


سنة 
من التغيري اليومي

بقلم
نيكوالس ترانشيني

ترجمة من األسبانية

كارولين ساهر صموئيل

٢٠٢٢

مهم جًدا قراءة هذه امللحوظة قبل البدء في قراءة الكتاب!مهم جًدا قراءة هذه امللحوظة قبل البدء في قراءة الكتاب!
مــا بــن يديــك هــو نســخة أوليــة مــن هــذا الكتــاب.  لهــذا الســبب مت تســميتها »اجلــزء 
األول«.  فــي غضــون بضعــة أشــهر، ســيتم االنتهــاء مــن »اجلــزء الثانــي« واألخيــر وســوف 

ــا. ــا واحــًدا مجمًع ــان كتاًب ــر االثن يصي
التواصــل  وســائل  فــي  واالشــتراك  اإلنترنــت  علــى  موقعنــا  إلــى  الذهــاب  يرجــى 
االجتماعــي اخلاصــة بنــا للحصــول علــى األخبــار واملســتجدات حــول توقيــت وكيفيــة 

الثانــي.   احلصــول علــى اجلــزء 
     الرب يفيض عليك بالبركة!     الرب يفيض عليك بالبركة!

تابعونا على

arabe@cambiosprofundos.com 

www.cambiosprofundos.com/ar
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3

شكر وتقدير

وراء هــذا العمــل يوجــد إخــوة وأخــوات ضحــوا وقدمــوا ســاعات ال 
تُحصــى مــن وقتهــم فــي اخلفــاء، حتــى يتيحــوا هــذا الكتــاب بــن يديــك 
أســرق  أســرق »لــن  »لــن  بامتنــان صــادق:  منهــم  واحــد  لــكل  أقــول  أن  أود  اآلن. 
نعرفكــم  وأنــا  الســماوي  أبونــا  عالنيــًة.  أســمائكم  بذكــر  نعرفكــم مكافأتكــم  وأنــا  الســماوي  أبونــا  عالنيــًة.  أســمائكم  بذكــر  مكافأتكــم 
باالســم. جهدكــم وتفانيكــم ميجــدان اآلب. كمــا أنهــم قــد ملســوا قلبــي باالســم. جهدكــم وتفانيكــم ميجــدان اآلب. كمــا أنهــم قــد ملســوا قلبــي 
بعمــق. شــكًرا. شــكًرا جزيــاًل. يرجــع الفضــل فــي ظهــور هــذا الكتــاب بعمــق. شــكًرا. شــكًرا جزيــاًل. يرجــع الفضــل فــي ظهــور هــذا الكتــاب 

ــي«. ــي«.إليكــم بقــدر مــا هــو ل إليكــم بقــدر مــا هــو ل
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تقديم

لقــد قــال املســيح: »... َفَقــد أَتَيــُت ِلتَُكــوَن لَُهــم َحَيــاةٌ َوِلَيُكــوَن لَُهــم أَفَضــُل«. لذلــك عندمــا 
نقبلــه مخلًصــا وفادّيًــا، نتمتــع بالقــول: ».. ُكلُّ الَِّذيــَن َقِبلُــوهُ... ُوِلــُدوا... ِمــَن اللــِه« 
)يوحنــا 1: 12- 13(. ولكــن كثيــًرا مــا نقــف عنــد هــذه اخلطــوة وهكــذا نشــبه الطفــل 
الــذي ولــد وظــل طفــاًل ال ينمــو، وتكــون النتيجــة عــدم متتعــه مبعنــى احليــاة الصحيحــة 
الناجحــة، لذلــك نقــرأ فــي 1 بطــرس 2: 2 »َوَكَأطَفــال َمولُوِديــَن اآلَن، اشــتَُهوا اللََّبــَن 
الَعقِلــيَّ الَعــِدمَي الِغــشِّ ِلَكــي تَنُمــوا ِبــِه«. ثــم يحرضنــا فــي 2 بطــرس 3: 18 »امُنــوا ِفــي 
ــاب  ــذا الكت ــي ه ــد ف ــي أج ــيِح«. وإنن ــوَع املَِس ــا يَُس ــا َوُمَخلِِّصنَ ــِة َربِّنَ ــي َمعِرَف ــِة َوِف النِّعَم
منهًجــا عملًيــا يقودنــا إلــى النمــو الصحيــح والتغييــر احلقيقــي فــي احليــاة، حتــى نصــل 

ــِة ِمــلِء املَِســيِح« )أفســس 4: 13(. ــاِس َقاَم إلــى »ِقَي
م. إميل رمزيم. إميل رمزي

م هذا الكتاب وفكري مشغول بثالثة أمور!!! أُقدِّ
ــإن الكلمــات ممزوجــة  ــك ف ــه ولذل ــا يكتب ــش م ــب هــذه التأمــالت يعي أواًل، إنَّ كات
بقــوة تأثيــر الــروح القــدس الــذي يصــادق علــى احليــاة التــي تتشــّبه بســيدها ومخلِّصها.
ثانًيــا، أخــي نيكــوالس عــاش فــي احلقــل املرســليِّ لســنوات، واجتهــد فــي دراســات 
متعــددة ليتســنى لــه جمــع كل األفــكار العميقــة والعمليــة التــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب 

بتأمالتــه اليوميــة املتميــزة.
ع  ثالًثــا، إنَّ نيكــوالس قــد مــر بــآالم مــع شــريكه حياتــه فهــو موضــع ثقــة وهــو يُشــجِّ
املتأملــن وبشــكل عــام يقــدم طعاًمــا يومًيــا ناضًجــا لــكل مــن يحــب الــرب يســوع فــي عــدم 

فســاٍد ويســعى لتقــدم إجنيــل نعمتــه.
»التغييــر  الســابق والرائــع  الكتــاب مــع كتابــه  الــرب هــذا  ـي أن يســتخدم  أُصلِـّ

العظيــم. اســمه  العميــق« جملــد 
د. مفدي موسىد. مفدي موسى
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المقدمة

هل حيتوي هذا الكتاب على أتمالت يومية؟ 
نعــم وال. اختــر أنــت! علــى الرغــم مــن أن الكتــاب يحتــوي علــى تأمــالت يوميــة إال 
ــكار  ــى أف ــة عــادًة عل ــب التأملي ــة العظمــى مــن الكت ــوي الغالبي ــدي. حتت ــر تقلي ــه غي أن
ملهمــة مــن كلمــة اللــه، ولكــن غيــر متصلــة ببعضهــا حيــث يتــم فصــل موضــوع كل يــوم 
عمــا تقــرأه فــي اليــوم التالــي. هــذا الكتــاب مختلــف. عندمــا تقــرأه ستكتشــف أن كل 
يــوم يحتــوي علــى حقيقــة قائمــة بذاتهــا، لكــن هــذه احلقيقــة مرتبطــة مبــا ســتقرأه فــي 
اليــوم التالــي. فترتيــب األفــكار مرتبــط ببعضــه البعــض فــي كل يــوم ليتيــح لــك الفرصــة 
أن تنمــو روحًيّــا خــالل رحلتــك مــع الكتــاب. بهــذه الطريقــة ميكنــك أن تقــرأ يوًمــا واحــًدا 

فــي كل مــرة أو عــدة أيــام فــي نفــس الوقــت. اختــر أنــت!

لكن ملاذا كتاب أتملي وليس كتاًب حيتوي على فصول؟ 
أواًل، ألننــا أصبحنــا غيــر معتاديــن علــى القــراءة. املعطــالت اليوميــة التــي تتزاحــم 
لكســب انتباهنــا مرعبــة. التلفزيــون والســينما واملسلســالت والهاتف احملمول وشــبكات 
ــا  ــى وقتن ــا تســتحوذ عل ــل ال حصــر له ــاك بدائ ــو. هن ــاب الفيدي ــزة ألع التواصــل وأجه
ــة  ــي لكتاب ــع دفعن ــذا الواق ــد. ه ــاب جي ــذوق كت ــدوء لت ــي ه ــوس ف ــهيتنا للجل ــزع ش وتن
شــيء قصيــر. صفحــة واحــدة. صفحــة واحــدة فقــط لكنهــا عميقــة ومشــوقة مبــا يكفــي 
جلــذب انتباهــك وتشــجيعك لتركيــز أفــكارك علــى الشــخص الوحيــد الــذي يســتحق.

ثانًيــا، كتــاب تأملــي مثــل هــذا يجبــرك علــى اإلبطــاء مــن ســرعة القــراءة والتمهــل 
ــاب  ــذا الكت ــن ه ــدف م ــة. اله ــة وعميق ــة مدروس ــم بطريق ــتيعاب املفاهي ــل الس والتأم
ــاًل.  ــا طوي ــا. وقًت ــك. هــذا يســتغرق وقًت ــه قلب ــع ب ــا يتمت ــر م ــى تغيي هــو مســاعدتك عل
قضــى التالميــذ مــا يقــرب مــن ثــالث ســنوات مــع الــرب يســوع وفــي نهايــة جتربتهــم مــع 
أفضــل معلــم ظلــت أعمــق رغبــات قلوبهــم كمــا هــي. هــل تتذكــر العشــاء األخيــر؟ نعــم، 
اليــوم األخيــر مــن التدريــب مــع يســوع. ليلــة »تخرجهــم«. هــل تتذكــر مــا فعلــوه؟ كانــوا 
يتجادلــون! تخيــل اثنــن مــن القــادة املســيحين املفضلــن لديــك يتبــادالن الصيحــات 
والكلمــات اخلارجــة التــي جتــرح بعضهمــا البعــض فــي مــكان عــام. هــذا هــو مــا فعلــه 
ــن  ــه م ــل أن يســلم يســوع حيات ــرة قب ــي الســاعات األخي ــارون« ف ــذ يســوع »اخملت تالمي
أجلهــم. لكــن ملــاذا كل هــذا اجلــدال؟ مــا هــو ســبب املشــاجرة؟ مــاذا يوجــد بداخــل 
ــت  ــا 22: 24 »َوَكانَ ــل لوق ــة بوضــوح فــي إجني ــرى اإلجاب ــا أن ن ــر. ميكنن ــم؟ التكب قلوبه
ــَر«. ثــالث ســنوات مــع املســيح!  ــوُن أَكَب ــُه يَُك ــنُّ أَنَّ ــم يَُظ ــن ِمنُه ــاَجَرةٌ َم ــم أَيًضــا ُمَش بَينَُه
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ثــالث ســنوات ولــم يكــن كل هــذا الوقــت كافًيــا لتغييــر أعمــق أشــواق قلوبهــم وتطلعاتهم. 
أنــت وهــذا الكتــاب ستعيشــان مًعــا ملــدة عــام واحــد فقــط. لهــذا الســبب أتوســل إليــك 
أن تتمهــل وتتأمــل فــي قراءتــك اليوميــة لــه. ال تتســرع. كــن صبــوًرا. التغييــر يســتغرق 

ــا طويــاًل. وقًت
ثــم أخيــًرا، كتبــت هــذا الكتــاب فــي شــكل تأمــالت يوميــة ألننــي أريــد أن أحتــداك. أريــد 
أن أحتــداك أن تقــرأ هــذا الكتــاب فــي الصبــاح. اقــرأه ببــطء شــديد وبهــدوء أثنــاء تناول 
اإلفطــار. ملــاذا هــذا الطلــب؟ الســبب هــو أنــه عندمــا تغــادر منزلــك ميكنــك أن تأخــذ 
معــك فكــرة صغيــرة لتتأمــل فيهــا طــوال اليــوم. كمــا ســترى فــي نهايــة كل يــوم ســتجد 
ــارة  ــن هــذه العب ــدف م ــه. اله ــا قرأت ــرة الرئيســية مل ا تلخــص الفك ــرة جــّدً ــة قصي جمل
حتديــًدا هــو أنــه اثنــاء قيادتــك للســيارة أو انتظــار احلافلــة، وخــالل ســاعات العمــل، أو 
وقــت تنــاول الغــداء، أو أثنــاء القيــام بــأي نشــاط آخــر، ميكنــك التأمــل فــي مــا تعلمتــه. 
كمــا سنكتشــف عندمــا نــدرس كيــف تكــون الشــركة مــع اللــه فــإن أحــد مفاتيــح التمتــع 
باللــه هــو القضــاء علــى أي معطــالت تفصــل حياتنــا الروحيــة عــن حياتنــا العمليــة. ال 
ميكــن فصــل االثنــن. لــم يخلصــك اللــه لتفكــر فيــه ملــدة عشــر دقائــق فــي اليــوم. فهــو 
يريــد أن يكــون جــزًءا ال يتجــزأ مــن أفــكارك وأحالمــك. الهــدف مــن هــذه العبــارة هــو 
الشــعور بالبهجــة فــي كل مــرة تتذكــر فيهــا اللــه أثنــاء العمــل أو تنــاول الغــداء أو قضــاء 

الوقــت مــع أســرتك. هــذا هــو مــا أطمــح إليــه!

ملاذا هذا العنوان حتديًدا؟
عندمــا تقــرأ التأمــالت اخملتلفــة ســتدرك أن الكتــاب يحتــوي علــى خيــط غيــر 
مرئــي يتخلــل كل فكــرة يتــم مشــاركتها وجميعهــا تــؤدي إلــى هــدف واحــد وهــو أن احلياة 
املســيحية تتمحــور حــول العثــور علــى أعظــم بهجــة فــي شــخص اللــه. مــاذا يعنــي هــذا؟ 

كيــف ميكنــك جتربتهــا؟ عليــك أن تهدينــي وقتــك لنكتشــف ذلــك.

ما هي أقسام الكتاب؟ 
ــاب مــن خمســة أجــزاء رئيســية. يرتبــط كل جــزء مــن هــذه األجــزاء  يتكــون هــذا الكت

ــه عمــًدا لتقــرأه بشــكل تدريجــي. ببعضــه البعــض وقــد متــت كتابت
اجلزء األول: هديف يف احلياة 

ماذا أريد؟	 
عيه؟ 	  إلى أي مدى أريد ما أدَّ
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اجلزء الثاين: التغيري 
ما هو التغيير؟	 
كيف ميكنني احلصول على التغيير؟	 

اجلزء الثالث: التدريبات الروحية 
ما هي وكم عددها؟ )يوجد أكثر من20 تدريًبا(	 
ما أهمية التدريبات الروحية؟ 	 
كيف أمارس تلك التدريبات؟ 	 

اجلزء الرابع: مواضيع عملية 
كيف أتغلب على األصنام التي تشغل مكانة الله؟ 	 
كيف أحصل على ثمر الروح؟ 	 
كيف أتخذ قرارات صعبة؟ 	 
كيف ميكنني الشروع في حل النزاعات؟ 	 
كيف أتعامل مع األلم؟ 	 

اجلزء اخلامس: أتمالت لكتَّاب آخرين 
تأمالت تعزز األفكار السابقة 	 
تأمالت ذات آفاق جديدة 	 

ملحوظتان إضافيتان تتعلقان بتقسيمة الكتاب: 
أواًل، أشــجعك علــى قضــاء بعــض الوقــت لقــراءة الفهــرس. فإنــي أؤمــن بأنــه 
سيســاعدك علــى تكويــن رؤيــة شــاملة للموضوعــات التــي سندرســها مًعــا على مــدار العام. 
ثانًيــا، أود أن أدعــوك إلــى موقعنــا www.cambiosprofundos.com. ســتجد هنــاك 
مــوارد إضافيــة مفيــدة للغايــة. أشــجعك أن تتصفحهــا قبــل أن تســتمر فــي القــراءة 

ألنهــا ستســاعدك أثنــاء تقدمــك فــي قراءتــك لهــذا الكتــاب.

من هم املؤلفون املشاركون يف هذا الكتاب؟
دكتور راميش ريتشارددكتور راميش ريتشارد

ــور ريتشــارد محاضــرات فــي جميــع أنحــاء العالــم آلالف مــن اجلماهيــر.  ألقــى الدكت
وهــو كاتــب غزيــر اإلنتــاج، ومؤســس وقائــد منظمــة RREACH International، وهــو 
أيًضــا معلــم فــي معهــد داالس الالهوتــي بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ومتخصــص فــي 

اخلدمــات الرعويــة.
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دكتور مايك بوكوكدكتور مايك بوكوك
لطاملــا أعجبــت بتواضــع وبســاطة دكتــور بوكــوك. هو شــخص يشــع بـــالسالم. كان مايك 
مرســاًل فــي فنزويــال منــذ 16 عاًمــا، وســافر كثيــًرا إللقــاء احملاضــرات والتدريــس فــي 
مؤمتــرات عــدة. وهــو أيًضــا كاتــب للعديــد من املقــاالت والكتــب الالهوتية. قبــل تقاعده 
كان دكتــوًرا فــي معهــد داالس الالهوتــي بالواليــات املتحــدة األمريكيــة متخصًصــا فــي 

اإلرســاليات بــن الثقافــات املتنوعــة.
دكتور جيم آدامزدكتور جيم آدامز

جيــم هــو مــن نــوع القائــد الــذي ســيعتني بــك بطريقــة شــخصية. وهــو أحــد مؤسســي 
ReFresh، وهــو كاتــب وأســتاذ دكتــور فــي معهــد داالس الالهوتــي وفــي جامعــة الالهوت 

بـــأمريكا الوســطى )SETECA( فــي غواتيماال.  

الدكتورة جيني ماكجيلالدكتورة جيني ماكجيل
جينــي باحثــة ال تعــرف الكلــل؛ فهــي مجتهــدة وتســعي دائًمــا لتقــدمي دراســات عميقــة. 
باإلضافــة إلــى تأليــف العديــد مــن الكتــب، فهــي أســتاذة فــي اإلرســاليات والدراســات 

بــن الثقافــات فــي معهــد داالس الالهوتــي بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.

توم نيلسونتوم نيلسون
ــل تومــي. مــن احملتمــل أن يكــون مــن  ــاب املقــدس مث ال أعــرف رجــاًل آخــر يحــب الكت
أكثــر األشــخاص الذيــن قــرأوا الكتــاب املقــدس ودرســوه بعمــق فــي العالــم. كتــب تومــي 
ــا لكنيســة دنتــون للكتــاب املقــدس ملــا يقــرب مــن 40 عاًمــا. اشــتهر  كتابــن، وكان راعًي
فــي الواليــات املتحــدة بسلســلة مــن الرســائل التفســيرية حــول ســفر »نشــيد األنشــاد«.

القس هنري كاليالقس هنري كالي
لــم يُقدنــي هنــري إلــى املســيح فحســب، بــل كان أحــد األشــخاص الذيــن تركــوا أثــًرا فــي 
حياتــي بعمــق. حبــه وقدوتــه ال مثيــل لهمــا. كان هنــري مبشــًرا مــع لــوس نافيجانتــس 
ــا  ــب ويقضــي حالًي ــن. وهــو كات ــم فــي األرجنت ــا ث ــا؛ أواًل فــي أملاني ــر مــن 40 عاًم ألكث
معظــم وقتــه فــي تطويــر املهــارات القياديــة فــي كل من عالــم األعمال والعالم املســيحي.

القس جريج ترافيسالقس جريج ترافيس
ــاب املقــدس.  ــاًزا للكت ــا، مفســًرا ممت ــا مقرًب ــه صديًق ــى كون ــة إل ــج، باإلضاف ــد جري يُع
وهــو أحــد مؤسســي وقائــدي هيئــة Ante Su Palabra وهــو أيًضــا عضــو مجلــس إدارة 
The gospel coalition. جريــج هــو راعــي الكنيســة اإلجنيليــة اإلصالحيــة فــي أرجيــل 

بواليــة تكســاس.
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القس إسرائيل سانزالقس إسرائيل سانز
فــي اليــوم الــذي قابلــت فيــه إســرائيل وجــدت فيــه رفيــق الــروح. رجــل يريــد أن يتمتــع 
باللــه قبــل أي شــيء. قــام إســرائيل بإلقــاء محاضــرات فــي مؤسســات الهوتيــة مختلفــة 

فــي إســبانيا وهــو راعــي الكنيســة املعمدانيــة بـــقرطبة.

القس خيسوس غونزاليس بايزالقس خيسوس غونزاليس بايز
ــا  يدمــج خيســوس بــن خبــرة ورعايــة القــس ومهــارة املعلــم. باإلضافــة إلــى كونــه كاتًب

ــا مــع AVANT، فهــو أســتاذ فــي املدرســة الالهوتيــة فــي إشــبيلية. ومبشــًرا متفرًغ

ماريا فلورنسيا ترينشينيماريا فلورنسيا ترينشيني
املســيح  لــي. أحاديثنــا عــن  إلــى كونهــا أختــي، هــي صديقــة  فلورنســا، باإلضافــة 
هــي أثمــن كنــز ميكــن أن يتمنــاه أخ مــن أختــه. هــي مرشــدة فــي مجــاالت التربيــة 
العاطفيــة، وطــب األعصــاب، والتربيــة األســرية، واإلرشــاد الروحــي. فلــور مبشــرة مــع                     

Los Navegantes فــي ال بالتــا، األرجنتــن، منــذ عــام 2007.

أحظــى بالشــرف أن أنــادي جميــع املؤلفــن املشــاركن فــي هــذا الكتــاب »باألصدقــاء«. 
خالــص امتنانــي لــكلٍّ منهــم علــى تفانيهــم فــي دعــم هــذا العمــل.

نيكوالس ترانشيين 
1 أكتوبر 2021 
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اليوم: ١ |                                 هدفي في الحياة: ماذا أريد؟ )١(

ِم َحَياِت،  َها َألَتِمُس: َأن َأسُكَن يِف َبيِت الرَّبِّ ُكلَّ َأيَّ »َواِحَدًة َسَألُت ِمَن الرَّبِّ َوِإيَّ
َفرََّس يِف َهيَكِله« )مزمور 27: 4( ، َوَأتـَ ِلَكي َأنُظَر ِإَل َجَاِل الرَّبِّ

ــي؟  ــد حليات ــاذا أري ــم، م ــد؟ نع ــاذا أري ــاة هــو: م ــا أن أهــم ســؤال فــي احلي ــع متاًم أقتن
، ويجــب أن نتحــدى أنفســنا بهــذا الســؤال بشــكل  أعتقــد أنــه ســؤاٌل محــوريٌّ ومهــمٌّ
ــد  ــاذا أري ــى مســتوى ممكــن مــن الصــدق. م ــه بوعــي كامــل وبأعل ــب عن متكــرر، وجني
ــا؟ هــل أريــد أن أكــون ناجًحــا؟ هــل أريــد أن أكــون  ــا لنفســي؟ مــا الــذي يســعدني حًقّ حًقّ
ــي؟  ــرى اآلخــرون مواهب ــد أن ي ــون مشــهوًرا؟ هــل أري ــد أن أك ــا؟ هــل أري شــخًصا مهًمّ
هــل أريــد إثبــات قيمتــي؟ هــل أرغــب فــي االســتمتاع بحياتــي اجلنســية؟ هــل أريــد أن 
أعيــش ألشــاهد املــواد اإلباحيــة؟ هــل أعيــش طــول الوقــت فــي رحلــة ســعي عــن شــريك 
يحبنــي؟ هــل أريــد أن أشــعر بأننــي مميــز؟ هــل أرغــب فــي ادخــار أمــوال كثيــرة؟ هــل 
أبحــث عــن اســتقرار مــادي؟ هــل أســعى خلــف األمــان؟ أو الراحــة؟ هــل أريــد أن أشــغل 
بالــي طــوال الوقــت بأشــياء ُملهيــة؟ هــل أريــد أن أعيــش مــن أجــل هواياتــي؟ هــل أســعى 
دائًمــا لتكويــن مجموعــة معجبــن؟ هــل أريــد جســًدا جميــاًل؟ هــل انتظــر التعويضــات؟ 
هــل أبحــث عــن القبــول؟ هــل أســعى وراء منصــب كبيــر؟ هــل أريــد أن أكــون مــن متابعــي 

الســينما ومحبيهــا؟ هــل أريــد الصحــة؟ أو رمبــا... رمبــا أريــد تغييــر مــا »أريــد«.
فكــر فــي األمــر للحظــة، مــاذا يريــد داود؟ اســمحوا لــي أن أعيــد صياغــة كلماتــه: 
ــا لوجــه. أريــد أن ألتمــس مجــده. أريــد أن  »أريــد أن أســتمتع باللــه. أريــد أن أراه وجًه
أتفــرس فــي جمالــه. أريــد أن أدرك عظمتــه. أريــد أن أُعجــب بشــخصه. أريــد أن أقــع 
فــي حبــه. أريــد أن أكــون مفتوًنــا ببهائــه. أريــد أن أبتهــج فــي شــركة معــه. أريــد أن 
أتنهــد فــي فكــره. أريــده أن يكــون أعظــم كنــز لــي، ولؤلؤتــي الغاليــة الثمــن، وحبــي األول. 
ــده  ــه. أري ــه وال أحــد يحــل محل ــه منافــس، فــال يوجــد شــيء مســاٍو ل ــد أال يكــون ل أري
أن يكــون أغلــى شــخص عنــدي. أريــد أن أعتــز بــه وأعظمــه وأعشــقه. كمــا رد املســيح 
بَّ ِإلَهــَك ِمــن ُكلِّ َقلِبــَك، َوِمــن ُكلِّ نَفِســَك، َوِمــن ُكلِّ ِفكــِرَك«     بَّ ِإلَهــَك ِمــن ُكلِّ َقلِبــَك، َوِمــن ُكلِّ نَفِســَك، َوِمــن ُكلِّ ِفكــِرَكتُِحــبُّ الــرَّ علــى الناموســي: »تُِحــبُّ الــرَّ

)متــى 22: 36، 37(. 
كانــت لــدى داود طلبــة واحــدة فقــط، شــوق واحــد، بغيــة واحــدة فــي احليــاة، يعبــر 
عنهــا ســورين كيركيغــارد بالكلمــات اآلتيــة: »إن الصــالة التــي يجــب أن تســبق كل صــالة 

هــي: يــا رب اجعلنــي ذا مطلــب واحــد«.
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للصالة والتأمل على مدار اليوم
ماذا أريد؟

ملاذا ال أجعل صالة داود طلبيت أان أيًضا؟
أريد أن أستمتع بهلل.

أريد أال يكون هناك شيء ذو قيمة أمثن منه يف حيات.
أريد أن أغري ما أريد.
أريد تغيريًا عميًقا. 
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اليوم: ٢ |                                هدفي في الحياة: ماذا أريد؟ )٢(

ِم َحَياِت، ِلَكي َأنُظَر  َها َألَتِمُس: َأن َأسُكَن يِف َبيِت الرَّبِّ ُكلَّ َأيَّ »َواِحَدًة َسَألُت ِمَن الرَّبِّ َوِإيَّ
َفرََّس يِف َهيَكِله« )مزمور 27: 4( ، َوَأتـَ ِإَل َجَاِل الرَّبِّ

ــع بهــذا  ــه؟ هــي كلمــة واحــدة: التمتُّ ــى شــيٍء والتأمــل في ــن النظــر إل مــا هــو الفــرق ب
الشــيء. إذا ذهبــت فــي نزهــٍة فــي وســط املدينــة ســترى الكثيــَر مــن األشــياء العابــرة 
مثــل أشــخاص يتنزهــون وســيارات ومبــاٍن وإشــارات مــرور وأشــجار... ومــا إلــى ذلــك. 
ومــع ذلــك، متــى ســتتوقف لتتأمــل فــي شــيء مــا؟ عندمــا يســتحوذ علــى اهتمامــك شــيء 
ــل  ُملفــت وجــذاب. علــى ســبيل املثــال، عــرض اســتثنائي فــي متجــر املالبــس املفضَّ
لديــك، أو ســيارة مــن طــراز حديــث مثيــرة لإلعجــاب، أو حتــى عندمــا تصــادف 

أحــد املشــاهير.
بالدهشــة  نشــعر  انتباهنــا.  يجــذب  مــا  فــي  ونفكــر  نتأمــل  أن  الطبيعــي  مــن 
ــٌن  ــا ُمحصَّ ــن من ــور«. فَم ــاًل أو شــخًصا يشــع »بالن واإلعجــاب عندمــا جنــد شــيًئا جمي

»اجلمــال«؟! ضــد 
ســنا،  نحــن بحاجــة لفهــم حقيقــة حاســمة للغايــة: لقــد ُخلقنــا، وَخلُصنــا، وتقدَّ
ــه. يجــب أن  ــال شــخص الل ــي جم ــل ف ــَت لتتأم ــد ُخلق ــه. لق ــا لنســتمتع بالل وتخصصن
ــى  ــه إل ــك. انتب ــز ل ــه هــو أعظــم كن ــاة هــو إدراك أن الل ــر فــي احلي يكــون هدفــك األكب
كلمــات بولــس فــي أفســس 1. فرمبــا قــرأت هــذا النــص مــن قبــل، لكــن أريــدك أن 

ــرًة أخــرى. ــه م تتأمــل في
ــَماِويَّاِت  ــٍة ِفــي السَّ ــِذي بَاَرَكنَــا ِبــُكلِّ بََرَكــٍة ُروِحيَّ ــَماِويَّاِت »ُمَبــاَرٌك اللــُه أَبـُـو َربِّنَــا يَُســوَع املَِســيِح، الَّ ــٍة ِفــي السَّ ــِذي بَاَرَكنَــا ِبــُكلِّ بََرَكــٍة ُروِحيَّ »ُمَبــاَرٌك اللــُه أَبـُـو َربِّنَــا يَُســوَع املَِســيِح، الَّ
اَمــُه  يِســَن َوِبــاَل لَــوٍم ُقدَّ اَمــُه ِفــي املَِســيِح، َكَمــا اختَاَرنَــا ِفيــِه َقبــَل تَأِســيِس الَعالَــِم، ِلنَُكــوَن ِقدِّ يِســَن َوِبــاَل لَــوٍم ُقدَّ ِفــي املَِســيِح، َكَمــا اختَاَرنَــا ِفيــِه َقبــَل تَأِســيِس الَعالَــِم، ِلنَُكــوَن ِقدِّ
ــيئَِتِه،  ِة َمِش ــرَّ ــَب َمَس ــِه، َحَس ــيِح ِلنَفِس ــوَع املَِس ــي ِبَيُس ــا ِللتََّبنِّ نَنَ ــَبَق َفَعيَّ ــِة، ِإذ َس ــي املََحبَّ ــيئَِتِه، ِف ِة َمِش ــرَّ ــَب َمَس ــِه، َحَس ــيِح ِلنَفِس ــوَع املَِس ــي ِبَيُس ــا ِللتََّبنِّ نَنَ ــَبَق َفَعيَّ ــِة، ِإذ َس ــي املََحبَّ ِف
ــِه،  ــَداءُ ِبَدِم ــا الِف ــِذي ِفيــِه لَنَ ــوِب، الَّ ــا ِفــي املَحبُ ــا َعلَينَ ــَم ِبَه ــي أَنَع ــِه الَِّت ــِه، ِلَمــدِح َمجــِد ِنعَمِت ــَداءُ ِبَدِم ــا الِف ــِذي ِفيــِه لَنَ ــوِب، الَّ ــا ِفــي املَحبُ ــا َعلَينَ ــَم ِبَه ــي أَنَع ــِه الَِّت ِلَمــدِح َمجــِد ِنعَمِت
َفنـَـا  َفنـَـا ُغفــَراُن اخَلَطايـَـا، َحَســَب ِغنـَـى ِنعَمِتــِه، الَِّتــي أَجَزلََهــا لَنـَـا ِبــُكلِّ ِحكَمــٍة َوِفطنـَـٍة، ِإذ َعرَّ ُغفــَراُن اخَلَطايـَـا، َحَســَب ِغنـَـى ِنعَمِتــِه، الَِّتــي أَجَزلََهــا لَنـَـا ِبــُكلِّ ِحكَمــٍة َوِفطنـَـٍة، ِإذ َعرَّ
ِتِه الَِّتــي َقَصَدَهــا ِفــي نَفِســِه، ِلتَدِبيــِر ِمــلِء األَزِمنـَـِة، ِلَيجَمــَع  ِتِه الَِّتــي َقَصَدَهــا ِفــي نَفِســِه، ِلتَدِبيــِر ِمــلِء األَزِمنـَـِة، ِلَيجَمــَع ِبِســرِّ َمِشــيئَِتِه، َحَســَب َمَســرَّ ِبِســرِّ َمِشــيئَِتِه، َحَســَب َمَســرَّ
ــَماَواِت َوَمــا َعلـَـى األَرِض، ِفــي َذاَك الَّــِذي ِفيــِه أَيًضــا  ــَماَواِت َوَمــا َعلـَـى األَرِض، ِفــي َذاَك الَّــِذي ِفيــِه أَيًضــا ُكلَّ َشــيٍء ِفــي املَِســيِح، َمــا ِفــي السَّ ُكلَّ َشــيٍء ِفــي املَِســيِح، َمــا ِفــي السَّ
ــِذي يَعَمــُل ُكلَّ َشــيٍء َحَســَب َرأِي َمِشــيئَِتِه،  ِنــَن َســاِبًقا َحَســَب َقصــِد الَّ ــا نَِصيًبــا، ُمَعيَّ ــِذي يَعَمــُل ُكلَّ َشــيٍء َحَســَب َرأِي َمِشــيئَِتِه، ِنلنَ ِنــَن َســاِبًقا َحَســَب َقصــِد الَّ ــا نَِصيًبــا، ُمَعيَّ ِنلنَ
ِلنَُكــوَن ِلَمــدِح َمجــِدِه، نَحــُن الَِّذيــَن َقــد َســَبَق َرَجاُؤنـَـا ِفــي املَِســيِح. الَّــِذي ِفيــِه أَيًضــا أَنتـُـم، ِلنَُكــوَن ِلَمــدِح َمجــِدِه، نَحــُن الَِّذيــَن َقــد َســَبَق َرَجاُؤنـَـا ِفــي املَِســيِح. الَّــِذي ِفيــِه أَيًضــا أَنتـُـم، 
ــُروِح  ــم ِب ــم ُخِتمتُ ــا ِإذ آَمنتُ ــِه أَيًض ــِذي ِفي ــُم، الَّ ــَل َخاَلِصُك ، ِإجِني ــقِّ ــَة احَل ــِمعتُم َكِلَم ــُروِح ِإذ َس ــم ِب ــم ُخِتمتُ ــا ِإذ آَمنتُ ــِه أَيًض ــِذي ِفي ــُم، الَّ ــَل َخاَلِصُك ، ِإجِني ــقِّ ــَة احَل ــِمعتُم َكِلَم ِإذ َس
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ــا  ــا، ِلِفــَداِء املُقتَنَــى، ِلَمــدِح َمجــِدِه. ِلذِلــَك أَنَ ــِذي ُهــَو ُعربُــوُن ِميَراِثنَ وِس، الَّ ــا املَوِعــِد الُقــدُّ ــا، ِلِفــَداِء املُقتَنَــى، ِلَمــدِح َمجــِدِه. ِلذِلــَك أَنَ ــِذي ُهــَو ُعربُــوُن ِميَراِثنَ وِس، الَّ املَوِعــِد الُقــدُّ
يِســَن، الَ أََزاُل  ِتُكــم نَحــَو َجِميــِع الِقدِّ بِّ يَُســوَع، َوَمَحبَّ يِســَن، الَ أََزاُل أَيًضــا ِإذ َقــد َســِمعُت ِبِإمَياِنُكــم ِبالــرَّ ِتُكــم نَحــَو َجِميــِع الِقدِّ بِّ يَُســوَع، َوَمَحبَّ أَيًضــا ِإذ َقــد َســِمعُت ِبِإمَياِنُكــم ِبالــرَّ
ــا يَُســوَع املَِســيِح، أَبُــو  ــا يَُســوَع املَِســيِح، أَبُــو َشــاِكًرا ألَجِلُكــم، َذاِكــًرا ِإيَّاُكــم ِفــي َصلََواِتــي، َكــي يُعِطَيُكــم ِإلــُه َربِّنَ َشــاِكًرا ألَجِلُكــم، َذاِكــًرا ِإيَّاُكــم ِفــي َصلََواِتــي، َكــي يُعِطَيُكــم ِإلــُه َربِّنَ

ــِه« )رســالة أفســس 1: 3 - 17( ــِه« املَجــِد، ُروَح احِلكَمــِة َواإِلعــاَلِن ِفــي َمعِرَفِت املَجــِد، ُروَح احِلكَمــِة َواإِلعــاَلِن ِفــي َمعِرَفِت
هــل تالحــظ شــيًئا جديــًدا؟ لقــد ُخلقــت، وَخلُصــت، وتقدســت، وتخصصــت ِلَكــي ِلَكــي 
َس ِفــي َهيَكِلــِه؛ فالكــون بأســره، وتاريــخ البشــرية بأســره،  ّب َوتَتََفــرَّ َس ِفــي َهيَكِلــِه؛تَنُظــَر ِإلـَـى َجَمــاِل الــرَّ ّب َوتَتََفــرَّ تَنُظــَر ِإلـَـى َجَمــاِل الــرَّ
و»ُكلَّ أَيَّــاِم َحَياِتــيُكلَّ أَيَّــاِم َحَياِتــي« -كمــا ذكــر امللــك داود- لهــا هــدٌف واحــٌد فقــط: إدراك عظمــة مجــد 
ــا  ــن أجلن ــه م ــا فَعلَ ــه وكلِّ م ــع بشــخص الل ــا األســمى كبشــٍر هــو التمتُّ ــه. إن هدفن الل

فــي املســيح.
إن صــالة بولــس »َذاِكــًرا ِإيَّاُكــم ِفــي َصلََواِتــي، َكــي يُعِطَيُكــم ِإلــُه َربِّنَــا يَُســوَع املَِســيِح »َذاِكــًرا ِإيَّاُكــم ِفــي َصلََواِتــي، َكــي يُعِطَيُكــم ِإلــُه َربِّنَــا يَُســوَع املَِســيِح 
ِمــَن  ِفــي َمعِرَفِتــِه« هــي نفــس صــالة داود »َواِحــَدًة َســَألُت  ِمــَن ُروَح احِلكَمــِة َواإِلعــاَلِن  ِفــي َمعِرَفِتــِه« هــي نفــس صــالة داود »َواِحــَدًة َســَألُت  ُروَح احِلكَمــِة َواإِلعــاَلِن 
ّب« وتؤكــد أن الغايــة العظمــى لإلنســان هــي إدراك  ّب... ِلَكــي أَنُظــَر ِإلـَـى َجَمــاِل الــرَّ ّب«الــرَّ ّب... ِلَكــي أَنُظــَر ِإلـَـى َجَمــاِل الــرَّ الــرَّ

عظمــة مجــد اللــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ُخلقُت ألستمتَع جبمال هللا، 

وهديف األمسى يف احلياة أن أتفرَّس يف هيكله.  
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اليوم: ٣ |                                هدفي في الحياة: ماذا أريد؟ )٣(

َفَت َوَقاَل َلُم: ِإن َكاَن َأَحٌد َيِت ِإَلَّ َواَل ُيبِغُض َأَبُه َوُأمَُّه  »وََكاَن ُجُوٌع َكِثريٌَة َساِئرِيَن َمَعُه، َفالتـَ
َوامرََأَتُه َوَأواَلَدُه َوِإخَوَتُه َوَأَخَواِتِه، َحتَّ َنفَسُه َأيًضا، َفاَل َيقِدُر َأن َيُكوَن ِل ِتلِميًذا. َوَمن اَل 

حَيِمُل َصِليَبُه َوَيِت َورَاِئي َفاَل َيقِدُر َأن َيُكوَن ِل ِتلِميًذا. َوَمن ِمنُكم َوُهَو ُيرِيُد َأن َيبيِنَ ُبرًجا اَل 
َل،  َفَقَة، َهل ِعنَدُه َما َيلَزُم ِلَكَماِلِه؟ ِلَئالَّ َيَضَع اأَلَساَس َواَل َيقِدَر َأن ُيَكمِّ َيِلُس َأوَّاًل َوحَيِسُب النـَّ
َل. َوَأيُّ  َيبَتِدَئ َجِيُع النَّاِظرِيَن َيهزَُأوَن ِبِه، َقاِئِلنَي: هَذا اإِلنَساُن ابَتَدَأ َيبيِن َوَل َيقِدر َأن ُيَكمِّ فـَ
َتَشاَوُر: َهل َيسَتِطيُع َأن ُياَلِقَي  َلِة َمِلٍك آَخَر يِف َحرٍب، اَل َيِلُس َأوَّاًل َويـَ َمِلٍك ِإن َذَهَب ِلُمَقاتـَ
ِبَعَشَرِة آاَلٍف الَِّذي َيِت َعَليِه ِبِعشرِيَن َألًفا؟ َوِإالَّ َفَما َداَم ذِلَك َبِعيًدا، ُيرِسُل ِسَفارًَة َوَيسَأُل َما 

لِح. َفَكذِلَك ُكلُّ َواِحٍد ِمنُكم اَل َيرتُُك َجِيَع َأمَواِلِه، اَل َيقِدُر َأن َيُكوَن ِل ِتلِميًذا«  ُهَو ِللصُّ
)لوقا 14: 25– 33(

ــا أن يعيشــها. مــن   ااحليــاة املســيحية احلقيقيــة ليســت للجميــع، بــل إنهــا ملـَـن يريــد حّقً
ال يقــدر أن يكــون تلميــًذا ليســوع كمــا قرأنــا فــي النــص؟ كــرر يســوع نفــس العبــارة ثــالث 
مــرات )اآليــات 26 و27 و33(. فــي رأيــك مــا هــو اجلــواب علــى هــذا الســؤال؟ اإلجابــة 
ــا، أو يعتقــد أنــه يريــد شــيًئا مــا،  واضحــة: هــو الشــخص الــذي ال يعــرف مــا يريــده حّقً
أو رمبــا يشــعر أنــه يريــد هــذا الشــيء، ولكــن بعــد فتــرٍة، يــدرك أنــه يجــب عليــه االختيــار 
ــم يعــرف قيمــة  ــه ل ــٍذ يتَّضــح أن ــا لنفســه. حينئ ــي صنعه ــام الت بــن يســوع وبــن األصن

عــي أنــه يريــده. الشــيء الــذي كان يدَّ
دعنــا نســأل النــصَّ بعــض األســئلة: ملــاذا اهتــم البشــير لوقــا أن يوضــح لنــا أن 
جموًعــا كثيــرًة كانــت تســير مــع يســوع؟ ألــم يكــن كافًيــا أن يذكــر »حشــود«؟ ال، قــال لوقا: 
ِثيــُروَن َســَيُقولُوَن ِلــي ِفــي ذِلــَك الَيــوِم: يــا رب، يــا رب...  »جمــوع كثيــرة« وقــال متــى: »َكِثيــُروَن َســَيُقولُوَن ِلــي ِفــي ذِلــَك الَيــوِم: يــا رب، يــا رب... َ
ــا َفاِعِلــي اإِلثــِم« )متــى 7:  ــي يَ ــوا َعنِّ ! اذَهبُ ــم أَعِرفُكــم َقــطُّ ــي لَ ــم: ِإنِّ ُح لَُه ــٍذ أَُصــرِّ ــا َفاِعِلــي اإِلثــِمَفِحينَِئ ــي يَ ــوا َعنِّ ! اذَهبُ ــم أَعِرفُكــم َقــطُّ ــي لَ ــم: ِإنِّ ُح لَُه ــٍذ أَُصــرِّ َفِحينَِئ
22، 23(. جمــوع كثيــرة؟ هــل ميكــن أن تكــون صيغــة مبالغــة اســتخدمها الــرب يســوع؟ 
ــِذي يُــَؤدِّي  ِريــُق الَّ ــُه َواِســٌع الَبــاُب َوَرحــٌب الطَّ ــِق، ألَنَّ يِّ ــِذي يُــَؤدِّي اُدُخلـُـوا ِمــَن الَبــاب الضَّ ِريــُق الَّ ــُه َواِســٌع الَبــاُب َوَرحــٌب الطَّ ــِق، ألَنَّ يِّ حتًمــا ال: »اُدُخلـُـوا ِمــَن الَبــاب الضَّ
ِريــَق الَّــِذي  ِريــَق الَّــِذي ِإلـَـى الَهــاَلِك، َوَكِثيــُروَن ُهــُم الَِّذيــَن يَدُخلـُـوَن ِمنــُه َمــا أَضَيــَق الَبــاَب َوأَكــَرَب الطَّ ِإلـَـى الَهــاَلِك، َوَكِثيــُروَن ُهــُم الَِّذيــَن يَدُخلـُـوَن ِمنــُه َمــا أَضَيــَق الَبــاَب َوأَكــَرَب الطَّ
ــه.« )متــى 7: 13، 14(. إلــى َمــن يشــير  ُــوَن ُهــُم الَِّذيــَن يَِجُدونَ ــاِة، َوَقِليل ــى احَلَي ي ِإلَ ــَؤدِّ ــه.يُ ُــوَن ُهــُم الَِّذيــَن يَِجُدونَ ــاِة، َوَقِليل ــى احَلَي ي ِإلَ ــَؤدِّ يُ
يســوع؟ َمــن هــم »الكثيــرون« فــي هــذا الســياق؟ امللحــدون؟ أم أتبــاع الديانــات األخــرى؟ 
ال. نــرى اإلجابــة واضحــة فــي إجنيــل متــى 5: 1 »اجلمــوع« الذيــن كانــوا يســتمعون إليــه 
يعلِّــم، تالميــذه، جماهيــره. اجلمــوع التــي أحبــت االســتماع إلــى تعليمــه. أليــس كذلــك؟ 
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عــون أنهــم مســيحيون، ويعتقــدون أنهــم مســيحيون، أو  ــن يَدَّ مســيحيون! كثيــرون ممَّ
ــف  ــل كي ــا نتخي ــك. دعن ــوا كذل ــة ليس ــي احلقيق ــم ف ــيحيون، لكنه ــم مس ــعرون بأنه يش
ِعــي مثــل هــذه  ســيبدو مشــهد لوقــا 14 إذا حــدث فــي يومنــا هــذا. مــا رأيــك فــي معلــم يدَّ
ــا مــا يقولــه  األشــياء؟ كيــف ســيكون رد فعــل الســلطات احلكوميــة؟ إذا كنــت تفهــم حًقّ
املســيح ســتدرك أنــه رمبــا كان ســينتهي أمــره فــي الســجن أو عزلــه فــي مصحــة عقليــة. 
كلمــات يســوع تبــدو ككلمــات قائــٍد متطــرِّف: »أتــرك والديــك. تخلــى عــن عائلتــك. بــع 

