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

 -كريستين كين

بال منـافـس

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

«كتاب قوي وملهم»

تمسك بهويتك وهدفك
وسط عصر مليء
بالتخبط والمقارنات

بال

منـافـس

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

للمزيد امسح الكود

هذا الكتاب هدية من المؤلف وليس للبيع

لي از بيڤير

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

لي از بيڤير

مؤلفة كتاب أنهضي القوة التي بداخلك
األكثر مبيعاً

«فلتتخيل��ي العالم كيف س��يكون ل��و أن كل منا فهم كم هو
محبوب وله قيمة .في كتابها «بال منافس��ة» ،تش��جعنا ليزا بيفير
لك��ي نعرف ونفهم أننا مخلوقات ومحبوبات من اهلل بطريقة فريدة
من نوعها .وبس��بب هذا ،كل منا قد أعطي��ت دورًا ها ًما وجذريًا لكي
تتم��م خطة الرب .هذا الكتاب هو دع��وة لكي تتبعي الرب والمهمة
لك عنده».
التي ِ
ـــ هولي واجنر ،راعية ومؤلفة
«نحن نعيش في عصر حيث الجميع تائهون يبحثون عن هويتهم
في األماكن الخطأ .هذا الكتاب يمثل بوصلة حقيقية توجه الرجال
والنس��اء للمصدر الحقيقي لهويتنا الروحي��ة .فنحن ننتمي للرب،
فه��و اختارنا ،وأحبنا بطريقة متفردة .ليزا قامت بعمل اس��تثنائي إذ
أحض��رت لنا كل هذه الحقائق الثمينة لحياتنا .هذا الكتاب يجب أن
يُقرأ!»
ـــ برادي بويد ،راعي كنيسة الحياة الجديدة بكولورادو ،ومؤلف
«ف��ي هذا الكتاب ،تش��ارك ليزا بحقيقة خارقة ع��ن الهوية التي
خلقن��ا بها الرب وكيف أنه يحبنا بش��كل منفرد وش��خصي وفريد.
بع��د قراءة هذا الكتاب ،ال أتخيل أن أح ًدا يمكن أن يش��ك في محبة
الرب له!»
ـــ كريس هودجز ،راعي كنيسة ومؤلف
كنت تصارعين مع هويتك ،فهذا الكتاب س��وف يغير حياتك.
«إذا ِ
ففهمنا لمن نحن في المس��يح يح ّولن��ا من اكتفائنا بما نحن فيه،
إلى أن نأخذ بجرأة مكاننا في خطة اهلل العظيمة للفداء».
ـــ شيال والش ،مؤلفة وواعظة

عيني الكثيرين لدرجة أنني أثق أنه سوف
«هذا الكتاب س��يفتح
ّ
يكون له أكبر األثر في هذا الجيل بأكمله! فليزا بيفير تش��رح محبة
الرب بطريقة جميلة وحية لدرجة سوف تأسر قلب كل قارئ! فكلما
يغ��وص القارئ في هذا الكتاب الرائع أكثر ،كلما اكتش��ف بش��كل
أعمق كم هي محبة اهلل له وكم هو هام أن نكتشف هويتنا فيه».
ـــ ماثيو بارنيت ،مؤسس مركز الحلم
هذا الكتاب هو تذكرة جميلة عن محبة الرب العظيمة للجميع.
لي��زا توضح فكرتها بإعالن جديد وتعبر عنها بطريقة أنيقة ومركزة.
هذا ح ًقا كتاب جميل سوف يلهم كل من يقرأه».
ـــ كاروالين بارنيت ،راعية مساعدة في مركز الحلم
«في وسط عالم مهووس بالمقارنة والتنافس ،هذا الكتاب يجب
أن تق��رأه كل أم ،وابنة ،وقائ��دة ،وصديقة .إنه الوقت ألن نكون يد بيد،
بعضا،
بدلاً من أن نقارن بعضنا ببعض .إنه وقت ألن نش��جع بعضنا ً
ب��دلاً من أن نتص��ارع ونتنافس .نحن بال مناف��س ،لذلك دعونا نعطي
مكان ًا للجميع لكي ينجحوا»
ـــ تشارلوت جامبيل ،راعية لكنيسة الحياة ،برادفورد ،بريطانيا
«إذا كنت تصارعين مع إحس��اس بعدم القيم��ة ،أو أنك مفتقدة
الهدف ،فهذا الكتاب هو ما تحتاجينه لتسكتي كل أصوات سلبية
داخل��ك .لقد خلقك الرب لكي تجدي الرض��ا في كل الظروف ولكي
تعيشي حياة بال مقارنة أو منافسة»
ـــ القس ستيفين والقس هولي فورتيك ،كنيسة االرتفاع
«سوف تساعدك ليزا أن تكتشفي كيف تختبرين الحرية والثقة

الت��ي تأت��ي من معرفتك أنك تحف��ة الرب المميزة ـ ب�لا مقارنة وبال
منافس��ة ـ وأن لدي��ك كل م��ا تحتاجينه لكي تصل��ي إلى المصير
لك»
المميز والفريد الذي أعده الرب ِ
ــ��ـ فيكتوري��ا أوس��تين ،راعية مس��اعدة في كنيس��ة ليكوود،
هيوستون ،تكساس
«هذا الكتاب لليزا بيفير س��وف يوقظك ألبعاد جديدة عن هويتك
في المسيح .فهذا الكتاب مليء باإلعالنات والحكمة اإللهية .سوف
يش��جعك ويلهمك ويؤهلك لتتبع��ي دعوة الرب الفري��دة لحياتك.
فإذا كنت تتوقين ألن تعيش��ي في تناغم مع ما يتكلم به الرب على
لك! أنا أوصي به بشدة!»
حياتك ومستقبلك ،فهذا الكتاب ِ
ـــ كريس فالوتون ،قائد في كنيسة بيثيل ،ريدينج ،كاليفورنيا
«لي��زا بيفير ه��ي صديقة مقربة لن��ا منذ الكثير من الس��نوات،
ونحن نثق أن اإلعالنات التي تش��ارك بها في هذا الكتاب س��وف تأتي
وأنت تقرأين هذا الكتاب ،اطلبي من الرب أن يغلب
بالحرية لكثيراتِ .
كل رغب��ة بداخلك للمقارنة والمنافس��ة ،واس��محي له أن يعلمك
كيف تمسكين وتفرحين بما خلقك الرب ألجله».
ـــ جيمز روبيسون ،مؤسس ورئيس إرسالية الحياة الدولية
«أن��ا أح��ب لي��زا .إنها تحم��ل كلمة له��ذا الزمن ،فه��ذا الكتاب
يج��ب أن يُقرأ من الكثيرات ويجب أن يثقن بم��ا فيه .فأن تعرفي من
أنت واحتياج��ك لآلخرين هو أمر كبير .س��وف تتقوين حينما تقرأين
ِ
هذا الكتاب ،وس��وف تش��عرين أن اآلب يتكلم عل��ى حياتك بهويتك
الحقيقية التي ال تتزعزع».

ـــ جين جونسون ،قائدة تسبيح ومؤلفة ترانيم
«هذا الكتاب هو صيحة إيقاظ للنس��اء ف��ي كل العصور.فنحن
نحتاج بشدة هذه الرس��الة من ليزا عن أننا محبوبات ومدعوات من
الرب بش��كل فريد ومتفرد .أنا أحب ش��غفها وطاقتها التي تبزغ في
كل صفحة تلو األخرى».
ـــ آلي وورثينجتون ،مؤلفة كتب
«إن كلم��ات لي��زا الجريئة والمملوءة بالروح س��وف تحرر نس��اء
كثيرات من المقارن��ة والكبرياء والغيرة .ليزا تعيش ما تعظ به :وهو
أنت بال منافس».
أنه عندما تنتمين ليسوعِ ،
ـــ سارة بيسي ،مؤلفة كتب
«ه��ذا الكتاب لليزا بيفي��ر هو كنز! إنه تما ًما مث��ل أن يضع الرب
يدي��ه االثنتين على جانبي وجهك ،ويح�� ِّول انتباهك له ثم يقول لك
بهدوء وثبات :أنا أحبك»
ـــ ليزا هاربر ،مؤلفة ومعلمة للكتاب المقدس
«إن فهمك عن إلى من تنتمين ،وعن مكانك الفريد في عائلة الرب،
وعن ش��خصية المس��يح ،هو أمر هام ج ًدا من أجل النمو المستمر
لقل��ب صحيح وروح س��وية .إن لدى ليزا قدرة فري��دة أن تدمج الحق
الكتابي مع اإلعالن الشخصي من أجل أن تبرز هذه الحقائق األبدية.
أيضا
أنت ،بل من هو الرب ً
سوف تكتشفين من جديد ليس فقط من ِ
ــ كمخلص شخصي وقوي وبال منافس».
ـــ برايان وبوبي هيوستون ،مؤسسين ورعاة لكنيسة هيلسونج
«في عالم يحيط المرأة بالمقارنات والمنافسة ،تفعل ليزا بيفير
أفض��ل ما تعرف أن تفعل��ه ،وهو أن تجذبك قري ًبا م��ن قلبها كامرأة

أنت كفاية كما
بكلمات تقويك وتش��فيك وتنعش��ك :أيتها االبنةِ ،
أنت ،ألنك محبوبة بشكل فريد وشخصي.
ِ
هذا الكتاب يجعلنا نتخلى عن حاجتنا للمنافسة ،ويضعنا بأمان
ف��ي قلب اآلب ويم��د جذورنا في حضنه .إنه كت��اب يجب أن يُقرأ من
كل ام��رأة تتوق لمس��توى أعمق من التواصل م��ع اآلب ،ومن الهوية
والهدف».
ـــ كريس��تا ب�لاك جيف��ورد ،مؤلفة متمي��زة للتراني��م والكتب
وواعظة
«إن ه��ذا الكتاب لليزا بيفي��ر يعطي وص ًفا جمي�ًل�اً لمحبة الرب
الفريدة لكل منا .إن��ه يذكرنا بحقيقة أنه ليس لنا منافس ألن الرب
خلقنا لك��ي يكون لنا قيمتن��ا وهويتنا المتفردة في��ه .هذا الكتاب
يجب أن يقرأه الجميع!»
ـــ جينتيزين فرانكلين ،راعية ومؤلفة
«صديقتي العزيزة لي��زا بيفير قد فعلَتها ثانية! فهذا الكتاب هو
أنت ،وإلى
كتاب قوي ونبوي وملهم سوف يساعدك أن تكتشفي من ِ
من تنتمين كامرأة للرب! فلتعطي نسخة من هذا الكتاب لكل امرأة
تعرفينها ــ فأنا سأفعل ذلك بكل تأكيد!»
ـــ كريستين كاين
«نح��ن ال ن َُحب بالتس��اوي ،ب��ل ن َُحب بتفرد .في ه��ذا الكتاب ليزا
تكشف الحقائق التي سوف تساعدك أن تستعيدي قوتك وهدفك».
ـــ مارك باتيرسون ،راعي كنيسة ومؤلف ألكثر الكتب مبي ًعا

“كتاب قوي وملهم”
 كريستين كاينتمسك بهويتك وهدفك وسط
عصر مليء بالتخبط والمقارنات
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هوية بال منافسة
احتياجنا الرئيسي هو لشخص يحثنا على أن نكون
ما نحن نعرف أننا قادرون أن نكونه
“رالف والدو إيميرسون”

هل كان لك يو ًما منافس؟
أنا ال أعني هذا النوع من المنافسة الودية التي نجدها في الرياضة
مثلاً  ،وال أعني تلك المنافس��ة بين األطفال على استحواذ االهتمام
واالنتباه م��ن آبائهم .ولكني أعني ذلك النوع من المنافس��ة األكثر
إص��رارًا على االنتقاص منك ،فمثل ذلك المنافس ال يمكن أن يش��عر
تجاهك بمش��اعر الصديق أو العائلة ،فعندما تش��تعل المنافسة،
يك��ون هدفه��ا ليس فقط الفوز ف��ي اللعبة ،ولك��ن باألكثر إزاحتك
تما ًما من أرض الملعب.
ولك��ن ماذا ل��و عرفت أن الحي��اة التي طالما كن��ت تتمنيها هي

12

بال منافس

بكامله��ا خارج إطار أي منافس��ة؟ م��اذا لو عرفت أن��ك ليس عليك
أن تخس��ري حتى تخرجي خارج اللعبة؟ بل ماذا لو اكتش��فت أنه ال
يمكنك أن تخس��ري من األساس؟ ماذا لو أنه بإمكانك ليس فقط أن
تفكري خارج الصندوق ،بل أن تعيشي بالكامل خارجه؟
منذ س��نوات طويل��ة ق��رأت كتابًا كان يتوق��ع أن نهاي��ة العالم
س��تحدث نتيجة انتشار واسع لإلحس��اس بالعزلة ،فقد كان يتبنى
نظري��ة أنه س��يأتي وقت سينقس��م في��ه العالم إلى معس��كرين
متضادين ،أو منهجين في التفكير متضادين .ووسط هذا المناخ من
االنقسام الشديد والمتسع ،يصبح من السهل أن تحرض الفصائل
المتض��ادة لمهاجمة بعضها البعض ،مما يصل بنا أخيرًا إلى نهاية
كاملة للعالم.
ف��أي انقس��ام ممنهج بهذا االتس��اع يجب أولاً أن يب��دأ في إطار
أضيق وأصغر .فقد يبدأ في داخل البيت ،إذ تمتلئ األسر المنقسمة
بالمجروحي��ن ذوي القل��وب المنقس��مة .فهن��اك ق��وى حقيقي��ة
موج��ودة تظل تهمس لك بتلميحات كاذبة تؤذي بها عقلك وإرادتك،
ومشاعرك ،بهدف أن تنقلبي على نفسك ثم تنقلبي على اآلخرين.
فمن الصعب أن تتجاهلي الرسائل الكثيرة التي تظل تخبرك أنك
لس��ت جيدة بما يكفي ،ولست ش��ابة بما يكفي ،ولست ذكية بما
يكفي ،ولس��ت سريعة بما يكفي ،ولس��ت غنية بما يكفي ...فنحن
نظل نستقبل وابل من القذائف لعلنا نستطيع أن نحقق توقعاتهم
من��ا .فالطبيعة البش��رية هي الوحي��دة القادرة على تش��تيت هذه
الفكرة المتس��لطة التي تظل توحي لنا أننا “لس��نا  ...بما يكفي”.
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فتل��ك الفك��رة تظل تل��ح علينا حتى تص��ل بنا إل��ى نقطة حرجة،
وحينئذ يبدأ البعض في التقليد والتشبه ،بينما يتمرد البعض اآلخر
وينزلقون إلى إلقاء االتهامات نحو من يتهمونهم.
فنحن ندين حينما ندان.
ونحن نهين حينما نشعر باإلهانة.
ونحن نكره حينما ال نحب أنفسنا.
فحينما نفلس ،قد ال يمر وقتًا طويلاً حتى نبدأ في سلب اآلخرين.
فهي دائرة مفرغة الكل فيها يخسر ،وال أحد يفوز.
ولكن ماذا لو أن كلمات بولس الرسول كانت صحيحة؟
“وَأ َ َّما ال َّت ْق َوى َم َع الْ َقنَا َع ِة َف ِه َي ت ِ َجار َ ٌة َع ِظي َم ٌة” (تيموثاوس األولى )٦:٦
التق��وى هي ما يعطينا القدرة على الرؤية األفضل بحس��ب رؤية
ال��رب .وهذا يعن��ي أننا ونحن نتعل��م كيف يرى ال��رب اآلخرين ،ندرك
كيف يرانا نحن.
أم��ا القناع��ة واالكتف��اء بما أنت في��ه لن يُنتج رض��ا عن النفس
فحس��ب ،بل س��يطلق ف��ي داخلك قدرة عل��ى االبت��كار! فلتحولي
فعيني الرب عليك
عينيك عن كل ما يش��تتك وينتقص من ق��درك،
ّ
لكي ترفعي عينيك نحوه .ثم ماذا بعد؟
بدلاً من أن تصارعي لكي تحصلي على ما لم يكن يو ًما لك ،سوف
تجدين بداخلك طاقة جديدة لكي تكتشفي ما هو لك بالفعل.
أن��ا أصلي من أجل أن يكش��ف هذا الكتاب ع��ن حجم األذى الذي
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يس��ببه هذا التش��ويش الذي نواجهه كل يوم ،وبدلاً من أن تصارعي
لكي تفوزي بمنافس��ة لن تكس��بي منها ش��يئًا ،أري��دك أن تأخذي
مكان��ك من أج��ل أن تفوزي بالحرب كلها .فهن��اك معركة حقيقية
دائ��رة ضد ق��وة روحك .وقد حان الوقت لكي تأخ��ذي مكانك في هذا
العالم .فدعينا نفضح تلك األكاذيب وااللتهاءات لنكتشف حقيقة
من أنت.

ضل ووجد
أنا أحب الكالب .وبينما كنت في رحلة مؤخرا ً في كوريا الجنوبية،
ت��م احتجاز كلبتنا الحبيبة “تيا” .فأغلب الظن ترك أحد العمال باب
منزلن��ا األمامي مفتوحاً ،فخرجت تيا من المنزل وهامت في ش��وارع
كولورادو في برودة الشتاء الشديدة ،ولسبب ما لم تجد طريقها إلى
المنزل مرة أخرى.
واحد من الجيران ال نعرف من هو ،س��مح لها مشكورا ً أن تقضي
الليل��ة ف��ي منزله ثم أرس��لها ف��ي صباح الي��وم التال��ي إلى ملجأ
الحيوانات .وباإلضافة إلى هذا ،كان ترخيص الكلبة قد انتهى (كنت
أظ��ن أن الترخي��ص ال يحت��اج للتجديد ،لذل��ك لم أج��دده) .وهكذا
كلبتنا المحبوبة تاهت ولم يكن لديها أي شيء يدل على هويتها أو
يساعدها للرجوع للمنزل.
وأن��ا في كوريا ،لم أكن أدري بما حدث ،فقد اختار أبنائي الحكماء
أن يخفوا عني هذا الموضوع ،بينما بالطبع كان هناك توتر غير عادي
في كل المنزل .لقد ظلوا يبحثون مرارا ً وتكرارا ً عن الكلبة ولكن دون
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جدوى .فقد كان��وا مرعوبين من أن يكون قد حدث لتيا مكروهاً .وفي
النهاية ،اقترح أحدهم أن يسألوا عنها في ملجأ الحيوانات .ففعلوا
هكذا كخطوة أخيرة.
عندما دخل ابني “أوستين” إلى الملجأ ورأى “تيا” ،لم يكن متأك ًدا
من أن هذه هي كلبتنا .فقد أثرت هذه المحنة في س��لوكها إلى حد
أنها كانت تبدو مكتئبة ،وليست سعيدة برؤيته .ظلت تيا واقفة في
ركن مرتعش��ة وخائفة .وبعد أن أنهى أوستين بعض اإلجراءات وجدد
رخصتها ،أخذها معه عائ ًدا إلى البيت.
وبعد عودت��ي إلى المن��زل ،ومعرفتي بالموضوع ،ش��عرت بضيق
ش��ديد .ليس من أوالدي ،بل من الكلبة .فلقد كانت “تيا” كلبتنا منذ
س��نوات طويل��ة ،ولم يحدث يو ًم��ا أنها تاهت ولم تع��د إلى المنزل.
فلماذا اآلن؟
ه��ل بدأت المياه البيضاء التي على عينيها تؤثر على نظرها؟ هل
التقدم بالعمر؟ هل كانت تبحث عني؟
ولك��ن في النهاية ،لم يعد الس��بب وراء ما ح��دث يهمني كثيرًا.
فهي تنتمي إلى أس��رتنا ،وع��دم قدرتها على معرف��ة طريق الرجوع
للمن��زل لن يلغي هذه الحقيقة .ما يه��م اآلن هو أننا وجدناها وأنها
ع��ادت إل��ى مكانها بيننا .ليل��ة واحدة هامت فيه��ا على وجهها لن
تكون سب ًبا يجعلنا نرفضها أو نتخلى عنها.
أعتقد أنك تفهمين ما أريد أن أش��ير إليه بهذه القصة .فإذا كنا
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نح��ن محبو الكالب الغير كاملين نفعل ذل��ك مع كلبة ،فكم وكم
يفعل أبونا السماوي معنا؟
إن الخطوة األول��ى لكي تعرفي هويتك هي أن تعرفي من أنت في
نظر الرب؟
إن رسالة يوحنا األولى  ١:٣تعطينا فكرة عن كيف يرانا الرب:
“اُن ُْظ ُروا أَي َّ َة َم َح َّب ٍة أ َ ْع َ
هلل! ِم ْن أ َ ْج ِل ه َذا
طان َا ُ
اآلب َحتَّى نُ ْد َعى أَوْالَدَ ا ِ
ال َ ي َ ْعرِ ُفنَا الْ َعالَ ُم ،ألَن َّ ُه ال َ ي َ ْعرِ ُف ُه”.
دعون��ا نتحدث عن أية محب��ة عظيمة أعطان��ا اآلب .إنها محبة
مذهلة عجيبة سامية فائقة .إنها مناقضة تما ًما للمحبة الدنيوية
أو العادي��ة .فكلما تعمقنا فيها كلما زادتنا تعجب ودهش��ة .فهذه
المحبة المذهلة هي هبة نتيجتها هبة!! فلقد وهبنا الرب الخالص.
لقد رآنا بائسين ،محبوسين ،واقفين في الركن مرتعشين وخائفين
بس��بب مجتمع بش��ري متدين ،فدفع الثمن ليخلصن��ا ،ولكنه لم
يكتف بهذا ،بل اقترب منا أكثر ،وجدد رخصتنا ،ومنحنا هوية جديدة
ً
مل��كا له ،أصبحت
تنتم��ي له هو ش��خص ًيا .أن��ت بالفعل أصبحت
أيضا يحب كل واحد
ابنته ،وهو يحب كل أبنائه بقدر متساوي ،لكنه ً
منهم لذاته منفردًا.

متساويًا أو منفر ًدا؟
عادة في محاولتنا نحن البش��ر أن نجعل كل ش��يء عادلاً  ،نحاول
أن نفكر أن الرب يحبنا بش��كل متساوي .وبالرغم من أن هذه الفكرة
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صحيحة ،إال أن “التساوي” قد يعطي انطبا ًعا أحيان ًا بأننا متشابهين
ويمكن اس��تبدالنا بعضنا ببعض .تما ًما مثلما أقول“ :لقد كس��رت
أحد األك��واب الملونة التي اش��تريتها من الس��وبر ماركت ،أرجو أن
مشابها”.
يكون لديهم منها حتى اآلن لكي أشتري كوبا ً آخرًا
ً
أو نس��تخدم مثال الكلبة“ :لقد ضاع��ت الكلبة التي أحبها منذ
س��نوات طويلة ،لذا سوف أشتري كلبة أخرى ألستبدلها بها وسوف
أيضا بنفس مقدار الحب”.
أحبها ً
عل��ي ،وأعتقد أنه ال ينطبق على الرب
ولك��ن ليس هذا ما ينطبق
ّ
أيضا ،وسوف أخبركم لماذا.
ً
كنت أكت��ب يو ًما ما على الالبتوب الخاص ب��ي ،ثم غفلت عيناي
فج��أة ،فقررت أن أنام بعض الوقت قبل أن أكمل ما أنا أكتبه .فقمت
من على مكتب��ي وفي طريقي لغرفة نومي ،س��معت الروح القدس
يتحدث بداخلي قائلاً “ :أنا ال أحب أوالدي بشكل متساوي”.
لقد صدمت! من أين أتت هذه الفكرة المجدفة!
“بالطبع يجب أن تحبنا جميعنا بش��كل متس��اوي ،وإال لن يكون
هذا عدلاً ”.
ولكن اإلجابة كانت:
“كال .أنا ال أحب بش��كل متس��اوي .فالتس��اوي يعني أن محبتي
يمكن قياسها ،وهي حت ًما ال تقاس.
والتس��اوي يعني أن أوالدي مثلهم مثل بعض ،لذا يمكن استبدال
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صحيحا .قلبي ليس مقس ًما لوحدات ،لذا
أحدهم باآلخر ،وهذا ليس
ً
ال أح��د يس��تطيع أن يحل محل واحد م��ن أوالدي أو يأخذ مكانه في
قلبي .لهذا كما ترين أنا ال أحب أوالدي بالتساوي ،أنا أحب كل منهم
بشكل متفرد”.
نفسا عمي ًقا واصغي جي ًدا .إن الرب يحب
خذي ً
كل منا بشكل متفرد ،وليس بشكل متساوي.
أنا ال أحب أوالدي وصدقيني هذا أفضل كثيرًا.
بالتساوي ،أنا
إذا كان لدي��ك أكثر من ابن س��وف تفهمين
أحب كل منهم
ما أقول��ه .فعندما جاء االب��ن الثاني أو الثالث،
بشكل متفرد
لم ينقسم حبك لتوزعيه بين أوالدك ،بل حبك
تضاع��ف بما ال يق��اس .فأنت ال تس��تطيعين
تحديد مقدار حبك لكل منهم مهما حاولت .فمحبتك لكل ابن من
أبنائ��ك متفرد ًة .فكل منهم يوقظ بداخلك محبة بطريقة مختلفة
ع��ن اآلخ��ر .فقد تحبي��ن صفة ما ف��ي أحد أبنائك ق��د تكون عكس
الصفة الت��ي تحبينها في اآلخر .فمثلاً  ،أنا لدي حفيدة مشاكس��ة
ج�� ًدا تصنع زوبعة أينما ذهبت ،بينما أخوه��ا ،وهو أول أحفادي ،هادئ
الطباع ورزين .أنا ال أقارنهما ،فأنا أحبهما كالهما وأستمتع بطريقة
كل منهم��ا في الحياة بل وأقدرها .وال أريدهما أن يكونا متش��ابهين
أب�� ًدا .ال يحتل أحدهما ج��زء أكبر في قلبي عن اآلخ��ر ،فأنا أحب كل
أيضا.
منهما محبة كاملة ولكنها متفردة ً
والتس��اوي يعني أن محبة اهلل يمكن قياس��ها ،وهذا مستحيل.
فمحب��ة اهلل غي��ر مح��دودة ،أم��ا التفرد فه��و يحمل معن��ى أكثر
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عم ًق��ا .فأنت واحدة فق��ط .ال يوجد آخر مثلك! لق��د قالها القديس
أوغسطينوس بشكل أفضل“ :إن الرب يحب كل واحد من أبنائه كأنه
ال يوجد لديه سوى هذا االبن فقط”.
فمحب��ة اآلب ليس��ت قال��ب حل��وى يقس��مها األب إل��ى أجزاء
متس��اوية حتى ال يأخذ واحد من األبناء جز ًءا أقل من اآلخر .فمحبته
العجيبة غير قابلة للقس��مة .هل تفهمين أنه أحبك منذ البدء ،أي
قبل أن يكون هناك بداية ألي ش��يء ،وأن محبته لك ليس لها نهاية؟
فقد تهربين منه بعي ًدا وتعيش��ين حياتك في جحيم ولكن أفعالك
وسلوكك لن تجعله يتوقف عن محبتك أب ًدا.
لقد قال الرب هذا عن محبته من خالل أرميا النبي:
��ت لَ ِك الرَّ ْح َم َة” (أرميا
ُكِ ،م ْن أ َ ْج ِل ذلِ َك أَدَ ْم ُ
“وَ َم َح َّب�� ًة أَب َ ِدي َّ ًة أ َ ْح َب ْبت ِ
)٣:٣١
ه��ل تالحظين الزمن ف��ي هذه اآلية؟ إنها ف��ي الماضي .فمحبته
لك محس��ومة منذ القدم .لقد أحبك أن��ت على حقيقتك وبتفردك
بمحبة أبدية ال تنتهي ،ال يهم عمرك أو وزنك ،فهو أحبك وأنت شابة
وحمقاء ،وأحب��ك وأنت ناضجة ومتزنة .اهلل محبة ،فالرب ليس لديه
محبة لك بل هو نفسه محبة.
إن محبة اآلب العجيبة لنا هي حميمة وال نهائية ومتفردة .وأنت
محبوبة بمحبة متفردة ألنك خلقت متفردة.
متفرد تعني“ :نموذج فريد من نوعه ،واحد وحيد ليس له مثيل”.
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لدي هو“ :ليس له منافس أو شبيه”.
والتعريف المفضل ّ
إن أبانا الس��ماوي يق��ف وحده بال منافس ،ل��ذا لماذا نتعجب من
أيضا بال منافس؟ فهذا يمحو أي س��بب يجعلنا
أنه يران��ا كبنات له ً
نتنافس يو ًما ما مع أي شخص آخر.
فأنت النموذج الوحيد منك!
أنت البداية والنهاية لك!
فأن��ت لس��ت عين��ة مجهزة لنس��خها م��ن أجل إنت��اج ضخم
لمثيالتها .ففي عائلة الرب ،ال يوجد نسخ ،ال يوجد شبيه ،أو تساوي.
ال يوج��د منافس��ة ف��ي الطريقة التي يعب��ر بها ع��ن محبته لك أو
لآلخرين .فليس هناك أحد يمكنه أن يكون “أنت” إال “أنت”!
فالرب خلق الـ  DNAالخاص بك بش��كل متفرد ومميز ،وشكـّلك
ف��ي الخفاء حتى يس��تطيع أن يفاج��يء العالم بك .ه��و الذي أ ّلف
الطريقة التي يعبر بها قلبك عن نفس��ه ،هو الذي رسم ابتسامتك،
وصنع نبرة صوتك ،وخلق كل تفاصيل شكلك وكان كل ما يفكر فيه
حينذاك هو محبته الفائقة لك .لقد احتفل مع أبويك بابتس��امتك
األولى وراقب بشغف خطواتك األولى.
وبس��بب هذا االهتمام الحنون والمدبر ،فهناك العديد من الدوائر
في حياتك تظه��ر وتعكس محبته بطريقة متمي��زة ومتفردة .فهو
الذي نس��ج كل ه��ذه األمور االس��تثنائية والمواه��ب المتميزة في
شخصيتك ،أنت ابنته الحبيبة .فهو كان يعرف أن كل صفة من هذه
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الصفات س��وف يتم التعبير عنها بش��كل أفضل م��ن خالل نموذج
األنثى الذي خلقك عليه.
كان يعرف أنك س��وف تتواصلين معه بشكل أفضل كابنة ،لهذا
الس��بب اختار أن يكون جنس��ك أنثى .فهناك رباط قوي وحنون ج ًدا
بين اآلباء وبناتهم.
لم يكن في عقله أي ابنة أخرى حين ّ
شكلك  ...فأنتي مسرته.
هذا يعني أنه لم يكن من األفضل لك لو كنتي أطول ،أو أقصر ،أو
ذات لون بشرة مختلف.
أيضا أنك ل��ن تكوني أفضل في حملك لمحبته التي
وهذا يعني ً
استودعك إياها لو كنتي ذكرًا.
كما أنه ال يحب الجنس��ين بشكل متساوي ،بل هو يحب الذكور
واإلناث كل منهم بش��كل متفرد .ربما كبرت وسمعت كلمات تقول
أن أحد أبوي��ك كان يتمنى لو كنت ذكرًا .وربما مر عليك وقت تمنيت
ولدت ذكرًا .ولكن اعلمي هذا :الرب لم يتم َّن
أيضا لو كنت
فيه��ا أنت ً
ِ
ذلك أب ًدا!
استنش��قت أول نفس لك،
فرح��ا حينما
فأبونا الس��ماوي تهلل ً
ِ
وبعد سنوات ،تهللت المالئكة معه حينما ولدت بالروح كابنة له.
أيتها المحبوبة بمحبة عجيبة ،ال يوجد شيء فيك بالصدفة!
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ابنة بال منافسة
إذًا ماذا يعني كل هذا؟ يعني أنه يوجد محبة
فال أحد يستطيع ال تقاس وال تنتهي تكفينا جمي ًعا وتفيض!
أن يأخذ مكانك فأن��ت ال تحتاجين أن تصارع��ي من أجل أن
أو يعوضك  ...ال تج��دي لك مكان ًا على المائدة أو من أجل أن
يوجد منافس لك تكس��بي محبته لك .فال أحد يستطيع أن
يأخ��ذ مكانك أو يعوضك  ...ال يوجد منافس
لك.
��م ي ُ ْ
هلل ،وَلَ ْ
“أَيُّ َه��ا األ َ ِح َّب��ا ُء ،اآل َن ن َْح�� ُن أ َ ْوالَدُ ا ِ
ظ َه��رْ
ب َ ْع�� ُد َم��اذَا َ
لك�� ْن ن َ ْعلَ ُ
س��ن َُكو ُن .وَ ِ
��م أَن َّ�� ُه إِذَا أ ُ ْظ ِه��رَ
س�� َنرَا ُه َك َم��ا ُه�� َو .وَ ُك ُّل َم�� ْن ِع ْن َد ُه
ن َُك��و ُن ِم ْثلَ�� ُه ،ألَنَّنَ��ا َ
ه�� َذا الرَّ َج��ا ُء بِ�� ِه ،يُ َ
س�� ُه َك َم��ا ُه�� َو َطا ِه�� ٌر“ .
ط ِّه�� ُر ن َ ْف َ

(رسالة يوحنا األولى .)٣-٢:٣
س��وف نكتش��ف م ًعا كيف نكون أنفس��نا بالكام��ل ،وال نكون
ش��خص آخر في محاولة لكي نكس��ب رضا أو قبول اآلخرين .سوف
نكف ع��ن مقارنة أنفس��نا بآخري��ن ألن المقارنة ليس��ت من الرب.
فالمقارنة تغش��نا وتغش األرض عن حقيق��ة من نكون .فما الفائدة
ً
ارتباطا
من المقارنة أو المنافس��ة طالما قيمتنا وهويتن��ا مرتبطة
وثي ًقا بتفردنا وتميزنا الفطري؟ فنحن فقط س��وف نرهق أنفسنا دون
فائدة .أنت ابنة بدون منافس تحملين نورًا ال يشبهك فيه أحد ،وأنت
مجهزة لخوض معارك بال منافسة ـــ أنت متفردة.
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َ
ضا
��يح ،وَأ َ ْع َ
ضا ٌء ب َ ْع ً
“هك َذا ن َْح ُن الْ َك ِثيرِي َنَ :ج َ
اح ٌد ِفي الْ َم ِ
س�� ٌد وَ ِ
س ِ
س ِ��ب ال ِّن ْع َم ِة
لك ْن لَنَا َم َوا ِه ُب ُمخْ َتلِ َف ٌة ب ِ َح َ
اح ٍد لِآلخَ رِ .وَ ِ
ضُ ،ك ُّل وَ ِ
لِ َب ْع ٍ
الْ ُم ْع َ
طا ِة لَنَا” (رومية .)٦-٥:١٢
هناك أم��ران يعوقانا عن أن نعيش الحياة بال منافس��ة :الكبرياء
والطم��ع .فمعنى أن تكوني ابنة متفردة وبال منافس��ة ،ال يعني أنك
وصلت للنهاية .بل يعن��ي أن هناك رحلة ،وجزء من لغز ،ووظيفة في
أنت وحدك دون منازع.
الجسد تخصك ِ
الكبرياء يفصلنا عن الجسد حينما يهمس بظنون تجعلنا نرتفع
ونتفاخ��ر قائلي��ن“ :إن دوري هو أه��م دور ،فأنا أقف وح��دي ،أنا كافية
وحدي ،أنا مهمة وحدي ،عالية مرتفعة فوق الجميع”.
من ناحية أخرى ،الطمع يجعلنا نهمل دورنا المعطى لنا من اهلل
في ه��ذا العالم ألنه يقلل من قيمة ما لدين��ا ،فالطمع يقول“ :أنا ال
أجد قيمة لدوري لذا أريد أن أزيحك من الطريق لكي آخذ دورك أنت”.
هذان هما حدان لس��يف مميت مصمم لكي يخرج األش��خاص
خارج��ا ويفص��ل المجموع��ات المتصل��ة م��ن الناس ع��ن أدوارهم
ً
ووظائفه��م وأماكنهم .وكثيرًا ما يس��تخدم إبلي��س كل من هذين
الحدين وه��و يهاجم الرجال في جس��د المس��يح بتنافس وكبرياء
ذكوري مش��وه ،بينما تقع النساء فريس��ة للغيرة من الجنس اآلخر
والطمع في التساوي معه.
كون��ي صديقة مخلصة لكل الناس ب��أن تكوني أنت على طبيعتك
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وحقيقت��ك .إنه الوق��ت لبنات ال��رب أن يبتهجن بكونه��ن “متفردات”،
ويتوقفن عن محاولة أن يكن “شبه” أحد ،أو يتنافسن على ما هو “أكثر”.
في الواقع أنت تعطي مجالاً لآلخرين أن يقللوا من احترامك حينما
ال تعبرين عن ذاتك الحقيقية .فعادة ما يستطيع الناس أن يميزوا بين
األصلي والتقليد .حتى لو لم يروا ذلك ،لكنهم سوف يشعرون به في
الفراغ الذي ف��ي كلماتك ،وتصرفاتك ومظهرك .هناك فرق شاس��ع
بين أن تتبعي مثلاً أعلى لك في الحياة ،وبين التقليد والنس��خ .لهذا
شخصا آخر.
أنت تصابين باإلحباط حينما تحاولين أن تكوني
ً
السبب ِ
فالحياة تشبه امتحان إجابة أس��ئلته متعددة االختيارات .فاإلجابة
الخطأ الوحيدة هي تلك االختيار الذي لم تختاريه لنفسك.
نح��ن نقلل من إع�لان محبة اهلل حينما نحد م��ن الطريقة التي
نعب��ر بها عن تميزنا وتفردنا .وأرج��و أن تفهمي أن مظهرك الخارجي
يج��ب أن يكون آخر اهتمامات��ك تجاه هذا األمر ،فكثير من النس��اء
يظنن أنهن يعبرن عن تميزهن وتفردهن من خالل أسلوبهن في اختيار
مالبسهن ومجوهراتهن وشعرهن وماكياجهن .ولكن كل هذه األمور
الخارجية ليست إال مجرد كماليات ،وهي تبعد كل البعد عن اإلعالن
الحقيقي عن من تكونين.
الحقيق��ة هي أنه من الممكن أن يكون ش��كلك مختل ًفا دون أن
تفهمي بعد معنى التميز.
فدعون��ا نكف عن إضاعة الوقت بالنظر حولنا وبالس��ماح الدائم
آلراء المجتمع الدائمة التغيير في أن تنضح بصورتها وأفكارها علينا.
دعونا نتمسك بثقة بكل ما خلقنا اهلل لكي نعكسه بتميز وتفرد.
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إلى من ننتمي؟
أنا ال أحتاج أن أعرف من األشخاص الذين تقضي وقتك معهم .ال
أحتاج اس��م والديك أو مدرستك أو رئيسك في العمل .أنا فقط أريد
أن أعرف اسم الشخص الذي أعطى حياته من أجل أن يقتنيك.
م��ع العلم أنك تخس��رين الكثي��ر حينما تتخيلي��ن أن تضحيته
توقف��ت عند هذه النقطة فقط! فال��رب حينما وجدك ،لم يزل عنك
وس��خك ليرجعك مرة أخرى إلى حيث كنت من قبل .بل أقامك ورفع
شأنك وأنعم عليك ببره.
همس��ا في قلبك ،قولي“ :أنا
فلتقليه��ا اآلن ،حتى لو كانت مجرد
ً
له وهو لي”.
أباك الس��ماوي هو الوحيد الذي له الح��ق في تعريفك .فأمك
إن ِ
أباك الس��ماوي هو الذي
هي التي حبلت بك وحملتك وراعتك ،ولكن ِ
فداك حتى يقدر
ضللت ،ه��و
صورك ،وخلق��ك ،وأمر بوجودك .حينما
ِ
ِ
يدعوك “خاصته” مرة أخرى .س��يأتي يوم وتنتهي هذه الحياة التي
أن
ِ
نعرفها ،وكل منا سيتمجد وندرك حينئذ أن الحياة على األرض ما هي
إال بذرة ،وأننا سوف نزهر في السماء لنصبح على صورتنا الحقيقية.
أن��ا ال أعرف أي��ن وضعتك الحي��اة اآلن ،ولكن أرج��و أن تفهمي أن
األماكن والمواس��م والظروف تتغير باس��تمرار ،وأن ما يهم فعلاً في
أنت وإلى من تنتمين.
وسط كل هذا المد والجذر هو من ِ
في بداية هذا الفصل ،وضعت مقولة محببة لي قالها رالف والدو
إيميرس��ون“ :احتياجنا الرئيسي هو لشخص يحثنا على أن نكون ما
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نحن نعرف أننا قادرين أن نكونه” .هذا الشخص هو الرب .فكل ما هو
وكل ما يفعله يحثن��ا ويلهمنا .فالخالق القدير صنع بمهارة كل ما
نراه ونسمعه ونعرفه من أجل أن يجعلنا نتواصل مع هويتنا اإللهية.
فلقد أرسل ابنه من أجل أن يعيد تأسيس عالقتنا معه.
ومع ه��ذا االتصال العظيم بهويتنا الحقيقي��ة ،ال يزال الكثيرون
راضين أن يس��محوا لتلك الحدود الس��طحية مثل “ماذا يفعلون أو
م��اذا يملكون أو من يحب��ون  ”...أن تحدد تعريفه��م لذواتهم .ولكن
من الغباء أن تربطي هويتك بش��يء يمكن بس��هولة أن يؤخذ منك،
فالوظيف��ة قد تتغير ،والمهارات قد تفقد ،والممتلكات قد تس��لب،
حتى العالقات الهامة في حياتنا يمكن أن نفقدها .فما تملكين وما
تفعلي��ن ومن يكون حول��ك  ...كل هذه األمور من الس��هل أن تتغير.
ولك��ن من الهام ج�� ًدا أال تفقدي أب ًدا حقيقة م��ن أنت وحقيقة أنك
تنتمين للخالق العظيم.
ل��و أن��ك فقط تعرفي��ن إلى أين أن��ت ذاهبة ،ربما تس��رعين نحو
َصل��ي .لو أنك فقط
المجازفة بخس��ارة حتى نفس��ك من أجل أن ت ِ
تعرفين م��ا أنت مدعوة لكي تعمليه ،فربما تتنازلين عن كل ش��يء
حتى نفسك من أجل تحقيق هدفك.
وم��ن هنا يبقى هذا الس��ؤال من قدي��م األزل “ :ألَن َّ ُه َم��اذَا ي َ ْن َت ِف ُع
س ُه؟” (متى )٢٦:١٦
ْسا ُن لَ ْو ر َ َ
سرَ ن َ ْف َ
اإلِن َ
بح الْ َعالَ َم ُكلَّ ُه وَخَ ِ
أن تعرفي من أنت ،أهم بكثير من معرفتك إلى أين تذهبين أو ماذا
تقدري��ن أن تفعليه ..وألنه هو خالق��ك ،فالرب لديه ما يقوله لك عن
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م��ن تكونين .وحقيقة من تكونين تحمل بداخلها إعالن ًا عن ما الذي
يمكن أن تكوني عليه.

أنت؟
من ِ
مررت ب��ه .فال تصفي
عليك أن تنظ��ري لما فعلتي��ه أو ما
لي��س
ِ
ِ
نفسك بما تفعلينه .وأنت ال تحتاجين أن تذكري حالتك االجتماعية،
س��واء عزباء أو متزوجة أو مطلقة ،فهذه ليست حالتك على الفيس
أنت.
أنت أن تعرفي من ِ
بوك .فهذا ليس لي وال ألحد .فأنا أريدك ِ
عينيك
وقب��ل أن نبدأ ،أرج��و أن تحضري ورق��ة وقل ًما وتغمض��ي
ِ
عليك .ال تخافي من أن
واس��ألي خالقك أن ينطق بهويت��ك المتفردة
ِ
تكون��ي أنت من تختلقين كلمات الحب والقيمة التي تس��معينها.
يراك ه��و بالفعل .فلته��دأي قليلاً
فه��ذه الكلمات تعبر ع��ن كيف ِ
لتعرف��ي .أنا أش��جعك أن تكتبي على األقل ثالث��ة كلمات أو عبارات
مم��ا يقولها لك الرب .وعندما تنتهين من ه��ذا التمرين ،أنظري إلى
الكلمات التي سمعتيها .حينئذ سوف تستطيعين أن تزيحي بعي ًدا
كل تعريف��ات اآلخرين عنك ،وتس��معين فقط ما يقول��ه الرب على
حياتك .ه��ل تفاجأت بما س��معتيه؟ هل مضى وقتً��ا طويلاً منذ أن
نظرت إلى نفسك بهذه الطريقة؟
أنا أريد أن أؤكد لك أن الرب لن يتحدث أب ًدا بما يناقض كلمته في
الكت��اب المقدس .فالروح القدس يفعل م��ا هو بالفعل مكتوب في
الكت��اب المقدس .ولكن ألننا نملك الكتاب المقدس ،هل نقرأ فقط
دون أن نسمع؟
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فأنا أؤمن أن هذا السؤال السماوي الذي تكرر سبع مرات في سفر
الرؤيا ال يزال يطرح علينا حتى اآلن:
س” (رؤيا ٢٩،١٧،١١،٧:٢
س َم ْع َما ي َ ُقولُ ُه ال ُّر ُ
“ َم ْن لَ ُه أُذُ ٌن َفلْ َي ْ
وح لِلْ َكنَائ ِ ِ
؛ .)٢٢،١٣،٦:٣
وحقيق��ة أن هذا الس��ؤال تكرر س��بع مرات في س��فر واحد في
الكتاب المقدس ال يعني ش��يئًا إال أنه يبرز أهميته  ..ويجعلني أدرك
أنه من الممكن أن يكون لي أذن ولكني ال أس��مع .وكل رجائي وأملي
أذنيك لتسمعي.
هو أن يوقظ هذا الكتاب
ِ
نحن نس��تطيع أن نس��مع صوت الرب .فما الذي يمكن أن يحدث
ل��و أننا دعونا الروح القدس لكي يتحدث إلى تلك األماكن في حياتنا
الت��ي جعلن��اه يصمت فيها؟ فهل تس��محي ل��ه أن يتحدث لك عن
كل ش��يء؟ هل تس��محي للرب أن يتحدث معك بش��كل خاص عن
صداقات��ك وزواجك وأس��رتك؟ فكثي��رًا ما تعودنا أن نص��م آذاننا عن
تحذيرات الرب لن��ا ،والنتيجة أننا نفقد الكثير م��ن األمور التي يريد
أن يطلقها لنا .فاالس��تماع الجماعي كجس��د يبدأ بأفراد يقررون أن
يسمعوا .فهل نجرؤ أن نوقظ آذاننا لنسمع؟
نحن ال نملك أن نش��ك في مصيرن��ا المتفرد المعد من اهلل .فلو
فعلنا ذلك ،س��وف نس��مح للت��ردد أوالخوف أو الغض��ب أن يجعلنا
نحتقر ما اس��تودعه الرب بي��ن أيدينا .فالرب يريد أن يفدي ويس��ترد
ويغير هويتنا حتى ال يظل أي حادثة أو موس��م أو اس��م أو أي ش��يء
من الماضي هو من يقوم بتعريفك .نعم المواس��م والنقد واألحداث
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المختلفة يمكن أن تنقينا ،ويمكن أن تشكل شكل حياتنا ،ولكنها
ليست حياتنا ،بل الرب.
لقد بحث الرب عنك وطلبك بش��دة ألنك محبوبة بشكل متفرد
وألنك تعبي��ر متفرد عن محبة اهلل لآلخرين .ف��كل ما تعنيه هويتنا
كأوالد اهلل تب��دأ في التعبير عنه حينما يصب��ح كل واحد من أوالده
على الصورة التي يريده الرب عليها .ففي عالم يحاول فيه كل واحد
أن يكتشف نفسه أو يعيد صناعة نفسه ،الرب فقط هو من يكمل
ما بدأه فيك بالفعل .هذا الكتاب هو دعوة لك لكي تتبعي الرب بكل
لك من تكونين!
قلبك حتى يكشف ِ
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أسئلة للمناقشة
1 .1لماذا معرفة من تكونين أهم من أن تعرفي إلى أين تتوجهين؟
2 .2ناقشي كيف أن “متفرد” أفضل من متساوي أو متشابه.
3 .3من هم بعض المنافسين الذين شتتوا قدرتك على التمسك
بهويتك واستقبال محبة اهلل لك؟
4 .4هل تجدين صعوبة ألن تصفي نفسك خارج إطار ما تفعلينه؟
لماذا؟
5 .5ما الذي يتكلم به الرب على حياتك؟
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2

إهلنا املنقطع النظري
كل الكالم المكتوب هنا عبارة عن مفاهيم وأفكار.
لكنك يجب أن تخوض التجربة بنفسك
“القديس أوغسطينوس”

ال مثل له
في أواخر الثمانينات ،بدأت موسيقى الترانيم والعبادة المسيحية
تتغير حينما بدأت شركة “ ”Integrity Musicفي البحث حول العالم
عن موس��يقى تعبدية من مختل��ف بالد العال��م وتقديمها لنا هنا
في أمريكا الش��مالية .كانت أسرتنا تنتظر كل شهر بشغف إصدار
أحدث ش��رائط الكاسيت الخاصة بهم ،وعندما يصدر كنا نستمتع
باالس��تماع إليه مرارًا وتك��رارًا .كنت أظل أعيد االس��تماع للترانيم
المفضلة في الشريط عدة مرات حتى أحفظها عن ظهر قلب مهما
كانت صعوبتها .كان هناك ش��ريط بالتحديد هو المفضل لدى كل
األسرة وهو “افرحي يا أفريقيا” .فأنا ال زلت أذكر ابني الثاني “أوستين”
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ف��ي ثيابه المطبوع عليها ميكي ماوس وه��و يركب حصانه اللعبة
ويرنم معهم.
في إحدى ترانيم هذا الشريط ،كان قائد التسبيح الذي من جنوب
أفريقيا يكرر بحماس عبارة “ ال مثل له!”
وب�لا أي تردد ،كنا كلما اس��تمعنا له��ذه الترنيم��ة ،كان ابني ذو
الثالثة س��نوات يفعل كل ما بوسعه لكي يقلد قائد التسبيح وهو
يعلن هذه العبارة بحماس وشغف.
إن إلهنا ليس إله يجلس بعي ًدا وحده يراقب وينتظر بس��لبية ،بل
مس��تريحا في عمله الذي أكمله
هو يرى كل ش��يء وهو يجلس اآلن
ً
ويفرح حينما يسأله أحد أبنائه أن يعلن له عن القصة من بدايتها.
إن معرفت��ه للماضي والحاضر والمس��تقبل متناغمة لدرجة أنه
يرى النهاية من البداية ويبدأ أمورًا من حيث انتهت.
ه��و يريد أن ينظر من خاللنا لألمور ليس ألنه يحتاج عيوننا ،ولكن
ألننا نحن نحتاج بصيرته.
العلي مرتفع إلى العالء لدرجة تفوق مقدار االرتفاع الذي
إن إلهنا
ّ
نس��تطيع نحن أن ندرك��ه بأذهاننا .لقد تغنى كات��ب المزامير بهذا
اإلعالن المذهل في مزمور  ٩٦قائلاً :
َ
ض.
«رَن ُِّم��وا لِلرَّ ِّب تَرْنِي َم�� ًة َج ِدي َد ًة .رَن ِِّمي لِل��رَّ ِّب يَا ُك َّل األر ْ ِ
اس َم ُه ،ب َ ِّ
ص ِه.
رَن ُِّموا لِلرَّ ِّب ،بَار ِ ُكوا ْ
ش ُروا ِم ْن ي َ ْو ٍم إِلَى ي َ ْو ٍم بِخَ الَ ِ
َح ِّدثُوا ب َ ْي َن األ ُ َمم ب ِ َم ْج ِد ِه ،ب َ ْي َن َج ِميع ُّ
وب ب ِ َع َجائ ِ ِب ِه.
الش ُع ِ
ِ
ِ
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وب ُه َو َعلَى ُك ِّل اآللِ َه ِة .أل َ َّن
يم وَ َح ِمي ٌد ِج ًّداَ ،م ُه ٌ
ظ ٌ
أل َ َّن الرَّ َّب َع ِ
ُك َّل آلِ َه ِة ُّ
ات.
وب أ َ ْ
صنَا ٌم ،أ َ َّما الرَّ ُّب َف َق ْد َ
ص َن َع َّ
الس َماوَ ِ
الش ُع ِ
س ِ��هَ .ق ِّد ُموا
َم ْج ٌد وَ َجالَ ٌل ُق َّدا َم ُه .الْ ِع ُّز وَالْ َج َما ُل ِفي َم ْق ِد ِ
لِلرَّ ِّب يَا َق َبائ ِ َل ُّ
وبَ ،ق ِّد ُموا لِلرَّ ِّب َم ْج ًدا وَ ُق َّو ًةَ .ق ِّد ُموا
الش ُ��ع ِ
اس ُج ُدوا
اس ِ��م ِهَ .هاتُوا ت َ ْق ِد َم ًة وَادْخُ لُوا دِيَار َ ُهْ .
لِلرَّ ِّب َم ْج َد ْ
َ
ض».
لِلرَّ ِّب ِفي زِي َن ٍة ُم َق َّد َ
س ٍ��ة .ارْت َ ِع ِدي ُق َّدا َم ُ��ه يَا ُك َّل األر ْ ِ
(مزمور )٩-١:٩٦
ويتك��رر مرارًا كثي��رة في الكت��اب المقدس بش��كل أو بآخر هذا
العلي؟”
السؤال الهام“ :من مثل الرب
ّ
إنه ليس سؤالاً بالغ ًيا للتأمل ،بل هو سؤال تعريفي للحياة ينتظر
من��ا أن نجيب عليه وبكل ثقة قائلي��ن“ :ال أحد!” .فرد فعلنا وتجاوبنا
تج��اه هذا اإلعالن ع��ن اهلل العلي المرتفع فوق ال��كل يؤهلنا إما أن
نستقبل من الرب كل ما على قلبه لنا إما أن نرفضه دون قصد.
العلي،
كم��ا تعرف ،كان هناك ش��خص ظ��ن يو ًما أنه مث��ل اهلل
ّ
كان من المالئكة وكان بش��كل ما قمة في الكمال .نحن نعرفه اآلن
باس��م “إبليس” ،لكن قبل ذلك كان “لوس��يفر” ،كوكب الصبح .كان
يعاين مجد الرب ويقف في محضره المقدس أمام العرش.
لقد وصفه حزقيال  ١٧-١٢:٢٨هكذا:
«يَا اب ْ َن آدَ َم ،ارْ َف ْع َمرْثَا ًة َعلَى َملِ ِك ُصور َ وَ ُق ْل لَ ُهَ :
الس ِّي ُد
هك َذا َقا َل َّ
َ
ال.
الَ ،م�لآ ٌن ِح ْك َم ًة وَ َكا ِم ُل الْ َج َم ِ
ال �رَّ ُّب :أن َْت خَ ات ِ ُم الْ َك َم ِ
ستَارَت َُكَ ،ع ِقيقٌ
يم ِ
ُكن َْت ِفي َع ْد ٍن َج َّن ِة ا ِ
هللُ .ك ُّل َح َج ٍر َكرِ ٍ
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ض وَزَبَرْ َج ٌد وَ َجزْ ٌع وَي َ ْ
�ب
ص َف ُر وَ َع ِقيقٌ أَب ْ َي ُ
أ َ ْح َم�� ُر وَيَا ُق ٌ
وت أ َ ْ
ش� ٌ
�وت أَزْر َ ُق وَب َ ْهرَ َم��ا ُن وَزُ ُم ُّر ٌد وَذَ َه ٌب .أَن َ
ْش��أُوا ِف َ
ص ْن َع َة
وَيَا ُق� ٌ
يك َ
وب
صي ِع َها ي َ ْو َم خُ لِ ْق َ
صي َغ�� ِة ال ُف ُ
��ت .أَن َْت الْ َك ُر ُ
وص وَتَرْ ِ
ِ
ص ِ
َ
��ط الْ ُم َ
س ُ
ظلِّ ُل ،وَأ َق ْمت َ
س
ُكَ .علَى َج َب ِل ا ِ
الْ ُم ْن َب ِ
هلل الْ ُم َق َّد ِ
ْ��ت .ب َ ْي َن ِح َجار َ ِة النَّار ِ ت َ َم َّ
ش�� ْي َت .أَن َْت َكا ِم ٌل ِفي ُط ُر ِق َك
ُكن َ
ِم�� ْن ي َ ْو َم خُ لِ ْق َت َحتَّى ُو ِج َد ِف َ
يك إِث ْ ٌم .ب ِ َك ْثرَ ِة ت ِ َجارَت ِ َك َمألُوا
هلل وَأُبِي ُد َك
َج ْو َف َك ُظلْ ًما َفأَخْ َط��أ ْ َتَ .فأ َ ْطرَ ُح َك ِم ْن َج َب ِل ا ِ
وب الْ ُم َ
ظلِّ ُل ِم ْن ب َ ْي ِن ِح َجار َ ِة النَّارَِ .ق ِد ارْت َ َف َع َقلْ ُب َك
أَيُّ َها الْ َك ُر ُ
س��أ َ ْطرَ ُح َك
س�� ْد َت ِح ْك َمت ََك أل َ ْج ِل ب َ َهائ ِ َكَ .
لِ َب ْه َج ِت َك .أ َ ْف َ
َ
��وك لِ َين ُ
ض ،وَأ َ ْج َعلُ َ
ْظ�� ُروا إِلَ ْي َك».
��ك أ َ َم��ا َم الْ ُملُ ِ
إِلَ��ى األر ْ ِ
لق��د خلقه الرب ف��ي بهاء ،م�لآن حكمة وكامل في كل ش��يء.
ولكن عند نقطة معينة ،بدأت عبادته للرب تأخذ منعط ًفا أقل ،ربما
بدأت تنحدر لتصبح مجرد إعجابًا ،فطريق انحداره وس��قوطه ليس
واضحا ،لك��ن ما نعرفه هو أن هذا المخل��وق الجميل والحكيم بدأ
ً
منافسا له.
ينظر للخالق على أنه
ً
واضحا يجب أن يكون أمام أعيننا
فف��ي عبادتنا للرب ،هناك فه ًما
ً
وهو أن خارج الرب ،نحن ال شيء.
لقد وصف إشعياء سقوط لوسيفر هكذا:
س�� َق ْ
َ
«ك ْي َ
الص ْب ِح؟
اء يَ��ا زُ َهرَ ُة ،بِن َ
ْ��ت ُّ
ف َ
ط ِت ِم َن َّ
الس�� َم ِ
َ
ُ
َك ْي َ
��م؟ وَأَن َْت ُقلْ َت
��ف ُق ِ
ط ْع َت إِلَ��ى األر ْ ِ
ض يَا َقا ِه��رَ األ َم ِ
ِف��ي َقلْ ِب َ
س�� ِّيي
��ك :أ َ ْ
ص َع�� ُد إِلَ��ى َّ
ات .أَر ْ َف�� ُع ُكرْ ِ
الس�� َماوَ ِ
��اع
��ل ْ
هلل ،وَأ َ ْجلِ ُ
��ب ا ِ
َف�� ْو َق َك َو ِ
اك ِ
��س َعلَ��ى َج َب ِ
االج ِت َم ِ
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َّ
��ات
اص��ي
ال .أ َ ْ
ص َع�� ُد َف�� ْو َق ُمرْت َ َف َع ِ
ِف��ي أ َ َق ِ
الش�� َم ِ
��ي» (إش��عياء )١٤-١٢:١٤
َّ
الس َ
اب .أ َ ِ
صي�� ُر ِم ْث َل الْ َعلِ ِّ
��ح ِ
كالعلي ،هو يس��تطيع فقط أن يضع نفس��ه.
ال يمكنه أن يصير
ّ
وهكذا س��قط لوس��يفر كوكب الصبح ليصبح إبلي��س المخادع.
هذا الس��قوط بدأ في قلبه ،لقد ب��دأ كاملاً وانتهى مآلن عيوبًا .نحن
معيوبون وغير كاملين منذ الوالدة ،ولكننا في المس��يح ولدنا ثانية
أصحاء وكاملين.
إن الكبري��اء يش��جع عب��ادة ال��ذات ،أم��ا االتضاع يحط��م أنانية
الكبرياء .فحينما رأى إشعياء الرب ،وضع ذاته:
��ت« :وَي ْ ٌ
س
« َف ُقلْ ُ
��ل لِ��ي! إِن ِّ��ي َهلَ ْك ُت ،ألَن ِّ��ي إِن َ
ْس��ا ٌن ن َِج ُ
��اك ٌن ب َ ْي َن َ
س َّ
َّ
الش�� َف َت ْي ِن،
الش�� َف َت ْي ِن ،وَأَن َا َ
س ِ
ش�� ْع ٍب ن َِج ِ
أل َ َّن َع ْين ََّ��ي َق�� ْد رَأَت َا الْ َملِ َك ر َ َّب الْ ُجنُودِ»( ».إش��عياء )٥:٦
هذا الش��عور جعل الرب يسرع في التدخل إلنقاذه ،إحدى جمرات
المذبح التي مشى لوسيفر بينها أُحضرت إلى إشعياء المتواضع.
« َف َ
يم وَب ِ َي�� ِد ِه َج ْم��رَ ٌة
اح�� ٌد ِم�� َن َّ
��ي وَ ِ
ط��ار َ إِلَ َّ
الس��رَا ِف ِ
ْ
َ
��س ب ِ َها
��ح ،وَ َم َّ
َق�� ْد أَخَ َذ َه��ا ب ِ ِملْ َق ٍ
��ط ِم�� ْن َعل��ى ال َم ْذب َ ِ
��ت َ
ش�� َف َت ْي َكَ ،فانْتُ��زِ َع
س ْ
َف ِم��ي وَ َق��ا َل« :إ ِ َّن ه�� ِذ ِه َق�� ْد َم َّ
ط َّي ِت َ
إث ْ ُم َ
��ك»»( .أش��عياء )7-6 :6
��ك ،وَ ُك ِّف��رَ َع�� ْن خَ ِ
ِ
إن وجود الرب ليس له بداية ،لم يوجد أحد قبله ،فإلهنا لم يُخلق،
هو كان وكائن وس��وف يأتي .فكما تعلمنا أننا متفردين ،فإلهنا أصل
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التف��رد .فقبله لم يكن آلهة ،لهذا يجب أال يك��ون لدينا آلهة أخرى
أمامه .فبالرغم من أن الرب ال يُرى ،إال أن وجوده ال يمكن إنكاره.
مكتوب في رسالة رومية ٢٠،١٩:١
«إذْمعر َف ُة اهلل َظاهر ٌة فيهم ،ألَن َ
اهللأ َ ْظ َهرَ َهالَ ُه ْم ،أل َ َّن أ ُ ُمور َ ُه
ِ ِ َ ِ ِ ْ َّ
ِ َ ْ ِ
َغ ْيرَ الْ َمن ُ
ات،
ْظور َ ِة تُر َى ُم ْن ُذ خَ لْ ِق الْ َعالَ ِم ُم ْدر َ َك ًة بِالْ َم ْ
صنُو َع ِ
��م بِ�لاَ ُع�� ْذرٍ».
ُق ْدرَت َ�� ُه َّ
الس��رْ َم ِدي َّ َة وَال َ ُهوت َ�� ُهَ ،حتَّ��ى إِن َُّه ْ
ف��كل الخليقة تؤكد حقيق��ة خالقها ،ولكن تعري��ف إلهنا أمر
مختلف .أتمنى أن يوقظ هذا الفصل داخل روحك تواصلاً أعمق معه.
لق��د عرفنا أننا بنات ال ينافس��نا أح��د ألن أبانا الس��ماوي يحبنا
محبة ال ينافس��نا فيها أحد .ولك��ي نتصل بهويتنا المعطاة لنا من
الرب على مستوى أعمق ،فمن الضروري أن نفهم أكثر عما تتضمنه
هذه الهبة اإللهية .فدعونا نوسع فهمنا أكثر عن من هو إلهنا الذي
ال مثيل أو منافس له.
وقد وضعت «ميريام ويبس��تير» تعري ًفا لل��رب يقول« :كائن كامل
في القوة والحكمة والصالح ،يُع َبد كخالق وسيد للكون».
وقد تظن أن هذا التعريف هو كامل وش��امل ومحدد ،ولكنه ليس
إال البداية فقط .فما بين التحدي الذي نواجهه بسبب لغتنا األرضية
والص��راع مع فهمن��ا األرضي المحدود ،ال يس��عنا إال أن نحاول فهم
وتعريف اإلله الغير محدود من خالل محدوديتنا تلك.
فكيف يمكننا أن نجد كلمات نصف بها اإلله الذي مجرد اإلعالن
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عن نفس��ه يجعلنا غير قادرين على النطق! فالرب يفوق أي تعريف.
فلكي تُعرِّف ش��يئًا يجب أن يكون لدي��ك من الكلمات والمفردات ما
يعب��ر عن جوهره وطبيعته .وألن الرب خارج مفردات لغتنا المحدودة،
لذا يصعب تعريفه تعري ًفا دقي ًقا.
أيضا .كيف
إذًا ،فلننسى تعريفه .ماذا عن وصفه؟ هذا مستحيل ً
يمكننا أن نكشف مالمح غامضة بينما قد أصاب عيوننا العمى من
قوة النور الساطع الذي ال يمكن االقتراب منه؟
س�� ُي َب ِّي ُن ُه ِفي أ َ ْو َقاتِ�� ِه الْ ُم َب��ار َ ُك الْ َعزِي�� ُز الْ َو ِحي ُد:
«الَّ�� ِذي َ
َ
َملِ ُ
��اب ،الَّ�� ِذي وَ ْح�� َد ُه لَ�� ُه َع�� َد ُم
��ك الْ ُملُ ِ
��وك وَر َ ُّب األرْب َ ِ
��م يَرَ ُه
الْ َم�� ْو ِتَ ،
��اكنًا ِف��ي نُ��ورٍ ال َ يُ ْدن َ��ى ِمنْ�� ُه ،الَّ ِذي لَ ْ
س ِ
َ
َّ��اس وَال َ ي َ ْق�� ِدرُ أ َ ْن يَرَا ُه ،الَّ�� ِذي لَ�� ُه الْ َكرَا َم ُة
أ َح�� ٌد ِم�� َن الن ِ
وَالْ ُق�� ْدر َ ُة األَب َ ِديَّ�� ُة .آ ِمي�� َن « (تيموثاوس األول��ى )١٦،١٥:٦
إذا كانت عيوننا ال تس��تطيع احتمال ظهور الرب الس��اطع ،فلن
يس��عنا س��وى أن نملك مجرد لمحة غير واضحة عن بهائه .سوف
تخوننا الكلمات وس��وف ال نملك س��وى ترديد كلم��ات أيوب حينما
أعلن الرب له عن نفسه:
ْ��ك ،وَاآل َن رَأَت َ
��م ْع ُت َعن َ
ْ��ك َع ْي ِن��ي.
س�� ْم ِع األُذُ ِن َق�� ْد َ
“ب ِ َ
س ِ
��ك أَر ْ ُف ُ َ
لِذلِ َ
اب وَالرَّ َم��ادِ” (أيوب )6-5 :42
ض وَأن ْ�� َد ُم ِفي ال ُّترَ ِ
في ترجمة أخرى “ ،”The Messageنقرأ هذه اآليات هكذا:
“أعترف أنني عشت قبالً على ما سمعته عنك من إشاعات ،واآلن
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بأذني! أنا أعتذر ،سامحني! أنا لن أفعل ذلك
أنا أراك بعيني وأسمعك
ّ
مرة أخرى .لن أعيش مرة أخرى على قشور اإلشاعات”.
ذل��ك اإلعالن عن الرب أوقظ بداخل أي��وب جو ًعا للمزيد .فكثيرون
منا مكتفون بما لديه��م من إعالن عن الرب ،بينما هو في الحقيقة
ال يتعدى قشور سطحية ليس إال.
فنحن مكتفون بأن نس��تمع للعظات ،ونحملها على تليفوناتنا،
ونعج��ب بها على الفيس بوك ،ونش��اركها مع آخري��ن على تويتر .ال
يوجد خطأ في كل هذا ،ولكنه مجرد قشور سطحية للوليمة التي
عن��د الرب لنا .فالحقيقة هي أن الرب يري��دك أن تتغذي على أمانته.
فهن��اك فرق كبي��ر بين أن تتحدثي عن الرب وبين أن تس��تمعي للرب
الذي يتحدث عنك!
أعرف أن هناك من يقول “أنا أخدم إله لم يعد يتحدث” .ولكن هذا
التفكي��ر يهي��ن طبيعته .حتى لو اختار أن يبق��ى صامتًا ،فالخليقة
كلها ستكون صوته ،فلقد أرسل الروح القدس لكي يعزينا ويرشدنا.
فأثناء قراءتنا للكتاب المقدس ،الروح القدس هو الذي يرشدنا ويقودنا
إلى جميع الحق .فالرب ليس بصنم ال يسمع وال يتكلم .والرب ليس
أب يس��مع دون أن يجيب .إذا لم ندرك س��ر من هو الرب ،فلن نتمكن
م��ن االقتراب منه .فبعض الطرق التي يتحدث بها الرب هي من خالل
كلمته ،خليقته ،خُ ّدامه ،الرؤى واألحالم ،ومن خالل أعضاء جس��ده.
ولقد صليت وأؤمن أن الرب س��وف يتح��دث إليك من خالل صفحات
هذا الكتاب .فالرب يتحدث دائ ًما .ولكن السؤال هو :هل نستمع إليه
أم نحده؟
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م��ن الض��روري أن نقبل هذا اإلل��ه العجيب بما ال يق��ارن وال يحد،
ونؤمن أنه يريد أن يتواصل مع كل منا شخص ًيا.
لق��د قضى عال��م الالهوت العظي��م “توماس أكين��اس” معظم
حيات��ه يكتب عن الرب .فكونه قس وفيلس��وف في نفس الوقت ،قد
عم��ل على أن يربط بين العلم وبين فهمه لخالقنا .ولكن قبل موته
بثالث��ة أش��هر ،رأى توماس رؤيا عن األبدية ،ومن ش��دة به��اء ما رأى،
كتب هذه الكلمات األخيرة قبل أن يترك القلم إلى األبد ،فقال“ :لقد
وصل��ت إلى نهاية أعمالي .فكل م��ا كتبته طوال حياتي ليس هو إال
قش بالمقارنة لما أعلن لي اليوم!”
م��ع أن هذا الرجل ه��و من درس بدقة وكت��ب مجلدات يصف بها
مج��د الرب ومجد الكنيس��ة .كما أنه عاش ف��ي عصر مختلف عن
عصرنا ،عصر كان للكلمات وزن وقيمة كبيرة ،لذا كان يجب التدقيق
في اختيارها .ففرصة القراءة والكتابة كانت امتيازًا لألغنياء والملوك
والنبالء فقط .فتوماس أكين��اس كان ماهرًا ج ًدا في اختيار األلفاظ،
ومع هذا اختار كلمة “قش” ليصف بها كل ما عمله بحياته .وكلمة
“قش” عادة ما تستخدم لوصف ما هو بال قيمة .فالقش ينمو جانب ًيا
مع المحاصيل النافعة ،وهو عادة ما يس��تخدم كفراش للماش��ية.
فكأن��ه يريد أن يق��ول أن كل األعمال التي كتبها في حياته ال تصلح
مداس��ا تح��ت أقدام الناس والحيوان��ات .فقد وجد هذا
إال ألن تكون
ً
التشبيه هو األقرب لوصف كتاباته عن الرب بالمقارنة لحقيقة الرب
التي أعلن��ت له .وربما تكون هاتان الجملتان تتكلمان أصدق من كل
ما كتبه على مدار س��نوات طويلة .فه��ذه الكلمات األخيرة مغلفة
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باالتضاع والعجب ،وذلك ألن أكيناس اختبر ما اختبره أوغسطينوس
قبله بألف عام حين قال“ :أفضل ما نعرفه عن الرب هو أننا ال نعرفه”.
فالرب يبدأ أن يعلن عن نفسه حينما ندرك حقيقة أننا لم نعرفه
ح ًق��ا بعد .ف��كل تعريف لدينا هو نت��اج نظريات ومفاهيم بش��رية.
فمحاولتنا لوصف من هو الرب تش��به محاولة طفل رضيع أن يصف
أمه وهو لم يتعلم الكالم بعد.
في هذا الكون الفسيح ،يحتل الجنس البشري فقط جزء صغير
م��ن الخليق��ة .فكأننا نقف على حبة رمل ونحاول أن نصف اتس��اع
المحيط وأعماقه بكل ما فيها.

