اهرب من فخ العدو املميت
خُ
ً
واحدا من أكرث الفخاخ اليت يستخدمها الشيطان ً
مكرا ليك ي ِرج املؤمنني خارج
يكشف فخ إبليس
ُ
دائرة مشيئة اهلل ،وهو اإلساءة .أغلب من يمسكون يف فخ الشيطان ال يدركون ذلك.
ال تنخدع! ستاليق إساءة ،ويعود األمر لك يف حتديد كيف ستؤثر ىلع عالقتك باهلل .سيقوم رد فعلك ىلع
ْ
َ
تعاملت مع اإلساءة بطريقة سليمة ،سزتداد َّ
قوتك ال مرارتك.
اإلساءة بتحديد مستقبلك .إن
ً
يف هذه الطبعة اليت حنتفل بها باذلكرى العارشة للكتاب األكرث مبيعا جلون بفري ،يقدم لك جون فيها
ً
متحررا من اإلساءة وتهرب من عقلية الضحية .حيتوي هذا الكتاب ،اذلي تمت طباعة أكرث
كيف تبىق
من مليون نسخة منه يف لك أحناء العالم ،ىلع شهادات ألناس قد تغريت حياتهم بعد قراءة الكتاب األص ّ
يل
ً
وجزء اتلأمالت ،ويشمل أيضا أسئلة للمناقشة ،ومقتطفات كتابية ،وصلوات.

ستجد إجابات عن أسئلة صعبة كهذه:

ملاذا جيب ع َّ
يل أن أرسد «جانيب» من القصة؟
كيف أقاوم أفاكر الريبة أو عدم اثلقة؟
ُ
ماذا يمكنين أن أفعل ألتوقف عن إاعدة ختيل اجلروح اليت مررت بها؟
كيف يمكنين استعادة اثلقة يف شخص بعد أن أساء َّ
إيل إساءة بالغة؟
سيساعدك هذا الكتاب أن تهرب من «فخ اإلساءة» اذلي أعده لك العدو ،كما أنه سيمدك بالقوة تلبىق
ً
متحررا من اإلساءة ،ويعطيك القدرة أن تتمتع بعالقة مع اهلل بدون عوائق.
ً
ً
جون بيفري هو اكتب بلعض الكتب األكرث مبيعا وواعظ دويل .قام هو وزوجته ،لزيا ،ويه أيضا اكتبة
ً
بلعض الكتب األكرث مبيعا ،بتأسيس مؤسسة خدمات جون بفري اعم  .1990وقد امتدت هذه اخلدمة
تلصبح إرسايلة دويلة متعددة األوجه ،بما يف ذلك الربنامج اتللفزيوين «The
ُ َّ
 »Messengerاذلي يبث يف  214دولة .قام بفري بتأيلف كتب عديدة منها
احلرية من الرتهيب واخلوف ،The Fear of the Lord ،والغطاء اإلليه.
يمكنك حتميل هذا الكتاب ومصادر أخرى من:
"www.CloudLibrary.org
هذا الكتاب هدية من املؤلف وليس للبيع

صدييق العزيز،
قد تكون هذه الرسالة يه أهم مواجهة مع احلقيقة ستقوم بها يف حياتك .أقدر أن أقول ذلك
َ ْ
بثقة ،ليس ألين من كتب هذا ،لكن بسبب موضوع الرسالة .تأتيك هذه الرسالة من السماء،
َّ
َ ْ
وأنا أعتقد بصورة شخصية أن السبب الوحيد وراء كتابة اسيم ىلع هذا الكتاب هو أين أول من
قرأه .موضوع اإلساءة ،وهو جوهر فخ إبليس ،هو من أصعب العوائق والفخاخ اليت علينا أن
نواجهها ونتغلب عليها.

الروح القد�س – مقدمة

لقد مرت عرش سنوات منذ وقت إصدار هذا الكتاب وقد تم حىت اآلن طباعة مليون نسخة يف
لك أحناء العالم بلغات خمتلفة .لقد وصلتنا شهادات ال حرص هلا من شىت أحناء العالم عن كيف
ً
ً
أحرارا ،وأعطت أشخاصا القوة لزنع قبضة
ملست هذه الرسالة حياة انلاس ،وأطلقت أرسى
العدو ،وأطلقتهم يف احلياة الفضىل اليت هلم يف اهلل.
كلُ ِّ
وقد وضع اهلل ىلع قليب أن أحبث عن قاد ٍة وقاد ٍة ناشئني من أحناء العالم ألقدم هلم نسخة من
هذا الكتاب كتعبري عن حمبيت ،وكوسيلة يمكنهم بها بدورهم أن يساعدوا آخرين أن ينتفضوا
ويتحرروا.
ًّ
صدييق ،لقد تغريت حيايت ً
تغريا جذريا حني قام اهلل بتحميل هذه الرسالة إىل قليب .وأصيل أن
تتغري حياتك حني تبحث احلقائق اليت يف هذه الكتاب .أحب أن تراسلين تلخربين كيف أثرت
َ ْ
هذه الرسالة ىلع حياتك الشخصية وحياة من ختدمهم.
أخوك يف املسيح
جون بفري

«غريبا ».لكن الكتاب املقدس يوضح
غالبا ما يمت رسم صورة للروح القدس باعتباره شي ًئا
ً
ً
َّأن الروح القدس ليس شي ًئا .إنه شخص – وقد وعد أن ال يتركك.
شخصي ألكثر أقنوم يمت
التفاعلي ،يدعوك جون بفير لتقوم باكتشاف
في هذا الكتاب
ّ
ّ
جتاهله وإساءة فهمه في الكنيسة :الروح القدس.
التفاعلي:
يشمل الكتاب
ّ
تأمالت يومية
أسئلة للمناقشة في مجموعات
فصل إضافي به إجابات عن أصعب األسئلة عن الروح القدس
ال تدع هذه املقدمة املذهلة تفوتك.

للحصول على مصادر إضافية:

فخ إبليس

تأليف
جون بيفير
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متهيد
إن هذا الكتاب الذي بني يديك قد يصنع معك أعظم مواجهة مع احلق في حياتك وأنا
أستطيع أن أقول هذا بثقة ليس ألنني كاتب هذا الكتاب ولكنني أقول هذا بسبب املوضوع
الذي يتناوله.
إن التعرض لإلساءة ممن هم حولنا وكيفية مواجهتها هو موضوع هذا الكتاب وهو بحق
من أصعب املواجهات التي ميكن أن يتعرض لها أي شخص وعليه أن ينتصر عليها.
لقد شاهد تالميذ الرب يسوع العديد من املعجزات العظيمة ،فقد رأوا بانبهار العمي
يبصرون واملوتى يقومون وسمعوا يسوع وهو يأمر الرياح والعواصف أن تهدأ فتطيعه
وشاهدوا آال ًفا من الناس يشبعون بقليل من األرغفة والسمك وغيرها الكثير والكثير
فقائمة املعجزات التي صنعها يسوع ال ميكن حصرها بل أن كتب العالم كله ال تستطيع
أن حتتويها ،كما قال الكتاب .وبالرغم من أنه لم يشهد العالم من قبل مثل هذه اآليات
والعجائب التي تبهر العقول إال أن تلك املعجزات لم تكن هي التحدي احلقيقي أمام
التالميذ ،فالتحدي احلقيقي واجههم قبيل نهاية خدمة الرب يسوع على األرض حينما
كان يعلمهم قائلاً « :إن أخطأ إليك أخوك  ...سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات
في اليوم ًاً
قائل أنا تائب فاغفر له» ،حينئ ٍذ قالوا له على الفور« :زد إمياننا» (لوقا 3 :17ـ.)5
لم يصرخ التالميذه هذه الصرخة طالبني من الرب أن يزيد إميانهم أمام ما شاهدوه من
معجزات الشفاء أو إقامة املوتى أو تهدئة العاصفة إمنا أمام وصية الرب لهم أن يغفروا
للذين يسيئون إليهم!
لقد قال يسوع« :ال ميكن إال أن تأتي العثرات (املضايقات | اإلساءات)» (لوقا  ،)1 :17لذا
فالسؤال املطروح هنا ليس هو هل ميكن أن تتعرض ملضايقات وإساءات أم ال إمنا السؤال
هو :كيف سيكون رد فعلك حينما تتعرض لها؟! فمع األسف إن الذين تعرضوا لإلساءة في
حياتهم وأُسروا بسببها في فخ العدو ليسوا بقليلني.
لقد مضى اآلن ثالث سنوات منذ نشر هذا الكتاب ألول مرة وفي خالل هذه الفترة
5
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وصلتنا العديد من اخلطابات وسمعنا شهادات ال حصر لها تعكس كيف أن احلق الذي
تعلنه كلمة اهلل من خالل هذا الكتاب قد حرر حياة كثيرين وصنع شفا ًءا وتغييرًا في حياة
الكثير من األسر والكنائس.
فاسمح لنا أيها القارئ أن نشاركك ببعض من تلك الشهادات واالختبارات لكي
نشجعك بها ،وفي نهاية األمر ليس لدينا سوى أن نبتهج بالرب ونعطيه هو وحده كل
اجملد!
لقد شاركنا راعي أحد الكناس باختباره ًاً
قائل:
«لقد كانت كنيستنا تعاني من أزمة شقاق وانقسام شديدة كنا قد فقدنا األمل في
عالجها ،حتى كان اليوم الذي أهديت فيه نسخة من كتاب «فخ إبليس» إلى كل فرد من
شيوخ الكنيسة
واخلدام ومنذ ذلك اليوم تغير احلال متا ًما وانتهت هذه األزمة ولم يعد لها
ّ
أثر بيننا»!
أيضا وصلنا العديد من الرسائل تشهد بأن هذا الكتاب كان سب ًبا في إنقاذ الكثير من
ً
األُسر التي كانت على وشك االنهيار والتفكك.
ففي أحد األيام بعد أن انتهيت من العظة في أحد االجتماعات في مدينة (نبراسكا)
إلي زوجان واعترفت لي الزوجة قائلة:
تقدم َّ
«لقد ُجرحت وأُعثرت منذ عشر سنوات بسبب قادة الكنيسة التي كنت أنتمي لها
ولقد مألني هذا باملرا ّرة والشك في كل من حولي حتى أنني كنت دائ ًما آخذ موقف الدفاع
عن نفسي باستمرار وقد بدأ زواجي يتأثر بكل هذا الغضب واالنفعال الذي كنت أعاني منه
لدرجة أن زوجي كان قد بدأ بالفعل في إجراءات الطالق خاص ًة أنه في ذلك الوقت لم يكن
مؤم ًنًا ولم يرد أن تكون له أية عالقة بالكنيسة.
وفي يوم أعطاني أحد األشخاص نسخة من كتاب «فخ إبليس» فقرأته وفي وقت قصير
ج ًّدا تغيرت حياتي بالكامل وحتررت متا ًما من اإلحساس باملرارة ومن تأثير اإلساءة التي كنت
قد تعرضت لها في املاضي وعندما رأى زوجي التغير الذي حدث في حياتي سلَّم حياته
للرب يسوع وآمن به من كل قلبه كما أوقف إجراءات الطالق ولقد كان زوج هذه السيدة
يقف بجوارها مبتس ًما وعندما انتهت من حديثها ّ
أكد لي بدوره ما حدث في حياتهما وفي
بيتهما من تغييرات مذهلة بعد قراءة هذا الكتاب.
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ومن أكثر االختبارات التي ملست قلبي فعلاً هو اختبار سمعته أثناء رحلتي إلى مدينة
نابلس بفلوريدا ،فقبل أن أصعد إلى املنبر ألعظ جاءني رجل متوسط العمر وطلب أن
يحكي اختباره أمام كل الناس فوقف باحلفل يسرد علينا قصته وهو يبكي ًاً
قائل:
«عشت طوال حياتي وأنا أشعر بأن هناك حاجزًا يفصل بيني وبني الرب ،فكم من
اجتماعات حضرتها وكان كل من حولي يشعرون بحضور الرب ويتمتعون به أما أنا فكنت
أقف بينهم ال أشعر بشيء ومهما صليت كنت ال أشعر بتغيير وظل احلال هكذا حتى
قرأت كتاب «فخ إبليس» ،فبعد أن انتهيت من قراءته أدركت أنني كنت أسيرًا لفخ إبليس
طوال هذه السنوات ،فلقد عشت طوال حياتي وأنا أكره أمي ألنها تركتني وهجرتني وأنا
طفل صغير أبلغ من العمر ستة أشهر فلم أستطيع أن أغفر لها ما فعلته لي طوالي هذه
السنوات ولكنني أدركت في تلك اللحظة أنني يجب أن أغفر لها وأسامحها .وبالفعل
اتصلت بها تليفونيًّا وكانت هذه هي املرة الثانية التي أحتدث فيها إليها طوال ستة وثالثني
تخليك عني
لك يا أمي
وهجرتك لي
ِ
عا ًما كاملة ،وصرخت لها باك ًيا« :لم أقدر أن أغفر ِ
ِ
طوال هذه السنوات»! ،فبدأت تبكي بحرارة وتقول« :يا بني لقد كنت أكره نفسي طوال
هذه السنوات على ما فعلته معك» ،وأكمل الرجل قائلاً « :لقد غفرت لها وهي غفرت
لنفسها وتصاحلنا أخيرًا ومنذ تلك اللحظة سقط احلاجز الذي كان يفصلني عن حضور
الرب» ،وهنا فقد الرجل السيطرة على مشاعره وبدأ يبكي ويذرف الدموع وتلعثم وهو
يقول كلماته األخيرة« :اآلن أنا أستطيع أن أبكي كالطفل في محضر الرب»!!
إنني أدرك حقيقة هذا األَسر وقوته ،فلقد كنت أنا نفسي أحد ضحاياه لسنوات عديدة.
إن هذا الكتاب ال يقدم نظرية فلسفية أو نفسية إمنا هو إعالن لكلمة اهلل احلية فهو ميتلئ
أيضا.
باحلق الذي اختبرته شخصيًّا وأنا أثق أنه سوف يشجعك ويقويك ً
لذا فأنا أسألك قبل أن تبدأ في قراءة هذا الكتاب أن تطلب من الرب أن ميألك باإلميان وأن
يزيد إميانك وعندما تنمو في اإلميان ستمتلئ بالفرح وسنعطي م ًعا للرب كل اجملد!
نعمة الرب تكون معك.

جون بيفير
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املقدمة
إن كل من يعمل في صيد احليوانات يعلم جي ًدا أنه لكي يكون الفخ الذي يصطاد به
احليوان محك ًما يجب أن يتوافر فيه أحد شرطني؛ أولهما :أن يكون الفخ مختبئًا ومخف ًيا
عن العيون حتى يقع فيه احليوان بسهولة ،وثانيهما :أن يحتوي الفخ على ُّ
الطعم املناسب
الذي يجذب احليوان إليه.
وهكذا فإن إبليس  -الذي هو العدو احلقيقي لنفوسنا  -دائ ًما ما يستخدم كال األمرين
وهو ينصب لنا فخاخه اخلادعة املميتة فدائ ًما ما ينصب لنا الفخ مختبئًا ويصنع فيه
الطعم املناسب .فالوضوح ليس من صفات إبليس وجنوده كما يعتقد البعض بل على
تنس أن الكتاب
العكس متا ًما هو يتميز باملكر والدهاء وهو ماهر ج ًّدا في أساليب اخلداع فال َ
املقدس يقول عنه إنه يستطيع أن يخفي حقيقته ويظهر كمالك نور؛ وإذا لم نكن متمرنني
بكلمة اهلل على التمييز بني اخلير والشر فإنه يصبح من الصعب ج ًّدا أن منيز فخاخه
اخلادعة.
ُّ
وم) التي يستخدمها إبليس خدا ًعا
ويعتبر التعرض لإلساءة أو األذى من أكثر أنواع (الط ُع ِ
وهو أمر يواجه كل مؤمن كثيرًا ،ولكن مثل هذا ُّ
الطعم ال يكون مميتًا أو مؤذيًا إن لم يلتقطه
أحد ولكن إذا التقطناه وتغذينا به في قلوبنا فإنه في هذه احلالة فقط يكون العدو قد جنح
في إسقاطنا في الفخ.
إن هذا ُّ
الطعم دائ ًما ما يثمر في الشخص التي يلتقطه ثمارًا واضحة مثل :جروح،
غضب ،انفعال ،غيظ واستياء ،نزاع وخصومات ،مرارة ،كراهية ،غيرة وحسد .وإذا ذكرنا
بعضا من النتائج التي ميكن أن حتدث نتيجة الوقوع في هذا الفخ نذكر على سبيل املثال
ً
التعدي والهجوم على اآلخرين ،اإلساءة لآلخرين ،االنقسام ،االنفصال واالنعزال ،العالقات
املفككة ،واحملطمة ،اخليانة واالرتداد.
وعاد ًة ما ميكن الشخص الذي يقسط في هذا الفخ غير مدرك أنه في فخ ،فهو يعي
حقيقة حالته ووضعه بسبب أن كل تفكيره يكون منحصرًا في كم اخلطأ الذي وقع عليه
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واإلساءة التي تعرض لها ،فإن من أجنح الطرق التي يستخدمها إبليس لكي يعمي عيوننا
عن احلقيقة هي أن يجعلنا نركز على أنفسنا وننحصر في أمورنا وحالتنا.
إن هذا الكتاب يكشف هذا الفخ املميت ويوضح السبيل للتحرر من قبضته ،فإنه من
الهام ج ًّدا أن يعرف كل مؤمن كيف ينال احلرية من هذا الفخ إذ أن يسوع قال بوضوح إنه
مستحيل أن حتيا في هذه احلياة دون أن تتعرض للعثرات (املضايقات | اإلساءات) (لوقا :17
.)1
لقد وعظت بهذه الرسالة في العديد من الكنائس في أمريكا وفي غيرها من الدول
في جميع أنحاء العالم ودائ ًما ما كان أكثر من  %50من احلاضرين يستجيبون لهذه الدعوة،
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو كبيرة إال أنها ما زالت ناقصة فليس اجلميع يستجيبون
لهذه الدعوة بالرغم من احتياجهم بسبب أن الكبرياء كثيرًا ما مينعهم من االستجابة.
فكم من أشخاص رأيتهم ينالون الشفاء واحلرية وميتلئون بالروح القدس بل وينالون
استجابات سريعة لصلواتهم نتيجة أنهم أُعتقوا من هذا الفخ اللعني ودائ ًما ما يشهدون
بعد ذلك أنهم استطاعوا أن ينالوا في حلظات ما كانوا يبحثون عنه لسنوات عديدة وكل
ذلك بسب أنهم نالوا احلرية.
ونحن في القرن الواحد والعشرين ازدادت املعرفة كثيرًا في كنائسنا ولكن بالرغم من
كل هذه املعرفة ما زلنا نعاني من االنقسام والتحزب بني املؤمنني والقادة وذلك ألن العثرات
واجلروح تنتشر بني الناس عندما تنقص احملبة احلقيقية في قلوبهم« ،العلم ينفخ ولكن
احملبة تبني» (1كورنثوس .)1 :8
لهذا الكثيرون مأسورون في هذا الفخ اخلادع لدرجة أننا بدأنا نعتقد أنه أن نحيا هكذا
هو أمر طبيعي .ومع ذلك فإن إمياننا أنه قبل مجيء يسوع الثاني سوف يتحد املؤمنون كما
لم يتحدوا من قبل ،فأنا أؤمن أن هذه األيام سوف تشهد حتريرًا للكثيرين من هذا الفخ
وأن هذا سيكون البداية األساسية لكي نرى النهضة تغمر أراضينا وبالدنا وسيستطيع
العالم اخلاطئ أن يرى يسوع من خالل محبتنا بعضنا إلى البعض بعد أن ظلت عيونهم
غير قادرة على رؤيته لسنوات طويلة.
أنا ال أُقدم أب ًدا على كتابة كتاب جملرد الرغبة الشخصية في الكتابة ولكن الرب قد وضع
هذه الرسالة في قلبي بقوة وحتى هذه اللحظة أستطيع أن أرى ثمارها في حياة الكثيرين.
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الفصــــــــــــل األول :هل أنا جرحت؟

فلقد قال لي يو ًما راعي أحد الكنائس بعد أن وعظت بهذه الرسالة في كنيسته« :لم
أر َ في حياتي هذا العدد من الناس ي ُ َحرَّرُو َن في يوم واحد ،ولقد قال لي الرب إن هذه هي
فقط البداية ،فأنا أؤمن أن كثيرين سوف يحررون ويشفون ويرجعون إلى الطريق الصحيح
عند قراءتهم لهذا الكتاب وعندما يطيعون ما يعلنه الروح القدس لهم ،وأؤمن وأنت
تقرأ صفحات هذا الكتاب سيساعدك الروح املعزي واملرشد لكي تطبق ما تقرأه بشكل
شخصي ج ًّدا على حياتك وعندما يفعل الروح القدس هذا فإن كلمة اهلل املعلنة لك
سوف تثمر في حياتك وفي خدمتك باحلرية واالنطالق.

لذا فقبل أن نبدأ دعونا نصلي م ًعا هذه الصالة:
أبي السماوي ،باسم ابنك يسوع أسألك أن تعلن لي
عن كلمتك بالروح القدس وأنا أقرأ هذا الكتاب .اكشف
كل مناطق مختبئة في داخل قلبي منعتني وأعاقتني
عن أن أعرفك وعن أن أكون أكثر تأثي ًرا في خدمتي لك.
أنا أرحب بتبكيت روحك القدوس لي وأطلب أن تغيرني
نعمتك وأن تفعل بي كما تشاء أنت ،كما أسألك أن
أَسمع صوتك بوضوح من خالل قراءتي لهذا الكتاب
حتى أستطيع أن أعرفك أكثر وأكثر وأن أمتتع بعالقة
حميمة معك.
 ...آمـــــــني.
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v
إن رد فعلنا لإلساءة
هو الذي يحدد مستقبلنا
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الفصل األول

هل أنا جُ رحت؟؟!
«ال ميكن إال أن تأتي العثرات (املضايقات | اإلساءة)» (لوقا )1 :17
في أثناء رحالتي املتعددة للخدمة استطعت أن أرى بنفسي واح ًدا من أكثر فخاخ العدو
خدا ًعا وأشدهم أذى ،فهو فخ يأسر عددًا ال نهائيًّا من املؤمنني وميزق الكثير من العالقات
ويوسع املسافات بني بعضنا البعض ،هذا الفخ هو فخ اإلساءة واجلروح .فكم من أشخاص
أصبحوا غير قادرين على اإلثمار والعطاء في دعوتهم بسبب اجلروح التي مألت حياتهم
نتيجة ما تعرضوا له من إساءة ومضايقات من آخرين ،فجعلهم هذا عاجزين ومعاقني عن
أن يتمموا دعوتهم.
وكثيرًا ما تأتي اجلروح للمؤمنني من مؤمنني مثلهم فيصاحب الشعور باإلساءة
شعور آخر باخليانة .ففي (مزمور 12 :55ـ )14يقول داود بحسرة« :ألنه ليس عدو يعيّرني
فاحتمل ،ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه ،بل أنت إنسان عديلي إلفي
وصديقي الذي معه كانت حتلوا لنا العشرة ،إلى بيت اهلل كنا نذهب في اجلمهور»،
فقد تأتي اإلساءة من هؤالء الذين جنلس بجابهم في الكنيسة ونشترك م ًعا في تسبيح
وعبادة الرب بل قد تأتي من اخلادم الذي يقوم باخلدمة في االجتماع .قد نجُ رح ممن نقضي
معهم إجازاتنا ونتبادل معهم الزيارات أو نشترك معهم في العمل بل من املمكن أن
تكون العالقة أقرب من هذا بكثير فقد يكونون هم من نشأنا معهم ووثقنا بهم بل
وتشاركنا في كل شيء حتى غرفة نومنا .وعلى قدر ما تكون العالقة حميمة على قدر
ما يكون اجلرح أعمق وأقسى فتجد أن الكراهية ميكن أن تصل إلى ذروتها بني من كانوا
يو ًما أقرب الناس بعضهم لبعض! فاحملامون دائ ًما ما يشهدون أن أعنف وأقسى القضايا
هي قضايا الطالق ،كما تخبرنا وسائل اإلعالم كل يوم عن عدد هائل من حوادث القتل
التي حتدث في األسر ويكون مرتكبوها هم من أفراد األسرة نفسها بعد أن متلَّك اليأس
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واإلحباط منهم .فاألسرة التي من املفروض أن تكون هي امللجأ الذي جند فيه احلماية
والرعاية ونتعلم في كنفها العطاء واحلب هي نفسها ميكن أن تكون اجلذر احلقيقي
آلالمنا وجروحنا .ليس هذا فقط فالتاريخ يشهد أن أكثر احلروب قسوة ودموية هي احلروب
األهلية حيث يحارب األخ أخاه واالبن أباه واألب ابنه.
وتبقى احلقيقة الثابتة ؟ ..إن من تهتم بهم وتتعلق بهم أكثرهم أقدر الناس على أن
يسببوا لك اجلرح واأللم ،فأنت دائ ًما ما تتوقع منهم الكثير َف ُه ُم الكثير وكل ثقتك فيهم
وأعطيتهم نفسك ولكن بقدر ما تتوقع منهم بقدر ما تكون الصدمة واجلرح أمام اإلساءة
أعمق وأكبر.
إن األنانية تسود على مجتمعاتنا بدرجة كبيرة فأصبح الناس اآلن يسعون وراء
مكاسبهم ومصاحلهم حتى لو كان هذا على حساب من حولهم .وفي الواقع يجب أال
يدهشنا هنا هذا إذ أن الكتاب املقدس يعلن بوضوح أنه في آخر اآليام سيكون الناس
«محبني ألنفسهم» (2تيموثاوس  ،)2 :3فكثيرًا ما نظن أن هذا يشير فقط إلى غير
املؤمنني ولكن في الواقع لم يكن بولس يتحدث هنا عن غير املؤمنني بل عن املؤمنني داخل
الكنيسة.
إنه يوجد الكثير والكثير من الناس يعانون من اجلروح واآلالم النفسية وميتلئون باملرارة
بسبب أنهم تعرضوا لإلساءة من آخرين ولكنهم غير مدركني أنهم بهذا يكونون قد
سقطوا في فخ إبليس!
خطأ من هذا يا تُرى؟ هل هو خطؤنا؟ لقد قال يسوع بوضوح إنه من املستحيل أن
حتيا في هذه احلياة دون أن تتعرض للعثرات أي املضايقات و اإلساءات ومع ذلك جند الكثير
من املؤمنني يُصدمون ويتعجبون حينما يتعرضون لها بل وينظرون إلى أنفسهم وكأن ما
تعرضوا له لم يتعرض له أحد من قبل ولكن هذا األسلوب في التفكير يجعلنا فريسة
سهلة للمرارة واجلروح .لهذا يجب أن نسلح أنفسنا لنكون مستعدين ملواجهة اإلساءة
واملضايقات إذ أن رد فعلنا جتاهها هو الذي سيحدد مستقبلنا.
الفخ اخلادع
إن الكلمة اليونانية املرادفة لكلمة (عثرة) في (لوقا  )1 :17هي مشتقة من كلمة
(سكاندالون |  )scandalonوهي تعني في األصل اجلزء من الفخ الذي يثبت فيه في ُّ
الطعم،
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لذا فكلمة (عثرة) تشير إلى فخ يُنصب لشخص في الطريق وهي تستخدم عاد ًة في
العهد اجلديد لتصبح الشبكة أو الفخ الذي يستخدمه العدو لإليقاع بنا لذا فالعثرات
(املضايقات) هي إحدى وسائل إبليس التي يقتنص بها الناس إلى أَسرِه.
لقد أوصى بولس الرسول تيموثاوس قائلاً « :وعبد الرب ال يجب أن يخاصم بل يكون
ً
ً
صاحلا للتعليم صبورًا على املشقات مؤدبًا بالوداعة املقاومني عسى
مترفقا باجلميع
أن يعطيهم اهلل توبة ملعرفة احلق فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم إلرادته»
(2تيموثاوس 24 :2ـ.)26
إن الذين في خصام واملقاومني هم في الواقع أسرى لفخ إبليس الذي اقتنصهم إلرادته
أي ليحققوا إرادته ،ولكن اخلطير في األمر هو أنهم غير مدركني أنهم مأسورين َف ُه ْم
كاالبن الضال محتاجون إلى أن يستفيقوا وأن يدركوا حقيقة حالتهم حتى يستطيعوا أن
يرجعوا إلى الطريق الصحيح .فحيثما يكون الشخص في خداع يرى نفسه دائ ًما أنه على
حق حتى إذا كان مخط ًئًا.
واألشخاص الذين يعانون من اجلروح واملرارة في احلقيقة نوعان:
النوع األول :هم الذين تعرضوا بالفعل لإلساءة والظلم.
سي َء إليهم.
والنوع الثاني :هم الذين يظنون خطأ ً أنه قد أ ُ ِ
واألشخاص الذين ينتمون للمجموعة الثانية دائ ًما ما يصدقون بكل قلوبهم أنهم
قد تعرضوا لإلساءة والظلم ولكن عاد ًة ما يكون اعتقادهم هذا إما
استنتاجا مبنيًّا على
ً
معلومات غير صحيحة أو أن معلوماتهم صحيحة ولكن استنتاجهم الذي بنوه عليها
يكون غير صحيح .وفي كلتا احلالتني هم يُجرحون ويضلون وذلك ألن حكمهم يكون مبنيًّا
إما على افتراضات أو إشاعات أو مظاهر خارجية.
حقيقة ما في القلب
من إحدى الطرق التي يستخدمها العدو لكي يظل الشخص أسيرًا ملشاعر اجلرح
واملرارة هي أنه يخفي هذه املشاعر ويخبئها ويغطيها بالكبرياء ،فالكبرياء مينعك من
االعتراف بحقيقة ما تشعر به.
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لقد تعرضت يو ًما لإلساءة من اثنني من اخلدام في كنيستي وقد كان كل من يعرف
جرحا
ما حدث يقول لي« :ال أستطيع أن أصدق ما عماله معك .من املؤكد أن هذا سبب
ً
مجروحا مما حدث .أنا على ما يرام».
عمي ًقا» ،وكنت دائ ًما أجيبهم وبسرعة« :ال ال ،أنا لست
ً
فلقد كنت أعرف أنه من اخلطأ أن أُجرَح وأُعثر لذلك كنت أنكر أنني أشعر بهذا وكنت
مجروحا
أكبت مشاعري داخل قلبي بل أنني كنت أقنع نفسي أنني لست متضاي ًقا أو
ً
ولكن لم تكن هذه هي احلقيقة .فكبريائي كان يغطي ويخفي حقيقة ما كان في قلبي.
إن الكبرياء مينعك من مواجهة احلقيقة فهو يعمي عينك ويقسي قلبك ،فطاملا أنك
ترى أن كل شيء فيك على ما يرام فلن تتغير أب ًدا بل ستظل كما أنت وسيعيقك هذا عن
أن تغير اجتاهك أي تتوب وبالتالي سيعيقك عن أن تنال احلرية (اقرأ 2تيموثاوس 24 :2ـ.)26
إن الكبرياء يجعلك تنظر إلى نفسك على أنك الضحية ويقول لسان حالك« :لقد
إلي لذا فأنا لي العذر في الطريقة التي أسلك بها ،فألنك ترى نفسك
ظلمت وأُسيء َّ
مظلو ًما فإنك تعطي لنفسك احلق في أن ترفض أن تغفر .ولكن اعلم أنه إن كانت حقيقة
ما في قلبك مخفية عنك فهي ليست مخفية عن الرب وحقيقة أنك تعرضت لإلساءة ال
مجروحا ومليئًا باملرارة وعدم الغفران.
يعطي احلق في أن تبقى
ً
العالج
في سفر الرؤيا ابتدأ الرب يسوع حديثه إلى كنيسة اللودكيني بأنه أوضح لهم كيف
أنهم يرون أنفسهم أغنياء وال حاجة بهم إلى شيء ولكنه بعد ذلك أخذ يكشف لهم
حقيقة حالتهم فقال« :ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان»
(رؤيا 14 :3ـ .)20لقد كانوا يظنون أن قوتهم تكمن في غناهم املادي ،فلقد كان كبرياؤهم
مينعهم من أن يدركوا حقيقة حالتهم.
إن هذه احلالة تنطبق على الكثيرين اليوم فهم ال يستطيعون أن يدركوا حقيقة ما في
قلوبهم كما كنت أنا عاجزًا عن أن أدرك حقيقة ما في قلبي من غيظ واستياء جتاه هذين
مجروحا أو متضاي ًقا.
إلي بل أنني كنت مقتن ًعا أنني لست
ً
اخلادمني اللذين أساءا َّ
لقد أوضح الرب يسوع لكنيسة الالودكيني كيف يتخلصون من هذا اخلداع ،وهذا بأن
يشتروا من الرب ذه ًبا مصفى.
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اشتر ذهبًا من الرب!
ِ
كان أول شيء طلبه الرب يسوع من كنيسة الالودكيني حتى يتسنى لهم أن يتحرروا
من اخلداع هو» «اشتروا مني ذهبًا مصفى بالنار» (رؤيا  .)18 :3إن الذهب املصفى بالنار
يتميز بأنه يكون طريًّا ومرن ًا وخال ًيا من الشوائب فالذهب يكون صل ًبا غير قابل للتشكيل
ً
مخلوطا بغيره من املعادن (مثل النحاس ،احلديد ،النيكل
وسهل التآكل فقط حينما يكون
إلخ) وهذا اخلليط يدعى (األُشابة  .)alloوكلما زادت نسبة الشوائب من املعادن األخرى كلما
زادت صالبة الذهب والعكس صحيح فكلما قلت نسبة الشوائب كلما أصبح الذهب مرن ًا
وسهل التشكيل.
وهكذا ِّ
ميكننا أن نرى وجه الشبه :فالقلب النقي يكون مثل الذهب املصفى  ...طري
ومرن وسهل التشكيل .ففي (عبرانيني  )13 :3يقول إن السبب وراء قسوة القلوب هو غرور
اخلطية ،لذا إذا لم تُعالج قلوبنا من اجلروح فإنها سوف تنتُج املزيد من ثمار اخلطية مثل
املرارة ،الغضب ،الغيظ وغيرها مما يزيد من قسوة قلوبنا بالضبط مثلما تزيد الشوائب من
صالبة الذهب وهكذا نفقد جز ًءا كبيرًا من حساسيتنا الروحية فنصبح عاجزين عن سماع
صوت الرب بوضوح ونفقد القدرة على الرؤيا الواضحة والتمييز وبهذا نصبح فريسة
سهلة للخداع.
إن أول خطوة في خطوات تصفية الذهب وتنقيته هي أن يُطحن الذهب حتى يصبح
(الصهور  )fluxثم يوضع اخلليط في الفرن ويصهر في
مسحو ًقا ثم يلخط مبادة تدعى
َّ
الصهور وتتحد
درجة حرارة مرتفعة ج ًّدا فتنجذب الشوائب من املعادن األخرى إلى مادة َّ
بها وتصعد إلى السطح بينما يبقى الذهب النقي مستقرًا في القاع (إذ أنه أثقل وزن ًا)
وفي النهاية تُزال الشوائب التي على السطح بسهولة (التي هي النحاس ،احلديد ،الزنك
الصهور) ويبقى الذهب نقيًًّّا مصفى.
وغيرها متحدة مع َّ
واآلن أنظر ملا يقول الرب« :هأنذا قد نقيتك وليس بفضة (ليس كالفضة) ،اخترتك في
أيضا« :الذي به تبتهجون مع أنكم اآلن  -إن
كور (فرن) املشقة» (إشعياء  ،)10 :48ويقول ً
كان يجب  -حتزنون يسيرًا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إميانكم وهي أثمن من
الذهب الفاني ،مع أنه ميتحن بالنار ،توجد للمدح والكرامة واجملد عند استعالن يسوع
املسيح» (بطرس األولى 6 :1ـ.)7
إن الرب ينقينا من خالل احملن والتجارب والصعاب فتلك هي النار التي تنزع الشوائب
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(مثل عدم الغفران ،املرارة ،الغضب ،احلقد وغيرها) من حياتنا .فاخلطية تبقى مختفية غير
ظاهرة بعي ًدا عن نيران التجارب والضغوط ففي األوقات الرحبة والسلسة من السهل
على أي شخص حتى لو كان شريرًا في داخله أن يظهر بصورة طيبة وتقية ولكن حتت نار
الضغوط والتجارب تظهر الشوائب وتصعد إلى السطح.
لقد كان هناك وقت في حياتي حني مررت بظروف قاسية وضغوط شديدة لم أتعرض
ملثلها من قبل وحينذاك بدأت أن أتعامل بعنف وقسوة مع كل من حولي حتى أقرب الناس
لي لدرجة أن أسرتي وأصدقائي بدؤوا يتجنبون التعامل معي .وفي يوم صرخت إلى الرب
قائلاً « :من أين يأتي كل هذا الغضب واالنفعال الذي في داخلي؟! إنه لم يكن موجودًا من
قبل»!
فأجابني الرب قائلاً « :يا بني إن الشوائب التي في الذهب ال تظهر إال حينما ينصهر
ًاً
سؤال« :هل تستطيع أن ترى الشوائب التي في الذهب
الذهب في النار» ،ثم سألني الرب
قبل وضعه في النار؟»فأجبت« :ال ،ال أستطيع».
فقال الرب« :لكن هذا ال يعني أنها غير موجودة .وهكذا عندما تتعرض إلى نار التجارب
والضغوط تظهر الشوائب التي في داخلك وتصعد إلى السطح ،فالبرغم من أنها كانت
مخفية عنك فلم تكن مخفية عني .واآلن لك االختيار ،فإما أن تظل غاض ًبا تلوم زوجتك
وأصدقاءك وراعي كنيستك وكل من حولك أو أن تعترف باخلطية التي فيك وتتوب عنها
وتقبل غفراني لك وهنا سوف أمد يدي وأنزع تلك الشوائب (اخلطايا) من حياتك».
أعرف حقيقة حالتك
لقد قال يسوع إن قدرتنا على الرؤية الصحيحة هي مفتاح آخر يعيننا على التحرر
دائما ما ننظر ألنفسنا كأننا ضحايا ونبدأ
من اخلداع .فحينما نتعرض لإلساءة واجلرح ً
في إلقاء اللوم على من جرحونا وأساؤوا إلينا بل أننا نبرر إحساسنا باملرارة وعدم
الغفران والغضب واحلق والغيظ في كل مرة تظهر مثل هذه املشاعر على السطح
بل أنا كثيرًا ما نثور على أي شخص يذكرنا مبن جرحونا وأساؤوا إلينا .لهذا السبب قال
يسوع لكنيسة الالودكيني« :كحل عينيك بكحل لكي تبصر» (رؤيا  ،)18 :3تبصر
ماذا؟؟ تبصر حالتك احلقيقية .هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تصبح «غيورًا وتتوب»،
كما أمر يسوع بعد ذلك .سوف تتوب فقط عندما تكف عن إلقاء اللوم على اآلخرين
فعندما نلوم غيرنا وندافع عن موقفنا ونبرره نكون في الواقع عميان نصارع لكي
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ن ُخرج القذى من عيون إخوتنا بينما هناك خشبة في عيوننا .إن إعالن احلق هو الذي
يحررنا ،فالروح القدس عندما يكشف لنا عن خطايانا يفعل ذلك بطريقة ال تديننا
ولكنها تبكتنا.
إن صالتي هي أنه وأنت تقرأ هذا الكتاب تنير كلمة اهلل عيون ذهنك حتى تستطيع أن
تبصر حقيقة حالتك وتتحرر من اجلروح التي تخبئها في داخلك ،فال تدع الكبرياء مينعك
من أن تبصر وأن تتوب.
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v
املؤمن اجملروح يأخذ احلياة داخله ولكن
بسبب خوفه يرفض أن يعطيها لغيره
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الفصل الثاني

كثيرون يعثرون
ً
بعضا ويبغضون بعضهم
«وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم
ٍ
ً
ويضلون كثيرين ولكثرة اإلثم تبرد محبة
بعضا ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ِ
الكثيرين ولكن الذي يصبر إلى املنتهى فهذا يخلص» (متى 10 :24ـ)13
في هذا اإلصحاح من إجنيل متى يعلن الرب يسوع لتالميذه عن عالمات
آخر األيام بعد أن سأله تالميذه قائلني« :ما هي عالمة مجيئك»؟ (متى .)3 :24
إن معظم الدارسني يتفقون على أننا اآلن في آخر األيام قبل مجيء السيد
املسيح .فبالرغم من أنه ال فائدة من محاولة معرفة اليوم الذي سيجيء فيه
الرب بالتحديد ألن اآلب وحده هو الذي يعرف هذا اليوم ولكن لقد قال يسوع إنه
ميكننا أن نعرف الوقت والزمن ومن املؤكد أن الوقت هو اآلن ،فلم نشهد من قبل
ذلك التطابق في حتقيق نبوات الكتاب املقدس فنحن نراها هذه األيام تتحقق
بدقة في الكنيسة وفي إسرائيل وفي الظواهر الطبيعية ولهذا ميكننا أن نقول
بثقة إننا في تلك الفترة الزمنية التي كان يتحدث عنها يسوع في (متى .)24
واآلن الحظ معي إن إحدى عالمات مجيء الرب يسوع هي أنه« :يعثر كثيرون» ،ليس
البعض أو قليلون بل كثيرون .ودعونا نتساءل أولاً  :من هم هؤالء الذين سيعثرون؟ هل
املقصود أنهم من املؤمنني أو من اجملتمع بوجه عام؟ إن اإلجابة جندها فيما تَلِ َي هذا من
كلمات الرب يسوع حني قال:
«لكثرة اإلثم تبرد محبة الكثيرين» (متى  .)12 :24إن األصل في اللغة اليونانية لكلمة
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(محبة) في هذا العدد هو كلمة (أغابي  .)Agapeفهناك العديد من الكلمات اليونانية
املرادفة في الترجمة لكلمة (محبة) في العهد اجلديد ولكن كلمتني هما األكثر استخدا ًما
وهما كلمة (أغابي  )Agapeوكلمة (فيليو .)Phileo
(فيليو) تشير إلى احملبة بني األصدقاء ،إنها محبة نفسية مشروطة لسان حالها يقول:
«سوف أعاملك مبثل ما تعاملني ،واحدة أمام واحدة» ،ولكن (أغابي) تشير إلى احملبة التي
من اهلل والتي يسكبها في قلوب أوالده ،إنها نفس الكلمة التي تطلق على احملبة التي
يحبنا بها يسوع مجان ًا فهي غير مشروطة ال تعتمد على أدائك أو سلوكك أو حالتك
وال حتى على محبتك أنت له فهي احملبة التي تعطي حتى وهي مرفوضة بدون الرب كل
ما ميكننا أن نقدمه هو احملبة النفسية األنانية (الفيليو) ،تلك احملبة التي ال تعطي إال ملن
يق ِّدرها ويرد مبثلها .أما (األغابي) فهي احملبة التي ال تعتمد على رد فعل اآلخر وال على جتاوبه
معها ،إنها احملبة التي أعلنها الرب يسوع على الصليب وهو يغفر ملن صلبوه وقتلوه.
نعرف أن «الكثيرين» الذين أشار إليهم يسوع في (متى  )10 :24هم مؤمنون ولكنهم
مؤمنون بردت فيهم احملبة األغابي.
لقد كان هناك وقت بذلت فيه كل ما بوسعي لكي أُظهر احملبة ألحد األشخاص ولكن
في كل مرة كنت أمد يدي فيها باحملبة له كان كل ما أتلقاه هو النقد واجلفاء واملعاملة
القاسية .واستمر احلال هكذا ملدة شهور طويلة حتى جاء يوم شعرت فيه باليأس واإلحباط
فصرخت إلى الرب قائلاً « :لقد تعبت! فكل مرة أُظهر محبتي لهذا الشخص ال أجد منه
سوى الغضب واحلقد!» ،فأجابني الرب قائلاً « :جون ،عليك أن تتعلم أن تنمو في اإلميان
مبحبة اهلل».
فسألت الرب« :ماذا تعني بهذا يا رب»؟
فقال« :من يزرع جلسده فمن اجلسد يحصد فسادًا ،ومن يزرع للروح فمن الروح
يحصد حياة أبدية .فال نفشل في عمل اخلير ألننا سنحصد في وقته إن كنا ال َن ِكل»
(غالطية 8 :6ـ.)9
هذا يعني أننا يجب أن نؤمن أنه حينما نزرع احملبة التي من اهلل فإنه يجب وأن نحصد
أيضا ،فهذا قانون روحي يجب أن نؤمن به حتى لو لم نحصد احملبة في نفس «احلقل»
محبة ً
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الذي زرعناها فيه أو لو لم نحصدها بسرعة كما نتمنى ولكننا حت ًما سنحصد.
لقد قال لي الرب في ذلك اليوم :إنني في أكثر األوقات التي مررت بها قسوة وأملًا،
تخلى عني أقرب الناس لي؛ يهوذا خانني وبطرس أنكرني وهرب الباقون وتركوني وحدي
فلم يبقَ معي سوى يوحنا يتبعني من بعيد .لقد ظللت أرعاهم جمي ًعا ملدة ثالث سنوات
كاملة فكنت أطعمهم وأعلمهم وفي النهاية تركني اجلميع .ولكنني وأنا أقدم حياتي
على الصليب ثمنًا خلطايا العالم كله غفرت للجميع ،لقد أطلقت اجلميع للحرية -
من أصدقائي الذين تخلوا عني وحتى احلارس الروماني الذي ع ّلقني على الصليب  -لقد
سامحتهم مجان ًا دون أن يطلبوا مني أن أسامحهم وذلك ألنني كنت أثق في محبة اآلب،
فكنت أثق أنه بسبب أنني زرعت احملبة فحت ًما سوف أحصدها من خالل أوالدي في امللكوت،
أيضا سيحبونني.
فبسبب ذبيحة احلب التي قدمتها لهم مجان ًا أثق أنهم هم ً
فلقد قلت لكم« :أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا
ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ،لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات
فإنه يشرق شمسه على األشرار والصاحلني وميطر على األبرار والظاملني ،ألنه إن أحببتم
الذين يحبونكم فأي أجر لكم ،أليس العشارون ً
أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على
إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون ،أليس العشارون ً
أيضا يفعلون هذا»؟ (متى :5
44ـ.)47
توقعات عظيمة
لقد أدركت حينذاك أن احملبة التي كنت أقدمها لذلك الشخص كانت زر ًعا للروح ولهذا
حت ًما سوف أحصد ثمارها .ال أعلم من أين سوف يأتي احلصاد ولكنه حت ًما سوف يأتي.
ومنذ ذلك الوقت لم أعد أشعر باإلحباط حينما كنت ال أجد مقابل للمحبة التي كنت
أقدمها لذلك الشخص فلقد حتررت وتلك احلرية جعلتني أستطيع أن أحبه أكثر بكثير
من ذي قبل.
لو أدرك كل املؤمنني هذه احلقيقة لكانوا حترروا من الفشل واإلحباط واجلروح ،ولكن مع
األسف ليس هذا هو نوع احملبة التي نحب بها بعضنا
بعضا فمحبتنا هي احملبة األنانية
ً
التي جتعلنا سري ًعا ما نح َبط عندما ال جند من الطرف اآلخر ما نتوقعه منه .فعندما تتوقع
شيئًا محددًا من اآلخرين فما أسهل أن تُخ َذل إذا لم جتد منهم ما كنت تتوقعه وتنتظره،
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ولكن إذا لم تتوقع شيئًا على اإلطالق فإن أقل القليل الذي ميكن أن جتده منهم سوف يكون
بالنسبة لك نعمة كبيرة وليس دينًا هم مديونون لك به .إننا جنعل أنفسنا عرضة للجروح
عندما نتوقع سلوكيات محددة جتاهنا ممن هم حولنا ،فبقدر ما تتوقع من اآلخرين بقدر ما
تتعرض للجروح والصدمات.
أسوار للحماية
«األخ {اجملروح أو املعثر ( }) NKJ( )offended brotherأمنع من مدينة حصينة واخملاصمات
كعارضة قلعة» (أمثال .)19 :18
إن الشخص الذي يعاني من اجلروح واملرارة يكون االقتراب إليه أصعب من االقتراب إلى
مدينة محصنة ،فاملدن احملصنة تبني أسوارًا حولها لكي تضمن سالمتها وأمنها ،فتلك
األسوار متنع دخول املعتدين وغير املرغوب في دخولهم فدائ ًما ما تكون مداخل املدينة حتت
املراقبة فال يُسمح بدخول أي شخص ميثل خطرًا يهدد مصلحة وأمن املدينة كما ال يُسمح
بدخول من عليه دين إال بعد أن يسدد ما عليه وباملثل فنحن نبني أسوارًا حولنا عندما
نجُ رح لكي نحمي بها قلوبنا من أية جروح أخرى في املستقبل ،وهكذا نصبح انتقائيني أي
خارجا فال نسمح بدخول من نخاف من
ننتقي ونختار من نسمح له بالدخول ومن نطرده
ً
أن يجرحونا أو يسيئوا إلينا ونرفض دخول من نظن أنهم مديونون لنا بشيء حتى يسددوا
أولاً ما عليهم بالكامل ،فتصبح حياتنا بهذا مغلقة ما عدا أمام من نثق أنهم في صفنا،
أيضا يعانون من اجلروح واملرارة ولهذا بدلاً
ولكن عاد ًة ما يكون هؤالء الذين في صفنا هم ً
من أن يساعدونا لكي نتحرر من جروحنا هم في الواقع يكونون حجارة إضافية تُضاف إلى
األسوار التي نبنيها حول أنفسنا ،ودون أن ندري تتحول أسوار احلماية هذه إلى سجن ،فهي
أيضا نصبح عاجزين عن
ال متنع دخول غير املرغوب فيهم إلى حياتنا فحسب ولكننا نحن ً
اخلروج منها بسبب اخلوف.
إن املؤمن الذي يشعر باجلرح واملرارة يكون دائ ًما تركيزه على نفسه
حريصا على حقوقه
ً
ويبذل كل ما في وسعه لكي يضمن أال يتعرض للجروح مرة أخرى في املستقبل .ولكن
إذا لم نكن مستعدين للمجازفة بأننا ميكن أن نتعرض لإلساءة واجلروح لن نستطيع بهذا
أن نقدم محبة غير مشروطة لآلخرين .فاحملبة غير املشروطة تعطي احلق لآلخرين أن
يجرحونا! فاحملبة ال تطلب ما لنفسها ،ولكن الشخص اجملروح (املُعثر) يكون محصورًا في
نفسه فقط وهكذا تبرد محبة اهلل في داخله.
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ومن الظواهر الطبيعية التي تعطي مثالاً
مشابها لهذه احلالة هي الفرق بني بحر
ً
اجلليل والبحر امليت املوجودين في األراضي املقدسة .فبحر اجلليل جتري فيه املياه منه وإليه
فمياهه تخرج منه عن طريق نهر األردن لتصب في البحر امليت ولهذا فهو يفيض باحلياة
فتحيا فيه العديد من الكائنات احلية من أسماك ونباتات .أما البحر امليت فهو يستقبل
املياه فقط ولكنه ال يعطيها ،فتصب فيه املياه ولكن ال تخرج منه لتصب في أي بحر آخر
ولهذا فهو يخلو من احلياة فال حتيا فيه أية كائنات حية على اإلطالق ،فاملياه احلية التي
تخرج من بحر اجلليل متوت عندما تختلط باملياه الراكدة التي في البحر امليت ،فاحلياة ال
ميكن أن تستمر إذا حبسناها في داخلنا ورفضنا أن نعطيها لغيرنا مجان ًا .وهكذا ميكننا أن
شخصا ميتلك احلياة ولكنه بسبب
نقول إن املؤمن عندما يستسلم للجروح واملرارة يصبح
ً
خوفه يحبسها في داخله وال يطلقها لآلخرين ولهذا تتحول احلياة التي بداخله إلى موت،
وتصبح كاملياه الراكدة محبوسة بداخل أسوار أو سجن اجلروح واملرارة.
إن العهد اجلديد يصف تلك األسوار بأنها حصون« :إذ أسلحة محاربتنا ليست
جسدية بل قادرة باهلل على هدم حصون هادمني ظنونًا وكل علو يرتفع ضد معرفة
اهلل ومستأسرين كل فكر إلى طاعة املسيح» (2كورنثوس 4 :10ـ .)5إن هذه احلصون
تك ّون في أذهاننا أسلوب خاص في التفكير نحلل به جميع ما نستقبله من معلومات
وما نتعرض له من مواقف وهكذا بدلاً من أن تكون هذه احلصون حلمايتنا تصبح مع الوقت
سب ًبا آلالمنا وعذابنا ألنها من الواقع تعيقنا عن معرفة اهلل معرفة حقيقية .فنحن عندما
نقيس كل األمور من خالل خيرات املاضي مبا فيها من فشل ورفض وجروح نصبح بهذا
عاجزين عن أن نصدق اهلل ونثق فيه ،فنجد أنفسنا غير قادرين أن نصدق كل ما يقوله لنا
الرب وبالتدريج نفقد الثقة في صالحه وأمانته ألننا دون أن ندري نحكم على الرب بنفس
املقاييس التي نحكم بها على البشر .ولكن «ليس اهلل إنسانًا فيكذب» (عدد ،)29 :23
«فأفكاره ليست كأفكارنا وطرقه ليست كطرقنا» (إشعيا 8 :55ـ .)9إن الشخص اجملروح
عاد ًة ما يبحث في كلمة اهلل لكي يجد ما يؤيد موقفه ضد من أساؤوا إليه ولكن ليست
هذه هي الطريقة الصحيحة في دراسة كلمة اهلل إذ أن معرفة كلمة اهلل بدون محبة
تتحول إلى قوة محطمة ألنها جتعلنا ننتفخ بالكبرياء واحلرفية (1كورنثوس 1 :8ـ ،)3وهذا
يجعلنا نبرر موق ًفا بدلاً من أن نعترف ونتوب عن عدم الغفران الذي فينا وبهذا نصبح أكثر
عرضة ألن ن ُخ َدع من العدو ،فالعلم بدون محبة يخدع.
لقد أعلن يسوع أن كثيرين سيعثرون وبعد هذا مباشر ًة حذر من أنه سيكون هناك
الكثير من األنبياء الكذبة:
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«ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين» (متى  .)11 :24تُرى من هم الكثيرون
الذين سوف يضلون؟ إنهم هؤالء الذين عثروا وبردت محبتهم (متى .)12 :24
أنبياء كذبة
لقد وصف الرب يسوع األنبياء الكذبة بأنهم «ذئاب في ثياب حمالن» (متى ،)15 :7
فهم أشخاص يتصفون باألنانية ومحبة الذات لهم صورة املؤمنني (ثياب احلمالن) ولكنهم
أيضا األنبياء الكذبة فدائ ًما
في حقيقتهم ذئاب .فالذئاب دائ ًما حتوم حول اخلراف ،كذلك ً
ما جتدهم بني املؤمنني في الكنائس بل قد جتدهم حتى بني اخلدام على املنابر يستخدمهم
العدو لكي يخدع ويضلل ،لهذا من الهام ج ًّدا أن نكون قادرين على أن منيزهم ونعرفهم
وذلك من خالل ثمارهم وليس من خالل ما يعظون به أو يقولونه ،فكم من أشخاص يعظون
ويعلمون بكلمات رنانة منمقة بينما الثمار التي تظهر في حياتهم وخدمتهم عكس ذلك
متا ًما ،فاخلادم أو املؤمن هو حياة وليس ً
وعظا أو كلمات.
ودائ ًما ما تطارد الذئاب اخلراف الصغيرة أو الضعيفة واجلريحة .وهم يقولون للناس
ما يريدون أن يسمعوه وليس ما يحتاجون أن يسمعوه ،فكثير من الناس ال يريدون من
يواجههم بالتعليم الصحيح ولكنهم يريدون من يربت على كتفهم ويؤيد موقفهم في
كل األحوال ،فلقد تنبأ بولس الرسول عن آخر األيام ًاً
قائل:
«ولكن أعلم هذا أنه في األيام األخيرة ستأتي أزمنة صعبة ألن الناس يكونون  ...بال
رضى (ال يرضون أن يغفروا  ... )unforgivingلهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها.
فاعرض عن هؤالء» (2تيموثاوس 1 :3ـ« .)5ألنه سيكون وقت ال يحتملون فيه التعليم
الصحيح بل حسب شهواتهم اخلاصة يجعمون لهم معلمني مستحكة مسامعهم
فيصرفون مسامعهم عن احلق وينحرفون إلى اخلرافات» (2تيموثاوس 3 :4ـ.)4
الحظ أنهم سيكون لهم صورة التقوى  -أي اإلميان  -ولكنهم منكرون قوتها .كيف
ينكرون قوتها؟ إنهم ينكرون أن اإلميان باملسيح يستطيع أن يغ ّيرهم من عدم الغفران
(بال رضى) إلى الغفران؛ فهم يفتخرون بأنهم تالميذ يسوع وأنهم يتبعونه وأنهم اختبروا
الوالدة اجلديدة ولكنهم لم يسمحوا ملا يفتخرون به هذا أن يغ ّير قلوبهم ويُظهر سمات
الرب يسوع في حياتهم.
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جيل املعلومات
لقد استطاع بولس الرسول أن يرى بعني النبوة أن هؤالء األشخاص اخملدوعني سيكون
لديهم كم ضخم من املعلومات واملعرفة الروحية ولكنهم ال يطبقون ما يعرفونه بأذهانهم
على حياتهم اليومية ،فهو يصفهم بأنهم «يتعلمن في كل حني وال يستطعن أن يقبل
إلى معرفة احلق أب ًدا» (2تيموثاوس  .)7 :3أعتقد أنه لو كان بولس ما زال يعيش بيننا اليوم
لكان سيحزن كل احلزن على أن يرى نفس ما سبق وتنبأ به ،فقد كان سيرى جمو ًعا من
الرجال والنساء يواظبون على حضور االجتماعات واملؤمترات والندوات الروحية ويجمعون
املزيد واملزيد من املعرفة الروحية واآليات ويلهثون وراء اجلديد من اإلعالنات الروحية ومع ذلك
بعضا في
يستمرون في احلياة بأنانية ومحبة للذات  ...وكان سيرى اخلدام يشكون بعضهم ً
احملاكم مبررين موقفهم بالعديد من األعذار واألسباب  ...وكان سيرى املؤمنني ينتقلون من
كنيسة إلى أخرى هاربني من اإلساءة واملضايقات والعثرات.
يفعلون كل هذا وهم يعلنون أن يسوع هو امللك والسيد على حياتهم ،يعلنون سيادته
عليهم بينما هم ال يغفرون لبعضهم البعض .أعتقد أن بولس كان سيصرخ فيهم ًاً
قائل:
«توبوا وحترروا من ضاللكم أيها املراؤون احملبون لذواتكم»!
فال يهم كم اإلعالنات واملعلومات الروحية التي تعرفها وال كم الدراسات للكتاب
املقدس وال عدد املؤمترات التي حضرتها أو عدد الكتب التي قرأتها وال حتى عدد الساعات
التي تقضيها في الصالة والدراسة لكلمة اهلل ،فال يهم كل هذا ألنك إذا كنت قد تعرضت
لإلساءة وما زلت
مجروحا أو معثرًا وغير غافر ملن أساؤوا إليك وترفض أن تعترف بهذه
ً
اخلطية وتتوب عنها لكي تتغير ،إذن فأنت مخدوع بل وتخدع كل من حولك وتربكهم
بحياتك التي متتلئ بالرياء والعرج .فال يهم ما تقوله لهم من إعالنات ومعلومات روحية
ألن الثمر الذي يظهر في حياتك يناقض ما تقوله وما تعلنه.
اخليانة
«حينئذ يعثر كثيرون ويسلمون (يخونون  )betrayبعضهم ًً
بعضا ويبغضون بعضهم
ٍ
ً
بعضا» (متى .)10 :24
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إذا تأملت في هذه اآلية فستجد أن العثرات (املضايقات) تؤدي إلى اخليانة واخليانة إلى
الكراهية .فكما ذكرت من قبل أن الشخص الذي يعاني من اجلروح واملرارة يبني حول نفسه
أسوارًا حلمايته ويصبح كل هدفه هو أن يحمي نفسه من أن يتعرض لإلساءة مرة أخرى
مهما كلفه هذا من ثمن وهكذا يصبح هذا الشخص قادرًا على اخليانة ،فأن تخون يعني
أنك تبحث عن مصلحتك على حساب شخص آخر عاد ًة ما يكون قري ًبا منك أو له عالقة
بك وكلما كانت عالقة هذا الشخص بك حميمة كلما زاد هذا من قسوة اخليانة ووقعها
شخصا يعني أن تنقض عهدك معه وهذا يجعل من الصعب ج ًّدا أن
عليه .فأن تخون
ً
تسترد عالقتك به مرة أخرى إال بعد توبة حقيقية من جانبك.
واخليانة تؤدي إلى الكراهية والبغض وما يلي هذا من عواقب جسيمة ،فالكتاب املقدس
يعلن بوضوح« :كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس
له حياة أبدية ثابتة فيه» (1يوحنا .)15 :3
كم هو محزن ومؤسف أن نرى أمثلة عديدة من حاالت اخليانة واجلروح والكراهية بني
املؤمنني هذه األيام ،فلقد أصبحت هذه احلاالت منتشرة ج ًّدا في الكثير من األسر والكنائس
لدرجة أننا أصبحنا ننظر إليها وكأنها سلوك طبيعي ،فلم نعد نهتز عندما نسمع عن
خادم يقاضي خاد ًما آخر ولم نعد نتعجب عندما نسمع عن زوجني مسيحيني يسعيان
لالنفصال والطالق بل أصبح االنقسام والتحزب في كنائسنا أمرًا طبيعيًّا ومتوق ًعا
وأصبح املؤمنون في كل مكان يسعون بكل الطرق حلماية مصاحلهم وحقوقهم وضمان
أال يتعرضوا لإلساءة أو االستغالل من مؤمنني آخرين!
هل نسينا ما يدعونا له العهد اجلديد؟!
ظلمون باحلري؟ ملاذا ال تُ َ
«ملاذا ال تُ َ
سلبون باحلري»؟ (1كورنثوس .)7 :6
هل نسينا كلمات الرب يسوع؟!
«وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم
وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» (متى .)44 :5
هل نسينا ما أمرنا به الرب؟!
«ال شيء بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسبني بعضكم البعض أفضل من
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أنفسكم» (فيلبي .)3 :2
ملاذا ال نحيا بقوانني احملبة هذه؟ ملاذا نحن سريعو االندفاع نحو اخليانة والكراهية بدلاً من
أن نعطي حياتنا لآلخرين حتى لو كان في هذا مجازفة تعرضنا لإلساءة والظلم؟ السبب
هو أن محبتنا قد بردت وهذا أدى إلى أننا أصبحنا نسعى حلماية أنفسنا ،وما دمنا نهتم مبا
ألنفسنا فلن نستطيع أب ًدا أن نهتم مبا للرب.
فعندما تعرض يسوع لإلساءة والظلم لم يحاول أن يرد على هذا الشر بشر ولكنه
أسلم نفسه للرب الذي يقضي بالعدل .ونحن مدعوون أن نحذو مثاله ونتبع خطواته:
اً
ً
«ألنكم لهذا دعيتم فإن املسيح ً
مثال لكي تتبعوا
تاركا لنا
أيضا تألم ألجلنا
خطواته الذي لم يفعل خطية وال وُجد في فمه مكر الذي إذا ُ
شتم لم يكن يشتم
ً
عوضا وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم ملن يقضي بعدل» (1بطرس 21 :2ـ.)23
يسوع املعني
يجب أن نصل إلى مرحلة نضع فيها كل ثقتنا في الرب وليس في اجلسد .فهناك
الكثيرون الذين يعبدون الرب ويخدمونه بكلماتهم وأفواههم ولكن حياتهم بعيدة كل
البعد عنه ،فهم يقودون حياتهم بأنفسهم بينما هم يعلنون بأفواههم أن يسوع هو
ملكهم وسيدهم.
وهكذا نرى خطورة االستسالم «خلطية» العثرات واجلروح فاستسالمنا لها ينتج موت ًا
في حياتنا ولكننا إذا قاومناها ورفضنا الوقوع في فخها فإننا بالتأكيد سوف نحظى
بنصرة الرب العظيمة.
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v
لو كان بإمكان إبليس أن يؤذينا وقتما أراد
لكان قضى علينا متامًًا من زمن بعيد

