .كنت أعرف أن اهلل قدوس ،ولكن فكرة أنني أستطيع
أن أتبع قداس��ته كانت تائهة عني .وبهذا اإلدراك ،اختلفت كلماتي التي أكتبها،
وارتفع مركز عبادتي ،بل بدأت أختار أصدقائي بطريقة مختلفة .وهذا ليس ألنني
كنت أرى نفس��ي أفضل من غيري ،بل في الواقع ألنني كنت أعرف أنني ضعيفة
ج ًدا ومن السهل أن أنجذب نحو األمور الغير مقدسة.
لهذا السبب كنت حريصة ج ًدا في كل ما كان يُعلَن لي ،ألني كنت أريد اهلل
الق��دوس أن يُعلَ��ن من خالل��ي .وكان اتجاهي دائ ًما نحو الجان��ب الصعب ،حتى
اكتشفت أن أسلوب الحياة الذي أتبعه ما هو إال موت بطيء .فقد وجدت نفسي
تحت وطأة الكثير من القوانين والقواعد والمظاهر.
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بع��د وقت ،أنجبت طفلي األول .ووجدت رغبة عميقة بداخلي أن يكون طفلي
مقدسا وحرًا ـ وهذا يعني أن أمه يجب أن تختبر ذلك أول.
ً
ال تخف! فأن نتبع القداس��ة ال يعني قائمة أخ��رى من القوانين والممنوعات
أن نتبع القداسة لتقييدن��ا .بل على العكس ،أن نتبع القداس��ة هو الطريق
إلطالقن��ا .إنه تأكي��د أن الحي��اة المس��يحية الحقيقية
هو الطريق
ليست مجرد اعتراف للتبرير .فالقداسة هي دعوة للدخول
إلطالقنا.
إلى كمال اهلل الثابت.
لقد كتب «سينكلير فيرجسون» قائل:
أيضا
«قداسة الرب تعني أنه منفصل عن الخطية ،ولكن القداسة عند الرب ً
إلها في كل شيء.
تعني الكمال .فقداسة اهلل هي ألوهيته .إنها تعني أن يكون ً
ولك��ي نتقابل مع الرب في قداس��ته ،يجب أن نمتلئ م��ن إدراك أنه اهلل ..وليس
إنسانًا».
ال��رب منفصل ع��ن الخطية ،ولك��ن من خالل المس��يح يصب��ح قريب منا
كأنفاس��نا .عندما نهدأ في محضره المقدس ،نن��ال إعالنًا عن كم هو مختلف
ً
إدراكا عميقًا بكم هو يحبنا.
عنا ،وفي نفس الوقت ننال
إن اختيارنا أن نعيش في القداسة هو رد فعل لهبة البر التي منحنا إياها .فهو
قد ألبس��نا ثياب البر والنور ،فلماذا نلطخها م��رة أخرى بالطين؟ نحن محبوبون
م��ن الملك الذي أعطى ابنه لكي يرفع رؤوس��نا من الظلمة حتى نتمكن من أن
ندرك نوره .فلماذا يريد أي منا أن يرجع مرة أخرى لعالم الظلمة؟
الرب قدوس وهو يعمل كل ما هو قدوس.
أيضا ثابتة ،صخري��ة ال تقهر وال تتغير وال تتزعزع وال
ومثل محبته ،قداس��ته ً
تتجزأ .إن قداسة الرب عنيدة وجذابة ،فهي جميلة في رهبتها كما في حنوها.
الرب هو نور مقدس ،ومحبة مقدسة ،ونار آكلة مقدسة.
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فالقداسة ال يمكن فصلها عن طبيعة اهلل الفائقة.
الرب هو أبونا القدوس الذي يملك في قداسة ورهبة وعظمة مقدسة.
من العهد القديم إلى الجديد ،قداسة الرب تستعلن:
«من مثلك بين اآللهة يارب؟ من مثلك معتزًا بالقداس��ة ،مخو ًفا بالتسابيح،
صان ًعا عجائب؟» (خروج )11 :15
وأيضا:
ً
«م��ن ال يخافك يا رب ويمجد اس��مك؟ ألنك وحدك ق��دوس ،ألن جميع األمم
سيأتون ويسجدون أمامك ،ألن أحكامك قد أظهرت» (رؤيا )4 :15

ما هي القداسة؟
لكي نتقدم لألمام في هذه الصفة التي للرب ،يجب أولاً أن نفهمها.
جزئيا «كام��ل في الص�لاح والبر» .عادة ما تش��ير
كلم��ة «ق��دوس» تترج��م
ً
القداس��ة إل��ى اخت�لاف فائ��ق ،أو س��لوك يف��وق بش��دة
وألن الرب قدوس
الس��لوكيات الطبيعية للبش��ر .وألن الرب قدوس في كل
في كل طبيعته،
طبيعت��ه ،فهو ق��دوس في كل م��ا يفعل .فس��لوك الرب
فهو قدوس في كل
وأيضا تترجم كلم��ة «قدوس» إلى
الق��دوس هو قداس��ةً .
ما يفعل
مخصص ،منفصل ،منقى ،مكرس ،تقي.

قال «إن .تي .رايت»:
«كثي��رًا ما كان الناس ينظرون للقداس��ة على أنها صفة س��لبية ـ أي عدم
وج��ود أي أخط��اء أخالقية ـ ولكنها في الواقع ش��يء إيجاب��ي ،فهي االنعكاس
عمليا ماذا يعني أن
المضيء الذي يظهر في ش��خصية اإلنس��ان عندما نتعلم
ً
نكون على صورة اهلل».
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عمليا على أن
أن��ا أحب هذا ال��كالم .فنحن نتعلم القداس��ة عندما نعم��ل
ً
العلي.
نعيش كأبناء هلل
ّ
فال��رب قدوس في النعمة ،ق��دوس في القوة ،قدوس ف��ي اإليمان ،قدوس في
المحب��ة ،قدوس في الحق ،قدوس في المعرفة ،وق��دوس في القضاء .إلهنا كان
قدوسا إلى األبد .وهو يدعونا نحن الذين لم
قدوسا ،وهو قدوس اآلن ،وسوف يظل
ً
ً
وغالبا لسنا مقدسين اآلن ،أن نكون مقدسين .وهذه الدعوة
نكن أب ًدا مقدسين،
ً
ليس��ت لكي نحاول بمجهودنا البشري فنفشل .ولكن بسبب أننا خاصته ،فقد
منحنا امتياز أن نشاركه في طبيعته المقدسة.
وهذا هو الوعد في رسالة بطرس الثانية 4،3 :1
«كم��ا أن قدرته اإللهي��ة قد وهبت لنا كل ما هو للحي��اة والتقوى ،بمعرفة الذي
دعانا بالمجد والفضيلة ،اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة ،لكي
تصيروا بها شركاء الطبيعة اإللهية ،هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة».
إن قدرته اإللهية قد وهبت لنا كل ما نحتاجه لنس��ير في التقوى والقداسة.
ال ينقصنا ش��يء .فلدينا هذا الوعد أننا منحنا كل ش��يء نحتاجه لكي نتمكن
من الحياة في القداس��ة .لقد ربح المس��يح هذا الوعد ألجلنا ،كما أنه أعطانا
المثال الذي نتبعه.
لقد كتب تشارلز سبيرجون قائل:
«في القداسة ،الرب يُرَى بوضوح أكثر من أي شيء آخر ،وفي شخص المسيح
يسوع نجد القداسة هي أسلوب حياة يتكرر».
فيس��وع أظهر لنا قداس��ة اآلب .ففيما يخص القداس��ة ،يس��وع هو مثالنا
أيضا .وألن يس��وع واآلب واحد ،يس��وع كان يفعل ويقول فقط ما
ورئيس كهنتنا ً
كان يس��مع أو يرى اآلب يفعله ويقوله .وهذا هو المثال الذي يجب أن نتبعه في
عبادتنا.
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لهذا السبب يسألنا بولس:
«وأية موافقة لهيكل اهلل مع األوثان؟ فإنكم أنتم هيكل اهلل الحي ،كما قال
شعبا.
إلها وهم يكونون لي
اهلل :إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم ً
ً
نجس��ا ،فأقبلكم
لذلك اخرجوا من وس��طهم واعتزلوا ،يقول الرب ،وال تمس��وا
ً
وأك��ون لكم أبًا وأنتم تكونون لي بنين وبنات ،يقول الرب القادر على كل ش��يء»
(2كورنثوس )18-16 :6
اإلجابة على سؤال بولس األول هي :ال يوجد .فال يوجد موافقة مع األوثان .في
ترجمات أخرى تترجم هكذا« :أية صداقة بين هيكل اهلل والشياطين؟» ،واإلجابة
يجب أن تكون بسهولة ...ال يوجد!
ويحثنا بولس أكثر ويقول:
«ف��إذ لنا هذه المواعي��د أيها األحب��اء فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجس��د
والروح ،مكملين القداسة في خوف اهلل»( .كورنثوس الثانية )1 :7
عل��ى الكنيس��ة أن ترفض أن تختار بي��ن الغفران (أي التبرير) والقداس��ة (أي
التقديس).
كتب��ت داي��ان ليكليرك ف��ي أحد كتبه��ا الذي تص��ف فيه حياة القداس��ة
المس��يحية ،قالت أن مؤخرًا لم يعد المؤمنون سفراء جيدين لرسالة القداسة.
لق��د تحدثت عن وج��ود أزمة ،هي أزمة صمت ـ أي غياب التعبير عن القداس��ة.
ونتيج��ة لذل��ك تحول األم��ر فيما يخص االنتص��ار على الخطية م��ن الناموس
إل��ى التش��اؤم .فالكثير من المؤمنين يؤمنون أن الخطي��ة أمر البد منه وحتمي
ومستمر في الحياة المسيحية .مع األسف ،هم ال يعرفون طريقًا آخرًا للحياة.
إن القداسة تتضمن كل من التبرير والتقديس ،ووجودهما م ًعا يصنع الكمال.
الحياة في القداسة
القداسة فيما نفعله
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«اتبعوا السالم مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب ،مالحظين
انزعاجا فيتنجس
لئ�لا يخيب أحد من نعمة اهلل .لئال يطلع أصل م��رارة ويصنع
ً
مستبيحا كعيسو ،الذي ألجل أكلة واحدة باع
زانيا أو
ً
به كثيرون .لئال يكون أحد ً
بكوريته» (عبرانيين )16-14 :12
الصراعات ال تعزز القداس��ة .فحضور الرب المقدس لن يس��كن في وس��ط
االنقس��ام والصراع .ففي قداس��ته ،هو ال يس��تطيع أن يبارك الحاقدين والغير
أيضا النجاس��ة بكل صورها
متس��امحين بالرغم م��ن أنه يتوق ألن يباركه��مً .
غال،
تعزلنا عن قداس��ة الرب .ولعل الدرس الذي تعلمه عيس��و بعد دفعه ثمن ٍ
يعلم كل منا أن نتمسك بميراثنا الروحي أكثر من شهوة مؤقتة.
ألن الرب هو قدوس في كل ش��يء ،هو يدعونا أن نكون مقدس��ين في كل ما
نفعله.