من هو إلهنا؟
وم��ع هذا ف��اآلب يريدنا أن نقت��رب منه أكثر لك��ي نعرفه ونختبر
حضوره ونس��مع صوته ،فأن تع��رف عن النار ش��يء ،ولكن أن تختبر
نورها ودفأها وحرقها لش��يء آخر .والرب يدعونا لكي نعرفه ،ليس أن
نعرف عنه فقط.
وهاهنا بعض األش��ياء التي نعرفها ع��ن الرب بكل تأكيد ألنه هو
أعلن عن نفسه من خاللها على مدار الكتاب المقدس:
“أنا  ......واحد” (تثنية ٤:٦؛ مرقس٢٩:١٢؛ غالطية ٢٠:٣؛ تيموثاوس
األولى ٥:٢؛ يعقوب )١٩:٢
“أنا  ......األلف والياء” (رؤيا ٨:١؛ ٦:٢١؛ )١٣:٢٢
“أنا  ......أهيه الذي أهيه” (خروج )١٤:٣

يظنلا عطقنملا انهلإ
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“أنا  .....من األزل وإلى األبد” (أخبار األيام األول )٣٦:١٦
“أنا  .....رئيس اإليمان ومكمله” (عبرانيين )٢:١٢
“أنا  .....خالق السموات واألرض” (تكوين )١:١
“أنا  ......قادر” (متى )٩:٣
“أنا  ......محبة” (يوحنا األولى )١٦،٨،٧:٤
“أنا  ......صالح” (مرقس ١٨:١٠؛ لوقا ١٩:١٨؛ تيموثاوس األولى )٤:٤
“أنا  ......في وسطكم” (تثنية ١٥:٦؛ لوقا ٢١:١٧؛ كورنثوس األولى
)٢٥:١٤
“أنا  ......صادق” (يوحنا )٣٣:٣
“أنا  ......شافيك” (خروج )٢٦:١٥
“أنا  ......روح” (يوحنا )٢٤:٤
“أنا  ......أب” (يوحنا ٤٦:٦؛ فيلبي )١١:٢
“أنا  ......ممجد في االبن” (يوحنا )٣١:١٣
“أنا  ......شاهد لك” (رومية ٩:١؛ فيلبي٨:١؛ تسالونيكي األولى )٥:٢
“أنا  ......معلن” (رومية )١٧:١
“أنا  ......معك” (رومية )٣١:٨
“أنا  ......فوق الكل” (رومية ٥:٩؛ أفسس )٦:٤
“أنا  ......رحيم” (تثنية ٣١:٤؛ رومية )١:١٢
“أنا  ......أمين” (كورنثوس األولى ٩:١؛ ١٣:١٠؛ كورنثوس الثانية )١٨:١
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“أنا  ......أحكم من الناس” (كورنثوس األولى )٢٥:١
“أنا  ......لست إله تشويش” (كورنثوس األولى )٣٣:١٤
“أنا  ......إله سالم” (كورنثوس األولى )٣٣:١٤
“أنا  ......كفايتك” (كورنثوس الثانية )٥:٣
“أنا  ......كريم في العطاء” (خروج ٣٤؛ نحميا )٩
“أنا  ......بطيء الغضب” (يوئيل ١٣:٢؛ ناحوم )٣:١
“أنا  ......مرتفع عاليًا” (فيلبي )٩:٢
“أنا  ......أعمل فيك” (فيلبي )١٣:٢
“أنا  ......غير منظور” (كولوسي )١٥:١
“أنا  ......اإلله اآلتي” (كولوسي )٦:٣
“أنا  ......الديّان العادل” (تسالونيكي الثانية )٥:١
“أنا  ......مخلص العالم” (تيموثاوس األولى ٣:٢؛ )١٠:٤
“أنا  ......ال أق َّيد” (تيموثاوس الثانية )٩:٢
“أنا  ......باني الكل” (عبرانيين )٤:٣
“أنا  ......عادل” (عبرانيين )١٠:٦
حي” (عبرانيين )٣١:١٠
“أنا ّ ......
“أنا  ......نار آكلة” (تثنية ٣:٦؛ عبرانيين )٢٩:١٢
“أنا  ......نور” (يوحنا األولى )٥:١
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“أنا  ......أعظم من قلوبكم” (يوحنا األولى )٢٠:٣
“أنا  ......الرب الذي كان والكائن والذي يأتي” (رؤيا )٨:٤
“أنا  ......قدوس” (رؤيا )٨:٤
“أنا  ......القادر على كل شيء” (رؤيا )١٧:١١
“أنا  ......قوتك” (خروج )٢:١٥
“أنا  ......نشيدك” (خروج )٢:١٥
“أنا  ......غيور” (خروج ١٤:٣٤؛ تثنية )٢٤:٤
“أنا  ......لست إنسانًا” (عدد ١٩:٢٣؛ تثنية )٢٤:٤
“أنا  ......إله اآللهة ورب األرباب” (تثنية )١٧:١٠
“أنا  ......عظيم ،جبار ومهيب” (تثنية )١٧:١٠
“أنا  ......ال آخذ بالوجوه” (تثنية )١٧:١٠
“أنا  ......فخرك” (تثنية )٢١:١٠
“أنا  ......أحارب عنكم” (تثنية )٤:٢٠
“أنا  ......رجل الحرب” (خروج )٣:١٥
“أنا  ......ملجأك” (تثنية )٢٧:٣٣
“أنا  ......صخرتك وسندك” (صموئيل الثاني )٣٣،٣٢:٢٢
“أنا  ......اهلل وليس آخر” (تثنية ٣٥،٣٢:٤؛ ملوك األول )٦٠:٨
وحتى هذه القائمة ليست شاملة! أنا أشجعك أن تستكشفي كل
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واحدة من ه��ذه ،ولكنني في هذا الفصل أريد أن أركز على ثالثة صفات
فقط .وأول حقيقة أريد أن أناقشها هي حقيقة أن “الرب واحد”.

الرب واحد
سرَائ ِ ُ
له َك
اح ٌدَ .فت ُِح ُّب الرَّ َّب إ ِ َ
يل :الرَّ ُّب إ ِ ُ
س َم ْع يَا إ ِ ْ
“ اِ ْ
لهنَا ر َ ٌّب وَ ِ
س َك وَ ِم ْن ُك ِّل ُق َّوت ِ َك( ”.تثنية )٥،٤:٦
ِم ْن ُك ِّل َقلْ ِب َك وَ ِم ْن ُك ِّل ن َ ْف ِ
أرجو أال تسيئي فهم عبارة أن الرب “واحد” بأن تُفهم أنه على رأس
قائم��ة من اآللهة ،فكلمة “واحد” هنا ال تعني أنه رقم واحد ،ولكنها
تعني أنه هو الوحيد وليس معه آخر .فال يوجد إله رقم اثنين ،أو ثالثة
أو أربعة .هو وحده مس��تحق ألنه هو وحده الرب .وهذا يتوافق مع ما
قال عنها يسوع أنها الوصية العظمى:
له َ
��ك ِم�� ْن ُك ِّل
س��و ُع«:ت ُِح ُّب ال��رَّ َّب إ ِ َ
“ َف َق��ا َل لَ�� ُه ي َ ُ
س َ
َقلْ ِب َ
��ك ،وَ ِم�� ْن ُك ِّل ِف ْك��رِ َك .ه�� ِذ ِه
��ك ،وَ ِم�� ْن ُك ِّل ن َ ْف ِ
ص َّي�� ُة األُولَ��ى وَالْ ُع ْ
ظ َم��ى( “ .مت��ى )٣٨،٣٧:٢٢
��ي الْ َو ِ
ِه َ
فمحبتن��ا للرب يج��ب أن تكون تعبي��رًا موح ًدا للقل��ب والنفس
والفك��ر ،بهدف واح��د وتركيز واحد .فالرب وحده يج��ب أن يكون في
مرك��ز تركيزنا واهتمامنا ،وهو الوحيد الذي يس��تحق عبادتنا .فالرب
يعلم جي ًدا أننا ال نعمل حسنًا عندما يكون لدينا قلب منقسم ،وهو
ل��ن يحتمل وجود أي آلهة أخرى تنافس��ه ف��ي حياتنا ،فهذه الوصية
ليس��ت ألن الرب يش��عر بعدم األمان في عالقته معنا ،بل هي ألجل
حمايتنا نحن من االنحراف والضالل.

يظنلا عطقنملا انهلإ
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وهذه اآلية قد تبدو محيرة في عصرنا الحديث حيث ال يوجد كثير
م��ن الناس يدعون أنه��م يعبدون آلهة أخرى ،ولكنن��ا اليوم كثيرًا ما
ننحني أمام آلهة من صنع البشر ،وليس آلهة القدماء.
ومن البداية حذر الرب أوالده قائلاً :
��م ت ِ ْم َث��اال ً
“ ال َ ت ْ
��م أَوْثَان ً��ا ،وَال َ تُ ِق ُ
يم��وا لَ ُك ْ
َصن َُع��وا لَ ُك ْ
ص َّورًا
ض ُك ْم َح َجرًا ُم َ
َمن ُْحوت ً��ا أَوْ ن َ
َص ًبا ،وَال َ ت َْج َعلُوا ِف��ي أَر ْ ِ
��م” (الويين .)١:٢٦
��ج ُدوا لَ ُه .ألَن ِّ��ي أَن َا ال��رَّ ُّب إ ِ ُ
لِت ْ
َس ُ
له ُك ْ
فمعظمن��ا ليس لديه تماثي��ل أو نص ًبا من
حج��ارة ف��ي منازلنا ،ولكن ه��ذا ال يعني أننا ال
نحم��ل أصنا ًم��ا في قلوبن��ا .فالصن��م هو أي فالصنم هو أي
شيء تعطيه
ش��يء تعطيه قوتك أو تستمد منه قوتك .إنه
م��ا تذهب إليه لك��ي تنال حياة ،إن��ه ما تجري قوتك أو تستمد
منه قوتك
إليه كملجأ ،وهذا قد يكون ش��يء دنيوي مثل
الطع��ام ،أو ربم��ا يك��ون انش��غالك باألعمال
الخيرية ،أو غير ذلك .فلو راجعت القائمة السابقة عن “من هو الرب”،
س��وف تعرف أن الرب هو قوتنا وحياتنا وملجأنا .ال يوجد ش��خص أو
عالقة أو مؤسس��ة أو ش��يء آخر يجب أن يكون له قوة عليك س��وى
الرب وحده.
ولبعض منا ،مش��اعرنا هي الصنم الذي في حياتنا .فلو ش��عرت
أنك جميلة ،تؤمنين أنك جميلة ،ولو ش��عرت أنك جيدة ،تؤمنين أنك
جيدة .لكن لو أننا عش��نا بالمشاعر فقط ،فسوف تخدعنا وسري ًعا
ما سنضل طريقنا.
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الحقيقة هي أنك جميل��ة ألن الرب يجمل الودعاء بالخالص (مزمور
�ت جميل��ة ألن الرب يصنع الكل حس �نًا ف��ي وقته (جامعة
 ،)٤:١٤٩أن� ِ
 .)١١:٣فال تس��محي ألصنام ما يدعوه هذا العالم “جمال” وصانعوها أن
يتكلموا على حياتك ،بينما الرب قد سبق وتكلم بالبركة على حياتك!
لقد وصف داود ،المحارب المتعبد ،ممارسة عبادة األصنام هكذا:
��بَ ،ع َم ُ َ
َّ��اس ،لَ َه��ا
��م ِف َّ
“ أَ ْ
ض�� ٌة وَذَ َه ٌ
صنَا ُم ُه ْ
��ل أيْ�� ِدي الن ِ
ص�� ُر ،لَ َه��ا آذَا ٌن وَال َ
��م .لَ َه��ا أ َ ْع ُي ٌ
أ َ ْف�� َوا ٌه وَال َ تَت ََكلَّ ُ
��ن وَال َ تُ ْب ِ
َاخ ُر وَال َ ت ُ
س .لَ َها
ت ْ
��م ،لَ َها أَيْ�� ٍد وَال َ تَلْ ِم ُ
َش ُّ
َس�� َم ُع .لَ َه��ا َمن ِ
أَر ْ ُج ٌ
َاجرِ َه��اِ ،م ْثلَ َها ي َ ُكو ُن
ش��ي ،وَال َ تَن ِ
��ل وَال َ ت َ ْم ِ
ْط��قُ ب ِ َحن ِ
َّ��ك ُل َعلَ ْي َها( ”.مزمور )٨-٤:١١٥
َ
صان ِ ُعو َه��ا ،ب َ ْل ُك ُّل َم ْن يَت ِ

صان ِ ُعو َها”؟ عندم��ا تعلي ما هو
م��اذا يعن��يِ “ :م ْثلَ َها ي َ ُك��و ُن َ
بش��ري ،فأنت تحدين نفسك بما يس��تطيع البشر أن يصنعوه.
فاألصنام هي أش��كال بال أفعال أو وظيفة .فهم يحملون صورة
الحياة ولك��ن دون أن يكون لديهم أي قوة لمنح الحياة ألي أحد.
لهذا من يعبدوهم يفقدون حواس��هم التي منحهم اهلل إياها،
فيفقدون أصواتهم ويفقدون حريتهم في الحركة .عندما نعبد
ال��رب ،نحن نتغ ّير إلى صورته من مج��د إلى مجد .وألنه ال يوجد
أح��د مثل الرب ،لذا ال يوجد طريق أعظم من أن تتبعيه وتطلبيه
حت��ى يخرج التميز الذي فيك .يمكنك أن تكوني تلميذة لبش��ر،
ولكن ال يمكن أن تعبدي إنسان.
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الرب هو األلف والياء
الحقيقة الثانية هي أن الرب من األزل إلى األبد ،وهذه هي طريقة
أخ��رى للتعبير عن أن الرب هو األلف والياء .األلف والياء هما أول وآخر
حرفين ف��ي األبجدية العربي��ة ،وباللغة األصلي��ة اليونانية مكتوب
“ألف��ا وأوميجا” وهما أول وآخر حرفين في األبجدية اليونانية .وجمع
الحرفي��ن م ًعا يمثل كل ما هو من البداي��ة إلى النهاية“ .ألفا” تعني
“البداي��ة ،الخلق ،ال��والدة ،الفجر ،بدء” .أما “أوميج��ا” فالتعريف غير
واضح ،ولكنه يعني “النهاية ،الحد األقصى” .وربما تعريف “أوميجا”
غامض بعض الش��يء بالنس��بة لنا ألننا كبشر نميل الستيعاب ما
قد مضى أكثر مما س��وف يأتي .لهذا السبب نحن نحتاج أن نقترب
من الرب لكي نس��تمع لمش��ورته .فهو وحده ال��ذي يعرف منتهى
األمور واألزمنة .فال يوجد مثل الرب إلهنا.
فالنبي إشعياء يقول:
ُ
ْ
اهلل
ي��م ،ألَن ِّ��ي أَن َ��ا
“ اُذْ ُك�� ُروا األَوَّلِ َّي ِ
��ات ُمنْ�� ُذ ال َق ِد ِ
��س ِم ْثلِ��يُ .مخْ ِب�� ٌر ُمنْ�� ُذ الْ َب ْد ِء
��س آخَ �� ُر .اإلِل�� ُه وَلَ ْي َ
وَلَ ْي َ
َ
ْ
��م يُ ْف َع ْ
��لَ ،قائِ�ًل�اً  :رَأْيِي
ي��م ب ِ َم��ا لَ ْ
بِاأل ِخي��رِ ،وَ ُمنْ�� ُذ ال َق ِد ِ
ي َ ُق��و ُم وَأ َ ْف َع ُ
س��رَّتِي( ”.إش��عياء )١٠،٩:٤٦
��ل ُك َّل َم َ
وفي ترجمة أخرى ( )The Messageتقول هذه اآليات:
“تذكر تاريخ��ك الطويل القديم ،أنا الرب ،اإلل��ه الوحيد لك ،اإلله
الذي ال يقارَن وليس له نظير أو بديل ،أخبرك من البداية ماذا ستكون
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النهاي��ة .م��ن البداية أعرفك ما س��وف يحدث ،ومؤك�� ًدا لك أنني أنا
المتحكم وأنني سوف أتمم تما ًما ما نويت أن أفعل”.
ال��رب يعلن نهاي��ة األمر م��ن بدايته .ه��و يعل��ن “األوميجا” منذ
اللحظ��ة التي تبدأ فيها “األلفا” .ونحن مدع��وون أن ننظر إلى الوراء
ونتأمل أمانته .فهو يعلم كيف سينتهي كل يوم منذ لحظة بزوغه.

��ان أَخْ َبرْ ُت ،وَ ِم�� ْن َف ِمي خَ رَ َج ْت
“ بِاألَوَّلِ َّي ِ
��ات ُمنْ�� ُذ ز َ َم ٍ
َت(“ .إش��عياء )٣:٤٨
ص َن ْع ُت َها َفأَت ْ
وَأَن ْ َب��أ ْ ُت ب ِ َها .ب َ ْغ َت�� ًة َ
لقد انته��ى األمر .فالرب ال يترك ش��يئًا دون أن ينهيه .فهو لن يغ ّير
فكره أو مقاصده مهما حدث ولن يتراجع أب ًدا .يسوع كان حله النهائي.
“ أَخْ َبرْت َ
َ��ت أَن ْ َبأْت َُك ،لِئَ�لاَّ ت َ ُقو َل:
��انَ .ق ْبلَ َما أَت ْ
ُ��ك ُمنْ�� ُذ ز َ َم ٍ
وكي أ َ َم��رَ ب ِ َها.
صن َِمي َق�� ْد َ
َ
ص َن َع َه��ا ،وَ َمن ُْحوتِي وَ َم ْ
س�� ُب ِ
ُ��م أَال َ تُخْ ِب�� ُرو َن؟ َق�� ْد
َق�� ْد َ
��م ْع َت َفان ُْظ��رْ ُكلَّ َه��ا .وَأَنْت ْ
س ِ
أَن ْ َبأْت َ
��م ت َ ْعرِ ْف َها.
��ات لَ ْ
��ات ُمنْ�� ُذ اآل َن ،وَب ِ َمخْ ِف َّي ٍ
ُ��ك ب ِ َح ِدي َث ٍ
َس�� َم ْع
اآل َن خُ لِ َق ْ
��ان ،وَ َق ْب َل الْ َي ْو ِم لَ ْم ت ْ
��ت وَلَ ْي َ
��س ُم ْن ُذ ز َ َم ٍ
ب ِ َه��ا ،لِ َئ�َّل�اَّ ت َ ُقو َل :هأَن َ َذا َق�� ْد َعرَ ْفت َُها( ”.إش��عياء )٧-٥:٤٨
إن ال��رب يخبرنا من البداي��ة حتى ال ينتهي بن��ا األمر ونحن نضع
ثقتنا في أشخاص أو أشياء سوف حت ًما تخذلنا وتخيب أملنا .أال من
األج��در أن نتحدث عما فعله هو أكثر مما نتحدث عما فعلناه نحن؟
ألي��س من األج��در أن نهتم بم��ا يتنبأ به الخالق أكث��ر من اهتمامنا
بتنبؤات خليقته؟
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ويكمل الرب فيقول:
َس�� َم ْع
“ اآل َن خُ لِ َق ْ
ان ،وَ َق ْب َل الْ َي ْو ِم لَ ْم ت ْ
��ت وَلَ ْي َ
س ُمنْ�� ُذ ز َ َم ٍ
ب ِ َه��ا ،لِ َئ�َّل�اَّ ت َ ُقو َل :هأَن َ�� َذا َق�� ْد َعرَ ْفت َُها( ”.إش��عياء )٧:٤٨
هاهو ذا ،يخبر النهاية من البداية ،ففي المس��يح الرب أحبنا قبل
أن نحبه ،أمسك بنا قبل أن نسقط ،سامحنا قبل أن نسأله ،وألبسنا
ثياب البر قبل أن ندرك أننا عريانين ،وغسلنا قبل أن ندرك وسخنا.
لق��د دعا الرب هؤالء الذين كانوا أعداء ،وغرباء ونزالء ،دعاهم أوالده
وأصدقاءه ،وكتب قصة حياتنا قبل أن نتنفس أول نفس لنا.
أنا أش��جعكم أن تروا هذا اإلله المنقط��ع النظير كما هو وعلى
حقيقته ،وأن تبدأوا في التشبه بأبيكم كأوالد محبوبين ورائعين.

أهيه الذي أهيه
اآلن أريد أن أناقش “أهيه الذي أهيه”.
في خروج  ١٤،١٣:٣نقرأ:
سرَائ ِ َ
يل وَأ َ ُقو ُل لَ ُه ْم:
هللَ « :ها أَن َا آتِي إِلَى ب َ ِني إ ِ ْ
“ َف َقا َل ُم َ
وسى ِ ِ
��م ُه؟ َف َماذَا
س��لَ ِني إِلَ ْي ُك ْمَ .فإِذَا َقالُوا لِيَ :ما ْ
إِل ُه آبَائ ِ ُك ْم أَر ْ َ
اس ُ
ُ
وسى« :أ َ ْه َي ِه الَّ ِذي أ َ ْه َي ْه» (أنا الذي
أ َ ُقو ُل لَ ُه ْم؟»َ ،ف َقا َل اهلل لِ ُم َ
سرَائ ِ َ
أنا) .وَ َقا َلَ :
سلَ ِني إِلَ ْي ُك ْم»”.
يل :أ َ ْه َي ْه أَر ْ َ
«هك َذا ت َ ُقو ُل لِ َب ِني إ ِ ْ

أنا متأكدة أن موس��ى فكر في نفسه قائلاً  :ما هذا االسم؟ تخيل
ش��خصا وعندما تس��أله عن اس��مه يقول “اس��مي أنا”.
أنك قابلت
ً
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وعندم��ا تحاول أن تس��توضح عن اس��مه أكثر يقول“ :أن��ا الذي أنا”.
فحت ًما س��وف تشعر بالحيرة .تخيل كيف س��يكون الحوار بينكما:
“مرح ًبا .كيف حالك يا أنا؟” فسوف تخاطبه وكأنك تخاطب نفسك!
ولكن هذه الحيرة تنعكس من مفهومنا عن اهلل أنه الواحد والوحيد.
فأنا لست “أنا الذي أنا” ،ولكننا نوصف بشكل أدق بـ “أنا ألنه هو”.
فالرب هو ما هو .الرب موجود ألنه موجود .أما أنا فلس��ت موجودة
ألن��ي موجودة ،أو ألن أب��وي أنجباني ،بل أنا موج��ودة ألن الرب موجود،
فهو خالق كل األرواح الحية.
وألن��ه هو “أنا الذي أنا” أو “أهيه الذي أهيه” ،أس��تطيع أن أقول “أنا
في المسيح الذي هو أهيه (أنا)” .أنا ال أظن أننا ندرك قوة وعظمة تلك
الكلمات القليلة ،ألننا لو كنا ندركها لعشنا حياة مختلفة تما ًما.
سوف يحاول العالم أن يخبرنا من هو اهلل ،ولكنه قد سبق وأعلن
عن نفس��ه من خالل ابنه .فالرب يريد أن يعلن عن نفس��ه من خالل
ابنه ،وبالتالي يعلن عنك.
حاول يس��وع يو ًما أن يس��اعد التالميذ على فه��م هذا األمر في
متى ١٨-١٣:١٦

سأ َ َل
احي َق ْي َ
س َ
صرِي َّ ِة ِفيلُ ُّب َ
“ وَلَ َّما َجا َء ي َ ُ
س��و ُع إِلَى ن َ َو ِ
��ان؟»
َّاس إِن ِّي أَن َا اب ْ ُن اإلِن َ
تَالَ ِمي َذ ُه ِقائِلاً َ «:م ْن ي َ ُقو ُل الن ُ
ْس ِ

وحنَّا الْ َم ْع َم َدا ُن ،وَآخَ ُرو َن :إِيلِ َّيا ،وَآخَ ُرو َن:
َف َقالُواَ «:ق ْو ٌم :ي ُ َ
��اء»َ .ق��ا َل لَ ُه ْم«:وَأَن ْ ُت ْمَ ،م ْن
إِر ْ ِم َي��ا أ َ ْو وَ ِ
اح ٌد ِم�� َن األَن ِْب َي ِ
س�� ْم َعا ُن ب ُ ْ
س وَ َقا َل«:أَن َْت
ت َ ُقولُو َن إِن ِّي أَن َا؟» َفأ َ َج َ
ط ُر ُ
اب ِ
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س��و ُع وَ َقا َل
س ُ
أج َ
اب ي َ ُ
هلل الْ َح ِّي!»َ .ف َ
��يح ابْ�� ُن ا ِ
ُه َو الْ َم ِ
لَ ُه ُ
س�� ْم َعا ُن بْ�� َن يُون َا ،إ ِ َّن لَ ْح ًم��ا وَدَ ًما
«:طوبَ��ى لَ َك يَا ِ
ات .وَأَن َا
لك�� َّن أَبِي الَّ�� ِذي ِفي َّ
لَ ْ
الس�� َماوَ ِ
��م يُ ْعلِ ْن لَ َكِ ،
ض��ا :أَن َْت بُ ْ
الصخْ رَ ِة
أ َ ُق��و ُل لَ َك أَي ْ ً
س ،وَ َعلَى ه�� ِذ ِه َّ
ط�� ُر ُ
يس�� ِتي ،وَأَب ْ َو ُ ْ
يم لَ�� ْن ت َ ْق َوى َعلَ ْي َها”.
أَبْني َك ِن َ
اب ال َج ِح ِ

س��معت؟ فعندم��ا يك��ون لديك إعالن ً��ا عن من هو يس��وع
ه��ل
ِ
بالحقيقة ،س��وف تكونين مستعدة لتس��معي من أنت بالحقيقة.
س��معان هو بالحقيقة بطرس .لن يظل صيادًا للسمك طوال حياته
يتحرك بمش��اعره ،بل سيصبح قائ ًدا ينقاد بالروح القدس وسيكون
صخرة.
وأنا أستطيع أن أشعر بحماس يسوع وهو يكمل حديثه في متى
١٩،١٨:١٦

ضا :أَن َْت بُ ْ
الصخْ رَ ِة
“ وَأَن َا أ َ ُقو ُل لَ َك أَي ْ ً
س ،وَ َعلَى ه ِذ ِه َّ
ط ُر ُ
يس�� ِتي ،وَأَبْ�� َو ُ ْ
يم لَ ْن ت َ ْق�� َوى َعلَ ْي َها.
أَبْني َك ِن َ
اب ال َج ِح ِ
ط َ
اتَ ،ف ُ
��ك ُّل َما تَرْب ِ ُط ُه
يك َم َفات ِ َ
وت َّ
الس�� َماوَ ِ
يح َملَ ُك ِ
وَأ ُ ْع ِ
َ
ض ي َ ُك��و ُن َمرْبُ ً
ات .وَ ُك ُّل َما
وط��ا ِف��ي َّ
الس�� َماوَ ِ
َعلَ��ى األر ْ ِ
َ
ات»”.
ض ي َ ُك��و ُن َم ْحلُ��ولاً ِفي َّ
الس�� َماوَ ِ
ت َُحلُّ�� ُه َعلَ��ى األر ْ ِ

عندما تعرفين من أنت ،س��وف تعرفين م��ا هو متاح وممكن لك.
فهوية الكنيس��ة وحقها في رعاية وسلطان السماء هو أمر مرتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا باإلعالن الذي لديها عن من هو المس��يح .عندما نعرف
كلمة اهلل ،نحن نصلي بكلمة اهلل ،والسماء تجيب بنعم وآمين.
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بماذا تدعو يسوع؟
إن فهمك عن الرب سوف ينعكس عليك .ففكر
إن فهمك عن اهلل س��وف ينعكس على الحياة التي تعيشيها
وعل��ى اختياراتك .وإحدى الط��رق التي نعلن بها
الرب سوف
ينعكس عليك عن الرب في حياتنا هي كيف ندعو يس��وع .فإذا
كنا ندع��وه “المعلم الصالح” ،فس��وف يعلمنا
ويرشدنا ،وإذا دعوناه “المشير الحكيم” فسوف
يمنحن��ا حكمة .فبعض الديان��ات األخرى تدعو
يس��وع “نب ًيا وشاف ًيا” ،هذه األس��ماء ما هي إال إشاعات وفتات .ولكن
الحي ،إذًا هن��اك إعالن ًا عن
حينما ندعو يس��وع بالمس��يح ،ابن اهلل
ّ
يسوع الرب في داخلك.
رسالة يوحنا األولى تقول:

“ من اع َتر َف أَن يس��و َع ُهو اب��ن اهللَ ،ف ُ
اهلل ي َ ْث ُب ُت ِفي ِه
َ ِ ْ َ َّ َ ُ
َ ْ ُ ِ
ص َّد ْقنَا الْ َم َح َّب َة الَّ ِتي
هلل .وَن َْح ُن َق ْد َعرَ ْفنَا وَ َ
وَ ُه َو ِف��ي ا ِ
ِهلل فينَ��ا .ا َ ُ
هلل َم َح َّب ٌة ،وَ َم ْن ي َ ْث ُب ْ��ت ِفي الْ َم َح َّب ِة ،ي َ ْث ُب ْت
ِ ِ
ُ
ي��ه .به َذا ت ََك َّملَ ِت الْ َم َح َّب ُ��ة ِفينَا :أ ْنَ
ِف��ي ا ِ
هلل وَاهلل ِف ِ ِ
ين ،ألَن َّ�� ُه َك َما ُه َو ِفي ه َذا
ي َ ُك��و َن لَنَا ث ِ َق�� ٌة ِفي ي َ ْو ِم ال ِّد ِ
ْ َ
��مَ ،
ضا( ”.يوحن��ا األولى )١٧-١٥:٤
هك َذا ن َْح�� ُن أَي ْ ً
ال َعال ِ

في وس��ط كل هذا التش��ويش ،يحدث اتصالاً أبديً��ا ،والهوة بين
فدائه وبي��ن حقيقتنا تغل��ق .فحينما نتكلم بكلم��ة اهلل ،تختفي
المسافة التي تفصلنا عن الحق .ونوضع في مكان نتعرف فيه على
ال��رب معتمدي��ن على حقيقة من ه��و ،وليس من نح��ن .وهذا يعني
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أنن��ي أكون “أنا بحس��ب ما يقول أني أنا” .فإدراكي واس��تيعابي لكل
ً
ارتباطا وثي ًقا
اإلعالن��ات عن وعود الرب التي “في المس��يح” مرتبطة
بماذا أدعو يسوع.
فهل هو الرب والشافي وملك السالم ،ورئيس ومكمل إيماني؟ هل
تدعو يسوع ربًا أم هو مجرد معلم صالح؟
ألنه هو محبة ،أنا محبوبة وأستطيع أن أحب.
ألنه هو الحياة ،أنا حية.
ألنه قادر ،أنا أستطيع.
ألنه أخي ،فأنا ابنة هلل.
ألنه هو قادر على كل شيء ،أنا أستطيع كل شيء.
ألنه هو الشافي ،أنا أشفى
ألنه هو الحكمة ،أنا حكيمة.
ألنه هو هو ،أنا كما يقول أني أنا.
أنا قد امتزت عج ًبا.
أنا أشجعك أن ترحبي بكلمة اهلل في تجربة حياتك ،ولكي تبدأي
بهذا اآلن ،دعونا نتوقف قليلاً لنصلي:
“أبي السماوي الحبيب،
أنا أش��كرك ألنني أنا كل ما تقوله عني .سامحني ألني قللت من
صورتك ،وس��امحني على كل م��رة انحنيت فيه��ا ألصنام من صنع
يدي .أنا أرفض أن أعبد صور مصورة بأيدي البشر .يا روح اهلل اكشف
ّ
لي عن كل دائرة في حياتي ال تزال متأثرة بهذه األصنام.
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أيضا أنا
أن��ت محب��ة ،لهذا ليس أن��ي أنا محبوبة فحس��ب ،ب��ل ً
أس��تطيع أن أحب اآلخرين كما تحبهم .أنت مصدر حياتي ،وس��بب
وجودي.
أن��ت قادر أن تكمل ما بدأته في حيات��ي ،وأنت جعلتني قادرة على
كل م��ا وضعت��ه أمامي ألفعل��ه .في المس��يح ،أنا ابنت��ك ،وألن أبي
لدي كل الق��درة التي أحتاجها
الس��ماوي قادر على كل ش��يء ،فأنا ّ
ش��افي الوحيد ،فلن أنظ��ر مرة أخرى للعالم منتظرة أن
بروحك .أنت
ّ
يشفي الجروح التي كان هو سب ًبا فيها .وألنك أنت وحدك مصدر كل
حكمة ،فسأتكل فقط على مشورتك.
س��امحني عل��ى األوقات التي س��محت فيها ألن تك��ون صورتك
والتعبير عنك محدود في القشور والفتات الذي سمعته من اآلخرين.
فأن��ا أري��د أن أعرفك بطريق��ة حميمية وعميقة .أن��ا أؤمن أنك أكثر
بكثير مما أس��تطيع أن أتخيل .أنا أدعوك أن تقودني ألن أعيش حياة
أيضا أنا كما تقول أنت عني.
متميزة بال منافس��ة .فألنك أنت هو ،أنا ً
بغض النظر عما أشعر به في هذه اللحظة ،أنا قد امتزت عج ًبا.
في اسم يسوع ...آمين.
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أسئلة للمناقشة
العلي
1 .1ف��ي الماضي ،هل س��بق لك أن قس��ت أو قارنت ال��رب
ّ
بحسب ما عرفتيه أو اختبرتيه في الحياة؟ فمثلاً  ،هل ظننت
أنه يشبه والدك (جي ًدا كان أم سيئًا)؟ كيف ترينه اآلن؟
2 .2هل هناك دائرة في حياتك تعيش على القش��ور والفتات؟ ماذا
عن الشائعات؟
3 .3ماذا تظنين أوغس��طينوس قصد حي��ن قال“ :أفضل معرفتنا
باهلل هي في عدم معرفتنا به”؟
4 .4في أي دوائر تحتاجين أن تعرفي الرب أكثر بإعالنه عن نفس��ه
أنه “أهيه”؟
5 .5في عبارة“ :الصنم هو أي ش��يء تعطيه قوتك أو تستمد منه
قوتك” ،ما هي الدوائر في حياتك التي صنعت بها أصنا ًما دون
أن تدري؟
6 .6في محضر الرب ،حينم��ا تدعينه بحقيقة من هو ،ماذا يقول
عن من أنت؟
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3

وعد بال منافسة

إذا تأملن��ا في وعود المكافآت العظيم��ة التي في الكتاب
المقدس ،س��نرى أنه يب��دو أن الرب يرى رغباتن��ا ضعيفة ج ًدا
وليس��ت صعبة أو قوية أب�� ًدا .فنحن مخلوق��ات ذوات أنصاف
قلوب ،نضلل أنفسنا بالش��رب والجنس واألهواء بينما هناك
ف��رح غامر متاح لنا .تما ًما مثل طف��ل جاهل كل ما يحلم به
ه��و أن يذهب ليلهو ف��ي الطين أمام بيت��ه المتواضع ،ألنه ال
يس��تطيع أن يتخيل معنى الع��رض المق َّدم له بقضاء عطلة
على البحر .فنحن نسر بسهولة.
“سي إس لويس”
أيضا كنزنا.
يا للهول! هن��اك وعد على حياتنا بال منافس��ة ،وهو ً
ه��ذا الكنز يف��وق كل قياس ويتجاوز الزمن ،إنه كن��ز يأتي إليك على
هيئة قوة غير ملموس��ة .وهو هبة تكون أحيان ًا للبعض خامدة  ...أي
حية لكن نائمة.
ربما يكون من األس��هل واألكثر إثارة لو قلت لك أن شخص ما قد
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وضع مليار دوالر في حس��ابك بالبنك .ولكن حت��ى لو وضع لك أكثر
بكثير مما تس��تطيعين إنفاقه ط��وال حياتك ،فهو لن يكون ملكك
بالحقيق��ة .ألن قانون الكنز األرضي هو أنه يجب أن يبقى حيث وجد،
فعندم��ا تموت��ي ،ل��ن تس��تطيعين أن تأخذيه معك ،بل س��تتركيه
خلفك .أما هذا الكنز الذي تمتلكيه ،س��يغير حياتك ألنه سيغنيك
وأيضا سوف تأخذيه معك إلى األبدية.
ج ًداً ،
هذا الوعد الذي أتحدث عنه هو بال منافسة ،ليس فقط في غناه،
ولكن ف��ي طريقة امتالكه .وثمر هذا الوعد س��وف يورث ألوالدك من
بعدك وسيظل يصاحبهم لوقت طويل ،كما أنك ستجديه بانتظارك
في السماء .هذا الوعد ال يمكن سرقته ،ومع هذا يمكن بيعه بشيء
بخس ج ًدا كطبق عدس مثلما فعل عيسو (تكوين  .)٢٥أأمن طريقة
ً
محاطا باألحالم واآلمال .وكلما
للحفاظ عليه هو أن يخبأ في قلبك،
حرث��ت قلبك ،كلما أزهر هذا الكن��ز وازداد .فكم من ماليين يحملون
ب��ذرة هذا الوعد في قلوبه��م ،ومهما كثر عدد من يتقاس��مون هذا
الكنز ،فهو ال يقل أب ًدا.
م��ا أتحدث عنه هو بركة ملك الملوك ورب األرباب .فهي كنز أكبر
م��ن أن يحد بمال أو فض��ة أو ذهب .فلو أنك رحل��ت فقط بالمالبس
التي ترتديها ،سيظل هذا الكنز باق ًيا .فهذه البركة الغنية ال ترتبط
بش��يء من صنع بش��ر .بل هي أبدية ويمكن نقلها عن طريق همس
الصالة .فأنت يا صديقتي تنتمين للملك ،وأنت بالتأكيد أميرة مميزة.
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دعوة ملكية
تخيلي أنك سمعت أحدهم يقرع على بابك ،وعندما فتحت الباب
وجدت مندوب رسمي من عند الملك .فلتتخيلي نفسك كسيندريال،
ولكن بدلاً من رسول الملك ،وجدت هناك ً
مالكا واقف على عتبة بابك.
هذا المالك كبير والمع ج ًدا ،وهناك حش��د من الشهود منتظرين أن
يناديك باس��مك ويعلن بصوت
ي��روا ردة فعلك .هذا الرس��ول اإللهي
ِ
أنك وريثة ـــ أميرة س��ماوية .ثم تسمعين تصفي ًقا حادًا من
مرتفع ِ
جمهور كبير.
وأنت في ذهول تس��ألينه“ :أنا؟؟!” ،فيومئ برأس��ه مؤك ًدا ثم يضع
ِ
في يدك ما يشبه دعوة.
تفتحين الظرف بيدين مرتعشتين فتجدي اسمك مكتوبًا بحروف
عينيك الدامعتين
نفس��ا عمي ًقا ،وترفعي
واضحة من ذهب .تأخذين ً
ِ
لتج��دي نفس��ك واقفة أمام ب��اب بيتك بمفردك .لق��د رحل المالك
وحاشيته .وتسمعين صوت ًا من داخل المنزل يقول“ :من على الباب؟”
فتجيبين بصوت منخفض“ :أنا”
ويغمرك ش��عور غريب أن كل ش��يء قد تغير ،ولكن حين تنظرين
حول��ك وعلى ظروفك تجدي أن ال ش��يء قد تغي��ر .فالهدف من هذه
الزي��ارة لم يكن أب ًدا تغيير الظروف أو الم��كان ،بل هدف هذه الدعوة
كان ليخلق تغييرًا ال ينا َفس بداخلك.
تنظرين لنفس��ك ،ه��ا أنت تلبس��ين نفس المالب��س التي كنت
تلبس��ينها حين فتحت الباب ،ولكن بشكل ما تبدو مالبسك أخف
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وزن ً��ا ،فلم يعد لمالبس��ك القدرة على أن تح��دك أو تع ّرفك أو تحدد
هويتك .وبينم��ا تديرين ظهرك لتدخلي داخ��ل المنزل ،ذهنك أصبح
أكث��ر صفاء ،وتدركين أن هذا المنزل هو المكان الذي تعيش��ين فيه،
ولكنه ليس وطنك الحقيق��ي .فأنت تنتمين لمدينة بعيدة خالقها
هو الرب الملك .وتس��يرين نحو غرفتك وس��ط نظرات متحيرة على
وجوه عائلتك ،وتدخلين غرفتك في عزلة وهدوء ،ثم تفتحين الظرف
لتنظري إلى الدعوة بداخله:
“ابنت��ي الحبيبة ،أن��ت اآلن قد ولدت من جديد وأصبحت س��ارة ،أميرة
نموت في معرفتك الحميمة بيس��وع ،س��تكثر باس��تمرار
العلي .وكلما
ِ
ّ
نعمته وسالمه في حياتك.

متاحا ل��ك كل ما
إن ه��ذه المكان��ة الملكي��ة تعني أن أصب��ح
ً
وأنت تتبعين التقوى .ولتتأكدي أنه كلما
تحتاجينه في رحلة حياتك ِ
غص��ت أكثر ف��ي أعماق كلمة اهلل ،س��وف يتجدد ذهنك وش��بابك
وس��وف تدركين أكثر حج��م الكنز الموهوب لك م��ن وعود عظمى
وثمينة .كل من هذه الوعود قد تم منحك إياه بمعجزة!
حبيبتي ،لو أنك ال زلت تشكين ،فأنا أؤكد لك أن هذه أفضل دعوة
يمكن أن تس��تقبليها في حياتك! كل ما تحتاجين فعله اآلن هو أن
لك ظهره بالفعل“ .
تديري ظهرك للعالم الذي أدار ِ
لقد بذلت كل ما بوس��عي لكي أضيف صبغة شخصية على ما
هو مكتوب في رس��الة بطرس الثانية  ٤-٢:١ولكن دعونا اآلن نقرأها
من الكتاب المقدس:
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س��و َع
��م ال ِّن ْع َم ُة وَ َّ
هلل وَي َ ُ
“ لِت َْك ُث��رْ لَ ُك ُ
الس�لاَ ُم ب ِ َم ْعرِ َف ِة ا ِ
َ
��ت لَنَ��ا ُك َّل َما
له َّي�� َة َق�� ْد وَ َه َب ْ
رَبِّنَ��اَ .ك َم��ا أ َّن ُق ْدرَت َ�� ُه اإل ِ ِ
ُه�� َو لِلْ َح َي��ا ِة وَال َّت ْق�� َوى ،ب ِ َم ْعرِ َف�� ِة الَّ�� ِذي دَ َعان َ��ا بِالْ َم ْج ِد
ضيلَ ِة ،اللَّ َذي ْ ِن ب ِ ِه َما َق ْد وَ َه َب لَنَا الْ َم َوا ِعي َد الْ ُع ْ
ظ َمى
وَالْ َف ِ
َصي ُروا ب ِ َها ُ
ش��رَ َكا َء َّ
له َّي ِة،
وَال َّث ِمينَ�� َة ،لِ َك ْي ت ِ
الط ِبي َع ِة اإل ِ ِ
س��ادِ الَّ�� ِذي ِف��ي الْ َعالَ��م ب ِ َّ
��ه َو ِة”.
الش ْ
َهارِبِي�� َن ِم�� َن الْ َف َ
ِ
ل��و لم يطرق يس��وع على باب قلب��ي ،لكنت ال
ش��يء .كان م��ن المس��تحيل أن أرث أي ش��يء!
فعائلتي لم تكن في وضع يس��مح لها أن تترك لي
ميراثًا أنا وأخي ،فلو كنت ورثت كنت سأرث الديون
والقروض فقط .ولكني تعلمت منذ وقت طويل أن
وعود الرب تفوق كل ممتلكات.

وعود الرب
تفوق كل
ممتلكات

وكيف لنا أن نن��ال هذه الوعود العظمى؟ هم لنا باإليمان .تخبرنا
رسالة غالطية ١٤:٣

صي��رَ بَرَ َك�� ُة إبْرَا ِه َ ُ
��يح
��م ِف��ي الْ َم ِ
“ لِ َت ِ
ي��م لِأل َم ِ
س ِ
ِ
وح”.
يَ ُ
س��و َع ،لِ َننَ��ا َل بِاإلِي َم ِ
��ان َم ْو ِع�� َد ال�� ُّر ِ

مقابلة مع إبراهيم وسارة

لكي نتعل��م أكثر عن هذه الوعود ،دعونا ننظر إلى قصة معروفة
قصصا مثل هذه
في الكتاب المق��دس ونتأملها .فلقد كتب ال��رب
ً
في الكتاب المقدس حتى نتعلم الكثير من خبرات وتجارب اآلخرين.
وحينم��ا أقرأ هذه القصص ،دائ ًما أبحث ع��ن الجمل الفيصلية بين
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الس��طور في كل قصة ،فأنا أس��تمع للروح القدس وأنا أقرأ القصة،
وبهذه الطريقة أنا أرى وأسمع أشياء كنت سأفقدها لو قرأت القصة
بالطريقة العادية ،مجرد كلمات وس��طور .فأنا دائ ًما ما أسأل أسئلة
مثل“ :ماذا سأش��عر ل��و كنت في مكانهما؟ ما الذي س��يكون أكبر
تحدي أو خوف يواجهني في هذه الحالة؟
هذه الطريقة هي واحدة من طرق كثيرة لدراسة كلمة اهلل .إنها
نوع من التأمل الذي يجعل اآليات حية أمام عينيك.
أولاً أري��دك أن تتقابل��ي مع أبرام .هو أبونا ف��ي اإليمان .فلتتخيلي
رجل مس��ن ،أمين ،وتقي .ثم تقابلي س��اراي .هي أمنا في الوعد .هي
وأيضا مخلصة ،ومسنة وتقية.
رائعة الجمالً ،
اس��تجابة لدعوة من اهلل ،كانا لهذين الش��خصين الجرأة حتى
يت��ركا خلفهما كل م��ا عرفاه في حياتهما ،ويب��دءا م ًعا مغامرة مع
ال��رب الذي وعد أن يبارك ويكثر حي��اة هذين الزوجين العقيمين .لقد
كانا يبحثان عن ما لم ت��راه عيونهما من قبل ،أمة يبنيها الرب .لقد
س��افرا لس��نوات كثيرة حتى نلحق نحن بهم .أبرام ف��ي المائة من
عمره ،وساراي في التسعين من عمرها.
لق��د كان لهما العديد من االرتفاع��ات والمنحدرات في حياتهما
أثناء سيرهما في البرية ،وهذا هو ملخص سريع عنهما:
لق��د دخ�لا ف��ي ص��راع بعدم��ا باركهما ال��رب ،مما تس��بب في
انفصالهما عن لوط ،ووضعت ساراي في قصر فرعون ،ثم خرجت من
القصر .وف��ي رحلتهما ،ربحا حربًا صغيرة ،وأنق��ذا لوط المخطوف،

سفانم الب دعو

63

العلي ،لقد واجها الكثير من
ثم تقابال م��ع ملكي صادق ،كاهن اهلل
ّ
اإلحباط��ات وخيبة األمل وأخذا ق��رارًا خاطئًا حينما أعطت س��اراي
هاجر إل��ى زوجها حتى ينجب طفلاً  ،والذي كان اس��مه إس��ماعيل.
في إحباطها ،س��اراي أذنبت باالستس�لام لنوبة من الغيرة والغضب
والعن��ف المعنوي ،فأن��ا ال أعتقد أن هذا المثلث ال��ذي يجمع الزوج
والزوجة والخادمة هو شيء لطيف.
فيما يلي بعض األش��ياء التي أريد أن أرك��ز عليها في قصة أبرام
وساراي:
كانوا كلهم م ًعا:
لقد ترك أبرام وساراي أور دون أن ينظرا للوراء .لم يكن رجوع .فالرب
دعاهما وهما تبعاه  ...فقط ال غير.
يقول تكوين ٢،١:١٢
ش��يرَت ِ َك
ض َك وَ ِم ْن َع ِ
“ وَ َق��ا َل الرَّ ُّب ألَبْ��رَا َم« :اذْ َه ْب ِم�� ْن أَر ْ ِ
َ
ض الَّ ِت��ي أُر ِ َ
��ت أَب ِ َ
ي��كَ .فأ َ ْج َعلَ َك أ ُ َّم ًة
وَ ِم�� ْن ب َ ْي ِ
يك إِلَ��ى األر ْ ِ
ظي َم�� ًة وَأُبَ��ار ِ َك َك وَأ ُ َع ِّ
اس�� َم َك ،وَت َُك��و َن بَرَ َك�� ًة”.
��م ْ
ظ َ
َع ِ
لقد كان الرب يعد الطريق ألمر جديد بطريقة جديدة .لقد قادهما
باإليمان والرجاء .كان لهما أخطائهما ،ولكنهما لم ينظرا أب ًدا للوراء.
لقد فصال أنفسهما عن الصراعات:
ت��رك أب��رام وس��اراي أور ،ولكنهما أخ��ذا ً
لوطا معهم��ا (لم تكن
فك��رة جيدة) .البركة التي ج��اءت ألبرام باركت ً
أيضا .وعندما
لوط��ا ً
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ل��م تحتويهما األرض ،ب��دأ رعاتهما يتصارعون .وبدلاً من أن يس��مح
للخ�لاف أن يكبر ،ترك أبرام لل��وط االختيار األول لألرض .فقد كان من
األفضل لهما أن ينفصال بدلاً من البقاء في صراعات وخالفات.
ملحوظة :لو أنك تس��ير في الحياة مع أشخاص ال يجب أن تسير
معه��م ،أحيان ًا يس��مح الرب لكم��ا أن تتصارعا ج�� ًدا لدرجة تحتم
انفصالكما .فالصراع سوف يعوق بركة الرب والتأثير في حياتك.

لقد أعطيا بإيمان
حينم��ا أعط��ى أبرام العش��ور إلى ملك��ي ص��ادق ،كان يعطيها
معتم ًدا على وعود الرب .فبدال ً من أن يأخذ الغنائم من س��دوم ،تنازل
باإليمان ،مما أعطاه مادة للرجاء.
ه��ذه الثالثة أش��ياء تجلت حي��ن ظهر الرب ألب��رام وأعلن له هذا
الوعد في تكوين ٥،٤:١٧

“ أ َ َّما أَن َا َف ُه َوذَا َع ْه ِدي َم َع َك ،وَت َُكو ُن أَبًا لِ ُج ْم ُهورٍ ِم َن
اس ُم َك
اس ُم َك ب َ ْع ُد أَبْرَا َم ب َ ْل ي َ ُكو ُن ْ
األ ُ َم ِمَ ،فالَ ي ُ ْد َعى ْ
ي��م ،ألَن ِّ��ي أ َ ْج َعلُ َ
��ك أَبً��ا لِ ُج ْم ُهورٍ ِم�� َن األ ُ َم ِم”
إِبْرَا ِه َ

عهد أبدي
عندما تكتشفين أنك وريثة ،سوف يغ ّير الرب اسمك .فعندما غ ّير
الرب اسم أبرام إلى إبراهيم ،امتدت حياته ،فلم يعد رجل بال أمة ،بل
أصبح أبًا لجمهور من األم��م .في تكوين  ،١٧وصف الرب بالتفصيل
ما س��يكون حجم واتس��اع هذا العهد .فسوف تمتلئ حياة إبراهيم
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من كلم��ات مثل “أجيال  ..أبدي” .ونف��س األرض التي دخلها إبراهيم
ً
وملكا لهم إلى األبد .وكما
غري ًبا س��وف تكون يو ًما ما ميراثًا لنسله
كان الرب مع أبرام ،هو وعد أنه س��يكون مع نسل إبراهيم .أنا أتخيل
إبراهيم وهو يبكي في حضور الرب وهو ينظر للخير الذي ينتظره في
المستقبل.
وأتخي��ل في ذهني أن إبراهيم س��اجد على وجهه أم��ام الرب ثم
يقوم على ركبتيه ويرفع وجهه المبلل بالدموع وينظر للنجوم ،ويمد
ذراعيه وكأنه يريد أن يلمس ش��عاع ضوء المع س��اطع وسط ظلمة
الس��ماء في الصحراء .يمأله ش��عورًا غامر من االمتنان ،فكل كلمة
في الوعد تلمس أعماقه حتى النخاع .للحظة ،سقط حجاب الزمن
فرأى إبراهيم نفسه شابًا مرة أخرى وكل ذرة فيه تنبض بالحياة .وهذا
االس��م الجديد ،إبراهيم ،يمأل قلبه بالفرح والرجاء .ويرى إس��ماعيل
ويفكر“ ،كل هذا س��وف يصبح ملكك يا بني ،فحياتك س��وف تمتد
ً
مباركا ومزدهرًا”.
وتزداد وسيكون مستقبلك
الرب إبراهي��م أن هذا الوعد يتطلب عالمة .وهي ليس��ت
ويخب��ر ُ
عالمة جميلة يراها العامة مثل قوس قزح لنوح ،بل س��تكون عالمة
مؤلم��ة وخاصة .فجميع الذكور في بي��ت إبراهيم يجب أن يختتنوا.
فهذا الختان الذي يقطعون فيه قطعة من أجس��ادهم سوف يؤكد
العلي.
أن إبراهيم وكل نسله في عهد مع اهلل
ّ
ثم أكمل الرب حديثه مع إبراهيم قائلاً :

ُ
«س��ارَا ُي ا ْمرَأَت َ
ُ��ك ال َ ت َ ْد ُع��و
ي��مَ :
“ وَ َق��ا َل اهلل إلِبْرَا ِه َ
س��ار َ ُة .وَأُبَار ِ ُك َه��ا
��م َها َ
��ل ْ
اس�� َم َها َ
ْ
اس ُ
س��ارَا َي ،ب َ ِ
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ط َ
ضا ِمن َْها ابْنً��ا .أُبَار ِ ُك َها َف َت ُك��و ُن أ ُ َم ًما،
ي��ك أَي ْ ً
وَأ ُ ْع ِ
��وك ُ
وَ ُملُ ُ
وب ِمن َْه��ا ي َ ُكون ُ��و َن»)١٦،١٥:١٧( ”.
ش ُ
��ع ٍ
أنا أس��تطيع أن أرى حيرة إبراهيم ،وتل��ك النظرة المتفاجئة وهو
يقول“ :س��ارة؟! العهد معي أنا ،وأنا لدي ولد بالفعل وهو إسماعيل،
ابني من هاجر!”
هذا التطور الجديد جعل إبراهيم يسقط على وجهه مرة أخرى:

س�� َق َ
ض ِح َ
��ك ،وَ َقا َل
ي��م َعلَ��ى وَ ْج ِه�� ِه وَ َ
“ َف َ
ط إِبْرَا ِه ُ
س�� َن ٍة؟ وَ َه ْ
��ل تَلِ ُد
ِف��ي َقلْ ِب�� ِهَ « :ه ْل يُولَ�� ُد الب ْ ِن ِم َئ ِة َ
س�� َن ًة؟»( ”.تكوين )١٧:١٧
س ِعي َن َ
س��ار َ ُة وَ ِه َي بِن ُْت ت ِ ْ
َ
كثي��رًا ما نس��مع عن س��ارة التي ضحكت حينما س��معت أنها
س��تنجب ابنًا ،ولكن في الواقع إبراهيم كان أول من ضحك على وعد
يكتف إبراهيم بالضحك فحس��ب ،ب��ل أكثر من هذا ،هو
ال��رب .ولم
ِ
عرضا بديلاً :
عرض على الرب ً

يل ي َ ِع ُ
ي��ش أ َ َما َم َ
س�� َما ِع َ
ك!»”.
هلل« :لَ ْي َ
��ت إ ِ ْ
“ وَ َق��ا َل إِبْرَا ِه ُ
ي��م ِ ِ
(تكوين .)١٨:١٧
دخل إس��ماعيل في الخطة بأي
يب��دو أن إبراهيم كان يحاول أن يُ ِ
ش��كل ،فلماذا كل هذا التعب مع سارة؟ فسواء أخذت اس ًما جدي ًدا
أيضا عجوز.
أو ال ،هي امرأة عجوز قد شاخ رحمها وزوجها ً
يبال بكل هذا وأجاب:
ولكن الرب لم ِ

ُ
س��ار َ ُة ا ْمرَأَت َ
اس�� َم ُه
ُ��ك تَلِ ُد لَ َك ابْنًا وَت َ ْد ُعو ْ
“ َف َق��ا َل اهلل« :ب َ ْل َ
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َس��لِ ِه ِم�� ْن ب َ ْع ِد ِه”.
ي��م َع ْه ِدي َم َع ُه َع ْه ًدا أَب َ ِديًّا لِن ْ
إِ ْ
س َ
��حا َق .وَأ ُ ِق ُ
(تكوين )١٩:١٧
“كال  ...بل سارة امرأتك” هو أمر واضح ج ًدا .فكأن الرب يقرأ ما في
ذهن إبراهيم! لقد اس��تجاب الرب إلبراهيم وبارك إس��ماعيل ،ولكن
ليس كجزء من العهد األبدي.
عندم��ا يتزوج ش��خصان ،يصبحان واحد وعهد ال��رب يضمنهما
م ًعا .بالطبع أحب إبراهيم إس��ماعيل ،ومن الطبيعي أن يريد كل ما
وعده به الرب إلسماعيل ابنه .ولكن إسماعيل كان ابنًا لجارية ،عبدة
لعالم الجس��د وصراعاته .أما الوعد الذي بال منافسة يجب أن يأتي
بآية ليس لها سابقة .امرأة عجوز وعاقر تنجب ول ًدا:

سار َ ُة
س َحا َق الَّ ِذي تَلِ ُد ُه لَ َك َ
يم ُه َم َع إ ِ ْ
لك ْن َع ْه ِدي أ ُ ِق ُ
“ وَ ِ
الس�� َن ِة اآلت ِ َي ِة»( ”.تكوين .)٢١:١٧
ِفي ه َذا الْ َو ْق ِت ِفي َّ

كم من المرات نفعل نفس الش��يء؟ فالرب يخبرنا أنه سوف يفعل
أمرًا جدي ًدا وعجي ًبا ،ونحن نظل متشككين وغير مؤمنين؟ هو يقول أنه
س��يجعل حياتنا تتسع وتزداد ،ونحن نقول له ال داعي لكل هذا التعب،
فقط بارك ما نملكه اآلن .ولكن ما لدينا وما نفعله اآلن ليس كبيرًا بما
يكفي .الرب يريد أن يتدخل وهو يفكر على مستوى األجيال .لهذا يجب
أن يأتي الوعد من إس��حق الذي س��يولد بعد ،ذاك الذي ضحك إبراهيم
حين سمع عنه  ....وليس إسماعيل الذي ولده بالجسد!
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اسم جديد = مصير جديد
بحس��ب التقالي��د العبرانية ،األس��ماء تحتوي عل��ى قوة كامنة
تحدد مصير األش��خاص .لهذا فإن تغيير االس��م يحمل قوة لتغيير
طبيعت��ك ،وبالتالي يغ ّير مصيرك .فمثلاً  ،نحن نختار أس��ماء أبناءنا
بقصد ونحن نأمل أن ينموا مش��ابهين ألسمائهم .وقد تعلمت ذلك
من أبي السماوي ،ألنني في كل مرة أنطق بأسمائهم ،أنا أعلن معنى
تلك األسماء على حياتهم.
وكثيرًا ما غ ّير الرب اس��م ش��خص ما ألن االس��م أصبح ال يع ّبر
عن طبيعته الجديدة .فش��اول المضطهد للمؤمنين أصبح بولس،
وس��معان الصياد أصبح بطرس الصخرة .يعقوب ،ابن إسحق ،أصبح
إس��رائيل وهو يعني “أمير مع اهلل” .إلهنا يحب تغيير األس��ماء .فأنا
أحيان ًا أرى األمر كأنه برنامج حماية الش��هود ،فجميعنا نعمل تحت
هوية جديدة هي هوية اسم يسوع.
عندما دخل الرب في عهد مع أبرام ،وسع قدرة وإمكانيات إبراهيم
عن طريق تغيير اسمه.
أنا لدي صديق رائع يدعى “برايان بيليس��ي” وهو معلم مس��ياني،
وهو ش��رح لي داللة تغيير األس��ماء هكذا .الرب كبر اس��م أبرام بأن
قس��مه من النصف وأضاف له حرو ًفا من اسمه .فاسم “أبرام” يعني
“األب يتمجد” ،أما االس��م الجدي��د “إبراهيم” يعن��ي “أب لجمهور”.
هذا االس��م الجديد يعلم من س��يكون إبراهيم .وهو اسم ال يمكن
إدراكه بالكامل ط��وال حياة إبراهيم .ألن حياة أبرام مجدت الرب ،لذا
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ً
ارتباطا
تنس ،الهوية ترتبط
فميراثه س��وف يتضاعف بال حس��اب .ال َ
وثي ًقا بمصيرك.
أيض��ا أن وعد الرب ل��م يتحقق حتى غ ّير
وأوض��ح المعلم برايان ً
أيضا .فساراي تعني “يهوه أمير” ،أما سارة
الرب اس��م زوجة إبراهيم ً
فتعني “أميرة الرب” .لقد أضاف الرب واحد من حروف اس��مه “يهوه”
إلى اسمها .وتغيير االسم هنا يوضح من ستكون سارة ،فهو ربطها
بش��كل وثيق مع ال��رب ،و يعلن في نفس الوق��ت أن كل بناتها ،بنات
أيضا مثلها .فاالس��م الجديد
الوعد ،س��وف يحملون مكانة ملكية ً
أخرج يد سارة من الموضوع ،ووضع يد الرب مكانها.
وعندما تغير اسم ساراي من معنى مذكر “يهوه أمير” إلى معنى
مؤنث “أميرة الرب” ،فهذا يعني أنه جعلها أكثر نعومة ،ووضعها في
وضع المستقبـِل .فاس��م إبراهيم الجديد ازداد ليتضمن “جمهور”،
أيضا .حياة س��ارة
وه��ذه هي بذرة الوعد ،والبذرة تحتاج لتربة للوعد ً
أصبحت تربته ،رحم حي بالوعد.
إن تغيير اس��م س��ارة بدأ في تجهيز أرضها لالتس��اع الذي وهب
له��ا وإلبراهيم م ًعا .فالرب قال أن إبراهيم س��يكون “أبًا لجمهور من
األمم” ،وأن سارة ستكون “أم ًما وملوك شعوب منها يكونون “.
لقد منح الرب لكل منهما صورة ورؤيا.
فعندم��ا يرتب��ط الن��اس ببعضهما وبال��رب بطريق��ة صحيحة،
يتدخ��ل ال��رب ليصنع المس��تحيل .فاألرح��ام العقيمة ت��دب فيها
الحياة لتتقوى وتنجب ،والزواج التعيس يُشفى ،واألبناء يتحررون من
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سلطان الشرير ،واألطفال يقومون من الموت .األمل يتجدد ،واإليمان
يشتعل ،والمحبة تنتصر ،والعدو يتراجع إلى الوراء إذ تصمت أصوات
الخداع والضالل.
وإذا كنت تدركين ذلك أم ال ،فأنت قد تم تغيير اسمك حين ولدت
أيضا .فيس��وع ،بذرة الوعد إلبراهيم،
من جديد .فقد اتس��ع اس��مك ً
لم يغ ّير أس��ماءنا فحس��ب عن طريق إضافة حرف من اسمه ،بل هو
منحن��ا ح��ق مفتوح لإلتصال م��ع اآلب من خالل اس��مه .كما يقول
يوحنا ٢٧،٢٦:١٦

س ُت أ َ ُقو ُل لَ ُك ْم
اس ِمي .وَلَ ْ
“ ِفي ذلِ َك الْ َي ْو ِم ت َْطلُ ُبو َن ب ِ ْ
س ُه ي ُ ِح ُّب ُك ْم،
اآلب ن َ ْف َ
اآلب ِم ْن أ َ ْجلِ ُك ْم ،أل َ َّن َ
سأ َ ُل َ
إِن ِّي أَن َا أ َ ْ
ت”
هللخَ رَ ْج ُ
ألَن َُّك ْم َق ْدأ َ ْح َب ْب ُت ُمونِي،وَآ َم ْن ُت ْمأَن ِّي ِم ْن ِع ْن ِدا ِ
يسوع قد تعرى وتغطى بخزيك عندما أخذ مكاننا على الصليب.
لقد س��لم حيات��ه النقية كلها بدلاً من حياتنا الخاطئة النجس��ة.
ومن خ�لال ذبيحت��ه الكاملة خلصنا إل��ى التمام ،ومنحن��ا جمي ًعا
مكان ًا ،كل ابن وكل ابنة للوعد.
البد وأنك تمزح!
تس��تمر قصتنا في تكوين  ١٨حينم��ا زار الرب إبراهيم مرة أخرى.
جالس��ا على باب خيمته .رفع عيني��ه فرأى ثالثة رجال
كان إبراهي��م
ً
واقفي��ن أمامه عن��د بلوطات ممرا .معظم الدارس��ون يرون أن هؤالء
الرج��ال مالئكة .رك��ض إبراهيم إليهم وانحنى وأص��ر عليهم حتى
يبقوا:
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س�� ِّي ُد ،إ ِ ْن ُكن ُْت َق ْد وَ َج ْد ُت ن ِ ْع َم�� ًة ِفي َع ْي َن ْي َك
“وَ َق��ا َل« :يَا َ
َفالَ تَت ََج��اوَز ْ َع ْب َد َك .لِ ُي ْؤخَ ْذ َقلِ ُ
س��لُوا أَر ْ ُجلَ ُك ْم
اء وَا ْغ ِ
يل َم ٍ
وَات َِّكئُوا ت َْح َت َّ
ُس�� ِن ُدو َن
س��رَ َة خُ ْب ٍزَ ،فت ْ
الش َ��جرَ ِةَ ،فآخُ َذ ِك ْ
ُ��م َعلَى َع ْب ِد ُك ْم».
��م ت َْجتَازُو َن ،ألَن َُّك ْم َق ْد َمرَرْت ْ
ُقلُوب َ ُك ْم ثُ َّ
َف َقالُ��واَ :
«هك َذا ت َ ْف َع ُل َك َم��ا ت ََكلَّ ْم َت»( ”.تكوين )٥-٣:١٨
أنا أحب كيف استقبل إبراهيم هؤالء المسافرين بكرامة وضيافة.
لق��د ركض لس��ارة أولاً وأوصاها أن تخبز لهم خب��زًا من أفضل دقيق
لديها .ثم ذه��ب إلى البقر واختار عجلاً جي ًدا وأعطاه لغالم ليجهزه.
وعندما انتهى من كل ه��ذا ،قدمه لهم مع الزبد واللبن .هذه وليمة
وليست مجرد لقمة عيش!
جالسا مع ضيوفه ،سألوه سؤالاً :
وبينما كان إبراهيم
ً

س��ار َ ُة ا ْمرَأَت َُك؟» َف َق��ا َلَ « :ها ِه َي
“ وَ َقالُ��وا لَ�� ُه« :أَيْ�� َن َ
َ
ان
ِف��ي الْخَ ْي َم�� ِة»َ .ف َق��ا َل« :إِن ِّي أرْج�� ُع إِلَ ْي َك ن َْح�� َو ز َ َم ِ
س��ار َ َة ا ْمرَأَت ِ َ
س��ار َ ُة
��ك اب ْ ٌن» .وَ َكان َْت َ
الْ َح َي��ا ِة وَي َ ُكو ُن لِ َ
اب الْخَ ْي َم ِة وَ ُه َو وَرَا َء ُه” (تكوين )١٠،٩:١٨
َ
س��ا ِم َع ًة ِفي ب َ ِ

عندم��ا أقرأ هذا الجزء ،أش��عر للحظة وكأنن��ي فجأة أقف داخل
خارجا مع ضيوفه تحت ظل
الخيمة مع سارة .هاهو إبراهيم يجلس
ً
ش��جرة ،صوت كالمهم ينتقل بسهولة عبر نسمات هواء الصحراء.
س��ارة تس��مع من داخل الخيمة ،فهي قريبة بما يكفي لكي تسمع
ولكنها ال تش��ترك في الحديث .كانت سارة حريصة أال تصدر صوت ًا
ولكن الكتاب المقدس يعلن عما كانت تفكر به:
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س��ار َ ُة َ
��ن ِف��ي
ي��م وَ َ
“ وَ َكا َن إِبْرَا ِه ُ
ش�� ْيخَ ْي ِن ُم َت َق ِّد َم ْي ِ
األَيَّ��ام ،وَ َق�� ِد ان ْ َق َ
��اء.
س��ار َ َة َعادَ ٌة َكالن َ
ط�� َع أ َ ْن ي َ ُكو َن لِ َ
ِّس ِ
ِ
َ
ُ
اط ِن َها َقائِلَ�� ًة« :أَب َ ْع َد َفنَائِي ي َ ُكو ُن
ب
ي
ف
ة
ر
��ا
س
ت
ك
َف َ
ض ِح ْ َ َ ِ َ ِ
س�� ِّي ِدي َق�� ْد َ
ش َ
��اخ؟»” (تكوي��ن )١٢،١١:١٨
لِ��ي تَن َُّع ٌم ،وَ َ
ه��ذا رد فعل مماثل لرد فعل إبراهيم ،مما يجعلني أتس��اءل :هل
هذه هي أول مرة تس��مع فيها س��ارة هذا الكالم؟ فهي تبدو وكأنها
تفاجأت .فأحيان ًا يقترب الوعد منك في أكثر وقت يبدو فيه مستحيلاً .

