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         ماذا يقولون عن هذا الكتاب؟

�أفكاره على  بانيًا  �ل�سير مع �هلل  باأ�سا�سيات  "رون هيوز"  "يذكرنا 
�لتدريبات  كبير من  �إلى عدد  م�سيًر�  �لمقد�س  �لكتاب  ق�س�س من 
�لروحية "�لقديمة" وجاذبًا بع�سها �لأقل ذيوًعا �إلى �ل�سطح. رغم 
�أنها  �إل  و�سلوكيات  �أعمال  عن  عبارة  ع�سر"  �لت�سعة  "�أ�ساليبه  �أن 
مع  عميقة  �سركة  في  يرغب  �لذي  �لموؤمن  قلب  على  �أكثر  تركز 
�إلهه. هذ� �لكتاب يجلب �لفرح لكل من يقر�أه ويُعد بمثابة تحدي 

و�متياز ي�ستحق �لتجربة"
 HCJB Global جيم �آلن، ق�س بـ 

�لأدبي  و�أ�سلوبه  ومثيًر�  وم�سجًعا  ملهًما  "رون"  كتاب  "وجدت 
باأن  يحلم  �لذي  �لعادي  لل�سخ�س  كتاب  �إنه  للغاية.  �لفهم  �سهل 
ي�سبح �إن�سانًا متميًز� باأن يت�سبه �أكثر بالرب ي�سوع و�أنا �أو�سي بقر�ئته. 

هذ� �لكتاب لبد �أن يوجد في كل بيت وكني�سة ومكتبة" 
�سو �أوج�ستين كاتبة ومتحدثة تحفيزية لمدة 25 �سنة  



هيوز"  "رون  يتكلم  �لكتاب.  هذ�  �إلى  �سديدة  بحاجة  "�أغلبنا 
باأ�سلوب ب�سيط وعميق عن كيف ننمي عالقتنا مع �هلل. هذ� �لكتاب 
لبلوغ  تعط�ست  �إذ�  حار.  يوم  في  باردة  مياه  مثل  ومنع�س  ممتع 

�لأعماق مع �هلل فاأنا �أهدي �إليك هذ� �لكتاب"
   جريج هاري�س، رئي�س �إذ�عة �ل�سرق �لأق�سى

"هذ� كتاب متميز وعملي وفريد من نوعه. لو �جتهدت في تطبيق 
�لطرق �لت�سعة ع�سر لنعا�س حياتك �لروحية ف�ستحدث فرًقا كبيًر� 
�سفحة،  �إلى  �أول  من  �لكتاب  هذ�  بالم�سيح.  ��ستمتاعك  لأ�سلوب 
�أن يحدث فرًقا  باإمكانه  �لعملية،  ب�سرده لق�س�س كتابية وتطبيقاتها 

كبيًر� في حياتك. ي�سرني �أن �أو�سي بقر�ئته "
د.ديفيد هامفريز، �أ�ستاذ بجامعة ماكما�ستر، كند�

قوي  �أ�سلوب  �لكتابية  �لحقائق  تعليم  في  "رون"  "�أ�سلوب 
�لكتابية.  و�سخ�سياته  باقتبا�ساته  قر�ءه  وي�سجع  يحفز  �إذ  وعملي 
وقتًا  تجد  كيف  مثل  و�لع�سرين  �لحادي  �لقرن  ق�سايا  تناول 
�للكترونية.  �لو�سائل  كل  عليه  ت�سود  مجتمع  في  �هلل  مع  تق�سيه 
�أن يقر�أه كل من له رغبة �سديدة في عالقة قوية  هذ� كتاب لبد 

مع �لرب"
ديال ليتكمان، كاتبة "�لنمل" و"�سوت في �لظلمة"

باأعمال  �لقيام  حياة  بال�سرورة  لي�ست  ي�سوع  �لرب  تلميذ  "حياة 
�لتدريبات  تلك  �لد�خلية،  بالحياة  تتعلق  م�ساألة  �إنها  وبطولت، 
�لروحية �لتي ت�ساعد على تطور �لتغيير �لروحي. �إنها "�لأ�سياء �لتي 



تحدث تحت �ل�سطح"، �لأ�سياء �لتي لن ير�ها �أو يالحظها �لآخرون 
�إل �لرب ي�سوع. �قر�أ �لكتاب بعناية وحر�س �سديد، فتلك �لأ�سر�ر 

�لروحية ل تقدر بثمن"
لورين ليبي، �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة TWR �لدولية

ت�سعة  �لطريق  على  �ستقابل  �لعمر.  برحلة  للقيام  نف�سك  "جهز 
لتدعوك  ��ستر�تيجية  �أماكن  في  مو�سوعة  "��ستر�حة"  ع�سر 
�لرب  مع  وثيقة  �سركة  نحو  �سعيك  في  �لر�حة  من  ق�سط  لأخذ 
في  �ستق�سيه  �لذي  �لوقت  �لم�سيحية.  �لحياة  في  عميقة  وتجربة 
كل ��ستر�حة لن ي�ساعدك على �خت�سار �لرحلة فقط بل �سيجعلها 

مغامرة �لعمر كله"
وليم ج. ماكري، �أ�ستاذ بجامعة تيند�ل

هناك  �أن  �سنجد  رجائنا  م�سدر  ي�سوع  �لرب  ي�سبح  "عندما 
�أ�سلوب جديد للحياة يبد�أ لكنه ل يحدث فجاأة. �إر�ساد�ت "رون" 
�إلى �لنتعا�س �لروحي ت�ساعدنا على مو�جهة بع�س  �لعملية جًد� 
�لحياة  �إيقاع  �أن  بما  للرب.  �إتباعنا  �أثناء  نقابلها  �لتي  �لتحديات 
في  نق�سيه  وقتًا  لنجد   نجتهد  �أن  لبد  با�ستمر�ر  �سرعة  يتز�يد 
مح�سر �لرب ولننمو في �لت�سبه به. "رون" يرينا �أن م�سيرنا لبد 
مثله،  �سن�سير  نر�ه  وحين  �إليه  نتجه  �إننا  نف�سه.  �هلل  مع  يكون  �أن 

هذ� هو رجاوؤنا"
Arab World Media هوجو ولمار�نز، مدير
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إهـــداء

�أهدي هذ� �لكتاب مع مزيد من �لمتنان �إلى �لأع�ساء 
�ل�سابقين و�لحاليين لمجل�س �إد�رة هيئة 

 FBH

في  هدفي  تحقيق  في  بم�ساندتي  قمتم  لقد  �لدولية. 
�لتعرف  على  �لعالم  �أنحاء  بجميع  �لنا�س  م�ساعدة 

بالرب ي�سوع �لم�سيح و�لنمو في �ل�سركة معه.





شكــر

�ساركو�  �لذين  �لأ�سدقاء  لهوؤلء  �ل�سكر  �أقدم  �أن  �أود 
في �إخر�ج هذ� �لكتاب بطرق متنوعة:

Alison Berry، George Berry، Joanne Easby، Jim Howlett، 
Deborah Piggott، Greg Reader، Hazel Robinson، Don Ruddle 
and Janice Vardy.

�سكر خا�س لزوجتي 
 Debbie Hughes

لت�سجيعها �لد�ئم لي.
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 مقدمـة

�لكتابة عن "19 طريقة تجدد بها حياتك �لروحية" لها جانبان يقدمان تحديًا 
كبيًر�:
y  سيظن بع�س �لنا�س �أن �لكاتب يمار�سها باأمانة ويح�سل على نتائج روحية�

ر�ئعة فيتطلعون �إلى �لمجهود�ت �ل�ساقة �لتي يبذلونها وي�سابون بالإحباط.
y  آخرون �سيرون �أن �لكاتب دجال كبير ل يفعل كل ما ينادي به، فينظرون�

بها فلي�س هناك �سرورة لهم  �لقيام  �أنه يعجز عن  بما  �أن  �إليه ويفتر�سون 
للمحاولة.

ا ر��سيًا عن حياته �أو حياتها �لروحية. كل و�حد  لم �أقابل �أبًد� في حياتي �سخ�سً
منا ي�ستطيع �أن يت�سبه �أكثر ب�سورة �لم�سيح، هذ� ما يقوله هذ� �لكتاب �ل�سغير: 

حاول �أن تت�سبه بالم�سيح
لو �أنت مثلي تدرك عجزك في هذ� �لجانب فاإنني �أقدم هذ� �لكتاب لك. لقد 
كتبته لأنا�س مثلي ومثلك. �أنا�س حاولو� �أحيانًا وف�سلو� و�أحيانًا لم يحاولو� بالمرة.
تقترب  �لروحي. كيف  �لنمو  �لرحلة، رحلة  �إلّى في هذه  تن�سم  �أن  �أ�سجعك 
�إليها هذ� �أمر متروك لك لكني �أقترح �أن تاأخذ فكرة و�حدة في �لمرة وتق�سي معها 
�لوقت حتى ت�سبح جزًء� من حياتك. لو كل ما عملت بعد  كل ما يلزمك من 
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�نتهائك من �لقر�ءة هو �كت�ساب معلومات عملية عن 19 طريقة تجدد بها حياتك 
�لروحية فلقد ف�سل كل منا. لكن �إذ� �أ�سبحت ولو بدرجة قليلة �أكثر �سبًها ب�سورة 

�لم�سيح ف�سيكون لدى كل منا �سبب لالحتفال.
مايو 2011

ملحوظة:
قم بزيارة هذ� �لموقع:

www.fbhinternational.com

�آخرين  رفقاء  مع  �لتو��سل  وعلى  تعلمت  ما  تطبيق  على  ت�ساعدك  و�إر�ساد�ت  �إ�سافية  معلومات  لتجد 
ي�ساركونك نف�س �لرحلة.

مقدمة
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 البــدايــة

ن�سبه من  لو كنا ل  ناجحة وهادفة حتى  له حياة  �أن يكون  منا  يريد لكل  �هلل 
بعيد �أو قريب "مو�سى" �أو "دبورة" �أو "بول�س" �أو "فيبي". ب�سبب نتائج �لخطية 

�لعالمية نو�جه �سعوبات ل ح�سر لها طو�ل �لطريق 
تلقيها علينا �لأرو�ح �ل�سريرة و�لنظم �لعالمية وميولنا 
ح�سولنا  تعوق  �لتي  هلل  �لمعادية  �لطائ�سة  �ل�سخ�سية 

على �لحياة �لتي يريدها �هلل لنا.

لأهد�فه  ا  ملخ�سً "بول�س"  يقدم   3 فيلبي  في 
�لروحية: 

ا خ�سارة من �أجل ف�سل معرفة  �أي�سً �إني �أح�سب كل �سيء  "بل 
و�أنا  �لأ�سياء  كل  خ�سرت  �أجله  من  �لذي  ربي  ي�سوع  �لم�سيح 
بري  لي  ولي�س  فيه  و�أوجد  �لم�سيح  �أربح  لكي  نفاية  �أح�سبها 
�لبر �لذي من �هلل  باإيمان �لم�سيح  �لنامو�س بل �لذي  �لذي من 
بالإيمان. لأعرفه وقوة قيامته و�سركة �آلمه مت�سبهًا بموته. لعلي 

�أبلغ �إلى قيامة �لأمو�ت" 
)فيلبي 3: 11-8(

 �سوؤ�ل يدعو 
للتفكير: ما �أف�سل 

ت�سبيه للحياة 
�لم�سيحية؟ 

�ل�سير �أم �لرق�ص؟
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لحظ �أن:
y  معرفة �لم�سيح كانت �أهم من مجرد �أولى �أولويات "بول�س"، فقد كانت

�لأولوية �لوحيدة بالن�سبة له.
y  جعلها حقيقة �أو موقًفا فيل�سوفيًا )تحمل خ�سارة �سخمة كما �أنه ح�سب كل

�لأ�سياء نفاية(.
y  حالة "�لوجود في �لم�سيح" هي حياة �لإيمان ولي�ست حياة �لمجهود�ت

�لب�سرية.
y  هلل� قوة  �إطالق  مرحلة  �إلى  و�سل  حتى  �لم�سيح  بمعرفة  "بول�س"  �لتزم 

لتعمل بحرية في حياته.
y  كان لديه �ل�ستعد�د لتحمل �لآلم لأجل �لم�سيح حتى يت�سبه به في موته

وي�سترك في �لقيامة.
نت�سبه ب�سورة �لم�سيح حين نتبعه. كلما ق�سينا وقًتا 

�أطول في مح�سره كلما ت�سبهنا �أكثر ب�سورته.
تغيير  �أقوى  بها.  د�ئًما عملية و�عية رغم وجود جو�نب و�عية  لي�ست  لكنها 

يحدث في روحنا حين يعمل روح �هلل بدون م�ساركة ن�سطة من جانبنا. 
�أنني  ظللت �أعزف �لبيانو ل�سنو�ت طويلة، ورغم قدر�تي �لمتو��سعة به �إل 
لأن  �لفور  على  عزفها  يمكن  ل  �لمو�سيقية  �لقطع  بع�س  هناك  �أن  �كت�سفت 
متطلباتها �لتقنية تمنع �لمرء من �إتقان عزفها بمجرد �لتمرن على عزف �لقطعة 
نف�سها. �لمو�سيقي �لطموح لبد �أن يق�سي وقتًا طوياًل في �لتدرب على �ل�ساللم 
�لمختلفة و�أنو�ع عدة من �لقطع �لمو�سيقية بالإ�سافة �إلى �لدر��سة �لمتخ�س�سة. 
�ل�سعبة  �لمو�سيقية  �لقطعة  لعزف  �لمرء  يوؤهل  �لتقنيات  على  �لتمرن  هذ�  كل 

�لنهاية. في 
�ت�سع �لم�سيح وتعمد رغم عدم حاجته للتوبة �أو لتح�سين عالقته بالآب فقد 

�لبد�ية
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بعد  �لتالميذ  قام  �لكتاب.  هذ�  في  �أطرحها  �سوف  كثيرة  �أ�سياء  في  لنا  مثاًل  كان 
�لأن�سطة  هذه  يخ�س  فيما  تعاليمه  وبتطبيق  به  بالقتد�ء  �لأولى  �لكني�سة  ثم  ذلك 
ا عندما نمار�س نف�س هذه  �لتي �ساعدت على تقوية �سركتهم بالآب. ونحن �أي�سً

�لعاد�ت �ستتقوى عالقتنا باهلل.
�لطريقة.  بتلك  نتغير  �أن  فعاًل  نريد  كنا  �إذ�  �أنف�سنا  ن�ساأل  �أن  �لبد�ية لبد  في 
�سمعو�  حين  �هتمام  عدم  �أبدو�  و�آخرون،  �إلينا،  لين�سم  يتحم�س  قد  �لبع�س 
لأول مرة عن �لفكرة، قد يتركون �لباب مو�ربًا كي يقنعهم �أحد ما بالم�ساركة 
من  تتكون  �أخيرة  فئة  �إلى  ن�سير  �أن  لالأ�سف  ن�ستطيع  و�أخيًر�  تغيرهم.  في 
تبدو  �ل�سخ�سية  �لتكلفة  لأن  روحي  تغيير  لأي  و�لمقاومين  �لمعاندين  هوؤلء 

للغاية. باهظة 
ممار�سة هذه �لعاد�ت لإ�سافة عمق جديد لحياتك �لروحية قد ت�سو�س عليها. 
)كالوقت  لديك  �لمتوفرة  للم�سادر  ��ستخد�مك  طريقة  على  فقط  توؤثر  لن  فهي 
ا �إذ �ستوؤثر  و�لطاقة و�لموهبة و�لمال وهكذ�...( لكن �ستوؤثر على �سخ�سيتك �أي�سً
�لحياة  ومو�قف  �لنا�س  مع  وكالمك  ت�سرفاتك  في  فعلك  رد  على  تدريجيًا 

�لمختلفة.
في نف�س �لوقت لن ت�سرق هذه �لعاد�ت �لجديدة �سخ�سيتك منك تماًما رغم 
بحثنا  �أثناء  و�لمتاأ�سلة.  و�لعادية،  �لطبيعية،  �لخاطئة  تعبيرها  �أ�ساليب  �ستزيل  �أنها 
عن �لتغيير �لإيجابي من �لممكن �أن �ل�سعي ور�ء هذه �لممار�سات يجعلنا تالميذ 
للفري�سيين بدًل من �أن نكون تالميذ للرب ي�سوع. لبد �أن نكون حذرين من �أن 

ن�سبح تقليديين في �لتز�منا بممار�ستها.
تنتج  لن  �لعاد�ت  فهذه  كالإثمار،  لي�س  �لتربة  �إعد�د  �أن  �سيخبرك  ب�ستاني  �أي 
�لر�ئعة. روح �هلل فقط هو من  �لنتيجة  ثماًر� في �لحال بل �ستهييء حياتك لهذه 

ي�ستطيع �أن ينتج ثمًر�.
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مختلًفا  كان  �لعاد�ت  هذه  على  ت�سديده  فاإن  �سماوي  ي�سوع  �لرب  لأن 
�ستوؤثر  �لمختلفة  �لحياة  بخطية(. ظروف  يعترف  لم  ي�سوع  �لرب  )فمثاًل،  عنا 
و�لمكان  �لوقت  �إيجاد  �لمثال،  �سبيل  �لأمور، على  لهذه  ممار�ستنا  ا على  �أي�سً
لآخرين  وبالن�سبة  للبع�س،  �سخًما  تحديًا  �سيكون  عليها  للعمل  �لمنا�سبين 
تقود  قد  �ساقة  وظيفة  �أو  معقدة  �أكاديمية  در��سة  �أو  �سغيرة  عائلة  متطلبات 

�لنهيار. حافة  �إلى 
لنتاأمل �ل�سوؤ�ل �لمكتوب �سفحة 13: ما �أف�سل ت�سبيه للحياة �لم�سيحية: �ل�سير 
�أم �لرق�س؟ �ستدفعنا ميولنا �ل�سخ�سية لختيار �تجاه �أو �آخر. �لكتاب �لمقد�س نف�سه 
لذ� هناك مكان  �لم�سيحية؛  بالحياة  �لأمر  يتعلق  �لع�سكرية حين  �ل�سور  ي�ستخدم 
لل�سير. لكن عندما �أقر�أ تاريخ معامالت �هلل مع �سعبه ل �أرى كثيًر� �لخط �لم�ستقيم 
�لمرتبط ب�سير �لجنود بخطو�ت ثابتة نحو �لميد�ن )�لجنود لم ت�سر �إلى �لمعارك 

منذ �سنو�ت(.
ما نر�ه في ق�س�س �لكتاب �لمقد�س يبدو �أكثر مثل �لرق�س، خطوة �أو �ثنتان 
�أوؤمن باأن �هلل  �أو �ثنتان في �تجاه �آخر ثم لفة وهكذ�.  في �تجاه ثم لفة وخطوة 
من خالل معامالته مع من �سبقونا يتوق ل�سركة قوية معنا و�أكثر ما يريد هو �أن 
د�ئًما،  �لمتغيرة  �لحياة  ظروف  و�سط  �لفرح  لنجد  معه،  بخطوة  خطوة  نتحرك 
�أوؤمن  �لعالقة.  بنف�س  يتمتعون  �لذين  �لآخرين  ومع  معه  عالقتنا  في  ننمو  و�أن 
�لآخرين و�لتعلم منهم و�إتقان  �لخطو�ت وم�ساهدة  لتعلم  باأن هذه دعوة  ا  �أي�سً

�لم�سيح. �تباع  فن 
ت�ساعدك  لن  هنا  �إليها  �لم�سار  �لروحية  حياتك  لتجديد  ع�سرة  �لت�سعة  �لطرق 
فقط على �أن تكون موؤثًر� و�أنت تعي�س حياتك متمتًعا بال�سركة مع �هلل، بل �ستعدك 

وتهيئك لت�ستمتع بهذه �لعالقة بطرق لم تختبرها من قبل.
بع�سها،  من  �ستعاني  �لأمور.  هذه  على  للعمل  �لكافي  �لوقت  لنف�سك  �أعط 
و�سيبدو لك �لبع�س �لآخر في منتهى �ل�سهولة كالتنف�س مثاًل ما �أن تلتقط �لفكرة 

�لبد�ية
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�لمق�سودة. قد تحتاج للتدرب على تلك �لعاد�ت و�حدة بو�حدة وقد تعتاد على 
�لبع�س �لآخر ب�سكل ر�ئع وعندئذ تدرك كيف �ستنتهي �لعملية كلها.

و�أنت تتمرن على هذه �لطرق �لت�سعة ع�سرة لتجدد بها حياتك �لروحية تذكر 
�أن ت�سع �لغر�س منها على بالك د�ئًما. 

�لهدف هو ل �أن ت�سعر بالإرهاق بل 

بالنتعا�ص!
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1        ابحث عن مكان هادئ لنفسك

ق�سة للبد�ية
تماًما  وندرك  بنا  �لمحيطين  �أمام  �ل�ستعر��س  في  هائلة  طاقة  ي�ستنزف  �أغلبنا 
كيف نريد �أن ير�نا �لآخرون. لكني �أعتقد �أن �لأمر �سيده�سنا لو عرفنا كيف ير�نا 

�هلل. لقد �أفزعني �لأمر جًد�. 
�أنا �بن �لمز�رع "يو�آ�س". ��سمي "جدعون".

تجد �لنا�س عادة �أعلى �لتالل طو�ل وقت در�س �لحنطة، لذ� كنت متاأكًد� �أني 
�ساأكون باأمان من �أعين �لمتطفلين خالل فترة �ختبائي في �لمع�سرة. عملية �لدر�س 
�أن  �لأقل  على  باإمكاني  لكن  لالأ�سف  غير مجدية  كالمع�سرة  مكان محدود  في 
�أخبيء �أي كمية حبوب �أجمعها لع�سيرتي. من كان يدر�س على قمم �لتالل كان 

�سهل �ل�ستيالء على مجهوده من ِقبل �لمديانيين �لغز�ة.
لم �أخبر �أحًد� بمكاني ول حتى �أقرب �لنا�س لي. كل يوم قبل �أن يبزغ �لفجر 
�أحمل عدة حزم على قدر ��ستطاعتي و�أذهب بها �إلى �لمع�سرة وظللت �أقوم بهذ� 
للتفكير  وقتًا  بل وجدت  لكوني وحيًد�  �أنزعج  لم  لأيام عديدة.  �لعمل وحدي 
خا�سة في كلمات ذلك �لنبي �لذي جاء موؤخًر� وذكر �ل�سعب بع�سيانه وتمرده. 

و�أنا �أعيد كلماته في ذهني �ساورني �إح�سا�س قوي �أن �هلل �سيخل�سنا.
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باأن  �إح�سا�س  ذ�ت يوم وبينما كنت م�سغوًل بدر�س �لقمح بالمْدَر�س جاءني 
�أحًد� ير�قبني. لقد �خترت هذ� �لمكان لأن ما من �أحد ياأتي عادة �إلى �لمع�سرة في 
هذ� �لوقت من �ل�سنة لأن �لعنب ل يز�ل �أخ�سر و�سلبًا وحر�ست على �لإبقاء على 

مهمتي �سًر�. 
تُرى َمْن تتبعني �إلى هنا؟

�لتي تغطي  �لبلوط �لعجوز  �أ�سفل �سجرة  نظرت حولي ور�أيت رجاًل جال�ًسا 
�لمع�سرة بظاللها. لكن هل هو �إن�سان فعاًل؟ به �سيء غريب. قال لي �أن �هلل ير�ني 
جبار باأ�س رغم �أني �أرى نف�سي �أحقر فرد في �أ�سعف ع�سيرة باأقل �سبط �ساأنًا وهو 
�سبط "من�سى". يا لها من �سدمة! من هذ� �لإن�سان ليتكلم بالنيابة عن �هلل، خا�سة 

ليبلغ ر�سالة منافية للمنطق بكل و�سوح؟
�أعددت له لحًما وفطيًر� كما �أفعل عادة مع �أي �سيف غريب، وعندما هممت 
بتقديم �لطعام له طلب مني �أن �أ�سع كل �سيء على �ل�سخرة. �أطعت وتر�جعت 
للور�ء، وبدًل من �أن ياأكل م�س �للحم و�لفطير بطرف ع�ساه ف�سعدت نار فجاأة 
�لتهمتهما ثم �ختفت. وعندما رفعت عيني كان �لغريب �ختفى هو �لآخر. لم يكن 
�إن�سانًا عاديًا بل مالك، مالك �لرب. لهذ� �ل�سبب وجدني و�أنا وحدي مختبئًا في 

�لمكان �لأقل �حتماًل �أن يجدني فيه �أحد.
هكذ� دعاني �هلل من �لمهمة �لفردية �لتي كنت �أقوم بها في �لخفاء �إلى مهمة 
فردية �أخرى وهي �أن �أكون �سوته ل�سعبه في ذلك �لوقت. �أخبرني �أني يجب �أن 
بالبوق  و�سربت  �لبعل  مذبح  فهدمت  �إليه.  ليرجع  �ل�سعب  و�أقود  �أعد�ءنا  �أطرد 
�سدق  لي  يثبت  �أن  مرتين  �هلل  من  وطلبت  �لمجاورة.  لالأ�سباط  ر�ساًل  و�أر�سلت 

ر�سالة �لمالك وح�سلت بالفعل على ذلك �لتاأكيد.
جيو�س  عنده  تنزل  �لذي  �لو�دي  مقابل  "حرود"  عين  عند  �لليلة  نزلنا 

�لمديانيين. ليت �هلل يخل�سنا من هذ� �لوباء!

مكان هادئ لنف�سك
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ما �لذي نتكلم عنه؟
�إيجاد مكان هاديء نختلي فيه باأنف�سنا قد يعد تحديًا كبيًر� نو�جهه هذه �لأيام. 
�لمكان  هذ�  وغالبًا  بالمكان،  فيها  نت�سارك  �أن  تتطلب  مو�قف  يعي�س  فمعظمنا 

�لم�سترك يعج بو�سائل �إلهاء كثيرة وهذ� بدوره يزيد 
من حاجتنا لالختالء بالنف�س.

�لختالء �أو �لنفر�د بالنف�س هو �لنظير �لإيجابي 
لالنعز�ل  فيها  يكون  �لتي  "�لوحدة"  لكلمة 

�لجتماعي �آثار �سلبية ج�سديًا ومعنويًا وروحيًا.
�لختالء �أو �لنفر�د بالنف�س �أمر تختاره باإر�دتك 

بينما �لوحدة تنتج عن �سعورك باأنك وحيد رغم �إر�دتك. ولأغر��س خا�سة بنا 
�لتز�مات  �أي  �أن �لختالء تدريب تختاره طو�عية وهو يحررك من  نعتبر  �سوف 

وموؤثر�ت ناتجة عن �لتو��سل �لجتماعي.

�لأ�سا�س �لكتابي
تالميذه  وحر�س  بنف�سه  يختلي  كان  ي�سوع  �لرب  �أن  تو�سح  �لتالية  �لآيات 
على �لعمل بالمثل. �سحيح �أن عدًد� قلياًل من �لموؤمنين مدعوون لحياة �لنعز�ل 
�لجتماعي �لتي يفر�سها نظام �لرهبنة بالمفهوم �لعام لكننا بحاجة لوقت نبتعد فيه 

عن �لنا�س لنجدد وننع�س طاقتنا �لروحية.

" فلما �سمع ي�سوع �ن�سرف من هناك في �سفينة �إلى مو�سع 
خالء منفرًد�. ف�سمع �لجموع وتبعوه م�ساة من �لمدن" 

)متى 14: 13(

�لختالء بالنف�ص 
هو �أن تكون 

بمفردك دون �أن 
ت�سعر بالوحدة.
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""وبعدما �سرف �لجموع �سعد �إلى �لجبل منفرًد� لي�سّلي.
ولما �سار �لم�ساء كان هناك وحده" 

)متى 14: 23(
"فقال لهم تعالو� �أنتم منفردين �إلى مو�سع خالء و��ستريحو� 

 قلياًل. لأن �لقادمين و�لذ�هبين كانو� كثيرين. 
ولم تتي�سر لهم فر�سة لالأكل" 

)مرق�س 6: 31(

��ستك�ساف �لنفر�د بالنف�س
بطريقة  منا  و��سحة  �إجابة  ��ستخر�ج  �إلى  يميل  بالنف�س  �لنفر�د  �أو  �لختالء 
�إلى وقت يختلون فيه باأنف�سهم بينما يبذل �آخرون كل  �أو باأخرى. يتوق �لبع�س 
�أحًد�  يجدو�  لم  و�إذ�  وحدهم.  فيها  يكونون  �لتي  �لأوقات  لتجنب  بو�سعهم  ما 
�لإح�سا�س  لإز�لة  �لتليفزيون  �أو  �لر�ديو  ي�سغلون  فنجدهم  مكانهم  ي�ساركهم 
بالوحدة. �سحيح �أن �لختالء يتطلب منا �أن نكون وحدنا �إل �أني ل �أعني �أن ن�سعر 

بالوحدة. �لختالء بالنف�س هو �أن تكون بمفردك دون �أن ت�سعر بالوحدة.
�أنه ي�ساعدنا  بالنف�س له عدة مز�يا منها  �لختالء 
�لم�سيح ويحررنا من �لميل  �لثبات في طريق  على 
)�لال �إر�دي غالبًا( من �أن نتاأثر بالآخرين، حتى حين 
فعاًل.  يحدث  نجده  يحدث  ذلك  ندع  �أل  نحاول 
يعوقنا  ما  كثيًر�  منا  �ل�سمع  �أحد على مرمى  وجود 
ا  عن �ل�سالة ب�سوت عال مثاًل. �لنفر�د يحررنا �أي�سً

من �لحاجة �لمر�سية لالآخرين.
�سمحنا  قط.  نف�سه  على  يتعرف  لم  بع�سنا 

مكان هادئ لنف�سك

�لختالء بالنف�ص 
ي�ساعدنا على:

�ل�سير على خطو�ت 
�لم�سيح.

تحرير �أنف�سنا من 
عادة �ل�سماح لالآخرين 

بالتاأثير علينا.
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لالآخرين باأن يحددو� هويتنا لدرجة �أننا لم نعد 
�أحد  منا  بالقرب  كان  �إذ�  �إل  نحن  من  نعرف 
�لختالء  مع  �سلبيًا  �لبع�س  يتجاوب  ليخبرنا. 
بالوحدة ومعاناتها. في  يربطونه  بالنف�س لأنهم 
و�قع �لأمر، وقت �لختالء يحببنا في �أن نكون 
�أن  ويعلمنا  بالوحدة  ن�سعر  �أن  دون  منفردين 
و�أن  �هلل  مع  وحدنا  نكون  حين  بالأمان  ن�سعر 
نقيم عالقة �سد�قة حقيقية معه، كما �سيوفر لنا 

ا لتعلم معنى �أن "ننتظر �لرب". فر�سً
ترتبطان  فكرتين  يت�سمن  �لرب  �نتظار 
�أن ننتظر كمن ينتظر  بكلمة "�نتظار". �سنتعلم 

�لأتوبي�س مثاًل، �أي �أن نكون في حالة �ل�ستعد�د للوجود في مح�سره. كما �سنتعلم 
ا �أن ننتظر كمن يخدم �أي �لنغما�س في �لخدمة. �سيء طيب �أن تخدم �هلل حتى  �أي�سً
ولو �لمظاهر �لخارجية لتلك �لخدمة تتمثل في م�ساعدة �لآخرين. �أغلب �لنا�س 
يرون في وقت �لختالء �سرورة ل مفر منها لكت�ساف حقيقة وجود �هلل. هناك 
ا مكان لعالقة هادئة مع �هلل ل يتدخل  دور ر�ئع لل�سركة في حياتنا لكن هناك �أي�سً

فيها �لآخرون.
�إليك بع�س �لقتر�حات �لعملية لتبد�أ �لتمرن على فر�س �لختالء بالنف�س. مثل 
كل �لطرق �لت�سعة ع�سرة �لأخرى لتجديد حياتك �لروحية لبد �أن يكون لديك 

�لنية �ل�سادقة لممار�ستها. 
�بحث عن مكان ت�ستطيع فيه �أن تختلي بنف�سك. ل يجب �أن يكون مكانًا خاليًا 
�لت�سال.  لو�سائل  لذ� ل  تقاطعك  �أن  �لنا�س فقط بل من كل و�سيلة تحتمل  من 
كبد�ية، حدد وقتًا للذهاب �إلى ذلك �لمكان. ل �أطلب منك �أن تكون تقليديًا لكن 
لو كنت مثلي يجب �أن تكون حازًما مع نف�سك. �لثقافة �ل�سائدة في مجتمعنا تهياأنا 

�لختالء بالنف�ص ي�ساعدنا 
على:

تحرير �أنف�سنا من �لحاجة 
�لمر�سية لالآخرين.

يحببنا في �أن نكون 
منفردين دون �ل�سعور 

بالوحدة.
نتعلم �ل�سعور بالأمان 

حين نكون وحدنا مع �هلل.
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للـ "م�سغولية" �لد�ئمة، ونحن نقبلها، ونتوقعها، ونحترمها. لذ� �ست�سير �سد �لتيار 
لو مار�ست ذلك �لتدريب.

ثالثة  تاأخذ  �أن  حاول  �لخلوة  ح�س  تنمي  و�أنت 
�أو �أربعة �أيام تنفرد فيها بنف�سك. هناك �أماكن عديدة 
�أن  �أو ت�ستطيع مثاًل  لالختالء تقدم لك هذه �لفر�سة 
فكرة  لو  �أ�سدقائك.  �أحد  مزرعة  في  خيمة  تن�سب 
وعندك  لك  تروق  ل  �لطبيعة  من  �ل�سديد  �لقتر�ب 
فندق.  في  غرفة  بحجز  قم  �لمنا�سبة  �لإمكانيات 
�أو  �لعائلية  �للتز�مات  تعوقه  قد  للبع�س  بالن�سبة 
يهم. كن  ق�سيرة. ل  لفترة  �لبتعاد ولو  �لمهنية عن 

خالًقا. �بد�أ بعدة �ساعات وحدك في حديقة �أو مكتبة. هذه �لختيار�ت ل تكلف 
�سيئًا لكن توفر بيئة هادئة تحقق غر�سك.

من �ل�سروري �أن يكون لديك �لقدرة في �لتحكم في �أجهزة �لإعالم �لدخيلة 
�لتي  �لأوقات  بين  فيما  وذلك  ��ستطاعتك  قدر  على  محددة  لفتر�ت  باإغالقها 
خططت �أن تختلي فيها. بع�س �لوظائف تتطلب من �أ�سحابها �أن يكونو� "تحت 
�لطلب" د�ئًما، ميلنا لأن نكون متاحين 24 �ساعة يوميًا يولده �إح�سا�سنا بالأهمية.

تحظى  �أن  فيها  ت�ستطيع  �ليوم  �أثناء  فتر�ت  ��ستقطاع  حاول  �أخير،  �قتر�ح 
بوقت هاديء خا�س بك لتعيد �لتفكير في حياتك �لروحية. لو وجدت معاناة 
في �إيجاد معنى روحي لحياتك �عتبر �أن رد فعلك تجاه �لظروف �لمختلفة قد 
جعلتك منغلًقا عاطفيًا. وهذ� من �ساأنه �أن يترك �آثاًر� �سلبية على حياتنا �لروحية. 
�أن  �إل  كاملة  ب�سورة  تتد�خالن  ل  و�لروحية  �لعاطفية  �لنو�حي  �أن  �لرغم  على 
�لبرود �لعاطفي مع �لآخرين، حتى لو كان مع فرد و�حد، ممكن �أن يوؤثر �سلبًا 

على عالقتنا باهلل.
"يوحنا" �سرح هذ� بكل و�سوح عندما قال:

مكان هادئ لنف�سك

�لختالء بالنف�ص 
ي�ساعدنا على �أن:

نقيم عالقة �سد�قة 
مع �هلل.

نتعلم معنى �أن ننتظر 
�لرب.

نعاين مح�سر �هلل.
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"�إن قال �أحد �أني �أحب �هلل و�أبغ�س �أخاه فهو كاذب. لأن من 
 ل يحب �أخاه �لذي �أب�سره كيف يقدر �أن يحب �هلل 

�لذي لم يب�سره"
)1يوحنا 4: 20(.
ا في ظروف م�سابهة. كما �أبتعد  ما هو �سحيح بالمعنى �لمطلق هنا �سحيح �أي�سً

ا عن �هلل. عن �أولئك �لذين قال لي �هلل باأن �أحبهم �أبتعد �أي�سً

عالمات على عدم ح�سولك على وقت خلوة كاف
منذ ب�سع �سنو�ت ن�سر موقع �لكتروني لمركز طبي �سويدي هذه �لقائمة �لتي 
ت�سم ع�سرة �أعر��س ت�سير �إلى حاجة �لنف�س للح�سول على بع�س �لوقت لالختالء.

y هيجان
y سعور بالغ�سب نحو �أقرب �لنا�س �إليك�
y سعور باأن هناك من يتطفل عليك ب�سكل مفرط�
y عدم �لرغبة في عمل �لأ�سياء �لتي تقوم بها عادة
y سعور بالإرهاق�
y ع�سبية ز�ئدة
y رتباك�
y رتجاف�
y نق�س �لطاقة
y سيق في �لتنف�س�

�أن يتم ت�سخي�سها  �إذ� تجمعت، ممكن ب�سهولة  �لأعر��س، خا�سة  بع�س هذه 
خطاأ بحالة ذعر �أو ت�سبح فعاًل حالة ذعر.

�لتي  �أف�سل من كلمات �لرب ي�سوع  �أجد ن�سيحة لمعالجة هذه �لأعر��س  ل 
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�سبق وعر�ستها. تذكرون �أن �لتالميذ كانو� يذهبون ويجيئون ب�سكل �سديد �ل�سرعة 
و�ل�ستمتاع  �لجلو�س  لمجرد  حتى  �أو  للر�حة  وقت  لديهم  يكن  لم  �أنه  لدرجة 
بوجبة طعام و�حدة. لذ� قال لهم �لرب ي�سوع و�سط جو �لخدمة �لمحموم هذ� 
"تعالو� �أنتم منفردين �إ�لى مو�سع خالء و��ستريحو� قلياًل" )مرق�س 6: 31(. �لحال 
ا. ل يتح�سن بعالج �أف�سل من هذ�، ل حال �لتالميذ �لثنى ع�سر ول حالنا نحن �أي�سً

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
 - له  يكون  قد  �لخلوة  كاأوقات  طيب  �سيء  �أي 
تجنبها.  �ل�سروري  من  مخاطر   - �لوقت  نف�س  في 
في بع�س �لحالت �لمتطرفة و�لمبالغ فيها قد توؤدي 
�إلى �لن�سحاب من خدمة �لآخرين �أو �لم�ساركة فيها. 
من  تحتر�س  �أن  لبد  لالنطو�ء  قوي  ميل  لديك  لو 
بغ�س  م�سروعة.  هروب  كو�سيلة  �لخلوة  ��ستخد�م 
�لمختلفة فالخلوة قد  �لنظر عن �سخ�سياتنا و�أنو�عها 

توؤدي بنا �إلى �لتركيز على �أنف�سنا ب�سكل مفرط.

كلمة ت�سجيع
�لأجيال  تمل  و�لتي  �لخو�لي  �لأيام  عن  �لطيبة  �لقديمة  �لأ�سياء  من  و�حدة 
�لحديثة من �سماعها هي �أن �أجد�دنا كانو� �أقرب منا �إلى جذورهم �لزر�عية. وهذ� 
�ل�سيء، خا�سة في  �لعي�س حياة منف�سلة بع�س  �إلى  �أحيان كثيرة  �لنا�س في  يدفع 
�ل�ستاء. كان هناك م�ستوى معين من �لوحدة من �ل�سعب تجنبه ويعتبر �أمًر� عاديًا. 
�لحال لي�س هكذ� �لآن. فمعظمنا يتوجب عليه �أن يبذل محاولت جادة للتدرب 
تحقيقه.  �لممكن  لكن من  �ساق  �أمر  �إنه  �لأولي.  م�ستو�ها  �لخلوة حتى في  على 
لي�س فقط من �لممكن تحقيقه بل ربما يكون من �لعو�مل �لم�ساعدة لك لتدخل 

في �سركة �أعمق مع �لرب.

مكان هادئ لنف�سك

�إذ� نجحت مرة في 
ق�ساء عدة �ساعات 

مع �هلل وحدك فاتبع 
�لتعليمات �لمكتوبة 

فوق زجاجة 
�ل�سامبو: كرر.
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	  كن صامًتا 	 2

ق�سة للبد�ية
�أو�ساف  �أبًد�  تكن  لم  و�لكتئاب...  �لذ�ت  على  و�ل�سفقة  و�لياأ�س  �لخوف 
�ل�سخ�س �لذي ي�سير مع �هلل لكني �أعرفها كلها معرفة جيدة. لقد دخلت �لبالط 
�لملكي و�أنا غير مدعو وتحدثت مبا�سرة مع �لملك ثم �أدرت ظهري وخرجت 
مرفوع �لر�أ�س. جريت كثيًر� خوًفا على حياتي حتى �أ�سبت باإعياء �سديد وتمنيت 

�لموت. �أنا "�إيليا" �لت�سبي.
بالخارج  �لو�قف  �لرجل  لأن  ربما  دكتاتوري  رنين  له  بابي  على  �لدق  كان 
يحمل ر�سالة من �لملكة "�إيز�بيل" �لتي وقعت على حكم باإعد�مي مفتر�س �أن 

يُنفذ خالل 24 �ساعة. وبعد ذلك رحل فجاأة وكذلك �أنا.
هربت من �إ�سر�ئيل وذهبت �إلى �ليهودية ثم �سرت جنوبًا نحو �ل�سحر�ء. كان 
ذهني يرك�س مع قدمّي مكرًر� كل �لأحد�ث �لتي جرت خالل �ل�سنو�ت �لقليلة 
�لما�سية. لكن �ل�سور �لذهنية لالأيام �لما�سية ��ستمرت تقاطع حبل �أفكاري نظًر� 
للحالة �لم�سطربة �لتي كنت �أمر بها. ظللت �أرى �لغ�سب في عيون �لملك ونظرة 
�لحتقار �لمر�سومة على وجه �لملكة وقوة فك �لر�سول �لذي جاء يخبرني بالأمر 

�ل�سادر باإعد�مي.
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منتبه  �أني كنت غير  لدرجة  مر�ًر� وتكر�ًر�  تت�سارع في ذهني  �ل�سور  وظلت 
فمن  ماء  قطرة  لأ�سرب  �أتوقف حتى  لم  �إليها.  فررت  �لتي  لل�سحر�ء  �أو  للمكان 
وكاد  �ل�سعف  من  �أتهاوى  وبد�أت  موؤونة.  �أي  معي  �أجلب  لم  ��ستعجالي  فرط 
عقلي ي�سقط مني. كنت رجل �هلل �لوحيد �لباقي على قيد �لحياة. عندما تتعقبني 
�ل�سكوت.  �أ�ستطيع  ل  �لآن  لكني  �سي�سمت  �هلل  �سوت  قتلي  في  وتنجح  �لملكة 
�لأفكار �لم�سو�سة تتو�لى على ذهني و�لأ�سو�ت �لم�ستتة تكاد تجذبني �إلى حافة 
�لنهيار و�لياأ�س. عندما لم �أ�ستطع �ل�سير لأبعد من ذلك �سقطت من �لتعب تحت 
�أحد�ث �لأيام �لما�سية  �أن ياأخذ حياتي مني بعدما ��ستعدت  �سجرة وتو�سلت هلل 

للمرة �لأخيرة.
مالك �لرب �أيقظني مرتين و�أعطاني طعاًما لآكل. ظننته حلًما لكن لبد �أنه كان 
حقيقة لأني �كت�سبت قوة عظيمة كافية لأ�سير حتى جبل �هلل "حوريب" وهناك 

دخلت مغارة وِبت فيها.
بد�أ ذهني ي�سكن ويهد�أ في هذ� �لمكان �لهاديء بعيًد� عن "�آخاب" و�لملكة 
�ل�سريرة "�إيز�بل". و��ستطعت �سيئًا ف�سيئًا تهدئة �لأ�سو�ت �ل�ساخبة في هذ� �لهدوء 
�لمحيط بي. �أخيًر� ح�سلت على �ل�سالم. ل �أحد �أتكلم �إليه. ل �أحد �أ�ستمع �إليه. ل 

�سوت على �لإطالق في مخباأي �ل�سري.
بينما كنت ر�قًد� - لمدة طويلة - في ذلك �ل�سمت �لمطبق بد�أت �أدرك تدريجيًا 
�أن هناك �إثارة ما في روحي. وقدمت لي كلمة �لرب تحديًا جديًد�، كنت م�ستعًد� له 
و�أجبت �لإجابة �لتي �أعددتها. تكلمت ب�سوت عال وكان لكلماتي �سدى مت�سخم 
في �لمغارة �لتي كنت مختبئًا بها: "قد غرت غيرة للرب �إله �لجنود لأن بني ��سر�ئيل 
قد تركو� عهدك ونق�سو� مذ�بحك وقتلو� �أنبياءك بال�سيف فبقيت �أنا وحدي وهم 
يطلبون نف�سي لياأخذوها"1. �سادت فترة �سمت طويلة. يا له من �سعور ممتع �أن 

تتمكن من �إ�سكات �هلل. ثم جاءني �لأمر: "�خرج وقف على �لجبل".
1 1ملوك 19: 10

كن �سامتًا
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�لمغارة.  فم  عند  �ل�سم�س  نور  �إلى  وخرجت  �لظلمة  و�سط  طريقي  تلم�ست 
�ل�سخور  وت�ساقطت  �لجبال،  فوق  ي�سير  كان  بنف�سه  �هلل  عاتية.  ريح  هبت  فجاأة 
و�ندفعت ب�سرعة بجانبي. ووقفت بمدخل �لمغارة لأحتمي به وكنت �أرتجف من 

مظاهر �لقوة �لتي كانت ل تبعد عني �إل بمقد�ر ذر�ع �أو �أكثر قلياًل.
خررت على ركبتّي وتوقفت �لرياح لكن �لأر�س كانت ل ز�لت تهتز ب�سدة 
لدرجة �أني لم �أ�ستطع �ل�سجود. �نطرحت على �لأر�س - عند مدخل �لمغارة - 

�لتي كانت في حالة هياج و��سطر�ب كالتي كنت �أمر بها.
عندما هد�أت �لأر�س وتوقفت عن �لهتز�ز ��ستعل �لجبل كله بالنير�ن. رفعت 
ر�أ�سي لأرى ما يحدث حولي. لففت وجهي بالرد�ء لأحتمي من �لنار �لمتوهجة. 

ماذ� كان يفعل �هلل و�سط ��ستعر��س �لقوة هذ�؟ ماذ� كان يريد �أن يقول لي؟
لكن  محترًقا  �لجبل  كل  �أرى  �أن  توقعت  بد�أت.  كما  فجاأة  �لنار  �نتهت  ثم 
�لح�سائ�س و�لزهور �لبرية لم تكن حتى م�ستعلة. �لأ�سجار ل ز�لت خ�سر�ء. �ساد 
هدوء عظيم. �سكون مطبق مالأ �لمكان �لذي �سار �أهد�أ حتى من �لمغارة. وجاءني 
�سوت من هذ� �لف�ساء �لخالي. لم يكن مجرد �سوت د�خلي يتكلم �إلّي كما فعل 
عدة مر�ت في �لما�سي. هذ� كان �سوت �هلل في �سكل موجات �سوتية يهز طبلة 

�أذني. �هلل كان يتكلم �إلّي.

