في كتاب قتل الكريبتونايت ،يكشف جون بيفير عن ماهية هذا
الكريبتونايت ،وملاذا يهدد جماعات املؤمنني ،وكيف نتحرر من عبوديته.

َقتْل الكــريبتونــــايت

يقدِّم هذا الكتاب إجابات عن السبب وراء عدم قدرة الكثيرين منَّا على
اختبار القوة اإللهية التي كانت واضحة بني مؤمني القرن األول.

يتضمن أسطوانة مدمجة
جون بيفر وزوجته هما مؤسسان ملؤسسة ماسنجر الدولية
" ."Messenger Internationalلكون جون بيفير خاد ًما ،من أكثر
مبيعا ،فهو يوصل رسائل عن عدم التهاون في احلق بجرأة
الكُتَّاب
ً
ويوفِّر موارد للقادة بصرف
وشغف .وهو يرغب أ ْن يؤيد الكنيسة احمللية َ
النظر عن املكان ،أو اللغة ،أو احلالة املالية .وليحقق هذا الهدف ،متت
ترجمة كتبه إلى أكثر من  100لغة ،ومت توزيع ماليني النسخ منها
بطريقة استراتيجية على الرعاة والقادة في شتى أنحاء العالم.

للمزيد امسح الكود

هذا الكتاب هدية من
املؤلف وليس للبيع

بيفري

قم بتنزيل هذه النسخة
وإصدارات أخرى من على:
CloudLibrary.org

الكــريبتونــــايت

بالطبع ،كُلٌّ من سوبرمان والكريبتونايت أمران خياليَّان .لكن الكريبتونايت
اً
خيال.
الرُّوحيَّ ليس

َق ْتل

متاما مثل سوبرمان ،القادر أن يقفز فوق أيِّ مانع ،ويهزم أيَّ عَ ُدوٍّ ،فأتباع
ً
املسيح لديهم القدرة اخلارقة للطبيعة أ ْن يهزموا التحديات التي تواجههم.
لكن املشكلة التي تواجه اًّ
كل من سوبرمان ونحن هي أنَّ هناك كريبتونايت
يسرق قوَّتنا.

دَ ِّمـــر ما يســـرق
منك قوَّتك.

يتضمن أسطوانة مدمجة

جون
بيفري

صديقي العزيز
تغير الرسالة التي على صفحاته حياتك
هذا الكتاب هدية لك وأصلي أن ِّ
لألبد.

َقتْــــل

الكــريبتونــــايت

وحي
أنا أومن أننا نعيش في األيام األخيرة ،في عالم به كريبتونايت ر ُ ٌّ
حقيقي يحاول أن يسرق منَّا قوتنا كمؤمنني اليوم.
ٌّ

قتل

أتشارك معك بقصتي الشخصية في الرحلة التي قادتني إلى االختراق
وأكشف عن بعض احلقائق الكتابية املفتاحية التي غيَّرت حياتي لألبد.
أيضا أن تستمتع بحياة متلؤها احلميمية واالرتباط باهلل .ميكنك
ميكنك أنت ً
وي يؤثر على العالم من حولك .لكنْ يجب اً
أول أن
أن تستمتع
ي وق َ ٍّ
ٍ
بإميان َح ٍّ
تصارع الكريبتونايت اخلاص بك.

الكــريبتونــــايت

بالنسبة لعدد كبير من املؤمنني ،يصابون باإلحباط واإلرهاق بسبب
محاوالتهم املتكررة للتحرر من األمور التي تعيقهم .لم يقصد اهلل أن تكون
األمور هكذا .لقد خطط أن تكون منتصرًا في كل جوانب حياتك ،بل هو
مينحك قُدْرةً للتغلُّب على كلّ ما يأتي عليك.

الستخدامات الكمبيوتر
فقط

JohnBevere@ymail.com

أرجوك ال تتردد أن تشارك كلّ من تعرفهم بهذه الرسالة وباملواد األخرى
التي على موقعنا . CloudLibrary.org
أخوك في املسيح

جون بيفير

JohnBevere@ymail.com

يتوفر هذا املنهاج ،مع موارد تعليمية أخرى ،من إصدارات جون وليزا بيفير
على موقع حتميل املواد اجملانية والفيديو اخلاص مبؤسسة ماسنجر:

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

الكــريبتونــــايت

َق ْتل
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جميع احلقوق محفوظة ،ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب ،أو أي جزء منه ،أو تخزينه
في نطاق استعادة املعلومات أو نقلها ،أو استنساخه بأي شكل من األشكال ،دون إذن
خطي مسبق من الناشر.

وضح
ملي
موضوع��ي ،ذو آرا ٍء عصرية ،ي ُ ِّ
ٌّ
نبي عَ ٌّ
ُج��ون بيفير ٌّ John Bevere
الس��لطان .في
لنا كي��ف نتغلب على اخلطيَّ��ة؛ بالنعمة التي متنحنا هذا ُّ
جميعا كريبتونايت
وضح كيف أنَّ لدينا
ً
ِكتاب��ه اجلديد ،قتل الكريبتونايت ،ي ُ ِّ
كن التغل��ب عليها إال مبحبة اهلل .ش��كرًا هلل ألنه أعطى
ف��ي حياتن��ا ،ال يمُ ِ
«جون» هذا اإلعالن.
روبرت موريس Robert Morris
املؤس��س ،كَنيس��ة جيتواي  ،Gatewayداالس
الرَّاعي الرئيس،
ِ
 /Dallasفورت وورث  ،Fort Worthتكساس .Texas
مبيع��ا  ,The Blessed LifeوThe God I Never
املُؤلِّ��ف األكثر
ً
 ,Knewو ,Truly Freeو.Frequency
نداء عَ ا ِجل جل َ َسد املَسيح؛ ليرفض أن يكتفي بأقل ممَّا على
هذه الرِّس��الَة ٌ
عضو في هذا اجل َ َسد! أؤمن أنَّ بصيرة جون الكتابيَّة ،ودافعه
قلب اهلل لكل
ٍ
مغيرًا للحياة؛
ال ِ
كتابي مل ُ َساعَ َدة امل ُ ِ
ؤمنني؛ ليعيشوا هلل بحق ،سيكونان أمرًا ِّ
ملَن يحفظ الر َّ َب في قلبه.
جويس ماير Joyce Meyer
مبيعا
ومؤلِّفة للكُ ُتب األكثر
ً
معلِّمة لل ِ
كتاب املُقدَّسُ ،

في ِكتاب قتل الكريبتونايت ،يش��رح جون بيفي��ر ،بوضوح ،احلصو َن التي
قوي
امل إمكاناتنا في املَس��يح .ه��ذا ال ِ
يمُ ِ
ك��ن أن متنعنا م��ن إدراك كَ ِ
كتاب ٌّ
وجها
ومباش��ر،
وس��ي ِ
ِ
حضر القراء؛ ليقابل��وا نِقاط الضعف ف��ي حياتهمً ،
ُ
لوجه.
جنتيزن فرانكلني Jentezen Franklin
الرَّاعي الرئيس ،الكَنيسة احلُرَّة
مبيعا في صحيفة «نيويورك تاميز»
املُؤلِّف األكثر
ً

اخلاصة باملبادئ الكتابيَّ��ة ،والتعاليم ،ومحبة
إعالنات جون بيفي��ر
تَبن��ي
َّ
ُ
تصل كُ ُت ُبه إلى كلِّ
مكان في العالَم،
الناس ،األف��رادَ،
وامللكوتُ ،منذ ُ عقودِ .
َ
ٍ

وتأثي��رُه على حي��اة الناس بال حدود .أن��ا ممنت ٌّ لصداقت��ه ،وخدمته ،وطاعته
املُس َت ِمرة في الكتابة.
برايان هوسنت Brian Houston
العاملي ،كَنيسة هيلسوجن Hillsong
امل ُ ِّ
اعي الرئيس َ
ؤسس والر َّ ِ

قوي.
مملوء بال��رُّوح القُ ُدس.
الناس يش��عرون بعدم صوابهم.
يجعل
َ
ٌ
ٌّ
خلناقَ عليك
ضيق ا ِ
قَتْ��ل الكريبتونايت يهز قُوَّة اخلطيَّة املألوفة ،التي ت ُ ِّ
كتاب
بب��طء ،يهزه��ا بحماس أوقده احل��ق ُّ والنعم��ة .أؤمن أنَّ ه��ذا ال ِ
نس��بي ،والطاعة أمر ٌ ال يسمع
س��اعد على قيادة جيل ،فيه احلق
سي
ِ
ُ
ٌّ
عنه أحد ،إلى الفرح باإلله الذي ال يكتفي بأيِّ ش��يء ،أقل من األفضل
لنا  -احلُريَّة فيه ،والتسليم له.
ليوي دجيجليو Louie Giglio
ؤسس مؤمترات
وم ِّ
قس كَنيسة باشون س��يتي ُ ،Passion City
باشون .Passion
ُمؤلِّف «جليات يجب أن يسقط»
كتاب كثيرين.
بقدْر ما كَانَت كُ ُتب جون بيفير عظيمة ،س��يفا ِجئ هذا ال ِ
العكس
األمر ليس أنه حادَ عن قدرته الفريدة في مخاطبة املواضيع احليوية،
ُ
��مت أكثر في
ً
عمة التي على حياته ،والتي جتعله مؤثرًا بعمقَ ،س َ
متام��ا .النِّ َ
كتاب .ما س��يفا ِجئ الكثيري��ن هو الطريقة التي يكش��ف بها عن
ه��ذا ال ِ
شي ٍء ،بالفعل ،واضح أمامنا ،لكن ال يالحظه أحد .إ ْن قلنا إنَّ هناك احتيا ًجا
كتاب ،فهذه جملة ال تكفي للتعبير ع��ن األمر .قَتْل الكريبتونايت،
له��ذا ال ِ
اليوم ،وهذا العصر.
ِكتاب ،من الضروري أن يقرأه مؤمنو هذا َ
بيل جونسون Bill Johnson
كَنيسة بيت إيل ،ردينغ  ،Reddingكاليفورنيا CA
ُمؤلِّف ِكتاب God is Good

الكــريبتونــــايت

َق ْتل
دَ ِّمـــر ما يســـرق
منك قوَّتك.

جون
بيفري

شكر وتقدير
كتاب ألفراد فريق ماسنجر إنترناشونال
أُهدي هذا ال ِ
.Messenger International
معا أوصلنا ،بنعمة اهلل ،إجنيلَ يسو َع املَسيح ،إلى املاليني .لَم يكن
ً

هذا ليحدث دون إميانكم ومواهبكم وعطائكم ،املليء بنكران الذات،
وعملكم اجلاد .أنا وليزا نحترمكم ،ونستمتع بالعمل معكم ،ونتوق
اليوم الذي سيكافِئ فيه يسوع خدمتكم اخملْلصة ،مكافأةً أبدية.
إلى َ

ام رَب ِّ َنا ي َ ُسو َع
«ف ََمنْ ُه َو ر َ َجا ُؤنَا وَفَر َ ُح َنا وَتَ ُ
اج فَخ ِرنَا ِعنْ َد َما ن َ ِق ُف َ
أم َ
ج ُدنَا وَفَر َ ُح َنا!»
م َم ْ
م ،أن ْ ُت ْ
م؟ ن َ َع ْ
َم تَكُونُوا أن ْ ُت ْ
ِعنْ َد َم ِجي ِئ ِه ،إ ْن ل ْ
(1تسالونيكي .)20-19 :2

شكرًا لكم يا فريق ماسنجر !2019
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كتاب
عن هذا ال ِ
مُيك��ن �أن ُيق��ر�أ كِ تاب قت��ل الكريبتونايت من الغ�لاف �إىل الغالف ،مث��ل � ٍّأي كِ تاب � َآخر.
أي�ضا لتكون ق�صرية ،وال تتخذ قراء ُتها �أكرث من ع�رش �إىل ع�رشين دقيقة.
مت الف�صولَ � ً
َ�ص َّم ُ
عملية)»� ،س ُي�ساعدك على تطبيق
إجراء ُ
(خطوة َّ
ِ�سما بعنوان «اتخِ ذ � ً
وم��ع ك ِّل ف�صل� ،ستج ُد ق ً
جزء
حقائ��ق ذل��ك الف�صل على حياتك .من ف�ضلك ،ال تتجاوز تلك اخلُطوات العملية � -إنها ٌ
ف�صل واحِ د فقط يف اليوم .بهذه
حي��وي من جتربة هذا الكِتاب .له��ذا ال�سبب� ،أن�صح بقراءة ٍ
ٌّ
الطريقة مُي ِك َنك اتخا ُذ الإجراء الالزم ،قبل االنتقال للف�صل التايل.
ِ�سما للمناق�شة؛ ملن يرغب منكم يف ا�ستخدام َق ْتل
يف نهاي��ة ه��ذا الكِتاب� ،ستجد � ً
أي�ضا ق ً
أي�ضا درا�س ًة متعدد َة الو�سائ��طُ ،توازي حمتويات
الكريبتوناي��ت يف املجموعات� .
أنتج��ت � ً
ُ
��ق يف هذا املو�ضوع( .املَزيد من املعلومات
أردت
التعم َ
يار رائعْ � ،إن � َ
ُّ
ه��ذا الكِتاب .وهي َخ ٌ
عن هذه الدرا�سة يف نهاية الكِتاب).
كن��ت تق��ر�أ هذا الكِتاب كجزء من درا�سة قتل الكريبتوناي��ت؟� ،أن�صحك �أن ت�شاهد� ،أو
� ْإن َ
ت�سم��ع فيدي��و� ،أو �أوديو ،ك ِّل املحا��ضرات التعليمية عل��ى ال  DVDاملُلحق بالكِتاب� ،أو
عل��ى  .CloudLibrary.orgث��م اطل��ب من ك ِّل ع�ض�� ٍو يف املجموعة �أن يق��ر�أ الف�صول
قبل االجتماع التايل.
املوازية ْ
ا�ستمت ِْع بالرحلة!
ُجون

ُم ِّ
قد َمة
ملرات
رمب��ا ُيفاجئ��ك هذا ،لكني مَل �أرغ��ب �أب ًدا يف حياتي ،بالتوقف ،ع��ن كِ تا َبة كِ تاب،
ٍ
أول ،كيف مُيكِن لكِتاب
لك��ن � اً
كث�يرة ،مثلم��ا حدث يف هذا الكتاب� .س�أ��شرح هذا بعد قليلْ .
�رشحا �رسي ًعا.
ب ُعنوان قتل الكريبتونايت �أن ُي َو َّجه لأتباع املَ�سيح؟ دعوين �أُق ِّدم ً
معظمن��ا يع��رف كَ ل َِمة «كريبتونايت» من ق�صة �سوبر م��ان اخليالية .تلك التي �أ�صبحت
حكاي�� ًة �شعبي ًة �أمريكية ،كَ َت َبها �أ�صلاً زميالن يف املدر�سة الثانويةُ ،يدعيان جريي �سيجل
فكاه��ي
ت��اب
 ،Jerry Siegelوج��و �شو�س�تر  ،Joe Shusterوق��د ُن��ِشترِ َ ت � اً
أول يف كِ ٍ
ٍّ
مثاليا ،يف زمن
يف يوني��و  .1938كَ ا َن��ت ق�ص��ة بط��ل طيب ،ميتلك ق��وى خارقة ،تريا ًق��ا
ًّ
مت تنا ُقلها ،ال بالطباعة فقط،
نت �شعبي��ة �سوبر مان
اال�ستب��داد النازي .مَ َ
أخريا َّ
تدريجيا ،و� ً
ًّ
أفالم جماهرييةٍ كُ ربى.
بل َعبرْ الراديو والتلفاز ،ويف � ٍ
مي��لُّ بع���ض ال�شيء م��ن الق�صة؛ ب�سب��ب ح�صان��ة �سوبر مان؛
َبع��د ف�ترة ،ب��د�أ اجلمهور َ
ِت��اب ،يف �أربعينات القرن املا�ضي� ،إىل تقدمي ما �أ�صبح
وا�ستحال��ة النيل منه .دفَع هذا الك ُ
فيم��ا بع��د املادة ال�شهرية ،التي ُتدع��ى كريبتونايت  -وهي ُم َركَّ ب م��ن الكوكب الذي �أتى
من��ه �سوب��ر مان ،مُيكِنه �أن ُيبطل قِ��واه اخلارقة .وحتت ت�أث�ير الكريبتونايت ،مَل ي ُعد �سوبر
مان �أقوى من الب�رش.
كم�ؤمن�ين ،هن��اك «كريبتونايت» ُيبطِ ��ل ال ُق َّوة والطبيعة املمنوحة لن��ا من اهلل .ما هو؟
ُ
جماعي؟ كيف يعوق ت�أثرينا وقدرتنا
وب�شكل
فردي
ب�شكل
وكي��ف نعرفه؟ كيف ُي�ؤثر فينا
ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
عل��ى الو�ص��ول �إىل الهالك�ين؟ م��اذا نفقد حني نك��ون حتت ت�أث�يره؟ وكيف يت��م �إخفا�ؤه
جزء من الأ�سئلة املطروحة يف هذا الكِتاب.
ب�سهولة؟ هذا ٌ
ال��روح ال ُق ُد�س .وكما
ه��ذا الكِتاب ،ه��و كِ تابي الع�رشون ،ال��ذي كتب ُته مبعون��ة و�إر�شاد ُّ
أردت �أثن��اء كِ تا َب��ة هذا الكِت��اب� ،أن �أتوق��ف خم�س �أو �ست م��رات� .أحد
ذك��رت من��ذ قلي��لُ � ،
ُ
عل��ي �أن �أ�س�أل
ان يواجهني ب� ٍ
أم��ور مَل �أ�ستطِ ع جتاهلَه��ا يف حياتي .كَ َ
الأ�سب��اب� :أن��ه كَ َ
ان َّ
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ِقت لأعي�ش فيه؟ هل
نفْ�س��ي« :هل �أنا
ٍ
ُ�ستوى الذي ُخل ُ
�ستوى �أقل من امل َ
مكتف بالعي�ش يف ُم َ
بع�ض
نح��ن� ،أي الكَني�س ُة كلُّها ،نختربٍّ ،
بحق ،ح�ضور اهلل ،وقوته ،لتغيري جمتمعاتِنا؟» .يف ِ
ل�ست مت�أك�� ًدا �أنني �أحب هذا الكِتاب.
كنت �أقوم ،و�أنط��ق هذه الكلمات�« :أبي� ،أنا ُ
الأوق��ات؛ ُ
�أريد �أن �أتوقف عن كتابته».
بحزم»:ال» .ويف �آخِ ��ر مرة� ،أكَّ د يل � َّأن
��رةُ ،
بال��روح ال ُق ُد�س يقول يل َ
كن��ت �أ�شعر ُّ
يف ك ِّل َم َّ
وكنائ�س قوية ،يف
ه��ذه الر�سالة �ستعط��ي ر�ؤى حيويةُ ،ت�ساعِ د على بناء �أفراد وعائ�لات،
َ
جميع �أنحاء مَ
ويكِن ملبادئه �أن ُتغيرِّ مد ًنا ب�أكملِها.
العال .مُ
و�صلت �إىل اجلزء الأخري من الكِتابْ � ،أي
أكمل��ت الكِتا َبة بالإميان .حني
َبع��د هذا الوعد� ،
ُ
ُ
أيت
وح�سب ،لكنني ر� ُ
�آخِ ��ر �سبعة ف�صول ،ات�ضحت جدواه �أمامي .مَل � َأر حِ َ
الر�سالَة ْ
كم��ة هذه ِّ
أي�ضا .الآن �أعتربها من �أهم الر�سائِل التي �أُط ِل َقت با�سمي.
�رضورتها � ً
ذك��رت املكاف���أ َة املوج��ود َة يف نهاي��ة الكِت��اب  ،رمب��ا ت�شع��ر برغبةٍ يف
الآن ،بع��د �أن
ُ
أجزاء
ح��ال �إىل اجلزء الأخري .دعني �أحذرك – �أرجوك ،ال تفع��ل ذلكْ � .إن
االنتق��ال اً
َ
تركت ال َ
ب�شكل ملح��وظ .وك�أنك تدخ��ل ال�سينما يف �آخِ ر
الثالث�� َة الأوىل� ،سيق��ل ت�أثري اجل��زء الرابع
ٍ
ري بنفْ�س ال ُق َّوة ،كما
ع�رشي��ن دقيقة من الفيلم؛ لرتى املَ�شاه َد املثري َة فق��ط .لن يكون الت�أث ُ
الفيلم من بدايته� ،إذ �ستجد الذين �شاهدوا الفيلم من بدايته يبكون �أو ي�صيحون
�شاهدت
لو
َ
َ
�أو يفرحون� .أما �أنت فتت�ساءل« :ملاذا َقد يرغب � ُّأي �شخ�ص يف م�شاهدة مثل هذا الفيلم؟!».
يحتوي هذا الكِتاب على ثمانية وع�رشين ف�صلاً  ،يف �أجزا ٍء �أربعة ،يحتوي كلُّ جز ٍء على
��راء امل�شغولني .مُي ِك َنك ق�ضاء من
�سبع��ة ف�صولُ .و ِ�ض َع هذا التق�سي��م عن َق ْ�صد؛ ل ُي�ساعِ د ال ُق َّ
َع��ْشررْ �إىل خم���س ع�رشة دقيقة يف قراءة ف�صل واحِ د ك َّل ي��وم ،لأربعة �أ�سابيع� .أو مُي ِك َنك �أن
تق��ر�أ ف�ص�ًل اً يف الأ�سبوع ،ملدة حوايل �ستة �أ�ش ُهر� .أو مُي ِك َن��ك �أن تقر�أه بطريقتك العادية يف
َ�ضله.
الر�سالَة منا�سب ًة لأي برنامج قراءة ُتف ِّ
قراءة الكتبَّ � .إن هدفنا �أن جنعل ِّ
الر�سالَة رحلة متنحك حماي ًة من الكريبتونايت ،ور�ؤى ُت�ؤثر
� ً
أخريا ،يجب �أن تعترب هذه ِّ
الروح ال ُق ُد�س �أن يفتح عيوننا؛ لرنى
بها على عالمَ ك .قبل �أن نبد�أ ،دعنا ُن�صلِّي ،ونطلب من ُّ
أر�ض.
تقوينا ل ُنتمم رحلتنا على ال ِ
حِ َ
كمة ال�سماء ،التي ِّ
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ين وقلبي؛ لأرى و�أ�سمع و�أدرك م�شيئتك حلياتي.
عيني و�أذ َّ
يا �أبانا ،يف ا�سم ي�سوع ،افتح َّ
َ�صلة ،بينما �أقر�أ هذه
الروح ال ُق ُد�س ،علِّمني طُ ُرق ي�سوع املَ�سي��ح؛ بطريقةٍ عميقةُ ،
ومف َّ
�أيه��ا ُّ
الر�سال��ة� .أنا �أعت�برك ُم َعلِّمي .كَ لمني يف ك ِّل ُجملة يف هذا الكِت��اب .ولتتغري حياتي للأبد.
�آمني.
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1
السؤال الذي

يتجنبه الناس
خا�صة من الم�ؤلف:
مالحظة َّ
عزيزي القارئْ � ،إن َلم تكن قر� َأت المقدمة� ،أو�صيك ب�شدة �أن تقر�أها� .س ُت ِ
�ساعد في تجهيز
الر�سالة .ا�ستمتع برحلتك!
بين
لكن هناك
الكريبتونايت القاتل؟ هل هذا ال ِكتاب عن �سوبر مان؟ الْ ،
ً
ت�شابها مذهلاً ْ
ق�صته ،وحياة الإيمان التي نعي�شها .دعونا نرى الت�شابهات.
أي�ضا من هذا العا َلم.
�سوبر مان لي�س من هذا العا َلم؛ والمولود من اهلل ،لي�س � ً
لطات خارقة
ه��و يمتلك ِقوى خارق��ة ال يمتلكها َ
الب�ش ُر العاديون؛ ونح��ن ُم ِن َحت لنا ُ�س ٌ
بط ُرقٍ َلم ُتم َنح لهذا العا َلم.
للطبيعةُ ،
أي�ضا.
هو ُيقاوم َ
ال�شر؛ ونحن نقاومهم � ً
ح��رر َمن ظ َل َمهم الأ�ش��رار؛ ونحن ندافع ع��ن ال�ضعف��اء ،و ُنط ِلق الأ�سرى
ه��و يحم��يُ ،
وي ِّ
أحرارا.
� ً
قو َتنا من االبن.
قوته من ال�شم�س؛ ونحن ن�ستمد َّ
هو ي�ستمد َّ
�شيء ِ
واحدُ ،يم ِكن �أن يوقف �سوبر مان :الكريبتونايت ،وهي ماد ٌة ُم ِ�ش َّعة خيالية
هناك ٌ
أ�صل��ي هو الكوكب الذي �أتى من��ه �سوبر مان .بالمثل ،هن��اك “كريبتونايت”
دره��ا ال
ْ
م�ص ُ
ُّ
ِ
كوكبن��اُ ،يمكنه �أن يبط��ل مفعول ال�شخ�ص المولود م��ن اهلل .نعم ،هو َلم
أ�صل��ي
��دره ال
ُ
ْ
م�ص ُ
ُّ
ِ
تكون في المكان الذي �أتينا من��ه .ال يعطل الكريبتونايت قدرات
لكنه
،
�ض
أر
ل
ا
عل��ى
�
أ
ين�ش��
َّ
ْ
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أ�ضعف من الإن�سان الطبيعي .الكريبتونايت
أي�ضا �
َ
وح�سب ،لكنه يجعله � ً
�سوبر مان الخارقة ْ
ال�شيء ن ْف َ�سه.
الخا�ص بنا يفعل
َ
التمهي��د لل ِق�صة.
قب��ل �أن نك�شف عن هويت��ه� ،أريد
َ
م��ا ه��و الكريبتونايت الخا�ص بن��ا؟ ْ
مي��زة الكريبتوناي��ت الكبي��رة التي تجعله يتغلب عل��ى �سوبر مان ،هي �صعوب��ة تمييزه ،لذا
أفراد،
قبل �أن ُيدرِك
الم� ِؤمن ُي�ض ِعف ال َ
َ
من الممكن �أن يت�أثر بهْ ،
وجوده .رغم � َّأن كريبتونايت ُ
ي�صعب على الكثيرين تميي ُزه ،والهدف من هذا ال ِكتاب تعريفه،
الم�سيح ،لك��ن ما زال ُ
َ
وج َ�س��د َ
والك�ش��ف ع��ن طريق��ة الق�ضاء عليه ،وعل��ى ت�أثيره علينا ،ك�أف��راد ومجتم��ع� .إ ًذا دعونا نبد�أ
ب�س�ؤال.

الرغبة ال ُعظمى
َّ

ظمى؟ �أن��ا �أقول “رغبتنا”؛ لأنن��ا � ْإن ُك َّنا ُم ْخ ِل�صي��ن� ،ستكون لدينا
م��ا ه��ي رغب ُتنا ُ
الع َ
أف�ضل في مجالنا� ،أم محبوبين� ،أَم
جميعا الرغب ُة ن ْف ُ�سها .هل هي �أن نكون ناجحين� ،أَم ال َ
ً
َ
َ
َ
ِ
ٍ
حيوي� ،أم ن�ستمتع
مجتمع
جزءا من
ٍ
ٍّ
َ
�سعداء في زواجنا� ،أم م�ستمتعين ب�صداقات رائعة� ،أم ً
َ
ٍ
ب�صحة جيدة� ،أم لدينا الموارد الكافية لتحقيق � ِّأي �شيء نتخيله؟
ظمى؟ �أال نعرف
ومعظمها
أم��ور جذابة،
�ض��روريْ ،
لكن هل هي رغب ُتن��ا ُ
ٌّ
ُ
الع َ
ه��ذه ك ُّلها � ٌ
ق�ص�صا عن ُممثلين
كل هذه الأم��ور ،وما زالوا ي�شعرون بالفراغ؟ �أل��م ن�سمع
نا�س��ا لديهم ُّ
ً
�أُ ً
في هوليوود ،ور�ؤ�ساء في �شركات ومنظمات ،وريا�ضيين محترفين ،وقادة في الحكومة،
وغيره��م مِمن و�صلوا �إلى م��ا يعتبره المجتمع قمة النجاح في الحياة ،وما زالوا ي�شعرون
َّ
��د َرات �أو
� َّأن هن��اك م��ا ينق�صه��م؟ وب�سبب الف��راغ الذي ي�شع��رون به ،يلج���أ ُ
للم َخ ِّ
بع�ضهم ُ
العالق��ات الغرامية� ،أو ه��ذه ُكلِّها .ويلج���أ �آخرون �إلى
الكح��ول �أو الممار�س��ات ال�ش��اذة �أو َ
دي��ن� ،أو روحاني��ات الع�صر الجدي��د� ،أو الإيمان بالقوى الخفية؛ عل��ى �أمل �أن تملأ هذه
ال َّت ُّ
الفراغ ،الذي ينخر في دواخلهم.
الأمور،
َ
ال�شبع
� ْإن ُك َّن��ا �صادقين� ،سنع��رف جميعنا في �أعماقنا � َّأن هناك ما ه��و �أكثر من ذلكِّ .
وجد
رجلٍ ُّ ،
الحقيق��ي ال��ذي ي�شتاق �إلي��ه ُّ
وكل امر� ٍأة�َ ،س��واء �أكانوا ُمدركين ذل��ك َ�أم الُ ،ي َ
كل ْ
ِ
فق��ط في َع ٍ
كرك عن اهلل ،فهو ما تتوق �إليه في �أعماقك.
القة حميمة مع خالقن��اً � .أيا َك َ
ان ف ُ
كل الب�شَر ،يُوجَد فقط في�إعادة اتحادنا بخالقنا.
الرِّ�ضى والتحققالذي ي�سعى �إليه ُّ
الحقيق��ة ه��ي �أ َّن اهلل “جَعَلَ الأَبَدِيةَ فِي قَلْبِهِ��مِ”؛ �أي قلب الب�شر(جامعة ْ � .)11 :3إن َلم
َّ
الخا ِلد” (انظر
رم ِدي َ
ي�سيطر علينا الخداع ،فنحن بالفطرة نتوق في قلوبنا لهذا َ
ال�س َ
“الم ِل ِك َّ
 1تيموثاو�س َ .)17 :1ك ِل َمة اهلل بخ�صو�ص ك ِّل �إن�سان هي:
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هلل َج َع َل َها َو ِ
هلل َو ِ
“الم ْع ِر َف ُة َعنِ ا ِ
ا�ض َح ٌة َل ُه ْمِ ،ل َّأن ا َ
يع
ا�ض َح ًة َل ُه ْمَ ،“ . . . .ي ْ�س َت ِط ُ
َ
رم ِد َّيةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الإ ْن َ�س ُ
��ان � ْأن َي ْف َه َ
ال�س َ
��ر َ
��م َو� ْأن ُي��درِك �ص َف��ات اهلل َغ ْي َ
المرئ َّيةَ ،ك ُق َّوت��ه َّ
َو�أُ ُل ِ
(رومية
إدر َاك َه��ا ُمم ِكن ِم ْن ِخلاَ لِ ال ْأ�ش َيا ِء ا َّل ِت��ي َخ َل َق َها ”...
َ
وه َّي ِت�� ِهِ ،ل َّأن � َ
.)20-19 :1
الب�شرُّ � .أي �شخ�ص �صادق� ،سيعت��رف � َّأن في ٍ
نقطة ما في حياته
أح��د من َ
اهلل ال يجهل��ه � ٌ
وكلِّ ُُّي القدرة والوجود.
كلنا نعرف بالفطرة �أنه ك ِّلي ُّ العِلم ُ
كَانَ ا�شتياقٌ عميق لمعرفة اهللُّ .
كل الذي��ن دخلوا ف��ي َع ٍ
وقوت��ه وروعته وجالله ،يعلون
ُّ
القة معه يعرفون � َّأن ح�ضوره َّ

قدير جِ ًّدا لدرجة � َّأن بع���ض �أقوى الكائنات في الكونُ ،تدعى
ف��وق الإدراك ،وال مثي��ل لهمٌ .

ال�سيرافي��م ،تقف با�ستم��رارٍ  ،في ٍ
بكالم
بع�ضها البع�ض،
رهبة في ال�سماء ،ت�صرخ منادي�� ًة َ
ٍ
ع��ن عظمته المهيبة .تفعل تلك الكائنات العظيمة ذلك بحما�سة وقوة ،لدرجة � َّأن �أ�صواتهم
ٍ
�ساحة هائلة في ال�سماء ،تحمل على الأغلب �أكثر من بليون كائن.
أعتاب
تهز � َ
حكم��ة اهلل وفهمه و�إبداع��ه وبراعته ِ
فح�صها .بحث
وع ْلمه كبيرة جِ ًّدا ،بحي��ث ال ُيم ِكن ُ
أب��دا تعقيدها وعجائبها
�أب��رع العلماء في �أ�س��رار خليقته ،ودر�سوها لق��رون،و َلم يفهموا � ً
هما ِ
كاملاً .
َف ً
وج��د �إن�س��ان �أدرك� ،أو اختب��رِ ،ملء رحمته و�شفقته ومراحم��ه الحنونة .لي�س لحبه
ال ُي َ
حدود.
قريبا فق��ط َغ َم َرني بالكامل،
بع��د التمتع بامتياز َ
عاماً ،
العالق��ة معه لحوالي �أربعين ً
مجددًا ،ذلك الإح�سا�سُ بفكرة خالقنا ،وهو ينقذنا من الدينونة التيجلبناها لأنف�سنا .لقد
لع��دو ِه �إبلي�س وجنوده.
ال�سلطان لنحك��م الأر�ض � ،اَّإل �أننا �أعطيناه
�أعطان��ا نح��ن َ
ِّ
الب�شر ك َّل ُّ
م�ستع��دا �أن يدف ع الثمن الغالي؛ ُليخرجنا
خطط ،وكان
ولأن اهلل يع��رف ب�شقاوتن��ا م�سبقًاَّ ،
ًّ
م��ن العبودية والحب���س .حكمنا على �أنف�سن��ا ،لكنه بذل ن ْف�سه ليحررن��ا .فعل ذلك دون �أن
ان ُيم ِكن �أن يحدث بها هذا� ،أن ي�صير �إن�سا ًنا.
يك�سر كلمته ،والطريقة الوحيدة التي َك َ
�ض للإن�سانَ ،لم ي�ستطع �أن ي�سترجعها ك�إله؛ لذا يجب � َّأن ي�ستردها
بما � َّأن اهلل �أعطى ا َلأ ْر َ
لكن،
كمة ي�سوع من والدته من عذراء� :أ�صب��ح �إن�سا ًنا مائة بالمائةْ ،
اب��ن الإن�سان .ه��ذه ِح َ
الب�ش ُر.
حرا من طبيعة العبودية ،التي �سقط فيها َ
وبما � َّأن ُحبِل به من ُروح اهللَ ،ك َ
ان ًّ
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ان ي�سوع ا َ
�سيعانيها لينقذنا،
هلل
الظاهر في الج�سدَ .ك َ
َك َ
المريعة التي ُ
ان يعرف المعانا َة ُ
َ
أحبنا ُح ًّبا عمي ًقا وكاملاً  ،لدرجة �أنه اختار �أن يدفع ثمن حريتنا.
لكنه � َّ
ُيمك��ن �أن ُيك َت َب هذا ال ِكتاب ك ُّله ،ومجلدات �أخرى ،فقط ،عن �صالحه ،ومحبته الرائعة،
ؤال � َآخر.
وقوتهَ ،
تابة هذا ال ِكتاب هو �س� ٌ
وعظ َمتهْ .
لكن ما يدفع ل ِك َ
َّ

ال�س�ؤال الذي يتج َّنبه النا�س
المنطق الب�سي��ط � َّأن حياتنا يجب �أن
أبن��اء ِم ْثل هذا الإله المذه��ل� ،سي�ستنتج
ُ
بم��ا �أننا � ُ
أي�ضا ُي�ؤيد هذا ال ِفكر .نحن
قد�س � ً
الم َّ
تكون غير عادية .لي�س المنطق ال�سليم فقط ،بل ال ِكتاب ُ
موعودون بالآتي كلِّه:
• طبيعته الإلهية،
غير �أنانية،
•
�شخ�صية ْ
َّ
حبة وغفران بال �شروط،
• َم َّ
• فرح و�سالم فوق الو�صف،
• ُق َّوة خارقة للطبيعة،
•خير،

•حيوية،
• ِ�ص َّحة،
• �سالمة وا�ستقرار.
ي�ضا ب:
وهذه القائمة ال ت�شمل ك َّل �شيء �إطال ًقا،هناك المزيد .نحن موعودون �أَ ً
كمة �إلهية،
• ِح َ
•معرفة،
• َف ْهم،
•مهارة،
•ب�صيرة و�إبداع ثاقب.
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مق�صود به �أن يجعل م�ساعينا مثمرة وناجحة .باخت�صار ،لنا وعود بال�سمات
كل هذا
ُّ
ٌ
َّ
��دا � َّأن ملكوت��ه موجود فينا؛ ل��ذا ،يجب �أن تتم
ال�سماوي��ة .تذَك��رُ ،يعل��ن ي�س��وع �إعال ًنا م�ؤَ َّك ً
م�شيئته كما في ال�سماء ،كذلك على الأر�ض.
قدرنا
ْ
�ست��وى الجماعة ،وال الأف��رادْ � .إن َّ
لك��ن ه��ذه المميزات ال تب��دو ظاهر ًة ،ال على ُم َ
بين �شعب اهلل و�أهل العا َلم؟ هل نحن متميزون،
أمور َّ
حق ْ
قدرِها ،هل نرى اختال ًفا بار ًزا ْ
ال َ
ك�أتباع ي�سوع؟ هل نلمع كالأ�ضواء في و�سط جيلٍ مظلم؟ ت� َّأمل في ن�سبة الطالق ،هل هناك
الح َ�س ِد والغي��رة والنميمة والخ�صام
ف��ر ٌق وا�ضح ْ
بين ال َكني�س��ة والمجتمع؟ هل ُنعاني من َ
ْ
أخالق التي
ل
وا
ة
والنزاه
ة
مع��
ال�س
نرى
هل
الفا�شلة؟
القات
الع
ع��ن
الناتجة
واالنق�سام��ات
َ
َ
َ
َ
ُّ
ِ
ِ
الم�ؤمنين في
الم�ؤمني��ن ْ
تميز ْ
تختل��ف ب�ش��كلٍ كبير عن ف�ساد �شعبن��ا؟ هل هناك ُّ
وغير ُ
بين ُ
موارد وفي��رة؟ هل ن�ستطيع �أن ُن�س��دد احتياجات ال َآخرين،
�صحتن��ا و�سالمتن��ا؟ هل نم ِلك
َ
الم�سيح؟
و ُن َب ِّ�شر ك َّل
ٍ
�شخ�ص في العا َلم ب�إنجيل َ
أمور ك ُّلها عالي ًة و�سامي ًة بزيادة؟ ف ِّك ْر � َّأن في ٍ
الع ْهد القديم،
وقت ما ،في َ
هل تبدو هذه ال ُ
َكا َن��ت ال ِف�ض�� ُة كثير ًة كالحجارة ،ب��ل ُتع َت َبر بال قيمة؛ ب�سبب كثرته��ا (انظر  1ملوك ،20 :
كثيرا ما �أقابل قادة خدمات ي�صارعون
تماما ،في َ
 .)27عل��ى العك�س ً
الع ْهد الجدي��د الآنً ،
ب�سبب قلة الموارد ،وق�ساو�سة يرغبون في م�ساعدة مجتمعاتهم المحلية ،لكنهم ال ي ْقدرون؛
ب�سب��ب قل��ة القوى العاملة والأموال ،وموارد �أخرى .في كال الحالتين ،هل ُيع َت َبر هذا “كما
في ال�سماء كذلك على الأر�ض”؟
كل ما نحتاج �إليهَ .لم
�سيعطى لن��ا ُّ
وبره � اً
أولُ ،
يَعِدُن��ا ي�س��وع ب�أننا حين نطل��ب ملكوته َّ
ان عليه ِفع ُله .للأ�سف،
نق�ص الموارد
ي�سوع من ِف ْعل ما َك َ
َ
��ر ًة واحدة� ،أن َم َن َع ُ
يح��دث ،وال َم َّ
جعل النا�س
ت�سببت هذه التعاليم في ْ
ث َّمة تعاليمُ متطرفة عن الثروة والرخاءفي الكني�سةَّ .
لكن ماذا يمكننا �أن نعطي � ْإن َلم ن ُكن نملك � َّأي �شيء؟
يعتقدون � َّأن وفرة الموارد � ْأم ٌر �سيءْ .
حين ن�سمح لطلب ملكوت اهلل �أن ي�ستحوِذ على تفكيرنا� ،سي�ست�أمننا اهلل على الممتلكات
الالزم��ة المتداد م�شيئته عل��ى الأر�ض .اهللُ لي�س قائدًا �سيئًا ،ال يطلب من �أتباعه �أن ينفذوا
م�شيئته دون �أن يعطيهم الأدوات الالزمة .الأهم من ذلك � َّأن اهلل � ٌأب �صالحُ ،يريد �أن ُيبارك
�أوالده .لكنه ال ُيريد �أن تمتلكنا الممتلكات .المال لي�س � ْأ�ص َل ك ِّل ال�شرور ،بل “محبته”.
فقير ِ
ف��ي ٍ
واحد في ال�شعب كلِّ��ه .مكتوب“ :و َق ْد
وقت ما ف��ي �
َ
إ�سرائيل القديم ِةَ ،لم يك��ن ٌ
بع (في الجنوب)
ال�ش ْع ِ
َع َ
ا���ش ُك ُّل َّ
ال�س ِ
��ب ِفي َي ُهو َذا َو� ْإ�س َرا ِئي َل ِم ْن َدانٍ (في ال�شم��ال) �إ َلى ِب ْئ ِر َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َت ْح َت � ْأ�ش َجا ِر تينه ِْم
طمئ ّن َ
ا�س َي ْجل ُ�س َ
انَ .ف َك َ
ِف��ي َ�س�َلااَ ٍم َو� ْأمنٍ َط َو َال ُح ْك ِم ُ�س َل ْي َم َ
��ون ُم َ
ان ال َّن ُ
َو ُك ُر ِ
ومه ِْم” (1ملوك َ .)25 :4كا َنت دان َمدين ًة في �أق�صى �شمال �إ�سرائيل ،وبئر ال�سبع َكا َنت

َ 24ق ْتل الكريبتونايت

ف��ي �أق�صى الجنوب� ،إ ًذا م��ا ُتريد �أن تقوله لنا هذه الآيةَّ � ،إن الدول َة ك َّلهاَ ،لم يكن بها ِ
واح ٌد
فرد �أو جماعة ،تحتاج �إل��ى تمويلٍ
ان يجري
حكومي! ما الذي َك َ
يحت��اج للرعاي��ةَ ،لم ي ُكن ٌ
ٍّ
في ذلك الوقت من � ٍ
النوع وال َق ْد َر من الثراء؟
�سببت هذا
َ
أحداث َّ
ف��ي الواق��ع ،لَم يك��ن هذا حدثًا منف�ص�ًل.اً� .إذا درَ�سنا �شعب اهلل في العَهْ��د القديم�،سنجد
وع�سكريا.
واجتماعيا
اقت�صادي��ا
أجي��ال كثي��رة ازدهرت ب�شكلٍ مذه��ل� ،أ�صبحت قوي ًة
� َّأن �
اً
ًّ
ًّ
ًّ
َكا َنت لديهم وفرة في الموارد والطعام والأموال .وعند حدوث هجمات ع�سكرية عليهمَ ،لم
تك��ن تهزمهم ،بالعك�س كانوا يخرجون من المعارك في قمة مجدهمَ .كا َنت الأمم الأخرى
الع ْهد القديم ،وهو �أدنى
تتعجب من جودة الحياة التي يتمتعون بهاَ .ت َذ َّكر � َّأن هذا َك َ
ان في َ
الع ْهد الجديد!
منزل ًة من َ
ٍ
وعود �أف�ضل (انظر عبرانيين ْ � .)6 :8إن ت�أملنا في
ي�سوع و�سيط عهد �أعظم ،م�ؤَ َّ�س�س على
حياتِ��ه ،نرى ق��ادة الحكومة ،والبيروقراطيين (جامعي ال�ضرائ��ب) ،والنبالء ،والعاهرات،
ان
والل�صو���ص ،والأغنياء ،والفق��راء -بب�ساطةُّ ،
كل �أنواع النا�س ،كان��وا ينجذبون �إليهَ .ك َ
ِ
أبدا � ٌّأي من لوازم ت�سديد � ِّأي احتياج .حين
غير
المجتمعات �أينم��ا ذهبَ .لم ينق�صه � ً
ي�س��وع ُي ِّ
المواقف
غالبا ما َكا َنت
ُ
أي �ضررٍدائمً ،
أي هجومٍ على فريقه ،لَم يكن ينتج عنه � ُّ
كَانَ يحدث � ُّ
ٍ
لنجاحات مذهلة.
ال�سيئة تتحول
يع
��ن ِفي َج ِم ِ
اروا ال ِف َت َ
��م ا َّل ِذ َ
كان ُي�ش��ار �إل��ى �أع�ضاء ال َكني�س��ة الأولى ب َ
“ه�ؤُ اَل ِء ُه ُ
ين �أ َث ُ
�شيء؛ لأنه
الر ُ�سل ُ .)6 :17ه��م � ً
العا َل�� ِم (قلب��وا َ
�أ ْن َح��ا ِء َ
أي�ضا َلم يعوِزه��م ٌ
العا َل��م)” (�أعم��ال ُّ
��ن ا ِ
اجا ”...
مكت��وبَ :
يم ٌة ِم َ
يعاَ .و َل ْم َي ُك ْ
“كا َن ْ
ِ��م َج ِم ً
��م ُمح َت ً
��ت َب َر َك ٌة َع ِظ َ
��ن � َأح ٌد ِم ْن ُه ْ
هلل َع َل ْيه ْ
كثيرا ما كان��وا ي�ضطرون
الر ُ�س��ل َ .)34-33 :4ل��م يك��ن لهم مثيل ،لدرج��ة �أنهم ً
(�أعم��ال ُّ
لإقن��اع �ضب��اط جي�ش� ،أو قادة في المجتم��ع� ،أنهم لي�سوا �آلهة ،وال يج��ب �أن يعبدهم �أحد.
ان مواطن��و ه��ذا العا َلم يرونهم وك�أنهم �سوبر مان جيله��م .كانوا يمحون المر�ض والداء
َك َ
البراقة في و�سط جيلٍ ُمظ ِلم.
من المت�ألمين .كانوا يلمعون كالأ�ضواء َّ
م��ر ًة �أخرى ،هل ُيمكنني �سو�ألك :هل يختلف �أ�سل��وب حياتنا ،عن مجتمعنا ،اختال ًفا
ملحوظا؟ هل تلمع حيا ُتنا ببهاء �شديد ،لدرجة � َّأن النا�س ينظرون �إلينا على �أننا �شعب اهلل
ً
قد�س
وعدلنا نظريا ِتنا الالهوتي َةً ،
الم َّ
أعذاراَّ ،
َّ
بعيداَ ،ع َّما ُيعلِّمه ال ِكتاب ُ
المميز؟ هل اختلقنا � ً
الجديد ،وانتهت من وقتها؟ ُك َّتاب
د
ه
الع
بداية
لزمن
ت
ن
ا
ك
الوعود
هذه
أن
�
لنب��رر
بو�ض��وح؛
َ
َ َ
َّ
َْ َ
الجديد يقدمون �أجوب ًة ،لكننا نتج َّنب الإجاب َة عن هذه الأ�سئلة ال�صعبة.
َ
الع ْهد َ
المقد�س؟
تاب
َّ
ماذا لو ا�ستمعنا باهتمام لما يقوله لنا ال ِك ُ
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�أن��ا ال �أل��وم �أحدًا ،لكنني فقط �أطلب �أن نفك��ر في هذا ال�س�ؤال :هل هذا “ ِل َي���أْ ِت َم َل ُكو ُت َك،
��كُ ،ه َنا َع َلى ال ْأر ِ
تجاهل
ال�س َما ِء”؟ (متى  ،)10 :6ال ُيمكننا
��ون َم ِ�شي ِئ ُت َ
َف َت ُك َ
ُ
�ض َك َما ِه َي ِفي َّ
هلل َد ِ
��وت �ٱ ِ
��م” (لوق��ا َّ � .)21 :17إن ملكوته هن��ا ،داخل َج َ�سد
َك ِل َم��ات ي�س��وعَ :
“ها َم َل ُك ُ
اخ َل ُك ْ
ان ي�س��وع يعي�ش في جيله؟ �أ َل��م ُن َك َّلف بهذا الكالم:
الم�سي��ح .ه��ل نعي�ش ف��ي جيلنا ،كما َك َ
َ
ِ
ِ
ِ
وع” ( 1يوحنا )6 :2؟
�س
ي
ا�ش
ع
ا
م
ك
�ش
ع
لي
ف
،
هلل
ا
ي
ف
ِت
ب
ا
ث
ه
ن
�
إ
ول
ق
ي
ن
“م
َ َ ْ ََ َ َ َُ ُ
َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ ٌ
مناطق
ه��ل نح��ن م�ؤثرون مثلم��ا َكا َنت ال َكني�سة الأول��ى في تب�شير عا َلمها .ه��ل نرى
َ
الر ُ�س��ل  ).10 :19ت َذ َّكر �أنه َلم ي ُكن
كامل�� ًة ت�سم��ع َك ِل َمة اهلل في �سنتين فقط؟ (انظ��ر �أعمال ُّ
االجتماعي الأخرى ،وال تليفزيون،
لديهم �إنترنت وال في�سبوك ،وال � ٌّأي من مواقع التوا�صل
ِّ
دولة فقط ،بل ِم ٍ
دينة ،وال ٍ
كل �شخ���ص ،لي�س في َم ٍ
نطقة ب�أكملها،
�أو حت��ى راديو .رغم ذلكُّ ،
�سمع ب�شارة الإنجيل.
هل هذا ما يحدث معنا؟ دعونا نكون �صادقين في تقييمنا.
ن�ش ِّكل
يتحرك بهذه الطريقة ”.وك�أننا َ
َ
الم�ش ِك َلة الوا�ضحة بقولناَ “ :لم ُ
تجاهلن��ا ُ
يعد اهلل َّ
التم ُّك��ن �أو ال ُق َّوة
ال
َ
إنجي��ل ليتما�ش��ى م��ع حالتنا .يب��دو �أننا نتراج��ع �أمام � َّأي �ش��يء يعزز َ
وغير
الر�سا َل��ة متطرفة ْ
�أو النج��اح�أو الث��راء �أو الإثم��ار �أو ال�صح��ة ،و�أحيا ًنا نق��ول“ :هذه ِّ
متوازن��ة وتخ��دم الذات ”.بهذا نحن ف��ي الواقع نحمي �أنف�سنا م��ن اال�ضطرار للإجابة عن
عذرا لعدم تو�صيل الإنجيل لعا َلمنا.
بع�ض الأ�سئلة ال�صعبة ،و ُنعطي �أنف�سنا ً
ؤال ُيف ِّكر فيه كثيرون ِم َّن��ا � ْإن َلم ي ُكن
�إ ًذا ال�س���ؤال ال��ذي �أثي��ره عن عدم ت�أثيرنا ،هو �س��� ٌ
لك��ن لماذا ال ن�س�أله؟ لم��اذا ال ن�سعى للو�صول �إلى الإجابة؟ ه��ل ُيم ِكن �أن يكون
جميعن��اْ .
ُ
م�شاكل ل�سنا م�ستعدين �أن نعالجها؟
عن
نك�شف
قد
ؤال
�
ال�س
هذا
ألنا
�
�س
إن
�
أننا
�
ترددنا؛
�سبب
َ
ْ
�ست��وى �أقل بكثير من
ْ
لك��ن � ْإن َل��م ن�س���أل ،ونعمل عل��ى الو�صول �إلى �إجاب��ات� ،سنظل في ُم َ
�ستوى الحياة التي ُو ِعدنا بها ،ودعينا �إ َليها.
ُم َ
بع��د وجودي في ِ
اقتربت من ُع ْمر
عاما ،وبعدم��ا
ُ
الخ َ
دمة لأكثر م��ن خم�سة وثالثين ً
م�ستع��د لتوجيه هذا ال�س���ؤال .في الواق��ع� ،أ�شعر ب�إلحاح �إله��ي لمواجهة هذه
ال�ستي��ن� ،أن��ا
ٌّ
ِ
ِ
لء الحياة
الق�ضي��ة� .أ�ؤمن �أنن��ا � ْإن واجهنا هذا ال�س� َؤال ب�صدقٍ من َكل َم��ة اهلل� ،سينفتح لنا م ُ
الذي دعينا �إليه.
ٍ
الكتابية .لن تكون
معا في هذه الرحل��ة
كن��ت ُتري��د �
� ْإن َ
إجابات مثلي ،هيا بن��ا نذهب ً
َّ
ماهر
اح
الرحلة �سريعة ،وربما تكون م�ؤلمة �أحيانًا� .ستكون مثل ما يحدثحين ُيجري َج َّر ٌ
ٌ
بالخطوات الالزمة لينقذ حياته.
عملي ًة دقيقة .يهتم الطبيب لأمر مري�ضه ،ويقوم ُ
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�ست��وى الفردي والجماعي.
ال��روح ال ُق ُد�س بنا �أكثر بكثير م��ن � ِّأي َج َّراح ،على ُ
الم َ
يهت��م ُّ
ك��رة �أثناء قراءتك للف�صول الأكثر �صعوبة التي �سنواجهها .النتيجة النهائية
ت َذ َّك��ر هذه ال ِف َ
�ستكون ال ُق َّوة وال�صحة والحياة والمحبة والحيوية� .أ�ؤمن �أن في الإجابات ،توجد �إمكانية
تغيير م�سار حياتنا ومجتماعتنا ،وهذا الجيل.
كنت متف ًقا معي ،هيا بنا!
� ْإن َ

اتخذ �إجرا ًء (خطوة عملية)
ِّ
اع
“اعم ُلوا َدا ِئ ًما ب َِما َي ُقو ُل ُه اهللَُ ،و اَل َت ْك َت ُفوا ب َِ�س َم ِ
ُيحذرنا اهلل في يعقوب ( )22 :1قائلاً َ :
��م” .هذا معن��اه �أنن��ا � ْإن �سمعنا َك ِل َم ًة م��ن اهلل (من ال ِكتاب
َكلاَ ِم�� ِهَ ،ف َت ْخ َد ُع��وا ِب َذ ِل َ
��ك �أ ْن ُف َ�س ُك ْ
�صحيحا) ،و َلم نعمل بها ،فنحن
تعليما
الروح ال ُق ُد�س �أو من �شخ���ص ُيقدم
الم َّ
ُ
ً
ً
قد���س �أو من ُّ
أنف�س َنا.
في الواقع نخدع � َ
�شخ�ص ما ،بل �أن
الدلي��ل عل��ى �أننا ن�ؤمن ب�شي ٍء ما ،لي�س �أن نوافق على م��ا يعلِّمه لنا
ٌ
كل تفعيل
عتبر ُّ
أهمية هذه التفعيالت الموجودة في نهاية ك ِّل ف�صلُ .ي َ
نعمل به .هنا تكمن � َّ
فوريا مرتك ًزا على الحقائق المع َلنة في الف�صل الذي
قفز ًة ،وبداي ًة مفيد ًة لك؛ لتتخذ � ً
إجراء ًّ
خت�صرة ،وتكميلها لن ي�أخذ وق ًتا طويلاً .
للتو .التفعيالت ُم َ
�ستكون قر�أ َته ِّ
كثي��را من ه��ذا ال ِكتاب،
الوق��ت الكاف��ي للقي��ام ب��ك ٍّل منه��ا� ،ست�ستفيد �أكثر
أخ��ذت
� ْإن �
َ
َ
ً
تغييرا �أعمق بكثير في حياتك.
و�ستختبر
ً
طرح ال�س�ؤال الذي يتجنبه النا�س ُيم ِكن �أن يكون مثل الذهاب �إلى طبيب الأ�سنان لح�شو
ْ
لكن يجب �أن نختار ال�شجاعة ،ونواجهه؛ كي نح�صل على المنافع طويلة الأمد.
�ضر�سْ ،
كيف تختلف حيا ُتك عن حياة العا َلم؟ هل ُيم ِكن �أن يقول النا�س �إنك تعي�ش مثل ي�سوع؟
ع�شت مثل ي�سوع؟ ما هي
ال تخجل من هذا ال�س�ؤال؛ بل ر ِّكز عليه .كيف �ستختلف حيا ُتك � ْإن َ
غير هذا طريقة تفاعلك مع النا�س الذين يكونون معك
العادات التي �س ُتقلع عنها؟ كيف ُ
�سي ِّ
�سيتغير في طريقة حياتك مع �أ�سرتك؟
با�ستمرار؟ ما الذي
َّ
قد�س كمر�ش ٍد لك.
الم َّ
ُخذ وق ًتا لتكتب �آراءك في هذه الأ�سئلة .ا�ستخ ِدم ال ِكتاب ُ
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بع�ض الإجابات المكتوبة� ،ص ِّل بها.
�سيعطيك هذا هد ًفا ت�سعى �إليه .حين ُت�صبِح �أمامك ُ
ال��روح ال ُق ُد�س ليلق��ي ال�ضوء على �شي ٍء ِ
واحد في �إجابات��ك ،يقوم به في حياتك الآن.
ُ
ادع ُّ
ٍ
بطريقة تمنحك ُق َّو ًة لتتغير.
ال�شيء،
اطلب منه �أن ُيحيي هذا
َ
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2
التعريف

بالكريبتونايت
عظمة اهلل� .أن��ا �أ�ستخدم َك ِل َمة
ف�صلن��ا االفتتاحيَ ،كا َن��ت هناك محاولة لمناق�ش��ة َ
ف��ي ْ
أبدا من
“محاول��ة”؛ لأن��ه مهم��ا َكا َنت روعة �أو �إتق��ان اللغة التي ن�ستخدمها ،ل��ن تتمكن � ً
ٍ
مقارنة
أحد ُيم ِكنه حت��ى �أن ي�شبههْ � ،إن ُو ِ�ضع في
و�ص��ف َ
أحد �أ�سمى ،وال � ٌ
وجد � ٌ
عظمت��ه .ال ُي َ
ْ
معه .اهلل لي�س له نظير ،وال يُوجَد مَن يعادله ،وهو يحكم من الأزل�إلى الأبد� .إنه َمهيب!
��ح في ال ِكتاب
��دا �أن تعك�س حيا ُتن��ا �صور َته ،وهذا َّ
وك�أبن��ا ٍء ل��ه ،من المنطقي جِ ًّ
مو�ض ٌ
العا َل ِم” (1
َّ
الم�سيح ِفي َه َذا َ
المقد���س .تعلن َك ِل َمة اهلل بخ�صو���ص �أبنائه وبناته �أ َّننا “ ُن ْ�ش ِب َه َ
الم�سيح ف��ي الحياة القادمة ”.ال ،بل الآن،
الر ُ�سول يوحنا“ :ن�شبه َ
يوحن��ا َ .)17 :4ل��م ي ُقل َّ
أي�ضا:
في هذا العا َلم! يندرج هذا تحت فئة الأمور المثيرة .ومكتوب � ً
“وَوَهَبَنَ��ا بِهِمَ��ا (بمجده و�صالحه) هِبَاتٍ عَظِيمَ��ةً َو َث ِمي َن ًة َو َع َد َنا ب َِهاِ ،ل َكي
طر�س .)4 :1
َن�ش َتر َِك ِفي َّ
الطب َ
ِيع ِة الإ َله َِّي ِةُ 2( ”...ب ُ
ف ِّك��ر ف��ي الأم��ر .لقد مُنِحَت الطبيع��ة الإلهية لكَ ول��ي .لي�ست طبيعة �أ�شه�� ر �إن�سان على
طر���س �أن ُي�ؤ ِّكد لنا �أنه ال ِ
يق�ص��د “طبيعته” هو،
وج��ه ال ْأر���ض .ال ،بل طبيع��ة اهللُ .
ويريد ُب ُ
ب��ل “الطبيع��ة الإلهية ”.ال َك ِل َم��ة اليوناني��ة الم�ستخدمة هنا ه��ي  theiosوتعريفها “ما
يخ���ص الإل��ه فقط ،وم��ا يخرج من��ه” (َ .)WSNTDICTك ِل َم��ة “طبيعة” ه��ي ال َك ِل َمة
ُّ
اليوناني��ة  phusisوتعريفه��ا “الإخراج والجوه��ر والتكوين والخ�صائ���ص الأ�سا�سية”
المعنى“ :هذه هي الوع��ود التي ُت َم ِّكنك
(�َ .)WSNTDICTض��ع االثني��ن ً
مع��ا ُ
في�صبح َ
الخا�صة الأ�سا�سية”.
�شخ�صية اهلل
من م�شاركة
َّ
َّ
نحن مولودون من اهلل فعلاً !
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الم� ِؤمن والخاطئ؛
�أنزعج حين ُيعلِّق ُ
وجد َف ْرق ْ
الخدام تعلي ًقا كهذا“ :في الحقيقة ال ُي َ
بين ُ
ج��رد �شخ�ص ُغ ِف َرت خطاياه ”.هذه بدعة ،تت�سب��ب في �أمرين مرعبين� :أولهما،
فالم�ؤم��ن ُم َّ
��ط م��ن َق ْدر ما فعله اهلل من �أجلنا من خالل ي�سوع ،ثانيهما ،تلغي وعده؛ بالتالي ُتبقي
تح ُّ
ُ
مقي ًدا بف�ساد هذا العا َلم الذي �صنعته ال�شهوات ال�ساقطة.
�شعبه
َّ
حتى الطبيعة ُت ِ
�سنجابا� ،أو خيل
قبل عن �أ�سد ي ِل ُد
بطل مثل هذه البدعة .هل
َ
ً
�سمعت من ْ
�سب��اق �أ�صيل يل��ددودة؟ نحن مولودون من اهلل .نحن ذريته .قيل لناُّ �“ :أي َها ال ِأح َّب ُاءَ ،ن ْح ُن
ال َآن (ولي�س فيما بعد حين ِ
ن�ص ُل ال�سماء) � ْأو اَل ُد ا ِ
هلل  1( ”...يوحنا .)2 :3
وفرحا
غي َر م�شروط،
في �ضوء كوننا �أحباءه ،يجب �أن ُنظهِر
وحبا ْ
�شخ�صي ًة ْ
َّ
غي َر �أنانيةًّ ،
ً
إبداعا،
و�سالما يف��وق ك َّل عقل ،وق��و ًة خارق ًة للطبيع��ة،
نط��ق ب��ه،
ال ُي َ
وخيرا ،وحيوي��ة ،و� ً
ً
ً
البعد
هما ًّ
حادا ،ومعرف ًة رفيعة ،وب�صير ًة واعية ،وهذه القائمة بعيد ٌة ك َّل ُ
وحكم ًة �إلهية ،و َف ً
قد���س ِ
ٍ
ب�س ٍ
م�ستوي��ات ِع َّدة ،لذا� ،أكرر:
مات م ْثل هذه على
الم َّ
ع��ن كونه��ا �شاملة! ي ِع ُد ال ِكتاب ُ
�ستوى الفردي� ،أو ال َكني�سة ك ُكل؟”.
“لماذا ال نرى هذا�َ ،سواء على ُ
الم َ
وغيره من الأ�سئلة الم�شابه��ة� ،أريد �أن �أجهزك للعملية التي
أوج��ه هذا ال�س�ؤالْ ،
ْ
قب��ل �أن � ِّ
�ستدور في هذا ال ِكتاب .ربما تبدو الف�صول القليلة التالية� ،سلبية وقا�سية ،لكني � ِأع ُدك ب� َّأن
الأجوبة قادمة ،و�ستكون م�شبِعة.
ٍ
مرحلة مبكرة ،وكان
ف ِّك��ر ف��ي هذا الحوارْ � :إن قام طبيب باكت�شاف �سرط��ان الجلد في
راحي ب�سيط ،و�سيخرج المري�ض في ن ْف�س اليوم.
ت�شخي�صُه �صحيحًا ،وقال � َّإن الحل �إجراءٌجِ
ٌّ
�سلبيا .ربما يقول المري�ض لن ْف�سه“ :ي��ا له من حدث محبِط.
يب��دو ه��ذا التطور في البداي��ة ًّ
�أن��ا م�ص��اب بال�سرط��ان! ال �أريد �أن �أ�سم��ع �شي ًئا عن هذا الأم��ر ،وال �أريد �أن �أَ ُم��ر بالتدابير
لكن ف ِّكر في
الت�صحيحية لأحرر ن ْف�سي من هذا المر�ض .لكني �س�أفعل ذلك لأنقذ حياتيْ ”.
المري�ض؛ ليعي���ش ب�أ�سلوب حياة
مرن
تجاهل
الخي��ار ال َآخ��رْ � :إن
َ
َ
َ
الطبيب ُ
ُ
الم�ش ِك َل��ة ،وفقط َّ
�صحي �أكثر ،ب�أن ي�أكل الغذاء ال�سليم ،ويمار�س الريا�ضة بانتظام ،وي�سلك بطريقة �إيجابية
يتع َّذر فيها
خالية من ال�ضغوط ،هُن ا �سي�ستمر ال�سرطان في النمو� ،إلى �أن ي�صل �إلى مرحلة َ
�إجراء عملية ،وي�سبب الوفاة.
أي�ضا .وهو
كثيرا لدرجة �أنه ال ُيم ِكن � اَّإل �أن َ
ي�ش ِّخ�ص ما يعيقنا ،وما َقد يقتلنا � ً
اهلل ُيحبنا ً
يع��رف � َّأن ما يعوقنا ال ُيم ِكن �أن يزول ع��ن طريق التمرن على �أ�سلوب حياة �أكثر �إيجابية.
ملتزم جِ ًّدا ب�أن نكون �أ�صحاء وبخير.
ويزال� .إنه � ٌّأب
واجه ُ
بل بالأحرى يجب �أن ُي َ
ٌ
الف�صول التالية ،ت َذ َّكر � َّأن الت�شخي�ص يجب �أن يحدث؛ حتى ُيم ِكن تنفيذ
لذا ،وبينما تقر�أ
َ
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الإج��راء الت�صحيحي� .ستك��ون النتيج ُة النهائي��ة ،الحقيق َة الوافر َة المر�سوم�� َة في ال ِكتاب
المقد�س.
َّ

توجيه ال�س�ؤال
ان
ان ملكوته في داخلنا ،لماذا ال يحدث على الأر�ض كما هو في ال�سماء؟ لماذا َك َ
� ْإن َك َ
ٍ
وعود �أدنى،
جزءا من عه ٍد “�أدن��ى” ،م�ؤَ َّ�س�س على
بع���ض م�ؤمن��ي َ
الع ْهد القديمِ ،م َّمن كانوا ً
ِ
ِ
قد�س ع��ن هذا ال�س�ؤال
الم َّ
بط��رقٍ �أ�سمى بكثي��ر م َّما ن�شهده الي��وم؟ُ .يجيب الكتاب ُ
يعي�ش��ون ُ
وتكرارا! �إحدى المرات ،في رِ�سا َلة ُبو ُل�س �إلى كورنثو�س:
رارا
ً
ِم ً
��ن َع َل��ى ُك ِّل ِ
الخ ْب ِز
�ص َن ْف َ�س ُه َو َب ْع َد َذ ِل َك ُيم ِكنه � ْأن َي ْ�أ ُك َل ِم َن ُ
“ َل ِك ْ
واحد � ْأن َي ْف َح َ
��م ِب�أُو َل ِئ َك
��ن َي�أْ ُك ُل ُ
أ���س ُد َ
أ���س َف َم ْ
ون � ْأن َي ْه َت َّ
الخ ْب�� َز َو َي ْ�ش َر ُب ال َك� َ
��ر َب ال َك� َ
َو َي ْ�ش َ
ْ
ون
الربَ ،ف�إ َّن ُه َي�أ ُك ُل َو َي ْ�ش َر ُب َدي ُنو َن ًة َعلي ِهِ .ل َذ ِل َك َب ْي َن ُك ْم َك ِث ُير َ
ا َّل ِذ َ
ين ُه ْم َج َ�سد َّ
�ضُعَفَ��اءُ وَمَر�ضَى ،وَكَثِيرُونَ مَاتُوا .لَكِ��نْ �إنْ حَكَمنَا عَلَىْ �أنْفُ�سِنَاَ ،ف َل ْن ُيح َك َم
ِين ِفي
ان َم َع ال َآخر َ
الرب َع َل ْي َنا َف�إ َّن ُه ُي َ�ؤ ِّد ُب َناِ ،ل َك ْي اَل ُن َد َ
َع َل ْي َناَ .و ِع ْن َد َما َي ْح ُك ُم َّ
العا َل ِم 1( ”.كورنثو�س .)32-28 :11
َ
لكن
ع��دم االحترام ال��ذي كَانَ يُبدي��ه الكورنثو�سيون �أثن��اء ع�شاء ال َّرب �أمْ��رٌ معروفَّ ،
العواقب التي نتجت عنه ،لي�ست الإجراءات المحددة فقط كما افتر�ض كثيرون .في الواقع،
َ
تماما ع��ن نهجنا
ال��رب ،كوجبة كامل��ةً ،
تختل��ف الطريق��ة الت��ي كان��وا يرون به��ا ع�شاء َّ
ِ
الم�شك َلة الأ�سا�سية ،التي جلبت
االحتفالي في الزمن الحديث� .سنرى �أثناء �سير دار�ستنا � َّأن ُ
الدينونة ،هي �إداركهم ب�أنهم يع�صون اهلل ،رغم ذلك كانوا يفعلون ما يفعلونه بتهاون.
ت��م �سرد عواقب ث�لاث ل�سلوكهم ،ال�ضعف والمر���ض والموت الج�س��ديَ .معنى االثنين
لكن ماذا ع��ن الأول؟ بع�ض تعريف��ات “ال�ضعف” هي نق���ص ال ُق َّوة �أو
الأخيري��ن وا�ض��حْ ،
مناطق مختلفة في
ال�صالب��ة� ،أو �أن تك��ون عاجزًا �أو خائرًا .يُمكِن �أن تُ�شير هذه الكَلِمَة�إلى
َ
الحي��اة� .إنها تتحدث ،ب�شكلٍ ع��ام ،عن عدم القدرة على �أن نكون �أولئك الذين ُخ ِلقنا لن�صل
لهم.
قوته،
دعون��ا نع��ود �إلى �سوبر مان .المادة الت��ي َكا َنت َخ ِطرة عليه فق��طَ ،كا َنت تمحو َّ
ٍ
قدرات من عا َلم � َآخرَ .كا َنت لديه
ان �سوبر مان يملك
وتجعله عاج ًزا ،هي الكريبتونايتَ .ك َ
ووعي
الق��درة عل��ى القيام ب�أعمال بطولي��ة خارقة للطبيعة،وكانت لدي��ه معرفة خارقة،
ٌ
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ِ
تعر�ض للكريبتونايت ،يمر�ض
غير عادية ،و�شخ�صية حازمةْ .
�س��ي حاد ،وقوة ْ
لك��نْ � ،إن َّ
ح ٌّ
تعر�ض له لفترة طويلة ،ربما يموت.
وي�صبِح �
َ
وي�ضعفُ ،
أ�ضعف من الإن�سان العادي .و� ْإن َّ
الر ُ�سول ُبو ُل���س كريبتونايت الكني�سة ،ب�أنه ُي�ض ِعفنا ،ويمنعنا
ف��ي حقيقة الأمرُ ،ي َع ِّرف َّ
من ال�سير في ُق َّوة الطبيعة الإلهية.
ٍ
بوق��ت َل��م ي ُتب في��ه عن خطيت��ه ،و َلم يعت��رف بها ،فن��اح قائلاً :
اعت��رف الم ِل��ك داود
َ
ال�ص ِ
ِ
ِ
ِ
��ر
ح
��ي
ف
��ات
ت
ا
ب
ن
ال
ة
��
وب
ط
ر
��ر
خ
ب
ت
ت
��ا
م
ك
��ي
ت
و
ق
ت
ي��ف” (مزم��ور .).4 :32
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ ُ ُ َ
َ
َ ِّ َّ
��ر ْ َّ
"“ َت َب َّخ َ
ار ِ
ات َح َيا ِتي”.
��ت ُّ
�سج��ل ترجم��ة  The Message Bibleكلما ِته هكذا“ :ج َّف ْ
ُت ِّ
كل ُع َ�ص َ
���ش ُق َّو ِت��يَ ،و ِع َظ ِ
وتق��ول �آي�� ٌة �أخ��رىُ ...“ :ه ُم ِ
ام��ي َت�� ْذوِي” (مزم��ور .).10 :31
وم��ي َت ْن َه ُ
الم ْو ِت.
ويقوله��ا يعق��وب بهذه الطريقةَ ...“ :و ِع ْن َد َما َي ْك َت ِم ُل ُن ُم ُّو َ
الخ ِط َّي�� ِةَ ،ف�إ َّن َها ُت�ؤَ ِّدي �إ َلى َ
تحدث
��و ُة ال ِأح َّب ُاء ،اَل َت ْن َخ ِد ُعوا” (يعق��وب  .)16-15 :1من الوا�ضح � َّأن يعقوب َي َّ
� ُّأي َه��ا ال ْإخ َ
الم� ِؤمني��ن ،ويحذرنا � اَّأل ننخدع بقوة الخطيةْ � .إن َل��م ُتعا َلج الخطيةُ ،يمكنها �أن ت�سبب
�إل��ى ُ
للم�ؤم��ن م��ا ُي�سبب��ه الكريبتوناي��ت ل�سوبر م��ان ،حتى �إلى مرحل��ة الموت .ويح��ذو ُبو ُل�س
أي�ضا ،من ت�أثير
حذوهم ،وك�أبٍ
يحذر كَني�سة كورنثو�س -كما يحذرنا نحن � ً
ٍّ
روحي مُحِبِّ ،
الكريبتونايت الروحي.

كلمة تحذير قوية
�أول �ش��يء يج��ب الت�أكيد عليه فيم��ا يتعلق بهذه الآيات ال�صعبة ،يج��ب �أن يكون َك ِل َمة
تحذي��ر .ال يق��ول بول���س“ :هذا هو ال�سبب ال��ذي لأجله يحدث � ُّأي �ضع��ف �أو مر�ض �أو موت
مبك��ر بينك��م ”.بمعنى � َآخر ،هو ال يقول � َّإن ك َّل ال�ضيقات والأمرا�ض وحاالت الموت ب�سبب
الخطي��ة .حتى نح��ن المُ�ؤمِنين ن�صارع في مواق��ف �صعبة؛ لأننا نعي�شف��ي عا َل ٍم �ساقط،
وهناك قوى طبيعية و�شيطانية حقيقية نجاهد �ضدها.
مولودا �أعم��ى .و�س�أل
ان
برج��ل َك َ
ً
مث�ًل�اً  ،هن��اك حادث��ة التقى فيه��ا ي�سوع والتالمي��ذ َ
الر ُج ُل � ْأع َمىُ � ،أه َو � ْأم َوا ِل َد ُاه؟» (يوحنا .)2 :9
التالمي��ذَ ... «“ :م��نِ ا َّل ِذي � َ
أخط�أ َح َّتى ُو ِل َد َه�� َذا َّ
تفكيرهم � َّأن ال�سبب الوحيد الذي ُيم ِكن �أن يجعل هذا الرجل حا�صلاً على مثل هذه
افتر�ض
َ
ُ
ال�صفقة الخا�سرة ،هو الخطية.
خ ِط َّي�� ِة َوا ِل َدي ِه ”...
�أج��اب ي�س��وع على الفور وق��ال ...“ :لَمْ يُولَدْ �أعْمَ��ى بِ�سَبَبِ خَطِيتِهِ �أوْ َ
َّ
كل الأمرا�ض �أو
غير ال�صحيحة والمروعة .لي�س ُّ
�أوق��ف ي�سوع ب�سرعة وبح�سم هذه العقلي��ة ْ
ال�ضعفات �أو الموت المبكر �سببه الخطية.
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�إنه��ا العقلي��ةُ نفْ�سُه��ا الت��ي كَانَت تق��ود انتقاد �أليف��ازوبل��دد و�صوفر لأي��وبَ .كا َنت
اتهاما ُته��م ُت�شي��ر �إلى � َّأن �سبب معاناة �أيوب هو خطاياه (انظر �أيوب 17 :5؛ 6-4 :8؛ :11
ان اهلل يتباهي به قائلاً  ...“ :اَل
قب��ل �أن تبد�أ م�شاكل �أي��وبَ ،ك َ
15-13؛ ْ .)11-1 :22
لك��ن ْ
يُوجَ��د فِيال ْأر ِ
ام ِته �( ”...أي��وب َّ � .)8 :1إن معاناة
وب ِف��ي َن َز َ
اه ِت ِه َوا�س ِت َق َ
���ض َم ِثي ٌل ِل َعب ِدي � ُّأي َ
�أي��وب َل��م ت ُكن لها � ُّأي��ة َعالقة بخطيته� ،أو ع��دم ا�ستقامته .ظ َّل اهلل �صام ًت��ا لبع�ض الوقت،
��ك َو َع َلى َ�ص ِ
��م َل ْم َت ُقو ُلوا
اح َب َ
لكن��ه ق��ال ،في الأخير ،لأليف��ازَ ...“ :غ َ�ضبِي ُم َّت ِق ٌد َع َل ْي َ
يك لأ َّن ُك ْ
�شخ�صا ما� ،أو يعاقبه على
اب �( ”...أيوب  .)7 :42عندما ُيقال عن اهلل �إنه ي�ؤدب
ً
ال�ص َ
��ي َّ
��و َ
ِف َّ
اتهام خطير ل�شخ�صيته.
خطاياه ،بينما ال يكون هذا ما يفعله ،فهذا
ٌ
ٍ
ان َمن
كن��ت
من��ذ
�صغي��را في الإيم��ان ،ف��ي �أو�ساط كن�سي��ة كثي��رةَ ،ك َ
�سن��وات ،حين ُ
ً
يواجه��ون الم�صاع��ب ُيح َكم عليهم �أنهم �أخط�أوا .ما زالت هذه العقلية موجودة لدى بع�ض
الحال في الما�ضي.
ان
ُ
لكن لح�سن الحظ ،لي�س على نطاق وا�سع كما َك َ
النا�سْ ،
ق�ض��ى التعليم ال ِكتابي ،والقيادة العظيمة ،على الكثي��ر من هذه الأخطاء في الكني�سة.
النا�س م��ع ال َآخرين بهذه العقلية ،طريق��ة كريهة للغاية ،مليئة
تحدث بها
الطريق��ة الت��ي َّ
ُ
أي�ضا .للأ�سف �سببت هذه التعاليم ابتعاد بع�ض النا�س عن الإيمان.
بالدينونة والكراهية � ً
أي�ضا َك ِل َمات ي�سوع للرجل الذي ُ�شفي من مر�ضه،
عل��ى الجانب ال َآخر ،علينا �أن نتذكر � ً
الخطية َح َّتى اَل
ي��تَ ،ف ُك َّف َع��نِ
عاماَ :
“ه��ا �إ َّن َك َق ْد ُ�ش ِف َ
َّ
ال��ذي ا�ستم��ر معه ثماني��ة وثالثين ً
الخطية
�شك في حقيقة ت�أكيد ي�سوع على � َّأن
وجد ٌّ
ُي ِ�ص َ
َّ
يب َك َما ُه َو � ْأ�س َوُ�أ” (يوحنا  .)14 :5ال ُي َ
ال�شخ�ص ،لدرجة �أن��ه بذل حياته من
أحب ي�س��وع ذلك
َ
تفت��ح الب��اب للعواقب والم�صاعبَّ � .
قدم هذا التحذير ،في حين � َّأن تج ُّن َبنا مواجهة م ْثل هذه
�أجل��ه .وب�سب��ب محبته ال�شديدة لهَّ ،
ت�صرف ُيم ِكن �أن ُيفهم -على
الموا�ضيع؛ معناه � َّأن محبتنا لي�ست حقيقية .حين نتجنب � َّأي ُّ
البندول �إلى الجانب ال َآخر؛
غالبا ما ُن�ؤرجح
َ
أمر مزعج �أو اتهام و�إدانةً ،
�سبيل الخط�أ� -أنه � ٌ
و�ص َفها ُبو ُل�س بوجود
ف�لا نقول � َّأي �شيء على الإطالق .مع ذلك؛ ما زلن��ا في الحالة التي َ
قبل الوقت .هل هذه محبة؟ هل هذا
كثيري��ن �ضعف��اء ،وكثيرين مر�ضى ،وكثيرين يموتون ْ
حقيقي؟
اهتمام
ٌ
ٌّ
إجاب��ات عن �أ�سئل��ة ال َآخرين ،لكننا نتجن��ب الإدالء بها؛ لأننا ال ُنري��د �أن ُي�ساء
لدين��ا �
ٌ
وجد مركز محبتنا؟ هل نحب ال َكني�سة كما �أحبها ي�سوع
همن��ا� .إ ًذا لنتكلم ب�صراحة� :أي��ن ُي َ
َف ُ
ٍ
و�سمعتنا ،واحتمالية
وبول���س حين تكلما
ب�صراحة مع �شعبها؟ �أَم �إننا نركز عل��ى �أنف�سناُ ،
�أن نفقد �أتباعنا؟
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رحلتي
�شخ�ص
وكنت �أكثر
كنت �أُ َ�ش ِّجع النا�س ط��وال الوقت،
ٍ
ُ
ف��ي ال�سنوات الأولى من خدمتيُ ،
كنت
�
كنت �أتجنب المواجهة ،وك�أنها وباءُ .
إيجابي في تعاملي مع ك ِّل �شخ�ص في عا َلميُ .
ٍّ
م�شجعا.
كنت �أقول �شي ًئا
�أك��ذب في بع�ض الأحي��ان لأتجنب المواجهة ،وبدلاً من �أن �أواجه ُ
ً
جدا� -إنه من �أكثر المملوئين بالمحبة في ال َكني�سة
َك َ
ان ُيقال عن جون بيفير�“ :إنه لطيف ًّ
وا�ستمتعت بها.
إلي،
ُ
كلِّها ”.و�صلت هذه ال َك ِل َمات � َّ
ذات ي��وم ،ك َّلمن��ي اهلل �أثن��اء ال�ص�لاة قائ�ًل:اً “ :يق��ول النا�س �إن��ك من �أكث��ر المملوئين
بالمحبة في الكني�سة� ،ألي�س كذلك؟”
لكن الطريقة التي �س�أل بها
كنت �أظن � َّأن اهلل
�سعيد بذلكَّ ،
ٌ
أجبت“ :نعم ،يقولون ذلكُ ”.
ف� ُ
الروح ال ُق ُد�س هذا ال�س�ؤال َكا َنت تحمل �إ�شارة تدل على � َّأن الأمر ال ي�سير في ذلك االتجاه.
ُّ
“ب َني� ،أنت ال تحب �شعب هذه الكني�سة”.
الجملة التالية �أكدت مخاوفي .قالُ :
بح�سم و�أنا م�صدوم“ :ماذا؟! �أنا �أحبهم ،وهذا ما يقوله النا�س”.
أجبت
ٍ
ف� ُ
فق��ال“ :ه��ل تع��رف لماذا حي��ن تتكلم ت�ستخ��دم فقط ال َك ِل َم��ات الإيجابي��ة التي ترفع
نف�سيات النا�س وت�شجعهم؟”
ألت بح َذر“ :لماذا؟”
ف�س� ُ
ف�أجابني“ :لأنك تخاف من رف�ضهم”.
�شعرت �أنني م َف َّكك ،وال �أجد الكلمات.
قت.
ُ
ُ�ص ِع ُ
كنت لتقول لهم الحقيقة ،حتى � ْإن
تحب
النا���سَ ،
و�أكم��ل كالمه قائلاً ْ �“ :إن َ
كنت ،فعلاً ُّ ،
َ
كبيرا �أن يرف�ضوا ما �ستقوله� ،أو حتى يرف�ضوك �أنت”.
كنت تعرف � َّأن هناك
اً
َ
احتمال ً
البن��دول �إلى
أرجحت
تغي��رت في الحال ،لك��ن بعدها �
��رت حيات��ي في تل��ك اللحظة.
َ
ُ
ُ
تغي ْ
َّ
ا�ستمريت
أنني
ل
واللطف،
اللباقة
تنق�صني
ت
ن
ا
لكن
الحقيقة،
أقول
�
أ�صبحت
�
أخرى.
ل
الجهة ا
ْ كَ َ
ُ
ُ
كن��ت �أ�سافر و�أخ��دم في كنائ���س �أ�صغر،
حب��ة الحقيقيةُ .
الم َّ
مفتق��را �إل��ى ُ
َ��ون الرئي���سَ :
المك ِّ
ً
وبخ ُتهم
الذين
النا�س
عل��ى
أ�سف
ل
با
أ�شعر
�
الوراء،
إل��ى
�
أنظر
�
حين
القطيع.
أ�ض��رب
�
أ�س��ف،
ولل
َّ
بدون ت�شجيع ،كما �أ�شعر بالأ�سف على رعاتهم الذين ا�ضطروا �أن يعالجوا ما �أف�سد ُته.
منعقدا في َكني�س��ة �ضخمة في �أوروبا.
ان
ف��ي ع��ام ،2001
خدمت في م�ؤتمر كبي��ر َك َ
ً
ُ
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ٍ
قارات ثالث مختلف��ة � َّأن راعي تلك ال َكني�سة
�سمعت من م�صادر في
أ�شهر،
ُ
بعده��ا بب�ضع��ة � ُ
ان على حق.
قا�سيا،
كنت
َق َ
وكنت �أ�ضرب الخراف .نعم َك َ
ُ
ال للقادة الم�س�ؤولين �إنني ُ
ً
قبل؛
�صليت ،بل
ركبتي.
الخبر المدمر لأنزل على
دفعني ذلك
ُ
ُ
�صرخت ،كما َلم �أفعل من ْ
ُ
َّ
وفهمت لأول َم َّرة في
فت
ُ
كي يملأ اهلل قلبي بمحبته و�شفقته على �شعبه .وفعل اهلل ذلكَ .ع َر ُ
حياتي َمعنى �أن �أحب َمن �أخدمهم.

لي�س البع�ض بل الكثير
�شديدا .الدليل على ذلك حين
ان ُبو ُل�س ُي ِحب َكني�سة كورنثو�س ُح ًّبا
َّ
تذكر هذاَ :ك َ
ً
ُ
ِ
ِ
ِ
هلل َك ْم �أُ ِح ُّب ُك ْم” ( 2كورنثو�س .)11 :11
ا
م
ل
ع
ي
؟
م
ك
ب
ح
�
أ
ل
ي
ن
أل
أ
�
ا؟
ذ
ا
م
ل
ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ
ِّ اَ
قالَ َ “ :
��ب َم ِل��ي ٍء ب اِ
اج
��ت �إ َلي ُك ْم ِب َق ْل ٍ
ِال ْنز َِع ِ
ف��ي ج��ز ٍء � َآخر م��ن الر�سالة ن ْف ِ�سه��ا ،قالَ “ :ل َق ْ
��د َك َت ْب ُ
��مَ ،ب ْل ِل َت ْع ِر ُفوا ِع َظ َم َم َح َّب ِت��ي َل ُك ْم” ( 2كورنثو�س
وَالعَ��ذَابِ ،وَبِدُمُ��وعٍ كَثِيرَةٍ ،لاَ لِكَي�أُح ِز َن ُك ْ
همه .كانوا يعتبرون ت�صحيحات��ه وتحذيراته عالمات على
� .)4 :2أ�س��اءت تلك الكني�س�� ُة َف َ
ع��دم محبته له��م ،ويمكن بالت�أكي��د �أن يكون الو�ضع هكذا ف��ي َك ٍ
ني�سة ما� ،أو م��كانٍ � َآخر.
حب ٍة حقيقية� ،أو
هناك كثيرون ي�سلكون كما ُ
وتزمت ،دون َم َّ
كنت �أ�سلك في الما�ضي :بق�سوة ُّ
ٍ
ٍ
لكن بدافع �أن
ويدلون
اهتمام
ٍ
بت�صريحات جريئةْ ،
و�شفقة ح ِقي ِق َّيين .ربما يكونون �أقوياءُ ،
لكن هذا ال يعني � َّأن ك َّل
لطة.
لل�س
إ�ساءة
ل
ا
هذه
ل
ث
م
�ضحية
كانوا
كثيرون
حق.
على
يكون��وا
ْ
ْ
ُّ
ِ
وموبخة،
الت�صحيح��ات والتحذيرات متماثلةَ .كا َنت َكل َم��ات ُبو ُل�س �أحيا ًنا قوية وت�أديبية
ِّ
قلب ملي ٍء بالمحبة.
لكن ك َّلها َكا َنت نابع ًة من ٍ
ْ
ال ُبو ُل�س الح ًقاَّ �“ :أما ِم ْن جِ َه ِتيَ ،ف�إ ِّني ُم ْ�س َت ِع ٌّد ِب ُك ِّل ُ�س ُرورٍ � ْأن �أُن ِف َق
عل��ى النح��و ن ْف ِ�سهَ ،ق َ
ِيد َم َح َّب ِتي َل ُك ْم؟” ( 2كورنثو�س :12
َما ِلي َو َن ْف ِ�سي ِم ْن � ْأج ِل ُك ْمَ .ف َه ْل َت ِق ُّل َم َح َّب ُت ُك ْم ِلي َب ْي َن َما َتز ُ
فهم محبته واهتمامه ال�شديد بم�صلحتهم،
ان
إحباطه
ان � ُ
وا�ضحاَ .ك َ
َ )15ك َ
النا�س ُي�سي�ؤون ْ
ً
ُ
قا�سُ ،يريد �أن ُي ِ
خ�ضعهم تحت قواعدْ � ،إن جاز التعبير.
قائد ٍ
ويرون الآن �أنه ٌ
�إ ًذا �أرج��و �أن تدرك��وا � َّأن َك ِل َم��ات بول�س ،ورغ��م كونها قوي ًة في �إخبار ه���ؤالء الأحباء،
قبل الوقت،
كان��ت �سبب �ضعف كثيرين ،و�سبب �صراعاتهم مع الم�شاكل ال�صحية ،وموتهم ْ
مع ذلك ك ُّلها َكا َنت بدافع من محبته ال�شديدة لهم.
ال بالتحديد:
كثيرا� ،أن يتحملوا الكالم لو �أنه قال“ :البع�ض” ،لكنه َق َ
كان م��ن الأ�سهل ً
“كثي��رون ”.كي��ف يُمكنن��ا تجَنُّب مواجهة الحقيقة الت��ي�أراد �أن ُيو�صلها له��م؟ � ْإن َكا َنت
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ان اهلل لي�ضعها في ال ِكتاب
تنطب��ق عليهم ،هل تنطبق علينا؟ � ْإن َكا َن��ت حال ًة فردية ،هل َك َ
اليوم ،منطبق ًة علينا؟ الإجابة ،بال �شك“ ،نعم”.
المقد�س؟ �ألي�س من
َّ
المفتر�ض �أن تكونَ ،
َ
ٍ
معينة فقط .هناك
نقط��ة واح��دة �أخيرة :ال يتك َّلم ُبو ُل���س عن حدث التناول في َك
ني�س��ة َّ
ٍ
الر�سا َلة
كنت
مع��انٍ �أكث��ر بكثير في ما قيل ،وكثي��رون ِم َّناُ ،
ل�سن��وات منهم ،غابت عنه��م ِّ
ال�شاملة� .سنغو�ص �أكثر في َمعنى كلماته في الف�صل التالي.

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

ُع��د �أدراجك ،و� ِأعد قراءة بداي��ة الف�صل؛ ل ُت َذ ِّكر ن ْف�سك بما هو م�ستطاع .ت َذ َّكر� ،أنت مدعو
العا َل�� ِم” ( 1يوحنا  .)17 :4دعاك اهلل لتعي�ش م ْثل
يح ِفي َه َذا َ
الم ِ�س َ
به��ذا الإع�لانَ “ :ف ُن ْ�ش ِب َه َ
يوم ما في الحياة الأخرى.
ي�سوع في حياتك الآن ،لي�س في ٍ
كي��ف يُعيد ه��ذا ت�شكيل ر�أيَك ف��ي حياتك اليومية؟ ربم��ا لَمت ُكن لت��رى ن ْف�سك �ضعي ًفا
قبْ��ل �أن تفه��م �إمكانياتك في المَ�سيح ،لكنْ ،هل ترى نف�سَ��كَ ،الآن ،بعد�أن فهم َتها� ،ضعي ًفا
��ال ُق َّو ِته َي ْظ َه ُر ِفي
كن��ت تراها �ضعي ًف��ا،
تقييمك حكيم .ل َّأن اهلل يقول � َّإن َ
“ك َم ُ
قوي��ا؟ � ْإن َ
�أَم ًّ
ُ
ال�ض ْع ِف” (انظر  2كورنثو�س .)9 :12
َّ
طر�س  .)5 :5اطلب من
ِّ
�سيحول اهلل �ضعفنا �إلى ُق َّوة ،فقط ،حين نت�ضع �أمامه (انظر ُ 1ب ُ
أ�سباب لل�ضعف في حياتك .اكتبها ،ث��م اطلب منه �أن يعطيك
�
أي
�
ع��ن
إلي��ك
�
ث
تح��د
ٍ
اهلل � َّأن َي َّ
ِّ
المفاتي��ح ،التي �ستحررك من ك ِّل واحِدٍ منها .خُذ وقتًا لتكتبو�صفة اهلل العالجية لتحويل
ك ِّل �ضعف �إلى قوة.
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3
واحد
الر ُ�سول ُبو ُل�س للكني�سة التي يحبها:
دعونا ُنعيد
َ
النظر في َك ِل َمات َّ

��ن َع َل��ى ُك ِّل ِ
الخ ْب ِز
���ص َن ْف َ�س ُه َو َب ْع َد َذ ِل َك ُيم ِكنه � ْأن َي�أْ ُك َل ِم َن ُ
“ َل ِك ْ
واحد � ْأن َي ْف َح َ
��م ِب ُ�أو َل ِئ َك
��ن َي�أْ ُك ُل ُ
أ���س ُد َ
أ���س َف َم ْ
ون � ْأن َي ْه َت َّ
الخ ْب�� َز َو َي ْ�ش َر ُب ال َك� َ
��ر َب ال َك� َ
َو َي ْ�ش َ
ون
ير َ
الَّذِينَ هُمْ جَ�سَد ال َّرب ،فَ� َّإنهُ يَ�أْكُلُ َو َي ْ�ش َر ُب َدي ُنو َن ًة َعلي ِهِ .ل َذ ِل َك َب ْي َن ُك ْم َك ِث ُ
��ن � ْإن َح َكم َنا َع َل ْى �أ ْن ُف ِ�س َناَ ،ف َل ْن ُيح َك َم
��اء َو َم َ
ير َ
ون َما ُتواَ .ل ِك ْ
ُ�ض َع َف ُ
ر�ضىَ ،و َك ِث ُ
َع َل ْي َنا 1( ”.كورنثو�س .)31-28 :11
ين ُه ْم َج َ�سد
ون � ْأن َي ْه َت َّم ِب ُ�أو َل ِئ َك ا َّل ِذ َ
“د َ
في هذا الف�صل� ،سنركز على َك ِل َمات ُبو ُل�س هذهُ :
تحدث �إلى �أفراد ،بل
أهمي ٌة عاجلة� :أولهم��ا� ،أنه ال َي َّ
ال��رب� ”.أري��د �أن �أ�شير �إلى �أمرين ،لهما � َّ
َّ
الم� ِؤمنين في َمدينة كورنثو�س.
جماعة
أي
�
الكني�سة،
تلك
في
�شخ�ص
ك ِّل
ٍ
ْ
ُ
ال�شخ�صية بي�سوع
تم التركي ُز ب�شكلٍ كبير عل��ى َعالقتنا
َّ
ف��ي العقود الكثي��رة الما�ضيةَّ ،
لكن ما َلم يتم التركيز عليه
حقيقي،
جانب
الم�سيح .هذا بالطبع
ومهم جِ ًّدا من الم�سيحيةْ .
َ
ٌّ
ٌ
ٌّ
ِ
ِ
الم�سيح.
ج�سدا ً
بالدرجة ن ْف�سها هو الحقيقة المعنوية لكوننا ً
واحدا .بب�ساطة ،ك ُّلنا واحد في َ
من المهم �أن ن�ضع ِكال الحقيقتين ُن ْ�صب �أعيننا دون �أن ُنه ِمل � ًّأيا منهما.
ثانهم��اُ ،تترجِ ��م ترجمة َ NKJVك ِل َمات ُبو ُل�س ب�ش��كلٍ ُمخت ِلف بع�ض ال�شيء؛ �إذ تقول
قبل الوقت هو “عدم �إح�سا�سهم بج�سد الم�سيح”
� َّإن �سبب �ضعف كثيرين ومر�ضهم وموتهم ْ
(عدد ُ .)29ت ِ
الن�صين في الح�صول على �صورة �أو�ضح ِلما يتم تو�صيله.
�ساعد ِدرا�سة ِكال َّ
الكت�ساب َفهم ،يجب �أن نعود �إلى الأ�صحاح ال�سابق من كورنثو�س الأولى؛ حيث يناق�ش
و�ضح
ُبو ُل�س تحرير �إ�سرائيل من ِم�صر ،والوقت الذي ق�ضوه في البرية .في و�سط مناق�شتهُ ،ي ِّ
اله��دف م��ن ل ْفتِ�أنظارهم �إلى تلك الق�ص��ة““ :حَدَثَتْ لَهُمْ هَذِهِ ِم َث اًال َل َن��اَ ،و ُك ِت َب ْت ِم ْن � ْأجلِ
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يقدم ُبو ُل�س
َت ْح ِذي ِر َن��اَ ،ن ْح ُ
��ن ا َّل ِذ َ
الع ُ�ص��ورِ” ( 1كورنثو���س  .)11 :10ال ّ
اي ُة ُ
أدر َك ْت َن��ا ِن َه َ
ي��ن � َ
عين.
در�س تاريخ ،لكنه ُي ْ�ص ِدر
تحذيرا للوقت الحا�ضر؛ لحمايتنا من ُح ْك ٍم ُم َّ
ً
جرد ْ
ُم َّ
الع ْهد
الر ُ�سول لق�صة �إ�سرائيل ف��ي البرية ،يفتتح كالمه بتو�ضي��ح َعالقة َ
ف��ي مناق�ش��ة َّ

وبي��ن اهلل .يق��ول � َّإن الجميع كان��وا منقادي��ن ب��روح اهلل (ال�سحابة)،
الت��ي َكا َن��ت بينه��م ْ
لج َ�س ٍد واحد) ،و�أكلوا ن ْف َ�س
(تعمدنا َ
والجمي��ع تحرروا من ِم�صر (�صورة للعا َلم) ،و َ
اعتم��دوا َّ
أي�ض��ا �شربوا ن ْف�س الماء الروحي (كلم��ة اهلل) ،الت�أكيد الوا�ضح
الطع��ام الروحي ،والجميع � ً
الم�سيح.
هو على َك ِل َمة الجميع .ثم يلخ�ص بقوله � َّإن ال�صخرة التي َكا َنت ت�سير معهم َكا َنت َ

جميعا ينتمون �إلى � ٍإله ِ
واحد ،حافظ العهد.
واحدا ،وكانوا
ان ق�صده
َك َ
ج�سدا ً
وا�ضحا :كانوا ً
ً
ً
الم�سيح.
هذا بالطبع مرتبط بما نحن عليه كج�سد َ

ث��م ُيدل��ي ُبو ُل�س بت�صريحه المفجعَ “ :ل ِك َّن ا َ
الب ِّر َّي ِة”
هلل َل ْم َي ْر َ
�ض َع ْن �أك َثر ِِه ْمَ ،ف ُق ِت ُلوا ِفي َ
ا�ستيعابه .الحقيقة �أننا لن ن�ستطيع ِف ْع َل
�شديدا �أكثر ِم َّم��ا ُيم ِكننا
حبا
ً
ُ
(ُ .)5 :10يحبن��ا اهلل ًّ
أكثر �أو �أ َّقل .مع ذلك ،من الهام �أن ُن�شير �إلى �أننا م�س�ؤولون عن درجة
�شي ٍء نجعله به ُيحبنا � َ
وح َنا ُ ...ه َو � ْأن ُن ِ
ر�ض َي ُه”
تابي � َآخر � َّإن “ُ ...ط ُم َ
ر�ضاه ع َّنا .لهذا ال�سبب؛ يقول ُبو ُل�س في جز ٍء ِك ٍّ
ولدي ،ولدى ك ِّل م�ؤمن.
( 2كورنثو�س  .)9 :5يجب �أن يكون هذا �أ�سمى ُطموح لديكَّ ،
أخب َرنا ُبو ُل�س
لم��اذا مات �شعب َ
الع ْهد القديم هذا ،خ��ارج الوعود التي وعدهم اهلل بها؟ � َ
�سب��ب �سقوطهم :االبتغاء (الرغبة ال�شديدة ف��ي �شي ٍء ما لي�س من
ع��ن خم���س خطايا َكا َنت
َ
والتذمر .وبعد
اهلل� ،أو خ��ارج �شروط��ه) ،وعبادة الأوث��ان ،والفجور الجن�سي ،وتجرب��ة اهلل،
ُّ
� ٍ
ال بول�س:
آيات قليلةَ ،ق َ
الب َر َك ِة ا َّل ِتي ُن َبار ُِك
“�أ َنا �أُ َح ِّد ُث ُك ْم َك ُع َقلاَ َءَ ،فاح ُك ُموا ِب�أن ُف ِ�س ُك ْم َع َلى َما �أ ُق ُ
ول� .أ َل ْي َ�س ْت َك� ُأ�س َ
الخ ْب ُز ا َّل ِذي َن ِ
ا َ
ك�س ُر ُهُ ،ه َو � ْأن َن�ش َتر َِك
الم�سيح؟ �أ َل ْي َ�س ُ
هلل ِم ْن � ْأج ِل َهاِ ،ه َي � ْأن َن�ش َتر َِك َم ًعا ِفي َد ِم َ
ِين ُن َ�ؤ ِّل ُف َج َ�س ًدا َو ِ
يف ِ
اح ًدا،
الر ِغ ُ
الواح ُد ِم َن ُ
الخ ْب ِز َي ْع ِني �أ َّن َنا َن ْح ُن ال َك ِثير َ
ِفي َج َ�سد َ
الم�سيح؟ َف َّ
الر ِغ ِ
��ر في �شعب
ِل َّأن َل َن��ا َج ِم ً
يع��ا َن ِ�ص ً
ي��ف” 1(.كورنثو���س  ،)18-15 :10هو ف َّك َ
يب��ا ِف��ي َّ
�إ�سرائيل� .ألَم يتوحدوا ب�أكلهم الذبائ ح عند المذبح؟ �إ ًذا يناق�ش ُبو ُل�س هنا التناول� ،أو ع�شاء
الخا�صة ،الت��ي يذكرها في �أ�صحاح
ويعطينا ال�ص��ور َة الأكبر للم�شكلة
��ر ًة �أخرىُ ،
َّ
ال��ربَ ،م َّ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
قر ب�أننا
ي
إنه
�
”.
ب
ال��ر
د
�س
ج
م
ه
ين
ذ
ل
ا
ك
ئ
ل
و
�
أ
ب
��م
ت
ه
ي
أن
�
ون
د
“
أولى:
ل
ا
كورنثو���س
م��ن
11
ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َّ ِ
ُ ُّ
وكل ِ
الم�سيح.
واح ٍد فينا لديه َعالق ٌة
كثيرون ،مختلفونُّ ،
َّ
�شخ�صي ٌة مع اهلل ،من خالل ي�سوع َ
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�ستوى � َآخر ،في عين اهلل نحن واحد .هذه هي النقطة المحورية ِلما يقوله ُبو ُل�س.
ْ
لكن على ُم َ
ِ
الحال مع �شعب �إ�سرائيل.
ان
ُ
نحن َج َ�س ٌد واحد في الم�سيح؛ متحدون كما َك َ
قبل الوقت على
كم بال�ضعف والمر�ض والموت ْ
�إ ًذا نحتاج الآن �أن ن�س�أل“ :هل ُ�أط ِلق ُ
الح ُ
ان ُيعاني من هذه العواقب؛
الم�سيح في كورنثو�س كك ٍّلَ ،ك َ
ك ِّل فرد َك َ
ان ٌيخطئ� ،أَم � َّإن َج َ�سد َ
أكيد عل��ى هذه النقطة
ب�سب��ب �سل��وك بع�ض �أع�ضائ��ه؟” ال ُت ِ�سء َفهمي ،كم��ا �أنني �أريد الت� َ
مار�س عل ًنا ،لكننا يجب �أن نظل مركزين على
بقوة :هناك عواقب
َّ
�شخ�صية للخطية حين ُت َ
ك�شعب ِ
الحقيقة التي يك�شفها ُبو ُل�س� .إنه ُي ِ
واح ٍد متحد.
الم� ِؤمنين كج�سد ،ككني�سة،
ٍ
خاطب ُ
الم�سيح في َمدينة كورنثو�س.
في هذه الحالة� ،إنه َج َ�سد َ

رجلٍ واحد
طمع ُ
ُ
ُمثلنا .لك��نْ دعونا نتقدم جي�ًلحاً واحدًا لأولئ ك
دعون��ا نع��ود �إلى �شعب �إ�سرائي��ل الذي ي ِّ
نه��ر الأردن ،ب�شجاعة،
الذي��ن كان��وا تحت قيادة ي�ش��وعَ .ع َبرت مجموع��ة ُ
الم� ِؤمنين هذهَ ،
و�س��ارت �إلى �أر�ض الموعدَ .كا َنت مهم ُته��م الأولى �أن يدمروا َمدينة �أريحا ال�ضخمةَ .كا َنت
��ر ًة �أخرى� .أعطى اهلل
لك��ن اهلل َك َ
ب�لا �ش��ك ُمه َِّم ًة �شاقةَّ ،
ان بالت�أكيد ُ
�سيظهِر َّ
قوته القدير َة َم َّ
ٍ
تعليمات محدد ًة لي�شوع� ،إحداها َكا َنت:
يه��ا َت ْق ِد َم�� ًة ِ
هلل َّ � . . . .أم��ا �أ ْن ُت ْم َف�َلااَ َت ْق َتر ُِبوا
َ
المدين��ة َو ُك ِّل َم��ا ِف َ
��روا َ
“د ِّم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
��ب َوال َأد َواتِ
ِ
الم َع َّدة لل َت ْدمي�� ِر َ . . . .و� َّأم��ا ُك ُّل الف َّ�ضة َوال َّذ َه ِ
ِم َ
��ن ال ْأ�ش َي��اء ُ
و�ض َع ِفي َخز َن ِة ا ِ
الح ِدي�� ِد َفهِي ُم َق َّد َ�س ٌة ِ
هلل”.
هللَ ،و َي ْن َب ِغي � ْأن ُت َ
ُ
البرو ْنز َِّي ِة َو َ
َ
(ي�شوع .)19-17 :6
كل الغنائم التي من �أريحا يجب �أن ُت َخ َّ�ص�ص لخزنة اهللَ .كا َنت هلل فقط ،وال �شيء فيها
ُّ
ان للمك�سب الفردي.
َك َ
المدينة �أكم ِلها ب�سيوفهم،
جاء
الهجوم ،وكان �شعب �إ�سرائيل ال ُي َ
ُ
قهر� .أبادوا ك َّل �شيء في َ
المدين َة،
َ
أغنام ،والماع َزَ ،
أبقار ،وال َ
والحمير .ثم �أحرقوا َ
الرجال والن�ساءِّ ،
غار والكبار ،ال َ
ال�ص َ
ِ
الذهب ،والف�ضة ،والأدوات البرونزية ،والحديد .احتفظوا بها؛ ل ُتو�ضع
وك َّل ما فيها ،ما عدا
َ
إ�سرائيليا ِ
جرح.
في خزنة اهلل .المذهل في الأمر �أن �
ًّ
واح ًدا َلم ُيق َتل �أو ُي َ
الجيل ال�ساب��ق ،وك�شف تقرير
تج�س�سه��ا
ُ
علين��ا تذ ُّك��ر �أ َّن هذه واح��دةٌ منالمدن الت��ي َّ
خم ٌة
المخاب��رات لمو�س��ى �أنَّ“ :ال� َّشعْبَ الَّذِي يَعِي�شُ فِي الأرْ�ضِ قَ��وِيٌّ ،وَمُدُنُهُمْ مُحَ�صَّنَةٌ َو َ�ض َ
��دا ( ”...ع��دد  .)28 :13الآن الأبن��اء الذي��ن ُو ِلدوا له��ذا الجيل ،وكبرواُ ،ه��م �أولئك الذين
جِ ًّ

َ 40ق ْتل الكريبتونايت

ان �شعب �إ�سرائيل
المدينة
المح�صنة وهدموه��ا ،دون �أن ُي�صاب منهم �أحدَ .ك َ
هاجم��وا تلك َ
َّ
لكن مكتوب:
ُم َم َّكنا ب�شكلٍ خارقْ .
الم َت َعلِّ َق َة ب َِم��ا َي ْن َب ِغي �إتلاَ ُف ُهَ .ف َق ْد
“و َل ِك َّ
��ن َب ِن��ي � ْإ�س َرا ِئي َل َل ْم ُي ِط ُ
الو ِ�ص َّي َة ُ
يع��وا َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
�ض ال ْأ�ش َيا ِء
ع
ب
ا،
ذ
و
ه
ي
ة
��
ل
ِي
ب
ق
ن
م
،
ح
ار
ز
نِ
ب
ي
د
ب
ز
نِ
ب
ي
م
ر
ك
��ن
ب
ان
خ
ع
ذ
��
أخ
َ
َ
�َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ َ
َُ َ َْ َ
ان َي ْن َب ِغي �إتلاَ ُف َهاَ .ف َغ ِ�ض َب ا ُ
يل( .ي�شوع .)1 :7
هلل َع َلى َب ِني � ْإ�س َرا ِئ َ
ِم َّما َك َ
قد���س ال يقول“ :عخان َلم ِ
ِ
“ب ِن��ي � ْإ�س َرا ِئي َل َل ْم
الم َّ
يط��ع الو�صية” ،بل َ
الح��ظ � َّأن ال ِكت��اب ُ
��ب ا ُ
هلل َع َلى َب ِني � ْإ�س َرا ِئي َل” ،لم
الو ِ�ص َّي�� َة”! المثير لالهتمام �أنه يقول � ً
ُي ِط ُ
يع��وا َ
أي�ضاَ “ :ف َغ ِ�ض َ
ان
ان بن��و �إ�سرائيل متحدين
ٍ
ك�شخ�ص واح��د ،وحين َك َ
يق��ل“ :فغ�ضب اهلل على عخ��انَ ”.ك َ
�شخ�ص ِ
ؤولية على �إ�سرائي َل كلِّه.
واحد يخطئ بك�سره و�صية اهلل بطمع ،تقع الم�س� َّ
ٌ
تت�ض��ح العواق��ب الم�أ�ساوية بعده��ا بفترة وجيزةَ .كا َن ِ
��ت المدين�� ُة الم�ستهدفة التالية
ال قادة الفريق ...“ :اَ’ل ُت ِ
ايَ .ف ْل َي ْذ َه ْب
كثيرا ،لذا َق َ
الج ْي ِ�ش �إ َلى َع َ
ر�س ْل ُك َّل َ
عايَ .كا َنت �أ�صغر ً
اك،
اب �إ َلى ُه َن َ
الج ْي َ�ش ُك َّل ُه بِال َّذ َه ِ
�أل َف��انِ � ْأو َثلاَ َث ُة � اَآل ِف َر ُجلٍ َف َق ْط َو ُي َهاجِ ُم��وا َع َ
اي .اَل ُت ْج ِه ِد َ
اك ( ”...ي�شوع .)4-3 :7
الع َد ِدَ ‘.ف َ�ص ِع َد َن ْح َو َثلاَ َث ِة � اَآل ِف َر ُجلٍ �إ َلى ُه َن َ
اي َق ِل ُ
يل َ
َف َ�ش ْع ُب َع َ
ا�شترك في حرب �أريحا حوالي �ستمائة �ألف محارب .يبين هذا كيف َكا َنت عاي تافهة
َ
لكن مكتوب:
بالمقارنة ب�أريحاْ .
��اي َن ْح َو ِ�س َّت ٍة
ايَ ... .و َق َت َل ر َِج ُ
اج ِع ِم ْن � َأم ِ
ال َع َ
ام ر َِج��الِ َع َ
ِ��روا َع َل��ى ال َّت َر ُ
َ
“و َل ِك َّن ُه ْ
��م �أُجب ُ
َّ
وه ْم َع َلى
ل
ت
ق
و
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ة
ر
َ
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ج
ح
ِ
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ِ
ُلاً
ج
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َ
ن
َ
ِي��
وَثَلاَث
ُ
َ
َ
ُ
َ
نح َد ِر ( ”...ي�شوع .)5-4 :7
الم َ
ُ
لكن المحاربين
دمرت للتو َمدينة �أريحا الأقوى والأخطر؟ َّ
هل هذه هي ن ْف�س الأُ َّمة التي َّ
تماما .لقد تعر�ضوا للكريبتونايت ،والنهاية المفجعة
الآن �ضعفاء ،متراجعون ومهزومون ً
َكا َن��ت � َّأن �ست�� ًة وثالثين ُق ِتلوا ،بينما في �أريحا َلم يكونوا �ضعف��اء ،و َلم يتراجع �أو ُيق َتل �أو
جرح �أحد!
ُي َ
لكن َلم يح��دث له وال لعائلت��ه �شيء .من
دعون��ا نت�أم��ل في ه��ذا الأمر� :أخط�أ عخ��انْ ،
ٍ
ناحي��ة �أخ��رى ،وبعد المعركة مع عاي ،اثنان و�سبعون � ًأبا و�أُ ًّما َلم يرجع �أبنا�ؤهم من هذه
المعركة ،و�ست وثالثون زوجة َلم يرجع �أزواجهن ،ومجموعة كبيرة من الأطفال َلم يرجع
�آبا�ؤهمَ .لم يكن هذا ب�سبب �شيء فعله االبن �أو الزوج �أو الأبَ ،ف ُهم َلم يخطئوا .لكن ذلك ك َّله
ٍ
عائلة �أخرى!
رج ٌل � َآخر من
َك َ
ان ب�سبب ما فعله ُ
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وكل القادة على وجوهه��م �أمام اهلل .هل
الآن ،و َق��د �ش�� َّل
الخ��وف � ْإ�سرا ِئي َل .وقع ي�ش��وع ُّ
ُ
عب ْر َت َه َذا
��ور ه��ذا؟ �إنهم مرتبك��ون ومتحيرون وي�صرخ��ونٍ �“ :آه َيا اهللُ! ِل َم��ا َذا َّ
ُيم ِك َن��ك َ
ت�ص ُّ
ون؟” (ي�شوع .)7 :7
َّ
ال�ش ْع َب َن ْه َر الأُ ْر ُد ِّن ِل ُيه ِل َك َنا ال ُأمور ُِّي َ
يلَ ،و َق ْد َن َق ُ�ضوا
نب ِط ٌح َع َلى َو ْجه َِك؟ َق ْد � َ
أخط�أ � ْإ�س َرا ِئ ُ
ا�سمع جواب اهلل“ :ا ْن َه ْ
�ض! ِل َما َذا �أ ْن َت ُم َ
َع ْه ِدي( ”!...ي�شوع .)11-10 :7
يل!”َ ،لم ي ُكن �أحد
رج ٌل منكم!” ،لكنه يعلن
مجدداَ “ :ق ْد � َ
أخط�أ � ْإ�س َرا ِئ ُ
ً
ل��م يق��ل اهلل�“ :أخط�أ ُ
متواطئ مع��ه في طمعه .لكنهم كج�س��د َك ِ
امل كانوا
يع َل��م � َّأن عخ��ان �أخط���أَ .لم ي ُكن هناك
ٌ
يُعانونمن الكريبتونايت الروحي .اكت�شف ي�شوع َمن المخطئ ،وواجه عخان ،الذي �أجابه
قائلاً :
أخط�أ �إ َلى ا ِ
يلَ .و َه�� َذا َما َف َع ْل ُت�� ُهَ :ر� ْأي ُت َو َ�س َط
��ن � َ
هلل� ،إ َل�� ِه � ْإ�س َرا ِئ َ
��مَ ،ف�أ َن��ا َم ْ
“ َن َع ْ
ال َغ َنا ِئ�� ِم َث ْو ًب��ا َبا ِب ِل ًّيا َف ِ
��را َو ِم َئ َتي ِم ْث َقالٍ ِم َن ال ِف َّ�ض�� ِةَ ،و َ�سبي َك َة َذ َه ٍب َتز ُِن
اخ ً
ا�ش َت َهي ُت َهاَ ،ف� َأخ ْذ ُت َها ( ”...ي�شوع .)21-20 :7
ين ِم ْث َق اًالَ ،ف ْ
َخ ْم ِ�س َ
تعام��ل ي�ش��وع والقادة م��ع �إ�ساءة عخان ب�سرع��ة ،وحالما فعلوا ذلك ،مكت��وبَ “ :ف َه َد�أ
َ
َغ َ�ض ُب اهلل” (ي�شوع .)26 :7

مثال:
الع ْهد القديم هذه رِ�سا َلة ُبو ُل�س �إلى ال َكني�سة في كورنثو�س .حيث يقول:
ِّ
تو�ضح �أحداث َ
ون َما ُتوا� ”.سنكت�شف في الف�صل التالي � َّأن
ون ُ�ض َع َف ُاء َو َم َ
ير َ
ير َ
ر�ضىَ ،و َك ِث ُ
“ ِل َذ ِل َك َب ْي َن ُك ْم َك ِث ُ
الخطي��ة التي كَانَ يرتكبها البع���ض كَانَت ت�ؤثرعلى ال َكني�سة كك ٍّل ،ال فقط على المتورطين
َّ
في الإ�ساءة.
اليوم ،م�ؤمن��ون كثيرون
ه��ل
َ
ت�ساءل��ت بين��ك ْ
وبين ن ْف�س��ك لماذا ُي َ
وج��د ،في كنائ�سن��ا َ
�ضعف��اءُ ،يعانون من الأمرا�ض المزمنة والأ�سقام؟ يب��دو � َّأن ه�ؤالء الأعزاء لن يتمكنوا من
وجد �أمهات
الح�ص��ول عل��ى �شفائه��م من تلك ال ِعل��ل ،وبع�ضهم يموت ْ
قب��ل الوقت .لم��اذا ُي َ
عزب��اوات ،كثي��رات جِدا ،فيجماعاتنا ،يع�شن على بطاق��ات الإعانات ،وي�صارعن لتلبية
ًّ
وجد ُم� ِؤمنون كثيرون عاطلي��ن� ،أو يعي�شون على ميزانيات �ضئيلة،
احتياجاته��ن؟ لماذا ُي َ
ويعتمدون على الحكومة؟
تقريبا ال تنتهي.
�إن قائمة ال�صراعات التي ال يُمكِن التغ ُّلبعليها ب�سبب �ضعفنا
ً
َّ
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ف��ي �أي��ام �سليم��ان ،لَم يكُ��ن عاطلٌ واحِ��د ،كما َل��م يكن ِ
أي�ضا ترع��اه الخدمات
��د � ً
واح ٌ
االجتماعي��ة .ف��ي كِتاب �أعمال الر�س��ل ،لَم يكن هن��اك احتياج ،وكان النا���سُ ُي�ش َفون من
ِعلله��م و�أمرا�ضه��م وعيوبهم ب�سرعة .لماذا ال ن��رى هذا اليوم؟ هل ُيم ِك��ن �أن يكون ال�سبب
الخطي��ة التي يرتكبها البع�ض ت�ؤث��ر على حياة � َآخرين كثيرين؟ هل ُيم ِكن �أن نكون في
� َّأن
َّ
الو�ضع الذي اختبره �شعب �إ�سرائيل مع عاي؟
مار�س عل ًنا .في
�أكرر �أن من الهام �أن نركز على وجود عواقب
َّ
�شخ�صية للخطية التي ُت َ
أي�ضا كريبتونايت
لكن بن��ي �إ�سرائيل ك َّلهم واجه��وا � ً
النهاي��ة ،عانى عخ��ان �إذ ُح ِكم عليهَّ ،
جزء من َج َ�سد؛
ًّ
روحيا ب�سبب خطيته� .أرجو ،وبينما ُنكمل هذا البحث� ،أن ينمو �إدراكك ب�أنك ٌ
ِ
ِ
ال�شخ�صية مع ي�سوع ،و�أن تدرك � َّأن �أفعالك ،كع�ضو واحدُ ،يمكن
لي�صبح بن ْف�س ُق َّوة َعالقتك
َّ
الج َ�سد ال َآخرين.
�أن ت�سبب بركات� ،أو عواقب �سيئة لأع�ضاء َ
�سلبيا ،حين نتعامل مع
ْ
كثيرا ما يبدو ًّ
قب��ل �أن �أختم� ،أريد �أن �أ�ؤك��دَ ،م َّر ًة �أخرى� ،أن الأمرً ،
المح��ررة ،ومن ال�سهل �أن يت�سل��ل �إلينا هذا ال�س�ؤال“ :لماذا نفت��ح هذا المو�ضوع؟”،
الحقائ��ق
ِّ
ان في
لك��ن ف��ي النهاي��ة ،فالحقيقة ،حي��ن تنك�ش��ف ،تت�سبب في حري��ة ،وانطالقة في م��ا كَ َ
ْ
الح ُّق َ�س ُي َح ِّر ُركُ ْم” (يوحنا .)32 :8
“و َ�س َت ْع ِر ُف َ
الح َّقَ ،و َ
ون َ
ال�سابق عوائق .بح�سب كَ ِل َمات ي�سوعَ :

عملية)
(خطوة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
ربم��ا ر�أيتَ فيلم “المجالد  ”Gladiatorوتذكُ��ر �سماع ماك�سيمو�س Maximus
أيت االنت�ص��ارات التي �سببتها تلك
مع��ا! ك�أنكم واحد!” ،ور� َ
قائ��د الجيو���ش ي�صرخ“ :ابقوا ً
ت�سد”.
�سرا �أ َّن اال�ستراتيجيةالع�سكرية الأكثر فاعلية هي “ َف ِّرق ُ
اال�ستراتيجية .لي�س ًّ
يثبت (انظر م َّتى
كان ي�س��وع يع��رف هذا جيدًاَّ ،
وعلم ب� َّأن البيت المنق�س��م على نف�سِهال ُ
الم�سيح في والئه للم�سيح ،ي�ضع��ف ك ُكل .هذا معناه � َّأن �أحد
 .)25 :12حي��ن ينق�س��م َج َ�س��د َ
�أعظم الأمور التي ُيم ِك َنك �أن تفعلها؛ ِ
لي�صل ت�أثير ال َكني�سة �إلى العا َلم كلِّه� ،أن تعي�ش حيا َتك
مكر ً�س��ا لق�ضي��ة ي�س��وع .هذا يعن��ي تكري���س ك ِّل ن�شاطاتك اليومي��ة العادية هلل،
َّ
الخا�ص��ة َّ
ٍ
كعبادة له.
وتقديمها
ُيري��د اهلل حيات��ك ك َّلها ،ولي�س �صباح الأح��د فقطْ � .إن َلم تكن تعي���ش حياتك ك َّلها ،من
عمل و�أ�سرة وهوايات �إلخ -..ك ِع ٍ
بادة هللُ ،تب الآن .اطلب من ي�سوع �أن يعلن لك �شكل �أ�سلوب
حياة العبادة في حياتك .اكتب ما يريك �إياه� ،أو يخبرك به ،واطلب من روح اهلل �أن يملأك
مجد ًدا و�أنت تكر�س ن ْف َ�سك له بالتمام.
َ
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4
الكريبتونايت
املُعدي
معا ككني�سة.
أج�سادنا هي
�صمم بها اهلل �
َ
نموذج ل َف ْهم حياتنا ً
ٌ
الطريقة التي َّ
( 1كورنثو�س .)25 :12
ف ِّك��ر في ج�س��دك ،وكيف ترتبط جمي��ع الأجزاء ب�ش��كلٍ �أ�سا�س ،حتى � ْإن َل��م تكن قريب ًة
م��ن بع�ضها البع�ض� .أ�صب��ع قدمك ال�صغير مرتبط ب�أنفك ،وكب��دك مرتبط بركبتيك ،وفمك
أي جزء �أنيعي�ش منف�صلاً عن باقي
مرتبط بالحبل ال�شوكي ،وت�ستمر القائمة .ال ي�ستطيع � ُّ
ع�ضوا في ج�سدك.
الأجزاء ،و� اَّإل لن يكون
ً
بفيرو�س
� ْإن ت�أ َّل��م ج��زء� ،أال تت�أل��م معه باق��ي الأع�ض��اء؟ � ْإن ُ�أ�صيب �أحد بنزلة ب��رد� ،أو
ٍ
ج�سمه ك َّل��ه بفقدان في ال�شهي��ة ،وال�شعور بال�ضعف،
م��ا ،ينت��ج عن ذلك � ْأن ُيثبِ��ط
ُ
المر�ض َ
تم تكري��م جزء ما ،تفرح
والأف��كار الغائم��ة ،والأوجاع والآالم .من الناحي��ة الأخرىْ � ،إن َّ
الج َ�س��د ك ُّله بتخفيف
ت��م تدليك ظه��ر �شخ�ص ما� ،أو ف��روة ر�أ�سه ،ي�شعر َ
باق��ي الأج��زاءْ � .إن َّ
الج َ�سد ك ُّله ما يحدث.
التوتر والمتعةُ .ي ِحب َ
نح��ن ِ
المتعمدة،
خطية عخان
واحد ككني�سة .بنو �إ�سرائيل ،مثالنا ،كانوا ً
واحدا .و�أثرت َّ
َّ
قهر في قتالهم �ضد
ان بنو �إ�سرائي��ل ً
ال علي��ه ه��و فقط ،بل على الجماعة كلِّهاَ .ك َ
جي�شا ال ُي َ
ُ
وهزِم هزيم ًة �ساحقة،
لكن بعد �أيام قليل��ة فقطَ ،ك َ
�أريح��اْ ،
ان جي�ش الأ َّمة ن ْف ِ�سها �ضعي ًف��اُ ،
بالمعنى المج��ازي ،وقعت الأمة تحت
ع��دوه ،وحدثت فيه خ�سائ��ر فادحةَ .
وتراج��ع �أمام ِّ
تم ُّر به َكني�سة كورنثو�س؟ حين نفح�ص الأمر
ت�أثير كريبتونايت روحي .هل هذا ما َكا َنت ُ
عن ُق ْرب نجد الجواب.
تماما عنه
كما َ
قبل باخت�صارَ ،ك َ
ذك ُ
رت من ْ
الرب في ال َكني�سة الأولى مختل ًفا ً
ان ع�شاء َّ
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احتفالي
ال��رب بالن�سبة لهم وجبة� ،أما بالن�سب��ة لنا فهو
ف��ي الع�ص��ر الحديثَ .ك َ
ان ع�شاء َّ
ٌّ
تماما عن
�أكثر� .إ ًذا في ال�سياق ،نرى � َّأن �سلوكهم المحدد ،الذي َك َ
ان يق�صده ُبو ُل�سُ ،مخت ِلف ً
لكن ما يهمنا هو جذور �سلوكهم.
� ِّأي �شيء ُيم ِكن �أن نواجهه اليومْ .
معينين ف��ي َكني�س��ة كورنثو�س َلم
الموق��ف المح��دد ال��ذي حدث معهم ه��و � َّأن � ً
أف��رادا َّ
ان الذين ِ
مبكرا ي�أكل��ون وي�شربون ،على الأغلب
ينتظ��روا و�ص��ول ك ِّل الأع�ض��اءَ .ك َ
ي�صلون ً
�أف�ضل �أنواع الطعام والخمر ،بينما يح�صل ال َآخرون المت�أخرون على ال ُفتات .يعتقد الكثير
فقرا� ،أو الذين من ٍ
طبقة
الم َّ
م��ن الم�ؤرخي��ن ،والباحثين في ال ِكتاب ُ
قد�سَّ � ،أن �أولئك الأكث��ر ً
�أدنىُ ،هم الذين كانوا ُيهم َلون .اقر�أ الآن َك ِل َمات بول�س:
ونُ ،ي َ�سار ُِع ُك ُّل ِ
واحد (في ترجمة �أخرى :ي�سارع بع�ضكم)
ين َت�أْ ُك ُل َ
“لأ َّن ُك ْم ِح َ
وع ِ
واحد َو َي ْ�س َك ُر � َآخ ُر! َ . . .ف َم ْن
��اولِ َع َ�شا ِئ ِه ا َّل ِذي � ْأح َ�ض َر ُه ِل َن ْف ِ�س ِهَ ،ف َي ُج ُ
�إ َل��ى َت َن ُ
الرب،
َي���أْ ُك ُل ُ
��م ِب ُ�أو َل ِئ َك ا َّل ِذ َ
��ر ُب ال َك� َأ�س ُد َ
ين ُه ْ
ون � ْأن َي ْه َت َّ
الخ ْب�� َز َو َي ْ�ش َ
��م َج َ�سد َّ
ر�ضى،
ون ُ�ض َع َف ُاء َو َم َ
ي��ر َ
َف�إ َّن�� ُه َي���أْ ُك ُل َو َي ْ�ش َر ُب َدي ُنو َن ًة َعلي�� ِهِ .ل َذ ِل َك َب ْي َن ُك ْم َك ِث ُ
ون َما ُتوا” 1( .كورنثو�س .)30-29 ،21 :11
ير َ
َو َك ِث ُ
الكتابية ال�سابقة“ :بع�ضكم،
بخط مائلٍ في الفق��رة
انظ��ر �إلى الكلمتين الذين كتبتهما ٍّ
َّ
وكثي��رون” .من الوا�ض��ح �أ َّن بُولُ�س يناق�ش خطايا البع�ض ،بعدد  ،21لك َّن العواقب هي � َّأن
قبل الوقت (عدد  .)30ال ي ْفرق هذا عن حادثة عخان؛
كثيري��ن�ضعف��اء ومر�ضى ويموتون ْ
متعم ًدا ،كان��وا ُيعانون من عواقب
الكثي��رون ِم َّم��ن َلم يع�صوا التعليم��ات الإلهية ع�صيا ًنا َّ
ِع�صيان وا�ضح ع�صاه �شخ�ص واحد.