كل شــيء لديــك وأعطنــي أموالــك وممتلكاتــك وحياتــك نفســها. اتبعنــي...«.
لــن يقتنــع أيٌّ منــا بهــذا الــكالم؛ ســنصاب جميًعــا بالصدمــة ورمبــا اخلــداع، ومــن 
ــا بالضبــط تكمــن  ــل هــذه األشــياء؟« وهن ــا ســنفكر: »مــن أنــت لتطالــب مبث املؤكــد أنن
ــَف  ــَف ›َكي ــه املــرأة الســامرية: »›َكي ــن هــو. قالــت ل ــى إدراك َم املشــكلة. فــي عــدم القــدرة عل
تَطلـُـُب ِمنِّــي ِلتَشــَرَب، َوأَنــَت يَُهــوِديٌّ َوأَنـَـا امــَرأَةٌ َســاِمِريٌَّة؟« أََجــاَب يَُســوُع َوَقــاَل لَهــاَ: »لـَـو تَطلـُـُب ِمنِّــي ِلتَشــَرَب، َوأَنــَت يَُهــوِديٌّ َوأَنـَـا امــَرأَةٌ َســاِمِريٌَّة؟« أََجــاَب يَُســوُع َوَقــاَل لَهــاَ: »لـَـو 
ــِت  ــِت أَن ــَرَب، لََطلَب ــي ألَش ــِك أَعِطيِن ــوُل لَ ــِذي يَُق ــَو الَّ ــن ُه ــِه، َوَم ــَة الل ــَن َعِطيَّ ــِت تَعلَِم ــِت ُكن ــِت أَن ــَرَب، لََطلَب ــي ألَش ــِك أَعِطيِن ــوُل لَ ــِذي يَُق ــَو الَّ ــن ُه ــِه، َوَم ــَة الل ــَن َعِطيَّ ــِت تَعلَِم ُكن
ــا‹« أيــن املشــكلة؟ املشــكلة تكمــن فــي وجــود قشــور علــى أعيننــا  ــا‹ِمنــُه َفَأعَطــاِك َمــاًء َحّيً ِمنــُه َفَأعَطــاِك َمــاًء َحّيً

الروحيــة حتجــب عنــا الرؤيــة، وتعوقنــا عــن إدراك قيمــة يســوع.
نعــم؛ إذا طلــب منــك أحــد األشــخاص مــا يطلبــه يســوع، فعليــك أن ترفضــه وتهــرب 
منــه. ولكــن إذا التفــت إليــك إلــُه الكــون ونظــر فــي عينيــك وســألك: أتريــد أن تتبعنــي؟ 
فعليــك أن تقــول مــع بولــس: »بَــل ِإنِّــي أَحِســُب ُكلَّ َشــيٍء أَيًضــا َخَســاَرًة ِمــن أَجــِل َفضــِل َــل ِإنِّــي أَحِســُب ُكلَّ َشــيٍء أَيًضــا َخَســاَرًة ِمــن أَجــِل َفضــِل 
ــِذي ِمــن أَجِلــِه َخِســرُت ُكلَّ األَشــَياِء، َوأَنَــا أَحِســبَُها نَُفايَــًة  ــِذي ِمــن أَجِلــِه َخِســرُت ُكلَّ األَشــَياِء، َوأَنَــا أَحِســبَُها نَُفايَــًة َمعِرَفــِة املَِســيِح يَُســوَع َربِّــي، الَّ َمعِرَفــِة املَِســيِح يَُســوَع َربِّــي، الَّ
ِلَكــي أَربـَـَح املَِســيَحِلَكــي أَربـَـَح املَِســيَح« )فيلبــي 3: 8(. الســؤال هــو: هــل أرى اآلن؟ هــل أشــعر أن كل شــيء 

نفايــة عندمــا أقارنــه بيســوع؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
احلياة املسيحية احلقيقية ليست االستماع إل العظات،

بل تغيري جذري يف شهوات، وما أبتغيه، وما يذبين وُيسِعدين.
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اليوم: ٤ |                                هدفي في الحياة: ماذا أريد؟ )٤(

َعَبَك َوَصربََك، َوَأنََّك اَل َتقِدُر َأن حَتَتِمَل اأَلشرَاَر، َوَقد َجرَّبَت الَقاِئِلنَي  »َأاَن َعاِرٌف َأعَماَلَك َوتـَ
ُهم َكاِذِبنَي. َوَقِد احَتَملَت َوَلَك َصرٌب، َوَتِعبَت ِمن َأجِل امِسي  َوَجدتـَ ِإنـَُّهم ُرُسٌل َوَليُسوا ُرُساًل، فـَ
َتَك اأُلوَل. َفاذُكر ِمن َأيَن َسَقطَت َوُتب، َواعَمِل  . لِكن ِعنِدي َعَليَك: َأنََّك تـَرَكَت َمَبـَّ َوَل َتِكلَّ

اأَلعَماَل اأُلوَل، َوإِّالَّ َفِإينِّ آِتيَك َعن َقرِيٍب َوُأزَحزُِح َمَنارََتَك ِمن َمَكاِنَا، ِإن َل تـَُتب« 
)رؤي 2: 2– 5(

ــر فــي األمــر للحظــة، لكــن فكــر جيــًدا. أهــو  مــا هــو أصعــب شــيء بالنســبة للمؤمــن؟ فكِّ
الصيــام؟ أم دفــع العشــور؟ رمبــا التبشــير؟ أو تفســير بعــض أجــزاء الكتــاب املقــدس؟ أو 
تقــدمي الغفــران ملـَـن جرحــك؟ أو أن حتــب عــدوك؟ ال. ليــس أي مــن ذلــك. أصعــب شــيء 

فــي احليــاة املســيحية، هــو أن تتقابــل مــع يســوع وجًهــا لوجــه.
ــن أي إنســان مــن حتقيقــه هــو أكثــر مــا نحتــاج اليــه: أن نــرى اللــه وجًهــا  مــا لــم يتمكَّ
لوجــه، أن نشــعر بــه، ونلتمــس حضــوره، ونكــون فــي شــركة مســتمرة معــه. بكلمــات 
أخــرى، فــإن أصعــب جــزء فــي احليــاة املســيحية هــو االســتمتاع باللــه. أي التعــرف عليــه 

ليكــون هــو أعظــم كنــز ومحبتــي األولــى )متــى 22: 37، 38(.
املاليــن مــن النــاس فــي العالــم يؤمنــون باللــه، وعــدد ال يحصــى مــن الرجــال 
املســيحية  أن  هــي  املشــكلة  ولكــن  ويصدقونهــا.  اإلجنيــل  رســالة  يقبلــون  والنســاء 
احلقيقيــة ليســت قبــول دعــوة أو تصديــق رســالة، كمــا أنهــا ليســت االنضمــام إلــى 
عقيــدٍة مــا. إمنــا املســيحية احلقيقيــة هــي معرفــة شــخص الــرب عــن قــرب والتقابــل معــه.
هــل تعــرف َمــن هــو املســيحيُّ احلقيقــي؟ هــو شــخص تقابــل مــع اللــه وجًهــا لوجــه 
ــر  ــب جــون فالفــل فــي عــام 1668: »إن أكب ــاء. كمــا كت ويســعى الســتمرارية هــذا اللق
عقبــة توجــد أثنــاء الــوالدة الثانيــة هــي فــوز اللــه بقلبــك، والصعوبــة األكبــر بعــد الــوالدة 

الثانيــة هــي احلفــاظ علــى قلبــك مــع اللــه«.
لكــن كيــف يوصــف ذلــك اللقــاء مــع يســوع؟ هــل هــي جتربــة صوفيــة؟ أو رؤيا مــا؟ أم 
ا؟ ال، ليــس بالضــرورة أي مــن هــذه األشــياء.  نــوع مــن الســعادة؟ رمبــا عاطفــة قويــة جــّدً
ــه  ــا، فــإن اللقــاء احلقيقــي مــع الل ــا بعًضــا منه ــه قــد يشــمل أحياًن ــى الرغــم مــن أن عل
أعمــق مــن ذلــك بكثيــر؛ هــو التوصــل إلــى صــورة حقيقيــة وملموســة وصادقــة لقيمــة 
اللــه ومكانتــه. كمــا وصفهــا يســوع هــي »العثــور علــى كنــز« أو »لؤلــؤة ثمينــة« )متــى 13: 

44، 45(، هــو الشــعور بأنــك وجــدت أفضــل الكنــوز وأفضــل الآللــئ الثمينــة.
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ــي«. ملــاذا؟  َهــِب الَفاِن ــَن الذَّ ــُن ِم ــي«. ملــاذا؟ أَثَم َهــِب الَفاِن ــَن الذَّ ــُن ِم وصــف أيًضــا بطــرس الرســول اإلميــان بأنــه »أَثَم
ــِذي َوِإن لَــم تَــَروهُ تُِحبُّونَــُه. ذِلــَك َوِإن ُكنتـُـم الَ تََرونَــُه اآلَن لِكــن تُؤِمنـُـوَن ِبــِه، َفتَبتَِهُجــوَن  ــِذي َوِإن لَــم تَــَروهُ تُِحبُّونَــُه. ذِلــَك َوِإن ُكنتـُـم الَ تََرونَــُه اآلَن لِكــن تُؤِمنـُـوَن ِبــِه، َفتَبتَِهُجــوَن الَّ الَّ
ِبَفــَرٍح الَ يُنَطــُق ِبــِه َوَمِجيــٍدِبَفــَرٍح الَ يُنَطــُق ِبــِه َوَمِجيــٍد« )1بطــرس 1: 8(. هــل تفهــم النــص؟ ليــس عليــك أن »تــرى« 
يســوع لتحبــه )يوحنــا 20: 29(. ليــس مــن الضــروري أن نلتقــي بــه جســدًيّا لكــي »نبتهــج 
بفــرح ال ينطــق بــه ومجيــد«. الهــدف ليــس أن تــراه بعينيــك، بــل أن تــرى بعيــون اإلميــان 

مــا فعلــه مــن أجلنــا.
كيــف أعــرف إذا كنــت قــد حظيــت بلقــاء حقيقــي معــه؟ يشــرح لنــا الرســول بطــرس 
األمــر علــى هــذا النحــو: فــان الســؤال الــذي يجــب أن أطرحــه علــى نفســي بســيط 
للغايــة: هــل ينتــج عــن إميانــي نــوٌع جديــٌد مــن الفــرح »اجمليــد الــذي ال يُوَصــف«؟ مبعنــى 
آخــر، هــل أشــعر أننــي وجــدت كنــًزا عندمــا وجــدت املســيح؟ لؤلــؤة ثمينــة؟ املســيحيُّ 
قلبــه  كل  مــن  اللــه  يحــب  شــخص  هــو  إمنــا  فقــط،  بيســوع  يؤمــن  ال  احلقيقــيُّ 

وروحــه وعقلــه.
دعنــي أطــرح عليــك هــذا الســؤال املعاكــس للســؤال الــذي طرحتــه فــي البدايــة: مــا 
هــو أســهل شــيء فــي احليــاة املســيحية؟ مــا هــو أبســط شــيء ألي مؤمــن فــي العالــم؟ 
ــه،  ــي األول، والتوقــف عــن االســتمتاع بالل ــد حب ــة 4. هــو أن أفق ــي آي ــة ف ــرى اإلجاب ن

والشــعور بحضــوره، واالجنــذاب إليــه، واإلعجــاب بــه.
واملثابــرة  اخلدمــة  فــي  االنهمــاك  املمكــن  مــن  ا؛  جــّدً واضــح  املقــدس  الكتــاب 
واحلفــاظ علــى العقيــدة الســليمة وحتــى االجتيــاز فــي التجــارب مــن أجل املســيح، ولكن 
بــدون وجــود محبــة حقيقيــة لــه. مــا هــي احليــاة املســيحية؟ هــي التعلُّــم أن أعيــش كل 
يــوم نفــس اليــوم الــذي نلــت فيــه اخلــالص، اليــوم الــذي وجــدت فيــه كنــًزا عظيًمــا وهــو 
أســعد يــوم فــي حياتــك. مــا هــو هــدف هــذا الكتــاب فــي يديــك؟ لقــد كتبتــه ملســاعدتك 
ــي أن أطرحــه  ــد الــذي تبقــى ل ــوم. الســؤال الوحي ــى الوقــوع فــي حــب املســيح كل ي عل

عليــك هــو: مــاذا تريــد؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أؤمن بيسوع املسيح فقط أم أحبه من كل قليب؟
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عيــه؟ )١( اليــوم: 5 | هدفــي فــي الحيــاة: إلــى أي مــدى أريــد مــا أدَّ

»اَل َيقِدُر َأَحٌد َأن َيِدَم َسيَِّديِن، أَلنَُّه ِإمَّا َأن ُيبِغَض الَواِحَد َوحُيِبَّ اآلَخَر، َأو ُياَلِزَم الَواِحَد 
َوحَيَتِقَر اآلَخَر. اَل َتقِدُروَن َأن َتِدُموا هللَا َواملَاَل« )مت 6: 24(

بعــد أن فكــرت فــي ســؤال أمــس، أعتقــد أن ثانــي أهــم ســؤال يجــب أن تســأله لنفســك 
هــو إلــى أي مــدى أريــد مــا أدعيــه؟ مبعنــى آخــر، مــا هــو الثمــن الــذي أرغــب فــي دفعــه 
للحصــول علــى مــا أريــد؟ مــا هــي األشــياء التــي أنــا علــى اســتعداد للتضحيــة بهــا ألمتتــع 
ــا باهًظــا ملــا نقــدره ونبتغيــه. للحصــول  باللــه؟ فكــر فــي األمــر للحظــة. كلنــا ندفــع ثمًن
ــة.  ــاب الرياضي ــة األلع ــى صال ــع ثمــن الذهــاب إل ــك أن تدف ــى جســم رياضــي، علي عل
ثمــن عــدم اإلنفــاق علــى أشــياء غيــر  خــرات، عليــك أن تدفــع  ُمدَّ للحصــول علــى 
ضروريــة. لالســتمتاع بهوايــة، عليــك أن تدفــع ثمــن إنفــاق الوقــت واملــال عليهــا. نحــن 

جميًعــا علــى اســتعداد إلنفــاق ثمــن مــا جنــد لــه قيمــة.
ــا أَن يُبِغــَض الَواِحــَد َويُِحــبَّ  ــُه ِإمَّ ــا أَن يُبِغــَض الَواِحــَد َويُِحــبَّ الَ يَقــِدُر أََحــٌد أَن يَخــِدَم َســيَِّديِن، ألَنَّ ــُه ِإمَّ قــال املســيح: »الَ يَقــِدُر أََحــٌد أَن يَخــِدَم َســيَِّديِن، ألَنَّ
اآلَخــَر، أَو يُــاَلِزَم الَواِحــَد َويَحتَِقــَر اآلَخــَراآلَخــَر، أَو يُــاَلِزَم الَواِحــَد َويَحتَِقــَر اآلَخــَر«. لكــي تســتمتع باللــه، عليــك أن تتوقــف عــن 
االســتمتاع بأشــياء أخــرى. هــل أقصــد بهــذا أننــي ال أســتطيع إنفــاق أموالــي علــى بعض 
النــزوات؟ أليــس مــن املقبــول شــراء هاتــف محمــول أحــدث ممــا أمتلــك أو احلصــول 
ــر طــراز ســيارتي أو  ــي ال أســتطيع تغيي ــي أنن ــة؟ هــل تعن ــد مــن األحذي ــى زوج جدي عل
أطمــح فــي احلصــول علــى وظيفــة أفضــل؟ اإلجابــة علــى كل هــذه األســئلة هــي »علــى 
حســب«. ليــس عليــك أن تتخلــى عــن أي شــيء ال ينافــس اللــه، لكــن عليــك أن تضحــي 
بــأي شــيء يُبِعــُدك عنــه. علــى ســبيل املثــال، فــي حالتــي اخلاصــة، املالبــس ال تتنافــس 
علــى مكانــة اللــه فــي حياتــي. ال أحــب الذهــاب للتســوق. اخلصومــات ال جتــذب 
ا أن يُغــرى قلبــي  انتباهــي. ال أتطلــع إلــى »اجلمعــة الســوداء«. ومــع ذلــك مــن الســهل جــًدّ
مبسلســل تلفزيونــي، خاصــًة املسلســالت املليئــة بالدرامــا والغمــوض. عندمــا ال أكــون 
ــا لليــل حتــى أكــون  ا قضــاء النهــار متطلًع ــا مــن املســيح أجــد أنــه مــن املُغــري جــًدّ قريًب
هادًئــا بــدون مســؤولية األوالد، وأســترخي مــع زوجتــي ملشــاهدة مسلســل شــيرلوك 
هوملــز. هــل هنــاك عيــب فــي مشــاهدة التلفزيــون؟ ال فالتلفزيــون نفســه ال يحتــوي علــى 
شــيء ســيئ فــي جوهــره، لكــن التلفزيــون بــه شــيء يجعلنــي بعيــًدا عــن اللــه. إنــه يســرق 
أشــواقي منــه ويأســر عواطفــي ويســتحوذ علــى فكــري ويشــتت انتباهــي؛ يتنافــس مــع 
حبــي للــه. كمــا قــال يســوع وفًقــا آليــة اليــوم: فهــو يغوينــي ويجعلنــي أالزمــه بينمــا أبغــض 
اآلخــر. ولكــن حــذاِر! وفًقــا لهــذا النــص، عندمــا يحــدث هــذا يحــدث شــيء آخــر أيًضــا. 
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ــواٍز؛  ــوريٌّ م ــٌر ف ــذا تأثي ــن ه ــج ع ــرط، ينت ــكل مف ــا بش ــيء م ــب ش ــي ح ــدأ ف ــا أب عندم
التوقــف عــن حــب اللــه، وهــو »احتقــاره« أو »كرهــه« كمــا تقــول اآليــة. يوضــح لنــا املســيح 
ــذا.  ــات ه ــادل احملبَّ ــدوث تب ــع ح ــتطيع أن مين ــد« يس ــة أن »ال أح ــك اآلي ــالل تل ــن خ م
ــه  ــا حتب ــال أو م ــاز أو امل ــاذا أقصــد؟ إن التلف ــرى م ــا هــذا »الســيد« أو آخــر. هــل ت إم
بشــكل مفــرط ال يغريــك إلهــداء مشــاعرك لســيد آخــر، ولكنــه أيًضــا يطفــئ رغبتــك 

فــي البحــث عــن اللــه.
الســؤال اآلن: مــا الــذي يتنافــس مــع عالقتــي باللــه اليــوم؟ هــل هــو حبيــب/ حبيبــة؟ 
دراســاتي؟  عمــل؟  مشــروع  االجتماعــي؟  التواصــل  شــبكات  واملسلســالت؟  التلفــاز 
ــا ِإلَى َجِميِع  َم ِإيِليَّ ــا ِإلَى َجِميِع َفتََقــدَّ َم ِإيِليَّ االهتمــام بجســدي؟ اخلدمــة؟ يقــول ســفر ملــوك ألول 18: 21: »َفتََقــدَّ
بُّ ُهــَو اللــَه َفاتَِّبُعــوهُ، َوِإن  ــعِب َوَقــاَل: َحتَّــى َمتـَـى تَعُرُجــوَن بـَـَن الِفرَقتـَـِن؟ ِإن َكاَن الــرَّ بُّ ُهــَو اللــَه َفاتَِّبُعــوهُ، َوِإن الشَّ ــعِب َوَقــاَل: َحتَّــى َمتـَـى تَعُرُجــوَن بـَـَن الِفرَقتـَـِن؟ ِإن َكاَن الــرَّ الشَّ

َكاَن الَبعــُل َفاتَِّبُعــوهَُكاَن الَبعــُل َفاتَِّبُعــوهُ«.
نــت لديــك صــورة أفضــل عــن كيــف تعمــل مشــاعرنا؟ هنــاك حلظــات فــي  هــل تكوَّ
ــا بوضــوح أن شــيًئا مــا  ــل الشــمس ويظهــر لن ــا مث ــه قلوبن ــا روح الل ــاة يضــيء فيه احلي
يجعلنــا منطفئــن حلضــوره وال يســمح لنــا بالتقــدم ويزيــل شــهيتنا للــه وملكوتــه. عندمــا 
يحــدث هــذا ال ميكننــا أن نبقــى مكتوفــي األيــدي. إذا كنــت قــد اكتشــفت وجــود »ســيد« 
آخــر فــي حياتــك فعليــك أن تختــار. مــاذا أريــد؟ املســيح أم مــا يبعدنــي عنــه؟ حــان 

الوقــت التخــاذ القــرار.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال أستطيع أن أجرب نفسي على االستمتاع بهلل،

لكن ميكنين إزالة العقبات اليت متنعين من االستمتاع به.
هل أان على استعداد للتضحية أبي شيء حت يصبح هو أعظم كنز ل؟
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عيه؟ )٢( اليوم: 6 |    هدفي في الحياة: إلى أي مدى أريد ما أدَّ

»وهِذِه ِهَي الثَِّقُة الَّيِت َلَنا ِعنَدُه: َأنَُّه ِإن َطَلبَنا َشيًئا َحَسَب َمِشيَئِتِه َيسَمُع َلَنا. َوِإن ُكنَّا َنعَلُم َأنَُّه 
ِلَباِت الَّيِت َطَلبَناَها ِمنُه« )1 يوحنا 5: 14- 15(  َمهَما َطَلبَنا َيسَمُع َلَنا، َنعَلُم َأنَّ َلَنا الطِّ

كان جــورج مولــر أحــد أبطــال اإلميــان فــي التاريــخ. علــى الرغــم مــن أنــه ولــد فــي 
ــه كانــت فــي بريســتول بإجنلتــرا.  بروســيا فــي 27 ســبتمبر 1805 إال أن معظــم خدمت
فــي عــام 1836 أنشــأ داًرا لأليتــام للفتيــات فــي منزلــه وجنــح فــي بنــاء بيــت كبيــر يتســع 
لثالثمائــة فتــى وفتــاة بعــد ثالثــة عشــر عاًمــا. بعــد ســنوات عــدة افتتــح أربــع دور جديدة 
لأليتــام فــي مــدن مختلفــة. وفــي نهايــة حياتــه كان قــد وفــر بيًتــا ألكثــر مــن ثمانيــة آالف 
طفــل بــال مــأوى أحبهــم وترعرعــوا فــي رعايتــه. ومــع ذلــك بعــد كل هــذا العمــل الرائــع 
لــم تكــن أعظــم مســاهمة ملولــر فــي تاريــخ املســيحية هــي عملــه، بــل إميانــه. كيــف؟ لــم 
ــن  ــه. كان يؤم ــق إجنازات ــة لتحقي ــة مالي ــة تقدم ــخص أو كنيس ــن أي ش ــر م ــب مول يطل
بــأن الصــالة هــي وســيلة اللــه لتحقيــق مقاصــده وهــذا مــا كان يفعلــه ليحصــل علــى مــا 
يريــد. فــي كل مــرة شــعر باالحتيــاج كان يُصلــي للــه حتــى يوفــر احتياجــه. دعنــا نتوقــف 
للحظــة. ال تســرع فــي قــراءة هــذه القصــة. حــاول أن تضــع نفســك مــكان مولــر للحظــة. 
هــل جتــرؤ علــى إنشــاء دار لأليتــام بــدون مــوارد ماليــة أو مســاعدة حكوميــة معتمــًدا 
ــات األطفــال دون وجــود مصــدر دخــل أو  ــام مئ ــل إطع ــى الصــالة؟ هــل تتخي فقــط عل
نقــود متوفــرة كل يــوم، أســبوًعا بعــد أســبوع، شــهًرا بعــد شــهر ملــدة ســنوات عــدة؟ هــل 
ــا علــى اللــه؟ هــل تــرى كيــف عمــل بقــوة فــي  تــدرك إلــى أي مــدى كان مولــر معتمــًدا كلًيّ
ــاب  ــه إذا أخــذ الكت ــا أن ــه. كان مقتنًع ــر إميــان أعمــى بوعــود الل ــدى مول ــه؟ كان ل حيات
املقــدس علــى محمــل اجلــد فلــن تكــون هنــاك حــدوٌد ملــا ميكــن أن يحققــه فــي ملكــوت 
اللــه. حصــل مولــر علــى أكثــر مــن مليــون ونصــف يــورو لكنــه مــات مفلًســا. لقــد آمــن 

كثيــًرا وتلقــى الكثيــر وقــدم كل شــيء.
اآلن قبــل مواصلــة القــراءة، اســأل نفســك هــذا الســؤال مــرة أخــرى: مــاذا أريــد؟ 
هــل أريــد حيــاة متواضعــة وطبيعيــة وســطحية؟ هــل أرغــب فــي منــزل جميــل وســيارة 
جديــدة ومــوارد كافيــة حلــن التقاعــد عــن العمــل؟ هــل أرغــب فــي قضــاء وقتــي فــي 
مشــاهدة التلفزيــون أو تصفــح الشــبكات االجتماعيــة أو ممارســة الرياضــة؟ أم أريــد 

أن أســعى نحــو الغــرض؟
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أود اليــوم أن آخــذ بعــض مــن كلمــات مولــر وأعيــد صياغتهــا بإضافــة بعــض 
الكلمــات اخلاصــة بــي. فكــر وتأمــل فيهــا. رمبــا عندمــا تنتهــي مــن قراءتهــا ســترغب 

أنــت أيًضــا أن تصلــي نفــس الكلمــات لتتمكــن مــن عيشــها.
في يوم ما قررت أن أموت... قررت أن أموت عن جورج مولر...

منذ ذلك احلن أصبحت هذه صالتي...
يا رب أريد أن أموت عن رغباتي وأشواقي واقتناعاتي.

أموت عن العالم. عن التطلع إلى القبول منه. أموت عن كل ما يبعدني عنك أو 
يفصلني من حبك.

جنني من نفسي. غيِّرني يا رب. أريد أن أكون مملوًءا بروحك.
اجعل قلبي حسب قلبك وفكري حسب فكرك.

حتى ال يعود اجملد لي، بل لشخصك. متِّم قصدك في حياتي.
حتى أستبدل كلَّ شيء يقدمه العالم مبا يجعلني أستمتع بشخصك.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
السؤال ليس: هل هللا يريد أن يستجيب صالت؟

بل: هل أان مستعد للصالة مبا يكفي حت حيقق هللا مقاصده؟ 

اقتــراح:اقتــراح: اســتخدم هــذه العبــرات واجعلهــا خاصــة بــك. غّيــر اســم مولــر وضــع اســمك. 
صــلِّ هــذه الكلمــات، ولكــن ليــس بطريقــة آليــة ومتكــررة. صلِّهــا بشــغف وثقــة حقيقين. 
ــا. هــل هــذا طلــب  ــه حســب مــا كتــب الرســول يوحن ــا وتأمــل فــي وعــد الل ــا يومًيّ صِلّه
ــا  ــُه ِإن َطلَبنَ ــه وعــد: »أَنَّ ــذا اصــرخ بإميــان وانتظــار. ألن الل »حســب مشــيئته«؟ نعــم؟ ل

ــا«. َشــيًئا َحَســَب َمِشــيئَِتِه يَســَمُع لَنَ
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اليوم: 7 |                    هدفي في الحياة: ُخِلقت ألكون فرًحا؟ )١(

ُتوَن يِف َمَبَّيِت، َكَما َأينِّ َأاَن َقد َحِفظُت َوَصاَي َأِب َوَأثُبُت يِف َمَبَِّتِه.  »ِإن َحِفظُتم َوَصاَيَي َتثبـُ
َرُحُكم« )يوحنا 15: 10- 11( َرِحي ِفيُكم َوُيكَمَل فـَ َكلَّمُتُكم ِبَذا ِلَكي َيثُبَت فـَ

إن اللــه مشــغول دائًمــا بشــيء واحــد: ســعادتك. هــل تعتقــد أننــي مخطــئ؟ قبــل رفــض 
ادعائــي باعتبــاره هرطقــة اطلــب منــك أن تعطينــي بضــع دقائــق لشــرح مــا أعنيــه.

ســيقول معظــم الوعــاظ والالهوتيــن الذيــن أعرفهــم شــيًئا كهــذا: »يركــز اللــه 
ــا  ــا أكثــر ســعادًة«. أوافــق متاًم ــا أكثــر قداســًة وليــس بالضــرورة علــى جعلن علــى جعلن
علــى هــذا املبــدأ. أؤمــن أنــه كتابــيٌّ وأؤيــده. ومــع ذلــك فــإن هــذه احلقيقــة وهــذه التــي 
كتبتُهــا فــي البدايــة تعمــالن مًعــا للتأكيــد علــى جوانــب مختلفــة مــن الوحــي الكتابــي. إذا 
لــم تعــرف بعــد املصطلحــات األساســية بشــكل ســليم فيمكــن أن يســاء تفســير كليهمــا 

. وننســاق فــي اجتــاه غيــر كتابــيٍّ
أواًل، مــن الضــروري تعريــف مــا هــي الســعادة. أن تكــون ســعيًدا هــو أن جتــد مــا 
تبحــث عنــه دائًمــا. إنــه إيجــاد كل مــا يتمنــاه قلبــك. أن تعيــش الســالم والفــرح والشــبع 
احلقيقــي. ملــاذا أؤكــد أن اللــه مشــغول بســعادتك؟ ألن وصيتــه األولــى والعظمــي هــي 
ــه هــو أن  ــه مــن كل قلبــك ومــن كل روحــك ومــن كل قوتــك. أي أن أهــم شــيء ل أن حتب
نحبــه أنــا وأنــت أكثــر مــن أي شــيء آخــر. اآلن فكــر فيمــا يلــي: مــا هــو الشــيء الــذي 
يطلــب منــي اللــه أن أحبــه؟ أهــي قطعــة خــردة قــذرة وعدميــة القيمــة؟ أم وجبــة فاســدة؟ 
أم ســيارة قدميــة محطمــة؟ أم قطعــة حجــر؟ بالطبــع ال. بــل عكــس مــا وصفتــه للتــو. 
يطلــب اللــه منــا أن نحبــه هــو، مصــدر احليــاة والشــبع، والســرور، والفــرح، والســالم. 
فهــو البدايــة والنهايــة. إنــه مزيــٌج مــن كل أشــواق وأحــالم وآمــال جميــع الرجــال والنســاء 
الذيــن عاشــوا والذيــن سيعيشــون. ال يوجــد شــيء وال شــخص أفضــل منــه. وال توجــد 
ــه«  ــى »هــذا الشــخص بعين ــه. إل ــرب مــن قيمت ــكان يســاوي أو يقت ــرة أو م ــرة أو خب فك
ــا أن نفهــم  ــه أن نحبــه، فهــو مصــدر الســعادة والفــرح احلقيقيــن. علين ــا الل يطلــب من
هــذا املبــدأ. فالوصيــة العظمــى هــي دعــوة لنســتمتع بــه ومنجــد شــخصه. هــل تَفهــم 

اآلن إلــى مــا تشــير إليــه هــذه الوصيــة؟
إذا كنــت مــن محبــي الســيارات، فــال يطلــب منــك اللــه أن حتــب ســيارًة بــال أبــواب 
ومحطمــة، بــل يطلــب منــك االســتمتاع بســيارة مــن طــراز المبورغينــي. هــذه هــي 
الســعادة ذاتهــا. أو إذا كنــت مــن محبــي الطبيعــة، تخيــل أنــك تعيــش فــي شــقة صغيــرة 
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فــي وســط مدينــة قــذرة وصاخبــة وملوثــة ويأمرونــك باالنتقــال إلــى كبينــة خشــبية 
محاطــة باألشــجار فــي وســط جبــال البرانــس. فــي األغلــب ســتكون فــي غاية الســعادة. 
هــل تــرى مــا أعنيــه؟ منــذ اللحظــة التــي يأمــرك فيهــا اللــه أن حتبــه فإنــه يطلــب منــك 
أن تلتصــق »بهــذا الشــخص« الوحيــد الــذي ميكــن أن يجعلــك ســعيًدا. فكــر فــي األمــر. 
إذا كان هــدف اإلنســان األكبــر هــو محبــة اللــه -حســب مــا يقولــه الكتــاب املقــدس- فــإن 
الهــدف النهائــي لإلنســان هــو الســعي وراء الســعادة نفســها ألنــه ال يوجــد شــيء أفضــل 

أو ذو قيمــة أكبــر أو ذو إمكانيــة أكثــر مــن اللــه ملنحــك الفــرح احلقيقــي. 
ثانًيــا، مــن الضــروري تعريــف كلمــة قداســة؛ فالقداســة ليســت نقيــض مــا هــو 
فاســد، وليســت ما يســلبني ســعادتي أو يقيد قدرتي على االســتمتاع باحلياة. القداســة 
عكــس ذلــك؛ فإنهــا مجمــوع صفــات اللــه، وكل مــا نحلــم بــه، بــل أكثــر. القداســة هــي 
كل مــا هــو مثالــي وســليم ومنطقــي ومنظــم ال تشــوبها شــائبٌة وال ميكــن تعويُضهــا وال 
اســتبدالُها! القداســة هــي رأي اللــه فــي الصــواب والصالــح. طلــب القداســة هــو البحــث 
عــن الســعادة نفســها! ملــاذا؟ ألن »أَنِقَيــاِء الَقلــِب يَُعاِينـُـوَن اللــهأَنِقَيــاِء الَقلــِب يَُعاِينـُـوَن اللــه« )متــى 5: 8(. إذن مــا هــي 
تكلفتهــا؟ بالطبــع صعبــة وغاليــة. هــل جتبرنــا علــى التخلــي عــن رغباتنــا؟ نعــم. ولكــن 
فقــط لنختــار الشــخص الــذي هــو كفايتنــا والــذي توجــد بهجــة حقيقيــة بــن ذراعيــه 

)مزمــور 84: 10(.
تلخــص كلمــات يســوع الثمينــة فــي يوحنــا 15: 10- 11 بشــكل متناغــم احتــاد كال 
املفهومــن. »حفــظ الوصايــا« وســيلة اختبــار »الفــرح الكامــل«. أثمــن وأعظــم فــرح 
اختبــره شــخص مــا علــى اإلطــالق هــو ذلــك الــذي شــعر به اللــه عندما أخــذ صورة إنســاًنا.
ال تقتبــس جملتــي األولــى وجتردهــا مــن ســياقها. هــل ميكــن أن يســاء تفســيرها؟ 
ا. لكــن إذا فهمتهــا بشــكل صحيــح ســتجد أن  نعــم، هــل ميكــن إســاءة اســتخدامها؟ جــّدً
اللــه يدلنــا عــن كيــف جنــد الفــرح والشــبع احلقيقــي وهــو أن حتبــه مــن كل قلبــك ومــن 

كل روحــك وبــكل قوتــك.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هللا هو مصدر الفرح 

السعي وراءه وتقديره وحبه هو البحث عن السعادة نفسها وإيادها.
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اليوم: 8 |                  هدفي في الحياة: ُخِلقت ألكوَن فرًحا؟ )٢(

ُتوَن يِف َمَبَّيِت، َكَما َأينِّ َأاَن َقد َحِفظُت َوَصاَي َأِب َوَأثُبُت يِف َمَبَِّتِه.  »ِإن َحِفظُتم َوَصاَيَي َتثبـُ
َرُحُكم« )يوحنا 15: 10- 11( َرِحي ِفيُكم َوُيكَمَل فـَ َكلَّمُتُكم ِبَذا ِلَكي َيثُبَت فـَ

أدرك متاًمــا أن العبــارة التــي بــدأت بهــا تأمــل األمــس ميكــن أن تثيــر بعــض اجلــدل. هــل 
ــا؟ لذلــك أود أن أشــجعكم علــى إعــادة قــراءة اآليــة 11  إلــه الكــون مشــغول بســعادتي حًقّ
والتأمــل فيهــا. كيــف تفســر كالم يســوع؟ أود صياغــة تلــك الكلمــات علــى هــذا النحــو: 
ــوع  ــروا فرحــي )أي ن ــم: وهــي أن تختب ــا هــدف عظي ــا له ــت عنه ــي حتدث »األشــياء الت
الفــرح الــذي يتمتــع بــه أســعد وأكمــل وأمجــد كائــن فــي الكــون(. وفــي حــال عــدم وضــوح 
األمــر بالنســبة لــك دعنــي أصيــغ الكلمــات بطريقــٍة أخــرى: أريــد أن يكــون فرحــك 
ــول تفســيري  ــب منــك قب ــة«. ال أطل ــى أفضــل صــورة ممكن ــه وعل ــل ل ــدون مثي كامــاًل ب
ــر بكلماتــك اخلاصــة عــن  اخلــاص لهــذه اآليــة لكــن أطلــب منــك أن تأخــذ دقيقــة وتعبِّ

مفهومــك لتلــك اآليــة. مــاذا يقــول يســوع؟
اســمحوا لــي أن أوضــح أمريــن ال يتضمنهمــا النــص. أواًل، ال يقــول يســوع إنــك لــن 
ــا مــن  تختبــر األلــم واملعانــاة والضيقــات فــي األرض. ميكنُنــي أن أقتبــس عــدًدا ال نهائًيّ
اآليــات املذكــورة فــي الكتــاب املقــدس حيــث يؤكــد اللــه بوضــوح وعالنيــة مــرور املؤمــن 
ــم  ــد َكلَّمتُُك ــم َق ــد َكلَّمتُُك ــا 16: 33: »َق ــر فــي يوحن ــى التفكي ــي ســأقتصر عل ــم، لكنن بالتجــارب واألل
ِبهــَذا ِلَيُكــوَن لَُكــم ِفــيَّ َســاَلٌم. ِفــي الَعالـَـِم َســَيُكوُن لَُكــم ِضيــٌق، َولِكــن ِثُقــوا: أَنـَـا َقــد َغلَبــُت ِبهــَذا ِلَيُكــوَن لَُكــم ِفــيَّ َســاَلٌم. ِفــي الَعالـَـِم َســَيُكوُن لَُكــم ِضيــٌق، َولِكــن ِثُقــوا: أَنـَـا َقــد َغلَبــُت 
الَعالـَـَمالَعالـَـَم«. هــل تالحــظ فــي هــذه اآليــة أن يســوع اســتخدم نفــس الفعــل مرتــن؟ مــا همــا 
الشــيئان اللــذان ميكــن أن »منتلكهمــا«؟ الســالم والضيــق. علــى حــد ســواء. لكــن الحــظ 
التفاصيــل، فمــن املمكــن أن يكــون لديــك كالهمــا فــي نفــس الوقــت. ال يقــول النــص: 
ســتكون هنــاك بعــض األوقــات التــي ستشــعر فيهــا بالســالم وأوقــات أخــرى ستشــعر 
فيهــا بالضيــق. مــا يعــد بــه النــص هــو الســالم فــي وســط الضيــق. بكلمــات أخــرى: مــا 
ا حتــى فــي وجــود  يقدمــه يســوع هــو حالــة ســالم داخليــة »قويــة« كافيــة إلبقائــك مســتقًرّ
األلــم. هــذا الســالم يشــبه احلصــول علــى شــيء ذي قيمــة كبيــرة بحيــث إنــه مــن ناحيــة 
ــة أخــرى  ــا، ومــن ناحي ــي تواجهه ــاط الناجتــة عــن املشــكلة الت ــى قــوة اإلحب ــب عل يتغل

يرفعــك ويعطيــك فرًحــا جديــًدا وأمــاًل.
أفضــل تشــبيه ميكننــي التفكيــر فيــه هــو هــذا الزمــن الــذي منــر بــه بينمــا أكتب. في 
خضــم وبــاٍء ملــيٍء بعــدم اليقــن واخلطــر، شــيءٌ واحــٌد فقــط أودُّ حمايتــه فــوق أي شــيء 
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آخــر، وهــو عائلتــي. بصفتــي أًبــا وزوًجــا، إذا كان أطفالــي وزوجتــي فــي مأمــن متاًمــا مــن 
ــع كنــت ســأفعل ذلــك  أي فيــروس واضُطــررت إلــى اخلــروج ملواجهــة مــا هــو غيــر متوقَّ
»بهــدوء« و»ســالم«. هــل أقــول إننــي لــن أشــعر باخلــوف؟ بالطبــع ال. هــل أدعــي أننــي 
ات؟ أال ميكــن أن أمــرض أو أمــوت؟ بالطبــع. لكــن مــع العلــم أن عائلتــي  لــن أواجــه املشــقَّ
ســتكون دائًمــا آمنــًة، فــإن فــي الواقــع الســالم والضيــق يســيران جنًبــا إلــى جنــب وأنــا 
أواجــه اجملهــول. كيــف أجــد الســالم فــي وســط الضيــق؟ ألنــه علــى الرغــم مــن ظروفــي 
الصعبــة، ال شــيء وال أحــد يســتطيع أن ميــس أكثــر مــا أحبــه؛ عائلتــي. فــي هــذا الواقــع، 
أجــد الســالم والراحــة والتشــجيع للمضــي قدًمــا. إذا كنــُت مريًضــا راقــًدا بســرير فــي 
ــة أن  ــى الفــرح حــن أتأمــل فــي حقيق ــوة وحت املستشــفى ســأظل أجــد التشــجيع والق
أولئــك الذيــن أحبهــم هــم فــي مأمــن. يحــدث الشــيء نفســه عندمــا يكــون اللــه أعظــم 
كنــز لــي. مــا الــذي يعطينــي ســالًما فــي وســط الضيــق؟ اليقــن أنــه ال شــيء وال أحــد 
ر بثمــن والتــي تظهــر فــي  : محبــة اللــه لــي التــي ال تقــدَّ يســتطيع أن يســرق أثمــن مــا لــديَّ

املســيح يســوع )روميــة 8: 35-39(. هــذا هــو مــا يشــجعني ويعطينــي الســالم.
ثانًيــا، ال يقــول يســوع إنــه ال يهــم كيــف تعيــش. إمنــا الفــرح هــو نتيجــة. إنهــا نتيجــُة 
ــع بحــبِّ اللــه. ارجــع إلــى النــص. مــاذا يعنــي »الثبــات فــي محبتــه«؟ »الثبــات فــي  التمتُّ
ــه. هــو تــذوُّق هــذا احلــب واختبــاره. وهــو مــا يغيــر واقعــك  محبتــه« هــو »التمتــع« بحبِّ
ويؤثــر عليــه. فهــي تطبيــق وعيــش فكــرة مــا. أريــدك أن تقــارن إحساســك وأنــت تنظــر 
ــة حتمــل صــورًة للبحــر الكاريبــي وإحساســك وأنــت تســتمتع بهــذه  ــى بطاقــة بريدي إل
التجربــة بينمــا تســبح فــي البحــر الكاريبــي وتشــعر بــدفء الشــمس علــى بشــرتك 
وخشــونة الرمــال فــي يديــك. هــذا، كمــا يقــول النــص، يأتي نتيجــة حفظ وصايــاه. ملاذا؟ 
ألننــي ال أســتطيع أن أحــب اإللــه القــدوس دون أن أحــب القداســة. مثــل شــخص يحــب 
الكتــب، ولكنــه يكــره القــراءة. فكــرة غيــر متناغمــة. يؤكــد يســوع أن إطاعــة وصايــاه هــي 
الطريقــة أو الوســيلة التــي تتيــح لنــا الفرصــة باحلفــاظ علــى حبنــا لشــخصه ومجــده.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال يوجد شــيء أعظم وأهم من هللا. الســعادة هي نتيجة »الشــعور« بذه احلقيقة أكثر وأكثر.
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اليوم: 9 |                 هدفي في الحياة: ُخِلقت ألكون فرًحا؟ )٣(

ُتوَن يِف َمَبَّيِت، َكَما َأينِّ َأاَن َقد َحِفظُت َوَصاَي َأِب َوَأثُبُت يِف َمَبَِّتِه. »ِإن َحِفظُتم َوَصاَيَي َتثبـُ
َرُحُكم« )يوحنا 15: 10- 11( َرِحي ِفيُكم َوُيكَمَل فـَ  َكلَّمُتُكم ِبَذا ِلَكي َيثُبَت فـَ

ــه  ــى بحيات ــه ضحَّ ــه مشــغوٌل بســعادتك؟ ألن ــَد بشــكل قاطــع أن الل ــاذا قــررت أن أؤكِّ مل
مــن أجلــك. أكبــر تكلفــة ميكــن تقدمُيهــا. فكــر فــي األمــر: ملــاذا بــذل حياتــه ألجلــك؟ 
لكــي متجــده )أفســس 1: 3-6(. تأمــل فــي هــذه الفكــرة. مــاذا يعنــي متجيــد اللــه؟ أن 
تختبــر أعظــم جتربــة ممتعــة ميكــن أن يصــل إليهــا اإلنســان. هــل تعــرف أن مشــكلتك 
ومشــكلتي هــي نفســها التــي يعانــي منهــا جميــع الرجــال والنســاء الذيــن يســكنون هــذه 
األرض: نحــن ال نفهــم قيمــة اللــه. إذا اســتطعنا أن نقــدر مــا يُقدمــه لنــا: أن نتمتــع بإلــه 
م  الســماء ذاتــه فلــن نشــك فــي أن محبــة اللــه هــي أعظــم عــرض للفــرح ميكــن أن يقــدَّ

ــا )متــى 13: 44، 45(. لن
مشــكلتنا هــي مشــكلة »تــذوق«؛ فــإن شــهيتنا حتــى اآلن ال تعــرف كيــف تتــذوق 
جمــال الــرب. تخّيــل شــخًصا ال يحــب النبيــذ، وأهــداه أحــد أصدقائــه زجاجــة مــن 
Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 التــي تكلِّــف مــا يقــرب مــن نصــف مليون 
ــا ال. إَذن مــاذا ســيفعل بهــا؟  ــورو. هــل سيســتمتع بطعمهــا؟ ال. هــل سيشــربها؟ حتًم ي
ســيبيعها لشــراء شــيٍء آخــر. هــذا بالضبــط مــا نفعلــه مــع اللــه؛ نتبادلــه مقابــل ملــذاٍت 
قــه، وال  أقــل. ملــاذا؟ ألننــا نفشــل فــي تقديــر قيمــة مــا يقدمــه لنــا. ال نعــرف كيــف نتذوَّ
نفهــم أن العيــش لتمجيــد اللــه -أي االســتمتاع بــه- هــو أعظــم عــرض للفــرح ميكــن أن 

م إلينــا. يُقــدَّ
نعــم أنــا أعــرف أن العبــارة التــي كتبتهــا قبــل أيــام قليلــة ميكــن أن يُســاء تفســيرها 
أو يُســاء اســتخداُمها. سيســتخرجها البعــض مــن ســياقها ويقولــون إننــي أدعــي أن 
ــا. لكــن  ــق كل أحالمن ــا اجلســدية وحتقي ــي ورفاهيتن ــا املال ــف ازدهارن ــه يســعي خل الل
ــاب املقــدس؟  ــات الكت ــر مــن آي ــط مــع الكثي ــرون نفــس الشــيء بالضب ــل الكثي ــم يفع أل
ألــم يُســاء تفســير آيــات وأقاويــل صــرح بهــا الــرب يســوع ومت اســتخدامها لدعــم 
أفــكار تتعــارض مــع قصدهــا األصلــي؟ هــل تتذكــر العبــارة البديلــة ملــا قلتــه؟ »إن اللــه 
يهتــم بجعلنــا أكثــر قداســًة، وليــس بالضــرورة أكثــر ســعادًة«. انظــر إلــى مــدى ســهولة 
ملعناهــا:  تفســيًرا خاطًئــا  أريــك  تفســيرها. دعنــي  وإســاءة  الســياق  مــن  إخراجهــا 
»مــا تشــير إليــه هــذه العبــارة هــو أن اللــه يريــد منــا طاعــًة عميــاَء وقداســًة كاملــًة.                                                      
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فــإن اللــه يهتــم بأعمالنــا وبرنــا، يهتــم مبــا نفعلــه وال يلتفــت إلــى قلوبنــا«. هــل تظــن أن 
ــر الفريســي. مــن اخلــارج  ــة تفكي ــذه هــي طريق ــع ال. فه ــح؟ بالطب هــذا تفســير صحي
ــن.  ــه ولآلخري ــدون حــب حقيقــي لل ــور مبيضــة« ب ــح ومقــدس، ومــن الداخــل »قب صال
قــد يكــون التفســير األكثــر دقــة ملعنــاه شــيًئا مــن هــذا القبيــل: »يركــز اللــه علــى تغييرنــا 
إلــى صــورة ابنــه وهــذا يعنــي أنــه ســيتعن علينــا فــي كثيــر مــن األحيــان أن ننكــر أنفســنا 
ومنيــت رغباتنــا«. هــذا هــو معنــى العبــارة وأتفــق علــى تفســيرها علــى هــذا النحــو. فــي 
ــارة للجــدل ســتكون كمــا  ــارة األقــل إث ــم أن العب الواقــع نحــن نقــول نفــس الشــيء. أعل
يلــي: اللــه مشــغوٌل بشــيء واحــد وهــو أن جتــد ســعادتك فيــه )لــذا، إذا اقتبســت، اقتبــس 