الس َن ِة اآلت ِ َي ِة”،
في تكوين  ٢١:١٧نس��مع ِ ”:في ه َذا الْ َو ْق ِت ِفي َّ
ان الْ َح َيا ِة” (أي مثل هذا
وعندما تكرر الوعد أمام س��ارة ،كان “ ز َ َم ِ
الوقت العام القادم) .ال يوجد وسيلة نعرف بها كم مر من الوقت
بي��ن حديث إبراهيم مع الرب وبين ظه��ور هؤالء المالئكة ،ولكن
يبدو أنه ليس وق ًتا طويلاً  .أظن أنه ربما يكون أقل من شهر.
كان الرب مصرًا أن تكون سارة جز ًءا من الحديث:
س��ار َ ُة َقائِلَ ًة:
يم« :لِ َم��اذَا َ
ض ِح َك ْت َ
“ َف َق��ا َل ال��رَّ ُّب إلِبْرَا ِه َ
ست َِح ُ
يل َعلَى الرَّ ِّب
شخْ ُت؟ َه ْل ي َ ْ
أ َ َف ِبالْ َح ِقي َق ِة أَلِ ُد وَأَن َا َق ْد ِ
َ
��ي ٌء؟ ِفي الْ ِمي َعادِ أَرْج ُع إلَ ْي َ
ان الْ َح َيا ِة وَي َ ُكو ُن
ش ْ
��ك ن َْح َو ز َ َم ِ
ِ
ض َح ْك» .ألَن ََّها
س��ار َ ُة َقائِلَ ًة« :لَ ْم أ َ ْ
س��ار َ َة اب ْ ٌن»َ .فأَن َْكرَ ْت َ
لِ َ
��ت»( ”.تكوين .)١٥-١٣:١٨
خَ ا َف ْتَ .ف َق��ا َل« :الَ! ب َ ْل َ
ض ِح ْك ِ
أيضا! كانت خائفة ألنها
س��ارة لم تضحك فحس��ب ،بل كذبت ً
لم تكن تقصد أي استهزاء أو سخرية عندما ضحكت ،لكنها فقط
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كان��ت ضحك��ة تعجب وعدم ق��درة على تصديق األمر وكأن لس��ان
حالها يقول“ :البد وأنك تمزح!”.

أين سارة امرأتك؟
اآليات الس��ابقة والتالية لهذا الجزء تجعلني أتس��اءل عن األمور
المختبئة بين الس��طور ولم تذكر بوضوح .وسوف أذكر منها بعض
األمور التي لفتت انتباهي.
أولاً  :أري��د أن أنظر لس��ؤال“ :أين هي س��ارة؟” .لم��اذا هي مختبئة
داخل الخيمة؟ لماذا هي ليس��ت بجان��ب زوجها لتكون جزء من هذا
أنك تعرفي��ن نهاية القصة ،ولك��ن من الهام أن
الحدي��ث؟ أنا أعرف ِ
نتذكر أن س��ارة لم تكن تعرفها .في ضوء س��نها ،ربما كانت تشعر
أن قصتها قد انتهت وأن حياتها قد انقضت .وربما شعرت أن ارتباط
إبراهيم وس��وء معاملتها لهاجر قد قلل من قيمتها .لم تكن تدرك
أن األل��م الذي عانت من��ه واألخطاء التي ارتكبتها في وس��ط تكرار
خيبة األمل والظروف الصعبة التي مرت بها ،كل هذا قد صنع عم ًقا
جدي�� ًدا في روحه��ا .ال تحتاجي��ن أن يكون لديك عم��ق حتى تحبلي
بطفل .ولكن سارة كانت س��تصبح أ ًما إلسحق وألمة إسرائيل ،لذا
كان يجب أن تستعد.
لمدة ثالثة عش��ر عا ًما ،كانت س��ارة ترى الطفل إسماعيل ينمو
أم��ام أعينها ،كانت تأمل أن تربي ابن هاجر كابنها ،ولكن إس��ماعيل
راض وسعيد ،أما سارة فكانت
لم يش��عر أنه ابنها أب ًدا .إبراهيم كان ٍ
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مكس��ورة .فاألغراب أصبحوا متحزبين ضدها ،ولكن األسوأ من ذلك
هو إدراك أن سارة وإبراهيم ربما نسيا من هي سارة.
األمر الثاني الذي لمسني هو سؤال“ :أين هي سارة ،امرأتك؟”
عندما يأتي أحد لزيارتنا في منزلنا ،ويبحث عني ،هو ال يسأل جون:
“أين ليزا امرأتك؟”
فالتحدي��د هنا لي��س ضروريًا بالمرة إال إذا كان هن��اك امرأة أخرى
تدعى ليزا في البيت .فمثلاً  ،لو أن أحد أبنائي قد تزوج من فتاة تدعى
ليزا ،فهنا يحت��اج األمر لتوضيح“ :أنا هنا ألرى ليزا امرأتك وليس ليزا
كنتك!”
فلو أن هذا الشخص يعرفنا س��وف يسأل”:أين ليزا” ،وإذا لم يكن
يعرفنا ،سوف يسأل“ :أين امرأتك؟” .ما يستوقفني هو أن هؤالء الرجال
كانوا يعرفون إبراهيم وس��ارة ،ومع ذلك س��ألوا عن س��ارة باس��مها
باإلضافة إلى عالقتها بإبراهيم.
هل يمكن أن يك��ون هؤالء المالئكة الضي��وف يقولون“ :إبراهيم،
نحن هنا لنذكرك بأن س��ارة ه��ي امرأتك .نحن نع��رف أن حياتك قد
اختلف ش��كلها في هذا الوقت ،وأنه قد أصبح لك ولد من هاجر ،إال
أن سارة ال تزال زوجتك”.
هذا يفسر لماذا سارة كانت راضية بأن تكتفي باالستماع لحديث
كان يجب أن تش��ترك فيه .ربما كان الزوار قليلين في البيئة البدوية
الت��ي كانت تعيش فيها ،فلقد رك��ض إبراهيم حين رأى الثالثة رجال
واقفي��ن خ��ارج الخيمة ،وكما قرأن��ا في الكتاب المق��دس ،رغم أنه
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يبدو أن الطعام لم يستغرق سوى دقائق معدودة في تحضيره ،إال أن
الحقيقة هي أن هذه الوليمة تستغرق ساعات.
ما الذي يجعلنا نسر باالستماع فقط بدلاً من أن نركض لنشترك
في الحديث عن وعود الرب؟ ربما نظر الزوار حولهم وقالوا“ :لقد رأينا
أبا اإليمان ،فأين األم؟”
ل��و صادف وزارنا بع��ض المالئكة في بيتنا ودعاه��م جون للغذاء،
فحت ًما س��وف يدفعني دف ًعا خارج غرفتنا ألجلس معهم .في الواقع
ه��ذا ل��م يكن أب ًدا مش��كلة في بيتن��ا ،فضيوف جون ه��م ضيوفي
وضيوفي ضيوفه .ولو كنت غير متواجدة بالغرفة وس��معت أحدهم
يسأل عن مكاني ،فحت ًما كنت سأدخل إليهم فورًا.
أنا ال أعتقد أن سارة قد طلب منها أن ترحل أو أن إبراهيم قصد أن
يبعدها .ولكني أتس��اءل إذا كانت هي التي أبعدت نفسها عن األمر.
هذه المش��كلة تظه��ر عند الناس الذين اختب��روا خيبة األمل مرات
عديدة لدرجة جعلتهم ينسوا من هم .فاألمل قد يجرحهم ،لذا هم
يختبئون ثم يضحكون ثم يكذبون.
وبغض النظر عن األس��باب التي جعلت س��ارة تستمع من بعيد،
فال��رب قد أعاد س��ارة م��رة أخرى للحدي��ث .وأنا أعتق��د أن األمر بدأ
بتذكرة لكل من إبراهيم وسارة أنها ال تزال امرأته .هذا اإلعالن ساعد
في تنحية منافس��تها ،هاجر ،جان ًبا وبالتالي قام بتذكرة الجميع من
تكون سارة .سارة هي األميرة.
لماذا وجه السؤال إلبراهيم؟
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أم��ر آخر لفت انتباهي في هذه القصة وهو حقيقة أن س��ارة هي
التي ضحكت ،ولكن إبراهيم هو الذي سؤل:

سار َ ُة َقائِلَ ًة :أ َ َف ِبالْ َح ِقي َق ِة
يم« :لِ َماذَا َ
ض ِح َك ْت َ
“ َف َقا َل الرَّ ُّب إلِبْرَا ِه َ
شخْ ُت؟ “ (تكوين )١٣:١٨
أَلِ ُد وَأَن َا َق ْد ِ
لماذا يُس��أل إبراهيم عن شيء فعلته سارة؟ عندما أفكر في هذا،
أعتقد أنه غال ًبا الحديث الذي تم في تكوين  ١٧لم يشاركه إبراهيم
مع سارة .ربما كان إبراهيم ال يزال يستوعب ما قاله الرب له ،وربما لم
يكن يريد أن يقول لسارة .فأحيان ًا ننسى أنا وجون أن نحكي لبعضنا
عن بعض األش��ياء .أو ربما أخبرها ولكنهم اس��تهانوا بالوعد .ولكن
من الواضح أن هذا الوعد بأن س��ارة سوف تنجب ابنًا لم يتم رعايته
جي ًدا في قلب سارة.
ثم يسأل الرجال إبراهيم:

يل َعلَى الرَّ ِّب َ
ست َِح ُ
ش ْي ٌء؟ ِفي الْ ِمي َعادِ أَرْج ُع إِلَ ْي َك
“ َه ْل ي َ ْ
س��ار َ َة اب ْ ٌن»( ”.تكوين )١٤:١٨
ان الْ َح َيا ِة وَي َ ُكو ُن لِ َ
ن َْح َو ز َ َم ِ
في ظرف عام س��وف يكون لس��ارة ابن .أنا أرى الموضوع كوميدي
ج ًدا إذ تكذب س��ارة وتنك��ر أنها ضحكت بينما أص�ًل�اً لم يوجه لها
أيضا أجده ش��يئًا معزيًا ج ًدا أن أبانا
أحد الس��ؤال ،ب��ل إلبراهيم .وأنا ً
الس��ماوي ،إله العهد األبدي ،سمع ضحكتها الصامتة داخل قلبها،
أيضا بكاء القلب الصامت.
ألن هذا يؤكد لي أنه يسمع ً
هناك فرق شاس��ع بين الضحك على فكرة معينة ،وبين الضحك
م��ن الفرح .لقد كانت حياة س��ارة خالية من الضح��ك .ولكن ميالد
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إسحق سوف يغير هذا .لقد بدأ إبراهيم وسارة رحلتهما م ًعا ،وسوف
يمتل��كان الوعد حينما يتعلما أن يضح��كا م ًعا مرة أخرى .فالوعود
تتطلب أن يكون هناك حديث وتواصل بين الزوج
والزوج��ة ،األخ واألخت ،والرجال والنس��اء .لقد
فالرب كان
ظلت الم��رأة مختبئة لوقت طويل ،ولكن الرب
يحتاج عمق
يري��دك أن تعرفي أنه يري��دك أن تكوني جزء من
سارة واشتياقها
الحديث وتش��تركي في��ه .فال��رب كان يحتاج لكي يبني عهداً
عمق س��ارة واش��تياقها لكي يبن��ي عه ًدا مع
مع شعبه
شعبه.
تقول لنا رسالة غالطية ٢٣،٢٢:٤

اح ٌد ِم َن
“ َفإِن َّ�� ُه َم ْك ُت ٌ
��وب أَن َّ�� ُه َكا َن إلِبْرَا ِه َ
َ��ان ،وَ ِ
يم ابْن ِ
لك َّن الَّ ِذي ِم�� َن الْ َجارِي َ ِة
الْ َجارِيَ�� ِة وَاآلخَ �� ُر ِم َن الْ ُح��رَّ ِةِ ،
س ِد ،وَأ َ َّما الَّ ِذي ِم َن الْ ُحرَّ ِة َف ِبالْ َم ْو ِع ِد”
��ب الْ َج َ
ُولِ َد َح َ
س َ

من يحمي سارة؟
قبل أن تلد س��ارة إس��حق ،كان هناك حدي ًثا آخر اختارت سارة أال
تك��ون جزء منه .وهذا األمر غامض ج ًدا بالنس��بة لي ،ولكن في هذه
المرة حينما صمتت وكذبت ،تدخل الرب:
س َ
��ل
س��ار َ َة ا ْمرَأَت ِ ِهِ « :ه َي أُخْ ِتي»َ .فأَر ْ َ
يم َع ْن َ
“ وَ َق��ا َل إِبْرَا ِه ُ
أَبيمال ُك مل ُك جرار وأَخَ َذ س��ار َةَ .فجاء ُ
اهلل إِلَى أَبِي َمالِ َك
َ َ
ِ َ ِ َِ َ َ َ َ
َ َ
��ل وَ َقا َل لَ ُهَ « :ها أَن َْت َم ِّي ٌت ِم�� ْن أ َ ْج ِل الْ َمرْأ َ ِة
ِف��ي ُحلْ ِم اللَّ ْي ِ
الَّ ِت��ي أَخَ ْذت ََهاَ ،فإِن ََّه��ا ُم َتزَوِّ َج ٌة ب ِ َب ْعل»( ”.تكوين )٣،٢:٢٠
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أنا سعيدة ألن الرب قد تحدث بالنيابة عنها ،ألنه يبدو أن كالهما
كان��ا راضيين أن يصمتا ،فما الذي كان��ا يفكران به؟ كان الرب يصنع
أم��رًا جدي�� ًدا ولكنهما كان��ا يتعامالن بنف��س الطريق��ة القديمة.
صحيحا ،واآلن هو خطأ أكثر
فموض��وع األخ واألخت هذا لم يكن أب ًدا
ً
م��ن أي وقت آخ��ر .لقد غير الرب اس��ميهما وكانت س��ارة تنتظر أن
تحمل إسحق.
م��ن الواضح أن س��ارة كانت رائع��ة الجمال ،ولكنه��ا كانت تبلغ
التس��عين م��ن عمرها! يبدو أن الرب كان يجدد ش��بابها اس��تعدادًا
إلس��حق .وبم��ا أن إبراهيم كان يعلم أن س��ارة كانت على وش��ك أن
تحبل بإس��حق هذه الس��نة ،كان يجب عليه أن يحميها من الملك
أبيمالك ،وإال كيف له أن يتأكد إذا كانت ستحبل منه؟ كثيرًا ما نظن
أن الصمت هو تس��ليم ،ولكن كال ،إنه كذب .التس��ليم يعرف كيف
ومتى يجب أن يتكلم.
في س��نهما هذا ،ربما كان إبراهيم وسارة يعيشان مع بعضهما
كأخ وأخت ،ولكن هذه األيام انتهت .فبعد أن تغيرت أس��ماء إبراهيم
وسارة ،فمن الواضح أنه البد أن ينعكس هذا التغيير على عالقتهما
أيضا .فكالهما يعرف أن س��ارة يج��ب أن تحبل بطفلهما
الحميمة ً
خالل هذه الس��نة .لقد قبلت سارة نصف الحقيقة ،ولكنك البد وأن
تتساءلي ما الذي كانا يفكران به؟؟
يم وَ َقا َل لَ ُهَ « :ماذَا َف َعلْ َت بِنَا؟ وَب ِ َماذَا
“ثُ َّم دَ َعا أَبِي َمالِ ُك إِبْرَا ِه َ
أَخْ َ
ط َّي ًة
��ي وَ َعلَى َم ْملَ َك ِتي خَ ِ
ط��أ ْ ُت إِلَ ْي َك َحتَّى َجلَ ْب َت َعلَ َّ
ظي َم�� ًة؟ أ َ ْع َماال ً ال َ تُ ْع َم ُل َع ِملْ َت بِ��ي»( ”.تكوين )٩:٢٠
َع ِ

سفانم الب دعو

79

بعد أن ش��رح إبراهيم ذاك الس��بب المش��كوك فيه عن س��بب
خداع��ه له ،ب��ارك أبيمال��ك الملك إبراهي��م ودعاه أن يظل س��اكنًا
ف��ي أرضه .وصل��ى إبراهيم ألبيمالك ،وفتح الرب أرحام جميع نس��اء
أبيمالك .يا له من أمر غريب أن يصلي إبراهيم من أجل نفس الشيء
الذي ال يزال منتظرًا أن يراه في حياته .لقد حما الرب س��ارة حتى في
الوقت الذي وضع زوجها مصلحته قبل مصلحتها .لقد تحدث الرب
للملك في حلم لك��ي يحميها ،ألنها كانت كنزه الثمين .يمكننا أن
نث��ق في ال��رب أنه يضمن أماننا ونؤمن أنه س��يفعل م��ا وعد به في
حياتنا حتى عندما يخذلنا أقرب الناس إلينا  ...حتى أزواجنا.

امرأة حرة مقابل جارية
في رسالة بطرس األولى  ٦:٣نقرأَ :
صرْتُ َّن
“ك َما َكان َْت َ
سار َ ُة  ...الَّ ِتي ِ
ات خَ ْو ًفا الْ َب َّت َة”.
أَوْالَدَ َهاَ ،
ات خَ ْيرًا ،وَ َغ ْيرَ خَ ائ ِ َف ٍ
صان ِ َع ٍ
لم تنجب س��ارة بنات ً��ا أب ًدا ،ولكن هذه اآلية تق��ول أننا يمكننا أن
نصير بناتها الحقيقيات .نحن بنات الوعد ،بنات المرأة الحرة ،حينما
ال نسمح للخوف أن يسيطر على أفعالنا ،وال نسمح للقلق أن يسرق
شجاعتنا.
كانت س��ارة المرأة الحرة التي أكرمت ال��رب وزوجها .بينما هاجر
كانت الجارية التي احتقرت س��يدتها سارة .نسل هاجر ،إسماعيل،
أتب��ع نموذج أمه ،واحتقر إس��حق .ولكن س��ارة فهم��ت أنه يجب أن
أيضا أن ندرك ذلك .في رسالة
تنفصل الجارية عن الحرة .ويجب نحن ً
غالطية  ٣٠:٤نقرأ:
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َاب؟ ْ
«اط ُردِ الْ َجارِي َ َة وَابْن ََها ،ألَن َّ ُه ال َ يَرِثُ اب ْ ُن
“لك ْن َماذَا ي َ ُقو ُل الْ ِكت ُ
ِ
الْ َجارِي َ ِة َم َع اب ْ ِن الْ ُحرَّ ِة»”.
لقد ُحرم ابن الجارية من أن يكون له نصيب في الميراث ،كما أنه فقد
أب��اه وكل ما عرفه عن العائل��ة .لقد كان لكل من الحرة والجارية نفس
ال��زوج ،وكل منهم��ا كان لها ولد ،ولكن عالق��ة كل منهما مع إبراهيم
كانت مختلفة عن األخرى .هاجر كانت تمثل الجس��د وقيوده ،أما سارة
فتمثل الحرية والوعد .رسالة غالطية  ٢٦-٢٢:٤تصف األمر هكذا:
اح ٌد ِم َن الْ َجارِي َ ِة
“ َفإِن َّ ُه َم ْكت ٌ
ُوب أَن َُّ��ه َكا َن إلِبْرَا ِه َ
َان ،وَ ِ
يم ابْن ِ
س ِد،
س َب الْ َج َ
لك َّن الَّ ِذي ِم َن الْ َجارِي َ ِة ُولِ َد َح َ
وَاآلخَ ُر ِم َن الْ ُحرَّ ِةِ .
وَأ َ َّم��ا الَّ ِذي ِم َن الْ ُحرَّ ِة َف ِبالْ َم ْو ِع ِد .وَ ُك ُّل ذلِ َك ر َ ْم ٌز ،أل َ َّن َهات َ ْي ِن
سينَا َء ،الْ َوالِ ُد لِلْ ُع ُبودِي َّ ِة،
ان ،أ َ َح ُد ُه َما ِم ْن َج َب ِل ِ
ُه َما الْ َع ْه َد ِ
لك َّن ُه
اج ُر .أل َ َّن َه َ
الَّ ِذي ُه َو َه َ
سينَا َء ِفي الْ َعرَب ِ َّي ِة .وَ ِ
اجرَ َج َب ُل ِ
ي ُ َقاب ِ ُل أُورُ َ
يها.
س�� َت ْع َب َد ٌة َم َع ب َ ِن َ
اضرَ َةَ ،فإِن ََّها ُم ْ
ش��لِ َ
يم الْ َح ِ
وَأ َ َّما أُورُ َ
يم الْ ُعلْ َيا ،الَّ ِتي ِه َي أ ُ ُّمنَا َج ِمي ًعاَ ،ف ِه َي ُحرَّ ٌة”
ش��لِ ُ
سارة تمثل الجمال الذي لن يزول ولن يشيخ ولن يختفي الموجود
في المس��يح ،فأنت مولودة نتيجة وعد .إبراهيم أبو اإليمان وأميرته
سارة هما نموذج للمسيح وعروسته الكنيسة .ونحن مدعوون لكي
نؤقلم أنفس��نا لنكون دائ ًما تابعين للمس��يح ومتكلين عليه .فهو
رأسنا وكل من يؤمن به يجب أن يخضع لسلطانه وقيادته وسيادته.
ولكن يجب أال نخاف ،فهو خالقنا وعريسنا ،هو يغمرنا بمحبته دائ ًما.
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كفى اختباءً!
ل��و أن الرب قد وضع اش��تيا ًقا ما داخلك ،فحت ًما س��وف يمنحك
القوة لكي تتحملي وتحققي ما تشتاقين له .هذه القوة تأتي حينما
يزور الرب حياتك بوعد .ربم��ا هذه الصفحات التي تقرأينها هي مثل
زوار س��ارة ،وربما ه��ذه الكلمات جاءت لتذكرك بم��ن تكونين .ولكن
الحقيقة هي أن ال ش��يء يعوضك عن االس��تماع للرب وهو يتحدث
فأنت تحتاجين أن تدخلي ف��ي حوار مع الرب
معك بش��كل مباش��ر.
ِ
عن مس��تقبلك ،فنحن نحتاج لم��ا تحملينه على حياتك .هذا ليس
الوقت للنس��اء أن يختبئوا ،بل إنه الوقت أن نقفز فورًا حين نس��مع
إعالن أسمائنا قائلين“ :هأنذا! هأنذا أريد أن أسمع!”
إذا كن��ت تريدين أن تعيش��ي حياة بال منافس��ة ،فيجب أن تكفي
عن االختباء وتش��تركي في الحديث .فهن��اك الكثير الذي يمكن أن
يحدث في س��نة ،فتلك كانت سنة ال يضاهيها سنة أخرى بالنسبة
لس��ارة .وهذا ليس غري ًبا حينما يكون لديك س��نة مؤيدة في جدول
الرب للزيارات الخاصة.
هل تدركين أن هذه السنة يمكنها أن تكون مشابهة لسنة سارة
وأنت واقفة في الظل تضحكين
لك؟ فقد تبدأ هذه السنة ِ
بالنسبة ِ
ثم تكذبين ،ولكن تنتهي بامتالكك للوعد!
وقد تقولين“ :انتظري لحظة! أنا ال أكذب!”
أنت تكذبين إذا كنت تقولين أي من تلك العبارات التالية:
بلى ِ
لقد تأخر الوقت.
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أنا صغيرة ج ًدا عن أن يحدث لي هذا.
أنا كبرت ج ًدا على أن يحدث معي هذا.
أنا لست كفء بما يكفي.
لقد فعلت الكثير من األخطاء.
أنا بخير.
أنا ال أحتاج لحلم.
ال تكذبي وتقولي أنك ال تتوقين للمزيد .ال تنكري أحالمك .فعندما
أنت تغلقين باب
تفعلين هذا ،يكون هناك ضحكة أولاً ثم كذبة بينما ِ
قلب��ك .فلتفتحي قلبك وتحتضني��ن كل العجائب التي أنت مدعوة
له��ا .فبدلاً من أن تس��خري من الدعوة الت��ي تدعونا ألن نعيش حياة
معجزية وإلهية ،دعونا نضحك على س��خافة التعجب منها .فنحن
مثل س��ندريال ،وهذا العالم يشبه زوجة أبينا الشريرة وبناتها ،فكم
من وقت س��نقضيه في الب��كاء أمام الموقد المل��يء برماد األمس،
لديك كل م��ا تحتاجينه لكي
بينم��ا األمي��ر واقف على الب��اب؟ أنت
ِ
لك .فلماذا تسمحين لشخص
تعيش��ي الحياة التي يحلم بها الرب ِ
عن��ك؟ ما الذي تختبئين منه؟ ما هو
آخ��ر أو حتى الماضي أن يجاوب
ِ
الحلم الذي تسخرين منه اآلن؟ ما هو األمل؟ هل تعرفين أن الضحكة
العصبي��ة التي تقف في حلقك ف��ي محاولة إلخفاء ما هو مؤلم أن
يؤخذ بجدية؟ اس��معي! األم��ر ال يتوقف على كون��ك مؤهلة أو غير
أنت لك هذا الوعد فقط بسبب المسيح.
مؤهلةِ .
أو ربم��ا حياتك لم تع��د مكان ًا لأللم ،فقد اختف��ى األلم وكل ما
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تبقى هو مجرد تنميل مكان األلم .هل هو مكان كلما لمس��ه الرب
بكيت؟ فكم من أشخاص فارغين ،يضحكون في محاولة ليسخرون
ِ
من األمل.
أبيك إبراهيم حين ظن أن هناك
ه��ل من الممكن أن تكونين مثل ِ
بعض األش��ياء صعبة على ال��رب؟ تُرى هل يصع��ب عليه أن يعطي
لحياتك معنى؟ هل تأخر الوقت على أن يأتي بالحب لعالمك؟ ما هو
األمر الذي تشعرين أنه صعب ج ًدا على الرب أن يفعله ألجلك؟
في رسالة غالطية  ٧-٤:٤نقرأ:

“ولكن لَما جاء م ْلء الزَّمان ،أَرس َ��ل ُ
اهلل اب ْ َن ُه َم ْولُودًا ِم ِن ا ْمرَأ َ ٍة،
َ ِ ْ َّ َ َ ِ ُ َ ِ ْ َ
��وس ،لِ َننَا َل
��وس ،لِ َي ْفتَ�� ِد َي الَّ ِذي َ ُن ت َْح َت النَّا ُم ِ
َم ْولُ��ودًا ت َْح َت النَّا ُم ِ
س َ
وح اب ْ ِن ِه إِلَ��ى ُقلُوب ِ ُك ْم
��ل اهلل رُ َ
ال َّت َبن َِّ��ي .ثُ َّم ب ِ َما أَن َُّك ْ��م أَبْنَا ٌء ،أَر ْ َ
��ت ب َ ْع ُد َع ْب ًدا ب َ ِل ابْنً��ا ،وَإ ِ ْن ُكن َْت ابْنًا
س َ
َ
اآلب» .إِذًا لَ ْ
صارِخً ��ا« :يَا أَبَا ُ
يح”.
هلل بِالْ َم ِ
َف َوارِثٌ ِ ِ
س ِ
لقد كنت وريثة مخطوفة وتم تحريرها .إن من أكثر األشياء مج ًدا
وش��جاعة التي يمكنك أن تفعليها هو أن تعيشي في ملء ما وهبه
لك موت المس��يح .يجب أن تكتشفي كل ما هو لك من خالل قراءة
كلمة اهلل كرسالة ش��خصية لك ،وليس مجرد مدونة تاريخية .ثم
استخدمي صوتك لتعلني كلمته في قلبك .فأنت تكونين وتملكين
كل ما قاله الرب عنك في كلمته .فحتى اليوم ،الرب يعطيك اس�� ًما
جدي ًدا ،ويتمم وعوده ،ويثبت مكانك كابنة هلل .إن خطة الرب لحياتك
وكلماته عليك ال تحد بحالتك الحالية .فوعده لك بال منافس��ة ،فال
تختبئي منه ،بل احتضنيه.
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أسئلة للمناقشة
1 .1هل كنت تعرفين أن الرب قد دعانا لنش��ترك في طبيعة ابنه
اإللهية اآلن من خالل وعوده لنا في المسيح؟
2 .2ه��ل هن��اك دائرة أو عالقة م��ا تمثل مصدر دائ��م للصراع في
حياتك وتشعرين اآلن أنك يجب أن تنفصلي عنها حتى يحقق
الرب وعده لك؟
3 .3هل تختبئين؟ من ماذا؟
4 .4هل تكتفين باالس��تماع ألحاديث يحتاج الرب أن تكوني جز ًءا
منها؟ لماذا؟
5 .5متى يكون الصمت ليس خضو ًعا؟
6 .6هل هناك وعد أعطاك الرب إياه وأنت تضحكين منه وتكذبين؟
7 .7ما الخطوات التي يج��ب أن تأخذيها لتغيري هذا الوضع أنك
تنظرين من الخ��ارج على أمر حيوي ويحتاج منك االش��تراك
فيه بشغف؟
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إياك أن تقارني!
ِ
المقارنة تسرق الفرح

“ثيودور روزفلت”
ربما يجب أن أضع تحذيرًا مع هذا الفصل!
م��ا يلي هو مع األس��ف قص��ة حقيقية محرجة وس��خيفة عن
ش��خصي .أتمن��ى أال يكون إحداك��م قد عانت يو ًما م��ن االضطراب
عانيت ،فأنت لست
النفس��ي الذي س��أحكي عنه اآلن ،ولكن لو أنك
ِ
وحدك .فلنبدأ ...
بدأ يومي بداية عادية ،دخلت المطبخ وأنا مرتدية البيجامة والروب
ألبدأ يوم جديد من أيام شهر يناير الباردة في كولورادو .جون استيقظ
جالسا في مكتبه يقرأ .كنت أجهز فنجان القهوة
قبلي بساعة وكان
ً
في المطبخ بينما ولداي يس��تعدان للخروج ليبدآ يومهما .أوستين
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سيذهب لعمله بينما أليك سيذهب إلى مدرسته .بعدما خرجا من
الباب ،جلس��ت أنا في هدوء أش��رب فنجان ًا من القهوة اإلسبريسو.
كانت ش��مس الش��تاء تبزغ فوق حديقتنا الخلفي��ة ،فتمددت على
األريكة أراقب آشعتها الذهبية تقشع السحب بعي ًدا .ال يوجد موعد
طي��ران اليوم ،وال يوجد اجتماعات في الصباح الباكر ،لذا يمكنني أن
أقضي يومي كما أحب أن أقضيه بال عجلة .كنت أس��تمتع برش��فة
القهوة الدافئة وبالدفء الذي يس��ري منها إلى جس��دي وأنا أش��عر
بالدم يندفع نحو رأس��ي .كان هن��اك هدوء كامل .مما جعلني أبحث
عن كتابي المقدس ألتأمل في صالح الرب الذي لي هذا اليوم.
كان م��ن األفضل لي ل��و لم أفت��ح تليفوني .صدقون��ي أنا أعرف
أيضا نقط��ة قوتي .فأنا
ذل��ك اآلن .ولكن إح��دى نقاط ضعفي ه��ي ً
أرى وس��ائل التواصل االجتماعي هي طريقة للتواصل مع أصدقائي،
ولك��ن التواصل م��ع اآلخرين يكون رائ ًعا إذا كان ف��ي الوقت والمكان
المناسبين .ولكن هذا لم يكن الحال هذه المرة ،فأنا من األشخاص
الذي��ن يجب أن أتواصل مع القهوة ث��م الروح القدس قبل أن أتواصل
مع الناس.

القائمة
بينم��ا أتصفح تويتر ،ب��دأت أدرك أن هناك حدث يت��م تداوله بين
أصدقائ��ي .فكثير من الناس الذين أعرفهم وأحبهم وأرعاهم قد قام
أحده��م بوضعهم جمي ًعا في قائم��ة .ولكن هذه لم تكن أي قائمة،
هذه كانت “القائمة” .قائمة كنت أود بشدة أن أنضم إليها.
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هذه القائمة كانت تتجدد كل عام .على مدار عدة س��نوات كانت
مؤسسات مختلفة وأفراد مختلفين هم المسؤولون عن عمل هذه
القائمة .هذه المرة لم تكن مؤسس��ة ما هي التي تضع القائمة ،بل
سيدة  ...كنت أعرف عنها لكني لم أعرفها شخص ًيا .ولكن حقيقة
أننا ال نعرف بعضنا البعض ال يعني أنني ال أريد أن أنضم لقائمتها.
بدأت أبحث بين األس��ماء عن اس��مي ،ولكن مرة أخرى اكتشفت
أنن��ي لم أك��ن في القائم��ة .في الواقع أن��ا لم أنضم أب�� ًدا إلى تلك
القائمة ،وال مرة .ولكن يبدو أن هذه المرة كل من أعرفهم قد انضموا
للقائمة ،فهناك أش��خاص ممن أرعاهم في القائمة ،والسيدة التي
أيضا.
تترجم كتبي إلى اإلسبانية ً
وربما تتساءل  ...ما هذه القائمة ولماذا هي مهمة هكذا بالنسبة
لي؟
إنها قائمة بأهم مائة سيدة من الالتي يخدمن الرب في أمريكا.
وبدأ قلبي يخفق بش��دة ،وبدأت األس��ئلة والمقارنات السخيفة
تتص��ارع في ذهني .لماذا أنا لس��ت في القائمة؟! ه��ل ألني ال أكتب
مدونات بشكل منتظم؟ لقد كان عقلي يصارع! لماذا أكثر من مليون
كتاب يباع وأكثر من عقدين من الس��فر والخدمة بين الس��يدات لم
يمنحني مكان ًا في هذه القائمة؟!
أنا صديقة جيدة ،متزوجة من أكثر من ثالثين عام وأربي أربعة أوالد
وعندي أس��رة متحاب��ة ومترابطة .أليس لكل ه��ذا أي قيمة ألنضم
للقائمة؟
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لقد ق��رأت التعليق الذي كان يتذيل القائمة ،هذه الس��يدة التي
ك ّونت القائمة اعترفت أنه ربما هناك س��يدات كان يجب أن يكن في
القائم��ة ولكنها لم تضمهن ..ولتصحح هذا ،لقد تركت مس��احة
لمن تريد أن تضيف اسمها أو اسم سيدة أخرى.
هل من الخطأ أن أضيف اسمي؟
ما هذا؟ هل أنا جادة؟ طب ًعا سيكون خطأ!
ربما أجعل مساعدتي أن تضيف اسمي؟
وإذ أدركت أنني أفكر أفكارًا س��خيفة وقريبة للجنون ،ذهبت ألرى
زوجي.
دخل��ت عليه مكتبه كالعاصفة وأنا أصرخ“ :جون  ..أنا لس��ت في
القائمة مرة أخرى!!”
زوجي الذي كان يقرأ كتاب��ه المقدس ،رفع عينيه من وراء نظارته
وهو في حيرة! فهو ال يعرف ش��يئًا عن هذه القائمة .فبدأت أشرح له
م��ا هي ه��ذه القائمة وما أهميتها .وفي كل هذا ه��و لم يتأثر .بدأت
أشاركه بمن موجودات في هذه القائمة وما سبب إحباطي ألني غير
موجودة فيها ،وهو لم يتحرك حتى من على كرسيه .ثم وضع كتابه
إلي بهدوء
المقدس على المكتب وبع��د أن انتهيت من الكالم ،نظر ّ
ثم اقترح بعض األجزاء من الكتاب المقدس ألقرأها.
هذا لي��س هو الجواب الذي كنت أنتظره! كنت أريده أن يقول لي:
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“ليزا ،أنا آسف ج ًدا .أنا أوافقك أن هناك خطأ بشع قد حدث .أحضري
لي تليفوني ،وأنا سوف أضمك للقائمة” .ولكنه لم يفعل!
قل��ت له“ :أن��ا لن أقرأ هذه األج��زاء .أس��تطيع أن أقولها لك فقد
حفظتها عن ظه��ر قلب! هذا ليس ما أحتاجه منك اآلن! أال ترى؟ أنا
فوق الخمسين من عمرى ولن أكون في هذه القائمة أب ًدا!”
فس��ألني جون“ :من ك ّون هذه القائمة؟” فقلت له االس��م  ...وهو
لم يعرفها.
وسألني“ :هل تعرفين هذه السيدة؟”
فهززت رأس��ي بالنفي .فأومأ رأس��ه بهدوء ونظر م��رة أخرى إلى
كتاب��ه المقدس مكررًا حاجتي لق��راءة نفس أجزاء الكتاب المقدس
التي ذكرها من قبل باإلضافة إلى جزء جديد.
ل��ن أجد أي تعاطف من زوجي! لذا خرجت م��ن المكتب وأنا ثائرة
وأصرخ“ :أنا ال أحتاج لقراءة هذه اآليات ألعرف أنني مخطئة! أنا أعرف
أن��ي مخطئة! ولكن معرفت��ي أنني مخطئة ال يجعلني أش��عر بأي
تحسن!”
أن��ا أحتاج أن أتحدث إل��ى امرأة .خرجت م��ن المكتب ثم اتصلت
بإح��دى الصديق��ات .على األق��ل اتصلت بش��خصية س��تقول لي
الحقيقة .بدأت قصتي بعبارة“ :أنا أعرف أنني مخطئة” ثم بعد ذلك
قصيت لها كل قصة القائمة.
فسألتني“ :هل أنا في القائمة؟”
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فأجبت“ :طب ًعا! الجميع في القائمة ماعدا أنا!”
فقالت“ :ومن يهتم!”
أنت ال تهتمين
فأجبت“ :حس��ناً ،من الواضح أني أنا أهتم! وطب ًعا ِ
ألنك في القائمة بالفعل”.
ث��م اعترف��ت “ :أنا ال أري��د أن أهتم بالموضوع ولكنن��ي أهتم! أنا
أع��رف أن هذا خط��أ وأنني يجب أن أتحدث مع أح��د .لقد اقترح علي
جون بعض اآليات ألقرأها”...
صمت.
هل مرت عليك لحظات مثل هذه من قبل ،حينما تشعرين وكأنك
أن��ك تنظرين إلى امرأة
تنظرين على نفس��ك من الخارج وتش��عرين
ِ
مجنونة؟ هذا ما شعرت به في هذه اللحظة .في كل مرة أتحدث عن
األمر أبدو سخيفة أكثر من المرة التي قبلها.
وشعرت أنني أريد أن أنهي هذه المكالمة سري ًعا وتمنيت لو كنت
م��ا فعلتها أب ًدا .ثم صرخت “ :أنا أتيت لك ألعترف أمامك بما أنا فيه
ألني أريد أن أخرج خارج هذا األمر! أريد أن أخرج خارجه!”
وقد وافقتني بكل قلبها (على أنني مخطئة) ،ثم أنهينا المكالمة.
أيضا كان يعرف .ولكن األمر ال
كن��ت أعرف ما هو الصواب .وزوجي ً
يزال يزعجني.
اآلن أن��ا منزعج��ة م��ن فكرة ه��ذه القائم��ة ومن الس��يدة التي
كونته��ا هذا الع��ام .فمن يفعل هكذا؟ فلق��د فحصت القائمة مرة
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أخرى ،ووجدت كثيرين من الشخصيات الالتي كان يجب انضمامهن
أيضا! ربم��ا يجب أن أعمل أن��ا لهن قائمة
للقائم��ة غير موج��ودات ً
وأضمهن لها! ففي النهاية أنا لدي متابعين على تويتر والفيس��بوك
أكثر من هذه الس��يدة صاحب��ة القائمة .فما ال��ذي يجعل قائمتها
صالحة أصلاً ؟
لقد فكرت في هذه الفكرة لمدة ال تزيد عن  ...عشر ثواني .طب ًعا
مستحيل أن أفعل ذلك!
فإذا حاولت أن أصنع مثل هذه القائمة ،فالبد أنني سأنسى أح ًدا.
فهل أريد أن أسبب لهن نفس الصراع الذي أشعر به اآلن؟
نفس��ا
في النهاي��ة ،أغلقت تليفون��ي ،وأغمضت
عيني ،وأخذت ً
ّ
عمي ًقا وحاولت نس��يان األمر .وفجأة س��معت ص��وت الروح القدس
يس��ألني برف��ق“ :لي��زا ،هل كن��ت س��تغضبين هكذا م��ن القائمة
وصاحبته��ا ل��و كان اس��مك موجود بها؟ ه��ل كنت س��ترينها غير
صالحة أو نافعة مثلما ترينها اآلن لو كنت موجودة فيها؟”
الحقيقة ،كال .فبدلاً من كوني غاضبة ،كنت سأستخدم وسائل
التواصل االجتماعي الخاصة بي ألشكر هذه السيدة التي ال أعرفها.
لقد انكشفت!
نعم أن��ا زوج��ة ،وأم ألربعة ،وجدة ،وم��ع هذا حينم��ا أبتعد قليلاً
ع��ن هويتي الحقيقية أنا ال أزال أصارع مع قس��وة المقارنات .بهذه
الطريقة ،هذه القائمة كانت هدية ألنها كشفت لي الحقيقة.
فعندم��ا ننظ��ر لآلخري��ن منتظري��ن أن يثبتونا ويؤك��دوا هويتنا،
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خارجا ننظر إلى داخلنا .فالواقع هو أنه
فسنش��عر دائ ًما وكأننا نقف
ً
ال يوجد إنس��ان مهما كان يس��تطيع أن يمأل فراغ إثبات الذات الذي
بداخلك (أنا آسفة ،ولكن حتى لو كان زوجك رجل كامل ،فلن يحدث).
ف�لا يوجد إنجاز أو قائمة أو جائزة يمكن أن تكتب بتأكيد ويقين تلك
الكلمات التي يكتبها الرب وحده على قلبك:
المحبوب��ة ،الجميل��ة ،الثمينة ،الت��ي أعرفها بحميمي��ة ...التي
تخصني..

سارق الفرح
بغ��ض النظ��ر عما يبدو من الخ��ارج ،فالرب وح��ده يعرف ويفهم
األس��باب وراء انكس��ار قل��ب المرأة ،وه��و وحده الذي يس��تطيع أن
يهدئ م��ن اضطراب أرواح هؤالء الذين س��رقت
المقارن��ات س�لامهم .فأنا أؤكد ل��ك أن كل ما
كل ما يغذي
يغذي التنافس والمقارنة هو يدمر قوتك ،وكما
التنافس
كتب ثيودور روزفلت قائلاً :
والمقارنة هو
“المقارنة تس��رق الفرح” .وأن��ا بالتأكيد قد
يدمر قوتك
اختبرت هذه السرقة لفرحي هذا الصباح .لقد
ظنن��ت أنني بعيدة كل البعد عن هذا النوع من الس��لوك .ح ًقا ،لقد
ظللت س��نوات دون أن يحدث لي هذا االنفج��ار الذي حدث لي اليوم.
ولكن هذا الخليط من التجاهل لش��خصي مع التقدم بالعمر هما
أمران يدمران النفس .كان يبدو أن بعض مصادر حياتي قد نضبت ،وأن
قلبي كان يحتاج لبعض االهتمام.

!ينراقت نأ ِكايإ

93

هن��اك جاذبي��ة للمقارن��ات ،لو س��محت لها أن تجذبك ،س��وف
تبعدك كثيرًا عن مركز الحقيقة .فالمقارنة سوف تحاول أن تقذفك
عال ًي��ا نحو دائرة الكبرياء المفرغة ،أو أن تهوي بك إلى أس��فل حيث
اإلحس��اس المؤلم بعدم األمان .وفي كال الحالتين س��وف تشعرين
فجأة أن��ك فقدت توازنك وأنك تنظرين من الخارج على نفس��ك .أنا
أكره أن أتعمد تجاهل ش��خص ما ،ولكن أحيان ًا حينما تشعرين أنك
خارج الدائرة ،فهذا هو األمر الوحيد الذي يجعلك تنظرين إلى داخلك.
هذه السيدة التي صنعت القائمة ،هي ذكية وشابة وبغض النظر
عن موافقتي لما فعلته من عدمها ،أنا أشعر تجاهها باالمتنان لهذه
القائمة لما جعلتني أكتشفه عن نفسي.
وهكذا أرسلت رس��الة س��ريعة لصديقتي التي ربما شعرت أنه
أصابن��ي الجنون ،ث��م دخلت إلى مكتب زوج��ي وحضنته ،وبعد ذلك
أغلقت على نفس��ي باب غرفتي وسقطت على ركبتي ،وكان ما يلي
جزء من صالتي:
“أب��ي الس��ماوي ،أش��كرك ألنك أظه��رت لي عيوبي .س��امحني.
واكشف لي عن جذر هذه األعشاب الضارة .باسم يسوع آمين”
ث��م مضيت ف��ي يومي ،وكن��ت أس��تطيع اآلن أن أنظ��ر إلى تلك
الساعة المجنونة التي مضت وأضحك على سخافتها.
الح ًق��ا في ه��ذا اليوم تقابلت مع مس��اعدتي ،وبينم��ا كنا نراجع
البريد ،اكتشفنا أمرًا غير معتاد .فقد تم اختياري مع بعض السيدات
القليالت لنكون ضيفات شرف لحدث هام للسيدات .ولكي يكرموننا
في غيابنا ،صنعوا لكل واحدة منا دمية بالستيكية صغيرة ،وأرسلوا
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الدمي��ة الخاصة بي لجون على أم��ل أن يبقيها على مكتبه .ونظرت
للدمي��ة بين يدي وضحكت عال ًيا وأنا أقول أن الجينز األبيض لم يكن
م��ن اختياراتي المفضل��ة وأنا على المنبر .ثم س��معت هذا الصوت
تحولت إلى دمية! هل هذا يسعدك؟”
الخافت بداخلي يهمس“ :ها لقد
ِ
ونظرت إلى صورتي البالستيكية التي تلبس جينز أبيض وتمسك
بالميكروفون ،هذه الدمية هي مزيفة مثلها مثل القائمة .فضحكت
م��رة أخرى وحاولت أن ألقي بالدمية بعي ًدا ،ولكن زوجي تمس��ك بها
قائلاً أنها أرسلت له وليس لي.

ثالثة كلمات
ماذا عن تلك اآليات التي اقترحها لي جون والتي كنت أعرفها؟
أوالً :رسالة كورنثوس الثانية ١٢:١٠

س��نَا (نصنف أو نقارن
“ ألَنَّنَ��ا ال َ ن َْجتَ��رِ ُئ أ َ ْن ن َُع�� َّد أَن ْ ُف َ
س ُه ْم ،وَال َ أ َ ْن
أنفسنا) ب َ ْي َن َق ْو ٍم ِم َن الَّ ِذي َن ي َ ْم َد ُحو َن أَن ْ ُف َ
س ُه ْم َعلَى
يسو َن أَن ْ ُف َ
ن ُ َقاب ِ َل أَن ْ ُف َ
سنَا ب ِ ِه ْم .ب َ ْل ُه ْم إِذْ ي َ ِق ُ
س ِه ْم ،ال َ ي َ ْف َه ُمو َن”.
س ِه ْم ،وَي ُ َقابِلُو َن أَن ْ ُف َ
س ُه ْم بِأَن ْ ُف ِ
أَن ْ ُف ِ
ال تجرؤي أن تعدي
نفسك (تصنفي
نفسك) أو تقارني
نفسك أو تمدحي
نفسك

تعلمي مني! ال تجرؤي أن تعدي نفس��ك
(تصنفي نفسك) أو تقارني نفسك أو تمدحي
نفسك .لماذا؟ ألنه عمل الكبرياء ،حتى لو
كانت المقارنة ليست في صالحك .فنحن
نعرف جمي ًعا أن الكبرياء يس��بق الكس��ر.
فاللع��ب بهذه الثالثة كلمات س��وف يأتي
بك إلى مكان خطير ومخيف أحيان ًا.
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ماذا يحدث عندما نصنف أنفسنا؟
الحكماء ال يصنفون أنفسهم .والحكماء ال يريدون أن يصنفهم
أح��د .فتصنيف الناس لي��س باألمر المهذب .فأن تصنفي ش��يئًا ما
يعني أنك تضعيه في مكانه أو تع ّيني نوعه .بعض المرادفات األخرى
لكلم��ة “يصنف” ه��ي :أن ترتب ،أن تعطي درج��ة أو رتبة أو عالمة ،أو
أن تضع في خانة .وأحد التعريفات لهذه الكلمة هي“ :ما يس��تخدم
لوص��ف ن��وع جيد ولكنه عادة يفش��ل ف��ي أن يعك��س التعقيدات
الحقيقية”.
ال يوجد ش��يء كامل في ه��ذه الحياة ،فالحي��اة كلها تعقيدات،
والحقيقة أن حياة كل شخص هي معقدة أكثر بكثير مما نراه .فمن
في رشده يريد أن يوضع في خانة توضح حقيقته؟ فوسائل التواصل
االجتماع��ي مثلاً هي واح��دة من تلك الفرص المتاح��ة التي تمتعنا
بمنحنا القدرة على التقليل من أو زيادة كل من أحقادنا وأحالمنا.
في هذا العصر ،ليس من الس��يء أن تسأل :ما هو بالضبط الجزء
ف��ي البناء الذي أري��د أن أكونه؟ هل أريد أن أوضع ف��ي رتبة معينة أو
أمنح ترتيب أو درجة معينة بالنسبة آلخرين؟
أنا أع��رف أن تلك القائم��ة التي قرأتها كان��ت محاولة لالحتفال
بالمشاركة التي وصلت إليها هؤالء السيدات .قد وضعت لالحتفال
بشيء لم يكن يحتفل به عادة  ...وهو مشاركة النساء في الخدمة.
ولكن إذا تركنا أنفس��نا نصنف ،س��وف نضع ح ًدا ألنفسنا .أحد
الحكماء حذر زوجي يو ًما قائلاً “ :ال تسمح ألحد أن يصنفك .لو فعلوا
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بك هكذا ،فسوف يستخدمون هذا التصنيف فيما بعد للتقليل من
قدراتك”.
دعني أخبرك أن دائ ًما هناك منحنى معين في حياة كل ش��خص
خارجا
ال يحص��ل فيه على درج��ة عالية ،وهؤالء الذين ت��م طرحهم
ً
بقسوة سوف يسعدون ج ًدا حينما يعطوك لقب“ :أقل من .”...

ماذا يحدث حينما نقارن؟
اإلنس��ان الش��جاع ال يجرؤ عل��ى المقارنة ،حتى ل��و أن المقارنة
س��تجعله في القمة ،ولكنه يدرك أنه ال ي��زال هناك خطوات كثيرة
أمام��ه ،فه��و ينظر إلى األبدي��ة ويعرف أنه ال يوجد ش��يء على هذه
األرض يمك��ن أن يقارن به��ا .فهذه الرؤيا لما هو أكث��ر مج ًدا تدفعه
دائ ًما لألمام .ولكن المقارنة هي حصن الجبناء ،الذين ال يجرؤون على
اإليمان بأن هناك ما هو أكثر.
ما اسم هذا الجبل الذي نتسلقه؟ إعجاب الناس؟ ولكنه من
وجه��ة نظر األبدية هو مجرد كومة من الرماد .أو إذا أردنا أن نكون
كتابيي��ن أكثر ،فلنس��تخدم كلمات بولس الرس��ول في رس��الة
فيلبي ٨:٣
ونقول إنها مجرد كومة من “النفاية” .النفاية ليس��ت بالش��يء
الذي نتس��لقه ،إنها ش��يء يج��ب تجنبه واالبتعاد عنه .المش��كلة
هي أن هناك الكثير منا يس��يرون وآثار النفاية الصقة في أقدامهم،
تاركي��ن وراءهم رائحة كريهة .ربما تعودنا عل��ى تلك الرائحة ،ولكن
هذا ال يعني أنها رائحة جيدة.
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فيلبي  ٩-٧:٣تقول:
س�� ْب ُت ُه ِم�� ْن أ َ ْج ِل
“لك�� ْن َما َكا َن لِ��ي رِب ْ ًح��اَ ،فه َذا َق ْد َح ِ
ِ
س ُب ُك َّل َ
سار َ ًة
ش ْي ٍء أَي ْ ً
ضا خَ َ
يح خَ َ
سار َ ًة .ب َ ْل إِن ِّي أ َ ْح ِ
الْ َم ِ
س ِ
س��و َع رَبِّي ،الَّ ِذي ِم ْن
ِم�� ْن أ َ ْج ِل َف ْ
��يح ي َ ُ
ض ِل َم ْعرِ َف ِة الْ َم ِ
س ِ
سرْ ُت ُك َّل األ َ ْ
س ُب َها ن ُ َفاي َ ًة لِ َك ْي أَرْب َ َح
اء ،وَأَن َا أ َ ْح ِ
أ َ ْجلِ ِه خَ ِ
ش َي ِ
وس،
س َ
وج َد ِفي ِه ،وَلَ ْي َ
��يح ،وَأ ُ َ
الْ َم ِ
س لِي بِرِّي الَّ ِذي ِم َن النَّا ُم ِ
ان”.
��يح ،الْ ِب ُّر الَّ ِذي ِم�� َن ا ِ
ان الْ َم ِ
هلل بِاإلِي َم ِ
ب َ ِل الَّ ِذي بِإِي َم ِ
س ِ
إن فضل معرفة يس��وع كرب وس��يد هو امتيازن��ا األعلى واألكبر.
حينما فتحت تليفوني في ذل��ك اليوم ،بدلاً من أختار أن أعرفه أكثر،
اخت��رت األقل ،فأن تُعرَف من ال��رب أفضل بكثير ج ًدا من أن تُعرَف من
إنسان.

ماذا يحدث حينما نثني أنفسنا
ماذا عن أن نثني أنفس��نا؟ ما الخطأ في أن نحتفي من حين آلخر
بم��ا أنجزناه؟ نع��م ،هناك وقت لنف��رح ونحتفل بنمون��ا ،ولكن هذا
األمر كثيرًا ما يش��وه حينما نعامل ما أخذن��اه مجان ًا على أنه إنجاز
شخصي .الثمر يزرع ،ولكن الهبات والمواهب تُستق َبل فقط ،ونكون
حينئذ مجرد وكالء على مواهب استأمننا عليها الرب.
فبعض الناس هم بارعي��ن الجمال ،آخرون مولودون في عائالت ثرية
وأيضا هناك آخ��رون مولودون في
ومتمي��زة ،وقليل��ون لديهم االثني��نً .
ظروف مناقضة لهذا تما ًما ،فهم يعيش��ون في فقر ش��ديد ،ومولودون
ف��ي عائالت ليس لهم أي ش��هرة أو عالقات .هن��اك من ال يتمتعون بأي
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جمال خارجي ،ومعظمنا موجود في مكان متوسط بين هذا وذاك .ومع
هذا ،ال ش��يء من هذا لديه القوة أن يكتب قصتك أو يؤثر على قيمتك.
فال��رب ال ينظر إلى ما هو خارجي ،بل ينظر إلى القلب .فالثراء الذي في
جيل معين يمكنه أن يزول بسرعة ل ُيحرَم منه الجيل الذي يليه.
حينما أنظ��ر لألمر هكذا ،أفكر أحيان ًا أن ه��ذا ليس عدلاً  ،ولكني
أع��رف ش��يئًا واح ًدا ،أن الرب ع��ادل ،فهو يعرف كيف ي��زن التحديات
واالمتيازات لكل ش��خص ،وكل نفس هي في ي��ده .هو الوحيد الذي
يحمل ميزان ًا عادلاً  ،وهذا سبب آخر حتى ال نقارن أب ًدا .ألنه دائ ًما يوجد
جزء حقيقي ج ًدا وأبدي لكل شيء يقاس هنا في هذا العالم الفاني.
هذه هي النقطة التي كثيرًا ما تضعنا تحت ضغط حينما نحاول
أن نصنع ما يرضي الناس أكثر مما يرضي الرب ،فعندما يكون هذا هو
داع.
ما يحركنا ،نحن نضع أنفسنا في منافسة بال أي ٍ

دعونا اآلن نستكشف الجزء الثاني من كورنثوس الثانية ١٢:١٠
س ِه ْم ،وَيُ َقابِلُو َن (يقارنون)
يس��و َن أَن ْ ُف َ
“ب َ ْل ُه ْم إِذْ ي َ ِق ُ
س ُه ْم َعلَى أَن ْ ُف ِ
س ِه ْم ،ال َ ي َ ْف َه ُمو َن”.
أَن ْ ُف َ
س ُه ْم بِأَن ْ ُف ِ
هل تعرفين  ...أنا فعلت ذلك! أعتقد أننا جمي ًعا نفعل ذلك .نحن
نقيس ونقارن .فهناك من يقارنون أنفسهم باآلخرين بكبرياء وتعالي،
أيضا من بحمق يس��محون للمقارنات أن تقلل مما يريد الرب
وهناك ً
أن يفعله في حياتهم.
فالكبري��اء يصنع ع��دم اتزان من ناحية ،بينما ع��دم األمان يصنع
عجزًا من ناحية أخ��رى .فكل من الطرفين خطير ،فال يوجد إال ميزان
حقيق��ي واحد فقط ،وهو المس��يح الذي ال يقاس ،مس��يحنا ملك
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المل��وك ،هو وحده ق��دوس وطاهر وقدي��ر .فنحن مث��ل النملة التي
تخ��رج خارج تل التراب معتق��دة بغباء أن آكل النم��ل يرتجف خو ًفا
منها ،بينم��ا الحقيقة أن آكل النمل يرتجف خو ًفا من األس��د الذي
ه��ي واقفة في ظل��ه .فمهما كنا مجتهدين وبارعي��ن ،نحن ال نقارَن
بالشخص الذي صنعنا وخلقنا.
هذه واحدة أخرى من اآليات التي كان يجب أن أقرأها ،يوحنا ٤٤:٥
َ
“ك ْي َ
ض ُك ْم ِم ْن
ف ت َ ْق ِدرُو َن أ َ ْن تُ ْؤ ِمنُوا وَأَنْت ُْم ت َ ْق َبلُو َن َم ْج ًدا ب َ ْع ُ
س ُ��ت ْم ت َْطلُ ُبون َ ُه؟”
اح ِد لَ ْ
ض ،وَالْ َم ْج ُد الَّ ِذي ِم َن اإلِل ِه الْ َو ِ
ب َ ْع ٍ
لماذا نستنزف وقتنا في المنافسة مع آخرين بينما نحن مدعوون
لنحي��ا في حضور اإلله الذي ال ينافس��ه أحد؟ ففي كل مرة أس��مح
لحيات��ي أن تصنف م��ن الناس ،أجد عالقتي مع أبي الس��ماوي تفتر.
فرؤيتي تصبح مش��وهة بما أراه وأسمعه من الناس عني ،وأنسى ما
يعلنه الرب عن من سأكون .كثيرًا ما أتعجب كيف أن أفعالي الغبية
وفهمي المحدود يكون لهما نتائج أبعد مما أستطيع أن أدرك.
أتمنى أن تضحكي من يومي السخيف هذا وتتوقفي عن كل ميل
بداخلك للمقارنة .فكم سيكون متع ًبا إذا كان هذا األمر يتكرر يوم ًيا
وليس لمرة واحدة فقط .والس��بب الذي يجعلني ال أمارس المقارنة
بشكل مستمر في حياتي هو وجود أشخاص مثل زوجي ،وصديقتي
المخلصة اللذان ينبهانني حين أخطئ.

االنقضاض وااللتهام
وسائل التواصل االجتماعي هي وسائل تدعو ناس وأصوات كثيرة
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أيضا يس��مح
إل��ى عالمك ،وهذا قد يكون أم��رًا جي ًدا أحيان ًا ،ولكنه ً
ألش��خاص غير مرغوب فيهم أن يقتربوا منك .فإذا لم تستطيعي أن
تحبيهم ،فربما م��ن األفضل أن تضعي بعض الحدود بينك وبينهم.
ف��إذا كان ش��خص يكرهك ،فال يج��ب أن تردي علي��ه بنفس طريقة
أنت من مستوى الحديث .فالحياة تحت النعمة
س��لوكه ،بل ارفعي ِ
ال تعن��ي أن لنا الحرية ألن نحتد أو نهين اآلخر .وال يعني أنك تقارنين
أنت الفائزة.
اآلخر بنفسك لتتأكدي دائ ًما أن تكوني ِ
َ
��وس ِف��ي
لق��د كت��ب بول��س الرس��ول“ :أل َّن ُك َّل النَّا ُم ِ
س َ
��ب َقرِي َب َ
��ك»َ .فإِذَا
اح�� َد ٍة يُ ْك َم ُل«:ت ُِح ُّ
��ك َك َن ْف ِ
َكلِ َم�� ٍة وَ ِ
ُ��م تَن َْه ُ
ض��اَ ،فان ُْظ ُروا
��م ب َ ْع ً
ش��و َن وَت َأ ْ ُكلُ��و َن ب َ ْع ُ
ض ُك ْ
ُك ْنت ْ
ض��ا( ”.غالطي��ة )١٥،١٤:٥
��م ب َ ْع ً
لِئَ�لاَّ تُ ْفنُ��وا ب َ ْع ُ
ض ُك ْ
الص��ورة هن��ا ليس��ت جميلة ،فهي صورة ش��خصين ينهش��ان
بعض��ا في كراهي��ة وانتقام مث��ل الوحوش حت��ى ينهوا
بعضهم��ا ً
عل��ى بعضهما ،ولكن هذه ليس��ت النموذج ال��ذي يجب علينا نحن
المؤمنين بالمس��يح أن نظهره للناس .ومع هذا كثيرًا ما تكون هذه
هي الصورة التي تعكس��ها المفردات التي نستخدمها في حواراتنا
اإللكترونية عبر وس��ائل التواصل االجتماع��ي .وأحيان ًا ال تظهر هذه
المذبح��ة على هواتفنا أو مواقعن��ا اإللكترونية ولكنها تظل دموية
في باطنها .فأنت اآلن تس��تطيعين أن تنقضي وتلتهمي أي شخص
في طرفة عين .مع األسف ،أنا أعرف ألني فعلت ذلك من قبل.
وم��ا أزأر وأنقض بس��ببه عادة م��ا يكون تلك الدوائ��ر التي تحتاج
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للعم��ل بداخلي .فعندما يضغط أحدهم على مكان الجرح ،يس��رع
كل كياني لحماية المنطقة المجروحة بشكل تلقائي.
ولكن��ي تعلمت أنن��ي يجب أن أت��رك تليفوني وأبتع��د تما ًما عن
الموقف الذي يبدو وكأنه مسدس محمل.
فكثيرًا ما يكون الناس يمرون بيوم س��يء ،فلتعطهم مساحة إذًا
وابتعدي قليلاً .
هناك فرق شاسع بين أن تشجعي اآلخرين وبين أن تثيري غيرتهم،
تما ًم��ا مثلما هناك فرق شاس��ع بي��ن أن ترحبي بالن��اس وتدعيهم
خارج��ا .فإذا كنت تتابعين
للداخ��ل ،وبين أن تتجاهليهم وتتركيهم
ً
وشعرت أنه دائ ًما يخرج
شخصا ما على وسائل التواصل االجتماعي
ً
ِ
أس��وأ ما فيك ،فبدلاً من أن تلوميه ،فم��ن األفضل أن تتراجعي قليلاً
وتسألي نفسك “ :لماذا؟”
إن المنافس��ة قادرة أن تس��لبك ما لم تتعلم��ي كيف تحولي ما
أراده العدو لشرِّك إلى ما يستطيع الرب أن يستخدمه لخيرك.
اآليات التالية تعلن كيف تبدو األجواء التي تعج بالمنافسة:
ن��ى َع َه��ار َ ٌة
“وَأ َ ْع َم��ا ُل الْ َج َ
س�� ِد َظا ِه��رَ ٌة ،الَّ ِت��ي ِه َ
��ي :ز ِ ً
َ
صا ٌم
��ح ٌر َع�� َداوَ ٌة ِخ َ
ن ََج َ
س ْ
��ان ِ
اس�� ٌة دَ َع��ار َ ٌةِ .ع َب��ادَ ُة األوْث َ ِ
س��خَ ٌ
س ْ
��ك ٌر
ش�� َقا ٌق ب ِ ْد َع ٌةَ .ح َ
َغ ْيرَ ٌة َ
س�� ٌد َقت ٌْل ُ
ط ت ََح ُّز ٌب ِ
بَ َ
��م َعن َْها
ط�� ٌر ،وَأ َ ْم َث��ا ُل ه�� ِذ ِه الَّ ِت��ي أ َ ْ
��بقُ َفأ َ ُق��و ُل لَ ُك ْ
س ِ
ض��ا :إ ِ َّن الَّ ِذي�� َن ي َ ْف َعلُ��و َن ِم ْث َل
��ت أَي ْ ً
س�� َب ْق ُت َف ُقلْ ُ
َك َم��ا َ
هلل( ”.غالطي��ة )٢١-١٩:٥
ه�� ِذ ِه ال َ يَرِثُ��و َن َملَ ُك َ
��وت ا ِ
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في الواق��ع أنا أريد أن أبكي وأنا أقرأ هذه الكلمات .فمؤخرا ً أصبح
هناك الكثير من األشياء التي ذكرها بولس في هذه اآليات .وأنا هنا ال
أشير إلى العالم ،فرسالة غالطية كانت موجهة للكنيسة.
في ترجمة أخرى ( ،)Messageكلمة “حسد” تترجم هكذا“ :سلب
لشخصية الناس ليصبحوا في وضع المنافسة”.
ما معنى أن “تس��لبي شخصية أحدهم”؟ إنه يعني أنك تسلبين
من ش��خص هويته وانف��راده وس��ماته المتفردة .فالنازيون س��لبوا
اليهود ش��خصيتهم لدرجة أن األلمان لم يعودوا يرونهم أش��خاص
مخلوقين على صورة اهلل .مع األسف هذه الطريقة ال تزال تستخدم
حتى اليوم بين المجموعات واألفراد.
لقد أصبح الناس يس��رعون نحو اإلدانة والش��تيمة .ولكن الناس
أيضا تجرح سواء أدركت ذلك أم ال.
لهم قلوب والكلمات اإللكترونية ً
فما أس��هل أن تكوني ش��جاعة من بعيد .فمعظم وسائل التواصل
االجتماعي تخلق “مس��افة آمنة” ،مما يس��اعد الجبن��اء والناقدين
أن يس��يئوا ويهاجموا اآلخرين الذين يريدون س��لب شخصياتهم .لن
وجها إلى وجه .لماذا؟ ألنه
يجرؤوا أن يقولوا هذه األشياء لشخص ما ً
من الصعب أن تتظاهري بأن الش��خص الذي أمامك مجرد آلة بينما
أنت تري��ن الدموع في عيني��ه .لقد رأيت مؤمني��ن يصفون بعضهم
بعضا بأس��وأ الصفات ،بينما وقف الش��يطان يضحك .فكلما قمنا
ً
نحن بعمله ،كلما عمل أقل.
كيف تقومين بالتوبيخ والتصحيح؟
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ربم��ا تج��ادل بعض منك��ن اآلن قائل��ة“ :ولكن أال يج��ب أن نقوم
بتصحيح هؤالء الذين يخطئون؟”
حسنًا ،الخبر السار هو أن الرب لديه وسيلة لهذا:

يخ َّ
“اَل َّت ْوب ِ ُ
س َت ِترِ .أ َ ِمي َن ٌة ِه َي
الظا ِه ُر خَ ْي ٌر ِم َن الْ ُح ِّب الْ ُم ْ
وح الْ ُم ِح ِّب ،وَ َغ َّ
اش ٌة ِه َي ُق ْبالَ ُت الْ َع ُدوِّ( ”.أمثال )٦،٧:٢٧
ُج ُر ُ
ما الذي تقصده هذه اآلية التي تش��جع عل��ى “التوبيخ الظاهر”؟
المفتاح لإلجابة هو كلمة “ظاهر” .فهي تكون مناسبة أكثر مع من
هم مفتوحي القل��ب ومفتوحي الذراعين ومفتوحي الوجوه .فنحن
يج��ب أن نصحح اآلخرين كما نريد أن يقوم اآلخرين بتصحيحنا .فأنا
في.
أريد أن أصحح بأشخاص قادرون أن يخرجوا أفضل ما ّ
ه��ذه اآليات تتكلم ع��ن التصحيح بين األصدق��اء ،ولكن التصحيح
أيضا من قائ��د ،معلم ،أو رئيس العم��ل .وألن التصحيح
يمك��ن أن يأتي ً
ينتج بأفضل نتائجه حينما يأتي مباشرة من شخص يعرفك ويهتم بك،
وجها إلى وجه .وإذا كانت المقابلة
لهذا من األفضل أن التواص��ل يكون ً
الشخصية غير ممكنة ،فمكالمة تليفون تكون البديل الثاني.
(وأنا ال أفضل التصحيح أو التوبيخ عن طريق الرسائل االلكترونية،
ألن الكثي��ر يمكن أن يفقد بس��بب س��وء الترجمة أو س��وء الفهم.
فالرس��ائل ليس فيها تعبيرات لغة الجس��د ،وال نب��رة الصوت .فأنا
وج��ون كثيرًا ما عانينا من س��وء الفهم بس��بب التواصل عن طريق
الرسائل .فكثيرًا ما كان أحدنا (وعادة أنا) أضع كلمة بالخط العريض
من أجل التأكيد ،فتفهم خطأ على أنها للصياح!)
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لق��د اختبرنا جمي ًع��ا التوبيخ الخف��ي أو المغلق ،وه��ذا حينما
يوبخ��ك اآلخرين من وراء ظهرك .فحينما يتحدث اآلخرون كثيرًا فيما
بينهم ع��ن ض��رورة توبيخك أو تصحيح��ك لكن ب��دون مواجهتك،
فيجب أن تشكي في نواياهم المخلصة .فحتى لو كانوا على صواب
فيما يقولونه ،فلن يس��اعدك هذا على النم��و إن لم يتم مواجهتك
به .في الواقع هذا النوع من التصحيح يجرح عملية النمو ،ذلك ألنه
حينما يتكلم الناس عنك م��ن وراء ظهرك ،فهم بهذا يدفعونك ألن
وجها إلى وجه
تأخذي موقف دفاعي .بينما التوبيخ الظاهر المفتوح ً
من صديق مخلص يمنح كال الش��خصين الفرص��ة ألن يتفاعال مع
بعضهما وينميا م ًعا من خالل عملية التصحيح.
وتوبيخ ش��خص من خالل وس��ائل التواص��ل االجتماعي ال تعتبر
توبيخً ��ا ظاهرًا لمجرد أنها ظاهرة للعام��ة .فأنا لدي أصدقاء رائعين
وأقوياء أحبهم وأحترمهم ،هؤالء أنا قريبة منهم بما يكفي ألن أعرف
كيف يعيش��ون حياتهم .وقد رأيتهم كثيرًا يتعرضون لهجوم علني
من أشخاص لم يكلفوا أنفسهم يو ًما أن يأتوا إليهم بما لديهم من
أفكار أو آراء ،بل فقط نشروا تشويههم للحقائق على المأل من أجل
أن يجرحوا أصدقائي .والكتاب المقدس واضح ج ًدا تجاه هذا األمر:
“اَلرَّ ُج ُ
ض
��ن ،أ َ ْع��رِ ْ
��ل الْ ُم ْبتَ�� ِد ُع ب َ ْع�� َد اإلِن ْ�� َذار ِ َم��رَّ ًة وَ َمرَّت َ ْي ِ
َعنْ�� ُهَ .عالِ ًم��ا أ َ َّن ِم ْث َ
ط ُئ
��ل ه�� َذا َق�� ِد ان َْح��رَ َف ،وَ ُه�� َو يُخْ ِ
س�� ِه( ”.تيط��س )١١،١٠:٣
َم ْح ُكو ًم��ا َعلَ ْي�� ِه ِم�� ْن ن َ ْف ِ
“أعرض عن��ه”  ...ال تقرأ مقاالته ،ال تتابعه عل��ى تويتر ،ال تصادقه
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على الفيس��بوك  ...ال ش��يء .إنه ليس جيد بالنسبة لك .ابحث عن
التشجيع وليس التحزب.
كلما س��رت في هذه الحياة ،كلم��ا قل أصدقائي عددًا ولكن بقي
األكث��ر صد ًقا .فأصدقائي يجعلونني أرى ما أريد أن أكون عليه ،بينما
يظه��ر العدو م��ا ال أري��د أن أكونه .فالج��و المليء بالمنافس��ة قد
يأتي بأس��وأ ما فينا أولاً  ،وحينما نجد أنفس��نا نتهاوى ،يتدخل الرب
ويستخدم هذا الصراع من أجل تطوير شخصيتنا.
اآلية التالية في سفر األمثال تعطينا طريق أفضل:
��س
“اَل َّن ْف ُ
الْ َجائ ِ َع�� ِة