يقول تف�سير  Pillarللعه ِد الجديد:
ال يج��ب �أن يفتر�ض النا���س � َّأن المر�ضى �أو الذين يموتون َق��د �أذنبوا ،وارتكبوا خطية،
لك��نْ ،مثْ��ل معظم �أوبئة الق�ض��اء الإلهي في العَهْد القديم ،يُمكِن �أن يق��ع الوباءب�شكلٍ على
المجتمع ك ُكل ،بال تفريق.

حادثة م�شابهة
أي�ضا على
تح��دث عن نوع ُمخت ِلف من
الخطي��ة كان ي�ؤثر � ً
�ساب ًق��ا ف��ي رِ�سا َلة بول�سَّ ،
َّ
المجتم��ع ككُل .ب��د�أ بالق��ول“ :وَ�أنَ��ا �أ�سمَ��عُ �أ َّن بَيْنَكُ��مْ زِنَىً يَفُ��وقُ مَا هُوَ مَع��رُوفٌ 1(”...
الم�سيح ،ابن هلل،
كورنثو���س  .)1 :5م��ا حدث � َّأن رج�ًل اً َك َ
ان َقد �أعلن �أنه من �أتباع ي�س��وع َ
خطية جن�سية ب�شكلٍ
عمدي.
الم�سيحَ ،ك َ
ٍّ
ان يعي�ش في َّ
الم�سيح ،وع�ضو في َج َ�سد َ
و�أخ في َ
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للرجل الذي يرتكب الخطية .لق��د اعترف المجتمع
موجها فق��ط ُ
َل��م يك��ن توبيخ ُبو ُل�س َّ
لكن القيادة َلم تواجه خطيته ،بل �أدارت وجهها عنها.
الكن�سي به ك� ٍأخ وع� ٍضو في الكني�سةَّ ،
لماذا كانوا يتجاهلون ت�صرفاته؟ على الأغلب َلم ُيريدوا �أن ي�ضايقوه بمواجهة خطيته.
ع�شورا كبيرة.
م�شهورا� ،أو يق��دم
ريا�ضي��ا
مجتمعيا� ،أو
قائ��دا
ؤث��را� ،أو
ربم��ا َك َ
ً
ان ُ
ًّ
ًّ
ً
ً
رج�ًل�اً م� ً
َكا َنت كورنثو�س َمدينة كبيرة وم�ؤثرة ،وكانت مرك ًزا للفنون .من المحتمل �أن يكون ممثلاً
أ�سا�سيا في
مرنما �
مو�سيقيا
الخا�صة بهم� ،أو
محترما في هوليوود
ً
ًّ
ًّ
َّ
محبوبا ذائع ال�سيط� ،أو ً
ً
تخيل �أنه � ْإن ترك الكني�سة� ،سيعوق ذلك
يمكننا
لكن
بهذا،
�ص
ن
ال
يخبرنا
ال
العب��ادة.
فري��ق
َ
ُّ
ُّ
تقد َمهم.
ُّ
أ�سباب �أخرى .ربم��ا كانوا يرون �أنه � ْإن ت��رك الكني�سة ،لن ي�سم��ع َك ِل َمة اهلل
ربم��ا َّ
ثم��ة � ٌ
مَ��رَّةً �أخ��رى .ربما فكرواهكذا“ :من الأف�ضل �أن يكون بينن��ا ي�سمع ب�شارة الإنجيل ،عن �أن
يك��ون ف��ي العا َلم وال ي�سمعها” .من المحتم��ل �أن تكون مهمتهم الرئي�س��ة ككني�سة هي �أن
يع��ود النا�س ليح�ضروا االجتماع التالي ،ل��ذا مواجهته �ستعطل هذا الهدف .ومن المحتمل
أكد �أنهم كانوا
� ً
أي�ض��ا �أن يكونوا ف َّكروا هك��ذا�“ :إنه جديد في الإيمان؛ لن�صبِر عليه� ”.أنا مت� ٌ
ال لقادة كورنثو�س بك ِّل
أمر في النهاية ،ويترك خطيته .لك��ن ُبو ُل�س َق َ
يتمن��ون �أن يفه�� م ال َ
الج َم َل التي قالها:
ح ْزم “�إنهم ينبغي �أن يطردوا ذلك الرجل” .دعوني �أ�سرد ُ
• َع َلي ُكم �أن تطردوا هذا الرجل من بينكم 1( .كورنثو�س .)2 :5
يطانِ ( 1كورنثو�س .)5 :5
لل�ش َ
الر ُجلِ َّ
• َ�سلِّ ُموا ِم ْث َل َه َذا َّ
الرجل ال�شرير من بينكم 1( .كورنثو�س
يم ِة َ
• َت َخ َّل ُ�صوا ِم َن َ
بط ْرد ذلك ُ
ير ِة” ال َق ِد َ
“الخ ِم َ
.)7 :5
ير ِم ْن َب ْي ِن ُك ْم 1( ”.كورنثو�س .)13 :5
•”� ْأخر ُِجوا ِّ
ال�ش ِّر َ
مرات بكلمات قا�سي��ة في �أ�صحاح ِ
واحد �صغي��ر! ف ِّكر في الأمر ،في
�ألق��ى ُبو ُل���س �أربع َّ
عددا ،ي�أمر ُبو ُل�س هذه الجماعة � َّأن يطردوا ذلك الرج َل من الكني�سة ،وفي ٍ
نقطة
ثالثة ع�شر ً
ِ
وي! ت َذ َّكر � َّأن ُبو ُل�س
لل�ش َ
الر ُج��لِ َّ
َّ
كالم َق ٌّ
يطانِ  ”.هذا ٌ
معين��ة يق��ول بخ�شونةَ :
“�سلِّ ُموا م ْث َل َه َذا َّ
أي�ضا.
هذا
ويحب
ني�سة،
ك
ال
هذه
ب
ُي ِح
َ
الرج َل � ً
ُ
لكن ف��ي الواقع ،نحن
الرج َل ح ًق��ا؟ ال يمكن!”ْ ،
ربم��ا تت�س��اءل“ :ه��ل ُي ِحب ُبو ُل���س هذا ُ
الحبَ “ .ف ُك ُّل
الم َّ
قد�س �إال بدافع ُ
نع��رف �أن��ه ُي ِحب هذا ُ
�شيء في ال ِكتاب ُ
الرجل ،لأنه ال ُيك َتب ٌ
ال ِكتاب َق ْد � ْأو َحى ِب ِه اهللُ” (انظر  2تيموثاو�س  16 :3و 1يوحنا .)8 :4
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مو َج ًها �إلى قادة كورنثو�س فقط ،بل �إلى ال َكني�سة كلِّها.
�أرج��و � ْأن تتذكر � َّأن هذا َلم ي ُكن َ
دائم��ا يطلب �أن ُتقر�أ ر�سائ ُله لجميع الكنائ�س .م��ا �سبب فظاظة ُبو ُل�س وتعنته
َك َ
ان ُبو ُل���س ً
ون � َّأن
الجملة :اَ
اه ْوا � .اَأل َت ْع َل ُم َ
“ل َي ُجو ُز َل ُك ْم � ْأن َت َت َب َ
في هذا الأمر؟ الإجابة موجودة في هذه ُ
مِقدَارًا قَلِيلاً مِنَ الخَمِيرَةِ يَجْعَلُ العَجِينَ كُلَّهُ يَخْتَمِرُ؟” ( 1كورنثو�س .)6 :5مر ًة �أخرى ،نرى
المكتوب بعد ذلك:
المجتمع ك َّله يت�أثر ،ولي�س ذلك الفرد فقط .اقر�أ
َ
ال�شرِي ِر ِم ْن َبي َن ُكم.
يم ِة َ
الر ُجلِ ِّ
“ َت َخ َّل ُ�ص��وا ِم َن َ
ي��ر ِة” ال َق ِد َ
“الخ ِم َ
بط ْر ِد َذ ِل َك َّ
ي��داَ .ف�أ ْن ُت ْم
��ن َ
َف َت َخ َّل ُ�ص��وا ِم َ
يم�� ِة ِل َك��ي َت ُكو ُنوا َعجِ ي ًن��ا َج ِد ً
ي��ر ِة ال َق ِد َ
الخ ِم َ
ي��ح � ِ
وف
ِالم ِ�س ِ
الم�سي��ح ُه َو َخ ُر ُ
َك ُم� ِؤم ِن َ
ي��ر ٍةِ ،ل َّأن َ
ي��ن ب َ
أرغ َف�� ُة ُخ ْب ٍز ِبلاَ َخ ِم َ
ِف ِ
�صح َن��ا ا َّل ِذي ُذب َِح ِم ْن � ْأج ِل َناَ .ف ْل ُن ِ
ير ِة
اح ِت َفا َل َن��اَ ،ل ِك ْن َل ْي َ�س ب َ
وا�صلِ ْ
ِالخ ِم َ
ير ٍةِ � ،
ال�ش ِّرَ ،ب ْل ِب� ِ
أرغ َف ِة الإخلاَ ِ
�ص
ير ِة
الخطية َو َّ
َ
َّ
أرغ َف ٍة ِبلاَ َخ ِم َ
الع ِتي َق ِةَ ،خ ِم َ
الح ِّق 1( ”.كورنثو�س .)8-7 :5
َو َ
ان عي��د الف�صح عند بني
ع��اد ُبو ُل���س لمناق�ش��ة المو�ضوع الرئي�س �أال وه��و التناولَ .ك َ
حم ُلن��ا الذي بال عيب ،الذي
�إ�سرائي��ل يدور حول خ��روف ُي َق َّدم ذبيحة .مع ذلك ،ي�سوع هو َ
ان الف�ص��ح الأول عالم��ة لتحرير �إ�سرائيل م��ن العبودية في
��دم ذبيح�� ًة لأج ِلن��ا .وكما َك َ
ُق ِّ
الرب ،هو عالمة
ِم�صر ،كذلك موت َ
الم�سيح كذبيحة ،الذي هو المو�ضوع الرئي�س في ع�شاء َّ
على تحريرنا من عبودية الخطية.
لكن
كان��ت هناك �أعياد �أخرى :الباكورة والخم�سين والأب��واق ويوم الغفران والمظالْ .
ان
الل للجوان��ب الأكثر
ه��ذه الأعي��اد َكا َنت ِظ اً
ن�ضجا ف��ي حياتنا الم�سيحي��ة .بب�ساطةَ ،ك َ
ً
الفِ�ص��ح هوعيد الخال�ص� .إذًا ،يُ�شي��ر بُولُ�س بكتابته هذا الكالم �إل��ى دخولنا�إلى الملكوت.
الخطية
ير ِة
�أ�شار �إلى �أنه َلم يكن ممك ًنا �أن يحتفل النا�س بالف�صح “ب َ
ير ِة َ
َّ
الع ِتي َق ِةَ ،خ ِم َ
ِالخ ِم َ
��ر� ”.إ ًذا العقلي��ة الت��ي تقول “�إن��ه جديد في الإيمان” ه��ي ف ْك ٌر خاط��ئ ،بالن�سبة له،
َو َّ
ال�ش ِّ
خدم
الم�س َت َ
وبالن�سب��ة لن��ا �أي�ض��ا .في كثير م��ن الأحيان يكون هذا ه��و الأ�سا�س المنطق��ي ُ
وجد مجال
أ�سا�س ُمخا ِدع َ
وم�ضلِّل؛ لأنه ال ُي َ
للتغا�ضي عن �شخ�ص ُ
“م�ست�س ِلم للخطية”� .إنه � ٌ
بي��ن “الخطية التي
لقب��ول
الفر َق ْ
َّ
الخطي��ة التي ُت َ
مار�س ع��ن ِع ْلم في الكني�س��ة�( .س�أناق�ش ْ
ِ
مار�س عن ع ْلم” ،و”ال�سقوط في الخطية” في ف�صل الحق).
ُت َ
ثانياِ ،
الرجل للخطية ُت�شبه الخميرة .الخميرة هي
الحظ � َّأن ُبو ُل�س َق َ
ً
ال � َّإن ممار�سة ذلك ُ
تحذيرا
إ�سرائيل
�
تحذير
تم
الف�صح،
لعيد
بالن�سبة
يرتفع.
وتجعله
العجين،
في
تنت�شر
م��ادة
َّ
ً
��ن ُب ُيو ِت ُك ْمِ ،ل َّأن ُك َّل َم ْن َي�أْ ُك ُل ُخ ْب ًزا ُم ْخ َت ِم ًرا
ون َ
اليوم ال َّأولِ ُ ،ت ْخر ُِج َ
ير َة ِم ْ
قوي��اِ ...“ :في َ
ًّ
الخ ِم َ
ِ
ِ
ِ
لِ
ع
ط
ق
ي
قطع”
ة
م
ل
ك
.)15
:12
(خ��روج
”
،
ِع
ب
ا
ال�س
��ى
ت
ح
و
أو
ل
ا
��وم
الي
��ن
ِم
ي��ل
ئ
ا
ر
إ�س
�
��ن
م
َ
“ي َ
َ
َ
ْ
ِ
َّ
َ
ْ
َ ُ
ُ ُ
َ
َّ َ َ
ْ َ
َّ
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قا�سية ِج ًّدا �أي�ضًا ،ال تختلف عن� ْأمر بول�سَ .ف َعل اهلل ذلك؛ ُليرِي �إ�سرائيل ،و�إيانا� ،أننا حين
“م�ست�سلما للخطية” .ينبغي �أن
أحد في مجتمعنا
�سمح ب�أن يكون � ٌ
ندخل في عه ٍد معه ،ال ُي َ
ً
الخطية
مار�س عن ع ْلم ،و� اَّإل �سيحملون خميرة
َّ
يتوب الجميع عن ِع�صيان َك ِل َمة اهلل ،الذي ُي َ
وعواقبها �إلى مجتمعهم.

يقول تف�سير  Pillarللعه ِد الجديد:
ي�ؤك��د ُبو ُل�س (بكلمات يونانية ي��دل ترتيبها على الت�أكيد) �أنه بجز ٍء “�صغير” فقط من
تحدي��دا �شخ�ص ِ
لك��ن ب�شكلٍ �أكيد ،في
الكني�س��ة،
حتما ،ببطء ْ
ً
واحد في الواق��ع ،ينت�شر ال�شر ً
المتعمدة في ال َكني�سة
الخطية
فح�ص .نم��وذج
الجماع��ة كلِّهاْ � ،إن ُترِك هذا
َّ
ُ
ال�شخ�ص ،و َلم ُي َ
َّ
الخطية التي بدون مراجعة
ُيم ِكن �أن يكون له �آثار خطيرة .م ْثل الخميرة في الخبز ،تنت�شر
َّ
وتغيره ب�شكلٍ ال رجعة فيه.
في الكيان كلِّهِّ ،
�أنا �أختلف مع نقطةٍ واحدة مِما يقوله هذا التف�سير .حين بحثتُ فيمو�ضوع الخميرة،
َّ
حقيقي ،وال �شك فيه في هذا التعليق� ،أنها
لكن ما هو
وجدت �أنها ال تنت�شر ببطء بل
�سريعاْ .
ُ
ً
ٌّ
تنت�شر ب�شكلٍ �أكيد في المجتمع.
الخطية من
�إ ًذا ،ه��ل يعن��ي ه��ذا � َّأن علين��ا �أن نمن��ع � َّأي �شخ�ص مت��ورط في ممار�س��ة
َّ
لكن
ح�ضور اجتماعاتنا؟ بالطبع ال! يجب �أن يكون هناك خطاة كثيرون في اجتماعاتناْ ،
الخطية التي
لي���س بيْن �أع�ض��اء الكني�سة ،وال يجب �أن يُفهَ��م �أنهم �أع�ضاء �إل �إنْتاب��وا عن
َّ
اَّ
أو�ض َح ُبو ُل�س هذه النقطة:
و�سلمواحياتهم بالكامل
الم�سيحَ � .
َ
لي�سوع َ
يمار�سونها عن عِلْمِّ ،
ال�سا ِب َق ِة � اَّأل ُت َخا ِل ُطوا ال ُّز َنا َةَ .ل ْم � ُأك ْن � ِ
أق�ص ُد ِب َذ ِل َك � ْأن اَل ُت َخا ِل ُطوا
َ
“ك َت ْب ُت �إ َلي ُك ْم ِفي ر َِ�سا َل ِتي َّ
العا َل ِم ال ُّز َنا َة �أ ِو ال َف ِ
ون
� ْأه َ
ين � ْأو َع َبد َة ال ْأو َثانِ َ ،و� اَّإل َف�إ َّن ُك ْم َ�س َت ْ�ض َط ُّر َ
المح َتا ِل َ
ا�س ِق َ
��ل َه�� َذا َ
ين �أ ِو ُ
ِ
العا َل ِم 1( ”.كورنثو�س .)10-9 :5
الخ ُر ِ
�إ َلى ُ
وج م ْن َه َذا َ
النا�س؛ لين�ضموا
أتباع للم�سيح� ،أن نذهب �إلى العا َلم؛ لنب�شر َمن فيه ،وندعو
لقد ُ�أ ِمرنا ،ك� ٍ
َ
نقدم ن�سخ ًة مخفف��ة �أو محددة من الحق ب�ش�أن
الجتماعاتن��ا؛ لي�سمع��وا َك ِل َمة اهلل ،لكننا ال ِّ
حالته��م الروحي��ة .يجب �أن ِ
الم� ِؤمنين ،ون���أكل معهم ،ون�صادقهم ،ونحبهم،
ن�صل �إلي ْ
غير ُ
ونخدمهم ،بال�ضبط كما فعل ي�سوع.
تماما بخ�صو�ص ال�شخ�ص الذي يعترف ب�أنه م�ؤمن:
ْ
لكن ُبو ُل�س يقول �شي ًئا مختل ًفا ً
“ َل ِك ِّني ال َآن �أك ُت ُب �إلَي ُك ْم � ْأن اَل ُت َخا ِلطُ وا َم ْن َي ْز ُع ُم أ� َّن ُه ُم� ِؤمن و ُه َو َزانٍ � ْأو َف ِ
ا�س ٌق
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ال .فَلاَ َي ْن َب ِغي َح َّت��ى � ْأن َت ْ�أ ُكلُوا َم َع
ي��ر � ْأو ُم ْح َت ٌ
� ْأو َعاب ُ
ِ��د � ْأو َث��انٍ � ْأو ُمف َت ٍر � ْأو ِ�س ِّك ٌ
ِم ْثلِ َه َذا الإ ْن َ�سانِ !” ( 1كورنثو�س .)11 :5
م��ن الوا�ض��ح � َّأن ُبو ُل�س ال يتك َّلم عن ُم� ِؤمن “ي�سقط ف��ي الخطية” بل عن �شخ�ص يعتبر
تحدث �أبو هذه ال َكني�سة ،بهذه ال ُق َّوة ،عن هذا
ن ْف�سه م�ؤم ًنا لكنه “م�ست�سلم للخطية” .لماذا َي َّ
الأمر؟ بب�ساطة ،هذا دلي ٌل على محبته الحقيقية للكني�سة؛ فهو ال ُيريد �أن يرى ال َكني�سة ك َّلها
الم�س َت ِمر في الخطية.
ُتعاني ،بينما من
المفتر�ض � ْأن تحمي “الم�ؤمن” ُ
َ
مر���ض ُم ْع ٍد ،ب�شكلٍ خطير،
ان هناك َمن ُيعاني ِمن
ٍ
ف ِّك��ر ف��ي الأمر بهذه الطريق��ةْ � :إن َك َ
مر���ض ينتقل في اله��واء �إلى � ِّأي �شخ�ص يقترب من المري�ض ،م��اذا يفعل المجتمع؟ ي�ضع
أكبر من التق��اط المر�ضْ � .إن َلم
أمر
َ
َ
حي .يحم��ي هذا ال ُ
المجتم��ع ال َ
المري���ض ف��ي َح ْج ٍر ِ�ص ٍّ
و�سيعاني المجتم��ع ك ُّله من المر�ض ومن
يت��م ذل��ك� ،سينت�شر المر�ض كالن��ار في اله�شيمُ ،
عواقب��ه .م��اذا ُيم ِك��ن �أن تكون ه��ذه العواقب �سريعة االنت�ش��ار؟ منا�صب خالي��ة ،وفقدان ًا
الخا�صة بالمجتمع ،ومعاناة اقت�صادية ،هذا على �سبيل
للإنتاجية ،و�إعاقة في الخدمات
َّ
المثال ال الح�صر.
ثم يقول ُبو ُل�س عن ذلك ال�شخ�ص الم�ست�سلم للخطية:
ِ
الج َ�س ِد َّي ِةِ ،ل َكي
لل�ش َ
الر ُج��لِ َّ
يطانِ ِل َه�َلكاَ ِك َطب َ
ِيع ِت�� ِه َ
“ع ْن َد ِئ�� ٍذ َ�سلِّ ُم��وا ِم ْث�� َل َه َذا َّ
الرب 1( ”.كورنثو�س .)5 :5
�ص ُر ُ
َت ْخ ُل َ
وح ُه ِفي َي ْو ِم َّ
ا�ستخدمت �سال ًفا
هذا الأخ في خط ٍر �شديد؛ �إذ ربما يهلك للأبد � ْإن َلم يتغير .لهذا ال�سبب
ُ
حم��ون ”.حقيقة الأم��رَّ � ،أن ال�شخ�ص ال��ذي ُيمارِ�س
ه��ذه ال َك ِل َم��ات “من المفتر���ض �أنهم ُي َ
أعظمْ � ،إن ُ�س ِم��ح له بالبقاء في الجماعة؛ لأنه �سيظن �أنه
َّ
الخطي��ة ع��ن َع ْمد ،يكون في خط ٍر � َ
هالك بعد فوات الأوان في يوم الدينونة.
و�ضع �صحيح �أمام اهلل؛ ثم يكت�شف �أنه
في
ٌ
ٍ
ال�شخ�ص خارج مج��ال حماي��ة اهلل� ،ستت�سبب ،على
الم�صاع��ب الت��ي �سيواجهها ذل��ك
ُ
ي�س��وع من ك ِّل قلبِ��ه ،وم��ن ك ِّل ن ْف�سه ،وهو
الأغل��ب ،ف��ي �إرجاعه �إل��ى ن ْف�سه؛ فيرج��ع �إلى
َ
بال�ضب��ط ما ح��دث لذلك ال�شخ�ص (المو�صوف ف��ي رِ�سا َلة ُبو ُل�س الثاني��ة �إلى كورنثو�س).
الم�صاع��ب يمك ُنه��ا �أن ُتوقظن��ا ،مثلما حدث ف��ي حالة االبن ال�ضال ،الذي ع��اد �إلى بيته،
والده وافق على ما يفعله ،وا�ستمر ير�سل له المال،
حي��ن ر�أى ثمر ُطرقه الخاطئة .ل��و َك َ
ان ُ
االبن �أنه في حالة ِع�صيان.
َلم يكن ُليدرِك ُ
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كما في ال�سماء . . .
دعون��ا نعود �إل��ى النقطة الرئي�سة .لقد ر�أين��ا بك ِّل و�ضوح في الف�صلي��ن ال�ساب َقين �أننا
جميعا �أن ننتفع م��ن م�ساهمات ٍ
فرد ما� ،أو ُنعاني
الم�سي��ح الواحد ،وكج�سدُ ،يمكننا
َج َ�س ُ
ً
��د َ
ع�ضو عن ع ْلم.
خطيةٍ يُمار�سها
من َّ
ٌ
ُتوجد حقيقة هنا ال ُيم ِكن تجاه ُلهاَّ � .إن ت�أثيرات تج ُّنب هذا النقا�ش ،ا�ستمرت ،للأ�سف،
تجاهل هذه
الم�سيح .لن تنق�شع هذه العواق��ب � ْإن ا�ستمرينا في
ُ
فت��ر ًة طويل��ة جِ ًّدا في َج َ�سد َ
الموا�ضيع.
مواجه ًة ِ
مبا�ش��رة .ال�سماء ك ُّلها تهت��ف لت�شجيعنا!
دعون��ا نكون
َ
�شجع��ان ،ونواجهه��ا َ
الم�سيح ال��ذي ،ال يختلف عن ي�س��وع ،في كونه
دعين��ا لنك��ون ال َكني�س�� َة المنت�صرةَ ،ج َ�س��د َ
ال ُيم ِك��ن �إيقاف��ه .الإعياء والمر���ض والفقر ونق�ص الموارد ،وباقي �أعم��ال العدو ،يجب �أن
الرب.
تنحني �أمام َكني�سة َّ
نح��ن مدع��وون لأن نحكم ب�سلط��ان ،ولنكون مملوئي��ن بالقوة الخارق��ة؛ لن�ضع �أعداء
نخف من مواجهة الق�ضايا ال�صعبة التي �أ�صابتنا.
ال�سماء تحت �أرجلنا .و�سنفعل ذلك � ْإن َلم َ
يجب �أن نتجر�أ ،ون�ؤمن � َّأن هذا ُيم ِكن �أن يتم كما في ال�سماء كذلك على الأر�ض!

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
مهم جِ��دا ،وللأ�سف م��ن الن��ادر �أن نجد كَني�س��ةً حديثة ت�ؤك��د ،ب�شكلٍ
ه��ذا المو�ض��وع
ٌّ ًّ
أول ،يدعوك اهلل لتحي��ا ُح ًّرا من الخطية،
�صحي��ح ،عل��ى هذه الحقائق .ف ِّكر في ه��ذا الأمر � :اً
ِ
ثانيا ،حين ال يفعل الم�ؤمنون هذا ،ال ُي�ؤث��رون على حياتهم فقط؛ بل
ومل�� ًكا له بالكام��لً .
أي�ضا.
الم�سيح كلِّه � ً
علي َج َ�سد َ
جرد �أف��كار ت�ستمر في
خ��ذ وق ًت��ا لتت�أمل ف��ي هذا كلِّه .ال تدع ه��ذه الحقائ��ق ُت�صبِح ُم َّ
حياتك ب�شكلٍ
انظر �إليها .ت� َّأم ْل فيها�َ .ص ِّل بهذه الحقائق ،واطلب من اهلل �أن يمنحك
طبيعيْ .
ٍّ
تماما كما َكا َنت بالن�سبة لبول�س.
تتعمق فيك ،و ُت�صبح ُمه َِّمة بالن�سبة لكً ،
�إياها .دعها َّ
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5
لتكن أنت

التغيري

�أن��ا ِ
ال�شخ�صية مع ي�سوع؛ �أكثر
تعليما عن م�سيرتنا
واح ٌد من كثيرين ف��ي جيلي تلقينا
َّ
ً
��د واحد .ات�ضحت ِلي ه��ذه الحقيقة عن
ِم َّم��ا تع َّلمن��ا عن كيف �أننا
جميع��ا كم�ؤمنينَ ،ج َ�س ٌ
ً
فهمت هذه الحقيقة ب�شكلٍ
جزئي في الما�ضي،
ال َكني�سة ،م� َؤخ ًرا فقط .ال �أريد �أن �أ�ضللك ،لقد
ُ
ٍّ
لكن لي�س كما �أفهمها الآن.
ْ
كثيرا في ال ِف َرق البحرية والجوية
وح ال ُق ُد�س �إدراكي لهذه الحقيقة،
ُ
الر ُ
فكرت ً
حين �أيقظ ُّ
والبرية ،المعروفة با�سم  SEALالحربية.
�صدي��ق م��ن �أولئك المحاربي��ن النخبة .ظ َّل ف��ي ِف َرق  SEALلم��دة خم�سة ع�شر
ل��دي
ٌ
َّ
الم�سيح،
د
�س
ج
ع��ن
الحقائق
هذه
ف��ي
الوقت،
بع�ض
أمل،
�
الت
بع��د
ب.
مدر
آن
ل
ا
وه��و
عام��ا،
َ
َ َ َ
ً
ِّ
ِ
أردت �أن
�
لذا
بين،
قر
الم
إخ��وة
ل
ا
من
ة
رق
ف
هي
SEAL
أن
�
أعرف
�
كن��ت
به.
االت�ص��ال
ق��ررت
ٌ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ َّ
ات�صلت به ،وبد� ُأت بهذه الأ�سئلة“ :كيف يرى �أع�ضاء �أ�ساطيل  SEALبع�ضهم
�أتعمق �أكثر.
ُ
مجتمع��ا بهذا التما�سك؟ وما
بع���ض؟ كيف يتعاملون م��ع بع�ضهم البع�ض؟ كيف ُين�ش ِئون
ً
تدريبهم؟
الذي ينطوي عليه
ُ
أول تعليقٍ قاله لي هوِ �“ :آخر �شخ�ص ُيف ِّكر فيه ع�ضو  SEALهو ن ْف َ�سه”.
كان � ُ
َ
وكنت �أعرف �أنها �ستكون مكالمة كا�شفة؛
أحببت و�ضوحه و�إيجازه من بداية الحديث.
ُ
� ُ
بقيت �صام ًتا ،وترك ُته يكمل“ .نحن ُن َق ِّدر �أخانا الذي بجوارنا �أكثر من �أنف�سنا .ال ن�ضطر
لذا ُ
أبدا لحماية �أنف�سنا ،لأننا نعرف � َّأن �إخوتنا في � SEALسيحموننا”.
� ً
نظرت �إل��ى الأ�صحاح ال�ساد�س من رِ�سا َلة �أف�س�س،
عن��د هذه النقطة بد�أ “يعظني”ْ �“ :إن
َ
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وجد ما يحمين��ا من الخلف .وال�سبب
�ستج��د � َّأن �س�لاح اهلل ك َّله للمواجهة م��ن الأمام ،وال ُي َ
ه��و � َّأن اهلل ُيري��د ل��ك ِّل ِ
واح ٍد فينا �أن يفعل ما يفعله �أع�ض��اء ْ � ،SEALأي �أن نحمي بع�ضنا
البع���ض� ،أن نفك��ر كوحدة واح��دة ،ج�سد واحدْ � .إن َل��م نعمل بهذه الطريق��ة� ،سيكون هناك
�شخ���ص ِ
رجل
واحد فق��ط يحميني؛ �أناْ .
لكن � ْإن عملنا ك ُّلنا كفري��ق� ،س�أكون في حماية ك ِّل ُ
ٌ
في ف�صيلتي الع�سكرية”.
كل �ش��يء �أفعل��ه �إنم��ا من � ْأج��ل �أخي
و�أكم��ل قائ�ًلااً “ :كع�ض��و ف��ي  SEALالبحري��ةُّ ،
عم��ق �أعماق كياننا .لق��د تدربنا عل��ى � اَّأل نفكر في
ال��ذي بج��واري .نحن ن�ؤم��ن بذلك من ْ
تدربن��ا كخبراء في مجاالت مختلف��ة ،المتفجرات،
�أنف�سن��ا ك�أف��راد ،بل كوح��دة .رغم �أننا َّ
الم�شترك)،
واالت�ص��االت ،والق ّنا�ص��ة ،والعقاقي��ر ،وال ( JTACمرك��ز تحلي��ل الإره��اب
َ
أبدا
والأ�سلح��ة ،واالخت��راق ،وغيره��ا � ،اَّإل �أننا نعمل كوح��دة واحدة .وال نذهب ف��ي ُمه َِّمة � ً
بع���ض ِم َّنا ربم��ا ال يع��ود� ”،أو “”�أربع��ون بالمائة ِم َّنا فق��ط ُهم الذين
بالفك��ر القائ��لٌ “ :
أي�ضا
فتو ُّجهنا هو “مائة بالمائة ِم َّنا �سيذهبون ،ومائة بالمائة � ً
�سيعودون �سالمين ”.الَ ،
ِم َّنا �سيعودون”.
��د ِّرب المجن��دون على هذا
ن��ت بم��ا َك َ
ألت“ :كيف ُت َ
ان يك�شف��ه لي .وف��ي النهاي��ة �س� ُ
ُف ِت ُ
التو ُّجه؟”.
َ
عتبر تدريب االنك�سار تح��ت الماء الأ�سا�س
ف�أج��اب“ :ال ُيم ِك��ن لأحد �أن يفعل ه��ذا!” ُي َ
لقوات  ،SEALوهو �أ�صعب و�أق�سى تدريب في القوات الم�سلحة؛ وب�سببه حوالي ت�سعون
بالمائ��ة من �أولئك الذين يطلبون االن�ضم��ام لبرنامج SEAL؛ � َّإما يغادرون� ،أو يف�شلون.
ومجهزي��ن تجهي ًزا كاملاً ُ .ي َق ِّدر
عاليا،
دربين
َّ
تدريبا ً
ً
وم��ا يتبقى هو وِحدة م��ن الأفراد ُ
الم َّ
أكبر من
ك ٌّل منه��م الرج��ل المجاور له� ،أكثر من ن ْف�سه ،وهو عل��ى ا�ستعداد �أن يموت؛ ٍ
ل�سبب � َ
ن ْف�سه”.
ان ليحدث؟”.
ثم قال“ :جون � ،Johnآه لو ت�سلك ال َكني�سة بهذه الطريقة .ماذا َك َ
لكن الحقيقة هي � َّأن لدينا الإمكانية لنفعل ذلك.
للأ�س��ف َلم يكن �أمام��ي � اَّإل �أن �أوافقهَّ .
ِ
حقيقيا من الطبيعة الإلهية ُو ِ�ض َع فينا حي��ن ُولدنا ثاني ًة .الوعظ والتعاليم التي
ج��زءا
� َّإن
ً
ًّ
لكن
نتلقاه��ا ،والت��ي تمثل
التوجه و ُت َن ِّميهْ .
التدريب الخا�ص بنا ،يجب �أن تخلق فين��ا هذا َ
َ
ج�سدنا غير
� ْإن ُك َّنا ن�سمع فقط ن�سخ ًة م�سته َلكة من الإنجيل� ،سينمو بداخلنا
ال�شيء الخط�أُ ،
ُ
كون ال َكني�سة الحديثة ف��ي الو�ضع الذي نحن فيه.
المف��دي .ه��ذا ٌ
جزء كبير م��ن ال�سبب في ْ
ود ْفع ًة فقط ،وال ُنريد �أن نواجه تحديات .يفوتنا الكثير.
ُيريد كثيرون ِم َّنا
ت�شجيعا َ
ً
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ال�ضعف ال��ذي ُتعاني منه ال َكني�س��ة في الع�صر
الحظ
َ
� َّإن �صديق��ي ه��ذا محارِب ،لكن��ه َ
�ضعيف ِ
ٍ
واح ٍد من ف�صيلة ال��ـ � ،SEALأو م�ساوِم� ،أو
ان يع��رف � َّأن ب�سبب ع�ض�� ٍو
الحدي��ثَ .ك َ
كل �أع�ضاء الفريق كمجموع��ة� ،أو �سيموتون؛ ب�سبب ك�سل
ف��رد تخ َّلى عن موقع��ه� ،سيعاني ُّ
جزءا ال يتجز�أ من
�أو �ضع��ف ذلك الواحد .هذه الأم��ور الرا�سخة فيه هي ما نحتاجه لتكون ً
الم�سيح.
نفو�سنا ك�أع�ضاء في َج َ�سد َ

لتكن �أنت التغيير
دائما
جانب �
ه��ل هناك
إيجاب��ي في الأمور التي َّ
تحدثنا فيها؟ بالت�أكيد ،مع اهلل هناك ً
ٌ
ٌّ
جوانب �إيجابية!
�أع��رف �أنك ُيم ِكن �أن ترى الحقائق ب�شكلٍ
ويخيب
حبطَ ،
�سلبي ،من الف�صول ال�سابقة ،و ُت َ
ٍّ
�سلبا،
�أم ُل��كْ � .إن
َ
فك��رت فقط في حقيقة � َّأن ت�صرفات ال َآخري��ن ُيمكنها �أن ت�ؤثر على حياتك ً
لكن ال�سبب في ت�سليط ال�ض��وء على هذه الحقيقة هو
�إ ًذا نع��مُ ،يم ِك��ن �أن يكون ه��ذا ُمثب ًِطاَّ .
وقوته ،كما َل��م ن�شهدها في جيلنا .لن
�أن ن��رى �أنف�سنا ننم��و باتحاد ،ونرى كمال عظمته َّ
يكون هناك تغيير � ْإن َلم ن�ؤمن ب�شي ٍء ُمخت ِلف� ،أو َلم نفعل �شي ًئا مختل ًفا� .إ ًذا �إليكم خال�صة
أمر بك �أو بي ،كيف �سيبد�أ؟ دعانا اهلل
الق��ولُ :
“يم ِك َن��ك �أن تكون �أنت التغيير”ْ � .إن َلم يبد�أ ال ُ
عنا�صر التغيير!
لنكون
َ
ح�سا�س ،لكنه
�شخ�ص لديه
وج��د
ه��ل
َ
الحظ��ت من ْ
قبل ما يح��دث حين يكون ُي َ
ٌ
�ضمي��ر َّ
ٌ
غالبا ما ُيخرِج
عني��د بع���ض ال�شيء،
ظاهريا ،ثم ُي�صبِح فج�أ ًة م�س� اً
ٌ
ؤول عن حياة ال َآخرين؟ ً
ًّ
ٍ
�صغيرة في ال�سن� ،أحيا ًنا ُت�صبِح قا�سي ًة
هذا �أف�ضل ما لدى ذلك ال�شخ�ص! ف ِّكر ،مثلاً  ،في �أُ ٍّم
بع�ض ال�شيء .بينما ِعندما َكا َنت عزباء؛ َكا َنت ت�صرفا ُتها ت�ؤثر فقط
مجنونة� ،أحيا ًنا غبي ًة َ
على حياتها ،وال ت�ؤثر على �أح ٍد � َآخر .لكن بعد ذلك ،تقع في الحب ،وتتزوج ،و ُتنجب طفلاً .
يوما خارجة عن ال�سيطرة ،تجدها ت�ستقيمْ � .إن ا�ستمرت في جنونها
هذه الفتاة التي َكا َنت ً
بطريقة ِ
ٍ
خطرة ،فه��ي تعرف � َّأن ذلك �سي�ؤث��ر ال فقط على حياتها
وم�شاك�سته��ا ومعي�شته��ا
هي ،لكن على حياة زوجها وطفلها اللذين تحبهما.
بع�ضا
ه��ذا ما يج��ب �أن يحدث مع ك ٍّل ِم َّنا فيما يخ�ص الكني�سة .علينا �أن نحب بع�ضنا ً
ؤك��دا � اَّأل نكون نحن فقط الذين نت�أثر بعدم
حب��ا عمي ًق��ا .يجب �أن ندرك � َّأن هناك
اً
احتمال م� ً
ًّ
ِ
جزء من ج�س��د! ربما لهذا ال�سب��ب َك َت َب ُبو ُل�س ه��ذه الو�صية �إلى
نح��ن
اهلل.
��ة
م
ل
ك
ل
طاعتن��ا
َ
ٌ
َ
ِ
الرباني:
الع�شاء
مناق�شة
م
�ض
خ
في
كورنثو�س
َكني�سة
َ
َّ
يءَ ،ل ِك ْن َل ْي َ�س ُك ُّل َ�ش ٍ
أفع َل � َّأي َ�ش ٍ
يء َنا ِف ًعاَ ... .ف َع َلى ُك ِّل
الح ُّق ِفي � ْأن � َ
“ ِلي َ
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ال�ش ِ
َو ِ
ِين”.
��ر �إ َلى َم َ�صا ِل ِح ِه َّ
خ�ص َّي ِةَ ،ب�� ْل �إ َلى َم َ�صا ِل ِح ال َآخر َ
اح�� ٍدْ � ،أن اَل َي ْن ُظ َ
( 1كورنثو�س .)24-23 :10
مر ًة �أخرى يقول ُبو ُل�س لكني�سة فيلبي:
ِ��ر َك ُّل َو ِ
ٍ
بطريقة
اه �أ ْف َ�ض َل ِم ْن َن ْف ِ�س ِه[ .ف ِّكروا في ال َآخرين
اح�� ٍدَ � ،أخ ُ
“َ ...و ْل َي ْع َتب ْ
كر
�أ�سم��ى م��ن تلك التي تفك��رون بها في �أنف�سك��م]َ . . . .ي ْن َب ِغ��ي � ْأن َت َت َب ُّنوا ِف َ
وع َن ْف َ�س ُه( .فيلبي .)5 ،3 :2
الم ِ
�سيح َي ُ�س َ
َ
ان ُيف ِّكر بها ي�سوع ،والقلب الذي دفعه لي�أتي ويبذل حياته من
هذه هي العقلية التي َك َ
ان ي�ستطيع �أن ُينادي جوق ًة من المالئكة؛ تنق ُذه من
ان ي�ستطيع �أن ُينقذ ن ْف َ�سهَ .ك َ
�أجلناَ .ك َ
ان يهتم بم�صلحتنا �أكثر من م�صلحته هو.
ان ُيف ِّكر فيناَ .ك َ
�أيدي مَن كانوا يقتلونه ،لكنه َك َ
ٍ
بارك في
الأخب��ار ال�س��ارة ه��ي� :أننا حين ن�سير نحن ك�أف��راد في
طاعة ل َك ِل َم��ة اهلل� ،س ُن َ
غير مريحة ،وربما � ٍ
النهاية .ربما نمر ب� ٍ
أي�ضا؛ ب�سبب ِع�صيان البع�ض
أوقات �صعبة � ً
أوقات ْ
في الج�سد ،لكننا �سننجح في النهاية.
خطية �آخ���آب و�إيزابل
كان �إيلي��ا ِم اً
ث��ال لهذه المعان��اة؛ ب�سبب �سل��وك ال َآخرين .ب�سبب َّ
مطر على الأَ ْر ِ
�ض
الم�ستمرة ،ف�ضلاً عن عدم اكتراث �شعب �إ�سرائيل بالخطيةَ ،لم يكن هناك ٌ
ان ال�شعب ي�أكل في �أيام ُح ْكم الملك داود والملك
ل�سن��واتَ .ل��م يكن �إيليا ي�أكل بوفرة كما َك َ
ان عليه �أن ي���أكل الخب َز واللحم ،الذي َكا َن��ت تجلبه له الغربان
�سليم��ان .اً
بدل م��ن ذلك؛ َك َ
رتيبا بال خ�ض��روات ،وال ع�سل ،وال
نظام��ا
رائعا! َك َ
أم��را ً
غذائيا ً
ًّ
ان ً
ل�سن��واتَ ،ل��م ي ُكن هذا � ً
ان هذا
ع�صي��ر ،وال � ٍّأي م��ن الأطباق الكثيرة الأخرى التي َكا َنت متاح��ة في �أيام الوفرةَ .ك َ
ٍ
واحدة،
جزءا من ُ�أ َّم ٍة
لك��ن �إيليا َك َ
�ضم��ن الم�صاع��ب بالن�سبة له؛ ب�سبب �أفعال ال َآخرينَّ .
ان ً
ْ
ِ
وج َ�س ٍد واحد .في النهاية ت�سببت طاعته في حدوث تغيير و . . .نزول المطر.
��د،
واح
و�شع��ب
ٍ
َ
�شخ�صيا.
هو
ك
بار
ت
النهاية
وفي
ة،
م
َ
ًّ
َج َلب هذا َب َرك ًة للأُ َّ
َ

ال�سالم
َع ْه ُد َّ

ٍ
قبل زمن �إيليا ،نرى َم َّر ًة �أخرى ُمعانا ًة كبيرة؛ ب�سبب �أفعال
�إذا نظرنا �إلى
حادثة �أخرى ْ
خيمين في ِ�ش ِّطيم .مكتوب:
البع�ضَ .ك َ
ان بنو �إ�سرائيل في ال�صحراءُ ،م ِّ
ون َم َع ِن َ�سا ٍء ُمو�آب َِّي ٍ
��اتَ .و َد َع ِت ال ِّن َ�س ُاء
��د�أ (بع���ض) ر َِج ُ
ال � ْإ�س َرا ِئي�� َل َي ْز ُن َ
“َ ...ب َ
ِ��نَ .ف� َأك َل َب ُنو � ْإ�س َرا ِئي َل
ار َك ِة ِفي ال َّذ ْب ِح ِ آل ِل َه ِته َّ
المو�آب َِّي ُ
ُ
��ات َب ِن��ي � ْإ�س َرا ِئي َل ِل ُلم َ�ش َ
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ون الإ َل َه
ينَ .و َه َك َذا َب َد�أ َب ُن��و � ْإ�س َرا ِئ َ
يل َي ْع ُب ُد َ
المو�آب ِِّي َ
ِم َ
��ن ال َّذ َبا ِئ ِح َو َع َب ُدوا �آ ِل َه�� َة ُ
ورِ ،م َّما � ْأغ َ�ض َب ا َ
هلل َع َلى � ْإ�س َرا ِئي َل( ”.عدد .)3-1 :25
ُ
الم َز َّي َف َبع َل َف ُغ َ
م��ر ًة �أخ��رى ِ
الح��ظ َك ِل َمة “بع�ض ”.ق��ال اهلل ل�شعبه � اَّأل يعب��دوا �آله ًة �أخ��رى ،وال يعطوا
أنف�سه��م لن�س��ا ٍء �أجنبي��ات ،وال يزن��وا .لكن �أفع��ال ال ِع�صيان التي قام به��ا البع�ض ،جلبت
� َ
الدينونة على الجماعة (الأمة) كلِّها ،و�سنرى َم َّر ًة �أخرى � َّأن كثيرين ،ولي�س البع�ض ،ت�أثروا
بهذه الدينونة.
ام
ال�ش ْع ِب َو َعلِّ ْق ُه ْم َخار ًِجا َت ْح َت َّ
اد ِة َّ
أمر التاليُ :
“خ ْذ ُك َّل َق َ
ال�ش ْم ِ�س � َأم َ
الرب مو�سى ال َ
�أمر َّ
ول َغ َ�ض ُب ا ِ
ا ِ
هلل َع َلى � ْإ�س َرا ِئي َل( ”.عدد .)4 :25
هللَ ،ف َي ُز ُ
م��ر ًة �أخرى نكت�ش��ف � َّأن �أفعال قادة ال�شعب (البع�ض) ت�سبب��ت في ا�شتعال غ�ضب غيور
واحدا.
وج�سدا
واحدا،
و�شعبا
الرب على �إ�سرائي َل كلِّها .كانوا �أُ َّم ًة واحدة،
ً
ً
ً
ً
�شرِ�س من َّ
إ�سرائيلي ُيدعى
رج ٌل �
ف��ي الوقت ن ْف ِ�سه ،الذي �أمر مو�سى في��ه ب�إعدام قادة ال�شعب� ،أخذ ُ
ٌّ
ان هذا
“زمري” ،امر�أ ًة مديانيةُ ،تدعى ُ
“كزبي”� ،إلى خيمته� ،أمام مو�سى ،وك ِّل ال�شعبَ .ك َ
الرب .في الح��ال؛ �سحب فينحا�س ابن �أليعازر ،وحفيد
ِع�صيا ًن��ا ُمع َل ًنا ْ
وغير مقبول ل َك ِل َمة َّ
أي�ضا ،وقتل
محا ورك�ض �إلى خيم��ة زِمري ،وطعن لي�س زمري فقط ،ب��ل ُكزبي � ً
ه��ارونُ ،ر ً
ان
الو َب ُاء ِفي َب ِني � ْإ�س َرا ِئي َلَ .و َك َ
االثني��ن ب�ضربة واحدة .ومكتوب بعدهاِ ...“ :حي َن ِئ ٍذَ ،ت َو َّق َف َ
ِين �أ ْل ًفا” (ع��دد  .)9-8 :25م��ر ًة �أخرى ،مات
الو َب��ا ِء � ْأر َب َع�� ًة َو ِع�شر َ
��د ُد ا َّل ِذ َ
َع َ
ي��ن َما ُت��وا ِم َن َ
عيني اهلل.
كثيرون؛ عاني كثيرون؛ ت�أثر كثيرون ب�أفعال البع�ضَ .كا َنت ال َّأمة واحد ًة في
ِّ
ون ال َك ِ
يل ِم ْن
اهنِ �أن َق َذ َب ِن��ي � ْإ�س َرا ِئ َ
��ار َ
ا�س ْب ُن �أ ِل َ
ث��م �أعل��ن اهلل قائ�ًلااً ِ “ :في ْن َح ُ
يعا َز َر ْبنِ َه ُ
��ر َغ ْي َر ِتي ِب َغ ْي َر ِت ِه َع َلى َم ْج ِدي ِف��ي َو ْ�س ِطه ِْمَ .و ِل َذ ِل َك َل ْم �أق ُت�� ْل َب ِني � ْإ�س َرا ِئي َل
َغ َ�ضبِ��يَ .ف َق ْ
��د � ْأظ َه َ
ِ��ب َغ ْي َر ِت��ي” (عدد َ .)11 :25كا َنت م�شاعر فينحا���س هي م�شاعر اهلل ،م�صلحة الأمة
ب َِ�سب ِ
واحدا
أح�ضر
رجلاً
ً
التغيير للأف�ضلَ .لم يتطلب الأمر ك َّل النا�س ،بل ُ
َ
كلِّها .فينحا�س هو َمن � َ
فقط.
ال�شخ���ص ِ
الملته��ب بحما�سة اهلل على ال َكني�س��ة في كورنثو�س.
الواح َد
كان ُبو ُل���س ه��و
َ
َ
ان هو ال�شخ�ص الذي �أح�ضر التغيير؛ بمواجهة ال َكني�سة بالحقيقة ،بك ِّل جراءة� .أخذ َك ِل َمة
َك َ
الع ْهد القديم،
الرجل ال��ذي َك َ
ان يعي�ش في الزنى .ف��ي َ
ال��روح ،وطع��ن بها عمل ُ
اهلل� ،سي��ف ُّ
“الرمح” حي��ن نقف بجراءة ،ونقول
َك َ
مادي��ا؛ في َ
الع ْه��د َ
مح��ا ًّ
ان ُر ً
الجديد ،واليوم ،يخرج ُّ
الخطية المع َلنة التي
ي�صم الآخرون �آذا َنه��م� ،أو ُيعمون عيونهم ع��ن
َّ
الحقيق��ة ،حت��ى حين ُّ
يرتكبها ِ
واح ٌد� ،أو بع�ض النا�س في الجماعة.
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ان يت�صرف بال�ضب��ط مثل �صديقي
ان ن ْف َ�س��هَ .ك َ
ان ُبو ُل�س ُيف ِّك��ر فيه َك َ
� ِآخ��ر �شخ���ص َك َ
قبل راحته و�شعبيته .واجه خطر
ع�ضو مجموعة  SEALالبحرية .و�ضع م�صلحة ال َآخرين ْ
ر ْف���ض َكني�س��ة كورنثو�س ال َك ِ
غيورا عليه��م ،حتى حين ات�ضح �أنه ُك َّل َما �أحبهم
امل لهَ .ك َ
ان ً
�أكثر� ،أحبوه �أقل.
ان يع��رف �أن��ه ربم��ا ُي َّت َه��م بالفظاظ��ة �أو الق�س��وة �أو
َل��م يكت��رث فينحا���س لن ْف ِ�س��هَ .ك َ
واح��دا ،و َل��م
ع��دم التعاط��ف �أو التخ ُّل��ف �أو التط��رف ال ِفك��ري �أو الرجعي��ةَ .ك َ
ً
ان ُ
رج�ًل اً
غي��ره .ت��رى م��اذا �سيظ��ن النا���س� ،أو م��اذا �سيقول��ون� ،أو م��اذا �سيفعلون؟
يتح��رك �أح��د ُ
َّ
ِ
ا�س ( ”...مزم��ور .).30 :106
ح
ن
ي
ف
ل
��
خ
د
ت
م
ث
“
المزامي��ر:
كاتب
يق��ول
ه.
ل
ك
هذا
يهم��ه
َل��م
ُّ
َ
ُ َّ َ َ َّ
ََ ُ
عن�صر التغيير!
ان
ان ُي ِحب الجماعةَ .ك َ
غيورا هلل ،و ِلما يهم اهلل� ،شعبهَ .ك َ
َك َ
َ
ان ً
الآن انظر �إلى ما يقوله اهلل عنه:
الع ْه ُدُ :ه َو َو َن ْ�س ُل ُه ا َّل ِذي
“ َف ُق ْل َل ُه �إ ِّني �أع ِق ُد َع ْه َد َ�ص َدا َق ٍة َو َ�سلاَ ٍم َم َع ُهَ .و َه َذا ُه َو َ
ورا َع َلى ا ِ
هلل َو ُم ِح ًّبا َل ُه،
ون َدا ِئ ًما َك َه َن ًةِ .لأ َّن ُه َك َ
َ�س َي ْ�أ ِتي ِم ْن َبع ِد ِه َ�س َي ُكو ُن َ
ان َغ ُّي ً
َف�أ ْن َق َذ َب ِني � ْإ�س َرا ِئي َل( ”.عدد .)13-12 :25
المقد�س .لي�س
تاب
القول �أمامي طوال ال�سنوات الكثيرة التي
ب��رز هذا
ُ
َّ
ُ
در�س��ت فيها ال ِك َ
لكن كاتب المزامير � َّأكد على مكاف�أته بعد فترة طويلة
مو�سى فقط الذي َك َتب عن هذا الأمرَّ ،
قائلاً :
كر ُاه جِ يلاً
��م َت َد َّخ َ
ا�سَ ،ف َت َو َّق َ
��ف َ
“ ُث َّ
��ل ِفي َن َح ُ
��اراَ ،و ُح ِف َظ ْت ِذ َ
الو َب ُاءَ .و ُح ِ�س َب َل ُه َه َذا َع َملاً َب ًّ
َب ْع َد جِ يلٍ !” (مزمور .)31-30 :106
عطيت لذلك
أتذكر الرهبة التي
� َّ
ُ
�شعرت بها حين ر� ُ
أيت لأول َم َّرة المكاف�أة العظيمة التي �أُ َ
جرد مكاف�أة وقتية ،بل مكاف�أ ًة �أبدية،
ال�شاب الذي َ
خاط َر ً
دفاعا َع َّما ير�ضي اهللَ .لم تكن ُم َّ
أبدا .هذه المكاف�أة عظيمة جِ ًّدا ،ولن ت�ؤثر فيه
مختوم ًة بعهدَّ .
تذكر ،اهلل ال يخلف في عهوده � ً
ه��و فقط ،بل في ك ٍّل �أبنائه و�أحفاده� ،إلى ك ِّل الأجيال التي �ست�أتي بعدهم ،ومنها �أجيالنا!
�صحيحا في نظر اهلل.
ان
ُّ
كل الأجيال التي �أتت بعده �ستكاف�أ على ا�ستعداده للدفاع َع َّما َك َ
ً
دائما ،حتى � ْإن َكا َنت النتيجة
أيت ِمثال فينحا�س هذاُ ،
عندما ر� ُ
نويت �أن �أقول الحقيقة ً
أي��ت المكاف�أ َة العظيمة لي�س ل��ي فقط ،بل لليزا
َ
حب��ة �أحد ،كم��ا حدث مع بول�س .ر� ُ
فق��دان َم َّ
ِ
ك�سر،
ولأوالدن��ا و�أوالدهم؛ لجميع الأجي��ال القادمة� .سيكون ُ
عهد �سالمٌ ،
عهد ال ُيمكن �أن ُي َ
َب َرك ٌة �ست�ستمر من جيلٍ �إلى جيل.
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كنت �أظ��ل خارج البيت �أخدم
دمة اهللُ .
هك��ذا ،غمرتن��ي ر�ؤية َك ِّم حما���س �أوالدنا في ِخ َ
غارا .رغم ذلك ،يبدو � َّأن عهد ال�سالم
الإنجيل على الأقل ن�صف �أيام ك ِّل عام ،حين كانوا ِ�ص ً
وعد ا ُ
ومحفوظا لأوالدنا.
ان م�ضمو ًنا
ً
هلل به �أولئك الذين �سيكونون عنا�صر التغييرَ ،ك َ
الذي َ
أي�ضا.
الب َرك َة ن ْف َ�سها في �أحفادنا � ً
و�أتوقع َ

ه��ل هن��اك َب َركة مخب�أة ف��ي الحقائق التي ك�شفناها حتى الآن؟ نع��م� ،إنه عهد ال�سالم
�صوت التغيير ،طالما
كن��ت
وع��د اهلل �أن يعطيه ال �إليك فقط ،بل لن�سلك � ً
َ
أي�ضا ،طالما َ
ال��ذي َ
لط ُرق اهلل؛ حتى حين ال يكون ال َآخرون كذلك.
غيورا ُ
َ
كنت ً
الروح بمحبة� ،سيك��ون� ،أف�ضل ،من �أن
ه��ل ترى مع��ي �أنك � ْإن
َ
تكلمت م�ستخ ِد ًم��ا �سيف ُّ
الم� ِؤمنين الخا�ص بنا؟
تبقى �صام ًتا ،وت�شاهد
َّ
الخطية وهي ت�سود وتنت�شر في مجتمع ُ
بالن�سبة لي الإجابة وا�ضحة ،لكنني �س�أتركك �أنت تقرر �إجابتك.

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
كنت تنتظرها :اتخاذ موقف ثابت من � ْأجل الحقيقة ،حين
ها هي الأخبار ال�سارة التي َ
ٍ
بالب َركة من اهلل ،حددت
بمحبة هلل و�شعبه ،ي�ضعك مع �أنا�س �أخذوا
يت��م ذل��ك
ً
أبدية َ
وع��ودا � َّ
أي�ضا.
الم�ستقبل ،ال لحياتهم فقط ،بل ن�سلهم � ً
عالمي
ميراث
وجد
ه��ل ُيم ِك َ
ٌ
نك ُّ
تخي ُل �شي ٍء �أقوى من ذل��ك ب�إمكانك ِفعله لأوالدك؟ ال ُي َ
ٌّ
وجد كمية من
الوع��د،
م��ادي يحم��ل هذا
ُ
َ
المال ُيم ِك��ن �أن ي�ضيع بعد جي��لٍ �أو اثني��ن .وال ُت َ
ٌّ
المعرفة �أو الحكمة المخزونة يمكنها �أن تنتقل َع ْبر هذا ال َكم من الأجيال .الميراث الم�ؤَ َّ�س�س
على وع ٍد من �أمانة اهلل ،فقط ،هو الذي ُيم ِكن �أن ي�ؤثر لمدة طويلة هكذا.
م��ا هو المي��راث الذي ُتريد �أن تتركه لأجيال الم�ستقبل؟ ما ه��ي الطريقة التي ُتريد �أن
النا���س بها على ال ْأر ِ
�ض؟ وما هي الطريقة التي ُتريد �أن يعرفوك بها في ال�سماء؟
يتذك��رك
ُ
حبة والحق
الم َّ
�أعظ��م مفت��اح للح�صول على ه��ذه الرغبات هو كم �ستق��ف ثاب ًتا من � ْأج��ل َ
خالل �سنواتك الق�صيرة على الأر�ض.
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6
احلـــا ِف ُ
ـز
جربت ك َّل �شيء
��را� ،صعوب ًة ،في �إر�سال ر�سائ��ل على هاتفي المحم��ول.
ُ
ُ
واجه��ت م�ؤَ َّخ ً
“فر�ض
لأ�صل��ح الم�شكلة ،من �إغالق التطبيقات� ،إلى �إغالق هاتفي و�إعادة ت�شغيله ،وحتى ْ
توجهت �إلى ُخ ٍ
طوات
الإنهاء” :وهي العملية التي تلج�أ �إليها حين ال ينفع � ُّأي �شي ٍء � َآخر .ثم
ُ
الم�ش ِك َلة المزعجة.
�أكثر
ً
تعقيدا ،لكنني َلم �أجد ما يريحني من ُ
أك��د ه��ذا الموقف م��دى اعتمادن��ا على هواتفن��ا الذكية ،وم��دى �أهميتها ف��ي الحياة
� َّ
وي��و ِّزع ُك ُت ًبا على
اليومي��ة .ح��دث � َّأن ابنن��ا الأ�صغ��ر َك َ
ان في الهن��دَ ،ي َّ
تحدث ف��ي م�ؤتمرٍَ ،
فواجه بع���ض ال�صعوبات ،وكان ير�سل لي ر�سائ��ل ،لكنني َلم � ِ
أ�ستطع
الق�ساو�س��ة والق��ادةَ .
ٍ
كنت �أكتب جمل ًة �أو اثنتين في �أكثر
�أن �أجيبه
ل�ساعات؛ ب�سبب الخلل الذي َك َ
ان في هاتفيُ .
يخرج هاتفي ،فج�أ ًة ،من التطبيق ،ف�أفقد ك َّل ما كتب ُته ،ويكون
من خم�س ع�شرة دقيقة ،ثم
ُ
أردت �أن
أر�سلت له رِ�سا َل ًة واحدة ق�صيرة في �أربع �ساعاتُ � .
عل��ي �أن �أبد�أ العملية من � َّأو ِلهاُ � .
َّ
ِ
جدا.
ا
ط
محب
كنت
كم
لكم
أقول
�
أن
�
أحتاج
�
ال
ع.
أ�ستط
�
م
ل
لكني
زيد،
الم
أقول
�
َ
ً
ًّ
ُ
َ
َ
الكثير عن طريقة عمله.
أح�ضرت هاتف��ي للخبراء ،الفنيين الذين يعرفون
ف��ي النهاية� ،
ُ
َ
حاول��ت لأيام �أن �أح َّل الم�شكلة ،لكنهم و�صلوا لجذر الخلل في �أقل من خم�س ع�شرة دقيقة.
ُ
ِ
فعلت �شي ًئا دون
كنت َقد ُ
عدت �أر�سل الر�سائل دون � َّأية م�شاكل .ات�ضح �أنني ُ
خالل �ساعتينُ ،
�شو�ش على نظام ت�شغيل الهاتف.
ق�صد َّ
كنت �س�أبقى
م��اذا ل��و َلم �أبحث عن الحل؟ ماذا لو َلم �آخ�ص�ص وق ًت��ا لأ�ست�شير الخبراء؟ ُ
الكثير من الوقت
وكنت �س�أهدر
�ست��وى ت�شغليه المرجو،
ُ
حت��ى الآن �أ�ستخدم الهاتف دون ُم َ
َ
أ�ساوي .كان من �ش�أن ذلك �أن ُيعيق التوا�صل مع عائلتي وفريقي و�أ�صدقائي.
ب�شكلٍ م�
ٍّ
أب��دا حقيقة �إر�سال
دعون��ا نتقدم بالمو�ض��وع ُخطو ًة �أخرى .لنفتر���ض �أنني َلم �أختبر � ً
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الر�سا َلة ال َن ِّ�صية ،ناهيك عن الهاتف
الر�سائلُ .من ُذ ثالثين ً
عاماَ ،لم � ُأكن حتى �أعرف ما هي ِّ
عبر القاراتَ .لم ي ُكن لها
الذك��يُ .من�� ُذ مائة عام فقطَ ،لم ي ُكن هناك حتى مكالمة هاتفي��ة ْ
كنت �س�أُ َ�س ُّر ب�أن �أعمل لمدة �أربع �ساعات لأر�سل رِ�سا َل ًة فورية البني
وجود .في ذلك الوقت؛ ُ
توا�صل على الإطالق.
عتبر � َ
في الهندَ .ك َ
ان � ُّأي توا�صل ُ
�سي َ
أف�ضل من عدم وجود � ِّأي ُ
تخ ِّطي
� ْإن َل��م � ُأكن �أعرف م��ا هو متاح ليَ ،لم � ُأكن لأثابر في البحث عن الحل ،و�أحاول َ
اختب��رت المنافع ،وهذه
لكن م��ع هاتفي المحم��ول،
ال�صعوب��ات الت��ي تقف ف��ي طريقيْ .
ُ
�ستوى الإحباط يرتفع للغاية.
المعرفة هي التي جعلت ُم َ
� ْإن َل��م نعرف �إمكانياتنا ،لن تكون هناك رغب ٌة وحاف ٌز للح�صول على �شيء .معظمنا ال
المو َّحدة ،كما يعرفها �صديقي ع�ض��و ال  SEALالبحرية.
يع��رف ُق َّوة الوحدة الع�سكري��ة َ
ان لديه خل ٌل في ف�صيلته ي�سبب الف�شل؟ لن ينزعج فقط ،لكن
تخيل حالته � ْإن َك َ
هل ُيم ِك َنك ُّ
ربما يموت.
تخيل مدى �سخط بن��ي �إ�سرائيل على
ُ
لنع��د ونفك��ر في ق�ص��ة َ
الع ْهد القديم ،هل ُيم ِك َن��ك ُّ
ح�ضروا �س ًّتا
عخ��ان؟ لق��د نجحوا
لكن بعد معركة ع��اي َ
باهرا في معركة �أريح��اْ ،
ً
نجاح��ا ً
وثالثين جناز ًة لأ�صدقاء م َق َّربين ،وكانوا ُيع ُّزون عائالت الجنود الذين ماتوا.
تخيل �إحباط ُبو ُل�س حي��ن ر�أى الكورنثو�سيين الذي��ن ُيحبهمُ ،يعانون من
ه��ل ُيم ِك َن��ك ُّ
قبل
عواق��ب الكريبتونايت الروحي الوخيم��ة ،ال�ضعف ،والمر�ض ال��ذي ال ُي�شفى ،والموت ْ
جي��دا ،لكنه��م كانوا غافلي��ن عنها .فاق��ت تف�ضيال ُتهم
ان يع��رف �إمكانياته��م
الوق��ت؟ َك َ
ً
أكبر للمجتمع.
َّ
ال�شخ�صية ،الم�صلح َة ال َ
جزء منه؟ َقد �أتخيل � َّأن �سبب قراءتك
الم�سيحي الذي �أنت ٌ
ماذا عنك؟ وماذا عن المجتمع َ
المزيد في االختبار الم�سيحي.
الر�سا َلة ال�صعبة ه��و �أنك تعرف في �أعماقك � َّأن هناك َ
له��ذه ِّ
ح�ضر اهلل ،وت�شهد
و�ض��ع اهلل ه��ذه الرغب َة في ق ْلبك� .أنت تميل لأن تحيا حيات��ك ك َّلها في َم َ
أكثر من �أن تتجن��ب االنزعاج الم�ؤ َّقت ال��ذي �س ُت�سببه
تح��و اًل
روحي��ا َّ
ًّ
ُّ
فع اًال في مجتمع��كَ � ،
الحقيقة.

نور َك
�أتى ُ

هناك فائدتان رئي�ستان �ستن ُتجان عن درا�ستنا لهذا ال ِكتاب :الأولى �ستزيد من فاعلية
�شخ�صي��ا بقدر �أكبر من الإثم��ار والإنجاز
أنت
مجتمع��ك ب�ش��كل كبير ،والأخ��رى �ستعززك � َ
ًّ
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لكن في النهاية
والعالق��ة الحميمة مع اهلل�( .إلى ه��ذه النقطة َك َ
ان تركيزنا على المجتمعْ ،
َ
�سنح ِّول تركيزنا َم َّر ًة �أخرى �إليك َك َف ْرد).
َ
م��اذا يجب �أن تك��ون ر�ؤيتنا لمجتمعنا؟ كما حدث في مث��ال هاتفي المحمول� ،س ُتزيد
الإجابة على هذا ال�س�ؤال من رغبتنا وتحفيزنا ال�ستكمال بحثنا ،وت�صحيح ما يعوقنا عن
الو�صول �إلى �إمكانياتنا.
إ�شعياء قائلاً :
يتنب�أ �
ُ
“ ُق ِ
���د ا ِ
��ر َق
���ج ُ
�����ور ِك �أ َت������ىَ ،و َم ْ
هلل �أ����ش� َ
ومي َو�أ ِن����ي����رِي ،ل َّأن ُن� َ
��ظ�َلَاَ َم ال����َّ�ش� ِدي� َ�د ُي َغ ِّطي
َع � َل� ْ�ي� ِ�ك .ل َّأن ال� ُّ�ظ��ل� َ�م� َة ُت � َغ� ِّ�ط��ي ال ْأر�� َ����ضَ ،وال� َّ
��ي ِ
��ن ا َ
���د ُه َع � َل� ْ�ي� ِ�ك َ�س َي ْظ َه ُر”.
�����مَ .و َل��� ِك� َّ
���ج� ُ
هلل ُي�����ش �ر ُِق َع�� َل ْ
الأُ َم� َ
��كَ ،و َم� ْ
(�إ�شعياء .)2-1 :60
تحدث عن ُملك
�أول �شيء �أريد �أن �أ�شير �إليه هو � َّأن �إ�شعياء ال يق�صد ال�سماء .كما �أنه ال َي َّ
الم�سي��ح الألفي ،الفترة التي �سيحكم فيه��ا ي�سوع على هذه الأر�ض لمدة �ألف عام ،كما هو
َ
مو�صوف في ِكتاب الر�ؤيا .كما � َّأن الكاتب ال ُي�شير �إلى ال�سماء الجديدة ،والأر�ض الجديدة،
��اب � َآخرون .ال� ،إنه ِ
الظالم
ي�ص��ف الفترة التي �سيغط��ي فيها
طر�س ُ
ُ
وك ّت ٌ
الت��ي تنب���أ عنها ُب ُ
الأر�ض� .إ ًذا ربما تتحدث هذه النبوة عن �أيامنا هذه ،و�أظن �أنها بالفعل تتحدث عنها.
ٍ
تجويفات جغرافية،
بح�س��ب كالم النبي� ،ستُغطي ظلم��ةٌ عميقة النا�س ،لي�س فقط ف��ي
ب��ل ال ْأر ِ
�ض كلِّها .نح��ن نعي�ش في زمن تزداد فيه الظلم ُة عم ًق��ا .نحن ننجرف �أكثر ف�أكثر
بعي��دا عن ق ْلب خالقنا� .أنا ال �أتحدث عن الملحدي��ن والال�أدريين والمربوطين بال�سحر ،بل
ً
ِ
محدد:
ع��ن كثيرين م َّم��ن يعتنقون الم�سيحية .هذا هو الوقت الذي يق��ول فيه ُبو ُل�س ب�شكلٍ َّ
وه ْم
��ن َي ْح َت ِم َ
��م ُم َعلِّ ِم َ
ار َ
“َ ...ل ْ
ين ِل ُي َح ِّد ُث ُ
ا���س َ�س َم َ
ون َل ُه ْ
��ل ِفي ِه ال َّن ُ
ال�س ِلي ِمَ ،ب ْل َ�س َيخ َت ُ
اع ال َّتع ِلي ِم َّ
ون �آ َذا َن ُه ْم َع ْن ُه
الح ُّق َف ُيب ِع ُد َ
ب َِما ُي َد ْغ ِد ُغ �آ َذا َن ُه ْم” ( 2تيموثاو�س  .)3 :4ثم ينوح قائلاً َّ �“ :أما َ
( ”...عدد .)4
�سي�شرقون في ذلك الوقتْ � ،أي يبرزون .ف ِّكر في
يق��ول �إ�شعياء �إن الم�ؤمنين الحقيقيينُ ،
طرد الظلمة في
دخلت ُحجر ًة مظلمة،
الأم��ر به��ذه الطريقةْ � :إن
َ
َ
و�ضغطت عل��ى زِر النور� ،س ُت َ
قبل عن م�صباح ظلمة؟ ال ،هناك
الحال .ال ت�ستطيع الظلمة �أن تغلب النور؛ هل
َ
�سمعت من ْ
النور ،ويطردها.
م�صباح نور فقط ،ل َّأن ُّ
الظلم َة مهما َكا َنت �شديدة� ،سيغلبها ُ
لكن كيف
نور العا َل��م .يبنغي �أن ن�سطع� ،أن نكون �أقوى م��ن الظلمةْ ،
يق��ول ي�س��وع �إننا ُ
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الم� ِؤمنين يرون
ه��ذا؟ وما معناه؟ بح�سب كالم �إ�شعياء ،يجب �أن ن�سطع بطريقة تجعل ْ
غير ُ
مجده.
ْ
وعظمة ِ
وغنى وقدرة
“مجد” بالعبرية كابود  ،kabodوهي تعني روعة َ
تعن��ي َك ِل َمة ْ
تحدث ال ِكتاب عن مجد
رفيعا
ووفرة
اً
وجالل وغزارة .ف ِّكر للحظة فيما قيل .حين َي َّ
ومقاما ً
ً
وعظمتهِ ،
وغناه ،وقدرته ،ووفرة ما يمنحه ،ومقامه الرفيع،
اهلل ،فهو ُي�شير �إلى روعة اهللَ ،
وجالل��ه .والكلمة الحا�سمة الأخيرة “غزارة”� ،أو “ثق��ل” ،تدل على � َّأن هذه ال�سمات لي�ست
قليلة ،لكنها في َك ِ
عظمته.
قوتها .بب�ساطة� ،إنه ثقل َ
امل َّ
يقول ُبو ُل�س � َّإن اهلل و�ضع هذه المعرف َة “ ِفي ُق ُلو ِب َنا ِب ُنو ِر َم ْع ِر َف ِة (لكي نعرف) َم ْج ِد ا ِ
هلل”
( 2كورنثو�س  .)6 :4ثم ي�ستمر ويقول:

العا ِد َّي ِة
“ َل ِك َّن َن��ا َنح َت ِف ُ
��ظ ب َِه�� َذا ال َكن ِز ِفي � َأوانٍ ِم ْ
��وة َغ ْي َر َ
��ن َف َّخارٍ ِ ،ل َكي َي َّت ِ�ض َح � َّأن ِت ْل َك ال ُق َّ
َل ْي َ�س ْت ِم َّناَ ،ب ْل ِم َن ا ِ
هلل 2( .كورنثو�س .)7 :4
وعظمة ِ
ِ
وغنى ووفرة ومقام
العا ِد َّي ِة ”.ت�شرق روع��ة َ
��و َة َغ ْي َر َ
الح��ظ هذه الكلمات“ :ال ُق َّ
العا ِد َّي ِة َل ْي َ�س ْت ِم َّناَ ،ب ْل
قوته��ا .لهذا يقولِ ...“ :ت ْل َك ال ُق َّوة َغ ْي َر َ
وج�لال اهلل في قلوبنا بكامل َّ
��ن ا ِ
هلل ”.نح��ن نتحدث عن ال ُق َّوة هنا ،ال ُق َّوة الت��ي ُت َم ِّكننا من اختراق � ِّأية ظلمة تحاول �أن
ِم َ
تقف في طريق مهمتنا.
حين تخرج ف�صيلة من ال  SEALالبحرية في مهمة ،ال تخطط لتعود منهزمة ،وعادة
أكيدا من وعد ال  SEALالبحرية .وهو
وعد �أكثر ت� ً
ما ال يعودون منهزمينَّ � .أما نحن لدينا ٌ
مدعوم ٍ
أعظم بكثير لنجاحنا!
بقوة � َ
ٌ
المعنى طوال الوقت في باقي هذا ال ِكتاب� ،س�أ�شير
للم�ساعدة على الحفاظ على و�ضوح َ
تذكر باقي ال َك ِل َمات الحا�سمة التي �سرد ُتها في
كثيرا �إلى “مجده” بكلمة َ
“عظ َمته” (لكن َّ
ً
الفقرات ال�سابقة).
عظ َمته �س ُت�شرق علين��ا ،ولي�س �ستنزل علينا .من �أين �س ُت�شرق؟
يق��ول �إ�شعياء � َّإن حقيقة َ
ِ
ِ
تذكرَ “ :ل ِك َّن َنا َنح َت ِف ُظ ب َِه َذا ال َكن ِز في � َأوانٍ م ْن َف َّخارٍ ( ”...عدد .)7
من قلوبنا! َّ
وجد
ل��ذا �أت�س��اءل“ :لم��اذا ال تظه��ر ،لمجتمعناَ ،
عظ َم ُت��ه الفائقة م��ن خاللنا؟ لم��اذا ُي َ
ت�ساه ِلنا مع
بكرا؟ هل ه��ذا ب�سبب
وجد َم��ن يموتون � ً
ُ
كثي��رون �ضعف��اء ومر�ضىُ ،
وي َ
أي�ضا ُم ً
الكريبتونايت الروحي؟
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�إمكانيات الجماعة
��ن الإمكانيات الإيجابية للجماع��ة؟ ف ِّكر في بداية
اليومِ ،م َ
م��ا الذي ُيم ِك��ن �أن ُيع َت َبرَ ،
كان حوالي ،120
ان التالمي ُذ ،الذي��ن عددهم ،حين��ذاكَ ،
الكني�س��ة .في ي��وم الخم�سي��نَ ،ك َ
مختبئي��ن ف��ي ُحج��رة .مكتوب �أنهم كان��وا “بن ْف ٍ�س ِ
مهد له��ذه الوحدة؟
واح��دة ”.ما الذي َّ
الع َّلية،
عندم��ا قام ي�س��وع من الأمواتَ ،ق َ
��ال لخم�سمئة ُم� ِؤمنٍ عل��ى الأقل �أن يذهبوا �إل��ى ُ
ان هناك 120
وعد الآب (انظر  1كورنثو�س  6 :15ولوقا  .)53-33 :24لماذا َك َ
وينتظروا ْ
جميعا منتظرين ،وماذا حدث لل 380الباقيين؟ َلم
فق��ط بعد ع�شرة �أي��ام؟ لماذا َلم يكونوا
ً
“بع�ضهم كان ال يزال على قيد الحياة عام 56
ال � َّإن
يذكرهم ال ِكتاب َم َّر ًة �أخرى � ،اَّإل حين َق َ
َ
الر�سا َلة �إلى كورنثو�س .ما نحن
م��ن مي�لاد َ
الم�سيح”� ،أي في الوقت الذي َك َتب في��ه ُبو ُل�س ِّ
مت�أك��دون منه هو �أنه��م َلم ينتظروا الوعد من الآب في �أور�شلي��م ،كما �أمرهم ي�سوع (انظر
الر ُ�سل .)15-1 :1
�أعمال ُّ
جرد اقتراح جي��د؟ �أو هل ُيم ِكن �أن
ه��ل اع َت َب��ر ه�ؤالء الْ � 380أم��ر ي�سوع
ًّ
اختياريا� ،أو ُم َّ
�صعب جِ ًّدا �أن ُينف��ذوا هذا الطلب؟ ربما اعتقدوا �أن��ه يمكنهم �أن يخدموه
يكون��وا ظ ُّن��وا �أنه
ٌ
بالطريقة التي يرونها ِ
أكد � َّأن بع�ضهم كانوا يب�شرون بالقيامة.
منا�سبة� .أنا مت� ٌ
طر�س َ ،)14 :4لم يملأهم.
لك��ن روح اهلل ،الذي ُي�شار �إليه � ً
َّ
أي�ضا ب��روح المجد (انظر ُ 1ب ُ
تم�سكهم
الـ ُ 120هم الذين اعتمدوا بروح َ
عظ َمة اهلل .ما الذي جعلهم ً
واحدا؟ َلم يكن ال�سبب ُّ
ب�آرائهم ال�شخ�صية ،وهو ما ُيم ِكن �أن يكون من �صفات ال� .380أعتقد � َّأن ال�سبب هو الطاعة
الحازمة ل َك ِل َمة اهلل ،التي َلم يعتبروها اختيارية.
قوته) ،وف��ي ذلك اليوم ن ْف ِ�سه� ،أكث��ر من ثالثة �آالف
امت�ل�أوا ْ
بمج��د اهلل (الذي يت�ضمن َّ
نفْ���س وُلِ��دوا من جديد! لَم يوَزِّعوا من�شورات ،وال و�ضع��وا �إعالنات في المجالت اليهودية،
وال ا�ستخدم��وا ا�ستراتيجيات و�سائل التوا�صل االجتماعي ال ُكبرى ،وال �ش ُّنوا حمل ًة �إعالنية
عظ َم��ة اهلل ظهرت للمدينة
ف��ي موج��ات البث .ف��ي الواقعَ ،لم ُي َح َّدد
ميع��اد اجتماع � .اَّإل � َّأن َ
ُ
كلِّها.
ٍ
بفترة ق�صيرة ،خم�سة �آالف � َآخرون ،عدا الن�ساء والأوالدُ ،و ِلدوا من جديد بعد �أن
بعدها
قع ًدا ،ورك�ض �إلى الهيكل .الحقيقة المذهلة في تجديد هذا الح�شد
رجلَ ،ك َ
ان َقد ُو ِل��د ُم َ
ق َف��ز ُ
وقت حت��ى لتقديم الدعوة للخال�ص ،ف َقد ُقبِ�ض عليهما
طر���س ويوحنا َلم ي ُكن لديهما ٌ
� َّأن ُب ُ
قبل �أن يتمكنا من ِف ْعل ذلك!
ْ
ٍ
�صوت
ان يح��دث .ف َقد �سمعوا ك ُّلهم
كان��ت َمدين��ة �أور�شليم ك ُّلها في
�ضجة؛ ب�سبب ما َك َ
َ
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المدينة التالمي َذ يتكلمون ب�إعالنات رائعة عن َع َظ َمة اهلل ِب ُلغات
ٍ
رياح قوية؛ �إذ َ�س َم َع ُ�س َّك ُ
ان َ
ٍ
الجميع معجزات وا�ضح ًة تحدث با�سم ي�سوع.
قبل .ور�أى
ولهجات �أجنبية َلم ْ
ُ
يدر�سوها من ْ
بعده��ا ب�أيام� ،ص ُّلوا ك ُّلهم كجماعة ،واهت��ز المبنى الذي كانوا مجتمعين فيه ،ب�أكم ِل ِه.
��ال � َّإن المبنى اهت��ز ،فت�أكد �أنه تزعزعَ .كا َن��ت هناك ُق َّوة
قد���س ال ُيبال��غْ � .إن َق َ
الم َّ
ال ِكت��اب ُ
عظيمة وفي�ض كثير و�شفاء وافر يتدفق من ه�ؤالء الم�ؤمنين.
الر ُ�سل  .)34 :4نرى
كان
“و َل ْم َي ُك ْن � َأح ٌد ِم ْن ُه ْم ُمح َت ً
التقري��ر كالتال��يَ :
ُ
اج��ا �( ”...أعمال ُّ
ان على المر�ضى
طر�س ي�سير في ال�شوارع ،لي�س في �شارع واحد ،بل في �شوارعُّ ،
وكل ما َك َ
ُب ُ
وال�سقم��اء ،الذين كانوا مو�ضوعين في تلك ال�شوارع� ،أن يقتربوا فقط؛ ُلي�صبحوا في مجال
الر ُ�س��ل  .)16 :5هذه هي
المقد���سَ “ :ف َنا ُلوا ِّ
ِظلِّ��ه ،ويق��ول ال ِكتاب َّ
��اء َج ِم ً
ال�ش َف َ
يعا” (�أعمال ُّ
عظ َمة اهلل! �سيكون هذا م ْثل ُم� ِؤمن ي�سير في قاعات م�ست�شفى ،وي�شفي ك َّل مري�ض.
َ
ٍ
با�ستخف��اف؛ �إ ْذ كذبا على
رجلاً وزوجت��ه ت�صرفا
قد���س � ً
الم َّ
أي�ضا � َّأن ُ
ُيخبرن��ا ال ِكت��اب ُ
المدينة،
الر ِاعي في �إحدى خدماتهما ،و�سقطا مي َتين.
انت�شر ْ
خب ُر موتهما في جميع �أرجاء َ
َ
َّ
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ذ
التالمي
رون
��د
ق
ي
النا�س
ان
ك
لك��ن
�سمعه،
�شخ�ص
ل
ك
ف��ي
ا”
عظيم
��ا
ف
“خو
��ب
و�سب
ٍ
َ
ِّ
ً
َ
َ
َ
ْ
ُ ِّ
َّ
ً
ً
العك�س� ،إذ �أتت
بل
؛
النا���س
ر
ف
ن
ي
م
ل
�س
قد
الم
الخوف
ذلك
.)13-1
:5
��ل
�س
الر
أعمال
�
(انظ��ر
َ
ِّ
َ
ُ َّ
ُ
ُ
ُّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الر ُ�سل
أعمال
�
(
ا”
ير
ث
ك
ون
د
اي
ز
ت
ي
،
اء
�س
ن
و
ال
ِج
ر
ب،
ِالر
ب
نون
ؤم
�
ي
ين
ذ
ال
ان
َ
اً
َ َ َ ً َََ َُ َ
� ٌ
“و َك َ ِّ َ ُ
أعداد كبيرةَ :
ً
ُّ
َّ
.)14 :5
وم ُد ٌن ب�أكم ِلها َكا َنت
َلم يكن هذا في �أور�شليم فقطَ .ك َ
ان �أتباع ي�سوع ي�شهدون بجراءةُ ،
ان يخدم الموائد� ،إلى َم ٍ
دين��ة في ال�سامرة.
ْ
رج�� ٌلَ ،ك َ
تخ ُل���ص و ُت�شف��ى .وذهب فيلب�س ،وهو ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِين
ر
ي
ث
ك
ا���ص
أ�شخ
�
ن
م
��ة
ي
ل
ا
ع
ات
خ
ر
ِ�ص
ب
ج
��ر
خ
ت
ة
��
�س
ن
ال
اح
أرو
ل
ا
��ت
ن
ا
ك
��د
ق
ف
“
ومكت��وب:
ٍ
جِ
َ
ََ ْ َ َ
ْ َ
َ
َ ُ َّ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي��م في ت ْل َك
ان ُه َن َ
ونَ .ف َك َ
ي��ر َ
��ي َم�ش ُلو ُل َ
َم�س ُكو ِن َ
ون َو ُع ٌ
��اك َف َر ٌح َعظ ٌ
��رج َكث ُ
ي��ن ب َِه��اَ ،ك َم��ا ُ�شف َ
المعجِ َز ِ
ات
الر ُ�سل .)8-7 :8
و�ساحر معروف “ُ ...ذ ِه َل َل َّما َر�أى ا ْل َع َجا ِئ َب َو ُ
َ
ٌ
الم ِدي َن ِة” (�أعمال ُّ
ِ
ِ
بين َمن
ما
ها
ل
ك
دينة
الم
كانت
.)13
(ع��دد
فيلب�س)”
يد
(على
ى
جر
ت
ت
ن
ا
ك
��ي
ت
ل
ا
ة
��
يم
ظ
الع
َ
َ
ُّ
َّ
ْ
َ
َ َ
َ ُ َ
ي�سوع� ،أو َمن �أتوا �إليه ليخ ُل�صوا.
عن
�سمعوا
َ
ٍ
ان طريح ال ِفرا�ش ُمن ُذ
أي�ضا في
رجلاً
اً
مكت��وب � ً
م�شلولَ ،ك َ
طر�س �شفى ُ
ٌ
حادثة �أخرى � َّأن ُب ُ
ِ
ِ
ون ِفي ال ُّل ِّد
ن
ك
�س
ي
وا
ن
ا
ك
ين
ذ
ل
ا
ل
ك
آه
�
ر
ف
“
�س
قد
الم
تاب
ك
ال
�سجل
وي
الحال.
في
أع��وام،
ثماني��ة �
ُ
ُ
َ
َّ
ُّ
َ
ُ
ُ
َْ َ
َ
ُ َّ
َ ُ
ُ
الر ُ�سل  .)35 :9لي�ست َمدين��ة واحدة بل اثنتين ،مكتوب
��ار َ
َو َ�ش ُ
بال��ر ِب” (�أعمال ُّ
ون َف� َآم ُن��وا َّ
“كل الذين كانوا ي�سكنون فيهما” خ ُل�صوا.
بالتحديد ُّ
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الخبر في البلدة كلِّها ،وهكذا
ف��ي ياف��ا ،قامت �سيدة ُتدعى طابيثا من الموت ،وانت�ش��ر
ُ
مكان َك ِ
امل � َآخر.
ت�أثر
ٌ
الم� َّؤمن ب�أق�صى
ت��م القب�ض على بطر���س ،ولكن جاء
ٌ
م�لاك �إلى ال�سج��ن ُ
ف��ي النهايةَّ ،
وهربه في منت�صف الليل.
درجات الأمنَّ ،
حاكم بالموت ،و�أك َله الدود لأنه َلم ُي ِ
الظلم َة ،في
ُ�ض��رب
مجدا هلل .تك�شف َ
عظ َم ُة اهلل ُّ
عط ً
ٌ
وجد مهرب من النور!
الأُ َّمة كلِّها .ال ُي َ
بي��ن المجتمعات،
ب��د�أت �أخبار المعج��زات ،والقوة العظيم��ة ،وخال�ص الأفراد ،تنت�شر ْ
ال�س ِ
والم��دن الأُممي��ة .في الواقع ،مكتوب �أن في ٍ
ودا
اك ِن َ
ين ِفي � ِأ�س َّياَ ،ي ُه ً
وقت َّ
معينُ ...“ ،ك َّل َّ
َو َغ ْي َر َي ُه ٍ
الر ُ�سل َ .)10 :19لم ي ُكن هذا في بع�ض البالد� ،أو
الرب” (�أعمال ُّ
ود�َ ،س ِم ُعوا رِ�سا َلة َّ
حت��ى بع�ض المدن ،بل في ِم ٍ
نطقة كاملة .وقد �سم��ع الجميع! َلم ي ُكن لديهم مواقع توا�صل
�صفح��ات على النت ،وال
اجتماع��ي مث��ل الفي�سب��وك �أو �إن�ستجرام �أو تويت��رَ .لم ت ُكن هناك
ٌ
ات�ص��االت بالقم��ر ال�صناع��ي ،وال تليفزيون وال رادي��وَ .لم ت ُكن هناك �سي��ارات ،وال حتى
ٌ
التجم��ع ب�سهولة! ولكن الجميع في تلك المِنطقة كلِّها �سمعوا
دراج��ات؛ ليتمكن النا�سُ من
َّ
ُّ
ِ
واحدا ،حي��ن تكون َك ِل َم��ة ا ُ
هلل �أولوية في
ني�سة
ك
ال
تك��ون
حين
يحدث
م��ا
هذا
ب!
ال��ر
��ة
م
ل
َ
ً
َك َ
َّ
مجتمعاتنا الم�سيحية.
لكن في الف�صل التالي� ،سنرى
هذه هي َ
العظ َمة الإلهية التي ظهرت في ال َكني�سة الأولىْ .
� َّأن ُخطة اهلل لجيلنا �أعظم من ذلك .ما اختبروه في ال َكني�سة الأولى َلم يكن حتى على مقربة
العظمة والقوة الإلهية التي �س ُتع َلن في مجيء ربنا وم ِلكنا ي�سوع الم�سيح!
من َ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
ان
الجديد المده�شة ،م��ن ال�سهل �أن نفكر هك��ذا“ :ح�س ًناَ ،ك َ
حي��ن ن��رى معجزات َ
الع ْه��د َ
أبدا”.
ولكن ال ُيم ِكن
ٍ
رائعا بالن�سبة لهمْ ،
ل�شخ�ص مثلي �أن يفعل م ْثل هذه الأمور � ً
أم��را ً
ذل��ك � ً
تم ُّيز
لهذا ال�سبب رِ�سا َلة هذا الف�صل غاي ٌة في الأهميةَ ،لم ُ
تحدث الآيات والمعجزات ب�سبب َ
الأ�شخا���ص؛ بل لأن �أولئك الأ�شخا���ص العاديين �آمنوا و�أطاعوا فقط ،ونتج عن ذلك �شروق
عظمة اهلل فيهم.
َ
غير
� ْإن َكا َن��ت َ
عظ َم��ة اهلل ق��د تمكنت م��ن ال�شروق فيه��م� ،أولئك ذوي ال�ص��وت العاليْ ،

أعمال عادية
المتعلمي��ن� ،صغار ال�سن ،عديمي الخبرة ،المت�شبثي��ن بر�أيهم ،الذين يعملون � اً
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العظ َمة
لح ْمل َ
مي ي َ�ؤ ِّهلنا َ
في وظائفَ عادية� ،إ ًذا يمكننا �أن نعرف �أنه ال ُي َ
وجد ُم َ
�ستوى عا َل ٌّ
ال�سماوية� .إنها فقط م�س�ألة �إيمان ُم ْخ ِل�ص بكلمة اهلل ،وتنفيذها ب�أمانة.

��ر ًة �أخرى ،وربم��ا �أكثر منه��ا؟ � ْإن بد�أت
ه��ل ت�ؤم��ن �أ َّنه ُيمك��ن ر�ؤية ه��ذه المعجزات َم َّ
تحدث ،هل �ستبد�أ العمل بحما�س ودون خوف؟ هل ُتريد �أن ت�أخذ
كني�ستك ترى هذه الأمور ُ
ٍ
�صالة هلل .ثم ُتب عن � ِّأية طريقة
عبر عن هذه الإجابات في
ك َّل ما ُيريد اهلل �أن يعطيك �إياه؟ ِّ
وق��دم ن ْف�سك له ليحقق كل
غير م�ؤَ َّه��ل لهذه الحياة� .سلِّم مخاوفك هللِّ ،
َ
اعتب��رت به��ا ن ْف�سك ْ
ما لديه لك.
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7
َّ
قـــــــــوة

الواحد
ِ

ال�صلبَ ،كا َنت �أمام ي�سوع فر�ص ٌة ُلي�صلِّي َم َّر ًة �أخيرة؛ لي�س من � ْأجل فريقه فقط ،بل
ْ
قبل َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
��ن � ْأج ِله ِْم ُه ْم َف َق ْطَ ،ب ْل � ْأي ً�ضا ِم ْن � ْأجلِ
م
ي
ل
�ص
�
أ
ل
ي
ن
ك
ل
“
هكذا:
ه
ت
لب
ط
�
أ
بد
ا.
جميع
لن��ا
أج
َ ِّ اَ َ ِّ
َ
ْ
ً
م��ن � ْ
ان ُي�صلِّي من � ْأجلك،
��ون بِي ب َِ�س َب ِب َت ْع ِلي ِمه ِْم” (يوحن��ا  .)20 :17ال َّ
�شك �أنه َك َ
ي��ن َ�س ُي� ِؤم ُن َ
ا َّل ِذ َ
أي�ضا .لقد َع َرفنا ي�سوع من خالل تعليمهم�َ ،سواء ب�شكلٍ مبا�شر من خالل قراءة
ومن � ْأجلي � ً
�شخ�ص ما بما ك َت َبه ه�ؤالء التالميذ.
غير مبا�شرَ ،ك� َأن يخبرنا
ما كتبوه� ،أو ْ
ٌ
ابن الإن�سان؛ لذا لديه ُ�سلطان �أن يطلب تتميم م�شيئة الآب على الأر�ض ،كما
� َّإن ي�س��وع ُ
هي في ال�سماء .ا�سمع ما قاله في ال�صالة:

��ب � ْأن َي ُكو ُن��وا َو ِ
يكَ ،ف َلي ُكو ُنوا
في َو�أ َن��ا ِف َ
اح ًداَ ،ك َما �أ َّن َ
“�أط ُل ُ
��ك �أ ْن َت � ُّأي َها ال ُآب َّ
الم ْج َد ا َّل ِذي
ُه ْم � ْأي ً�ضا ِفي َناِ ،ل َكي ُي� ِؤمن َ
العا َل ُم ب�أ َّن َك �أَ ْر َ�س ْل َت ِنيَ .ف�أ َنا � ْأع َط ْي ُت ُه ُم َ
اح ًداَ ،ك َما �أ ْن َت َو�أ َنا َو ِ
� ْأع َط ْي َت ُه ِليَ ،لي ُكو ُنوا َو ِ
اح ٌد( ”.يوحنا .)22-21 :17
مخلِّ�ص ك ِّل
الم�سيح ه��و َ
كان��ت �صال ُت��ه �أن نكون ً
واحدا؛ لك��ي ُي� ِؤمن العا َل ُ
��م � َّأن ي�سوع َ
الر�سا َلة لعا َلمنا؟ الإجابة هي لي�ست ِ�سوى مجده .هذا � ْأم ٌر بالغ
َ
الب�شر .ما الذي �سيحمل هذه ِّ
لكن �إليكم المفتاح� :أن
مجده َ
لمن ُهم واحدْ ،
(عظ َمته المع َلن��ة) َ
الأهمي��ة لمهمتنا .حفظ اهلل ْ
واحدا فيه كما هو ِ
واح ٌد مع الآب.
نكون ً
وتكرارا ُجملاً م ْثل ِ ...“ :أل ِّني اَل � ْأ�س َعى �إ َلى َع َملِ
رارا
واحدا مع الآب؟ لقد َق َ
كيف َك َ
ان ً
ً
ال ِم ً
ال�س َما ِء
َما �أُر ُ
ِيدَ ،ل ِك ِّني � َ
أعم ُل � َإر َاد َة ا َّل ِذي � ْأر َ�س َل ِني” (يوحنا  .)30 :5مر ًة �أخرىَ “ :ل ْم �أنز ِْل ِم َن َّ
وب
ِل ْأع َم�� َل � َإر َاد ِت��يَ ،ب ْل ِل ْأع َم َل � َإر َاد َة ا َّل ِذي � ْأر َ�س َل ِني” (يوحن��ا ً � .)38 :6
أي�ضاَ “ :ف َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
أفع َل َم ِ�شي َئ َت َك َيا اهللُ” ِ
(عبرانيين .)7 :10
َع ِّني ِفي َم ُ
خط َ
وط ِة ال ِك َت ِ
ابَ :ها �أ َنا َق ْد جِ ْئ ُت ل َ
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غير
ان ي�سعى �إلى ما يريده �أبوه ،ويفعله ،حتى � ْإن َك َ
واحدا مع ال ِآب؛ لأنه َك َ
َك َ
ان ً
أمرا ْ
ان � ً
غير مريح.
م�ستحب� ،أو ْ
َ
ٍ
اليوم الذي
أمر ن ْف ُ�سه عل��ى التالميذ الأوائل .كانوا ك ُّلهم بن ْف ٍ�س
واحدة في َ
َ
انطب��ق هذا ال ُ
تابعا ،ولي�س ع�شرات
120
ال��ـ
كانوا
المعروف.
م
ل
للعا
خاللهم
م��ن
ته
م
عظ
اهلل
فيه
ك�ش��ف
َ
َ
ً
َ
الآالف ِم َّم��ن �سمع��وا ي�سوع ف��ي ال�سنوات الثالث التي خدم فيهاَ .ل��م يكونوا ال 380الذين
ر�أوه ف��ي ج�س��ده المقام من الأم��وات ،والذين اعتب��روا كلما ِته اختيارية .ب��ل �أولئك الذين
تو َّحدوا بالإيمان.
َ
ِحد ِة
ُينا�شدن��ا ُبو ُل���س ،ويتو�سل �إلينا قائ�ًل�اً  :اَ
“ل َت ْب َخ ُلوا بِ��� ِّأي َجه ٍد ِل ُلم َحا َف َظ�� ِة َع َلى الو َ
تحدث عن المواهب
ِال�سلاَ ِم ا َّل ِذي َي ْرب ُِط ُك ْم َم ًع��ا” (�أف�س�س  .)3 :4ثم َي َّ
الروح ب َّ
ا َّل ِت��ي َي ْ�ص َن ُع َه��ا ُّ
الت��ي �أعطاها ي�س��وع ب�شكلٍ
الر ُ�س��ل والأنبياء والمب�شري��ن والق�ساو�سة
�شخ�ص��ي للكني�سةُّ ،
ٍّ
ٍ
بمهمة ُم َه َّدفة:
والمعلمين .م�س�ؤوليتهم هي �أن يبنوا ال َكني�سة
ِابنِ ا ِ
ن�ض َج ِفي ُك ِّل
هللَ ،و َن ُ
“�إ َلى � ْأن َن َت َو َّح َد َج ِم ً
إيما ِن َنا َو ِفي َم ْع ِر َف ِت َنا ب ْ
يعا ِفي � َ
الم�سيح ال َك ِ
املِ �( ”.أف�س�س .)13 :4
َ�شي ٍء �إ َلى � ْأن َن ِ�ص َل �إ َلى ِ�شب ِه َ
واحدا ،من َث َّم ن�صبح
� َّإن مهمتنا �أو هدفنا ال يختلف عن هدف ال َكني�سة الأولى� :أن نكون ً
واحدا،
ُمظهِري��ن َ
وجد طريق��ة �أخرى! على �أبناء جيلن��ا �أن يكونوا ً
لعظ َم��ة اهلل (مجده) .ال ُت َ
مو َّحدي��ن ف��ي �إيمانن��ا ومعرفتنا .الطريق الوحي��د للوحدة الحقيقي��ة ال يختلف عن طريق
َ
ي�سوع �أو التالميذ :طاعة َك ِل َمة اهلل.
ان بنو
ان بنو � ْإ�سرا ِئيل
واح��دا ،هزموا �أريحا بج��دارة .وحين َك َ
ف ِّك��ر ف��ي الأمر :حي��ن َك َ
ً
قهر .كان الأفراد يعي�شون حيا ًة ناجحة،
�إ�سرائي��ل ً
واحدا تحت ُح ْكم �سليمان ،كانوا �أُ َّم ًة ال ُت َ
ورا�ضية ،ب�شكلٍ
و�ضحت.
أي�ضا �أمثل ٌة �أخرى ،لكن النقطة قد
اختبرته � ٌ
أجيال قليلة .هناك � ً
َ
َ
م��ن الناحية الأخ��رى ،انظر العك�س .عندم��ا خاطب ُبو ُل���س الكريبتونايت الروحي في
��ل َب ْي َن ُك ُم
ي�س ٍةَ ،ت ْح ُ�ص ُ
كورنثو���س ،ب��د�أ ر�سالت��ه هك��ذاَّ �“ :أو اًلَ � ،
أ�سم ُع �أ َّن ُه ُك َّل َم��ا اج َت َمع ُت ْ
��م َك َك ِن َ
ويثار الت�سا�ؤل:
ات  1( ”...كورنثو�س  .)18 :11من الوا�ضح �أنهم َلم يكونوا ً
ام ٌ
واحدا! ُ
ان ِق َ�س َ
واحدا؟ �إنه مغازلته��م للكريبتونايتِ ،ع�صيانهم ل َك ِل َمة اهلل.
م��ا ال��ذي منعهم من �أن يكونوا ً
َل��م يختل��ف هذا عن ِع�صيان عخان ل َك ِل َمة اهلل ،الذي ت�سبب في � اَّأل يكون بنو �إ�سرائيل وِحد ًة
قهر حين هاجموا عاي.
واحدة ال ُت َ
ثم يقلب بُولُ�س الأمر ،ويقول قولاً يبدو غيْرَ متوَ َّق ٍع:
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ون
"َ . . .و�أُ َ�ص ِّد ُق َب ْع َ
ون َب ْي َن ُك ْم ب َِد ٌع �أَ ْي ً�ضاِ ،ل َي ُك َ
�ض ال َّت ْ�ص ِديقِ  .لأَ َّن ُه َال ُب َّد �أَ ْن َي ُك َ
ا ْل ُم َز َّك ْو َن َظ ِ
ِين َب ْي َن ُك ْم 1( ".كورنثو�س .)19-18 :11
اهر َ
مه��م في تجهيز
الم َز َّكون (الذي��ن ُيزكيه��م اهلل)؟ الإجابة � َّأن هذا
م��ا � َّ
أهمي��ة �أن يظه��ر ُ
ٌّ
الطري��ق �إل��ى الوحدة ف��ي الإيم��ان والمعرفة .ه��و بن ْف�س الأهمي��ة التي َكا َنت ف��ي �إظهار
الأغلبي��ة المطيعة ،وعخان العا�صي؛ من � ْأجل خاطر جماعة بني �إ�سرائيل كلِّها ،ومهمتهم.
بين الـ  120تلمي�� ًذا المطيعين الثابتين،
تمام��ا مثلم��ا َكا َنت تلك
َ
هم�� ًة؛ للتفرقة ْ
ً
التزكية ُم َّ
ِ
هما للكني�سة
م
ذلك
ان
ك
ه��ا،
�س
ف
ن
وبالطريقة
طريقتهم،
على
أمر
ل
با
قام��وا
الذي��ن
وال380
َ
ْ
َ
ُ ًّ
ان يجب �إظهار الأغلبي��ة المطيعة ،وكذا الجزء العا�ص��ي؛ و� ْإن َلم يحدث
ف��ي كورنثو���سَ .ك َ
ان
ان
�سي َ�س ُّد؛ بذلك لن َيظهر مجد اهلل َ
ُ
(عظ َمته) في كورنثو�سَ .ك َ
هذاَ ،ك َ
الطريق �إلى الوحدة ُ
ي�صدر منه��م � ُّأي عدم احترام لع�شاء
هما � ً
أي�ضا ل�شف��اء المتفرجين الأبرياء الذين َلم ْ
ذل��ك ُم ًّ
ال��رب ،لكنهم كانوا ُيعانون ب�ش��كلٍ
�صغارا)؛ لأن
�شخ�صي (�أولئك ال�ضعفاء ،والذي��ن ماتوا
ً
َّ
ٍّ
الرب.
ع�شاء
يحترم
م
ل
البع�ض
َ
َّ
ان يعرف م��ا حدث في
كان ُبو ُل���س
ً
م��دركا لأهمي��ة �إعط��اء الأولوي��ة لأمر الوح��دةَ .ك َ
بعظ َمة اهلل .لهذا
�أور�شلي��م ،وف��ي ال�سامرة ،وف��ي �أنطاكية ،وفي مدنٍ �أخ��رى ،ت�أثرت ُكلي�� ًة َ
الم� ِؤمنين في
ال�سب��ب؛ َل��م يتو�سل �إليه��م؛ ليتوحدوا في َكني�س��ة كورنثو�س فقط ،لكنه َّ
ح��ث ُ
أي�ضا على الوح��دة .من مثال
�أف�س���س وفيلب��ي وكولو�س��ي ،وح َّثن��ا
جميعا في هذا الع�ص��ر � ً
ً
ي�سوع ،نعرف � َّأن ال �سبيل لهذه الوحدة؛ ِ�سوى طاعة َك ِل َمة اهلل.

ما هو �أعظم
�إ ًذا م��اذا ع��ن ع�صرن��ا ه��ذا؟ ه��ل م��ا زالت وح��دة الإيم��ان هي اله��دف؟ دعون��ي �أبد�أ
“ب َن َّي،
�سمعت بك ِّل و�ضوح هذا
أب��دا.
َ
بم�شاركتك��م باختب��ارٍ في ال�ص�لاة ،لن �أن�ساه � ً
ُ
الق��ولُ :
كلعب الأطفال؛ مقارن ًة مع ما �س�أفعله في ال َكني�سة ،وبالكني�سة،
الر ُ�سل ْ
�سيبدو ِكتاب �أعمال ُّ
قبل مجيء ابني”.
ْ
فت�صديت له بالق��ول�“ :أبي� ،أحتاج
م�صدوم��ا .في الواقعَ ،لم �أ�صدق م��ا �سمع ُته.
كن��ت
ُ
ُ
ً
ِ
قد�س؛ لأ�صدق ه��ذا ”.وب�شكلٍ مثي ٍر لالنتباهَ ،لم �أ�شعر
الم َّ
�شواه��د ثالث�� ًة مختلف ًة من الكتاب ُ
باال�ستي��اء م��ن طلبي ه��ذا .يجب �أن نختبر ك َّل �ش��يء (انظر  1ت�سالونيك��ي  )21 :5وتقول
اد ِة َ�ش ِ
اه َدينِ � ْأو َثلاَ َث ٍة” ( 2كورنثو�س .)1 :13
الو�صيةَ ...“ :ت َت َث َّب ُت ُك ُّل َم�س�أ َل ٍة ب َِ�ش َه َ
�أحد ال�شواهد التي �أر�شدني �إليها هو:
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��و َم��ا َي ُقو ُل ُه ا ُ
ير ٍة (وه��ي ق�صير ٌة بالفعل)
يرَ :ب ْع َ
“ َف َه�� َذا ُه َ
هلل ال َق ِد ُ
��د َف ْت َر ٍة َق ِ�ص َ
��او ِ
الياب َِ�س َة َثا ِن َي�� ًةَ .و َ�س�أُ َز ْلز ُِل ُك َّل ا ُلأ َم ِم،
ات َوال ْأر َ
الب ْح َر َو َ
�ض َو َ
ال�س َم َ
َ�س ُ�أ َز ْل��ز ُِل َّ
ول ا ُ
يرَ .و َم ْج ُد
ِالم ْج ِدَ ،ي ُق ُ
َو َ�س َت ْ�أ ِتي ُك ُنو ُز ُك ِّل الأُ َم ِمَ ،و َ�س�أملأُ َب ْي ِتي َه َذا ب َ
هلل ال َق ِد ُ
ول ا ُ
ير( ”.حجي
الب ْي ِت ال َّأولِ َ ،ي ُق ُ
الب ْي ِت ال َّثا ِني َ�س َي ُك ُ
ون � ْأع َظ َم ِم ْن َم ْج ِد َ
َ
هلل ال َق ِد ُ
.)9 ،7-6 :2
ٍ
ل�سنوات عديدة ،في البداية للبابليين ،ثم
يل في ال�سبي
ان بنو � ْإ�سرا ِئ َ
قلي ٌل من التاريخَ :ك َ
ال ُفر���س .و�ض��ع اهلل في ق ْلب الملك كور�ش ،م ِلك فار�س� ،أن ُيط ِلق ال ِعبرانيين الذين �أرادوا �أن
ن�صر ،وجي�ش بابل .عاد الكثيرون
يرجعوا لوطنهمُ ،
دمره نبوخذ َّ
ويعيدوا بناء الهيكل الذي َّ
اهتمامهم بالأمر؛
�إلى وطنهم ،وبد�أوا في �إعادة البناء ،بحما�س ،لكنهم فقدوا ،في النهاية،
َ
ال�شخ�صية ،والمقاومة المزعجة من ال�سكان المحليين .تط َّلب
خليط من اهتماماتهم
ب�سبب
ٌ
َّ
التوحد في �إعادة بناء بيت اهلل.
الأمر نبوة حجي وزكريا ،وقادة �آخرين؛ لإحياء الرغبة في
ُّ
النبي ُي�شي��ر �إلى الهيكل الذي كانوا �سينتهون منه في
لك��ن ال�س�ؤال المهم هو :هل َك َ
َّ
ان ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اله ْي َك َلَ ،و�أ َنا َ�س� ْأبنيه َثان َي ًة في
الأخير� ،أم �إلى هيكلٍ � َآخر؟ َق َ
ال ي�سوع الح ًقا “ ...اهد ُموا َه َذا َ
ان واق ًفا و�سط الهيكل المادي ،لك َّنه َلم ي ُكن ُي�شير
��ام” (يوحن��ا ْ .)19 :2
رغم �أنه َك َ
َثلاَ َث�� ِة � َّأي ٍ
�إليه ،بل �إلى هيكل ج�سده .هل هذا هو الو�ضع هنا؟
قد���س ،والم�ؤرخونَّ � ،إن الهيكل المادي ال��ذي �أُعيد بنا�ؤه بعد
الم َّ
يق��ول مف�س��رو ال ِكتاب ُ
عظ َمة هيكل �سليمان ،في ك ٍّل من منظره،
عاماَ ،لم ي ُفق َ
�سبي � ْإ�سرا ِئي َل ،الذي ا�ستمر �سبعين ً
وح�ض��ور اهلل المع َلن في��ه .بالن�سبة للمنظر ،حتى بعد مئ��ات ال�سنين من زخرفة هيرود�س
أعظم من هيكل ُ�سليمان الأ�صلي .بالن�سبة لح�ضور اهلل،
للمبنى ،ما زال
النا�س ال يرون �أنه � ُ
ُ
عظيما جِ ًّدا ،حتى � َّإن �سحاب ًة كثيفة ملأت
مج ُد اهلل
د�شن
حين َّ
ُ
�سليمان الهيك َل الماديَ ،ك َ
ان ْ
ً
ِ
المبن��ى ،و َلم ي�ستطع الكهنة �أن ُيكملوا خدمتهمَ .لم يعر�ض التاريخ � َّأي �شي ٍء ،بهذا الجالل،
حدث في الهيكل الذي �أعاد ال�شعب بناءه.
هدم الهيكل ،و�إع��ادة بنائه في
الجمل��ة التي قالها ي�سوع ع��ن ْ
�أ�س��اء الفري�سي��ون َف ْهم ُ
ثالث��ة �أي��ام؛ لأنهم افتر�ضوا �أنه الهي��كل المادي .مع ذلك ،حت��ى � ْإن اقت�صرنا ُجملة حجي
للمعنى.
على الهيكل المادي،
ُّ
�سنظل ْ
غير فاهمين َ
ون
ما هو الهيكل الذي ُي�شير �إليه؟ وما المق�صود بالفترة الزمنية؟ يقول بول�س �“ :اَأل َت ْع َل ُم َ
هلل َ�س ِ
وح ا ِ
��م َهي�� َك ُل ا ِ
الروح الذي ملأ
هللَ ،و� َّأن ُر َ
اك ٌن ِفي ُك ْ
�أ َّن ُك ْ
��م؟” ( 1كورنثو�س  .)16 :3ن ْف�س ُّ
تحدث عنه
هيكل �سليمان يعي�ش فينا بالكامل ،في جميعنا� .أ�ؤمن � َّأن هذا هو الهيكل الذي َي َّ
وقوته) �أعظم من الهيكل
مج ُدها َ
حج��ي ،والكني�سة هي الهيكل الأخي��ر؛ ْ
(عظ َمة ح�ضور اهلل َّ
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المادي الأول .يقول بول�سَ “ :ف� ْإن َكا َنت ِت ْل َك ِ
ِالب َها ِء،
وب ًة ب َ
�صح َ
وم ُة بِال َّز َوالِ َم ُ
المح ُك َ
دمة َ
الخ َ
ون ِل ِت ْل َك ِ
اء � ْأع َظ ُم؟” ( 2كورنثو�س .)11 :3
�أفَلاَ َي ُك ُ
دمة َ
البا ِق َي ِة �إ َلى ال َأب ِد َ .ب َه ٌ
الخ َ
ف ِّكر في المجد (العظَمة والقوة) التي �أُظهِرَت في العَهْد القديم :يلمع وجه مو�سى ببهاء
“بر ُق��ع” على وجهه؛ ُليعتم��ه .حالما �أُك ِمل
اهلل العظي��م؛ لدرج��ة �أن��ه َك َ
ان يجب �أن ُيو�ضع ُ
بناء خيمة االجتماع ،ظهر مجد اهلل بقوة �شديدة ،حتى َلم يقدر �أحد �أن يقترب .حالما بنى
رائعا جِ ًّدا ،حت��ى � َّإن الكهنة َلم يتمكنوا
�سليم��ان الهي��كل ،ود�شنهَ ،ك َ
ان ح�ض��ور اهلل المع َلن ً
رائع��ا ح ًّقا ،لك��ن ،بح�سب كالم
م��ن تكمل��ة خدمته��مَ .ك َ
أم��را مذهلاً ً ،
ان ح�ض��وره المجيد � ً
الب َها ِء ال َفا ِئقِ ” (2
ال�سابِقِ َذا َب َها ٍءَ ،ف َق َ
بول�سَ ”:ف َم��ا َب َ
ار َن ِة َم َع َه�� َذا َ
��د ُك َّل َب َها ٍء ب ُ
ِالم َق َ
��دا ِفي َّ
كورنثو�س .)10 :3
تحدث حجي عن ال َكني�سة من بدايتها للنهاية؟ بتعبي ٍر
ْ
لما َّ
لكن ماذا عن الفترة الزمنية َّ
� َآخر ،هل هذا من وقت �صعود ي�سوع �إلى وقت مجيئه الثاني؟
انظر َك ِل َم ِ
ات اهلل َم َّر ًة �أخرى كما َك َت َبها حجي:

او ِ
الياب َِ�س َة َثا ِن َي ًة7 .
ات َوال ْأر َ
“ب ْع َ
الب ْح َر َو َ
�ض َو َ
َ
ال�س َم َ
��د َف ْت َر ٍة َق ِ�ص َ
ي��ر ٍة َ�س�أُ َز ْلز ُِل َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِالم ْج ِد ”...
ب
ا
ذ
ه
ي
ت
ي
ب
ل
أ
أم
�
�س
و
،
م
م
ل
أ
ا
ل
ك
ز
و
ن
ك
ي
ت
�
أ
ت
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و
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ا
ل
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ز
ل
ز
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�س
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ِّ
َّ
َ
ُ ُ
َو َ َ
َِ َ َ َ
َْ َ
َ
َِ َ َ
(حجي .)7-6 :2

ح��دوث المج��د ال��ذي ُي�شي��ر �إلي��ه ه��و ف��ي نفْ���س الفت��رة الزمني��ة الت��ي تح�� ُدث
��ع َه��ذَا
فيه��ا الزلزل��ةُ .ي�ؤكِّ��د كات��ب ال ِعبرانيي��ن ه��ذا قائ�ًلااً َّ � ...“ :أم��ا ال َآن َف َق�� ْد َقطَ َ
��اء � ْأي ً�ض��ا‘.
الو ْع�� َد َف َق��الَ ’َ :م َّ��ر ًة �أُ ْخ َ��رى�َ ،س�أُ َزل��زِلُ اَل ال ْأر َ
ال�س َم َ
َ
���ض َوح َد َه��اَ ،ب�� ِل َّ
ُ
أ�شي ُاء َم ْخلُو َقةٌَ .و َهذَا َي ْعنيِ
ِ
ِ
َ
«م َّر ًة �أ ْخ َرىَ »،ي ُدلُّ َعلَى � َّأن ال ْأ�ش َي َاء َغ ْي َ��ر ال َّثا ِب َتة َ�س ُت َزالُ � .إ ْذ ه َي � َ
َف َقولُ�� ُهَ :
� َّأن ال ْأ�ش َي َاء ا َّل ِتي اَل ُيم ِكن � ْأن ُت َزل َزلَ َ�س َت ْب َقى” ِ
(عبرانيين .)27-26 :12
ُك ِت��ب ِكت��اب ال ِعبرانيي��ن عام  68بعد المي�لاد ،بعد الأحداث الت��ي �سرد ُتها في الف�صل
ٍ
المر�ضى الذين كانوا مو�ضوعين في �ش��وارع �أور�شليم ،والمدن
ال�ساب��ق
بفترة طويل��ةْ � ،أي َ
الرب ،والمناطق الكاملة التي َكا َنت ت�سم��ع َك ِل َمة اهلل� ،إلخ� .إ ًذا الوعد
الت��ي َكا َنت ت�أت��ي �إلى َّ
الم�ستقبل ،فترة نهاية
المذك��ور في ال ِعبرانيي��ن ال ُي�شير �إلى زمن ِكتاب �أعمال الر�سل ،ب��ل
َ
الرب
الزمن التي �ستتزلزل فيها ُّ
كل الخليقة .هذا بالت�أكيد الجيل الأخير الذي �سيرى مجيء َّ
الم�سيح الثاني.
ي�سوع َ
دائما بالأف�ضل للنهاية.
نمطا ثاب ًتا في جميع �أرجاء ال ِكتاب
نرى ً
َّ
المقد�س :يحتفظ اهلل ً
اي�� ُة �أَ ْم ٍر َخ ْي ٌر ِم ْن َب َد َاي ِت ِه” (جامعة  .)8 :7يعر�ض ي�سوع هذا النمط باحتفاظه
مكت��وبِ “ :ن َه َ
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بالخمر الجيدة للنهاية في ُعر�س قانا الجليل .ويعلن بعدها � َّأن “َ ...م ْن ُي� ِؤمن بِي�َ ،س َي ْع َم ُل
أعم ُل َه��ا �أ َناَ ،ب ْل َو َ�س َي ْع َم ُل � ْأع َظ َم ِم ْن َها ( ”...يوحنا  .)12 :14لماذا ي�أتي
� ْأي ً�ض��ا ال ْأع َم َ
ال ا َّل ِتي � َ
دائما ،بالأف�ضل للنهاية.
الر َب يحتفظً ،
ما هو “�أعظم” بعد �صعود ي�سوع �إلى ال�سماء؟ ل َّأن َّ
خي ًرا م��ن بدايتها .يعر�ض ِكتاب
ينطب��ق
ُ
ال�ش��يء ن ْف ُ�سه على الكني�س��ة� .ستكون نهايتها ْ
الر ُ�س��ل بداي ًة رائعة؛ ل��ذا هل ُيم ِك َنك ت�صدي��ق � َّأن نهاية زمن ال َكني�س��ة على الأر�ض
�أعم��ال ُّ
ِ
ِ
“و َذل َك ل َكي
�سيكون �أقل ً
أثيرا ،من البداية؟ ت َذ َّكر �أن ُبو ُل�س يقول م�ؤ ِّك ًداَ :
مجدا ،و�أقل ُق َّوة ،وت� ً
الب َ�شرَِ ،ب ْل َع َلى ُق َّوة ا ِ
هلل”.
كمة َ
إيما ُن ُك ْم َع َلى ِح َ
اَل َي ْع َت ِم َد � َ
ُوت ا ِ
يغ َب ْل ُق َّو ٍة” ( 1كورنثو�س  5 :2و:4
ُ��وت كَ لاَ ٍم َب ِل ٍ
م��ر ًة �أخ��رى يقولَ “ :ف َم َلك ُ
هلل ل َْي َ�س َم َلك َ
المعلَن على الأر�ض.
َّ � .)20إن ال ُق َّوة
جانب عظيم من ملكوت اهلل ُ
ٌ

الإ�صالح
لكن يت�ض��ح من الآيات
المزي��د من الآيات في ذل��ك اليومْ ،
ال��روح ال ُق ُد���س �إلى َ
قادن��ي ُّ
القليل��ة التي �شارك ُتك��م بهاَّ � ،أن ر�ؤيتنا كم�ؤمنين يجب �أن تزي��د ،في الواقع ،يجب �أن تزيد
الر ُ�سول
�إل��ى �أن تف��وق ما نقر�أه في ِكتاب �أعمال الر�سل .من المثي��ر لالهتمام� ،أن نذكر � َّأن َّ
بالروح ال ُق ُد�س ،قائلاً :
طر�س ُيعلن وهو
ٌ
ُب ُ
ممتلئ ُّ
“َ ...و َع َ�س��ى � ْأن ُي ِ
ان
ُ��م� .إ ْذ كَ َ
وع الَّ�� ِذي َ�س َب َق �أنِ ْ
الم�سي��حْ � ،أي َي ُ�س َ
ر�س�� َل َ
اخ َت َار ُه َلك ْ
الم َن ِ
ا�س ُب ال�س ِتر َدا ِد كُ ِّل
الو ْق ُت ُ
َي ْن َب ِغ��ي � ْأن َي ْب َق��ى َ
ال�س َما ِءَ ،ح َّتى َي ْ�أ ِت َي َ
الم�سيح ِفي َّ
ال ْأ�ش َي��ا ِء ا َّل ِتي َت َح�� َّد َث ا ُ
ين”�( .أعمال
الم َق َّد ِ�س َ
يما َعلَى ِل َ�سانِ �أنب َِيا ِئ�� ِه ُ
هلل َع ْن َها َق ِد ً
الر ُ�سل .)21-20 :3
ُّ
أول ،ينبغ��ي �أن يبقى ي�سوع في ال�سماء حتى
دعون��ا ننظ��ر �إلى هذه ال َك ِل َمات عن ُق ْرب � .اً
وعد به الآب .ما هو هذا
يح��دث �ش��يء ما .هذا يعني �أن��ه ال ُيم ِكنه �أن يعود ،حتى يحدث ما َ
وعظ َمة
أي�ضا؟ �إنه ا�ست��رداد الهيكل .بتعبي ٍر � َآخ��ر ،روعة َ
تحدث عن��ه الأنبياء � ً
الوع��د ،ال��ذي َّ
ِ
ناق�صا على ال ْأر ِ
�سيع َلن بكامل
وغنى ووفرة و�إكرام ومقام وجالل اهلل؛ لن يكون
�ض ،لكنه ُ
ً
قوته في هيكله ،ومن خالل هيكله.
َّ

قوي ٌة جِ ًّدا لدرجة �أن نرى ُم ُد ًنا كامل ًة،
ه��ل يحدث هذا في الوقت الحالي؟ ه��ل ال َكني�سة َّ
مناطق ب�أكم ِلها ت�أتي �إلى الخال�ص؟ هل نرى م�ست�شفيات يتم �إخال�ؤها؟ هل نرى عيو ًنا
�أو
َ
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وع ْر ًجا ُمن ُذ الوالدة يقفزون ويطفرون وي�سبحون اهلل؟ هل تهتز المباني من
عمياء تنفتحُ ،
�ص في الموارد في الخدمات والكنائ�س؛
وجد � ُّأي ن ْق ٍ
ُق َّوة �صالتنا؟ هل نرى وفر ًة؛ بحيث ال ُي َ
ك��ي ِ
بين الأفراد في
ت�صل ر�سال ُة الخال�ص ،في � ِّأية دول��ة ،للهالكين؟ هل اختفى
ُ
االحتياج ْ
النبي حجي ي�س�أل:
جعل
الكني�سة؟ هل ُيم ِكن �أن يكون هذا ما َ
َّ

اله ْي َك َل ِفي َم ْج�� ِد ِه ال َّأولِ ؟ َو َك ْي َف
اج َ
“م ْ
��ون َر�أى َه َذا َ
��م � َّأي َها ال َّن ُ
َ
��ن ِم ْن ُك ْ
ِ
َت َر ْو َن ُه ال َآن؟ � اَأل َي ْب ُدو َكلاَ َ�ش ٍ
يء بِال ِّن ْ�س َبة َل ُك ْم؟” (حجي .)3 :2
اليوم ،هذا ال�س� َؤال،
كان حجي يطرح هذا ال�س�ؤال على الواقفين �أمامهَّ ،
لكن اهلل ي�س�ألناَ ،
بالطريقة ن ْف ِ�سها .لن ُكن �صادقين :بالمقارنة ب ِكتاب �أعمال الر�سل ،يبدو ح�ضور اهلل المع َلن
ٍ
قو َته
نر هذا بو�ض��وح ،لن ن�سعى
ال��ذي نختب��رهَ ،
ب�شغ��ف لإرجاع َّ
الي��ومَ ،كلاَ َ�ش��ي ٍء! � ْإن َلم َ
قوة.
الجبار َة �إلى الكني�سة .بل �سنكتفي ب�أن نظل َكني�س ًة بِال َّ

تح ُّمل ع��دم الوحدة الذي يعززه الكريبتونايت ال��ذي �أ�صابنا؟ �أرجوك ،من
ه��ل ُيمكننا َ
واحدا
ف�ضلك ا�سمعني ،يجب �أن ُن ِ�ص َّر في محاولتنا للو�صول �إلى الهدف ،الذي هو �أن نكون ً
فيه ،وهذا ال ُيم ِكن �أن يحدث � اَّإل من خالل الإيمان بكلمته ،وطاعتها.
الآن ات�ضح��ت الر�ؤي��ا فيم��ا يخ���ص �أي��ن يج��ب �أن نذه��ب ،دعون��ا نعود �إل��ى تعريف
تقد َمنا ك� ٍ
أفراد ،وكجماعة م�ؤمنين.
الكريبتونايت ،الذي يعوق ُّ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

و�ض ٌع اعتدنا عليه � ،اَّإل حين نعرف
ال ُيم ِك��ن �أن ن�ست��اء من القليل الذي قبلناه ،على �أنه ْ
أنت في
لكن بعد �أن قر� َأت هذا الف�صل� ،
ما يمكننا � ْأخ ُذهْ .
أ�صبحت تعرف ما ُيم ِك َنك � ْأخذه؛ لذا � َ
َ
مواجه��ة قرار وا�ضح� :أن تقبل الحياة ال�ضعيفة الخائرة ذات الت�أثير المحدود ،التي َع َرفها
عظ َمة
جزء كبير من الكني�سة� ،أو تعتنق ممار�سة حياة قوية مدى الحياة ،يظهر فيها كمال َ
ٌ
الم�سيح الأ�صلية.
ي�سوع
َ
ل��ن ت�ستطي��ع اتخ��ا َذ �إجرا ٍء � ،اَّإل حي��ن تكون لديك ثقة فيم��ا ُيم ِك َنك � ْأخ�� ُذه .بدون اتخاذ
الخطوة الأولى
�إجراء� ،سيكون ْ
�سبي .هذا معناه � َّأن ُ
و�ضعك الطبيعي هو العي�ش في َ�ض ْع ٍف ِن ٍّ
تجاه اتخاذ الإجراء ،هي �أن تختار الثقة في َك ِل َمة اهلل ،وفي ر�ؤيته لحياتك.
ُتخبرنا رِ�سا َلة �أف�س�س � َّأن ي�سوع ُيطهرنا بكلمته ،و�أنه يمكننا ا�ستخدام كلمته؛ لن�شاركه
ٍ
ٍ
ت�صريحات م ْثل“ :لقد
عيت �إليه��ا،
ه��ذه العملي��ة .اك ُت ْب �
إعالنات عن الحي��اة القوية التي ُد َ
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بع َظ َمت��ه في داخل��ي؛ لأكرز
ملأن��ي ي�س��وع
ِ
“ي�ش��رق اهلل َ
أغي��ر عالم��ي� ”،أو ُ
قوت��ه ل َّ
ب��روح َّ
أثير على �أقران��ي؛ ولأ�صنع َت َح ُّو اًل ف��ي مكان عملي”،
للهالكي��ن ،لق��د ُم ِ�س ُ
حت ليك��ون لي ت� ٌ
واب��د�أ ف��ي �إع�لان هذه الحقائ��ق على ن ْف�س��ك ك ّل يوم .ثم �شاه��د ثقتك في اتخ��اذ الإجراء،
فيوما.
يوما ً
وهي تنمو بثبات ً
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ْ
ـــــهـــــد
َع

زواج

غي َر ِذي ِ�ص ٍلة بالف�صول ال�سابقة،
�سيب��دو في الف�صول القليلة التالية� ،أننا ن�سعى ً
�سعيا ْ
لكني �أ�ؤ ِّكد �أننا �س ُنك ِمل ،بعد الت�أكيد على بع�ض الحقائق المهمة ،حدي َثنا عن الكريبتونايت
الروحي الذي �أ�صاب ال َكني�سة.
ُّ

نموذجي؟
زواج
ٌ
ٌّ

لعالقتنا َم َع اهلل� ،أ ْف َ�ض َل
أظن �أنها ُت ِّ
ت� َّأم��ل في هذه الق�ص��ة ،التي � ُّ
الم َّ
قد���س َ
و�ضح الت َف ُّرد ُ
من � ِّأي ِمثالٍ � َآخر في ِذهني.
ا�سمها �أنجي�لا ُ Angelaم ْن ُذ �سنة.
كان
َ
�ش��اب ُيدع��ى جا�ست��ن  ،Justinيواعد فت��ا ًة ُ
ٌّ
ِ
كثيرا ،ويعرف �أنها هي التي ُيريد
بها
ح
ي
ان
ك
رائعة.
ها
ت
و�شخ�صي
عينيه،
في
ة
جميل
َكا َنت
َ
ً
ُ
َ ُ
ً
بقية حيا َته معها.
�أن يق�ضي َّ
أع��د جا�ستين  Justinالليل َة المميزة .وفي اللحظة المنا�سبة ،نزل على �إحدى ركبتيه،
� َّ
َا�سيا رائِعًا.
وفتح العُلبةَ ال�صغيرة؛ ليقدم لها خاتَمَ خطوبةٍ م ًّ
ٍ
دموع الفرح تنهمر
غطت وجهها ،وبد�أت
ت�أث��رت �أنجيال  Angelaب�شدة .وفي
ده�شةَّ ،
ُ
م�شاعرها ،و�أوم�أت� ،صامت ًة ،بر�أ�سها بالموافقة ،لكن بحما�س .وحين هد�أت
منه��ا .غلبتها
ُ
قليلاً نطقت بفرح« :نعم ،نعم ،نعم� ،س�أتزوجك!».
بالحب
أ�شه�� ٍر قليل��ة� ،أُقي��م
حف��ل الزف��اف التقلي��ديَ .
ُ
وك َ
بع��د � ُ
ان ْ
�شه��ر الع�س��ل ملي ًئ��ا ُ
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كل ما
وال�ضح��كا 
مع��ا لم�ستقبلهما .هذا ُّ
ت والمغامرات ،والأح�لام التي كانايحلمان بها ً
يتمناه ال�شاب �أو الفتاة ،بل و�أكثر.
ان
مر الوقت ،واكت�شف جا�ستن  ،Justinبفرح� ،أ َّن �أنجيال � Angelaأكثر روع ًة ِم َّما َك َ
َّ
ِ
ِ
تعاملها َم َع عائلته
ان
ك
رائع.
كاهي
ف
�س
ح
ولديها
ح،
والمر
المغامرات،
ب
ح
ت
ت
ن
ا
ك
يعتقد.
َ
َ
ٌّ ُ
َ ُ
َ
ُ
َ
ٌّ
دائما �أنها ت�سبِقه
وان�سجمت َم َع الجميع
أي�ضا،
رائع��ا � ً
ً
ً
َ
تقريباَ .كا َنت ذكي�� ًة وبارعة ،ويبدو ً
معج ًبا باللم�سات
ُ
بخط��وةَ .كا َنت مبدع ًة ،وخلاَّ ق ًة ،ووا�سع َة الخيالَ .ك َ
ان جا�ستن َ Justin
دائما ما َكا َن��ت ُت ْ�ض ِفيها لمنزلهما .كما �أنها تطب��خ �أف�ضل منهَ .عالو ًة على
الجميل��ة الت��ي ً
م�ستمتع��ا ب�إ�سهامها ف��ي اتحادهما
ان
وم َ
أحتاج َ
قول �إن��ه َك َ
ً
نظم��ة .ال � ُ
ذل��ك ،ه��ي نظيف��ة ُ
جدا.
الجديدَ .
وك َ
ان م�ستقبلهما يبدو م�شر ًقا ًّ
أ�شه�� ٍر من زواجهم��ا ،بع��د �أن ا�ستقرا ف��ي روتين الحي��اة الزوجية ،ع��اد جا�ستن
بع��د � ُ
ان يتوقع �أن يجد �أنجيال في انتظار ِ
الح�ضن وال ُقبلة اللذين
الع َمل ذات ليلةَ .ك َ
 Justinمن َ
أول في غرفة العائلة ،ثم المطبخ ،ثم الفناء الخلفي،
أمرين تق ِلي ِد َّيين .بحث عنها � ،اً
�أ�صبح��ا � َ
أخيرا في غرفة النوم ،حيث وجدها في النهاية.
و� ً
الحجرة ،ومعها
كانت تبدو وك�أنها ت�ستعد للخروجَ .كا َنت المو�سيقى الرومان�سية تملأ ُ
رائح��ة عطرها التي �أ�صبح��ت م�ألوف ًة لديه .وفوجئ جا�ستن �أنه��ا بمكياج َك ِ
امل ،وترتدي
ف�ضلٍ لديها.
قبل حين �أخ َذها �إلى
مطعم ُم َّ
ٍ
مالب�س جميلة ،ارتدتها من ْ
الحجر َة .فزع جا�ستن،
كان ظهره��ا يواجه��ه؛ لذا َلم ت ُك��ن ُ
زوجها وهو يدخ��ل ُ
بعد ر�أت َ
ان يجب �أن � ُّأمر على بائع الورد،
وق��ال�« :آه ،ال ،ه��ل لدينا ،الليلةُ ،خ َط ُط ع�شا ٍء ن�سي ُته��ا؟ � َأك َ
و�أ�شتري لها باقة زهور؟!».
ٍ
«مرحبا حبيبتي».
بع�ض التوتر:
ال�صمت،
ك�سر
لكن �شابها ُ
بتحية َمرِحةْ ،
َ
ً
ثم َ
مرحبا حبيبي«.
انده�شت قليلاً  ،و�أجابت بفرحة�« :أوه،
ً
ن�سيت �شي ًئا .هل لدينا ُخ َط ٌط لهذه الليلة؟»
الحديث باعتراف« :ح�س ًنا� ،أعتقد �أني
افتتح
ُ
ُ
ف�أجابت ب�سرعة�« :أوه ،ال يا حبيبي».
�سريع��ا ،وا�ستنتج �أنه��ا ُتريد �أن تفاجئه ب�ش��يء .فقال في
وقيم الو�ضع
ً
ارتب��ك قلي�ًل�اً َّ ،
ن ْف�س��ه« :بالت�أكيد �ستكون ليل ًة خا�صة في المن��زل� ،أو مفاج�أ ًة خارج البيت ».وقتها َكا َنت
فمدحها قائلاً :
�أكمل��ت ارت��داء مالب�سها ،وهي في المراحل الأخيرة من الإعداد لتلك الليلة.
َ
«واو! تبدين الليلة رائع ًة!»
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«�شكرا يا عزيزي».
ف�أجابت:
ً
ما زال جا�ستن ال يملك � َّأية ِفكرة َع َّما �سيحدث ،و�س�أل« :هل تريدينني �أن �أغير مالب�سي
أي�ضا؟»
� ً
أردت».
ف�أجابت �أنجيال ،و َقد ارتب َكت قليلاً « :يمكنك �أن تغير مالب�سك � ْإن � َ
مهند ًما مثلك.
ثم �أجاب جا�ستن ،وهو ما زال ُيحاول َف ْه َم الو�ضع« :ح�س ًنا يجب �أن �أبدو َ
أنت في َك ِ
الع َمل ،بينما � ِ
امل �أناقتك».
ال �أريد �أن �أكون
مرتديا مالب�س َ
ً
المحرِج ،وقالت�« :أوه يا عزيزي� ،أنا �س�أخرج الليلة».
أخيرا ،فهمت �أنجيال
الحوار ُ
َ
� ً
أغير مالب�سي من � ْأجلك ».الآن جا�ستن ارتبك جِ ًّدا.
«�أعرف ،لهذا �أقترح �أن � ِّ
ٍ
محاول��ة لتو�ضيح ك ِّل �ش��يء ،قالت �أنجيال« :ال ي��ا حبيبي� ،أنا �س�أخ��رج َم َع توني
ف��ي
فيلما ،ثم نذهب �إلى فندق فيرمونت � .Fairmontس�أعود
� .Tonyسنتع�شى ،ثم ن�شاهد ً
في منت�صف النهار».
«من يكون توني Tony؟!»
انفجر جا�ستن قائلاً َ :
ف�أجابت بهدوء�« :إنه �صديقي من المدر�سة الثانوية».
«ماذا؟! ال ُيم ِك َنك �أن تخرجي معه!»
« ِلم ال؟»
«لأننا متزوجان؛ نحن ملتزمان �أمام بع�ضنا البع�ض .نحن ال نخرج َم َع � َآخرين!»
�شباب كثيرون ما زالوا م َق َّربي��ن ِلي .هل تظن �أنني
«ل��دي
ف�أجاب��ت« :هل �أنت جاد؟»،
َّ
ٌ
�س�أتخ َّلى عن َعالقاتي معهم لمجرد �أننا متزوجان؟»
ٍ
ب�صوت مجروح وغا�ض��ب« :نعم ،هذا ما يفعل��ه المتزوجون! يعطون
ف�أج��اب جا�ست��ن
�أنف�سهم بالكامل لأزواجهم فقط».
أمر ،و ُتهدئ �أول خالف كبير
فقال��ت �أنجي�لا« :توقف يا حبيبي!» محاوِل ًة �أن ُت ِّ
و�ض��ح ال َ
بينهم��ا�« .أن��ت �أف�ضل �شخ�ص ف��ي حياتي� .أنا �أق�ضي معظم الوقت مع��ك� .أنا �أحبك �أكثر من
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تماما عن ر�ؤيتهم.
ك ِّل �أ�صدقائ��ي ال�شب��اب القدامى .لكن ال ُيم ِك َنك �أن تتوقع مني �أن �أتوقف ً
زلت �أحبهم ،و�أريد �أن �أ�ستمتع ٍ
ٍ
بوقت معهم .ما الخط�أ في
كنت
ل�سنوات م َق َّرب ًة لبع�ضهم ،وما ُ
ُ
ذلك؟»
يمكنك �أن تتوقع � َّأن ذلك الحوار َلم ينت ِه على خير.