ما �لذي نتكلم عنه؟
�لتز�م �لهدوء يدعونا �إلى �لبحث عن مكان �سامت ن�سبيًا. �ل�سمت هو بب�ساطة 
غياب �أي �سوت �أو �سو�ساء. "�ل�سوت" كلمة ذ�ت دللة لأنها تحمل معلومات 
بد�خلها، �لكالم و�لمو�سيقى �أف�سل �أمثلة على ذلك. لكن حتى �ل�سوت ممكن �أن 
يفقد معناه �إذ� لم نفهم �أو نقبل تف�سير �لإ�سار�ت. "�ل�سو�ساء" ل معنى لها لأنها ل 
تحمل �أي معلومة، على �سبيل �لمثال �سو�ساء �لمرور �أو زنة �لثالجة. ورغم ذلك 
فهذه �ل�سو�ساء قد تنقل معلومة عن �أد�ء م�سدرها. لأ�سباب خا�سة بنا �سوف نهتم 



32
بالهدوء �لد�خلي �أو بمعنى �آخر منع �أي وكل ر�سالة 
م�سو�سة حتى ن�سمع من �هلل. في �لبد�ية من �ل�سهل 
�لهادئة.  �لد�خلي في �لأماكن  �ل�سكون  تحقيق هذ� 
�أي  في  عليه  �لعثور  من  �ستتمكن  بالممار�سة  لكن 
�لماألوفة  و�لأ�سو�ت  �ل�سو�ساء  و�سط  حتى  مكان 

في �لحياة �ليومية. 

�لأ�سا�س �لكتابي
�لهدوء �لد�خلي )ي�ساحبه �سكون خارجي( كان 
د�ئًما جزًء� من �لنمو �لروحي ل�سعب �هلل. لتو�سيح 
من  �آيات  �أربعة  على  نظرة  نلق  هيا  �لحقيقة  تلك 

�لعهد �لقديم:
""�إذ� هو �سّكن فمن ي�سغب و�إذ� حجب وجهه فمن ير�ه 

�سو�ء كان على �أمة �أو على �إن�سان"
)�أيوب 34: 29(

"لقمة ياب�سة ومعها �سالمة خير من بيت مالآن ذبائح مع خ�سام" 
)�أمثال 17: 1(

"حفنة ر�حة خير من حفنتي تعب وقب�س �لريح"
)جامعة 4: 6(

"لأنه هكذ� قال �ل�سيد �لرب قدو�س ��سر�ئيل. بالرجوع 
و�ل�سكون تخل�سون. بالهدوء و�لطماأنينة تكون قوتكم" 

)�إ�سعياء 30: 15(
Merton، Thomas—www.quotationspage.com/subjects/ silence/31.html 2

عندما �أختلي بنف�سي 
�أجد �لرقة �لتي 

�أ�ستطيع بها �أن �أحب 
�إخوتي محبة حقيقية. 
كلما �نفردت بنف�سي 
كلما �أجد �إني �أحبهم 
�أكثر، �لخلوة و�ل�سكون 

يعلماني �أن �أحب 
 �إخوتي كما هم ل 

ِلما يقولون2.

كن �سامتًا
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يحر�سنا �لر�سول "يعقوب" في ر�سالته قائاًل: 
"�إًذ� يا �إخوتي �لأحباء ليكن كل �إن�سان م�سرًعا في �ل�ستماع 

مبطئًا في �لتكلم مبطئًا في �لغ�سب" 
)يعقوب 1: 19(
هذه �لن�سيحة ت�سلط �ل�سوء على ميل موجود بد�خل معظمنا وهو �لإ�سر�ع في 
�لكالم عن �ل�ستماع. �إذ� �أدخلنا "�سوتنا" من بين م�سادر �لأ�سو�ت و�ل�سو�ساء 
�لتي نود �أن نتجنبها �سنتعلم فو�ئد ن�سيحة "يعقوب" كما �أن تنفيذها �سي�ساعدنا 
من  �سنتمكن  ذلك  من  و�لأهم  به،  يخبرونا  �أن  �لآخرون  يحاول  ما  �سماع  على 

�سماع �هلل.

��ستك�ساف �ل�سكون
في �لبد�ية عندما ت�سعى بحثًا عن �لهدوء �سوف 
حولك  من  كثيرة  �سو�ساء  هناك  �أن  تكت�سف 
من  كل  وعي.  بدون  عليها  تتعرف  �أن  يمكنك 
يتعامل  �أن  لبد  �لهدوء  على  �لح�سول  يحاول 
�آخر تحديد �لأ�سو�ت  �أو بمعنى  �لم�ساألة  مع تلك 
�لمحيطة به ثم تجاهلها. لي�س بو�سعك عمل �لكثير 
تزعجك  تعود  لن  �أنها  �لمده�س  من  لكن  ب�ساأنها 
تتجاهلها.  �أن  تتعرف عليها وتختار  �أن  كثيًر� فور 
�ستجد  �لتدريب  هذ�  من  تنتهي  �أن  تكاد  عندما 

�أن  دخياًل �آخر - �أطلق عليه "�سجة ذهنية" - يغزو ر�أ�سك. في �لهدوء �ستتعلم 
�لتي  �للحظة  تغزو  �لتي  �لأفكار  �أي  �لد�خلية،  �أ�سو�تك  كل  وت�سكن  بل  تحدد 

يتوقف فيها تركيزك على �سيء �آخر3. 
Moore، Mike—www.naturalhealthweb.com/articles/moore4.html 3

"تهدف �ل�سو�ساء �إلى 
زيادة م�ستويات �لتوتر 

�لتي توؤدي بدورها 
�إلى �لإحباط و�لغ�سب 
و�لعالقات �ل�سخ�سية 

�لمتوترة. 
لبد �أن نبد�أ بتكوين 
�سد�قة مع �لهدوء 

و�ل�سمت"3
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معظمنا يجد نف�سه مجبًر� على �لكالم. فعندما نكون ب�سحبة �آخرين نخ�سع 
لكن  نافًعا وم�سجًعا،  �أمًر�  ذلك  يكون  و�أحيانًا  �أنف�سهم  �لتعبير عن  في  لرغبتهم 

محيًر�  كالمهم  �أن  نجد  �أخرى  �أحيان  في 
�ل�سكون  على  �لحفاظ  ومدمًر�.  بل  ومحبًطا 
من  �لآخرين  عن  نبتعد  �أن  يلزمنا  و�لهدوء 
�لد�خلية  �ل�سو�ساء  �إ�سكات  وقت لآخر بهدف 
�لطرق  هذه  �أن  ر�أيت  �أنك  لبد  و�لخارجية. 
ل  �لروحية  حياتك  لإنعا�س  ع�سرة  �لت�سعة 
منفرًد�  فعالة،  ب�سورة  تمار�سها،  �أن  يمكنك 
لأنها تتو�فق مع بع�سها �لبع�س بل بع�سها مبني 

على �لآخر.
بد�ئل  �أكبر  من  �لأيام  هذه  تعد  و�لت�سال  �لإعالم  و�سائل 
في  �لتحكم  في  بالغة  �سعوبة  �لبع�س  ويجد  و�لحو�ر،  �لمحادثة 
م�سادر �ل�سجة هذه. كثيًر� ما تقدم و�سائل �لإعالم ر�سالة روحية 

تزيد من ميوله  يريده هو ر�سالة  يريد، وما  ما  بمنحه  ا  فالهدف من ور�ئها هو جذب جمهوًر� عري�سً �سلبية. 
ورغباته �لطبيعية نحو �لخطية و�لتعبير عن �لذ�ت. 

�لهدوء يحررنا من رغبات �لعالم ومطالبه، �ل�سرخات �لمتو��سلة من �لمعلنين محاولة خلق �سعور د�خلنا 
بعدم �لكتفاء تكاد تجبرنا على �ل�ست�سالم لها، بالإ�سافة �إلى �أ�سو�ت �لخبر�ء �لمذ�عة عبر �لتليفزيون و�لر�ديو 
تخبرنا كيف نتناول طعاًما �سحيًا، ونربي �أولدنا تربية ناجحة، ونزيد من قدر�تنا.... �إلخ. كل هذ� من �ساأنه �أن 
يلقي على كاهلنا �سعوًر� مت�سخًما من �للتز�م �إذ� لم ناأخذ فتر�ت ر�حة بين �لحين و�لآخر ونجدد فيها منظورنا 

�لروحي.

�أفقدها  مما  حنجرتها  في  في�سار  بذرة  �نح�سرت  �مر�أة  عن  موؤخًر�  �سمعت 
�أخبرت  بعد  فيما  �لكالم  على  قدرتها  ��ستعادت  عندما  �سهور.  لأربعة  �لنطق 
قبل.  من  تفعل  لم  كما  ت�ستمع  �أن  �لفترة  تلك  خالل  تعلمت  �أنها  حولها  من 

�ن�سم �إلّى في �أحد 
تدريباتي، فاأنا �أكتب هذ� 

في �سباح �ستوي باكر جًد�. 
كل �سيء هاديء بالخارج 
لذ� كل ما �أ�سمعه ياأتي 
من د�خل �لمنزل. �أول 

�سيء لحظته و�خترت �أن 
�أتجاهله هو �لزنة �لتي 
باآذ�ني )فاأنا �أعاني من 

طنين �لآذ�ن(.

كن �سامتًا
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حين يتكلم �لآخرون نبذل �أغلب طاقتنا 
نقول  �أن  نريد  ما  �سياغة  في  �لذهنية 
على  �لقدرة  منها  �ُسلبت  عندما  كاإجابة. 
تلك  ��ستطاعت  �سريعة  �إجابة  تجهيز 
�لو�ردة  �لر�سالة  على  تركز  �أن  �لمر�أة 
بالطبع-  �لوقت  نف�س  �إليها. وهذ� - في 
�إذ�  عامة  ب�سفة  لأنك  تاأثيرها،  من  قلل 
لم ت�سارك ب�سيء فلن يكون لك تاأثير على ما حولك. 
�لكالم  با�ستطاعتنا  يكون  �أن  لبد  حو�ر  �أي  �أثناء 
�أن  نتعلم  �ل�سمت  �لتزمنا  و�إذ�  �لحديث  دفة  لنتولى 
ن�سلم �لقيادة ل�سخ�س �آخر. قد ي�سبح هذ� �أمًر� �إيجابيًا 
لأجل  جانبًا  �لأنانية  خططنا  طرح  على  يجبرنا  لأنه 

لال�ستماع هلل. ويوؤهلنا  �لآخرين  خاطر 
�ل�سمت ي�ساعدنا على:

y .)تعلم �ل�ستماع )وخا�سة هلل
y  تعلم تمييز )و�إ�سكات( �لأ�سو�ت �لتي

بد�خلنا.
y  تحرير �أنف�سنا من �لت�ستت �لذي

 تت�سبب فيه �لأ�سو�ت �لأخرى 
)�لإعالم و�لأفر�د(.

y .تحرير �أنف�سنا من �لعالم وطلباته
y .تعلم ت�سليم دفة �لقيادة

y .ختبار �سالم �هلل�

حالت �ل�سقوط �لمحتملة

�لأ�سو�ت �لأخرى ت�سمل:
- �لهو�ء �لد�فيء �لمنبعث من 

مروحة �لمدفاأة.
- مروحة �لكمبيوتر �لخا�ص بي.
- حكة �لفاأرة على �لمكتب و�أنا 

�أرجعها للور�ء.
- خبطة �لفنجان على �لطبق 

كلما �أعدته �إليه.
- �سوت م�سغ وبلع �لخبز 

�لمحم�ص.
- �سوت �سربات قلبي.

- طقطقة مفاتيح �لكمبيوتر.
- مو�ء قط جائع بالغرفة جو�ري.
يا له من �سيء عجيب! كم من 
�أ�سو�ت متو�رية في �نتظار من 

يكت�سفها!
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��ستخد�مها  يُ�ساء  �أن  ممكن  �لروحية  منفعتنا  لأجل  فيها  ن�سارك  كثيرة  �أ�سياء 
ب�سكل �أو باآخر. لكن طالما تحتفظ بعالقات �سليمة مع �لنا�س فمن �ل�سعب �أن 

تعاني من �أي نتائج �سلبية لو �أ�سفت �أوقات هادئة لحياتك �لروتينية �ليومية.
"�ل�سمت �لحقيقي هو �سكون �لعقل، هو للروح 

مثل �لنوم للج�سد: غذ�ء و�نتعا�ص"4

كلمة ت�سجيع
قبل ترك مكاني �لهاديء لن يفوتني �أن �أذكر �أننا كثيًر� ما نختبر �سالم �هلل في 
��ستيائنا وغ�سبنا و�أوجاعنا و�أحز�ننا  �أكثرنا من تعبيرنا عن  �لهدوء و�ل�سكون. لو 
�إيجاد مكان هاديء و�إ�سكات  لنا.  �لموجهة  فاإننا بذلك نكتم ر�سالة �هلل  بال�سالة 
�أ�سو�تنا �لد�خلية يتيحان لنا �ختبار �سالم �هلل وتعزياته �لتي نفوتها علينا بدون توفر 

هذين �ل�سرطين. ي�ستهر مزمور 46 بقوله 
"كفو� و�علمو� �أني �أنا �هلل" 

)مزمور 46: 10(
�إحدى ترجمات كلمة "كفو�" هي "��سكتو�"، بمعنى �آخر:

 "��سكتو� و�علمو� �أني �أنا �هلل".

Penn, William—www.quotationspage.com/subjects/ silence/31.html 4

كن �سامتًا
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	 اعترف بأخطائك 	 3

ق�سة للبد�ية
يحمل �لبع�س منا فوق كاهله هويات مركبة تجعل من �ل�سعب عليه �أن يعرف 
حقيقة نف�سه. فاأنا كثيًر� ما �أ�ساأل نف�سي "هل �أنا محارب �أم �ساعر �أم رجل ح�سب 
قلب �هلل �أم ثائر مزقته �لخطية �أم ملك �أم عبد ل�سهو�تي؟" �أنا كل هذ�. �أنا "د�ود" 
�هلل  لكن  ل�سعفاتي  �لمتعددة ويحتقرونني  لقدر�تي  �لنا�س  يحبني  �إ�سر�ئيل،  ملك 

يحبني.
�أفعله  ما  فهذ�  قبل.  من  كثيرة  �أ�سعاًر�  و�ألّفت  �سعرية.  ق�سيدة  بالأم�س  كتبت 
�أ�سدر  كملك:  بمهامي  �أقوم  �لخارج  في  و�ل�سطر�ب.  بالحيرة  �أ�سعر  عندما 
و�أر�سم  �لأخرى  �لبلد�ن  مع  دبلوما�سية  �أقيم عالقات  و�أحكاًما مختلفة،  قر�ر�ت 
وخائنًا  وجبانًا  �أحمًقا  كنت  �لد�خل.  من  يعت�سرني  �لندم  لكن  �لحروب  خطط 

ل�سخ�س �أحبني وقدم لي خدمة جليلة.
�لدم  �لهيكل، ربما  �إلى  �أن يذهب  يد �هلل ثقلت علّي موؤخًر�. جزء مني يريد 
�لبريء وهو  �لحيو�ن  ذنبي. لكن منظر  يطهرني من  �أن  ي�ستطيع  �لم�سفوك هناك 
ي�سارع �أهو�ل �لموت يت�ساءل �أمام عينّي و�أنا �أتخيل "�أوريا" �لنبيل وج�سده يتمزق 
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�أ�سعاري  يقر�أون  �لتخيل حين  �لنا�س قدرتي على  يمتدح  ب�سيف رجل عموني. 
لكن �لأمر بالن�سبة لي مثل �للعنة لأني �أرى �أ�سياًء و��سحة في ذهني كاأنها تحدث 

�أمامي. يا رب طهر �أفكاري! �مح هذه �ل�سور!
�لأمين  خادمي  قلب  تمزق  لقد  �لمخجلة،  �أنانيتي  ذنب  من  خل�سني  �هلل،  يا 
في مجرد  �سديدة  معاناة  �أجد  كنت  عاطفيًا.  �لرقيقة  قلب زوجته  وتمزق  حرفيًا 
�لنظر �إليها في تلك �لأيام و�أنا قلبي مغرو�س به �آلف �لخناجر ذ�ت �لحدين بيد 

�أمهر �سياف.
�لآخر  و�لبع�س  �أنا  �سنعي  من  بع�سها  كالطاعون،  تطاردني  �لذهنية  �ل�سور 
ذكريات ل �أ�ستطيع قمعها. لماذ� ل يمكنني ن�سيان �إ�سبع �لنبي �لعجوز وهو ي�سير 
�إلّي، �إلى ملكه؟ ما من �أحد يجروؤ �أن ي�سير باإ�سبعه �إلى ملك. �أر�سلوه �إلى �لجالد 
لإظهاره مثل هذ� �لحتقار! لكن �لم�ساألة لي�ست مجرد �إ�سبع "ناثان"، بل �إ�سبع 

�هلل و�أنا ل �أ�ستطيع تحمل هذ� �لأمر. قلبي يتمزق!
�أعترف بخطيتي ثانية لك يا �هلل. لقد �عترفت لـ "ناثان" �لذي ك�سفت له كل 
�سيء و�أعلنت ندمي وتوبتي لـ "بث�سبع" وبكيت عند قبر "�أوريا" في �أحالمي. ل 

يمكن �أن تتكرر هذه �لأمور مرة �أخرى. 
 عندما يتطهر قلبي وي�ستند بالكامل عليك 

 حينئذ فقط تجد م�سرتك في �سالتي.

�غ�سلني يا �هلل فاأبي�س �أكثر من �لثلج. �أعد �أ�سو�ت �لفرح و�لبتهاج �إلى حياتي. 
�لأبد عن محبتك لبن  �إلى  ي�سهد�ن  �سقطاتي وغفر�نك  تظل  �مح خطيتي حتى 

�لإن�سان.

ما �لذي نتكلم عنه؟
لالعتر�ف  وجوه  ثالثة  هناك  �لخطية.  وك�سف  وف�سح  �إقر�ر  هو  �لعتر�ف 

�عترف باأخطائك
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تجذب �نتباهنا:
y .لعتر�ف �إلى �هلل للح�سول على غفر�نه�
y .لعتر�ف �إلى �سخ�س �أخطاأنا �إليه لنت�سالح معه�
y  أو خطية مكبوتة لطلب� �آخر عن �سعف �سخ�سي  �إلى �سخ�س  �لعتر�ف 

�ل�سالة و�لدعم �لروحي و�لم�ساءلة.
�ختبر  �أغلبنا  �أن  �أعتقد  ما.  حد  �إلى  �لثالثة  �لجو�نب  هذه  من  نقترب  �سوف 
يعد  متكررة  خطية  مع  ب�سر�عنا  �لعتر�ف  لكن  �سخ�سيًا  �ختباًر�  نقطتين  �أول 
مجال �عتر�ف غريبًا عن معظم �لنا�س لأنه لي�س جزًء� ماألوًفا في عاد�ت وتقاليد 
كثيرة. ومع ذلك �أرى �أنه جزًء� هاًما لأن �لف�سل �لمتكرر يوؤدي �إلى �إ�سابتنا بالياأ�س 

و�ل�ست�سالم �إلى �لف�سل �لروحي في �أف�سل �سوره �أو �إلى هزيمة نكر�ء.

فكرة �سخ�سية
على  ع�ست  زر�عي.  كاثوليكي  �أيرلندي  مجتمع  في  �سغيًر�  طفاًل  ن�ساأت 
�أ�سير  كنت  عندما  ما.  درجة  �إلى  هويتي  ت�سكلت  وهكذ�  �لمجتمع  هذ�  هام�س 
لأ�سر  �أطفال  مجموعة  مجرد  كنا  �لمدر�سة  باأتوبي�س  للحاق  �لجير�ن  �أبناء  مع 
من  ننزل  عندما  لكن  �لحياة.  من  �لجانب  هذ�  في  ن�سترك  كلنا  وكنا  مز�رعة 
�إلى  �أذهب  و�أنا  �إلى مدر�سة  يذهبون  �لفروق. كانو�  بع�س  تظهر  تبد�أ  �لأتوبي�س 
�للحوم  ياأكلون  ل  كانو�  ل.  و�أنا  يوم  كل  �لقد��س  �إلى  يذهبون  كانو�  �أخرى. 
كل جمعة من كل �أ�سبوع لكني كنت �آكلها. كانو� يذهبون لالعتر�ف للق�س في 
ليالي �ل�سبوت �أما �أنا فال. �أعتقد �أن مفهومي �ل�سلبي �لخا�س عن �لعتر�ف بد�أ 
بخطاياي  �أعترف  �أن  يجب  باأني ل  �لمعرفة  من  ق�سيرة  قفزة  كانت  وقتها.  من 
�أعترف  �أن  �أبًد�  يجب  ل  باأني  �لعتقاد  �إلى  للغفر�ن  طلبًا  ب�سري  و�سيط  لأي 

�إلى �سخ�س �آخر.  بخطاياي 
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�لأ�سا�س �لكتابي
لبع�سنا  بخطايانا  �لعتر�ف  مو�سوع  يتناول  �لمقد�س  �لكتاب  في  جزء  �أكثر 

�لبع�س هو ما كتبه �لر�سول "يعقوب": 
"�عترفو� بع�سكم لبع�س بالزلت و�سلو� بع�سكم لأجل 

بع�س لكي ت�سفو�. طلبة �لبار تقتدر كثيًر� في فعلها" 
)يعقوب 5: 16( 

توحي لنا هذه �لآية باأن �لخطية قد توؤدي �إلى �أمر��س ج�سدية وباأن �لعتر�ف 
بتلك �لخطية و�لدعم بال�سالة ياأتي بال�سفاء و�لحرية.

تناول "بول�س" �لق�سية من ز�وية �أخرى في ر�سالته لأهل غالطية: 

"�إن �ن�سبق �إن�سان فاأُخذ في زلة ما فاأ�سلحو� �أنتم �لروحانيين 
ا.  مثل هذ� بروح �لود�عة ناظًر� �إلى نف�سك لئال تجرب �أنت �أي�سً
�حملو� بع�سكم �أثقال بع�س وهكذ� تممو� نامو�س �لم�سيح" 

)غالطية 6: 1 و2(
يبين "بول�س" هنا �أن �لموؤمنين يتحملون م�سئولية 

رد ودعم من �نك�سفت خطيته و�نف�سح �أمره. 

��ستك�ساف �لعتر�ف
�لعتر�ف بخطية �رتكبناها �أمر غير مريح بالمرة 
لكن هناك �أجز�ء كثيرة في كلمة �هلل تو�سح �أهميته. 

يقول "�سليمان": 

�لعتر�ف �أمر مزعج لأنه 
يجعلنا ن�سعر بال�سعف 
وي�سمح لالآخرين ب�سبر 

غور �أعماقنا. يود 
�أكثرنا �لحتفاظ بالجزء 

�لمظلم منه بعيًد� عن 
�أعين �لنا�ص.

�عترف باأخطائك
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من يكتم خطاياه ل ينجح ومن يقر بها ويتركها يُرحم" 
)�أمثال 28: 13(
لحظ �أن �لعتر�ف و�لتوبة يتما�سيان مًعا. متى �عترفنا بخطيتنا وتركناها نُرحم 
لكن لو كتمناها فاإننا نادًر� ما يتولد فينا �ل�ستعد�د بالتوبة عنها. يبدو �أن �لأمر يتطلب 
درجة من درجات �لإعالن حنى ن�سعى �إلى �لتوبة، وقد يكون ذلك "�لإعالن" في 
�أدنى درجاته كمعرفة �سخ�س و�حد باأمرنا لكني تعلمت من تجاربي �ل�سخ�سية �أن 

معرفة ذلك �ل�سخ�س �لو�حد ب�سعفي كفيلة بدفعي لترك خطيتي.
هنا  �لعتر�ف  عن  �أتكلم  عندما  �أنني  لتو�سيح  �لممتازة  �لفر�سة  هذه  و�أنتهز 
بخطيتنا  �لعتر�ف  هو  بالي  يُ�سغل  ما  لغفر�نه.  طلبًا  هلل  �لعتر�ف  �أق�سد  ل  فاأنا 

�ل�سخ�س  ذلك  �أن  و�أعتقد  �آخر.  ل�سخ�س 
لبد �أن يكون موؤمنًا عاقاًل وكتوًما ونا�سًجا. 
�لإعالن عن �أموري �ل�سخ�سية قد يوؤدي �إلى 
�أ�سر�ر كثيرة لكن ممكن من �لناحية �لأخرى 
نك�سف  لم  لو  �لخطية  في  مقيدين  نظل  �أن 

عنها ولو بدرجة محدودة.
هناك فو�ئد عدة لالعتر�ف، فهو ي�ساعدنا 
مثاًل على �إنماء روح �لتو��سع فينا. ل يوجد 
�أمر من �ساأنه تخفيف حدة �ل�سعور بالغرور 
�آخر.  ل�سخ�س  �رتكبناها  بخطية  كالعتر�ف 
وهذ� يذكرنا بالحقيقة �لمرة وهي �أننا خطاة 
�أي  لدينا  ليكون  نعمة �هلل  ون�ستند كليًا على 

رجاء في �لم�ستقبل.
ا على �إنماء روح  �لعتر�ف ي�ساعدنا �أي�سً

�لعتر�ف ي�ساعدنا على:
نمو روح �لتو��سع فينا.

نمو روح �ل�سفافية.
تحقيق حياة مثالية.

ي�سجع �لآخرين على �لعي�ص 
باأمانة.

م�ساندة �ل�سد�قة �لحقيقية 
)�إذ نتو��سل مع �أ�سخا�ص 

حقيقيين ل حالت نف�سية(.
�ختبار �لحرية �لروحية )�لخطايا 
�ل�سرية عادة ما تكون مدمرة(

�ختبار محبة �هلل.
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�لظالم  في  تتو�رى  م�ستترة  خطايا  فال  بالحرية  ت�سعر  �أن  �سيء  �أجمل  �ل�سفافية. 
في  �ل�سرية  �لخطايا  بع�س  ك�سف  �أنه  �أحد  ظن  لو  و�لخزي.  �لعار  لك  لتجلب 
حياتك فمن �لجميل �أن يتقدم �سخ�س �آخر ويقول: "كنت على علم بذلك �لأمر 

ونعمل �سويًا على هزيمته".
�لآخرين  ت�سجع  بل  هادفة  بعي�س حياة  فقط  لنا  ت�سمح  ل  �ل�سخ�سية  �ل�سفافية 
على نف�س �لأمر. حين يدعي �لموؤمنون �لكمال فهذ� يجعل بقيتنا ي�سعرون بالياأ�س 
عندما  لكن  �لآخرين.  من  �لقبول  لنالقي  �إخفاء خطيتنا  وب�سرورة  �لتام  و�لف�سل 

ا. يعلم �لآخرون ب�سعفاتنا ف�سيبحثون عن �لم�ساعدة لمعالجة �سعفاتهم هم �أي�سً
من ف�سلك �فهم �أن ل �سيء يُخفى عن �هلل و�أغلب �لأ�سياء ل يمكن �إخفاوؤها 
يمكنك  حتى  به  �لر�قدة  �لخطية  و�كت�سف  قلبك  �فح�س  �إلينا.  �لنا�س  �أقرب  عن 
ا قريبًا منك لي�سير لك �إلى �ل�سعفات �لتي ل تر�ها حتى  �لعتر�ف بها. �دُع �سخ�سً
ت�ستطيع �أن تعالجها. �طلب من �هلل �أن يُ�سرق بنوره على حياتك لتكت�سف �أي �سيء 
يهين ��سمه وتزيله من �لطريق. بعد �أن تتطهر وتنال �لغفر�ن حاول �للتز�م بالعي�س 

بهذه �لطريقة.
"لي�ست �لأمور �لإجر�مية �لخطيرة هي �لتي ي�سعب 

ا �لأمور �ل�سغيرة و�لتافهة"1 �لعتر�ف بها بل �أي�سً

�عترف بخطيتك بمجرد �أن تعرف بها. وتعهد باأن تطلق ��سم "خطية" على 
ما هو خطية �إذ لدينا �أ�سماء كثيرة مهذبة لخطايا معينة، على �سبيل �لمثال "ن�سلل" 
�أو "نخدع" بدًل من "نكذب"، �أو "نقتر�س" بدًل من "ن�سرق"، �أو "نقيم عالقة 
غر�مية" بدًل من "نزني". ��ستخدم �لألفاظ �لغليظة للخطية و�سوف يذكرك ذلك 
باأن تتجنبها وتبتعد عنها. ل تدعي �أن لك حق �ختيار �رتكاب �لخطية. �لعتر�ف 
يت�سمن  �لما�سي فقط بل  �لمغفرة لخطايا  يقت�سر على طلب  للموؤمن ل  بالن�سبة 

Cassels, Louis—www.realtime.net/~wdoud/topics/confession.html 1

�عترف باأخطائك
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ا �لعزم على تجنب �لخطية في �لم�ستقبل. و�أخيًر� خذ �لعتر�ف ب�سورة جدية،  �أي�سً
�لعتر�ف �لمزيف �أو �ل�سطحي بدون توبة ل فائدة منه.

""في �لعتر�ف... نفتح قلوبنا لننال �ل�سفاء و�لم�سالحة 
ورد �لنف�ص ونعمة من يحبنا على �لرغم من حالتنا"2

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
هناك عدة جو�نب خطرة تحيط بالعتر�ف. فقد يمار�سه �لبع�س لي�سد �لنتباه 
نعترف  فاإننا  �لآخرين.  �إبهار  هو  �لعتر�ف  من  هدفنا  يكون  �أن  يجب  ل  �إليه. 
لنختبر �لغفر�ن ونن�سد �لمعونة و�لم�ساندة. وقد ي�ستخدم �لبع�س �لعتر�ف لإ�سفاء 
�ل�سرعية على ولعه بذ�ته، مع �إننا ل نعترف لال�ستحو�ذ بل لختبار �لحرية. وقد 
يجد بع�سنا في �لعتر�ف �أد�ة منا�سبة للتخفيف من حدة �للوم مثل "لقد فعلتها 
فعلي  رد  كان  وهذ�  �لأ�سياء(  هذه  قال  )�أو  �لأمر  ذلك  عمل  �إنها(  )�أو  �إنه  ثانية. 
�للوم و�لتاأنيب بل لنتحمل م�سئولية  �أن نعترف بهدف تبرير  فح�سب". ل يجب 

خطيتنا ونتولى عالجها.

كلمة ت�سجيع
و�أوليفيا  "جولز  مختلفة:  بروؤية  �لعتر�ف  ق�سية  مع  يتعامالن  زوجان  هاك 
�أنهما ل  �إل  �أولدهما لم يعودو� �سغاًر�  �أن  في �لخم�سينيات من عمرهما ورغم 
قبل  كل جمعة  م�ساء  د�فئًا  حماًما  فياأخذ�ن  �ل�سبوت  باأيام  �لحتفال  يحبان  يز�ل 
وجبة �ل�سبت. فهذه كانت طقو�سهما في �لتطهير وجزًء� من عهود �لزو�ج �لخا�سة 
ا بهما  بهما و�ل�ستعد�د ل�ستقبال �ل�سبت. بالإ�سافة �إلى �أنهما كانا يعد�نه وقتًا خا�سً

وباعتر�فات كل منهما لالآخر.

Rousseau, Jean Jacques (1712-1778)—www.realtime.net/~wdoud/topics/confession. 2

html
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ي�سع كل منهما يده على قلب �لآخر وي�ساأل عما �إذ� كان هناك �سيء يود �أن 
يقوله �أو يعترف به، �سيء ُمعلق لم ينطق به وقد يعوق ��ستمتاعه باإجازة �سعيدة. 
في بع�س �لليالي ل يوجد �لكثير ليُقال وفي بع�س �لليالي �لأخرى تتطاير كلمات 
ب�سوت عال كانت قد ُدفنت �سًر�. من ي�ستطيع تخيل ما يف�سي به عا�سقان بع�سهما 
�إجازة مليئة بالإخال�س و�لنقاء؟ �لأمانة �لتي عا�ست لمدة 30  لبع�س �سعيًا ور�ء 
�سنة تلخ�ست في هذه �لكلمات: كائنان، د�فئان ومتقاربان، يغت�سالن في حب"3.

 Muller, Wayne in "Sabbath: Finding Rest, Renewal, and Delight in our Busy Lives" 3

N.Y., Bantam Books, 1999, p.198

�عترف باأخطائك
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	 فكر وتأمل 	 4

ق�سة للبد�ية
�أي زمن، لكن كونك  يعد تحديًا كبيًر� في  �ل�سن وخادًما  كونك �سغيًر� في 
باإمكاني  �سغيًر� وخادًما وبعيًد� عن وطنك ووحيًد� فهذ� تحٍد يفوق �لحتمال. 
فهم كل هذ� لأني �أجد نف�سي في ذ�ت �لموقف: فاأنا "تيموثاو�س"، �لبن �لروحي 

لـ "بول�س".
�أطل �أحيانًا من نافذتي على �لمدينة �لمليئة بالحركة و�ل�سو�ساء و�أتعجب كيف 
لفتى يافع من "ل�سترة" ينتهي به �لحال في �أكبر مدينة باآ�سيا �ل�سغرى. يقول �لبع�س 
�أنا  �أف�س�س هي ثاني �أهم مدينة بعد روما من حيث �لحجم وقوة �لنفوذ. وها  �أن 
�أحاول �أن �أكون موؤثًر� في مدينة ��ستهرت بعبادة "�أرطامي�س" �أو "ديانا" كما يطلق 

عليها �أهل روما.
لقد كان �لأمر بالن�سبة لي يمثل تحديًا كبيًر� منذ �لبد�ية. فمعظم �لموؤمنين هنا 
�أم ل.  �لعمل  لهذ�  منا�سب  �أنني  يعتقدون  �أت�ساءل هل  ما  كثيًر�  لذ�  �سنًا  �أكبر مني 
�ل�سنو�ت �لتي ق�سيتها في �سفر وترحال مع "بول�س" وبقية �لمجموعة �لتب�سيرية 

�أعطتني بع�س �لم�سد�قية لكن في �لحقيقة ل �أجد �أن �سني �ل�سغيرة ميزة ر�ئعة. 
�أ�سكر �هلل �أن رغم �سفريات "بول�س" وتنقالته �لكثيرة �إل �أنه يحر�س على كتابة 
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ر�سائل و�إر�سالها لي وللكني�سة هنا. فهو يعرفني معرفة جيدة وي�ستطيع �أن يت�سور 
�أنه يقدم لي �لن�سائح �لثمينة ويذكرني باأل  �إلى  �ل�سر�عات �لتي �أمر بها بالإ�سافة 

�أتيح لحد�ثة �سني �أن تمثل لي م�سكلة لأن هذ� يثير قلقي في بع�س �لأحيان.
�أحاول في و�قع �لأمر �أن �أتعلم �أن �أ�سع �لتاأمل مكان �لقلق. هذ� كان �قتر�ح 
"بول�س" �لذي و�سع �أمامي عدة �أ�سياء لأفكر و�أتاأمل فيها: �أهمية قر�ءة كلمة �هلل 
وخدمتي في ت�سجيع �لموؤمنين �لآخرين وتقدير تعليم �لر�سل ومو�هبي �لروحية.

عقلي  لأن  �لأ�سياء  هذه  على  �لتركيز  في  �سديدة  �سعوبة  �لبد�ية وجدت  في 
�لحنين  �أعاني من م�سكلة  ب�سر�حة  فاأنا  �أو�جهها.  �لتي  للم�ساكل  يعود  كان دوًما 
ا في معدتي كما �أن �لأ�ساليب �لتناف�سية لتناول  للوطن لدرجة �أنها ت�سبب لي �أمر��سً
�لحياة �لروحية هنا تنهك قو�ي وت�ستنزفني. بع�س �لخد�م يقدمون ر�سالة �أقرب 

�إلى �لنامو�س منها �إلى �لنعمة.
�لتفكير في  �لوقت في  �أق�سي  بالن�سبة لي. عندما  �لنجاة  �لتاأمل حبل  لذ� كان 
�لأيام  �أتذكر  ينع�سني.  �هلل  روح  �أجد  "بول�س"  �قترحها  �لتي  �لإيجابية  �لأ�سياء 
�لما�سية حين �سافرنا مًعا �أنا و"بول�س" و"�سيال" و"لوقا" و�آخرون. لقد �سررت 
�أمثال  �أتقياء  من رجال  بالقرب  �لحياة  معهم.  ��سطحابي  على  و�فقو�  جًد� حين 
هوؤلء �لرجال و�ل�ستماع لما يريهم �هلل وهم يلهجون في كلمته كان �أف�سل تعليم 

يتمناه �ساب مثلي.
باأن  "بول�س"  يذكرني  د�ئًما  �إلّي.  ينظرون  و�لآخرون  هنا  وحدي  �أنا  و�لآن 
�أكون قدوة ح�سنة. �أعتقد �أني �إذ� �أخذته مثاًل لي فلن �أ�سلل �لآخرين. و�سيئًا ف�سيئًا 
بد�أت كلمة �هلل تبث �لثقة فّي. كتب "بول�س" للكنائ�س بع�س �لر�سائل �لتي يعتبرها 

�لر�سل �لآخرون بمثابة تور�ة. يا له من �أمر مثير لالهتمام!
يعتقد بع�س �لنا�س �أن "بول�س" جريء �أو مغرور بع�س �ل�سيء لكني �أعرف 
�لرجل. �إنه ذكر ��سمي كاأني ��ستركت معه في كتابة بع�س �لر�سائل �لتي كتبها �أثناء 

فكر وتاأمل
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�سفرنا مًعا، كما ق�سينا �أوقاتًا خا�سة مًعا و�أحب �أن �أتذكرها و�أفكر فيها خا�سة حين 
يغامرني �سعور بالحيرة و�لرتباك.

ما �لذي نتكلم عنه؟
فاأنا  �لتاأمل و�لتفكير  �لموؤمنين على  �أ�سجع  �أني حين  �لبد�ية  �أقول في  دعوني 
�أ�سكال �لتاأمل �لمنت�سرة في �ل�سرق. �لتاأمل  ا مثل  ل �أعني به �سكاًل م�سيحيًا خا�سً
�لكتابي �سيء مختلف تماًما. من �لموؤ�سف �أن يختلط �لأمر على �لبع�س حول هذه 
�لكلمة وطريقة ��ستعمال �لأديان �لمختلفة لها. فكرت في حلول بديلة ولم �أجد 
�لمقد�س.  �لكتاب  في  و�لتي نجدها  �لمفهوم  �لتي تحمل هذ�  �لكلمة  �أف�سل من 
لذ� ل تدعو� هذ� �لأمر يغيب عن ذهنكم، ودعونا نفكر في معنى �لتاأمل �لكتابي 

وكيف نمار�سه وبع�س �لفو�ئد �لتي تنتج عنه.
ل �أعرف من هو �ساحب �لقول �ل�سهير: "�إن كنت تعرف كيف تقلق فاأنت 
ت�ساعدنا على  �أنها  �إل  �لمقولة  دقة هذه  تتاأمل". رغم عدم  بالفعل كيف  تعرف 
�سرح معنى �لتاأمل لمن لم يجربه من قبل. �لتاأمل مثل �لقلق يحتاج �إلى تدريب �أو 
تكر�ر �سيء ما في عقلك و�لنظر �إليه من زو�يا مختلفة ومحاولة فهم كل �لنتائج 
�لممكنة وما يترتب عليها. �لفرق هو �أن �لقلق �سيء �سلبي ويرتبط بظروفنا �لمادية 

�أما �لتاأمل فهو �سيء �إيجابي ويركز على و�سعنا �لروحي.

�لأ�سا�س �لكتابي
�لتاأمل �سيء قديم كالكتاب �لمقد�س. قال �هلل هذه �لكلمات لـ "ي�سوع" عند 

بد�ية خدمته: 
"ل يبرح �سفر هذه �ل�سريعة من فمك. بل تلهج فيه نهاًر� ولياًل 

لكي تتحفظ للعمل ح�سب كل ما هو مكتوب فيه. لأنك 
حينئذ ت�سلح طريقك وحينئذ تفلح" 

)ي�سوع 1: 8(
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يحتوي �سفر �لمز�مير على عدة �إ�سار�ت �إلى �لتاأمل. �إذ� �أردت �أن تعرف عن 

تاأمالت �ساحب �لمزمور فاقر�أ �لآيات �لتالية:
"كما من �سحم ود�سم ت�سبع نف�سي وب�سفتي �لبتهاج ي�سبحك 

فمي. �إذ� ذكرتك على فر��سي. في �ل�سهد �ألهج بك"
)مزمور 63: 5، 6(

"لكن في نامو�س �لرب م�سرته وفي نامو�سه يلهج نهاًر� ولياًل" 
)مزمور 1: 2(

"تقدمت عيناي �لهزع لكي �ألهج باأقو�لك" 
)مزمور 119: 148(

""تذكرت �أيام �لقدم. لهجت بكل �أعمالك. 
ب�سنائع يديك �أتاأمل" 

)مزمور 143: 5(
وفي �لعهد �لجديد كتب "بول�س" لـ "تيموثاو�س": 

"�هتم بهذ�. كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهًر� في كل �سيء" 
)1تيموثاو�س 4: 15(

��ستك�ساف معنى �لتاأمل
لقي �لتاأمل �سدى غير محبوب لدى �لموؤمنين في �ل�ستينيات عندما �جتاحت 
�ل�سوفية �ل�سرقية Eastern Mysticism باأ�سكالها �لمختلفة �سمال �أمريكا وكان بع�سها 

فكر وتاأمل
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مجرى  في  تحول  بمثابة  ذلك  كان  ل.  �لآخر  و�لبع�س  ديني  �أ�سا�س  على  يقوم 
في  للنمو  لقرون  �لتاأمل  يمار�سون  كانو�  �لأتقياء  �لموؤمنين  بع�س  لأن  �لأحد�ث 
حياتهم �لروحية. كي �أف�سل ما �أتكلم عنه هنا عن �أنو�ع �لتاأمل �لأخرى �ساأخبركم 

باأن ما �أق�سده هو �لجتر�ر �لعمدي و�لو�عي و�لروحي للتفا�سيل �لكتابية.
للتاأمل قيمة ر�ئعة لعدة �أ�سباب. فهو يتيح لنا �أن نعمق فهمنا هلل ونحن نفكر في 
�سخ�سه وما عمله لأجلنا وهذ� يوؤدي بالتالي �إلى �زدياد تقديرنا هلل. فهمنا �لنا�سج 

لطبيعة �هلل وتقديرنا له ينع�س ويعزي وي�سجع روحنا. 
وباإمكاننا �ل�ستفادة من ذلك خا�سة ونحن نعي�س في 
عالم معاٍد هلل. �أكثر �سيء يثير �لقلق �ليوم هو �نزلق 
�لموؤمنين ب�سهولة نحو حياة علمانية طو�ل �لأ�سبوع 

عد� �أيام �لأحاد.
�لتي  �لمز�مير  لقر�ءة  للور�ء  قلياًل  عدت  لو 
ذكرناها في فقرة "�لأ�سا�س �لكتابي" �ستالحظ عدة 

مو��سيع يلهج فيها �لموؤمن. �هلل نف�سه على ر�أ�س هذه �لقائمة. لو �حتجت م�ساعدة 
للبدء عد بذ�كرتك �إلى تدريبات "�عقد مقارنة بين" �لتي كانت عليك من �سمن 

�لو�جبات �لمدر�سية. 
مو�سوع �آخر جدير بالتاأمل و�لدر��سة ونجده في �لمز�مير هو "نامو�س �لرب" 
�أو كل �لكتاب �لمقد�س، �إذ� �أردنا �لتو�سع، فهذ� مورد ل ين�سب من �لمو�سوعات 
مثل  ر�ئعة  كلمات  )هناك  و�حدة  كلمة  حتى  �أو  جملة  �أو  �آية  خذ  �لم�سجعة. 
"متبررين" �أو "مفديين" �أو "�سركة"( وفكر فيها من كل �لزو�يا �لممكنة �سو�ء 
�لمتعلقة باهلل، �أو �إخوتك �لموؤمنين )هنا �أو في �لكني�سة �لم�سطهدة(، �أو �لخطاة، �أو 

�لمالئكة �أو �ل�سياطين وهكذ�. �سارع مع �لفكرة د�خل ذهنك.
�لدر��سة  تحب  �لتي  للعقلية  بمو�سوعات  غنيًا  �آخر  مجاًل  ت�سم  �هلل  مو�عيد 
و�لتاأمل. يكفي �أن تفكر في عطايا �هلل لنا وبركاته �لتي يغمرنا بها في هذ� �لعالم 

�لتاأمل ي�ساعدنا على:
تعميق فهمنا 

وتقديرنا هلل.
�إنعا�ص روحنا.

�ل�ستفادة من �لوقت. 
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ا. ل تدعني �أبد�أ في �سردها فلن �أنتهي منها �أبًد�! كما �أن هناك كتبًا ل  و�لآتي �أي�سً

تح�سى ُكتبت لجذب �نتباهك لو �أردت �لم�ساعدة.
�قتر�ح �أخير ي�سلح ليكون مو�سوع تاأمالت كثيرة هو "�أعمال يد �هلل". و�أف�سل 
طريقة لعمل ذلك هو �ل�ستلقاء على ظهرك و�لتحديق في �سماء مليئة بالنجوم �أو 
في �أور�ق �سجر تتخللها �أ�سعة �ل�سم�س �لم�سرقة. على �أية حال ل يهم �أين تكون، 

فقط حاول �ل�ستمتاع بعجائب خليقة �هلل �لتي ل يمكن ح�سرها.
ر�سالة  في  و�لتاأمل  �لتفكير  ت�ستحق  �لتي  �لأ�سياء  قائمة  يو�سع  "بول�س"  نجد 

�لفرح �لتي كتبها. 
"�أخيًر� �أيها �لإخوة كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما 
هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو ُم�سر، كل ما �سيته 
ح�سن، �إن كانت ف�سيلة و�إن كان مدح ففي هذه �فتكرو�" 

)فيلبي 4: 8(

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
�أن حالة  هناك جانب �سلبي و�حد لبد من و�سعه في �لعتبار وهو �حتمال 
�لتاأمل �لتي و�سفتها هنا تختلط مع �لطرق �لنف�سية �لروحية �لم�ستخدمة للرجوع 
بالنف�س �إلى �لوعي بالو�قع من حولها. هدفنا هو �أل تفقد �ت�سالك بالو�قع بل �أن 

تتو��سل معه.
�إلى حيث ل  ينتهي بك �لأمر  �أن  �أدركت هذ� �لحتمال ف�سيقل خطر من  لو 
باأن حالة �ل�سكون  �ل�سخ�سية  باإمكاني �لقول من خالل تجربتي  �أن تذهب.  نريد 
�لطويلة وعدم �لتركيز في �سيء كثيًر� ما تقود �إلى �لنعا�س. لذ� من �ل�سروري �أن 
تمالأ ذهنك، ل �أن تفرغه )كما تُعلمنا �أ�سكال �لتاأمل �لأخرى( فتحفظ �آية �أو �أيتين 
من �لكتاب �لمقد�س وتظل تعيدها وتفكر فيها �أو تختار مثالً جانبًا من �سخ�سية �هلل 

فكر وتاأمل
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وتفكر في �أهميته. لو �خترت مو�سوًعا مجيًد� للتفكير و�لتاأمل فالنتائج �ستكون 
�إيجابية، ل �سك في ذلك.