َّ
وس
الش�� ْب َعان َ ُة ت َ�� ُد ُ
ُك ُّل ُم�� ّر ُحلْ�� ٌو”

س َ
��س
الْ َع َ
��ل ،وَلِل َّن ْف ِ
(أمث��ال )٧:٢٧

أن��ا جائعة ألن أرى ثمر الصالح يكثر في حياتي .أنا جائعة ألن أنمو
أكث��ر .فكلما اقترب��ت من الرب ،كلما أرى العوائ��ق التي تعوق حياته
في .وم��ن أجمل األش��ياء التي اختبرته��ا في حياتي ه��ي األصدقاء
ّ
الذين يهتم��ون بي بما يكفي ألن يجرحونن��ي بالحقيقة .فدعونا أال
نكتفي بالقوائم والتصنيفات والمقارنات البش��رية ،فعندما نالحظ
اإلحس��اس بعدم الكفاية الذي تولده المنافس��ة ،أو انتفاخ واعتزال
الكبرياء ،دعونا نركع أمام الرب ،فهو أبونا الذي حين نذهب إليه ،يسر
أن ينزع من داخلنا ما يمنعنا من اإلقتراب أكثر منه.
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أسئلة للمناقشة
1 .1هل تم تصنيفك قبل ذلك؟ (مثلاً بالجنس أو السن أو العرق).
كيف حدتك ه��ذه التصنيفات؟ وكي��ف يمكنك أن تتحركي
لألمام خارج هذه التصنيفات؟
2 .2في أي دوائر حياتك تسلبك المقارنات فرحك؟
3 .3حينم��ا نصنف أو نق��ارن أو نرش��ح ،فهذا ف��ي الواقع عالمة
عميقة لشيء ما ،فما هو؟ (أمثال )٢٥:٢٩
4 .4هل وسائل التواصل االجتماعي تلهمك أم تثيرك؟ ما الخطوات
التي يمكن أن تأخذيها لتتأكدي من أن تأثيرها س��يكون بنّاء؟
اش��رحي الفرق بين طريقة ودواف��ع التوبيخ المغلق (الخفي)
مقابل التوبيخ المفتوح (الظاهر).
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5

إليك كمنافس
عندما ينظرون ِ

القليل من المقاومة يفيد اإلنسان .فالطائرة الورقية ترتفع
عكس اتجاه الرياح ،وليس في اتجاه الريح
“لويس مامفورد”
كن��ت أتحدث عل��ى التليفون مؤخ��رًا مع صديقة عزي��زة ،زوجها
موس��يقي ومؤل��ف موس��يقى موه��وب وه��ي خادمة لل��رب قوية
وش��خصية رائعة .على مدار معرفتي بهما كنت أراهما دائ ًما أنقياء
ومتواضعي��ن ورحومين ،ولكنهما كانا يمران بوقت صعب في الفترة
األخيرة .لقد تعرضا لالفتراء والرفض وحكم عليهما خطأ .شرحت لي
صديقتي أنهما قد تم سبهما وقذفهما وشاركتني ببعض األسماء.
اس��تمعت لها وفهمتها ،ثم فجأة لم أع��د أتابع ما تقوله ألنني لم
أعد أرى ما كانا فيه أو ما هما فيه حال ًيا ،بل كنت أرى أين سيأخذهما
المس��تقبل .لقد تحمس��ت ج ًدا بما رأيته حتى أن��ي صرخت قائلة:
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“هذا جيد! يجب أن تش��كري الرب من أجلهم .فمعاملتهم القاسية
هذه هي التي أوصلتكما لما أنتما فيه اآلن”.
طب ًعا أنا لم أكن أهلل لس��وء المعامل��ة التي تعرضا لها ،بل إنه
رد فعلهم��ا تجاه س��وء المعامل��ة هذه هو ال��ذي جعلني أعرف كم
سيكون مستقبلهما مشر ًقا.
ومن الطبيعي أن يكون سهلاً
علي أن أقول هذا وأنا أنظر للموقف
ّ
م��ن الخارج ،لذا تمالكت نفس��ي وقلت لها“ :لق��د تعلمت أن أكون
شاكرة لكل مقاومة من المنافسين في حياتي”.
ه��ذا الحوار كان هو بالضبط ما أحتاج إلي��ه في ذلك اليوم .فقد
أيضا .أتمنى
ش��جعني في ما كنت أواجه��ه من صعاب ذلك الي��وم ً
أال يتع��رض أح��د منكن لس��وء الحك��م واالته��ام بالهرطق��ة .وإذا
كنت تعرض��ت لهذا ،فحت ًما تعرفين كم يجرح ه��ذا .ولكن بدلاً من
االنسحاب واالستس�لام لليأس واإلحباط ،تعلمت أال أنظر للوراء بل
أنظ��ر ألمانة ال��رب المتجددة .فلقد حملني ف��ي كل مرة كنت أظن
فيها أنني لن أس��تطيع االس��تمرار ليوم آخر .لقد تعلمت عن أمانة
ال��رب من خالل أعدائي أكثر مما تعلمته م��ن أصدقائي .بل أكثر من
ذلك ،أنا تعلمت عن نفسي من خالل أعدائي أكثر من أصدقائي.
فاألصدقاء يمنحوك الملجأ ،وهو شيء جيد ولكنه ليس بالضرورة
األم��ر ال��ذي يحفز النمو .األصدق��اء يريدون أن يرون��ك في حماية من
عواصف الحياة ،بينما العدو سيفعل ما بوسعه ليبقيك تحت وابل
المط��ر .ولكن ماذا لو أنك في وقت يري��د الرب أن يعلمك فيه أنه هو
وحده ملجأك؟ فمن يكون المعلم الجيد حينذاك ،الصديق أم العدو؟
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أيضا ال أحب ذلك ،ولكنها
التنافس ه��و طبيعة الحياة ،أعرف .أنا ً
الحقيق��ة .ومع ذل��ك فالتناف��س والمقاومة ال تكون ب�لا هدف .فأن
تخلقي حياة بال تنافس ال يعني أنك تنزعين المنافس��ين من حياتك،
ب��ل أن تفهمي أن��ه بالفعل كل األش��ياء تعمل م ًع��ا لخيرنا حينما
نكون مدعوين بحس��ب قصد الرب .نحن نستطيع أن نستخدم قوة
التنافس في أن يدفعنا لألمام نحو نمو أكبر وفهم أعمق .فإذا تعاملنا
مع التنافس بشكل صحيح ،يمكن أن يكون التنافس عامل مساعد
لكش��ف ضعفاتنا وحثنا على تطوير مواطن قوتنا .إنه يدفعنا خارج
حدودنا ويجعلنا ننظر للعالء حينما نشعر بالوحدة.
ربم��ا تفكرين اآلن قائلة“ :انتظري قليلاً  ...أنت قلت لي في البداية
أنني ابنة بال منافس��ة ،وريثة لوعد ليس عليه تنافس ،خلقت ألعبد
الرب بال تنافس!”
نعم ،كل ه��ذا حقيقي .أنت بالفعل ابنة بال منافس��ة في عيني
ال��رب ،وهذه هي الصورة التي يجب أن تريها عن نفس��ك في عالقتك
م��ع الرب ،وه��ي نقطة قوت��ك في تعاملك م��ع اآلخري��ن .ولكن من
الس��ذاجة أن نظن أنه ال يوجد منافس��ة في هذه الحياة وأن الوعود
ستأتي لنا بدون معارك.
فإعالن“ :أَنْت ُْم نُورُ الْ َعالَ ِم” (متى  )١٤:٥ال يعني أن الظلمة ليس��ت
موج��ودة .وق��ول أن��ك ابنة بال منافس��ة ال يعن��ي أنك ل��ن تواجهي
المنافس��ة والمقاومة في حياتك ،تما ًما كما أن قول أنك نور العالم
ال يعني أنك لن تواجهي الظلمة.
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وتعريف كلمة “منافس” يتراوح ما بين نظير أو ند إلى معنى العدو
أوالمقاوم أوالمضاد.
وتعري��ف كلمة “منافس��ة” تتضمن كل ش��يء ما بي��ن التنافس
الشريف مع صديق وحتى صراع التنافس مع عدو.
أم��ا فع��ل “ينافس” فتعريف��ه يتأرجح م��ا بين المعن��ى الحميد
للتنافس الش��ريف أو الندية أو التش��ابه وبين معنى أن يس��يطر ،أو
يواجه ،أو يتفوق ،أو يعلو عن.
المنافسون حقيقيون ،فربما اآلن هناك شخص يراك منافسة له
دون أن ت��دري .فمعظم الناس ال يظهرون تنافس��هم إال في الرياضة
أو الدراس��ة أو المس��ابقات العلمية أو االنتخاب��ات .فأنت ال تذهبين
للعم��ل وأن��ت تتوقعين مواجهة منافس��ين ،وطب ًع��ا ال تتوقعين أن
تجديهم في الكنيسة! ولكن المنافسون يظهرون في كل دائرة من
دوائر حياتك .فأنت ال تستطيعين السيطرة على كيف يراك اآلخرون.
فمن األفضل أن تتقبلي هذه الحقيقة سري ًعا .ولكن الخبر السار هو
أن لك كامل الس��يطرة على الطريقة التي تنظرين أنت بها لآلخرين.
وهن��اك أوقات تتغي��ر نظرة اآلخر لك حينما تغيري��ن أنت نظرتك له.
سوف أشرح ذلك أكثر في فصل الحق.
وبغ��ض النظر ع��ن دواف��ع المنافس ،بإمكان��ك دائ ًم��ا أن تقلبي
المنافس��ة لصالح��ك .كل م��ا عليك فعل��ه هو أن تتذك��ري هذين
المفتاحين عن السيطرة:
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أنت ال تس��تطيعين الس��يطرة ولس��ت مس��ؤولة عن ما يقوله
اآلخرون أو يفكروه أو يفعلوه أو يشعرون به.
أنت تستطيعين السيطرة ومس��ؤولة عن ما تقولينه وتفكرينه
وتفعلينه وتشعرين به.
نحن نعلم جمي ًعا ما الذي يستطيع المنافسون فعله فينا ،ولكن
ف��ي هذا الج��زء أريد أن أتحدث عما يس��تطيع المنافس��ون بالفعل
عمله ألجلنا.

المنافسون يكشفون قوة الرب
مختبئ ف��ي والدته ،ثم أنقذ من القصر ،وترب��ى في بيت فرعون ..
كانت حياة موس��ى مليئة بالمؤامرات منذ
أول ي��وم .ولك��ن ال��رب اس��تخدم كل هذه
مصير اإلنسان
العوام��ل لكي ينق��ذ حياة موس��ى .ولكن
ينكشف في
مثلن��ا ،تعل��م موس��ى أن مصير اإلنس��ان
أزمنة الصراعات
ينكشف في أزمنة الصراعات والمواجهات
والمواجهات أكثر
أكثر من أزمن��ة الراحة .لقد تعلم موس��ى
من أزمنة الراحة
ه��ذا الدرس ولكن بالطريقة الصعبة ،فلقد
تعلم ذلك حينما حاول أن يحل األمور بذراعه
مرفوضا من شعبه ومن كل من عرفهم .أنا أتخيل أن
فوجد نفس��ه
ً
رحلته في الصحراء كانت أش��به بخلوة بدوية طويلة .ثم فجأة قابل
الرب موس��ى وهو يعيش كالجئ في قلب الصحراء .هناك درس هنا.
ف��أن تس��يئي التصرف في أمر م��ا في الماضي ال يعني أنه س��يظل
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ب�لا رجاء كل مس��تقبلك .فموس��ى كان يعرف لم��اذا أنقذت حياته
في طفولته وكان لديه إحس��اس بما يريده الرب أن يفعل وأن يكون.
ولكن��ه لم يكن لديه بعد ش��خصية المخلِّص .فكان اهلل يحتاج أن
يصنع عم ًقا في ش��خصية موس��ى ،ولم يكن ممكنًا أن يصنع هذا
وهو في القصر .فالرب يجهزنا س��رًا لما س��وف نواجهه يو ًما ما في
العلن .وجاء يوم وتم اس��ترداد موس��ى مختلف ألخي��ه هارون وأخته
مريم وكل شعبه إس��رائيل .في ملء الزمان مسحه الرب كمخلِّص
وسفير مرسل لمقابلة فرعون.
كان الرب على وش��ك أن يضع موسى في مكان متميز وظاهر في
هذا العالم عن طريق دفعه دف ًعا نحو مواجهة منافس��ه أو مقاومه
فرعون .وحتى وهو يرس��ل موسى إلى فرعون ،جعله يعرف أن فرعون
لن يسمع له:
ْ��ت تَت ََكلَّ ُم ب ِ ُك ِّل َما آ ُم ُر َك ،وَ َه��ارُو ُن أَخُ َ
وك ي ُ َكلِّ ُم ِفرْ َع ْو َن
“أَن َ
لِ ُي ْ
س��رَائ ِ َ
س��ي َقلْ َب
لكنِّي أ ُ َق ِّ
طلِ��قَ ب َ ِني إ ِ ْ
ض ِه .وَ ِ
يل ِم�� ْن أَر ْ ِ
َ
ُ
س�� َم ُع
ض ِم ْ
صرَ .وَال َ ي َ ْ
ِفرْ َع�� ْو َن وَأ َك ِّث ُر آيَاتِي وَ َع َجائ ِ ِبي ِفي أر ْ ِ
صرََ ،فأُخْ رِ َج أ َ ْجنَادِي،
لَ ُك َما ِفرْ َع ْو ُن َحتَّى أ َ ْج َع َل ي َ ِدي َعلَى ِم ْ
َ
َ
س��رَائ ِ َ
ض ِم ْ َ َ
ظي َم ٍة.
ش�� ْع ِبي ب َ ِني إ ِ ْ
ام َع ِ
يل ِم ْن أر ْ ِ
صرَ بِأ ْحك ٍ
صرِيُّو َن أَن ِّي أَن َ��ا الرَّ ُّب ِحي َن َما أ َ ُم�� ُّد ي َ ِدي َعلَى
َف َي ْع��رِ ُف الْ ِم ْ
س��رَائ ِ َ
يل ِم ْن ب َ ْي ِن ِه ْم»( ”.خروج )5-2 :7
ِم ْ
صرَ وَأُخْ رِ ُج ب َ ِني إ ِ ْ
فال��رب لدي��ه قصد من تل��ك المهمة التي تبدو صعب��ة النجاح.
فالس��بب الوحيد الذي من أجله أق��ام الرب فرعون في هذا المنصب
هو أن يتمجد الرب من خالله أمام شعب األرض:
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ضرِب ُ َك وَ َ
ش ْع َب َك بِالْ َوبَإِ ،لَ ُكن َْت
“ َفإِن َّ ُه اآل َن لَ ْو ُكن ُْت أ َ ُم ُّد ي َ ِدي وَأ َ ْ
َ
لك ْن أل َ ْج ِل ه َذا أ َ َق ْمت َ
ُك ،لِ َك ْي أُرِي َ َك ُق َّوتِي،
ض .وَ ِ
تُ َبادُ ِم َن األر ْ ِ
َ
ض( ”.خروج )١٦،١٥:٩
��ي يُخْ َبرَ ب ِ ْ
وَلِ َك ْ
اس ِ
��مي ِف��ي ُك ِّل األر ْ ِ
المنافسون يظهرون قوة اهلل .فالصراع مع فرعون مصر كان سب ًبا
في رفعة شأن شعب مقهور كانوا يعبدون إله بال اسم أو شكل في
وس��ط أمة من عابدي األوثان .فما الصراع الذي ربما يستخدمه الرب
اآلن مع��ك لكي تـُرَى يده في حياتك ولكي يطلقك ــ أنت وآخرين ــ
من الظلم والقهر؟
انظري جي ًدا للمعارك الدائرة ضد مس��تقبلك وانظري ربما أنت ال
تدركين هبة المقاومة التي أنت في وسطها.
من الذي جعل الملك داود مشهورًا؟ هل كان نبي أم أب أم صديق؟
كال ،بل كان منافس له ،جليات.
وجها إلى وجه مع منافس فلسطيني ،كان
فبدون تلك المنافس��ة ً
س��يظل داود في برية من المجهول .ففي النهاية هو كان األخ األصغر
في أس��رة من ثمانية أبناء .فبالرغم من أن داود قد مس��ح ليكون ً
ملكا
عل��ى يد صموئيل ،إال أن هناك العدي��د من المواجهات والمقاومة كان
البد أن يواجهها قبل أن يصبح ً
ملكا فعل ًيا .فالمسحة تجعلك مختارًا
ومتميزًا ،ولكن المواجهات مع جليات هي التي ترفعك وتعلن عنك.
فحينما ظهر جليات على الس��احة في المعركة ،كانت محاولة
الس��تدراك ش��اول لمواجهته ،فش��اول كان هو بطل إسرائيل ،وكان
محارب ماهر ،على الرغم من أنه لم يكن طويلاً مثل جليات .فالكتاب
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المقدس يقول أن ش��اول كان أطول من كل الرجال في إسرائيل ،وقد
قدر الدارس��ون طول ش��اول ما بي��ن  2 -1.82متر .أم��ا جليات فكان
طوله أكثر من  2.74متر .فبكل األحوال كان جليات يفوق ش��اول في
أيضا
الط��ول بكثير ،وش��اول كان يفوق راعي الغنم داود ف��ي الطول ً
بكثير .ولكن داود كان لديه ش��يئًا يع ّوض قصر طوله .داود كان لديه
المثابرة .عندما يكون لدى ش��خص ما المثابرة يعني أن لديه الجرأة
والش��جاعة واإلقدام والتصميم ولديه الحل .دراس��ة حديثة أكدت
أن عنص��ر المثابرة هو عنصر يمنح الطالب في ويس��ت بوينت على
التخرج أكثر من نتائج االمتحانات النظرية .وكانت الدراسة تتضمن
تقييم شخصي للمثابرة يعطي درجة ما بين  1إلى .5
وأنا متأك��دة أن داود كان تقييمه  ،+5فأنت ال تواجهين أس�� ًدا ودبًا
بدون أن يكون لديك قدر غير قليل من المثابرة .لقد كان لديه الكثير
من المثابرة مما جعله ال يشك في نتيجة مواجهته مع عمالق مثل
جليات.
نعم ش��اول كان أطول من داود ،لكنني متأكدة أنه كان أقصر منه
بكثير في عنصر المثابرة والجرأة .ال يكون ش��خص أس��طورة بدون أن
يكون لديه مثابرة .فأن تفوز في معركة بين طرفين متكافئين ليست
باألمر األسطوري .ولكن يجب أن يكون هناك فرق كبير في التكافؤ حتى
يذهل الجميع بفوزك .كان داود يحتاج لمنافس ضخم بما يكفي لكي
يضعه على الخريطة .فش��هرة جليات وتردد الملك ش��اول المحارب
ورعبه من بطل الفلسطينيين جعلوا داود محاربًا بال منافس.
في كتاب “داود وجليات” ،كتب المؤلف “مالكولم جالدويل” ما يلي:
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“كثي��ر مما ن��راه قي ًما ف��ي هذا العال��م يأتي م��ن مواجهات غير
متوازن��ة مثل ه��ذه .ألن مواجهة أمور ضخمة وغريب��ة عادة ما ينتج
عنه��ا عظمة وجم��ال  ...فعندما تكون ضحية تواجه االس��تبداد أو
الظلم يمكنه أن يغ ّي��ر الناس بطرق ال ندركها ،فهذا قد يفتح أبوابًا
فرصا ويعلم وينير ويصنع المستحيالت “
ويخلق ً
عندما تجدي نفس��ك في مواجهة منافس��ة مس��تحيلة ،يكون
أمامك أحد اختيارين :أن تخضعي وتستسلمي ،أو أن تنهضي إلى ملء
قامت��ك وتوقظي ذل��ك الجزء المثابر الش��جاع بداخلك .لقد تخلص
داود من ثقل مالبس وأسلحة شاول الملك ودعا باسم الرب إلهه:

ف
��طي ِن ِّي« :أَن َ
ْ��ت ت َأْتِي إِلَ َّي ب ِ َ
“ َف َق��ا َل دَا ُودُ لِلْ ِفلِ ْ
س�� ْي ٍ
س ِ
��م ر َ ِّب الْ ُجنُودِ إِل ِه
س ،وَأَن َا آتِي إِلَ ْي َك ب ِ ْ
��ح وَب ِ ُت��رْ ٍ
اس ِ
وَب ِ ُر ْم ٍ
سرَائ ِ َ
س َك
ُ
وف إ ِ ْ
يل الَّ ِذي َن َع َّيرْت َُه ْم .ه َذا الْ َي ْو َم ي َ ْح ِب ُ
ص ُف ِ
ْ
َ
ُ
َ
��ك وَأ ْق َ
س َ
ال��رَّ ُّب ِف��ي يَ�� ِديَ ،فأ ْق ُتلُ َ
طي
ط�� ُع رَأ َ
��ك .وَأ ْع ِ
��ش الْ ِفلِ ْ
س ِ
ُج َث��ثَ َج ْي ِ
��طي ِن ِّيي َن ه�� َذا الْ َي�� ْو َم لِ ُط ُي��ور ِ
َ
اء وَ َح َي َوان ِ َ
ض أَن َّ�� ُه
َّ
ضَ ،ف َت ْعلَ ُ
الس�� َم ِ
��م ُك ُّل األر ْ ِ
َ��ات األر ْ ِ
س��رَائ ِ َ
يل( ”.صموئي��ل األول .)٤٦،٤٥:١٧
وج�� ُد إِل ٌه إل ِ ْ
يُ َ

أيضا
لي��س فق��ط أن جلي��ات أعطى لداود وضع��ه ومكانته ،ب��ل ً
ه��ذا االنتصار على الفلس��طيني جعل كل األرض تع��رف أن يد الرب
على إس��رائيل .وأنا أعرف أنك تشتاقين ألن تجعلي الرب معرو ًفا بين
األمم ،تما ًما مثل داود .ولكن هناك الكثيرون مثل “جليات” في عالمنا
يتحدوننا ويقاوموننا وينكرون وجود إلهنا ،وهؤالء العمالقة يتخفون
في صورة متنمري��ن في المدارس والعم��ل واآلراء العامة .إنه الوقت
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لك��ي نكف عن االختباء وراء الصخور ،ونج��ري لألمام حاملين كلمة
اهلل في أفواهنا.
أن��ت ممتلئة بنفس الروح الذي أقام يس��وع م��ن األموات ،يريدك
ِ
المقاومون أن تحاربي بشروطهم وبقوتك الشخصية .ولكنك يجب
أال تفعل��ي ذلك .يجب أن تكوني أكبر من ذلك .فكأوالد بال منافس��ة،
نفعل خيرًا حينما نعامل بش��ر .وفي النهاي��ة هذا ليس لمجدنا ،بل
لمجده هو.
لق��د جع��ل جلي��ات داود مش��هورًا .تس��تطيع وس��ائل التواصل
أيضا ولكن الشهرة وحدها ال
االجتماعي أن تجعل شخص ما مشهورًا ً
تصنع ً
ملكا .فلو أسيء استخدام الشهرة ،يمكنها أن تغذي ديكتاتورًا
بدلاً من أن تبني خادم .ال يريد الرب قائد جبان آخر مثل شاول ليقود .بل
يحتاج لش��خص يعبده ويظهر قوته أمام الجميع .نحن دعينا لنكون
ً
ملوكا وكهنة أمام اهلل .ووالءنا هو للرب وليس لش��عبيتنا بين الناس.
داود كان يخاف الرب ،أما شاول فكان يخاف الناس.
فالوجه اآلخر من الشهرة هو أن يكون لك معجبين ،وليس تالميذ
أو أتباع .المعجبون يكونون متقلبين ،يحبونك في لحظة ،ويكرهونك
محتاج��ا لمعجبين .بل كان
ف��ي األخرى .ولكن المل��ك داود لم يكن
ً
يحت��اج لرجال ونس��اء مس��تعدون ألن يضحوا بحياته��م .فالملوك
الذين بحس��ب قلب الرب يريدون مش��يرين حكم��اء ،جيش مخلص،
وخ��دام أمناء .ولكي يجذب مثل هؤالء األتباع ،كان يحتاج داود للمزيد
للمـلك.
من التنقية .كان لدى الرب مواجهة أخرى لكي يجهز داود
ُ
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المنافسة تكشف مصيرك
المنافس��ة لديها الق��درة إما أن تخرجك إلى الن��ور والتميز أو أن
تس��قطك من مكان تميزك .األخبار السارة
هي أن االختي��ار لك ،أنت تختاري��ن ما الذي
فهل سيكون
تنتجه المنافسة في حياتك .فهل سيكون
منافس��يك أفض��ل من��ك  ...أم س��تخرج منافسيك أفضل
المنافس��ة أفض��ل ما فيك؟ لهذا الس��بب منك  ...أم ستخرج
المنافسة أفضل
أيض��ا المنافس��ة يمكنه��ا أن تكش��ف
ً
ما فيك؟
مصيرك.
لق��د عرف داود الرب في إطار االبن والراعي ،فكان يعبد الرب تحت
ً
محاطا بالخراف .وفي بري��ة الراعي واجه
أض��واء النجوم الس��اطعة
أس�� ًدا ودبًا وأنقذ خرافه .اآلن س��وف يتعلم داود ما معنى أن يهاجـَم
ويطرد مثل الحيوانات المتوحشة.
لقد كان الملك ش��اول هو الوسيلة التي أخرجت المثابر داود من
حضور الناس إلى حضور الرب ،هناك سوف ينال داود مسحة من الرب
ويعلن مصيره كملك.
إن عالقة داود وشاول لم تبدأ كما انتهت ،ففي البداية شاول كان
يحب داود وكان يرى يد الرب عليه .لقد جذب شاول داود نحوه وجعله
قري ًبا منه حينما كان يضعف ويتعذب واستأمن داود على أمور كثيرة
في المملكة.
ه��ذا م��ا نق��رأه ف��ي صموئي��ل األول ٥:١٨
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س��لَ ُه َ
ش��ا ُو ُلَ .كا َن
“وَ َكا َن دَا ُودُ يَخْ �� ُر ُج إِلَ��ى َح ْي ُث َم��ا أَر ْ َ
��حَ .ف َج َعلَ ُه َ
س�� َن ِفي
يُ ْفلِ ُ
ال الْ َحرْ ِب .وَ َح ُ
ش��ا ُو ُل َعلَ��ى ر ِ َج ِ
َ
َ
��ن َع ِبي ِد َ
��ن َج ِميع َّ
ضا”.
ش��ا ُو َل أَي ْ ً
الش�� ْع ِب وَ ِفي أ ْع ُي ِ
أ ْع ُي ِ
ِ
ل��م يكن ش��اول يحلم بقائد أفضل من ذلك ،وعندما كان ش��اول
يتعذب من روح شرير يبغته ،كان داود يعزف ويرنم ليهدأ شاول ويرتاح.
كل شيء كان يسير على ما يرام حتى سمع شاول أغنية أخرى.
طب ًعا تعرفين القصة:
طي ِن ِّي،
“وَ َكا َن ِع ْن َد َم ِجي ِئ ِه ْم ِحي َن ر َ َج َع دَا ُودُ ِم ْن َقت ِْل الْ ِفلِ ْ
س ِ
س��رَائ ِ َ
َاء
ِّس��ا َء خَ رَ َج ْ
يع ُم�� ُد ِن إ ِ ْ
أ َ َّن الن َ
يل بِالْ ِغن ِ
��ت ِم�� ْن َج ِم ِ
اء َ
ات.
وف وَب ِ َف��رَ ٍح وَب ِ ُم َثلَّ َث ٍ
ش��ا ُو َل الْ َملِ ِك ب ِ ُد ُف ٍ
ص لِلِ َق ِ
وَالرَّ ْق ِ
«ضرَ َب َ
ات وَ ُقلْ َنَ :
ِّسا ُء الالَّ ِع َب ُ
شا ُو ُل أُلُو َف ُه وَدَا ُودُ
َفأ َ َجاب َ ِت الن َ
احتَمى َ
سا َء ه َذا الْ َكالَ ُم ِفي َع ْي َن ْي ِه،
شا ُو ُل ِج ًّدا وَ َ
رِب ْ َوات ِ ِهَ .ف ْ
ات وَأ َ َّما أَن َ��ا َفأ َ ْع َ
وَ َق��ا َل« :أ َ ْع َ
ط ْي َن ِني األُلُ َ
وف!
ط ْي َن دَا ُودَ رِبْ�� َو ٍ
ط ت َ ْب َقى لَ ُه الْ َم ْملَ َك ُة»َ .ف َكا َن َ
وَب َ ْع ُد َف َق ْ
ش��ا ُو ُل ي ُ َعاي ِ ُن دَا ُودَ
ِم�� ْن ذلِ َ
صا ِع�� ًدا( ”.صموئي��ل األول )٩-٦:١٨
��ك الْ َي ْو ِم َف َ

حت��ى ل��و أن الرجلين ل��م يقتال فعل ًي��ا هذه األعداد ،إال أن ش��اول
تضايق ج ًدا من المقارنة ،فكأن هذه األغنية التي تغنت بها النس��اء
قد فتحت أعين ش��اول ث��م فتح فمه ليتنبأ بهالكه .كانت النس��اء
يغنين هذه األغنية من باب المزاح ،ولكن شاول لم يرى األمر مسل ًيا،
فق��د ضغط هذا الكالم على وتر حس��اس .فمنذ عدة س��نوات أخبر
النب��ي صموئيل ش��اول أن عصيانه للرب س��وف يكلف��ه المملكة،
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وأعلن له أن المملكة ستتمزق وتنزع منه وتعطى لصاحبه الذي هو
أفضل منه (صموئيل األول .)٢٨:١٥
وبهذه األغنية بدأت حياة شاول تتمزق ،وأدرك أن داود هو البديل له،
ولم يكن شاول ينوي أن يتنازل بسالم.
عندما تعاني من اإلحس��اس بعدم األمان ،يمكن لمقارنة صغيرة
ليست في صالحك أن تح ّول الصديق لغريم في لحظة وطرفة عين.
فلم يعد ش��اول يرى داود الصديق الوفي الذي أثبت نفسه ،بل أصبح
رأسا على عقب في ليلة وضحاها.
يراه تهدي ًدا له ،وكل شيء انقلب ً
هلل ا ْقت ََح َم َ
شا ُو َل
“وَ َكا َن ِفي الْ َغ ِد أ َ َّن ال ُّر َ
وح الرَّدِي َء ِم ْن ِق َب ِل ا ِ
ضرِ ُب ب ِ َي ِد ِه َك َما ِفي ي َ ْو ٍم
ط الْ َب ْي ِت .وَ َكا َن دَا ُودُ ي َ ْ
وَ ُج َّن ِفي وَ َ
س ِ
َف َي�� ْوم ،وَ َكا َن ال ُّر ْم ُح ب ِ َي ِد َ
ش��ا ُو َل( ”.صموئيل األول )١٠:١٨
ٍ

هذا ينبهنا جمي ًعا إلى أن الرب يستطيع أن يستخدم أي شيء من
أج��ل تحقيق مقاصده .في هذه الحالة ،قد اس��تخدم أداة للتعذيب
م��ن أج��ل أن يدفع ً
ملكا غي��ورًا إلى الحافة .في ذل��ك اليوم كان داود
يعزف كعادته ،ولكن اآلن كان بيد شاول شيئًا آخر ألن قلبه قد تغ ّير.

هلل ا ْقت ََح َم
“وَ َكا َن ِفي الْ َغ�� ِد أ َ َّن ال ُّر َ
وح الرَّدِي َء ِم ْن ِق َب ِل ا ِ
َ
ضرِ ُب ب ِ َي ِد ِه َك َما
ط الْ َب ْي ِت .وَ َكا َن دَا ُودُ ي َ ْ
شا ُو َل وَ ُج َّن ِفي وَ َ
س ِ
ش��ا ُو َلَ .فأ َ ْ
شرَ َع َ
ِفي ي َ ْوم َف َي ْوم ،وَ َكا َن ال ُّر ْم ُح ب ِ َي ِد َ
شا ُو ُل
ٍ
ٍ
َ
ْ
َ
َ
َ
ط»َ .فت ََح َّو َل
ئ
ا
ح
ل
ا
ى
ل
إ
َّى
ت
ح
د
و
ا
د
ب
ر
ض
«أ
:
ل
ا
ق
و
��ح
ْ
ال ُّر ْم َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
��ن( ”.صموئيل األول )١١،١٠:١٨
دَا ُودُ ِم�� ْن أ َما ِم ِه َمرَّت َ ْي ِ
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سالحا في يده ،بينما داود مسال ًما يعزف ويسبح الرب .يا له من فرق
ً
شاس��ع  ،فمن ذا الذي يهيم في بيته حاملاً سالح؟ لقد تحول شاول
إل��ى رجل الكه��ف .اآلن داود مضط��ر ألن يقوم بعم��ل مراوغة لكي
يهرب من نفس الش��خص الذي كان يركب بج��واره باألمس ويحمي
ظهره في المعارك .إن أفضل ما في داود أخرج أس��وأ ما في ش��اول.
فهاجس الش��ر الذي كان يلح على ش��اول تط��ور ليصبح روح خوف
كامل يسيطر عليه.
“وَ َكا َن َ
ش��ا ُو ُل يَخَ ُ
��اف دَا ُودَ أل َ َّن الرَّ َّب َكا َن َم َع�� ُه ،وَ َق ْد َفار َ َق
ش��ا ُو َلَ .فأَب ْ َع�� َد ُه َ
َ
ف،
ش��ا ُو ُل َعنْ�� ُه وَ َج َعلَ�� ُه لَ ُه رَئ ِ َ
ي��س أَلْ ٍ
��كا َن يَخْ �� ُر ُج وَي َ ْدخُ ُل أ َ َم��ا َم َّ
َف َ
الش�� ْع ِب .وَ َكا َن دَا ُودُ ُم ْفلِ ًحا
ِف��ي َج ِمي��ع ُط ُر ِق ِه وَال��رَّ ُّب َم َع�� ُهَ .فلَ َّم��ا رَأَى َ
ش��ا ُو ُل أَن َّ ُه
ِ
��ح ِج�� ًّدا َف��زِ َع ِمنْ�� ُه( ”.صموئي��ل األول )١٥-١٢:١٨
ُم ْفلِ ٌ
إن انتص��ارات داود الحربي��ة كان يج��ب أن يحتفل به��ا باعتبارها
انتصارات للملك ش��اول .ولكن بدلاً من أن يرى شاول هذه االنتصارات
أن داود يؤ ِّمن المملكة تحت قيادة ش��اول ،على العكس تخيل شاول
أن كل معركة ينتصر فيها داود كانت تسحب منه جزء من سلطانه.
لم يعد ش��اول يعتبر داود ابنًا له ،ولم يعد يرتاح بصحبته .أصبح
ال يري��د أن ي��رى داود  ،ليس ذلك فقط ،بل أصبح يرغب في أن يخس��ر
داود حيات��ه .ولكن مرة أخرى ،كل هذا كان يس��تخدمه الرب من أجل
أن ينم��و داود ويزدهر .فكان كلما حاول ش��اول أن يدفن داود ،كان داود
ينمو ويرتفع.
يكا ُل اب ْ َن ُة َ
“ َفرَأَى َ
ش��ا ُو ُل وَ َعلِ َم أ َ َّن الرَّ َّب َم َع دَا ُودَ .وَ ِم َ
ش��ا ُو َل
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صار َ َ
َ��ت ت ُِح ُّب ُه .وَ َعادَ َ
ش��ا ُو ُل يَخَ ُ
ش��ا ُو ُل
َكان ْ
اف دَا ُودَ ب َ ْع ُد ،وَ َ
ُ َّ َ
��ام( ”.صموئي��ل األول )٢٩،٢٨:١٨
َع�� ُدوًّا لِ�� َدا ُودَ كل األي َّ ِ

في مدة قصيرة ج ًدا ،نظرة شاول لداود تغيرت من شك ،إلى خوف
إلى كراهية .لقد اختفى داود الذي كان يعتبره ابنًا ورفيق وبطل حرب.
داود اآلن يعتبر خارج عن القانون .إن زمن اإلحسان قصير المدى الذي
عاش��ه داود في قصر ش��اول قد انتهى ،وهذا التغيير المفاجئ الذي
طرأ على حياة داود بدون أي ذنب له ،قد اضطره ألن يهرب لينقذ حياته.
به��ذا الرحيل من قصر الملك بدأ موس��م جدي��د مختلف تما ًما
في حياة داود .وبدلاً من المكانة والمكافآت ،هذا الموسم كان مليء
بالرفض المتواصل ،والقسوة والخطورة في البرية.
يقدر بعض الدارس��ون هذه الفترة بحوالي ثماني سنوات .إنه في
ذلك المنفى الجاف البعيد تعلم داود الدروس التي ستجهزه ليكون
ً
ملكا بحس��ب قل��ب الرب .لق��د كان داود مطاردًا م��ن ذئب متوحش
يالحقه من كهف إلى كهف ،ولقد حزن حينما عرف كيف ذبح شاول
الكهنة وعائالتهم فقط ألنهم ساعدوا داود دون علمهم .وعلى مدار
علـم داود أنه بغض النظر إن
سنوات الغضب ،هذا الصراع مع شاول ّ
كان يعي��ش في القصر أم ف��ي الكهف ،فكل ما يهم هو أن ينمو في
التقوى ومخافة الرب .كان داود يواجه جليات آخر.
اسمحي لي أن أشرح.
أعتق��د أنني لن أكون مخطئ��ة لو فك��رت أن داود كان يعاني من
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أزمة بسبب أبيه .ففي كل مرة كان داود يواجه الملك في البرية كان
يصرخ مناديًا على شاول قائلاً “ :أبي!”
صموئيل األول  ١١:٢٤كان نافذة للغضب الذي بداخل داود:
ضا َطرَ َف ُج َّب ِت َك ب ِ َي ِديَ .ف ِم ْن َق ْ
ط ِعي
“ َفان ُْظرْ يَا أَبِي ،ان ُْظرْ أَي ْ ً
َطرَ َف ُج َّب ِت َك وَ َع َدم َق ْتلِي إي َّ َ
س ِفي ي َ ِدي
اك ا ْعلَ ْم وَان ُْظرْ أَن َّ ُه لَ ْي َ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
سي لِتَأخُ ذ َها”
َصي ُد نَف ِ
ط ْئ إِل ْيك ،وَأن َْت ت ِ
ش ٌّر وَال َ ُجرْ ٌم ،وَلَ ْم أُخْ ِ
ال يوجد س��بب يجعلن��ا نظن أن هناك ش��يئًا ما بي��ن داود وأبيه،
ولك��ن باعتباره االب��ن الثامن ،ربما كان من الس��هل أن يتم تجاهله.
تائه��ا في ظل أخوته الس��بعة األكبر منه .فمثل
فيب��دو أن داود كان ً
كل األوالد ،كان داود يتمن��ى أن يجد من أبيه االهتمام والتأييد ،ولكن
أب��وه لم يذكره أمام صموئيل النبي حين جاء ليختار واحد من أبنائه
ليمسحه:

ص ُموئ ِ َ
ي��لَ ،ف َقا َل
الس�� ْب َع َة أ َ َما َم َ
س��ى ب َ ِني�� ِه َّ
“وَ َع َّبرَ ي َ َّ
ص ُموئ ِ ُ
س��ى« :ال��رَّ ُّب لَ ْم يَخْ تَ��رْ ه�� ُؤال َ ِء» .وَ َقا َل
َ
ي��ل لِ َي َّ
س��ىَ « :ه ْ
ص ُموئ ِ ُ
��ل َك ُملُ��وا الْ ِغلْ َم��ا ُن؟» َف َقا َل:
َ
ي��ل لِ َي َّ
َ��م»َ .ف َقا َل
��ي ب َ ْع�� ُد َّ
الص ِغي ُر وَ ُه�� َوذَا يَرْ َع��ى الْ َغن َ
«ب َ ِق َ
س ْ
ص ُموئ ِ ُ
س
َ
يل لِ َي َّ
��ل وَأ ْ ِت بِ�� ِه ،ألَنَّنَ��ا ال َ ن َْجلِ ُ
س��ى« :أَر ْ ِ
ههنَ��ا»( ”.صموئيل األول .)١١،١٠:١٦
َحتَّى يَأْت ِ َي إِلَى ُ

لماذا كان على صموئيل أن يسأل يسى إذا كان له ابن آخر؟ أعتقد
أن يس��ى كان يجب أن يدع��و داود للمجيء بمج��رد وصول صموئيل،
ولكن يس��ى في األغلب لم يكن ي��رى داود أهلاً ألن يكون هو المختار
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للمس��حة .لو أن صموئيل النبي جاء لبيتنا ،فبالتأكيد س��وف أفعل
كل ما بوسعي لكي أضمن وجود جميع أفراد عائلتي .ولكن داود كان
لديه سبعة منافسين على اهتمام والده ،وهم أخوته.
فالمواجه��ات الت��ي ذكرها الكتاب المقدس بي��ن داود وأخوته لم
تك��ن تعطي ص��ورة دفء أو دعم .ف��ي الواقع قد اتهم��ه أخوه األكبر
بالكبرياء واس��تصغر دوره في بي��ت أبيه ،وقال عن��ه أن قلبه متكبر
وشرير (صموئيل األول .)٢٨:١٧
ربما هذا هو الس��بب ف��ي أنني كلما قرأت مزامير داود ،ال أس��مع
كلمات بل أس��مع قل��ب .فأنا أرى محفورًا بين الس��طور ألم ولد من
سنوات من العزلة والتجاهل .لقد أثبت داود براءته لشاول مرارًا ،ومع
ذلك استمرت المعركة بينهما.
في لحظة ما ،أدرك داود أن براءته لن تثبت أب ًدا في محاكم بشرية،
فش��اول لن يقبله أب�� ًدا .لكن الرب وحده س��يفعل .لذلك في هروبه
واختبائه من شاول ،تعلم داود أن يهرب ويختبئ في الرب.
كثي��ر من الناس يريدون أن ينالوا المس��حة ،ولكنهم ينس��ون أن
المسحة تأتي لهدف يظهر في عملهم أمام أعدائهم.
الح ًقا في حياته ،حينما كان داود يهرب من أبشالوم ،صرخ قائلاً :

ضاي ِ ِق َّي! َك ِثي ُرو َن َقائ ِ ُمو َن َعلَ َّيَ .ك ِثي ُرو َن
“يَا ر َ ُّبَ ،ما أ َ ْك َثرَ ُم َ
سالَ ْه .أ َ َّما
س لَ ُه خَ الَ ٌ
س��ي« :لَ ْي َ
له ِه»ِ .
ي َ ُقولُو َن لِ َن ْف ِ
ص بِإ ِ ِ
ص ْوتِي
أَن َ
س��ي .ب ِ َ
ْ��ت يَا ر َ ُّب َف ُترْ ٌ
س لِ��يَ .م ْج ِدي وَرَا ِف ُع رَأ ْ ِ
سالَ ْه .أَن َا
إِلَى الرَّ ِّب أ َ ْ
س ِهِ .
ص ُر ُخَ ،ف ُي ِجي ُب ِني ِم ْن َج َب ِل ُق ْد ِ
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ض ُدنِي .ال َ
اس َت ْي َق ْ
اض َ
ْ
ظ ُت أل َ َّن الرَّ َّب ي َ ْع ُ
ط َج ْع ُت وَن ِ ْم ُتْ .
ات ُّ
ص َ
أَخَ ُ
ط ِّفي َن َعلَ َّي ِم ْن َح ْولِي”.
الش ُعوب الْ ُم ْ
اف ِم ْن رِب ْ َو ِ
يقض الرب
كي��ف ازدادوا هكذا ليزعجوه؟ س��ؤال جيد .لم��اذا لم
ِ
عليهم بسهولة؟ بل ربما يدفنهم جمي ًعا بعاصفة في الصحراء.
ً
مل��كا بيد صموئي��ل ،وداود المثابر لم
داود لم يطلب أن يمس��ح
يستطع إال أن يكون شجا ًعا من أجل إلهه .فكما كان ابنًا أمينًا على
أيضا محاربًا أمينًا لملكه .ويوناثان لم
ما اس��تأمنه عليه والده ،كان ً
يكن ليجد صدي ًقا أوفى منه .فبالنسبة ألفعال داود ،هو كان بال لوم.
ومع ذلك المشاكل كانت تزداد في حياته دائ ًما .فلماذا؟
نح��ن نري��د أن يكون هناك س��بب ،ألنه إذا كان هناك س��بب ،فإذًا
س��تكون كل هذه الفوضى ذات معن��ى .ولكن يبدو أن كل هذا بال أي
معنى .هذه الكلمات عاش��ها داود وتنبأ بها ،ولكن صراعه كان يشير
إلى معارك ش��خص آخر ،كان يشير إلى المس��تقبل ويعلن ما الذي
سيحدث ليسوع .فلماذا نفاجئ حينما نقابل مواجهات في حياتنا؟
تذكرنا رسالة بطرس األولى  ١٣،١٢:٤هكذا:
َس�� َت ْغرِبُوا الْ َبلْ�� َوى الْ ُم ْحرِ َق�� َة الَّ ِت��ي
“أَيُّ َه��ا األ َ ِح َّب��ا ُء ،ال َ ت ْ
َ
صاب َ ُك ْم أ َ ْم ٌر
��مَ ،كأَن َّ�� ُه أ َ َ
��ل ا ْم ِت َحان ِ ُك ْ
ب َ ْين َُك ْ
��م َحادِث َ ٌة ،أل ْج ِ
ي��ب ،ب َ ْل َك َما ْ
��يح ،ا ْفرَ ُحوا
َغرِ ٌ
اش�� َترَ ْكت ُْم ِف��ي آال َ ِم الْ َم ِ
س ِ
ض��ا ُم ْبت َِه ِجي َن”
اس�� ِت ْعالَ ِن َم ْج�� ِد ِه أَي ْ ً
��ي ت َ ْفرَ ُحوا ِفي ْ
لِ َك ْ
الضغ��ط الخارجي ينتج تغيير من الداخ��ل ،والمقاومة تعلن عن
المصير ال��ذي أعده الرب لنا ،نحن ننقص لك��ي يزداد مجد الرب في
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حياتنا ،فنعمة المنافس��ة والمقاومة هي ج��زء من عملية التعليم
والتنقية والتدريب .الطبيعة البشرية تريد أن تتجنب الصعاب ،ولكن
حينم��ا نتأل��م ونعاني ،نحن ليس فقط نش��ترك في آالم المس��يح،
أيضا نشاركه في مجده إذ يكشف لنا عن مقاصده لحياتنا.
ولكننا ً

المنافسة تجبرك أن تحفظي قلبك
حينما ينكس��ر قلبك الحج��ري ،يظهر بداخلك قل��ب من لحم.
وحينما تجدين نفسك متورطة في منافسة ليس لها معنى ،يشعر
قلبك أنه معتدى عليه .وتجدين نفس��ك محاطة بأس��ئلة تجعلك
في؟
تفكرين جي ًدا في نفسك ودوافعك .فتتساءلين :هل هناك خطأ ّ
يا رب أين أنت؟ كيف حدث هذا؟ لماذا يظل يحدث؟
وعادة اإلجاب��ة الوحيدة التي نأخذها على كل هذه األس��ئلة هي
الصمت .ونبدأ نتس��اءل إذا كان الرب يس��معنا .لقد تعلمت أن الرب
يصمت عندما يكون هناك فترة استراحة أو فترة انتقالية .فالمشهد
على وش��ك أن يتغير ،والش��خصيات على وشك أن يأخذوا أماكنهم
الجديدة .فلتتش��جعي ،فزمنك على وش��ك أن يتغي��ر .فبدلاً من أن
تقارني نفس��ك بم��ا كنت في��ه ،تذكري ما
الذي عبر بك فيه.
فهل سنسمح
وبينما نحن نحاول أن نسمع في الصمت،
للمحاربات أن
نح��ن نس��تعد للتغيير .فهل س��نصدق ما
تقسي قلوبنا أم
يقوله الرب ،أم سوف نستمع لما يقوله عنا سنسمح للرب أن
المنافسون والمقاومين من اتهامات؟ فالرب
يشفينا؟
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الذي بدأ فينا هذا العمل الصالح هو أمين أن يكمله .فهل سنسمح
للمحارب��ات أن تقس��ي قلوبنا أم سنس��مح للرب أن يش��فينا؟ هل
سنعطي انتباهنا لكلمات العدو أم لكلمات الرب؟

َ
��ل أُذُن ََك إلَى أ َ ْق َوالِي .ال َ
صغ إلَى َكالَ ِمي .أ َ ِم ْ
ِ
“ يَ��ا اب ْ ِني ،أ ْ ِ ِ
ت َ ْبرَ ْح َع�� ْن َع ْي َن ْي َك .ا ِ ْح َف ْ
��ط َقلْ ِب َك .ألَن ََّها
ظ َها ِفي وَ َ
س ِ
س�� ِدَ .ف ْو َق
��ي َح َيا ٌة لِلَّ ِذي َن ي َ ِج ُدون ََها ،وَدَوَا ٌء لِ ُك ِّل الْ َج َ
ِه َ
اح َف ْ
ظ َقلْ َب َك ،أل َ َّن ِمن ُْ��ه َمخَ ار ِ َج الْ َح َيا ِة”.
ُك ِّل ت ََح ُّف ٍ��ظ ْ
(أمثال )٢٣-٢٠:٤
ال تراقبي ما يفعلونه ،وال تستمعي لما يقولونه .ال تقارني وضعك
اآلن بوضعه��م .احفظي قلب��ك وكل وعد همس به ال��رب في داخل
روحك .انهضي من ركودك ودربي نفس��ك عل��ى أن تكوني في تناغم
مع صوت الرب .فالرب لن يش��جعك على عم��ل هذا ما لم يكون قد
حدثك عنه وقتًا طويلاً من قبل .صوته سوف يبقى في قلبك.
في هذه الحياة يوجد الكثير من الركود .الحياة اإللهية النابضة
المتحرك��ة الت��ي ب�لا مقاومة الت��ي تش��تاقين إليها ل��ن تجديها
بالصدفة ،بل هي تحتاج لتركيز في وس��ط عالم مليء بالتش��ويش.
فإذا لم تنتبهي يمكنك أن تتشتتي بكل هذا التشويش الذي يجذب
انتباهك بعي ًدا.
إن رس��الة المس��يح هي التي يجب أن تأخذ كل تركيزنا .كلمات
خالقن��ا تحمل قوة لتأتي بما هو مكتوب عل��ى حياتنا .هذا االقتراب
المتعم��د م��ن جهتنا مع مص��در الحياة ه��و الذي يضع أجس��ادنا
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وأرواحنا ويؤه��ل حياتنا لكي تنبض بالصح��ة والهدف والقوة .ليس
أيضا يجب
فق��ط يجب أن نركز على كلمته التي هي مثل البذرة ،بل ً
أن نرعى الحديقة ،التي هي قلبنا.
هناك فرق شاسع بين أن تحرسي قلبك وأن تسجنيه .فاألول يحيا
ألج��ل هدف ثمين ،أما الثاني فهو مغل��ق عليه .فكثيرون يختارون أن
يقسوا قلوبهم على أمل أن هذا سيحمي قلوبهم حتى يأتي الوقت
الذي يشعرون فيه باألمان لكي يدعوه يشفى .في فترات نموي كثيرًا
ما اخترت هذا التكتيك .في البداية كنت أشعر بارتياح شديد ،فكنت
أقاطع كل من جرحني ،وكنت أغلق باب قلبي كثيرًا حتى أشعر أنني
بأمان وراء الباب المغلق .وظللت أغلق على قلبي حتى صار س��جينًا.
كن��ت أتخيل أنني بهذا أكون في مناعة من اإلحس��اس باأللم ،حتى
أيضا.
أدرك متأخرة أنني فقدت اإلحساس بالفرح ً
أن تحفظي قلبك يعني أنك تحميه ولكن ال تس��جنيه .فإذا كنت
وضعت قلبك في الس��جن ،أنت تحتاجين أن تقضي وقتًا في الصالة.
اس��ألي الرب أن يطلق قلبك من س��جنه الحجري ويستبدله بقلب
يشعر بكل من الفرح واأللم.
أعل��م أن هذا مؤلم ،فال تحبس��ي دموعك .دعيها تغس��ل قلبك
وتبقي��ه لينً��ا .ال تغرقي ألمك ف��ي الخمر أو المكيفات التي تش��وه
أحاسيس��ك وتجعلك تس��قطين .وال تظلمي ذهنك بأفكار االنتقام
التي تمأل روحك بالسواد .توقفي عن التفكير الزائد في األمر ،اجلسي
وابكي بقدر ما تحتاجين .كوني وحدك ،ودعي األلم يعصف بك بقوة.
وعندم��ا تهدأ العاصفة ،حولي وجهك نحو الس��ماء وارفعي صوتك
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لل��رب .افعل��ي مثل داود وتعلمي أن تمارس��ي كل يوم أن تس��تودعي
روحك ومشاكلك ومنافسيك في يد الرب.
مزمور  ١٢-٨:٥١يوضح الصورة كاملة:

س�� ُرورًا وَ َفرَ ًحاَ ،ف َت ْبت َِه َج ِع َ
س َح ْقت ََها.
ظا ٌم َ
“أ َ ْ
س ِم ْع ِني ُ
اس ُترْ وَ ْج َه َك َع ْن خَ َ
طايَا َي ،وَا ْم ُح ُك َّل آثا ِميَ .قلْ ًبا ن َ ِقيًّا
ْ
ُ
اخلِي .ال َ
وحا ُم ْ
اخْ لُقْ ِف َّي يَا اَهلل ،وَرُ ً
س َت ِقي ًما َج ِّددْ ِفي دَ ِ
ْ
ُ
وس ال َ تَنْزِ ْع ُه
وح َك الْ ُق ُّد َ
ام وَ ْج ِه َك ،وَرُ َ
ت َطرَ ْح ِن��ي ِم ْن ق َّد ِ
ِمنِّي .رُدَّ لِي ب َ ْه َج َة خَ الَ ِ َ
ض ْدنِي” .
وح ُم ْن َت ِدب َ ٍة ا ْع ُ
صك ،وَب ِ ُر ٍ

القلب القاس��ي المتحجر األس��ير يصبح أصم وغي��ر متجاوب.
وهؤالء الذين يحكمون على غيرهم يعيش��ون باستمرار تحت حمل
خطاياهم .فالرب وحده يستطيع أن ينظف قلوبنا ويصحح أخطاءنا
حتى ننهض مرة أخرى باستقامة في محضره.
القلوب القاس��ية المتحجرة ال تقف في محضر الرب ،بل يعزلون
أنفس��هم أو يبق��ون ف��ي صحبة من يس��تهزئون بألم ه��ؤالء الذين
اختاروا أن يسيروا في طريق الشفاء.
مرة أخرى أحذرك ،كثيرون بدأوا هكذا فقط ليكتش��فوا متأخرين
أنهم لم يحفظوا قلوبهم ،بل س��جنوه .العطف والرحمة يختفيان،
ويس��كن مكانهما القس��وة والال مباالة .فهناك فرق شاسع بين أن
نحرس ما هو ثمين ومقدس ،وبين أن نحبس قلوبنا في خزانة ونغلق
عليها.
عندم��ا تش��عرين أن قلبك فارغ وجدب يك��ون الوقت لكي ترفعي

سفانمك ِكيلإ نورظني امدنع

129

صوتك بالترنيم .كان شاول معذبًا فلم يستطع أن يرنم ،لهذا كان داود
يرنم عنه حتى يبعد عنه العذاب .فالتس��بيح الذي يحيط بنا يجعل
أشياء تبقى بعي ًدا عنا ولكن عندما يخرج التسبيح من داخلنا ،شيء
ممي��ز يحدث .فعندما نس��بح ،بدلاً من أن نكتفي بالس��مع ،تنفتح
قلوبنا ويحدث اتصالاً بيننا وبين خالقنا .كان للملك شاول تاريخ من
التهور في الحديث والتصرف .فاالضطراب الذي في قلبه كان يظهر
ف��ي تصرفاته .ولكن كم��ا تعلم داود أن يهدئ قلبه ويس��كنه ،نحن
أيضا يمكننا أن نتعلم أن نفعل هكذا:
ً
“ب َ ْ
س َّ
س��ي ن َْح ِوي
��ل َه َّدأ ْ ُت وَ َ
يم ن َْح�� َو أ ُ ِّم ِه .ن َ ْف ِ
س��ي َك َف ِ
��ك ُّت ن َ ْف ِ
ط ٍ
يم” (مزمور )٢:١٣١
َك َف ِ
ط ٍ

ه��ل يمكنني أن أش��ارك بأمر محرج بعض الش��يء؟ فبدلاً من أن
أس��كت نفس��ي كفطيم (رضيع) ،أنا أميل أن أسلك كرضيع .فمنذ
وق��ت طوي��ل ،كانت كنيس��تنا دائ ًما م��ا ترنم كلم��ات مزمور  3في
أوق��ات العبادة ،فكن��ت أبكي مثل الرضيع .كنت ف��ي البيت عادة ما
أرقص على هذه الترنيمة ،ولكني بشكل ما بدأت أتشبه في نحيبي
باإلحساس الذي كان يشعر به داود وقت كتابته للمزمور .المشكلة
الوحي��دة كانت في أن األمور التي كنت أبكي بس��ببها كانت تافهة.
ولكنها كانت تبدو كبيرة حينذاك لدرجة كانت تؤلمني.
ولكن عندما أنظر إليها اآلن أراها بشكل مختلف تما ًما .فهي أمور
صغي��رة وتافهة ،بعض المضايقات هنا ،وبعض الكلمات القاس��ية
هناك ،ربما مشاجرة مع زوجي .لقد قابلت الكثيرين الذين مستعدين
أن يفعلوا أي ش��يء حتى يكون لديهم مثل هذه المشاكل التافهة
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فقط .فعبر البحار رأيت نس��اء يعيش��ن كل يوم تحت تهديد الموت
بس��بب إيمانهن .وفي كل مكان أرى أمهات عاذبات قويات يعملن بال
كلل حتى يرعين أبناءهن .هذا بخالف النساء الالتي يتعرضن للضرب
واالغتصاب والبيع من أفراد أسرتهن واالتجار بهن.
أن��ا ال أقلل من ألمك ،فأن��ا أعرف أنه حقيقي .ولك��ن عندما ننال
إعالن ً��ا حقيق ًيا ع��ن كيف أن الرب يحول أس��وأ الظ��روف إلى خيرنا،
فسيأتي يوم نستطيع أن نقول فيه مثل يوسف:
ُ
ص ْدت ُْم لِي َ
ص َد ب ِ ِه خَ ْيرًا”
شرًّا ،أ َ َّما اهلل َف َق َ
“أَنْت ُْم َق َ
(تكوين )٢٠:٥٠
فإذا غيرنا نظرتنا لمقاومينا س��وف يفتدي الرب ألمنا .لقد تكلم
الكاتب المس��رحي “إدموند بي��رك” عن هذا األمر قائ�ًل�اً “ :من يصارع
معنا هو في الواقع يس��اهم في تقويتنا ونمو مهاراتنا .فمن يضادنا
يساعدنا”.
لق��د تعلمت أن إغ�لاق األبواب في وجه اآلخرين ه��و بمثابة إغالق
الباب في وجه مستقبلنا .فكلما حاولنا أن نستقصي اآلخرين ،نحن
في الواقع نس��تقصي أنفس��نا .أما القل��وب المفتوحة فهي تفتح
األبواب وترحب باآلخرين بأذرع مفتوحة.
لقد أرسل الرب يس��وع على رجاء أال يترك أح ًدا .فلتفعلي كل ما
بوسعك بقلبك ،واحرس��يه جي ًدا ،بدلاً من أن تحرسي ما تظنين أنه
مكانك أو مكانتك.
فالكثي��رون يري��دون أن يكونوا قادة ،ولكن أن يك��ون لديك قدر من
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النفوذ هو في الواقع س�لاح ذو حدين يقطع م��ن الناحيتين .فدائ ًما
س��يكون هناك أش��خاص يحبونك ،دون أن يعرفونك .وسيكون هناك
أيض��ا من يكرهون��ك دون أن يعرف��وك .هؤالء هم المش��اهدون ،هم
ً
ليسوا منافسوك ،ولكنهم فقط يراقبونك.
لقد كبر موس��ى في بيت فرعون ،وداود كان مثل االبن لشاول ،أما
جليات فكان مجرد واحد م��ن عمالقة الحياة .ففي معظم األحيان،
م��ن يقاومك يكون ش��خص عرفته جي�� ًدا يو ًما ما .لق��د وصفه داود
هكذا:
��س َع�� ُد ٌّو يُ َع ِّي ُرنِ��ي َفأ َ ْحت َِم َ
ضي
��ل .لَ ْي َ
“ألَن َُّ��ه لَ ْي َ
��س ُم ْب ِغ ِ
ت َ َع َّ
ْس��ا ٌن َع ِديلِي ،إِلْ ِفي
��م َعلَ َّي َفأَخْ ت َِب َئ ِم ْن ُه .ب َ ْل أَن َْت إِن َ
ظ َ
ص ِدي ِق��ي ،الَّ�� ِذي َم َع�� ُه َكان َْت ت َْحلُ��و لَنَا الْ ِع ْ
ش��رَ ُة .إِلَى
وَ َ
هلل ُكنَّا ن َ ْذ َه ُب ِفي الْ ُج ْم ُه��ورِ” (مزمور )١٤-١٢:٥٥
��ت ا ِ
ب َ ْي ِ
ربم��ا اآلن نحن ندعوه “الصديق العدو” .ولكن ببس��اطة لنقل أنه
مقاوم��ك .فمن نعمة اهلل أننا نس��تطيع أن نمي��ز من هم أصدقاؤنا
الحقيقي��ون .ولكن في نفس الوقت ،أن مقاومين��ا هم من يجعلونا
حقيقيي��ن .فإم��ا أن نداف��ع عن قضيتن��ا أو أن نتركها ف��ي يد الرب.
فيمكننا أن نش��كر الرب أنه يس��تخدم مقاومينا م��ن أجل تنقيتنا
ورفعتنا ،أو أن نئن .يمكننا أن نشكو ونتذمر ،أو نصلي ونرنم .االختيار
لنا ،وهذا ما ال يستطيع مقاومونا أن يأخذوه منا.
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أسئلة للمناقشة
1 .1اذكري وقتًا كان منافسك هو مرشدك.
2 .2ما الذي كشفته المقاومة في حياتك؟
3 .3ما هي بعض الدوائر التي تكوني فيها مثابرة؟
4 .4وما الدوائر التي لست مثابرة فيها بما يكفي وتحتاج لتقوية؟
5 .5اذكري ثالثة اختالفات بين المعجبين والتابعين.
6 .6هل خرجت يو ًما من بيتك بس�لاح في يدك؟ كيف يمكنك أن
تشرحي ذلك؟
7 .7كيف يمكن أن تحرسي قلبك دون أن تحبسيه؟
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ال للمنافسة بني اجلنسني

أنا ال أستطيع أن أقاوم العنصرية ،التي بها يم َّيز بين الناس
نتيجة ألمر ال يستطيعون أن يفعلوا به شيئًا ــ وهو لون جلدهم،
ثم أقبل بسهولة الظلم الذي يقع على آخرين بسبب أمر آخر ال
أيضا ــ وهو جنسهم.
يستطيعون أن يفعلوا به شيئًا ً

“المطران ديسموند توتو”
أنا لدي بعض الصلوات الخاصة التي أصليها عندما أكون وحدي،
وه��ذا يعني عندما أكون ف��ي غرفة بفندق أو في س��يارتي .وعادة ما
أصل��ي صلوات غير معت��ادة حينما أكون في س��يارتي .فليس هناك
أفضل من تلك اللحظات التي يعلو فيها صوت موسيقى التسبيح
وأنا أقود س��يارتي .منذ بضعة س��نوات كانت حياتي تجري بس��رعة
كبيرة ،فكان كتابي “أنهضي القوة التي بداخلك” على وشك الصدور
في الخريف ،بينما كنت أنا في دولة األردن .كانت الس��نة تقترب من
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نهايتها وكان عيد الش��كر قريب .فكانت صالت��ي الخاصة حينذاك
هكذا:
“أبي السماوي ،أنت تعلم أنني سأصدر كتابا ً يدعى “أنهضي القوة
التي بداخلك” ،وقد تم نشره في خمس لغات .ولكني أريد أن أعرف إن
كان هذا في مشيئتك أم ال .أنا أعرف أن األمر أصبح واق ًعا اآلن ،ولكني
أيضا أنك خارج حدود الوقت .لهذا أريد تأكي ًدا منك أن هذا األمر
أعرف ً
هو بترتيب منك .في اسم يسوع ،آمين”
محرجا ،ولكنه حقيقي ،لذا كان يجب أن أخرجه
أنا أعلم أن األمر
ً
من قلبي وأضعه في يد الرب.
لم يتأخر كثيرًا وصول التأكيد الذي كنت أطلبه .ففي تلك الليلة
الس��اعة الثامنة مساء ،وجدت نفس��ي في وسط مشروع مدرسي
مع ابن��ي األصغر .وأخبرني ابن��ي أنه يحتاج للوح��ة الصقة ليكمل
مشروعه .وهكذا اضطررت أن أتحدى عاصفة ثلجية حتى أستطيع
أن أحضر له اللوحة ،وذلك بعد أن أقنعت أخواته األكبر أن يس��اعدوه
لينهي مشروعه .وعدت للمنزل وانشغلنا جمي ًعا في مساعدة ابني
ليتمم مشروعه ،فجأة رن جرس التليفون .كان جون يتصل.
متحمس��ا ،وأخبرني أنه قابل ش��خص ما هذه الليلة
كان صوته
ً
أحت��اج أن أتح��دث معه .كان لدى زوجي عادة وه��ي أن يضعني فجأة
على التليفون مع أش��خاص غرباء ال أعرفهم م��ن قبل .وهذا يحدث
كثي��رًا .وهؤالء الناس أحيان ًا لم يري��دوا أن يتحدثوا معي ،ولكن جون
يتحمس ويشعر أنني يجب أن أتحدث معهم .في البداية كنت أرفض
هذه المفاجآت .ولكني أصبحت اآلن أشعر أنها حتمية وال فرار منها.
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نصيحة للحكيم��ات :إذا كان زوجك لديه عادة مزعجة ألكثر من
عش��رة س��نوات ،فأنت تحتاجين أن تتقبليها وتقنعي نفس��ك أنها
ع��ادة لطيفة .لذا فزوجي لديه ع��ادة “لطيفة” وهي أن يضعني على
التليفون فجأة مع غرباء .ولكن هذه المرة احتججت.
“ج��ون ليس لدي وقت اآلن ألتحدث مع غرباء .فأنا غارقة حتى أذني
في تجهيز مشروع مدرسي مع آردن”
“ال ب��أس .ال داعي أن��ت تتحدثي معه اآلن .إن��ه ضابط جيش ،وهو
مش��غول اآلن ل��ذا أعطيته رق��م تليفونك .فلتتأك��دي أن تردي على
اتصاله الليلة .يجب أن أذهب اآلن .أحبك!”
وقبل أن أقول أي كلمة ،كان قد ذهب.
واش��تد العمل في مشروع آردن ،وبعد س��اعة ،رن جرس تليفوني.
فقررت أن أرد بكل ما في صوتي من إرهاق وإجهاد.
“آلو”
بدا المتصل مترددًا.
“هل هذه ليزا بيفير؟”
“نعم ”...
“لي��زا ،لقد عرض زوجك كتابك “أنهضي القوة التي بداخلك” أثناء
خدمته الليلة في االجتماع.
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أن��ت محقة في أن النس��اء لديهم قوة كبي��رة بداخلهن يجب أن
تنهض”
“ليزا هل تعرفين أننا ال نربح الحرب في أفغانستان؟”
وأظهرت بعض المعرفة ،فقد كنت أقابل الكثير من جنود الجيش
في رحلة عودتي إلى المنزل.
“هل تريدين أن تعرفي أحد األسباب لماذا ال نربح الحرب؟”
أجبت“ :طب ًعا”
“ألننا ال نس��تطيع التحدث مع النساء هناك .إذا كنا ال نستطيع
التحدث مع النس��اء ،فلن نس��تطيع أن نغير الثقاف��ة هناك .وإذا لم
نستطع تغيير الثقافة ،لن نستطيع أن ننتصر في الحرب”.
في تلك اللحظة هو استطاع أن يجذب كل انتباهي.
“دعيني أش��رح لك ما أفعله هنا في القاعدة العسكرية التي أنا
مسؤول عنها .أنا أعمل مع بعض النشطاء المتخصصين .وبسبب
المخاطر التي نواجهها هناك ،قررنا أن نبدأ بعمل فرق للنشطاء من
أيضا ،مهمتهن هي
الرجال ،ولكننا اآلن بدأنا نرس��ل فر ًقا من النساء ً
أن يخبرن النس��اء األفغانيات أن لهن صوت وقيمة .سيش��رحن لهن
كيف أن الديمقراطية س��وف تخدم أوالدهن وبناتهن .س��وف يقمن
برعايتهن طب ًيا ويساعدهن في والدة أطفالهن .فهل يمكن أن أعطي
نسخة من كتابك لكل واحدة من هذا الفريق؟”
بالطبع أرس��لنا نس��خً ا من الكتاب! فهؤالء النس��اء يس��تحقن
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كل الدعم وهن يحاولن الوصول للنس��اء هناك وزرع األمل بداخلهن
لش��يء آخر غير الح��رب والجوع .هؤالء النس��اء القويات يحتاجن أن
يعرفن أنهن لس��ن هناك فقط تنفي ًذا لتعليمات عسكرية ،بل أنهن
يقم��ن بعمل ذو قيمة أبدية ،فهن يأتين بالش��فاء والحياة ألخواتهن
المع��زوالت والمحتق��رات ع��ادة فق��ط بس��بب جنس��هن .الرجال
العس��كريون كانوا ممنوعين م��ن التحدث مع النس��اء األفغانيات،
ولكن النساء العسكريات كان لديهن أوامر أن يتحدثن مع النساء.
بعد أن أنهيت المكالمة ،أدركت مرة أخرى
أنه بدون تدخل النساء ،لن يحدث انتصار في
الكثير من المعارك .فإذا كان الجيش األمريكي
قد فه��م أنه بدون تدخل النس��اء يمكن ألمة
أن تحارب وال تنتصر ،أل��م يأتي الوقت إذًا لكي
تُق�� ّوي الكنيس��ة بناته��ا وتدفعه��ن للوقوف
جن ًبا إلى جنب مع الرجال حتى ال يبقى معارك
نحارب فيها دون انتصار؟

بدون تدخل
النساء ،لن
يحدث انتصار
في الكثير من
المعارك

إن المنافس��ة بين الجنس��ين هي طويلة األمد ما بين الطرفين،
ولكن عادة النس��اء هن الالتي يتعرضن للتمييز أكثر .ألكثر من ثالثة
عقود ،أنا أحمل في قلبي النساء الالتي جرحن بسبب تلك المنافسة
بين الجنس��ين .فال أس��تطيع أن أكتب كتابًا دون أن أتحدث عن هذا
األمر بشكل أو بآخر.
وبالرغ��م م��ن أنه قد حدث تط��ورًا كبيرًا وفي دوائ��ر عدة ،ولكن ال
زلت أس��مع كل أس��بوع قصة ام��رأة تعاني في زواجها ،أو أس��رتها
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أو عمله��ا أو م��كان عبادتها .وكثي��رًا ما أقرأ العديد م��ن التعليقات
الجارح��ة موجهة للنس��اء في وس��ائل التواص��ل االجتماعي .ومع
أيضا في كنائسنا .فنحن نفتح
األسف هذا التمييز الجنسي يظهر ً
أب��واب الحرية واالنطالق للرجال على مصراعيها ،بينما نحدها كثيرًا
على النساء.