القداسة فيما نفكر
«فأقول هذا وأشهد في الرب :أن ال تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر األمم
أيض��ا ببطل ذهنه��م ،إذ هم مظلمو الفك��ر ،ومتجنبون عن حياة اهلل لس��بب
ً
الجهل الذي فيهم بسبب غالظة قلوبهم .الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا
نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع» (أفسس )19-17 :4
إن أذهاننا تفكر بحسب ما عرفته واختبرته ،وهذا كثيرًا ما يعمل ضد التغيير
الذي يهدف له الرب .فنحن ال يجب أن نعود للنماذج التي تعودنا عليها قبلاً حينما
كنا غرباء عن حياة اهلل .فقد كنا أموات حينذاك وكنا منغمس��ين في النجاسة
والدعارة والطمع على أمل أن مثل هذه األشياء تجعلنا نشعر بأننا أحياء .فالذين
يفقدون اإلحساس ،يحفرون أعمق وأعمق في ظلمة العالم الحسي.
وتستمر رسالة أفسس لتشير إلى يسوع:
«وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا ،إن كنتم قد سمعتموه و ُعلِّمتم فيه

ةسادقلا يف تابثلا 195

كما هو حق في يس��وع ،أن تخلعوا من جهة التصرف الس��ابق اإلنس��ان العتيق
الفاس��د بحس��ب ش��هوات الغرور ،وتتجددوا بروح ذهنكم ،وتلبس��وا اإلنس��ان
الجديد المخلوق بحسب اهلل في البر وقداسة الحق» (أفسس )24-20 :4
ها هي مرة أخرى ..نحن مدعوون أن نتخلص من إنساننا القديم ،وأسلوبه في
الحياة ،وكل ش��هواته ورغباته ،ونفسح الطريق أمام إنسان جديد حقيقي .هذا
اإلنس��ان الجديد يتوق الروح القدس أن يظه��ره فينا بالبر الحقيقي (أي مكانتنا
كأبرار) والقداسة الحقيقية (أي كيف نعيش في ضوء هذا البر).
في تفسير «إن .تي رايت» لرسائل بولس ،فسر هذا الجزء قائل:
صحيحا،
«(تجددوا بروح ذهنكم) ،هذا هو الس��ر .ف��إذا كان القلب قد أصبح
ً
أيضا .حينئذ سوف يكون لديك القوة واإلرادة ألن
فقد جاء الوقت لنصحح الذهن ً
تسلك بطريقة صحيحة .فلنخلع القديم ،ونلبس الجديد!
علي كثي��رًا ،ولكن إجابتي
وكي��ف نتج��دد بروح ذهننا؟ هذا الس��ؤال يط��رح ّ
ليست ما يريد الناس أن يسمعوه .أذهاننا تتجدد بطاعتنا للحق الذي في كلمة
اهلل .دعونا نتأمل في رسالة بطرس حتى نؤكد هذه الحقيقة باآليات.

القداسة هي الطاعة
«لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين ،فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة
التي يؤتى بها إليكم عند استعالن يسوع المسيح .كأوالد الطاعة ،ال تشاكلوا
شهواتكم الس��ابقة في جهالتكم ،بل نظير القدوس الذي دعاكم ،كونوا أنتم
أيضا قديس��ين في كل س��يرة .ألنه مكتوب :كونوا قديس��ين ألن��ي أنا قدوس»
ً
(بطرس األولى )16-13 :1
بينما كنت أدرس كيف نعد أذهاننا للحياة الجديدة ،وجدت هذه اآلية الرائعة
«منطق��وا أحقاء ذهنكم» .إنها دعوة لكي نجدد أذهاننا ونمنطقها بكلمة اهلل
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حتى يثبت رجاؤنا بقوة النعمة .فهذه النعمة تأتي لنا باستعالن يسوع المسيح
وأيضا بإرادة قوية لنتبعه.
ً
الطاعة تستلزم أن نختار ماذا ومن نتبع .هل سنطيع أهواءنا أم نطيع كلمة
اهلل؟ لدينا اإلرادة في أرواحنا ،ولكن الجس��د ضعيف وتع َّود على الخطية .لهذا
يج��ب في كل المس��تويات أن نختار بإرادتنا أن نتحول نح��و الطاعة .ونحن نقرأ
كلم��ة اهلل ،يجب أن نصلي أن يكش��ف لن��ا الروح القدس عن دوائر المس��اومة
وع��دم الطاعة التي ال تزال في حياتنا بس��بب التع�� ُّود أو الجهل .وعندما نعرف،
يجب أن نفعل.
أنا أش��ارككم بهذا لكي أش��جعكم ..فأنا نادرًا ما أش��عر أنني أريد أن أطيع،
ولكن��ي أطي��ع ألني أختار أن أك��رم الرب .والنصيح��ة التي لنا هنا ه��ي :كما أن
أيضا قديس��ين في كل س��لوكنا.
ال��رب الذي دعان��ا قدوس ،يجب أن نكون نحن ً
فالرب قدوس في كل ش��يء ،لذا نحن يجب أن نكون قديسين في كل ما نفعله،
وه��ذا يعني أن الطريقة التي نعيش به��ا أمام اآلخرين يجب أن تعلن عن طاعتنا
وخضوعنا للرب الذي ال يرونه.
الرب قدوس ..لذا يجب أن نفعل القداسة.
«طهروا نفوس��كم في طاعة الحق بالروح للمحبة األخوية العديمة الرياء،
بعضا من قلب طاهر بش��دة ،مولودين ثانية ،ال من زرع يفنى بل
فأحبوا بعضكم ً
مما ال يفنى ،بكلمة اهلل الحية الباقية إلى األبد» (بطرس األولى )23،22 :1
طاعة الحق تطهر نفوس��نا .وهذا التطهير يحدث عندما نفعل ،ليس عندما
نس��مع فقط .فقد خلصنا عن طريق ذبيحة الحمل البار ،وأذهاننا تجدد بكلمة
اهلل ،ونفوسنا تطهر بطاعتنا للحق .إن األمر تدريجي.
وإذ نطيع الحق ،تتنقى قلوبنا حتى نتمكن من أن نحب بعضنا البعض بشدة،
فالمحبة ال تس��تطيع أن تتعمق أكثر من المساحة التي تسمح بها قلوبنا .لذا
ثباتنا ف��ي كلمة اهلل تزيد من عمقنا ،ومن قدرتنا عل��ى المحبة الحقيقية .أما
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القل��ب الذي يق��اوم الحق ،ال يس��تطيع إال أن يحب محبة ثباتنا في كلمة
اهلل تزيد من
س��طحية .إن المس��يح هو حجر زاويتنا الصخري لكل ما
عمقنا ،ومن قدرتنا
هو حق .فخارج الحق ،المحبة تصبح مستحيلة.
على المحبة
إن ب��ذرة كلمة اهلل الغير قابلة للفس��اد هي باقية إلى
الحقيقية
األبد .وحياة القداس��ة غير ممكنة خارج حدود كلمة اهلل.
فهذه الحياة المقدس��ة ال مكان فيها لتفس��يراتنا الخاصة .ولكن عندما تجد
الكلمة طريقها فينا ،نس��تطيع أن نحب ونثمر ثمرًا يدوم ألنه مقدس وحقيقي.
أحيانً��ا نش��عر أن الطاعة للحق وكأنها م��وت في هذا العالم .ولك��ن تذكروا يا
أصدقائ��ي ،إن أيامن��ا على ه��ذه األرض ما هي إال بخار .فس��وف نس��تيقظ يو ًما
لنكتشف أن حياتنا الحقيقية هي في حياتنا التالية.
إن القداسة هي وسيلة اتصالنا باألبدية .القداسة هي واقع عالمنا اآلخر.
ه��ذه اآليات تعود بنا إلى حجر الزاوية وم��اذا يعني أن نكون جز ًءا من الحجارة
الحية وشعب مقدس.
القداسة تبني حياة تكرم اهلل
«فاطرح��وا كل خب��ث وكل مكر والرياء والحس��د وكل مذم��ة ،وكأطفال
مولودين اآلن ،اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به ،إن كنتم قد
ذقتم أن الرب صالح» (بطرس األولى )3-1 :2
الخالص هو هبة مجانية (أي ال نفعل ش��يئًا لكي نحصل عليها) ننمو فيها
كل ي��وم .فكأن كل منا قد ُم ِن َح بي ًتا فارغًا .نح��ن فيه (البيت) مخلصين ،ولكنه
يحت��اج ألن نضع فيه أثاث حتى نعيش فيه مرتاحين وندعو إليه آخرين .فإذ نذوق
صالح الرب ،ننمو في الصالح.
ثم يقول بطرس:
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مرفوضا من الن��اس ،ولكن مختار م��ن اهلل كريم»
«ال��ذي تأتون إليه حج��رًا
ً
(بطرس األولى )4 :2
القداسة تعني أن نسيطر على أجسادنا