ن�سيحة �أخيرة مني لك: �بد�أ وقت تاأمالتك ب�سالة هلل باأن يقود �أفكارك بروحه 
�لقدو�س. فهذ� لن يحفظ فكرك من �لت�ستت فقط بل �سيفتح ذهنك لتلقي �لنور 

�لذي �سيجلبه لينير لك مو�سوع تاأملك.

كلمة م�سجعة
ل تُحبَط من �أولئك �لذين �سيحاولون منعك من ممار�سة هذ� �لن�ساط �لكتابي 
بحجة ��ستبعاد �أي ف�سل محتمل. كن حكيًما بكل �لطرق �لممكنة ول تخف من 
�لتو��سل مع �هلل بكل �لمو�رد �لتي وفرها لك. تعلَّم معنى �أن تحبه من كل فكرك 

كما تقول �لو�سية �لعظمى.
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	 اخدم اآلخر ين 	5

ق�سة للبد�ية
ماذ� يمكن �أن يُفرح �لخادم �أكثر من �لعمل �لإ�سافي؟ �أنا على و�سك بدء �أكبر 
مغامرة في حياتي حتى �لآن. يا لها من م�سئولية ج�سيمة! يا له من �سرف عظيم! �أنا 

"فيبي" خادمة �لكني�سة �لتي في كنخريا.
مر �لر�سول "بول�س" من هنا منذ �أ�سبوعين وهو في طريقه من كورنثو�س �إلى 
�أور�سليم حاماًل هو ورفقاوؤه تبرعاتنا لم�ساعدة �إخوتنا و�أخو�تنا باأور�سليم. كانت 
�لتي كانت معهم  �لأمو�ل  ب�سبب  �أنه  �لتوتر. ظننت  تبدو على جميعهم عالمات 

لكن لم يكن هذ� �إل جزًء� من �لم�سكلة.
في  وجودهما  �أثناء  رومية  كني�سة  �إلى  ر�سالة  و"ترتيو�س"  "بول�س"  كتب 
كورنثو�س. �أتخيل "ترتيو�س" �لعجوز �لم�سكين وهو يحاول �أن يكتب ويالحق 
طوفان �لكلمات �لخارجة من فم �لر�سول �لذي كثيًر� ما تبدو �أفكاره معقدة عندما 
ا  ت�سمعها لأول وهلة. لم يكن على "ترتيو�س" �سماعها وفهمها فقط بل كتابتها �أي�سً
وباأق�سى �سرعة، لكنهما �نتهيا من �لر�سالة وهما ي�ستعد�ن للذهاب �إلى �أور�سليم. 

ولأ�سباب �أمنية �أر�د� �لبقاء مًعا وف�سال �أن يحمل �لر�سالة �إلى رومية �سخ�س �آخر.
في يوم �لرب بعد �نتهاء �جتماع �لتعليم و�ل�سجود طلبني "بول�س" ليكلمني 
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في مو�سوع خا�س لعدة دقائق. �سكرني على ما �أقدمه من خدمات للكني�سة هنا 
في كنخريا، فمنذ وفاة زوجي �سار عندي مت�سع من �لوقت ولم �أفكر في �سيء 
�أعمله �أف�سل من ق�سائه مع بع�س �لأر�مل و�لمقعدين كجزء من �سركتنا �لم�سيحية.
ي�سارعون لمجرد  �لذين  �لنا�س  لهوؤلء  �لكافي  �لوقت  لديه  �أحًد�  �أن  يبدو  ل 
�لخروج من بيوتهم لتاأدية �أب�سط �لمهام. لذ� �أجد نف�سي �أوؤدي �لم�ساوير بدًل عنهم 
و�أو�سل ر�سائلهم و�أذهب �إلى �ل�سوق و�أقوم باأ�سياء �أخرى كثيرة يجدون �سعوبة 
ب�سحة  �أتمتع  مازلت  �أني  �إل  و�لخم�سين  �لحادية  بلغت  �أني  بها. رغم  �لقيام  في 
جيدة على عك�س بقية �لأر�مل �لمتقدمات في �ل�سن. كما �إنني �أحاول �أن �أ�سجعهن 

ا بالإ�سافة �إلى �لم�ساعدة �لج�سدية �لتي �أقدمها لهن. على �لم�ستوى �لروحي �أي�سً
ب�سبب كل هذ�، �سمع �سيوخ �لكني�سة عن خدمتي وُعرفت بـ "خادمة �لكني�سة". 
�أني  ر�أو� �سرورة  �لإخوة هنا  �أن  �إل  باإنجاز�ت كبيرة  �لقيام  بعدم  �سعوري  رغم 
�أكون معروفة بهذه �لطريقة لأنهم كلفوني بم�سئولية �أخرى هي توزيع �لم�ساعد�ت 
�لمالية على �أ�سدقائي �لمحتاجين مما يفرج كربتهم ويدخل �ل�سرور �إلى قلبي في 

نف�س �لوقت.
�أ�سهبت في حديثي و�ستت نف�سي. كنت �أكلمكم عن "بول�س" �لذي  �إني  ها 
مًعا على  �ل�سيوخ و�تفقو�  �إلى  باأنه تحدث  فاجاأني  ثم  �سكرني على خدمتي هنا 

�سرورة �أن �آخذ ��ستر�حة ق�سيرة من �أن�سطتي �لمتعددة. 
�قترح "بول�س" �أن �أحمل �لر�سالة �إلى روما و�أو�سلها للكني�سة هناك. �إنها وثيقة 
في غاية �لأهمية لأن بها بع�س �أهم �لعقائد �لم�سيحية �ألتي �أعطاها �هلل لـ "بول�س". 
وفكرو� في من ي�ستطيع �لقيام بتلك �لمهمة ووقع �ختيارهم علّي. �سرح "بول�س" 
�أنه لن  �إلى  بالإ�سافة  �أمانتي و�إخال�سي  �ثبات  ل�سببين: نجاحي في  �أن ذلك يعود 
يخطر على بال �أحد، خا�سة من �أعد�ء �لإنجيل، �أن �أرملة مثلي توؤتمن على �لقيام 

بتلك �لمهمة.

�خدم �لآخرين
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لديها طفل و�حد  �بني  ترتيباتي. زوجة  �لنتهاء من  �أنا على و�سك  لذلك ها 
لذلك تبرعت بزيارة �أ�سدقائي �لمحتاجين للم�ساعدة و�لت�سجيع. لكن �بنتي �ستاأتي 
�أمري لكن  �لمظاهر. لو �سافرت لوحدي �سي�سك �لجميع في  معي حفاًظا على 
ماذ� عن �أرملة و�بنتها تذهبان �إلى رومية لزيارة عائلة زوجها؟ ما من �أحد �سيالحظ 

هذ�!
�سكرني "بول�س" بكل رقة ولطف و�أ�ساف هو و"ترتيو�س" بع�س �ل�سالمات 
�ل�سخ�سية على �لر�سالة وو�سعا مقدمة �سغيرة عني مطالبين �لموؤمنين في رومية 
بتقديم كل م�ساعدة لي بقدر �لإمكان. �أ�سعر بالتوتر ب�سبب هذه �لرحلة، فاأنا لم 
�أذهب �إلى رومية �إل مرة و�حدة وكان ذلك منذ زمن بعيد. �سلو� من �أجلي عندما 

تتذكروني لأني �أ�سعر بثقل �لم�سئولية �لملقاة على كاهلي.

ما �لذي نتكلم عنه؟
ا �آخر على ح�ساب من يقوم  �أو يفيد �سخ�سً �لخدمة هي �لعمل �لذي ي�ساعد 
بهذ� �لعمل على �لأقل بدنيًا هذ� �إن لم ي�ستهلك مو�رد �أخرى. وجدير بالمالحظة 
�أن �لكلمة �ليونانية �لتي كثيًر� ما تترجم "خادم" doulos �أف�سل ترجمة لها هي 
�أن خجل  �إذ�عي  برنامج  يقول في  �آرثر"  ماك  "جون  مرة  �سمعت ذ�ت  "عبد". 
�لمترجمين هو �لذي يدفعهم للتقليل من وطاأة كلمة "عبد" في معظم �لترجمات 

�لإنجليزية.

�لأ�سا�س �لكتابي
يكفينا فقط �أن نتاأمل في كلمات �لرب ي�سوع:

"�أنتم تعلمون �أن روؤ�ساء �لأمم ي�سودونهم و�لعظماء يت�سلطون 
عليهم. فال يكون هكذ� فيكم. بل من �أر�د �أن يكون فيكم 
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عظيمًا فليكن لكم خادمًا. ومن �أر�د �أن يكون فيكم �أوًل 
فليكن لكم عبدً�. كما �أن �بن �لإن�سان لم ياأت ليُخدم بل 

ليخدم وليبذل نف�سه فدية عن كثيرين" 
)متى 20: 25- 28(

قر�أت مو�ًد� �أدبية عديدة عن �لقيادة منذ عام 1990 ووجدتهم يقتب�سون في 
�أحيان كثيرة في مقالت وكتب علمانية وم�سيحية على �ل�سو�ء قول �لرب ي�سوع 
هذ� )�أو على �لأقل جزًء� منه( ليتعلم منه �لقادة �لمعا�سرون. �إننا حين نخدم ن�سع 
"�لآخرون"  مثاًل.  م�سترك  تحقيق هدف  �أثناء محاولتنا  �أوًل  �لآخرين  �حتياجات 
�لمثال.  �سبيل  على  كالكني�سة  ما  نوع  من  جماعات  �أو  �أفر�ًد�  يكونو�  �أن  ممكن 
تذكرنا �لخدمة �أننا ل�سنا �سبب �لعمل �لموؤدى، بل وقتها يكون تركيزنا كله من�سبًا 
على �سيء �أكبر من ذو�تنا. نخدم لنحقق هدًفا �أ�سمى �سو�ء ب�سورة مبا�سرة �أو غير 
مبا�سرة من خالل ت�سهيل �لخدمة لالآخرين حتى يكون باإمكانهم �لم�ساركة باأكبر 

قدر ممكن. قد تكون �لخدمة خدمة متو��سعة لكن نبيلة و�سامية.
"عندما �ئتزر �لرب بمن�سفة ليغ�سل �أرجل �لتالميذ �أعطى 
معنى مختلف للقيادة و�لخدمة. وقال �أنها ل تمت ب�سلة 

للكبرياء �أو لمكانتنا في �لعالم بل لمركزنا فيه هو"1

��ستك�ساف معنى �لخدمة
�أرى �أن هناك عيبين على �لأقل للخدمة في �لحياة �لم�سيحية و�أعترف �أني �أجد 
�سعوبة �سديدة في تناول هذ� �لمو�سوع. من يميل �إلى �لمبد�أ �ل�ستهالكي �سيُ�سرع 
�إلى تذكيرنا باأن كل �سيء بين �أيدينا جاء بالنعمة و�لأعمال ل تفيدنا. ومن يميل �إلى 

 Krejcir, Dr. Richard J.—www.intothyword.org/apps/articles/default.asp?articleid=  1
38075 &columnid=3803
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�لخدمة لديه ��ستعد�د للبذل و�لعطاء حتى حافة �لنهيار و�آخر �سيء يريد �سماعه 
هو �سوت َمن ي�سجعه على �إيجاد و�سائل جديدة للخدمة.

�أن �أعمال �لخدمة ل تفيدنا نحن بل تفيد �لآخرين وهذ� هو �لهدف  �سحيح 
ا �أن �ل�سخ�س �لذي لديه قلب �لخادم يميل �إلى  منها في �آخر �لأمر. و�سحيح �أي�سً
�لمبالغة في تقديم خدماته ويحتاج لمن ي�سجعه على تطوير خدمته وفًقا لمو�هبه 

�لروحية وعلى منعه من محاولة �لقيام بكل �سيء.
تعاليم �لرب ي�سوع عن �لخدمة قلبت موقفنا نحو �لعظمة و�لقيادة ر�أ�ًسا على 
غيرهم.  يخدمون  من  هم  �لحقيقيين  �لعالم  هذ�  عظماء  �أن  �أو�سح  �إذ  عقب؛ 
�أعطى حياته فدية  �إذ  لها في حياته  ت�ستمد قوتها من تطبيقه  ي�سوع  �لرب  كلمات 
عن كثيرين. من �لو��سح �أن �أتباع �لرب �لحقيقيين، من يريدون فعاًل �أن يت�سبهو� 
ب�سورته، عليهم �أن يعي�سو� حياتهم متبنيين هذ� �لموقف تجاه �لآخرين. �لخدمة 

�لتي توؤدى عن ق�سد �ستجعلنا حتًما �أ�سبه ب�سورة �لم�سيح.
�لخدمة تعطينا �لفر�سة لنتعلم �لتو��سع، هناك نوع غريب من �لتو��سع �لز�ئف 
في �لدو�ئر �لم�سيحية يزيد من �ساأن �لموؤمن مدمن �لعمل. لكن �لخدمة �لحقيقية 
بهدف م�سلحة �لآخر ترتبط بالتو��سع �رتباًطا وثيًقا. من �ل�سعب معرفة �أيهما ياأتي 
�أوًل، هل نخدم لأننا متو��سعون �أم لأننا نتحلى بالتو��سع نخدم؟ �سو�ء هذ� �أو ذ�ك 
فالثنان يتما�سيان مًعا. �ختيارنا لخدمة �لآخرين يعيد توجيه دفة �أولوياتنا فيحولنا 

من �لتمركز حول �لذ�ت �إلى �لن�سغال بالآخرين.
"�لهدف من �لخدمة لي�ص ��ستر�ساء �لنا�ص بل هي 

�جتهاد�ت مخل�سة لنيل ر�سا �هلل! �لمق�سود لي�ص ك�سب 
�لر�أي �لعام في �سفنا بل �ل�ستناد على �هلل"2

�أن  �أعظم و�أعظم بل في  �أن ن�سير  لي�ست في  �أهميتنا  �أن  ا  �أي�سً تعلمنا  �لخدمة 
 Ibid—www.intothyword.org/apps/articles/default.asp?articleid= 38075& columnid  2

=3803
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�لآخرين  بناء حياة  في  م�ساركتنا  تاأتي من  �لحقيقية  �لعظمة  �لآخرين.  �ساأن  نرفع 
ولي�س من �إقامة ن�سب تذكارية لذو�تنا. هناك �أ�سخا�س ل يريدون �أن يخدمو� �إل 
في �لمهام �لكبيرة ح�سب وجهة نظرهم تاركين لغيرهم �لمهمات �ل�سغيرة و�لتي 
تبدو ل قيمة لها. في و�قع �لأمر، كل �أنو�ع �لخدمة مت�ساوية. �هلل يُ�سر بقلب �لخادم 
ونتجاهل  نف�سه  �لعمل  على  نركز  ما  كثيًر�  �إننا  �لخدمة.  من  معينة  باأنو�ع  ولي�س 

�لروح �لتي نوؤدي بها ذلك �لعمل.
ا لم ياأت ليُخدم بل ليخدم  ""لأن �بن �لإن�سان �أي�سً

وليبذل نف�سه فدية عن كثيرين" 
)مرق�س 10: 45(
للخدمة �أهمية كبرى في حياتنا لأنها تعطينا �لفر�سة لأن نتعلم �أن ندع �لقيادة 
لالآخرين. لأن �أغلبنا يكره �لإح�سا�س باأن يكون "تحت قيادة �لغير". وهذ� �لأمر 
ي�سبح م�سكلة حين نخدع �أنف�سنا بطريقة من هاتين �لطريقتين. في �لم�سار �لطبيعي 
�أو  �أن نكون م�سيطرين لذ� يبدو كل �سيء على ما ير�م في عيوننا  �إما  للعالقات 
د�ئم بحلول كارثة.  توقع  �لآخرين مما يجعلنا في حالة  بيد  �لقيادة  يكون زمام 
�لحقيقة �هلل هو �لقائد، �سو�ء عمل من خاللنا �أو من خالل �لآخرين. لذلك ترك 
�لقيادة لالآخرين يجعلنا ن�سعر بال�سعف لخوفنا من ��ستغاللهم لنا �أما ترك �لقيادة 
هلل فيعلمنا �أن ن�ستند عليه ون�سع �أنف�سنا في �لو�سع �لذي يُمكننا فيه من �ل�ستفادة 

من �أي موقف نجد �أنف�سنا فيه.
"كل �سخ�ص ممكن �أن يكون عظيًما... لأن �أي �سخ�ص 
باإمكانه �لخدمة. لي�ص �سرورًيا �أن تح�سل على �سهادة 

جامعية �أو تنال مو�فقة �لجميع لتبد�أ �لخدمة بل كل ما 
تحتاج �إليه قلب ممتليء بالنعمة وروح فائ�سة بالمحبة"3

King, Jr., Martin Luther—www.sptimes.com/2003/05/28/ Columns/Service_to_oth- 3
ers_giv. shtml

�خدم �لآخرين
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حالت �ل�سقوط �لمحتملة
ع�سرة  �لت�سعة  �لطرق  مثل  مثلها  بالخدمة  ترتبط  محتملة  �سقوط  هناك حالة   
لإنعا�س حياتك �لروحية وهي �إننا قد ن�سارك في خدمة �لآخرين لإ�سباع �حتياجاتنا 
نحن. وهذ� بالطبع ي�سوه مفهوم �لخدمة لكنها م�سكلة ماألوفة. �لخدمة �لحقيقية 
تحقق منفعة لالآخرين ولي�س لذو�تنا. قد نح�سل على بع�س �لمتعة منها وقد ننال 
ا على بع�س �ل�سكر  �سعوًر� بالعرفان و�لتقدير من �لذين نخدمهم وقد نح�سل �أي�سً
في �لمجتمع ب�سورته �لأو�سع. لكن لبد �أن نحتر�س من ميل �إ�سباع رغبة �لمتعة 

و�لح�سول على �ل�سكر و�لتقدير. 
يجب �أن ت�ساأل نف�سك: 

"هل �أقوم بهذه �لخدمة لإر�ساء �هلل 
�أم �لمخدومين 

�أم نف�سي؟"

كلمة م�سجعة
ت�سلل  بنف�سك ول  تتباَه  �لإمكان. ل  بقدر  �ل�سرية في خدمتك  حاول كتمان 
�أحًد�. ل ت�ستغل قدر�تك ومهار�تك في �لخدمة كو�سام �سرف. درب نف�سك على 
ور�ء  من  �أي  تامة،  و�سرية  هدوء  في  فيها  �لخدمة  يمكنك  مو�قف  عن  �لبحث 
تقديم  يمكنهم  ول  تخدمهم  َمْن  مكان  نف�سك  و�سع  معارفك  في  فكر  �ل�ستار. 
�سيء في �لمقابل. في �لو�قع �إننا حين نخدم بدون �نتظار مكافاأة في �لمقابل نتبع 

بذلك مثال �لرب ي�سوع.
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6 	        الصالة

ق�سة للبد�ية
عندما تاأتي �سيرة �لملوك �أول �سيء يخطر على �لبال هو قوتهم وجبروتهم. 
�إلى �لهيكل  �أنا "حزقيا" ملك يهوذ�. ذهبت  �أنا �لأدرى بحدودها �ل�سيقة.  لكني 

بالأم�س وحدثت لي �أروع تجربة في حياتي.
�لأ�سابيع �لقليلة �لما�سية كانت فظيعة. �لملك �لمري�س ل يزيد عن �أي �إن�سان 
ا خطيًر�، بالطبع �أ�سبت بالمر�س قباًل لكن هذه �لمرة  عادي مري�س. مر�ست مر�سً
باأخرى حتى طلب  �أو  بطريقة  �أموت  �أن  �أردت  �لو�قع،  في  �ساأموت.  �أني  ظننت 
"�إ�سعياء" مقابلتي لتو�سيل ر�سالة لي من �هلل. ر�سالة؟ "هكذ� يقول �لرب �أو�س 

بيتك لأنك تموت ول تعي�س".
لي�س قبل مدة  �لموت،  �أريد  �أنني ل  �لكلمات من فمه عرفت  �أن خرجت  ما 
وبكيت  �لحائط  �إلى  وجهي  ووجهت  حولي  َمْن  �إلى  �لنظر  �أتحمل  لم  طويلة. 
�أنا  وتو��سعت  جًد�،  حزينة  كانت  نف�سي  �أخرى.  مرة  �هلل  �إلى  تو�سلت  و�سليت. 
�لملك �أمام �هلل �لقدير وتو�سلت �أن يرحمني مثلما كان يتو�سل �إلّي �لمحكوم عليهم 

بالإعد�م طلبًا للر�أفة. لقد �سهدت هذ� �لأمر من قبل و�أعرف تماًما كيف ينفذ.
�آ�سور  ملك  "�سنحاريب"  جاء  فقد  ذلك،  قبل  �سالتي  �سمع  �أنه  �هلل  ذّكرت 
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ليحاربنا منذ فترة لي�ست ببعيدة و�سليت وقتها بلجاجة بقدر �لإمكان كما ظننت، 
�ألًفا من جنود  وثمانين  مائة وخم�سة  وقتل  �لموت  و�أر�سل مالك  لي  �هلل  و�سمع 
�لأعد�ء في ليلة و�حدة. وهرب "�سنحاريب" �إلى نينوى وذهب �إلى �لمعبد وفيما 

هو �ساجد قتله �ثنان من �أبنائه بال�سيف.
�سمع �هلل ل�سالتي وقتها عندما كنت �أت�سفع لأجل �ل�سعب 

 و�لآن �أت�سرع لأجل نف�سي. فهل �سي�سمعني؟ 
وهل �سي�ستجيب لطلبتي؟

�لنف�سية ل تقل عذ�بًا عن  �أتاأوه من �لألم وذبلت �سحتي للغاية. �لآلم  كنت 
�لآلم �لج�سدية �لتي كنت �أ�سعر بها �إثر �لدمامل �لتي �أ�سابتني. وفجاأة وقو�ي على 

و�سك �لنهيار عاد "�إ�سعياء" ليقول لي: 
"قبل �أن �أخرج من باب �لق�سر كانت �إلّي كلمة �لرب مرة ثانية. 
لذ� جئت لأخبرك �أن �هلل �سمع �سالتك وبعد ثالثة �أيام �ستتح�سن 

�سحتك و�ست�سعد �إلى بيت �لرب. كما �أ�ساف �هلل �إلى عمرك خم�س 
ع�سرة �سنة ووعد �أنه �سيحامي عن �لمدينة خالل تلك �لفترة".

ثم طلب من �أحد �لعبيد �أن يجلب قر�س تين وو�سعه على �لدبل لعدة دقائق 
ف�سيئًا  و�سيئًا  و�لخوف.  �لفرح  من  �رتعدت  برئ.  قد  �لدمل  كان  �أز�له  وعندما 
�ختفت كل �لبثور �أمام �سلطان �ل�سماء. وحين فرغ "�إ�سعياء" من عمله كنت �سبه 

منتٍه. لقد �أنهك قو�ي لقائي هذ� مع رجل �هلل.
بكل  قو�ي  ��ستعدت  ولقد  �لو�قعة  تلك  مرور  على  �لثالث  �ليوم  كان  �أم�س 
تاأكيد و�أ�سبح باإمكاني �لذهاب �إلى �لهيكل. وبينما كنت �أ�سلي هلل في بيته �سعرت 
بالرعدة لما تذكرت تجربتي لأني منذ �أيام قليلة فقط ما كنت �أتخيل �أني �ساأدخل 
هذ� �لمكان �لمقد�س ثانية وها �أنا �لآن �أرفع يدي �سكًر� وحمًد� للرب �لذي خل�س 

�لمدينة و�أنقذ حياتي.

�ل�سالة
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ما �لذي نتكلم عنه؟
�نتباه  بدون  كلمات  تالوة  من  �أكثر  لي�ست  �أنها  على  �أحيانًا  �ل�سالة  نرى  قد 
وتركيز، �سلو�ت مثل "�أبانا �لذي في �ل�سماو�ت" �أو "�ل�سالم لِك يا مريم" لي�ست 
هي �ل�سكل �لوحيد لهذ� �لنوع من �ل�سالة. حكى لي �سديق من �أ�سدقائي �أنه ذ�ت 
مرة ركع بجانب �ل�سرير مع زوجته في نهاية يوم طويل و�ساق ومن �سدة �إرهاقه 
قال بدون تفكير: "ن�سكرك يا �أبانا �ل�سماوي على �لطعام �لمقدم لنا �لآن..." ثم 

قاطعت �سحكات زوجته كالمه.
تكر�ر �لكالم، وهذ� �لكالم قد يكون كتابيًا، لي�س مو�سوعنا هنا. �إننا نتحدث 
عن �سركة حقيقية، بيننا وبين �هلل على وجه �لتحديد. ت�سمل �ل�سالة عدة جو�نب: 
�لعتر�ف، عر�س �لحتياجات و�ل�سوؤ�ل لتلبيتها، �لت�سفع لأجل �لآخرين، �لتعبد، 

و�ل�سكر. كلها مجالت في غاية من �لأهمية. 
لتحقيق هدف كتابنا هذ� �سوف نلقي �ل�سبكة على �أو�سع نطاق ممكن ونُعرف 

�ل�سالة بكل ب�ساطة ك�سركة روحية مع �هلل. 

�لأ�سا�س �لكتابي
�لرب  ونرى  عليها  �لمقد�س  �لكتاب  تركيز  ب�سبب  �ل�سالة  �أهمية  نعرف  �إننا 
ي�سوع كرجل �سالة، على �سبيل �لمثال نقر�أ في لوقا 6: 12 �أنه ذهب �إلى �لجبل 

لي�سلي وق�سى �لليل كله في �ل�سالة.
"�ل�سالة �أكثر و�سيلة ماألوفة مكملة للميد�ن �لطبي وتفوق 

عالج �لوخز بالإبر و�لعالج بالأع�ساب و�لفيتامينات وكل 
و�سائل �لعالج �لأخرى"1

 Rob Stein, "Researchers Look at Prayer and Healing," Washington Post, March 24, 1

 2006
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كما علم �لرب ي�سوع عن �ل�سالة وقال �أ�سياًء مثل: 

"ومتى �سليت فال تكن كالمر�ئين. فاإنهم يحبون �أن ي�سلو� 
قائمين في �لمجامع وفي زو�يا �ل�سو�رع لكي يظهرو� للنا�س. 

�لحق �أقول لكم �إنهم قد ��ستوفو� �أجرهم. و�أما �أنت فمتى 
�سليت فادخل �إلى مخدعك و�غلق بابك و�سل �إلى �أبيك 

�لذي في �لخفاء. فاأبوك �لذي يرى في �لخفاء يجازيك عالنية. 
وحينما ت�سلون ل تكررو� �لكالم باطاًل كالأمم. فاإنهم يظنون 

�أنه بكثرة كالمهم ي�ستجاب لهم" 
)متى 6: 7-5(
وقدم لنا �لر�سول "بول�س" مثاًل بت�سجيل عدة �سلو�ت في ر�سائله كما علم 
�أحاول  لن  �لفعالة.  �ل�سالة  لل�سالة وتاأثير  �ل�سالة و�لحاجة  �أهمية  �لآخر عن  هو 
لأن  جدية  بكل  �ل�سالة  مو�سوع  ياأخذو�  �أن  �لموؤمنين  على  �أن  �أقنعك  �أن  حتى 
معظمنا يعرف ذلك بالغريزة حتى لو كنا ل ندين ونلوم �أنف�سنا على عدم �لجتهاد 

في ممار�ستها. 

��ستك�ساف معنى �ل�سالة
�لنوع  هذ�  ي�ساألني  �أن  يحب  �سديق  لي  معك؟"  �ل�سالة  حياة  ت�سير  "كيف 
قال:  باديًا على وجهي  �لرتباك  ر�أى  �أن  بعد  مرة  ليحرجني. وذ�ت  �لأ�سئلة  من 
"طرحت هذ� �ل�سوؤ�ل على �لعديد من �لنا�س و�أعرب كل منهم عن ��ستيائه من 
نوعية وكمية �ل�سالة في حياته". وهذ� طبًعا ينطبق على كل �لأن�سطة �لروحية لكن 

لأننا نعرف �أن �ل�سالة مو�سوع محوري فاإنها تفيد كاإ�سارة تحذير.
ي�سوع  بالرب  �لقتد�ء  هو  �أ�سهلها  �أ�سباب،  لعدة  �ل�سالة  على  نو�ظب  �إننا 
وطاعة و�سايا كلمة �هلل. لكن هناك �أ�سبابًا �أخرى مختفية تحت �ل�سطح. فال�سالة 

�ل�سالة
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�لمنتظمة تجعل  �ل�سالة  نتو��سل �سخ�سيًا مع �هلل ونختبر ح�سوره.  �أن  لنا  تتيح 
جد�ول  في  مح�سوًر�  لي�س  �أي  حياتنا  مع  متناغًما  �هلل  مع  نق�سيه  �لذي  �لوقت 
ي�سعر  لأنه  ي�سلي  �أغلبنا  �ل�سرورة.  ح�سب  ُملًحا  لي�س  �أو  �لمزدحمة  �أعمالنا 
بحاجة ما. عندما ي�ستد �ل�سيق ت�سبح �ل�سالة غريزة بالن�سبة للموؤمن مثل �لبكاء 
للطفل. نتاألم فنريد �أن �هلل يت�سرف حيال ذلك. لكن كلما �زددنا ن�سوًجا كلما 
�أوقاتًا كثيرة معه  �أعمال �هلل. لو ق�سينا  �أعمالنا ل يتما�سى مع  �أن جدول  وجدنا 

�أولوياته وم�سيئته. وقتها  �سندرك 
�لبع�س منا يحب ت�سجيل قيا�س درجات �لتقدم وروؤية تغيير �إيجابي في حياته. 
هذ�  تحت  يقع  لمن  لكن  لال�ستمر�ر،  �لت�سجيع  من  �لنوع  لهذ�  بحاجة  �أننا  يبدو 
�لت�سنيف يجب �أن يكون قادًر� على تقييم حياة �ل�سالة لديه. تعلمت �أن �لنجاح 
في حياة �ل�سالة ل يُقا�س بالدرجة �لذي ن�ستطيع بها �أن نجعل �هلل يتفاعل مع �لنا�س 
و�لظروف كما نر�ها بل بالدرجة �لتي نتفاعل بها مع �لنا�س و�لظروف كما ير�ها 
�إلى روؤية  �هلل. هذ� عك�س ما ينتظره غالبيتنا لأن حتى رجال �هلل �لأتقياء يميلون 

��ستجابات �ل�سالة فقط حين تنفذ �إر�دتهم في حياتهم �أو في حياة �لآخرين.
"وفًقا لبع�ص �لدر��سات ي�سلي ن�سف �لأمريكيين تقريًبا 

بانتظام لأجل �سحتهم وربعهم على �لأقل يطلبون من 
�لآخرين �ل�سالة لأجلهم"2

في و�قع �لأمر، �سحيح �أنه لي�س د�ئًما خطاأ �أن ت�سلي كي تحدث �لأمور كما 
تود، �إل �أن �لغر�س من �ل�سالة هو �أن ت�سل للمرحلة �لتي تطلب فيها من �هلل �أن 
تت�سكل ح�سب مقا�سده في �لظروف �لتي تجد نف�سك فيها حتى لو ت�سمنت �أ�سياًء 
�إننا نحد من فائدة �ل�سالة حين ن�سر على �هلل �أن  تحب من �لطبيعي �أن تتجنبها. 
يفعل ما نظن �أنه �لأف�سل لنا ولمن نحب. �سنكون باأف�سل حال لو �سمحنا له �أن 

يرتب �لأمور بمعرفته ولو طلبنا �أن نتما�سى معها.
Ibid 2
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�أن  و�أتمنى  �ل�سالة  حياة  لنمو  �ل�سنين  مر  على  �لن�سائح  بع�س  بجمع  قمت 

ا: تجدها نافعة لك �أنت �أي�سً
y  .كن محدًد�. يتمجد �هلل ب�سكرنا وحمدنا له على �لأ�سياء �لتي يعملها لأجلنا

و�سن�سكر  محددة  ��ستجابات  �سنرى  �سلو�تنا  في  محددين  نكون  عندما 
ا �سكًر� محدًد�. �أي�سً

y  سمع بقدر ما تتكلم. �لمحادثات ذ�ت �لجانب �لو�حد غير مر�سية بالمرة��
للم�ستمع. �ق�س وقتًا ت�ستمع فيه ل�سوت �هلل و�أنت ت�سلي فقد يكون لديه 

�أ�سياء يريد �أن يبلغك بها.
y  .عترف بخطاياك. �لخطية د�ئًما تتدخل في عالقتنا �لحميمية مع �هلل�
y  كن �سبوًر�. �إننا د�ئًما ن�ستعجل �لأمور �أكثر من �هلل. �فهم �أنه لي�س فقط لديه

�لحق في �ل�ستجابة في وقته لكنه لن ي�ستجيب �إل في وقته. �لتوقيت جزء 
من ��ستجابته لل�سالة.

y  ستجابات �ل�سالة. بمرور�� �لذ�كرة ولت�سجيل  لتن�سيط �سعف  �كتب قائمة 
�لوقت و�أنت تحاول �أن تتطابق م�سيئتك مع م�سيئته �سوف يتغير نوع �لقائمة 

من قائمة طلبات �إلى قائمة �سكر.
y  سلِّ ب�سوت عال. �لتعبير ب�سوت م�سموع له فو�ئد عديدة. عندما ندرب�

�أنف�سنا على �سياغة �لكلمات و�لنطق بها ب�سوت عال �سنجد �أن ذلك يُ�سهل 
علينا �لتركيز على ما نريد �أن نقدمه هلل.

y  في نف�س �لوقت ل تتردد في ق�ساء �لوقت في مح�سر �هلل حين تكون غير
قادر على و�سع كلمات معينة لأي �سيء تعر�سه على �أبيك �ل�سماوي.

y  سلِّ لتغيير د�خلي. �ل�سالة �لمتكررة �ل�سادقة بخ�سو�س بع�س "�لمناطق�
�لمحظورة" في حياتك هامة للغاية لو �أردت �أن تت�سبه �أكثر ب�سورة �لرب 

ي�سوع. �طلب من �هلل �أن يجعلك �ل�سخ�س �لذي يريد �أن تكون.

�ل�سالة
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y  سلِّ باإيمان. �ل�سالة بدون �إيمان �سيئان متناق�سان. �لمهم هنا هو �أن تتذكر�
�هلل  دع  �لأف�سل.  �أنها هي  قررنا  معينة  نتيجة  في  ولي�س  �هلل  في  �إيماننا  �أن 

يختار �لنتيجة �لأف�سل لأن �ختيار�ته �أف�سل بكثير من �ختيار�تنا!

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
قد تتعثر محاولتنا لعي�س حياة �ل�سالة �ل�سادقة ب�سبب ميلنا �إلى �لخطية وربما 
يقودنا ذلك �إلى ق�سر �ل�سالة على وقت و�سكل معين مع �إن �ل�سالة ت�ستلزم �سيئين 
هما �لعفوية و�لتنظيم. �سوف نخ�سر �لكثير �إذ� نفذنا �لو�حد على ح�ساب �لآخر. 
ممكن �أن يت�ستت فكرك �أثناء �ل�سالة من كثرة محاولتك باأن تجعل �هلل يعطيك 
ما تريد. وفي بع�س �لحالت قد تتحول �ل�سالة �إلى و�سيلة لنيل مجد �سخ�سي في 

�لكني�سة �إذ تُ�ستخدم كاآلية ل�ستعر��س م�ستوى روحي مزعوم.

كلمة م�سجعة
�أتمنى �أن �أكون قد نجحت في تو�سيح فكرة �أن �ل�سالة لي�ست معادلة ب�سيطة 
�تجاهين  في  ي�سير  متو��سل  حو�ر  �ل�سالة  ذلك(.  �هلل  يفعل  هذ�،  �أطلب  )حين 

وعالقة حميمة بين �لطرفين.
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	 قل ال لنفسك 	 7

ق�سة للبد�ية
ل توجد تجربة �أ�سعب من تقليد �لآخرين خا�سة حين تجد نف�سك وحيًد� في 
بابل وع�ست حًر�  �لكاتب و�لكاهن، ولدت م�سبيًا في  "عزر�"  �أنا  �لعدو.  �أر�س 
�أور�سليم بنعمة �هلل وبف�سل مر��سيم "كور�س" و"د�ريو�س" �لملكية. رغم  في 
كل �لجهود �لتي بُذلت لمنع حدوث ذلك لم ي�سعف �إيمان �ليهود طو�ل �سنو�ت 

�ل�سبي في �أر�س غريبة.
وتقديم  �لهيكل  في  �ل�سالة  من  وحرماننا  �لمقد�س  �لجبل  عن  �لبعد  رغم 
�لذبائح �لتي �أمر بها �هلل �إل �أننا �حتفظنا باإيماننا. در�سنا �لتور�ة و�جتهدنا في فهم 

معانيها �لغام�سة وتنفيذ و�ساياها وتعليمها لأولدنا بكل �أمانة.
كيهودي تقي عائ�س و�سط �لبابليين �لأ�سر�ر وجدت في �لطرق �لقديمة م�سدًر� 
يمدني بالقوة لمقاومة �لن�سهار في �لثقافة �لوثنية �لمحيطة بي. �لحتفال بكل عيد 
و�ل�سالة �لمنتظمة وطقو�س �لغت�سال و�ل�سوم �لمقد�س، كل هذ� ذكرني باإله �آبائي 

�لذي خل�سنا من قبل و�سيخل�سنا ثانية.
تجدد �لأمل في قلوب �إخوتي �لم�سبيين من �ل�سنة �لأولى لُحكم "كور�س" 
ملك فار�س. مر�سوم �لملك �لذي حركه �هلل بنف�سه �أطلق �سل�سلة حمالت لأر�سنا 

و�أخيًر� حان دوري.
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قبل بدء �لرحلة �أر�سلت ر�سالة لمدينة "ك�سفيا" طالبًا من بع�س �لالويين �أن 
�أن تكون  �لمقد�سة ومن �لالئق  �لهيكل  �أوعية  �إلينا. فقد كان معنا بع�س  ين�سمو� 
تحت رعاية بني "لوي". ��ستجاب لنا ثمانية وثالثون و�أح�سرو� عائالتهم معهم.
لكن ر�ودنا بع�س �لخوف و�لقلق لأن ف�سة وذهب �لهيكل �لتي بحوزتنا قد 
تجذب �لل�سو�س وقطاع �لطرق في�سرقون وينج�سون �لآنية �لمقد�سة �لتي قد�سناها 
لير�فقونا لكننا قلنا للملك  �لملك حر�ًسا  �أطلب من  �أن  بالي  للرب. فخطر على 
بفخر من قبل "�إن يد �إلهنا على كل طالبيه للخير. و�سولته وغ�سبه على كل من 

يتركه". �ألن ي�ست�سغر �إلهنا لو طلبنا منه �لآن حر��سة ع�سكرية؟ 
فعلت ما �سار عادة لي طو�ل حياتي. ناديت ب�سوم وحرمنا �أنف�سنا من ملذ�ت 
�أمام �هلل. لن نطلب م�ساعدة من  بها وتذللنا  �لتي تمدنا  �لطعام و�ل�سر�ب و�لقوة 
�لملك بل �سنتكل بالكامل على ذر�ع �هلل �لقديرة. بعد �نتهاء فترة �ل�سوم ق�سمت 
وحر��ستها  حفظها  �إليهم  و�أوكلت  و�لالويين  �لكهنة  بين  و�لف�سية  �لذهبية  �لآنية 

حتى و�سولنا �إلى �أور�سليم.
�ل�سير  ��ستح�سانًا من �هلل وبعد ثالثة �سهور ون�سف من  لقي �سومنا و�سالتنا 
�لمدينة  �إلى  و�سلنا  لها  م�سابهين  و�أنا�س  �لوحو�س  �إل  ي�سكنها  ل  �أر��س  و�سط 
�لمقد�سة. �سلمنا لـ "مريموث" �لكاهن وم�ساعديه بني لوي كل �لآنية بدون �أي 
�لهيكل حيث  �إلى  �إح�ساء وت�سجيل كل �سيء توجهنا  �لنتهاء من  خ�سائر. وبعد 

قربنا لأول مرة في حياتنا �لمحرقات هلل. 

ما �لذي نتكلم عنه؟
�ل�سوم هو بب�ساطة �لمتناع عن �سيء ما، عادة يكون �لطعام. ممكن �أن يكون 
كليًا �أو جزئيًا. معظم �أنو�ع �ل�سيام ت�سمح ب�سرب �لماء وهناك �أنو�ع �أخرى تتيح 
�ل�سعوب  لختالف  وفًقا  مختلفة  بطرق  �ل�سوم  يُ�ستخدم  قد  خفيفة.  م�سروبات 

و�لأمم لكننا �سوف نركز هنا على فو�ئده �لروحية.

قل ل لنف�سك
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 �لأ�سا�س �لكتابي
بينما يهتم �لم�سيحيون بال�سوم كمو�سوع عام لكن عدد قليل منهم يمار�سه. 

تاأمل في كلمات �لرب ي�سوع للجموع: 
"ومتى �سمتم فال تكونو� عاب�سين كالمر�ئين. فاإنهم يغيرون 
وجوههم لكي يظهرو� للنا�س �سائمين. �لحق �أقول لكم �إنهم 

قد ��ستوفو� �أجرهم. و�أما �أنت فمتى �سمت فادهن ر�أ�سك 
و�غ�سل وجهك كي ل تظهر للنا�س �سائًما بل لأبيك �لذي في 

�لخفاء. فاأبوك �لذي يرى في �لخفاء يجازيك عالنية" 
)متى 6: 16- 18(
ربما ي�سعر �لموؤمنون �لأمميون �أن �لرب ي�سوع كان يتكلم في �إطار يهودي ول 
ي�سير �إلى �أن �ل�سيام �سيكون جزًء� من حياتهم. وللرد عليهم �أود �أن �ألفت نظرهم 

�إلى �إجابة �لرب ي�سوع على تالميذ "يوحنا": 
"حينئذ �أتى �إليه تالميذ يوحنا قائلين: لماذ� ن�سوم نحن 

و�لفري�سيون كثيرً� و�أما تالميذك فال ي�سومون. فقال لهم ي�سوع 
هل ي�ستطيع بنو �لعر�س �أن ينوحو� ما د�م �لعري�س معهم. 

ولكن �ستاأتي �أيام حين يرفع �لعري�س عنهم فحينئذ ي�سومون" 
)متى 9: 14- 15(
كما �أن �سفر �أعمال �لر�سل يو�سح �أن �ل�سوم كان جزًء� من �لعبادة في ع�سر 
�لكني�سة �لأولى، وفي ر�سالة كورنثو�س �لثانية يتحدث "بول�س" مرتين عن عاد�ته 

في �ل�سوم. 
"�ل�سيام لي�ص هدًفا في حد ذ�ته، بل و�سيلة ن�ستطيع بها 
�أن نعبد �لرب ونذلل �أنف�سنا �أمامه. ل يمكننا �أن نجعل �هلل 

يحبنا �أكثر مما يحبنا بالفعل لو �سمنا �أو �متد �سيامنا لفترة 
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�أطول. �ل�سيام يدعو �هلل للدخول في �لم�سكلة ثم بالقوة 
�لتي يمدنا بها �هلل ي�سبح �لن�سر ممكًنا"1

��ستك�ساف معنى �ل�سوم
ي�سوع  بالرب  �لقتد�ء  �أ�سع  �أن  �أود  لل�سوم،  تدعونا  �لتي  �لأ�سباب  بين  من 
تركيزنا على  نزيد من  باأن  �ل�سوم  لنا  يتيح  �لقائمة.  ر�أ�س  �لأولى على  و�لكني�سة 
�هلل. وخز�ت �لجوع �لتي نختبرها تفيد كو�سائل تذكرة باأننا نوؤدي تدريبًا روحيًا. 
�أغلب �لأوقات، حتى �لتي نقدم فيها �ل�سكر قبل تناول �لطعام، يكون �إ�سباع �لجوع 

فيها مجرد جزء طبيعي من يومنا بدون �إ�سار�ت 
روحية. فتر�ت �ل�سوم �لمتقطعة ت�سد �نتباهنا �إلى 
�ل�سلة �لتي توجد بين �هلل كم�سدر �لحياة ودوره 

كحامل �لحياة.
تحررنا من  �لر�ئعة هي  �ل�سوم  فو�ئد  �إحدى 
�لعبودية �ليومية لإ�سعاد و�إر�ساء ذو�تنا. لقد �سرنا 
معتادين على �إ�سباع رغباتنا �لج�سدية بدون تفكير 
لدرجة �أن فكرة �سرورة �إ�سباع �ل�سهو�ت �نغر�ست 
تفوق  �لروحيات  باأن  �ل�سوم  يذكرنا  لذلك  فينا. 

�لج�سديات.
�إظهار  على  قدرته  هي  لل�سوم  �أخرى  فائدة 
�إ�سالح  �إلى  تحتاج  �لتي  �ل�سخ�سية  �ل�سفات 

للذ�ت  �ل�سلبية  �لجو�نب  عن  يك�سف  �لمثال،  �سبيل  على  �لإجهاد،  وتقويم. 
�لد�خلية. �ل�سوم م�سدر �إجهاد وتوتر ي�سيطر عليه �لإن�سان وي�ساعدنا على ك�سف 
نقاط �ل�سعف فينا. �سفات مثل عدم �ل�سبر و�لجحود وحدة �لنفعال �سوف تظهر 

على �ل�سطح ويمكننا ��ستغالل هذ� �لوعي للنمو روحيًا.
Towns, Elmer L.—www.wcg.org/lit/spiritual/group/ discip6.htm 1

ي�ساعدنا �ل�سوم على:
تنفيذ توقعات )ولي�ص 

و�سايا( �لم�سيح. 
زيادة تركيزنا على �هلل.

�سعورنا بالتكال على �هلل.
�لتحرر من عبودية �إر�ساء 

ذو�تنا.
�إظهار �لعيوب �ل�سخ�سية 

�لتي تحتاج �إلى تقويم.