المقارنة
َ

لحجة
�أع��رف � َّأن ه��ذه الق�صة تب��دو �سخيفةْ ،
دعما ُ
لكن دعوني �أ�س���أل بع�ض الأ�سئل��ة؛ ً
ال�شبان
�أنجي�لا� :ألي���س جا�ست��ن ه��و
المف�ض��ل لديه��ا؟ �أال تحبه �أكث��ر م��ن ك ِّل �أ�صدقائه��ا ُّ
َّ
بعالقتها مع��ه؟ �أال تق�ضي معظم الوقت معه؟ �ألي�ست زوج ًة رائعة
ال َآخري��ن؟ �ألي�ست ُمولع ًة َ
جوانب كثيرة؟
في
َ
ان من الممكن �أن يتزوج جا�ستن بامر� ٍأة �ساذجة ال تهتم
ف ِّكر في الأمر بهذه الطريقةَ :ك َ
معا .هل
بالمن��زل ،وال تع��رف الطبخ ،وتفتقر للحما���س ،وال ُت�ضيف � َّأية �أهمي��ة لحياتهما ً
كل ما عليه ِفع ُله �أن ي�سمح
يتوق��ع �أن تكون �أنجي�لا  Angelaكامل ًة من جميع النواحي؟ ُّ
لبع���ض الرجال الآخَرين بم�شاركته فيها في �أوقا ٍ
محددة� .إنها معه ت�سعين بالمائة من
ت َّ
الوقت .لماذا ي�ستاء ب�شدة هكذا؟
بالطبع ،هذه �أ�سئلة م�ضحكة ،بالن�سبة لبع�ض النا�س.
يب��دو � َّأن �أنجيال  Angelaلي�س��ت على ِع ْلم ب�أ�سا�سيات الزواج �إطال ًقاَ .لم ُيخبرها �أحد
الزواج ب ِف ْك ٍر
كر َ�سي��ن لبع�ضهما البع�ض فقط .لقد دخ َلت
َ
�أن��ه َع ْه ٌد ْ
بين ُ
رجلٍ وامر�أة؛ ليظال ُم َّ
مختل��ف عنف ْكر جا�ستن .تب��دو وجهة نظر �أنجيال َمرِح ًة ،ومفي��دة ،وعملية ،بالن�سبة لها.
لكن هذا
العالقات الأخرىْ .
�ستكون لديها حياة رائعة في البيت ،و�ستظل م�ستمتعة بمنافع َ
الر�أي ينتهك ميثاق الزواج المقد�س.
ثوبا �أبي�ض
دعون��ا
نتح��دث ب� ٍ
َّ
إ�سهاب عن هذه الحقيقة ب�شكلٍ ب�سيط .حي��ن ترتدي امر�أة ً
مهما:
جمي�ًل�اً  ،وت�سي��ر في َم َمر َكني�سة� ،أو � ِّأي مكانٍ ُيع َقد فيه ح ْف ُل زفاف ،فهي ُت ِّ
و�صل �شي ًئا ًّ
ودع ك َّل َع ٍ
العالقات
�أنه��ا ُت ِّ
وجه الأَ ْر�ض� .إنها ُتنهي ك َّل َ
القة حميم��ةَ ،م َع �أي ُ
رجلٍ � َآخر على ْ
خرين،
أي محبين �آ َ
أي �شاب ،مُعلِنةً �أنه لن تكون هناك � َّأية عَالقات جديدة ،مَعَ � ِّ
ال� َّسابِقة مَعَ � ِّ
ال�شيء نف�سه.
ند مقدمة الممر يقول
ف�صاعدا.
من هذا اليوم
والرجل الذي ينتظرها ِع َ
ً
َ
ُ
�شخ�صيا .ماذا �سيكون رد فِعلك �إنْ واجهتَ موق ًفا ي�شبه
ح�سنًا ،دعونا نجعل المو�ضوعَ
ًّ
ال�شخ�ص الذي تخطط للزواج به م�سب ًقا،
الموق��ف الذي واجهه جا�ستن؟ �أو ماذا لو �أخب��رك
َ
ُ
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دما في هذا
�أثناء فترة الخطوبة ،ب� َّأن هذا �سيكون �سلوكه بعد �أن يتحد معك .هل �ستم�ضي ُق ً
الزواج؟
ال �أعتقد ذلك! �ستقول من دون تفكير« :م�ستحيل!».
لماذا �ستكون بهذا الت�ص ُّلب في ردك؟ الإجابة الب�سيطة ،هي �أنك لن ُت ِحب �أن تدخل في
ٍ
بالعالقة ،بينما �شريكك ،لي�س
َع ْه ٍد
ب�شروط مختلفة� .ستعتر�ض على �أن تلتزم طوال حياتك َ
ملتزما بها ب�شكلٍ كامل.
ً
غير
أبدا
ٍ
�إ ًذا �أنت لن تتزوج � ً
ب�شخ�ص ي�شترط عليك هذا ال�شرط� ،أو يت�ساهل في هذا ال�سلوك ْ
المقب��ول بعد زواجكم��ا .دعونا نتكلم ب�صراحة ،ون�س�أل« :هل ن�صدق فع�ًلناً � َّأن َي�سوع �سي�أتي
عرو�سا م ْثل �أنجيال؟» .توقف لحظة ،وف ِّكر في الأمرَّ � .إن َعالقتنا به ُت َ�ش َّبه َعالقة
ثاني ًة لي�أخذ
ً
الزوج والزوجة .يقول بول�س:
ير
« َف َك َم��ا َي ُق ُ
الر ُج ُل � َأب ُ
ول ال ِك َت ُ
اه َو�أُ َّم ُهَ ،و َي َّت ِح ُد ِب َز ْو َج ِت ِهَ .و َي ِ�ص ُ
ابِ « :ل َه َذا َي ْت ُر ُك َّ
اال ْث َنانِ َج َ�س ًدا َو ِ
الم�سيح
يم! َو�أ َنا �أ ُق ُ
ول � َّإن َه َذا َي ْن َطب ُِق َع َلى َ
ال�س ُّر َع ِظ ٌ
اح ًداَ ».ه َذا ِّ
ي�س ِة�( ».أف�س�س .)32-31 :5
َوال َك ِن َ
الع ْهد
الم�سيح كالعري�س في َ
ليو ِّ�ضح َعالقتنا بهُ .ي َ�ص َّور َ
� َّأ�س�س اهلل َع ْهد الزواج ُم ْن ُذ البدء؛ َ
الجدي��د ،وال َكني�سة كعرو�سه .لم��اذا نقوم بالتما�س العذر في بع�ض الأحيان؛ تجاه ال�سلوك
الر ُ�سول يعقوب ِ
وا�ض ٌح جِ ًّدا في
الذي من نوع �سلوك �أنجيال َم َع عري�سنا ،بل ون�شجعه � ً
أي�ضا؟ َّ
يتحدث �إلى الم�ؤمنين فقط في هذه الآيات:
مواجهة هذا الأمر .فهو
َّ
��ع َخ ِ
��ون َع َل ْي ِه ِفي
اط َئ ٍةِ ،ل َك��ي َت ْ�س َت ِغ ُّلوا َما َت ْح ُ�ص ُل َ
��م َت ْط ُل ُب َ
��ون ب َِد َوا ِف َ
« ِ ...أل َّن ُك ْ
ال�ش ِ
العا َل ِم َت ْع ِني
��م َّ
خ�ص َّي�� ِةُّ � .أي َها َ
��ون � ،اَأل َت ْع َل ُم َ
الخا ِئ ُن َ
ون � َّأن ُم َ�ص َ
اد َق�� َة َ
َل َّذا ِت ُك ُ
العا َل َم َ�ص ِدي ًقا َل ُهَ ،ي ْج َع ُل َن ْف َ�س ُه َع ُد ًّوا ِ
ادا َة ا ِ
ون
هللَ .ه ْل َت ُظ ُّن َ
ُم َع َ
هلل؟ َفا َّل ِذي ُيريد َ
وح ا َّل ِتي َج َع َل َها ا ُ
ِيد َنا
� َّأن ال ِكت��اب اَل َي ْع ِن��ي َ�ش ْي ًئا ِع ْن َد َما َي ُق ُ
هلل ِفي َنا ُتر ُ
«الر ُ
ولُّ :
��ن ا ِ
هللَ ،ف َي ْق َتر َِب ِم ْن ُك ْم.
حد َها ب َِ�س َب ِب َغ ْي َر ِت َه��ا؟»  ...اق َتر ُِبوا ِم َ
� ْأن َن ُك َ
��ون َل َه��ا َو َ
ون (قلوبكم منق�سمة
��روا �أي ِد َي ُك ْم � ُّأي َها ُ
الم َت َقلِّ ُب َ
الخ َطا ُةَ ،و َن ُّقوا ُق ُل َ
وب ُك ْم � ُّأي َها ُ
َط ِّه ُ
واح،
وحوا َواب ُكوا ب ِِ�ش َّد ٍة! ِل َي َت َح َّو ْل َ�ض ِح ُك ُك ْم �إ َلى ُن ٍ
ْ
بين اهلل والعا َلم) .اح َز ُنوا َو ُن ُ
اد ُت ُك ْم �إ َلى َك� َآب ٍة( ».يعقوب .)9-8 ،5-3 :4
ع
�س
َو َ َ َ
�شائعا جِ ًّدا ،تبدو
يوم �أ�صبحت الخيانة في َ
أمرا ً
ه��ذه ال َك ِلمات قوية .في الواق��عَ ،
العالقات � ً
أ�صغر ِ�س ًّنا ،كَ ا َنت لي ع��اد ٌة �سيئة ،هي المبالغة
� ً
ومبا َل ًغا فيها .حي��ن ُ
أي�ض��ا قا�سي�� ًة جِ ًّداُ ،
كنت � َ
غير واقعية.
ف��ي ال��كالمُ .
كنت �أتحدث عن عواق��ب وخيمة ،و�أحجام كبيرة ،حتى ع��ن عواطف ْ
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والعواقب الوخيمة التي جني ُتها كَ ا َنت � َّأن عائلتي و�أ�صدقائي لَم يعودوا ي�أخذون كالمي م�أخذ
الجد.
كثيرا ما يقول الآباء والأمهات
�أظن �أن جميعنا �أذنبنا في هذا الأمر ،بم�ستوى �أو ب� َآخرً .
ال�شباب البنهما�« :إنْ فعلتَ هذا الأمر مَرَّة �أخرى �ستُعا َقب ».ربما ينجح الأمر في �أول َم َّرة،
الج ْم َلة َم َّرة �أخرى ،ويكت�شف
الط ْفل ِت َ
لكن في النهاية يتحدى ِّ
ربم��ا في الثانية � ً
أي�ض��اْ ،
ل��ك ُ
ِ
ِ
الط ْفل َكلمات والديه على محمل الجد َم َّرة
ند هذه النقطة ،لن ي�أخذ ِّ
�أنهما ال ينفذان الأمر .ع َ
�أخرى .ويحدث ن ْف ُ�س رد الفعل هذا في المدار�س ،وفي الأعمال ،ومع الحكومة وال�صحافة،
كثيرا جِ ًّدا ما ن�ستخف بالتحذيرات المق�صود بها حمايتنا.
ْ
وبين الأ�صدقاء و�أفراد العائلةً .
المقد�س.
الم�أ�س��اة هي � َّأن هذه العقلي�� َة ن ْف َ�سها تنطبق على احترامنا لتحذيرات ال ِكتاب َّ
نتذكر � َّأن
كالما يعنيه ،نعم هو يعني ما يقوله .من المهم �أن َّ
ينبغي �أن َّ
نتذكر � َّأن اهلل يقول ً
وح��ى به من اهلل (اُ ْن ُظر  2تيموثاو���س � .)16 :3إ ًذا حين نقر�أ ما ك َت َبه يعقوب،
ك َّل ال ِكت��اب ُم َ
فالمتكلم هو اهلل ن ْف ُ�سه.
ِ
بين
الم� ِؤمن ذو الوالء
� ْإن اهتممنا َح ًّقا بما ك َتب ُته هنا� ،سنرتعب ُر ً
المنق�سمْ ،
عبا ِ�ص ًّ
حياُ .
�شريك الحياة
اهلل والعا َلم ،هو زانٍ  .هذه َك ِلم ٌة قوية .هناك خطايا كثيرة ُيم ِكن �أن يرتكبها
ُ
كل ِ
واح ٍ
دة
وال�صياح والوقاحة ،وما �إلى ذلكُّ .
ف��ي حق �شريكه ،كالنميمة وال َك ِذب وال�سرقة ِّ
لكن وال ِ
واح ٍ
دة منها بق�سوة
أبدا �أن ُي�ستهان بهاْ ،
العالقة ،وال يجب � ً
من هذه الخطايا ت�ؤذي َ
الزن��ا .لهذا ال�سب��ب ُ�ص ِد َم جا�ستن جِ ًّدا ،وا�ست��اء من �أنجيال .لقد خانت��ه خيان ًة من الدرجة
وجد خط�أ في عدم �إخال�صها.
الأولىَ ،
وكا َنت ترى �أنه ال ُي َ
�أكم��ل ال َّر�سُ��ول يعقوب كالمه بقولِه� ،إننا نجعل �أنف�سن��ا �أعداء هلل ،بالزنى الروحي .هذا
��دا ،ونحن الذين نت�سب��ب فيه .ال ُيري��د اهلل �أن نكون �أعداءه؛ لأن��ه ُي ِحبنا ُح ًّبا
��ر
خطي��ر جِ ًّ
ٌ
� ْأم ٌ
أعداء هلل.
�شديدا .لك ْننا حين نعطي ُح َّبنا وعواطفنا لأمور العا َلم ُ
ً
نتطوع لنكون � ً
وط ُرقهَّ ،
ي�صح �أن ن�ستخف بهذه الكلمات؟ هل ِ
هل ِ
الج ْم َلة ،التي قالها
ي�صح �أن نتظاهر ب� َّأن هذه ُ
الع ْهد الجديد ،ونتجاهلها؟ فوق ذلك لي�س يعقوب فقط هو َمن
يعق��وب ،لي�ست موجود ًة في َ
الع ْهد الجديد،
بين ك ِّل ُكتاب َ
َك َت َب عن هذا الأمر� .سنكت�شف � َّأن ُبو ُل�س ،الذي ،حدث معه ،من ْ
أي�ضا ،عن ن ْف���س المو�ضوع ،كما َك َتب عن��ه يوحنا ،ر�سول
�أعظ��م �إع�لان لنعمة اهللَ ،ك َت��بً � ،
ال�شيء
لكن �أهم �شيء هو � َّأن َي�سوع قال
أي�ضا .كما َك َتب عنه بطر�س ويهوذا � ً
الم َح َّب��ة � ً
أي�ضاْ .
َ
َ
لكنائ�س �آ�سيا بعد �صعوده.
َن ْف�سه
َ
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أع��داء هلل.
الروحي � ً
ف��ي الف�ص��ول التالي��ة� ،سنحل��ل ب�إ�سه��اب َمعن��ى �أن يجعلنا ال ِّزن��ا ُّ
نتحدث عنه.
�سنكت�شف �أنَّ هذا التوَجُّه وال�سلوك هما بالفعل الكريبتونايت الذي ُك َّنا
َّ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
يعلمنا هذا ،رغم ذلك،
اهلل �إلهٌ غيور .معظمنا يعرف مُنْذُ فترةٍ طويلة �أنَّ الكِتاب المُق َّد�س ِّ

الم� ِؤمنون وق ًتا ليفكروا في الأمر� ،أو يعتقدوا ب�شكلٍ ما � َّأن هذا الأمر يتعلق بالعهد
ال ي�أخذ ُ

القديم فقط .هذا �أبعد ما يكون عن الحقيقةْ � .إن َلم يكن ل�شيء؛ فلأن ذبيحة َي�سوع ُترينا � َّأن
ُح َّبه ،وهو ُحب عري�س ،مخل�ص �أ�شد الإخال�ص.
غيورا علينا ،ال �أن
�إ ًذا ُيم ِك َن��ك ر�ؤي��ة �أنه يجب �أن تك��ون لدينا الرغبة في �أن يك��ون اهلل ً

غير مبالٍ  ،في حبه لنا ،وعلينا �أن نطلب منه نعم ًة؛ لنحبه بن ْف�س ال�شغف والإخال�ص.
يكون ْ

العالقة الحميمة ممكنة.
هذه هي الطريقة الوحيدة التي ُت�صبِح بها َ

الروح
افح���ص ق ْلب��ك الي��وم� .إلى � ِّأي م��دى يقت�صر ُحبك عل��ى َي�سوع وحده؟ اطل��ب من ُّ

ال ُق ُد�س �أن يك�شف لك � َّأي ُح ٍّب � َآخر في حياتك ُيهدد ب�أن يجعلك تزني في حق اهللْ � .إن ك�شف
غير ما يلزم تغييره .ت� َّأمل في َعالقتك الح�صرية َم َع اهلل من جديد اليوم ،و� ِأعد
لك � َّأي �شيءِّ ،

تكري�س ن ْف�سك له ،كما لو �أنك تجدد عهود الزواج معه.
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9
الزنـــا فـي

حــق اهلل

العا َل ِم َت ْع ِني
الر ُ�س��ول يعق��وب («� ُّأي َها َ
��ون � ،اَأل َت ْع َل ُم َ
الخا ِئ ُن َ
��ون � َّأن ُم َ�ص َ
اد َق�� َة َ
� َّإن َك ِلم��ات َّ
��ادا َة ا ِ
��دا ،لدرجة � َّأن من النادر �سماعها ف��ي ر�سائل الإنجيل ،في
ُم َع َ
قوية جِ ًّ
هلل؟») َك ِل ٌ
م��ات َّ
عتبر ما
الكنائ�س �أو الم�ؤتمرات �أو حتى المحادثات الفرديةْ .
لكن كيف نتغا�ضى عنها؟ ال ُي َ
كثيرا في �أرجاء ال ِكتاب
قال��ه واقع ًة ُمفردة في ال ِكتاب َّ
المقد���س؛ لأن هذا المو�ضوع َيظهر ً
المقد�س.
َّ
� ْإن فح�صن��ا َك ِلم��ات يعق��وب ،واهتممنا بالتحذير ال��ذي فيها� ،س ُتزي��ل � َّأي ت�شوي�ش� ،أو
خوف ،باقٍ تجاهها� .إليكم ت�صريحه ال َك ِ
مجد ًدا:
امل َ
��ادا َة ا ِ
هلل؟ ا َّل ِذي
«� ُّأي َه��ا َ
��ون � ،اَأل َت ْع َل ُم َ
الخا ِئ ُن َ
العا َل ِم َت ْع ِني ُم َع َ
��ون � َّأن ُم َ�ص َ
اد َق َة َ
العا َل َم َ�ص ِدي ًقا َل ُهَ ،ي ْج َع ُل َن ْف َ�س ُه َع ُد ًّوا ِ
هلل( ».يعقوب .)4 :4
ُيريد َ
أول ،اهلل ال ُيعادين��ا ،ب��ل نحن الذي��ن نعاديهِ .كال الم�شهدين مفجع��ان ،بدون مبالغة؛
� اً
لكن هناك فرق.
ْ
ٍ
جان��ب واحد .بمعنى � َآخ��رُ ،يع ِلن طرف
بي��ن الأفراد ،ن�ش�أت من
جميع��ا
ر�أين��ا
ٍ
ً
نزاعات ْ
راغبا فيها ،رغم كون��ه ِ�ض ْمن المعركة .مثلاً  ،في
منهم��ا
الحرب ،والط��رف ال َآخر ،ال يكون ً
َ
ع��ام  1941ق��رر الياباني��ون �أن يق�صفوا ميناء بي��رل هارب��ر  ،Pearl Harborوبهذا
جعل��وا من �أنف�سهم �أعداء للواليات المتحدةَ .لم ت ُكن �أمريكا لتختار هذه المعركة ،و َلم تكن
تريدها ،لكنْ ب�سبب ا�ستفزاز اليابان لها ،عانت من غ�ضب دولة �أقوى منها.
الب�شر،
ه��ذا بال�ضب��ط ما ُيري��د يعقوب �أن يو�صل��ه .لي�ست لدى اهلل رغبة ف��ي �أن ُيعادي َ
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التحيز
(�أوالده) ف��ي ه��ذه الحال��ة ،لكن��ه ل��ن يتراجع عن ه��ذه المعرك��ة �إن �أ�صرينا عل��ى
ُّ
«عدوا» هي echthra
ونانية ،التي َ
للعا َل��م .ال َك ِلم��ات ُ
الي َّ
وردت في هذه الأقوال ،و َتعن��ي ًّ
الفرق الوحيد � َّأن الأولى ا�سم،
و echthrosعل��ى التوالي� .إنهما متطابقتان في المعن��ىْ ،
والثانية �صفة.
ا�ستخ��دم المترجمون َك ِلم ًة قوي��ة ب�شكلٍ زا ِئد عن اللزوم؟ ه��ل َك ِلمة «عدو» ُم َخ َّففة
ه��ل
َ
ِ
ونانية هذه ال َكلمات
تماما .ي�ستخدم �أحد القوامي���س ُ
الي َّ
�أكث��ر في اللغة الأ�صلية؟ ال ،لي���س ً
كمع��انٍ  :ع��دو ،وعداوة ،وعداء .ويقول قامو�س � َآخر�« :أن تعي�ش في عداوة َم َع �أحد» ،وهناك
ٍ
تعريفات من ثالثة قوامي�س،
�شخ�ص ما»� ،أنا �أعر�ض
تعريف � َآخر يقول« :حالة العداوة َم َع
ٍ
«عدو» في هذه
تحظ��ى
ٍ
غير ُّ
وجد �سبب الختيار َك ِلمة ْ
باحت��رام كبير؛ لأُ َر ِّ�سخ حقيقة �أنه ال ُي َ
الآيةَّ � .إن معرفة خطورة ما ُيقال � ْأم ٌر هام جِ ًّدا.
لك��ن هناك داللة �أخرى عل��ى الجاذبية هنا .حقيقة � َّأن يعق��وب �صاغ هذا التحذير ،ثم
ْ
َّ
�صيغ
من
�صيغة
هو
للقول
تكراره
للغاية.
ِم
ه
م
يقوله
ما
أن
�
عني
ت
ى،
ر
أخ
�
ة
ً
ر
م
َ
قاله
كرر ما
َ
َّ
َ
ُ ٌّ
بين ال ِعبرانيي��ن ال ُقدامى .رغم � َّأن
التوا�ص��ل الحرفي المعم��ول بها ،والتي َكا َن��ت ُت�س َت َ
خدم ْ
الع ْهد الجديد م�أخوذة من اللغة اليونانية � ،اّإل � َّأن َمن َك َتب هذه الفقرات
معظ��م مخطوط��ات َ
تابية ُهم ُر ُ�س ٌل ِعبرانيون.
ال ِك َّ
حي��ن ُنري��د �أن ُن�ؤ ِّكد على �أهمي��ة َك ِلمة �أو عبارة ف��ي اللغة الإنجليزي��ة ،فلدينا و�سائل
خطا تحته��ا� ،أو نكتبها ك ّلها
متع��ددةُ .يم ِكنن��ا �أن نكتبها
ٍّ
بخ��ط عري�ض� ،أو مائل� ،أو ن�ضع ًّ
ٍ
أح��رف كبي��رة� ،أو ن�ضيف عالمة تعجب؛ للت�أكي��د .هذه ك ُّلها و�سائل لج�� ْذب االنتباه �إلى
ب�
اب ال ِعبرانيين كان��وا يكتبون ال َك ِلمة� ،أو العبارة،
َك ِلم��ة �أو ِعب��ارة �شديدة الأهميةَّ .
لكن ال ُك َّت َ
مرتين؛ للت�أكيد ،وكانوا حري�صين جِ ًّدا في اختيار ال َك ِلمات ،وال ُيبا ِلغون.
أكي��د عليها لل�ضرورة.
تم الت� ُ
فح�سب ،بل َّ
�إ ًذا فتحذي��رات يعق��وب لي�ست خطير ًة وقوي�� ًة ْ
بب�ساطة ،ال ُيم ِكننا �إغفالها.

ال َّزواني
يتحدث
�إ ًذا ،م��اذا يق�ص��د يعقوب بالتحديد حين ا�ستخدم َك ِلم��ة «خائنون»؟ � اً
أول ،هو ال َّ
وتكرارا في ر�سال ِته:
مرارا
ً
هن��ا �إلى الب�شري��ة كلِّها ،بل الم�ؤمنين فقطَ .ع َرفنا هذا؛ لأنه قال ً
غير الم�ؤمن؛ لأن
«�أيها الإخوةً ».
ي�صدر من ْ
ثانيا ،ارتكاب الخيانة في حق اهلل ال ُيم ِكن �أن ْ
الم� ِؤمن لي�س في َعالقة َع ْهد َم َع اهلل.
ْ
غير ُ
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انظ��ر للأم��ر بهذه الطريقة� :أن��ا متزوج ليزا بيفي��ر  ،Lisa Bevereلذل��ك ال ُيمكنني
أ�سا�سا بيني
مث�ًل�اً ق��ول �إنن��ي َز ُ
نيت في حق جي��ن �سمي��ث  ،Jane Smithلأنه ال ُت َ
وج��د � ً
وبينها َعالقة بعهد.
الم�سيح َر ًّبا
الوحي��دون الذي��ن يمكنهم �أن يرتكبوا ال ِّزنا في حق اهلل ُهم َمن قبِلوا َي�سوع َ
ومخلِّ ً�صا لهم .ال َآخرون ك ُّلهم مغتربون عن اهلل ،بعيدون عنه ،ولي�سوا في عالقة عهد معه.
َ
ونانية  .moichosوهي في الواقع م�ؤنثة ،لكنها في
ج��اءت َك ِلمة «خائنون» في ُ
الي َّ
حاول��ت ترجمتا  KJVو
الترجم��ة الإنجليزي��ة مذك��ر .الترجمة الأف�ضل ه��ي «خائناتَ ».
التخفيف من هذا التناق�ض بترجمتها «الخائنين والخائنات ».يبدو � َّأن مترجمي
NKJV
َ
الجانب
الترجم��ة العربية المب�سطة و NLTوغيرهما من الترجم��ات الم�شهورة� ،صدمهم
ُ
لكن ،حين تقر�أ
يظن القراء � َّأن يعقوب
يتحدث �إلى الن�ساء فقطْ .
الأنثوي .ربما َلم ُيريدوا �أن َّ
َّ
ان ُي ِ
ال�سي��اق ال َك ِ
خاط��ب ك َّل الم�ؤمنين .يتفق مف�سرو
امل لر�سالته ،يت�ض��ح لك � َّأن يعقوب َك َ
الن�ساء فق��ط� ،إ ًذا يظل �سبب ع��دم ترجمتها
قد���س عل��ى � َّأن يعق��وب ال ي�ستهدف
الم َّ
َ
ال ِكت��اب ُ
أي�ضا.
“خائنات”
قد�س � ً
ً
غام�ضا ،لي�س بالن�سبة لي فقطْ ،
الم َّ
لكن بالن�سبة لمف�سري ال ِكتاب ُ
غمو�ضا هو � َّأن َك ِلمة خائنات الم�ؤَ َّنثة متوافقة ب�شكلٍ �أف�ضل َم َع �إطراد
وما يجعله �أكثر
ً
وبين �شعب��ه ،من خالل �صورة زوجين ،هو الزوج
كثيرا ما يربط اهلل بينه ْ
الج��زء الكتاب��يً .
ونحن زوجته.
ا�س ُم ُه
َف َع��ل �أنبي��اء َ
كثيرا .يقول �إ�شعي��اء« :ل َّأن َر ُج َل ِك ُه َ
الع ْهد القدي��م ذلك ً
��و َخا ِل ُق ِكَ ،و ْ
الرب
ير» (�إ�شعي��اء ُ .)5 :54ب ً
َي ْه َ
��و ْه ال َق ِد ُ
ناء على ذلك ،عندما نق�ض��ت �إ�سرائيل عهدها َم َع َّ
��رَ�أ ٌة َزا ِن َي ٌة »...
«�س�أَ ِدي ُن ِك َك َما ُت َد ُ
بعبادته��ا للأ�صنام ،اتُهِمَت بالزنا .يق��ول حزقيالَ :
ان ْام َ
ِيك
(حزقي��ال .)38 :16
��ون ْامر�أ ٌة َ�شر َ
«و َل ِك ْن َك َما َت ُخ ُ
َّ
يتح��دث اهلل من خالل �إرمي��ا قائلاً َ :
ول اهللُ» (�إرميا .)20 :3
يلَ .ي ُق ُ
َح َيا ِت َهاَ ،ه َك َذا ُخن ُت ُمو ِني َيا َب ْي َت � ْإ�س َرا ِئ َ
ال��رب �أن يتزوج
خدم��ة هو�ش��ع النب��ي ك ُّلها
ِّ
ت�ص��ور خيانة زوج��ة لزوجها .وق��د � َأم َره َّ
الرب،
بعاه��رة .ف��ي ِت َ
لك ال ِعظة الم� َّؤيدة بو�سيلة �إي�ضاح من الحي��اة الحقيقيةُ ،ي َم ِّثل هو�شع َّ
تم هذا؛ كي ت�ستطيع �إ�سرائيل �أن ترى بو�ضوح � َّأن عبادتها
وتمثل زوجته ،جومر� ،شَعْب اهللَّ .
للأ�صن��ام ال تختلف عن امر�أة ترتكب ال ِّزنا ف��ي حق زوجها ،ال َم َع ع�شيقٍ ِ
واح ٍد ،بل ع�شاقٍ
ُك ُثرَ .كا َنت �إ�سرائيل زانية.
العر ِ
و�س ِل َلعر ِ
ِي�س
ِي�سَّ � ،أما � ْإ�شب ُ
ِين َ
يكمل يوحنا المعمدان �صورة الزواج هذه بقولهَ :
«الع ُر ُ
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العر ِ
ِي�س» (يوحنا .)29 :3
َف َي ِق ُ
يرا ِح َ
ين َي ْ�س َم ُع َ�ص ْو َت َ
��ف ُمن َت ِظ ًرا � ْأن َي ْ�س َم َع َ�ص ْو َت ُهَ .و َي ْف َر ُح َك ِث ً
نظر �إليه على �أنه العرو�س.
�أكررَ ،ي�سوع هو العري�س ،و�شعب اهلل ُي َ
ير ال َف ِ
ا�س ُق (الزاني)»
يفعل َي�سوع
«ه َذا الجِ ُ
يل ِّ
ال�شيء َن ْف َ�سه حين يقول عن َ�ش ْعب اهلل َ
َ
ال�ش ِّر ُ
(اُ ْن ُظ��ر مت��ى 39 :12؛  .)4 :16مر ًة �أخرى ،ال َك ِلمة التي ي�ستخدمها للتعبير عن «الفا�سق (�أو
مذك ًرا.
الزاني) من
ا�سما م�ؤَ َّن ًثا ،ولي�س َّ
المفتر�ض �أن تكون ً
َ
الر ُ�سول ُبو ُل�س هذا الت�صوير بقوله �إنن��ا العرو�س وي�سوع هو العري�س (�أف�س�س :5
ُيك ِم��ل َّ
الع ْهد القديم،
رارا
الم َّ
وتكرارا�َ ،ش ْع��ب اهلل� ،سواء في َ
� .)32-31إ ًذا ن��رى ف��ي ال ِكتاب ُ
ً
قد�سِ ،م ً
��ع اهلل� .إ ًذا ،فا�ستخ��دام يعقوب لال�س��م الم�ؤنث
�أو الجدي��د ،يُمَثَّ��ل كالزوج��ة ف��ي َعالقتنا َم َ
«الخائنة» ،يتفق َم َع هذا النمط الكتابي الرا�سخ.

ِعبادة الأوثان ِزنا
مرتبطا
ان �إعالن � َّأن يهوذا �أو �إ�سرائيل يرتكب��ون ال ِّزنا في حق اهلل
ً
الع ْهد القدي��م َك َ
ف��ي َ
بادة الأوثانُ ،نف ِّكر
ان َ
دائما ب ِعبادة الأوثان .بب�ساطةَ ،ك َ
ال�ش ْعب يخون اهلل .حين ُنف ِّكر في ِع َ
ً
ف��ي بِن��اء التماثيل �أو المذابح �أو معابد للآلهة .لكنْ حي��ن �أعلن يَ�سوع �أنَّ ال�شَعْب فا�سقَ ،لم
لكن؛ لأنهم طلب��وا منه �أن ُي ْثبِت �أنه
يك��ن
يتح��دث عن عبادتهم ل�ص��ورة منقو�شة لإله � َآخرْ .
َّ
الم�سيا ب�أن ُيريهم �آية.
َّ
أي�ضا َلم ي ُكن بخ�صو�ص
� ْإن َ
نظرنا لإعالن يعقوب ب� َّأن َ�ش ْعب اهلل خائنون� ،سنجد � َّأن هذا � ً
بنائه��م تماثي��ل �أو مذاب��ح �أو معابد .من المثير لالهتمام � َّأن م��ا ُي�شير �إليه يعقوب هنا هو
التحدث عنه مَعَ كَني�سة كورنثو�س ،التمييز بيْن الإخوة
نفْ�س العَمَل الذي ا�ضطر بُولُ�س �إلى
ُّ
ٍ
بطريقة �سلبي��ة (يعقوب :3
خرين� ،أو التكل��م عنهم
(يعق��وب )13-1 :2؛ االفت��راء عل��ى الآ َ
)12-1؛ �إظهار المرارة والح�سد والأنانية (يعقوب )18-13 :3؛ ال�شهوة وال�سعي للح�صول
كل هذه الأفعال �إلى الزنا.
على ل َّذاتهم ال�شخ�صية (يعقوب ُ .)3-1 :4ت�شير ُّ
ند هذه النقط��ة؟ هل يتم اتهام
قد�س ببع�ض��ه البع�ض ِع َ
الم َّ
ه��ل ينك�سر ات�ص��ال ال ِكتاب ُ
�شَعْ��ب اهلل بارت��كاب ال ِّزنا لأ�سب��اب تختلف عن عِبادَة الأوثان؟ الإجاب��ة الب�سيطة هي« :ال
أبدا ».ك ُّله مت�ص ٌل مترابط.
� ً
عند هذه النقطة يبدو � َّأن ال َكني�سة الحديثة تتجاهل تحذيرات ي�سوع ،وبول�س ،ويعقوب،
الوثنية فقط في التماثيل ،والمذابح،
وك َّت��اب � َآخرين للعه��د الجديد .بب�ساطة ،نحن نخت�صر
ُ
َّ
الوثنية وثيقة ال�صلة بالم�سيحية
لكن الحقيقة � َّأن
والمعابد التي ُت�ص َنع لعبادة �آلهة غريبةَّ .
َّ
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أكثر م��ن وثنية الدول التي
الغربي��ة المعا�ص��رة .في الواق��ع ،ربما تكون وثني ُتن��ا منت�شر ًة � َ
ُتب َنى فيها المعابد والتماثيل والمذابح.
الوثنية لي�ست فقط منت�شر ًة في ثقافتنا اليوم ،لكنها َح ًّقا ن ْف�س الكريبتونايت
أبين � َّأن
�س� ِّ
َّ
تحدث عنه ُبو ُل�س في
ال��ذي �أعاق نجاح يه��وذا و�إ�سرائيل ،وهي ن ْف�س الكريبتونايت ال��ذي َّ
تحدث عنه يعق��وب و� َآخرون
��ع َكني�س��ة كورنثو�س ،ون ْف���س الكريبتونايت ال��ذي َّ
حديث��ه َم َ
أي�ض��ا .في زمننا ،ن ْف�س ه��ذا الكريبتونايتُ ،يعي��ق نجاح الأفراد
الع ْهد الجديد � ً
م��ن ُك َّت��اب َ
الم ِ
حت�ضر.
والمجتمعات الكن�سية ،في �إعالن َ
عظ َمة اهلل لعا َلمنا َ
الها ِلك ُ

الدافع الذي َم ْ�صدره العا َلم
الوثنية مبا�شر ًة ،دعونا نكمل تحليلنا لكلمات يعقوب الجريئة.
نتحدث عن هذه
قبل �أن َّ
ْ
َّ
ال�ش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خ�ص َّي ِة»،
م
ك
ت
ا
ذ
ل
ي
ف
ه
ي
ل
ع
ون
ل
�ص
ح
ت
ا
م
وا
ل
غ
ت
�س
ت
ي
ك
ل
...
ون
ب
ل
ط
ت
م
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ن
أ
«ل
ا
د
ك
�
ؤ
م
يقول
فهو
َ َّ ُ ُ َّ
َ ِّ ً َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ
الع ْهد
ث��م يرب��ط هذا الداف��ع
بالتحيز «للعا َل��م ».هناك خط ات�س��اق تجده في جميع �أنح��اء َ
ُّ
الر ُ�سول يوحنا عن المو�ضوع
الجديد .هو بب�ساطةَّ � ،أن العا َلم مدفوع بالرغبة الذاتيةُ .ي ِّ
عبر َّ
بهذه الطريقة:
«فَ��كُل ُّ مَا فِي هَذَا العَالَمِ مِ��نْ �شَهَوَاتِ ال َّطبِيعَةِ الجَ�سَدِي��ةِ ،وَ�شَهَوَا ِ
الع ُيونِ ،
ت ُ
َّ
اخ ِر بِالإ ْن َجا َز ِ
العا َل ِم1( ».يوحنا .)16 :2
َوال َّت َف ُ
اتَ ،ل ْي َ�س ِم َن ال ِآبَ ،ب ْل ِم َن َ

كل �ش��يء؛ بتعبير �آخَر� ،إنه يعَ��رِّف ك َّل �شيء في
ف��ي ه��ذا ال َّن�ص ،ت�شم��ل كَلِمات يوحنا َّ
�ضمن �إح��دى الفئات الموجودة في
العا َل��م .هناك �أن��واع �أ�صنام كثيرة ،لكنها تقع
ً
جميعا ْ
ه��ذه الآي��ة .ال ِّزنا َم َع العا َل��م يعني �أن تكون من�سا ًق��ا بالرغبة القوية للأم��ر الذي �سي�سبب
متع�� ًة لحوا�سك الخم�س؛ �أو الذي �سيغذي �شع��ورك بقيمة ذاتك ،باالنف�صال عن اهلل ،بتعبير
� َآخر ،كبريائك.
رج َمة َّ � The Messageإن معناها «�أن ُتريد �أن ت�سير بطريقتك الخا�صة ،و�أن
تقول َت َ
لك هي ُق َّوة العا َلم الدافعة .وهي
ُتري��د ك َّل �شيء لن ْف�سك ،و�أن ُتريد الظهور
ٍ
ك�شخ�ص مهمِ ».ت َ
ُتخ َت َزل في هذا التفكير�« :أنا �أعرف ما هو الأف�ضل لي ،و�أنا �أريده».
المثي��ر لل�سخرية � َّأن اهلل يري��د ،ويرغب ،وي�شتهي ما هو �أف�ضل لك .يجب �أن تتر�سخ هذه
جذاب��ا للغاية ،يجذبنا
ِ��م؛ لأن العا َلم ي�شبه
ً
حبيبا ًّ
أمر ُمه ٌّ
الحقيق��ة بثبات ف��ي قلوبنا .هذا � ٌ
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بعيدًا عن اهلل .يغويك العا َلم ب�أن يجعلك تظن � َّأن ما �سيعطيه لك� ،أف�ضل بكثيرِ ،م َّما �سيعطيه
اهلل لك .لهذا قال يعقوب م�ؤ ِّك ًدا:
وه َب ٍة كَ ِ
��اء ،اَل َت ْن َخ ِد ُعواَ ،ف ُك ُّل َع ِط َّي�� ٍة َ�صا ِل َح�� ٍة َوكُ ُّل َم ِ
ام َل ٍة،
��و ُة ال ِأح َّب ُ
«� ُّأي َه��ا ال ْإخ َ
وقْ � ،أي ِم ْن ِعن َد ال ِآب( »...يعقوب .)17-16 :1
َت�أْ ِتي ِم ْن َف ُ
بعيدا؛ ب�سبب �إغواء العا َلم.
�سحب ً
يبد�أ يعقوب كالمه ب�إخبارنا � اَّأل ننخدع� ،أو ُن َ�ض َّلل� ،أو ُن َ
بعيدا ع��ن اهلل .تر�سيخ هذه الحقيقة في
وجد م��ا هو َج ِّي ٌد لك ً
� َّإن ر�سالت��ه بب�ساط��ة هي :ال ُي َ
قلْب��ك �سيحفظ��ك من �أن تنجرف بعيدًا .ال يهم كم يبدو ال�ش��يء جيدًا� ،أو مفيدًا� ،أو ظري ًفا� ،أو
محبوبا �أو
مقبول في مجتمعنا� ،أو �سيجعلك
معقول� ،أو يبعث عل��ى ال�سعادة� ،أو
ُم�سلِّ ًي��ا� ،أو
اً
اً
ً
خيرا لك� .سي�أخذك في النهاية �إلى مكانٍ ال
غن ًّيا .و�إنْ كَانَ يتعار�ض َم َع َك ِلمة اهلل ،هو لي�س ً
يم ٌة،
تُري��د �أن تجد نفْ�سَك فيه ،وهو طريق الموت« .تُوجَدُ طَرِيقٌ تَظْهَرُ لِلإنِ�سَانِ كَ�أ َّن َها ُم ْ�س َت ِق َ
الم ْو ِت» (�أمثال .)12 :14
َو ِل ِك َّن َها ُت�ؤَ ِّدي �إ َلى َ
لكن في
تختل��ف الدروب بالن�سبة لك ِّل فرد ،وهناك ُط ُرق كثي��رة تقود لل ِّزنا َم َع العا َلمْ ،
�شيء ِ
ومربِحة ،ومقبولة ،وحكيمة.
واحد
م�شترك :تظهر م�ستقيمة ،وجيدة ،ومفيدةُ ،
جميعها ٌ
َ
جميعها في �صف الموت.
قد�س ال�شاملة ،تنتهي
لكن � ْإن
َ
ْ
الم َّ
ُ
تعار�ضت َم َع م�شورة ال ِكتاب ُ
�أنا �أ�ؤمن َح ًّقا � َّأن هذا هو ال�سبب الذي جعل اهلل ُيطلق هذا التحذير:
وب ُك ْم �إ َلى
ا�س َت ِم ُعوا �إ َل َّيَ ،وا�ص ُغوا �إ َلى َكلاَ ِمي .اَل ُت َح ِّو ُلوا ُق ُل َ
َ
«وال َآن َي��ا �أب َنا ِئيْ ،
ِ
ِ
يد
وب العا َل��م 26 .ل َّأن العا َلم �أ�س َق َ
��و ُد ُر ِ
العد َ
��ط َ
��رق العا َل��مَ ،و اَل َتمي ُلوا َن ْح َ
ُط ُ
الهاو َِي ِةَ ،و َي ْن َح ِد ُر
ير َ
ِم َ
ون .بيت العا َلم ُي��� ِّؤدي �إ َلى َ
��ن الأقو َِيا ِءَ ،و َ�ض َح َ
اياه َك ِث ُ
�إ َلى ُح ُج َر ِ
لت ال�ضمير «ها» بكلمة
الم ْو ِت» (�أمثال  ،27-24 :7لقد ا�س َت َ
بد ُ
ات َ
«العا َلم»).
لكن هناك ر�سالة نبوية �أعمق“ :احتر�س
ليح ِذر من الفجور الجن�سيْ ،
يقول �سليمان هذا؛ َ
��ع �إ�سرائيل
الم�ضلِّلة؛ فقواه��ا عاتية ومغرية .لم��اذا َ
مم كثيرةَ ،م َ
م��ن ُط ُرق العا َل��م ُ
وقعت �أُ ٌ
ويهوذا� ،ضحي ًة لها ،وبك ِّل �سهولة؟ هل من الممكن �أن نكون �ساذجين فنظن � َّأن هذه القوى
وكم هي منت�شرة.
تعد موجودة؟”،
ابتداء من الف�صل التالي� ،سنكت�شف َكم هي حقيقيةَ ،
َلم ُ
ً
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عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
ال �أحد يدخل الزواج ُم َخ ِّط ًطا الرتكاب الزنا .في حين � َّأن العهود قد تكون ُمخيفة � ،اَّإل � َّأن
العرو�س والعري�س يبذالن ك َّل ما في و�سعهما لي�ضعا ذاتيهما بالكامل خلف عهودهما� .إ ًذا
لكن جوهرها
لم��اذا تف�شل زيجاتٌ كثيرة جِدا ،وبع�ضها ب�سبب الزنا؟ � َّإن الإجابات مع َّقدةَّ ،
ًّ
العالقة.
دمر
ت
التي
القوى
من
ر
ذ
ح
بحالة
ك َّلها هو الف�شل في البقاء
َ
ُ
َ
َ
عَالقت��ك ب��اهلل هي حياتُك ،حرف ًّي��ا .ال تُوجَد حياة بعي��دًا ع��ن اهلل � .اَّإل � َّأن العا َلم ي�سعى
ليغوينا فنرتكب ال ِّزنا بحق اهلل� .أ ْف َ�ضل طريقة لتظل في حالة َح َذر� ،أن ت�سعى وراء اهلل بك ِّل

ِكيانك.

ما الذي ُيم ِك َنك ِف ْع ُله لت�ضمن �أنك تعطي ِكيانك ك َّله هلل؟.
وق��ت هللٍ ،
م��ا ه��و برنامج يوم��ك؟ هل تحاف��ظ فيه على ٍ
وقت لتق��ر�أ الكلم��ة ،وت�صلِّي،
�ص لتخدم اهلل في كني�ستك� ،أو م��كان عملك� ،أو مجتمعك؟ هل
وت�ص��وم؟ هل تبحث ع��ن ُف َر ٍ

حدد طريقة ِ
واح��دة ُتريد بها �أن تنمو
تعم��ل ف��ي وظيفتك بطريقة تجع��ل عملك ِع َ
باد ًة هلل؟ ِّ
حدد ُخطتك ،ثم اكتبها ،ثم ابد�أ في تنفيذها.
في جعل َعالقتك باهلل في م�أمن من الزناِّ .
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10
مـــــــا وراء

الــوثنية؟

ك�شفه �سيكون
نحتاج �أن نفك غمو�ض الوثنية .لكن هذا لن يكون
لكن ْ
�سريعا� ،أو �سهلاً َّ ،
ً
ٍ
العظمى �ستك��ون اكت�ساب المعرفة الالزمة
ومفيدا على
موحي��ا،
ً
م�ستوي��ات ِع َّدة .والفائدة ُ
ً
الكت�ش��اف ذلك الأمر ف��ي حياتنا ،و�ستجعلنا نتق��دم في �إدراكن��ا للكريبتونايت الروحي.
دعونا نبد�أ بالنظر �إلى جذورها.
«ج َع َل الأَ َب ِد َّي َة ِفي َق ْل ِب ِه ِم (في ق ْلب
ت َذ َّكر َما جاء في الف�صل الأول ِمن هذا ال ِكتاب � َّأن اهلل َ
كل �شخ�ص على كوكب الأر�ض بهذه المي��زة الفطريةُ .ي�ؤ ِّكد
الب�ش��ر» (جامعة ُ .)11 :3و ِل��د ُّ
َ
ُ
ِيع ُة ا ِ
ين
هللَ ،ل ِك َّن ُه ْم ِح َ
ُبو ُل�س على هذا الأمر بقولهَ « :ل ْي َ�س َل َدى َب ِق َّي ِة الأ َم ِم (غير الم�ؤمنين) َ�شر َ
ِيع ًة ِ أل ْن ُف ِ�سه ِْم َو� ْإن َل ْم َت ُك ْن َل َدي ِه ِم
ِيع ِته ِْم َما َت�أْ ُم ُر ِب ِه َّ
ِيع ُةَ ،ف�إ َّن ُه ْم َي ُكو ُن َ
َي ْف َع ُل َ
ون َ�شر َ
ال�شر َ
ون ب َِطب َ
ون ِف��ي َق َر َار ِة ُن ُف ِ
و�سه ِْم ُم َت َط َّل َب ِ
ِيع ِةَ .ك َما � َّأن
��ات َّ
َّ
ون �أ َّن ُه ْم َي ْع ِر ُف َ
��م ب َِه َذا ُي َب ِّي ُن َ
ال�شر َ
ال�شر َ
ِيع�� ُةَ .و ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما َب ْي َن َهاَ ،ف� َّإم��ا � ْأن َتدي َن ُه ْم � ْأو � ْأن ُت� ِّؤي َد ُه ْم»
ار ُه ْم ف َ
��م َ�شاه ٌد َع َل ْيه ْ
ير ُه ْ
ار ُع �أف َك ُ
ِ��مَ .و َت َت َ�ص َ
َ�ضم َ
(روما .)15-14 :2
كل �شخ�ص ُط ُرق اهلل بالغريزة؛ لأنها مكتوبة في �ضمائرنا ُم ْن ُذ
ها هي الحقيقةَ :يعرِف ُّ
�صغاراَ ،كا َنت
أوالدنا الأربعة .حين كان��وا
ُو ِلدن��ا .ات�ض��ح هذا لي� ،أنا وليزا ،ونح��ن نربي � َ
ً
تظهر عليهم نظرة ال�شعور بالذنب ،بعد �أن ي�ضرب �أحدهم �أخاه� ،أو يلقي الطعام� ،أو ُي ِ
غ�ضب
ٍ
ب�سلوك � َآخر ُم�شابِه.
والديه� ،أو يقوم
معرف��ة اهلل ،لي�س��ت فقط ،موج��ودة في ق ْلب ك ِّل �شخ���ص ،لكنها ِ
أي�ضا في ك ِّل
وا�ض َح�� ٌة � ً
المخلوقات:
هلل َج َع َل َها ِ
هلل ِ
الم ْع ِر َف َة َعنِ ا ِ
وا�ض َحة َل ُه ْم؛ ل َّأن ا َ
ان
يع الإ ْن َ�س ُ
َ
وا�ض َحة َل ُه ْمَ . . . .ي ْ�س َت ِط ُ
«ه َذا ِل َّأن َ
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ات ا ِ
رم ِد َّي ِة َو�أُ ُل ِ
� ْأن َي ْف َه َم َو� ْأن ُيدرِك ِ�ص َف ِ
إدر َاك َها ُم ْم ِك ٌن
ال�س َ
هلل َغ ْي َر َ
وه َّي ِت ِه؛ ل َّأن � َ
المر ِئ َّي ِةَ ،ك ُق َّو ِت ِه َّ
ا�س ِبلاَ ُعذرٍ ( » .روما .)20-19 :1
ِم ْن ِخلاَ لِ ال ْأ�ش َيا ِء ا َّل ِتي َخ َل َق َهاَ .و ِل َه َذا َف� َّإن ال َّن َ
ت� َّأم�� ْل ف��ي ال َك ِلمات التي عليها ت�أكيد في هاتين الآيتي��ن« :وا�ضحة» ،و«�أن يفهم ،و�أن
ي��درك»؛ مِم��ا يُ� ِّؤدي �إلى كونه��م «بال عُذْر� ».إليكم الحقيقة :ال يُوجَ��د �أيْ مبرر للإن�سان كي
َّ
ال يعرف اهلل ،الذي �أعلن عن ن ْف�سه لأي �شخ�ص ُم ْخ ِل�ص يرغب في الو�صول �إلى الحقيقة.
«لك��ن ماذا عن ال�شخ���ص الذي َلم ي�سم��ع َقط عن اهلل
�شخ���ص ي�س�أل:
ه��ل
ٍ
قبلاً
ْ
َ
�سمع��ت ْ
ف��ي المناط��ق النائية ف��ي �إفريقيا؟ كيف ُيم ِك��ن �أن َي ْخ ُل�ص؟ كيف ُيم ِك��ن �أن يدينه اهلل في
الدينونة؟».
أقوال بق�صد االعترا�ض ،ه��ي محاولة لتج ُّنب �أمور
ه��ذه الأ�سئلة ،الت��ي عاد ًة ما تكون � اً
حقيق��ي ،لكنهم
يعرفونه��ا بالفع��ل� ،أو ال يري��دون معرفته��ا .يعرفون في داخله��م � َّأن اهلل
ٌّ
يرف�ض��ون ه��ذه الحقيقة .م��ا ال يريدون معرفته ه��و � َّأن معرفة اهلل متاح ٌة ل��ك ِّل َمن ي�سعى
ان ال�سائلون ُم ْخ ِل�صين� ،سيعترفوا �أنهم ُينكرونهُ .ي�ؤ ِّكد كا ِتب المزامير
لمعرفة الحق .ف� ْإن َك َ
ِ
ب�شدة على �صوت الخليقة الذي ُيعلن عن اهلل ،دون تو ُّقف:
ات َت ْح ِكي َع ْن َم ْج ِد ا ِ
هلل.
او ُ
«ال�س َم َ
َّ
ال�س َما ِء َع َم َل َي َدي ِه.
َو َت ْعر ُ
ِ�ض ُق َّب ُة َّ
ُك ُّل َي ْو ٍم ُي َم ِّر ُر َخ َب ًرا ِل َلي ْو ِم ا َّل ِذي َي ِلي ِه،
يها.
َو ُك ُّل َلي َل ٍة ُتع ِلن َم ْع ِر َف َت َها ِل َّلي َل ِة ا َّل ِتي َت ِل َ
ال،
َما ِم ْن َك ِلمات ُت َق ُ
� ْأو ِم ْن َ�ص ْو ٍت ُي ْ�س َم ُع.
يع �أ ْن َحا ِء ال ْأر ِ
�ض،
أ�صوا ِته ِْم َو َ�ص َل ْت �إ َلى َج ِم ِ
َغ ْي َر � َّأن � َ
َوان َت َق َل ْت َك ِل َما ُت ُه ْم �إ َلى �أ َق ِ
العا َل ِم( »...مزمور .)4-1 :19
ا�صي َ
ٍ
ثانية من ك ِّل
عظ َمة اهلل الهائلة ،طوال الوقت ،في جميع �أنحاء العا َلم ،ك َّل
ُتع َلن معرفة َ
يوما في
دقيقة ،وفي ك ِّل دقيقة من ك ِّل �ساعةً � ،
أربعا وع�شرين �ساع ًة في اليوم ،طوال ً 365
للرجل «الجاهل» الذي يعي�ش في المناطق النائية
ال�سن��ة� .أال ترى � َّأن هذا ي�ضمن و�صولها ُ
أحـده��م بمظــه ٍر زائـف ،يحيا وكـ�أنـ��ه يجـهل وجــود اهلل،
ف��ي �إفريقي��ا؟ ُيم ِكن �أن يتظاهر � ُ
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تتحدث �إليه طوال الوقت،
َّ
لكن الحقيقة لي�ست مو�ضوع ًة في ق ْلبه ُم ْن ُذ والدته وح�سب ،لكنها َّ
يومً��ا بع��د �آخر ،ليلةً بعد ليلة� .إنْ لَم يكن ال�شخ�ص ابتع��د ،و�أقنع نفْ�سه ،وفي النهاية �أحرق
�ضميره ،لدرجة �أن �أ�صبح �أحمق ،ال يمكنه �أن يهرب من حقيقة اهلل.

الح ِر َجة
المرحلة َ
ي�ص��ل ال�شخ���ص �إل��ى المرحلة الحرج��ة ،حين يكون �أمام��هَّ � ،إما اختي��ار �أن يطلب الإله
لك الرغبة بااللتفات �إلى �إله� ،أو �آله��ة �أخرىُ ،تريح �ضميره .ربما تقول
«ي�شبِ��ع» ِت َ
الح��ي� ،أو ُ
جزءا م��ن ثقافتنا .لي�س لدينا
ف��ي داخلك الآن« :في الم��كان الذي �أعي�ش فيه ،الآلهة لي�ست ً
�صبورا معي؛
تماثيل ،وال �أيقونات ،وال معابد ،وال � ُّأي �شيء من هذا القبيل� ».أرجو �أن تكون
ً
ٍ
ثقافة
ِ��ت لك � َّأن المكان الذي تعي�ش فيه لديه �آلهة مختلفة ،وال تختلف ثقاف ُته عن � ِّأية
�س�أُثب ُ
�أخرى.

الب�ش��ر ُهم َمن �صنعوا ك َّل الآلهة �أو
كي��ف تن�ش���أ هذه الآلهة؟ يجب �أن نظل متذكرين � َّأن َ
جبر عل��ى �إر�ضاء هذا الوعي الفطري باهلل� ،إل��ى جانب االحتياج �إلى
الأ�صن��ام .الإن�سان ُم َ
فم��ن �صنعه يحدد ما هو
البق��اء ف��ي ْ
تم �إن�ش��اء ن�سخة بديلة من الإلهَ ،
و�ضع َج ِّيد معهْ � .إن َّ
ملبيا على
المخترِعً ،
ٌّ
�ضروري لإر�ضائه ،و�سيوفر هذا الإله� ،أو ي�سمح ب� ِّأي �شي ٍء يرغب فيه ُ
االحتياج الفطري لل ِعبادة .والآن ا�سمع ِلما يقوله ُبو ُل�س في بقية كالمه:
الدوام
َ
وهَ ،ب ْل
��م َل ْم ُي ُ
��وه َما َي ِل ُ
يق ِب ِه ِم ْ
« َف َق ْ
إك��ر ٍام � ْأو َي ْ�ش ُك ُر ُ
عط ُ
��د َع َر ُف��وا اهللَُ ،ل ِك َّن ُه ْ
��ن � َ
ِ
اءَ .وا�س َت ْب َد ُلوا
��اروا �أغب َِي َ
ار ُه ُ
��م ال َغب َِّي ُةَّ .اد َع ْوا الح ْك َم َة � ،اَّإل �أ َّن ُه ْم َ�ص ُ
�أظ َل َم ْت �أف َك ُ
اب َوال َّز َو ِ
��د ا ِ
اح َف
��ان َو ُّ
ِ�ص َورٍ ُت�ش ِب ُه الإ ْن َ�س َ
َم ْج َ
ور َو َّ
هلل ا َّل ِذي اَل َي ْف َنى ،ب ُ
الد َو َ
الط ُي َ
ال َفا ِني َة( ».روما .)23-21 :1
لكن محور الحدي��ث هو عواقب
بن��اء التماثي��ل (الأ�صن��ام) لي�س مح��ور الحديث هن��اْ ،
ند ه��ذه النقطة� ،أ�صبح من ال�ضروري �أن
��م ُي ُ
وه َما َي ِل ُ
إكر ٍامِ .ع َ
عط ُ
ُم�ش ِك َل ٍ��ة �أعمقَ ،ل ْ
يق ِب ِه ِم ْن � َ
بادة اهلل)ْ � .إن ُك َّنا نظن � َّأن هذا له َعالق ٌة
ُنح��دد ماهية «�إكرام اهلل» (في بع�ض الترجماتِ :ع َ
تماماَّ � .إن
بفريق ال ِعبادة في ال َكني�سة حين ُيقدم «ترنيمة هادئة »،فقد �أ�س�أنا َف ْهم الر�سالة ً
أ�صدق تعريف لل ِعبادة الحقيقية لي�س المو�سيقى �أو الترنيم ،بل بالحري الطاعة.
� َ
كم�ؤ ِّل ٍ
غي��ر م�ألوف� ،إلى
��ب عدي��دة،
��ف ل ُك ُت ٍ
ُ
تعلمت �أنن��ي عندما �أبد�أ با�ستخ��دام م�صطلح ْ
ُ
ِ
ِ
ن��د البدء با�ستخدامهَّ � ،إما عن طريق
ع
أ�سا�س
ل
ا
تعريفه
أقدم
�
أن
�
يجب
ما،
تاب
ك
في
م��ا،
ح��د
ٍ
َ
ٍّ
ِ
ٍ
و�ضح َمعنى ال َكلمة ب�شكلٍ جي��د .هذا ما يفعله � ُّأي
تعريف��ه ُم َ
با�ش��ر ًة� ،أو ا�ستخدامه بطريق��ة ُت ِّ
م�ؤلف ،واهلل ال يختلف عنهم.
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بول على نطاقٍ ِ
وا�سع (NKJV, ESV,
� ْإن
قد�س الأكثر َق اً
الم َّ
َ
نظ��رت لترجمات ال ِكتاب ُ
 NASB, NIVعل��ى �سبي��ل ال ِمث��ال ال الح�صر) َتظهر َك ِلمة «عب��ادة  »worshipلأول
إ�سحق
يتحدث َم َع عبي��ده؛ ُليخبرهم بم��ا �سيفعله و� َ
��رة ف��ي تكوي��ن َ .5 :22ك َ
ان �إبراهيم َّ
َم َّ
�سج َد (في ترجمات
الم َكانِ ِل َن ُ
ال�صب ُِّي �إ َلى َذ ِل َك َ
عل��ى الجبل .يقول �إبراهيم�َ ...« :س َن ْذ َه ُب �أ َنا َو َّ
�سيرنم هلل ترنيم ًة
ذاهبا� ،إلى ذلك المكان ،ليفعله؟ هل َك َ
�أخرى ’لنعبد‘) »...ما الذي َك َ
ان ُ
ان ً
ان
هادئة� ،أو يجمع بع�ض العازفين والمرنمين؛ ليقودوا فترة ِعبادة في كني�سة؟ �إطال ًقاَ .ك َ
الوحيد ذبيحة.
أيام ثالثة� ،أن ُيقدم اب َنه
هناك؛ ليطيع اهلل في الأمر الذي طلبه منه ُم ْن ُذ � ٍ
َ
رج َم��ة َ NLTك ِلم��ة «يعبد» في ر�سالة روم��ا  ،21 :1بينما ت�ستخدم بع�ض
َت�ستخ��دم َت َ
بع�ضها ببع�ض.
الترجم��ات الأخ��رى كَلِمة «يُمجد» �أو «يُك��رم»ُّ .
كل هذه ال َك ِلمات مرتبط�� ٌة ُ
نح��ن ُنمجد اهلل و ُنكرِمه ،ه��و �أو � َّأية ُ�س ْل ٍ
طة �أخرى ،حين نطيع��ه .وحين ال نطيع ،نحن َن ُحط
ترانيم عنه ،وما �شابه،
عظمه ،ونكتب
من َق ْدره �أو ُنهينهُ .يم ِكننا �أن نتملق اهلل ،و ُن�سبحه و ُن ِّ
َ
لك��ن � ْإن َلم نفعل ما ُيري��ده ،نحن نهينه ،وهذا يتناق�ض َم َع ال ِعبادة (�أو الإكرام)؛ �إنه عك�س
ْ
ال ِعبادة (�أو الإكرام).
اعا ِت ُك ْمْ � . . . .أب ِع ْد
اد ُك ْم َو�أر ُف ُ�ض َهاَ ،و اَل �أُ ِط ُ
ذات ٍ
أعي َ
يق اج ِت َم َ
أكر ُه � َ
يوم ،قال اهلل ل�شعبه�« :أ َنا � َ
��ن �أ�س َت ِم َع �إ َلى َع ِ
الما ِء،
يج � َأغا ِن َ
الع ُ
يكَ ،ف َل ْ
ارا ِت َكَ .ل ِك ْن ِل َي ْج ِر َ
َع ِّن��ي َ�ضجِ َ
��دل ُم َت َد ِّف ًقا َك َ
��زف ِقي َث َ
الج َر َيانِ » (عامو�س  .)24-23 ،21 :5الحياة البارة تكمن في
دولٍ َدا ِئ ِم ال َت َد ُّفقِ َو َ
َوالب ُِّر َك َج َ
طاعة ُ�سلطته ،ال في ما نرى نحن �أنه حيا ٌة تقية.
ٍ
تعليمات لمو�سى عن التقدمات المقبولة �أمامهَ .كا َنت هناك
قدم اهلل
الع ْهد القديمَّ ،
في َ
�شعبه �أن يقدمها له ،ك�شكلٍ من �أ�شكال العبادة:
مجموعة متنوعة من الذبائح التي ي�ستطيع ُ
َح َم��ل (اُ ْن ُظ��ر خروج  ،)41-39 :29ثور (اُ ْن ُظر خ��روج  ،)14-10 :29حبوب (اُ ْن ُظر خروج
مقد�س��ا ُيدعى ال ُّلبان في
خورا
 ،)41 :29وغيره��ا الكثي��ر .كم��ا َك َ
ً
ان يمكنهم �أن يحرق��وا َب ً
يوم ،قال
خيم��ة االجتماع ،وفي الهيكلٍ ،
لكن ذات ٍ
كنوع من ال ِعب��ادة (اُ ْن ُظر الويين ْ .)2 :2
اهلل:
الروح َوا ْل ُم ْر َت ِع ِد ِم ْن َك َال ِميَ ”.ب ْل
َ
“و�إِ َل��ى ه َذا َ�أ ْن ُظ ُر� :إِ َلى ا ْل ِم ْ�س ِكينِ َوا ْل ُم ْن َ�س ِحقِ ُّ
اروا ُط ُر َق ُه ْمَ . ،وب َِم ْك َر َها ِته ِْم ُ�س َّر ْت �أَ ْن ُف ُ�س ُه ْمَ .م ْن َي ْذ َب ُح َث ْو ًراَ ,ف ُه َو قا ِتل
ت
اخ
م
َ
ْ
ُه ُ
ُ
�إِ ْن َ�س��انٍ َ .م ْن َي ْذ َب ُح َ�شا ًة َف ُه َو َن ِ
��ن ُي ْ�ص ِع ُد َت ْق ِد َم ًة ُي ْ�ص ِع ُد َد َم ِخ ْنزِيرٍ.
اح ُر َك ْل ٍبَ .م ْ
َم ْن �أَ ْح َر َق ُل َبا ًنا َف ُه َو ُم َبار ٌِك َو َث ًنا�( ”.إ�شعياء .)3-2 :66
ند �سماع كالم��ه .هذه �صفة
ب��د�أ بتعري��ف َم��ن ت�أتي عليهم َب َركت��ه ،الذين يرتع��دون ِع َ
النا�س الذين يعتبرون الطاعة الق�ضية الأكثر �أهمية .ه�ؤالء ُهم الذين �سيعطيهم اهتمامه.
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أمر على
ث��م ينتقل لأولئك الذي��ن يختارون ُطرقهم في ِعبادته (طاعت��ه) .لم يقت�صر ال ُ
بدم بارد)،
ع��دم قبول �أعمال ِعبادتهم ،بل َكا َنت � ً
أي�ضا بمثابة ذبيحة ب�شرية (جريمة ق ْتل ٍ
قدم
وتقدي��م كلب ذبيحة ،ودم ِخنزير،
ومباركة الوثن .هذه الأفعال بغي�ض ٌة في عينيهْ � .إن َّ
َ
قطع من جماعة �إ�سرائيل� ،أو
�سي َ
� ٌ
أ�شياء المقيتة� ،أو ارتكب جريم َة قت��لُ ،
أح��د بالفعل ه��ذه ال َ
ِ
باد ًة على
قوي وحا�سم! لذا من
الوا�ض��ح � َّأن ِعبادتهم َلم ت ُكن ِع َ
كالم ٌّ
ُيعا َق��ب بالموت .ه��ذا ٌ
تابي الخروج
��ع تعليمات ال ِعبادة التي وردت ف��ي ِك َ
الإط�لاق ،رغم �أنه��ا َكا َنت متوا ِفقة َم َ
والالويين.
رج َم��ة  The Messageالآي��ة به��ذه الطريق��ة�« :أعمال عبادت��ك هي �أعمال
تق��ول َت َ
خطية».
ت َذ َّك��ر � َّأن هذا هو َ�ش ْع ُب عه ِده ،الحا�صلون على وع��و ِده .لماذا َ�س ِمعوا م ْثل هذه ال َك ِلمات
نف�سه
يتعبدون بطريقته��م ،وال ُيطيعون اهلل .ينطب��ق
المُن��ذِرة بال�شر؟ لأنه��م كانوا َّ
ُ
الكالم ُ
ٍ
اجتماعات تعبدي��ة� ،أو ُنع ِلن والءنا له ،حتى
ترانيم هلل� ،أو نح�ضر
علين��اُ :يم ِكننا �أن نرن��م
َ
لكن � ْإن َلم ي ُكن لدينا �أ�سا�س من الطاعة ،فعبادتنا
وف ًق��ا ُ
الع ْهد الجديدْ .
للط ُرق المقررة ف��ي َ
ين1( »...
باد ًة على الإطالق� .أ َلم ي ُقل لنا ال ِكتاب
المقد���س(« :كونوا) َك� ْأب َنا ٍء ُم ِطي ِع َ
لي�س��ت ِع َ
َّ
بطر�س )14 :1؟
الم�شكل��ة الأ�سا�سي��ة الأخرى الت��ي يذكرها ُبو ُل�س هي ع��دم تقديم ال�شك��ر هلل� ،أو �إنكار
َّ
معينة� ،أو
معي ًنا� ،أو ن�ستحق �أ�شي��اء مادية َّ
الجَمي��ل� .إنْ كُن��ا نعتقد �أننا ن�ستح��ق نمط حياة َّ
معي ًنا ،فنحن مرتكزون على ذواتنا ،بالتالي ،غير �شاكرين .ففي النهاية ،لقد
مقاما َّ
نتوقع ً
�شعور
أنجزناه� ،أو �أن�ش�أناه؛ لذلك لدينا
وخططنا ،وو�ضعنا �أهدا ًفا ،وحلمنا بما �
عملنا بجِ دَ ،
ُ
ٌ
ب�أننا فخورون بما عملناه.

ال�سلو ُك اال�ستتباعي
ٍ
غير
��ذري لتحويل رغباتنا الداخلية،
ه��ذا
لطاعة و�إك��رامُ ،
ُ
الج ُّ
و�ش ْكر �شي ٍء � َآخر ْ
االتجاه َ
بادة الأوثان .بعد ذلك يقول بول�س:
اهلل ن ْف ِ�سه ،هي ما يتيح لل�شخ�ص� ،أو المجتمع �أو الأُ َّمة ِع َ
ا�س�� َة الجِ ِ
ير ًةَ ،ف َت َر َك ُه ُم ا ُ
ن�س َّي َةَ ،و َ�س َم َح َل ُه ْم
َ
��و ُ
«كا َن ْ
��ت َ�ش َه َ
هلل ُيمارِ�سون ال َّن َج َ
ات ُق ُلو ِبه ِْم ِ�ش ِّر َ
���ض .ا�س َت ْب َد ُلوا َح َّق ا ِ
وق
��م َب ْع ُ�ض ُه ْم َم َع َب ْع ٍ
الم ْخ ُل َ
أج�س َ
أكر ُموا َ
اد ُه ْ
بِ��� ْأن ُي َد ِّن ُ�سوا � َ
هلل بِال َك�� ِذ ِبَ ،و� َ
ِيح َوال َك َر َام َة �إ َلى ال َأب ِد� .آمين( .روما .)25-24 :1
ون َ
َو َع َب ُدوه ُد َ
الخا ِلقِ ا َّل ِذي َي ْ�س َت ِح ُّق ال َّت�سب َ
تذَكَّ��ر �أنَّ �أ�ص��ل هذا ك ِّله هو عدم طاعة اهلل ،وعدم ال�شعور باالمتنان له .نحن الآن نعبد
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تم
(نطي��ع) رغب��ات طبيعتن��ا ال�ساقطة .نحن نخ�ض��ع ِلما َقد ُخ ِل��ق ،لكنه الآن َف َ�س َ
��د و ُل ِعنَّ .
دركة هي في الواقع
اخت��راق بو�صلتنا الأخالقي��ة ،وا�س ُتب ِد َلت الحقيقة بكذبة .الحكم��ة ُ
الم َ
طبيعي��ا .وي�ستمر هذا �إلى �أن
أبدا،
حماق��ة .ما يعتبره العا َل��م
طبيعيا ،في الواقع هو لي�سً � ،
ًّ
ًّ
�شرُ ،ي َع َّرف على
�أ�صبح ما هو في الحقيقة � ْأم ًرا َج ِّي ًداُ ،ي َ
و�صف ب�أنه �شر ،وما هو في الحقيقة ٌّ
�أنه خير .ثم نقر�أ هذا الكالم:
« ِل َه َذا َت َر َك ُه ُم ا ُ
المخز َِي َة( . . .روما .)26 :1
هلل ِل َر َغ َبا ِته ُِم ُ
بعد هذا القول ،ي�ضع ُبو ُل�س في الأعداد القليلة التالية ،التي هي َ 93ك ِلمة في الترجمة
ْ
عين��ةً من هذه الجرائم
أخذنا
�
ن
ْ
�
إ
اهلل.
حق
في
جريم��ة
وع�شرين
اثنتين
المب�سط��ة،
العربي��ة
ِّ
�ست�شم��ل القت��ل ،والطعن بالظَهر ،والطم��ع ،وع�صيان الآباء والأمه��ات ،وال�شذوذ الجن�سي.
أربعا وثالثين َك ِلمة من �إجمالي َ 93ك ِلمة (�سبعة
الحقيقة الكا�شفة هي � َّأن ُبو ُل�س ا�ستخدم � ً
التحدث عن ال�شذوذ الجن�سي ،و�أعطى باقي ِ
الواحد والع�شرين
وثالثين بالمائة تقريبًا) في ُّ
جريمةَ ،ك ِلم ًة �أو اثنتين ،لك ِّل ِ
واح ٍ
فعل ذلك؟ هل ي ْف�صل
دة منها ،دون � ِّأي تعليقٍ عليها .لماذا َ
بين ال�شذوذ الجن�سي وباقي الخطايا ،وي�سمح لنا ب�أن ِ
جن�سيا على �أنهم
نعامل ال�شاذين
اهلل ْ
ًّ
نوع �أ�سو�أ من �أولئك الذين ُيمارِ�سون الخطايا الأخرى؟ بالطبع ال! لكنه بالأحرى
خطاة من ٍ
وقوعا
المج َت َمع
ُي ِّ
ً
و�ضح � َّأن االنجذاب نحو ال ِمثلية الجن�سية هو من �أف�ضل الم�ؤ�شرات لوقوع ُ
بادة الأوثان .دعونا نعود �إلى َك ِلمات بول�س:
ً
طائ�شا في ِع َ
الطبِي ِع َّي َة ب َِعلاَ َق ٍ
��م ا ُ
ات
العالقات َّ
ا�س َت ْب َد َل ْت ِن َ�سا� ُؤه ُم َ
« ِل َه َذا َت َر َك ُه ُ
هلل ِل َر َغ َبا ِته ُِم ُ
المخز َِي َةَ .ف ْ
ُم َخا ِل َف ٍ
هو ًة
العالق��ات َّ
��ة َّ
الر َج ُ
ال َ
للطب َ
الطبِي ِع َّي َة َم َ
��ع ال ِّن َ�س��ا ِءَ ،وال َت َه ُبوا َ�ش َ
ِيع�� ِةَ .و َك َذ ِل َك َت َ
��ر َك ِّ
��ورا َف ِ
اح َ�ش ًة َم َع ال ُّذ ُكورَِ ،و َح َم ُل��وا ِفي �أ ْن ُف ِ�س ِه ِم
��م ِل َب ْع ٍ
َب ْع ُ�ض ُه ْ
��ار ال ُّذ ُك ُ
�ضَ .ف َ�ص َ
ور ُيمارِ�سون �أُ ُم ً
وه َع َلى ِ
انح َرا ِفه ِْم( ».روما .)27-26 :1
اب ا َّل ِذي ا�س َت َح ُّق ُ
ال ِع َق َ
و�ش ْك��ره وطاعته� ،سيتجه نحو االعتراف
المج َت َم��ع الذي يمتنع عن االعتراف باهللُ ،
� َّإن ُ
(يوافق عليه��ا) ،وفي النهاية
باالنح��راف الجن�س��ي ،خا�ص ًة ال ِمثلية الجن�سي��ة ،ثم ُي�ؤيدها ُ
طبيعي.
وغي ُر
ي�ستح�سنها (ي�شجع عليها) .يقول ُبو ُل�س عن هذا ال�سلوك �إنه مخ ٍز ْ
ٍّ
ا�س ُتب ِدل الحق بالكذبِ ،م َّما ُي� ِّؤدي في نهاية المطاف �إلى الخلط في � ْأمر الجن�س.

خ�ص�صت مجلة نا�شيونال جيوجرافيك National Geographic
في يناير َّ ،2017
ن�شر َته��ا ال�شهري َة لما �أ�سمته «ثورة الجن���س ».قام المحررون بتجميع مجموعة من الأفراد؛
ْ
لتمثي��ل التوجهات الجن�سية �أو النوعية ،المختلفة ،الت��ي �أن�ش�أها الإن�سان .ت�شاورت المجلة
بع�ض
للب َ�شر من الجامع��ات وال ُكلِّياتَ ،
وكا َنت هذه َ
��ع ِكبار الخبراء ف��ي الن�شاط الجن�سي َ
َم َ
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الم�صطلحات التي ا�ستُخدمَت لو�صف التف�ضيالت الجن�سية والنوعية :غير المحدد� ،أو ال�شاذ،
ن�سيا� ،أو نمطي الجن�س� ،أو غريب الجن�س� ،أو ثنائي الجن�س� ،أو َ�سوي،
�أو مخنث� ،أو متحول جِ ٍّ
متحولة ،وما �إلى ذلك.
متحول� ،أو فتاة
�صبي
غير ثنائي الجن�س� ،أو
�أو ذو ٍ
مزدوج� ،أو ْ
جن�س َ
ِّ
ِّ
ٍّ
راقيا ،لكنه يندرج تحت الحماقة والخداع.
أمرا ً
يبدو هذا � ً
يُنظَ��ر �إلى الأ�شخا���ص الذين يبتدعون هذه الم�صطلحات عل��ى �أنهم �أذكياء ومتعلمون
وخبراء ع�صرهم .ما الذي �سين ُتج عن مجتمعنا حين نكون تحت قيادة هذا الفكر؟ �أظهرت
الدرا�س��ات � َّأن حكومة الوالي��ات المتحدة �أنفقت �أكثر من مائت��ي مليار دوالر على ق�ضايا
ان من الممكن
تتعل��ق بالهوية الجن�سية ،وال ِمثلية الجن�سي��ة .هل تتخيل َك ّم ال ُف َر�ص التي َك َ
خلْقه��ا بهذه الموارد؟ كَانَ من الممك��ن ا�ستخدام هذه الأموال في تح�سين مرافق المدار�س
الحكومي��ة ،وتقوية قوات ال�شرطة ،و�إجراء تجديدات بالمطارات والمرافق العامة الأخرى،
الم�شردين ،والأمهات العازبات ،والمعوقي��ن .غير � َّأن هذا المبلغ
الأه��م من ذلك ،م�ساع��دة
َّ
ف�ضله ال�شخ���ص ،خال ًفا لكيفي��ة َخ ْلق اهلل
ال�ضخ��م �أُن ِف َ
��ق ك ُّل��ه على اختي��ار الجن�س ال��ذي ُي ِّ
قد�س من بدايته قائلاً َ « :ف َخ َل َق ا ُ
ا�س َ . . .خ َل َق ُه ْم َذ َك ًرا َو�أُ ْن َثى»
الم َّ
للب�شريةُ .يع ِلن ال ِكتاب ُ
هلل ال َّن َ
(تكوين  .)27 :1اهلل هو ال�شخ�ص الذي يقرر جن�س َنا؛ فهو يعرف الأف�ضل لأنه ُيحبنا.
إه��دار �أحمق
م��ع ذلك ،ف��ك َّل ذلك يتم تح��ت ِ�ستار الحكم��ة ،في حين �أنه ف��ي الحقيقة � ٌ
للم��وارد .الأ�سو�أ من ذلك ك ِّله �أنه يُ�شجع ال�سلوكَ الخاط��ئ ،ويجعل النا�س مقيدين ب�أ�سلوب
حياة َلم ُيخ َلقوا له.
�صدقنا الكذب َة التي تقول � َّإن هذه ق�ضية من ق�ضايا «حقوق الإن�سان»،
نح��ن كمجتم��ع َّ
وبذل��ك ن�سم��ح لن�سب��ةٍ قليلة جِدا من الأف��راد �أن يربطوه��ا بالتمييز على �أ�سا���س ال ِعرق �أو
ًّ
لكن هذا الأم��ر يختلف ع��ن �أولئك الذين
الجِ ن���س .ه��ذه
ٌ
حق��وق يج��ب �أن ننا�ضل ل ْأجله��اْ ،
ِ
عما ُخلقوا به.
ُي َع ِّرفون �أنف�سهم ب�شكلٍ مختلف َّ
بادة اهلل
ه��ذا ه��و ال�سلوك ال�سخيف الذي تنب���أ ُبو ُل�س �أنه �سيحدث عندم��ا نتوقف عن ِع َ
(الخ�ض��وع له) ب�شكلٍ �صحيح ،وتقديم ال�شكر ل��ه� .إ ًذا ،لماذا ال يتكلم القادة ،ويك�شفون هذه
يب والخداع .لقد
المعتق��دات والجه��ودَ المُ�ضَلِّلة؟ �أ�صبحنا نخاف من الحق ،وقبِلن��ا الأكاذ َ
بادة الأ�صنام ،و�أ�صبحت تتحكم فينا ب�شكلٍ كبير.
انجرفنا �إلى ِع َ
ٍ
انحراف للحماق��ة .تك�شف َك ِلمات
جر َد
ي�سم��ي ُ
المج َت َم��ع هذا ً
تقدما ،لكنه ف��ي الواقع ُم َّ
ُبو ُل���س ،التي ُك ِت َبت ُم ْن ُذ زم��نٍ بعيد ،كيف � َّأن االنحراف الجن�س��ي والنوعي ك َّله ،متج ِّذ ٌر في
المزيد من العواقب:
بادة الأوثان .بعد ذلك ي�سرِد
َ
ِع َ
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هلل ِل ُع ُقو ِله ُِم ال َف ِ
اف بِا ِ
هللَ ،ف َق ْد َت َر َك ُه ُم ا ُ
ا�س َد ِةَ .و َ�س َم َح
االع ِت َر َ
«وب َِما �أ َّن ُه ْم َر َف ُ�ضوا ْ
َ
ِ
ِ
ِ
إثم َو َ�ش ٍّر َو�أ َنا ِن َّي ٍة َو ُخ ْبثٍ.
��م ِب� ْأن َي ْف َع ُلوا َم��ا اَل َيل ُ
ون م ْن ُك ِّل � ٍ
يق� .إ َّن ُه ْم ُمم َتل ُئ َ
َل ُه ْ
يم ِة،
قداُ .م ِح ُّب َ
اما َو ِخ َد ًاع��ا َو ِح ً
��ون ِلل َّن ِم َ
وَهُ��مْ مُمتَلِئُ��ونَ حَ�سَدًا َو َقت�ًلااً َو ِخ َ�ص ً
��ون ِ
��ون،
اه َ
ور َ
هللَ ،و ِق ُح َ
ِي��نَ ،كار ُِه َ
ون َع َل��ى ال َآخر َ
��ر َ
ونُ ،م َت َب ُ
غ��ر ُ
��ونَ ،م ُ
ُمف َت ُ
ود ُه ْم،
ِ��مَ ،حم َق��ى ،اَل َي ْح َف ُظ َ
مُختَرِعُ��ونَ �شُ��رُورًا ،لاَ يُطِيع َ
��ون ُو ُع َ
ُ��ون َوا ِل ِديه ْ
حم ِة( ».روما .)31-28 :1
َخا ُل َ
ون ِم َن َ
الر َ
الح َنانِ َو َّ
در�سا في الدرا�سات
لي���س عليك �أن تنظر نظر ًة دقيقة� ،أو ُتج��ري درا�سة حالة� ،أو ت�أخذ ً
االجتماعي��ة؛ الكت�شاف ه��ذا النوع من ال�سلوك ف��ي مجتمعنا� .إنه منت�ش��ر ،ومتفاقم ،وهو
أي�ضا .ه��ذا ال�سلوك المنح��رف ،وقبول��ه ،ال�سبب في
ُيدم��ر حي��اة النا���س ،والأُ َ�سر وال��دول � ً
العالقات ،وك ِّل �أنواع الحروب.
وت�ص ُّدع َ
االنهيار االجتماعيَ ،
أ�ساويا بما فيه الكفاية ،فقد ا�ستنتج ُبو ُل�س هذا:
� ْإن َلم ي ُكن هذا ك ُّله م� ً
كم ا ِ
ون
ين ُيمارِ�سون ِم ْث َل َه ِذ ِه الأُ ُمورَِ ،و ُه َو �أ َّن ُه ْم ُم ْ�س َت ِح ُّق َ
العا ِدلِ َع َلى ا َّل ِذ َ
«ي ْع ِر ُف َ
هلل َ
َ
ون ُح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
��ع َذل َ
��م ل َّل ِذ َ
ار َ�ست َه��اَ ،ب ْل ُيعل ُن َ
��م اَل َي ْك َت ُف َ
��و ِت! َو َم َ
ح�سا َن ُه ْ
��ك َف ُه ْ
ِل َلم ْ
��ون � ْأي ً�ض��ا ا�ست َ
��ون ب ُِم َم َ
ُي َمار ُِ�سو َن َها!» (روما .)32 :1
�إن الحكوم��ة ،وو�سائ��ل الإع�لام ،ومنتج��ي التلفزي��ون والأف�لام ،والأخ�صائيي��ن
�ض
تماما هذا
َ
ال�سلوك المنا ِق َ
االجتماعيين ،والقادة ،وذوي النفوذ ،والمجتمع ك َّلهُ ،يدركون ً
�ضمائرهم ،وما تعلنه الخليقة ك ُّلها ،وليخففوا
لخالقن��ا ،مع ذلك هم يتجاهلون ما تقول��ه
ُ
فعل ال�ش��يء ن ْف�سه� ،آملين �أن ُيب ِكم هذا الحقيق َة
َ
�شجعون ال َآخرين على ْ
�ص��وت �ضمائرِهمُ ،ي ِّ
في قلوبهم.
بادة الأ�صنام،
ُّ
الم�ش ِك َلة الأ�صلية التي هي ِع َ
كل الت�صرفات المذكورة �أعاله هي نتيجة ُ
�أيْ ع��دم �إعط��اء اهلل العِب��ادة (الإك��رام والخ�ضوع) ،واالمتن��ان الذي ي�ستحق��ه .االعتراف
م��ات منا ِف ٍ
الحقيق��ي باهلل يك��ون بتجاوبنا معه ب�سلوكنا ،ال بمجرد تقديم َك ِل ٍ
قة له .ينطبق
انتباهنا �إلى الدور الذي يلعبه هذا الأمر في
حول
هذا على الب�شرية كلِّهاْ ،
َ
لكن دعونا الآن ُن ِّ
�شخ�ص لديه بالفعل َعالقة َم َع اهلل.
ٍ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

كر له .عندما نهمل � َّأي عن�ص ٍر
ال ِعب��ادة هي �أن تختار �أن تطي��ع اهلل ،وتكرمه ،وتقدم ُّ
ال�ش َ
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بادة الأوثان.
من عنا�صر هذه ال ِعبادة الحقيقيةُ ،ن َع ِّر�ض �أنف�سنا للخداع ،الذي ُي� ِّؤدي �إلى ِع َ
ينطبق هذا الكالم علينا ك�أفراد وثقافات.
ان حين �أطاع �إبراهيم اهلل ،بذهابه لتقديم
قد�سَ ،ك َ
�أول عمل ِع َ
الم َّ
بادة ُمع َلن في ال ِكتاب ُ
المقد�س،
أمرا امتحنك به بينما تقر�أ ال ِكتاب
� َ
َّ
إ�سحق ذبيحة .ماذا طلب اهلل منك؟ ربما يكون � ً
أمر خا�ص بك.
�أو � ً
أمرا ربما �أجبرك عليه ،وهو � ٌ
يغير ه��ذا الف�صل طريقة تفكيرك ف��ي هذه المهمة التي ك َّلف��ك اهلل بها؟ ُخذ وق ًتا
كي��ف ِّ
المه َِّمة اليوم ،وت�أكد
الآن؛ لت�س���أل اهلل عن ُ
الخطوات التي ُيم ِك َنك اتخا ُذها تجاه تتميم هذه ُ
تحدث �إليك ،ولأنه معك في تقديمك
أنت لتفعل ذلك ،ولأنه َّ
من �أنك �شكرته على �أنه اختارك � َ
لعبادتك في �شكل طاعة.
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11
ُ
وثـنيــــة
ؤمنني
املُ ِ
بين َمن دخلوا في َع ْه ٍد
أمر �سيء جِ ًّداْ ،
لك��ن �أن تجدها ْ
عب��ادة الأوث��ان ْ
بين �أهل العا َلم � ٌ
أمر ُمفزع.
َم َع الإله الحي ل ٌ
الوثنية باعتباره الزنا .وهذه الت�سمي ُة؛ لأننا في َع ْه ٍد
ُي�شي��ر يعقوب �إلى هذا النوع م��ن
َّ
أنف�سنا لعبادة
غي��ر ْ
َم َ
تمام��ا مثل َ�شري��ك الحياة ْ
��ع اهللً ،
ن�سلِّ��م � َ
المخل�ص ل�شريك��ه ،فعندما َ
الرب َي�سوع الم�سيح.
غير ْ
الأ�صنام ،نكون ْ
مخل�صين لزوجناَّ ،

الملك �شاول وعماليق
ان بنو �إ�سرائيل في َع ْه ٍد َم َع اهلل ن�ش�أ َم َع �أبيهم،
لنبد�أ بالعهد القديم ،ثم ننتقل للجديدَ .ك َ
ٍ
ل�ش��اول م ِلك �إ�سرائيل م��ن خالل �صموئيل النب��يَ ...« :وال َآن
تعليمات
�إبراهي��م� .أعط��ى اهلل
َ
�شك في م�شيئة اهلل؛
ا�سْتَمِ��عْ �إلَ��ى كَلِمَتِ��هِ (كلمة الرب)» (� 1صموئيل  .)1 :15لَم يكُ��ن هناك ٌّ
رجلٍ وامر� ٍأة
كَانَ��ت مبا�شِ��رةً ووا�ضحة .طُلِب من الملِك �أن يدمر عمالي��ق
تدميرا كاملاً  ،ك َّل ُ
ً
ت�ص ِّدى عماليق لبني �إ�سرائي��ل �أثناء ِفرارهم من
ان هذا
وطف��لٍ وحي��وانَ .ك َ
انتق��ام اهلل من َ
َ
الجي�ش؛ ُليهاجم
��ر ،حي��ن كانوا في �أ�ضع��ف حاالتهم .وفي الحال ،ح�شد الملك �ش��اول
َ
ِم ْ�ص َ
لكن مكتوب:
عماليقْ .
ند
او ُل َع َما ِل َ
ار َد ُه ْم ِم ْن َحوِي َل�� َة �إ َلى ُ�شورٍ ِع َ
«و َه�� َز َم َ�ش ُ
َ
ار َب ُه ْم َو َط َ
ي��قَ .و َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق َح ًّياَ ،و�أب َقى َع َلى َح َيا ِت ِه.
ل
ا
م
ع
��ك
ل
م
اج
أج
�
ل
او
�ش
ر
أ�س
�
و
.
ر
�ص
م
د
و
��د
َ
ُ
َ َ َ
ُح ُ
ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ِال�س ِ
ود
َل ِك َّن�� ُه َق َت َ
وج ُن ُ
��ل ُك َّل ُج ُن��و ِد َج ْي ِ�ش � َأج َ
��او ُل ُ
��م َي ْق ُت ْل َ�ش ُ
يفَ .و َل ْ
��اج ب َّ
الب َق ِر َوال َغ َن�� ِم َو ِ
الح ْملاَ نِ َو ُك ِّل َما
� ْإ�س َرا ِئ َ
��اجَ .ك َما �أب َق ْوا َع َلى �أ ْف َ�ضلِ َ
ي��ل � َأج َ
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ينَ ،ف َل ْم ُي َد ِّم ُروا ُك َّل َ�ش ٍ
يم
ُه َو َث ِم ٌ
خي�ص َو َع ِد ُ
يءَ .ل ِك َّن ُه ْم َد َّم ُروا ُك َّل َما ُه َو َر ٌ
يم ِة� 1( ».صموئيل .)9-7 :15
ال ِق َ
مبا�شر ًةُ « :ث َّم
لكن نق��ر�أ بعد هذا َ
الربْ ،
ب��دا للكثيرين ف��ي � ْإ�سرا ِئيل � َّأن �شاول �أطاع َك ِلمة َّ
يل ر َِ�سا َل ًة ِم َن ا ِ
او ُل َي ْت َب ُع ِنيَ ،و َق ْد � ِأ�س ْف ُت َع َلى َجع ِل ِه َم ِل ًكا.
َت َل َّقى َ�ص ُمو ِئ ُ
هللَ .ق َ
ال اهللَُ « :ل ْم َي ُع ْد َ�ش ُ
اي» (� 1صموئيل َ .)11-10 :15لم ُيقدم �شاول هلل العباد َة ،والطاعة،
اي َ
َف ُه َو اَل َي ْح َف ُظ َو َ�ص َ
التي ي�ستحقهاَ .لم ي ُكن �أمي ًنا �أمام اهلل.
�أتذ َّك��ر �أبً��ا حائرًا كَانَ يثق ب��ي ،وكَانَ �أكبر تحدياته مَعَ ابنه المراه��قَّ � ،أن ذلك ال�شاب
ئي ،بعد ذل��ك ين�صرف ،ويفعل ما يري��ده ،الذي عاد ًة
كَانَ يفع��ل م��ا يُطلَب منه ب�ش��كلٍ جز ٍّ
ويجيبه
ان ُ
ان ال ُأب ُيواجه اب َنهَ ،ك َ
ان الت�س ُّك َع َم َع �أ�صدقائه .وعندم��ا َك َ
م��ا َك َ
االبن يغ�ضبُ ،
فعلت ت�سعين بالمائة ِم َّما طلب َته مني.
علي هكذا!» لقد ُ
بح�س��م« :ه��ذا يكفي يا �أبي ،ال َت ْق ُ�س َّ
بدل من �أن تنظر
قمت بها ،اً
لماذا ُتفرِط في انتقادي؟ لماذا ال تنظر للت�سعين بالمائة التي ُ
حب ًطا.
للع�شرة بالمائة التي َلم �أ ُقم بها؟» َك َ
ان الأب ُم َ
قل��تُ لذل��ك الأب�« :إذًا اهلل يُفرِط في انتقادنا �أي�ضً��ا ».ذ َّكرتُه بتلك الحادثة مَعَ عماليق.
أكد �أنه
رجل وامر�أة وطفل .و�أنا مت� ٌ
ُ
قل��ت ل��ه � َّإن �شاول َق َت َل بالت�أكيد ،على الأقل ،مائة �أل��ف ُ
قول � َّإن �شاول،
والما�شية
والماعز
أغنام
ل
ا
من
ب��ح
َذ
ع��ددا �أكبر بكثير ِم َّما �أبقاه� .إ ًذا ُيم ِكننا ُ
ً
ب��ك ِّل ت�أكي��د ،فعل �أكثر من ت�سعي��ن بالمائة ِم َّما طلبه اهلل من��ه � ،اَّإل � َّأن اهلل قال � َّإن �شاول َلم
ت�ص ُّرف �شاول (عدد .)23
و�صف َ
يطعه ،بعدها ا�ستخدم َك ِلمة «ع�صيان» في ْ
ٍ
ي�صدر
تابي��ة الأب؛ ليعرف �أنه ي�شعر َح ًّقا
َ
ب�سلوك ْ
�ساع��دت هذه الخلفي ُة ال ِك َّ
غير �صحيح ْ
عن ابنه.
فعل �أكثر من ت�سعين بالمائة ِم َّما طلبه اهلل منه،
ف��ي الواقع� ،أنا مت� ٌ
أكد � َّأن الملك �شاول َ
بدل من التركيز على الن�سبة القليلة الباقية
فعله �شاول ،اً
لكن لماذا َلم يركز اهلل على ك ِّل ما َ
لكن بالن�سبة هلل هو
ت�صر ًفا
قا�سياْ ،
ً
الت��ي َلم يفعلها؟ �سيجعل هذا معظم النا�س يظنون هذا ُّ
طاع�� ٌة جزئي��ة .حتى الطاعة ِ�شبه الكاملة ،لي�ست طاع ًة على الإطالق ،بل هي ِع�صيان .هذا
لأنها ال تعطي اهلل مكانة الإكرام وا ِلعبادة التي ي�ستحقها.
لكن �صموئيل
االته��ام
واج��ه �صموئيل �شاول ،الذي ،ب�سب��ب انخداعه� ،أنكر
�سريعاَّ ،
ً
ث��م َ
َ
�أ�ش��ار �إل��ى الحيوان��ات التي َكا َن��ت ُت َق َّدم كذبائ��ح .ثم حاول �ش��اول �أن يلق��ي باللوم على
كالمه قائ�ًللاً « :ال� ،أنت الم�س���ؤول� ،أنت هو َمن ع�صى
َ
لكن �صموئي��ل � ً
ال�ش ْع��بَّ ،
�صحح َ
أي�ضا َّ
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اهلل» (كالم مُع��ادَة �صياغته) .وبعد �أن �أُحرِج �شاول بالمواجهة النبوية ،ذكَر �صموئيل بعد
ذلك حقيق ًة مده�شة فيما يتعلق بعبادة الأ�صنام:
ان َك َخ ِط َّي ِة ال ِع َرا َف ِة،
« َفال ِع ْ�ص َي ُ
اد ِة ال ْأو َثانِ .
َوال ِع َن ُ
اد َك ِع َب َ
يع َو ِ�ص َّي َة ا ِ
هلل،
�أ ْن َت َر َف ْ�ض َت � ْأن ُت ِط َ
َفال َآن َل ْم َي ُع ْد ُه َو َي ْق َب ُل َك َم ِل ًكا� 1( ».صموئيل .)23 :15
��اد ِة ال ْأو َث��انِ َ ».ك ِلمة
الج ْم َل��ة الثانية «ال ِع َن ُ
��اد َك ِع َب َ
ف��ي الوق��ت الحالي� ،س�أرك��ز على ُ
بعيدا عن الطاعة
بعيدا عن الحقً ،
«ال ِعناد» معناها «يدفع» �أو «ي�ضغط ».دفع �شاول ن ْف�سه ً
الكاملة.
وجد
بع��د َك ِلم��ة «العناد» ي�أتي الحرف «كـ» ،وهو لي�س
ً
موجودا في ال َن�ص الأ�صلي .ال ُت َ
الج ْم َل ُة ب�شكلٍ �أف�ضل .الترجمة
َك ِلم��ة ِعبري��ة هنا ،بل �أ�ضاف المترجمون هذا الحرف ل ُتق��ر�أ ُ
باد ُة � ْأو َثانِ ».
الأف�ضل هي« :العنادِ .ع َ
حي��ن يع��رف �أحدهم الحقيقة ،يعرف م�شيئة اهلل ،وما قاله اهلل ،لكنه َق ْد يدفع ،رغم ذلك،
ب��اد َة �أوثان .ال�سب��ب؟ � َّأن �إرادته��م وبرامجهم
عتبر ِع َ
بن ْف�س��ه للخل��ف ،وال يطي��ع ،وهذا م��ا ُي َ
ٍ
قبل اهلل ،وال�صنم
و�آماله��م ورغباته��مُ ،و ِ�ض َعت في
مكانة �أهم من اهلل .ت�أتي ُّ
كل هذه الأمور ْ
قب َل اهلل.
هو � ُّأي �شي ٍء ن�ضعه ْ
لكن لأنه َلم ِ
اعت َق َد �شاول ،بل قالَ � ...« :أط ْع ُت َ�ص ْو َت ا ِ
يطع طاع ًة كاملة� ،إذ �أختار
هلل»...؛ ْ
باد َة
�أن ي�ض��ع رغب��ات َ
ال��ربَ ،ك َ
ان هذا ِع َ
ال�ش ْعب (رغبات��ه هو ،لنكون �أكثر ِدقة) فوق َك ِلمة َّ
أعماه هذا عن احتقارِه للرب.
�أ�صنام .و� ُ
الحال َم َع
الو�ض��ع بالن�سبة للب�شرية كلِّه��ا في ر�سالة روما ،هك��ذا
بال�ضب��ط ،كم��ا ر�أينا
ُ
َ
�ش��اول بالطب��ع .لَ��م يكُن �أ�سا���س وثنية �ش��اول المنحوت��ات ،وال التماثي��ل ،وال المذابح ،وال
َ
المعاب��د .لك��ن ع��دم �إعطاء اهلل ال ِعبادة الت��ي ي�ستحقها� ،أال وهي طاعة ما يقول��هُ .ي� ِّؤدي هذا
الخداع ي�سيطر على �شاول؛
الجوهري ال�ستب��دال الحق بالكذب بدون دراية ،لذا بد�أ
الت�ص��رف
ُ
ُ
ُّ
أبدا».
م��ا ق��اده �إلى «التفكير الأحمق» ،والقي��ام «ب�أمورٍ لَم يكن من
المفتر���ض �أن يقوم بها � ً
َ
غيورا،
�شرا � َ
أكثر ف�أكث��ر� .أ�صبح ً
كَ ا َن��ت النتيج�� ُة الم�أ�ساوي ُة لوثنية �ش��اول �أن ازدادت حياته ًّ
لخ َّدام اهلل ،وقاتلاً ،
فعما بالكُره ُ
المطالبْ ،
الني ،وملي ًئا بالغ�ضبُ ،
وكثير َ
ومهاجِ ًما ُم ً
َ
وغي َر ع َق ٍّ
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بدل م��ن اهلل .هذه بع�ض �صفات �شخ�صية �شاول الأ�سا�سية ،وك ُّلها
حت��ى �إنه ا�ست�شار �ساحر ًة اً
بادة الأوثان.
ناتجة عن الأ�صلِ -ع َ
ويف�ضلونها
حتى �أولئك الذين لديهم َعالق ٌة َم َع اهلل ،لكن يختارون رغبا ِتهم ال�شخ�صي َةُ ،
الوثنية
عمون ،فال يرون عدم طاعتهم.
َع َّما �أعلنه اهلل ،بو�ضوح ،من خالل ال ِكتاب َّ
َّ
المقد�سُ ،ي َ
الحق ِ
بالخداع ،ون�صدق � َّأن
تعمينا عن الحق ،بال�ضبط ،كما فعلت َم َع �شاول .لقد ا�ستبدلنا َّ
اهلل في جانبنا .نعتقد �أنه يفهم قلْبنا ،بالتالي يتغا�ضى عن �سلوكنا� ،أو يوافق على �أ�سلوب
أعداء له.
أنف�سنا � ً
حياتنا ،بينما الواقع �أننا نعار�ضه ،و َقد جعلنا � َ

االكتفاء
بادة الأ�صنام عن طريق تعريف كلمتين رئي�ستين.
�س��وف �أعر�ض
الجانب التالي من ِع َ
َ
عرفه��ا قامو���س ِمري��ام وب�ست��ر Merriam-
الجان��ب الأول «القناع��ة» (االكتف��اء)َّ .
 Websterهك��ذا« :ال�شع��ور بالر�ض��ا� ،أو �إظهار ر�ضا ال�شخ�ص بممتلكات��ه� ،أو و�ضعه� ،أو
الم�ستخدم��ة في �أغلب الأحي��ان بمعنى قناع��ة هي ،arkeo
وناني��ة
َ
حالت��ه ».ال َك ِلم��ة ُ
الي َّ
�ضمنيا
ورا�ضيا ،و�أن تكون
مكتفيا ،وت�شعر ب�أن متطلبا ِتك م�ستوف��اة،
ع��رف «�أن تك��ون
ً
ً
ًّ
و ُت َّ
�شخ�ص ما» (.)WSNTDICT
وقادرا على م�ساعدة
قويا،
ٍ
ًّ
ً
ال ُيم ِك��ن �أن نخ��دم ب�شكلٍ �صحيح � ،اَّإل � ْإن ُك َّنا قانعين .في ظل عدم وجود هذه الف�ضيلة،
نمي��ل �إل��ى ر�ؤية المواقف من زاوي��ة «كيف �سيفيدني هذا الأمر؟» ُيم ِك��ن �أن تظهر الأفعال
إنكار للذات ،لكن �إن لم ت ُك��ن م�ؤَ َّ�س َ�سة على
والكلم��ات الخارجي��ة َ
غير �أنانية� ،أو حتى به��ا � ٌ
االكتفاء� ،ستغذيها دوافع ِخدمة الذات.
ون ُمك َت ِف ًيا
«و�أ َنا اَل �أ ُق ُ
مت � ْأن � ُأك َ
اج ٍةَ ،ف َق ْد َت َع َّل ُ
ول َه َذا َع ْن َح َ
قال ُبو ُل�س لإحدى الكنائ�سَ :
ان ُيخبر َمن يخدمهم
ب َِم��ا ِعن�� ِدي» (فيلبي َ .)11 :4م َع �أنه َكا َنت لديه احتياج��ات ،لكنه َك َ
�أن��ه َل��م ي ُكن ي�سعى وراء العطي��ة ،لم�صلحته ،بل لم�صلحتهمَ .لم يكن ليك��ذب� ،أو يبالغ في
ان ،ح ًّقا ،دافعه ،ولي�س ُج ْم َلة «�صحيحة
كتابت��ه في ال ِكتاب المقد�س؛ لذلك نعرف � َّأن هذا َك َ
مكتفيا
ان
�سيا�سيا» .الطريقة الوحيدة التي معها ُت�صبِح
دوافعه مليئ ًة بنكران الذاتْ � ،إن َك َ
ُ
ً
ًّ
ٍ
ان يواجه احتياجات حقيقية.
تماما ،حتى حين َك َ
ً
يم ٌة.
لهذا ال�سبب قيل لنا كم�ؤمنينَّ �« :أما خِدْمَةُ اهللِ مَ�صحُوبَةً بِال َق َن َ
رو ٌة َع ِظ َ
اع ِةَ ،ف�إ َّن َها َث َ
ين ِب َذ ِل َك» ( 1تيموثاو�س  .)8 ،6 :6هناك «ثرو ٌة
َف� ْإن َت َو َّف َر َل َنا َّ
الم َلب ُ�سِ ،ل َن ُك ْن َقا ِن ِع َ
الط َع ُ
ام َو َ
دائم��ا في الوقت الذي ُنح��دده نحنُ .ت�ساعدنا
��ع القناعةَّ ،
عظيم��ة» َم َ
لك��ن الثروة ال تظهر ً
قبل �أن نرى �صال ًة ُم�ستجابة.
القناعة على �أن نظل ثابتين ،وال ن�ست�سلم ْ
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و�سمعت في ق ْلبي“ :االكتفاء ال َك ِ
امل
الرب في ال�صالة عن تعريفه هو للقناع��ة.
ُ
�س� ُ
أل��ت َّ

ِ
الوا�ضحة لالكتف��اء .ن�سمع هذا في كلماته
بم�شيئت��ي”َّ � .إن حياة ربن��ا َي�سوع هي ال�صورة
«ط َع ِ
الع َمل ا َّل ِذي َك َّل َف ِني ب َِع َم ِل ِه»
رارا
وتكراراَ :
امي ُه َو َت ْن ِفي ُذ � َإر َاد ِة َذ َ
ام َ
إتم ُ
اك ا َّل ِذي � ْأر َ�س َل ِنيَ ،و� َ
ً
ِم ً

�سياوي
(يوحنا  .)34 :4اكتفا�ؤه باهلل ،والتزامه بم�شيئته ،وا�ضحان للغاية في المزمور ال ِم َ
ِيع ُت َك ِه َي ِفي َق ْلبِي» (مزمور .)8 :40
أفع َل َم ِ�شي َئ َت َك َي��ا �إ َلهِيَ ،و َ�شر َ
غب ِتي � ْأن � َ
«ر َ
ال��ذي يقولَ :
َلم ت ُكن لديه � َّأية رغبة �أو �شهوة خارج م�شيئة اهللَ .كا َنت �شهوته �أن ُيتمم رغبات �أبيه.