«ألن هذه هي إرادة اهلل :قداس��تكم .أن تمتنع��وا عن الزنا ،أن يعرف كل واحد
منك��م أن يقتن��ي إناءه بقداس��ة وكرامة ،ال في هوى ش��هوة كاألم��م الذين ال
يعرف��ون اهلل .أن ال يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا األمر ،ألن الرب منتقم
له��ذه كله��ا كما قلنا لكم قبلاً وش��هدنا .ألن اهلل لم يدعنا للنجاس��ة بل في
أيضا روحه القدوس»
القداس��ة .إذًا من يرذل ال يرذل إنس��انًا بل اهلل الذي أعطانا ً
(تسالونيكي األولى )8-3 :4
أيضا مقدس��ين .فعندما
إنه��ا إرادة اهلل أن نك��ون ليس فقط َ
مخلَّصين ،بل ً
نعرف الرب ،نس��مح لكلمة اهلل أن تحكم حياتنا فال نعد نعيش بحسب ميولنا
السابقة أو بما تمليه علينا ثقافتنا .فالتسالونيكيون كانوا يعيشون في وسط
مجتمع ال أخالقي .كانت الدعارة والنجاس��ة واإلباحية أمورًا عادية ومقبولة في
المجتمع .ولك��ي يتمكن المؤمنون من أن يظلوا أقوي��اء في مواجهة الخطية،
يعط أعذارًا
كانوا يحتاجون أن يكون كل منهم
نموذجا للتقوى لآلخر .بولس لم ِ
ً
للتسالونيكيين بس��بب الثقافة التي نشأوا فيها ،فهو كان يؤمن أن نعمة اهلل
قوية بما يكفي لجعلهم يسلكون في القداسة.
الن��اس تراقبن��ا .فالطريق��ة التي نعيش به��ا تظهر ما نؤمن به .فإذا عش��نا
بطريقة تجعل اآلخرين يعثرون ويخطئون ،فسوف يقف الرب ليدافع عنهم.
يقول بولس في رسالة تيموثاوس الثانية:
«ولك��ن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط ،بل من خش��ب وخزف
أيض��ا ،وتل��ك للكرامة وهذه للهوان .فإن طهر أحد نفس��ه من ه��ذه ،يكون إناء
ً
مقدس��ا ،ناف ًعا للس��يد ،مس��تع ًدا لكل عمل صالح .أما الش��هوات
للكرامة،
ً
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الش��بابية فاهرب منه��ا ،واتبع البر واإليمان والمحبة والس�لام مع الذين يدعون
الرب من قلب نقي» (2تي )22-20 :2
نحن داخل البيت .فلماذا ال نجعل أنفسنا نافعين للسيد بقدر ما نستطيع؟
هناك دوائر كثيرة في حياتي كانت تحتاج لعملية إعداد طويلة .على س��بيل
المثال ،مضى وقت طويل قبل أن أتمكن من الحديث عن الزواج .في هذه الدائرة
ودوائر أخرى ،كنت غير مستعدة بعد ،وكنت غير نافعة لمقاصد السيد .في هذه
الدوائ��ر ،كنت في مرحلة اإلعداد ،وليس العمل الصالح .وكانت الجائزة الوحيدة
التي حصلت عليها كانت وأنا في سن العاشرة ،وكانت على أنني «قد تحسنت
كثيرًا» .فنحن ننسى أحيانًا أن التحسن هو انتصار.
يجهز سري ًعا ،وهذا يعني أنهم البد
أنا لدي اش��تياق أن أرى جيلاً من الش��باب َّ
وأن يهربوا من ش��هواتهم الش��بابية .الهروب يعني أن تجري من ش��يء وكأنك
خائف منه .اجرِ بعي ًدا عن الشهوة والكبرياء والمقارنات والمنافسة في التراب.
كافيا ،بل يجب أن نجري نحو
ولكن أن نجري بعي ًدا ليس
ً
ش��يء آخر .فيج��ب أن نجري نحو البر ،واإليم��ان ،والمحبة
والس�لام .أريد أن أرى شبابًا وش��ابات يكونون ممن يدعون
برجا حصي ًنا
الرب من قلب نقي .أريد أن اس��م ال��رب يكون ً
لكل األجيال ،واسمه قدوس.

أن نجري بعيدًا
ليس كاف ًيا ،بل
يجب أن نجري
نحو شيء آخر

القداس��ة تعني أن نقترب إلى اهلل بأحكامه هو ولي��س بأحكامنا .فثقافتنا
أصبح��ت تنظر لنعمة الرب على أنها ترخيص لمزاولة الخطية ،فقد كان هناك
مس��توى أخالقي في النام��وس اليهودي ،وعهد النعمة لم يه��دف أب ًدا لهدم أو
التقلي��ل من هذا المس��توى األخالقي .بل أن القداس��ة والمحبة قد رفعت هذا
المس��توى األخالقي إلى مستوى أعلى .ففي العهد الجديد ،الزنا يبدأ من مجرد
حسب
أن تش��تهي امرأة في قلبك .بينما في العهد القديم ،الخطية لم تكن تُ َ
فعليا.
إال عندما يقع فعل الزنا
ً
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ومرة أخرى أود أن أرجع لحكمة إن .تي .رايت في حديثه عن هذه األيام الحاضرة:
«إن عصرن��ا الحديث قد جعل من الش��هوات الجنس��ية ،والنجاس��ة والزنا
سلعة مجانية متاحة للجميع ،والقاعدة الوحيدة هي أن الناس يجب أن يسمح
له��م بالتعبير عن أي ش��هوة تس��تيقظ بداخله��م مهما كانت وب��أي طريقة.
بالنس��بة لبولس ،ولكل المعلمين اليهود والمس��يحيين األوائل ،هذا يشبه أن
تس��مح لفرس أو حم��ار غير مروض أن يندفع ويقفز ويركض ف��ي أي اتجاه يريده
معرض��ا من يركب��ه ومن يأتي في طريقه للخط��ر .إن الجنس هو هبة جيدة من
ً
الخال��ق الحكي��م ،ولكن مثلها مثل كل المواهب والهب��ات ،هي تعطى لهدف.
ففي عالم الهدف الوحيد فيه هو إش��باع ال��ذات ،يصبح العمل الجاد من أجل
ترويض وتدريب الرغبات والش��هوات القوية مثل الرغبة الجنسية ،هو شيء غير
ضروري».
إش��باع الذات يجب أال يكون هو الهدف لمن يتبعون المسيح .فنحن ال يجب
أن ندع الش��هوات والرغبات الجنس��ية أن تس��ود علينا وتحكمنا .فيسوع كان
وجرِّب مثلنا في كل ش��يء .وهذا يعني أنه ُجرِّب في كل الصراعات التي
إنس��انًا ُ
تواجهن��ا اآلن .ومع ذل��ك عاش بال خطية .فمهم��ا كان اإلغ��راء أو التجربة التي
تواجهك في حياتك ،يس��وع ق��د انتصر عليها حتى ال تس��يطر عليك الخطية
وتستعبدك .وأنا ال أقول أن اإلنتصار على الشهوة أو التجربة سيكون سهلاً  ،كال
بل هو صعب ،ولكن الحرية تستحق المعركة.
القداسة تعني قول الحق
«إن كان العال��م يبغضكم فاعلم��وا أنه قد أبغضني قبلك��م .لو كنتم من
العال��م ل��كان العال��م يحب خاصت��ه .ولكن ألنكم لس��تم من العال��م ،بل أنا
اخترتكم من العالم ،لذلك يبغضكم العالم( ».يوحنا )19،18 :15
نح��ن مدعوون أن نقف في وس��ط الفوض��ى ونعلن الحق .س��وف نُبغَض إذا
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اخترنا أن نقف في صف القيم األبدية ،فأن نكون مقدسين للرب ال يعني أب ًدا أن
الناس سوف دائ ًما تحب ما نقوله.
وقد كرر يسوع كالمه لنا في اآليات التالية لكي نتذكر:
«اذك��روا الكالم ال��ذي قلته لكم :ليس عب��د أعظم من س��يده .إن كانوا قد
اضطهدون��ي فس��يضطهدونكم ،وإن كانوا قد حفظوا كالمي فس��يحفظون
كالمكم .لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اس��مي ،ألنهم ال يعرفون
الذي أرسلني».
(يوحنا )21،20 :15
لقد وعدنا ال��رب باالضطهاد وليس بالقبول الش��عبي .فلكي تكون مقبولاً ،
يجب أن تسير مع ما يقوله العالم .لكي تكون مقبولاً يجب أن تقول أن الحق هو
ش��يء نسبي وأن اإلنجيل هو قديم ومنتهي الصالحية .لكي تكون مقبولاً يجب
أن تقول أن يس��وع يتفه��م آالمك ،ولكن دون أن تذكر أنه ق��ادر أن يمنحك القوة
ألن تتخطى األلم وتس��ير منتصرًا حتى لو كنت أعرج ،إذا لم تتكل على فهمك
وحكمتك .لن تكون مقبولاً إذا قلت أن كلمة اهلل هي التي لها السيادة النهائية
في حياتنا .ولن تكون مقبولاً بأن تقول أن الرب هو اإلله الذي ال يتغير بالرغم من
تغير تجاوبنا مع الخطية.
ُّ
«ل��و لم أكن قد جئت وكلمتهم ،لم تك��ن لهم خطية ،وأما اآلن فليس لهم
عذر في خطيتهم» (يوحنا )22 :15
نحن ال نمحي اإلحس��اس بالذنب عن طري��ق تخفيف الخطية وإيجاد األعذار
له��ا .بل يجب أن نص��ل إلى جذر األمر وننزع مصدر اإلحس��اس بالذنب والخزي ـ
وهو القلب المنقسم.
فنحن كتابعين للمس��يح ،يجب أال نقبل قطع أيدي اللصوص ،أو قتل الزناة،
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أو الم��وت الجماعي للمغتصبين .فهدفنا ليس أن نطب��ق القانون بالقوة ،بل أن
نوجه الناس إلى يسوع .في المسيح ،كل الخطايا تُغفَر ،وال نكون تحت دينونة.
ِّ
ولك��ن محبتنا لش��خص ال تعن��ي أن نوافقه عل��ى تعديات��ه وخطاياه (مثل
الطمع والزنا والنجاس��ة واإلباحية .)...بل تعني أن ندرك قيمته كإنسان ونتكلم
بالنور على مستقبله.
ليس منا بال خطية ،ولكن اإلعالن ال يعني أن الخطأ يتحول لصواب.
دعون��ا نق��رأ الحوار بين يس��وع والمرأة التي أمس��كت ف��ي ذات الفعل حين
سألها يسوع إن كان بقي هناك أحد ليدينها:
«فقالت :ال أحد يا س��يد! فقال لها يس��وع :وال أنا أدين��ك .اذهبي وال تخطئي
أيضا» (يوحنا )11 :8
ً
يكتف يس��وع برحمة الغف��ران («وال أنا أدين��ك») ،ولكنه أض��اف التوبة
ل��م
ِ
أيضا»).
والنعمة («اذهبي وال تخطئي ً
لم يتقبل حياة الزنا التي تعيشها ،لم يقل لها« :ال تهتمي بشيء يا صغيرتي،
ل��ك» (بالرغم من أن��ه بالفعل
ف��كل خطاياك��ي المس��تقبلية س��وف أغفرها ِ
سيغفر) ،ولم يقل لها« :أنا أتفهم احتياجك وأعذرك» .بل قال لها« :اتركي حياة
الظلمة وسيري في النور».
أيضا قائل :أنا هو نور العالم ،من يتبعني فال يمش��ي
«ثم كلمهم يس��وع ً
في الظلمة ،بل يكون له نور الحياة»
(يوحنا )12 :8
نغير وجهة نظرنا ونقول
فبدلاً من أن نترك الظلمة لنعيش في النور ،أصبحنا ِّ
عن الظلمة أنها نور .دعونا نمتلك الرحمة التي تساعد اآلخرين أن يعيشوا حياة
الحرية .دعون��ا ندعو الناس أن يتركوا ظلمة ماضيهم خلفهم ،ويتبعوا يس��وع
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في نوره العجيب .ولكن مثل هذا الحديث يجب أن يتم بشكل خاص وليس على
صفحات التواصل االجتماعي.
«ال تعط��وا القدس لل��كالب ،وال تطرحوا درركم قدام الخنازير ،لئال تدوس��ها
بأرجلها وتلتفت فتمزقكم» (متى )6 :7
لم يكن لي أن أدرك معنى القداس��ة إن لم أكن دارس��ة لكلمة اهلل .فكلمة
اهلل خارج إطار اآلب المحب تبدو أحيانًا قاس��ية .وأنا ال أريد أن أخبرك ماذا عليك
أن تفكر ،فأنا أعرف أن حولك كثيرون يفعلون ذلك ،ولكني أريدك أن تسمع وتفكر
بنفسك ،لهذا السبب أنا أريدك أن تدرس اآليات التالية بدقة وتتأمل صالة يسوع
ألجلنا:
«أن��ا قد أعطيتهم كالمك والعالم أبغضهم ألنهم ليس��وا من العالم ،كما
أني أنا لس��ت من العالم .لست أس��أل أن تأخذهم من العالم ،بل أن تحفظهم
من الش��رير .ليسوا من العالم كما أني لس��ت من العالم .قدسهم في حقك.
كالمك هو حق .كما أرس��لتني إلى العالم أرس��لتهم أنا إل��ى العالم ،وألجلهم
أيضا مقدسين في الحق».
أقدس أنا ذاتي ،ليكونوا هم ً
(يوحنا )19-14 :17