قل ل لنف�سك
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دعوني �أقترح عليكم بع�ص �لن�سائح �لعملية:
y  حدد هدفك �لروحي قبل �لبدء. قد يكون عاًما مثل �لرغبة في �إذلل نف�سك

ا كطلب �لإر�ساد بخ�سو�س �أي "خطوة تالية" تريد �أن  �أو خا�سً �أمام �هلل 
تتخذها في حياتك. مهما يكن �لأمر، حدد هدفك قبل بدء �ل�سيام.

y  ت وجبة و�حدة كبد�ية لت�سعر بما �سوف يحدث ثم زد �بد�أ بكمية قليلة. فوِّ
تدريجيًا فترة �سومك لكن لبد �أن تعرف �سبب قيامك به في �لمقام �لأول. 
ا فتر�ت  كما �أن �ل�سالة �لطويلة ل تنجح في �إبهار �هلل )متى 6: 7( هكذ� �أي�سً

�ل�سوم �لطويلة.
y  لو كانت �سحتك عادية ي�سكل م�سكلة كبيرة  �ل�سوم لن  ��ست�سر طبيبك. 

لكن قد يكون خطًر� لو �أنك تعاني من م�ساكل �سحية كالمتعلقة بتنظيم 
�ل�سكر في �لدم. 

y  م�ساكل من  تعاني  كنت  لو  )خا�سة  �لجزئي  �ل�سيام  ممار�سة  في  فكر 
�إننا ل ن�سوم لنثبت �سيئًا هلل )�أو لأي �سخ�س �آخر(. �ل�سوم عن  �سحية(. 

نوع معين من �لطعام قد يحقق �أهد�فك �لروحية.
y  فطر على �أطعمة �سحية وغنية بالألياف. فتر�ت �ل�سوم �لطويلة قد تولد�

في  �ل�سديد  �لإفر�ط  �جتنب  و�ل�سكر.  و�لملح  �لدهون  تجاه  �سديدة  رغبة 
�إ�سباع هذه �لرغبات وتناول �ل�سلطة مع �لخبز �لأ�سمر.

y  لو دعاك �أحد لتناول �لطعام و�أنت �سائم، قل ب�سر�حة: "هذ� ل ينا�سبني
بحاجة  �لآخر  �ل�سخ�س  لو  �لقادم؟".  لالأ�سبوع  نوؤجلها  ل  لماذ�  �لآن، 
فمن  �لطعام  وقت  غير  �آخر  وقت  لديه  ولي�س  م�سورتك  �أو  ل�سحبتك 
"توما�س  لنا  يحكي  �لبرية"  "حكمة  كتابه  في  معه.  تاأكل  �أن  �لأف�سل 
Thomas Merton عن رجلين قاما بزيارة �سديق لهما في يوم  ميرتون" 
كان �سائًما فيه. لكنه دعاهما بكل حر�رة لتناول �لطعام معه وعلق بعدها 
على ذلك قائاًل: "�ل�سوم له مجاز�ته لكن من ياأكل من باب �ل�سدقة ينفذ 
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و�سيتين، يطرح رغبته �لذ�تية جانبًا وينع�س �إخوته �لجائعين".2

 .)4  :4 )متى  �هلل  فم  من  تخرج  كلمة  بكل  محمولون  باأننا  يذكرنا  �ل�سوم 
�لطعام ل يحملنا بل �هلل هو حاملنا3.

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
�إننا نميل �إلى خلط �لأمور بع�سها ببع�س تاأثًر� بثقافتنا متعددة �لمهام. لكن �أود 
�أن �أهم�س في �أذنك بن�سيحة �سغيرة وهي ل تخلط بين �ل�سوم وبين �تباع نظام 
غذ�ئي للتخ�سي�س. �إن كنت بحاجة لفقد�ن بع�س �لوزن �بحث عن طريقة �سحية 
لعمل ذلك و�لتزم بها. فو�ئد �ل�سوم �لروحية تت�سرب منا عندما نحاول ��ستغالله 
كو�سيلة  �ل�سوم  ��ستخد�م  من  ا  �أي�سً �حتر�س  ج�سدية.  نتائج  على  �لح�سول  في 
لبهار �لنا�س )�سو�ء نف�سك �أو �لآخرين( بم�ستو�ك �لروحي �أو بقوة �إر�دتك. من 
�ل�سهل �لوقوع في هذ� �لفخ. و�أخيًر� قد ي�ستخدم �لبع�س �ل�سوم كو�سيلة ي�سغط 
بها على �هلل ليعمل �سيئًا يريده. �هلل "لي�س مديونًا لنا" عندما نمار�س هذ� �أو ذ�ك 

�لن�ساط �لروحي.

كلمة م�سجعة
�سوؤ�ل يتكرر كثيًر� عندما �أتكلم عن �ل�سوم "ماذ� لو عرف �أحدهم باأمري؟". 
�لرب ي�سوع حذرنا من ��ستعر��س �ل�سخ�س ب�سيامه لذ� ل يجب �أن نتفاخر به لكن 
خوفك �لمبالغ فيه من �كت�ساف �لآخرين باأمرك لي�س �سحيًحا هو �لآخر. �لمبالغة 
في كتمان �ل�سوم قد ي�سبح م�سدًر� للكبرياء مثلها مثل �لتفاخر به. من �ل�سعب 
�إخفاء �أمره عن �أفر�د �لأ�سرة مثاًل �أو زمالء �لعمل. ل تجعل منه ق�سية كبيرة في 

�لحالتين. �إنه �أمر تمار�سه و�لنا�س �سوف تعتاد على ذلك.
ا مار�س �ل�سيام بجدية وتمنى لو لم يفعل ذلك،  في �لختام، ل �أعرف �سخ�سً

بل على �لعك�س �أعرف من لم يقم به من قبل ويت�ساءل �إن كان فاته �سيء طيب.
 Merton, Thomas—"Wisdom of the Desert: Translations from the ‘Verba Seniorum,’" 2

N.Y., New Directions Books, 1970
Foster, Richard J.—www.wcg.org/lit/spiritual/ group/ discip6.htm 3

قل ل لنف�سك
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8    عش ببساطة

ق�سة للبد�ية
يت�سرف �لبع�س �أحيانًا بغر�بة لأنه يريد �أن يكون مختلًفا عن �لآخرين و�لبع�س 
�لآخر يُعد غريبًا بالفعل لأنه مختلف عن بقية �لنا�س. يبدو �أني كنت د�ئًما مختلًفا. 

��سمي "يوحنا" بن "زكريا" لكني معروف �أكثر بـ "يوحنا �لمعمد�ن".
�لو�جبات  كانت  لذلك  ولدتي  عند  �ل�سن  في  طاعنين  �سيخين  كانا  �أبو�ي 
�لتي  بالأ�سياء  �لقيام  �لأكبر من وقتي في  �لجزء  �أنفق  �لمطلوبة مني كثيرة. كنت 
�أبي كان كاهنًا ومجرد  �لوقت.  �أ�ستاء من ذلك  بها لكني ل  �لقيام  ي�ستطيعون  ل 
�لوجود معه كان بمثابة تربية روحية لي. عندما كنت �أ�سترق �لنظر �إليه في بع�س 
�لأحيان كنت �أجده يحدق فّي كما لو كان يحاول �أن يتبين من �أنا. كنت �أجده �أمًر� 

غريبًا في �لبد�ية لكني تعودت عليه.
ق�سمت وقتي منذ �سغري بين رعاية و�لد�ي �للذين كانت �حتياجاتهما في تز�يد 
م�ستمر وبين تعلم و�جباتي ككاهن. ولم يتبق لي �إل قدر قليل من �لطاقة لأ�سارك 
�لبد�ية كانو� يحثوني على م�ساركتهم في  �أقر�ني. في  �لتي يهتم بها  في �لأن�سطة 

�أن�سطتهم �لجتماعية لكن بعد عدة محاولت يئ�سو� مني وفقدو� �هتمامهم بي.
كان هذ� �لأمر ب�سر�حة ينا�سبني لأني وجدت �أن �هتماماتهم تافهة و�سخيفة. 
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�لم�سطرب  �سعبي  بين  �ل�سطح  تحت  يعمل  كان  �هلل  باأن  قوي  �إح�سا�س  غامرني 
وباأنه في �أي وقت �سيظهر بقوة بيننا. تولدت لدّي رغبة دفينة في معرفة �هلل معرفة 

�سخ�سية وفي ��ستخد�مي في فد�ء �إ�سر�ئيل.
خدمة  وتركت  وقتي،  في  تحكًما  �أكثر  �أ�سبحت  �لعزيزين  و�لد�ي  وفاة  بعد 
�لهيكل لأني ر�أيت �أن معظم �لكهنة كانو� يعملون بهدف تحقيق م�سالح �سخ�سية 
ولي�س رغبة في خدمة �هلل. كان �ل�سباب �لطموح �لمتطلع �إلى �لمر�كز و�لمنا�سب 

�لمرموقة يجعل غيابي عن �ل�ساحة �أمًر� غير منطقي.
�لليل  لق�ساء  ت�سطرني  لدرجة  �أبتعد  و�أحيانًا كنت  �لبرية  في  �لتجول  �عتدت 
يمكنني  �لأمر  نهاية  وفي  لي.  ثانيًا  بيتًا  �لبرية  �أ�سبحت  �ل�سنو�ت  وبمرور  هناك، 
�لقول �أنها �أ�سبحت بيتي �لأول. كنت �أ�سعر باأني �أكثر قربًا �إلى �هلل و�أنا في �لف�ساء 

�لو��سع بعيًد� عن و�سائل �لإلهاء في �لمجتمع �لإن�ساني.
�لأمور �لتي كانت تبدو في �لما�سي مهمة و�سرورية �أ�سبحت بمرور �لوقت 
�لبرية  �لمجاني حتى في  �لطعام  يهيئ  �هلل  �أن  تعلمت  �لإطالق.  لها على  قيمة  ل 
�لذي  �لوحيد  �ل�سيء  باأن  �قتناعي  �زد�د  كلما  و�أقل  �أقل  �حتياجاتي  و�أ�سبحت 
�إل بع�س �لمالب�س  �أمتلك  �أعد  يهم هو تلبية دعوة �هلل. في �ل�سنو�ت �لأخيرة لم 
�لخ�سنة �لتي �أُعدها لنف�سي وع�سا �أحملها د�ئًما لأبعد بها �لحيو�نات �لمفتر�سة �لتي 

ت�سادفني في طريقي ولأ�ستند عليها عند �سعودي لالأماكن �لمرتفعة.
�أتكلم عن �لتوبة �إلى كل َمن ي�ستمع لي و�أنزل �إلى نهر �لأردن حيث كان �لجميع 
ياأتي لالنتعا�س ولتجديد ن�ساطهم وهناك �أدعو �إلى �لتوبة باحثي �لمتعة �لذين يكتفون 
بالقليل ويفوتون على �أنف�سهم �أعظم �لمتع على �لإطالق كوجود �هلل في حياتهم. 
كان �لبع�س يهز�أ وي�سخر من "�لرجل �لمجنون" �لو�قف على �ل�سفة �لأخرى من 
�لنهر لكن �أغلب �لنا�س كانو� مق�سمين بين حبهم هلل وبين حبهم لالأ�سياء �لمادية 
�ل�سط  على  لي  �لن�سمام  يحاولون  وهم  �لأردن  مياه  على  دموعها  ذرفت  وقلة 

�لآخر. وذ�ت يوم نزلت �إلى �لمياه بنف�سي وهكذ� بد�أت خدمتي في �لمعمودية.

ع�س بب�ساطة
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باأروع طريقة.  �لم�سهد  �قتحم �هلل  بالأم�س فقط حدث ما حدث. كالعادة  ثم 
جاء ي�سوع قريبي و�أنا �أب�سر و�أ�سار لي روح �هلل �لذي بد�خلي �أنه هو �لم�سيا. كم 
بالمتياز  مغموًر�  �أطفال. كنت  ونحن  �هلل  من  �لمم�سوح  مع  ق�سيتها  �أوقات  من 

�لمعطى لي غير قادر على �لعتر�ف ب�سعادتي به في ذلك �لوقت.
�أ�سرت �إليه على �لفور "هوذ� حمل �هلل �لذي يرفع خطية �لعالم". وتجاوب 
�لجمع مرة �أخرى بنف�س �لمزيج من عدم �لت�سديق و�ل�سر�ع �لد�خلي و�لإيمان. 
هنا  لوجودي  غامرة  ب�سعادة  و�أ�سعر  �لحدوث  و�سك  على  عجيب  �سيء  هناك 

لم�ساهدته. 

ما �لذي نتكلم عنه؟
�لتدبير  بح�سن  وترتبط  مخت�سرة  �حتياجات  ذ�ت  حياة  �أ�سلوب  هي  �لب�ساطة 
�لمادي  �لإنفاق  قلة  يتطلب  �لتدبر  و�حد:  �سيء  في  يختلفان  لكنهما  �لقت�سادي 
بينما �لب�ساطة تقت�سي �أن تتعلم �أن تريد �أقل �لأ�سياء �لممكنة. )�لإن�سان �لقت�سادي 
�إنفاق  بدون  يريد  ما  للح�سول على  �لطرق  تدبر  في  يبذل مجهوًد� م�ساعًفا  قد 
�أمو�ل كثيرة، ربما بالمقاي�سة �أو �لم�ساومة، �أما �لإن�سان �لب�سيط ل يحتاج �إلى كل 

هذ�(.

�لأ�سا�س �لكتابي
مر�س  عار�س  ي�سوع  و�لرب  ثقافتنا.  لروح  �سارًخا  تحديًا  تعتبر  �لب�ساطة 

�لجنون �لمادي بهذه �لكلمات: 
"ل تكنزو� لكم كنوًز� على �لأر�س حيث يف�سد �ل�سو�س 

و�ل�سد�أ وحيث ينقب �ل�سارقون وي�سرقون. بل �كنزو� لكم 
كنوًز� في �ل�سماء حيث ل يف�سد �سو�س ول �سد�أ وحيث ل 
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ينقب �سارقون ول ي�سرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك 
ا"  يكون قلبك �أي�سً

)متى 6: 19- 21(
ل يترك �لرب �سكوًكا بخ�سو�س �أولويات �لملكوت.

��ستك�ساف معنى �لب�ساطة
و�لأ�سرة  وظيفة  من  باأكثر  يعملون  فالكثيرون  بالتعقيد،  �لغربية  �لثقافة  تت�سم 
�ختالط  و�لم�سئوليات.  و�لمهام  �لأن�سطة  من  متنوعة  مجموعة  تمار�س  �لو�حدة 
�لعائالت بع�سها ببع�س يزيد من �لعالقات �لمعقدة. �متالك ممتلكات مادية جديدة 
يجبرنا على تخزين �أو �إلقاء ممتلكات �لأم�س. �لق�سايا �لكونية توؤثر علينا محليًا 
�آخذ�ن في  �لوقت و�لمكان  �لجديد كل يوم.  و�لتكنولوجيا ل تكف عن تقديم 

�لنكما�س و�لحياة نف�سها تزد�د تعقيًد�. 
"من يملك �لقليل يتملكه �لقليل"1

في كتابه Wisdom of the Desert: Verba Seniorum يقول "توما�س ميرتون" 
"ل تقتِن  "�أجاثو" كثيًر� ما كان ين�سح تلميذه قائاًل:  �أن �لأب   Thomas Merton

لنف�سك �أبًد� �سيئًا قد تتردد في �إعطائه لأخيك �إذ� طلبه منك لأنك بذلك �ستكون 
متعديًا للو�سية �لإلهية �لتي تقول: َمن �ساألك فاأعطه. وَمن �أر�د �أن يقتر�س منك 

فال ترده"1.
هذه �إحدى �لأ�سياء �لم�سببة للخالفات لعلك جربتها في حياتك �لروحية. في 
ي�ستخدمها  بينما  وتملكها  �لأ�سياء  باقتناء  �سغًفا  �أفر�دها  لبع�س  �أن  تجد  �أ�سرة  كل 
�لبع�س �لآخر لفترة من �لوقت ثم يوزعها �أو ي�ستغني عنها. لقد �سهدت مثل هذه 
�لم�ساكل في �أ�سر عديدة بما فيها �أ�سرتي �أنا. �لحياة �لتي بها تو�زن م�ستقر بين كل 

�لأمور تعد تحديًا �سعبًا.
Thoreau, Henry David—htt p://www.ehow.com/how_111392_buy-nothing.html 1

ع�س بب�ساطة
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"تكلفة �ل�سيء هي كمية... �لحياة �لمطلوبة ل�ستبد�له 
فوًر� �أو على �لمدى �لبعيد"2

لو طبقنا �لب�ساطة على �لوقت و �لعمل و�لمكان و�لمقتنيات �ستجد �أن لها فو�ئد 
عديدة. فهي باإمكانها �أن تحررنا من عبودية �لم�سغولية �لد�ئمة. معظم �لنا�س �لذين 
�أعرفهم ي�سكون من �إيقاع �لحياة �ل�سريع و�للتز�مات �لمفرو�سة عليهم. في و�قع 
�لأمر، �أغلب �إن لم يكن كل �لم�سئوليات تكون نتيجة لختيار�ت معينة. لو لدينا 

�لرغبة في �لقيام بها ف�سيكون بمقدور معظمنا �لتقليل من �للتز�مات.
علينا  تفر�سها  �لتي  �لقيود  بع�س  من  ا  �أي�سً تحررنا  �أن  ممكن  �لب�سيطة  �لحياة 
�أقل  مع  �لعي�س  باإمكاننا  ف�سيكون  �ل�سرورة  �قت�ست  �إذ�  حولنا.  من  �لتي  �لأ�سياء 
عدد ممكن من �لممتلكات �لمادية. يعي�س �لكثير منا في عبودية �ختيارية لالأ�سياء 
�لتي يمتلكها. كلما جّمعنا وكومنا �لأ�سياء كلما �حتجنا لوقت �أطول ل�ستعمالها 
و�سيانتها وتبرير �متالكنا لها. �أكرر مرة �أخرى، لو لدينا رغبة حقيقية في �لتقليل 

من �لأ�سياء في حياتنا فاإننا بالتاأكيد �سنتمكن من تنفيذ ذلك على �أر�س �لو�قع.
�لحياة �لب�سيطة ت�سمح لنا باأن ن�سبح وكالء �أف�سل على �لأر�س وعلى ن�سيبنا 
�إننا في �لنهاية ل نملك �سيئًا لذ� لبد �أن نعتبر �أنف�سنا مجرد وكالء  من مو�ردها. 
على �لإمكانيات �لتي و�سعها �هلل بين �أيدينا. عندما ن�ستخدم �أكثر مما نحتاج نحرم 

�لآخرين من ن�سيبهم ون�ستنفد �لمو�د �لخام ون�سارك في تلويث �لبيئة.
�لحياة �لب�سيطة �لتي بها �أقل قدر من �لممتلكات �لمادية تتيح لنا باأن نركز على 
�إمكانياتنا في عمل �هلل. معظم "�لأ�سياء" �لتي نمتلكها لي�ست �سرورية  ��ستغالل 
لعمل ما يطلبه �هلل منا. �إننا نح�سل عليها لأنها ت�سلينا وتريحنا وت�سعدنا... بمعنى 
�آخر ت�سبح محور حياتنا و�سغلنا �ل�ساغل. �ل�ستغناء عن هذه �لأ�سياء غير �ل�سرورية 

يوفر لنا �لوقت لنركز على تنفيذ �إر�دة �هلل في حياتنا.

 Thoreau, Henry David—htt p://www.quotationspage.com/quote/27136.html 2
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في �لوقت �لذي نحاول فيه �أن نعي�س �لحياة �لب�سيطة �سنجد مزيًد� من �لوقت 
لال�ستمتاع بعطايا �هلل وبدًل من ��ستعبادنا لها �سنكون �ساكرين هلل عليها. �هلل �سيعطينا 
ما نحن بحاجة �إليه لعمل ما يطلبه منا. عندما نق�سر �أنف�سنا على ذلك �سنكت�سف 
يعي�س كالجيء في كند� ول  �لفرح و�لكتفاء. لي �سديق  م�ستويات جديدة من 

على  "ر��س"  ويجاوب  �لقليل  �أقل  �إل  يمتلك 
�سوؤ�ل "كيف حالك؟" وهو يعني �لكلمة فعاًل. 
�إجابته تعك�س و�قع نف�س مرتاحة. لماذ تريد �أن 
تكون مجرد "طيب �لحال" بينما بمقدورك �أن 

تكون "ر��سيًا"؟
ل  ما  بطريقة  باأننا  يذكرنا  �لب�ساطة  �ختيار 
بغ�س  و�لأحدث  و�لأف�سل  �لأكثر  "ن�ستحق" 
تو�سله  �أن  �لتجارية  �لإعالنات  تريد  عما  �لنظر 
لنا. تخيل نف�سك متحرًر� من �للتز�م بالرد على 
نوع  �إليك عن منتجات من كل  ترد  كل ر�سالة 
"جديدة ومح�سنة". �إننا ن�سعر في مجتمعنا كاأنه 
�سينق�سنا �سيء كبير �إذ� لم ن�ستر �أحدث و�أف�سل 
مجال  على  ينطبق  هذ�  �سيء.  كل  من  ن�سخة 
�لكمبيوتر و�لإلكترونيات فهو �سيء مخجل �أن 
بينما 0ر15 طرحت  ن�سخة 6ر14  لدينا  يكون 

في �لأ�سو�ق.
�لكفاية.  فيه  �هلل  �أن  �لب�ساطة  تعلمنا  و�أخيًر� 
ولحظ  "بول�س"  �لر�سول  كلمات  بع�س  �إليك 

��ستخد�مه لعبارة "كل نجا�سة في �لطمع" وهذه �سمة تميز كل َمن لم يتعلم �أن 
�هلل فيه �لكفاية: 

�لب�ساطة ت�ساعدنا على:
تحرير �أنف�سنا من عبودية 

�لم�سغولية.
تحرير ذو�تنا من عبودية 

�لأ�سياء.
�أن نكون وكالء �أف�سل 

على �لأر�ص ون�سيبنا من 
مو�ردها.

�أن نركز على ��ستخد�م 
�إمكانياتنا ل�سالح عمل �هلل.
�إتاحة �لفر�سة لال�ستمتاع 
بعطايا �هلل و�سكره عليها.
�أن نتذكر �أننا ل "ن�ستحق" 

�لأكثر و�لأحدث و�لأف�سل.
�تخاذ موقًفا �إيجابًيا �سد 

�لمادية �لتي كثيًر� ما 
ن�سجبها.

تعلم �أن �هلل فيه �لكفاية.

ع�س بب�ساطة
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"فاأقول هذ� و�أ�سهد في �لرب �أن ل ت�سلكو� في ما بعد كما 
ي�سلك �سائر �لأمم �أي�سًا ببطل ذهنهم �إذ هم مظلمو �لفكر 
ومتجنبون عن حياة �هلل ل�سبب �لجهل �لذي فيهم ب�سبب 

 غالظة قلوبهم. �لذين �إذ هم قد فقدو� �لح�س �أ�سلمو� 
نفو�سهم للدعارة ليعملو� كل نجا�سة في �لطمع" 

)�أف�س�س 4: 17- 19( 
�سهو�تهم  �إ�سباع  في  يبالغون  لمن  �لال�أخالقي  �ل�سلوك  �لمقطع  هذ�  يتناول 
"ليعملو� كل نجا�سة في �لطمع" وهذ� ينطبق على كل �ل�سهو�ت. َمن ي�سلم ذ�ته 

ا مقيد لعمل "كل نجا�سة في �لطمع". لطموح �لكت�ساب و�لتملك هو �أي�سً

"�تباع �أ�سلوب حياة �لأثرياء م�ساألة معقدة: �لمقايي�ص في 
تغير د�ئم وم�سادر �لقلق في تكاثر متو��سل، لذ� كثيًر� ما 

يتكلم �لم�سيحيون �لمت�سوفون �لز�هدون عن �لنعز�ل.

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
لكن  ب�سيط.  حياة  �أ�سلوب  �لمرء  �تباع  في  و�حًد�  عيبًا  �أجد  ل  باأني  �أعترف 
هناك بالطبع جو�نب �سلبية عامة تحوم في �لخلف كالكبرياء و�لروح �لنامو�سية 
من  مك�سب  �أي  وتنفي  نف�سك  عن  بالر�سا  فت�سعر  �لآخرين  على  و�ل�ستعالء 

�لتدريب �لروحي �لذي تمار�سه مع كل مبد�أ تلتزم به.

�إذ� لم نهتم بالح�سول على �لمزيد من �لأ�سياء �سوف نركز 
�أكثر على تعلم �لمحبة بالحق �أو �لتعامل وجًها لوجه مع 
�لمحتاجين �أو در��سة كلمة �هلل �أو تعلم �لتكال على �لروح"3

 Merton, Thomas—"Wisdom of the Desert: Translations from the ‘Verba Seniorum,’" 3

quoted at watersedge
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كلمة م�سجعة
في  �لب�ساطة  و�سع  مع  يومك  خطط  حياتك  في  ب�سيًطا  تكون  �أن  �أردت  �إذ� 
�لوقت  من  �نتبه  لكن  �ليومي  جدولك  في  و�لترفيه  للر�حة  وقتًا  حدد  �لعتبار. 

�حفظ  �ل�سرورية.  غير  �لأمور  على  ي�سيع  �لذي 
ذهنك كما تحفظ بيتك من �لفو�سى. �لأفكار �لتافهة 
قائمة  �كتب  تافهة.  باأمور  حياتك  تمالأ  �ستجعلك 
وطاقتك  ومو�هبك  ومالك  وقتك  �إمكانياتك:  بكل 
كل  �إلى  �نظر  �لأمور.  هذه  ت�ستثمر  كيف  ولحظ 
�سيء في حياتك وحدد و�سائل �لرفاهية �أي �لأ�سياء 
غير �لأ�سا�سية لمعي�ستك ولحياة �سحية �سليمة و��ساأل 

نف�سك: 
y هل ما ��ستخدمته هنا للح�سول على هذ� �ل�سيء ي�ستحق كل هذ� �لعناء؟
y كيف يريدني �هلل �أن �أ�ستخدم هذ� بعد ح�سولي عليه؟
y هل يريدني �هلل �أن �أتخل�س من هذ� لأجعل حياتي �أب�سط؟

رجاًء: 
y  م�ستريات ��ستريت  كلما  و�حدة.  مرة  و��ستر  �لم�ستقبل  في  مرتين  فكر 

�سخمة كلما ق�سيت وقتًا �أطول في �لتفكير عما كنت بحاجة �إليه. 
y  لتي توجد ور�ء �لرغبة في� �أ�سئلة �سعبة بخ�سو�س �لدو�فع  ��ساأل نف�سك 

�لح�سول على ما تريد. 
y ."أعط مزيًد� من �لهتمام "لالحتياجات" ولي�س "للرغبات�

�حفظ ذهنك كما 
تحفظ بيتك من 
�لفو�سى. �لأفكار 

�لتافهة �ستجعلك تمالأ 
حياتك باأمور تافهة.

ع�س بب�ساطة
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	 ضح بنفسك 	9

ق�سة للبد�ية
�إ�سعاد �لآخرين هو �إحدى دعو�ت �هلل �ل�سامية وتنفيذ ذلك على �أر�س �لو�قع 

يجلب فرًحا ل يخطر على بال ب�سر، هذ� ما لحظته �أنا �سخ�سيًا على �لأقل. 
�أنا "�أبفرودت�س".

من  مع عدد  وبيتها  "ليديا"  �لنا�س:  من  قليل  بعدد  فيلبي  في  كني�ستنا  بد�أت 
فيلبي  �سجان  لل�سالة،  منتظمة  ب�سورة  �لجتماع  على  �عتادو�  �لذين  �أ�سدقائها 
و�أ�سرته، و�آخرون. ونجح هذ� �لعدد �لمحدود بكلماته �لمخل�سة ومحبته �لعملية 

في جذب بع�ٍس منا �إلى �لإيمان وبد�أنا نتبع �لرب ي�سوع.
كلنا نكن درجة كبيرة من �لحتر�م للر�سول "بول�س" فقد �أر�سله �هلل ليجمع 
�أو�ئل �لموؤمنين مًعا هنا. لم نن�س هذ� قط وكلنا نعتبره �أبانا �لروحي. عندما �سمعنا 
ظروف  �ل�سجان  لنا  �سرح  فقد  ب�سدة،  معه  تعاطفنا  بروما  �سجن  �إلى  نقلوه  �أنهم 
�لج�سدية  �لحتياجات  ت�سدد  ل  �لرومانية  �لحكومة  �أن  وعرفنا  هناك  �ل�سجن 
للم�ساجين لذ� كان لبد على �أ�سدقاء "بول�س" �أن يحيطو� به ويالزموه. و�عتبرنا 

�أنف�سنا من �سمن �لذين ي�سعرون بم�سئولية توفير �حتياجاته.
�سعرنا ب�سعادة غامرة بالطريقة �لتي فتح بها روح �هلل قلوبنا و�أكيا�س نقودنا. لم 
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يعط �لقدي�سون مجرد عمالت معدنية فا�ست عن �حتياجاتهم بل �أعطو� ب�سخاء 
"بول�س"  لـ  �ست�سل  �لتي  �لعطية  تكون  حتى  عديدة  �أ�سياء  من  �أنف�سهم  وحرمو� 
عطية �سخية، وكانت لم�سة موؤثرة ما �سارك به �لعبيد �لموجودون بيننا، فالبع�س 
كان يوفر ويقتر على نف�سه حتى ي�ستري حريته لكنهم �أح�سرو� ما لديهم و�أ�سافوه 

على �لعطية م�سحين بحريتهم لأخيهم �لمقيد ب�سال�سل.
بالقدرة على  له من فرح غمر قلوبنا  يا  �لعطايا.  �نتهت مرحلة جمع  و�أخيًر� 
�ل�ستر�ك في هذه �لق�سية �لنبيلة، لكن مهمتنا �أو�سكت على �لبدء �إذ ل ز�ل علينا 
لو  وحتى  �أ�سابيع  �سبعة  ي�ستغرق  روما  �إلى  �ل�سفر  "بول�س".  لـ  �لعطية  تو�سيل 
ثقياًل  �لحمل  يز�ل  فال  �لذهبية  �لعمالت  من  قليل  �إلى عدد  ما جمعناه  �خت�سرنا 
نوًعا ما هذ� بالإ�سافة �إلى �أخطار �لرحلة نف�سها لأن كي�س �لنقود هذ� مغري لأي 
كيفية  عن  �ل�ستف�سار  في  ويبد�أ  روما  �إلى  �لعطية  حامل  ي�سل  �أن  وما  حر�مي. 

�لو�سول �إلى رجل محكوم عليه بالإعد�م �سوف يثير �أمره �لعديد من �ل�سكوك.
�لعطية  تلك  لتو�سيل  �لختيار وقع علّي  �أقول هذ�، لكن  و�أنا  بالخجل  �أ�سعر 
لـ "بول�س". ل�ست متاأكًد� من �لأ�سباب لكن غالبًا حجم ج�سمي له عالقة بالمو�سوع. 

ل ي�سعفني �لوقت ل�سرد كل تفا�سيل �لرحلة. هال نوؤجلها لفر�سة �أخرى؟
في  �آلمني  حياتي.  �أوقات  �أ�سعد  من  "بول�س"  مع  ق�سيته  �لذي  �لوقت  كان 
�لبد�ية م�سهد �سديقي �لقديم محبو�ًسا ومحاًطا بالحر�س لكني �سرعان ما �كت�سفت 
�أن �ل�سجن لم ينجح في �إذلله. يا له من رجل عظيم! �سعر بفرحة طاغية بالعطية، 
�أمام  وبكى  غنية.  مجموعة  ل�سنا  �أننا  ويعرف  جيًد�  كني�ستنا  ظروف  يعرف  فهو 
�لجميع لأنه علم بالت�سحية �لتي قام بها �إخوته و�أخو�ته لي�سددو� �حتياجاته. وبد�أ 

على �لفور كتابة ر�سالة يعبر فيها عن �سكره لهم.
�لمكوث  �عتزمت  لأني  �لر�سالة  �سيُ�سلم  �لذي  �ل�سخ�س  �أكون  �أن  �أتوقع  لم 

�سح بنف�سك
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ا خطيًر�،  لكني مر�ست مر�سً له  مني  �سخ�سية  �لنهاية كعطية  "بول�س" حتى  مع 
حتى "بول�س" نف�سه ظن �أني �ساأموت. لكن �سرعان ما ��سترددت �سحتي و�سرت 
قادًر� على �ل�سفر فطلب مني �لعودة بالر�سالة �إذ �أر�د �أن �أكون �أول َمن يقدم تقريًر� 

مبا�سًر� باأني لم �أمت. )�لإ�ساعات كانت بد�أت تنت�سر!(.
قر�أت بالأم�س ر�سالة "بول�س" على �لكني�سة و�سهرنا حتى بعد منت�سف �لليل 
�إلى  �أنهك قو�نا حين قرر كل منا �لذهاب  �أ�سئلتهم. كان �لفرح قد  �أجاوب على 
بيته. لقد ��ستخدمنا �هلل للم�ساركة في عمله من خالل خادمه و�سبب لنا ذلك فرًحا 

عظيًما.

ما �لذي نتكلم عنه؟
مفهوم �لت�سحية له جانبان متو�زيان: عام وخا�س. �لت�سحية "�لخا�سة" ت�سير 
�إلى بذل �لحياة )عادة يكون "حيو�ن" ويقدم بالطريقة �لتقليدية عن طريق �لنار( 
لإر�ساء �آلهة معينة. �لت�سحية "�لعامة" تعني �لتخلي عن �سيء غال وثمين �أو ميزة 
معينة ل�سالح �سخ�س �آخر. مو�سوع حديثنا �سوف يركز على �لجانب �لعام من 
�لتنازل عن �سيء له قيمة معينة ل�سالح �سخ�س �آخر و�سوف نالحظ �أن هذ� �لنوع 

من �إيثار �لغير يمجد �هلل في �لوقت نف�سه.

�لأ�سا�س �لكتابي
�ساأختار جزًء� من كلمة �هلل ي�سلح خلفية لمو�سوعنا وهو مرق�س 12: 41 -44 

حيث نقر�أ:
"وجل�س ي�سوع تجاه �لخز�نة ونظر كيف يلقي �لجمع نحا�ًسا 
في �لخز�نة. كان �أغنياء كثيرون يلقون كثيرً�. فجاءت �أرملة 
فقيرة و�ألقت فل�سين قيمتهما ربع. فدعا تالميذه وقال لهم 
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�لحق �أقول لكم �أن هذه �لأرملة �لفقيرة قد �ألقت �أكثر من 
جميع �لذين �ألقو� في �لخز�نة. لأن �لجميع من ف�سلتهم �ألقو�. 

و�أما هذه فمن �أعو�زها �ألقت كل ما عندها كل معي�ستها" 
)مرق�س 12: 41 -44(
ينبهنا هذ� �لمقطع �إلى �أن حجم �لتقدمة لي�س هو �لذي يعطيها قيمة لكن �لروح 
�لتي تقدمها. تقدمة كتقدمة �لأرملة تدفعنا لختبار �لتكال �لحقيقي على �هلل. �أن 
قر�أت  لو  �آخر.  �سيء  ن�ستند عليه  ما  نتخلى عن  و�أن  �سيء،  نحتاجه  ما ل  نعطي 
ق�س�س حياة �لمر�سلين �لذين عا�سو� في �أو�ئل ومنت�سف �لقرن �لتا�سع ع�سر �ستجد 
�أنف�سهم بالكامل على  �أن بع�سهم تخلى عن ثرو�ت حرفية ومهن مربحة ملقين 
باأمو�لهم وعالقاتهم وحتى  منهم �سحو�  �لمجهول. وكثيرون  �إلى  بالذهاب  �هلل 
بحياتهم لأنهم �آمنو� �أن تحقيق مقا�سد �هلل على �لأر�س قيمته تفوق �أي �سيء �آخر 

عرفته �لب�سرية.

��ستك�ساف معنى �لت�سحية
و�لملك  "�هلل  ب�سعار  �لكنديون  نادى  �لع�سرين  �لقرن  من  �لأول  �لن�سف  في 
للت�سحية  ��ستعد�د  �ل�سعب على  �لتي كان هذ�  �لأولويات  و�لوطن". هذه كانت 
�إذ� لزم �لأمر. في عام  �إلى �لحرب مثاًل و�لت�سحية بحياتهم  من �أجلها كالذهاب 
2010 ن�سرت مجلة "ماكلين" MacLean's Magazine ��ستجابة �لنا�س ورد فعلهم 
تجاه ��ستفتاء جديد عن �أقوى �سبب يدفع �لكنديين للت�سحية بحياتهم لأجله. %83 
قالو� �أنهم على ��ستعد�د للموت لأجل عائالتهم و32% قالو� لأجل بلدهم و%28 
�لآخرين  بالموت ل�سالح  �لت�سحية  �أن  "ماكلين". �سحيح  �قر�أ مجلة  لأجل �هلل. 
�سيء م�سرف وجدير بالحتر�م �إل �أن �لحياة �لتي تتميز بالبذل و�لعطاء تعد تحديًا 

�أعظم.

�سح بنف�سك
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�لحيو�نية.  �لذبائح  عن  د�ئمة  �سبه  ب�سورة  �لت�سحية  تتكلم  �لقديم  �لعهد  في 
�إلى  قوية  ب�سورة  يرمز  زر�عي  مجتمع  �أي  في  �لحيو�نات  �أف�سل  عن  �لتخلي 

تلك  في  عليه.  �تكالك  ودرجة  هلل  نظرتك 
�لأيام قبل ظهور �سركات �لبذور �لعالمية كان 
�لفالحون يحتفظون باأف�سل �لبذور و�لبهائم 
مما  جيدة  �ساللت  و�إنتاج  �لأر�س  لت�سميد 
�لممكنة  �لأنو�ع  �أف�سل  ��ستمر�ر  ي�سمن  كان 
لديك  ما  �أف�سل  تقديم  لذ�  �لقادمة.  لالأجيال 
هلل يعد ذبيحة �أو ت�سحية عملية وتعبيًر� رمزيًا 
عن  يعلنون  �إ�سر�ئيل  بنو  كان  �لإيمان.  عن 
فيها حيو�نًا  يقدمون  مرة  في كل  باهلل  ثقتهم 
ممتاًز� كذبيحة. �لحيو�نات �لتي كان بها عيب 
كثيرة  �أجز�ء  وهناك  كذبائح  مقبولة  تكن  لم 
من  �هلل  غ�سب  من  تحذر  �لقديم  �لعهد  في 

تقديم �أي �سيء معيوب.
�لأبد  و�إلى  و�حدة  مرة  �ُسر  �هلل  �أن  بما 

بذبيحة �لم�سيح �إًذ� فيمكننا طرح �لذبائح �لحيو�نية جانبًا. فالغالبية �لعظمى منا ل 
تمتلك حتى حيو�نًا و�حًد� لكننا لدينا �أ�سياء نعتز بها. عادة ما نربط �لغنى �لمادي 
�لموؤمنين  على  �ل�سروري  من  لكن  و�لأمالك  و�لعقار�ت  و�ل�ستثمار�ت  بالمال 
�أن ي�سعو� في �عتبارهم �أن �هلل �سيرحب ببع�س �لت�سحيات غير �لمادية كالوقت 

و�لموهبة و�لخ�سو�سية و�ل�سمعة. 
�لت�سحية  �أن  �أذكركم  دعوني  لكن  �لب�ساطة  عن  �ل�سابق  �لف�سل  في  تكلمنا   
�أو  "رفاهية"  نقول عنها  �لتي  �لأمور  فقط  تلم�س  فالأخيرة  �لب�ساطة  تختلف عن 

�لت�سحية ت�ساعدنا على:
�ختبار �لتكال �لحقيقي على �هلل 

فيما يتعدى �لأمور �لمالية، 
بمعنى �أي �سيء يتعلق بر�حتك 

ونومك ووقتك �لخ�سو�سي 
و�سمعتك وعملك و�سالمتك �أو 

�أي �سيء �آخر تعتز به.
�ختبار معونة �هلل �لمعجزية.
�إخر�جنا خارج نطاق ر�حتنا 

�لمادية.
�لتنازل عن �آمالنا و�أحالمنا 

�لأر�سية و��ستبد�لها ببركات 
روحية م�ستقبلية وغير 

ملمو�سة
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�لأ�سياء  م�ساركة  �إلى  �أبعد من ذلك وتدعونا  �إلى  فتذهب  �لت�سحية  �أما  "�إ�سافية" 

�لتي نحن بحاجة حقيقية �إليها ول ن�ستطيع �ل�ستغناء عنها �إل بتعوي�س �هلل عنها.
كما �أ�سرت منذ قليل �لت�سحية �لحقيقية تتجاوز �أكثر من �لأمور �لمالية، فقد 
تقترب من ر�حتك �أو نومك �أو خ�سو�سياتك �أو �سمعتك �أو عملك �أو �سالمتك �أو 
�أي �سيء �آخر تعتز به. �لت�سحية �لمالية لي�ست �لت�سحية �لوحيدة �لتي تثير معونة �هلل 
�لمعجزية، فهو يمكنه �أن يمدنا بقوة و�سحة ور�حة و�أي �سيء نحتاجه حين نترك 
مكان ر�حتنا خلفنا باأحالمه �لأر�سية �أو نجاحاته �لمادية ون�ستبدلها بالباب �ل�سيق 

ببركاته �لروحية �لم�ستقبلية وغير �لملمو�سة.

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
نعمله  �آخر  �سيء  كل  مثل  مثلها  �لت�سحية  �أن  �أذكر  �أن  و�لإن�ساف  �لعدل  من 
��ستغاللها  �لممكن  فمن  �ل�سلبية.  �لجو�نب  بع�س  لها  �لروحية  حياتنا  لإنعا�س 
�أو �سغطها لتدخل نطاق �لخدمة لختبار  �لم�سئولية �سبغة �سرعية.  لإعطاء عدم 
�هلل �أو �لتالعب به. قد نظن "لو تنازلت عن هذ� �ل�سيء �لغالي فاهلل �سيعطيني ذ�ك 
�ل�سيء �لآخر �لذي �أريده". �لأمر لي�س هكذ�، �إننا ن�سل �أنف�سنا. هذه لي�ست ت�سحية 
على �لإطالق بل محاولة للتحكم و�ل�سيطرة. ما نتنازل عنه ل�ستبد�له بمنفعة مادية 

�أو مجد �أو مدح �أو نفوذ �جتماعي ل ي�ستحق �أن نطلق عليه كلمة "ت�سحية".

كلمة م�سجعة
كيف نبد�أ �إًذ�؟ 

�إلى  �نظر  لذ�  كثيًر�  �ستكلفك  �لت�سحية  �سالمتك.  وم�سادر  مبادئك  �فح�س 
لي�س  �أنه  تذكر  عنه.  �ل�ستغناء  يمكنك  ما  قلبك وحدد  على  �لغالية  �لأ�سياء  �أكثر 
بال�سرورة �أن يكون �أمًر� ماليًا، فقد يكون مثاًل �لوقت �لمطلوب لتعلم مهارة تود 

�سح بنف�سك
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�أن تنميها �أو فترة ر�حتك �لتي تحب �أن تق�سيها بالمنزل بينما هناك �أنا�س بال�سارع 
بمقدورك تقديم خدمة لهم. ثم ��ساأل �هلل �أن يريك �سيئًا يريدك �أن تاأتمنه عليه هو 

وحده. لو لديك رغبة �سادقة للت�سحية ف�سوف يعلن لك �هلل �إر�دته. 
قريبة منك جًد�.  �لمحيطة بك وكلها  لالحتياجات  قلبك  �هلل  يفتح  �سلِّ كي 
ثم ��ستعد نف�سيًا بتحديد �لحتياجات �لموجودة حولك وفكر ماذ� يتطلب �لأمر 
�فعل  �إمكانياتك  ما وبين  �حتياج  بين  لتلبيتها ولو حتى جزئيًا. حين تجد عالقة 

�سيئًا حيالها. 
و�أخيًر� ل تتلكاأ منتظًر� كلمة �سكر.
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كريًما  10 	 كن 

ق�سة للبد�ية
غريب �أمر �ل�سهرة في حياتنا، تبد�أ فجاأة ثم تلت�سق بالمرء مدى �لحياة. ولكنه 
بينما  �لجميع  عليها  يتفق  معينة  ميزة  على  �ل�ُسمعة  تُبنى  عندما  حًقا  مخجل  �أمر 
�أنا  �لباقين.  نظرة  عن  تختلف  بنظرة  �لأمور  ويرى  تماًما  عيوبه  �ساحبها  يدرك 

"يو�سف" و�سهرتي "برنابا".
�أن �أكون بارًز� بين �لنا�س، فما عمله �لآخرون ل يقل عما  لم يكن في نيتي 
في  �أقد�مها  لتثبيت  ت�سعى  كانت  بالم�سيا  �لجديدة  �لموؤمنين  جماعة  �أنا.  عملته 
وقت  لدّي  حتى  ول  قبل  من  به  مهتًما  �أكن  لم  حقل  لدّي  كان  و�أنا  �أور�سليم 
لالهتمام به �أ�ساًل. فكان من �لمنطقي �أن �أبيعه و�أ�ستثمر �لعائد في �سيء لي �هتمام 

كبير به وبالتالي �أعطيته كل وقتي �لمتاح.
�أ�سعدني �أن �أعطي ما نتج عن بيع �لحقل للر�سل وقال لي �أحدهم: "�أيها �لأخ 
ثم  �أور�سليم".  في  كلها  للكني�سة  كبير  عز�ء  م�سدر  كنت  لقد  يو�سف،  �لعزيز 
�سرعان ما ُعرفت با�سم "برنابا"، �بن �لوعظ. وخالل فترة ق�سيرة ن�سي �لجميع 

��سمي �لحقيقي ولم يعودو� ي�ستخدمون �إل ��سم �ل�سهرة هذ�.
�أ�سعر بالخجل لمدحهم لي على �سيء يعد جزًء� من طبيعتي ومن عمل �لروح 
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بهذ�  لأكون  �سخم  مجهود  لبذل  م�سطًر�  كنت  �أني  �لقول  �أ�ستطيع  ل  �لقد�س. 
�لكرم. لم �أكن مطلًقا "رجاًل ثريًا" وما �أن بعت �لحقل لم �أعد �أمتلك �سيئًا ذ� قيمة 
�إل وقتي لذ� ��ستغللته في م�ساعدة �إخوتي و�أخو�تي. �إنني �أحب �أن �أ�ستثمر وقتي 
في تقويمهم في طرق �لرب ي�سوع وتقديم كل �لعون لهم حتى ين�سجو� روحيًا.