البعد عن
بين االكتفاء ،والر�ضوخ للأمر الواقع ،لأنهما بعيدان ك َّل ُ
لكن يجب � اَّأل نخ ِلط ْ

وعِ »...
بع�ضهم��ا في المعنى� .سترى َي�سوع «َ ...ق َّد َم َت َ�ض ُّر َع ٍ
(عبرانيين
ِ�ص َر ٍاخ َ�ش ِدي ٍد َو ُد ُم ٍ
ات ب ُ
ان يرغب ب�شدة �أن يتع�شى َم َع ُر�س ِله في الليلة التي �سبقت
 .)7 :5وق َلب موائد ال�صيارفةَ ،
وك َ

دفاعا
آالمهَ .لم ي ُك��ن
را�ضيا بر�ؤية النا�س المقيدين ،والمر�ضى ،والهالكين؛ َك َ
ان ُيحارب؛ ً
ً
� َ
ان ُيقدم
ان
مكتفياَ .ك َ
لكن فيما يخ�ص احتياجا ِته ورغبا ِته ال�شخ�صيةَ ،ك َ
ع��ن المظلومينْ .
ً
ان يثق � َّأن �أباه �سيوفر له احتياجا ِته.
ِطلبا ِته لأبيهَ ،
وك َ

وا�ستقرار
أمان
حيا بِال ِآب » ...نتج عن هذا � ٌ
وُلِدت هذه الكَلِمات من ذلك الر�ضا� ...« :أنَا �أ َ
ٌ
أر�ضي ،لدرجة �أنه �أعلن بجراءةْ � ...« :أعر ُِف ِم ْن � ْأي َن �أ َت ْي ُت َو�إ َلى � ْأي َن �أ َنا َذ ِ
اه ٌب( »...يوحنا
ْ
غي ُر � ٍّ
ِ
مثاليا!
خادما
ان
ردعه� ،أو ت�ضلي ُلهَ ،
وك َ
 57 :6و .)14 :8وب�سبب هذا ال ُيمكن ُ
ًّ
ً

الطمع
الكلم��ة الأ�سا�سية الثانية المرتبطة بتعري��ف عِبادَة الأوثان هي «اال�شتهاء» (الج�شع)؛
كثيرا في حواراتنا اليومية؛ لذا من المهم
وهي عك�س االكتفاء ً
تماما .ال ن�سمع هذه ال َك ِلم َة ً
ِ
المقد�س.
�أن ُن َع ِّر َفها؛ بهدف �إدراك و َف ْهم الكتاب
َّ
لنب��د�أ بالتعري��ف ال��وارد ف��ي اللغ��ات الإنجليزي��ة� .أح��د تعريف��ات قامو���س ويب�ست��ر
« :Websterرغب�� ٌة قوي�� ٌة ف��ي الح�صول على بع�ض الأم��ور التي ُي َظن �أنه��ا جيد ٌة ،وكذا
نية ،نجد تعري ًفا ِ
قبل �أن نفعل ذلك،
ي�ص ُ
��ف ال َك ِلم َة �أكثرْ .
امتالكُه��ا ».و�إنْ انتقلنا �إلى اليونا َّ
الطمع في ر�سالة كولو�سي:
تمهيدا ل ِذ ْكر
دعونا ننظر ِل َما يقوله ُبو ُل�س؛
ً
َ
ال�س َماو َِّي ِة.
الم�سيح ِم َن َ
« َفب َِما �أ َّن ُك ْم ُ�أ ِقم ُت ْم َم َع َ
الم ْو ِتْ ،
ا�س َع ْوا َدا ِئ ًما �إ َلى ا ُلأ ُمو ِر َّ
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الم�سيح ُم َت َّو ٌج َع ْن َي ِمينِ ا ِ
ال�س َماو َِّي ِة،
َف ُه َن َ
��اك َ
هللَ .ر ِّك ُزوا َت ْف ِك َ
ير ُك ْم َع َلى الأُ ُمو ِر َّ
يد ُة
الج ِد َ
اَل َع َل��ى الأُ ُمو ِر ال ْأر ِ�ض َّي ِةَ .فال َّذ ُ
يم ُة ِفي ُك ْم َق ْد َما َت ْتَ ،و َح َيا ُت ُك ُم َ
ات ال َق ِد َ
الم�سي��ح ِف��ي ا ِ
��و َح َيا ُت ُك ْم،
هللَ .و ِح َ
ين ُي َ
الم ِ�س ُ
��ر َ
��ور ٌة ِف��ي َ
ي��ح ،ا َّل ِذي ُه َ
ظه ُ
َم�س ُت َ
الم ْج ِد( ».كولو�سي .)4-1 :3
َ�س ُت ْظ َه ُر َ
ون �أ ْن ُت ْم � ْأي ً�ضا َم َع ُه ِفي َ
فهما كاملاً
ُيعطين��ا ُبو ُل���س مفتاح اال�ستمرار في حالة ال�شعور باالكتف��اء .حيث نفهم ً
ٍ
حاجة ل ِّأي
��ع اهلل القدير ،من خالل َي�س��وع الم�سيح� ،س ُندرك �أننا ل�سن��ا في
�أنن��ا ف��ي َع ْه ٍد َم َ
ثانيا� ،أو
�شيء على الإطالق .يقول َي�سوع � َّإن «الملكوت لنا» ،و� ْإن طلبنا ملكوته � اً
أول ،ولي�س ً
�سيزاد لنا.
ثال ًثاُّ ،
كل ما نحتاجه ُ
هجوم كبير من العدو على ي�سوع� .أثناء التجربة على الجبل ،حاول �إبلي�س
أول
كان هذا � َ
ٍ
�صوم دام �أربعين
زادا خارج م�شيئة �أبيهَ .كا َنت حال ُته �صعبة ،بعد ٍ
�أن يجع��ل َي�س��وع يطلب ً
ان �أمل الع��دو �أن يجعله يخرج عن �شع��وره باالكتفاء،
ان َي�س��وع
��داَ .ك َ
يوم��اَ ،ك َ
جائع��ا جِ ًّ
ً
ً
بطعام
�سوع
ي
أطعمت
�
و
المالئكة،
جاءت
بقليل،
بعدها
�ض.
ف
ر
�سوع
ي
لكن
بالطمع،
ل�شعوره
َ
ٍ
َ
َّ َ
لكن هذا ال يعن��ي �أنه لن ي�ستخدم اال�ستراتيجي َة
العدو َم َع ي�سوعْ ،
م��ن ال�سم��اء! ف�شلت ُخطة ُّ
نفْ�سَه��ا �ضدنا� .إن هدفه نقْلُنا من ال�شعور باالكتفاء بزاد الملكوت� ،إلى الح�صول على الزاد
َّ
بطريقتنا الخا�صة.
يقول ُبو ُل�س � َّإن َمن يطلبون اهلل ،ال َمن ي�ستغلونه ليح�صلوا منه على ما يريدون ،بل َمن
الح�ص��ول على ما في ق ْلبه ،وما ير�ضيهُ ،هم َمن �سيجدون تفكيرهم و َقد
يرغب��ون بحما�س
َ
أحب ْبنا �أن نفعل
�أ�صبح ُم َر ِك ًّزا على الأمور ال�سماوية .في هذه الحالةُ ،ن�صبِح م ْثل ي�سوع� .إن � َ
ردعنا� ،أو
م�شيئة َمن �أر�سلنا ،النتيجة الرا ِئعة �أن ُن�صبحِ ،مثلنا مثل ي�سوع ،حينها ال ُيم ِكن ُ
داما حقيقيين في الملكوت! ويكمل بول�س:
ت�ضليلنا ،و�سن�صبح جاهزين؛ لنكون ُخ ً
الر ِد َّيةَ،
“ َف�أَ ِمي ُتوا �أَ ْع َ�ض َاءكُ ُم ا َّل ِتي َعلَى الأَ ْر ِ
ا�سةَ ،ال َْه َوىَّ ،
�ض :ال ِّز َنا ،ال َّن َج َ
ال�ش ْه َو َة َّ
��ن �أَ ْج ِل َها َي�أْ ِتي َغ َ�ض ُب ا ِ
هلل َعلَى
ور ا َّل ِتي ِم ْ
الطَّ َم َ
��ع الَّ�� ِذي ُه َو ِعبا َدة الأَ ْو َثانِ  .الأُ ُم َ
�أَ ْب َنا ِء ال َْم ْع ِ�ص َي ِة( ”.كولو�سي .)6-5 :3
ب��اد ُة الأَ ْو َثانِ  »،هذا ه��و مفتاحنا التالي
انظ��ر �إل��ى َك ِلمات بول���سَّ :
«الط َم َع ا َّل ِذي ُه َو ِع َ
الوثنية؛ حيث
الوثني��ة الحقيقية ،التي م��ن ال�سه��ل اكت�شا ُفها في ال��دول
فه��م ماهية
ف��ي ْ
َّ
َّ
هما وب�صي��رة؛ لنكت�شفها في «الثقافة
بن��وا تماثي��ل ،ومذابح ،ومعابدَّ ،
لك��ن الأمر يتطلب َف ً
تح�ض��رة ».يق��ول ُبو ُل�س �إنن��ا � ْإن خرجنا من نطاق االكتفاء ،لنط��اق الطمع ،فقد انتقلنا
الم ِّ
ُ
ٍ
ٍ
الوثنية والزنا.
إلى
�
اهلل،
ع
م
حميمة
القة
ع
من
بذلك،
َ
َ َ
َّ
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ونانية  ،pleonexiaالت��ي ُترجِ َمت «طمع» في هذه
دعون��ا الآن ننظ��ر �إلى ال َك ِلمة ُ
الي َّ
ٍ
م�صادر تحظى باالحترام:
تعريفات ثالث ًة ُمختلف ًة من
الآية .دعوني �أقدم
َ
المزيد».
قامو�س بيلر « :Pillarرغبة ْ
غير جيدة في َ
قامو���س ب��ي دي �إيه جي « :BDAGحالة رغبة ال�شخ�ص في الح�صول على �أكثر ِم َّما
ي�ستحق».
بادة الذات ،ومحبة الحيازة».
قامو�س �سي �سي �إي « :CCEت�شمل ُروح ِع َ
بادة الذات ،ومحبة الحيازة».
دعونا ُنركز
َ
انتباهنا على التعريف الأخير« :ت�شمل ُروح ِع َ
و�ضع الحفاظ
�ضبط ميولنا باتجاه الملكوت؛ لأننا َلم نطلبه � اً
أول� ،سننزلق �إلى ْ
حين ال يتم ْ
عل��ى الذات� .سن�ستحوذ عل��ى ما نظن �أننا نحتاجه لن�شعر بالر�ض��ى� ،سن�سعى وراء المتعة،
والرفقة ،والتحقق،
والثروة ،والمكا�سب المادية ،وال�شهرة ،والمكانة ،والمن�صب ،وال�سمعةِّ ،
بادة الذات.
والق��وة ،وال� ُّسلطة ،وال�شه��وة ،والعديد من الرغبات الأخرى الناتجة ع��ن ِفكر ِع َ
غير مكتفي��ن ،حينها �سنكاف��ح؛ لأننا نفتقد
و�سنج��د �أنف�سن��ا في هذه الحال��ة ،حين نكون ْ
أي�ضا متوتري��ن �أمام ُخطته� ،أو
لل�س�لام والراحة ب�ش���أن ما �أعطاه اهلل لنا .و�سنج��د �أنف�سنا � ً
طريقة تدبيره لحياتنا.
بادة
بعيدا عن ِع َ
قوت��ان مت�ضادتان .يدفعنا االكتف��اء ً
ب�لا �ش��ك ،االكتفاء والطمع هما َّ
وي َق ِّربن��ا من ق ْلب اهلل ،بينما يبعدنا الطمع عن اهلل ،ويدفعنا تجاه مذابح الوثنية.
الأوث��انُ ،
ِّ
االختالف فيما بينهما .من
�إنهم��ا كلمتان مت�ضادتان لهما معنيان مت�ضادان ،يوَ�ضحان
َ
الج ْم َلة التالية:
ال�سهل �أن ترى
ال�سبب في جر�أة كا ِتب ال ِعبرانيين في ُ
َ
��م.
��م ِم ْ
��ن َم َح َّب��ة َ
الم��الِ َ ،واق َن ُع��وا ب َِم��ا َل َد ْي ُك ْ
«اح َف ُظ��وا َح َيا َت ُك ْ
��روا � َّأن ا َ
��ك».
َو ُ
��ن �أ َت َخ َّل��ى َع ْن َ
هلل َق َ
أت��ر َك َكَ ،و َل ْ
ال�«:أ َن��ا َل ْ
��ن � ُ
اذك ُ
ول ِب ُك ِّل ِث َق ٍ
��افَ .ف َما ا َّل ِذي ُيم ِكن
ِل َه�� َذا ُيم ِكنن��ا � ْأن َن ُق َ
«الر ُّب ُم ِعي ِني فَلاَ � َأخ ُ
��ةَّ :
ِل َب َ�ش ٍر � ْأن َي ْ�ص َن َع ُه بِي؟» ِ
(عبرانيين .)6-5 :13
�سنكت�ش��ف في الف�صل التالي � َّأن االكتف��اء الإلهي يمنحنا ثق ًة في � َّأية ِ�شدة .فهو يمنعنا
مك�سبا
طيا ِته
م��ن اال�ست�سالم للفخاخ الت��ي ي�ضعها العا َل ُم للم�ؤمنين .يحمل
ً
ُ
االكتف��اء في َّ
و�سالما يفوق العقل.
عظيما،
ً
ً
تعب ي�سكن فينا ،و ُتغذيه الرغب��ات وال�شهوات التي ال تنتهي.
عل��ى العك�س ،الطم��ع هو ٌ
فهو حالةٌ تجعل الخِداع والدمار و�شيكين.
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عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

م��ن ال�ض��روري �أن نفهم حقيقة َك ِلم��ة اهلل بو�ضوح� .إنه��ا مكتوبة من �أج ِلن��ا؛ لذا نحن
«لكن ي��ا رب� ،أنا َلم � ُأكن
أحد ِم َّن��ا �أن يقف �أمام اهلل ،ويقولْ :
جميع��ا ب�لا ُعذر .لن ي�ستطيع � ٌ
ً
لب�شر في الخليقة ،حت��ى �إنهم بِال ُعذر ،هكذا
�أع��رف!» فبال�ضب��ط كما يُظهِ��ر اهلل نفْ�سَه لك ِّل ا َ
قد�س؛ لذلك نحن بال ُعذر.
الم َّ
� َ
أظه َر م�شيئته في ال ِكتاب ُ
بادة الأوثان � ،اَّإل �أنه
أمر �صعب �أن ن�سمع � َّأن الطاع�� َة الجزئي َة ِمثلها مثل ِع َ
ٌ
�صحي��ح هو � ٌ
ُيم ِكنن��ا �أن نك��ون �شاكرين؛ لأننا َع َرفنا هذاْ � .إن َع َرفنا ما �سي�أتي في االمتحانُ ،يم ِكننا �أن
أمر الذي ُك َّنا
ننج��ح في��ه ك َّل مرة .هذا هو �ص�لاح اهلل ورحمته! ولأنه �سه ٌل جِ ًّدا � اَّأل ن��رى ال َ
الروح ال ُق ُد�س �أن يك�شف � َّأية
فيه مطيعين طاع ًة جزئية� ،أو معاندين� ،أو طماعين ،اطلب من ُّ
مناط��ق في حياتك حدث فيها هذاُ .تب عن � ِّأية ِمنطقة يريك �إياها ،واطلب منه �أن ُيطهرك.
ٍ
طاعة من ك ِّل ق ْلبك.
أخيرا ،اطلب منه �أن يملأ حياتك من جديد ،ويقويك؛ لتتبعه في
� ً
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الضغط

قدمت جانبي��ن مخت ِل َفين لعب��ادة الأوثان ،ال ِعن��اد والطمع .الآن
ف��ي الف�ص��ل ال�سابق،
ُ
�سيقربنا
معا
جنبا �إلى جنبْ ،
وك�شف طريقة عملهما ً
دعون��ا نربط بينهما؛ لأنهما ي�سي��ران ً
ِّ
الم� ِؤمن �سريع الت�أثر بالكريبتونايت.
ُخطو ًة من ْ
فهم ما يجعل ُ

�سيناريو �صعب
را�ضيا بطاع��ة �إرادة اهلل ،الأمر الذي جعل
ت� َّأم��ل ف��ي الملك �شاول َم َّر ًة �أخرىَ .ل��م ي ُكن
ً
�سريع الت�أ ُّثر بالطمع� .أول �أخطائه المذك��ورة في ال ِكتاب َلم يحدث َم َع عماليق؛ بل
ِعن��اده
َ
�ضخما ،م َك َّو ًنا
جي�شا
في بداية ُح ْكمه حين واجه الفل�سطينيين .ح�شد �أعداء �إ�سرائيل ه�ؤالء ً
ً
م��ن ثالث��ة �آالف َمركبة ،وه��ذه دبابات ذلك الزم��ن ،والكثير جِ ًّدا من جن��ود الم�شاة الذين
وخيموا ف��ي ِم ْخ َما�س ،وكانوا م�ستعدين
كان��وا يبدون وك�أنهم كرم��ل ال�شاطئ في الكثرة! َّ
للهجوم.
جديدا ،وم��ا زال ُيحاول
جي�شا
ان ً
ان ال �ش��يء بالمقارنة بجي�شه��مَ .ك َ
جي���ش �ش��اول َك َ
ً
التما�سك .مكتوب:
ُ
رط ٍ
�صي َد ٍة.
ي��ل �أ َّن ُه ْم ِفي َو َ
« َف��� ْأد َر َك َب ُنو � ْإ�س َرا ِئ َ
��ةَ .و� َأح ُّ�سوا ِب�أ َّن ُه ْم َو َق ُع��وا ِفي ِم َ
َف َر َك ُ�ض��وا َواخ َت َب�� ُ�أوا ِفي ال ُك ُه ِ
ال�ص ُخو ِر
ال�ص ُخورِ .اخ َت َب�� ُ�أوا َب ْي َن ُّ
وف َو ُ�ش ُق��وقِ ُّ
َو ِف��ي ال َآبارَِ ،و ِف��ي ُح َف ٍر ِفي ال ْأر ِ
�ض ال ِعبرانيي��ن َع َب َر َن ْه َر
���ضَ .ح َّت��ى � َّإن َب ْع َ
الأُ ْر ُد ِّن �إ َل��ى � ْأر ِ
ان
لجالِ َ .
ادَ .
وك َ
وك َ
�ض َج ٍاد َوجِ َلع َ
او ُل َم��ا َي َز ُال ِفي الجِ َ
ان َ�ش ُ
ون َخ ْو ًفا� 1( ».صموئيل .)7-6 :13
ر َِج ُ
ال َج ْي ِ�ش ِه َي ْر َت ِع ُد َ
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وجي�شك
ان على �شاول؟ �أنت القائد ،والحاكم ،والم ِلك،
ُ
ه��ل تتخيل مدى ال�ضغط الذي َك َ
والعدد بكثير جِ ًّدا .وبد�أ �أ�سو�أ كابو�س لدى
ال�صغيرُ يُواجه جي�شًا يفوقه في الخبرة ،والقوةَ ،
�ش��اول يتحقق �أمامه ،بد�أ رجال جي�شه يختفون .لكنْ ،كَانَ��ت الراحة المح َت َم َلة في الطريق
ان ذلك الي��وم هو الميع��اد الذي ي�أتي في��ه ،ويقدم للرب
�إلي��ه ،النب��ي الكبير �صموئي��لَ .ك َ
�سيجدد هذا ثقة الرجال في قيادة �ش��اول ،ويمنحهم ال�شجاع َة لمواجهة المعركة.
ذبيح��ةُ .
لكن هناك م�شكلة:
ْ
لكن �صموئيل َلم ي� ِأت.
انتظ��ر
ُ
قبلَّ ،
�ش��اول َ�صموئي َل �سبعة �أيام ،كما �أمره �صموئيل من ْ
��ح َ�ص ِ
اع َد ًة َو َذ َبا ِئ َح
قوا ِته تفلت من ي�� ِد ِه ب�سرعة .ف�أمرْ �« :أح ِ�ض ُروا �إ َل َّي َذ َبا ِئ َ
�أدرك �ش��اول � َّأن َّ
ال�ص ِ
اع َد َة� 1( ».صموئيل .)9-8 :13
َّ
او ُل ال َّذب َ
ال�شر َِك ِةَ .ف َق َّد َم َ�ش ُ
ِيح َة َّ
َلم يكن هذا ِ�س ًّراَ :لم ِ
عمل الكاهن (كان
ان هذا َ
يعط اهلل ُ�سلطا ًنا ل�شاول ُليقدم ذبيحةَ .ك َ
نبيا وكاه ًن��ا) .لكن لندافع عن �شاول ،في مثل هذه المواقف المليئة بال�ضغوط،
�صموئي��ل ًّ
لكن
ربم��ا ق��ال هو ورجاله في �أنف�سه��م« :تتطلب الأوقات ال�صعبة اتخ��ا ُذ
تدابير �صعبةَّ ».
َ
ان على و�شك ت�صويب � ِّأي التبا�س في هذا المو�ضوع:
�صموئيل َك َ
و�صل �صموئيل .خرج �شاول ليقابله ،ويرحب
حالم��ا انتهى �شاول من تقديم الذبيحةَ ،
«ما َه َذا ا َّل ِذي َف َع ْل َت ُه؟»
بهَّ ،
لكن �صموئيل قالَ :
��ن َم ِ
ان
وع ِد َكَ .
وك َ
رت َع ْ
الج ُن ُ
��ود َي ْت ُر ُكو َن ِنيَ .و�أ ْن َت َت� َّأخ َ
��او ُلَ :
«ب َد�أ ُ
��اب َ�ش ُ
َف� َأج َ
ْ
‹�س َي�أ ِتي
ون َي ْج َم ُع َ
ال ِف ِل ْ�س ِط ُّي َ
��ون ُح ُ�ش َ
ود ُه ْم ِفي َم ِدي َن ِة ِم َ
ا�سَ .ف ُق ْل ُت ِل َن ْف ِ�سيَ :
خم َ
بت �إ َلى
ال ِف ِل ْ�س ِط ُّي َ
لجالِ َ ›.و َل ْم � ُأك ْن َب ْع ُد َق ْد َط َل ُ
ون �إ َلى ُه َنا َو ُي َهاجِ ُمو َن ِني ِفي الجِ َ
هلل � ْأن ُي ِ
ا ِ
ِيح ِة ِب َن ْف ِ�سي».
عط َي ِني َعو ًناَ .ف َل ْم �أجِ ْد َب ِديلاً َع ْن َت ْق ِدي ِم ال َّذب َ
ايا
ال َ�ص ُم ُ
َف َق َ
وئيلَ « :ل َق ْد َع ِم ْل َت َعملاً � ْأح َم َق! َو َل ْم ُت ِط ْع �إ َل َه َكَ .ف َل ِو ال َت َز ْم َت ب َِو َ�ص َ
ا ِ
ي��ل �إ َلى ال َأب ِدَّ � .أم��ا ال َآنَ ،ف َل ْن
هللَ ،ل َج َع َل َ
��ون � ْإ�س َرا ِئ َ
��ت َو� ْأه�� َل َب ْي ِت َك َت ْح ُك ُم َ
��ك �أ ْن َ
َت ْ�س َت ِم َّر َمم َل َك ُت َكَ .ق ْد َف َّت َ�ش ا ُ
ِيد ُه َق ْل ُب ُه� 1( » ...صموئيل :13
هلل َع ْن َر ُجلٍ َك َما ُير ُ
.)14-10
الرب.
ه��ذا م��ا يفعله الأنبي��اءَ ،
يو ِّ�ضح��ون � َّأي خلط ،ب�إرجاعه��م �إيانا �إلى ما ي�أم��ر به َّ
م��ن ال�سه��ل جِدا �أن ين�سى النا���سُ �إرادة اهلل في الأوقات ال�صعب��ة .ت�صرفات �شاول المليئة
ًّ
بعدم الأمان ،وعدم الر�ضا� ،أو�صلت لرجال �إ�سرائيل � َّأن الأوقات ال�صعبة تمنحنا الحق في
دائما ما يكون
اختيار ما �إذا َك َ
ان من الأف�ضل �أن نطيع اهلل� ،أَم ال .هذا بب�ساطة ْ
غير �صحيح! ً
�ض النظر عن الحالة التي نمر بها.
�أهم �شيء هو طاعة اهللِ ،ب َغ ِّ
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حوله
ان ُيريد �أن يكون ُّ
كان �شعور �شاول بعدم الأمان �إعالنًا عن عدم قناعتهَ .ك َ
كل ما ْ
ان عليه،
تحت �سيطرتهَ ،
ان يكره ال�ضغط الذي َك َ
البعد عن ذلكَ .ك َ
وكا َنت الظروف بعيد ًة ُك َّل ُ
ال�سالم الذي يرغب فيه.
�ضجره �إلى �أن يطلب
ان ُيريد �أن يخففه .دفعه
َك َ
َ
ُ
كثيرا ما �سنقابل �شدائد،
�إليكم الحقيقة التي يجب �أن نتعامل معها ك ُّلنا :في خدمة اهللً ،
العا َل�� ِم( »...يوحنا :16
وم�شق��ات ،و�ضيق��اتُ .ي�ؤ ِّكد َي�سوع ه��ذا�َ ...« :س ُتواجِ ُه َ
ون ِ�ضي ًقا ِفي َ
وكا َنت درج ُتنا قليل ًة
��وة �إيمانناْ � .إن وجدنا �إيما َننا يت�أرج��حَ ،
 .)33تُح��دد ال�شدائد مدى ُق َّ
وحهْ � .إن
عل��ى ترمومتر الإيم��ان� ،إ ًذا قد حان ُ
وقت �أن ن�صرخ هلل ،ونطل��ب كلمته ،وننتظر ُر َ
قبل.
فعلنا هذه الأمور� ،سنخرج من المحنة بقوة �إيمان �أعظم من ذي ْ
� َّإن �إيمانن��ا ِ�سلع�� ٌة ثمين��ة� ،أثمن من � ِّأي مورد مت��اح على الأر�ض .ف ِّكر ف��ي الأمر بهذه
أحدهم ُخط َة َع َملٍ م�ضمون ًة ،ور� َأ�س مالٍ ت�ستثمر به ،ماذا �سيكون
عر�ض عليك � ُ
الطريقةْ � :إن َ
ردك؟ هل �ستعتر�ض وتقول« :هذا � ْأم ٌر �صعب� ،أو هذا عم ٌل كثير!» �أَم �ستقفز لتنتهز الفر�صة،
رائعا.
و�ستتم�سك ُ
بالخطة الم�ضمونة؟ بالطبع �ستبد�أ التنفيذ ،ونتوقع ً
عائدا ً
ائ��د �أكبر منك ،و�صدقن��ي� ،سيت�أكد اهلل من
ال يختل��ف ه��ذا عن ك ِّل مَ��رَّة تختبر فيها �شد َ
ح�صول��ك عل��ى هذه ال ُف َر�ص .ال لأنه ُيريد �أن ُيحبطك ،بل لتتمكن من الح�صول على مكاف�أة
�إيمان �أكبر.

�صعب � َآخر
�سيناريو
ٌ

مرعب��ا �أكث��ر.
تحدي��ا
واج��ه
ت� َّأم�� ْل ف��ي داود ،ال��ذي َك َ
ً
ً
ان عك���س �ش��اول .لق��د َ
ان
جيدا ،لكنه َك َ
يوما ً
ه��و و� ِآخ��ر �ستمائة َ�صديقٍ له على الأر�ض ،جميعهم ُر ِف�ض��واَ .لم ي ُكن ً
على و�شك �أن ُي�صبِح �أ�سو�أ .عادوا �إلى بيوتهم في �صقلغ ،فوجدوا � َّأن العما ِل َق َة غزوهم �أثناء
غيابه��م ،و�أخذوا ك َّل ما له قيم��ة ،زوجا ِتهم ،و�أطفا َلهم ،وموار َِدهم ،ثم �أحرقوا ك َّل ما بقي.
يتبق �شيء!
َلم َ
ظل مختبئًا في براري و�صحاري �إ�سرائيل �أكثر من اثنى
ه��ل تتخي��ل م�شاعر داود؟ لقد َّ
ِ
ح�ضر � َّأي اجتماع عبادة،
ي�ستطع �أن يرى عائلته� ،أو �أ�صدقاء طفولت��ه ،وال
عام��اَ .لم
ْ
ع�ش��ر ً
َ
ِ
�ضطرا
طول ت َ
وال ا�ستمت��ع ب� َّأية َعالق��ات اجتماعية� ،أو منا�سبات وطنية َ
ل��ك الفترةَ .ك َ
ان ُم ًّ
�أن يختب��ئ ،و�أحيا ًنا يهرب ،من جنود العمليات الخا�صة الأكثر مهار ًة في �إ�سرائيل ،الذين
كانوا يتعقبونه ،ويبحثون عنه.
��دا ،لدرج��ة �أنه لج�أ ،ه��و ورجا ُله
خطرا جِ ًّ
ب�سب��ب ه��ذا كلِّ��ه� ،أ�صب��ح ال ُ
أمر ف��ي النهاية ً
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وعائال ُته��م� ،إل��ى ٍ
دولة �أجنبية لمدة �سنتين� .إلى متى �سي�ستمر هذا؟ �أين مكاف�أة خدمة اهلل؟
متاح��ا لداود عدة مرات �أن يت�صرف م��ن ن ْف�سه ،ويقتل قائد �إ�سرائيل الذي و�ضعه اهلل
َك َ
ان ً
ان من �ش�أن ذل��ك �أن يخفف ال�ضغط والعذاب اللذين كان ي�شعر بهما .لكنه
تح��ت قيادتهَ .ك َ
عاما.
ان ُم ْخ ِل ً�صا،
َك َ
مثابرا ،وبقي في حالة قناعة لمدة �أربعة ع�شر ً
ً
راغبا في اال�ست�سالم بعد ثالثة
توق��ف هنا ،وف ِّكر في الأمر .ه��ل
َ
قبل ً
وجدت ن ْف�سك من ْ
أ�شهر� ،أو ثالثة �أعوام؟
�أ�سابيع من ال�ضيق؟ ماذا عن ثالثة � ُ
�شدائد م�ستمرة؛ لكنها ُتع َت َبر �ضئيلة
ُتع َت َب��ر الأعوام الثالثة فتر ًة طويلة � ْإن ق�ضي َتها في
َ
مقارن�� ًة بما عان��اه داود .الفترة التي عانى فيه��ا �شاول َكا َنت حوالي �أ�سب��وع ،وا�ست�سلم.
َ
ِ
اختار �أن ي�سعى للح�صول على احترام ومكانة �أعظم ،في عيون رجاله ،عن طريق ع�صيانه
أي�ضاَ .لم ينتظر الترقي َة التي
هديء
الو�ضع ،ويرفع من �ش�أنه � ً
�سي ِّ
هلل .اخت��ار الت�ص��رف الذي ُ
َ
ند اهلل.
ت�أتي فقط من ِع َ
بالع��ودة �إل��ى ق�صة داود ،ع��اد هو ورجا ُل��ه �إلى �صقلغ ،فوج��دوا � َّأن ك َّل عزي��زٍ ،و َق ِّي ٍم،
ظن
عليه��م ،اختفى .وحين اكت�شف داود ورجا ُله ه��ذا ،ناحوا حتى َلم َ
تبق فيهم قوة .ربما َّ
�ضيق �أعظم على و�شك
المزيد .هناك
ٌ
و�صل �إلى الح�ضي�ضْ ،
لكن هناك ُ
وقته��ا داود �أن��ه َ
بعد َ
الظهور .الآن� ،أ�صبح رجا ُلهِ � ،آخر �ستمائة �صاحب له على وجه هذا الكوكب ،غا�ضبين جِ ًّدا،
إعدامه!
ويريدون � َ
الم��ر؛ ب�سبب فقدانهم
�أ�صب��ح داود ف��ي خط�� ٍر كبي��ر؛ لأن رجا َله ك َّلهم كانوا ف��ي مرارة ُ
رجمه� 1( .صموئيل .)6 :30
لأبنائهم وبناتهم ،وبد�أوا يتكلمون عن رغبتهم في ْ
ف��ي �أزم��ة �شاول ،اختفى عنه رجالُه ،و�شعَر بالوح��دة ،وكَانَ في حا ٍ
ا�سة للت�أييد،
جة َم َّ
واالحترام ،والتكريم؛ فحاول �إيجادَ حَل ٍّ عن طريق الم�ساومة على تعليمات اهلل.
أ�صعب بكثير
على العك�س ،رجال داود َلم يهجروه ،لكنهم �أرادوا قت َله! َك َ
ان موقف داود � َ
بدل من �أن يثق
ان عليه ،اً
من موقف �شاول� .ضَجَرُ �شاول قاده �إلى �أن يخفف ال�ضغط الذي َك َ
تماما:
في اهلل ب�أن ينتظر �صموئيلَ .ك َ
ان ُّ
رد ِفعل داود مختل ًفا ً
ارِ �’ :
ال َد ُاو ُد ِلل َك ِ
أح�ض ِر
«َ ...ل ِك َّن�� ُه (� ْأي داود) َو َج َد ُق َّوة ِفي �إ َلهِ�� ِهَ .ف َق َ
اهنِ �أب َِيا َث َ
ين
وب ال َك َه ُنو ِت َّي ‘،ف� َ
’ه ْل َ�س ُ�أ َطار ُِد ا َّل ِذ َ
أح�ض َر ُه �إ َلى َد ُاو َدُ .ث َّم �س� َأل َد ُاو ُد اهللََ :
ال َّث َ
’طار ِْد ُه ْمَ ،و َ�س َت ْل َح ُق ِبه ِْم،
��اب اهللَُ :
� َأخ�� ُذوا َعا ِئلاَ ِت َن��ا؟ َه ْل َ�س� َ
ألح ُق ِبه ِْم؟‘ َف� َأج َ
ين� 1( »‘.صموئيل .)8-6 :30
الم�سب ِِّي َ
َو َ�س ُت َخلِّ ُ
�ص ُك َّل َ
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اخترع ُخط ًة جريئةَ .لم
لم ُيحاول داود �أن يجد طريق ًة ليخرج بها من هذا الم�أزق ،وال َ
الم ْخ ِل�صة هلل؟ لقد �أعطي ُته �أف�ضل �سنين عمري.
اكتفيت! ماذا
ي ُقل« :لقد
ُ
ُ
ا�ستفدت من خدمتي ُ
وه��و الذي و�ضعني تح��ت ُ�سلطة مثل هذا القائ��د الطاغية .وب�سببه �أن��ا �أعي�ش هذه الحياة
التي ُت�شبه الجحيم!».
المم ِكن لداود ،ف��ي �ضيقه� ،أن ينتقم
أب��دا .و َلم ي�شت ِه الق�ص��رَ .ك َ
َل��م َي ُل��م داود اهلل � ً
ان من ُ
العر�ش الذي وعده اهلل به .لك ْنه انتظر اهلل ،بعك�س �شاول الذي َلم
ِم��ن �ش��اول بقتله ،ويعتلي
َ
أول.
ينتظره .ا�ستمر داود في نمط القناعة ،واختار �أن يطلب اهلل � اً
عر�ض �أمامنا
�إنق��اذ اهلل لنا� ،أو ت�سديده الحتياجاتِنا ،ي�أتي دائمً��ا ،لكنْه لي�س قبْل �أن ُت َ
�سوع فر�ص ًة؛ ليخرج
إبلي�س َي َ
فر�ص��ة ل ِع�صيان كلمت��ه ،مثل التجربة في البرية ،حين �أعطى � ُ
أمر بهذه
م��ن حال��ة اال�ضطراب التي َك َ
ان فيها ْ
قب��ل �أن ت�أتي المالئكة وتخدم��ه .يحدث ال ُ
الطريق��ة في معظم الأحيان .يحمينا البقاءُ في حالة القناعة ،من �أن ن�سعى وراء ت�سديدنا
لالحتياج ب�أنف�سنا� ،أو ترقيتنا لأنف�سنا ب�أنف�سنا.

عودة �إلى عماليق
ٍ
��ع عماليق .بالن�سبة
ل ُنكم��ل تحليلن��ا لحياة �ش��اول� ،سننقل انتباهن��ا
لحادثة حدثت َم َ
للجدول الزمني ،حدث هذا بالطبع بعد لقاء �شاول َم َع الفل�سطيين.
م��ا الذي َغ َّذى ِع�صيان �ش��اول في حادثة عماليق؟ لماذا ا�ستبق��ى حياة الملك ،وحفظ
�أف�ضل الحيوانات ،بينما َكا َنت تعليمات اهلل ِ
ٍ
�سلوك
جدا؟ َم َّر ًة �أخرى� ،إنه لي�س ِ�سوى
وا�ض َح ًة ًّ
�سببه �شعور �شاول بعدم الأمان ،وعدم القناعة بم�شيئة اهلل.
ٍ
بدافع من الطمعُ ،
أول ،لم��اذا ا�ستبق��ى الملك؟ ُي َع��د االنت�صار على �أُ َّم�� ٍة �إنجا ًزا هائلاً  ،وفي ِتل��كَ الأيام حين
� اً
المهزوم،
ان المل��وك ينت�ص��رون في المعرك��ة ،كانوا في كثير م��ن الأحيان ي�أخذون الم ِل��كَ
كَ َ
َ
تماما ِم ْثل
ويع��ودون ب��ه �إل��ى ق�صرهم� .أن يك��ون لديك َم ِل��ك دولة �أجنبي��ة،
َ
انت�صرت عليه��اً ،
امت�لاك ك�أ���س بطولة حي .ف��ي ك ِّل َم َّرة تنظ��ر �إليهُ ،ي َذكِّ��رك ب ُن�صرتك على بلدت��ه كُ لِّها .فكلَّما
ال�شعور
ان يجلب
أمر كَ َ
نظ��ر �إلي��ه الم�س�ؤولون ،وعبي ُد الق�صرُ ،ي َذكِّرهم بمدى َّ
َ
َ
قوتك كقائد .وهذا � ٌ
بالعَظَمَة ،ويُزيد الثقةَ بالنفْ�س ،وهذا مفيدٌ ،خا� َّصةً �إنْ كنتَ قائدًا غيْرَ واثقٍ بن ْف�سك.
ثاني��ا ،لماذا احتفظ� ،شاول ،ب�أف�ضل ِ
الخراف والماعز ،والأبقار ،والعجول ال�سمينة،
ً
ِ
ان �شاول ي�شتهي �أن يح�صل على احترام و�إكرام
ك
ه،
�س
ف
ن
لل�سبب
أخرى،
�
ة
ر
م
والحمالن؟
ْ
َ َّ ً
َ َ
�سي َذ ِّكرهم هذا بقيادته
م��ن جنوده ومن �شعب��هْ � .إن �أعطاهم �أف�ضل حيوانات عمالي��قُ ،
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قوت��ه ،وا�ستراتيجيت��ه ،وحكمته ،ف��ي الهجوم على
العظيم��ة .وفيم��ا بع��د� ،سيتذكرون َّ
ال�ش ْع َب من
الدول��ة المنهزم��ة؛ فيتفاخرون بذل��ك� .سي��رون � َّأن اهلل ُي�ؤيده ،و�سيمنع ه��ذا َ
ال�شك في ُ�سلطته.
ريا
طمع �شاول دفَعَه ليت�أكد دائمًا من �شرعيته ،لكنه في الواقع ،كَانَ ي�ضع نُ�صبًا تَذكا ًّ
مهتما �أكثر بمنظره �أمام فريق
ان
النبي ب ِع�صيانهَ ،ك َ
ًّ
لن ْف�سه بعد انت�صاره .وعندما واجهه ُّ
القي��ادة الخا���ص به ،و�أم��ام مواطنيه ،ال ب�أنه ع�صى اهلل (اُ ْن ُظ��ر � 1صموئيل  .)30 :15من
�سي�سيء �إلى �سمعته،
ان غياب �صموئيل� ،أكثر الأنبياء
وجه��ة نظ��رهَ ،ك َ
احتراما ف��ي الأُ َّمةُ ،
ً
ان يحت��اج �أن ي�ضمن التحقق من �سالمة قيادته
خا�ص��ة بع��د �أن وبخه �صموئيل �ساب ًقاَ .ك َ
و�سلطت��ه ،الت��يِ ،م َّما يثير االهتم��ام� ،أُ ِ
ان ي�شته��ي الح�صول على
عط َيت له م��ن ِق َبل اهللَ .ك َ
ُ
أي �شيءٍ �آخَر .قاده هذا الطمعُ �إلى العِناد،
�
من
أكثر
�
لطة
س
وال�
َة،
م
ظ
َ
ع
َ
وال
والتكريم،
االحترام،
ُّ
ِّ
ِ
تعليمات اهلل.
الذي جعله يع�صى
قانعا بم�شيئة اهلل.
بب�ساطةَ ،لم يكن �شاول ً

َم ْ�ص َدر

ال�صنم ُي�صبِح َم ْ�ص َد ًرا ل�شي ٍء ما لنا ،من خالل تحقيق رغباتنا
�أ�صب��ح
ً
وا�ضح��ا الآن � َّأن َّ
نم المكان الذي ي�ستحقه
ال�ص ُ
الج�شعةُ .يم ِكن �أن يحدث هذا في � ِّأية ناحية في حياتنا .ي�أخذ َّ
وال�سلطة،
اهللُ .يم ِك��ن �أن ُي�صبِح َم ْ�ص َدر ال�سعادة ،والراحة ،وال�س�لام ،وت�سديد االحتياجاتُّ ،
��م � ْأو َثا ًنا( »...الويي��ن  .)1 :26نحن َمن
واالحت��رام ،وم��ا �شابه .يق��ول اهلل :اَ
«ل َت ْ�ص َن ُعوا َل ُك ْ
الح َج��ر� ،أو الخ�شب� ،أو المعادن الثمينة.
لي�س بال�ضرورة
ً
م�صنوعا من َ
ن�صن��ع الوث��ن ،وهو َ
تكمن ُق َّوة الوثن في داخل قلوبنا.
قبل اهلل في حياتن��ا! �إنه ال�ش��يء الذي نحبه،
الوث��ن ُيم ِك��ن �أن يك��ون � َّأي �شيء ن�ضع��ه ْ
ك�شف
الربَ .
�أو نمي��ل �إلي��ه� ،أو نث��ق فيه� ،أو نرغب ف��ي الح�صول عليه� ،أو نهتم به �أكث��ر من َّ
قوتك له .ينجذب
ال��رب لزوجت��ي ليزاَّ � ،أن
الوثنية هي ما ت�أخذ � َ
َّ
قوتك� ،أو ما تعطي َّ
أنت منه َّ
َّ
ِ
ال�شبع خارج نطاق
يطلب
أو
�
القناعة،
بعدم
ثار
ي
أن
�
ب
به
ل
لق
ي�سمح
حين
ة،
الوثني
إلى
�
ن
ؤم
�
الم
ْ
ِّ
ُ
َّ
ُ
ِ
ن�شاطا ما.
متاعا� ،أو
ً
طاعة اهللُ .يمكن �أن يكون هذا ِّ
خ�صا� ،أو ً
ال�شبع َ�ش ً
�أتمن��ى �أن تكون �صورة الوثن ،الآنَ� ،أكث��ر و�ضوحًا ،فالوثن َّية �أكبر بكثير من التماثيل،
غالبا ما ُت َح ُّد بمثل هذه الأمور ،يغفل
والمنحوتات ،والمذابح ،والمعابد .ب�سبب حقيقة �أنها ً
ك�شف هوية
تابية المهمة .في الف�صول التالية� ،سنكمل ْ
الكثيرون عن بع�ض التحذيرات ال ِك َّ
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مدمرة في ثقافتن��ا الغربية في
الوثني��ة الحقيقي��ة ،و�سنكت�شف مدى �سيطرته��اَ ،
َّ
وكم هي ِّ
ِ
القرن الواحد والع�شرين.

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

��وة� ،أو نمنحه��ا ل�شي ٍء� ،أو
العن�ص��ر الأ�سا���س ف��ي
ُ
َّ
الوثنية هو حين ُن ِك�س��ب �شي ًئا ما ال ُق َّ
ٍ
تجاوز حدود
ق�صد بهذا
غير اهلل� ،أو حين ُي�صبِح
ٍ
ُ
�شخ�صْ ،
درا ل�شيء ما لدينا .ال ُي َ
ُ
الوثن َم ْ�ص ً
ت��رك وظائفه��م؛ لأن عليهم الثق َة ب��� َّأن اهلل �سي�سدد
المعق��ول ،باعتقادن��ا �أن عل��ى الجميع ْ
�سدد احتياجا ِتنا من خالل
احتياجا ِته��م ،ولي�س �صاحب العملْ .
لكن علين��ا �إدراك � َّأن اهلل ُي ِّ
وظائفنا.
للحب من خ�لال عائلتنا ،في مقابل ذل��ك ،نحن نحبهم
�س��دد
ن��رى � َّأن اهلل ُي ِّ
احتياجن��ا ُ
َ
�أي�ضًا ،لكن مع �إدراكنا �أنَّ اهلل هو مَ�صْدَر الحُب ،فنُكَرِمه� .أهم �شيء �أن نكرم اهلل؛ لأنه َم ْ�ص َدر
بعيدا عنه.
حياتنا؛ وهكذا نرف�ض َ
الخيارات التي تقودنا ً
جرد
فهم��ت ال َآن كيف � َّأن
� ُآم��ل �أن تك��ون
َ
َّ
الوثني��ة تحمل في طياتها ،مع��انٍ �أكثر من ُم َّ
الوثنية في مدينت��ك� ،أو مجتمعك ،ثم
ال�سج��ود للتماثي��ل .اطلب من اهلل �أن يريك �أي��ن ت�ؤثر
َّ
أوالده
ت�ش َّف��ع م��ن � ْأجل هذه المناطق� .ص ِّل ُلي�شرق اهلل بنور حقه ف��ي ِت َ
َ
لك الأماكن ،وير�سل � َ
ويعلن عن ن ْف�سه َر ًّبا على الكل.
نورهُ ،
هناك؛ ليكونوا َ
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دعونا ُنعيد النظر فيما تناولناه في الف�صول القليلة الما�ضية باخت�صار.
الوثني��ة لي�س ف��ي المنحوت��ات ،وال التماثي��ل ،وال المذاب��ح ،وال المعابد .هذه
�أ�سا���س
َّ
ٍ
جانبا ،ما يريده اهلل
الب�شر
لق�ضية �أعم��ق.
لي�س��ت ِ�سوى نتائج ثانوية
الوثنية هي �أن ي�ضع َ
ً
َّ
بو�ضوح؛ ُلي�شبعوا �شهوا ِتهم �أو رغبا ِتهم التي تتعار�ض َم َع �إرادته.
بادة
أحد في ِع َ
الر�ؤية الم�شوهة هلل هي نتيجة ثانوية لذلك الطمع .بالتالي� ،إذا انخرط � ٌ
الأ�صن��ام ،ين�سح��ب اهلل ،وي�سلم��ه �إلى طبيعته ال�ساقط��ة؛ ليقوم ب�أم��ورٍ م�شينة من رغباته
الطبيعي��ة الفا�س��دة .تجتذب��ك المتعة ،والل��ذة ،والم�ساعي نحو م��ا يُ� ِّؤدي ف��ي النهاية �إلى
الموت ،ولي�س الحياة.
بادة الأوثان ،حين ُيهمل
الم� ِؤمن عن هذا المنهجُ .يمار�س
ال يختلف
الم�سيحي ِع َ
ُ
منهج ُ
ُّ
م��ا ك�شف��ه اهلل بو�ضوح؛ حتى يح�ص��ل على �شي ٍء يرغب فيه بق��وة� .إ ًذا ،فعبادة الأوثان في
الخطية ،ثم
الم� ِؤمن في
َّ
المع َلن لم�شيئة اهلل .يختلف هذا عن �أن يقع ُ
جوهرها هي ال ِع�صيان ُ
لك
الرج ُل� ،أو ِت َ
الم� ِؤمن وراء َ
يتوب .تحدث ِع َ
الخ َّ
طية .فقد رفع ذلك ُ
بادة الأوثان حين يندفع ُ
�صنما.
المر�أ ُة ،الرغب َة ،فوق م�شيئة اهللَ ،
و�ص َن َع ً
عبادة الأوثان هي كريبتونايت روحي.
ال�سابِقة،
�إذا نظرن��ا �إل��ى الوراء ،وفكَّرنا ف��ي الأمثلة المختلف��ة التي نوق�شت في الف�ص��ول َّ
تعليم��ات ِ
ٍ
وا�ض َح ًة ب� َّأن
�سن�ستنت��ج � َّأن الجرائ��م كَ ا َن��ت عل��ى طول هذه الخط��وط .تلقى عخ��ان
«ر� ْأي ُت َو َ�سطَ
ُي َخ َّ�ص���ص ك َّل م��ا ي� َؤخذ من �أريحا للرب .لكن��ه حين انك�شف � ُ
أمره؛ اعترف قائ�ًلَاً َ :
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رج َمة :NLT
ال َغ َنا ِئ ِمَ . . .ف ْ
ا�ش َت َهي ُت َهاَ ،ف� َأخ ْذ ُت َها( »...ي�شوع َ .)21 :7و َر َدت ال َك ِل ُ
مات التالية في َت َ
«�...أرد ُتها ب�شدة.»...
كان م��ا �أراده عخ��ان �أهم لدي��ه مِما طلَبَه اهللَ .ل��م ت ُكن مخافة اهلل في��ه ،وع�صاه وهو
َّ
عرفناه بالكريبتونايت
الم َت َع َّم َدة ِ�سوى ِع َ
يعرف ما يفعلهَ .لم ت ُكن خطي ُته ُ
بادة �أوثان� ،أو ما َّ
فح�سب ،بل عطلت الجماعة� .أ�صبح بنو
الروحيَ .لم تجلب وثني ُته دينون ًة عليه هو وعائلته ْ
�إ�سرائيل �ضعفاء ،ولَم يعودوا ي�ستطيعون �أن يهزموا الأُمم الأخرى.
كثيرا ما ُت�شبع رغبا ِتها الج�سدي َة ب�إغفال ما ك�شفه اهلل لهم بك ِّل
كانت َكني�سة كورنثو�س ً
ين 1( »...كورنثو�س  .)3 :3كانوا
و�ضوح .في الواقع ،يقول بول�س ِ :أ
نيو ِِّي َ
«ل َّن ُك ْم َما َت َزا ُل َ
ون ُد َ
ح�سودين ،ومنق�سمين ،ويتنازعون مَعَ بع�ضهم البع�ض ،كانوا يُمارِ�سون ال ِّزنا ويتغا�ضون
معا ليتناولوا
عم��ن يمار�سونه ،وكان��وا يقا�ضون بع�ضهم ً
بع�ضا ،وحين كان��وا يجتمعون ً
َّ
ان الأمر يتعلق ب�إر�ضاء �شهوا ِتهم الج�سدية.
ك
ي�سوع.
ذكرى
بهدف
ذلك
ن
ك
ي
م
ل
ب،
الر
ع�شاء
َ
ُ
َ
َ
َّ
ِ
عمد .لهذا ق��ال ُبو ُل�س في
وبتركيزه��م عل��ى ذلك ،كان��وا يُخالفون التعليم��ات الإلهي َة عن ْ
ان
��م ال َآخ َرَ .ف� ْإن َك َ
النهاي��ة�« :إ ًذاُّ � ،أي َه��ا ال ْإخ َو ُةِ ،ع ْن َد َم��ا َت ْج َت ِم ُع َ
ون َم ًعا ِللأكلِ ِ ،ل َي ْن َت ِظ ْر � َأح ُد ُك ُ
اعا ِت ُك ْم
يج�� ًة الج ِت َم َ
��م َجا ِئ ًع��ا َح ًّقاَ ،ف َلي�� ْ�أ ُك ْل ِفي َب ْي ِت ِهِ ،ل َئ�َّل ااَّ َت َت َع َّر ُ�ضوا �إ َل��ى َدي ُنو َن ٍة َن ِت َ
� َأح ُد ُك ْ
ان كثي��رون منهم
َه�� ِذ ِه 1( »...كورنثو���س  .)34-33 :11وب�سب��ب طمعه��م (وثنيته��م)َ ،ك َ
ك�سفراء لل�سماء.
�ضعفاء ،ومر�ضى ،وكَانَ منهم مَن يموتون �صِغا ًراَ .لم يعي�شوا ُ
ينطبق ال�شيءُ نَفْ�سُه على الذين كَتَب �إليهم يعقوب .كانوا يغارون من بع�ضهم البع�ض بمرارة،
وكان��وا مدفوعين بمطام��عَ �أنانية ،كان��وا يت�شاج��رون ويت�صارعون� .أ�شار يعق��وب �إلى كونهم
الخطيةَ؛ ُلي�شبِعوا
مر ًة �أُخرى ،نرى م�ؤمنين ُيمارِ�س��ون
َّ
«ي�شته��ون وال يمتلكون» (يعق��وب َّ .)2 :4
رغباتِه��م النابعةَ من �أنانيتهم� .أُطلِق عليهم «زناة»؛ لأنهم عبدوا الأوثان .ال لأنهم ب َنوا تماثيل،
غي��ر مذكور في ال ِكت��اب � ،اَّإل � ْأن الكريبتونايت
�أو منحوت��ات� ،أو معاب��د� ،أو مذاب��ح .ورغم � َّأن هذا ْ
الروحي الذي تجاوزوا عنه ،على الأرجح ،منعهم من العي�ش بحيا ٍة خارقة للطبيعة.
ُّ
طي��ة مق�صودة� ،أو ُمع َلنة .في جوهر الأمر ،ما
طية؛ �إنها َخ َّ
جرد َخ َّ
َّ
الوثني��ة لي�ست فقط ُم َّ
قال اهلل عنه.
ان ما َ
نحكم عليه �أنه � ْأم ٌر هام� ،سنمتلكه� ،أو �سنفعلهًّ � ،أيا َك َ
جيد ،ومفيد،
به��ذه الطريق��ة ،ب��د�أ ُّ
كل �شيء في الجنة .ا�شته��ى �آدم وحواء ما َ
�شعرا �أن��ه ِّ
عمدا ما قاله اهلل بو�ضوح.
يمين .فع�صيا ً
ُ
ومربِح ،وممتع ،و�سيجعلهما ح ِك َ
تماما ب�أننا ال نزال
بمج��رد �أن نخت��ار م�سار َ
الع َمل هذا ،يبد�أ الخداع ،ونك��ون م�ؤمنين ً
�سيتعين عل��ى اهلل وقتها �أن
��ع اهلل ،في حين �أننا في الواق��ع ل�سنا كذلك.
ف��ي ْ
و�ض��ع َج ِّيد َم َ
َّ
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ُي ِ
نبيا �أو ِق ًّ�سا �أو �صدي ًقا ُي ِحبن��ا ،ويهتم بنا بما يكفي؛ ليجعله
ر�سال،
اً
ر�س��ل لن��ا ِم اً
ر�س��ول �أو ًّ
ك�س ُره ،
يق��ول الحقيقة .حتى حين يقوم بذلك ،يكون الخ��داع َ
ك�سب معقلاً  ،ورغم �أنه ُيم ِكن ْ
لكن من ال�صعب التحرر منه .يقول �أول �أ�صحاح في ر�سالة روما � َّإن َمن ي�شتركون في هذا
خفيت حقيقة اهلل ،وحقيقة
الن��وع من ال�سل��وك «ُ ...ي ْخ ُف َ
الح َّق ِب�إث ِمه ِْم» (عدد  .)18لق��د �أُ َ
ون َ
طُرُقه ،ف�أ�صبح الإدراك والفهم �أ�صعب .بالتالي� ،أولئك الذين ا�شتركوا في ذلك ال�سلوك بد�أوا
��م ال َغب َِّي ُةَّ .اد َع ْوا ِ
الح ْك َم َة � ،اَّإل
ار ُه ُ
أفكارا غبية عن اهلل .نتيج ًة لذلك «�...أظ َل َم ْت �أف َك ُ
يخترع��ون � ً
أمرا فيه مراوغة ،وت�شكلت
اروا �أغب َِي َ
�أ َّن ُه ْم َ�ص ُ
اء» (روما � .)22-21 :1أ�صبحت الحقيقة الآن � ً
ِّ
الخطية ،وتُحَرف طريق الحياة.
تعاليم بديلة� ،أو منحرفة عن اهلل ،تُ�صادق على
َّ
بادة الأوثان .ا�سمع ما يقوله يعقوب:
الم� ِؤمن الذي ُيمار�س ِع َ
ال يختلف الأمر في حالة ُ
ِ
ِ
ِ
اع َكلاَ م��هَ ،ف َت ْخ َد ُعوا ِب َذل َك �أ ْن ُف َ�س ُك ْم» (يعقوب
«اعم ُل��وا َدا ِئ ًم��ا ب َِما َي ُقو ُل ُه اهللَُ ،و اَل َت ْك َت ُفوا ب َِ�س َم ِ
َ
.)22 :1
غطي ِحجاب ُيدعى
�شيء ما لن��اُ :ي ِّ
حي��ن ن�سمع َك ِلم��ة اهلل بو�ضوح ،وال نطيعها ،يحدث ٌ
تماما �أننا على حق في ر�ؤيتنا هلل ،وي�سوع ،وللملكوت،
«الخداع» َ
قلوبناَ .ف ُن�صبِح مقتنعين ً
«ي�سبب
ع��رف َك ِلمة «يخ��دع» ب�أنها ُ
بينم��ا ف��ي الحقيقة ،نح��ن ل�سنا على وفاقٍ َم َ
��ع اهللُ .ت َّ
وغير �صالح ،على �أنه �صحي��ح و�صالح» (مريام وب�ستر Merriam-
َقب��ول �أمر خاطئْ ،
ان هذا يجعلك تخاف خو ًفا ِ�ص ِّح ًّيا كما يفعل معي ،لكني �آمل
 .)Websterال �أعرف � ْإن َك َ
أمرا ُي�س َت َخف به.
هذا .ال ِع�صيان ُ
الم َت َع َّمد لي�س � ً
الع ْهد
نح��ن نخ��دع �أنف�سنا � ْإن ُق ْلنا �إن ب�إمكاننا
ُ
تجاهل ه��ذه التحذيرات الموجودة في َ
والحب .ت َذ َّكر � َّأن ن ْف�س الإله الذي ُيع ِلن
الجدي��د؛ لأن ك َّل �شي ٍء ُم َغ َّطى بنعم��ة اهلل ،والغفرانُ ،
مار َ�سة ال ِع�صيان.
عن نعمته ،وغفرانه ،وحبه في َ
الع ْهد الجديد ،هو َمن ُيع ِلن عن �أخطار ُم َ
بعيدا .هذه
ال ُيم ِكننا اختيار الآيات التي تعجبنا ،وتجاهل التي ال تعجبنا� ،أو ُنلقي بها ً
خداعا .يجب �أن ن ْقبل م�شورة َك ِلم��ة اهلل كامل ًة .للأ�سف ،نحن
العقلي��ة في حد ذاته��ا ُتع َت َبر ً
تجاهلة ف��ي ال َكني�سة الحديثة .ال لأن اهلل
الم َ
نختب��ر ،ف��ي الوقت الحاليً ،
وباء من الحقيقة ُ
الوثنية الم�ستمرة في الكني�سة.
يحجب الحقيقة؛ بل ب�سبب
َّ
ُ
ثم ي�ستمر يعقوب ،ويقول:
��ع َكلاَ َم ا ِ
ِ
هلل َو اَل َي ْع َم ُل ِب ِهُ ،ي ْ�ش ِب ُه َ�ش ْخ ً�ص��ا َي ْن ُظ ُر �إ َلى َو ْج ِه ِه ِفي
«ل َّأن َم ْ
��ن َي ْ�س َم ُ
��م َذ َه َب َو َن ِ�س َي َما َر� ُآه!» (يعقوب :1
ِم��ر� ٍآةَ .ف َر� ْأى َن ْف َ�س ُه َو َل ْم ُي َغ ِّي ْر ب َِها َ�ش ْي ًئاُ ،ث َّ
.)24-23
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الذي��ن ي�سمع��ون َك ِلم��ة اهلل ،وال ُيطيعونه��ا� ،سين�سون َمن ُه��م في الم�سي��ح� .سي�سلكون
ٍ
ٍ
مجموعة �صغيرة� ،أو في التناول ،حي��ث ُتقال َك ِلمة اهلل،
معين��ة في الكني�سة ،ف��ي
بطريق��ة َّ
ٍ
بطريقة ال تختلف �إطال ًقا عن �أهل العا َلمَ .ك ِلمة اهلل
لكن حين يخرجون من هناك ،ي�سلكون
ْ
ه��ي الم��ر�آة ،لذا حين يكونون �أمامها ،ي�سلكون بح�سب م��ا فيها .بالتالي ،علينا � اَّأل نخترع
تعليم��ا منحر ًف��ا؛ ل�ش��رح �سبب هذا ال ِفكر القائ��ل � َّإن “ال ب� َأ�س من ال�سل��وك ب�شكلٍ ال يختلف
ً
ِ
غير
الم�ؤمنون في الحقيق��ة ال يختلفون عن ْ
ع��ن �سل��وك �أهل العا َلم” .ربم��ا نقول« :ح�س ًناُ ،
الم�ؤمني��ن � ،اَّإل في �أننا ُغ ِف َرت خطايانا� ».أو نق��ول« :اهلل يعلم � َّأن لدينا طبيعة �ساقطة ،ولن
غطانا بنعمته».
أبدا .لهذا ال�سبب َّ
ن�ستطيع �أن ن�سلك في قدا�سة و�سط العا َلم ،في هذه الحياة � ً
يمكنن��ا �أن نج��د �آي��اتٍ تُ�ؤي��د هذا الكالم ف��ي �أماكنَ منف�صل��ةٍ في العَهْ��د الجديد ،تبدو
وك�أنه��ا ُت�ؤكد ه��ذه الأقوال ،لكن يجب �أن ُنلق��ي ب� ٍ
خارجا؛ لن�ؤمن بهذا
آيات كثيرة �أخ��رى
ً
ال ِعلم الالهوتي المنحرف.
علينا �أن ُنقرر:
•هل َح ًّقا ُنريد �أن نعي�ش في وحل الخطية؟
ك�سفراء هلل خارقين للطبيعة؟
•هل ُنريد �أن يعوق ت�أثير الكريبتونايت َّ
قو َتنا ُ
و�ضع �أ َقل بكثي��ر ِم َّما ُخ ِلقنا لنكون عليه؛ كي نتم�سك بهذه
•ه��ل ُنريد �أن نكون في
ٍ
المخا ِدعة؟
التعاليم ُ
•ه��ل ُنري��د �أن نعي���ش ب�ش��كلٍ ال يختلف ع��ن العا َلم ،وف��ي النهاية نه��رب من هذه
الحياة ،ونذهب لل�سماء؟
ناه�ضاُ ،م َت ِّم ًما ر�ؤية الهيكل الأخير المجيد (الكني�سة)
•�أَم �إننا ُنريد �أن نرى الملكوت
ً
قبل ب�ضعة ف�صول؟
التي ر�أيناها ْ
بقبولن��ا للكريبتوناي��ت ،نتخ َّلى عن ن�شاطنا وحيويتنا وقوان��ا الخارقة ،وقدرتنا على
�سوع عن بقية
قلْب العالَم ر�أ�سًا على عقب .نحن في الواقع ،نخفي الحق .نحجزه ،و ُنخفي َي َ
العا َلم .لهذا ي�صرخ ُبو ُل�س في النهاية �إلى �أهل كورنثو�س قائلاً :
طية� ،إ ْذ � َّإن َب ْع ً�ضا ِم ْنك ُْم َما َي َز ُال َي ْج َه ُل اهللَ.
«ع��و ُدوا �إلَ��ى َعق ِلك ُْم َوكُ ُّفوا َعنِ َ
ُ
الخ َّ
ِ
ول َه َذا لكَي َت ْخ َجلُوا!» ( 1كورنثو�س .)34 :15
�أ ُق ُ
يقول ُبو ُل�س لهذه ال َكني�سة � َّإن لديها القدرة لتعي�ش مثل ي�سوع؛ لكنهم ما زالوا م�شغولين
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تجاهل حق َك ِلمة اهلل
هما ،ي�ستح��ق
بوثنيته��م .ما زالوا ي�ؤمنون ب��� َّأن
ُ
التم�سك بما يرونه ُم ًّ
ُّ
المع َلن .لقد راوغوا في َك ِلمة اهلل ،وقمعوا الحقيق َة في حياتهم؛ نتيج ًة لذلك �أُ�صيبوا بال�شلل،
ُ
مجتم َعهم.
يغيرون
ال
لطان،
�س
دون
أ�صبحوا
و�
َ
ُ
ٍ
لكن �أ�سو�أ جزء هو � َّأن الهالكين المحيطين به�ؤالء
� َّإن هذه م�أ�سا ٌة على
م�ستويات كثيرةْ ،
رج َمة فان دايك« :اُ ْ�ص ُحوا
الوثنيي��ن لي�س لديهم تمثي��ل ُمع َلن لي�سوع .تقول هذه الآية في َت َ
��م َم ْع ِر َف ٌة بِا ِ
��ك ِل َت ْخجِ ي ِل ُك ْم!» ،يقول ُبو ُل�س
ول ذ ِل َ
هلل�َ .أ ُق ُ
ِ��ر َو َال ُت ْخ ِط ُئ��وا؛ لأن َق ْو ًما َل ْي َ�س ْت َل ُه ْ
ِل ْلب ِّ
لتل��ك الكني�سة�« :أنتم الوحيدون الذين ُيم ِك��ن للهالكين في كورنثو�س �أن يروا فيهم ي�سوع.
الحق ،لي�س فقط
� ْإن َلم يروا
َ
الدليل على ُق َّوة قيامته ،وطبيعته فيكم ،لن يروه .لماذا �أخفيتم َّ
أي�ضا في مجتمعكم؟»
المخ َّل�صين � ً
غير َ
عن �أنف�سكم ،والكني�سة ،بل ْ
حين نكون متوافقين َم َع اهلل ،نكون متناغمين َم َع الحياة ن ْف�سها.
ت�ساءلت لم��اذا ال ينجذب �إلينا الهالكون من حولن��ا� ،أو �إذا انجذبوا �إلينا يكون � َّأن
ه��ل
َ
بمزاحنا� ،أو بمهاراتنا� ،أو بمرحنا الجيد،
الأمر الخط�أ هو ما جذبهم؟ هل ُهم مفتونون فقط ُ
قويا فينا
حيا ًّ
�أو الت�سلي��ة الت��ي نقدمها� ،أو مو�سيقانا؟ �أَم هم يرون ف��ي المقام الأول َمل ًكا ًّ
دائما يقولون عنهم �إنهم «�آلهة» ،وكانوا ي�ضطرون
وبيننا؟ ف ِّكر في ال َكني�سة الأولى؛ كانوا ً
�أن ي�سقطوا على الأر�ض� ،صارخين قائلين« :ال ل�سنا �آلهة! نحن �أبناء الإله العلي».
�ض! َما �أ َنا � اَّإل
ان علي��ه �أن يقول بك ِّل ُق َّوة ل�ضابط في الجي���ش الروماني« :ا ْن َه ْ
بطر���س َك َ
الر ُ�سل .)26 :10
َب َ�ش ٌر!» (�أعمال ُّ
ون َه َذا؟ �إ َّن َنا
ان عليه �أن ي�صرخ �إلى جميع �سكان ل�سترا قائ�ًل.اً ِ ...« :ل َما َذا َت ْف َع ُل َ
بول���س َك َ
الر ُ�سل .)15-14 :14
َن ْح ُن � ْأي ً�ضا َب َ�ش ٌر ِم ْث ُل ُك ْم�( »...أعمال ُّ
الر ُ�سل .)6 :28
في مالطةَ ...« ،غ َّي ُروا (ال�سكان) َر� َأي ُه ْم َو َقالُوا �إ َّن ُه (� ْأي بول�س) �إ َل ٌه!» (�أعمال ُّ
ين
َو َرد ه��ذا
الخب��ر في “ن�ش��رة الأخبار الم�سائية” ف��ي ت�سالونيكيَ ...« :ه���ؤُ اَل ِء ُه ُم ا َّل ِذ َ
ُ
الر ُ�سل .)6 :17
اروا ال ِف َت َن ِفي َج ِم ِ
يع �أ ْن َحا ِء َ
�أ َث ُ
العا َل ِمَ .و َق ْد َو َ�ص ُلوا �إ َلى ُه َنا» (�أعمال ُّ
الر ُ�سل .)13 :5
و�صرح مواطنو �أور�شليم بهذا ...« ،ال َّن َ
ا�س َكا ُنوا َي ْم َد ُحو َن ُه ْم» (�أعمال ُّ
َّ
َل��م ي ُك��ن لهذه الأنباء ِذ ْك ٌر ف��ي كورنثو�س ،كما �أنها ال ُتقال ف��ي مجتمعنا الغربي .هل
الم َع َّط َل ،الذي ال
ال�سب��ب هو قبولن��ا للكريبتونايت؟ �أعتقد �أنن��ا قبِلنا بما ُي�ساوي
َ
الهات��ف ُ
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ُيم ِكنن��ا ا�ستخدامه حتى لإر�سال الر�سائل .من الأف�ض��ل �أن يتم �إخبارنا ب� َّأن الهاتف َخرِب
تمامًا؛ حتى يُمكِننا التعايُ�ش بدونه.
ل�ست من النوع الذي ير�ضى بالت�سوية .ال �أحب �أن نفقد ما منحه لنا اهلل من حيوية،
�أنا ُ
مخلِّ�ص وم ِل��ك حي� .أعرف � َّأن
الها ِلك �إلى َ
وحي��اة ،وقوة ،و�صح��ة ،وقدرة �أن نر�شد العا َل��م َ
جرد �أنا�س لهم وجود ،بالكاد على قيد الحياة.
هناك كثيرين َقد �سئموا كونهم ُم َّ
مو َّجه �إليك �أنت � ْإن
�أ�شع��ر ب� ٍ
إلهي ،بتكليف من اهلل لكتابة هذا لكمَّ � .إن هذا الكالم َ
إلحاح � ٍّ
مو َّجه لك
غير ٍ
َ
كن��ت ْ
را���ض عن العي�ش في قذارة ،وحثالة ،وقمامة هذا العا َلم الحا�ضر� .إنه َ
�إنْ كنتَ ت�ستحق حياة �أ�سمى ،الحياة المُقامة من الأموات.
� َّإن اهلل �أب��اك ُيري��د �أن تك��ون لك هذه الحي��اة ،ال ،بل ي�شتهي �أن ي��راك تحيا هذا الحياة
أكثر ِم َّما ُتريد �أنت.
الأ�سمى� .إنه يريدك �أن تختبر هذه الطبيعة الإلهية والقوة الإلهية � َ
ان هناك ما يعوقنا عن ذلك فهو عبادتنا للأوثان.
� َّإن اهلل ال يعوقناْ � .إن َك َ
III
دم��ا� ،سننظر بعمق �أكثر �إلى ِ
الخداع الذي �أعمى الكثيرين في ال َكني�سة
وبينم��ا نم�ضي ُق ً
عاديا بالمقايي�س ال�سماوية.
الحديثة� .سنرى � َّأن ما قبلناه على �أنه الم�سيحية العادية لي�س ًّ
الع َظ َمة .حان الوقت لنن ُف�ض ع�صياننا
��ع َ
نح��ن لدينا دعوة ،وهدف ،وموعد ينتظرنا َم َ
الع َظ َمة والمجد والجالل والقوة ،في َي�سوع الم�سيح.
و�سباتنا ونلب�س َ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
بادة
بادة الأوثان َ
حين ُن َق ِّ�سي قلوبنا �أمام ما يقوله اهلل .هذا هو �أ�صل ك ِّل �أنواع ِع َ
تبد�أ ِع َ
الأوثان .لهذا ال�سبب؛ قال اهلل لبني �إ�سرائيل �أن يمزقوا قلوبهم ال ثيابهمَ .لم يكن ُيريد توب ًة
قلوبه��م القا�سية التي َلم تعد ت�سمع �صوته� ،أو تهتم
�سطحي��ة ال تلم���س جذور الق�ضية – بل َ
به.
ان ال�سبب في ت�أديبه لبن��ي �إ�سرائيل؛ كي
ُيخبِرن��ا ِكت��اب التثني��ة �أ�صحاح َّ � 8أن ه��ذا َك َ
يعرف��وا � َّأن الإن�س��ان ال يحيا بالخبز وح��ده ،بل بك ِّل َك ِلمة تخرج من ف��م اهلل .الحياة تحت
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بادة الأوثان ،ويدفعنا
وجعل �صوته َم ْ�صدر حياتنا ،هو ما يحمينا من ِع َ
قي��ادة كالم اهللْ ،
�إلى الحياة القوية التي دعانا لنعي�شها.
طلبت ر� َأيه في قراراتك؟ حين
��رة َ
م��ا ه��و ْ
دور �صوت اهلل في حياتك؟ متى َكا َنت � ِآخر َم َّ
جانب ِ
حوارا بينكما؟ خذ الآن وق ًتا تدعو اهلل
ت�صلِّ��ي ،هل يك��ون الكالم من
ٍ
واحد� ،أَم يكون ً
تفاعل معه ،وحين تنتهي ،اكتب ما يقوله
ليتحدث معكَ .
ابق في مكانك ،وا�ستمع ل�صوتهَ .
لك.
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14
اخلـــطيـــة
َّ

أمر مثير للجدل ب�شكلٍ كبير؟
الخطي��ة .هل نجر�ؤ عل��ى َ
َّ
البدء في الحديث عنها؟ هل هي � ٌ
بعد ِّونا؛ لنتمكن من اتخاذ التدابير المنا�سبة للتغلب
واعين
نكون
أن
�
ريد
ن
ال
لماذا
َم َع هذا،
ُ
ُ
عليه؟
الخطي��ة َك ِلمة يتم ا�ستخدامها في كثير م��ن الأحيان ب�شكلٍ ف�ضفا�ض� ،أو غا ِل ًبا ما يتم
َّ
تجنُّبه��ا ف��ي المحادث��ات �أو الر�سائل؛ ب�سب��ب الألم الذي ربم��ا تكون �سببت��ه اتهامات� ،أو
المقد�س.
بحرفية ال َّن�ص� .إ ًذا دعونا ننظر �إليها في �ضوء ال ِكتاب
َّ
تعاليم� ،أو وعظ متم�سك َ
ام ُك ْم َت ْف ِ�ص ُل ُك ْم َع ْن �إ َل ِه ُك ْم�( ».إ�شعياء .)2 :59
«� ...آ َث َ
��ن ال َك ِلمات الأرب��ع الأ�سا�سية
كلم��ة
«خطية» ف��ي اللغة ال ِعبرية ه��ي  .awonوهي ِم َ
َّ
الع ْهد القديم
الت��ي ُت�شي��ر �إلى
الع ْهد القديمْ .
لكن بح�سب قامو���س درا�سة َك ِلمات َ
الخطية في َ
َّ
الخطية ،ال �سيما ال�شرير منه��ا؛ لأنها تحمل
« ،WSOTDICTت�شي��ر ه��ذه ال َك ِلمة �إل��ى
َّ
بق��وة ِفكرة االلت��واء� ،أو الإف�ساد ب�شكلٍ
الخطية الت��ي ُتر َتكب عن عمد� ،أو كما
متعمد� ».إنها
َّ
َّ
الروحي ،وهي تف�صلنا عن اهلل� .إنها تن ِّفرنا من الف�ضائل الإلهية
�أ�سميناها ،الكريبتونايت ُّ
الخطية دون �شع��ورٍ بالأ�سف ،ننخرط في
المطلوب��ة ،ك��ي نعي�ش حيا ًة تقية .حي��ن نرتكب
َّ
أعداء هلل.
ِع َ
بادة الأوثان ،و ُن�صبح ُزنا ًة ،جعلنا �أنف�سنا � ً

«الخطية» ه��ي hamartia
الع ْهد الجدي��د للإ�شارة �إل��ى
الكلم��ة الت��ي ُت�س َت َ
خدم ف��ي َ
َّ
الع ْهد الجديد
(وال ِفع��ل منه��ا ه��و ُ .)hamartanoت�س َت َ
كثيرا ف��ي َ
خدم هات��ان الكلمتان ً
الع ْه��د الجدي��د َّ � WSNTDICTإن
لتعري��ف َ
طي��ة .يق��ول قامو���س درا�س��ة َك ِلم��ات َ
الخ َّ
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ال�شخ���ص الذي ينخ��رط ف��ي « hamartiaيفتقد النهاي��ة الحقيقية ،والنط��اق الحقيقي
لحياتنا ،الذي هو اهلل».
طية ،نح��ن نخرج في
تو َّق��ف ع��ن القراءة للحظ��ة ،وت� َّأمل في ه��ذا! عندما نرتك��ب َ
الخ َّ
أبدا �أن ننحرف عنه .نحن نحيد عن
الحقيق��ة عن الدرب الذي (في عقلنا ال�صحيح) ال ُنريد � ً
والر�ضا ،وت�سديد االحتياجات،
��در الحياة ،ونفتقد الفرح ،وال�سالم ،والحكمةِّ ،
َم ْ�ص َ
وال�شبعِّ ،
و�أكثر . . .القائمة طويلة جِ ًّدا.
لكن ،حين
الخطية هك��ذا «�أن تُخطئ الهدف» .هذا
يُعَ��رِّف الكثير من المعلمين
َّ
�صحيحْ ،
ٌ
تفكر في التعريف الأ�سا�س الذي قدم ُته للتو ،هل تظن � َّأن تعبير «�أن تخطئ الهدف» ِ
ي�صف
ب�شكلٍ ٍ
الخطية الخطيرة؟
كاف طبيعة
َّ
الع ْه��د الجديد ،م ْثل الإثم،
هن��اك م�صطلحات �أخ��رى
َ
م�ستخدمة للأ�شكال المختلفة في َ
�شرح
والتج��اوز ،والظل��م ،واالنتهاك .لكنن��ي ال �أبغي عمل درا�سة على ك ِّل َك ِلم��ة فيهم ،بل ْ
بعيدا عن َم ْ�ص َدر الحياة الحقيقية.
الجوانب الرئي�سة
للخطية ،وقدرتها على ج ْذب النا�س ً
َّ
وقوتنا ،ورجاحة عقولنا ،وانفعاالتنا ،وهدفنا .ال
ُتهاج��م
َّ
الخطية حيويتنا ،ومحبتناَّ ،
ِ
ل�سبب ما فقط.
فهم هذا الأمر،
لكن ٍ
الخطية �ضارة وم�ؤذية .ربم��ا تكون ممتعة ح ًّقاْ ،
ت���سء ْ
َّ
الخطية هو � ْأخذ � ْأمر �إيجاب��ي على المدى الق�صير ،مقابل
م��ن حيث الجوه��ر ،االنخراط في
َّ
بعواقب طويلة المدى،
الخطي��ة تلدغنا بعد �أن نرتكبها
�أم��ر �سلبي على المدى الطويل؛ لأن
َّ
َ
ٍ
الم�سيح ،نمتلك طبيعة اهلل� ،إذ
ج�سدنا نحوها ،لكننا
هي الموت .ينجذب ُ
كخليقة جديدة في َ
مقاو َمة ُق َّوة ج ْذبها.
نكون ال نرغب فيها من داخلناُ ،
ويمكننا َ
يكَ ،ل ِك ْن
ق��ال اهلل لقايي��ن...« :
��ود َع َل َ
الب ِ
ابِ .ه َي ُتريد � ْأن َت ُ�س َ
الخطية ُم َت َر ِّب َ�ص ٌة ب َِك َع َل��ى َ
َّ
ِ
الخطية �إلى حياة
بابا تدخل منه
َي ْن َب ِغ��ي � ْأن َت ُ�س َ
��ود َع َل َ
يها» (تكوين  .)7 :4الحظ � َّأن هن��اك ً
َّ
هو ُةَ ،ت ِل ُد َخ ِط َّي ًة» ...
«و ِع ْن َد َما َت ْح َب ُل َّ
ا�سمه َّ
ال�شخ�ص .هذا الباب ُ
ال�ش َ
«ال�شهوة »،ويقول يعقوبَ :
مفتوحا؛ ح�سب الق��رارات التي نتخذها
(يعق��وب  .)15 :1يك��ون ه��ذا الباب � َّإم��ا مغل ًق��ا �أو
ً
أي�ض��ا لديها �شهوة ،و�شهوتها �أن
بخ�صو���ص ال�شه��وة .تتوق
الخطية لأن ت�سود علينا .فهي � ً
َّ
ِ
ِ
��مُ :ك ُّل َم ْن َي ْ�س َتم ُّر في َع َملِ
الخطية
تجعلن��ا
عبي��دا .يحذرنا َي�سوع قائلاً �‹ ...« :أ ُق ُ
ً
َّ
ول َ
الح َّق َل ُك ْ
لخ ِط َّي ِة›» (يوحنا .)34 :8
ُه َو َع ْب ٌد ِل َ
ون
ي��ن َت َ�ض ُع َ
��ون �أ َّن ُك ْم ِح َ
ُي َف ِّ�ص��ل ُبو ُل���س َك ِلم��ات َي�سوع لن��ا كم�ؤمنين قائ�ًل«اً  �« :اَأل َت ْع ِر ُف َ
الع ُبو ِد َّي ُة
��ر ِف َ�ش ْخ ٍ
يع َ
��م َت ُكو ُن َ
ون َعب ً
يع ُ
��ون؟ َف ُ
ِيدا ِل َم ْن ُت ِط ُ
�ص ِل ُت ِط ُ
وهَ ،ف�إ َّن ُك ْ
�أ ْن ُف َ�س ُك ْ
��م َت ْح َت َت َ�ص ُّ
اع ِة ا ِ
ان
هلل ُت َ�ؤ ِّدي �إ َلى الب ِِّر» (روما  .)16 :6و� ْإن َك َ
الع ُبو ِد َّي ُة ِل َط َ
��و ِتَ ،و ُ
َّ
للخطي��ة ُت َ�ؤ ِّدي �إ َلى َ
الم ْ
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غي��ر ٍ
الخطية فيقول:
مار َ�سة
كاف ،فبطر�س � ً
ه��ذا ْ
َّ
أي�ضا يتف��ق َم َع هذا الكالم فيما يخ���ص ُم َ
ُود َع َل ْي ِه» ( 2بطر���س  .)19 :2العبودية لي�ست �شي ًئا جميلاً ،
« ...فَالإنْ�سَ��انُ مُ�سْتَعْبَ��دٌ لِمَا يَ�س ُ
نظر �إليها على �أنها � ْأم ٌر مميت.
�س.
والخطية �سيدٌ قا ٍ
�ستخ ُّف به ،بل يجب �أن ُي َ
َّ
الخطية � ْأم ٌر ال ُي َ
َّ
ٍ
�شهوات �أقوى ،وتدفعنا نحو ما هو ُم ِ�ضر لنا على المدى الطويل.
هي ت�ؤدي فقط �إلى
الخطي��ة لي�س��ت وا�ضِحَةً ف��ي نيتها ال�ستعبادن��ا� .إنها مخادِعة ،وه��ي ت�سود علينا عن
َّ
ِ
طريق تق�سية قلوبنا (اُ ْن ُظر عبرانيين  ،)13 :3فتجعل من ال�صعب علينا �أن ن�شعر� ،أو نح�س،
بادة الأوث��ان .ت َذ َّكر � َّأن
�أو ن�ستم��ع لقي��ادة الروح.
الخطي��ة تغوينا ،وتجعلنا نتجه نح��و ِع َ
َّ
عبد ُ�سليمان �آله�� ًة مزيف ًة في
تخيل هذا؟ م��ع ذلك؛ َ
اهلل ظه��ر ل�سليم��ان مرتين .ه��ل ُيم ِك َنك ُّ
وق��ت ِ
ٍ
يلتفت لآله ٍة
ل�شخ���ص ر�أى اهلل �أن
الحق م��ن حياته .ربما تقول لن ْف�سك« :كيف ُيم ِكن
ٍ
َ
مزيف��ة؟» الإجابة بوا�سط��ة ِ
ان هذا حدث َم َع �سليم��ان الذي ر�أى اهلل ،ف َكم هو
الخداعْ � .إن َك َ
�سه ٌل �أن يحدث َم َع َمن َلم يروه؟
�سريعا.
القلب
ً
الخطي��ة لي�س��ت �شي ًئا ُيم ِكن التالعب به� .إنها قوية جِ ًّداُ ،
َّ
ويم ِكنها �أن ُتغير َ
قلوبنا حين ُت�صبِح قا�سية ،تنخدع؛ فن�ؤمن �أننا على حق ،في حين �أننا
أم��ر المخي��ف � َّأن َ
ال ُ
ف�سادنا� .إياك �أن ت�صدق الكذبة التي تقول�« :أنا
عل��ى خط�أ .وقتها ُن�صبِح عميا ًنا؛ فال نرى
َ
مُغ َّط��ى بالنعم��ة؛ �إذا �أخط��� ُأت� ،س�أكون بخير عل��ى المدى الطويل ».وجه��ة النظر هذه َل ِع ٌب
بالنار .دعوني �أ�شرح هذا.
مار�س با�ستمرار.
تقود
الم َت َع َّم َدة �إلى َخ َّ
َّ
الخطية ُ
طية ُت َ
تمار�س با�ستمرار� .إليك��م الطريقة التي تتم بها
تتح��ول
الم َت َع َّم َدة �إلى َخ َّ
َّ
الخطي��ة ُ
طي��ة َ
�ضميرنا معنا .عاد ًة ما ال يكون �صو ًتا ،بل
هذه العملية .عندما نع�صى اهلل �أول مرة ،يتكلم
ُ
انحرفت عن
غي��ر �شفهية قائلاً �« :أخط� َأت الهدف ،لقد
َ
غير مريح .ي�صرخ ق ْلبنا بلغة ْ
�شع��ورا ْ
ً
م�س��ار الحياة ،وعليك �أن ت�صح��ح الم�سار بالتوبة ،وطلب المغفرة!» �إذا تركنا خطايانا في
ل��ك المرحلة من خالل التوبة الحقيقية ،يتطهر ق ْلبنا ،ونظل َح َّ�سا�سين ل�صوت الروح .قيل
ِت َ
اه اَل َي ْن َج ُحَّ � ،أم��ا َم ْن َي ْع َتر ُِف ب َِها َو َي َت َخ َّلى َع ْن َها
لن��ا ف��ي ال ِكتاب َّ
اي ُ
«م ْن ُيخ ِفي َخ َط َ
المقد�سَ :
َف َ�س َيجِ ُد َر ْح َم ًة» (�أمثال .)13 :28
لك��ن � ْإن تجاهلن��ا �ص��وت �ضميرن��ا ،يغطي الحج��اب (ال��ذي تحدثنا عنه ف��ي الف�صل
ْ
قلوبن��ا .والآن عندما نع�ص��ى اهلل َم َّر ًة �أخرى ،ال ن�شعر بمثل ذل��ك ال�شعور العميق
ال�ساب��ق)
َ
بع��دم االرتي��اح .بل يكون �صو ًتا �أ�صغر« ،وكزة عدم ارتياح» ف��ي داخلناْ � ،إن جاز التعبير.
لك��ن ت�ستمر فر�صة طلب الغفران
يك��ون ال�سمع �أ�صع��ب؛ لأن �ضميرنا �أ�صبح �أقل ح�سا�سيةْ .
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الخطية التي
تغير فكرنا وقلبنا ب�شكلٍ حقيق��ي تجاه
َّ
والع��ودة �إل��ى اهلل متاحة �أمامن��اْ � ،إن َّ
ارتكبناها.
تجاه��ل �صوت الإدانة ال�صغير هذا الذي ف��ي �ضميرنا ،ي�أتي حجاب
�إن ا�ستمرين��ا في
ُ
� َآخ��ر ف��وق ق ْلبن��ا ،وت�صير قدرتنا عل��ى الإدراك �أ�ضع��ف و�أ�ضعف .حين نع�ص��ى َك ِلمة اهلل،
جرد ارتعا�شة انزعاج داخلي��ة �ضعيفة جِ ًّدا ،ويكون ال�سمع �أ�صعب بكثير؛ لأن
هن��اك الآن ُم َّ
قارب على �أن يكون منزوع الإح�سا�س .ما زال ب�إمكاننا �أن نطلب الغفران ،ونعود
�ضميرنا َ
غيرنا ف ْكرنا وق ْلبنا ،ب�شكلٍ
لكن يكون من ال�صعب جِ ًّدا
حقيق��ي تجاه َ
طيةْ ،
الخ َّ
�إل��ى اهللْ � ،إن َّ
ٍّ
�أن ُندرِك خط�أنا.
حجاب � َآخر ويغطي ق ْلبناَ .م َع ا�ستمرار
� ْإن تجاهلن��ا �ص��وت الإدانة ال�ضعيف هذا ،ي�أتي
ٌ
ه��ذه العملي��ةُ ،ي�صبِ��ح �ضميرن��ا في نهاية المط��اف محرو ًق��ا� ،أو �أعمى ال ي��رى �أننا نعبد
غير َح َّ�سا�سين للروح �إطال ًقاُ .يم ِكننا الآن �أن نرتكب
الأوثان ،فال ن�شعر ب�أي �شيء ،و ُن�صبح ْ
الخطية التي ُتمار�س
الخطية ب�شكلٍ منتظم دون � ِّأي �شعورٍ بالإدانة� .أ�صبحنا الآن في و�ضع
َّ
َّ
لكن� ،ستكون رغبتنا
با�ستم��رار .ما زال ب�إمكانن��ا �أن نح�صل على الغفران ،ونعود �إلى اهلل؛ ْ
نعد نرى � َّأن خطيتنا ُتع َت َبر خطية.
في ذلك �ضئيلة؛ لأننا َلم ُ
�سي�سا� ،أو �صدي ًق��ا لي�صل �إليناْ � .إن َلم
ُ
الخط��وة التالية ه��ي � َّأن اهلل ُ
�سير�سل لنا ًّ
نبيا� ،أو ِق ً
الخطوة التالية الت��ي �سي�ستخدمها اهلل لي�ص��ل �إلينا هي الظروف
ن�سم��ع للر�س��ول� ،ستكون ُ
ِ
اني م َن
ال�صعب��ة ،وال�شدائ��د� ،أو حتى الم�صائب ليلف��ت انتباهنا .يقول داودَ « :ف َق َ
ب��ل � ْأن � َأع َ
يع َكلاَ َم َك» (مزمور .)67 :119
ال ُذ ِّلُ ،ك ْن ُت َق ْد ِت ْه ُت َع ْن َكَّ � .أما ال َآن َف�س�أُ ِط ُ
دعون��ا نواج��ه الأمر؛ �أف�ضل طريق��ة ُيم ِكننا به��ا التعلم من اهلل� ،أن نظ��ل مطيعين ِلما
كثيرا ،حتى
يعلن��ه لن��ا� ،أن نبق��ى بعيدين ع��ن َ
طيةْ .
الخ َّ
لكن � ْإن َل��م نفعل ذلك ،فهو ُي ِحبن��ا ً
رج َمة نيو ليفينج New
�إن��ه �سي�ستخدم الم�صاعب ليعلِّمنا ،ويعيدنا لطري��ق الحياة .في َت َ
ولكن الآن �أنا �أتابع كلمتك
«كنت تائه ًا �إلى �أن �أدبتني؛ ْ
ُ ،Livingك ِت َبت َك ِلمات داود هكذاُ :
عن كثب».
� ْإن راجعن��ا َك ِلمات ُبو ُل�س لأهل كورنثو�س َم َّرة �أخ��رى� ،سنرى ن ْف�س الو�صف للمحاولة
الرب َع َل ْي َنا َف�إ َّن ُه ُي�ؤَ ِّد ُب َناِ ،ل َك ْي
«و ِع ْن َد َما َي ْح ُك ُ
الإلهي��ة لإعادتنا .يقول لكني�سة كورنثو�سَ :
��م َّ
العا َل ِم» ( 1كورنثو�س  .)32 :11ي�أمل اهلل � َّأن ت�سترعي م�شقاتنا �أو
ان َم َع ال َآخر َ
اَل ُن َد َ
ِين ِفي َ
انتباهن��ا؛ حتى نترك طريق الموت ،ونعود
�آالمن��ا �أو متاعبن��ا ،التي �سمح �أن نجتاز فيها،
َ
�إلى طريق الحياة.
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ان يزني َم َع
الر ُ�سول ُبو ُل�س عن الرج��ل الذي َك َ
ن��رى ن ْف�س هذا المفه��وم عندما َّ
يتحدث َّ
زوج��ة �أبيه .يق��ولِ :
الج َ�س ِد َّي ِةِ ،ل َكي
لل�ش َ
الر ُجلِ َّ
يطانِ ِل َه�َلِاَ ِك َطب َ
ِيع ِت ِه َ
«ع ْن َد ِئ ٍذ َ�سلِّ ُموا ِم ْث َل َه َذا َّ
الر ِّب» ( 1كورنثو�س  .)5 :5حين يق��ول راعي ال َكني�سة هذا« :يجب
���ص ُر ُ
َت ْخ ُل َ
وح�� ُه ِفي َي ْو ِم َّ
ان ُي ِ
عطي هذا الأمر ال ليحم��ي َكني�سة كورنثو�س من ف�ساد هذه
�أن تط��ردوا ذل��ك الرجل» َك َ
الرجل المخطئ.
الخطية �سريعة االنت�شار فقطْ ،
َّ
لكن من � ْأجل م�صلحة ُ
وكثيرا .لهذا �سيحاول �أن ِ
بعا
حب��ا عمي ًقا
ي�صل �إلين��ا ُ
بط ُرقٍ مختلفة ِت ً
يح��ب اهلل �أوالده ًّ
ً
عبودية للخطية .في الحقيق��ةُ ،ي ِ
ٍ
الر ُّب الأولوي�� َة لحقيقة ما هو
ِلم��ا و�صلن��ا �إليه م��ن
عطي َّ
�أف�ضل لحياتنا ،في الوقت الحالي ،وذلك فوق راحتنا.
في ر�سالة ال ِعبرانيين ،هناك كالم يمنحنا نظر ًة ثاقب ًة على عمل الخطية:
الخطية ا َّل ِتي ُيم ِك��ن � ْأن ُت ِعي َق َنا ب ُِ�س ُهو َل ٍة»...
��ن ُك ِّل ِحملٍ ِم َن
���ص ِم ْ
َّ
«َ ...ف ْل َن َت َخ َّل ْ
ِ
(عبرانيين .)1 :12
ِ
الخطية الت��ي ُيم ِكنه��ا �أن تعيقني
الح��ظ كلما ِت��ه« :الت��ي ُيم ِك��ن �أن تعيقنا ب�سهول��ة».
َّ
أنت ب�سهولة .بالن�سبة ليَ ،لم ت ُكن
ب�سهول��ة ،لي�ست بال�ضرورة ن ْف�س
الخطية التي قد ُتعيقك � َ
َّ
ِ
الوا�ضحة
ال�س ْكر� ،أو الطمع� ،أو �إدمان المخ��درات� ،أو النميمة� ،أو الخطايا
ل��ك
ِت َ
َّ
الخطية ه��ي ُّ
الأخرىَ .كا َنت المواد الإباحيةَ .كا َنت هذه �أكبر معركة في حياتي ،و�س�أ�شارككم في ف�صلٍ
الح��ق كي��ف تحررتُ من ذل��ك ال�سيد القا�سي �أخي��رًا في عام  .1985الأم��ر المهم هنا �أننا
�سريعا ،ويجب �أن نفع��ل المطلوب لقطع فر�ص
يج��ب �أن نع��رف الإغراءات التي نت�أث��ر بها
ً
�إغرائها لنا .يقول َي�سوع هذا الأمر بهذه الطريقة:
الح َيا َة
« َف� ْإن َكا َنت َي ُد َك َت ْد َف ُع َك �إ َلى َ
الخ َّ
طية ،ا ْق َط ْع َها ِ .أل َّن ُه َخ ْي ٌر َل َك � ْأن َت ْد ُخ َل َ
ُ
ب َِي ٍد َو ِ
ار.
اح َد ٍةِ ،م ْن � ْأن َت ُك َ
ون َل َك َي َدانِ ا ْث َن َتانِ َ ،و َت ْد ُخ َل َج َه َّن َمَ ،ح ْي ُث اَل ُت ْط َف�أ ال َّن ُ
اقط ْع َه��اَ . . . .و� ْإن َكا َنت َعي ُن َك
طي��ةَ ،
��ك َت ْد َف ُع َ
َ . . .و� ْإن َكا َن��ت َق َد ُم َ
��ك �إ َل��ى َ
الخ َّ
طيةَ ،فاق َل ْع َها( »...مرق�س .)47 ،45 ،43 :9
َت ْد َف ُع َك �إ َلى َ
الخ َّ
حرفيا .ما ُيريد �أن يو�صله هو � َّأن
رجلك� ،أو تقلع عينك
ًّ
ال يق�صد َي�سوع �أن تقطع يدك �أو ْ
علينا قَطْع الفر�صة �أمام الخطايا التي تعيقنا ب�سهولة.
ان لي امتياز م�ساعدة
ل��دي العديد من الأ�صدق��اء الذين كانوا قبلاً مدمني خم��ورَ ،
وك َ
َّ
و�صار
�أحده��م للتغل��ب على �إدمان��ه .وهو يرف���ض ال َآن �أن ي�أخذ حت��ى ر�شف ًة من الخم��ر،
َ
ال�شربَّ � .إن �صديقي يعرف � َّأن هذه
بعيدا عن � ِّأية بيئة ت�شجع على ُّ
جدا عل��ى البقاء ً
حري�ص��ا ًّ
ً

َ 132ق ْتل الكريبتونايت

الم�سيح
الخطية ُيم ِكنها ب�سهولة �أن ت�ستعبده� .إنه
ِمنطق��ة م��ن
َّ
حكي��م في خ�ضوعه لكلمات َ
ٌ
عبدا.
التي تقول �إنه يجب ْ
قطع � ِّأية ُفر�صة ُيم ِكن �أن تجعلك ً
ٍ
�شربت
بالم�سيح ،خ�لال �سنوات درا�ست��ي الجامعية،
م��ن
ُ
ناحية �أخرىْ ،
قب��ل �أن �أ�ؤمن َ
و�شرِب
كنت في حانة َ
و�سكرت َم َع �إخوتي و�أ�صدقائيْ .
ُ
لكن في �إحدى �إجازات عيد الميالدُ ،
ِ
�صباحا ،بعد �أن
و�صل��ت المنزل في الثاني��ة ع�شر والن�ص��ف
�أ�صدقائ��ي حت��ى ثملوا .و َل َّما
ُ
ً
حكيت لها عن
اكت�شفت � َّأن �أم��ي َكا َنت تنتظرن��ي.
ال�س��كارى بيو َته��م،
�
ُ
ُ
ُ
أو�صل��ت �أ�صدقائ��ي َّ
ال�شرب».
الأم�سية ،ثم
انفجرت قائلاً بلهجة الأمر الواقع�« :أمي� ،أنا حتى ال �أحب ُّ
ُ
ِ
ف�ضح َكت قائلة�« :أنت َح ًّقا من عائلة بيفير ».Bevere
ال�س ْكر
ف�
أدرك��ت في ِت َ
ُ
مر ًة ف��ي حياته .لم يكن ُّ
ل��ك اللحظة �أنني َلم � َأر والدي ي�شرب ،وال َّ
طي ًة ُتعيق عائلة بيفير ب�سهولة ،رغم �أن هناك خطايا
منت�ش��را في عائلته ،ولم تكن ِت َ
ل��ك َخ َّ
ً
�أخرى َكا َنت تعيقهم .هناك خطايا يجب �أن نقطع عليها � َّأية فر�صة دخول �إلينا.
ي�ضيف كا ِتب ال ِعبرانيين:
ي��ع ا َّل ِت��ي ُي َو ِّج ُه َه��ا ا ُ
��م َك� ْأو اَل ٍد َل�� ُه
��م ر َِ�سا َل�� َة ال َّت�شجِ ِ
َ
هلل َل ُك ْ
«و ُر َّب َم��ا َن ِ�سي ُت ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
��ك.
ح
ل
��
�ش
ف
ت
ل
و
ب،
ال��ر
ي��ب
د
�
أ
ت
ب
��ف
خ
ت
�س
ت
‹ل
:
��ول
ق
ي
��ا
م
د
ن
ي��ن ُي َو ِّب ُخ َ
ُ
ِ
اَ
اَ
ْ
ِع ْ َ َ َ ُ
َّ َ َ ْ َ
َ ْ َ َّ َ
َ
��ن َي ْق َب ُل�� ُه ْاب ًن��ا َل�� ُه»›.
ال��ر ُّب ُي���ؤَ ِّد ُب ا َّل ِذ َ
��د ُك َّل َم ْ
��و َي ْج ِل ُ
��مَ ،و ُه َ
ي��ن ُي ِح ُّب ُه ْ
َف َّ
ِ
(عبرانيين .)6-5 :12
طية .دعون��ا نراجع العملية التي يق��وم بها باخت�صار:
الرب حي��ن نرتكب َ
الخ َّ
ي�ؤدبن��ا َّ
الخُط��وة الأول��ى �أن يوَبِّخن��ا بكلمت��ه من خ�لال �شعور بالإدانة ف��ي قلوبن��اْ � .إن َلم ن�سمع،
راع� ،أو
وبالتال��ي ن�سمح للأحجبة �أن تغطي �ضميرنا� ،ست�أتي الإدانة عن طريق �صديق� ،أو ٍ
نبيْ � .إن ا�ستمرينا ال ن�سمع� ،سي�ستخدم اهلل الم�صاعب� ،أو ال�شدائد� ،أو ال ِم َحن.
ٍّ
«و اَل َت ْف َ�ش ْل» حين ي�ؤدبك اهلل ،وهذا
ف ِّك��ر ف��ي هذا :لماذا يقول في الآية التي ُذ ِك َرت �آ ِن ًفاَ :
بالت�أكيد � ْأم ٌر �صعب؟ ا�سمع ِلما يقوله بعدها:
«َّ � ...أم��ا ا ُ
ا�س ِت ِهَ .و َما ِم��نِ ابنٍ َي َرى
هلل َف ُي�ؤَ ِّد ُب َن��ا ِل َخي ِر َن��اِ ،ل َكي َن�ش َتر َِك ِف��ي َق َد َ
يب
ين َت َد َّر ُب��وا بِال َّت�أ ِد ِ
��ن ا َّل ِذ َ
ي��ب ُمفر ًِح��ا ِفي َو ْق ِت ِهَ ،ب�� ْل َي َر ُاه ُمح ِز ًناَ .ل ِك َّ
ال َّت�أ ِد َ
ال�س�َلَاَ َم ال َّناب َِع ِم ْن َح َيا ِة
يب َق ْ
��ر ْو َن ِف َ
يم��ا َب ْع ُد � َّأن ال َّت�أ ِد َ
َي َ
��د �أن َت َج ِفي َح َيا ِته ِْم َّ
الب ِِّرِ ».
(عبرانيين .)11-10 :12
ِ
الحظ � َّأن الت�أديب م�ؤلم! ال يخفي اهلل هذا الأمر؛ ال يخ�شى �أن ي�ستخدم «ع�صا الت�أديب»
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��ع �أوالده .ل��ذا ف ِّكر َكم نك��ون �أغبياء حين نختار �أن نتبع ال�شه��وات المنافية لم�شيئة اهلل.
َم َ
طية ،بد ًال من
ف ِّك��ر في الأمرُ :يم ِكننا �أن نحظى ب� ٍألم �أ َق��ل بكثير ،من خالل االبتعاد عن َ
الخ َّ
اال�ستمتاع بلذتها ٍ
لوقت ق�صير.
الر ُ�س��ول ُبو ُل�س ،وحتى �إلى
كان ُروح اهلل ُيح��اول الو�ص��ول لأهل كورنثو�س من خالل َّ
ان يزني َم َع زوج��ة �أبيهُ .يوا�صل اهلل القيام بذلك؛ عل��ى �أمل �أن يعيدنا �إلى
الرج��ل ال��ذي َك َ
ُ
ِ
وجد طريقتان لفعل هذاَّ � .إما �أن
طريق الحياة؛ حتى َنق ِدر �أن نكون �شركاء في قدا�سته .ال ُت َ
نتمت��ع بمِ��لء الحياة ،من خالل البقاء في طا ٍ
بادة
عة لكلم��ة اهلل� ،أو اختيار التحرك نحو ِع َ
كثيرين،
الأ�صن��ام،
َّ
الخطية المُتَعَمَّدَة (الكريبتونايت ال ُّروحي) الذي ينتُج عنه �ألمٌ ومعاناة َ
على المدى الطويل.

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

الخطية �إذ ُت ِ
وهمنا ب َك ِّم الر�ض��ا الذي �سن�شعر به
الخطي��ة بطبيعته��ا ُمخا ِدعة .تخدعن��ا
َّ
َّ
بدل من �أن
عليها،
م�سيطرين
�سنكون
أننا
�
ب
وهمنا
ت
إذا
�
��ا،
أي�ض
�
تخدعنا
كما
نرتكبها.
حي��ن
اً
ً
ُ
ِ
الخطية تخدعنا؛
لكن �أهم �ش��يء � َّأن
نفه��م كَ��م �ستكون هي
م�سيط َر ًة علين��اْ � ،إن بقينا فيهاْ .
َّ
بعيدا عن المجد الحقيقي الذي ُدعينا لنعي�ش فيه ،وتمنعنا من اختبار َعالقة
لأنها ت�شتتنا ً
ناب�ضة بالحياة َم َع الم�سيح.
لك��ن � ْإن امتلأن��ا بر�ؤي��ة م��ا يجعل��ه اهلل ممك ًنا ف��ي حياتنا ،الق��وة ،والت�أثي��ر الخارق
ْ
ِ
والعالقة الحميمة معه ،و�أكثر من ذلك بكثيرُ ،ي�ساعدنا هذا على �إدراك
للطبيع��ة ،والحريةَ ،
الخطية المزيف.
ِخداع
َّ
اطل��ب م��ن اهلل �أن يري��ك � َّأية منطقة ف��ي حياتك ب��د� َأت تفقد فيها ر�ؤيت��ك للحياة ،التي
الخطية ،والم�ساومة ،تبدو فيها �أكثر جاذبية .دع اهلل
يريدها لك ،وهي مناطق ،ربما بد�أت
َّ
يعطيك ر�ؤي ًة جديد ًة لتلك المناطق في حياتك ،واك ُتب ما ُيريك �إياه.

الجــــــزء 3

ت�أثريات الكريبتونايت
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15
قوة َ
طية
اخل َّ

(اجلزء األول)
ابِ .ه َي
الب ِ
الع ْهد القديمَ ،ت َّم تحذير قايين بهذا القولَ ...« :
في َ
الخ ِط َّي ُة ُم َت َر ِّب َ�ص ٌة ب َِك َع َلى َ
يها» (تكوين  .)7 :4ينطبق ن ْف�س الكالم على
ود َع َل َ
ي��كَ ،ل ِك ْن َي ْن َب ِغي � ْأن َت ُ�س َ
ُتري��د � ْأن َت ُ�س َ
ود َع َل َ
طية
طية ُتريدنا؛ ُتريد �أن ت�ستعبدنا ،وت�سيطر علينا؛ ل ُت َع ِّبر عن ن ْف�سهاَ .
� ِّأي �إن�سانَّ � .إن َ
الخ َّ
الخ َّ
وقوي.
ومغو،
عد ٌّو ُمخا ِدع،
ُ
ٌّ
ٍّ
وطرقه .انظر
طية؟ الإجابة عن طريق طاعة �إرادة اهلل ،وكلمتهُ ،
�إ ًذا ،كيف ن�سود على َ
الخ َّ
اب� ،أفَلاَ
ً
قبل ذلك في تكوين ْ �« :7 :4إن ُك ْن َ
مج��ددا �إل��ى ما يقول��ه اهلل لقايين ْ
��ت َف َع ْل َت َّ
ال�ص َو َ
اب».
��ك؟ َو� ْإن َل ْم َت ْف َع ْلْ �( ،إن
�أ ْق َب ُل َ
الب ِ
رف�ضت الحق ،فاحتر�س!) َف� َّإن َ
َ
الخ ِط َّي َة ُم َت َر ِّب َ�ص ٌة ب َِك َع َلى َ
طية.
تغلق الطاعة
الحقيقية باب الرغبة في َ
الخ َّ
َّ
تذَكَّ��ر كَلِمَ��ات بُولُ�س للمُ�ؤمِنين (�ضع ف��ي اعتبارك �أنه الرجُل ال��ذي تل َّقى �أعمق �إعالن
لنعمة اهلل):
وه،
��ر ِف َ�ش ْخ ٍ
ين َت َ�ض ُع َ
��م ِح َ
«� اَأل َت ْع ِر ُف َ
يع ُ
�ص ِل ُت ِط ُ
��ون �أ َّن ُك ْ
��ون �أ ْن ُف َ�س ُك ْم َت ْح َت َت َ�ص ُّ
الم ْو ِت،
الع ُبو ِد َّي ُة ِل َ
يع َ
��م َت ُكو ُن َ
ون َعب ً
��ون؟ َف ُ
ِيدا ِل َم ْن ُت ِط ُ
لخ ِط َّي ِة ُت َ�ؤ ِّدي �إ َلى َ
َف�إ َّن ُك ْ
اع ِة ا ِ
هلل ُت�ؤَ ِّدي �إ َلى الب ِِّر( ».رومية .)16 :6
الع ُبو ِد َّي ُة ِل َط َ
َو ُ
لكن هن��اك اختال ًفا ِ
الع ْهد
ت�شب��ه َك ِل َم��ات ُبو ُل�س م��ا قيل لقايينّ .
كبيرا ًّ
ج��دا .في َ
واح ًدا ً
قوة حياة تتدفق م��ن �إن�سانهم الداخلي.
القدي��مَ ،كا َن��ت �أرواح النا�س َميتةَ .ل��م تكن هناك َّ
الروح ح��ي في ال�شخ�ص ال��ذي ُي� ِؤمن بي�سوع؛ فه��و ِ
واح ٌد مع اهلل،
الآنَ ف��ي العَهْ��د الجديدُّ ،
ٌّ
ويمتل��ك طبيعت��ه الإلهية .لذلك ُيمكننا اختي��ار �أن نطيعَّ � ،إما �إن�سانن��ا الداخليُ ،روحنا� ،أو
�إن�ساننا الخارجي ،ج�سدنا.
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أي�ضا؛ لن�ستطيع
أي�ضا؛ فهي ال تخل�صنا ،وتغفر لنا ،فقط ،لكنها تقوينا � ً
نعمة اهلل لها دور � ً
رج َمة �أخرى «نعمة») ِب ِه
�أن ُنطيع الحق .ين�صحنا ال ِكتاب قائلاً ِ ...« :ل َي ُك ْن ِع ْن َد َنا ُ�ش ْك ٌر (في َت َ
َن ْخ ِد ُم ا َ
عم ُة القدر َة على �أن ُنطيع اهلل.
هلل ِخ ْد َم ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة» .تعطينا ال ِّن َ
در ُة (نعمة) َي�سوع الإ َله َِّي ُة
يقول بطر�س�ُ « :أ َ�صلِّي � ْأن َت َت َز َاي َد َل ُك ُم ال ِّن َ
عم ُةَ . . . .ل َق ْد َم َن َح ْت َنا ُق َ
ِالح َيا ِة َو َت ْق َوى ا ِ
هلل 2( » ...بطر�س  .)3-2 :1في ك ٍّل من الآيتين ،وفي � ٍ
آيات
ُك َّل َم��ا َي َت َع َّل ُ
��ق ب َ
َّ
�أخرى كثيرة في العَهْد الجديد ،تَم ت�صوير ال ِّنعمَة على �أنها ق َّوة تمكين .لدينا طبيعة جديدة
�شخ�ص � َآخ َر في
متاحا �أمام قايين� ،أو � ِّأي
ٍ
عمة التي وهبها لنا اهللَ .لم يكن هذا ً
ٌتن�شطها ال ِّن َ
الع ْهد القديم.
َ
تذكر
طية؟ من الهام ُّ
الم� ِؤمنين في عملية ال�سي��ادة على َ
الخ َّ
�إ ًذا لم��اذا يف�ش��ل الكثير من ُ
�أنه يُمكننا امتالك القوة ،لكنْ �إنْ ف�شلنا في ا�ستخدامها لن ن�ستفيد منهاُ .ي ِ
عطي اهلل كلاًّ ِم َّنا
طية
القدر َة على االختيار ،ولن َيلغي اختيارا ِتنا� .إ ًذا حين َيع�صى � ُّأي ُم� ِؤمن اهلل ،ت�سيطر َ
الخ َّ
طي ُة
أقنعت َ
الم� ِؤمن بحدوث هذا؟ ُيم ِكن لهذا �أن يحدث ،فقط � ْإن � َ
الخ َّ
علي��ه ،لك��ن لماذا ي�سمح ُ
م�ؤمنًا ب�أنَّ �شيئًا ما مِما يرغب فيه ،نافعٌ� ،أكثر من طاعة اهلل ،لهذا ال�سبب يقول بول�س:
َّ
ِيع ِة 1( ».كورنثو�س .)56 :15
الخ ِط َّي ِة َناب َِع ٌة ِم َن َّ
قوة َ
ال�شر َ
«َّ ...
قو َتها،
�إنها ِعبارة مليئة بالمعاني ،وربما تكون مثير ًة للده�شة .تمنح ال�شريع ُة َ
الخ َّ
طي َة َّ
ل�ست تحت نامو�س
الت��ي ت�سود بها عل��ى ال�شخ�ص .للوهلة الأولى ربما تقول لن ْف�س��ك�« :أنا ُ
�ضروريا �أن يكون المق�صود بكلمة
لكن من المهم مالحظة� ،أنه لي�س
مو�سى!» هذا �صحيحْ ،
ًّ
تحدث يعقوب عن
��رة ُت َ
قد�س� ،شريعة مو�س��ى� .إذ َي َّ
الم َّ
ذكر في ال ِكت��اب ُ
«�شريع��ة» ،في كل َم َّ
الم َلكية» (انظ��ر يعقوب  ،)8 :2التي تتحدث عن محب��ة القريب .هناك ما ُيدعى
«ال�شريع��ة َ
«�شريعة اهلل» (انظر رومية  7 :8وعبرانيين  )10 :8ال�شريعة المكتوبة على قلوب الم�ؤمنين.
وهن��اك م��ا ُيدعى «�شريعة الم�سيح» (انظر غالطي��ة  ،)2 :6وهي التي تتم من خالل َح ْملنا
لأثق��ال بع�ضن��ا البع�ض .وهناك ما ُيدع��ى «�شريعة الحرية» (انظر يعق��وب  ،)12 :2وهي
تحدث ُبو ُل�س ع��ن � ٍّأي من هذه ال�شرائع ،وال
الت��ي �س ُن��دان بها .وهن��اك “�شرائع” �أخرى .ال َي َّ
عن �شريعة مو�سى في الآية الواردة في ( 1كورنثو�س .)56 :15
تلك التي ُت ِ
قو َتها ،التي ت�سود
�إ ًذا م��ا هي ال�شريعة التي ُي�شير �إليها ُبو ُل�سَ ،
عطي َ
الخ َّ
طي َة َّ
قبل �أن �أق��ول ما هي� .إليكم بع�ض
به��ا عل��ى الم�ؤمن؟ ا�سمحوا لي �أن �أ�ش��رح َ
بع�ض ال�شيءْ ،
الأف��كار �أو ال ِعبارات المعتادة التي يقولها �أ�شخا�ص تحت ال�شريعة التي ذكرها بول�س« :ال
و�س ًّبا� ».أو «يجب �أن �أُخرِج ع�شور �أموالي� ».أو «ال
يج��ب �أن �أ�شاه��د هذا الفيلم ،لأن فيه ُع ً
ريا َ
ينبغي �أن �أنظر لتلك المر�أة ،التي في الطرف ال َآخر من الغرفة� ،إذ ترتدي مالب�س مثيرة».
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أ�شياء،
م��ا هو نوع ال�شريع��ة التي تمثلها هذه ال ِعب��ارات؟ ال�شخ�ص الذي يقول ه��ذه ال َ
بدل م��ن �أن يتلذذ بها .هو ي��رى � َّأن َك ِل َمة
يقيد ن ْف�س��ه بكلمة اهلل ،اً
�أو م��ا ي�شابهه��ا� ،شخ���ص ِّ
َ
َ
قي��دة ،وهذا على النقي�ض من َك ِل َمات كا ِتب المزامي��ر التي تقول�« :أ ْن �أ ْف َع َل
اهلل ُمعيق��ة �أو ُم ِّ
ِيع ُت َك ِف��ي َو َ�س ِط �أَ ْح َ�شا ِئي» (مزم��ور  .)8 :40ال�شخ�ص الذي
َم ِ�شي َئ َت َ
��ك َيا �إِلهِ��ي ُ�سر ِْر ُتَ ،و َ�شر َ
«تحت ال�شريعة» ال تكون لديه الإرادة ليفعل �إرادة اهلل ب�شغف (انظر يوحنا .)17 :7
لكن َك ِل َمة اهلل تقول �شي ًئا
في الحقيقة ،هذه ال ِعبارة تلخ�ص ك َّل �شيء�« :أريد �أن �أفعلْ . . .
الع ْهد القديم.
مختل ًفا ».وهناك ِم ٌ
ثال را ِئع لهذا الو�ضع في َ

متوافق مع اهلل
ٍ
نبي غ ْيرُ
ٌّ

ان يع��رف �صوت اهلل ،و َلم تكن ُط ُرق اهلل غريب ًة عليه .وم ِلك مو�آب،
نبياَ ،
وك َ
كان َبلع��ام ًّ
ان مواطنو مملكة هذا الم ِلك ك ُّلهم
ان يحكم �شعب مديان � ً
ان ُيدعى باالقَ .ك َ
أي�ضاَ ،ك َ
الذي َك َ
ان الإ�سرائيليون َقد نهبوا ِم�صر� ،أقوى
قادما �إليه��مَ .ك َ
مرعوبي��ن؛ لأن �شع��ب �إ�سرائيل َك َ
ان ً
ٍ
وعبروا البحر الأحمر .لقد ُد ِّم َرت ق��وات الجي�ش والزراعة واالقت�صاد في
دول��ة ف��ي العا َلمَ ،
ٍ
بطريقة ُمعجزية.
ِم�صر ،بالإ�ضافة �إلى موت ِب ْكر ك ِّل عائلة
أي�ضا
بعد �أن خرج �شعب �إ�سرائيل من ِم�صر ،واجهوا مقاومة من الأموريين ،وهزموهم � ً
ان ال�شعب ،والقادة ،والم ِلك،
خيم �شعب �إ�سرائيل في �سهول مو�آبَ ،
وك َ
هزيم ًة �ساحقة .والآن َّ
قَ��د ت�سم��روا في مكانهم من الخ��وف� ،إذ كانوا متوقعين � ْأن يفعل �شع��ب �إ�سرائيل بهمَ ،ك َما
فعلوا ب ِم�صر والأموريين.
أحدا ،تحدث �أمور
ق��وي مرموقٍ ُيدعى َبلعام ،و�أنه � ْإن بارك � ً
نبي ٍّ
�سم��ع الم ِلك باالق عن ٍّ
حتما ملعو ًن��ا� .أر�سل الم ِلك باالق قادت��ه للنبي َبلعام
لك��ن � ْإن لعن
جي��دةْ ،
ً
�شخ�ص��ا ،يكون ً
أقوى ِم ِّنيَ .ف ُر َّب َما
ٍ
«وال َآنَ ،ت َع َ
الع ْن ِلي َه َذا َّ
ال َو َ
ال�ش ْع َب (بني �إ�سرائيل) لأ َّن ُه ْم � َ
بعر�ض قائلينَ :
اج َم ِته ِْم َو َطر ِد ِه ْم ِم َن ال ْأر ِ
�ض( »...عدد .)6 :22
�أُ ْ�صب ُِح ِع ْن َ
دها َقا ِد ًرا َع َلى ُم َه َ
الر ُ�س َل؛ قا ِئلاً :
ف�أجاب َبلعام ُّ
‹ام ُك ُث��وا ُه َنا ال َّلي َل َةَ ،و�أ َنا َ�س�أُخب ُِر ُك ْم ب َِم��ا َ�س َي ُقو ُل ُه ا ُ
هلل ِليَ ›.ف َم َك َث ُر�ؤَ َ�س ُاء
«ْ ...
ام( ».عدد .)8 :22
ُمو� َآب ِع ْن َد َب ْل َع َ

نبي الإله ِ
ِ
الواحد
غريبا؛ لأنه َك َ
الح��ظ �إ�شارة َبلعام �إلى «اهللَ ».لم ي ُكن ي�ست�شي��ر � ً
إلها ً
ان َّ
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اب
الحقيقي .اال�سم الذي
َ
ا�ستخدمه ليقول «اهلل» هو يهوه .هذا هو ا�سم اهلل ،و َلم َي�ستخدم ُك َّت ُ
أبدا لتعريف �إله مزيف.
الع ْهد القديم هذا اال�سم � ً
َ
�شخ�ص
ك��م َم َّرة ُن�شي��ر �إلى َي�سوع ،و�إلى اهلل �أبينا على �أنه ربنا؟ نحن ال نتحدث عن � ِّأي
ٍ
ال�شيء ن ْف َ�سه.
أي�ضا
� َآخر بخالف خالقنا� ،سيد الك ِّل ،الذي بذل حياته من �أجلنا .فعل َبلعام � ً
َ
دعون��ا نر�ص��د بدقة ما قاله اهلل لبلعام في تلك الليلة .م��ن المثير لالهتمام �أن ِ
نالحظ
�أنه َلم ينتظر حتى يطلبه بلعام.
«و�أ َت��ى ا ُ
ين ِع ْن َد َك؟›»
الر َج ُ
هلل �إ َل��ى َبلعام ِفي ُح ْل ٍم َو َق َ
ال ا َّل ِذ َ
ال َل ُهَ :
َ
‹م ْن َه ُ�ؤ اَل ِء ِّ
(عدد .)9 :22
وج��د َع ْه ٌد بيني
كان اهلل ف��ي الواق��ع يق��ول لبلعام« :ما َعالقة ه���ؤالء الرجال بي؟ ال ُي َ
ان عليك �أن تذهب وتلعن �شعبي الذين في َع ْه ٍد معي؟ ما
وبينه��م! هل ح ًّقا �ست�س�ألن��ي � ْإن َك َ
وا�ضحا؟»
الحاجة لأن ت�صلِّي من � ْأجل هذا؟ �ألي�س الأمر
ً
هن��اك �أم��ور ال نحتاج �أن ن�صلِّي من � ْأجلها! فنحن نع��رف �إرادة اهلل بال ِف ْعلِ ،م َّما �أعلنه
ان عليك �أن تجتمع مع
طالبا ر�أي اهلل فيم��ا � ْإن َك َ
ف��ي عه��ده المكتوب .ال تحتاج �أن ت�صلِّي ً
ع َم ًعاَ ،ك َما َي ْف َع ُل
المُ�ؤمِني��ن �أَم ال .فق��د قال اهلل بالفعل« :فَلاَ يَنْبَغِي �أنْ نَتَوَقَّفَ عَنْ االجتِمَا ِ
َب ْع ُ�ض ُه ْم» ِ
(عبرانيين .)25 :10
قد�س يقول:
الم َّ
ال تحت��اج �أن ت�صلِّ��ي ْ
لمن يخدمونك؛ ل َّأن ال ِكت��اب ُ
قبل �أن تقدم تقدم��ة َ
« ...فَ�إن ال َّرب قَدْ �أمَرَ بِ�أ َّن الَّذِينَ يُنَادُونَ بِالبِ�شَارَةِ ،يَعِي�شُونَ مِنْهَا» ( 1كورنثو�س .)14 :9
َّ
ان ُيم ِكنك
ان ُيم ِكنك �أن تدخل في َعالقة جن�سية مثلية� ،أو � ْإن َك َ
ال تحتاج �أن ت�س�أل � ْإن َك َ
أمر بالفعل:
ت�شجيع
ٍ
ُ
�شخ�ص � َآخر على ذلك .لقد �أو�ضح اهلل هذا ال َ
وت ا ِ
هلل؟ اَل َت ْخ َد ُعوا �أ ْن ُف َ�س ُك ْم! َف َل ْن َير َِث
«� اَأل َت ْع َل ُم َ
أ�شر َار َل ْ
��ن َي ِر ُثوا َم َل ُك َ
��ون � َّأن ال َ
ون جِ ِ
��وت ا ِ
ين
ن�س ًّيا َو َع َب َد ُة ال ْأو َثانِ َوال ُّز َن��ا ُة َو َّ
ونُ :م َخ َّن ِث َ
ال�شا ُّذ َ
نح ُّل َ
َم َل ُك َ
الم َ
هلل ُ
ون َوال َف ِ
َو ُل ِ
ون».
المح َتا ُل َ
المف َت ُر َ
ير َ
ا�س ُق َ
ال�سا ِر ُق َ
وط ِّي َ
ون َو ُ
ون َو ُ
ال�س ِّك ُ
ون َو ِّ
ينَ ،و اَل َّ
( 1كورنثو�س .)10-9 :6
ان ُيم ِكن��ك �أن تغ�ش ف��ي �ضرائبك �أَم ال؛ ه��ذه �سرقة� .أو
ل��ن تحت��اج �أن ت�س���أل اهلل � ْإن َك َ
�أن تنتق��ل لت�سك��ن م��ع الفت��اة التي تحبه��ا� ،أو تنتقلي لت�سكن��ي مع ال�شاب ال��ذي تحبينه،
أي�ضا
رجل � َآخر؛ هذا � ً
َّ
وتت�ضجعَا معًا قبْل الزواج؛ هذا زِنا� .أو �أن تدخل في َعالقة مع زوجة ُ
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أو�ضح��ت بال ِفعل �إرادة اهلل
زِن��ا ،وت�ستم��ر القائمة .لدين��ا و�صايا كثيرة في َ
الع ْه��د الجديد � َ
جليا.
ًّ
ف��ي الواقع ،ق��ال اهلل م�ستكملاً حديث��ه« :ح�س ًنا يا بلع��ام ،بما �أنك َلم تفه��م الفكرة� ،أو
«‹...ل َت ْذ َه ْب َم َع ُه ْمَ ،و اَل َت ْل َع َن
جليا ». . .اَ
بمعنى �أدقَ ،لم ُترِد �أن تفهمها� ،س�أو�ضح �إرادتي لك ًّ
ار ٌك›» (عدد .)12 :22
َه َذا َّ
ال�ش ْع َب ِ أل َّن ُه ُم َب َ

ال يحتاج الأمرُ �إلى تف�سير.