ــارة وليــس األخــرى(. هــذه العب
ملــاذا لــم أكتبهــا بهــذه الطريقــة فــي البدايــة؟ ألننــي أريــدك أن تفكــر. أريــدك أن 
»حتــارب« الفكــرة. أريــدك أن تكــوِّن قناعاتــك اخلاصــة، وأن تُكــون قــادًرا علــى الدفــاع 
عــن هــذا املوقــف الكتابــي ضــد األعــداء الثالثــة الذيــن ســيحاولون إقناعــك بالعكــس: 
العالــم واجلســد والشــيطان. ســيُخبرك العالــم، مبــا فــي ذلــك »املســيحيون« اآلخــرون، 
أنــه جنــوٌن وتصــوٌف دون أســاس كتابــي. ســيقودك جســُدك أي »رغباتــك« إلــى البحــث 
ــًرا، ســيحاول الشــيطان أن يخدعــك  عــن بدائــل الفــرح فــي أصنامــك القدميــة. وأخي

ــا؟« كمــا فعــل مــع حــواء: »هــل قــال اللــه ذلــك حًقّ
ــا عندمــا  ــد أكثــر فين ــه يُمجَّ كمــا كتــب جــون بايبــر: »عندمــا فهمــت حقيقــة أن الل
جنــد فيــه املزيــد مــن الشــبع، حتــررت مــن العبوديــة غيــر الكتابيــة املتمثلــة فــي اخلــوف 
ــا، ولكنــه غيــر  مــن البحــث عــن الســعادة. مــا كان يبــدو فــي يــوم مــن األيــام ســعًيا حتمًيّ

كامــل إلرضــاء روحــي أصبــح اآلن ليــس مســموًحا بــه فحســب، بــل مطلوًبــا أيًضــا«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
من وجهة نظر الكتاب املقدس، فإن السعي وراء جمد هللا والبحث عن السعادة مها 

نفس الشيء.
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اليــوم: ١٠ | هدفــي فــي الحيــاة: المــوُت للعثــور علــى الحيــاة )١(

»َوَدَعا اجَلمَع َمَع َتاَلِميِذِه َوَقاَل َلُم: َمن َأرَاَد َأن َيِتَ َورَاِئي َفلُينِكر َنفَسُه َوحَيِمل َصِليَبُه 
َوَيتَبعيِن. َفِإنَّ َمن َأرَاَد َأن ُيَلَِّص َنفَسُه ُيهِلُكَها، َوَمن ُيهِلُك َنفَسُه ِمن َأجِلي َوِمن َأجِل اإِلجِنيِل 

ُهَو ُيَلُِّصَها« )مرقس 8: 34– 35( فـَ
ــا  ــر صديًق ــة عش ــن خمس ــة م ــع مجموع ــاء م ــاول العش ــت أتن ــدة كن ــنوات عدي ــل س قب
لــي غيــر مؤمنــن. وبينمــا كنــت أحتــدث معهــم عــن املســيح، قــال لــي أحدهــم مرتبــًكا: 
ــم  ــك ســعيًدا«. ث ــن ممــا يجعل ــك شــخص متدي ــع يبحــث عــن الســعادة. أرى أن »اجلمي
أجبتــه: »أنــا ال أبحــث عــن الســعادة، لكنــي أســعى وراء القداســة. الســعي وراء الســعادة 
يُشــِبه اجلــرَي خلــف ظلــك. عندمــا تركــض وراءه يهــرب منــك. ومــع ذلــك، عندمــا 
تســتدير وتهــرب منــه يطــاردك. نفــس الشــيء يحــدث فــي احليــاة. عندمــا يكــون هدفــك 
فــي احليــاة هــو أن تكــون أكثــر قداســة؛ الســعادة ســتطاردك.« تبــدو إجابتــي توضيحيــة 
اح  ــي، وهــو جــرَّ ــا. كان صديق ــت مخطًئ ــي كن ــوم أدرك أنن ــة. الي ــة ودقيق ــة وكتابي للغاي
محتــرم وذكــيٌّ للغايــة، علــى حــق. يســعى اجلميــع، مســيحًيّا كان أم غيــر مســيحي، إلــى 

أن يكــون ســعيًدا. نختلــف فقــط فــي الكيفيــة.
ــة  ــة للغاي ــارة عميق ــا بعب ــى فيه ــس رســالة أدل ــب ســي إس لوي فــي عــام 1933، كت
ــة التــي هــي  ــل يشــاركك أيًضــا الرغب ــه ال يفهــم فحســب، ب ــى حــدٍّ مــا: »الل ــدة إل ومعقَّ
أصــل كِلّ أفعالــك الشــريرة«. نعــم أنــا أعــرف. ليــس مــن الصعــب فهمهــا فحســب، بــل 
يبــدو أيًضــا أنهــا هرطقــة إلــى حــدٍّ مــا. دعنــي أقــدم لــك االقتبــاس الكامــل حتــى تتمكــن 
ــي هــي  ــة الت ــل يشــاركك أيًضــا الرغب ــه فحســب، ب مــن فهــم مــا أقصــده: »ال يفهــم الل
أصــل كلِّ األفعــال الشــريرة: الرغبــة فــي الســعادة الكاملــة والدائمــة. لــم يخلقنــي ألي 
ــا احلصــول  غــرض آخــر غيــر االســتمتاع بهــذا. ومــع ذلــك، فهــو يعــرف كيــف ميكــن حًقّ
علــى الســعادة بشــكل دائــم. إنــه يعلــم أن معظــم محاوالتــي الشــخصية للحصــول عليهــا 
ــا  ــة ارتكبته ــوراء وفحــص أي خطيئ ــى ال ــال. بالنظــر إل ــدة املن ــع بعي ــي الواق ــا ف جتعله
أســتطيع أن أرى أنــه فــي شــغف قلبــي الشــرير كان هنــاك شــيء يوافــق عليــه اللــه 
ويريدنــي أن أشــعر بــه أكثــر )البحــث عــن الشــيء الوحيــد الــذي ميكــن أن يجعلنــي 
ــا(... كلمــا اقتربــت إلــى اللــه أكثــر كلمــا شــعرت بإصــراره علــى إبعــادك عــن  ســعيًدا حًقّ
طرقــك اخلاطئــة ليقربــك أكثــر مــن طرقــه التــي تقــودك إلــى احلصــول علــى مــا تريــده 
ــا فــي كل  ــذي يواِجُهن ــَص مــن الشــك اخلاطــئ ال ــا: الفــرح الكامــل. يجــب أن نتخلَّ حًقّ
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مــرٍة نظــن أن هنــاك شــيًئا أكثــر مــن اللــه ميكــن أن يشــبعنا، بلــد مــا مينعنــا مــن الذهــاب 
إليهــا أو نــوع مــن الفــرح الــذي يختــار أن مينعــه عنــا. هــذا غيــر صحيــح. يحــاول اللــه أن 

يعطينــا أي شــيء نريــده بأســرع مــا ميكــن«.
مــا الــذي يعنيــه لويــس؟ ببســاطة فــي كل مــرٍة أخطــئ فيهــا أســعى ألكــون ســعيًدا. 
إن الدافــع األعمــق الــذي يقوُدنــا إلــى اختيــار اخلطيئــة هــو أننــا مقتنعــون -أو باألحــرى 
مخدوعــون- بأننــا ســنكون أكثــر ســعادة إذا فعلنــا مــا يتعــارض مــع مــا يريــده اللــه. 
مثــل حــواء، نحــن نخطــئ، ألن اخلطيئــة تبــدو »جيــدة« و»مرغوبــة« و»مرضيــة للعينــن« 
)تكويــن 3: 6(. هــذا هــو ســبب مشــاهداتنا للمــواد اإلباحيــة أو كل مــرة نكــذب فيهــا أو 
نتالعــب باآلخريــن أو نتصــرف بأنانيــٍة أو نشــعر بالكبريــاء، نبحــث عــن احليــاة 

ــث ال توجــد. حي
تأمــل اآلن كلمــات يســوع فــي َمرُقــس 8: 34- 35. اقــرأ العــدد 35 وحــاول أن تفكــر 
فــي الدافــع الــذي يتوقعــه اللــه منــا عندمــا ننكــر أنفســنا ونحمــل صليبنــا ونتبعــه؟ أي، 
ألي ســبب يطلــب منــا يســوع أن نفعــل هــذا؟ هــل هنــاك ســبب؟ بالطبــع هنــاك. الحــظ 
ــة:  ــد صياغــة اآلي ــي أعي ــاك ســتجد الســبب أو الدافــع. دعن ــة 35 فهن ــدأ اآلي كيــف تب
»ألنــك إذا حاولــت أن تنقــذ حياتــك )إذا لــم تنكــر نفســك وحتمــل صليبــك وتتبعنــي( فلــن 
جتــد احليــاة احلقيقيــة؛ ولكــن إذا فقــدت حياتــك )إذا أنكــرت نفســك وحملــت صليبــك 
وتبعتنــي(، فســتتمكن مــن العثــور علــى احليــاة التــي تتــوق إليهــا )أي أن تكــون فرًحــا(«. 

يســوع ال يقضــي علــى الرغبــة فــي »إيجــاد احليــاة« إمنــا هــو يشــبعها.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
لسُت مضطرًّا للقضاء على الرغبة يف أن أكون فرًحا، 

بل عليَّ أن أقضي على الكذبة القائلة أبنين سأجد السعادة بعيًدا عنه.
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اليوم: ١١ |       هدفي في الحياة: الموُت للعثور على الحياة )٢(

»َوَدَعا اجَلمَع َمَع َتاَلِميِذِه َوَقاَل َلُم: َمن َأرَاَد َأن َيِتَ َورَاِئي َفلُينِكر َنفَسُه َوحَيِمل َصِليَبُه 
َوَيتَبعيِن. َفِإنَّ َمن َأرَاَد َأن ُيَلَِّص َنفَسُه ُيهِلُكَها، َوَمن ُيهِلُك َنفَسُه ِمن َأجِلي َوِمن َأجِل اإِلجِنيِل 

ُهَو ُيَلُِّصَها« )مرقس 8: 34– 35( فـَ
ســأطلب منكــم الرجــوع للتأمــل فــي مــا درســناه أمــس. هــل يطلــب منــي يســوع 
التخلــي عــن رغبتــي فــي »تخليــص نفســي«؟ قبــل اإلجابــة علــى هــذا الســؤال اقــرأ النص 
جيــًدا. كــم مــرة يظهــر فعــل »يخلــص« فــي اآليــة 35؟ اثنــان؛ مــرة فــي البدايــة ومــرة فــي 
النهايــة. إذا قــرأت اآليــة بســرعة فســيبدو كمــا أن يســوع يقــول إنــه مــن اخلطــأ أن 
»أخلــص نفســي« )باملصطلحــات املعاصــرة: »مــن اخلطــأ الســعي وراء الســعادة«(. ومــع 
ذلــك إذا قــرأت نهايــة اآليــة ســتالحظ أن األمــر ليــس كذلــك. ملــاذا؟ ألن يســوع بـــنفسه 
يقــول إنــه إذا »فقــدت حياتــي« مــن أجــل الســبب الصحيــح فســوف »أخلصهــا«. الرغبــة 

فــي »تخليــص النفــس« ال تــزال قائمــًة.
إَذن مــا هــو الســبب الســامي الــذي يســتحق أن أنكــر نفســي وأُميــت رغباتــي مــن 
أجلــه؟ أثمــن شــيئن فــي الكــون: »َوَمــن يُهِلــُك نَفَســُه ِمــن أَجِلــي َوِمــن أَجــِل اإِلجِنيــل...«. 
فكــر جيــًدا فــي تلــك الكلمــات. إنــه ال يقــول إنــك يجــب أن متــوت مــن أجــل غــرض فــاٍن، 
أو إنــه عليــك إنــكار نفســك بــدون ســبب أو أنــه عليــك أن حتمــل صليبــك فقــط ليكــون 
عبًئــا عليــك. يقــول يســوع بوضــوح إن هنــاك ســبًبا مزدوًجــا يحفــز هــذه األفعــال: وهــو 
معرفــة شــخص اللــه فــي ذاتــه ومعرفــة إجنيلــه. مــا يقولــه يســوع هــو نفــس مــا يقولــه 
بولــس فــي فيلبــي 3: 7، 8: »لِكــن َمــا َكاَن ِلــي ِربًحــا، َفهــَذا َقــد َحِســبتُُه ِمــن أَجــِل املَِســيِح لِكــن َمــا َكاَن ِلــي ِربًحــا، َفهــَذا َقــد َحِســبتُُه ِمــن أَجــِل املَِســيِح 
ــيِح  ــِة املَِس ــِل َفضــِل َمعِرَف ــن أَج ــاَرًة ِم ــا َخَس ــيٍء أَيًض ــُب ُكلَّ َش ــي أَحِس ــل ِإنِّ ــاَرًة... بَ ــيِح َخَس ــِة املَِس ــِل َفضــِل َمعِرَف ــن أَج ــاَرًة ِم ــا َخَس ــيٍء أَيًض ــُب ُكلَّ َش ــي أَحِس ــل ِإنِّ ــاَرًة... بَ َخَس
يَُســوَع َربِّــي، الَّــِذي ِمــن أَجِلــِه َخِســرُت ُكلَّ األَشــَياِء، َوأَنَــا أَحِســبَُها نَُفايَــًة ِلَكــي أَربَــَح يَُســوَع َربِّــي، الَّــِذي ِمــن أَجِلــِه َخِســرُت ُكلَّ األَشــَياِء، َوأَنَــا أَحِســبَُها نَُفايَــًة ِلَكــي أَربَــَح 
املَِســيَحاملَِســيَح«. يعجبنــي كثيــًرا كيــف اســتخدَم الكتــاُب كلمــة »نفايــة«. يقــول بولــس إن هنــاك 
نوعــن مــن احليــاة؛ واحــدة وهــي »نفايــة«، واألخــرى -كمــا يؤكــد مرقــس 10: 30- »مئــة 
ضعــف« أفضــل. فهــي احليــاة التــي جتــد معناهــا وقيمتهــا فــي معرفــة شــخص يســوع. 
إذا أردت أن تقــارن احلياتــن فــال ميكنــك اســتخدام مقارنــة أقــوى مــن هــذه: النفايــة 
والفضــالت مقابــل »مئــة ضعــف وأكثــر«. أنكــر نفســي وأحمــل صليبــي وأتبعــه ألختــار 

أغلــى شــيء فــي هــذا الكــون. 
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كيــف ميكــن ألي شــخص فــي عقلــه الســليم أن يقــول إن اللــه يدعونــا لنعيــش حيــاًة 
ذ بتعذيبنــا، بــل يدعونــا إلنــكار ذواتنــا لنمنــح أنفســنا أفضــل حيــاة  بائســًة؟ اللــه ال يتلــذَّ
ميكــن أن نحلــم بهــا. هــي دعــوة لعيــش الســماء علــى األرض واختبــار روحــه القــدوس 
)روميــة 8: 23(. بفضلــه »انفتحــت« أعيننــا الروحيــة ونقــدر اآلن أن نســتمتع ونكنــز كل 
البــركات الروحيــة التــي لدينــا فــي املســيح )أفســس 1: 3، 18، 19(. كمــا قلنــا باألمــس، 
فــإن املعضلــة ليســت االختيــار بــن الســعادة أو اللــه، بــل هــي إدراك أن يســوع هــو 
الســعادة. ال يوجــد شــيءٌ وال أحــد أفضــل منــه فــي هــذا الكــون. مشــكلتنا، علــى عكــس 

بولــس، هــي أننــا ال نســتطيع أن نــرى »قيمــة فضــل معرفــة املســيح«.
فــي مرقــس 8: 35 الرغبــة فــي »تخليــص النفــس« تعــادل الرغبة في أن تكــون َفِرًحا 
بالســعي وراء مــا يجلــب لــك الســعادة. أي، الرغبــة فــي إجــازة جديــدة أو شــريك جديــد 
أو منــزل جديــد، مــا تظــن أنــه ســيمألك ويشــبعك. إذا كنــت تظــن أن هــذا سيُشــبعك 
فأنــت تبحــث عــن احليــاة فــي مــكان ميــت. علــى العكــس مــن ذلــك، إذا أنكــرت نفســك، 
وحملــت صليبــك وتركــت مــا يســتعبدك )املنــزل واإلجــازات وشــريك احليــاة(، فســتجد 

أنــه ال يوجــد شــيء أكثــر إرضــاًء مــن ُحــب َمــن أســلم نفســه ألجلــك )يوحنــا 3: 16(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
املسيح ال يطلب مين التخلَي عن رغبيت يف أن أكون سعيًدا، 

بل يطلب مين التخلي عن العثور على سعادت يف آلة أخرى غريه، 
وأن أتعلم أن أجد أكرب متعة يف شخصه ويف كلمته. 
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اليوم: ١٢ |     هدفي في الحياة: الموُت للعثور على الحياة )٣(

ُقوُل َلُه: »َها َنُن َقد تـَرَكَنا ُكلَّ َشــيٍء َوَتِبعَناَك. َفَأَجاَب َيُســوُع َوَقاَل: احَلقَّ َأُقوُل  »َوابَتَدَأ ُبطُرُس يـَ
ــَرَك َبيتًــا َأو ِإخــَوًة َأو َأَخــَواٍت َأو َأًب َأو ُأمًّــا َأِو امــرََأًة َأو َأواَلًدا َأو ُحُقــواًل، أَلجِلــي  َلُكــم: َليــَس َأَحــٌد تـَ
يُــوًت َوِإخــَوًة َوَأَخــَواٍت َوُأمََّهــاٍت  َوأَلجــِل اإِلجِنيــِل، ِإالَّ َوَيُخــذُ ِمئَــَة ِضعــٍف اآلَن يِف هــَذا الزََّمــاِن، بـُ
هــِر اآلِت احَلَيــاَة اأَلَبِديَّــَة« )مرقــس 10: 28– 30( َوَأواَلًدا َوُحُقــواًل، َمــَع اضِطَهــاَداٍت، َويِف الدَّ
ــه؛ شــجاعته  ــرة أفكــر مثل ــان كثي ــًرا، وأجــد نفســي فــي أحي ــطرس كثي ــي معجــب ببـ إن
جتعلــه يقــول مــا ال يجــرؤ اآلخــرون علــى قولــه. يشــاركنا بطــرس نفــس املعضلــة التــي 
ــاَك؟«  ــا ُكلَّ َشــيٍء َوتَِبعنَ ــاَك؟َهــا نَحــُن َقــد تََركنَ ــا ُكلَّ َشــيٍء َوتَِبعنَ ــا: »َهــا نَحــُن َقــد تََركنَ منــر بهــا، بــل أيًضــا يســأل ســؤااًل محورّيً
)مرقــس 10: 28(. وكأنــه يريــد أن يقــول: »مــا الــذي ســنحصل عليــه نحــن جميًعــا الذين 
ــرب يســوع فــي  ــى نتبعــك؟« أليــس مــن املدهــش أن ال ــكل حت ــا ال ــا وتركن ــا رغبتن أنكرن
ــَك الَ تَهتَــمُّ ِبَمــا للــِه لِكــن  ــي يَــا َشــيَطاُن! ألَنَّ ــَك الَ تَهتَــمُّ ِبَمــا للــِه لِكــن اذَهــب َعنِّ ــي يَــا َشــيَطاُن! ألَنَّ حكمتــه لــم ينتهــره؟ لــم يقــل لــه: »اذَهــب َعنِّ
ــاِس« )تذكــر أن ليــس لــدى يســوع مشــكلة فــي قــول هــذا لبطــرس إذا اســتدعى  ــاِسِبَمــا ِللنَّ ِبَمــا ِللنَّ
املوقــف ذلــك - راجــع مرقــس 8: 33(. ال يجيــب يســوع علــى ســؤال بطــرس فحســب، 
بــل شــجع أيًضــا تفكيــر بطــرس مــن خــالل منحــه دافًعــا إضافًيّــا لتــرك كل شــيء: حيــاة 

»مبئــة ضعــف أفضــل«.
أود أن أحتــداك للتأمــل فــي عبــارة جدليــة إلــى حــدٍّ مــا: أنــت لــم تتخــذ ولــن تتخــذ 
أبــًدا قــراًرا فــي حياتــك يتعــارض مــع ســعادتك. حتــى فــي القــرارات املؤملــة نعتقــد أنــه 
مــن خــالل القيــام بذلــك سنكســب شــيًئا. أرفض أكل الشــوكوالتة ألنني أريــد أن أحافظ 
علــى بدنــي. مبعنــى آخــر إن مظهــري اخلارجــي يجعلنــي ســعيًدا أكثــر مــن الشــوكوالتة. 
ــل أن أحــرم نفســي مــن الشــوكوالتة ألمتتــع بـــما أريــده أكثــر. فكــر اآلن فــي الوضــع  أُفضِّ
املعاكــس. أنــا آُكل الشــوكوالتة ألننــي أريــد االســتمتاع بهــا. علــى الرغــم من أننــي اخترت 
عكــس مــا أمتنــاه مازلــت أختــار مــا أريــده أكثــر. هــل أريــد مظهــًرا جذاًبــا وجميــاًل؟ رمبــا 
نعــم، ولكــن ليــس بقــدر مــا أريــد الشــوكوالتة. هــل تــرى حجــم املعضلــة؟ دائمــا ســأختار 
مــا أحبــه أكثــر. مــا يحبــه قلبــي يتحكــم فــي قراراتــي. اســمحوا لــي أن أصفهــا بطريقــة 
أخــرى: »دائًمــا، فــي كل املواقــف وفــي جميــع األوقــات، بوعــي أو بغيــر وعــي ســأختار 
مــا فــي رأيــي ســيجلب لــي أعظــم فائــدة ممكنــة«. ليــس بطــرس وبقيــة التالميــذ وكل 
املســيحين فــي التاريــخ اســتثناًء؛ نختــار أن نخســر العالــم لنربــح املســيح. تذكــر كلمــات 
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بولــس فــي فيلبــي 3: 8: »بَــل ِإنِّــي أَحِســُب ُكلَّ َشــيٍء أَيًضــا َخَســاَرًة ِمــن أَجــِل َفضــِل بَــل ِإنِّــي أَحِســُب ُكلَّ َشــيٍء أَيًضــا َخَســاَرًة ِمــن أَجــِل َفضــِل 
َمعِرَفــِة املَِســيِح يَُســوَع َربِّــيَمعِرَفــِة املَِســيِح يَُســوَع َربِّــي«.

اآلن مــن الضــروري التوقــف والتفكيــر فــي نقطــة مهمــة للغايــة. هــل يشــير هــذا 
ــه ســيعوضني مبئــة ضعــف  النــص إلــى »إجنيــل الرخــاء«؟ وهــو الوقــوع فــي فــخ أن الل
ــى  ــص ســترى أن كالم املســيح واضــٌح. إذا نظــرت إل ــي الن ــت ف ــه؟ إذا تأمل م ــا أقدِّ عم
اآليــة 28 ســتالحظ أن يســوع يكــرر نفــس العبــارة التــي أكدهــا فــي َمرُقــس 8: 35: 
»ِمــن أَجِلــي َوِمــن أَجــِل اإِلجِنيــِل«. يجــب أن يكــون هــذا هــو الدافــع احملفــز لقراراتــك. 
ال البيــوت وال اإلخــوة... إلــخ. إذا أنكــرت نفســك أو تبرعــت مبالــك أو كرســت وقتــك 
فــي خدمــٍة مــا أو تفرغــت للكــرازة وكان دافعــك األكبــر ليــس املســيح واإلجنيــل فأنــت 
ــم وليــس فضــل معرفــة املســيح يســوع. جنــد  مازلــت تبحــث عــن مصلحتــك فــي العال
أتعــس مثــال علــى هــذه احلقيقــة فــي متــى 7: 22، 23 حيــث يؤكــد يســوع: »َكِثيــُروَن َكِثيــُروَن 
! أَلَيــَس ِباســِمَك تَنَبَّأنـَـا، َوِباســِمَك أَخَرجنـَـا  ، يـَـا َربُّ ! أَلَيــَس ِباســِمَك تَنَبَّأنـَـا، َوِباســِمَك أَخَرجنـَـا َســَيُقولُوَن ِلــي ِفــي ذِلــَك الَيــوِم: يـَـا َربُّ ، يـَـا َربُّ َســَيُقولُوَن ِلــي ِفــي ذِلــَك الَيــوِم: يـَـا َربُّ
 ! ُح لَُهــم: ِإنِّــي لـَـم أَعِرفُكــم َقــطُّ اٍت َكِثيــَرًة؟ َفِحينَِئــٍذ أَُصــرِّ ! َشــَياِطَن، َوِباســِمَك َصنَعنـَـا ُقــوَّ ُح لَُهــم: ِإنِّــي لـَـم أَعِرفُكــم َقــطُّ اٍت َكِثيــَرًة؟ َفِحينَِئــٍذ أَُصــرِّ َشــَياِطَن، َوِباســِمَك َصنَعنـَـا ُقــوَّ

ــي اإِلثــِم!«. ــا َفاِعِل ــي يَ ــوا َعنِّ ــي اإِلثــِم!اذَهبُ ــا َفاِعِل ــي يَ ــوا َعنِّ اذَهبُ

نــرى فــي َمرُقــس 10: 28- 30 أنــه ليــس مــن اخلطــأ أن تريــد املصالــح اإلضافيــة 
)البيــوت، اإلخــوة... إلــخ( ولكــن إذا كان هــذا هــو الدافــع الرئيــس واألكبــر لــك إذن 
ــذي يســتحق أن نخســر كل شــيء  ــع شــخص املســيح ال ــى اآلن م ــل حت ــم تتقاب ــت ل فأن

ــه. لفضــل معرفت

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ليس من اخلطأ أن أحبث عن سعادت يف املسيح، 

لكن املسيح بـنفسه يطمئُننا أبن احلياة معه »مئة ضعف أفضل«.
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اليــوم: ١٣ | هدفــي فــي الحيــاة: المــوُت للعثــور علــى الحيــاة )٤(

ُقــوُل لَــُه: َهــا َنــُن َقــد تـَرَكنَــا ُكلَّ َشــيٍء َوَتِبعنَــاَك. َفَأَجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل: احَلــقَّ َأُقــوُل  »َوابتَــَدَأ ُبطــُرُس يـَ
ــَرَك َبيتًــا َأو ِإخــَوًة َأو َأَخــَواٍت َأو َأًب َأو ُأمًّــا َأِو امــرََأًة َأو َأواَلًدا َأو ُحُقــواًل، أَلجِلــي  َلُكــم: َليــَس َأَحــٌد تـَ
يُــوًت َوِإخــَوًة َوَأَخــَواٍت َوُأمََّهــاٍت  َوأَلجــِل اإِلجِنيــِل، ِإالَّ َوَيُخــذُ ِمئَــَة ِضعــٍف اآلَن يِف هــَذا الزََّمــاِن، بـُ
هــِر اآلِت احَليَــاَة اأَلَبِديَّــَة« )مرقــس 10: 28– 30( َوَأواَلًدا َوُحُقــواًل، َمــَع اضِطَهــاَداٍت، َويِف الدَّ

عنا علــى  كمــا كنــا نتأمــل فــي األيــام القليلــة املاضيــة، فــإن الكتــاب املقــدس يشــجِّ
اخلســارة مــن أجــل الربــح. ســفر العبرانيــن اإلصحــاح 11 بأكملــه يسترســل فــي هــذه 
ــة ال حصــر لهــا مــن  ــى أمثل ــى العيــش باإلميــان بالنظــر إل احلقيقــة. فهــو يشــجعنا عل
أبطــال اإلميــان الذيــن خســروا الــكل وربحــوا »مئــة ضعــف أفضــل« )عبرانيــن 11: 16؛ 
35؛ 40(. يبــدأ نفــس اإلصحــاح بالتأكيــد علــى أن: »اإِلمَيــاُن َفُهــَو الثَِّقــُة ِبَمــا يُرَجــى اإِلمَيــاُن َفُهــَو الثَِّقــُة ِبَمــا يُرَجــى 
َواإِليَقــاُن ِبأُُمــوٍر الَ تـُـَرى.َواإِليَقــاُن ِبأُُمــوٍر الَ تـُـَرى.« )عبرانيــن 11: 1(. اإلميــان هــو االنتظــار املســتمر فــي حالــة 
ق أنــه، حتــى لــو لــم ينــل  ــم بــه. فاإلميــان يُصــِدّ اشــتياق عميــق للحصــول علــى مــا نحل
مــا يتــوق إليــه اآلن فســيحصل عليــه فــي وقــٍت مــا فــي املســتقبل. ولهــذا فــإن اإلميــان 
دائًمــا يختــار النصيــب األفضــل حتــى وإن كان مكلًِّفــا. إذا تقدمنــا فــي القــراءة فــي 
ــُن ِإرَضــاُؤهُ،  ــُدوِن ِإمَيــاٍن الَ يُمِك ــن ِب ــُن ِإرَضــاُؤهُ، َولِك ــُدوِن ِإمَيــاٍن الَ يُمِك ــن ِب نفــس اإلصحــاح سنكتشــف أن الكتــاب يقــول: »َولِك
ــُه يَُجــاِزي الَِّذيــَن يَطلُبُونَــُه«  ــُه َموُجــوٌد، َوأَنَّ ــِذي يَأِتــي ِإلَــى اللــِه يُؤِمــُن ِبَأنَّ ــهُ يَِجــُب أَنَّ الَّ ــُه يَُجــاِزي الَِّذيــَن يَطلُبُونَــُهألَنَّ ــُه َموُجــوٌد، َوأَنَّ ــِذي يَأِتــي ِإلَــى اللــِه يُؤِمــُن ِبَأنَّ ــهُ يَِجــُب أَنَّ الَّ ألَنَّ
)عبرانيــن 11: 6(. فــال ميكنــك إرضــاء اللــه إذا لــم يكــن لديــك دافــٌع داخلــيٌّ يبحــث عــن 
التعويــض. إنــه جوهــر اإلميــان. كمــا قلنــا قبــل أيــام قليلــة ال يفهــم اللــه هــذه احلقيقــة 
فحســب، بل يشــجعها أيًضا و»ترضيه«! ال تســتعجب! هذا ليس كالمي لكن كالم الكتاب.
فــي عبرانيــن 11: 24- 27 نــرى مثــااًل قوّيًــا لكيــف تعمــل احليــاة املســيحية: 
ــاًل ِباألَحــَرى أَن يـُـَذلَّ  ــا َكِبــَر أَبـَـى أَن يُدَعــى ابــَن ابنـَـِة ِفرَعــوَن، ُمَفضِّ ــاًل ِباألَحــَرى أَن يـُـَذلَّ ِباإِلمَيــاِن ُموَســى لَمَّ ــا َكِبــَر أَبـَـى أَن يُدَعــى ابــَن ابنـَـِة ِفرَعــوَن، ُمَفضِّ »ِباإِلمَيــاِن ُموَســى لَمَّ
ــِة، َحاِســًبا َعــاَر املَِســيِح ِغًنــى  ـٌع َوقِتــيٌّ ِباخَلِطيَّ ــِة، َحاِســًبا َعــاَر املَِســيِح ِغًنــى َمــَع َشــعِب اللــِه َعلَــى أَن يَُكــوَن لَــُه تََمتُـّ ـٌع َوقِتــيٌّ ِباخَلِطيَّ َمــَع َشــعِب اللــِه َعلَــى أَن يَُكــوَن لَــُه تََمتُـّ
ــَر  ــَرَك ِمصــَر َغي ــاِن تَ ــاَزاِة. ِباإِلمَي ــى املَُج ــُر ِإلَ ــُه َكاَن يَنُظ ــِن ِمصــَر، ألَنَّ ــن َخَزاِئ ــَم ِم ــَر أَعَظ ــَرَك ِمصــَر َغي ــاِن تَ ــاَزاِة. ِباإِلمَي ــى املَُج ــُر ِإلَ ــُه َكاَن يَنُظ ــِن ِمصــَر، ألَنَّ ــن َخَزاِئ ــَم ِم أَعَظ
ــل موســى؟  ــاذا فع ــَرى«. م ــن الَ يُ ــَرى َم ــُه يَ َد، َكَأنَّ ــدَّ ــُه تََش ــِك، ألَنَّ ــِب املَِل ــن َغَض ــٍف ِم ــَرىَخاِئ ــن الَ يُ ــَرى َم ــُه يَ َد، َكَأنَّ ــدَّ ــُه تََش ــِك، ألَنَّ ــِب املَِل ــن َغَض ــٍف ِم َخاِئ
اعتبــر أن املعانــاة مــن أجــل املســيح أفضــل مبئــة مــرة مــن االحتفــاظ بــكل كنــوز مصــر. 
كمــا قلنــا باألمــس: لــم يكــف عــن البحــث عــن نصيبــه األفضــل. بكلمــات أخــرى، لقــد 
عــاش باإلميــان. بالنســبة لــه، املســيح، الــذي لــم يســتِطع موســى أن يــراه أو يلمســه، كان 
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أفضــل مبئــة مــرة مــن امللــذات التــي ميكــن أن يقدمهــا هــذا العالــم. لقــد اختــار موســى 
مــا كان يحلــم بــه عــن حــق: االقتــراب الــى اللــه.

ولكــن ملــاذا تعمــل هــذه الديناميكيــة علــى هــذا النحــو؟ إذا فكــرت فــي األمــر 
ــا  ــي لن ــة وبالتال ــات مخلوق ــدو. ببســاطة: نحــن كائن ــا يب ــًدا كم ــس معقَّ ــو لي للحظــة فه
محدوديــة وبالتالــي نحتــاج إلــى اللــه. اللــه هــو الكائــن الوحيــد الــذي يتمتــع باالكتفــاء 
الذاتــي. ســعيد فــي جوهــره وبــدون أي احتيــاج. ولكــن اإلنســان قــد ُخلــق وبداخلــه 
ــا  اشــتياقات مثــل: االحتيــاج إلــى »منــزل، إخــوة، أخــوات، أم، أب، أطفــال«. لقــد وهبن
اللــُه بنعمتــه الغنيــة كلَّ هــذه األشــياء فــي الكنيســة. ومــع ذلــك، ألكــون صريًحــا فــي كثيــر 
ــا. لكــن  ــا أو بيتن ــة ضعــف« مــن عائلتن ــان ال نشــعر أن الكنيســة أفضــل »مبئ مــن األحي
ــا، ولكــن  ــه ليــس كافًي ــا فقــط لوعــد الل هــل تعــرف شــيًئا؟ ال نشــعر هكــذا ألن معرفتن
العمــى الروحــي الــذي مينعنــا مــن رؤيــة غــالوة وســمو املســيح هــو الــذي مينعنــا أيًضــا 
مــن تقديــر الكنيســة وهــي جســد املســيح. هــل ميكننــي أن أعتــرف لــك بشــيء؟ أشــعر 
بضيــٍق عميــٍق عندمــا ينادينــي شــخٌص ال أعرفــه جيــًدا بـ»أخــي«؛ أشــعر أن هــذا االســم 
يقلــل مــن معنــاه ويقلــل مــن قيمتــه. ال أريــدك أن تنادينــي: »يــا أخــي«، لكــن أريــدك أن 
ــت  ــو كن ــا ل ــك كم ــك أخــي وأتشــارك مع ــد أن أشــعر بأن ــي ، أري ــل أخ حقيق ــي مث تعملن
كذلــك. ونعيــش علــى مســتوى مــن القــرب واحلميميــة بحيــث ميكننــي أن أطلــق عليــك 
هــذا اللقــب بصــدق. حينئــٍذ سأســتطيع أن أقــول إنــي قــد وجــدت املئــة ضعــف وأكثــر 

فــي عائلتــي وهــي الكنيســة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
العيش بإلميان هو الثقة يف أن هللا وطرقه أفضل مما يقدمه هذا العال.

أن أؤمن أبن هللا صاحل وأنه يعمل دائًما للخري، هذا هو إرضاؤه!



40

اليوم: ١٤ | هدفي في الحياة: الموُت للعثور على الحياة )5(

ُقــوُل لَــُه: َهــا َنــُن َقــد تـَرَكنَــا ُكلَّ َشــيٍء َوَتِبعنَــاَك. َفَأَجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل: احَلــقَّ َأُقــوُل  »َوابتَــَدَأ ُبطــُرُس يـَ
ــَرَك َبيتًــا َأو ِإخــَوًة َأو َأَخــَواٍت َأو َأًب َأو ُأمًّــا َأِو امــرََأًة َأو َأواَلًدا َأو ُحُقــواًل، أَلجِلــي  َلُكــم: َليــَس َأَحــٌد تـَ
يُــوًت َوِإخــَوًة َوَأَخــَواٍت َوُأمََّهــاٍت  َوأَلجــِل اإِلجِنيــِل، ِإالَّ َوَيُخــذُ ِمئَــَة ِضعــٍف اآلَن يِف هــَذا الزََّمــاِن، بـُ
هــِر اآلِت احَلَيــاَة اأَلَبِديَّــَة« )مرقــس 10: 28– 30( َوَأواَلًدا َوُحُقــواًل، َمــَع اضِطَهــاَداٍت، َويِف الدَّ
هــل الحظــت أن هــذه اآليــة حتتــوي علــى قائمتــن؟ يذكــر يســوع فــي القائمــة األولــى 
فــي  ثــم  َوُحُقــواًل«.  َوأَوالًَدا  َهــاٍت  َوأُمَّ َوأََخــَواٍت  َوِإخــَوًة  »بُيُوًتــا  البــركات:  مــن  عــدًدا 
القائمــة الثانيــة يضيــف كلمــة جديــدة: »االضطهــادات«. هــل تــدرك أن املســيح يُــدرج 
ــإن يســوع  ــوان؛ ف ــر لبضــع ث ــي األم ــر ف ــركات أتباعــه؟ فك ــة ب ــي قائم ــادات ف االضطه
يحســب األلــم كحافــز إيجابــي. وكأنــه يريــد أن يقــول: »اتبعنــي وســتتمتع بامتيــاز 

االضطهــادات مئــة ضعــف أكثــر مــن أي شــخص عــادي«.
هــذه العبــارة لهــا الكثيــر مــن املعانــي التــي يســتحيل علــيَّ ذكرهــا جميًعــا فــي هــذه 
املســاحة القصيــرة. ومــع ذلــك، اســمحوا لــي أن أبــرز اثنــن منهــم. أواًل، وداًعــا حليــاة 
خاليــة مــن األلــم واالضطهــادات. املســيح ال يقــدم هــذا أبــًدا. فــي الواقــع فهــو يَِعُدنــا 
ــا، األلــم الــذي يبــدو أنــه ال معنــى لــه يعمــل ملنحــك  بالعكــس. )1 بطــرس 2: 21(. ثانًي
ــا وهــو أن يكــون اللــه أعظــم كنــز لــك ومصــدر ســعادتك احلقيقــي. ملــاذا  مــا تريــده حّقً
ــركات اِتّباعــه. هــل تتذكــر ســؤال  ــة« ضمــن ب ــدرج هــذه »الهب أقــول هــذا؟ ألن يســوع يُ
بطــرس األصلــي؟ »َهــا نَحــُن َقــد تََركنـَـا ُكلَّ َشــيٍء َوتَِبعنـَـاَك«. فهــذه هــي إجابــة ســؤالك يــا 
بطــرس: ســتتمتع بامتيــاز جميــع البــركات التــي تأتــي مــن االضطهــادات غيــر العادلــة. 
ــم أن بطــرس كتــب رســالتي بطــرس األولــى والثانيــة اللتــن تتنــاوالن موضــوع  هــل تعل

األلــم باســتفاضة؟
ر بثمــن. إذا فحصنــا الكتــاب  نــرى فــي حيــاة بطــرس باألخــص هديــة ال تقــدَّ
ــق أم ال. أي إذا درســنا الكتــاب  املقــدس ميكننــا أن نــرى مــا إذا كان وعــد يســوع قــد حتقَّ
باحثــن عــن إجابــة لهــذا الســؤال: كيــف نــال بطــرس حيــاًة »أفضــل مبئــة ضعــف؟« 
ــا ُكنــَت  ــَك: لَمَّ ــوُل لَ ــا ُكنــَت احََلــقَّ احَلــقَّ أَُق ــَك: لَمَّ ــوُل لَ ســنجد أنــه فــي يوحنــا 21: 18- 19 يقــول يســوع: »احََلــقَّ احَلــقَّ أَُق
ــَك تَُمــدُّ  ــى ِشــخَت َفِإنَّ ــَك َوتَمِشــي َحيــُث تََشــاءُ. َولِكــن َمتَ ــًة ُكنــَت تَُمنِطــُق َذاتَ ــَر َحَداثَ ــدُّ أَكثَ ــَك تَُم ــى ِشــخَت َفِإنَّ ــَك َوتَمِشــي َحيــُث تََشــاءُ. َولِكــن َمتَ ــًة ُكنــَت تَُمنِطــُق َذاتَ ــَر َحَداثَ أَكثَ
ــِة ِميتَــٍة َكاَن  ــِة ِميتَــٍة َكاَن يََديــَك َوآَخــُر يَُمنِطُقــَك، َويَحِملـُـَك َحيــُث الَ تََشــاءُ. َقــاَل هــَذا ُمِشــيًرا ِإلَــى أَيَّ يََديــَك َوآَخــُر يَُمنِطُقــَك، َويَحِملـُـَك َحيــُث الَ تََشــاءُ. َقــاَل هــَذا ُمِشــيًرا ِإلَــى أَيَّ
ــُه: اتَبعِنــي«. مــا هــي طبيعــة احليــاة  ــا َقــاَل هــَذا َقــاَل لَ ــَد اللــَه ِبَهــا. َولَمَّ ــُه: اتَبعِنــيُمزِمًعــا أَن يَُمجِّ ــا َقــاَل هــَذا َقــاَل لَ ــَد اللــَه ِبَهــا. َولَمَّ ُمزِمًعــا أَن يَُمجِّ
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»املئــة ضعــف أفضــل« التــي كان يبحــث عنهــا بطــرس؟ أن يكــون علــى اســتعداد للمــوت 
مــن أجــل املســيح. أقَبــل علــى فعــل مــا لــم يكــن علــى اســتعداٍد لفعِلــه فــي املاضــي؛ فقــد 
تغيــرت رغباتــه. فــي ســياق يوحنــا 21، طــرح يســوع ثــالث مــرات أهــم ســؤال ميكــن أن 
ــر  ــه أكث ــه يحب ــا 21: 16(. أقســم بطــرُس ليســوع أن ــي؟« )يوحن ــي؟أحتبُّن ــا: »أحتبُّن يطرحــه علين
مــن أي شــخص آخــر: »َوِإن َشــكَّ ِفيــَك اجَلِميــُع َفَأنـَـا الَ أَُشــكُّ أَبـَـد... َولـَـِو اضُطــِررُت أَن َوِإن َشــكَّ ِفيــَك اجَلِميــُع َفَأنـَـا الَ أَُشــكُّ أَبـَـد... َولـَـِو اضُطــِررُت أَن 
أَُمــوَت َمَعــَك الَ أُنِكــُرَكأَُمــوَت َمَعــَك الَ أُنِكــُرَك« )متــى 26: 33- 35(. ولكــن بعــد ســاعات قليلــة أدرك بطــرس 
ــا 21؟  . مــاذا حــدث فــي يوحن ــا بقــدر مــا ظــنَّ مــا عرفــه يســوع بالفعــل. لــم يحبــه حًقّ
ــأ بــه؟ مســتقبل أفضــل  تنبــأ يســوُع بـــمستقبل بطــرس. مــا هــو نــوع املســتقبل الــذي تنبَّ
»مئــة مــرة«. مــا هــو املســتقبل »املئــة مــرة« أفضــل؟ هــو مســتقبل يحظــى بأثمــن شــيء 
فــي احليــاة، وهــو االســتعداد للمــوت مــن أجــل املســيح. كَمــن عثــر علــى كنــز مخفــيٍّ فــي 
حقــل فمضــى وبــاع كل مــا لديــه )متــى 13: 44(. إن املــوت للعالــم وإنــكار النفــس لــم يُعــد 
تضحيــًة، بــل أصبــح أعظــم االمتيــازات )غالطيــة 6: 14(. هــل تــرى اآلن؟ فقــد حتقــق 
وعــد يســوع حليــاة بطــرس. ففــي النهايــة لــم يتــرك بطــرس »بَيًتــا أَو ِإخــَوًة أَو أََخــَواٍت أَو بَيًتــا أَو ِإخــَوًة أَو أََخــَواٍت أَو 
ــا أَِو امــَرأًَة أَو أَوالًَدا أَو ُحُقــواًل« فحســب، بــل توصــل بطــرس إلــى أعظــم كنــز  ــا أَو أُّمً ــا أَِو امــَرأًَة أَو أَوالًَدا أَو ُحُقــواًلأًَب ــا أَو أُّمً أًَب
لــه، وهــو مــا جعلــه علــى اســتعداٍد لفعــل مــا لــم يكــن قــادًرا علــى القيــام بــه يــوم ُصِلــَب 
يســوع: بــذل حياتــه بدافــع احلــب مــن أجــل هــذا الشــخص. َمــن أحبــه قلبــه. )ال أحــد 
يجســد هــذه احلقيقــة أفضــل مــن اســتفانوس. انظــر إلــى أعمــال الرســل 7: 54- 60(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
يقودان األل من أجل املسيح إل احلصول على ما نرغب فيه: 

وهو قلٌب يد كلَّ شبعه يف املسيح لدرجة أنه يتجاوز أي اضطرابت انجتة عن الظروف 
املؤملة؛ حت املوت نفسه.
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اليوم: ١5 |     هدفي في الحياة: الموُت للعثور على الحياة )6(

ُقــوُل لَــُه: َهــا َنــُن َقــد تـَرَكنَــا ُكلَّ َشــيٍء َوَتِبعنَــاَك. َفَأَجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل: احَلــقَّ َأُقــوُل  »َوابتَــَدَأ ُبطــُرُس يـَ
ــَرَك َبيتًــا َأو ِإخــَوًة َأو َأَخــَواٍت َأو َأًب َأو ُأمًّــا َأِو امــرََأًة َأو َأواَلًدا َأو ُحُقــواًل، أَلجِلــي  َلُكــم: َليــَس َأَحــٌد تـَ
يُــوًت َوِإخــَوًة َوَأَخــَواٍت َوُأمََّهــاٍت  َوأَلجــِل اإِلجِنيــِل، ِإالَّ َوَيُخــذُ ِمئَــَة ِضعــٍف اآلَن يِف هــَذا الزََّمــاِن، بـُ
هــِر اآلِت احَلَيــاَة اأَلَبِديَّــَة« )مرقــس 10: 28– 30( َوَأواَلًدا َوُحُقــواًل، َمــَع اضِطَهــاَداٍت، َويِف الدَّ
إذا عرضــت علــى طفــٍل عمــره ثــالث ســنوات ليختــار بــن اآليــس كــرمي أو بطاقــة 
ــأ  ــا لتتنب ــك أن تكــون نبًيّ ــدوالرات، فمــاذا ســيختار؟ ليــس علي ــآالف ال ــة ب ائتمــان مليئ
اإلجابــة، أليــس كذلــك؟ لكــن الســؤال األعمــق هــو ملــاذا؟ ملــاذا اختــار اآليــس كــرمي بينمــا 
كان بإمكانــه أن يختــار بطاقــة االئتمــان التــي ســتمكنه مــن شــراء مئــات العلــب مــن 

اآليــس كــرمي؟
ــة  ــى رؤي ــدرة عل ــا الق ــن لدين ــل وال نح ــكلتنا: ال الطف ــابهة ملش ــل مش ــكلة الطف مش
ــب ســي إس  ــا كت ا. كم ــالقليل جــًدّ ــا. لســوء احلــظ، نحــن نرضــى بـ م لن ــدَّ ــا يق ــة م قيم
لويــس: »يتحــدث العهــد اجلديــد بإســهاب عــن نكــران الــذات، ولكــن ليــس كغايــة فــي 
ــا  حــد ذاتــه. يوصينــا الكتــاب أن ننكــر أنفســنا ونحمــل صليبنــا ونتبــع املســيح. وتقريًب
ســنجد أن الدعــوة إلنــكار الــذات دائًمــا تتعلــق بدوافعنــا ومــا نريــده. تكمــن فــي معظــم 
ــه شــيء  ــة فــي االســتمتاع بالل ــا والرغب ــوم أن فكــرة الســعي وراء مصلحتن األذهــان الي
ــط  ــى األذهــان بفضــل كان ــد تســللت إل ــرة ق ــد أن هــذه الفك ــا أعتق ــح. فأن ــر صحي غي
والرواقيــن، وأنهــا ليســت جــزًءا مــن اإلميــان املســيحي. عــالوًة علــى ذلــك، إذا تأملنــا 
طبيعــة الوعــود املدهشــة املليئــة بالبــركات الــواردة فــي األناجيــل فســندرك أن أشــواقنا 
ا. نحــن كائنــات مخلوقــة بقلــوب فاتــرة  للــرب ال تبــدو قويــة، ولكنهــا ضعيفــة جــًدّ
ــالسعادة  نضيــع الوقــت فــي الشــرب واجلنــس والطمــوح، فــي حــن أن لدينــا عرًضــا بـ
الالمتناهيــة. مثــل طفــل جاهــل يريــد أن يســتمر فــي اللعــب بـــالطن فــي إحــدى 
الضواحــي ألنــه غيــر قــادر علــى تخيــل إجــازة علــى شــاطئ احمليــط. نحــن نقبــل بــأي 

شــيء بســهولة«.
َمــن الــذي ســيقبل بحيــاٍة مليئــٍة باملعانــاة »مبئــة ضعــف أكثــر«؟ ليــس شــعاًرا جيــًدا 
ــك  ــم تقدميــه ل ــا يت ــة م ــًدا قيم ــك أن حتســب جي ــك؟ علي ــس كذل ــة، ألي ــة إعالني حلمل
قبــل أن تقبــل بهــذا العــرض. ال يســتطيع الطفــل البالــغ مــن العمــر ثــالث ســنوات رؤيــة 
ــدرك قيمــة املســيح.  ــك نحــن أيًضــا ال نســتطيع أن ن ــة. وكذل قيمــة البطاقــة االئتماني
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جميعنــا علــى اســتعداد للتضحيــة وحتمــل األلــم مــن أجــل مــا نؤمــن أن لــه قيمــة. نذهــب 
إلــى صالــة األلعــاب الرياضيــة لنكــون بصحــة جيــدة، ونســتثمر وقــت اإلجــازة ونقضــي 
ســاعات طويلــة فــي الدراســة ألننــا نريــد اجتيــاز اختبــار مــا. فــكلُّ مــا لــه قيمــة عاليــة 

يأتــي بتكلفــٍة غاليــٍة.
كمــا رأينــا باألمــس، كان بطــرس علــى اســتعداد خلــوض أصعــب جتربــة وهــي أن 
ميــوت مــن أجــل املســيح )يوحنــا 21: 18(. مــاذا يكشــف لنــا يســوع عــن قلــب بطــرس؟ 
فكــر فــي األمــر. هــل تتذكــر الســياق؟ ســأله يســوع: »يـَـا ِســمَعاُن بــَن يُونـَـا، أَتُِحبُِّنــي أَكثـَـَر يـَـا ِســمَعاُن بــَن يُونـَـا، أَتُِحبُِّنــي أَكثـَـَر 
ــد  ــي أن أعي ــة؟ اســمح ل ــا 21: 15(. هــل فهمــت الرســالة الضمني ــن هــُؤالَِء؟« )يوحن ــن هــُؤالَِء؟ِم ِم
صياغــة مــا يقولــه يســوع لبطــرس: »يــا بطــرس، علــى مــدار حياتــك ســوف تنمــو أكثــر 
فأكثــر فــي تقديــرك لشــخصي، وعندمــا تصــل إلــى أيامــك األخيــرة، ســيكون تقديــرك 
لقيمتــي كبيــًرا لدرجــة أنــك ســتكون علــى اســتعداد أن تســلم حياتــك مــن أجلــي«. 
ــة؟ التقديــس. مــا هــو التقديــس؟ التقديــس هــو  ى هــذه العملي ــمَّ هــل تعــرف مــاذا تُس
ــي أن يجــد  ــم قلب ــا. هــو أن يتعل ــه واســتبداله تدريجًيّ ــا أحب ــد م االنفصــال. هــو حتدي
شــبعه وفرحــه الكامــل عندمــا يقلــل تقديــره »للقيــم« األخــرى ويزيــد تقديــره »للمســيح«. 