أبي السماوي،
طهرني بكلمتك وقدس��ني بحق��ك .امنحني القوة ألن أت��رك خلفي واقعي
المظلم ،فأنا أريد أن أحيا وأحب في نور إرشادك .أريد أن أكون مقدسة في كل ما
أفعل حتى يعرف الجميع أنني أنتمي إليك.
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11
أنا كالصخر ثابت ال أتزعزع
«شكله كصخر األداماس ،وروحه كالنار،
ال يخشى من أخطار ،وال يكل من أتعاب»

لكي

(صامويل جونسون)
أخبرك��م كيف ب��دأت رحلتي نح��و هذا الكتاب ،س��وف أرجع
بالزمن ألكثر من عشر سنوات.

بدأ األمر بمكالمة هاتفية صعبة مع إحدى المحررات كان قد عينها الناش��ر
لتعم��ل معي في أحد كتبي .لقد تجادلنا كثيرًا حول محتوى الكتاب وأس��لوب
عرض��ه .مع األس��ف لم أع��د أميز صوت��ي في الفص��ول التي قام��ت بتحريرها
علي وأخضع
ومراجعته��ا .وألن��ي كنت أفتقد الثقة ،س��محت لها أن تضغ��ط ّ
لرأيه��ا وإمالءاتها .ولكني ف��ي تلك اللحظة كنت ال أس��تطيع التنازل أكثر من
ذلك وأخضع لما تريدني أن أكتبه .فأنا كنت أعرف أن ذلك الكتاب هو رسالة من
اهلل قد اس��تأمنني عليه��ا ولهذا كنت أنا الذي سأحاس��ب على الطريقة التي
سيخرج بها .فالكتب أكثر بكثير من مجرد تجميع كلمات في صفحات ،بل هي
تحمل بداخلها إيقاع وروح وحالة المؤلف .وأنا أؤمن أن الطريقة التي تقرأ بها أو
تس��مع بها كتابًا هي هامة مثلها مثل ما تقرأه .فإذا قيلت الكلمات الصحيحة
بطريقة خاطئة ،قد يفقد القارئ الفكرة وراء هذه الكلمات.
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غي��رت لهجتي ف��ي الكتاب إل��ى لهجة غضب،
لس��بب م��ا ،هذه المح��ررة َّ
وجعلتن��ي أبدو كأنني أتحدث بلهجة تس��لط من موقع س��لطة وس��يادة فوق
القارئ .وهذه ليس��ت الصورة التي كنت أريدها لهذا الكتاب .فأنا مجرد دارس��ة
للكتاب المقدس وتلميذة له ،وأريد أن أخلق حوارًا مع القراء .فأنا أفضل أن أتحدث
كأخت ،أو أم أو كجدة ،وباألكثر ج ًدا أتمنى وأنت تقرأ هذا الكتاب أن تس��مح لي
بامتياز أن تدعوني صديقة.
ولكن تلك المحررة لم توافق على هذا الكالم ،فقد كانت امرأة قوية وموهوبة
ولها آراء محددة ال تتنازل عنها.
ولقد لمحت لها أكثر من مرة ولكن يبدو أنها لم تكن تس��معني .ولكن في
هذه المكالمة ،لم أكن ألمح ،بل كنت واضحة وحاس��مة ج ًدا .لقد س��مع جون
غيرتها
حواري معها وأنا أوضح لها موقفي النهائي وأراجعها في الكلمات التي َّ
كلم��ة بكلمة وجملة بجملة .ث��م أغلقت التليفون ،وتنه��دت تنهيدة عميقة،
فق��د أجهدت من المجادلة .لقد كنت أعمل على الكتاب في غرفة المعيش��ة
أمام مكتب جون.
«مكالمة صعبة؟» ،قال جون.
أجبته معترفة« :نعم».
وهل من فائدة؟» ،سأل جون
«ال أعرف» ،أجبت بصدق.
تغي��رت لهجتي في حواري معها عن كل
لق��د عرف جون أنني في هذه المرة ّ
المرات السابقة .فقال لي بثقة:
«ولكن هذه المرة بدوت ...صلبة كالصخر».
فأومأت موافقة.
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ثم فجأة شعرت أن كلماته ألهبت شيئًا ما عميقًا بداخلي.
فوقفت مؤكدة على كلماته« :أنا صلبة كالصخر!»
ثم لكي أقترب أكثر إلى هذا اإلعالن ،دخلت إلى مكتب جون وكررت« :أنا صلبة
كالصخر!»
فأومأ جون برأسه موافقًا وقال« :حس ًنا ،إذًا ارجعي لعملك».
في.
وشعرت وكأن الحياة عادت ّ
فع��دت إل��ى الكمبيوت��ر ،وراجعت مرة أخ��رى الفصول التي كن��ت معترضة
عليها ،وعدلتها واس��ترجعت صوتي ونبرتي فيها .وحينئذ ش��عرت أن رؤية الرب
لهذا الكتاب قد اس��تيقظت داخلي .وكنت أكتب بطالقة وكأن الكلمات تتطاير
من بين أصابعي.
الحقًا مساء نفس اليوم ،جاءت مساعدتي إلى المنزل حاملة في يدها طردًا.
«لق��د جاءت��ك هدي��ة غير عادي��ة» ،قالت لي وه��ي تضع الط��رد أمامي على
المنض��دة .ثم وقفت تراقب رد فعلي وأنا أفتحه .كان صندوقًا أس��ود اللون ،كان
من الداخل مبطن بشريط ذهبي ،وبداخله لم أجد سوى ورقة .كال ،ليست ورقة،
ب��ل هي تب��دو مخطوطة على ورق ب��راق .وكانت كلماتها مكتوب��ة بالخط الذي
يس��تخدم في بطاقات الدعوة الخاصة باألفراح أو شهادات التقدير .كان عليها
تاريخ  ،12ديسمبر ،2005 ،وكانت كلمة «ماس» تلمع على البرواز الذي كان يحيط
بهذه العبارة:
«جوهرتي صلبة كالصخر وكالماس ،عزيزتي ليزا ،صلبة كالصخر وكالماس».
أنس أنني كنت أردد هذه الكلمات بالتحديد من ساعات
لقد ارتجفت! فأنا لم َ
قليلة!
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نفسا
وفي شغف ،جلست مدركة أن ما بين يدي ليست رسالة عادية .أخذت ً
عميقًا ،ثم بدأت أقرأ الرسالة.
يدي كانت قصيدة تعلن قوة محبة ال��رب على حياتي .كل جملة كانت
بي��ن ّ
تبدأ بعب��ارة «أنا هو» .في هذه القصيدة ،ذكرت عب��ارة «صلب كالصخر» خمس
م��رات .كانت كلماتها قريبة ج ًدا مني لدرجة جعلتني أش��عر أن أبي الس��ماوي
يراني .لم يكن هناك اسم أو توقيع في نهاية القصيدة ،وال في ظهرها.
فسألت مساعدتي« :من أرسل هذه؟»
أجابت« :ال نعرف .لقد وصلت في طرد عادي بدون عنوان للراسل.
ش��خصا ما قد س��مع للرب وقضى وق ًت��ا يكتب هذه الكلمات
في أن
ً
كم أثر ّ
لي ،ش��خص لم يكن يعرف أنني كنت أصارع ألكتب كتابًا
الرب قد خلقكن
وكن��ت مفتقدة الثقة .ال��رب يباركه .لقد أخ��ذت الهدية
لتكن إجابات في
كعالمة وتأكيد على أن أستمر في طريقي بثبات في قيادة
وسط عالم مفعم
الرب لي ،وأكتب بال خوف وأخبر أخواتي أن الرب قد خلقكن
بالمشاكل.
لتكن إجابات في وسط عالم مفعم بالمشاكل.
لم أعرف أب ًدا من أرس��ل الطرد .ولكني احتفظت بالصندوق والرس��الة على
مكتبي .فقد كان ت��ذكارًا للحظة تح ّول فارقة .فهذه الكلمات تذكرني بلحظة
إلي،
قررت فيها أن أكون صلبة كالصخر ،ال أتزعزع ،ثابتة ال ِّ
أغير ما تكلم به الرب ّ
وال الطريقة التي تكلم بها .في المستقبل سوف أظل ثابتة في السلطان الذي
لي ولن أساوم أو أتنازل.
على مدار السنوات التالية ،كنت أضع رسائل داخل الصندوق ،كان معظمها
من فتيات ونس��اء تأثروا بالكتاب .لم يكن الصندوق كبيرًا لذا امتأل بس��رعة .ثم
بقي مغلقا ً لم يفتح لسنوات وغطته األتربة.
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الماس
ً
ً
مش��تركا في كثير
خيطا
مؤخ��رًا ب��دأت أرى الماس ف��ي كل مكان .فقد كان
من المؤتم��رات التي تحدثت فيها على مدار عام .وبصراحة ،لقد نس��يت تما ًما
العالقة بين الصخر ،والم��اس .فإذ كنت أرى حالة العالم الذي نعيش فيه ،كنت
أرى أن الحديث كثيرًا عن الماس هو أمر من الجسد وسطحي.
أيض��ا أن أتحدث تحت ه��ذا العنوان
وف��ي أح��د المؤتم��رات ،كنت مطالب��ة ً
«الماس» .وكنت في غرفتي بالفندق أشعر باالنزعاج من هذا األمر ،حين سمعت
فج��أة صوتًا ف��ي روحي يقول« :لقد فرح��ت يو ًما حين دعوت��ك (صلبة كالصخر
وكالماس)».
وفي ذه��ول تذكرت القصيدة .فجلس��ت وفتح��ت الكمبيوتر وب��دأت أبحث
ف��ي فهرس الكتاب المقدس عن كل اآليات التي تش��ير إلى الماس أو الصخر أو
حج��ارة .حتى وصلت إلى تلك اآليات في رس��الة بطرس األول��ى  ،2فأدركت أنني
وضعت يدي على كنز:
مرفوضا من الناس ،ولكن مخت��ار من اهلل كريم» (بطرس
«تأت��ون إليه حجرًا
ً
األولى )4 :2
في خالل أسبوع ،وجدت العديد من الكتب القديمة التي تتحدث عن «الصخر
أو الحجر» .أحدهم كان مكتوبًا في الستينيات وكان يستشهد بحزقيال  3حين
قال الرب أنه جعل جبهة حزقيال «كالماس أصلب من الصوان» (حز .)9 :3
وابتسمت حين ربط بين هذا وبين المسيح الذي جعل وجهه كالصوان لكي
يموت ويعطينا الحياة.
لقد اس��تمر المؤل��ف في وصف «الصوان» بتعبيرات كثي��رة مثل :أنه أصلب
الحجارة ،ال تحرقه النار ،والحرارة ال تخترقه ،ال يكس��ر بمطرقة ،وال تذيبه المياه
الكثيرة .الصوان ال ينكمش ،وال يخاف ،وال يتغير في طبيعته .الصوان ثابت.
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وقد أنهى حديثه باستنتاج:
«الضمير الصال��ح يجعل المؤمن صلب كصخر الصوان ،منس��وج بطريقة
تجعله ثابت ال يتزعزع وال يتغير».
وإذ نحن قد قاربنا على االنتهاء ،أش��عر أنه من الصواب أن أشاركك بجزء من
القصيدة التي اس��تلمتها ،ألني أثق أن بها وعود يجب أن أش��ارك بها .كل سطر
فيها هو حميم ج ًدا ودعوة متفردة لكل منا.
«جوهرتي صلبة كالصخر وكالماس،
بك،
أنا هو ..أبتسم حينما أفكر ِ
أنت تسمعين صوتي وتعرفينه جي ًدا
ِ
تبتسمين لعظمتي
أنك قوية
لك ِ
حين أقول ِ
أنت بالحق جوهرتي ،صلبة كالصخر والماس.
ِ
هل أستطيع أن أميل قلبك؟
فأنا هو ..أحبك محبة عظيمة.
في محبة عظيمة أتحدث
أيضا
أنت ً
وكما أنا هوِ ..
أنت محفورة في قلبي
ِ
فلتكرمينني بابتسامتك الجميلة وبقلبك القوي
أنت جوهرتي ،صلبة كالصخر وكالماس».
ِ
ابتس��م يا محبوب .أنت محفور في قلبه وهو يتحدث إليك بمحبة عظيمة.
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أكرمه أيها الش��جاع ،بكل ما في قلبك من قوة ،وبطول أيامك .أخبر اآلخرين عن
محبته الصخرية .أكرم يده التي على حياتك بس��لطان كلمته ومس��حة روحه
القدوس.
أنت محفور
واستمرارًا لروح القصيدة ،اس��مح لي أن أعيد صياغة
في قلبه
كلمات «صمويل جونسون» التي اقتبستها في بداية هذا
الفصل ألجعلها موجهة بشكل شخصي أكثر:
«شكلك كصخر األداماس ،وروحك كالنار،
َ
تخش من أخطار ،وال تكل من أتعاب
ال
ألن الضيقات ترفعك ألعلى»
ش��كلنا كصخر األدام��اس يعني ش��فاف ،ومضيء ،وج��اذب كالمغناطيس،
ولكنه صلب كالماس.
فنحن مغلفون بعمل المسيح الذي ال يقهر وال يحطم .روح المسيح يسكن
فينا كما نحن في المسيح ،صخرنا.
واآلن دعونا نتحدث عن هذه الروح التي من نار:
«أجاب يوحنا الجميع قائل :أنا أعمدكم بماء ،ولكن يأتي من هو أقوى مني،
الذي لس��ت أهلاً أن أحل سيور حذائه ،هو سيعمدكم بالروح القدس ونار» (لوقا
)16 :3
لقد تعمدنا بالروح القدس وبنار مقدس��ة .فقد كانت معمودية يوحنا مجرد
ظل خارجي لما س��يفعله يس��وع فينا .فعندم��ا ولدنا من جديد ،اس��تيقظت
قلوبنا الميتة بنار محبته األبدية .إن إلهنا الذي هو نار مقدسة يأكل أي قش من
الظلمة قد تضعف إعالن محبته لنا ومن خاللنا .فناره تحيط بنا.
في زكريا  5 :2يقول الرب:
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«وأنا ،يقول الرب ،أكون لها سور نار من حولها وأكون مج ًدا في وسطها».
بعض المفس��رين يفسرون تلك النار أنها حضور الرب المتوهج بداخلنا .وأنا
أؤمن أن هذه اآلية تتحدث عن كل من أورش��ليم وصهيون الكنيس��ة .فكما كان
أيضا محاطون بحضور الرب الناري الذي يحمينا.
الرب إلسرائيل ،هو لنا .فنحن ً
لقد تحدث داود عن المالئكة الخادمين في مزمور  4 :104قائل:
رياحا ،وخدامه نارًا ملتهبة».
«الصانع مالئكته ً
وفي زكريا  ،13النار هي أداة للتنقية:
«وأدخ��ل الثلث ف��ي النار ،وأمحصهم كمحص الفض��ة ،وأمتحنهم امتحان
الذهب .هو يدعو باسمي ،وأنا أجيبه .أقول :هو شعبي .وهو يقول :الرب إلهي».
ف��ي النار نحن ندعوه وهو يجي��ب .هناك هو يدعونا ش��عبه ..خاصته ،ونحن
ندرك أن الرب هو خالصنا الشخصي.
في تكوين  ،17 :15أبونا في اإليمان ـ إبراهيم ـ ش��اهد تنور دخان ومصباح نار
يج��وزان بين قط��ع ذبيحته .والرب ال يطلب منا ذبائ��ح مقطعة من خراف وماعز
وبقر وطيور .بل يطلب أن تستسلم قلوبنا لنار قداسته.
يش��به الموهبة التي وضعها
في رس��الة بولس الثانية لتيموثاوس  ،6 :1هو
ّ
ال��رب في حياتنا بالنار التي تحتاج أن تُضرَم .فلتضرمها يا صديقي .رنم ،س��بح،
اقرأِّ ،
صل .ابقَ في الشركة ،اشهد ،اشترك في مجموعة لدراسة الكلمة .ابحث
راع ،اس��ترح ،تأمل .ولكن ال تهمل أب ًدا الموهبة التي على حياتك .فهي أغلى
عن ٍ
فلتعتن بها أكثر من أي شيء .امنحها وق ًتا وال تتجاهلها أو تهملها.
من الماس.
ِ
البي��ت التالي من كلمات «صمويل جونس��ون» هو« :ال
ال تهمل أبدًا
َ
تخش من أخطار».
الموهبة التي على
حياتك.
نحن محميون من الخارج ،ومتنقون من الداخل .وبهذا
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الوض��ع ،ما الذي يمكن أن يخيفنا بعد؟ نع��م يمكننا أن نتوقع أن نهاجم ،ولكن
إذا عش��نا بهذا الوعي ،فس��يكون الخوف واالرتعاب مجرد فترة قصيرة تعبر في
حياتنا ،وليست أسلوب حياة.
وآخ��ر بي��ت ه��و «ألن الضيقات ترفع��ك ألعل��ى» .ولكي أوضح ه��ذا أحب أن
أشارككم بقصة أخبرني بها صديق جديد.
أن��ا أحب القهوة كثيرًا .هل تعلم أن الرب يمكنه أن يس��تخدم ش��يئًا تحبه
كثيرًا لكي يرسل لك رسالة من خالله؟
لق��د كنت مؤخرًا مقيمة بعض الوقت في فندق في تكس��اس إذ كنت أعظ
ف��ي مؤتمر للس��يدات وكنت باقية حتى نهاية المؤتم��ر .وكلما كنت أحجز في
فندق ،كنت دائ ًما أسأل عن أقرب محل لبيع القهوة .ولسعادتي البالغة ،في هذا
الفندق علمت أن هناك محلاً للقهوة مميزًا على مسافة قريبة ج ًدا من الفندق.
لق��د وصلت متأخرة مس��اء يوم الجمعة لهذا لم أس��تطع المش��اركة في
المؤتمر في ذلك اليوم ،ولكني ضبطت المنبه باكر الس��بت س��اعة قبل موعد
الخدم��ة .وعندم��ا رن المنبه ،هرعت مس��رعة م��ن الفراش وارتديت مالبس��ي
وخرج��ت بحم��اس متجهة نحو هذا المح��ل المتميز الذي يبي��ع القهوة .كنت
متحمسة ج ًدا وأنا أدخل إلى المحل ،وعجبتني أجواءه المميزة .عندما جاء دوري
عند الكاشير ،سألت النادلة قائلة« :أخبريني بكل األصناف المميزة لديكم».
 «لدينا كابتشينو».أيضا؟»
 «عظيم! ماذا ًشخصيا وهو القهوة باللبن بالالفندر».
 «لدينا مشروبي المفضل أناً
 «تمام .أي شيء آخر؟»أيضا قهوة باللبن بنكهة التين والعسل».
« -لدينا ً
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 «رائ��ع!» ،أجبته��ا بحماس« .أريد الثالث��ة أصناف .فلنبدأ بالكابتش��ينو ثمبباقي األصناف ،ولكني سأدفع حساب الثالثة اآلن».
ودفعت الحساب ثم ابتعدت قليلاً عن الكاشير.
م��ا حدث بعد ذلك كان مثي��رًا .ال أعرف إذا كان يقف خلفي أم أنا لم أالحظه،
أنت من هنا؟»
فقد سمعت فجأة صوت رجل يسألني« :هل ِ
فنظ��رت وإذ رجل ذو ش��عر أبيض ولحي��ة بيضاء ويبدو أن��ه متعلم ومهندم.
فأجبته« :كال .لقد سمعت عن هذا المحل للتو».
أيضا انتقلت للعيش هنا من فترة وجيزة».
فقال لي« :أنا ً
يدي ،وكنت في طريقي ألضع الس��كر والقرفة،
اآلن أصبح الكابتش��ينو بين ّ
حين عاد وسألني:
أنت؟»
«من أين ِ
«من كولورادو» ،أجبته وأنا أقلب الكابتشينو في حماس.
«وما سبب مجيئك إلى هنا؟»
«ألعظ في مؤتمر للسيدات يحضره بضعة آالف من النساء».
فأجاب« :ولماذا نحن ال نغطي هذا الحدث؟»
فقلت له وأنا متحيرة من اقتراحه« :أنا ال أعرف .من أنت؟»
«أنا رئيس تحرير الجريدة القومية .هل يمكن أن تش��اركينني ش��رب القهوة
أرجوك اجلسي هنا!»
لبعض الوقت؟
ِ
وهنا ش��عرت بالخوف! فهل س��يأخذ مني حوارًا قب��ل أن يصل الكافيين إلى
ذهني!
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نفس��ا عميقًا .كان يبدو لطيفًا لذا جلست معه وبدأت أشرب القهوة
أخذت ً
بينما هو يغرقني باألسئلة.
«أي نوع من المؤتمرات هذا؟ أين مكانه؟»
لدي إحساس أنه كان يبحث عن شيء ما في كلماتي.
كان ّ
فأخبرته أن المؤتمر قائم على فكرة أحد كتبي وأنني مدعوة ألخدم فيه.
فسألني« :هل قرأت المقال الذي يتحدث عن عملية التنقيب عن المقابر؟»
فأجبته أنني لم أسمع به قبل.
فش��رح لي صديق��ي الجدي��د أن عملية التنقي��ب عن المقابر ف��ي روما قد
كش��فت عن لوحات جدارية قديمة بها صور ألحداث في الكنيس��ة في العصور
جنبا إلى جنب مع
األول��ى .وبعض هذه اللوحات أظهرت بوضوح نس��اء يخدم��ن ً
الرجال ،ومنهن بريس��كيال .فسمعته وأنا مستمتعة بما يشاركني به .ثم فجأة
«أنت واحدة من هؤالء النساء!»
إلي وأنا أرتشف القهوة وقال ليِ :
رفع رأسه ونظر ّ
بطريقة ما خبطت كلماته هذه أعماقي فش��عرت بقش��عريرة تعم كياني.
وفجأة شعرت باليقظة الكاملة .لم أكن متأكدة إذا كان يدرك مدى تأثير كلماته
علي .ثم تبادلنا أرقام تليفوناتنا وأرسل لي صورة من المقال.
ّ
ثم تأس��ف قائ�ًلً« :أنا لن أس��تطيع المجيء للمؤتمر الليلة ،ولكني س��وف
أرسل أحد المحررين ليغطي فعالياته ،وسوف أكون هناك بنفسي صباح الغد».
وأكملت شرب القهوة وأنا أستمع له وهو يشاركني عن تاريخه وعائلته ،كما
شاركته قليلاً عن تاريخي وعائلتي .ثم حان الوقت ألن أعود للفندق لكي أستعد
للمؤتمر .وفي طريق عودتي كنت أتساءل« :ما هذا الذي حدث؟»
الحقًا أدركت أن ما قاله لي هذا الرجل لم يكن لي وحدي ،فالرب كان يريد هذا
الكالم أن يعلن لجيل من النساء دفنوا طويلاً تحت األرض.
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صديقت��ي ،إن ال��رب يعمل عل��ى أن يدحرج كل الحجارة الت��ي تعوق قيامتك
أنت مدفونة تحته��ا .وماذا عن تلك
الكامل��ة .هو يزيل الحطام واألنق��اض التي ِ
رأس��ك يا
األجزاء المكس��ورة التي
كن��ت تظنين أنها فق��دت إلى األبد؟ ارفعي ِ
ِ
محبوبتي وانظري .لقد اس��تخدمها الرب ليصنع منه��ا لوحة جميلة لحياتك.
أنك لم تالحظي
كنت مشغولة بالنظر للفوضى التي تحت
قدميك لدرجة ِ
ِ
فقد ِ
«أنت واحدة من هؤالء النساء!»
راية الرب التي تحلق فو ِقكِ ..
صديقتي ،إن
«فبمن تش��بهونني فأس��اويه؟ يقول الق��دوس .ارفعوا
الرب يعمل على إلى العالء عيونكم وانظروا ،من خلق هذه؟ من الذي يخرج
أن يدحرج كل بع��دد جنده��ا ،يدعو كلها بأس��ماء؟ لكثرة الق��وة وكونه
الحجارة التي شديد القدرة ال يفقد أحد» (إشعياء )26،25 :40
تعوق قيامتك
ال يفق��د أحد ،ال يفقد ش��يء ،وال جزء صغي��ر .فالدفن
الكاملة.
تحت طبقات كثيرة من التراب واألنقاض وكس��ر الحجارة
ليس إال صفحة من صفحات قصتنا.
عندما قرأت المقال بنفس��ي ،رأيت لوح��ة المرأة تفتح ذراعيها وكأنها تمنح
البركة لمن حولها.
عنك تلك األفكار عمن كان يلقي
فلتنس��ي للحظات حافري المقابر .أبعدي ِ
وأنت حية .تحولي عن هؤالء واس��ألي
علي��ك التراب واألنقاض محاولاً أن يدف ِنك ِ
ِ
نفسك« :ما هو الشيء الذي يريد العدو أن يدفنه في حياتِك؟»
ق��د تكون البذرة في ص��ورة أمل ،أو حلم ،أو صالة ،أو وع��د أو حتى دموع .ربما
عينيك وال تستطيعين رؤيتها ،ولكن ال تظني للحظة أنها
غابت هذه البذرة عن
ِ
غابت عن ذهن الرب وقلبه.
فم��ا نزرعه لن يحيا إال إذا دفن (كورنثوس األولى  .)36 :15فالصعاب تس��اهم
في إعدادنا.
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بطرق كثيرة وفي أماكن كثيرة تم دفن قصة بنات الرب ،كما أنه بطرق كثيرة
تش��وهت عروس المس��يح الجميلة .ولكن مع هذا ،فلنتذكر أن كل ما هو خفي
اآلن س��وف يستعلن ذات يوم ،تما ًما كما حدث حين نقبوا المقابر وخرجت قصة
العروس إلى النور.
نحن من هؤالء النساء.
نحن عروس المسيح.
نحن حجارته الثمينة.
كنزه الثمين.
هو صخرنا ،وحصننا ،وحقنا
هو الصخرة التي تتبعنا في كل برية في حياتنا.
ارفع��وا حياتك��م وأكرموا الصخ��رة التي منه��ا أتيتم .عيش��وا في عظمة
وعجائ��ب الذي ال يقهر ،وال يتزعزع ،وال يخترق ،حج��ر الزاوية الصلب الثابت الذي
يت��وق ألن يغمرك بمحبت��ه الصادقة .كن أمي ًنا له في ه��ذا الكون المليء باآلراء
المتباينة ،ألنك تنتمي لعالم األبدية.
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ملحــق 1