بد�أت  عندما  "بول�س".  على  تاأثيري  في  �للذة  من  قلياًل  قدًر�  ولو  �أجد  لم 
تلك  على  �لق�ساء  محاولة  �لفري�سية.  بالخلفية  متاأثًر�  يز�ل  ل  كان  معه  �لخدمة 
"�لخ�سلة" كان يثير �ل�سحك بيني وبين بع�س �لأ�سدقاء لكنه �أمر �أ�سعدني جًد�. 
)رغم حر�سي �لد�ئم على عدم �إحباطه �أو �إحر�جه ولو حتى �سًر�(. لقد عانى كثيًر� 
�لأمر  على  يتغلب  �أل  �أخ�سى  كنت  �لنعمة!  ويقبل  �لنامو�س  قب�سة  من  ليتخل�س 
�أبًد�. لكن دعوني �أعترف �سريًعا �أن �نت�ساره في هذ� �لخ�سو�س ل يرجع فقط �إلى 
مجهود�تي معه بل �أنا �سعيد لأن �هلل ��ستخدمني للعب دور �سغير في هذه �لناحية.
�سحيح �أن عالقتي مع "بول�س" كانت من �سمن �لأ�سياء �لتي �أ�سعدتني كثيًر� 
مدى  لكم  �أ�سف  �أن  �أ�ستطيع  ل  �سديًد�.  �ألًما  لي  جلبت  ا  �أي�سً لكنها  حياتي  في 
بع�س  تز�ل  )ل  مرق�س".  "يوحنا  على  بيننا  حدثت  �لتي  �لم�سادة  ب�سبب  حزني 
تلك �لمناق�سات �ل�ساخنة عالقة في ذ�كرتي رغم �أني ل �أحمل له �أي �سغينة(. كل 
ما كنت �أريده هو �أن �أعمل لذلك �ل�ساب �ل�سغير نف�س ما عملته لأجل "بول�س" 

نف�سه.
للكني�سة  �لد�خلية  للقياد�ت  �أقدمه  �أن  و�أردت  فيه  عظيمة  مو�هب  �أرى  كنت 
حتى يعرفوه ويعطو� له �لفر�سة ليمار�س مو�هبه. لكن "بول�س" بطريقة ما ن�سي 
في  منعك�سة  �سعفاته  ر�أى  ربما  �أو  �لخدمة.  في  �لمتقدم  مكانه  بلوغ  خطو�ت 
�ل�سلبية. من غير روح �هلل يعرف مثل  �أ�ساف من م�ساعره  "يوحنا مرق�س" مما 

تلك �لأمور؟
كل �سيء ن�سيناه وو�سعناه خلفنا �لآن. رغم �أننا �فترقنا ب�سبب هذ� �لمو�سوع 
و�أعطانا  كريًما  كان  �هلل  �أن  �إل  مًعا  �ل�سركة  من  �سنو�ت  وفقدنا  طويلة  فترة  منذ 

كن كريًما



االنتعاش93

بركات ل باأ�س بها على مجهود�تنا في �لخدمة. فلقد ز�دت �سهرة "بول�س" مع 
�سفرياته �لمتعددة وبد�أ "لوقا" �لكتابة عن نمو �لكني�سة. وهذ� �لعمل يحتوي على 

تفا�سيل كثيرة من حياة "بول�س" و�سركاء خدمته.
�أنا �سعيد �أنني �أ�سفت خبرة بع�س �ل�سنو�ت على "يوحنا مرق�س" ول �أ�ستطيع 
"مرق�س"  "بول�س" طلب من  باأن  "تيموثاو�س"  �أبلغني  �سعادتي عندما  و�سف 
ا �أن ��سمي ظهر في بع�س ر�سائل "بول�س"  �لذهاب �إلى روما لخدمته. وفهمت �أي�سً

�لتي كتبها للكنائ�س، �أظن �أنه تعلم عن �لكرم �أكثر مما ت�سورت.
�أما بالن�سبة لي، رغم �أني �أعرف �أني �أتقدم في �ل�سن و�أف�سل �ل�سنو�ت �أ�سبحت 

�لآن خلفي �إل �أني لحظت �سابًا �سغيًر� �آخر �أحب �أن �أ�ستثمر وقتي معه.

ما �لذي نتكلم عنه؟
�لكرم يعني �لعطاء لذلك يت�سل �ت�ساًل وثيًقا بالب�ساطة و�لت�سحية، كما يعني 
�إلى ما ور�ء �لحد �لأدنى لت�سديد �لحتياجات  �لتحرر من �لبخل و�لتقتير ويمتد 

�لمبا�سرة حتى ي�سل �إلى حد �لوفرة و�لفي�س. 
""�لكرم �لحقيقي هو فعل �سيء لطيف ل�سخ�ص 

لن يعرف �أبًد� به"1
�لأ�سا�س �لكتابي

�لكتاب �لمقد�س قال �لكثير عن �لكرم ولو بد�أنا من �لعهد �لقديم �سنجد �أن 
�سعب �هلل مدعو ليعطي بكرم للرب. مكتوب في �سفر �لخروج: 

"خذو� من عندكم تقدمة للرب. كل من قلبه �سموح فلياأت 
)خروج 35: 5(بتقدمة �لرب" 

Clark, Frank A.—http://thinkexist.com/quotation/real-generosity-is-doing-some-  1
thing-nice-for/406611.html
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فاإليك  بالتقدمة  ما هو جدير  تقديم  متاأ كد من  بيننا من هو غير  لئال يوجد 
�لأقم�سة  �أنو�ع  �أفخر  وتت�سمن  و�لنحا�س  و�لف�سة  بالذهب  تبد�أ  �لتي  �لقائمة 

و�لأخ�ساب و�لأطياب و�لحجارة �لكريمة.
�لعهد �لجديد يرتكز على �إ�سار�ت �لعهد �لقديم �إلى �لكرم في تقديم �لأ�سياء 

ا.  �لمادية كما يحتوي على �إ�سار�ت تدعونا لنكون كرماء في محبتنا �أي�سً
"وكل من �ساألك فاأعطه. ومن �أخذ �لذي لك فال تطالبه. وكما 
�أي�سًا بهم هكذ�. و�إن  �أنتم  �لنا�س بكم �فعلو�  �أن يفعل  تريدون 
ا يحبون  �أحببتم �لذين يحبونكم فاأي ف�سل لكم. فاإن �لخطاة �أي�سً
فاأي  �إليكم  يح�سنون  �لذين  �إلى  �أح�سنتم  و�إذ�  يحبونهم.  �لذين 
ف�سل لكم. فاإن �لخطاة �أي�سًا يفعلون هكذ�. و�إن �أقر�ستم �لذين 
ا  �أي�سً �لخطاة  فاإن  لكم.  ف�سل  فاأي  منهم  ت�ستردو�  �أن  ترجون 
يقر�سون �لخطاة لكي ي�ستردو� منهم �لمثل. بل �أحبو� �أعد�ءكم 
و�أح�سنو� �أقر�سو� و�أنتم ل ترجون �سيئًا فيكون �أجركم عظيًما 
و�لأ�سر�ر.  �ل�ساكرين  غير  على  منعم  فاإنه  �لعلي  بني  وتكونو� 

ا رحيم" فكونو� رحماء كما �أن �أباكم �أي�سً
 )لوقا 6: 30- 36(
هناك مقاطع �أخرى تلقي �ل�سوء على كرم �هلل و�سخائه في تقديم �لخال�س 

للخطاة، فقد قال �لرب ي�سوع لتالميذه:

"و�أما �أنا فقد �أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم �أف�سل"
 )يوحنا 10: 10(

 وكتب "بول�س" قائاًل: 
"لأنه �إن كان بخطية �لو�حد قد ملك �لموت بالو�حد فبالأولى 

كن كريًما
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كثيًر� �لذين ينالون في�س �لنعمة وعطية �لبر �سيملكون في 
�لحياة بالو�حد ي�سوع �لم�سيح" 

)رومية 5: 17( 
ثم �أ�ساف في نف�س �لر�سالة هذه �لو�سية �لعملية: 

"ولكن لنا مو�هب مختلفة بح�سب �لنعمة �لمعطاة لنا. �أنبوة 
فبالن�سبة �إلى �لإيمان. �أم خدمة ففي �لخدمة. �أم �لمعلم ففي 
�لتعليم. �أم �لو�عظ ففي �لوعظ. �لمعطي فب�سخاء. �لمدبر 

فباجتهاد. �لر�حم فب�سرور" 
)رومية 12: 6- 8(

��ستك�ساف معنى �لكرم
هذه  �إليه  تن�سب  �ل�سهير،  �لإنجليزي  �لمب�سر   ،John Wesley وي�سلي"  "جون 

�لن�سيحة للموؤمنين:
"�فعل كل �لخير بقدر ��ستطاعتك

بكل �لو�سائل بقدر ��ستطاعتك
في كل �لطرق بقدر ��ستطاعتك
في كل مكان بقدر ��ستطاعتك
في كل وقت بقدر ��ستطاعتك
لجميع �لنا�س بقدر ��ستطاعتك

لأطول وقت ممكن بقدر ��ستطاعتك"2

Wesley, John—http://thinkexist.com/quotation/do_all_the_good_you_can-by_all_the_  2

means_you_can/148152.html
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 Johann "قدم ذ�ت مرة �لكاتب �لألماني �لعظيم "يوهان وولفجانج فان جوخ

Wolfgang von Goethe هذه �لفكرة: 

"كن �سخًيا في �لكالم �للطيف خا�سة عن �لغائبين"
�إليك فكرة �سغيرة ر�ئعة �أخرى ل �أعرف َمن �ساحبها ولكني قر�أتها في �لموقع 
�لإلكتروني لجريدة Whitestone Journal: "�إنه �أمر م�سحك لكن حزين في نف�س 
�سيء  غير �سحيح. كل  هذ�  ملكي".  "وقتي  باأن  متوهم  تقريبًا  منا  �لوقت. كل 
ملك هلل وهو كريم جًد� في م�ساألة �لوقت فقد �أعطانا قدًر� كبيًر� منه لكن ينتظر 

مقابل ذلك. عندما نقول �أن لي�س لدينا �لوقت لقر�ءة 
كلمة �هلل �أو للتطوع لعمل خدمة معينة �أو للجلو�س 
لو  �لوقت.  ن�سيع  كلنا  نكذب.  فاإننا  �لأطفال  مع 
��ستخدمنا كل �لوقت �ل�سائع بطريقة مثمرة �سنكون 
في  �لكرم  خطو�ت  �أولى  حياتنا.  في  فاعلية  �أكثر 
�لوقت هي �لإقر�ر باأن وقتنا لي�س ملًكا لنا بل عطية 

من �هلل �لهدف منها �أن نتقا�سمها مع �لآخرين"3.
من �لأ�سباب �لقوية �لتي تدعونا للكرم و�ل�سخاء 
هي �إيجاد �لفر�سة لأن نكون بركة لالآخرين. يا له من 

�متياز ر�ئع! يهتم �لكثيرون لالأ�سف بتدفق �لطاقة من �لآخرين لأنف�سهم وي�سرعون 
�أكثر  �إ�سعادهم. �لروح �لكريمة تهتم  في �لمالحظة حين ل ي�سارك �لآخرون في 
�أن نعي�س متمتعين بنعمة �هلل  بالعطاء �لمتجه نحو �لطرف �لآخر ولذلك تتيح لنا 

في حياتنا.
وكما قال �لرب ي�سوع: 

)متى 10: 8( "مجانًا �أخذتم مجانًا �أعطو�" 
Unknown—http://whitestonejournal.com/index.php/articles-index/38-articles/173-generosity 3

�لكرم ي�ساعدنا على:
�لتمتع بنعمة �هلل في 

حياتنا.
�أن نكون بركة لالآخرين.

�ل�سكر و�ل�سجود.
�لتحرر من �لميل 
�لب�سري للتخزين.

كن كريًما
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نثير  بذلك  ننا  فاإ �لخفاء،  في  لو  خا�سة  لالآخرين،  ب�سخاء  نعطي  عندما 
فيها  فوجئت  �لتي  �لمر�ت  عدد  �إح�ساء  �أ�ستطيع  ل  و�ل�سجود.  �ل�سكر  روح 
فمي  من  و�لحمد  �ل�سكر  كلمات  �أخرجت  �لأنو�ع  كل  من  عديدة  ببركات 
�لكرم  �أن  �أ�سيف  �أن  �أود  �أن�سى،  �أن  وقبل  نف�سي.  نا  �أ �أتوقعها  لم  ب�سورة 
من  �أكثر  منه  يعاني  بع�سنا  �أن  �سحيح  للتخزين.  �لب�سري  �لميل  من  يحررنا 
تقل  �أو  تزيد  �لتي  �ل�سعف  نقاط  �إحدى  نه  �أ �كت�سفت  لكني  �لآخر  �لبع�س 

منا.  و�حد  كل  عند 
""قيمة �لكرم لي�ست في �لمبلغ �لمعطى 

بل في �لطريقة �لتي ُيعطى بها"4

�إليك بع�س �لن�سائح �لعملية لأ�سجعك على �لبدء:
y  في �لبد�ية قد تحتاج للتخطيط لتكون كريًما )خا�سة لو كنت تميل لتخزين

�لأ�سياء(. 
y  سنتناول في مرة �أخرى �لعطاء في �لخفاء لكن حاول �أن تكون كريًما في�

�ل�سر حتى ل تندفع �إلى �نتظار كلمات �ل�سكر. هناك حرية وفرح في �لعطاء 
�سًر� رغم �أنه لي�س من �لطبيعي �أن نعطي لالآخرين بدون �نتظار �أي كلمة 

�سكر.
y  مالك في  كريم  �أنك  كما  و�هتمامك  وقتك  في  كريًما  تكون  �أن  تذكر 

وممتلكاتك. �أحيانًا يكون �لآخرون بحاجة �إلينا �أكثر من حاجتهم لالأ�سياء 
�لتي با�ستطاعتنا �إعطاوؤها لهم.

تكون  �أن  تن�س  ل  �لأفعال.  يع�سق  لمن  خا�سة  �سعبة  لكن  �أخيرة  نقطة  هناك 
�لم�ساألة حين يتعلق �لأمر  �إليك. كثير منا يف�سل في هذه  �لنا�س  �أقرب  كريًما مع 

بالكرم في �لمنزل، خطط لأن تكون كريًما لمن تدعي �أنك تحبهم.

Unknown—http://www.wow4u.com/qgenerosity/index.html 4
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حالت �ل�سقوط �لمحتملة
لاللتز�مات  بالن�سبة  م�سئولية  بعدم  نت�سرف  قد  كرماء  نكون  لأن  تعجلنا  في 
�لئتمان لكن ل  �لدين وكروت  ثقافة  فيه  ت�سود  نعي�س في مجتمع  �إننا  �ل�سرعية. 
لنكون  �لديون  �أنف�سنا في  نوقع  �أن  فيه  �لحكمة  يمكنني تخيل موقف يكون من 
كرماء. لو �أنهكت مو�ردك �لمالية فكن كريًما في وقتك �أو مو�هبك �أو �أمالكك 

�لموجودة.
تخ�س  �أ�سياء  في  كرماء  نكون  بد�أنا  لو  و�لندفاع،  بالتهور  يت�سم  قد  �لكرم 
�أو  لالأب  �لممكن  من  �لعائلية،  �لمو�رد  �أو  �لثروة  خا�سة  ب�سفة  �أق�سد  �لآخرين. 
�أفر�د �لأ�سرة حق في  له، لكل  ب�سبب كرم ل مبرر  �لأبناء  �لتق�سير في حق  لالأم 
تلك �لمو�رد. كن كريًما كما ت�ساء في كل ما �أنت موكل عليه لكن تجنب ظلم 

�لآخرين لتكون كريًما.

كلمة م�سجعة
من كل �لأ�سياء �لتي يمكننا �لقيام بها وتجعلنا �أقل من �هلل بدرجة ب�سيطة هي 
�أي �سيء  �أن  نعلم  فاإننا  لها،  يتمتع بمو�رد ل حدود  �لذي  ل�سنا �هلل،  �لكرم. لأننا 
ما. هذ� حقيقي في  يت�سبب في حرماننا من �سيء  �أو  �ساأننا  يقلل من  نتنازل عنه 
�لعالم �لمادي لكن في �لعالم �لروحي فاإننا مت�سلون باهلل، نف�سه، م�سدر �لحياة. 

مو�رده ل تن�سب �أبًد� وهو ي�سكب بركاته علينا فهو في غنى د�ئم.
لدينا  ذلك.  فهم  على  �لنا�س  لم�ساعدة  ب�سيطة  �سورة  �أ�ستخدم  �أن  �أحب 
قليلة  كمية  تتبقى  �لخز�ن  من  �لماء  �أ�سحب  عندما  وبئر.  خز�ن  مزرعتنا  في 
منه و�إذ� ظللت �أ�سحب �لماء �سيفرغ في �لنهاية. لكن عندما �أ�سحب �لماء من 
مو�سل  لأنه  فيه  �لمياه  م�ستوى  ينخف�س  ل  قدًما(   90 عمق  �إلى  )يمتد  �لبئر 
�أربعة  �لبئر لمدة  �لماء من ذلك  �أ�سخ  �لهيدرولوجي �لأر�سي. ظللت  بالنظام 

كن كريًما
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�أن  �لو��سح  من  منه.  �لماء  ينفد  ولم  �لمزرعة  بحيرة  لأمالأ  مت�سلة  �أ�سابيع 
�أو  بم�سخة  �لماء  �سفط  حاولت  لو  مما  �أ�سرع  يتجدد  �لجوفية  �لمياه  مخزون 

خرطوم.
لو ��ستغللت كل فر�سة لتكون كريًما فيها مع َمن حولك 

 بطرق غير مادية ف�سيرى �لآخرون نور �لآب 
�ساطًعا من عينيك.
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11        أخف بعض األسرار 

ق�سة للبد�ية
يحلم �لكثيرون باأن يولدو� في عائلة غنية تتمتع بنفوذ قوي ويتمادى بع�سهم 
�ل�سغوط  في  قلياًل  ولو  فكرو�  �أنهم  �أ�سك  �أميًر�.  يكون  باأن  فيحلم  حلمه  في 
�لم�ساحبة لمثل ذلك �لمتياز. هل يتخيلون �أنف�سهم ممزقين بين ولئهم �لملكي 

لرجل مجنون وبين �لولء �لخائن ل�سديق؟ لقد مررت بتلك �لتجربة. 
�أنا "يوناثان"، �بن "�ساول" و�سديق "د�ود".

�أبي  �أح�سره  �أف�سل �لأ�سدقاء بعدما  �أخ و�سرنا من  �أكثر من  "د�ود" كان لي 
�إلى �لبالط �لملكي. وحظينا في �سبانا ب�سهور ممتعة من �لرفقة �لخالية من �لهموم 
و�لأحز�ن كما ��ستمتعنا مًعا بالتدريب و�سقل قدر�تنا �لقتالية. �سيحمل كل منا �إلى 
قبره عدًد� ل باأ�س به من �لندوب ب�سبب مباريات �لقتال �لحادة �لتي كنا نقيمها مًعا 

لكن للحق كان �لأمر ي�ستحق ذلك �لعناء.
وتنتابه  �لقلق  يعاني من  فقد كان  يوم،  بعد  يوًما  يزد�د غر�بة  �أبي  �سلوك  كان 
�أن يُرى بالعيان يثيره  نوبات �سديدة من �لغ�سب رغم عدم حدوث �سيء يمكن 
ا ومنعزًل. كما �ساعف �لحر��س من حوله مع �أنه لم يكن مهدًد�  و�سار كئيبًا وغام�سً
من �أحد. وكان ي�ستدعي �لمغنين و�لر�ق�سين لتهدئة �أع�سابه ثم يطردهم �سارًخا 
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فيهم قبل �لنتهاء من فقر�تهم. و�أ�سر على حمل رمٍح بيده طو�ل �لوقت وكان من 

�لممكن �أن يرميه �سوب �أي �سخ�س دفعه حظه �لتع�س لأن يفعل �سيئًا يغ�سبه.
على  لأبي  يعزف  "د�ود"  كان  عندما  جاءت  لي،  بالن�سبة  �لحا�سمة،  �لنقطة 
�أنهم  �إل  يوم  كل  له  يعزف  كان  "د�ود"  �أن  رغم  �أوتار.  �لع�سرة  ذ�ت  قيثارته 
�لليل قلًقا ومعذبًا من  �ل�سم�س. �لملك لم ينم طو�ل  ��ستدعوه وقتها من طلوع 
مخاوفه. بد�أ "د�ود" يعزف �أغنية عن بطولت ملك ما في ميد�ن �لقتال، �أعتقد 
�ألوًفا و"د�ود" ربو�ت غنتها  "�ساول"  �أخرى تقول قتل  باأغنية  �أبي  �أنها ذكرت 

�لبنات �للو�تي لم يبذلن مجهوًد� لخفاء �إعجابهن بالبطل �ل�سغير.
في نوبة من نوبات غ�سبه �سوب �لملك رمحه �لذي يحمله د�ئًما نحو "د�ود" 
�لذي �أنقذ حياته، وكان رد فعله �ل�سريع كالبرق. �سرخ فيه �أبي ليبقى لكن "د�ود" 
�أ�سرع بالهروب �إلى �لب�ستان �لذي كنا نتمرن فيه على �لقتال. قابلته هناك وتعهدت 

له ب�سد�قتي بغ�س �لنظر عما �ستكلفني.
�أحد يعرف ما قد  يعد  �لأيام، لم  �لمز�جية �سوًء� بمرور  �أبي  تقلبات  �زد�دت 
يبدر منه في �أي لحظة. �سحيح �أنه كان يتكلم �أحيانًا عن "د�ود" بمحبة و�إعجاب 
�إل �أني لم �أعد �أثق فيه وكنت �أقدم �لأعذ�ر حين ي�ساأل عن �سديقي و�أخفي �أماكن 

تو�جده حتى �أني تعر�ست مرة لغ�سب �أبي ورمحه.
فيها  يختبيء  �لتي  �لأماكن  �أعرف  بعد ذلك. مر�ت كنت  م�ساألة وقت  كانت 
"د�ود" ومر�ت ل، لكني لم �أخبر �أبي �أبًد� عنها وتوقفت عن �لكالم عن �سديقي. 
لم �أود �سد �لنتباه �إليه لأن بغ�سة �أبي له كانت �سديدة ومدمرة فكلما كانت تاأتي 

�سيرة "د�ود" كان يبد�أ �لتخطيط للقب�س عليه وقتله.
ل تبدو �لأمور �ليوم في �أح�سن حال. فقد ��ستغل �أعد�ء �أبي �ن�سغاله بـ"د�ود" 
وح�سدو� جي�ًسا �سخًما. وحين �أتى �لر�سول بالأخبار ترك �أبي �لبحث عن "د�ود" 

للرد على �لتهديد�ت �لوطنية. لذ� نركز كل �نتباهنا عليها �لآن.

�أخف بع�س �لأ�سر�ر
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في  و�إخوتي  �أنا  نقف  �أن  لبد  لكن  �أوجه  على  �سك  بال  �لقتال  �سيكون 
ر�أيي  �أردتم  لو  جبانًا.  �أو  خائنًا  ت�سرفنا  لعتبر  ذلك  غير  عملنا  لو  �أبي.  �سف 
لال�ستعد�د  قليل  وقت  �إل  لدينا  يعد  لم  �ستتح�سن.  �لأمور  �أن  �أ�سك  �ل�سخ�سي، 
نتاأهب  ونحن  و�حد  �سيء  من  متاأكًد�  كنت  غًد�،  جلبوع  �إلى  و�ل�سير  للحرب 
�لجبال  ما جنوب  مكان  في  �أمان  �سًر� وفي  �أن �سديقي مختبيء  للرحيل وهو 

�ليهودية.

ما �لذي نتكلم عنه؟
�ل�سرية تعني �سيئًا مخفيًا �أو م�ستتًر� وفي �أف�سل �أ�سكالها عدم �لك�سف عن �سيء 
ما. ل يوجد �سر مثاًل حين ل تخبر �أ�سدقاءك ماذ� ��ستريت لهم في عيد ميالدهم، 
لكن  عنه.  لالإف�ساح  �أخالقي  �لتز�م  �أي  تحت  ل�ست  فاأنت  عنه  �ساألوك  لو  حتى 
�لخد�ع ثم  ت�ستلزم  �لتي  �لمرحلة  �إلى  �لمرحلة  �ل�سرية من هذه  تنتقل  ما  �سرعان 

تنتهي بالكذب �ل�سريح لحماية �سر معين. عندما 
طرح  في  �لمعرفة  في  �لأدبي  �لحق  له  من  يبد�أ 
بين حماية  �أ�سئلة محددة �سيكون علينا �لختيار 
�لحق  قول  �أو  �سيئ(  )�ختيار  �لكذب  مع  �ل�سر 
)�ختيار جيد( لذلك نجد �ل�سرية محاطة بهالة من 
�لغمو�س. �إليك عينة من �لأ�سئلة �لتي قد ت�سمعها: 
"لماذ� يجب حفظ هذ� �ل�سر؟" �أو "هل هذ� �ل�سر 

�سرعي �أم �أنه يخفي �سًر� �أخالقيًا؟"
�لمتنان  يتدفق  �سًر�  �لآخرين  نبارك  عندما 
يوجد  ول  �هلل  نحو  مبا�سرة  قلوبهم  في  �لمتولد 
مكان للكبرياء �لإن�ساني ول ينال �لآخرون �نطباًعا 

مبالًغا فيه عنا. ووقتها يرجع �لمجد كله هلل. ماذ� يمكن �أن يكون �أح�سن من ذلك؟

عندما نبارك �لآخرين �سًر� 
يتدفق �لمتنان �لمتولد 
في قلوبهم مبا�سرة نحو 
�هلل ول يوجد مكان للكبرياء 
�لإن�ساني ول ينال �لآخرون 
�نطباًعا مبالًغا فيه عنا. 
ووقتها يرجع �لمجد كله 
هلل. ماذ� يمكن �أن يكون 

�أح�سن من ذلك؟
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�لأ�سا�س �لكتابي
�أقوى تعبير عن �ل�سرية و�لكتمان �لذي ينمي حياتنا �لروحية جاء مبا�سرة من 

فم �لرب ي�سوع �لم�سيح حين قال: 
"�حترزو� من �أن ت�سنعو� �سدقتكم قد�م �لنا�س لكي ينظروكم. 
فمتى  �ل�سمو�ت.  في  �لذي  �أبيكم  عند  �أجر  لكم  فلي�س  و�إل 
�سنعت �سدقة فال ت�سوت قد�مك بالبوق كما يفعل �لمر�وؤون 
�أقول  في �لمجامع وفي �لأزقة لكي يمجدو� من �لنا�س. �لحق 
لكم �أنهم قد ��ستوفو� �أجرهم. و�أما �أنت فمتى �سنعت �سدقة فال 
تعرف �سمالك ما تفعل يمينك. لكي تكون �سدقتك في �لخفاء. 

فاأبوك �لذي يرى في �لخفاء هو يجازيك عالنية" 
)متى 6: 1- 4(
�أجز�ء �أخرى تتناول هذ� �لمو�سوع ب�سورة مبا�سرة و�أجز�ء ثانية تتعلق  هناك 
بالتو��سع �أكثر وتوؤيد هذه �لعادة لكنها تكفي لإعطاء �لكتاب �لمقد�س �ل�سبق في 

��ستخد�م فكرة �لخفاء كطريقة ليتمجد بها �هلل فوق �لجميع.

��ستك�ساف معنى �ل�سرية
با�ستثناء حفالت �أو هد�يا �أعياد �لميالد �لمفاجئة يعتبر �لنا�س �لكتمان �سروريًا 
يكون  �أن  ممكن  �لأخرى  �لناحية  من  لكنه  ما  بطريقة  �لحال  ي�سوء  عندما  فقط 
ميولنا  يناق�س  وهذ�  لأنف�سنا.  ولي�س  �هلل  �إلى  �لنتباه  ل�سد  يُ�ستخدم  عندما  ف�سيلة 

�لطبيعية لكن يتما�سى مع �لحياة �لروحية �ل�سحيحة.
�لخطية  في  �لوقوع  عند  و�لكتمان  �ل�سرية  يمار�س  �لطبيعي  �لب�سري  �لميل 
هذ�  مع  تتعامل  �لنا�سجة  �لروحية  �ل�سخ�سية  مز�يانا،  �إظهار  بهدف  و�ل�سفافية 
�لم�سيح  ننمو لنكون على �سبه �سورة  �لطبيعي ب�سورة مختلفة. ونحن  �لم�سلك 

�أخف بع�س �لأ�سر�ر
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قبول وتملق ومدح  لنا  �أي �سيء قد يجلب  �ل�سرية في  �أهمية  �إظهار  �إلى  �سنميل 
�لنا�س. هذ� لي�س �أ�سلوب "�ل�سير في �لعالم" لكن من �ساأنه �أن يزيد من ثباتنا في 
"�لملكوت". �ل�سرية مع بقية �لطرق �لت�سعة ع�سر �لأخرى �لتي نتناولها في هذ� 

�لكتاب تبين �لفرق بين ملكوت �هلل وملكوت هذ� �لعالم. 
تحرره  �أوًل،  �ل�سرية.  لممار�سة  �لحقيقي  �لتلميذ  تدفع  �أ�سياء  عدة  هناك 
مجتمعنا  في  �لأهمية  غاية  في  ق�سية  وهذه  �لنا�س  بين  �لقبول  �إلى  �لحاجة  من 
�أ�سا�سيين للتقدم  حيث �أ�سبح "نيل ر�سا من حولنا" و"تجنب لومهم" عاملين 
على  �لمدح  على  �لح�سول  لإغر�ء  فري�سة  يقع  �لبع�س  �أن  لدرجة  �لجتماعي 
�سيء لم يعمله بنف�سه و�لحتيال �ل�سريح لتجنب تحمل م�سئولية خطاأ �رتكبوه. 

�ل�سرية تقطع �ل�سلة بينا وبين نظام "يحلل" هذه �لخطايا.
�سيئًا  نعمل  عندما  �أنه  �أو�سح  ي�سوع  �لرب 
�نتباههم  �سد  في  ننجح  وفعاًل  �لنا�س  ليالحظنا 
�أجرنا. لذ� �سع هذ�  ��ستوفينا  فاإننا نكون بذلك قد 
لكت�ساف  �ل�سرية  تمار�س  �أن  تود  فربما  بالك  في 

لت�سرفاتك. �لحقيقية  �لدو�فع 
y هل نعمل �لخير حتى ننال �إعجاب �لآخرين؟
y هل نعطي حتى نبدو كرماء في عيونهم؟
y هل ن�سلي حتى يروننا روحيين؟

ا على معرفة �أننا محبوبون لأن �هلل �ختار �أن يحبنا ولي�س  �ل�سرية ت�ساعدنا �أي�سً
�أن مقيا�س  �لموؤمنين ويظنون  �أ�سا�س قدرتنا على عمل �سيء. يتحير بع�س  على 
محبة �هلل لهم هو ر�سا وتقدير �لنا�س �لذين يخدمونهم. لو لم يعرف من حولي 
�أو  �لتخبط  ذلك  تو�سيح  �ساأنه  من  وهذ�  ي�سكروني  فلن  لهم  بركة  �سبب  �أنني 

�للتبا�س �لذي يقع فيه بع�س �لخد�م. 

�لميل �لب�سري 
�لطبيعي يمار�ص 

�ل�سرية و�لكتمان عند 
�لوقوع في �لخطية 
و�ل�سفافية لإظهار 

مميز�تنا



106
�لخيرية  �لأعمال  �لدو�فع.  تقوم على  ما  بقدر  �لنتائج  تقوم على  �ل�سرية ل 
و�لت�سحيات �لتي نقوم بها قد تكون ملحوظة بطريقة ما �إذ بع�سها ل يمكن له 
�أن يتم في �لخفاء، على �لأقل بالن�سبة للم�ستفيد. �ل�سوؤ�ل �لمهم هو "هل كنت 
�ساأقوم بهذه �لأعمال لو لدّي �لعلم باأنه لن يالحظها �أحد؟" هذ� من �لمفتر�س 

�أن يعرفك �سيئًا عن نف�سك. 

هناك �أ�سئلة �أخرى ربما تحب �أن تطرحها على نف�سك �أثناء 
رحلة ��ستك�سافك لدو�فعك:

y هل �أحبط عندما ل يالحظ �أحد �أعمالي �لحالية؟
y هل �أحبط عندما ين�سى �لنا�س �أو يتجاهلون �أعمالي �لما�سية؟
y  هل �أت�سايق عندما ينال �سخ�س �آخر �لمديح

على �أفكاري �أو �إنجاز�ت قمت �أنا بها؟
y  لمنا�سب� �لتقدير  �أنال  ل  عندما  �أنزعج  هل 

على عمل قمت به؟
y  لآخرون� ير�ني  حتى  �سيء  بعمل  �أقوم  هل 

ا روحيًا �أو موهوبًا �أو ماهًر� �أو...؟ �سخ�سً

�لخفاء  في  �لخير  لعمل  تدفعنا  �ل�سرية  �أن  رغم 
�إل �أننا ل يجب �أن نخدع �أو نغ�س �لآخرين. لو تميزت دو�فعنا بالطهارة و�لنقاء 

�ساعتها. �سنمجد �هلل ونكرمه 

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
�حذر من حالتين فقط. يحب �ل�سيطان �أن ي�سوه �أف�سل �لدو�فع و�لأعمال لينزع 

�ل�سرية ت�ساعدنا على:
�لتحرر من �لحاجة 

للح�سول على �لقبول 
من �لآخرين.

�كت�ساف �لدو�فع 
�لحقيقية لت�سرفاتنا.

�خف بع�س �لأ�سر�ر
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منها �أي فائدة روحية وعندما ينجح في ذلك يخدعنا فيجذبنا لنخدمه في تمرده 
وع�سيانه على �هلل. من �لمحزن �أن نرى بع�س �لموؤمنين يبد�أون بقلوب نقية و�أياٍد 
طاهرة ثم ينخدعون وت�سوه خدمتهم حتى ينتهي بهم �لأمر بالعمل �سد �أهد�فهم 

�ل�سابقة.
�أحدهم  �كت�ساف  من  �لز�ئد  بالخوف  �لإ�سابة  تجنب  �سبق،  ما  �سوء  في 
لو  لخدمتنا.  �لز�ئد  �لنتباه  تجنب  هو  بب�ساطة  �لغر�س  �لروحي.  لتدريبك 

نقع  قد  �لخفاء  في  �لخير  عمل  بهو�س  �أ�سبنا 
بالذ�ت  �لهو�س  تجنب  يجب  �أوًل،  فخين.  في 
�لمف�سلة  �إبلي�س  طرق  �أحد  )�إنه  ثمن  باأي 
نتجاوز  �أن  يمكننا  وثانيًا،  �لموؤمنين(  لإف�ساد 
�ل�سرية فن�سل �إلى حد �لت�سويه �لعلني. رغم �أن 
ن�ستخدم  عندما  نخطيء  لكننا  �سالحة  دو�فعنا 
�أدو�ت �ل�سيطان للقيام بعمل �هلل. كل ما نهدف 
�أية  فهو على  �ل�سكر و�لمجد هلل  �إ�سناد  �إليه هو 
�لنعمة  �أعطانا  لو  �سيء.  لكل  �لو�هب  حال 
�إليه  �سيرجع  �لقليل  �إل  يمتلك  ل  من  لن�سارك 

�ل�سكر و�لحمد. كل 

كلمة م�سجعة
تعليمنا  في  �إيجابيًا  دوًر�  تلعب  �ل�سرية 
بدون  �أي  �هلل،  يحبهم  كما  �لنا�س  نحب  كيف 

�أن نتاأكد هل ي�ستحقون محبتنا �أم ل وبدون �نتظار �لمقابل. وتحررنا من روح 
�أنها تثير فينا  �أف�سل �سيء على �لإطالق هو  �ل�سائد �لآن. لكن  تبادل �لخدمات 
�لتعبير  في  تلقائيًا  يرغبون  �لبركة  �لنا�س  ينال  عندما  و�لحمد.  بال�سكر  �ل�سعور 

�ل�سرية ت�ساعدنا على:
معرفة �أننا محبوبون لأن 
�هلل �ختار �أن يحبنا ولي�ص 
على �أ�سا�ص قدرتنا على 

عمل �سيء.
نتعلم �أن نحب �لنا�ص 

كما يحبهم �هلل، بدون �أن 
نتاأكد من ��ستحقاقهم 
لمحبتنا وبدون �نتظار 

�لمقابل.
�لتحرر من تبادل �لخدمات.

�إثارة �ل�سعور بال�سكر. 



108
على  ح�سولهم  في  �لف�سل  �ساحب  �لب�سري  �لعامل  عرفو�  لو  �متنانهم.  عن 
ف�سكرهم  يعرفوه  لم  لو  لكن  مبا�سرة  �ل�سخ�س  ذلك  �سي�سكرون  �لبركة  تلك 

�هلل.  �إلى  �سيتجه  وتقديرهم 
كلما تمجد �هلل �أكثر كلما نلنا �لمزيد من �لبركات.

 

�خف بع�س �لأ�سر�ر
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12                                              اكشف نفسك 

ق�سة للبد�ية
عالقاتي مع �أع�ساء ر�بطة تجار ثياتير� جعلتني �أتبع �أ�سلوب حياة ذ�ت نطاق 
د�ئًما يخ�سون من �سرقة  �أتعامل معهم تجاريًا كانو�  �لذين كنت  �لنا�س  محدود. 
لال�سمئز�ز كو�سيلة  مثيرة  لطقو�س روحية  �لتجارية ويلجاأون  لأ�سر�رهم  �لغرباء 

حماية لأنف�سهم. �أنا "ليديا" بائعة �لأرجو�ن و�أعي�س في فيلبي.
�لتي  فيلبي  ثياتير� لأفتح دكانًا في  �نتقل من  �لمتنامية جعلتني  �سبكة تجارتي 
يمر بها �لعديد من �لب�سر خا�سة �لرومان �لذين يترددون عليها في مهام تجارية 
وع�سكرية. �إنهم ي�ستخدمون �أ�سباغي ذ�ت �لألو�ن �لز�هية على مالب�سهم ليتباهو� 
مكاٍن  �أن�سب  �لمدينة  هذه  تعد  لذ�  �لمختلفة  �لمنا�سبات  في  ومر�كزهم  بثر�ئهم 

لعملي.
�لتي عملتها فور  �لأ�سياء  �أو�ئل  �لجتماعية كان من  �لعالقات  �سبكة من  بناء 
و�سولي، فلقد �خترت �أ�سدقائي بعناية �سديدة لأني �أعد ظاهرة غريبة: �مر�أة غنية 
غير متزوجة هجرت �لعبادة �لتقليدية لالآلهة �لوثنية �إلى عبادة �لإله �لو�حد �لحقيقي 

رغم �أني لم �أعرفه �سخ�سيًا حتى و�سولي هنا. 
يوم  ذ�ت  هنا.  �سخ�س  لكل  ب�سغف  �أرويها  �لتي  ق�ستي  لكم  �أحكي  دعوني 
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�أحد  �لنهر لن�سلي. ما كان  �إلى مكان هاديء عند  ذهبت مع عدد من �سديقاتي 
�أحد  �لدينية في مكان منعزل، عادة ل  ليزعج مجموعة ن�سوة تمار�س �سعائرهن 

يقاطعنا في مثل هذ� �لوقت.
تلو  و�حدة   - ن�سلي  �لع�سب  على  د�ئرة  في  جل�سنا  بالذ�ت  �ليوم  ذلك  في 
�لأخرى - لذلك �لإله �لذي لم نكن نعرفه ليعلن لنا عن �سخ�سه. وعادة ل نالحظ 
�أحًد� من �لعابرين على �لطريق ل�سدة تركيزنا في �ل�سالة لكننا يومها �سعرنا بالقلق 

ونحن ن�ساهد عدة رجال تقترب منا بطريقة مريبة.
يقولون �أن "�لوقت يمر �سريًعا في فيلبي" و�أو�فق على ر�أيهم في هذه �لنقطة. 
كانو� �أولئك �لم�سافرين �ليهود يبحثون عن مكان هاديء لل�سالة و�لتقو� بال�سدفة 
بزوج �إحدى �سديقاتي �لذي ن�سحهم بالذهاب عند �لنهر حيث �سيجدون بع�س 
�إلينا وبعدها بفترة  �أن نقبل طلبهم بالن�سمام  �لالئق  �لن�سوة ت�سلي. لم يكن من 
ق�سيرة �سعرنا بال�سعادة لأننا لم نفعل ذلك. �سرعان ما بد�أو� ي�سلون و�سعرنا �أنهم 

يعرفون �لإله �لذي كنا نبحث عنه. 
عندما �نتهينا طلبت من "بول�س"، قائد �لمجموعة، �أن يخبرنا عن �لرب ي�سوع 
لكم  قلت  كما  �هلل  فتحه  -�لذي  قلبي  لالخت�سار،  با�سمه.  ي�سلون  كانو�  �لذي 

�سابًقا- تجاوب فوًر� مع ذلك �لحق �لذي كنت �أنتظره بفارغ �ل�سبر. 
�أعلنت �إيماني و�سرح "بول�س" على �لفور معنى معمودية �لماء. كنت د�ئًما 
�ألتزم �لحذر �ل�سديد فيما يخ�س �أي طقو�س دينية لكني بطريقة ما �أردت تنفيذ تلك 
�لخطوة ب�سدة. وعلى �لفور �أر�سلت خادمتي "ميري" �إلى �لبيت لتاأتي لي بمالب�س 

�أخرى ولدعوة من بالبيت لالن�سمام �إلينا.
في  يتفوق  فهو  كلهم،  بيتي  �أهل  و�سول  حتى  حديثه  في  "بول�س"  ��ستمر 
�لكالم على �أي �سخ�س ر�أيته من قبل. وطلبت منه �أن يخبرهم عن �لرب ي�سوع 
و�ن�سحبت لإعد�د نف�سي للمعمودية. كم كانت لحظة جميلة وموؤثرة حين وجدت 

�ك�سف نف�سك
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ا و�عتمدنا كلنا في �لنهاية. هذ� �ليوم كان �أ�سعد  �أن �هلل عمل في قلوبهم هم �أي�سً
�أيام حياتي.

"بول�س"  دعوت  و�لبهجة.  بالفرحة  مليئة  �لمنزل  �إلى  عودتنا  رحلة  وكانت 
و�أ�سدقاءه ل�ستخد�م بع�س �لغرف �لفارغة خالل �إقامتهم في فيلبي وقبلو� عر�سي 

بعد عقد م�ساور�ت �سريعة فيما بينهم.
�أهملت عملي في �لأيام �لقليلة �لتالية لأننا ق�سينا حرفيًا كل �ساعات �لنهار في 
تعلم كل ما يمكن تعلمه عن �لرب ي�سوع. يا له من �أمر م�سوق �أن �أتعرف �أخيًر� 
على �ل�سخ�س �لذي جذب قلبي لنف�سه. كم كانت فرحتي �سديدة و�أنا �أفتح بيتي 

لخد�مه و�أتعلم من حكمتهم. 
لقد وجدت ر�حة كبيرة في معرفة �أن �لإيمان �لم�سيحي 

متاح للجميع ول توجد به طقو�ص �سرية م�سعوذة.

ما �لذي نتكلم عنه؟
قد يبدو �أمًر� غريبًا �أن نتكلم عن �لمكا�سفة و�ل�سر�حة في �أعقاب حديثنا عن 
�ل�سرية. كيف يمكنك �أن تمار�س �لثنين في وقت و�حد؟ دعني �أ�سرح لك. على 

�لرغم �إننا نعمل على �إخفاء �لخير �لذي نعمله حتى 
في  �هلل  نخفي عمل  ل  فاإننا  �لمجد هلل وحده  يعود 

حياتنا لنف�س �لهدف. 
في  �لرغبة  على  تنطوي  �لمجاهرة  �أو  �ل�سر�حة 
�عتناق �لحق و�لنا�س �لذين يعترفون به. كما تدعونا 
و�لمو�قف  �لذ�ت  وحماية  �ل�سرية  �لخطية  نبذ  �إلى 

يختارها  و�سيلة  �أي  خالل  من  حياتنا  في  ليعمل  �هلل  ندعو  بذلك  �إننا  �لدفاعية. 
�أو  مادية  بركات  �أو  خطاة  �أو  موؤمنين  كانت  �سو�ء  �لو�سائل  لتلك  قلوبنا  ونفتح 

رغبات ج�سدية.

�ل�سر�حة تدعونا �إلى 
نبذ �لخطية �ل�سرية 

وحماية �لذ�ت 
و�لمو�قف �لدفاعية.
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�لأ�سا�س �لكتابي
�إلى  للكتابة  م�سطر  �أنه  �سعر  "بول�س"  �لر�سول  �أن  هو  هنا  �هتمامي  يثير  ما 
�أ�سدقائه في كورنثو�س عن هذ� �لمو�سوع. �إذ يبدو �أنهم �أغلقو� قلوبهم لدرجة 

�أنه عاتبهم قائاًل: 
"�قبلونا. لم نظلم �أحدً�. لم نف�سد �أحدً�. لم نطمع في �أحد. ل 
�أقول هذ� لأجل دينونة. لأني قد قلت �سابًقا �أنكم في قلوبنا 

لنموت معكم ونعي�س معكم" 
)2كورنثو�س 7: 2 - 3(

"فمنا مفتوح �إليكم �أيها �لكورنثيون. قلبنا مت�سع. ل�ستم 
مت�سيقين فينا بل مت�سيقين في �أح�سائكم. فجز�ء لذلك �أقول 

ا مت�سعين"  كما �أولدي كونو� �أنتم �أي�سً
)2كورنثو�س 6: 11 - 13(
في �لو�قع �لكون كله مك�سوف �أمام �هلل. وحالتنا نحن �ل�سخ�سية �لمك�سوفة تقر 

بالو�قع �لفعلي وت�سعنا في موقف ي�سمح لنا بالأخذ منه. 
"ولي�س خليقة غير ظاهرة قد�مه بل كل �سيء عريان 

ومك�سوف لعيني ذلك �لذي معه �أمرنا" 
)عبر�نيين 4: 13(

"هل يوؤتى ب�سر�ج ليو�سع تحت �لمكيال �أو تحت �ل�سرير. 
�ألي�س ليو�سع على �لمنارة. لأنه لي�س �سيء خفي ل يظهر ول 
�سار مكتومًا �إل ليعلن. �إن كان لأحد �أذنان لل�سمع فلي�سمع" 

)مرق�س 4: 21 - 23(

�ك�سف نف�سك
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��ستك�ساف معنى �ل�سر�حة
في عالم حيث يكون �لنا�س �نطباعات �سلبية على بع�سهم �لبع�س نجد �أنه من 
�لطبيعي �أن نتعلم �أن ننغلق على ذو�تنا كو�سيلة حماية نف�سانية. لالأ�سف يحدث هذ� 
للبع�س ب�سورة ماأ�ساوية في مرحلة مبكرة من حياتهم �إذ يتعر�سون لالأذى وهم 
�أطفال على يد �أقرب �لنا�س �إليهم. �أما بقيتنا فياأتي لنا هذ� �لنغالق متاأخًر� بعدما 

نختبر �لألم �لعميق �لذي قد ي�سببه لنا �لمحيطون بنا ونحن في �أ�سعف حالتنا.
من �ل�سائع لهذ� �لموقف �لدفاعي �أن يقيم عو�ئق 
�لذي يحدث عادة في لحظات  �لروحي  �أمام نمونا 
�أن  �هلل  لروح  ونتيح  حذرنا  نفقد  عندما  �ل�سعف 
�لعادة فاإننا  �أغلقنا قلوبنا بحكم  يعلمنا وير�سدنا. لو 
ل ن�سمح بحدوث هذ� لكن ذلك ل يعني �أن �لروح 
�لقد�س ل ي�ستطيع �ختر�ق �أعماقنا ويعمل فيها لكن 

�لمق�سود هو �أننا نحزنه ونطفئه بق�ساوتنا مما يبطيء نمونا �لروحي. 
بما �أن غر�سنا هو �إيجاد طرق لتعزيز نمونا �لروحي فمن �لمنطقي �أن نتعرف 
على �لمو�نع �لتي تعوقه ونحاول �إز�لتها. �لمكا�سفة هي حالة من �لو�سوح ت�ستلزم 
�أعماًل وت�سرفات و�عية. فنختار �أن ننفتح وننك�سف بدًل من �لنغالق على ذو�تنا 
يعمل في  فاهلل  �لروحي.  للنمو  �لمنا�سبة  �لروحية  �لبيئة  �أنف�سنا مما يخلق  لحماية 

�لقلوب �لمفتوحة.
�لجانب �ل�سلبي لهذ� �لأمر هو �أنه بينما نفتح قلوبنا ونك�سفها �أمام �هلل فاإنه من 
�أو بدون ق�سد. لأن  �أن نتعر�س لأذى �لآخرين �سو�ء �سببوه عن ق�سد  �لمحتمل 
هذ� �لأذى حقيقي وفوري فاإنه يتغلب ب�سهولة على �لفو�ئد �لتي نجنيها من نمونا 
�لروحي. رد فعلنا على م�ساعرنا �لمنغلقة يوقف عادة، �أو على �لأقل يقلل، �لألم 
�لتاأثير  لأن  بالرتياح  ي�سعرنا  �أن  �ساأنه  من  هذ�  ملحوظة.  ب�سورة  به  ن�سعر  �لذي 

�ل�سلبي على حياتنا �لروحية يزول �سريًعا. 