أي أن أغيــر مقيــاس قَيمــي.
ــذي يلعــب ويجــد ســعادته  ــا هــذا الطفــل ال اآلن مــاذا ســتفعل إذا كنــت حتــب حًقّ
فــي »الطــن«؟ ســتأخذ منــه الطــن. وكيــف ســيكون رد فعــل الطفــل الــذي ُســلب منــه 
الشــيء الوحيــد الــذي كان يلهــو بــه؟ سيشــعر باحليــرة والغضــب واأللــم... مــا البديــل؟ 
أال جتعلــه »يتألــم«. لكــن املفارقــة أن عــدم جعلــه يتألــم ال يعنــي أنــك حتبــه. أليــس تقــدم 
مــا هــو ذي قيمــة أكبــر لهــذا الطفــل وميكــن أن يجعلــه ســعيًدا يعنــي أنــك حتبــه؟ هــل 
ــل »مئــة ضعــف أكثــر«  ميكنــك أن تــرى اآلن ملــاذا نحــن املســيحين علــى اســتعداد لتحمُّ
مــن األلــم مــن الشــخص العــادي؟ نتحمــل باإلميــان. ألننــا نفهــم أنــه عندمــا يأخــذ اللــه 

منــا الطــن فإنــه يقــدم لنــا احمليــط.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أقبل أن يخذ مين هللا تلك األشياء اليت أحبها كثريًا وهي ملذات اثنوية،

بدف احلصول على الشخص الذي أريد حقًّا أن أحبه والذي يفوق فرحه على كل امللذات.
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اليوم: ١6 |                                      التغيير: ماذا يعني الحب؟ )١(

 »َأنَُّه َحيُث َيُكوُن َكنُزَك ُهَناَك َيُكوُن َقلُبَك َأيًضا« )مت 6: 21(
إن املفهــوم الــذي ســننظر إليــه اليــوم هــو أمــر فــي غايــة األهميــة. ســتتغير حياتــك 
املســيحية كلهــا إذا فهمتــه علــى أكمــل وجــه. نعــم، رمبــا ســيولد الكثيــر مــن الشــكوك 
واألســئلة، وقــد ترفضــه فــي البدايــة. ومــع ذلــك، أطلــب منــك بــذل جهــد خــاص 
لدراســته والتأمــل فيــه ليــس فقــط ليــوم واحــد، ولكــن لعــدة أيــام، حتــى لبقيــة حياتــك. 
ــى  ــاره الالهوتيــة والروحيــة والعمليــة عل ــا )وهــو كذلــك(، فــإن آث فهــو إذا كان صحيًح

ــد وال تُحصــى. ــك ال تُع حيات
ــواقك  ــه أش ــظ في ــذي حتف ــكان ال ــو امل ــب ه ــإن القل ــوم ف ــة الي ــا آي ــف لن ــا تكش كم
ــه  ــذي تعيــش في ــكان ال ــب ليــس هــو امل ــاب املقــدس إن القل ــا الكت ــك. يقــول لن وتطلعات
عواطفــك فقــط، بــل القلــب أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. القلــب هــو املــكان الــذي حتفــظ فيــه 
ــة فــي  ــى الشــعور باحلــب، والرغب ــاج إل ــال: االحتي ــى ســبيل املث ره« )عل ــِدّ كل شــيء »تُق
اختبــار املتعــة، والرغبــة فــي الشــعور باألمــان، والنجــاح، والــذكاء، واالحتــرام... إلــخ(. 
القلــب هــو الصنــدوق الــذي أحفــظ فيــه أكثــر مــا أشــتاق إليــه. إنــه اخلزنــة التــي أخــزن 
ــأهدافي  ــه بـ ــه املســتودع الــذي أحتفــظ في ــي. إن فيهــا كل مــا هــو ذي قيمــة بالنســبة ل
وأحالمــي. هنــاك يتــم اتخــاذ جميــع القــرارات. باختصــار، كل مــا حتبه يســكن بداخل قلبك.
حتــى اآلن، أعتقــد أنــك موافــق علــى مــا أقولــه. ومــع ذلــك، يخبرنــا يســوع مــن 
خــالل هــذه اآليــة بـــشيء بالــغ األهميــة ويكشــف عــن كيــف يعمــل القلــب. يقــول يســوع 
إن القلــب يطــارد ويالحــق كل مــا يبــدو لــه جذاًبــا. اقرأهــا بنفســك: »َحيــُث يَُكــوُن َكنــُزَك َحيــُث يَُكــوُن َكنــُزَك 
ُهنَــاَك يَُكــوُن َقلبُــَك أَيًضــا.ُهنَــاَك يَُكــوُن َقلبُــَك أَيًضــا.« بتأكيــد هــذا، يكشــف لنــا يســوع مــا هــو احلــب وكيــف 
يعمــل. مــا هــو احلــب؟ احلــب هــو رد فعــل. احلــب هــو اســتجابة القلــب ملــا يجــده جذاًبــا 
ــك  ــر مــن ذل ــل هــو كالهمــا وأكث ــة أو قــراًرا، ب ــه ليــس عاطف ــًدا. إن ــًزا جدي ــره كن ويعتب
بكثيــر. إنــه رد فعــل كيانــي الداخلــي بأكملــه عندمــا يجــد شــيًئا ذا قيمــة. إنــه اســتجابة 
مشــاعري وإرادتــي وفكــري لدعــوٍة مــا تســتحق منــي هــذا النــوع مــن اإلعجــاب والتعلــق. 
خبــراء التســويق يفهمــون هــذا املبــدأ جيــًدا. قلبــك يســتجيب حملفــزات جذابــة لــه. 
لهــذا تتعــرض باســتمرار لهجــوم صــور جذابــة ألشــياء ال حتتاجهــا مــن خبــراء التســويق. 
حتــى تقــع فــي حــب املنتجــات املعروضــة وتصــرف مالــك علــى شــيء ليــس لــه احتيــاج. 

وهــذا هــو مــا قالــه املســيح عــن اشــتهاء قلوبنــا »كنــًزا« فانًيــا.
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الشــيطان أيًضــا يفهــم هــذه احلقيقــة جيــًدا. لذلــك، عندمــا يغريــك، ال يســتخدم 
أشــياء جذابــة  يســتخدم  العكــس متاًمــا.  بــل  للعينــن،  أو غيــر ســار  قبيًحــا  شــيًئا 
ــة أو وظيفــة بأجــر أعلــى أو إجــازة فــي بلــد يطــل  الســتقطابك مثــل جســد فتــاة جميل
ــة عــدن وســتدرك أن  ــر فــي جن ــد. فكِّ ــي جدي ــى مسلســل تلفزيون ــط أو حت ــى احملي عل
ــَرأَِت املَــرأَةُ أَنَّ  ــَرأَِت املَــرأَةُ أَنَّ َف ــا وســتظل اســتراتيجية إبليــس. يقــول تكويــن 3: 6: »َف هــذه كانــت دائًم
ٌة ِللنََّظــِر. َفَأَخــَذت ِمــن  ــَجَرةَ َشــِهيَّ ــَدةٌ ِلــأَلكِل، َوأَنََّهــا بَِهَجــٌة ِللُعيُــوِن، َوأَنَّ الشَّ ــَجَرةَ َجيِّ ٌة ِللنََّظــِر. َفَأَخــَذت ِمــن الشَّ ــَجَرةَ َشــِهيَّ ــَدةٌ ِلــأَلكِل، َوأَنََّهــا بَِهَجــٌة ِللُعيُــوِن، َوأَنَّ الشَّ ــَجَرةَ َجيِّ الشَّ
ثََمِرَهــا َوأََكلَــت، َوأَعَطــت َرُجلََهــا أَيًضــا َمَعَهــا َفــَأَكَلثََمِرَهــا َوأََكلَــت، َوأَعَطــت َرُجلََهــا أَيًضــا َمَعَهــا َفــَأَكَل«. هــل تــرى كيــف يفكــر إبليــس؟ 
ا.  يعــرض شــيًئا »شــهّيًا للنظــر« حتــى تقــع فــي الفــخ. الكتــاب املقــدس واضــح جــًدّ
ــا وذا  ينجــذب قلبــك دائًمــا ملــا يــراه كنــًزا. لــن يحــب أحــد شــيًئا ال يجــده شــهًيّا وجذاًب
قيمــة. )حتــى لــو كان يحــب الشــيء اخلطــأ، مثــل آدم وحــواء(. فكــر فــي األمــر، متــى 
تتوقــف عــن حــب شــيء مــا؟ عندمــا يفقــد جاذبيتــه. ســواء كانــت ســيارة أو شــخًصا. 

ــراه ذا قيمــة. ــا ســنحب مــا ن ــا دائًم أنــت وأن
فكــر فــي فكــرة أخيــرة مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا مبــا تأملنــا فيــه للتــو. هــل تــدرك أن 
أعظــم وصيــة أعطــاك إياهــا اللــه هــي أن حتبــه؟ أي أن يكــون »كنــزك« فــي شــخصه؟ 
ــو  ــاة ه ــي احلي ــا ف ــون هدفن ــب أن يك ــوم األول( يج ــي الي ــا ف ــا قلن ــبب )كم ــذا الس أله

ــه؟ ــع بالل التمت

للصالة والتأمل على مدار اليوم
احلب هو رد فعل قليب عندما يد شيًئا ذا قيمة.

ما هي األشياء اليت ذات قيمة ل؟ 
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اليوم:١7 |                                       التغيير: ماذا يعني الحب؟ )٢(

»َأنَُّه َحيُث َيُكوُن َكنُزَك ُهَناَك َيُكوُن َقلُبَك َأيًضا« )مت 6: 21(
اقــرأ مــرة أخــرى كلمــات اآليــة، ولكــن هــذه املــرة اقرأهــا بتركيــز علــى اجلــزء اآلتــي: 
»ُهنَــاَك يَُكــوُن َقلبُــَك أَيًضــاُهنَــاَك يَُكــوُن َقلبُــَك أَيًضــا«. مــا رأيــك؟ اجلــواب ليــس معقــًدا. وفًقــا ملــا يقولــه املســيح 
فهــو مبجــرد أن جتــد شــيًئا مميــًزا أو ذا قيمــة ال ميكنــك أن ال حتبــه ال مفــر مــن ذلــك. 
بكلمــات أخــرى، عندمــا تكتشــف »كنــًزا« جديــًدا )شــخص جــذاب، أو منــزل جديــد، أو 
كتــاب جيــد، أو هاتــف محمــول مــن طــراز حديــث، ومــا إلــى ذلــك( حتًمــا »ســيكون هنــاك 
أيًضــا« قلبــك أي ســتكون هنــاك أيًضــا أفــكارك، وعواطفــك، وأحالمــك، وشــغفك، 

وخططــك، وأهدافــك، وطموحاتــك، وحبــك، وفــي النهايــة، بالطبــع، أفعالــك أيًضــا.
إذا مــاذا نتعلــم مــن كلمــات يســوع؟ شــيء نعرفــه بالفعــل، ولكــن هــذه اآليــة تكشــفه 
ــار  بطريقــٍة بارعــٍة: احلــب هــو اســتجابٌة ال أســتطيع الســيطرة عليهــا. ال ميكنــك إجب
أي شــخص علــى حــب شــيء مــا وال حتــى نفســك. علــى ســبيل املثــال، ميكننــي إجبــار 
ابنتــي علــى تنــاول احلســاء )بتهديدهــا بـــمسدس(. لكــن ال ميكننــي إجبــار ابنتــي علــى 
االســتمتاع باحلســاء )وال حتــى مبســدس(. لكــي حتــب شــيًئا مــا، لالســتمتاع بشــيء مــا 
ــا، يجــب أن يتوافــق هــذا الشــيء مــع صفــات »الكنــز« التــي أحددهــا أنــا. ال ميكــن  حًقّ
فــرض احلــب. ملــاذا؟ ألنــه اســتجابة. إنــه اســتجابة القلــب عندمــا يجــد شــيًئا مميــًزا، 

شــيًئا مختلًفــا، شــيًئا يســتحق اهتمامنــا.
ــه أن نحبــه.  ــا الل ــة كبيــرة. أََمرن ــا بتداعيــات خطيــرة ومعضل هــذه احلقيقــة تتركن
لكــن مــاذا بعــد ذلــك؟ هــل يطلــب منــا اللــه أن نفعــل شــيًئا ال ميكننــا فعلــه؟ بالضبــط. 
ــت  ــق، إذا كن ــي وعمي ــر حقيق ــار تغيي ــًدا اختب ــا أب ــة، ال ميكنن ــم هــذه احلقيق ــى نفه حت
تســتطيع تغييــر نفســك، فمــا الــذي مات يســوع مــن أجله وملــاذا نحتــاج إلى روحــه القدوس؟

إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، فهــذه الديناميكيــة موجــودة فــي أي عالقــة حــب. 
مــاذا لــو أمرتُــك أن تقــع فــي حــب شــخٍص غيــر مرئــي؟ رمبــا ســتقول لــي: »هــذا 
مســتحيل. ألحــب شــخًصا مــا يجــب أن أكــون قــادًرا علــى رؤيتــه. يجــب أن أعرفــه بشــكل 
شــخصيٍّ وأعــرف قلبــه، وفضائلــه، وصفاتــه، وجمالــه. ال أحــد يقــع فــي حــب شــخص 
ال يســتطيع الرؤيــة«. أتــرى حجــم املعضلــة؟ مــا نحتــاج إليــه بشــدة فــي تلــك احليــاة هــو 
ــه عــن نفســه. فليكــن هــذا الواقــع مكشــوًفا لديــك: ال يوجــد شــيء  ــا الل أن يكشــف لن
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وال شــخص أكثــر قيمــة مــن شــخصه. أن تكــون مســيحًيّا حقيقًيّــا ال يعنــي أن تؤمــن 
باللــه فقــط، ولكــن أن تــدرك أن محبــة اللــه املعلنــة فــي املســيح هــي أعظــم كنــوز هــذا 
ــي َحقــل، َوَجــَدهُ  ــًزا ُمخفــًى ِف ــَماَواِت َكن ــوُت السَّ ــي َحقــل، َوَجــَدهُ أيًضــا يُشــِبُه َملَُك ــًزا ُمخفــًى ِف ــَماَواِت َكن ــوُت السَّ العالــم. قــال يســوع: »أيًضــا يُشــِبُه َملَُك
ــاَع ُكلَّ َمــا َكاَن لَــُه َواشــتََرى ذِلــَك احَلقــَل. أَيًضــا  ــاَع ُكلَّ َمــا َكاَن لَــُه َواشــتََرى ذِلــَك احَلقــَل. أَيًضــا ِإنَســاٌن َفَأخَفــاهُ. َوِمــن َفَرِحــِه َمَضــى َوبَ ِإنَســاٌن َفَأخَفــاهُ. َوِمــن َفَرِحــِه َمَضــى َوبَ
ــَماَواِت ِإنَســاًنا تَاِجــًرا يَطلـُـُب آلِلــَئ َحَســنًَة« )متــى 13: 44، 45(. هــل  ــَماَواِت ِإنَســاًنا تَاِجــًرا يَطلـُـُب آلِلــَئ َحَســنًَةيُشــِبُه َملَُكــوُت السَّ يُشــِبُه َملَُكــوُت السَّ
تفهــم احلقيقــة التــي يعلنهــا لنــا الكتــاب؟ ال أحــد يســتطيع إجبــاري علــى حــب شــيء مــا، 
لكــن ميكــن أن أجنــذب حلــبٍّ شــيء جديــد. ال ميكــن إجبــار قلبــك علــى احلــب، ولكــن 
ميكــن أن يغريــه »شــيء« يســتحق احلــب. دعنــي أكشــف لــك حقيقــة أخــرى متصلــة مبــا 
نقولــه: ال ميكــن التغلــب علــى حبــك لـــ »كنــز مــا« إال مــن خــالل إيجــاد »كنــز« أغلــى منــه. 
أدرك اإلنســان الــذي فــي املثــل هــذا الواقــع جيــًدا. عندمــا رأى يســوع )وهــو الكنــز 
ــم  ــه ول ــَر قلب ــه. أَس ــه، وأحالم ــه، وأهداف ــه، ورغبات ــرك كل ممتلكات ــل(، ت فــي هــذا املث
يقــدر الســيطرة عليــه فتخلــى عــن كل شــيء »بفــرح«. أحــب يســوع فــوق أي حــب آخــر. 
مثــل بولــس فقــد حظــي بأثمــن اختبــار فــي الكــون: لقــاء حقيقــي مــع املســيح: »بَــل ِإنِّــي بَــل ِإنِّــي 
أَحِســُب ُكلَّ َشــيٍء أَيًضــا َخَســاَرًة ِمــن أَجــِل َفضــِل َمعِرَفــِة املَِســيِح يَُســوَع َربِّــي، الَّــِذي ِمــن أَحِســُب ُكلَّ َشــيٍء أَيًضــا َخَســاَرًة ِمــن أَجــِل َفضــِل َمعِرَفــِة املَِســيِح يَُســوَع َربِّــي، الَّــِذي ِمــن 

ــَح املَِســيَح.« )فيلبــي 3: 8(. ــًة ِلَكــي أَربَ ــا أَحِســبَُها نَُفايَ ــِه َخِســرُت ُكلَّ األَشــَياِء، َوأَنَ ــَح املَِســيَح.أَجِل ــًة ِلَكــي أَربَ ــا أَحِســبَُها نَُفايَ ــِه َخِســرُت ُكلَّ األَشــَياِء، َوأَنَ أَجِل

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال ميكنك إجبار نفسك على حب شيء ما،

لكن ميكنك أن تتيح لقلبك الفرصة أن ُيؤَسر مبا يستحق احلب.
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اليوم: ١8 |                              التغيير: كيف ُيوَصف حبُّ الله؟ )١( 

ِه.  َفَعت َفوَق ُيواَنَن ِلَتُكوَن ِظاُل َعَلى رَأِسِه، ِلَكي ُيَلَِّصُه ِمن َغمِّ »َفَأَعدَّ الرَّبُّ اإِللُه َيقِطيَنًة َفارتـَ
َرًحا َعِظيًما« )يوانن 4: 6( َفرَِح ُيواَنُن ِمن َأجِل الَيقِطيَنِة فـَ فـَ

كمــا رأينــا باألمــس، ال ميكننــا إجبــار قلوبنــا علــى احلــب. إن اســتيعاب هــذه احلقيقــة 
ضــروري لفهــم التغييــر. كتــب تيــم كيلــر: » كبشــر، نرتبــط مبــا حولنــا بشــكل ال إرادي. 
لــم ينظــر يونــان إلــى اليقطينــة وقــال: »ســأمنحِك كل حبــي وقلبــي.« نحتــاج إلــى أشــياء 
ونصبــح مرتبطــن عاطفّيًــا بتلــك األشــياء التــي تلبــي احتياجاتنــا. ومــع ذلــك، فــإن اللــه 
ال يحتــاج إلــى شــيء. إنــه ســعيد فــي جوهــره وال يحتــاج إلينــا. إذن فكيــف يرتبــط اللــه 
بنــا؟ اجلــواب الوحيــد هــو أن الكائــن اإللهــي الــذي هــو غيــر محــدود، كلــي القــدرة وكلــي 
الوجــود يحــب طواعيــة فقــط«.1 أي أن حبــه لــك ال يعتمــد علــى حبــك لــه، وال يعتمــد 
علــى خدمتــك لــه، وال يعتمــد حتــى علــى إميانــك أو أفعالــك، بــل يعتمــد على شــخصه هو. 
هــل ميكنــك فهــم احلقيقــة الالهوتيــة املذهلــة التــي قرأتهــا للتــو؟ محبــة الله ليســت 
. قلــب اللــه ال يعمــل مثــل قلبــك وقلبــي. إنــه ال يســعي  رد فعــل وليســت فعــاًل غيــر إراديٍّ
خلــف »كنــوز«. ال داعــي لذلــك. ألنــه هــو »أثمــن كنــز« ال يفحــص شــخًصا، وبعــد تقييــم 
نقــاط قوتــه وضعفــه، يقــرر حبــه أم ال. محبــة اللــه هــي احلــب الوحيــد فــي الكــون الــذي 

يعمــل بالنعمــة... النعمــة غيــر املُســتََحقة.
ــد عندمــا يــرى اللــه فيــك صفــة خاصــة  ــا«؛ أي أنــه ال يُولَ حــب اللــه ليــس »تفاعلّيً
ــه »نازلــة«. أي أنهــا تولــدت فــي شــخصه هــو  ــه لنــا. بــل محبــة الل ــل حبَّ أو جيــدة وتَُفعِّ
ونزلــت إلينــا رغــم أنــه ال يوجــد شــيء بنــا يســتحق هــذا القــدر مــن احلــب. إنــه الوحيــد 
الــذي لديــه القــدرة علــى تقــدمي هــذا النــوع مــن احلــب؛ ألنــه الوحيــد الــذي يتمتــع 
بالكمــال فــي جوهــره. إشــعياء 43: 25 يقــول: »أَنـَـا أَنـَـا ُهــَو املَاِحــي ُذنُوبـَـَك ألَجــِل نَفِســي، أَنـَـا أَنـَـا ُهــَو املَاِحــي ُذنُوبـَـَك ألَجــِل نَفِســي، 

ــا«. ــاَك الَ أَذُكُرَه ــاَوَخَطايَ ــاَك الَ أَذُكُرَه َوَخَطايَ
أعلــم أنــك تعــرف بالتأكيــد قصــة النبــي يونــان. مــاذا فعــل اللــه بأهــل نينــوى فــور 
ــا  تصاعــد شــرهم أمــام عينيــه؟ أرســل لهــم ُمخلًِّصــا. أظهــر لهــم احلــب. أرســل لهــم نبًيّ
ــر معــي. مــا هــو أحقــر عمــل فــي نظــر اللــه؟ عبــادة  ليدعوهــم للتوبــة. )يونــان 1: 2(. فكِّ
إلــه آخــر. إذا كنــت متزوًجــا، فــإن القيــام بذلــك يشــبه بارتــكاب شــريكك للزنــا مــع 
ــر اآلن فــي يونــان مــرًة أخــرى.  شــخص آخــر؛ هوشــع 1: 2 هــو مثــال واضــح لذلــك. فكِّ
ــوَن  ُح ــاَف املاَلَّ ــه عندمــا قامــت العاصفــة: »َفَخ ــرى أن ــة 5 مــن الفصــل األول ن فــي اآلي
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َوَصَرُخــوا ُكلُّ َواِحــٍد ِإلـَـى ِإلِهــِه...« بعــد دقيقتــن فقــط مــن العاصفــة ابتــدأوا أن ينــادوا 
كل واحــد إلــى إلهــه. مــاذا كان رد فعــل اللــه؟ هــل أهلكهــم بســبب زناهــم؟ هــل تركهــم 
للمــوت؟ هــل تــرك العاصفــة لتدميرهــم؟ فكــر فــي األمــر، مــاذا رأى اللــه فــي البحــارة 
حتــى قــرر أن يخلصهــم؟ نفــس الشــيء الــذي رآه فــي بنــي نينــوى وفــى يونــان وفــيَّ 
وفيــك: ال شــيء. إن محبــة اللــه ليســت ردة فعــل، بــل اختيــار إرادي ال يعتمــد علــى أي 

شــيء تفعلــه أو ال تفعلــه.
أود أن أجعلــك تفكــر فــي ســؤال أخيــر. قــم بإجــراء مســح ســريع فــي ذهنــك لــكل 
مــا متلــك: منــزل، ســيارة، مدخــرات، أثــاث، أجهــزة، مالبــس، أحذيــة، كتــب، أدوات 
ــا مت إهداؤهــا  اإللكترونيــة... إلــخ. اآلن فكــر: كــم مــن تلــك األشــياء التــي لديــك حالًي
ــر بحكمــة. مــا هــي األشــياء التــي متتلكهــا اليــوم  لــك؟ ال تســتعجل فــي اإلجابــة. فكِّ
والتــي تلقيتهــا مجاًنــا دون أن تســتحقها؟ هــل تعــرف اإلجابــة؟ كل شــيء. كل مــا لديــك 
أخدتــه بالنعمــة. نحــن خليقــة اللــه. يعــود كل شــيء لــه. فعــالوة علــى ذلــك، بــل األكثــر 
مــن ذلــك: فالشــيء الوحيــد الــذي نســتحقه بعــد ســقوط أدم وحــواء فــي اخلطيــة هــو 
الدينونــة األبديــة ومــع ذلــك، مــن اليــوم الــذي نولــد فيــه إلــى يــوم موتنــا، نتلقــى شــيًئا 

واحــًدا فقــط مــن اللــه: احلــب غيــر املُســتََحق وغيــر املشــروط.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هللا هو الكائن الوحيد يف الكون الذي حبه ال يتوقف على حبك له.

احلياة املسيحية هي أن أتركه حيبين كما أان.
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اليوم: ١9 |                              التغيير: كيف ُيوَصف حبُّ الله؟ )٢(

»ُكلُّ َعِطيٍَّة َصاحِلٍَة وَُكلُّ َموِهَبٍة َتمٍَّة ِهَي ِمن َفوُق، اَنزَِلٌة ِمن ِعنِد َأِب اأَلنَواِر، الَِّذي َليَس ِعنَدُه 
َوَلَداَن ِبَكِلَمِة احَلقِّ ِلَكي َنُكوَن َبُكورًَة ِمن َخاَلِئِقِه«  َتغِيرٌي َواَل ِظلُّ َدَورَاٍن. َشاَء فـَ

)يعقوب 1: 17- 18(
أنــا أحــب أوالدي. فهــم مــع زوجتــي أثمــن هديــة منحهــا اللــه لــي. ســأبذل حياتــي مــن 
ــى  ــه. عل ــة الل ــل محب ــس مث ــم لي ــي له ــإن حب ــك، ف ــع ذل ــر. وم ــم دون تفكي أجــل أي منه
الرغــم مــن أننــي أعتقــد أن حبــي لهــم خــاٍل مــن القيــود أو الشــروط، علــى الرغــم مــن 
أننــي أقــول إن حبــي لهــم غيــر مشــروط، وعلــى الرغــم مــن أننــي أود أن أحبهــم دون قيــد 
أو شــرط؛ يختلــف حبــي لهــم وتتغيــر معاملتــي معهــم ويتغيــر موقفــي جتاههــم. ملــاذا؟ 

ألننــي، علــى عكــس اللــه، ال أملــك القــدرة علــى تقــدمي حــب ثابــت ال يتغيــر.
هــل تعلــم ملــاذا لدينــا )أنــا وأنــت( هــذه املشــكلة؟ ألننــي أتأثــر بعيــوب وخطايــا 
اآلخريــن. فــي كل مــرة يعــود ابنــي مانويــل البالــغ مــن العمــر ســت ســنوات مــن املدرســة، 
يكــون صوتــه مشــابًها لصــوت بــوق شــاحنة مقطــورة. عــالوة علــى ذلــك، مبــا أنــه يحــب 
اجللــوس علــى الطاولــة بجــواري، فــي كل مــرة يتحــدث فيهــا تكــون نبــرة صوتــه عاليــة 
لدرجــة أنهــا تختــرق طبلــة أذنــي بطريقــة حــادة ومزعجــة ومربكــة. قبــل بضعــة أســابيع، 
جاءنــي بـــحماسة ليخبرنــي بشــيء مــا، صــرخ بصــوت عــاٍل لدرجــة أننــي حدثتــه بنبــرة 
ــة أذنــي  ــك؟« طبل ــة واضحــة: »هــل ميكنــك التحــدث بصــوت منخفــض، مــن فضل إدان
علــى وشــك االنفجــار. ملــاذا حتدثــت معــه بهــذه الطريقــة؟ ألن تصرفــه أدى إلــى رد فعــل 
منــي. وهــو إجابــة. هــذا الــرد مت حتديــده طبًقــا لرصيــد احلــب الــذي ميكننــي تقدميــه. 
فــي تلــك اللحظــة كنــت أًبــا منزعًجــا. حتــددت معاملتــي احلــادة لــه بفعلتــه جتاهــي. لــم 
ــًرا. وكأنــي  . لذلــك اســتجبت لــه متأث ا ألن أفعالــه أثــرت علــيَّ ا. لــم أكــن حــًرّ أكــن حــًرّ
مســتعبٌد ألفعالــه. أال نقــول أحياًنــا: دفعتنــي للجنــون؟ أي أنــك تهيمــن علــى ردة فعلــي، 

وليــس أنــا.
ــر فــي هــذا. األب اململــوء باملســيح يتكلــم بشــكل مختلــف )كان ليفعــل ذلــك  اآلن، فكِّ
مبحبــة وصبــر وبــدون غضــب(. بعبــارة أخــرى، فقــط األب الــذي ال يتأثــر أبــًدا بتصــرف 
ــه. حــر مــن خطــر  ــا. حــر ليختــار احلكمــة ويفكــر فــي مصلحــة طفل ابنــه هــو حــر حًقّ
ــإن »األب«  ــة. ف ــداًل مــن اإلدان ــار احلــب ب ــا ويتحــدث بلطــف. حــر ليخت أن يكــون محًبّ
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غيــر املرتبــط بتصرفــات اآلخــر هــو الوحيــد الــذي ميكنــه أن مينــح األفضــل ويتعامــل 
ــا وغيــر مشــروط ألطفالــه. ــا حقيقًيّ بصــالح، ويتصــرف بحكمــة ويظهــر حًبّ

يقــول يعقــوب إن هــذا النــوع مــن احلــب يأتــي مــن اللــه وحــده )أنــا لســت كذلــك(. 
فيــه »لَيــَس تَغِييــٌر َوالَ ِظــلُّ َدَوَراٍن«. شــخص اللــه ال يتغيــر بــأي شــكل مــن األشــكال. ال 
ــه مــن قبــل أي شــيء. ال  ــم التالعــب ب ــه أي شــيء. ال يت ــأي شــيء. ال يتحكــم ب ــر ب يتأث
ــا. لقــد كان وســيظل  ــه محًبّ ــا الل ــم يكــن فيه ــه ل ــخ الكــون بأكمل توجــد حلظــة فــي تاري
ــا. ال يوجــد شــيء ممكــن أن يفعلــه أي شــخص يقــدر أن يغيــر شــخص اللــه  دائًمــا محًبّ
احملــب. حبــه ليــس جواًبــا. إنــه طواعيــة متاًمــا وال ميكن التالعب بــه أو شــراؤه أو فرضه.

اآلن أريــدك أن تالحــظ شــيًئا رائًعــا يقولــه يعقــوب: »فــي ممارســة إلرادتــه احلــرة« 
ــا. لقــد قــرر أن يحــب بعــض النــاس بطريقــة  ــه شــيًئا عظيًم أي مببــادرة منــه، فعــل الل
خاصــة )انظــر أيًضــا أفســس 1: 5(. ميكننــا أن نقــول إنــه يوجــد نوعــان مــن احلــب فــي 
ــٍة  ــٍة ُكلُّ َعِطيَّ اللــه. احلــب »العــام« الــذي يُظهــره للبشــرية بأكملهــا )كمــا تقــول اآليــة 17: »ُكلُّ َعِطيَّ
ــَواِر«، حيــث يُظهــر  ــي األَن ــِد أَِب ــن ِعن ــٌة ِم ــوُق، نَاِزلَ ــن َف ــَي ِم ــٍة ِه ــٍة تَامَّ ــٍة َوُكلُّ َموِهَب ــَواِرَصاِلَح ــي األَن ــِد أَِب ــن ِعن ــٌة ِم ــوُق، نَاِزلَ ــن َف ــَي ِم ــٍة ِه ــٍة تَامَّ ــٍة َوُكلُّ َموِهَب َصاِلَح
ــا أيًضــا أن نتحــدث  ــى 5: 43-48(. ولكــن ميكنن ــع )انظــر أيًضــا مت ــه للجمي ــه نعمت الل
عــن محبــة »خاصــةخاصــة« لــدى اللــه ألولئــك الذيــن أصبحــوا أوالده )يوحنــا 1: 12(؛ أي 
ــا بحــب خــاص  ــت أيًض ــا وأن ــع أن ــى كل األحــوال، أال نتمت ــن. عل للمســيحين احلقيقي
ألطفالنــا، يختلــف عــن حبنــا لألطفــال اآلخريــن؟ هــذا احلــب »اخلــاصاخلــاص« أيًضــا ال يتغيــر 
ــه نشــأ، ويدعمــه  ــه، ولكن ــا ب ــم ينشــأ مــن شــيء قمن ــه ل )روميــة 8: 38، 39(. ملــاذا؟ ألن
ويحافــظ عليــه محبــة اللــه للعمــل الفدائــي الــذي قــام بــه ابنــه الوحيــد. هــذا العمــل كان 
كافــي لألبــد )عبرانيــن 9: 12(. جانــب آخــر غيــر قابــل للتغييــر فــي شــخصية 

ــه هــو: بــره. الل

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إن حب هللا غري املشروط لنا يرتكز على أساسني كبريين:

شخصيته )غري القابلة للتغيري( وفدائه )الذي ال مثيل له( من خالل عمل ابنه.
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اليوم: ٢٠ |                             التغيير: كيف ُيوَصف حب الله؟ )٣(

َتُه َلَنا، أَلنَُّه َوَنُن َبعُد ُخَطاٌة َماَت امَلِسيُح أَلجِلَنا« )رومية 5: 8( َ َمَبـَّ »َولِكنَّ هللَا بـَنيَّ
ذكرنــا باألمــس أن اللــه هــو الوحيــد الــذي ميكنــه أن يقــدم حًبّــا غيــر مشــروط. ال ميكــن 
ــا، أي حــب ال يتاثــر لتعامــل  ــا مجانًيّ ألي شــخص آخــر علــى وجــه األرض أن مينــح حًبّ
اآلخــر، ولكنــه يعمــل بشــكل مســتقل. فكــر فــي األمــر للحظــة، مــا هــو أكثــر قــرار غيــر 
أنانــي ســتتخذه فــي حياتــك حتــت شــعار »احلــب«؟ إذا فكــرت فــي األمــر جيــًدا، فســوف 
تــدرك أنــه نفــس الشــيء بالنســبة للجميــع؛ إنــه اختيــار مــن تريــد الــزواج منــه. ال يوجــد 
قــرار حــب آخــر يتطلــب »حريــة« أكبــر لالختيــار مــن هــذا. ومــع ذلــك، لــم يكــن حتــى 
هــذا اخليــار لتحديــد مــن حتــب خالًيــا مــن القيــود. ملــاذا؟ ألنــه باختيــارك هــذا ال تــزال 
عبــًدا لرغباتــك. فأنــت تتخــذ القــرار بنــاًء علــى مــا تالحظــه فــي احملبــوب. َمــن الــذي 
فــي فكــره الصحيــح يختــار قضــاء بقيــة حياتــه مــع شــخص يعتبــره غيــر جــذاب، وأنانّيًا، 
، وال يفكــر إال فــي نفســه؟ ال أحــد. نختــار أنــا وأنــت  ومتقلــب املــزاج، وعنيــًدا، وغيــر وفــيٍّ
مَبــن نتــزوج فــي ضــوء مــا ميكــن أن يُعطيــه لنــا هــذا احلبيــب. وبنــاًء علــى تلــك الصفــات 
التــي نعتبرهــا ذات قيمــة مثــل اجلمــال، الشــخصية القويــة، النضــوج الروحــي... إلــخ. 
ا أي لــم يكــن خالًيــا مــن القيــود. لكــن كان  وبالتالــي لــم يكــن اختيــارك اختيــاًرا حــًرّ
ــك،  ــك الهــروب مــن أفــكارك، ورغبات ــك اخلاصــة. ال ميكن ــًدا« بطموحات ــار »مقي اختي
وعواطفــك، وأحالمــك. ببســاطة، ال ميكنــك التغلــب علــى حبــك لنفســك ومــا هــو فــي 
مصلحتــك. اآلن تأمــل فــي هــذه احلقيقــة: اللــه ليــس هكــذا. بينمــا هــو عكــس كل مــا 
نحــن عليــه. بكلمــات أخــرى هــو »قــدوس«. أي أنــه »منفصــل«. فمــاذا يعنــي أن تكــون 

مقدًســا إن لــم تكــن مختلًفــا عــن اجلميــع؟
كمــا درســنا باألمــس، فــإن حــب اللــه غيــر املشــروط يرتكــز إلــى األبد على أساســن 
كبيريــن؛ مــن ناحيــة، يعتمــد علــى جوهــره الثابــت، ومــن ناحيــة أخــرى، يقــوم علــى عمــل 

ابنــه الكفــاري علــى الصليب.
ــرة؛  ــام األخي ــي األي ــه ف ــد علي ــت التأكي ــذي حاول ــوم ال ــد هــذا املفه ــوم تؤي ــة الي آي
أشــخاص  عــن  يبحــث  ال  فإنــه  »اخلاصــة«،  محبتــه  يســكب  أن  اللــه  يريــد  عندمــا 
»مميزيــن«. لكنــه يبحــث عــن »خطــاة« و»مرضــى« و»فقــراء الــروح« و»البــرص«. بــل أكثــر 
ــه يالحــق أولئــك  ــا عــن »أعــداء« أي أن ــه يذهــب بحًث ــة 5: 10 إن ــك، يقــول رومي مــن ذل
الذيــن لــن نســعى أبــًدا إلــى حبهــم أنــا وأنــت. فــي الواقــع، أعداؤنــا أنــاس ال ميكننــا أن 
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ــه  ــه قــدرة ال منلكهــا. إنــه حــرٌّ فــي احلــب ألن ــه لدي ــًدا. هــذا هــو املغــزى. الل نحبهــم أب
ــخصيته. ــا لش ــب وفًق ــتطيع أن يح يس

دعنــا نعيــد قــراءة روميــة 5: 8. كيــف يظهــر اللــه أن محبتــه مختلفــة ومقدســة وال 
ــُه َونَحــُن بَعــُد ُخَطــاةٌ َمــاَت املَِســيُح ألَجِلنَــا«.  تَــُه لَنَــا، ألَنَّ ــَن َمَحبَّ ــُه َونَحــُن بَعــُد ُخَطــاةٌ َمــاَت املَِســيُح ألَجِلنَــاَولِكــنَّ اللــَه بَيَّ تَــُه لَنَــا، ألَنَّ ــَن َمَحبَّ مثيــل لهــا؟ »َولِكــنَّ اللــَه بَيَّ
ــات  ــف عــن كل احملب ــه تختل ــة الل ــى أن محب ــة؟ البرهــان عل هــل تفهــم اآلن عمــق احملب
ــح أو روحــي أو جــذاب. ولكــن  ــم ميــت مــن أجــل شــعب صال األخــرى هــو أن املســيح ل
ــن أجــل  ــات م ــن ال يســتحقون. م ــك الذي ــن أجــل أولئ ــرر أن ميــوت م ــه ق ــل حريت بكام
أعدائــه اخلطــاة. هــذا احلــب »املقــدس«، »اخملتلــف« فــي اللــه، هــو احلــب الوحيــد فــي 
الكــون الــذي لديــه القــدرة علــى العطــاء دون االعتمــاد علــى فضائــل اآلخــر. ملــاذا؟ ألنــه 
ــذي  ــذي يتلقــى احلــب، ولكــن جوهــر الشــخص ال ــى صــالح الشــخص ال ال يعتمــد عل

يســكب احلــب.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
الصليب هو أقصى تعبري عن حب مقدَّس وخمتلف،

إنه التسليم التطوعي لـ»أعظم كنز يف الكون« )املسيح(
ملن ال يستحق هذا الفعل )أان(.
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اليوم: ٢١ |                                   التغيير: ماذا يعني التغيير؟ )١( 

زَيَُّن ِبَزَاِئِمَها َوُحِليَها َوَتذَهُب َورَاَء  تـَ ُر َلُم َوتـَ َبخِّ ِم َبعِليَم الَّيِت ِفيَها َكاَنت تـُ َها َعَلى َأيَّ »َوُأَعاِقبـُ
رِّيَِّة َوُأاَلِطُفَها«  . لِكن هَأَنَذا َأمتََلَُّقَها َوَأذَهُب ِبَا ِإَل البـَ ُقوُل الرَّبُّ ُمِبِّيَها َوَتنَسايِن َأاَن، يـَ

)هوشع 2: 13– 14(
مــا هــو التغييــر العميــق؟ التغييــر ال يعنــي التوقــف عــن فعــل شــيء ســيئ والبــدء فــي فعــل 
شــيء صالــح. التغييــر شــيء أعمــق مــن ذلــك بكثيــر. التغييــر هــو جتربــة تبــادل األشــياء 
التــي أحبهــا. فكــر فــي رجــل يرتكــب الزنــا. مــاذا عليه أن يفعــل إذا أراد اســتعادة زواجه؟ 
التوقــف عــن خيانــة زوجتــه؟ التخلــي عــن روتــن العــودة للمنــزل فــي وقــت متأخــر مــن 
الليــل؟ إظهــار املــودة لزوجتــه؟ تبــادل الكلمــات اللطيفــة معهــا؟ مســتحيل! هــذا النــوع 
ــزوج  ــاذا كان ال ــة. مل ــر للحظ ــي األم ــر ف ــة. فك ــتعادة العالق ــي الس ــلوك ال يكف ــن الس م
غيــر مخلــص مــن البدايــة؟ ببســاطة ألنــه توقــف عــن إيجــاد املتعــة فــي زوجتــه. ألنهــا 
لــم تعــد جذابــة بالنســبة لــه. لــم يعــد يتمتــع بهــا. مــاذا يحتــاج؟ هــل إجبــاره علــى عــدم 
اخلــروج ليــاًل؟ منعــه مــن رؤيــة عشــيقته؟ بالطبــع ال. ال شــيء مــن هــذا يكفــي. هنــاك 
شــيء أساســي يجــب عليــه اســترداده. فهــو بحاجــة الســتعادة »حبــه األول«! يحتــاج أن 
يعــود ويجــد املتعــة فــي زوجتــه مــرة أخــرى. يحتــاج أن يراهــا مــرة أخــرى جذابــة ومميــزة 
وموضــع اســتحقاق حلبــه. بتلــك الطريقــة فقــط ميكنــه اســترداد العالقــة. مشــكلة هــذا 
الرجــل هــو اســتبدال حبــه لزوجتــه بحــب امــرأة أخــرى، وبالتالــي فــإن التغييــر بالنســبة 

لهــذا الرجــل هــو عمليــة اســتبدال مــا يحــب.
كتــب تيــم كيلــر: »عبــادة األوثــان ليســت مجــرد عصيــان اللــه. ولكــن هــي أن متــأل 
قلبــك كلــه بـــشيء آخــر غيــر اللــه. ال ميكــن معاجلــة هــذا مبجــرد التوبــة عن وجــود صنم 
مــا، أو اســتخدام قــوة اإلرادة حملاولــة العيــش بطريقــة مختلفــة. التوبــة عــن عبــادة إلــه 
آخــر ال تقتصــر علــى هذيــن الفعلــن فقــط، ولكنهــا أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. »َفاطلُبـُـوا َمــا َفاطلُبـُـوا َمــا 
ــوا ِبَمــا َفــوُق الَ ِبَمــا َعلـَـى األَرِض، ألَنَُّكــم  ــوا ِبَمــا َفــوُق الَ ِبَمــا َعلـَـى األَرِض، ألَنَُّكــم َفــوُق، َحيــُث املَِســيُح َجاِلــٌس َعــن يَِمــِن اللــِه. اهتَمُّ َفــوُق، َحيــُث املَِســيُح َجاِلــٌس َعــن يَِمــِن اللــِه. اهتَمُّ
ــم َوَحَياتُُكــم ُمســتَِتَرةٌ َمــَع املَِســيِح ِفــي اللــِه.« )كولوســي 3: 1-3(. التوبــة هــي أن  ــم َوَحَياتُُكــم ُمســتَِتَرةٌ َمــَع املَِســيِح ِفــي اللــِه.َقــد ُمتُّ َقــد ُمتُّ
ــادة  ــي العب ــا تعن ــا. إنه ــن أجلن ــه يســوع م ــا فعل ــرح وجتــد ســالم وراحــة فيم ــدر وتف تقِّ
بفــرح والشــعور بحضــور اللــه. يجــب أن يصبــح يســوع أجمــل وأكثــر جاذبيــة لقلبــك مــن 
الصنــم اآلخــر. فهــو َمــن ســيحل محــل آلهتــك الزائفــة. إذا اقتلعــت الوثــن مــن جــذوره 

ولــم »تــزرع« محبــة املســيح مكانــه، ســينمو الوثــن مــرة أخــرى«.2
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هــل تــدرك اآلن ســبب أهميــة التمتــع باللــه؟ هدفــي فــي احليــاة وهدفــك فــي 
احليــاة هــو االســتمتاع بشــخصه. قــد ال جنــد متعــة فــي نفــس األشــياء، لكننــا جميًعــا 
لدينــا قلــب فــارغ يســعى إلــى الشــبع واملعنــى والقيمــة واألمــان والرخــاء، واملكانــة، 
والشــهرة، واحلــب. ال يوجــد ســوى مكانــن للبحــث عــن هــذه األشــياء: فــي املســيح أو 
فــي ذلــك الــذي يعمــل خلداعــك ويعــدك بحيــاة بعيــدة عنــه. إذا انتبهــت إلــى آيــة هوشــع 
فســوف تــدرك أن اخلطيــة أكبــر بكثيــر مــن مجــرد فعــل شــيء ســيئ. ولكــن اخلطيــة 
هــي أن تســتبدل حبــك للــه بحــب آخــر. إنــه الســعي خلــف »آلهــة زائفــة«. حســب اآليــة، 
ــا مــدى حضــور  ــي. م ــي داخل ــرة ف ــد قناعــة كبي ــارة تول ــه. هــذه العب هــي »نســيان« الل
اللــه فــي يومــي؟ أهــو مثــل مــا يفعــل الــزوج الزانــي الــذي يحلــم بحبيبتــه و»ينســى« 
زوجتــه األصليــة. مــاذا عنــك؟ مبــاذا حتلــم طــوال اليــوم؟ مــا الــذي نحتــاج إليــه؟ لقــاء 
مــع احلبيــب. يســتغرق األمــر دقيقــة واحــدة فقــط معــه فــي البريــة. ليــس فقــط لقــراءة 
الكتــاب املقــدس أو للصــالة أو للصيــام، ولكــن وقــت يتحــدث اللــه بنفســه بحنــان إلــى قلبي.