35

فخ إبليس

36

الفصـــــــل الثالـــــث :كيف ميكن أن يحدث لي هذا؟

الفصل الثالث

كيف ميكن أن يحدث هذا لي؟!
«فقال لهم يوسف ال تخافوا .ألنه هل أنا مكان اهلل .أنتم قصدمت لي
شرًّا أما اهلل فقصد بي خي ًرا لكي يفعل كما اليوم .ليحيي شعبًًا
كثي ًرا» (تكوين 19 :50ـ)20
قسمنا كل من يعانون من اجلروح والعثرات إلى مجموعتني:
في الفصل األول ّ ...
اجملموعة األولى  ...هم الذين تعرضوا بالفعل إلى اإلساءة.
اجملموعة الثانية  ...هم الذين يعتقدون خطأ ً أنهم تعرضوا لإلساءة .ولكن هذا غير
صحيح.
في هذا الفصل أريد أن أخاطب هؤالء الذين ينتمون إلى اجملموعة األولى .ودعونا نبدأ
بأن نطرح سؤالاً  :إذا كنت بالفعل قد تعرضت لإلساءة ،فهل يعطيك هذا احلق أن ت ُع َثر
وتشعر باجلرح؟
ولكي جنيب على هذا السؤال دعونا نتأمل في حياة يوسف  ...االبن املفضل ليعقوب
(انظر تكوين 37ـ)48
احللم يتحول إلى كابوس
كان يوسف االبن احلادي عشر ليعقوب ولقد كان مكرو ًها من إخوته األكبر منه ألن
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والده كان يفضله عنهم جمي ًعا وم َّيزه بقميص مل ّون دونهم .وفي يوم أعطى الرب ليوسف
حلمني ،في احللم األول رأى حز ًما في احلقل ورأى حزمته تقوم وتنتصب بينما أحاطت بها
حزم إخوته وسجدت لها ،أما في احللم الثاني فقد رأى الشمس والقمر وإحدى عشر
جن ًما (إشارة إلى أبيه وأمه وإخوته) يسجدون له .وعندما قص يوسف على إخوته هذين
احللمني بالطبع لم يشاركوه ما كان يشعر به من حماس وفرح بل على العكس زاد هذا من
كراهيتهم له أكثر وأكثر .وبعد ذلك بوقت قصير خرج إخوة يوسف العشرة األكبر منه
إلى احلقل ليرعوا غنم أبيهم فأرسل يعقوب ابنه يوسف إليهم ليطمئن على سالمتهم
وعندما أبصروه قاد ًما من بعيد تآمروا عليه قائلني« :هوذا صاحب األحالم قادم .فاآلن هلم
رئيسا علينا؟ فلنرَ إذًا كيف
نقتله فنرى ماذا تكون أحالمه .أال يقول إنه سوف يصبح
ً
سيتحقق هذا وهو ميت؟!» .وهكذا طرحوا يوسف في بئر ليموت وأخذوا قميصه املل ّون
مفترسا قد افترس يوسف.
ومزقوه وغمسوه في دم حيوان حتى يقنعوا والدهم أن حيوان ًا
ً
ولكن بعد أن ألقوه في البئر أبصروا قافلة إسماعيليني قادمة في طريقها إلى مصر ،وهنا
رمبا قال يهوذا لباقي إخوته:
«انتظروا حلظة يارفاق  ...ما الفائدة التي ستعود علينا إذا تركناه يلقى حتفه في البئر؟
ولكن دعونا نبيعه كعبد لإلسماعيليني فنربح بعض املال وفي هذه احلالة سيكون وجوده
مثل موته ولن يعود يزعجنا بعد اآلن!» وهكذا باعوا يوسف بعشرين من الفضة .لقد كانوا
مجروحني من يوسف ولهذا خانوا واغتصبوا منه ميراثه وعائلته .تذكر من فعل هذا ...
إنهم إخوته  ...من نفس األب ونفس اللحم والدم.
قد يصعب علينا اآلن أن نستوعب مدى قسوة ما فعله هؤالء الرجال بيوسف ،فقد
نعتقد أن ما فعلوه كان أهون من قتله ولكن في ذلك العصر كان من الهام ج ًّدا ألي رجل
أن يكون لديه أبناء حتى يحملوا اسمه وميراثه وقد حرم هؤالء الرجال يوسف من أن يحمل
اسم أبيه وميراثه فلقد اغتصبوا منه اسمه وهويته وأضاعوا من بني يديه كل ما كان
ميلك في احلياة .في تلك األيام كان عندما يُباع شخص كعبد لدولة أخرى فإن هذا يعني أنه
سيظل عب ًدا هناك إلى األبد فال يحق له أن يتزوج إال من العبيد وكل أبنائه كانوا يولودون
عبي ًدا .كان السيء أن يولد اإلنسان عب ًدا ولكن من األسوأ بكثير ج ًّدا أن يولد شخص في
عائلة ثرية وأن يكون له ميراث ومستقبل باهر ثم يفقد كل هذا في حلظة ويجد نفسه
يعيش الباقي من عمره عب ًدا .أعتقد أن يوسف في هذه اللحظة كان يفضل أن يقتله
إخوته بدلاً من بيعه.
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وهكذا ندرك كم كان ما فعله إخوة يوسف به عملاً شريرًا وقاس ًيا بدرجة تفوق كل
وصف.
رؤية مستقبلية كاملة
وأنت تقرأ ما أقصه عليك من قصة يوسف فأغلب الظن أنك تعرف نهايتها .إنها قصة
مشجعة ج ًّدا متى عرفت نهايتها ولكن يوسف لم يكن يعرف فكل ما كان يبدو له أنه
لن يرى أباه مرة أخرى ولن يتحقق حلمه أب ًدا ،فلقد أصبح اآلن عب ًدا في دولة غريبة لن
يستطيع أن يغادرها طوال حياته وأصبحت حياته ً
ملكا لرجل آخر إلى أن ميوت.
لقد بيع يوسف لرجل اسمه «فوطيفار» الذي كان خصي فرعون ورئيس الشرطة في
ذلك الوقت ولقد ظل يوسف يخدم في منزل فوطيفار ملدة عشر سنوات كاملة دون أن
تصله أية أخبار من أسرته وأدرك يوسف وقتذاك أن والده قد صدق خبر موته واآلن قد
اعتادت أسرته احلياة بدونه وهكذا لم يكن له أي أمل في أن يأتي اإلنقاذ على يد والده .ومع
مرور الوقت وجد يوسف نعمة في عيني سيده فكان يحسن معاملته ووكله على كل
بيته ودفع إلى يده كل ما كان له .ولكن في الوقت الذي بدأت فيه الظروف تتحسن مع
يوسف بدأ ينمو في داخل زوجة فوطيفار شهوة شريرة جتاهه فكانت ترغب في أن تزني
معه وهكذا بدأت تطارده لتوقعه في شباكها ولكنه كان دائ ًما يرفض ويقاوم حتى جاء
يوم كانت فيها مبفردها معه في املنزل فبدأت تلح عليه حتى يخطئ معها ولكنه رفض
وهرب منها ً
تاركا ثوبه في يدها .وعند ذلك اغتاظت السيدة وبدأت تصرخ وتنادي أهل بيتها
ُم َّد ِع َي ًة أن يوسف حاول اغتصابها وكانت النتيجة أن فوطيفار ألقى بيوسف في السجن.
ويجب أن نعلم أن السجن في عصر الفراعنة لم يكن مثل سجون هذه األيام فلقد
زرت الكثير من السجون أثناء خدمتي وعلى الرغم من قسوة احلياة بها إال أنها ال تُقارن
بسجون الفراعنة .فقد كانت عبارة عن حجرة صغيرة ج ًًّدا مدفونة حتت األرض ال يدخلها
نور أو دفء وكان املسجونون يلقون فيها حتت ظروف قاسية غير إنسانية ويط َعمون «بخبز
وماء الضيق» (1ملوك .)27 :22
وبحسب ما هو مكتوب في (مزمور  )18 :105فإن يوسف قد «أذوا بالقيد رجليه ...
في احلديد دخلت نفسه» ،فلقد أُلقي يوسف في السجن لكي ميوت هناك .رمبا لو كان
يوسف مصريًّا لكان هناك أمل في إنقاذه ولكنه عبد أجنبي ومتهم باغتصاب زوجة
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سيده لذا فاألمل يكاد يكون معدو ًما .وهكذا وصل يوسف إلى أسوأ حال ميكن أن يصله
شخص في احلياة.
هل ميكنك أن تتخيل معي اخلواطر واألفكار التي ميكن أن تكون قد بدرت إلى ذهن يوسف
وهو حبيس في تلك الزنزانة احلالكة الظالم؟! رمبا فكر في نفسه قائلاً « :لقد خدمت سيدي
بأمانة وإخالص طوال عشر سنوات كاملة وقد كنت وفيًّا له أكثر من زوجته كما ظللت
طوال هذه السنوات أمينًا للرب كما لسيدي مقاو ًما إغراء اخلطية كل يوم .واآلن ما هي
مكافأتي؟؟ احلبس؟!! يبدو أنه كلما حاولت أن أفعل الصواب كلما زادت األمور سو ًءا .ملاذا
سمح الرب أن يحدث لي كل هذا؟ هل سيسمح أن ينجح إخوتي في حرماني من وعده لي
أيضا؟ ملاذا لم يتدخل الرب العظيم األمني لكي ينصفني؟ هل هكذا يرى الرب احملب عبيده
ً
اخمللصني؟ وملاذا أنا بالذات؟ ما الذي فعلته ألستحق كل هذا .إن كل ذنبي أنني صدقت ما
سمعته من الرب وآمنت به!!».
قد تكون مثل هذه األفكار صارعت يوسف في ذلك الوقت ،فبالرغم من أنه ال يتمتع
بحريته في كثير من األمور إال أنه ما زال ميلك حرية االختيار في كيفية التفاعل مع األحداث
التي مير بها .فهل سيختار أن يُجرَح ويُعثر وميتلئ قلبه باملرارة جتاه إخوته وجتاه الرب؟ هل
سيستسلم لليأس ويفقد األمل في حتقيق وعد الرب له وبالتالي يفقد الشيء الوحيد
الذي يعينه على احلياة؟
هل الرب هو املتحكم؟
أعتقد أنه لم يخطر على بال يوسف أب ًدا أثناء تلك الفترة أن كل ما حدث له كان في
يعده للحكم .فكيف كان يوسف ميكن أن يستخدم سلطانه املعد له في
خطة اهلل لكي ّ
املستقبل ضد إخوته الذين خانوه؟ فلقد كان يوسف يتعلم الطاعة من خالل ما تع ّرض
له من آالم ومعاناة ولقد كان إخوته مجرد أدوات في يد الرب .فرمبا عندما حلم يوسف
هذين احللمني اعتبرهما مبثابة تأكيد ملا كان يتمتع به في حياته من االمتيازات فلم يكن
َ
تعطى لإلنسان لكي يخدم بها آخرين وليس لكي يتميز بها
قد تعلم بعد أن السلطة
عن اآلخرين.
وعاد ًة في فترات اإلعداد التي منر بها في حياتنا نركز أنظارنا على الظروف الصعبة
التي جنتاز فيها بدلاً من أن نركز على عظمة الرب وقدرته ونتيجة هذا كثيرًا ما ن ُح َبط
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نواجه بحقيقة
ونبدأ في إلقاء اللوم على من نعتقد أنه مسؤول عما نحن فيه وعندما َ
أن الرب كان بإمكانه أن مينع كل هذه الصعاب من أن حتدث لنا ولكنه على العكس سمح
أيضا .قد يكون هذا ما كان يدور في
بحدوثها فإننا عاد ًة ما نبدأ في إلقاء اللوم على الرب ً
فكر يوسف« :لقد عشت طوال حياتي خاض ًعا للرب لم أخطئ إلى وصاياه ولم أخطئ إلى
شخصه فكل ما فعلته هو أنني قصصت حل ًما أخذته منه هو ،وماذا كانت النتيجة؟!
إخوتي خانوني وباعوني كعبد وأبي يعتقد أنني ميت ولن يأتي أب ًدا إلى مصر ليبحث عني»،
ففي نظر يوسف كان إخوته هم السبب املباشر ملا وصل إليه اآلن كسجني في زنزانة،
فكم كانت حياته ستصير مختلفة متا ًما إذا لم يكن إخوته قد تدخلوا وأهدروا مستقبله.
وكم من مرات نسمع إخوة وأخوات لنا يسقطون في هذا الفخ الذي يبدؤون فيه بإلقاء
اللوم على آخرين .فنسمع ًاً
مثل:
* «لوال زوجتي لكنت اآلن ذا شأن عظيم في اخلدمة ولكنها أعاقتني وحطت أحالمي أو
* لوال والد َّي لكنت أحيا اآلن حياة طبيعية فهم السبب في احلال الذي وصلت إليه اآلن.
فلو لم يكونا قد انفصال لكنت أفضل ًاً
حال في زواجي .ملاذا لم أنعم بوالدين متفاهمني
مثل باقي الناس»؟ أو
* لوال راعي كنيستي الذي يطفئ موهبتي لكنت اآلن أكثر انطال ًقا في خدمتي ولكنه
دائ ًما يعيقني عن أن أمتم دعوة اهلل على حياتي وهو السبب في أن كل من في الكنيسة
ينقلبون ضدي» أو ـ لوال زوجي السابق ملا كنت أنا وأوالدي نعاني من هذه الضائقة املالية
التي نحن فيها اآلن» أو
* لوال تلك السيدة التي في كنيستي لكنت اآلن في عالقة طيبة مع اجلميع ولكنها
هي التي بسبب منيمتها وثرثرتها ضدي حطمت كل أمل لي في أن أحظى باالحترام من
اآلخرين».
والقائمة ال تنتهي .فما أسهل أن تلوم اآلخرين على املشكالت التي تعاني منها وما
أسهل أن تعتقد أنك رمبا كنت في حال أفضل بكثير لو لم يوجدوا في حياتك بل وتصدق
أن ما أنت فيه من خيبة أمل وجروح هو خطؤهم وحدهم.
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واآلن أريد أن أوضح لك أمرًا ها ًّما ج ًّدا :ليس في استطاعة امرأة أو رجل أو طفل أو
حتى الشيطان نفسه أن يخرجك رغ ًما عنك خارج مشيئة الرب .الرب وحده هو املتحكم
في مصيرك ومستقبلك .فقلد حاول إخوة يوسف بكل قوتهم أن يفسدوا الرؤيا التي
أعطاها الرب ليوسف واعتقدوا أن بفعلتهم هذه قد جنحوا في أن يقضوا عليه متا ًما .فلقد
قالوا لبعضهم البعض« :فاآلن هلم نقتله ونطرحه في إحدى اآلبار  ...فنرى ماذا تكون
أحالمه» (تكون  .)20 :38لقد خططوا ليحطموه فلم يكن ما حدث ليوسف مجرد حادث
عارض إمنا خطة مدبرة كان الهدف منها هو حتطيم كل أمل ليوسف في النجاح .فهل
تعتقد أن بفعلتهم هذه قد أفسدوا خطة الرب ليوسف؟ هل تعتقد أن ما فعلوه كان
مفاجأة للرب اضطرته أن يبحث عن خطة بديلة ليحاول بها أن ينقذ ما ميكن إنقاذه؟ هل
تعتقد أنه إذا ُفصلِت من عملك بسبب تآمر بعض زمالئك ضدك سيضع هذا الرب في مأزق
إنك لم تتزوجي حتى اآلن بسبب
لكي يبحث لك عن عمل بديل؟! هل تظنني أيتها الفتاة ِ
لك قد أخطأ وتزوج بأخرى واآلن الرب يحاول جاه ًدا أن
أن الشخص الذي كان الرب قد عينه ِ
لك عن زوج آخر؟! هذا يبدو سخي ًفا ولكن في الواقع كثيرًا ما تبدو ردود أفعالنا جتاه
يبحث ِ
املواقف اخملتلفة التي منر بها أننا بالفعل نفكر عن الرب بهذه الطريقة.
واآلن دعونا نتخيل ماذا سيكون رد فعل يوسف لو أنه كان يفكر مثل الكثير من املؤمنني
هذه األيام .هل تعرف ماذا كان سيفعل؟ سوف يخطط لالنتقام .فكان سيعزي نفسه قائلاً :
«لو وقعوا في يدي سيدفعون الثمن غال ًيا!!» .ولكن في الواقع لو كان يوسف فكر هكذا
أعتقد أن الرب كان سيتركه في السجن إلى األبد  ،هذا ألنه لو كان خرج من السجن وفي
قلبه هذه النية لكان قتل عشرة من رؤساء أسباط إسرائيل االثني عشر! فقد كان إخوته
سيصبحون شيوخ إسرائيل الذين وعد الرب إبراهيم أنهم سيكونون أمة عظيمة والذين
من نسلهم كان سيأتي الرب يسوع مخلص العالم .ولكن يوسف ظل حرًّا من الشعور
أيضا.
باجلرح واملرارة ،حرًّا من العثرات وهكذا متم الرب خطته في حياة يوسف وحياة إخوته ً
هل ميكن أن تزداد األمور سوءًا؟
لقد كان السجن فترة لتنقية يوسف ولكنه كان في نفس الوقت فرصىة عظيمة له
ففي يوم حلم اثنان من املسجونني معه أحال ًما أزعجتهما وعندما قصاها على يوسف
جنح في تفسيرها لهما بدقة متناهية فقال لواحد منهما إنه على وشك اخلروج من
السجن وقال لآلخر إنه سوف يتم إعدامه ،ولقد طلب يوسف من الرجل الذي كان على
وشك اخلروج من السجن أن يذكره أمام فرعون عندما يعود خلدمته ،وبالفعل خرج الرجل
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من السجن وعاد خلدمة فرعون ولكن مرت سنتان دون أن يذكر يوسف بكلمة أمام فرعون،
وبالتأكيد زاد هذا من خيبة أمل يوسف وكان ميكن أن يكون هذا املوقف مبثابة دافع آخر
يدفعه للشعور بالظلم واملرارة.
الرب دائمًً ا لديه خطة
مزعجا ج ًّدا ولم يستطع جميع سحرة مصر
وحدث بعد ذلك أن فرعون حلم حل ًما
ً
وحكامها أن يفسروه وهنا تذكر خادم فرعون يوسف وذكر لسيده كيف فسر يوسف
له ولزميله اآلخر في السجن أحالمهما بدقة .وهكذا أُحضر يوسف إلى فرعون وبالفعل
استطاع أن يفسر له احللم والذي كان ينبئ بقدوم مجاعة شديدة ونصحه يوسف
بحكمة كيف ميكن أن يستعد ملواجهه هذه األزمة .وفي احلال أصدر فرعون أمرًا بأن يعينّ
يوسف الرجل الثاني بعد فرعون على كل أرض مصر وجنح يوسف بحكمته املعطاة له
من الرب أن يُعد البالد ملواجهة اجملاعة الشديدة املنتظر قدومها .وانتشرت اجملاعة في كل
األرض فاضطر إخوة يوسف أن ينزلوا إلى مصر لكي يبتاعوا طعا ًما .لو كان يوسف يحمل
أية ضغينة أو كراهية إلخوته أعتقد أن هذه كانت أفضل فرصة لكي يخرج ما في داخل
نفسه من مرارة وينتقم لنفسه من إخوته ،فكان من املمكن أن يسجنهم مدى احلياة أو
يعذبهم أو حتى يقتلهم ولم يكن ألحد أن يلومه أو مينعه فهو الرجل الثاني بعد فرعون.
ولكن على العكس فقد انتهت القصة بأن أعطاهم يوسف كل ما كانوا يحتاجونه مجان ًا
بل ومنحهم أفضل قطعة أرض في مصر ليقيموا فيها مع عائالتهم يتمتعون بخيرات
أرض مصر .لقد بارك يوسف من لعنوه وصنع خيرًا ملن كرهوه وأساؤوا إليه (متى .)44 :5
لقد كان الرب يعلم ما كان إخوة يوسف مزمعني أن يفعلوه معه من قبل أن يفعلوه
بل في الواقع كان يعلمه من قبل أن يعطي يوسف احللم بل من قبل أن يولدوا جمي ًعا.
فانظر ما قاله يوسف إلخوته بعد أن جمع اهلل شملهم« :واآلن ال تتأسفوا وال تغتاظوا
ألنك بعتموني إلى هنا ألنه الستبقاء حياة أرسلني اهلل قدامكم ألن للجوع في
األرض سنتني وخمس سنني ً
أيضا ال تكون فيها فالحة وال حصاد .فقد أرسلني اهلل
قدامكم ليجعل لكم بقية في األرض وليستبقي لكم جناة عظيمة .فاآلن ليس أنتم
أرسلتموني إلى هنا بل اهلل ( »...تكوين 5 :45ـ .)8ولتنظر ما هو مكتوب في (مزمور :105
16ـ« :)17دعا باجلوع على األرض كسر قوام اخلبز كله ،أرسل أمامهم اً
رجل ،بيع يوسف
عب ًدا» ،من أرسل يوسف  ...إخوته أم الرب؟ من فم شاهدين نرى أن الرب هو الذي أرسل
يوسف .لقد قالها يوسف بوضوح إلخوته« :ليس أنتم أرسلتموني» ،فلتسمع جي ًدا ما
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يقوله الروح القدس.
كما ذكرت من قبل ال يوجد إنسان أو شيطان يستطيع أن يخرجك رغمً ا عنك خارج
مشيئة الرب وخطته حلياتك .لو متسكت بهذه احلقيقة وآمنت با فحتمً ا ستحررك.
ولكن يوجد شخص واحد فقط يستطيع أن يخرجك خارج مشيئة الرب وخطته ...
هذا الشخص هو أنت نفسك!
انظر إلى شعب إسرائيل  ..لقد أرسل الرب لهم موسى
مخلصا ليقودهم وينقذهم من
ً
عبودية املصريني ويدخل بهم إلى أرض املوعد وبعد أن أمضوا سنة كاملة في البرية أرسلوا
رجالاً ليتجسسوا األرض فرجع هؤالء الرجال يشكون ويتذمرون ،فلقد كانوا خائفني من
سكان األرض ألنهم كانوا أقوى وأعظم منهم عسكريًّا ولقد أنفق كل الشعب مع هؤالء
الرجال ما عدا كالب ويشوع ،فلقد ظن الشعب أن الرب أحضرهم إلى هناك ليميتهم
لهذا أُعثروا في موسى وفي الرب ،وظل احلال هكذا سنة كاملة كانت نتيجتها أن ذلك
اجليل قد ُحرِم من دخول األرض التي كان الرب قد وعدهم بامتالكها.
واليوم يوجد الكثيرون الذين كانوا يخدمون الرب ويتبعونه بإخالص حتى تعرضوا
لظروف صعبة من حياتهم بسبب إساءة بعض الناس لهم سواء من املؤمنني أو اخلطاة.
نعم إنهم باحلقيقة ظلموا وتعرضوا لألذى ولكن لو تركوا هذا يُعثرهم فستكون النتيجة
هي جناح إبليس في إخراجهم خارج مشيئة الرب وخدمته حلياتهم.
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v
صعب أن تتعرض للرفض واألذى من إخوتك
ولكن أن تتعرض للرفض واألذى من أبيك
أصعب بكثير
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الفصل الرابع

أبي  ....أبي!!
«فانظر يا أبي  ...أنه ليس في يدي شر وال جرم ولم أخطئ إليك
وأنت تصيد نفسي لتأخذها» (صموئيل األول .)11 :24
في الفصل السابق رأينا كيف أراد إخوة يوسف أن يدمروه ورأينا قدر األلم واألذى الذي
أيضا تعرضت ملوقف مشابه
تعرض له يوسف بسبب خيانة إخوته له .ورمبا تكون أنت ً
 ...رمبا تعرضت للخيانة من أقرب الناس إليك  ...من هؤالء الذين كنت تتوقع منه احلب
والتشجيع.
في هذا الفصل سوف نتأمل موق ًفا أشد صعوبة وقسوة من خيانة األخ .فمن الصعب
أن تتعرض للرفض واألذى من إخوتك ولكن أن تتعرض للرفض واألذى من أبيك أصعب بكثير.
راع وضعك الرب
وأنا ال أقصد هنا األب اجلسدي فقط ولكني أقصد ً
أيضا كل قائد روحي أو ٍ
حتت رعايته ،فهؤالء هم األشخاص الذين يجب أن مينحوك ما حتتاجه من احلب واالهتمام
والرعاية والتعليم.
عالقة حب وكراهية
لكي ندرس م ًعا مثالاً ألب خائن دعونا نتأمل العالقة بني شاول امللك وداود (صموئيل
األول .)31 :16
فلقد بدأت عالقتهما قبل أن يلتقيا عندما قام نبي الرب صموئيل مبسح داود ليكون
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ً
فرحا وال سيما أن صموئيل هو
ملكا على إسرائيل بعد شاول ومن املؤكد أن داود تهلل ً
نفسه الذي مسح شاول ً
ملكا .في نفس الوقت بدأ شاول يعاني من روح ردئ كان يباغته
بسبب عصيانه للرب وكان ال يشعر بالراحة إال إذا عزف له أحد على العود لذا بدأ غلمانه
في البحث عن شاب يحسن العزف على العود ليقيم في القصر ويعزف لشاول كلما أراد،
وقد اقترح أحد غلمان شاول أن يأتي بداود ابن يسى ليقوم بهذه املهمة وبالفعل أرسل
شاول لداود .ورمبا فكر داود حينذاك قائلاً « :من املؤكد أن هذه بداية الطريق لتحقيق وعد
الرب الذي وعدني به عن طريق صموئيل النبي .فلقد وجدت نعمة في عيني امللك وهذه
أول خطوة على الطريق ومضى الوقت في يوم طلب يسى من ابنه داود أن يأخذ بعض
الطعام إلخوته الذين كانوا يحاربون الفلسطينيني وعند وصول داود إلى جبهة احلرب رأي
البطل الفلسطيني «جليات» وهو يهزأ من شعب الرب ويع ّيره وعلم أن احلال مستمر
هكذا منذ أربعني يو ًما دون أن يستطيع أحد أن يتصدى له حتى أن شاول امللك قد وعد بأنه
سوف يعطي ابنته زوجة للرجل الذي يهزم هذا العمالق .فذهب داود إلى امللك يطلب منه
السماح له بقتال «جليات» وبالفعل استطاع داود أن يقتل «جليات» وفاز بابنة امللك شاول
كزوجة له كما فاز برضى امللك عليه ومكث داود في القصر مع شاول وارتبط به يوناثان ابن
امللك ودخل معه في عهد صداقة إلى األبد .وكان داود ينجح في كل ما كان شاول يسنده
إليه ألن الرب كان معه حتى أن امللك أمر بأن يأكل داود معه ومع أوالده على مائدة امللك كل
فرحا فقد كان يعيش في قصر امللك يأكل على مائدته وله ابنة امللك
يوم .وهكذا تهلل داود ً
زوجة وابنه يوناثان صدي ًقا حمي ًما كما أنه كان
ناجحا في كل ما كان يفعله ونال إعجاب
ً
كل الشعب وحبهم .لقد بدأ بالفعل يرى بعينيه حتقيق نبوة صموئيل له ،لقد كان شاول
يفضله على جميع رجاله وأصبح أبًا له وأعتقد أن داود لم يشك حلظة في أن شاول سوف
يستمر في رعايته وتدريبه له حتى يأتي يوم ي ّولِيه بنفسه عرش اململكة خليفة له وكم
فرح داود بأمانة الرب وصالحه معه ولكن  ...في حلظة وفي طرفة عني تبدد كل هذا! ففي
يوم كان شاول وداود عائدين من املعركة جن ًبا إلى جنب فخرجت النساء من جميع مدن
إسرائيل للقائهما بالغناء والرقص وكن ينشدن قائالت« :ضرب شاول أولوفه وداود ربواته،
(الربوة = عشرة آالف) ،فساء هذا ج ًّدا في عيني شاول وحمي غضبه على داود ومنذ ذلك
اليوم بدأ شاول يكره داود بل أنه حاول أن يقتله مرتني بينما كان داود يعزف له كعادته .لقد
قال الكتاب املقدس إن شاول كان يكره داود ألنه كان يعرف أن الرب كان مع داود وأنه ليس
مع شاول .وهكذا وجد داود نفسه مرغ ًما على الهرب من وجه شاول فهرب إلى البرية إذ
لم يكن له مكان آخر يذهب إليه.
رمبا تعجب داود حينذاك مفكرًا« :ما هذا الذي يحدث؟ لقد كنت بدأت أن أرى حتقيق
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الوعد واآلن كل شيء يتحطم!! فالرجل الذي كان لي مبثابة األب واملعلم اآلن يريد أن
يقتلني ،فماذا أفعل؟!! فشاول هو مسيح الرب وخادمه ،هو امللك املعينَّ من الرب على
شعبه ،فلماذا سمح الرب بكل هذا أن يحدث؟؟!!
وظل شاول يطارد داود أينما ذهب ومعه ثالثة آالف رجل من أفضل جنود إسرائيل كان
كل هدفهم هو قتل داود! في تلك اللحظة أصبح وعد الرب لداود مجرد خيال فلم يعد داود
يعيش في قصر امللك وال يأكل على مائدته بل كان يسكن الكهوف املظلمة ويأكل فتات
الطعام في البرية وأصبح ُمطاردًا من رجال كانوا يو ًما يحاربون حتت قيادته .لقد فقد كل
ما كان يتمتع به حتى زوجته أُخذت منه ولم يبقَ له اآلن سوى الوحدة والغربة.
الحظ أن الرب  -وليس إبليس  -هو الذي وضع داود حتت رعاية شاول ،فلقد كان هذا
بتخطيط من الرب .فلماذا خطط الرب لهذا أن يحدث؟ هل كان يعطي داود كل هذه
البركات لكي يفقدها بعد ذلك؟ ملاذا؟!
كم كان سهلاً في هذه اللحظة أن يقع داود في فخ العثرات ليس فقط جتاه شاول
أيضا ،فكل هذه التساؤالت التي ليس لها إجابة واضحة كان ميكنها أن
ولكن جتاه الرب ً
جتعل داود يشك في حكمة الرب وخطته حلياته.
وظل شاول مصم ًما على قتل داود بأي ثمن فذهب داود إلى كهنة مدينة «نوب» الذين
يعرفون أن شاول كان يطارد داود واعتقدوا أن داود مرسلاً في مهمة من ِقبل امللك لذا ز ّودوه
بالطعام واملأوى وأعطوه سيف «جليات» ،وملا وصل هذا إلى ِعلم شاول حمي غضبه وقتل
ثمانية وخمسني من كهنة الرب األبرياء بل أنه ضرب مدينة «نوب» مدينة الكهنة كلها
بحد السيف ،الرجال والنساء واألطفال والرضع والثيران واحلمير والغنم ،لقد أمر بالقضاء
على هؤالء األبرياء بدلاً من أن يهتم بالقضاء على عماليق أعداء شعب اهلل .لقد حتول
شخصا مثل هذا في يوم من األيام؟؟
شاول إلى قاتل ،والسؤال هو :كيف مسح الرب بروحه
ً
ومرت األيام وفي يوم علم شاول أن داود قد ذهب إلى برية «عني جدي» ،فذهب على رأس
ً
ثالثة آالف مقاتل ليقتلوا داود .وفي أثناء رحلتهم توقفوا ليأخذوا
قسطا من الراحة عند
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مدخل كهف دون أن يعلموا أن داود ورجاله كانوا مختبئني خلف هذا الكهف ،فخلع شاول
رداءه وألقاه جان ًبا لينام فتسلل داود بهدوء وقطع طرف رداء شاول ثم هرب مرة أخرى دون أن
يالحظه أحد وعندما ترك شاول الكهف ليمضي في طريقه خرج داود من مخبأ ونادى وراء
شاول ثم خر على وجهه وسجد أمام شاول وقال« :انظر يا أبي انظر ً
أيضا طرف جبتك
بيدي  ...اعلم وانظر أنه ليس في يدي شر وال جرم ولم أخطئ إليك وأنت تصيد نفسي
لتأخذها» (1صموئيل  .)11 :24لقد صرخ داود إلى شاول قائلاً « :يا أبي» وكأن لسان حاله
يقول« :كن لي أبًا فأنا أحتاج إلى أب وقائد ليدربني ويرعاني ،ال ليحطمني»! .حتى وشاول
يحاول جاه ًدا أن يقتله كان قلب داود ما زال ينبض بالرجاء.
أين اآلباء؟
لقد سمعت هذه الصرخة من العديد والعديد من املؤمنني أعضاء جسد املسيح
وأغلبهم يكون من الشباب الذين لديهم دعوة قوية من الرب حلياتهم ويبحثون عن أب
راع وقائد يتلمذهم ويحبهم ويشجعهم ويرعاهم .لذلك قال الرب إنه سوف «يرد قلب
أو ٍ
اآلباء (القادة والرعاة) على األبناء (شعب الرب) وقلب األبناء على أبائهم لئال آتي وأضرب
األرض بلعنة» (مالخي  .)6 :4فكم من أباء ورعاة في بيوتنا وكنائسنا ينشغلون بأمورهم
وأحالمهم اخلاصة على حساب اهتمامهم بأبنائهم ،حالهم مثل حال شاول امللك ،وبسبب
هذا هم يتعاملون مع الناس على أنهم أدوات خلدمة رؤيتهم ودعوتهم بدلاً من أن تكون
الرؤية والدعوة هما السبيل خلدمة الناس ،فرغبتهم في جناح اخلدمة اخلاصة بهم تصبح
مبررًا يبررون به ألنفسهم ما يسببونه للكثير ممن هم حتت رعايتهم من جروح وتشتيت
وأذى وأصبحوا يضحون بالعدل والرحمة واحملبة من أجل جناح رؤيتهم وخدمتهم وأصبحت
قرارتهم مبنية على ما سيجنونه من أموال أو أعداد ونتائج .وهكذا يعاني الكثير من
أيضا يظن
املؤمنني مثلما عانى داود ،فكما كان شاول يعتقد أنه بهذا يحمي مملكته هكذا ً
هؤالء الرعاة والقادة إنهم بهذا يقومون بحماية اخلدمة والرؤية وانتشار اإلجنيل.
ً
أشخاصا من كنائسهم فقط بسبب الشك؟ هل تعرف
فكم من قادة كنائس عزلوا
ملاذا يشك هؤالء القادة؟ ألنهم ال يخدمون الرب إمنا يخدمون رؤية أو حلمً ا ميأل قلوبهم.
فهم مثل شاول يخافون على دعوتهم لهذا هم ميتلئون بالغيرة والكبرياء ،فهم قد
يدركون املواهب التي يتميز بها بعض األشخاص في كنائسهم ومييزون املسحة التي
عليهم ويظهرون رغبتهم في االستفادة منهم فقد طاملا خدمتهم تعود عليهم
باملنفعة .فلقد ظل شاول يفرح بنجاح داود حتى ذلك اليوم الذي أدرك فيه أن جناح داود
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أصبح خطرًا يهدده ،حينذاك عزل داود وبدأ يبحث عن سبب ليدمره.
لقد حتدثت مع الكثير من الشباب والفتيات الذين يصرخون طالبني من يكون مسؤولاً
عنهم ،فهم يحتاجون إلى قائد يخضعون له ليتلمذهم ويرعاهم ،إنهم يبحثون عن
شخص يقوم بدور األب في حياتهم ولكن مع األسف يجدون أنفسهم معزولني في وحدة
أليمة .لقد سمح الرب أن يتعرضوا للرفض في حياتهم ألنه يريد أن يفعل معهم ما فعله
مع داود ،فانتبه جي ًدا ملا يقول الروح القدس هنا.
لقد كان داود يتألم بسبب أن شاول كان يعتقد أنه متمرد وشرير وأغلب الظن أن داود
حاول أن ميتحن قلبه قائلاً « :ما اخلطأ الذي ارتكبته؟ ملاذا حتول قلب شاول ضدي هكذا»؟
لذلك صرخ داود لشاول ًاً
قائل:
«من قطعي طرف جبتك وعدم قتلي إياك اعلم وانظر أنه ليس في يدي شر وال جرم
ولم أخطئ إليك» (1صموئيل  .)11 :24لقد كان داود يظن أنه لو استطاع أن يثبت لشاول
محبته وإخالصه سيسترد ثقة شاول ونعمته عليه وبالتالي ستتحق النبوة التي كان
ينتظرها.
وكثيرًا ما يحدث هذا مع األشخاص الذين تعرضوا للرفض من أبائهم أو رعاة كنائسهم
فهم عاد ًة ما يلقون اللوم على أنفسهم ويعانون من أفكار مثل« :ما اخلطأ الذي ارتكبته؟
هل كان قلبي غير نقي؟» وأحيان ًا يتعجبونَ « :من َح َّو َل قلب راعي كنيستي ضدي بهذا
الشكل»؟ ثم يحاولون بكل الطرق أن يثبتوا براءتهم وإخالصهم لهؤالء القادة والرعاة ظنًّا
منهم أنهم بهذا ميكنهم أن يستردوا رضاهم ومحبتهم ،ولكن مع األسف كلما حاولوا
كلما تعرضوا للرفض أكثر وأكثر.
من الذي ينتقم لي؟
لقد أدرك شاول صالح داود عندما رأى أنه كان بإمكانه أن يقتله ولكن لم يفعل ،لهذا
رحل هو ورجاله دون أن ميسوا داود بأذى ،ورمبا فكر داود وقتذاك قائلاً « :اآلن سأسترد ثقة امللك
وستتحقق نبوة صموئيل لي ،فمن املؤكد أن شاول قد تأكد من حقيقة ما في قلبي جتاهه
وسوف يحسن معاملتي».
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ولكن بعد وقت ليس بكثير جاء بعض الرجال إلى شاول ليخبروه بأن داود يختبئ في
أيضا ثالثة آالف مقاتل .ال بد وأن هذا
«تل حخيلة» فذهب شاول ليطارد داود مرة أخرى ومعه ً
صعق داود ،فلقد أدرك اآلن أن األمر ليس مجرد سوء فهم من جهة شاول ولكنه تصميم
غريب على قتله دون وجه حق .ال بد وأن داود شعر بشعور عميق من الرفض في هذه
اللحظة فبالرغم من أن شاول قد عرف حقيقة ما في قلبه جتاهه إال أنه ما زال مصم ًما
على قتله ومطاردته.
ومرة أخرى كان شاول نائ ًما في كهف فتسلل داود مع أبيشاي إلى داخل الكهف دون
أن ينتبه إليهما أحد من رجال شاول ألن الرب أوقع سبات ًا عمي ًقا عليهم ،وهنا أخذ أبيشاي
يتوسل إلى داود قائلاً « :قد حبس اهلل اليوم عدوك في يدك فدعني أضربه بالرمح إلى
األرض دفعة واحدة وال أثني عليه» (1صموئيل .)8 :26
لقد كان لدى أبيشاي العديد من األسباب القوية التي تدفعه لالعتقاد بأن داود حت ًما
سوف يوافق على السماح له بقتل شاول.
اً
أول :لقد قام شاول بقتل ثمانية وخمسني من كهنة الرب األبرياء وعائالتهم.
وثانيًا :لقد خرج شاول ومعه ثالثة آالف رجل ليقتل داود وأتباعه وأبيشاي ال بد وأنه كان
يعرف كرجل حرب أنه لو لم يسبق بقتل العدو فحت ًما سوف يقتله العدو .إنه دفاع عن
النفس وال أحد يستطيع أن يلومه على ذلك.
ً
ثالثا :لقد مسح الرب داود ً
ملكا على إسرائيل على يد صموئيل النبي ولهذا يجب على
داود أن يدافع عن ميراثه وحقه ًاً
بدل من أن يدع نفسه يُقتل على يد شاول ويفقد دعوة الرب
حلياته.
أما ً
رابعا :فلقد وضع الرب جميع رجال شاول في سبات عميق حتى يعطي الفرصة
لداود وأبيشاي للوصول إلى شاول دون أن يراه أحد .فلماذا إذن يفعل الرب هكذا إال إذا كان
يريد داود أن يقتل شاول؟! فلقد كان أبيشاي يرى أن داود ال ميكنه أن يحظى بفرصة مثل
هذه مرة أخرى.
كم هي أسباب قوية ومقنعة! وكم كان من السهل أن أمام كل هذا التشجيع الذي
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يتلقاه داود من أبيشاي أن يبرر نفسه ويسمح ألبيشاي أن يقتل شاول ،ولكن أجاب داود
اً
«قائل :ال تهلكه ،فمن الذي ميد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ .حي هو الرب أن الرب
أبيشاي
سوف يضربه أو يأتي يومًا ليموت أو ينزل إلى احلرب ويهلك .حاشا لي من قبل الرب أن
أمد يدي إلى مسيح الرب» (1صموئيل 9 :26ـ.)11
لم يقتل داود شاول بالرغم من أن شاول قد سبق وقتل كهنة الرب األبرياء وكان يريد أن
أيضا ذلك ألن داود لم يرغب في أن ينتقم لنفسه بل ترك األمر كله في يد الرب.
يقتل داود ً
لقد كانت أمام داود الفرصة أن يضع نهاية لكل هذا بيده لكي ينقذ نفسه وينقذ شعب
إسرائيل ،هذا الشعب الذي كان حتت ُملك شاول مثل القطيع الذي ال راعي له .لقد كان
صع ًبا على داود أال يدافع عن نفسه ولكن كان أصعب عليه أكثر أال يدافع عن الناس الذين
كان يحبهم من ملك مجنون كان يسلبهم من أجل مصاحله الشخصية ولكن رغم كل
ذلك قرر داود أن يرفض قتل شاول .لقد أثبت داود نقاوة قلبه عندما رفض قتل شاول في
املرة األولى ولكن حتى عندما أتيحت له فرصة ثانية رفض أن ميس شاول بأذى وتركه لكي
يُحكم عليه من قبل الرب.
ترى كم من أشخاص اليوم لهم قلب مثل قلب داود؟ صحيح أننا لم نعد نقتل أحد
بسيوف أو رماح ولكننا ال نزال نقتل بعضنا البعض بسالح آخر وهو سالح اللسان.
فالكتاب املقدس يقول« :املوت واحلياة في يد اللسان» (أمثال  .)21 :18فكم من كنائس
تنقسم وعائالت تتفكك وزيجات تدمر ومحبة متوت وتتحطم كل هذا بسبب هجوم ضار
بأسلحة الكلمات املندفعة من قلب مملوء باجلروح واملرارة .فما تعرضنا له من إساءة من
أصدقائنا أو قادتنا أو عائالتنا يجعلنا نندفع ضدهم بكلمات مليئة باملرارة وبالغضب
وبالرغم من أن ما نقوله من معلومات عنهم قد يكون
صحيحا ولكن الدافع ورائه غير
ً
نقي .ففي (أمثال  )16 :6يقول الكتاب املقدس إن زرع اخلصومات واالنقسام بني اإلخوة هو
مكرهة للرب ،لذا عندما نتفوه بكلمات تؤدي إلى حتطيم العالقات بني اإلخوة أو تؤدي إلى
تدمير سمعة أشخاص ـ حتى لو كان ما نقوله صحيح ـ فإن هذا يُعتبر حتديًا وإساءة للرب.
هل ميكن أن يستخدمني الرب لكي أفضح خطايا قائدي؟
لقد ظللت سبع سنوات كاملة أخدم كخادم متفرغ لرعاية الشباب قبل أن يطلقني
الرب أنا وزوجتي لنبدأ خدمتنا التي نحن فيها اآلن .وحينما كنت راع ًيا للشباب كان أحد
53