والآن ِ
رد ِفعل َبلعام �أمام التوجيهات الإلهية:
الحظ َّ

��م َب اَال ُق‹ :ارجِ ُعوا �إ َلى
اح َو َق َ
ال�ص َب ِ
اد ِة ا َّل ِذ َ
ال ِلل َق َ
« َف َق َ
��ام َبلعام ِف��ي َّ
أر�س َل ُه ْ
ين � َ
ِ
� ْأر ِ�ض ُك ْم ل َّأن ا َ
اب َم َع ُك ْم( »›.عدد .)13 :22
�ض � ْأن َي ْ�س َم َح لي بِال َّذ َه ِ
هلل َر َف َ
ت�شجيعا لبلعام� .س ُنريد �أن ُن�شيد بطاعته ،ونقول�« :إنه
�سيرغب الكثيرون في �أن يهتفوا
ً
لكن هناك �إ�ش��ار ًة في ِعبارته �ستجعلنا نفكر بطريق��ة مختلفةِ .
الحظ �أنه يقول:
تق��ي!» ْ
� ٌأخ ٌّ
«ا َ
��ح ِل��ي ».وال يقول« :لق��د �أو�ضح اهلل رغبته؛ لذلك ل��ن �أذهب ».ي�ستخدم
هلل َر َف َ
���ض � ْأن َي ْ�س َم َ
َك ِل َمة ر َف�ض.
ف ِّك��ر ف��ي هذا ال ِمثال :ق��رر مجموعة م��ن الأ�صدقاء ف��ي المدر�سة الثانوي��ة �أن يذهبوا
فيلما .وطلبت �إيمي � Amyإذ ًنا من والديها؛ لتذهب معهم .وكانت
للت�سوق ،و�أن ي�شاهدوا ً

معا؛ لذا نحب �أن تبقي معنا».
�إجابتهما�« :إيمي� ،سيكون لدينا ليلة عائلية ً

ثم �أتى �أ�صدقاء �إيمي ،و�أوقفوا ال�سيارة �أمام باب بيتها؛ لي�أخذوها معهم .وحين فتحت
الباب ،قالوا« :م�ستعدة للذهاب؟»

ف�أجابت �إيمي بعبو�سة« :ال �أ�ستطيع الذهاب معكم ».بمعنى � َآخر� :أنا �أريد الذهاب معكم
قيدتها رغب��ات والديها،
علي
ي��ا �شبابْ ،
البقاء في البي��ت؛ لق�ضاء ليل�� ٍة عائلية .لقد َ
ُ
لك��ن َّ
ومنعته��ا م��ن ِفع��ل ما ُتريد ح ًّق��ا ِفعل��هَّ � .إن َك ِل َمات والديه��ا �شريعة بالن�سبة له��ا .هذا هو
َ

بال�ضبط ما قاله بلعام.
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اتفاق �ألطف
ٌ
لكن الم ِلك َل��م يقتنع ،و َلم يقبل
فع��اد �شيوخ م��و�آب �إلى الم ِلك ،و�أبلغوه بج��واب َبلعامَّ .
ٍ
وعر�ض �أكبر؛ ليتفقوا مع َبلعام
ب�شرف �أعظم،
المزيد من ال�شيوخ،
ٍ
الرف�ض .ف�أجاب ب�إر�سال َ
عل��ى العم��لَ .كا َنت الكلمات التي قالها الم ِل��ك كالتاليْ �‹ ...« :أر ُج��و � ْأن اَل َي ْم َن َع َك َما ِن ٌع ِم َن
ال�ش ْع َب›»
يراَ ،و َ�س� ْأع ِط َ
يك ُك َّل َما َت ْط ُل ُب ُهَ .ف َت َع َ
ال َوا ْل َع ْن ِلي َه َذا َّ
المَجِيءِ �إ َل َّي ِ .أل ِّني َ�س�أُ َكا ِف ُئ َك َك ِث ً
(عدد .)17-16 :22
قدم م ِلك
كثيراْ ،
لكن � ْإن َّ
� ْإن قال لك جارك�« :س�أعطيك � َّأي �شيء �أملكه »،ربما ال يكون هذا ً
كثير بالفعل.
دولة كاملة هذا
َ
العر�ض ،فهذا ٌ
ان هناك ممثل كوميدي �شهير ُيدعى فليب ويل�سون
كنت في المدر�سة الثانويةَ ،ك َ
عندما ُ
ال�شيطان �أفعل ذلك».
َ .Flip Wilsonكا َنت �إحدى ِعباراته ال�شهيرة« :لقد جعلني
ُ
�صحيحا.
لكن كالمه لي�س
كان الأمر م�ضح ًكاَ ،
وك َ
كثيرا هذه ال ِعبارةْ ،
ً
ان النا�س يكررون ً
ال�شيط��ان ال ي�ستطي��ع �أن يجع��ل م�ؤم ًن��ا يفع��ل � َّأي �شيء .لقد ُك ِت��ب لنا بك ِّل و�ض��وحَ « :ل ِك َّن
الإنْ�سَانَ يُجَرَّبُ بِ�سَبَبِ �شَهوَتِهِ الَّتِي تَجْذِبُهُ وَتُغري ِه» (يعقوب  .)14 :1ال َك ِل َمة المفتاحية هي
كل ما ي�ستطيع ال�شيطان �أن يفعله للم�ؤمن .لكنك ال ُيم ِكن �أن ُتغرى ب�شي ٍء ال
ُتغري ِه .هذا هو ُّ
و�ضعت �أمامي �ص ًّفا من الكوكايين� ،س�أقول« :اب ِعد هذا عني ».ال ُيم ِكنك �أن
ترغ��ب في��هْ � .إن
َ
الم َخ ِد َرات.
تغريني به ،لأنه لي�ست َّ
لدي رغبة في ُ
معينة لدرا�سة حياتك
لك��ن ال�شيطان ماهر ،وه��و لي�س
اً
َّ
ك�سول .هو لي�س لديه �شياطي��ن َّ
وح�س��ب ،لكنه��م در�سوا �أب��اك و�أمك ،و�أبويهما .وه��و يعرف الن ْزع��ات ال�ضعيفة في �أجيال
ْ
وع َرف � َّأن ذلك النبي َكا َنت لديه
لعام،
ب
حياة
�س
در
د
ق
ل
بالرغبة.
أمر
ل
ا
يتعلق
حين
عائلتك
َ
َ
َ
َ
رغب��ة �سقيم��ة في ال ِغن��ى ،والمكاف�آت ،والمكان��ة� .أعتقد � َّأن هذا ما جع��ل �إبلي�س يدفع ذلك
ان جواب َبلعام على العر�ض
عر�ضا
الم ِل َك ال�شرير ،باالق؛ ُليقدم ً
لكن انتظرَ ،ك َ
مجزيا �أكثرْ .
ً
قويا:
الأكبر ً
جوابا ًّ
لء َب ْي ِت ِه ِم َن ال ِف َّ�ض ِة
‹ح َّتى َل ْو � َ
اب َبلعام َق َ
أعطا ِني َب اَال ُق ِم َ
اد َة َب اَال َقَ :
« َف� َأج َ
ِ
أمر �إ َلهِي ب َِ�ش ٍ
يء َكبِي�� ٍر � ْأو َ�ص ِغيرٍ».
َوال َّذ َه ِ
��بَ ،ف�إ ِّن��ي اَل � ْأ�س َت ِط ُ
��ي � َ
يع � ْأن �أع�ص َ
(عدد .)18 :22
�س ُن�شي��د َم َّر ًة �أخ��رى بموقف َبلعام الجريء بع��دم ِع�صيان َك ِل َم��ة اهلل ،حتى عندما يتم
لكنَ ،م َّرة �أخرى نرى َك ِل َم ٍ
النبي .فقد قال:
تقدي��م عر���ض �أقوىْ .
ات مفتاحي ًة تدل على ُّ
تقيد ِّ
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«ال �أ�ستطيع» ،بدلاً من «لن �أفعل ».لَم يتغير �شيء .كَانَ ال يزال مق َّيدًا بكلمة اهلل ،التي َكا َنت
�شريع ًة بالن�سبة له .وقد �أكدت ِعبار ُته التالي ُة هذا الكالم:
ون ِل ْأعر َِف َما َذا ُيريد ا ُ
ول
هلل � ْأن َي ُق َ
«وال َآنْ ،ام ُك ُثوا ُه َنا ال َّلي َل َة َك َما َف َع َل ال َآخ ُر َ
َ
ِلي( »›.عدد .)19 :22
أحد � َّأن اهلل قال له
م��اذا؟ هل العر�ض المجزي �أكثر �سيغي��ر ر� َأي اهلل؟ هل ُيم ِكن �أن
َ
ي�صدق � ٌ
المر�سلين ال َّتا ِلين
ان الم ِلك �سيعر�ض عل��ى َبلعام مع
«ال» ف��ي الم��رة الأولى؛ لأنه كَ َ
ان يعرف َّ
َ
فكرة م�ضحك��ة! لَم ِ
كثي��را من المرة ال�سابق��ة؟ يا لها من ٍ
ي�شر اهلل عل��ى َبلعام �أن ينتظر
�أكث��ر
ً
�صفق�� ًة �أف�ض��ل! وهكذا � ْإن لَم يكُن َبلعام بحاجة لأن ُي�صلِّي في المرة الأولى ،فكم بالحري في
المر�سلين الذين جاءوا �أول مرة« :لن تذهب معهم».
المرة الثانية! و َقد �أو�ضح اهلل �إرادته مع
َ
لكن ا�سمع جواب اهلل:
بالرغم من ذلك ،قرر َبلعام �أن ُي�صلِّي في تلك الليلةْ .
اب َم َع ُه ْمُ ،ق ْم َوا ْذ َه ْب َم َع ُه ْمَ ،ل ِكنِ ا ْف َع ْل
الر َج ُ
ال ِم ْن َك ال َّذ َه َ
«ْ �‹ ...إن َط َل َب َه ُ�ؤ اَل ِء ِّ
َما �أط ُل ُب ُه ِم ْن َك َف َق ْط( »›.عدد .)20 :22
انتظ��ر دقيق��ة! يق��ول اهلل الآنَ« :اذْهَبْ مَعَهُمْ ».ه��ل قر�أنا هذا ب�ش��كلٍ �صحيح؟ ما الذي
الرب ليذهب مع
يح��دث؟ لق��د انقلبت الأو�ضاع ب�شكلٍ مفاج��ئ! َبلعام ال َآن لديه َك ِل َمة م��ن َّ
رج على ِحماره،
ه�ؤالء الأمراء وال�شيوخ �إلى مو�آب .لذا فعل بال�ضبط ما قاله له اهللَّ .
ال�س َ
�شد ِّ
لكن انظر �إلى ما حدث بعد ذلك:
وذهب مع �أمراء مو�آب� .إنه
مطيع للتعليمات الإلهيةْ .
ٌ
« َف َغ ِ�ض َب ا ُ
هلل ل َّأن َبلعام َذ َه َب( »...عدد .)22 :22
ال�شخ�صية؟ � َّإن َبلعام يفعل بال�ضبط ما � َأمر
م�صاب بانف�صام
م��ا الذي يحدث؟ ه��ل اهلل
َّ
ٌ
ِ
غا�ضب منه؛ لأنه يفعل ذلك .كي��ف ُيمكن تف�سير
لك��ن اهلل ال َآن
ب��ه اهلل ف��ي الليلة ال�سابقةَّ ،
ٌ
هذا؟
حول
و�ضح الأمر
قد�س ُت ِّ
تو�ضيحا ً
الم َّ
هناك �إجابة منطقية في ال ِكتاب ُ
ً
جيدا� .إنها تدور ْ
ال�سبب في الف�صل التالي.
قوتها من ال�شريعة� .سنك�شتف
حقيقة � َّأن َ
الخ َّ
َ
طية ت�أخذ َّ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

تماما من
يحت��اج ُم� ِؤمن��ون كثيرون �أن ي�سمعوا ر�سالة الأمل ه��ذهُ :
“يم ِكنك �أن تتحرر ً
طية”.
ُ�سلطان َ
الخ َّ
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يمت
نع��م ،لقد قر� َأت هذا ب�ش��كلٍ �صحيح .ي�ستطيع الم�ؤمنون �أن يعلوا ف��وق َ
الخ َّ
طيةَ .لم ُ
حررك ،حي��ن مات ،من ُ�سلطان
َي�س��وع ليعطي��ك تذكر ًة للذهاب �إلى ال�سم��اء ْ
وح�سب .لكنهَّ ،
لطان عليها.
طية والموت .لي�س
َ
لطان عليك ،بل �أنت الذي لك ُ�س ٌ
للخطية ُ�س ٌ
َّ
الخ َّ
ه��ذا يك��ون فقط من خ�لال نِعمَة اهلل ،ق َّوتِ��ه الإلهية لفع��ل �أمور ي�ستحي��ل علينا ِفعلها
عمة ،وامتالك هذه القوة ،لكننا نفقد فوائدها
بقو ِتن��ا الب�شرية .لدينا حرية الدخ��ول �إلى ال ِّن َ
َّ
الم� ِؤمنين في ا�ستخدام هذه
لف�ش��ل
ال�شائعة
ق
ر
الط
أكثر
�
بين
من
ممار�ستها.
ف��ي
ف�شلن��ا
� ْإن
ُ
ُ
ُ
القوة ،عدم معرفتهم �أنهم يمتلكونها.
َّ
لديك ح ًّقا ُ�سلطا ًنا عليها.
و�ض��ح � َّأن َ
طية اليوم بالت�أمل في الآيات التي ُت ِّ
تق��و �أم��ام َ
الخ َّ
َّ
تائبا عن
اقعاَّ .
ت� َّأمل في هذه الحقيقة �إلى �أن تُ�صبح و ً
تحدث مع اهلل بخ�صو�ص هذا الأمرً ،
�شاكرا �إياه عل��ى تحريره لك من هذا
طية ُ�سلطا ًن��ا عليك،
� ِّأي طري��ق
منح��ت م��ن خالله َ
َ
الخ َّ
ً
الأم��ر ،اليوم� .سام��ح ن ْف�سك على �سقطاتك ال�سابقة ،واطلب م��ن اهلل �أن يريك كيف يرى هو
م�ستقبلك .اكتب ما يريك �إياه� ،أو ما يقوله لك.

نحن مدعوون لنكون
األبطال اخلارقني
لهذا اجليل في احلياة
الواقعية.

دليل قبولنا لنعمة اهلل
هو أننا قد تغيَّرنا من
الداخل اً
أول.

نحن مدعوون للتأثير
على العالم
ال أن نتأثر به.

إنَّ اهلل يحبنا كما نحن،
لكن هذا ال يعني أنه
يتركنا على هذه احلال،

بل العكس ،إنه يقوينا
بالنعمة لنحيا حياة
مقدسة.

إلهنا غير العادي لم
يجعل أبناءه عاديني.

ملزيد من املعرفة زُر موقع
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16
قوة َ
طية
اخل َّ

(اجلزء الثاني)
دعونا نبد�أ من حيث توقفنا مع َبلعام في الف�صل ال�سابق.
الر ُ�س��ل القادمين
بع��د �أن تل ّق��ى تعليم��ات اهلل ب��� اَّأل يذهب م��ع المجموعة الأولى م��ن ُّ
م��ن م��و�آب ومديان ،ذهب َبلعام �إل��ى اهلل َم َّر ًة ثاني��ة ،حين جاءت المجموع��ة الثانية من
المندوبين البارزين .وهو ال َآن ي�أمل في ت َل ِّقي �إجابة مختلفة.
كنت تعرف في ق ْلبك ما يقوله اهلل ،ورغم
كنت في هذا الو�ضع؟ هل َ
قبل �أن َ
هل حدث من ْ
غي َر ال�صحيحة،
ذهبت �إلي��ه لت�صلِّي ،على �أمل �أن تتغير �إجاب ُته؟ ربما �
ذل��ك
َ
َ
أخفي��ت الرغب َة ْ
بقولك« :لأ�صلِّي من � ْأجل هذا الأمر� »،أو «لأ�صلِّي من � ْأجل هذا الأمر َم َّر ًة �أخرى».
الذنب ،و�س�أ�شارك باختباري��ن م�ؤ�سفين في هذا
ارتكبت ه��ذا
ال �أع��رف ب�ش�أن��ك ،لكنني
ُ
َ
المو�ضوع الح ًقا في هذا الف�صل.
ا�شته��ى َبلعام كلاًّ م��ن العطية والإكرام ،القا ِد َمين من ذلك الم ِلك القوي ،لكنه َلم يجر ؤ�
ذكي��ا بما يكفي ليعرف �أنه ل��ن يتبارك � ْإن
عل��ى الخ��روج من «ح��دود» تعليمات اهللَ .ك َ
ان ًّ
خداع �أكبر.
أمام ٍ
ع�صى اهلل َع ْم ًدا� .أحيا ًنا ما تكون هذه المعرف ُة كافي ًة لفتح الباب � َ
تخيل اندها�ش َبلعام حين قال اهللُ « :ق ْم َوا ْذ َه ْب َم َع ُه ْم ».ربما قال َبلعام في ن ْف�سه:
�إ ًذا ُيم ِكنك ُّ
�صليت من � ْأجل هذا الأمر َم َّر ًة �أخرى!»
«هذا مده�ش! جيد �أنني
ُ
هك��ذا ا�ستيق��ظ َبلعام ف��ي ال�صباح التال��ي ،وفعل بال�ضب��ط َك َما قال ل��ه اهلل في الليلة
ال�سابقة ،ولده�شتنا ،نجد �أنه مكتوبَ « :ف َغ ِ�ض َب ا ُ
هلل ل َّأن َبلعام َذ َه َب( »...عدد .)22 :22
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ال�شخ�صية؟ بالطبع هذا �س� ٌؤال ِ
بالغ ٌّي؛ لأن جميعنا نعرف
�أكرر ،هل اهلل م�صاب بانف�صام
َّ
غا�ضبا؛ رغم � َّأن َبلعام فعل م��ا قاله له بال�ضبط ،لقد
ان
� َّأن الإجاب��ة ،بالطب��ع ال! �إ ًذا لم��اذا كَ َ
ً
ذهب؟ لماذا غ�ضب منه لأنه ذهب؟ ما الذي يحدث؟
ٍ
�سنوات
هن��اك حقيقة تظهر هنا ال يعرفها الكثيرون ،وال يفهمونها ،و َقد اكت�شف ُتها بعد
من الم�صاعب:

أظهر اهلل م�شيئته بخ�صو���ص ذلك الأمر (�سواء من
� ْإن ُك َّن��ا نرغب في �ش��ي ٍء ب�شدة ،وقد � َ
ان
غالب��ا �سيعطينا �إياه ،حت��ى � ْإن َك َ
خ�لال كلمت��ه� ،أو في ال�صالة) ،لكنن��ا ما زلنا نريدهً ،
يعرف �أنه لي�س �أف�ض َل �شي ٍء لنا ،و�أننا في النهاية �س ُندان عليه.
ربما ت�صدمك هذه ال ِعبارة ،لكنها �صحيحة .دعوني �أثبتها ببع�ض الأمثلة ال ِكتابية.

لبات ُم�ستجابة
ِط ٌ

«و َقا ُلوا َل ُه... :
�أراد بن��و �إ�سرائيل م ِل ًكا .ذهب القادة �إل��ى �صموئيل ،و�أعلنوا عن رغبتهمَ .
خرى›» (� 1صموئيل .)5 :8
الح ُ
َع ِّي ْن َم ِل ًكا ِل َي ْح ُك ْم َع َل ْي َنا َك َما ُه َو َ
ال ِع ْن َد ُك ِّل الأُ َم ِم الأُ َ
ا�ستف�س��ر �صموئي��ل ع��ن ر�أْي ال َّرب في طلبه��م ،و�أعطى �إجاب ًة للقادة م��ن خالل النبي،
مفيدا له��م� .سبق فحذرهم م��ن � َّأن الم ِلك �سي�أخذ
وه��و
تحذي��ر من �أن وجود مل��ك لن يكون ً
ٌ
أي�ضا ليحرثوا حقوله ،ويجمعوا ح�ص��اده ،وي�صنعوا �أ�سلح ًة
�أبناءه��م لجي�ش��ه .و�سي�أخذهم � ً
و� ٍ
و�ص ْنع العطور،
أدوات لهَ .ك َم��ا �سي�أخذ بناتهم ،ويجبرهن على �أعمال الطبخ ،والتنظيفُ ،
و�أعمالٍ �أُخرى مختلفة .ولن يكتفي بهذا وح�سب ،بل �سيطالب ب�أف�ضل حقولهم ،وكرومهم،
ويعطيها ك َّلها ل�ضباطه .ثم قال اهلل � َّإن ال�شعب
وب�ساتي��ن زيتونه��م ،وما�شيتهم ،و�أغنامهمُ ،
�سيت�ضرعون في النهاية؛ ليغيثهم من الم ِلك الذي طلبوه ،لكنه لن ُي�ساعدهم.
ي��لَ .و َقا ُلوا :اَ‹لَ ،ب ْل ُنريد
ال�ش ْع َب َر َف ُ�ض��وا � ْأن ُي�ص ُغوا �إ َلى َ�ص ُمو ِئ َ
مكت��وب بع��د ذلكَ « :ل ِك َّن َّ
ٌ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب َنا›» (1
ر
ح
ِب
ر
ا
ح
ي
و
ك
ل
م
��ا
ن
ود
ق
ي
ف
ى،
خر
ل
أ
ا
م
م
ل
أ
ا
ل
ث
م
ون
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ن
�س
ذ
ئ
ن
ي
ح
.
��ك
ل
م
��ا
ُ
ٌ
َ
ٌ
َ
ُ
ْ
َِ
َ َ َ ُ
َ َُ َ َُ َ ُ ُ ُ َ
� ْأن َي ْح ُك َم َن َ
َ
�صموئيل .)20-19 :8
ف�أبل��غ �صموئيل ال َّرب بما رغب فيه ال�شع��ب ب�شدة .فكان رد اهلل على �صموئيل مخال ًفا
��م َو َن ِّ�ص ْب َع َل ْيه ِْم َم ِل�� ًكا›» (� 1صموئي��ل � .)22 :8أعطاهم اهلل ما
لإرادت��ه .ق��ال:
«‹ا�سم ْ
َ
��ع َل ُه ْ
ا�شته��وه ،رغم �أنه َلم يك��ن الأف�ضل لهم .ح�صلوا على الم ِلك الذي �أرادوه ،وفعل هو والملوك
الذين جاءوا بعده ك َّل �شيء َت َّم تحذير ال�شعب منه.
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ان
ثال � َآخر .خ��رج بنو �إ�سرائيل من ِم�ص��ر ،و�أطعمهم اهلل
�إلي��ك ِم ٌ
أر�ضيَ .ك َ
ٍ
بطعام ْ
غي�� ِر � ٍّ
قد�س على �أنه
المن ،خب ًزا من ال�سماء،
الم َّ
طعاما� ،أُ�شير �إليه في مكانٍ � َآخر في ال ِكتاب ُ
ُ
ا�سمه َ
ً
مغذيا جِ ًّدا لدرجة � َّأن �إيليا �أكل كعكتين فقط
ان
ك
.)25
:78
مزمور
(انظر
المالئكة»
«طعام
َ
َ
ً
طعاما
أتناول
�
أن
�
د
أو
�
ا
ن
أحيا
�
أكلة.
ل
ا
تلك
يوما بال توقف ،بقوة
ً َ ُّ
ً
من��ه ،ورك�ض لم��دة �أربعين ً
كهذا!
طلب��ا .يقول كا ِتب
َّ
لحما .ل��ذا طلبوا ً
لك��ن بن��ي �إ�سرائيل تعبوا م��ن هذا الخب��ز ،و�أرادوا ً
��ن ا ِ
ِ��م .)40 :105( »...ا�ستج��اب اهلل لطلبهم
المزامي��رَ :
«ط َل ُب��وا ِم َ
ال�س َ
ل��وى َع َل ْيه ْ
هللَ ،ف�أن�� َز َل َّ
ٍ
جدا .مكتوب:
بطريقة مذهلة ًّ
��ار ا ُ
��وب
الج ُن ِ
ال�س َم��ا ِءَ ،و َ�س َ
اح��ا َ�شر ِق َّي�� ًة ِم َ
��اق ر َِي َ
��اح َ
هلل ر َِي ً
«�أ َث َ
��ن َّ
الرم��لِ
ِي��دَ � .
��ن ُّ
َح ْي ُ
أ�سر ًاب��ا ِم َ
��ث ُير ُ
الط ُي��و ِر ب َِع َ
ِ��م � َّأي ً
��ر ْت َع َل ْيه ْ
ام��ا � َ
أمط َ
��د ِد َّ
��و َل ِخ َي ِ
��ور ِف��ي َو َ�س ِ
َوال ُغ َب��ارِ�َ .س َق َط ِ
ِ��م».
��ت ُّ
امه ْ
��ط ُم َع�س َكر ِِه ْ
��م َح ْ
الط ُي ُ
(مزمور .)28-26 :78
َلم ي�ستجب اهلل ِ
ٍ
بقوة قدرته �أح�ضر مئات
الطلب َة فقط ،لكنه ا�ستجابها
بطريقة معجزية! َّ
الآالف من الطيور �إلى مع�سكرهمَ .لم ي ُكن على بني �إ�سرائيل �أن ي�صطادوها ،و َلم يحتاجوا
الطيور مرفرِف ًة
�إلى كالب� ،أو �أ�سلحة� ،أو �أقفا�ص� ،أو � َّأية �أجهزة �أخرى؛ ُليم�سكوا بها .لقد �أتت
ُ
النا�س من الهواء� ،أو من على الأر�ضْ � .إن حدث هذا
�إل��ى مع�سكرهم ،وبك ِّل ب�ساط��ة التقطها
ُ
لكن انظر
اليوم� ،ستنت�شر الق�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وتملأ عناوين الأخبارْ .
�إلى ما يقوله كا ِتب المزامير بعد ذلك:
ام ُه ْم
اه ْم ب َِ�ش ْه َو ِته ِْمَ .ل ْم َي ُز ُ
“ َف�أَ َك ُلوا َو َ�شب ُِعوا جِ ًّداَ ،و َ�أ َت ُ
وغوا َع ْن َ�ش ْه َو ِته ِْمَ .ط َع ُ
��ب ا ِ
��د ِفي �أَ ْف َو ِ
��ن َ�أ ْ�س َم ِنه ِْمَ ،و َ�ص َر َع
هللَ ،و َق َت َل ِم ْ
َب ْع ُ
اهه ْ
ِ��مَ ،ف َ�ص ِع َد َع َل ْيه ِْم َغ َ�ض ُ
يل” .مزمور .)31- :29 :78
ُم ْخ َتارِي �إ ِْ�س َرا ِئ َ
ٍ
لكن
مزيف وال �شيطان� ،أعطاهم ما ا�شتهوه ،وفعل ذلك
اهلل ،ولي�س �إل ٌه
ٌ
بطريقة معجزيةْ ،
قبل �أن يكملوا طعامهم ،نزلت عليهم دينونته!
ْ
الب�شر �أن يعطينا حرية االختيار،
قبل �أن يخلق َ
يجب �أن ن�ضع في اعتبارنا � َّأن اهلل قرر ْ
ان يعرف � َّأن ب�إمكاننا اختيار ما �سيكون في نهاية المطاف �ضد رغبته� ،أو حتى
رغم �أنه َك َ
�ضارا لنا.
ًّ
نا�ضجا
ان �أبوه يعرف �أن��ه لي�س
مث�ًلااً ،ماذا ع��ن االبن ال�ضال؟ لق��د طلب ميراث��هَ ،
وك َ
ً
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بكفاي��ة ،لي�ستعمل��ه بطر ٍ
لكن لأن ابنه �أراد ذلك ب�ش��دة ،ا�ست�سلم �أبوه ،و�أعطاه
يقة �صحيحةْ .
الحال باالبن في ُحزنٍ عميق في حظير ِة خنازير.
الميراثَ .كا َنت النتيجة � َّأن انتهي
ُ
لكن �أعتق��د �أنكم ر�أيتم الح��ق .عندما نطلب
المقد���سْ ،
هن��اك �أمثل�� ٌة �أخرى ف��ي ال ِكتاب َّ
ب�شغفٍ �أمرًا لي�س بح�سب م�شيئة اهلل ،نكون في و�ضع ُمعارِ�ض و�ضار.

مار َذ ِك ٌّي
ِح ٌ

بهذه المعرفة ،دعونا نرجع �إلى ِق َّ�صة َبلعام.

ان
لك��ن اهلل َك َ
ه��و ال َآن ف��ي طريق��ه لمقابلة م ِلك م��و�آبَ .ك َ
ان م�ساع��دو الم ِلك برفقتهَّ ،
مالك �أم��ام َبلعام� .أرجو �أن ت�ضع��وا في اعتباركم � َّأن
غا�ضب��ا م��ن اختياره .وفج�أ ًة ،وقف ٌ
ً
كائنات �ضخمة ،لها
أ�سهما ،لكنها
المالئك��ة لي�ست � اً
أطفال َّ
ٌ
أقوا�سا و� ً
ر�ض ًعا �سما ًنا ،يحملون � ً
ان في حدود من ثمانية �إلى ع�شرة �أقدام.
قو ٌة عظيمة .تخميني � َّأن ُط َ
ول هذا المالك َك َ
َّ
ٍ
وبطريقة معجزية فتح اهلل عي َن َّي
وقف المالك على الطريق �أمام َبلعام ب�سيفه الم�سلول،
ِ
ٍ
ب�سيف جاه��ز لال�ستخدام ،قفز خارج الطريق �إلى
الحم��ار .وحين ر�أى ذلك الكائن ال�ضخم
الحقل ليتجنبه .فغ�ضب بلعام ،و�ضرب ِحماره؛ وقاده ليعود �إلى الطريق.
�سور من الناحيتين .مر ًة �أخرى ،حين ر�أى
ثم انتقل
ُ
المالك لمكانٍ � َآخر في الطريق ،فيه ٌ
ِ
بين ج�سمه والحائط.
مار المالك ،حاول �أن يبتعد عنه قدر الإمكان ،وهر�س َق َدم َبلعام ْ
الح ُ
فزاد غ�ضب َبلعام على ِ
الحمار ،و�ضربه َم َّرة �أخرى.
جدا ،لدرجة �أنه ال
ثم ذهب المالك �إلى مكانٍ �آخَر على الطريق ،حيث كَانَ الممر �ضيقًا ً ّ
وج��د مكان لل��دوران للخلف .هذه المرة ،حين ر�أى ِ
الحمار الم�لاك ب�سيفه الم�سلول ،تمدد
ُي َ
جدا ،و�ضربه َم َّر ًة �أخرى.
تحت بلعام .والآن �أ�صبح َبلعام
غا�ضبا ًّ
ً
هلل ِ
��ل ا ُ
��ك ِل َت ْ�ضر َِب ِني
‹ما َذا َع ِم ْل ُت َل َ
الحمار َي َت َك َّل ُمَ ،ف َق َ
ِحي َن ِئ�� ٍذَ ،ج َع َ
��ال ِل َب َلع َ
امَ :
َثلاَ َث َم َّر ٍ
ات؟›» (عدد .)28 :22
بين َبلعام والحمار ،وفي النهاية فتح اهلل عي َني َبلعام ليرى
حدث
ٌ
تبادل حار للكلمات ْ
منبطحا على وجهه.
المالك .وفي الحال �سجد
ً
جرد ِ
واحد من المالئكة الكثيرة التي
�إلى هذه النقطةُ � ،
أ�شرت �إلى ذلك المالك على �أنه ُم َّ
ِ
أي�ضا،
لكن من
قد�س ،و�أنا � ً
تخدم �أمام اهللْ .
الم َّ
الوا�ضح � َّأن مترجمي هذه الن�سخة من ال ِكتاب ُ
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الرب ن ْف�سه .لكنن��ي �س�أترك لك هذا الأمر لتحكم فيه
ن�ؤم��ن � َّأن ذل��ك المالك َك َ
ان في الواقع َّ
بن ْف�سك ،لأن ما �أق�صده هنا لي�س �أن �أقنعك بهذا �أو ذاك.
انح َر َفَ .ر�آ ِني
واج��ه المالك َبلعام بقول��هَ ...‹ ...« :ل َق ْد َخ َر ْج ُت ِلإي َقا ِف َك .ر� َأي ُت َطرِي َق َك َق ِد َ
يت ِ
ِ
��ال َع ِّني َثلاَ َث َم َّر ٍ
ار›» (عدد :22
اتَ .و َل ْو َل ْم َي ِم ْلَ ،ل ُك ْن ُت َق َت ْل ُت َ
الحم��ار َف َم َ
ا�س َت ْب َق ُ
الح َم َ
��كَ ،و ْ
.)33-32
يتفاد ِ
�أنق��ذ ذلك ِ
الرب� .ستظن ال َآن � َّأن
ان �سيموت � ْإن َلم
الحم��ار حياة بلعام! َك َ
َ
م��ار َّ
الح ُ
بَلع��ام �سيق��ول لقادة م��و�آب ومديان« :يا �شباب� ،أن��ا �س�أذهب من هنا� .أخب��روا ملككم �أنه
لكن َبلعام اعترف للرب:
يمكن �أن يحتفظ بمالهْ ».
لكن َلم ي ُكن هذا ما قالهَّ .
الطرِيقِ ِل ُتو ِق َف ِنيَ .وال َآنْ � ،إن َكا َنت رِح َل ِتي
«ْ �‹ ...أخ َط� ُأت ب َِع َد ِم َم ْع ِر َف ِتي �أ َّن َك ُك ْن َت َت ِق ُف ِفي َّ
اَل ُت ِ
يك َف�إ ِّني َ�س�أرجِ ُع �إ َلى َب ْي ِتي( »›.عدد .)34 :22
ر�ض َ
تح��دث ب�ش��كلٍ منافق حين ق��الْ �« :إن َكا َن��ت رِح َل ِتي اَل
اعت��رف َبلع��ام بخطيت��ه ،لكنه َّ
ُت ِ
يك».
ر�ض َ
الرب ن ْف�س��ه ليقف �أمام
ح ًّق��ا ي��ا بلعام؟ ماذا تحت��اج � َ
أكثر من ذلك؟ حتى بع��د �أن �أتى َّ
ٍ
المال والكرام َة
بطريقة درامية ،ما زال يحاول �أن يح�صل على ما يريد .لقد ا�شتهى
َبلع��ام
َ
تماما
اللذين عر�ضهما الم ِلك ،لدرجة �أنه �أغفل الت�أديب الإلهي .لقد �أعمته ِعبادته للأوثان ً
عن ق ْلب اهلل.
أهم م��ن طاعة اهلل ،حي��ن ن�شعر � َّأن
ه��ذا ه��و ما يح��دث بال�ضبط ،حين تك��ون رغباتنا � َّ
طية عن طريق ِ
الخداع .والآن �أ�صبح الأمر الذي يتعار�ض مع
قوة َ
الخ َّ
و�صاياه تقيدنا .تنمو َّ
لكن ب�سبب قب�ضة
ر�أي اهلل ،بو�ض��وح ،لي���س
أمر بو�ضوحْ ،
ً
وا�ضحا .يرى ال�شخ�ص المطي��ع ال َ
ِعب��ادة الأ�صنام ،ي�ستمر ف��ي محاولة الح�صول على موافقة اهلل على الأمر الذي يرغب فيه
ب�شدة.

عيوبي
كنت في �أوائل الثالثينات� ،أراني اهلل� ،أنا وليزاَّ � ،أن الدخول في اتفاقية مع �إحدى
حين ُ
قلت «ال» بعد �أن جاءني محرر المقتنيات
�شركات الن�شر المعروفة َلم ي ُكن بح�سب م�شيئتهُ .
بين َبلعام وقادة باالق.
في المرة الأولىْ ،
ولكن لي�س بطريقة م�شابهة لأول لقاء ْ
الم�سيح،
ا�ستمر المحرر في االت�صال بي ب�شكلٍ �شبه
يومي .قال � َّإن ر�سالتي ُمه َِّمة لج�سد َ
ٍّ
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ن�سبي��ا ،ن�شروا �أعما َلهم من خالل �شركته،
و�شاركن��ي كيف � َّأن ُك ّت ً
ابا � َآخرين ْ
غير معروفين ًّ
ان
وه��م ال َآن م�شهورون.
ابتلعت ُطعم تم ُّلقه بخطاف��ه وخيطه وغاط�سه .في ذلك الوقتَ ،ك َ
ُ
ُ
الكتاب��ان اللذان كتبتهما ُين�ش��ران بالمجهود الذاتي ،وو�صال �إلى عدد قليل جِ ًّدا من القراء.
ان
كنت �أريد االنت�شار والت�أثير الدولي اللذين يقوم بهما ذلك النا�شر .ورغم � َّأن اهلل � ً
أي�ضا َك َ
ُ
ان
ك
وال
يق�صدها،
التي
الر�سالة
تل��ك
تكن
م
ل
و
وقته،
ذلك
يكن
م
ل
الر�سالة،
تتق��دم
أن
�
ري��د
ُي
َ
َ
َ َ
كنت �أريد �أن �أكون معرو ًفا،
ذل��ك
النا�شر الذي يريده .بجانب ذلكَ ،كا َنت دوافع��ي خاطئة؛ ُ
َ
بتعظم المعي�شة -ال�سعي �إلى المركز وال�سمعة.
وهذا يُعرَف ُّ
تجاهلت
ا�شت��دت رغبتي في ن�شر عملي من خالل تل��ك ال�شركة الم�شهورة ،لدرجة �أنني
ُ
كل
توجيه ال َّرب الوا�ضح ،ون�صيحة زوجتي ،وعالمات من �أمور كثيرة َكا َنت تف�شل .تال�شى ُّ
الروح ال ُق ُد�س ،وا�س ُتب ِدل ِ
ٍ
�شهوة �أكبر.
بخداع
الإر�شاد الداخلي الذي َك َ
ان ينبع من تحذيرات ُّ
ٍ
والية �أخرى .فقررنا �أن ت�سافر ليزا ،وتو ِّقع العقد بالنيابة عن منظمتنا؛
كان النا�شر في
لأن ج��دول مواعيدي َلم ي�سمح لي �أن �أفعل ذل��ك .في �صباح يوم َ�س َفرها ،تقي�أ �أحد �أوالدنا
بطول الدرج المفرو�ش الم�ؤدي �إلى الطابق الثاني في بيتنا .وبينما ُك َّنا ننظفه ،قالت وهي
ثائرة« :جون� ،أال ترى � َّأن اهلل ال ُيريدنا �أن نفعل ذلك؟!»
أجب��ت بج��ر�أة« :ال ،ه��ذا الع��دوُ ،يح��اول �أن يثبط عزيمتن��ا ويوقفنا ».ل��و َكا َنت هذه
ف� ُ
الم�شكل��ة الوحي��دة الت��ي حدثت ،ربم��ا كَانَ يُمكِ��ن �أن �أكون على حق .لك��ن حدثت م�شاكل
غريبا ،و َلم � ِ
مخدوعا بقوة خطيتي.
كنت
كثيرةَ ،ك َ
أ�ستطع ر�ؤية ما وراء الم�شاكلُ .
ً
ان الو�ضع ً
أ�شهر الثالثة التالية ،غزت الفو�ضى
�سا َف َرت ليزا ،وو َّق َعت العقد في ذلك اليوم .وطوال ال ُ
مر�ضت بفيرو�سات مختلفة ،نزالت
محله ال�صراع والم�شقة.
ُ
وحل َّ
حياتي .هجرني ال�سالمَّ ،
ب��رد ،و�أمرا���ض ج�سدية �أخرى لمدة ثالثة �أ�شهُ��ر كاملة .ق�ضينا وقتًا ب�شعً��ا مع النا�شر ،لم
وفقدت خدمتنا �آالف الدوالرات.
نتمكن من االتفاق على � ِّأي �شيءَ ،
أيت في النهاية كيف � َّأن رغبتي
كنت مختل ًفا عن َبلعام من ناحية واحدة؛ وهي �أنني ر� ُ
ُ
ِ
الملح��ة �أعمت عين َّي ع��ن م�شيئة اهلل .كنتُ تحت دينونة (ت�أدي��ب) اهلل .ت َذ َّكر َكل َمات بول�س:
ِّ
ِ
ِ
ِ
ون َما ُتواَ .ل ِك ْن � ْإن َح َكم َنا َع َل ْى �أ ْن ُف ِ�س َناَ ،ف َل ْن
ث
ك
و
ى،
ر�ض
م
و
اء
ف
ع
�ض
ون
ير
ث
ك
م
ك
ن
ي
ب
��ك
ل
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ي��ر َ
َ
َ ُ ََ
َ
ُ
« ِل َذ َ ْ ْ ُ
العا َل ِم»
ان َم َع ال َآخر َ
الرب َع َل ْي َنا َف�إ َّن ُه ُي َ�ؤ ِّد ُب َناِ ،ل َك ْي اَل ُن َد َ
ِين ِفي َ
ُيح َك َ
��م َع َل ْي َناَ .و ِع ْن َد َما َي ْح ُك ُم َّ
كنت في
أم��ر
المرور بالكثير من ال�صعوب��ات التي ُ
( 1كورنثو���س  .)32-30 :11تط َّل��ب ال ُ
َ
كل الأمور في
غِن��ى عنها؛ لأرى في النهاية ال�صنمَ الذي خلقتُه .تُبتُ عن عِنادي ،وانقلبت ُّ
ٍ
الع َمل التي
النا�شر بعده��ا
تقريبا� .أبلغنا
الح��ال
بفترة وجيزة ،ب�أنهم يريدون �إنهاء َعالقة َ
ً
ُ
تجمعنا.
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تقريبا ،عر�ضت �شركة معروف��ة �أخرى �أن تن�شر ر�سالة �أخرى من ر�سائلي
بعام
بعده��ا ٍ
ً
ان فكرتك �أنت؛ � َّأما هذا
تحدث اهلل معي ،وقال« :النا�شر ال�سابق َك َ
ع��ن الحري��ة من الإ�ساءةَّ .
أ�صبحت ال َآن �شغو ًفا
مررت به� .
أي�ضا بف�ضل الت�أديب الذي
وتغي َرت دوافعي � ً
ُ
ُ
ففكرت��ي �أناَّ ».
بطاع��ة اهلل؛ ك��ي ما يتحرر النا�س حري ًة حقيقيةَ .كا َنت تل��ك هي الر�سالة التي �أرادها اهلل،
وبيع من ذلك ال ِكتاب فخ �إبلي�س ما يقرب من اثنتي مليون ن�سخة.
لكن في بداية
�أحب �أن �أقول �إنني تعلمتُ الدر�س ،ولم �أكرر مثل هذه الحماقة َم َّر ًة �أخرىْ .
قدمتها
الأربعينات من ُعمري،
تجاهلت م�شيئة اهلل الوا�ضحة ،بجانب الم�شورة القوية التي َّ
ُ
ان ِ
ان الت�أديب،
الخداع �أق��وىَ ،
وك َ
ل��ي زوجت��ي ،و� َأحد �أع�ضاء مجل���س الإدارة .هذه المرة َك َ
قبل ،وا�ستمر ما يقرب من ثمانية ع�شر
أعظم ،من ذي ْ
الذي في هيئة م�شقة و�ألم ومعاناةَ � ،
وتبت عنه ،لكن لي�س دون التكلفة التي َكا َنت
أدركت
ال�صنم الذي خلق ُتهُ ،
�شهرا .مر ًة �أخرى � ُ
َ
ً
الكثير من وجع القلب.
َ
حال على
�أن��ا
تماما� ،أن َبلع��ام لو ا�ستوعب ما يدور ف��ي ق ْلب اهلل ،ل��كان �أف�ضل اً
ٌ
واث��ق ً
المدى الطويل .لكنه َلم يترك وثنيته ب�شكلٍ
أبدا ،وهكذا مات تحت دينونة اهلل (انظر
حقيقي � ً
ٍّ
ي�شوع .)22 :13
أمر بالطريقة ال�صعبةَ ،ك َما حدث معي� .آمل �أن تجعلك
عزيزي ،ال �أريدك �أن تتع َّلم هذا ال َ
داع.
هذه الر�سالة القوية تتحا�شى الألم والم�شقة ،اللتين
مررت بهما دون ٍ
ُ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

� ْإن َل��م ُن ِ
بعيدا عن��ه ،وربما ي�سلِّمنا اهلل له��اَ .م َّرات عديدة
خ�ض��ع رغباتن��ا هلل� ،ستقودنا ً
�شعبه �شي ًئا
قد�س نرى �أن اهلل جعل �إرادته وا�ضح ًة بالفعلْ ،
الم َّ
لكن عندما �أراد ُ
ف��ي ال ِكت��اب ُ
ان الأمر يجلب عليهم الم�شقة.
ً
مناق�ضا لها� ،أعطاه لهم ،حتى حين َك َ
�سيعطينا رغباتنا ،حت��ى � ْإن َكا َنت تتعار�ض
�سيظ��ل اهلل يفع��ل ذلك في حياتنا الي��ومُ .
البركة التي �أردناه��ا� .ست�ؤدي �إلى الت�أديب الذي �سيكون
م��ع رغباته ،لكنها لن ت�ؤدي �إلى َ
وب�شعا.
ؤلما
ً
م� ً
بدل من ذل��ك ،الثقة في � َّأن اهلل
لكنن��ا ل�سن��ا م�ضطرين لأن نجت��از في ذلك .بل ُيمكننا ،اً
كثيرا ما يك��ون لديه م�سار مو�ض��وع؛ ليعطينا ن ْف�س الأم��ور التي نرغب
يفع��ل
َ
الخي��ر لناً .
ٍ
بطريقة م�ستقيمةْ � .إن اتبعناه� ،سيقودنا في طريقٍ
لكن النهاي َة المرغوبة
لكن
فيهاْ ،
مباركَّ ،
َ
ادعه ليق��ودك بح�سب رغباته ه��و ،ال بح�سب
�ست�أت��ي في وقت��ه� .سلِّم طريقك لل��رب اليومُ .
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كثب �أكثر.
اليوم؛ لتتبعه عن ٍ
رغباتك �أنت�َ .س ْله عن ُ
الخطوات التي ُيم ِكنك َ
البد�أ في اتخاذها َ
الخطوات ،ثم افعلها.
اكتب ُ
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17
ُم َ
ض َّلل

الب�شر،
لك��ي ُنحافظ على تركيزنا ،دعونا نلخ�ص �أ�صل ِعبادة الأوثان ،وهو حين يحيد َ
ٍ
�شهوات �أو
غير م�ؤمني��نَ ،ع َّما يعلنه اهلل بو�ض��وح؛ كي ُي�شبِع��وا
�س��واء� ،أكان��وا ُم� ِؤمني��ن �أو ْ
ٍ
لط ُرقه .لهذا ال�سبب ،يقول بول�س:
رغبات ُمخا ِلفة ُ
«فَاعلَمُ��وا يَقِينً��ا �أنَّهُ مَ��ا مِنْ زَانٍ �أوْ نَجِ���سٍ� ،أوْ فَا ِ
�سق ِعبادة
�س��قٍ – َوال ِف ُ
يح َوا ِ
يب ِفي َم َل ُك ِ
هلل .فَلاَ َت ْ�س َم ُحوا
الم ِ�س ِ
� ْأو َثانٍ – ُيم ِكن � ْأن َي ُك َ
وت َ
ون َل ُه َن ِ�ص ٌ
ِل َأح ٍد ِب� ْأن َي ْخ َد َع ُك ْم ِبكَلاَ ٍم َفار ٍِغَ .فب َِ�س َب ِب َه ِذ ِه الأُ ُمو ِر َ�س َي ْن َ�ص ُّب َغ َ�ض ُب ا ِ
هلل
اه ْم
ين َي ْح َي َ
َع َل��ى ا َّل ِذ َ
اي ُ
ون َح َي��ا َة ال ِع ْ�ص َيانِ  .فَلاَ َت ْ�ش َتر ُِك��وا َم َع ُه ْم ِفي َخ َط َ
َه ِذ ِه�( ».أف�س�س .)7-5 :5
الم� ِؤمن ال��ذي ين�شغل
لك��ن � ً
غي��ر الم�ؤم��نْ ،
�سي�أت��ي غ�ض��ب اهلل عل��ى ْ
أي�ض��ا ي���ؤدب اهلل ُ
الم� ِؤم��ن ب ِع ٍ
ناد في
ليح ِّول وجه��ه عن ق ْلب اهللْ .
بعب��ادة الأوث��ان (الطم��ع)؛ َ
لك��ن � ْإن ا�ستمر ُ
ِ
جدا ،حت��ى �إلى الموت .يح ِّذر
ِع�صيان��هَ ،ك َما فع��ل َبلعامُ ،يمكن �أن تك��ون
العواقب وخيم ًة ًّ
ُ
ون( »...روما :8
الم� ِؤمنين قائلاً  ِ :أ
دي ِةَ ،ف َ�س َت ُمو ُت َ
«ل َّن ُك ْم � ْإن ِع�ش ُت ْم َح َ�س َب َطب َ
الج َ�س َّ
ِيع ِت ُك ُم َ
ُبو ُل�س ُ
هو ُةَ ،ت ِل ُد َخ ِط َّي ًةَ .و ِع ْن َد َما
«و ِع ْن َد َما َت ْح َب ُل َّ
الر ُ�سول يعقوب � ً
ال�ش َ
أي�ضا قائلاً َ :
َ .)13ك َما يح ِّذرنا َّ
��اء ،اَل َت ْن َخ ِد ُعوا» (يعقوب
َي ْك َت ِم ُ
��ل ُن ُم ُّو َ
الم ْو ِتُّ � .أي َها ال ْإخ َو ُة ال ِأح َّب ُ
الخ ِط َّي ُةَ ،ف�إ َّن َه��ا ُت�ؤَ ِّدي �إ َلى َ
.)16-15 :1
ٌّ
حي .نحن
يج��ب �أن نرى عِبادة الأوث��ان على �أنها �سُم يقتل ببطء؛ �إنها كريبتونايت رو ٌّ
ال َنق�� ِدر عل��ى تكلفة مغازلته��ا� .شبكة ِعبادة الأوثان بارع ٌة وقوي��ة ،وقد ا�ستطعنا �أن نرى
قوتها حين نظرنا �إلى بلعام ،لكن دعونا نخطو ُخط��و ًة �أخرى تجاه ذلك الأمر.
لمح�� ًة م��ن َّ
اقر�أ بعناية تحذير اهلل لقادة �إ�سرائيل:
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ِ
��ت َك ِل َمة ا ِ
ام
الر َج ُ
ال بِال ْأ�ص َن ِ
‹ي��ا �إ ْن َ�س ُ
«حي َن ِئ�� ٍذ� ،أ َت ْ
هلل �إ َل َّيَ :
انَ ،ي ْح َت ِف ُظ َه���ؤُ اَل ِء ِّ
ام ُو ُج ِ
وهه ِْم! َف ِل َما َذا �إ ًذا
ال َق�� ِذ َر ِة ِفي ُق ُلو ِبه ِْمَ .و َ�ض ُعوا ِت ْل َك ال ْأ�ش َي َ
المع ِث َر َة � َأم َ
��اء ُ
أ�سم ُح َل ُه ْم بِال ُّل ُجو ِء �إ َل َّي( »›...حزقيال .)3-2 :14
� َ
ج��رد تماثيل� ،أو مذابح� ،أو معابد.
م��ر ًة �أخرى نرى بو�ضوح � َّأن ِعبادة الأوثان لي�ست ُم َّ
ام ال َق�� ِذ َر ِة ِفي
ال ي��دع اهلل
الر َج ُ
اً
��ال بِال ْأ�ص َن ِ
مج��ال لل�شك بقوله بو�ض��وحَ « :ي ْح َت ِف ُظ َه�� ُ�ؤ اَل ِء ِّ
ِ��م ».ه��ذه لي�ست تماثي�� َل تحت الأ�شجار� ،أو في مراكز المدين��ة� ،أو في المعابد .ال ،بل
ُق ُلو ِبه ْ
أ�صنام��ا من�صوبة في قلوبهم .كانوا يخفون رغبات تتعار�ض مع �إرادة اهلل .ويكمل
َكا َن��ت �
ً
اهلل فيقول:
الرب الإ َل ُهُ :ك ُّل َم ْن َي ْح َت ِف ُظ
« ِل َذ ِل َ
��م َم َع ُه ْم َو ُق ْل َل ُه ْمَ :
��كَ ،ت َك َّل ْ
‹ه َذا ُه َو َما َي ُقو ُل�� ُه َّ
المع ِث َر َة
بِهَذِهِ الأوْثَانِ القَذِرَةِ فِي قَلْبِهِ مِنْ بَنِي �إ�سْرَائِيلَ ،وَيَ�ضَعُ هَذِ ِه ال ْأ�ش َي َ
اء ُ
��ام َو ْج ِه ِهُ ،ث َّم َي ْل َج�أُ �إ َل��ى � َأح ِد الأ ْنب َِيا ِءَ ،ف�إ ِّني �أ َنا ا َ
خ�ص
يب َه َذا َّ
ال�ش َ
� َأم َ
هلل َ�س�أُجِ ُ
الج ْ�أ �إ َلى � ْأ�ص َن ِ
ير ِة!» (حزقيال .)4 :14
َو�أ ُق ُ
ول :ا ْذ َه ْب َو َ
ام َك ال َك ِث َ
متورطا في ِعبادة الأوثان (مت�شب ًثا برغبات مخا ِلفة لإرادة اهلل)،
عندما يكون �شخ�ص
ً
كتابيا من � ِّأي نوعَ ،قد يح�صل
تعليما
توجيها� ،أو م�شور ًة� ،أو
وي�أت��ي �إل��ى خادم يطلب منه
ً
ًّ
ً
م�شابها للجواب الذي ح�صل
جوابا
عل��ى جوابْ ،
ً
لكن لن يكون بح�سب م�شيئ��ة اهلل� .سيكون ً
رج َم��ة  The New American Standard Bibleالآي�� َة
علي��ه بلع��ام .ت�سج��ل َت َ
جوابا في تلك
الرب �س�أح�ضر لأعطيه ً
الموج��ود َة في ِكتاب حزقيال بهذه الطريق��ة� ...« :أنا َّ
بعا لأ�صنامه الكثيرة».
الم�س�ألة ِت ً
المو َّجه �إلى قائد ِ
دمة ،الذي يتجنب مواجهة �أمر ِعبادة الأوثان،
الآن ا�سمع
الخ َ
التحذير َ
َ
كل �شيء على ما يرام (كان
تحدث �إليه َ
وك� َّأن ُّ
ال��ذي ُيمار�سه ذل��ك ال�شخ�ص المت�سائل ،بل َي َّ
الأنبي��اء والكهن��ة هم قادة ِ
ف�صاعدا� ،س�أ�ستخدم
الع ْهد القديم؛ من ه��ذه النقطة
ً
دمة في َ
الخ َ
تعبيرات ذات �صلة بقادة ِ
ٍ
دمة اليوم):
الخ َ
«و� ْإن ُخ ِد َع َنب ٌِّي َما َو َت َك َّل َم ِبر َِ�سا َل ٍة َماَ ،ف�إ ِّني� ،أ َنا اهللَ�َ ،س�أُرِي َذ ِل َك ال َنب َِّي َم َدى
َ
َح َما َق ِت ِه( »...حزقيال .)9 :14
�شديدا ،و�أن��ا �أت�أمل في الكثير من التعليم،
كن��ت في �صالت��يَّ � ،إما �أبكي� ،أو �أحزن حز ًنا
ً
ُ
ِ
طالبا معرف��ة �أ�سباب
�صرخت
الغ��رب.
في
خا�صة
الي��وم،
الحديثة
��ة
دم
الخ
ج��ه
ترو
ُ
ً
َ
ال��ذي ِّ
ر�سائل الب�شارة ال�ضعيفة التي ُتقال و ُتك َتب .و�أجابني ُروح اهلل بقيادتي �إلى الأ�صحاحات
 13و 14م��ن حزقي��ال .تك�شف هذه الأ�صحاحات عن �سبب وج��ود التعاليم المخ َففة التي

َّلضُم 155
َ

قدم الخادم ب�شارة
تهم��ل مواجهة َ
مار�س با�ستم��رار� :إنه ِعبادة الأوثانْ � .إن َّ
الخ َّ
طية التي ُت َ
مع ُم َم َّو ٍه .لهذا ال�سبب
ناق�ص��ة؛ لأن��ه ال ُيريد �أن يفقد الأتباع �أو ال�شهرة ،فهذا لي���س ِ�سوى َط ٍ
ي�صرخ �إرميا في زمن ازدهرت فيه ِ
دمة المزيفة ،قائلاً :
الخ َ
«ل َّأن كُ ������ َّل ِ
���م،
���مِ ،م� ْ
����م �إ َل�������ى �أغ���� َن� ُ
واح�������د ِم����ن� ُ
���اه� ْ
�����ن �أف����� َق�����ر ِِه� ْ
���ه� ْ
يَ����مِ����ي����لُ����ونَ �إلَ���������ى ال����كَ���������س����بِ غَ�����يْ�����رِ ال���������شَّ����رِ ِ
ي����ف (ال����ط����م����ع).
َو ِم َن الأ ْنب َِيا ِء �إلَى الك ََه َن ِة ،كُ ُّل ِ
نه ْم ُم َخا ِد ٌع�( ».إرميا .)13 :6
واحد ِم ُ
ِ
الوا�ضح ،الكريبتونايت،
الروحي
بد� ُأت �ألمح ال َ
أعمال الأكثر عم ًقا التي ي�سببها ال�ضعف ُّ
ف��ي ج��زء كبير م��ن الكَني�سة الحديث��ة .ر�أيتُ ع��دم قناعة ف��ي كثيرين ِم َّمن يقول��ون �إنهم
م�ؤمن��ون ،ومن حال��ة القلب هذه ،ن�ش�أت الرغب��ة في الأمور «الت��ي تنق�صهم في حياتهم»
ٍ
رغبات �أو �شهوات).
(غالبًا ما ال تكون هذه الأمور احتياجاتٍ حقيقية ،لكنها لي�ست �أكثر من
الم�ض َّللون ،الذين انجرفوا �إل��ى رغبات الطمع ،ب� ٍ
آي��ات ِكتابية تبدو
لق��د نادى الق��اد ُة َ
وك�أنه��ا تتغا�ضى عن نمط الحياة الخاطئ ال��ذي يعي�ش به مَن ي�س�ألونهم ،بل وت�ؤيده ،في
غير الأخالقي.
الوقت ن ْف�سه يتجنبون ب�سهولة � َّأية �آيات ِكتابية من �ش�أنها مواجهة ال�سلوك ْ
الر�سا ِئل �أو الم�شورة
عِب��ادة الأوثان هذه تجعل كلاًّ  ،من الخادم والم�ؤمن،
ً
منفتح��ا لتلقي َّ
الت��ي تن��ادي ب�ش��كلٍ ُم ِ
وتقوي تل��ك الرغبات �أو
با�شر �إل��ى تلك االحتياج��ات �أو ال�شه��واتِّ ،
الأ�صنام.
يتنب���أ بُولُ���س ف��ي العَهْد الجدي��د ،مثلما تنب�أ �إرمي��ا وحزقيال ،عن فت��رةٍ ز ٍ
منية ما في
الم�ستقبل:
ون
ِأ
ال�س ِلي ِمَ ،ب ْل َ�س َيخ َت ُار َ
ا�س َ�س َم َ
«ل َّن ُه َ�س َي�أْ ِتي َو ْق ٌت ل َْن َي ْح َت ِم َل ِفي ِه ال َّن ُ
اع ال َّتع ِلي ِم َّ
وه ْم ب َِما ُي َد ْغ ِد ُغ �آ َذا َن ُه ْم 2( ».تيموثاو�س .)3 :4
ل َُه ْم ُم َعلِّ ِم َ
ين ِل ُي َح ِّد ُث ُ
مرحب��ا بكم في هذه الفترة الزمنية! ك ُّل ما يتطلب��ه الأمر لي�سمع �شعب الكَني�سة ما يريدون �أن
ً
أي�ضا في حالة الطمع.
�
م
ه
ا»
دام
«خ
يجدوا
أن
�
هو
ي�سمعوه،
ُ ً ُ ً
ٍ
قي الذي يخاف اهلل ،لن يحيد عن � َّأية م�شورة من م�شورات
ناحي��ة �أخرى،
م��ن
ُ
القائد ال َّت ُّ
القائد
قد�س َك ُك ّل ،ولي�س ب�أجزاء مخت��ارة منه .ال يخ�شى هذا
ُ
الم َّ
َك ِل َم��ة اهلل .يلت��زم بال ِكتاب ُ
أي�ضا.
التوبيخ والمواجهةَ ،ك َما ال يخ�شى
الت�شجيع � ً
َ
َ
َتح��دث عنهم بُولُ�س ب�سمعهت��م ،ومظهرهم ،وازدهارهم،
�سيهت��م ه���ؤالء الخُدامُ الذين ي َّ
ِ
المنا�سبة ،وهكذا يتحدثون ويعلِّمون في
وبرامجه��مُ .يم ِكن �إقناعهم بالثمار �أو بالمكاف�أة
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بدل م��ن �أن ُيعلِّموا ب�أمانة ،معلنين َك ِل َمة اهلل� ،سواء �أكانت مقبولة
الم�ست ِمع ،اً
�ض��وء رغبات ُ
�أَم ال.

خادم ِ
واحد فقط �أعلن الحق
ٌ

��رهَ .لم تكن هذه
تحا َل��ف يهو�شاف��اط م ِل��ك يهوذا مع �أخ���آب م ِلك �إ�سرائي��ل؛ لأنه َ�ص َ
اه َ
ان يعبد الأ�صنام.
لكن �آخ���أب َك َ
جيد ًة بالن�سب��ة ليهو�شافاط؛ لأنه َك َ
ان يخاف اهللَّ ،
ُخط��و ًة ِّ
ِ
بعد فترة ،ذهب يهو�شافاط �إلى ال�سامرة؛ ليزور ملك �إ�سرائيل.
التم�س �أخ�آب من يهو�شافاط �أن يح�شد جي�ش يهوذا؛ ليذهب مع �إ�سرائي َل؛ لمهاجمة �أرام.
ف�أج��اب يهو�شاف��اط« :بالطبع! �أنا و�أنت �أخوان ،وجيو�شي تح��ت �أمرك .بالت�أكيد �سن�شترك
ن�س َت ِ�ش ِر ا َ
هلل � َّأو اًل( ».انظر � 2أخبار
معك في الحرب ».لكن �أ�ضاف يهو�شافاط بعد ذلكَ « :ل ْ
كن ِل ْ
الأيام .)18
فا�ستدع��ى الملِ��ك �أخ�آب �أربعمئة م��ن �أبرز �أنبياء وزعم��اء �إ�سرائيلَ .ل��م يكونوا �أنبياء
الرب الإله (كانوا
البعل ،وال ع�شتاروث ،وال كمو�ش ،وال � ِّأي � ٍإله مزيف � َآخر ،بل كانوا �أنبياء َّ
ان عليه �أن يذهب للحرب �أَم يمتنع.
يتكلمون با�سم يهوه)� .س�ألهم �أخ�آب � ْإن َك َ
��ب َف َي ْن ُ�ص َر َك ا ُ
هلل َع َل ْيه ِْم» (� 2أخبار الأيام :18
فق��ال جميع الأنبياء بن ْف�س واحدة« :ا ْذ َه ْ
وم َ�ش ِّج َعة لل�سامعين،
مدربين �أن يتحدثوا فق��ط
َ
َ .)5ك َ
بر�سائل �إيجابي��ةُ ،
ان ه���ؤالء الق��اد ُة َّ
همين .وبرغم �أنهم كانوا ُخدام يهوه ،لك َّنهم كانوا طماعين -عابدي
الم�ست ِمعين ُ
خا�صة ُ
الم ِّ
�أ�صنام.
احتراما في �إ�سرائيل ،وكانت ر�سال ُتهم مثير ًة
الخدام كانوا �أكث��ر النا�س
رغ��م � َّأن �أولئك ُ
ً
الرب في حياته
مرتاحا لتلك الم�شورة.
للإعجاب ،ل ِك َّن يهو�شافاط َلم يكن
َ
ً
حافظت مخافة َّ
وج ُد � ُّأي َنب ٍِّي � َآخ َر ِ
هلل ُه َنا َح َّتى َن�س�أ َل ُه َع ْن َما َي ُقو ُل ُه
على قدرته على التمييز .ف�س�أل � ...« :اَأل ُي َ
غير
لكن َك َ
اهللُ» (ع��دد َ .)6ك َ
ان يع��رف � َّأن �أولئك الذين تكلموا �أنبياء يه��وهْ ،
�شيء ْ
ان هناك ٌ
�صحيح.
وج ُد � اَّإل َنبِي ِ
واحد َب ْع ُد ِل َن ْ�س� َأل ِم ْن ِخلاَ ِل ِه َع ْن � َإر َاد ِة ا ِ
هلل ُه َو ال َّنب ُِّي
ف�أج��اب �آخ���آب ...« :اَل ُي َ
ٌّ
��ل َكلاَ َم ا ِ
ول � َأب ًدا َ�شي ًئ��ا َح َ�س ًنا َع ِّنيَ .ف ُه َو
هلل ،اَل َي ُق ُ
ين َي ْن ُق ُ
ِم َ
يخ��ا ْب ُ
��ن َي ْم َل َةَ .ل ِك ِّن��ي ُ�أب ِغ ُ�ض ُهَ .ف ِح َ
يعبد الأ�صن��ام� ،أو لجماعة ُم� ِؤمنين
��ول َع ِّن��ي َما اَل ُ �أ َح ُّب( »...ع��دد  .)7بالن�سبة
ٍ
َي ُق ُ
ل�شخ�ص ُ
ومحب ًِطا.
خادم الب�شارة ال�صادق،
اعتادوا على التملق ،يبدو
ُ
�شخ�صا ًّ
�سلبيا ُ
ً
أتباع كثيرين� ،أو � ِّأي �شي ٍء من
كان ميخا مختل ًفا عن الآخرين؛ لأنه َلم يكن يرغب في � ٍ
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أكثر من رغبته في
�أخ���آبَ .ك َ
أكثر من الإن�سان ،ويرغب في ت�أييد اهلل ل��هَ � ،
ال��ر َّب � َ
ان يخ��اف َّ
ان يع��رف � َّأن يهوه هو �سن��ده ،و�أنه ُي َف ِّ�ضل �أن ير�ضيه �أكث��ر من �أن ير�ضي م ِل ًكا
النج��احَ .ك َ
وح ًّرا من ِ
ان
الخداع ،الذي َك َ
ً
نقياُ ،
أمر عليه ًّ
واقع��ا تحت ت�أثير الكريبتونايت .حا َفظ ه��ذا ال ُ
الخ َّد ُام ال َآخرون.
به
يقوم
ُ
ث��م ا�ستدعى �أخ�آب ميخ��ا .وبينما هُم في انتظار رجُل اهلل الأمي��ن ،ا�ستمر الأنبياء في
التنب���ؤ �أمام الملِكين� .أحدهم ،وهو عِبران�� ٌّي ،يُدعى �صدقيا من �سبط بنيامين� ،صنع لن ْف�سه
«ه َذا ُه َو َما َي ُقو ُل�� ُه ا ُ
الح ِدي ِد َّي ِة�َ ،س َت ْن َط ُح
قرو ًن��ا من حدي��د ،وقالَ :
��رونِ َ
هلل (يهوه)‹ :ب َِه ِذ ِه ال ُق ُ
اما›» (عدد .)10
ال َأر ِام ِّي َ
ين �إ َلى � ْأن َت ْق ِ�ض َي َع َل ْيه ِْم َت َم ً
كل الأنبياء ب��ر�أي ِ
��و َج ْي ِ�ش � َأر َام ِفي
ث��م �أ�ش��ار ُّ
واحد على الم ِلك قائلي��نَ « :ت َق َّد ِم ال َآن َن ْح َ
��ر �إ ْذ َ�س َي ْن ُ�ص ُر َك ا ُ
هلل (يهوه)» (عدد  .)11بالت�أكيد هناك �أمان ،حين يكون
َر ُام َ
��وتَ ،و َ�س َت ْن َت ِ�ص ُ
الر�سا ِئل
هنال��ك كثي��رون من القادة� ،ألي�س كذل��ك؟ وما َك َ
ان ِّ
م�شج ًعا ح ًّقا ،ويب��دو � ِآم ًناَّ � ،أن َّ
ك َّله��اَ ،كا َن��ت متفق ًة مع بع�ضه��ا ،و ُت�ؤكد الأمر! نع��مَ ،كا َنت ت�ؤكد على رغب��ات ق ْلب �أخ�آب
بال�ضبط ،وكانت تتحدث ب�شكلٍ ُم ِ
با�شر �إلى رغبته في االنت�صارِ ،عبادة الأوثان!
ان الأنبي��اء ي�شي��رون عل��ى الم ِلكي��ن بن ْف�س ال��ر�أي ،وجد
والآن بينم��ا َك َ
«ها َق ْد َر َّد َد ُك ُّل الأ ْنب َِي��ا ِء الكَلاَ َم َن ْف َ�س ُه� ،إ ْذ َقا ُلوا
الر ُ�س��ول ميخا ،وقال لهَ :
َّ
�إن المَلِ��كَ �سَيَنْجَ��حُ .فَقُلْ مَا قَالُوهُ ،وَبِهَذَا تُح�سِنُ القَ��ولَ وَ َت ْف َع ُل َخ ْي ًرا» (2
َّ
�أخبار الأيام .)12 :18
�شجع
كالم��ا
م�شابها لهذا حين ُد ُ
ُ
ً
عي��ت �إلى بع�ض الكنائ���س المعروفة« .جونِّ ،
�سمع��ت ً
ق��دم لهم بنيا ًن��ا وتعزية� .س��وف نختم اجتماعن��ا بترنيمة
إيجابية.
�
عظ��ات
��ظ
النا���سِ .ع
ِّ
�سريع��ة؛ ل��ذا هل ُيم ِكنك �أن تخت��م ال ِعظة بلمحة تفا�ؤل .نريدهم �أن يغ��ادروا وهم ي�شعرون
ج��رد ر�سول �أن يتالعب بر�سالة الم ِل��ك! � ْإن تالعبنا بها،
بالر�ض��اَ ».ك َ
ان ب�إم��كان َمن هو ُم َّ
نا�سا عاديين ي�ستخدم��ون الكلمات الإيجابية
َل��م نعد �سفراء نتحدث ب�أق��وال اهلل بعد ،بل �أُ ً
الع ْهد الجديد لنروج لما نرغب فيه.
الموجودة في �أماكن مختلفة في َ
�شترى بالتملق�« :أُ ْق ِ�س ُم بِا ِ
ول � اَّإل
الح ِّي ،اَل �أ ُق َ
كان جواب ميخا ًّ
هلل َ
حادا؛ لأنه ال ُيم ِكن �أن ُي َ
َما َي ُقو ُل ُه �إ َلهِي» (عدد .)13

�آه يا �أبانا� ،أر�سل لنا قادة يفعلون هكذا في �أيامنا هذه!
قدموا ل��ه ن ْف�س ال�س�ؤال الذي �أجاب��ه بال ِف ْعل الكثير من
حي��ن ح�ضر ميخ��ا �أمام �أخ�آبَّ ،
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يخا َ�س ِ
��م ال َآنَ ،ف َت ْن َت ِ�ص َرانِ »›.
اب ِم َ
��م! َ
اذه َبا َو َقا ِتلاَ ُه ُ
اخ ًراَ ‹ :ن َع ْ
الأنبي��اء ال َآخري��نَ ...« .ف� َأج َ
(عدد .)14
ت�ضاي��ق �أخ���آب م��ن ميخا لأن��ه �سخر من��ه .ثم قال ميخ��ا كالم اهلل ال��ذي يخ�ص ذلك
الموق��فَ « :ل َق ْد � َأرا ِني ا ُ
هلل ُك َّل َما َ�س َي ْح ُد ُثَ .ف َر� ْأي ُت َج ْي َ�ش � ْإ�س َرا ِئي َل ُم َ�ش َّت ًتا َع َلى الجِ َبالِ َ .ر� ْأي ُت ُه ْم
��ر ٍ
��دَ ،ف ْل َي ْرجِ ُعوا ِب� َأمانٍ �إ َلى
اف َف َق َ
��د ْت َر ِاع َي َه��اَ .و َه َذا ُه َو َما َي ُقو ُل�� ُه اهللَُ ‹ :ل ْي َ�س ِل َه�ؤُ اَل ِء َقا ِئ ٌ
َك ِخ َ
ُب ُيو ِته ِْم›» (عدد .)16
ول َه َذا ال َّنب ُِّي َع ِّني َ�شي ًئا
فالتفت �أخ�آب �إلى يهو�شافاط وقال�« :أ َت َرى؟ � َأما ُق ْل ُت َل َك؟ اَل َي ُق ُ
اع ُه!» (عدد .)17
ِال�سو ِء َوب َِما اَل �أُ ِح ُّب َ�س َم َ
َح َ�س ًناَ ،و�إ َّن َما ب ُّ
ثم �أكمل ميخا �إخبار �أخ�آب بما يحدث بال ِف ْعل ،وما �سيحدث ح ًقا:
��ع �إ ًذا َم��ا َي ُقو ُل ُه اهللُ! َف َق ْد َر� ْأي ُت ا َ
ال�س َما ِء.
ا�س َم ْ
«َ ...ف ْ
هلل َجا ِل ً�س��ا َع َلى َع ْر ِ�ش ِه ِفي َّ
��ن ِ�ش َما ِل ِه.
��ن َي ِمين�� ِه َو َب ْع ٌ
��د ُهَ ،ب ْع ٌ
الملاَ ِئ َك�� َة َوا ِق ِف َ
�ض َع ْ
���ض َع ْ
ي��ن ِع ْن َ
َو َر� ْأي ُ
��ت َ
��وم َع َلى َم ِدي َن ِة
َف َق َ
ِاله ُج ِ
‹م ْن َي ْخ َ
��د ُع �أخ� َآب َم ِل َك � ْإ�س َرا ِئي�� َلَ ،ف ُي ْق ِن َع ُه ب ُ
��ال اهللَُ :
اء
اد ل َك��ي ُيق َت َل ُه َن َ
اك؟› َف َق َ
َر ُام َ
ال َملاَ ِئ َك�� ٌة ُمخ َت ِل ُف َ
��وث ا َّل ِتي ِفي َج ْل َع َ
ون � ْأ�ش َي َ
اء ُروح َو َو َق َف ِف��ي َح ْ�ض َر ِة ا ِ
أخد ُع �أخ� َآب›.
هلل َو َق َ
ال�‹ :أ َن��ا َ�س� َ
��م َج َ
ُمخ َت ِل َف�� ًةُ .ث َّ
ي��ر ُر َو َح َك ِذ ٍب
َف َ�س�أ َل�� ُه اهللَُ :
��ف َ�س َت ْف َع ُ
‹ك ْي َ
��ل َه�� َذا؟› َف� َأج َ
‹�س� ْأخ ُر ُج َو� ِأ�ص ُ
��ابَ :
اذه ْب
أفوا ِه �أ ْنب َِيا ِء �أخ��� َآبَ ›.ف َق َ
‹�س َت ْن َج ُح ِف��ي ِخ َد ِاع ِهَ .ف َ
َو َ�ض�َلااَ لٍ ِف��ي � َ
ال اهللَُ :
��د َث ُه َناَ .ف َق ْد َج َع َل ا ُ
هلل
َوا ْف َع�� ْل َذ ِل َ
��كَ ›.و� َأ�ض َ
��اف ِم َ
اما َما َح َ
يخاَ ‹ :ف َه َذا ُه َو َت َم ً
ون َع َل ْي َكَ .فا ُ
ال�ش َّر›» (الأعداد -18
هلل َن ْف ُ�س ُه َي ْنوِي � ْأن ُينز َِل ب َِك َّ
اء َك َي ْك ِذ ُب َ
�أ ْنب َِي َ
.)22
�أج��اب اهلل �أخ���آب بح�سب ِعب��ادة الأوثان (الطمع) ال��ذي في قلْبه .الحقيقة الت��ي كَ َتب عنها
حزقي��ال َت َّم تو�ضيحه��ا هنا .ال َيتح َّدث اهلل ب�شكلٍ ُم ِ
با�شر �إلى ِعبادة الأوثان التي في قلْب َبلعام
ال�ش��يء ن ْف َ�سه مع �أولئك
فق��ط ،كَ َم��ا ر�أينا في الف�صل ال�ساب��ق و�أخ�آب في هذا الف�صل ،لكنه يفعل
َ
الذين ُيقدمون الر�سالة.
الحقيقية التي َكا َنت
تل ّقى �أخ�آب الر�سالة التي �أراد �أن ي�سمعها ،لكنه رف�ض َك ِل َمات اهلل
َّ
�ستمنحه حماي ًة و�إنقا ًذا .خرج �أخ�آب للحرب .ورغم �أنه احتمى بالتنكر؛ كي ال يتعرف عليه
قبل نهاية اليوم .ت�ستطيع �أن تختبئ من الإن�سان،
الأرامي��ون� ،أ�صيب
ٍ
ب�سهم طائ�ش ،ومات ْ
االختباء ِمن اهلل!
أبدا
ْ
لكن لن ت�ستطيع � ً
َ
م��اذا عن ع�صرنا هذا؟ هل نُريد الحماية ،وت�سديد االحتياجات ،والحرية التي وعد بها
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«�سالما» عندما يكون الواقع � َّأن بع�ض
اهلل؟ �أَم ُنري��د �أن يتملقن��ا النا�س؟ هل ُنريد �أن ن�سمع
ً
الم�شاكل تلوح في الأفق؛ ب�سبب ِ
الخداع الذي ُخ ِدعنا به؟
هل يُمكِن �أن نفكر في الأمر في �ضوء الكِتاب المق َّد�س؟ ما هو الأف�ضل ،الحماية طويلة
البركة الظاهرية ق�صيرة
المدى في الخ�ضوع للم�شورة الكاملة الموجودة في َك ِل َمة اهلل� ،أَم َ
المدى ،بينما يكون الت�أديب �أو الدينونة على و�شك الحدوث؟

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

�شعورا
كالما يجعلهم ي�شعرون
يري��د كثيرون ِم َمن ي�شهدون �أنهم م�ؤمنون �أن ي�سمع��وا ً
ً
أي�ض��ا م�ستعدون �أن
جي��دا ،وب�سب��ب الطم��ع ،والخوف من الإن�س��ان ،هناك ُخدام كثي��رون � ً
ً
كل الكلمات اللطيفة رائعة،
يتحدث��وا بكلمات ُت�شجع �أتباعهم فقط .في هذه الحاالت ،تبدو ُّ
مرغوب فيه.
غير
ٍ
لكنها ناق�صة ،و�ستقود ،كلاًّ من القادة والأتباع� ،إلى مكانٍ ْ
ؤلما،
ؤلما في البداية .مهما َك َ
نحتاج �أن ن�سمع الحق ،حتى � ْإن َك َ
ان �سماع الحق م� ً
ان م� ً
ألما بكثير من الم�شقة التي نرك�ض نحوها حين نعي�ش في ِ
الخداع.
فهو �أ َق ُّل � ً
�شخ�صا ي�سعى �إلى الحق.
يمكنك �أن تكون
ً
وادعه ليك�ش��ف � َّأي مكان
اب��د�أ ب���أن تطلب م��ن اهلل �أن يقول ح َّقه فيما يخ���ص حياتكُ ،
�سهوا .اكتب الحقائق التي يقولها لك؛ ُليم ِكنك �أن تت�أمل فيها الأيام والأ�سابيع
ُخ َ
دعت فيه ً
ان لي�س بالأمر المحبوب �أو
القادمة .ثم اطلب من اهلل �أن يقويك؛ كي تقول الحق ،حتى � ْإن َك َ
ٍ
بحاجة الفتعال المعارك ،لكن ُيم ِكنك �أن تقول م ْثل ميخا�« :أُ ْق ِ�س ُم
ل�ست
ال�صحي��ح
�سيا�سياَ .
ًّ
بِا ِ
ول � اَّإل َما َي ُقو ُل ُه �إ َلهِي».
الح ِّي ،اَل �أ ُق َ
هلل َ
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18
َســــــوع
يُ
ُم َزيَّف
ه��ل تق��ول في ن ْف�سكَ :ي�س��وع مزيف ،ما المق�ص��ود بك ِّل هذا؟ يحتوي ه��ذا الف�صل على
العن�ص��ر المفتاحي الماكر الذي يجذب المُ�ؤمِني��ن �إلى عِبادة الأوثان� .ستُ�ساعد تغطية هذا
الجانب في حل ُلغز هذا الت�سا�ؤل “لماذا يقع كثيرون في الم�سيحية الحديثة فري�س ًة �سهل ًة
ٍ
ككني�سة و�أفراد؟”.
قو َتنا
الروحي ،الذي ي�سرق َّ
للكريبتونايت ُّ

�أح�ضر ُتك لنفْ�سي
قبل ،خروج �إ�سرائيل من ِم�صر رم ٌز لخال�صنا ،خروجنا من العا َلم .قاد
كم��ا
ُ
ذكرت من ْ
مو�س��ى بن��ي �إ�سرائيل �إلى �سيناء ،حيث التق��ى باهلل عند العليقة الم�شتعل��ة� .أراد مو�سى �أن
م�شابها .ما الذي يجعله يرغب �أن يقودهم �إل��ى �أر�ض الموعد مبا�شر ًة،
لق��اء
�شعبه
ً
يختب��ر ُ
ً
قبل �أن ُي َع ِّرفهم على ال�شخ�ص الذي وعدهم بها؟ فور و�صولهم �إلى �سيناء ،مكتوب:
ْ
وب،
«�صَعِ��دَ مُو�سَ��ى �إلَى الجَبَلِ ،فَدَعَ��اهُ اهللُ مِنَ الجَبَلِ وَ َق َ
��الَ :
‹ه َذا َما َت ُقو ُل�� ُه ِل َب ْي ِت َي ْع ُق َ
ي��نَّ � .أما �أ ْن ُت ْم َف َح َم ْل ُت ُك ْم َع َلى �أج ِن َح ِة
ِ��ر بِ�� ِه َب ِني � ْإ�س َرا ِئي َلَ :ق ْد َر�أي ُت ْم َما َ�ص َن ْع ُت ُه بِال ِم ْ�صر ِِّي َ
َو ُت ْخب ُ
ال ُّن ُ�سو ِر َو� ْأح َ�ض ْر ُت ُك ْم �إ َل َّي( »›.خروج .)4-3 :19
«و� ْأح َ�ض ْر ُت ُك ْم �إ َل َّي ».تلخ�ص ه��ذه ال ِعبارة الدافع الإلهي وراء �إنقاذنا
انظ��ر �إلى كلماتهَ :
م��ن العا َل��م .لقد �أح�ضرك �إلى ن ْف�س��ه� .إنه يريدك ،وي�شتاق �إلى رفقت��ك ،وهو ُيريد َعالقة �أب
بابنه.
ان ف��ي الأَ ْ�سر
ان اهلل
متحم�س��ا للقاء ذل��ك ال�شعب الذي َك َ
ه��ل ُيم ِكن��ك �أن تتخيل َك��م َك َ
ً
مئات ال�سنين؟ �أتذكر حين َكا َنت ليزا ُحبلى بك ِّل ِ
واح ٍد من �أوالدنا الأربعةَ .لم �أكن �أ�ستطيع
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ذراعي،
كنت �أريد �أن �أحمله��م على
االنتظ��ار �إل��ى �أن يولدوا.
ُ
أ�شهر كامل��ةُ .
انتظ��رت ت�سعة � ُ
َّ
نمي َعالقة �أب وابنه
و�أ�شاهده��م ُ
وهم يكبرون ،و�أ�سم��ع �صوتهم ،و�أ�شعر ب�شخ�صياته��م ،و�أُ ِّ
كنت �أ�شتاق �إليهم.
معهم .بب�ساطةُ ،
أ�شهر!
كان هذا هو موقف اهلل ،لكنه انتظر فتر ًة �أطول من ت�سعة � ُ
كان ال�شعب يحتاج �أن يقوم ببع�ض اال�ستعدادات من � ْأجل ٍ
لقاء ناجِ ٍح معه .قال اهلل:
ين
��ب �إ َلى َّ
��م ِب َغ�سلِ ِث َيا ِبه ِْمَ .ف َلي ُكو ُنوا ُم ْ�س َت ِع ِّد َ
ال�ش ْع ِب َو َق ِّد ْ�س ُه ُم َ
الي ْو َم َو َغ ًداَ ،و ُم ْر ُه ْ
« ...ا ْذ َه ْ
الي ْو ِم ال َّثا ِل ِ
اء»
الي ْو ِم ال َّثا ِل ِثِ ،ل َّأن ا َ
ام ُك ِّل َّ
هلل َ�س َي ْنز ُِل ِفي َ
ِف��ي َ
ال�ش ْع ِب َع َلى َج َبلِ ِ�سي َن َ
��ث � َأم َ
(خروج .)11-10 :19
حقيق��ي ،يجب �أن
لقاء
ال��رب يق��ول ل�شعبه�« :أن��ا
ٌ
م�شتاق �إليكم؛ ْ
لك��ن وليكون لنا ٌ
كان َّ
ٌّ
أي�ضا �إل�� ٌه قدو�س ،ولن �أدخل في
تغ�سل��وا دن���س ِم�صر الذي على ثيابك��م� .أنا �أبوكم ،لكنني � ً
َع ٍ
القة �سطحية معكم».
أ�شخا���ص �أنانيين� .أعطانا اهلل
م��ن الم�ستحي��ل �أن تدخل في َعالقة عميق��ة وب َّناءة مع �
ٍ
ذات��ه بالكامل؛ ول��ن ير�ضى ب�أن نفعل ما يفعله العا َلم ،حيث ن�ستخدم �أولئك الذين تربطنا
بهم َعالقات ل ُن�شبِع رغبا ِتنا �أو ذوا ِتنا.
الرب ليقدم ن ْف َ�س��ه .وحين فعل ذلك،
ف��ي
َ
مر يوم��ان ،وفي بداية الثالث ،ن��زل َّ
�سين��اءَّ ،
ِ
�سم ُع َك.
و�سىَ ‹ :ت َك َّل ْم �أ ْن َت �إ َلي َنا َف َن َ
رج��ع ال�شع��ب �إلى الوراء ،وارتعدوا من الخوفَ .
«و َقا ُلوا ل ُم َ
لَكِنْ قُلْ هللِ �أنْ لاَ يَتَكَلَّمَ �إلَينَا لِئَلاَّ نَمُوتَ›» (خروج .)19 :20
�شديدا .كيف يمكنهم �أن يبتعدوا عن ال�شخ�ص الذي خ َّل�صهم
ا�ضطرابا
ا�ضط��رب مو�سى
ً
ً
تخيل
و�أنقذه��م م��ن العبودية؟ كيف ال ُيري��دون �أن ي�ستمعوا ل�صوت خالقهم؟ ه��ل ُيم ِكنك ُّ
ان م�شتا ًقا لهذه اللحظة .يت��وق لأن َيعرِفهم بن ْف�س
َخيب�� َة الأم��ل التي �شعر بها اهلل؟ لق��د َك َ
ان يعرفه بها مو�سى .لكنهم رف�ضوا ح�ضوره.
الطريقة التي َك َ
تخي��ل م��ا �س�أ�شعر به � ْإن قال ل��ي �أحد �أبنائي�« :أب��ي ،ال �أريد �أن تتكلم معي
ال �أ�ستطي��ع ُّ
ب�شكلٍ مبا�شر� .أريد �أن �أ�سمع ر�سائلك فقط عن طريق �أحد �إخوتي ».يا له من �أم ٍر ُم َد ِّمر!

كهنوت َت� َّأ�س�س
ٌ
ق��رر اهلل �أن يت�أ�س���س كهن��وت ،بما � َّأن ال�شعب َل��م يرِغب �أن يتفاعل مع��ه ب�شكلٍ مبا�شر.
ِ
نبي،
تح��دث �إلى اهلل بالنيابة ع��ن ال�شعبَ .ك َ
الكاه��ن ه��و �شخ�ص َي َّ
ان لدى اليه��ود بالف ْعل ٌّ
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ان على اهلل �أن ُي�ؤ�س�س
ان يتلقى
ال��كالم من اهلل ،ويقوله لل�شعب .مع ذل��كَ ،ك َ
ه��و مو�س��ىَ ،ك َ
َ
العالقة الم�ستمرة مع ال�شعب.
كهنو ًتا؛ للحفاظ على نموذج من َ
ان هارون
بع��د ذل��ك ،قال اهلل« :انْ��زِلْ ثُم َّ ا�صْعَ��دْ وَهَارُونُ مَعَ��كَ» (خ��روج َ .)24 :19ك َ
ان اهلل يريدهم �أن
�سي�صبح
لكن َلم تكن هذه ُخط َة اهلل الأ�صلية .في الأ�صل َك َ
رئي�س كه َن ِت ِهْ ،
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ون لي َمم َل َك َة َك َه َنة َو�أ َّم ًة ُم َق َّد َ�س ًة.
يكون��وا
ير َ
ً
«�س َت�ص ُ
جميعا كهنة .حين و�صلوا �سيناء ،قالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ُيري��د �أن يكون ل��دى ك ِّل واح ٍد في
َه�� َذا َم��ا َت ُقو َل�� ُه ل َبني � ْإ�س َرائ َ
ي��ل( ».خ��روج َ .)6 :19ك َ
�إ�سرائيل القدرةُ على التوا�صل معه.
�أو�ص��ى اهلل مو�س��ى �أن ُي ِ
وج��د لدينا ما ي�سجل
ح�ض��ر
َ
هارون معه �إل��ى الجبلْ .
لكن ،ال ُي َ
أمر ،تحت ،في المخيم مع ال�شعب� ،أما مو�سى؛
�أن ه��ارون خ�ض��ع هللٍ .
ل�سبب ما ،انتهى به ال ُ
يوما ،و�أربعين ليلة .لماذا َلم يذهب
أم��ر به ،فوق ،على قمة الجبل ،لمدة �أربعين ً
فانته��ى ال ُ
ان خائ ًفا �أكثر من
أكثر من ح�ضور اهلل؟ هل َك َ
ه��ارون؟ هل وج��د راح ًة في ح�ضور ال�شعبَ � ،
ان هارون على و�شك
التواجد لوح ِد ِه مع اهلل؟ نحن ال نعرف الإجابة ،لكننا نعرف � َّأن ما َك َ
مثيرا جِ ًّدا.
�أن يفعلهَ ،ك َ
أمرا ً
ان � ً

يهوه ُم َز َّيف

الج َب��لِ َ ،فاج َت َم ُعوا َح ْو َل
«و َر�أى َّ
و�سى َق ْ
��د َت� َّأخ َر ِفي ال ُّن ُزولِ ِم َن َ
َ
ال�ش ْع ُ
��ب � َّأن ُم َ
هَارُونَ( »...خروج .)1 :32
أول َكا َنت لل�شع��ب رغبات في تنفيذ ما يريدون��ه ،وكانوا يحتاجون
م��ا ال��ذي يحدث؟ � اً
ثانياَ ،كا َنت ل��دى هارون موهب��ة القيادة ،وكانت ه��ذه الموهبة
تقي��ا ليحتمله��مً .
رج�ًل�اً ًّ
النا���س �إليه .هذه نقط ٌة مهمة؛ لأن النا�س ينجذبون للقائد القوي� ،سواء �أكان ُيطيع
تج��ذب
َ
أتباعا كثيرين� ،أن��ه بال�ضرورة على وفاق مع اهلل.
ك��ون القائد يجتذب � ً
اهلل �أَم ال .ال يعن��ي ْ
ال�شعب لهارون:
ا�سمع ما يقوله
ُ
الر ُجلِ
ود َنا ِف��ي َّ
الطرِيقِ َ .ف َن ْح ُ
��ع َل َن��ا �آ ِل َه ًة ِل َت ُق َ
��ن اَل َندرِي َما ا َّل ِذي َح�� َّل َ
��م َوا�ص َن ْ
« ُق ْ
به َذا َّ
أخر َج َنا ِم ْن � ْأر ِ
�ض ِم ْ�ص َر( ».خروج .)1 :32
ُم َ
و�سى ا َّل ِذي � َ
�أول � ْأم��ر َي�ستدع��ي المالحظة هو � َّأن ال�شعب ال يقول« :نحن ال ندري ما الذي ح َّل باهلل».
هذه نقطة ُمه َِّمة �سنناق�شها بعد قليل.
ثاني��اِ ،
ه��ي �إلوهيم
ً
الح��ظ �أنه��م يقولون« :ا�ص َن ْ
��ع َل َن��ا �آ ِل َه�� ًة ».ال َك ِل َمة العبري��ة لـ �آلهة َ
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الع ْهد القديم� .أكثر من  ،2250ت�شير
 .elohiymترِد هذه ال َك ِل َمة �أكثر من َ 2600م َّر ًة في َ
�إلى اهلل القدير .مثلاً  ،تظهر اثنتي وثالثين َم َّرة في الأ�صحاح الأول فقط من ِكتاب التكوين.
او ِ
البد ِء َخ َل َق ا ُ
�ض».
تقول �أول �آية في ال ِكتاب
ات َوال ْأر َ
َّ
المقد�سِ « :في َ
ال�س َم َ
هلل َّ
اه
ير َ
ونَ ،و�إ َِّي ُ
ولمث��الٍ ث��انٍ تقر�أ في تثنية َ :4 :13
الرب (يهوه) �إِل ِه ُك ْم (�إلوهيم) َت ِ�س ُ
«و َر َاء َّ
ون»ُ .يم ِكنك �أن
ونَ ،و ِب ِه َت ْل َت ِ�ص ُق َ
اه َت ْع ُب ُد َ
ونَ ،و َ�ص ْو َت�� ُه َت ْ�س َم ُع َ
اه َت ْح َف ُظ َ
تَتَّق َ
ونَ ،و�إ َِّي ُ
اي ُ
ُ��ونَ ،و َو َ�ص َ
لم ْط َلقة،
ترى في هذه الآية �أنَّ ا�سم ال َّرب ي�شار �إليه ب «يهوه »،ثم �إلوهيم� .إنه اهلل ،ال� ُّسلطة ا ُ
و�أ�صل ك ِّل �شيء.
الع ْه��د القديم لو�صف �إله مزيف،
ْ
لك��ن ،ا�س ُتخ ِد َم��ت َك ِل َمة �إلوهيم �أكثر من َ 250م َّرة في َ
ِ
م ْثل داجون (� 1صموئيل � )7 :5أو البعل ( 1ملوك  .)21 :18لذلك يجب �أن نقر�أ هذه ال َكل َمة
تحدث عنه الكاتب.
دائما في ال�سياق؛ لنعرف من الذي َي َّ
ً
ب�ص ْهر الذهب ،ثم
ا�ستج��اب ه��ارون لطلب ال�شعب من��ه ،فطلب ذهبا من �أقراطهم .ق��ام َ
أخر َج ْت َك ِم ْن � ْأر ِ
�ض
َ�ص َن��ع ال ِعج��ل الم�شين .وحين اكتمل ،قال ال�شعبَ :
«ه ِذ ِه ِه َي �آ ِل َه ُت َك ا َّل ِتي � َ
يل( ».خروج  )4 :32ال َك ِل َمة العبرية لـ �إله هي َم َّر ٌة �أخرى �إلوهيم .elohiym
ِم ْ�ص َر َيا � ْإ�س َرا ِئ ُ
��ك ِم ْن � ْأر ِ
�ض ِم�صر ».
أخر َج ْت َ
لكنن��ا بد�أنا نفهم َمن يتحدث��ون عنه هنا من كلماتهم« :ا َّل ِتي � َ
لكن العدد التالي مبا�شرة ُي�ؤ ِّكد ما فهمناه:
كانوا يعرفون َمن �أخرجهمَ ،لم يكونوا �أغبياءَّ .
يدا ِ
هلل َغ ًدا»›.
��ار ُ
��ار ُ
«و ِح َ
عم ُل ِع ً
‹�س َن َ
ون َه َذاَ ،ب َن��ى َم ْذ َب ًحا � َأم َ
َ
ونَ :
ام ُهَ .و�أع َل َن َه ُ
ي��ن َر�أى َه ُ
(خروج )5 :32
كلمة «اهلل» في هذه الآية هي يهوه .يقول تف�سير :CWSB
ت�شي��ر الكَلِمَ��ة �إلى ا�سم �إله �إ�سرائي��ل الخا�ص ،بالأخ�ص اال�سم ال��ذي �أعلن عن ن ْف�سه به
ان النا�س ال ينطقون اال�س��م الإلهي ،وال�سبب
لمو�س��ى (خ��روج  .)3 ،2 :6وف ًقا للتقالي��دَ ،ك َ
مكتوبا بدون الحروف
ان اال�سم
ع�ص��ر النه�ضةَ ،ك َ
ً
الأ�سا���س لهذا هو احترام قد�سيته .حتى ْ
المتحركة في النَ�ص العبري للعَهْد القديم ،حيث َت َّم تقديمه كـ .YHWH
قد�س كلِّه � اَّإل في هذا
َلم ُت َ
الم َّ
�ستخدم هذه ال َك ِل َمة َقط للإ�شارة �إلى �إله مزيف في ال ِكتاب ُ
ال�شاه��د� .إن م��ا يحدث �أمْر ال �شك فيه� .إنه �أ ْمر ي�صع��ب ت�صديقه؛ ينظر هارون وال�شعب �إلى
َّ
ذل��ك العج��ل ويدعونه يهوه .اَل يدعون ذل��ك العجل البعل� ،أو داج��ون� ،أو ع�شيرة� ،أو رع� ،أو
ا�سم � َآخر من �أ�سماء الآلهة الم�صرية .ال يقولون« :هوذا رع الذي �أخرجنا من
نفتي�س� ،أو � ِّأي ٍ
م�صر».
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«ل َندرِي َما
َّ
و�سى ».و َلم يقولوا :اَ
تذك��ر �أنهم قالوا :اَ
«ل َندرِي َما ا َّل ِذي َح�� َّل َ
الر ُجلِ ُم َ
به َذا َّ
تدخله في حياتهم .ما زالوا يعترفون ب� َّأن
الَّذِي َحلَّ باهلل� ».إنهم ال ينكرون وجود يهوه� ،أو ُّ
غي��روا فقط �صورته
يه��وه هو ال��ذي �أنقذهم ،وحررهم ،و�شفاه��م ،و�سدد احتياجاتهم .لقد َّ
الحقيقية �إلى �صورة ليهوه خا�ضع لهم ُيعطيهم ما يريدون.
َّ
كثيرا ،ولدينا فريق ممتاز في
�إليك ِمثال معا�صر ِلما يمثله هذا الأمر :ن�سافر �أنا وليزا ً
خدمتن��ا ،ما�سنج��ر �إنترنا�شيون��ال  .Messenger Internationalلذلك ما �س�أقوله
ه��و عب��ارة عن افترا�ضية تام��ة؛ لأن �أع�ضاء فريقنا ال ُيم ِكن �أن يفعل��وا هذا .كقادة ،هناك
العديد من المبادئ الت�شغيلية والثقافية التي ن�شدد عليها �أنا و ليزا با�ستمرار؛ لأنها ُمه َِّمة
بالن�سب��ة لنا .ه��ذا بع�ضها :نحن نطلب من الفريق �أن ينتج �إنت��اج ت�سع �ساعات في ثماني
كل �ش��يء ب�شكلٍ متمي��ز ،و�أن نحب
�ساع��ات .نح��ن نرغب في بيئ��ة عمل ممتع��ة ،و�أن يتم ُّ
ي �شخ���ص� ،أو �شري��ك� ،أو قائد يتوا�صل معن��ا ،لتلبية ح�ص�ص يومي��ة و�أ�سبوعية
ونخ��دم �أ َّ
معين��ة ،وت�ستم��ر القائم��ة� .سيكون م�س���ؤول عملياتن��ا الرئي�س ( ،)COOال��ذي �س�أ�سميه
َّ
مج��ازًا تي��م  ،Timم�س�ؤوالً عن �ضم��ان الحفاظ على المعايير الت�شغيلي��ة والثقافية التي
طلبناها.
لكن لي�س نح��ن االثنان فقط ،بل م�س���ؤول عملياتنا
لنفتر���ض �أن لي��زا و�أن��ا م�سافرانْ ،
الرئي�س �أي�ضًا� .سيكون الم�س�ؤول التالي هو الم�س�ؤول المالي ( ،)CFOجوردان Jordan
(وه��و �أي�ض��اً ا�سم افترا�ضي) .بمج��رد �أن غادر تيم  ،Timما لبث ج��وردان � Jordanأن
�أعل��ن للفريق« :يا فريقُ ،يريد ج��ون وليزا �أن نحظى بجو ممتع .دعونا ن�ؤجر دي جي DJ
ونقيم حلبة رق�ص مع بع�ض الدخان والأ�ضواء ،ودعونا نحتفل في الأيام القليلة المقبلة».
ط��وال فترة الحف��ل« ،يعترف» الفريق ب�أنهم يقومون بما طلبن��اه منهم بال�ضبط� .إنهم
وتكرارا قائلي��ن« :هذه هي رغب��ة جون وليزا؛ يري��دان ِم َّنا
��رارا
ً
يظه��رون تقديره��م لنا ِم ً
الح�ص��ول عل��ى جو ممتع ».ث��م ي�صرخ �أحد �أع�ض��اء الفريق قائلاً « :مه�ًلجاً ! جون معي على
الهات��ف� .أن��ا �أخبره عن حفلن��ا؛ وهو �سعيد بنا جِ ًّدا� ».ستكون ه��ذه كذبة بالطبع؛ لأنني لو
كنت �س�أغ�ضب جِ ًّدا من فريقي.
فت ما َك َ
ان يحدثُ ،
وع َر ُ
ُ
كنت على الهاتفَ ،
لن ُق��ل ال َآن � َّإن م�س�ؤول عملياتنا الرئي�س عاد �إلى المكتب قبلي �أنا وليزا� .سيت�ضايق هو
�سيو ِقف المو�سيقى ،ويعي��د الأ�ضواء و�آلة الدخان ،و�سيعاق��ب فريقنا� .سيقول:
� ً
أي�ض��ا ًّ
جداُ .
«لي���س ه��ذا ما يريده جون ولي��زا .لقد �أ�س�أتم تمثيلهم��ا!» ثم �سيرفد الزعم��اء الذين �أن�ش�أوا
المزور.
الفكر
َّ
والآن انظروا ِل َما فعله بنو �إ�سرائيل بعد �أن �أن�ش�أوا «يهوه» الخا�ضع لهم.
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��ح َ�ص ِ
��ب َب ِ
اع َد ًة
���ض َّ
��را ِفي َ�ص َب ِ
« َف َن َه َ
��اح َ
الي ْو ِم ال َّتا ِل��ي َو َق َّد ُموا َذ َبا ِئ َ
ال�ش ْع ُ
اك ً
ال�ش ْع ُب ِلي� ُأك ُل��وا َو َي ْ�ش َر ُبواَ ،و َن َه ُ�ضوا ِل ُي َر ِّف ُهوا
��ح َ�سلاَ ٍمَ .و َب ْع َد َذ ِل َك َج َل َ�س َّ
َو َذ َبا ِئ َ
َع ْن �أ ْن ُف ِ�سه ِْم( ».خروج .)6 :32
ه��ذا يوم عيد ليه��وهُ .ي ِ
ٍ
تقدمات له ،ث��م يفعلون ما يحلو لهم .لقد
ح�ضر القادة وال�شعب
جميعا ب�أنهم يفعلون ما ير�ضى عنه «يهوه» الخا�ص بهم .ويعتقدون � َّأن ال
�أقنعوا �أنف�سهم
ً
م�شكل��ة لدي��ه مع �شراهتهم وحفالتهم و�صخبهم (التي ُيمكننا �أن نتخيل �أنها ا�شتملت على
مقب��ول من ِق َبل اهلل (يهوه) ،وه��و ال ُير�ضيه على
ال�سلوك
الفج��ور الجن�س��ي) .اعتبروا ذلك
َ
اً
الإطالق.
داعا .لقد خلقوا يهوه مزي ًفا ،مختل ًفا عن
دخل��وا ال َآن �إل��ى �أكثر �أ�شكال ِعبادة الأوثان ِخ ً
الحقيقي .وهذا يمنحهم ال َآن �إذ ًنا ليعي�شوا كيفما ي�شائون ،ويفعلون ذلك بموافقتهَّ � .إن هذا
ف��ي �أ�سا�س��ه ال يختلف عن الأمم الوثنية التي ترف�ض �أن تعبد (تطيع) اهلل .مر ًة �أخرى يقول
ار ُه ُم ال َغب َِّي ُة» (روم��ا  .)21 :1الفرق الوحيد هو � َّأن الأُ َمم الوثنية
بول���سَ ...« :ب ْل �أظ َل َم ْت �أف َك ُ
تدع��و �آلهتها ب�أ�سماء م ْثل داجون ،وبعل ،وحابي ،و�أمت ،و�سوبدو ،وغيرها ،بينما دعا بنو
�إ�سرائيل �إلههم يهوه.
الح��الِ ! َف َه��ا َ�ش ْع ُب َك ا َّل ِذي
ث��م ق��ال اهلل لمو�سى ،م�س���ؤول العمليات الرئي���س« :انز ِْل ِفي َ
�أخرَجتَ��هُ مِ��نْ �أرْ�ضِ مِ�صْرَ قَدْ فَ�سَدَ .حَ��ادُوا �سَرِيعًا عَنِ ال َّطرِيقِ الَّ��ذِي �أمَر ُت ُه ْم ِب ِه( » ...خروج
.)8-7 :32
أول هارون ،الذي
ع��اد مو�سىَ ،
ان هناك بع�ض المحا�سبة التي علي��ه �أن يقوم بها � .اً
وك َ
ال�ش ْع َب َق ْد
و�سى � َّأن َّ
أخيرا ال�شعب .مكتوبَ « :ف َر�أى ُم َ
ترك م�س�ؤولية ال�شعب عليه ،ثم القادة ،و� ً
ا�س َت ْهز ُ�أوا َب ُ�س ُل ِ
الم ْخزِي.
ال�س َ
ار َ
وكه ُِم ُ
يط َر ِةِ ،ل َّأن َه ُ
َخ َ
ون َ�س َم َح ِب َذ ِل َكَ ،ح َّتى � ْإن � ْأع َد َاء ُه ُم ْ
��ر َج َعنِ َّ
ْ
‹م ْن َي ْت َب ُع ا َ
فهم،
الم َخ َّي ِم َو َق َ
هلل َف ْل َي�أ ِت �إ َل َّي›( » ...خروج ُ .)26-25 :32
َف َو َق َف ِفي َم ْد َخلِ ُ
الَ :
الرب بمجرد االعتراف با�سمه �أو �إن�ش��اد الترانيم له .نحن
ونح��ن � ً
أي�ض��ا ،ال نقف في �ص��ف َّ
نختار �أن نقف في �صفه حين نختار �أن نعي�ش بح�سب ما يعلنه لنا.
هذا يح�ضرنا �إلى العديد من الأ�سئلة المهمة جِ ًّدا:
الم�ض َّللة؟
في زمننا هذا ،هل َخ َل ْقنا «ي�سوع» يعطينا ك َّل ما ترغب به
م�شاعرنا َ
ُ
هل نعترف �أنه �سفك دمه من � ْأجلنا ،وخ َّل�صنا ،وحررنا من العا َلم؟
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لكن في الحقيقة «ي�سوعنا»
هل نن�شد ترانيم له ،وعنه ،وعن �أنه جعل ال�سماء متاح ًة لناْ ،
الحقيقي الجال�س عن يمين الآب؟
�سوع
لي�س َي َ
َّ
زي ًفا؟
هل خ َل ْقنا َي َ
�سوع ُم َّ
ان �أولئك الإ�سرائيليون الذين خرجوا
هل هناك مخدوعون كثيرون في الكني�سةَ ،ك َما َك َ
من م�صر؟
إ�ضافيَ :من ُهم م�س�ؤولو العمليات الرئي�سون م ْثل مو�سى الذين �سينزلون
ؤال �
وهناك �س� ٌ
ٌّ
والحب؟
من جبل اهلل ،ويُواجهون المخدوعين بق ْل ٍب مليء بالنار ُ
�إنْ لَم يَظهروا� ،سيزداد خِداعُنا قوة .و�سي�ستمر الكريبتونايت في ا�ستغالل �ضعفنا ،حتى
الموت.

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
جزء كبير من الغرب
من ال�سهل في العا َلم الغربي �أن تقول �إنك ت�ؤمن بي�سوع .مع ذلكٌ ،
بين الم�سيحيين والعا َل��مُ .ينادي الم�سيحيون
�سئ��م م��ن الم�سيحية؛ لأنه ال يُوجَد اخت�لاف ْ
رف�ضا
با�س��م َي�س��وع ،ثم يقولون �إنهم ُيكرِمون اهلل ،بينما يعي�شون حيا ًة �آثم ًة ،يرف�ضها اهلل ً
«م ْن َي ْت َب ُع ا َ
هلل َف ْل َي ْ�أ ِت �إ َل َّي!» حان
ً
وا�ضح��اَ .ك َما �أعلن مو�سى حين دعا �إ�سرائيل ليحا�سبه��مَ :
ظهر الم�ؤمنون الحقيقيون ،ويدعون �إخوتهم و�أخواتهم؛ كي ي�أتوا �إلى الحق.
لي َ
الوقت َ
�س��وع ُيكلفنا ك َّل �شيء .حيا ُتن��ا لي�ست ِم ْل ًكا لنا .و�إراد ُتن��ا خا�ضع ٌة هلل ،و� اَّإل
� َّإن ا ِّتب��اع َي َ
�سدد ك َّل احتياجاتنا .تلك هي دعوة الم�سيحية،
ربا لناَّ � .إن �إيماننا هو �أنه ُي ِّ
فه��و لي���س ح ًّقا ًّ
ددا.
أنا�سا ُج ً
نعم ،تعالوا واخ ُل�صوا ،لكنكم يجب �أن تموتوا عن �إن�سانكم العتيق ،و ُت�صبحوا � ً
حول كيف � َّأن هذا ُي�شبه� ،أو يختلف،
ت� َّأمل في دعوة الم�سيحية الحقيقية .اك ُتب �أفكارك ْ
قدم
َع َّما تعلم َته .ثم ابحث عن
ٍ
�شخ�ص من عائلتك� ،أو كني�ستك؛ لتتحدث معه عن هذا الأمرِّ .
له هذا الحق.
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خـــــــط

االنطالق

ِ
الوا�ضح � َّأن بني �إ�سرائيل َكانوا في �أوج ِعبادة الأوثان ،عندما نزل مو�سى من جبل
من
�صر .وكما
اهلل؛ رغ��م كونهم م��ا زالوا يعترفون ب� َّأن يهوه هو الذي خ َّل�صه��م و�أنقذهم من ِم َ
ناق�شنا ،جذور ِعبادة الأوثان هي ِع�صيان ما �أعلنه لنا اهلل بو�ضوحْ � .إن اعترفنا � َّأن َي�سوع
المَ�سي��ح ربن��ا ومخل�صنا ،لكنْ كُنَّا نَع�صى �سلطانه بو�ض��وح ،ي�صبح هذا �أكثر �أنواع ِعبادة
داعا.
الأوثان ِخ ً
لنع��د �إلى ال ِمث��ال االفترا�ضي عن فريقنا في ما�سنج��ر �إنترنا�شيونال Messenger
ُ
 .Internationalحالما يعود م�س�ؤول عملياتنا الرئي�س ،تيم � ،Timإلى مكتبنا ،ويرى
لكن
االحتف��االت ال�صاخب��ة� ،سيك��ون
غا�ضبا من الم�س���ؤول المالي ،ج��وردان ْ .Jordan
ً
ُيم ِك��ن �أن يق��ول جوردان  Jordanلتيم  Timبك ِّل ب�ساطة« :نحن نفعل بال�ضبط ما طلب
ممتعا!»
جوا
ً
جون وليزا ِم َّنا �أن نفعله! لقد �صنعنا ًّ
لكن م��اذا عن ك ِّل
ج��وا ممتعًا بالفع��لْ ،
كي��ف �سيجي��ب تي��م؟ «نع��م ،يُريد ج��ون وليزا ًّ
الع َمل الثماني
التعليم��ات الأخرى التي �أعطيان��ا �إياها� ،إنتاج ت�سع �ساعات ،ف��ي �ساعات َ
اليومي��ة ،و�أن نك��ون متاحين ل ِّأي �شخ�ص يت�ص��ل بنا ،و�أن ُنتمم ِ
�ص���ص اليومية ،وك ِّل
الح َ
وركزتم علي��ه ،و�أهملت��م جميع
الأم��ور الأخ��رى؟ لق��د عزلت��م
واحدا ِم َّم��ا طلب��اهَّ ،
جانب��ا ً
ً
تعليما ِتهما الأخرى».
ٍ
عين ًة تعجبنا
أمرا كه��ذا في ال َكني�سة الحديثة؟ �أعتقد �أننا وجدن��ا
تعليمات ُم َّ
ه��ل فعلنا � ً

َ 170ق ْتل الكريبتونايت

الخال���ص بالنعمة من خالل الإيم��ان ،وال ُيمكننا �أن
الع ْه��د الجديد .و�أعل َّن��ا �أننا نلنا
ف��ي َ
َ
ركزنا على محبة وخدمة ال َآخر
عمة؛ لأنها عطية من اهللَّ .
نعمل ما يجعلنا ن�ستحق تلك ال ِّن َ
ٍ
ٍ
تعبدية جدي��دة ،و�أن نكون على
ت�سبيحات
ي��ن ،واال�ستمت��اع بالحياة ،و�إن�ش��اد
وترنيمات ُّ
مجتمعا
توا�صُ��ل ،و�أن نمار���س قيادةً جيدة ،ونخلق
�صحيا .نعلن ُك ََّل هذا ب�شغف ُمتقدُ .ك َّل
ً
ًّ
الع ْه ُد الجديد.
هذه ممار�سات جيدة ،وك ُّلها َ
يدع ُمها َ
واالمتناع عن الخطايا
أهمية الوداع َة ،والقدا�س َة ،والطهار َة الجن�سية،
ْ
َ
أهم ْلنا � َّ
لكن ،هل � َ
الأخرى ،م ْثل م�شاهدة المواد الإباحية؟
وال�س ْكر ،وال ِّنكات
هل حذرنا �أولئك الذين نحبهم؛ ليهربوا من ال ِمثلية الجن�سية ،وال ِّزناُّ ،
القبيح��ة ،والحدي��ث الجاه��ل الف��ارغ ،وعدم الت�سام��ح ،والم��رارة ،والثرث��رة ،والعديد من
الع ْهد الجديد؟
الو�صايا والتعليمات والتحذيرات المهمة الأخرى ،الموجودة في َ
�س��وع التي ال تتعار�ض مع المعايير
ه��ل ُيم ِك��ن �أن نركز فقط على
جوانب من َك ِل َمات َي َ
َ
واالنحرافات المعمول بها في مجتمعنا؟
غي َر الأخالقية لثقافتنا؟
خا�صا بنا ال ُيواجه ُ
هل ُيم ِكن �أن نخترع َي َ
الط ُر َق ْ
�سوع ًّ
الحديث َع َّما يكرهه ،ونعلن كلما ِته الت��ي ُتثير �إعجاب المجتمع
ه��ل ُيم ِكن �أن نتجن��ب
َ
فقط؟
والباب اللذين ُي�ؤديان �إلى الحياة؟
الطريق
نو ِّ�سع
َ
هل ُيم ِكن �أن َ
َ
تلقائيا �إن قر�أ بع�ض الكلمات ال�سحرية؟
�سيخ ُل�ص
هل ُيم ِكن �أن ُن�ؤمن ب� َّأن الإن�سان َ
ًّ
خا�صا بنا مزي ًف��ا ،يختلف عن َي�سوع الذي ُتعلن عنه م�شورة ال ِكتاب
ه��ل خ َل ْقنا َي َ
�سوع ًّ
رجوعا �إلى َكني�س��ة كورنثو�س ،التي ت�أثرت بالكريبتونايت الروحي ،يقول
قد���س كلِّها؟
الم َّ
ً
ُ
ُبو ُل�س في النهاية:
الح َّي�� ُة َح َّو َاء
« َل ِك ِّن��ي � َ
أخ�ش��ى � ْأن َي ْع َب َ
��م ب ُِع ُقو ِل ُك ْمَ ،ك َم��ا َخ َد َع ِت َ
��ث َب ْع ُ�ض ُه ْ
ون
لم ِ�س ِ
بدو �أ َّن ُك ْم ُم ْ�س َت ِع ُّد َ
يح� .إ ْذ َي ُ
ب َِم ْكر َِه��اَ ،ف َت َت َر َ
الو اَل ِء ال ِأ�صيلِ ِل َ
اج ُعوا َعنِ َ
وح � َآخ َر َل ْم
��ر َل ْم ُن َب ِّ�شر بِ�� ِهَ ،و ُر ٍ
ِل ُق ُب��ولِ َم ْ
��م ُم َب ِّ�ش ًرا ب َِي ُ�س َ
��ن َي�أ ِتي �إ َلي ُك ْ
وع � َآخ َ
وه ِم َّنا!» ( 2كورنثو�س .)4-3 :11
َت ْق َب ُل ُ
كان ي�سهُ��ل ت�ضلي��ل �أولئ��ك الم�ؤمنين ،ال ب�إلهٍ مزيف ،وال دينٍ ُينك��ر وجود ي�سوع ،لكن
ان
ب�إيمانه��م
تن�س � َّأن يهوه المزي��ف ،ال ِعجل الذهبيَ ،ك َ
َ
بي�س��وع مختلفَ ،ي�سوع مزي��ف .ال َ

لطنالا طـــــــخ 171

أي�ضا ،بل
ان ي�سمح � ً
يُن�سَ��ب �إليه تحرير ،و�إنقاذ ،وت�سديد احتياجات بني �إ�سرائيل . . .لكنه َك َ
�سوع مزي ًفا،
وي�شجع �سلوكًا ،يتعار�ض مع طبيعة اهللَ ،ك َما تو�ضحها َك ِل َم ُته .هل اخترعنا َي َ
يُ�شج��ع ال�ش��يءَ نفْ�سَه ،وي�سمح به؟ ه��ل نتجاهل عن ق�صْد الق�ضاي��ا ال�صعب َة الموجود َة في
الع ْهد الجديد؟
َ
قدم ُبو ُل�س بيا ًنا ال ُيم ِكن لأح ٍد ِم َّنا �أن يتجاهله:
ّ
��د ِم َخلاَ ِ
�ص � ِّأي
��ر َم�س ُ�ؤولٍ َع ْن َع َ
«و ِل َه�� َذا َف�إ ِّن��ي �أُع ِل ُن َل ُك ْم َه�� َذا َ
َ
الي ْو َم �أ ِّني َغ ْي ُ
ِ
ِ
ِ
إخبار ُِك ْم ِب ُك ِّل َم ِ�شي َئ�� ِة ا ِ
هلل�( ».أعمال الر�سل
�
��ي
ف
د
د
ر
ت
�
أ
م
ل
ا
ن
�
أ
ف
.
��م
ك
ي
ف
��د
واح
َ
ُ
َ
ْ َ ْ َ َ َّ ْ
َ
.)27-26 :20
َل��م ي ُق��ل ُبو ُل���س َك ِل َم ِ
أكدا من �أن��ه �أعلن ك َّل ما
ات الب�ش��ارة الممتعة فقط ،لكن��ه َك َ
ان مت� ً
المم ِت َع فقط
ُيريدن��ا اهلل �أن نعرف��هَ .لم ي ُكن م ْثل م�س�ؤولنا المالي الذي قال لفريقنا
الجانب ُ
َ
رج َمة فان دايك« :لأَ ِّني َل ْم ُ�أ َ�ؤ ِّخ ْر َ�أ ْن �أُ ْخب َِر ُك ْم
من رغباتنا �أنا وليزا .تقول َك ِل َمات ُبو ُل�س في َت َ
ور ِة ا ِ
أبدا ولم
رج َمة « :Amplified Classicلم �أتراجع ولم �أكبت � ً
هلل ».وتقول َت َ
ِب ُك ِّل َم ُ�ش َ
وخطتها».
أق�صر في الإعالن لكم عن غر�ض م�شورة اهلل ُ
� ِّ
تجنبن��ا م�شاركة تعالي��م العَهْد الجديد غيْر المريحة ،ال يُمكننا �أن ُنع ِلن م ْثل بول�س:
�إنْ َّ
�ص � ِّأي ِ
«�أ ِّن��ي َغ ْي ُر َم�س ُ�ؤولٍ َع ْن َع َد ِم َخلاَ ِ
�صحيحا،
واحد ِفي ُك ْم ».في الواقع ،قد يكون العك�س
ً
الحق ك َّله ،لكننا
�إن َح َج ْبن��ا �
ان في مقدورن��ا �أن ن�شارك َّ
الع ْهد الجديد؟ َك َ
أج��زاء رئي�سة من َ
ً
تجنبناه .هل ُك َّنا قلقين من عدم رغبة ال�شعب في العودة �إلى خدمتنا التالية� ،أو اجتماعنا
التالي� ،أو اجتماع مجموعتنا ال�صغيرة التالي؟
ٍ
�سن��وات في ثقافتن��ا الم�سيحية ،الت��ي نتجنب فيها
الآن ،نح��ن نح�ص��د ،بع��د ق�ضائنا
ِ
ثمار �إهمالنا .للأ�سف ،كثيرون
ال�شخ�صيةَ الها َّمة ،التي تناولها الكتاب
الق�ضايا
َّ
َّ
المقد�سَ ،
ي�سيرون في طريق ال ِع�صيانُ .يم ِكن �إعطاء �أمثلة ال ح�صر لها فيما يتعلق بهذه النقطة� .أحد
الأمثل��ة الت��ي تتبادر �إلى الذهن ه��ي خادمة م�ؤثرة للغايةُ ،تقر�أ كتبه��ا على نطاق وا�سع،
ان معنى
ومتحدثة محبوبة في الم�ؤتمرات� .إذ �أعلنت عام َّ � ،2016أن زواجها انتهى (� ًّأيا َك َ
هذا) .انف�صلت عن زوجها ،وفي زمن كتابة هذا ال ِكتاب ،ارتبطت ب�أنثى ،وت�سكن معها.
معا .وف��ي �أحد مل�صقاتها ،ن�شرت �صورة
وتبل��غ �أتباعها بانتظام عن �أخبار حياتهما ً
تُقَبِّله��ا فيه��ا �شريك ُته��ا الأنثى بح��ب ،وعلقت عليها ب��� َّأن رحلة حياتها قادته��ا �إلى هذه
الو�ضع لن ي�صفه
قد�س ه��ذا
الم َّ
َ
َ
العالق��ة ،و� َّأن ك َّل ج��زء فيه��ا «مقد�س� ».إذا َ
و�ص��ف ال ِكتاب ُ
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«م َب ِّ�شرة» ت�ؤمن يقي ًنا �أنها على حق �أمام اهلل ،ولديها
هكذاَّ � .إن قلبي
مك�سور عليها .ها هي ُ
ٌ
رغبة في م�ساعدة ،وخدمة ،ومحبة النا�س ،لكنها في الحقيقة مخدوعة.
م��ا ه��و �أكثر �إثارةً للقلق ،التعليقاتُ الداعم��ةُ والمواتية ،التي ال ح�صر لها ،والتي �أدلى
أتباعها
ويواف��ق � ُ
به��ا مئ��ات الآالف من متابعيه��اُ .ت�شي��ر مل�صقاتها �إلى �أنه��ا ُتمثل اهللُ ،
م��ر محزن ،وم�ؤلم،
عل��ى هذا .خ�لال تلك الرحلة ك ِّله��ا لَم تَقِل �شعبيتُها ،ب��ل ازدادت .هذا �أ ٌ
ومخيف في ن ْف�س الوقت.
وم�أ�ساويُ ،
ٍ
ؤخرا� ،أحد القادة الإنجيليين المعروفين في �أمريكا،
موقف م�
ف��ي
ٍّ
أ�ساوي � َآخر� ،أع َل َن ،م� ً
تباع حقيقيين لي�سوع.
لك ِّل �أتباعِهِ ،وللكني�سة ككُل� ،أننا يجب �أن نقْبَل الأزواجَ المِثليين ك�أ ٍ
ق��ال � َّإن ق��راره ناب��ع من ق�ضائ��ه الكثير من الوق��ت م��ع الأزواج المثليي��ن ،واكت�شافه � َّأن
َعالقتهم ُت�شبه ،ب�شكلٍ كبيرَ ،عالق َة الزوج والزوجة .االحتمال الوحيد الذي يجعل ال�شخ�ص
وتجاهل الن�ص
ق�ص��د،
ُ
ي�ص��ل �إلى ه��ذا اال�ستنتاج ،هو ح��ذف �آيات من َ
الع ْه��د الجديد ،عن ْ
الكتاب��ي الكاملَ .ك َما ه��و الحال في حالة هارون وال ِع ْجل الذهب��ي� ،سيحيد الكثيرون عن
الحق؛ ب�سبب �إعالن هذا القائد.
أ�ساوي .ب�سبب َي�سوع المزيف ،الذي �أن�ش�أ ْته فل�سف ُة ِ
دمة لدينا في الغرب،
داع م�
هذا ِخ ٌ
ٌّ
الخ َ

الحقيقي .يجب �أن ن�س�أل« :هل
���ص
�أ�صب��ح من ال�صعب �أكثر على الهالكين �أن يجدوا َ
المخلِّ َ
َّ

طف،
ه��ذا َي�س��وع الحقيقي؟ هل هذه محبة اهلل؟ هل المحبة
الحقيقي��ة ُت َع َّرف فقط ب�أنها ال ُّل ُ
َّ
حقيقي��ةَ ،ك َما �أنها محبوبة في مجتمعنا.
وال�صب��ر ،والعطاء لل َآخرين؟» كل هذه ال�صفات
َّ

المقد�سَ « :ف َن ْح ُن
لكنْ هل يُمكننا تجاهُل كيف يتم تعريف الحب ،ب�شكلٍ قاطع ،في ال ِكتاب
َّ
ُنظه ُِر َم َح َّب َت َنا ِ
اه 1( »...يوحنا )3 :5؟
هلل ب َِط َ
اي ُ
اع ِت َنا ِل َو َ�ص َ
للحب؟
هل اكتفينا بالح�صول على م�شورة جزئية من َ
الع ْهد الجديد لإيجاد تعريفنا ُ

�ضرورة التوبة
ه��ل هذه الب�شارة الغريبة نتيجة لغياب التوبة؟ هل �سبق �أن ِقيل لتلك الخادمة ،كاتبة
طية لكي يتبع��وا ي�سوع؟ �أَم قيل لهم
الكت��ب ،وال ِق���س ،وكثيرين � َآخري��ن� ،أن يبتعدوا عن َ
الخ َّ
تع��ال �إلى حياتي واجعلني
�أن ُي�ص ُّل��وا فق��ط ،ما َقد �أ�صبح��ت �صال َتنا النموذجية« :ي�سوع،
َ
م�ؤم ًنا»؟
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ا�سمع َك ِل َمات بول�س:
��ون �أ َّن ِني َل ْم �أ َت َر َّد ْد ِفي َع َملِ � ِّأي َ�ش��ي ٍء ِل َمن َف َع ِت ُك ْمَ .و َل ْم �أ َت َر َّد ْد ِفي
��م َت ْع َل ُم َ
َ
«و�أ ْن ُت ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِدت ِل َلي ُهو ِد
ه
�ش
و
.
ت
ي
ب
ى
ل
�
إ
ت
ي
ب
ن
م
و
ا،
ن
ل
ع
ا
اه
إي
�
م
ك
م
ي
ل
ع
ت
و
ر
و
م
ل
أ
ا
ه
ذ
ه
نِ
ع
�إ
ِ
َ
َ
ُ
لاَ
َ
ً
َ
َ
ُ
ُ َ ْ
ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ
َْ َ
وب ِة �إ َلى ا ِ
إيمانِ ب َِر ِّب َنا
اليو َنا ِن ِّي َ
ين َع َلى َح ٍّد َ�س َوا ٍء َد ِاع ًيا � َّإي ُ
َو ُ
اه ْم �إ َلى ال َّت َ
هللَ ،وال َ
وع�( ».أعمال الر�سل .)21-20 :20
َي ُ�س َ

إجباري،
الخطوة الأولى هي �ضرورة التوبة عن الخطية! التوبة � ْأم ٌر �
ر�سالة واحدة فقط! ُ
ٌّ
اختياري��ا؛ ل ُت�صبح اب ًن��ا هلل � .اَّإل �أنها لي�ست مذكور ًة في تف�سيرن��ا النمطي ،ودعوتنا
ولي���س
ً
للخال�ص.
من��ذ �سن��وات ٍ
وح ال ُق ُد���س يقول« :اقر�أ
قليلة ،ف��ي �أول يوم من فترة �صوم��ي،
ُ
الر َ
�سمعت ُّ
ٍ
بلهفة ،و َلم �أح�صل عل��ى � ِّأية لمحة مختلفة
أ�صحاح ك َّل��ه
أ�صح��اح واحد ».قر� ُأت ال
مرق���س� ،
َ
َ
مجددا ».فقر�أ ُته ،و َلم �أح�صل على
القد�س« :اقر�أه
الروح ُ
ً
َع َّما ُ
كنت �أح�صل عليه من ْ
قبل .قال ُّ
� ِّأي جدي��د .ق��ال ن ْف�س الكالم َم َّر ًة ثالثة ،ورابعة ،وخام�سة .فقر�أ ُته عدة مرات . . .و َلم �أح�صل
عل��ى � ِّأي �ش��يء .ا�ستمر هذا الو�ضع حوالي �سبعة مرات .في النهاية ،قر� ُأت ببط ٍء �شديد ،وفي
تلك المرة؛ قفزت العبار ُة االفتتاحية ،وبرزت فوق ال�صفحة.
يح( ». . .مرق�س.)1 :1
الم ِ�س ِ
َ
ار ِة َع ْن َي�سوع َ
«ه ِذ ِه ب َِد َاي ُة الب َِ�ش َ