حســبما قــال هوشــع أو باألحــرى حســب كالم اللــه نفســه: مجــرد أن »يتملــك« اللــه 
علــى قلوبنــا نتغيــر التغييــر احلقيقــي الــذي ينتظــره اللــه منــا. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كيف أرى التغيري؟ هل هو »التوقف عن ارتكاب خطية ما« أم »الوقوع يف حب هللا مرة أخرى«؟
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اليوم: ٢٢ |                                   التغيير: ماذا يعني التغيير؟ )٢(

َقاَل َلُه َيُسوُع: حُتِبُّ الرَّبَّ ِإَلَك ِمن ُكلِّ َقلِبَك، َوِمن ُكلِّ َنفِسَك، َوِمن ُكلِّ ِفكِرَك. هِذِه ِهَي  »فـَ
َعلَُّق النَّاُموُس  تـَ َتنِي يـَ الَوِصيَُّة اأُلوَل َوالُعظَمى. َوالثَّاِنَيُة ِمثُلَها: حُتِبُّ َقرِيَبَك َكَنفِسَك. ِبَاَتنِي الَوِصيـَّ

ُكلُُّه َواأَلنِبَياُء« )مت 22: 37– 40(  
ف التقديــس عــادًة علــى أنــه عمليــة منــو تســتمر مــدى احليــاة  ــَرّ مــا هــو التقديــس؟ يُع
ــا  ــه ليــس تعريًف ــى صــورة املســيح«. إن والتــي يتمثــل هدفهــا النهائــي فــي »أن نكــون عل
ســيًئا. فــي الواقــع، أريــد أن أؤكــد أنــه تعريــف صحيــح من الناحيــة الكتابيــة والالهوتية. 
ومــع ذلــك، إذا لــم نوضــح معنــاه بشــكل أفضــل، فمــن املمكــن أن يقودنــا هــذا التعريــف 
ــارة »نكــون شــبه املســيح« فــي هــذا  ــي عب ــي: مــاذا تعن ــى اعتقــاد خاطــئ. تأمــل اآلت إل
التعريــف؟ لقــد طرحــت هــذا الســؤال فــي عــدٍد ال يُحَصــى مــن الكنائــس حــول العالــم 
وعــادًة مــا أحصــل علــى نفــس اإلجابــات. بالنســبة ملعظــم النــاس، فــأن نكــون علــى 
صــورة املســيح يعنــي أن نكــون أكثــر عــداًل، وأكثــر صدًقــا، وأكثــر تواضًعــا، وأكثــر خدمــة، 
وأن نديــر اخلــد اآلخــر ملعيِّرينــا، ونتحمــل الظلــم ومــا إلــى ذلــك. باختصــار أكثــر تعريــف 
ــى »فعــل مــا كان ســيفعله  ــه للقداســة هــو اقتبــاس شــخصية يســوع مبعن متعــارف علي
املســيح فــي موقــف مماثــل« ولكــن ليــس مبعنــى »الشــغف بـــما يحــب يســوع«. أي أنــه فــي 

ا. أذهــان الكثيريــن أن يكــون املــرء أكثــر قداســة هــو فقــط أن يكــون أكثــر بــّرً
هــذا التصــور للتقديــس هــو تصــور خاطــئ. أُِصــرُّ علــى ذلك، ليــس بســبب التعريف 
نفســه، ولكــن بســبب التفســير الــذي يُعطــى عــادة للتعريــف. القداســة هــي شــيء أعمــق 

بكثيــر مــن االجتهــاد لفعــل اخليــر. لكــن القداســة هــي محبــة اخليــر. 
ــا رفــض  ــك مــن خالله ــي ميكن ــي كل الطــرق الت ــر للحظــة ف ــر: »فك ــم كيل ــب تي كت

ســلوك غيــر الئــق. تســتطيع أن تقــول:
ال - ألنني سأبدو شريًرا.

ال - ألنهم سيستبعدونني من الدوائر االجتماعية التي أريد أن أنتمي إليها.
ال - ألن الله لن مينحني الصحة أو الِغنَى أو السعادة.

ال - ألن الله سيرسلني إلى جهنم.
ال - ألنني سأكره نفسي وأفقد تقديري لذاتي.
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فــي الواقــع وراء كل هــذه احلوافــز تقريًبــا دوافــع أنانيــة مــن القلــب لالمتثــال 
للقواعــد اخلارجيــة، لكنهــا ال تفعــل ســوى القليــل لتغييــر القلــب نفســه. لــم يكــن الدافــع 
فــي هــذه األعــذار محبــة اللــه ومخافتــه. لكنهــا كلهــا طــرق تســتخدم اللــه لتحقيــق 

مصلحتــي الشــخصية: الرخــاء أو القبــول االجتماعــي أو تقديــر الــذات«.3
ــة  ــة الزائف ــتبدال اآلله ــي )اس ــبع قلب ــا يش ــي مل ــر التدريج ــس بالتغيي ــق التقدي يتعل
ــا، عندمــا يتغيــر  فــي حياتــي بأعظــم كنــز وهــو املســيح(. لكــن ال تســئ فهمــي. منطقًيّ
ــه أمــس، إذا  ــا في ــال الــذي تأملن ــا للمث ــر أيًضــا ســلوكي. إذا رجعن ــه يتغي مــا أســتمتع ب
ــا لزوجتــه فحينئــٍذ ســيتوقف بــال شــك عــن التســكع مــع حبيبتــه  اســتعاد الــزوج حبــه حًقّ
األخــرى، ولــن يعــود فــي وقــت متأخــر مــن الليــل، وسيســتعيد عالقتــه مــع زوجتــه مــن 
جديــد. تغييــر اجتــاه القلــب حتًمــا ســينتج تغييــًرا فــي الســلوك. لهــذا يكتــب الرســول 
يوحنــا: »َمــن َقــاَل: »َقــد َعَرفتـُـُه« َوُهــَو الَ يَحَفــُظ َوَصايـَـاهُ، َفُهــَو َكاِذٌب َولَيــَس احَلــقُّ ِفيــِه. َمــن َقــاَل: »َقــد َعَرفتـُـُه« َوُهــَو الَ يَحَفــُظ َوَصايـَـاهُ، َفُهــَو َكاِذٌب َولَيــَس احَلــقُّ ِفيــِه. 
ــُة اللــِه. ِبهــَذا نَعــِرُف أَنَّنـَـا ِفيــِه«  لـَـت َمَحبَّ ــا ِفــي هــَذا َقــد تََكمَّ ــا َمــن َحِفــَظ َكِلَمتـَـُه، َفَحّقً ــُة اللــِه. ِبهــَذا نَعــِرُف أَنَّنـَـا ِفيــِهَوأَمَّ لـَـت َمَحبَّ ــا ِفــي هــَذا َقــد تََكمَّ ــا َمــن َحِفــَظ َكِلَمتـَـُه، َفَحّقً َوأَمَّ
ــاٌل.  ــي أَعَم ــا ِل ــاٌن، َوأَنَ ــَك ِإمَي ــَت لَ ــاٌل. أَن ــي أَعَم ــا ِل ــاٌن، َوأَنَ ــَك ِإمَي ــَت لَ ــا: »أَن ــد يعقــوب أيًض ــذا يؤك ــا 2: 4، 5(. وله )1 يوحن
ــل  ــوب 2: 18(. ه ــي.« )يعق ــي ِإمَياِن ــَك ِبَأعَماِل ــا أُِري ــَك، َوأَنَ ــُدوِن أَعَماِل ــَك ِب ــي ِإمَيانَ ــي.أَِرِن ــي ِإمَياِن ــَك ِبَأعَماِل ــا أُِري ــَك، َوأَنَ ــُدوِن أَعَماِل ــَك ِب ــي ِإمَيانَ أَِرِن
تتذكــر كلمــات لوثــر املعروفــة؟ »نحــن ال نخلـُـص باألعمــال، لكننــا ال نخلـُـص إذا لــم تكــن 
ــاألعمال  موجــودة.« إلعــادة صياغــة عبارتــه الشــهيرة: »نحــن ال ننمــو فــي القداســة بـ

الصاحلــة، ولكننــا ال ننمــو إذا لــم تكــن موجــودة«.
كمــا رأينــا باألمــس، يتألــم اللــه كالــزوج الــذي تخونــه زوجتــه. إن حــل هــذا الواقــع 
ليــس مجــرد تغييــر فــي الســلوك. إنــه تبــادل جــذري وصــادق الجتــاه قلبــي. فــي اآليــة 
ــاب املقــدس  ــاء، أي الكت ا: كل النامــوس ورســالة كل األنبي ــا جــًدّ 40 كان يســوع واضًح

بَّ ِإلَهــَك... تُِحــبُّ َقِريَبــَك...«. بَّ ِإلَهــَك... تُِحــبُّ َقِريَبــَك...تُِحــبُّ »الــرَّ بأكملــه يتعلقــون بـــهاتن الوصيتــن: تُِحــبُّ »الــرَّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
الدف النهائي للتغيري هو أن تتعلق قلوبنا بهلل.
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اليوم: ٢٣ |                                        التغيير: ما هي الوثنية؟ )١(

َقَلَنا ِإَل َمَلُكوِت ابِن َمَبَِّتِه، الَِّذي َلَنا ِفيِه الِفَداُء، ِبَدِمِه  لَمِة، َونـَ »الَِّذي َأنَقَذاَن ِمن ُسلَطاِن الظُّ
ُغفرَاُن اخَلَطاَي« )كولوسي 1: 13– 14(

ــة  ــة ثاني ــا الظــالم ومملك ــى يســود فيه ــة أول ــن. مملك ــة عــن مملكت تتحــدث هــذه اآلي
حيــث يســود فيهــا االبــن احلبيــب. اآلن، دعنــي أطــرح عليــك ســؤااًل: مــا هــي الصــورة 
التــي تخطــر ببالــك عندمــا تفكــر فــي مملكــة الظــالم؟ بحيــرة متقــدة بـــالنار؟ الشــيطان 
وأتباعــه؟ آســف إلحباطــك، ليســت أي مــن هــذه الصــور توضــح بالكامــل هــذه اململكــة. 
نعــم هــذا صحيــح. يقــول لنــا الكتــاب إن الشــيطان هــو »رئيــس هــذا العالــم« )أفســس 
2: 2(، لكــن هــل تعــرف مــا هــي الصــورة األفضــل لتوضيــح معنــى »الظــالم«؟ هــو تعظيــم 
قيمــة األمــور املاديــة مثــل شــاطئ رمــال بيضــاء وأشــجار نخيــل، أحــدث طــراز للهاتــف 

احملمــول، مسلســالت Netflix أو رمبــا عالمــة حمــراء كبيــرة تقــول »تخفيضــات«.
ــس  ــد أن بول ــاذا تعتق ــة »ظــالم«. مل ــي نفــس الكلم ــر للحظــة ف ــي؟ فكِّ ــق مع أال تتف
يُعــّرف هــذه اململكــة بتلــك الكلمــة وليــس كلمــة أخــرى؟ اجلــواب هــو أن أولئــك الذيــن 
يعيشــون فــي هــذه اململكــة يتميــزون بعــدم قدرتهــم علــى الرؤيــة. ميكــن مقارنــة املوقــف 
بصــورة الشــخص الــذي يقــود علــى الطريــق والضبــاب الكثيــف مينعــه من رؤيــة طريقه. 
»الظلمــة« تأتــي ومعهــا الغيــوم املشوشــة واخلادعــة أو إذا أردت اســتخدام تشــبيه كتابــي 
اخــر الظــالم يســبب »العمــى« )عبرانيــن 3: 13(. مــا الــذي ال ميكننــي رؤيتــه عندمــا 

أكــون حتــت هــذه اململكــة؟ حقيقتــان عظيمتــان.
أواًل، ال أســتطيع أن أرى خــداع اخلطيئــة. ال أســتطيع أن أرى أن إجــازة علــى 
الشــاطئ أو محمــول مــن أحــدث طــراز أو اقتنــاء األزيــاء بهــذا الثمــن ليــس لديهــا 
القــدرة علــى مــلء قلبــي وإشــباعي. جوهــر مملكــة الظلمــة هــو خــداع العقــل، وهــذا هــو 
ســالحه. عندمــا يعيــش شــخص مــا فــي هــذا العالــم، يتــم إغــراؤه باختيــار طريــق يَِعــد 
بإشــباع كل أشــواق قلبــه، لكنــه ينتهــي بتقــدمي ثــواٍن مــن املتعــة، وبعــد ذلــك، فــراغ عميــق 
وقلــب مدمــن. علــى الرغــم مــن وجــود اســتثناءات معيَّنــة، فــإن العيــش فــي »الظــالم« ال 

ــك عليــك. يعنــي أن إبليــس يتملــك علــى حياتــك، ولكنــه يعنــي أن العالــم يتملَّ
النجــاُح  فيهــا  يُعتََبــر  املــال.  حــب  عليهــا  يهيمــن  مملكــة  هــي  الظلمــة  مملكــة 
الشــخصُيّ أعلــى طموحــات احليــاة. يعيــش َمــن بهــا فــي محــاوالت بائســة لنــوال 
انُها  القبــول مــن اآلخريــن. يضيــع فيهــا الوقــت بحًثــا عــن الرخــاء والراحــة. ميتــاز ُســكَّ
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باســتقاللهم الذاتــي وانفصالهــم العاطفــي عــن َمــن حولهــم. إنــه عالــم حيــاة افتراضيــة 
غيــر واقعيــة فــي العالــم اخليالــي لوســائل التواصــل االجتماعــي ومــا شــابه. باختصــار، 
إنهــا احليــاة التــي تســودها نفــس القيــم اخلادعــة وهــي أن االنســان يســتطيع العيــش 
بــدون املســيح. أي بــدون معنــى أو قيمــة حقيقيــة، فــي حيــاة مليئــة بحــب الــذات والفقــر 

الروحــي )أفســس 2: 3-1(.
ــي مــن  ــا متنعن ــا اســم مملكــة »الظلمــة«؟ ألنه ــق عليه ــاذا يطل ــا، هــل تعــرف مل ثانًي
رؤيــة قيمــة االبــن يســوع املســيح. مملكــة الظلمــة حتجــب عنــا رؤيــة جمــال اململكــة 
األخــرى، مملكــة االبــن احلبيــب )كورنثــوس الثانيــة 4: 4(. »الظــالم« هــو أي شــيء 
يحجــب جمــال يســوع، أي شــيء يفــوق قيمتــه ويُغِيــب جاذبيتــه. هــل تعــرف؟ مــن الشــائع 
ــك  ــة شــيء أعمــق مــن ذل ــكاب شــيء ســيئ«. لكــن اخلطي ــا »ارت ــة بأنه ــف اخلطي تعري
بكثيــر. اخلطيــة هــي كل مــا يدمــر عقلــك أو يضعــف ضميــرك أو يعــوق إحساســك 
بحضــور اللــه أو يســرق منــك شــهيتك لألشــياء الروحيــة. قــد تكــون أشــياء بريئــة فــي 

ــك. ــه فــي حيات ــة إذا جنحــت أن تطفــئ حضــور الل ــد خطي ــا تَُع ــا، ولكنه حــد ذاته
ما هي الوثنية؟ هي العيش من أجل اململكة اخلاطئة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ما الذي يشوش على تقديري للمسيح اليوم؟
ما الذي يطفئ رغبيت يف العيش بلقرب منه؟

أي مملكة تسود عليَّ اآلن؟
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اليوم: ٢٤ |                                        التغيير: ما هي الوثنية؟ )٢(

. أَلنَّ َشعيِب َعِمَل َشرَّيِن:  ُقوُل الرَّبُّ ا، يـَ ِي ِجدًّ َماَواُت ِمن هَذا، َواقَشِعرِّي َوحَتَريَّ َها السَّ تـُ »ِاَبيِت َأيـَّ
تـَرَُكويِن َأاَن َينُبوَع املَِياِه احَليَِّة، ِلَينُقُروا أَلنُفِسِهم َأآبرًا، َأآبرًا ُمَشقََّقًة اَل َتضُبُط َماًء« 

)إرميا 2: 13– 14(
ا علــى بُعــد ســاعة مــن مدينــة  عندمــا كنــت صغيــًرا كنــت أعيــش فــي بلــدة هادئــة جــًدّ
بوينــس آيــرس. فــي ذلــك الوقــت، كان أكثــر مــا اســتمتعت بــه هــو لعــب كــرة القــدم مــع 
أصدقائــي. فــي كل يــوم تقريًبــا كان أطفــال احلــي الــذي أســكن فيــه يتجمعــون فــي 
ســاحة كبيــرة تصطــف علــى جانبيهــا األشــجار ويلعبــون هنــاك لســاعات. نــادًرا مــا كنــت 
أشــعر بالتعــب أو بامللــل. كــرة القــدم هــي شــغف ال ميكــن كبتــه. فــي كل مــرة انتهينــا فيهــا 
ا لبــدء مبــاراة جديــدة. فــي الصيــف  مــن مبــاراة، كنــت أول مــن يكــون جاهــًزا ومســتعًدّ
كانــت الشــمس حارقــة واحلــرارة ال تطــاق. ومــع ذلــك، كان التوقــف والراحــة آخــر 
ــه. لــم أتوقــف إال عندمــا غلبنــي العطــش بعــد الركــض لســاعات  شــيء ميكــن أن أفعل
فــي حــرارة الشــمس. كنــت أركــض إلــى منــزل اجليــران القريــب مــع العطــش اليائــس 
الــذي ال يُطــاق بحًثــا عــن صنبــور مــاء ميكــن أن يلبــي حاجتــي املاســة. مــا زلــت أتذكــر 
شــعور اليــأس الــذي كان يســودني عندمــا ســئم بعــض اجليــران منــا وقطعــوا امليــاه عنــا 
وأغلقــوا الصنبــور ببســاطة بســبب بركــة املــاء والطــن فــي حديقتهــم التــي كنــا نتركهــا 
كل مــرة. كان املنظــر مأســاوّيًا. كان عطشــي ال يطــاق لدرجــة أننــي ركضــت مــن منــزل 
ــه أن يرطــب نفســي ويــروي العطــش الرهيــب  ــا عــن صنبــور مــاء ميكن إلــى منــزل بحًث

الــذي شــعرت بــه.
مــا هــي عبــادة األوثــان؟ هــي مــا أفعلــه عندمــا أشــعر بالعطــش. أي الركــض خلــف 
أي شــيء يقــدم احليــاة. عبــادة األوثــان هــي مــا أفعلــه عندمــا أكــون غيــر راٍض وأشــعر 
بالفــراغ. إنــه البحــث اليائــس عــن الشــبع واملــلء. ميكننــا تعريفــه وتوضيحــه مــن خــالل 
ــاه فــي  ــل عــن جــداول املي إعــادة صياغــة كلمــات املزمــور 42: 1- 2: »كمــا يبحــث اإلي
الصحــراء، هكــذا تبحــث نفســي عــن شــيء ميلؤهــا ويشــبعها. أنــا متعطــش لشــيء إلهي، 
لشــيء ســماوي ولهــذا أتســاءل: مــا الــذي يَِعُدنــي اآلن بــأن مينحنــي احليــاة؟ ســأركض 

بالعطــش واليــأس وراء ذلــك الشــيء محــاواًل إرواء هــذا العطــش الــذي أشــعر بــه«.
عبــادة األوثــان هــي عندمــا تصبــح األشــياء الصاحلــة التــي خلقهــا اللــه هــدف 
احليــاة. كيــف؟ فــي الواقــع، أي شــيء ممكــن أن يتحــول إلــى وثــن حتــى إذا كان تصميمــه 



61

اإللهــي مقصــوًدا لصاحلنــا. أوضــح ذلــك ســي أس لويــس فــي كتابــة »رســائل إلــى خربــر 
ل بــن ســكروتوبو، الشــيطان اخملضــرم، وابــن أخيــه الشــيطان  بصــورة حــوار مطــوَّ
املبتــدئ، حيــث يقــدم األول بعــد النصائــح لآلخــر حــول كيفيــة تدميــر البشــر، أو عــن 
كيفيــة جعلهــم غيــر راضــن: »ال تنــس أبــًدا أنــه عندمــا نتعامــل مــع أي متعــة بطريقــة 
صحيــة وطبيعيــة ومرضيــة، فإننــا نتحالــف مــع العــدو )أي اللــه(. أعلــم أننــا غلبنــا 
الكثيــر مــن النفــوس مــن خــالل املتــع. علــى أي حــال، امللــذات واملتــع هــي اختراعــه هــو 
)اللــه(، وليســت اختراعنــا. جميــع أبحاثنــا لــم تســمح لنــا حتــى اآلن بإنتــاج متعــة واحــدة 
جديــدة. أكثــر مــا ميكننــا فعلــه هــو حتريــض البشــر علــى االســتمتاع بتلــك امللــذات التــي 

َمهــا هــو )أي اللــه (...«. 4 اخترعهــا عدونــا، فــي حلظــات، أو بطــرق حرَّ
عبــادة األوثــان فــي املســيحية هــي فقــدان الذاكــرة؛ أي نســيان اللــه. إنــه التخلــي 
عــن القــرب املشــبع مــن اآلب لبيــع أنفســنا لـ»مملكــة فارغــة«.5 قــال برنــارد شــو: »هنــاك 
مأســاتان فــي احليــاة. واحــدة وهــي أن تفقــد ما يشــتهيه القلب. واألخــرى هي احلصول 
عليــه«.6 وضــع إرميــا ذلــك أواًل، ال توجــد أَبــآر ميكنهــا االحتفــاظ بامليــاه. ســواء حصلنــا 
علــى مــا نريــده أم ال، فــال شــيء ســوى اللــه ميكــن أن يشــبعنا. شــارك إرميــا هــذا الواقــع 
مــع شــعب إســرائيل كمــا أيًضــا يســوع فــي حديثــه مــع املــرأة الســامرية: »ُكلُّ َمــن يَشــَرُب ُكلُّ َمــن يَشــَرُب 
ِمــن هــَذا املـَـاِء يَعَطــُش أَيًضــا. َولِكــن َمــن يَشــَرُب ِمــَن املـَـاِء الَّــِذي أُعِطيــِه أَنـَـا َفلـَـن يَعَطــَش ِمــن هــَذا املـَـاِء يَعَطــُش أَيًضــا. َولِكــن َمــن يَشــَرُب ِمــَن املـَـاِء الَّــِذي أُعِطيــِه أَنـَـا َفلـَـن يَعَطــَش 
ــٍة...«  ــاٍة أَبَِديَّ ــى َحَي ــُع ِإلَ ــاٍء يَنَب ــوَع َم ــِه يَنبُ ــُر ِفي ــِه يَِصي ــِذي أُعِطي ــاءُ الَّ ــِل املَ ــِد، بَ ــى األَبَ ــٍة...ِإلَ ــاٍة أَبَِديَّ ــى َحَي ــُع ِإلَ ــاٍء يَنَب ــوَع َم ــِه يَنبُ ــُر ِفي ــِه يَِصي ــِذي أُعِطي ــاءُ الَّ ــِل املَ ــِد، بَ ــى األَبَ ِإلَ

)يوحنــا 4: 13- 14(

للصالة والتأمل على مدار اليوم
املشكلة ليست الشعور بلرغبة، بل هي الرغبة يف احلصول على شيء أكثر من هللا.

عندما أفعل هذا أتلى عن املصدر الوحيد الذي يشبع حقًّا،
وأطلب من »مملكة فارغة« أن تفعل شيًئا ال تستطيع فعله: أن تشبعين.
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اليوم: ٢5 |                                       التغيير: ما هي الوثنية؟ )٣(

َها  تـُ َباِح. ُطوَب َلِك َأيـَّ َها اأَلرُض ِإَذا َكاَن َمِلُكِك َوَلًدا، َوُرَؤَساُؤِك َيُكُلوَن يِف الصَّ تـُ »َويٌل َلِك َأيـَّ
كر«  اأَلرُض ِإَذا َكاَن َمِلُكِك ابَن ُشَرَفاَء، َوُرَؤَساُؤِك َيُكُلوَن يِف الَوقِت ِللُقوَِّة اَل ِللسُّ

)اجلامعة 10: 16- 17(
أود أن أفتتــح تأمــل اليــوم بطــرح ســؤال عليــك: هــل لديــك إدمــان مــا؟ ال تســئ فهمــي، 
فأنــا ال أقصــد إدمــان املشــروبات الكحوليــة أو اخملــدرات اخملتلفــة. مــا أريــدك أن 
تفكــر فيــه هــو: مــا هــي العطايــا اجليــدة التــي أعطــاك إياهــا اللــه وتســتخدمها بنفــس 

ــي يســتخدمها الســكير للخمــر؟ الطريقــة املتفشــية الت
ــارة عــن شــعر ويســتخدم  ــص عب ــوك فقــط. هــذا الن ــب للمل ــم تكت ــات ل هــذه اآلي
ــال  ــن مث ــرة هــي أن نســتخرج م ــة«. الفك ــم دروس »عظيم ــدة« لتعلي ــة »بعي الشــعر أمثل
عــام مــا ميكــن أن نطبقــه فــي حياتنــا اليوميــة. كان امللــوك واألمــراء الصغــار يحظــون 
بـــشيئن لهمــا قيمــة هائلــة: الوقــت واإلمكانيــات. لقــد منحهــم العيــش فــي قصورهــم 
اجلميلــة املنعزلــة عــن واقــع احليــاة، مــن ناحيــة، قــدًرا هائــاًل مــن وقــت الفــراغ، ومــن 
ي  ناحيــة أخــرى، »حاجــة« متزايــدة ملــلء هــذا الوقــت بالطعــام والنبيــذ والترفيــه. يســمِّ
ــًدا )بالنســبة  ــوَع مــن الســلوك: »وليمــة صباحيــة«. أي، أخــذ شــيًئا جي النــصُّ هــذا الن
للملــوك فهــو النبيــذ أمــا بالنســبة لنــا نحــن ميكــن أن يكــون التلفــاز، أو الهاتــف احملمــول، 
أو اإلنترنــت، أو الشــبكات االجتماعيــة... ومــا إلــى ذلــك( واســتخدامه بطريقــة ضــارة 

وغيــر مفيــدة لفتــرة محــددة يجــب تخصيصهــا لشــيء آخــر.
ليــس عليــك أن تكــون ملــًكا؛ فأنــا أرى هــذا االجتــاه فــي قلبــي أيًضــا؛ حيــث لــديَّ 
الوقــت واإلمكانيــات. وبالتأكيــد أنــت أيًضــا. فــي حالتــي، ال يســتغرق األمــر ســوى 
تشــغيل هاتفــي احملمــول أو العمــل لســاعتن أمــام جهــاز الكمبيوتــر اخلــاص بــي ألدرك 
ــكر« مــن خــالل إضاعــة الوقــت واإلمكانيــات فــي أشــياء دون  أننــي أميــل أيًضــا إلــى »الُسّ
معنــى أو قيمــة. ميكــن أن يحــدث شــيء مشــابه لــك إذا كنــت تقضــي وقتــك وطاقتــك 
بشــكل مفــرط فــي التســوق أو ممارســة الرياضــة أو فــي عالقــة غراميــة غيــر جديــة أو 

مــن خــالل أي هبــة أخــرى هــداك اللــه إياهــا وتهيمــن عليــك.
بــكل أســف، فــإن أكثــر األشــياء إيالًمــا وإذهــااًل فــي هــذا النــص هــي العواقــب )التي 
ميكــن إدراكهــا بوضــوح( التــي يتركهــا منــط احليــاة هــذا علــى َمــن حولــي. باإلضافــة 
إلــى ذاتــي، فــإن اخلاســرين األكبــر مــن »الوالئــم الصباحيــة« هــم أولئــك الذيــن يشــكلون 
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جــزًءا مــن دائــرة التأثيــر اخلاصــة بــي. فــي حالتــي اخلاصــة هــم عائلتــي وأصدقائــي 
والكنيســة التــي أخدمهــا. إنهــم أول اخلاســرين بســبب رغباتــي اجلامحــة. هــم الذيــن 
يضطــرون إلــى العيــش بجانــب شــخص غيــر مســؤول ال يتحكــم فــي نفســه ويفكــر 
بأنانيــة. يقــول النــص: »َويــٌل لَــِك أَيَّتَُهــا األَرُض...!« عندمــا تعيــش هــذه احلالــة مــن 

ــكر. السُّ
ــِك  ــل ل ــِك وي ــل ل ــة ســتكون: »وي ــاٍت معاصــرًة إلعــادة صياغــة هــذه اآلي إذا اســتخدمت كلم
يــا زوجتــي، ويــل لــِك يــا ابنتــي املســكينة، ويــل لكــم يــا أوالدي الفقــراء... فــي كل مــرة يــا زوجتــي، ويــل لــِك يــا ابنتــي املســكينة، ويــل لكــم يــا أوالدي الفقــراء... فــي كل مــرة 
استســلم لرغابتــي اجلامحــة«. لكــن هنــاك أمــاًل. والعكــس صحيــح أيضــا. تقــول اآليــة استســلم لرغابتــي اجلامحــة«. لكــن هنــاك أمــاًل. والعكــس صحيــح أيضــا. تقــول اآليــة 
1717: »ُطوبـَـى لـَـِك أَيَّتَُهــا األرض ِإَذا َكاَن َمِلــُكِك ابــَن ُشــَرَفاَء، َوُرَؤَســاُؤِك يَأُكلـُـوَن ِفــي الَوقــِت : »ُطوبـَـى لـَـِك أَيَّتَُهــا األرض ِإَذا َكاَن َمِلــُكِك ابــَن ُشــَرَفاَء، َوُرَؤَســاُؤِك يَأُكلـُـوَن ِفــي الَوقــِت 

ــكِر«. ِة الَ ِللسُّ ــكِرِللُقــوَّ ِة الَ ِللسُّ ِللُقــوَّ
فــي املســيح توجــد القــدرة علــى كســر هــذه الديناميكيــة. معــه ميكنــك االنتصــار 
علــى مــا يتملــكك لتســتمتع بقــوة ضبــط النفــس. فــي قربــه، ميكنــك التغلــب علــى 

اإلدمــان والتحلــي بـــالسيطرة.
هــل تالحــظ اختالًفــا فــي شــخصيتك عندمــا تســلم رغباتــك للمســيح فــي مقارنــة 
ــة احليــاة فــي  مــع احلــال عندمــا تكــون مخمــوًرا برغباتــك؟ هــل تتذكــر كــم هــي جميل

قربــه؟ كيــف تريــد أن تعيــش؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال أريد أن أضيع وقيت أو أنغمس يف »السكر« الذي يرتكين فارًغا.

. أتوق، مبساعدة املسيح، إل استخدام عطاي هللا حبكمة دون السماح لا بلسيطرة عليَّ
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!« )رومية 7: 24( ِقيُّ »َوحِيي َأاَن اإِلنَساُن الشَّ
ــا.  ــح كلماتن ــس لتصب ــاج أن نقتبــس كلمــات بول ــا املســيحية، نحت لكــي ننمــو فــي حياتن
ــن  ــا ليســت جــزًءا م ــن أنه ــى الرغــم م ــة؟ عل ــي اآلي ــات التعجــب ف هــل الحظــت عالم
األصــل اليونانــي، إال أن عالمــات التعجــب هــي الطريقــة التــي يحــاول بهــا املترجمــون 
التعبيــر عمــا أراد بولــس توصيلــه: »أشــعر بهــذه الكلمــات فــي أعمــاق وجــودي!« أحتــاج 
أن أصيــح بهــا مــن فــوق أســطح املنــازل. بــال شــك، هــذا هــو حالــي! هــذه الكلمــات 

ــر. ــة التغيي ــة عملي ــة لبداي اخملتصــرة للرســول بولــس بالغــة األهمي
فــي األيــام القليلــة املاضيــة كنــا نتأمــل فــي حقيقــة أساســية؛ نحــن البشــر جميًعــا 
)مســيحيون وغيــر مســيحين( لدينــا حــبٌّ أنانــي. هــل ميكننــا أن نحــب اآلخريــن؟ 
بالطبــع نعــم . لكــن حبنــا محــدود ألنــه أنانــي وال ميكــن عالجــه. كمــا يســمح لنــا 
الرســول أن نــرى، كلمــا عرفــت نفســك أكثــر، كلمــا أدركــت أن دوافعــك للحــب هــي غيــر 
ســوية وأنانيــة وغيــر صادقــة. اســأل أي »قديــس« فــي تاريــخ الكنيســة وســتجد اإلجابــة 
نفســها. كلمــا زادت معرفتــك بقلبــك، كلمــا أدركــت أن مــا أطلقــت عليــه ذات مــرة 
»حــب لآلخريــن« )حتــى ألقــرب النــاس إليــك( يحتــوي علــى نســبة هائلــة مــن »احلــب 

ــك«. ــي لذات الالواع
الحــظ العديــد مــن علمــاء الكتــاب املقــدس، أثنــاء دراســتهم حليــاة بولــس، منًطــا 
ــل اخلمســينيات؟  ــس نفســه فــي أوائ ــف تصــور بول ــي: كي ــا يل ــر فيم ــة. فكِّ ــًرا للغاي مثي
ُســِل« )1 كورنثــوس 15: 9( ال عيــب علــى اإلطــالق، أليــس  ُســِلألَنِّــي أَصَغــُر الرُّ فــي كلماتــه: »ألَنِّــي أَصَغــُر الرُّ
كذلــك؟ علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن ضمــن »العشــرة األوائــل« مــن بــن أكثــر النــاس 
روحانيــًة فــي العالــم، إال أنــه كان مقتنًعــا بأنــه كان فــي املرتبــة 13 علــى ســبيل املثــال. 
ــى 10 ســنوات فــي  ــا اآلن نقفــز فــي الزمــن ونتقــدم إل ا، أليــس كذلــك؟ دعن ــد جــًدّ جي
حيــاة بولــس مــن مســيرته مــع املســيح، وســنطرح عليــه نفــس الســؤال: كيــف تــرى 
نفســك بعــد عشــر ســنوات يــا بولــس؟ يقــول بولــس فــي )أفســس 3: 8(: »ِلــي أَنـَـا أَصَغــَر ِلــي أَنـَـا أَصَغــَر 
ــى  ــل اآلن إل ــه، وص ــي مكانت ــدم ف ــن التق ــداًل م ــس؟ ب ــا، بول ــَن...«. حًقّ يِس ــِع الِقدِّ ــَن...َجِمي يِس ــِع الِقدِّ َجِمي
املركــز األخيــر؟ آخــر املســيحين؟ ليــس أمــًرا مشــجًعا، أليــس كذلــك؟ دعنــا نذهــب إلــى 
ٌة  ــُة َوُمســتَِحقَّ ــَي الَكِلَم ــٌة ِه ٌة َصاِدَق ــُة َوُمســتَِحقَّ ــَي الَكِلَم ــٌة ِه نهايــة حياتــه ملعرفــة مــا إذا كانــت األمــور حتســنت. »َصاِدَق
لُُهــم أَنَــا«                                ـَص اخُلَطــاةَ الَِّذيــَن أَوَّ لُُهــم أَنَــاُكلَّ ُقبُــول: أَنَّ املَِســيَح يَُســوَع َجــاَء ِإلَــى الَعالَــِم ِليَُخلِـّ ـَص اخُلَطــاةَ الَِّذيــَن أَوَّ ُكلَّ ُقبُــول: أَنَّ املَِســيَح يَُســوَع َجــاَء ِإلَــى الَعالَــِم ِليَُخلِـّ
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)1 تيموثــاوس 1: 15(. كيــف يــا بولــس؟ أنــت فــي نهايــة مســيرتك علــى األرض ومــا زلــت 
ــن أدانهــم يســوع؟ أســوأ مــن  ــرى نفســك أســوأ اخلطــاة؟ أســوأ مــن الفريســين الذي ت
هيــرودس؟ أســوأ مــن اإلنســان الــذي يكــرس حياتــه ألوثــان فانيــة؟ أســوأ مــن شــخص 
ــوأ  ــي؟ أس ــل إرهاب ــن قات ــوأ م ــة؟ أس ــن اإلباحي ــن مدم ــوأ م ــب؟ أس ــن ومتالع ــر أم غي
مــن مثلــيِّ اجلنــس؟ أســوأ مــن هتلــر؟ أســوأ منــي أنــا؟ اإلجابــة علــى كل هــذه األســئلة 
واحــدة: نعــم! وال. هــذا ال يعنــي أنــه بعــد اإلميــان باملســيح، تصــرف بولــس بشــكل أســوأ 
مــن اخلطــاة اآلخريــن، ولكــن بعــد الســير مــع املســيح اعتبــر نفســه أســوأهم. إذن كيــف 
ننمــو فــي احليــاة املســيحية؟ عندمــا نفهــم قلوبنــا بشــكل أفضــل. فكــر معــي: مــا هــي 
ــور ومســتوى  ــزداد مســتوى الن ــا تنمــو فــي القداســة؟ ي ــي حتــدث عندم ــرات الت التغيي
ــم  ــرى أشــياء ل ــروح القــدس ميكنــك أن ت احلساســية لديــك. اآلن، مــن خــالل عمــل ال

تَرهــا مــن قبــل وميكنــك أن تشــعر بأشــياء لــم تشــعر بهــا مــن قبــل.
كلمــا تقدمــت فــي احليــاة املســيحية ســتجد نفســك تقــول أكثــر فأكثــر: »َويِحــي أَنـَـاَويِحــي أَنـَـا« 
ــن  ــن اخــُرج ِم ــي« )إشــعياء 6: 5(. أو كمــا يقــول بطــرس: »اخــُرج ِم ــٌل ِل ــيَوي ــٌل ِل أو كمــا يقــول إشــعياء: »َوي
ــٌئ!« )لوقــا 5: 8(. هــذا ليــس ألنــك تتغيــر لشــخص  ــٌل َخاِط ــي َرُج ، ألَنِّ ــا َربُّ ــٌئ!َســِفينَِتي يَ ــٌل َخاِط ــي َرُج ، ألَنِّ ــا َربُّ َســِفينَِتي يَ
ــر  ــر وأكث ــك بالســير بالقــرب مــن املســيح تكتشــف أكث أســوأ مبــرور الوقــت، ولكــن ألن

قلبــك علــى حقيقتــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
معرفة قليب ال ينبغي أن تقودين إل خيبة األمل أو اإلحباط،

أو اإلدانة الذاتية. لكن معرفة قليب يب أن تقودين إل أحضان الشخص الذي 
جاء إلنقاذي من هذه احلالة.
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»َأاَن الَكرَمُة َوَأنُتُم اأَلغَصاُن. الَِّذي َيثُبُت يِفَّ َوَأاَن ِفيِه هَذا َيِت ِبَثَمٍر َكِثرٍي، 
أَلنَُّكم ِبُدويِن اَل َتقِدُروَن َأن َتفَعُلوا َشيًئا« )يوحنا 15: 5(

ــا مــن اللــه أن يعطيــك القــوة لتنظيــف  متــى تصلــي؟ فكــر فــي األمــر. هــل تصلــي طالًب
ــدرة  ــا عــن الق ــي باحًث ــوة؟ هــل تصل ــاول القه ــي تن ــي ليســاعدك ف أســنانك؟ هــل تصل
اإللهيــة لتســاعدك علــى عبــور الشــارع، أو تشــغيل هاتفــك، أو العــد إلــى عشــرة؟ متــى 
يُصلــي الشــخص؟ نصلــي فقــط مــن أجــل تلــك األشــياء التــي ال نســتطيع القيــام بهــا.