آيات إضافية للفصل السادس
«ال تصن��ع لك تمث��الاً منحوتًا وال صورة ما مما في الس��ماء من فوق وما في
األرض م��ن تحت وما في الماء من تحت األرض .ال تس��جد لهن وال تعبدهن ألني
أنا الرب إلهك إله غيور ،أفتقد ذنوب اآلباء في األبناء في الجيل الثالث والرابع من
محبي وحافظي وصاياي» (خروج )6-4 :20
مبغضي ،وأصنع إحسانًا إلى ألوف من
ّ
ّ
«وإن رفضت��م فرائضي وكرهت أنفس��كم أحكامي ،فما عملتم كل وصاياي،
رعبا وسلاً وحمى تفني
بل نكثتم ميثاقي فإني أعمل هذه بكم :أسلط عليكم ً
العيني��ن وتتلف النفس ،وتزرعون باطلاً زرعكم ،فيأكله أعداؤكم ،وأجعل وجهي
ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم ويتس��لط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس
من يطردكم» (ال )17-15 :26
«وخرج للقائه ياهو بن حناني الرائي وقال للملك يهوشافاط :أتساعد الشرير
وتح��ب مبغضي ال��رب؟ فلذلك الغضب عليك من قبل ال��رب .غير أنه وجد فيك
أمور صالحة ألنك نزعت السواري من األرض وهيأت قلبك لطلب اهلل»
( 2أخ )3،2 :19
إلها يس��ر بالش��ر ،ال يس��اكنك الش��رير ،ال
«ألنك أنت لس��ت ً
يقف المفتخرون ق��دام عينيك ،أبغض��ت كل فاعلي اإلثم .تهلك