الكلم��ات التالي��ة ه��ي المفتاحَ . . .« :ها �أ َنا �أُ ِ
ان
��د َّ
ر�س ُ
الطر َ
ِيقَ ».ك َ
��ل َر ُ�سو ِلي ُق َّد َام َكِ .ل ُي ِع َّ
دمة «معمودية التوب��ةَ ».تعني المعمودي ُة،
الم ْع َم َ
��دانَ .كا َنت خدم ُته ِخ َ
الر ُ�س��ول هو يوحنا َ
َّ
االنغما�س ِ
الكامل ،ولي�س الجزئيَّ � .إن ر�سالة يوحنا عن التوبة الكاملة هي �أ�سا�س� ،أو نقطة
َ
ِ
ٍ
�سوع ،دون �أن يبد�أ بتوبة حقيقية.
بداية الب�شارة .ال ُيمكن �أن يبد�أ �أحد َعالق ًة
حقيقي ًة مع َي َ
َّ

ثم تحَدَّث ال ُّروحُ القُدُ�س �إل َّي قائلاً« :كانت خِدمَة يوحنا في بداية ك ِّل الب�شائرَّ � .إن ِق َّ�صة
الع ْهد
جزء
حي��وي من بِ�شارة َ
يوحن��ا لي�س��ت في ِكتاب من ُك ُت��ب َ
ٌّ
الع ْهد القديم؛ لأن ر�سالته ٌ
الجديد».
وح �إلى َك ِل َمات ي�سوع:
الر ُ
ُث َّم قادني ُّ

ِ
وح َّن��ا( ».م َّتى :11
«ل َّأن َ�شر َ
و�س��ى َو ُك َّل الأ ْنب َِي��ا ِء َت َن ّب���أُوا َح َّتى َو ْق ِت ُي َ
ِيع�� َة ُم َ
.)13

«ك َّل الأ ْنب َِيا ِء
قف��زت من ِمقع��دي،
و�صرخت قائلاً « :واو! ه��ذا �صحيح!» َلم ي ُقل ي�س��وعُ :
ُ
ُ
َت َن ّب���أُوا َح َّت��ى َو ْق ِتي (وقت َي�س��وع الم�سيح) ».ال؛ لأن ر�سالة يوحنا ع��ن التوبة الكاملة هي
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الع ْه��د الجدي��دْ � .إن َلم تكن ق��د ُتبت توب�� ًة ِ
كامل ًة عن �أنم��اط الخطايا
نقط��ة بداي��ة بِ�ش��ارة َ
أنت َلم تدخل في َع ٍ
القة مع ي�سوع.
المع َلنة؛ � َ
ُ
الباب الأمامي!
التوبة هي
ُ
ت َذ َّكر ِق َّ�صة جا�ستن  Justinو�أنجيال  ،Angelaوفكرتها الغريبة عن الزواجَ .لم تترك
رفقاءه��ا ال ُقدام��ى من ال�شباب ،الذي��ن كانوا مرتبطين بهاَ .كا َنت تح��ب جا�ستن Justin
أحد � َّأن
ب�ش��دةَ ،
الم َّ
وك َ
وخ َّططت لتق�ضي معظم وقته��ا معهْ .
ف�ض�� َل لديهاَ ،
لكن َلم ُيخبرها � ٌ
ان ُ
ال�ضروري� ،أنْ تقطع عَالقاتِها ،عقل ًيّا وعاطف ًيّا وج�سد ًّيا ،مع جميع �أ�صدقائها ال ُقدامى؛
من
ِّ
زواج م��ع جا�ستن � .Justinسيكون هذا القرار نقط��ة بداية� ،أو �أ�سا�س
ك��ي تدخ��ل في َع ْهد ٍ
قدرتها على الدخول في َع ْه ٍد مع جا�ستن .Justin

ُ�ص ِد َم��ت من غ�ضبه ب�سبب ُخططها للخروج مع تون��ي � .Tonyإذ ف َّك َر ْت “لماذا ي�ستاء
جدا ،وينبغي �أن
علي؟ نعمَ ،ك َ
ان يغار عليها ًّ
ب�شدة هكذا”؟ ظ َّلت تقول في ن ْف�سها :هل يغار َّ
و�ض ٌع �صحيح .لق��د دخلنا في َع ْه ٍد معه ،كيف
يغ��ار عليها .يغ��ار اهلل علينا ،وغير ُته علينا ْ
ُيمكننا �أن ُن ِ
دخل ُمحبين � َآخرين �إلى هذا العهد؟
وبوا
الم َّ
قد�س هيُ « :ت ُ
هل من قبيل الم�صادفة �أن تكون َك ِل َمات يوحنا الأولى في ال ِكتاب ُ
او ِ
ِيب( ».م ّتى )2 :3؟
ِل َّأن َم َل ُك َ
ال�س َم َ
ات َقر ٌ
وت َّ
ه��ل يوحنا هو ال�شخ�ص الوحيد الذي يقول هذا؟ ه��ل ر�سال ُته متفردة ،و َلم ي ُقلها باقي
الع ْهد الجديد؟ بالطبع ال! تعليمات َي�سوع الأولى هي:
ُر ُ�سل َ
او ِ
ات َق ِد ا ْق َت َر َب( ».م ّتى .)17 :4
وبواِ ،ل َّأن َم َل ُك َ
« ُت ُ
ال�س َم َ
وت َّ
ِ
كان رب ُن��ا ِ
والحا�سم�� ُة لإقامة َع ٍ
القة
الخطو ُة ال�ضروري ُة
ومل ُكن��ا يعرف � َّأن التوبة ه��ي ُ
ٍ
ان
ثابت��ة م��ع اهلل .ب�شكلٍ ُمثي ٍر للده�شة ،هذه هي المعايي��ر التي ا�ستخدمها لتحديد ما �إن َك َ
النا�س ينتمون �إلى اهلل �أَم ال.
ُ
وبوا َع ْن
يها ُم َ
الم ُد َن ا َّل ِتي َع ِم َل ِف َ
عظ َم ُمعجِ َزا ِت ِهِ ،ل َّأن ُ�س َّكا َن َها َل ْم َي ُت ُ
« ُث َّم اب َت َد�أ َي�سوع ُي َو ِّب ُخ ُ
اه ْم» (م ّتى .)20 :11
َخ َط َاي ُ
خال�صه هو “الرج��وع �إلى اهلل” ،لكان
كل م��ا يج��ب عل��ى الإن�سان ِف ْعل��ه ليتم
ان ُّ
� ْإن َك َ
ُ
ان على �أنجيال � Angelaأن تتخلى عن
لكن ،بال�ضبط َك َما َك َ
ه��ذا ك َّل م��ا �أ�شار �إليه ي�سوعْ .
�أ�صدقائه��ا ال ُقدامى ،م��ن ال�شباب الذين كانوا على َع ٍ
القة بها؛ ك��ي ُتعطي ن ْف َ�سها بالكامل
أنف�سنا لي�سوع.
لجا�ستن  ،Justinعلينا �أن نتوب عن خطايانا؛ كي ُنعطي � َ
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المهِم�� ُة الأ�سا�سية لخدمة ي�س��وع .فقد �أعلن
رارا
وتك��رارا؛ لأنها ُ
ً
ن��رى هذه الر�سال�� َةِ ،م ً
وب ِة» (لوقا  .)32 :5ت� َّأم��ل في ِعبارة «�إلى التوبة».
��و ُ
قائ�ًل�اً  ...« :جِ ُ
ئت ِل ُ
الخ َطا َة �إ َلى ال َّت َ
أدع َ
ٍ
أمرا
لمجموعة من النا�سْ � ...« :إن َل ْم
أي�ضا هذه ال ِعبار َة
�سوع � ً
اختياريا .قال َي ُ
ًّ
التوب��ة لي�ست � ً
يعا َك َما َما ُتوا» (لوقا .)3 :13
وبواَ ،ف َ�س َت ُمو ُت َ
ون َج ِم ً
َت ُت ُ

رجوع �إلى اهلل بدون توبة
وجد
ٌ
ها هي الحقيقة :ال ُي َ
تقديم البِ�شارة .هذا ما �أعلنوه في مهمتهم
كمل؛ لنرى كيف يرى تالميذ َي�سوع
َ
دعونا ُن ْ
ا���س َو َي ْد ُعو َن ُه ْم �إ َلى
��ر َ
الأول��ى ،الت��ي ُكلِّفوا ب���أن يقوموا بها ُ
ون ال َّن َ
وحده��مَ « :ف َخ َر ُجوا ُي َب ِّ�ش ُ
وب ِة» (مرق�س .)12 :6
ال َّت َ
ت� َّأم��ل في عِبارة «�إلى التوبة ».بما �أن��ه ال يُوجَد خال�ص بدون توبة ،من ال�ضروري �أن
أهمي َة التوبة
ان يحترق في الجحيمَ ،ك َ
ُتخبر ك َّل النا�س بذلك! حتى ال َغني الذي َك َ
ان يعرف � َّ
عن الخطايا:
إبر ِ
��ن �إ َذا َذ َه َب �إ َل ْيه ِْم
الر ُج ُ
« َف َق َ
يمَ ،ل ِك ْ
اه َ
��ي :اَ‹ل َي ْك ِفي َذ ِل َك َيا �أبِ��ي � َ
��ال َّ
��ل ال َغ ِن ُّ
ِ
واحد ِم َن ال ْأم َو ِ
ون( »›.لوقا .)30 :16
وب َ
ات َف َ�س َي ُت ُ
ظهر لتالميذه.
ماذا عن فترة ما بعد القيامة؟ هل تغ َّيرت الر�سالة؟ يُ�سجل لوقا �أن َي�سوع َ
أنبياء عنه:
ووبخهم على ق�ساوة قلوبهم؛ ثم فتح ذهنهم .ثم قر�أ ما تنب�أ به ال ُ
َّ
يع
ِا�س ِم ِه ِل َج ِم ِ
وب�� ِة َو َمغ ِف َر ِة َ
��وب � َّأن ...اَل ُب َّ
الخ َط َ
��د � ْأن ُي َب َّ�ش َر بِال َّت َ
«َ ...م ْك ُت ٌ
اي��ا ب ْ
الأُ َم ِم اب ِت َد ًاء ِم َن َم ِدي َن ِة ال ُق ْد ِ�س( ».لوقا .)47 ،46 :24
وجد غفران في المخلِّ���ص؛ � اَّإل � ْإن َكا َنت هناك توبة ،وقد
�سب��ق �أن ق��ال الأنبياء �إ َّنه ال ُي َ
ِ
الر ُ�سول بطر�س ن ْف�س ال ِمنهاج .ا�سمع كلماته الأولى وهو ُيعلِّم الم�ستمعين المتلهفين،
اتبع َّ
كيف يخل�صون في يوم الخم�سين:
��د ُك ُّل ِ
��ر ِة
وب��واَ ،و ْل َي ْع َت ِم ْ
« ُت ُ
ا�س�� ِم َي�س��وع َ
واح��د ِم ْن ُك ْ
الم�سي��ح ِل َمغ ِف َ
��م َع َل��ى ْ
اك ْم�( » ...أعمال الر�سل .)38 :2
اي ُ
َخ َط َ
غير ر�سالته
وجد رجوع �إلى اهلل بدون توب��ة � اً
أول .ماذا عن ُبو ُل�س؟ هل َّ
م��ر ًة �أخ��رى ،ال ُي َ
للأمم؟ �إطال ًقا:
�شقُ ،ث َّم ِفي
«وَ�أنَ��ا لَ��مْ �أعْ�صِ هَذِهِ ال ُّر�ؤيَا ال� َّسمَاوِيةَ ... ،بَلْ بَ�شَّ��رتُ � َّأولاً فِي دِ َم َ
َّ
الي ُهو ِد َو َح َث ْث ُت ُه ْم َع َلى
ال ُق ُد���س َو ِفي َج ِم ِ
الي ُهو ِد َّي ِةَ .ك َما َب َّ�ش ُ
��رت َغ ْي َر َ
يع �أ ْن َحا ِء َ

َ 176ق ْتل الكريبتونايت

وبوا َو َي ْرجِ ُعوا �إ َلى ا ِ
هلل َو َي ْع َم ُلوا � ْأع َم اًال َت ُد ُّل َع َلى َت ْو َب ِته ِْم�( .أعمال الر�سل
� ْأن َي ُت ُ
.)20-19 :26
“و َح َث ْث ُت ُه ْم” ،ولي�س “ن�صح ُتهم” �أو «�إنها فكرة جيدة �أن يفعلوا
انظر �إلى هذه الكلماتَ :
ذلك ».على الإطالق! ما يق�صد �أن يقوله هو «ينبغي � َّأن يتوب الجميع عن خطاياهم».
ي�ش��رح بُولُ���س كي��ف �أ َّن اهلل نفْ�سَه �أعط��ى هذا كمطلبٍ ،عل��ى الجميع �أن يفعل��وه� ،سواء
مما ،لكي يح�صلوا على الخال�ص:
�أكانواً ،
يهودا �أو �أُ ً
يما َم َ�ض��ى َع ْن �أو َق ِ
ا�ض��ى ا ُ
ا�س ِفي ُك ِّل
��د َت َغ َ
« َل َق ْ
ات َ
هلل ِف َ
��ر ال َّن َ
الج ْهلِ َّ � ،أم��ا ال َآن َف�إ َّن ُه َي�أْ ُم ُ
وبوا�( ».أعمال الر�سل.)30 :17
َم َكانٍ ِب� ْأن َي ُت ُ
ج�أ � َّأن الأمر الأول على قائمته
�إذا نظرنَ��ا �إلى تعاليمَ يَ�سوع المَ�سيح الأ�سا�سية ،ل��ن نُفا َ
هو ...هل تعرف ماذا؟
��د ْم َع َلى َطرِيقِ ال َك َمالِ  ،فَلاَ
الم ِ�س ِ
يحَ ،و ْل َن َت َق َّ
يم ْ
تر ْك َو َر َاء َن��ا ال َّت َعا ِل َ
االب ِت َدا ِئ َّي َة َعنِ َ
« ِل َه�� َذا ِل َن ُ
الح ِد ِ
إيمانِ
يث َثا ِن َي ًة َع��نِ ال َّت َ
اج�� َة ِب َنا �إ َلى َ
َح َ
وب ِة َعنِ ال ْأع َمالِ ا َّل ِتي ُت َ�ؤ ِّدي �إ َلى َ
الم ْو ِت َو َعنِ ال َ
هللِ ».
بِا ِ
(عبرانيين .)1 :6
ذكرت ما
كرت فيها ه��ذه الو�صية ،لكنني
�أن��ا َلم � ِّ
ُ
أغ��ط ك َّل موا�ضع َ
الع ْهد الجديد التي ُذ َ
طية .ال ُيمكنن��ا �أن ن�ضع �إيماننا في ربنا َي�سوع
أهمية التوبة عن َ
الخ َّ
يكف��ي منه��ا لإظهار � َّ
المع َلن هلل.
الم�سيح � ،اَّإل � ْإن َكا َنت هناك � اً
أول توب ٌة عن ِع�صياننا ُ
َ
عم ٍد بالمواد الإباحية.
�إ ًذا ال ُيمكننا �أن ُن�صبِح ُم� ِؤمنين � ْإن ُك َّنا مرتبطين عن ْ
كنت �أرف�ض التو ُّقف عن ممار�سة الجِ ن�س مع �صديقتي
ال ُيم ِكنن��ي �أن �أ�صب��ح م�ؤم ًنا � ْإن ُ
�أو �صديقي.
االبتعاد عن ال ِمثلية الجن�سية.
كنت �أرف�ض
َ
ال ُيم ِكنني �أن �أ�صبح م�ؤم ًنا � ْإن ُ
كنت �أرف�ض االمتناع عن ا ِلغ�ش في د ْفع �ضرائبي.
ال ُيم ِكنني �أن �أ�صبح م�ؤم ًنا � ْإن ُ
ت�شبثت باالنحراف الجن�سي.
تابعا لي�سوع � ْإن
ُ
ال ُيم ِكنني �أن �أ�صبح ً
كنت �أرف�ض التو ُّقف عن عدم الغف��ران .وهذه القائمة
ال ُيم ِكنن��ي �أن �أ�صب��ح م�ؤم ًن��ا � ْإن ُ
بعيد ٌة ك َّل البعد عن كونها �شاملة.
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� ْإن ُك َّن��ا ِ
ٍ
��د الجديد ،نحن بهذا
أجزاء
��ر على
الع ْه ُ
محدودة ِم َّم��ا ي�أمرنا به َ
التم�س��ك ب� َ
ُّ
ن�ص ُّ
يالي فقط .وقد َت َّم
نخت��رع
َ
«ي�س��وع مزي ًفا ».نحن مخدوعون في قلوبنا ،و�إيماننا هو � ٌ
أمر َخ ٌّ
اع َكلاَ ِم ِهَ ،ف َت ْخ َد ُعوا ِب َذ ِل َك �أ ْن ُف َ�س ُك ْم»
«اعم ُل��وا َدا ِئ ًما ب َِما َي ُقو ُل ُه اهللَُ ،و اَل َت ْك َت ُفوا ب َِ�س َم ِ
تحذيرن��اَ :
(يعقوب .)22 :1
أم��ر � ْإن َلم ُنعلنه نح��ن؟ هل نفتر�ض ،كق��ادة� ،أنهم
ال��رب هذا ال َ
كي��ف �سيع��رف طالبو َّ
بعيد
ان ُّ
�سيكت�شف��ون ذل��ك ب�أنف�سه��م؟ � ْإن َك َ
الرب ه��و“ :هل �أنت ٌ
كل ما نلتم�س��ه من طالبي َّ
ع��ن اهلل؟ �إنه ف��ي انتظار عودتك �إلى بيت��ك .فقط �ص ِّل معي هذه ال�ص�لا َة” ،هل هذه محب ٌة
حقيقية لهم؟
َّ
نهاجنا ،فنحن نفعل م ْثلما َف َع َلته عائلة �أنجيال � ،Angelaأو َمن حولها،
� ْإن َك َ
ان هذا ِم َ
ٍ
االبتعادَ ،ع َّمن َكا َنت
بتعليمات عن الزواجَ .لم يهتموا �أن ُيخبروها� ،أن عليها،
في �إر�شادها
َ
مرتبط��ة بهم في الما�ضي؛ كي تت��زوج جا�ستن  .Justinهل افتر�ضوا �أنها �ستكت�شف ذلك
أحبها ،والتزم
في النهاي��ة؟ �أ�صبحت �أنجيال  Angelaمتحيرة ومرتبكة .وجا�ستن ،الذي � َّ
بعهده معهاِ ،
جدا.
غا�ض ًبا ًّ
ٍ
حقيقي ٍة واح��دة يجب تقديمها على
ب�شارة
وجد ِ�س��وى
ِب َغ ِّ
َّ
���ض النظ��ر َع َّمن ي�سمعك ،ال ُت َ
إيمان
النح��و التال��ي � :اً
أول ،التوبة ع��ن ك ِّل َ
وجد � ٌ
الخ َّ
طية المعلنة ،ث��م الرجوع �إل��ى اهلل .ال ُي َ
أول.
حقيقيْ � ،إن َلم تكن هناك توبة � اً
ٌّ
وي�ص ُّلون،
� َّإن الأ�سل��وب المعا�صر لإي�صال الب�شارة ه��و جعْل الباحثين عن اهلل ي�ؤمنون َ
لكن �ألي�س من
ث��م يتركون َ
طي َة المع َلن َة ،بعد ب�ضع��ة �أ�سابيع� ،أو �شهور� ،أو حتى �سنواتْ .
الخ َّ
أي دافعٍ للتوبة؛ لأن الباحثين عن اهلل �سيعتقدون �أنهم نالوا
المُمكِن �أ اَّل يكون هناك الحقًا � ُّ
الخال�ص بال ِفعل؟
َ
نَدم��ت �أنجي�لا  Angelaعل��ى �أنه��ا لَ��م تعرف الحقيق��ةَ ،قبْ��ل �أن ت�أخذ ق��رار الزواج
أي�ض��ا نت�سبب في حدوث �ص��راع داخل َمن يح�ض��رون ال َكني�سة ،عندما ال
بجا�ست��ن .نح��ن � ً
حول ما هو مطلوب ليتم خال�صهم.
نخبرهم الحقيق َة ْ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ

طية .ال ُيم ِكنك
يُق��دم العَهْدُ الجديد ر�سالة وا�ضحة :ال يُوجَد خال�ص بدون توبة عن َ
الخ َّ
مرتبط��ا بي�سوع ،بينما ال تزال في َع ٍ
القة مع العا َل��م .يجب �أن تموت عن حياتك
�أن تك��ون
ً
القديمة؛ كي تبد�أ حيا َتك الجديدة.
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�سريعاَّ � ،أن عليك َج ْع�� َل ال ِّنقاط ،الأكثر
ق�ضي��ت فت��ر ًة ،ولو ق�صير ًة ،كمحاور ،تتعل��م
� ْإن
َ
ً
أهميةً ،وا�ضحةً و�ضوح ال�شم�س� .إنْ لَم تفعل ذلك ،من المحتمل �أن ُي�سيء م�ستمعوك َفهمك،
� َّ
جيدا ،ينبغي �أن نتوب!
و�سيُفقَد الهدفُ من حِوارك .يعرف اهلل هذا .لهذا �أو�ضح هذا الأمر ً
الف�صل
لكن كيف يعزز هذا
ُ
تبت ِعدة َم َّرات �أثناء قراءة هذا ال ِكت��ابْ ،
الآن ،ربم��ا تك��ون َ
غير
أهمي��ة التوبة؟ ما الفرق الذي ي�صنعه في حياتك ال َآن بعد �أن َع َر َ
فت هذا؟ كيف ُي ِّ
م��دى � َّ
إجراء
طريقة ُ
تفاعلك مع العا َلم� ،أو مع َمن تحبهم� ،أو مع الهالكين؟ اطلب من اهلل �أن يريك � ً
أهمية التوب��ة .كما هو الحال
مح��دداُ ،يم ِكن��ك �أن تقوم به في حياتك،
ٍ
ً
كتج��اوب مع مدى � َّ
دائما ،اك ُتب ما ُيخبرك به ،بما في ذلك ُخطتك لكيفية تنفيذ هذه الإجراءات.
ً
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التَّــــوبَـة

طية
رارا
المقد�س« :توبوا ع��ن َ
وتك��رارا ،من ال ِكت��اب َّ
الخ َّ
ً
ف��ي الف�ص��ل ال�سابق� ،س ِمعن��اِ ،م ً
�ضروري��ا للح�صول على الحياة
اختياريّا ،بل
وارجع��وا �إل��ى اهلل ».بما �أ َّن التوبة لي�س��ت �أمرًا
ً
ًّ
بمزي�� ٍد م��ن التفا�صيل .حي��ن ُنف�ض��ي بمكنونات ه��ذه الحقيقة،
الأبدي��ة ،دعون��ا نناق�شه��ا َ
�سنكت�ش��ف �أي�ضًا (في ف�ص��لٍ الحِق) �أنَّ التوبةَ �ضرورية ،بالن�سبة لنا كم�ؤمنين ،للحفاظ على
ٍ
َع ٍ
حميمة مع اهلل.
القة
ان
� اً
الع ْهد القديمَ .ك َ
الع ْهد الجديد ،تختلف عنها ف��ي َ
أول ،م��ن المه��م َف ْه��م � َّأن التوبة في َ
الع ْه��د القدي��م ،ي�ضع��ون الم�س��وح والرماد ،حي��ن يتوبون .كان��وا ينوحون
�شع��ب اهلل ف��ي َ
ان
وي�سقط��ون على الأَرْ�ضِ ،وغالبًا ما كانوا يذرفون دموعًا كثير ًة؛ للتعبير عن توبتهمَ .ك َ
الع ْهد الجديد � َّأن الت�أكيد
�إظهارًا
خارجيا للندم ،والعودة �إلى طاعة اهلل .لكننا �سنكت�شف في َ
ًّ
مظاهر خارجية ،لكنه ُير ِّكز على القلب.
لي�س على ما نفعله من
َ

توبة ال َع ْهد الجديد

وجد َك ِل َمة «توبة» ( )metanoiaوال ِفعل «يتوب» ()metanoeō
في َ
الع ْهد الجديدُ ،ت َ
�شيوعا ،والمقبول
�أربعة وع�شرين مَرَّة ،و�أربعة وثالثين مرة ،على التوالي .التعريف الأكثر
ً
قوة التعريف
على نطاقٍ وا�سع ،هو “تغيير الر�أي”ْ .
أمر عند هذا الحد ،نفقد َّ
لكنْ � ،إن تركنا ال َ
الحقيقي.
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في لل ِفكر،
قد�س  Bakerعلى � َّأن التوبة هي
الم َّ
تن�ص مو�سوعة بيكر لل ِكتاب ُ
ُّ
ٌ
«تغيير َح ْر ٌّ
ٍ
ال�شخ�صية ب�أكملها،
تغيي��ر في
ططا �أو نوايا �أو معتقدات فردية� ،إنما
لي���س فيما يخ���ص ُخ ً
َّ
ٌ
من م�سار عمل مليء بالخطية� ،إلى اهلل».
اقتناعا
مقتنعا
لك��ن ال �أكون
�أح��ب ِعبارة
أغير ر�أييْ ،
ً
ً
ال�شخ�صي��ة ب�أكملهاُ .يم ِكنني �أن � ِّ
َّ
جرد تغيير في
كاملاً  .با�ستخدام هذه الكلماتُ ،يظهِر الباحثون �أنه ُي َ
وجد ما هو �أكثر من ُم َّ
الر�أي� ،أو ال ِفكر .يتعمق قامو�س ليك�سام  Lexhamالالهوتي بقوله � َّإن التوبة هي «عملية
طية ونحو اهلل».
بعيدا عن َ
يقوم فيها الفرد ،ب�إعادة توجيه العقل والإرادةً ،
الخ َّ
العقل ،بالت�أكيد ،لكنها �أعمق من ذلك؛ فهي تنطوي على �إرادتنا وعواطفنا.
ت�شمل التوبة
َ
�إنها تخترق �أعماق ق ْلبنا؛ حيث نكون مقتنعين ب�إ�صرارٍ من �أعماق كياننا .يقول ي�سوع:
ال�س ِر َق ُة،
ِأ
ير ُةَ ،وال َق ُ
ار ِّ
«ل َّن ُه ِم َن ال َق ْل ِبَ ،ت�أْ ِتي الأف َك ُ
ال�ش ِّر َ
تلَ ،وال ِف ْ�س ُقَ ،وال ِّز َنىَ ،و َّ
ان( ».م َّتى
���س الإ ْن َ�س َ
َو َ�ش َه َ
��اد ُة ال ُّزورَِ ،وال َإها َن ُةَ .ه�� ِذ ِه ِه َي ال ْأ�ش َي ُاء ا َّل ِتي ُت َن ِّج ُ
.)20-19 :15
كل ما هو
عفويا �أو
ان ُّ
اعتيادي��ا ،من داخل �أعماقن��اْ � .إن َك َ
ًّ
ين�ش���أ ال�سل��وك� ،س��واء �أكان ًّ
الحقيقية تغيي��ر فكرنا فقط ،لقال َي�س��وع � َّإن هذه ال�سلوكي��ات ت�أتي من
�ض��روري للتوب��ة
َّ
ٌّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
��و�( » ...أمثال .)7 :23
ه
ا
ذ
ك
ه
ه
�س
ف
ن
��ي
ف
ر
ع
�ش
ا
م
ك
ه
ن
ل
أ
«
���س:
المقد
تاب
ك
ال
يق��ول
أذهانن��ا.
�
َْ
َّ
ََ ُ َ
َّ ُ َ َ َ َ َ
� َّإن الطريق��ة التي ننظر بها �إلى الحياة في �أعماقن��اُ ،تملي علينا �أفعالنا� ،أو ردود �أفعالنا،
وي َك ِّون هذا هويتنا.
ُ
عرف هويتي من �سلوك��ي� .أوافقك ،هذه
ربم��ا تق��ول في ن ْف�س��ك :ال �أظن �أنني �أري��د �أن ُت َ
«�س َت ْع ِر ُفو َن ُه ْم ِم ْن � ْأع َما ِله ِْم» ...
لكن ال ُيمكننا
لي�س��ت حقيق�� ًة مفرحةْ ،
ُ
تجاهل َك ِل َمات ي�سوعَ :
(م ّتى  .)16 :7الحقيقة �أننا ُيح َكم علينا من �أعمالنا ،ال من دوافعنا.
تو�ض��ح هذه المعرفة وحدها ق َّوة الب�شارة؛ لأنها تحوي القدر َة على تغيير هذه الأفكار
حقيقيا بالب�شارة بطريقة جديدة للتفكير،
أثيرا
ًّ
العميقة ،بالتالي تغيير �سلوكنا .لن تت�أثر ت� ً
لكن بتغيير عمي��ق ف��ي الإدراك والإيمان ،م�صحوب
�أو با�ستجاب��ة م�شحون��ة بالعواط��فْ ،
ب�سلوك َت َّم �إ�صالحه ب�شكلٍ
حقيقي.
ٍّ
تح��دُث التوبة عندما ننتب��ه للحق ،ونقتنع تما ًما من �أعماق كيانن��ا ،ب�أن فل�سفتنا� ،أو
لبي �إلى تغيير
�سلوكن��ا ،يتعار�ض م��ع فل�سفة خالقنا �أو �سلوك��ه .ال ُي�ؤدي ه��ذا ال ُ
إدراك ال َق ِّ
نغير في
ف��ي وجهة النظ��ر وح�سب ،بل رغباتنا و�سلوكن��ا � ً
أي�ضا .علينا �أن نقرر بح��زم� ،أن ِّ
�أعماقن��ا ،ما نرغب ب��ه ونحبه ،لكنه ال ير�ضي اهلل ،و�أن نبتعد عن ه��ذه الأ�شياء ،ونكرهها
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لغير
ات�ض��اع
أي�ض��ا .التوب��ة هي
حقيقي ،ويفت��ح االت�ضاع الب��اب لنعمة اهلل الت��ي ُت َ
� ً
ٌ
عطى ْ
ٌّ
الم�ستحقين ،والتي تعطينا القدرة على �أن نعي�ش حياة التقوى.

غ ْير الم�ؤمن

ٍ
بط ُرقٍ
مختلف��ة قليلاً  .دعونا
لك��ن ُ
الم� ِؤم��ن والم�ؤمنْ ،
ت�س��ري التوب��ة عل��ى ك ٍّل من ْ
غير ُ
أول.
الم� ِؤمن � اً
نخاطب ْ
غير ُ
ف��ي الف�صل ال�سابق� ،سمعنا من يوحنا المعمدان ،ومن ي�سوع ،ومن تالميذه ،با�ستمرار
هذا الكالم« :توبوا عن خطاياكم وارجعوا �إلى اهلل ».في الواقع ،هاتان الو�صيتان مرتبطتان
ارتباط��ا وثي ًق��ا ولي�ستا منف�صلتين .بمعن��ى � َآخر ،ال ُيم ِكنك �أن تح�ص��ل على �إحداهما دون
ً
الأخ��رى؛ لأنهم��ا م ْثل وجهين لعمل��ة واحدة .التوبة الكتابية ه��ي �أن تعود �إلى اهلل من ك ِّل
الم�سيح بحق ُيع ِلن قائلاً :
ناحية .الذي ي�أتي �إلى َ
تماما.
«لق��د
ُ
ع�ش��ت ك�شخ�ص يحكم ما ه��و الأف�ضل لي ،لكني ال َآن �أع��رف �أنني مخطئ ً
ان ما يقول اهلل �إنه الأف�ضل لي� ،س�أ�ؤمن به ،و�أقبله من ك ِّل
من هذه اللحظة
ف�صاعداًّ � ،أيا َك َ
ً
قلبي ،وذهني ،و�س�أ�سلك بح�سب هذا الأمر».
يق��رر ذلك ال�شخ�ص بك ِّل قلْبه (الذي يت�ضمن الفكر والم�شاعر والإرادة) �أن يفعل م�شيئة
الب َرك��ة التي �ست�صحب ذلك هي اال�ستمرار ف��ي �سماع �صوت اهلل .مر ًة �أخرىِ ،
للتذكرة،
اهللَ .
ان َت ْع ِلي ِمي ِم َن
ِيد ُه اهللَُ ،ف َ�س َي ْع��ر ُِف � ْإن َك َ
يق��ول ي�س��وعَ « :ف��� ْإن � َأر َاد � َأح ٌد ِم ْن ُك ْم � ْأن َي ْف َع َل َم��ا ُير ُ
ا ِ
الم� ِؤمن م��ن الإرادة الذاتية �إلى
هلل � ْأم ِم ْ
��ن َذا ِت��ي» يوحن��ا  .)17 :7في التوبة يتح��ول ْ
غير ُ
ِ
الكامل هلل ،ويفتح هذا ق ْلبه؛ لي�سمع �صوت اهلل.
الخ�ضوع
الم� ِؤمني��ن توبة حقيقي��ة ،يبتعدون عن ِعب��ادة الأوث��ان ،وي�أخذون
حي��ن يتوب ْ
غي��ر ُ
و�ضعي��ة الخ�ض��وع الكامِ��ل ،والطاع��ة الكامل��ة ل�سُلطان اهلل .يعلن��ون بحق�« :أن��ا لن �أقبل
مقاما من َك ِل َمة اهلل».
الأف��كار �أو المعتق��دات �أو الدوافع� ،أو ُ
الحجج التي تجعل نف�سها �أعلى ً
ُيع ِلن ُبو ُل�س بجر�أة قائلاً :
قوة ا ِ
الح ُ�صونِ َ .فب َِها
هلل َع َلى َه ِ
« َفالأ�س ِل َح�� ُة ا َّل ِتي ُن َحار ُِب ب َِها َل ْي َ�س ْت ُد َ
دم ُ
نيو َِّي ًةَ ،ب�� ْل َل َها َّ
اخ ٍر َي َت َعا َلى َو َي ْم َن ُع َم ْع ِر َف َة ا ِ
ام ال َّن ِ
يح».
ا�سَ ،و ُك َّل َت َف ُ
هللَ .و َن� ُأ�س ُر ُك َّل ِفك ٍر ِل ُي ِط َ
الم ِ�س َ
َنه ِد ُم � ْأو َه َ
يع َ
( 2كورنثو�س .)5-4 :10
�أ�سلح��ة اهلل ه��ي كلمت��ه ،وحكمته ،وم�شورت��ه� .أ�سلحة العا َل��م هي فل�سف��ة المجتمع� ،أو
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ثقافته� ،أو عاداته� ،أو قوانينه� ،أو �أ�سلوب الحياة الذي ي َّتبِعه ويتعار�ض مع َك ِل َمة اهلل .ربما
عبر نظام
تت�س��اءل قائ�ًلااً « :العا َلم لديه �أ�سلح��ة؟» نعم ،هناك هجمة م�ستمرة م��ن الجحيم ْ
حد �سواء.
الم� ِؤمنين على ٍّ
الم� ِؤمنين ْ
وغير ُ
العا َلم لم�ساومة ُ
في الآيات ال�ساب��ق ِذ ْكرهاِ ،
�ستخدم هاتان الكلمتان
الحظ الكلمتين« َه ِ
دم» و« َنه ِد ُمُ ».ت َ
ان بنو �إ�سرائيل يهدمون� ،أو
الع ْهد القديم حين يبتعد النا�س عن ِعبادة الأوثانَ .ك َ
كثيرا في َ
ً
يحطمون� ،أو يدكون� ،أو يدمرون الأ�صنام المنت�صبة�( .ضع في اعتبارك ما كانوا يقومون
للخطية المعلنة .ه��ذا ما كانوا
ب��ه بالفع��ل؛ �أ�سا�س ِعبادة الأوث��ان هو الأنماط المعت��ادة
َّ
يدمرونه بالفعل ،ولي�س التماثيل فقط).
تحدث عنه ُبو ُل�س ال يختلف عن ذلك .نحن ن�ستخدم َك ِل َمة اهلل لنواجه
المبد�أ الذي َك َ
ان َي َّ
ه��ذه الأف��كارَ الوثنيةَ في الرج��ال والن�ساء البعيدين عن الم�سي��ح .وحين نفعل ذلك ،يتوب
ال�سامع��ون ،ع��ن ك ِّل المنطق الب�شري� ،أو الحُجج الب�شرية� ،أو عِ�صيان �سلطان اهلل( ،يهدمون
طية .وحين يفعل
ُك َّل ذل��ك ويدمرونه) .في الحقيق��ة ،هذا هو معنى التوبة عن ممار�سة َ
الخ َّ
ال�شخ�ص ذلك ،هو في الواقع يعود �إلى اهللِ ،م َّما يجعله ُح ًّرا.

فل�س ِف ٌّي
ٌ
اختالف َ

ُي ِ
بي��ن الخدمات ف��ي الع�صر
ح�ضرن��ا ه��ذا �إل��ى �أح��د االختالف��ات الفل�سفي��ة ال�ضخمة ْ
ٍ
بحاجة �إلى
الفكر ال��ذي يقول �إننا
الحدي��ث ،خا�ص��ة في الغربَ .
تب َّنى عدد كبير من القادة َ
ِ
تركي��ز ر�سالتنا على الجوانب البعيدة عن المواجهة ف��ي الب�شارة؛ كي ن�صل �إلى الهالكين.
إيجابيّا ،وامتنع عن تحديد الخطايا التي تتطلب توبة .مع مثل هذا النهج،
بمعنى �آخَر ،كُن �
ً
�س��واء عن علْ��م� ،أو دون ،نُ�صبِح مثل مندوب مبيعات يحاول �إقن��اع الم�شتري بمزايا �شي ٍء
نموذجيا في و�سائل
تقريبا-
لا ِذ ْكر � ِّأي �سلبيات .للأ�سف� ،أ�صبح هذا الفك��ر-
م��ا ،متجاه� ً
ً
ًّ
الو�صول �إلى الهالكين.
هن��اك فائدت��ان ظاهريتان لفل�سفة الخِدمَ��ة الخاطئة هذه .الأولى ه��ي �أننا نمحو � َّأية
فر�ص��ة لأذية النا�س .تفتق��د حَرفية ال�شريعة �إلى ال�شفقة ،وترك��ز �أكثر على الحرف؛ ب�سبب
ال�سلطة
رغب��ة البع�ض ف��ي �أن يكونوا على حق؛ ليتحكموا في ال�سلوكي��ات ،و�أن يكونوا ُهم ُّ
أرواح��ا جريحة ،لي�س
المعت��رف به��ا .ب�سبب ق�سوته��ا ،تترك حرفية ال�شريع��ة في �أعقابها � ً
َ
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له��ا م��كان ال َآن ،تطلب فيه اهلل؛ حيث � َّإن الف��رد �أو الم�ؤ�س�سة التي م َّثلت َي�سوع َقد �آذتهمَّ � .إن
الحقيقي َة مع اهلل.
العالق َة
الحرفية يمكنها �أن تكون
ترك كثيرين َ
َّ
َ
َ
ال�سبب ال َ
أكبر في ْ
ون
ع��رف َي�س��وع عواقب “الخدمة” التي تتب��ع َحرفية ال�شريعة ،قائ�ًل:اً َ ...« :ف�أ ْن ُت ْم ُتغ ِل ُق َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ُْْ َْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ ُ َ
اب َ
� َ
أب��و َ
ول ِب� ْأن َي ْد ُخ ُلوا» (م ّتى .)13 :23
الد ُخ َ
ُّ
البندول
لكن ال ُيمكنن��ا �أن ن�أرجح
َ
�إ ًذا فرغبتن��ا في محو َحرفي��ة ال�شريعة � ْأمر �صحيحْ ،
الحقيقية؛ ب�سبب
الع ْه��د الجديد
دمة َ
َّ
تماما .ه��ل علينا �أن نتجنب ِخ َ
�إل��ى الجانب المعاك�س ً
طية،
دمر
النا�س ف��ي الما�ضي؟ هل نتف��ادى مواجهة َ
الخ َّ
الخ��وف م��ن الرجوع �إلى م��ا َقد َّ
َ
لحرفي��ة ال�شريعة؟ هل نط��رح الر�ضيع
والدع��وة �إل��ى التوبة؛ لنتجن��ب � َّأية لمح��ة محتملة َ
خارجا بماء حمامه القذر؟
ً
تابيا.
أمرا
�شائعا في التب�شيرَ ،لم ُ
ً
يعد ِك ًّ
يجب �أن ن�س�أل هذه الأ�سئلة؛ لأن ما �أ�صبح ال َآن � ً
قد���س ُيع ِلن بو�ضوح � َّأن
كي��ف يُمكِ��ن �أن نقدم الخال�ص دون � َّأي��ة توبةْ � ،إن َك َ
الم َّ
ان ال ِكتاب ُ
�ضروري؟ وهل الذين نكرز لهم بم ْثل هذه الب�شارة المحدودة َيخ ُل�صون ح ًّقا؟
التوبة � ْأم ٌر
ٌّ
نفو�س للإيمان،
“الفائدة” الثانية من تج ُّنب التوبة� ،أنها ُتم ِّكننا� ،إلى حينِ ،من َك ْ�سب
ٍ
لكن هل ن�سينا � َّأن َمن
دم ًة� ،أو َكني�س ًة� ،أو مجموع ًة� ،أكبر بكثيرْ .
ب�أكثر �سهولة ،وبهذا نبني ِخ َ
تبع��وا �ضاللة هارون كانوا الأغلبية؟ كث��رة �أتباعنا �أو قِلتهم ،لي�ست دليلاً على كوْن ق ْلبنا
َّ
بح�سب ق ْلب اهلل .ما يدل على ذلك هو الحق ،ولي�س الأعداد.
ه��ل ن�سين��ا ثمن تبعية ي�س��وع؟ هل تغافلن��ا عن تعليمات��ه المتكررة ب���أن نتخ َّلى عن
ا�ستعداد ِ
كامل لطاعته)؟
طية (� ْأي ُنن ِكر ذواتنا) ،ونحمل �صليبنا (� ْأي يكون لدينا
َ
ٌ
الخ َّ
بمعايير
ال�شخ�ص الذي يقبل َي�سوع في العي�ش
المعلن َة� ،سي�ستمر
نواجه َ
الخ َّ
ُ
� ْإن َل��م َ
طي�� َة ُ
َ
��دا �أن تعي�ش وتنام مع
مجتمعنا ،ولي���س َك ِل َمة اهلل .في مجتمعنا ،من
و�ض َعه��ا
َ
الطبيعي جِ ًّ
ُ
ِّ
ع�شيقت��ك دون زواج ،و�أن تمار���س ال�ش��ذوذ الجن�سي ،لدرجة حتى م��ا يُ�سمى ب�شكلٍ خاطئ
ٍ
ن�سب��ة عالية من الماريجوانا ،وغيرها
الخمور بكثرة؛ وتح�صل على
بال��زواج؛ و�أن ت�ش��رب
َ
غير الئقة� ،أو
ُرفه عن �أنف�سنا ببرامج �أو مقاطع فيديو� ،أو �أفالم بذيئة� ،أو ْ
من المواد؛ و�أن ن ِّ
لكن ك َّل هذه ال�سلوكيات تتعار�ض ب�شكلٍ
فا�سدة؛ وهناك المزيد -قائمتي ينق�صها الكثيرَّ .
ُم ِ
الع ْهد الجديد.
با�شر مع و�صايا َ
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معايير ال�سماء
الع ْهد الجديد؟ نعم ،ف��ي الواقع هناك �أكثر من خم�سمئة
ه��ل هن��اك بال ِفعل و�صايا في َ
الر ُ�سول
و�صي��ة في َ
الع ْهد الجدي��دُ ،تو�صي باالبتعاد عن �أفكار و�سلوكي��ات مختلفة .يقول َّ
الم� ِؤمن َمخ ُتو ًنا
بُولُ�س ،الرجُل الذي ح�صل على �أعظم �إعالن لنعمة اهلل« :فَلاَ َي ُه ُّم � ْأن َي ُك َ
ون ُ
ايا ا ِ
هلل» ( 1كورنثو�س .)19 :7
يع َو َ�ص َ
� ْأو َغ ْي َر َمخ ُتونٍ َ ،ب ْل َما َي ُه ُّم ُه َو � ْأن ُي ِط َ
�سيدان
مث�ًل�اً ،
ٍ
بو�ضوحُ ،يو�صينا اهلل ،ب� َّأن الجن�س خارج ال��زواج ،لي�س فقط ُم َح َّر ًما ،بل ُ
فارغا:
كالما ً
� ً
أي�ضا َمن ُيمار�سه .الكلمات التالية لي�ست ً
يب ِفي
«فَاعلَمُ��وا يَقِينً��ا �أ َّنهُ مَ��ا مِنْ زَانٍ �أ ْو َنجِ ٍ�سُ . . .يم ِك��ن � ْأن َي ُك َ
ون َل ُه َن ِ�ص ٌ
الم�سيح َوا ِ
َم َل ُك ِ
هلل .فَلاَ َت ْ�س َم ُحوا ِل َأح ٍد ِب� ْأن َي ْخ َد َع ُك ْم ِبكَلاَ ٍم َفار ٍِغَ .فب َِ�س َب ِب
��وت َ
َه ِذ ِه الأُ ُمو ِر َ�س َي ْن َ�ص ُّب َغ َ�ض ُب ا ِ
�صيانِ �( ».أف�س�س
ين َي ْح َي َ
هلل َع َلى ا َّل ِذ َ
ون َح َيا َة ال ِع َ
.)6-5 :5
مر ًة �أخرى:
« ...تَذَكَّرُوا �أنَّ اهللَ �سَيَدِينُ المُنحَلِّينَ جِن�سِيا وَال ُّز َنا َةِ ».
(عبرانيين .)4 :13
ًّ
وح�سب ،لكنه يت�ضمن ،بالت�أكيد،
للتو لي�س
ً
ما قر�أناه ِّ
مق�صودا به ،الجن�س خارج الزواجْ ،
ٍ
نجا�سات جن�سي ًة �أخ��رى� .إ ًذا كيف �سيعرف طالبو الحق هذا
أي�ضا � َّأية
الم��واد الإباحي��ة� ،أو � ً
حقيقية ،حين
أمر � ْإن تغا�ضينا نحن عن �إعالنه؟ هل نحب� ،أولئك الذين نكرز لهم ،محب ًة
َّ
ال َ
الحقائق عنهم؟
نحجب هذه
َ
كالم اهلل ِ
وال�س ْكر (الذي
وال�سرِق��ةُّ ،
وا�ض��حَّ � ،أن َم��ن ُيمارِ���س الزن��ا ،وال�شذوذ الجن�س��يَّ ،
اجتماعيا لكثيرين،
اليوم،
ًّ
يت�ضمن االنت�ش��اء بالمخدرات) ،وال�سلوكيات الأخرى المقبولةَ ،
لن يرِث ملكوت اهلل:
وت ا ِ
هلل؟ اَل َت ْخ َد ُعوا �أ ْن ُف َ�س ُك ْم! َف َل ْن َير َِث
«� اَأل َت ْع َل ُم َ
أ�شر َار َل ْ
��ن َي ِر ُثوا َم َل ُك َ
��ون � َّأن ال َ
ون جِ ِ
مَلَكُ��وتَ ا ِ
ين
ن�س ًّيا َو َع َب َد ُة ال ْأو َثانِ َوال ُّز َن��ا ُة َو َّ
ونُ :م َخ َّن ِث َ
ال�شا ُّذ َ
نح ُّل َ
الم َ
هلل ُ
وَلُوطِيينَ ،وَلاَ ال� َّسارِقُونَ وَالفَا ِ
ون».
المح َتا ُل َ
المف َت ُر َ
ير َ
�س ُق َ
ون َو ُ
ون َو ُ
ال�س ِّك ُ
ون َو ِّ
ِّ
( 1كورنثو�س .)10-9 :6
الحقيقية
بح ْرفي��ة ال�شريعة في دمار كبير؛ ب�سب��ب افتقادهم للمحبة
َّ
ت�س َّب��ب المنادون َ
َ
ِ
الع ْهد الجديد ،م�صحوب��ة بقناعاتهم وقواعدهم الخا�صة،
ات
م
ل
ك
ا�ستخدموا
لق��د
وال�شفقة.
َ
َ َ
ِ
فعلنا تجاه
لك��ن هل َك َ
ك�أدوات لتتطوي��ع النا���س مع ما ي�ستح�سنونه من �سلوكياتْ .
ان ُّ
رد ْ
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تماما عن �إعالن و�صايا َي�سوع� ،س��واء التي خرجت من فمه مبا�شر ًة،
ذل��كْ � ،أن نبتع��د ال َآن ً
�أو التي في كتابات ُر�سله؟
تحدثت عن تل��ك الكلمات من ر�سالة كورنثو���س الأولى في َك ٍ
ٍ
ني�سة
فت��رة ق�صيرة،
من��ذ
ُ
ٍ
تحدثت في �أول خدمة ،قال لي الراعي � ،اَّأل �أذكر مو�ضوع
�شعبية كبيرة .بعد �أن
كبيرة ،وذات
ُ
ال�ش��ذوذ الجن�سي ،ف��ي �أيٍّ من الخدمات المتبقية .المثير لل�سخرية� ،أن �أتت باكي ًة ،في ن ْف�س
عاما،
الوق��ت� ،إلى مكتبتنا� ،ضابطة �شرطة تمار�س ال�ش��ذوذ الجن�سي منذ �أكثر من ع�شرين ً
ٍ
ال�سي��د؟”؛ لقد تحدث
تحدث منه الليل��ة،
وقال��ت�« :أن��ا
بحاج��ة �إلى ِكتابه ال��ذي َّ
“الجيد �أَم ِّ
ِّ
إلي اليوم».
جون ،ح ًّقاَّ � ،
كي��ف يُمكِن �أن يع��رف النا�س معايير ال�سم��اء �إنْ ا�ستمرينا بفل�سف��ة خدمتنا الحالية؟
ليم��ه الخطايا التي َكا َنت �سائد ًة في مجتمع
ف ِّك��ر في ر�سالة يوحنا المعمدان .واجهت تعا ُ
ع�ص��ره .ق��ال لأولئك الذين خزن��وا الث��روات �أن ُيعطوا للفق��راء ،ولأولئك الذي��ن �سرقوا �أن
العمال
النا�س� ،أن يتوقفوا ع��ن الإرهاب ،و�أن ير�ضى
يتوقف��وا ع��ن ال�سرقة ،والذين �أرهبوا
ُ
َ
ب�أجورهم (انظر لوقا � .)14-10 :3سافر النا�س �إلى البرية القا�سية لي�سمعوه؛ لأنهم كانوا
يتوق��ون �إل��ى الحقيقة .بع��د �أن �سمعوا ما قال��ه ،تجاوب��وا ،واعترفوا بخطاياه��مَ .لم يكن
و�ضعه��م مختل ًفا عن ال�ضابط��ة التي َكا َنت في اجتماع تلك ال َكني�س��ة� ،إذ َلم تكن على ِع ْل ٍم
لخيارات نمط حياتها.
بالنتائج الخطيرة َ
ق��ال يوحنا المعم��دان عل ًنا لهيرود�س ،م ِلك اليهودية� ،إن��ه يك�سر َك ِل َمة اهلل بم�ضاجعته
لزوج��ة �أخيه ،وفقد يوحنا ر� َأ�س�� ُه ،الح ًقا؛ �إذ �أُع ِدم ب�سبب تعليمه بتل��ك الحقيقةَ .لم يحاول
الحاك��م ذا النفوذ ،لكنه نال االحترام .لو تجن��ب يوحنا مواجهة خطية
يوحن��ا �أن ُير�ض��ي
َ
لكن انظر النتيجة التي �صارت على
هيرود�س عل ًناَ ،ك َ
ان من الممكن �أن يعي�ش حيا ًة �أطولْ .
جمع غفير (انظر م َّت��ى َ ،)15-7 :11ك َما
أمام ٍ
كرم َي ُ
�س��وع يوحنا � َ
الم��دى الطوي��ل :الح ًقاَّ ،
ان يوحنا
يُمكنن��ا �أن نتخي��ل المكاف�آت الأبدي��ة التي �سيح�صل عليها في ي��وم الدينونةَ .ك َ
�أمي ًنا في تقديم المعيار ال�سماوي للهالكين.
حذا بُولُ�س حذوَه بكتابته ووعظه عن نفْ�س الأمور .كَانَت ر�سال ُته للهالكين وا�ضح ًة:
وب��وا َو َي ْرجِ ُع��وا �إ َل��ى ا ِ
هلل َو َي ْع َم ُل��وا � ْأع َم اًال َت ُد ُّل َع َل��ى َت ْو َب ِته ِْم»
��م َع َل��ى � ْأن َي ُت ُ
«َ ...و َح َث ْث ُت ُه ْ
خه ْم2( » ..
(�أعم��ال الر�س��ل  .)20 :26و�أو�صى تيموثاو�س قائلاً � ...« :أق ِن ِ
ا�سَ ،و َو ِّب ُ
��ع ال َّن َ
لطانٍ َك ِ
املٍ ( » ... .تيط�س .)15 :2
تيموثاو�س  .)2 :4وقال
لخادم � َآخرُ ...« :م َو ِّب ًخا ب ُِ�س َ
ٍ
ل��م يت��رك بُولُ�س مَ �ساح ًة للمناورة من �أجْ ل الو�صول �إلى ت�سوية .في �إحدى المنا�سبات،
ٍ
ٍ
نف��وذ يُدعى فيلك�س،
ن��ي جِدًّا ،وذي
كَانَ��ت �أمام��ه فر�صة مذهلة ليك��رز بالب�شارة لقائد َغ ٍّ
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وزوجته درو�سيال .لَم يقدم لهما الرَّ�سُ ول العظيم ر�سالة غيْر هجومية ترفع من معنوياتهما.
بل بالحري مكتوب:
يح
ِالم ِ�س ِ
ك�س �إ َل ْي ِه َو ُه َو َي َّ
إيما ِن ِه ب َ
تحدث َع ْن � َ
ا�س ُت ْد ِع َي ُبو ُل�سَ ،وا�س َت َم َع ِفي ِل ُ
«َ ...ف ْ
تحدث َع��نِ الب ِِّر َو َ�ض ْب ِط ال َّن ِ
الدي ُنو َن ِة
��وعَ .ل ِك ْن َب ْي َن َم��ا َك َ
َي ُ�س َ
ف���س َو َّ
ان ُبو ُل�س َي َّ
ر�ص ٌة
ك�س َو َق َ
الآتِيَ��ةِ ،خَا َ
‹ان�ص��ر ِِف ال َآنَ ،و ِح َ
ين ُت َت ُ
اح ِلي ُف َ
ال ِل ُبو ُل َ�سَ :
ف ِفي ِل ُ
يك�( »›.أعمال الر�سل .)25-24 :24
َ�س�أ�س َت ْد ِع َ
حول اال�ستقامة،
رج َمة AMPC
تو�ضيحا �أكبر« :بينما َك َ
ُتقدم َت َ
ً
ان ُم�ست ِم ًّرا في جِ داله ْ
ونقاء الحياة (ال�سيطرة على الم�شاعر) ،والدينونة القادمة ،انزعج فيليك�س ،وارتعب ،وقال:
اذهب».
حي��ن نق��ر�أ ال ِق َّ�ص َة بالكام��ل ،نكت�شف � َّأن فيلك���س �أر�سل وا�ستدعى ُبو ُل���س؛ لأنه �أراد �أن
ان الوال��ي بك ِّل ت�أكيد ُيري��د �أن تكون له َعالقة
ي�سم��ع ع��ن اهلل ،وعن الحي��اة بعد الموتَ .ك َ
هت��م ب�أمر
غي��ر َ
بخالق��هُ .يم ِك��ن �أن نقارن��ه الي��وم ب�شخ�ص ْ
مخ َّل�ص ،يطلب ال��رب� ،إذ هو ُم ٌّ
ِ
الوا�ضح � َّأن وع��ظ ُبو ُل�س واج��ه خطايا َلم يك��ن فيلك�س
خال�ص��ه ،ويح�ض��ر الكني�س��ة .م��ن
م�ستعدا للتخلي عنها؛ لأنه ارتعب وطرد ُبو ُل�س.
ًّ
غي��ر ُم� ِؤمن ،وذي نفوذ ،يخ��رج من اجتماع،
الي��ومُ ،يم ِك��ن �أن يكون ه��ذا م ْثل �شخ�ص ْ
ويقول�« :أنا لن �آتي �إلى هنا َم َّرة �أخرى .لقد �أخافتني تلك الر�سالة!» لماذا خاف؟ هل ب�سبب
عدم ا�ستعداده للتخلي عن خطية واجهتها تلك الر�سالة؟
اليوم ،بما يتنا�سب وفل�سفتنا الغربية ،لكانت ر�سالته« :فيلك�س،
ل��و َك َ
ان ُبو ُل�س َّ
تحدثَ ،
اهلل ُيحب��ك .لق��د �أر�سل َي�سوع؛ ليموت م��ن �أجلك؛ كي تخل�ص .هل ُتري��د �أن تقبله في ق ْلبك؟
ردد معي هذه ال�صالة‹ :ي��ا َي�سوع تعال �إلى قلبي ،واجعلني اب ًنا هلل»›.
كن��ت ُتري��د ذلكِّ ،
� ْإن َ
وهكذا ينتهي الأمر.
ان ُبو ُل�س يعرف
ان عك�س ذلك .لقد ارتعب فيلك�س من َك ِل َمات ُبو ُل�سَ .ك َ
لك��ن م��ا حدث َك َ
ْ
المع َلنة .لو �ص َّلى
� َّأن الطريق�� َة الوحيدة التي �ستجعل فيلك���س م�ؤم ًنا� ،أن يتوب عن خطاياه ُ
بُولُ�س �صالة الخاطئ مع فيلك�س بعد ر�سالة م�شجعة غير هجومية ،لكان فيلك�س قد ُخدع.
غير ُم َخ َّل�ص.
تماما �أنه ُو ِلد ثاني ًة ،لكنه في الحقيقة َك َ
َك َ
ان �سيظل َ
عابد �أوثانٍ ْ
ان �سي�صدق ً
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لكن
ف��ي الواق��ع ،كَانَ بُولُ�س بذلك �سيُف�سح المجالَ للكريبتوناي��ت كي ما يخترق الكني�سةْ .
لي�سوع الم�سيحَ ،لم يكن لي�شارك في �أم ٍر كهذا.
كخادم �أمين،
ُبو ُل�س،
ٍ
َ
اء،
�أعرف �أنَّ َّ
كل هذه الأمور تدعونا لالت�ضاع ،لكنْ البد �ألاَّ يختلف حالُنا عن هذا ك�سفر َ
اليوم ،للب�شارة.
َ

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
معظ��م كنائ�س اليوم تكونت عن طريق جعْل النا�س يك��ررون «�صالة الخاطئ» ،تالوة
ب�سيط��ة؛ لالعت��راف ببذل َي�س��وع ن ْف�سه ذبيح�� ًة عن خطايان��ا ،ولندعو َي�س��وع ليدخل �إلى
ق ْلبن��ا .تخي��ل كيف �سيكون حال كني�ستك � ْإن بد�أ فريق القيادة في دعوة النا�س ليتوبوا عن
�شخ�صا �سي�ستمر في ال َكني�سة في ر�أيك؟
خطاياهم ،ويرجعوا �إلى اهللَ .كم
ً
تخيله ،خا�ص ًة بالن�سب��ة لقادة الكني�سة.
مفهوما
يمك��ن �أن يك��ون هذا
مزعجا ُ
ي�صع��ب ُّ
ً
ً
لك��ن ،تخيل �أولئك الذين ا�ستمروا في الكني�سة .وم��ا ِ
لوحظ في النه�ضة الأولى الكبرى ،هو
ْ
ان ُخ َّدام النه�ضة ي�سافرون �إلى الكنائ���س ليب�شروا بالتوبة ،وكيف �أن �أولئك الذين
كي��ف َك َ
قدمين
وم ِّ
�سمعوا الر�سالةَ ،كانوا يت�شبثون بكرا�سيهم ،وي�سقطون من مقاعدهم� ،صارخينُ ،
وهم يتو�سلون �إلى اهلل ليخل�صهم .ه�ؤالء التائبون ،الذين كانوا بالآالف،
توب َته��م ،ب�صراخُ ،
طي َة ،ورجعت �إلى اهلل.
غيروا العا َلمُ .م ُد ٌن ب�أكم ِلها تركت َ
الخ َّ
ُهم الذين َّ
احتمال� ،أنه َق��د يملأها .اطلب من
كنائ�سن��ا� ،أو الأكثر
ربم��ا ُيفرِغ الوع��ظ عن التوبة،
اً
َ
اهلل �أن يريك الإمكانيات الموجودة في التوبة ،ثم �ص ِّل ،واطلب منه �أن ُي ْطلقها في حياتك،
وفي كني�ستك.
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21
امللــــوك

الثالثة

الع ْهد القديم هو ما �ألهمني لكتابة هذا ال ِكتاب.
� َّإن �إعادة قراءة �ستة ُك ُتب من َ
ودر�ست ُك ُت��ب �صموئيل ،والمل��وك ،و�أخبار
خ�لال الأع��وام الأربعين الفائت��ة ،ق��ر� ُأت،
ُ
ٍ
كنت �أ�صلِّي ،و�أقر�أها ب�شكلٍ
منهجيَ ،لم
الأيام ،في
منا�سبات ِع َّدةْ .
لكن في الآونة الأخيرةُ ،
ٍّ
قبل.
لت حين فتح اهلل
ي�سبق له مثيلُ .ذ ِه ُ
عيني على �أمورٍ َلم �أالحظها ِمن ْ
َّ

ب�سرد
لك��ن � ْإن
ق��د يب��دو ما يل��ي �
��راَّ ،
ُ
ًّ
أكاديميا �إل��ى ح ٍ ّد ما ،بل ق��د يكون ُم ْ�ضجِ ً
اكتفيت ْ
وج ٍ
ُخال�صة ما اكت�شف ُته� ،سيقل ت�أثير هذا االكت�شاف ،هذا �إذا لم �أ�شارك ب ُن ٍ
زة عن ملوك
بذة ُم َ
الع ْه��د القديم .هناك حقيقة قوية تنجلي في تلخي���ص حياتهم ،ال تظهر بالو�ضوح ،ن ْف ِ�سه،
َ
ال�س َّت َة ُم ْج َت ِم َع ًة ،ب�سبب كثرة ال ِق�ص�ص التف�صيلية المن�سوجة فيها.
ب
ت
ك
ال
أت
�
قر
ُ
� ْإن َ ُ َ ِّ
دائما �أت�صور � َّأن هناك فئتين �أ�سا�سيتين من
في ك ِّل قراءاتي ال�سابقة لتلك ال ُك ُتبُ ،
كنت ً
عيني الرب» ،والذين كانوا «يعبدون الأ�صنام».
الم�ستقيم في
المل��وك� ،أولئك الذين «فعلوا
َ
ِّ
نهم ثالثة �أ�صناف.
ْ
لكن وقتها � ُ
أدركت � َّأن في الواقع ،هناك ِم ُ
الرب ،با�ستثناء
الحقيقة � َّأن م ِل ًكا من ملوك �إ�سرائيلَ ،لم يفعل بحق،
َ
الم�ستقيم في عيني َّ
ان
تراجع في نهاي��ة حياته .لذا دعونا ننتق��ل �إلى يهوذاَ .ك َ
ياه��و ،لك��ن للأ�سف ،حتى هو َ
هن��اك ع�شرون م ِل ًكا حكموا يه��وذا ،بخالف �شاول ،وداود ،و�سليم��ان .الملوك الذين عبدوا
ومن�سى،
الأ�صن��ام كان��وا رحبع��ام ،و�أبيام ،وي��ورام ،و�أخزي��ا ،وعثلي��ا (الملكة) ،و�آح��از،
َّ
و�أم��ون ،ويهو�آحاز ،ويهوياقي��م ،ويهوياكين ،و�صدقيا .تحت قيادة ه���ؤالء الملوك ،عانت
غالبا َلم يق��دروا �أن يتغلبوا عليها،
يه��وذا م��ن
م�صاعب وهجم��ات فريدة من خ�صومه��مً ،
َ
و�سببت الكثير من الدمار للأمة.
َّ
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ث��م كَانَ هناك الملوك الذين فعلوا الم�ستقي��م( .داود و�سليمان فعلوا الم�ستقيم ،رغم � َّأن
ان هناك� :آ�سا ،ويهو�شافاط،
�سليمان تع َّثر في �سنواته الأخيرة ).بعد �أن انق�سمت المملكةَ ،ك َ
لكن قائمة المل��وك الثمانية هذه،
ويو�شي��اْ .
ويو�آ���ش ،و�أم�صي��اُ ،
وع ِّزيا ،ويوث��ام ،وح َز ِقياُ ،
الرب في حياتهم
ُيم ِكن
ُ
عيني َّ
تق�سيمها لفئتين �أخريين .الأولى فئة َمن فعلوا الم�ستقيم في ّ
بين ال�شعب الذي كانوا
ال�شخ�صية ،لكنهم َلم يواجهوا ويزيلوا مرتفعات ِعبادة الأ�صنام من ْ
يحكمونه.
الم�ستقيم في
ان هن��اك �أولئك الذين لم يفعل��وا
عل��ى العك�س ف��ي المجموعة الثانيةَ ،ك َ
َ
أي�ضا هدم��وا ودمروا مرتفع��ات ِعبادة
الرب ف��ي حياته��م
وح�سب ،ب��ل � ً
َّ
ال�شخ�صية ْ
عين��ي َّ
ِّ
ان نجاح الأُ َّمة تحت قيادة ه�ؤالء
بين �أولئك الذين كانوا يحكمونهمَ .ك َ
الأ�صنام الموجودة ْ
المل��وك مختلفً��ا تما ًما عن �أولئك الذين َلم يواجهوا المرتفعات .دعونا ُنلقي نظر ًة على ك ٍّل
منهم.
ان ي�شجع ال�شعب
 .1داودَ .ل��م تكن هناك ِعبادة �أ�صنام في الأُ َّم��ة �أثناء ُح ْكمهَ .ك َ
ال��رب بك ِّل قلوبهم ،و�أفكارهم ،ونفو�سه��م ،و�أج�سادهمَ .لم ينهزم في � ِّأي
بحما���س ليخدموا َّ
جيدا ليبد�أ حكمه.
ثبت ابنه ً
حرب ،و�أ�صبحت مملكته غنية ًّ
جداَّ .
� .2سليم��ان .ا َّتبع ُ�سليمان �أث��ر ُخطوات �أبيه داود لفترة طويلة من ُحكمه .وكانت
ان يحكمهم
بين �أولئك الذي��ن َك َ
نتائ��ج ع�صيان��ه ملحوظ�� ًة للغاية ،ال فقط في حيات��ه ،بل ْ
��ن َدانٍ (في ال�شمال) �إ َلى ِب ْئ ِر
ال�ش ْع ِب ِفي َي ُهو َذا َو� ْإ�س َرا ِئ َ
��د َع َ
ا�ش ُك ُّل َّ
� ً
يل ِم ْ
أي�ض��ا .مكتوب« :و َق ْ
ين
ال�س ِ
طم ِئ ِّن َ
ا�س َي ْج ِل ُ�س َ
انَ .ف َك َ
ب��ع (في الجنوب) ِفي َ�سلاَ ٍم َو� ْأمنٍ َط َو َال ُح ْك ِم ُ�س َل ْي َم َ
ون ُم َ
ان ال َّن ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
حاجة �إلى
أحد في
�
يكن
م
ل
هذا:
في
ل
أم
�
ت
.)25
:4
(1ملوك
»
ِم
ه
وم
ر
ك
و
ِم
ه
ن
ي
ت
ر
��ا
ج
أ�ش
�
��ت
ح
ِ
َ
ُ
ٌ
َت ْ َ ْ َ
ْ َ ُ ْ
َّ
مُ�ساعَ��دَ ٍة حكومي��ة؛ لأن الرخاء َك ُث َر ف��ي البالدَ .كا َنت قيادته رائع��ة للغاية لدرجة �أن «...
كم ِت ِه» ( 1ملوك  .)34 :4في
��ل ُم ُل ُ
� ْأر َ�س َ
عوا َ
وك ُك ِّل الأُ َم�� ِم ُح َك َم َ
وي َت َع َّل ُموا ِم ْن ِح َ
اء ُه ْم ِل َكي َ
ي�سم َ
ُّ
َّ
��اع �إ َلى �أ ْق َوا ِل ِه
َاال�س ِت َم ِ
الواق��ع ،مكت��وب بعد ذلك« :وَتَلَه��فَ كُل ال َّنا�سِ عَلَى رُ�ؤْيَ��ةِ �سُلَيْمَانَ و ْ
يم ِة ا َّل ِتي َو َ�ض َع َها ا ُ
اع ْت ُه
هلل ِفي َق ْل ِب ِه» (1ملوك  .)24 :10ومكتوب � ً
أي�ضاَ ...« :ن َج َح َو� َأط َ
َ
الح ِك َ
«وفي َم ِدي َنةِ
ِ
البالد ناجِ ح ًة
ي��ل» (� 1أخبار الأيام َ .)23 :29كا َن��ت
ُك ُّل � ْإ�س َرائ َ
ُ
ً
باهراَ :
نجاحا ً
ِ
ِ
ِ
��ارة! َو َج َم َع
القُدُ���س جَمَ��عَ �سُلَيْمَ��انُ كَمِيَّةً كَبِيرَةً مِ��نَ ال َّذ َ
ه ِب َوالف َّ�ض��ةَ ،ف َكا َن ْت ِب َك ْث َر ِة الح َج َ
ربي ِة» (2
ُ�س َل ْي َم ُ
الج َّمي ِز ِفي ال ِّتلاَ لِ ال َغ َّ
ِير ًة ِم ْن َخ َ�ش ِب ال ْأرزَِ ،ف َكا َن ْت ِب َك ْث َر ِة � ْأ�ش َجا ِر ُ
��ان َك ِم َّي ًة َكب َ
�أخبار الأيام .)15 :1
لك��نْ مع م��رور الوقت ،ع�ص��ى �سليمان اهلل ،وت��زوج بن�سا ٍء �أجنبيات كثي��رات .و�أغوته
أعداء ل�سليمان
مار�سة عل ًنا)؛ نتيج ًة لذلك� ،أقام اهلل � ً
زوجا ُت��ه؛ فتبِع �آله ًة �أخرى (الخطية ُ
الم َ
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متاع��ب للمملكة (انظر 1ملوك َ .)23 ،14 :11كا َنت
تقد َمه ،وبد�أوا في الت�سبب في
�أعاق��وا ُّ
َ
نتيج��ة ع�صيانه المعلن انق�سام المملكة ،فاحتفظ ابن��ه ب�سبطين ،و ُف ِقدت الأ�سباط الع�شرة
الأخرى.
ف�صاعدا� ،س�أ�سرد فقط ُحكام يهوذا:
من هذه النقطة
ً
عيني الرب.
الم�ستقيم في
 .3رحبعامَ .لم يفعل
َ
ِّ
عيني الرب.
الم�ستقيم في
� .4أبيامَ .لم يفعل
َ
ِّ
ال�شخ�صية
عيني الرب .في حياته
الم�ستقيم في
� .5آ�سا .ا َّتبع اهلل ب�شغفَ .لم يفعل
َّ
َ
ِّ
بين ال�شعب الذي َح َكمه .نفى الذكور
وح�س��ب ،لكنه �سعى � ً
أي�ضا بقوة ودمر ِعبادة الأ�صنام ْ
ْ
والإناث الذين كانوا يبيحون �أج�سادهم في ِعبادة �آلهتهم ،و َتخ َّل�ص من ك ِّل الأوثان ،وعزل
عامودا لعبادة ع�شتاروت (انظر 1ملوك
كم ِلكة �أُم؛ لأنه��ا �أقامت
ً
جدت��ه معكة من من�صبها َ
أي�ضا المذابح الغريبة والأ�ضرحة الوثنية ،وحطم الأعمدة المقد�سة،
 .)13-11 :15ون��زع � ً
البخور من جميع مدن يهوذا .في الحقيقة ،دعا �آ�سا �شعب
وقطع �أعمدة ع�شتاروت ،ومذابح َ
الرب ،ويطيعوا
يه��وذا ليتوبوا ع��ن خطاياهم التي كان��وا ُيمار�سونها .و�أمرهم �أن يطلب��وا َّ
�شريعته ،وو�صاياه (انظر � 2أخبار الأيام .)4-2 :14
طية الت��ي كانوا يمار�سونها:
كان��ت هناك فوائد من �إخب��اره النا�س باالبتعاد عن َ
الخ َّ
الم ْم َل َك ِة ِفي َع ْهد � َآ�سا» (� 2أخب��ار الأيام  .)5 :14خالل تلك ال�سنوات
«َ ...ف َ�س َ
ال�س�َلماَ ُم ِفي َ
��اد َّ
ح�صن َة في جميع �أنحاء يهوذاَ .لم يحاول �أحد �أن ي�شن
ال�سلمية ،ا�ستطاع �أن يبني
َ
المدن ُ
الم َّ
وقت ِ
حربا عليه في تلك الفترة .في ٍ
لكن
الحق هاجم جي�ش من مليون �شخ�ص �آ�سا ويهوذاْ ،
ً
ِ
ِ
ِ
ُ
الع ُد ِّو» (� 1أخبار
ير ًة م َن َ
مكتوبَ ...« :ف َق ْد َ�س َح َق ُه ُم اهلل َو َج ْي ُ�ش ُهَ .و َح َم َل � َآ�سا َو َج ْي ُ�ش ُه َغ َنائ َم َكث َ
أم��ر على هزيمة جي���ش العدو ،بل ح�صل يه��وذا على ثروة
الأي��ام َ .)13 :14ل��م يقت�ص��ر ال ُ
كبيرة نتيج ًة لذلك الهجوم.
طية
ن��رى بو�ض��وح ب��ركات القائد ال��ذي لَم يطِ��ع اهلل ب�شكلٍ
�شخ�ص��ي ،وابتعد ع��ن َ
الخ َّ
ٍّ
ال�شيء ن ْف َ�سه.
فح�سب ،بل دعا ال�شعب الذي يقوده ليفعل
َ
الممار�سة عل ًنا ْ
الرب ،في ك ٍّل من
الم�ستقيم في
ان م ِل ًكا ي�صنع
 .6يهو�شاف��اط .هذا � ً
أي�ضا َك َ
َ
عيني َّ
ِّ
الممار�سة
ال�شخ�صية ،وفي قيادته .دعا �شعبه ليتوبوا عن ِعبادة الأ�صنام (الخطية
حياته
َّ
َ
ذكورا
عل ًنا) .لقد نفى باقي الذين كانوا يبيحون �أج�سادهم في ِعبادة �آلهتهم� ،سواء �أكانوا
ً
�أَم �إنا ًث��ا (انظ��ر  1مل��وك  .)46 :22ونزع الأ�ضرح َة الوثنية ،و�أعم��دة ع�شتاروت من يهوذا
(انظر � 2أخبار الأيام  .)6 :17في ثالث عام من ُح ْكمه� ،أر�سل م�س�ؤولين ليعلِّموا في جميع

َ 192ق ْتل الكريبتونايت

الرب ،و�سافروا �إلى جميع مدن يهوذا ،وكانوا يعلِّمون
مدن يهوذا� .أخذوا ُن َ�س ًخا من �شريعة َّ
النا�س.
«و َكا َن ِ
اب اهللَ.
الم ِح َ
��ت ُّ
وب ُ
م��اذا َكا َنت نتيجة قي��ادة يهو�شافاط؟ َ
يط ُة ب َِي ُه��و َذا َت َه ُ
ال�ش ُع ُ
�ض ال ِف َل ِ
اط ُق َّو ًة...
و�شا َف ُ
و�شا َف َ
ين َه َد َاياَ . . . .وا ْز َد َاد َي ُه َ
له َذا َل ْم ُت َحار ِْب َي ُه َ
أح�ض َر َب ْع ُ
اطَ .و� َ
�سط ِّي َ
َو َ
��رو ٌة َو َك َر َام ٌة
و�شا َف َ
لي ُه َ
«و َك َ
ان َ
اط َث َ
» (� 2أخب��ار الأي��ام  .)12-10 :17ومكتوب بعد ذل��كَ :
ان
لكن اهلل َك َ
كَبِيرَتَانِ� 2( »...أخبار الأيام َ .)1 :18كا َنت الجيو�ش ت�أتي عليه وعلى يهوذاَّ ،
يجعله��ا ُتدم��ر ن ْف�سها بن ْف�سها ،وكانت يهوذا تح�صل على كميات هائلة من الغنائم نتيج ًة
لذلك.
بع��د ذل��ك مكتوبَ « :ف َق َّوى ا ُ
رو ٌة
و�شا َف َ
كم ُه َو َث َّب َت ُه َع َلى َي ُهو َذاَ . . . .
ان َل َدى َي ُه َ
وك َ
هلل ُح َ
اط َث َ
اط ب ُِ�س ُل ِ
��رقِ ا ِ
هلل� 2( »...أخبار الأيام :17
و�شا َف َ
ِير َتانِ َ .و َت َل�� َّذ َذ َق ْل ُب َي ُه َ
وك ِه َو ْف َق ُط ُ
َو َك َر َام�� ٌة َكب َ
.)6-5
كان خط���ؤه الكبير هو التحالف مع عائلة �أخ�آب ،الذين كانوا ك ُّلهم عابدي �أوثان .كاد
نبي ُيدعى ياهو قائلاً :
ذلك �أن يت�سبب في قتله ،وت�سبب في النهاية في �إف�ساد ابنه .واجهه ٌّ
��ون اهللَ؟» (� 2أخبار
ين ُي ُ
بغ�ض َ
بت َه�ؤُ اَل ِء ا َّل ِذ َ
��ت ل ُت َ�س َ
أحب َ
«ِ ...ل َم��ا َذا َخ َر ْج َ
أ�شر ًارا؟ َو ِل َم��ا َذا � َ
اعد � َ
الأي��ام  .)2-1 :19م��ع ذلك ،ازده��ر يهو�شافاط ويه��وذا ب�شكلٍ عام؛ ب�سب��ب طاعته ،التي
ت�ضمنت بالت�أكيد مواجهة خطية النا�س التي كانوا يمار�سونها (عبادة الأ�صنام).
عيني الرب.
الم�ستقيم في
 .7يهورامَ .لم يفعل
َ
ِّ
عيني الرب.
الم�ستقيم في
� .8أخزياَ .لم يفعل
َ
ِّ
عيني الرب.
الم�ستقيم في
 .9عثليا (الملكة)َ .لم تفعل
َ
ِّ

آ���ش َما ُي ِ
ر�ضي اهللَ� 2( »...أخبار
«ع ِم َل ُيو� ُ
�سجله ال ِكتاب عنهَ :
 .10يو�آ���ش .ه��ذا ما َّ
لكن ،بالن�سبة لقيادته ،الأمر مختل��فَ .لم يهدم مرتفعات ِعبادة الأ�صنام.
الأي��ام ْ .)2 :24
ان يقوده ليتوبوا عن خطاياهم التي كانوا يمار�سونها.
يدع ال�شعب الذي َك َ
بمعنى � َآخرَ ،لم ُ
ِ
ِ
ِ
اد ِة.
يح��ة َه ُ�ؤ اَل ِء ال َق َ
اء َق َ
وف��ي النهاية مكت��وبَ ...« :ج َ
المل ُك �إ َلى َن�ص َ
ا�س َت َم َع َ
اد ُة َي ُه��و َذاَ . . .ف ْ
َف َت َر ُكوا َب ْي َت ا ِ
اما �أُ ْخ َرى» (� 2أخبار الأيام :24
احوا َي ْع ُب ُد َ
ون �أع ِم َد َة َع ْ�ش َت ُر َ
هللَ . . .و َر ُ
وت َو� ْأ�ص َن ً
.)18-17
النا���س الذي��ن كَانَ مفترَ�ضً��ا �أن ي�ؤَثِّر عليهم� ،أثَّ��روا ُهم عليه في النهاي��ة؛ مكتوب...« :
��ب ا ُ
هلل َعلَى � ْأهلِ َي ُهو َذا َوال ُق ِ
اد ُة» (عدد
الم ِل ُك َوال َق َ
د�س ب َِ�س َب ِب ال َّذ ْن ِب َ
الع ِظي ِم ا َّل ِذي ْار َت َك َب ُه َ
َف َغ ِ�ض َ
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ُون َو َ�ص َايا ا ِ
ُون؟›» (عدد  .)20وفي
هلل َف َت ْف َ�شل َ
اهل َ
نبي ،وقال لهِ ‹« :ل َما َذا َت َت َج َ
 .)18و�أتى �إليه ٌّ
ال�ش ْع ِب. . .
��اد َة َّ
الج ْي ُ�ش ال َأر ِام ُّي َعلَ��ى ُيو� َآ�شَ .. .و َق َتلُوا َق َ
«و ِف��ي َ
��م َ
ال�س َن ِة َه َج َ
النهاي��ةَ :
نه َاي�� ِة َّ
ِيراَ ،ل ِك َّن ا َ
هلل َن َ�ص َر ُه
وَ�أخَذُوهَ��ا (الغنيمة) �إلَىِ . . .د َم َ
الم َه ُ
�شق .ل َْم َيكُ��نِ َ
الج ْي ُ�ش ال َأر ِام ُّي ُ
اجم َكب ً
َعلَى َج ْي ِ�ش َي ُهو َذا ال َكبِي ِر َ . . .ف ُعو ِق َب ُيو� ُآ�ش( ».الأعداد  .)24-23وفي الأخير؛ �أ�صيب من ِق َبل
الأراميي��ن ثم �أُغتيلُ .ح ْك��م يو�آ�ش هو نموذج للقائد الذي ال ُيواج��ه الخطايا التي ُيمارِ�سها
النا�س ،والعواقب الحتمية الرهيبة.
ِيع ِة ا ِ
هللَ ،ل ِك َّن َها َل ْم َت ُك ْن ِم ْن
«و َع ِم َل � ْأع َم اًال َ�صا ِل َح�� ًة َو ْف َق َ�شر َ
� .11أم�صي��ا .مكتوبَ :
ون
ون ال َّذ َبا ِئ َح َو ُي ْح ِر ُق َ
ون ُي َق ِّد ُم َ
ا�س َما َي َزا ُل َ
َق ْل ٍب َ�صا ِدقٍ » (� 2أخبار الأيام َ « .)2 :25ف َك َ
ان ال َّن ُ
��ور ِف��ي ُم ْر َت َف َع ِ
أي�ضا َل��م ت ُكن العواق��ب جيدة على
��اد ِة» ( 2مل��وك  .)4 :14و� ً
��ات ال ِع َب َ
َ
الب ُخ َ
ِ
جدا .قاده هذا ليتحدى ملك �إ�سرائيلُ ،يو� َآ�ش؛
ان
أدوم َ
وك َ
فخورا بذلك ًّ
المملكةَ .هزم �أم�صيا � َ
ً
ُليحارب��ه .ح��ذره يو�آ�ش من �أن يعبث مع �أُمته .و َلم يتحذر �أم�صيا و”� َأ�س َره” جي�ش �إ�سرائيل.
إ�سرائيل �ست مئة قدم من �سور يهوذا في القد�س ،و�أخذوا ك َّل الذهب
ُ�سبي الم ِلك .ثم هدمت �
ُ
والف�ض��ة وك َّل الأدوات من هيكل الرب .وا�ستول��ت �إ�سرائيل على ك ِّل الكنوز التي في الق�صر
أي�ضا .وتم اغتيال �أم�صيا (انظر � 2أخبار الأيام  .)28-11 :25مر ًة
الملكي ،و�أخذوا رهائن � ً
ِ
عيني الرب،
�ضي في
ِّ
�أخرى نرى � َّأن الأمور َلم ت�سر على ما يرام مع قائد بد�أ يعمل ما هو َم ْر ٌّ
ان ُيمارِ�سها ال�شعب الذي تحت قيادته.
لكنه َلم ُيواجه َ
طي َة التي َك َ
الخ َّ
ان يطلب فيه
ر�ضي في
عيني الرب ،وطوال الوقت الذي َك َ
ِّ
ُ .12ع ِّزيا .فعل ما هو َم ٌّ
فع َله ب�أماكن
قويا
وناجحا ًّ
�شيء َع َّما َ
ال��ربَ � ،
أنجح��ه اهلل .و�أ�صبح ًّ
ً
جدا .ورغم �أنه َل��م ُيك َتب ٌ
أبر�ص ب�سبب الكبرياء.
ال ِعبادة الوثنية ،لكننا نعرف �أنه
�شخ�صيا مات � َ
ًّ
ِ
عيني الرب،
ر�ضي في
ِّ
 .13يوث��امَ .ل��م ُيك َتب الكثي��ر عن هذا الملك .لقد فعل ما ه��و َم ٌّ
الم ْر َت َف َع ِ
اك َم ْن
ان ُه َن َ
اتَ .ف َك َ
َّ
لك��ن ال�شعب ا�ستمر في ُطرقه الفا�سدة .وللأ�سفَ ...« ،ل ْم َي ْه�� ِد ِم ُ
الم ْر َت َف َع ِ
ات» ( 2ملوك  .)35 :15وكانت العواقب
��ون َذ َبا ِئ َح َو ُي ْح ِر ُق َ
ُي َق ِّد ُم َ
ورا ِفي ِت ْل َك ُ
ون َب ُخ ً
هلل ُي ْر ِ�س ُل َر ِ
الو ْق ِتَ ،ب َد�أ ا ُ
ار َب ِة َي ُهو َذا»
ا�ص َ
كالتاليِ « :في َذ ِل َك َ
ينَ ،م ِل َك � َأر َامَ ،و َف َق َح ْب َن َر َم ْل َيا ِل ُم َح َ
( 2ملوك .)37 :15
عيني الرب.
الم�ستقيم في
� .14آحازَ .لم يفعل
َ
ِّ

جدا� .أغلق �آحاز الأبواب الم�ؤدية �إلى
ان م ِل ًكا
 .15حزقي��ا� .أب��و حزقيا� ،آحازَ ،ك َ
�شريرا ً
ً
ان �إعادة ف ْتح الأبواب
الهي��كل ،و�أوقف ك َّل العبادات ال�صحيح��ة .و�أول �شيء فع َله حزقيا َك َ
الم�ؤدي��ة �إلى هيكل ال��رب ،و�إفراغ المكان م��ن الأدوات النج�سة ،و�إ�ص�لاح المبنى .هذا ما
الم ْر َت َف َع ِ
«ع ِم َل َح َز ِق َّيا َم��ا ُي ْر ِ�ضي ا َ
اتَ ،و َك َّ�س َر
هلل ِم ْث َل َج ِّد ِه َد ُاو َدَ .ف َه َ
�سجل��ه ال ِكت��اب عنهَ :
��د َم ُ
َّ
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ون
ان َب ُن��و � ْإ�س َرا ِئ َ
يل ُي ْح ِر ُق َ
الو ْق ِتَ ،ك َ
��اب ال َّت ْذ َكار َِّي َةَ ،و َق َط َع �أع ِم َ
��د َة َع ْ�ش َت ُر َ
ال َ
وتِ .في َذ ِل َك َ
أن�ص َ
و�سى 2( »...ملوك  .)4-3 :18ثم �أعاد احتفال عيد
لح َّي ِة ُ
َ
ور ِل َ
البرو ْنز َِّي ِة ا َّل ِتي َ�ص َن َع َها ُم َ
الب ُخ َ
ان حد ًث��ا جللاً ثم حين م�ضى النا�س ،ع��ادوا «� ...إ َلى ُم ُدنِ َي ُه��و َذاَ ،و َك َّ�س ُروا
ف�ص��ح ال��ربَ .ك َ
الم ْر َت َف َع ِ
ات
��ر َ
الح َجر َِّي ِة ا َّل ِتي ِف َ
��ام الآ ِل َه�� ِة ال َّزائ َف ِة َ
� ْأ�ص َن َ
وتَ ،و َد َّم ُروا ُ
يه��اَ .و َه َد ُموا �أع ِم َد َة َع ْ�ش َت ُ
ِ��ح ِف��ي ُك ِّل �أ ْن َح��ا ِء َي ُه��و َذا َو َب ْن َي ِ
نط َق�� ِة �أ ْف َراي َِم
��ر َن ْف َ�س ُه ِفي ِم َ
ينَ .و َف َع�� َل َّ
ام َ
الم َذاب َ
َو َ
ال�ش ْع ُب ال ْأم َ
َو َم َن َّ�سى� 2( » ...أخبار الأيام .)1 :31
وما �سجله ال ِكتاب عن حزقيا هو�« :إ ْذ َت َم َّ�س َك بِا ِ
اع ُك َّل
هلل ِب ُق َّو ٍةَ ،و َظ َّل َع َلى َو َفا ِئ ِه َل ُهَ .و� َأط َ
ان َي ْف َع ُل ُه» (2
الوَ�صَايَ��ا الَّتِ��ي �أعْطَاهَا اهللُ لِمُو�سَى .فَكَانَ اهللُ مَعَ حَزَ ِق َّياَ ،ف َن َج َح ِفي ُك ِّل َما َك َ
الرب �إلى المع�سكر
مل��وك  .)7-6 :18ج��اء الآ�شوريون عليهْ ،
لكن في النهاية ذهب م�لاك َّ
الآ�ش��وري ،وقت��ل � 185ألف جندي .لأن حزقي��ا ت�صدى لخطية ال�شعب ال��ذي تحت قيادته
جدا.
الممار�سة عل ًناَ ،كا َنت �أموره ،و�أمور البلد ،جيد ًة ًّ
َ
عيني الرب.
الم�ستقيم في
 .16من�سىَ .لم يفعل
َ
ِّ
عيني الرب.
الم�ستقيم في
� .17آمونَ .لم يفعل
َ
ِّ

�سجل
ان م ِل�� ًكا
 .18يو�شي��اَ .ك َ
مطيعا جِ ًّ
ً
��دا في ك ٍّل من حياته الخا�ص��ة وقيادتهَّ .
ِيع ِة ا َّل ِذي ُع ِث َر َع َل ْي ِه ِفي َب ْي ِت ا ِ
هللَ ،ق َر� ُأه
الع ْه ِدْ � ،أي ِكتاب َّ
ال�شر َ
ال ِكت��اب عنه ه��ذاَ ...« :ق َر�أ ِكتاب َ
(كل �شعب ال ُق ُد�س ويه��وذا» ( 2ملوك  .)2 :23بعد ذلك جدد
يع ُّ
الج ِم ُ
��و ٍت َعالٍ ِل َي ْ�س َم َع�� ُه َ
ب َ
ِ�ص ْ
ال��رب ،التي ا�س ُتخ ِد َمت في
العه��د ،و� َأمر الكهن��ة �أن يزيلوا ك َّل الأدوات الموجودة في هيكل َّ
ِعب��ادة البعل ،وع�شتاروت ،وك ِّل قوات ال�سماء .و�أحرقه��ا ،وو�ضع الرماد على قبور ال�شعب
الذين كانوا يعبدون الأ�صنام.
فع َله ذلك القائد؛ ليتخل���ص من ال ِع�صيان الذي
هن��اك
كثي��ر ِم َّما ُيم ِكن قو ُله ِحي��ال ما َ
ٌ
الم َّرات الت��ي ُذ ِك َر فيها � َّأن يو�شيا «�أزال،
مار���س عل ًن��ا.
َك َ
ُ
ر�سمت دائر ًة في ِكتابي ،على َ
ان ُي َ
وقطع ،وم َّزق ،ود َّن�س ،وهدم» ،و� َّأية َك ِل َمة �أخرى
وحطمَّ ،
ودمرَّ ،
و�شوهَّ ،
و�أحرق ،وتخ َّل�ص منَّ ،
وردت تل��ك الكلمات خم�س وع�شرين َم َّر ًة،
ا�س ُتخ ِد َم��ت لمواجهة َ
طية المع َلنة في يهوذاَ .
الخ َّ
��م َي ُك ْن ِل ُي ِ
ير َق ُّط َقب َل ُه
ف��ي �أ�صح��اح  23من  2ملوك فقط.
مكتوب عن ذلك الملكَ « :ل ْ
ٌ
و�ش َّيا َن ِظ ٌ
اد �إ َلى ا ِ
و�سى.
ِف��ي َي ُه��و َذا� .إ ْذ َع َ
هلل ِب ُك ِّل َق ْل ِب ِهَ ،و ِب ُك ِّل َن ْف ِ�س ِهَ ،و ِب ُك ِّل ُق َّو ِت�� ِهَ .وال َت َز َم ِب ُك ِّل َ�شر َ
ِيع ِة ُم َ
��ن ِل ُي ِ
ير َب ْع َد ُه» ( 2ملوك َ .)25 :23كا َنت الأمور جيدة بالن�سبة له ،ولل�شعب
��م َي ُك ْ
َو َل ْ
و�ش َّيا َن ِظ ٌ
ان يحكمه �أثناء حياته.
الذي َك َ
عيني الرب.
الم�ستقيم في
 .19يهو�آحازَ .لم يفعل
َ
ِّ
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عيني الرب.
الم�ستقيم في
 .20يهوياقيمَ .لم يفعل
َ
ِّ
عيني الرب.
الم�ستقيم في
 .21يهوياكينَ .لم يفعل
َ
ِّ
عيني الرب.
الم�ستقيم في
� .22صدقياَ .لم يفعل
َ
ِّ

دعون��ا نلخ���ص ِق َّ�صة ه���ؤالء الملوك :على الم��دى البعيدَ ،كا َنت الأم��ور بخير بالن�سبة
ان ُيمارِ�سها �أولئك
للق��ادة الذي��ن عا�شوا حياة تقي��ة ،وواجهوا َ
طية (الوثني��ة) الت��ي َك َ
الخ َّ
ان القائد
الذي��ن كان��وا تحت ُح ْكمهمَ .لم يحدث ه��ذا ال�سيناريو المفرح مع الب�لاد ،حين َك َ
ان ُيمارِ�سها النا�س.
يقود حياة تقية ،لكن يتجنب مواجهة َ
طية التي َك َ
الخ َّ
يجب �أن نتعلم من هذا الكالم في َكنائ�سنا اليوم .نحن نتجه �إلى الم�صاعب حين نقدم
الرب لي�ص ُّلوا فقط �ص�لاة الخاطئ ،دون �أن ندعوهم �إل��ى التوبة الحقيقية.
دع��وة لطالب��ي َّ
م��اذا لو لَم تكن لدى «الم�ؤمنين الج��دد» النية ليتركوا خطاياهم؟ نحن بذلك ندعو عابدي
�أ�صنام �إلى جماعتنا.
طية
لكن � ْإن َلم نواجه مرتفعات َ
يمكن �أن نعي�ش بالتقوى كقادة في حياتنا ال�سريةْ ،
الخ َّ
بي��ن النا�س� ،ستكون هن��اك عواقب ،و�ستك��ون النتيجة م�شابه��ة لما حدث مع
الموج��ودة ْ
لك��ن الأمر لن ينتهي
المل��وك ال�ساب��ق ْ
ذكرهمُ .يم ِكن �أن نح�ص��ل على نجاح ق�صير المدىَّ ،
عل��ى خي��رَ .كا َنت الأم��ور بخير في الفت��رة الأولى لعدة مل��وكِ ،م َمن َلم يواجه��وا ِع�صيان
ألحق في نهاية المطاف بهم الأذى.
لكن عدم قيادتهم لل�شعب � َ
�شعبهمْ ،
الطريق الذي يخلو من المواجهة في الكرازة� ،سينتهي بنا الأمر بعابدي
� ْإن اخترنا ذلك
َ
�أ�صن��امُ ،ي�ؤمن��ون �أنهم ف��ي و�ضع �صحيح �أم��ام اهلل .في الحقيقة ،نح��ن ُن َع ِّر�ض مجتمعنا
لكريبتونايت روحي.

عملية)
(خطو ًة
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
َّ
م��ن ال�شائ��ع جِ ًّدا �أن نفق��د ال�صورة الكبيرة ،بينم��ا ننظر �إل��ى ك ِّل التفا�صيل؛ حتى �إننا
لدين��ا مقول��ة تق��ول“ :نحن نفقد الغاب��ة من � ْأجل الأ�شج��ار”ُ .يمكننا �أن نفع��ل ذلك ،حتى
تتبع الأمور
ندر�س َك ِل َمة اهلل ،خا�ص ًة حين ننظر �إلى فترات طويلة في التاريخَّ .
ونحن ْ
لكن ُّ
أنماطا َلم نك��ن �سنراها .يرينا هذا
عب��ر مخط��ط زمنيَ ،ك َما حدث في ه��ذا الف�صل ،يك�شف � ً
ْ
ال�صورة الكبرى.
ان ُينجِ ح القادة ،حين كانوا يفعلون
�صورة تاريخ �إ�سرائيل ويهوذا الكبرى هي � َّأن اهلل َك َ
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م��ا هو �أكث��ر من العي���ش با�ستقامة في حياته��م ال�شخ�صي��ة ،وكانوا يتحمل��ون م�س�ؤولي ًة
حقيقية عن ك ِّل �شيء منحهم اهلل ُ�سلطا ًنا عليه.
َّ
ل�ست م ِل�� ًكا وال � ِ
لكن
ل�ست حتى
مدي��را� ،أو م�س� اً
ؤول في عملكْ .
أنت َم ِل َكة .ربما َ
ربم��ا �أنت َ
ً
تح ُّملك م�س�ؤولي��ة تلك ال ِمنطقة ،ولي�س
م��ا زال لدي��ك عا َلم منح��ك اهلل ُ�سلطا ًنا عليه .كيفية َ
أثير ُمه ٌِّم على الطريقة الت��ي يتحرك بها اهلل نياب ًة
حيات��ك
َّ
ال�شخ�صي��ة فقط� ،سيكون له��ا ت� ٌ
عن��ك .اطلب من اهلل �أن يك�شف لك مجال �سُلطان��ك ،و�أن يعطيك حكم ًة لتعرف كيف تتحمل
م�س�ؤولية اال�ستقامة في تلك المنطقة .اكتب ما يقوله لك ،ثم �ضع ُخط ًة للقيام بذ ِل َك.

الجــــــزء 4

الق�ضاء على الكريبتونايت
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22
َ
خْ
ـلـــــــع

القناع

الم�ستوى الفردي� ،أو في الجماعة،
فلنب��د�أ رحلة الق�ضاء على الكريبتونايت�َ ،سواء على ُ
الجذري على هذه المادة المميتة.
ب�أن “نواجه” عواقب �إهمال الق�ضاء َ
درا�سيا لمدة
ف��ي عام��ي الدرا�سي الأول في الدرا�سة الثانويةُ ،ط ِلب ِم َّن��ا �أن ن�أخذ �ص ًّفا
ًّ
يومي��ن ع��ن التوعية بمخاط��ر العقاقير غير القانوني��ة ،وقد ك�شفت ع��ن العواقب المرعبة
كنت
الم�سيحُ ،
لتعاط��ي المخ��درات .ف��ي ُكل �سنوات الرعونة وال�صخ��ب قبل �أن �أتقابل م��ع َ
�سالما.
�أبتعد عن العقاقير غير القانونيةَ ،
وك َ
ان خوفي من العواقب هو ما �أبقاني ً
خوف غير
تقي ،م�شابه
حررنا منه .وهناك ٌ
بالت�أكي��د هناك ٌ
�صحي ،لكن َي�س��وع َّ
ٍّ
خوف ٌّ
لم��ا اختبر ُته في المدر�سة ب�ش�أن المخدرات ،وهو يبقينا بعيدين َع َّما يودي بحياتنا .يقول
اح ِت ِهُ ،ي َرى �أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم �أَ َّن ُه َق ْد
قد���سَ ”“ :ف ْل َن َخ ْف� ،أَ َّن ُه َم َع َب َقا ِء َو ْع ٍد ب ُّ
الم َّ
ِالد ُخولِ �إِ َلى َر َ
ال ِكت��اب ُ
أي�ضا“ :ب َِم َخا َف�� ِة ا ِ
ال�ش ِّر( ”.الأمثال
ان َعنِ َّ
��اب ِم ْن ُه!” (ال ِعبرانيين  .)1 :4و� ً
هلل َي ْب َت ِع ُد الإ ْن َ�س ُ
َخ َ
.)6 :16
أوجه كالمي في هذا الف�صل �إلى القادة الم�سيحيين .لكن ،يجب �أن تكون
مر ًة �أخرى� ،س� ِّ
“ر� ًأ�س��ا اَل َذ َن ًبا” (التثني��ة  .)28:13كلنا
ه��ذه الر�سال��ة
تحذي��را لنا كلن��ا ،لأن ُ
الم� ِؤمن هو َ
ً
قيادي هام.
من�صب
مدعوون لنكون �سفراء لملكوته ،وهو
ٌّ
ٌ
ف��ي �ض��وء َك ِل َمة اهلل ،هل راجعن��ا ا�ستراتيجية ِ
دمة في هذه الأي��ام؟ لماذا نتردد �أن
الخ َ
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الخ ِط َّية؟ من يرغبون في معرفة اهلل يعتمدون علينا في �إخبارهم بالحق.
نواجه مرتفعات َ
العالق��ة ال�صادقة .هل نحن نحميهم؟ ه��ل ف َّكرنا �أننا في
لكنن��ا ال نواجه م��ا يمنعهم من َ
الحقيق��ة ن���ؤذي الباحثين عن الح��ق على المدى الطوي��ل حين نتجنبه؟ لم��اذا نخدع َمن
ي�أتون لي�سمعوا عن الحياة الأبدية؟
وجدت
خبر بالأمر من قبلَ ،
ه��ذا ال يختل��ف عن �أنجيال  Angelaالتي ب�سبب �أنها لم ُت َ
نف�سه��ا في م���أزق خطير في زواجه��ا .لماذا ُنريد �أن يعتق��د �أحد �أن ب�إمكان��ه ج ْلب َخ ِط َّية
نقدم َعالقة ال وج��ود لها في
متعم��دة ف��ي عالقت��ه بي�سوع؟ هذا م�ستحي��ل� .إ ًذا ،هل نح��ن ِّ
َّ
الحقيقة؟ هل هو خال�ص مزيف؟
فلننظ��ر له��ذا الأمر من ُكل الزواي��ا� .سننظر للنتيجة على الباحثي��ن عن الحق ،والقادة
أخيرا النتيجة على جماعة ال َكني�سة .العواقب
الذي��ن ين�سحبون من مواجهة الكريبتونايتً � ،
طويلة المدى كارثية على الثالثة.

الباحثون عن الحق
عددا لي�س بقليل� ،سي�أتون لي�سوع يوم الدينونة وهم م�ؤمنون بالتمام
يجب �أن نتذكر � َّأن ً
�أنهم �سي�أخذون حق الدخول �إلى ملكوت اهلل ،لكنهم �سي�سمعون هذه الكلمات“ :اب َت ِع ُدوا َع ِّني
َيا َف ِ
ال�ش ِّر” (م َّتى .)23 :7
اع ِلي َّ
َم ْن ه�ؤالء؟ هل هم مناجو الأرواح؟ هل من الديانات الأخرى؟ هل هم �أنا�س منخرطون
ف��ي ال�سح��ر؟ �إن ت�أملن��ا ف��ي َك ِل َمات َي�س��وع� ،سنكت�ش��ف �أنهم بينن��ا ،هم ي�أت��ون كنائ�سنا،
‹يا َر ُّبَ ،يا َر ُّبَ ›،ي ْد ُخ ُل
ويعترف��ون بالم�سيحية .وهو يب��د�أ بقوله:
“«لي�س ُكل َم ْن َي ُق ُ
ول ِليَ :
َ
��او ِ
ال�س َما ِء” (م َّتى َ .)21 :7يتك َّلم َي�سوع
َم َل ُك َ
ال�س َم َ
اتَ ،ب ْل َم ْن َي ْع َم ُل َم ِ�شي َئ َة �أبِي ا َّل ِذي ِفي َّ
��وت َّ
تحدث عن جوزيف �سميث� ،أو محم��د� ،أو بوذا� ،أو هير
ربا� .إن��ه ال َي َّ
هن��ا ع��ن �أنا�س يدعونه ًّ
نب��ي �أو � ٍإله زائف �آخ��ر .ال ،فه�ؤالء ،الذين
كري�شن��ا� ،أو كونفو�شيو���س� ،أو را� ،أو �سي��خ� ،أو � ِّأي ٍّ
ربا ،ويقولون ذلك ب�شغف.
الم�سيح ًّ
ُم ِنعوا من الدخول ،يدعون َي�سوع َ
��رة �أخرى ،كما ذكرن��ا من قبل� ،إن
لم��اذا َت َّ
��م تكرار ِعبارة “ي��ا رب” في هذه الآية؟ َم َّ
��م تك��رار َك ِل َم��ة �أو ِعبارة في َك ِل َمة اهلل ،فه��ذه لي�ست �صدفة� .إن الكا ِت��ب ينقل لنا �إح�سا�س
َت َّ
ٍ
حاالت كهذه ،ال يكون الغر�ض التوكيد بل نقل ِحدة الم�شاعر.
التوكيد .لكن ،في
عل��ى �سبيل المثال ،حين و�صل للملك داود خبر �إع��دام ابنه على يد جي�ش يو�آبَ ،كا َنت
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وم،
“و َ�س َت َر ا ْل َم ِل ُك َو ْج َه ُه َو َ�ص َر َخ ا ْل َم ُ
لك ب َِ�ص ْو ٍت َع ِظ ٍ
يمَ :
«يا ْاب ِني �أَ ْب َ�شا ُل ُ
ردة فعله ال�شديدة هيَ :
وم ْاب ِنيَ ،يا ْاب ِني!»” (� 2صموئيل  .)4 :19على الأرجح لم ينطق داود بنف�س ال َك ِل َمة
َيا �أَ ْب َ�شا ُل ُ
جدا حت��ى � َّإن الكا ِتب كرر ال َك ِل َمة؛ حتى
“ابن��ي” مرتي��ن ،لكن �صرخة حزنه َكا َنت م�ؤلمة ًّ
ي�شعر القارئ بقوة م�شاعره.
بنف�س الطريقة ،ينقل لنا المعلِّم قوة الم�شاعر التي قالها ه�ؤالء له� .إنهم لي�سوا فقط ِم َّمن
ابن اهلل ،بل هم من�شغلون ومتحم�سون ب�إيمانهم.
المنادي بكون َي�سوع َ
يتفقون مع التعليم ُ
نحن نتحدث عن �أنا�س فرحون ب�أنهم م�سيحيون ،وهم على الأغلب َمن يتحم�سون للحديث
عن �إيمانهم.
أي�ضا.
جرد مدافعين عن ق�ضية َي�سوع ،لكنهم م�شتركون في خدمته � ً
هم لي�سوا ُم َّ
ون ِلي في الدينونة الأخيرة“ :يا معلِّم ،لقد وعظنا بالر�سالة ،و�أخرجنا
َ
ون َ�س َي ُقو ُل َ
ير َ
“ك ِث ُ
�شياطين ،وقمنا بم�شروعات هلل تكلم عنها الجميع( ”.م َّتى � 23 :7إعادة �صياغة).
ترجم��ة  The Messageتقول �إن ه�ؤالء لم يكونوا متفرجين .بل م�شتركين مبا�شر ًة
َّ
ِا�س ِم َك؟” وهذا
ب
�
أ
ب
ن
ت
ن
م
ل
�
أ
“
إنجي��ل:
ل
با
إيمانهم
�
يعلنون
الع َم��ل في كنائ�سهم .لقد كانوا
َ
َ
َ
َ
ف��ي َ
ْ َّ ْ
يعني �أنهم ا�شتركوا في تغيير حياة البع�ض.
رج َمة  The Messageمكتوب “�آالف” .لكن �أغلب الترجمات قالت “كثيرون”.
في َت َ
�ستخدم
ونانية  polusيتم تعريفها كالآتي“ :الكثير في العدد ،الكمية ،القدر ”،و ُت َ
ال َك ِل َمة ُ
الي َّ
ال َك ِل َم��ة لتعطي معنى “الأغلبية ”.على � ِّأية ح��ال ،ال ُي�شير َي�سوع هنا �إلى مجموعة �صغيرة
من النا�س ،بل كبيرة .في الواقعُ ،يم ِكن �أن َيعني �أغلبية العدد الموجود.
�إ ًذا دعون��ا نلخ�صَ .يتك َّلم َي�س��وع عن �أنا�س ُي� ِؤمنون بتعالي��م الإنجيل ،ويدعون َي�سوع
عاطفيا ،ويتكلمون بر�سالة الإنجيل ،ون�شطون في ِ
الم�سيحية.
دمة
ربا ،وهم متحم�سون
َّ
ًّ
ًّ
الخ َ
ُيم ِكنن��ا �أن نق��ول ب�سهولة عنهم �إنهم م�سيحيون حقيقيون� .إ ًذا ما هو العامل الفارق؟ كيف
يختلف��ون ع��ن الم� ِؤمنين ال�صادقين؟ يقول ي�سوعِ :
وحَ :ل ْم َي ْ�سب ِْق
“حي َن ِئ ٍذ َ�س�أ ُق ُ
��م ب ُِو ُ�ض ٍ
ول َل ُه ْ
ِلي � ْأن َع َر ْف ُت ُك ْم .اب َت ِع ُدوا َع ِّني َيا َف ِ
ال�ش ِّر( .الإثم)” (م َّتى .)23 :7
اع ِلي َّ
العب��ارة المفتاحي��ة الوا�ضِحة هنا هي “فَاعِلِي ال� َّشر ِّ(الإث��م)”� .أولاً ،ما هو الإثم؟ �إنها

ونانية تعري ًفا:
ونانية  .anomiaويعطيه��ا قامو�س ثاير  Thayerللغ��ة ُ
ال َك ِل َم��ة ُ
الي َّ
الي َّ
“حالة �أن تكون بال قانون� ،إما ب�سبب جهلك به� ،أو خرقك له ”.بب�ساطة ،ال�شخ�ص ال�شرير
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الخ ِط َّي��ة با�ستمرار وانتظام دون
ل�سلطان َك ِل َم��ة اهلل .فهو يرتكب َ
الأثي��م ه��و َمن ال يخ�ضع ُ
ٍ
وثني الع�صر الحديث.
توبة حقيقية .هذا ال�شخ�ص هو ُّ
لذلك فالإثم هو �شك ٌل من الكريبتونايت.
ه���ؤالء الرجال والن�س��اء ال يتعثرون على فترات .بل يتجنب��ون ويتجاهلون ويهملون،
دائم��ا� .إنهم ي�صنعون م��ن الحياة غير التقية ع��ادة؛ بع�ضهم ب�سبب
�أو يع�ص��ون َك ِل َم��ة اهلل ً
اعتقادهم � َّأن �أجزاء من ال ِكتاب المقد�س ال تعني ما تقول ،وبع�ضهم الآخر؛ ب�سبب اعتقادهم
� َّأن � ٍ
معينة ال تتفق مع ع�صرنا ،والأخطر� ،أن �أغلبهم يعتقدون �أنهم مغطون بنعمة غير
آيات َّ
كتابية.
الخ ِط َّيةَّ � ،أن القيادة لم
�أعتق��د بحزن � َّأن من بي��ن الأ�سباب التي تجعلهم ي�ستمرون ف��ي َ
أب��دا ،وال دعته��م لتوبة �صادق��ة .لم ُيخبِرهم �أح��د � َّأن من الم�ستحي��ل �أن يجلبوا
تواجهه��م � ً
الم�سيح .لو كان��وا بحق خل�صوا بالنعمة ،ما
محبيه��م الوثنيي��ن ،في َعالقة َع ْهد مع َي�سوع َ
الخ ِط َّية المتكررة.
كان��وا ليحتقروا ال ِفك��رة وح�سب ،بل �سيخت��ارون � ً
أي�ضا ان يبتعدوا ع��ن َ
الج َ�سد مع �أهوائه و�شهواته ،وي�سع��وا وراء ال�شخ�صية التقية والإثمار .هذه
كان��وا لي�صلبوا َ
الم� ِؤمن الحقيقي.
هي عالمة ُ
�سوع ق��ال معل ًناَ “ :ل ْم َي ْ�سب ِْق ِلي � ْأن َع َر ْف ُت ُك ْمَ ”.ك ِل َمة “عرفتكم”
الجدي��ر بالمالحظة � َّأن َي َ
ُ
وناني��ة  ،ginoskoالتي تعن��ي “المعرفة الحميمة ”.لم تك��ن لهم َعالقة
الي
��ة
ه��ي ال َك ِل َم ُ َّ
جرد لق��ب ،لأنهم لم
حقيقي��ة مع��ه .رغ��م �أنهم يدعونه “ال��رب” ،و”المعلم” � ً
َّ
أي�ض��ا ،فهذا ُم َّ
حقيقية باهلل ،هو �أن يحفظ كلمته:
يطيعوه .دليل �أن يكون ل�شخ�ص ما َعالقة
َّ
ايا ا ِ
ول �إ َّن ُه َي ْعر ُِف اهللَ،
هللَ ،ن ْع َل ُم َي ِقي ًنا �أ َّن َنا َن ْعر ُِف اهللََ .ف َم ْن َي ُق ُ
“� ْإن � َأطع َنا َو َ�ص َ
���س َثا ِب ًتا ِفي َق ْل ِب ِه” 1( .يوحنا
��اهَ ،ي ُك ُ
اي ُ
ي��ع َو َ�ص َ
َو اَل ُي ِط ُ
ون َكا ِذ ًباَ ،و َ
الح ُّق َل ْي َ
.)4-3 :2
ون
“�س َت ْع ِر ُف َ
ب��ارة هي الت��ي ت�ضع ال�سي��اق الذي بد�أ في��ه َي�سوع ه��ذا الح��وارَ :
ه��ذه ال ِع َ
ِهم” (م َّتى  .)20 :7الثمر الذي َيتك َّلم عنه َي�سوع هنا هو الخدمات
الأ ْنب َِي َ
��اء ال َك َذ َب�� َة ِم ْن َث َمر ْ
�سيحي��ة� ،أو التكل��م بالر�سال��ة� ،أو ح�ض��ور ال َكني�س��ة ،لأن َمن ُيرف�ضون َم��ن ال�سماء لهم
الم َّ
َ
ِ
ه��ذه ال�صف��اتُ .يعتبر كثي��رون ،اليوم ،م َّمن يدع��ون َي�سوع “الرب ”،وي�ؤمن��ون بتعاليمه،
أبناء هلل .لكننا
وي�شترك��ون
الم َّ
ًّ
�سيحية� ،أنه��م � ٌ
عاطفي��ا ،وي�شاركون ،بفعالية ف��ي الخدمات َ
الم� ِؤمن
ر�أينا بو�ضوح من َك ِل َمات َي�سوعَّ � ،أن هذه الأمور لي�ست العوامل الفارقة في تحديد ُ
الحقيقي.
ِّ
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الحقيقي .في
الم� ِؤمن
دعون��ي �أ�صيغ الأمر بهذا ال�ش��كل :بالت�أكيد �ستجد تلك الأمور في ُ
ِّ
حقيقيا بدونها .لكن ،امتالك هذه ال�صفات ال يعني
الحقيقة ،ال يقدر المرء �أن يكون م�ؤم ًنا
ًّ
حقيق��ي هلل .ال�س�ؤال الفا�صل ه��و :هل تاب ال�شخ�ص ع��ن َخ ِط َّي ٍة معتادة
ابن
�أن ه��ذا الم��رء ٌ
ٌّ
معروفة؟ وهل ي�سعى بجدية لطاعة اهلل؟ االختبار القاطع هو هذا :هل ُي ِ
عامل ال�شخ�ص هذه
إجباريا (انظر يوحنا )14 :5؟
اختياريا �أم �
أمرا
الكلماتُ :
“ك َّف َعنِ َ
ًّ
ًّ
الخ ِط َّي ِة”؛ باعتبارها � ً

قنوات التو�صيل
فلنت�أم��ل الآن ف��ي العواقب طويل��ة الأمد على الق��ادة� ،أو قنوات تو�صي��ل الإنجيلَّ � .إن
الدينونة المع َلنة على َمن ي�أتمنه اهلل على كلمته ،ويمتنع عن تو�صيل �أوجه الحق ،التي بها
ر�سليه:
مواجهة ،تدعو لليقظة .اقر�أ بعناية هذا
التحذير الذي يقوله اهلل ُ
لم َ
َ
ير
وت!› َو�أ ْن َت َل ْم ُتن�� ِذ ِر َذ ِل َك ِّ
‹�س َت ُم ُ
“ َف��� ْإن َح َك ْم ُ
��ت َع َلى ِ�ش ِّري ٍر َو ُق ْل ُت َل�� ُهَ :
ال�ش ِّر َ
��ك َم�س ُ�ؤو ِل َي َة
��ر ِه َف َي ْن ُجوَ ،ف�إ َّن�� ُه َ�س ُي َد ُان ِب َذنبِ�� ِهَ ،ل ِك َّن ِني َ�س�أُ َح ِّم ُل َ
َل َي ُت َ
��وب َع ْن َ�ش ِّ
اج ْع َع ْن
َهلاَ ِك�� ِهَّ �« .أم��ا � ْإن �أن َذ ْر َت َذ ِل َ
��ك ِّ
��م َي َت َر َ
��ب َع ْن َ�ش ِّر ِه َو َل ْ
يرَ ،و َل ْم َي ُت ْ
ال�ش ِّر َ
«و� ْإن َت َو َّق َف
ال��ر ِدي ِءَ ،ف�إ َّن ُه َ�س َي ْه ِل ُ
��ت َ�س َت ْن ُجو ِب َن ْف ِ�س َ
��ك ِب َذن ِب ِهَ ،و�أ ْن َ
��كَ .
َطرِي ِق�� ِه َّ
ام�� ُه َما ُيم ِك ُن � ْأن
ال�صلاَ ِح َو َب َد�أ َي ْع َم ُ
��ل َّ
ال�ش َّر ِح َ
�إ ْن َ�س ٌ
ين � َأ�ض ُع � َأم َ
��ان َع ْن َع َم��لِ َّ
ره�َ .س َي ْه ِل ُك ِب َذن ِب ِهَ ،و َل ْن ُت� َؤخ َذ
ُي�س ِق َط�� ُه ِفي َ
الخ ِط َّيةَ ،ف�إ َّن�� ُه َ�س َي ُم ُ
وت � ْإن َل ْم ُت َح ِّذ ُ
��ك َم�س ُ�ؤو ِل َي َة َهلاَ ِك ِهَ .و� ْإن
ال�سا ِب َق ُة ِفي اِالع ِت َبارَِ ،و َ�س�أُ َح ِّم ُل َ
� ْأع َما ُل�� ُه َّ
ال�صا ِل َح ُة َّ
ال�صلاَ ِح َو َل ْم ُي ِ
رت �إ ْن َ�سا ًنا َ�صا ِل ًحا ِب� ْأن اَل ُي ِ
خط ْئ،
َح�� َّذ َ
��ر ب َِع َملِ َّ
خط َئَ ،وا�س َت َم َّ
يت َن ْف َ�س َك».
��ت َت ُك ُ
َف�إ َّن�� ُه َل ْ
ون َق ْد َن َّج َ
��ن َي ْف ِق َد َح َيا َت ُه ِلأ َّن ُه ا�س َت َم َع ل ِل َّتح ِذيرَِ ،و�أ ْن َ
(حزقيال .)21-18 :3
رجاء تكرار َك ِل َمات “التحذير” ف��ي الآيات ال�سابقة� .أريد �أن �أ�س�أل �س� اًؤال ب�أمانة
الح��ظ
ً
جميعا مكلفون بالو�صول �إلى ال�ضالين ،و�أن نواجه
للرع��اة والقادة ،وكل الم�ؤمنين ،لأننا
ً
عم��ن ُقد َتهم لي�ؤمنوا؛ فظنوا �أنهم
ح�سب م�س� اً
بمحب��ة َمن ه��م في َ
ؤول َّ
الخ ِط َّية .هل ُتريد �أن ُت َ
المعلنة؟ �إنهم
مت�صالح��ون مع اهلل ،وهم لي�س��وا كذلك؛ لأنك لم تحذرهم ليترك��وا خطي َتهم ُ
الخ ِط َّية،
يعي�ش��ون بالمظه��ر الزائف للخال���ص ،لكن ،ولعدم وج��ود تحذير ،ي�ستمرون ف��ي َ
و�سي�سمعون في يوم الدينونة“ :ابعدوا عني”.
ين ُكل إِ� ْن َ�سانٍ ،
يجب �أن نكون في التعليم ال�صحيح للإنجيل “ ُم ْن ِذر َ
ِين ُكل �إِ ْن َ�سانٍ َ ،و ُم َعلِّ ِم َ
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��ي ُن ْح ِ�ض َر ُكل ِ�إ ْن َ�س��انٍ َك ِ
بِ�� ُك ِّل ِح ْك َم ٍ
وع” (كولو�س��ي  )28 :1لي�س
الم�سيح َي ُ�س َ
ام ًال ِف��ي َ
��ةِ ،ل َك ْ
أي�ضا”.
مطلوبا ِم َّنا �أن نعلِّم ،وح�سب ،بل ننذر � ً
ً
ت�أم��ل في ما �أو�ضحه اهلل في الآيات ال�سابقةَ “ :ل ِك َّن ِني َ�س ُ�أ َح ِّم ُل َك َم�س�ؤُو ِل َي َة َهلاَ ِك ِه ”.هل
فك��رت في حقيقة �أنن��ا �سنكون ُمدركين �إهمالنا في الأبدية؟ يق��ول �إ�شعياء �إن في ال�سماء
َ
والأر�ض الجديدتين:
ب��ت �إ َلى َ�س ٍ
��ن َ�شه�� ٍر �إ َلى َ�شه��رٍَ ،و ِم ْن َ�س ٍ
الب َ�ش�� ِر ِل َي ْ�س ُج ُدوا
“و ِم ْ
ب��ت�َ ،س َي�أْ ِتي ُكل َ
َ
ِ
ِ
��وا َع َل َّيَ .ف� َّإن
� َأمام��يَ »،ي ُق ُ
��ون َو َي َر ْو َن ُج َث َ
��ث ا َّلذ َ
«و َ�س َي ْخ ُر ُج َ
��ول اهللَُ .
ين َع َ�ص ْ
الب َ�شرِ�( ”».إ�شعياء
ُد َ
��م َل ْن َي ُم َ
يع َ
ار ُه ْم َل ْن ُتط َف�أَ ،ب ْل َ�س َي ْم ُق ُت ُه ْم َج ِم ُ
ود ُه ْ
وتَ ،و َن َ
.)24-23 :66
ه��ل �ستعتقدون � َّأن َم��ن “�سيحملون الم�س�ؤولية”� ،سين�س��ون بب�ساطة من يحترقون في
بحيرة النار ب�سبب عدم تحذيرهم لهم؟
تقدم الخال�ص ع��ن طريق “�صالة
ل��و َكا َن��ت فل�سفتك هي قب��ول النا�س كما ه��م ،و�أن ِّ
رجاء زائ ًفا بالذهاب لل�سماء .ماذا تعتقد �أن تكون
تقدم
أنت ِّ
الخاط��ئ” ب��دون توبة ،فهكذا � َ
ً
النتيج��ة؟ لقد �أعطين��ا م�ستمعينا �ضما ًنا زائ ًفا ،ومنعنا عنهم دواف��ع التوبة الحقيقية .وال
“برعب عظيم”.
�شك �أننا �سن�شاهد من �ضللناهم
ٍ

اليوم �أ ِّني َغ ْي ُر َم�س�ؤُولٍ
َّ
“و ِل َه َذا َف�إ ِّني �أُع ِل ُن َل ُك ْم َه َذا َ
تذكر َك ِل َمات ُبو ُل�س الالفتة لالنتباهَ :
�ص � ِّأي َو ِ
إخبار ُِك ْم ِب ُك ِّل َم ِ�شي َئ ِة ا ِ
َع ْن َع َد ِم َخلاَ ِ
هلل( .الأعمال :20
اح ٍد ِفي ُك ْمَ .ف�أ َنا َل ْم �أ َت َر َّد ْد ِفي � َ
م��دركا لم��ا قاله اهلل على فم حزقي��ال ،ل ُكل َمن يو�ص��ل َك ِل َمة اهلل.
ان ُبو ُل���س
ً
َ .)27-26ك َ
�سنح�س��ب م�س�ؤولين� ،سيكون الخط���أ خط�أنا .ربما لهذا قال
�إن تخاذلن��ا ع��ن �إعالن طرقه،
َ
الر�سول يعقوب:
َّ
��ون �أ َّن َناَ ،ن ْح ُن
اَ
��م َت ْع َل ُم َ
��م ُم َعلِّ ِم َ
ير َ
ين� .أ ْن ُت ْ
ون ِم ْن ُك ْ
ي��ر َك ِث ُ
“ل َي ْن َب ِغ��يَ ،ي��ا � ْإخ َو ِت��يْ � ،أن َي َ�ص َ
اب َغي ِر َنا”( .يعقوب .)1 :3
ابا � َأ�ش َّد ِم ْن ِح َ�س ِ
الم َعلِّ ِم َ
ا�س ُب ِح َ�س ً
ُ
ين�َ ،س ُن َح َ
ه��ذه ال َك ِل َم��ات لي�ست مكتوبة في َك ِل َم��ة اهلل لنتجاهلها� ،أو ن�ستخ��ف بها� .إن اهلل يحثنا
الخ ِط َّية المعتادة� .إنه يقول
�أال ُنلق��ي بكلماته في الأر�ض ،و�أال ن�ستخف بدعوته للتوبة عن َ
ه��ذا لأج��ل القائد ،كما هو لأجل طالب الح��ق� .إنه ُي ِحبنا لكنه �إل ٌه قدو���س ،وال ي�ستطيع �أن
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باهظا ل ُك ٍّل من حريتنا،
مخرجا ،ودف��ع ثم ًنا
الخ ِط َّية في مح�ضره .لقد �صنع
ً
يقب��ل طبيع��ة َ
ً
ٍ
دينونة كهذه ،حين نهمل تعليمنا،
الخ ِط َّية .كيف نهرب من
أحرارا من َ
وتمكيننا ِم ْن نعي�ش � ً
�أو قبول خال�ص عظيم كهذا؟
الع ْهد الجديد
ه��ل ي�ستح��ق الأم��ر ح ًّقا �أن ننزع م��ن ت�شجيعاتنا الكرازي��ة ما يدعو ل��ه َ
“و� ْإن َح َذ َف � َأح ٌد ِم َن ال َك ِل َم ِ
ات
بو�ضوح؟ تقول ال َك ِل َمات الختامية ل ِآخر �أ�سفار َ
الع ْهد الجديدَ :
اب ال ُّن ُب َّو ِة َه�� َذاَ ،ف� َّإن ا َ
الم ِدي َن ِة
ا َّل ِت��ي ِفي ِك َت ِ
��ر ِة َ
الح َيا ِة َو ِفي َ
هلل َ�س َي ْحر ُِم ُه ِم ْن َن ِ�صي ِب ِه ِفي َ�ش َج َ
��اب” (الر�ؤيا  .)19 :22كي��ف ُيم ِكننا �إهمال هذا
نه َما ِف��ي َه َذا ال ِك َت ِ
الم ْك ُت ِ
��وب َع ُ
ُ
الم َق َّد َ�س�� ِةَ ،
الخ ِط َّية ،مع
عن
التوبة
الحقيقي،
الخال�ص
في
أولى
ل
ا
ط��وة
بالخ
ن�شارك
ال
كيف
التحذي��ر؟
ُ
َ
َمن يطلبون ِم َّنا الحق؟
ه��ل نعتق��د �أننا نعرف �أكثر من اهلل؟ هل نعتقد � َّأن الأهم �أن نجعل َمن يطلب الحق ي�أتي
الخ ِط َّية؟ لكن الحقيقة ،لماذا
َم َّر ًة �أخرى للكني�سة ،وربما في الم�ستقبل يقتنع �أن يبتعد عن َ
أحدهم من قب��ل �أنه خ ُل�ص؛
�شخ���ص ،فيما بع��د،
�سي�شع��ر
ٍ
باحتياج لأن يت��وبْ � ،إن �أخب��ره � ُ
ٌ
فرح ُبوا به في “العائل��ة؟” هنا هو �سيعتقد �أنه “في الداخل”،
لأن��ه �صل��ى �صالة الخاطئَّ ،
و”مغطى بالنعمة”.
عظيماَ .كا َنت خدمته قو
مب�شرا
كان ت�شارل��ز جي فين��ي Charles G. Finney
ً
ً
ي��ة للغاي��ة ،حتى �إن بل��دات ب�أكملهاَ ،كا َنت ف��ي �أكثر من منا�سبة ،تخل���ص على يديه .في
�إح��دى الم��رات َكا َنت مدينة روت�شي�ستر في نيويورك ،تتوق��ف عن الأعمال اليومية؛ ب�سبب
ق��وة ت�أثي��ر اجتماعاتهَ .كا َنت هناك �أوقات ،يعظ فيها ع��ن التوبة ،وي�شجع م�ستمعيه على
الخال���ص ُكل ليل��ة؛ حتى ُي�صبِح الباحثون عن الحق على ا�ستع��داد للوقوف لل�صالة ،لكنه
ان
ل��م يك��ن يطلب من الحا�ضرين �أن ي�ص ُّل��وا ليخل�صوا .في النهاية ،وبعد ع��دة �أم�سياتَ ،ك َ
م�سيحيا م�ؤم ًن��ا ،ف�سنقيم زاوية “للمت�سائلين”
كنت تفكر �أن ت�صير
يق��ول �شي ًئ��ا كهذاْ �“ :إن َ
ًّ
بعد االجتماع الليلة”.
ويظهِر التاريخ � َّأن �أكثر من ت�سعين بالمائة
كان � ٌ
آالف يخل�صون في هذه االجتماعاتُ ،
م��ن �أولئك التائبين ،بقوا �صادقين في �إيمانهم .الي��وم ،الإح�صائيات المماثلة �أقل بكثير.
الع ْهد
ان نجاحه
الع ْهد الجديدَ ،
وك َ
َك َ
ان يعرف � َّأن طريقة َ
باهرا؛ لأنه تم�سك بتعاليم َ
ً
نجاحا ً
الجديد هي الف�ضلى!
أهمي��ة ما غطيناه في بداية هذا ال ِكت��ابْ � .إن قدمنا الخال�ص لمن ي�ستمرون
الآن ن��رى � َّ
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الم َت َع َّمدة تنت�شر
الخ ِط َّيةَّ � .إن َ
الخ ِط َّية� ،سنفتح كنائ�سنا عل��ى خميرة َ
ف��ي ممار�س��ة َ
الخ ِط َّي��ة ُ
ان يفع��ل الكريبتونايت مع
حد َ�س��واء ،كما َك َ
ب�سرع��ة ،وت�ؤث��ر على الفرد والجماع��ة ،على ٍّ
�سوبر مان.
الخ ِط َّية ،ن�ضعف كنائ�سن��ا واجتماعاتنا؛ بالتالي ال ترى بلدا ُتنا،
حي��ن نهمل مواجهة َ
�أو مدنن��ا� ،أو بالدن��ا ،مجدَ اهلل .قامت الكَني�سة الأول��ى بتغيير قرى ومدن ،و�أحيانًا مناطق
نغير مجتمعا ِتنا في
قوتها الكامنة في مجد اهلل .لماذا لم نع��د ِّ
جغرافي��ة ب�أكملها؛ ب�سب��ب َّ
حاليا للو�صول للنا�س متقدمة،
القرن الواحد والع�شرين؟ � َّإن التكنولوجيا التي ن�ستخدمها ً
ان لدى ال َكني�سة الأولى.
جدا بكثيرِ ،م َّما َك َ
�أكثر ً
لم��اذا ازده��ر الإجها�ض ،والزنا ،الفج��ور الجن�سي ،المثلية الجن�سي��ة ،وارتباك الهوية
تقدما .نف�س
الجن�سية في �أمريكا وباقي َ
العا َلم الغربي؟ لي�س لأن مجتمعا ِتنا �أ�صبحت �أكثر ً
منت�شرا حي��ن َكا َنت ال َكني�س��ة الأولى باردة ،ف��ي القرنين ،الرابع
ان
ه��ذا االتجاه لل�ش��رَ ،ك َ
ً
�سيحية �أكثر �شعبي ًة في المجتمع الروماني ،بد�أت ال َكني�سة في
الم َّ
والخام�س .حين �أ�صبحت َ
و�ضعف ت�أثيرها ،حتى انزلقت في ما ُيعرف الآن بالع�صور المظلمة.
االختالط بالعالم،
ُ
جموعا غفيرة من القادة
عن نف�سي ال �أرغب �أن �أرى هذا يحدث َم َّر ًة �أخرى ،و�أعرف � َّأن
ً
الآخرين متفقون معي .لن نن�سحب من �إعالن الحق الكامل في َم َح َّبة وحنان.
محبوبا �أو ال�َ ،سواء
أم��را
ً
�أرج��و �أن تن�ض��م �إلينا ،وتقرر �أن ُتعل��ن الحق�َ ،سواء �أكان هذا � ً
تغيي��را في النا�س ،والمجتمعات،
ترحيب��ا �أو لم َتجِ د .تكلم بكلمة اهلل التي �ستجلب
وج��دت
َ
ً
ً
قمت بعمل � ِّأي �شي ٍء غير ذلك� ،أنت ترف�ض �أن تحب قريبك.
إن
�
والبالد.
والمدن،
ْ َ

ملية)
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
(خطو ًة َع َّ
الخ ِط َّية� .إنها ال ت�ؤذي الذين
الم�سيح ُيم ِك َنك في��ه �أن تخفي �آثار َ
ال ُي َ
دور في ج�سد َ
وج��د ٌ
جرد �شخ�ص واحد يرحب بها في حياته.
لهم َعالق ٌة مبا�شرة بها وح�سب ،بل قد تنت�شر من ُم َّ
النا�س للهالك ،ويجعلنا هذا م�س�ؤولين
� ْإن َ�ص َم ْت َن��ا فيما يتعلق بالخطي��ةُ ،يم ِك َننا �أن ُنر�سل
َ
عن موتهم.
ٍ
ب�صورة �شخ�صي��ةَّ � ،إن �صمتي فيما
اق��ر�أ الجمل��ة ال�سابق��ة َم َّر ًة �أخرى ،لكن اتخذه��ا لك
ؤول عن موتهمَ .ك ِّرر
يتعلق بالخطيةُ ،يم ِّك ُنني من �إر�سال
النا�س للهالك ،ويجعلني هذا م�س� اً
َ
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بارة ب�صوت م�سموعٍ ،
مرات كثيرة؛ لتغو�ص في �أعماقك .ا�سمح لثقل هذه الحقيقة
ه��ذه ال ِع َ
�أن يرتكز في قلبك وعقلك.
أمر
�سيحمل��ك اهلل م�س�ؤولية هذا الأم��ر .ال ُيم ِكننا التعامي عن َ
ُ
الخ ِط َّية .كيف ترى هذا ال َ
ينعك���س عل��ى حيات��ك؟ كيف �سيغير ه��ذا زواجك وتربيت��ك لأوالدك؟ كي��ف �سيغير طريقة
ٍ
إجابات عن ه��ذه الأ�سئلة؛ حتى
كالم��ك مع النا���س في كني�ست��ك المحلية؟ اطلب م��ن اهلل �
ُي�صبِ��ح لديك َف ْه ٌم ِ
وا�ضح لكي��ف تعي�ش هذه الحقيقة .ثم ابحث عن �صديقٍ تثق به ،وتحدث
عمليا.
معه عن ُخطتك ل ُتطبق الأمر ًّ
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23
التسامح

فلنذهب �إلى َك ِل َم ٍ
ات قالها مل ُكنا المقام بنف�سه.
يق��دم َي�سوع �سبع ر�سائل ل�سبع كنائ�س في �آ�سيا .لو
ف��ي � ِآخر ِ�سفر في ال ِكتاب المقد�سِّ ،
َكا َن��ت كلمات��ه موجه ًة فقط لهذه الكنائ�س التاريخية ،لم��ا ُوجِ َدت في َك ِل َمة اهللَّ � .إن حقيقة
نبويا .بتعبي ٍر � َآخ��ر� ،إنها تنطبق علينا اليوم،
�إدراجه��ا ف��ي َك ِل َمة اهلل ،يعن��ي � َّأن لها تطبي ًقا ًّ
يوم ُن ِطق بها.
كما َكا َنت َ
جميعا في
كلم��ة اهلل حي��ة ،لذلك� ،سننظر ف��ي عبارات َي�س��وع باعتبارها موجهة لن��ا
ً
ال��كالم لنا؛ لنلتفت ل��ه ،ف� َّإما نتقوى بمدح َي�س��وع لنا� ،أو
ان
الزم��ن الحال��ي .ح�س ًن��اْ � ،إن َك َ
ُ
نت�أدب بتوبيخه المحب.