فخ إبليس

القادة في الكنيسة ال يحبني وال يحب الرسالة التي كنت أعظ بها ،فلقد كان الرب
يقودني حينذاك لكي أعلم الشباب عن القداسة والشجاعة في مواجهة احلق وكان ابن
هذا الرجل من ضمن مجموعة الشباب الذين كانوا حتت رعايتي وذات يوم تأثر ذلك الشاب
كثيرًا بالرسالة التي كنت أعظ بها حتى أنه جاءني باك ًيا ليقول لي إن احلياة التي يعيشها
ويراها في أسرته بعيدة كل البعد عما كنت أعظه به هو وباقي زمالئه من الشباب وكان
هذا يزعجه كثيرًا .ويبدو أن هذا املوقف وغيره من املواقف املشابهة جعلت والد هذا
الشاب يعزم على التخلص مني ،فكان يذهب إلى راعي الكنيسة ويحاول إثارة غضبه
إلي لكي يخبرني كيف أن راعي الكنيسة منقلب ضدي
علي باتهامات باطلة ثم يعود َّ
َّ
وأنه هو الوحيد الذي يدافع عني! فكان يقابلني بابتسامة وهو يعزم في قلبه أن يحطمني،
حتى بدأ العديد من أعضاء اجتماع الشباب يرددون أنهم سمعوا أنني سوف أُفصل من
الكنيسة وكانوا يسمعون تلك األخبار من ذلك الرجل والذي ينقلها عن أبيه .فثار غضبي
وزادت حيرتي فذهبت إلى ذلك الرجل وواجهته مبا سمعته وبالفعل لم ينكر أنه قال هذا
الكالم ولكنه ادعى أنه كان فقد يردد ما سمعه من راعي الكنيسة وأنه ليس له دخل في
ذلك .ومرت شهور بعد ذلك قررت أن أجد وسيلة أحسم بها هذا الوضع السخيف فلقد
استطاع هذا الرجل أن يفسد العالقة بيني وبني راعي الكنيسة وهو لم يفعل ذلك معي
َ
يحظ برضاه .وهكذا ظللت وأسرتي حتت ضغط شديد إذ
أنا وحدي ولكن مع أي خادم لم
أننا لم نكن نعرف إن كنا سوف نبقى في هذه الكنيسة أم ال ،فلقد كنا قد اشترينا منزلاً
حدي ًثا وكانت زوجتي تنتظر مولودًا ولم يكن لدينا أي مكان آخر نذهب إليه كما أنني كنت
أعلم في داخلي أن الرب هو الذي أرسلني إلى هذه الكنيسة بالتحديد ولهذا لم يكن لدي
أية بدائل أخرى.
لقد قالت لي زوجتي يو ًما وهي منهارة عصبيًّا« :أنا متأكدة أنهم سوف يفصلونك من
الكنيسة ،اجلميع يقولون هذا!» فأجبتها« :أنا لست عاملاً باألجرة لديهم بل أنا أخدم الرب
لهذا أنا أؤمن أنهم لن يستطيعوا أن يفصلوني دون إرادة الرب» ،ولكنها ظلت ترجوني أن
أترك الكنيسة من نفسي وأال أهرب من مواجهة املوقف .وأخيرًا جاءتنا أخبار عن أن قرار
فصل قد صدر وأن راعي الكنيسة قد أعلن على املأل أن من املنتظر أن حتدث بعض التغيرات
في اجتماع الشباب .وحتى تلك اللحظة لم أمتكن من مقابلة راعي الكنيسة ولم أكن
قد شرحت له ما كان يحدث بيني وبني ذلك الرجل .وفي اليوم التالي كنت على موعد
إلي بوضوح أال أحاول أن أدافع عن
مع راعي الكنيسة ومع ذلك الرجل ولكن حتدث الرب َّ
نفسي وبالفعل ذهبت في الصباح التالي إلى راعي الكنيسة في مكتبه ولكنني فوجئت
به مبفرده ،وبعد أن جلست أمامه نظر إلي وقال« :جون ،إن الرب هو الذي أرسلك إلى هذه
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الكنيسة لهذا ال أستطيع أنا أن أخرجك منها ،كم شعرت بالراحة في تلك اللحظة فلقد
أنقذني الرب في آخر وقت ،ثم سألني راعي الكنيسة قائلاً « :ملاذا يطاردك ذلك الرجل هكذا؟
أرجوك حاول أن تُصلح العالقة بينك وبينه» ،ومر وقت قصير بعد هذه املقابلة وذات يوم
وقعت في يدي أورا ًقا ومستندات تخص بعض القرارات التي أخذها ذلك الرجل في أمور
اخلدمة وكانت هذه املستندات تدينه وتكشف حقيقة نواياه غير النقية ،وأول ما بدر في
ذهني وقتذاك أن أذهب بتلك املستندات إلى راعي الكنيسة على الفور ،ولكنني شعرت
بإحساس عميق باالنزعاج في داخلي فدخلت غرفتي وسجدت أمام الرب وأخذت أصلي ملدة
 45دقيقة كاملة محاولاً أن أطرد هذا الشعور باالنزعاج من داخلي ولكن دون جدوى .وظللت
أقول للرب« :يا رب هذا الرجل غير أمني وشرير ويجب أن يُكشف ،فهو قوة مدمرة للخدمة
ومن واجبي أن أكشف لراعي الكنيسة عن حقيقته!»وظللت أبرر دوافعي للرب قائلاً :
«إن كل ما سوف أقوله لراعي الكنيسة هو حقائق مؤيدة مبستندات وليس افتراضات أو
افتراءات .إن هذا الرجل لو لم يوقفه أحد فسوف تؤثر شروره على الكنيسة بأسرها!»وفي
النهاية تنهدت في إحباط ًاً
قائل« :حسنًا يارب ،أنت ال تريدني أن أفضحه ،أليس كذلك؟»وما
لبثت أن خرجت تلك الكلمات من شفتي حتى غمرني سالم اهلل العجيب وهنا تأكدت أن
الرب ال يريدني أن أفعل شيئًا بهذه املستندات ،فألقيتها بعي ًدا وأنا ممتلئًا دهش ًة وعج ًبا!
ولكن مع مرور الوقت أدركت أنني كنت في الواقع أريد أن أثأر لنفسي من هذا الرجل
أكثر من رغبتي في أن أحمي أي شخص في اخلدمة ومع ذلك كنت أحاول أن أقنع نفسي
طوال الوقت أن دوافعي نقية ليست أنانية .ح ًّقا كانت املعلومات التي عندي حقيقية
ولكن دوافعي كانت غير نقية.
ومضى الوقت بعد ذلك حتى كان يوم كنت أصلي فيه في فناء الكنيسة قبل بدء
موعد خدمتي وفجأة دخل ذلك الرجل من باب الكنيسة وهنا سمعت صوت الرب يطلب
مني بإحلاح أن أتضع وأذهب إليه ألتصالح معه ،وعلى الفور قاومت تلك الفكرة بشدة
قائلاً للرب« :يا رب إنه الذي يجب أن يأتي إلي إذ أنه هو الذي سبب لي كل هذه املشاكل!»،
وحاولت أن أستكمل صالتي ولكن ظل الرب يلح علي أن أذهب إلى الرجل في اتضاع وقد
كنت متأك ًدا أن هذا هو صوت الرب لهذا أطعت وذهبت إلى الرجل في مكتبه ولكن الذي
قلته له والطريقة التي تكلمت بها كانت ستختلف متا ًما لو لم يكن الرب قد تعامل معي
قبلاً  ،فلقد تقدمت إليه في اتضاع شديد وطلبت منه أن يغفر لي ألنني كنت كثيرًا ما
أنقده وأحكم عليه واعترفت بخطإي في حقه .وفي احلال انفتح قلبه لي وجلسنا م ًعا
نتحدث ملدة ساعة كاملة ،منذ ذلك اليوم توقف عن هجومه ومحاربته لي بالرغم من
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أن املشاكل ظلت مستمرة بينه وبني خدام آخرين .وبعد ستة أشهر بينما كنت أنا في
خدمة خارج البالد ُفضح أمر ذلك الرجل وانكشف كل ما كان يفعله من أخطاء أمام راعي
الكنيسة ولم يكن األمر يتعلق بي ولكن بأمور أخرى خاصة باخلدمة فلقد كان ما يفعله
أسوأ بكثير مما كنت أعرف وهكذا مت فصله من اخلدمة بالكنيسة على الفور .لقد ُحكم
عليه ولكن ليس من خاللي أنا فلقد وقع في احلفرة التي كان يحاول أن يوقعني بها ولكن
بالرغم من ذلك عندما عرفت بفصله لم أكن سعي ًدا بل على العكس شعرت باحلزن ألجله
وألجل أسرته فلقد كنت أعرف ما يشعرون به من ألم ألني قد جزت فيه بنفسي من قبل.
وألنني كنت قد غفرت له بالفعل عن كل ما فعله معي قبل ذلك بستة أشهر وجدت
نفسي في تلك اللحظة أحبه وال أمتنى أن يحدث له أي شر ولكن لو كان قد مت فصله منذ
سنة مضت وقتما كنت أنا حاق ًدا عليه أعتقد أنني كنت سأفرح ملا يحدث له .وأدركت
حينذاك أنني قد حتررت بالفعل من اجلرح واملرارة وقد كان املفتاح الذي فتح لي باب هذا
السجن هو االتضاع ورفضي أن أثأر لنفسي .لقد رأيت ذلك الرجل مرة أخرى بعد سنة في
املطار فوجدت نفسي ممتلئًا مبحبة عجيبة من الرب له فركضت نحوه وعانقته وكم كنت
سعي ًدا عندما أخبرني أن كل أموره على ما يرام .لو لم أكن قد ذهبت له متض ًعا ذلك اليوم
في الكنيسة وتصاحلت معه ملا كنت قادرًا أن أرى وجهه في هذا اليوم في املطار .واآلن
مضت سنوات على آخر مرة قابلته ُ
وكل ما أشعر به نحوه هو محبة عميقة ورغبة صادقة
في أن أراه دائ ًما في ملء مشيئة اهلل.
لقد كان داود حكي ًما عندما اختار أن يترك احلكم والقضاء للرب .وقد تتساءل :تُرى من
الذي استخدمه الرب لكي يحكم على شاول خادمه؟ لقد استخدم الرب الفلسطينيني
لهذه املهمة ،فلقد مات شاول وأبناؤه وهم يحاربون الفلسطينيني ولكن عندما وصلت
تلك األخبار لداود لم يفرح بل على العكس بكى! فلقد جاءه رجل يزف له اخلبر مفتخرًا بأنه
الذي قتل شاول ظنًّا منه أن هذا اخلبر سوف يجعله يجد نعمة خاصة في عيني داود ولكنه
فوجئ بأن اخلبر كان له تأثير عكسي متا ًما فلقد فوجئ بداود يسأله« :كيف لم تخف أن متد
يدك لتهلك مسيح الرب؟» ثم أمر داود بقتل هذا الرجل (صموئيل الثاني 14 :1ـ.)15
ليس هذا فقط بل أن داود كتب قصيدة يرثي فيها شاول وطلب من كل سبط يهوذا
أن يتغنوا بها إكرا ًما لشاول وأبنائه وأمرهم أال يتغنوا بها في شوارع الفلسطينيني لئال
يفرحوا مبوته وطلب من الرب أال يكون طل وال مطر وال حصاد في األرض التي ُقتل عليها
شاول وطلب من كل شعب إسرائيل أن يبكوا وينوحوا على شاول .إن هذا ليس قلب رجل
مجروحا أو معثرًا لقال :إنه نال ما يستحقه .لم
مجروح أو ُمعثر ،أليس كذلك؟!! لو كان
ً
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يكتف داود بكل هذا فهو لم يقتل من تبقى من بيت شاول بل على العكس كان كرميًا
ِ
أرضا وطعا ًما ومنح واح ًدا من نسل شاول كرسيًّا على مائدة امللك! هل
معهم وأعطاهم ً
هذا يبدو أنه شخص مجروح أو ُمعثر؟!
فالبرغم من أن داود قد رُفض ممن كان عليه أن يرعاه وأن يكون له أبًا ولكنه ظل
ً
ً
مخلصا لقائد أو أب يحبك ويرعاك
مخلصا له حتى بعد موته .فما أسهل أن تكون
ً
مخلصا ملن يسعى بكل جهده أن يدمرك؟! هل تختار
ولكن هل تستطيع أن تكون
ً
شخصا له قلب بحسب قلب الرب أم ستختار أن تثأر لنفسك ممن أساؤوا
أن تكون
إليك؟؟
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v
من احلق أن ينتقم الرب خلدامه ولكن ليس من احلق وال البر أن ينتقم خدام
الرب ألنفسهم
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الفصل اخلامس

كيف يولد التشرد الروحي؟!!
«حاشا لي من قبل الرب أن أعمل هذا األمر بسيدي مسيح الرب فأمد يدي
إليه ألنه مسيح الرب هو .فوبخ داود رجاله بالكالم ولم يدعهم يقومون
على شاول» (صموئيل األول 6 :24ـ.)7
في الفصل السابق رأينا كيف تعرض داود لإلساءة واألذى من الرجل الذي كان ينظر له
كأب وقد حاول داود أن يفهم ما الذي ارتكبه من خطأ جعل قلب شاول ينقلب ضده هكذا
وحاول بكل الطرق أن يسترد ثقة شاول به بل أنه بالفعل أثبت إخالصه وأمانته لشاول
بإنقاذه حياة شاول واالمتناع عن قتله بالرغم من محاوالت شاول املستميتة للقضاء على
حياة داود وصرخ لشاول ساج ًدا بوجهه على األرض قائلاً « :انظر أنه ليس في يدي شر
وال جرم ولم أخطئ إليك» ،ولقد ارتاح بال داود عندما استطاع أن يثبت لسيده كم هو
مخلص وأمني له ولكن كان ذلك إلى حني؛ فقد وصل إلى علم داود بعد ذلك أن شاول ما
زال يصر على تدميره والقضاء على حياته ومع ذلك رفض داود أن ميد يده ويؤذي الرجل الذي
يحاول بكل جهده أن يقضي عليه وبالرغم من أن الرب قد أسقط سبات ًا عمي ًقا على كل
اجليش وبالرغم من توسالت أبيشاي صاحبه لكي يسمح له بأن يقتل شاول ولكن يبدو أن
داود كان يرى أن السبات الذي وقع على اجليش كان يهدف لشيء آخر غير قتل شاول ،فقد
كان يهدف إلى امتحان حقيقة ما في قلب داود .لقد كان الرب يريد أن يرى هل س ُيق ِدم داود
على قتل شاول حتى يصل إلى العرش أم أنه سوف يترك الرب يضعه على العرش بالبر
والعدل إلى األبد.
«ال تنتقموا ألنفسكم أيها األحباء بل أعطوا مكانًا للغضب ألنه مكتوب لي
النقمة أنا أجازي يقول الرب» (رومية  .)19 :12إنه من احلق أن ينتقم الرب خلدامه ولكنه
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ليس من احلق وال البر أن ينتقم خدام الرب ألنفهسم لقد انتقم شاول لنفسه فظل يطارد
داود ،الرجل البار ،ملدة أربعة عشر عا ًما بالكامل وقتل الكهنة وعائالتهم ،أما داود فلقد
واجه امتحان ًا ها ًّما وهو يقف بجانب شاول وهو يغط بالنوم ،امتحان يكشف إذا كان داود
ما زال ميلك قلب الراعي النقي الكرمي أم قل ًبا ميتلئ بعدم األمان واالندفاع مثل شاول.
هل سيبقى داود الرجل الذي بحسب قلب اهلل؟
إنه أسهل كثيرًا أن نندفع ونحاول حسم األمور بأيدينا أكثر من أن ننتظر تدخل الرب في
وقته .إن الرب ميتحن طاعة خدامه ،فهو أحيان ًا يضعنا في مواقف صعبة حيث من السهل
أن جند لرد فعلنا مبررات قوية ومقنعة على أساس مقاييس اجملتمع وقوانني العالم ،بل أنه
أحيان ًا يسمح آلخرين ،خاص ًة القريبني منا ،أن يشجعونا على أن نحمي أنفسنا لدرجة أننا
ميكن أن نرى انتقامنا ألنفسنا هو من الشجاعة والبطولة إذ أننا بهذا ال نحمي أنفسنا
أيضا ولكن مع األسف ليست هذه طرق الرب وال أفكاره ،إنها
فحسب بل نحمي آخرين ً
طرق العالم وحكمته األرضية اجلسدية.
عندما أتذكر تلك الفرصة التي جاءتني ألفضح ذلك القائد الذي كان يرأسني أذكر
كيف كانت تصارعني فكرة أنه إذا لم أكشف حقيقته فإنه سيكون لديه الفرصة لكي
يؤذي آخرين وظللت أفكر قائلاً « :إنني فقط أكشف حقائق مختبئة ،إذا لم أفعل هذا
فكيف إذًا سيكون لشره نهاية»؟! وقد كان هناك كثيرون حولي يشجعونني أن أكشفه
ولكنني اليوم أعلم يقينًا أن الرب قد سمح أن تقع تلك املعلومات عن ذلك الرجل في يدي
لسبب واحد؛ هو أن ميتحنني .هل سأتصرف مثل ذلك الرجل الذي كان يحاول أن يحطمني
أم أنني سأنتظر الرب لكي يحكم عليه إذا استمر في شره أو يرحمه إذا رجع عن شره وتاب.
كيف ميكن أن يستخدم الرب قادة فاسدين؟!
قد يسأل الكثيرون :ملاذا يضع الرب الناس حتت قيادة قادة يرتكبون أخطا ًء فادحة تصل
ببعضهم إلى حد الفساد؟!
لو نظرنا إلى طفولة صموئيل النبي (صموئيل األول 2ـ )5سنجد أن الرب ،وليس إبليس،
هو الذي وضع ذلك الصبي الصغير حتت قيادة كاهن فاسد هو عالي الكاهن وولديه
أيضا كاهنني .لقد كان هؤالء الرجال أشرارًا ج ًّدا
الشريرين حفني وفنحاس اللذين كانا هما ً
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اجملتمعات
فقد كانوا يأخذون الذبائح والتقدمات ألنفسهم بالقوة وكانوا يزنون مع النساء
ِ
في باب خيمة االجتماع .هل تتخيل نفسك لو أنك تخدم حتت قيادة قائد يعيش بهذه
الطريقة؟! قائد غير حساس باملرة ألمور الروح لدرجة أنه لم يستطع أن مييز أن حنة كانت
تصلي واتهمها بأنها ثملة! قائد سلبي ويساوم في احلق لدرجة أنه لم يفعل شيئًا لولديه
اللذين َع َّين َُه َما قاد ًة على الشعب بالرغم من أنهما كانا يزنيان مع النساء داخل بيت اهلل!
أغلب الظن أن كثيرًا من املؤمنني ،إن لم يكن معظمهم ،كانوا سيعثرون ويبدؤون في
البحث عن كنيسة أخرى لينتموا إليها شارحني للجميع احلياة الفاسدة التي يعيشها
راعي كنيستهم والقادة مما اضطرهم للرحيل.
ولكن دعونا نتأمل ما هو مكتوب عن الصبي صموئيل الذي كان يحيا في وسط كل
هذا الفساد:
«وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي» (صموئيل األول .)1 :3
ولكن الفساد كان له جزاءه« :وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك األيام .لم تكن رؤيا
كثيرًا» (صموئيل األول  .)1 :3لقد كان الرب بعي ًدا كل البعد عن شعب إسرائيل بأكمله
وكان سراج الرب على وشك أن ينطفئ في هيكل الرب ولكن هل بحث صموئيل عن مكان
آخر ليعبد فيه الرب؟ هل ذهب إلى جميع الناس يفضح فساد عالي وأبنائه؟ هل حاول أن
ينهض الشعب لكي يعزل عالي وأبناءه من الكهنوت؟
ال ،بل ظل يخدم الرب أمام عالي! لقد وضع الرب صموئيل حتت قيادة عالي وأبنائه ال
ُ
ليحكم عليهم بل ليخدمهم ،فهو غير مسؤول عن تصرفاتهم فلقد كان يعلم جي ًدا
أن عالي هو خادم الرب والرب هو سيده وليس صموئيل لذا فالرب وحده هو الذي ميلك
حق احلكم على عالي ،فليس دور األبناء أن يقاوموا اآلباء بل على العكس فاآلباء هم
الذين من واجبهم أن يدربوا ويصححوا األبناء .فنحن من واجبنا أن نقوّم من وضعهم
الرب حتت رعايتنا وقيادتنا لندربهم ونعلمهم فهذه هي مسؤوليتنا أما هؤالء الذين
على نفس املستوى الروحي معنا فواجبنا جتاههم هو أن نشجعهم وننصحهم
كإخوة وأخوات في الرب .ولكنني في هذا الفصل والفصل السابق أريد أن أركز على
واجبنا نحو من هم في منصب أو سلطة أعلى منا .فصموئيل كان يخدم عالي الرجل
املعينّ من الرب على أفضل ما يكون دون أن يحكم عليه أو يحاول أن يق ّومه .املرة الوحيدة
التي تكلم فيها صموئيل مبلكات تقومي وتصحيح لعالي كانت حينما جاءه عالي وسأله
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عما قاله الرب له في الليلة املاضية ،وحتى في هذه املرة كانت كلمات التقومي هذه من الرب
لعالي وليست من صموئيل .لو أدرك كل املؤمنني هذه احلقيقة وخضعوا لها الختلفت
األوضاع في كنائسنا كثيرًا.
الكنيسة ليست «كافيتيريا»!
هذه األيام يسرع املؤمنون إلى ترك كنائسهم مبجرد ما أن يجدوا ما ال يرضيهم في
قادة ورعاة الكنيسة ،فقد ال يرضيهم الطريقة التي تُنفق بها األموال في الكنيسة أو
قد ال يعجبهم ما يعظ به راعي الكنيسة ،قد يرى البعض راعي الكنيسة مخطئًا في
أنه دائ ًما صعب الوصول إليه وقد يراه البعض اآلخر مخطئًا في أنه يتسلط على اجلميع
 ...وهكذا فالقائمة ال تنتهي ،وبدلاً من مواجهة الصعاب والتحديات والتمسك بالرجاء
واإلميان يهربون سري ًعا إلى مكان آخر ليس به صراعات وال حتديات .ولكن دعونا نواجه
احلقيقة هنا :فيسوع هو الراعي الكامل الوحيد فلماذا ًإذا نسرع إلى الهروب من
التحديات اً
بدل من مواجهتها والعمل على التغلب عليها؟ فعندما ال نواجهها دائمً ا
ما نترك أماكننا ُمعثرين ومجروحني ونظل نهرب من كنيسة إلى أخرى باحثني عن
قادة ورعاة بال عيوب أو أخطاء.
أنتم ألكثر من كنيستني في واليتني
أذكر أنني على مدى أربعة عشر عا ًما كاملة لم ِ
مختلفتني في أمريكا بالرغم من أن ما صادفته في كل كنيسة من مواقف ومواجهات مع
القادة كان ميكنها أن جتعلني أعثر وتدفعني للرحيل (أستطيع أن أدرك اآلن أن معظم تلك
املواقف كانت بسبب أخطائي وعدم نضجي) .لقد أُتيحت لي الفرصة أكثر من مرة أن أنقد
وأحكم على القادة والرعاة في الكنيسة لكي أبرر رحيلي ولكني كنت أعلم أن الرحيل
إلي الرب قائلاً « :هذه هي
ليس هو احلل ،فأثناء أحد املواقف الصعبة التي مررت بها حتدث َّ
الطريقة التي أريدك أن تترك بها أية كنيسة تكون منتم ًيا لها :ألنكم بالفرح تخرجون
وبسالم حتضرون» (إشعياء .)12 :55
ولكن مع األسف ليست هذه هي الطريقة التي يترك بها معظم املؤمنني كنائسهم
فهم يتعاملون مع الكنيسة كأنها «كافيتيريا» ميكنهم أن يختاروا ويأخذوا منها ما يريدون
ولهم احلرية أن يبقوا بها طاملا أنهم ال يواجهون أية مشاكل أو صعاب ،ولكن ليس هذا ما
يعلمه الكتاب املقدس فلست أنت الذي تختار الكنيسة التي تنتمي لها إمنا الرب هو الذي
يختار لك .فالكتاب املقدس لم يقل :إن اهلل قد وضع األعضاء كل واحد منها في اجلسد
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كما أرادوا ،بل قال« :وأما اآلن فقد وضع اهلل األعضاء كل واحد منها في اجلسد كما أراد
(كما أراد اهلل)» (كورنثوس األولى .)18 :12
ويجب أن تعلم جي ًدا أنه إن كنت بالفعل في املكان الذي يريدك الرب أن تكون فيه
فسوف يحاول إبليس بكل جهده أن يعثرك لكي تخرج منه فهو يريد أن يقلع املؤمنني
من األرض التي غرسهم الرب فيها ،فلو استطاع العدو أن يجعلك تخرج وتترك مكانك
فقد جعلته ينجح في مهمته لكن لو ظللت ثاب ًتا في مكانك ولم تتزحزح رغم كل
املواجهات والتحديات فبهذا أنت تفسد خطة العدو.
اخلداع اخلطير
لقد كنت أنتمي يو ًما إلى إحدى الكنائس لسنوات عديدة وكان راعي تلك الكنيسة
من أفضل الوعاظ في أمريكا كلها فكم من مرة كنت أجلس في االجتماع مبهورًا مبا
يخرج من فمه من تعليم وإعالنات روحية عظيمة .ومرت سنوات وأصبحت أشغل منص ًبا
في الكنيسة جعلني قري ًبا ج ًّدا من راعي الكنيسة وهنا أُتيحت لي الفرصة ألن أرى عن
قريب الكثير من عيوبه وأخطائه ،فكنت كثيرًا ما أختلف معه في القرارات التي يتخذها
فيما يخص اخلدمة وهكذا بدأت أنقده وأنقد تصرفاته وبدأت أعثر ،ومنذ ذلك احلني فوجئت
بأنني لم أعد أستفيد شيئًا من وعظه وتعليمه بل أنني بدأت أجد وعظه مملاًّ وبال أية
مسحة أو تأثير.
وفي نفس الوقت بدأ صديق لي وزوجته ،واللذان كانا يخدمان في نفس الكنيسة ،أن
يشعرا بنفس ما كنت أشعر به جتاه راعي الكنيسة وبعد وقت قصير أرسلهما الرب
ليبدؤوا خدمة خاصة بهما في مكان آخر وطلبا مني أنا وزوجتي أن نشاركهما في هذه
اخلدمة فلقد كانا يعلمان ما نعانيه في كنيستنا لذا كانا يشجعانا على أن ننطلق في
دعوة اهلل على حياتنا بعي ًدا عن كل هذه الصراعات بل كانا كثيرًا ما يخبرانا بكل ما
يفعله راعي كنيستنا وزوجته والقادة من أخطاء وكنا عاد ًة جنتمع م ًعا لنتحدث في كل
هذه األمور ونحن ممتلئون بخيبة األمل واإلحباط .لقد بدا هذان الزوجان مهت َّمني بالفعل
مبصلحتي أنا وزوجتي ولكن في الواقع كان كالمهما يزيد من اشتعال نار الغضب وعدم
الرضا بداخلنا ،فكما يقول الكتاب املقدس« :بعدم احلطب تنطفئ النار وحيث ال منام
يهدأ اخلصام» (أمثال  .)20 :26قد يكون ما كانا يقوالنه من معلومات عن راعي الكنيسة
صحيحا في عيني الرب ألنه كان مبثابة احلطب الذي يُلقى في النار
صحيحا ولكنه لم يكن
ً
ً
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ليزيد اشتعالها هكذا كان كالمهما يزيد من عثرتنا جمي ًعا .فأنا أذكر أنهما كانا يقوالن
لي« :إننا نعلم جي ًدا أنك رجل من رجال اهلل املمسوحني لذلك أنت تواجه كل هذه املشاكل
أيضا كم كان لهذا الكالم وقع جميل على أذني حتى وجدت نفسي
في كنيستك» ،وأذكر ً
ذات يوم أنا وزوجتي نقول لبعضنا البعض« :هذا يكفي  !...لقد ضقنا ذر ًعا مبا نعانيه في
هذه الكنيسة وحان الوقت لكي نخرج منها ونشكر الرب أن هذين الصديقني يحباننا
وسوف يرحبان بنا في كنيستهما» ،وهكذا تركنا الكنيسة وبدأنا نخدم في كنيسة
صديقينا ولكن لم يستمر احلال طويلاً فبالرغم من أننا اعتقدنا أننا هربنا من املشاكل
والصراعات إال أننا اكتشفنا أن الصراع ال يزال في داخلنا لهذا لم نشعر بأي فرح أو سالم
في أرواحنا ووجدنا أنفسنا في حرب مع اخلوف من أن نواجه نفس التحديات واملشاكل
التي هربنا منها مرة أخرى وبدأنا نشعر أن كل ما نفعله في الكنيسة اجلديدة مفتعل
وغير حقيقي وأدركنا أن الروح القدس قد انطفأ في داخلنا ،حتى عالقتنا بصديقينا راعي
الكنيسة اجلديدة وزوجته بدأت تسوء .وفي النهاية أدركت أننا أخطأنا في تركنا لكنيستنا
وأننا يجب أن نعود ،فقررنا العودة ومنذ حلظة رجوعنا إلى كنيستنا شعرنا أننا رجعنا إلى
حيث مشيئة الرب حلياتنا حتى لو كان يبدو لنا أننا سنكون محبوبني ومقبولني أكثر في
مكان آخر .وهنا فاجأني الرب قائلاً « :جون ،أنا لم أطلب منك أب ًدا أن تترك هذه الكنيسة،
ولكنك تركتها ألنك أعثرت» ،لذا لم يكن هذا خطأ راعي الكنيسة والقادة إمنا هو خطؤنا
نحن ،فلقد خرجنا خارج مشيئة الرب.
عندما تخرج خارج مشيئة الرب لك تصبح غير نافع ألية كنيسة أو ألي شخص .عندما
تخرج خارج مشيئة الرب ،فحتى العالقات الطيبة التى حتظى بها سوف تسوء.
ً
فعادة ما يدفعك رد فعلك ألن تفعل أشيا ًء قد تبدو صحيحة
عندما تجُ رح أو تُعثر
ولكنها ليست بحسب مشيئة الرب ،ولكن الرب لم ُ
يدعنا لكي تكون تصرفاتنا ردود
أفعال بل أفعال .إذا كنت خاص ًعا للرب وتبغي طاعته وسألته عما يجب أن تفعله جتاه
يعطك إجابة فهل تعرف ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن
أمر ما في حياتك ولكن الرب لم
ِ
الرب يقول لك« :ابقَ حيث أنت ال تغ ّير شيئًا وال تفعل شيئًا ،فنحن في وسط الصراعات
والضغوط دائمً ا ما تبحث عن كلمة من الرب لكي تريحنا ولكن يجب أن تعلم أن
الرب كثيرًا ما يسمح بهذه الضغوط واملواقف الغير مريحة في حياتك ال لكي يدمرك
ويتعبك ،ولكن لكي ينقيك ويجعلك تنضجك.
وهكذا خالل شهر واحد بعد رجوعي للكنيسة أُتيحت لي الفرصة لكي أتقابل مع
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راعي الكنيسة وحينئذ اعترفت له بتمردي وعصياني وطلبت منه أن يغفر لي ولقد كان
كرميًا وسامحني وعادت عالقتنا قوية وعاد الفرح والسالم مرة أخرى إلى قلبي بل أنه منذ
ذلك احلني بدأت مرة أخرى أستمتع وأستفيد ج ًّدا من عظاته وتعليمه وظللت أخدم في
هذه الكنيسة لسنوات عديدة بعد ذلك.
املغروس يزهر
يقول الكتاب املقدس في (مزمور « )13 :92مغروسني في بيت الرب في ديار إلهنا
يزهرون» ،الحظ أن الذين يزهرون هم املغروسون في بيت الرب .ما الذي يحدث لنبات لو أنك
ظللت تنقله من تربة إلى أخرى كل ثالثة أسابيع؟ بالطبع سوف تضعف جذوره وبالتالي
لن يزهر ولن يأتي بثمر  ،وإذا استمر في تنقله هذا فحت ًما سوف ميوت .مع األسف هذا ما
يفعله الكثير من املؤمنني هذه األيام فهم يتنقلون من كنيسة إلى أخرى ومن خدمة إلى
أخرى على أمل أن ينطلقوا في دعوتهم ،فإذا وضعهم الرب في مكان ولكنهم لم يجدوا
فيه التشجيع الكافي ،أو إذا وجدوا أنفسهم غير راضني عن الطريقة التي تسير بها األمور
في الكنيسة فسري ًعا ما يعثرون ويرحلون ملقني كل اللوم على القادة .ولكن هؤالء يظلون
غير مبصرين ملا في شخصياتهم من عيوب وأخطاء وغير مدركني أن الرب يريد أن ينقيهم
ْض َج ُه ْم من خالل ما يواجهونه من حتديات وضغوط.
وَيُن ِ
فلنتعلم من املثال الذي أعطاه لنا الرب في النباتات واألشجار ،فعندما تغرَس شجرة
في األرض فإنها تواجه الكثير من الرياح والعواصف والشمس احملرقة .أتصور أنه لو
كان بإمكان الشجرة أن تتكلم لكانت صرخت قائلة :أخرجوني من هذه الظروف اجلوية
الصعبة! في الواقع تلك الظروف الصعبة تضطر الشجرة ألن متد جذورها إلى عمق األرض
لكي جتد مصدرًا آخر للحياة وهذا يزيد من صالبتها وثباتها .نعم فالظروف اجلوية الصعبة
التي تواجهها الشجرة تصبح في النهاية سبب صالبة الشجرة وقوتها التي جتعلها بعد
ذلك قادرة على مواجهة أصعب الظروف فال تستطيع أقسى العواصف وأشدها أن تؤثر
على ثبات الشجرة وال على إثمارها.
وهكذا نحن ً
ً
سريعا من مواجهة التحديات الروحية التي نواجهها
أيضا إذا لم نهرب
فإن هذا سوف يجعل جذورنا متتد وتقوى ويكثر ثمرنا ويفيض ليسر قلب اآلب ويغذي
شعبه .سوف نصبح أشجارًا ناضجة مثمرة تُفرِّح قلب الرب اً
بدل من كوننا أشجارًا بال
ثمر تستحق أن تُقطع وتقلع (لوقا 6 :13ـ .)9لذا يجب علينا أال نقاوم ما يفعله الرب
67

فخ إبليس

ُنض َجنا.
في حياتنا لكي ي ِ
لقد وصف داود في املزامير بوحي الروح القدس العالقة بني كل من العثرات
وناموس الرب والنمو الروحي .ففي (مزمور 1 :1ـ )2يقول« :طوبى للرجل  ...في ناموس
الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارًا وليل» ،ثم وصف من يحبون ناموس الرب
وشريعته في (مزمور  )165 :119قائلاً « :سالمة جزيلة حملبي شريعتك وليس لهم
معثرة (.)them offend shall| nothing
ثم وضح في (مزمور  )3 :1مصير مثل هؤالء األشخاص قائلاً « :فيكون كشجرة مغروسة
عند مجاري املياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها ال يذبل وكل ما يصنعه ينجح»،
معنى هذا أن املؤمن الذي يسر بناموس الرب ويلهج فيه حتى وسط األزمات والتحديات
سوف ينتصر على العثرات (لن يكون له معثرة) وبالتالي سيصبح كشجرة مغروسة متد
جذورها إلى العمق حيث بئر مياه الروح القدس الذي مينحها القوة والغذاء ،سوف يشرب
من مياه الرب العميقة فينمو وينضج فتصبح الصعاب والتحديات سب ًبا الزدياد القوة
والثمر .هللويا!!
واآلن نستطيع أن نفهم ما يقصده الرب يسوع في تفسيره ملثل الزارع عندما قال:
«وهؤالء كذلك هم الذين زرعوا على األماكن احملجرة الذين حينما يسمعون الكلمة
يقبلونها للوقت بفرح ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم بل هم إلى حني .فبعد ذلك إذا
حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون» (مرقس 16 :4ـ.)17
إذا تركت مكانك الذي اختاره الرب لك ستضعف جذورك وستصبح ًّ
هشا ال
تستطيع أن تصمد أمام أقل التحديات ألنك لم حترص على أن متد جذورك إلى العمق
وهكذا جتد نفسك بال قوة وال احتمال أمام املشقات ومن هنا يولد التشرد الروحي
ً
خائفا من
فيصبح الشخص شري ًدا هائمً ا من مكان إلى آخر غير واثق في كل من حوله
أن يسيئوا إليه أو يجرحوه وبالتالي يصبح عاج ًزا عن أن يُن ِتج ثمرًا حقيقيًّا في حياته
الروحية ويظل يصارع في حياة محصورة في ذاته.
لننظر م ًعا إلى قصة قايني وهابيل .لقد قدم قايني من أثمار األرض قربان ًا للرب أي أنه
قدم من أعمال يديه ونتاج تعبه ومجهوده فقد كانت تلك األثمار هي نتيجة الكثير من
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احلرث والغرس والسقي والكثير من اجملهود ولكن تلك التقدمة لم تكن متثل طاعته للرب،
فلقد كانت متثل العبادة املعتمدة على القوة الذاتية واجملهود وليس على نعمة اهلل .أما
هابيل فلقد قدم للرب قربان الطاعة .قدم من أبكار غنمه ومن سمانها .لم يتعب ولم يبذل
مجهودًا لكي ينتجها ولكنها كانت غالية الثمن عنده .وال بد أن كلاًّ من قايني وهابيل كان
قد سمع كيف أن والديهما آدم وحواء كانا قد حاوال قبلاً أن يغطيا أنفسهما بأوراق التني
والتي كانت ترمز إلى األعمال التي يحاول اإلنسان أن يغطي بها خطاياه ،وكيف أن الرب قد
أعلن عن التقدمة الوحيدة املقبولة لديه بأن غطى آدم وحواء بجلد حيوان برئ .لقد كان آدم
وحواء يجهالن أن ما اختاراه لكي يغطيا به أنفسهما هو تقدمة مرفوضة في عيني الرب
أيضا ،ومع
ولكن الرب أراهما الطريق الصحيح لذا لم يعودا اآلن في جهل وبالتالي أبناؤهما ً
ذلك حاول قايني أن يكسب رضى الرب بطريقة ليست بحسب مشيئة اهلل وقد أجابه الرب
على ذلك وجعله يدرك أنه يقبل فقط كل من يأتي إليه متكلاً على النعمة (ذبيحة هابيل)
ويرفض كل من يأتي إليه متكلاً على أعماله ومعرفته باخلير والشر (ذبيحة قايني = أعمال
التدين) .ثم قال الرب لقايني إنه إن أحسن وأطاع فسوف يُقبل ولكن إن لم يفعل فاخلطية
سوف متلك عليه وتسوده .ولكن قايني أُعثر في الرب فبدلاً من أن يتوب ويصحح ما فعله
ويتعلم الدرس لكي يتقوى ويتشدد ،اختار أن يصب غضبه وسخطه على أخيه هابيل
فقتله .وهنا قال الرب لقايني « :فاآلن ملعون أنت من األرض التي فتحت فاها لتقبل دم
أخيك من يدك ،متى عملت األرض ال تعود تعطيك قوتهاً .
تائها وهاربًا تكون في األرض»
(تكوين 11 :4ـ.)12
األمر الذي كان يخشاه قايني وهو أن يُرفض من الرب قد تسبب فيه بنفسه فوقع حتت
قضاء الرب ،فالدم الذي سفكه كان سب ًبا في لعنة جاءت عليه وعلى األرض التي كان
وحكم عليه أن
يحاول جاه ًدا أن تنال رضى الرب وبركته فأصبحت ال تعطي قوتها له ُ
يعيش بقية عمره يبذل الكثير من اجلهد والعرق ليرى الثمر.
وهكذا يكون احلال مع كل مؤمن يستسلم للجروح والعثرات فهو يقضي بنفسه
على قدرته على اإلثمار .فلقد شبه يسوع قلب اإلنسان باألرض في مثل الزارع ،فكما
أن أرض قايني وحقوله أصبحت عاقرًا وبال ثمر فإن قلب الشخص الذي يستسلم
للجروح والعثرات يصبح ً
أيضا عاقرًا بال ثمر ملوثًا باملرارة واحلقد.
قد يظل ذلك الشخص يختبر املعجزات ويتمتع مبا لديه من مواهب للوعظ والتعليم
أو الشفاء أو كالم العلم وغيرها ولكن هذه كلها مواهب الروح القدس وليست ثماره.
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فاملواهب تعطى ومتنح أما الثمار فتحرث ،والرب سوف يحكم علينا بنا ًء على الثمر
وليس املواهب.
تائها وهاربًا نتيجة ألفعاله واليوم يوجد الكثير من
لقد قال الرب إن قايني سيكون ً
التيه والهروب الروحي في كنائسنا ،فهناك الكثيرون يهربون من كنيسة إلى أخرى حاملني
معهم جروهم ومرارتهم ،هم تائهون يبحثون عن املكان الكامل الذي يقدر مواهبهم
ويشفي جراحهم .فكم من أشخاص يعانون من إحساس مستمر باالضطهاد والظلم
وينظرون إلى أنفسهم كأنهم إرميا النبي في العصر احلديث ،فاجلميع ضدهم واجلميع
يحاربونهم ولم يبقَ معهم غير الرب ،وهكذا يصبحون غير قابلني للتعليم والتقومي من
أحد .إنهم يعانون ما أسميه «عقدة االضطهاد» ،فهم يع ّزون أنفسهم باعتقادهم أنهم
مثل األنبياء والشهداء الذين عانوا من االضطهاد والظلم فيمتلئون بالشك من جهة كل
من حولهم .هذا بالضبط هو ما حدث مع قايني إذ قال:
«أكون ً
تائها وهاربًا في األرض فيكون كل من وجدني يقتلني» (تكوين  .)14 :4لقد
كان قايني يعاني من «عقدة االضطهاد» ،لذا فكان يظن أن كل من وجده سيحاول قتله.
واليوم يوجد الكثيرون الذين سقطوا في فخ العثرات واجلروح يظنون أن الكل ضدهم وأن ال
أحد يفهمهم وطاملا هم يفكرون بهذه الطريقة فمن الصعب ج ًّدا أن يبصروا املناطق التي
حتتاج إلى تغيير في حياتهم ،فهم يعزلون أنفسهم بطريقة جتعلهم عرضة لألذى واخلداع،
«املعتزل يطلب شهوته .بكل مشورة يغتاظ» (أمثال .)1 :18
لم يخلقنا الرب لكي نحيا منعزلني ومنفصلني عن بعضنا البعض فالرب يفرح عندما
يرى أوالده يهتمون بعضهم ببعض ويحزن ج ًّدا عندما يجدنا منعزلني نشفق على أنفسنا
ونلقي مسؤولية ما نحن فيه من تعاسة على كل من حولنا .إن الرب يريدنا أن نحيا حياتنا
فعالاً في اجلسد ولكن الشخص املنعزل
لنحقق مشيئته وأن يكون كل واحد منا عض ًوا ّ
رافضا لكل
يطلب شهوته أي يعيش ليحقق مشيئة نفسه وليس مشيئة الرب ويصبح
ً
مشورة أو نصح وبذلك يكون فريسة سهلة للخداع.
أنا ال أقصد هنا هؤالء الذين يدعوهم الرب لالعتكاف فترة من الزمن لكي يتعامل
معهم
ويعدهم وينعشهم إمنا أقصد هؤالء الذين سجنوا أنفسهم بأنفسهم هائمني
ّ
على وجوههم من كنيسة إلى أخرى ومن عالقة إلى أخرى عازلني أنفسهم داخل عالم
خاص بهم وحدهم معتقدين أن كل من ال يتفق معهم هو ضدهم ويظنون أنهم في
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أمان في عزلتهم داخل عالم أعدوه ألنفسهم ويسيطرون على كل شيء فيه ويتجنبون
باختيارهم مواجهة عيوبهم ونقاط الضعف فيهم فهم يختارون الهروب من املواجهة
وبالتالي يفقدون الفرصة للتغير والنضوج والنمو ،يفقونها في نفس اللحظة التي
يسقطون فيها في فخ العثرات واجلروح واملرارة.
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v
استسالمك لفخ العثرات واجلروح مينعك من رؤية عيوبك
وأخطائك ألنك تلقي كل اللوم على غيرك
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الفصل السادس

الهروب من احلقيقة
«يتعلمن في كل حني وال يستطعن أن يقبلن إلى معرفة احلق أب ًدا»
(تيموثاوس الثانية .)7 :3
كثيرون يسألونني هذا السؤال :متى يجب أن أترك كنيسة أو فريق خدمة أنتمي إليه؟
ودائ ًما أجيبهم بسؤال :من الذي أرسلك إلى هذه الكنيسة أو فريق خدمة أنتمي إليه؟
وعاد ًة ما تكون اإلجابة :إن الرب هو الذي أرسلني ،فأجيبهم :لو أن الرب هو الذي أرسلك
فال ترحل إال إذا أطلقك الرب .لو كنت قد سألت الرب ولكنه لم يجبك فهذا معناه أنه
يقول لك :لم يتغ ّير شيء ال ترحل وال تترك املكان الذي أرسلتك إليه.
عندما يطلب منك الرب أن ترحل فستجد نفسك ترحل في سالم مهما كانت حالة
اخلدمة أو املكان الذي تتركه «ألنكم بفرح تخرجون وبسالم حتضرون» (إشعياء .)12 :55
سيكون رحيلك ليس نتيجة عثرة من سلوك أو تصرفات أشخاص ولكن سيكون بحسب
قيادة الروح القدس لك ،فتركك خلدمة ما ال يجب أن يعتمد على سوء األحوال فيها فرحيلك
وأنت حتمل بداخلك إدانة أو عثرة من آخرين ليس في خطة الرب لك بل أن هذا يكون مجرد
رد فعل وليس فعلاً أساسه اخلضوع لقيادة الرب حلياتك .في (رومية  )14 :8يقول« :ألن
كل الذين ينقادون بروح اهلل فأولئك هم أبناء اهلل» ،الحظ أنه لم يقل هنا إن كل الذين
يتصرفون كرد فعل للظروف السيئة أولئك هم أبناء اهلل!
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عاد ًة في كل مرة تُذكر كلمة «ابن» في العهد اجلديد هي تكون في األصل إحدى كلمتني
في اللغة اليونانية ،إما كلمة (تيكنون  )teknonأو كلمة (هيوس .)huios
التعريف الدقيق لكلمة (تيكنون  )teknonهو :البنوة التي بحسب امليالد فقط .فعندما
ولد ابني األول (أديسون) أصبح ابنًا جلون بيفير بنا ًء على حقيقة واحدة وهي أنه ولد من
زوجتي ومني .وهو في سن حديثي الوالدة لم يكن أي شخص يستطيع أن مييز أنه ابني من
خالل شكله أو شخصيته حتى أصدقاؤنا وعائالتنا لم يستطيعوا التعرف عليه إال من
الس َوار ِ البالسيتك املد ّون عليه اسمه الذي كان ملفو ًفا حول معصمه ،فلم يكن
خالل ُّ
ألديسون أي شيء آخر مييزه عن باقي األطفال حديثي الوالدة .في هذه احلالة أديسون كان
يُعتبر (تيكنون  )teknonجليون بيفير وليزا بيفير.
في العهد اجلديد جند كلمة (تيكنون  )teknonمستخدم ًة في (رومية 15 :8ـ )16حيث
يقول ...« :بل أخذمت روح التبني الذي به نصرخ يا آبا اآلب ،الروح نفسه يشهد ألرواحنا
أننا أوالد اهلل (تيكنون .»)teknon
عندما يقبل أي شخص يسوع املسيح كمخلص ورب له يصبح ابن هلل (تيكنون
 )teknonبنا ًء على حقيقة واحدة وهي اختبار الوالدة اجلديدة بالروح القدس« ،وأما كل
الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيرو أوالد اهلل (تيكنون  )teknonأي املؤمنون باسمه
الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال مشيئة رجل بل من اهلل» (يوحنا .)12 :1
أما الكلمة الثانية في اللغة اليونانية التي تترجم إلى كلمة «ابن» في العهد اجلديد
هي (هيوس  )huiosوتعريفها هو :شخص مي َّيز كابن بسبب ما يحمله من صفات مشابهة
لألب واألم.
عندما كبر ابني أديسون بدأ يشبه أباه في الكثير من التصرفات
وأيضا في الشكل
ً
واملالمح .فعندما بلغ أديسون السادسة من عمره سافرت أنا وليزا إلى اخلارج واضطررنا
ألن نتركه مع والدي وعندما عدنا قالت أمي لليزا إن أديسون هو «صورة بالكربون» من أبيه
فشخصيته كانت مشابهة متا ًما لشخصيتي في هذه السن ،وكلما كبر أديسون في
السن كلما زاد الشبه بينه وبيني حتى وصل اآلن إلى سن يستطيع كل من يراه أن مييز أنه
أيضا
ابن جون بيفير من أول نظرة .لم يعد ابني فقط بنا ًء على حقيقة امليالد ولكنه ابني ً
ألنه يشبه أباه في السلوك وفي املالمح.
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ببساطة كلمة (تيكنون  )teknonتعني «أطفالاً أو أبنا ًء غير ناضجني ،أما كلمة (هيوس
 )huiosفهي تعني «أبنا ًء ناضجني».1
كلمة (هيوس  )huiosهي الكلمة املستخدمة في (رومية « )14 :8ألن الذين ينقادون
بروح اهلل فأولئك هم أبناء اهلل (هيوس  .»)huiosومن هنا يتضح أن األبناء الناضجني فقط
هم الذين ينقادون بروح اهلل أما املؤمنون غير الناضجني فنادرًا ما يتبعون قيادة الروح القدس
بل هم عاد ًة ما يتفاعلون مع املواقف التي تواجههم باملشاعر وردود األفعال الطبيعية،
فهم لم يتعلموا بعد كيف يجب أن يسلكوا فقط بنا ًء على قيادة الروح القدس لهم.
كلما منا ابني أديسون وكبر كلما نضجت شخصيته وتطور سلوكه وعلى قدر ما ينمو
في النضج على قدر ما تزيد املسؤولية التي أستطيع أن أستأمنه عليها وأثق أنه سوف
يتحملها على أكمل وجه .من اخلطأ أن يبقى أديسون طويلاً في مرحلة عدم النضج ،كما
ًاً
أطفال غير ناضجني.
أنه ليس في مشيئة الرب أن نبقى
من إحدي الوسائل الهامة التي ساعدت أديسون على نضوج شخصيته هي ما كان
يواجهه من مواقف وظروف صعبة .أذكر أنه عندما بدأ في الذهاب إلى املدرسة واجه بعض
املواقف احلرجة مع زمالئه وقد سمعت بعض األشياء التي كان يفعلها معه هؤالء األطفال
األشقياء وسمعت ما كانوا يقولونه له وأردت من كل قلبي أن أذهب إليهم وأحسم هذه
املشكلة ولكنني وجدت أن مثل هذا التصرف ليس هو التصرف الصحيح إذ أن تدخلي
بهذا الشكل كان سيعيق منو ونضوج شخصية أديسون .لذا ظللت أنا وزوجتي نسدي له
ونعده ملواجهة املضايقات التي يقابلها في املدرسة ولقد
النصيحة واملشورة في املنزل
ّ
رأينا كيف أن شخصيته كانت تنمو وتنضج من خالل طاعته ملشورتنا في وسط ما كان
يعاني منه من صعاب ومشاكل ،وهذا بالضبط ما يفعله الرب معنا .فالكتاب املقدس
يقول عن يسوع» «مع كونه اب ًنا (هيوس  )huiosتع َّلم الطاعة مما تألم به» (عبرانيني :5
 .)8إن النمو اجلسدي يحدث مبرور الوقت ،فال ميكن أن جتد طفلاً عمره سنتان وطوله  6أقدام،
والنمو العقلي يحدث من خالل التع ّلم ،أما النمو الروحي فهو يحدث من خالل األمرين م ًعا؛
الوقت والتع ّلم باإلضافة إلى الطاعة واخلضوع .واآلن انظر ما يقول الرسول بطرس «فإذ قد
تألم املسيح ألجلنا باجلسد ،تسلحوا أنتم ً
أيضا بهذه النية فإن من تألم في اجلسد
كف عن اخلطية» (بطرس األولى  .)1 :4إن الشخص الذي كف عن اخلطية هو باحلقيقة
1