�لمكا�سفة تخلق 
�لبيئة �لروحية 

�لمنا�سبة للنمو 
�لروحي.
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ب�سرية  �أدو�ت  ي�ستخدم  ما  كثيًر�  �هلل  �أن  �ل�سخ�سية  تجربتي  خالل  من  ر�أيت 
�أو  �أو م�سورة  تعليم  لو نحن م�ستعدون ل�ستقبال  �بنه.  ل�سورة  ليجعلنا م�سابهين 
فقط  مح�سوًر�  بال�سرورة  لي�س  )وهذ�  �لآخرين  من  لوم  �أو  تحري�س  �أو  عتاب 

على �إخوتنا �لموؤمنين( �سنرتقي بحياتنا �لروحية 
�لروحي.  نمونا  يلعبونه في  �لذي  �لدور  بف�سل 
ا.  لو ك�سفنا ذو�تنا �أمامهم �سنك�سف ذو�تنا هلل �أي�سً

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
�سرورة  في  كثيًر�  فكرت  �أنك  �لموؤكد  من 
تو�جد بع�س �لتو�زن لو �سنكا�سف �أنف�سنا بدرجة 
تحقق �لفائدة �لمرجوة دون �لت�سبب في �أي �أذى. 
�أو�فقك �لر�أي. لبد من �لحكمة. من �ل�سروري 
وهذ�  ب�سر�حتنا  �لآخرين  �إيذ�ء  من  نحتر�س  �أن 
قد يحدث عندما نتباهى بحريتنا �لم�سيحية �أمام 
�لوقوع في  �إلى  موؤمنين �سعفاء وهكذ� ندفعهم 
�لخطية. قد ت�ساب �سمعة �لآخرين بال�سرر عند 
معينة.  خطية  على  لهم  م�سامحتنا  عن  �لإعالن 
�لإعالن عن  �أمر طيب لكن  �لآخر  �ل�سفح عن 

خطيته �سيء �آخر. بع�س �لأمور من �لأف�سل �لحفاظ على �سريتها لأنه من �ل�سهل 
ت�ستيت �لنتباه بالتفاهات �ل�سخ�سية و�لبتعاد عن فو�ئد �لقتر�ب من قلب مفتوح 

�أمام �هلل ومك�سوف لهم.
و�لتباهي  عيوبهم  �إخفاء  �إلى  �لموؤمنين  بع�س  تقود  �لتي  �لتناف�سية  �لروح 
في  �لروحية.  ف�سائحهم  ن�سر  �إلى  بالآخرين  توؤدي  �لتي  نف�سها  هي  بانت�سار�تهم 

�لمكا�سفة ت�ساعدنا على:
- تجنب �لظهور بمظهر 

�أف�سل مما نحن عليه.
- �ل�ستفادة من كلمات 

وحياة �لآخرين.
- م�ساركة �لدرو�ص �ل�سعبة 
�لتي تعلمناها مع �لآخرين.

- �لتو��سل مع ج�سد 
�لم�سيح على �أعمق 

�لم�ستويات.
- تقوية عالقتنا مع 

�هلل دون �أي �دعاء�ت من 
جانبنا.

�ك�سف نف�سك
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بع�س �لأحيان تطفو �لمناف�سة �سبه �لم�ستترة على �ل�سطح حين يت�سارك �لموؤمنون 
�لحماأة  "طين  من  �هلل  ينت�سلهم  �أن  قبل  فيها  ما وقعو�  لخطية  �لموؤ�سفة  �لتفا�سيل 
ويقيم على �سخرة �أرجلهم". ما حدث قد حدث لمجد �هلل )ولده�سة من عا�سو� 

حياة �آمنة(. �جعل �سعارك د�ئًما: "ل تخطيء و�أنت مك�سوف".

كلمة م�سجعة
يُتهم �لموؤمنون في �أحيان كثيرة بالزيف لأن �لجميع يعرفون �أن �لخطية تمثل 
تحديًا �سخًما حتى بالن�سبة لل�سخ�سيات �لأكثر حزًما. �لتظاهر باأن دو�فعنا �لد�خلية 
ي�سعرني  �أمًر�  كان  كم  كاذب.  �أمر  �لخطية  ت�سوبها  ل   - ت�سرفاتنا  تكن  لم  �إن   -

بالحيوية و�لنتعا�س على مر �ل�سنو�ت �لما�سية حين 
�هلل  مع  �سارو�  �لذين  �ل�سيوخ  �أحد  من  �أقترب  كنت 
ولهم عالقة وثيقة به و�أ�سمعه ي�سجعني في حروبي 

�لروحية ويحكي لي تجاربه.
لحماية  �ل�سرعي  �لحتياج  على  �لتركيز  ن�سدد 
�أمر  مك�سوفة  بحياة  �لعي�س  تعلم  �أن  ونن�سى  �أنف�سنا 

فاإنك  نف�سك  لحماية  محاولتك  رغم  �أنه  لحظت  ربما  �لألم.  بع�س  ي�ستحق 
تتعر�س لدرجات من �لألم. �ل�سيء �لمحزن هو �أن هذ� �لألم ياأتي بدون فائدة �أو 
منفعة. لكن عندما نجمع بع�س �لندبات ب�سبب �ختيارنا �أن نعي�س حياة مك�سوفة 

�سنختبر وقتها حالوة �لبركة �لم�سطحبة لالألم.
ا. هذه  ك�سف ذ�تك �أمام �هلل �سيتطلب حتًما �أن تك�سف ذ�تك �أمام �لنا�س �أي�سً
فكرة مخيفة بالن�سبة للبع�س منا. ل تخف! �لبركات طويلة �لمدى �لتي تاأتي من 
�لحياة بقلب مفتوح تتجاوز �لم�سايقات ق�سيرة �لمدى �لناتجة عن �لنقد و�لكلمات 

�لجارحة و�لتجاهل �لجتماعي �لظالم.

�لتظاهر باأن دو�فعنا 
�لد�خلية - �إن لم تكن 
ت�سرفاتنا - ل ت�سوبها 

�لخطية �أمر كاذب.
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هلل  قلبك  بفتح  تبد�أ  باأن  �أ�سجعك  دعني  لكن  و�حدة  دفعة  ياأتي  ل  �لكل 
�لبع�س  ده�سة  �أنه رغم  �ستكت�سف  ما  و�سرعان  �ستزد�د حياتك غنى  ولالآخرين. 
من �أ�سلوب حياتك �لجديد �سوف ينجذبون �إليك ويقتربون منك و�ستكون �سبب 

بركة كبيرة لهم لأن عالقتك �لوثيقة مع �هلل �ستفي�س عليهم.

 

�ك�سف نف�سك
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13       تواصل مع اآلخرين 

ق�سة للبد�ية
نحن �أ�سرة ب�سيطة تعمل ب�سيد �ل�سمك، �أبي و�أخي "يعقوب" و�أنا. ل �أ�ستطيع 
تذكر وقت معين ل ن�ستعد فيه للخروج �إلى �ل�سيد �أو ل ن�سلح فيه �ل�سباك على 
هذه  من  تتكون  كانت  �سمك. حياتي  من  ��سطدنا  ما  فيه  نبيع  ل  �أو  �لمياه  وجه 

�لدورة �لب�سيطة �لتي ل تكف عن �لتكر�ر. �أنا "يوحنا" بن "زبدي". 
ونحن  ل  وكيف  �لآخرين  �ل�سيادين  في  �نح�سرت  �لجتماعية  حياتنا  د�ئرة 
فقدنا �لتو��سل مع �أي �سخ�س �آخر. ن�سطاد �لليل بطوله ونبيع �سيدنا في �ل�سباح 
ليلة  لق�ساء  ن�ستعد  �ل�سم�س  غروب  وعند  و�لنوم  للر�حة  �لمنزل  �إلى  نذهب  ثم 

�أخرى مع �ل�سباك و�سط �لمياه.
لكن هذ� ل يعني �أننا كنا م�ستعبدين لمهنتنا �أو �أنها ��ستحوذت علينا بالكامل. 
على �لإطالق! كنا نعرف كيف ن�ستمتع بوقتنا. ظن �لبع�س �أننا جماعة تعي�س حياة 
فيه  يعود  �لذي  �لوقت  في  تخرج  �سغيرة  كنا مجموعة  لأننا  ربما  قا�سية.  خ�سنة 
للنوم. ربما كنا ن�سدر  �لكل  فيه  ي�ستعد  �لذي  �لوقت  �لجميع وتقوم بعملها في 
من  مفرطة  ح�سا�سية  هذه  �ل�سخ�سي  ر�أيي  في  لكن  �ل�سيء  بع�س  ز�ئًد�  �سجيًجا 

جانبهم.
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�أ�سبحت ع�سًو� في هذه �لجماعة قبل �أن �أدرك. �أخي "يعقوب"، �لذي يكبرني 
��ستعد�د  �أكن على  �أبي و�أنا كالأخ �لأ�سغر لم  بثالث �سنو�ت، كان د�ئًما ي�ساعد 
نظرها. ل  �أغيب عن  �أمي  تركتني  �أن  فور  للرجال  فان�سممت  �لظل  في  للعي�س 

�أتذكر �إن كنت �سعرت بالوحدة �أبًد�. �أعتقد �أني كنت �أجهل ما �ساأفعله وقتها.
�إلى �لأ�سغر من بين تالميذ ي�سوع.  �سرت من �لأ�سغر في جماعة �ل�سيادين 
وعندما �أعود بذ�كرتي �إلى �لور�ء �أخجل من �سغر �سني وقلة خبرتي. فقد كنت 
�لأكبر  كالأخ  يهب  "يعقوب"  وكان  �لجديدة  �لم�ساريع  يبد�أ  َمن  و�أول  ر�ئًد� 

وينقذني من نف�سي.
ل �أعلم �ل�سبب لكن كل ما �أذكره �أن �لرب ي�سوع في فترة ما بد�أ يطلق علّي 
�أخي  من  �أكبر  �ل�سهرة  تلك  من  ن�سيبًا  نالني  �لرعد".  "�بني  لقب  �أخي  وعلى 

"يعقوب".
رغم �أني لم �أكن نا�سًجا وقتها بدرجة كافية �إل �أن �لرب ي�سوع �أحبني وقربني 
منه ولم يظهر �أن بقية �لتالميذ كانو� يعتر�سون على تلك �لعالقة �لوطيدة. ربما 
في  �لوقوع  من  �سيحفظني  فذلك  �لرب  من  مقربة  لو ظللت على  �أني  ت�سورو� 
�لمتاعب. في �لو�قع، كانو� على حق في تلك �لنقطة، فلقد كان له �أ�سد �لتاأثير علّي 

لدرجة �أني �أهز ر�أ�سي عجبًا كلما تذكرت هذ�.
ربما �ختارني لأني �سغير في �ل�سن وبالتالي �ساأعي�س فترة �أطول لأحمل ر�سالته 
لالأجيال �لقادمة. بغ�س �لنظر عن �أ�سبابه، �أعترف �أني ح�سلت على بركات عديدة 
بف�سل �ل�سد�قة �لوطيدة �لتي تمتعنا بها �سويًا. تعلمت كثيًر� من مجرد قربي منه 
ا من قلبه �لذي ظهر  ولي�س من كالمه �لذي لم يفتني حرًفا منه. كما تعلمت �أي�سً
بطرق متعددة ل يقدر �أن ير�ه �إل �سخ�س قريب منه مثلي بلم�سة �أو ظل �بت�سامة 

�أو نظرة محدقة.
معرفة �لرب ي�سوع كانت �لذروة �لتي و�سلت �إليها في حياتي �لجتماعية. من 

تو��سل مع �لآخرين
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�أح�سان عائلتي �إلى جماعة �ل�سيادين �لجليليين �لمحدودة �إلى �لد�ئرة �لمقربة من 
�لتالميذ �لذين كان ي�سوع يثق فيهم، �ساعدني ذلك على �أن �أرى �أن حياتي كلها 

كانت تتميز بالعالقات �لوثيقة �لمت�سلة.
لوحدي.  ق�سيتها  مرة  �أول  �أتذكر  حين  �أفزع  �لآن.  �ل�سخرية  يثير  �أمر  �إنه 
�أنا  لكن  ي�سوع.  �لقب�س على  �ألقو�  بالًغا. هربنا كلنا عندما  �أ�سبحت رجاًل  كنت 
و"بطر�س" �نتظرنا على م�سافة ق�سيرة ثم تبعناهم وهم عائدون �إلى �لمدينة �إلى 
بيت رئي�س �لكهنة. لأني كنت معروًفا له ولخد�مه ��ستطعت �إدخالنا �لفناء و�قتربت 

�أكثر حتى �أ�سبح باإمكاني �سماع ما يدور لكن "بطر�س" ظل و�قًفا في �لخارج.
"بطر�س"  عن  بحثًا  حولي  نظرت  "بيالط�س"  �إلى  �لرب  �أخذو�  عندما 
�لتالميذ  عن  بحثًا  �ل�سو�رع  �أجوب  كنت  بينما  رحل.  قد  كان  لكنه  لي�سطحبني 
�لآخرين كان �إح�سا�سي بالوحدة فظيًعا وغير محتمل. لم يمر علّي وقت من قبل 
بدون �سحبة و�سعرت كاأن �لجميع تركوني. لم �أجروؤ على تخيل كيف كان ي�سوع 

ي�سعر وقتها.
�إلى �لبيت حيث كانت �لن�ساء مجتمعة، و�سعرت ب�سعادة بالغة  و�أخيًر� ذهبت 
�أنهم �أخذو� ي�سوع لل�سلب خارج  عند روؤيتهن! ظللت معهن حتى جاءنا �لخبر 
�لمدينة. فاأ�سرعنا �إلى هناك و�ساهدنا عملية �ل�سلب من على بعد. لكن "مريم" 
�أ�سرت على �لقتر�ب وطلب منا �لرب �أن يهتم كل منا بالآخر لعلمه بحاجة كل 

منا لالنتماء و�ل�سحبة. ونفذنا و�سيته حتى توفيت "مريم".
ي�سعب  �إل ذكريات عالقتي معه مما  �أملك  �أنا منفي على جزيرة ول  و�لآن 
�لأمر علّي لأنني �أدرك تماًما ما فقدته. يا له من فرح عميق ياأتي من �سحبة ب�سيطة 
�بت�سامة د�فئة، �سحكة �سادقة، �هتمام متبادل، حو�ر من �لقلب للقلب.  ورقيقة: 
تلك  في  بالتفكير  �أ�ستمتع  �أني  �إل  بمفردي  طوياًل  وقتًا  �أق�سي  �لآن  �أني  ورغم 
�لأوقات �ل�سعيدة. وموؤخًر� �أ�سبح �لرب قريبًا مني جًد� مثل �لأيام �لخو�لي. بد�أت 

كتابة �سفر �آخر. �أتمنى �أن تتوفر لديك �لفر�سة لقر�ءته.
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ما �لذي نتكلم عنه؟
�ل�سركة تحتوي على قو��سم م�ستركة ورفقة و�سحبة، وتجدها فقط عندما 
�لم�سترك  �لهتمام  للموؤمنين،  بالن�سبة  م�سترك.  ما  �هتمام  �لأفر�د  لبع�س  يكون 
وو�ساياه  تعاليمه  به:  يتعلق  �سيء  وكل  كالمخل�س  �لم�سيح  ي�سوع  �لرب  هو 

وهكذ�. وكني�سته 
�سابقة  يوجد  فال  لإيماننا.  �لموؤ�س�سة  �لجو�نب  نتمم  �أن  لنا  تتيح  �ل�سركة 

كممار�سات  �لإلهي  للع�ساء  �أو  للمعمودية  كتابية 
ون�ستمد  �لآخرين  �لموؤمنين  من  نتعلم  �إننا  فردية. 
�لأمر  توقف  لو  باأن  ثقة  على  �إنني  منهم.  قوة 
بعيدة  فترة  منذ  و��ست�سلمت  يئ�ست  لكنت  علّي 
حقيقة  هناك  لي.  �لآخرين  �لموؤمنين  ت�سجيع  لول 
يت�سدد  منا  كل  �أن  وهو  �سبق  بما  مرتبطة  �أخرى 
�أكثر  ما  مجتمع  من  جزًء�  ي�سبح  عندما  ويتقوى 
مما لو ظللنا �أفر�ًد� كل على حدة. �ل�سركة توفر لنا 

�لفر�س لخدمة �لم�سيح وهو متج�سد في �لمحيطين بنا وتعلمنا �أن نتغلب على 
�أهمية �لنفر�دية. �لعالم على  ت�سديد 

في  مكان  بكل  �لموؤمنين  جميع  �أن  بمعنى  ومحلي.  عالمي  نوعان،  �ل�سركة 
ا  خا�سً معنًى  هناك  لكن  طو�ئفهم(  عن  �لنظر  )بغ�س  بع�س  مع  بع�سهم  �سركة 
لالرتباط بين �لموؤمنين في مجتمع ما لأن لديهم �لمتياز بالجتماع مًعا و�لتو��سل 

و�لعمل �سويًا من �أجل �لملكوت.

�لأ�سا�س �لكتابي
عينها،  �لكلمة  ي�ستخدم  بع�سها  �ل�سركة.  معنى  تبرز  كتابية  �أجز�ء  عدة  هناك 

و�لبع�س �لآخر ي�ستخدم كلمات �أخرى لها نف�س �لمدلول.

كل منا يت�سدد 
ويتقوى عندما ي�سبح 
جزًء� من مجتمع ما 

�أكثر مما لو ظللنا 
�أفر�ًد� كل على حدة

تو��سل مع �لآخرين
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"لأنه حيثما �جتمع �ثنان �أو ثالثة با�سمي فهناك �أكون في و�سطهم" 
)متى 18: 20(

"كانو� يو�ظبون على تعليم �لر�سل و�ل�سركة وك�سر 
�لخبز و�ل�سلو�ت" 

)�أعمال 2: 42(
"فاإن كان وعظ ما في �لم�سيح �إن كانت ت�سلية ما للمحبة 

�إن كانت �سركة ما في �لروح �إن كانت �أح�ساء ور�أفة 
فتممو� فرحي" 

)فيلبي 2: 1- 2(
"ولكن �إن �سلكنا في �لنور كما هو في �لنور فلنا �سركة بع�سنا 

مع بع�س ودم ي�سوع �لم�سيح �بنه يطهرنا من كل خطية" 
)1يوحنا 1: 7(
�لأر�س  على  حياته  طو�ل  تالميذه  مع  د�ئمة  �سركة  في  ي�سوع  �لرب  عا�س 

با�ستثناء بع�س �لأوقات �لتي �ختارها ليق�سيها منفرًد� مع �لآب.
�أو د�خلها �هلل  �لقد�س يحمل كل موؤمن بد�خله  �لروح  بعد �سعوده وحلول 
لكن... وهذ� �أمر في غاية �لأهمية، �ل�سركة تتيح لنا �أن نختبر وجود �لم�سيح في 

�لجتماع، �سيء ل ن�ستطيع �أبًد� عمله من تلقاء �أنف�سنا.
بها:  نعترف  �لتي  حقيقتنا  على  دليل  �لموؤمنين  لإخوتنا  نحملها  �لتي  �لمحبة 
م�سيحيين. من يجد �ل�سركة مع �لموؤمنين �أمًر� غير �سار �أو غير مثمر لبد �أن يفعل 

كما يقول �لكتاب: 
"جربو� �أنف�سكم هل �أنتم في �لإيمان"

)2كورنثو�س 13: 5(
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��ستك�ساف معنى �ل�سركة
�أكثر ما يفرحنا خالل تجاربنا في �لحياة هو �إمكانية م�ساركتها مع �لآخرين. 
كلمة �هلل ت�سمي تلك �لم�ساركة "�سركة". �ل�سركة هي �لوجه �لآخر لعملة �لوحدة. 
�لتو�زن لالآخر وي�ساعدنا على �ل�ستمتاع بالآخر ويزودنا بالقوة  كل منها يحقق 

�لمنا�سبة لممار�سة �لآخر.
من  �أ�سحك(  �لأحيان  بع�س  )وفي  �أتعجب 
ج�سد  في  �لنا�س  بين  توجد  �لتي  �لختالفات 
�لم�سيح. يبدو �أنهم يعي�سون على طرفي �لنقي�س 
في كل جانب من جو�نب �لحياة لكن معرفتهم 
مًعا  وتجمعهم  تجذبهم  ي�سوع  للرب  ومحبتهم 
�أنهم ي�سحون من �أجل بع�سهم �لبع�س.  لدرجة 
ا  بع�سً محبتهم  باأن  تالميذه  �أخبر  ي�سوع  �لرب 
)يوحنا  عليهم  يتعرفون  �لآخرين  تجعل  لبع�س 

 .)35 ،34 :13
مز�يا  لزيادة  بها  نقوم  �أن  ن�ستطيع  �أ�سياء  عدة  هناك  �لعملية،  �لناحية  من 
�لموؤمنين  مع  و�لتفاعل  للتو��سل  متعمدة  نية  لدينا  تكون  �أن  لبد  �ل�سركة. 
كل  في  ي�سكن  �لقد�س  �لروح  كن�سيتنا.  في  كما  ومجتمعنا  عملنا  في  �لآخرين 
�أي مكان  �أو  �سارع  �أو  �أو مدر�سة  موؤمنان في مكتب  يجتمع  �لموؤمنين وعندما 

هناك �سدى روحي يذكرنا �أننا جزء من ج�سد �لم�سيح. هل ت�سعر بذلك؟
ب�سبب �لخوف �لذي ي�سعر به �لبع�س تجاه �لغرباء نجد �أن �ل�سركة في بد�يتها 
�أن ت�سير جزًء� من مجموعة �سغيرة  كثيًر� ما تكون �سطحية. لذ� من �ل�سروري 
هي  هذه  �لآخرين.  �لموؤمنين  على  �أكثر  تتعود  �أن  يمكنك  حتى  ن�سبيًا  محدودة 
�لطريقة �لوحيدة لتعمق �سركتك معهم وكلما تعمقت �سركتك مع �لآخرين كلما 

تعمقت �سركتك مع �هلل. هل ترعبك هذه �لفكرة؟ ��سمع هذ�:

�لطريقة �لتي نتعامل بها 
مع �لآخرين هي �أ�سدق 

�ختبار لإيماننا. كيف 
�أعامل �أًخا �أو �أخًتا من يوم 
�إلى يوم، كيف �أتفاعل مع 

مدمن �سوهته �لخطية 
�أر�ه في �ل�سارع، كيف 

�أتجاوب مع من يقاطعني 
ول �أحبه.

تو��سل مع �لآخرين



االنتعاش123

"لأن من ل يحب �أخاه �لذي �أب�سره كيف يقدر �أن يحب �هلل 
�لذي لم يب�سره" 

)1يوحنا 4: 20(
ع�سر  �لت�سعة  �لطرق  هذه  �أن  لحظت  �أنك  �لموؤكد  من  لكن  �أذكر  لم  ربما 
�أو �سوف  �أفقك كما فعلت بع�س �لأ�سياء  لإنعا�س حياتك �لروحية �سوف تو�سع 

تفعلها في �لم�ستقبل.
كيف �أتعامل مع �أنا�ص عاديين و�قعين في حيرة عادية في 

يوم عادي، كل هذ� ي�سلح موؤ�سًر� لقيا�ص �حتر�مي للحياة 
�أكثر من ل�سق يحارب �لجها�ص �أ�سعه على �سيارتي.1

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
هناك بالطبع بع�س �لأخطار �لتي تحيط بال�سركة. كما يمكننا �أن نتقوى باإخوتنا 
ا �أن ن�سعف ب�سبب �إخوتنا و�أخو�تنا �لج�سديين، خا�سة  و�أخو�تنا �لأتقياء يمكننا �أي�سً

 Life Together من يظنون �أنف�سهم روحيين. في كتابه
"�لحياة مًعا" كتب Dietrich Bonhoeffer "ديتريك 
�لتي  �لروحية"  "�ل�سركة  �أخطار  عن  بونهوفر" 
تلك  مثل  في  مذنبًا.  يكون  باأن  لأحد  ت�سمح  ل 
خطيته  �إخفاء  على  و�حد  كل  يعمل  �لمو�قف، 
باأنه  �قتناع  �أنه على  �ل�سخ�سية عن �لجماعة وبما 
�ل�سديد  فالرعب  بينهم  فيما  �لوحيد  �لخاطيء 
�أحدهم وغالبًا يدينه  ي�سيبه حين تنك�سف خطية 

قا�سية  بوحدة  �لموؤمنون  ي�سعر  قد  مًعا  يق�سونه  �لذي  �لوقت  رغم  لذ�  بق�ساوة. 
ويتظاهرون بالنت�سار على �لخطية وبذلك يعوقون تحقيق �ل�سركة �لحقيقية.

Manning, Brennan—www.supercinski.net/2008/06/29/quotes-on-fellowship 1

�ل�سركة هي �لوجه �لآخر 
لعملة �لوحدة، كل منها 

يحقق �لتو�زن لالآخر 
وي�ساعدنا على �ل�ستمتاع 

بالآخر ويزودنا بالقوة 
�لمنا�سبة لممار�سة �لآخر.
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تبنينا نظرة �سطحية  هناك خطر عظيم لو 
�لطعام  تناول  يربط  فالبع�س  لل�سركة. 
بالنو�حي  يربطونها  و�آخرون  "�ل�سركة"  بـ 
�لمادية فال يعطون ماًل لأخ محتاج لأن "لهم 
من  جزء  و�لماديات  �لطعام  معه.  �سركة" 
�ل�سركة لكننا ننزع من �لكلمة معناها �لحقيقي 

لو ��ستبعدنا �لتقارب �لروحي من مدلولها.
لأن  معر�سون  �أننا  هو  �لأخير  و�لخطر 
بدًل  �سغيرة  جماعة  د�خل  منعزلين  ن�سبح 
�ل�ستعد�د  في  �ل�سركة  �أوقات  ��ستخد�م  من 
موؤمنين  ولخدمة  �لموؤمنين  لغير  للكر�زة 
د�خل  �ل�سركة  �أكبر.  مجتمعات  في  �آخرين 
بدياًل  ت�سبح  �أن  يجب  ل  �سغيرة  مجموعة 
تجتمع  محلية  كني�سة  من  جزًء�  كوننا  عن 

�أعيننا حتى تقلب مو�زين �لحياة �لتي يدعونا  مًعا. قد تزد�د غالوة �ل�سركة في 
�إليها. �هلل 

كلمة م�سجعة
"دع  ذ�تها.  حد  في  غاية  ت�سبح  قد  �لتي  �لر�ئعة  �لأ�سياء  �إحدى  هي  �ل�سركة 
�لتو��سل  عن  �لناتج  �لفرح  �ختبرو�  �لموؤمنين  كل  تم�سي".  �لجميلة  �لأوقات 
نلبي  �إننا  و�لبنيان. طالما  للت�سجيع  �لتفكير  في  لهم  م�سابهين  �آخرين  موؤمنين  مع 
مبا�سر  هو  ما  على  فقط  نركز  �أن  �ل�سهل  من  و�لروحية  �لجتماعية  �حتياجتنا 

وملمو�س ومتاح.
�ل�سورة  ت�سير  كما  �لحديد"،  �إل  �لحديد  يفل  "ل  بـ  تو�سف  �لتي  �لعالقة 

�ل�سركة ت�ساعدنا على:
- �ختبار وجود �لم�سيح في 

�لجتماع.
- تتميم �لجو�نب �لموؤ�س�سة 

لخال�سنا.
- �لتعلم من �لموؤمنين 

�لآخرين و�كت�ساب قوة منهم.
- �أن نتقوى ل ب�سفتنا �أفر�ًد� 

بل جزًء� من جماعة. 
- خدمة �لم�سيح �لمتج�سد 

في �لآخرين.
- �لنت�سار على مباديء �لعالم 

�لتي تنادي بالنفر�دية.

تو��سل مع �لآخرين
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�لم�سيح  من  �قتربنا  كلما  �إننا  هو  �ل�سار  �لخبر  لكن  جانب خطير.  لها  �لت�سبيهية، 
كلما قل �حتمال �أن نرى �سركتنا مع �لموؤمنين تتدهور وتتحول �إلى تحزبات �أو 

مجموعات منف�سلة. 
�إحدى �لطرق �لتي نتعلم بها �أن نقوي عالقتنا مع �لم�سيح 

 هي �ل�سلوك بالقرب من وبال�ستقامة 
مع �إخوتنا و�أخو�تنا. 
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14        تعلم الخضوع 

ق�سة للبد�ية
�سهاًل و�سريًعا.  �أمًر�  لي�س  �إنه  تغيير د�خلي.  �إمكانية حدوث  �أبًد� في  ت�سك  ل 
�ل�سمك  �سياد  "بطر�س"  �أنا  �سخ�سيًا.  لي  فقد حدث  �لممكن حدوثه.  من  لكن 

و�سياد �لنا�س.
تعلمت في طفولتي �أن �أقول �أول فكرة تخطر على بالي �أي �أعلنها قبل �أن تتاح 
فر�سة لالآخرين للت�سريح باأفكارهم و�أبد�أ في تنفيذها على �لفور قبل �أن يتمكن 
�ل�سروع في تنفيذ فكرته. وعندما كبرت و�أ�سبحت رجاًل بالًغا كان  �أحدهم من 

هذ� �لأ�سلوب �لوحيد �لذي �أعمل به. 
حاولت �أن �أتعلم. حاولت �أن �أتغير. �أدخلت نف�سي في مو�قف محرجة مر�ت 
به  تنطق  �لذي  �لكالم  لكن  قولها  في  ت�سرعت  كثيرة  �أ�سياء  على  ندمت  عديدة. 
�أ�سبق  �أن  فيها  �لأر�س. تطاردني مو�قف عديدة حاولت  �لم�سكوب على  كالماء 

�لآخرين لكن كنت �آخر َمن ي�سل �إلى خط �لنهاية.
�أخبرت �لرب ي�سوع باأن نبوته بموته على �ل�سليب لن تحدث. لم تكن لدّي 
�لنية في �أن �أتركها تحدث لكنه �أجابني باأني و�قف في �سف �إبلي�س. وعلى �لجبل 
�قترحت باأن نعمل مظاًل للرب ي�سوع ومو�سى و�إيليا وجاءنا �سوت �هلل: "هذ هو 
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�بني �لحبيب. له ��سمعو�". تدخلت ب�سيفي م�ستعًد� للعب دور �لبطل بهدف �لدفاع 
عن �سيدي �لذي نهرني و�أمرني باإبعاد �ل�سيف ثم �سفى �لرجل �لذي قطعت �أذنه. 
قلت للرب باأني على ��ستعد�د لأن �أموت قبل �أن �أفكر في خيانته لكن �لكلمات 

�لتي نطقت بها �أد�نتني و�أنا �أنكره ثالث مر�ت قبل �سروق �سم�س �ليوم �لتالي.
يوم  في  غريب،  �سيء  حدث  ثم  وطي�سي.  لتهوري  و�لهو�ن  بالذل  �سعرت 
�لخم�سين نزل روح �هلل. عرفت حياتي بعًد� جديًد�، قوة جديدة، ونوًعا جديًد� 
من �لن�سباط. لم �أفهم �أبًد� كيف �أ�سلم �لرب نف�سه لأيدي �أعد�ئه ومعذبيه. فجاأة 

�أدركت �ل�سبب. لم �أكت�سفه بنف�سي ولم يخبرني به �أحد. لقد عرفت... فح�سب.
�أم�سك زمام �لأمور. عندما  �أن  �أنا. لم يعد علّي  وتغيرت حياتي. بل تغيرت 
قب�سو� علّي �أنا و"يوحنا" و�أوقفونا �أمام مجل�س �ل�سنهدريم لم �أبِد �أي مقاومة بل 
�إليهم.  �أتكلم  �لذين كنت  بالحق بكل جر�أة مظهًر� كل �لحتر�م للرجال  نطقت 
�أ�ستجيب له. فذ�ت مرة دعاني رجل روماني  �أموًر� معينة وكنت  كان �هلل يريني 
للذهاب �إليه فلم �أذهب �إلى منزله فقط بل دخلت وتكلمت بكالم �لرب �إليه و�إلى 

كل �أ�سرته ور�أيت بعيني كيف دخل �هلل حياتهم.
في مرة �أخرى قب�سو� علّي وو�سعوني في �لمحب�س. �سرت بهدوء ور�ء �لمالك 
ومررت على فرقتين من �لحر��س وخرجت من �ل�سجن، ب�سر�حة كان �سيئًا مريبًا 
يعد  لن  له  ولو خ�سعت  �لأمور  بزمام  مم�سك  �هلل  �أن  �أتعلم  كنت  لكني  وقتها. 
�لخ�سوع لأي �إن�سان �أمًر� �سعبًا علّي لأنه �سيهتم بكل �سيء. لو �سلمت باأنه م�سئول 

عن كل �سيء ولم �أحاول �إ�سالح �لأمور بمعرفتي �سيتكفل هو بكل �سيء.
كانت  �أور�سليم.  في  مجمًعا  فعقدنا  �لكني�سة  في  م�سكلة  ذلك  بعد  ووقعت 
�لم�ساعر م�سطربة ومهتاجة و�نتابنا جميًعا �لإح�سا�س باأننا ننا�سل في �سبيل �لحق 
�لإلهي. لكن بنعمة �هلل ��ستطعت �لوقوف و�ل�سهادة بما حدث معي �سخ�سيًا مما 
�أتكلم لكن عندما  �لأمور حين  �أهيج  �لنفو�س. كثيًر� ما كنت  تهدئة  �ساعد على 

خ�سعت للروح �لقد�س و�سبطت م�ساعري حدثت �أمور �سارة كثيرة.

تعلم �لخ�سوع
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ثم حدثت تلك �لو�قعة في �أنطاكية وعرفت وقتها �أن �هلل غيرني بالفعل. وقعت 
تحت تاأثير بع�س �ليهود �لمت�سددين �لذين جاءو� من �أور�سليم ورجعت للطرق 
و�لعاد�ت �ليهودية �لقديمة. �أنبني "بول�س" على �لمالأ. و�سط �جتماع عام! و�أمام 
كل �لحا�سرين! تكلم عن �لحرية من �لنامو�س. كان موقًفا محرًجا لكني �أعلم �أنه 

كان على �سو�ب. خ�سوعي هلل مكنني من �لخ�سوع لأخي.
ي�سوع  �لرب  �لخ�سوع.  �لكثير من درو�س  لي  يز�ل يحمل  �لأمر ل  �أن  �أعلم 
نف�سه تنباأ باأني �ساأو�جه موقًفا و�حًد� ونهائيًا يتطلب مني �أن �أخ�سع. حين قال تلك 
�لكلمات تمردت في د�خلي لكنني �لآن �سعيد بما يحدث. وعلى �أتم �ل�ستعد�د 

لتنفيذ م�سيئته فرًحا.

ما �لذي نتكلم عنه؟
�لخ�سوع بكل ب�ساطة هو ت�سليم �لقوة �أو �ل�سلطة لآخر، و�لإذعان طوًعا لإر�دة 

�أو ر�أي �أو �أمر �أو رغبة �سخ�س �آخر.

�لأ�سا�س �لكتابي
ن�سع  �أن  �إًذ�  �ل�سروري  فمن  متعددة  ثقافات  في  موجود  �لمفهوم  هذ�  لأن   
�لأ�سا�س �لكتابي خا�سة �أن كل �لموؤمنين مدعوون للخ�سوع لالآخرين. علينا �أن 

نخ�سع لـ:
�هلل:

"فاخ�سعو� هلل. قاومو� �إبلي�س فيهرب منكم. �قتربو� �إلى �هلل 
فيقترب �إليكم. نقو� �أيديكم �أيها �لخطاة وطهرو� قلوبكم 

يا ذوي �لر�أيين. �كتئبو� ونوحو� و�بكو�. ليتحول �سحككم �إلى 
نوح وفرحكم �إلى غم. �ت�سعو� قد�م �لرب فيرفعكم" 

)يعقوب 4: 7 -10(
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�ل�سلطات �لمدنية:
"�خ�سعو� لكل ترتيب ب�سري من �أجل �لرب. �إن كان للملك 
فكمن هو فوق �لكل �أو للولة فكمر�سلين منه لالنتقام من 

فاعلي �ل�سر وللمدح لفاعلي �لخير. لأن هكذ� هي م�سيئة �هلل 
�أن تفعلو� �لخير فت�سكتو� جهالة �لنا�س �لأغبياء" 

)1بطر�س 2: 13- 15(
�ل�سلطة �لكن�سية:

"�أطيعو� مر�سديكم و�خ�سعو� لأنهم ي�سهرون لأجل نفو�سكم 
كاأنهم �سوف يعطون ح�سابًا لكي يفعلو� ذلك بفرح ل �أنين" 

)عبر�نيين 13: 17(
بع�سنا لبع�س:

"خا�سعين بع�سكم لبع�س في خوف �هلل" 
)�أف�س�س 5: 21( 

"كونو� جميًعا خا�سعين بع�سكم لبع�س وت�سربلو� بالتو��سع 
لأن �هلل يقاوم �لم�ستكبرين و�أما �لمتو��سعون فيعطيهم نعمة" 

)1بطر�س 5: 5(
"ل �سيئا بتحزب �أو بعجب بل بتو��سع حا�سبين بع�سكم 
�لبع�س �أف�سل من �أنف�سهم. ل تنظرو� كل و�حد �إلى ما هو 

ا"  لنف�سه بل كل و�حد �إلى ما هو لآخرين �أي�سً
)فيلبي 2: 3- 4( 

��ستك�ساف معنى �لخ�سوع
وي�ستحق  �لروحية  �لحياة  في  تحديًا  �لجو�نب  �أكثر  من  جانب  �لخ�سوع 
في  حميدة  �سفة  يُعد  ل  �لب�سرية.  �ل�سخ�سية  جوهر  مع  يتو�فق  ل  لأنه  �لمناق�سة 

تعلم �لخ�سوع
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�لثقافة �لغربية وحتى في �لمجال �لم�سيحي �إذ يكاد يحمل �لجميع نظريات �سلبية 
ترتبط بالخ�سوع.

y ."ي�سعر �لبع�س باأنه قام بتجربة �لخ�سوع "ولم ينجح �لأمر
y .يرى �لبع�س �لخ�سوع على �أنه نتاج ثقافي ل مكان له في مجتمعنا �لمعا�سر
y .ي�سعر �لبع�س باأن له �لحق في طلب �لخ�سوع من �لآخرين
y  تعر�س �أغلبنا لإ�ساء�ت كثيرة في حياته كانت محللة وم�سرعة على �أنها من

"حق" �سخ�س �آخر �أن نخ�سع له.
y  "ع" نحو "�لخا�سع يركز �لجميع تقريبًا على �لطاقة �لمتدفقة من "�لُمخ�سِ

�لقادة  على  ينبغي  �لمعاك�س.  �لتجاه  في  �ل�سائرة  �لطاقة  �أحد  يالحظ  ول 
��ستخد�م �سلطتهم لمنفعة تابعيهم.

�سحيح �أن �لخ�سوع �أمر غير محبب وغير مطروح للمناق�سة ب�سفة عامة �إل �أنه 
مو�سوع هام ويتكرر كثيًر� في كلمة �هلل. لكن �لمفهوم �لكتابي للخ�سوع يخ�س 
�أكثر �ل�سلوك �ل�سحيح ل �لرتب و�لمر�كز. وي�سلط �ل�سوء على تغلب �لخ�سوع 
�لموؤمنين  بين  �لتبادلية  �لعالقات  �إلى  ويدعو  بالإكر�ه  �لإخ�ساع  على  �لإر�دي 
ويعلمنا تقدير و�حتر�م و�إكر�م �إخوتنا �لموؤمنين. �لخ�سوع �لكتابي ي�ساعدنا على 

�أن نكون �أكثر ت�سبًها ب�سورة �لم�سيح.
ي�سير  �لأناجيل. و�أحيانًا  ي�سوع خا�سًعا لالآب ب�سورة متكررة في  �لرب  نرى 

�سر�حة �إلى ذلك في كلماته: 
"متى رفعتم �بن �لإن�سان فحينئذ تفهمون �إني �أنا هو ول�ست 
�أفعل �سيئًا من نف�سي بل �أتكلم بهذ� كما علمني �أبي. و�لذي 

�أر�سلني هو معي ولم يتركني �لآب وحدي لأني في كل حين 
�أفعل ما ير�سيه" 

)يوحنا 8: 28- 29(
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حياة  يعي�س  كان  و��سحة  بكلمات  �لخ�سوع  عن  يعبر  يكن  لم  حين  وحتى 
ب�ستان  في  ق�ساها  �لتي  �لرهيبة  �لدقائق  ذلك  على  مثال  و�أبرز  عمليًا  �لخ�سوع 
ا كل �سيء نعرفه عن �لوحدة �لإلهية "يا �أبتاه �إن �سئت �أن تجيز  جث�سيماني عار�سً

عني هذه �لكاأ�س. ولكن لتكن ل �إر�دتي بل �إر�دتك" )لوقا 22: 42(.
نرى في كلمات �لرب ي�سوع �لفرق بين �لخ�سوع و�لطاعة. قد ي�ستطيع �لمرء 
�أد�ء �لمظهر �لخارجي للطاعة بدون تبني �لحالة �لد�خلية للخ�سوع. لكن �ل�سعور 

�إلى  د�ئًما  يقود  بالخ�سوع  �لد�خلي 
�لمظهر �لخارجي للطاعة. هذ� ما نجده 
في �لرب ي�سوع وهذ� ما ينبغي �أن يجده 

�لآخرون فينا.
�دع  �لخ�سوع  للبدء في عي�س حياة 
ا تثق بهم لي�سيرو� لك �إلى نقاط  �أ�سخا�سً
ي�ساعدك  قد  هذ�  �لروحية.  �سعفك 
جًد� خا�سة �إذ� تركتهم يحا�سبونك. ثم 
ر�قب ردود �أفعالك عندما ي�سير �أحدهم 
�إلى عيب ما فيك �أو خطاأ �أو �سعف �أو 
مالحظاتهم  قبول  ��ستطعت  لو  خطية. 
لو  �أما  �ل�سحيح  �لطريق  على  فاأنت 
�أمامك  �أن  �تخذت موقًفا دفاعيًا فاعلم 

جهًد� روحيًا لتقوم به.
�لحقيقية  �لخ�سوع  حياة  يعي�س  َمن 
�أماكن  �إلى  متجًها  نف�سه  يجد  ما  كثيًر� 

�لقيادة �لروحية. �إذ� نظرت �إلى �لن�ساء و�لرجال �لذين ي�ستخدمهم �هلل كقادة �ستجد 
�أنهم تعلمو� �أوًل �أن ي�سيرو� تابعين.

�لخ�سوع ي�ساعدنا على:
تعلم ت�سليم �لقيادة.

تعلم �لعتر�ف بال�سلطة �ل�سرعية 
و�لعمل تحت قيادتها.

تعلم قبول �لنقد )�ل�سرعي وغير 
�ل�سرعي(.

تعلم تحمل �لم�سئولية.
�أن يكون لديك قلب رقيق وروح 

قابلة للتعلم.
قبول �أننا في �لنهاية تحت �سلطان 

للم�سيح.
�لح�سول على �إر�ساد روحي وحكمة.
�لتحرر من عبودية �لتحكم في كل 

�سيء.
 �لتحرر من تقدير �لذ�ت 

�لمبالغ فيه.

تعلم �لخ�سوع
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حالت �ل�سقوط �لمحتملة
توجه  �أن  ينبغي  هذه  �ل�سقوط  �حتمالت  هل  تحديد  �ل�سعب  من  كان 
"للمخ�سعين" �أم "للخا�سعين". �لن�سائح �لمنا�سبة لمجموعة لها عو�قب منا�سبة 
للخ�سوع،  �لمدعوين  �إلى  بحديثي  �أتوجه  �أن  هنا  و�خترت  �أخرى.  لمجموعة 

�أولئك �لذين يرون �أن �لخ�سوع و�جب �إذ� تم تنفيذه بالطريقة �ل�سحيحة.
من  �لخ�سوع.  عن  م�سوهة  بنظرة  ترتبط  �لنقطة  هذه  في  �لم�ساكل  �أغلب 
�ل�سروري �أن نلتزم �لحذر كيال ياأخذ �أحد مكان �هلل في حياتنا. علينا �أن نخ�سع 
�لقيادة. لأننا نعي�س في  �إعطاوؤهم نوًعا غير منا�سب من  لالآخرين لكن ل يجب 
�لمدني  �لع�سيان  ت�ستدعي  �أن هناك مو�قف  نجد  و�ل�سقوط  بالخطية  مليء  عالم 
�ل�سلطات  �لموؤمنون على  �أن يتمرد  �أحيانًا  حتى ونحن نعي�س خا�سعين هلل. لبد 
�لب�سرية، �سو�ء في �لبيت �أو �لموؤ�س�سات �لجتماعية �أو حتى �لكني�سة، عندما تحاول 

تلك �ل�سلطات �أن تجبرهم على �لت�سرف بطرق مناق�سة للمباديء �لإلهية.
حتى في �لحالت �لتي ل توجد فيها محاولت �سريحة لإبعادنا عن �هلل، قد 
يحاول �ل�سخ�س �لذي يجب �أن نخ�سع له �أن ي�سيطر علينا لدرجة تفقدنا �ل�سعور 
بهويتنا وقيمتنا. هذ� من �ساأنه �أن يمنعنا عن �لقيام بو�جباتنا تجاه �هلل. �هلل خلقنا كما 

نحن لم�سيئته ومقا�سده ل لي�ستغلنا �أو يتحكم فينا �لآخرون.
�أن تتحكم في �لآخرين باإخ�ساعهم  �أنك ل تحاول  و�أخيًر�، تاأكد يا �سديقي 
لك. فاإننا ن�ستطيع بكل �سهولة �لوقوع فري�سة ل�سكل من �أ�سكال �سنع �لتفكير: لو 

خ�سعت لك فاأنت بذلك تمتلكني. 