 220كالصخر ثابت ال أتزعزع

المتكلمي��ن بالك��ذب ،رج��ل الدماء والغ��ش يكرهه ال��رب ،أما أنا
فبكثرة رحمتك أدخل بيتك أسجد في هيكل قدسك بخوفك».
(مز )7-4 :5
«عظيم مجده ،بخالصك ج�لالاً وبهاء تضع عليه ألنك جعلته
ابتهاجا أمام��ك .ألن الملك يتوكل على
ب��ركات إلى األبد ،تفرح��ه
ً
العلي ال يتزعزع .تصيب يدك جميع أعدائك .يمينك
ال��رب ،وبنعمة
ّ
تصيب كل مبغضيك» (مز )8-5 :21
«يا محبي الرب أبغضوا الش��ر ،هو حافظ نفوس أتقيائه ،من يد
األش��رار ينقذهم .نور قد زرع للصديق ،وفرح للمستقيمي القلب.
افرحوا أيها الصديقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه( ».مز )12-10 :97
رجل��ي لكي أحف��ظ كالمك .عن
«م��ن كل طري��ق ش��ر منعت
ّ
أحكامك لم أمل ألنك أنت علمتني .ما أحلى قولك لحنكي ،أحلى
من العس��ل لفمي .من وصاياك أتفط��ن ،لذلك أبغضت كل طريق
كذب( ».مز )104-101 :119
«ألجل ذل��ك أحببت وصاياك أكثر من الذهب واإلبريز ،ألجل ذلك
حس��بت كل وصاياك في كل ش��يء مس��تقيمة .كل طريق كذب
أبغضت( ».مز )128،127 :119
«أبتهج أن��ا بكالمك كمن وجد غنيمة واف��رة .أبغضت الكذب
وكرهته ،أما شريعتك فأحببتها» (مز )163،162 :119
«الذي��ن يكلمون��ك بالمكر ناطقي��ن بالكذب هم أع��داؤك .أال
بغضا تا ًما أبغضتهم،
أبغض مبغضيك يا رب وأمق��ت مقاوميك؟ ً
صاروا لي أعداء» (مز )22-20 :139
«البر يحفظ الكامل طريقه ،والشر يقلب الخاطئ» (أم )6 :13
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علي ،ومن ال يجمع معي فهو يفرق( ».متى )30 :12
«من ليس معي فهو ّ
«لكني أقول لكم أيها السامعون :أحبوا أعداءكم ،أحسنوا إلى مبغضيكم»
(لو )27 :6
إلي
«وكان جموع كثيرة س��ائرين معه ،فالتفت وقال له��م :إن كان أحد يأتي ّ
أيضا ،فال يقدر أن
وال يبغض أباه وأمه وامرأته وأوالده وإخوته وأخواته حتى نفسه ً
يكون لي تلميذًا» (لو )25،26 :14
«فكذل��ك كل واحد منكم ال يترك جميع أمواله ال يقدر أن يكون لي تلميذًا».
(لو )33 :14
أيضا يس��معون هذا كله ،وهم محبون للمال ،فاستهزأوا
«وكان الفريسيون ً
به .فقال لهم :أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ،ولكن اهلل يعرف قلوبكم.
إن المس��تعلي عند الناس هو رجس قدام اهلل .كان الناموس واألنبياء إلى يوحنا
ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت اهلل ،وكل واحد يغتصب نفسه إليه .ولكن زوال
السماء واألرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس» (لو )17-14 :16
«فقال لهم يسوع :إن وقتي لم يحضر بعد وأما وقتكم ففي كل حين حاضر.
ال يق��در العالم أن يبغضك��م ولكنه يبغضني أنا .ألني أش��هد عليه أن أعماله
شريرة» (يوحنا )7،6 :7
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ملحــق 2

دروس من سفر األمثال والجامعة
كن قابل للتعليم وال تكن غبي الشفتين
«حكيم القلب يقبل الوصايا ،وغبي الشفتين يصرع» (أم )8 :10
الكلمات قد تنعش وترد الحياة ،أو تخفي ما يأتي بالحياة
«فم الصديق ينبوع حياة ،وفم األشرار يغشاه ظلم» (أم )11 :10
«افتح فمك ألجل األخرس في دعوى كل يتيم» (أم )8 :31
أقض بالعدل ،وحام عن الفقير والمسكين( ».أم )9 :31
«افتح فمكِ ،
«تفتح فمها بالحكمة ،وفي لسانها سنة المعروف» (أم )26 :31
البغضة تهيج ،أما المحبة فتصرف الغضب
«البغضة تهيج خصومات ،والمحبة تستر كل الذنوب» (أم )12 :10
«الناس المس��تهزئون يفتنون المدينة ،أما الحكماء فيصرفون الغضب» (أم
)8 :29
«جيل أس��نانه س��يوف ،وأضراسه س��كاكين ،ألكل المس��اكين عن األرض
والفقراء من بين الناس» (أم )14 :30
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فم الجاهل يسبب له المتاعب
«في شفتي العاقل توجد حكمة ،والعصا لظهر الناقص الفهم» (أم )13 :10
«الحكماء يذخرون معرفة ،أما فم الغبي فهالك قريب» ()14 :10
«من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان ،ومشيعو المذمة هو جاهل» (أم )18 :10
«كلمات فم الحكيم نعمة ،وشفتا الجاهل تبتلعانه» (جا )12 :10
«ابتداء كالم فمه جهالة ،وآخر فمه جنون رديء» (جا )13 :10
«والجاهل يكثر الكالم ،ال يعلم إنسان ما يكون وماذا يصير بعده من يخبره؟»
(جا )14 :10
ال تدع لسانك ينتصر عليك
«غضب الجاهل يعرف في يومه ،أما ساتر الهوان فهو ذكي» (أم )16 :12
«من يتفوه بالحق يظهر العدل ،والشاهد الكاذب يظهر ً
غشا» (أم )17 :12
«يوجد من يهذر مثل طعن السيف ،أما لسان الحكماء فشفاء» (أم )18 :12
دائما يغلب الكذب
الحق ً
«يوجد من يهذر مثل طعن السيف ،أما لسان الحكماء فشفاء» (أم )18 :12
«شفة الصدق تثبت إلى األبد ،ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة عين»
(أم )19 :12
«الرسول الشرير يقع في الشر ،السفير األمين شفاء» (أم )17 :13
«الغب��ي يص��دق كل كلمة ،والذك��ي ينتبه لخطواته .الحكيم يخش��ى
ويحيد عن الشر ،والجاهل يتصلف ويثق .السريع الغضب يعمل بالحمق ،وذو
المكايد يشنأ» (أم )17-15 :14
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«الجواب اللين يصرف الغضب ،والكالم الموجع يهيج السخط» (أم )1 :15
«لسان الحكماء يحسن المعرفة ،وفم الجهال ينبع حماقة» (أم )2 :15
«هدوء اللسان شجرة حياة ،واعوجاجه سحق في الروح» (أم )4 :15
«ال تليق باألحمق ش��فة السودد ،كم باألحرى شفة الكذب بالشريف»
(أم )7 :17
«من يستر معصية يطلب المحبة ،ومن يكرر أمرًا يفرق بين األصدقاء»
(أم )9 :17
فهيما»
حكيما ،ومن ضم شفتيه
«بل األحمق إذا س��كت يحس��ب
ً
ً
(أم )28 :17
«الجاهل ال يسر بالفهم ،بل بكشف قلبه» (أم )2 :18
«كلمات فم اإلنسان مياه عميقة ،نبع الحكمة نهر مندفق» (أم )4 :18
«شفتا الجاهل تداخالن في الخصومة ،وفمه يدعو بضربات» (أم )6 :18
«فم الجاهل مهلكة له ،وشفتاه شرك لنفسه» (أم )7 :18
«كالم النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن» (أم )8 :18
«من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار» (أم )13 :18
«مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام ،وكل أحمق ينازع» (أم )3 :20
«الساعي بالوشاية يفشي السر فال تخالط المفتح شفتيه» (أم )19 :20
«من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظالم» (أم )20 :20
«ال تقل :إني أجازي شرًا .انتظر الرب فيخلصك» (أم )22 :20
«من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه» (أم )23 :21
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«اطرد المستهزئ فيخرج الخصام ،ويبطل النزاع والخزي» (أم )10 :22
«ال تقل :كما فعل بي هكذا أفعل به ،أرد على اإلنسان مثل عمله» (أم )29 :24
اعرف من يسمعك
«في أذني جاهل ال تتكلم ألنه يحتقر حكمة كالمك» (أم )9 :23
الجهال ال يستحقون وقتك وانتباهك
«ال تجاوب الجاهل حسب حماقته لئال تعدله أنت .جاوب الجاهل حسب
عيني نفسه» (أم )5،4 :26
حماقته لئال يكون حكي ًما في
ّ
«رج��ل حكيم إن حاكم رجلاً أحم��ق ،فإن غضب وإن ضحك فال راحة»
(أم )9 :29
ال تتدخل فيما ال يعنيك
«كممس��ك أذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمش��اجرة ال تعنيه»
(أم )17 :26
النميمة ستتعبك وتحرقك
«بعدم الحطب تنطف��ئ النار ،وحيث ال نمام يهدأ الخصام .فحم للجمر
وحط��ب للنار ،هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع .كالم النمام مثل لقم
حلوة فينزل إلى مخادع البطن .فضة زغل تغش��ي ش��قفة هكذا الش��فتان
المتوقدتان والقلب الشرير».
(أم )23-20 :26
«اللسان الكاذب يبغض منسحقيه ،والفم الملق يعد خرابًا» (أم )28 :26
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ال تتفاخر
«ليمدحك الغريب ال فمك ،األجنبي ال شفتاك» (أم )2 :27
«البوطة للفضة ،والكور للذهب ،كذا اإلنسان لفم مادحه» (أم )21 :27
«الجاهل يظهر كل غيظه ،والحكيم يسكنه أخيرًا» (أم )11 :29
«إن حمقت بالترفع وإن تآمرت ،فضع يدك على فمك» (أم )32 :30

WITHOUT

RIVAL
هناك سبب يجعلنا ننظر لآلخرين كمنافسين لنا ونحد أنفسنا بالمقارنات والمنافسة .فنحن لدينا
عدو يهاجم أذهاننا إوارادتنا ومشاعرنا على أمل أن ننقلب على أنفسنا وعلى بعضنا بعضاً .إنها
دورة تعزلنا عن الروابط الحميمة ،وتخلق تشويشاً حول هويتنا وتحد أهدافنا.
في كتاب «بال منافس» ،لي از بيفير ،مؤلفة أكثر الكتب مبيعاً ،توضح كيف أن إعالناً عن محبة
اهلل قادر أن يحطم هذه الحواجز .سوف تتعلمين كيف تكفي عن النظر إلى اآلخرين كمنافسين
لك ،وتصنعي الروابط العميقة التي تتوقين لها مع خالقك .روابط تحمل الوعد بهوية حقيقية
وحميمة.
فعن طريق تعليم كتابي مملوء ببصيرة نبوية أليامنا ،تشجعك لي از بشغف لكي:

 -كريستين كين

بال منـافـس

«كتاب بال منافسة يقف وقفة قوية ضد الحرب الدائرة
ضد هويتنا في المسيح»
جويس ماير
معلمة للكتاب المقدس ومؤلفة ألكثر الكتب مبيعاً

«كتاب قوي وملهم»

تمسك بهويتك وهدفك
وسط عصر مليء
بالتخبط والمقارنات

بال

منـافـس

تطوي المنافسة حتى يخرج أفضل ما عندك
تكفي عن االختباء من المناقشات التي يجب أن يكون لك دور فيها
تجيبي عن االتهامات التي تقول أن المرأة ال تصلح ،وسهلة الخداع ،وساذجة.
تتخلصي من المنافسة مع الجنس اآلخر وتعملي جنباً إلى جنب مع الرجال الذين في حياتك.
إنه الوقت لكي تتقدمي لألمام لتعيشي حياة بال منافسة.