تهديدات القادة المتدينين
وف��ي البداية ،أري��د أن أعود للوراء حينما كانت الكنيس��ة حديثة
الوالدة وحية وتنمو بقوة بعد قيامة المس��يح ،وكان هناك انسكاب
من الروح القدس على األبناء والبنات .كانت رس��الة الخالص تنطلق
بق��وة بالقول وبالفعل إذ كانت تعلن قيامة المس��يح .وفي محاولة
لتهدئ��ة األوضاع ،قبض قادة الهيكل المفزوعون على بطرس ويوحنا
مفلوجا لمدة أربعين عا ًما.
بعدما شفيا رجلاً كان
ً

ْط َق��ا الْ َبتَّ�� َة ،وَال َ
“ َف َد َع ْو ُه َم��ا وَأَوْ َ
ص ْو ُه َم��ا أ َ ْن ال َ يَن ِ
س��و َع( ”.أعم��ال الرس��ل )١٨:٤
ي ُ َعلِّ َم��ا ب ِ ْ
��م ي َ ُ
اس ِ

التهديدات في هذه اآلية كانت من القادة المتدينين في هذه األيام،
وكانت التهديدات موجهة بش��دة إلى بطرس ويوحنا .فهذه المعجزة
التي تمت باسم يسوع ــ معجزة شفاء المفلوج ــ فتحت الباب على
مصراعيه أمام التبشير بالمسيح ،المخلص المقام .وقد وجد القادة
اليهود أنفس��هم بين فكي الرحى إذ أنه كان من المستحيل إنكار أن
المفلوج قد تم شفاءه بالفعل .لذا فكروا بين أنفسهم قائلين:
َ
َ
“ َم��اذَا ن َ ْف َع ُ
يع
��ن الرَّ ُجلَ ْي ِ
��ل بِه َذي ْ ِ
��ن؟ ألن َّ�� ُه ظا ِه�� ٌر لِ َج ِم ِ

جلا نيب ةسفانملل ال

139

ش��لِ َ َ
َ
ان أُورُ َ
س َّ
يه َما،
ُ
��ك ِ
يم أ َّن آي َ ًة َم ْعلُو َم�� ًة َق ْد َج��رَ ْت بِأي ْ ِد ِ
َ
َ
َش��ي َع أ ْك َثرَ ِفي َّ
الش�� ْع ِب،
لك ْن لِ َئلاَّ ت ِ
وَال َ ن َ ْق�� ِدرُ أ ْن نُن ِْكرَ .وَ ِ
َ
َ
َّ��اس
لِن َُه ِّددْ ُه َم��ا ت َْه ِدي�� ًدا أ ْن ال َ يُ َكلِّ َم��ا أ َح�� ًدا ِم�� َن الن ِ
��م” (أعمال الرس��ل )١٧،١٦:٤
ِفي َم��ا ب َ ْع�� ُد بِه�� َذا ْ
االس ِ
ونح��ن نعلم أن تل��ك التهديدات لم تؤثر ف��ي التلميذين ،بل أنها
زادتهما قوة وإصرارًا:
“ َفأ َ َجاب َ ُه ْم بُ ْ
هلل أ َ ْن
ط ُر ُ
س وَيُ َ
وحنَّا وَ َقاالَ« :إ ِ ْن َكا َن َح ًّقا أ َ َما َم ا ِ
اح ُك ُموا .ألَنَّنَا ن َْح ُن ال َ ي ُ ْم ِك ُننَا
ن ْ
هللَ ،ف ْ
َس َم َع لَ ُك ْم أ َ ْك َثرَ ِم َن ا ِ
س ِم ْعنَا»( ”.أعمال الرسل )٢٠،١٩:٤
أ َ ْن ال َ نَت ََكلَّ َم ب ِ َما رَأَيْنَا وَ َ
بالنس��بة لبط��رس ويوحن��ا ،فليتناق��ش الق��ادة المتدينين بين
بعضهم البعض كما شاءوا ،ولكنهم لن يستطيعوا أن يمنعوهما.
وقد أدركا أن محاولتهما إلقناع هؤالء القادة هي عبث ،وليس أمامهما
اختيار س��وى أن يس��تمرا في الوعظ والتعليم بما عرفا أنه حق .وقد
فهم هؤالء الرجال أن هناك وقت الصمت فيه يعني العصيان.
هذه التهديدات ال زال صداها في آذاننا حتى اليوم ،ولكنها موجهة
ضد أش��خاص مختلفي��ن .فهي لم تع��د تهديدات فردي��ة موجهة
م��ن قادة متديني��ن إلى صيادي س��مك أُميين من الجلي��ل .بل ن َ َمت
لتصبح ضغ��ط ثقافي من العالم .ربما تختل��ف األلفاظ والكلمات
لكن الهدف واحد .فعالمنا األرضي سيدعك تتحدث عن اهلل وتكون
شخصا روح ًيا كما تريد ولكن دون أن تذكر أو تستخدم اسم يسوع.
ً
وبالرغم م��ن أننا يجب أال نفاجأ حينما يقاومن��ا العالم ويمنعنا
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من التبشير باسم يسوع ،إال أنه عندما تقاوم الكنيسة أعضاء فيها
وتكمم أفواهم فهذا شيء آخر.
فعل��ى م��دار قرنين من الزم��ان كان القادة المتدين��ون يحدون بل
يمنع��ون آالف من بنات الكنيس��ة من التعليم والوع��ظ في الدوائر
التي تحت سلطان الكنيسة.
فلنقرأ أعمال الرسل  ١٨:٤مرة أخرى:
ْط َقا الْ َب َّت َة ،وَال َ يُ َعلِّ َما
“ َف َد َع ْو ُه َما وَأَوْ َ
ص ْو ُه َما أ َ ْن ال َ يَن ِ
سو َع”.
بِ ْ
اس ِم ي َ ُ

وأنا أقرأ هذه اآلية ،سمعت الروح القدس يهمس بداخلي قائلاً :
“هن��اك الكثير من بناتي الالتي دعوتهن ومنحتهن بروحي مواهب
للخدم��ة ،ولكنه��ن محرومات م��ن انطالقهن في الخدمة بس��بب
الكنيسة”.
ربما س��معت بعض القادة المتدينين يقولون“ :يمكن للنساء أن
يعلـمن نساء مثلهن ،ولكن ال يعلمن الرجال”.
ّ
أو “يمكن للنساء أن يشاركن ولكن ال يعظن”
أو “يمكن للنساء أن يتولين القيادة ،ولكن خارج الكنيسة”.
هذه التهديدات المس��تترة ربما تبدو منطقية ،ولكن النتيجة أن
رس��الة الخالص تعطل .والنس��اء الجريئات في إيمانهن س��ري ًعا ما
يوصفن بأنهن مشاكس��ات .والنساء الواثقات في إلههن أحيان ًا يتم
وصفهن بالطمع.

جلا نيب ةسفانملل ال

141

ولكن يبقى الس��ؤال أمامنا الذي س��أله بطرس ويوحنا من قبل.
ه��ل هو حق أمام اهلل أن نس��مع لرأي الناس أكث��ر من أن نطيع اهلل؟
نجد اإلجابة في كلمات يسوع التي قالها قبل أن يصعد مباشرة:
“وَ َقا َل لَ ُه ُم« :اذْ َه ُبوا إلَ��ى الْ َعالَم أ َ ْج َم َع وَ ْ
يل
اكرِزُوا بِاإلِن ِْج ِ
ِ
ِ
َ
ص ،وَ َم ْن لَ ْم ي ُ ْؤ ِم ْن
ل
د
��
م
ت
ع
ا
و
ن
م
آ
لِلْخَ لِي َق�� ِة ُكلِّ َهاَ .م ْن َ َ َ ْ َ َ َ خَ َ
ات ت َ ْت َب ُع الْ ُم ْؤ ِم ِني َن :يُخْ رِ ُجو َن َّ
اطي َن
ي ُ َد ْن .وَه�� ِذ ِه اآلي َ ُ
الش�� َي ِ
ات ،وَإ ِ ْن
بِ ْ
س َن ٍة َج ِدي َد ٍة .ي َ ْح ِملُو َن َح َّي ٍ
��مي ،وَيَت ََكلَّ ُمو َن بِأَلْ ِ
اس ِ
ش��رِبُوا َ
َ
ض ُعو َن أَي ْ ِدي َ ُه ْم َعلَى
ض ُّر ُه ْم ،وَي َ َ
ش�� ْيئًا ُم ِميتًا ال َ ي َ ُ
ضى َف َي ْبرَأُو َن» .ثُ َّم إ ِ َّن الرَّ َّب ب َ ْع َد َما َكلَّ َم ُه ُم ارْت َ َف َع إِلَى
الْ َمرْ َ
هلل( ”.مرقس )١٩-١٥:١٦
اء ،وَ َجلَ َ
َّ
ي��ن ا ِ
الس�� َم ِ
��س َع ْن ي َ ِم ِ
هذه التوجيهات موجهة لكل من يؤمن .اإلرسالية العظمى التي
م��ن الرب تكفي لتمنحنا اإلذن أن نذه��ب ،فهو ال يحتاج لمنظمة أو
مبنى .وهي إرس��الية موجهة لكال الجنسين .في المسيح جميعنا
قد دعينا وتحررنا لكي نعلن األخبار الس��ارة عن الرب .فعندما نعرف
حق الرب وتحريره ،يجب أال ندع تهديدات البشر تسكتنا.

أطيعي ملكك
العلي ،وملكنا قد كلفك ومنحك القوة.
الرب هو ملكنا القدوس
ّ
ه��و يطلب من��ك أن تتكلمي مع الناس على لس��انه .ف��إذا كان هذا
حقيقي ،فكيف تس��محين ألش��خاص يقودون تحت قيادة الملك أن
يمنعوك؟ فكل منا يجب أن يعيش كإعالن حي نابض عن متى ١٠:٤
ِ
له َ
��ج ُد وَإِيَّ��ا ُه وَ ْح�� َد ُه ت َ ْع ُب�� ُد”
��ك ت ْ
َس ُ
“لِل��رَّ ِّب إ ِ ِ
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إذا كان��ت طاع��ة تابع��ي المل��ك تجعل��ك تعص��ي المل��ك ،إذًا
فمش��كلتك الحقيقية س��تكون مع الملك .ولنا مثال عن ذلك في
قصة أس��تير .فملك فارس لم يد ُع أستير ،وقوانين مملكته تمنعها
من أن تأتي له بدون دعوة .ولكن أستير فهمت أن طاعة قوانين الملك
سيجعلها تعصي إلهها ،فأستير كانت تخاف الرب أكثر من خوفها
من أال يسروا الناس بها ،لذا ذهبت .ح ًقا قد دخلت إلى الملك بخطة،
ولكنها لم تجرؤ أن تظل صامتة بينما حياة الكثيرين في خطر.
وأنا أتس��اءل ،كم يختلف عالمنا اليوم .فهن��اك الكثير من بنات
الرب مختبئات في ظروف وأماكن استراتيجية ،بعضهن حتى يصلين
ويصم��ن م��ع أخواتهن وه��ن يراقبن وينتظ��رن اللحظة المناس��بة
ليخطوا خطوة لألمام ويتشفعن.
بقولي هذا أنا ال أدعو للتمرد على زوجك أو قادة كنيستك .أنا فقط
أريد أن أنبهك أن هناك عدو حقيقي لن يس��ر فقط بأن يسكتك ،بل
هو يريد أن يأخذ حياتك وحياة أوالدك.
واآلن وق��ت الحقيقة .إذا منعك زوجك من الكرازة باإلنجيل ،فهل
ستطيعينه؟
وأن��ا ال أتحدث عن الوق��وف على منبر أو الوع��ظ للعامة ،ولكني
أس��أل ،هل س��تكونين بالفعل حرة وق��ادرة أن تكوني ش��اهدة؟ هل
مستعدة أن تعطي جوابًا ،أن تصلي ،أو أن تتلمذي شابة أصغر منك؟
كنت أنا وجون نتحدث عن هذا األمر مؤخرًا .هو سألني لماذا يوجد
الكثير من النس��اء يبحثن عن أعذار ليتراجعن عن أن يكن س��فيرات
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عن المس��يح؟ وأجبته أنني أعتقد أنهن ببساطة يخفن من رد فعل
الن��اس العنيف .ف��ي نفس األس��بوع كنت أجلس بجان��ب رجل في
الطائ��رة وأخبرني أن هناك ناس يصفون��ي بمصطلح مهين من وراء
ظهري .فأجبته“ :وفي وجهي أحيان ًا!”
إن��ه ليس الوقت للقل��ب الضعيف أو الجلد الرفي��ع ،هناك حرب
دائ��رة ض��د كل من يحمل صورة الرب ،س��واء رجال أو نس��اء ،لذا آخر
بعضا! أنا أعتقد بالفعل
شيء نحتاج أن نفعله هو أن نحارب بعضنا ً
أن بعض النس��اء يحتجن أن يواجهن التحدي بشجاعة .ربما تعلمن
أن الخضوع يعني الصمت ،وهن ال يعرفن أن الرب قد غير أس��ماءهن.
فم��ا الذي يش��جعك الرب أن تفعليه؟ هل هناك أم ش��ابة تحتاج أن
تتلمذيه��ا؟ ما رأي��ك إذا ك ّونت مجموعة صغيرة للصالة أو لدراس��ة
الكت��اب في بيتك؟ الخضوع الذي بحس��ب فكر ال��رب يجعلنا نكرم
أزواجنا بينما نحن نطيع الرب.
هناك نس��اء أخري��ات يش��عرن بالخوف م��ن وزناته��ن ألن أح ًدا لم
يعلمه��ن كيف يتاجرن بها .فكلنا رأينا أو كنا نس��اء يتصرفن بش��كل
خاطئ .فأنا كثيرًا ما أسأت التصرف .وذلك ليس ألني كنت أريد أن أكون
صعبة المراس ،ولكن ألنني لم أكن أعرف كيف أجعل اآلخر يسمعني.
الحل ليس في أن تلغي صوت المرأة ،بل أن تعلمها .فإذا لم أمنح
أنم ،لن أعطي مكان ًا لآلخرين.
فرصة للنمو لن أنمو ،ولو لم ُ
فهل س��ندع أنفس��نا نلق��ب بـ “نس��اء غاضب��ات”؟ أم هل نأخذ
حكمة حتى نتحدث كبنات للرب كلمة اآلب في أفواههن؟ هل يجب
أن نصمت هؤالء من لديهم جزء فقط من اإلجابة؟ حاشا! بل يجب أن
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ندرب بناتنا باجتهاد في الطاعة والتقوى .وإذا تس��اءل البعض كيف
يتوافق هذا مع ما هو مكتوب في رسالة بطرس األولى  ،٣والتي تقول
أن النس��اء يجب أن يكن وديعات وروحهن هادئ ،فأنا أوافق تما ًما! فأنا
لدي أمثلة عن كيف أكون وديعة من حياة يسوع وموسى.
“وَأ َ َّما الرَّ ُج ُل ُم َ َ َ
َْ َ
َّاس الَّ ِذي َن
يع الن ِ
وسى فكا َن َحلِي ًما ِج ًّدا أكثرَ ِم ْن َج ِم ِ
َ
ض” (عدد )٣:١٢
َعلَى وَ ْج ِه األر ْ ِ
وأيضا،
ً

اض ُع
“ا ِ ْح ِملُوا نِيرِي َعلَ ْي ُك ْم وَت َ َعلَّ ُموا ِمنِّي ،ألَن ِّي وَدِي ٌع وَ ُم َت َو ِ
وس ُ
��ك ْم( ”.متى .)٢٩:١١
��بَ ،فت َِج ُدوا ر َ َ
اح�� ًة لِ ُن ُف ِ
الْ َقلْ ِ

كل من يسوع وموسى أعطانا مثالاً للوداعة لكي نتبعه.

بعض األمور المتعلقة بالجنس��ين تبدو تافهة .فأنا ال أسأل جون
إذا كان يمكنن��ي أن أدعو بعض األصدقاء للمنزل ،وهو ال يس��ألني إذا
كان يمكنه الذهاب ليلعب الجولف .أنا ال أسأل جون إذا كان يمكنني
أن أتحدث مع فتاة قابلتها في السوبر ماركت عن المسيح أم ال ،أو إذا
كان يمكنني أن أعظ الش��باب في كنيستنا .نحن نطلب استشارة
بعضنا البعض في األمور التي تتعلق بكالنا أو بأس��رتنا ،ولكن ليس
بكيفية المتاجرة بوزناتنا كل يوم .فلو كان يجب أن نستشير بعضنا
في
في كل األمور الصغيرة ،فس��يكون األمر مجه ًدا ج ًدا ــ فهو يثق ّ
وأنا أثق فيه! فأنا زوجة ولست طفلة.
نح��ن نعيش في عصر يق��ع كثير من الناس فيه أس��رى للخوف،
وهم يحتاجون لرجاء المجد الذي تحملينه في قلبك.

جلا نيب ةسفانملل ال

145

ف��ي النهاي��ة نحن فقط الالتي س��نالم على عصياننا إلرس��الية
يس��وع لنا .نعم قد يتس��بب البعض في أن نتعثر ،وأن نخطئ (متى
 ٦:١٨؛ مرق��س  ٤٢:٩؛ لوقا  ،)٢:١٧ولك��ن طاعتنا لملكنا هي اختيارنا
النهائ��ي .فمثل أخوتنا بطرس ويوحنا ،نحن كأخوات يجب أن نس��ير
في ملء مجد المسيح وهذا يعني أننا يجب أال نصمت عن ما رأيناه
وسمعناه.

هجوم لفظي
ف��ي أيامنا هذه ،ربما لن تس��جن أو تضرب النس��اء الالتي يخترن
ه��ذا النهج ،كما ح��دث لبطرس ويوحنا ،ولكن اس��تعدي ألن تُنبذي
وتُقاوم��ي من اآلخرين .وهذا يعني أن كثيرًا ما س��تغامري بأن يس��اء
فهمك ،وكثيرًا ما س��تتعرضين لهجوم لفظي ،وانعزال .أنا وجون لنا
وجهات نظر مختلفة بهذا الصدد .هو يؤكد لي أن معظم الكنائس
التي يذهب إليها تقبل أن تدعو النس��اء إلى المنبر .وأعطاني أسماء
ثالثة من الخادمات الشهيرات لإلنجيل ثالثتهن معروفات ومحبوبات
ف��ي أمتن��ا وخارجها .فهن يق��دن ويعلمن ويعظن .وأن��ا وافقت جون
في أن هذا صحيح نظريًا ،ولكن ليس عمل ًيا .ثم س��ألته أن يعطيني
أس��ماء كنائس ترحب بش��كل منتظم بواعظات من النس��اء على
منابرها .فوجدنا أنها أقل من عشرة كنائس.
وإذ اس��تمرت مناقش��تنا ،أكد لي ج��ون أنه مهما قل��ت كامرأة،
فلن أس��تطيع أن أغير فكر الالهوتيين الذين يرفضون قيادة النس��اء
ويقاومون ممارس��تها للوعظ والتعليم .واقترح أن استخدم كالمي
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لك��ي أعل��م النس��اء وأخبرهن أنهن يق��درن على الوع��ظ ،ولكن أي
مناقشة مع القادة تضيع هباء.
وأنا وافقت ،فالقادة ليس��وا هم هدفي .بل أنا أكتب بخوف ورعدة
ألخواتي ولألمهات والبنات الالتي ال يزلن يحتاجن لإلقناع .وشرحت له
أنني ال أستطيع أن أعلم النساء أن يعظن ،وهن ال يزلن غير متأكدات
من إذا كان من الصواب أن يعلـِّمن ويعظن في الكنائس أم ال .فحرفية
الناموس قد استخدمت لخرق قلوبهن .فال يوجد ابنة مخلصة للرب
تريد أن تكس��ر مش��يئة اآلب أو تعصاها .لذا هن لن يتعلمن ش��يئًا
يرفضه القادة .فإذا كان ش��خص له س��لطان في الكنيس��ة ويمثل
الرب وظل يقول لك طوال حياتك أنك “أقل” ،فسوف تصدقينه .فهذه
كذبة سهل تصديقها خاصة لو أن ماضيك عليه بعض الظالل.
أنا أعرف هذا ألني كنت في مكانك يو ًما .فلو أنك لس��ت متأكدة،
س��تظلي تشكين في نفس��ك وفي حقك في المشاركة .أنا أريد أن
أنزع الس��دادة التي في أذنيك ،وأزيل الغمامة من على عينيك ،وأقلع
ش��وكة الناموس من قلبك المرهف .حينئذ تستطيعين أن تشفي
وتس��معي بنفس��ك الحقيقة .فالروح القدس ق��د يدعوك لتكوني
س��فيرة اإلنجيل في مجال القانون ،أو الطب ،أو األعمال أو الحكومة
أو كرب��ة منزل .ف��كل ما نفعله يج��ب أن نفعله لل��رب .وهذا الفكر
مقدس��ا .ولكن من الخط��أ أن نقول المرأة أن
يجع��ل كل ما نفعله
ً
ال��روح الق��دس ال يتحدث إليها إذا ش��عرت أنها مدع��وة للتعليم أو
الوعظ أو القيادة داخل محيط كنيستها.
فالجنس ليس له عالقة بقدرة الش��خص على القيادة .فحقيقة
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أن مارجريت تاتش��ر امرأة ليس هو ما أهلها لتكون واحدة من أعظم
قادة بريطانيا العظمى .في الواقع الجنس ليس هو المشكلة ،ولكن
المش��كلة في كبريائنا وميلنا ألن نحكم ونحقد على اآلخرين .هذا
هو ما يعمي أشخاص هم في واقع األمر قادة أكفاء .التواضع والخبرة
واألمان��ة والتعليم واألخ�لاق هم بعض الصفات الت��ي تؤهل القادة،
ولك��ن الجنس وحده ال يكفي ألن يصنع قائ ًدا .وبدون المس��يح نحن
جمي ًعا غير أكفاء في شيء .نحن نقرأ في كورنثوس الثانية ٦-٤:٣
س أَنَّنَا ُك َفا ٌة
هلل .لَ ْي َ
يح لَ َدى ا ِ
لك ْن لَنَا ث ِ َق ٌة ِم ْث ُل ه ِذ ِه بِالْ َم ِ
“وَ ِ
س ِ
سنَا أ َ ْن ن َ ْفت َِكرَ َ
سنَا ،ب َ ْل ِك َفاي َ ُتنَا
ش ْيئًا َكأَن َّ ُه ِم ْن أَن ْ ُف ِ
ِم ْن أَن ْ ُف ِ
هلل ،الَّ ِذي َج َعلَنَ��ا ُك َفا ًة أل َ ْن ن َُكو َن خُ َّدا َم َع ْه ٍد َج ِدي ٍد.
ِم َن ا ِ
َ ْ
وح يُ ْح ِيي”.
لك َّن ال ُّر َ
وح .أل َ َّن الْ َحرْ َف ي َ ْقت ُُل وَ ِ
ال ال َحرْ ِف ب َ ِل ال ُّر ِ
ما يلي هو كيف يفس��ر أحد القادة المعروفون رسالة تيموثاوس
األولى :٢
“ببس��اطة بول��س يق��ول أن النس��اء ال يق��درن على القي��ادة في
الكنيسة ألنهن أكثر سذاجة وأسهل أن يتم خداعهن من الرجال”
س��وف نناقش هذه اآليات في رس��الة تيموثاوس ح��الاً  ،ولكن أولاً
أحتاج أن أعرف كيف يجعلك هذا التفس��ير تشعرين؟ هل تشعرين
بالخزي ،وبالذنب وبالظلم؟ أم تشعرين بالراحة والتشجيع؟
بالتأكيد هذا الكالم ال يمكن أن يجعل أحد يشعر بالقوة والقبول.
أن��ا لم أكتب كل ما قاله الرجل ،ولك��ن هذه الكلمات تعطي لمحة
عن األفكار وراء هذا الرفض لقيادة النساء.
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هذا القائد استطرد قائلاً :
“بينما الكثير من النساء الغاضبات ال يتفقن مع ما يقوله بولس
على مدار سنوات ،إال أن هذا يدل على أن هؤالء النساء الالتي يرفضن
أن يثقن في كالمه أو أن يتبعن تعليماته هن بالفعل يش��بهن أمهن
أيضا
حواء ،وأنهن على الرغم من أنهن يتصفن بحس��ن النية ولكن ً
بقلة العلم”.
هل يجب أن نغضب لنبدي عدم اتفاقنا؟ فأنا كثيرًا ما ال أتفق مع
ج��ون ولكن بدون أن أغضب .وأختلف م��ع أفراد الخدمة ولكن دون أن
نغض��ب ،وكذلك م��ع أصدقائي .ولكنه يفترض أن��ه بما أننا نعترض
على هذا التفس��ير فذلك ألننا سريعات الغضب وقليالت العلم ،وال
يعطي أي احتمال أن يكون س��بب اعتراضنا هو أننا نس��اء فاهمات،
تقيات ،مفكرات نريد أن نطيع الرب بغض النظر عن جنسنا .وال حتى
يعطي احتمالاً أن بولس كان يخاطب شيئًا ما في ثقافة ذلك العصر
الذي كان يعيش فيه وليست موجودة في عصرنا الحالي.
أيضا يعطينا مصدر خطأ لهويتنا ،فحواء ليست
إن هذا التفسير ً
أمن��ا .ففي اللحظة التي نولد فيه��ا والدة ثانية من فوق ،ال نعد أبناء
آبائنا الساقطين آدم وحواء .نحن نصبح أبناء اهلل.
أن��ا ال أرى ف��ي كلمات هذا الكاتب س��وى رغبة ف��ي صمت وخزي
للنس��اء .ال أسمع سوى تسلط وكراهية للجنس اآلخر .وال أستطيع
أن أس��مع فيه الروح القدس أب ًدا .فعندما كان يس��وع يوجه ويع ّلم،
كان بالمحبة والقبول للجميع .لقد وصف كنيسته بالعروس ،ولكن
كلمات هذا الكاتب تتوافق باألكثر مع عدوانية الحية ضد المرأة.

جلا نيب ةسفانملل ال

149

رس��الة تيموثاوس األولى ق��د كتبها بولس ليناق��ش فيها بعض
المش��اكل الت��ي يواجهها تيموث��اوس في رعايته لكنيس��ة تنتمي
لثقاف��ة يونانية .فهل ما ينطبق عليهم ينطب��ق علينا اليوم ،بينما
ال يوج��د فينا ما يش��بههم ال ف��ي العبادة وال الثقاف��ة؟ ربما ال زلت
تش��كين .ربم��ا ألنك تريدي��ن أن تكرمي الرب وال تش��كي في القادة،
لذلك قبلت هذا على أنه نصيبك في ذي الحياة.
دعين��ي أس��ألك س��ؤالاً  :هل ستس��محين ألح��د أن يتكلم هذه
الكلمات على ابنتك؟ هل س��تقفين صامتة أمام ش��خص يصفها
بأنها س��اذجة ،وغير كفء ،وسهل إغوائها وقليلة العلم؟ هل يمكن
أن ه��ذه الطريق��ة في التصحيح أو وصف ش��خص تعط��ي حياة أو
تشعل الروح ألحد ذكر كان أم أنثى؟
ه��ل يمكنك أن تتخيل��ي للحظة أن اهلل اآلب ينظ��ر إليك أو إلى
أي دائ��رة في حياتك ويعلـِّم عليها بش��كل دائ��م واص ًفا إياها بتلك
الصفات الفاشلة؟
أنا أفهم أنك ربما تكلمت نفس هذه الكلمات على نفسك .فربما
كان هناك مرات تكلم فيها قادة أو خدام في كنيس��تك بنفس هذه
الكلمات على حياتك وحياة نساء أخريات في الكنيسة.
لقد اتصلت بنا إحدى الس��يدات التي كانت تخدم الرب لسنوات
طويل��ة وس��ألتنا إذا كان م��ا تفعل��ه كتاب��ي أم ال بس��بب كل هذا
االضطهاد التي تتعرض له.
هذا ما أستطيع أن أؤكده لك يا ابنتي ،ويا أختي ويا صديقتي :وهو
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أن يس��وع المسيح لم يتكلم أب ًدا بمثل هذه الكلمات المخزية على
حياتك .هو لم يقل لي أب ًدا أنني ال أطيعه ألنني أعظ .هذا ال يعني أنني
ال أخطئ ،بل أنا يجب أن أُق ِّيم نفسي بعد كل عظة ألتطور .صدقيني
أنا أش��عر أن الروح القدس يقومني في كل دوائر حياتي .ولكن حينما
يتعل��ق األمر بما دعاني ألجله وكيف يراني ،فدائ ًما أس��مع همس��ات
التشجيع بداخلي .اسمعي لما يقوله عنك وعني :إنه يدعونا جمي ًعا
وروحا مشتعلة لكي
رائعات وأكفاء وقادرات .لقد أعطاك قل ًبا جدي ًدا ً
تكون��ي حكيمة وصادق��ة .لقد مألك بالروح الق��دس وأعطاك كلمة
اهلل حتى ال تكوني ابنة سهل أن تغوى ،بل لكي تستنير عيون ذهنك
بالتمييز (مز  ١١:٤٥؛ حز  ٢٦:٣٦؛ ٢كو ٦:٣؛ أف )١٨:١
عروسته هي من الرجال والنساء ،فلقد غسلنا جمي ًعا من دنسنا
بماء كلمته وفدا كال الجنسين بدمه .ولكن حينما أقرأ هذا التفسير
لرس��الة تيموثاوس األولى  ٢للس��يدات الالتي يأتين لمنزلي لدراسة
الكتاب ،دائ ًما ما أرى االستنكار على وجوههن مع الصدمة والخوف.
فالبع��ض يفكرن أن ما يقوله ه��ذا الكاتب فيه بعض من الحقيقة،
والبعض اآلخر لم يكن لديهن أمل أن يكون لهذه اآليات تفسيرًا آخر
غير ذلك.
عندما س��ألتك عن ابنتك ،هل تحرك ش��يء ما داخلك؟ أتمنى أن
ينهض ش��يء قوي بداخل��ك .وماذا عنك؟ هل تقبلي��ن بهذه الحدود
التي تحدي بها نفس��ك بدلاً من أن تتمس��كي بالحرية التي منحك
إياها المس��يح؟ إذا كنت ال تسمحين بش��يء يحد ابنتك ،فيجب أال
تسمحي بشيء يحدك.
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في أفس��س  ١٠:٢نق��رأ“ :ألَنَّنَ��ا ن َْح�� ُن َع َملُ�� ُهَ ،مخْ لُو ِقي َن ِفي
الْمس��يح يس��و َع ألَعمال صالحةَ ،قد س��بقَ ُ
اهلل َفأ َ َع َّد َها لِ َك ْي
َ ِ ِ َ ُ
ْ َ َ ِ َ ٍ ْ َ َ
يها”.
َسلُ َك ِف َ
ن ْ
أنا أتمنى وأصلي أال تنس��حبي من كل شيء وتستسلمي لفكرة
أنك غير كفء وساذجة وسهلة اإلغواء .إذا كنا قليالت العلم ،فيمكننا
أن نغي��ر ذلك ب��أن نتعلم ونتثقف .لقد قررت ش��خص ًيا أن أواجه هذا
التحدي فكنت أجمع المصادر من أشخاص أذكى وأمهر مني.
أولاً دعونا ننظر لتوجيهات بول��س في عالقاتنا بعضنا مع بعض.
نقرأ في كورنثوس األولى ٣٥،٣٤:١٤
س َمأْذُون ًا لَ ُه َّن
“لِت ْ
س ،ألَن َّ ُه لَ ْي َ
َص ُم ْت ن ِ َ
س��ا ُؤ ُك ْم ِفي الْ َكنَائ ِ ِ
أ َ ْن يَت ََكلَّ ْم�� َن ،ب َ ْ
ضا.
��ل يَخْ َ
��وس أَي ْ ً
ض ْع َن َك َم��ا ي َ ُقو ُل النَّا ُم ُ
لك ْن إ ْن ُك َّن يُرِدْ َن أ َ ْن ي َ َت َعلَّ ْم َن َ
س��أَلْ َن ر ِ َجالَ ُه َّن
ش ْ��يئًاَ ،فلْ َي ْ
وَ ِ ِ
يس ٍ��ة”
ِفي الْ َب ْي ِت ،ألَن َّ ُه َق ِب ٌ
��اء أ َ ْن تَت ََكلَّ َم ِفي َك ِن َ
يح بِالن َ
ِّس ِ
ثم في تيموثاوس األولى ١٥-١١:٢
س ُ
��ت
وت ِفي ُك ِّل خُ ُ
س ُ
لك ْن لَ ْ
“لِ َت َت َعلَّ ِم الْ َمرْأ َ ُة ب ِ ُ
��ك ٍ
وع .وَ ِ
ض ٍ
َسلَّ َ
ط َعلَى الرَّ ُج ِل ،ب َ ْل ت َُكو ُن ِفي
آذَ ُن لِلْ َمرْأ َ ِة أ َ ْن تُ َعلِّ َم وَال َ تَت َ
لك َّن الْ َمرْأ َ َة
ُ
س ُك ٍ
وت ،أل َ َّن آدَ َم ُج ِب َل أَوَّال ً ثُ َّم َح َّوا ُء ،وَآدَ ُم لَ ْم ي ُ ْغ َوِ ،
ص ب ِ ِوالَدَ ِة
أ ُ ْغ ِوي َ ْت َف َح َ
س َ��تخْ لُ ُ
لكن ََّها َ
صلَ ْت ِفي ال َّت َع ِّدي .وَ ِ
َ
اس ِة َم َع ال َّت َع ُّق ِل”
ان وَالْ َم َح َّب ِة وَالْ َق َد َ
األ ْوالَدِ ،إ ِ ْن ث َ َب ْت َن ِفي اإلِي َم ِ
اجتماع اليونانيين بأجمعه س��وف يتعلم عن المس��يحية م ًعا.
فالنس��اء لن يأخذن نفس المكانة التي كن يتمتعن بها في العبادة
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الوثني��ة ،فقد كن هن مصدر الوحي بحس��ب المكانة التي لهن في
معبد ديانا للعبادة الوثني��ة .عندما نقرأ تعليمات بولس لتيموثاوس
عن ترتيب الكنيس��ة لم يكن يش��ير ألي شاهد من الناموس ،وال من
أق��وال يس��وع .ولكنه كان يعط��ي توجيهات لتيموث��اوس عن كيف
يجتم��ع المؤمني��ن الجدد ف��ي الثقافة اليونانية .فف��ي ذلك الوقت
في تل��ك الثقافة كان النس��اء يُنظر إليهن على أن لهن الس��لطان
والسيادة في األمور الروحية.
في إح��دى الترجمات األخ��رى المأخوذة من اللغ��ة األرامية ،نقرأ
كلمات بولس في تيموثاوس األولى  ١٢،١١:٢هكذا:
“دع النس��اء الحديث��ات اإليمان أن يكن لديه��ن اإلرادة أن يتعلمن
ب��كل خضوع لقادته��ن وأال يتحدثن بدون ترتيب .أن��ا ال أؤيد أن يكون
منه��ن (النس��اء الحديث��ات اإليمان) معلم��ات في الكنيس��ة ،أو أن
يتس��لطن على الرجال ولكن أن يعيش��ن بس�لام .ألن الرب خلق آدم
أولاً ث��م حواء .وآدم لم يجعل حواء تخطئ ولكن حواء جعلته يخطئ
وكس��رت وصية الرب .ولكن المرأة سوف تس��ترد كرامتها من خالل
أوالدها وتنال البركة التي تأتي لها نتيجة تربيتهم كأوالد مقدس��ين
للرب وتغذيهم على اإليمان والمحبة وتسير بهم في الحكمة”.
ولكي نجي��ب عن كيف يطبق هذا ال��كالم عمل ًيا اليوم ،توجهت
بالسؤال ألحد قادة الكنيسة ودارسي الالهوت الذي كان يدرس عمل ًيا
موضوع دور النساء في القيادة والوعظ في الكنيسة.
دكت��ور جيلب��رت بيليزيكي��ان ،أحد ش��يوخ الكنيس��ة وأس��تاذ
بالجامع��ة ،ورائد في دراس��ة األمور المتعلقة بموضوع النس��اء في
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القيادة .ما يلي هو بعض ما توصل إليه في دراس��اته والتي دونها في
كتابه “أدوار خارج حدود الجنس”:
“الخالص��ة أن قب��ل الس��قوط كان الرجل والم��رأة يتعامالن م ًعا
كش��ركاء ،فكل منهما يحمل صورة اهلل وهما مدعوان ليعمال م ًعا
عل��ى االهتم��ام بالعالم الذي خلقه الرب .فكل من الرجال والنس��اء
مس��ؤولين عن إتمام خدمتهم لل��رب من أجل مجد الرب وبالطريقة
الت��ي وهبها ال��رب إياهم وبحس��ب المقدار الذي لهم م��ن اإليمان.
ولكن مع األس��ف ،بعد الس��قوط جرحت هذه العالقة المش��تركة
جرحا عمي ًقا .ولكن نحن نؤمن أن خطة الرب الرحيمة للفداء تصنع
ً
اس��تردادًا لكل شيء تحطم بس��بب الخطية إلى جماله الذي خلق
عليه في األيام األولى ،وذلك يتضمن العالقة بين الرجل والمرأة .ربما
ال يتف��ق الكثير من المؤمنين األذكياء الورعين مع هذا الكالم .ولكن
حت ًما س��يأتي يوم نكتشف فيه إلى أي درجة حدنا بعي ًدا عن حكمة
ال��رب الكاملة في هذا الموض��وع وغيره .ولكن حتى يأتي هذا الوقت
سوف أتمسك بموقفي بتواضع ولكن بثبات .وسأظل أشجع النساء
عل��ى أن يفعل��ن ما أؤمن أن الكتاب المقدس يري��ده منهن ــ وهو أن
يكن دائ ًما مستعدات الستقبال المواهب الروحية بال حدود”
إذا ش��عرت المرأة أن الرب يدعوها للوع��ظ أو التعليم أو القيادة،
وكان��ت تعيش حياة صالحة بحس��ب ما قال الكت��اب المقدس ،إذًا
فلتعلـمها وتدربها حتى تعظ وتعلم وتقود بحسب ما يكلفها الرب.
ّ
أنا مع دكتور جيلبرت بيليزيكيان ،سوف أتمسك بموقفي بتواضع
ولكن بثبات.
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أفكار معلم يهودي عن حواء
من��ذ فت��رة كان ل��دي فرصة أن أتح��دث مع واحد م��ن المعلمين
المسيانيين المس��تنيرين يدعى برايان بيليش��ي .وشاركته بقلقي
م��ن أن الكثي��ر من بنات الرب ه��ذه األيام ال يدرك��ن حقيقة من هن.
فمن الواضح أن مكانة وهوية بنات الرب تتعرض لهجوم قوي من روح
ه��ذا العالم ،وأصبح كثير من بيوت العبادة ال يعرفون كيف يضرمون
المواهب التي منحها الرب للنساء.
أردت أن أع��رف من معلم عبراني قديم كيف يفكر الرب عن بناته.
وطلبت منه أن يبدأ من حواء ،ثم يس��تمر حتى سارة وينتهي بعروس
المس��يح ،الكنيسة .لقد قال لي بعض النقاط الهامة التي أحب أن
أشارككن بها ألنها ستساعدكن على إدراك هويتكن.
الرجل والمرأة
خلقا لكي يكونا
مختلفين في
التعبير ولكن
أبداً ال يكونا
منقسمين في
الهدف

ل��م يحب ال��رب آدم أكث��ر من ح��واء ،فمن
البداي��ة حواء كانت بداخل آدم ،وبالرغم من أن
آدم ه��و الذي أعطاها اس��مها وكان يحتاجها
إال أن ح��واء كانت دائ ًما فكرة الرب .لقد أعطى
الرب لح��واء ش��كلها وش��خصيتها األنثوية
الفريدة .وألن المرأة كانت دائ ًما بداخل الرجل،
لهذا الس��بب فالرجل يكون معها أفضل من
بدونه��ا (تكوين  .)١٨:٢فوج��ود حواء بدل حالة
آدم من “ليس جي ًدا” إلى “حسن ج ًدا”.

نحن نعرف من الكتاب أن آدم وضع في سبات عميق ثم أخذ الرب
ضل ًع��ا من أضالع��ه وخلقت به ح��واء (تكوي��ن  .)٢١:٢الرجل والمرأة
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مختلفان بش��كل فريد ،ولك��ن كل منهما هو نص��ف منفصل عن
نصفه اآلخر .واالثنان يكمالن بعضهما البعض .الرجل والمرأة خلقا
لكي يكونا مختلفين في التعبير ولكن أب ًدا ال يكونا منقس��مين في
الهدف .من الهام أن نعرف أنه قبل الس��قوط لم يكن هناك تقسيم
في األدوار بينهما .لذلك كان االثنان واحد في الهدف ،واحد في القلب،
وواحد في االرتباط الجسدي.
وفي يوم مأس��اوي ،خدعت حواء وتمرد آدم .فاختيار حواء ال يحكم
على جميع النساء عبر األجيال بأن يكن لديهن ميل للخداع ال يمكن
إصالح��ه ،تما ًما كما أن خيانة آدم ال تحكم على كل الرجال بالتمرد.
فكثيرًا ما أس��مع محاوالت لتلوين خطية آدم لتصبح أقل ش��رًا من
خطية حواء .فكانوا يش��يرون لها على أنها مجرد “سهو” .ولكن هذا
المعلم المس��ياني لم يواف��ق على ذلك وق��ال أن الكتاب المقدس
يعلمنا هكذا:

اح�� ِد ُج ِع َ
��ل
ص َي�� ِة اإلِن َ
��ان الْ َو ِ
“ ألَن َُّ��ه َك َم��ا ب ِ َم ْع ِ
ْس ِ
الْ َك ِثي�� ُرو َن خُ َ
ط��ا ًةَ ،
اح�� ِد
هك�� َذا أَي ْ ً
ض��ا بِإ ِ َطا َع�� ِة الْ َو ِ
س�� ُي ْج َع ُل الْ َك ِثي�� ُرو َن أَبْ��رَارًا” (رومي��ة )١٩:٥
َ
فخطية آدم لم تكن سه ًوا ،بل هي عصيان إرادي ،وبعض الدارسون
يصفون��ه بأنه خيان��ة وتمرد .فأحيان ًا أتس��اءل إذا كان آدم وحواء كانا
يري��دان نوع من س��رقة هوية ــ ففي النهاية كان��ا يريدان أن يصبحا
مثل الرب!
ف��ي بيتنا ،إذا تجاهل أحد أبناؤنا بش��كل متعمد تعليمات أبويه،
وسمع لكالم أصدقائه أو أي شخص آخر ،نحن ال ندعو ذلك “سه ًوا”،
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بل نرى أنه اختيار للعصيان .في الحياة العس��كرية ،إذا لم يطاع أمر
عسكري ،فهذا يدعى تمرد وليس سه ًوا.
واآلن فلنقرأ كيف وصف الرب خطية آدم:

��م ْع َت لِ َق�� ْو ِل ا ْمرَأَت ِ َ
“ وَ َق��ا َل آلدَ َم« :ألَن َ
��ك
َّ��ك َ
س ِ
��ت ِم�� َن َّ
��ك َقائِ�لاً :ال َ
ص ْي ُت َ
وَأ َ َكلْ َ
��جرَ ِة الَّ ِت��ي أَوْ َ
الش َ
��ب
ت َ��أ ْ ُك ْل ِمن َْه��اَ ،ملْ ُعون َ�� ٌة األَر ْ ُ
ض بِ َ
س�� َب ِب َك .بِال َّت َع ِ
ت َ��أ ْ ُك ُل ِمن َْه��ا ُك َّل أَيَّ��ام َح َيات ِ َ
��ك( ”.تكوي��ن )17 :3
ِ

لس��بب ما هناك مي��ل للتقليل من دور آدم في الس��قوط( .وأنا ال
أفهم لماذا يحتاج أي ش��خص أن يدافع عن اختي��ارات آدم أو أفعاله
طالم��ا نح��ن اآلن قد افتدينا في المس��يح) .من يفع��ل ذلك يريد أن
يح��ث الرجال لكي ينهضوا ليقودوا الكنيس��ة قي��ادة صالحة ،وعن
نموذجا
هذا أنا أقول نعم وآمين ،فهناك احتياج حقيقي لمن يكونون
ً
صالح��ا للرجال الحقيقيين .ولكن قلقي من الطريقة التي س��تتم
ً
به��ا هذه النهضة .فمن يدعو لها يؤمن أن الرجال س��يقودون أفضل
إذا جعلوا النس��اء يصمتون ،ويستمدون منطقهم من الرجوع للوراء
لقصة السقوط.
ولكنني أجد الكثير من األخطاء في هذا المنطق .فأنا أشك قليلاً
أن��ه كان من الممكن تجن��ب الكثير من األذى ل��و كان آدم قد تدخل
وتكلم بالحق .فبصيرته وانتباهه لوصايا الرب ربما كانت تس��تخدم
بش��كل أفضل مع الحية ،أكثر من حواء .فكان على آدم أن يستخدم
صوته ليصم��ت الحية ،فنحن ال نصارع مع لحم ودم .تما ًما كما هو
الح��ال اآلن ،فالرجال يجب أن يس��تخدموا صوتهم ليس��كتوا قوى
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الش��ر ــ وليس ليسكتوا النساء الالتي خلقن على صورة الرب الذي
دعا خلقته “حسن ج ًدا”.
�خصا ما من عمل أخطاء في المستقبل
أفضل طريقة لتحمي ش� ً
هو أن تعطيه تعليمات وإرشادات واضحة ،ال أن تحظر عليه .فحقيقة
نصمت أصوات
أن حواء قد فعلت خطية كبيرة في الماضي ،ال يعني أن
ِ
كل بناته��ا في المس��تقبل ،تما ًما كما ال يجب أن نقي��د كل أبناء آدم
بس��بب خطيته في الماضي! ألكثر من عشرين قرن ًا من الزمان ،يتعلم
الرجال والنساء جن ًبا إلى جنب في الكنيسة .قد حان الوقت لندرك من
نحن في المسيح ونقود جن ًبا إلى جنب مثلما كنا من األصل مخلوقين
ألن نفعل .الرجال يقودون كرجال ،والنساء يقدن كنساء.
صحيحا للتعامل
نموذجا
اآلن نحن لنا مثال في يس��وع ،الذي أرانا
ً
ً
مع الشيطان:

سو ُع«:اذْ َه ْب يَا َ
ش ْي َ
وب:
طا ُن! ألَن َّ ُه َم ْك ُت ٌ
“ ِحي َن ِئ ٍذ َقا َل لَ ُه ي َ ُ
َس ُ��ج ُد وَإِيَّا ُه وَ ْح َد ُه ت َ ْع ُب ُد»( ”.متى )10 :4
له َك ت ْ
لِلرَّ ِّب إ ِ ِ

يج��ب أن نس��تجيب لما تقول��ه كلم��ة اهلل بدلاً م��ن أن ننحدر
وننشغل بمباراة بين األفكار التي بحسب المنطق .دعونا نخدم الرب
بقوة ونحن أحياء ونس��تخدم المناقشات لبناء حياة اإليمان .ومثالنا
الوحيد هو يس��وع .فيجب أن نس��ير كما كان يسير ،يجب أن نتبعه
هو أكثر مما نتبع أي شخص آخر ،بما في ذلك بولس .فبولس نفسه
نصح تيموثاوس أن يتبعه “بولس” فقط في األمور التي تبع هو فيها
المسيح:
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��يح “ (تيموثاوس
“ ُكون ُ��وا ُم َت َم ِّثلِي َن بِ��ي َك َما أَن َا أَي ْ ً
ضا بِالْ َم ِ
س ِ
األولى )1 :11

كذب إبليس؛ شفاء الرب
إبليس يسلب كل من الرجال والنساء حينما يسمعون لمشورته
الخادعة ويحاول كل منهم أن يضيف بعض القوة لجنسه عن طريق
س��لبها من الجنس اآلخر .إن الوقت يجري س��ري ًعا ،إننا يجب أن نتبع
مثال يسوع ونستمر في طلب ما قد هلك( .لوقا )10 :19
ق��د ح��ان الوقت للكنيس��ة أن تعطي مث��الاً ح ًيا مع��اش لعالم
متحطم ومنقس��م ،متعدد األعراق واألجيال ،ع��ن كيف يوحد الرب
الجنسين في الهدف .فعندما نسيء التعامل مع اختالف الجنسين،
فنحن نتركهما كالهما مجروح وممزق .ولكن عندما نس��ترد هويتنا
التي من اهلل ،حينئذ يبدأ شفاء الجنسين.
أحيان ًا يكون التش��ويش كبير لدرجة أن النس��اء يبدأن في الشك
ف��ي هويتهن الجنس��ية ،ويش��عرن أنهن كان يج��ب أن يولدن رجال.
والكثيرات يحاولن شفاء أنفسهن عن طريق تغيير الجنس وعمليات
التحويل .فلنقرأ كلمات الرب على فم إشعياء النبي:

س ُبالْ َجاب ِ ُل َك ِّ
ينَ ،حتَّىي َ ُقو ُل
“يَالَت َْحرِي ِف ُك ْم! َه ْليُ ْح َ
الط ِ
ص َن ْع ِني» .أ َ ْو ت َ ُقو ُل الْ ُج ْبلَ ُة
صان ِ ِع ِه« :لَ ْم ي َ ْ
الْ َم ْ
صنُو ُع َع ْن َ
(إش��عياء )16 :29
َع ْن َجابِلِ َها« :لَ ْم ي َ ْف َه ْم»؟”
ويبق��ى الس��ؤال :هل نح��ن نثق في ال��رب؟ هل نؤم��ن أنه صالح
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وحكيم وأنه لم يرتكب خطأ حينما صورنا في بطن أمنا كبنات؟ هل
له ه��دف أن يصيبنا بخيبة األمل ،وأننا يج��ب أن نأخذ األمور بأيدينا
حتى نتحايل على هذا الوضع؟
أيضا أن
صدقين��ي ،أن��ا أفه��م هذا اإلحس��اس بالج��رح .وأع��رف ً
لكثيرات منكن ،األلم يص��ل أعمق مما عرفته أنا .ولكن ال يزال الرب
يس��تطيع أن يصل ويشفي ما ال تستطيع يد إنسان أن تشفيه .فأنا
أتذكر تما ًما حقيقة أنني كنت أكره أنني امرأة .ال أعرف هل هذا كان
بس��بب عالقتي المتقلبة مع أمي أم أنه كان مجرد هجوم من العدو
في محاولة ليفسد خطة اهلل على حياتي .فبغض النظر عن إن كان
الس��بب هو مواقف حياتية ،أو عالقاتي مع بعض السيدات ،أو بعض
المواقف في الكنيس��ة ،الحقيقة هي أنني كنت أكره هذا الضعف
ال��ذي دائ ًما ما أجده في مجتمع الس��يدات .كنت أميل للرجولة في
ش��خصيتي ،ب��ل كان أصدقائي من الرجال أكثر من النس��اء .فكنت
أحب التعامل مع الرجال أكثر .وعندما وصلت لسن المراهقة ،كنت
أشعر بالغربة ،فوجدت نفسي رغ ًما عني وسط عالم األلوان الزهرية
والجمال .فالبنات كن يتحدثن بلغة من التلميحات والهمس��ات أنا
لم أكن أفهمها ،وكن يسيرن برقة وأنوثة لم تكن تلك البنت الطويلة
تمتلكه��ا .فط��وال فت��رة الثانوية ،كن��ت ال ألبس س��وى بنطلونات
الجينز حتى أخفي ش��كل جس��مي الغير أنثوي وإحساسي المؤلم
عن نفسي.
حينم��ا تم��ت خطبتي لجون ،حاولت أن أش��رح ل��ه أن لدي عقل
رجل يعيش في جسد امرأة (جون أخبرني فورًا أن هذا ال يصح!) .على
الجان��ب اآلخر أعتقد أن بهذه الطريق��ة كان الرب يجهزني ألكون أم
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ألربع��ة رجال! لق��د أخذني الرب في رحلة ش��فاء ،لقد همس داخلي
معلنًا قيمتي كأنثى .في محضره ،كل الخزي ،الذي كان يغلف صورة
المرأة بسبب العادات الدينية ،تبدل بثياب المجد.
لق��د وص��ل الرب ألعماق روحي ومنحني ش��جاعة وق��وة بدلاً من
عقلية الضحية والخوف التي ربطتها أمي ـ دون أن تدري ـ بطبيعتي
كأنث��ى .لقد تعلم��ت أن أحب جس��دي ليس فقط لش��كله ،ولكن
أيضا .لقد كانت رحل��ة طويلة وخطوات كثيرة
لما يس��تطيع فعله ً
أيضا أن
أصبحت اآلن قادرة أن أش��ارك بها حتى يس��تطيع اآلخ��رون ً
يجدوا الشفاء.
ولك��ن م��اذا لو وجدت نفس��ي أصارع م��ع أنوثتي في ه��ذه األيام
التي يش��جع فيها الجميع تبادل األدوار والص��راع مع الجنس اآلخر؟
فثقافتنا قد تش��جعني أن آخذ األمور بيدي وأكون رجلاً ! ولكن بهذه
الطريق��ة أكون قد أفس��دت خطة اهلل للش��فاء وكل الدروس التي
تعلمتها طوال الطريق .فحينما نتوقف عن مقارنة أنفسنا باآلخرين،
حينئذ نصبح مستعدين ألن نقبل أنفسنا بكل ما فيها من عيوب.
إذًا ما هي الخطوات التي يجب أن نخطوها ليبدأ الشفاء؟
يعطيك قل ًبا موح ًدا غير منقسم
صلي .اس��ألي الروح القدس أن
ِ
ل��ك عن كل األف��كار الخاطئ��ة وكل دوائ��ر للعصيان في
ويكش��ف ِ
حيات��ك .فالحق��د للجنس اآلخ��ر والغضب يمكن أن يتس��لل داخل
قلوبنا ويفس��د نظرتنا لآلخرين وألنفس��نا .صلي أن تكوني س��فيرة
للمصالحة وليس لالنقسام.
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اخضع��ي إلرادة اهلل في حياتك .ربما تكونين مختبئة وراء قوانين
البش��ر بدلاً مما عرفتيه وقرأتيه في الكت��اب المقدس وما أعلن لك
ف��ي الصالة .ربما س��محت للخوف من الن��اس (أو الخوف من كونك
امرأة) أن يعطلك عن تتميم مش��يئة الرب في حياتك .اس��ألي الرب
ماذا يكون ش��كل اإلرسالية العظمى في حياتك وفي هذا الموسم،
مع فهمك أن هذا يمكنه أن يتغير الموسم القادم.
اعرف��ي ع��دوك .مصارعتنا ليس��ت مع دم ولح��م .فعندما نكون
ذوي رأيين ،نتصرف بطريق��ة مزدوجة .يخبرنا يعقوب أنه طالما نحن
خاضعين للرب ،نستطيع أن نقاوم إبليس وهو سيهرب منا.
افحصي حياتك ومناقشاتك .ما الذي تفعلينه أو تقولينه يمكن
أن يزي��د من الحقد من الجنس اآلخر؟ إذا كش��ف ل��ك الروح القدس
دوائر من حياتك بها حلول وس��ط ،فربما يكون ذلك بسبب هذا النوع
من الحقد والغضب.
خذي موقف .الناس الذين ليس لهم موقف في أي شيء ،يكونون
معرض��ون للس��قوط أمام أي ش��يء .فالناس الذي��ن يعارضون عمل
الرجال والنساء م ًعا هم دون أن يدروا يقاومون فكر اهلل.
حاربي من أجل الوحدة في جس��د المس��يح .الرجال والنس��اء ال
يتنافس��ون ،فنحن أخوة وأخوات ،أصدقاء وحلفاء .يجب أن نسير م ًعا
بروح الش��ركة واالحت��رام المتبادل والمودة التي يج��ب أن تكون بين
األخ��وة واألخوات .ويجب أن نش��جع مواهب بعضنا البعض .لم يكن
الرب سيعطي النساء صوت ًا إذا كان يريدهن أن يظلن صامتين .فالرب
يعرف أن آدم والعالم يحتاج صوت وتأثير المرأة.
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متكاملين ومترابطين
أنا أريد لحفيداتي أن يكون لديهن القوة ليفكرن ويدرسن ويسألن
أسئلة حتى يستطيعن أن يتعلمن أن يعشن إيمانهن أمام الجميع.
نحن نقول أن النس��اء يولدن م��ن جديد ،ولكن ال ي��زال يوجد الكثير
م��ن العادات والمعتقدات التي تنك��ر على المرأة حقها في أن تتحرر
بالكام��ل .أصبح من األدق أن نقول أن النس��اء له��ن حرية أن يعملن
داخل حدود بالكنيسة ،ولكن ليس بإرسالية المسيح.
إن الرج��ال والنس��اء الغي��ر حكم��اء اعت��ادوا على توجي��ه اللوم
لبعضهم البعض عل��ى اختياراتهم الخاطئة منذ أن كانوا في جنة
عدن .اللوم والخزي لم يساعد أحد على المضي قد ًما لألمام .فاللوم
والخ��زي يعك��ران صفو المياه ويشوش��ان على ص��ورة كل من أبناء
وبنات الرب .فهذه الطريقة تجعل ما طهره الرب في المسيح ،يظهر
متسخً ا ومعت ًما مرة أخرى.
اختالف الجنس ق��د خلق ليعبر عن الجمال اإللهي .مع األس��ف
لقد سلبنا من بعضنا البعض الكرامة والقوة اللتان لنا من اهلل ،في
محاول��ة لنحصل من بعضنا البعض عل��ى التأييد والقبول اللذان ال
يمنحهما سوى الرب وحده .لقد خلقنا الرب لكي نحتفي ياختالفاتنا
وليس أن نحتقرها ونقلل من شأنها.
واآلن في المسيح عرينا تغطى بثياب البر ،وكل من الرجل والمرأة
يجب أن يتذكرا أنهما حلفاء وليسا أعداء .كلمات بولس الرسول في
كورنث��وس األولى  12-11 :11تعطينا صورة أفضل عما يجب أن نكون
عليه مع الجنس اآلخر.
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فدعونا نتأمل هذه الفقرة آية بآية:

ون الْ َمرْأ َ ِة ،وَال َ الْ َمرْأ َ ُة
في عدد  11نقرأَ “ :غ ْيرَ أ َ َّن الرَّ ُج َل لَ ْي َ
س ِم ْن دُ ِ
ون الرَّ ُج ِل ِفي الرَّ ِّب”.
ِم ْن دُ ِ
في المسيح الرجل والمرأة يجب أن يكونا مرتبطين بعضهما مع
بعض ،وليس��ا مس��تقلين عن بعضهما البعض .إن مصدرنا الوحيد
هو الرب ،ولكن هذه اآليات تخاطب تلك المنافسة طويلة األمد والتي
تدع��ى الصراع بين الجنس��ين .فاختالفاتنا يج��ب أن تجعلنا نكمل
بعضن��ا البعض .حينم��ا يكون هناك ترابط وات��كال متبادل ،تختفي
األفضلية وحب الس��يطرة .فزوجي يجعلنى أفض��ل حالاً بالطريقة
التي يحب به��ا الرب ،ويحبني ويحب أوالدنا .وبنفس الطريقة أنا أريد
أن أجعله أحسن حالاً بالطريقة التي أحبه بها وأحب الرب وأسرتي.
ويستمر بولس في إنهاء هذه المنافسة بكلماته في عدد :12

“ ألَن َُّ��ه َك َما أ َ َّن الْ َم��رْأ َ َة ِه َي ِم َن الرَّ ُج ِلَ ،
هك�� َذا الرَّ ُج ُل
لك َّن َج ِمي َع األ َ ْ
هلل”.
أَي ْ ً
اء ِه َي ِم َن ا ِ
ضا ُه َو بِالْ َمرْأ َ ِة .وَ ِ
ش َ��ي ِ
الم��رأة خلقت من ضلع الرجل في األصل ،واآلن الرجل يخلق داخل
رح��م المرأة .المرأة كانت أول من ولد من آدم .واآلن نحن جمي ًعا نولد
من آدم الثاني ،يسوع .وفي النهاية جميع األشياء هي من اهلل .فهذا
الصراع عن من هو األول ومن األفضل ينتهي عندما يستعلن من هو
الرب .نحن نحتاج أن نستعيد رؤيتنا للرب على أنه هو وحده القدوس.
ه��و األول واآلخر ،البداية والنهاية ،األل��ف والياء .ال أحد يقود أو يحب
مثل اهلل اآلب .وه��ذا يعني أنه ال يحب األبناء أكثر من البنات ،وال أنه
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يحب كال الجنسين بالتساوي ،بل هو يحب كل جنس بشكل منفرد.
فإذا رفعنا قدر أحد الجنس��ين عن اآلخر نحن بهذا ننحرف بعي ًدا عن
صورة الرب إذ اختار الجنسين م ًعا كتعبير عن نفسه.