تُظهــر لــك احليــاة يومًيّــا أنــه ميكنــك القيــام بأشــياء ال تَُعــد وال تُحَصــى بــدون 
املســيح. ميكنــك الذهــاب إلــى العمــل وقيــادة ســيارتك والذهــاب فــي إجــازة. ميكنــك 
العثــور علــى صديــق والــزواج وإجنــاب األطفــال. ميكنــك الذهــاب إلــى الكنيســة وقــراءة 
ــيح  ــن املس ــاب ع ــة كت ــى كتاب ــك حت ــف ميكن ــور، ولألس ــدمي العش ــدس وتق ــاب املق الكت
بــدون املســيح. لكــن هــل ميكنــك تغييــر مــا حتــب؟ هــل ميكنــك التوقــف عــن احملــاوالت 
الــال متناهيــة لنــوال الرضــا مــن اآلخريــن؟ هــل ميكنــك التخلــي عــن ســعيك للنجــاح؟ 
هــل ميكنــك التوقــف عــن البحــث عــن الشــهرة؟ هــل ميكنــك تــرك األوثــان التــي تســيطر 
علــى حياتــك؟ هــل تعــرف كيــف تشــبع شــهواتك؟ هــل ميكنــك التخلــي عــن راحتــك؟ هــل 
ــك  ــر مــا حتــب؟ هــل تســتطيع التحكــم فــي غضبــك؟ هــل ميكن تقــدر أن تضحــي بأكث
القضــاء علــى شــعورك باملــرارة جتــاه مــن جرحــوك؟ هــل ميكنــك حتمــل الظلــم بفــرح؟ 
هــل ميكنــك أن تشــعر بالتعاطــف مــع الشــخص الــذي يؤذيــك مــراًرا وتكــراًرا؟ بعبــارة 
ــا )أي بنفــس مســتوى خضــوع املســيح  أخــرى، هــل ميكنــك فعــل شــيء ميجــد اللــه حًقّ
لــآلب(؟ يجيــب يســوع علــى كل هــذه األســئلة بنفــس اإلجابــة: »ألَنَُّكــم ِبُدوِنــي الَ تَقــِدُروَن ألَنَُّكــم ِبُدوِنــي الَ تَقــِدُروَن 

ُــوا َشــيًئا«. ُــوا َشــيًئاأَن تَفَعل أَن تَفَعل
أنــا مقتنــع بــأن هــذه احلقيقــة مــن أكثــر احلقائق الكتابيــة أهمية : احلياة املســيحية 
ليســت صعبــة العيــش فقــط ، بــل مســتحيلة أن تعــاش بقوتنــا الشــخصية. هــل تصــدق 
ــك النظــارة؟ هــل  ــاب املقــدس بتل ــا؟ هــل تعيــش بهــذا الفكــر؟ هــل تقــرأ الكت هــذا حًقّ

تصلِّــي بهــذا االجتــاه؟
عندمــا تكلــم يســوع بكلمــات يوحنــا 15: 5 كان أتباعــه الذيــن اســتمعوا لــه هــم 
ــي  ــي ِبُدوِن ــارة: »ِبُدوِن ــه عندمــا ســمعوا عب ــذي فكــروا في ــي عشــر. مــا ال ــذه االثن مجــرد تالمي
الَ تَقــِدُروَن أَن تَفَعلُــوا َشــيًئاالَ تَقــِدُروَن أَن تَفَعلُــوا َشــيًئا«؟ هــل ميكنــك تخيــل رد فعلهــم األول؟ »مــاذا يريــد هــذا 
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الرجــل؟ هــل تقــول إنــه علينــا أن نســير معــك يــًدا بيــد فــي كل مــكان؟ وكيــف نفعــل ذلــك 
جميًعــا فــي نفــس الوقــت؟ ومــاذا ســيحدث إذا أراد أحــد أن يذهــب إلــى غرفــة الطعــام 
؟ كيــف يســتحيل أن نفعــل شــيًئا بدونــك«؟ عــالوة علــى ذلــك، بعــد بضــع آيــات فــي نفــس 
: ِإنَّــُه  ــُه لِكنِّــي أَُقــوُل لَُكــُم احَلــقَّ : ِإنَّ ــد املوضــوع أكثــر ويقــول لتالميــذه: »لِكنِّــي أَُقــوُل لَُكــُم احَلــقَّ الســفر جنــد يســوع يعقِّ
ــَق« )يوحنــا 16: 7(. هــل ميكنــك تخيــل رد فعــل التالميــذ اآلن؟ »يــا  ــم أَن أَنَطِل ــَقَخيــٌر لَُك ــم أَن أَنَطِل َخيــٌر لَُك
يســوع، أنــت تناقــض نفســك! أخبرتنــا أواًل أنــه بدونــك ال ميكننــا فعــل أي شــيء واآلن 
تخبرنــا أنــه مــن األفضــل لنــا أن نعيــش بقيــة حياتنــا بدونــك؟ كيــف ميكــن لشــيء مثــل 
هــذا أن يناســبنا؟ نحــن ال نفهــم! مــا الــذي ميكــن أن يكــون أفضــل مــن أن يتجســد اللــه 
فــي صــورة إنســان ويعيــش معنــا كل يــوم؟ مــاذا أفضــل مــن ســماع تعليــم الله مباشــرة من 
فمــك؟ هــذا مســتحيل! ال يوجــد شــيء أفضــل مــن ذلــك!«. اإلجابــة علــى هــذه املعضلــة 
تدفعنــا للتفكيــر. نعــم هنــاك شــيء أفضــل! أفضــل مــا ميكــن أن يحــدث لإلنســان هــو 
ليــس وجــود اللــه إلــى جانبــه فقــط بــل . أفضــل مــا ميكــن أن يحــدث لإلنســان هــو أن 
ــُه  ــَق، ألَنَّ ــم أَن أَنَطِل ــُه َخيــٌر لَُك : ِإنَّ ــُم احَلــقَّ ــوُل لَُك ــي أَُق ــُه لِكنِّ ــَق، ألَنَّ ــم أَن أَنَطِل ــُه َخيــٌر لَُك : ِإنَّ ــُم احَلــقَّ ــوُل لَُك ــي أَُق يكــون اللــه فــي داخــل كيانــه. »لِكنِّ
ــا 16: 7(. إذن  ــم« )يوحن ــلُُه ِإلَيُك ــُت أُرِس ــن ِإن َذَهب ي، َولِك ــزِّ ــُم املَُع ــق الَ يَأِتيُك ــم أَنَطِل ــمِإن لَ ــلُُه ِإلَيُك ــُت أُرِس ــن ِإن َذَهب ي، َولِك ــزِّ ــُم املَُع ــق الَ يَأِتيُك ــم أَنَطِل ِإن لَ
مــا الــذي يتحــدث عنــه )يوحنــا 15: 5(؟ مــا يتحــدث عنــه يوحنــا فــي تلــك اآليــات هــو 
وجــود اللــه فينــا وليــس فقــط بجانبنــا. وهــو العيــش »فــي اتصــال« بالكرمــة احلقيقيــة. 
مــا يســميه الرســول بولــس »العيــش اململــوء بالــروح«. مــا يقولــه يوحنــا هــو أنــه ال ميكنــك 
أن حتيــا احليــاة املســيحية بنفســك، بــل أنــت بحاجــة إلــى املســيح لتســتطيع أن تعيــش 

مثــل املســيح.
ــام  ــة؟ الثمــر هــو القي ــه اآلي ــا مــا هــو »الثمــر« الــذي تتحــدث عن هــل تســاءلت يوًم
القلــب واحملبــة  نقــاء  بنفــس مســتوى  املســيح  التــي كان ســيعملها  بنفــس األعمــال 
احلقيقيــة واإلعجــاب بــاآلب والبحــث عــن مجــده كمــا لــو قــام بهــذا العمــل يســوع 
بـــنفسه. هــل مــا زلــت تعتقــد أنــك قــادر علــى عيــش احليــاة املســيحية مبفــردك؟ حتــى 
تــرى أنــه مــن املســتحيل متاًمــا التغييــر بــدون مســاعدة اللــه، فلــن جتعــل الصــالة أبــًدا 
أولويــة فــي حياتــك. الصــالة هــي أقصــى تعبيــر عــن التبعيــة؛ مثــل اإلميــان، إنهــا اليــد 

املمــدودة للمتســول الــذي يطلــب املســاعدة.7

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أصلي ألنين ال أستطيع التغيري.

التغيري احلقيقي هو نتيجة مباشرة لتدخل هللا يف حيات.
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تي )٣(  اليوم: ٢8 |                                     التغيير: قبول محدوديَّ

»أَلنَّ هللَا ُهَو الَعاِمُل ِفيُكم َأن ُترِيُدوا َوَأن َتعَمُلوا ِمن َأجِل امَلَسرَِّة« )فيليب 2: 13(
ــم  ــم، لكنه ــن حوله ــدث م ــي حت ــياء الت ــق باألش ــرون بعم ــن يتأث ــم م ــط ه ــون فق »املصلُّ
ــة  ــم يســتمعون بعناي ــك األشــياء. إنه ــل تل ــَحقوا مــن قب ــأن يُس ال يســمحون ألنفســهم ب
ويتحدثــون بســلطة واضحــة لكــن ليــس مــن الســهل إثارتهــم أو قلقهــم. فــي كل مــا 
يفعلونــه أو يقولونــه، يظهــرون أن لديهــم رؤيــة توجــه حياتهــم. إنهــم مطيعــون لتلــك 
الرؤيــة، ممــا يجعلهــم مييــزون بحــدة بــن مــا هــو مهــم ومــا غيــر ذلــك. إنهــم ليســوا غيــر 
حساســن ملــا يثيــره النــاس، لكنهــم يقيمــون احتياجاتهــم بطريقــة مختلفــة، ويرونهــا مــن 
منظــور الصــالة. يشــعرون بالســعادة عندمــا يســتمع إليهــم اآلخــرون، لكنهــم ال يريــدون 
أن يكونــوا محاطــن بحشــد كبيــر. ال يتواجــدون فــي عالقــات تربطهــم بشــخص معــن. 
مــا يقولونــه يبــدو مقنًعــا وواضًحــا، لكنهــم ال يفرضــون رأيهــم علــى أحــد، وال ينزعجــون 
عندمــا ال يقبــل النــاس أفكارهــم... يتضــح مــن أفعالهــم أنهــم يعتبــرون وجودهــم ذا 
أهميــة ثانويــة. إنهــم ال يعيشــون ليبقــوا علــى قيــد احليــاة، بــل يبنــون عاملًــا جديــًدا 
قــد رأوه فــي املاضــي. هــؤالء هــم األشــخاص الذيــن ال يحتفلــون باحليــاة فحســب، بــل 

ــوا بهــا«.8 يشــجعون أيًضــا اآلخريــن ليحتفل
كيــف تشــعر عندمــا تقــرأ شــيًئا كهــذا؟ اســمحوا لــي أن أقتــرح إجابتــن محتملتــن 
ثــم إجابــة ثالثــة. هنــاك حلظــات فــي احليــاة يقــرأ فيهــا املــرء شــيًئا كهــذا ويســتجيب 
ــل  ــالق. ألن العق ــى اإلط ــم عل ــر مهت ــب غي ــن القل ــا، لك ــدو لطيًف ــم، يب ــاالة. نع ــر مب بغي
مشــغول مبسلســل جديــد أو مببــاراة كــرة القــدم أو فــي مشــروع عمــل مؤلــم أو فــي 
امتحانــات نهايــة العــام أو فــي اإلحبــاط واالرتبــاك الناجــم عــن عدم انضبــاط األطفال. 
هــل متــس مشــاعرنا؟ مبســتوى خفيــف للغايــة. ألن القلــب متوقــف عــن العمــل. علــى 

حــد قــول بولــس، ال توجــد »اإلرادة«.
هنــاك أيــام أخــرى تلهمــك فيهــا قــراءة كلمــات مثــل هــذه. تشــعر أنــك »تريــد« 
التغييــر. تريــد أن تصبــح شــخًصا يعــرف كيــف يســتمع. وتريــد أن تتحلــى بـــسلطة 
حقيقيــة عنــد التحــدث. وتبغــي أن حتافــظ علــى ســالمك بــدون توتــر أو أخــد موقــف 
دفاعــي فــي مواجهــة املعارضــة والنقــد. وتريــد أن تتبنــى رؤيــة واضحــة للحيــاة تتخلــل 
كل مــا تقــوم بــه. وتســعي لتغييــر العالــم. نعــم، يجــاوب القلــب. هــذا مــا أحتاجــه وهــذا 
مــا أريــده. ومــع ذلــك، فــإن املســافة بــن »الرغبــة« و»الفعــل« هــي نفــس املســافة بــن 
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الشــرق والغــرب. متــوت النوايــا احلســنة فــي هــذه الفجــوة وتتالشــى األحــالم العابــرة 
ــوم فــي التدحــرج وتختفــي »اإلرادة«. ــدأ الي ــا. ويب فيه

ــم دمــج »اإلرادة« و»العمــل«.  ــاك حلظــات عندمــا يت ــا؛ هن ــا ثالًث ــاك طريًق لكــن هن
فــي تلــك اللحظــات ال يبــدو التغييــر مجــرد حلــم. بــل يصبــح شــغًفا ال ميكــن الســيطرة 
ــك اللحظــات؟ ال،  ــا التحكــم فــي تل ــا. هــل ميكنن ــا ملموًس ــا وواقًع ــا حقيقًيّ ــه وفرًح علي
فهــي هديــة مينحنــا إياهــا اللــه »بإرادتــه الصاحلــة«. ولكــن هنــاك شــيًئا ميكننــا ويجــب 
علينــا القيــام بــه. ميكننــا أن نطلــب منــه. ونتوســل إليــه. ملــاذا؟ ألن التغييــر احلقيقــي هــو 
نتيجــة. هــو نتيجــة عمــل اللــه. إنــه ثمــرة منحتــه لنــا »إرادة« مختلفــة عــن إرادتنــا )أعمــق 
ــد  ــع لتمجي ــا بدواف ــه مدفوًع ــوم ب ــذي نق ــن ال ــف ع ــل« مختل ــتمرارية( و»عم ــر اس وأكث
اللــه وإظهــار احملبــة لآلخريــن. ملــاذا نطلــب منــه إن مينحنــا تلــك اإلرادة؟ ألنــه أوصانــا 
ــى ُكلَّ ِحــٍن َوالَ  ــُه يَنَبِغــي أَن يَُصلَّ ــاًل ِفــي أَنَّ ــم أَيًضــا َمثَ ــى ُكلَّ ِحــٍن َوالَ َوَقــاَل لَُه ــُه يَنَبِغــي أَن يَُصلَّ ــاًل ِفــي أَنَّ ــم أَيًضــا َمثَ بنفســه أن نفعــل ذلــك: »َوَقــاَل لَُه
ــَك  ــي ِتل ــاًنا. َوَكاَن ِف ــاُب ِإنَس ــَه َوالَ يََه ــاُف الل ــاٍض الَ يََخ ــٍة َق ــي َمِدينَ ــاًل: َكاَن ِف ، ِقاِئ ــلَّ ــَك يَُم ــي ِتل ــاًنا. َوَكاَن ِف ــاُب ِإنَس ــَه َوالَ يََه ــاُف الل ــاٍض الَ يََخ ــٍة َق ــي َمِدينَ ــاًل: َكاَن ِف ، ِقاِئ ــلَّ يَُم
املَِدينَــِة أَرَملَــٌة. َوَكانَــت تَأِتــي ِإلَيــِه َقاِئلَــًة: أَنِصفِنــي ِمــن َخصِمــي! َوَكاَن الَ يََشــاءُ ِإلَــى املَِدينَــِة أَرَملَــٌة. َوَكانَــت تَأِتــي ِإلَيــِه َقاِئلَــًة: أَنِصفِنــي ِمــن َخصِمــي! َوَكاَن الَ يََشــاءُ ِإلَــى 
ــاًنا،  ــاُب ِإنَس ــَه َوالَ أََه ــاُف الل ــُت الَ أََخ ــِه: َوِإن ُكن ــي نَفِس ــاَل ِف ــَك َق ــَد ذِل ــن بَع ــاٍن. َولِك ــاًنا، َزَم ــاُب ِإنَس ــَه َوالَ أََه ــاُف الل ــُت الَ أََخ ــِه: َوِإن ُكن ــي نَفِس ــاَل ِف ــَك َق ــَد ذِل ــن بَع ــاٍن. َولِك َزَم
ــاَل  ــي! َوَق ــا َفتَقَمَعِن ــَي َداِئًم ــالَّ تَأِت ــا، ِلئَ ــي، أُنِصُفَه ــَة تُزِعُجِن ــِل أَنَّ هــِذِه األَرَملَ ــي ألَج ــاَل َفِإنِّ ــي! َوَق ــا َفتَقَمَعِن ــَي َداِئًم ــالَّ تَأِت ــا، ِلئَ ــي، أُنِصُفَه ــَة تُزِعُجِن ــِل أَنَّ هــِذِه األَرَملَ ــي ألَج َفِإنِّ
اِرِخــَن ِإلَيــِه  لــِم. أََفــاَل يُنِصــُف اللــُه ُمختَاِريــِه، الصَّ : اســَمُعوا َمــا يَُقــوُل َقاِضــي الظُّ بُّ اِرِخــَن ِإلَيــِه الــرَّ لــِم. أََفــاَل يُنِصــُف اللــُه ُمختَاِريــِه، الصَّ : اســَمُعوا َمــا يَُقــوُل َقاِضــي الظُّ بُّ الــرَّ
ــى َجــاَء  ــُه يُنِصُفُهــم َســِريًعا! َولِكــن َمتَ ــم: ِإنَّ ــوُل لَُك ــٌل َعلَيِهــم؟ أَُق ــاًل، َوُهــَو ُمتََمهِّ ــاًرا َولَي ــى َجــاَء نََه ــُه يُنِصُفُهــم َســِريًعا! َولِكــن َمتَ ــم: ِإنَّ ــوُل لَُك ــٌل َعلَيِهــم؟ أَُق ــاًل، َوُهــَو ُمتََمهِّ ــاًرا َولَي نََه

ــُد اإِلمَيــاَن َعلَــى األَرِض؟« )لوقــا 18: 1 -8(.  ــُه يَِج ــُن اإِلنَســاِن، أَلََعلَّ ــُد اإِلمَيــاَن َعلَــى األَرِض؟اب ــُه يَِج ــُن اإِلنَســاِن، أَلََعلَّ اب
اســمحوا لــي أن أنهــي هــذا اليــوم باســتكمال االقتبــاس الــذي قرأتــه فــي البدايــة: 
»ميكــن ألهــل الصــالة فقــط أن يقــودوا اآلخريــن إلــى االحتفــال )أي للتمتــع باللــه(، ألن 
كل مــن يتعامــل معهــم يجــد أنهــم يســتمدون قوتهــم مــن مصــدر ال ميكنهــم بســهولة 
حتديــد موقعــه، لكنهــم يعرفــون أنــه موجــود بوفــرة وبعمــق«.9 أي أنهــم نتــاج التصاقهــم 

بهــذا املصــدر.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
يقدم هللا »إرادًة« و»عماًل« خمتلفني يف املسيح. هل أحبث عن هذه »اإلرادة«؟ وأطلبها 

يف روح الصالة؟
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تي )٤(  اليوم: ٢9 |                                    التغيير: قبول محدوديَّ

»َفِإنَّ اخَلِطيََّة َلن َتُسودَُكم، أَلنَُّكم َلسُتم حَتَت النَّاُموِس َبل حَتَت النِّعَمِة« )رومية 6: 14(
وفًقــا لهــذا النــص، فــي رأيــك ملــاذا ميكننــا أن نتغيــر؟ اإلجابــة هــي ألننــي أســتطيع أن 
ــا، بــل مــا يقولــه النــص. ميكننــي أن أتغيــر ألننــي قــد  أخطــئ. إنــه ليــس خطــأ مطبعًيّ
ُمنحــت نعمــة غيــر مشــروطة وكذلــك املغفــرة األبديــة. وفًقــا لهــذا النــص، فــإن اإلميــان 
بهــذه احلقيقــة واالســتفادة والتمتــع بهــا همــا الشــيء الوحيــد الــذي لديــه القــدرة علــى 

. كســر ســيطرة اخلطيــة علــيَّ
كيــف تســيطر علــى شــيٍء مــا؟ فكــر فــي داللــة هــذه الكلمــة. الهيمنــة هي الســيطرة، 
إنهــا ممارســة القــوة. علــى عكــس أن يكــون متســلًطا عليك شــيءٌ، وهو الشــعور بالهزمية 
ــا  ــادة شــخص آخــر. هــذا م ــة واالستســالم للعيــش حتــت قي واالســتغاللية واحملدودي
تفعلــه اخلطيــة بنــا. فهــي تســيطر علينــا وتهيمــن علينــا حتــى نقــع حتــت حتكمهــا مــراًرا 
وتكــراًرا. إذن كيــف ننــال احلريــة؟ كيــف أخــرج مــن حتــت ســيطرة اخلطيــة؟ أحتــاج إلــى 

َرنــي: نعمتــه.  الشــيء الوحيــد الــذي ميكــن أن يحرِّ
ا معــك. أشــعر فــي كل يــوم أنــي أريــد أن أمنــو وأتغيــر وأصبــح  ســأكون صريًحــا جــًدّ
شــخًصا مختلًفــا عــن الشــخص الــذي أنــا عليــه. وألننــي أريــد هــذا النــوع مــن التغييــر 
علــى وجــه التحديــد، يجــب أن أســأل نفســي يومّيًــا تقريًبــا: هــل أعيــش كشــخص مبــرر؟ 
أم أعيــش كشــخص يحــاول تبريــر نفســه؟ مبعنــى آخــر، هــل أحــاول فعــل اخليــر ألننــي 
ــخٍص مت  ــش كش ــي؟ العي ــا الداخل ــعر بالرض ــر ألش ــل اخلي ــاول أن أفع ــوب، أم أح محب
تبريــره يعنــي أن لــديَّ نعمــة حتــى عندمــا أســقط وأنهــار وأفشــل لكــن أعلــم أننــي لــن 
أفقــد قبــول اللــه لــي علــى الرغــم مــن أن مســتواي الروحــي ليــس مــا أرغــب أن أكــون فيــه. 
ــاء  ــعي إلرض ــاق؟ أم الس ــي النف ــك؟ أه ــي تغلب ــة الت ــي اخلطي ــا ه ــة. م ــر للحظ فكِّ
اآلخريــن؟ أم إدمــان املــواد اإلباحيــة؟ كتــب ســي إس لويــس: »ميكننــا أن نكــون علــى 
ــود البشــرية  ــا باجله ــة ال ميكــن احلصــول عليه ــط النفــس أو احملب ــا أنَّ ضب يقــن حّقً
فحســب. بــل يجــب طلــب معونــة إلهيــة. وحتــى عندمــا يتــم طلــب هــذه املســاعدة، قــد 
يبــدو لفتــرة طويلــة أنــه لــم يتــم احلصــول عليهــا، أو أننــا نحصــل علــى أقــل ممــا نحتــاج 
إليــه. ال يهــم. بعــد كل فشــل جديــد، اطلــب املغفــرة، انهــض وحــاول مــرة أخــرى. غالًبــا 
مــا يســاعدنا اللــه أواًل ليــس بتقــدمي الفضيلــة نفســها التــي نطلبهــا، بــل بتقــدمي القــدرة 
علــى احملاولــة مــرة أخــرى. نظــًرا ألهميــة ضبــط النفــس، أو الشــجاعة، أو املســؤولية، 
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أو أي فضيلــة أخــرى، فــإن هــذه العمليــة تدربنــا علــى عــادات روحيــة والتــي هــي أكثــر 
أهميــة بكثيــر. أي يشــفي اللــُه أوهاَمنــا عــن أنفســنا ويعلمنــا أن نتــكل عليــه. نتعلــم، مــن 
ناحيــة، أننــا ال نســتطيع أن نثــق فــي أنفســنا حتــى فــي أفضــل حلظاتنــا، ومــن ناحيــة 

أخــرى أنــه ال داعــي لليــأس فــي أســوأ األحــوال، ألن زلتنــا تغفــر لنــا«.10
أنــا ال أحــب ألعــاب الفيديــو كثيــًرا، لكــن الحظــت شــيًئا مذهــاًل للغايــة مــن مشــاهدة 
ــن بشــكل ملحــوظ فــي ممارســة لعبــة؟ عندمــا  أطفالــي وهــم يلعبــون. متــى تتحسَّ
حتظــى بعــدد أرواح النهائيــة. تخيــل املشــهد التالــي: حتــاول قتــل وحــش مجــرة   مرعــب 
ــا  ــذي يخــرج مــن عينيه ــزر ال ــك اللي ــق علي ــأ باحلشــرة الضخمــة تطل وزاحــف. وتفاَج
ويقتلــك. ثــم تختفــي للحظــة وتبــدأ مــن جديــد. ســتعاود الظهــور بشــكل ســحري علــى 
الشاشــة علــى اســتعداد للمحاولــة مــرة أخــرى. ويحــدث نفــس الشــيء مــراًرا وتكــراًرا 
حتــى شــيًئا فشــيًئا، مــن خــالل الكثيــر مــن التجــارب واخلطــأ، جتــد احليلــة وتتعلــم قتــل 
الوحــش. مــاذا يحــدث بعــد ذلــك؟ تتجــاوز املســتوى األول وتواجــه عقبــة أكبــر. مــا الــذي 
ــاج إلــى تعلمــه للتغلــب علــى هــذه العقبــة اجلديــدة؟ املزيــد مــن األرواح. عشــرات  حتت
األرواح. عــدد ال حصــر لــه مــن األرواح. وهكــذا تكــرر الــدورة نفســها حتــى تتقــن اللعبــة 
وتقتــل كل الوحــوش التــي تواجهــك. مــاذا لــو لــم يتــم منحــك نعمــة ال نهائيــة؟ لــن ميكنــك 
أبــًدا التقــدم فــي حياتــك الروحيــة. لــن ميكنــك أبــًدا تطويــر القــدرة علــى التغلــب علــى 
عقبــات جديــدة. لــن تفــوز أبــًدا. هــل مــن الضــروري توضيــح ذلــك؟ هــل أريــد أن أمنــو 
فــي قامتــي الروحيــة؟ أريــد التغييــر؟ هــل أرغــب فــي هزميــة الوحــوش التــي تواجهنــي 
يومًيّــا ويبــدو أنهــا تضربنــي مــراًرا وتكــراًرا؟ لذلــك أنــا بحاجــة إلــى مــا يقدمــه لــي اللــه: 
فــرص متجــددة كل صبــاح؛ أحتــاج إلــى نعمتــه أن تــزداد كلمــا ازدادت خطيتــي )روميــة 

5: 20(. نعــم. حينئــذ فقــط ســأكون قــادًرا علــى التقــدم فــي مســيرتي والتغييــر.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
للسيطرة على العقبات اليت تواجهين يوميًّا، أحتاج إل ما يقدمه هللا طول الوقت: 

فرصة جديدة.



72

تي )5( اليوم: ٣٠ |                                     التغيير: قبول محدوديَّ

»َوَفاَقت ِحكَمُة ُسَليَماَن ِحكَمَة َجِيِع َبيِن امَلشِرِق وَُكلَّ ِحكَمِة ِمصَر« )1 ملوك 4: 30(
مــن كان أحكــم رجــل فــي التاريــخ؟ ال يتــرك الكتــاب املقــدس مجــااًل للشــك، أليــس 
ا، فلمــاذا أنهــى حياتــه بالطريقــة التــي فعلهــا؟  كذلــك؟ اآلن إذا كان ســليمان حكيًمــا جــّدً
أال ميكنــك أن جتــد تناقًضــا كبيــًرا عنــد مقارنــة حكمتــه بأفعالــه؟ كيــف ميكــن ألحكــم 
ملــك فــي التاريــخ أن ينهــي فتــرة ملكــه مبملكــة منقســمة ومشــتتة؟ )1 ملــوك 11: 
1-13(. كيــف ميكننــا أن نصــف شــخًصا بأنــه حكيــم وفــي نهايــة حياتــه يبتعــد عــن اللــه 
ويتخــذ قــرارات مدمــرة ومتهــورة؟ إذا كان حكيًمــا كمــا يصفــه الكتــاب املقــدس، فلمــاذا 

لــم يعــش بشــكل أفضــل؟ ملــاذا لــم يتصــرف حســب املعرفــة التــي كان يتحلــى بهــا؟ 
عــن  واملعرفــة  احلكمــة  اكتســاب  إن  اإلجابــة.  ســتجد  األخيــر  الســؤال  فــي 
ســيكولوجية اإلنســان ال يحــررك مــن التصــرف مثــل إنســان. بعبــارة أخــرى، فــإن 
معرفــة كيــف يجــب أن تعيــش ليــس هــو نفســه امتــالك القــوة التــي حتتاجهــا للتصــرف 

كمــا يصــح. 
هــل الحظــت أن األطبــاء النفســين هــم أنفســهم بحاجــة إلــى املســاعدة النفســية؟ هــل 
ــة  ــا أن علمــاء االجتمــاع ليســوا مســتثنن مــن نفــس املعضــالت االجتماعي فكــرت يوًم
التــي يحللونهــا هــم أنفســهم؟ نعــم، القــدرة علــى التحليــل هــي هبــة إلهيــة. تعــد املراقبــة 
واالســتجواب والتفســير واســتخالص النتائــج ورســم أمنــاط االســتجابة جــزًءا مــن 
طبيعتنــا. نحــاول جميًعــا، بدرجــات متفاوتــة، إعطــاء معنــى للحيــاة. كلنــا، حتــى األطفال 
ــا ليســت نقــص املعلومــات،  الصغــار، نســأل ملــاذا؟ ومــع ذلــك، فــإن أكبــر مشــكلة لدين
بــل أكبــر مشــكلة لدينــا هــي محدوديتنــا. ضعفنــا ال يكمــن فــي عــدم معرفــة كيفيــة 
التصــرف، ضعفنــا يكمــن فــي عــدم امتــالك القــوة الداخليــة الكافيــة لضبــط النفــس أو 
عــدم االستســالم للمــواد اإلباحيــة أو عــدم االنغمــاس فــي شــهوة الطعــام التــي تســعى 

إلــى إخفــاء خــوف أعمــق.
ــَك  ــكَّ ِفي ــُه: َوِإن َش ــاَل لَ ــُرُس َوَق ــاَب بُط ــَك َفَأَج ــكَّ ِفي ــُه: َوِإن َش ــاَل لَ ــُرُس َوَق ــاَب بُط ــك، »َفَأَج ــا لذل ــااًل جوهرّيً ــرى فــي بطــرس مث ن
ــا بطــرس؟  ــر يســوع ي ــد أن تنك ــى 26: 33(. هــل تري ــًدا« )مت ــكُّ أَبَ ــا الَ أَُش ــُع َفَأنَ ــًدااجَلِمي ــكُّ أَبَ ــا الَ أَُش ــُع َفَأنَ اجَلِمي
ــى  ــَل!« )مت ُج ــِرُف الرَّ ــي الَ أَع ــُف: ِإنِّ ــُن َويَحِل ــٍذ يَلَع ــَدأَ ِحينَِئ ــَل!َفابتَ ُج ــِرُف الرَّ ــي الَ أَع ــُف: ِإنِّ ــُن َويَحِل ــٍذ يَلَع ــَدأَ ِحينَِئ ــك »َفابتَ ــع ذل ــع ال! وم بالطب
26: 74(. كمــا كتــب داالس ويــالرد: »رغــم أن بطــرس كان يتحلــى بـــأكثر النوايــا صدًقــا 
وحســًنا وحتــى بعــد أن حــذره يســوع صراحــًة مــن خــالل نبوءتــه أنــه ســينكره بعــد 
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ســاعات قليلــة فقــط، لــم يتمكــن بطــرس مــن التغلــب علــى األفعــال التلقائيــة التــي 
ــطها الظــروف مــن طبيعتــه اإلنســانية«.11 يــا بطــرس، أنــت وأنــا بحاجــة إلــى شــيء  تنشِّ

ــد مــن القــوة. ــد مــن احلكمــة، ولكــن للمزي ــاج ملزي ال منلكــه: ال نحت
ــا ســأقوله، ولكــن  ا معــك. علــى الرغــم مــن شــعوري باخلجــل ممَّ ســأكون صريًحــا جــًدّ
هنــاك أياًمــا أســتيقظ فيهــا ســريع االنفعــال. ال تســألني ملــاذا. مــا زلــت ال أفهــم هــذا 
التوجــه. إنــه شــيء أكرهــه وأمتنــى أال أمــرَّ بــه. فــي تلــك األيــام أجــد أن كل شــيء 
يزعجنــي؛ زوجتــي تزعجنــي، أطفالــي يزعجوننــي، حتــى أنــا أنزعــج مــن نفســي. هــل 
أريــد أن أعيــش بشــكل مختلــف فــي تلــك اللحظــات؟ بالطبــع أريــد. لكننــي مــراًرا 
وتكــراًرا أصطــدم مبحدوديتــي وأدرك أن أفضــل نوايــاي غالًبــا مــا تنتهــي بالفشــل. 
أكــره تلــك األيــام، ومــا زلــت أبغضهــا بطريقــة مــا. لكــن اللــه يســاعدني علــى افتــداء تلــك 
رنــي بشــيء أميــل إلــى نســيانه: محدوديتــي؛ ال أســتطيع  األيــام. كيــف؟ تلــك األيــام تذكِّ

أن أعيــش بالطريقــة التــي أريــد أن أعيــش بهــا. 
هــل أُدرك ســوء تصرفــي؟ نعــم بالطبــع أعــرف. لكــن هــذه األيــام تســاعدني علــى 
الشــعور بهــذه احلقيقــة. علــى الرغــم مــن أن الكتــاب املقــدس يخبرنــي فــي كل صفحــة 
مــن صفحاتــه أننــي خاطــئ، فــإن تلــك األيــام تســاعدني علــى اإلميــان مــرة أخــرى بأننــي 
ــي  ــا ل ــي يقدمه ــدون املغفــرة والقــوة الت ــه ب ــى املســاعدة وأن ــي بحاجــة إل ال شــيء، وأنن
اإلجنيــل، ســوف أتخــذ نفــس قــرارات ســليمان أو ســأتصرف باندفــاع وتهــور مثــل 

بطــرس.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
الشعور بلعجز ليس إحساًسا لطيًفا، فهو مؤل، ويعلنا نشعر بلضعف؛

ران أيًضا أنه بدون هذا الشعور املستمر بلعجز، لكنه يذكِّ
لن نذهب أبًدا إل املسيح يوميًّا لنوال املعونة الالزمة.
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اليوم: ٣١ |                                    التغيير: اتحادي مع المسيح )١( 

ــُه َوَيلَتِصــُق  َنــا َأعَضــاُء ِجســِمِه، ِمــن حَلِمــِه َوِمــن ِعَظاِمــِه. ِمــن َأجــِل هــَذا َيــرتُُك الرَُّجــُل َأَبُه َوُأمَّ  »أَلنـَّ
رُّ َعِظيٌم، َولِكنَّيِن َأاَن أَُقوُل ِمن َنِو امَلِسيِح َوالَكِنيَسِة«  ِبمرَأَِتِه، َوَيُكوُن االثَناِن َجَسًدا َواِحًدا. هَذا السِّ

)أفسس 5: 30– 32(
»كل مــا لــي هــو لــك وكل مــا لــك هــو لــي«. هــذه كانــت العهــود التــي تبادلناهــا أنــا 
وزوجتــي فــي اليــوم الــذي قررنــا فيــه الــزواج. بصراحــة، لــم يكــن لــدى أيٍّ منــا الكثيــر. 
كنــت أمتلــك ســيارة حمــراء صغيــرة أطلقنــا عليهــا اســم »باتاتــا« )ليــس علــى وجــه 
ــي تعمــل فــي وظيفــة ممــا ســاعدها  ــارزة(. وكانــت زوجت ــد بســبب ميزاتهــا الب التحدي
الدخــار بعــض األمــوال. ومــع ذلــك، بعــد الزفــاف، أصبحــت ســيارتي ملــًكا لهــا وأصبــح 
ــو 2005 أي احتــاد  ــاه فــي 17 يوني ــذي تبادلن ــد ال ــاذا؟ بســبب العه ــي. مل ــًكا ل ــا مل مالهـ
زواجنــا. مــاذا يحــدث فــي هــذا االحتــاد؟ يصبــح االثنــان واحــًدا. بــأي منطــق؟ يتــم 
االحتــاد علــى ثالثــة جوانــب: علــى املســتوى القانونــي، تغيــرت ألقابنــا واحتــدت حتــت 
لقــب العائلــة. علــى املســتوى اجلســدي اجتمعــت أجســادنا مًعــا؛ أصبــح جســدها ملــًكا 
ــا  ــى املســتوى الروحــي أصبــح يربطن ــًكا لهــا )1 كورنثــوس 7: 4(. وعل لــي وجســدي مل
ــة  ــا قصــارى جهــده حملب ــه وجمــع مــن الشــهود أن يبــذل كلٌّ من ــاه أمــام الل عهــٌد اتخذن
اآلخــر. وهبتهــا قلبــي وأعطتنــي قلبهــا. هــل تســتطيع أن تــرى مــا حــدث؟ منــذ 17 يونيــو 
2005 لــم نعــد نســمى »أنــا« و»أنــت«، بــل »نحــن«. توقفــت »باتاتــا« عــن كونهــا »ســيارتي« 
وأصبحــت »ســيارتنا«. توقفــت مدخراتهــا عــن كونهــا مدخــرات خاصــة بهــا وأصبحــت 

ــا(. »مدخراتنــا« )وكنــا سنتشــارك أيًضــا لــو كان عليهــا ديــون؛ ألصبحــت ديوننــا مًع
ا، أليــس كذلــك؟ يتــم  قصتنــا ليســت مختلفــة كثيــًرا، فــي الواقــع، إنهــا شــائعة جــًدّ
خلــق رابــط جديــد واحتــاد جديــد بــن شــخصن فــي وضــع اجتماعــي واقتصــادي 
ــة إســبانيا  ــز، ملك ــا أورتي ــة ليتيزي ــالف حال ــي مــدى اخت ــر ف ــن فك متشــابه نســبًيّا. لك
احلاليــة. هــل تعلــم مــاذا كانــت تفعــل قبــل زواجهــا مــن امللــك فيليــب الســادس؟ كانــت 
صحفيــة. كانــت تعمــل فــي شــبكة تلفزيونيــة. فكــر اآلن للحظــة فــي التغييــر الــذي 
شــهدته نتيجــة احتادهــا مــع امللــك فيليــب الســادس. هــل هــذا عهــد متقــارب نســبًيّا؟ 
ال. هــل كان لهــا أي حــق فــي العــرش وأن تعتبــر ملكــة إســبانيا؟ ال، هــل كان لديهــا احلــق 
أن تدخــل وتخــرج كمــا يحلــو لهـــا فــي القصــر امللكــي »دي ال زارزويــال« مبدريــد؟ ال. هــل 
كان لهــا حــق ملكيــة أي مــن ممتلــكات امللــك العقاريــة؟ ال. ومــع ذلــك، مــاذا حــدث فــي 

اللحظــة التــي تزوجــت فيهــا مــن فيليــب؟ كل مــا كان لــه أصبــح ملكهــا أيًضــا. 
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حــدث نفــس الشــيء معــي أنــا وأنــت فــي اليــوم الــذي قبلنــا فيــه املســيح كمخلــص 
شــخصي. لــم يقــدم لنــا اللــه عفــًوا بســيًطا )كمــا يقدمــه امللــك أو رئيــس الدولــة(، ولكــن 
مــا قدمــه هــو عهــد يربطنــا باللــه فــي شــخص: ابنــه. يخبرنــا بولــس أن نفــس نــوع العهــد 
الــذي يحــدث فــي الــزواج قــد مت بالفعــل بــن كلٍّ منــا مــن خــالل احتادنــا باملســيح. 
وأصبــح كل مــا لــه لنــا جميًعــا وكل مــا نحــن عليــه ملكــه هــو )1 كورنثــوس 3: 21- 23(. 

إن تداعيــات هــذه احلقيقــة مذهلــة!
ــس هــذا  ــا. لي ــع كل ديونن ــد دف ــس )يســوع( ق ــره هــو أن العري أول شــيء يجــب ذك
 2( فــي  نــرى  كمــا  معــه.  ورثــة  مــن خــالل احتادنــا أصبحنــا  أيًضــا،  ولكــن  فقــط، 
ــًة ألَجِلنَــا، ِلنَِصيــَر نَحــُن ِبــرَّ  ــًة، َخِطيَّ ــِذي لـَـم يَعــِرف َخِطيَّ ــُه َجَعــَل الَّ ــًة ألَجِلنَــا، ِلنَِصيــَر نَحــُن ِبــرَّ أَنَّ ــًة، َخِطيَّ ــِذي لـَـم يَعــِرف َخِطيَّ ــُه َجَعــَل الَّ كورنثــوس 5: 21( »أَنَّ
ــه إلــى  ــا أمــام الل ــا الثانيــة، تغيــرت مكانتن ــِه ِفيــِه«. بهــذه الطريقــة، منــذ يــوم والدتن ــِهالل ــِه ِفي الل
األبــد. منــذ تلــك اللحظــة وحتــى عــودة الــرب مــرة أخــرى علــى الســحاب ســوف نكــون 
دائًمــا »متحديــن« بيســوع )يوحنــا 10: 28- 30(. وباحتادنــا بــه، فــإن كل مــا لــه هــو لنــا 
ــة مــع اآلب؛ كل  ــوات مســتجابة، حميمي ــر مشــروطة، صل ــة غي ــد. محب ــى األب ــا إل أيًض

ــا الروحيــة هــو نتيجــة هــذا االحتــاد. شــيء فــي حياتن
علــى الرغــم مــن صعوبــة اســتيعاب هــذا العهــد فــإن كل االمتيــازات التــي يحظــى 
بهــا املســيح أصبحــت لنــا نحــن أيًضــا مبجــرد احتادنــا بــه. اآلن نحــن مقبولــون، ليــس 
فــي قصــر مدريــد، بــل فــي القصــر الســماوي )أفســس 2: 18(. لدينــا اآلن ثقــة أن 
نتقــدم ليــس إلــى عــرش إســبانيا، بــل إلــى عــرش النعمــة )عبرانيــن 4: 16(. اآلن 
تربطنــا عالقــة ال ميكــن قطعهــا ليــس مــع امللــك فيليــب، ولكــن مــع إلــه الكــون )أفســس 
3: 11(. نحــن اآلن ورثــة ليــس إلكليــل فاســد، بــل »ِميــَراٍث الَ يَفنَــى َوالَ يَتََدنَّــُس َوالَ ِميــَراٍث الَ يَفنَــى َوالَ يَتََدنَّــُس َوالَ 
ــَماَواِت ألَجِلُكــم.« )1 بطــرس 1: 4(. باالحتــاد باملســيح  ، َمحُفــوٌظ ِفــي السَّ ــَماَواِت ألَجِلُكــم.يَضَمِحــلُّ ، َمحُفــوٌظ ِفــي السَّ يَضَمِحــلُّ
أصبحــت أمتتــع بـــكل االمتيــازات التــي يتمتــع بهــا؛ ومبــا أنــه ال يوجــد شــيء ميكــن 
منــي                                                   امليــراث  هــذا  يســلب  أن  يســتطيع  أحــد  وال  شــيء  فــال  عنــه،  »يفصلنــي«  أن 

)روميــة 8: 38، 39(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كيف يراين هللا؟ على أي أساس يقبلين؟ كيف يتعامل معي؟
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اليوم ٣٢ |                                  التغيير: اتحادي مع المسيح )٢(

»أَلنَُّه ِإن ُكنَّا َقد ِصراَن ُمتَِّحِديَن َمَعُه ِبِشبِه َموِتِه، َنِصرُي أيًضا ِبِقَياَمِتِه« )رومية 6: 5(
ملــاذا احتادنــا باملســيح ال ينفصــل؟ مــا الــذي يجعــل هــذا االحتــاد غيــر قابــل لالنفصــال؟ 
مــا الــذي مينــع قطــع هــذه العالقــة مــع يســوع؟ لألســف، يتســاءل العديــد من املســيحين 
اخمللصــن عمــا إذا كانــت خطايانــا املســتقبلية لهــا القــدرة علــى حــل احتادنــا الروحــي 
باملســيح وخلــق إمكانيــة لفقــدان اخلــالص. دعونــا نحــاول اإلجابــة علــى هــذه املعضلــة.

نعــم هــذا صحيــح. هنــاك العديــد مــن األشــياء التــي ميكــن أن تتفــكك أو تنفصــل 
مبجــرد احتادهــا. علــى ســبيل املثــال، ميكنــك لصــق ملصــق علــى النافــذة اخللفيــة 
لســيارتك مكتــوب عليــه »يوجــد طفــل بالســيارة« وبعــد بضــع ســنوات تقــوم بإزالتــه 
دون أي عواقــب كبيــرة. ومــع ذلــك، هنــاك أشــياء أخــرى ال ميكــن فصلهــا. علــى ســبيل 
املثــال، اســمحوا لــي أن أتوســع فــي هــذه الفكــرة. نشــأت ميكايــال، ابنتــي الكبــرى، 
نتيجــة احتــاد جســدي بـــزوجتي بعــد الــزواج. ال شــيء وال أحــد لديــه القــدرة علــى كســر 
ــا التراجــع  ــى هــي نفســها ال ميكنه ــت فــي وقــت احلمــل. حت ــي حدث ــك الرابطــة الت تل
عــن هــذا االندمــاج. بغــض النظــر عمــا تفعلــه ابنتــي أو ال تفعلــه، فــإن هــذا اإلحتــاد ال 
ــة. مبجــرد أن  ــا الروحي ــل للكســر. نفــس الشــيء يحــدث مــع والدتن ــر قاب ينفصــم وغي
نتحــد باملســيح ونولــد مــن جديــد، ال شــيء ميكــن أن يفصلنــا عنــه )روميــة 8: 38- 39(.
اآلن دعنــا ننظــر علــى عمليــة احتادنــا باملســيح. لقــد مت التخطيــط الحتادنــا 
باملســيح منــذ األزل، ونُفــذت هــذه اخلطــة علــى الصليــب، وحتققــت فــي اللحظــة التــي 

ــا نتأمــل خطــوة بخطــوة. ــاذا أقصــد؟ دعن ــد. م ــا مــن جدي ــا فيه ُولدن
ــا فــي الوقــت الــذي قبلنــا فيــه املســيح كمخلِّــٍص  علــى الرغــم مــن أننــا ولدنــا روحًيّ
ــدء قــد  ــذ الب ــل. من ــك بوقــت طوي ــل ذل ــدأت قب ــا قــد ب ــة خالصن ــإن عملي ، ف شــخصيٍّ
ــا باملســيح  ــه خطــة لــكل مؤمــن حقيقــي. كان هــدف تلــك اخلطــة هــو احتادن وضــع الل
ــة  ــي حلظ ــة ف ــذه اخلط ــذ ه ــه لتنفي ــرية بأكمل ــخ البش ــم تاري ــد نُظَّ ــس 1: 4(. لق )أفس
تاريخيــة واحــدة ومميــزة: الصلــب. مــاذا حــدث فــي ذلــك اليــوم؟ »َقــد ِصرنَــا ُمتَِّحِديــَن َقــد ِصرنَــا ُمتَِّحِديــَن 
َمَعــُه ِبِشــبِه َموِتــِهَمَعــُه ِبِشــبِه َموِتــِه«. مــاذا يعنــي هــذا؟ علــى الرغــم مــن أننــا لــم نكــن قــد ُخلقنـَـا بعــد، لكــن 
جميــع املؤمنــن مــن جميــع األعمــار كانــوا »فــي« املســيح، كأنهــم، »متحــدون« باملســيح 

عندمــا مــات وقــام مــرة أخــرى.
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ــا ولــه حــدوده، فــإن مــا  علــى الرغــم مــن أن املثــل الــذي سأشــاركه اآلن ليــس مثالًيّ
يشــير إليــه بولــس هــو شــيء مشــابه ملــا يحــدث للمــرأة احلامــل وطفلهــا. عندمــا كانــت 
ــى  ــا إل ــدت أيًض ــا، صع ــت بداخله ــي كان ــي، الت ــرة؛ ابنت ــل تســتقل الطائ ــي احلام زوجت
الطائــرة. عندمــا كانــت تذهــب زوجتــي إلــى الســوبر ماركــت، كانــت تذهــب ابنتــي أيًضــا 
إلــى الســوبر ماركــت معهــا. ألن ابنتــي كانــت »مرتبطــة« بهــا »بداخلهــا«؛ كل مــا كانــت 
متــر بــه زوجتــي كان أيًضــا حقيقــة البنتــي. وبهــذه الطريقــة إذا صلــب أحدهــم زوجتــي، 

لكانــت ُصلبــت ابنتــي معهــا أيًضــا وماتــت مبــوت أمهــا!
هــذا هــو مــا حــدث علــى الصليــب. كان جميــع املؤمنــن مــن جميــع األعمــار »فــي« 
املســيح عندمــا صلــب. بهــذه الطريقــة، عندمــا مــات، متنــا جميًعــا معــه. وعندمــا قــام، 
قمنــا معــه. وعندمــا جلــس علــى العــرش جلســنا معــه. ملــاذا؟ ألننــا »احتدنــا« بــه. لهــذا 
ــة 8: 30؛ أفســس 2:  ــة املاضــي )رومي ــا باســتخدام صيغ ــس عــن متجيدن يتحــدث بول
6(. القيامــة هــي حقيقــة لنــا اآلن، ألنهــا كانــت بالفعــل حقيقــة للمســيح يــوم مــا غلــب 

ــه« إن جــاز التعبيــر فــي ذلــك اليــوم. )2 كــو 4: 14(.  ــا »فــي داخل املــوت وقــام وكن
إن اإلحتــاد باملســيح يعنــي أن كل مــا هــو حقيقــة لــه هــو حقيقــة لــي أيًضــا. لهــذا 
يســتطيع بولــس أن يقــول: »أَنَُّكــم َقــد ُمتُّــم َوَحَياتُُكــم ُمســتَِتَرةٌ َمــَع املَِســيِح ِفــي اللــِهأَنَُّكــم َقــد ُمتُّــم َوَحَياتُُكــم ُمســتَِتَرةٌ َمــَع املَِســيِح ِفــي اللــِه. َمتـَـى  َمتـَـى 
أُظِهــَر املَِســيُح َحَياتُنـَـا، َفِحينَِئــٍذ تُظَهــُروَن أَنتـُـم أيًضا َمَعــُه ِفي املَجِدأُظِهــَر املَِســيُح َحَياتُنـَـا، َفِحينَِئــٍذ تُظَهــُروَن أَنتـُـم أيًضا َمَعــُه ِفي املَجِد.« )كولوســي 3: 3، 4(.