كلمة م�سجعة
�ستحتاج �إلى كل معونة ممكنة لأنك تعي�س في �لقرن �لو�حد و�لع�سرين، لكنك 
لن تجد �أي دعم، �أو على �لأقل ت�سجيع، من �لمجتمع �لمحيط بك. �لرموز �لثقافية 
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�ل�سلطات وترف�س �لمعايير �لجتماعية  �ليوم تنتهك با�ستمر�ر �لقو�عد وتتحدى 
وتحتقر �لمباديء �لكتابية. هذ� ل يعني �أنك لن تجد دعًما من �لأفر�د �لذين لي�س 
من  ر�ئعون  �أنا�س  فيك  يوؤثر  �أن  �لممكن  من  ي�سوع.  �لرب  مع  حية  عالقة  لهم 
�إلى  �لثقافة ب�سفة عامة تميل  �أن  مختلف �لخلفيات �لفل�سفية وبهذ� يمكننا �لقول 

�إبعادنا عن �هلل و�لحياة �لم�سيحية �لتقية.
�أكثر �سيء م�سجع هو ما قاله "يعقوب" في �لأ�سحاح �لر�بع من ر�سالته حيث 
تهزم  �أن  تريد  �لروحية. هل  �لن�سرة  �أول خطوة نحو  �لخ�سوع هو  �أن  �إلى  �أ�سار 
�ل�سيطان؟ ل تبد�أ باأن تحاول تقيده �أو تطرده �أو تحاربه بل �بد�أ بالخ�سوع هلل ثم 
قاومه من خالل كلمة �هلل بقوة �لروح و�سيهرب منك. ك�سب �لرب ي�سوع �أ�سر�س 
حرب روحية في �لكون بالخ�سوع �إلى �هلل �أوًل ثم �إلى كل �ل�سلطات �لأخرى دينية 

ومدنية وق�سائية حتى ي�ستخدمه �لآب لتنفيذ مقا�سده.
 لن يقول لك �أحد �أن �لخ�سوع �سيء لطيف �أو من �ساأنه �أن يزيد من �عتز�زك 
�لخ�سوع تجربة �سعبة  �أو حتى �سيجعلك غنيًا.  تبدو ح�سنًا  �أو �سيجعلك  بذ�تك 
لكل منا خا�سة لو خ�سعنا للنا�س �لذين يريد �هلل �أن ي�ستخدمهم كعنا�سر مغيرة 

لحياتنا ل كاهلل نف�سه. 
فقط من تعلم �أن يعي�ص خا�سًعا هلل ولطرقه �لبعيدة عن 

�ل�ستق�ساء �سيختبر �لفرح و�لن�سر �لحقيقي.

"�خ�سعو� هلل. قاومو� �إبلي�س فيهرب منكم" 
)يعقوب 4: 7(

تعلم �لخ�سوع
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15           ادرس كتابك المقدس 

ق�سة للبد�ية
عندما ل نعود ن�سمع �سوت �هلل من خالل �لأنبياء فاإن كلمة �هلل ت�سبح م�سدر 
�لحق �لوحيد. هذ� ما كر�س �لفري�سيون حياتهم لأجل �كت�سافه. �أعرف ذلك لأني 

�أنا نف�سي فري�سي و�أبحث عن �لحق في �لتور�ة. 
��سمي "نيقوديمو�س".

�لدر��سة. هذه هي ق�سة حياتي في كلمة و�حدة. �نبهرت بالكلمات من �لوقت 
�لذي تعلمت فيه �لقر�ءة. �لكلمات هي �أ�سغر وحد�ت �ت�سال وكلمات �هلل نجدها 
��ستك�ساف كل  نتعمق في  �أن  لنا لبد  �هلل  يقول  �أردنا معرفة ماذ�  لو  �لتور�ة.  في 

حرف لكن هذ� لي�س كافيًا.
ا  �أي�سً �أخطاء ج�سيمة. ولبد  �إلى  يقود  قد  �لكلمات  فيه على  �لمبالغ  �لت�سديد 
من تحقيق �لرو�بط، كل �لرو�بط. �هلل ل يناق�س نف�سه �أبًد� لذ� نتحدى كل ما يبدو 
�لقطع  كل  ونجمع  ببع�س  بع�سها  �لمت�سلة  �لأفكار  كل  بين  نربط  �إننا  ا.  متناق�سً

�ل�سغيرة كاأجز�ء من لوحة �سخمة.
 قد يظن �أحدهم �أن بعد كل �سنو�ت �لدر��سة هذه �قتربنا من �لنهاية �أو على 
�لأقل �أو�سكنا على �إغالق �لمو�سوعات �لمعلقة في�سبح لدينا مفهوم و�حد و��سح 
�سابًا  �أعد  لم  �لحال.  هو  لي�س  هذ�  لكن  ذلك  �لمرء  يظن  قد  ونامو�سه.  �هلل  عن 
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وو��سلت در��ساتي لأكثر من ثالثين عاًما وفي �لفترة �لأخيرة �سعرت باأنني �أبعد 

ما يكون عن �لحق �أكثر من �أي وقت م�سى.
�آخر نبي تكلم بكلمة �لرب ل�سعبه كان "مالخي" منذ 400 �سنة. كل ما لدينا 
�لآن هو وحي �هلل �لمقد�س لذلك نعكف على در��سته. قد يقدم �أحد �لمعلمين 
�ليهوديين ر�أيًا ما، وقد يطرح �آخر وجهة نظر بديلة، ثم نناق�س �لم�ساألة في مجل�س 
�أننا  �ل�سنهدريم. في بع�س �لأيام تبدو هذه �لجل�سات كاأن ل نهاية لها. ول يبدو 
�زددنا �قتر�بًا �إلى �لحق. ل يوجد �سوت مر�سد وله �سلطان، على �لأقل لم يكن 

هناك مثل هذ� �ل�سوت.
و�لآن ظهر رجل فجاأة، معلم متجول )بدون �سهاد�ت معتمدة، لو يحق لي باأن 
�أ�سيف( من �لجليل يعلم في �أروقة �لهيكل. وهنا تقع �لم�سكلة. نحن �لفري�سيون 
كر�سنا حياتنا لدر��سة �لتور�ة. رغم �عتر�في باأننا لم نطلع منها ب�سيء �إل �أنه �أ�سبح 

لدينا روؤية محددة تخ�س عدة �أمور. لكن هذ� �لرجل قلب �لمو�زين كلها.
يُعلِّم باأن �هلل ل يُ�سر بالمظاهر �لخارجية �لتي نحر�س عليها ونحن ننفذ و�سايا 
�لنامو�س و�لتي يو�فق عليها كل ما �سبقه من معلمي �لتور�ة. وبدل من �أن يُعلِّم 
�لو�سايا �لفردية �لو��سحة قام بتقلي�س �لـ613 و�سية �إلى و�سيتين فقط. �أوًل، تحب 
يُمكن  كنف�سك. كيف  قريبك  وثانيًا، تحب  ونف�سك وفكرك.  قلبك  �هلل من كل 
قيا�س ذلك؟ لن يعود باإمكان �أحد �لزعم باأنه نفذ تلك �لو�سيتين، ول حتى زمالئي 

بالمجل�س و ل �أنا.
هناك �سيئان بمثابة �سوكتين في ج�سدنا: �سعبيته، ل يكاد يفتح فمه �إل وتلتف 
حوله �لجموع. ما عاد بمقدورنا جمع طالبنا لي�ستمعو� �إلينا. وثانيًا، ذلك "�ل�سيء" 
�لغام�س �لذي يحيط به. رغم �أنه يبدو �أنه يك�سر و�سايا �لنامو�س �إل �أنه بال �سك 
�أنا بل ويتكلم بل�سان �هلل بطريقة لم  �أعرفها  �إن�سانًا مقد�ًسا ويعرف �هلل بطريقة ل 

ي�ستخدمها �أي معلم يهودي �أعرفه.

�در�س كتابك �لمقد�س
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قمت بزيارته �أم�س في وقت متاأخر من �لليل. ر�ودني �نطباع و�أنا جال�س معه 
باأنه كان في �نتظاري. �أجاب على كل �أ�سئلتي و�إجاباته كانت و��سحة ومحيرة في 
نف�س �لوقت. تكلم عن �لولدة كاأمر روحي. �أن تكون �بنًا هلل يعني �أن تولد من 
�هلل، تولد من فوق. قلت له لأتحد�ه: �لإن�سان �لبالغ ل ي�ستطيع �أن يولد مرة ثانية 
فكيف يمكنه �لح�سول على حياة جديدة �أو على �لحياة �لأبدية؟ لبد �أن �أق�سي 

مزيًد� من �لوقت لدر��سة ذلك �لأمر.

ما �لذي نتكلم عنه؟
يعملها  �لتي  �لأمور  قائمة  تت�سدر  بالطبع  �ل�سالة  �لمقد�س مع  �لكتاب  در��سة 
في  نفعله  ما  هل  �أنف�سنا  ن�ساأل  �أن  علينا  ربما  روحيًا.  للنمو  عمًد�  �لنا�س  غالبية 
�لو�قع يعد "در��سة" حقيقية �أم نحن مق�سرون عن عمل �لمجهود �لذي يتطلبه 
حد  لأق�سى  �لفكرية  قو�نا  ممار�سة  تقت�سي  �لدر��سة  للكلمة.  �لحقيقي  �لمعنى 
ا  بهدف �كت�ساب معرفة وفهم وحكمة من خالل �لقر�ءة �أو �لتجربة. وتتطلب �أي�سً
فكًر� متعمًقا عن �لمو�سوع و��ستيعابًا ذهنيًا للمعلومات ل مجرد ت�سجيل للحقائق 
في ذ�كرتنا. هناك عدة طرق لدر��سة �لكتاب در��سة �سحيحة لكل َمن يريد ذلك 
باأمانة. كتبت مئات من �لكتب ود�رت ندو�ت ودور�ت در��سية عديدة حول هذه 
�لطرق. ربما تر�ودك �لرغبة في �لتبحر في بع�سها و�أنت تتقدم في حياتك �لروحية.

�لأ�سا�س �لكتابي
هناك عدة �إ�سار�ت كتابية للدر��سة �أهمها كلمات �لرب ي�سوع للفري�سيين في 

يوحنا 5:
"فت�سو� �لكتب لأنكم تظنون �أن لكم فيها حياة �أبدية. وهي 
�لتي ت�سهد لي. ول تريدون �أن تاأتو� �إليَّ لتكون لكم حياة" 

)يوحنا 5: 39، 40( 
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�لوحي ي�سير �إلى �لرب ي�سوع كالم�سيا لكن �لفري�سيين لم يتجاوبو� معه. در��سة 

كلمة �هلل كانت من �لأن�سطة �لتي تقوم بها �لكني�سة �لأولى: 
" كان هوؤلء )موؤمنو بيرية( �أ�سرف من �لذين في ت�سالونيكي 
فقبلو� �لكلمة بكل ن�ساط فاح�سين �لكتب كل يوم هل هذه 

�لأمور هكذ�"
)�أعمال 17: 11(

قال "بول�س" �لكثير عن �لدر��سة و�أو�سى "تيموثاو�س" قائاًل: 
""�جتهد �أن تقيم نف�سك هلل مزكى عاماًل ل يخزى 

مف�ساًل كلمة �لحق بال�ستقامة" 
)2تيموثاو�س 2: 15( 

وكتب لأهل رومية: 
"�إن كل ما �سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بال�سبر 

و�لتعزية بما في �لكتب يكون لنا رجاء" 
)رومية 15: 4(

��ستك�ساف معنى �لدر��سة
�لدر��سة ت�ساعدنا على و�سع �إدر�كنا للو�قع في �سف و�حد مع �هلل. كثيًر� ما 
ا �سعب �لفهم لكن يختفي هذ� �لنطباع تدريجيًا �إذ�  يبدو �لكتاب �لمقد�س غام�سً
طبقنا بكل جدية �أف�سل و�سائل �لدر��سة لي�سهل فهمنا للمكتوب. �لدر��سة �سرورية 
جًد� لكت�ساف �لحق �لإلهي �لمعلن في �لكتاب �لمقد�س و�لذي من �لممكن �إدر�ك 
بع�سه باأكثر قلياًل من �لقر�ءة �ل�سريعة. لكن من �لناحية �لأخرى قد يحتاج بع�سه 
�إلى مجهود ذهني �سخم ل�سبر �أغو�ره. "در��سة" كلمة �هلل ل تتوقف عند معرفة 

�در�س كتابك �لمقد�س
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�لحقائق فقط بل غر�سها هو ت�سكيل �أذهاننا و�أفكارنا لتتو�فق مع فكر �هلل. �لتغيير 
و�لتجديد كلمات منا�سبة لو�سف ما ناأمل �أن نكت�سبه من در��سة �لكتاب �لمقد�س.
بقية  �لحال مع  لدر��سة كلمة �هلل كما هو  �لمتعمدة  �لنية  لدينا  �أن تكون  لبد 
�لطرق �لت�سعة ع�سرة لإنعا�س حياتنا �لروحية. من �ل�سروري �ختيار وقت در��سة 

�لكتاب بعناية بغ�س �لنظر عن تكر�ره. 
�سحيح �أننا قد نقر�أ �لكتاب ب�سورة متقطعة �إل �أننا بحاجة 

لنكون �أكثر جدية لتخ�سي�ص وقت محدد لدر��سته.
هناك �أمر و��سح كال�سم�س لكن من �ل�سروري �أن ننتبه �إلى وقت در��ستنا، �إننا 

نن�سى ب�سهولة هذ� �لأمر لأننا ل ننتبه �إليه. 
يجب �إبعاد كل ما يمكن �أن يلهينا بقدر �لإمكان وهذ� بالطبع يت�سمن ما  "

هو موجود من حولك وفي عقلك. 
وكن حازًما مع نف�سك. عندما يت�ستت �نتباهك ��سترجعه ب�سرعة.  "
ت�سجيل �لمالحظات كتابة ي�ساعد على �لعودة �سريًعا �إلى ما توقفت عنه.  "
عليك �أن تت�سلح بالعزيمة و�لإ�سر�ر. "

تعرفه  بما  مثاًل مادة جديدة  �ربط  �لرو�بط.  بعمل  تاأتي  �لدر��سة  �إحدى فو�ئد 
�سابًقا. وهذه �لرو�بط ت�ساعدنا على تجميع �لحق �لإلهي وو�سعه د�خل "�سورة 
ا على ت�سفية  كبيرة" توؤدي بنا �إلى فهم �لمو�سوع ككل. هذه �لرو�بط ت�ساعدنا �أي�سً

�لأفكار �لخاطئة وطردها لأنها ل تتنا�سب مع �ل�سورة �لكبيرة.
قد يكون �لتكر�ر مفيًد� لعدد كبير منا في تثبيت �لمعلومة في ذ�كرتنا. هناك 
عدة طرق للحفظ. �لبع�س يف�سل �أن يحفظ �آيات فردية و�لبع�س �لآخر يركز على 
حفظ مو�سوع كل �أ�سحاح في كر��سة خا�سة به. و�آخرون يف�سلون تعلم �لرو�بط 

�لتي تربط �أفكاًر� معينة بال�سورة �لكبيرة.
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�سيء �أخير �أود �أن �أذكره رغم �أننا مررنا عليه من قبل كنقطة م�ستقلة بذ�تها وهو 
�لتاأمل. ونحن نتاأمل وندقق في �سذر�ت من �لحق �لإلهي ب�سورة متكررة �سيزد�د 

فهمنا لها ونحقق هدفنا من �لدر��سة.

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
�أخطر حالة �سقوط هي تلك �لتي ترتبط بالد�فع. �حذر من رغبتك في ت�سليح 
�لغر�س  لهذ�  �لدر��سة  �لر�أي.  في  معك  يختلفون  �لذين  �لآخرين  لتدمير  نف�سك 
�ل�سعور  من  تحتر�س  �أن  ا  �أي�سً منها. لبد  �لروحية  �لفائدة  وتبطل  �لنتائج  �ستف�سد 
فهمك  ُح�سن  رغم  �لمجال.  هذ�  في  �أكاديمية  �سهادة  على  بالح�سول  بالكتفاء 
للمفاهيم �لكتابية على م�ستوى �لكلمات و�لجمل و�لعبار�ت لكن لو لم ت�سمح 

للحق �لإلهي باأن يوؤثر تاأثيًر� �إيجابيًا على حياتك فلن يحدث �أي تغيير بها.
�لذ�تية في  �أن تعتمد على جهودك  �أن تحتر�س منه هو  �آخر لبد  هناك خطر 
�ل�سحيحة  بالطريقة  بالأمر  يقوم  �أنه  يعتقد  �أن  يحب  �أغلبنا  �أن  �سحيح  �لدر��سة. 
عندما يحاول �لخ�سوع للروح �أثناء در��سته للكتاب �لمقد�س لكن كل هذ� قد يتم 
ب�سورة خاطئة. ناق�س ما تعلمته مع موؤمنين نا�سجين روحيًا وقارن مالحظاتك 

ومفاهيمك مع َمن �سبقوك.

كلمة م�سجعة
در��سة �لكتاب �لمقد�س قد تغني حياتنا �لروحية وتنع�سها ب�سورة ل ي�ستطيع 
تحقيقها �أي �سيء �آخر. �إنها ل تتحدى ذكاءنا وتثير م�ساعرنا فقط بل تعمق �سركتنا 

مع �هلل. 
باأن يغزو قلبك  تتيح هلل  �أن  �لمادة بل  �أن تغزو  لي�س  �لدر��سة  �أن هدف  تذكر 

�لقا�سي وي�سكلك حتى ت�سبح �سبه �سورة �لم�سيح.

�در�س كتابك �لمقد�س
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 16        السـجـود

ق�سة للبد�ية
�سبع �سنو�ت تكون فترة زمنية طويلة لو �نتظرت خاللها �سيئًا ترغب فيه ب�سدة 

لكن في �للحظة �لتي تتحقق فيها �أمنيتك ت�سعر باأن �لنتظار كان ل �سيء. 
�أنا "�سليمان"، �بن "د�ود" ملك �إ�سر�ئيل.

�إن�سان تكريًما لحلم �أبي في بناء  بنيت �أعظم و�أروع هيكل ممكن �أن يتخيله 
م�سكن هلل على �لأر�س. كانت مهمة موكلة لي وكنت متحم�ًسا جًد� لي�س فقط 
�لتوقعات حتى  تجاوز كل  �أود  لأني كنت  بل  علّي  مفرو�س  لتنفيذها كو�جب 

ي�سبح �لمبنى تحفة فنية ن�سلي فيه لخالق و�سيد �لكون.
�إليه كل �ل�سعوب لت�سجد هلل �لعلي. في  هذ� �لهيكل هو �لمكان �لذي �ستاأتي 
�لحيو�نات  و�سيذبحون  �أمامه  و�سيجثون  لل�سالة  �أيديهم  �سيرفعون  �لمكان  هذ� 
للتكفير عن خطاياهم و�سيتغنون باإح�ساناته ومر�حمه لأنه �أنقذ �سعبه من �لعبودية. 
في هذ� �لمكان �سيختبرون �ل�سركة �لعميقة مع يهوه نف�سه وهو �آت لي�سكن و�سط 

ت�سبيحات �سعبه.
�أن  �أقيم لأجله. فيجب  �أن يكون منا�سبًا للغر�س �لذي  مكان مثل هذ� ينبغي 

يكون عظيًما لأن �هلل عظيم، ور�ئًعا لأن �هلل مجيد، ومقد�ًسا لأن �هلل قدو�س.
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�أكثر من �سبع �سنو�ت م�ست منذ �إر�ساء �لأ�سا�سات. وبد�أ �لهيكل ياأخذ �سكاًل 
مبنى  كان  �أيدينا.  ور�أيت عمل  �لبناء ذهبت  �أعمال  �نتهت  يوم. عندما  بعد  يوًما 
مذهاًل لكن لي�س �أكثر من مجرد مكان و��سع وفارغ و�سامت، مكان موح�س خاٍل 

من وجود �لعمال و�لمتعبدين و�لكهنة و�هلل.
بقعة على  �أغلى  �لآن  �أ�سبح  له.  �أبي  �لتي خ�س�سها  بالأثاثات و�لكنوز  مالأناه 
وجه �لأر�س: ر�ئع �لت�سميم، متقن �لتنفيذ، فخم �لتجهيز�ت. قمت بفح�س قاعاته 
وغرفه و�عتر�ني �سعور بالفر�غ. �جتمعنا �أم�س لإح�سار تابوت �لعهد من م�سكنه 
�لموؤقت �لذي �أعده له �أبي لم�سكنه �لد�ئم ور�ء �لحجاب في قد�س �لأقد��س. قدمنا 
خالل �لرحلة عدًد� ل يُح�سى من �لذبائح، �أفخر ما في �لأر�س من غنم وثير�ن. 

و�أخيًر� حملنا �لتابوت د�خل �أروقة �لهيكل �لمتتالية حتى رقد بين �لكاروبيم 
في قد�س �لأقد��س. ل �سيء يُرى �إل �أطر�ف �لع�سي �لتي كانت تحمل �لتابوت ول 
ترى �إل من قد�س �لأقد��س فقط. لم يكن م�سموًحا �إل للكهنة فقط بالدخول هناك 

و�ن�سحبت بقيتنا �إلى �لفناء.
�جتمع �لكهنة و�لالويون �سرق �لمذبح لب�سين كتانًا �أبي�س نقيًا وحاملين �لآلت 
�لمو�سيقية )كان 120 كاهنًا فقط يحملون �لأبو�ق( وبد�أ �لمرنمون و�لعازفون في 
�لترتيل و�لت�سبيح ورفع �ل�سعب كله كرجل و�حد �سوته بالهتاف و�لت�سبيح للرب.
�لدهور"  دهر  �إلى  تدوم  مر�حمه  لأن  �سالح،  "�لرب  يهتفون  كانو�  وبينما 
جاءت �سحابة ومالأت �لمكان كله. مجد �لرب مالأ بيت �هلل و�أ�سرع �لكهنة �لذين 
�لوجود  من  هاربين  �لخارج  �إلى  مهرولين  �لأقد��س  قد�س  في  متو�جدين  كانو� 

�لطاغي �لذي مالأ �لمكان.
�لأبي�س  �لرخام  تتالألأ فوق  �ل�سم�س  ت�سعفني. كانت  �لكلمات ل  �لو�قع،  في 
و�لذهبي، و�أ�سو�ت �لعازفين تمالأ �لمكان باأ�سو�ت �لحمد و�لت�سبيح، و�لح�سور 

�لإلهي ي�سود �لمكان، كل هذ� جعل قلوبنا تنفجر وتفي�س بال�سكر.

�ل�سجود
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وعندما  باأمانة  �سن�سلك  باأننا  ومتعهًد�  �هلل  عظمة  معلنًا  �ل�سعب  با�سم  �سليت 
�ل�سماء و�أحرق  �ل�ساطع ق�سم  �لأبي�س  �لنور  نار فجاأة. ومي�س من  �نتهيت نزلت 
�لتقدمات و�لذبائح كلها. مجد �هلل كان حقيقيًا حيًا ملمو�ًسا لدرجة �أن �لكهنة لم 
�لتي  يتمكنو� من �لدخول. �سقطنا بوجوهنا على �لأر�س ورنمنا تلك �لكلمات 
تمجد ��سمه: "�لرب �سالح، لأن �إلى �لأبد رحمته". كل ما كنا نعرفه عند نهاية 

�ليوم هو �أننا كنا ن�سجد في مح�سر �هلل. 

ما �لذي نتكلم عنه؟
خالل بحثي في �لتعريفات �لمختلفة لكلمة "عبادة" �أو "�سجود" لحظت �أن 
بع�سها له جو�نب �آلية: �لنحناء، �لجثوم، �لنبطاح مثاًل. مجرد �أو�ساع ج�سدية تعك�س 
�لتعبير  �أهم بكثير من �سكل  �لد�خلية  �لحالة  �لتعبير عنها.  �ل�سعب  قلبية من  حالة 
�لقدير، ملك �لكون  �ل�سجود �لحقيقي هو رد فعلنا نحو �هلل كالخالق  �لخارجي. 
وفادينا ومخل�سنا �ل�سخ�سي. هناك عدة كلمات قد ت�ساعدنا على تو�سيح مفهوم 

�ل�سجود: �حتر�م، �إجالل، تبجيل، هيام، مد�هنة، �إخال�س وتفان، محبة �سديدة.
""حين �أ�سجد هلل �أف�سل �أن يكون قلبي بال كالم 

على �أن يكون كالمي بال قلب..."1
�لأ�سا�س �لكتابي

كثيًر� ما نربط بين �لمز�مير و�ل�سجود لأننا نجد بها كلمات عديدة ت�سير �إليها 
لكن �لأكثر �سيوًعا هو �لدعوة �إلى �ل�سجود، على �سبيل �لمثال:

"علو� �لرب �إلهنا و��سجدو� عند موطئ قدميه. قدو�س هو... 
 علو� �لرب �إلهنا. و��سجدو� في جبل قد�سه 

لأن �لرب �إلهنا قدو�س"
 )مزمور 99: 5 و9(

 Boschman، LaMar—htt p://www.goodreads.com/quotes/show/120856  1
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خالل  من  و�ل�سجود  �لعبادة  على  متكررة  ب�سورة  �لمز�مير  مغنو  يحر�س   
�أ�سعارهم فيحكون عن عظمة �هلل و�أعماله و�أمانته وجوده وهكذ�... على �أمل �أن 

يجذبو� كل َمن يقر�أ �لمز�مير ليترنم للرب.
و�إذ� �نتقلنا �إلى �لعهد �لجديد �سنجد �أن �لرب ي�سوع ي�ست�سهد من �لعهد �لقديم 

للرد على �إبلي�س قائاًل: 
""�ذهب يا �سيطان. لأنه مكتوب للرب �إلهك ت�سجد 

و�إياه وحده تعبد" 
)متى 4: 10(
كلمات  ي�سجل  وهو  لل�سجود  �لد�خلي  �لجانب  على  "يوحنا"  �إنجيل  يركز 

�لرب ي�سوع: 
""�هلل روح. و�لذين ي�سجدون له فبالروح 

و�لحق ينبغي �أن ي�سجدو�" 
)يوحنا 4: 24( 
في �سوء هذه �لكلمات تتر�جع �أهمية �لأو�ساع �لج�سدية و�ل�سلو�ت �لطق�سية 

و�لعاد�ت �لدينية لتعطي �لأولوية لحالة �لقلب �لد�خلية تجاه �هلل.

��ستك�ساف معنى �ل�سجود
�أول �إ�سارة كتابية �إلى �ل�سجود ترد في �سفر �لتكوين، �أ�سحاح 22، حين قال 
لل�سجود.  فيذهبان  �أما هو و"�إ�سحق"  �لحمار  مع  يجل�سا  �أن  لغالميه  "�إبر�هيم" 
رغبة "�إبر�هيم" بالنف�سال عن �أعز ما له في �لحياة �بنه ووريثه وتتميم مو�عيد 
�هلل تر�سي مقايي�س رفيعة �لم�ستوى ونحن نبد�أ في �لتفكير و�لتاأمل في �ل�سجود في 

حياتنا. 

�ل�سجود
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�أفعل  �أن  �لحقيقي". ل يجب  "�ل�سجود  لتعبير  �لمتكرر  �ل�ستخد�م  �إلى  �أميل 
هذ� لكن من خالل تجربتي �ل�سخ�سية �أعرف �أنه �سهل جًد� �لمرور على �أ�سكال 
ا  �أي�سً �ل�سجود �لمختلفة وحالتي �لد�خلية لي�ست �سحيحة تجاه �هلل. ومن �ل�سهل 
�سجودي  كان  �إذ�  فيعرف  �هلل  �أما  كثيًر�  نف�سي  خدعت  �أني  �أعتقد  �لب�سر.  خد�ع 
وفكًر� ومقدرة(  )قلبًا وروًحا  كله  كياننا  يُ�سرك  �لحقيقي  �ل�سجود  ل.  �أم  حقيقيًا 
في �لعبادة هلل وهو متعدد �لجو�نب )�سخ�سية وجماعية ود�خلية وخارجية( لكن 

يجب �لعمل على تحقيق �لتو�زن بينها.
�لمقد�س  للكتاب  كاتب  من  �أكثر  �أو�سى 
�سيء  �أهم  يعد  باأخرى. وهذ�  �أو  بطريقة  بال�سجود 
في ر�أيي �ل�سخ�سي لأن كثيًر� ما ل يختبر �سعب �هلل 
ح�سوره ب�سورة حية وربما ل يختبرونه بتاتًا. �أقول 
هذ� لأن كلما كان �سعب �هلل يتقابل معه في �لكتاب 
يخبرهم  لم  له.  �ل�سجود  يقدمون  كانو�  �لمقد�س 
�أحد ب�سرورة هذ� �لأمر �إذ كان رد فعل طبيعيًا من 

�لقلب �لب�سري نحو خالقه.
�أمًر� مفيًد� وجده �لكثيرون �أل وهو تنمية فن ممار�سة ح�سور �هلل �أي �لقر�ر 
بوجود �هلل لحظة بلحظة في �أحد�ث �ليوم �لو�حد. �جتهد لأن تعد نف�سك روحيًا 
قبل �جتماع �ل�سجود �لجماعي )�قر�أ وتاأمل جزًء� من كلمة �هلل، فكر في كلمات 

ترنيمة، �ذهب مبكًر� و�سكن فكرك وقلبك(.
في  �لو�سع  مع  �لإخوة  مع  �لجتماع  معنى  �بحث عن  �لجماعية  �ل�سالة  في 
�أننا ناأتي �أفر�ًد� لنجتمع مًعا �أمام �هلل. �حتر�س من �سجود �لمحيطين بك  �لعتبار 
ومما يدور بد�خلك. نمي �سعور �ل�سجود في حياتك كعادة د�ئمة ولي�س ك�سيء 
تعمله حين ت�ساء. �نطق بكلمات �سجود وتعبد حتى و�أنت و�سط �ل�سيق و�لألم. 

�رفع يديك حرفيًا وقلبك مجازيًا هلل. 

�ل�سجود ي�ساعدنا على:
- �إ�سر�ك كياننا كله )قلًبا 
وروًحا وفكًر� ومقدرًة(. 
- تحقيق و�سية �هلل 

�لو��سحة.
- �ل�ستجابة لمن خلقنا 

لم�سرته.
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"ل نتعلم �للياقة وح�سن �ل�سلوك �إل في مح�سر �هلل"2

�حتمالت �ل�سقوط �لممكنة
ل �أ�ستطيع �لتفكير في خطر معين يحيط بال�سجود نف�سه فال توجد طريقة نبالغ 
بها في �سجودنا لكن �لأذى قد ياأتي من ممار�سته ب�سكل منحرف. �إننا نخلط �أحيانًا 
بين �ل�سجود وبين �ل�سكل �لمف�سل لنا لل�سجود، ونخطيء عندما نحاول �لحفاظ 
�لموؤمنين  �إخوتنا  وقتها  ندين  فلن  محدد.  ك�سكل  �سجودنا  طريقة  قد�سية  على 
فح�سب بل �سوف نحب�س �أنف�سنا في قالب و�حد ونقيد �أ�سلوب تعبيرنا في �سكل 

��سترحنا عليه من قبل. 
�أنف�سنا  �إر�ساء  محاولة  وهي  م�ساكل  �إلى  توؤدي  قد  �أخرى  م�سوهة  طريقة 
بال�سجود بدًل من �لتركيز على �هلل. �إننا ل ن�سجد طمًعا في بركات معينة ولو �إننا 
كثيًر� ما ننال بركات عديدة خالل �سجودنا. لبد �أن يكون �لد�فع ور�ء �سجودنا 

هو �إكر�م �هلل ولي�س �إعطاء �أنف�سنا "تجربة �سجود �إيجابية".
�ل�سجود كتجربة فردية ذ�تية و�ل�سجود  بين  �لتو�زن  ا فقد�ن  �أي�سً �لممكن  من 
�إلى  ونتر�جع  نن�سحب  حين  �لخطر  ناقو�س  ويدق  مو�سوعي.  جماعي  كن�ساط 
باأننا ل  �أنف�سنا  �أقنعنا  �إذ�  �أو  �سجود جماعي،  �جتماع  بنا خالل  �لخا�سة  �لم�ساحة 
ممتاز  ترنيم  فريق  ي�ساحبها  �لعدد  كبيرة  جماعات  و�سط  �إل  �ل�سجود  ن�ستطيع 

و�إ�ساءة منا�سبة وبع�س و�سائل �لرفاهية �لأخرى.
"كما يبد�أ �ل�سجود في جو ي�سوبه حالة �نتظار وترقب 
مقد�ص ينتهي بطاعة مقد�سة، تقوم هذه �لطاعة 

�لمقد�سة باإنقاذ �ل�سجود من �لتحول �إلى مخدر �أو و�سيلة 
هروب من �سغوط �لحياة �لع�سرية"3

 Lewis، C. S.—htt p://209.237.184.2/prayer/ Devotional_50DaysWithGod_3.asp 2
 Foster، Richard—htt p://dailychristianquote.com/dcqfosterrj.html 3

�ل�سجود
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كلمة م�سجعة
حاول  وعبادتك.  �سجودك  حياة  �إثر�ء  على  ت�ساعد  �لمقد�س  �لكتاب  در��سة 
على  �أو  �لعدد  �سغيرة  �أو  �لعدد  كبيرة  )جماعات  لل�سجود  بديلة  �أ�سكال  تجربة 
�نفر�د(. لو كان �سجودك �سجوًد� طق�سيًا حاول �أن تكون عفويًا في �لطريقة �لتي 
تمار�س بها �سجودك. ولو كنت عفويًا �سجل كيف ت�سجد ولماذ� ت�سلي و��ستخدم 
م�سادر روحية متنوعة. و�أخيًر� حاول �أن ت�سارك بكل كيانك في �ل�سجود: عقلك 

وم�ساعرك و�إر�دتك وج�سدك وروحك.
"�ل�سجود، �أولً وقبل كل �سيء، يحقق م�سرة �هلل ولي�ص 

م�سرتنا نحن، رغم �أنه من �لر�ئع �أن نكت�سف �أن من خالل 
عمل م�سرته ندخل باأنف�سنا �إلى ما قد ي�سبح �أغنى تجربة 

في حياتنا كلها"4

Kendrick، Graham—htt p://www.theocentricworship.com 4
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17          تقبل األلـم 

ق�سة للبد�ية
�أن بيدنا  �أ�سياء ل يختارها �لإن�سان باإر�دته. ربما �ساأكون �أول َمن يقول  هناك 
ت�ستند عليها  �ختيار�ت عديدة، �ختيار�ت يتوقف عليها كل م�ستقبلنا، �ختيار�ت 
�أعرف  �لعك�س.  �لإن�سان ولي�س  �لتي تختار  �أبديتنا! لكن هناك بع�س �لأمور هي 

هذ� من تجربتي �ل�سخ�سية. 
�أنا "بول�س" ُولدت بطر�سو�س ثم ن�ساأت باأور�سليم و�لآن لم يعد لدّي مكان 

محدد �أ�ستطيع �أن �أ�سير �إليه كموطن لي. 
ا �أو هدًفا في حد ذ�ته لكن قد  ما من �أحد يختار حياة �لآلم. �لألم لي�س غر�سً
يختار �أحدهم حياة تحتوي على قدر كبير من �لمعاناة على �سرط �أن �لنهاية تبرر 
�لألم �لم�ساحب لها. قد �أزعم �أن كل �إن�سان مر ب�سيقة معينة �إذ كلنا تلوثنا بالخطية: 
�لبار و�لعا�سي، �لطاهر و�لفا�سق، �لحكيم و�لجاهل، �لجاد و�لتافه. ل �أحد تخلو 
ا معينًا ول يكون  حياته من �لألم فلماذ� �إًذ� ل نختار حياة يخدم فيها �لألم غر�سً
نتيجة �أفكار حمقاء �أو دو�فع طائ�سة لكن يحقق بع�س �لفائدة في �لنت�سار على 

�لج�سد وت�سكيل �لنف�س وتهذيب �لروح؟
ي�سفني �لبع�س بالحماقة عندما �أقول مثل هذ� �لكالم. هل �أنا �أحمق لأن �آلمي 
ب�سورة  �أكثر  �أت�سبه  تجعلني  لأنها  �أم  �لآخرين  لبركة  �سرورية  لأنها  �أم  معنى  لها 



150
�لم�سيح  �إذ� �سئت ولو فعلت ذلك ف�سوف ترى  �أحمق  �لم�سيح �سيدي؟ �عتبرني 
�لمثال  وجعلته  لبركتنا  لزمة  وكانت  معنى  لها  كان  �آلمه  �إذ  �لآخر،  هو  �أحمق 

�لوحيد �لذي ي�ستحق �لقتد�ء به.
ربما ت�ساورك �سكوك كثيرة فيما �أتكلم عنه. من �لمرجح �أنك ل تعرف �لعالم 
�لتي  لأ�ساركه حياته  �لرب دعاني  و�أتباعه.  للم�سيح  معاٍد  فيه، عالم  نعي�س  �لذي 
كانت تتميز بالألم و�ل�سيق لذ� حياتي �ستكون كذلك. بينما �أ�سارك هذه �لدعوة 
ا للم�ساركة في �لأمجاد �لتي �ستلي ذلك. �هلل عادل وبار.  مع من دعاني �أتطلع �أي�سً
ل توجد معاناة تم�سي دون �أن يالحظها �أحد. ول �سيقة بال فائدة. ول �ألم بدون 

مجاز�ة. قد �أبدو كالأحمق لكن كلماتي تفي�س بالحكمة.
لقد جل�ست مع رجال عدة وق�س علّي كل منهم حكايته. تفاخرو� باإنجاز�تهم 
و�آلمي  وعاري  �سعفي  �سوى  عنه  �أحكي  ما  لدّي  فلي�س  �أنا  �أما  و�نت�سار�تهم. 

و�ل�سخ�س �لذي دعاني �إلى هذه �لحياة و�لمجد �لعتيد �أن ياأتي.
ل �أقول هذ� طمًعا في مكافاأة. ��سمع وتعلم فح�سب. �إنني �أعمل باجتهاد ب�سورة 
د�ئمة. وتعر�ست للجلد و�ل�سجن ب�سبب ذلك، لي�س لمرة و�حدة بل لعدة مر�ت. 
�أو�سكت على �لموت في �أحيان كثيرة. �أعرف جيًد� كيف تكون في �ل�سماء نف�سها 
وترى عجائبها �لتي يعجز �لل�سان عن و�سفها ثم تعود �إلى �أر�س �لآلم و�لأحز�ن.
�ل�سيد على حياته.  �لم�سيح هو  باأن  يعلن  َمن  ل يوجد خطر كبير جًد� على 
ثالث مر�ت غرقت بي �ل�سفينة، وذ�ت مرة ق�سيت �أربعة وع�سرين �ساعة في مياه 

�لبحر �لمتو�سط �لمثلجة حتى ظننت �أني لن �أعود �أ�سعر بالدفء مرة ثانية.
�أبليت �أحذية كثيرة، لم �أعد �أذكر عددها. تورمت قدماي من �ل�سفر و�نف�سل 

جلدها عن ج�سمي. 
تتبعني �سنة و�حدة فقط ولن ت�سحك حين �أقول �أني ما عدت �أعرف من �أين �أنا.
�أدرك كم �لأخطار �لمحيطة بي. ل �أ�سافر بمفردي �أبًد� لأن �ليهود �سيقتلونني في 

تقبل �لألم
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يزعمون  َمن  بع�س  لي. حتى  يترب�سون  �لرومان  �أن  كما  لهم  ت�سنح  فر�سة  �أول 
باأنهم يتبعون �لم�سيح يريدون �أن ي�سنعو� للعالم معروًفا بتخلي�سه مني. �لوحو�س 

�لتي ت�ساركني �لبرية خالل �سفرياتي �ستتغذى على لحمي �ل�سمين.
رجل  من  �لفارغ  �لكالم  من  �لمزيد  متكبًر�.  �أو  �أحمق  بدوت  �إذ�  �أعذروني 
�تهموه بال�سفاهة. ل �أ�ستطيع �أن �أحكي لكم عن ن�سف ما عانيته. لن �أختبر �سبركم 
بحكاياتي �لطويلة عن �أغاني �ل�سجن ورجمي على �لطريق. ل �أقول �إل �لحقيقة. 

�إله و�أبو ربنا ي�سوع �لم�سيح، �لمبارك �إلى �لأبد، يعلم �أني ل �أكذب.
�أبذل حياتي يوميًا لأجل �لإنجيل. و�آلمي تحفر بئًر� عميقة ي�ستمد منه �إخوتي 
ا يتاألمون مثلي. نعم، �أتاألم  و�أخو�تي تعزيات عديدة. نعم، �أعاني و�أتاألم، وهم �أي�سً

لكن �لرب ذ�ق �آلًما �أكثر مني. 

ما �لذي نتكلم عنه؟
على عك�س كمالت �ل�سماء �لم�ستقبلية نعي�س في عالم يفي�س بالألم �لمادي 
باأمريكا  ما  بلد  من  �مر�أة  مكتبي  �إلى  جاءت  �لجزء  هذ�  �أكتب  و�أنا  و�لمعنوي. 
�لو�سطى و�أخذت ت�سرد ق�سة ور�ء ق�سة عن حرب �لع�سابات �لتي تدور في بلدها. 
�غت�ساب، خطف، �أعمال عنف من كل نوع، كل هذ� �سار جزًء� من �لحياة في 
�لمدن �لكبرى. ل �أحد يعي�س في �أمان. �لخوف �سار �أ�سلوب حياة. وفي �أماكن 
ا ومجاعات. بغ�س �لنظر عما نر�ه  �أخرى في �لعالم نجد كو�رث طبيعية و�أمر��سً

ك�سبب جذري لكل هذ�، �لنتيجة هي معاناة ب�سرية لم ن�سهدها من قبل.
�إليه  "�ألم" ككلمة جامعة ت�سمل كل �سيء ت�سير  �أ�ستخدم كلمة  بكل ب�ساطة، 
كلمات �أكثر تحديًد� مثل: محنة، �سيق، كرب، �إ�ساءة، �أذى، �ألم وحزن. �ست�سمل 
ا �أي �سعور �سلبي �أو موؤلم مهما كانت �أ�سبابه. �لبع�س منا يلحق قدًر� كبيًر� من  �أي�سً

�لمعاناة على نف�سه.
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ي�سير �لكتاب �لمقد�س �إلى �أن هناك نوعين من �لألم. �لأول هو بب�ساطة نتيجة 
�لطبيعة �لب�سرية و�لحياة في بيئة ملوثة بالخطية. �لجميع يعاني ويتاألم: "�ل�سالح" 
و"�ل�سرير"، �لمذنب و�لبريء، �لغني و�لفقير، �لمتدين وغير �لمتدين. لكن بالن�سبة 

للموؤمنين هناك �ألم �إ�سافي )�أل تثلج هذه �لفكرة قلبك؟(
حاولت  عندما  �إيمانه.  �أجل  من  �لتاألم  �إلى  �لع�سر  هذ�  في  مدعو  �هلل  �سعب 
�إلى �ل�سلب قال �لرب ي�سوع كالًما ينذر  �لن�ساء م�ساعدته وهو في طريقه  بع�س 

ا منه هنا:  بال�سوء �سوف �أقتب�س بع�سً
"يا بنات �أور�سليم ل تبكين علّي بل �بكين على �أنف�سكن 

وعلى �أولدكن... لأنه �إن كانو� بالعود �لرطب يفعلون هذ� 
فماذ� يكون بالياب�س" 

)لوقا 23: 28 -31( 
وهكذ� ت�سبح فكرة �لألم و�لمعاناة ذ�ت �أهمية خا�سة لدى �لموؤمنين.

�لأ�سا�س �لكتابي
لعلك �ستالحظ �أن ق�سم �لأ�سا�س �لكتابي لهذ� �لمو�سوع �أطول من �أي مو�سوع 
�آخر لأن �لكتاب �لمقد�س لديه �لكثير ليقوله عن �لألم )ون�سرد هنا عدًد� قلياًل من 
باأن �هلل ل يق�سد لأولده  تنادي  �أ�سهر �لأجز�ء �لكتابية(. هناك تعاليم غير كتابية 
�أن يتاألمو� ويتمادون في �لمبالغة فيقولون �أن �لألم نتيجة خطية. لذ� �أتمنى �أن هذه 

�لآيات ت�ساعدك على �لخروج من هذه �لحيرة.
دعونا نتاأمل فيما تقوله كلمة �هلل عن هذ� �لمو�سوع 

�ل�سعب وغير �لمحبوب.
y  :لموؤمنون �أخذو� وعدً� بالألم في هذه �لحياة�

"قد كلمتكم بهذ� ليكون لكم فّي �سالم. في �لعالم �سيكون 

تقبل �لألم
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لكم �سيق. ولكن ثقو�. �أنا قد غلبت �لعالم" 
)يوحنا 16: 33( 

y  :لألم في هذه �لحياة تجربة م�ستركة�
"فقاوموه )�إبلي�س( ر��سخين في �لإيمان عالمين �أن نف�س هذه 

�لآلم تجرى على �إخوتكم �لذين في �لعالم" 
)1بطر�س 5: 9( 

y  :هلل ي�ستخدم �لألم كو�سيلة ليزكي بها �إيماننا�
"�لذي به تبتهجون مع �أنكم �لآن �إن كان يجب تحزنون ي�سيًر� 

بتجارب متنوعة. لكي تكون تزكية �إيمانكم وهي �أثمن من 
�لذهب �لفاني مع �أنه يُمتحن بالنار توجد للمدح و�لكر�مة 

و�لمجد عند ��ستعالن ي�سوع �لم�سيح" 
)1بطر�س 1: 6- 7(

y  :أنا�س �هلل �لعظماء في �لما�سي تحملو� �لألم بكل �سبر و�سارو� مثاًل لنا�
""خذو� يا �إخوتي مثاًل لحتمال �لم�سقات و�لأناة 

�لأنبياء �لذين تكلمو� با�سم �لرب" 
)يعقوب 5: 10(

y  :من �لممكن �أن ي�ساعد �لموؤمنون �لآخرين بف�سل تجاربهم �لذ�تية مع �لألم
"فاإن كنا نت�سايق فالأجل تعزيتكم وخال�سكم �لعامل في 
ا. �أو نتعزى   �حتمال نف�س �لآلم �لتي نتاألم بها نحن �أي�سً

فالأجل تعزيتكم وخال�سكم" 
)2كورنثو�س 1: 6(
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y  :ا يتو�زن �لألم مع �لتعزية �إن لم يكن في هذه �لحياة ففي �لحياة �لأخرى �أي�سً
"فرجاوؤنا من �أجلكم ثابت. عالمين �أنكم كما �أنتم �سركاء في 

ا"  �لآلم كذلك في �لتعزية �أي�سً
)2كورنثو�س 1: 7(

y  :لألم و�سيلة لمعرفة �لم�سيح�
"لأعرفه وقوة قيامته و�سركة �آلمه مت�سبًها بموته" 

)فيلبي 3: 10(
y  :آلم �لحا�سر تعد �سيئًا تافًها مقارنة بالأمجاد �لم�ستقبلية�

"فاإني �أح�سب �أن �آلم �لزمان �لحا�سر ل تقا�س بالمجد �لعتيد 
�أن ي�ستعلن فينا" 

)رومية 8: 18(
y  :لألم ينمي �لإن�سان وين�سجه مثلما "�أكمل" �لم�سيح�

"�أنه لق بذ�ك �لذي من �أجله �لكل وبه �لكل وهو �آت باأبناء 
كثيرين �إلى �لمجد �أن يكمل رئي�س خال�سهم بالآلم" 

)عبر�نيين 2: 10(
في �سوء كل ما �سبق، قد تظن �أن �لموؤمنين �لجادين في �سيرهم مع �هلل من 
يوؤلمهم فال مانع  �لألم و�لمعاناة و�إن لم يجدو� ما  ي�سعون نحو  �أنهم  �لمفتر�س 
من ممار�سة �لقليل من جلد �لذ�ت. لو ظننت هذ� فعاًل فاأنت على خطاأ. �هلل لي�س 

�ساديًا ول يطلب منا �أن نجد لذة في �إيالم �أنف�سنا لتكون لنا �سركة عميقة معه.
لذ�  �لألم  من  �لتخفيف  هو  �لأر�سية  ي�سوع  �لرب  خدمة  �أغلب  هدف  كان 

ا.  �سنحاول �لعمل بالمثل لالآخرين ولأنف�سنا �أي�سً

تقبل �لألم
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"�أعلى �أحد بينكم م�سقات فلي�سل. �أم�سرور �أحد فليرتل. 
�أمري�س �أحد بينكم فليدع �سيوخ �لكني�سة في�سلو� عليه 

ويدهنوه بزيت با�سم �لرب و�سالة �لإيمان ت�سفي �لمري�س 
و�لرب يقيمه و�إن كان قد فعل خطية تغفر له" 

)يعقوب 5: 13- 15(

��ستك�ساف معنى �لألم
لنتفق على �سيء من �لبد�ية. �لألم هو د�ئًما نتيجة للخطية. �هلل ل يُ�سر بتاألمنا 
وحزننا ول حتى يريد لنا �أن نختبره لكن بما �أني �أحمل �لجينات �لور�ثية لأجد�دي 
ا تمردهم �سد �هلل. لذ� ل يوجد مفر من  منذ بد�ية �لخليقة فلقد ورثت عنهم �أي�سً

�لحزن و�لمعاناة بين حالتي �لملوثة بالخطية وحالة 
َمن حولي.