استخدام يسوع كلمة ابن (هيوس  )huiosفي متى 45-44 ،5:9
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ابن خاضع للرب وهو شخص ناضج يختار أن يسير في طريق الرب وليس في طريقه هو.
أيضا نتعلم الطاعة من خالل ما
وكما أن يسوع تع ّلم الطاعة فيما تألم به كذلك نحن ً
نواجهه من ظروف صعبة وحتديات ،فعندما نختار أن نطيع كلمة الرب التي يعلنها لنا
الروح القدس في وسط ما نعانيه من صراعات وآالم فإننا ننمو وننضج .إن املفتاح للنضوح
ليس ما نعرفه من آيات الكتاب املقدس بل هو طاعتنا الكاملة للرب .ومن هنا نفهم ملاذا
جند الكثيرين في كنائسنا وهم مؤمنون من عشرات السنني ويحفظون الكثير من آيات
الكتاب املقدس وقد حضروا مئات االجتماعات واملؤمترات الروحية وقرؤوا العديد من الكتب
الروحية ومع كل ذلك هم ما زالوا أطفالاً روحيني! ففي كل مرة يواجهون موق ًفا صع ًبا،
بدلاً من أن يتفاعلوا معه بحسب قيادة روح الرب لهم جندهم يسعون إلى حماية أنفسهم
بطرقهم اخلاصة .فهم ،كما قال بولس الرسول« :يتعلمون في كل حني وال يستطيعون
أن يقبلوا إلى معرفة احلق أب ًدا» (رسالة تيموثاوس الثانية  .)7 :4إنهم ال يستطيعون أن
يقبلوا إلى معرفة احلق ألنهم ال يطبقون احلق وال يعيشونه .فلكي ننمو وننضج يجب أن
ن ُخضع حياتنا وسلوكنا إلى طريق احلق فال يكفي أن نعرف احلق ونقبله بأذهاننا فقط دون
أن نطيعه ونطبقه ،فعدم طاعتنا يجعلنا نتوقف عن النمو برغم استمرارنا في التع ّلم
واملعرفة.
حماية الذات
إن اجلروح والتعرض لإلساءة هي من األعذار املتكررة التي كثيرًا ما نبرر بها محاوالتنا
إحساسا
حلماية ذواتنا من خالل عدم الطاعة .فاستسالمنا للجروح واملرارة يولد بداخلنا
ً
خاد ًعا بضرورة حفظ ذواتنا وحماية أنفسنا ومينعنا من أن ندرك ما في داخلنا من أخطاء
وعيوب ألننا دائ ًما نلقي باللوم على اآلخرين .فأنت ال تواجه ما فيك من عدم نضج وأخطاء
ألنك دائ ًما ترى اخلطأ في الذين أساؤوا إليك وبهذا تعيق ما يريد الرب أن يفعله من تغيير
وتطور لشخصيتك من خالل املواقف الصعبة التي متر بها .فالشخص الذي يستسلم
للجروح والشعور باإلساءة عاد ًة ما يختار أن يهرب من مواجهة مصدر اإلساءة وبهذا يولد
في داخله التشرد والتيه الروحي.
منذ وقت قريب حدثتني إحدى السيدات عن صديقة لها كانت قد تركت كنيستها
وبدأت تخدم في كنيسة أخرى .وفي يوم دعت تلك السيدة راعي الكنيسة اجلديدة وزوجته
إلى بيتها للعشاء وفي أثناء ذلك سألها راعي الكنيسة عن سبب تركها لكنيستها فبدأت
تلك السيدة في مشاركته بكل ما كانت تعانيه من مشاكل وصراعات مع قادة كنيستها
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السابقة .وقد استمع إليها راعي الكنيسة باهتمام ثم حاول تهدئتها ومواساتها.
لكنني لو كنت مكان راعي الكنيسة أعتقد أنني كنت سأشجع تلك السيدة من
خالل كلمة اهلل أن تواجه ما بداخلها من جروح ومرارة وترفض ما تشعر به من اجتاهات
النقد واحلكم على قادتها السابقني بل أنني كنت سأشجعها على أن تعود إلى كنيستها
السابقة حتى يطلقها الرب بسالم .فعندما يطلقك الرب بسالم لن جتد نفسك مدفو ًعا
لكي تبرر رحيلك لآلخرين ولن جتد نفسك حتت ضغط نفسي يجعلك تنقد اآلخرين وتفضح
ما كان في كنيستك من أخطاء وعيوب .وأنا واثق أنه مع مرور الوقت سوف تتعامل تلك
السيدة مع راعي الكنيسة اجلديدة وقادتها بنفس الطريقة التي تعاملت بها قبلاً في
كنيستها السابقة .فعندما نحتفظ باجلروح واملرارة في داخل قلوبنا فإننا نتعامل مع كل
األمور بعد ذلك من خالل تلك املرارة.
هناك مثل قدمي ينطبق متا ًما على ما أريد أن أقوله هنا يحكي أنه في قدمي األيام عندما
بدأ املستوطنون األمريكيون في الهجرة من الشرق إلى الغرب األمريكي ،وقف رجل حكيم
على رأس مدخل إحدى املدن في الغرب فكان هو أول من يقابله املستوطنون وهم في
طريقهم إلى الغرب .وفي أثناء وقوفه هناك مرت به مجموعة من املستوطنني وسألوه
باهتمام قائلني« :ما طبيعة الناس الذين يعيشون في هذه املدينة؟»فأجابهم قائلاً « :ما
طبيعة الناس الذين يعيشون في املدينة التي كنتم ساكنني فيها»؟ ،فأجابوه« :إن الناس
سلاَ ُط اللسان ويستغلون األبرياء.
في املدينة التي أتينا منها أشرار ج ًّدا ،فهم منامون وَ ِ
إنها مدينة ممتلئة باللصوص والكذابني» ،فأجابهم الرجل احلكيم« :حسنًا ،الناس في هذه
املدينة يشبهون متا ًما الناس في املدينة التي أتيتم منها» ،وهنا شكر املستوطنون الرجل
ألنه وف ّر عليهم الوقت واجلهد في مواجهة نفس املتاعب التي هربوا منها ثم تركوه وقرروا
أن يبحثوا عن مدينة أخرى.
وبعد قليل جاؤه مجموعة أخرى من املستوطنني سألوه نفس السؤال« :ما طبيعة
أيضا بسؤال« :ما طبيعة الناس الذين
الناس الذين يعيشون في املدينة»؟ فأجابهم ً
يعيشون في املدينة التي كنتم ساكنني فيها»؟
فأجابوه قائلني« :إنها مدينة رائعة وسكانها رائعون ،لنا فيها أصدقاء أعزاء فكل
ً
مشتركا.
من فيها يهتم مبن حوله فلم يعوزنا شيء فيها ألن كل شيء كان بيننا
لقد كان من الصعب علينا أن نرحل ولكننا اضطررنا لذلك لكي نفتح الطريق أمام
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األجيال القادمة» ،وهنا أجابهم الرجل احلكيم« :إن هذه املدينة تشبه متا ًما املدينة
التي أتيتم منها» ،ففرح املستوطنون وقالو« :إذًا دعونا نسكن ههنا!»لقد كان الرجل
احلكيم يعرف أنهم سوف ينظرون إلى عالقاتهم في املستقبل بنفس املنظار الذي
أيضا ،فالطريقة التي ستترك
ينظرون منه إلى عالقتهم في املاضي .وهكذا أنت ً
بها كنيسة أو عالقة هي نفس الطريقة التي ستدخل بها إلى كنيسة أو عالقة
جديدة ،فإذا خرجت وقلبك مملوء بالغضب واملرارة فسوف حتمل تلك املشاعر معك
إلى الكنيسة أو العالقة اجلديدة التي ستدخل فيها في املستقبل وستجد أنه
من السهل ًّ
جدا أن تعيد ترك تلك الكنيسة أو العالقة اجلديدة مع أول مشكلة أو
حتدٍّ  .إن الدراسات اإلحصائية تثبت أن %65,60من األشخاص المْ ُ َ
ني (سواء رجال أو
طلَّ ِق َ
نساء) ينتهي بهم األمر إلى الطالق مرة أخرى في زيجاتهم اجلديدة .فاألسلوب الذي
يترك به شخص زواجه األول هو الذي يحدد مصير زواجه الثاني ،فعدم الغفران الذي
يحمله بداخله ضد شريك حياته األول سوف يعيق مستقبله مع شريك حياته الثاني
وإصراره على أن يلقي بكل اللوم على الطرف اآلخر يعمي عينيه عن رؤية مسؤوليته
دائما يشعر باخلوف من أن
هو وعيوب شخصيته وما يزيد األمر سو ًءا هو أن هذا يجعله ً
يُجرَح مرة أخرى .وهذه القاعدة ال تنطبق فقط على الزواج والطالق ولكن تنطبق على
جميع أنواع العالقات بني الناس.
في أحد األيام جاءني رجل كان قد ترك فريق اخلدمة الذي كان يخدم معه بسبب
أنه تعرض لإلساءة واجلرح من قائد الفريق ،ولكن مرت األيام وجاء هذا الرجل يطلب
االنضمام إلى فريق اخلدمة الذي قيادتي .وقد شعرت وقتذاك أن الرب يريدني أن أوافق
على انضمامه إذ أنني كنت أرى أنه كان على وشك التخلص من آثار اجلرح واإلساءة
السابقة ،فاتصلت بقائده السابق وشاركته برغبتي في انضمام ذلك الرجل إلى فريق
اخلدمة فشجعني كثيرًا على هذه اخلطوة وقال إنه متأكد أن انضمامه لفريقنا سوف
يساعد على إمتام شفائه مما يشعر به من جروح .وبالفعل بدأ ذلك الرجل في اخلدمة
معنا ولكن سرعان ما فوجئت مبشاكل معه ال حصر لها وبدأت أدرك أنه ال يزال غير
قادر على نسيان ما حدث بينه وبني قائده السابق ،فقد ظلت تلك اخلبرة السيئة تطارده
أيضا بأنني أسيء إليه متا ًما كما فعل قائده السابق .وألنني كنت
حتى بدأ يتهمني أنا ً
أهتم فعلاً بهذا الرجل وكنت أمتنى من كل قلبي أن يسترد صحته النفسية والروحية،
فقد قدمت الكثير من التنازالت واالستثناءات ألساعده على الشفاء والتحرير من
جروحه ومرارته .ولكن بعد شهرين من انضمامه لنا ،أبدى رغبته في ترك اخلدمة معنا
نهائيًّا .وهكذا وقع في نفس الفخ مرة أخرى ،وكانت كلماته األخيرة لي« :جون ،أنا لن
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أخدم حتت قيادة أي قائد آخر طوال حياتي» ،فباركته وتركته يرحل وأنا أشعر باحلزن
واألسى ألنني كنت أدرك متا ًما أن هناك دعوة قوية من الرب على حياة ذلك الرجل خاصة
في اجملال الذي كان يخدم معنا فيه .وبعد رحيله ذهبت إلى الرب متسائلاً « :يارب ملاذا
ساء األمر هكذا وملاذ رحل ذلك الرجل بالرغم من أنني متأكد أنك أنت الذي قدتني لكي
أضمه إلى فريقنا»؟ ،ولقد أجابني الرب بعد عدة أسابيع على لسان صديق لي عندما
قال لي« :كثيرًا ما يسمح الرب ألشخاص أن يهربوا من مواقف كان يريدهم الرب أن
يواجهوها ألنهم أصروا في أعماق قلوبهم على الهروب!»ثم ذكرني صديقي بقصة
إيليا النبي عندما هرب خو ًفا من إيزابل (ملوك األول 18ـ .)19فلقد قتل إيليا أنبياء
البعل وأنبياء السواري األشرار الذين كانوا يقودون الشعب إلى عبادة األصنام وكانوا
يأكلون على مائدة إيزابل ،ولهذا عندما سمعت إيزابل أن إيليا قد قتلهم غضبت ج ًّدا
وأرسلت له تهدي ًدا بأنها سوف تقتله خالل أربع وعشرين ساعة .لقد كان الرب يريد
إيليا أن يواجه إيزابل ولكن على العكس هرب إيليا من وجهها ،فقد كان في حالة من
اخلوف واليأس جعلته يصلي ويطلب من الرب أن يأخذ نفسه ،ووصل إلى حالة لم
ً
مالكا إليليا
متكنه من إمتام املهمة التي كان الرب يريده أن يتممها .وقد أرسل الرب
لكي يطعمه حتى يستطيع أن يسير أربعني يو ًما وأربعني ليلة حتى وصل إلى جبل
حوريب ،وعندما وصل إيليا إلى اجلبل أخيرًا كان أول سؤال يسأله له الرب هو« :مالك
ههنا يا إيليا؟» (ملوك األول  .)9 :19لقد كان الرب يعرف أن إيليا قد اتخذ قرارًا في
داخله بالهروب من املوقف ،لهذا سمح له الرب أن ينفذ ما قرره بالرغم من أن هروبه
لم يكن بحسب مشيئة الرب ،كما يتضح من سؤال الرب له.
ً
راجعا في طريقك إلى برية دمشق  ...وادخل من آبل محولة
ثم قال الرب إليليا« :اذهب
ً
عوضا عنك» (ملوك األول .)16-15 :19
نبيًا
لقد مسح الرب أليشع وياهو لكي يتمموا املهمة التي هرب منها إيليا ،ففي عهدهما
ُقتلِت إيزابل ومت القضاء على كل أعوانها األشرار.
وهكذا إذا اتخذنا قرارًا في داخلنا أن نهرب من املواقف الصعبة التي نتعرض لها في
حياتنا فسوف يتركنا الرب نهرب بالرغم من أن هذا ليس بحسب مشيئته.
أيضا .فلقد كان بلعام يريد في
هناك قصة أخرى في سفر العدد إصحاح  22تثبت ذلك ً
داخله أن يلعن شعب إسرائيل ألنه كان يطمع في املكافأة الكبيرة التي وعده بها باالق.
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لقد ذهب بلعام في أول مرة إلى الرب ليسأله فأعلن له الرب بوضوح أن مشيئته هي أال
يذهب ليلعن الشعب ولكن عندما رجع له أمراء موآب مرة أخرى يعرضون عليه زيادة في
املكافأة واملال عاد بلعام مرة ثاني ًة ليسأل الرب! أنه من احلماقة أن يعتقد شخص أن الرب
سوف يغير مشيئته من أجل عرض سخي من األموال واملكافآت لبعام! ومع ذلك عندما
ذهب بلعام للرب في املرة الثانية قال له الرب أن يذهب معهم .ملاذا إذًا قال له الرب أن
يذهب؟ هل تغ َّيرت مشيئة الرب؟ اإلجابة ال ،إن مشيئة الرب لم تتغير ولكن ألن بلعام كان
يصر في داخله على الذهاب بالرغم من معرفته أن الرب ال يريده أن يذهب لهذا سمح له
الرب أن يفعل ما يريد ولقد كان هذا هو سبب أن حمي غضب الرب على بلعام بعد ذهابه.
قد نظل نلح على الرب في أمر ما بالرغم من أنه سبق وأعلن لنا بوضوح عن مشيئته
في ذلك األمر ،وهنا من املمكن أن يسمح لنا الرب أن نفعل ما نريد بالرغم من أن ما نفعله
ليس بحسب مشيئته وبالرغم من أنه ليس أفضل شيء لنا.
وعاد ًة ما تكون مشيئة الرب أن نواجه
جروحا ومواقف صعبة في حياتنا لكي يقوينا
ً
ْض َجنَا من خاللها ولكننا مع األسف نختار بإرادتنا أن نهرب منها .إن هروبنا من املواقف
ويُن ِ
الصعبة ورفضنا أن نتعامل مع ما نشعر به من عثرات وجروح ليس هو احلل للمشكلة،
فقد مينحنا الهروب راحة وقتية ولكن جذر املشكلة سوف يبقى في داخلنا كما هو.
درسا ها ًّما في
من خالل خبرتي مع ذلك الشخص الذي انضم لفريق اخلدمة تعلمت ً
العالقات وهو أنه من املستحيل أن تقام عالقة سو ّية مع شخص ترك عالقة سابقة وهو
مملوء باجلروح واملرارة ،فال بد أن تُشفى أعماقه أولاً قبل أن يبدأ عالقة جديدة سو ّية .فالبرغم
من أن ذلك الشخص كان يؤكد لي أنه قد غفر لقائده السابق إال أنه لم يكن يستطيع أن
ينسى اإلساءة التي سببها له .إن احملبة تنسى اإلساءة وتعطي رجا ًء للمستقبل .فعندما
ن ُشفى بالفعل من جروحنا وننتصر عليها جند أنفسنا دائ ًما نبحث عن فرصة للمصاحلة.
ونسعى لنصنع سال ًما بيننا وبني من أساؤوا إلينا .هناك َم َث ٌل شعبي قدمي يقول« :لو احترق
شخص من املاء الساخن فسوف يظل طوال حياته يخاف من املاء البارد».
كم من شخص بيننا يخاف من «املاء البارد» الذي يكون في الواقع سب ًبا إلنعاشه وذلك
ألنه احترق قبلاً ولم يستطع أن يغفر وينسى .إن يسوع يريد أن يشفي جروحنا ولكننا عاد ًة
ال نعطي له الفرصة لكي يفعل ذلك ألننا جند الطريق إلى ذلك صع ًبا ،إنه طريق االتضاع
وإنكار الذات هو الذي يؤدي إلى الشفاء والنضوج الروحي ،إنه طريق تأخذ فيه قرارًا أن
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مصلحة اآلخر تكون أهم من مصلحتك حتى لو كان هذا اآلخر قد تسبب لك في الكثير
من األحزان .إن الكبرياء ال يستطيع أن يسير في هذا الطريق ولكن هؤالء الذين يسعون
للسالم واحملبة حتى لو قوبلوا بالرفض هم فقط الذين يستطيعون السير فيه .إنه طريق
صعب ولكن هو الذي يؤدي إلى احلياة.
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v
ما نتعلمه في محضر الرب ال ميكن أن نتعلمه
في محضر الناس بعي ًًدا عن الرب
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الفصل السابع

األساس الثابت
«لذلك هكذا يقول السيد الرب :هأنذا أؤسس في صهيون حجر امتحان
ً
ً
مؤسسا ،من آمن ال يهرب».
أساسا
حجر زاوية كرميًًا
(أول يتصرف بعجلة ()will not act hastilyإشعياء )16 :28
من آمن ال يهرب أو ال يتصرف بالعجلة ،فالشخص الذي يهرب أو يندفع في تصرفاته
بعجلة هو شخص غير ناضج ألن تصرفاته ليست مبنية على أساس ومبادئ ثابتة لهذا
فهو شخص يهتز بسهولة أمام رياح التجارب والصعاب .ولنعطي مثالاً على ذلك دعونا
نتأمل فيما حدث لبطرس .فلقد ذهب يسوع إلى قيصرية فيلبس وهناك سأل تالميذه
قائلاً « :من يقول الناس إني أنا ابن اإلنسان» (متى  ،)13 :16فبدأ تالميذه يرددون آراء
الناس اخملتلفة عن حقيقة يسوع ،فانتظر يسوع حتى انتهوا من كالمهم ثم نظر إليهم
وسألهم سؤالاً محددًا« :وأنتم من تقولون إني أنا» (متى  .)15 :16أنا متأكد أنه في تلك
اللحظة علت على وجوه التالميذ نظرات احليرة واخلوف ،وساد الصمت على جميع من
كانوا منذ دقائق قليلة يرددون بحماس ما يردده اآلخرون ،فرمبا لم يسأل أحد منهم نفسه
هذا السؤال من قبل واآلن وهم أمام هذه املواجهة أدركوا أنه ليس لديهم إجابة عليه .لقد
كان يسوع يعلم ما في قلوبهم لذلك سألهم هذا السؤال مبهارة حتى يجعلهم يدركون
بحق ما الذي يعرفونه وما الذي ال يعرفونه ،فلقد كان يسوع يريدهم أن يواجهوا أنفسهم
بحقيقة أنهم يعيشون على معتقدات وآراء اآلخرين وليس على أساس ثابت وراسخ في
داخل قلوبهم عن حقيقة يسوع املسيح .ولكن سمعان ،الذي دعاه يسوع فيما بعد باسم
بطرس ،كان الوحيد من بني جميع التالميذ الذي لديه اإلجابة على هذا السؤال ،لهذا صرخ
بدون تردد ًاً
قائل« :أنت هو املسيح ابن اهلل احلي» (متى  .)16 :16وهنا قال له يسوع« :طوبى
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لك يا سمعان بن يونا ،إن حلمً ا ودمًا لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات» (متى
 ،)17 :16لقد وضح يسوع لبطرس املصدر الذي جاء منه بهذا اإلعالن ،فهو لم يعرف هذه
املعلومة من سماعه آلراء من حوله ولم يعرفها من خالل ما قرأه أو تعلمه ،إمنا عرفها ألن
الرب أعلنها له.
لقد كان سمعان بطرس
شخصا جائ ًعا ألمور اهلل ساع ًيا لها بكل قلبه ،فقد كان أكثر
ً
توجيها لألسئلة واالستفسارات ،كان هو الوحيد فيهم الذي سار فوق املياه مع
التالميذ
ً
يسوع بينما بقي الباقون داخل املركب يراقبونه .لقد كان من الشخصيات التي ال تقبل
أن تعيش بنا ًء على ما يقوله اآلخرون أو ما يعتقدونه بل كان دائ ًما يريد أن يعرف كل شيء
مباشر ًة من فم الرب .ومع كل ذلك لم يكن ما عرفه عن حقيقة يسوع مبنيًّا على مشاعر
أو أفكار خاصة به إمنا كان مبنيًّا على إعالن أضاء في قلبه نتيجة جلوعه واشتياقه ألمور
الرب .لقد كان هناك الكثيرون الذين شاهدوا ما شاهده بطرس ولكن لم تكن قلوبهم
جائعة للرب مثل قلب بطرس لهذا لم يستطيعوا أن يدركوا ما أدركه هو.
يقول يوحنا الرسول« :وأما أنتم فاملسحة التي أخذمتوها منه ثابتة فيكم وال حاجة
بكم أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه املسحة عينها عن كل شيء وهي حق
وليس كذبًا ،كما علمتكم تثبتون فيه» (رسالة يوحنا األولى . )27 :2
هذه املسحة هي التي علمت سمعان بطرس ،فلقد كان يسمع كل ما يقوله الناس من
حوله ولكنه كان ينصت جي ًدا ملا يعلنه روح الرب في داخله .فعندما تأخذ إعالن ًا مباشرًا
من الرب ،فلن يستطيع أحد أن يزعزعك .فعندما يعلن لك الرب عن أمر ما ،فمهما قال
اجلميع حولك لن يستطيعوا أن يغيروا ما في قلبك.
لقد قال يسوع لبطرس والتالميذ بعد ذلك« :على هذه الصخرة (أي الكلمة املعلنة
من الرب) أبني كنيستي وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها» (مت  .)18 :16إن األساس الثابت
الذي يُبنى عليه املؤمنون هو كلمة الرب املعلنة.
الكلمة املضيئة
إنني دائ ًما ما أقول للناس وأنا أعظ أن يستمعوا لصوت الرب من خالل صوتي ،فعاد ًة ما
نشغل أنفسنا بكتابة وتدوين كل ما نسمعه في العظة وعاد ًة ما يؤدي هذا إلى معرفة
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ذهنية جيدة لآليات ومعانيها ،ولكنها مجرد معرفة ذهنية .وعندما ال يكون لدينا سوى
املعرفة الذهنية لكلمة اهلل ،فإن نتيجة هذا تكون أحد أمرين:
 -1أننا نكون عرضة ألن نتحرك بالتأثيرات النفسية فنصبح غير متوازنني في سلوكنا.
 -2نصبح مقيدين بأفكارنا الشخصية وفهمنا اخلاص لألمور.
ولكن ليس هذا هو األساس الثابت الذي يبني عليه يسوع كنيسته ،فلقد قال يسوع
إنه يبني كنيسته على كلمة اهلل املعلنة لنا في قلوبنا وليس على ما نحفظه في أذهاننا
من آيات.
فعندما تستمع إلى واعظ ممسوح بالروح القدس أو تقرأ كتابًا يجب عليك أن تنتبه جي ًدا
للكلمات أو العبارات التي جتدها تضيء داخل قلبك وروحك ألن تلك الكلمات بالتحديد
تكون هي اإلعالن الذي يريد الرب أن يعلنه لك ،لهذا فهي حتمل في طياتها نورًا وفه ًما
روحيًّا عمي ًقا .لهذا قال املرمن في (مزمور « )130 119فتح كالمك ينير ،يُعقل اجلهال» ،إن
كلمة اهلل التي تلمس قلوبنا وليس أذهاننا هي التي تنير وتعقل .فكثيرًا ما يكون الواعظ
يتحدث عن موضوع معينّ ولكنني أفاجأ بأن الرب يلمس قلبي مبوضوع آخر ،وفي أحيان
أخرى يستخدم الرب الكلمات التي يتكلم بها الواعظ فأشعر أنها تضيء بقوة في داخل
قلبي ،وفي كلتا احلالتني أدرك أن هذه هي الكلمة التي يريد الرب أن يعلنها لي شخصيًّا.
وهذا هو ما يغ ّيرنا من كوننا «جهالاً » أي بال فهم إلى أشخاص ناضجني ممتلئني بالفهم
واملعرفة الروحية .لذا فكلمة الرب التي تضيء في قلوبنا ويعلنها الروح القدس في أرواحنا
هي األساس الثابت الذي قال عنه يسوع إنه سيبني عليه كنيسته.
لقد وصف يسوع كلمة اهلل املعلنة بأنها «صخرة» ،والصخرة تتميز دائ ًما بالثبات
والقوة .فلقد أعطى يسوع مثالاً على بيتني واحد منهما مبني على الصخر واآلخر على
الرمال ،وقال يسوع إنه عندما هبت الرياح والعواصف ،أي االضطهادات والتجارب والصعاب،
سقط ذلك البيت املبني على الرمال أما اآلخر املبني على الصخر فظل قائ ًما لم يهتز.
هناك الكثير من التساؤالت والقرارات في حياتنا نحتاج فيها ألن نستمع لكلمة خاص ًة
من الرب وال جند هذه الكلمة في آيات الكتاب املقدس ،فمثلاً تساؤالت مثل :من الشخص
الذي يجب أن أرتبط به؟ ما العمل الذي سأعمل فيه؟ أية كنيسة يجب أن أنضم لها؟
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خاصا عن كل هذه األمور التي حتتاج إلى قرارات
وغيرها .إننا نحتاج أن نأخذ من الرب إعالن ًا
ًّ
حاسمة في حياتنا وإال سنكون قراراتنا مبنية على رمال .ولكن ما يعلنه لنا الرب بالروح
القدس في داخلنا ال ميكن أن يُنزع منا مهما حدث ،لذلك يجب أن يكون هذا هو األساس
الذي نبني عليه كل ما نفعله ألنه بدونه سوف يكون من السهل أن نعثر أمام ما نواجهه
من حتديات وجتارب.
دعونا نتأمل ما قاله يسوع عن الكلمة التي يسمعها البعض بحماس ويستقبلونها
بفرح لكن بدون أن يكون لها أصل في داخل قلوبهم ،فهم يستقبلونها بفرح ولكن في
عقولهم ومشاعرهم فقط ،وماذا تكون النتيجة؟
«الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح ولكن ليس لهم أصل في
ذواتهم بل هم إلى حني فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت
يعثرون» (مرقس 16 :4ـ.)17
إن كلمة أصل تعني «جذرًا» ،واجلذر مثله مثل األساس فكالهما يعطي الثبات والقوة
سواء للنبات أو للبناء .ولهذا فإن الشخص الذي ال يبني حياته على أساس ثابت هو كلمة
الرب اخلاصة املعلنة له بالروح القدس ،يصبح من السهل أن يسقط سري ًعا أمام رياح
العثرات واملضايقات .فكم من املؤمنني اليوم يشبهون تالميذ يسوع إذ يعيشون حياتهم
بنا ًء على ما يقوله اآلخرون أو يعظون به فلقد اعتبروا آراء و ُمعتقدات اآلخرين كأنها حق
مسلَّم به ويبنون حياتهم عليه دون أن يطلبوا مشورة الروح القدس .لكن ليس هذا هو
ما يريده الرب ،فما نعيشه وما نعلنه يجب أن يكون مبنيًّا على ما يعلنه لنا الروح القدس
من خالل كلمة اهلل وليس مبينًا على آراء اآلخرين .هذا هو األساس الذي يبني عليه يسوع
كنيسته.
لقد كان هناك شاب في كنيستنا على عالقة حميمة مع إحدى الفتيات في الكنيسة
وكانا االثنان على حد كبير من التوافق حتى أن كل من في الكنيسة كان يتنبأ أن هذه
العالقة ال بد وأن تنتهي بالزواج ولقد كانا بالفعل يفكران في االرتباط حني جاءهما راعي
الكنيسة في مساء يوم األحد وقال لهما« :إن الرب يقول لكما أنكما يجب أن تتزوجا».
وفي صباح اليوم التالي جاءتني الفتاة والتي كانت ضمن فريق اخلدمة الذي أقوده،
فرحا أن أقوم أنا بعقد زواجهما ،فأجبتها بأنني سوف أكون
وطلبت مني وهي تتهلل ً
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سعي ًدا بهذا وحددت موع ًدا لكي أتقابل معهما هما االثنني .وجاء املوعد احملدد ولكن عندما
دخال إلى مكتبي شعرت بانزعاج في روحي ،فنظرت إلى الفتاة وسألتها إذا كانت متأكدة
أن ارتباطها بهذا الشاب هو بالفعل من الرب ،فأجابت بحماس« :نعم بالتأكيد» ،ثم نظرت
إلى الشاب وسألته« :هل أنت متأكد أن ارتباطك بهذه الفتاة هو في مشيئة الرب»؟ ،فنظر
إلي للحظات ثم هز رأسه قائلاً « :ال ،لست متأك ًدا».
فقلت للشاب« :إذًا أنا ال أستطيع أن أزوجكما ،فأنا ال يهمني من الذي تنبأ لكما بالزواج وال
يعنيني كم من األشخاص متحمسون لزواجكما ،فكل ما يهمني هو أنه إذا لم يكن الرب قد
أعلن لك عن مشيئته بوضوح داخل قلبك ،فال يجب أن تق ِدم على خطوة االرتباط .إذا تزوجت
دون أن يكون لديك إعالن واضح من الرب أن هذا الزواج هو في ملء مشيئته فلن تستطيع
أن تصمد في وجه العواصف .فعندما تأتي العواصف على ارتباطك ،وهي حت ًما سوف تأتي،
ستجد لديك تساؤالت مثل« :ماذا لو كنت تزوجت من أخرى؟ هل كنت سأواجه تلك املشاكل؟
علي أن أتأكد أن هذا االرتباط في مشيئة الرب ،يبدو أنني خُ دعت عندما ارتبطت بها ،»...
كان َّ
وهكذا سوف ميأل القلق والشك قلبك ولن تستطيع أن تواجه التحديات التي ستقابلها في
اً
«رجل ذا رأيني متقلقل في جميع طرقك» (يعقوب .)8 :1
ارتباطك وستصبح
وقبل أن يرحال من مكتبي طلبت منهما أال يتقابال مرة أخرى ،ولقد شعر الشاب بالراحة
بعد هذه املقابلة أما الفتاة فقد كانت منزعجة وظلت طوال األسبوع على غير طبيعتها
معي ولكنني كنت أعلم أنني تكلمت باحلق ،فلقد كان هذا وقت امتحان لها فلو كانت
بالفعل واثقة من أن الرب حتدث إليها وأن ارتباطها بهذا الشاب هو من الرب فكان يجب
أن تثق في أن الرب حت ًما سوف يعلن له هو اآلخر عن مشيئته وحتى ذلك احلني كان يجب
في وال في الرب .لقد نصحتها أن تبتعد عن الشاب وأن تعطيه فرصة كافية
عليها أال تعثر َّ
لكي يسمع من الرب ولقد فعلت ذلك بالفعل وبعد ثالثة أسابيع وجدتهما يطلبان حتديد
إلي
موعد آخر للمقابلة .وهذه املرة شعرت بفرح غامر وهما يدخالن مكتبي .لقد نظر َّ
الشاب وعيناه تلمعان من الفرح وقال« :لقد تأكدت من كل قلبي أن هذه الفتاة هي الزوجة
التي لي من الرب!» وبعد سبعة شهور مت زواجهما.
عندما تكون متيق ًنا من أن الرب قد وضعك في عالقة ما أو مكان ما ،فسوف يكون
من الصعب ًّ
جدا على العدو أن يخرجك ،فعندما تبني حياتك على كلمة الرب املعلنة
لك ستجد نفسك قادرًا على مقاومة ما يواجهك من حتديات وصراعات مهما بدت
صعوبتها.
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ال يوجد اختيار آخر
لقد كانت أول خمس سنوات في زواجي في منتهى الصعوبة فلقد كان هناك الكثير
من اخلالفات بيني وبني زوجتي تسببت في الكثير من اجلروح العميقة حتى بدا لنا حينذاك
أنه من املستحيل أن نستعيد احلب والتفاهم الذي كان بيننا يو ًما ما ولكن الشيء الوحيد
الذي جعلنا نستمر في ارتباطنا هو أن كلاًّ منا كان متأك ًدا أن ارتباطنا هو بحسب مشيئة
الرب منذ البداية ،لهذا لم يخطر على بالنا مطل ًقا طوال تلك السنوات أن يكون الطالق
هو احلل في يوم من األيام وقررنا أن نستمر في احملاولة إلجناح زواجنا مهما كان األلم ومهما
كانت الصعوبة .فكنت في كل مرة أشعر باليأس وأفكر في االستسالم كنت أتذكر الوعود
التي أخذتها من الرب عن ارتباطنا فأجد نفسي غير مستعد أن أضحي بخطة الرب حلياتي
مع زوجتي.
ولقد كان أحد الوعود التي أخذتها من الرب أنني أنا وزوجتي سوف يكون لنا سويًّا
خدمة رائعة وقوية وحني أعطاني الرب هذا الوعد كنت أرى أنه من السهل حتقيقه وال بد
أن يد الرب كانت واضحة حينذاك على كل منا في اخلدمة ،ولكن بعد ذلك في وسط كل
تلك املشكالت والصراعات التي كنا نواجهها في ارتباطنا بدأت أفقد رؤيتي لذلك الوعد
الذي أصبح في نظري بعيد املنال ولكنني مع ذلك رفضت أن أتنازل عنه بسهولة وظللت
ً
متمسكا به بالرغم من أن ما كان في حياتنا من صراع وكبرياء قد بدد كل أمل طبيعي
في حتقيق هذا الوعد ،ولكن ظلت هناك بذرة للرجاء «الفرق طبيعي» داخل قلبي وظل ذلك
الوعد هو األساس الذي أرتكز عليه في وقت احلاجة.
أيضا
وبعد مرور سنوات امتدت يد الرب لعالقتنا أنا وزوجتي ليس فقط للشفاء ولكن ً
ليجعل عالقتنا تزداد في القوة والثبات أكثر بكثير من ذي قبل فتخلصنا من جروحنا
وصراعاتنا بأن غفرنا لبعضنا البعض وقررنا أن نتعلم من صراعات املاضي وأخطائه واآلن
نحن بالفعل نخدم سويًّا خدمة رائعة ،فأنا أعتبر زوجتي ليست فقط محبوبتي وصديقتي
أيضا أراها الوحيدة التي أستطيع أن أضع فيها كل ثقتي خاص ًة فيما
احلميمة ولكن ً
يختص بأمور اخلدمة ،فأنا أثق في زوجتي أكثر من أي شخص آخر في حياتي.
وبعد أن خرجت من تلك الفترة القاسية التي م ّرت على ارتباطنا أدركت أن الرب كان
يرى في كل منا عيوبًا وأخطا ًء وقد استخدم عالقتنا لكي يخرج تلك العيوب إلى السطح
ليعاجلها ويشفيها ،وكم انحنيت في خشوع تقديرًا حلكمة الرب الفائقة!
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قبل أن أتقابل مع زوجتي ،ليزا كنت أصلي بحرارة طال ًبا من الرب أن يقودني إلى الزوجة
التي ع ّينها لي ،فلقد كان ارتباطي هو ثاني أهم قرار في حياتي بعد قرار إمياني وطاعتي
لإلجنيل ،وألنني صليت كثيرًا وانتظرت الرب وقتًا طويلاً فقد كنت أظن أنني حت ًما لن أواجه
ما يواجهه الكثيرون من مشكالت وصراعات في زواجهم  ...آه كم كنت مخطئًا!!
فبالفعل اختار لي الرب الزوجة التي كنت أمتناها وأحلم بها ولكن ارتباطي بها كان
أيضا الوسيلة التي أستخدمها الرب ليكشف ما في داخلي من أنانية وعدم نضوج .لو
ً
كنت قد اخترت الهروب من هذا الصراع بالطالق أو بإلقاء اللوم عليها على الدوام فإن
هروبي كان سيجعلني أخبئ تلك األنانية وعدم النضوج حتت غطاء حماية مزيف هو غطاء
العثرات واجلروح ،ولكن ما منعني من الهروب بهذه الطريقة هو معرفتي مبا تقوله كلمة
اهلل عن االرتباط عامة ومعرفتي مبا قاله لي الرب من خالل كلمته عن ارتباطي أنا بشكل
خاص.
واآلن دعونا نبعد قليلاً عن املوضوع األساسي لهذا الفصل لكي نوضح أمرًا ها ًّما .فرمبا
يقول أحدكم وهو يقرأ هذا الكتاب إنه لم يكن مؤمنًا عندما اقترن بزوجته .وملثل هذا أقول
انظر ما تقوله كلمة الرب:
«وأما املتزوجون فأوصيهم ،ال أنا بل الرب ،أن ال تفارق املرأة رجلها وإن فارقته فلتلبث
غير متزوجة أو لتصالح رجلها وال يترك الرجل امرأته  ...ما دعي كل واحد فيه أيها
االخوة فليلبث في ذلك مع اهلل» (كورنثوس األول 10 :7ـ.)24 ،11
فلتجعل هذه الكلمات اخلاصة بعهد الزواج ثابتة أمام عينيك حتى ال حتيد عن الطريق
الصحيح متأثرًا بفخ العثرات واجلروح ،ثم ميكنك بعد ذلك أن تطلب من الرب أن يعطيك
كلمة خاصة عن ارتباطك.
قد يكون البعض قد تزوج خارج مشيئة الرب حتى وهو مؤمن ،لذلك لكي تستعيد
بركة الرب على حياتك يجب عليك اً
أول أن تتوب عن أنك لم تطلب مشورة الرب في
ارتباطك من البداية ،والرب حتمً ا سوف يغفر لك ثم ضع في قلبك أنه ال يجب أن
تصحح اخلطأ بخطأ آخر فأن تكسر عهد الزواج بسبب تعرضك لإلساءة وشعورك
باجلرح واملرارة ليس هو احلل الذي بحسب مشيئة الرب ،ولكن احلل أن تبدأ في طلب
الرب لكي يعطيك كلمة خاصة عن ارتباطك لتتمسك بها.
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الصخرة الثابتة
إن كلمة الرب املعلنة هي الصخرة الثابتة التي يجب أن نبني عليها حياتنا وخدمتنا،
فكم أشعر باحلزن في كل مرة أسمع عن كنائس أو مجموعات خدمة تفرقوا بعد أن أمضوا
م ًعا وقتًا طويلاً  ،فإنه من املؤسف واحملزن ح ًّقا أن أرى الناس وهم يتحركون حتت تأثير الظروف
وليس حتت قيادة الرب ،فهم يصدرون حكمهم على مكان ما بأنه «ال يصلح» أو «سيء»
فقط نتيجة أنهم تعرضوا فيه لإلساءة وسوء املعاملة من اآلخرين ،ولكن مع األسف هذه
الطريقة في احلكم على األمور وتبريرهم الدائم ملوقفهم ما هو إال غطاء خادع مينعهم
من رؤية حقيقة ما في حياتهم من عيوب وأخطاء ومينعهم من مواجهة ما بداخلهم من
جروح وعثرات وعاد ًة ما جتد مثل هؤالء يصفون عالقتهم بكنائسهم أو مواقع خدمتهم
بأنها عالقة مؤقتة ،فكثيرًا ما تسمعهم يقولون« :إن الرب يريدني هنا إلى حني» فهم
يقولون هذا حتى يكون لديهم طريق للهروب وقتما تسوء األمور ،فهم ليسوا مبنيني على
أساس ثابت لهذا حتركهم العواصف بسهولة من مكان إلى آخر.
إلى أين نذهب؟
دعونا نعود مرة أخرى إلى ما حدث عندما سأل يسوع تالميذه عما يقولون عنه لكي نرى
الثبات الذي يأتي من معرفتنا ملشيئة الرب املعلنة في قلوبنا.
فبعدما صرح سمعان مبا أعلنه اآلب في قلبه عن حقيقة يسوع ،قال له يسوع« :وأنا
أقول لك أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها»
(متى .)18 :16
لقد غ ّير يسوع اسم (سمعان) إلى (بطرس) وهذا له داللة هامة ألن اسم (سمعان)
يعني« :أن يسمع» ،أما اسم (بطرس) فهو مشتق من الكلمة اليونانية (بتروس) وهي
تعني «صخرة» ،فألنه استمع لكلمة الرب املعلنة في قلبه حتول سمعان إلى صخرة
وأصبح مثل البيت املبني من األحجار وأساسه من الصخور فهو ثابت ال يتزعزع أمام ما
يواجهه من عواصف ورياح.
وكلمة (صخرة) في هذه اآلية هي باليونانية كلمة (بترا) وتعني (صخرة كبيرة) ،أي أن
يسوع كان يريد أن يقول لبطرس إنه أصبح اآلن كالصخرة الكبيرة التي يبنى عليها البيت.
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ولقد كتب بطرس بعد ذلك في رسالته قائلاً « :كونوا أنتم ً
أيضا مبنني كحجارة حية بي ًتا
روحيًّا» (رسالة بطرس األول  ،)5 :2فاحلجارة عبارة عن قطع صغيرة من الصخرة الكبيرة.
وهكذا نرى أن قوتنا وصالبتنا تأتي من صخرة واحدة هي كلمة الرب املعلنة ،تلك الكلمة
التي تفيد بثمر كثير في حياة كل من يسمعها ويقبلها ألن من يقبلها ميتلئ بقوة من هو
باحلقيقة كلمة اهلل احلية وهو شخص يسوع املسيح.
ً
أساسا آخر غير الذي
لقد كتب الرسول بولس قائلاً « :فإنه ال يستطيع أحد أن يضع
وُضع الذي هو يسوع املسيح» (كورنثوس األولى  .)11 :3فيسوع هو كلمة اهلل احلية ،لو
طلبناه بكل قلوبنا فحت ًما سوف يعلن عن نفسه لنا وبالتالي سوف يكون هو األساس
الذي نبني عليه حياتنا.
في أيام يسوع األخيرة على األرض ،كانت األمور تزداد صعوبة له ولتالميذه فقد كان
الفريسيون ورؤساء الكهنة اليهود يضطهدونه بشدة ويطلبون قتله (يوحنا  ،)16 :5ولكن
ً
عندما بدأت الظروف تتحسن وبدأ الشعب يطلبون يسوع ويرغبون في تتويجه
ملكا
عليهم ولو بالقوة رفض يسوع وانصرف عنهم بعي ًدا (يوحنا .)15 :6
وال بد أن هذا قد أثار دهشة التالميذ وحيرتهم ،وال بد أنهم تعجبوا فيما بينهم قائلني:
«ملاذا يتصرف يسوع هكذا؟ إن هذه كانت فرصته وفرصتنا الوحيدة ،فلماذا أضاعها؟!»
وحت ًما بدؤوا يشعرون باخلوف وبدأت العواصف تهب عليهم بشدة « ...لقد تركنا عائالتنا
وأعمالنا لكي نتبع هذا الرجل ،لقد جازفنا بكل شيء ألننا آمنا أنه هو اآلتي وليس آخر وقد
تأكدنا من هذا على فم شاهدين؛ فقد أعلنها يوحنا املعمدان كما أعلنها سمعان بطرس
في قيصرية فيلبس .ولكن ملاذا هو مستمر في مضايقة رؤساء الكهنة هكذا؟! ملاذا هو
مصمم أن يحفر قبره بيده؟!»حتى التالميذ الذين تركوا كل شيء ليتبعوا يسوع بدؤوا
يعثرون فيه ،وقد وصلت العثرات إلى ذروتها عندما كلمهم يسوع يو ًما بكلمات بدت لهم
أنه هرطقة واضحة ،فقد قال لهم« :احلق احلق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن اإلنسان
وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم» (يوحنا . )53 :6
لقد قال يسوع تلك الكلمات لتالميذه أمام قادة اليهود وكهنتهم في اجملمع في
كفرناحوم ،وقد كانت تلك الكلمات مبثابة (القشة التي قسمت ظهر البعير) بالنسبة
لتالميذه.
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«فقال كثيرون من تالميذه إذ سمعوا :إن هذا الكالم صعب ،من يقدر أن يسمعه»
(يوحنا  .)60 :6وكان رد فعل يسوع هكذا« :فعلم يسوع في نفسه أن تالميذه يتذمرون
على هذا فقال لهم :أهذا يعثركم؟» (يوحنا .)61 :6
لقد كان هؤالء هم تالميذ يسوع! لقد واجههم باحلق ألنه كان يعلم أن الكثيرين منهم
يبنون حياتهم على أسس باطلة لهذا واجههم باحلقيقة لكي يكشف أمام عيونهم
حقيقة ما في قلوبهم ،ولكنهم مع األسف لم يكونوا مثل سمعان بطرس أو باقي
التالميذ الذين كانوا جائعني للحق والبر ،ولهذا كان رد فعلهم أنهم تركوا يسوع« :من
هذا الوقت رجع كثيرون من تالميذه إلى الوراء ولم يعودوا يعيشون معه» (يوحنا .)66 :6
الحظ أنهم لم يكونوا (قليلني) بل (كثيرون) ،وبال شك كان منهم من اندفع قبل ذلك في
قيصرية فيلبس قائلاً  :إن بعض الناس يقولون عن يسوع إنه إيليا والبعض يوحنا املعمدان
وآخرون يقولون إنه إرميا أو أحد األنبياء (متى  .)14 :16هؤالء لم يكونوا مبنيني على أساس
كلمة الرب املعلنة لهم إمنا على أساس ما يقوله اآلخرون .لقد متلكتهم العثرات لدرجة
أنهم فعلوا ما يفعله الكثيرون اليوم  ...رحلوا .لقد ظنوا أنهم تعرضوا للخداع واإلساءة
ولكن في الواقع لم تكن هذه هي احلقيقة ،لكنهم مع األسف لم يستطيعوا أن يروا
احلقيقة ألن عيونهم كانت محصورة على أنفسهم وعلى رغباتهم األنانية.
واآلن دعونا نتأمل ما حدث مع سمعان بطرس ،فقد واجه يسوع االثني عشر هكذا:
«فقال يسوع لالثني عشر :ألعلكم أنت ً
أيضا تريدون أن متضوا .فأجابه سمعان بطرس:
يا رب إلى من نذهب وكالم احلياة األبدية عندك نحن آمنا وعرفنا أنك أنت املسيح ابن
اهلل احلي» (يوحنا 67 :6ـ.)69
لم يتوسل يسوع إلى االثني عشر قائلاً «أرجوكم ال ترحلوا وتتركوني ،فقد تركني معظم
تالميذي فكيف أستطيع أن أكمل مسيرتي دونكم؟!!» ال بل على العكس واجههم قائلاً :
«ألعلكم أنتم ً
أيضا تريدون أن متضوا؟!»
وماذا كانت إجابة بطرس؟ فبالرغم من أنه كان يواجه نفس املوقف الذي أعثر آخرين
أيضا ولكنه أجاب« :يا رب إلى من نذهب»؟ فال بد أن ما سمعه
وكان ميكن أن يعثره هو ً
بطرس من يسوع في هذا املوقف قد أصابه باحليرة والدهشة مثله مثل باقي التالميذ
ولكن الفرق هو أن بطرس كان لديه معرفة وإدراك داخلي لم يكن لدى الباقني ،فلقد كان
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لديه إعالن عن أن يسوع هو املسيح ابن اهلل احلي (متى.)16 :16
واآلن هو أمام تلك التجربة الصعبة أعلن بفمه ما كان بالفعل
مغروسا في قلبه ،لهذا
ً
قال« :نحن آمنا وعرفنا أنك أنت املسيح ابن اهلل احلي» ،فقد كانت هذه الكلمات هي
نفس الكلمات التي قالها وأعلنها من قبل في قيصرية فيلبس .لقد كان بطرس مبن ًيًّا
على صخرة وهي كلمة الرب املعلنة ،لهذا لم يعثر ولم يرحل.
رد الفعل املتأثر بالضغوط
دائ ًما ما أقول إن التجارب واالمتحانات التي يواجهها اإلنسان هي التي حتدد طبيعته
وشخصيته ،أو مبعنى آخر هي التي حتدد مدى نضجك الروحي وتكشف حقيقة ما في
قلبك .في ردود أفعالك تظهر على حقيقتها حتت تأثير الضغوط والتجارب.
فقد يكون هناك بيت مبني على الرمال ولكنه يتكون من خمسة طوابق وله شكل
جميل ومز ّين بأفخم وأجمل الديكورات .فطاملا أن اجلو جميل والشمس ساطعة سيظل
ذلك البيت ثابتًا يراه اجلميع وكأنه حصن قوي وينبهرون بجماله وفخامته.
وقد يكون بجانب ذلك البيت بيت آخر من طابق واحد بسيط في تكوينه وليس فيه أي
مظهر من مظاهر اجلمال ،لذلك فلن يالحظه أحد ولن يلفت أنظار الناس إليه باملقارنة
لذلك املبنى الضخم اجلميل الذي يقف بجانبه .ولكن هذا البيت البسيط مبني على
شيء ال تراه العني ،إنه مبني على صخرة.
فطاملا ال توجد عواصف أو رياح سيبدو البيت ذو اخلمسة طوابق أجمل وأروع ولكن
إذا هبت عاصفة قوية سيسقط ويتالشى ذلك البيت الفخم املبني على الرمال ،بينما
سيبقى ويثبت ذلك البيت البسيط الذي ال يلتفت إليه أحد ألنه مبني على الصخر.
وفي الواقع كلما زاد حجم املبنى وضخامته كلما كان وقوعه مري ًعا!
واليوم يوجد الكثيرون في كنائسنا حالهم مثل حال التالميذ الذين اندفعوا في
قيصرية فيلبس يرددون كال ًما سمعوه من آخرين ولكن بعد ذلك ظهرت حقيقة ما في
قلوبهم .فقد يظهرون لوقت طويل أمام اآلخرين مثل البيت ذي اخلمسة طوابق؛ لهم صورة
القوة والثبات واجلمال وقد يحتملون بالفعل بعض العواصف القليلة الضعيفة ،ولكن
97

فخ إبليس

وقتما تفاجئهم عاصفة قوية يسقطون ويعثرون.
ً
حريصا ًإذا أن تبني حياتك على ما يعلنه لك الرب من خالل كلمته احلية
فلتكن
وليس على ما يقوله اآلخرون .فلتستمر في طلب الرب من كل قلبك واستمع لصوته
داخل قلبك واحذر من أن تقول أو تفعل أي شيء جملرد أن اجلميع يقولونه أو يفعلونه،
ولكن اطلب الرب وقف ثاب ًًتا على ما يعلنه لك في قلبك.
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v
عندما يزعزعك العدو فهو يفعل ذلك بهدف تدميرك
ولكن الرب لديه هدف آخر
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الفصل الثامن

يزعزع األشياء املتزعزعة
«وأما اآلن فقد وعد ًاً
أيضا أزلزل ال األرض فقط بل السماء ً
قائل :إني مرة ً
أيضا».
فقوله «مرة ً
أيضا» يدل على تغيير األشياء املتزعزعة
كمصنوعة لكي تبقى التي ال تتزعزع (عبرانيني 26 :12ـ)27
في الفصل السابق رأينا أن كلمة الرب املعلنة هي األساس الذي يبني عليه يسوع
كنيسته ،ورأينا كيف بقي سمعان بطرس مع يسوع في حني رحل الكثير من التالميذ
معثرين ،وحتى عندما أتته الفرصة لكي يرحل رفض وأعلن بفهمه ما هو ثابت ومغروس
في قلبه.
واآلن دعونا نتأمل موق ًفا آخر لسمعان بطرس حدث في الليلة التي أُسلم فيها يسوع .
لقد كان يسوع
جالسا مع االثني عشر في العشاء األخير عندما فاجأهم بنبأ مروع
ً
ماض كم هو محتوم ولكن
قائلاً « :هوذا يد الذي يسلمني هي على املائدة وابن اإلنسان ٍ
ويل لذلك اإلنسان الذي يسلمه» (لوقا 21 :22ـ.)22
يا له من خبر مروع ح ًّقا! فكأن يسوع قد قذف بقنبلة مدوية عندما نطق بهذه
الكلمات! فبالرغم من أن يسوع كان يعرف من البداية أنه سوف يُس ّلم على يد أحد
تالميذه ،إال أن هذا اخلبر كان مفاجأة للتالميذ.
هل تستطيع أن تتخيل ما كان يدور في الغرفة في تلك اللحظة من مشاعر مخيفة
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ومفزعة؟! فلقد أعلن يسوع أن واح ًدا من تالميذه الذين كانوا يرافقونه من البداية وكانوا
أقرب الناس إليه سوف يخونه ويسلمه.
لقد كان رد فعل التالميذ هكذا« :ابتدؤوا يتساءلون فيما بينهم :من تُرى منهم هو
املزمع أن يفعل هذا»؟ (لوقا  .)23 :22فلقد أذهلتهم الصدمة عندما سمعوا أن واح ًدا
منهم سوف يفعل هذا الفعل املشني لذا بدؤوا يفتشون فيما بينهم عن ذلك الشخص،
ولكن إذا تأملنا في املناقشة التي دارت بينهم بعد ذلك سندرك أن الدافع وراء محاوالتهم
ملعرفة ذلك الشخص لم يكن داف ًعا نقيًّا بل كانت دوافعهم تسيطر عليها األنانية
والكبرياء.
فلننظر إلى العدد التالي:
«وكانت بينهم ًً
أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر؟» (لوقا .)24 :22
فلتتخيل معي املشهد كما يلي:
يسوع يخبر تالميذه أنه على وشك أن يُسلم إلى رؤساء الكهنة ليحكموا عليه باملوت
وإلى الرومان لكي يهينوه ويستهزئوا به ثم يقتلوه وأن الذي سوف يسلمه هو واحد منهم
وجالس معهم على املائدة .حينئ ٍذ بدأ التالميذ يستاءلون فيما بينهم من منهم الذي
سوف يفعل هذا! ثم انتهى األمر مبشاجرة عن من سيكون األعظم بينهم! ياله من أمر
مشني! فهم يشبهون أبنا ًء يتصارعون على ميراث أبيهم دون أن يكترثوا مبوته ،فهم لم
يبدوا أي اهتمام بيسوع الذي كان على وشك املوت ،بل على العكس لقد بدؤوا يتسابقون
على املنصب والسلطة! يالها من أنانية تفوق التصور! أعتقد أنني لو كنت مكان يسوع
لكنت سألتهم إذا كانوا ح ًّقا سمعوا ما قلته أو إذا كانوا يهتمون مبا قلته! ولكننا نرى
هنا مثالاً
واضحا حملبة وطول أناة الرب يسوع .أعتقد أن معظمنا لو كان مكان يسوع في
ً
خارجا! فأنا هنا أواجه أصعب موقف
هذا املوقف لكان صرخ فيهم قائلاً « :اخرجوا جمي ًعا
ً
في حياتي بينما يفكر كل منكم في نفسه!»أعتقد أنني ميكنني أن أخمن من الذي بدأ
تلك املشاجرة بني التالميذ .أعتقد أنه سمعان بطرس ،فهو دائ ًما ذو الشخصية املسيطرة
بني التالميذ وهو الذي كان دائ ًما يندفع في الكالم والتصرف ،فرمبا اندفع ليذكرهم أنه
هو الوحيد فيهم الذي سار فوق املياه  ...وأنه هو من أعلن أن يسوع هو املسيح ابن اهلل
أيضا بأنه كان من ضمن التالميذ الثالثة الذين شهدوا جتلي املسيح
احلي ،ورمبا ذكرهم ً
102