الرجال والنساء في الكنيسة األولى
بدون فهم واعي لتاريخنا ،نحن عادة نحد مس��تقبلنا .ولكنني أثق
أن ال��روح القدس يزيل الحجاب الذي لطالما أراد العدو أن يضعه على
ذهنن��ا .فعندما نقرأ الكت��اب المقدس ،حت ًما نحن ن��درك كم كانت
الكنيس��ة األولى قوية بشكل ال يس��تهان به .وعندما حاولت ثقافة
ذلك العصر أن تحد من حركتهم ،لم تس��تطع إال أن تزيدهم اتسا ًعا
وامتدادًا .لم يجبنوا أمام أوامر الملوك األرضيين ألنهم أحنوا ركبتيهم
لإلل��ه العلي وح��ده .كانوا كل يوم محاطين باآلي��ات والعجائب ،فقد
كانوا يعيش��ون بإدراك أن س��لطانهم الحقيقي موجود في ما ال يرى.
لق��د كانوا مميزي��ن بروح ال��رب ومخصصين لعم��ل العجائب .أنا ال
أتخيل أن الرجال كانوا في جانب والنساء في الجانب اآلخر في أماكن
العبادة ،بل لقد كانوا يتقابلون م ًعا في المنازل واألسواق واالجتماعات
وأيضا في السجون .فكل هؤالء المؤمنين كانوا
السرية وعلى السفن ً
من كل أمة ولس��ان لكنهم توحدوا بالروح الواحد ،فوقف الجنس��ان
م ًعا كجس��د واحد ،عروس للمس��يح .فحينما نكون واحد ،نكون في
صف الرب .لقد ش��اركوا كلمة اهلل م��ن بيت لبيت ،ونحن نرى لمحة
من كيف كان هذا الجسد ينمو في أعمال الرسل 44-42 :2

س ِل ،وَ َّ
َ
الشرِ َك ِة ،وَ َك ْ
يم ال ُّر ُ
“ وَ َكانُوا ي ُ ِ
سر ِ
واظ ُبو َن َعلى ت َ ْعلِ ِ
س .وَ َكان َْت
ات .وَ َ
الْخُ ْبزِ ،وَ َّ
الصلَ�� َو ِ
صار َ خَ ْو ٌف ِفي ُك ِّل ن َ ْف ٍ
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س ِل .وَ َج ِمي ُع
َع َجائ ِ ُب وَآي َ ٌ
ات َك ِثيرَ ٌة ت ُْجرَى َعلَى أَي ْ ِدي ال ُّر ُ
ش ْي ٍء ُم ْ
الَّ ِذي َن آ َمنُوا َكان ُوا َم ًعا ،وَ َكا َن ِع ْن َد ُه ْم ُك ُّل َ
ش َترَ ًكا”
ً
مش��تركا” ال يج��ب أن نحدها في
عبارة “كان عندهم كل ش��يء
احتياجاته��م فقط .ب��ل تتضمن عبادتهم ،خضوعهم ،ش��ركتهم،
ً
و”مش��تركا :تعن��ي متبادل
طعامه��م ،صلواته��م ،وممتلكاته��م.
ومنتشر ،كل يوم ،وبين بعضهم البعض.
كان الرجال والنساء قريبين لبعضهم البعض بما يكفي مما جعل
كل منه��م ملتزم نحو اآلخر في دوائر الش��ركة والتعليم .فالتعليم
بدون ش��ركة ال يخلق مجتم ًعا يخدم فيه كل واحد احتياجات اآلخر.
فالتعليم وحده بدون مناقش��ة حول المائدة فقط قد يصنع عقلية
نخبوية أو قد يشوه الحق.
فم��ا نتعلمه يمتحن بكيف نعيش الح��ق ،وليس بماذا نعرف عن
الحق .فهناك الكثيرون أس��رى بس��بب الصراع الدائ��ر بين ما عرفوه
بأذهانه��م ولكنهم ال يعيش��وه في حياتهم .فنح��ن نحتاج كل من
أسرتنا وأصدقائنا لنكون كاملين في سلوكنا وفي تطبيقنا للحق.
في تلك الكنيسة األولى ،كان للمرأة صوت .لو أن هذا ليس صحيح،
لكانت قصة حننيا وسفيرة تمت بطريقة مختلفة .في سفر أعمال
الرس��ل  ،11-1 :5نجد قصة زوج كذب عل��ى بطرس في غياب زوجته
وسقط ميتًا .ثم بعد ثالثة ساعات ،ظهرت زوجته دون أن تعلم بموت
زوجها ،لكنها كانت تعرف ماذا يجب أن تجيب .عندما سألها بطرس
نفس الس��ؤال ،أعطته نفس اإلجابة الكاذبة التي اتفقت مع زوجها
عليها ،لهذا هي األخرى سقطت ميتة .وبحسب وجهة نظري ،ففي
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ضوء التعليم الذي نس��معه هذه األيام عن الخضوع ،فربما نرى أنها
بما فعلته هي تحت��رم وتغطي على رغبات زوجها عن طريق الكذب.
ولك��ن حين اختارت س��فيرة أن تك��ذب بدلاً من أن تق��ول الحق ،كان
الثمن هو حياتها .لقد أساءت استخدام صوتها ،فلو كانت قد قالت
الحق لبطرس ،لكانت ظلت حية.
فعندما يكون هناك إعالن ًا ضخ ًما عن الرحمة والنعمة ،فال مجال
ألن يترك أح ًدا .فكل من النساء والرجال لهم دور .كثير منهم يختبر
هذا ألول مرة ،ولكن الرب قد مسح كالهما ليساهما في استرداد ما
أفس��ده السقوط .لقد كان الرجال والنس��اء يعمالن م ًعا في حقول
المدين��ة وجنب��ات األرض بالنعم��ة والقوة .أعمال الرس��ل 47-46 :2
يصف ما كانت تفعله الكنيسة األولى هكذا:

واظ ُب��و َن ِف��ي الْ َه ْي َ
��س
“ وَ َكانُ��وا ُك َّل يَ�� ْو ٍم يُ ِ
��ك ِل ب ِ َن ْف ٍ
��وتَ ،كانُوا
س�� ُرو َن الْخُ ْبزَ ِفي الْ ُب ُي ِ
اح�� َد ٍة .وَإِذْ ُه ْم ي َ ْك ِ
وَ ِ
س َ
َّ
ُ
س ِّب ِحي َن
��اط ِة َقلْ ٍبُ ،م َ
اج وَب َ َ
ي َ َتنَا َوَلو َن الط َعا َم بِاب ْ ِت َه ٍ
اهلل ،وَلَ ُه ْ��م ن ِ ْع َم ٌة لَ�� َدى َج ِميع َّ
الش�� ْع ِب .وَ َكا َن الرَّ ُّب
ِ
َّ
ُ
صو َن”
ُك َّل يَ�� ْو ٍم ي َ ُ
يس�� ِة ال ِذي�� َن يَخْ ل ُ
��م إِلَ��ى الْ َك ِن َ
ض ُّ

هذه اآليات تصف حركة الكنيسة األولى يو ًما بيوم مما كان يزيدها
نعمة وقوة .ف��كان المؤمنون من اليهود يواظب��ون على التواجد في
الهيكل م ًعا ،يجتمعون في البيوت للشركة م ًعا ،ويتناولون الطعام
في شكر وبساطة قلب م ًعا .كانت حياتهم تفيض بالتسبيح للرب
وكان لهم نعمة في أعين كل الناس.
ما الذي يجعلنا نتخيل أن عروس المس��يح ،أي كنيسته ،يجب أن
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تتجاهل أو تقلل أو تلغي دور المرأة فيها؟ لماذا قبلنا هذه الكذبة أننا
ال يمكن أن نكون بطالت مثل الرجال؟
لزمن طويل اختفت فكرة أن يعمل الرجال والنس��اء م ًعا ،فالحياة
التي يسودها الحقد واألنانية والتنافس قد تركت كالهما مجروحين.
ولكن هذه ليست نهاية قصتنا وليست الكلمة النهائية .فبحسب
أرضا لمعركة
تصميم الس��ماء ،اخت�لاف الجنس ال يجب أن يك��ون ً
المنافسة وال أن يكون مصدرًا للجروح .فنحن بوقوفنا م ًعا باختالفاتنا
نصب��ح أقوى بكثي��ر من انفصالنا .فعظمة الوح��دة بين أبناء وبنات
الرب يجب أن يس��تعلن ف��ي هذه األرض ،فبوحدتنا تنكش��ف صورة
الرب الحقيقية وسوف يشرق مجد الرب أخيرًا بكل بهائه وعظمته.
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أسئلة للمناقشة:
1 .1م��ا هي بعض المع��ارك التي يج��ب على الرج��ال أن يحاربوا
بمفردهم؟
2 .2كامرأة ،هل س��بق واختبرت الصراع بين دع��وة الرب لك وبين
حدود العادات والتقاليد التي من الناس؟
3 .3ما هو شكل اإلرسالية العظمى في حياتك؟
4 .4ماذا يكون شعورك حينما تسمعين أوصا ًفا مثل“ :غير كفء”،
“أكثر سذاجة”“ ،سهلة اإلغواء”؟
5 .5كيف تطورين من مستوى مهاراتك بطريقة تناسب خدمتك
لإلنجيل؟
6 .6في أي الدوائر وقعت فريسة في لعبة اللوم؟
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املنافسة بني اخلوف واحملبة
المحبة هي جمال الروح

“القديس أوغسطينوس”
في واحدة من كنائس��نا المفضلة ،عقدنا أن��ا وجون مؤخرًا ندوة
أس��ئلة وأجوبة عن ال��زواج .وقرب نهاي��ة الندوة ،طرح هذا الس��ؤال
الهام”:بع��د ثالثين عام من الزواج ،هل هناك ش��يء ما إذا نظرتم إلى
الوراء تتمنيان أن تفعاله بطريقة مختلفة؟”
وقد كان هذا الس��ؤال م��ن نصيبي ألجيب عليه ،وبس��بب ضيق
نفس��ا عمي ًقا
الوقت كن��ت أريد أن أجيب بصدق وباختصار .فأخذت ً
واعترفت“ :كنت سأسمح لجون أن يفعل المزيد من األخطاء ،وكنت
سأحبه أكثر بال خوف”
وكأن موج��ة من المياه ضربت الحض��ور ،فرأيت من مكاني رجالاً
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ونساء يمسحون دمعة فرت خلس��ة من عيونهم ،وسمعت تأوهات
عميق��ة م��ن كثيرين .نعم  ...الخ��وف هو المناف��س األكبر للحب ..
مساو له في القوة ولكن له قدرة مميتة ألن يفسد كل شيء.
ٍ
أش��ياء كثيرة من التي كنت أخاف منها في زواجنا لم تحدث أب ًدا
وال حت��ى من بعي��د .المخاوف التي كانت تعذبن��ي كل ليلة لم تكن
س��وى خطوط رفيعة في الصورة النهائية لحياتي .وهذا ليس ألنني
أرسم جي ًدا ،ولكن بسبب أمانة اهلل المذهلة.
أنا ال أس��تمتع بعمل األخطاء مثلي مثل أي ش��خص ،ولكن حين
أنظر للوراء كنت ربما ل��ن أخاف من بعض المجازفات قليلاً  .ال أعرف
كم من األمور سلبها الخوف من كالنا .ولكني أعرف هذا ،أن الخوف
هو من أسوأ مشيري الزواج .فهو سوف يأسر ويشل كل ما يريد الحب
أن يطلق��ه حرًا .ف��إن كنا ندرك هذا أو ال ندرك��ه ،فالحب والمخاطرة
ً
ارتباطا وثي ًقا.
يرتبطان ببعضهما
لق��د تربيت في بيت كان يس��يطر عليه الخ��وف أكثر من الحب.
أبوي .لق��د كان الخوف
ف��كان الخ��وف له الص��وت األعلى ف��ي زواج ّ
يحيط بصداقتهما كما أنه كان يمتص أسرتنا ماديًا .فلم يكن هناك
م��ا يكف��ي من المال أب�� ًدا ،وال ما يكفي من الح��ب وال ما يكفي من
الن��اس الذين نثق بهم .كان الخ��وف يخيم بظالله على جنبات بيتنا
الجميل ويصيب جدرانه بالب��رودة والقبح .كان أبي يعمل في البناء،
ولكن الخوف جعلنا نسكن في منزل ال نشعر فيه باألمان .فكم من
لي��ال كنت أنا وأخي نصارع ونحن نح��اول أن ننام بينما أبوي يتقاتالن
ٍ
حت��ى وقت متأخر من الليل .وفي ضوء األباجورة الخافت كنت أكتب
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في يومياتي العدي��د من المالحظات وأقطع الكثير من العهود على
نفس��ي ظنًا مني أن ذلك س��وف يحميني .لقد عاهدت نفسي أنني
لن أكون عرض��ة للجروح أب ًدا .لقد انفصل أبواي في النهاية ،ومضى
كل منهما في طريقه ولكنهما انفصال كعدوين أكثر من صديقين.
عندما عرفت المس��يح ،وجد قلب��ي بيتًا آمنًا في��ه ،ولكن هذا ال
يعني أنني عرفت كيف أس��لك في بيت .ف��ي عقدنا األول من زواجنا
علي أن اواجه كل حوائط األمان الزائفة التي بنيتها في طفولتي.
كان ّ
فبرفضي أن أكون عرضة للجروح كان يعني أنني لم أكن أعرف كيف
أغف��ر أو كيف يغف��ر لي .كانت تلك الحوائ��ط تخنقني وكانت على
وش��ك أن تخنق زواجي .فلقد كان زوج��ي مختل ًفا تما ًما عن أبي ،وأنا
لم أكن أشبه أمي ،ومع هذا كثيرًا في أوقات خالفنا كنت أسمع في
أبوي حينما
داخل��ي صدى تلك الكلمات الجارح��ة التي تعلمتها من ّ
كانا يظنان أنني نائمة وهما يتقاتالن.
لق��د كنت أحض��ر ناموس خوفهم��ا إلى مس��تقبلي وكان يجب
أيضا .لقد كانت
أن أتوق��ف قبل أن يس��يطر هذا الخوف على بيتن��ا ً
في من ضعف أكثر بكثي��ر مما تخيلت.
ضعفات جون تكش��ف م��ا ّ
فب��دلاً م��ن أن أفعل ما أعرف أن��ه حق ،كنت أجد نفس��ي أتبع نفس
السيناريو الذي تعلمته في طفولتي.
وبالرغ��م من أنني كثيرًا ما تم مس��امحتي على أخطائي إال أنني
كنت بخيلة ج ًدا في مس��امحتي لجون .وهك��ذا تحول عهد زواجنا
س��ري ًعا إلى مجرد عقد ،وبدأ الحب يتضاءل بشدة .لقد كنت أرفض
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أن أحب جون حب بال خوف ،ألنني كنت بالفعل خائفة .وفي محاولتي
ألن أحمي نفسي ،كنت أحاول أن أستعيد أجزاء كبيرة من قلبي.
في س��نوات زواجنا األولى ،علمت أن جون كان يشاهد أفالم إباحية
بعضا بوضوح في مث��ل هذه األمور)،
(كن��ت أنا وجون نصارح بعضن��ا ً
فب��دأت أنس��حب بعي ًدا عنه ،ناس��ية ك��م كان هو رحي ًم��ا معي في
الماض��ي .فأمام خطية ج��ون ،اختفت من أمام��ي بطريقة ما وصية
يس��وع أنني يجب أن أغفر كما يُغ َفر لي .لقد ظللت أعيش في خوف،
وكنت أجعله يش��عر بالخزي بينما كان يص��ارع من أجل أن يتحرر من
هذه الخطية ،دون أن أس��انده بأي نوع من المساندة .فنحن لم نواجه
هذا األمر كتح ٍد يقف أمامنا كلينا ،بل كتح ٍد يقف أمامه هو بمفرده.
وجزء من الس��بب الذي جعلني ال أس��اعده هو أنني بدأت أشعر بثقل
علي وبالتالي كنت أعتقد أنني ال أستحق أفضل مما أنا فيه.
الماضي ّ
لقد بدأنا نتقاتل كثيرًا وس��حبت نفس��ي عاطف ًيا وبقيت أراقب
صراعه بمفرده من بعيد .فبش��كل ما ،حكمي عليه كان يش��عرني
علي أن أس��امحه .وهذا
بن��وع م��ن األمان .فإذا لم يتغي��ر ،فلن يكون ّ
تس��بب في ضغوط شديدة في الكثير من دوائر حياتنا .وبال شك كل
هذا جعل سنوات زواجنا األولى أصعب مما كانت يجب أن تكون.
وفي ليلة صرخت إلى الرب بكل ما في من غضب وانكسار قائلة:
“سوف أسامحه حين يتغير”
لقد انكس��رت الثقة تما ًما بيني وبين جون ولم أعد أريد أن يخيب
أملي مرة أخرى .ولقد أجابني الرب بسؤال“ :هل تثقين بي يا ليزا؟”
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“نعم”
“حسنًا .أنا أحتاج منك أن تسامحي جون لكي يتغير”.
بل إن ال��رب أعطاني الكلمات التي يجب أن أقولها لجون“ :أنا أثق
أنك تريد أن تتغير ،وأنا أسامحك”.
هذا كان ضد السيناريو الخاص بي تما ًما الذي يقول“ :أنا سأصدق
أنك تشعر باألسف حينما تتغير”.
ه��ذه الطريق��ة في التفكير كان��ت بعيدة كل البع��د عن كل ما
أعرفه عن ما يريدني الرب أن أفعله .وعندما منحت جون هذه الرحمة
الغير مش��روطة ،بدأ الش��فاء لكلينا .لقد اس��تطاع جون أن ينتقل
من ظلم��ة الخزي إلى النور ،حيث وجد حرية له من قيوده .وهذا كان
نقطة تح ّول لكل منا ،فأنا أستطيع أن أثق بإلهي الذي ال يتغير.

محبة بال خوف
المحبة بال خوف ال تعتمد على أداء شخص ،إنما على أمانة الرب
ومحبته .فعندما أعترف بخطاياي وصراعاتي لآلب باسم يسوع ،فأنا
ال أخزى أب ًدا .فهو يضمن أن مستقبلي سيكون أفضل.
من الطبيعي إنه عندما يخي��ب الناس ظننا بهم ،نبدأ في منحهم
من محبتنا في حدود متناس��بة مع حج��م أخطائهم حتى نتجنب أي
صدمات مستقبلية .فنحن نخاف من أن نعطيهم بالكامل ،فننسحب.
الكات��ب “س��ي .إس لويس” ش��رح خطأ هذا الس��لوك في كتابه
“أربعة أنواع من المحبة” قائلاً :
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“أن تحب يعني أن تكون عرضة لأللم .فإن أحببت أي شيء ،فقلبك
س��وف حت ًما يتألم وربما ينكسر .فإذا كنت تريد أن تضمن أن تحفظ
قلبك س��لي ًما ،ف�لا تعطه ألحد عل��ى اإلطالق ،وال حت��ى لحيوان .بل
لف��ه جي ًدا بالهوايات اللطيفة ،ووس��ائل الترفي��ه وتجنب أي نوع من
االرتباط��ات .أغلق عليه جي ًدا داخل صن��دوق أنانيتك .ولكن داخل هذا
الصن��دوق اآلمن ،والمظلم ،والس��اكن ،والذي بال هواء ،س��وف يتغير
قلب��ك .نعم لن ينكس��ر ،بل س��يصبح غير قابل للكس��ر ،غير قابل
لالختراق ،وغير قابل للتصحيح .أن تحب يعني أن تكون عرضة لأللم”.
وهك��ذا ،أن تحب يعني أن تكون عرضة لألل��م .ربما ال نحب هذا،
ولكن قد تعلمت أنه ال س��بيل لتجنب ذل��ك( .صدقوني قد حاولت).
ولك��ن ال تفهمي من ذلك أنك س��تكونين عرض��ة لالنتهاك ،بل في
الواقع أنت تصبحين في وضع المدافع ألن المحبة ال تسقط أب ًدا.
فلنتأمل بش��كل أعمق في خطورة أن تكوني عرضة لأللم .إحدى
تعريفات كلمة “عرضة” هو أن يكون مكشو ًفا ،فهي يمكن مرادفتها
بكلمة “عريان” .فأن يكون الش��خص عري��ان يعني أنه في خطر ألنه
ال ش��يء مخفي وال ش��يء محمي .فالمحبة هو مكان مثالي لألمان
حيث يكون الشخص عريان دون خجل.

ف��ي ثقافتن��ا ،العري يجعلنا نقفز س��ري ًعا بخيالن��ا إلى الجنس.
ولكن دعوني أضع هذه الصورة هكذا  :ش��خص عريان وبال خوف وله
قلب مكش��وف ومفتوح .نحن نصبح في أق��وى حاالتنا حينما نقف
مفتوحين ومكش��وفين هكذا أمام الرب .بخالف المنطق الطبيعي،
ف��أن نكون عريانين أمام ال��رب أفضل كثيرًا م��ن أن نحاول أن نغطي
إنسانيتنا بقصائص من الخزي أو ثياب البر الذاتي.
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لقد أصبح يسوع عرضة بدلاً منا حينما أخلى نفسه من طبيعته
اإللهية ليصبح مثلنا حتى نستطيع نحن أن نصير مثله .لقد أصبح
يسوع عرضة لكي يعلن عن محبة الرب لنا .لهذا السبب يمكننا أن
نحب بال خوف ،ونؤمن بالمستحيل ،ونرجو بشكل غير محدود.
فإذا كنا س��نحب بال خوف ،فلنذهب بجرأة ونؤمن بالمس��تحيل،
ودعونا نلقي مرساة رجائنا في أعمق المياه لدرجة مروعة.
اإليمان ،والرجاء والمحبة ،هذه الثالثة ال تنفصل ،بل يعيش��ن في
ترابط وانس��جام حت��ى يمنحونا القوة ألن نصم��د .ولكن أعظمهن
المحبة .هي أعظم واحدة ف��ي هذه الثالثة قوى .فبدون المحبة ،لن
يكون هناك عمل إيمان حقيقي ،وبدون محبة ال يوجد رجاء.
اهلل محبة ،والمحبة أبدية .المحبة ال تس��قط ،وكل شيء مولود
م��ن المحب��ة ال يموت .ولك��ن هناك أماك��ن ال ينمو فيه��ا المحبة،
فالمحب��ة ال تس��تطيع أن تزه��ر في صحب��ة منافس��ها  ..الخوف.
فالخ��وف له نهاية ــ في الواقع الخ��وف هو نهاية ميتة .الخوف هو
روح شرير يقود للعذاب .الخوف ينصح من مقعده في ظلمة الشك،
أما المحبة تأخذ حكمتها من نور اإليمان .فإذا تبعت مشورة الخوف
كثيرًا ،فسوف حت ًما تسقط.
من��ذ ع��دة س��نوات حينما كن��ت أكتب
كتاب��ي األول ،جاءن��ي إع�لان أن عكس الخوف
ليس اإليمان ،وال حتى الشجاعة  ...بل المحبة.
كان يجب أن أتذك��ر الدروس التي تعلمتها

عكس الخوف
ليس اإليمان ،وال
حتى الشجاعة
 ...بل المحبة
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في طفولتي أن المحبة هي التي جعلت من األس��د الجبان شجا ًعا
في قصة “أس��طورة أوز” .وهذه الفكرة اتضحت أكثر حينما وضعت
الكلمات المضادة المناسبة للخوف في كورنثوس األولى :13
الخوف ال يتأنى وال يرفق .الخوف يحسد ويتفاخر وينتفخ .الخوف
يقبح ويطلب ما لنفسه .الخوف يحتد ويظن السوء ويفرح باإلثم وال
يفرح بالحق .الخوف ال يحتمل أي شيء ،وال يصدق أي شيء ،وال يرجو
أي شيء ،وال يصبر على أي شيء .الخوف يسقط.
إن دوافع الخ��وف وثماره هي مناقضة تما ًم��ا لطرق المحبة .فأي
ش��يء حس��ن فعلته ،وأي درس في الحياة تعلمته كان بس��بب أنني
تحركت خارج ستار الخوف.
هناك أشخاص باحثون عن المتعة يحبون المخاطرة والمغامرة،
هؤالء يتحلون بالشجاعة ،ولكن فقط من لديهم محبة ال يخافون.
اهلل محبة ،والمحبة هي بال خوف ،فاهلل هو بال خوف .ونحن ملك
هلل .نس��تطيع أن نحب بال خوف ،فنح��ن نصبح قادرين على المحبة
ب�لا خوف حينما نس��تقبل م��ن اهلل محبته التي بال خ��وف تجاهنا.
والذين يحبون بال خوف ،يعيشون بال خوف.
هناك الكثيرون الذين يس��لكون بطريقة تبدو وكأن اهلل قد تفاجأ
بما يحدث لهم .فنحن نخاف ونغضب بما نسمعه وبما نراه ونتخيل
أن رد فعل الرب للقس��وة والش��ر والمصائب سوف تعكس رد فعلنا.
صحيحا.
ولكن هذا ليس
ً
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المحبة الكاملة
ب��دون داف��ع المحب��ة ،س��يتفاخر الش��جعان بش��جاعتهم ألن
أعماله��م يكون دافعه��ا إبهار اآلخرين بدلاً من إظه��ار المحبة .فأن
تظهر شجا ًعا ال يكفي ،ألن أكثر أمر يحتاج للشجاعة هو أن يعرض
أحد نفس��ه لألذى بدلاً من شخص آخر .وهذا يعني أننا أحيان ًا نحتاج
أن نضع حياتنا بدلاً من أن نصعد للمعركة.

��س أل َ َح ٍد ُح ٌّب أ َ ْع َ
س�� ُه أل َ ْج ِل
��م ِم ْن ه َذا :أ َ ْن ي َ َ
ض َع أ َ َح ٌد ن َ ْف َ
“لَ ْي َ
ظ ُ
أ َ ِح َّبائ ِ ِه( ”.يوحنا )13 :15
في ترجمة أخرى يقول:
“هذه هي أفضل طريقة للحب ،أن تضع حياتك من أجل أصدقائك”
هذا فعل ليس للعرض واإلبهار ،إنه لألصدقاء.
رسالة كورنثوس األولى  3 :13توضح قيمة الشجاعة والتضحية
بدون محبة هكذا:
لك ْن
س��لَّ ْم ُت َج َ
“وَإ ِ ْن أ َ ْط َع ْم ُت ُك َّل أ َ ْم َوالِي ،وَإ ِ ْن َ
س ِدي َحتَّى أ َ ْحتَرِ َق ،وَ ِ
س لِي َم َح َّب ٌةَ ،فالَ أَن ْ َت ِف ُع َ
ش ْيئًا”
لَ ْي َ
فالتخل��ي عن األموال أو حتى االستش��هاد بدون محبة هو مجرد
ذبيحة دينية ليس أكثر.
لقد كان يسوع محبوبًا ج ًدا من اآلب ،واختار أن يحبنا بنفس القوة
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التي يحبه اآلب بها ،وه��ذه المحبة هي التي منحته القوة ليحتمل
بإيمان وأن يرانا بالرجاء.
ماض��ي ،لم يخف م��ن أن أرتكب أخطاء
لقد أحبني يس��وع رغم
ّ
أخ��رى في المس��تقبل ،فهو يعرف أنني س��أخطئ .فبالرغم من أننا
جمي ًع��ا نخطئ ،لكن هذا ال يعني أنك أنت نفس��ك خطأ .فال تظني
ذلك عن نفسك.
فليس معنى أنني أسقط في الخطية أن أكون أنا خطية .فمهما
كان إحساسي تجاه األمر ،يسوع بررني.
وخال من الخوف أس��تطيع أن أتجاوب به
وأكثر رد مليء بالمحبة
ٍ
في هو أن أكرمه بحياة الطاعة واإليمان.
مع الرجاء الذي له ّ
ط َّي ًة أل َ ْجلِنَا ،لِن ِ
ط َّي ً��ة ،خَ ِ
“ألَن َُّ��ه َج َع َل الَّ ِذي لَ ْم ي َ ْعرِ ْف خَ ِ
َصيرَ ن َْح ُن بِرَّ
هلل ِفي ِه” (كورنثوس الثانية )21 :5
ا ِ
لقد وعد يس��وع أن يكون هو الحل الذي يفوق كل مشاكلنا .فإذا
أضعت وقتك وطاقتك في التركيز على خطيتك ،فهذا س��يكون كل
م��ا ترينه .وبالتالي س��وف تهزمي أمام إحساس��ك بأنك خاطئة ،ثم
بع��د ذلك تبدأي تنظري��ن ألخطاء اآلخرين .فأن��ا ال أتفاجأ حين أعرف
أن القائد المتش��دد مع اآلخرين ،هو أكثر تش��ددًا مع نفسه .عندما
أنظر إلى نفسي أرى عيوبي ،ولكن عندما أنظر للمسيح ،فضعفاتي
تضيع في لمعانه .فأنا أحب ما أراه فيه أكثر كثيرًا:
اس َتنَارُوا ،وَ ُو ُجو ُه ُه ْم لَ ْم ت َخْ َج ْل” (مزمور )5 :34
“ن ََظ ُروا إِلَ ْي ِه وَ ْ
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يسوع ال يسمح لخطايانا وظاللنا أن تشوش على محبته .فعندما
نش��عر بالضعف ،فهذا هو أنس��ب وقت ألن نرفع عيوننا إلى فوق في
رج��اء ،بدلاً من أن نحني عيوننا في خزي .فلماذا أس��مح لمخاوفي أن
تعط��ل محبته الكاملة لي؟ فألن محب��ة اهلل هي بال منافس ،لذلك
علي ،وأنا أختار أن أضع رجائي عليه.
وضع محبته ّ
اس��محوا لي أن أذكركم ببعض الكلمات في مزمور  91مع بعض
التغييرات حتى نرى رسالة الرب للنساء الالتي يتبعنه:
اس ِمي” (عدد )14
“ألَن َُّها ت َ َعلَّ َقت بِي أُن َِّجيهاِ .أُر َ ِّف ُع ُها ألَن َّهاُ َعرَ َفت ْ
عندما تفكري في األمر ،كي��ف تعرضنا المحبة للخطر في حين
أن المحبة ال تسقط؟ فالمحبة قادرة أن تشفي كل جروح الحياة.
هناك طرق كثيرة لكي نحب بال خوف.
ف��أن تحبي زوجك بجرأة وق��وة هي مجرد دائرة واح��دة .فاألطفال
واآلب��اء واألمه��ات يجب أن يمنح��وا ح ًبا بال خوف .كم��ا أن صداقاتنا
يجب أن نرعاها بالمحب��ة وليس بالغيرة واالمتالك والخوف .يمكنك
أن تحبي ما تفعلينه وتحب��ي مكان عملك ،يمكنك أن تحبي كونك
جزء من مؤسس��ة أو كنيس��ة .يمكنك أن تحبي القراءة والضحك.
وبغض النظر عن أين تجدين الحب ،فعاجلاً أو الح ًقا سوف تواجهين
التحديات وربما خيبة أمل.
وهذا يقودنا للخطوة التالي��ة :أن تحبي أعداءك .لماذا يطلب منا
يسوع مثل هذا األمر؟
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ألن ه��ذا النوع من المحبة هو ال��ذي يفصل بين الخراف والجداء.
فأبناء اهلل يُعرَفون حينما يحبون من يؤذونهم .حينما نختار أن نحب
ه��ؤالء الذين يقيدوننا ويجرحوننا ،يحدث تغيير ما .حتى إذا لم تتغير
ظروفك ،ال تظلين مسجونة ،بل تطلقين حرة.
أتذك��ر قصة قرأتها ع��ن عبد وقت الحرب األهلي��ة اختار أن يأخذ
س��يده الجريح الذي كان من الحلفاء إلى المستش��فى بدلاً من أن
يترك��ه في أرض المعركة ويهرب .لم يكن اختيارًا س��هلاً ولكن قراره
كش��ف أنه كان بالفعل حرًا .فهذا االختيار حرره قبل أن يحرره جيش
الوحدة بزمان.
فيمك��ن أن يعلنك الرب حرة ط��وال حياتك ،ولكن أنت تختارين أن
تظل��ي مقيدة ،بينما يمكن��ك أن تكوني حرة ف��ي الوقت الذي يظن
الناس فيه أنهم امتلك��وك .أنا أعرف أنه ربما لم تختبري أب ًدا معنى
أن تكوني عبدة حرف ًيا ،ولكن حينما يش��عرك الناس أنك مدينة لهم
بش��يء ما ،فهذا نوع م��ن العبودية .هناك من يظه��رون أنهم أحرار،
ولكنهم يعيش��ون مس��تعبدين .أنت ال تستطيعين السيطرة على
الطريقة التي يراك بها اآلخرين أو ما يقولونه عنك ،ولكن تستطيعين
أن تختاري كيف ستتجاوبي مع ما يفعلونه.
المحبة تختار ،أما الخوف فيعمل كرد فعل.
المحبة هي الحرية ،والخوف هو العبودية.
خارجا.
المحبة الكاملة تطرح الخوف
ً
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فلتحبي على أي حال
المقولة التالية لـ “كينت م .كيث” عادة ما تنسب لألم تيريزا ألنها
كانت دائ ًما تضعها أمام عينيها كتذكار دائم .أثق أنك سمعتي جزء
منها من قبل ،وها هي كاملة:
الن��اس غير منطقيين ،وأنانيون ،وغي��ر معقولين .فلنحبهم على
أي حال.
إذا فعل��ت الخي��ر للن��اس ،فربما يتهمون��ك بأن لك دواف��ع أنانية
متعالية .فلتفعل الخير على أي حال.
ناجحا ،فسوف تجني أصدقاء مزيفين ،وأعداء حقيقيين.
إذا كنت
ً
فلتنجح على كل حال.
نس��ى غ ًدا .فلتفعل الخير على
الخير الذي تفعله اليوم س��وف ي ُ َ
كل حال.
وصريحا
األمانة والصراحة يجعالنك عرضة للجروح .فلتكن أمينًا
ً
على كل حال.
أكبر الرجال والنس��اء أصحاب أكبر وأهم األفكار يمكن أن يقتلوا
على يد أصغر الرجال والنس��اء أصحاب أصغر العقول .لتكن أفكارك
كبيرة على أي حال.
الناس تحسن للمستضعفين ولكن تتبع الزعماء فقط .فلتحارب
من أجل بعض المستضعفين على أي حال.
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فلتبن على أي حال.
ما تبنيه في سنوات يمكن أن يهدم في يوم.
ِ
الن��اس ق��د يحتاجون للمس��اعدة فعل ًي��ا ،ولك��ن يهاجمونك إذا
حاولت مساعدتهم .ساعد الناس على أي حال.
أعط العالم أفضل ما لديك ،والعالم سوف يصفعك على وجهك
ِ
أعط العالم أفضل ما لديك على أي حال.
في المقابلِ .
الناس سوف يخيبون أملك ...فلتحبيهم على أي حال .أرى الكثير
من عالقاتي باآلخرين في كلمات كيث .هل س��بق أن خيبت أمل أحد
ما؟ أنا فعلت .ربما يكونوا قد هزوا رأس��هم في استياء ومشوا بعي ًدا
عني وهو يقولون“ :يا لها من خيبة أمل”.
األعداء وحتى األصدقاء س��وف يجرحوك ويخونوك .فهل تعرفين
ما يجب أن تفعليه؟ فلتحبيهم على أي حال.
إذا كنت تريدين أن تبني حياة بال منافس��ة ،إذًا عليك أن تعيش��ي
أبعد من حدود منطقك البشري وقدرتك الطبيعية.
أع��رف أن ه��ذا ربما يبدو غي��ر منطق ًيا في البداي��ة ،ولكن حينما
تعطين الناس فرصة أن يتعلم��وا من أخطائهم بكرامة ،فأنت بهذا
تعطيهم قوة ألن يكونوا أفضل في المستقبل.
توضيحا .إن األخطاء التي أتحدث
أش��عر اآلن أنني أحتاج أن أقول
ً
عنها هنا ال تتضمن ما يلي:
العن��ف ،الخيانة ،أو األفعال الخارجة ع��ن القانون .األخطاء التي
أقصده��ا هي من نوعية س��وء الفهم ،أو س��وء الحكم ،أو زالت .هي
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ليس��ت أفعال بدافع الحقد أو القسوة أو االنحراف .أنا أتحدث فقط
عن الس��قطات الت��ي يمكن أن نس��قط فيها ونحن نس��ير باتجاه
الطريق الصحيح.
كل م��ن الش��خص البار والش��رير يس��قط ويتعثر ولك��ن الفرق
الوحي��د ه��و أن المحبة تدفع البار ألن ينهض مرة أخرى ،أما الش��رير
ً
س��اقطا وعادة ما يحاول أن يس��حب معه آخرين .البار ينهض
فيظل
ويرفع معه آخرين ثم يستمر في الطريق (أمثال .)16 :24
المحبة دائ ًما تختار أن تنهض مرة أخرى.

صادِ ِقي�� َن ِف��ي الْ َم َح َّب�� ِة ،نَن ُْم��و ِفي ُك ِّل َ
“ب َ ْ
��ي ٍء
��ل َ
ش ْ
إلَ��ى ذَ َ
��يح ،الَّ�� ِذي ِم ْن ُه ُك ُّل
س ُ
اك الَّ ِذي ُه َو الرَّأ ْ ُ
س :الْ َم ِ
ِ
ْ
ِّ
َّ
ُ
صل،
ال َج َ
س�� ِد ُمرَك ًبا َم ًع��ا ،وَ ُم ْقتَرِن ًا ب ِ ُم�� َؤازَر َ ِة كل َم ْف ِ
ص ُ
��ل ن ُُم َّو
��اس ُك ِّل ُج��زْ ٍء ،ي ُ َح ِّ
َح َ
س َ
��ب َع َم��لَ ،علَى ِق َي ِ
س�� ِد لِ ُب ْن َيان ِ ِه ِفي الْ َم َح َّب ِة( ”.أفس��س )16-15 :4
الْ َج َ
التحدث بكلمات الحق في محبة تبني الجسد ،فالمحبة تصنع
نم�� ًوا في كل دوائر الحياة .أما كلمات الكراهية فهي تفس��د وتؤخر
النمو .ولكن المحبة تظل أقوى من الخوف والكراهية.

التعامل مع خيبة األمل
تح��دث خيب��ة األم��ل حينما تخي��ب التوقع��ات .المحب��ة تؤمن
باألفضل ،وهذا يختل��ف كثيرًا عن أن تطلب األفضل .فالتوقعات من
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الممكن أن تترجم س��ري ًعا إلى طلبات ،مثلما تنمو المحبة س��ري ًعا
وتترجم إلى رجاء.
أن��ا أثق بزوج��ي ،ولكن كل رجائي ه��و في الرب .أن��ا وزوجي نحب
بعضا ،ولكن هذا ال يعني أننا ال نصيب بعضنا البعض بخيبة
بعضنا ً
أم��ل أحيان ًا ،بل نفعل .ولكننا بدلاً من أن نقيم في خيبة األمل ،نحن
نختار أن نخرج خارج جدرانها الحزينة .نحن ننهض منها ،نتعلم من
أخطائنا ،ثم نس��تمر ف��ي طريقنا .لقد اكتش��فنا أن هذا هو أفضل
وس��يلة للتعامل مع خيبة األمل بدلاً م��ن أن نختار أن نظل ندور في
فل��ك خيبة األمل ويظل كل منا يش��ير على أخط��اء اآلخر ولكن من
زاوية مختلفة .صدقوني كان هناك وقت كنت أظن أن هذه الطريقة
جي��دة .كنت أظن أنني إذا فحص��ت كل خطأ جي ًدا وأحاطته بمقدار
كاف من الخزي ،فهذا سيضمن أن الخطأ لن يتكرر( .لقد أخذت أكرر
هذا الروتين القاسي مع جون ومع نفسي).
ت��أت نف ًع��ا ألن منطقي كان خط��أ ،بل على
وه��ذه الطريق��ة لم ِ
العكس ،ه��ذا ما كان يحدث :أصبحنا متمس��كين بهذا األس��لوب
لدرجة أننا أصبحنا ال نرى إال أخطاءنا التي نجدها في بعضنا البعض
بمه��ارة ،وهكذا بدأنا نتوقع األس��وأ من بعضنا البع��ض بدلاً من أن
نتوقع األفضل .وكل منا كان يجد في اآلخر ما كان يتوقعه.
أيضا ال يعني أننا ال نخيب أمل
أن��ا أحب أوالدي جمي ًعا ،ولكن هذا ً
بعضنا البعض .بالرغم من أن هذه المرات قليلة ومتباعدة ،وعادة ما
يكون أنا التي أخيب أملهم ،إال أنه تظل خيبة األمل جزء من عالقتنا.
لدي أصدقاء كثيرًا ما خيبت ظنهم.
ً
أيضا ّ
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وخيب��ة األمل ال تعني أن محبتك تموت ،ولكنها تعني أننا نحتاج
أن نأخذ موع ًدا س��ري ًعا مع الروح القدس ونطلب مش��ورته .المحبة
تعني ارتباط ،واالرتباط الحقيقي يتطلب أسئلة وإجابات.
في النهاية أنا ال أستطيع أن أتوقع من زوجي أو أوالدي أو أصدقائي
أن يكون��وا بالنس��بة لي ما يس��تطيع يس��وع فق��ط أن يكونه .وإذا
ارتكبت هذا الخطأ ووضعتهم في وضع المخلـِّص ،فلن يستطيعوا
إال أن يخيب��وا أملي ألنني وضعتهم في وضع حت ًما سيفش��لوا فيه.
والعيب ليس فيهم أو في أخطائهم ،بل في توقعاتي الخاطئة.
عندم��ا تتوقع األفضل وهم يفعلون األقل ،فس��وف يخيب ظنك.
وعندم��ا تؤمن باألفض��ل ويفعلون األق��ل فحينئذ س��وف تفهم أن
قصتهم لم تنت ِه بعد.
عندما تشعر بالضغط ألن تحكم وتبتعد عن أشخاص قد دعاك
الرب ألن تبني معهم ،فهذا يكون أسلوب دفاع عن النفس .نعم هناك
أشخاص سوف تبتعد عنهم ألنك ال تتفق معهم .ويوجد من يبتعد
هو عنك ،ولكن األكثر أن هناك أشخاص يبتعدون ألنهم ال يريدون أن
يكونوا عرضة لأللم مرة أخرى بعد تعرضهم للجرح.
ال��رب دائ ًم��ا يتوقع من��ي أفضل مم��ا أتوقع من نفس��ي ،فهو ال
ماضي ألنه يحمل مستقبلي .هو يجذبني خارج جبني
يحبسني في
ّ
وخوفي ليخرج مني أفضل ما عنده لي.
لقد كان بولس لديه صراع التوقعات هذا مع كنيسة كورنثوس:
“ألَن ِّ��ي أَخَ ُ
��م َك َم��ا أُرِي�� ُد،
��اف إِذَا ِجئ ُ
ْ��ت أ َ ْن ال َ أ َ ِج َد ُك ْ
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��ات
صو َم ٌ
ُوج�� َد خُ ُ
��م َك َم��ا ال َ تُرِي�� ُدو َن .أ َ ْن ت َ
وَأ ُ َ
وج�� َد ِمن ُْك ْ
س��خَ َ
ات
��ات وَن َِمي َم ٌ
ات وَ َم َذ َّم ٌ
ات وَت ََح ُّزب َ ٌ
ط ٌ
اس�� َد ٌ
ات وَ َ
وَ ُم َح َ
ات وَت ْ
َش ِو َ
��ات” (كورنث��وس الثاني��ة )20 :12
يش ٌ
وَت ََك ُّب��رَ ٌ
دعون��ا نتوقف عن توق��ع خيبة األمل ،ألن م��ا نتوقعه نحن ندعوه
أن يأت��ي .ف��أن نطلب المزيد ونظل ممتنعين ع��ن الرضا حتى يحدث
ما نطلب��ه يتركنا منعزلين وغاضبين ،تما ًم��ا كما أن عدم تصديقنا
للحل��م يتركنا بال أمل .دعونا نؤمن باآلخري��ن كما نريدهم أن يؤمنوا
بنا  ...وهو أن أفضل ما فينا سوف يأتي بعد .دعونا نؤمن أن أخطاءهم
هي مجرد زالت ،فأخطاؤك ليس لها الحق أن تحدد وجهتك .فيمكنك
إما أن تتجاوبي مع يسوع ،وإما أن تظلي سجينة الماضي ،أنت وحدك
صاحبة القوة.
نحن نطرد اآلخرين بقس��وة من حياتنا حينما ال نكون قد اختبرنا
بعد الرحمة ألنفسنا.

طريق الخوف
الخوف يكلف الكثير .فهو يس��لبك وأنت أعمى ،يس��لبك قوتك،
أحالمك ،عالقاتك ،أموالك ،إيمانك ورجاءك .الخوف يريد أن يأخذ منك
كل م��ا تعطيه لك المحب��ة مجان ًا .الخوف ال يظهر في المش��هد
بالصدف��ة ،بل هجومه مس��تمر وتوقيته ال يخيب .الخوف لن يحترم
لحظات راحتك  ...بل سيقتحم نومك عن طريق تشويه أحالمك.
الخوف قوة روحية مضادة لق��وة الروح القدس ومحبته ونصحه.
الخوف يأتي ليصيبك بالشلل ،أما روح الرب فيأتي ليطلقك.
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أيضا يريد
فرصا كثيرة للنمو ،بل هو ً
الخوف ليس فقط يس��لبك ً
أن يس��لبك رؤيتك للمس��تقبل .فكل من المحبة والخوف له خطة
لحياتك ،واحدة للخير واألخرى لألذى.

طريق المحبة
عل��ى النقيض ،المحبة كريمة للغاية ،فهي تس��عى ألن تس��ترد
عالقات��ك وأحالمك ورج��اءك .وكل واحد فينا لديه ح��ق الوصول إلى
طريق المحبة الذي وعد الرب به .ولكن من الخطأ أن تتخيل أن وعود
المحب��ة الجديدة يمكن أن تثبت على قماش قديم من الخوف .الرب
يريد الجديد أن يرتبط بالمتجدد.

“وَال َ ي َ ْج َعلُو َن خَ ْمرًا َج ِدي َد ًة ِفي ز ِ َقاق َع ِتي َق ٍة ،لِ َئالَّ تَن َ
ْشقَّ
ْص ُّب وَالزِّ َقا ُق ت َ ْتلَ ُ
ف .ب َ ْل ي َ ْج َعلُو َن خَ ْمرًا
الزِّ َقا ُقَ ،فالْخَ ْم ُر تَن َ
َج ِدي َد ًة ِفي ز ِ َقاق َج ِدي َد ٍة َف ُت ْح َف ُ
ظ َج ِمي ًعا( “.متى )17 :9
هناك ش��يء جديد بداخلك يريد الخوف أن يبتلعه ،فال تس��محي
له .المحبة التي بال خوف تحتاج أن يكون كل ش��يء جديد .فبمجرد
أن تمتلئي بخمر المحبة الجديدة ،س��وف تبدأي في رؤية كل ش��يء
بطريقة مختلفة.
فم��ا كنت ترين��ه قبلاً عمل روتيني ممل ،س��وف ترينه اآلن فرصة
للخدمة .وبدلاً من أن تس��عي الدخار األموال ،ستبدأي في البحث عن
أبواب للعطاء .المحبة تسعى ألن تزيل الخوف.
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امرأة بال خوف
الس��نة الماضية أرسلت لي أحدى الصديقات بطاقة معايدة في
عيد ميالدي أعجبتني لدرجة أنني لصقتها على المرآة الخاصة بي.
كان في��ه ص��ورة بنت صغيرة تلب��س بنطلون
مرقع ،ومكتوب تحته��ا“ :ال يهم ما تلبس ،بل
ال يوجد شيء
كيف تلبس”.
أكثر جاذبية من
المحب��ة يجب أن تلبس��يها بج��رأة  ،فهي
امرأة بال خوف
شيء يُع َمل.
سوف أخبرك بحقيقة رائعة :ال يوجد شيء
أكثر جاذبية من امرأة بال خوف.
ليست امرأة ال تبالي ،ولكنها ال تخاف .فبنات الرب الغير خائفات
يلبسن وعود الرب المضيئة باإليمان .إنه من الطبيعي كبشر أن ننظر
ألنفس��نا ،ولكننا مدعوين أن نفحص أنفس��نا في ضوء كلمة اهلل.
ولكننا ال ننفع أنفسنا بشيء لو فقط نظرنا إلى أنفسنا باحتقار.
الخوف يقيمنا بحس��ب قدرتنا الطبيعية العاج��زة ،أما المحبة
فهي بكل جرأة تقيسنا بحسب قدرة اهلل فينا.
الخوف ينفر ،أما المحبة فتجذب.
ما معنى أن تكوني جذابة؟
صدقين��ي ،إن األمر أكثر من مجرد ش��كل .فحطام الس��يارة يثير
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الكثير من االنتباه .ولكي نفهم أكثر دعونا نتأمل جذر كلمة “يجذب”،
والتي تعني “أن تجعل شخص يقترب أو يلتصق”.
أيضا “يسحب ،أو يشد كمغناطيس”.
•وتعني ً
أيضا “تثير االهتمام والمشاعر”.
•وتعني ً
حيات��ك ه��ي مغناطيس إم��ا للبركات وإم��ا للعنات .فلتس��ألي
نفسك إذًا:
•ما الذي تخافين منه؟
•ما الذي تشجعك المحبة أن تواجهيه؟
•من الذي ترفضين أن تسامحيه حتى يتغير؟
•أين تعطي محبتك بخوف وبحدود؟
•هل صنعت لنفسك شبكة من إعالنات الخوف؟
إنه وقت لقل��ب الموائد .ولكي تبدأي ،ها أنذا قد جهزت صالة من
أجلك من كلمات بولس إلى تيموثاوس:
“ابنت��ي الحبيبة ،أصلي من أجل إطالق أكبر لنعمة الرب ومحبته
وس�لامه ليس��ري في حياتك من اهلل أبينا ومن ربنا يسوع المسيح.
أنا أكتب إليك ألش��جعك أن تضرمي الموهبة الروحية التي وضعها
اهلل داخلك .ألن اهلل لم يعطك روح الخوف الفاشل ،بل الروح القدس
يعطيك القوة والمحبة والعقل الراجح (النصح) .لذا ال تخجلي من
شهادة ربنا  ...ولكن اغلبي كل شر بإعالن قوة اهلل .لقد أعطانا حياة
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القيامة وجذبنا لنفس��ه بحس��ب مقاصده ودعوته المقدسة على
حياتنا .وهذا ليس بس��بب أعمال حس��نة عملناها ،ولكن لمس��رته
ونعمت��ه اإللهية المذهلة التي لنا في المس��يح يس��وع منذ األزل!
(اقرأي تيموثاوس الثانية )9-6 ،2 :1
فلتثقي أن هذه الكلمات هي مش��يئة اهلل لحياتك .فهل تصلي
معي اآلن؟
“أبي السماوي،
أنا أستقبل إطال ًقا لنعمتك ومحبتك وقوتك في حياتي .أنا أضرم
الموهب��ة التي وضعتها على حياتي .ي��ا رب أنا أعلم أنك لم تعطني
روح الخوف ،لهذا أنا أرفض مش��ورة الخوف ،وأشكرك يا أبي من أجل
اس��ترداد كل ما س��لبه هذا اللص من حياتي .لق��د أعطيتني الروح
القدس الذي يعطيني القوة والس��لطان والمحب��ة والعقل الراجح.
في هذا اليوم أنا أختار المحبة .لن أخجل من الشهادة ،ولن أنسحب
في خوف ،بل سأحب بال خوف”.
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أسئلة للمناقشة
ما بعض الطرق التي يمكنك أن تحبي بها بال خوف؟
هل هناك مش��كلة في زواجك تنظري إليها على أنها “مش��كلة
زوجك” بدلاً من أنها “مشكلتكما م ًعا”؟
ه��ل هن��اك دوائ��ر خالية من األل��م ،ألنه��ا خالية م��ن الحب؟ ما
الخطوات التي تأخذينها لتغيير هذا؟
م��ا ه��ي الدوائر التي كنت تس��اوي “ارت��كاب الخط��أ” بأنك “أنت
الخطأ”؟
هل هناك دائرة س��قطت فيها وتخافين م��ن النهوض مرة أخرى؟
تحدثي عنها بانفتاح مع صديق.
اذكري الفرق بين امرأة ال تخاف وامرأة ال تبالي؟
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آبار العمق وآبار التمين
التجارب تعلمنا من نحن ،فهي تحفر التربة
وتدعنا نرى من ماذا نحن مصنوعون.

“تشارلز سبيرجون”
س��وف أتوقع أنك تريدين أن تكوني ابن��ة العمق .فإذا كنت تريدين
العمق ،فيجب أن تتوقعي بعض الحفر.
أن��ا أتفق مع تش��ارلز س��بيرجون :التج��ارب ه��ي بالفعل مصدر
لإلعالن��ات ،على األقل تجارب��ي كانت هكذا .فهي م��ن المفترض أن
تعلمن��ا ،ولكن في النهاية نحن الذين نختار إذا كنا س��نتعلم أم ال.
كثي��رًا ما كنت أنج��ح بدرجة مقبول .حينم��ا كان هذا يحدث ،كنت
أفضل أن أصنع إعادة (ملحق) .فبالرغم من أنني لست أعيش الحياة
الكاملة ،إال أنني أود أن أعيشها بأفضل ما يكون .فأنا لدي القدرة أن
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أختار إذا كانت التجارب واالمتحانات سوف تعلمني شيئًا وتعطيني
رسالة من الرب ،أم فقط سوف تجعلني أبدو في حالة مزرية وحسب.
نحن ال نس��تطيع أن نتحكم فيما يحدث لن��ا أو ماذا يقال علينا،
ولكننا نس��تطيع أن نتحكم في أفعالنا نحن تج��اه هذه األمور .لنا
القدرة على االختيار ،وبالتالي نس��تطيع أن نتحكم في ردود أفعالنا.
وبما أننا ذكرنا ما كتبه سبيرجون ،فدعونا نتأمل أكثر فيما كتبه عن
كيف يكون رد فعلنا تجاه التجارب.
“لقد تعلمت أن أق ّبـل الموجة التي ألقت بي نحو الصخرة”.
ه��ذا رد فعل غير متوقع وغي��ر معتاد تجاه األم��ور التي تفاجئنا.
لق��د رأيت ذلك مؤخ��رًا وأنا أراق��ب حفيدتي صوفيا وه��ي تلعب في
األم��واج .كانت تجري نحو الموجة وكأنه��ا تحتضنها رغم أنها كل
مرة تسقط من قوة الموجة التي تدفعها تحتها ...كانت تلعب .وفي
كل مرة تس��قطها الموجة ،كانت تنهض ضاحكة وتمسح عينيها
ثم تستعد لمواجهة الموجة التالية.
لم يكن سبيرجون يقصد شاطئ صخري ،بل كان يقصد المسيح
الصخرة .كل يوم هو فرصة جديدة لنحدد كيف سنتجاوب مع أمواج
الحياة .فهن��اك أمر يجب أن يظهر للنور ،ف��إذا أخذنا موقف الدفاع،
س��يظل هذا األمر مختبئ وس��يمثل مش��كلة .ولك��ن إذا اتضعنا،
فس��وف تس��مح التجارب للروح القدس أن يزيد من عمقنا وبالتالي
يوس��ع طاقتنا لنعيش حياة التقوى .فتحديات الحياة تكش��ف لنا
“م��ن ماذا نحن مصنوعون” دون أن تؤث��ر في “من نحن” .فهويتنا ثابتة
في المس��يح ،فأساس��ها هو ماذا فعل هو وليس ما نفعل أو فعلنا
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نح��ن .فالتجارب تدفعن��ا ألن ننمو لنكون مثل المس��يح وبالتالي ال
يمك��ن أن نتزعزع أب ًدا .المس��يح هو الصخ��رة الكاملة األعلى مني،
وهو الصخرة التي نس��تند عليها ونجد راحتنا كل ليلة ونس��تيقظ
في الصباح لنقف ثابتين عليها .يسوع وحده هو المركز والضمان.

تجهيز التربة
دعون��ا نتح��رك من البحر إلى الب��ر .أنا أعيش ف��ي كولورادو حيث
المناظر الطبيعية الخضراء أحيان ًا والقحلة عادة .لهذا من السهل
أن أتخيل حياتي على أنها تربة .تربتنا صلبة ألنها موجودة في ظروف
مناخي��ة صعبة .وبالرغم من أن التربة في حديقتي قاس��ية ،إال أنني
أريد أن تكون تربة قلبي أكث��ر مرونة .فعندما أكون مضغوطة كثيرًا
بسبب إساءة ما ،سواء كانت إساءة صغيرة أو كبيرة ،فأنا أدرك جي ًدا
أن تربتي قد اضطربت ،فأس��تطيع أن أرى األعش��اب الضارة تنمو إلى
الس��طح ودون أن أدري ّ
التف��ت حول جذور زواج��ي وعطلت نمو ثمار
صداقات��ي .عندم��ا يحدث هذا (وه��و يحدث أكثر مم��ا أرغب) ،يكون
حواري مع اهلل اآلب هكذا:
“يا رب هذا بشع! كيف حدث هذا؟ أبي السماوي ،هل ترى هذا؟ هل
سمعت ما قلته للتو أو ما فكرت به؟”
ويجيبن��ي ال��رب“ :ليزا ،ق��د كان ه��ذا إعالن ًا لك ،ولي��س لي .هذه
األعش��اب الضارة كامنة في تربتك منذ وقت .والس��ؤال اآلن هو :هل
تريدين بقاءها وتجازفي بحصاد مستقبلك أم ال؟”
تنم بعد ،والتي تحتاج
وعندما أفحص األمر أالحظ البذور التي لم ُ
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بع��ض الوقت .هذه هي وعود الرب العميقة التي لم تتحقق بعد في
حياتي وحياة أس��رتي .وبدأت أتس��اءل إذا كانت هذه البذور س��تنمو
يو ًما .ثم يشرح لي الرب بطول أناة قائلاً :
“هذه األوبئة تتكاثر سري ًعا ،واالختيار دائ ًما لك ،فيمكنك أن تنثري
األعذار فوقها فتغطيها وتخفي نش��اطها ،ولكنها س��تبقى .أما إذا
كنت تريدين التخلص منها نهائ ًيا ،فيجب أن ترفضيها اس�� ًما وفعلاً
وتسمحي لي أن أزيلها”.
إذ أرى تلك األوبئة على حقيقتها ،يجب أن أعترف وأرفض أعش��اب
الحس��د والشك والخوف من الناس .هذا جيد ،واآلن دعينا نقلع هذه
األعشاب من جذورها ،ودعينا نغرس بذار كلمة الرب في مكانها.
ولكن هناك صراع حقيقي بداخلي .فأن أزيل تلك األعش��اب الغير
مرئي��ة ش��يء ،ولك��ن أن أقلع كل أعش��اب أو خضرة على الس��طح
وأنتظر الوعد أن يتحقق ،فهذا شيء آخر .فأنا أريد أن أحتفظ ببعض
األعش��اب لفترة أطول ،على األقل حتى يبدأ زرع آخر جديد في النمو.
فبدون تلك األعشاب سوف أبدو فارغة وبال قيمة.
وهك��ذا أقول لل��رب“ :ولكن يا رب بهذه الطريقة س��تظهر تربتي
عارية وجدباء”
“ليزا ،هل تريدين أن تظهري مثمرة أم أن تكوني بالفعل مثمرة؟”
وهذا هو السؤال لهذا الجيل .هل ما نظهر أهم من “ َمن نكون”؟
فاالكتف��اء بأن نظهر مثمرين فقط قد يعطل مواس��م النمو والثمر
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الحقيقي في المستقبل .فما يزرع في الخفاء سوف يعلن يو ًما على
المأل.
وأتنهد قائلة:
“حسنًا يا رب .اقلعها”
“حسناً .تم”
وهأن��ذا بترب��ة عارية ولكنها بال خزي ألني أع��رف أن اآلن وعد الرب
سينمو بعمق داخلي دون أي معطالت .فالتجارب واالختبارات نظفت
األرض وأزالت كل ما يعوق النمو في المستقبل.
فه��ذه االختبارات تنقين��ا وتجهزنا من أجل بركات المس��تقبل.
هناك الكثير من الكلمات التي يمكن أن ترادف كلمة “تجارب” مثل :
صعاب ،امتحانات ،ألم ومعاناة ،اختبار ،أو فحص.
فكل من قوتنا وضعفاتنا تنكش��ف في ظل االنزعاج الذي تحدثه
هذه التجارب .فهذه التج��ارب تحطم كل أراضي جافة وعقيمة في
روحك وتجهزها ألمر جديد وموسم جديد .وبدون هذا ،فسوف تفشل
حياتنا في امتصاص الكثير من مياه كلمة اهلل.
فقلوبنا س��وف تصبح مث��ل األرض الجافة الصلبة التي ال يمكن
أن تس��تقبل ماء .فإذا لم تجهز التربة الجافة جي ًدا ،فسوف تسقط
األمطار وتزاح من فوقها وسوف نختبر الجفاف في وسط البركة.
أيضا من هو الرب .كان هناك وقت كنت سأجادلك
تعلمنا التجارب ً
عن هدف التجارب .فأنا كنت مقتنعة أنه إذا كنت تعيش��ين بحسب
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كلمة اهلل ،فال يوجد ش��يء سيء يمكن أن يحدث لك .كنت صغيرة
وحمق��اء ،ولدي من التعليم ما ال يس��تطيع أن يثبت امتحان الزمن.
كنت أظنه تعلي ًما عمي ًقا ،بينما كان ال يجهزني إال لحياة س��طحية
بال عمق.
إن كل م��ا نحتاجه للحياة والتقوى نجده في كلمة اهلل ،ولكنها
التج��ارب التي تدفعنا ألن ننحني على ركبتينا حتى يعمل هذا الحق
في حياتنا ويعمل من خاللنا.
فكلم��ة اهلل يج��ب أال تقرأ كمجرد اقتراح لنم��ارس حياة أفضل،
ولكن يجب أن تقرأ على أنها بالفعل كلمة الحياة.

أحفر تربة حياتي
قد كان موس��م قصير ومح ِّير في حياتي ،ربما ألنني كنت أفضل
أن أتظاه��ر وأخفي األش��ياء .لقد كنت صغيرة ونل��ت الميالد الثاني
حدي ًث��ا ،كما أنني كنت قد تزوج��ت حدي ًثا ،وكان يجب أن يبدأ تقليب
تربتي .وأنا أتذكر كيف بدأ هذا .لقد كنت في وقت حميم من العبادة
والصالة ،وكنت أتخيل بحمق أنني بما أنني كنت جالسة في الصف
األمامي في الكنيسة كزوجة راعي جديدة ،فحت ًما ال يوجد إال بعض
األمور القليلة التي تحتاج إلى تنقية في حياتي ..لذا بكل ثقة دعوت
الرب في الصالة أن يحفر تربة حياتي وينقيها .ولم تمر أربعة وعشرون
ساعة إال وندمت على اختياري للكلمات!
“أبي الس��ماوي .لقد قلت لك أن تحفر تربة حياتي .فهل يمكنني
أن أس��حب ما قلته؟ فق��د قلت هذه الكلمات ف��ي لحظة عاطفية
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مفعمة بالمشاعر وباالختيار السيء للكلمات .فما كنت أقصده هو
أن تجمل وتزين حياتي”.
لم يس��مح لي الرب بالتراجع ،فكلمة “حفر” كانت اختيارًا مقادًا
بال��روح الق��دس .فمث��ل معظ��م المؤمني��ن ،كنت أعيش بأش��واق
عميقة ،ولكن بصلوات س��طحية .قبل ه��ذه اللحظة الخطيرة في
وق��ت العبادة ،صلوات��ي كانت تتركني فارغ��ة ،فالكلمات التي كنت
أهم��س بها لم تكن تؤثر في حياتي ألنني كنت أصلي بدافع الواجب
ولي��س بتكري��س حقيقي .فكن��ت أصلي كما كنت أس��مع اآلخرين
يصلوا .نعم كنت أعرف أن الصالة هي ببس��اطة أن أتحدث مع الرب،
ولكنني لم أكن أس��تطيع إال أن أتخيل نفس��ي أمام العرش اإللهي
والمالئكة تحيط به ويس��تمعون لما أقوله ،فأجد كلماتي تخرج بال
معنى وسخيفة.
وبسبب هذا لم أكن أعرف كيف أصلي بكلمات تهدئ من عاصفة
أيضا ماذا أفعل مع ذلك
اليأس واإلحباط التي بداخلي .ولم أكن أعرف ً
األلم المحبط بداخلي بسبب الجوع لما هو أكثر .منذ تلك اللحظة
وأنا تعلمت أن الرب سوف يستخدم التجارب من أجل تعميق صالتي.
قبل أن أسمح للرب أن يحفر حياتي ،كنت ال أعرف كيف يمكنني
أن أس��مح للرب أن يصنع ش��يئًا عمي ًقا بداخلي .ف��أي تجربة أو أمور
صعب��ة كانت تقيدني على الفور .فبدلاً م��ن أن أواجه التجربة بقوة،
كنت أقيد نفس��ي أكثر وأكثر بعاداتي وطرقي وقيودي القديمة .وإذا
اس��تمرت أكثر ،كنت أهرب ،وإذا لم ينف��ع الهروب ،كنت أختبئ على
أمل أن تنتهي.
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الصع��اب في حياتي تركتني خائفة وغاضبة .كنت قاس��ية على
من حولي وأكثر قسوة على نفسي.
أيتها المحبوبة ،إذا كنت تفعلين هكذا ،فاس��معي ...هذه الحياة
سوف تكون صعبة ج ًدا عليك لو ظللت تقسين هكذا على نفسك.
وبعد بضعة سنوات ،تعلمت أن سبيرجون على حق .من وجهة نظري
التي كونتها عبر السنين ،أنا أرى أن كلمة اهلل تخبرنا إلى من ننتمي،
والطريقة التي نتجاوب بها مع التجارب هي التي تحدد من ماذا نحن
مصنوع��ون .التجارب قادرة أن تغيرنا من “ما نحن عليه” إلى “ما نحن
نتوق ألن نكون” .ولكن على مر الزمان قد صدقنا كذبة أنه يمكننا أن
نكون أبطال بدون الدخول في معارك.

آبار عميقة
شخصا يقولون عنه
أحب كثيرًا حينما أكون على وشك أن أقابل
ً
أنه “بئر عميقة” .فهذا يعني أن هناك الكثير بداخله أكثر من الظاهر
على الس��طح .فاآلبار العميقة غامضة وبه��ا الكثير من القصص،
وأن��ا أحب القصص .فهم أش��خاص جازوا في أم��ور كان يمكنها أن
تعك��ر وتلوث آبار أخ��رى ،ولكن مياههم ظلت نقي��ة .اآلبار العميقة
تصب��ح ينابي��ع إذ تأتي بالمياه المنعش��ة آلخري��ن .فالبئر العميقة
لديها الكثير لتعطي ،وعندما تتحدث مع “بئر عميقة” فربما تتعلم
عن نفسك أكثر مما تتعلم عن البئر.
أن��ا أعرف بع��ض الس��يدات الالتي مث��ل “البئر العميق��ة” .وهن
الس��يدات الالت��ي أود أن أعرفه��ن أكثر .وعندما أكون معهن أش��عر
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بالخج��ل ،ألن يظل لدي الكثير من األس��ئلة .وأنا أفضل أن أس��تمع
أكثر من أن أتكلم وأنا ف��ي حضرة “بئر عميقة” .فهناك الكثير الذي
يُس َمع أكثر مما يقال .أنا أريد أن أكون بئر عميقة ومع ذلك كثيرًا ما
أسلك في دوائر كثيرة من حياتي وكأنني مجرد بركة مياه.
أحيانً��ا لك��ي تتعرف عل��ى “بئر عميق��ة” يتطلب مني عم��ل قلبي.
فهن ال يهتممن بالكتب الت��ي كتبتها أو المؤتمرات التي وعظت فيها،
فمعظمه��ن ق��د فعلن ذلك من قب��ل .إنهن ال يريدن أن يس��معن كيف
أفي��ض من الداخل ،بل يريدن باألكثر أن يعرفن كيف أمتلئ .هن يس��ألن
عن زوجي ،أوالدي ،أحفادي ،وعن قلبي .هن يعرفن كيف يسألن ويفحصن
برفق .وقبل أن أدرك ماذا أفعل ،أجد نفسي أحطم كل حوائط األمان التي
بنيتها وأخبرهم بكل شيء( .وهذا أمر ال يعجب زوجي كثيرًا).
أنا ال أكش��ف ما في قلبي تحت تهديد األلم ،ولكني أفعل تحت
تأثير المحبة.
وإذ قابلت الكثير من تلك اآلبار العميقة ،اكتشفت بضعة أشياء.
فأن تصبحين بئر عميق��ة يتطلب طريقة صحيحة في التعامل مع
ذي الحي��اة .فالعمق ال يمنح ،إنما يجب أن تس��عي وراءه .فهو يحدث
عندما يكون لدينا الش��جاعة الكافية ألن نك��ون صادقين .فالعمق
مثل العضالت ،تنمو مع االستخدام المستمر.

آبار التمني
مؤخ��رًا خاطبتنا أنا وجون وكالة إعالنية كانت على وش��ك إنتاج
برنام��ج تليفزيون��ي وكان��وا يريدوننا أن نتحدث م��ن زاوية روحية عن
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بع��ض األمور العميقة الت��ي نواجهها في عالمنا ه��ذه األيام .وهذه
ليس��ت أول م��رة نتحدث في مثل ه��ذه البرامج .وبم��ا أنني لم أكن
أريد أن أكون مج��رد جزء من عرض ،أخبرت طاقم الخدمة أنني ال أرى
ذلك مناس�� ًبا .ولكن ه��ذه الوكالة أكدت أن هذا البرنامج س��يكون
مختل ًفا .فالمنتجون يريدون أن يذكروا مشاهديهم بتلك األيام التي
كان الناس يذهبون للكنيس��ة من أجل أن يجدوا فيها إجابة وحلول
لمشاكلهم .وبتردد وافقنا أن نعرف تفاصيل أكثر عن الفكرة.
كان ج��ون وقتذاك في مدينة وأنا في مدينة أخرى .ولكننا تحدثنا
ثالثتن��ا على التليفون .طرحوا بعض األس��ئلة علينا وأجبنا بصراحة
ووضوح .ثم اتصلوا بنا مرة أخرى وقالوا أنهم أحبوا الطاقة والحيوية
الت��ي لدين��ا ويودون أن يس��تكملوا الح��وار لخطوة أخ��رى ،وأرادوا أن
يسجلوا حوار لمدة ساعة .أرسلوا لنا قائمة من األسئلة والمشاكل
التي سوف نجيب عنها في الحوار .أول سؤال كان هكذا:
“ابنتي لديها س��تة عش��ر عا ًما وهي تقيم عالقة مع صديق أكبر
وأكثر خبرة منها في العالقات الجنسية .وهذه أول عالقة لها .فماذا
علي أن أفعل كأم؟ هل أجعلها تصنع الفحوصات الالزمة أم أعطيها
ّ
وسائل لمنع الحمل؟”
ف��ي رأي��ي هذا الس��ؤال ال يحتاج لتفكي��ر .فالفتاة تحت الس��ن
وتعي��ش في بيت أبويه��ا .لقد كنت واثقة من اإلجابة .لقد ش��رحت
أن الكتاب المقدس يوصينا أن نهرب من الش��هوات الجنسية ،ال أن
نسهلها .ونصحت األم أن تجلس األسرة مع الفتاة وتشرح لها لماذا
يجب أال تقابل هذا الشاب مرة أخرى.
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وقبل أن أستكمل حديثي ،قاطعتني المذيعة وشرحت لي:
أولاً  :الفتاة والشاب سوف يستمران في ممارسة الجنس
ثان ًيا :هم ال يريدونني أن أستش��هد بالكتاب المقدس ،هم فقط
يريدون استشارة روحية.
ثم أوضحت أن هذا الس��ؤال بالذات يخصه��ا ،فهي التي وضعته
ألن الفتاة المذكورة تكون أختها ،واألم التي تريد أن تعرف ماذا عليها
أن تفعل هي أمها.
عند هذه النقطة ،أدركنا ان الحوار ال يمكن أن يكمل.
فالوكال��ة الت��ي دعتنا تع��رف أننا معلمي��ن للكت��اب المقدس،
ولكنه��م ال يريدوننا أن نخبرهم ماذا يق��ول الكتاب المقدس .فهم
يريدوننا نتح��دث بعمق وروح ًيا ولكن ليس من الكتاب المقدس .هل
يوجد شيئًا كهذا؟!
فهل هناك حكمة خارج مش��ورة الرب؟ فما كانوا يريدونه منا هو
أن نجيب إجابات سطحية لكنها تبدو عميقة ـــ بئر التمني.
لق��د أرادوا أن يتجنب��وا الصراع ،فهم لم يريدونن��ا أن نضايق أحد
بأن نقول عن ش��يء ما أنه خطأ .ب��ل يريدوننا أن نبارك الخطأ ونقول
عن الش��ر أنه خير .فلس��ان حالهم يقول“ :الوضع على ما هو عليه”،
صحيحا .فلتبحثا عن حل وسط يبدو
فلتقوال ما يجعل الوضع يبدو
ً
أيضا هم ال يريدون اإليمان
قري ًب��ا من الحق ولك��ن دون أن يضايق أحدً .
المس��يحي أن يعلن ،بل يريدونن��ا أن نبقيه في الخفاء .فبالنس��بة
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له��م الرب عظيم ولكن دعونا نترك يس��وع والكتاب المقدس خارج
الموضوع.
بمعنى آخر ،أنا أثق أنهم كانوا يريدونني أجيب ما يشبه هذا“ :نعم،
كون��ي أم محبة ،واعمل��ي الفحوصات الالزمة ويفض��ل أن تعطيها
وسيلة لمنع الحمل طويلة المدى لتحميها من أن تحمل بالخطأ”.
ه��ؤالء المنتجين ال يريدون أن يس��معوا الحق الكتابي ،هم فقط
يري��دون آبار التمن��ي .فهم يري��دون أن يقولوا لنا“ :س��وف نعطيكم
بعض النقود في مقابل أن تعطوا للمس��تمعين ما يتمنونه .باركوا
خطاياهم واجعلوهم يشعرون حسنًا عن أنفسهم”.
أخشى أن الكثير من المؤمنين قد استقروا على أمنيات التحسن،
بدلاً من أن يس��معوا ما يحتاجونه لك��ي ينموا ليكونوا آبارًا عميقة.
هناك الكثير من النساء الالتي لديهن أشواق عميقة ولكن يعيشن
حياة سطحية .هن يعلمن أن نصائح العالم التي يتبعنها هي مجرد
ص��دى ألصواتهن ،ولكنهن يتخيلن أن ه��ذا هو كل ما هنالك  ..لهذا
يستقرن على بئر من األمنيات الفارغة .فعندما ينظرن لحياتهن:
•يتمنين لو لم يقلن هذا.
•يتمنين لو لم يفعلن هذا.
•يتمنين لو لم يتزوجن هذا.
•يتمنين لو كن تزوجن هذا.
•يتمنين لو أنهن ذهبن للمدرسة.
•يتمنين لو أن لديهن أصدقاء أكثر.
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•يتمنين لو أنهن يشبهن هذه.
•يتمنين لو لم يشترين هذه.
•يتمنين لو يصلين أكثر.
•يتمنين لو يقرأن في الكتاب المقدس أكثر.
•يتمنين لو أنهن تتلمذن أكثر.
•يتمنين لو أنهن أكثر صبرًا.
لو أن التمني فقط يصنع شيئًا ألصبحنا غاية في الذكاء والجمال
والقوة والشجاعة .فالحلم هو أمنية يتمناها قلبك وهو نائم .ولكن
الحلم واألمني��ة يصبحان حقيقة فقط عندما نبدأ في العمل على
الحلم عندما نستيقظ .فاألمنية أو الرغبة تأتي بالحلم ،ونحن نأتي
بالفعل الذي يحقق الحلم .فليس كاف ًيا أن تتمني أن يكون كل شيء
حسنًا ،بل يجب أن تفعلي ما هو حسنًا .وهكذا يحدث العمق.