َمن هي �إيزابل؟
الكالم ب�أن
الكني�س��ة التاريخي��ة التي �س ُنركز عليه��ا هي َكني�سة ثياتيرا .يفتت��ح َي�سوع
َ
“اب ُن ا ِ
اه َكال ُّن َح ِ
ال�صا ِفي”
اه َك َو ْه ِج ال َّن��ا ِر َو َق َد َم ُ
هلل ا َّل�� ِذي َعي َن ُ
�أ�ش��ار �إل��ى نف�سه قائ�ًل�اً ْ :
ا���س َّ
(الر�ؤي��ا ُ .)18 :2يم ِكنن��ا �أن نف�سر هذه العبارات ب�أن نقول � َّإن عينيه مثل �أ�شعة الليزر التي
ترى قلب الأ�شياء ،وقدميه مثل ال ُّنحا�س النقي ،وهذا ي�صف قوة قدرته.
بر َك.
إيما َن َك َو ِخ َ
الأمر المفرح �أنه يفتتح الكالم بمدحنا�«“ ،أ َنا � ْأعر ُِف َم َح َّب َت َك َو� َ
دم َت َك َو َ�ص َ
ِ
جدا� :أنه
ال�سابِقِ ” (الر�ؤيا  .)19 :2الأمر
��م �أ َّن َ
الوا�ضح ًّ
َو� ْأع َل ُ
��ك َت ْع َم ُل ال َآن � ْأك َث َر ِم َّما َع ِم ْل َت ِفي َّ
ال ُي ِ
خاطب َكني�سة ميتة ،بل َكني�سة حية وتنمو.
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ٍ
الرب باالعتراف بمحبتن��ا ،ويمدحنا عليها .في حالة م��وت َك ٍ
خدمة ما،
ني�سة �أو
يب��د�أ ُّ
وب��ر َدت�َ ،س��واء هلل �أو للنا�س .من ه��ذه الحالة
الم َح َّبة هي الت��ي ُ
ع��اد ًة م��ا تك��ون َ
�ضعفت ُ
أي�ضا.
الم�أ�ساوية تبد�أ ثمار الب ِِّر الأخرى في الذبول � ً
الرب ،لأول َكني�سة في �أف�س�س ،على �أنهم تركوا
فلي�س��ت مفاج���أ ًة �أن يكون تركيز توبيخ َّ
محبته��م الأولى .لكن لي�س ثياتيرا .في�سوع مدح َم َح َّبة هذه ال َكني�سة� .إنه َيتك َّلم مع جماعة
�شخ�صيا
ال��رب� .أنا
ًّ
م��ن ُ
أم��ر مهم في نظر َّ
الم� ِؤمني��ن الذين يهتم بع�ضه��م بالبع�ض ،وهذا � ٌ
�أعتق��د � َّأن هذا �سبب مدح َي�س��وع لمحبتنا ،قبل �أن يذكر � َّأي �شي ٍء �آخر ،حتى قبل �إيماننا� ،أو
خدمتنا� ،أو �صبرنا.
الم َح َّبة ،والإيم��ان ،والخدمة،
الحقيق��ة المذهل��ة الأخرى � َّأن ه��ذه ال َكني�س��ة تنمو ف��ي َ
جدير بالإعجاب! لي�ست َك ِل َمة “محافظين” هي التي ت�صف هذه المجموعة من
أمر
ٌ
وال�صبرٌ � .
الم�ؤمنين ،بل هم يتقدمون با�ستمرار في المناطق المهمة .ي�ضع تف�سير The Message
ٍ
الم َح َّبة،
ب��ار َة
ب�صورة جميل��ة�“ :أرى ُكل ما تفعله من �أجلي .هذا مثي��ر للإعجاب! َ
ه��ذه ال ِع َ
جدا للإعجاب! و�أن��ت تتح�سن في ذلك ُكل
مثير ًّ
والإيم��ان ،والخدمة ،والمثاب��رة .نعم ،هذا ٌ
يومُّ � ”.أي قائ ٍد �أو ُع� ٍضو في َك ٍ
الرب نف�سه.
ني�سة ما� ،سيفرح �أن ي�سمع هذه ال َك ِل َمات من فم َّ
لكن فج�أ ًة يتحول المدح �إلى توبيخ:
الم ْر�أ ِة �إي َزا ِب َل ا َّل ِتي َت َّد ِعي �أ َّن َها َنب َِّي ٌةَ ،و ُت َ�ضلِّ ُل
ام ُح َم َع َ
“ َل ِك ْن ِلي َع َل ْي َك �أ َّن َك َت َت َ�س َ
ِع َبا ِدي ِب َت َعا ِلي ِم َهاَ ،و ُتغرِيه ِْم ِب� ْأن َي ْز ُنوا َو َي ْ�أ ُك ُلوا ِم ْن َذ َبا ِئ ِح ال ْأو َثانِ ” (الر�ؤيا
.)20 :2
ا�سم
هن��اك
هم ف��ي هذه الكلم��ات � .اً
كثي��ر يحتاج ل َف ٍ
أول ،فلننظر لال�سم؛ �إيزاب��ل .هل هو ٌ
ٌ
مكتوب في
حقيق��ي الم��ر� ٍأة قديمة في التاريخ؟ �أغل��ب المف�سرين يتفقون �أنه لي���س كذلك؟
ٌ
ٌّ
تف�سي��ر  :The New American Commentaryله��ذا اال�س��م ِ
ب�سف��ر الر�ؤيا“ :ال
يهوديا
يُوجَد ذِكر ال�سم �إيزابل في الأدب اليوناني -الروماني لهذا الع�صر . .لدرجة �أن لو
ًّ
م�سيحي عل��ى ابنه ا�سم يهوذا� ،أو يطلق
ا�سم �إيزابل؛ فهذا ُي�شابه �أن يطلق
�أطل��ق على ابنت��ه َ
ٌّ
ِ
حقب زمنية ت�سبِق القرن الأول ”.من الوا�ضح �أن مترجمي
�سوع ،في ٍ
يهودي على ابنه ا�سم َي َ
ٌّ
قد�س يتفقون مع هذا ال ِفكر؛ حيث
الم
للكت��اب
New
Living
Translation
��ة
رج َم
ُ َّ
َت َ
�إنهم ترجموا َك ِل َمات َي�سوع “هذه الإيزابل”.
ل�شخ���ص دائم الإ�ضحاك ،ب
� َّإن ِذك��ر ه��ذا اال�سم بهذه الطريق��ةُ ،ي�شابه طريقة الإ�شارة
ٍ
ا�سمه ،بل و�ص ًفا لنمط �سلوكه المعتاد.
“هذا الكوميدي ”.لي�س هذا َ
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نق��در �أن نقول �إننا نتعامل مع امر�أة ذات نفوذ وتاريخَ ،كا َنت تو�صف ب�أنها “�إيزابل”
قوي ،وف��ي النهاية �أ�صبحت تمتلك مجموع ًة
لك��ن لي���س هذا ا�سمها
الفعليَ .ك َ
أثير ٌّ
ان لها ت� ٌ
َّ
المم ِكن �أن نجد رج�ًلأاً �أو امر�أ ًة �أو
م��ن الق��ادةُ ،يخلدون ر�سالتها .في ع�صرن��ا الحالي ،من ُ
يه ُّم
على الأغلب ،مجموع ًة من القادة ،يروجون لنف�س هذه التعاليم�َ .سواء هذا �أو ذاك ،فما ُ
� َّأن هذه الفل�سفة �أو ِ
دمة ت�ؤثر على ال َكني�سة كلها.
الخ َ
كثيرا ثمرة �إيزابل ،زوجة ملك
لماذا يعطيها َي�سوع هذا اللقب؟ � َّإن ثمرة ما فعلته ُي�شبه ً
الكثير عن هذه
قديم لإ�سرائيل ،هو �أخ�آب ،والذي نجده في ِ�سفري الملوكُ .يم ِكننا �أن نقول
َ
مروج�� ًة للزنا؛ الذي
الملك��ة القديم��ة ،لكن لننظ��ر �إلى ت�أثيرها َ
َ
العام عل��ى �إ�سرائيلَ .كا َنت ِّ
ِ
ان م��ن نتيجته �إ�سكات َكل َمة اهلل في الجماعة ،وفي ال َّأمة الإ�سرائيليةَ .ت َّم �إ�سكات القادة،
َك َ
وازداد باق��ي ال�شع��ب ف��ي التراخي ،حتى �أ�صبحوا ف��ي ذهول .لم يكن ل��دى �أحد ال�شجاعة
للتكلم بهذا ال�ش�أن� ،إال �إِي ِل َّيا.
وا�ضحا حين واجه �إيليا ال�شعب ،وطلب منهم �أن يختاروا بين طاعة
كان نف��وذ �إيزاب��ل
ً
“الخدام” ،الذين َكا َنت تعوله��م� ،أنبياء البعل،
اهلل ،والخطي��ة المعلن��ة .وقد فعل هذا �أم��ام ُ
�شرعين،
وع�شت��اروثَ .ك َ
ان ه���ؤالء ه��م الإع�لام ،وجماع��ات االهتمام��ات الخا�ص��ةُ ،
والم ِّ
والمحامي��ن� ،إل��خ في �أيام �إيليا .اجتمع��ت ال َّأمة ،وقام �إيليا� ،أمام ه��ذه “النخبة” بتحدي
ال�شعب:
��و الإ َل ُه
��ن َطر ِي َقي��نِ ؟ � ْإن َك َ
��ر ِج َب ْي َ
��ر َّد ُد َ
ون َك ُ
َ
ان َي ْه َو ْه ُه َ
“«ح َّت��ى َم َت��ى َت َت َ
الع ْ
الح ِقي ِق ُّي،
��وه! َو� ْإن َك َ
��يَ ،فا ْت َب ُع ُ
ان َ
��و الإ َل ُه َ
َ
الب ْع ُل [الخطية المعلنة] ُه َ
الح ِقي ِق ُّ
وه!» ( 1الملوك .)21 :18
َفا ْت َب ُع ُ

هن��اك المزيد في تبعية اهلل� ،أكثر من الإيم��ان ال�صامت .يجب �أن نتكلم بكلمته؛ فنحن
أمر:
ُندعى �سفراء .كيف يتم هذا؟ �أو�ضح ُبو ُل�س ال َ
ا�س ٍب َو َغي ِر ُم َن ِ
متاحا وجاه ًزا] ِفي َو ْق ٍت ُم َن ِ
ا�س ٍب.
الر َ�سا َلةَُ .ك ْن ُم ْ�س َت ِع ًّدا [كن ً
“بِ��� ْأن َت ْن ُ�ش َ
��ر ِّ
مريحا �أو ال ،ينال الترحيب �أو ال ،علي��ك ،كمب�شر بالكلمة� ،أن ُتظهِر للنا�س
[�س��واء �أكان ه��ذا
ً
الخط�أ في حياتهم 2( ”].تيموثاو�س .)2 :4
ٍ
بكفاية ،حتى ُيظهِر لهم
ال�شخ���ص الوحيد في �إ�سرائيل الذي ُي ِحب الآخري��ن
كان �إيلي��ا
َ
الخط�أ في حياتهم.
الخوف في القادة والجماعة� .أ�صبحوا �صامتين ،ك�سالى ،خائفين،
و�ضع نف��وذ �إيزابل
َ
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تجاه��ل َك ِل َمة اهلل .في
وتم
ُ
ول��ن ينطق��وا با�سم يه��وه� .أ�صبح للخطي��ة المعلنة ُ
اليد العلي��اَّ ،
أثر م�شابه ،ابتد�أ يحدث في ال َكني�سة .لم ي�سمح َي�سوع بهذا ،فوجد
الع ْهد الجديدَ ،ك َ
َ
ان هناك � ٌ
خادما ،يوحنا الر�سول ،ال يختلف عن �إيليا ،ليتكلم بالحق.
ً

الم�س�ألة الحقيقية
الآن يج��ب �أن ن�س���أل ،في َكني�سة ثياتيرا ،هل ُي�شير َي�س��وع �إلى �أع�ضاء ا�شتركوا بالفعل
طعاما ُذبِح للأوثان؟ هذا ممكن ،لكن��ي �أميل لعدم ت�صديق هذا
جن�سي ،و�أكل��وا
ف��ي فجورٍ
ً
ٍّ
التف�سي��ر ،لأن ُبو ُل���س لم َي ِدن � ْأكل ما ُذبِح للأوثان حين َكتب عن هذا الأمر لكني�ستين (انظر
�ش��را ،في حين �أن ُبو ُل�س
رومي��ة ً � 14
أي�ض��ا  1كورنثو�س  .)10لم��اذا َيعتبر َي�سوع � ً
أمرا ماًّ ،
الروح القد�س؟ يقول �أحد التفا�سير� ،شديدة االحترام“ :بالن�سبة لإغراء النا�س
يقبل��ه بوحي ُّ
بالفج��ور الجن�سي ،يعتقد عدد لي�س بقليل من المف�سرينَّ � ،أن ممار�سة الجن�س غير ال�شرعية
أمرا غير مقبول في ال َكني�سة .بل
أبدا �أن تحدث؛ لأن هذا بالت�أكيد َك َ
ه��ذه ،لي���س محتملاً � ً
ان � ً
وحية �أو العقائدية” (The New American
الر َّ
بالأح��رى الإ�شارة هنا هي للخيانة ُّ
 :Commentaryالر�ؤيا).
أي من ه��ذه الحقائق هو م��ا ي�سلط علي��ه يَ�سوع تركي��ز توبيخه:
عل��ى � ِّأي��ة ح��ال ،لي���س � ٌّ
تحدث عنه َي�سوع هنا ،ه��و الم�س�ألة التي يجب �أن
فالعم��ل� ،أو بالأح��رى عدم العمل ،ال��ذي َي َّ
ونانية هنا هي  .eaoي�ضع ِكتاب A
ام ُح ”.ال َك ِل َمة ُ
الي َّ
ننتبه �إليها ،وهي التهاون�“ .أ َّنكَ َت َت َ�س َ
 Handbook on the Revelation to Johnتعري ًف��ا دقي ًق��ا لهذه الكلمة“ :يمكن
حرم� ‘،أو ‘ال
للمعن��ى �أن يك��ون �
إيجابي��ا�‘ :أن ت�سم��ح�‘ ‘،أن تترك� ‘،أو �أن تكون ًّ
ًّ
�سلبي��ا�‘ :أن ال ُت ِّ
حدا لـ� ‘،أو ‘ال تمنع“‘.
ت�ضع ًّ
مهولَّ � .إن َي�سوع ُي ِ
خاطب م�سب ًقا الم�سيء� ،أو في حالتنا
مليا ،تجده اً
حين تفكر في الأمر ًّ
النا�س لعب��ادة الأوثان (الخطية المعلنة).
تعليما يغوي
الي��وم ،الم�سيئين ،الذي��ن يخلدون
ً
َ
اهاَ ،ل ِك َّن َها َل ْم َت ُت ْب” (الر�ؤيا  .)21 :2من
وب َعنِ ِز َن َ
فهو يقول بو�ضوحَ “ ،ل َق ْد � َ
أمهل ُت َها � ْأن َت ُت َ
ِ
الوا�ضح �أنه َكا َنت هناك تحذيرات �سابقة ،لكنها للأ�سف لم تلتفت �إليها.
ب��دل م��ن ذلك؛ يوبخ ب�شدة ُكل من ي�سمح للأمر باال�ستمرار ،بتعبي ٍر �آخر ،نحن ال نواجه
اً
الع ْهد الجديد.
الموق��ف .لكننا نظ��ل ال نعلِّم ِ�سوى الأجزاء اللطيفة والم�شجعة والمحفزة من َ
في جوهر الأمر نحن �صامتون ،وال فرق بيننا وبين رجال �إ�سرائيل في �أيام �إيزابل .ويمكن
محا�صرون في مبنى يحترق ،لك��ن ال يفعل � ٌّأي ِم َّنا �شي ًئا
ت�شبي��ه الأمر به��ذا الموقف :كلنا
َ
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ليهرب� ،أو ي�ساعد الآخرين في الهرب .نحن فقط ن�ستمر في ت�شجيع بع�ضنا البع�ض ،ونقول
نع ِّبر عن محبتنا بع�ضنا للبع�ض ،بينما ينهار ال�سقف والحوائط.
مباركون ،ونظل َ
كم نحن َ

مع�ضالت م�شابهة
الر�س��ول يه��وذا مع�ضل�� ًة مماثل��ة� .أراد �أن يكت��ب لم�ؤمني��ن م�سيحيي��ن �آخرين؛
واج��ه َّ
ان عليه �أن يواجه
ان البيت م�شتعلاً َ .ك َ
لي�شجعه��م بعظمة وروعة خال�صنا ،لكنه لم يقدرَ .ك َ
ان يت�سلل �إلى الكنائ�س .انظر لكلماته:
الكريبتونايت الذي َك َ
الخلاَ ِ
�ص ا َّل ِذي َن�ش َتر ُِك ِفي ِه
اب ِة �إ َلي ُك ْم َعنِ َ
“� ُّأي َها ال ِأح َّب ُاءَ ،ك ْم ُك ْن ُت ُم�ش َتا ًقا ِلل ِك َت َ
اح
اب ِة �إ َلي ُك ْم ِل َت ْ�شجِ ي ِع ُك ْم َع َلى ال ِك َف ِ
يع��اَ .غ ْي َر �أ ِّني � ُ
َج ِم ً
اج�� ِة �إ َلى ال ِك َت َ
ِالح َ
أ�شع ُر ب َ
��رة َو ِ
اه ا ُ
ير ًةَ .ه َذا
إيمانِ ا َّل ِذي � َ
ِم ْ
الم َّ
أعط ُ
هلل ِل َ�ش ْع ِب ِه ُ
��ن � ْأج��لِ ال َ
اح َد ًة َو� ِأخ َ
قد ِ�س َم َّ
اب َق ْد َت َن َّب�أ َع ْن َدي ُنو َن ِته ِْم ُم ْن ُذ َز َمنٍ
اند َّ�س َب ْي َن ُك ْم � َ
ا�ص َك َ
ِ أل َّن�� ُه َق ِد َ
أ�شخ ٌ
ان ال ِك َت ُ
هلل ُم َب ِّر ًرا لِلاِ ِ
عمة ا ِ
نحلاَ لِ
َب ِعي�� ٍدَ .و ُه ْم � َ
ون اهللََ ،و َي َّت ِخ ُذ َ
ا�ص اَل َي َّت ُق َ
ون ِم ْن ِن َ
أ�شخ ٌ
الخ ُل ِق ِّي”( .يهوذا .)4-3
ُ
يرغ��ب رج��ل اهلل ،في هذا ب�شدة� ،إذ يكت��ب لمن يحبهم عن الفوائ��د والبركات ،والوعود
الم�سيح� .إن��ه ُيريد �أن يبقى في نط��اق الت�شجيع والتحفيز ،كم��ا ُيريد �أغلبنا.
الت��ي لن��ا في َ
كثي��را ما �أواجهها
يمكنن��ي �أن �أ�شع��ر بنف�س م�أزقه .لكن من بي��ن المعارك العاطفية التي
ً
حي��ن �أكت��ب� ،أو �أعلِّ��م ،الرغب َة ف��ي الحديث عن الجان��ب “الت�شجيعي” فقط� .أري��د �أن �أكون
م�شجع��ا ،وم��ن ال يرغ��ب في ذلك؟ لك��ن ،هناك تثقل بال��روح يدفعنا �أن نواج��ه ما ي�سعى
ً
لتدمير �أبناء اهلل الأعزاء.
له��ذا نج��د َم َح َّب��ة يه��وذا ال�صادق��ة تجب��ره �أن يكت��ب َك ِل َم��ات تحذير بغر���ض حماية
الم�ؤمني��ن .م��ا الذي يح��دث؟ يختلف الأم��ر قليلاً عن ثياتي��را .ه�ؤالء المجرم��ون ال ُف َّجار،
يقدمون
المتنك��رون ف��ي عباءة رعاة� ،أو ق��ادة� ،أو م�ؤمنين� ،إ َّما يعلِّمون� ،أو عل��ى الأرجحِّ ،
بدل من
الم َب ِّررة لالنحالل” ،اً
الر�سول تعري ًفا �أنه “النعم��ة ُ
ً
نموذج��ا في الحياة .م��ا يعطيه َّ
��ررة لالنحالل ،التي يعلِّمونها،
ب
الم
ة
عم
ن
ال
هذه
ر،
آخ
�
ر
بتعبي
المقوية.
��ة
الحقيقي
“النعم��ة
ٍ
َ
َّ
ِّ َ ُ َ ِّ
ال تحمين��ا م��ن الكريبتوناي��ت ،وال تعطين��ا القدر َة �أن نبتع��د عنه ،بل ت�سمح لن��ا �أن نحيا
الطريق للمجتمع؛ ليملي علينا
بقليلٍ من الحدود الإلهية� ،أو دونها على الإطالق .يمهد هذا
َ
بدل من �أن تكون قو ًة
جرد غط��اء ،اً
�أ�سل��وب حياتنا؛ ذل��ك لأن ال ِّن َ
عمة انح�سرت ،و�أ�صبحت ُم َّ
الم� ِؤمنين ال�ضعفاء ،لديهم ُحرية �أن يتبعوا رغبات
للتمكين .هذا يعني في جوهر الأمرَّ � ،أن ُ
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طبيعته��م ال�ساقطة ،التي يرونه��ا متج�سد ًة في ثقافة المجتمع ،وهك��ذا نجعلهم معر�ضين
عمة اهلل.
لكريبتونايت .لي�س هذا هدف ِن َ
حقيقي يحمي
ير�ض يه��وذا بالتهاون مع الخميرة التي تعمل في الكنائ�س� .إنه � ٌأب
ل��م َ
ٌّ
بعيداعن حياة اهلل .لن يوبخه َي�سوع ،كما فعل مع
�أوالده م��ن ا�سلوب حياة ملت ٍو ي�سحبه��م ً
قادة ثياتيرا ،بل �سيمدحه.
انق�ساما،
ل��م يق��در ُبو ُل���س ،وهو �أب �آخ��ر مهتم ب���أوالده� ،أن يبق��ى �صام ًتا حين وج��د
ً
أمورا غير تقية �أخ��رى ،بين من هم في
و�صراع��ا،
ً
وفج��ورا ،ونزاعات ق�ضائية ،و�شه��وة ،و� ً
ً
ملية �ضد
ع
طوة
خ
اتخاذ
عن
يتغا�ضى
أن
�
يقدر
ال
إنه
�
حتى
ب�شدة،
يحبهم
ان
ك
لقد
ني�سة.
ال َك
َ َ
ُ
َ َّ
الخميرة التي تنت�شر ب�سرعة في الج�سد .ولم يكن يعقوب �أو بطر�س مختل َفين.
ل��و قر� َأت ر�سائل �آب��اء ال َكني�سة الأولى� ،ستجد �أنهم اتبعوا نف���س الن�سق ،ب�أن ا�ستخدموا
الخ ِط َّية المعلن��ة بين �شعب اهلل .لقد
�سالح��ا؛ وهو َك ِل َم��ة اهلل المكتوبة والمعلن��ة ،ليواجهوا َ
ً
تكلموا عل ًنا �ضد �أفكار تبرير االنحالل التي كونتها الثقافة الم�ضادة للتعليم ال�صحيح ،بل
طردوها .لم يكن �أعوان �إيزابل يخيفون ه�ؤالء القادة ،فقد كانوا يحطمون �أوثان الثقافات
المحيطة بهم!

ال�صمت يعطي موافقة
فيم��ا يتعل��ق بالق��ادة ،ال�صمت هو ر�سالة غي��ر �شفهية� .إنه يوح��ي بالموافقة ،ويعطي
�شعبي يقول“ :ال�صمت يعطي
التين��ي
ت�صريح��ا يق��ول�“ :أوافق على ما تفعله ”.هناك م َث ٌل
ً
ٌّ
ٌّ
يبق � ٌّأي من �آباء �أو قادة ال َكني�سة
ان عليه �أن َيتك َّلم حين �سنحت له الفر�صة ”.لم َ
موافقة؛ َك َ
ومن هم في
الأول��ى �صام ًتا حين َك َ
ان الكريبتونايت يتوغل كال��دودة في حياة �أحبائهمَ ،
وقادرا على
و�سام��ا ،وممي ًتا،
مدم ًرا،
م�س�ؤوليته��م .لقد جاهروا بالكالم؛ لأنه��م ر�أوا الأمر ِّ
ًّ
ً
االنت�شار كالخميرة.
ال�ش ِّريرِ” ( 1يوحنا .)19 :5
“العا َل ُم ِب َ�أ ْ�س ِر ِه َت ْح َت َ�س َ
��ر ِة ِّ
الر�س��ول يوحناَ :
يط َ
يق��ول َّ
الخفي .نعم� ،إنه يظهر
ال�شر
هناك تدفق م�ستمر لل�شر في المجتمع ،و�أكثره
ً
تدميرا هو ُّ
ُّ
ير ِة” (�أف�س�س :2
وك�أن��ه خير .هذا التي��ار المخادع يتم ت�سميته ب ُ
العا َلم ِّ
“ط ُر َق َ
ال�ش ِّر َ
.)2
انظ��ر �إل��ى الأمر بهذه الطريقة :في النه��ر يجب �أن تجدف �ضد التي��ار؛ لتتحرك لأعلى.
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نحن نعي�ش في عالم لديه تدفق ،وهذه التيارات في مواجهة ِ
مبا�شرة مع ملكوت اهلل ،لكن
الأم��ر الأكث��ر خطورة هو �أنها ماكرة ،فهي تلب�س قناع الخير� .إن لم نجاهر بالكالم ،يمكن
ت�شبيه هذا ب�أننا رفعنا المجاديف ،و�أ�صبحنا نن�ساق مع التيار .ربما يكون اتجاه القارب
�سيحي��ة ،وكلماتها ،لكننا نن�س��اق �إلى القيم
الم َّ
�إل��ى �أعل��ى النهر ،وربما ال ي��زال لنا مظهر َ
الأخالقية لع�صرنا ،و�سنفقد فعاليتنا.
حي��ن نرفع المجاديف ،نتجنب المواجهة التي نخ�شاه��ا ،لكن ما ال نواجهه لن يتغير.
كت��ب �إدمون��د بيرك  Edmund Burkeقائلاً “ :كل ما يل��زم ال�شر لينت�صر هو �أال يفعل
الم� ِؤمنين وعقولهم ،حين
الأخي��ار �شي ًئ��ا ”.ت�شتد قب�ضة الأوث��ان الثقافية التي في قل��وب ُ
يبقى القادة �صامتين.
أمر الذي نتهاون مع��ه� .إننا الآن نتعاطف ،بل نتحالف
حي��ن يزداد الخداعُ ،يخدرنا ال ُ
كر ال�سائد في الثقافة ،بل نتبعه .لدينا
مع ما ي�سحب ِم َّنا َّ
قو َتنا الروحية .لم نعد نقاوم ال ِف َ
لق��ب “م�سيحي��ون ”،لكننا ل��م نعد �سفراء الق��وة ،بل عنا�ص��ر ت�شتيت .يت�س��اءل النا�س من
ا�صة بكم،
حولن��ا“ :نحن نرى كنائ�سك��م ،ون�سمع المو�سيقى ،وتعاليم الح��ب ،والنعمة َ
الخ َّ
لكن �أين هو دليل �إلهكم القدير؟”
العا َلم ،هم في
�أعل��ن ُبو ُل���س بج��ر�أة � َّأن َمن يعترفون بالم�سيحي��ة ،لكن يتحالفون م��ع َ
أعداء لل�صليب .نعم� ،أعداء!
الواقع � ٌ
ير ًةَ ،و َها �أ َنا �أُخب ُِر ُك ْم َم َّر ًة ُ�أ ْخ َرى َب ِ
اك ًياَ ،ع ْن
“ َل َق ْد َ�س َب َق � ْأن � َ
أخبر ُت ُك ْم ِم َر ًارا َك ِث َ
اله�َل.اَ ُكَ .ف َ�ش َه َوا ُت ُه ْم ِه َي �إ َل ُه ُه ْم،
ل�ص ِل ِ
��دا ٍء َك َ
� ْأع َ
ير َه�� ُ�ؤ اَل ِء ُه َو َ
ثيرين ِل َّ
يبَ .و َم ِ�ص ُ
ون � اَّإل ِفي ال ْأر ِ�ض َّي ِ
ات.
ون ب َِم��ا َي ْن َب ِغي � ْأن َي ْخ َج ُلوا ِم ْن ُهَ ،و اَل ُي َف ِّك ُر َ
��م َي ْف َت ِخ ُر َ
َو ُه ْ
ال�س َما ِء
ن�سي�� ٌة َ�س َم َّ
� َّأم��ا َن ْح ُنَ ،ف َل َنا جِ َّ
اوي ٌةَ ،و َن ْح ُن َنن َت ِظ ُر � ْأي ً�ض��ا � ْأن َي�أْ ِت َي َنا ِم َن َّ
يح”( .فيلبي .)20-18 :3
الر ُّب َي ُ�س َ
الم ِ�س ُ
وع َ
ُم َخلِّ ٌ
�صُ ،ه َو َّ
ثانيا ،لي�ست كلماتهم هي التي ُتظهِر
اق��ر�أ العدد الأول بعناية؛ � اً
أول هناك “كثي��رونً ”.
ون َذ ِل َك
�أنهم �أعداء ،لأنهم يعترفون
ون اهللََ ،ل ِك َّن ُه ْم ُين ِك ُر َ
ون �أ َّن ُه ْم َي ْع ِر ُف َ
“ي�ؤَ ِّك ُد َ
�شفهيا بي�سوعُ .
ًّ
ِ��م” (تيط�س � .)16 :1إنهم مختبئون تحت عباءة المظهر التقي ،لكن ُيظهِرون �أنهم
ِب� ْأع َما ِله ْ
�أع��داء ب�سلوكهم ،الذي ينقاد ب�شهوات الج�سد ،المتعة ،المن�صب ،ال�شعبية ،الرذائل الجن�سية،
النميمة ،و�أكثر من ذلك.
��رة يحذرنا
جاه��ر ُبو ُل���س بال��كالم ،وواجه ،ولم يته��اون .اق��ر�أ ر�سائل��ه ،وانظر كم َم َّ
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تن�س � َّأن ه��ذه هي َك ِل َمة اهلل الآتية لنا من
ويوبخن��ا عل��ى ال�سلوك الفاجر والعالمي .لكن ال َ
خالل قلم ُبو ُل�س.
� َّإن المواجهة المبا�شرة ب�إعالن ما يقوله اهلل ،هي الطريقة الوحيدة لهدم هذه الح�صون.
النا�س مبا�شر ًة بكلم��ة اهلل ،فنحن ن�سمح لهذه الح�ص��ون الفل�سفية �أن ت�ستمر
� ْإن ل��م نواج��ه
َ
ف��ي اكت�س��اب القوة في قل��وب وعقول الم�ؤمنين ،كم��ا هو الحال مع ال�ضالي��نَّ � .إن َر ْف َ�ضنا
الباب لت�أثير الكريبتونايت.
للمجاهرة بالكالم يفتح
َ

نتائج متباينة
م��ا هي َك ِل َمات َي�س��وع الأخيرة لكني�ستنا؟ لي�س هذا الكالم ل�ضعفاء القلوب� .إنه يقول
يم ٍ
��ة” � ْإن لم يتوبوا.
بو�ض��وح � َّإن م��ن يقبلون التعلي��م الزائف� ،سيكونون “ ِف��ي ِم َحنٍ َع ِظ َ
اعر ِِه ْمَ ،و�إ َّنه ُيجازِي ُكل َو ِ
ا�س َو َم َ�ش ِ
ِ
“ع ْن َد َها َ�س َت ْع َل ُم ُكل ال َك َنا ِئ ِ�س ِب�أ ِّنه َعا ِل ٌم ِب�أف َكا ِر ال َّن ِ
اح ٍد
ب َِح َ�س ِب � ْأع َما ِل ِه( .انظر الر�ؤيا .)23-22 :2
لك��ن �إليكم الخبر الرائع� :إنه يقول � َّإن َمن ال يقبلون الكريبتونايتَ ،من يتم�سكون ب�شدة
ال�سلط��ان الذي �أعطاه الآب
بروح��ه وبكلمت��ه� ،سي�أخذون ُ�سلطا ًنا عل��ى ُكل الأمم  . . .نف�س ُّ
لي�سوع.
واحد يتحمل العواقب ،و� َآخر ي�أخ��ذ مكاف� ٍآت تفوق الإدراك .هل نقدر
النتائ��ج متباينة:
ٌ
خ�صو�صا وهي ت�أت��ي مبا�شر ًة من فم الملك
�أن ندف��ع تكلف��ة عدم االنتباه له��ذه الو�صايا،
ً
المقام؟

ملية)
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
(خطو ًة َع َّ
واحد على
�ضغط��ت �إيزابل على �أنبياء اهلل لي�صمتوا ،بل قتلت كثيرين منهم .لم يكن �إال
ٌ
ان اهلل على ا�ستعداد �أن يفعله لأجل هذا
ا�ستعداد �أن َيتك َّلم بالنيابة عن اهلل ،لكن انظر ما َك َ
الواح��د .حماه ،و�أعاله ،و� َّأي��ده بالآيات والعجائب الخارقة للطبيع��ة ،التي ال تزال تذهلنا
حتى اليوم.
جرد محاولة لننتقد
م��ا زال اهلل يبح��ث َّ
عمن يتقدمون ويتكلمون بالحق .لي�س��ت هذه ُم َّ
الآخري��ن .ل�سن��ا ِم َّمن يت�صيدون الأخطاء .لكن في نف�س الوق��ت ،ال نقدر �أن ن�سمح لأنف�سنا
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النا�س رجعيين� ،أو متع�صبين� ،أو يو�سمونا
�أن ن�ست�سلم للترهيب؛ فن�صمت ،ونقلق �أن يرانا
ُ
ٍ
و�صمة �أخرى.
ب� َّأية
�أول ُخط��وة ه��ي �أن تلتفت لهذا الإنذار في حيات��ك ال�شخ�صية .مهما تكلف الأمر ،تحرر
تحر ْك لتحرر الآخرين ،وتحذرهم
من الخطايا التي
َ
خ�ضعت لها في الما�ضي .ما �إن تتحررَّ ،
ون ِل ُم َعا َق َب�� ِة ُك ِّل ِع ْ�ص َيانٍ َب ْي َن ُك ْم،
بلجاج��ة من �أخطار
“و َن ْح ُن ُم ْ�س َت ِع ُّد َ
َّ
الخطية؛ ق��ال بول�سَ :
اع ُت ُك ْم �أ ْن ُت ْم � َّأول” ( 2كورنثو�س .)6 :10
َل ِك ْن َب ْع َد � ْأن َت ْك َت ِم َل َط َ
� ْإن ل��م تك��ن تح��ب المواجه��ة ،اطلب م��ن اهلل �أن يعطي��ك َم َح َّب�� ًة للآخري��ن ،تجبرك �أن
تواجهه��م .اجع��ل من االنت�صار هد َفك التالي .ثم ،بنعمة اهللُ ،يم ِك َنك �أن ت�ساعد الآخرين �أن
أي�ضا.
ينت�صروا هم � ً

ــحلاو ةـــــبحملا 219

24
احملبـــــة
واحلــــق

رجا من التخل�ص من الكريبتونايت ،الدافع وراء قتله.
ه��ا ق��د و�صلنا للجانب الأكثر َح ً
�إن ع��دم �أو غي��اب ه��ذه القوة الهائل��ة لتدمي��ر الكريبتونايت ،هي في الأغل��ب الدافع وراء
َّ
الت�أرجح في حياتنا ،بين تقديم الإنجيل ،وفل�سفة الخدمة .القوة التي �أتكلم عنها لي�ست �إال
مَحَبَّة اهلل .يق ِّدم لنا بُولُ�س مقولةً قوية:
��وع ِم َن
��د � ْأط َف اً
نج��ر ُِف َم َع ُكل َن ٍ
“و�إ َّن ِن��ي ل ْأر ُج��و � ْأن اَل َن ُك َ
يم��ا َب ْع ُ
��ال َن َ
��ون ِف َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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يح ِفي ُك ِّل
الم ِ�س ِ
نمو ِل َن ُك َ
َب�� ْل َي ْن َب ِغي � ْأن َن َت َك َّل َم ب َ
الم َح َّب�� ِةَ ،و َن ُ
ون ِم ْث َل َ
ِالح ِّق ِفي َ
َ�شي ٍء( .فيلبي .)15-14 :4
أي�ض��ا المذكور عنها في
التعالي��م الزائف��ة ،التي ُتماثل ما خاطب��ه َي�سوع في ثياتيراً � ،
جدا؛ حتى �إن��ه ُيم ِكنك ب�سهولة االعتقاد
ر�سائ��ل يه��وذا ،وبطر�س ،ويوحنا ،وبول�س ،ماكر ٌة ًّ
العدو �أذكى بكثير ِم َّما نعتقد ،ونحن ال ُنعطيه حق قدرهْ � .إن ا�ستطاع �أن يخدع
ب�أنها الحقُّ .
حواء في بيئة مثالية ،يمل�ؤها ح�ضور اهلل ،فكم وكم من الأ�سهل عليه �أن يخدعنا في بيئتنا
الفا�سدة؟ وما الذي يمكنه �أن يحمينا من خداع التعاليم الزائفة؟
الم َح َّبة .الحق
الإجاب��ة هي الحق ،لك��ن لي�س الحق وحده ،بل الحق الذي نتكلم ب��ه في َ
“حرفية النامو�س” الذي يقت��ل :ال ِفكر النامو�سي.
ال��ذي بدون َم َح َّبة ينزلق بن��ا في طريق َ
هذا ي�ساعد في نهاية المطاف على �إ�شعال وت�أييد الخداع ،وهو ال�سبب وراء تج ُّنب� ،أو حتى
أهمية كبرى ل�سالمة ال َكني�سة.
�إق�صاء التحذيرات الروحية ،التي لها � َّ
ٍ
وقا�س وبغي�ض .وحتى نق��اوم وح�شيته،
� َّإن ال ِفك��ر النامو�س��ي ي�ضربنا لأنه �س��يء،
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الم َح َّبة التي ننط��ق بها بدون الحق ،لي�ست َم َح َّب�� ًة على الإطالق.
الم َح َّب��ة .لكن َ
نرك��ز على َ
أمور ك ُّلها تحمل
تماما .فهذا ٌ
العك�س ً
نوع من العطف� ،أو التعاطف� ،أو الرقة ،وال�صبر ،وهي � ٌ
الم َح َّبة الإلهية .لكن � ْإن َكا َنت هذه الف�ضائ��ل خارج ًة عن نطاق الحق� ،سينتهي بنا
مظه��ر َ
الحال في طريق الخداع.
ُ
تحيزنا؛ نحن نحب �أن نبتعد عن التحدث ببع�ض الحقائق الكتابية؛
دعون��ا نتخلى عن ُّ
الحب ال��ذي نبحث عنه ب�ص��دقَّ � .إن الحقائق الت��ي نتجنبها تدعو
لأنن��ا نراه��ا بعي��د ًة عن ُ
ٍ
تغييرات في �أ�سلوب حياتهم .نحن نرى دعوة النا�س
النا�س ،ال �أن يبقوا كما هم ،بل يجروا
َ
نوع��ا من عدم الحنان� ،أو الرق��ة� ،أو العطف� ،أو الحب .لكن َف ِّك��ر في هذا الأمر :ها
للتوب��ة،
ً
ٍ
ٍ
حتمي .يمكنني
�أن��ا �أرى رجلاً كفي ًف��ا يتجه مبا�شر ًة نحو ُجرف� ،سيجعله ي�سق��ط �إلى موت
ٍّ
تع�صب تجاه اختيار الرجل
تحدث؛ لأن ُّ
�أن �أت��رك الكارث�� َة ُ
تدخلي قد ُي َ
فهم ك�أن��ه �سلبية� ،أو ُّ
تغييرا في اتجاه��ه� ،سيموتْ � .إن
ويجري
لالتج��اه ال��ذي ي�سير في��هْ � .إن لم �أجعله يتوق��فُ ،
ً
ٍ
تعليقات ت�شجيعي ًة ،دون دعوته لتغيير اتجاهه� ،س�أجعل
مت له
�شجع ُت��ه ب�إيجابية ب�أن َّ
قد ُ
متجها لنهايته في قاع الوادي ،مي ًتا.
إمتاعا ،لكنه� ،سيظل في الأخير،
ً
� ِآخ��ر ُخطواته �أكث��ر � ً
هل � ٌّأي من هذا َم َح َّب ٌة حقيقية؟
الم َح َّبة ال�صادقة على �أنها تع�صب
في مجتمعنا ،وفي كثير من الكنائ�س ،يتم َفهم هذه َ
الم� ِؤمنين؛ نتيج ًة لر�ؤيته��م الحيا َة من منظور
ُ
وبغ�ض��ة .ن�ش�أ ه��ذا الح�صن لدى الكثير م��ن ُ
ان منظوري
الأع��وام ال�سبعي��ن �أو الثمانين ،ال من منظ��ور الأبدية .ت� َّأمل هذا المث��ال :لو َك َ
ا�ستقبال في حف��ل زفاف فيه مائ��دة مليئة بالحلوى،
يوم واحد� ،س�أح�ض��ر
اً
لل�سع��ادة ه��و ٌ
و�آكل كُل َّ واحدةٍ منها� .س�أق�ضي يومًا �سعيدًا ممتعًا .لكن لو كَانَ منظوري لل�سعادة هو �ستة
ٍ
واح��دا من الحلوى� ،أو ربما
نوعا
�أ�شه��ر� ،س�أتعامل م��ع المائدة
ً
بطريقة مختلفة� .س�أتناول ً
باليوم التالي ،وال الأوقيات الع�شر
آالما في المعدة َ
ال �أتناوله��ا على الإطالق .فال �أريد �أنا � ً
الإ�ضافي��ة الت��ي �سيكت�سبها ج�سدي في الأيام القليلة التالية م��ن ُكل تلك الحلوى� ،أو الأثر
طويل الأمد على �صحتي.
الم َح َّبة
يج��ب �أن تكون لنا نظرة للحياة من منطلقٍ � ٍّ
الم َح َّبة الحقيقيةَّ � .إن َ
أب��دي؛ لنفهم َ
النا�س كما ه��م ،وتتغا�ضى عن
الت��ي نراها م��ن منظور الحياة على الأر���ض فقط� ،ستقبل
َ
بخطواته��م المتبقية ،قبل
دعوته��م ليغي��روا �أ�سلوب حياتهم .نحن نريد له��م �أن ي�ستمتعوا ُ
أبدي�“ :أنا �أهتم بك
الم َح َّبة الحقيقة التي من منظورٍ � ٍّ
�أن ي�سقط��وا في الحفرة الأبدية .تقول َ
لدرج��ة �أن �أجعلك تقلق ب�ض��ع لحظات؛ كي �أنقذك من � ٍ
أبدية من الع��ذاب ،والألم والمعاناة
التي ال تو�صف”.

ــحلاو ةـــــبحملا 221

هن��اك جحيمٌ حقيق ٌّي .لي�ست هذه ا�ستعارةً بالغية� ،أو ت�شبيهًا� ،أو مكانًا م�ؤق ًتا للعذاب،
ين” (الر�ؤيا :20
ارا َو َليلاً �إ َلى � َأب ِد الآ ِب ِد َ
“�س ُي َع َّذ ُب َ
لكن من �سينتهي بهم المطاف هناك َ
ون َن َه ً
اب � َأب ِد ٍّي” (م َّتى :25
 .)10ه��ل ُيم ِك َن��ك
“ه َك َذا َي ْذ َه ُب ال ْأ�ش َر ُار �إ َلى ِع َق ٍ
ُ
تجاهل َك ِل َمات ي�سوعَ :
ارا � َأب ِد ًّيا” ( 2ت�سالونيكي .)9 :1
� ،)46أو ما قاله بول�سَ “ :ف َ�س َي ُك ُ
ون َج َزا�ؤُ ُه ْم َد َم ً
أب��دي تعن��ي �إلى الأبد—ال يُوجَد تف�سيرٌ �آخَر له��ذه الكَلِمَة� .إن العذاب ،والألم ،والعقاب
� ٌّ
َّ
ٍ
ب�صورة خا�صة،
الو�صف ،وال تنتهي .لكن ما يجعل هذه الأمور ُمخيف ًة،
أم��ور تتخطى
َ
ه��ي � ٌ
الرب .لكن هذا االنف�صال لي�س في الحياة التالية فقط ،بل
ه��و �أن تبتع��د ً
تماما عن مح�ضر َّ
أي�ضا� .س�أتكلم عن هذا الجانب بعد قليل.
في هذه الحياة � ً
ي�س َو َملاَ ِئ َك ِت ِه” (م َّتى  )41 :25خدع
ل��م يخلق اهلل
َ
الجحيم للنا�س ،لكنه��ا ُ
“الم َع َّد ِة لإب ِل َ
الم َح َّبة ،وقد
ُ
ال�شيط��ان الب�شر ،لذل��ك جعلنا �سجناء له ،ولم�صيرهَ .ك َ
ان َي�سوع يتحرك بدافع َ
�أت��ى ُلينقذنا من الدينونة التي ت�سببن��ا لأنف�سنا فيها .لكن � ْإن قام ي�سوع بالفعل بعمل هذا
الإنقاذ العجيب ،كيف ن�ستخف نحن بطريقته في �إنقاذنا من هذا الم�صير المروع؟
نوعا من
علي قراري ب�أن �أتن��اول ً
لنرج��ع لمثال حف��ل ا�ستقبال الزفاف .ربما يجل��ب َّ
ا�ضطهادا .ربما يقول الآخرون“ :هيا يا جون� ،إنها حلوى
الحل��وى� ،أو �أمتن��ع عن تناولها،
ً
�سعيدا ،فلن�ستمتع بالحياة”.
وطعمها رائع� ،ستجعلك
جيدة،
ً
ُ
ال ،ه��ذه ال َك ِل َم��ات ه��ي �أبعد ما يك��ون عن الح��ق ،و�ستقودني لل�ضالل .لي���س الأمر هو
“اال�ستمتاع بالحياة ”،بل “اال�ستمتاع باليوم� ”.إليكم الحقيقة� :س�أ�ستمتع بالحياة �أكثر
نف�سه على ملكوت اهلل.
ع�شت بالمنظور طويل الأمد .وينطبق
بكثير� ،إن ُ
ُ
ال�شيء ُ
�ضرب
الر�سول ُبو ُل�س للرج��م ،و�أن ُيج َلد خم�س م��راتَ 39 ،جلد ًةُ ،
ب َ
وي َ
ِ��م ُت ِّ
ف�سر احتم��ال َّ
ٍ
و�صعوب��ات كثيرة
أيام��ا ولي��الٍ م�ضني ًة م��ن الع��داوة،
بالع�ص��ا ث�لاث م��رات ،ويتحم��ل � ً
�أخ��رى؟ ه��ل تعتقد �أ َّنه فعل ذلك؛ لي�صنع �شهر ًة لنف�سه ،ك��ي ُي�صبِح من متكلمي الم�ؤتمرات
م�شهورا؟ ال ،ب��ل �أجبرته َم َح َّبة اهلل على
الجماهير� ،أو يكون م�ؤل ًفا
المحبوبي��ن� ،أو ليج��ذب
َ
ً
ذل��ك؛ كَانَ دافعُ��ه المَحَبَّة .كَانَ ينظر من المنظ��ور الأبدي ،ويحب بال خوف .لم يكن ليقبل
ان ُي ِحب النا�س الذين �أر�سله اهلل لهم؛ ليجلبهم للم�سيح.
بال�شعبية دون الحق؛ لأنه َك َ

الحقيقي؟
الح ُّب
ما هو ُ
ُّ

“ا َ
هلل َم َح َّب�� ٌة” ( 1يوحن��ا  .)8 :4اهلل ال يمتلكالمحبة ،لكنه جوهرها� .إ ًذا ،كيف نقدر �أن
ُن َع ِّرف هذه المحبة؟
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النا�س على بدائل الحب،
نيُ ،ير ِّكز
ُ
كن��ت �أ�صلي ً
ُ
قريبا ،وتكل��م اهلل في قلبي قائلاً “ :يا ُب َّ
بدل �أن يتجهوا لتعريفها الحقيقي”.

��خ بِال ِكبر َِيا ِء،
الم َح َّب ُة ُت�ش ِف ُ
الم َح َّب ُة اَل َت ْن َت ِف ُ
��قَ .
ِ��رَ .
ث��م جاءتني هذه الآي��ة َ
“الم َح َّب ُة َت ْ�صب ُ
ال�ش ِ
خ�ص َّي ِة” ،هذا بجان��ب ال�صفات الأخرى الواردة
الم َح َّب�� ُة اَل َت ْ�س َعى �إ َل��ى َت ْح ِقيقِ َغ َايا ِت َها َّ
َ
ِ
الروح القد�سْ � ،إن َط َل ْبنا
ف��ي كورنثو���س الأولى ،وفي ُكل �أنحاء الكتاب المقد�س .ثم �س�ألني ُّ
ميز بين رجلٍ وامر�أة ،كيف �سنفعل ذلك؟ � ْإن قلنا له فقط“ :المر�أة لها
م��ن طفلٍ �صغي��ر �أن ُي ِّ
رِجالن ،وعينان ،و�أنف ،وفم ،وذراعان ،ويدان ،وقدمان؟” �ألن يكون هذا و�ص ًفا دقي ًقا؟
لرجل ،ويقول“ :هذه ام��ر�أة ”.قد يحدث
لك��ن ،م��ع هذا الو�ص��ف العام ،قد ينظر الطف��ل ُ
ه��ذا ،لأن��ك لم ُت ِ
ميز
عط
الد َ
َ
الو�صف َّ
ميز بين الرجل والمر�أة .لم تقل له“ :هذا ما ُي ِّ
قيق الذي ُي ِّ
المر�أة عن الرجل .”. . .
قبح ،ولديها
هن��اك “محب��ة” ي�ستمت��ع بها العالم :فه��ي � ً
أي�ضا �صب��ورة ،وطيب��ة ،وال ُت ِّ
ميز
الكثي��ر م��ن ال�صفات الم�شابه��ة لمحبة اهلل .لكن في نهاية الأمر ،نج��د
َ
التعريف الذي ُي ِّ
ِ
ِ
العا َلم ،في هذه الكلماتَ “ :ف َن ْح ُن ُنظه ُِر َم َح َّب َت َنا ِ
اه”
هلل ب َِط َ
اي ُ
َم َح َّبة اهلل عن َم َح َّبة َ
اعت َنا ل َو َ�ص َ
( 1يوحنا .)3 :5
التعري��ف الأ�سا���س في ر�سال��ة يوحنا الأول��ى ،وهو المع��روف بر�سول
�إن فاتن��ا ه��ذا
ُ
الم َح َّبة� ،سنجده يعطيه لنا َم َّر ًة ثانية في ر�سالته الثانية:
َ
ايا ا ِ
هلل” ( 2يوحنا .)6
الم َح َّب ُة ِه َي � ْأن َن ْ�س ُل َك ب َِح َ�س ِب َو َ�ص َ
“ َف َ
الم َح َّبة في كورنثو���س الأولى .ال ُيعطين��ا يوحنا الجوانب
يختل��ف ه��ذا َع َّما قيل ع��ن َ

ميز َم َح َّبة اهلل عن باقي الأ�شكال
يقدم
َ
الو�صفي��ة للمحبة ،لكنه ِّ
التعري��ف الجوهري ،الذي ُي ِّ
أمر في الع�شاء الرباني:
الم َح َّبة هي ِحفظ و�صايا َي�سوعُ .ي ِّ
الأخرىَ .
الرب هذا ال َ
و�ضح َّ
يع َهاَ ،ف ُه َو ا َّل ِذي ُي ِح ُّب ِني( ”.يوحنا .)21 :14
اي َو ُي ِط ُ
“م ْن َي ْق َب ُل َو َ�ص َاي َ
َ
كنت �أ�صبر ،و�أ�شفق ،وال �أح�سد ،وال �أقبح ،وال �أتفاخر ،وال �أحتد ،لكني �أخون زوجتي
� ْإن ُ
با�ستمرار� ،أو �أتهرب من ال�ضائب ،ف�أنا ال �أ�سير في َم َح َّبة اهلل.
كن��ت �أ�صب��ر ،و�أ�شف��ق ،وال �أح�س��د ،وال �أتفاخ��ر ،وال �أحتد ،لكني �أواف��ق على الفجور
� ْإن ُ
الجن�س��ي ،و�أ�ؤي��ده ،مث��ل المثلية الجن�سي��ة ،التي ي��زداد الآن عدد الحكوم��ات التي تقبلها
فل�ست �أ�سير في َم َح َّبة اهلل.
وت�شجع عليها،
ُ
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مخدوع ،وفي ٍ
حالة �أكثر خطورة ِمن ال��ذي يقبح ،ويح�سد ،ويتفاخر،
ف��ي الحقيق��ة� ،أنا
ٌ
ويحت��د ،لأن��ه على الأرجح ،يعلم �أنه بعيد عن اهلل .و�أن��ا ،بالخط�أ ،ربما �أعتقد �أني مت�صالح
�شخ�صا ما قادني لأقول “�صالة الخاطئ ”،لكني لم �أ ُتب عن خطيتي المتكررة
مع اهلل ،لأن
ً
المعلنة .بب�ساطة� ،أنا ال �أحيا بمقت�ضى و�صايا ي�سوع.
ِعن��د ه��ذا ،ا�سمح ل��ي �أن �أعطيك ه��ذه النقطة المهمة�“ :أن��ا ال �أحفظ و�صاي��ا اهلل لأنال
�سلمت
دليل �أ َّني
في” .الطاعة هي ُ
ُ
الخال���ص .ب��ل �أ�سير فيها لأني ُم َخ َّل�ص ،ومحبته �ساكنة َّ
بحق له.
قلبي وحياتي ٍّ
الم َح َّب��ة ،يتعار�ض مبا�شر ًة مع َك ِل َمة اهلل،
م��ر ًة �أخ��رى ،الحقيقة � َّأن � َّأي �شكلٍ من �أ�شكال َ
طيبا ،بل
النا�س ي�شعرون
أمر م�ؤقت� .سيجعل
�شعورا ً
َ
ً
وطرق��ه ،لي�س َم َح َّب ًة ت�ستمر للأبد .هذا � ٌ
أبديا .هذا ال يقود للحياة الأبدية.
وفي��ه ت�ضحية ،و�سيق��دم ت�ضمي ًنا
اً
وقبول ،لكنه لن يكون � ًّ
الجرف �إلى الحفرة الأبدية في بحيرة النار.
يوما ما من على ُ
�سي�سقط ً
الم َح َّبة ،الت��ي تبدو جي��دة ،م�ؤقتة؟ حكم �آدم وح��واء على ثمرة
�إ ًذا ،لم��اذا تك��ون ه��ذه َ
حكيمين.
�شجرة معرفة الخير وال�شر �أنها جيدة ،و�ستجعلهما
َ
يها ب َِ�س َب ِب َما ُت ْع ِطي ِه
ال�ش َج َر َة َ�شه َِّي ٌة ِللأكلِ َ .و َج َّذ َاب ٌة ِل َلع ْينِ َ ،و َم ُ
الم ْر�أ ُة � َّأن َّ
وب ِف َ
“و َر� ِأت َ
َ
رغ ٌ
ِم َن ِ
الح ْك َم ِة ِلل ِآكلِ ِم ْن َها”( .تكوين .)6 :3

كانت �أفكار حواء الأولى على الأرجح تم�ضي في طريق “لماذا يقول لنا اهلل المحب �أال
اختارت �أن تعتنق ما هو “جيد” و”حكيم”،
منطقي .لقد
غير
ن�أكل ما هو “جيد” لنا؟ هذا ُ
َ
ٍّ
بمع��زل عن م�ش��ورة اهلل .نُريد �أن نعرف “لماذا ”،لكن لنتح��دث ب�صراحة :هناك �أمور يريد
اهلل �أن نطيعه��ا ،حتى � ْإن ُك َّن��ا ال نفهم �سببها .هل ن�ستطيع ت�صديق �أنه ُي ِحبنا حين ُيخبرنا
�أن نبتعد َع َّما يبدو لخيرنا؟ هل ُيم ِك َنك الوثوق بحكمه على الأمور؟ �أَ ْم ُن�صبِح نحن الق�ضاة،
الذين يقولون له ما هو خيرنا ،وال نختلف َع َّما فعله الرجل والمر�أة في جنة عدن؟
هن��اك �أمثل�� ٌة كثيرة ُيم ِكن �أن ن�سردها عن �أ�سرار اهلل� ،أو ال�سبب وراء توجيهاته لنا ،لكن
�شخ�صا يمكنه �إخباري
عام��ا ،لم �أقابل
ً
دعون��ي �أق�� ِّدم لكم واحدًا .بعد ما يقرب من �أربعين ً
الطرِيقِ ا َّل ِذي َت ْذ َه ُب
“ل َت���أْ ُك ْل َو اَل َت ْ�ش َر ْبَ ،و اَل َت ْرجِ ْع ِف��ي َّ
ع��ن �سب��ب قول اهلل لأحد �أنبيائه :اَ
ِفي�� ِه” ( 1مل��وك  .)9 :13ل��م ُي ِطع النبي هذه الو�صي َة التي تبدو غي��ر معقولة ،لكنه َف َق َد في
النهاية حياته؛ ب�سبب الع�صيان.
الحقيقية منا ِق�ض ًة لما ن�شعر �أنه الحب.
الم َح َّبة
حتى �أكون
َّ
ً
�صريحا معكم� ،أحيا ًنا تبدو َ
فلم��اذا ق��ال ُبو ُل�س لكني�سة كورنثو�سَّ �“ :أم��ا ِم ْن جِ َه ِتيَ ،ف�إ ِّني ُم ْ�س َت ِع ٌّد بِ�� ُك ِّل ُ�س ُرورٍ � ْأن ُ�أن ِف َق
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ِيد َم َح َّب ِتي َل ُك ْم؟” ( 2كورنثو�س :12
َما ِلي َو َن ْف ِ�سي ِم ْن � ْأج ِل ُك ْمَ .ف َه ْل َت ِق ُّل َم َح َّب ُت ُك ْم ِلي َب ْي َن َما َتز ُ
غير ُم ِحب! �أعتقد � َّأن
الم� ِؤمنين هذه ُبو ُل�س
ً
 .)15لي���س م��ن المعقول � ْأن ترى جماعة ُ
�شخ�صا َ
ِ
�شخ�صا ُيريد �أن ُيبقيهم
ونامو�سيا،
مت�شددا
قائدا
الإجاب��ة
ً
الوا�ضحة هي �أنهم كانوا يرونه ً
ًّ
ً
تحت القوانينْ � ،إن �صح القول .ربما و�صل ر� ُأيهم فيه �إلى � ْأن اعتقدوا �أنه متع�صب .لكن هذه
العا َلم .لقد
لي�س��ت الحقيق��ة على الإطالق .لق��د َك َ
ان يحبهم بمحب ٍة �أبدية ،ال بن�سخ��ة َم َح َّبة َ
واجههم بالحق ،وحذرهم ،ودعاهم للتوبة ،الأمر الذي قد ال يبدو َم َح َّب ًة لدى بع�ض القادة.
م�شبع ًة بمحبة اهلل الحقيقية.
لكن كلماته َكا َنت َّ

التكلم بالحق بمحبة
الم َح َّبة الحقيقية .ولنراجع �صفات
بع��د ُكل ما قلناه ،لنلتفت الآن �إلى مناق�شة � َّ
أهمي��ة َ
المحبة:
المحبة ت�صبر.
المحبة ت�شفق.
المحبة ال تح�سد.
المحبة ال تتباهى.
المحبة ال تنتفخ بالكبرياء.
المحبة ال تقبح.
المحبة ال ت�سعى لتحقيق غاياتها ال�شخ�صية.
المحبة لي�ست �سريعة االهتياج.
المحبة ال تح َفظ �سجلاًّ للإ�ساءات.
المحبة ال تفرح بال�شر.
أبدا.
وت � ً
المحبة ال َت ُم ُ

الم َح َّب ُة ِه َي � ْأن َن ْ�س ُل َك ب َِح َ�س ِب َو َ�ص َايا ا ِ
هلل” ( 2يو .)6 :1
“ َف َ
� ْإن تكلمنا بالحق ،ولم نكن مترفقين� ،أو �صبورين ،بل غيورين ،ومتكبرين ،ومنتفخين،
أفظ��اظ ،وطلبنا م�صلحتنا ال�شخ�صية ،وغ�ضبنا ب�سرعة ،واحتفظنا ب�سج ٍّل للإ�ساءات التي
و�
َ
لحق��ت بنا ،ول��م نغفر ،وفرحنا بال�شر ،وي�أ�سن��ا من النا�س ،نح��ن �إ ًذا ال نحفظ و�صايا اهلل.
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با�ستطاعتن��ا �أن نك��رز بالتوبة ،وبالإيمان بي�سوع ،وهذا كله موج��ود في َك ِل َمة اهلل ،لكننا
النا�س
الم َح َّبة الحقيقية .لقد دخلنا في نط��اق َح ْرفية ال�شريعة ،و�سن�ؤذي
ال نعم��ل بح�سب َ
َ
بدل �أن ن�أتي بهم هلل.
�شاب في �أحد الأيام ،وقال لي�« :أنا مدعو للخدمة التي تعمل فيها� .أنا مدعو
اقترب لي ٌّ
لتقديم التوبيخ لج�سد الم�سيح».
الروح ال ُق ُد�س هذه
َع َر ُ
ف��ت ف��ي قلبي � َّأن دافعه لي���س ً
�سليما حين قال لي ذلك� .أعطان��ي ُّ
ٍ
ال َك ِل َم ِ
نبوي ٍة حقيقية؟»
ات له« :هل ُتريد �أن تعرف كيف تنجح في
خدمة َّ
وجهه في الحال ،وقال« :نعم� ،أحب �أن �أعرف».
توهج ُ
نوع من
فقلت له« :يجب �أن يكون قلبك م�شتعلاً بالمحبة طوال الوقت ،و�أنت تجلب � َّأي ٍ
ُ
لمن ُتحدثهم».
التحذيرات
أو
�
التوبيخات
َ
في الكثير».
ظ َّل �صام ًتا لبع�ض الوقت .ثم قال« :يا للعجب ،يجب �أن يعمل اهلل َّ
لرجلٍ متوا�ض��ع� .أنت �أقرب �إلى ما ُتريد
فقل��ت له�« :أن��ا
فخور بك ًّ
ُ
جدا .يحتاج قول هذا ُ
ٌ
قلبك رحيم».
تعتقد.
ِم َّما
ُ
الم َح َّب��ة تهتم بالآخر �أكث��ر ِم َّما لنف�سها� .إنها تهتم بالكفاية � ،اَّأل ت�سمح لأح ٍد �أن يقع
� َّإن َ
الجرف� .إنها تن�ضح بكل ال�صفات الواردة في كورنثو�س الأولى ،لكنها وهي تعمل
من على ُ
ذلك لن تنحرف مطل ًقا عن و�صايا ُم َخلِّ�صنا وربنا.
الحيوية والأهمية ،وهي جوهر الحياة�َ .ص ِّل �أن يملأ اهلل قلبك بمحبته،
المحب��ة �شديدة
َّ
الروح ال ُق ُد�س ي�سكب
به هو؛ حتى تهتم ٍّ
بحق بحياة الآخرين � َ
أكثر من نف�سك .نحن نعرف � َّأن ُّ
محبته في قلوبناُ .يم ِكننا �أن نطلبها ،نطلب عمق وطول وعلو محبته التي تعطي الحياة.
إلهية
ل��ذا اطلبه��ا ،واطلبها ثاني�� ًة ،ثم داوم �أن تطلب م��ن اهلل �أن يملأ قلب��ك بمحبته ال َّ
الأبدية.

ملية)
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
(خطو ًة َع َّ
الخ ِط َّية التي ُتري��د �أن تغزو ال َكني�سة ،لكن علينا �أن نفعل
يج��ب �أن ُنجاه��ر بالكالم عن َ

ذل��ك في َم َح َّبة ،و�إال لن تح�صل تحذيرا ُتنا على النتيجة المرجوة .ح َّذ َرنا اهلل با�ستمرار في
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ُكل �أنح��اء ال ِكت��اب المقد�س ،لكن محبته ال�صادقة دعته �أن يفع��ل �أكثر من ذلك؛ فقد �أر�سل
ابنه؛ ليدفع ثمن ُكل خطايانا التي حذر �أال نفعلها.
وجد
الم َح َّبة التي يجب �أن تكون لدينا ،حين نحذر
النا���س من َ
الخ ِط َّية .وال ُي َ
ه��ذه ه��ي َ
َ
الم َح َّبة ،يجب �أن ننمو في
�إال
م�ص��در واحد للمحب��ة ،اهلل .فاهلل محبةْ � .إن �أردنا �أن ننمو في َ
ٌ
�شركتنا مع اهلل.
م��ن ال�ضرورة بم��كان �أن نق�ضي وق ًتا ثاب ًتا مع اهلل ،طالبين من��ه �أن يملأنا بمزي ٍد من
محبت��ه .حين نمتلئ بالمحب��ة� ،ستطرد خوفنا خارج المواجهة .و�ستدفعنا �أن نتخذ ُخطو ًة
أمر
بالنيابة َّ
عمن هم حولنا ،وال نقف عند حد الق�ضايا الإن�سانية ،بل نحذرهم � ْإن تط َّلب ال ُ
ذلكَ .م َح َّبة اهلل �ستحررنا ،وتعطينا القو َة �أن نجلب هذه الحري َة للآخرينَ .خ ِّ�ص�ص وق ًتا في
�سريعا.
اليوم؛ لت�صلي ب�إخال�ص� ،أن يملأك اهلل بمحبته ،وال تي�أ�س
ً
َ
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الم� ِؤمنين فيما يتعلق بالخطية.
هناك ثالثة �سيناريوهات ت�صيب ُ
الخ ِط َّية؛ ب�سبب ق�ساوة قلوبهم� .إنهم مح�صنون
� اً
أول ،هناك َمن يقررون �أن يتغا�ضوا عن َ
م��ن حقيق��ة كَ�سْرهم لقل��ب اهلل .يرثي ال َّرب عليه��م ،ويقول“ :فَهَ��لْ خَجِلُوا بِ�سَبِ��بِ �أعْمَا ِل ِه ِم
�ضميرهم ،لدرجة �أن
اء�( ”.إرميا  )12 :8لقد تلط��خ
��م َي ْع ِر ُفوا َ
الحي َ
��م َي ْخج ُلوا َو َل ْ
ال َّنجِ َ�س�� ِة؟ َل ْ
ُ
َي�صلوا �أحيا ًنا لمرحلة الختم على �ضمائرهم.
جميعا خطاة بالطبيعة،
ثانيا ،وهي حالة في نف�س الخطورةَ ،من ي�صدقون كذبة �أننا
ً
ً

الخ ِط َّية .يتم�سك
قوي بالكفاية ليحررنا من العقوبة ،لكن لي�س من عبودية َ
و� َّأن دم َي�س��وع ٌّ
الم�سيح ،لكنه��م ي�صدقون الكذبة التي تقول “لي�س
ه���ؤالء ب�شدة بحقيقة �أننا مقد�سون في َ
ان هذا هو نوع التعليم الذي َت َّم الترويج له في
م��ن ال�ضروري �أن نعي���ش حيا ًة مقد�سة”َ .ك َ
كر بالتحديد حين قال:
َكني�سة ثياتيرا .واجه ُبو ُل�س هذا ال ِف َ

زد َاد ِن ْع َم�� ُة ا ِ
هلل؟ (بالطبع ال!) َن ْح ُن
“ َف َم��ا َذا َن ُق ُ
��ول؟ �أ َنب َقى ِفي َ
الخ ِط َّي ِة ِل َكي َت َ
لخ ِط َّي ِةَ ،ك ْي َف ُن ِ
يها؟” (رومية .)2-1 :6
الع َ
�سب ِة ِل َ
ا َّل ِذ َ
ي�ش ِف َ
وا�ص ُل َ
ين ُمت َنا بِال ِّن َ
والممار�سة
الخ ِط َّية المعروف��ة
�أول احتمالي��ن هم��ا الكريبتونايت بو�ض��وح ،وهو َ
َ
الم� ِؤمن ،كما ُت�ض ِعف � َّأية جماعة م�ؤمنينَ .من يقعون تحت هاتين
عل ًن��ا التي ُت�ض ِعف ُ
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المجموعتي��ن هم ق��د ا�ست�سلموا للخطية� .إنه��م من �سي�سمعون َي�سوع يق��ول“ :اب َت ِع ُدوا
َع ِّني” في يوم الدينونة (انظر م َّتى .)23-20 :7
الخ ِط َّي��ة� .إنهم يري��دون التحرر ،لكن
الفئ��ة الثالثة ه��ي َمن ي�صارعون ليتح��رروا من َ
للخطي��ة قب�ض��ة قوي��ة عليه��م .ل��م يكت�شفوا بع��د م��ن َك ِل َمة اهلل كي��ف يمار�س��ون حريتهم
الخ ِط َّية ،تنك�سر قلوبهم ب�سبب محبتهم هلل� .إنهم يتوبون بحق،
بالإيم��ان .حين يقعون ف��ي َ
ِ
الخط َّية َم َّر ًة �أخرى .للأ�س��ف ،من بين الأمور التي تبقيهم
لك��ن بم��رور الوقت ي�سقطون في َ
في العبودية الذنب والإدانةَّ � .إن الخجل من خطيتهم يقيدهم.
اء
� ْإن َ
كن��ت م��ن ه��ذه المجموعة الثالث��ة� ،أرجوك ا�ستمع ل��ي .يقول لنا ي�س��وع�“ :إ َذا � َأ�س َ
��و ٍم َو ِ
��وكَ ،ف َو ِّب ْخ�� ُهَ ،و�إ َذا اع َت َذ َر َ�س ِ
أخط�أ �إ َل ْي َك َ�س ْب َع َم َّر ٍ
اد �إ َل ْي َك
ام ْح�� ُهَ .و�إ َذا � َ
� ُأخ َ
اح ٍدَ ،و َع َ
ات ِفي َي ْ
ات ُمع َت ِذ ًراَ ،ف َ�س ِ
��ر ٍ
ام ْح ُه( ».لوق��ا َّ � .)4-3 :17إن ال�سبب��ب وراء � َّأن ُيخبرنا ال�سيد ب�أن
َ�س ْب َ
��ع َم َّ
�شخ�ص��ا �أخط�أ في حقنا ،لكنه يتوب ب�صدق عدة مرات ف��ي اليوم ،هو �أن علينا �أن
ن�سام��ح
ً
نغفر كما يغفر لنا �أبونا ال�سماوي (انظر �أف�س�س � .)32 :4أرجو �أن تعرف �أنك � ْإن �أخط� َأت عدة
وجئت بقلب منك�سر في توبة حقيقية ،فقد
وتبت،
مرات ،لكن
َ
رجعت ب�صدق هلل في ُكل َم َّرة َ
َ
الخ ِط َّية .ال تعاقب نف�سك ،لأن هذا يقلل
غف��ر خطيت��ك ،وطهرك دم َي�سوع ،وك�أنك لم ترتكب َ
من عظمة دم َي�سوع ،ويعيق البر في �أعمالك .ال ُيم ِك َنك �أن تح�صل على الخال�ص �أو الغفران
حين تفعل ذلك .الغفران هو منحة اهلل الغالية.
ه��ذا ال�سيناري��و الثالث ه��و ما �أريد �أن �أخاطبه ف��ي هذا الف�صل� .أري��د �أن �أت�شارك معك
بق�صتي ال�شخ�صية ،وكيف حررتني َك ِل َمة اهلل.

لم �أقدر �أن �أتحرر.
علي �أحد �أ�صدقائ��ي المجالت الإباحيةُ .ك َّنا
حي��ن ُ
كنت في �س��ن الثانية ع�شرة ،عر�ض َّ
�سريعا في �إدمان هذه المواد.
نت�شارك بها ،وال حاجة �أن �أقول �إني �سقطت
ً
ب��د�أ الأم��ر بالمواد الإباحية الخفيفة ،لكن �سرعان ما تط��ور الأمر �إلى الثقيلة .قاد هذا
كنت �أجل�س في �صف��وف المدر�سة
�إل��ى خي��االت جن�سية في ذهن��ي خارجة عن ال�سيط��رةُ .
كنت غار ًقا في ال�شهوة الجن�سية.
الثانوية ،و�أنظر للفتيات ،و�أتخيل �أننا ُنمارِ�س الجن�سُ .
اجتماع للطلبة الجامعيين .حينها
�سلم��ت حياتي لي�سوع في
ف��ي عمر التا�سعة ع�شرة،
ٍ
ُ
فق��د الكثي��ر م��ن الخطاي��ا قب�ضته عل��ى حياتي :الثمال��ة ،اللع��ن ،ال�سلوك غي��ر الالئق مع
الفتي��ات ،الفظاظ��ة ،وكثيرٌ من ال�سلوكيات غير التقية بد�أ ف��ي الزوال .لكن المواد الإباحية
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مربوطا ،ول��م � ِ
كنت
زلت
ً
أ�ستطع �أن �أتحرر .في ُكل َم َّرة ُ
كنت ما ُ
وال�شه��وة ل��م تفقد قب�ضتهاُ .
كنت �أتوب ب�سرعة ،و�أطلب من اهلل ب�صدق �أن يغفر لي.
�أ�سقط في َ
الخ ِط َّيةُ ،
كن��ت لأتردد في االنقي��اد ب�شهوت��ي الجن�سية ،بل
قب��ل �أن �أح�ص��ل عل��ى الخال�ص ،ما ُ
أ�صبحت في معركة
ح�صلت على الخال���ص� ،
و�أخ�ض��ع ف��ي � ِّأي وق��ت تثور �شهوتي .بع��د �أن
ُ
ُ
�شر�س��ة .ل��م �أكن �أري��د �أن �أ�شاهد المواد الإباحية؛ لأنني �أعرف �أنه��ا ال تتما�شى مع ال�سلوك
بقوتي.
بالتقوى ،لكن بدا �أنها �أقوى من �أن �أقاومها َّ
اعتقدت � َّأن ال�شهوة �ستزول؛
تزوجت ليزا.
في عام � ،1982أي في �سن الثالثة والع�شرين،
ُ
ُ
متزوجا بفتاة �أحالمي .لكنها لم ت ُزل ،بل� ،صارت �أ�سو�أْ � .إن ُوجِ َدت � َّأية مواد
أ�صبحت
لأني �
ُ
ً
أمر
�إباحية بالقرب منيُ ،
كنت �أنجذب �إليها ،كما ينجذب الحديد �إلى المغناطي�س� .أ َّثر هذا ال ُ
على َعالقتي بليزا�َ ،سواء في الفرا�ش� ،أو في جوانب الحميمية الأخرى.
ان
دخلت حقل الخدمة،
ف��ي ع��ام 1983
وكنت ال �أزال �أ�صارع م��ع المواد الإباحيةَ .ك َ
ُ
ُ
ان موقعي ف��ي ِ
دمة في ال َكني�س��ة �أن �أعتني
اقتناع��ي � َّأن ه��ذا الأمر خط�أ ي��زداد قوةَ .ك َ
الخ َ
أي خ��ادمٍ زائر .كَانَ��ت كني�ستُنا من �أ�شه��ر الكنائ�س ف��ي �أمريكا ،وكنا
براعين��ا و�أ�سرت��ه و� ِّ
ان منهم �شخ�ص معروف بخدمة
ن�ست�ضي��ف
الكثير من الرعاة والمتكلمين الم�شهوري��نَ .ك َ
َ
ٍ
تحرر النا�س
ان يخدم في �آ�سيا
ال ِعتقَ .ك َ
ل�سنوات عديدة ،والق�ص�ص الموثقة عنه ،عن كيف َّ
جدا.
م��ن
َ
رذائل� ،أو �شياطي��نِ ،ق�ص�ص رائعة ،و�أحيا ًنا مذهلة .ا�ستخدمه اهلل بطريقة عميقة ًّ
ان ا�سمه لي�ستر �سامرال .Lester Sumrall
َك َ
وكنت َم َّرة �أخرى
ليقدم محا�ضرات لأربعة �أيام،
في خريف عام � ،1984أتى لكني�ستنا ِّ
ُ
كنت
كن��ت قد
تعرف��ت عليه ً
��رة ،وحين ُ
ُ
م�ست�ضيف��هُ .
جيدا في زيارات��ه ال�سابقة .في تلك َ
الم َّ
�أ�صحبه في ال�سيارة ،فنكون بمفردنا ،بدا لي � َّأن الفر�صة �سانحة لأفتح له قلبي ،و�أ�شاركه
أردت �أن �أتحرر! تكلم
توا�ضع��ت،
بم�شكلت��ي مع ال�شهوة الجن�سية.
وكنت �أمي ًنا بق�سوة؛ لأني � ُ
ُ
ُ
ا�ستمعت بعناية ل ُكل كلمة ،ثم قلت له
معي لي�ستر بحدة ،كما يفعل الأب في الإيمان ،بحق.
ُ
م�ستمي ًتا�“ :أرجوك �ص ِّل من �أجل حريتي”.
ف�صل��ى �صالة قوية ،لكن ما �أحبطني� ،أنني لم �أختبر في الأ�سابيع والأ�شهر التاليةَّ � ،أي
ظللت �أ�صارع مع ال�شهوة.
تغييرُ .
بع��د م��ا يقرب من ت�سعة �أ�شهر ،عُرِ�ض عل َّي �أن �أ�ستخدم مكا ًنا لأختلي بنف�سي ،و�أ�صوم،
ان في ال�ساد�س من
اليوم الرابع من ال�صوم ،ولن �أن�سى هذا التاريخ ،الذي َك َ
و�أ�صل��ي .وفي َ
الروح
تماما م��ن روح ال�شهوة ،و�أن��ا
ماي��و ،1985
ُ
تح��ررت ً
ٌ
منغم�س في ال�ص�لاة .قادني ُّ
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ال�سلطان الذي
ال ُق ُد���س �أن � ُآم��ر بحرارة روح ال�شهوة �أن يترك حياتي.
وفعلت ذلك ،وقد َك َ
ُ
ان ُّ
�شكرا هلل!
علي يتخطى � َّأي �شيء اختبر ُته من قبل .وما ُ
زلت ُح ًّرا حتى اليومً ،
ح َّل َّ

لماذا ت�ؤجل؟
��رت في الحرية لعدة �سن��وات ،ظهر �س�ؤال مزعج ،ف�أخذ ُت��ه للرب في ال�صالة.
بع��د �أن ِ�س ُ

ات�ضعت �أم��ام لي�ستر ،رج��ل اهلل العظيم ه��ذا .وحيث � َّإن
فقل��ت“ :ي��ا �أبي� ،أن��ا ال �أفهم .لق��د
ُ
ُ
ظللت ت�سعة
يوم �صلى من �أجلي؟ لم��اذا ُ
كثيري��ن تحرروا ف��ي خدمته ،لماذا لم �أتح��رر �أنا َ

�أ�شهر قبل �أن �أتحرر؟”

الرب يريني حياتي في تلك الفترة .في خريف عام  ،1984حين �أتى لي�ستر ليعظ،
ابتد�أ َّ
ان لي ب�ضع �سنوات و�أن��ا �أفعل ذلك.
كن��ت �أ�صل��ي ُكل �صباح لت�سعي��ن دقيقة في الأق��لَ .ك َ
ُ
ِ
�صباحا ،و�أختلي بنف�سي في الخ��ارج ،من الخام�سة والن�صف
كن��ت �أ�ستيقظ ف��ي الخام�سة
ُ
ً
�صباحاَ .كا َن��ت �أغلب �صلواتي القلبية في ذل��ك الوقت هي“ :يا رب
�أ�صل��ي حت��ى ال�سابعة
ً
ا�ستخدمن��ي لأق��ود الكثيرين لي�سوع ،ا�ستخدمن��ي في �شفاء النا���س ،ا�ستخدمني في حرية
كثيرا،
النا�س .يا �أبي ،ا�ستخدمني لآتي بالأمم لي�سوعُ ”.
كنت �أ�صلي هذه ال�صالة ،و�أعيدها ً
ُكل يوم ،و�أطلب من اهلل �أن يطلقني في ِ
دمة ،ويفتح الأبواب التي ال يقدر احد �أن يغلقها.
الخ َ
كنت �أ�صلي بحرارة �شديدة!
ُ
كنت �أ�ؤدي روتيني العادي في ال�صالة ال�صباحية،
ذات ٍ
يوم في نف�س خريف هذا العامُ ،
ٍ
لحظ��ة �ساخنة من
كنت �أفع��ل من �شه��ورٍ و�سنين عديدة .فج���أ ًة ،و�أثناء
و�أ�ص��رخ هلل ،كم��ا ُ
بني ُيم ِك َن��ك �أن تربح الجموع
ال��رب ،تكلم معي ُّ
التما���س وج��ه َّ
ال��روح ال ُق ُد�س ،وقال“ :ي��ا َّ
المطاف للأبد في الجحيم”.
لي�سوع ،وتت�سبب في حرية و�شفاء كثيرين ،وينتهي بك
ُ

الروح ال ُق ُد�س الذي �أ�سمعه بحق؟
ُ
تحي��رت ب�شدة .كيف ُيم ِك��ن �أن يكون هذا؟ هل هذا هو ُّ
ِ
ني ،ترك
ب
“ي��ا
لي:
وقال
أخرى،
�
ة
��ر
م
ال�صمت
اهلل
ك�سر
حت��ى
،
�سعمت
ا
م
م
قلي�
َ َّ ً
ُ
ُ
توج�س��ت ًلااً َّ
ُ َّ
يه��وذا عمل��ه وتبعني ،وعظ بب�ش��ارة الإنجيل� ،شفى و�أعتق كثيري��ن با�سمي ،والآن هو في
الجحيم”.
تربيت في عائلة كاثوليكية ،ولم ِ
يم�ض على ميالدي الثاني ِ�سوى � 5سنوات؛
كن��ت ق��د
ُ
ُ
تزلزلت ،في
ارتع�ش��ت ،بل
تماما بالن�سبة لي.
ل��ذا م��ا �س�أ�صفه لكم َك َ
ُ
ُ
ان �شي ًئا غي��ر م�ألوف ً
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كنت
كنت �أرتع�ش،
الداخ��ل ،حي��ن
وخف��ت �أن �أتكلم ..في نف�س الوقتُ ،
ُ
�سمعت هذه الكلماتُ .
ُ
كنت في ٍ
رهبة بمح�ضره.
كنت �أعرف � َّأن اهلل هو َمن يتكلمُ .
تماما ،لكني ُ
متحيرا ً
ً
وقلت ف��ي خ�ش��وع�“ :إ ًذا ما الذي ينبغ��ي �أن �أ�سع��ى بالأكثر
ا�ستجمع��ت
أخي��را
ق��وايُ ،
ُ
َّ
� ً
وراءه؟” ما هو الأمر الأول في الأهمية؟
�سمعت الإجابة بمنتهى الو�ضوح�“ :أن تعرفني معرف ًة حميمة”.
ُ
قد�سَّ � ،أن هذه َكا َنت
الم َّ
بع��د هذه المقابلةُ � ،
أدركت في وقت درا�ستي ال�شخ�صية للكتاب ُ
�أكبر رغبة عند داود ،ومو�سى ،وبول�س ،وكل َمن �أنهوا حياتهم نهاي ًة جيدة .قال بول�س:
االم ِت َي��ا ِز ال َفا ِئقِ ِل َم ْع ِر َف ِة
َ
��ار ًة بِالم َقارِن ِة َم َع ْ
“ب�� ْل �إ ِّن��ي �أع َتب ُِر ُكل َ�شي ٍء َخ َ�س َ
يت َع ْن ُكل َ�شي ٍء ِم ْن � ْأج ِل�� ِهَ ،و�أع َتب ُِر ُك َّل َ�شي ٍء
الم ِ�س ِ
ي��ح َي ُ�س َ
وع َر ِّبيِ .له�� َذا َتخ َّل ُ
َ
ِ
ِ
يح( .فيلبي .)8 :3
�س
الم
ح
أرب
�
ي
ك
ل
ة
اي
ِن َف َ ً َ
ََ َ َ
تخرج ِ
كنت
دمة القويةُ .
الخ َ
كان ي�سعي ليعرف َي�سوع ب�صدق ،ومن خالل هذه المعرفة ُ
تغير ُكل �شيء في ذلك اليوم.
�أ�سعى وراء الخدمة ،بدل �أن �أعرف َي�سوع معرفة حميميةَّ .
المركزة الأهم في ُكل �صباح“ :يا رب� ،أريد �أن �أعرفك ب�أق�صى
الأن �أ�صبح��ت �صلوات��ي
َّ
أفرحك ب�أق�صى ما ي�ستطيع الإن�سان �أن يفعل� .أرني
ما ي�ستطيع الإن�سان �أن يعرف� .أريد �أن � ِّ
هما ،و�أرني ما ال يهمك .علِّمني ُط ُرقك ،ولتجلب حياتي لك الفرح.
قلبك ،اك�شف لي ما تراه ُم ًّ
.”. .
اعت��دت �أن �أفعل ،لكن لم تع��د ِطلباتي ت�سير
أ�صبح��ت �أخ��رج في ال�صب��اح الباكر ،كما
�
ُ
ُ
أمر الح ًقا.
بنف�س االتجاه .لم �أدرك ما َك َ
ان يحدث ،لكن اهلل �أراني ال َ
يوم �أن �صلى من �أجلي لي�ستر �سامرال؟” تتبلور.
ابتد� ْأت �إجابة �س�ؤالي“ :لماذا لم �أتحرر َ
كنت تخاف �أن تمنعك َخ ِط َّية ال�شهوة من
فتكل��م اهلل ل��ي ،وقال“ :حين
فتحت قلبك للمب�شرَ ،
َ
ِ
كنت �أنت
كنت تخاف �أن تجعلك غير م� َّؤهل للخدمةَ .
دمة ،التي تعرف �أني دعو ُتك �إليهاَ .
الخ َ
ان هذا حز ًنا بح�سب العالم”.
محور حزنكَ ،ك َ
ان قلبك
ث��م �أكمل ،وقال“ :بع��د ت�سعة �أ�شهر ،لأنك كنت ت�ص��رخ �أن تعرفني عن قربَ ،ك َ
وكنت
الخ ِط َّية،
كنت تعرف �أني ُم ُّت لأح��ررك من هذه َ
َ
ينك�س��ر؛ لأن��ك تجرح قلبي بخطيتكَ .
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ان هذا
كنت �أنا
محور حزنكَ ،
وك َ
تك��ره اال�شتراك في � ٍّأي من الأمور التي �أتت ب��ي لل�صليبُ .
َ
حز ًنا بح�سب م�شيئة اهلل”.
قال ُبو ُل�س لكني�سة كورنثو�س:
وب ِة.
��م � َّأدى ِب ُك ْم �إ َلى ال َّت َ
ور ،اَل ِلأ َّن ُك ْم َحزِن ُت ْمَ ،ب ْل ِل َّأن ُحز َن ُك ْ
“ َل ِك ِّن��ي ال َآن َم ُ
�س��ر ٌ
زن ب َِح َ�س ِب
الح ُ
َف َق ْ
��د َحزِن ُت ْم َك َما ُيري��د اهللَُ ،و َه َك َذا َل ْم ُن�ؤ ِذ ُك ْم َن ْح ُن ِفي َ�شي ٍءَ .ف ُ
َم�شي َئ ِة ا ِ
الخلاَ ِ
�ص ا َّل ِذي اَل َن َد َم َع َل ْي ِه.
ود �إ َلى َ
وب ُة َت ُق ُ
وب ِةَ .وال َّت َ
هللُ ،ي�ؤَ ِّدي �إ َلى ال َّت َ
الم ْو ِت” 2( .كورنثو�س .)10-9 :7
الحزن ا َّل ِذي ِفي َ
� َّأما ُ
العا َل ِمَ ،ف ُي َ�ؤ ِّدي �إ َلى َ
وناني��ة الت��ي تعني “الخال�ص” في ه��ذه الآية ال تعني بال�ض��رورة الوالدة
الكلم��ة ُ
الي َّ
الثانية� .إنها َك ِل َمة  ،soteriaالتي تعريفها“ :الأمان ،ال ِعتقِ ،
الحفظ من الخطر �أو الهالك”.
��زن ب َِح َ�س ِب
الح ُ
فلن�أخ��ذ َك ِل َم��ة “ال ِعتق” م��ن هذا التعريف ،ون�ضعها ف��ي الآية ال�سابقةَ “ :ف ُ
َم�شي َئ�� ِة ا ِ
ان هذا
ق��ت،
تحررتَ ،
وك َ
وب�� ُة َت ُق ُ
ُ
ود �إ َلى ال ِع ْتقِ  ”.لقد � ُأع ِت ُ
وب ِةَ .وال َّت َ
هللُ ،ي�� َ�ؤ ِّدي �إ َلى ال َّت َ
حز ًنا بح�سب م�شيئة اهلل ،فتح �أمامي باب الإنقاذ.

نوعان من الحزن
ثم��ة نوع��ان من الح��زن؛ �أحدهما بح�س��ب م�شيئ��ة اهلل ،والآخر من العال��م .كيف نميز
َّ
ِ
تو�ضيحيا لهذا الأمر في حياة ُك ٍّل من المل��ك داود ،والملك �شاول.
مث��ال
كلاًّ منهم��ا؟ نجد
اً
ًّ
النبي
كم��ا ناق�شن��ا في ف�صلٍ �سابق ،ع�صى
ُ
�ش��اول اهلل في م�س�ألة عماليق .حي��ن ا�ستدعاه ُّ
أمر ،لكن هذا لم ُيوقف �صموئيل� .ألقى �شاول باللوم على ال�شعب ،ولم ي ُقل
�صموئيل �أنكر ال َ
�سريعا ل�صموئيل:
النبي .م��ا �إن اعترف ،حتى ق��ال
ً
�ش��اول“ :ق��د �أخط��� ُأت”� ،إال بعد �إ�صرار ِّ
��د � ْأخ َط� ُأت �إ َلى ا ِ
ام
هللَ .ل ِك ْن �أ َت َو َّ�س ُ
ام ال َق َ
“ح َ�س ًن��اَ ،ل َق ْ
َ
اد ِة َو� َأم َ
��ل �إ َل ْي َك � ْأن َت ْرجِ َع َم ِعيْ � .أكر ِْم ِني � َأم َ
ِ
ان مح��ور تركيز حزن �ش��اول نف�سه .لقد �أحرجه
ك
.)30
:15
�صموئي��ل
(1
”
ل
ي��
ئ
ا
ر
إ�س
�
��ي
َ
َ
َ
َب ِن ْ َ
�صموئيل ب�أن واجهه �أمام فريق قادته وال�شعب� .أراد �أن ي�ستعيد كرامته.
والمل��ك داود ،م��ن الناحية الأخرى ،ارتك��ب َخ ِط َّي ًة كبيرة .ارتكب ال ِّز َن��ا مع امر�أة رجل
�آخ��ر ،ورت��ب لزوجها �أن ُيق َت��ل ُليغطي على خطيته .واجهه النبي ناث��ان �أمام فريق قادته
وال�شع��ب .وما �إن انك�شف��ت َخ ِط َّية داود� ،سقط �إلى الأر�ض ،وقالَ “ :ل َق ْد � ْأخ َط� ُأت �إ َلى ا ِ
هلل” (2
�صموئيل .)13 :12
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ق��ال �ش��اولَ “ :ق ْد �أَ ْخ َط�أْ ُت ”.وقال داودَ “ :ل َق ْد � ْأخ َط��� ُأت �إ َلى ا ِ
هلل� ”.إليك االختالف .انك�سر
ان حزنه لي�س مرتك�� ًزا على نف�سه ،كما
قل��ب داود؛ ب�سب��ب �أنه جرح قلب اهلل ال��ذي يحبهَ .ك َ
ان في
أكد حين ارتمى داود �أمام اهلل ،طوال الليل ،و�صام ل�سبعة �أيامَ .ك َ
َف َعل �شاول .وهذا ت� َّ
الحزن؛ ب�سبب ما فعله تجاه اهلل .وقد �أو�ضح هذا ب�شدة ،حين �صرخ قائلاً :
منتهى ُ
يما
ام َكِ .ل َكي َي ْث ُب َت �أ َّن َك َع َلى َ�ص َو ٍ
لت َّ
“� ْأخ َط� ُأت �إ َل ْي َك َو ْح َد َكَ ،و َف َع ُ
اب ِف َ
ال�ش َّر � َأم َ
ِ
ِ
ين ُت َحاك ُمني”( .مزمور .)4 :51
َت ُق ُ
ولَ ،و َت ْر َب َح َق ِ�ض َّي َت َك ِح َ
عل��ي؟ هل �س�أعاني
الح��زن بح�س��ب َ
العا َلم علينا ،ما ه��ي العواقب؟ هل ُ
يرك��ز ُ
�سيح َكم َّ
الحزن بح�س��ب م�شيئة اهلل على
ب�سب��ب خطيت��ي؟ ماذا �سيعتقد النا�س عن��ي؟ وهكذا .يرتكز ُ
قراره :فق�ضا�ؤه عادل وحق ،و�أنا
رحت قلب ال�شخ�ص الذي �أحبه ،ومهما َك َ
ي�سوع؛ لقد َج ُ
ان ُ
�أقع �أمام رحمته.

الحياة في الحرية
أمر عامين� ،أو
كنت ال �أزال في
�
ٍ
��را ،لكني ُ
ُ
احتياج لتجدي��د ذهني .ا�ستغرق ال ُ
أ�صبح��ت ُح ًّ
كنت ال �أقدر �أن �أقاوم
ثالثة .قبل مايو عام  ،1985لو تواجَدَت مواد �إباحية بالقرب منيُ ،
بعيدا عنها .لكن
جاذبيته��ا .لكني �
أ�صبحت �أقدر �أن �أق��اوم ،و�صارت ِعندي القدرة �أن �أ�سير ً
ُ
كنت �أدير وجه��ي للناحية الأخرى؛
� ْإن �س��ارت بجانب��ي ام��ر�أ ٌة جميلة في مالب�س �ضيق��ةُ ،
حت��ى ال �أعط��ي الفر�ص َة لأف��كاري �أن ت�شرد .لي�ست ه��ذه الحري َة الكامل َة الت��ي ُيقدمها لنا
تق اكتمل بعد.
َي�سوع .لم يكن ال ِع ُ
قت في ال�ساد�س م��ن مايو ،لكن َي�سوع
��را�ُ .أع ِت ُ
هن��اك فرق بي��ن �أن ُتع َتق ،و�أن ت�صير ُح ًّ
الح ُّق َ�س ُي َح ِّر ُر ُك ْم” (يوحنا  .)32 :8الهدف �أن ُت�صبِح ُح ًّرا ،وهذا
“و َ�س َت ْع ِر ُف َ
الح َّقَ ،و َ
ون َ
يقولَ :
يتطلب �أن يتخلل الحق كياننا ُليحقق ذلك.
أمور بالطريقة
ظللت
بمرور الوقتُ ،
ً
مواظبا على َك ِل َمة اهلل وال�صالة ،وبد�أ ذهني يرى ال َ
إدراك � َّأن
كري ،حين غمر قلبي � ٌ
تحولٍ ِف ٍّ
التي يراها اهلل بها ،فيما يتعلق بالن�ساء .حدث �أول ُّ
الروح
كرا عمي ًقا ،لكنه َك َ
الم��ر�أة ابنة� .أعرف � َّأن ه��ذا ال يبدو ِف ً
ان كذل��ك بالن�سبة لي� .أراني ُّ
كنت
ال ُق ُد�س � َّأن ُكل امر�أة هي � ُّأم �أح ِدهم ،واالبنة الغالية
ٍ
لي�ست قطع َة َل ْحم ،كما ُ
ل�شخ�ص ماَ .
�أراها قبل تحريري.
ِ
الوا�ضح لي � َّأن ُكل الن�ساء مخلوقات
إعالن �أعظم� .أ�صبح من
بعد ذلك بفترة ،دخل قلبي � ٌ
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عل��ى �ص��ورة اهلل ،وقد ك َّللهن بالمجد والكرامة (انظر التكوي��ن  27-26 :1ومزمور .)5 :8
ان �إعال ًنا ُم َغ ِّي ًرا للحياة في قلب كياني.
أمرا عمي ًقا ،لكنه َك َ
َم َّر ًة �أخرى ،قد ال يبدو هذا � ً
�أ�صبح��ت
ان قبلاً
أمرا م�سي ًئا .نعم ،ما َك َ
ُ
المواد الإباحي��ة الإنْ � ،إن َ
ظهرت �أمامي فج�أةً � ،
م�ضطرا �أن
ِع�ش ًق��ا ل��ي� ،أ�صبح الآن يقززني .والآنْ � ،إن �سارت بج��واري امر�أ ٌة جذابة ،لم � ُأعد
ًّ
قتُ .يمكنني الآن �أن �أنظر في عينيها ،و�أقول
كنت �أفعل �ساب ًقا بعد �أن �أُع ِت ُ
�أدير وجهي ،كما ُ
بحرارة�“ :أهلاً  ”،دون � َّأية ٍ
رغبة ال تليق فيها.
عمة على
ُ
الم�سيح� .أن��ا �أدرك �أن �أغل��ب ُ
الم� ِؤمنين ي��رون ال ِّن َ
عمة َي�س��وع َ
اكت�شف��ت ق��وة ِن َ
أغلبنا.
�أنه��ا الخال�ص ،والغفران من الخطايا ،والعطية غي��ر
الم�ستحقة .لكن �إلى هنا يقف � ُ
َّ
أي�ض��ا ُتعطينا قو ًة
أ�صبح��ت
�
ً
عم��ة اهلل ه��ي ُكل ه��ذه ال�صفات المذهل��ة ،لكنها � ً
ُ
م��دركا � َّأن ِن َ
الحق ل ِف ْع ِله.
للتغيير ،و�أن نفعل ما يدعونا ُّ
ه��ل يُمكِننا ت�صديق �أنَّ هبة يَ�س��وع المجانية تحررنا من عقاب الخَطِية الأبدي ،لكنها
َّ
الخ ِط َّية؟ ال ُيم ِك َنك �أن تقنعني بعك�س ذلك.
ال تقدر �أن تعتقنا من عبودية َ
اختبرت نعمته المغيرة للحياة ،و�أنا الآن ُح ٌّر .كما �أني �أ�شكر اهلل
أكد ِم َّما �أقوله! لقد
�أنا مت� ٌ
ُ
نف�سه معك! لقد كَ ا َنت معركة ،ولي�ست نزه ًة في
أمر َ
�أن��ه َف َع��ل معي هذا ،و�أ�شكره �أنه �سيفعل ال َ
حارة .على الأرجح� ،سيح��دث معك ذات الأمر .الأخبار
متن��زه ،تطلب ال ُ
أمر مثاب��ر ًة ،و�صال ًة َّ
ابق معها ،وكُ ْن
عمة اهلل ومحبته ،ال تف�شالن .ل��ذا َ
ال�س��ارة ه��ي �أنه ال ُيم ِك َنك �أن تف�ش��ل؛ لأن ِن َ
ُح ًّرا.

ملية)
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
(خطو ًة َع َّ
ب�شري،
مجهود
وجد �سواه .ال يقدر � ُّأي برنامج من ُ 5خطوات� ،أو
ٌ
اهلل هو ُم َخلِّ�صك ،وال ُي َ
ٌّ
الخ ِط َّية .لكن هذا ال يعني � َّأن اهلل �سيحررنا من
�أو قائم ٌة من القواعد� ،أن ُتحررك من عبودية َ

خطيتنا ،ونحن ال نحرك �ساك ًنا� .سيعتقك اهلل ،لكن الم�سير وراءه يتطلب عملاً َّ � .إن َط َلب �أبيك
ال�سم��اوي بالدوافع ال�سليمة ،وهي �أن تعرفه ،ال �أن تح�صل منه على �شيء ،هو ما �سيقودك
لتح�صل على حريتك.
الرب؟ هل �ستخرج
وال�س�ؤال هو� :إلى � ِّأي مدى حريتك تهمك؟ هل �ست�صرف وق ًتا لتطلب َّ
ف��ي خل��وات � ْإن احت��اج الأمر؟ ه��ل �ست�ص��رخ ،وال تتوقف ،حت��ى تجد مح�ض��ره ،وتتم�سك
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بوعوده؟ هل �ستقترب �إليه ،وت�سمح له �أن ي�ضع هو �أجندة َعالقتك به؟ هل �ستطلب الحرية
الخ ِط َّي��ة م��ن �أج��ل َعالقتك ب��ه؛ ولي�س لأن ه��ذا يعوق الحي��اة التي ترغ��ب فيها؟ هل
م��ن َ
المعترف به��م ُي َ�ص ُّلون من �أجل��ك ،ويتكلمون بالبركة
�ستتوا�ض��ع ،وتترك الق��ادة الأتقياء
َ
على حياتك؟
الرب من ُكل قلبك� .إنه
اح�س��ب نفقة عبوديتك ،لكن اح�سب � ً
أي�ضا نفقة حريتك .ثم اطلب َّ
ينتظر �أن يعرف �أحدكما الآخر عن قرب!
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26
اخلطية اليت

ليست خطية

رفعت حاجبك حين قر� َأت عنوان هذا الف�صل؟
هل
َ

الخ ِط َّية التي
هن��اك
جانب �آخر من ِعبادة الأوثان لم نتكلم عن��ه بعد ،يمكن �أن ن�سميه َ
ٌ
تجاهل هذا الأمر،
ملية الق�ضاء على الكريبتونايت ،ال ُيم ِكننا
ُ
لي�ست َخ ِط َّية .حتى ن�ستكمل َع َّ
بمثل.
لأنه قد يكون الأكثر �صعوبة
ً
وخداعا في تحديده .فلنفتتح َ
واحد م��ن الواقفين عن ك��م �سيكون ح�ضور م�أدب��ة في ملكوت اهلل
ي��وم ،ع َّل��ق
ذات ٍ
ٌ
تو�ضيحيا ع��ن حقيقة عميقة.
مث��ال
��ل َي�سوع ه��ذا التعليق ليعطي
أم��را
عظيم��ا .ا�ست َغ َ
اً
ًّ
ً
� ً
يم ٍ
ِينَ .و ِفي َو ْق ِ
يم ِة
فق��الَ :
��ةَ ،و َد َعا � َ
ا�ص��ا َك ِثير َ
“ك َ
ان َر ُج�� ٌل ُي ِع ُّ
أ�شخ ً
الو ِل َ
يم ٍة َع ِظ َ
��د ِل َو ِل َ
��ت َ
��اء َج ِ
ون
��ل َخا ِد َم ُه ِل َي ُق َ
� ْأر َ�س َ
يعا َي ْخ َت ِل ُق َ
دع ِّو َ
لم ُ
ينَ ‹ :ت َعا َل ْوا ِل َّأن َ
اب َت َد ُ�أوا َج ِم ً
اه ٌز!› َف ْ
الع َ�ش َ
ول ِل َ
الأع َذ َار” (لوقا  .)18-16 :14ال َك ِل َمة المحورية في هذا المثل هي “الأعذار”.
�شخ�ص ما�َ ،سواء للم�ساعدة� ،أو دعوة
مررت بهذا الموقف من قبل؟ تطلب �شي ًئا من
هل
ٍ
َ
طلب � َآخر،
طلبا
لحف��ل �أو ع�ش��اء� ،أو ليحقق مهمة مطلوبة� ،أو ليق�ضي َ
منزلي��ا ما� ،أو � َّأي ٍ
لك ً
ًّ
جداَّ � ،أن م��ا يريدون �أن يفعلوه
واهيا .ماذا تعن��ي الأعذار؟ بب�ساطة ًّ
عذرا ً
وتك��ون الإجاب��ة ً
أهمي��ة من طلب��ك� .إنهم يقولون ما يحمل ف��ي جوهره معن��ى�“ :أولوياتي لها مكان ٌة
�أكث��ر � َّ
�أعلى في قائمتي عن �أولوياتك”.
بح�س��ب م��ا قاله َي�س��وع ،فهذا الرجل ل��م يكن �سيقيم حف��ل �شواء� ،أو يق��دم الهامبرجر
مهم��ا .لقد فعل ذلك
والنقان��ق م��ع بع�ض البطاط�س .لق��د َكا َنت م�أدب ًة كبي��رةَ ،ك َ
ان حد ًثا ًّ
ليب��ارك م��ن �سيدعوهم .فتمت طباعة الدعاوى ،وختمه��ا ،و�أر�سلها ل ُكل من كان يرغب �أن
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أخر َج َو� َأر ُاه،
يح�ضر ،لكن اختلق
أعذارَ “ :ق َ
ال ال َّأو ُلَ ‹ :ل َق ِد ا�ش َت َر ُ
ُ
يت َحقلاً َ ،و َع َل َّي � ْأن � ُ
الجميع ال َ
َفاع ُذر ِني ِم ْن َف ْ�ض ِل َك “(لوقا .)18 :14
لكنت الآن
�إليك��م ال�س���ؤال المهم :هل �شراء حقل َخ ِط َّية؟ بالطبع ال .ل��و َك َ
ان الأمر هكذاُ ،
يوما ما .لكن ،حين يكون �شراء قطع��ة �أر�ض �أهم من َك ِل َمة
ف��ي م�أزق لأني
ُ
ا�شتري��ت حقلاً ً
تحديدا ،فه��و ِعب��ادة �أوثان �أو
اهلل ،فذل��ك خطي��ة؛ “خطي��ة لي�س��ت خطي��ة ”.ولنكون �أكث��ر
ً
كريبتونايت.
يرانٍ َو�أ َنا
“و َق َ
ال � َآخ ٌر � ْأي ً�ضاَ ‹ :ل َق ِد ا�ش َت َر ُ
فلنل��قِ نظ��رة على الرجل الثانيَ :
يت ِلل َّت ِّو َع ْ�ش َر َة ِث َ
ال َآن َذ ِ
اه ٌب ِ أُل َج ِّر َب َهاَ ،فاع ُذر ِني ِم ْن َف ْ�ض ِل َك” (لوقا .)19 :14
م��رة �أخرى ،هل �شراء الثي��ران� ،أو لنطبق المثل علينا ،هل �ش��راء �أجهزة من �أجل عملك
كثيرا �أجهز ًة لعملي .لكن ،حين يك��ون �شراء �شيء ما �أهم
َخ ِط َّي��ة؟ بالطب��ع ال ،لقد
ُ
ا�شتري��ت ً
من كَلِمَة اهلل ،فهو خَطِية .لذلك ،مَرَّة �أخرى ،هو خَطِية لي�ست خَطِية� ،أو بتحدي ٍد �أكثرِ ،عبادة
َّ
َّ
َّ
�أوثان �أو كريبتونايت.
فلننظر �إلى �آخر رجل تلقى الدعوة:
يع � ْأن �آ ِت َي”
“و َق َ
��ر � ْأي ً�ضاَ ‹ :ل َق ْد َت َز َّو ُ
�صي��ر ٍةَ ،و اَل � ْأ�س َت ِط ُ
َ
��ال � َآخ ُ
تر ٍة َق َ
جت ُم ْن�� ُذ َف َ
(لوقا .)20 :14
ان الأمر كذلك،
م��رة �أخ��رى �أخيرة ،ا�سمح لي �أن �أ�س�أل ،هل التزوج بام��ر�أة َخ ِط َّية؟ لو َك َ
لأ�صب��ح رجال كثيرون� ،أنا من بينهم ،في م�أزق كبير .بالطبع هذا لي�س َخ ِط َّية .لكن ،حين
تك��ون الزوج��ة �أهم من َك ِل َمة اهلل ،فذلك َخ ِط َّية .مرة �أخ��رىَ ،خ ِط َّية لي�ست َخ ِط َّية� ،أو بتحديد
�أكثر ،فهو ِعبادة �أوثان �أو كريبتونايت.
أم��را� ،أو � َّأي ن�شاط قبل َك ِل َمة اهلل ،وهذا
�أعتق��د � َّأن اله��دف وا�ضح :حين ن�ضع
ً
�شخ�صا �أو � ً
كله لي�س َخ ِط َّية في حد ذاتهُ ،ي�صبِح َخ ِط َّية.

ك�شف الكريبتونايت الخا�ص بي
طالبا في ال�سنة الثانية
ذك��رت �ساب ًقا �أن��ي
ُ
الم�سيح ،حين ُ
ُ
كن��ت ً
وقعت في غرام َي�سوع َ
كنت
.1981
عام
الجامعيين
الطلب��ة
�سكن
في
ا
رب
ه
ت
ِل
ب
ق
.
Purdue
ب��وردو
جامعة
ف��ي
َ
ُ
ُ ًّ
مولعا به.
ً
بعد ب�ضعة �شهور� ،أتى َم ِ
أ�صبحت في ال�سنة الثالثة ،وكطالب،
و�سم كرة القدم في بوردو� .
ُ
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أفوت
َكا َنت معي تذاكر مو�سمية ل ُكل مبارياتنا التي في ملعبنا .في ال�سنتين ال�سابقتين ،لم � ِّ
فا�ستخدمت وقت مباريات كرة القدم
اهتماما بي�س��وع،
أ�صبحت �أكثر
مب��اراة منها .لكني �
ُ
ُ
ً
ان ال�سكن الجامعي هاد ًئا؛ لأن ُكل الرف��اق كانوا في المباراةَ .كا َنت
لدرا�س��ة َك ِل َم��ة اهللَ .ك َ
كنت �أ�ستمتع بوقت��ي مع اهلل �أكثر من مباريات
فر�ص��ة لتق�ضي��ة �أوقات رائعة في ال�صالةُ .
كرة القدم.
أبدا � َّأن ح�ضور
أحد قال لي“ :ال يجب �أن تذهب لمباريات كرة القدم ”.لم �أعتقد � ً
لم يكن � ٌ
ح�ضرت الكثير منها في عامي الدرا�سي الأخير.
مباراة �شيء خط�أ .في الحقيقة،
ُ
من�صبا
ِلت
تخرجت في ب��وردو،
بع��د �أن
انتقلت �إلى والية تك�سا�س ،وبعد ع��دة �أ�شهر َقب ُ
ُ
ُ
ً
ان لدينا �أكثر من �أربعمئة موظف.
في كني�ستي .وب�سبب حجم وت�أثير خدمتيَ ،ك َ
ان فريق داال�س كاوبوي��ز  Dallas Cowboysم��ن �أكبر ال ِفرق
ف��ي ذلك الوق��تَ ،ك َ
تربيت في
كبيرا م��ن م�شجعي الفريق؛ لأني
ُ
ف��ي دوري ك��رة القدم القومي .لم �أكن ِّ
م�شج ًعا ً
الع َمل يتكلم��ون عن الفريق ُكل
ميت�شيج��ان  ،Michiganلكن��ي ُ
كنت �أ�سم��ع الرفاق في َ
اليوم ال�سابق ،الإح�صائيات،
ي��وم اثنين .كانوا يتناق�شون ب�شغف ،وبالتف�صيل ،في مباراة َ
اللعبات التي لفتت انتباههم ،وبالطبع ،ت�صورهم عن النهائيات.
كنت �أحب م�شاهدتهم؛
وبدافع الف�ضول ،ابتد� ُأت �أ�شاهد الكاوبويز .ابتد� ُأت ب�شوط �أو �أكثرُ .
للمنا َق َ�شة
لأنه��م كانوا م�شوقي��ن .كما َكا َنت هناك فائد ٌة �أخرىَّ ،
قدم لي ه��ذا الأمر فر�ص ًة ُ
العقلية للمباريات مع رفاقي بالمكتب.
لك��ن بمرور الوقت� ،أ�صب��ح اهتمامي بالكاوبويز �أقوى ،وبد� ُأت �أ�شاهد مباريات كاملة.
وج��دت نف�سي �أتحدث �إل��ى التليفزيون ب�شغف كبير ،و�أهلل ،و�أحيا ًن��ا �أ�صرخ في الالعبين.
ُ
جزءا منها .حتى في وقت
و�صلت في نهاية المطاف �أن �
ُ
ُ
أ�صبحت ال �أفوت مبارا ًة� ،أو حتى ً
الع َمل ن�ستمر في الحديث ع��ن االنتقاالت ،وكيف �سيكون
في
وزمالئ��ي
أنا
�
كنت
التوق��ف،
ُ
َ
كبيرا.
ا
م�شجع
أ�صبحت
�
المقبل.
المو�سم
في
رائعين
الكاوبويز
ُ
ً
ً
م��ا �إن ب��د�أ المو�سم التالي ،حتى غمرتني الإثارة .كنت �أُ�س��رِع للبيتُ ،كل يوم �أحد ،بعد
ِ
دم��ة ،و�أدي��ر جهاز التليفزي��ون ،دون حتى �أن �أخل��ع مالب�س ال َكني�سة ،فق��د ُك َّنا نرتدي
الخ َ
كنت �أحيا ًنا �أجل�س مال�ص ًقا للتليفزيون ،حتى و�أنا �أرتدي مالب�س غير
ُحللاً في تلك الأيامُ .
للحمام .لم �أكن �أريد �أن تفوتني ،وال ُلعب ٌة واحدة.
مريحة ،و�أحتاج �أن �أذهب َّ
كنت �أن�ساه.
كنت �أغير مالب�سي .لو احتاجت ليزا م�ساعدتي في �أم ٍر ماُ ،
في اال�ستراحةُ ،
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كن��تُ �أق��ول“ :يا حبيبت��ي ،الكاوبويز يلعب��ون ”.كُنَّا نتن��اول الطعام ف��ي اال�ستراحة بين
أبدا.
الأ�شواطـ �أو يكون الأف�ضل بعد المباراة ،لكن لي�س �أثناء المباراة � ً
دائما
كن��ت �أعرف ُكل نجوم الفريقُ .
ف��ي هذه المرحلةُ ،
كنت �أتابعهم ع��ن قرب ،و�أفكر ً
ان لدى
كنت من يقود المحادثات ف��ي العملَ .ك َ
كي��ف ُيم ِك��ن للكاوبويز �أن يكون��وا �أف�ضلُ .
وكنت �أقب��ل ُكل دعوة يقدمونه��ا لي؛ لنذهب
بع���ض النا�س ف��ي كني�ستي تذاك��ر مو�سمية،
ُ
ذر ٍ
واه لعدم الذهاب.
لم�شاهدة مباراة في الإ�ستاد .لم يكن هناك � ً
أبدا ُع ٌ
كنت قبل ذلك ٍ
�صليت
بوقت ق�صير قد
فلنتق��دم
ُ
�سريع��ا؛ لنلق نظر ًة على المو�سم التاليُ .
ً
ب�سيطا ،يبدو غير ذي �أهمية .لكني لم �أكن �أعرف � َّأن ذلك �سيغير حياتيَ .كا َنت
طالبا �شي ًئا
ً
ً
ان في
�صالتي“ :يا رب� ،أ�س�ألك �أن تنقي قلبي� ،أريد �أن �أكون
مقد�سا ،ومفر ًزا لك ،لذلك � ْإن َك َ
ً
حياتي ما ال ير�ضيك� ،أو �أولوية قبلك ،اك�شفها لي ،و�ساعدني �أن �أتخل�ص منها”.
كان َم ِ
وكا َن��ت الت�صفيات على الأب��وابَ .كا َنت
و�س��م ك��رة الق��دم على و�شك االنته��اءَ ،
ان الكاوبوي��ز يالعب��ون فيالدلفي��ا �إيجل��ز Philadelphia
ع�شي��ة مب��اراة مهم��ةَ .ك َ
ان الفائ��ز ف��ي تل��ك المباراة �سيذه��ب للت�صفيات ،عل��ى �أن يخرج الخا�سر
َ ،Eagles
وك َ
قدم َّي �أمام
كنت مال�ص ًق��ا للتليفزيون ،لم �أجل�س على �أريكةُ ،
م��ن الدوريُ .
كن��ت �أقف على َ
ان
ال�شا�شة مبا�شر ًةَ .كا َنت المباراة في الربع الأخير ،وتبقى  8دقائق فقط على انتهائهاَ .ك َ
تقدم الفريق في
الرئي���س َك َ
ان يت�سبب في ُّ
الكاوبوي��ز مت�أخري��ن ب�أربع نقاط ،لكن الالعب َّ
إيابا �أثناء اللعب ،و�أ�صرخ بخيبة �أمل في الأخطاء ،و�أ�صرخ
الملعب� .
ُ
ذهابا و� ً
أ�صبحت �أ�سير ً
فرحا في اللعبات الرائعةَ .كا َنت الإثارة منع�شة.
ً

فج���أ ًة ،ودون � َّأي��ة مقدم��ات ،حثن��ي روح اهلل �أن �أ�صلي .غمرني تثق�� ٌل مفاجئ�“ ،ص ِّل،
تعلمت �أن �أميز هذا
كنت قد
قويا و�
�ص ِّل� ،ص ِّل!” َك َ
ُ
إح�سا�سا ثقيلاً في �أعماق قلبيُ .
ان تثقلاً ًّ
ً
بعيدا لأ�صلي.
التثقل الذي يحدث حين ُيريد روح اهلل �أن يجذبني ً
ٍ
يتبق ِ�سوى  8دقائق في المباراة� .س�أ�صلي حين تنتهي”.
قلت
ب�صوت عالٍ “ :يا رب ،لم َ
ُ
ا�ستمر التثقل ،ولم يكن يلين.
قلت“ :يا رب،
كنت ال �أزال �أبحث عن مخرج من هذا الموقفُ ،
مرت ب�ضع دقائق .ولأني ُ
يتبق ِ�سوى  6دقائق!”
�س�أ�صلي خم�س �ساعات بعد انتهاء المباراة .لم َ
كنت �أعرف �أنهم �سيرجعون ويفوزون بهذه
كان الكاوبويز يحركون الكرة في الملعبُ .
�شعرت بخيبة
المباراة المهمة .لكن التثقل بال�صالة لم يفارقني .بل ازداد ،في الواقع ،قوة.
ُ
�أمل .لم �أكن �أريد َت ْرك المباراة.
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ٍ
ان هذا ما
فقل��ت
ب�ص��وت ع��الٍ “ :يا رب� ،س�أ�صل��ي باقي اليوم ،ب��ل والليل � ً
أي�ض��ا � ْإن َك َ
ُ
تريده!”
أغلقت التليفزيون
�شاه��دت باق��ي المباراة .فاز الكاوبوي��ز ،ولأني
قطعت ً
ُ
وعدا لل��ربُ � ،
ُ
ونزلت على
الب��اب،
أغلقت
�
و
العل��وي،
الطابق
في
مكتبي
إل��ى
�
ة
مبا�شر
ذهبت
الف��ور.
عل��ى
ً
ُ
ُ
ُ
موج��ودا .لم يكن هناك تثقل
ال�سج��ادة على الأر�ض لأ�صل��ي .لكن التثقل بال�صالة لم يعد
ً
من � ِّأي نوع ،وال حتى �إح�سا�س خفيف .لم يكن هناك �شيء.
حاولت �أن �أ�صلي لكن كلماتي َكا َنت بالية و�سطحية� .سرعان
حاول��ت �أن �أحفز نف�س��ي.
ُ
ُ
لدي ع��ذر ٍ
واه �أعطي ُته �أولوي ًة
ان
ك
اهلل.
طلب
عن
المب��اراة
ف�ضلت
لقد
حدث.
ما
أدرك��ت
م��ا �
ُ
ُ
َ َ َّ
على طلب اهلل.
أ�سقط��ت وجه��ي على ال�سجادة ،وانتحب��ت“ :يا رب ،لو �س�ألني �أحده��م‘ :من الأهم لي،
�
ُ
كنت �س�أجيب بدون تردد‘ :اهلل
أظهرت للتو من هو
بالطبع‘ لكني �
ُ
اهلل �أو داال���س كاوبوي��ز؟‘ ُ
َ
ف�ضلت المبارا َة عليك� .أرجوك �سامحني!”
الأهم بالن�سبة لي .طلبتني ،لكني
ُ
ني ،ال �أريد ذبيحة �صالة لخم�س �ساعات ،بل الطاعة”.
على الفور
ُ
�سمعت في قلبي “ :يا ُب َّ

� َّأية ِمنطقة في الحياة

ه��ذا النوع م��ن ِعبادة الأوثان ُيم ِك��ن �أن يحدث في �أَ َّية ِمنطقة ف��ي الحياة� .أتذكر ،في
الحبوب في وعاء� .أحب تناول الحبوب في
قمت ذات �صباح لأ�سكب
نف�س تلك الفترة� ،أني ُ
َ
ِ
هم�سات اهلل لي�“ :أريدك �أن ت�صوم هذا ال�صباح”.
�سمعت
ال�صباح! لكن في ذلك ال�صباح،
ُ
فقلت“ :يا رب� ،س�أ�ص��وم ثالثة �أيام الأ�سبوع
كن��ت �أنظر �إلى الحب��وب ،و�أريدها ب�شدةُ .
ُ
ٍ
عذر واه � َآخر حتى ال �أطيع ما طلبه مني .و�أراني من هذا الموقف كيف � َّأن الطعام
القادمٌ ”،
فقدت فر�صا ثمينة �أق�ضيها معه ،لأن رغبتي في الطعام َكا َنت
َك َ
ان وث ًن��ا ف��ي حياتي .لقد ُ
�أقوى من رغبتي في اختبار ح�ضوره وكلمته.
يوما �أن
الروح ال ُق ُد�س ً
بالطريق��ة نف�سه��ا ،حين �أ�صبح حبي للجولف عائ ًقا ،طلب من��ي ُّ
راع � َآخر (لم تكن هي عائ ًقا في حياته).
ا�صة بي �إلى ٍ
أقدم مجموعة الم�ضارب َ
� ِّ
الخ َّ
الرب على قل��ب العب جولف محترف
بع��د عام ون�صف من التوق��ف عن اللعب ،و�ضع َّ
متحيرا .ثم بعد
كنت
�أن يعطيني من معدات اللعب َ
ا�صة به ما ي�ساوي �آالف الدوالراتُ .
الخ َّ
ً
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راع � َّأن اهلل و�ضع على قلب��ه �أن يعطيني مجموعة م�ضارب الجولف
ب�ضع��ة �أ�شهر� ،أخبرني ٍ
جدا.
ا�صة به .هنا
َ
ارتبكت ًّ
ُ
الخ َّ
ألت الرب“ :ماذا �أفعل بكل معدات الجولف هذه؟”
كنت بمفردي� ،س� ُ
الح ًقا ،حين ُ
�سمعت في قلبي �صو ًتا“ :اذهب العب الجولف”.
ُ
لكن��ك جعلتن��ي �أتوقف ع��ن ممار�سة ه��ذه الريا�ض��ة ،و�أتخلى عن م�ضارب��ي منذ عام
ون�صف”.
ترفيه��ا ،وو�سيلة
�سمع��ت اهلل يق��ول“ :لم يعد الجول��ف عائ ًقا في حيات��ك� .أ�صبح الآن
ُ
ً
ا�ستمتاع”.
من��ذ هذا الوقت ،و�أنا �ألع��ب الجولف ،وقد ا�ستخدمه اهلل بطريق��ة رائعة ليمنحني راح ًة
أي�ضا طريقة لتو�صي��ل الخال�ص للهالكي��ن ،وللتوا�صل مع �أبنائي،
ً
وانتعا�ش��ا .لق��د �أ�صبح � ً
��م التبرع بها
وق��ادة الكنائ���س ،و�شركاء الخدم��ة .في الواقع� ،أكثر م��ن  5ماليين دوالر َت َّ
للك��رازة ف��ي القواف��ل الكرازي��ة �إل��ى م�ؤ�س�س��ة ما�سنج��ر �إنترنا�شيون��ال Messenger
� Internationalأثن��اء لع��ب الجولف مع �أ�صدقاء و�شركاء في دورات ك�أ�س ما�سنجر
ان هذا ليحدث .لم
كنت
تماما عن لع��ب الجولف لباقي حياتي ،ما َك َ
ُ
للجول��ف .لو ُ
انقطعت ً
يعد الجولف كريبتونايت.
كان��ت ه��ذه مناطق َخ ِط َّي��ة لم تكن َخ ِط َّي��ةُ .يم ِكننا �أن نفعل ذلك م��ع العمل ،والخدمة،
والعالقات ،و�أمور ممتعة ،بل و�أمور �أ�سا�سية في الحياة .ال تنتهي القائمة بهذه
والريا�ضةَ ،
تماما كما �أن عدد الأن�شط ِة والعالقات والمنا�صب ال ينتهي.
الأمورً ،
الر�سول بول�س:
يرغب اهلل �أن ن�ستمتع بالحياة .في الحقيقة ،هناك تعليق مذهل يقوله َّ
“اهلل ا َّل ِذي ُي َز ِّو ُد َنا ِب ُك ِّل َ�شي ٍء ب َِ�س َخا ٍء ِم ْن � ْأجلِ َت َم ُّت ِع َنا” ( 1تيموثاو�س .)17 :6
�إن��ه يريدن��ا �أن نختب��ر ُكل البركات الرائع��ة التي �أعطاه��ا لنا .يرغ��ب اهلل �أن ن�ستمتع
أول في قائمة �أولوياتنا ،وهذا يعني �أنه ،ورغباته،
بالحياة� .إنه يطلب فقط �أن يبقى هو ال َ
رقم واحد في � ِّأي وقت ،و� ِّأي مكان ،و�أثناء � ِّأي عمل.