الفصــــــل الثامـــن :يزعزع األشياء املتزعزعة

فوق اجلبل مع موسى وإيليا .أغلب الظن أنه كان مقتن ًعا متام االقتناع أنه هو األعظم بني
التالميذ االثني عشر ،ولكن مع األسف ثقته هذه لم يكن أساسها احملبة بل الكبرياء.
لقد نظر يسوع إليهم حينئ ٍذ وقال لهم إنهم يتصرفون مثلهم مثل أبناء العالم
وليس كأبناء امللكوت:
«ملوك األمم يسودونهم واملتسلطون عليهم يدعون محسنني ،وأما أنتم فليس
هكذا بل الكبير فيكم كاألصغر واملتقدم كاخلادم ،ألن من هو أكبر الذي يتكئ أم الذي
يخدم؟ ولكنني بينكم كالذي يخدم( ».لوقا 25 :22ـ .)27الهدف من الغربلة
بالرغم من أن سمعان بطرس كان لديه إعالن قوي من الرب عن حقيقة يسوع ،إال أنه
كان ال يزال يحلم بعي ًدا عن شخصية واتضاع املسيح .فلقد كان يبني حياته وخدمته
على انتصارات وكبرياء املاضي ،ولكن الرسول بولس حثنا على أن نبني حياتنا على أساس
واحد هو املسيح (كورنثوس األولى .)10 :3
لم يكن سمعان بطرس يبني حياته مستخد ًما أدوات ملكوت اهلل ولكنه كان
يستخدم أدوات أخرى مثل اإلرادة القوية والثقة بالنفس لهذا كان يجب أن يعمل الرب
تغييرًا جذريًّا في شخصيته .لقد كان كثيرًا ما يحركه الكبرياء ولكن الكبرياء ال ميكن أن
يؤهله ألن يتمم مشيئة الرب في حياته ،بل إن كبرياءه هذا ،إذا لم يتخلص منه ،فسوف
يدمره في النهاية  ...فلقد كان الكبرياء هو الذي تسبب في سقوط لوسيفر بعدما كان
شاروبيم الرب املمسوح (انظر حزقيال 11 :28ـ.)19
واآلن انظر ملا قاله يسوع لسمعان بطرس:
«وقال الرب :سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كاحلنطة»؟
(لوقا .)31 :22
إن الكبرياء قد فتح الباب أمام الشيطان لكي يدخل ويغربل سمعان بطرس .إن كلمة
(يغربل) هي ترجمة لكلمة (سينيازو) باليونانية وهي تعني :ميحص أو يدخل في منخل أو
امتحان إميان شخص عن طريق هزة داخلية عنيفة .لو كان يسوع يفكر بنفس الطريقة
التي يفكر بها معظم الناس في كنائنسا لكان دعا التالميذ لكي يخوضوا حربًا روحية
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حتى مينعوا تلك الغربلة التي من العدو .ولكن دعونا نرى ما الذي قاله يسوع:
«ولكني طلبت من أجلك لكي ال يفنى إميانك .وأنت متى رجعت ثبت إخوتك»؟ (لوقا
.)32 :22
لم يطلب يسوع من أجل بطرس حتى ال يواجه تلك الهزة العنيفة التي ستغربله،
إمنا طلب من أجله لكي ال يفنى إميانه أثناء تلك الغربلة ذلك ألن يسوع كان يعلم أن
تلك التجربة الصعبة سوف ينتج عنها شخصية جديدة مختلفة لسمعان بطرس ،تلك
الشخصية التي كان بطرس يحتاجها لكي يستطيع أن يتمم مشيئة الرب في حياته
وأن يثبت إخوته.
لقد طلب الشيطان اإلذن من الرب لكي يغربل بطرس بهدف أن يفني إميانه ،فقد كان
يريد أن يقضي على ذلك الرجل الذي قد أخذ الكثير من اإلعالنات من الرب ويقضي على
دعوة الرب العظيمة التي كانت على حياته ولكن الرب سمح بهذه الغربلة من أجل هدف
مختلف ،فلقد سمح الرب للعدو بأن يقوم بتلك الهزة العنيفة لبطرس من أجل أن يزعزع
كل األشياء التي كان يجب أن تتزعزع في شخصية بطرس.
فعملية «الهز» أو «الغربلة» ألي شيء أو شخص عاد ًة حتدث من أجل واحد من خمسة
أهداف:
 -1لكي تقرب هذا الشيء إلى أصله.
 -2لكي تتخلص مما هو ميت أو فاسد فيه.
 -3لكي حتصد ما قد نضج وطاب.
 -4لكي توقظ أو تن ِّبه.
ً
ً
متماسكا ال ميكن فصله بعد ذلك.
خليطا
 -5لكي تن ِتج
فنتيجة لتك الغربلة والهزة العنيفة التي يواجهها بطرس ،سوف تُنتزع كل أفكار أو
دوافع وراءها األنانية أو الكبرياء  ..سوف تتزعزع الثقة بالنفس التي كانت لدى سمعان
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بطرس ليبقى فقط أساس اهلل الثابت الذي ال يتزعزع  ...سوف يستيقظ بطرس ويفيق
ليرى نفسه على حقيقتها  ...سوف يتخلص من كل ما هو ميت أو فاسد فيه ليحصد
شخصا
ثمارًا ناضجة ومفيدة  ...لن يعود بطرس الشخص املستقل بذاته بل سيصبح
ً
عاملاً مع الرب متكلاً على نعمته وقوته.
لقد رد بطرس بشجاعة مقاو ًما ما قاله يسوع وقال« :يا رب إني مستعد أن أمضي
معك حتى إلى السجن وإلى املوت» (لوقا  ،)33 :22ولكن مع األسف لم يكن الروح
القدس وراء تلك الكلمات ،ولكن كان وراءها ثقة بطرس بنفسه وبقوته ،فهو لم يستطع
بعد أن يدرك ما كان على وشك أن يواجهه من غلبة.
الفرق بني يهوذا وسمعان بطرس
قد يظن البعض أن بطرس كان من النوع اجلبان الذي يتكلم كثيرًا وال يفعل ،ومع ذلك
جنده عندما جاء اجلنود لكي يقبضوا على يسوع في البستان أنه استل سيفه وضرب عبد
رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى (يوحنا  .)10 :18أعتقد أن اجلبان ال يستل سيفه ويهجم
على جنود األعداء وهم يفوقونه في العدد والعدة! إذًا لقد كان بطرس بالفعل شجا ًعا
وقويًّا ولكن قوته كانت نابعة من قوة شخصيته وثقته بنفسه ،لم يكن أساسها اتضاع
ووداعة الرب وذلك ألن بطرس لم يكن قد مت غربلته بعد.
ثم حدث بعد ذلك بقليل ما تنبأ عنه يسوع ،فنفس هذا التلميذ الشجاع القوي الذي
كان مستع ًّدا أن ميوت من أجل يسوع شاهرًا سيفه في وجه عشرات اجلنود في البستان،
لم يستطع مواجهة جارية صغيرة عندما قالت إنه من تالميذ يسوع بل خاف وارتعب
منها لدرجة أنه أنكر حتى معرفته ليسوع.
عاد ًة ما نظن أن املواجهات الكبيرة فقط هي التي جتعل الكثيرين يسقطون ،ولكن في
الواقع كثيرًا ما تنجح املواجهات الصغيرة في أن تهزنا وتسقطنا ،وهذا إن دل على شيء
فهو يدل على عدم جدوى الثقة بالنفس ،فالنفس البشرية أضعف بكثير من أن نثق بها.
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وهكذا عاد بطرس وأنكر معرفته بيسوع مرتني بعد تلك املرة أمام اجلارية ،وفي احلال
خارجا وهو يبكي بكا ًء مرًّا .لقد تزعزعت
صاح الديك فتذكر بطرس ما قاله له يسوع وخرج
ً
كل ثقته بنفسه حتى أنه لم يكن يعتقد أنه سيتمكن من النهوض مرة أخرى ،نعم لقد
فقد بطرس ثقته في نفسه ولكن بدون أن يدري أن شيئًا واح ًدا بقي داخله لم يُفقد ،وهو
ما أعلنه له الرب بالروح القدس.
إن سمعان بطرس ويهوذا اإلسخريوطي يتشابهان في الكثير من األمور وال سيما في
أنهما هما االثنني قد خانا الرب يسوع في األيام األخيرة احلرجة من حياته ،ولكن يظل
هناك اختالفات جوهرية بني هذين الرجلني.
ظهر
فيهوذا لم يكن جائ ًعا يو ًما ملعرفة يسوع مثلما كان بطرس ،فهو كان كثيرًا ما ي ُ ِ
أنه يحب يسوع حيث أنه ترك كل شيء ليتبعه وكان دائ ًما يرافقه حيثما ميضي وحتمل
االضطهاد من الفريسيني ورؤساء الكهنة مع يسوع وباقي التالميذ .لقد قام بإخراج
الشياطني وشفاء املرضى والكرازة باإلجنيل (تذكر أن يسوع أرسل االثني عشر ليفعلوا
هذا وليس أحد عشر فقط) .ولكن كل هذه التضحيات لم يكن أساسها محبته ليسوع
وال معرفته العميقة بحقيقة يسوع املسيح .لقد كان ليهوذا خطته اخلاصة منذ البداية
واستمر حتى النهاية دون أن يتوب عن أنانيته وحبه لذاته ،وكانت كثيرًا ما تكشف كلماته
عن حقيقة شخصيته؛ مثل قوله« :ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟» (متى
 ،)15 :26فكان يكذب وينافق من أجل مصلحته (متى  .)25 :26وكان يسرق من أموال
اخلدمة إذ كان هو املسؤول عن الصندوق (يوحنا 4 :12ـ .)6وهكذا فالقائمة ال تنتهي ،فهو
لم يعرف الرب بالرغم من أنه أمضى ثالثة أعوام ونصف كاملة في رفقته!
لقد ندم كل من بطرس ويهوذا على ما قد اقترفاه ،ولكن يهوذا لم يكن لديه األساس
الثابت الذي كان لدى بطرس ،فألنه لم يكن جائ ًعا ملعرفة يسوع لم يُعلَن له يسوع .لو
كان يهوذا لديه إعالن عن حقيقة يسوع ملا فكر حلظ ًة في خيانته ،ولكن مع األسف لقد
اهتز وسقط أمام أول عاصفة قوية واجهت حياته!
دعونا نرى ما حدث
«حينذئذ ملا رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثالثني من الفضة إلى
ٍ
اً
ً
رؤساء الكهنة والشيوخ قائل :قد أخطأت إذ سلمت دمًا بري ًئا .فقالوا :ماذا علينا ،أنت
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أبصر .فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه» (يوحنا 3 :27ـ.)5
لقد ندم وأدرك أنه أخطأ ولكنه لم يعرف املسيح ولم يعرف حقيقة قدر الشخص
الذي خانه ،فكل ما قاله هو« :لقد سلمت دمًا بري ًئا» ،لو كان يعرف املسيح كما كان
يعرفه بطرس لكان ذهب إليه راك ًعا وتائ ًبا معتم ًدا على صالح الرب ،لكنه مضى وخنق
نفسه فاختار بهذا أن يظل بعي ًدا كل البعد عن نعمة الرب .لقد أثبتت الغربلة التي
تعرض لها يهوذا أنه كان يحيا بدون أساس ثابت بالرغم من أنه ظل يتبع يسوع ملدة ثالثة
أعوام كاملة.
هناك الكثير من الناس اليوم الذين صلوا يو ًما ما صالة سلموا فيها حياتهم للرب
ثم بدؤوا يواظبون على حضور الكنيسة ودراسة اإلجنيل ،كل هذا مع األسف بدون أن
يكون لديهم إعالن عن حقيقة يسوع املسيح ،فبالرغم من أنهم يعترفون به بأفواههم
لكنهم ال يعرفونه ،لهذا عندما تواجههم عاصفة شديدة من التجارب والصعاب يعثرون
سري ًعا في الرب ويعثرون في إميانهم به .كثيرًا ما سمعت مثل هؤالء وهم يقولون عبارات
مثل« :إن الرب لم يفعل لي شيئًا! لقد جربت حياة اإلميان باملسيح ولكن حياتي أصبحت
أسوأ من ذي قبل أو لقد صليت وطلبت من الرب أن يفعل كذا وكذا في حياتي ولكن دون
جدوى!»إن مثل هؤالء لم يعطوا حياتهم بالفعل للرب ولكنهم قرروا أن يتبعوه من أجل
مصاحلهم الشخصية وخدموه لكي يعطيهم ما يحتاجون إليه لهذا هم يعثرون سري ًعا.
هكذا وصفهم يسوع« :الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح ولكن
ليس لهم أصل في ذواتهم بل هم إلى حني ،فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من
أجل الكلمة فللوقت يعثرون» (مرقس 16 :4ـ.)17
الحظ أنه قال إنهم يعثرون ألنهم ليس لهم أصل في ذواتهم .ترى ما هو األصل
الذي يجب أن نتأصل فيه؟ جند اإلجابة على هذا السؤال في (أفسس 16 :3ـ« »)18وأنتم
متأصلون ومتأسسون في احملبة» األصل واألساس يجب أن يكون في محبتنا للرب.
لقد قال يسوع« :ليس ألحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه ألجل أحبائه»
(يوحنا .)13 :15
ال ميكن أن يضع أحد نفسه ألجل شخص ال يثق فيه ،لهذا لن نستطيع أن نضع حياتنا
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ألجل الرب دون أن نعرفه املعرفة الكافية التي جتعلنا نثق فيه .يجب أن نعرف وندرك جي ًدا
طبيعة الرب وشخصيته حتى يكون لدينا الثقة الكاملة بأنه مستحيل أن يفعل أي
شيء فيه ضرر أو أذى لنا ،على العكس فهو دائ ًما يفعل أفضل شيء لنا ،وحتى ما يبدو لنا
أحيان ًا أنه في غير مصلحتنا وبالتالي يحبطنا فحت ًما سنكتشف في النهاية أنه خليرنا
لو متسكنا باإلميان .إن اهلل محبة؛ ليس فيه أنانية وال شر البتة ،ولكن إبليس هو الذي يريد
تدميرنا والقضاء علينا.
عاد ًة ما ننظر ألحداث حياتنا من خالل نظرة ضيقة األفق وهذا يشوه الصورة التي
نراها ،ولكن الرب ينظر لألمور التي منر بها بنظرة بعيدة األفق ترى ما ال نراه نحن .لذا إذا
نظرنا لألمور بنظرتنا نحن الضيقة فستكون النتيجة أحد أمرين:
اً
أول ،ستكون فريسة سهلة للعثرات إما من الرب أو من األشخاص الذين يستخدمهم
الرب لكي يتم عمله فينا لينقينا ويغ ّيرنا.
وثانيًا ،سوف يسهل خداعنا من العدو ،فعاد ًة ما يخدعنا العدو بأمر يبدو أنه صالح
ومستقيم في أعيننا ولكنه في النهاية يؤدي إلى تدميرنا أو موتنا.
لو متسكنا بثقتنا وإمياننا بالرب فسنظل مقيمني ومحفوظني حتت عناية اآلب وحمايته
ولن نحاول أن نعتني نحن بأنفسنا بعي ًدا عن خطة الرب.
الثقة في معرفتنا لشخصية الرب وطبيعته
من إحدى الطرق التي يستخدمها إبليس لكي يجذبنا بعي ًدا عن الثقة بالرب هي أنه
يحاول تشويه شخص الرب أمام أعيننا ،فلقد استخدم هذه الطريقة مع حواء في جنة
ًّ
«أحقا قال اهلل :ال تأكال من كل شجر اجلنة؟» (تكوين .)1 :3لقد حرَّف
عدن عندما سألها:
في كلمات الرب لكي يشوه صورة الرب أمام حواء .فكلمات الرب آلدم كانت هكذا« :من
جميع شجر اجلنة تأكل اً
أكل وأما شجرة معرفة اخلير والشر ال تأكل منها ألنها يوم
تأكل منها موتًا متوت»( .تكوين 16 :2ـ.)17
فقد كانت احلية تريد أن توحي حلواء أن الرب مينع عنهم كل اخلير الذي في اجلنة ،بينما
كانت كلمات الرب تقول إن لهم كل احلرية أن يأكلوا من جميع خيرات اجلنة ما عدا شجرة
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واحدة.
وقد كانت احلية حتاول تشويه صورة الرب أمام حواء فكان لسان حالها يقول« :إن الرب
ال يهتم بكما بدليل أنه مينع عنكما خيرًا عظي ًما ،فهو ال يحبكما كما تعتقدان ،فهو
إلها صاحلًا!»لقد خُ دعت حواء وصدقت كذب احلية الذي كذبته عن شخصية الرب،
ليس ً
وهكذا بدأت الشهوة للخطية تنمو بداخلها ألن كلمة الرب بالنسبة لها حتولت إلى
ناموس بعد أن كانت حياة و«قوة اخلطية هي الناموس»( .كورنثوس األولى .)56 :15
وما زال العدو يعمل بنفس الطريقة حتى اليوم فهو يحاول بكل الطرق أن يشوه صورة
اهلل اآلب في أعني أوالده .فكلنا عشنا في مراحل مختلفة من حياتنا خاضعني لصورة أو
أخرى من صور السلطة مثل األب ،املعلم ،رئيس العمل أو احلكام  ....وبالتأكيد كان منهم
األناني غير احملب والقاسي ،وألنهم جمي ًعا ميثلون صورًا مختلفة من صور السلطة لذا
يصبح من السهل أن نتصور أن شخصية الرب تتشابه مع شخصياتهم حيث أن الرب
هو السلطة العليا في حياتنا .لقد جنح العدو في تشويه رؤيتنا لشخصية أبينا السماوي
من خالل تشويهه لشخصية آبائنا األرضيني.
لقد قال الرب إنه في آخر األيام قبل مجيء املسيح الثاني سيرد قلب اآلباء على األبناء
(مالخي  )6 :4أي أنه سيجعل شخصيته ومحبته تتراءى للناس من خالل القادة واخلدام
الذين يستخدمهم لكي يشفي جروح الكثيرين.
عندما تدرك من كل قلبك أن الرب مستحيل أن يفعل أي شيء ميكن أن يضرك أو يؤذيك،
وأنه مهما فعل أو لم يفعل في حياتك فهو خليرك وملنفعتك القصوى ،لو أدركت تلك
احلقيقة سيكون من السهل أن تُسلم للرب حياتك بالكامل ،بل سوف تكون مستع ًّدا
ألن تضع حياتك بفرح ألجل سيدك.
لو أنك أعطيت نفسك بالكامل للرب يسوع وأودعت حياتك حتت رعايته فلن
يستطيع أي شيء أن يعثرك ألنك لن تكون ملك نفسك بل ملكه هو .إن الذين يشعرون
سري ًعا باجلروح واإلحباط هم في الواقع أشخاص يتبعون يسوع ليس ألنهم يريدون أن
يتبعوه هو لشخصه إمنا يريدون ما يستطيع يسوع أن يعطيه لهم من بركات .عندما
تكون هذه هي دوافعنا فإننا جند أنفسنا فريسة سهلة لإلحباط والعثرات فاالنحصار
في الذات يجعل عيوننا الروحية قصيرة النظر فال نستطيع أن نرى ظروفنا وأمورنا بعني
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اإلميان ،ولكن عندما نعطي حياتنا ح ًّقا للرب يسوع فإننا نعرفه ونعرف شخصيته ومنتلئ
بفرحه وبالتالي لن نتزعزع ولن نهتز ولن يستطيع العدو أن يحطمنا.
يصبح من السهل أن نعثر عندما نحكم على األمور باملنطق الطبيعي فنحن بهذه
الطريقة ال ننظر لألشياء بعني الروح القدس .فكثيرًا ما اختبرت في حياتي مواقف كان
الرب ال يجيبني بالطريقة أو في املساحة من الوقت التي كنت أظن أنه يجب أن يجيبني
فيها ،ولكن في كل مرة بعدما ينتهي املوقف كنت أستطيع أن أدرك وأفهم حكمة الرب
الفائقة.
فاألطفال عاد ًة ما ال يفهمون ما يحاول آباؤهم أن يفعلونه معهم أو ملاذا يفعلونه،
وقد نحاول أن نشرح لهم وجهة نظرنا لكي يتعلموا من خبرتنا ولكن أحيان ًا كثيرة
ال يستطيعون أن يفهومنا أو ال يستطيعون أن يتفقوا معنا فيما نفعله بسبب عدم
نضوجهم ولكن مع مضي العمر بهم يفهمون ويستوعبون ما كانوا ال يفهمونه قبلاً .
أيضا مع أبينا السماوي ،ففي تلك املواقف التي جند أنفسنا ال نستطيع
هكذا احلال ً
أن نفهم ماذا يفعل أو ملاذا يفعله ،فعلينا أن نقول باإلميان« :أنا أثق بك يا رب حتى لو لم
أفهم» في (عبرانيني 35 :11ـ ،)39جند قائمة طويلة لهؤالء الذين لم يروا بعيونهم حتقيق
الوعود التي أخذوها من الرب ومع ذلك لم يهتز إميانهم« :آخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة
لكي ينالوا قيامة أفضل .وآخرون جتربوا في هزء وجلد ثم في قيود ً
أيضا وحبس ،رُجموا
نشروا جُ رّبوا ماتوا اً
قتل بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزى معتازين مكروبني
ًّ
مستحقا لهم .تائهني في براري وجبال ومغاير وشقوق
مذلني ،وهم لم يكن العالم
األرض .فهؤالء كلهم مشهود لهم باإلميان ،لم ينالوا املوعد».
هؤالء قرروا أنهم ال يريدون سوى الرب مهما كانت التكلفة ومهما كان الثمن ،فلقد
ظلوا مؤمنني به وواثقني فيه حتى لو ماتوا دون أن ينالوا الوعود التي وعدهم بها .لم
يستطع أي شيء أن يُعثرهم!
أننا نصبح متأصلني وثابتني حينما نحمل في قلوبنا مثل هذه احملبة امللتهبة للرب
والثقة الكاملة فيه ،حينذاك لن تستطيع أية عاصفة مهما كانت شديدة أن تزعزعنا.
ولكننا ال نحصل على هذا عن طريق اإلرادة القوية أو قوة الشخصية ،بل إنه هبة مجانية
من نعمة الرب يأخذها كل من يضع كل ثقته في الرب ويرفض أن يتكل على ثقته في
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ذاته .ولكن أن تعطي نفسك للرب بال حدود يجب أولاً أن تعرف الشخص الذي بيده حياتك.
يعطي نعمة للمتواضعني
لم يعد سمعان بطرس قادرًا على أن يفتخر بكونه عظي ًما ،فلقد فقد ثقته الطبيعية
في نفسه ورأى بوضوح أن قوة إرادته وشخصيته هي في الواقع بال جدوى وَ َكلاَ شيء،
وهكذا تواضع بطرس وأصبح بتواضعه هذا مؤهلاً لكي يأخذ نعمة من الرب ،فالرب
يعطي نعمة للمتواضعني أي أن التواضع هو شرط أساسي لكي تأخذ نعمة من الرب.
لقد تعلم بطرس هذا الدرس جي ًدا لهذا كتب في رسالته يقول« :وتسربلوا بالتواضع
ألنه اهلل يقاوم املستكبرين وأما املتواضعون فيعطيهم نعمة»( .رسالة بطرس األولى
.)5 :5
لقد واجه بطرس هزة عنيف لدرجة جعلته يستسلم ،وقد كان هذا
واضحا من
ً
الرسالة التي قالها مالك الرب ملرمي اجملدلية عند القبر ،إذ قال« :لكن اذهنب وقلن لتالميذه
 ...ولبطرس  ...إنه يسبقكم إلى اجلليل .هناك ترونه كما قال لكم»( .مرقس .)7 :16
لقد أشار املالك إلى بطرس بالتحديد ذلك ألن بطرس كان قد وصل إلى درجة من
اإلحباط كادت أن حتطمه ولكن الرب كان قد وضع
أساسا ثابتًا له ،وهذا األساس لن يضيع
ً
وهو يواجه تلك الغربلة العنيفة بل على العكس سوف يزداد في القوة والصالبة.
أيضا شفاه وأحياه من جديد ،فبعد تلك
إن يسوع لم يغفر لبطرس فقط ولكنه ً
الغربلة التي خاضها أصبح بطرس اآلن مؤهلاً ألن يكون واح ًدا من األعمدة الرئيسية
في الكنيسة  ...فهو الذي أعلن قيامة املسيح بشجاعة أمام هؤالء الذين صلبوه وكانوا
مسؤولني عن موته بل أنه استطاع أن يواجه اجملمع اليهودي بأجمعه وليس فقط جارية
بسيطة ،واجههم ووقف أمامهم بكل شجاعة وبسلطان عظيم.
إن التاريخ يسجل أن بطرس قد مت صلبه مقلوبًا برأسه إلى أسفل بعد سنوات طويلة
من خدمته األمينة للرب .فلقد أصرَّ على أنه غير مستحق أن ميوت بنفس امليتة التي مات
بها سيده ،لهذا صلبوه مقلوبًا .لم يعد بطرس يخاف من أي شيء ،فلقد أصبح صل ًبا
كاحلجارة مبنيًّا على أساس ثابت من الصخرة.
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إن جتارب احلياة وحتدياتها سوف تكشف عن حقيقة ما في قلبك ،فتع ُّرضك
للتجربة أو االمتحان سوف تكون نتيجته أحد أمرين :إما أن تشعر باملرارة جتاه الرب
وجتاه اآلخرين ،أو سوف تزداد في القوة والصالبة فلو جنحت في االمتحان سوف متتد
جذورك وتتأصل في العمق لتثبتك وتثبت مستقبلك كله ،ولكن لو فشلت في أن
ً
جتتاز التجربة بنجاح فسوف تُعثر ويصبح قلبك
مشوها باملرارة واجلروح».
يارب لقد خدمتك بكل طاقتي ،فلماذا ...؟!
عندما كنت راع ًيا للشباب في الكنيسة كان هناك شاب ضمن مجموعة الشباب في
الرابعة عشر من عمره وكان محبوبًا ومق َّدرًا من جميع القادة في الكنيسة ومن أصدقائه
أيضا ،فلقد كان طال ًبا متفو ًقا ورياضيًّا متميزًا كما كان غيورًا على اخلدمة وجائ ًعا ألمور
ً
الرب ،فلقد كان يشارك في الكثير من اخلدمات في الكنيسة بحماس وكان ال يتوانى عن
أن يكرز ويشهد عن الرب لكل من يقابله .لقد كان يقضي أربع ساعات يوميًّا في الصالة
وكان كثيرًا ما يشاركنا مبا يسمعه من الرب وكان دائ ًما ما يشاركنا به عمي ًقا وبنّا ًء .لقد
كان لهذا الشاب دعوة واضحة من الرب على حياته ولقد كان يعلم ذلك جي ًدا حتى أنه
كان يرغب في أن يكون راع ًيا في الكنيسة قبل أن يصل للعشرين من عمره .لقد كان
قويًّا وثابتًا في إميانه فكان يبدو لكل من يراه أنه صخرة ال ميكن أن تتزعزع .لقد أحببت
ذلك الشاب ج ًّدا وكنت أدرك دعوة الرب التي على حياته لذلك كنت أشجعه وأقضي
معه أوقات ًا كثيرة ألعلمه وأُبنيه ولكن ظل هناك أمر واحد يؤرقني في هذا الشاب وهو
ثقته الزائدة في نفسه وفي قدراته ،وكلما حاولت أن أحتدث معه في ذلك األمر كنت أجد
ما مينعني في روحي ،ولكنني كنت واث ًقا أن تغييرًا ال بد وأن يطرأ في شخصيته على مر
األيام .ومع ذلك كثيرًا ما كنت أرتاب في قدرتي على التمييز إذ كنت أراه يواجه العديد من
العواصف والتجارب الشديدة في حياته ويخرج منها قويًّا ثابتًا.
ثم مرت سنوات وانتقل ذلك الشاب إلى مكان آخر وبدأت أنا في السفر كثيرًا خارج
البالد للخدمة ولكننا ظللنا على اتصال وكنت ال أزال أشعر طوال تلك الفترة أن ذلك
الشاب يحتاج ألن مير بغربلة حتى يستطيع أن يتمم خطة اهلل حلياته ،لم أكن أعرف متى
أو كيف ستكون تلك الغربلة ولكنني كنت أعرف أنها ضرورية لذلك الشاب كما كانت
ضرورية لسمعان بطرس.
وعندما بلغ ذلك الشاب الثامنة عشر من عمره أصيب والده مبرض السرطان وكان
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املرض في حالة متأخرة فظل الشاب ووالدته يصومان كثيرًا من أجل شفائه وكان عندهم
إميان أكيد أنه سوف يُشفى ولكن مع األسف كانت حالة والده تزداد سو ًءا يو ًما بعد يوم.
وفي أحد األيام كنت أخدم في مدينة بوالية أالباما حني اتصلت بي زوجتي وطلبت مني
أن أتصل بذلك الشاب ألمر ضروري ،وعندما اتصلت به أدركت أنه في حاجة ملن يشجعه
ويقويه لذلك بعد أن أنهيت خدمتي قضيت الليل كله في السفر حتى وصلت إلى منزله
صباحا ،وعندما وصلت وجدت والده في حالة سيئة ج ًّدا لدرجة أن األطباء
في الرابعة
ً
كانوا يتوقعون وفاته في أية حلظة ،ولكن بالرغم من ذلك ظل ذلك الشاب واث ًقا ومتأك ًدا
أن والده سوف يُنقذ ويُشفى فصليت معه ومع أسرته لبضع ساعات ثم رحلت .وفي
الصباح التالي اتصل بي الشاب وقال لي إن حالة والده ما زالت تزداد سو ًءا ،فاحتدت أنا
وزوجتي في الصالة من أجله وبينما نحن نصلي أعطى الرب لليزا رؤيا ،فلقد شاهدت
يسوع واق ًفا بجانب والد ذلك الشاب في فراشه لكي يأخذه معه للسماء وفي نصف
ساعة فقط اتصل بنا الشاب ليخبرنا أن والده قد انتقل.
لقد كان يبدو وهو يحدثني أنه قوي ومتماسك ،ولكن كانت هذه فقط البداية ففي
تلك الليلة اتصل ذلك الشاب بأصدقائه لكي يخبرهم بخبر وفاة والده ولكن لدهشته
وجدهم يبكون وينوحون من قبل أن يخبرهم بأي شيء فسألهم متعج ًبا :من أين سمعوا
اخلبر؟ ولكنه فوجئ أن سبب بكائهم لم يكن معرفتهم بوفاة والده بل كان بسبب وفاة
أحد أعز أصدقائه الذي كان قد لقي حتفه في حادث سيارة في نفس اليوم!
نعم  ...في نفس اليوم فقد ذلك الشاب والده وأعز أصدقائه م ًعا!
مرتبكا ومذهولاً
ً
ً
ومحبطا وكان يبدو له
وبدأت الغربلة! فلقد وجد ذلك الشاب نفسه
أن حضور الرب قد فارقه.
وبعد مضي شهر واحد ،كان ذلك الشاب يقود سيارته حني الحظ أن هناك حادثة
فظيعة على جانب الطريق ،فنزل مسر ًعا من سيارته للمساعدة خاص ًة أنه كان قد أخذ
تدري ًبا طبيًّا لإلسعافات األولية في الطوارئ ،ولكن كانت الصدمة حني وجد في السيارتني
املتصادمتني صدي ًقا عزيزًا له وقد مات الصديقان بني يديه وهو يحاول إنقاذ حياتهما!
وهنا وصلت الغربلة إلى ذروتها ولم يعد صديقي قادرًا على حتمل املزيد ،فذهب مبفرده
إلى مكان خالء ،وأخذ يصرخ للرب ملدة ثالث ساعات متواصلة قائلاً « :يا رب أين أنت؟! لقد
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وعدت أنك ستكون دائ ًما هناك لتعزيتي ولكنني ال أشعر بأية تعزية!!»لقد كان يشعر أن
الرب قد خذله وأنه حجب وجهه عنه ولكن في الواقع كانت هذه أول مرة تخونه ثقته
بنفسه وبقوته .لقد أصبح ذلك الشاب في حالة من الغضب من الرب ألنه سمح بكل
هذا أن يحدث له .لم يكن غضبان من راعي الكنيسة أو من عائلته أو مني إمنا كان غضبه
من الرب .لقد متلك منه اإلحباط واليأس ألنه شعر أن الرب قد تخلى عنه وخذله في
أصعب وقت في حياته لذا أُعثر فيه .وصلى ذلك الشاب إلى الرب قائلاً « :يا رب قد خدمتك
بكل طاقتي وضحيت بالكثير من أجلك ولكنك تركتني! فلماذا؟!» لقد كان يظن أن الرب
مديون له ألنه ضحى بالكثير من أجل الرب وخدمه كثيرًا.
إن هذا هو احلال مع الكثير من املؤمنني هذه األيام ،بعضهم اختبر
جروحا وجتارب
ً
أقل حدة مما اختبره ذلك الشاب وبعضهم اختبر ما هو أقصى وأصعب ولكن جميعهم
يتشابهون في أنهم أعثروا من الرب ،فلقد كانوا يؤمنون أن الرب يجب أن يقدر ما قدموه
له من تضحيات وما فعلوه ألجله في اخلدمة ،فهم لم يخدموا الرب بدوافع نقية ،فنحن ال
يجب أن نخدم الرب من أجل ما سوف يعطيه لنا في املقابل ولكننا نخدمه لشخصه
وألجل ما سبق وأعطاه لنا بالفعل ،فهؤالء الذين أعثروا في الرب ال يدركون حجم الدين
الذي دفعه الرب عنهم لكي يطلقهم أحرارًا بل أنهم نسوا حالة املوت التي كانوا فيها
قبل أن يحييهم الرب يسوع ،فهم ينظرون لألمور بعيونهم الطبيعية وليس بعيونهم
الروحية.
لقد امتنع ذلك الشاب عن حضور الكنيسة وبدأ في مرافقة أصدقاء السوء والتردد
على احلانات واحلفالت ،فهو في يأسه وإحباطه رفض أن يكون له أية عالقة بالرب وبأمور
الرب .ولكن لم يستطع أن يحتمل حياته هكذا ألكثر من أسبوعني ألن الروح القدس ظل
يبكت قلبه بشدة ولكنه مع ذلك لم يكن قادرًا أن يقترب إلى الرب ملدة ستة أشهر كاملة
فقد كان يشعر وكأن السماء قد أُغلقت أمامه وأن حضور الرب أصبح بعي ًدا ج ًّدا .ومضت
سنة كاملة رأى من خاللها الرب وهو يتدخل في أمور كثيرة في حياته حتى قرر في
النهاية أن يرجع إلى الرب ولكن في هذه املرة رجع مختل ًفا ،فلقد رجع متض ًعا ومكسورًا،
َّ
يتخل عنه ولم يتركه طوال
وحينئ ٍذ بدأ الرب يعلن له عن محبته وعن أمانته وعن أنه لم
تلك الفترة حتى وهو في أصعب وأسوأ حاالته .وهكذا استرد ذلك الشاب حياته وعالقته
بالرب ولكن بعد أن تع ّلم جي ًدا أن يضع كل ثقته في نعمة الرب وقوته وليس في ثقته
بنفسه وال في قوته الشخصية.
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لقد ظللت على اتصال به وبعد سنة ونصف قال لي يو ًما إنه استطاع أن يرى في
نفسه ما لم يكن يعرفه أو يتوقعه عن نفسه طوال حياته فقال لي« :لقد كنت بال
شخصية واضحة أتعامل بسطحية في كل عالقاتي ،فلقد علمني والدي منذ الصغر أن
أكون قويًّا معتم ًدا على ذاتي واث ًقا من نفسي ولكنني لو كنت ظللت هكذا ملا كان من
املمكن أن أمتم خطة الرب حلياتي ولكنني أشكر الرب من كل قلبي أنه لم يتركني في هذه
احلالة .ولكن ما يحزن قلبي ح ًّقا ليس هو ترددي على احلانات وسقوطي في اخلطية في حد
ذاته ،إمنا ما يحزنني هو أنني أطفأت الروح القدس في داخلي وفقدت عالقتني وشركتي
معه بالرغم من حبي الشديد له .ولكن أشكر الرب ألنني استرددت عالقتي معه واآلن أنا
أمتتع بشركة مع الروح القدس لم أختبر مثلها طوال حياتي!»لقد مر ذلك الشاب بهزة
عنيفة في حياته استطاعت أن تزعزع ثقته في نفسه ولكن كان لديه أساس ثابت مثلما
كان لسمعان بطرس ،ذلك األساس لم يتزعزع .واآلن بدلاً من أن يبني حياته على الكبرياء،
هو يبنيها على نعمة الرب وقوته.
إن التجارب والصعاب تكشف ما في حياتنا من نقاط ضعف قابلة للكسر ،فعاد ًة
األمور التي نظن أنها نقاط قوتنا تكون في الواقع هي نقاط ضعف مختبئة وستظل
مختبئة حتى تأتي عاصفة قوية ترفع الغطاء عنها وتكشفها .لقد قال الرسول بولس:
«ألننا نحن اخلتان الذين نعبد اهلل بالروح ونفتخر في املسيح يسوع وال نتكل على اجلسد»
(فيلبي .)3 :3
من املستحيل أن نصنع أي أمر له قيمة روحية وأبدية متكلني عن قوتنا الذاتية أو
على اجلسد .قد نردد تلك الكلمات كثيرًا وبسهولة ولكن املهم أن تصبح حقيقة ثابتة
ومغروسة في قلوبنا وليست مجرد كلمات نرددها.
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v
إن يسوع لم يساوم يومًا في قول أو فعل احلق
ً
خوفا من أن يجرح أو يعثر اآلخرين
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الفصل التاسع