خطورة الخداع
س�� ُه .إ ِ ْن َكا َن أ َ َح�� ٌد ي َ ُظ�� ُّن أَن َّ�� ُه
“ ال َ يَخْ َد َع�� َّن أ َ َح�� ٌد ن َ ْف َ
ص��رْ َجا ِهلاً
َح ِك ٌ
ي��م ب َ ْين َُك ْ
��م ِف��ي ه�� َذا ال َّد ْه��رَِ ،فلْ َي ِ
صي��رَ َح ِكي ًم��ا! أل َ َّن ِح ْك َم َة ه�� َذا الْ َعالَ ِم ِه َي
��ي ي َ ِ
لِ َك ْ
«اآلخ�� ُذ الْ ُح َك َما َء
وب:
هلل ،ألَن َّ�� ُه َم ْك ُت ٌ
ِ
َج َهالَ�� ٌة ِعنْ�� َد ا ِ
��م أ َ ْف َ
��اء
��م» .وَأَي ْ ً
ب ِ َم ْكرِ ِه ْ
ضا«:ال��رَّ ُّب ي َ ْعلَ ُ
��كار َ الْ ُح َك َم ِ
اطلَ�� ٌة»( ”.كورنث��وس األول��ى )20-18 :3
أَن ََّه��ا ب َ ِ
أنا أعرف أنه يقول“ :ال يخدعن أحد نفس��ه” ،ولكننا جمي ًعا نعرف
أن النساء يخدعن أنفسهن بسهولة .ولكن لماذا يود أحد سواء رجل
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أو امرأة أن يخدع نفس��ه؟ اإلجابة هي أنه ال أح��د يفعل ذلك بإرادته،
فكما يقول زوجي دائ ًما ،مشكلة الخداع أنه يخدع.
فالخ��داع يجع��ل األش��ياء والناس والظ��روف والمش��ورة تظهر
مختلفة عما هي في الحقيقة .فالخداع يمكنه أن يجعل الخضوع
للرب يب��دو كأنه قيود ناموس��ية .كما يمكن
للخ��داع أن يجعل عدو روح��ك يبدو كصديق.
فهل نريد حكمة فالخداع يس��تطيع أن يجعل الشر يبدو كأنه
هذا العالم أم
خي��رًا والعكس صحيح .فق��وة الخداع تكمن
نريد حكمة
في أنه��ا تعكر المياه حتى يصبح كل ش��يء
ً
أزلية؟
مشوش��ا وال نس��تطيع أن نعرف ماذا نصدق.
ال��رب يعل��م أننا ق��د نجد أنفس��نا ف��ي هذا
الوضع ،لهذا وضع لنا مقياس لكل شيء ال يتغير بالزمن أو بتقلبات
ثقافة البشر ومشاعرهم .مقياسنا هو كلمة اهلل ،واألتقياء هم من
يعيشون على هذا المقياس.
االختي��ار هو لنا ـ��ـ فهل نريد حكمة هذا العال��م أم نريد حكمة
أزلية؟ ففي كل م��رة يظن فيها المخلوق أنه أذكى من خالقه ،يغرق
ف��ي خ��داع النفس .إن كلم��ة اهلل ه��ي الوحيدة التي تس��تطيع أن
تعطين��ا رؤيا واضحة عندما تتعكر المياه بالظروف .فبدون مش��ورة
الكت��اب المقدس ،س��وف تدعو خط��أ ً الحماقة حكم��ة .فإذا حدث
هذا ،فس��وف تكون عرضة للمعتقدات المنحرفة وتتخيل أن الماكر
والخبيث هو صادق وواضح.
فتذك��ر أن حكمة الحية غلفت بالمكر والدهاء .فهي بمكر تقنع
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من يس��معها بأنها توجهه نحو ش��يء ما بينما هي تريد شيئًا آخر
تما ًما .فالحية أظهرت نفس��ها كحلي��ف آلدم وحواء وتظاهرت أنها
تهتم بهما وتريد مصلحتهما وأقنعتهما أنهما سيكونان مثل اهلل
عندما تس��تنير عيونهما ويعرفا الفرق بين الخير والشر ،ووعدتهما
بأنهما س��وف يصال لهذا المس��توى دون الحاجة للخضوع لحكمة
الرب .آدم وحواء لم يكونا يريدان أن يخدعا ،ولكنهما أرادا ما وعدتهما
ب��ه الحية .لقد اخت��ارا أن يصدقا أن الرب ك��ذب عليهما ،بدلاً من أن
يرفض��ا ما تقوله الحية ألنه ليس الحقيقة .لقد وعدتهما الحية أن
يكونا مثل اهلل ،ولكنهما في الحقيقة أصبحا بدون اهلل.
الكتاب المقدس يحذرنا:
ُ
��ان َكاذِبً��ا” (رومي��ة )4 :3
��ن اهلل َ
صادِ ًق��ا وَ ُك ُّل إِن َ
ْس ٍ
“ لِ َي ُك ِ
إن الطري��ق للخروج م��ن الخداع هو التوبة ،ه��و عندما نعترف أن
حكمتنا هي حماقة ونضع أنفس��نا أمام صاح��ب الحكمة األبدية.
والتوبة تحدث عندما نتحول عن الكذب ونمسك بالحق.
إن ص��دى أكاذيب إبليس الماكرة تس��مع في كل األرض اليوم .في
القدي��م كان��ت اقتراحات الحية تب��دو أكثر لط ًفا وح ًبا وش��ب ًعا عن
وصايا الرب .فعلى كل حال ،أيهما يبدو أفضل لك ،أن تأكل وتموت ،أم
تأكل وتصبح أكثر حكمة؟ إن الحية تستخدم كبرياء اإلنسان لتتآمر
ض��ده .فمن الذي ال يريد أن يصدق أنن��ا أكثر حكمة مما نحن عليه؟
لهذا تتملقنا الحية .ولكن الحقيقة هي أنه خارج المسيح ال يوجد
حكمة حقيقية .كل ما نس��تطيع فعله هو أن ننال رؤيا محدودة من
وجهة نظرنا األرضية الوقتية.
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يح��ا :إِن َّ�� ُه ِف��ي األَز ْ ِمنَ�� ِة
لك�� َّن ال�� ُّر َ
وح ي َ ُق��و ُل َ
صرِ ً
“ وَ ِ
َ
ضلَّ ًة
ان ،ت َاب ِ ِعي�� َن أَرْوَ ً
احا ُم ِ
األ ِخي��رَ ِة يَرْت َ ُّد َق ْو ٌم َع ِن اإلِي َم ِ
ي��م َ
اطي َن” (تيموث��اوس األول��ى )1 :4
وَت َ َعالِ َ
ش�� َي ِ
ال��روح الخادعة س��وف تقول لك دائ ًما أنه هن��اك نور خارج كلمة
اهلل .وأنن��ا اآلن في عصر جديد وأن الرب لم يعد يعني ما قاله قدي ًما.
هذه األرواح الخادعة تعكس كلمات الحية“ :ال تسمعوا للرب ،كونوا
أنتم آلهة أنفسكم”.
كثيرون يعتقدون خطأ أن الخداع يحدث فقط في أعمال السحر
وعبادة الشيطان .ولكن األرواح الخادعة كثيرًا ما تلمح لشيء بينما
هي تس��عى وراء ش��يء آخر .إذا كنت مؤمنًا ،فهي ال يمكنها أن تأخذ
روحك ،لهذا س��وف تفعل أي ش��يء حتى تسلبك س��لطانك وتلوث
بئرك .فكثير مما هو غير نقي في عالمنا أصبح ينظر له على أنه أمر
عادي ومقبول هذه األيام.

الكتاب المقدس يحذرنا بشدة:
ض
ض َها ،وَرَوِّ ْ
س ُة الْ َع َجائِزِي َّ ُة َفار ْ ُف ْ
“ وَأ َ َّما الْخُ رَا َف ُ
ات ال َّدن ِ َ
س َ
س�� ِدي َّ َة ن َا ِف َع�� ٌة
��ك لِل َّت ْق�� َوى .أل َ َّن الرِّي َ َ
اض�� َة الْ َج َ
ن َ ْف َ
لك َّن ال َّت ْق َوى ن َا ِف َع ٌة لِ ُك ِّل َ
ش ْي ٍء ،إِذْ لَ َها َم ْو ِع ُد
لِ َقلِيل ،وَ ِ
اضرَ ِة وَالْ َع ِتي َد ِة” (تيموثاوس األولى )8-7 :4
الْ َح َيا ِة الْ َح ِ
ف�لا تخطئي وتتخيلي أن هذه الخرافات هي س��اذجة أو ال ضرر منها.
فهي ليست حكايات خيالية أو أسطورية صممت لتعلمنا الحق ،بل هي
قوانين ش��يطانية أرسلت لتقتل وتس��رق وتهلك كل ما هو لنا .ال يوجد
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يكتف أب ًدا بما نريد
حكمة حقيقية خارج حدود مشورة الرب .فيسوع لم
ِ
أن نسمعه ،بل كان يدخل أكثر عم ًقا ويخبرنا ما نحتاج أن نسمعه.

اشربي من بئرك
هن��اك بئ��ر حقيقية داخل كل من��ا ،إنه في روح��ك ،المكان الذي
نشرب منه .انظري ماذا يقول أرميا:
��ل َ
“أل َ َّن َ
ش ْ��ع ِبي َع ِم َ
ش��رَّي ْ ِن :تَرَ ُكونِ��ي أَن َ��ا ي َ ْن ُب��و َع
��ه ْم أَبْ��آرًا ،أَبْ��آرًا
الْ ِم َي��ا ِه الْ َح َّي�� ِة ،لِ َي ْن ُق�� ُروا ألَن ْ ُف ِ
س ِ
ُم َ
َض ُب ُ
(أرمي��ا )13 :2
��ط َم��ا ًء”
ش�� َّق َق ًة ال َ ت ْ
واآلب��ار التي ف��ي أرواحنا قد تك��ون ضحلة ج ًدا أو عميق��ة ج ًدا أو ما
بينهما .فمس��توى المياه قد يرتفع أو ينخفض بحس��ب طاقتنا .ولكن
بغض النظر عن مقدار عمق البئر ،فإذا تش��قق ،لن يس��تطيع أن يضبط
ماء .مع مرور الوقت يمكن للبئر أن تصبح عميقة ج ًدا وتزداد قوة وصالبة.
وأرواحنا ،مثل البئر ،هي إناء نحفظ فيه أشواقنا ومخاوفنا ورغباتنا.
أحيان ًا أش��عر أن المياه في بئر روحي أصبحت راكدة ،وأحيان ًا أخرى
أش��عر بالمياه تتدف��ق بقوة .ولكن المياه دائ ًما موجودة س��واء البئر
ف��ارغ أو مملوء إلى نصفه أو يفيض .ف��ي القديم كان األعداء يمألون
اآلبار بالتراب ألنهم كانوا يعرفون أن المياه هي مصدر الحياة .األوقات
الصعبة في الحياة تستطيع أن تفعل نفس الشيء.
عندم��ا نش��عر أن آبارن��ا أصبحت ممتلئ��ة ،يمكنن��ا أن نفتحها
ونسمح لألحزان أو األشواق التي في أرواحنا أن تجد لها صوت ًا .عندما
أشعر أنني في حالة مظلمة وموحلة وسيئة ،فأحيان ًا كل ما أحتاجه
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هو أن أرنم ترنيمة واح��دة ألفتح البئر وأنعش روحي .الضحك وقضاء
وقت مع أسرتي وأصدقائي المؤمنين يمأل البئر .قراءة الكلمة والصالة
ينعشني كما لو كنت شربت كثيرًا من ينبوع ماء بارد في يوم حار.

ماض
نساء لهن ٍ
ماض مل��ون ومبهج أكثر من
كل من��ا لها
م��اض ،بعض منا لهن ٍ
ٍ
ماض بشع .وال يهم إن
ماض جيد ،وأخريات لهن ٍ
أخريات .بعض منا له ٍ
كان الماضي قاس�� ًيا ً أم ال ،فالخطورة تكمن في محاولة أن تعيشي
فيما قد مض��ى .فنحن لم نخلق لنعيش في ظالل المجد أو الخزي.
لق��د خلقن��ا لنعيش في ن��ور “اآلن” ونحن ننظر إلى مس��تقبل أكثر
إشرا ًقا .هذا هو طريق البر.
لقد تعلمت أن الطبيعة البش��رية تحب أن تنظر للوراء وتحب أن
تتحدث عن الماضي ،بينما الرب دائ ًما ينظر لألمام ويعلن مستقبلنا.
من الجيد أن تس��تمعي لقصص الناس ،ولكن لك��ي نتقدم لألمام،
أنت تحتاجين أن تستمعي باألحرى ألحالمهم.
بما أنني سافرت كثيرًا ووعظت في أماكن كثيرة ،كان لي االمتياز
أن أعل��ن الرجاء على حياة نس��اء كثيرات .أتمن��ى أن ترين نور الفهم
الذي يشع من وجوههن حينما أعلن بجرأة:
“الهجم��ات الت��ي عل��ى حياتك لها عالق��ة بمن س��تكونين في
المستقبل أكثر من ماذا كنت في الماضي”.
فجأة يدركن أن قصتهن لم تنت ِه بعد .هن يدركن أن هناك أمر هام
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واس��تراتيجي يحدث في حياتهن وأن العدو يس��تهدف هذا األمر عن
قصد وتخطيط .في هذه اللحظة ،هن يدركن ما أحتاجك أن تعرفيه.
األمر ال يتعلق بماضيك أب ًدا ،بل دائ ًما يتعلق بمستقبلك .نعم هناك
تواب��ع الختياراتنا ،أنا أعرف ذلك .ولك��ن مهما كان ما فعلتيه ،فالرب
قد سبق وأعد لك طري ًقا حتى لو لم يب ُد أن هناك طريق .فقد تنظرين
خلف��ك وتظنين أن أفعالك قد أغلقت الب��اب الوحيد الذي يمكن أن
نظرت أمامك
تجديه .ولكن هذه كذبة .نعم الباب قد أغلق ،ولكن لو
ِ
س��وف تجدين بابًا آخر بانتظارك .ق��د يبدو مختل ًفا ،وربما يكون أكثر
صعوب��ة ،ولك��ن إذا عملت مع اهلل ،س��وف دائ ًما يأخ��ذك إلى حيث
تحتاجين أن تكوني .وس��وف دائ ًما يعطي��ك األدوات التي تحتاجينها
لكي تصنعي بئرًا عميقة وقوية لتشربي منها.
المشكلة هي أن الكثير منا يجلس بالقرب من بئر تمني مشققة
وضحل��ة ويظل يبكي .نحن نظل نق��ول“ :ليتني ما فعلت ذلك! لقد
دمرت كل شيء!”
مس��تحيل! يا صديقتي الجميلة أنت لست بهذه القوة .فكونك
ماض س��يء ال يعني أنك ال تقدرين أن يكون لك مس��تقبل
امرأة لها ٍ
ماض س��يء ال يعط��ي الح��ق للناس أن
مش��رق .كون��ك ام��رأة لها ٍ
يتحكموا في مستقبلك .الرب وحده هو المتحكم في مستقبلك.
يعطينا القديس أوغسطينوس نصيحة جيدة عن كيف نبدأ في
تعميق آبارنا:
“هل تريد أن ترتفع؟ ابدأ بالنزول .هل تخطط لبناء برج عالي يخترق
السحاب؟ فلتحفر وتضع أولاً
أساسا من االتضاع”.
ً
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يتوق يس��وع أن يقابلنا في أقل مس��توياتنا ،وليس مرة واحدة بل مرات
كثيرة .كثيرًا ما نفهم احتياجنا إلى أن نقابله في هذه اللحظة الحاسمة
للخالص ،ولكننا نعتقد أنه يتركنا بعد ذلك لنبني أنفس��نا بأنفس��نا من
هناك .وهذا أبعد ش��يء عن الحقيقة .فنحن نتقابل معه أولاً باعتباره رب
الخالص ،ثم بعد ذلك ،نتقابل معه مرات عديدة باتضاع باعتباره الشخص
الذي يسترد أرواحنا ويصلح الشقوق التي في اآلبار التي في قلوبنا.

الغرق في المياه الضحلة
حينما كنت أتدرب ألصير حارس��ة ش��اطئ ،تعلم��ت أن كل عام
يغ��رق الكثير من الناس بينما هم قريبين م��ن منطقة األمان .وأكثر
ثالثة فئات عرضة لهذا هم األطفال (خمس سنوات أو أقل) والشباب
الصغير الغير حريص (الذكور ما بين العشرين إلى الخمس وعشرين
من العمر) والمسنين (فوق الستين).
من الغريب أن حوالي نصف ضحايا الغرق يموتون على بعد س��تة
أق��دام فقط من منطق��ة األمان .هم يصابون بالفزع ويفش��لون في
إدراك كيف يس��تخدمون م��ا حولهم .هذا هو الس��بب الذي يجعل
نسبة كبيرة من الناس يغرقون في مياه ال يتعدى عمقها ثالثة قدم.
لو أنهم فكروا قليلاً لكانوا فقط وضعوا أقدامهم على األرض وظلوا
واقفين حتى تأتي المساعدة ،أو يدفعون بأقدامهم األرض ليصعدوا
ألعلى ،أو حتى يمكنهم السير في المياه حتى يصلوا لألمان .فليس
دائ ًما العمق هو الذي يقتل ،فاألمر يصبح مفز ًعا في المياه الضحلة
عندما يحدث ما هو ليس متوقع .من هو غير حريص س��وف ال يحترم
المياه وينظر لنفسه على أنه ال يمكن أن يغرق.
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إذًا دعون��ا أال نك��ون جي��ل من النس��اء الالت��ي يغرقن ف��ي المياه
الضحلة .فلنسمح للروح القدس أن يحفر للعمق.

بئر حيّة
عندما تنتهي حياتنا على األرض ،نتمنى جمي ًعا أن نسمع “عملت
حسنًا” .وكلمة “حسنًا” تصف كيف كانت أفعالنا ،سواء كنا قد دعينا
لها أم ال .وال يوجد ش��يء اس��مه “عمل كامل” في الحياة اإلنسانية
أو في الحب .بل فقط يوجد أش��خاص غير كاملين يصنعون حسنًا.
وهذه الكلمة “حس��نًا” هي هدية لكل واحد منا .فهي تعني صحيح
وصحي .فهي تصف الناس الذين يسقطون ويفشلون ولكن كل مرة
ينهضون مرة أخرى .يجب أن ننهض دائ ًما في كل مرة نسقط فيها.
ه��ذا هو الوضع الذي يجب أن نحافظ علي��ه إذا كنا نريد أن نصل
إلى العمق الذي يحمينا.
اسمعي ما هو مكتوب في أمثال 16 :24
س ُ��ق ُ
ات وَي َ ُق��و ُم”
“أل َ َّن
ِّ
ط َ
الص ِّد َي��ق ي َ ْ
س�� ْب َع َم��رَّ ٍ
إن الصعاب هي جامعة الحياة ،وتكلفة كل فصل دراسي تقاس
بما الذي س��يتطلبه الوقوف مرة أخرى .ف��أن تقومي وتنظري للمرآة
وتعترفي أنك أخطأت كثيرًا قد يكون قاسي وربما مكلف.
أما لألشرار ،فالسقوط مميت:
“أ َ َّم��ا األ َ ْ
ش��رَارُ َف َي ْع ُث�� ُرو َن ب ِ َّ
الش��رِّ” (أمث��ال )16 :24
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أتذك��ر أنني كنت أراقب حي��اة اثنين من ألمع الق��ادة الموهوبين
الذي��ن تعث��را وس��قطا بطريقة متش��ابهة كثي��رًا ،ولكنهم��ا كانا
مختلفي��ن تما ًما عن بعضهما في رد فع��ل كل منهما وتجاوبه مع
خطة استرداده.
واح��د من هذين الراعيين خضع للخط��ة التي وضعها الفريق الذي
يس��اعده على الش��فاء .وهذه الخطة تطلبت الكثي��ر من هذا الراعي
وزوجته وأس��رته .لق��د تركوا كل ش��يء وتركوا المدينة التي عاش��وا
فيها طويلاً محاطين باألصدقاء وتركوا الكنيس��ة التي أسسوها .لقد
انضموا لكنيس��ة أخرى كانت ستس��اعدهم من أج��ل تتميم عملية
الش��فاء .لق��د تركوا كل ش��يء عرفوه وه��م مؤمنين أن ه��ذا أفضل
للجميع حتى يُش��فوا .أنا متأكدة أن هناك أوقات كانوا يشعرون أنهم
ق��د طلب منهم الكثي��ر أو أنهم قد ظلموا .وأنا أعرف أنهم جرحوا من
احتقار هؤالء الذين ظنوهم يو ًما أصدقاء .فعندما يتدخل الناس ،دائ ًما
يكون هناك مس��احة من الخطأ .ولكنه��م حفظوا قلوبهم نقية من
المرارة واختاروا أن يعيشوا كل يوم ناظرين لألمام بدلاً من النظر للوراء.
لق��د تقابل جون مع ه��ذا الراعي حينما كان في موس��م خلوته،
حي��ث كان يرت��اح ويخ��دم ويتعلم ويش��في .ومع م��رور الوقت ظلوا
يتقدم��ون لألمام .اآلن هذان الزوجان بصح��ة جيدة وزواجهما حفظ،
وأوالدهما يزهرون .إنهما مرتبطان بمؤسس��ة كبي��رة لزرع الكنائس
ف��ي أمريكا .وهذا االرتباط يتيح لهما طري ًقا ليش��اركا الدروس التي
تعلماها في حياتهما ليس��اعدا قادة آخرين على الش��فاء ،وليمنعا
ق��ادة من الس��قوط بنف��س الطريقة التي س��قطا به��ا .لقد كنت
أحبهم��ا من قبل ،ولكن احترامي لهما قد زاد .أنا أش��كر الرب أنهما
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لم يظال س��اقطين .بل قاما مرة بع��د مرة .كان األمر صع ًبا ،لكنهما
استمرا في طريقهما.
أما القائد الثاني وزوجته فسلكا طري ًقا آخر .أتذكر أن جون تحدث مع
هذا القائد وشجعه أنه مهما حدث يجب أن يستمرا في طريقهما ،وقد
وافقه .ولكن حينما حدثت المش��اكل ،لم يفعال .لقد قررا أن ينس��حبا
تما ًما .لقد شعرا أن ما يطلبه منهما قادتهما ليس منطق ًيا وأنهما قد
صحيحا في بعض األمور ،الرب وحده يعلم.
ظلما .وهذا قد يكون
ً
المأس��اة ه��ي أن المرارة جذبتهما ليظال داخل م��ا قد مرا به من
مشاكل ،وأصبحا خبيران بكل اإلساءة التي تعرضا لها ،ومع األسف
فقدنا النفع مما قد تعلماه من رحلتهما.
الطريقة الثانية التي تجعل السقوط يأخذك بعي ًدا عن خطة اهلل
هي عندما تختار أن ترى تعثرك هو حكم مؤبد لحياتك ،وليس مجرد
درس لحياتك .فحقيقة أنك فش��لت ال يجعل منك فاشلة .فطالما
تعيش��ين في ذي الحياة س��وف تواجهين ظرو ًفا مضادة .ال تظني أن
هناك أشخاص معفيين من الضيقات ،ولكن هناك فقط من يتعامل
مع الصعاب بأكثر س��ماحة ومرون��ة عن غيرهم .لقد رأيت ما يكفي
ألن أؤكد لك أن ال س��بيل لتجنب مواجه��ة الصعاب والضيقات في
ه��ذه الحياة .فالن��اس قد يجرحوك أو يخيب��وا آمالك ،البعض يفعل
ذلك عن عمد ،والبعض يفعلون��ه دون أن يدروا .الحياة قد تجرحك أو
عل��ى األقل تزعجك ،فالصعاب تحدث للكل في وقت ما وبمس��توى
ما ،ولكن هناك حقيقة جميلة .هناك الكثير من األشياء التي كانت
مؤلمة ج ًدا في وقتها لدرجة أنني لم أكن أظن أنني س��وف أنس��اها
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يو ًما ما .ولكنني اآلن بال��كاد أتذكرها .لماذا؟ ألنني نهضت وقررت أن
أكم��ل طريقي .وأنا في الطريق ،واجهتني صعاب جديدة .مياه كثيرة
عب��رت م��ن تحتي لدرجة أن نفس األش��ياء التي كن��ت أظن أنني لن
أستطيع أب ًدا أن أنهض منها وأنا في الثالثين من عمري ،هي نفسها
منحتني درجة الماجستير في الحياة وأنا في الخمسين.
كل واحدة من س��قطاتنا هي فرصة جدي��دة لنتعلم .فنحن نبدأ
في إدراك اإلعاق��ات والمخاطر ،ونتأكد من أن أحزمتنا مربوطة ،ونقرأ
كلم��ة اهلل لتض��يء أمامنا الطري��ق .كل مرة ننهض ،ت��زداد طاقتنا
وإمكانياتن��ا ،وآبارنا تصبح أكثر عم ًقا لتعطي مس��احة أكثر لمياه
الروح القدس الحية أن تتدفق.

نهاية أمينة
البئ��ر يتحدث ع��ن مصدر للمياه مث��ل العين أو الينب��وع .عندما
أيضا
نس��تمد حياتن��ا وقوتنا من ينب��وع المياه الحية نصب��ح نحن ً
مصدرًا إلنعاش آخرين .اآلبار العميقة للمياه الحية تعرف أن مصدرها
ال ينقط��ع ،له��ذا حينما ينظر لنا الناس ال ي��رون مجرد قطع عمالت
معدنية هائمة على سطح مياه راكدة ،بل يروا أمانة الرب الفائقة.
إن الكتاب المق��دس مليء بالقصص واألمثال عن “االس��تكمال
للنهاية” س��واء بشكل جيد أو س��يء .فهناك نوح ،ذلك الرجل الذي
ظل يبني ً
فلكا لسنوات .وهناك شمشون الذي بالرغم من أنه أخطأ
فادحا ،إال أنه أنهى مس��يرته بع��رض باهر للقوة اإللهية .هناك
خطأ ً
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بطرس وبولس ،بطرس بإنكاره للمسيح وبولس باضطهاده للمسيح
مهدا الطريق أمام خدمة قوية لكل منهما.
في المقابل يوجد رجل بدأ في بناء مبنى دون أن يحسب التكلفة
أولاً  .بدأ حسنًا ،ولكنه لم يستطع أن يكمل (لوقا )29-27 :14
أيضا هناك العبد الذي اس��تأمنه س��يده على وزن��ة واحدة ،وقرر
ً
أن يدفنها حتى يرجع س��يده .ولكن النق��ود ال تنمو في التربة ،لهذا
عندما حفر لم يجد سوى ما بدأ به .ولكن كونه انتهى بما بدأ أعطاه
خارجا (متى )30-14 :25
لقب “شرير وكسالن” ومكان ًا
ً
جمي��ع هذه القصص تخبرن��ا أنه ال يهم
س��رعتنا ،ب��ل م��ا يه��م ه��و كي��ف أكملنا
سعينا .الطاعة الثابتة المثابرة األمينة سوف
ترب��ح تلك الدفعات العش��وائية من الحماس
واالنفع��ال .وإذا تعثرن��ا ف��ي الطري��ق أو حتى
سقطنا ،فنلملم أنفس��نا وننهض مرة أخرى
ونتح��رك في االتجاه الصحيح ،حينئذ س��وف
يضمن الرب وصولنا للنهاية.

ال يهم سرعتنا،
بل ما يهم هو
كيف أكملنا
سعينا

ولك��ي نس��ير جي ًدا في هذه الحي��اة يجب أن نحفر آب��ارًا عميقة
وقوي��ة ،وهذا يتطلب التزام لكي ننهي ما بدأناه بأمانة .أي ش��خص
يمكن��ه أن يخلق بئ��رًا للتمني ،ولكنن��ا نريد أن نحفر آب��ارًا عميقة،
ينابيع حياة تتقوى بكلمة اهلل وتتجدد بينبوع الروح المنعش .هناك
نجد مكافأة الرب العظيمة ــ حياة ووعد بال منافسة.
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أسئلة للمناقشة
 )1ما هي الدائرة في حياتك التي “يحفرها” الرب؟
 )2كيف تصفين امرأة عندما تكون “بئر عميقة”؟
شخصا روح ًيا دون أن تكوني كتابية؟
 )3هل من الممكن أن تكوني
ً
 )4ما الذي يمأل بئر روحك؟ وما الذي يفرغه؟
 )5كيف تكونين أكثر تركيزًا في رعاية بئرك؟
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9

ابنة بدون منافس
الطاغية يموت فينتهي حكمه،
أما الشهيد يموت فيبدأ حكمه
“سورين كيركجارد”

هذه الس��يدة ق��د تحدت أق��وى وأعتى ح��كام العال��م ،مقدمة
ضربت،
بش��جاعة ش��هادة حية عن اإلنجيل ال يماثلها شهادة .لقد ُ
وحاول��وا إغواءها ،وعذبت بكل الطرق الت��ي يمكن تخيلها ،ومع هذا
ظلت ثابت��ة مخلصة لإلنجيل وألصدقائها وإللهها .لقد وضعت في
السجن ،ولكن لم يستطيعوا منعها من الشهادة.
لقد كانت وحدها ،ولكنها أب ًدا لم تكن وحيدة .كانت محس��وبة
ضمن الرس��ل ،وأبطال الكنيس��ة األولى يقول��ون أن خدمتها كانت
مليئة باآليات والعجائب بال منافس.
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ربما تتساءلي اآلن لماذا ال تعرفينها.
أنا أفهمك .أنا نفسي لم أتعرف عليها إال حدي ًثا .فهي واحدة من
نساء كثيرات كن أمهات للكنيسة ودفنت أسمائهن في رمال الزمن.
على مدار حياتي كنت أسمع همسات عن أعمالها وبطوالتها .كنت
أرغب في مقابلتها ،فلم أكن سعيدة بأن تظل مجرد ثرثرة وشائعات
بي��ن الن��اس ،لهذا بحث��ت في تاريخ الكنيس��ة عنه��ا ،لقد اتصلت
بدارسين للكتاب المقدس ،وبحثت في اإلنترنت ،وقرأت كت ًبا .عندما
اكتش��فت اس��مها ،اس��تطعت أن أجمع المعلومات عنها ألتعرف
عليها أكثر .وعندما عرفتها جي ًدا ،فكرت أنه من الجيد أنك تتقابلي
أيضا.
معها أنت ً
اس��مها “فوتينا” أو أحيان ًا “فوتيني” .اس��مها باللغة اليونانية يعني
“المضيئة” .وهو االس��م الذي حصل��ت عليه بعدما تعمدت في اإليمان
المسيحي .فكما فعل يسوع مع جميعنا ،لقد غمر حياتها بنور اإلعالن.
لقد كانت من ضمن المؤمنين الذين اجتمعوا في العلية .عندما
أيضا ،حل عليها لسان من
حل الروح القدس بقوة عليهم ،حل عليها ً
نار وامتألت بالروح وبدأت تتحدث بألسنة جديدة .في يوم الخمسين،
فوتينا نالت إرسالية أن تعظ باإلنجيل ألقصى األرض.
لقد تركت أختنا الش��جاعة كل ش��يء وراءها ،بما في ذلك حياة
الراحة التي كانت تعرفها ،وس��افرت إلى أرض بعيدة ،إلى أفريقيا .لم
تذه��ب بمفردها ،بل أخذت معظم عائلتها معها .لقد كان اختبارها
م��ع المس��يح قويًا لدرج��ة أن ولديه��ا االثنين وأخواتها الخمس��ة
جميعهم س��لموا حياتهم للمسيح .لقد س��افرت فوتينا مع ابنها
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الكبي��ر جوزي��ف وأخواتها الخمس��ة إلى أقص��ى األرض ،تما ًما كما
أوصى يسوع في أعمال الرسل 8 :1
في أفريقيا ،عملوا جميعهم بإخالص ونش��روا إنجيل المس��يح
ف��ي كرتاج ،وكان لهم ثمر عظيم هناك .وعندما وصلت إليهم أخبار
نيرون ،ذلك اإلمبراطور المختل ،الذي كان يقبض على المس��يحيين
في منطقته ويعذبهم ،طلبت فوتينا مشورة الرب .فظهر لها يسوع
ف��ي حلم وطلب منه��ا أن تذهب إلى روما وتواجهه .ل��ذا ،بدلاً من أن
يهرب��وا من قبضة نيرون ،توجهوا مباش��رة إلى عمق العاصفة .على
الف��ور ،أخذت فوتين��ا ابنها وأخواتها وأبح��روا متجهين إلى روما في
صحب��ة عدد كبير من المس��يحيين من كارتاج .لق��د تم تحذيرهم
من العواقب التي س��تحدث له��م إذا اختاروا أن يجاه��روا بإيمانهم
المس��يحي ،ونصحهم الكثيرون أن يمارس��وا عبادتهم في الس��ر.
فيما يلي حوار تم بين فيكتور ،ابن فوتينا الذي كان يخدم في الجيش
الروماني ،وبين موظف اسمه سيباستيان:
“فيكت��ور ،أنا أعل��م أنك أنت وأم��ك وأخاك تتبعون المس��يح .وأنا
كصدي��ق أنصحكم أن تخضعوا ألوامر اإلمبراطور .فإذا أبلغتم عن أي
مسيحي ،سوف تأخذون ثروته .أنا سوف أكتب ألمك وأخيك ألسألهما
أال يعظا عن المسيح بمجاهرة .فليمارسا إيمانهما في الخفاء”.
أيضا أريد أن أعظ عن المسيح مثل أمي وأخي”
أجابه فيكتور“ :أنا ً
فقال سيباس��تيان“ :آه يا فيكتور! نحن جمي ًعا نعلم األهوال التي
تنتظركم أنت وأمك وأخاك”
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كم منا كان سيس��تمر في إعالن إيمانه وهو يعلم أن هذا يضمن
ل��ه مواجه��ة األهوال والمخاط��ر؟ بعد ذلك انضم فيكت��ور إلى أمه
وأخي��ه وخاالته .ما يلي بعض المقتطف��ات من أول مواجهة لها مع
نيرون:
“لقد أثار وصول فوتينا ونش��اطها في العاصمة الرومانية الكثير
من الجدل .كان الكل يس��أل“ :من هذه المرأة؟ لقد أتت هنا مع جمع
من تابعيها وتعظ عن المسيح بكل جرأة”
لقد أخذ الجنود أوام��ر أن يقبضوا عليها ويحضروها لإلمبراطور،
ولكنه��ا س��بقتهم وقب��ل أن يتمكنوا م��ن القبض عليه��ا ،ذهبت
بنفسها مع ابنها جوزيف وبعض أصدقائها المسيحيين إلى نيرون.
وعندما رآهم اإلمبراطور س��ألهم لماذا أتوا إليه .فأجابته فوتينا:
“لقد أتينا لنعلـِّمك أن تؤمن بالمسيح”.
لم يخيفها اإلمبراطور الروماني المجنون ،بل أرادت أن تجدده!”
وطب ًعا لم يستجب نيرون ،بل أمر أن كل من يعلن أنه يتبع المسيح
تضرب يديه بعصا من حديد .لقد أخذ الحراس فوتينا وكل من معها
إلى الخارج ليضربوهم بس��بب وقاحتهم .وعلى مدى ثالث ساعات،
كان��وا يضربون بقس��وة على أيديهم بعصا م��ن حديد ،ولكنهم لم
يشعروا بأي ألم ،بل ظلوا يرنمون المزامير بينما أنهك معذبيهم .لم
يترك الضرب أي عالمة على يد أي واحد منهم!
وعندما اكتش��ف ني��رون أن الضرب لم يؤث��ر فيهم ،وضعهم في
السجن وفكر في خطة ليقنع بها فوتينا وأخواتها أن يتركن إيمانهن
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بالمس��يح .هذه الم��رة ،كان ين��وي أن يخضعهن لمش��يئته ولكن
بالعطف والمعاملة الحس��نة .لذا أمر أن يجهزوا س��تة أعراش في
قاع��ة ملكية كبيرة ،وأمام كل عرش أم��ر أن يوضع كل أنواع الثروات
الروماني��ة تحت أمر هؤالء األخ��وات .لم يدخروا أي جه��د أو مال من
أجل تجهيز مجموعة من الكنوز التي تبهر أي امرأة ،فبجانب الذهب
والفض��ة ،كان هن��اك مجموع��ة كبيرة م��ن المجوه��رات الثمينة،
واألحج��ار الكريمة أمام كل امرأة منهن .كل هذا الغنى وتلك الحياة
المرفه��ة الجميلة الثرية س��وف تصبح ً
ملكا له��ن فقط لو أنكرن
إيمانهن بالمسيح وقدمن الذبائح لآللهة الرومانية.
ولك��ي يقنعهن به��ذا للنهاية ،اس��تخدم ابنت��ه دومنينا لتكون
رسوله لهن.
عندم��ا دخلت دومنينا لحجرة فوتينا ،ألق��ت على فوتينا التحية
وذكرت في تحيتها لها اسم المسيح .فظنت فوتينا خطأ أن دومنينا
تتبع المس��يح ،فبعد أن حضنتها ،بدأت تشاركها بمحبة المسيح
الت��ي غيرت حياتها وبعجائبه معه��ا ،ظنًا منها أن دومنينا هي أخت
أيضا ،وبدلاً من أن تقنعها دومنينا بإنكار المسيح ،آمنت
مس��يحية ً
ه��ي بالمس��يح وولدت من جدي��د! وليس دومنين��ا بمفردها ،بل كل
خادماتها سلمن حياتهن للمسيح معها عندما استمعن للشهادة
القوي��ة من فوتينا وأخواتها .ثم طلبت فوتينا من دومنينا وخادماتها
أن يرفعوا تلك الكنوز والثروات من القاعة ويوزعونها على الفقراء في
روما .ثم تعمدت دومنينا وأخذت اس ًما جدي ًدا.
وث��ار غضب نيرون ج ًدا وأمر أن تقت��ل فوتينا وكل من معها بالنار.
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وهك��ذا تم عمل أتون ضخم من النار ،ولكن عندما تم إلقائهم فيه،
لم تمسك بهم النار ولم تحرقهم.
ث��م أمر ني��رون بأن يقتلوا بالس��م .وعندما أحضروا لهم الس��م،
طلبت فوتينا أن تكون أول من يش��رب .ولكن لم يكن للسم أي تأثير
عليها أو على أي ممن كانوا معها .فآمن بالمس��يح الشخص الذي
أرسله نيرون ليسمهم!
لقد ظلوا في الس��جن ثالثة سنوات ،وتعرضوا لكل أنواع الضرب
والتعذي��ب التي اخترعه��ا ذل��ك اإلمبراطور الوحش��ي .ولكن كلما
عذبهم أكثر ،كلما ازدادت شهرتهم أكثر وأكثر .وانتشرت األخبار عن
إيمانهم وقوتهم ف��ي كل أنحاء العاصمة الرومانية ،وأثناء وجودهم
في السجن ،تحولت الزنزانة إلى بيت للعبادة .فكان يأتي المواطنون
الرومانيون إلى المؤمنين في السجن ليصلوا معهم وليسمعوا عن
اإلنجيل .لعدة س��نوات ظلت رس��الة المس��يح تتوغل في روما من
الموجودين في السجن وآمن الكثيرون بالمسيح بسببهم.
لقد أرس��ل نيرون إلى واح��د من خدامه الس��ابقين الذي كان قد
وضع��ه في الس��جن ،وأخبره الرجل بكل م��ا كان يحدث هناك .فأمر
ني��رون على الفور بذبح كل المس��يحيين الموجودين في الس��جن،
ماعدا فوتينا .فقد كان يأمل أن يكس��ر قوتها بالحزن والوحدة ،لهذا
أمر أن تؤخذ من هذا السجن وتلقى وحدها في بئر عميقة ومظلمة
وجافة .بع��ض المدونات ذكرت أنه قد تم تعذيبه��ا أولاً قبل إلقائها
ف��ي البئر .لقد تركها هناك ألس��ابيع .في ذلك المكان الذي يش��به
القب��ر ،كانت وحدها تما ًم��ا .لقد كانت تلك األي��ام صعبة ج ًدا على
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فوتين��ا التي بكت كثي��رًا ،ولكن لم يكن بكاءه��ا على من فقدتهم،
فهي كانت تعرف أنهم قد تحرروا من س��جنهم األرضي وأنه قد تم
اس��تقبالهم استقبالاً حافلاً في الس��ماء .بل كانت حزينة ألنها لم
تنَل ش��رف الش��هادة بجانب أبنائها وأخواته��ا ،وبالتالي حرمت من
إكليل الش��هادة .وبحسب ما قرأت ،من الواضح أن تلك الفترة كانت
األصعب في حياة فوتينا.
كل م��ا قرأته م��ن مدونات تاريخي��ة ذكرت تلك الفت��رة في حياة
فوتينا؛ فترة البئر .في إحدى المدونات ،ذكر أن فوتينا ماتت في أعماق
يأس��ا ،ولكن باختيارها .فمثل اس��تفانوس ،لقد رأت
هذا البئر ،ليس ً
المخلص في حلم وسلمته روحها.
ولك��ن بعض الس��جالت التاريخية األخرى ذك��رت أنها نقلت من
البئر إلى الس��جن بعد وق��ت طويل ،وهناك ظهر لها المس��يح في
حلم وأطلق روحها من الحياة وهي في السجن.
أيًا كان��ت الطريقة التي انتقلت بها ،فحياة هذه المرأة عبارة عن بئر
عميقة ج ًدا من المياه الحية التي أنعشت وأحيت الكثيرين من حولها.

شهداء العصر الحديث
فوتينا لم تنتج معجبين ومريدين لها ،بل حياتها أنتجت شهودًا
وشهداء .هذه السيدة كانت تمتلك شيئًا أريده بشدة .كانت تمتلك
ش��يئًا نحتاجه جمي ًعا في هذه األيام :وهو الثبات الذي ال يهتز .فعدد
من يأتون للكنيس��ة ي��زداد حينما تك��ون الظروف جيدة ومناس��بة
للمؤمنين .ولكن التالميذ المكرسون يولدون في وقت الصعاب.
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يشرح المؤرخ الكاثوليكي المعروف “كريستوفر هنري” هذا األمر هكذا:
“كانت الكنيس��ة تنمو تحت ظل عص��ا مضطهديها ،فكان كل
معرضا لخط��ر االضطهاد والتعذيب الجس��دي والموت،
مس��يحي
ً
ففك��رة االستش��هاد كان��ت تلون كل صفح��ات الكنيس��ة األولى.
ولكنه��ا لم تكن مخيفة ،بل كانت مثال ورج��اء .فقد كانوا ينظرون
للشهيد أنه المسيحي الذي أكمل السعي ،وكان هو البطل والقدوة
للمؤمنين .وحتى المسيحيين الذين كانوا يسقطون وقت التجربة،
كانوا ينظرون للشهداء على أنهم قدوتهم ومعلميهم”
نحن نعيش في عصر ينتش��ر فيه الش��ر والعنف ،فكلما فكرت
أن��ه ال يمك��ن أن يس��وء العال��م أكث��ر من ذل��ك ،أجده يس��وء أكثر
وأكثر .فالمس��يحيون ال يزالون يُقتلون حتى الي��وم ،وبدلاً من أن يثير
ه��ذا غضب العال��م ،على العكس يقف موق��ف المتفرج بال مباالة.
وهذا يكس��ر قلبي ،ولكنه ال يفاجئني .حدي ًث��ا ،وعلى أرض أمريكية،
استش��هد طلب��ة مس��يحيين بس��بب إيمانهم ،فلق��د أطلق أحد
الرجال النار في رأس كل من أعلن إيمانه بالمسيح ،والذين لم يعلنوا
إيمانهم أطلق عليهم النار في أرجلهم .وقد تعاملت وسائل اإلعالم
م��ع هذه الجريمة على أنه��ا مجرد جريمة قتل عادي��ة بدلاً من أنها
جريمة وراءها عنصرية وتعصب وكراهية.
إذا قرأن��ا الكت��اب المق��دس جي ًدا س��نعرف أنه لن يأتي الس�لام
والراح��ة من قادة ه��ذا العالم ،ولكن هذا ال يعن��ي أن نقف صامتين
أمام قوى الظلمة ،بل يجب أن نواجهها مثلما فعلت فوتينا.
يجب أن نكون إعالن ًا ح ًيا عن يوحنا األولى 4 :4
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��م
هلل أَيُّ َه��ا األَوْالَدُ ،وَ َق�� ْد َغلَ ْبت ُُمو ُه ْ
“أَنْت ْ
ُ��م ِم�� َن ا ِ
��م أ َ ْع َ
أل َ َّن الَّ ِ��ذي ِف ُ
��م ِم�� َن الَّ�� ِذي ِف��ي الْ َعالَ��م
يك ْ
ظ ُ
“المسيحيون في بالد كثيرة يذبحون وترسل الفيديوهات الخاصة
بتلك األعمال الوحش��ية إل��ى العالم أجمع مع تحذي��رات لكل من
يتجرأون ويس��مون أنفسهم “ش��عب الصليب” .وبهذه التسمية أنا
أتعجب ،هل عرف الجناة حقيقة من نحن أكثر منا؟!
من��ذ فترة ليس��ت ببعيدة ،اقتح��م أحد اإلرهابيين المس��لمين
تجم ًعا للمس��يحيين في إح��دى الجامعات الكيني��ة وقتل كل من
كانوا مجتمعين هناك للصالة.
وفي حادثة أخرى ،خطف اإلرهابي��ون بعض الطلبة وتحت تهديد
الس�لاح س��ألوهم عن إيمانهم ،ومرة أخرى كل م��ن تجرأ وأعلن أنه
شخصا وكثيرون جرحى.
مسيحي تم قتله بالنار .قد قتل حوالي 150
ً
وقد ظهرت المنظمة المس��ؤولة عن الحادث تتفاخر بما فعلته في
وس��ائل اإلع�لام وتعلن أن هذا ما هو إال البداية وأكدوا لكل “ش��عب
الصليب” أنهم سوف يرون منهم أكثر من ذلك في المستقبل.
إن��ه الوقت لكي نعد أنفس��نا ألن نتألم من أجل المس��يح ،فمن
األفض��ل أن نجهز قلوبن��ا لكي نعطي إجابة ونكون مس��تعدين ألن
نتأل��م ،بدلاً من أن نفاج��أ بالمواجهة فننكره .يج��ب أن يكون لدينا
نفس موقف التالميذ في أعمال الرسل 42-41 :5

َ
ْ
َ
“وَأ َ َّم��ا ُه ْ َ َ
��ع،
��ام ال َم ْج َم ِ
��م فذ َه ُب��وا فرِ ِحي�� َن ِم�� ْن أ َم ِ
َ
َ
س�� ُبوا ُم ْ ْ
��ل
ألَن َُّه ْ��م ُح ِ
س��تَأ ِهلِي َن أ ْن ي ُ َهانُ��وا ِم�� ْن أ ْج ِ
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��م ِه .وَ َكانُوا ال َ يَزَالُ��و َن ُك َّل ي َ ْو ٍم ِف��ي الْ َه ْي َك ِل وَ ِفي
ْ
اس ِ
��وت ُم َعلِّ ِمي�� َن وَ ُم َب ِّ
��يح”.
ش��رِي َن ب ِ َي ُ
س��و َع الْ َم ِ
الْ ُب ُي ِ
س ِ

ش��خصا ضرب من أجل إيمانه بالمسيح؟ هل تحدثت
هل قابلت
ً
مع ش��خص يتهلل ألنه يشعر أنه مس��تأهل أن يهان من أجل اسم
يس��وع؟ أن��ا قابلتهم .فه��ؤالء القديس��ون لديهم نقاوة تش��ع من
داخله��م وفي حياتهم ،ليس ألنهم ضرب��وا وعذبوا ،بل ألنهم تقابلوا
مع المس��يح في ش��ركة آالمه .لقد توجوا بنعمة ل��م أعرفها بعد.
األشخاص الذين قابلتهم يعملون في أماكن تعرض حياتهم للخطر
بسبب أنهم مسيحيين .فهم يعيشون في خطر يوم ًيا ،وعادة هؤالء
هم أخوتي وأخواتي األعزاء الذين يقومون بترجمة كتبنا ،فالحقيقة
ه��ي أن ما أكتبه أنا في أمان ،يترجمونه ه��م تحت الخطر .كثيرًا ما
أشعر أنني ال أستحق أن أعمل بجانبهم ،فحياتهم تذكرني بكلمات
بولس الرسول في رسالة كورنثوس األولى 31-30 :15

س��ا َع ٍة؟ إِن ِّ��ي بِا ْف ِتخَ ار ِ ُك ُم
اط ُر ن َْح ُن ُك َّل َ
“وَلِ َم��اذَا نُخَ ِ
��وت ُك َّل ي َ ْو ٍم”.
��يح رَبِّنَا ،أ َ ُم ُ
الَّ ِذي لِي ِفي ي َ ُ
س��و َع الْ َم ِ
س ِ

الضعف الغربي
ه��ل يمكنني أن أتح��دث بصراحة؟ أنا أرتعب من أجل الكنيس��ة
بالغرب.
فمع األس��ف نحن نقاب��ل باألكثر ه��ذه األيام من يهينون اس��م
المسيح ،فأحيان ًا كثيرة أتعب من أنانيتي ورخاوتي.
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حدي ًثا كنا نتحدث أنا وجون مع بعض رعاة الكنائس على العشاء،
والذي��ن ش��اركونا بأنهم دائ ًما ما يحذرون ش��عب كنيس��تهم ـ أي
المؤمنين باس��م يسوع المس��يح ــ من فخ السقوط في الخطايا
الجنس��ية .وفي المقابل ،ه��م ال يجدون منه��م إال النظرات الباردة
واألعذار الهزيلة.
فهناك من يعيشون م ًعا بدون زواج ويبرروا ذلك قائلين“ :نحن ننوي
أن نتزوج يو ًما ما ،لماذا من الخطأ أن نعيش م ًعا من اآلن؟”
وش��اركنا خادم آخر بضيقه م��ن أن أحد القادة المؤمنين يخطط
من أجل أن يطلق زوجته بالرغم من أنه ال يوجد أي أساس كتابي لهذا
الطالق .وهو يعلم أن هذا الفعل قد يحرمه من الخدمة لفترة ولكن
بعد ذلك سوف يعود من جديد .مع األسف ،هذا صحيح .فالخوف من
الناس ل��م يعد يمنع أحد من الخطية ،فق��ط مخافة اهلل هي التي
تجعلنا نبتعد عن الشر.
في إح��دى الخدمات حيث كان هناك عم��ل واضح للروح القدس
الذي دعا مئات من النس��اء ألن يحملن صليبهن ويتبعن المس��يح،
وق��ف قائ��د االجتماع وأخبر الس��يدات أنهن ال يجب أن يش��عرن بأي
ضغ��ط ،فالرب ال يريدهن أن يفعلن أي ش��يء ،هو فقط يريد إيمانهن
بمكانتهن.
يكتف بإيمانه بمكانته كابن
حقاً؟!! أنا أش��كر الرب أن يسوع لم
ِ
هلل ،بل كان مستع ًدا أن يخلي نفسه من طبيعته اإللهية وامتيازاته
من أجل أن يفعل ما كان مطلوب منه أن يفعله بدلاً عنا.
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أنا أنظر للكنيس��ة فأراها غارقة بعمق في شباك العالم  ..وهذا
يرعبني.

ماض
امرأة لها ٍ
قص��ة فوتينا لم تكن هك��ذا من البداية .فق��د كان هناك وقت كانت
ماض مخزي
غارقة بعمق في حياة الخطية لدرجة مخزية .كانت امرأة لها ٍ
كان يضعها دائ ًما تحت دينونة الناموس دون أي رجاء في المستقبل.
لقد أعطانا الكتاب المقدس فكرة عن خلفية هذه المرأة ،فعندما
تقابلن��ا معها ألول مرة كانت بال اس��م ،مطلق��ة ومطروحة .كانت
حياتها مشوش��ة وبها الكثير من الصراع��ات لدرجة ال يمكن ألحد
أن يتخيل أنها من الممكن أن تكون خادمة في يوم ما .وبسبب ذلك،
ظلت مشاركتها في الخدمة عبارة أن أسئلة واقتراحات .ربما تكوني
أيضا مثل صديقتنا هذه ،ش��عرت بحكم اآلخرين عليك لدرجة
أن��ت ً
جعلت كل كالم��ك عبارة عن أس��ئلة واقتراحات .فلتس��امحيهم.
فالن��اس الذين يقيدونك بماضيك لم يختب��روا بعد إعالن ًا عن رحمة
الرب وقوة الميالد الجديد.
فماضي كان يثير الكثير من
ربما تكونين أنت من تسألي نفسك،
ّ
األسئلة داخلي .ولكن اكتشفت فيما بعد أن أكثر األماكن المظلمة
والقذرة في حياتي هي تلك التي تم فداءها لتصبح أكثر آباري عم ًقا.
وبالرغم من أنه م��ن الصحيح أال يوضع حديثي اإليمان في موقع
القيادة بس��رعة ،إال أن كل مؤمن يجب أن يتش��جع ألن يكون شاه ًدا
للمس��يح وقوة خالص��ه .ولكن نعمة المس��يح الثمينة ال يجب أن
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تس��تغل خطأ وتس��تخدم لتبرير العي��ش في الخطية م��رة أخرى.
(رومية  .)2-1 :6على العكس ،فنعمته يجب أن تساعدنا لكي نتغير،
وأن نعيش حياة جديدة تتزايد في البر وأن نأخذ أسماء جديدة.
قبل أن تأخذ اس��م “المضيئة” ،فوتينا كان��ت تعرف لنا بصفتها
العرقية .فنحن قابلناها عندما س��معنا ع��ن مقابلتها الخاصة مع
يسوع والتي غيرت حياتها .إنها صديقتنا  ..المرأة السامرية.
ك��م هو رائع أن تك��ون تلك المرأة التي يو ًما ما كان لها خمس��ة
أزواج ،س��وف تشهد عن المسيح بهذه القوة مع خمسة أخوات! أنا
أحب ذل��ك ،ألن في الكتاب المقدس رقم خمس��ة يرمز إلى النعمة.
وفي حالة تلك المرأة ،هي قد نالت نعمة فوق نعمة!
كن��ت دائ ًما أحب ه��ذه المرأة ،كن��ت دائ ًما أرى أن له��ا إمكانيات
كبيرة ،فهي بئر حية عميقة تعيش حياة س��طحية .فالصعاب التي
واجهتها واالختي��ارات التي اختارتها قد حف��رت فرا ًغا عمي ًقا وجا ًفا
ومظل ًم��ا بداخلها .كان العدو ينوي أن يظ��ل هذا مكان ًا محط ًما في
روحها يعزلها ويدفن أحالمها.
عندم��ا أق��رأ اللقاء بينها وبين يس��وع في يوحن��ا  ،4دائ ًما أتخيل
نفس��ي في المش��هد .أنا أظ��ن أن التالميذ فكروا أنه م��ن األمان أن
يتركوا يس��وع وح��ده عند البئر ،فه��و ليس وقت خ��روج الرعاة بعد
ليسقوا قطعانهم عند البئر ،والنساء قد أتوا باكرًا ليستقين الماء
لمنازله��ن .فلنقرأ م ًع��ا كيف وصف الكتاب المق��دس بداية اللقاء
بينها وبين يسوع:
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َ��ت ُهن َ
س��و ُع َق ْد ت َ ِع َب ِم َن
“وَ َكان ْ
َاك ب ِ ْئ ُر ي َ ْع ُق َ
وبَ .فإِذْ َكا َن ي َ ُ
س َ
الس��ا َع ِة
الس�� َفرَِ ،جلَ َ
هك�� َذا َعلَى الْ ِبئْ��رِ ،وَ َكا َن ن َْح َو َّ
َّ
َ
َس�� َت ِق َي َما ًء،
الس��ا ِمرَ ِة لِت ْ
السادِ َ
س�� ِةَ .ف َجا َء ِت ا ْمرَأ ٌة ِم َن َّ
َّ
َ
طي ِني أل َ ْ
ش��رَ َب» أل َ َّن تَالَ ِمي َذ ُه َكان ُوا
َف َقا َل لَ َها ي َ ُ
س��و ُع«:أ ْع ِ
ض ْوا إِلَى الْ َم ِدي َن ِة لِ َي ْبتَا ُعوا َط َعا ًما” (يوحنا )8-6 :4
َق�� ْد َم َ

جالسا
كان يسوع متع ًبا من السفر ومره ًقا من الفريسيين .أراه
ً
عل��ى حافة بئ��ر يعقوب القديمة ،تضربه ش��مس الظه��ر الحارقة،
ولكنه يش��عر بنس��مات الهواء الباردة تهب من البئر العميقة .نظر
يسوع إلى البئر متذكرًا تاريخها وهو يراجع أحداث اليوم .فقد انتهى
من خدمته في اليهودية ،وسار طري ًقا طويلاً ومتربًا .لقد وضع نهاية
لج��دال المعمودية التي حولها القادة المتدينين إلى منافس��ة بين
تالمي��ذه وتالمي��ذ يوحنا (يوحن��ا  .)1لماذا ال يرونها كم��ا هي؟ إنهما
يعمالن جن ًبا إلى جنب وال يتنافس��ان .نعم الجموع أتت بكثرة ،فقد
كان جوعهم ش��دي ًدا بعد س��نوات طويلة من الجف��اف .اآلن النبوة
والوعد جعال الناس مستعدين ،فحياة كثيرين تتغير وتسترد بالتوبة
التي تعلن في مياه المعمودية.
مقدس��ا ج ًدا ويعطي رجا ًء ،إال أنهم كانوا يحاولون
لقد كان األمر
ً
تحويله إلى س��يرك .لهذا ترك مياه األردن إلى الس��هل القحل .لقد
قرر أن يرتاح قليلاً عند البئر حتى يرجع تالميذه .فجأة ش��عر بحماس
يضرم قلبه وس��مع الروح الق��دس يهمس“ :أنا لدي هدف من وجودك
هنا في هذا الس��هل القحل في الس��امرة” .وس��مع يس��وع كلمة
واحدة“ :حصاد” .ونظر فرأى امرأة سامرية وحيدة آتية لتستقي ماء.
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كان��ت تحمل وعاء كبير يش��به ما يحملونه النس��اء في الفجر
ليس��تقوا الماء .ولكن وعاءها كان فار ًغ��ا وكذلك قلبها .هذه االبنة
قد انحدرت إلى أس��فل كثيرًا لدرجة أنها تتجنب صحبة الس��يدات
األخريات في المدينة .دارس��و الكتاب المقدس يقولون أنها تعمدت
الذهاب إلى البئر في هذا الوقت ،وسط حرارة اليوم ،حتى تضمن أنه
ال يوجد ناس كثيرة عند البئر.
كان يراقبه��ا ،الح��ظ أنها رأته لكنها حولت عينيها س��ري ًعا .من
ش��كل ثيابه ،عرفت أنه يهوديًا ،واليهود ال يتعاملون مع السامريين،
فه��م يحتقرونهم .لق��د واجهت هذه المرأة الكثير من المش��اكل
قبلاً  ،وهي ال تريد مش��اكل اآلن .وبحذر ذهب��ت إلى الجانب اآلخر من
البئر وأنزلت وعاءها لتمأله بالماء.
دعاها يسوع ،وبذهول رفعت رأسها متعجبة ،فهناك شيء ما في
صوته وطريقته ش��دها .طلبه للمياه كان يبدو دعوة أكثر منه طل ًبا.
فأجابته مترددة:
��ب ِمنِّي لِت ْ
َ
“ك ْي َ
ْ��ت ي َ ُهودِ ٌّي وَأَن َ��ا ا ْمرَأ َ ٌة
َش��رَ َب ،وَأَن َ
��ف ت َْطلُ ُ
السا ِمرِيِّي َن” (يوحنا )9 :4
َ
سا ِمرِي َّ ٌة؟ أل َ َّن الْ َي ُهودَ ال َ يُ َعا ِملُو َن َّ
تخيلي األمر قليلاً  ،فالتعصب ش��ديد لدرجة أن مجرد اس��تخدام
كأس ماء صغيرة من س��امرية كان ينجس��ك .لي��س فقط ألنها من
أيضا ألنها امرأة .ولكن يس��وع لم يخَ ف أن يشرب من
الس��امرة ،بل ً
كأس��ها  ..بل كان مس��تعدا ً أن يش��رب كأس غضب من أجلها .ولم
يكن يس��وع يريد أن يس��تغلها مثل باقي الرجال الذين عرفتهم ،بل
كان يريده��ا أن تعرف��ه .ربما كان فقط يريد أن يتح��دث معها ،وربما
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تع��ب من الصورة الخاطئة التي يمثلونه بها هؤالء القادة المتدينين
المتعجرفين.

هلل،
ط َّي�� َة ا ِ
ْ��ت ت َ ْعلَ ِمي َن َع ِ
أجابه��ا يس��وع«“ :لَ�� ْو ُكن ِ
طي ِني أل َ ْ
ش��رَ َب ،لَ َ
طلَ ْب ِت
��ك أ َ ْع ِ
وَ َم�� ْن ُه َو الَّ ِذي ي َ ُقو ُل لَ ِ
ْ��ت ِمنْ�� ُه َفأ َ ْع َ
��اك َم��ا ًء َحيًّ��ا»( ”.يوحن��ا )10 :4
ط ِ
أَن ِ
تعجب��ت المرأة .فمن هذا الرج��ل الذي يحدثها عن “عطية اهلل”؟
اقتربت من��ه لترى ما الذي معه يمنحه هذه القوة التي يتحدث بها.
ربما لديه وعاء ووضعه على األرض؟ ولكنها لم تجد معه أي ش��يء.
فهل س��تكون وعود هذا الرجل مجرد كلمات فارغة مثل كلمات كل
الرجال اآلخرين الذين عرفتهم؟
وبتردد ،سألته كيف يمكن أن يأتي لها بالماء الحي؟
س�� ِّي ُد ،ال َ دَلْ�� َو لَ َ
��ك وَالْ ِبئْ�� ُر
“ َقالَ ْ
��ت لَ�� ُه الْ َمرْأ َ ُة«:يَ��ا َ
َع ِمي َق�� ٌةَ .ف ِم�� ْن أَي ْ َن لَ َ
��ك الْ َم��ا ُء الْ َح ُّي؟” (يوحن��ا )11 :4
لقد فكرت أن ماء حي منعش هكذا البد وأن يأتي من مكان عميق
بالبئ��ر .هل يمكن أن يك��ون هذا اليهودي يحتقر بئ��ر يعقوب؟ فهذا
البئ��ر مليء بالم��اء وأعمق من معظ��م اآلبار األخرى .ث��م حاولت أن
توضح فكرتها أكثر:
��وب ،الَّ ِذي أ َ ْع َ
��ك أ َ ْع َ
“أَلَ َعلَّ َ
طان َ��ا الْ ِب ْئرَ،
ظ ُم ِم�� ْن أَبِينَا ي َ ْع ُق َ
وَ َ
اش��ي ِه؟»” (يوحن��ا )12 :4
ش��رِ َب ِمن َْها ُه�� َو وَبَنُ��و ُه وَ َم َو ِ
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م��ن المثير أن هذا البئر يدعى على اس��م يعقوب ،فهذا االس��م
يعني “شخص يخدع ،أو يتعقب”
حينما تنبأ الرب عن العداوة بين الحية ونسل المرأة ،قال أن الحية
سوف تسحق “عقبه” .الح ًقا غ َّير الرب اسم يعقوب ليصبح “إسرائيل”،
والذي يعني “أمير مع اهلل” .يا له من أمر رائع أن تلك المرأة التي كثيرًا
ما خدعت بس��بب تصديقها أن الرجال يمكن أن يروا عطش��ها ،تجد
نفسها تتحدث مع رئيس سالم إسرائيل عند بئر يعقوب .وبالرغم من
أنها أخطأت ،إال أن يسوع كان يعرف تما ًما ماذا يحدث.
هذا الحديث لم يكن أب ًدا عن البئر وحالتها ،بل عن عطش المرأة
الس��امرية وكيف ترتوي .وفعل يس��وع م��ا يجيد فعل��ه دائ ًما ،لقد
تجاهل سؤالها ووجه حديثه مباشرة عن عمق اشتياقها.

سو ُع وَ َقا َل لَهاَُ «:ك ُّل َم ْن ي َ ْ
اء
“أ َ َج َ
اب ي َ ُ
شرَ ُب ِم ْن ه َذا الْ َم ِ
لك ْن َم ْن ي َ ْ
ط ُ
ي َ ْع َ
طي ِه
ش أَي ْ ً
اء الَّ ِذي أ ُ ْع ِ
ضا .وَ ِ
شرَ ُب ِم َن الْ َم ِ
ط َ
أَن َا َفلَ ْن ي َ ْع َ
صي ُر
طي ِه ي َ ِ
ش إِلَى األَب َ ِد ،ب َ ِل الْ َما ُء الَّ ِذي أ ُ ْع ِ
اء ي َ ْن َب ُع إِلَى َح َيا ٍة أَب َ ِدي َّ ٍة»( ”.يوحنا .)14-13 :4
ِفي ِه ي َ ْن ُبو َع َم ٍ

وفي كلمة “كل” هنا كان يسوع يتحدث عن جميع من يعطشون
لش��يء أكبر مما تعطيه له هذه األرض .كان
يقص��د كل من اليه��ود والس��امريين ،وكل
من مر على ه��ذا البئر قدي ًما وحدي ًثا .فكل بئر فكل بئر أرضية
هي تشير إلى
أرضية هي تش��ير إلى عطش اإلنس��ان .ولكن
كل اآلبار التي في هذه األرض س��وف تش��ربي عطش اإلنسان
منه��ا ثم تعطش��ي ثانية وثاني��ة .فقط الرب
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هو الذي يس��تطيع أن يروي عطشك .تلك اآلبار القديمة كانت دائ ًما
عرضة للفشل ألن مصدرها مرتبط بعوامل أرضية ،ففي أي وقت كان
يمكن للعدو أن يفسدها أو يردمها إما بتسميمها أو إلقاء القاذورات
وأيضا كان يمكن أن تجف بسبب موسم جفاف طويل.
والتراب بهاً ،
ومثل اآلبارالقديمة ،الناموس يمكن تسميمه بالقوانين البشرية،
أو يدفن في األرض بس��بب معتقدات وطقوس من صنع البش��ر .لقد
التصق الس��امريون بأول خمس��ة كتب فقط من التوراة وعبدوا في
الجب��ل الخ��اص بهم .لقد عاش��وا في ظل النام��وس ،ولكن اليهود
أثبتوا أنه حتى الناموس بكل ما فيه ال يس��تطيع أن يمنحنا الحياة
التي نتوق إليها.
فه��ذه اآلبار القديم��ة من الناموس واآلباء قد أُعط��وا لنا بهدف أن
يب��رزوا حاجتنا العميقة للمي��اه الحية التي يعطيه��ا الروح القدس.
النام��وس يتطلب مكان للعبادة ،والناموس يضع الرب دائ ًما بعي ًدا عن
متناول أيدينا .فعبادة الرب تصبح واجب أكثر منه مصدر للحياة .تحت
النام��وس ،هناك زيارة إلهية ،وليس س��كنى إلهية .الناموس يجعلك
تري��ن الرب م��ن بعيد ،لكن دون أن تلمس��يه .الناموس يحافظ على ما
حدث عند جبل سيناء ،حيث نرى الرب من بعيد ولكن ال نصل إليه.
ولكن عندما يبقى م��كان عبادتنا حولنا وليس داخلنا ،نحن نظل
خارجا .هذه المقابلة بين المرأة السامرية ويسوع قد حطمت
واقفين
ً
الكثير من القيود الناموس��ية .فهذه المرأة كسرت الناموس وكانت
تعيش مع رجل دون زواج .فحتى في فكر كنيستنا الحرة اليوم ،ينظر
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له��ذه المرأة على أنها “تعيش في الخطية” .ولكن يس��وع لم ينظر
إلى خزيها الخارجي ،وتحدث مباشرة إلى قلبها المكسور.
النام��وس دائ ًما يطلب منك أكثر مم��ا يعطيك .فالمياه الحية ال
يمك��ن احتواؤها أو وزنه��ا ،ألنها خفيفة ج ًدا ،فهي ال تش��به المياه
الميت��ة .ف��إذا كنت ترغبين في م��ا هو أكثر من رش��فة مياه من بئر
يعقوب ،فأنت تحتاجين لوعاء .ما يمكنك أخذه معك للمنزل سيكون
محددًا بما تس��تطيعين حمل��ه .فالمياه الميتة ثقيل��ة .فإذا رغبت
ف��ي جلب مياه م��ن البئر من أجل الطبخ ،والتنظيف واالس��تحمام،
والشرب ألسرة تتكون من أربعة أفراد ،فأنت يجب أن تحملي أكثر من
عش��رين رطلاً  .هذا بخالف وزن األوعية والمس��افة التي تحتاجين أن
تمش��يها وأنت تحمليها .وستحتاجين أن تقومي بهذه الرحلة مرارًا
وتكرارًا .فيسوع يتحدث عن عطش مستمر وال ينتهي .وكابنة ولدت
في الشرق األوسط ،ترعرعت في بيئة جافة وحارقة ،فهي تعرف جي ًدا
معنى العطش للمياه.
ال يوجد بئ��ر عميقة بما يكفي ،وال مياه عذبة بما يكفي لتطفئ
عطش��ها وحاجته��ا العميقة للح��ب ،والقبول والصحب��ة .روحها
تعاني من جفاف ش��ديد ،وم��رة بعد مرة تنخدع بم��ا كانت تأمل أن
يس��د جوعها ويروي عطش��ها وينع��ش روحها .كان��ت متطلباتها
شرعية ،ولكنها مثل كثيرين منا ،كانت تبحث عن الشيء الصحيح
في المكان الخطأ.
•ليس خطأ أن ترغبي أن تكوني محبوبة،
•ليس خطأ أن ترغبي في أن تبني حياتك مع شخص حميم،
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•ليس خطأ أن ترغبي في حياة كريمة،
•ليس خطأ أن ترغبي في حياة لها هدف،
•ليس خطأ أن ترغبي في أصدقاء،
•ليس خطأ أن ترغبي في حياة العبادة.
لم يس��تخف يسوع برغباتها واحتياجاتها ،ولن يفعل ذلك معك.
ب��ل ق��د أقر بعطش��ها ووعدها أن يروي��ه .لقد عرض عليه��ا حياة ال
تنتهي ،بدلاً من حياة تنتهي دائ ًما.
ومن عمق روحها ومن عمق يأسها اقتربت المرأة أكثر وتوسلت له:

ط َ
��ي ال َ أ َ ْع َ
ش
“«يَ��ا َ
س�� ِّي ُد أ َ ْع ِ
ط ِن��ي ه�� َذا الْ َم��ا َء ،لِ َك ْ
س�� َت ِق َي»( ”.يوحن��ا )15 :4
��ي إِلَ��ى ُهنَ��ا أل َ ْ
وَال َ آت ِ َ

في توس��لها المضطرب ،أستطيع أن أرى أمل .أستطيع أن أشعر
باحتياجها ،ألن لدي نفس االحتياج.
يسوع ..أرجوك ال تدعني أعود لهذا المكان مرة أخرى ،فهو يذكرني
أيضا فشلت في طاعة القوانين في شبابي.
بسقطاتي .فمثلها ،أنا ً
كان��ت تعلم أنها ال تس��تحق ،فه��ذا األمر ال يمك��ن أن تناله إال عن
طري��ق هبة مجانية .فهي مثل المدمن ،لم يعد لديها ما تنفق منه،
فعطشها قد جعلها عبدة.
ولكن قبل أن يعطيها يس��وع من ه��ذه المياه الحية ،كان يحتاج
أولاً أن ي��رى إذا كانت مس��تعدة أن تف��رغ ما بداخلها .ه��ل هي ح ًقا
مس��تعدة أن تترك كل شيء خلفها؟ فأش��ار إلى خطأها ،ذلك البئر
الميت الذي لطالما شربت منه  ...الرجال.
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��ك
“ َق��ا َل لَ َه��ا ي َ ُ
س��و ُع«:اذْ َه ِبي وَادْ ِع��ي زَوْ َج ِ
(يوحن��ا )16 :4
ههنَ��ا»”
��ي إِلَ��ى
ُ
وَت َ َعالَ ْ
ال تفكري أن يسوع بهذا الطلب كان يريد رمز للسلطة لكي يتحدث
معها من خالله ،وال كان يريد أن يشير إلى خطيتها .بل لقد طلب زوجها
لكي يضع يده على ألمها .وقد قالت أختنا الشجاعة الحقيقة كاملة،
رغ��م أنها كانت تعرف جي � ًدا أن الحقيقة قد تجعلها غير مس��تحقة
وتحرمها من المياه الحية التي يعرضها عليها هذا المعلم.
س لِي ز َ ْو ٌج” (يوحنا .)17 :4
“لَ ْي َ
هذا االعتراف كان حملاً ثقيلاً عليها .خمس��ة زيجات فاشلة! لم
يوج��د نبرة ل��وم ،أو تبرير في اعترافها ،بل فق��ط الحقيقة القبيحة
بكل صدق .ليس لي زوج ...