هــل تفهــم اآلن مــا حــدث علــى جبــل اجللجثــة؟ منــذ ألفــي عــام، لــم يتــم دفــع 
أجــرة خطايــاك التــي ارتكبتهــا فــي املاضــي فقــط، بــل مت دفــع العقوبــة عــن كل ذنوبــك 
ــة واحلاضــرة واملســتقبلية(  ــوب )املاضي ــع الذن )املاضــي واحلاضــر واملســتقبل( وجمي
ــي  ــي ســتكون موجــودة. ف ــت موجــودة والت ــي كان ــي كل العصــور الت ــن ف ــع املؤمن جلمي
ذلــك اليــوم، مت دفــع عقوبــة جميــع البشــر بالكامــل مــرة واحــدة   وإلــى األبــد )عبرانيــن 
ــا »حاضريــن« وقــت الصلــب  7: 27؛ 9: 12(. كيــف؟ ألنــه باحتادنــا باملســيح، كنــا جميًع
ــا الفرصــة لنســتمتع ومنجــد هــذا  )كولوســي 2: 13-15(. مــاذا نســتنتج مــن هــذا؟ لدين

العمــل اجمليــد. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
بحتادان بملسيح، متنا على الصليب معه؛

ولذا فقد تلقينا بلفعل العقوبة اليت نستحقها عن كل خطايان.
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يِسنَي َمَع َجِيِع  ِسنَي يِف امَلِسيِح َيُسوَع، امَلدُعوِّيَن ِقدِّ »ِإَل َكِنيَسِة هللِا الَّيِت يِف ُكورِنُثوَس، امُلَقدَّ
الَِّذيَن َيدُعوَن ِبسِم رَبَِّنا َيُسوَع امَلِسيِح يِف ُكلِّ َمَكاٍن، َلُم َوَلَنا« )1 كورنثوس 1: 2(

إذا انتبهــت إلــى الكلمــات التــي حتتهــا خط ســتالحظ تناقًضا واضًحا. إذا كنا مقدســن 
ــا، فلمــاذا نحــن مدعــوون لنكــون قديســن؟ هــل نحــن قديســون أم لســنا قديســن؟  حًقّ
هــل تقدســنا )فــي املاضــي( أم علينــا أن نســعى لنكــون قديســن )فــي احلاضــر(؟ أي مــن 

احلقيقتــن صحيــح؟ علــى حــد ســواء. 
ولــدت فــي األرجنتــن. مالمــح وجهــي تبــدو مثــل أي شــاب أرجنتينــي، أحتــدث 
اإلســبانية بلهجــة أرجنتينيــة وأفضــل األذواق واألكالت الشــعبية مــن األرجنتــن مثــل: 
اللحمة املشــوية وشــاي املت وحلوى الدولســي دي ليتشــي وكرة القدم. ال شــيء ســيغير 
لت  ــا حتــى يــوم وفاتــي. ومــع ذلــك، فــي عــام 2004 ُســجِّ هــذا الواقــع. ســأظل أرجنتينّيً
كمواطــن إيطالــي. هــل أُعتَبــر إيطالــي؟ نعــم؛ مــن وجهــة نظــر قانونيــة لــديَّ اجلنســية. 
ــا. لكــن  ــع بهــا أي مواطــن آخــر فــي إيطالي ــجميع احلقــوق نفســها التــي يتمت ــع بـ وأمتت
مــن الناحيــة العمليــة، لســت كذلــك. أنــا ال أحتــدث اإليطاليــة، وال أرتــدي مالبــس مثــل 
اإليطاليــن، وعلــى الرغــم مــن أننــي أحــب البيتــزا، إال أننــي ال أمتلــك نفــس األذواق أو 

الشــهية احلــادة للطعــام اإليطالــي. 
احتادنــا باملســيح أدى إلــى تبريرنــا فصرنــا قديســن. نحــن؟ نعــم مــن الناحيــة 
الالهوتيــة نحــن بالفعــل مواطنــون فــي الســماء، عملًيّــا ال. إذن مــا هــي دعــوة بولس لـــكل 
الذيــن يدعــون باســم ربنــا يســوع املســيح فــي كل مــكان؟ يدعونــا بولــس أن نتغيــر إلــى 
تلــك الصــورة التــي هــي فــي نظــر اللــه. هــذه الدعــوة نفســها للعيــش فــي القداســة هــي 
مــا يوجههــا بولــس إليفوديــا وِســنِتيِخي، وهمــا امرأتــان مــن فيلبــي كانتــا فــي عــداوة. 
ــا لهــذه الديناميكيــة املزدوجــة التــي نتحــدث عنهــا أثنــاء  حــاول أن تولــي اهتماًمــا خاًصّ
قــراءة النــص. يقــول فيلبــي 4: 3: »نََعــم أَســَألَُك أَنــَت أيًضــا، يـَـا َشــِريِكي املُخِلَص، َســاِعد »نََعــم أَســَألَُك أَنــَت أيًضــا، يـَـا َشــِريِكي املُخِلَص، َســاِعد 
َهاتـَـِن اللَّتـَـِن َجاَهَدتـَـا َمِعــي ِفــي اإِلجِنيــِل، َمــَع أَكِليَمنــُدَس أيًضــا َوبَاِقــي الَعاِمِلــَن َمِعــي، َهاتـَـِن اللَّتـَـِن َجاَهَدتـَـا َمِعــي ِفــي اإِلجِنيــِل، َمــَع أَكِليَمنــُدَس أيًضــا َوبَاِقــي الَعاِمِلــَن َمِعــي، 
الَِّذيــَن أَســَماُؤُهم ِفــي ِســفِر احَلَيــاِةالَِّذيــَن أَســَماُؤُهم ِفــي ِســفِر احَلَيــاِة« هــل هــم مــن مواطنــي الســماء؟ نعــم. لكــن هــل هــم 
بحاجــة إلــى النمــو؟ بالتأكيــد. أليــس كذلــك؟ هــل انتبهــت للنــص؟ إنهــم علــى اســتعداد 
ــى اســتعداد لتــرك غرورهــم  لتحمــل اضطهــادات مــن أجــل املســيح، لكنهــم ليســوا عل

جانًبــا مــن أجلــه.
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نعــم، كل مــا هــو للمســيح هــو لــي مــن وجهــة نظــر قانونيــة؛ ولكــن ليــس مــن وجهــة 
نظــر عمليــة. يقــول بولــس فــي روميــة 8: 23: »َولَيــَس هَكــَذا َفَقــط )يقصــد اخلليقــة(، : »َولَيــَس هَكــَذا َفَقــط )يقصــد اخلليقــة(، 
ِعــَن  وِح، نَحــُن أَنُفُســنَا أيًضــا نَِئــنُّ ِفــي أَنُفِســنَا، ُمتََوقِّ ِعــَن بَــل نَحــُن الَِّذيــَن لَنَــا بَاُكــوَرةُ الــرُّ وِح، نَحــُن أَنُفُســنَا أيًضــا نَِئــنُّ ِفــي أَنُفِســنَا، ُمتََوقِّ بَــل نَحــُن الَِّذيــَن لَنَــا بَاُكــوَرةُ الــرُّ
ــيَ ِفــَداَء أَجَســاِدنَا«. مــا الــذي يقولــه الرســول هنــا؟ فهــو يوضــح أنــه يوجــد شــيء  ــيَ ِفــَداَء أَجَســاِدنَاالتََّبنِّ التََّبنِّ
منتلكــه، ولكــن هنــاك شــيًئا ال منلكــه. لدينــا الــروح القــدس كـ«باكــورة الثمــار«، وكأنــه 
تــذوٌُّق مســبق وكضمــان لباقــي امليــراث الــذي ســنأخذه أيًضــا )أفســس 1: 14(؛ لكننــا 
« ألن جســدنا الســاقط لــم يتــم فــداؤه بعــد ونحــن نواصــل صراعنــا مــع اخلطيــة. »نئــنُّ

هــذا الصبــاح، أخــذت دفتــر صالتــي وســألت اللــه مــرة أخــرى طلًبــا قــد ســألته منــه 
نــي مــن احملبــة األنانيــة. ألول مــرة فــي 17 أبريــل 2002: يــا رب... جنِّ

جنني من الوعظ املدفوع بدوافع أنانية.
جنني من التلمذة املدفوعة بدوافع أنانية.
جنني من القيادة املدفوعة بدوافع أنانية.

ال أريد أن أخدم ألكون مشهوًرا أو ألنال إعجاب اآلخرين. 
ــا، مــا زلــت بحاجــة لنفــس الصــالة. قــد  ــوم، بعــد مــا يقــرب مــن عشــرين عاًم الي
ــل؟  ــاذا أفع ــة. إذن م ــن القداســة العملي ــد م ــت بحاجــة للمزي ــي مازل مت تقديســي، لكن
. ملــاذا؟ ألننــي أتــوق إلــى أن أكــون شــخًصا لســت عليــه  أســأل اللــه أن يواصــل العمــل فــيَّ
بعــد. كمــا قــال أحدهــم ذات مــرة: »أنــا لســت الشــخص الــذي ينبغــي أن أكونــه، ولســت 
الشــخص الــذي ميكــن أن أكونــه، ولســت الشــخص الــذي أمتنــى أن أكــون عليــه؛ لكننــي 

لــم أعــد الشــخص الــذي كنــت عليــه مــن قبــل؛ وبنعمــة اللــه أنــا مــا أنــا عليــه اليــوم«.
للصالة والتأمل على مدار اليوم

ماذا أريد لنفسي؟ هل أتوق ألن أصبح شخًصا آخر؟
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َها اإِلخَوُة، َأاَن َلســتُ َأحِســُب َنفِســي َأينِّ َقد َأدرَكُت. َولِكينِّ َأفَعُل َشــيًئا َواِحًدا: ِإذ َأاَن َأنَســى  »َأيـُّ
اُم، َأسَعى َنَو الَغَرِض أَلجِل َجَعاَلِة َدعَوِة هللاِ الُعلَيا يِف امَلِسيِح َيُسوَع«  َما ُهَو َورَاُء َوَأمَتدُّ ِإَل َما ُهَو ُقدَّ

)فيليب 3: 13– 14(
أود أن أحتــداك للتأمــل فــي ثالثــة أســئلة، لكنــي أود أن أطلــب منــك أن تفكــر فيهــا 

بتمهــل. ال تســتعجل. اقــِض بضــع ثــوان فــي التفكيــر فــي كل ســؤال.
الســؤالالســؤال  األولاألول:: هــل هنــاك نقطــة يُعتبــر فيهــا التمركــز حــول خطيتــي خطيــًة فــي حــد 
ذاتــه؟ َفّكــر بحكمــة. قــال يســوع نفســه إن االعتــراف بـ»فقرنــا الروحــي« و»البــكاء« علــى 
ــك أســألك مــرة أخــرى،  ــى 5: 3، 4(. لذل ــاة املســيحية )مت ــا همــا جوهــر احلي خطايان
هــل هنــاك وقــت يكــون فيــه التمركــز حــول اخلطايــا التــي ارتكبناهــا أمــًرا خاطًئــا؟ متــى 

يحــدث هــذا؟ وملــاذا؟
الســؤالالســؤال  الثانــيالثانــي:: هــل جتــد أن اشــتياقي العميــق للتغييــر والســالم الــذي يأتــي مــن معرفة 
أننــي ال أســتطيع أبــًدا أن أتغيــر بالكامــل همــا مشــاعر متجانســة مــع بعــض؟ ال يوجــد 
شــيء أريــده فــي هــذه احليــاة أكثــر مــن خــوض تغييــرات عميقــة. أطمــح كل يــوم أن أكون 
ــا؛ أتــوق للحفــاظ علــى هــذه الرغبــة املســتمرة لالســتمتاع باللــه. ومــع  شــخًصا مختلًف
ذلــك، هــل هنــاك احتمــال أن يكــون هــذا الطمــوح خاطًئــا؟ كيــف أجــد التــوازن الصحــي 

ا؟ بــن الرغبــة فــي التغييــر وقبــول محدوديتــي؟ ملــاذا هــذا التــوازن ضــروري جــًدّ
الســؤالالســؤال  الثالــثالثالــث:: هــل أنــا راٍض بـــعيوبي؟ بكلمــات أخــرى: هــل أنــا راٍض عــن كونــي 
محــدوًدا؟ علــى الرغــم مــن أنــك قــد تعلــم أن اإلجابــة الصحيحــة يجــب أن تكــون »نعــم«، 
ا أن جتــد عــدة مواقــف فــي  إذا قمــت بتحليــل عميــق وموضوعــي، فمــن احملتمــل جــًدّ

حياتــك قــد شــعرت فيهــا بالعكــس.
هــل انتبهــت للكلمــات التــي حتتهــا خــط فــي ســؤالي؟ إنــه ألمــر مختلــف متاًمــا أن 
تعــرف أنــك ســتعيش مبحدوديــات حتــى يــوم وفاتــك؛ وأنــك تشــعر باحلــب والغفــران 
عندمــا تخطــئ وبالتالــي حتصــل علــى القبــول والراحــة. دعونــا نفــرق بــن االســتمرار 
فــي ارتــكاب اخلطيــة ألننــا نعيــش فــي عالــم ســاقط وبــن التوقــف عــن إدانــة نفســي 

عندمــا أخطــئ.
ــة  ــك أن تســامح نفســك«. وفــي احلقيق ــارة »علي ــت فــي جوجــل عــن عب ــد بحث لق
ا أن احلاجــة إلــى »مســامحة  لقــد حصلــت علــى 6890.000 نتيجــة. مــن الواضــح جــًدّ
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الــذات«، كمــا تســميها بعــض هــذه الصفحــات، هــي مشــكلة شــائعة وواســعة االنتشــار 
ق. ال أحــد، مســيحي أو غيــر مســيحي، يتوقــف عــن النضــال مــع هــذه  بشــكل ال يُصــدَّ
رنــا بأننــا لســنا َمــن  املعضلــة. علينــا جميًعــا أن نتفاعــل مــع أفكارنــا وعواطفنــا التــي تذكِّ
يجــب أن نكــون عليــه أو نريــد أن نكــون عليــه. إذا بحثــت عــن العبــارة بنفســك، فســتجد 
عــدًدا ال يحصــى مــن صفحــات علــم النفــس واملســاعدة الذاتيــة التــي ســتحاول شــرح 

ســبب ضــرورة تعلــم كيــف »تغفــر لنفســك«.
ــا  ــى الرغــم مــن أنن ــا؟ عل ــارة؟ وهــل هــذا صحيــح كتابًيّ لكــن مــاذا تعنــي هــذه العب
ســنواصل حتليلهــا فــي األيــام املقبلــة، إال أننــي أتوقــع اإلجابــة: ال، ليســت كذلــك. معظــم 
ــك شــخًصا  ــا نرتكــب أخطــاء«. »الفشــل ال يجعل ــذا: »كلن ــع تقــول شــيًئا كه هــذه املواق
ســيًئا«. »يجــب أن نتعلــم مــن إخفاقاتنــا ونســامح أنفســنا«. »الفشــل أمــر طبيعــي! ال تِدن 
نفســك«. تكمــن مشــكلة هــذه النصائــح فــي أنــه ميكننــا محاولــة خــداع أذهاننــا، لكــن 
ال ميكننــا خــداع قلوبنــا. مــاذا أقصــد؟ نعــم، نعلــم جميًعــا أن الفشــل أمــر طبيعــي، لكــن 
هــذا ال يواســينا. تقــول وجهــة النظــر اإلنســانية: »فعــل شــيء ســيئ ال يجعلنــا ســيئن«. 
تقــول وجهــة النظــر الكتابيــة: »إننــا نرتكــب اخلطايــا ألننــا أشــرار« لكــن الكتــاب املقــدس 
ال يتوقــف عنــد هــذا احلــد. الكتــاب املقــدس واقعــي بشــأن حالتنــا، لكنــه أيًضــا واقعــي 
ــل  ــذات«؛ احلــل هــو أن نقب ــا. احلــل ال يكمــن فــي »غفــران ال فــي تقــدمي حــل ملعضلتن
باإلميــان املغفــرة التــي مينحنــا إياهــا اللــه. احلــل هــو التوقــف عــن النظــر إلــى أنفســنا 

والعــودة إلــى النظــر إلــى الصليــب. احلــل هــو أن نتذكــر احتادنــا مــع املســيح.
متــى يكــون مــن اخلطــأ التركيــز علــى خطيتــي؟ عندمــا مينعنــي مــن التركيــز علــى 
املســيح. مــاذا يفعــل الشــيطان عندمــا يجــدك تنمــو روحًيّــا؟ دعنــي أقتبــس مــن الكتــاب 
الشــهير مــن تأليــف ســي. لويــس »رســائل إلــى خربــر«: يبقيــك الشــيطان متمركــًزا 
حــول نفســك. فــي كل مــرة ينجــح فيهــا الشــيطان أن يجعلــك تشــعر بخيبــة األمــل فــي 
نفســك بســبب الفشــل والعــار النــاجت عــن خطيتــك يكســب املعركــة ضــدك. إن النظــر 
ــر احتــادك معــه هــو الشــيء الوحيــد الــذي يســمح لــك أن تقــول مــع  إلــى املســيح وتذكُّ

اُم«. ــدُّ ِإلَــى َمــا ُهــَو ُقــدَّ اُمأَنَســى َمــا ُهــَو َوَراءُ َوأَمتَ ــدُّ ِإلَــى َمــا ُهــَو ُقــدَّ بولــس: »أَنَســى َمــا ُهــَو َوَراءُ َوأَمتَ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
مت يب أن أتوقف عن التمركز حول خطايي؟ عندما متنعين خطايي من االرمتاء يف 

حضن يسوع الشايف.
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اليوم ٣5 |                                  التغيير: اتحادي مع المسيح )5( 

َتَكلَُّم هَذا هَكَذا ِبَتَجاِديَف؟ َمن َيقِدُر َأن َيغِفَر َخَطاَي ِإالَّ هللُا َوحَدُه؟« )مرقس 2: 7( »ِلَماَذا يـَ
إن مفهــوم »الغفــران الذاتــي« هــو املــالذ األخيــر والوحيــد للُملحــد. ملــاذا أقــول هــذا؟ 
اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم بعــض األســباب التــي ســنواصل حتليلهــا فــي األيــام املقبلــة.
نحــن جميًعــا كبشــر نعلــم أننــا نتصــرف بشــكل خاطــئ. اجلميــع دون اســتثناء 
-مســيحيون أو غيــر مســيحين- نشــعر جميًعــا باملســؤولية والذنــب لعــدم اســتيفاء 
املعاييــر التــي ميليهــا علينــا ضميرنــا )روميــة 2: 15(. وعلــى الرغــم مــن أننــا ال نســميها 
خطيــة ونطلــق عليهــا اســًما آخــر مثــل الفشــل أو الضعــف. فكلنــا نــدرك أننــا ال نعيــش 

كمــا نحــب أن نعيــش.
إذن مــاذا يفعــل امللحــد أمــام هــذا الشــعور بالفشــل األخالقــي الــذي ال مفــر منــه؟ 
يتخلــى عــن نظرتــه للعالــم التــي تؤكــد عــدم وجــود اخلطيــة ويقبــل حقيقــة أنــه بحاجــة 
إلــى الفــداء )كمــا يصــرح الكتــاب املقــدس(؛ لكــن مبــا أن اللــه غيــر موجــود حســب 
ــرر نفســه  ــه أن يب ــرة. والنتيجــة؟ علي ــه املغف ــب من ــك أن نطل إميــان امللحــد، فــال ميكن
ويغفــر لنفســه ذالتــه. يــا لــه مــن تناقــض! إذا لــم تكــن اخلطيــة موجــودة، فلمــاذا نشــعر 
ــل  ــن أنفســنا نتحم ــاك »شــخص« أعظــم م ــن هن ــم يك ــرة؟ إذا ل ــى املغف ــا بحاجــة إل أنن

ــر؟  ــة للتبري املســؤولية أمامــه، فلمــاذا نشــعر باحلاجــة القوي
ــة ال تعمــل. الغفــران احلقيقــي  مــا هــي مشــكلة هــذه الفلســفة؟ فهــذه الديناميكي
ليــس شــيًئا ميكننــي أن أعطيــه لنفســي، بــل يجــب أن مينحنــي الطــرُف الــذي أســأُت 

 . ــه الغفــراَن احلقيقــيَّ إلي
ضــع فــي اعتبــارك مــا يلــي: مــاذا يجــب أن يحــدث لكــي تكــون هنــاك مغفــرة 
ــى  ــذي أخطــأ حت ــذي يجــب أن يحــدث للشــخص ال ــا ال ــارة أخــرى، م ــة؟ أو بعب حقيقي
ــأن الشــخص الــذي جرحــه  يتوقــف عــن الشــعور بالذنــب؟ ببســاطة يجــب أن يشــعر ب
قــد تبــرأ. مبعنــى آخــر، يجــب أن يتلقــى »عناًقــا شــافًيا« مــن نفــس الشــخص الــذي 
جرحــه. بحيــث يحــرره هــذا »العنــاق« مــن ثقــل الذنــب الــذي يشــعر بــه فــي الداخــل. هــل 
تســتطيع أن تــرى التناقــض؟ الغفــران احلقيقــي يتطلــب التبــادل. والشــخص اجملــروح 
يُشــفى مبغفرتــه ملــن أســاء إليــه. بــدون وجــود شــخص »ثالــث« ليشــفينا، ســيظل الشــعور 

بالذنــب موجــوًدا. 
ــى يســتطيع أن يغفــر ملَــن  اآلن، مــا الــذي يجــب أن يحــدث للشــخص املتضــرر حت
ــه للشــخص الــذي أســاء إليــه واأللــَم الــذي عانــاه بســبب  ــه للشــخص الــذي أســاء إليــه واأللــَم الــذي عانــاه بســبب يجــب أن يتجــاوز حبُّ جرحــه؟ يجــب أن يتجــاوز حبُّ
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اجلــرح، حتــى ينتقــل مــن موقــف اجلــرح، حتــى ينتقــل مــن موقــف »»احلاجــةاحلاجــة  إلــىإلــى  الرحمــةالرحمــة« إلــى « إلــى »»منــحمنــح  الرحمــةالرحمــة«.«. عندهــا  عندهــا 
فقــط ســيكون قــادًرا علــى شــفاء جرحــه مبنحــه الغفــران ملــا أســاء إليــه. فقــط ســيكون قــادًرا علــى شــفاء جرحــه مبنحــه الغفــران ملــا أســاء إليــه. 

ذلــك مبثــال.  أوضــح  دعونــي  كذلــك؟  أليــس  للغايــة  فلســفّيًا  املوضــوع  أصبــح 
لنفتــرض أننــي أقرضــت هاتفــي احملمــول البنــي تومــاس البالــغ مــن العمــر عشــر 
ســنوات. لنفتــرض أنــه اســتخدمه بطريقــة غيــر مســؤولة وكســره. كيــف سيشــعر؟ 
اخلــزي. ملــاذا؟ ألنــه يعلــم أنــه تصــرف بشــكل ســيئ وأن عــدم مســؤوليته تســببت فــي 
ــا مــن قــد خســر هاتفــه. ونعــم،  ــا. أن ــى الرحمــة«؟ أن ــاج إل ــن »يحت ــي. اآلن َم خســارة ل
األمــر متــروك لتومــاس فعليــه االعتــذار عمــا فعلــه. ولكــن مــا الــذي يجــب أن يحــدث 
حتــى أغفــر لــه وأخلصــه مــن ذنبــه؟ يجــب أن حبــي ألبنــي يتجــاوز األلــم الــذي تســبب فيه.
لكــن كيــف ميكننــي منحــه الغفــران؟ أواًل، بســبب رصيــد احلــب الــذي امتلكــه 
ــا أحتــاج إلــى »اســتيعاب« األلــم الــذي ســببه لــي. فتصرفــه تســبب ببعــض  نحــوه. ثانًي
العواقــب. حيــث تكلفــت أنــا ثمــن هاتــف جديــد وانقطعــت عــن االتصــاالت لفتــرة 
وشــعرت بخيبــة األمــل بســبب عــدم حتملــه للمســؤولية... إلــخ. أي، قبــل أن أمتكــن مــن 
يــن الــذي تســبب فيــه حتــى ال يضطــر هــو لشــراء هاتــف  شــفائه، أحتــاج إلــى »دفــع« الدَّ
ــديَّ  ــة وصادقــة، ســتكون ل ــك بطريقــة حقيقي ــد. فقــط عندمــا أفعــل ذل محمــول جدي
ــره  القــدرة علــى مســاعدته لتخطــي هــذا الشــعور بالذنــب. كيــف؟ علــيَّ أن أعانقــه وأذكِّ

بحبــي غيــر املشــروط لــه الــذي حــرره مــن حتمــل عواقــب عــدم مســؤوليته.
اآلن الســؤال الــذي ميســنا، هــل ميكننــي أن اقــوم بــكل تلــك األدوار بنفســي؟ بالطبع 
ال. هــل ميكننــي أن أغفــر لنفســي؟ نعــم أســتطيع. لكــن لــن أجنــح. ملــاذا؟ ألنــه كمــا رأينــا 
فقــط َمــن عانــى مــن اإلهانــة لديــه القــدرة علــى شــفاء قلــب َمــن أذاه بتقــدمي املغفــرة لــه. 
فقــط الشــخص الــذي آذيتــه لديــه القــدرة علــى إعطائــي هــذه احلريــة. مــن الــذي أؤذيــه 
ــاق  ــر مشــروط وهــذا العن ــي غفــران غي ــن يقــدم ل فــي كل مــرة أخطــئ فيهــا؟ األب. َم
الــذي يشــفي قلبــي الســقيم؟ كيــف أضمــن أنــه ســيقدم لــي الغفــران فــي كل مــرة أخطــئ 

فيهــا؟ احتــادي باملســيح هــو هــذا الضمــان. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال أستطيع أن أغفر لنفسي زالت. إذا كنت أحبث عن املغفرة فيجب أن أتذكر أن 

املغفرة متاحة خارجي يف ذراعي اآلب.
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ُب َأنَُّكم َتنَتِقُلوَن هَكَذا َسرِيًعا َعِن الَِّذي َدَعاُكم ِبِنعَمِة امَلِسيِح ِإَل ِإجِنيل آَخَر! َليَس  »ِإينِّ َأتـََعجَّ
راَنُكم  ُهَو آَخَر، َغرَي َأنَُّه ُيوَجُد َقوٌم ُيزِعُجوَنُكم َوُيرِيُدوَن َأن حُيَوُِّلوا ِإجِنيَل امَلِسيِح. َولِكن ِإن َبشَّ

راَنُكم، َفلَيُكن َأاَنِثيَما« )غالطية 1: 6– 8( َماِء ِبَغرِي َما َبشَّ َنُن َأو َماَلٌك ِمَن السَّ
ملــاذا ال يقــدر اإلنســان علــى مســامحة نفســه؟ دعنــا نســأل بولــس. فــي غالطيــة 
3: 1 يدعــو بولــس الغالطيــن بأنهــم »أغبيــاء« أو »حمقــى« )ال تغضــب منــي، فهــذه 
كلمــات بولــس وليســت كلماتــي(. ثــم يعلــق بولــس علــى هــذه احلالــة ويقــول: »مــن 
ســحر عقولكــم؟«. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان بولــس يكــرر بدهشــة كلمــات اآليــة 6: 
ــُب أَنَُّكــم تَنتَِقلـُـوَن هَكــَذا َســِريًعا َعــِن الَّــِذي َدَعاُكــم ِبِنعَمــِة املَِســيِح ِإلـَـى ِإجِنيــل  ــُب أَنَُّكــم تَنتَِقلـُـوَن هَكــَذا َســِريًعا َعــِن الَّــِذي َدَعاُكــم ِبِنعَمــِة املَِســيِح ِإلـَـى ِإجِنيــل ِإنِّــي أَتََعجَّ »ِإنِّــي أَتََعجَّ

آَخــَرآَخــَر...«.
املعادلــة بســيطة للغايــة: عــدم قبــول الغفــران يعنــي عــدم قبــول اإلجنيــل. إذا كنــت 
ــة 2:  أحــاول تقــدمي الغفــران لنفســي فهــذا ألنــي ال أؤمــن أن الصليــب يكفــي )غالطي
21(. تبــدوا كأنهــا إهانــة. فــي الواقــع كان بولــس أكثــر صرامــة منــي. ألنــه يدعــوك »  

أَنَاِثيَمــاأَنَاِثيَمــا«! )أكــرر مــرة أخــرى، إنهــا كلمــات بولــس وليســت كلماتــي(. 
علــى الصعيــد اآلخــر ملــاذا يــرى الكتــاب املقــدس أنــه مــن اخلطــأ أالَّ يســامح املؤمــن 
لنفســه زالتــه؟ ألن الشــخص الــذي ال يســتطيع أن ينســى خطيتــه هــو شــخص متكبــر 

ألنــه بوعــي أو بغيــر وعــي يحــاول التكفيــر فــي خطيتــه. 
عــدم القــدرة علــى مســامحة نفســك هــو دليــل إنــك »تشــعر بخيبــة األمــل مــن 
تصرفاتــك الســيئة أو تفكيــرك الســيئ«. إذن فيمــا يتركــز فكــرك؟ فــي الصليــب؟ فــي 
ــن  ــه. أدي ــا ارتكبت ــه حــول م ــز كل ــل يتمحــور التركي ــه املســيح؟ ال. ب ــا فعل ــل؟ فيم اإلجني
نفســي لعــدم القــدرة علــى االرتقــاء بهــا. لكــن انتظــر؛ أال يقــول اإلجنيــل إنــه ال يوجــد 

بــار واحــد؟ )روميــة 3: 12-10(.
ــال النموذجــي الــذي يوضــح هــذه الفكــرة هــو عــازف البيانــو احملتــرف. مــاذا  املث
يفعــل كل يــوم؟ ميــارس العــزف. بــأي هــدف؟ ليســتعرض مهاراتــه أمــام اجلمهــور. َمــن 
ســيكون حاضــًرا فــي هــذا احلفــل؟ مجموعــة مــن النقــاد الذيــن ســيقيِّمون أداءه بعنايــة. 
فــي مثــل تلــك احلــاالت، مــا هــو رد الفعــل الطبيعــي ألي موســيقار أو ألي شــاب يلقــي 
محاضــرة أو أي خــادم يعــظ فــي يــوم األحــد؟ الشــيء الطبيعــي هــو أن يقيِّــم املــرء أداءه 
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ويســأل نفســه: »كيــف كان أدائــي اليــوم؟« مــن الطبيعــي أن تشــعر بالفخــر عندمــا تقــدم 
عرًضــا جيــًدا أو أن تشــعر بالذنــب إذا كان أداؤك ضعيًفــا. لكــن هــل الحظــت شــيًئا 
ي  معيًنــا؟ علــى الرغــم مــن أنــه قــد ال يبــدو األمــر كذلــك للوهلــة األولــى، إال أن كال ردَّ
الفعــل يكشــفان عــن كبريــاء فــي القلــب. ملــاذا؟ ألن خيبــة األمــل أو عــدم القــدرة علــى 
ــه  ــن بهــا نفســك لعــدم املقــدرة لالرتقــاء. إن مســامحة نفســك هــي طــرق مختلفــة تدي

كبريــاء مقلــوب أو تواضــع زائــف.
بأدائــي. أشــعر  أرتقــي  أن  لــم أســتطع  »أنــا فاشــل ألنــي  لذاتــه:  يقــول  وكأنــه 
ــي  ــي وجتعلن ــي تزعجن ــة أخطائ ــة. رؤي ــه الكفاي ــًدا مبــا في ــي لســت جي باخلســارة ألنن
أشــعر بالعجــز«. مــاذا نفعــل نحــن املســيحين عــادة عندمــا نشــعر هكــذا؟ نســتمر فــي 
الوقــوع فــي اخلطيــة. نعــم »نعاقــب أنفســنا« عندمــا نلجــأ للمــواد اإلباحيــة، واالكتئــاب، 
والنــوم املفــرط، ومشــاهدة التلفــاز، وشــراء املالبــس، أو مــع أي وثــن آخــر يصــرف 
انتباهنــا عــن حالــة خيبــة األمــل التــي نشــعر بهــا. ملــاذا؟ ألننــا نشــعر بالفشــل. وهكــذا 

ــن. ــه احلنونت ــَدي الل نهــرب مــن النعمــة واالستســالم لي
هــل ســبق وقلــت لنفســك: »أنــا ال أســتحق هــذا الغفــران... لقــد فعلــت شــيًئا رديًئــا 
للغايــة... وســقطت مــرات عــدة«؟ أيــن املشــكلة فــي طريقــة التفكيــر هــذه؟ فــي اجلملــة 
التــي حتتهــا خــط. إن النعمــة ليســت مســتحقة. والغفــران هــو هديــة. االعتقــاد بأننــي 
يجــب أن »أكســب« غفــران اللــه هــو رفــض لإلجنيــل. هــو التقليــل مــن ذبيحــة املســيح. 

وكأنــي أصــرخ أن عمــل الصليــب لــم يكــن كافًيــا.
يحــدث نفــس الشــيء عندمــا نحــاول »أن نرتقــي بأنفســنا« قبــل أن نطلــب معونــة 
ــه وســيلة إلنقــاذ أنفســنا. إنهــا طريقــة  ــا، إن ــه. هــذا ليــس تواضًع ــل مغفرت ــه أو نقب الل

للقــول: »يجــب أن أدفــع ثمــن خطئــي«.
دعونــا ال نســير فــي طريــق أهــل غالطيــة. دعونــا ال ننســى الكلمــات الثمينــة ملــن 
ــاءُ ِإلـَـى َطِبيــٍب، بـَـِل املَرَضــى. لـَـم آِت ألَدُعــَو  ــاءُ ِإلـَـى َطِبيــٍب، بـَـِل املَرَضــى. لـَـم آِت ألَدُعــَو الَ يَحتـَـاُج األَِصحَّ ضحــى بحياتــه مــن أجلنــا: »الَ يَحتـَـاُج األَِصحَّ

أَبــَراًرا، بَــل ُخَطــاًة ِإلـَـى التَّوبَــِةأَبــَراًرا، بَــل ُخَطــاًة ِإلـَـى التَّوبَــِة« )مرقــس 2: 17(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ليس عليَّ أن أتعلم كيف أغفر لنفسي،

يب أن أتعلم أنه من خالل عدم مسامة نفسي؛ فأان أتصرف بكربيء وأرفض اإلجنيل.
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ُنُكَما َوَتُكواَنِن َكاهلِل  َقاَلِت احَليَُّة ِللَمرَأِة: َلن متَُوَت! َبِل هللُا َعاِلٌ َأنَُّه َيوَم أَتُكاَلِن ِمنُه َتنَفِتُح َأعيـُ »فـَ
َجَرَة  َها َبَِجٌة ِللُعُيوِن، َوَأنَّ الشَّ َجَرَة َجيَِّدٌة ِلأَلكِل، َوَأنـَّ رََأِت امَلرَأُة َأنَّ الشَّ رَّ. فـَ َعاِرَفنِي اخَلرَي َوالشَّ

َشِهيٌَّة ِللنََّظِر. َفَأَخَذت ِمن مثََِرَها َوَأَكَلت، َوَأعَطت رَُجَلَها أيًضا َمَعَها َفَأَكل« 
)تكوين 3: 4– 6(

كمــا كنــا نــدرس فــي األيــام األخيــرة فــإن احلاجــة إلــى املغفــرة هــي مشــكلة كونيــة. ولكــن 
ا؟ مــن أيــن تأتــي؟ كيــف يتعامــل  ملــاذا أصبحــت فكــرة »مســامحة أنفســنا« شــائعة جــًدّ

امللحــد مــع هــذه املعضلــة؟ وكيــف نــرد عليــه؟
قبل دراسة هذه األسئلة، من الضروري تلخيص بعض احلقائق األساسية.

أوال،أوال، نحــن كائنــات محــدودة لديهــا احتياجــات. مــاذا يعنــي هــذا؟ يعنــي أن هنــاك 
احتياجــات فســيولوجية وروحيــة معينــة تســبق الســقوط وتســتمر إلــى األبــد. هــل تريــد 
مثــااًل واضًحــا؟ كان آدم وحــواء بحاجــة إلــى الغــذاء. )تكويــن 2: 16(. نعــم، لقــد خلقهــم 
ــى  ــا إل ــوق جميًع ــل آدم وحــواء، نت ــه خلقهــم أيًضــا باحتياجــات. مث ــه بــال عيــب، لكن الل
الشــعور باحلــب والقبــول والتقديــر مــن قبــل »شــخص معــن«؛ هــذا الشــخص هــو اللــه. 

ــا للشــعور باالمتــالء والشــبع.  إن االســتمتاع بحبــه هــو مــا يحتاجــه القلــب حًقّ
ثانًيــا،ثانًيــا، لدينــا قلــب ســاقط. كيــف؟ إننــا منــذ حلظــة والدتنــا منيــل إلــى البحــث عــن نفــس 

األشــياء التــي يريــد الــرب أن يقدمهــا لنــا بالقــرب منــه، علــى ســبيل املثــال، الغفــران. 
ــا، لدينــا قلــب ســهل خداعــه والتأثيــر عليــه. مــن املمكــن مالحظــة هــذه احلقيقــة  ــا،ثالًث ثالًث
فــي جنــة عــدن. فقــط حــوار قصيــر كان كافًيــا إلغــراء حــواء لعصيــان كالم اللــه. يوضــح 
تكويــن 3 األمــر: قلبنــا يســتجيب للمحفــزات. مــن الســهل أن ننخــدع ونتأثــر باآلخريــن، 

لدرجــة أننــا نتصــرف دون وعــي ضــد مصلحتنــا.
واحــدة مــن احلقائــق التــي تنبثــق مــن تلــك املفاهيــم هــي أن جميــع البشــر لديهــم 
فكــرة ومفهــوم ومعيــار ملقيــاس معــن يؤهلــك أن تكــون شــخًصا مقبــواًل وذا قيمــة 
ومحبوًبــا حتــى وإن كان بغيــر وعــي. علــى ســبيل املثــال، لكــي تكــون شــخًصا »الئًقــا 
أو مقبــواًل« فــي بعــض الكنائــس، عليــك أن تتحــدث بألســنة. فــي كنائــس أخــرى، 
ــا.  ــى تكــون معروًف ــى باحلكمــة حت ــرك وتتحل ــاب لغي ــم الكت ــف تعلِّ ــك أن تعــرف كي علي
فــي الدوائــر غيــر الدينيــة، الشــخص »املرمــوق« هــو مــن حصــل علــى شــهادة جامعيــة 
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مرموقــة، أو يقــود طــراًزا معيًنــا مــن الســيارات، أو لديــه حســاب مصرفــي بــه مدخــرات 
ــواًل أو  ــا »مقب ــر ملــا يهمن ــه جســم رياضــي. اآلن، كيــف تكــون هــذه املعايي كثيــرة، أو لدي
ــا«؟ مــن مصــادر متعــددة. ولكنهــا، بشــكل أساســي، مــن أكبــر املؤثــرات  جديــًرا أو قيًم
التــي نتعــرض إليهــا فــي حياتنــا. هــذا يعنــي والدينــا، وتربيتنــا، وثقافتنــا، وديانتنــا، 
ــا لتحديــد كل »مــا هــو صحيــح«  بــن، ومــا إلــى ذلــك؛ لقــد أثــروا فين ــا املقرَّ وأصدقاءن
و»مــا هــو ثمــن«. )هــل هــذا هــو الســبب فــي أن بولــس يدعونــا فــي روميــة 12: 1- 2 أال 

ــم؟(. ــن بالعال ــر َم ــغ بطريقــة تفكي ــى ال نصطب »نشــاكل« هــذا الدهــر حت
اآلن، مــا عالقــة كل هــذا مبســامحة أنفســنا؟ فــي الواقــع إن االرتبــاط وثيــٌق. 
ملــاذا؟ ألن عاِلــم النفــس أو الفيلســوف امللحــد ســيحاول »مســاعدتك« بقــول شــيء مثــل 
هــذا: »هــل الحظــت أن والديــك وثقافتــك وكنيســتك قــد فرضــوا عليــك معاييــر معينــة 
ــا وصحيًحــا جنســًيّا حتــى فرضــوا عليــك  ــا وجذاًب ملــا يعنيــه أن تكــون ناجًحــا ومرموًق
ــا؟ هــل تــدرك أنــك لــن ترتقــي لتعيــش حســب تلــك املعاييــر  كيــف تكــون شــخًصا روحًيّ
أبــًدا؟ إن شــعورك بالذنــب وإحباطــك واكتئابــك ينبــع مــن حقيقــة أنــك حتــاول أن تعيــش 
فــي ضــوء تلــك التوقعــات التــي فرضهــا عليــك اآلخــرون وبالتالــي صدقتهــا أنــت عــن 
ــا.  ــا، ولكــن أيــن احلــل؟ تبــدأ املشــكلة هن ــى حــق متاًم غيــر قصــد«. حتــى اآلن هــم عل
ــك  ــي ُفرضــت علي ــك الصــورة الت ــش تل ــو عــن نفســك لعجــزك عــن عي ــك أن تعف »علي
ــر. بعــد كل شــيء، لقــد  ــك املعايي ــى تل ــى القضــاء عل ــاج إل دون وعــي. كيــف؟ أواًل، حتت
انخدعــت وتأثــرت بصــور يفرضهــا عليــك اجملتمــع. ملــاذا مــن اخلطــأ ممارســة اجلنــس 
ــدم العيــش حســب  ــب لع ــن تشــعر بالذن ــن« ول ــم »اآلخري ــص مــن قي ــزواج؟ تخل ــل ال قب
ــا، عليــك أن تتخلــص مــن فكــرة أنــه يجــب أن تكــون مســؤواًل  معتقــدات اآلخريــن. ثانًي
أمــام »شــخص مــا«. لقــد مت خداعــك، فــال إلــه وال أحــد لــه احلــق فــي أن يخبــرك مبــا 
هــو مقبــول أو غيــر مقبــول. أنــت حتــدد اخليــر والشــر لنفســك وتقــرر مــا الــذي يجعلــك 
ســعيًدا«. هــل تبــدو هــذه الكلمــات مألوفــة لــك؟ فــي رأيــي، يشــبهون كثيــًرا  مــا جــاء 

فــي تكويــن 3.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
نن جيًعا نتأثر مَبن حولنا، لكن تقع عليك مسؤولية اختيار َمن تستمع إليه.
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اَعِة، َأنُتم َعِبيٌد ِللَِّذي ُتِطيُعوَنُه:  ُموَن َذَواِتُكم َلُه َعِبيًدا ِللطَّ َقدِّ »أَلسُتم َتعَلُموَن َأنَّ الَِّذي تـُ
اَعِة ِللرِبِّ؟« )رومية 6: 16( ِإمَّا ِللَخِطيَِّة ِللَموِت َأو ِللطَّ

مــن أنــا؟ اجلــواب علــى هــذا الســؤال ليــس باملهمــة الســهلة. هــل أنــا نتيجــة لقراراتــي 
اخلاصــة أم أنــي نتيجــة لتأثيــر خارجــي؛ أي ثقافتــي وتربيتــي وديــن والــديَّ وتلــك القيــم 

التــي تعرضــت لهــا؟ 
ال ينجــو إنســان مــن هــذه املعضلــة. ال يهــم إذا كنــت مســيحّيًا أو غيــر مســيحي. كمــا 
رأينــا باألمــس، لدينــا جميًعــا قلــب محتــاج وســاقط وقابــل للتأثيــر. جميًعــا نحــاول أن 
نرتقــي لتلــك الصــورة ونســعى للفــوز باحلــب والقبــول مــن اآلخريــن. لدينــا جميًعــا فــي 
أذهاننــا فكــرة ابتكرناهــا عمــا يعنيــه لنــا أن نكــون محبوبــن أو ناجحــن. هــذا املعيــار، 
الــذي يختلــف حســب الســياق والشــخص، يحــدد املقيــاس للنجــاح والقبــول. لألســف، 
وبــدون وعــي، تدفعنــا أعمــق دوافعنــا حملاولــة »االرتقــاء« حتــى نتمكــن مــن التقــدم فــي 
احليــاة وحتقيــق النجــاح فــي تلــك اجملــاالت التــي ستســمح لنــا بتغييــر أنفســنا إلــى ذلــك 

الشــخص الــذي ســينال اإلعجــاب واحلــب.
كمــا قلنــا باألمــس مــا يفعلــه امللحــد هــو أنــه يحــاول أن يجعلــك تــرى بشــكل واٍع تلــك 
املعاييــر غيــر املرئيــة حتــى تتمكــن مــن القضــاء عليهــا وإنشــاء معيــار خــاص بــك. أيــن 
تكمــن مشــكلة هــذا احلــل؟ فــي اجلملــة التــي حتتهــا خــط. ملــاذا؟ ألن تغييــر معاييــرك ال 
ميلــك القــوة إلطــالق ســراحك ومنحــك الســالم احلقيقــي؛ الشــيء الوحيــد الــذي لديــه 
القــدرة علــى حتريــرك وإعطائــك الســالم احلقيقــي هــو إشــباع تلــك القيــم واملعاييــر التي 

تختارهــا لنفســك. مــاذا أقصــد؟ اســمحوا لــي أن أشــرح.
دعونــا نتخيــل أنــك نشــأت فــي ثقافــة تقليديــة ومتحفظــة حيــث مــن اخلطــأ 
األخالقــي ممارســة اجلنــس قبــل الــزواج أو مشــاهدة املــواد اإلباحيــة. حســب النظــرة 
اإلحلاديــة للعالــم مــا هــي مشــكلتك؟ مشــكلتك هــي إن اجملتمــع فــرض عليــك قيًمــا 
ــة األمــل  ــا قدميــًة عفــا عليهــا الزمــن. مــا هــي النتيجــة؟ تشــعر بالذنــب وخيب وأخالًق
فــي نفســك فــي كل مــرة ال ترتقــي فيهــا إلــى هــذا املعيــار األخالقــي. إذن مــاذا ســتفعل؟ 

ســتعفو عــن نفســك. ولكــن كيــف؟
أواًل، ســتدرك أنــك عبــد لقيمــة ُفرضــت عليــك، لذلــك ســتفعل كل مــا فــي وســعك 
للقضــاء عليهــا. ثــم ستســأل نفســك: »مــا الــذي يجعلنــي ســعيًدا؟« حينئــٍذ ســيُملي 
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عليــك عقلــك الــذي يســتجيب لشــهوة جســدك الســاقط: »مــارس اجلنــس حســبما 
تشــاء«. اآلن، إذا كان هــذا هــو احلــال، فقــد وجــدت لنفســك هدًفــا جديــًدا فــي احليــاة. 
لكــن مــاذا ســيحدث بعــد اكتشــاف تلــك »احلريــة« اجلديــدة؟ رمبــا ســتنظر فــي املــرآة 
وتــدرك أنــك لســت وســيًما مبــا يكفــي لتحقيــق هدفــك. نعــم، ســترغب بعــض الفتيــات 
فــي إقامــة عالقــات معــك، لكــن احلقيقــة هــي أنــه ال أحــد لديــه الكاريزمــا واجلمــال 
ــت دعــارة  ــارة بي ــا ســتبدأ فــي زي ــد. ســرعان م ــن يري اجلســدي ليتمكــن مــن جــذب َم
ا،  لتجــد مــا تبحــث عنــه. رمبــا ســتجد أن مســتوى املتعــة الــذي تشــعر بــه مرتفــع جــًدّ
لــذا تبــدأ شــيًئا فشــيًئا فــي إنفــاق معظــم أموالــك علــى هــذه الشــهوة. مــاذا يحــدث إذن؟ 
نظــًرا ألن املــال لــن يكفــي، تبــدأ فــي العمــل لســاعات أكثــر. والنتيجــة؟ تبــدأ فــي إهمــال 
جســمك، وحتصــل علــى عــدد ســاعات مــن النــوم أقــل، وتتوقــف عــن توطيــد العالقــات 
ــى مــا  مــع عائلتــك وأصدقائــك املقربــن. نعــم، بضــع مــرات فــي األســبوع حتصــل عل
تريــد لكــن بقيــة الوقــت تكــون بائًســا كمــا كنــت مــن قبــل. وســريًعا بعــد بضــع ســنوات، 
جتــد نفســك بــدون مــال، وبــدون عائلــة، ومنفصــاًل عــن أصدقائــك ووحيــًدا. وســرعان 

مــا يعــود الشــعور بالذنــب واالكتئــاب.
هــل تــرى حجــم املشــكلة؟ تغييــر املعاييــر هــو فقــط اســتبدال مــا حتبــه. قبــاًل، 
كنــت عبــًدا غيــر راٍض عــن القيــم التــي فرضهــا عليــك اجملتمــع للحــدود اجلنســية، 
اآلن أصبحــت عبــًدا غيــر راٍض عــن الفجــور اجلنســي. قبــاًل كنــت تشــعر بالذنــب إذا 
شــاهدت املــواد اإلباحيــة، اآلن تشــعر بالضيــق والعبوديــة عندمــا ال تشــبع هــذه الشــهوة. 
جنحــت فــي تغييــر معيــارك األخالقــي، لكــن هــل متكنــت مــن التغييــر؟ هــل متكنــت مــن 

»العفــو عــن نفســك« والعيــش بشــكل أفضــل؟
هــذه الديناميكيــة تنطبــق علــى أي هــدف فــي احليــاة. إذا كنــت تعيــش مــن أجــل 
ســمعتك أو شــهرتك، فســتكون عبــًدا لــرأي اآلخريــن. إذا كنــت تعيــش مــن أجــل جمالــك 
البدنــي، ســتتحكم بــك املنتجــات اخملتلفــة والصيحــات اجلديــدة. إذا كنــت تعيــش 
لالســترخاء والراحــة، فســوف يهيمــن عليــك أي شــيء يســلب منــك راحتــك. َمــن هــو 
الســيد الوحيــد الــذي يســتحق االستســالم لــه؟ الســيد املســيح. ملــاذا؟ ألنــه مــن خــالل 
احتــادي معــه أجــد الشــبع جلميــع االحتياجــات التــي أشــعر بهــا. واآلن لديــك ضمــان 
أن كل مــا حتتاجــه ســيظل موجــوًدا فــي شــخص املســيح الــذي مينــح الشــبع والســرور.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
يوضح هللا ما ينتظره مين. ولكن من خالل احتادي مع املسيح، فإنه ُيشبعه أيًضا. ولذا 

أقرتب إليه بسالم عاملًا إين سأجد الشبع فيه. 