صخرة عثرة
«هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارًا كرميًا والذي يؤمن به لن يخزى.
فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة وأما للذين ال يطيعون فاحلجر الذي رفضه
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة ،الذين يعثرون
غير طائعني للكلمة ،األمر الذي جعلوا له» (رسالة بطرس األولى 6 :2ـ.)8
في هذه األيام ضعف معنى كلمة (اإلميان) لدى الكثير من املؤمنني ،فهي في نظر الكثيرين
تعني مجرد املعرفة اليقينية العميقة حلقيقة ما وأن اإلميان ليس له عالقة بالطاعة ،ولكننا
جند في اآليات السابقة أن الفعل (تؤمنون) يأتي في النقيض للفعل (ال يطيعون).
فكلمة (اإلميان) في الكتاب املقدس لها معنى أعمق بكثير مما نعرفه ،ففي اآليات
السابقة يتضح لنا أن أهم عنصر من عناصر اإلميان هو الطاعة .لذلك ميكننا أن نقرأ
اآليات السابقة بهذا الشكل:
«فلكم أنتم الذين تطيعون الكرامة وأما الذين ال يطيعون فاحلجر
الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة».
لن يكون من الصعب عليك أن تطيع لو أنك عرفت شخصية من تطيعه وأدركت عمق
محبته ،فاحملبة هي أساس عالقتنا بالرب  ...ليس محبة الوصايا أو التعاليم بل محبة
شخص يسوع املسيح نفسه .فلو اهتزت محبتك للرب يسوع فسوف تكون فريسة
سهلة للعثرات والصدمات.
إن بني إسرائيل الذي سماهم الرب في هذه اآلية (البناؤون) ،قد رفضوا احلجر الذي
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رأسا للزاوية وهو يسوع املسيح .لقد كانوا يحبون تعاليم العهد القدمي التي
وضعه الرب ً
بني أيديهم وكانوا يحبون تفسيرهم اخلاص لها ألنه كان يخدم مصاحلهم ويعطيهم
الفرصة لكي يتسلطوا على اآلخرين ويستغلوهم ،ولكن يسوع ،على العكس ،كان
يتحدى طقوسهم وتقاليدهم التي كانوا يعتزون ويتمسكون بها.
فلقد واجههم يو ًما قائلاً « :فتشوا الكتب ألنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية
وهي التي تشهد لي» (يوحنا .)39 :5
فهم لم يستطيعوا أن يفهموا حقيقة أن الرب منذ البدء كان يسعى ألن يكون لديه
أبناء وبنات يتمتع معهم بعالقة شخصية وحميمة ،أما هم فقد كانوا يسعون وراء
السلطة واحلكم لذلك كان الناموس في نظرهم أهم من العالقة احلميمة مع الرب .لقد
رفضوا ما جاء الرب لكي يهبه لهم مجان ًا وفضلوا أن يحصلوا عليه مبجهودهم ،لذلك
حتولت نعمة الرب اجملانية التي في شخص يسوع املسيح والتي هي رجاؤهم للحياة
واخلالص ،حتولت لتصبح حجر صدمة وصخرة عثرة بالنسبة لهم.
لقد تنبأ سمعان وهو يحمل الطفل يسوع في الهيكل وقال« :ها إن هذا قد وُضع
لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل» (لوقا .)34 :2
الحظ أنه قال« :لسقوط وقيام كثيرين» ،فيسوع الذي أرسله اآلب لكي يحقق
السالم على األرض أصبح هو نفسه الشخص الذي يلقي سي ًفا بني هؤالء الذين كان
مرسلاً إليهم (انظر متى .)34 :10
يسوع والعثرات
تعودنا في مدارس األحد أن نرى صورة يسوع وهو يحمل اخلروف الضال بحنان على
كتفيه ليعود به إلى باقي القطيع ،أو وهو يأخذ األطفال في حضنه ليباركهم ،أو وهو
يبتسم ابتسامة عذبة ويقول« :أحبكم» ،وعلى قدر ما تعبر هذه الصور بالفعل عن
حقيقة يسوع إال أنها ال تعطي صورة كاملة له ولشخصيته.
فيسوع ،هذا الشخص الرقيق الذي في الصور ،هو نفسه الذي كان ينتهر الفريسيني
بسبب برهم الذاتي ويقول لهم« :أيها احليات أوالد األفاعي! كيف تهربون من دينونة
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جهنم» (متى  ،)33 :23وهو نفسه الذي قلب موائد الصيارفة وطردهم من الهيكل
(يوحنا 13 :2ـ ،)22وهو الذي قال للرجل الذي كان يريد أن يذهب ليدفن والده قبل أن يأتي
ويتبعه« :دع املوتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب ونا ِد مبلكوت اهلل» (لوقا 59 :9ـ... )60
والقائمة ال تنتهي ،فلو نظرنا بتدقيق خلدمة يسوع فسنجد أنه كان رجلاً يواجه الكثيرين
باحلق أثناء خدمته لدرجة كانت كثيرًا ما جتعلهم يتضايقون منه ويعثرون فيه.
فدعونا ننظر فيما يلي إلى بعض األمثلة:
يسوع مع الفريسيني
في مواقف كثيرة كان يسوع يواجه الفريسيني وقادة اليهود بقوة لدرجة كانت
تضايقهم وتعثرهم ،ولهذا السبب كرهوه وأرسلوه للصليب .ولكن يسوع كان يواجههم
باحلق ،ذلك ألنه كان يحبهم.
فلقد واجههم يو ًما قائلاً « :يا مراؤون ،حس ًنا تنبأ عنكم إشعياء اً
قائل :يقترب إلي
اً
وباطل يعبدونني»
هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعي ًدا
(متى 7 :15ـ.)9
لقد ضايقتهم تلك الكلمات التي قالها يسوع ،فلقد سأله تالميذه بعدما قالها:
«أتعلم أن الفريسيني ملا سمعوا القول نفروا»؟ (متى .)12 :15
ولكن انظر جي ًدا لرد فعل يسوع« :فأجاب وقال :كل غرس لم يغرسه أبي السماوي
ي َ
ُقلع .اتركوهم ،هم عميان قادة عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كالهما
في حفرة» (متى 13 :15ـ.)14
لقد أعلن يسوع أن املواجهة باحلق تقلع فقط هؤالء الذين ليسوا مغروسني بيد اآلب
السماوي .فكم من أشخاص ينضمون إلى كنائس أو أنواع خدمة مختلفة دون أن يكونوا
بالفعل مرسلني من الرب؟ لذلك فاملواجهة التي حتدث لهم مع احلق دائ ًما ما تكشف عن
دوافعهم احلقيقية وعاد ًة ما جتعلهم يقلعون أنفسهم بأنفسهم.
في زيارتي لكثير من الكنائس رأيت رعاة هذه الكنائس كثيرًا ما ينوحون على أشخاص
رحلوا وتركوا الكنيسة سواء كانوا من اخلدام أو من الشعب ،وعاد ًة ما يكون سبب
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رحيلهم هو أنهم أعثروا أو تضايقوا عندما تعرضوا ملواجهة مع احلق الذي هو عكس ما
يعيشون به والنتيجة كانت أنهم أصبحوا ناقمني وناقدين لكل ما في الكنيسة وفي
النهاية رحلوا.
ولكن لو حاول رعاة الكنيسة أن يحتفظوا ويتمسكوا بكل شخص ينتمي إلى
كنيستهم فسينتهي بهم احلال إلى أنهم سيجدون أنفسهم مضطرين ألن يساوموا
في احلق ويقدموا العديد من التنازالت التي ليست بحسب مشيئة الرب .لهؤالء أقول:
«لو متسكت بأن تعظ وتعلن احلق دائما فال بد وأن هذا سيضايق الكثيرين لدرجة قد
جتعلهم يرحلون ،فال تنوح عليهم بل بالعكس استمر في رعاية وبناء هؤالء الذين
بالفعل مرسلني من الرب لك» ،فلقد رأيت بعض القادة يتجنبون املواجهة خو ًفا من أن
يفقدوا من يحتاجون أن يواجهوهم خاص ًة لو كانوا من الذين لهم دور هام ومؤثر في
اخلدمة أو من لهم مكانة خاصة في اجملتمع ،والبعض اآلخر يخافون من أن يجرحوا مشاعر
أشخاص تربطهم بهم عالقة قوية لوقت طويل ،ونتيج ًة خلوفهم هذا من املواجهة يفقد
هؤالء القادة السلطان املعطى لهم من الرب حلماية ورعاية َمن وضعهم الرب حتت رعايتهم.
فعندما أصبحت راع ًيا في الكنيسة ألول مرة ،جاءني رجل حكيم وحذرني قائلاً :
«متسك جي ًدا بالسلطان املعطى لك من الرب وال تفقده وإال سيأتي آخر ويأخذه منك
ويستخدمه ضدك».
لقد كان صموئيل النبي مثالاً لرجل اهلل الذي ال يساوم في احلق حتى ولو أمام امللك.
فعندما عصى شاول امللك قول الرب ،طلب الرب من صموئيل أن يذهب له ويواجهه وقد
فعل ولكن مع األسف لم يتجاوب شاول مع كلمة الرب املرسلة له من خالل صموئيل
بتوبة حقيقية وذلك ألنه كان يهتم بنظرة الناس له أكثر من طاعته للرب ،ولكن عندما
حتول صموئيل عنه ليمضي في طريقه أمسك شاول بذيل جبته فتمزق وهنا نظر له
صموئيل وقال« :ميزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم» (صموئيل األول .)28 :15
لم يكن هذا ما كان يريده صموئيل أن يحدث لشاول ،فالكتاب يقول :إن صموئيل ناح
على شاول بعد ذلك .فلقد مسح صموئيل شاول ً
ملكا ودربه وعلمه كيف يحكم ويسيطر
على ممكلته ،بل أن صموئيل كان صدي ًقا شخصيًّا لشاول امللك ،ولكن انظر ما الذي قاله
الرب لصموئيل عندما كان ينوح على شاول« :حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته
َ
وتعال أرسلك» (صموئيل األول .)1 :16
عن أن ميلك على إسرائيل؟ امأل قرنك ده ًنا
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لقد كان الرب يريد أن يقول لصموئيل إنه لكي يستمر في خدمته ويستمر زيت املسحة
على حياته ،يجب أن يبقى دائ ًما متيقنًا في محبة الرب الكاملة وحكمه العادل .فلو كان
صموئيل رجع إلى شاول مرة أخرى بالرغم من رفض الرب له لكان فقد مسحته ولن يعود
قرنه ممتلئًا دهنًا ،ولو كان استمر في النوح والبكاء عليه لكان بقي في مكانه دون أن يرسله
شخصا آخر.
الرب ليمسح
ً
وهكذا احلال مع القادة الذين يستمرون في النوح على من تركوا كنائسهم أو يرفضون
مواجهة بعض األشخاص ألنهم أصدقاء لهم ويخشون أن يفقدوهم ،فإن هذا سوف يؤدي بهم
في النهاية إلى حالة من اجلفاف الروحي فيجف زيت املسحة الذي على حياتهم دون أن يدروا.
فكم من خدمات ماتت وأخرى فيها شبه احلياة ولكنها ميتة وكل هذا ألن قادتها
فضلوا عالقتهم بالناس أكثر من عالقتهم بالرب .ولكن الكتاب املقدس لم يذكر أن يسوع
كان ينوح على من يتركونه ذلك ألن مسرته كانت فقط في أن يفعل مشيئة اآلب وليس
مشيئة الناس.
أذكر أنني ذهبت يو ًما ألعظ في إحدى الكنائس حيث قلت رسالة بسيطة وواضحة
عن ضرورة التوبة والرجوع إلى احملبة األولى وقد شعرت أثناء العظة مبقاومة في استقبال
الناس للعظة ولكنني كنت أعلم جي ًدا أن هذه هي الرسالة التي يريدني الرب أن أتكلم
بها .وبعد انتهاء اخلدمة ،جاءني راعي الكنيسة ليقول لي:
«لقد أعلن الرب لي عما قلته في العظة هذا الصباح ولكنني كنت أظن أن الناس في
كنيستي ليسوا مستعدين بعد لالستماع إلى مثل هذه الرسالة» ،وهنا شعرت زوجتي
أن الروح القدس يدفعها لكي تقول لهم« :من هو راعي هذه الكنيسة؟ أنت أم يسوع؟»،
تأثر راعي الكنيسة وقال لها« :هذه بالضبط هي الكلمات التي قالها لي الرب منذ شهر
مضى ،فلقد قال لي إنه يعرف ما يحتاجه الناس في كنيستي أكثر مني ،ثم أخبرنا أن
معظم شيوخ هذه الكنيسة وأعضائها ال يقبلون أي تغيير يطرأ في نظام االجتماع أو
التسبيح أو الوعظ ،ولكننا شجعناه أن يكون قويًّا وشجا ًعا ويطيع الرب فيما يطلبه منه
مهما كانت النتيجة.
لقد وعظت أربع مرات في هذه الكنيسة بعد تلك العظة وفي كل مرة كانت تزداد
الرسالة في القوة والصعوبة ،وأخيرًا تركت املدينة عائ ًدا إلى بيتي ولكنني فوجئت بشعور
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غريب ينتابني وكأنني أحمل طنًّا من الرمل على قلبي ،لم أفهم حينذاك سبب ذلك الشعور
ولكنه ظل يتزايد طوال الطريق ،فبالرغم من أنني عاد ًة في كل مرة أنتهي من اخلدمة في
كنيسة ما كنت أشعر بفرح ميأل قلبي إال أنني في هذه املرة كنت أشعر بانزعاج وثقل
لم أكن أعرف سببه .وأخيرًا وصلت إلى منزلي وانفردت على الفور بالرب وسألته« :أبي
السماوي ،ما اخلطأ الذي فعلته؟ ملاذا أشعر بهذا الثقل في روحي؟ هل تعديت على سلطة
ذلك الراعي؟» ففوجئت بصوت الرب يقول لي« :انفض الغبار عن رجليك» (لوقا .)5 :9
لقد صدمت حني سمعت الرب يقول لي هذه الكلمات لذا صليت وسألته ،ولكنه
عاد وأجابني بنفس الكلمات« :انفض الغبار عن رجليك» ،وفي النهاية أطعت وبالفعل
نفضت الغبار عن رجلي وما أن انتهيت من فعل ذلك فوجئت بأن الثقل قد زال وامتأل قلبي
ً
مندهشا« :ملاذا يا رب؟ إنهم لم يهاجموني ولم يطردوني»،
بالفرح .ومرة أخرى سألت الرب
ولكن الرب أراني أن القادة والكثير من الناس لم يقبلوا الكلمة التي أرسلها الرب لهم
من خاللي ،فتضرعت إلى الرب ًاً
قائل« :يارب أرجوك أعطهم فرصة أخرى  ...امنحهم املزيد
من الوقت!»ولكن الرب قال لي« :حتى لو انتظرت خمسني سنة أخرى ،فأنا أعرف أنهم لن
يتغيروا ألنهم أعدوا قلوبهم على عدم طاعتي».
لقد أدركت حينذاك أن راعي الكنيسة قد اختار أن يحفظ السالم في الكنيسة عن
طريق املساومة في احلق بدلاً من أن يختار أن يطيع الرب مهما كانت التكلفة ،ولهذا لم يعد
قرنه ممتلئًا دهنًا ،فلقد كان له الشكل ولكن دون القوة ،فقد كان يبدو للجميع أنه شخص
مملوء من الروح القدس ولكنه فقد قوة الروح القدس في خدمته وفقد حضور الرب .وبعد
فترة ،سمعت أنه تنحى عن رعوية الكنيسة وأن الكنيسة تضاءلت ج ًّدا عما كانت.
لم يقبل يسوع أن يتحكم فيه آخرون فلقد كان يتكلم باحلق حتى لو كان كالمه
قد يضايق أو يزعج من يسمعه .لو كنت تسعى إلرضاء الناس فسوف تطفئ مسحة
الرب التي على حياتك ،لذلك يجب أن تعد قلبك ألن تعلن كلمة الرب وأن تفعل
مشيئته حتى لو كان هذا سوف يضايق الكثيرين.
يسوع مع أهل وطنه
لقد جاء يسوع إلى أهل وطنه ليخدم بينهم ولكن مع األسف لم يستطع أن مينحهم
ما منحه لكثيرين غيرهم من حرية وشفاء.
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فقد قيل عنه« :أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مرمي وإخوته يعقوب
ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟
فكانوا يعثرون به .وأما يسوع فقال لهم :ليس نبي بال كرامة إال في وطنه وفي بيته»
(متى 55 :13ـ.)57
لقد كان الرجال والنساء في الناصرة يقولون عن يسوع« :من يظن نفسه هذا الرجل
حتى يعلمنا وكأنه له سلطان علينا؟ إننا نعرفه ونعرف أصله ،فلقد تربى هنا في وسطنا
وهو ال يتعدى ابن جنار فمن أين أتى بهذا التعليم وهذه املعرفة؟»ولكن يسوع لم يساوم
في إعالن احلق لكي يتجنب أن يعثرهم أو يضايقهم ،فلقد امتلؤوا غض ًبا منه لدرجة
أنهم حاولوا أن يطرحوه إلى أسفل من فوق حافة اجلبل لكي يقتلوه (لوقا 28 :4ـ،)30
ولكن بالرغم من أن حياته كانت في خطر إال انه استمر يعلن احلق دون مساومة ودون
تنازالت.
كم نحتاج إلى رجال ونساء في الكنيسة مثل هذا اليوم!
يسوع مع أقربائه وأهل بيته
حتى أهل بيته وأقرباؤه تضايقوا منه في يوم األيام ،فهم لم يكونوا سعداء مبا كانوا
يتعرضون له من ضغط بسبب ما كان يسوع يفعله ويقوله وكانوا غير راضني عن الطريقة
التي كان يتصرف بها .فدعونا ننظر ما حدث:
«وملا سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه ألنهم قالوا إنه مختل  ...فجاءت
حينئذ
ٍ
ً
جالسا حوله ،فقالوا له:
إخوته وأمه ووقفوا خارجً ا وأرسلوا إليه يدعونه وكان اجلمع
هوذا أمك وإخوتك خارجً ا يطلبونك .فأجابهم اً
قائل من أمي وإخوتي؟ ثم نظر حوله
إلى اجلالسني وقال :ها أمي وإخوتي ،ألن من يصنع مشيئة اهلل هو أخي وأختي وأمي»
(مرقس 31 ،21 :3ـ. )35
حتى أقرباء يسوع ظنوا أنه مختل وخرجوا ليمسكوه ،مرقس الرسول يوضح بعد ذلك
أن أقرباءه هم أمه وإخوته الذين وجدوه يو ًما يُعلِّم في بيت أحد األشخاص بل أنه مكتوب
في إجنيل يوحنا أن «إخوته لم يكونوا يؤمنون به» (يوحنا . )5 :7
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يبال بذلك ألن
ال يعرف الكثيرون أن يسوع كان مرفوضً ا من أقرب الناس إليه ولكنه لم ِ
اهتمامه األول لم يكن في إرضاء أقربائه وعائلته بل في أن يفعل مشيئة اآلب ،لذا لم يدع
رغباتهم أن تتحكم في تصرفاته ألنه كان مصم ًما على أن يطيع اآلب سواء قبلوا أو رفضوا.
ولقد رأيت الكثير من األشخاص خاص ًة من املتزوجني الذين لم يتبعوا يسوع بقلب
كامل بسبب حرصهم على أال يضايقوا أو يجرحوا أزواجهم أو أفراد أسرتهم ،ولقد كانت
النتيجة أنهم انزلقوا في فخاخ اخلطية ولم يستطيعوا أن يتمموا خطة الرب حلياتهم.
عندما اختبرت الوالدة اجلديدة وسلمت حياتي للرب يسوع دعاني الرب ألن أترك
الكنيسة التي نشأت فيها والتي كان يتردد عليها جميع أفراد أسرتي وأن أنتمي لكنيسة
رفضا تا ًّما إال أنني كنت واث ًقا من أن هذه
أخرى ،وبالطبع لم توافق أمي على ذلك ورفضته ً
كانت مشيئة الرب لي لهذا صممت أن أطيع الرب.
ثم جاءت الصدمة الثانية حينما أعلنت أنني سوف أتفرغ للخدمة ،فلقد كنت قد
أمتمت دراستي في الهندسة امليكانيكية منذ وقت قصير وكان والد َّي يضعان آمالاً عريضة
علي ،ولكنني كنت أعلم ما الذي يريده الرب مني وكنت أعلم أن هذا سوف يضايق كثيرين
وخاصة القريبني مني ولقد ظل احلال هكذا سنوات طويلة كان يحدث خاللها الكثير من
املواقف املزعجة واملتعبة بيني وبينهم ولكنني صممت أن أتبع يسوع وأطيعه مهما
كانت النتيجة ومهما كانت درجة غضبهم مني.
في البداية حاولت أن أكرز لهم باإلجنيل فكنت أعلن لهم أنهم يحتاجون ألن يعطوا
حياتهم للرب يسوع وأن يولدوا من فوق لكي ينالوا اخلالص وأن ال يكتفوا مبجرد التردد
على الكنيسة بشكل سطحي ،ولكنني في هذا أتصرف بدون حكمة ألن كالمي يزيد
من ثورتهم وغضبهم ،ولكن الرب أرشدني أن أكتفي بأن أشهد لهم عن يسوع من خالل
حياتي وسلوكي وأن أدعهم يرون أعمالي احلسنة فيمجدونه ،ولقد فعلت هذ بالفعل
ولكن دون أن أساوم أو أتنازل عن احلق لكي أرضيهم.
واليوم فإن والد َّي يسانداني ويشجعاني بكل قلبيهما ،أما جدي الذي كان من أكثر
املعارضني لي في البداية فلقد نال اخلالص في التاسعة والثمانني من عمره ،قبل وفاته
بعامني.
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لقد كان أقرباء يسوع يظنون أنه مختل ولكن بسبب طاعته وخضوعه التام لآلب
انتهى األمر بأن آمنوا به جمي ًعا وتبعوه بل أن يعقوب أخا أصبح بعد ذلك راعي الكنيسة
األولى في أورشليم.
وهكذا نرى أنه إذا ساومنا في احلق وفي طاعة الرب لكي نرضي عائالتنا وأقرباءنا ،فإننا بهذا
سوف نفقد قوة املسحة التي على حياتنا بل سوف نعوقهم عن أن ينالوا احلرية واخلالص.
يسوع مع تالميذه وأتباعه
في الفصل السابق تناولنا بالتفصيل كيف أن تالميذ يسوع أعثروا فيه بسبب كالمه،
ولكن دعونا ننظر إلى ذلك املوقف مرة أخرى ولكن من ناحية أخرى:
«فقال كثيرون من تالميذه إذ سمعوا :إن هذا الكالم صعب ،من يقدر أن يسمعه؟
فعلم يسوع في نفسه أن تالميذه يتذمرون على هذا فقال لهم :أهذا يُعثركم؟ من هذا
الوقت رجع كثيرون من تالميذه إلى الوراء ولم يعودوا ميشون معه» (يوحنا 60 :6ـ.)66 ،61
لقد كانت األحوال سيئة مبا يكفي بالنسبة ليسوع ،فقد كان قادة اليهود يخططون
لقتله وقد رفضه أهل وطنه وحتى أقرباؤه وعائلته كانوا يظنون أنه مختل ولكي يزداد
األمر سو ًءا أعثر فيه الكثير من تالميذه وأتباعه وتركوه ،ولكن بالرغم من ذلك كله لم
يساوم يسوع في إعالن احلق ولم يقدم أية تنازالت بل أنه قال لباقي تالميذه أن لهم احلرية
أيضا لو كانت هذه رغبتهم.
ألن يرحلوا هم ً
لم يكن يسوع يهتم بأي شيء سوى أن يتمم مشيئة اآلب فحتى لو كان اجلميع تركوه
وحي ًدا في ذلك اليوم لكان ظل مصم ًما على أن يطيع اآلب ويتمم مشيئته مهما كانت
النتائج.
يسوع مع أصدقائه املقربني
ً
مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مرمي ومرثا أختها .وكانت مرمي
«وكان إنسان
ً
التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها،
فأرسلت األختان إليه قائلتني :يا سيد هوذا الذي حتبه مريض» (يوحنا 1 :11ـ.)3
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لقد كان يسوع يحب مرمي ومرثا ولعازر ،فلقد كانوا من الناس القريبني إلى قلبه وكان
ميضي معهم الكثير من الوقت ولكن الحظ ماذا كان رد فعل يسوع عندما علم أن لعازر
مريض:
«فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في املوضع الذي كان فيه يومني» (يوحنا .)6 :11
لقد كان يسوع يعلم بالروح أن مرض لعازر كان سيؤدي إلى موته ولكن بالرغم من
خطورة املوقف مكث يسوع يومني في املوضع الذي كان مقي ًما فيه ،وعندما ذهب أخيرًا
إلى بيت عنيا وجد أن لعازر قد مات.
لقد قالت له مرمي ومرثا« :يا سيد لو كنت ها هنا لم ميت أخي» (يوحنا .)32 ،21 :11
أي مبعنى آخر كان لسان حالهما يقول« :ملاذا لم حتضر في احلال؟ لو كنت حضرت مبكرًا
لكنت أنقذته من املوت».
أغلب الظن أن األختني كانتا تشعران بالضيق واإلحباط بسبب ما فعله يسوع ،فلقد
أرسلتا له رسولاً ليخبره مبرض أخيهما ولكنه تأخر يومني عن اجمليء .لم يتصرف يسوع
في ذلك املوقف كما كانتا تتوقعان منه ،فبدلاً من أن يترك كل ما في يده ويسرع إلنقاذ
لعازر على العكس خضع لقيادة الروح القدس وتأخر يومني .لقد كان ما فعله يسوع هو
األفضل للجميع ولكنه لم يكن يبدو هكذا في البداية بل كان يبدو للجميع أن يسوع كان
مبال وكأنه ال يهتم بلعازر.
غير
ٍ
وهكذا كثيرًا ما يتحكم الناس في قادتهم ،فكثير من القادة يظنون أنهم يجب أن
يفعلوا كل ما يطلبه الناس منهم .لقد قال لي أحد األعضاء في كنيسة ما بعد أن فقدت
كنيسته راع ًيا« :إننا نريد راع ًيا للكنيسة قادرًا على أن يسدد كل احتياجاتنا ،فأنا أريد
راع ًيا أستطيع أن أجده كلما أحتاج إليه حتى لو كان احتياجي هو أن يأتي إلي ليشرب
«أنت تطلب مشر ًفا
صباحا!»ولكنني أجبته:
معي القهوة في منزلي الساعة الثامنة
ً
ِ
اجتماعيًّا تع ّينه لكي تتحكم فيه ،وليس رجلاً يخضع لقيادة الروح القدس»! ولقد علمت
بعد ذلك أن تلك الكنيسة غ ّيرت أربعة رعاة في سنة ونصف!
وعندما كنت راع ًيا للشباب جاءني شاب ليقول لي« :إن راعي الشباب الذي كان يسبقك
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كان صدي ًقا ورفي ًقا لي .فهل ستكون أنت رفيقي؟»لقد كنت أعرف أن راعي الشباب الذي
يسبقني كان اجتماعيًّا ج ًّدا مع الشباب وكان يشاركهم في الرحالت واأللعاب ،لذلك
علمت ما كان يقصده ذلك الشاب .وقد أجبته بآية في (متى  .)41 :10تقول« :من يقبل
نبيًّا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل بارًا باسم بار فأجر بار يأخذ».
ثم سألته قائلاً « :من املؤكد أن لديك الكثير من األصدقاء والرفقاء ،أليس كذلك؟»
فأجاب« :نعم».
فقلت« :إذًا هل تريد أن تأخذ أجر راعي للشباب أم أجر صديق؟ ألنه بحسب ما هو
مكتوب في (متى  .)41 :10فالطريقة التي ستقبلني بها هي التي ستحدد نوع األجر الذي
ستأخذه من الرب» ،ففهم الشاب وجهة نظري وأجاب« :حسنًا ،أريد أن آخذ أجر راعي
للشباب» ،إن الكثير من القادة قد وقعوا في فخ اخلوف من أن يُع ِثروا أو يجرحوا مشاعر
من حولهم ،فهم يخافون من فكرة أنهم إذا لم يستطيعوا أن يفعلوا كل ما يطلبه
الناس منهم فإنهم بهذا سوف يجرحون مشاعر الكثيرين وبالتالي يخافون من أن
يفقدوا مساندتهم لهم ،وهكذا يصبح هؤالء القادة خاضعني ملشيئة الناس وليس
اً
ضئيل من خطة اهلل
ملشيئة اهلل والنتيجة أنهم ال يستطيعون أن يتمموا سوى جزءًا
لكنائسهم وحلياتهم.
يسوع ويوحنا املعمدان
أيضا ،واجه جتربة أعثرته في الرب يسوع« :فأخبر يوحنا تالميذه
حتى يوحنا املعمدان ً
اً
قائل :أنت هو اآلتي أم
بهذا كله ،فدعا يوحنا اثنني من تالميذه وأرسل إلى يسوع
اً
ننتظر آخر؟ فلما جاء الرجالن قاال» يوحنا املعمدان قد أرسلنا إليك قائل :أنت هو
اآلتي أم ننتظر آخر» (لوقا 18 :7ـ.)20
فلننتظر هنا حلظة! تُرى ملاذا يسأل يوحنا املعمدان إذا كان يسوع هو املسيا املنتظر
أما ال؟ أليس يوحنا هو الشخص الذي كان يعد الطريق للمسيا ويعلن عن مجيئه قائلاً :
«هوذا حمل اهلل الذي يرفع خطية العالم؟» (يوحنا  .)29 :1أليس هو الذي قال عن يسوع:
«هذا هو الذي يعمد بالروح القدس» (يوحنا .)33 :1
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أيضا« :ينبغي أن ذلك (يسوع) يزيد وأنا أنقص»؟ (يوحنا .)30 :3
وقال ً
لقد كان يوحنا املعمدان هو الوحيد الذي يعرف حقيقة يسوع في ذلك الوقت إذ لم
يكن هذا قد أعلن بعد لسمعان بطرس ،واآلن هو يسأل إذا كان يسوع هو املسيا املنتظر
أم ننتظر آخر؟!!
لكي تفهم موقف يوحنا هذا حاول أن تضع نفسك مكانه وتتخيل ذلك معي للحظات.
فتخيل نفسك رجلاً عشت حياتك كلها في خدمة الرب معلنًا مشيئته وما في قلبه
جلميع الناس ،وكانت خدمتك هي األكبر واألشهر في وطنك في ذلك الوقت ،وتخيل أنك
تعيش حياة مليئة بإنكار الذات والتضحية حتى أنك لم تتزوج لكي تتفرغ بالكامل
للدعوة التي دعاك الرب لها ،وكنت تعيش في البرية تأكل اجلراد والعسل البري وتقضي
أوقات ًا طويلة في الصوم ،وتخيل أنك عشت طوال حياتك تعد الطريق أمام مجيء املسيا
وقد عرضك هذا للكثير من املواجهات مع الفريسيني .واآلن أنت في السجن وقد مضى
يأت لزيارتك سوى قليلني ألن اجلمع منشغل اآلن بشخص
عليك بعض الوقت هناك ولم ِ
آخر هو يسوع الناصري ،حتى تالميذك تركوك ليتبعوا ذلك الرجل وبقي منهم قليلون
في خدمتك ،وعندما جاؤوا إليك لزيارتك أتوا إليك بأخبار عن ذلك الرجل يسوع وتالميذه
وعن أنهم يعيشون حياة تختلف كثيرًا في طبيعتها عن احلياة التي كنت تعيشها،
أيضا
فهم يأكلون ويشربون مع العشارين واخلطاة وكثيرًا ما ال يحفظون السبت وهم ً
ال يصومون!
كل هذا جعلك تقول في نفسك« :لقد رأيت بنفسي الروح القدس نازلاً عليه مثل
حمامة ،ولكن هل معقول أن يكون هذا سلوك املسيا املنتظر؟!»ويزداد األمر سو ًءا بعدما
ميضي عليك وقت طويل في السجن فتعود وتسأل نفسك مرة أخرى« :إن هذا الرجل
الذي قضيت حياتي كلها أعد له الطريق وأشهد عنه لم يفكر في زيارتي في السجن
ولو مرة واحدة! كيف يكون هذا؟ إذا كان هو املسيا بحق فلماذا لم يخرجني من السجن
حتى اآلن؟ فهو حت ًما يعرف أنني لم أخطئ في شيء!»وهكذا تقرر في النهاية أن ترسل
له اثنني من تالميذك اخمللصني ليسأاله« :أنت اآلتي أم ننتظر آخر؟»واآلن دعونا نرى كيف
أجاب يسوع على يوحنا املعمدان« :وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء
وأرواح شريرة ووهب البصر لعميان كثيرين .فأجاب يسوع وقال لهما :اذهبا وأخبرا
يوحنا مبا رأيتما وسمعتما؛ إن العمي يبصرون والعرج ميشون والبرص يطهرون والصم
يسمعون واملوتى يقومون واملساكني يبشرون وطوبى ملن ال ي َ
ُعثر في» (لوقا 21 :7ـ.)23
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لقد كانت إجابة يسوع نبوية ،فلقد أجاب على يوحنا املعمدان بكلمات من سفر
إشعياء كان يعلم أن يوحنا يعرفها جي ًدا (إشعياء 5 :35 ،18 :29ـ .)1 :61 ،6وكانت تلك
الكلمات تنطبق على ما رآه تالميذ يوحنا قبل أن يسألوه هذا السؤال ،وكان هذا يثبت
يكتف بهذا بل أضاف« :طوبى ملن ال يعثر
ليوحنا أن يسوع هو املسيا .ولكن يسوع لم
ِ
في» ،لقد كان يسوع يريد أن يقول ليوحنا« :يا يوحنا أنا أعلم أنك ال تفهم سبب الذي
َّ
َ
في جملرد
يحدث معك اآلن كما ال تفهم الكثير من طرقي وتصرفاتي ولكن يجب أال تُعثر َّ
أنني ال أعمل وال أتصرف كما تتوقع مني ».لقد كان يسوع يحث يوحنا على أال يحكم
على أمور اهلل من خالل فهمه احملدود أو من خالل خبرته في احلياة وفي اخلدمة ألنه لن
أيضا ال
يستطيع أن يرى الصورة كاملة وال أن يدرك كل أبعاد خطة اهلل ،وهكذا نحن ً
نستطيع أب ًدا أن نرى الصورة كاملة كما يراها الرب.
لقد كان يسوع يريد أن يقول ليوحنا املعمدان« :يا يوحنا أنت فعلت ما أمرك به الرب
والرب حت ًما سوف يكافئك مكافأة عظيمة ،ولكن املهم أن تبقى حرًًّا من فخ العثرات وأال
في مهما حدث».
تُع َثر َّ
مواجهة بال تراجع
مهما كنت خبيرًا ومدربًا في طرق الرب وأموره ،مثل يوحنا املعمدان ،فسيظل هناك
إمكانية أن تواجه موق ًفا في حياتك يجعلك تُع َثر في الرب ،ولكن لو أنك حتب الرب وتثق
به من كل قلبك فحت ًما سوف تقاوم بكل قوتك لكي تبقى حرًًّا من العثرات ،مؤمنًا من
كل قلبك أن طرق الرب أعلى من طرقك وأفكاره أعلى من أفكارك.
كذلك إذا كنت مزم ًعا أن تطيع الرب وتخضع بالكامل لقيادة روحه القدوس فاعلم
أن ذلك سوف يضايق الكثيرين من حولك ،فلقد قال يسوع« :الريح تهب حيث تشاء
وتسمع صوتها لكنك ال تعلم من أين تأتي وال إلى أين تذهب .هكذا كل من ولد من
الروح» (يوحنا .)8 :3
لن يفهمك البعض وأنت تتحرك مع الروح القدس ولكن ال يجب أن تدع رد فعلهم
مينعك من عمل ما تؤمن في داخل قلبك أنه بحسب مشيئة الرب ،فلن تعطل عمل الروح
القدس لكي ترضي الناس.
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لقد قال بطرس الرسول« :فإذ قد تألم املسيح ألجلنا باجلسد تسلحوا أنتم ً
أيضا
بهذه النية ،فإن من تألم في اجلسد كف عن اخلطية ،لكي ال يعيش ً
أيضا الزمان
الباقي في اجلسد لشهوات الناس بل إلرادة اهلل»؟ (رسالة بطرس األولى 1 :4ـ.)2
عندما تقرر أن تعيش لتحقق إرادة اهلل في حياتك ،فستجد نفسك ال حتقق مشيئة
الناس وال ترضي رغباتهم وشهواتهم والنتيجة ستكون أنك ستتألم في اجلسد .لقد
كان قادة اليهود املتدينني هم أكبر املقاومني للرب يسوع ذلك ألن املتدينني يؤمنون أن
الرب يعمل فقط من خالل ما يعرفونه وما يفهمونه بأذهانهم ،وهم يظنون أنهم هم
الوحيدون الذي يفهمون طرق اهلل .فإذا كان املتدينون قد تضايقوا من يسوع منذ ألفني
عام ألنه كان يتحرك بحسب قيادة الروح القدس ،فأال يتضايقون اليوم من كل شخص
يتبع يسوع ويخضع مثله لقيادة الروح القدس.
لقد كان االضطهاد الذي واجهه بولس الرسول أفضل مثل لذلك .فلقد ظن بعض
املؤمنني في كنيسة غالطية خطأ ً أن بولس قد ساوم في احلق وأنه في محاولة إلرضاء
بعض القادة املتدينني وعظ بني الناس أن اخلتان ضروري لكي ينال أحد اخلالص ،ولكن
بولس صحح لهم ظنهم اخلاطئ وقال لهم« :وأما أنا أيها اإلخوة فإن كنت بعد أكرز
باخلتان فلماذا أُضطهد بعد؟ إذا عثرة الصليب قد بطلت» (غالطية .)11 :5
أي كان يريد أن يقول لهم« :انظروا إلى ما يحدث لي ،فأنا أُضطهد من القادة املتدينني
في كل وقت .فإذا كانت ح ًّقا أكرز باخلتان ،فلماذا يضطهدونني إذًا؟ ولكن ألنني أكرز بأن
الصليب هو الطريق الوحيد للخالص فذلك يعثرهم ولكنها احلقيقة ولن أكرز بغيرها ما
حييت!»إذا كنت مزم ًعا أن تعلن حق اإلجنيل كما هو وبدون مساومة فاعلم أن هذا سوف
يضايق الكثيرين منك ،ولكن يجب عليك أال تتراجع مهما حدث بل ضع في قلبك أنك
سوف تطيع الرب مهما كانت التكلفة.
فال تنتظر أن تأخذ هذا القرار وأنت حتت ضغط التجربة ،بل خذ القرار اآلن حتى تكون
مستع ًّدا ملواجهة أي ضغط في املستقبل.
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v
لقد تسبب يسوع في مضايقة الكثير من الناس بسبب طاعته الكاملة
لآلب ،ولكنه لم يضايق أح ًدا من أجل أن يطالب بحقوقه.
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الفصل العاشر

لئال نعثرهم
ً
«فال نحاكم ً
بعضا بل باحلري احكموا بهذا
أيضا بعضنا
أن ال يوضع لألخ مصدمة أو معثرة» (رومية .)13 :14
لقد ناقشنا في الفصل السابق كيف أن يسوع في مضايقة الكثير من الناس نتيج ًة
لطاعته الكاملة للرب كان يبدو أنه أينما ذهب كان يجد الكثيرين الذين يعثرون ويتضايقون
مما يقوله أو مما يفعله .ولكنني في هذا الفصل أريد أن ننظر لألمر من ناحية أخرى.
ً
فبعد رحلة طويلة للخدمة ،رجع يسوع وتالميذه إلى كفرناحوم لكي ينالوا
قسطا
من الراحة ولكن بينما هم هناك تقدم إلى سمعان بطرس واحد من املسؤولني عن جمع
اجلباية أو اجلزية التي كانت تُدفع عن الهيكل وسأل بطرس قائلاً « :أما يوفي معلمكم
الدرهمني؟» (متى  ،)24 :17فأجاب بطرس« :بل ثم ذهب ليناقش األمر مع يسوع .فسأله
يسوع« :ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك األرض اجلباية أو اجلزية؟ أمن بينهم أم
من األجانب؟ قال بطرس :من األجانب .قال يسوع ً
فإذا البنون أحرار؟» (متى 25 :17ـ.)26
لقد كان يسوع يريد أن يوضح نقطة هامة لبطرس وهي أن البنون أحرار أي أن ليس
على البنون أن يدفعوا اجلزية بل على العكس فالبنون هم الذين ينتفعون بأموال اجلزية
فهم يعيشون في قصور بنوها من أموال اجلزية ،ويأكلون على مائدة امللك ويلبسون الثياب
امللكية وكل هذا اقتنوه بأموال اجلزية ،فهم أحرار وكل ما يريدونه يأخذونه مجان ًا.
واآلن يأتي ذلك الرجل الذي يطلب من يسوع أن يدفع اجلزية عن الهيكل ،ولكن السؤال
هو :من هو صاحب هذا الهيكل؟ من هو امللك على الهيكل؟ ملن ب ُ ِن َي هذا الهيكل؟
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اإلجابة هي :اهلل اآلب ،وألن سمعان بطرس كان قد أخذ إعالن ًا من الرب أن يسوع هو
املسيح ابن اهلل احلي ،لهذا سأله يسوع« :ما دمت أنا ابن من ميلك هذا الهيكل ،إذًا أال
يجب أن أكون حرًّا من دفع اجلزية عن الهيكل؟»نعم ،بالطبع هو حر بل أن من حقه متا ًما
أن ميتنع عن دفع اجلزية ولكن دعونا نرى ما الذي قاله يسوع لبطرس بعد ذلك:
«ولكن لئال ُنعثرهم اذهب إلى البحر وألق صنارة والسمكة التي تطلع اً
أول خذها
ِ
ومتى فتحت فاها جتد إستارًا فخذه وأعطهم عني وعنك» (متى .)27 :17
فبالرغم من أن يسوع قد أثبت لبطرس أنه يجب أن يكون حرًّا من دفع اجلزية ألنه
ابن ولكن  ...لئال يُع ِثر أح ًدا  ...قال لبطرس« :هلم ندفعها» ،وكدليل آخر على حريته
وبنوته لآلب السماوي فحتى األموال التي دفع منها اجلزية قد وجدها في فم سمكة
أي أن اهلل اآلب هو الذي منحه املال الذي يدفع منه.
فيسوع هو سيد األرض كلها ،هو ابن اهلل احلي خالق السماوات واألرض وكل ما
فيها ،به وله خُ لقت كل األشياء ،لذلك علم أن املال سوف يكون في فم تلك السمكة
فهو كابن ال يحتاج ألن يعمل لكي يحصل على املال ،ومع ذلك اختار أن يدفع اجلزية
لئال يُعثر أح ًدا.
هل هذا هو نفس الشخص الذي رأيناه في الفصل السابق يواجه الكثيرين باحلق
مما يؤدي ملضايقتهم وعثرتهم ولكن دون أن يتراجع؟ هل هو نفسه الذي يختار في هذا
املوقف أن يدفع اجلزية بالرغم من أن من حقه متا ًما أن ميتنع عن دفعها ،وذلك لكي ال
يعثر أح ًدا؟!
هل هناك تناقض في هذا األمر؟
اإلجابة ستجدها في هذه اآليات« :في تلك الساعة تقدم التالميذ إلى يسوع
قائلني :ما هو األعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ول ًدا وأقامه في
وسطهم وقال :احلق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا
ملكوت السماوات .فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو األعظم في ملكوت
السماوات؟» (متى 1 :18ـ.)4
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املفتاح هو في هذه اجلملة« :من وضع نفسه» ،ولقد فسر يسوع هذه الكلمات أكثر
بعد ذلك حني قال« :من أراد أن يكون فيكم عظيمً ا فليكن لكم خادمًا ،ومن أراد أن
يكون فيكم اً
َخدم
يأت ليُخ َدم بل لي ِ
أول فليكن لكم عب ًدا .كما أن ابن اإلنسان لم ِ
ً
فدية عن كثيرين» (متى 26 :20ـ .)28
وليبذل نفسه
َخدم بالرغم من أنه ابن
يأت ليُخ َدم بل لي ِ
يا لها من كلمات مذهلة! فيسوع لم ِ
اهلل احلي ،وبالرغم من أنه حر وليس مديونًا ألحد بأي شيء إال أنه اختار أن يستخدم
َخدم بها آخرين!
حريته لكي ي ِ
أحرار لكي نخدم
إننا مدعوون في العهد اجلديد كأبناء هلل أن نكون مشابهني البنه البكر يسوع وأن
نعمل أعماله.
«فإنكم إمنا دعيتم للحرية أيها اإلخوة ،غير أنه ال تصيِّروا احلرية فرصة للجسد
ً
بعضا» (غالطية .)13 :5
بل باحملبة اخدموا بعضكم
هناك ترجمة أخرى لكلمة (حرية) هي كلمة (امتياز) .فال يجب أن نستخدم حريتنا
أو امتيازنا كأبناء هلل احلي في أن نخدم أنفسنا ومصاحلنا ،فاحلرية يجب أن ت ُستخدم
خلدمة اآلخرين .فهناك حرية في اخلدمة ولكن هناك قيود في العبودية .فالعبد مضطر
ألن يخدم ،ولكن اخلادم يعطي حياته لكي يخدم.
فدعونا نتأمل فيما يلي بعض نقاط االختالف بني العبد واخلادم:
* العبد يضطر ـ اخلادم يختار.
* العبد ال يعمل كل ما في وسعه ـ اخلادم يعمل أقصى ما في وسعه.
* العبد يسير ميلاً واحد فقط ـ اخلادم يسير امليل الثاني.
* العبد يشعر أنه مسلوب اإلرادة ـ اخلادم يعطي بإراته.
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* العبد ُمق َّيد ـ اخلادم حر.
* العبد يصارع لكي ينال حقوقه ـ اخلادم يتنازل بإرادته عن حقوقه.
لقد وجدت الكثير من املؤمنني يخدمون ولكن بامتعاض وتذمر ،ويدفعون ما
عليهم من ضرائب ولكن بشكوى ودمدمة ،ذلك ألنهم يعيشون عبي ًدا لناموس هم
في احلقيقة قد حترروا منه ولكنهم ال يزالون مستعبدين له في قلوبهم .ومع األسف
إن هذا الناموس الذي يستعبدهم هم يصنعونه بأنفسهم مستخدمني آيات العهد
اجلديد وذلك ألنهم ال يعرفون الروح الذي وراء الوصايا ،فهم ال يدركون أن يسوع قد
حررهم من العبودية لكي يخدموا آخرين لذلك هم ال يزالون يحاربون من أجل أن ينالوا
حقوقهم بدلاً من أن يحاربوا من أجل حقوق اآلخرين.
لقد واجه بولس الرسول مثل هذه االجتاهات اخلاطئة في رسائله إلى كنائس رومية
وكورنثوس ،فاحلرية في نظر املؤمنني في تلكما الكنيستني كانت فيما يتناولونه من
أطعمة ،لذلك أوضح لهم بولس أن عليهم أن يتصرفوا هكذا:
«من هو ضعيف في اإلميان فاقبلوه ال حملاكمة األفكار ،واحد يؤمن أن يأكل كل
شيء وأما الضعيف فيأكل بقول» (رومية 1 :14ـ.)2
فلقد أوضح يسوع قبل ذلك أن ليس ما يدخل الفم ينجسه ولكن الذي يخرج
منه .وبهذا اإلعالن جعل يسوع جميع أنواع األطعمة طاهرة ومباحة للمؤمن (متى
18 :7ـ .)19ولكن وجد بولس أن هناك بعض املؤمنني الذين ال يزالون ضعفاء في اإلميان
لذلك هم ال يستطيعون أن يأكلوا اللحم غير املعروف املصدر خو ًفا من أن يكون ذلك
اللحم قد ذُبح لألوثان (بحسب تقليد العهد القدمي) .فبالرغم من أن يسوع قد حسم
ذلك األمر من قبل إال أنهم ال يزالون ال يستطيعون أكل اللحم بضمير نقي.
«فمن جهة أكل ما ذبح لألوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إال
واح ًدا  ...لكن لنا إله واحد اآلب الذي منه جميع األشياء ونحن له ورب واحد يسوع
املسيح الذي به جميع األشياء ونحن به ولكن ليس العلم في اجلميع ،بل أناس
بالضمير نحو الوثن إلى اآلن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن ،فضميرهم إذ هو ضعيف
يتنجس» (كورنثوس األولى 6 ،4 :8ـ.)7
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في تلك الكنائس كان املؤمنون ذوو اإلميان القوي يأكلون اللحم دون أن يسألوا عن
مصدره أمام إخوتهم ذوي اإلميان الضعيف مما كان يعثرهم ويصنع الكثير من املشاكل
بني املؤمنني .فبينما كان املؤمنون الضعفاء ال يستطيعون التغلب على فكرة أن هذا
اللحم قد يكون قد ذُبح لألوثان ،يأكل منه املؤمنون األقوياء بحرية إذ كانوا يدركون أن
األوثان هي ال شيء وأن يسوع قد سمح للمؤمن أن يأكل من كل أنواع األطعمة دون
خوف.
ولكن يبدو أن بفعلهم هذا كانوا حريصني على التمتع بحقهم كمؤمني العهد
اجلديد أكثر من حرصهم على أال يعثروا إخوتهم فبدون أن يدروا كانوا يضعون حجر
عثرة في طريق إخوتهم الضعفاء في اإلميان.
ً
لهذا قال لهم بولس الرسول« :فال نحاكم ً
بعضا بل احكموا بهذا
أيضا بعضنا
أن ال يوضع لألخ مصدمة أو معثرة  ...ألن ليس ملكوت اهلل اً
أكل وشربًا بل هو بر
وسالم وفرح في الروح القدس» (رومية .)17 ،13 :14
لقد كان يريد أن يذكرهم بأن ملكوت اهلل احلقيقي ليس في ما نأكل أو نشرب،
ولكن في احلياة بالبر والسالم والفرح في الروح القدس.
فهؤالء املؤمنون األقوياء في اإلميان استخدموا احلرية التي لهم في العهد اجلديد
لكي يطالبوا بحقوقهم وليس لكي يخدموا بها اآلخرين ،فلقد كانت لديهم املعرفة
والعلم عما لهم من امتيازات في العهد اجلديد ،ولكن العلم بدون محبة يدمر.
لم يكن لديهم قلب يسوع في ذلك األمر ،فيسوع أثبت لبطرس والتالميذ أن من
حقه أن يكون حرًّا ِمن دفع اجلزية عن الهيكل ومع ذلك تنازل عن ذلك احلق ودفع اجلزية
لئال يعثر أح ًدا وذلك لكي يعلمهم ضرورة أن يضع كل واحد حياته من أجل اآلخر،
فليست مشيئة اآلب أن تكون حريتنا هي السبيل للمطالبة بحقوقنا وامتيازاتنا على
حساب عثرة اآلخرين ومضايقتهم.
لقد حذر بولس كل من لديه املعرفة بحقوقه وامتيازاته في املسيح دون أن يكون
لديه قلب يسوع اخلادم فقال« :فيهلك بسبب علمك األخ الضعيف الذي مات
املسيح من أجله ،وهكذا إذ تخطئون إلى اإلخوة وجترحون ضميرهم الضعيف
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تخطئون إلى املسيح» (كورنثوس األولى 11 :8ـ.)12
هل ميكن أن نستخدم حريتنا في املسيح لكي نخطئ؟
نعم ،عندما جنرح إخوتنا ذوي الضمير الضعيف فنصبح حجر عثرة في طريق من
مات املسيح ألجلهم أي نكون سب ًبا في عثرتهم وسقوطهم.
تنازل عن حقوقك
بعد أن أثبت يسوع لتالميذه حقه كابن في أن يكون حرًّا من دفع اجلزية عن الهيكل
حريصا بعد ذلك أن يعلمهم عن أهمية التواضع وإنكار الذات فقال لهم« :من
كان
ً
أعثر أحد هؤالء الصغار املؤمنني بي فخير له أن يُع َّلق في عنقه حجر الرحى ويُغرَق
في جلة البحر .ويل للعالم من العثرات .فال بد أن تأتي العثرات ولكن ويل لذلك
اإلنسان الذي به تأتي العثرة .فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك،خير
لك أن تدخل احلياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في أتون النار األبدية ولك يدان أو
رجالن .وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك ،خير لك أن تدخل احلياة أعور من
أن تلقى في جهنم النار ولك عينان .انظروا ال حتتقروا أحد هؤالء الصغار ألني أقول
لكم إن مالئكتهم في السماوات كل حني ينظرون وجه أبي الذي في السماوات»
(متى 6 :18ـ.)10
إن إجنيل متى مليء بالتعليم عن العثرات ،فيسوع هنا يوضح أهمية أن تتخلص
من أي شيء يجعلك تخطئ حتى لو كان هذا الشيء من حقك وامتيازاتك كمؤمن
في العهد اجلديد ،فإذا كان حقك أو امتيازك سوف يسبب عثرة ألحد إخوتك الضعفاء،
فتنازل عنه واقطعه عنك أمام عينيه.
وقد تتساءل :ملاذا إذًا يسوع كثيرًا مما كان سب ًبا في مضايقة وعثرة كثيرين كما رأينا
في الفصل السابق.
واإلجابة بسيطة ،فكثيرون تضايقوا وأعثروا في يسوع نتيج ًة لطاعته وخضوعه
لآلب أثناء خدمته لآلخرين ،ولكنه لم يكن يو ًما سب ًبا في عثرة أو مضايقة أي شخص
نتيجة ملطالبته بحقوقه أو امتيازاته.
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فقد أعثر منه الفريسيون ألنه كان يطيع اآلب ويشفي املرضى في يوم السبت
وأعثر منهم تالميذه ألنه كان يعلمهم باحلق الذي كان اآلب يريده أن يعلمهم إياه،
وأعثرت مرمي ومرثا منه ألنه أطاع قيادة الروح القدس وتأخر في مجيئه لشفاء لعازر،
ولكنك لن جتد أب ًدا أن يسوع قد أعثر اآلخرين وهو يطالب بحقوقه أو وهو يخدم نفسه
ومصاحله.
لقد حذر بولس الرسول املؤمنني في كنيسة كورنثوس قائلاً « :ولكن انظروا لئال
يصير سلطانكم (حريتكم) هذا معثرة للضعفاء» (كورنثوس األولى .)9 :8
إن الرب قد أعطانا احلرية من أجل أن نخدم بها ونضع حياتنا من أجل اآلخرين فنحن
مدعوون ألن نبني ال ألن ندمر بعضنا
بعضا .فكم من أشخاص اليوم معثرون بسبب
ً
األسلوب الذي يحيا به املؤمنون حياتهم!
فلنستمع جي ًدا مرة أخرى للتحذير الذي يحذرنا به بولس الرسول« :ولكن انظروا
لئال يصير سلطانكم (حريتكم) هذا معثرة للضعفاء» ،اسمحوا لي أن أحكي لكم
موق ًفا رأيت فيه كيف أنه بسهولة ميكننا أن نكسر هذه الوصية.
فلقد كنت في رحلة مع زوجتي للخدمة في أندونيسيا وكان يرافقنا أوالدنا واملربية.
وبعدما قطعنا مسافة طويلة ج ًّدا في السفر وصلنا أخيرًا إلى جزيرة نائية هناك
تدعى «دنباسار» في «بالي» ونزلنا في فندق صغير في وسط منطقة مزدحمة ج ًّدا
بالسكان كان ميتلك هذا الفندق أحد شيوخ الكنيسة التي كنا مدعوين فيها .ونظرًا
َ
نحظ فيها بكفايتنا من النوم ،فقد كنا في أقصى حاالت
للرحلة الطويلة والتي لم
ً
اإلرهاق والتعب وكنا نأمل في أن نأخذ قسطا وفيرًا من النوم والراحة في تلك الليلة
ولكن مع األسف لقد استيقظنا من نومنا عدة مرات أثناء الليل بسبب الضوضاء
الفظيعة ونباح الكالب التي كانت متأل الشارع ،وهكذا لم ننل الراحة والنوم اللذين
كنا في أشد احلاجة إليهما.
وفي اليوم الثاني سافرنا إلى مدينة «جافا» وخدمنا هناك ملدة أسبوعني متواصلني
ولم نأخذ راحة طوال تلك الفترة سوى ملدة يوم واحد قضيناه في السفر من منطقة
إلى أخرى ،بل إننا في يوم واحد فقط وعظنا في خمسة اجتماعات في إحدى الكنائس
أمام ثالثة آالف شخص.
141

فخ إبليس

وفي النهاية ،انتهت رحلتنا في تلك املدينة وكان علينا أن نعود مرة أخرى إلى مدينة
«بالي» وقد علمنا من راعي الكنيسة أننا سوف نقيم في نفس الفندق الذي أقامنا فيه
في أول ليلة ،وكم كان وقع ذلك اخلبر سيئًا علي أنا وزوجتي ،فبعد أسبوعني من اخلدمة
واحلركة والتعب كنا في أمس احلاجة للراحة والنوم العميق.
ولكن فجأة وفي نفس اليوم الذي كنا سنرحل فيه من «جافا» إلى «بالي» عرضت علينا
إحدى السيدات في الكنيسة أنها على استعداد أن تتكفل بنفقة إقامتنا في واحد من
أفخم الفنادق في «بالي»! يالها من مفاجأة سارة ،فأخيرًا سوف أستطيع النوم في هدوء
وفي مكان جميل .لقد حتمست للفكرة ج ًّدا وقبلت عرض تلك السيدة ولكننا ونحن نحزم
حقائبنا لكي نرحل إلى «بالي» قالت لي زوجتي إنها ال تشعر بالراحة لقبولنا عرض تلك
السيدة ولكنني عارضتها وحاولت إقناعها أن األمر على ما يرام .ومرة أخرى على منت
طائرة التي تنقلنا إلى «بالي» عادت زوجتي لتؤكد لي أنها تشعر في روحها أننا ال نفعل
الصواب في هذا األمر ولكن حلماقتي لم أب ِد اهتما ًما ملا تقول بل حاولت إقناعها بسالمة
موقفنا وأننا لن نكلف الكنيسة شيئًا .وأخيرًا وصلنا إلى «بالي» ومرة أخرى ونحن في
املطار كانت زوجتي أن تتوسل إلي لكي أتراجع عن قراري ولكنني جتاهلت كالمها .ثم
قابلنا راعي الكنيسة وأخبرته أننا لن نقيم في ذلك الفندق بسبب عرض تلك السيدة
السخي ،ولكنني الحظت أنه لم يكن سعي ًدا وهو يسمع مني ذلك الكالم فسألته عما
به ،فأجابني بكل وضوح وصراحة قائلاً « :جون ،أعتقد أن هذا سوف يجرح مشاعر شيخ
الكنيسة صاحب الفندق وزوجته ،فلقد حجزوا لك بالفعل غرفة في الفندق بالرغم من
أيضا إذ أنني لم
أن الفندق كان كامل العدد ،ويبدو أنني قد جرحت مشاعر راعي الكنيسة ً
أق ِّدر ما قاموا به ككنيسة من ترتيبات وجتهزيات من أجلنا ،لذلك قررت على الفور أن أقيم
في ذلك الفندق وأن أرفض عرض تلك السيدة.
لقد علمني الرب في ذلك اليوم أن اجتاه قلبي في هذا املوقف كان غير نقي ،فلقد
كنت أسعى جاه ًدا لكي أنال حقي في النوم والراحة ولكن كان هذا على حساب
مشاعر إخوتي وهذا في نظر الرب خطية.
لقد اعتذرت لراعي الكنيسة وطلبت منه أن يسامحني وقد فعل ،ومتنيت بعدها
أال يأتي يوم أحتاج فيه ألن أتعلم هذا الدرس مرة أخرى.
هل هو للبنيان ؟
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لقد وضع الرسول بولس قلب الرب في هذا األمر حني قال:
«فلنعكف ً
إذا على ما هو للسالم وما هو للبنيان بعضنا لبعض» (رومية .)19 :14
يجب أن نكون حريصني على أال نعثر اآلخرين ونحن نفعل ما نراه من حقنا أو في نطاق
حريتنا الشخصية ،فقد يكون ما تفعله
صحيحا من الناحية الكتابية ولكن دائ ًما اسأل
ً
نفسك هذا السؤال أولاً  :هل ما أفعله هو للبنيان ملن حولي أو ملصحلتي أنا؟»ولتتذكر دائ ًما
هذه اآليات:
«كل األشياء حتل لي لكن ليس كل األشياء توافق ،كل األشياء حتل لي ولكن ليس
كل األشياء تبني .ال يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو لآلخر  ...فإن كنتم
تأكلون أو تشربون أو تفعلون شي ًئا فافعلوا كل شيء جملد اهلل .كونوا بال عثرة لليهود
ولليونانيني ولكنيسة اهلل ،كما أنا ً
أيضا أرضي اجلميع في كل شيء غير طالب ما
يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا» (كورنثوس األولى 23 :10ـ31 ،24ـ.)33
أنا أشجعك أن تطلب اآلن من الروح القدس أن ميتحن كل دائرة من دوائر حياتك من
خالل هذه اآليات واسمح له أن يعلن لك عن أية دوافع أو اجتاهات مختبئة كنت تخدم
بها مصلحتك أنت ال مصلحة اآلخرين .ولتدع الروح القدس يعمل فيك لكي يجعلك
حتيا خاد ًما للكل ولكي تستخدم حريتك في املسيح لكي حترر آخرين ،ال لكي تطالب
بحقوقك وامتيازاتك على حساب اآلخرين.
ولتتذكر ما قاله بولس الرسول« :ولسنا جنعل عثرة في شيء لئال تُالم اخلدمة»
(كورنثوس الثانية .)3 :6
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v
إذا كنت ال تسامح اآلخرين فقد نسيت
حجم الدين الذي سامحك الرب فيه.
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الفصل احلادي عشر