س لِ��ي زَوْ ٌج ،ألَن َّ ُه
��ت :لَ ْي َ
«:ح َ
“ َق��ا َل لَ َها ي َ ُ
سو ُع َ
س��نًا ُقلْ ِ
َ
��س ُه َو
��ك اآل َن لَ ْي َ
��ك خَ ْم َ
اج ،وَالَّ�� ِذي لَ ِ
َكا َن لَ ِ
س�� ُة أزْوَ ٍ
الص�� ْد ِق»( ”.يوحن��ا )18 -17 :4
��ت ب ِ ِّ
��ك .ه�� َذا ُقلْ ِ
زَوْ َج ِ
يس��وع يحب التعامل م��ع الصادقين وذوي االعتراف��ات الجريئة.
لق��د أخبرته عن حقيقتها الحالية ،وه��و أكمل الحقيقة بتفاصيل
ماضيها .خمس��ة رجال تزوجوا منها فقط ليطروحها جان ًبا ويتخلوا
عنه��ا .أحيان ًا أتعجب لماذا ينظ��ر إليها الناس عل��ى أنها الخاطئة
الوحي��دة .فأنا حفيدة ام��رأة تزوجت أربعة مرات م��ن ثالثة رجال .لم
تك��ن ضحية ،ب��ل كان اختياره��ا .ولكن ربما األم��ر مختلف مع تلك
المرأة السامرية .نحن ال نعرف بالضبط إن كانت بالتأكيد مخطئة.
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لقد عاش��ت تحت الناموس الذي كان يعطي الحق للرجل أن يقرر أن
زواج��ه من زوجت��ه كان خطأ ويمكنه أن يتخلى عنها بس��هولة عن
طري��ق ورقة طالق يعلن به��ا خيبة أمله في زواج��ه .تحت الناموس،
كان من المس��تحيل أن تكون هي التي ق��ررت تغيير األزواج بإرادتها.
فال��زواج مرة ثانية يحتاج لورقة طالق .هل تتخيلي  ..فش��لت خمس
م��رات؟ اآلن هذه المرأة مكس��ورة لدرجة أنها ترغ��ب في العيش مع
رجل تشاركه المكان ولكن ليس االسم .حياتها استهكلت برغبات
ترفض أن تشبع .روحها مكسورة لكن ال يزال لديها أمل.
يوحنا  19 :4يكمل:
س�� ِّي ُد ،أَرَى أَن َ
��ي!”
“ َقالَ ْ
��ت لَ�� ُه الْ َمرْأ َ ُة«:يَ��ا َ
َّ��ك ن َِب ٌّ
حت��ى وقت قري��ب لم أك��ن أدرك قيمة هذا اإلعت��راف .لقد كانت
تخ��رج خارج كل م��ا عرفته وآمنت به ،ألن الس��امريين كانوا يؤمنون
أن ال نبي س��وى موسى فقط .بحس��ب متى  ،41 :10هذا االستقبال
يجعلها تستحق أن تأخذ أجر نبي:
“ َم�� ْن ي َ ْق َب ُ
��ي يَأْخُ �� ُذ”
��ل ن َِبيًّ��ا ب ِ ْ
��ي َفأ َ ْج��رَ ن َِب ٍّ
��م ن َِب ٍّ
اس ِ
ما هو أجر النبي؟ أعتقد أن هذه الهبة يمكن أن تكون لها أشكال
كثيرة ،ولكن ال ش��يء أغلى من إع�لان وإدراك لحقيقة حية .فالنبي
أيضا يطلق علي��ه “الرائي” .ففي كل مكان كان يذهب إليه كان
كان ً
يفت��ح عيون الفهم .عندما اختارت المرأة اس��تقبال يس��وع كنبي،
نظرت إلى مس��تقبلها وسألت يسوع أين يجب أن تعبد الرب .أعتقد
أنها كان��ت متعبة من حياتها القديمة بطرقه��ا القديمة .لم تكن
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تع��رف أب ًدا أن هناك س��اعة جديدة أمامها اآلن حيث س��يتم تعريف
العبادة بالشخص وليس بالمكان.

ص ِّد ِقي ِن��ي
س��و ُع«:يَا ا ْم��رَأ َ ُةَ ،
“ َق��ا َل لَ َه��ا ي َ ُ
��ل ،وَال َ
ت َأْتِ��ي َ
س��ا َع ٌة ،ال َ ِف��ي ه�� َذا الْ َج َب ِ
أُورُ َ
�لآب( ”.يوحن��ا :4
يم ت ْ
َس ُ
ش��لِ َ
��ج ُدو َن لِ ِ

أَن َّ�� ُه
ِف��ي
)21

في ترجمة أخرى ( )Passion Translationتقول:
“صدقين��ي أيتها المرأة العزيزة ،س��تأتي س��اعة حيث لن تعبدي
اآلب ال في جبل وال في أورشليم ،ولكن في قلبك”
لقد استقبلت المرأة يسوع كنبي ،وفي المقابل دعاها يسوع بــ
“العزيزة” .هذه الكلمة تعني “المحبوبة ،الغالية ،المقدرة”
أنا أتس��اءل ترى متى كان��ت آخر مرة دعاها أح��د بكلمة “عزيزة”.
لقد كان يس��وع يرمم قلبها المكسور ،ويش��في روحها المجروحة
بكلمات إلهية.
وحتى اآلن أس��مع يس��وع يدعو كل واحدة من بناته“ ،صدقيني يا
عزيزتي ،يا محبوبتي ،يا غاليتي ،يا كنزي ،ساعتك قد أتت ”...
ساعتك لتؤمني هي اآلن .انتظري دقيقة .ما الذي همس به يسوع
إلى قلبك؟
فإلهن��ا ال يك��ون أقرب ل��ك على جب��ل أو في مدين��ة أو حتى في
كنيس��ة .فال أحد يس��تطيع أن يبعدك عن حض��وره .فحم ًدا هلل ،ال
يوجد خطأ يمكنه أن يفصلك عن ما يس��كن بداخلك .يسوع ينتظر
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عبادت��ك عند بئر قلبك .فالكتاب المقدس يذكرنا أن الرب قريب منه
قرب الهمس إلى أذاننا:
“لك�� ْن َم��اذَا ي َ ُق��و ُل؟ «اَلْ َكلِ َم�� ُة َقرِي َب�� ٌة ِمن َ
ْ��ك،
ِ
��ك وَ ِف��ي َقلْ ِب َ
ِف��ي َف ِم َ
��ك»” (رومي��ة )8 :10
لقد ش��ارك يس��وع هذا اإلعالن العظيم مع امرأة وهي في أسوأ
حاالتها .فمن س��مع قبلاً عن إله ال يحد بالمكان .إله يريد أن يقابلها
أينم��ا كانت؟ تخيلي كم رائعة هذه األخب��ار لهذه المرأة .لقد كانت
منبوذة من الناس ومن اليهود ،ولكن الرب صنع لنفس��ه مكان ًا داخل
هيكل قلبها .فمثلما كانت صادق��ة وأعلنت عن حقيقتها بوضوح،
هكذا ابن اهلل الذي كان على وشك أن يفتح قلبه ويشاركها بإعالنات.
لقد استمر يسوع في الشرح:
َس ُج ُد
س��ت ُْم ت َ ْعلَ ُمو َن ،أ َ َّما ن َْح ُن َفن ْ
َس ُج ُدو َن لِ َما لَ ْ
“أَنْت ُْم ت ْ
لك�� ْن ت َأْتِي
��م  .أل َ َّن الْخَ �لاَ َ
لِ َم��ا ن َ ْعلَ ُ
ص ُه َو ِم�� َن الْ َي ُهودِ .وَ ِ
��اج ُدو َن الْ َح ِقي ِق ُّي��و َن
َ
��ي اآل َنِ ،حي�� َن َّ
س��ا َع ٌة ،وَ ِه َ
الس ِ
��ب ِم ْث َل
وح وَالْ َح��قِّ  ،أل َ َّن َ
يَ ْ
اآلب َطالِ ٌ
س ُ
��ج ُدو َن لِ ِ
�لآب بِال�� ُّر ِ
ُ
��ج ُدو َن لَ ُه
��اج ِدي َن لَ�� ُه .اَهلل رُ ٌ
وح .وَالَّ ِذي َن ي َ ْ
ه�� ُؤال َ ِء َّ
س ُ
الس ِ
َ
س ُ��ج ُدوا»( ”.يوحنا )24-22 :4
وح وَالْ َحقِّ ي َ ْن َب ِغي أ َ ْن ي َ ْ
ف ِبال ُّر ِ
لق��د زعزع يس��وع معتقداته��ا بالحق ،ف��إذا كان م��ا يقوله هذا
صحيحا ،إذًا فهي من هذا النوع من الس��اجدين الذي يطلبه
المعلم
ً
اآلب :هؤالء الذين يتوقون ألن يسجدوا للرب بالروح والحق.
نح��ن ال ندرك ق��وة هذا اإلعالن ألنن��ا نعرف ونقب��ل كل ما يقوله
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يس��وع لهذه الم��رأة ألننا فهمن��اه وقبلناه من قب��ل .ولكن في هذا
الوق��ت ،كانت هذه المفاهيم جذرية .فغال ًبا هذه المرأة لم تس��مع
أب ًدا عن اهلل كآب.

في ترجمة أخرى ( )Passion Translationليوحنا  23-22 :4نقرأ:
“م��ن اآلن عبادة اآلب ال تعتمد على الم��كان الصحيح ،بل القلب
الصحي��ح .ألن اهلل روح وه��و يت��وق للس��اجدين الحقيقيي��ن الذين
يعبدونه بالروح والحق”.
إنها تس��مع عن إله يتوق .أعتقد أنها في هذه اللحظة كانت في
صراع بين رج��اء مجيد ،وبين ما عرفته ط��وال حياتها من معتقدات
دينية قاسية .لم تكن متأكدة ما الذي يجب أن تصدقه ،قلبها يرجف
من الرجاء والتش��ويش والعجب ،ولكنها تعرف حقيقة واحدة ،وهذه
الحقيقة هي التي شاركت بها:

س�� َّيا،
“ َقالَ ْ
��ت لَ�� ُه الْ َم��رْأ َ ُة« :أَن َ��ا أ َ ْعلَ ُ
��م أ َ َّن َم ِ
��يح ،يَأْتِ��يَ .ف َمتَ��ى َج��ا َء
س ُ
الَّ�� ِذي يُ َق��ا ُل لَ�� ُه الْ َم ِ
��ك ِّل َ
ذَ َ
اك يُخْ ِب ُرن َ��ا ب ِ ُ
��ي ٍء»( ”.يوحن��ا )25 :4
ش ْ
أتعجب إذا كان يسوع يرى إيمان األطفال لديها ال يقاوم.
فهو لم يستطع إخفاء األخبار السارة عنها أكثر من
ذلك .فقال لها«“ :أَن َا الَّ ِذي أ ُ َكلِّ ُم ِك ُه َو»( ”.يوحنا .)26 :4

لق��د فع��ل تما ًما ما كانت تتوق��ع أن يفعله المس��يا ،أن يخبرها
ب��كل ش��يء .أحيان ًا حتى دون أن يقول كل ش��يء ،يخبرن��ا الرب بكل
ش��يء .فلتهدأ يا قلبي .فمس��يحنا عادة ما يجيب عن أس��ئلتنا عن
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العبادة عن طري��ق إخبارنا بحقائق عن أنفس��نا .فبضربة واحدة من
سيف الحق ،يفضح حمق المعتقدات القديمة ،ويقطع كل منطق
بش��ري .فمن ال يترك جرته ويركض بعد س��ماع هذا؟ هذا هو يسوع.
هو ال يخزي من يشعر بالخزي .بل يجذبه نحو ثقته ويشاركه باألمور
النبيلة التي رفض الفريسيون (وأحيان ًا تالميذه) أن يسمعوها.
وانتهت اللحظة .لقد عاد التالميذ واضطربوا حينما اكتشفوا أن
يس��وع كان يتحدث مع امرأة ال تس��تحق منهم سوى االزدراء .ولكن
نظرته��م لها لم تع��د تهمها ،فعندم��ا تـُقبلين م��ن اهلل  ...فماذا
يهم��ك من رفض الناس لك؟ من العجيب أن��ه وال واحد من التالميذ
قد دعا السامريين لكي يخرجوا ويروا يسوع .ولكن ال يهم ،ألن يسوع
قد س��بق وأرسل رس��ول من عنده لهم .فالمرأة السامرية كانت في
عقله طوال الوقت من أجل هذه المهمة.

��ت إِلَ��ى الْ َم ِدينَ�� ِة
��ت الْ َم��رْأ َ ُة َجرَّت ََه��ا وَ َم َ
ض ْ
“ َف َترَ َك ِ
ْس��ان ًا َق��ا َل لِي ُك َّل
وَ َقالَ ْ
َّاسَ « :هلُ ُّموا ان ُْظ ُروا إِن َ
��ت لِلن ِ
��ت .أَلَ َع َّ
��يح؟»َ .فخَ رَ ُجوا
َم��ا َف َعلْ ُ
س ُ
��ل ه�� َذا ُه�� َو الْ َم ِ
ِم�� َن الْ َم ِدينَ�� ِة وَأَت َ�� ْوا إِلَ ْي�� ِه( ”.يوحن��ا )30-28 :4

وبفحص دقيق ،نجد أنها كانت حريصة في كلماتها للسامريين.
فهي لم تدعوه نب ًيا ولم تذكر أنه يهودي ،ألنها كانت تعرف أن كالهما
كانا س��يجعال المدينة ترفضه .بل استخدمت اختبارها الشخصي
لكي تفتح الطريق أمامهم .أنا أحب كيف دعتهم المرأة قائلة لهم
أن يأتوا وينظروا ،بدلاً من أن يأتوا ويسمعوا .فالنظر قد يعني اإليمان،
فعندما تنفتح عينيك ،تريدين للجميع أن يروا ما رأيتيه.
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كم أحب أن يس��وع اخت��ار أن يعلن مثل ه��ذه الحقيقة الثمينة
والمقدسة المرأة عادية يراها الناس على أنها امرأة ملوثة وملطخة
بالخطي��ة .فأن يتحدث المس��يح عن أس��رار اهلل لش��خص يعتبره
اآلخرون أقل وأس��وأ الجميع ،فهو بهذا يفت��ح الباب على مصراعيه
أمام جميعنا .لهذا السبب أنا كثيرًا ما أتحدث عن قصة هذه المرأة
ف��ي العدي��د من كتبي .ف��ي كل مرة أرى تل��ك المقابلة بي��ن المرأة
ويسوع من زاوية مختلفة.
لس��نوات كنت أحب تل��ك المقابلة الحميمة الت��ي حولتها من
كونها غريبة وتشعر بالخزي ،إلى قريبة ج ًدا وحميمة .في وقت أحببت
حقيقة أنها كانت بال اس��م ،فبهذه الطريقة يمكنني بس��هولة أن
أضع اس��مي في قصتها .كان ذلك حتى عرفت أن اس��مي فوتينا ،أي
المضيئة .لقد بدأت في ذلك اليوم تبش��ر بالمس��يح في الس��امرة،
لكن كما عرفت اآلن ،قد امتد تأثيرها إلى خارج الحدود بكثير.
يجب أن تش��جع قصتها كل م��ن لديه آبار عميق��ة لكن يعيش
حي��اة ضحلة .ماذا بعد يمكن أن يفس��ر أن امرأة عاصية تتحدث مع
أيضا .لقد
نبي عن العبادة؟ لم يكن بئرها عميقة فحس��ب ،بل جاف ً
كان لديها خمس��ة أزواج وولدين ومع ذلك ظل اشتياقها وعطشها
غير مس��ددًا .هذه المرأة ذات اإلمكانيات الكبيرة قد أخلت نفس��ها
وضحت كثيرًا لدرجة أن األلم أصبح ينخر في عظامها.
وفج��أة اختلف كل ش��يء .لقد عرفت الهدي��ة الموهوبة لها .لقد
دعاها يس��وع وهي طلبت بجرأة الماء الحي .هذا المسيا العجيب قد
عرفه��ا جي ًدا وأحبها بال تحفظ .وعلى أس��اس دعوت��ه لها ،هذه االبنة
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الت��ي بال منافس ،ش��ربت بعمق من مائه الحي وذهب��ت لتكون فوتينا،
الكارزة والمرسلة التي سارت نحو الخطر بثبات دون أن يزعزعها شيء.
ماض ،فهل تتبعي أثرها؟
امرأة ذات ٍ
أسئلة للمناقشة
هل أنت جائعة لقوة أكثر للرب في حياتك؟
كيف أثرت فيك قصة فوتينا؟
ألم تحبي فكرة أنها هي نفسها المرأة السامرية؟ ما الوعد الذي
تحمله هذه الحقيقة لك؟
ه��ل هناك دوائر في حيات��ك تكونين فيها بئرًا عميقة تعيش��ين
حياة ضحلة؟
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حياة بال منافسة

لن تكبر أب ًدا على أن تضع هدف آخر أمامك
أو أن تحلم حلم جديد
“سي .إس .لويس”
أحب أن أشاركك بقصة قديمة أخرى عن الشجاعة والتكريس.
كان هن��اك فت��اة ش��ابة جميلة تدعى “ث��كال” قد تص��ادف أنها
س��معت رس��الة الخالص بينما كان بولس يعظ ف��ي بيت الجيران.
جلست تطل من نافذتها في ذهول وهي تسمع بولس يدعو الشباب
والشابات أن يعبدوا المسيح في عفة وتقوى .كانت ثكال مخطوبة،
ولكنها عندما س��معت بولس ،قررت أن ترفض هذا الزواج وأن تعيش
بقي��ة حياته��ا من أجل مجد الرب .بول��س كان يجهل كم أثر كالمه
على ث��كال ،ولكن قرارها لم يل��قَ قبولاً لدى أمه��ا وخطيبها ،اللذان
اس��تخدما تأثيرهم��ا ليثيرا غض��ب بعض الجمه��ور الغاضب على
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بولس ،وس��لموه ليق��ف أمام حاكم أيقونية ،الذي أمر بس��جنه في
الحال.
حزنت ث��كال كثيرًا ،وأعط��ت بعض مجوهراتها للح��راس من أجل
أن يس��محوا لها أن تقابل بولس في الس��جن وتسمع منه عن خالص
يس��وع المسيح بشكل مباش��ر .وعندما اكتشفت أس��رتها غيابها
وأنها موجودة في الس��جن عند بولس ،تس��ببوا ف��ي جعلهما يقفان
م ًع��ا أمام الحاكم .بولس ُع ِّذب ثم طرد خ��ارج المدينة ،وأم ثكال تبرَّت
منها وحكم على الفتاة بالموت .لقد حكم عليها أن تحرق بالنار لكي
تكون عبرة لكل فتاة تسول لها نفس أن تتمرد مثلما فعلت ثكال.
وبينم��ا كانت ثكال في طريقها للموت ،اجتمع بولس مع مؤمنين
آخري��ن عل��ى أبواب المدينة وكان��وا يصلون بح��رارة .ربطت ثكال في
عمود وأشعلوا النيران فيها ،ولكن لم تمسك بها النار.
ثم فجأة هبت عاصفة ش��ديدة وانهمرت األمطار بغزارة فأطفأت
الني��ران عند قدمي ثكال ،وأنقذت ثكال من الموت .وخو ًفا من أن تكون
ه��ذه عالمة عن غضب اآللهة اليونانيين ،أمرت الس��لطات اليونانية
إط�لاق س��راح ث��كال وطردها خ��ارج المدين��ة .وهك��ذا تقابلت ثكال
المطرودة مع بولس وباقي المس��يحيين المطرودي��ن الذين قرروا أن
يسافروا مع بولس إلى أنطاكية.
بعد أن دخلوا أنطاكية بوقت قليل ،كان هناك رجلاً ش��ديد النفوذ
والقوة يدعى أليكس��اندر ،رأى ثكال وأعجب كثي��رًا بجمالها وأراد أن
يأخذها لنفسه من بولس .ولكن عندما رفض بولس ،حاول أليكساندر
أن يأخذه��ا بالقوة .قاومت ثكال بكل قوته��ا وفي أثناء مقاومتها له،
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خلعت عن��ه التاج وألقته أمام الناس وأمرته أال يمد يده على خادمة
للرب.
ثار غضب أليكس��اندر ،فجذبها وأت��ى بها إلى حاكم أنطاكية .في
المحاكم��ة ،اعترفت ث��كال أنها مزقت ثياب أليكس��اندر أثناء دفاعها
عن نفسها ومحاولتها للهروب من بين يديه .ومرة أخرى ،حكم عليها
بالم��وت ،وتحدد موعد إعدامه��ا اليوم التالي ،وفي ه��ذه المرة حكم
عليها أن تقتل عن طريق إلقائها أمام الوحوش المفترسة الفتراسها.
وثار غضب نساء أنطاكية إذ رأين أن الحكم على ثكال كان ظال ًما.
فتقدمت امرأة رومانية من أسرة نبيلة ،وطلبت أن تقيم ثكال عندها
في منزلها بدلاً من وضعها في الس��جن لتحافظ على عفتها .وفي
غضون تلك الليلة أصبحت ثكال وهذه السيدة صديقتين مقربتين.
في صباح اليوم التالي ،بكت هذه الس��يدة بش��دة وهي ترى ثكال
تقيد بالسالسل ليلقوا بها في الساحة أمام الوحوش .وهتف الناس
الحاضرون وهم يرون ثكال تجلد ويزج بها في س��احة مليئة باألسود
والدببة .أول من بدأ في التحرك نحوها كانت لبوة ركضت مس��رعة
قدمي
نح��و ثكال ،ولكن بدلاً من أن تفترس��ها ،ألقت بنفس��ها عند
ّ
ثكال في وضع الدفاع عنها .ثم تقدم دب نحو ثكال ليهاجمها ،ولكن
قبل أن يصل إليها ،قتلته اللبوة .ثم هاجمها أس��د ،ولكن مرة أخرى
حاربته اللبوة دفا ًعا عن ثكال .وانتهت المعركة بمقتل كال األس��دين
عن��د قدمي ث��كال .بعد ذلك بدأ س��ادة اللعبة في ض��رب الحيوانات
ليدفعوه��م لمهاجمة ث��كال ،ولكن خ��اف كل الحيوان��ات ورفضوا
مهاجم��ة ثكال .وصمت الجمهور صمتًا إذ س��ادت مخافة الرب على
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تلك الساحة وأس��كتت ضجيجها .وهنا رفعت ثكال صوتها وصلت
إلى الرب بكل جرأة.
وقف الحاكم وأمر أن تتوقف اللعبة وطلب أن يعرف من هي هذه
الفتاة وما هو مص��در القوة التي تمتلكها .فأجابته“ :أنا خادمة اهلل
الح��ي  ...لقد آمنت بابن اهلل الذي به س��ر اآلب ،ألنه هو وحده طريق
الخالص والحياة األبدية ،كل من ال يؤمن به ،سوف حت ًما يموت”.
طلب الحاكم أن يأتوا بالثياب لها وأمر بإطالق سراحها .مئات من
الن��اس ،إن لم يكن آالف ،قد آمنوا بالمس��يح في ذلك اليوم ،وأعلنت
الكنيس��ة األولى أن نساء أنطاكية س��بحن اهلل بصوت واحد حتى
اهتزت المدينة بأصواتهن.
وعاش��ت ثكال حياة طويل��ة خدمت فيها الرب وك��رزت باإلنجيل
حتى توفيت وهي في التسعين من عمرها.

الحياة بجرأة
ما الذي جعل هذه المرأة ثكال بهذه القوة؟ فلقد تعرت ولكن دون
خجل ،ألنها بإعالن يس��وع المسيح اكتشفت نفسها .وبالرغم من
كونها حديثة في اإليمان ،إال أنها كانت س��فيرة عظيمة للمس��يح.
وإذ كان��ت ترف��ع صوته��ا بالصالة ،كان��ت تعلن الش��جاعة في وجه
الم��وت .فتلك االبنة الش��جاعة التي لم َ
تعط فرص��ة أن تعظ على
منبر وهي مرتدية مالبسها ،ربحت جمهور من الناس للمسيح وهي
عارية ومحاطة بالوحوش المفترس��ة في حلبة قاس��ية .عندما أقرأ
أيضا! فالمعركة
قصص مثل هذه ،أعتقد أن حواء تبتس��م ،وس��ارة ً
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التي خسرتها حواء في تلك الظروف الحميمة واآلمنة في جنة عدن،
قد تم ربحها عدة مرات عن طريق بنات لها ولدن ثانية من المس��يح
ولكن في ساحات مفتوحة مليئة باالضطهاد والتعذيب.
لقد تجمهر الناس لكي يش��اهدوا إعدام ،ولكنهم على العكس
ش��اهدوا إعالن الخالص من الس��قوط .ي��ا ليت حياتن��ا تكمل هذه
المس��يرة .فكلم��ا أعلنا كل ي��وم أن خالصنا وحياتنا في المس��يح
وحده ،نحن نزيد قدرتنا على االمتالء منه وانتظار مجيئه.
نحن نع��رف اليوم عن اإلنجيل أكثر م��ن أي وقت مضى في تاريخ
اإلنس��ان .ومع ذلك ،إلى أين أتت بنا هذه المعرفة؟ فلقد أصبح لدينا
الكثير من المعلومات ،ولكن دون تغيير حقيقي .فمع األسف أصبح
الموهبة والذكاء يأخذان مكان كلمة اهلل ومشورة الروح القدس في
الكثير من األمور والدوائر في حياتنا.
أنا أريد أكثر من ذلك ،فأنا أشعر في روحي أن هناك غمر وحصاد بال
منافس��ة في انتظارنا .فهذا العالم المحطم يحتاج أن يرى قوة اهلل،
فربما هذا هو الوقت الذي نردد فيه مرة أخرى صلوات الكنيسة األولى.

َ��ح
��م ،وَا ْمن ْ
“ وَاآل َن يَ��ا ر َ ُّب ،ان ُْظ��رْ إِلَ��ى ت َْه ِدي َدات ِ ِه ْ
َع ِبي�� َد َك أ َ ْن يَت ََكلَّ ُم��وا ب ِ َكالَ ِم َ
��ك ب ِ ُك ِّل ُم َجا َه��رَ ٍة ،ب ِ َم ِّد
يَ�� ِد َك لِ ِّ
اس��م َفت َ
َاك
اء ،وَلْ ُت ْجرَ آي َ ٌ
لش�� َف ِ
��ات وَ َع َجائ ِ ُب ب ِ ْ ِ
س��و َع “ (أعم��ال الرس��ل )30-29 :4
وس ي َ ُ
الْ ُق�� ُّد ِ
وماذا كانت نتيجة تلك الصلوات؟

صلَّ ْوا تَزَ ْع��زَ َع الْ َم َكا ُن الَّ ِذي َكان ُ��وا ُم ْجت َِم ِعي َن
“ وَلَ َّم��ا َ
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َ ْ
س ،وَ َكان ُوا
وح الْ ُق�� ُد ِ
ِفي�� ِه ،وَا ْمتَ�لأ ال َج ِمي�� ُع ِم�� َن ال�� ُّر ِ
هلل ب ِ ُم َجا َهرَ ٍة( ”.أعمال الرسل )31 :4
يَت ََكلَّ ُمو َن ب ِ َكالَ ِم ا ِ

إن��ه الوقت لكلم��ة اهلل أن تعلن بكل مجاهرة وبج��رأة مطلقة.
فبش��كل أو بآخر ،ل��م تختلف المواجهات الت��ي واجهتها ثكال عما
نواجه��ه اليوم ،فقد واجهت غض ًبا ش��دي ًدا حينما قررت أن تس��لك
طري ًقا غير متوق ًعا وأن تعيش حياة مكرس��ة للمس��يح .حاول أفراد
أس��رتها منعها ،وحاولت س��لطات الدولة إجه��اض إيمانها ،وحاول
الرجال أخذها بالقوة وكس��ر فيها ما رأوا أنه تمرد .ولكن في وس��ط
كل ذلك ،ظلت هي الوحيدة التي بالحقيقة حرة .فس��واء عاشت أو
مات��ت ،لم تكن تخفي م��ا تعرفه بالحقيقة عن نفس��ها ،وهو أنها
العلي.
خادمة اهلل
ّ

حياة بال منافسة
نحن نعيش اليوم في عصر تعصف فيه العاصفة وتقلب كل شيء
حولنا .فإذا عرفت جي ًدا من أنت ولمن أنت ،فسوف تقفين في ثبات .لقد
اخترنا حياة بال منافسة ،حياة ال يوجهها أحد إال الروح القدس.
ُ
ُ
��ب
َس��لُ ْك أَي ْ ً
ض��ا ب ِ َح َ
وحَ ،فلْن ْ
س ِ
“ إ ِ ْن كنَّ��ا ن َ ِعي��ش بِال�� ُّر ِ
ض��ا،
ضنَ��ا ب َ ْع ً
��ب ب َ ْع ُ
اض ُ
وح .ال َ ن َُك�� ْن ُم ْع ِج ِبي�� َن نُ َغ ِ
ال�� ُّر ِ
ض��ا( ”.غالطي��ة )26-25 :5
ضنَ��ا ب َ ْع ً
س�� ُد ب َ ْع ُ
وَن َْح ِ
وهكذا ننتهي حيث بدأنا .فبإدراكك عن نفسك أنك نسخة أصلية
ال تشبه أحد وال تنافس أحد سوف يقودك هذا إلى حياة يقودها الروح
القدس .أنت لم تخلقى لتعيشي في مقارنة مع أحد ،بل لقد خلقت
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لتعيش��ي البن اهلل .أبوك السماوي قد سبق
وكت��ب أدق تفاصيل حياتك ف��ي كتابه قبل
أن تأخذي أول نف��س لك في الحياة ،لقد كتب أنت لم تخلقى
لتعيشي في
حيات��ك بحروف حية ،وال يس��تطيع ش��خص
آخر أن يعي��ش قصة حياتك .وق��د جاء الوقت مقارنة مع أحد،
ألن تحيا هذه الصفحات على أرض الواقع ،فال بل لقد خلقت
تعيش��ي قصة كتبها آخرون ل��ك وتفقدي ما لتعيشي البن اهلل
كتبه الروح القدس .فكل منا له قصة ومصير
مختل��ف ومحدد ،وأنت تحتاجين قيادة الروح القدس لكي تعيش��ي
حياة بال منافسة.
هذه الحي��اة المقادة بالروح القدس ليس��ت مجرد نظرية أو أمل
بعي��د المنال ،بل هو نتيجة النضباط روح��ي وحياة عبادة حقيقية.
حي��اة تكري��س وليس تش��ويش .فم��ع كل عمل طاعة ف��ي حياتك
الخاصة أو العامة ،سوف يتمم الرب تفصيل جديد من مقاصده في
وضوحا أكثر وأكثر لك.
حياتك وصوته سوف يزداد
ً
إن حيات��ك وكل ما فيها من إمكانيات هي وزنة منحك اهلل إياها.
فم��ن المخجل أن تك��ون حياتك وكل م��ا بها هو كالكن��ز والوزنات
المدفون��ة تحت آراء وتوقع��ات الغرباء .فأنت ال تعيش��ين على هذه
األرض كمتفرج��ة .فلديك أمورًا أهم بكثير لتفعليها في حياتك .قد
حان الوقت لتعرفي ذلك .فمستقبلك هو اآلن.
فال أحد منا يضمن الغد ،ولكنك تعرفين أن هذه اللحظة هي لك.
وقوة اختياراتك يمكنها أن تنقذ كل لحظاتك.
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لق��د خلقت م��ن أجل قصة مذهل��ة مليئة بالوع��ود .يمكنك أن
تبقي كتاب حياتك مغل ًقا ،ويمكنك أن تس��تمري في قلب صفحاته
واكتشافها .فاستمعي لكلمات بولس الرسول لكنيسة غالطية:

اح�� ٍد َع َملَ ُه ،وَ ِحي َن ِئ ٍذ ي َ ُك��و ُن لَ ُه الْ َفخْ ُر
لك�� ْن لِ َي ْمت َِح ْن ُك ُّل وَ ِ
“ وَ ِ
س�� ِه َف َق ْ
س َي ْح ِم ُل
اح ٍد َ
ط ،ال َ ِم ْن ِج َه ِة َغ ْيرِ ِه .أل َ َّن ُك َّل وَ ِ
ِم ْن ِج َه ِة ن َ ْف ِ
س ِه( ”.غالطية .)5-4 :6
ِح ْم َل ن َ ْف ِ
من الصعب ج ًدا أن تعرفي من أنت إذا كنت منش��غلة بمن ليس
أن��ت ،أو من هم من حولك .يجب أن تعرفي “من أنت” في هذه الرحلة
التي تدعى الحياة ،إذا كنت تريدين أن تسيري فيها دون تعثر.
“ َفان ُْظ ُروا َك ْي َ
يق ،ال َ َك ُج َهالَ َءب َ ْل َك ُح َك َما َء،
فت ْ
َسلُ ُكو َنبِال َّت ْد ِق ِ
ش ِّ��ريرَ ٌة( ”.أفس��س .)16-15 :5
ُم ْف َت ِدي َن الْ َو ْق َت أل َ َّن األَيَّا َم ِ
إذا لم تنتبهي لوقتك ،سوف تطير أيامك منك بينما أنت تُج َذبين
وتُد َفعي��ن بالمتطلب��ات واالحتياجات المختلفة حول��ك .لذا عندما
تنتهين من هذا الكتاب ،أمس��كي بورقة وقلم وابدأي بكتابة ما هي
األش��ياء النافعة والغير نافعة التي تستخدمي بها وقتك .أريدك أن
تفتح��ي أيامك من أجل أن تبدأي تحلمي من جديد .واربطي أهدافك
بأحالمك بحرص.
إذًا ي��ا ابنة بال منافس��ة ،ما هو حلمك؟ ربما تش��عرين أن حياتك
ممل��ة وبال معنى .ولكني ال أس��ألك عن حالتك اآلن .أنا أس��ألك عن
شغفك .ما هو شغفك؟ إذا كنت فقدتيه فلتعودي إلى محضر الرب
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حتى تجديه مرة أخرى .فلتصفي ذهنك وقلبك ،امش��ي ،أو استمعي
لموسيقى العبادة ،وتواصلي مع البئر الذي في روحك.
ال س��ن وال فقر وال غن��ى وال تعليم أو عدم تعلي��م يمنعك عن أن
تضعي أهدا ًفا أو تحلمي أحال ًما.
أحيان ًا عندما أتأمل النس��اء المسيحيات اليوم أقف مذهولة من
كم النساء الالتي يؤثرن في الحياة والخدمة بشكل جيد ج ًدا .إنهن
ش��ابات كثيرات ،وجمي�لات ،وجريئات ،وتقيات ،يقف��ن في الصفوف
األمامية اآلن مما يمأل قلبي بالرجاء.
وأحيان ًا أتس��اءل إذا كان يجب علي أن آخ��ذ خطوة للخلف وأترك
مصححا وقائلاً :
إلي مؤخرًا
ً
لهن الساحة ،ولكن الروح القدس تحدث ّ
“صعودهن ال يعني أنك يجب أن تتراجعي .يجب أن تس��تمري لألمام.
فأنا لم أقصد أب ًدا أن يدفعنك جان ًبا ،بل أن يدفعنك لألمام”.
ربما اختلفت رؤيتي للمسيرة “لألمام” عما كانت قبلاً  ،ولكنني لم
أس��مع الرب أب ًدا يقول لي أن أرجع إلى الخلف .فعندما يجتمع بناته
م ًعا في وحدة ،أرى مجده.
أنت .أنا سوف
لهذا أيتها المحبوبة ،سوف أشاركك بشغفي .إنه ِ
أراك وأنت
فيك .أت��وق ألن ِ
دائ ًم��ا أعم��ل من أجل أن يتصور المس��يح ِ
جاه��زة وتأخذين مكانك فيه لكي تجدي ما س��بق وأعده من أجلك.
أتوق ألن أساعدك في اهتمامك األكبر ،وهو أن تعرفيه.
أثناء كتابتي لهذا الكتاب ،اكتشفت أنني اخترت موضو ًعا صع ًبا
ج ًدا ،ألننا نعيش في وقت مليء بالمنافس��ين الذين يتنافسون على
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مش��اعرنا واهتمامنا .أما بولس ،فكان يعيش في زمن مختلف ،ومع
ذلك فقد كانت الكنيسة التي يحبها تواجه نفس الصراع.
هلل ،ألَن ِّي خَ َ
��م لِرَ ُجل
ط ْبت ُُك ْ
“ َفإِن ِّ��ي أ َ َغ��ارُ َعلَ ْي ُك ْم َغ ْي��رَ َة ا ِ
لك َّن ِني أَخَ ُ
اف
��يح .وَ ِ
اح ٍد ،أل ُ َق�� ِّد َم َع ْذرَا َء َع ِفي َف�� ًة لِلْ َم ِ
وَ ِ
س ِ
��ت الْ َح َّي ُة َح�� َّوا َء ب ِ َم ْكرِ َهاَ ،
س�� ُد
هك َذا تُ ْف َ
أَن َّ�� ُه َك َما خَ َد َع ِ
س َ
��يحَ .فإِن َّ ُه إ ِ ْن
��ن الْ َب َ
أَذْ َهان ُُك ْ
��اط ِة الَّ ِتي ِف��ي الْ َم ِ
��م َع ِ
س ِ
��م ن َْك��رِز ْ بِ�� ِه ،أ َ ْو ُك ْنت ُْم
َكا َن اآلتِ��ي ي َ ْك��رِزُ ب ِ َي ُ
س��و َع آخَ رَ لَ ْ
وحا آخَ رَ لَ ْم ت َأْخُ ُذو ُه ،أ َ ْو إِن ِْجي�لاً آخَ رَ لَ ْم ت َ ْق َبلُو ُه،
ت َأْخُ �� ُذو َن رُ ً
س��نًا ُك ْنت ُْم ت َْحت َِملُو َن( ”.كورنثوس الثانية )4-2 :11
َف َح َ
فلتسمعيني كأم ــ بل باألحرى كجدة ــ أنت لم تخلقي من أجل
أن تساومي بالمقارنات .لقد نسج الخالق صفاته األصلية في دمك،
فأنت وحدك التي تس��تطيعين أن تعكس��ي محبت��ه ومجده ،وثمار
ومكافآت ما تفعلينه من أجل هذا سوف يرافقك إلى األبدية.

أكاليل أبدية
لق��د بدأت الكتاب بمن أنت ،ومن هو الرب وأريد أن أنهيه بما الذي
أعط��ي لنا .فبجانب تلك الوعود العظيمة والثمينة التي تجعل منا
أيضا زينة السلطان.
شركاء للطبيعة اإللهية ،فهناك ً
أن��ا أحب المجوه��رات ،ولكن ليس كل المجوه��رات ،بل تلك التي
لها قصة .فخاتم زواج��ي يمثل قصة زواجنا .ولدي خواتم أهديت لي
عند والدة كل ولد من أوالدي .ولدي عقد على هيئة سيف ،وسوار على
هيئة رمح وهما يمثالن ما يعنيه كتاب “حاربي مثل امرأة” .ولدي قطع

سفانم الب ةايح

257

كانت هداي��ا من أصدقاء لي أو مرتبطة بمواس��م معينة أو تغييرات
حدثت في حيات��ي .فالمعنى والتوقيت وراء كل هدية هو ما يجعلني
أحدد إذا كانت مجوهرات للزينة أم مجرد أكسسوار ال قيمة له.
أنا أحب كتاب “أرجل أيائل على المرتفعات” للكاتبة “هنا هرنارد”.
فلقد قرأته وأنا في العشرينات من عمري ،وظل في ذاكرتي حتى اآلن.
لقد قرأته ألوالدي حينما كانوا صغارًا ،وأقرأه لنفسي في وقت الحاجة.
ه��ذا الكتاب هو قصة رمزية لفتاة كانت مليئة بالخوف ،ورحلت من
بيتها إلى المرتفعات العالية ،حيث طردت المحبة الكاملة كل خوف
إلى الخ��ارج .وفي الطريق واجهت الكثير م��ن المنحنيات والتجارب
والمواجهات .وف��ي كل مكان ،كانت البطلة ــ التي تدعى “الخائفة
ج ًدا”ــ تبني مذبحا ً وتأخذ حجرًا منه كتذكار وتحمله في حقيبتها.
في لحظة معينة ،ش��عرت بيأس ش��ديد جعلها ت��رى الوعود بعيدة
ج ًدا لدرجة أنها فكرت أن تلقي بهذه الحجارة التذكارية بعي ًدا ألنها
تذكره��ا بخيبة أملها .ولكن بعد تفكي��ر ،قررت أن تحتفظ بها ،وهو
شيء جيد ،ألنه في النهاية ،تحول كل حجر إلى جوهرة في إكليلها.
يعتقد الدارس��ون أن هناك خمس��ة أكاليل ذك��رت في اإلنجيل .
إكليل البر ،الذي نأخذه حينما نستبدل خطيتنا وخزينا ببر المسيح
ونلب��س خالصه .وهناك إكليل الفرح ،وهذا يأخذه من يعبد ويس��بح
ال��رب رغم ظروفه الصعبة .ثم إكليل المج��د ،لهؤالء الذين يتوقون
لمجيئه الثاني في مجد وبهاء.
ف��ي الصفح��ات الباقي��ة من ه��ذا الكت��اب ،أري��د أن أتحدث عن
اإلكليلين المتبقيين.
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إكليل ال يفنى
هذا اإلكلي��ل هو الذي تحدث عنه بولس ف��ي كورنثوس األولى :9
27-24
يع ُه ْم
ست ُْم ت َ ْعلَ ُمو َن أ َ َّن الَّ ِذي َن يَرْ ُك ُ
ان َج ِم ُ
“أَلَ ْ
ضو َن ِفي الْ َم ْي َد ِ
اح ًدا يَأْخُ ُذ الْ َج َعالَ�� َة؟ َ
ضوا
هك َذا ار ْ ُك ُ
يَرْ ُك ُ
لك�� َّن وَ ِ
ضو َن ،وَ ِ
س ُه ِفي ُك ِّل َ
ض ُب ُ
ش ْي ٍء.
لِ َك ْي تَنَالُوا .وَ ُك ُّل َم ْن يُ َجا ِه ُد ي َ ْ
ط ن َ ْف َ
أ َ َّما أُول ِئ َك َفلِ َك ْي يَأْخُ ُذوا إ ْكلِيلاً ي َ ْفنَى ،وَأ َ َّما ن َْح ُن َفإ ْكلِيلاً ال َ
ِ
ِ
َ
َ
ينَ .
َ
ض َ
َ
هك َذا
ق
ي
ر
ي
غ
ن
ع
س
ي
ل
ه
َّ
ن
أ
ك
ا
هك َذ
ي َ ْفنَى .إِذًا ،أَن َا أَر ْ ُك ُ
ُ ْ َ َ ْ ِْ َِ ٍ
س َت ْع ِب ُد ُه،
ضار ِ ُب َكأَن ِّي ال َ أ َ ْ
أُ َ
س ِدي وَأ َ ْ
ضرِ ُب الْ َه َوا َء .ب َ ْل أ َ ْق َم ُع َج َ
وضا”.
سي َمرْ ُف ً
صي ُر أَن َا ن َ ْف ِ
َحتَّى ب َ ْع َد َما َكرَز ْ ُت لِآلخَ رِي َن ال َ أ َ ِ
هذا اإلكلي��ل يؤخذ عندما نرك��ض في الس��باق ،والطريقة التي
ندرب بها أنفس��نا تؤثر في طريقة ركضنا .فالتدريب ليس تس��لية،
فإذا لم نتدرب فسوف نصبح غير مؤهلين وسنخسر السباق .وعادة
ما يكون الروح القدس هو مدربنا.
اء”
“وَال َ ت ُْحزِن ُ��وا رُ َ
هلل الْ ُق�� ُّد َ
وس الَّ�� ِذي بِ�� ِه خُ ِت ْمت ْ
وح ا ِ
ُ��م لِ َي�� ْو ِم الْ ِف َد ِ
(أفسس )30 :4
كل األش��ياء تحل لنا ،ولكن ليس��ت كل األش��ياء تقودنا للتقوى
وإلنهاء الس��باق جي ًدا .الرب يعلم ما يحتاجه سباقنا ،هو يعلم متى
يجب أن نس��رع ،ومت��ى يجب أن نبطئ .هو يعلم م��ن الذين يجب أن
نتدرب معهم ،ومن الذين يجب أن نبتعد عنهم .ونحن الذين نستفيد
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حينما نتبع تعليماته .نحن ال نتنافس من أجل ش��يء يفنى ،بل نحن
نتسابق نحو األبدية.
َ
وس
س ُ��د ُّ
الس ُ
ض َح ْيثُ يُ ْف ِ
“ال َ ت َْك ِن ُزوا لَ ُك ْم ُكنُوزًا َعلَى األر ْ ِ
س��رِ ُقو َن .ب َ ِل ْ
اك ِن ُزوا
وَ َّ
الس��ار ِ ُقو َن وَي َ ْ
الص�� َدأُ ،وَ َح ْيثُ ي َ ْن ُق ُب َّ
��وس وَال َ
س ٌ
��م ُكنُ��وزًا ِفي َّ
س�� ُد ُ
لَ ُك ْ
اءَ ،ح ْيثُ ال َ ي ُ ْف ِ
الس�� َم ِ
س��رِ ُقو َن ،ألَن َّ ُه َح ْيثُ
َ
س��ار ِ ُقو َن وَال َ ي َ ْ
ص�� َدأٌ ،وَ َح ْيثُ ال َ ي َ ْن ُق ُب َ
ي َ ُكو ُن َك ْن ُز َك ُهن َ
ضا( ”.متى )21-19 :6
َ��اك ي َ ُكو ُن َقلْ ُب َك أَي ْ ً
عندما يكون قلبك في الس��ماء ،سوف تجدين طريقك إلى هناك.
وكما اكتش��فنا من قبل ،ه��ذا الكنز تحملينه في قلبك ،وحارس��ه
ه��و المحبة .نحن نعيش في عالم مليء بالكلمات واألفكار والكتب
واالرتباط��ات االجتماعي��ة والجم��ال واإلبداعات والحكم��ة .الكثير
منها رائع ،ولكن هن��اك خطر أن يجذبك هذا العالم ويثقلك حتى ال
تستطيعين أن تركضي في سباقك.
الكتاب المقدس يحذرنا:
“ال َ ت ُِح ُّب��وا الْ َعالَ َ َ َ ْ
ْ َ
َّ
��م .إ ِ ْن
��م وَال األش�� َيا َء ال ِت��ي ِف��ي ال َعال ِ
اآلب .أل َ َّن ُك َّل
س ْ
��ب أ َ َح ٌد الْ َعالَ َم َفلَ ْي َ
أ َ َح َّ
��ت ِفي�� ِه َم َح َّب�� ُة ِ
س�� ِد ،وَ َ
َم��ا ِف��ي الْ َعالَ��مَ :
��ون،
ش ْ
ش ْ
��ه َو َة الْ َج َ
��ه َو َة الْ ُع ُي ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
اآلب بَ��ل ِم�� َن ال َعال ِم.
��م الْ َم ِعيش�� ِة ،ل ْي َ
وَت َ َع ُّظ َ
��س ِم�� َن ِ
ض��ي وَ َ
ش��ي َئ َة
ش ْ
��ه َوتُ ُه ،وَأ َ َّما الَّ ِذي ي َ ْ
وَالْ َعالَ ُ
ص َن ُع َم ِ
��م ي َ ْم ِ
هلل َف َي ْث ُب ُ��ت إِلَ��ى األَبَ�� ِد( ”.يوحن��ا األول��ى .)17-15 :2
ا ِ
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ه��ذه هي األش��ياء الت��ي تقيدنا وتربطن��ا إلى طرق ه��ذا العالم.
فمحبة العالم تنقسم إلى ثالثة أشياء:
شهوة الجسد ،أو أن نريد طرقنا الخاصة.
شهوة العيون ،أو أن نريد كل ما نراه.
تعظم المعيشة ،أو أن نريد أن نظهر مهمين.
كل منا س��وف يصارع على األقل مع واح��دة من هذه ،إن لم يكن
الثالث��ة ،في مراح��ل مختلفة من حياتنا .وهناك ط��رق عديدة تلعب
فيها هذه األمور دورًا في حياتنا ،وكل من هذه الرغبات يمكن أن تأخذ
أشكالاً مختلفة في كل موسم عن اآلخر.
في بداية زواجنا ،وحينما لم يكن لدينا أوالد بعد ،كنت أنانية ج ًدا.
أعتقد أنني كنت أريد كل ش��يء على طريقتي ،وكنت أرغب في كل
شيء أراه .حم ًدا هلل لم يكن لدينا ما يكفي من المال الذي أنفق منه
عل��ى رغباتي األنانية .ولكن هذا لم يمن��ع أنني كنت أرغب في كثير
من األشياء التي أراها.
لدي ثالثة أوالد في خمس سنوات ،فكان أقصى ما
بعد ذلك أصبح ّ
أحلم به حينذاك هو أن أنام!
وبالنس��بة لرغبة أن أكون مهمة ،فكلم��ا كبرت في العمر ،كلما
أدرك أن مس��رتي الحقيقية هو أن أكون مهم��ة لعائلتي وأصدقائي
ولبناتي الالتي أخدمهن.
تلك الش��هوات مرتبط��ة بعالم مقدر له أن يتض��اءل تحت ثقل
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األبدي��ة .كل ش��يء من وس��ائل التواصل االجتماعي ،والموس��يقى
واإلعالنات ،والتسالي  ...كل هذه تغذي تلك الشهوات .فلم يكن وقت
مثل هذا في التاريخ نستطيع فيه أن نكون قريبين بهذا الشكل مع
أشخاص ال نعرفهم .وعندما يكون صع ًبا على الناس أن يتواصلوا مع
األش��خاص الذين يرونهم (مثل أصدقائهم وعائالتهم) ،فليس غري ًبا
أن التواصل مع الرب الذي ال يرونه يصبح تحديًا.
هلل َف َي ْث ُب ُت إِلَى األَب َ ِد” (يوحنا
“وَأ َ َّما الَّ ِذي ي َ ْ
شي َئ َة ا ِ
ص َن ُع َم ِ
األولى .)17 :2
لك��ي ننفص��ل عن ه��ذا العالم ،يج��ب أن نتخلى عن مش��يئتنا
الخاص��ة ونتمس��ك بمش��يئة ال��رب .ففيه نج��د الع�لاج من هذه
الشهوات الخطرة.
س َك ،وَ ِم ْن ُك ِّل
“ت ُِح ُّب الرَّ َّب إ ِ َ
له َك ِم ْن ُك ِّل َقلْ ِب َك ،وَ ِم ْن ُك ِّل ن َ ْف ِ
س َك” (لوقا )27 :10
ُق ْدرَت ِ َك ،وَ ِم ْن ُك ِّل ِف ْكرِ َك ،وَ َقرِي َب َك ِم ْث َل ن َ ْف ِ
عندم��ا تثبت محب��ة اهلل في قلوبن��ا ،تفقد رب��ط العالم قوتها
وتأثيره��ا .فكلما أتأمل ف��ي محبة الرب وأدعه يحبني ،أجد نفس��ي
أس��هل في التعامل مع نفس��ي ،وبالتالي أحب اآلخرين أكثر .عندما
عيني على الرب وعلى محبته ،يقل سعيي وراء األمور الفارغة.
أثبت
ّ
هلل؟ َف َم ْن أَرَادَ أ َ ْن
“أ َ َم��ا ت َ ْعلَ ُم��و َن أ َ َّن َم َح َّب َة الْ َعالَ ِم َع�� َداوَ ٌة ِ ِ
هلل” (يعقوب )4 :4
ي َ ُك��و َن ُم ِحبًّا لِلْ َعالَ ِمَ ،ف َق ْد َ
ص��ار َ َع ُدوًّا ِ ِ

أتعج��ب إذا كنا نأخذ هذه اآلي��ة بجدية كافية ،أم نتخيل أنها لم
يعد لها مكان في وس��ط فهمنا الخاط��ئ عن النعمة .من الصعب
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تخيل أن هناك ش��خص يختار بإرادته أن يكون عدوًا هلل .لقد تعامل
بولس مع أشخاص زناة أرادوا أن يعيشوا تحت الناموس وتحت النعمة
في نفس الوقت .ويعقوب كان يتحدث إلى أشخاص دخلوا في العهد
األبدي ،ولكنهم ــ مثل امرأة لوط ــ يصارعون مع شهوات العالم.
ولنالح��ظ أن هذا االنحراف يبدأ بمجرد أمنية أو رغبة في أن نحب
العالم .فما الذي يقوله يعقوب بالضبط هنا؟ فأن نحب أصدقاء من
العالم ،أو أصدقاء يحبون العالم ،ليس هو نفس الش��يء الذي يعنيه
“أن نح��ب العالم” .فنحن يجب أن نحب من هم في العالم ،ولكن أال
نحب العالم .فاألولى تشير لمعاملتنا مع سكان العالم ،أما الثانية
فهي تشير لمحبتنا لنظام العالم وطرقه .فنحن مدعوون ألن يكون
لدينا رحمة لمن هم في العالم ،ولكن ال نتعاطف مع طرق العالم.
ه��ذا يعني :أن نلبس العراة الذي��ن في العالم ،ولكن أال نتعرى مع
العالم.
أن نطعم الجوعى الذين في العالم ،وليس الجوع للعالم.
فنحن س��فراء الش��فاء المدعوون ألن نكون بجانب فراش العالم
الجريح لنشفيه ،ولكن ال أن نكون في فراش الجروح مع العالم.
حتى مع األشخاص الذين نتعامل معهم على أساس أننا سفراء
م��ن مملكة أخرى ونخضع لوصايا ملك هذه المملكة .هذا يعني أن
يو ًما ما سوف نواجه تحديًا في هذه العالقة .لكي نربح هذا اإلكليل،
يجب أن نتخلى عن منافس��تنا مع الخوف ،ونتمسك بدعوة الرب لنا
ألن نحبه ونحب اآلخرين ونحب أنفسنا.
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إكليل الحياة
ويوجد آخر إكليل وهو  ...إكليل الحياة.
أيضا يمكن تس��ميته بإكليل الش��هادة .فكثير من األبطال
وهو ً
المذكورين في رسالة العبرانيين ضمن “سحابة الشهود” وجدوا هذا
اإلكليل مثلما فعل اس��تفانوس وبطرس وكثير من تابعي المسيح
الذين لن نعرف أس��ماءهم ونحن هنا عل��ى األرض .فهؤالء قد أعطوا
كل شيء ،فهذا اإلكليل يؤخذ بثمن وبدون منافسة.
يك إ ْكلِ َ
س��أُ ْع ِ َ
ُ
ي��ل الْ َح َيا ِة.
“ك�� ْن أ َ ِمينًا إِلَ��ى الْ َم�� ْو ِت َف َ
ط ِ
سَ .م ْن
س�� َم ْع َما ي َ ُقولُ�� ُه ال�� ُّر ُ
َم�� ْن لَ�� ُه أُذُ ٌن َفلْ َي ْ
وح لِلْ َكنَائ ِ ِ
��ب َف�لاَ يُ ْؤذِي�� ِه الْ َم�� ْو ُت ال َّثانِ��ي “ (رؤي��ا )11-10 :2
ي َ ْغلِ ُ

في ترجمة أخرى آلية  10تقول“ :لدي إكليل حياة على مقاسك
ومجهز لك” ()The Message
نح��ن نعي��ش في زمن حي��ث هن��اك الكثير من القلوب تس��قط
من الخ��وف .العنف واألم��راض والمجاعات
والحروب تنتج ف��ي القلوب خو ًفا من الموت.
نحتاج للعمق
التعذي��ب واالتهامات واالضطه��اد ينتج خو ًفا
لكي نربح هذا
م��ن الن��اس .م��ن الواض��ح أن إبلي��س يريد أن
األكليل.
يبتلعنا جمي ًعا بالتراخ��ي أو يدفعنا ألن نكون
رد فعل .فمث��ل نيرون ،إبليس يري��د أن يخيفنا
بالقسوة والرعب من جهة ،ويغرينا بالغنى والشهوة من جهة أخرى.
فأكث��ر ما يريده عدونا هو أن نبقى جالس��ين عند آب��ار التمني نلقي
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بالعمالت في الماء وال نفعل شيئًا .ولكننا نحتاج للعمق لكي نربح
هذا اإلكليل.
لقد س��معت عن ثالثة قصص مرعبة ف��ي يوم واحد مؤخرًا .اثنان
إلي من بنت من بناتي الالتي أرعاهن روح ًيا .هي
منهما تم إرسالهما ّ
وأسرتها قد انضموا لمؤسسة تحارب االتجار بالجنس في إسرائيل.
في القصة األولى قرأت عن انتحار مأس��اوي لـ  150فتاة وس��يدة تم
أس��رهن على يد داع��ش واغتصابهن .وفوق هذا الجرم البش��ع ،لقد
أعطوا أجسادهن طعاما ً للكالب!!
وف��ي ذهول ق��رأت الخبر أكثر م��ن مرة ألني لم أكن أس��تطيع أن
أصدق .هل يوجد شر بهذا الفجر؟ فحتى أثناء كتابتي لهذه الكلمات،
عيني .ويتبادر
صورة الكالب وهي تنهش أجس��اد الفتيات ال تزال أمام
ّ
إلى ذهني هذه اآلية في سفر الرؤيا 17 :12
َس ِ��ل َها
ض َب ال ِّتنِّي ُن َعلَى الْ َمرْأ َ ِة ،وَذَ َه َب لِ َي ْ
ص َن َع َحرْبًا َم َع بَا ِقي ن ْ
“ َف َغ ِ
هلل ،وَ ِع ْن َد ُه ْم َ
يح”
الَّ ِذي َن ي َ ْح َف ُظو َن وَ َ
ش َهادَ ُة ي َ ُ
سو َع الْ َم ِ
صايَا ا ِ
س ِ
فهذا النوع من الشر يبعد كل البعد عن اإلنسانية ،إنه غضب التنين.
وه��ذا الغضب موجه إلى “المرأة” وإلى “نس��لها الذين يحفظون
وصايا اهلل” .وفي غضون العقد الماضي ،رأيت هذه الصورة المظلمة
تزداد في الشر وتصل إلى درجات فوق الخيال.
أم��ا القصة الثاني��ة تتحدث عن منح فتيات كمكافآت جنس��ية
للرج��ال الذين يحفظون القرآن .كما ذك��ر أنهم كانوا يغتصبون من
يرونه��م “كافرات” كجزء من العبادة .مع األس��ف أخش��ى أنه حتى
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يصدر هذا الكتاب وينش��ر ،يك��ون قد حدث أكثر من هذا من األعمال
الوحشية التي تدفن هاتين القصتين.
أم��ا القصة الثالثة فقد أرس��لتها لي واحدة م��ن فريق الخدمة.
نح��ن لدينا ش��خص مفتاح يعم��ل من أج��ل تنظيم توزي��ع كتبنا
ومواردن��ا المجانية في بالد حيث االضطه��اد والفقر يمنع الكثيرين
من الحصول على الموارد المسيحية .واحد من أصدقائنا الشجعان
قد تم قتله في الشرق األوسط في حملة موجهة ضد المسيحيين
في سوريا .ومن نقل لنا الخبر ،علق على قصة قتله بهذه العبارة:
“البع��ض مدعو ألن يعطي الكثير ،بينم��ا آخرين قد دعوا ليعطوا
كل شيء”.
لقد صدمت .وبينما كنت أقود س��يارتي ذاهبة إلى موعد مقابلة،
حاول��ت أن أفكر في صيغ��ة أكتبها إلى أرملة ذل��ك الرجل ألعزيها.
ولكنني شعرت أن أي شيء سأقوله سيكون إهانة لحياته ولظروفها.
فكلمة “آس��فة” جوفاء ،وكلمة “ش��كرًا” تبدو خاطئة .فأنا سأكتب
لها من بيت آمن لم يعرف قط معنى الموت االستشهادي .فبين يدي
موسيقى ترانيم ،وكتب روحية وأناجيل أكثر من قدرتي على القراءة.
مطبخي مليء بالطعام ،ودوالبي مليء بالمالبس ،وفي المس��اء حين
أجلس مع أحفادي س��وف يضحك��ون ويلعبون غافلين عن هذا النوع
من األلم الموجود في حياة أخوتنا وأخواتنا.
لقد شعرت بالخزي .لقد شعرت فجأة أن حياتي عبارة عن قوقعة
لدي وكل ما عرفته هش مثل الفقاعات التي
خالية معزولة ،وكل ما ّ
ينفخها أحفادي.
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أردت أن أتحدث مع أحد ،مع س��يدة أكبر وأحكم مني  ..تستطيع
أن تفه��م م��ا أش��عر به حتى ل��و لم تك��ن تس��تطيع أن تجيب عن
األس��ئلة الكثي��رة التي ت��دور في رأس��ي .فقد كان ل��دي الكثير من
األس��ئلة التي تبدأ ب��ـ “لماذا؟” لماذا لدي الكثير ،بينما يوجد نس��اء
في الطرف اآلخر من العالم ال يعرفن إن كن سيعش��ن لدقيقة أخرى
أم س��تؤخذ حياتهن؟ أين العدل؟ كنت أري��د أن أعبرعن كل الغضب
والي��أس بداخلي ،لكنني أدركت فج��أة أنني كنت أقارن .كنت محقة
في أن أش��عر بالفرق ،ولكن المقارنة غير نافعة في ش��يء .فال يوجد
إجاب��ة .فقط يوجد حية أصبح��ت تنين ،وتحت تأثي��ر التنين ،يفعل
الكثير من الرجال والنس��اء أمورًا بشعة بعضهم لبعض .ثم أدركت
أن لدي اختيار .يمكنني أن أس��تمر في أن أس��أل أس��ئلة غاضبة ،أو
أن أحول عالمات االس��تفهام إلى عالمات تعجب .فمسحت دموعي
وقررت أن أجعل حياة هؤالء أن تساهم في تشكيل حياتي.
إن قصص االضطهاد هذه ليست جديدة ،بل هي في كل العصور.
وكوني امرأة في الخمسة وخمسين من عمرها ،يجب أن أنضج وأكف
عن الصراع مع أس��ئلة ال إجابة لها اآلن .فالس��ن وحده ال يمكنه أن
فهم .فنحن في س��باق سريع ،وأحداث كل يوم تساهم
يفهم ما ال ي ُ َ
في جعل األبدية أكثر جاذبية .وهذا سبب آخر يجعلنا يجب أن نعمل
جي ًدا أكثر وأكثر .فكثير من األمور لن نفهمها س��وى في األبدية ،أما
اآلن وهن��ا نح��ن ال نملك س��وى أن نصلي ونعرف أننا ن ُس�� َمع حينما
تكون قلوبنا خالية من المنافسة والغيرة والمقارنة.

اء
اح ٌدَ ،ك َما دُ ِعي ُت ْم أَي ْ ً
اح ٌد ،وَرُ ٌ
“ج َ
َ
وح وَ ِ
س�� ٌد وَ ِ
ضا ِفي ر َ َج ِ
اح�� ٌدَ ،م ْع ُمودِي َّ ٌة
دَ ْع َوت ِ ُك ُ
اح ٌد ،إِي َما ٌن وَ ِ
اح�� ِد .ر َ ٌّب وَ ِ
��م الْ َو ِ
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اح ٌد لِلْ ُك ِّل ،الَّ ِذي َعلَى الْ ُك ِّل وَبِالْ ُك ِّل
اح َد ٌة ،إِل�� ٌه وَ ٌ
آب وَ ِ
وَ ِ
ط َي ِت ال ِّن ْع َم ُة
اح ٍد ِمنَّ��ا أ ُ ْع ِ
لك ْن لِ ُك ِّل وَ ِ
وَ ِف��ي ُكلِّ ُك ْم .وَ ِ
��يح( ”.أفس��س )7-4 :4
َح َ
س َ
��اس ِه َب ِة الْ َم ِ
��ب ِق َي ِ
س ِ

عيشي حياتك!
لقد ُوهبنا الكثي��ر ،فرؤيتنا الفريدة هي هبة ،م��ا رأيناه واختبرناه
هو هب��ة .ولدينا اختيار .إما أن ندع كل ما يح��دث حولنا يبتلعنا دون
أن نفعل ش��يئًا ،أو أن نتعامل مع هذه األمور على أنها أمورًا عادية وال
تذهلن��ا ،أو أن نعيش في حالة تعجب دائمة ،نتأمل في قوة اللحظة،
ثم نستمر في التحرك لألمام.
عل��ى مدار العقد الماضي ،كتبت العديد من الكتب التي تتحدث
عن فتيات وس��يدات قويات كاألس��ود ،لهن س��يوف ويحاربن كامرأة،
وعن نوع من القبالت تجعل الفتيات تبكي أكثر من أن تبني أرواحهن.
واآلن أنا أكتب على أمل أن تدركين كل ما ال يزال منتظرًا بداخلك .ألنه ...
أنت أيتها االبنة مدعوة إلى حياة بال منافسة.
محبوبة من اآلب بال منافسة.
تعيشين في زمن بال منافسة.
إلها بال منافسة.
تخدمين ً
أحضرت بذبيحة بال منافسة.
قد استؤمنت على اسم بال منافسة.
مؤيدة بروح الرب بال منافسة.
جزء من جسد بال منافسة.
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أعطيت إرسالية بال منافسة.
سالحا بال منافسة.
أعطيت
ً
مشتركة في حرب بال منافسة.
مدعوة لصلوات بال منافسة.
أمامنا فرص بال منافسة ،ألننا
مدعوين لحصاد بال منافسة
ومصيرنا هو أبدية بال منافسة...
اآلن دعون��ا نعي��ش حياة ال تنا ِفس ف��ي الجمال والق��وة والقيمة
والتضحية  ...البعض يعطي الكثير ،وآخرون يعطوا كل شيء.
قفي أمام الرب ،تش��عين باألمل ،تخلصي��ن في الخدمة ،وتحبين
كل ما تعملين .ألنك ،يا صديقتي وأختي ،لك مس��تقبل ال ينافس��ه
أح��د .فلتذهب��ي اآلن بالش��جاعة المولودة من المحبة ،وعيش��يها
بجرأة.
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أسئلة للمناقشة
1 .1كيف تحدثت إليك قصة ثكال؟
2 .2ما هو الفرق بين محبة العالم ومحبة للعالم؟
3 .3ما الدوائر في حياتك التي تحتاجين إعادة تشكيلها؟
4 .4م��ا الخط��وة التالية الت��ي س��تتخذينها من أج��ل حياة بال
منافسة؟
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Chapter 3: A Promise without Rival
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3. Christopher Henry Dawson, Religion and World History: A
Selection from the Works of Christopher Dawson (Garden City, NJ:
Image Books, 1975).
4. The facts reported in this paragraph are culled from the following
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Chapter 10: A Life Unrivaled
1. For more on the life of Thecla, see these sources:
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primary/thecla.html (the account from the Apocryphal Acts);
http://www.antiochian.org/life_of_thekla;
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http://www.newadvent.org/cathen/14564a.htm.
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لي��زا بيفير هي متكلمة عالمية مطلوب��ة ومؤلفة ألكثر الكتب
مبيع��ا ومقدم��ة لبرنامج تليفزيوني يذاع في اكث��ر من مائتين دولة
حول العالم .هي مؤلفة كتاب انهضي القوة التي فيك ،وكتاب حاربي
مثل امرأة .وهي تدعى للوعظ في العديد من المؤتمرات والكنائس
هي وزوجها جون لديهم أربعة أبناء ويعيشون في كولورادو
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 تق��دم الواعظة "ليزا,"ف��ي كتاب "أنهضي الق��وة التي بداخلك
 و من.بيفير" حياة أنثى األسد وصورتها كنموذج قوي و رقيق للنساء
,خالل الكشف عن الخصائص المدهشة لهذه المخلوقة المذهلة
.تدعو ليزا النساء إلى اكتشاف الشغف و القوة و الهدف من جديد
. أن تكوني تمثيالً رائعا ً للقوة:تعلمي معنى
.أن تحمي الصغار بقوة
.أن تكوني صوتا ً لمن ال صوت لهم
.أن تعيشي في النور و تصطادي في الظالم
.أن تصدري مع غيرك زئيرا ً جماعيا ً يغير كل شيء
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في قديم الزمان ...كان الزواج إلى األبد .كان عهدا ً يربط رجالً واحدا ً
و امرأة واحدة معاً .كان هذا النسيج يجعل األثنين صورة أقوى و أنبل
و أكثر حيوية للش��خصية التي خلقا ليكون��ا عليها .كان وجودهما
معا ً أفضل من وجود كل منهما بمفرده.
لم تكن مراس��م الزفاف سوى بداية .كانت هي البوابة للوصول إلى
نهايتهما الس��عيدة .كان كل اختي��ار و كل فعل مصمما ً لبناء الحياة
الت��ي يمثلها اتحادهم��ا .كان ال��زوج و الزوجة يدخالن إل��ى المجهول
العظيم بقلبين ويدين وصوتين متشابكين تعبيرا ً عن محبة خالقهما.
كيف فقدنا لمسة قصة الحب العميقة هذه؟ في كتاب قصة الزواج,
يدعوك جون وليزا بيفير إلى إعادة اكتش��اف خطة اهلل األصلية .إن كنت
متزوجا ً أو أعزب أو في مرحلة الخطوبة ,فإن قصتك جزء من قصة اهلل.
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في كل أنحاء العالم ,تُعتَبر النساء هدفا ً للتعصب واالتجار الجنسي
واالنته��اكات و اإلبادة النوعية .هناك عدو روحي يريد أن يجرد النس��اء من
أس��لحتهن على كل المس��تويات .تش��رح ليزا بيفير كيف أن كلمة اهلل
سيف يجب دراسته واس��تخدامه أيضاً .ال يوجد أهم من وقتنا هذا لكي
تتس��لح فيه النس��ا .من خالل اإلبداع في تصوير عملية صنع الس��يوف,
وكلمة اهلل ,والصليب ,سوف تتعلمين من كتاب حياة البطولة:
كيف تتكلمين بلغة السماء على األرض.
معنى التش ُفع.
معنى أن تتحلي بالتمييز.
معنى تجريد العدو من أسلحته.
لم��اذا يس��تهدف العدو النس��اء؟ ولم��اذا يحتاج اهلل منه��ن أن يك َن
بطالت؟
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هناك سبب يجعلنا ننظر لآلخرين كمنافسين لنا ونحد أنفسنا بالمقارنات والمنافسة .فنحن لدينا
عدو يهاجم أذهاننا إو�رادتنا ومشاعرنا على أمل أن ننقلب على أنفسنا وعلى بعضنا بعضاً .إنها
دورة تعزلنا عن الروابط الحميمة ،وتخلق تشويشاً حول هويتنا وتحد أهدافنا.
في كتاب «بال منافس» ،لي از بيفير ،مؤلفة أكثر الكتب مبيعاً ،توضح كيف أن إعالناً عن محبة
اهلل قادر أن يحطم هذه الحواجز .سوف تتعلمين كيف تكفي عن النظر إلى اآلخرين كمنافسين
لك ،وتصنعي الروابط العميقة التي تتوقين لها مع خالقك .روابط تحمل الوعد بهوية حقيقية
وحميمة.
فعن طريق تعليم كتابي مملوء ببصيرة نبوية أليامنا ،تشجعك لي از بشغف لكي:

 -كريستين كين

بال منـافـس

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

«كتاب قوي وملهم»

تمسك بهويتك وهدفك
وسط عصر مليء
بالتخبط والمقارنات

بال

منـافـس

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

للمزيد امسح الكود

هذا الكتاب هدية من المؤلف وليس للبيع

لي از بيڤير

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

لي از بيڤير

مؤلفة كتاب أنهضي القوة التي بداخلك
األكثر مبيعاً