وفي  �ألمنا  من  ليحد  بنعمته  �هلل  يتدخل  �أحيانًا 
�أو  �أنا  خطيتي  �سو�ء  للخطية،  ي�سمح  �أخرى  �أحيان 
�أكتافنا  على  ثقلها  بكامل  تقع  �أن  غيري،  خطية 
من  �أقل  �سيئًا  نختبر  ربما  وتنقيها.  حياتنا  لتطهر 
�لحد �لأق�سى لالألم لكن ل يمكننا توقع �لأقل. لقد 
�أن �لألم �سيكون  �آيات تقول  �سبق وتاأملنا في عدة 
مبادئنا  �لنظر عن  بغ�س  �لب�سرية  �لتجربة  من  جزًء� 
�ل�سخ�سية �أو معتقد�تنا �لدينية �أو قوتنا �لبدنية �أو �أي 

عامل �آخر ناأمل في �أن يحدث فرًقا.
�أن  رغم  وهي  �سغيرة  فكرة  عند  قلياًل  لنقف 

�لآثار  بع�س  �لأحيان  بع�س  في  له  يكون  وقد  منه  مفر  ول  متوقع  �أمر  �لألم 
�أمكن لأق�سى درجة ممكنة. كلمات  �لتخفيف منه كلما  �أنه يجب  �إل  �لإيجابية 

�لألم ي�ساعدنا على:
�إدر�ك خطورة �لخطية 

باختبار نتائجها.
�لتوحد مع �لمتاألمين 

وتعزيتهم. 
�ختبار نعمة �هلل بطرق 

ما كنا �سنعرفها في 
ظروف �أخرى.

�أن نكون م�سابهين 
ل�سورة �لم�سيح.



156
�ل�سهل تطبيقها:  غالطية 6 من 

"�أيها �لإخوة �إن �ن�سبق �إن�سان فاأخذ في زلة ما فا�سلحو� �أنتم 
�لروحانيين مثل هذ� بروح �لود�عة ناظًر� �إلى نف�سك لئال 

تجرب �أنت �أي�سًا. �حملو� بع�سكم �أثقال بع�س" 
)غالطية 6: 1- 2(
بما �أننا كلنا نخ�سع لآثار �لخطية في حياتنا يدعونا "بول�س" لعمل ما با�ستطاعتنا 

لنخفف من �آثارها �ل�سلبية على حياة �إخوتنا و�أخو�تنا في �لم�سيح.
�أن �لأمر �سيتم  �أرجو  �أن نزيد بدون تفكير )على �لأقل  �ل�سهل علينا  كم من 
بدون تفكير( من معاناة �لآخرين في ج�سد �لم�سيح بالإلقاء على م�سامعهم تعليقات 

غير لطيفة �أو موؤذية. يمكننا �أن ن�سيف هنا �لقول �لماأثور 
""�إذ� كنت ل ت�ستطيع �أن تقول �أمًر� لطيًفا 

فمن �لأف�سل �أل تنطق ب�سيء" 
لكن �هلل ل يدعونا �إلى مثل هذ� �لم�ستوى �لمتدني بل يدعونا �إلى �أن نت�سبه به، 
�إلى �أن ناأخذ �لمبادرة ونتو��سل مع �لمتاألمين بكلمات و�أفعال تعزيهم وتو��سيهم.

�أعترف �أننا كثيًر� ما ن�سعر بالحرج �أو �لعجز �أمام �آلم �لآخرين. لحظت �سيئًا 
�أثناء �أزمة عائلية مررنا بها. تحيرت في �أمر �لأ�سدقاء 
بعيًد�.  �ن�سحبو�  �لذين  و�لأ�سدقاء  منا  �قتربو�  �لذين 
غير  �سيئًا  يقول  �أن  خوفه  معلنًا  �قترب  �لبع�س 
�أية  �أتو� على  �إلى معاناتنا لكنهم  منا�سب قد ي�سيف 
حال. و�لبع�س �ختارو� �لحل �لأ�سهل وهو �لبتعاد. 
فلقد  �لأحباء  �لأ�سدقاء  هوؤلء  �أدين  �أن  يمكنني  ل 
مررت بنف�س تجربتهم مر�ت عديدة لذ� ل �أ�ستطيع 
�لذي  بالوحدة  �ل�سعور  �ختبرت  حتى  �نتقادهم 

�ل�سعور  �ختبرت  حتى 
بالوحدة �لذي 

�لألم  ي�سطحب 
و�أدركت �سرورة 

�لقتر�ب نحو َمن يجتاز 
�أًيا كان نوعها ب�سيقة 

تقبل �لألم
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ي�سطحب �لألم و�أدركت �سرورة �لقتر�ب نحو َمن يجتاز ب�سيقة �أيًا كان نوعها. 
من تاألم من قبل ي�سبح �أف�سل �سخ�س قادر على مو��ساة �لمجروحين لكن هذ� ل 

يعفي �لآخرين من �لم�سئولية. 
باأن  �لقاريء  �أذكرك عزيزي  �أن  �لق�سم دون  �أختم هذ�  �أن  �أ�ستطيع  و�أخيًر� ل 
يوجد  ل  ل�سمه.  ومجد  لنفو�سنا  بركة  �إلى  �سيقاتنا  �أ�سعب  تحويل  ي�ستطيع  �هلل 
�أ�سميناه "�ألًما"( بل كله معاناة  �ألم ممتع )لو كان هناك �سيء من هذ� �لقبيل لما 
على  �أ�سررنا  لو  لنا  �هلل  يخزنه  �لذي  �ل�سالح  �أنف�سنا  على  �سنفوت  لكننا  و�أنين. 
�ل�سعور بالأ�سى على ذو�تنا وعلى رف�س �ل�سماح هلل با�ستخد�م �ألمنا لي�سكل �أو�نينا. 
لن نتمكن د�ئًما من فهم ما يحدث لكن لو �أخ�سعنا قلوبنا هلل حتى و�سط �لألم 

�سن�ستفيد بطرق ل نتخيلها. 

�حتمالت �ل�سقوط �لممكنة
يرد على ذهني �لآن حالتا �سقوط ترتبطان بتقبل �لألم و�لتعامل معه بطريقة 
بو�سعنا  لي�س  �أنه  ندرك  حين  بالإحباط  ن�ساب  قد  �أننا  هي  �لأولى  ر�قية.  روحية 
�لتز�م  محاولة  هو  عمله  ن�ستطيع  ما  كل  �إيماننا.  يهتز  وربما  �سيء،  كل  �إ�سالح 
�لطاعة، وتحمل �لأحمال وتعلم درو�س عدة ومحاولة �أن نمجد �هلل رغم �أن ل 

�سيء ي�سير ح�سب �لمنطق.
محاولة  وهي  �لثانية  �لحالة  �إلى  يقودنا  وهذ� 
ربط معنى �أو مغزى معين لكل موقف �أليم. طرقنا 
و�لأفكار  �لطرق  عن  تختلف  �لب�سرية  و�أفكارنا 
�لإلهية. ومنظورنا محدود جًد� ويقت�سر على حياتنا 
�أعط  �لبد�ية.  من  �لنهاية  يرى  �هلل  �لموؤقتة.  �لمادية 

�أغلبها، �سارت عك�س  �أو  �لأمور،  ليقوم بعمله كاإله. ل مانع لو بع�س  فر�سة هلل 
�لمنطق في منت�سف �لطريق.

�هلل ي�ستطيع تحويل 
�إلى  �أ�سعب �سيقاتنا 
لنفو�سنا ومجد  بركة 

ل�سمه.
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كلمة م�سجعة
�أن حتى  �أن تقال عن �لألم هي  �لتي من �لممكن  �أكثر �لأقو�ل �لم�سجعة  من 
�أغلب �لحالت �لمطولة لها نهاية. وقديًما عبر "بول�س" عن ذلك باأ�سلوب بليغ: 

"لأن خفة �سيقتنا �لوقتية تن�سئ لنا �أكثر فاأكثر ثقل مجد �أبديًا 
ونحن غير ناظرين �إلى �لأ�سياء �لتي ترى بل �إلى �لتي ل ترى. 

لأن �لتي ترى وقتية و�أما �لتي ل ترى فاأبدية" 
)2كورنثو�س 4: 17- 18(

تقبل �لألم
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 18             احتفل باألشياء الجميلة

ق�سة للبد�ية
فقد�ن �سيء له قيمة كبيرة قد ي�سيب �لمرء بالياأ�س، لكن �لأمل في ��ستعادته 

ممكن �أن يبقيه حيًا حين يبدو �لأمر كاأن ل �سيء �آخر يهم. 
�أنا و�لد �بن �سال.

بعد بزوغ �لنهار بفترة قليلة، وكما �أفعل كل يوم ل�سهور طويلة، �سعدت �إلى 
�لتي  �لناحية  �إلى  �أنظر  وبد�أت  �لمنخف�س  �لجد�ر  نحو  مقعدي  �ل�سطح وجذبت 
�أنظر �إليها د�ئًما، �إلى �لنقطة �لتي �ختفى عندها. رغم �أني في �لحقيقة ل �أتوقع �أن 

يرجع من نف�س �لبقعة بالذ�ت لكني �أبد�أ من عندها د�ئًما. ل �سيء في �لأفق!
ثم نظرت �إلى �أق�سى �ليمين لدرجة �أني ر�سمت بنظري في �لأفق �لبعيد د�ئرة 
فيها  تتالقى  �لتي  �لنقطة  �لقد�مى:  كالأ�سدقاء  �لآن  �سارت  عديدة  مناظر  كاملة. 
زيتون  �أ�سجار  ب�ستان  له،  ملحقة  �أبنية  عدة  مع  كبير  منزل  �ل�سماء،  مع  �لأر�س 
نظر،  بخد�ع  �أحيانًا  فت�سيبني  �سغيرة  عليها خر�ف  تلعب  �أر�س خ�سر�ء  �سغير، 
تل متناثر �ل�سخور، ق�سر قديم... �أ�سند ظهري �إلى �لور�ء بعد �أن �أم�سح كل هذه 

�لم�ساهد بنظري و�أنتهي بالتركيز على نقطة �أمامي ول �أحول عيني عنها.
�ليوم �ساأق�سي  �ل�سطح.  �إلى  �أ�سعد  �أنتظر حتى لو لم  �أنتظر كل يوم.  و�أنتظر. 
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تتغير  بينما  للطريق  مر�قبًا  �أظل  لي.  �أهمية  �أكثر  �آخر  �سيء  ل  هنا.  وقتي  �أغلب 
�لأخيلة. ويم�سي �لنهار فياأتي �لخادم لي بوجبة �سغيرة في منت�سف �ليوم مكونة 

من خبز وتمر ولبن طازج. لدي �أمل كبير لكن ل �أتوقع �إل �لقليل.
�أفكار كثيرة تدور في ذهني و�أنا منتظر. �أتذكر �بني وهو طفل �سغير و�أبكي 
كلما �أتذكره. مازلت �أرى عيني "�سارة" �لالمعتين وهي تقدمه لي، و�أ�سمع �سدى 
خطو�ته �ل�سغيرة، و�سحكاته �لطفولية �لبريئة، وم�ساحناته مع �أخيه �لأكبر، وتظاهره 
بالعمل بجانب �لعمال، وثورته �لفائرة وهو يقوم بن�سيبه من �لعمل. لكني ل �أرى 
في ذ�كرتي مجرد �سور من �لما�سي بل �أرى �لم�ستقبل بو�سوح. �أرى �بني عائًد�، 

ما�سيًا ببطء �سديد �ساعًر� بالخجل فهو كان د�ئًما يكره �لعتر�ف بخطئه.
بكل  روؤيته  من  تمكنت  قد  �ساأكون  �لقمح  حقل  �أطر�ف  من  يقترب  وبينما 
�أن  وفور  �سبيل.  عابر  مجرد  لي�س  هناك  �لو�قف  �ل�سخ�س  �أن  وتاأكدت  و�سوح 
ر�أيته  باأنني  �أتظاهر  �ل�سلم  نازل درجات  و�أنا  �أحيانًا  للقائه.  �ساأخرج  �أتعرف عليه 

و�أتدرب على نزول درجتين في �لمرة.
يعرفون  �لخدم  وجميع  �لردهة  في  معلقة  �أنيقة  ُحلة  لعودته.  معد  �سيء  كل 
�لبلد،  في  حلة  �أف�سل  �إنها  �لمهمين.  لل�سيوف  �أجهزها  د�ئًما  فاأنا  منها  �لغر�س 

م�سنوعة من �أفخر �لأقم�سة و�أغالها.
�لكتابة و�لري�سة توجد  باألو�ح  �أحتفظ  بالحائط حيث  وهناك على رف معلق 
علبة بها خاتم نفي�س منقو�س عليه رمز �لعائلة: حزمة �سعير ومحر�ث من جانب 

ومنجل من �لجانب �لآخر.
باأ�سبعه  �لخاتم  �أ�سع  حين  لكن  �سيف  كاأنه  �سي�سعر  �لحلة  يرتدي  عندما 

�سيعرف �أنه ل ز�ل فرًد� من �لعائلة ووقتها �سيدرك �أنه في بيته.
للوليمة. و�لخمر مو�سوع في مكانه لبد  هناك عجل م�سمن مربوط جاهز 
�أن طعمه �لآن �سار لذًعا وممزوج بالع�سل و�لماء كاأني �ساأقدمه للملك �سخ�سيًا. 

�ستُعزف �لمو�سيقى و�سنغني ونرق�س ونحظى باأف�سل �لأوقات.

�حتفل بالأ�سياء �لجميلة
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�أجل، كل �سيء ُمعد لعودته. كل ما نحن بحاجة �إليه لبدء �لحتفال هو �لولد 
�سخ�سيًا. لهذ� �سعدت على �ل�سطح �أترقب رجوعه. و�لآن تعرفون �أين تجدونني 

كل يوم حتى يرجع �بني للمنزل.

ما �لذي نتكلم عنه؟
�أو حدث  �أو �سخ�س  �لحتفال كلمة لها مفهوم و��سع يرتبط بتكريم يوم ما 
�أو �إنجاز معين وعادة ما ت�ساحبه م�ساعر �إيجابية مثل �لفرح و�ل�سرور و�ل�سعادة. 
�لحتفال بالن�سبة للموؤمنين يعد جزًء� من �لعبادة. يبد�أ بتاأمل وتقدير �سخ�س �هلل ثم 
يقوم بدور تذكاري لأمانة �هلل ويثير فينا �لرجاء في بركات م�ستقبلية. عندما نفكر 
تجاهه حتى  �لمتز�يد  نوقف حما�سنا  �أن  ن�ستطيع  لن  �لما�سي  في  �هلل  في �سالح 
ي�سل �إلى مرحلة �لتعبير �لخارجي مما يوؤدي بي �إلى تعليق و�حد �أخير. �لحتفال 
�أن  م�ساعر ولبد  كلها  و�لفرح  و�ل�سعادة  �ل�سرور  بد�خلك".  ما  تخرج  "�أن  هو 

تطلق لها �لعنان حرفيًا. �إننا نحتفل لتنفيذ هذ� كله.

�لأ�سا�س �لكتابي
فكرة �لحتفال فكرة كتابية مح�سة. يمكننا �أن نجد �أمثلة عدة من �لحتفالت 
�لجماعية و�لعائلية و�لخا�سة على �سفحات �لكتاب �لمقد�س. �إليك بع�س �لأمثلة:
�لكهنة و�لالويين وبقية  �إ�سر�ئيل مع  بنو  �حتفل  نرى في عزر� 6: 16 كيف 
��سمه نجد  �آخر يحمل  �سفر  ثم في  بفرح.  بيت �هلل  بتد�سين  �ل�سبي  �لعائدين من 

"نحميا" يعلم �ل�سعب كيف يحتفلون: 
"قال لهم �ذهبو� كلو� �ل�سمين و��سربو� �لحلو و�بعثو� �أن�سبة 
لمن لم يعد له لأن �ليوم �إنما هو مقد�س ل�سيدنا ول تحزنو� 

لأن فرح �لرب هو قوتكم" 
)نحميا 8: 10(
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بالترنم  �أي  �ل�سوتية  بالتعبير�ت  �لحتفال  يربط  عادة  �لحزين  �لنبي  و�إرميا 

و�لكلمة �لمنطوقة:
"ويخرج منهم �لحمد و�سوت �لالعبين و�أكثرهم ول يقلون 

و�أعظمهم ول ي�سغرون" 
)�إرميا 30: 19(

في ق�سة �لبن �ل�سال نقر�أ عن �أو�مر �لأب للعبيد: 
"فقال �لأب لعبيده �أخرجو� �لحلة �لأولى و�ألب�سوه و�جعلو� 

خاتمًا في يده وحذ�ء في رجليه وقدمو� �لعجل �لم�سمن 
و�ذبحوه فناأكل ونفرح لأن �بني هذ� كان ميتًا فعا�س وكان 

�ساًل فوجد. فابتد�أو� يفرحون" 
)لوقا 15: 22- 24(
�لآية �لأخيرة �لتي �سنتاأملها ل ت�ستخدم كلمة "يحتفل" لكن �لفكرة و��سحة 

فيها جًد�: 
"لكل �سيء زمان ولكل �أمر تحت �ل�سمو�ت وقت... للبكاء 

وقت ولل�سحك وقت. للنوح وقت وللرق�س وقت" 
)جامعة 3: 1- 4(
ا وقت لل�سحك و�لرق�س.  �سحيح �أنه هناك وقت للبكاء وللنوح لكن هناك �أي�سً

هذ� يبدو لي كاحتفال!

��ستك�ساف معنى �لحتفال
�لكاتب   ،Robert Louis Stevenson �ستيفن�سون"  لوي�س  "روبرت  كتب 

�حتفل بالأ�سياء �لجميلة
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�لأيرلندي �لذي عا�س من 1894- 1850: "ل يوجد عمل نقلل من قيمته بقدر 
ما نقلل من قيمة �ل�سعور بال�سعادة"1. �سعب �هلل من بين كل �سعوب �لأر�س لديه 

�أقوى �لأ�سباب للفرح و�لحتفال.
يظن بع�س �لموؤمنين �أن �لحتفال ب�سيء ما 
بين  �أو  �لعائلية  �لتجمعات  يعد رفاهية مفرطة. 
ت�سم  �لمو�سمية  �لإجاز�ت  بمنا�سبة  �لأ�سدقاء 
عادة وجبة طعام كبيرة يجتمع حولها �لجميع. 
لي�س  لكن  �لإفر�ط  حد  �إلى  ت�سل  قد  �لوفرة 
بال�سرورة �أن تت�ساوى �لولئم مع �لإفر�ط. لو 
عن  فابحث  �إليه  بحاجة  �أنت  مما  �أكثر  لديك 
َمن هو �أقل حًظا منك و�قت�سم معه هذه �لوفرة 

وبالتالي تزيد �أفر�حك و�أعيادك.
ل يجب �أن ن�سمح لمر��سم �أي �حتفال باأن 
تغطي على �سبب �حتفالنا. يظل �لعيد محتفًظا 
�حتفالنا  �سبب  بالنا  عن  يغيب  ل  حين  بمعناه 
"�لحتفال"  هو  لدينا  مثال  �أف�سل  ربما  به. 
�لنا�س بممار�سة  ين�سغل  ما  �لرب. كثيًر�  بع�ساء 
�لطقو�س �لمعروفة �أكثر من �هتمامهم بذكرى 

�نت�سار �لرب على خطيتنا على �ل�سليب.
�لحتفال يعلن �كتفاءنا وم�سرتنا باهلل. حين 
نحتفل ب�سيء ما نعترف ب�سلطان �هلل �لكفاري 

�لمطلق، لهذ� ن�ستطيع �أن نفرح ون�سكر حتى في �أ�سو�أ �لظروف. �إننا نوؤمن �أن �هلل 
�لحتفال  لخيرنا.  وتعمل  ��سمه  تمجد  و�سيلة  �إلى  كل ظرف  يحول  �أن  ي�ستطيع 

html.37972/Stevenson, Robert Louis—http://www.quotationspage.com/quote 1

ي�ساعدنا على: �لحتفال 
- �إعالن �كتفائنا باهلل.

- ت�سليم �أمورنا هلل �إذ 
�لمطلق. �سلطانه  نتذكر 
- �لتخفيف من هموم 

�لحياة.
- تذكر مفهوم �ليوبيل ورد 

كل �سيء.
- تحطيم قيود مفهوم 

�لو�قعي  �لنجاح غير 
�لمفرطة.  و�لنتاجية 

- �لتذكر باأن �هلل يريدنا �أن 
�لتي  ن�ستمتع به وبالحياة 

�إياها. �أعطانا 
- �ل�سعور بالحيوية في كل 
�لم�سيحية  �لحياة  جو�نب 
و�إل �أ�سبحت حياة كئيبة 

ومملة.
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يخ�سع �أمورنا كلها هلل ويظل يذكرنا د�ئًما ب�سلطانه �لمطلق ويجعلنا نتخلى عن 
�لحياة.  من هموم  �لتخفيف  ي�ساعد على  مما  �هلل  ليد  ون�سلمها  �لأمور  من  كثير 
�أف�سل  �إذ� �سلمنا بف�سل  �أفعالنا و�سنعطي ح�سابًا عنها لكن  �إننا م�سئولون عن كل 
�لمخططات �لتي قد نحيكها وبعجز �إمكانياتنا �سنجد �أن �هلل بجانبنا يلملم �لأجز�ء 

�لمتناثرة ويدفعنا �إلى �لأمام.
�لحتفال يعيد �إلى ذ�كرتنا مفهوم �لعهد �لقديم عن �ليوبيل. �لخال�س و�لحرية 
�لحتفال  �لحتفال.  على  محفز�ت  و�أقوى  �لأ�سا�سية  �سماته  هي  و�ل�سترجاع 

 24 و�لعمل  �لمفرطة  �لنتاجية  قيود  ا  �أي�سً يحطم 
و�قعية  غير  ومفاهيم  �لأ�سبوع  في  �أيام  �سبعة  �ساعة 
عن �لنجاح. ل ي�ستند كل �سيء علينا، �إذ ن�ستطيع �أن 
نخ�س�س وقتًا هلل ولالآخرين ول يز�ل باإمكاننا تحقيق 
ما نتمناه في �لحياة. هذه هي �لطريقة �لوحيدة لتعي�س 
يذكرنا  و�لحتفال  للفرح  وقت  تخ�سي�س  حياتك. 

باأن �هلل يريدنا �أن ن�ستمتع به وبالحياة �لتي �أعطانا �إياها. و�أخيًر� �أود �أن �أ�سير �إليك 
و�إل �سارت حياة  �لم�سيحية  �لحياة  �لحيوية في كافة جو�نب  يبث  باأن �لحتفال 

كئيبة ومملة.
وتمجد  ت�سبح  �أن  ب�سببها  ت�ستطيع  �لتي  �لأ�سياء  عن  بالبحث  �لبدء  يمكنك 
"ديريج"  ل�سديقي  �أ�ستمع  و�أنا  كثيًر�  تعجبت  �لظروف.  �أ�سو�أ  في  حتى  �هلل 
�لقليل  على  �لل�سو�س  ��ستولى  لقد  لها.  تعر�س  �سطو  تجربة  ي�سف  وهو 
وبعدما  �ل�سالح.  تهديد  تحت  كينيا  في  لجئين  مخيم  في  يملكه  كان  �لذي 
�أجبروه  �لذي  فر��سه  من  ينزل  �أن  هو  لـ"ديريج"  فعل  رد  �أول  كان  رحلو� 
�إلى  يذهب  لم  حياته.  �إنقاذ  على  �هلل  وي�سكر  ركبتيه  على  وي�سجد  يعتليه  �أن 
بعد  �إل  بغرفته  �لل�سو�س  �أف�سده  ما  �إ�سالح  في  م�ساعدتهم  ليطلب  جير�نه 

�سالحه. على  �هلل  �سكر  من  �نتهائه 

�لعيد محتفًظا  يظل 
بمعناه حين ل 

يغيب عن بالنا �سبب 
به. �حتفالنا 

�حتفل بالأ�سياء �لجميلة
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�أن  يعني  وهذ�  �لحقيقي.  �لفرح  لتختبر  حقيقية  معرفة  �هلل  تعرف  �أن  يجب 
تعرفه �سخ�سيًا وتعرف ما فعله لأجلنا وما وعدنا به. لبد �أن توؤمن باهلل ل ببع�س 
�لنتائج �لمحددة �سلًفا لأن من �ساأنها �أن ت�سيبك بالإحباط. لكن �هلل ل يفعل ذلك 
تتعرف  حين  �لمبدعة.  �لمفاجئة  �لمتوقعة  غير  �هلل  طرق  وترقب  �نتظر  مطلًقا. 
�لحياة  ع�س  د�ئًما.  بالرجاء  تحل  �لآخرين.  مع  �سعادتك  و�سارك  ��سكره  عليها 

بالتفاوؤل. متحليًا 

�حتمالت �ل�سقوط �لممكنة
�لفرح  �لتعبير عن  ذ�ته.  �لحتفال هدًفا في حد  ي�سبح  �أن  �حتمال هو  �أخطر 
قد يتحول �إلى حالة من �ل�ُسكر وياأخذنا بعيًد� حتى يختفي عن نظرنا �لمو�سوع 
�لمحتفى به. �لفرح و�ل�سكر لبد �أن ي�سير� د�ئًما �إلى �هلل، و�هب �لحياة، مخل�س 
�أقول هذ� ل لأثبط  �أبديتنا �لوحيد.  �ل�سالحة، ورجاء  �لهبات  نفو�سنا، معطي كل 
من عزيمتكم بل لأقدم وجهة نظر في لحظة هادئة حتى ل ن�سل طريقنا و�سط 

فرحنا و�حتفالنا.
بذلك  يقومون  حين  خطًر�  و�لفرح  �لحتفال  ي�سبح  قد  للبع�س،  بالن�سبة 
باأ�سلوب غير مالئم ويفقدون "مخافة �لرب". لكن �إذ� �حتفلنا بطريقة منا�سبة فلن 
نقع في هذ� �ل�سرك لأن �لحتفال ي�سع �هلل د�ئًما في مكانه �ل�سحيح. يمكننا �لقول 

�أنه قد ي�سمن �أن تتو�زن حياتنا �لروحية تو�زنًا �سحيًحا.
كلمة تحذير أخيرة: �سع في بالك �أن �هلل لم يعينك لتحدد �أو تحكم على 

�لأ�سلوب �لذي يحتفل �أو يفرح به �إخوتك و�أخو�تك.

كلمة م�سجعة
y  على �لتركيز  من  بدًل  �لحياة  في  �إ�سر�ًقا  �لجو�نب  �أكثر  عن  �لبحث  �بد�أ 

�لأثقال و�لهموم �لتي تحيط بك. 
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y  سحك بكل قوة، على �لأقل مرة في �ليوم. �لعمل على تنمية روح دعابة��
ياأخذك بعيًد� في �لتجاه �ل�سحيح. 

y  بطريقة �لأمور  �أخذ  بدون  �هلل  لك  �أعطاها  �لتي  بالحياة  ت�ستمتع  �أن  تعلم 
جادة �أكثر من �لالزم. 

y  لفرح� روح  �لتقاط  محاوًل  بانتظام  فيلبي  �أهل  �إلى  "بول�س"  ر�سالة  �قر�أ 
�لذي تت�سم به. 

y  �وتفرحو لتتذكرو�  �أنف�سكم  وهياأو�  �لأ�سدقاء  بع�س  مع  �جتمع  و�أخيًر�، 
باإح�سانات �هلل حيث ي�ستطيع كل منكم �لم�ساركة بحرية وحما�س.

�حتفل بالأ�سياء �لجميلة
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19            استـر ح

ق�سة للبد�ية
مع  لتتما�سى  حياتك  ت�سكيل  وتكر�ًر�  مر�ًر�  تحاول  كنت  �أنك  �كت�سفت  لو 
مفهوم خاطيء للحق �ست�ساب باإحباط �سديد. لو �خترت �أن تعي�س بالقرب من 

�لرب ي�سوع فمن �لأف�سل �أن ت�ستعد لالإ�سابة بالإحباط... �أحيانًا كثيرة. 
ظننا �أننا نعرف ذلك. 

ظننا �أننا نعرف �هلل. 
ظننا �أننا نعرف �لنامو�س. 

ظننا �أننا نعرف كيف نعمل �ل�سو�ب. 
ثم جاء �لرب ي�سوع. ��سمي "يعقوب". وكنت، كاأحد �لتالميذ �لمقربين للرب 

ي�سوع، �أحتل �لمقعد �لأمامي �لذي يرى �أ�سياء يتمنى �لكثيرون �أن يروها. 
من �أو�ئل �لأ�سياء �لتي قام بها �لرب بعد �أن �ختار تالميذه هي تحدي �لفري�سيين. 
وذلك �أثلج �سدور كل �ليهود �لمخل�سين. لم نفهم �أبًد� كيف تمكنو� من تتميم 
�لنامو�س )�أو �إذ� كانو� بالفعل تمموه( بل لم نقترب حتى من تطبيق �لنامو�س كما 
علمونا. مجرد روؤية هوؤلء �لرجال باأهد�ب ثيابهم �لطويلة ووجوههم �لمتجهمة 

كانت ت�سعل فينا �لرغبة باأن نعمل �سيئًا مخالًفا للنامو�س. 
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ا  كان علينا كتالميذ �لم�سيح �أن نتعلم �أن نعتاد على وجودهم لأنهم هم �أي�سً
قررو� �أن يتبعو� �لم�سيح لكن لي�س لأنه �ختارهم. و�سعو� �لرب ي�سوع تحت مر�قبة 

دقيقة لأنه كان م�سدر تهديد لنظامهم �لديني و�ل�سيا�سي.
باأننا  �لرب  و�أخبرنا  �سبت  يوم  كان  �لذ�كرة.  في  محفوًر�  �سيظل  و�حد  يوم 
�سابق  وقت  في  �لمدينة  تلك  لعن  قد  وكان  كفرناحوم.  مجمع  لزيارة  �سنذهب 

ب�سبب عدم �إيمان �أهلها لذ� كنا متلهفين على م�ساهدة ��ستقبالهم له. 
لم ن�ستعد جيًد� للرحلة ولم يكن لدينا �سيء لناأكله. �ختار �لرب ي�سوع طريًقا 
�متدت  مجهولة  يًد�  لكن  �أوًل  فعلها  من  �أعرف  ل  قمح.  حقل  ور�ء  مخت�سًر� 
وقطفت ب�سعة �سنابل قمح ثم تلتها يد �أخرى... ثم يد �أخرى... و�لرب كعادته 
يلتفت نحونا كل برهة ويتحدث �إلينا لذلك ر�أى كل ما حدث لكنه لم يوبخ �أحدنا 

على �لإطالق.
وقبل �أن تمر عدة دقائق كان �لكل بد�أ يقطف وياأكل. كنا نتوقف خطوة، نلتقط 
نم�سغها ونكمل  ثم  بنفخة خفيفة،  �لق�س  ونزيل  باأيدينا  نفركها  �لحبوب،  بع�س 
�سيرنا. لبد �أننا كنا ن�سبه �لغنيمات �ل�سغيرة �لتي تتبع ر�عيها. وفجاأة �نعطف �لرب 
�أخرى  فر�سة  �أعطانا  �لحقل مما  �آخر من  �إلى جانب  بنا  �سار  لكن لح�سن حظنا 

لنغذي �أنف�سنا لن�ستكمل بقية �لرحلة.
لبد �أنه كان للفري�سيين جو��سي�س ير�قبوننا لأننا ما كدنا ن�سل �إلى نهاية �لحقل 
حتى ر�أينا مجموعة من �لرجال في عباء�ت �سود�ء يقتربون �إلينا. �لبع�س منا كان 
قد بد�أ يعتاد على �لعي�س بالقرب من �لرب ي�سوع لذ� �نتابنا �لقلق، لكن �لرب بد� 

عليه �أنه لم يمانع وجودهم رغم �سعور �لكبرياء �لذي �سيطر عليهم.
بع�سنا  �سعر  �ل�سبت.  يوم  "نلتقط"  كنا  لأننا  �لرب  على  �لهجوم  فوًر�  بد�أو� 
�للوم علينا.  �إلقاء  بدون  �لموقف  تعامل مع  لكنه  له م�سكلة  �سببنا  بال�ستياء لأننا 
�سعرو�  عندما  �هلل  بيت  في  �لتقدمة  خبز  �أكلو�  و�أ�سحابه  "د�ود"  باأن  ذكرهم 
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�أفكار  يوؤدون عملهم. ثم قلب  �ل�سبت وهم  "دن�سو�" يوم  �لكهنة  بالجوع وباأن 
لأجل  �لإن�سان  ل  لالإن�سان،  ُجعل  �إنما  "�ل�سبت  بقوله:  ر�أ�ًسا على عقب  �لجميع 

�ل�سبت".
وهذ� كان كفياًل باإخر��سهم. فقد ر�أيناهم يتفكرون ويت�ساورون في �أقو�له وهم 
يتبعوننا �إلى �لمجمع. لقد نجح �لرب في هز ثقتهم باأنف�سهم ولو ب�سفة موؤقتة لكن 

كان و��سًحا �أنهم لم ينتهو� من �أمرنا بعد.

ما �لذي نتكلم عنه ؟
�لر�حة بمعناها �لدقيق تعني �لكف عن �لعمل، لي�س بال�سرورة خمول �أو ك�سل 
تام رغم وجود فر�سة لذلك. نتكلم كثيًر� عن �لر�حة و�ل�سترخاء مًعا �أي �لقيام 
باأن�سطة تختلف عن �لأن�سطة �لعتيادية �لتي نقوم بها لت�سديد �حتياجياتنا �لمادية. 
لخدمة غر�سنا هنا �سن�سمل �ل�سكون مع �لال ن�ساط كجزء من �لر�حة �لتي يجب �أن 

ي�سعى �إليها �لموؤمن ويمار�سها.

�لأ�سا�س �لكتابي
�سبق ولحظنا �أن �هلل خ�س�س �ليوم �ل�سابع للر�حة بعد ق�ساء �ستة �أيام في عمل 
�لأ�سا�س  �أخرى من كلمة �هلل تقدم  �أجز�ء  �لخليقة )تكوين 2: 2، 3( لكن هناك 
�لكتابي لر�حة �ل�سبت. �أحيانًا ير�ها �لبع�س كهبة من �هلل �أعطانا �إياها لن�ستمتع بها: 

"�نظرو�. �إن �لرب �أعطاكم �ل�سبت لذلك هو يعطيكم في �ليوم 
 �ل�ساد�س خبز يومين. �جل�سو� كل و�حد في مكانه. 

 ل يخرج �أحد من مكانه في �ليوم �ل�سابع. 
فا�ستر�ح �ل�سعب في �ليوم �ل�سابع" 

)خروج 16: 29- 30(
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كان مفهوم �ل�سبت، طبًقا لنامو�س "مو�سى"، و�سية لبد �أن ينفذها �ل�سعب: 

""�ستة �أيام يعمل عمل و�أما �ليوم �ل�سابع ففيه �سبت 
 عطلة محفل مقد�س. عماًل ما ل تعملو�. 

�إنه �سبت للرب في جميع م�ساكنكم"
)لويين 23: 3(

ثم في عبر�نيين 4 نتعلم عن �لر�حة �لأبدية: 
"�إذً� بقيت ر�حة ل�سعب �هلل. لأن �لذي دخل ر�حته ��ستر�ح هو 

ا من �أعماله كما �هلل من �أعماله" �أي�سً
)عبر�نيين 4: 9- 10(

��ستك�ساف معنى �لر�حة
�رتبط �لعمل بالر�حة منذ قديم �لأزل. تنتهي ق�سة �لخليقة بتخ�سي�س �هلل �ليوم 
�ل�سابع للر�حة. �لخالق �لقدير لم يكن بحاجة �إلى �لر�حة لكن باأخذه وقتًا للر�حة 
�أني  بالك  في  �سع  �لر�حة.  مع  �سعوبة  يجدون  �لنا�س  من  كثير  لنا.  مثاًل  و�سع 
و�ع  خمول  هي  �لر�حة  �لنوم.  تت�سمن  �لر�حة  �أن  رغم  فح�سب  �لنوم  �أق�سد  ل 
ولي�س مجرد فقد�ن �لوعي. حالة �ليقظة �لعقلية وقت �لال ن�ساط �لج�سدي تتيح لنا 
م�ستوى معينًا من �لر�حة ل ي�ستطيع �لكثيرون �لو�سول �إليه، فهي تخلق بيئة منا�سبة 
للنمو �لروحي �إذ وقتها نعطي �لهتمام �لكامل هلل ولما يحاول �أن يتو��سل به معنا. 
�هلل  يغير مقا�سد  �أن ذلك  �أعتقد  لكني  ب�سفة ر�سمية  "�ل�سبت"  ياأخذ  �لبع�س 
�أو  �أو �ساعة  �ل�سبت، �سو�ء كانت يوًما و�حًد� في �لأ�سبوع  بطرق رخي�سة. ر�حة 
�لم�سئولين عن  ل�سنا  �أننا  �أو  �لعالم  ل�سنا من خلق  باأننا  �ليوم، تذكرنا  �ساعتين في 
كل �سيء في �لكون �أو �أنه لن يتوقف �سيء ما لمجرد �أننا قللنا من ن�ساطنا لبع�س 
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باإمكاننا  �أ�سبح  �أعمالنا.  كل  �إنجاز  على  لنا  مكافاأة  لي�س  �ل�سبت  �أن  كما  �لوقت. 
�أنف�سنا لتلبية �حتياجاتنا بدًل من �ل�سعور  �ل�سترخاء و��سعين كل ثقتنا في �هلل ل 

بال�ستياء نحو قيود فر�سناها على باأنف�سنا تقلل من قدرتنا على �لإنتاج.
�أقول  �أن  �لخليقة فيمكنني  �ل�سبت منذ بد�ية  لأن �هلل هو َمن بد�أ مفهوم ر�حة 
ي�سوع  �لرب  �أو�سح  عندما خلقنا.  �سنحتاجها  �أننا  لأنه عرف  َمن �سممها  �أنه هو 

نع لأجلنا ولي�س  هذ� �لفرق حين قال �أن �ل�سبت �سُ
�لعك�س )مرق�س 2: 27(. 

�هلل لم يخلق �لإن�سان ليحفظ �ل�سبت بل قد�س 
�ل�سبت حتى ي�ستطيع �لإن�سان �أن يرتاح ليحيا حياة 
ر�حة  مفهوم  �أن  ا  �أي�سً لحظت  متو�زنة.  �سعيدة 
�ل�سبت يبد�أ من �لأ�سحاح �لثاني من �سفر �لتكوين 
ورغم �أنه جاء بالنامو�س �إل �أنه ل ي�ستمد كل قوته 
من �لنامو�س. �أظن �أن �إهمال �ل�سبت يترتب عليه 

د�ئًما عو�قب وخيمة.
�إلى  بحاجة  باأننا  يوم  كل  تذكرنا  �أج�سامنا 

من  ندري.  �أن  دون  �لنوم  �إلينا  يت�سلل  �لق�سوى  �لحالت  بع�س  وفي  �لر�حة 
�ل�سروري �أن نتعلم �أن نرتاح قبل �أن تاأبى �أج�سادنا و�أذهاننا �لعمل. 

 �لر�حة تتيح لنا باأن ن�ستعيد ن�ساطنا بعيًد� 
عن �سغط �لعمل. 

�حتياجنا للر�حة يذكرنا باأن �هلل ق�سد لنا وهو يخلقنا باأننا نحتاج للر�حة فنحن 
بع�س  تحقق  �لر�حة  �أن  وهي  �أل  �أخيرة  نقطة  �أ�سيف  �أن  �أود  �آلت.  مجرد  ل�سنا 

جو�نب مقا�سد �هلل من نحونا. 
�لن�سائح  بع�س  �أقدم  حين  �لهدف"  وذ�ت  �لمنتجة  "�لحياة  جانب  �أتخذ 
�لعملية و�سترى ذلك على �لفور. هذه �لأفكار تعك�س تحديات عديدة �أو�جهها. 

�لر�حة ت�ساعدنا على:
- ��ستعادة ن�ساطنا بعيًد� 

عن �سغط �لعمل.
- �لتذكرة باأن �هلل ق�سد 
وهو يخلقنا باأن نحتاج 

للر�حة )ل�سنا مجرد �آلت(.
- تتميم مقا�سد �هلل 

من نحونا.
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ل  معينة  ن�ساطات  لممار�سة  �أ�سبوع  كل  �لوقت  بع�س  تخ�سي�س  حاول 
تحقق ربًحا ماديًا �أو ت�ساعد على ت�سديد �أقل �لحتياجات و�أب�سطها. لو نجحت 
من  �أ�سعب  هذ�  �سيء".  "ل  لعمل  �لوقت  بع�س  توفير  حاول  ذلك  تنفيذ  في 

�ل�سابقة.  �لخطوة 
لتتيح  بل  و�لك�سل  �لخمول  لي�س  �لتمرين  ذلك  من  �لهدف  �أن  تذكر  لكن 
و�أحيانًا  �لم�ستمر  �ل�ستخد�م  من  و�لتعافي  �لر�حة  وروحك  ونف�سك  لج�سدك 

من �سوء �ل�ستخد�م �لذي تعر�سهم له.

حالت �ل�سقوط �لمحتملة
"ر�حة".  وندعوه  �لك�سل  نبرر  قد  �لك�سل.  هي  �لأولى  �أمامنا.  حالتان  هناك 
يقع �لبع�س �أحيانًا في هذه �لتجربة �لمغرية. بينما يندفع �لبع�س �لآخر حتى يكاد 
"ر�حة  نمار�س  �لخطاأ ونحن  نتمادى في  �أن  �لممكن  �إغر�ء. من  �أي  فيه  ل يرى 
�ل�سبت" حتى ن�سير "نامو�سيين" فيما يخ�س بع�س �لأعمال. لي�س من �ل�سروري 

حفر خنادق عميقة بينما ل تتطلب �لم�ساألة كلها �إل خطًا رفيعًا في �لرمل.

كلمة ت�سجيع
تتطلب  �لأعمال  معظم  فيه  كانت  زمن  في  �أر�سيت  �ل�سبت"  "قو�عد  بع�س 
"م�سقة بدنية" وبالتالي كان بذل �أي مجهود ي�سبه من بعيد �أي مجهود ج�سماني 
يُرى على �أنه خرق لل�سبت. لكن �لزمن �ختلف �لآن فالكثيرون يقومون باأعمال 
ل تتطلب �لحركة �لكثيرة وتبدو ترًفا لطبقة �لقرن �لما�سي �لعاملة )هل �لجلو�س 

طيلة �ليوم �أمام مكتب لل�سغط على �أزر�ر �سغيرة يبدو �سعبًا؟( 
لكن لمن يجل�س يكتب على �لكمبيوتر �أو �لآلة �لكاتبة يوًما بعد يوم �سياأخذ 
ر�حته في �سكل �أكثر م�سقة كممار�سة �لريا�سة مثاًل �أو قطع �لأخ�ساب �أو زر�عة 

بع�س �لنباتات.
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حاول عمل ما يلزم لتنفيذ مبد�أ �ل�سبت، ��سترح كما ��ستر�ح �هلل. خ�س�س وقتًا 
لعمل �سيء ل يزيد من دخلك حتى تثبت في �أعماقك �أنك توؤمن باأن �هلل هو م�سدر 
كل ما تحتاج �إليه في �لحياة. قد يوفر لك عماًل لتاأخذ منه ما يكفي لتلبية �حتياجاتك 

�لمادية لكن �هلل فيه كل �لكفاية. 
إليك فكرة صغيرة أخيرة: 

��سترح من محاولة "�لتحكم" في كل َمن وما يحيط بك خا�سة 
ا! �لنا�س فهم يحتاجون للر�حة �أي�سً

�إلهنا �لقدير ��ستر�ح من عمله ولم ي�سعر حتى بالإعياء. لذ� ما �أحوجنا نحن �إلى 
�لر�حة، �إلى هذ� �لعمل �لإلهي. 

و�أنت تتقدم �إلى �لأمام مع �هلل، ل تن�س �أننا بينما ن�ستفيد من �لر�حة �لج�سدية 
و�لمعنوية فاإن �أكبر فائدة لنا قد تكون روحية لأن:

ر�حتنا تعلن وتبرهن ثقتنا و�إيماننا في �هلل.
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