الغفران  :إذا لم تغفر  ...لن يُغفر لك
«لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم.
ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم ً
أيضا
أبوكم الذي في السماوات زالتكم وإن لم تغفروا أنتم ال يغفر أبوكم الذي
في السماوات ً
أيضا زالتكم» (مرقس 24 :11ـ.)26
في اجلزء الباقي من الكتاب أود أن أركز على عواقب متسكنا مبا نشعر به من جروح
أيضا السبيل للتحرر منها.
وعثرات وعدم املقدرة على التحرر منها ،كما أنني سأناقش ً
في اآليات السابقة ،يجب أن نعلم أن يسوع كان يعني متا ًما ما يقوله حني قال« :إن لم
تغفروا أنتم ال يغفر أبوكم الذي في السماوات ً
أيضا زالتكم» ،فنحن مع األسف نعيش
أيضا ال
اليوم في عالم حيث عاد ًة ما نقول ما ال نعنيه بالتالي كثيرًا ما نعتقد أن اآلخرين ً
يعنون ما يقولونه بالضبط ،لهذا لم نعد نأخذ كلمات اآلخرين مبأخذ اجلد .وهذا في الواقع
يرجع إلى التربية منذ الصغر ،فنجد أن األب كثيرًا ما يقول البنه« :إذا كررت ذلك الفعل مرة
أخرى ،سوف أعاقبك بكذا وكذا» .ثم جند أن الطفل قد كرر الفعل ليس مرة واحدة فقط
بل مرات عديدة ،وفي كل مرة يسمع نفس التحذير من األب دون أن ينال عقابه ،وحتى إذا
نال عقابه فإن العقاب عاد ًة ما يكون إما أقل بكثير مما قيل له أو أكثر بكثير بسبب أن األب
قد فاض به الكيل .ولكن في كلتا احلالتني يستقر في ذهن الطفل رسالة محددة وهي
أنك ال تعني ما تقوله بالضبط أو إنك لست دائ ًما صاد ًقا فيما تقوله ،وينمو الطفل وقد
صحيحا فهم عاد ًة ال يعنون ما
تعلم أن ليس كل ما يقوله هؤالء الذين في سلطة يكون
ً
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ً
مشوشا ومحتارًا ال يعرف متى يصدق الذين
يقولونه باحلرف الواحد وبالتالي يجد نفسه
في السلطة ومتى ال يأخذ كالمهم بجدية.
فالطفل ينظر إلى كل رموز السلطة في حياته (مثل املدرس ،قادته في الكنيسة،
رؤسائه في العمل) من خالل منظوره ألبويه ،وبعدما يكبر ويصبح رجلاً
ناضجا يجد
ً
نفسه ينظر إلى هذا األمر على أنه الطبيعي بل ويصبح هو نفسه يتكلم بكلمات
ووعود ال يعني معظمها.
دعوني أعطي لكم مثالاً صغيرًا قد يحدث في حياتنا كل يوم دون أن ندري ،فلتتخيل
معي املوقف كما يلي:
(جيم) يرى (توم) الذي لم يرَه ولم يكلمه منذ فترة طويلة أثناء ذهابه إلى عمله ولكن
نظرًا ألن (جيم) في عجلة من أمره فهو يفكر في داخله قائلاً « :أمتنى أال يراني (توم) اآلن،
فليس لدي وقت للكالم» ،ويحاول جاه ًدا أن يتجنب مالقاته ولكن مع األسف تتالقى
أعينهما فجأة ويبدأ (توم) في االجتاه نحو (جيم) ملصافحته وهنا يقول (جيم) لـ(توم)
بلهجة كلها حماس« :توم! شكرًا للرب أنني رأيتك اليوم فلقد كنت مشتا ًقا إليك
ج ًّدا!»ثم يتحدثان قليلاً ولكن نظرًا الستعجال (جيم) ورغبته في الرحيل يحاول أن ينهي
احلديث قائلاً « :حسنًا ،يجب أن نتقابل سويًا في أقرب وقت على العشاء! من الضروري ج ًّدا
أن نرتب ذلك».واآلن دعونا نحلل ذلك املوقف:
اً
أول( :جيم) لم يكن سعي ًدا برؤية (توم) كما ص ّور له ،ألنه كان في عجلة من أمره.
ثانيًا :لم يكن (جيم) ينوي ح ًّقا أن يتقابل مع (توم) على العشاء كما قال ولكنها
كانت فقد محاولة إلنهاء احلديث سري ًعا دون أن يجرح شعور (توم).
أي أن هذا يعني باختصار أن (جيم) لم يكن يعني أية كلمة مما قال في هذا احلوار!
وهكذا ،فمثل هذه املواقف حتدث يوميًّا في حياتنا فلقد أصبح الناس ال يعنون الكثير
مما يقولونه ،إذًا ال عجب أننا جند صعوبة في أن نعرف متى نأخذ كالم أي شخص بجدية.
ولكن ليس احلال هكذا مع يسوع ،فعندما يتكلم يسوع يجب أن نأخذ كالمه بجدية
ألنه عندما يقول شيئًا فهو دائ ًما يعني ما يقول بالضبط .فهو أمني وصادق بالرغم من
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عدم أمانتنا وعدم صدقنا ،فكالمه وشخصيته يصالن إلى مستوى من األمانة والصدق
واحلق يفوق بكثير كل ما ميكن أن نراه أو نتعلمه في هذه احلياة.
لهذا عندما يقول يسوع أنه «إن لم تغفروا أمن ال يغفر أبوكم الذي في السماوات
ً
أيضا زالتكم» ،فهو بالفعل يعني ما يقول .ولكي يؤكد يسوع على هذا التحذير اخلطير
يكتف بقوله مرة واحدة بل كرره عدة مرات في األناجيل األربعة.
لم
ِ
فتعالوا ننظر إلى القليل من تلك املرات التي قال فيها يسوع نفس املعنى« :فإنه إن
غفرمت للناس زالتهم يغفر لكم ً
أيضا أبوكم السماوي ،وإن لم تغفروا للناس زالتهم
ال يغفر لكم أبوكم ً
أيضا زالتهم» (متى 14 :6ـ.)15
ومرة أخرى يقول« :اغفروا يُغفر لكم» (لوقا .)37 :6
وفي الصالة الربانية يقول:
«وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ً
أيضا للمذنبني إلينا» (متى .)12 :6
إنني أتساءل متعج ًبا ،هل بالفعل يريد كل مؤمن أن يعامله الرب ويغفر له بنفس
الطريقة التي يعامل الذين يسيئون إليه وبنفس القدر الذي يغفر لهم به ،كما نصلي
في الصالة الربانية هل فعلاً نعني ما نصليه وندرك معناه؟ إن احلق الذي في كلمة اهلل
يقول إن الرب بالفعل سوف يغفر لنا بنفس الطريقة وبنفس القدر الذي نغفر به للذين
يسيئون إلينا ،ولكن نظرًا ألن عدم الغفران أصبح منتشرًا ج ًّدا بني املؤمنني ،لهذا كثيرًا
ما جند أنفسنا ما نرغب في أن نأخذ كالم يسوع بجدية في هذا األمر ونحاول أن نقنع
أنفسنا أنه ال يعني ما يقوله باحلرف الواحد .ولكن دعني أصارحك بأن هذا غير صحيح،
فاحلق هو احلق ولن يتغير ،واحلق هو أنه إن لم نغفر للذين يسيئون إلينا فلن يغفر لنا أبونا
السماوي.
الغفران والنمو الروحي
لقد رأيت العديد من حاالت عدم الغفران في خدمتي .فأنا أذكر أنه في أولى رحالتي
للخدمة في أندونيسيا ،أقمت في منزل واحد من رجال األعمال األغنياء الذي لم يكن
قد أسلم حياته بالفعل للرب يسوع ولم يختبر الوالدة اجلديدة بالرغم من حضوره
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الكنيسة بانتظام هو وأفراد أسرته .وفي أثناء إقامتي هناك قبلت زوجته اخلالص ثم
تبعها هو وكل أوالدهما وقد حررهم الرب جمي ًعا من الكثير من القيود لدرجة أن اجلو
العام في املنزل قد تغير بشكل ملحوظ وامتأل اجلميع بالروح القدس.
وعندما علموا أنني سوف أعود مرة أخرى للخدمة في أندونيسيا بعد فترة ،دعوني
لإلقامة في منزلهم أنا وزوجتي وأوالدي بل أنهم عرضوا أن يتكفلوا بقيمة تذاكر
الطيران لنا جمي ًعا .وبالفعل عدنا إلى أندونيسيا مرة أخرى ووعظت في كنيستهم
عشر عظات كان معظمها عن التوبة وعن حضور الرب ،وقد شعرنا جمي ًعا بحضور
الرب ميأل االجتماعات ويحرر ويشفي الكثيرين.
ولقد كانت أم ذلك الرجل حتضر جميع االجتماعات ولكنها في نهاية األسبوع جاءت
إلي متسائلة« :جون ،إنني لم أشعر طوال حياتي بحضور الرب وال ملرة واحدة ،فلماذا؟!
لقد حضرت كل االجتماعات واستمعت بحرص لكل كلمة وعظت بها وقدمت للرب توبة
حقيقية عن كل آثامي ومع ذلك لم أشعر بحضور الرب أب ًدا كما لم أشعر به طوال حياتي!»
فتحدثت معها لبعض الوقت ثم قلت لها« :دعينا نصلي من أجلك لكي متتلئي بالروح
القدس» ،وبالفعل بدأت أصلي لها بوضع األيدي لكي متتلئ بالروح القدس ،ولكن لم يكن
هناك حضور للرب على اإلطالق وحينئ ٍذ حتدث الروح القدس إلى قلبي قائلاً « :إن بداخلها
عدم غفران لزوجها ،لذلك اطلب منها أن تغفر له أولاً » ،لقد توفي زوجها منذ فترة ،فنظرت
إنك لم تغفري لزوجك!» ،فأجابت« :نعم ،هذا صحيح ولكنني
إليها وقلت« :لقد أراني الرب ِ
حاولت كثيرًا أن أغفر له لكني لم أستطع!» ثم بدأت تقص علي كيف كان يعاملها بقسوة
شديدة وما القته معه من إساءة وأذى ،حينئ ٍذ أدركت ملاذا كانت تصارع لكي تغفر له ولم
تستطع ،ولكنني قلت لها« :يجب أن تعرفي أنك لن تستطيعي أن تأخذي أي شيء من
الرب قبل أن تغفري لزوجك» ،ثم بدأت أشرح لها ما الذي قاله يسوع عن ضرورة أن نغفر
لبعضنا البعض ،ثم قلت لها« :لن ميكنك أن تغفري له بقوتك الشخصية ،فيجب أن تأتي
لك خطية عدم الغفران ،ثم اسأليه أن مينحك القوة
إلى الرب وتتوبي وتطلبي منه أن يغفر ِ
لكي تغفري لزوجك .ولكن يجب أن ترغبي ح ًّقا في أن ت ُْطلِقيه وأن تغفري له ،فهل أنت
هكذا؟»أجابت« :نعم»،
فبدأت أقودها في صالة بسيطة« :أبي السماوي ،باسم ابنك يسوع أطلب منك
أن تغفر لي عدم غفراني لزوجي .يا رب أنا أعلم أنني ال أستطيع أن أغفر له بقوتي
الشخصية فلقد حاولت وفشلت ولكنني أمامك اآلن وبفضل نعمتك أختار من كل
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قلبي أن أغفر لزوجي وأن أ ُ ْطلِقه .نعم يا رب أنا أسامحه على كل ما فعل .ومبجرد ما
انتهيت تلك السيدة من النطق بهذه الكلمات بدأت الدموع تنساب بغزارة من عينيها،
فقلت لها« :اآلن ارفعي صوتك وابدئي في الصالة بالروح» ،وألول مرة بدأت تصلي بألسنة
ولقد شعر كل منا بحضور الرب اجمليد يغمر املكان ،ثم بعد قليل تركتها مبفردها بعد أن
شجعتها على أن تستمر في العبادة والتمتع بحضور الرب .عندما سمع ابنها وزوجته
عما حدث تعجبا ج ًّدا وقال لي ابنها إنه لم يرَ والدته تبكي طوال حياته بل أنها هي
نفسها ال تستطيع أن تتذكر متى كانت آخر مرة نزلت الدموع من عينيها وقالت« :أنا
دائما مبتهجة
أبك حتى في حلظة وفاة زوجي» ،وفي الثالثة أيام التالية كنت أراها ً
لم ِ
وسعيدة تعلو وجهها ابتسامة مشرقة لم أكن قد رأيتها من قبل.
لقد كانت مسجونة في سجن عدم الغفران ولكن عندما أخذت القرار بأن تغفر
لزوجها امتألت حياتها بقوة الرب واستطاعت أن تتمتع بحضوره املبهج.
العبد الذي لم يغفر
في إجنيل متى اإلصحاح الثامن عشر ،ألقى يسوع الضوء على قيود عدم الغفران
والعثرات وكان يعلم تالميذه كيف يسعون للمصاحلة مع من يسيء إليهم (سوف
نناقش موضوع املصاحلة في فصل الحق).
لقد سأله بطرس« :يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له ،هل إلى سبع
مرات؟» (متى .)21 :18
لقد كان بطرس يظن أنه بعرضه أن يغفر ألخيه سبع مرات يصبح بذلك رجلاً كرميًا
ج ًّدا! فلقد كان بطرس دائ ًما مييل إلى املبالغة وتضخيم األمور ،فهو مثلاً الذي قال ليسوع
على جبل التجلي« :نصنع هنا ثالث مظال  ...لك واحدة وملوسى واحدة وإليليا واحدة»
(متى  .)21 :18واآلن فهو يعتقد أنه سوف يبهر يسوع باستعداده ألن يغفر ملن يسيء
إليه سبع مرات .ولكنه في الواقع تلقى من يسوع إجابة أدهشته وصدمته ،فلقد أجابه
يسوع قائلاً « :ال أقول إلى سبع مرات ،بل إلى سبعني مرة سبع مرات» (متى .)22 :18
مبعنى آخر قال له يسوع أنه يجب عليه أن يغفر كما يغفر الرب ،أي بال حدود .ثم أعطى
لهم يسوع مثالاً لكي يوضح لهم هذه النقطة« :لذلك يشبه ملكوت السماوات
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ً
ملكا أراد أن يحاسب عبيده ،فلما ابتدأ في احملاسبة قدم إليه واحد مديون
إنسانًا
بعشرة آالف وزنة» (متى 23 :18ـ.)24
ولكي نفهم عمق ما كان يقوله يسوع يجب أن نعرف أولاً معنى «الوزنة» ،فالوزنة هي
وحدة قياس كانت تستخدم لقياس الذهب (صموئيل الثانية  .)30 :12والفضىة (ملوك
األول  ،)39 :20وبعض املعادن األخرى.
ولكن مبا أنها في ذلك املثل كانت تعبر عن دَين ،لذا فلقد كانت هنا وحدة استبدال من
الذهب أو الفضة .فدعونا نفترض أنها كانت من الذهب.
ولقد كانت الوزنة املستعملة في ذلك الوقت تزن حوالي  75رطلاً  ،وهذا كان أقصى وزن
ميكن أن يحمله رجل (ملوك الثاني  ،)23 :5وهذا يعني أن عشرة آالف وزنة كانت تساوي
حوالي ( )750.000رطلاً وهو ما يوازي  375طنًّا .أي أن ذلك العبد كان مديون ًا للملك بـ375
طنًّا من الذهب!
في عصرنا هذا ،يصل سعر أوقية الذهب إلى حوالي  375دوالرًا أمريكيًّا ،إذًا فوزنة
الذهب في عصرنا هذا تساوي ما يقرب من ( )450.000دوالرًا ،وبالتالي فإن عشرة آالف وزنة
من الذهب تساوي حوالي أربعة ونصف بليون دوالر أمريكي.
إذًا ذلك العبد كان مديون ًا للملك مبا يوازي أربعة ونصف بليون دوالر! هل تعرف ماذا
يعني ذلك؟ إنه يعني أن الرب يسوع يريد أن يقول هنا إن ذلك العبد كان مديون ًا للملك
بدين من املستحيل أن يستطيع تسديده طوال حياته.
«ثم قال يسوع :وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأوالده وكل
ما كله ويوفي الدين ،فخر العبد وسجد له اً
قائل :يا سيد متهل علي فأوفيك اجلميع.
فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين» (متى 25 :18ـ.)27
إن امللك قد ترك الدين للعبد ألنه لم يكن في مقدوره أن يدفعه ،وامللك في هذا
املثل يشير إلى اهلل اآلب ،ففي رسالة بولس إلى كنيسة كولوسي يقول« :وإذ كنتم
ً
مسامحا لكم بجميع اخلطايا
أمواتًا في اخلطايا وغلف جسدكم ،أحياكم معه
إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ًّ
ضدا لنا وقد رفعه من الوسط
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مسمرًا إياه بالصليب» (كولوسي 13 :2ـ.)14
لقد كان الدين الذي علينا ضخم ج ًّدا لدرجة أنه لم يكن في مقدورنا أن ندفعه مهما
حاولنا ،فلم يكن هناك سبيل ألن نرد للرب ما كنا مديونني له به فخطايانا وإساءاتنا
للرب كانت غير محدودة لذلك منحنا الرب اخلالص مجان ًا كهبة مجانية ودفع يسوع
مبوته الدين الذي كان علينا ومحا الصك الذي كان ضدنا.
من هنا نرى أن عالقة امللك والعبد في هذا املثل كانت تشير إلى عالقتنا نحن بالرب.
فلنقرأ باقي املثل« :وملا خرج ذلك العبد وجد واح ًدا من العبيد رفقائه كان مديونًا
له مبئة دينار ،فأمسكه وأخذ بعنقه اً
قائل :أوفني ما لي عليك» (متى .)28 :18
فلتالحظ هنا كيف يشير هذا املثل إلى عدم غفران اإلساءة ،فهذا املثل يوضح أنه
عندما ال تغفر للشخص الذي أساء إليك يصبح ذلك الشخص وكأنه مديون لك بدين،
لذلك كثيرًا ما نسمع عبارة« :سوف أجعله يدفع ثمن ما فعله معي من إساءة».
في هذا املثل كان ذلك الرجل مديون ًا للعبد رفيقه مبئة دينار والدينار كان يساوي تقري ًبا
أجرة املوظف في اليوم الواحد ،لذا فاملائة دينار تساوي في يومنا هذا ما يقرب من أربعة
آالف دوالر.
دعونا نكمل ما حدث« :فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه اً
قائل :متهل علي
فأوفيك اجلميع .فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين» (متى 29 :18ـ.)30
لقد كان أحد رفقاء ذلك العبد مديون ًا له مببلغ كبير من املال ما يوازي ثلث مرتب سنة،
أيضا
فماذا يكون شعورك لو أنك فقدت ثلث مرتبك؟ ولكن تذكر أن ذلك العبد كان هو ً
مديون ًا لسيده امللك مبا يقرب من أربعة ونصف بليون دوالر وهو مبلغ من املال لم يكن في
استطاعته أن يوفيه طوال حياته ومع ذلك ترك له امللك ذلك الدين!
إن حجم اإلساءة التي نتعرض لها من اآلخرين وال نريد أن نغفرها لهم بالنسبة حلجم
إساءتنا وخطايانا في حق الرب متثل بالضبط  4000دوالر بالنسبة إلى الـ 4.5بليون دوالر!
قد نتعرض بالفعل لإلساءة من اآلخرين ولكن هذه اإلساءة ال تقارن بإساءتنا وآثامنا
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نحن ضد الرب ،قد تظن أنه لم يوجد شخص قد تعرض لإلساءة بالقدر الذي تعرضت له
أنت ولكنك بهذا ال تتدرك قدر اإلساءة التي تعرض لها يسوع وهو البريء الذي بال خطية،
حمل بال عيب ذبح ألجلك .إن الشخص الذي ال يغفر قد نسي قدر الدين الذي غفره له
الرب ،فلو أنك أدركت ح ًّقا كيف حررك يسوع مجان ًا من املوت والهالك األبدي فحت ًما
سوف تستطيع أن حترر وتطلق اآلخرين بدون شرط .فال يوجد أسوأ أو أقسى من أن حتيا
أبديتك في البحيرة املتقدة بالنار ،فليس فيها راحة فالنار ال تنطفئ والدود فيها ال ميوت!
لقد كان هذا مصير كل منا حتى سامحنا اآلب في موت ابنه يسوع املسيح  ...هللويا!
إذا كنت تشعر بصعوبة أن تغفر
فاقض وقتًا في التفكير في حقيقة اجلحيم وفي
ِ
محبة الرب التي خلصتك منها مجان ًا.
دروس للمؤمنني
دعونا نكمل قراءة املثل« :فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا ًّ
جدا وأتوا وقصوا
حينئذ سيده وقال له :أيها العبد الشرير ،كل ذلك
على سيدهم كل ما جرى فدعاه
ٍ
ً
الدين تركته لك ألنك طلبت إلي ،أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك
كما رحمتك أنا؟» (متى 31 :18ـ.)33
لم يكن يسوع يشير إلى غير املؤمنني في هذا املثل بل إلى املؤمنني .فلقد كان يتحدث
عن عبد للملك كان عليه دين ضخم وتُرك له من ِقبل امللك وهذا يشير إلى اخلالص ،ولقد
كان هذا العبد يطلق عليه «عبد للسيد» والعبد اآلخر الذي لم يسامحه كان يطلق
عليه «العبد رفيقه» ،إذًا فاحلديث هنا عن مؤمنني نالوا ،وهذا يعني أن مصير ذلك العبد
الذي رفض أن يغفر لرفيقه سيكون هو نفسه مصير كل مؤمن يرفض أن يغفر لآلخرين.
أما مصير ذلك العبد فكان كما يلي« :وغضب سيده وسلمه إلى املعذبني حتى يوفي
كل ما كان له عليه .فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل
واحد ألخيه زالته» (متى 34 :18ـ.)35
إن هذه اآليات توضح أمرين هامني ج ًّدا:
اً
سلم للعذاب على يد املعذبني.
أول :إن العبد الذي لم يغفر كان مصيره أنه ُ
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ثانيًا :هكذا يفعل اآلب السماوي مع كل مؤمن ال يغفر ألخيه زالته.
ً
سلم للعذاب على يد املعذبني.
ثالثا :العبد الذي لم يغفر ُ
إن تعريف كلمة (عذاب) هو :ألم للجسد أو للذهن ،أو ألم شديد يُضرب به شخص
للعقاب أو ألسباب أخرى.
إن احملرضني على هذا العذاب هم األرواح الشريرة أي «املعذبني» ،إذًا فمعنى ذلك أن الرب
يسمح للمعذبني أن يأتوا باأللم والضربات على جسد أو ذهن الشخص الذي ال يغفر،
حتى لو كان هذا الشخص مؤمنًا .فكم من مرات صليت فيها ملؤمنني في الكنائس من
أجل أن ينالوا الشفاء أو التحرير أو راحة من الرب ولكنهم لم ينالوا شيئًا بسبب أنهم
يرفضون أن يغفروا من قلوبهم ملن أساؤوا إليهم .بل أن األطباء والعلماء اليوم يرجعون
وأيضا الكثير من األمراض
الكثير من األمراض اجلسدية (مثل التهاب املفاصل والسرطان) ً
النفسية إلى املرارة وعدم غفران اإلساءة.
والغفران هنا ال يعني فقد أن تغفر ملن أساء إليك ولكن يعني أن تغفر لنفسك
ً
أيضا ،لقد قال يسوع أننا يجب أن نغفر للجميع زالتهم مبا فيهم أنت نفسك .فمن
أنت حتى ترفض أن تغفر لشخص قد غفر له الرب حتى لو كان هذا الشخص هو
نفسك؟!
ً
رابعا :إن اآلب السماوي سوف يفعل هكذا مع كل مؤمن يرفض أن يغفر من قلبه
مهما كان حجم اإلساءة التي تعرض لها.
لقد كان يسوع محددًا ج ًّدا في هذا املثل ألنه كان يريد أن يتأكد من فهمنا اجليد له
ففي معظم األمثال التي قالها يسوع كان عاد ًة ما ال يعطي تفسيرًا لها إال إذا سأله
التالميذه ،ولكن في هذا املثل بالتحديد لم ينتظر يسوع سؤالاً حتى يوضح احلكم الذي
يقضي به الرب على هؤالء الذين يرفضون أن يغفروا ملن أساء إليهم .بل أن يسوع قرر ذلك
موضحا أنه إذا لم نغفر للذين يسيئون إلينا لن يغفر لنا
احلكم في الكثير من املواقف
ً
أبونا السماوي وأرجو أن تتذكر أن يسوع دائ ًما يعني ما يقوله بالضبط.
ولكن مع األسف ،فهذا التعليم ليس موجودًا بكثرة في كنائسنا هذه األيام ،بل على
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العكس فأننا جند الكثير من األعذار التي تُعطى لتبرر عدم الغفران بل أن خطية عدم
الغفران يُنظر لها اآلن على أنها خطية أصغر وأقل بكثير من خطية الزنا أو الشذوذ
اجلنسي أو السرقة أو اإلدمان وغيرها .ولكن في احلقيقة إن هؤالء الذين ميارسون خطية
عدم الغفران هم في نظر الرب مثلهم مثل هؤالء الذين ميارسون غيرها من اخلطايا.
قد يظن البعض أن هذه الرسالة التي أقولها صعبة وقاسية ولكنني على العكس
أراها رسالة للرحمة وللتحذير .فهل تقبل تبكيت الروح القدس لك اآلن وتقدم توبة
حقيقية عن تلك اخلطية لتختبر غفران الرب العظيم؟ أم أنك ستظل
رافضا ألن تغفر
ً
ملن أساء إليك وتلقى مصير ذلك العبد الذي لم يغفر لرفيقه؟
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v
يجب أن نبتعد كل البعد عن أية رغبة في االنتقام
ً
عرضة
ألنفسنا حتى لو كان هذا سيجعلنا
ألن يُساء إلينا مرة أخرى.
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الفصل الثاني عشر

فخ االنتقام
«ال جتازوا أح ًدا عن شر بشر .معتنني بأمور حسنة قدام جميع الناس»
(رومية .)17 :12
رأينا بوضوح في الفصل السابق أنه إذا رفضت أن تغفر لشخص أساء إليك ،فإن
هذا يكون مبثابة دين متسكه عليه ،فعدم غفرانك لإلساءة يعني أنك تعتبر الشخص
الذي أساء إليك مديون ًا لك وتظل منتظرًا أن يوفي لك ما عليه من دين سواء كان هذا
الدين ماديًّا أو معنويًّا.
وفي دول العالم اخملتلفة توجد احملاكم املتعددة حتى تقوم بدور املنتقم حلساب
الطرف الذي تعرض لألذى.
فالعدالة اإلنسانية تقول« :إذا تعرض شخص لألذى من شخص آخر ،فإن اجلاني
يجب أن يُق َّدم للمحاكمة لينال عقابه ويدفع ثمن خطيته» ،وهذا ما فعله العبد الذي
لم يغفر (في املثل السابق) ،فهو أراد أن يجعل رفيقه يدفع ما كان مديون ًا به وعندما
لم يدفع ألقاه في السجن.
ولكن دعوني أقول لكم إن هذا ليس هو طريق البر ،فالكتاب املقدس يقول« :ال
تنتقموا ألنفسكم أيها األحباء بل أعطوا مكانًا للغضب ،ألنه مكتوب :لي النقمة
أنا أجازي يقول الرب» (رومية  .)19 :12إنه ليس من البر ونحن أوالد اهلل أن نسعى ألن
ننتقم ألنفسنا ،ولكن مع األسف هذا بالضبط ما نفعله عندما نرفض أن نغفر ملن
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أساء إلينا فهذا ليس له سوى معنى واحد هو أننا نريد ونسعى بداخلنا ألن ننتقم.
فنحن نأخذ بداخلنا قرارًا أال نغفر لهذا الشخص إال عندما يدفع الدين كاملاً  ،ونحن
فقط الذين نحدد كيفية دفع ذلك الدين وما هو التعويض املناسب الذي يرضينا .ولكن
قاض يحكم
عندما تفعل هذا فإنك في الواقع تكون قد جعلت من نفسك ديان ًا أي
ٍ
ويدين .ولكن هل تعرف ماذا يقول الكتاب املقدس؟ «واحد هو واضع الناموس القادر أن
يخلص ويهلك .فمن أنت حتى تدين غيرك؟ ال يئن (ال يتذمر) بعضكم على بعض
أيها اإلخوة لئال تدانوا .هوذا الديان واقف قدام الباب» (رسالة يعقوب 12 :4؛ .)9 :5
إن الرب هو الديان العادل وهو الذي يقضي بالعدل والبر
قد تقول لي :إنني تعرضت لإلساءة
ظلما فأنا لم أخطئ في حق ذلك الشخص
ً
الذي أساء إلي حتى يكون له عذر فيما فعله معي .ولكن دعني أسألك :ما الذي
فعله يسوع جعله يستحق ما تعرض له ألجلك؟ وما فعلته أنت لكي تستحق منه
الغفران؟ فلقد كان ضحية بريئة لم يفعل جر ًما وال خطية في حني أخطأ اجلميع
وكانوا يستحقون املوت والعقاب .فمن منا لم يكسر وصايا الرب وناموسه الذي يفوق
بكثير ناموس الناس؟ جميعنا ضللنا وكان من العدل أن يُحكم علينا جمي ًعا باملوت
والهالك األبدي على يد الديان األعظم .فإذا قارنت اإلساءة التي تعرضت أنت لها بتلك
التي تعرَّض لها يسوع فستدرك أنه ال يوجد وجه للمقارنة ،فالدين الذي متسكه على
أخيك أتفه بكثير من أن يُقارن بالدين الذي تركه لك الرب وسامحك عليك.
ال مجال للمجازاة عن الشر بشر في العهد اجلديد
كان من حق الناس حتت ناموس العهد القدمي أن ينتقموا ألنفسهم ممن يسيء
إليهم فكان من حقهم أن يطالبوا اآلخرين مبا عليهم من ديون ،وكان من حقهم أن
يجازوا عن الشر بشر مثله (انظر الويني 19 :24؛ خروج 21:23ـ .)25فلقد كان الناس
في العهد القدمي يعيشون حتت الناموس ذلك ألن يسوع لم يكن قد مات بعد لكي
يطلقهم أحرارًا.
ولكن لنرى ما الذي يقوله يسوع ملؤمني العهد اجلديد« :سمعتم أنه قيل :عني
بعني وسن بسن .وأما أنا فأقول لكم :ال تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك
أيضا ،ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ً
األمين فحوّل له اآلخر ً
أيضا،
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ومن سخرك اً
ميل واح ًدا فاذهب معه اثنني .من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض
منك فال ترده» (متى 38 :5ـ.)42
لقد محا يسوع كل مجال لالنتقام والضغينة بهذا الكالم ،بل أنه أوضح أنه يريدنا
أن نبتعد كل البعد عن أية محاولة لالنتقام ألنفسنا حتى لو كان ذلك سيجعلنا
عرض ًة ألن ن ُستغل مر ًة ثاني ًة! فعندما تسعى ألن تنتقم لإلساءة التي تعرضت لها
فأنت بهذا جتعل من نفسك ديان ًا ،وهذا ما فعله العبد الذي لم يغفر (في متى .)18
عندما ألقى برفيقه في السجن ولكن كان نتيجة ذلك أن هذا العبد قد أُسلم إلى
يد املعذبني وأصبح عليه أن يدفع الدين الذي كان عليه لسيده .أما نحن فيجب أن
نعطي مكان ًا للغضب وأن نسلم األمر للقاضي العادل فهو وحده الذي يحكم ويقضي
بالعدل والبر.
لقد كنت أعظ في أحد األيام عن موضوع الغفران في إحدى الكنائس في والية
فلوريدا ،وبعد العظة جاءتني إحدى السيدات وقالت لي إنها بالرغم من أنها بالفعل
قد غفرت لزوجها السابق عن كل ما فعله معها إال أنها عندما سمعتني أتكلم عن
ضرورة أن نطلق من يسيء إلينا شعرت بانزعاج شديد في داخلها.
فأجبتها بلطف« :إذًا أنت لم تغفري له بعد يا سيدتي».
فقالت« :ال  ...بل غفرت له».
فقلت» «ولكن واضح أنك ما زلت لم تطلقيه».
فأجابت« :ولكنني ال أنتظر منه شيئًا ،لقد أطلقته».
فسألتها أن تخبرني مبا فعله معها .وبدأت حتكي وتقول :لقد كان زوجي راعي إحدى
الكنائس وكنت أعينه في اخلدمة ولكنه تركني فجأ ًة أنا وأوالدنا الثالثة ورحل مع امرأة
أخرى كان لها درو بارز في الكنيسة».
ثم أضافت والدموع تلمع في عينها« :لقد قال لي إن زواجه مني لم يكن في
مشيئة الرب من البداية وأنه بزواجه من هذه السيدة هو في ملء مشيئة الرب .بل
أنه قال إنه اآلن سوف يكون أكثر إثمارًا في اخلدمة ألنها ستعينه أكثر مني ،وقال إنني
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كنت العائق الوحيد النطالقه في اخلدمة ألنني كنت كثيرًا ما أنقده .لقد ألقى بكل
اللوم علي وكأنني أنا وحدي املسؤولة عن فشل ارتباطنا ،ومنذ ذلك اليوم لم يرجع ولم
يعترف بخطئه أب ًدا».
لقد كان
واضحا أن ذلك الرجل كان مخدو ًعا وقد تسبب في الكثير من األذى لزوجته
ً
وأسرته .أما عن الزوجة فلقد عانت منه الكثير واآلن هي تنتظر أن يوفي لها ما عليه
من دين ،ليس الدين على هيئة أموال أو نفقة مالية إمنا الدين الذي كانت تنتظره كان
على هيئة اعتراف منه أنه أخطأ في حقها وأنها ليست مخطئة في شيء.
ولكن يسوع لم ينتظر حتى يعتذر له من أساؤوا إليه وصلبوه ،لم ينتظر حتى يأتوا
إليه قائلني« :قد أخطأنا وأنت لم تخطئ ،لذا أرجوك سامحنا ،لقد صرخ إلى اآلب
ً
معلقا على الصليب اً
وهو
قائل :يا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون»
(لوقا  .)34 :23بل أنه سامحنا جمي ًعا في الصليب من قبل أن نأتي إليه معترفني
بإساءتنا في حقه .لهذا يحثنا الرسول بولس قائلاً « :كما غفر لكم املسيح هكذا
أنتم ً
أيضا« :وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض
أيضا» (كولوسي  ،)13 :3كما قال ً
شفوقني متسامحني كما سامحكم اهلل ً
أيضا في املسيح»( ،أفسس .)32 :4
لقد نظرت للسيدة وقلت لها« :يا سيدتي ،أنت ال تريدين أن تغفري لزوجك إال إذا
لك بخطئه وأن فشل ارتباطكما كان بسبب أخطاءه وليس بسببك
جاء
إليك واعترف ِ
ِ
أنت .هذا هو الدين الذي متسكيه على زوجك وهو نفسه الذي جعلك مسجونة في
ِ
سجن عدم الغفران حتى اآلن.
عندما قلت للسيدة هذه الكلمات انهمرت الدموع من عينيها ،فقد كان ما تنتظره
من زوجها يبدو لها ضئيلاً ج ًّدا مقابل ما سببه لها وألوالدها من آالم وجروح ولكن
ذلك جعلها مسجونة داخل سجن العدالة اإلنسانية تطالب فيه باسترداد حقها في
الدين الذي على زوجها ومنتظرة التعويض منه .وبالرغم من أن تلك السيدة كانت
قد تزوجت مرة أخرى إال أن ما بداخلها من مرارة وعدم غفران ظل عائ ًقا أمام عالقتها
بزوجها الثاني.
كثيرًا ما كان يسوع يش ِّبه قلوبنا باألرض ،فالكتاب املقدس يحثنا على أن نكون
متأصلني وثابتني في محبة اهلل حتى تستطيع كلمة اهلل التي يبذرها اآلب في قلوبنا
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أن متد جذورها وتنمو وفي النهاية تأتي بثمار البر في حياتنا .وثمار البر هي احملبة والفرح
والسالم وطول األناة واللطف والصالح واإلميان والوداعة والتعفف ،انظر (غالطية :5
22ـ.)23
ولكن نوع البذرة التي تزرعها في األرض هو الذي يحدد نوع اجلذر الذي سينمو فيها،
فإذا زرعنا بذور عدم الغفران والديون واإلساءة فإن جذرًا آخر غير محبة اهلل سوف ينمو
في قلوبنا وهو جذر املرارة.
إن من أفضل ما قرأته عن تعريف لكلمة املرارة هو :أن املرارة هي االنتقام غير التام.
أي أن املرارة تنتج في قلوبنا عندما ال نستطيع أن ننتقم ممن أساء إلينا بالدرجة التي
ترضينا وتكفينا.
ولقد حتدث كاتب رسالة العبرانيني مباشر ًة عن هذا األمر قائلاً « :اتبعوا السالم
مع اجلميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب ،مالحظني لئال يخيب أحد من
نعمة اهلل ،لئال يطلع أصل (جذر  )rootمرارة ويصنع انزعاجًً ا فيتنجس به كثيرون»
(عبرانيني 14 :12ـ.)15
الحظ هنا عبارة (فيتنجس به كثيرون) .ترى هل من املمكن أن يكون هؤالء
الـ(الكثيرون) هم أنفسهم الـ(كثيرون) الذين حتدث عنهم يسوع في (متى )10 :24؟!
في اآليات السابقة يتضح لنا أن الكتاب املقدس يشير إلى املرارة على أنها «جذر»،
ومن املعروف أن اجلذور إذا اعتنينا بها وسقيناها واهتممنا أن نغذيها ونحميها
فالنتيجة
حتما ستكون أنها ستنمو وتزداد في العمق والقوة والصالبة ،وبالتالي
ً
تصبح مع الوقت صعبة االقتالع أي ال ميكننا أن نقتلعها من األرض بسهولة.
أيضا جذور املرارة وعدم الغفران إذا لم نتعامل معها ونعاجلها سري ًعا تزداد في
هكذا ً
العمق والقوة وتصبح صعبة العالج ،لهذا حثنا الكتاب املقدس أال تغرب الشمس عن
غيظنا (أفسس  .)26 :4فإذا تركنا تلك اجلذور تنمو ومتتد فلن نستطيع أن نحصر ثمار
البر بل على العكس سوف نحصد ثمارًا أخرى مثل الغضب والغيظ والغيرة والكراهية
والنزاع ،مثل هذه الثمار قد وصفها يسوع بأنها ثمار ً ردية (انظر متى 18 :7ـ.)19
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ويقول الكتاب املقدس في (عبرانيني 14 :12ـ )15إن الشخص الذي ال يتبع السالم
عن طريق التخلص من اجلروح والعثرات وعدم الغفران سوف يتنجس في النهاية
بجذور املرارة ،فعدم الغفران سوف يفسد ويدمر كل ما هو جيد وثمني لديك.
«أبشالوم» تنجس باملرارة
لقد رأينا في الفصول األولى لهذا الكتاب كيف أن داود ظل أمينًا لشاول امللك حتى
بعدما أصبح شاول خطرًا على حياته ،فداود لم يس َع ألن ينتقم لنفسه من شاول
بالرغم من أن الفرصة إلى ذلك جاءته مرتني ولكن ألن داود كان رجلاً بحسب قلب الرب
لذلك ترك الرب يقضي بينه وبني شاول ،وحتى عندما وقع قضاء الرب على شاول لم
يفرح داود بل على العكس ناح على شاول من كل قلبه وذلك إن دل على شيء فهو يدل
على أن داود لم يكن يحمل في قلبه أية بذور للمرارة أو الضغينة جتاه شاول.
ً
بعد موت شاول امللك جلس داود على العرش وأصبح
ملكا على إسرائيل ولقد
قويت مملكة داود وازدهرت اقتصاديًّا وعسكريًّا ،أما داود فلقد تزوج عدة مرات وأجنب
الكثير من األبناء كان منهم ابنه االكبر «أمنون» وابنه الثالث في الترتيب «أبشالوم».
وفي أحد األيام ارتكب أمنون جرمية بشعة في حق أخته من أبيه «ثامار» والتي كانت
أخت أبشالوم الشقيقة .فلقد تظاهر أمنون باملرض وطلب من داود أبيه أن يرسل ثامار
إليه لتطعمه ،وعندما حضرت ثامار أمر أمنون اخلدم والعبيد أن يخرجوا
خارجا ثم
ً
رغما عنها ،وبعد ذلك أبغضها وطردها ولم يرد أن يراها .وهكذا أذل أمنون
اعتدى عليها ً
وأهان أميرة ملكية ومرر حياتها بالعار واخلزي إلى األبد (انظر صموئيل الثاني .)13
وعندما علم أبشالوم بهذا امتأل قلبه بالغيظ والكراهية جتاه أمنون ولكنه لم
يتكلم معه عما فعله بل أحضر ثامار أخته وجعلها تقيم معه في بيته وتعهد
برعايتها .ظل أبشالوم ينتظر والده داود أن يفعل شيئًا يعاقب به أمنون على جرميته
في حق ثامار ولكن بالرغم من أن داود اغتاظ ج ًّدا وغضب عندما علم باألمر إال أنه لم
يتخذ أي إجراء ضد أمنون ،وهكذا امتأل قلب أبشالوم بالغيظ واإلحباط بسبب ظلم
داود أبيه وعدم عدالته.
لقد كانت ثامار قبل ذلك اليوم املشؤوم تلبس الثياب امللكية وتتمتع باالحترام
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واإلعجاب من اجلميع ولكنها اآلن تلبس ثياب اخلزي والعار وتعيش في عزلة وقد ُحرمت
من الزواج طوال حياتها ألنها فقدت شرفها.
وكل هذا حدث بسبب أنها ذهبت إلى أمنون بنا ًء على أوامر امللك وكانت النتيجة
أن حياتها حتطمت أما الرجل الذي حطمها فهو يعيش حياته وكأن شيئًا لم يكن.
ليس هذا عدلاً  ،أليس كذلك؟ لقد كان أبشالوم يرى أخته في عذابها وأملها كل يوم
وقد حتولت حياته إلى كابوس ليس له نهاية وقد حتمل ذلك ملدة عام كامل على أمل أن
يتحرك داود ويفعل شيئًا ولكن بال جدوى ،وهكذا امتأل قلب أبشالوم بالضيق والغضب
من والده وبالكراهية ألمنون.
وفي النهاية وبعد مضي عامني دفعته كراهيته ألمنون إلى أن يخطط لقتله ،فرمبا
قال في نفسه« :سوف أنتقم ألختي بيدي طاملا تقاعس من له سلطة االنتقام
والعقاب عن أن يفعل شي ًئا».
وهكذا صنع أبشالوم وليمة دعا إليها كل بني امللك وهناك قتل أمنون ثم هرب إلى
«جشور» ،لقد متم انتقامه من أمنون ولكن ظل بداخله جرح من والده داود ظل ينمو
ويزداد مع األيام .لقد تسممت أفكار أبشالوم باملرارة وأصبح ينظر بعني النقد لنقاط
الضعف في حياة أبيه وتصرفاته.
فرمبا كانت تدور في رأسه أفكار مثل« :إن جميع الشعب يكرم ويعظم داود أبي
ولكنهم في الواقع غافلون عن حقيقته ،فهو إنسان أناني ال يهتم إال بنفسه بينما
يأخذ الرب ستارًا يتستر وراءه ،فهو في حقيقته أسوأ من امللك شاول! فلقد فقد شاول
اململكة بسبب أنه لم يقتل ملك عماليق وبسبب أنه احتجز بعض الغنم والبقر
أما والدي فقد سقط في خطية الزنى مع زوجة واحد من أخلص وأوفى أعوانه ولم
وزان  ...لهذا هو لم يعاقب
ِ
يكتف بذلك بل قتل زوجها لكي يغطي جرميته .إنه قاتل ٍ
أمنون ،ألنه مثله! والفظيع في األمر أنه يغطي كل هذا أمام الناس بعبادته الواهية
للرب!»لقد أقام أبشالوم في «جشور» ثالث سنوات ،بعدها استطاع يوآب أن يقنع داود
رافضا
بأن يسمح ألبشالوم بالعودة إلى أورشليم وبالرغم من موافقة داود إال أنه ظل
ً
وجها لوجه .وظل احلال هكذا ملدة عامني ثم بعد ذلك وافق داود
ألن يقابل أبشالوم
ً
أن يقابل أبشالوم ورد له كل امتيازاته مرة أخرى .ولكن بالرغم من هذا ظلت املرارة
مشتعلة في قلب أبشالوم ضد داود ،فبدأ يجذب نحوه كل مستاء وكل ما له شكوى
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وأعطى نفسه بالكامل لشعب إسرائيل فكان يقضي كل وقته يسمع لشكواهم
ويقضي بينهم وبينما هو يفعل ذلك أخذ يردد على مسامع الشعب كيف أن األمور
كانت ستختلف كثيرًا لو أنه كان هو امللك على عرش إسرائيل  ...وهكذا استطاع
أبشالوم أن يستولي على قلوب الشعب ويستميلهم إليه بسبب تظاهره بأنه يهتم
بهم وبأحوالهم ولكن هل ح ًّقا كان يهتم بهم أم أنه كان فقط يسعى ألن يأخذ مكان
داود على العرش وينتقم من الذي تسبب في كل هذه املرارة التي في داخله؟!
خبراء في النقد واحلكم
لقد جنح أبشالوم في أن يستميل قلوب شعب إسرائيل إليه وضد أبيه داود حتى
اشتعلت نيران الفتنة في اململكة واضطر داود إلى أن يهرب من أورشليم إنقاذًا حلياته.
وإلى هذا كان يبدو أن أبشالوم قد جنح في حتقيق ما كان يسعى إليه وأصبح على
وشك أن يكون ً
ملكا على إسرائيل ولكن على العكس ،فلقد ُقتل أبشالوم وهو يسعى
وراء داود ويالحقه بالرغم من أن داود كان قد أعطى أوامره لرجاله بأن ال ميس أبشالوم
أحدهم بأذى .في الواقع لقد ُقتل أبشالوم مبرارته وحقده ،ذلك الرجل  ...الذي كان ولي
عهد اململكة والذي كان ينتظره املستقبل الباهر املشرق  ..مات في ريعان شبابه ألنه
متنجسا باملرارة.
رفض أن يطلق ألبيه الدين الذي كان يظن أنه مديون له به ،لهذا مات
ً
إن هذه القصة ،مع األسف ،ليست ببعيدة عن كنائسنا هذه األيام .فكثير من
املؤمنني يجرحون ويعثرون من قادة لهم في الكنيسة وتكون نتيجة ذلك أنهم سري ًعا
ما يبدؤون في النظر بعني النقد واحلكم على كل ما يحدث في الكنيسة ويتحولون
فجأة إلى خبراء في نقد العيوب واحلكم على األخطاء سواء كانت تلك األخطاء خاصة
بالقادة أو بالذين هم مع َّينون من قبل القادة .إن املرارة التي بداخلهم قد أفسدت
عيونهم وش َّوهت أفكارهم فأصبحوا ينظرون لألمور بنظرة بعيدة كل البعد عن
نظرة الرب ومشيئته فتصبح فجأة كل مهمتهم في احلياة أن يساعدوا من حولهم
في الكنيسة وينقذوهم من يد ذلك القائد الظالم وبالفعل ينجحون في استمالة
كثيرين من املستاءين واملتذمرين وقليلي املعرفة والنضج ،وفجأ ًة وبدون أن يدروا يكونون
قد أحدثوا انقسا ًما في الكنيسة وفي اخلدمة .وقد يكون ما يقولونه وما يرونه من
صحيحا ،فرمبا كان داود مخطئًا عندما ترك أمنون بال عقاب وكان
أخطاء في القادة
ً
حاسما ضده ،ولكن دعني أسألك سؤالاً  :من هو القاضي
عليه بالفعل أن يتخذ إجرا ًء
ً
والد ّيان  ...أنت أم الرب؟
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إن ما حدث مع أبشالوم وما يحدث في الكثير من الكنائس اليوم ال يحدث في يوم
وليلة ،بل هو أمر ينمو مع الوقت ولكننا عاد ًة ما ال ننتبه إلى أن جذر املرارة واجلروح التي
بدأت تنبت في قلوبنا من البداية ،فجذور املرارة تنبت في اخلفاء دون أن يالحظها أحد
ولكن كلما راعيناها  ...كلما منت وازدادت في القوة والعمق.
لذلك يحثنا كاتب رسالة العبرانيني أن نكون «مالحظني .لئال يطلع أصل (جذر)
مرارة ويصنع انزعاجً ا فيتنجس به كثيرون» (عبرانيني .)15 :12
لذا يجب علينا أن منتحن قلوبنا ونقبل كل تصحيح وتقومي من الرب لنا ،فكلمة
الرب هي فقط القادرة على متييز أفكار القلب ون ّياته ،لذا فلتقبل تبكيت الروح القدس
لضميرك وأنت تسمع كلمة الرب لك وال تطفئ الروح القدس بتجاهلك لتبكيته ،وإذا
كنت قد فعلت ذلك يو ًما فتب اآلن أمام الرب وافتح قلبك لتقوميه لك.
لقد جائني يو ًما أحد اخلدام ليسألني إذا كان قد فعل مثلما فعل أبشالوم مع
داود أم ال .فلقد كان يخدم في أحد الكنائس بأمانة حتى فوجئ ذات يوم أن راعي
الكنيسة قد فصلة من الكنيسة دون سبب ،فقد كان يبدو أن قلب ذلك الراعي كان
ممتلئًا بالغيرة من ذلك اخلادم ألن يد الرب ومسحته كانت واضحة على خدمته .وبعد
مضي سنة على ذلك شعر اخلادم أن الرب يريده أن يؤسس كنيسة في اجلهة املقابلة
للمدينة ،ففعل ولكنه وجد أن الكثير من الناس الذين كانوا ينتمون لكنيسة ذلك
الراعي قد تركوها وانضموا لكنيسته اجلديدة ،ومن هنا دخله خوف من أن يكون قد
واضحا أن ذلك اخلادم ال يحمل أية ضغينة
فعل مثلما فعل أبشالوم مع داود .لقد كان
ً
أو مرارة جتاه راعي الكنيسة وأنه عندما قرر أن يؤسس كنيسة جديدة كان هذا القرار
بنا ًء على قيادة من الرب له وليس بنا ًء على رد فعل لإلساءة التي تعرض لها من راعي
الكنسية.
وهكذا بدأت أوضح لذلك اخلادم الفرق بني أبشالوم وداود ،فأبشالوم قد سرق قلوب
الناس من داود ألنه كان
مجروحا من داود ويشعر مبراراة جتاهه ،أما داود فقد كان يحث
ً
الناس أن يظلوا مخلصني وأوفياء لشاول امللك بالرغم من أن شاول كان يطارده ليقتله.
لقد رحل أبشالوم آخ ًذا معه الكثير من الرجال بعد أن استمالهم إليه ،أما داود فلقد
رحل مبفرده دون أن يطلب من أحد أن يرافقه ودون أن يحاول استمالة أحد إليه.
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وهنا سألت ذلك اخلادم قائلاً « :عند رحيلك من الكنيسة ،هل فعلت أو قلت أي
شيء يهدف أن تشجع آخرين على أن يرحلوا معك أو أن يساندوك  ...أم أنك رحلت
مبفردك؟»فأجاب« :ال لقد رحلت مبفردي ولم أفعل أي شيء لكي أجذب إلي أحد».فقلت
له« :إذًا أنت فعلت مثلما فعل داود ،ما عليك اآلن أن تفعله مع هؤالء الذين تركوا
كنيستهم وانضموا إليك هو أن تتأكد من أنهم ال يحملون أية مرارة أو عثرة من راعي
كنيستهم السابقة وإذا وجدتهم كذلك فساعدهم حتى ينالوا احلرية والشفاء مما
يشعرون به».إن كنيسة ذلك اخلادم تزداد وتنمو يو ًما بعد يوم ،ولكن ما أعجبني ح ًّقا
في ذلك الرجل هو أنه لم يكن خائ ًفا من أن ميتحن قلبه ودوافعه بأمانة بل أنه كان
أمينًا في ذلك لدرجة جعلته ال يتردد في طلب املشورة الروحية ،فرغبته في أن يحيا
خاض ًعا للرب كانت أهم بكثير من رغبته في أن يثبت صحة وسالمة موقفه أمام
نفسه وأمام اآلخرين.
فال تخف من أن تدع الروح القدس يكشف لك عن دوائر املرارة وعدم الغفران داخل
قلبك ،فعلى قدر ما تتركها مختبئة داخلك دون عالج ،على قدر ما تنمو في القوة
دائما كلمات الرب لك:
والعمق وعلى قدر ما يزداد قلبك في القسوة واجلمود .وتذكر ً
«ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وجتديف مع كل خبث،
وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض ،شفوقني ،متسامحني كما سامحكم اهلل
ً
أيضا في املسيح» (أفسس 31 :4ـ.)32

168

الفصــــــــــــل األول :هل أنا جرحت؟

v
كلما تدربت على مقاومة العثرات واجلروح
كلما زاد منوك ونضوجك الروحي.
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الفصل الثالث عشر

الهروب من الفخ
«أنا ً
أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائمً ا ضمير بال عثرة من نحو اهلل والناس»
(أعمال .)16 :24
إن األمر يحتاج لبذل اجلهد حتى تبقى حرًّا من العثرات واجلرح ،فبولس الرسول في
هذه اآلية يشبه ذلك بالتدريبات والتمرينات الرياضية ،فمن املعروف أن الشخص الذي
ميارس التمرينات الرياضية يصبح جسمه وعضالته أقل عرض ًة لإلصابة من غيره.
ً
فلقد ذهبت يو ًما إلى هاواي في أمريكا وهناك تسلقت
حائطا متوسط االرتفاع لكي
ألتقط بعض الصور التذكارية ولكن تسببت تلك احلركة في متزيق إحدى العضالت في
ركبتي لدرجة أنني لم أستطع السير ملدة أربعة أيام .ولقد قال الطبيب حينذاك« :لو
كنت متارس التمرينات الرياضية ملا حدث لك هذا ،ولكن بسبب عدم ممارستك للرياضة
أصبحت عضالتك ضعيفة وعرض ًة لإلصابة بسهولة».
وعندما أصبحت قادرًا على السير مرة أخرى نصحني الطبيب قائلاً « :يجب عليك
أن تقوم ببعض التدريبات الرياضية حتى تعود عضالت ركبتك إلى طبيعتها» ،ولقد
استغرق األمر أربعة شهور كاملة حتى عادت ركبتي إلى حالتها الطبيعية.
وفي اآلية السابقة (أعمال  )16 :24جند أن أصل كلمة (أد ّرب) في اللغة اليونانية
هو كلمة (آسكيو) والتعريف الدقيق لهذه الكلمة هو« :أن يبذل الشخص جه ًدا
عظيما ،أو أن يعمل بجد ،أو أن يتدرب عن طريق التمرين أو التهذيب وضبط النفس»،
ً
171