ال �أعذار واهية وال حتى جيدة!

يطخ تسيل يتلا ةيطخلا 243

ال تفوتك الم�أدبة!
فلنلتف��ت �إل��ى نهاية َم َث��ل َي�سوع .لقد قر�أنا ع��ن الثالثة الذين كان��وا مدعوين للم�أدبة
لكن مكتوب:
لكنهم اختلقوا الأعذارْ .
ال
الب ْي ِت َو َق َ
اد َ
“و َل َّم��ا َع َ
أخب َر َ�س ِّي َد ُه ِب ُك ِّل َه ِذ ِه الأُ ُم��ورَِ .ف َغ ِ�ض َب َ�س ِّي ُد َ
الخ��ا ِد ُم � َ
َ
الم ِدي َن�� ِة َو�أ ِز َّق ِت َهاَ ،و� ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
أح�ض�� ِر ال ُف َق َر َاء
ِع
ر
ا
��و
�ش
��ى
ل
�
إ
ة
رع
ِ�س
ب
ج
‹اخ��ر
:
ه
��
م
د
ا
خ
َ
ِل َ
ُ ْ ُ َ
َ َ ِ َ
رت
الخا ِد ُم َو َق َ
اد َ
الم َع َّو ِق َ
��رج �إ َلى ُه َن��ا!› « َف َع َ
‹ي��ا َ�س ِّي ُدَ ،ما � َأم َ
ي��ن َو ُ
ال َل ُهَ :
الع َ
َو ُ
الط ُر َق ِ
ات
ِب ِه َق ْد َت َّمَ .و َما َي َز ُال ُه َن َ
‹اخر ْج �إ َلى ُّ
اك ُم َّت َ�س ٌعَ ›.ف َق َ
ال�س ِّي ُد ِل َ
لخا ِد ِمُ :
ال َّ
ِالمجِ ي ِء ِل َك��ي َي ْم َت ِل َئ َب ْي ِتي.
الري ِف َّي�� ِة َو�إ َل��ى �أ�سي َِج ِة ُ
ا���س ب َ
الح ُق��ولِ َو�ألز ِِم ال َّن َ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َد َعو ُت ُه ْم � َّأو اًل!›»”
ذ
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ا
ك
ئ
ل
و
�
أ
ن
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د
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�
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ت
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ذ
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ن
�
إ
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َّ
ُ
َف�إ ِّ ُ
َ
َ ٌ َ
ْ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ
(لوقا .)24-21 :14
ي�شي��ر ه��ذا بالت�أكيد �إلى ع�شاء ُع ْر���س ا ْل َح َمل ،وليمة اهلل الآب الت��ي �سيقيمها البنه في
ثمة مبد�أ هنا ينطبق على حالن��ا الآن .حين يدعونا اهلل �إلى
النهاي��ة .ك ُّلن��ا مدعوون .لكنَّ ،
أمرا �أعظم
�ش��يء يوق��ف روتيننا اليومي� ،أو ال َ
كثيرا ،ما يعن��ي � َّأن هناك � ً
أم��ور التي نحبها ً
بكثي��ر يخب�ؤه لنا اهللُ ،يدعى مقابلة �إلهية ينته��ي بها الحال �إلى وليمة ،م�أدبة من كلمته،
وقوته� ،أو � َّأية بركة �أخرى ال يعطيها لنا �سواه.
وحكمته ،وح�ضوره ،ورعايته ،وم�شورتهَّ ،
يوما ما ،و�أنا على
ه��و َك َ
ان ُي ِّعد �شي ًئا ل��ي �أثناء مباراة داال�س كاوبويز تلك� .س�أعرف��ه ً
كنت �أن��ا المعني بها في
يقي��ن � َّأن اهلل وج��د
�شخ�صا م��ا َقبِل هذه البرك��ة الخا�صة ،والتي ُ
ً
المقام الأول .لقد فاتتني.
تعلمت بالت�أكيد
طلبت الغفران ورحمته عظيمة ،لكني
ُ
�أنا ال �أ�شعر بالإدانة عليها ،لأني ُ
م��ن هذا الأمر ومن الأخطاء الأخرى التي ارتكب ُته��ا .ال �أريد �أن تفوتني � َّأية مفاج�أة �أعدها
اهلل لي ،ذلك ب�أن �أتم�سك بالكريبتونايت.
حي��ن ت�أت��ي ه��ذه الدعوات غي��ر المتوقعة لقبول كلمت��ه �أو حكمت��ه ،ونتخلى عن � َّأي��ة �أعذار
تن�س � َّأن الكريبتونايت ال يفعل ِ�سوى �إ�ضعافنا.
للهروب� ،سنتقوى .ال َ
وتكرارا .لن يجعلوا اهلل �أولويتهم،
مرارا
ً
للأ�سف� ،سي�ستم��ر البع�ض في اختالق الأعذارً ،
وربم��ا تفوته��م الوليمة الكبرى� .أتمن��ى �أال يحدث هذا؛ حيث هناك م��كان في بيته ،وكلنا
مدعوون.

�أرج��وك �ص�� ِّل هذا الطلب الب�سيط الذي طلب ُته منذ ع��دة �سنوات“ :يا �أبي� ،أطلب في ا�سم
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ان في
مقد�سا ،ومفر ًزا لك ،لذل��ك � ْإن َك َ
َي�س��وع َ
الم�سي��ح رب��ي� ،أن تنقي قلبي� .أريد �أن �أك��ون ً
حيات��ي ما ال ير�ضيك �أو �أولوية قبلك ،اك�شفها ل��ي ،و�ساعدني �أن �أتخل�ص منها .ال �أريد �أن
�شيء من وليمتك.”.
يفوتني ٌ

ملية)
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
(خطو ًة َع َّ
فعلت ذلك� ،سيبد�أ
�أتمن��ى �أن تك��ون
كنت َ
�صليت هذه ال�صالة في نهاية هذا الف�ص��لْ � .إن َ
َ
اهلل عمل��ه في حياتك في الأيام والأ�سابي��ع والأ�شهر القليلة القادمة؛ ليجذبك فتقترب منه
بعيدا عنه .ابد�أ في ذلك الآن ،واطلب من
أمور التي تجعلك ً
�أكثر ،و�أثناء ذلك� ،سيك�شف لك ال َ
اهلل �أن َيتك َّلم لك عن الأمور التي �أ�صبحت في حياتك ُع ْذ ًرا يمنعك عن التجاوب مع كلماته.
اكتب ما يك�شفه لك اهلل ،وا�صرف ب�ضع دقائق في ال�صالة ب�ش�أنها .اطلب من اهلل �أن يعطيك
منظوره للأمور ،واكتب ما يقوله لك.
َ
نوعا
� ْإن لم تكن
َ
�صليت ال�صالة التي في نهاية هذا الف�صل ،فا�صرف وق ًتا الآن لت�صلي ً
و�شجاعا لت�صل��ي هذه ال�صالة.
راغبا
ً
قلب��ا ً
مختل ًف��ا م��ن ال�صالة .اطل��ب من اهلل �أن يعطيك ً
ْاك ُت ْب ُكل ما ي�ضعه على قلبك و�أنت ت�صلي.
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27
بــــــاب

الوليمة

كالما ممي�� ًزا لكني�س��ة �أخرى في ِ�س ْف��ر الر�ؤي��ا .وكلماته ت�شاب��ه ب�شدة ما
ق��ال َي�س��وع ً
ناق�شناه في الف�صل ال�سابق:
اب،
الب ِ
“ه�أ َن��ذا َوا ِق ٌ
َ
أق��ر ُعْ � .إن َ�س ِم َع � َأح ٌ
��ح َ
��ف َع َل��ى َ
��د َ�ص ْو ِتي َو َف َت َ
الب َ
��اب َو� َ
أدخ ُل �إ َلى َب ْي ِت ِهَ ،و�أ َت َع َّ�شى َم َع ُهَ ،و َي َت َع َّ�شى َم ِعي( ”.الر�ؤيا .)20 :3
�
َ�س ُ
وليم��ة مع ي�سوع! �إنه��ا وليمة �شركة؛ رفقة مع ال�سيد .هن��اك ن�ستقبل كلمته ،وحكمته،
جوعا،
وقوته ،و� َّأية بركة رائعة �أخرى في مح�ضره� .أتمنى �أن تخلق هذه الوليمة ً
وم�شورتهَّ ،
نقي�ض
وانتظ��ارا ،وت�شو ًق��ا للقبول منه .ه��ذا ما �سيقوينا ،فوجب�� ٌة يقدمها لنا َي�س��وع هي
ٌ
ً
للكريبتوناي��تُ .يم ِك��ن �أن ن�شبهها ب�أن يتناول �سوبرمان قو ًة متج��ددة من ال�شم�سَ .ي�سوع
ه��و ال َك ِل َمة الحية ،الخبز الحقيقي النازل من ال�سماء ،ومح�ضره يمنحنا القوة لمقاومة � ِّأي
�شكل من �أ�شكال الكريبتونايت.
ال�س���ؤال ه��و“ :ما ه��و الباب الذي يقرع علي��ه؟” ا�ستخدم العديد من الخ��دام هذه الآي َة
النا���س للخال�ص ،وهذا عظيم .لكن يج��ب �أن نتذكر �أنه ُي ِ
خاط��ب ال َكني�سة� ،أتباعه،
ليدع��وا
َ
يوما .لكن ،الجانب الحرج ف��ي كالم َي�سوع ال يرتكز على الباب .بل
ولي���س م��ن لم يعرفوه ً
هو كلمتهْ �“ :إن �سمع �أحد”.
جال�سا في بيتي ،والمو�سيقى ال�صاخبة تنفجر من النظام ال�صوتي في منزلي،
كنت
� ْإن ُ
ً
ؤكدا لن �أ�سمعه� .سينتهي به المطاف �أن يرحل.
وقرع زائر مهم بابي ،ودعاني با�سمي ،م� ً
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لذا ال�س�ؤال الأهم هو“ :ما الذي يمنعنا من ال�سمع؟” � ْإن لم ن�سمع� ،ستفوتنا الوليمة ،لذا
فلننظر في هذا ال�س�ؤال الأ�سا�س ونجيبه.

القدا�سة
��رت َك ِل َم��ة “القدا�سة” في ال َكني�سة الع�صرية� ،ستج��د النا�س ين�سحبون ،ويغيرون
� ْإن ُذ ِك َ
ميين” ،ومن المفتر�ض
�سريعا .وهي لي�ست مقبولة لمن يدعون �أنف�سهم
المو�ضوع
ُّ
ً
“بالتقد ِّ
�أنه��ا ت�ضع هال�� ًة من الك�آبة على الحياة .ف��ي �أغلب الأحيان يتم النظ��ر للقدا�سة على �أنها
م�ساوية الكت�ساب الخال�ص بالأعمال� ،أو يتم فهمها �أنها َح ْرفية ال�شريعة.
الع ْهد الجديد للكني�سة التي �سي�أت��ي َي�سوع لها .ال يقول لنا
لكنه��ا ال�صف��ة الوحيدة في َ
ال ِكت��اب �إن��ه �سي�أتي لكني�سة “ذات قيادة جيدة” �أو لكني�س��ة “تت�صل بالنا�س� ”،أو “تعي�ش
أهمية كبي��رة لنم��و ال َكني�سة
الحي��اة� ”،أو به��ا “جماع��ة” قوي��ةُ .كل ه��ذه ال�صف��ات له��ا � َّ
ونجاحها ،لكنٌّ � ،أي منها هو ال�صفة المحددة لعرو�س الم�سيح؟!
للأ�س��ف ،ب�سبب الوعظ القديم المت�شدد ،تراجع الكثيرون عن التكلم عن القدا�سة .اليوم،
حت��ى تقي��م َكني�سة كبيرة ،يب��دو �أنه ال بد من اجتن��اب هذا المو�ض��وع بالكامل .في نف�س
للمنا َق َ�شة ف��ي ُكل �أرجاء
الوق��ت ،يع��رف القادة المنتبه��ون � َّأن القدا�سة مو�ضوع مط��روح ُ
مو�ضوعا �أكثر
الع ْه��د الجدي��د ،لذا يج��ب �أن نطرحه .لذلك ،جع��ل ه�ؤالء الوع��اظ القدا�س��ة
ً
َ
ا�ست�ساغ��ة بتقديمه��م لعقيدة تبدو هكذا“ :حين يتعل��ق الأمر بالقدا�سة ،لي�س علينا �أن نقلق
ب�ش���أن الم�س�ؤولي��ة ال�شخ�صي��ة ،في�سوع هو قدا�ستن��ا ،هذا �أمر م�ضمون ف��ي الم�سيح ”.هذه
الع ْهد الجديد َيتك َّلم ع��ن جانبين مختلفين من
عقي��دة �صحيح��ة ،لكنها لي�ست كامل�� ًة ،لأن َ
القدا�سة .هذا كم زائد ب�سبب التعليم المعا�صر ،وتخريفات الوعظ في وعا ٍء واحد.
بالن�سبة للجانب الأول من القدا�سة ،نحن نعرف:

ي��ن َو َط ِ
ار َن��ا ا ُ
ِين
الم ِ�س ِ
اهر َ
ون ُم َق َّد ِ�س َ
العا َل�� ِمِ ،ل َن ُك َ
ي��حْ ،
هلل َق ْب َل َخ ْلقِ َ
“ ِف��ي َ
اخ َت َ
ام ُه”�( .أف�س�س .)4 :1
� َأم َ
قرارا .اختارنا ،وحين فعل ذلك� ،أعلننا
قبل �أن نعمل � َّأي �شي ٍء له قيم ٌة �أبدية ،اتخذ اهلل ً
مقد�سي��ن .نحن طاهرون �أمام��ه .هذه هي “القدا�سة كمكانة ”.ي��وم َقبِلنا َي�سوع� ،أ�صبحنا
مقد�سا
قدي�سين في عي َن ِّي اهلل ،ولن يتغير هذا الو�ضع .بعد  25مليون عام من الآن� ،ستكون
ً
ِلت ي�سوع.
يوم َقب َ
تماما كما َ
كنت َ
ً
وقعت في غرامها
قابلت ليزا تو�سكانو في يونيو .1981
تو�ضيحيا،
مثال
ولأعطيك��م اً
ُ
ُ
ًّ
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أ�صبحت
بعد ذلك بفترة ق�صيرة،
ُ
قرارا �أن �أتزوجها .وفي الثاني من �أكتوبر َ � ،1982
واتخذت ً
زوجتي .وهي لي�ست زوجتي �أكثر بعد � 35سنة مرت على زواجنا ،وال �ستكون زوجتي �أكثر
ف��ي عي��د زواجنا ال�سبعين� .إنها تحتف��ظ بمكانة �أنها زوجة جون بيفي��ر .لم يكن عليها �أن
تك�سب هذه المكانة� ،أو تعمل لتح�صل عليها� ،أو ت�شتريها� .إنها زوجتي لأني اختر ُتها.
هذه هي القدا�سة التي يعظ بها بع�ض القادة ،وهي �صحيحة ،لكن هناك المزيد .دعوني
�أ�ستخدم �سيناريو زواجي َم َّرة �أخرى كمثال للجانب الآخر من القدا�سة.
وجدتهم مثيرين للإعجاب،
قب��ل �أن تتزوجني ليزاَ ،كا َنت تغ��ازل بع�ض ال�شباب الذين َ
وواعدتهم .بع��د �أن تزوجنا ،توق َفت عن مغازلة الرجال الآخرين،
و�أعطته��م رقم تليفونها،
َ
�سلوكا يتنا�سب مع المكانة التي لها ب�صفتها زوجتي.
وال�سعي وراءهم� .إنها الآن تعي�ش ً
الر�سول بطر�س:
انظر كلمات َّ
رج َم��ة �أخ��رى :يج��ب �أن تعي�ش��وا ك�أوالد اهلل
“و َك� ْأب َن��ا ٍء ُم ِطي ِع َ
ي��ن( ،وف��ي َت َ
َ
ا�ض َيةِ،
الم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
��م َّ
المطيعي��ن) ُك ُّفوا َع ْن َت ْ�شكي��لِ َح َيات ُك ْم ب َِح َ�س ِب َر َغ َبات ُك ُ
يرة َ
ال�ش ِّر َ
ين ِف��ي ُكل ُ�س ٍ
لوكَ ،ك َم��ا � َّأن ا َ
هلل ا َّل ِذي
��م ُج َهلاَ َءَ .ب�� ْل ُكو ُنوا ُم َق َّد ِ�س َ
حي َن َم��ا ُك ْن ُت ْ
و�س” 1( .بطر�س .)15-14 :1
َد َع ُ
اك ْم ُه َو ُق ُّد ٌ
أول ِ
الحظ َك ِل َمة “يجب ”.م��ا ي�شترطه بطر�س لل�سلوك لي�س
أك��دت على ب�ضع��ة كلمات � .اً
� ُ
الم�سيح ،بل ما نفعله .ت�صيغ ترجمة
أمرا
اختيارياً .
ًّ
ثانيا ،ال َيتك َّلم بطر�س عن مكانتنا في َ
� ً
 Amplifiedه��ذا ال��كالم بطريق��ة لطيفة�“ :أنت��م �أنف�سكم كونوا قدي�سين ف��ي ُكل �سلوك
وطريق��ة حي��اة ”.ه��ذه هي قدا�سة ال�سل��وك ،ولي�ست قدا�س��ة المكانة .ي�شبه ه��ذا تغيير ليزا
�سلوكنا مكان َتنا.
ل�سلوكها بعد زواجنا .يجب �أن يعك�س
ُ
قدي�سا،
�سيحيةُ ،
الم َّ
هن��ا يب��د�أ ال�صراع .في بدايات حياتي َ
كثيرا �أن �أعي�ش ً
كنت �أح��اول ً
اكت�شفت
�شعرت بخيب��ة الأمل .ثم
كثيرا� .أقل ما �أق��در �أن �أقوله هو �أني
أي�ض��ا
لكن��ي � ً
ُ
ُ
ُ
ف�شلت ً
الم�ستحق ال��ذي ُيعطينا القدرة �أن نفعل
عمة هي تمكين اهلل غير
عم��ة اهلل.
ُ
َ
اكت�شف��ت � َّأن ال ِّن َ
ِن َ
م��ا ال ُيم ِكنن��ا ِفعله بقدرتنا الذاتية .لم �أقدر �أن �أتحرر من المواد الإباحية والعادات الآثمة
وتعاونت
ا�ستطع��ت �أن �أعي�ش الحرية ب���أن �صدق ُتها،
اكت�شفت النعمة،
الأخ��رى ،لكن حي��ن
ُ
ُ
ُ
معها.
�إليك��م حقيق��ة محزنة .قام��ت خدمتنا ببح��ث منذ عدة �سن��وات .ذهبنا �إل��ى مجموعة
وا�سعا م��ن الأطياف العقائدي��ة والطوائف� .أقمنا
مختلف��ة م��ن الكنائ�س التي تمث��ل طي ًفا ً
ثانيا ،من �شتى �أنحاء البالد� .س�ألنا الم�شاركين
ا�ستبيا ًنا مع خم�سة �آالف ُم� ِؤمن مولودين ً
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أظهرت نتائج اال�ستبيان � َّأن الغالبية َكا َنت تربط
�أن يعطوا ثالثة تعريفات �أو �أكثر للنعمةَ � .
عم��ة اهلل والخال�ص ،والغفران من الخطايا ،و�أنه��ا منحة عن غير ا�ستحقاق ،ومحبة
بي��ن ِن َ
اهللَ .كا َن��ت ه��ذه الأخبار ال�س��ارة .لكن النتيج��ة الم�أ�ساوية هي �أن �أ َق َّل م��ن اثنين بالمائة
عمة هي ق��وة تمكين اهلل .فقد ق��ال اهلل نف�سه:
م��ن ه���ؤالء ُ
الم� ِؤمني��ن كانوا يعرف��ون � َّأن ال ِّن َ
ال�ض ِ
عف!” ( 2كورنثو���س � )9 :12إنه ُي�شير �إلى
“ َت ْك ِف َ
ي��ك ِن ْع َم ِت��يَ ،ف َك َم ُ
��ال ُق َّو ِتي َي ْظ َه ُر ِف��ي َّ
قوته.
نعمته ب�صفتها َّ
عم ُة. . . . .
ويقول بطر�س�ُ “ :أ َ�صلِّي � ْأن َت َت َز َاي َد َل ُك ُم ال ِّن َ
��وى ا ِ
هلل” ( 2بطر�س :1
“ َل َق ْ
در ُة َي�س��وع الإ َله َِّي ُة ُكل َم��ا َي َت َع َّل ُق ب َ
ِالح َيا ِة َو َت ْق َ
��د َم َن َح ْت َن��ا ُق َ
عمة اهلل بقدرة َي�سوع الإلهية التي تعطينا القدرة �أن نعي�ش حيا ًة
ُ .)3-2ي�شير بطر�س �إلى ِن َ
مقد�سة.
الحقيق��ة ه��ي �أننا ال نقدر �أن ن�ستقبل � َّأي �شي ٍء م��ن اهلل �إال � ْإن �آم َّنا .وال نقدر �أن ن�صدق
عمة
ان
م��ا ال نعرفه .فلو َك َ
ً
تقريبا اثنان بالمائة م��ن ُ
الم� ِؤمنين الأمريكيين يعرفون � َّأن ال ِّن َ
ِ
الم�ؤمنين الأمريكيي��ن يحاولون �أن
تقوين��ا� ،إ ًذا،
ً
فتقريب��ا ثماني��ة وت�سع��ون بالمائة م��ن ُ
أمر م�ستحيل .ومن الحتمي �أن ينتج عن ذلك خيبة
يعي�ش��وا قدي�سي��ن بقدرتهم الذاتية ،وهو � ٌ
الأمل ،والهزيمة ،واالكتئاب ،والإدانة والذنب.
لذل��ك ،يت�ض��ح ال�سبب وراء اتج��اه الوعاظ الم�سيحيي��ن �إلى و�ض��ع ُكل جوانب القدا�سة
ف��ي فئ��ة القدا�سة كمكانة .عانى كثيرون من الم�سيحيين م��ن عدم قدرتهم �أن يحيوا حياة
عمة نتيج��ة للخال�ص والغفران وح�سب ،لكنها قدرة اهلل
بقوتهم وحدهم .لي�ست ال ِّن َ
مقد�س��ة َّ
لتمنحنا حياة مقد�سة.
يقول َكا ِتب العبرانيين:
يع ال َّن ِ
ا�س ِة
ا�سَ ،و ِع ُ
ال�سلاَ ِم َم َع َج ِم ِ
ي�شوا َح َيا ًة ُم َق َّد َ�س ًةَ .ف ِب َغي ِر ال َق َد َ
ْ
“ا�س َع ْوا �إ َلى َّ
ِ
ِ
عمة ا ِ
هلل”.
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اَل ُي ْ ُ ْ َ َ َ ٌ َّ ْ ُ َ َ ْ اَ ُ َ ِّ َ َ ُ ُ ْ َ
(ال ِعبرانيين .)15-14 :12
ونانية .dioko
هن��اك الكثير في هاتين الآيتين � .اً
أولَ ،ك ِل َمة “ا�سع��وا” هي ال َك ِل َمة ُ
الي َّ
وتعريفه��ا ه��و�“ :أن تتب��ع �أو تجاه��د وراء� ،أن ت�سع��ى ب�إخال���ص واجته��اد لتح�ص��ل على
أمرا م��ا بمجهود �شديد وبه��دف �أو غر�ض محدد”
�ش��يء ”.يق��ول قامو�س � َآخ��ر�“ :أن تفعل � ً
(.)LOUW-NIDA
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بع��د قراءة هذين التعريفي��ن ،يجب �أن ن�س�أل هل هذه قدا�سة المكانة �أو قدا�سة ال�سلوك؟
الإجاب��ة ب�سيطة :يجب �أن تكون قدا�سة ال�سلوك .انظر �إلى الأمر بهذه الطريقة :هل ُيم ِكن �أن
�شديدا لتح�صلي على مكانتك كزوجة
جهدا
ً
تق��ول لزوجتي“ :يا ليزا بيفير ،يجب �أن تبذلي ً
لجون بيفير”.
�ست�ضحك وتقول لك�“ :أنا بالفعل زوجته”.
�شديدا لل�سعي وراء
جهدا
ً
بالن�سب��ة للمكان��ة ،نحن بالفعل قدي�سون؛ لي�س علينا �أن نبذل ً
القدا�سة� .إ ًذا ال بد � َّأن َكا ِتب ال ِعبرانيين ُي ِ
خاطب ال�سلوك.
عمة
علين��ا �أن ن�سع��ى باجته��اد وراء القدا�سة ال�سلوكي��ة .و� ْإن لم نفعل ذل��ك “�س ُن َف ِّوت ِن َ
ا ِ
عمة التي تغطينا ،تلك الت��ي يعظون بها في ع�صرنا هذا؟
هلل ”.كي��ف ُيم ِكنن��ا �أن ُن َف ِّوت ال ِّن َ
عمة هي قدرة اهلل الت��ي تقوينا لن�سعى وراء
�سيك��ون ه��ذا م�ستحيلاً  .لكن حين نفه��م � َّأن ال ِّن َ
القدا�سة ال�سلوكيةُ ،يم ِكن �أن نفهم كيف ُن َف ِّوت هذا الأمر.
رج َمة �أخرى
يختم َكا ِتب ال ِعبرانيين هذا الأ�صحاح ،ويقولِ ...« :ل َي ُك ْن ِع ْن َد َنا ُ�ش ْك ٌر (في َت َ
«نعمة») ِب ِه َن ْخ ِد ُم ا َ
عمة القوة �أن نخدم
هلل ِخ ْد َم ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة» (ال ِعبرانيين  .)28 :12تعطينا ال ِّن َ
اهلل بطريقة مقبولة ،ونعي�ش حياة مقد�سة.
ا�س ِة اَل ُي ْم ِك ُن � ْأن َي َرى � َأح ٌد
“ا�س َع ْوا َ . .ف ِب َغي ِر ال َق َد َ
والآن َن ِ�ص��ل �إل��ى الجزء المهم .لقد قر�أناْ :
عم َيتك َّلم هذا الكاتب؟ �ألن يرى ال ُكل َي�سوع؟ مكتوب ب�صورة
ال��ر َّب” (ال ِعبرانيين َّ .)14 :12
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الرب ب��دون القدا�سة؟ ماذا
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أن
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نق��در
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إننا
�
آية
ل
ا
هذه
تق��ول
(الر�ؤي��ا � .)7 :1إ ًذا كي��ف
َّ
يعني هذا؟

ر�ؤية ي�سوع
تو�ضيحيا عن معن��ى “ر�ؤية ي�سوع ”،كوع��د لل�سعي وراء
مث��ال
ا�سم��ح ل��ي �أن �أعطيك
اً
ًّ
عل��ي اثنا ع�ش��ر رئي�س
القدا�س��ة .ف��ي �أعوام��ي الثماني��ة وخم�سي��ن كمواطنٍ �
أمريك��يَّ ،
ٍّ
مر َّ
خا�ضع��ا لت�شريعاتهم وقيادتهم ،وق��د �أ َّثرت قرارا ُتهم
كنت
للوالي��ات المتح��دة الأمريكيةُ .
ً
كن��ت �أ�شير �إلى ُك ٍّل منه��م ،و�أقول“ :رئي�سن��ا ”.لكني ،لم � َأر � ًّأي��ا منهم .هناك
عل��ى حيات��يُ .
مواطنون �أمريكيون �آخرون ر�أوا الرئي�س ب�صفة منتظمة؛ لأنهم �أ�صدقا�ؤه� ،أو يعملون معه.
كثيرا.
َك َ
ان له�ؤالء امتياز ر�ؤية الرئي�س بانتظام ،ويتواجدون في ح�ضرته ً
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الكثي��ر من الحقائق عن ر�ؤ�ساء الواليات المتح��دة ،ما يدعمونه ،القرارات التي
ف��ت
َع َر ُ
َ
اتخذوها ،تاريخهم ال�شخ�صي ،وبع�ض المعلومات الأخرى التي يعرفها العامة .لكن ما لم
التعامل ال�شخ�صي مع ه�ؤالء القادة .لذلك �أنا ال �أعرف المناطق ال�شخ�صية في
�أختب��ره هو
ُ
حياته��م؛ الأم��ور التي ال يعرفها العامة .وبالطبع لم �أقترب حت��ى من �أن يكون لي امتياز
�أن �أكون �صدي ًقا ل ٍّأي منهم.
بنف���س الطريقة ،هناك م�ؤمنون يقع��ون تحت حكم َي�سوع .لأنه قائدهم ،وقراراته ت�ؤثر
عليهم ،ويدعونه “الرب” ،لكنهم ال يرونه ،ولي�سوا في مح�ضره .ربما تت�شكك في هذا الأمر،
لكن ا�سمح لي �أن �أترك َي�سوع يح�سم هذه الحقيقة:
��ن ُي ِح ُّب ِني
��ن َي ْق َب ُ
يع َه��اَ ،ف ُه َو ا َّل�� ِذي ُي ِح ُّب ِني (بحق)َ .و َم ْ
“م ْ
��اي َو ُي ِط ُ
اي َ
��ل َو َ�ص َ
َ
ُ
ُ
ُ
(بح��ق) َ�س ُي ِح ُّب ُه �أبِيَ ،و�أ َنا � ْأي ً�ضا َ�س�أ ِح ُّب�� ُه َو َ�س�أع ِل ُن (�أك�شف� ،أظهِر) َل ُه َذا ِتي”.
حقيقيا له( ].يوحنا .)21 :14
[�سيراني بو�ضوح و�أجعل نف�سي
ًّ
انظ��ر لكلمات��ه�“ :سيراني بو�ضوح ”.حتى نحف��ظ و�صايا َي�سوع يج��ب �أن ن�سعى وراء
القدا�س��ة ال�سلوكي��ة .م��ن يفعلون ذلك يرون ال��رب؛ يك�شف عن نف�سه له��م� .إنه يعطيهم حق
لحكمه� ،إلى
الدخ��ول �إل��ى مح�ض��ره المع َلن .تتط��ور َ
ج��رد الخ�ض��وع ُ
العالقة م��ن كونها ُم َّ
ُم�ستوى ال�صداقة مع ملكناَ .م َّر ًة �أخرى يقول:
“�أ ْن ُت ْم � ِأح َّبا ِئي � ْإن � َأط ْع ُت ْم َما ُ�أ ْو ِ�صي ُك ْم ِب ِه”( .يوحنا .)14 :15
�أرج��وك الح��ظ َك ِل َمة “� ْإن” في ه��ذه العبارة� .إننا نرنم التراني��م ،ونكتب الكتب ،ونلقي
بالعظ��ات التعليمي��ة ع��ن َي�سوع الحبيب .لك��ن َك ِل َمة “� ْإن” تعن��ي � َّأن هذا �أم��ر م�شروطَّ � .إن
َعالق��ة ال�صداقة (�أحباء) مبني��ة على القدا�سة ال�صادقة ،ومن يجعلون انتقالهم من مرحلة
“ل �أُ َ�س ِّمي ُك ْم
العبد �إلى مرحلة ال�صديق� ،أولوي ًة في حياتهم .قال َي�سوع لمن بقوا �أوفياء له :اَ
ِيدا ال َآن” ،تعني �أنهم في وقت
ِي��دا” (يوحن��ا  .)15 :15حقيقة �أنه يق��ول اَ
“ل �أُ َ�س ِّمي ُك ْم َعب ً
َعب ً
عبيدا ال �أحباء.
ما كانوا ُيعتبرون ً
ف��ي الواقع ،عب��د اهلل ،لي�ست مكانة �سيئة ،وهي بالت�أكيد �أف�ض��ل من عدم وجود َعالقة
معه على الإطالق .لكن العبد ال يعرف ال�سبب وراء العمل ،لكن ال�صديق يعرف.
ربما تعتر�ض وتقول“ :لكننا كلنا �أبناء وبنات اهلل ”.نعم ،لكن يجب �أال نن�سى الحقيقة
الع ْب ِد” (غالطية  .)1 :4ال َك ِل َمة
الوار ُِث ِطفْلاً َ ،ف ُه َو اَل َي ْخ َت ِل ُف َعنِ َ
التي قالها بول�سَ :
“ما َد َام َ
ِ
ونانية التي ا�ستخدمها َي�سوع حين قال
وناني��ة التي تعني
ً
“عبدا” هي نف���س ال َكل َمة ُ
ُ
الي َّ
الي َّ
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ان االبن �أو االبنة طفلاً  ،فهو ال يطلع على ال�سبب وراء
“عبيدا” في الآية ال�سابقة .طالما َك َ
ً
الع َمل الذي يعمله اهلل.
َ
نف�سه
ي��ا ل��ه من حدث رائع للوالد واالبن حي��ن يكبر وي�صبح �صدي ًقا .وينطب��ق
ُ
ال�شيء ُ
العالق��ة ،ف�أبونا ال�سماوي يطلعنا
عل��ى عائل��ة اهلل ،التي فيها يحدث تغيير في ديناميكية َ
أي�ض��اُ .ت�صبِح حياتنا تتجه
عل��ى المزيد من الأ�س��رار .لكن هناك تغييرا من ناحيتنا نحن � ً
جرد عدم ع�صيانه� .سنكون ،و�سنبقى كذلك ،في ٍ
رغبة
�أكث��ر لعدم �إحزان��ه ،ويتخطى الأمر ُم َّ
�أن نطيعه ،لكن لن يكون الدافع من قلوبنا .بل �أال نحزنه.

الباب
بح ْرفية ال�شريعة.
�إ ًذا فالقدا�س��ة لي�ست غاي ًة ف��ي ِّ
حد ذاتها ،كما ي�صورها المتم�سك��ون َ
أهمية “الباب” الذي
�إنه��ا بوابة للدخ��ول �إلى حميمية
حقيقية مع َي�سوع .ها ق��د اكت�شفنا � َّ
َّ
الم� ِؤمنَّ � .إن �إهمالنا لل�سعي وراء القدا�سة يحرمنا من القدرة على
ُي�شير �إليه ي�سوع؛ �إنه قلب ُ
ال�سم��ع والتج��اوب .فنفق��د بالتبعية امتياز الوليمة مع��هُ .يم ِك َنك ت�شبيه ه��ذا بمنزل �شديد
ال�ضو�ض��اء؛ حت��ى �إنن��ا ال نق��در �أن ن�سمع حين ي�أت��ي �شخ�ص �شديد الأهمي��ة ،ويقرع على
الب��اب الأمام��ي .بعد القرع لعدة مرات ،بل وال�صراخ با�سمن��ا ،يقرر ال�ضيف المرغوب فيه
الرحيل.
الطريق الذي يقود �إلى
حي��ن نتجن��ب التعليم عن القدا�سة ،يكون ما فعلناه �أنن��ا �أغلقنا
َ
الحميمي��ة م��ع الملك ،وهو �أكث��ر �أمر يرغب فيه � ُّأي م�ؤم��نَّ � .إن ا�ستراتيجيتن��ا في المناداة
الم َم ِّكنة ،فعلت ف��ي جوهرها ما ُيم ِك��ن �أن ن�سميه
عم��ة ُ
بالنعم��ة ال�سات��رة الت��ي تحذف ال ِّن َ
عمة؛ لأنها تفعل الأمرين؛ فهي ت�ستر،
�إغالق الباب ،و�إحكامه بالمغالق .لقد تهاوننا في ال ِّن َ
أ�سا�س في تمكيننا من اال�ستمتاع
كذل��ك تعطينا القدرة .لكن الجانب ال��ذي ُيعطينا القدرة � ٌ
بال�شركة مع ال�سيد.
قانونيا .هل ُيم ِك َنك
ل��دي �أن��ا وليزا �شهادة زواج م��ن والية �إندياناـ �إ ًذا فنحن زوج��ان
َّ
ًّ
تخي��ل هذا ال�سيناريو :ها �أنا �أم�سك ب�شهادة الزواج ،و�أ�شهرها في وجهها ،و�أقول“ :ا�سمعي
ُّ
القات
قانونيا �أحدن��ا بالآخر ،لكن ل��ي َع
ي��ا حبيبتي ،نح��ن متزوجان ،نح��ن مرتبط��ان
ٌ
ًّ
تقنيا ،لكن الم�ؤكد �أنها لن ت�شاركني
غرامية بن�سا ٍء �أُخريات ”.ربما �أكون
متزوجا من ليزا ًّ
ً
العالقة الحميمية .لن نكون �أحباء فيما
برغباته��ا الدفينة و�أ�سرارها .في الواقع� ،ستنقطع َ
�سويا؟ هل هذا هو ما
بعد ،لأني �س�أكون ُ
فقدت هذا االمتياز .هل هذه حياة �سعيدة نحياها ًّ
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المطاف
ا�ستمريت على هذا المن��وال� ،سينتهي بي
آخ��ر؛ للح�صول عليه؟ لو
ُ
ت��زوج � ُ
ُ
أحدنا ال َ
�أن �أفقد زواجي للأبد.
�سلوكا مماثلاً في ما ع َّلمناه في ال َكني�سة؟ هل نتم�سك بب�ضعة �آيات ،وهي
ه��ل �شجعنا
ً
ان
الع ْهد الجدي��د ،تبدو وك�أنها تق��ول ُ
“كل �شيء بخي��ر” ،مهما َك َ
� ْإن عزلناه��ا ع��ن باق��ي َ
العا َلم ،في نف�س الوقت الذي نقول فيه لي�سوع:
�سلوكن��ا؟ هل نحن الآن ن�شارك
َ
الفرا�ش مع َ
“لق��د َت َلونا �صالة الخاطئ ،ونح��ن مخ َّل�صون بالنعمة ،وننتمي لك”؟ هل ُيم ِكننا االعتقاد
�أنه �سيطلعنا على المناطق الحميمة في قلبه؟
� َّإن الدافع بالن�سبة لي في عدم اقتراف ال ِّز َنا وخيانة ليزا هو �أني ال �أريد �أن �أفقد روعة
ا�صة؛ حين يكون ر�أ�سانا على الو�س��ادة ،ويواجه �أحدنا الآخر،
ه��ذه الأوق��ات الحميمة َ
الخ َّ
أحدا غيري .ال �أري��د �أن �أفقد متعة هذه ال�شركة مع هذه
وه��ي تهم���س لي ب�شيء ال تخبر به � ً
المر�أة المميزة ،التي هي زوجتي.
الروحي ،وخيانته ،هو �أني ال �أريد
ال يختلف الأمر مع َي�سوع� .سبب عدم اقترافي للزنا ُّ
وجد من�ص��ب� ،أو ِغنى� ،أو متع��ة� ،أو ن�شاط� ،أو
�أن �أفق��د َعالقتن��ا القريب��ة� ،أو �صداقتن��ا .ال ُي َ
�شعبية� ،أو مكانة� ،أو َخ ِط َّية� ،أعظم �أو �أف�ضل من الحميمية مع ي�سوع.
يم ٍ
��ة َو َع ِمي َق ٍة اَل
ِ��ر َك ِب�أُ ُمورٍ َع ِظ َ
ال �أق��در �أن �أتخي��ل الحياة بدون وعده�“ :أُخب َ
الع ِمي َق َة
��ور َ
َت ْع ِر ُف َه��ا” (�إرمي��ا � .)3 :33أو تلك الحقيق��ة الرائعةُ :
“يع ِل ُن الأُ ُم َ
الم ْخ ِف َّي َة” (داني��ال  .)22 :2وال �أقدر �أن �أتخيل الحياة بدون وعد
أ�س��ر َار َ
َوال َ
ود �أ�س َت ْخ�� ِد ُم �أم ِث َل ًة ِفي َكلاَ ِمي َم َع ُك ْمَ ،ب�� ْل َ�س�أ َت َح َّد ُث �إ َلي ُك ْم َعنِ
ي�س��وع :اَ
“ل � ُأع ُ
ال ِآب بِ��كَلاَ ٍم َو ِ
الروح
ا�ض ٍح” (يوحنا  .)25 :16وبالطب��ع الوعد ب�أن ُيخبرنا ُّ
ال ُق ُد�س بما هو � ٍآت (انظر يوحنا .)13 :16
الع ْهد الجديد.
�سلبيا ،بل العك���س� ،إنها �أكثر الحقائق �إيجابي�� ًة في َ
أمرا ًّ
لي�س��ت القدا�س��ة � ً
حين نفهم الإمكانيات الكامنة فيها� ،سننادي بها من على ال�سطوح!

ملية)
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
(خطو ًة َع َّ

لي�ست القدا�سة َك ِل َمة �سيئة ،بل هي َك ِل َمة �سر� .إنها الطريقة التي تعطيك القدرة �أن تفتح
ب��اب قلب��ك لت�سمع �ص��وت اهلل .بدون القدا�سة ،لن تع��رف حتى �إنه َيتك َّل��م �إليك .لي�ست هذه
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أم��را يمنحك اهلل �إياه ،ب�سبب ذبيحة َي�سوع� ،إنها �ش��يء يجب؛ يجب� ،أن تحياه في
القدا�س��ة � ً
الفكر ،والكالم ،والعمل.
أمرا يتركه اهلل لك لت�صارع معه وحدك .لهذا ُيعطينا اهلل النعمةَّ � .إن نعمته
لكنها لي�ست � ً
عمة اهلل
تفع��ل ما هو �أكثر بكثير م��ن �أن يخلِّ�صنا َي�سوع ،رغم � َّأن هذا في حد ذاته عجيبِ .ن َ
وم ْر�ضية هلل.
تعطينا القدرة �أن نحيا حياة مقد�سة في الداخل والخارجَ ،
طالبا نعمته.
اطلب اهلل الآن .ال تنتظر �أكثر من ذلك ،لكن ا�ستغل هذه اللحظة لت�صرخ له ً
اذك��ر ال ِمنطق��ة التي تحت��اج فيها بالأكث��ر نعمته في حيات��ك ،و�ص ِّل �أن يم�ل�أك بالنعمة؛
لتتغلب على ُكل �شيء يعوقك عن �سماع �صوته.
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28
انهض

عتب��ر �أفالم الأبط��ال الخارقين هي الأكث��ر �شعبي ًة على مر الأجي��ال؟ ف ِّكر في
لم��اذا ُت َ
الأمر :تجتذب �أفالم هوليود هذه رواد �سينما �أكثر من �أفالم الحرب� ،أو الغرب الأمريكي� ،أو
ذكوريا ،ف�أنا �أقابل العديد من الن�ساء
أمرا
ًّ
الجا�سو�سية� ،أو حتى ِق�ص�ص الحب .وهي لي�ست � ً
الذي��ن يعبرون ع��ن �شغفهم لهذه الأف�لام التي تحطم الإي��رادات .لماذا؟ نح��ن نعرف �أننا
الم�صرح بها.
ُخ ِلقنا للمزيد ،والأبطال الخارقون يمثلون ا�شتياقاتنا الداخلية غير
َّ
ف ِّك��ر في �سوبر مان .حين يلوح الم�ستحيل ف��ي الأفق ،وتظهر العداوات الغامرة ،ويبدو
ؤو�سا منه ،يت�سلل كالرك كنت من جريدة ديلي بالنيت ،ويدخل في كابينة تليفون،
الأمر مي� ً
ملية الإنقاذ .نحن نحب ذلك ال�شعور المبهج حين ُيهزم الأعداء الذين
وبع��د لحظ��ات يبد�أ َع َّ
قهرون .ن�شعر بالفرحة الغامرة حين يتم �إيقاف الظلم ،وتحرير ال�ضحايا،
يب��دون �أنهم ال ُي َ
و�إرجاع المجتمع �إلى نظامه الجيد.
ال�شر،
يمك��ن اختزال الأمر في ه��ذا التفكير :نحن نفرح حين يهزم الأبط��ال الخارقون َّ
الب�شر “على �صورته،
خلق منذ البدء
لأن ه��ذا ي�شبع �شو ًقا ف��ي �أعماقنا .نحن نعرف � َّأن اهلل َ
َ

أي�ض��ا“ :ا ُ
أملت
وك�شبه��ه” (التكوين  .)27 :1كما نقر�أ � ً
هلل ُم َحار ٌِب” (الخروج  .)3 :15هل ت� َ
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جليا؟ هذا هو الجانب الذي ال نناق�شه من �شخ�صية اهلل .وك�أننا ال نعرف ماذا
في هذا الأمر ًّ
نفعل حيال هذه الحقيقة .لكن َم َّرة �أخرى يعلن �إ�شعياء:
��ر ُج ا ُ
��ظ َغ َ�ض ُب ُهَ .ي ْه ِت ُف َو َي ْ�ص ُر ُخَ ،و ُيظه ُِر
لح ْر ِبَ ،و َك ُم َحار ٍِب ا�س َت ْي َق َ
هلل َك َر ُج��لٍ َقو ٍِّي ِل َ
“�س َي ْخ ُ
َ
ُق َّو َت ُه َع َلى � ْأع َدا ِئ ِه”�( .إ�شعياء .)13 :42
� َّإن المحاربي��ن الذين يحاربون الظلم هم �أبطال .وبالن�سبة لي�سوع ،فهو البطل الخارق
الحقيقي� .إنه الغالب المنت�صر.
قب��ل �أن ي�سج��ل �إ�شعياء ه��ذه ال َك ِل َمات بكثير ،ر�آه ي�شوع .لم يك��ن مل ُكنا يحمل َح َملاً  ،بل

عرف نف�سه �أنهَ “ :قا ِئ ُد َج ْي ِ�ش ا ِ
هلل” (ي�شوع .)14 :5
�سي ًفا ،وقد َّ

الرب ،وقد
الر�سول يوحنا هو � ً
أي�ض��ا َّ
بع��د �أن �سج��ل �إ�شعياء هذه ال َك ِل َم��ات بكثي��ر ،ر�أى َّ

ٍ
اد” (الر�ؤيا
و�صف��ه
“و َخ َر َج ِم ْن َف ِم�� ِه َ�س ٌ
يف َح ٌّ
بطريقة �أكثر روع��ةَ :
“عي َن ُ
اه َك َنارٍ ُمل َته َِب ٍةَ ”،
.)15-12 :19
�سوداويا بطبعه .ال،
انهزاميا� ،أو
�إنه محارب .يعرف �أغلبنا � َّأن المحارب لي�س هاد ًئا �أو
ًّ
ًّ
م�صمما ،عاقد العزم ،وعني ًفا.
الع َمل
فالمحارب يكون في و�سط َ
ً
يوما ف��ي حقيقة � َّأن َي�سوع يق��ول ل ُكل الكنائ�س
والآن لنلتف��ت �إل��ى �أنف�سن��ا .هل
َ
فكرت ً

ال�سبع في ِ�س ْفر الر�ؤيا ما معناه“ :لكل من يغلب (�أو ينت�صر)  ،“ . . .كيف لنا �أن ننت�صر وال
وجد ما نهزمه؟ كيف نكون منت�صرين بال معركة؟
ُي َ
الم�سيح تجعلنا
هن��اك َ
يقو�ضون ه��ذه الدعوة .فهم يقول��ون � َّإن هويتنا ف��ي َ
الي��وم من ِّ

الم�سيح.
غالبي��ن .بتعبي ٍر � َآخر ،حيث �إنه هو “الغالب”؛ فنح��ن ب�صورة تلقائية غالبين في َ
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ه��ذا �صحي��ح بالن�سبة لمكانتنا فيه ،لك��ن لي�ست هذه الحقيقة الكاملة .لم��اذا يقول َي�سوع
تلقائيا في خال�صنا؟
ان الأمر
“من يغلب” لو َك َ
ًّ
للنا�س في ُكل الكنائ�س ال�سبع َ
هن��اك ليك���س لوثر (ع��دو �سوبرم��ان) في الك��ون ،وا�سم��ه ال�شيطان .لدي��ه جموع من
التابعين الذين ال َه َّم لهم �إال �أن يوقفوك ،وي�أ�سروك ،ويتحكموا بك .ولتحقيق هذا الغر�ض،
علي وعليك.
يعمل ال�شيطان ليل نهار .لكنه ُج ِّرد من �أ�سلحته .لقد َت َّم تجريده من �سلطانه َّ
ان ليك���س لوث��ر بال قوة �أم��ام الرج��ل ال�صلب .لكن عقل��ه العبقري
بنف���س الطريق��ةَ ،ك َ
ال�شيطاني اكت�شف الكريبتونايت ،وا�ستخدمه لتكون له اليد العليا .لقد �أعطاه الكريبتونايت
الق��درة على �أ�سر �سوبرمان والتحكم به .وبالمث��ل ،ي�ستخدم ال�شيطان ما جلب عليه دماره
ان
هو ،الكريبتونايت الروحي ،لكي يمهد �أر�ض الملعب .لقد �أن�ش�أه وهو في ال�سماء ،حين َك َ
ان يعرف معرفة �شخ�صية كيف لهذا �أن
الكروب المم�سوح (انظر حزقيال َ .)16-14 :28ك َ
ا�صة بنا.
ُي�ض ِعفنا ويف�شل قوى الملكوت َ
الخ َّ
يعرف ال�شيطان (ليك�س لوثر الحقيقي) �أننا �إن ر�أينا حقيقة �آثار الكريبتونايت الروحي،
الحظت م��ن قبل ما يحدث في الداخل حين
�سنتح��ذر ب�ش��دة ،لذلك فهو يخفيه بمهارة .هل
َ
ا�ستمتاعا �أو متع ًة ق�صير َة المدى ،لكن ،غير �أنه ُي�ض ِعفك ،فهو
ت�ست�سل��م له؟ هذا ربما يجلب
ً
�شبع .ف�أن��ت تنف�صل عن طبيعت��ك المنت�صرة وت�صب��ح كالح�شائ�ش التي بال
يت��ركك غي��ر ُم َ
داخليا ُكل لحظة.
�شم�س �أو ماء .تجد نف�سك تذبل
ًّ

لمحات
�أيها العزيز المنتمي هلل ،ارجع �إلى هويتك الحقيقية� .أنت مدعو �أن تكون البطل الخارق
تباركت
الحقيق��ي في جيلنا .لديك بداخلك ما يلزم لالنت�صار .لي�س هذا مح�ض خيال .لقد
ُ
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ٍ
لمحات ِم َّما ُيم ِكن �أن يحدث
أي��ت
الم�سيح الكبير .ر� ُ
العا َلم ،ور� ُ
ب�سف��ري ف��ي �أنحاء َ
أيت ج�سد َ
الم� ِؤمنين ك�أفراد.
مع الجماعات في ال َكني�سة ،ومع ُ

كنت في
يمكنني �أن �أعطي الكثير من الأمثلة ،لكن دعوني �أفتح �شهيتكم بالقليل منهاُ .
ووعظت مرات عديدة في َكني�سة
العا َلم،
ُ
زي��ارة �إلى �أكبر بلد �إ�سالمي ،من حيث التعداد في َ
به��ا �أكث��ر من � 140ألف ع�ضو ،و�أكثر من ن�صفهم من خلفية �إ�سالميةَ .كانت قاعة ال َكني�سة
ان عليهم �إقامة �أكثر من خدمة في يوم الأحد.
الرئي�س��ة تت�س��ع �إلى � 35ألف �شخ�ص ،لكن َك َ
َّ
�صدق��ت .هذه بحق َكني�سة فعال��ة تنا�ضل في ظروف
زرت المكان بنف�سي َلما
ل��و ل��م �أك��ن ُ
ُ
�صعبة .المحاربون في هذه ال َكني�سة هم بحق �أبطال ومنت�صرون.
كان الطف��ل الثاني لراعي ال َكني�سة ُيعا ِني من �ض��رر بالمخ منذ الوالدة ،وقال الأطباء
�إنه لن يقدر �أن َيتك َّلم �أو يم�شي� .أخبر الخبراء الراعي وزوجته � َّأن ابنهما �سيكون بال قدرات
عقلية �أو ج�سمانية طيلة حياته مهما َكا َنت ق�صيرة.
قال اهلل للراعي�“ :أين �أنا؟”
ف�أجاب الراعي“ :على عر�شك في ال�سماء”.
واحدا
فق��ال ال��رب“ :ال ،بل �أن��ا �أعي�ش فيك ،لذلك �أري��دك �أن تخاطب مخ ابن��ك ،واخلق ً
وخلقت ُكل �شيء فيك”.
تكلمت �أنا،
جديدا ،كما
ً
ُ
ُ
مطيع��ا وتكلم �إلى مخ ابنه ُكل يوم في ا�سم َي�س��وع .بد�أ ابنه في النهاية
وكان الراع��ي
ً
الرب �أن يفعل نف�س الأم��ر مع رجليه .ففي عمر ال�ساد�س��ة ،بد�أ يم�شي .لقد
يتكل��م .ثم �أم��ره َّ
لعبت الجولف مع هذا االبن ،وهو الآن متزوج وله ثالثة �أبناء.
ُ
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عيت حدي ًثا �إلى �إحدى البالد لأتكلم �إلى
هذا الراعي منت�صر لن يوقفه الكريبتونايتُ .د ُ
أيت
ق��ادة ورعاة �إحدى حركات الكنائ�س .اقتادوني �إل��ى الحلبة ،وغمرني �شعوري حين ر� ُ
ملمو�سا.
ان �شغفهم
قائدا .كانوا م�شتعلينَ ،
وك َ
الح�ضورً 12500 ،
ً
اكت�شف��ت � َّأن عندهم �أكثر من 300
تناولت الغذاء مع القادة الكبار.
اليوم التال��ي،
ُ
ُ
ف��ي َ
�أل��ف �شخ���ص يتوا�صلون معه��م� .س�أل ُتهم متى ب��د�أت الحركة ،على اعتق��اد �أ َّنهم بد�أوا على
عاما.
الأرجح منذ جيل �أو اثنين .فقالوا �إنهم بد�أوا ُ
برجل واحد منذ ً 16
العا َل��م الأول؟” فقال قائدهم
ُ�ص ِع ُ
ق��ت� .س�أل ُته��م“ :كيف فعلتم ذلك ف��ي دولة من دول َ
التحدث بالإنجليزية“ :نحن نعلِّم �شعبنا �أن يعي�شوا للأبدية”.
ان �أف�ضلهم في
الذي َك َ
ُّ
لم �أقدر �أن �أنطق.
الم� ِؤمنين
“زرت الكثير م��ن الكنائ�س الأمريكية،
ث��م �أكمل القائد قائ�ًلااً :
ُ
ُ
والحظ��ت � َّأن ُ

الأمريكيي��ن يعي�ش��ون بمنظور حياة ل�سبعي��ن �أو ثمانين �سنة .لكن يعي���ش �شعبنا بمنظورٍ
أبدي”.
� ٍّ
جعلهم هذا ال ِفكر يدركون �أكثر خطورة الكريبتونايت الروحي.

ان الكثير من القادة
تكلم��ت �أنا وليزا في يرفينا في �أرمينيا �إل��ى ٍ 3500
راع وقائدَ .ك َ
ُ
ان بالفعل قد
م��ن �إي��ران .بين االجتماعات� ،شاركتنا فت��اة بكيف � َّأن البولي�س الإيران��ي َك َ
ات�صل بهاتفها ،في وقتها الق�صير بالخارج ،ليعرف مكان وجودها.
ِ
حياتك معر�ضة للخط��ر؟” ف�أجابتني
فبادر ُته��ا بالق��ول“ :لماذا �سترجعي��ن � ْإن َكا َنت
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�شعرت لحظتها بال�ض�آلة.
ب�سرع��ة“ :ومن الذي �سيخبر الإيرانيين عن َي�سوع � ْإن لم �أرجع؟”
ُ
ِ
جدا عن الكريبتونايت.
من
الوا�ضح �أنها مبتعدة ًّ

ان � 4آالف
منذ �سنوات� ،أقامت �إحدى الكنائ�س اجتماعات يومية لأكثر من �شهرينَ ،
وك َ
�شخ�ص يح�ضرون هذه الخدمات ُكل ليلة .عدد ال ُيح�صى من النا�س ح�صلوا على الخال�ص،
حقيقيا ،وتحرروا .وفي �إحدى الليالي ،ظهر لهم ي�سوع .ر�آه الكثيرون و�صرخوا.
�شفاء
ونالوا ً
ًّ
أثرا على ح�ضورهَ .كا َنت هناك طبعة لوجهه على
َك َ
ان ه��ذا للحظة ،لكن حين اختفى ت��رك � ً
قاعة االجتماع بم�ساحة � 8أقدام في � 6أقدامَ .كا َنت ال�صورة تبدو مثل كفن تورينو .ومكثت
تماما.
�شهرا ،وا�ضمحلت بالتدريج ،حتى اخت َفت ً
على الحائط لثمانية ع�شر ً
وفي ٍ
الم�س ِعفون
ليلة �أخرى؛ �أتت عربة �أ�سعاف �إلى �أحد الأبواب الجانبية للكني�سة� .سحب ُ
ان �أمامه �أ َق ُّل من � 24ساعة ثم يموتَ .كا َنت قدرة اهلل قوية
رجلاً على محفة �إلى القاعةَ .ك َ
حتى � َّإن الرجل نال ال�شفاء ،وقام الح ًقا بدفع محفته خارج القاعة في تلك الليلة.
كن��ت الم�ساعد
�أع��رف ُكل ه��ذا بنف�س��ي ،لأني لم �أك��ن �أح�ضر ُكل اجتم��اع وح�سب ،بل ُ
التنفيذي لراعي تلك الكني�سة.
�شه��دت حرائق خارجة ع��ن ال�سيطرة تتوق��ف بطريقة معجزية وهي ف��ي طريقها �إلى
ُ
مكت��ب ِ
م�سارها ،ومعج��زات ال ُيم ِك َنك
�شه��دت عوا�صف ته��د�أ� ،أو يتحول
دم��ة مبا�شر ًة.
ُ
الخ َ
ُ
�شهدت ُ�ص ًّما ي�سمعون ،وعميا ًنا ي��رون ،وم�شلولين يم�شون .لي �صديق �أقام
تف�سيره��ا .لقد
ُ
ان ح�ضور اهلل
كنت في م��كان حيث َك َ
كثيري��ن من الم��وت في المك�سيك و�أمريكا الو�سطىُ .
معل ًن��ا بق��وة ،حتى � َّإن �أكثر م��ن � 8آالف �شخ�ص في الإ�ستاد لم يق��دروا على الوقوف حين
أ�شخا�صا يتغيرون للأبد.
أيت �
كانت المعجزات تحدث ،ور� ُ
ً
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الحقيقية عن خال�ص قبائل �أو
رغم �أني لم � َأر هذا بنف�سي ،لكني �أعرف بع�ض الق�ص�ص
َّ
جماعات بالكامل ،وكيف تغيرت ثقافتهم .هذه الأحداث �شديدة الندرة في الع�صر الحديث،
ان يحدث مع
لكن��ي �آوم��ن �أننا نتجه ب�سرعة لليوم الذي يكون فيه ه��ذا هو المعتاد ،كما َك َ
ال َكني�سة الأولى ،لكن بم�ستوى �أكبر.

كنت مع ي�سوع
ُ
كل ه���ؤالء ،وهذه االختبارات ،تت�ش��ارك في �شيء َكا َنت تمتلك��ه ال َكني�سة الأولى .وهو
جميعا �أن نمتلكه .تلخ�صه هذه
�شيء مذكور ،وهناك �أمثلة عليه في ِ�سفر الأعمال ،ويمكننا
ً
ال�سلطان ،القوة ،والجر�أة.
الكلماتُّ :
غير قرى ومد ًنا ،فتتغير الأج��واء بالكامل بمجرد ح�ضوره للمكان.
ر�أين��ا َي�سوع وهو ُي ِّ

م��ن بي��ن ه��ذه الأمثلة حين دخل المجم��ع ،وفي خالل لحظ��ات “ ُذ ِه ُلوا ِم ْن َت ْع ِلي ِم�� ِهِ ،لأ َّن ُه
ِيع ِة” (مرق�س .)22 :1
انَ ،و َل ْي َ�س َك ُم َعلِّ ِمي َّ
َع َّل َم ُه ْم َك َم ْن َل ُه ُ�س ْل َط ٌ
ال�شر َ
«ما َذا ُتريد
ث��م ب��دون ت�أخيرَ :
“وك َ
الر ُ
الم ْج َم ِع َر ُج ٌل ِفي ِه ُر ٌ
وحَ :
ان ِفي َ
وح َنجِ ٌ
���سَ .ف َ�ص َر َخ ُّ

وع ال َّن ِ
“اخر ْ�س
ا�صر ُِّي؟ َه ْل جِ ْئ َت ِل َكي ُته ِل َك َنا؟” (عدد  .)24-23لكن َي�سوع �أمره:
ِم َّنا َيا َي ُ�س ُ
َ
ال��روح ال�شرير ،وط��رح الرجل على الأر�ض بنوب��ة �صرع ،ثم خرج.
َو ُ
اخ��ر ْج ِم ْن�� ُه!” ف�صرخ ُّ
كبيرا حتى
وقوت��ه وجر�أت��هَ .ك َ
انده���ش الجموع ،كان��وا يتعجبون من �سلطانهَّ ،
ان الت�أثير ً
الي��وم التالي (انظر الأع��داد  .)38-21وكما
� َّإن البل��دة كله��ا َكا َنت تبح��ث عن َي�سوع في َ

تعرف��ون ،هن��اك المزيد والمزيد م��ن الأمثلة عن نف���س العظمة التي ُيم ِك��ن �أن نجدها في
الأناجيل.
أر�س َل ِني ال ُآبَ ،ف�إ ِّني �أ َنا
الحقيقة المذهلة � َّأن ي�سوع قال بنهاية وقته على الأر�ضَ :
“كما � َ

َ 262ق ْتل الكريبتونايت

�أُ ِ
ر�س ُل ُك ُم ال َآن” (يوحنا  .)21 :20و� ْإن لم يكن هذا مذهلاً بالكفاية ،فقد قال َي�سوع بو�ضوح:

أعم ُل َها �أ َناَ ،ب ْل َو َ�س َي ْع َم ُل � ْأع َظ َم
“�أ ُق ُ
الح َّق َل ُك ْمَ :م ْن ُي� ِؤمن بِي�َ ،س َي ْع َم ُل � ْأي ً�ضا ال ْأع َم َ
ول َ
ال ا َّل ِتي � َ
ان هو من
ِم ْن َه��ا” (يوحن��ا  .)12 :14نف���س الأعمال ،بل و�أعظم منها! ه��ل هذا ممكن؟ � ْإن َك َ
كبيرا من هذه الحقيقة .كانوا
ق��درا ً
ق��ال ذل��ك� ،إ ًذا فنعم بالت�أكيد! اختبرت ال َكني�سة الأولى ً
ال�سلطان ،والقوة ،والجر�أة ،حت��ى � َّإن قرى ب�أكملها َكا َن��ت ت�أتي للم�سيح في
يعي�ش��ون ف��ي ُّ
�سمعت عنها في الع�صر الحديث.
�أيام .ينطبق نف�س الأمر على الأحداث التي �شهد ُتها� ،أو
ُ
وجد م��ن لم يت�أثر في ُكل
بالن�سب��ة للكني�س��ة الأولى ،لو ت�أملنا فق��ط في �أور�شليم ،لم ُي َ
ان يحدث �أحد ه��ذه الأمور الثالثة :ي�شع��ر ال�سكان بال�صدمة
المدين��ة .في غ�ض��ون �أيامَ ،ك َ
م��ن الأحداث القوية� ،أو ي�شعرون بالغ�ضب من �إع�لان َي�سوع� ،أو ينجذبون للملكوتَ .كا َنت
ال َكني�سة تت�ضاعف في العدد ،وتعمل بقوة كبيرة ،وتختبر العديد من المعجزات الملحوظة.
ان النا�س يحملونه ُكل يوم
رجل �أعرج منذ والدت��ه ،ال�شفاء ،وقد َك َ
ف��ي �إحدى المرات ،نال ُ
لم��كان االجتم��اع .ابت��د�أ في الحال يقف��ز وي�صرخ ،وتجمع ع��دد كبير من البل��دة ،وكانوا
يتعجبون!
وح َّنا في محاولة لإحب��اط زخم بناء الحركة.
�أل َق��ت ال�سلطات القب�ض على بطر���س ُ
وي َ
جلبوهما �أمام �أع�ضاء من المجمع ،ومكتوب في النهاية:
ام ِة
ار َة ُب ْط ُر َ�س َو ُي َ
أدر ُكوا �أ َّن ُه َما َغ ْي ُر ُم َت َعلِّ َم ْينِ َو ِم ْن َع َّ
وح َّناَ ،و� َ
“ َف َل َّما َر� ْأوا َج َ�س َ
وع”( .الأعمال .)13 :4
َّ
أدر ُكوا �أ َّن ُه َما َكا َنا َم َع َي ُ�س َ
ال�ش ْع ِبُ ،ذ ِه ُلواُ .ث َّم � َ

يجبنوا،
كان��ت الجر�أة هي ما لفتت انتباه المجل�سَ .ك َ
وح َّنا �أن ُ
ان �أ�سهل على بطر�س ُ
وي َ
ان
ويقوم��وا بمن��اورة �سيا�سي��ة؛ ل�صن��ع ال�سالم �أم��ام �أكثر الرجال نف��و ًذا في المدين��ةَ .ك َ
ب�إمكانهم �أن يتجنبوا المواجهة .لكنهم بقوا �أوفياء في وجه الخطر.
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“كا َنا َم َع
ي��ا له��ا من ج��ر�أة ،ويا لها من ق��وة ،من �أين �أت��ت؟ �إنها في تل��ك الكلم��اتَ :
ان ه��ذان الرجالن يعي�شان ،وما زاال ،في مح�ضر ال�سيد .لقد فعال نف�س الأعمال
��وعَ ”.ك َ
َي ُ�س َ
وكا َنت النتيجة هي تغيير مدن .كانا رجلي��ن مقد�سينَ .كا َنت ال َكني�سة
ان يفعله��اَ ،
الت��ي َك َ
قوتهم من��ه .لذلك كانوا
الأول��ى تبتع��د عن الكريبتوناي��ت ،وتقترب من االب��ن ،وي�أخذون َّ
و�سلطان ،وقوة.
ي�سيرون بجر�أةُ ،
أي�ضا � َّأن ال َكني�سة في كورنثو�س لم ت�ؤثر على مدينتها ،كما فعل
للأ�سفُ ،يظهِر التاريخ � ً
التالمي��ذ في �أور�شلي��م ،والح ًقا في مدن ال�سامرة ،ويافا ،ول��دة ،و�أنطاكية ،و�أماكن �أخرى
ف��ي ِمنطق��ة اليهودية و�آ�سي��اَ .كا َنت َكني�س��ة كورنثو�س هي النقي�ض .كان��وا �ضعفاء ،وبال
قوة ،للت�أثير على المدينة .الحقيقة المذهلة هي � َّأن َكني�سة كورنثو�س َكا َنت ت�ؤمن بمواهب
ق��درا �ضئيلاً من المعجزات حدث بين ه�ؤالء الم�ؤمنين،
ال��روح القد�س ،وتمار�سها .رغم � َّأن ً
ُّ
لكن لم يكن لديهم ما يجعلهم ي�ؤثرون على المدينة.
كثيرا
ماذا ُنريد من �أجل جيلنا؟ هل من ُ
المم ِكن �أن نرى َم َّرة �أخرى ُمد ًنا تت�أثر وتتغير؟ ً
م��ا يدعونني لأتكل��م في مدن كثيرة ،و�أن �أف��رح ب�أعداد غفيرة م��ن الحا�ضرين في الكثير
م��ن الكنائ���س ،لكن في نف�س الوقت �أحزن على الأغلبي��ة ،و�أحيا ًنا ماليين النا�س الذين لم
يت�أثروا بملكوت اهلل .لماذا ال ن�ؤثر على بلدات ،ومدن ،ومناطق؟ هل ُيم ِكن �أن يكون ال�سبب
هو �أن الكريبتونايت �أ�صبحت لديه اليد العليا؟
ان
ك�شف اهلل لنا م�صيرنا من خالل حياة ٍ
الع ْهد القديم .ا�سمه �شم�شون .لقد َك َ
قا�ض في َ
نمطا في حياته .وفي النهاية ،دف��ع �شم�شون الثمن الفظيع
يله��و بال ِع�صيان حت��ى �أ�صبح ً
يعد يقدر �أن ي�سير بالقوى الخارقة للطبيعة التي َكا َنت
قوته .لم ُ
حين �سرق الكريبتونايت َّ

قوته .ف��ي النهاية ،حقق �أكثر ِم َّما
لدي��ه �ساب ًق��ا .لكن ،بعد كثير م��ن الألم ،تاب ورجعت له َّ
لقوته.
حقق في ُكل ال�سنوات التي �سبقت فقدانه َّ
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تنب�أ النبي دانيال عن جيل لن يتراجع �أمام � َّأية مقاومة في الأيام الأخيرة .وقال:
يعو َن ُه”( .دانيال :11
ون َثا ِب ِت َ
��م َف َ�س َي ُكو ُن َ
“� َّأم��ا ا َّل ِذ َ
ين َي ْع ِر ُف َ
ي��ن َو ُي ِط ُ
ون �إ َل َه ُه ْ
.)32
مفت��اح ق��وة هذا الجي�ش هو �أنهم “يعرفون �إلههم” عن قرب .ومفتاح هذا االقتراب هو
�سعيهم وراء القدا�سة الحقيقية.

كلمات �أخيرة
�شخ�صا يفوز في الحياة ،وت�صنع
ح�س ًن��ا ،هذا هو الأمر� .أنت مدعو من اهلل لتكون بطلاً ،
ً
و�شجاعا ،اقترب من الملك ،لأن��ه يرغب �أن تقترب منه.
قويا،
َفر ًق��ا ف��ي دائرة نفوذكُ .ك ْ
ً
��ن ًّ
قريبا من��ك ،و�أن يعطيك القوة� .إنه في �صفك .ه��و ُي� ِؤمن بك ،والأهم،
�إن��ه ي�شت��اق �أن يكون ً
هو ُيحبك َم َح َّب ًة �أبدية.
�أن��ت م��ن الأبطال الخارقين الحقيقيي��ن على هذه الأر�ض .البطل ال��ذي فينا �أعظم من
عرف ت�أثير
ليك���س لوثر الذي في العالم .اقبل منه القوة ،و ُق ْ
��م بتغيير حياة الكثيرين .لن ُي َ
اليوم؛ لأنك لم ت�ست�سلم
عملك بالكامل ،حتى تقف �أمام عر�ش الملك� .ستفرح الآن ،وفي ذلك َ
للكريبتونايت.
اق�ض عليه ،وال ِ
دم ْرهِ ،
تعطه مكا ًنا ،وال حتى ِ�ش ًّقا ،في حياتك.
�إ ًذا ،اق ُت ْل الكريبتونايتِّ ،

العا َلم يحتاج �أن تتممها.
لقد ُخ ِل َ
قت لمجد عظيم وقوة� .أيها القوي ،لك خطة ،وهذا َ

ملية)
ِّ
اتخذ �إجرا ًء ُ
(خطو ًة َع َّ
اهلل مح��ارب ،ونح��ن ُخ ِلقن��ا لنكون مثل��ه .لهذا تروق �أف�لام الأبط��ال الخارقين ل�شيء
عميق في داخلنا .نحن نعرف في داخلنا �أننا مولودون للعظمة!
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ه��ذا هو ما خلقك اهلل له ،ونحن نرى �شهادات في التاريخ عن �أ�شخا�ص قاموا ب�أعمال
الخ ِط َّية المع َلنة في حياتهم .تغيرت مدن
مذهل��ة هلل ،حين لم يتركوا
اً
مجال لكريبتوناي��ت َ

ف��ي غ�ض��ون �أيام بقوة اهلل ،وج��ر�أة �شعبه .اهلل يدعوك لتتقدم ،وت�شت��رك في عمل هذا الأمر
َم َّرة �أخرى.
ا�س�أل اهلل ما هي المعركة التي يدعوك لخو�ضها .ما هي المدينة� ،أو ال ِمنطقة الجغرافية،
�أو البلد الذي يدعوك اهلل ل َت ِ�صل له؟ اكتب ما ت�سمعه يقوله لك ،و�ص ِّل هلل حتى ي�سكب نعمته
ثبت عينيك على مكاف�آتك الأبدي��ة ،الوعد بكل ما �ستمتلكه
علي��ك لتحق��ق ُخطته هناك .ثم ِّ

من خالل خدمتك الأمينة المنت�صرة في هذا الحياة ،وتحرك .لقد دعاك اهلل لتكون بطلاً .
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أسئلة للمناقشة
جدا!)،
كنت تقر�أ هذا ال ِكتاب كجزء من درا�سة قتل الكريبتونايت (وهي فكرة رائعة ًّ
� ْإن َ
�أو�صي��ك بم�شاه��دة ُكل فيدي��و من مقاطع الفيدي��و التعليمية على قر���ص  DVDالمرفق
المنا َق َ�شة التابعة� .ستتطابق
�أو عل��ى  CloudLibrary.orgوافتحوا كمجموعة �أ�سئلة ُ
درو�س الفيديو مع مو�ضوعات رئي�سة في هذا ال ِكتاب ،و�ستتو�سع فيها ،لذلك من الرائع �أن
يقوم جميع الم�شاركين بم�شاهدة الدرو�س ،مع قراءة ال ِكتاب .ا�ستمتعوا!

الدر�س � :1إمكانياتنا
ي�سلِّط ال�ضوء على المو�ضوعات الموجودة في الف�صول من � 1إلى .3
�شعرت بمدى
 -1ل��ن يكون لديك داف��ع لال�ستفادة من � ِّأية �إمكاني��ات ال تعرفها .كيف
َ
�صحة هذا المبد�أ في حياتك؟ ما هي المنتجات �أو التقنيات �أو المعتقدات الجديدة التي
اكت�شف��ت ما ُيم ِكن �أن تقدمه لك؟ كيف ي�شبه ذل��ك ما تع َّلم َته في هذا
اعتنقته��ا بع��د �أن
َ
الدر�س؟
تقريبا .كيف �ألهمك هذا
غير محدودة
ً
 -2ت�شمل �إمكانياتنا التي لنا في اهلل احتماالت ْ
كنت
الم�سيح؟ ما هي بع���ض المناطق التي َ
الدر���س لت�ستك�ش��ف �إمكانيات هويتك ف��ي َ
جدا؟
تظن �أنها �صغيرة ًّ
الم�سيح ال يت��م تعليم النا�س عنها ف��ي الكنائ�س
 -3لم��اذا تعتق��د � َّأن �إمكانياتن��ا ف��ي َ
اليوم؟ كيف �ستتغير ال َكني�سة في ر�أيك � ْإن ُك َّنا َقد تع َّلمنا �أن ن�ؤمن ب�إمكانية حدوث ُكل
هذا؟ �أثناء ت� َّأملك في تلك االحتماالت ،كيف بد�أَت في �ص ْنع تغيير فيك؟

�أ�سئلة للمناق�شة
 .4عندما ال ن ْقدر �أن َن ِ�صل �إلى ما ُيم ِكن �أن نكونه كم�ؤمنين ،ي�ؤثر هذا على الطريقة التي
العا َلم �إلى
�سيحية ،و�إلى اهلل على ٍّ
حد َ�سواء .كي��ف �ستختلف نظرة َ
ينظ��ر َ
الم َّ
العا َل��م بها �إلى َ
الم�سيحيين � ْإن �أتممنا �إمكانياتنا؟ كيف �ستختلف نظرتهم �إلى اهلل � ْإن �أتممنا �إمكانياتنا؟
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الدر�س  :2قوة الواحد
ي�سلِّ ُط ال�ضوء على المو�ضوعات الموجودة في الف�صول من � 4إلى 7
ان بينهم كثيرون
الم�سي��حَ ،ك َ
 .1يق��ول ُبو ُل���س :ل َّأن �أه��ل كورنثو�س َل��م يكرموا ج�س��د َ
وهم بعد �صغ��ار .ما زال ه��ذا ينطبق علينا
�ضعف��اء ،ومر�ض��ى ،وكثي��رون كانوا يموت��ون ُ
الي��وم ،ومكت��وب �أنه �أ َّثر على الكثيري��ن .كيف يختلف هذا َع َّما تع َّلم َته ع��ن ال َكني�سة ،ج�سد
الم� ِؤمنين اليوم؟
مهما ل ُكل ُ
َ
الم�سيح؟ لماذا ُيع َت َبر َف ْهم هذا الأمر ًّ
الخ ِط َّية
الم�سي��ح في الو�صول �إل��ى �إمكانياتهم؛ ب�سب��ب َ
 .2يخف��ق الكثي��رون من ج�سد َ
الم� ِؤمني��ن يمر�ضون� ،أو
المع َلن��ة ف��ي ال َكني�سةَّ ،
لكن هذا لي���س ال�سبب الوحيد ال��ذي يجعل ُ
ُ
ِ
جدا؟ ما
ا
مهم
ا
أمر
�
التميي��ز
بهذا
القيام
ر
ب
ت
ع
ي
لماذا
�ضعف��اء.
يكونون
أو
�
ا،
غ��ار
�ص
يموت��ون
ً ًّ ًّ
ُ ََ
ً
هي بع�ض �أ�سباب الباليا الأخرى التي تحدث في ال َكني�سة؟
فردي ،لكننا نرى �أن عخان عندما �أخط�أ في حق اهلل ،ت�أثرت
فكر
ٌّ
 .3ف��ي الغ��رب لدينا ٌ
واحدا .لذا كيف ت�ؤثر هذه الحقيق��ة في ر�ؤيتك لدورك في
ُكل �إ�سرائي��ل لأنه��ا َكا َنت
ج�س��دا ً
ً
الم�سيح؟
ج�سد َ

�أ�سئلة للمناق�شة
ان عخان يعرف �أن من الخط�أ �أن ي�أخذ
الروحي هو َخ ِط َّية مع َلن��ةَ .ك َ
 .4الكريبتوناي��ت ُّ
ان �أه��ل كورنثو���س يعرف��ون � َّأن ثمالته��م ،و�شرههم ،و�أنانيته��م �أثناء
غنائ��م لن ْف�س��هَ ،
وك َ
بين �أولئك الذين َلم يفعلوا
التناول َخ ِط َّية � ً
أي�ضا .ت�سببت كلتا الحادثتين في �ضعف وموت ْ
الخ ِط َّية في ج�سده على محمل الج��د؟ لماذا يريدنا �أن
� َّأي خط���أ .لم��اذا في ر�أيك ي�أخ��ذ اهلل َ
أي�ضا؟
الج َ�سد ككل � ً
نعطي هذه القيم َة العالية ،لي�س فقط للم�ؤمن الفردْ ،
لكن َ

الدر�س  :3الكريبتونايت
ي�سلِّط ال�ضوء على المو�ضوعات الموجودة في الف�صول من � 8إلى 10
 .1ه��ل ُيم ِك َن��ك �أن تتخي��ل موق ًفا م ْث��ل موقف جا�ست��ن  Justinو�أنجي�لا Angela
بين ذلك الموقف وطريقة
يحدث بالفعل؟ بالطبع الْ .
لكن ما هي �أوجه الت�شابه التي تراها ْ
�شخ�صا يعامل �شريك حياته بهذه
الم� ِؤمنين مع َعالقاتهم مع اهلل؟ كيف �ستجاوب
ً
تعام��ل ُ
ُ
�شخ�صا يعامل اهلل بهذه الطريقة؟
�ستجاوب
كيف
الطريقة؟
ً
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الروحي ِعبادة �أوثان .ما معنى
َ .2
الخ ِط َّية المع َلنة كريبتونايت روحي ،والكريبتونايت ُّ
� َّأن كثيرين من رواد ال َكني�سة في الحقيقة يعبدون الأوثان؟ ما هو �شكل ِعبادة الأوثان في
دولة ال تنحني �أمام التماثيل والأ�صنام؟
َّ � .3إن ِعبادة الأوثان لي�ست �شي ًئا يتم التعليم عنه عاد ًة في معظم الكنائ�س .ما هو �أكثر
�ش��يء ب��رز �أمامك ِم َّما تع َّلم َته في هذا الدر�س عن ِعبادة الأوثان؟ لماذا تعتقد � َّأن هذا الأمر
ان �أكثر ما برز �أمامك؟
َك َ
 .4ي�س��اوي اهلل ِعب��ادة الأوث��ان بالزن��ا با�ستمرار ف��ي جميع �أنحاء ال ِكت��اب المقد�س.
العالقة التي
بتعبي��رك �أن��ت ،لم��اذا في ر�أي��ك يفعل اهلل ذل��ك؟ ما داللة ذل��ك فيما يخ���ص َ
يعر�ضها علينا؟

�أ�سئلة للمناق�شة
فعل اهلل تجاه هذا
 .5تب��د�أ ِعب��ادة الأوثان بعبادة الخليقة اً
بدل من خالقه��ا .ما هو رد ْ
الت�ص��رف؟ لم��اذا يبتعد اهلل عن �أولئ��ك الذين ال يختارونه؟ لماذا تعتق��د �أن االنجذاب نحو
ال�شذوذ الجن�سي هو عالمة على � َّأن المجتمع اعتنق ِعبادة الأوثان؟
ْ � .6إن �أردن��ا التع��رف على ِعبادة الأوثان ،علين��ا �أن نفهم ال ِعب��ادة الحقيقية .ال ِعبادة
غير هذا الفهم للعبادة
الحقيقية هي طاعة و�صايا اهلل ،ولي�س �إن�شاد ترنيمة هادئة .كيف ُي ِّ
َّ
أيت في حياتك و�أعطاك �أف�ضل مثال على نمط
طريقة تفكيرك في الحياة الم�سيحية؟ َمن ر� َ
حياة ِعبادة اهلل؟

الدر�س ِ :4عبادة الأوثان بالطريقة الحديثة
ي�سلِّط ال�ضوء على المو�ضوعات الموجودة في الف�صول من � 11إلى 14
 .1ترين��ا ق�ص��ة ِع�صيان �شاول حين احتفظ بجزء من عماليق �أ�صل ِعبادة الأوثان في
ال َكني�سة .كيف يت�ساوى طمع �شاول مع ِعبادة الأوثان؟
 .2ق��ال �صموئي��ل ل�شاول � َّإن العن��اد ي�ساوي ِعبادة الأوثان .يح��دث هذا حين نتم�سك
الباب �أمام
بما نريده �أكثر ِم َّما �أعلن اهلل �أنه �إرادته .وكما ر�أينا في حياة �شاول ،فتح ذلك،
َ
َخ ِط َّي ٍة �أكبر بكثير في حياته .كيف يكون هذا ِعبادة �أوثان؟ لماذا يقود �إلى خطايا �أكبر؟
َّ � .3إن الطم��ع ه��و ما يقودن��ا �إلى ِعبادة الأوث��ان ،وفي الواقع في ح��د ذاته هو �أ�صلاً
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لك��ن القناعة هي ما يقود �إل��ى التقوى .حين تنظر �إل��ى �أهدافك ال�شخ�صية،
ِعب��ادة �أوثانَّ .
و�أولوياتك ،وعاداتك ،ما هو الأقوى في حياتك من وجهة نظرك ،الطمع �أَم القناعة؟ كيف
ُيم ِكن �أن ت�سلك حياة بها قناعة �أكثر؟
م�سيحي ،لكن ال ُيم ِكننا الخلط بينها ،وبين
 .4رغم � َّأن القناعة �ضرورية في حياة ُكل
ٍّ
�شخ�صا ما
الر�ض��وخ للأم��ر الواقع .بتعبيرك �أنت ،م��ا الفرق بين االثنين؟ كيف تع��رف � َّأن
ً
قانع ولكنه ال يخ�ضع للأمر الواقع؟

�أ�سئلة للمناق�شة
أبدا عندما ي�سقط
 .5هناك تو�ضيح مهم � َآخر يجب ت َذ ُّكره وهو � َّأن ِعبادة الأ�صنام ال تقع � ً
الخ ِط َّية ،بل فقط عندما ي�ست�سلم لها .بح�سب ُكل ما تع َّلم َته حتى الآن في هذه
الم� ِؤم��ن ف��ي َ
ُ
ِ
بين هذين الأمرين؟
ق
ر
ف
ت
أن
�
ك
ن
ك
م
ي
كيف
الدرو�س،
َ
َ
ُ
ُ
ِّ ْ
أي�ضا
الخ ِط َّية العمدية هي كريبتونايت روح��ي ،علينا �أن نفهم � ً
ْ � .6إن ُك َّن��ا �سنفه��م � َّأن َ
أدركت � َّأن ب�إمكانك
تماما لها طبيعة جديدة ،طبيعته .ه��ل � َ
� َّأن اهلل يق��دم لن��ا حياة جدي��دة ً
مي اًال للبر؟ ما هو �شعورك حيال معرفتك ب� َّأن هذا
�أن تك��ون ْ
غي��ر ميال للخطية ،و�أن تكون َّ
ومتو َقع في حياتك؟
التحول ُمم ِكن ،بل َّ
ُّ

الدر�س َ :5ي�سوع مزيف
ي�سلِّط ال�ضوء على المو�ضوعات الموجودة في الف�صول من � 15إلى 18
يح�ضرك �إلى ن ْف�سه� .إنه ُيري��د �أن يكون على َعالقة
َ .1ك َ
ان ه��دف اهلل م��ن خال�ص��ك �أن ْ
حقيقية
حميم��ة معك .يتطلب ه��ذا �أن تغ�سل ن ْف�سك من �أمور العا َلم ،لأن��ه يرغب في َعالقة
َّ
فعلت ذلك؟
معك .ماذا يعني هذا؟ كيف ُيم ِك َنك �أن تعرف �أنك َ
 .2تخيل خيبة �أمل اهلل حين يرف�ض النا�س الذين ي�شتاق �أن يح�ضرهم لن ْف�سه �أن ي�أتوا
تزوجت ب�أحد ،لكنه رف�ض �أن يبقى
يدعوا �أنه خ َّل�صهم .كيف �ست�شعر � ْإن
�إلي��ه ،حتى بعد �أن َّ
َ
تحدث معك على الهاتف؟ ماذا لو �أراد �أن
مع��ك في ن ْف�س الغرفة؟ ماذا لو رف�ض حت��ى �أن َي َّ
العالقة الت��ي �ستكون بينكما بعد
يتوا�ص��ل مع��ك فقط من خالل �شخ���ص � َآخر؟ ما هو نوع َ
ذلك كلِّه؟
م�ستريحا ف��ي المحلة مع
ان
 .3بق��ى ه��ارون ف��ي المحل��ة� ،إ ًذا ُيم ِكننا �أن نقول �إن��ه َك َ
ً
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ان في مح�ضر اهلل عل��ى الجبل .هذا حال بع���ض النا�س ،يرتاحون في
النا���س �أكث��ر ِم َّما َك َ
ال َكني�سة �أكثر ِم َّما يرتاحون في مح�ضر اهلل .ماذا يكون رد فعلك حين ت�شعر بح�ضور اهلل؟

�أ�سئلة للمناق�شة
ان هن��اك رئي���س كهنة ف��ي �إ�سرائيل ،كما �أنهم �أعلنوا � َّأن يه��وه حررهم من م�صر،
َ .4ك َ
وعب��دوا يهوه بمحرقات وذبائح ،وكانوا طوال الوقت يركزون انتباههم على عجلٍ
ذهبي،
ٍّ
ُكل ه��ذا من � ْأجل الح�صول عل��ى رغباتهم ال�شخ�صيةْ � .إن �أمك��ن لإ�سرائيل �أن تعلن ُكل هذه
اليوم �أن
الأ�شي��اء با�سمه��ا ال�صحيح ،رغم عبادتها الكاذبة البغي�ضة ،فه��ل ُيم ِكن للكني�سة َ
تفعل ال�شيء ن ْف�سه؟ كيف �سيبدو هذا؟
� .5أط��اع �شع��ب �إ�سرائيل بع�ض و�صايا اهلل ،لكنه �أهمل بع�ضه��ا ال َآخر .تفعل الكنائ�س
الط ُرق التي على هواها ،وتتجاهل تلك التي
العا َلم ال�شيء ن ْف�سه ،تخت��ار ُ
ف��ي جميع �أنحاء َ
ومكر�سين بالكامل هلل .كيف نع��رف �أننا نعبد َي�سوع الحقيقي،
تتحدان��ا لنعي�ش طاهرين،
َّ
ولي�س َي�سوع المزيف؟

الدر�س  :6خط االنطالق
ي�سلِّط ال�ضوء على المو�ضوعات الموجودة في الف�صول من � 19إلى 21
كي��ف ن�ش���أ يهوه مزيف في �إ�سرائي��ل ،وكيف ين�ش�أ َي�سوع مزيف ف��ي ال َكني�سة؟ كالهما
قا�س ب�سبب غياب التوبة الحقيقية.
ب�سبب ق ْلب ٍ
كثيرا من الأمور ع��ن التوبة� ،ضرورتها ،ودوره��ا في الب�شارة،
 .1يغط��ي هذا الدر���س ً
ومعناها الحقيقي .كيف ت�شابه ذلك مع طريقة تفكيرك في التوبة في الما�ضي� ،أو اخت َلف
يغيرها ،فكيف ذلك؟
غير ذلك طريقة تفكيرك في الب�شارة؟ � ْإن َك َ
ان ِّ
عنها؟ هل ُي ِّ
ان يعظ عن التوب��ة عن الخطايا.
 .2تب��د�أ ُكل ب�ش��ارة بق�صة يوحنا المعم��دان ،الذي َك َ
الجملة؟ لماذا ُتع َت َبر
دائما بالتوبة .كيف ت�شعر حيال تلك ُ
يعن��ي ه��ذا � َّأن ب�شارة َي�سوع تبد�أ ً
جدا للب�شارة؟
التوبة مهم ًة ًّ
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�أ�سئلة للمناق�شة
المع َلنةْ � .إن
إيمان
وجد � ٌ
 .3ال ُي َ
الم�سيح بدون توبة عن الخطايا ُ
حقيقي بي�سوع َ
ٌّ
تم�سكنا بالخطية وادعينا �أننا م�ؤمنون� ،إ ًذا فنحن مخدوعون .لماذا في ر�أيك يهتم
َّ
�شديدا؟
اهتماما
اهلل بطريقة حياتنا
ً
ً
 .4ت َذ َّكر ق�صة جا�ستن  Justinو�أنجيال  ،Angelaكيف َلم تكن لدى �أنجيال
َّ � Angelaأية فكرة عن � َّأن عليها �أن تترك �أ�صدقاءها ال�شبان الذين َكا َنت على
تزوجت؟ كيف ُيم ِكن ل ُكل ه�ؤالء الذين ال يعرفون َي�سوع
َعالقة حب معهم بعد �أن
َ
�أن يعرفوا �أنهم بحاجة لأن يتوبوا � ْإن َلم ن ُقل لهم؟ ماذا ُيم ِكن �أن يحدث لنا � ْإن قلنا
الخ ِط َّية؟ لماذا ُيع َت َبر ح�ساب تكلفة م�شاركة الب�شارة
للنا�س �أن يتوقفوا عن ارتكاب َ
مهما؟
أمرا ًّ
الكاملة � ً
ُ .5يح َكم علينا من �أعمالنا ،ولي�س من دوافعناُ .يظهِر هذا قوة الب�شارة ،وقدرتها على
إيجابي وجيد؟ بتعبيرك
أمر �
تغيير �شخ�صيتنا بالكامل .كيف ُيظهِر ذلك � َّأن التوبة � ٌ
ٌّ
�أنت ،ا�شرح كيف حين يطلب اهلل ِم َّنا �أن نتوب؛ فهو بهذا يقدم لنا رحمة.

والمحبة
الدر�س  :7الحق ،والتح ُّمل،
َّ
وي�سلِّط ال�ضوء على المو�ضوعات الموجودة في الف�صول من � 22إلى 24
� .1أراد يه��وذا �أن يكت��ب ع��ن روع��ة خال�صنا� ،أو الأم��ور الجيدة ،لكنه ح�� َّذر م�ستمعيه
عمة اهلل �إلى رخ�صة للخطية .في حياتك ال�شخ�صية ،هل
يحول��ون ِن َ
م��ن النا�س الذين كانوا ِّ
مهما
وقلت الأم��ور اللطيفة فقط؟ لماذا ُي َع ُّ
�سمح��ت لن ْف�س��ك بتجاهل تحذي��رات اهللَ ،
َ
أمرا ًّ
��د � ً
جزءا من حياتك وكالمك؟
التحذيرات
تجعل
أن
�
لك
بالن�سبة
ً
م�ض َّللاً عن
فهما َ
 .2ال�سب��ب ف��ي � َّأن ال َكني�سة �أ�صبحت مت�ساهلة مع َ
الخ ِط َّية هو � َّأن لدينا ً
منظور
دائما ما يكون له
الم َح َّبة
َّ
الم َح َّبة الحقيقيةَ .
ماهي��ة َ
الحقيقية تتطلب الحق ،والحق ً
ٌ
أمور المهمة في حياتك؟
غير التحلي بمنظورٍ � ٍّ
أبدي .كيف ُي ِّ
� ٌّ
أبدي ال َ
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�أ�سئلة للمناق�شة
العا َلمية.
�سيحية عن َ
الم َّ
الم َح َّبة َ
َ .3م َح َّب��ة اهلل معناها طاعة و�صايا اهلل .هذا م��ا ُي َف ِّرق َ
بدون و�صايا اهلل ،كيف ُيم ِك َنك �أن ِ
بين َم َح َّبة اهلل ومحبة العا َلم؟
فرق ْ
ت�صف � َّأي ْ
مزورة .تبتعد ثقافتنا
حق اهلل ملحقٍ بها لي�ست َم َح َّبة
الم َح َّبة بدون ٍّ
َّ
َّ � .4إن َ
حقيقية� ،إنها َّ
الم َح َّبة ،لهذا ال�سبب تتج��ه ال َكني�سة للح�صول على َي�سوع مزي��ف .ما هو �شعورك
ع��ن تل��ك َ
غير مرتاحين للحق؟
تجاه قول الحق بمحبة؟ لماذا في ر�أيك هناك كثيرون ْ

الدر�س  :8قتل الكريبتونايت
ي�سلِّط ال�ضوء على المو�ضوعات الموجودة في الف�صول من � 25إلى 28
غير مدركين � َّأن خطيتهم تجرح ق ْلب
الم� ِؤمنين ع��ن َ
الخ ِط َّية؛ لأنهم ْ
 .1يتغا�ض��ى بع�ض ُ
قوي بما
اهللُ .
وي َ�ص ِّدق م�ؤمنون � َآخرون الكذبة التي تقول �إننا بالطبيعة خطاة ،ودم َي�سوع ٌّ
الخ ِط َّية .ه�ؤالء ُهم
يكفي لتحريرنا من عقوبة خطيتنا ،لكنه ال يمكنه �أن يحررنا من قيود َ
مار�س عل ًنا .كيف
الم�ؤمن��ون الذين يعان��ون من الكريبتوناي��تَ ،
الخ ِط َّية المعروفة الت��ي ُت َ
�أ َّث��ر � ٌّأي م��ن ه��ذه المعتقدات في حياتك؟ كي��ف ر�أي َتها ت�ؤثر في م�ؤمني��ن � َآخرين معترفين
ب�إيمانهم؟
وهم الم�ؤمنون الحقيقي��ون الذين يخطئون
الم� ِؤمنين ُ
 .2وهن��اك مجموع��ة ثالثة م��ن ُ
لكن بالن�سبة لهم الأمر عب��ارة عن �صراع م�ستمر .يريدون �أن يتحرروا ،لكنهم َلم
ع��ن ع ْلمْ ،
الخ ِط َّية .ال�شعور بالعار من خطيتهم
أحرارا م��ن َ
يكت�شف��وا بع��د من َك ِل َمة اهلل كيف يعي�شون � ً
يجعله��م ي�ستم��رون في خطيتهم .ما هي الحقائق الموجودة في هذا الدر�س التي ُيم ِكن لك
�أن ُت�شارِك بها م�ؤم ًنا في هذا الو�ضع؟
 .3ف��ي ه��ذا الدر�س� ،أ�شارك من اختبار تحرير اهلل لي من ال�شهوة والمواد الإباحية .ما
هو �أكثر �شيء �ألهمك في هذا االختبار؟ لماذا؟ وما هو �أكثر �شيء تحداك؟ لماذا؟
الح��زن العالمي .يعترف
 .4ي�أت��ي التحري��ر م��ن َ
الخ ِط َّية بالح��زن الإلهي ،ولي���س من ُ
حول كيفية
الحزن الإلهي بالألم الذي ت�سببه خطيتنا هللْ ،
ُ
لكن الحزن العا َلمي هو فقط قلق ْ
ت�أثي��ر خطيتن��ا علينا وعلى م�ستقبلنا .لماذا في ر�أيك يطل��ق اهلل نعمته لتحررنا من خالل
بين هذين
��رق ْ
ن��وع واح��د من ُ
الح��زن ،ولي�س من خ�لال النوع ال َآخر؟ كي��ف ُيم ِك َنك �أن ت َف ِّ
الحزن في حياتك؟
النوعين من ُ
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�أ�سئلة للمناق�شة
 .5ي�أ�سر الكثير من ق�ص�ص الأبطال الخارقين خيالنا؛ لأنها ترتبط ب�شوق في ُكل ق ْل ٍب
أبطال
أبطال خارقين في زمنهم .كي��ف ُيم ِكننا �أن ُن�صبِح � اً
ان الم�ؤمن��ون الأوائل � اً
ب�ش��ريَ .ك َ
ٍّ
العا َلم فيما يخ�ص اهلل؟
تفكير
طريقة
ذلك
ر
غي
ي
كيف
زمننا؟
في
خارقين
َ
ُ ِّ
َّ � .6إن اهلل �شخ���ص مح��ارب ،ونحن ُخ ِلقنا لنكون مثله .دع��ا َي�سوع ُكل الكنائ�س ال�سبع
عدوا يجب �أن نتغلب
ف��ي ِ�سف��ر الر�ؤيا لتغلب ،وهذا يعني �أننا مدعوون للن�ص��رة ،و� َّأن لدينا ًّ
غيرت طريقة تفكي��رك فيما يدعوك اهلل
علي��ه .بينم��ا تت�أمل في ه��ذه الر�سالة ككل ،كي��ف َ
غيرت طريقة ر�ؤيت��ك لن ْف�سك ،وللم�ؤمني��ن ال َآخرين،
للتغل��ب علي��ه في هذه الحياة؟ كي��ف َ
وللكني�سة ككل؟
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ملحق
اخلالص متاح
للجميع

نت ِب َق ْلب َِكَّ � ،أن َي�سوع َر ٌّب َو� َّأن ا َ
الم ْو ِت،
ن��ت ب َِ�ش َف َت ْي َكَ ،و� َآم َ
«� ْإن �أع َل َ
ام ُه ِم َن َ
هلل �أ َق َ
ال
إيما َن ُه ِل َي َن َ
ان ِل َي َن َ
ال الب َِّرَ .وب َّ
َخ ُل ْ�ص َتَ .فبِال َق ْل ِبُ ،ي� ِؤمن الإ ْن َ�س ُ
ِال�ش َف َت ْينِ ُ ،يع ِل ُن � َ
�ص( ».رومية .)10-9 :10
َ
الخلاَ َ
لكن توجد طريقة
يري��دك اهلل �أن تختب��ر �سعة الحياة� .إنه �شغوف ب��ك وبخطته لحياتكْ .
واح��دة لتب��د�أ الرحلة �إلى م�صيرك :قب��ول الخال�ص من خالل ابن اهلل ،ي�س��وع الم�سيح .من
خالل موت وقيامة ي�سوع� ،صنع اهلل لك طري ًقا لتدخل �إلى ملكوته كابن محبوب �أو كابنة
محبوب��ة .ذبيحة ي�سوع على ال�صليب جعلت الحي��اة الأبدية الف�ضلى متاحة لك بالمجان.
الخال�ص هو هبة اهلل لك؛ ال يمكنك �أن تفعل � ّأي �شيء لتح�صل عليها �أو لت�ستحقها.
أول بخطية العي�ش بانف�صال عن خالقك،
حتى تح�صل على تلك الهبة الثمينة ،اعترف � اً
لأن ه��ذا ه��و �أ�ص��ل ُك ّل الخطاي��ا الت��ي ارتكب َتها .ه��ذا االعتراف ه��و جزء مه��م من قبول
�ص في��ه � 5000شخ�ص في كتاب
الخال���ص .لق��د �أو�ض��ح بطر�س ذلك ف��ي اليوم ال��ذي َخ ُل َ
ودوا �إ َلى ا ِ
طاياك ْم» (�أعمال  .)19 :3يعلن الكتاب المقد�س
محى َخ
ُ
وبوا َو ُع ُ
الأعمالَ « :ف ُت ُ
هلل ِل ُت َ
عبيدا للخطية .تت�أ�صل هذه العبودية ف��ي خطية �آدم ،الذي بد�أ �سل�سلة
�أنن��ا ُك َّلن��ا مولودون ً
البعد عن طاعة نف�سك وال�شيطان� ،أبو الكذب ،وترجع
إرادي .التوبة هي اختيار ُ
الع�صيان ال ّ
قدم حياته من �أجلك.
�إلى طاعة �سيدك ،ي�سوع الم�سيح َ -م ْن َّ
"ربا" معناها �أن تجعله يمتلك
ربا على حياتك� .أن تجعل ي�سوع ًّ
يجب �أن تجعل ي�سوع ًّ
وك ّل ما تملك .ويك��ون �سلطانه على
ونف�س��ا
حيات��ك
أنت علي��ه ُ
ً
وج�سدا) ُ -ك ّل م��ا � َ
ً
(روح��ا ً
حيات��ك �سلطا ًنا كاملاً  .ف��ي اللحظة التي تفعل فيها ذلك ،يخرج��ك اهلل من الظلمة وينقلك
�إلى نور ومجد ملكوته ،فتنتقل بب�ساطة من الموت �إلى الحياة ،ت�صبح ابنه.
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أردت �أن تقبل الخال�ص من خالل ي�سوع� ،ص ِّل هذه الكلمات:
� ْإن � َ
ف�شل��ت في الو�صول �إلى م�ستوى
ي��ا اهلل ال��ذي في ال�سماء� ،أنا �أعترف ب�أني خاطئ وقد
ُ
خطاياي� .أ�شكرك لأنك لم تتركني على هذا الحال،
أبدي ب�سبب
َّ
ِ��رك� .أنا �أ�ستح��ق العقاب ال ّ
ب ِّ
ِ
أر�سلت ي�سوع الم�سيح ،ابنك الوحيد الذي ُولد من العذراء مريم ،ليموت من
لأني �أ�ؤمن ب�أنك � َ
�أجل��ي ويحم��ل عقابي على ال�صليب� .أنا �أ�ؤمن �أنه قام مرة �أخرى في اليوم الثالث ويجل�س
كر ِّبي ومخل�صي .لذلك في هذا اليوم� ،أنا �أتوب عن انف�صالي عنك و�أعطي
الآن ع��ن يمين��ك َّ
حياتي بالكامل لربوبية ي�سوع.
وحولني
ل�صا ليَ .
يا ي�سوع� ،أنا �أعترف بك ًّ
ربا ُ
وم َخ ًّ
تعال �إلى حياتي من خالل روحك ِّ
تم�سكت بها في يوم م��ن الأيام ،ومن هذا
الظلمة الت��ي
�إل��ى اب��ن هلل� .إني �أتخ َلى ع��ن �أمور ُ
ُ
بذل��ت ن ْف�سك من � ْأجلي
ف�صاع��دا لن �أعي�ش لن ْف�سي .بنعمت��ك� ،س�أعي�ش لك �أنت يا َمن
الي��وم
ً
َ
حتى �أعي�ش حياة �أبدية.
أبدا.
�أ�شك��رك يا رب ،فحياتي الآن هي بالكامل بين يديك ،وح�سب كلمتك �أنا لن �أخزى � ً
في ا�سم ي�سوع� ،آمين.
مرحب��ا بك في عائل��ة اهلل! �أنا �أ�شجعك �أن ت�شارك م�ؤم ًنا � َآخ��ر ب�أخبارك المفرحة .ومن
ً
أي�ض��ا �أن ت�شترك في كني�سة محلي��ة ت�ؤمن بال ِكتاب المقد���س وتتوا�صل مع � َآخرين
المه��م � ً
يمكنهم �أن ي�شجعوك في �إيمانك الجديد .لقد بد� َأت �س َف َرك للتو في الرحلة الأكثر روعة .ليتك
تنمو في الإعالن ،والنعمة ،وعالقة ال�صداقة مع اهلل ُك ّل يوم!

ِ
ال�سيد
م
اجليد �أ
ِّ
ِّ
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GOOD OR GOD?
لماذا يكون الجيد بدون الرب لي�س كافيا؟

Why Good Without God Isn’t Enough

If it’s good, it must be God.
كذلك؟Right?
 �ألي�س. فال بد �أنه من الرب،جيدا
ً � ْإن كان
days
the.مترادفين
terms ال��رب
good
and
seem
synonymous.
هوThese
نعتق��د �أن ما
فنحن
ومن
الجيدGod
التعبي��ران
يبدو
،ف��ي ه��ذه الأيام
We َّ believe what’s generally accepted as good must be in
.جيد
هذاwith
،العدلGod’s
،التوا�ضعwill.
،الكرمGenerosity,
.ا مع م�شيئة اهللhumility,
�أن يكون متف ًقjustice—good.
مقبول عند الأغلبية يجب
line
Selfishness, arrogance, cruelty—evil. The distinction seems
 يبدو � َّأن التمييز بين الأمرين �سهل. هذا �شر، الق�سوة، العجرفة،الأنانية
pretty.وب�سيط
straightforward.

المقد�س
الكتاب
وا�ضحا
كانis� ْإنso
أمر؟obvious,
هذا ه��و كل الwhy
لك��ن هل
But is
thatيقول
all فلم��اذ
there،هكذا
is to
good
does
ً it? Ifالجيد
the Bible say that we need discernment to
recognize
it?
�إننا نحتاج لتمييز لنعرفه؟
Good or God? isn’t another self-help message. This book will

�أنdo
يتعدى
تاب ماthan
هذا ال ِكask
�سيفعل
.الب�شرية
أخرى للتنمية
� ر�سالة
ال�سيد؟ لي���س
الجي��د �أم
more
you
to change
your
behavior.
It will
empower
you
to
engage
with
God
on
a
level
that
will
 �إنه �سيمكنك �أن ت�شترك مع اهلل على م�ستوى �سيغير كل جانب.نطل��ب من��ك �أن تغير �سلوكك
change every aspect of your life.
.من جوانب حياتك
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GOOD OR GOD?
�إيجاد الحقيقة في عالم من الآراء

Why Good Without God Isn’t Enough

الـمــــــــا�س
ليزا بيفير
God.
Right?�أكث��ر وق��ت ي�ستحق م َّنا �أن نك��ون
ُ  ا. الآنit
اهللIf. ٌةit’s
 َم َح َّبgood,
هلل
ه��وmust
والحقbe
المحبة
را�سخين في
.الحالية
آراءنا
�اتجاهاتن��ا و
ويتخطي��ان
والحقsynonymous.
 كل م��ن المحبة.ح��ق
These
days
the terms
goodأبديان
and� أم��ران
God� هما
seem
We التكلم
believe
what’s
generally
as good
بالحق
 لكن،بالح��ق
التكلم
المحب هيaccepted
�ص��ورة للتعبير عن
�أف�ضلmust
ما تكونbe
 ًن��اin
�أحيا
line with God’s will. Generosity, humility, justice—good.
.بالحياة به
يبد�أ
Selfishness, arrogance, cruelty—evil. The distinction
seems
pretty straightforward.

 ُتق��دم لك ليزا بيفي��ر الكاتبة ذات الكتب، والق�ص���ص ال�شخ�صية،با�ستخ��دام كلم��ة اهلل
But is that all there is to it? If good is so obvious, why does
�أنthe
 بل،فقط
الحقsay
تثبت في
في��ه ال
تتعلمdiscernment
المكان الوحيد الذيtoإلىrecognize
�  رحلة،مبيع��ا
الأكث��ر
Bible
that�أنwe
need
ً it?
.ورا�سخا
، عاقد العزم،�صامدا ال تتحرك
تكون
ً
ً

Good or God? isn’t another self-help message. This book will
do more than ask you to change your behavior. It will
.لناها
زورناها و�ش ِّك
منto
نحنengage
 لكننا،موجودة
� ،فيهon
نحياa ونحن
خطةwill
تتك�ش��ف
empower
you
withإنها
God
levelاهلل
that
change every aspect
of your
. �صورته
 علىlife.
حين نثبت في الم�سيح حجر زاويتنا نت�شكل
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GOOD OR GOD?
لتكن حياتك م�ؤثرة اليوم و�إلى الأبد

Why Good Without God Isn’t Enough

If تطرحه
it’s good,
it must
God.عن
Right?
على
يمكنك �أن
أهم �س�ؤالbe
� .حياتك
ح�سابا
يوما ما �أمام اهلل وتعطي
ً
ً �ستق��ف
م�ستعدا؟
�ستكون
نف�سك الآن هو "هل
ً seem
These days the terms good and God
synonymous.
We believe what’s generally accepted as good must be in

هلline
 لكن.أبدية
�سيق�ض��ون
 �أينGenerosity,
نظرتهم لل�صليب تح��دد
الم�سيحيي��ن � َّأن
يع��رف �أغل��ب
withالGod’s
will.
humility,
justice—good.
Selfishness, arrogance, cruelty—evil. The distinction seems
عرفت � َّأن كيفية ق�ضائك للأبدية تتحدد على ما تفعله في هذه الحياة؟
َ
pretty straightforward.
ي�شتاق
.الظالمisفيtoيبقيك
إنه الis� ،دعوتك
�أن تكت�شفwhy
يريدك اهلل
Butإنه
is� ،الحقيقة
that allفيthere
it? أن
If� يريد
good
so obvious,
does
the.أر�ض
Bible
say
that
we
need
discernment
to
recognize
it?
�أن تجد المعنى والق�صد الذي ي�أتي من معرفة لماذا �أنت موجود على هذه ال
Good or God? isn’t another self-help message. This book will

.أوان
الmore
حت��ى يفوت
تنتظر
.الو�صول
أهم منyour
� لأخيرbehavior.
التي بع��د النف�س ا
الحي��اة
do
than
ask الyou
to جه��ة
change
It will
empower
you
to
engage
with
God
on
a
level
that
will
.اكت�شف م�صيرك الذي �أعطاه اهلل �إياه واجعل لحياتك قيمة �سواء اليوم �أو للأبد
change every aspect of your life.
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دراما م�سموعة

Why Good Without God Isn’t Enough
جون بيفير

أ
ف
ا
بي

ل

حياة دافعها الأبدية

دراما م�سموعة
If it’sماgood,
it مmust
God.
�سيحدث
نافذة �إلى
تقد
� .بيفير
جونRight?
�أفابي��ل هي ق�صة رمزية ملحمية كتبه��ا
ِّ إنهاbe
ال�ضروري
.ملكوت اهلل
تنعك�س على
كثيرةand
لحقائق
مث��ال
وتعطي
بع��د واقعنا الأر�ضي
ً اseem
Theseمن
days
the terms
good
God
synonymous.
We believe
what’s
accepted
as good must be in
.على الإدراك
 �صعبةgenerally
أبدية ربما تكون
 لكن ال،أبدي
ّ � للم�ؤمنين �أن يعي�شوا بمنظور
line with God’s will. Generosity, humility, justice—good.
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This realization will result in
lives empowered, communities
transformed, and a dynamic
response to the injustices
plaguing our world.
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قتل الكريبتونايت

َ 282ق ْتل الكريبتونايت

تعليمي
منهاج
ّ
هذا الكتاب الذي تم�سك به الآن هو جزء من المنهاج التعليمي قتل الكريبتونايت الذي
كتبه جون بيفير .حين تقر�أ هذا ال ِكتاب وت�ستخدم المواد التعليمية الملحقة به المتاحة على
الأ�سطوانة الملحقة بالكتاب �أو حين تقوم بتنزيلها من � CloudLibrary.orgست�ستطيع
�أن ت�ستذكر كل جزء من هذا التعليم الديناميكي المغير للحياة .وحين تدر�سه بطريقة �سليمة،
�سي�ؤثر على حياتك الم�سيحية وينميها فت�ستطيع �أن تقوم بالمزيد من �أجل الرب.
� َّإن المنهاج التعليمي قتل الكريبتونايت يحتوي على المكونات التالية:
كتاب قتل الكريبتونايت
التعليمي .ويوجد الكتاب كذلك على هيئة ملف
الجزء الوحيد المطبوع من هذا المنهاج
ّ
بامتداد  PDFعلى الأ�سطوانة الملحقة.
الأ�سطوانة الملحقة بكتاب قتل الكريبتونايت
تحتوي الأ�سطوانة الملحقة على المواد في هيئة رقمية .لن ت�ستطيع �أن ت�شغل اال�سطوانة
الملحقة على جهاز م�شغل الـ  DVDالمنزلي .ويمكنك كذلك تنزيل كل الملفات
وقراءتها على الجهاز اللوحي� ،أو الكمبيوتر� ،أو الهاتف الذكي الخا�ص بك.
كتاب قتل الكريبتونايت الم�سموع.
كل الأق�سام التي في كتاب قتل الكريبتونايت مقروءة في لغتك وفي امتداد .MP3
محا�ضرات الفيديو التعليمية لمنهاج قتل الكريبتونايت
كُ ل المحا�ضرات ال�ست التعليمية في امتداد .MP3
 الدراما الم�سموعة لق�صة �أفابيل في امتداد . MP3كل الحلقات الأربع للدراما الم�سموعه لق�صة �أفابيل .
 مواد �إ�ضافيةكما تحتوي الأ�سطوانة على كتب وم�صادر �أخرى من �ضمنها الدراما الم�سموعة لق�صة
�أفابيل و كتاب حياة دافعها الأبدية وكتاب الجيد �أم ال�سيد؟ الرقميين.

كل هذه المواد التي في المنهاج هي هدية لك!
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?GOOD OR GOD

Why Good Without
God Isn’t Enough
جون بيفير
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حياة دافعها الأبدية

م�سرح م�سموع

ال تتردد �أن تن�سخ هذه الأ�سطوانة� ،أو تن�سخ المواد التعليميمة� ،أو تر�سلها بالبريد
الإلكتروني �إلى �أ�صدقائك� ،أو تن�سخ الن�ص الذي في الكتب الرقمية وتحتفظ بها� ،أو
تر�سل التعاليم لكني�ستك �أو تقوم بو�ضعها على الإنترنت لي�ستخدمها �آخرون .قم بتوزيع
جوعا للتعليم الجيد من كلمة اهلل ولتقوية الحياة
هذه الم�صادر في � ّأي مكان تجد فيه ً
الم�سيحية.
معلومات �أكثر عن محتويات المنهاج التعليمي قتل الكريبتونايت :

?If it’s good, it must be God. Right

عادي.
 ال يمكن ت�شغيل الملفات التي على هذه الأ�سطوانة على م�شغل DVDّ These
days the terms good and God seem synonymous.
 Weال
believeن�صية،
وملفات
حيث �إنها ‘و�سائط مختلطة‘ بمعنى �أنها ملفات فيديو و�أوديو
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كمبيوتر �أو جهاز
على جهاز
يمكن ت�شغيلها �إال
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justice—good.
ّ Generosity,

Selfishness, arrogance, cruelty—evil. The distinction seems

الجهاز
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 يمكن تحميل ملفات فيديو  MP4وت�شغيلها على جهازpretty
straightforward.
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But is that all there is to it? If good is so obvious, why does
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الذكي الخا�ص بك.
Good or God? isn’t another self-help message.
الهاتفThis
book will
do more than ask you to change your behavior. It will
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صديقي العزيز
تغير الرسالة التي على صفحاته حياتك
هذا الكتاب هدية لك وأصلي أن ِّ
لألبد.

َقتْــــل

الكــريبتونــــايت

وحي
أنا أومن أننا نعيش في األيام األخيرة ،في عالم به كريبتونايت ر ُ ٌّ
حقيقي يحاول أن يسرق منَّا قوتنا كمؤمنني اليوم.
ٌّ

قتل

أتشارك معك بقصتي الشخصية في الرحلة التي قادتني إلى االختراق
وأكشف عن بعض احلقائق الكتابية املفتاحية التي غيَّرت حياتي لألبد.
أيضا أن تستمتع بحياة متلؤها احلميمية واالرتباط باهلل .ميكنك
ميكنك أنت ً
وي يؤثر على العالم من حولك .لكنْ يجب اً
أول أن
أن تستمتع
ي وق َ ٍّ
ٍ
بإميان َح ٍّ
تصارع الكريبتونايت اخلاص بك.

الكــريبتونــــايت

بالنسبة لعدد كبير من املؤمنني ،يصابون باإلحباط واإلرهاق بسبب
محاوالتهم املتكررة للتحرر من األمور التي تعيقهم .لم يقصد اهلل أن تكون
األمور هكذا .لقد خطط أن تكون منتصرًا في كل جوانب حياتك ،بل هو
مينحك قُدْرةً للتغلُّب على كلّ ما يأتي عليك.

الستخدامات الكمبيوتر
فقط

JohnBevere@ymail.com

أرجوك ال تتردد أن تشارك كلّ من تعرفهم بهذه الرسالة وباملواد األخرى
التي على موقعنا . CloudLibrary.org
أخوك في املسيح

جون بيفير

يتوفر هذا املنهاج ،مع موارد تعليمية أخرى ،من إصدارات جون وليزا بيفير
على موقع حتميل املواد اجملانية والفيديو اخلاص مبؤسسة ماسنجر:

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

في كتاب قتل الكريبتونايت ،يكشف جون بيفير عن ماهية هذا
الكريبتونايت ،وملاذا يهدد جماعات املؤمنني ،وكيف نتحرر من عبوديته.

َقتْل الكــريبتونــــايت

يقدِّم هذا الكتاب إجابات عن السبب وراء عدم قدرة الكثيرين منَّا على
اختبار القوة اإللهية التي كانت واضحة بني مؤمني القرن األول.

يتضمن أسطوانة مدمجة
جون بيفر وزوجته هما مؤسسان ملؤسسة ماسنجر الدولية
" ."Messenger Internationalلكون جون بيفير خاد ًما ،من أكثر
مبيعا ،فهو يوصل رسائل عن عدم التهاون في احلق بجرأة
الكُتَّاب
ً
ويوفِّر موارد للقادة بصرف
وشغف .وهو يرغب أ ْن يؤيد الكنيسة احمللية َ
النظر عن املكان ،أو اللغة ،أو احلالة املالية .وليحقق هذا الهدف ،متت
ترجمة كتبه إلى أكثر من  100لغة ،ومت توزيع ماليني النسخ منها
بطريقة استراتيجية على الرعاة والقادة في شتى أنحاء العالم.

للمزيد امسح الكود

هذا الكتاب هدية من
املؤلف وليس للبيع

بيفري

قم بتنزيل هذه النسخة
وإصدارات أخرى من على:
CloudLibrary.org

الكــريبتونــــايت

بالطبع ،كُلٌّ من سوبرمان والكريبتونايت أمران خياليَّان .لكن الكريبتونايت
اً
خيال.
الرُّوحيَّ ليس

َق ْتل

متاما مثل سوبرمان ،القادر أن يقفز فوق أيِّ مانع ،ويهزم أيَّ عَ ُدوٍّ ،فأتباع
ً
املسيح لديهم القدرة اخلارقة للطبيعة أ ْن يهزموا التحديات التي تواجههم.
لكن املشكلة التي تواجه اًّ
كل من سوبرمان ونحن هي أنَّ هناك كريبتونايت
يسرق قوَّتنا.

دَ ِّمـــر ما يســـرق
منك قوَّتك.

يتضمن أسطوانة مدمجة

جون
بيفري