للمزيد امسح الكود

هذا الكتاب هدية من المؤلف وليس للبيع

لي از بيڤير

لي از بيفير بأسلوبها القوي الشغوف والملهم تكشف عن الحقائق
الكتابية القوية مع وسيلة تطبيقها عملياً .كتبها التي تتضمن
«أنهضي القوة التي بداخلك»  ،وفتيات بسيوف» هي في أيدي
الماليين حول العالم .لي از وزوجها جون هم مؤسسين لمؤسسة
«»Messenger International
ومؤلفين للعديد من الكتب األكثر مبيعاً.

لي از بيڤير

مؤلفة كتاب أنهضي القوة التي بداخلك
األكثر مبيعاً

بالتخبط
مليء
وسط
Embrace
عصرYour
Identity
وهدفكand
بهويتك Purpose
تمسكin an Age
of
Confusion and Comparison
والمقارنات

ونحدThere is a
reason
look at others
rivals
and limit
to comparison
أنفس��نا
weلنا
منافس��ون
على asأنهم
لآلخرين
ourselvesننظر
س��بب يجعلنا
هناك
and
competition.
We
have
an
enemy
assaulting
our
mind,
will,
and
emotions
بالمقارن��ات والتنافس .فلدين��ا عدو يهاجم أذهاننا وإرادتنا ومش��اعرنا على أمل
in the hope
فيهاwe’ll
ندورturn
on ourselves
وعلى each
أنفس��ناother.
It’s a cycle
أن ننقلبthat
العالقات
thatعن
لتعزلنا
andإنها دائرة
اآلخرين.
على
isolates us from intimate connections, creates confusion
our identity,
وتخلقً about
تشويشا حول هويتنا وتحد من أهدافنا.
الحميمة
and limits our purpose.

في كتاب "بال منافس" ليزا بيفير ،وهي مؤلفة ألكثر الكتب مبي ًعا ،تشاركنا
In Without
هذهRival,
bestselling
Lisaأنauthor
Bevere
how
عن of
س��وف
الحواجز.
يكس��ر مثل
يمكنه
sharesالرب
محبة
revelationا aعن
كيف أن إعالن ً
God’s love breaks these limits. You’ll learn how to stop seeing others as rivals
andن
makeتك ّو
وكيف
تتعلم كيف تكف عن أن تنظر لآلخرين على أنهم منافس��ون لك،
—the deep connections with your Creator you long for
بداخلك
thatتثبت
holdالتي
العالقة
إليها ـ تلك
identityتتوق
خالقك التي
العميقة مع
connections
the promise
of true
and intimacy.
العالق��ةWith
الحقيقية.
بهويتك
الوعود
biblically sound teaching filled with prophetic insight
for our day,
Lisa uses
humor and passion to challenge you.

من خالل تعليم كتابي عميق مليء برؤيا نبوية للعصر الحالي ،ليزا تستخدم
تشجعيك.
It’s time to step forward to live a life without
الفكاهة والشغف من أجل rival.
قد حان الوقت لتخطو لألمام ،لتعيش حياة بال منافس.
Additional teaching resources

 areعلى:
مختلفة
 inبلغات
متاح
التعليمة
 on:الموارد
المزيد من
available
many
languages
CloudLibrary.org
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البطولة
GIRLS
WITHحياة
SWORDS
HOWامرأة
TO CARRY
CROSSالقوة
LIKE A HERO
 كونكYOUR
الكامنة في

If there ever was a time for women to be armed, it’s now. Worldwide,
are the
of prejudice,
sex trafficking,
and even
العالمwomen
 ففي.اآلن
فهوtargets
يتس��لحن
النس��اء ألن
تحتاج فيهabuse,
هناك وقت
إذا كان
gendercide.
Lisa
Bevere
writes
that
these
attacks
say
more
about
whoأجمع
ً
 وليزا بيفير.أصبحت النس��اء هدفا للعنف والتحرش الجنسي والتعصب
women
might
be
in
the
future
than
who
they
have
been
in
the
past.
In
 فهو،تق��ول أن هذا الهجوم على المرأة موجه لمس��تقبلها أكثر م��ن ماضيها
with Swords she explains how the enemy is seeking to disarm
«حاربيGirls
كتاب
 ف��ي.يعل��ن عن ما الذي يمك��ن للمرأة أن تكونه في المس��تقبل
women on every level. It’s time women become the heroes God created
أسلحتها على
منand
المرأة
يس��عى ألن يجردdiscerning,
كيف أن العدو
تش��رح ليزا
كامرأة» ـ
them to be
stand—courageous,
forgiving,
and wise.

 قد حان الوقت ألن تصبح المرأة بطلة بحس��ب ما خلقها.جمي��ع المس��تويات
. وأن تقف بشجاعة وبتمييز وبحكمة وبتسامح،الرب ألجله
:مختلفة على
متاح بلغاتteaching
 التعليمةresources
المزيد من الموارد
Additional
are available in many languages on:
CloudLibrary.org

307806_Bevere_BA.indd 3
_Bevere_Adamant_KK_djm.indd 255

1/23/18 2:12 PM
1/25/18 1:04 PM

إنترنا�شيونال
� تهدف م�ؤ�س�سة ما�سنجر
231  قــحلمم
 لم�س��اعدةMessenger International
الأف��راد والعائ�لات والكنائ���س والأمم �أن
.ت��درك وتختبر الق��وة المغي��رة لكلمة اهلل
�أ�ش��خا�صMessenger
ه��ذا الإدراكInternational
�س��ينتج ع��نexists
وردة فع��لto،تتغي��ر
 ومجتمع��اتfamilies,
يتق��وون
help individuals,
churches
and nations
realize
.يجتاح العالم
الظلم الذي
ديناميكية على
and experience the t
على الإنترنت
 هو من�صةCloud Library
ransforming power of God’s
�أن يح�صلواWord.
ت�سمح للرعاة والقادة حول العالم
.عل��ى م�ص��ادر رقمي��ة مجاني��ة ف��ي لغته��م

This realization will result in
lives empowered, communities
transformed, and a dynamic
response to the injustices
plaguing our world.
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أحبائي،
أود أن آخذكم في رحلة إلى “جبل الرب” ،املكان الوحيد الذي ميكنك أن تتعلم
فيه أن تقيم في حق الرب ومحبته الثابتني اللذين ال يتزعزعا .ليس هذا فقط،
أيضا أن تتغير لتصبح أنت نفسك صلب كالصخر ،ثابت ال تتزعزع وال
بل تتعلم ً
تتراجع.

أنهضي القوة التي بداخلك
عاملك
أستيقظــي و غِّيري
ِ

إذا كان هناك وقت يجب فيه أن نثبت في احملبة واحلق فهو اآلن .اهلل محبة .واهلل
حق .واحملبة واحلق ال يحدهما زمان أو عصر ،فهما يتعدان حدود ثقافتنا املعاصرة
وآرائنا وعاداتنا.
إن خطة الرب لنا تستعلن ونحن مقيمون فيه ،فهناك نتغير ونتشكل.
إن صالتي لك يا صديقي العزيز هي أنك إذ تثبت في املسيح ،حجر الزاوية ،تتشكل
إلى صورته ،صورة الصخر الذي ال يتزعزع.
فلتبق َ أمينًا .ابق َ صادقًا .ابق َ قويًا.

في كتاب "أنهضي القوة التي بداخلك" ،ليزا تعطي صورة كتابية للمرأة القوية
واحلانية .فهي سوف تشجعك ألن تكتشفي من جديد الشغف والشجاعة
والهدف.

لـ ـ ـ ــيزا

LisaBevere@ymail.com

• كوني مثاال ً مذهال ً للقوة.
• أحمي الصغار والصامتني.
يغير كل شيء
• أرفعي صوتا ً عاليا ً ّ
من إصدارات جون وليزا بيفيرعلى موقع حتميل املواد اجملانية والفيديو اخلاص مبؤسسة ماسنجر:

www.CloudLibrary.org

هناك املزيد من املواد اإلضافية بلغات عديدة بإمكانية االطالع عليها وحتميلها على مواقع
 youtube.comوكذلك  youku.comومواقع مشاركة فيديو أخرى.

“هام ،ومبكت ،وثقيل .ليزا بيفير ال تهدأ في إصرارها للوقوف
على احلق ومن أجل احلق”.

ما هو احلق؟
أصبح هذا هو السؤال الذي يعرِّف هذا العصر .فإذ يتمسك كل واحد برأيه ،يبدو
أنه قد أصبح من الصعب أن جتد احلق .رمبا السبب هو أننا نبحث عن شيء ،بينما
نحن يجب أن نبحث عن شخص.

كال�صخر ثابت ال �أتزعزع

( -لوي وشيلي جيجليو)

احلق له اسم
أعرق من الزمان ،وحاضر أكثر من اللحظة احلالية ،فاحلق ليس نهرًا يتغير بتغيير
الثقافات ،بل هو صخرة ثابتة ال تتزعزع وال تتغير وال تقهر ،وهو حجر الزاوية لكل
ما نحن عليه وكل ما نحلم أن نكونه.
الهوتيا ،لكنه قريب وسهل الفهم ،وسوف يكون املرساة
هذا الكتاب هو عميق
ً
لروحك في وسط بحر هائج من األفكار واآلراء ،فهو يقودك وسط عالم حائر.

للمزيد امسح
الكود

هذا الكتاب هدية من املؤلف
وليس للبيع

بـيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

عاما متنح القوة للنساء حتى
ليزا بيفير قضت حوالي ثالثني ً
مبيعا
يجدن هويتهن وأهدافهن .هي مؤلفة ألكثر الكتب
ً
عامليا .كتبها بني
بحسب نيويورك تاميز ،وهي واعظة معروفة
ً
يد ّي املاليني حول العالم.
ليزا وزوجها جون هما مؤسسا خدمة “”Messenger International
يغيرون العالم
وهي مؤسسة تهدف لبناء تابعني مكرسني للمسيح ِّ

لنجد
احلـــــــــق
وســــط عـــــــالم مــــــليء
بـــاآلراء املتباينـــة

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيزا بـيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
الكتـــــــــاب األكـــــــــثر مبيعا فـــي نيويـــورك تـــاميز