فخ إبليس

قد نتعرض أحيان ًا لبعض املضايقات من أشخاص حولنا ولكننا جند أنفسنا نعبرها
بسهولة وبدون صراع ،ذلك ألننا قد د ّربنا قلوبنا وأنفسنا من قبل على مواجهة مثل
تلك املضايقات لذلك عند مواجهتها لم يحدث لنا أية إصابات خطيرة .إن ذلك يشبه
محاولتي لتسلق ذلك احلائط في هاواي ،فبالتأكيد يوجد الكثيرون الذين يستطيعون
تس ّلق ذلك احلائط دون أن تتمزق عضالت ركبتهم ذلك ألن عضالتهم مدرَّبة على عمل
مثل هذه احلركة .وباملثل يوجد الكثيرون الذين درّبوا قلوبهم على أن يطيعوا كلمة
الرب ويخضعوا لها لذلك يجدوا أنفسهم من السهل أن يواجهوا املضايقات دون أن
يصابوا بالعثرات واجلروح ،فدرجة منونا ونضوجنا الروحي هي التي حتدد قدرتنا على
مواجهة املضايقات والصعاب دون أن يتسبب لنا ذلك في أية إصابات .ولكن ستجد
دائما أنه هناك بعض املواقف واملضايقات الصعبة التي لم نترب على مواجهتها من
ً
قبل وبالتالي تصبح أكثر صعوبة في مواجهتها من تلك التي تد ّربنا على اجتيازها،
ولهذا قد تتسبب لنا تلك املواقف في اإلصابة ببعض اجلروح والكدمات التي حتتاج أن
نبذل بعض اجلهد وأن ندرب أنفسنا روحيًّا حتى ن ُش َفى ونتحرر منها متا ًما ونستعيد
صحتنا الروحية مرة أخرى ،ولكن صدقوني إن األمر يستحق أن نبذل هذا اجلهد ألن
الثمر الذي سوف نحصده في النهاية يكون أعظم بكثير من اجلهد الذي نبذله.
وفي هذا الفصل أريد أن أحتدث عن تلك املواقف واملضايقات الصعبة التي حتتاج منا
بذل جهد أكبر حتى نستطيع التغلب عليها.
لقد واجهت في فترة من حياتي أحد تلك املواقف مع واحد من اخلدام في كنيستي،
إلي بل أنها
وفي الواقع لم تكن هذه هي املرة األولى التي يسيء فيها ذلك الشخص َّ
كانت واحدة من سلسلة من اإلساءات ظلت تزداد وتتفاقم على مدار سنة ونصف.
وفي ذلك الوقت كان يأتي إلي الكثير من الناس الذين كانوا يدركون ما يفعله ذلك
الشخص من أذى وإساءة لي وكانوا يسألونني« :ال بد وأنك ُجرحت مما فعله ذلك الرجل،
أليس كذلك؟ ماذا ستفعل إذًا؟ هل ستتركه يفعل ذلك بك دون أن تفعل شيئًا؟!»
دائما أجيبهم« :ال  ...أنا لم أجرح ولم أتأثر مبا فعله مطل ًقا!» ولكن في الواقع
وكنت ً
لم يكن وراء إجابتي هذه سوى الكبرياء والغرور ،فاحلقيقة كانت أنني قد ُجرحت بل
ُجرحت بشدة وألنني كنت أنكر ذلك حتى أمام نفسي ،فقد كنت أقضي الساعات
في ذهول ودهشة أفكر كيف ميكن أن يحدث لي ذلك من هذا الشخص ولكنني كنت
أكبت تلك األفكار واض ًعا على وجهي قناع الرجل القوي الذي ال يهتز وال يُجرح بينما
جرحا عمي ًقا لم أكن قادرًا على
مجروحا
في داخلي كنت في منتهى الضعف وكنت
ً
ً
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حتمله .ومرت شهور وشهور بدأت أشعر فيها بجفاف روحي لم أختبره من قبل ،فلقد
أصبحت خدمتي بال ثمر وبال قوة وفقدت حضور الرب في حياتي حتى صلواتي فقدت
قوتها وتأثيرها ،فكان أول ما فكرت فيه هو أن هذا ال بد وأنه مقاومة من العدو لي
بسبب دعوة الرب على حياتي وأنه يجب علي أن أخوض حربًا روحية حتى أتخلص من
ذلك العذاب ،وبالفعل بدأت أحارب العدو وأنتهر األرواح الشريرة كل يوم ولكن دون
جدوى ،لم تتغير حالتي ولم أتخلص من عذابي ذلك ألن ما كنت فيه من عذاب وصراع
كان في الواقع بسبب ما في داخلي من عدم غفران ومرارة ،ففي كل مرة كانت عيني
تقع على ذلك الرجل كنت أشعر بأنني أزداد في الضعف واجلفاف الروحي.
ولن أنسى ذلك اليوم الذي كنت فيه
جالسا في حديقة منزلي أصلي وسألت الرب
ً
قائلاً « :يا رب ،هل أنا أشعر باجلرح واملرارة من ذلك الرجل؟»
شفتي حتى سمعت صوت ًا قويًّا يدوي في
وما لبثت تلك الكلمات أن خرجت من
َّ
داخل روحي قائلاً « :نعم!»
لقد كان الرب يريدني أن أدرك ما أشعر به من جروح ومرارة .وهنا صرخت للرب« :يا
رب أرجوك ساعدني أن أحترر من ذلك الشعور باإلساءة واجلرح .إنه أصعب من أن أحتمله
وليس لدي القدرة على مواجهته!»
ولقد كان هذا بالضبط ما ينتظره الرب ،فلقد كان منتظرًا حتى أصل إلى آخر ما
عندي من قوة فنحن كثيرًا ما نحاول أن نعالج األمور بقوتنا الطبيعية ولكن النتيجة
دائما أننا نفشل ونسقط لهذا ينتظر الرب حتى ندرك ضعف قوتنا لكي يتدخل
تكون ً
هو بقوته.
إن أول خطوة في طريق الشفاء واحلرية من اجلروح هو أن تدرك أنك بالفعل
مجروح ،فكثيرًا ما مينعنا كبرياؤنا من أن نعترف بأننا جُ رحنا وأننا نشعر باملرارة
جتاه من جرحونا .وهذه كانت حالتي لوقت طويل ولكن مبجرد أن اعترفت بحقيقة
ما أشعر به ،بدأت في طلب الرب وأصبحت مهي ًئا لتقوميه وتصحيحه لي.
لقد شعرت في ذلك اليوم أن الرب يريدني أن أصوم لبضعة أيام من أجل ذلك األمر،
فالصوم يجعلك أكثر حساسية لسماع صوت الرب ،ذلك إلى جانب فوائده األخرى املتعددة.
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«أليس هذا صومًا اختاره :حل قيود الشر ،فك عقد النير وإطالق املسحوقني
أحرارًا وقطع كل نير» (إشعياء .)6 :58
وهكذا لقد كنت مستع ًّدا ألن يحل الرب قيود الشر من على حياتي ويطلقني حرًّا
مما أنا فيه .وبعد عدة أيام كنت في جنازة أحد األشخاص وهنا رأيت ذلك الرجل واق ًفا
في آخر الكنيسة وفي تلك اللحظة وجدت الدموع تنهمر من عيني وصرخت إلى الرب
من كل قلبي قائلاً « :يا رب  ...أنا أسامح ذلك الرجل ،نعم  ...أسامحه وأطلقه في كل
ما فعله ضدي» وفي احلال شعرت بأن حملاً ثقيلاً قد رُفع عن كاهلي! لقد غفرت له ...
وما أعجب ذلك السالم الذي غمرني في تلك اللحظة!
ولكن لقد كانت هذه فقط هي اخلطوة األولى في طريقي للشفاء ،فبالرغم من
أنني قد غفرت له من كل قلبي إال أنني كنت ما زلت
معرضا ألن أُجرح منه مرة أخرى
ً
وبسهولة .فلقد كان هذا يشبه متا ًما شفائي من اإلصابة التي أصابت عضالت ركبتي،
فبالرغم من شفائها إال أنني كنت يجب أن أقوم ببعض التدريبات الرياضية حتى يكون
الشفاء كاملاً  ،وباملثل في ذلك املوقف كان يجب علي أن أبدأ في التدريب لكي أقوي
قلبي وذهني ومشاعري حتى ال حتدث أية إصابات أخرى في املستقبل.
خطوات أخرى نحو الشفاء الكامل
مرت بضعة شهور كنت فيها كثيرًا ما أقاوم بعض األفكار ضد ذلك الرجل تشبه
تلك التي كانت تصارعني قبل أن أغفر له ،فكان يحدث ذلك مثلاً عندما كان يأتي إلي
وجرح منها تشبه اإلساءة التي تعرضت أنا لها
شخص يشكو لي من إساءة تعرَّض لها ُ
من قبل ذلك الرجل ،أو أحيان ًا عندما كنت أرى ذلك الرجل أو حتى يُذكر اسمه أمامي،
ولكنني كنت في كل مرة أقاوم تلك األفكار وأعلن رفضي لها وأطردها من داخلي مبجرد
مالحظتي لها ،انظر (كورنثوس الثانية  .)10 :5فلقد كان هذا مبثابة التدريب الذي كان
يلزم علي أن أمارسه حتى أبقى حرًّا من اجلروح والعثرات ،ولكنني في النهاية توجهت
إلى الرب وسألته كيف ميكنني أن أمنع مثل تلك األفكار من أن جتذبني مرة أخرى إلى
سجن عدم الغفران واملرارة ،فلقد كنت أدرك أن الرب يريدني أن أحيا على مستوى
من احلرية أعلى من ذلك الذي كنت أعيش فيه كما أنني لم أكن أرغب في أن أظل
طوال حياتي مهددًا بالوقوع مرة أخرى في فخ اجلروح والعثرات من هذا الرجل .وهنا
إلي وقد َّ
ذكرني الرب
أرشدني الرب إلى أن أبدأ في الصالة من أجل ذلك الرجل الذي أساء َّ
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بكلماته حني قال« :وأما أنا فأقول لكم :أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم ،أحسنوا
إلى مبغضيكم وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» (متى .)44 :5
وبالفل بدأت في أن أصلي ألجله ولكن كانت صالتي له باهتة وجافة بال حرارة وبال
مشاعر فقد ظللت ألزم نفسي أن أضيف في نهاية صالتي بضع كلمات مثل« :يا رب
بارك ذلك الرجل .امنحه يو ًما طي ًبا وساعده في كل ما يفعله .باسم يسوع  ...آمني».
واستمر احلال هكذا بضعة أسابيع كنت فيها ملتز ًما بأن أصلي له كل يوم ولكنني
لم أر َ أية نتيجة ملا كنت أفعله ،حتى جاء يوم شعرت في روحي أن الرب يقودني ألن أقرأ
املزمور اخلامس والثالثني فأطعت قيادة الروح القدس وفتحت الكتاب املقدس وبدأت
في قراءة املزمور ،وبعدما قرأت بضع آيات ،أدركت أن هذا املزمور يصف حالتي ،فلقد قال
داود« :شهود زور يقومون وعمّ ا لم أعلم يسألونني .يجازونني عن اخلير شرًّا اً
ثكل
(حزنًا) لنفسي» (مزمور 11 :35ـ.)12
لقد كنت أشعر متا ًما مثلما كان يشعر داود في ذلك املزمور فلقد كنت أرى ذلك
الرجل وأعوانه يجازونني عن اخلير شرًّا وكان ذلك يصيب نفسي باحلزن واألسى  ...متا ًما
مثل داود .لقد استخدم الرب كلمات هذا املزمور لكي يجعلني أدرك طبيعة املعركة
التي كنت أحاربها طوال تلك السنوات.
وأكملت قراءة املزمور حتى وصلت إلى املقطع التالي« :أما أنا  ...ففي مرضهم كان
ً
مسحا ،أذللت بالصوم نفسي وصالتي إلى حضني ترجع .كأنه قريب كأنه
لباسي
أخي كنت َّ
أمتشى ،كمن ينوح على أمه انحنيت حزي ًنا» (مزمور 13 :35ـ.)14
لقد قال داود إن هؤالء الرجال كانوا يحاولون أن يحطموه وأنهم كانوا يجازونه بالشر
بالرغم من أنه لم يخطئ في حقهم في شيء ،ثم قال في عبارة واحدة احلل الذي كنت
أبحث عنه ملا أنا فيه ،هذه العبارة هي« :أما أنا »...
فداود لم يتصرف معهم بنا ًء على تصرفاتهم معه بل قرر أن يفعل الصواب في
عيني الرب بغض النظر عما يفعلونه هم معه ،ومن هنا بدأ يصلي ألجلهم كمن
يصلي ألخيه وينوح على مصائبه كمن ينوح على فقدان أمه! لقد أراني الرب الطريقة
ِّ
«صل ألجله طال ًبا نفس األشياء
التي كان يريدني أن أصلي بها لذلك الرجل إذ قال لي:
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التي تطلبها لنفسك في الصالة!»
ومنذ تلك اللحظة اختلفت صالتي كل االختالف ،فلم تعد جافة وباهتة بل أصبحت
قوية ومفعمة باحلياة ،فأصبحت أصلي ألجله قائلاً « :يا رب أ َ ْعلِ ْن له عن نفسك بشكل
أعمق من ذي قبل ،واغمره بحضورك املبهج واجعله يتمتع بعالقة حميمة معك
واجعله يخدمك بأمانة ليتمجد اسمك في حياته».
لقد بدأت أطلب له ما كنت أطلبه لنفسي وأسأل الرب أن يفعل في حياته ما كنت
أريده أن يفعله في حياتي .وبعد مضي شهر واحد من صالتي احلارة له بانتظام ،جاء يوم
وجدت نفسي أصرخ من كل قلبي« :إني أبارك ذلك الرجل! إني أحبه وأباركه باسم يسوع!»
لقد كانت صرخة صادرة من أعماق قلبي ،فلم أعد أصلي له كالتزام إمنا أصبحت
أصلي له ألني بالفعل أحبه وأريد كل اخلير له .وفي تلك اللحظة أدركت أن الشفاء
أصبح كاملاً !
شفاء عن طريق املواجهة
ومرت بضعة أسابيع أخرى ثم جاء يوم ورأيته وهنا فوجئت بأن شعورًا غري ًبا باالنزعاج
انتابني في اللحظة التي وقعت عيني عليه ،ووجدت نفسي أتصارع مرة أخرى مع
أفكار النقد واحلكم عليه وعلى تصرفاته.
فقالت لي زوجتي في ذلك اليوم« :جون ،أعتقد أنك حتتاج أن تذهب إليه وتتحدث معه».
فأجبتها« :ال  ...ال  ...ال حاجة لي أن أفعل ذلك .فأنا شفيت من أي شعور باملرارة
ضده ولكنني شعرت بداخلي أن الروح القدس ال يؤيدني فيما قلته لها ،لذلك سألت
الرب :فعلاً أحتاج أن أحتدث معه؟» ،وكانت إجابة الرب لي« :نعم» ،وبالفعل حددت
موع ًدا مع ذلك الرجل وذهبت إليه في مكتبه ومعي هدية بسيطة ،وتقدمت إليه
متض ًعا ومعتر ًفا له بأنني كنت كثيرًا ما أنقده وأحكم على تصرفاته وطلبت منه أن
يغفر لي .لقد تصاحلنا ومنذ تلك اللحظة امتأل قلبي بالغفران والشفاء .لقد خرجت
من مكتب ذلك الرجل وأنا أشعر بالشفاء الكامل وبقوة متدفقة في روحي فلم أعد
أتصارع مع جروحي وال مع مشاعر النقد واإلدانة .ومنذ ذلك اليوم ونحن نتمتع بعالقة
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قوية وحميمة بعضنا مع بعض بل أن كلاًّ منا أصبح مسان ًدا ومؤي ًدا لآلخر في كثير
من األمور.
وأذكر أنني قلت لزوجتي بعد ذلك« :إن أول مرة تقابلت فيها مع ذلك الرجل لم أكن
أرى فيه عي ًبا أو خطأ ً ولهذا أحببته من كل قلبي ،فلقد كنت أحبه ألنني كنت أعتقد
أنه رجل كامال بال عيوب .ولكن عندما ُجرحت منه وجدت أنه من الصعب علي أن أحبه
بالرغم من محاوالتي العديدة .واآلن وبعد أن ُ
شفيت من جروحي وتصاحلت معه أشعر
أنني أحبه بنفس القدر وبنفس احلرارة التي كنت أحبه بها في البداية بالرغم من
أخطائه وعيوبه .فلقد أصبحت محبتي له اآلن محبة ناضجة  ...محبة الروح القدس».
وهنا ّ
ذكرني الروح القدس بهذه اآلية:
«ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة ألن احملبة تستر
كثرة من اخلطايا» (رسالة بطرس األولى  .)8 :4إنه من السهل أن حتب هؤالء الذين
ال ترى فيهم عيبًا أو خطأً ولكن من الصعب ًّ
جدا أن حتب من تعرف أخطاءه وترى
ً
خاصة لو أنك أصبحت أحد ضحاياه وجُ رحت بسببه ،ولكن هذا النوع من
عيوبه
احملبة هو محبة املشاعر وهي محبة نفسية غير ناضجة ،ولكن احملبة التي من اهلل
بالروح القدس هي محبة ناضجة ،وهكذا أدركت أن الرب من خالل ذلك املوقف كان
ْض ُج ِني ويقوي مشاعري مبحبته الناضجة الباذلة.
يُن ِ
إلي في
لقد استغرق األمر عدة شهور بداي ًة من ذلك اليوم الذي حتدث فيه الرب َّ
حديقة منزلي طال ًبا مني أن أصلي ألجل ذلك الرجل وحتى اليوم الذي خرجت فيه من
مكتبه متصاحلًا معه متمت ًعا بشفاء حقيقي ملشاعري ،ولكن هذه الفترة لم تكن وقتًا
ضائ ًعا بل كانت في الواقع فترة تدريب ومترين لقلبي ومشاعري حتى تتقوى وتنضج.
فلقد كنت كثيرًا ما أشعر خالل تلك الفترة بأن حالتي ال تتحسن على اإلطالق بل
على العكس كنت أحيان ًا أشعر بأن األمور تزداد سو ًءا ولكنني في احلقيقة كنت على
الطريق الصحيح للشفاء والتحرير.
والرائع في األمر أنه منذ ذلك الوقت قد تعرضت للكثير من املواقف املشابهة ولكنني في
كل مرة لم أكن أحتاج لوقت طويل وال جلهد كبير لكي أتخلص من مشاعر اجلرح والضيق،
ذلك ألن قلبي أصبح مد ّربًا ومتمرن ًا على التخلص من اجلروح والعثرات .لقد نضجت وكان
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جزء كبير من سبب نضوجي هو تلك التجربة التي خضتها مع ذلك الرجل .واآلن أنا أشكر
الرب من كل قلبي على هذا االختبار وعلى ما فعله في حياتي من منو ونضوج.
النضوج من خالل الصعاب
إننا ننمو وننضج من خالل ما نتعرض له من جتارب وصعاب ،ففي أثناء رحلتنا
وراء الرب سوف يعترض طريقنا الكثير من املواقف الصعبة والتحديات فال يجب
أن نهرب منها بل على العكس علينا أن نواجهها ألنها دائمً ا ما تكون خطوة على
طريق منونا ونضوجنا حتى نصبح كاملني في املسيح ،لذا فاعلم أنه إذا اخترت
الهروب من مواجهتها فأنت بهذا تعيق منوك ونضوجك بيدك.
ففي كل مرة تواجه مثل هذه التحديات والصعاب وتخرج منها منتصرًا فستجد
نفسك بعدها وقد ازددت في القوة والصالبة وازدادت معرفتك ومحبتك للرب .لو كنت
قد خرجت من أحد الصعاب دون أن تلمس هذا التغيير فيك فغال ًبا أنت ما زلت حتمل
جروحا بداخلك ولم تنل بعد الشفاء الكامل من العثرات .ولكن يجب أن تعلم أن األمر
ً
لاً
بيدك أنت ،فأنت تختار أن ت ُشفى أو  ،فكم من أناس ُجرحوا ولم ينالوا الشفاء أب ًدا
من هذه اجلروح ولكن ،بقدر ما هذا يبدو قاس ًيا ،إال أنه يكون في احلقيقة بسبب أنهم
اختاروا أال يُشفوا.
لقد تعلم يسوع الطاعة من خالل ما جاز فيه من آالم (عبرانيني  ،)8 :5وكذلك
بطرس وبولس ،فكل منهما تعلم الطاعة من خالل ما تعرض له من آالم وصعاب واآلن
أيضا ،أم أنك ما زلت كما أنت وال يزال قلبك قاس ًيا باردًا
ماذا عنك؟ هل تعلمت أنت ً
مليئًا باملرارة والغضب واالستياء كما هو؟ أو أنك هكذا  ...فإذًا أنت لم تتعلم الطاعة.
أنا أتفق معك في أن بعض اجلروح والعثرات ال ميكن أن تنتهي بسهولة وبسرعة ،وأن األمر
سيحتاج بعض الوقت واجلهد حتى تتحرر منها ،ولكن هذا اجلهد املبذول لن يضيع هبا ًء بل أن
هذا هو الطريق الوحيد لكي تنمو وتنضج .فالنضوج ليس باألمر السهل ،ولهذا فهو ليس في
متناول اجلميع ألن في الواقع قليلني هم الذين يختارون أن يسيروا في طريق النضوج للنهاية
وذلك ألنه طريق مليء باملقاومة والتحديات .فنحن نعيش في عالم حتكمه األنانية والشهوات
ويتسلط عليه «رئيس سلطان الهواء» أي إبليس (أفسس  .)2 :2لذلك إذا أردت أن تنمو وتنضج
في املسيح فال سبيل إلى ذلك سوى مبواجهة العديد من الصعاب والتحديات واالنتصار عليها.
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لقد رجع بولس الرسول يو ًما مع برنابا إلى ثالث مدن كانا قد أسسا فيهم عدة
كنائس بهدف أن يشددا ويقويا أنفس التالميذ في تلك الكنائس ،ولكن هل تعرف ما
الذي قااله لهم لتشديدهم وتشجيعهم؟
«يعظانهم أن يثبتوا في اإلميان وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت
اهلل» (أعمال الرسل 21 :14ـ.)22
إن بولس وبرنابا لم يعطيا وعودًا للتالميذ بأن حياتهم ستكون سهلة ورحبة وبال
تعب ،ولم يعطياهم وعودًا بالنجاح الذي بحسب مقاييس العالم ،بل على العكس لقد
قاال لهم إنه إذا كانوا يريدون أن يكملوا املسيرة إلى النهاية حتى يصلوا إلى امللكوت،
فعليهم أن يعلموا أن هذا سيجعلهم يواجهون الكثير من املقاومة واملضايقات.
جتدف في نهر تسير فيه ضد التيار فعليك أن تستمر في التجديف بجد واجتهاد
فلو أنك ّ
حتى النهاية ألنك لو قررت في أي وقت أن تستريح وتوقفت عن التجديف ،فستحملك مياه
النهر حتى جتد نفسك في النهاية ودون أن تدري تسير مع التيار .وباملثل  ...عندما تختار
أن تتبع الرب وتسير في طرقه فحت ًما ستواجه الكثير من املضايقات والصعاب ذلك ألنك
اخترت أن تسير ضد تيار العالم ومقاييسه ،ولكن السؤال هو :هل ستختار أن تستمر في
حياة اخلضوع وإنكار الذات وراء الرب أم أنك ستتراجع وتبدأ في البحث عن ذاتك كما يفعل
العالم من حولك؟ إنه اختارك ،ولكن ّ
تذكر أنه عندما نختار أن نضع حياتنا ونهلكها من
أجل املسيح فإننا في الواقع جندها فيه وجند حياته فينا ،فتع ّلم أن تث ِّبت عينيك دائ ًما على
النتيجة النهائية ملا جتوز فيه من صعاب وال تنظر حتت قدميك ،وتذكر كلمات الرسول
بطرس حني قال« :أيها األحباء ال تستغربوا البلوى احملرقة التي بينكم حادثة ألجل
امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب ،بل كما اشتركتم في آالم املسيح افرحوا ،لكي
تفرحوا في استعالن مجده ً
أيضا مبتهجني» (رسالة بطرس األولى 12 :4ـ.)13
الحظ أن بطرس يضع الفرح مقابل ما تتعرض له من آالم ،فإنك ستفرح وتبتهج
عندما يُستعلن مجد الرب ألنك حينذاك سوف تتمجد معه ،ولكن هذا اجملد يكون
بقدر ما سمحت للرب أن يعمل في حياتك ويغ ّيرها حتى تصل إلى تلك الصورة عينها
 ...صورة الرب يسوع وشخصيته الكاملة.
فال تنظر ً
إذا إلى الصعاب واملضايقات ،بل انظر إلى اجملد الذي يليها  ...هللويا!
179

فخ إبليس

180

الفصــــــــــــل األول :هل أنا جرحت؟

v
لمُ َ
ُ
ثبت صحة موقفك
إن مساعدة أخيك ا عثر أو اجملروح أهم بكثير من أن ت ِ
وسالمته.
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املصاحلة هي الهدف
«قد سمعتم أنه قيل للقدماء :ال تقتل ومن قتل يكون مستوجب احلكم.
اً
باطل يكون مستوجب
وأما أنا فأقول لكم :إن كل من يغضب على أخيه
احلكم ،ومن قال ألخيه «رقا» (أي فارغ) يكون مستوجب اجملمع ،ومن قال
يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم فإن قدمت قربانك إلى املذبح وهناك
تذكرت أن ألخيك شي ًئا عليك فاترك هناك قربانك قدام املذبح واذهب اً
أول
َ
تعال وقدم قربانك» (متى 21 :5ـ.)24
وحينئذ
اصطلح مع أخيك،
ٍ
هذه اآليات هي جزء من موعظة يسوع على اجلبل ،وقد كان أسلوب يسوع في
هذه املوعظة يتسم في الكثير من األجزاء بأنه كان يبدأ بعبارة« :سمعتم أنه قيل
للقدماء» ،ثم يكمل كالمه بعبارة« :أما أنا فأقول لكم» ،فلقد كان يبدأ بسرد الناموس
الذي كان ّ
يكمل الناموس بأن يجعله يصحح
ينظم سلوكيات البشر اخلارجية ثم
ِّ
القلب ودوافعه وليس فقط السلوك والتصرفات.
ومن تلك اآليات السابقة يتضح لنا أن القاتل  -في نظر الرب  -ليس هو من يرتكب
جرمية قتل فحسب ،بل أن كل من يكره أخاه هو قاتل في عيني الرب .فما في قلبك هو
حقيقتك!
ولقد أوضح يسوع في هذا اجلزء في العظة النتائج التي تنتج عن االستالم ملشاعر
الغضب واملرارة ،فبدأ بقوله إنه إذا غضب أحد على أخيه باطلاً يكون مستوج ًبا
للحكم واإلدانة ،ثم إذا ترك ذلك الغضب ينمو بداخله حتى نتج عنه أنه قال ألخيه:
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ً
«رقا »2يكون بهذا مستوجب احملاكمة أمام اجملمع .ثم إذا زاد الغضب واملرارة بداخله
لدرجة أنه قال ألخيه« :يا أحمق» فإن بهذا يستوجب نار جهنم .وكلمة (أحمق) في
هذه اآلية تعني( :جاهلاً ) ،ولفظ (جاهل) في ذلك الوقت كان يُطلَق على الشخص
الكافر الذي ال يؤمن بوجود إله « ...قال اجلاهل في قلبه ليس إله» (مزمور  .)1 :14إذًا
فكلمة (أحمق أو جاهل) في ذلك الوقت كانت تعبر عن اتهام خطير ال يأتي إال من
شخص قد حتول غضبه من أخيه إلى كراهية وبغضة.
ومن هنا نرى أن يسوع كان يريد أن يوضح أنه إذا غضب أحدهم من أخيه ولم يحرص
على التخلص من ذلك الغضب بل تركه ينمو ويتزايد داخله .فستكون النتيجة أن
الغضب سوف يتحول مع الوقت إلى كراهية والكراهية إذا لم يقاومها ويتحرر منها
سوف جتعله مستوج ًبا لنار جهنم.
ثم قال يسوع بعد ذلك إنه إذا كان أحدهم يقدم قربانه على املذبح ثم تذكر أن
«ألخيه شي ًئا عليه» أي تذكر أن أخاه مجروح منه أو في ضيق بسببه فعليه أن يترك
قربانه ويذهب أولاً ليصطلح مع أخيه أي أن الصلح مع أخيه يجب أن يكون األولوية
قبل تقدمي القرابني للرب.
والسؤال هو :ملصلحة من هذه اجلدية في السعي وراء الصلح مع من يشعر بالضيق
واإلساءة منا؟ هل ملصلحتنا نحن أم ملصلحة ذلك الشخص اجملروح أو املعثر؟
إن الصلح هنا يكون في مصلحة هذا األخ الذي يشعر بالضيق منا ،فإننا نسعى
للصلح معه حتى نساعده على اخلروج والتحرر مما بداخله من مرارة وجروح.
وقد تسألني قائلاً  :ولكنني لم أخطئ في حقه!
ولكن أقول لك ال يهم إذا كنت قد أخطأت في حقه أم ال ،فلو أنك حتب أخاك
احملبة التي من اهلل لن تستطيع أن تتركه هكذا يسقط في فخ اجلروح والعثرات
دون أن متد له يدك وحتاول إنقاذه حتى لو لم تكن قد أخطأت إليه من وجهة نظرك.
فمساعدتك ألخيك وإنقاذه من املرارة والغضب أهم بكثير من أن تثبت صحة
موقفك وسالمته.
2

كلمة «رقا» تعني فار ًغا أو غبيًّا ،وهو لفظ كان يستعمل كثيرًا بين اليهود في ذلك الوقت.
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فاجلروح والعثرات حتدث بني الناس ألسباب متعددة ،فقد يُجرح أحد األشخاص
ويشعر بالضيق منك بسبب أنه سمع عنك بعض املعلومات غير الصحيحة وبالتالي
استنتج منها نتائج غير صحيحة وكانت النتيجة أنه أصبح مقتن ًعا بأنك أسأت إليه
وظلمته بينما احلقيقة غير ذلك متا ًما.
ومن ناحية أخرى قد يُع َثر شخص ويُجرح بسبب أنه سمع بعض املعلومات
الصحيحة عنك ولكنه استنتج منها استنتاجات خاطئة ،فقد تكون قد قلت شيئًا ما
بدافع معني ولكن بسبب تناقل الكالم من شخص إلى آخر تشوهت الصورة النهائية
لكالمك وكانت نتيجة ذلك أنه تسبب في إيذاء مشاعر أحد األشخاص بالرغم من أن
دوافعك كانت نقية من البداية.
وفي النهاية قد تكون بالفعل أخطأت في حق ذلك الرجل وآذيت مشاعره ،فقد
تكون اندفعت حتت ضغط الغضب واالنفعال وأسأت إليه بل قد يكون هو الذي بدأ في
استفزازك والضغط عليك حتى انفجرت في النهاية وعاملته بنفس أسلوبه .ولكن
مهما كان السبب فالنتيجة واحدة وهي أن ذلك األخ أصبح
مجروحا و ُمعثرًا ويشعر
ً
باملرارة جتاهك وأصبح مقتن ًعا متام االقتناع أنك أسأت إليه وجرحته بشكل أو بآخر،
وبغض النظر عن ما إذا كانت هذه هي احلقيقة أم ال ،فعليك أن تتواضع وتنكر ذاتك
وتذهب إليه للمصاحلة .إن هذا ما يطلبه الرب منا ،فيسوع يريدنا أن نسعى للصلح مع
إخوتنا حتى لو لم نكن قد أسأنا إليهم في شيء ،ولكن هذا يتطلب مستوى معينًا
من النضوج وإنكار الذات حتى تستطيع أن تضع نفسك من أجل اآلخرين بالرغم من
أنك لم تخطئ في حقهم .فال تنتظر حتى يبادر هذا األخ اجملروح ويأتي بنفسه إليك،
فشعوره باجلرح واملرارة جتاهك عاد ًة ما يجعله من الصعب أن يأخذ هو اخلطوة األولى
نحوك ،لهذا طلب منا يسوع أن نخطو نحن هذه اخلطوة وأن نذهب إليه.
كيف تكون املصاحلة
لقد قال بولس الرسول« :فلنعكف ً
إذا على ما هو للسالم وما هو للبنيان بعضنا
لبعض» (رومية .)19 :14
هذه اآلية تعلمك كيف تتصالح مع الشخص اجملروح أو املعثر منك فإذا ذهبت إليه وأنت
تشعر باإلحباط أو خيبة األمل مما هو فيه فلن يحقق هذا السالم الذي تسعى إليه بل على
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العكس أنت بهذا تزيد من صعوبة األمر عليه وعلى نفسك ولكن السعي وراء السالم
واملصاحلة يجب أن يكون عن طريق االتضاع والوداعة وإنكار الذات ،فالطريقة الوحيدة
التي حتقق املصاحلة يجب أن تكون على حساب كبريائك.
كثيرًا ما ذهبت ألتصالح مع أشخاص كانوا يشعرون باجلروح واملرارة جتاهي ،ولكنني
كنت أفاجأ بهم ينفجرون في وجهي بالعديد من االتهامات مثل :أنني إنسان أناني
مبال مبشاعر اآلخرين وغيرها ،وكان رد فعلي
ومغرور أو أنني عنيف وقاسي وغير
ٍ
الطبيعي أمام هذه االتهامات هو أنني كنت أرد عليهم مداف ًعا وأقول« :ال ،هذا غير
صحيح ،أنا لست كذلك بل أنت الذي تسيء فهمي» ،ولكن كانت نتيجة دفاعي عن
دائما ما تكون إشعال الغضب واجلروح أكثر وأكثر.
نفسي هكذا ً
ولكنني مع الوقت تعلمت أفضل وسيلة ملواجهة مثل هذه الواقف هو أن أصمت
وأنتظر حتى يقولون كل ما عندهم ضدي ،ثم بعد ذلك لو كنت غير متفق معهم في
أقدر رأيكم ،وسوف أمتحن قلبي ودوافعي في
رأيهم في شخصي فأنا أقول لهم« :أنا ّ
ظل ما قلتموه ».ثم أعتذر لهم عما سببته لهم من جروح أو أذى.
ولكن في مواقف أخرى كنت أجد ما يقولونه عني
صحيحا وأنني بالفعل قد
ً
أخطأت ،وفي هذه احلالة كنت أقول« :نعم أنتم على حق أنا أخطأت وأرجو أن تغفروا
لي ما فعلته».
ببساطة إن التواضع وإنكار الذات هو الذي يحقق السالم واملصاحلة .لهذا قال
يسوع هذه الكلمات:
ً
سريعا ما دمت معه في الطريق لئال يسلمك اخلصم
«كن مراضيًا خلصمك
ُ
إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن .احلق أقول لك ال
تخرج من هناك حتى توفي الفلس األخير» (مت 25 :5ـ.)26
الكبرياء يجعلك تدافع عن نفسك وعن حقك ،أما االتضاع وإنكار الذات يجعلك
تقول« :أنت على حق  ...أنا أخطأت  ...أرجوك سامحني على ما فعلته».
«وأما احلكمة النازلة من فوق فهي اً
أول طاهرة ثم مساملة مترفقة مذعنة (قابلة
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للتنازل) مملوّة رحمة وأثمارًا صاحلة عدمية الريب والرياء» (رسالة يعقوب .)17 :3
إن احلكمة التي من اهلل تتصف بأنها مذعنة أي قابلة ألن تتنازل ،فهي ليست
عنيدة أو صلبة الرأي في املواجهات .وهكذا فالشخص الذي يخضع حلكمة اهلل ال
يخاف من أن يتنازل عن وجهة نظره وعن حقه وأن يُسلم بوجهة النظر األخرى
طاملا أنها ليست ضد احلق وكلمة اهلل».
املصاحلة مع من أساء إليك وجرحك
لقد ناقشنا ماذا نفعل مع الشخص الذي يشعر باجلرح واملرارة من جهتها وكيف
نتصالح معه .واآلن دعونا نناقش ما الذي يجب أن نفعله جتاه من أساء إلينا وتسبب
لنا في األذى واجلروح.
«وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما .إن سمع منك فقد
ربحت أخاك» (متى .)15 :18
إن كثيرًا من الناس يسيئون تطبيق هذه اآلية ،فهم عندما يتعرضون لإلساءة من
شخص ما يذهبون إليه ليعاتبوه ولكن يكون عتابهم عبارة عن سيل من الغضب
والغيظ واالتهامات القاسية التي يحققون من خاللها رغبتهم اخلفية في االنتقام
ألنفسهم ،فهم يستخدمون تلك اآلية لكي يبرروا إدانتهم ملن أساء إليهم وجرحم.
ولكنهم بهذا يكونون قد فقدوا الهدف الذي من أجله طلب منا الرب أن نذهب إلخوتنا
ونعاتبهم ،فالهدف هو املصاحلة وليس اإلدانة ،فاهلل ال يريدنا أن نذهب ملن أساؤوا إلينا
ًّ
منحطا ودنيئًا ،بل أنه يردينا أن
بهدف أن نوضح لهم كيف أن ما فعلوه معنا كان
نذهب إليهم لكي نزيل احلاجز الذي يفسد عالقتنا معهم.
إن هذا يشبه متا ًما ما فعله الرب لكي يردنا إليه ،فبالرغم من أننا جمي ًعا قد أخطأنا
في حق الرب وأسأنا إليه بخطايانا وآثامنا ،إال أنه« :بينَّ محبته لنا ألنه ونحن بعد
خطاة مات املسيح ألجلنا» (رومية .)8 :5
فهل أنت مستعد ألن تضع نفسك وتنكر ذاتك وتتنازل عن محاوالتك للدفاع عن
نفسك ومتوت عن كبريائك في سبيل أن تسترد الشخص الذي أساء إليك وترمم عالقتك
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به؟ إن هذا هو ما فعله يسوع معنا ،فهو وضع نفسه وأخلى ذاته لكي يصل إلينا
ويصاحلنا ،فهو لم ينتظر حتى نطلب منه أن يسامحنا ويغفر لنا خطايانا بل اختار أن
يسامحنا ويصاحلنا حتى من قبل أن ندرك أننا قد أخطأنا في حقه.
ولكن بالرغم من أن الرب قد بدأ هو باملبادرة لكي يصاحلنا ويردنا إليه ،إال أنه ال ميكننا
أن ننال ذلك الصلح بالفعل مع اآلب قبل أن نقبل «كلمة املصاحلة»:
«ولكن الكل من اهلل الذي صاحلنا لنفسه بيسوع املسيح وأعطانا خدمة
ً
مصاحلا العالم لنفسه غير حاسب لهم
املصاحلة ،أي أن اهلل كان في املسيح
ً
ً
وواضعا فينا كلمة املصاحلة .إذا نسعى كسفراء عن املسيح كأنه
خطاياهم،
يعظ بنا ،نطلب عن املسيح :تصاحلوا مع اهلل» (كورنثوس الثانية .)18 :5
إننا نقبل «كلمة املصاحلة» عندما ندرك أننا أخطأنا إلى الرب وأسأنا إليه ،فلن
يطلب أحد اخلالص واملصاحلة مع الرب إال إذا أدرك أولاً أنه أخطأ وأنه بسبب خطاياه
دائما
أصبح في انفصال وعداوة مع الرب .لذلك جند أن التالميذ في العهد اجلديد كانوا ً
يعظون الناس قائلني لهم أنهم أخطؤوا في حق الرب ،ولكن السؤال هو :هل كانوا
يقولون للناس أنهم أخطؤوا لكي يدينوهم؟
ال  ...ألن يسوع ال يدين ،فلقد قال يسوع« :ألنه لم يرسل اهلل ابنه إلى العالم ليدين
العالم بل ليخلص به العالم» (يوحنا .)17 :3
لذا لم يكن التالميذ يقولون للناس أنهم أخطؤوا لكي يدينوهم ،ولكن لكي
يجعلوهم يدركوا حقيقة حالتهم بعي ًدا عن اهلل ويقودهم إلى التوبة عن خطاياهم
وطلب الغفران من الرب فينالون املصاحلة.
ولكن هل تعرف ما الذي يقود الناس إلى التوبة؟ اإلجابة جندها في الرسالة إلى
(رومية « .)4 :2أم تستهني بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف اهلل
إمنا يقتادك إلى التوبة» ،إن لطف اهلل هو الذي يقودنا إلى التوبة فمحبته لنا لم
تتركنا للهالك بل أنه بينَّ محبته لنا بأن أرسل يسوع ابنه الوحيد لكي ميوت بدلاً عنا
على الصليب .فالبرغم من كل خطايانا وآثامنا التي ارتكبناها نحو اهلل إال أنه اختار أن
يأتي هو إلينا ،ليس لكي يديننا بل لكي يردنا إليه ويصاحلنا لنفسه.
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ونحن يجب أن نكون «متمثلني باهلل» (أفسس  .)1 :5أي يجب أن نفعل مثله وأن
أيضا بالذهاب إلى إخوتنا الذين أساؤوا إلينا لكي نستردهم ونصاحلهم .لهذا
نبادر نحن ً
السبب طلب منا يسوع في (متى  )15 :18أن نذهب إلى من أساء إلينا ونعاتبه ال لكي
ندينه بل لكي نزيل أي شيء يقف حائلاً بيننا وبينه ونسترد عالقتنا معه .إن لطف اهلل
الذي فيك هو الذي سيقود أخاك الذي أساء إليك إلى التوبة وبالتالي إلى املصاحلة.
«فأطلب إليكم أنا األسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم
ً
بعضا في احملبة مجتهدين
بها ،بكل تواضع ووداعة وطول أناة محتملني بعضكم
أن حتفظوا وحدانية الروح برباط السالم» (أفسس 1 :4ـ.)3
إننا نحفظ وحدانية الروح برباط السالم ،وذلك بأن نسلك بعضنا مع بعض في
تواضع ووداعة وطول أناة وبأن يحتمل كل منا ضعف اآلخر في محبة ولطف.
على مدى سنوات حياتي كثيرًا ما جرحت مشاعر بعض الناس ،فكان يأتي إلي
دائما أنني كنت
بعضهم ليواجهني بأخطائي ويدينوني على ما فعلته وكانت النتيجة ً
أفقد كل الرغبة في التصالح معهم ،ذلك ألنني كنت أشعر أنهم ال يريدون املصاحلة
ح ًّقا ولكنهم فقط يريدون أن يعرِّفونني أنهم غاضبون مني وأنني أخطأت في حقهم.
دائما أننا
بينما كان يأتي البعض اآلخر في منتهى الوداعة والتواضع وكانت النتيجة ً
كنت أُسرع باالعتراف بخطئي وطلب الغفران منهم حتى من قبل أن ينهوا كالمهم.
لذلك ال تذهب لتعاتب من أساء إليك قبل أن تقرر اً
أول أن تغفر له من كل قلبك
مهما كانت اإلساءة التي أساء بها إليك ومهما كان رد فعله لعتابك له .فيجب
عليك أن تتخلص اً
أول من كل مشاعر الغضب والعداوة التي بداخلك ضده قبل أن
تذهب إليه ألنك لو لم تتخلص منها فغالبًا ما ستظهر تلك املشاعر وأنت تعاتبه
وبالتالي سوف جترحه اً
بدل من أن تُشفيه.
واآلن  ...ماذا لو أننا ذهبنا إلى من أساء إلينا لنعاتبه بدوافع نقية وفي تواضع راغبني
في املصاحلة ولكنه لم يسمع لنا ولم يتجاوب معنا؟
«وإن لم يسمع فخذ معك ً
أيضا واح ًدا أو اثنني لكي تقوم كل كلمة على فم
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شاهدين أو ثالثة ،وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة ،وإن لم يسمع من الكنيسة
فليكن عندك كالوثني والعشار» (متى 16 :18ـ.)17
إنها خطوات متتالية رسمها لنا الرب يسوع بهدف واحد فقط :املصاحلة .فكأن
يسوع يريد أن يقول« :استمر في احملاولة ،ولكن الحظ هنا أن في كل خطوة من تلك
اخلطوات كان االجتاه نحو الشخص الذي أساء إليك وليس بعي ًدا عنه ،فنحن كثيرًا ما
نذهب باإلساءة التي تعرضنا لها ونتحدث عنها مع جميع من هم حولنا إال شخص
واحد  ...هو الشخص الذي صدرت منه اإلساءة ولكننا بهذه الطريقة نخالف ما أوصانا
به الرب يسوع .فألننا لم نتعامل مع ما بداخلنا من جروح ومرارة وعدم غفران لهذا
نحن نحاول أن نبرر موقفنا بأن نقص على كل الناس املوقف من وجهة نظرنا ونصف
لهم قدر اإلساءة التي تعرضنا لها وهكذا نشعر بالراحة والقوة عندما جند من يوافقنا
على ما نشعر به من جروح ويؤيد موقفنا .ولكن في الواقع هذا السلوك ما هو إال
أنانية مطلقة من جهتنا.
امتحن دوافعك
دائما من أن دوافعنا أساسها محبة اهلل الباذلة ملا سقطنا وال فشلنا
لو أننا تأكدنا ً
أب ًدا ،ذلك ألن احملبة ال تسقط أب ًدا .فلو أننا أحببنا اآلخرين كما يحبنا يسوع ،فسنبقى
أحرارًا من اجلروح والعثرات حتى لو اختار اآلخرون أال يتصاحلوا معنا ،لتنظر جي ًدا إلى
هذه اآلية:
«إن كان ممك ًنا ،فحسب طاقتكم ساملوا جميع الناس» (رومية .)18 :12
إنه يقول« :إن كان ممكنًا  ،»...ذلك ألنه أحيان ًا قد يرفض البعض أن يساملوك ،أو قد
جتد أنه لكي تتصالح مع أحد األشخاص ال بد أن تساوم في احلق أو تقدم تنازالت فيما
يخص عالقتك بالرب ،وفي كلتا احلالتني يصبح من غير املمكن أن ترمم تلك العالقة.
أيضا أنه يقول« :حسب طاقتكم  ،»...وهذا يعني أننا يجب أن نفعل كل
والحظ ً
ما في طاقتنا وكل ما في وسعنا حتى نتصالح مع اآلخرين طاملا أن ذلك لن يجعلنا
نساوم أن نتنازل في احلق الكتابي أو نخرج خارج مشيئة الرب ،ولكننا مع األسف عاد ًة
ما نستسلم سري ًعا إلى اليأس ونكف عن احملاولة.
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لن أنسى طوال حياتي النصيحة التي نصحني بها أحد األصدقاء يو ًما ما حينما
محب ً
طا للغاية يخص عالقتي بأحد األشخاص وكنت يومها على
كنت أواجه موق ًفا
ِ
وشك االنسحاب من هذه العالقة واالستسالم لليأس والكف عن االستمرار في
محاوالت الصلح.
لقد قال لي صديقي حينذاك« :يا جون أنا أعرف أنه ينبغي أن جتد من األسباب
النفسية والزوجية ما يبرر موقفك هذا وانسحابك ولكن قبل أن تأخذ هذا القرار
أرجوك تأكد أولاً من أنك صليت لألمر مبا يكفي وأنك قد فعلت كل ما في وسعك لكي
حتقق سالم اهلل في هذا املوقف ،ألنك إن لم تفعل هذا قد يأتي يوم تندم فيه على أنك
لم تبذل كل ما في طاقتك لكي تنقذ تلك العالقة لذلك من األفضل اآلن أن تكون
متأك ًدا من أنه ال يوجد سبيل آخر أمامك وأنك قد عملت كل ما ميكن عمله دون أية
مساومة في احلق» ،وكم أشعر اآلن باالمتنان والتقدير لهذه النصيحة الغالية التي
أراها اآلن أنها كانت مؤيدة بحكمة الرب ،فلقد قال يسوع« :طوبى لصانعي السالم
ألنهم أبناء اهلل يدعون» (متى .)9 :5
الحظ أن يسوع لم يقل هنا« :طوبى حلافظي السالم» ،فحافظ السالم يتجنب
املواجهة بأي ثمن حتى يحفظ السالم حتى لو كان ذلك على حساب احلق وكلمة اهلل،
ولكن مثل هذا السالم الذي يُحافظ عليه ليس سال ًما حقيقيًّا بل هو سالم شكلي
وسطحي سري ًعا ما يزول ويتحطم.
أما صانع السالم فهو الذي يواجه في محبة ووداعة معلنًا احلق الذي يأتي باملصاحلة
والسالم ،فهو ال يقبل سال ًما سطحيًّا أو ظاهريًّا بل يسعى إلى سالم حقيقي ثابت
وعميق مبني على الصراحة والوضوح واحملبة واحلق .فهو يرفض أن يخفي جروحه وراء
ابتسامة مزيفة بل يسعى لصنع السالم بجرأة احملبة التي ال تسقط أب ًدا.
إن هذا هو بالضبط ما يفعله الرب معنا ،فبالرغم من أن إرادة اهلل أن اجلميع يخلصون من
الهالك إال أنه ال يقبل أن يساوم في احلق ،فهو يسعى معنا إلى املصاحلة ولكن على أساس
تكريس حقيقي وكامل من جهتنا وليس على أساس عالقة سطحية شكلية غير حقيقية.
فهو قد وضع نفسه وحياته من أجلنا لذلك يجب علينا بدورنا أن نعطيه كل حياتنا.
لنتذكر دائ ًما أن أساس كل شيء في حياتنا هو محبة اهلل ،فهي احملبة التي ال تسقط
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وال تتغير وال تنتهي ،وهي احملبة التي ال تطلب ما لنفسها (كورنثوس األول .)5 :13
لقد كتب بولس الرسول عن احملبة قائلاً « :وهذا أصليه أن تزداد محبتكم ً
أيضا أكثر
فأكثر في املعرفة وفي كل فهم حتى متيزوا األمور املتخالفة لكي تكون مخلصني
وبال عثرة إلى يوم يسوع املسيح ،مملوئني من ثمر البر الذي بيسوع املسيح جملد اهلل
وحمده» (رسالة فيلبي 9 :1ـ.)11
إن احملبة هي السبيل الوحيد للحرية من فخ العثرات واجلروح ،ولكن تلك احملبة يجب
أن تكون محبة قوية وفائضة تتزايد باستمرار أكثر فأكثر في القوة والعمق .فكم من
أناس في مجتمعنا اليوم يخدعون نفوسهم مبحبة مزيفة ظاهرية شكلية تتكلم
كثيرًا وال تعمل ،ولكن ليست هذه هي احملبة التي من اهلل .فمحبة اهلل القادرة على
أن حتفظنا من العثرات واجلروح هي محبة باذلة ال تعرف األنانية  ...تعطي بال حدود
وتنكر نفسها بال مقابل حتى ألعدائها وللذين يسيئون إليها .لو أننا نتبع هذا
النوع من احملبة ،ملا استطاع إبليس أن يخدعنا ويوقعنا في فخاخه أب ًدا.
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اخلامتة

فلتبدأ اآلن
وأنت تقرأ هذا الكتاب ،رمبا َّ
ذكرك الروح القدس بعالقات مع أشخاص في املاضي
أو احلاضر كنت حتمل في داخل قلبك مرارة أو جروح جتاههم أو كنت متسك بداخلك
شيئًا ضدهم .إن الرب يريدني اآلن أن أقودك في صالة لكي تطلقهم وتغفر لهم ولكن
قبل أن تصلي معي هذه الصالة اطلب من الروح القدس أن يكشف لك عن كل مرارة
أو جرح بداخلك جتاه أي شخص ،فقط اركع في هدوء أمام الرب وهو سيكشف لك
من هم هؤالء األشخاص الذين ما زلت حتمل بداخلك شيئًا ضدهم .ال حتاول أن تبحث
بنفسك أو تفترض أي شئ فالروح القدس قادر أن يكشف لك عن هذه املواقف دون
صراع أو شك .وقد تشعر باأللم حني تتذكر تلك املواقف التي جرحت فيها وتعرضت
لإلساءة ،ولكن ال تخف فروح الرب املعزي بجانبك ،هو يعينك ويعزيك.
وأنت تصلي من أجل هؤالء األشخاص الذين أساؤوا إليك وتطلقهم ،أريدك أن
تتصور أنهم أمامك وأن تغفر لكل واحد منهم على حدة ،اترك له الدين الذي كنت
ِّ
صل معي هذه الصالة .ال تتقيد بهذه
متسكه عليه وتشعر أنه مديون لك به ثم
الكلمات بعينها فهي فقط ملساعدتك وإرشادك ولكن دع الروح القدس يقودك في
الصالة كيفما يشاء.
أبي السماوي  ...باسم ابنك يسوع أعترف أمامك بأنني أخطأت في حقك
حينما لم أغفر ملن أساؤوا إلي ،ولكنني اليوم أتوب عن هذه اخلطية وأطلب غفرانك
لي .أنا ً
أيضا أعترف بعدم قدرتي على أن أغفر لهم بقوتي الشخصية ،فأنا ال أقدر
أن أفعل هذا بدونك وبدون نعمتك .لهذا أنا أختار من كل قلبي أن أغفر لـ(اذكر
أسماءهم كل واحد على حدة) ،إنني أضع كل أخطائهم وإساءتهم في حقي حتت
دم الرب يسوع وأعلن أنهم ليسوا مديونني لي بأي شيء ألني أسامحهم على كل
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أخطائهم.
أبي السماوي  ...كما سألك الرب يسوع أن تغفر لكل من أساء إليه على
الصليب ،هأنذا ً
أيضا أسألك أن تغفر لكل من أساء إلي وجرحني .أسألك أن
تباركهم وأن تقودهم لكي يختبروا عالقة حميمة وعميقة مع شخصك باسم
املسيح يسوع ...
آمـــــــــني.
واآلن اكتب أسماء هؤالء األشخاص الذين غفرت لهم في مفكرتك ،د ّون التاريخ
الذي في قررت أن تغفر لهم فيه.
قد حتتاج بعد ذلك أن تدرِّب نفسك حتى تبقى حرًّا من العثرات واجلروح (اقرأ الفصل
دائما كما تصلي
الثالث عشر إذا كنت ال تعرف كيف) ،وواظب على أن تصلي ألجلهم ً
لنفسك متا ًما .وإذا ظلت أفكار اجلروح والعثرات تصارع ذهنك فانتهرها وقاومها
مستخ ِد ًما كلمة اهلل وأعلن قرارك الذي أخذته من قبل بأن تغفر لهم وتطلقهم.
وتذكر أنك قد طلبت نعمة الرب لكي تعينك على الغفران ونعمة الرب أقوى بكثير من
عدم الغفران ،فتشدد ومتسك باإلميان وقاوم للنهاية!
وعندما تدرك في قلبك أنك قد ُ
شفيت وحتررت متا ًما من كل جرح أو مرارة ،فاذهب
لهؤالء األشخاص ولكن تذكر أنك تذهب لهم بهدف املصاحلة من أجل منفعتهم هم
وأيضا تكون
ليس منفعتك أنت .واعلم أنك بفعلك هذا أنت تؤكد انتصارك وحتريرك بل
ً
س ٌّر ج ًّدا في عيني الرب.
قد ربحت أخاك (متى  ،)15 :18وهذا ُم ِ
«والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بال عيب في االبتهاج ،اإلله
احلكيم الوحيد مخلصنا له اجملد والعظمة والقدرة والسلطان اآلن وإلى كل الدهور ...
آمني» (رسالة يهوذا 24ـ.)25
* هل كثيرًا ما جتد نفسك مضطرًا أن تبرر موقفك؟
* هل حتاربك أفكار الشك و عدم الثقة في من حولك؟
* هل كثيرًا ما تتذكر جراحك القدمية؟
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* هل فقدت رجاءك بسبب ما فعله اآلخرون معك من إساءة؟
ً
خداعا و
كتاب (فخ إبليس) يكشف عن واحد من أخطر فخاخ العدو و أكثرهم
قدرة على اقتناصك خارج مشيئة الرب .إنه فخ العثرات؛ أي ما تتعرض له من إساءة و
مضايقات و جروح .لقد قال يسوع ال ميكن إال أن تأتي العثرات( .لو.)17:1و مع ذلك فإن
معظم هؤالء املأسورين في هذا الفخ ال يدركون حقيقة حالتهم .لذا ال تنخدع فأنت
حتمً ا ستتعرض للعثرات و اإلساءات في حياتك و أنت وحدك تستطيع أال جتعلها تؤثر
على عالقتك بالرب .فرد فعلك هو الذي سيحدد مستقبلك .هذا الكتاب سيساعدك
على االنتصار على العثرات و اجلروح و املرارة و كيفية احلفاظ على نفسك حرًّا من هذا
الفخ اللعني.
إن «جون بيفير» من خدام الرب املتميزين وهو يخدم في العديد من الكنائس
واملؤمترات حول العالم .تتميز كتبه وشرائط الفيديو التي حتتوي على عظاته بأنها
ً
مبيعا في العالم ،فقد وزع منها حتى اآلن أكثر من ربع
من أكثر الكتب والشرائط
مليون نسخة حول العالم!
جون بيفير متزوج من ليزا ولديه  4أبناء.
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صدييق العزيز،
قد تكون هذه الرسالة يه أهم مواجهة مع احلقيقة ستقوم بها يف حياتك .أقدر أن أقول ذلك
َ ْ
بثقة ،ليس ألين من كتب هذا ،لكن بسبب موضوع الرسالة .تأتيك هذه الرسالة من السماء،
َّ
َ ْ
وأنا أعتقد بصورة شخصية أن السبب الوحيد وراء كتابة اسيم ىلع هذا الكتاب هو أين أول من
قرأه .موضوع اإلساءة ،وهو جوهر فخ إبليس ،هو من أصعب العوائق والفخاخ اليت علينا أن
نواجهها ونتغلب عليها.

الروح القد�س – مقدمة

لقد مرت عرش سنوات منذ وقت إصدار هذا الكتاب وقد تم حىت اآلن طباعة مليون نسخة يف
لك أحناء العالم بلغات خمتلفة .لقد وصلتنا شهادات ال حرص هلا من شىت أحناء العالم عن كيف
ً
ً
أحرارا ،وأعطت أشخاصا القوة لزنع قبضة
ملست هذه الرسالة حياة انلاس ،وأطلقت أرسى
العدو ،وأطلقتهم يف احلياة الفضىل اليت هلم يف اهلل.
كلُ ِّ
وقد وضع اهلل ىلع قليب أن أحبث عن قاد ٍة وقاد ٍة ناشئني من أحناء العالم ألقدم هلم نسخة من
هذا الكتاب كتعبري عن حمبيت ،وكوسيلة يمكنهم بها بدورهم أن يساعدوا آخرين أن ينتفضوا
ويتحرروا.
ًّ
صدييق ،لقد تغريت حيايت ً
تغريا جذريا حني قام اهلل بتحميل هذه الرسالة إىل قليب .وأصيل أن
تتغري حياتك حني تبحث احلقائق اليت يف هذه الكتاب .أحب أن تراسلين تلخربين كيف أثرت
َ ْ
هذه الرسالة ىلع حياتك الشخصية وحياة من ختدمهم.
أخوك يف املسيح
جون بفري

«غريبا ».لكن الكتاب املقدس يوضح
غالبا ما يمت رسم صورة للروح القدس باعتباره شي ًئا
ً
ً
َّأن الروح القدس ليس شي ًئا .إنه شخص – وقد وعد أن ال يتركك.
شخصي ألكثر أقنوم يمت
التفاعلي ،يدعوك جون بفير لتقوم باكتشاف
في هذا الكتاب
ّ
ّ
جتاهله وإساءة فهمه في الكنيسة :الروح القدس.
التفاعلي:
يشمل الكتاب
ّ
تأمالت يومية
أسئلة للمناقشة في مجموعات
فصل إضافي به إجابات عن أصعب األسئلة عن الروح القدس
ال تدع هذه املقدمة املذهلة تفوتك.

للحصول على مصادر إضافية:

للمزيد
سكان الكود

اهرب من فخ العدو املميت
خُ
ً
واحدا من أكرث الفخاخ اليت يستخدمها الشيطان ً
مكرا ليك ي ِرج املؤمنني خارج
يكشف فخ إبليس
ُ
دائرة مشيئة اهلل ،وهو اإلساءة .أغلب من يمسكون يف فخ الشيطان ال يدركون ذلك.
ال تنخدع! ستاليق إساءة ،ويعود األمر لك يف حتديد كيف ستؤثر ىلع عالقتك باهلل .سيقوم رد فعلك ىلع
ْ
َ
تعاملت مع اإلساءة بطريقة سليمة ،سزتداد َّ
قوتك ال مرارتك.
اإلساءة بتحديد مستقبلك .إن
ً
يف هذه الطبعة اليت حنتفل بها باذلكرى العارشة للكتاب األكرث مبيعا جلون بفري ،يقدم لك جون فيها
ً
متحررا من اإلساءة وتهرب من عقلية الضحية .حيتوي هذا الكتاب ،اذلي تمت طباعة أكرث
كيف تبىق
من مليون نسخة منه يف لك أحناء العالم ،ىلع شهادات ألناس قد تغريت حياتهم بعد قراءة الكتاب األص ّ
يل
ً
وجزء اتلأمالت ،ويشمل أيضا أسئلة للمناقشة ،ومقتطفات كتابية ،وصلوات.

ستجد إجابات عن أسئلة صعبة كهذه:

ملاذا جيب ع َّ
يل أن أرسد «جانيب» من القصة؟
كيف أقاوم أفاكر الريبة أو عدم اثلقة؟
ُ
ماذا يمكنين أن أفعل ألتوقف عن إاعدة ختيل اجلروح اليت مررت بها؟
كيف يمكنين استعادة اثلقة يف شخص بعد أن أساء َّ
إيل إساءة بالغة؟
سيساعدك هذا الكتاب أن تهرب من «فخ اإلساءة» اذلي أعده لك العدو ،كما أنه سيمدك بالقوة تلبىق
ً
متحررا من اإلساءة ،ويعطيك القدرة أن تتمتع بعالقة مع اهلل بدون عوائق.
ً
ً
جون بيفري هو اكتب بلعض الكتب األكرث مبيعا وواعظ دويل .قام هو وزوجته ،لزيا ،ويه أيضا اكتبة
ً
بلعض الكتب األكرث مبيعا ،بتأسيس مؤسسة خدمات جون بفري اعم  .1990وقد امتدت هذه اخلدمة
تلصبح إرسايلة دويلة متعددة األوجه ،بما يف ذلك الربنامج اتللفزيوين «The
ُ َّ
 »Messengerاذلي يبث يف  214دولة .قام بفري بتأيلف كتب عديدة منها
احلرية من الرتهيب واخلوف  ،خمافة الرب  ،والغطاء اإلليه.
يمكنك حتميل هذا الكتاب ومصادر أخرى من:
www.CloudLibrary.org

قم بتنزيل هذه النسخة إو�صدارات أخرى من على:
للمزيد
سكان الكود

هذا الكتاب هدية من المؤلف وليس للبيع