90

اليوم ٣9 |                       التغيير: هل أستطيع أن أطيع الله؟ )١( 

»أَلنَُّكم ِبُدويِن اَل َتقِدُروَن َأن َتفَعُلوا َشيًئا« )يوحنا 15: 5(
ســتواجه اليــوم أحــد أهــم األســئلة الالهوتيــة التــي ميكــن أن تطرحهــا علــى نفســك: هــل 
ميكنــك أن تطيــع اللــه؟ مــا رأيــك؟ كيــف جتيــب علــى هــذا الســؤال؟ ال تتســرع. إجابتــك 
ســتحدد اعتقــادات كثيــرة فــي حياتــك املســيحية. وســتؤثر علــى كيفية تفســيرك للكتاب 
املقــدس وســتغير عالقتــك بــروح اللــه القــدوس. كمــا إنهــا ســتؤثر علــى اإلســتراتيجية 
التــي تســتخدمها لتغييــر شــخصيتك وفــي جوانــب أخــرى ليــس لــديَّ املســاحة ألتكلــم 
عنهــا. هــل تقــدر أن تطيــع اللــه أم ال؟ علــى ســبيل املثــال، إذا طلــب منــك اللــه أال تكــذب، 
فهــل لديــك القــدرة علــى قــول الصــدق دائًمــا؟ إذا أمــرك اللــه أال تغضــب مــن شــريكك، 
فهــل لديــك القــوة لتنفيــذ هــذا األمــر؟ اســمح لــي بإجــراء اختبــار صغيــر معــك. منــذ 
أكثــر مــن خمســة عشــر عاًمــا، وقعــت فــي حــب شــابة جميلــة تُدعــى أناليــا. بعــد بضعــة 
أشــهر قــررت الــزواج منهــا. فــي نظــري كانــت )وال تــزال( أروع امــرأة علــى هــذا الكوكب. 
ــا،  ــوم زفافن ــة ي ــود تقليدي ــادل عه ــن تب ــداًل م ــن، ب ــي اآلخري ــن أصدقائ ــد م ــل العدي مث
قــررت أن أكتــب أنــا عهــدي لهــا ليعبــر عــن مشــاعري احلقيقيــة. سأشــارك هــذا العهــد 
ــى هــذه الكلمــات كأنهــا خارجــة  ــك أن تتبن ــا، ســأطلب من ــت متزوًج معــك اآلن. إذا كن
ــر لبضــع ثــوان بصــدق إذا كنــت تظــن أنه من الســهل الوفاء بكل تلــك الوعود. منــك أنــت وفكِّ

. أعدك أن أمأل قلبك بكلمات جميلة. من هذا اليوم فصاعًدا، أعدك بأن أحبك بكل ما فيَّ
أعدك أن أتخلى يومًيّا عن احتياجاتي حتى أسعى إلرضاء رغباتك.

أعدك بأن أكون أفضل صديق لك، وأن أكون دائًما على استعداد لالستماع إليك. 
وسأبذل كل جهدي ألفهمك دون محاولة ألن أغيرك.

أعدك أال أحكم عليك في فشلك وأعدك بأنني سأساندك وأشجعك وأرفعك.
أعدك أن أغفر لك عندما تؤذيني وسأطلب مسامحتك عندما أضايقك، 

أعدك أن أقر بـأخطائي بصراحة وتواضع دون محاولة لتبرير نفسي.
أعدك أال أصرخ عليك وأن أستسلم في مواجهة الصراعات.

أعدك أن أكون رقيًقا ومحًبّا ولطيًفا، وسأعاملك في كل حلظة بلطف.
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أعدك أن أغازلك بكلمات رومانسية. سأعيش خلدمتك وسأختار الوظائف واملهام 
األكثر صعوبة حتى أريحك.

أعدك أن أضع املسيح أواًل في حياتي وسأسلم نفسي له كل يوم.
أعدك أن أعيش من أجل اآلخرين وأن أحب اآلخرين وأخدمهم. دون السماح ألي 

شخص باحتالل مكانتك والدور الذي يليق بك.
أعدك مبشاركة اإلجنيل وإخبار اآلخرين بحب يسوع املذهل.

أعــدك بالصــالة بحــرارة مــن أجلك بشــغف. أعدك أن أكون ُمخِلًصــا لك حتى يوم وفاتي.
وأتعهد بالسعي وراء الله في كل شيء حتى مينحني القوة للوفاء بوعودي لك.

زوجك نيكو.زوجك نيكو.

هــل تريــد معرفــة احلقيقــة؟ ال يوجــد وعــد مــن بــن كل تلــك الوعــود لــم أكســره، 
وبــدون أدنــى شــك أكثــر مــن مــرة! ال أســتطيع أن أوفــي بوعــودي ألكثــر شــخص أحبــه 
علــى هــذا الكوكــب، مــا الــذي يجعلنــي أعتقــد أنــه ميكننــي أن أطيــع أقــدس كائــن 
ــن أتعــب مــن تكــرار هــذه  ــل، ولكــن ل ــه مــن قب ــي كتبت ــى الرغــم مــن أنن فــي الكــون؟ عل
احلقيقــة؛ احليــاة املســيحية ليســت صعبــة أن تَُمــارس، احليــاة املســيحية مســتحيلة أن 
تعــاش بــدون عمــل اللــه فينــا. إذن مــاذا ســيحدث اآلن لنــا؟ هــل نيــأس؟ ال، بــل نتعلــم 
ــه. كيــف نرمتــي عليــه هــو. كل مــا هــو مســتحيل بالنســبة لــي فهــو مســتطاع عنــد الل

للصالة والتأمل على مدار اليوم
من املستحيل أن تطيع هللا. لذلك، فإن مفتاح التغيري هو ليس الطاعة اجلربية، ولكنه 

السعي إل االرمتاء عليه.  
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اليوم ٤٠ |                      التغيير: هل أستطيع أن أطيع الله؟ )٢(

»أَلنَُّكم ِبُدويِن اَل َتقِدُروَن َأن َتفَعُلوا َشيًئا« )يوحنا 15: 5(
ــا أنــك ال تســتطيع أن تطيــع اللــه مبجهــودك الشــخصي؟ هــل تعتقــد  هــل أنــت مقتنــع حًقّ
ــا أنــه ال توجــد وصيــة واحــدة ميكنــك أن تطيعهــا بــدون مســاعدته؟ إذا كانــت  حًقّ
ــي  ــك نعــم، دعن ــت إجابت ــاذا أنــت مخطــئ؛ إذا كان ــك مل ــك ال، أود أن أوضــح ل إجابت

أســاعدك لتعميــق قناعتــك.
أواًل، مــن الضــروري تعريــف مــا هــي الطاعــة؟ أدرك أن هنــاك طرًقــا مختلفــة 
ميكــن مــن خاللهــا اإلجابــة علــى هــذا الســؤال، لكننــي أعتقــد أنــه مــن األفضــل تصنيــف 
اإلجابــات فــي فئتــن أساســيتن. مــن جانــب، مــن املمكــن أن نُّعــِرف الطاعــة أنهــا تنفيــذ 
مــا أمــر بــه اللــه. ومــن جانــب آخــر، مــن املمكــن أن نعــرف الطاعــة أنهــا كل عمــل صالــح 
يرضــي اللــه. يبــدو كال التعريفــن متشــابهن، ولكــن إذا قمــت بتحليلهمــا بعمــق فســوف 

تــدرك أن هنــاك فجــوة بــن أحدهمــا واآلخــر.
دعونــا نفحــص التعريــف األول. يركــز منظــور الطاعــة هــذا علــى فعلــي اخلارجــي. 
ــه: ال  ــال بالنســبة لهــذا املنظــور. قــال الل ــزام أو االمتث ألن الطاعــة هــي العمــل أو االلت
تكــذب. إذن أنــا ال أكــذب. فهــي تنفيــذ األوامــر وهكــذا تنتهــي املناقشــة. هــذا املفهــوم 
للطاعــة ال يفحــص مــا فــي القلــب حيــث ال ينظــر إلــى مــا هــو فــي الداخــل. ال يوجــد 
تقييــم للدوافــع التــي تدفعنــي لقــول الصــدق. َمــن يســير فــي هــذا النهــج، ال يتســاءل: 
ــة؟ أم ألن  ــم يســتطيعون كشــف الكذب ــه أســلم حــل؟ أم ألنه ــول الصــدق ألن ــا أق هــل أن
ــول  ــل أق ــا؟ ه ــًرا أنانًيّ ــذا فك ــس ه ــر، ألي ــة؟ انتظ ــب وخيم ــه عواق ــون ل ــد يك ــذب ق الك
الصــدق ألننــي ال أريــد أن أشــعر بالذنــب؟ أم ألن اآلخريــن ســيعتقدون أننــي لســت 
ــاء؟  ــه بالتزامــي؟ انتظــر، أليــس هــذا كبري ــر الل ــد أن أبه ــي أري ــا؟ أم ألنن شــخًصا أميًن
أتــرى املفارقــة؟ إذا كان هــذا مفهومــك عــن الطاعــة، فأنــت لســت بحاجــة إلــى قــوة اللــه 
حتــى تطيعــه. فــي الواقــع، ال حتتــاج حتــى إلــى أن تكــون مســيحًيّا للقيــام بذلــك. ميكــن 

ألي شــخص أن ينفــذ األوامــر. إنهــا طاعــة أنانيــة.
الداخليــة  الدوافــع  علــى  يركــز  الثانــي  التعريــف  فــإن  اآلخــر  اجلانــب  علــى 
وعلــى اجتــاه قلبــي. الطاعــة هــي أكثــر بكثيــر مــن تنفيــذ أوامــر؛ الطاعــة هــي العمــل 
ــعدني  ــرني ويُس ــك هــذا يُس ــول: »عمل ــك ويق ــى قلب ــه إل ــه ينظــر الل ــا تفعل ــذي عندم ال
ــي:  ــُد أَِب ــَذا يَتََمجَّ ــي: »ِبه ــُد أَِب ــَذا يَتََمجَّ ــول: »ِبه ــا يق ــا 15: 8 عندم ــده يوحن ــا يؤّك ــس هــذا م ــي«. ألي ويُمجدن
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ــوَن تاََلِميــِذي«؟ اآلن الســؤال احملــوري هــو: كيــف ميكــن أن  ــٍر َكِثيــٍر َفتَُكونُ ــوا ِبثََم ــوَن تاََلِميــِذيأَن تَأتُ ــٍر َكِثيــٍر َفتَُكونُ ــوا ِبثََم أَن تَأتُ
أرضــي اللــه بطاعــة متمركــزة حــول حــب أنانــي وهدفهــا هــو مصلحتــي اخلاصــة وتهتــم 
بإرضــاء اآلخريــن؟ كيــف تــرى هــذا العمــل؟ قــد يكــون عمــاًل صاحًلــا، لكنــه ال ميكــن أن 

ــى دوافعــي الشــخصية.  ــل عل ــى مجــده، ب ــه ال يركــز عل ــه. ألن ــب الل ــر قل يُِس
كتــب جــون حنــا: »إذا كان مــن املُســلَّم بــه أن اللــه ال يقبــل إال مــا يتوافــق مــع كمــال 
بــره وقداســته املطلقــن، فهــل يســتطيع حتــى أســمى إنســان فــي البشــرية أن ينــال 
إعجابــه؟ إن اللــه فــي ذاتــه هــو مطلــق القداســة وأنــا إنســان مولــود باخلطيــة، فكيــف 
ــخ البشــرية ال  ــي تاري ــر إجنــاز بشــري ف ــى أكب ــه حت ــي إرضــاؤه! الســبب واضــح. ألن ل
يخلــو مــن الدوافــع األنانيــة ســواء كان ذلــك جشــًعا أو كبريــاء أو أي شــيء آخــر«12. 
أتفهــم اآلن؟ ميكنــك تغييــر مــا تفعلــه، لكــن ال ميكنــك تغييــر مــا حتــب. هــل تتذكــر أن 
احلــب هــو رد فعــل؟ ليــس مبقدورنــا طاعــة اللــه ومتجيــد اســمه مبجهودنــا الشــخصي 
ألننــا ال نســتطيع تغييــر أكثــر مــا حتبــه قلوبنــا؛ وهــو أنفســنا. إذا توقفــت عــن الكــذب، 
فســتكذب مــرة أخــرى عندمــا حتتــاج حفــظ مــاء وجهــك. إذا قــررت أن تخــدم اآلخريــن، 
ــاس. إذا كرســت نفســك للخدمــة، فرمبــا ســتقوم  فســتخدمهم بدافــع أن ميدحــك الن
ــه أو لنفســك. هــل  ــن أو لل ــك لآلخري ــت قيمت ــك لتشــعر بالرضــا عــن نفســك وتثب بذل
تقــدر أن تقــدم أعمــااًل صاحلــة؟ نعــم. ولكــن هــل ميكنــك أن تقــوم بتلــك األعمــال فــي 
ــة.  ــا األناني ــروب مــن دوافعن ــا اله ــن؟ ال. ال ميكنن ــه ولآلخري ــة وخالصــة لل ــة كامل محب
ــا  ــب الســاقط أن يقــوم بعمــل »غيــر ســاقط«. إذن مــاذا نفعــل اآلن؟ لدين ال ميكــن للقل
ــذي ميكــن أن  ــد ال ــل. مــا هــو الشــيء الوحي ــة فــي بشــارة اإلجني ــة متمثل فرصــة ذهبي
يرضــي اللــه؟ أن نتمثــل مبقاييــس ومعاييــر اللــه نفســه. مــا هــو الشــيء الوحيــد الــذي 
ميكــن أن يشــبعه؟ ابنــه الوحيــد. مــا الــذي يقدمــه اللــه لنــا؟ كل مــا نحتاجــه هــو االتــكال 
ــا ِفيــِه هــَذا يَأِتــي  ــُت ِفــيَّ َوأَنَ ــِذي يَثبُ ــا الَكرَمــُة َوأَنتُــُم األَغَصــاُن. الَّ ــا ِفيــِه هــَذا يَأِتــي : »أَنَ ــُت ِفــيَّ َوأَنَ ــِذي يَثبُ ــا الَكرَمــُة َوأَنتُــُم األَغَصــاُن. الَّ علــى الــذي قــال: »أَنَ

ُــوا َشــيًئا«. ــِدُروَن أَن تَفَعل ــي الَ تَق ــم ِبُدوِن ــٍر َكِثيــٍر، ألَنَُّك ُــوا َشــيًئا«.ِبثََم ــِدُروَن أَن تَفَعل ــي الَ تَق ــم ِبُدوِن ــٍر َكِثيــٍر، ألَنَُّك ِبثََم

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
إذا كان هللا يسر ببنه احلبيب،

إذن الطريقة الوحيدة إلرضاء اآلب هي طاعته مسنوًدا على ابنه يسوع املسيح.
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»أَلنَُّكم ِبُدويِن اَل َتقِدُروَن َأن َتفَعُلوا َشيًئا« )يوحنا 15: 5(
هــل أســتطيع أن أنــال إعجــاب اللــه مبجهــودي الشــخصي؟ ال أســتطيع أبــًدا. يــا لهــا مــن 
عطيــة ثمينــة! ملــاذا؟ ألننــي ال أحتــاج أن أحــاول حتــى. أنــت وأنــا مقبولــون متاًمــا أمــام 
ــا  ــا ينظــر إلين ــب. اآلن عندم ــى الصلي ــا عل ــه بســبب عمــل املســيح مــن أجلن عــرش الل
اآلب يبتســم. يبتســم دائًمــا! ال أحتــاج للقيــام بعمــل صالــح أو مقــدس ألرســم ابتســامة 
علــى وجهــه وليرانــي بســرور. لســت أحتــاج أن »أحيــا بشــكل كمالــي« حتــى ميــد اآلب 
يــده ويباركنــي. التبريــر هــو معجــزة جتعلنــي فــي حالــة تصالــح مــع اللــه دائًمــا، فــي كل 
األوقــات، وإلــى األبــد. كمــا قــال أحــد املؤلفــن املشــهورين: »فــي كثيــر مــن األحيــان فــي 
ــه، بســبب اخلطيــة وانحيازنــا املســتمر لتدميــر كل شــيء، نعتقــد أننــا  عالقتنــا مــع الل
نقطــع عالقتنــا مــع اللــه. لكنــي أحــب الطريقــة التــي عبَّــر عنهــا أحــد القســوس: »العامل 
الوحيــد الــذي يحــدد عالقتــي مــع اللــه ليــس ماضــيَّ أو حاضــري، بــل ماضــي املســيح 
ر‹ تعنــي  وحاضــره«13. يضيــف جيــري بريدجــز وبــوب بيفينجتــون: »أن كلمــة ›مبــرَّ

كمــا لــو أننــي لــم أخطــئ قــط«. 
ســوف أحتــرر متاًمــا عندمــا أفهــم أننــي ال أســتطيع نيــل إعجــاب اللــه. كمــا كتــب بــول 
ــت  ــا كن ــر مم ــول أكث ــى قب ــل عل ــن حتص ــنة، فل ــون س ــدة ملي ــه مل ــت الل ــب: »إذا أطع تري
ــي املســيح«.14 هــل تصــدق  ــودي الشــخصي ف ــي يومــك األول مبجه ــه ف ســتحصل علي

ــات هــذه احلقيقــة؟ ــا؟ أتســتمتع بتبعي ــك حًقّ هــذا؟ هــل تصــدق ذل
ــل  ــه، ب ــده الل ــا يري ــل م ــا للطاعــة؟ فالطاعــة ليســت مجــرد فع ــر تعريفن هــل تتذك
ــر«.  ــح »الثم ــا ملصطل ــك تعريًف ــة أســابيع أعطيت ــل بضع ــه. قب الطاعــة هــي إرضــاء الل
الثمــر هــو عمــل اللــه فينــا باملســيح، أي بنفــس مســتوى نقــاء القلــب، واحملبــة احلقيقيــة، 
واإلعجــاب بــاآلب، والبحــث عــن مجــده الــذي كان ســيحصل عليــه هــذا العمــل لــو كان 
ــى ذروة  ــن التوضيحــن، نصــل إل ــار هذي ــه يســوع نفســه. مــع األخــذ فــي االعتب ــام ب ق
تأملنــا ونســأل أنفســنا: كيــف أطيــع بعــد ذلــك؟ اخلطــوة األولــى هــي إدراك أننــي ليــس 

ــه. مثلمــا فهمــت ذات يــوم أننــي ال أســتطيع أن أنقــذ نفســي.  مبقــدري طاعــة الل
يجــب أن أفهــم أيًضــا أننــي ال أســتطيع تغييــر نفســي. مــاذا يحــدث عندمــا يريــد 
اإلنســان شــيًئا مــا بشــدة ويــدرك أنــه ال يســتطيع احلصــول عليــه مبفــرده؟ يطلــب 
املســاعدة. ســواء كان الطفــل الــذي يريــد كعكــة شــوكوالتة موضوعــة علــى رف فــي 
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اخلزانــة، أو الشــخص البالــغ الــذي يغــرق فــي البحــر؛ كلنــا نصــرخ بحًثــا عــن »املعونــة« 
عندمــا نشــعر باليــأس. هــل تــرى حجــم املشــكلة؟ ال يتعلــق األمــر مبحاولــة الطاعــة، بــل 
ــا أفهــم كلمــات  يتعلــق بــإدراك أننــي ال أســتطيع. فقــط عندمــا أقبــل هــذه احلقيقــة حّقً

ُــوا َشــيًئا«.  ــِدُروَن أَن تَفَعل ــي الَ تَق ــم ِبُدوِن ُــوا َشــيًئا«. ألَنَُّك ــِدُروَن أَن تَفَعل ــي الَ تَق ــم ِبُدوِن يســوع: »ألَنَُّك
اآلن يجــدر بنــا أن نســأل، هــل دعانــا اللــه لطاعتــه؟ نعــم. هــل نســتطيع أن نطيعــه 
ــة.  ــن النعم ــد م ــر. ملزي ــاج أكب ــة احتي ــي حال ــا هــذا الوضــع ف ــا؟ ال. إذن يتركن مبقدورن
اصــغ إلــى الرســول بولــس: »َولِكــن ِبِنعَمــِة اللــِه أَنَــا َمــا أَنَــا، َوِنعَمتـُـُه املُعَطــاةُ ِلــي لَــم تَُكــن : »َولِكــن ِبِنعَمــِة اللــِه أَنَــا َمــا أَنَــا، َوِنعَمتـُـُه املُعَطــاةُ ِلــي لَــم تَُكــن 
بَاِطلـَـًة، بـَـل أَنـَـا تَِعبــُت أَكثـَـَر ِمنُهــم َجِميِعِهــم. َولِكــن الَ أَنـَـا، بـَـل ِنعَمــُة اللــِه الَِّتــي َمِعــيبَاِطلـَـًة، بـَـل أَنـَـا تَِعبــُت أَكثـَـَر ِمنُهــم َجِميِعِهــم. َولِكــن الَ أَنـَـا، بـَـل ِنعَمــُة اللــِه الَِّتــي َمِعــي.« « )1 
ــل« أو »ندفــع«  ــه اجلمي ــرد ل ــه، فنحــن ال »ن ــع الل ــوس 15: 10(. فــي كل مــرة نطي كورنث
مقابــل مــا فعلــه مــن أجلنــا، لكــن فــي الواقــع فــي كل مــرة نســلك حســب مشــيئته، نتلقــى 
املزيــد مــن النعمــة. ال تتعلــق احليــاة املســيحية مبــا ميكننــا أن نفعلــه مــن أجــل اللــه لكــن 
ــا. يقــول جــون  ــا ومــن أجلن ــه فين ــه الل ــاة املســيحية تــدور حــول مــا ميكــن أن يفعل احلي
ــا كان مــا نــرده للــه فــي مقابــل صالحــه الســابق لنــا، فإننــا نفعلــه باالعتمــاد  بايبــر: »أًيّ
علــى نعمتــه التــي ســيُطِلَقها لنــا. الديــن الوحيــد الــذي تولــده النعمــة هــو »ديــن« 
االعتمــاد أكثــر علــى نعمتــه وقوتــه فــي كل مــا يدعونــا اللــه أن نكونــه ونفعلــه«15. يجــب 
أن نعتــرف بذلــك. مــا هــي نتيجــة هــذا النــوع مــن الطاعــة؟ الــذي ينــال اجملــد هــو الــذي 
ــُد أَِبــي: أَن تَأتـُـوا ِبثََمــٍر َكِثيــٍر...« ملــاذا  ــُد أَِبــي: أَن تَأتـُـوا ِبثََمــٍر َكِثيــٍر»ِبهــَذا يَتََمجَّ يعمــل فينــا. لهــذا يقــول يوحنــا 15: 8: »ِبهــَذا يَتََمجَّ

يتمجــد اآلب مــن الثمــر الــذي أنتجــه؟ ألن الثمــر لــم أصنعــه أنــا، بــل ابنــه احلبيــب. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال توجد حرية أكرب من أن أتذكر أنين لست حباجة إل نيل إعجاب هللا ألن املسيح 

قد فعل ذلك بلفعل؛ ال توجد هبة أمثن من معرفة أنين اآلن يف املسيح لديَّ امتياز أن 
أكون قادرًا على االستمتاع حببه. 
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َنا، َوَأرَسَل ابَنُه َكفَّارًَة خِلََطاَياَن«  َنا َنُن َأحَببَنا هللَا، َبل َأنَُّه ُهَو َأَحبـَّ »يِف هَذا ِهَي امَلَحبَُّة: َليَس َأنـَّ
)1 يوحنا 4: 10(

ا أن يكــون هــذا التأمــل واحــًدا مــن أهــم التأمــالت فــي هــذا  أظــن أنــه مــن احملتمــل جــّدً
الكتــاب. ال أدعــي إنــه ُمتَقــن فــي جودتــه أو بالغتــه؛ مــا أقولــه هــو علــى الرغــم مــن أنــه 
ســيكون مــن الصعــب بعــض الشــيء فهمــه فــإن فهــم محتــواه ســيكون أمــًرا بالــغ األهميــة 

لنمــوك الروحــي.
أود أن جنيب مًعا على سؤالن. 

الســؤال األول: َمــن هــو اللــه فــي حياتــك؟ خــذ بضــع ثــواٍن للتفكيــر فــي األمــر 
جيــًدا. ال أطلــب منــك أن تفكــر فيمــا تقولــه كنيســتك أو طائفتــك عــن اللــه، ولكــن مــا 

ــوزر:  ــو ت ــب أ. دبلي ــه جتاهــه. كت ــه أنــت وخاصــة مــا تشــعر ب تؤمــن ب
ــه احلقيقــي يعــد ذات  ــه مــع جوهــر الل ــا الشــخصية عــن الل ــه احلقيقــي يعــد ذات إن توافــق انطباعاتن ــه مــع جوهــر الل ــا الشــخصية عــن الل »إن توافــق انطباعاتن
أهميــة أكبــر ممــا نعلنــه فــي عقائدنــا داخــل الكنيســة. قــد تكــون صورتنــا احلقيقيــة عــن أهميــة أكبــر ممــا نعلنــه فــي عقائدنــا داخــل الكنيســة. قــد تكــون صورتنــا احلقيقيــة عــن 
اللــه مدفونــة حتــت أنقــاض املفاهيــم الدينيــة التقليديــة، وقــد يتطلــب التنقيــب عنهــا اللــه مدفونــة حتــت أنقــاض املفاهيــم الدينيــة التقليديــة، وقــد يتطلــب التنقيــب عنهــا 
وإبرازهــا للضــوء بحًثــا مكثًفــا. فقــط بعــد خــوض العديــد مــن االختبــارات الشــخصية وإبرازهــا للضــوء بحًثــا مكثًفــا. فقــط بعــد خــوض العديــد مــن االختبــارات الشــخصية 
ــا عــن اللــه. إن تكويــن صــورة صحيحــة  ــا عــن اللــه. إن تكويــن صــورة صحيحــة واملؤملــة ميكننــا التوصــل إلــى مــا نؤمــن بــه حّقً واملؤملــة ميكننــا التوصــل إلــى مــا نؤمــن بــه حّقً
عــن اللــه هــو أمــر فــي غايــة األهميــة، ليــس فقــط لعلــم الالهــوت، ولكــن أيًضــا للحيــاة عــن اللــه هــو أمــر فــي غايــة األهميــة، ليــس فقــط لعلــم الالهــوت، ولكــن أيًضــا للحيــاة 
ــه  ــادة. إذا كانــت صورتــك عن ــه هــو أســاس العب ــة. انطباعــك عــن الل ــه املســيحية العملي ــادة. إذا كانــت صورتــك عن ــه هــو أســاس العب ــة. انطباعــك عــن الل املســيحية العملي
مشــوهة أو غيــر صحيحــة فســتنهار حياتــك مثلمــا ينهــار أي مبنــي ذي أعمــدة ضعيفــة. مشــوهة أو غيــر صحيحــة فســتنهار حياتــك مثلمــا ينهــار أي مبنــي ذي أعمــدة ضعيفــة. 
ــة فــي احليــاة أو فشــل فــي مســيرتنا الروحيــة ينبــع  ــا مقتنــع بــأن مصــدر كل معضل ــة فــي احليــاة أو فشــل فــي مســيرتنا الروحيــة ينبــع أن ــا مقتنــع بــأن مصــدر كل معضل أن

أصلــه مــن أفــكار غيــر صحيحــة وخطيــرة عــن اللــه«أصلــه مــن أفــكار غيــر صحيحــة وخطيــرة عــن اللــه«1616..
اللــه تتوافــق مــع »جوهــره احلقيقــي«؟  تُكــِوّن صــورة صحيحــة عــن  إذن كيــف 
ــول إن  ــًدا: هــل أســتطيع أن أق ــي أطــرح ســؤااًل جدي ــى هــذا الســؤال دعن ــة عل لإلجاب
اللــه إلــه كل نعمــة؟ قــد يصعــب ذلــك وال أســتطيع. لكــن هــل أســتطيع أن أقــول إن اللــه 

ــك؟ ــس كذل ــم. أمــر الفــت للنظــر، ألي ــة؟ نع محب
اللــه محبــة، لكنــه ال يتصــرف دائًمــا برحمــة. أحياًنــا يتصــرف بعــدل، وأحياًنــا 
ــه  ــا االنضبــاط، ومــا إلــى ذلــك. إن جوهــر الل ــا أخــرى يعلمن ــًرا، وأحياًن يظهــر لنــا صب
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هــو احملبــة. وهــذا يعنــي، فــي أعمــاق »قلــب« اللــه ســتجد نهــًرا يتدفــق بـــاحلب ال يجــف. 
لكــن التعبيــر عــن هــذا احلــب يختلــف. ميكننــا أن نقــول الشــيء نفســه عــن قداســة اللــه. 
اللــه قــدوس فــي جوهــره. هــذا يعنــي أن كل أعمالــه مليئــة بالقداســة. غيظــه مقــدس. 
صبــره مقــدس. تأديبــه مقــدس. حتــى نعمتــه مقدســة. أتــرى الفــرق؟ جوهــر اللــه يظهــر 

بطــرق مختلفــة فــي تعاملــه معنــا.
اآلن ملــاذا خلــق اللــه الكــون؟ هــل تتذكــر مــا قلنــاه فــي اليــوم الثانــي؟ وفًقــا ألفســس 
1: 1-14، فقــد ُخلقنــا وَخلُصنــا وتقدســنا وســنَُمّجد أيًضــا لنتمتــع بعظمــة نعمــة اللــه. 
ــي ِبَيُســوَع املَِســيِح  ــا ِللتََّبنِّ نَنَ ــي ِبَيُســوَع املَِســيِح ( ِإذ َســَبَق َفَعيَّ ــا ِللتََّبنِّ نَنَ ــِة )هــذا هــو جوهــره( ِإذ َســَبَق َفَعيَّ ــِة »ِفــي املََحبَّ تقــول اآليــة 5: »ِفــي املََحبَّ
ِة َمِشــيئَِتِه... ألي غــرض إذن؟ ِلَمــدِح َمجــِد ِنعَمِتــِه الَِّتــي أَنَعــَم  ِلَمــدِح َمجــِد ِنعَمِتــِه الَِّتــي أَنَعــَم  ِة َمِشــيئَِتِهِلنَفِســِه، َحَســَب َمَســرَّ ِلنَفِســِه، َحَســَب َمَســرَّ
ــه ونحمــده مــن  ــوِب« الهــدف مــن خلــق اإلنســان هــو أن منجــد الل ــي املَحبُ ــا ِف ــا َعلَينَ ــوِب«ِبَه ــي املَحبُ ــا ِف ــا َعلَينَ ِبَه
أجــل نعمتــه. تأملنــا فــي نعمتــه العظيمــة واجمليــدة يجعــل قلوبنــا تنفجــر بفــرح ونحــن 
نتأملهــا. لــذا، دعنــا جنيــب علــى الســؤال: َمــن هــو اللــه؟ اللــه هــو إلــه محــب خلــق الكــون 

ليظهــر مــدى وفــرة نعمتــه.
واآلن الســؤال الثانــي: مــاذا يريــد اللــه أن يصنــع بــي؟ فكــر فــي األمــر قبــل اإلجابــة. 
هــل يريــد اللــه أن يغيــر شــخصيتي؟ هــل يريدنــي اللــه أن أُســِلم لــه إرادتــي؟ هــل يريدنــي 
اللــه أن أمنــو فــي القداســة؟ هــل يريدنــي اللــه أن أقــرأ الكتــاب املقدس وأصلــي وأصوم؟ 
اإلجابــة علــى كل ســؤال مــن هــذه األســئلة هــي نفســها، فهــو يريــد أن يســتخدم كل هــذه 
ــا  ــه هــو أن يــذوب قلبــي بفــرح وأن األشــياء لتحقيــق هــدف أســمي: أكثــر مــا يريــده الل

أختبــر حبــه بطريقــة حقيقيــة وصادقــة. 
ــون...«  ــة هــو اســتبدال »يجــب أن أك ــاة الروحي ــة للحي إن أحــد األهــداف العظيم
بعبــارة »ال بــد أن أســتمتع...«؛ اســتبدل »علــيَّ أن أحــب...« بعبــارة »علــيَّ أن أســمح 
ملــاذا؟ ألن قــوة  أكــون محبوًبــا...«؛ لتكــن »إرادتــه« مــن أجــل »مجــده«.  لنفســي أن 

اإلجنيــل ال تكمــن فــي إجبــار القلــب، بــل تكمــن فــي إخضاعــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
يريد هللا أن يظهر ل شخصيته، وليس أن أريه أان شخصييت.

يب أال تنشغل احلياة املسيحية بشأن كل ما أان لست عليه، بل أن تسعد بكل ما هو 
هللا عليه.
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اليوم: ٤٣ |                       التغيير: هل أستطيع أن ُأِسر الله؟ )١( 

َلُه«  بـَّ َتَحنََّن َورََكَض َوَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه َوقـَ َقاَم َوَجاَء ِإَل َأِبيِه. َوِإذ َكاَن َل يـََزل َبِعيًدا رَآُه َأُبوُه، فـَ  »فـَ
)لوقا 15: 20(

ــد أن تســأل نفســك نفــس الســؤال  ــت تري ــه؟ أو إذا كن ــب الل ــر قل هــل أســتطيع أن أِس
لكــن بطريقــة ســلبية، فتقــول هــل ميكننــي بطريقــة مــا ســلب أو تقليــل مســتوى الفــرح 
والســرور الــذي يتمتــع بــه اللــه؟ الســؤال الــذي أحــاول طرحــه عليــك للتفكيــر فيــه عميــق 
للغايــة ومهــم للحيــاة الروحيــة. اســمحوا لــي أن أحــاول صياغــة الكلمــات بطريقــة 

ــه؟ أخــرى: هــل أســتطيع أن أؤثــر أو أغيــر احلالــة »العاطفيــة« التــي يشــعر بهــا الل
ــي أعــارض كل  ــل أن تســتنتج أنن ــم، أســتطيع. اآلن، قب ــرة هــي: نع ــي القصي إجابت
مــا كتبتــه ســابًقا، أطلــب منــك قــراءة ُحَجِجــي بعنايــة والتأمــل فيهــا. هنــاك قليــل مــن 
األشــياء التــي تؤلــم أي كاتــب )أو أي شــخص آخــر( أكثــر مــن ســوء فهم مــا يريد توضيحه.
عندمــا يحــاول الالهوتيــون وصــف العالقــة الداخليــة بــن األقانيــم الثالثــة، يؤكــد 
الالهوتيــون فــي كثيــر مــن األحيــان أن اآلب واالبــن والــروح القــدس يعيشــون فــي رابطــةرابطــة 
أبديــة دائمــة حيــث نظراتهــم بعضهــم لبعــض تولــد كل اللــذة وكل الرضــا الــذي ميكــن أن 
يتمنــاه اللــه. ينظــر اآلب الــى طاعــة االبــن. وينظــر االبــن قداســة اآلب. ويركــز الــروح 
القــدس علــى مجــد املســيح. وميــدح املســيح تواضــع الــروح. ويفــرح االبــن مبحبــة اآلب. 
ويســر اآلب بـــذبيحة االبــن وهكــذا. باختصــار، هنــاك حالــة داخليــة مــن اإلعجــاب 
والشــبع والســرور ال ميكــن وصفهــا بــكل بســاطة. نحــن مدعــوون فــي املســيح للمشــاركة 
فــي هــذه الرابطــة. مــن خــالل الــروح نبــدأ التعــرف علــى اللــه ونســتمتع بهــذه الرابطــة 
ــا لوجــه ممــا ســينتج ببســاطة شــعور  ــه وجًه ــة ســنرى الل ــة. وفــي األبدي ــة الثمين اإللهي
ــا 17: 3: »َوهــِذِه »َوهــِذِه  ــه أو تفســيره. كمــا قــال يســوع فــي يوحن مــن البهجــة ال ميكــن وصف
ــِذي  ــيَح الَّ ــوَع املَِس ــيَّ َوحــَدَك َويَُس ــَه احَلِقيِق ــَت اإِلل ــوَك أَن ــُة: أَن يَعِرُف ــاةُ األَبَِديَّ ــِذي ِهــَي احَلَي ــيَح الَّ ــوَع املَِس ــيَّ َوحــَدَك َويَُس ــَه احَلِقيِق ــَت اإِلل ــوَك أَن ــُة: أَن يَعِرُف ــاةُ األَبَِديَّ ِهــَي احَلَي

أَرَســلتَُه« أَرَســلتَُه« )1  كورنثــوس 13: 12 هــو نــص رئيســي آخــر(.
اآلن دعنــا نعــود إلــى ســؤالنا. لكــن انتبــه لســؤالي الثانــي: هــل ميكننــي ســلب الفــرح 
الداخلــي الكامــل الــذي يتمتــع بــه اللــه؟ بالطبــع ال أســتطيع. ال شــيء وال أحــد يســتطيع 
أن يكســر هــذه احللقــة مــن املتعــة التــي يشــعر بهــا اللــه اآلب مــع االبــن والــروح القــدس. 
ــة الســؤال: هــل  ــر نهاي ــا نغي ــن مســها. حســًنا، دعن ــة ال ميك ــة ال نهائي ــة أبدي ــا متع إنه

ميكــن أن تتأثــر حالــة اللــذة الداخليــة التــي يتمتــع بهــا اللــه؟ نعــم. هــذا هــو املفتــاح. 
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ــَذا  ــُه هَك ــم: ِإنَّ ــوُل لَُك ــَذا أَُق ــُه هَك ــم: ِإنَّ ــوُل لَُك ــة: »أَُق ــات التالي ــرأ اآلي ــه اق ــا أقول ــى م ــق عل ــت ال تواف إذا كن
ا الَ يَحتَاُجــوَن  ــَماِء ِبَخاِطــٍئ َواِحــٍد يَتـُـوُب أَكثـَـَر ِمــن ِتســَعٍة َوِتســِعَن بـَـاّرً ا الَ يَحتَاُجــوَن يَُكــوُن َفــَرٌح ِفــي السَّ ــَماِء ِبَخاِطــٍئ َواِحــٍد يَتـُـوُب أَكثـَـَر ِمــن ِتســَعٍة َوِتســِعَن بـَـاّرً يَُكــوُن َفــَرٌح ِفــي السَّ
ــٍةِإلَــى تَوبَــٍة« )لوقــا 15: 7(. هــل تفهــم مضمــون اآليــة؟ هنــاك مســتويات مــن الفــرح فــي  ِإلَــى تَوبَ
الســماء. يختلــف مقــدار الفــرح حســب عــدد األشــخاص التائبــن. لتوضيــح األمــر 
اَم  اَم هَكــَذا، أَُقــوُل لَُكــم: يَُكــوُن َفــَرٌح ُقــدَّ أكثــر، كــرر يســوع نفــس الــكالم بعــد عــدة آيــات: »هَكــَذا، أَُقــوُل لَُكــم: يَُكــوُن َفــَرٌح ُقــدَّ

ــوُب« )لوقــا 15: 10(.  ــِه ِبَخاِطــٍئ َواِحــٍد يَتُ ــِة الل ــوُبَماَلِئَك ــِه ِبَخاِطــٍئ َواِحــٍد يَتُ ــِة الل َماَلِئَك
الغــرض مــن هــذه اآليــات هــو أن نــرى قلــب اآلب. مــا نــوع ردود الفعــل التــي يولدهــا 
اخلاطــئ التائــب فــي قلــب اآلب؟ كيــف يتجــاوب قلــب اللــه؟ اقــرأ النــص شــيًئا فشــيًئا 
ــه أب  ــا، إن ــي(. ثانًي ــم ب ــه مهت ــد )أي أن ــا مــن بعي ــه أب ينظــر إلين ــه. أواًل، إن واســتمتع ب
ــون  ــار ليك ــق االنتظ ــه أب ال يطي ــا، إن ــه(. ثالًث ــا الل ــعر به ــة يش ــة )عاطف ــعر بالرحم يش
بالقــرب منــي، لــذا ركــض إلــى ابنــه )هــل سيشــعر باحلمــاس؟(. رابًعــا، إنــه أب ال يعطينــا 
ــال  ــه أب ينه ــا، إن ــا لشــدة احلــب(. خامًس ــاه )ي ــا ارتكبن ــا عم ــاء اعتذارن الفرصــة إلنه
علينــا بالقبــالت. علــى الرغــم مــن رفضنــا لــه وإهدارنــا لعطايــاه علــى شــهواتنا. إذن، 

بعــد كل هــذا هــل يشــعر اللــه باحلماســة جتاهنــا؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ما الذي يبحث عنه احلب غري زيدة الفرح والبهجة يف الشخص الذي حتبه؟

ألن يكون عظيًما أن ُأسِعد قلب هللا؟
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اليوم ٤٤ |                 التغيير: هل أستطيع أن ُأِسر الله؟ )٢(

»ِلذِلَك َنرَتُِص أيًضا  ُمسَتوِطِننَي ُكنَّا َأو ُمتـََغرِِّبنيَ  َأن َنُكوَن َمرِضيِّنَي ِعنَدُه« )2 كورنثوس 5: 9(
أود اليــوم أن نبــدأ بالتأمــل فــي الســؤال األخيــر الــذي طرحتــه باألمــس. رمبــا أتيحــت 
لــك الفرصــة للتفكيــر فــي األمــر وجتــد نفســك أكثــر اســتعداًدا خلــوض تلــك التجربــة. 
لــذا، لنبــدأ باألســئلة. إذا كان الهــدف مــن احلــب هــو إســعاد الشــخص احملبــوب، فهــل 
مــن املنطقــي أن يطلــب اللــه منــا أن نحبــه إذا لــم يكــن حلبنــا أي تأثيــر عليــه؟ مبعنــى 
ــا؟  ــه يشــعر مثلن ــدون أي مشــاعر؟ هــل لل ــه صخــرة متحجــرة ب آخــر، هــل تظــن أن الل
هــل يســتطيع اإلنســان أن يؤثــر علــى تلــك املشــاعر؟ جوابــي علــى كل هــذه األســئلة هــو 

نفســه: نعــم.
مــن خــالل التأكيــد علــى أن اللــه لديــه مشــاعر فأنــا أســتخدم أحــد خصائــص 
التجســيد. أي أننــي أعــزو صفــات إنســانية إلــى شــخص ليــس كذلــك. هــل مــن اخلطــأ 
أن تفعــل هــذا؟ ال. الكتــاب املقــدس يســتعن بهــذا األســلوب طــوال الوقــت. هنــاك عــدد 
ال نهائــي مــن النصــوص الكتابيــة التــي تتحــدث عــن »قلــب« اللــه، و»يــد« اللــه، أو حتــى 
عــن »شــخصية« اللــه. هــل للــه قلــب لــه عــروق وشــراين قــادر علــى ضــخ الــدم وقيــاس 
نبضــه؟ ال. لكــن باســتخدام هــذه الكلمــة، يحــاول كاتبــو الكتــاب املقــدس تبســيط حقيقة 
ــا أيًضــا أســتخدم نفــس األســلوب  ائهــم. وأن معقــدة باســتخدام مفــردات مفهومــة لقرَّ
عندمــا أقــول إن اللــه »متحمــس«. اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم بعــض األمثلــة الكتابيــة 

التــي تدعــم هــذه الفكــرة.
فــي تكويــن 1: 4؛ 10؛ 12؛ 18؛ 21؛ 25؛ 31. يراقــب اللــه خليقتــه ممــا يُولــد رد 
ــُه َحَســٌن«. مــاذا تعنــي  ــُه َحَســٌنَوَرأَى اللــُه النُّــوَر أَنَّ فعــل »عاطفّيًــا« بداخلــه. تقــول هــذه اآليــات: »َوَرأَى اللــُه النُّــوَر أَنَّ
هــذه العبــارة؟ هــل تدعــي أن اللــه قــد اندهــش مبــا خلقــه؟ أليــس اللــه كلــي العلــم؟ ألــم 
يعــرف مــا كان علــى وشــك أن يخلقــه؟ أال يقــول نفــس الكتــاب املقــدس أن اللــه كان 
لديــه خطــة »قبــل خلــق العالــم«؟ »أعنــي، كان يعــرف بالضبــط كيــف ســيكون شــكل 
ــي  ــة. اســمح ل ــل يتحــدث عــن عاطف ــدة« ب ــة جدي ــه ال يتحــدث عــن »معرف ــم«. إن العال
ــد  ــا بالســرور. ق ــل مليًئ ــه رد فع ــد في ــه وول ــا خلق ــه م ــارة »رأى الل بإعــادة صياغــة العب

ــه.  ــل عمــل يدي ــه وَقِب ــه ملــا خلقــه وشــعر بالســعادة«. ابتســم الل حتمــس الل
ــات بنفســك:  ــك الكلم ــرأ تل ــا؟ ال يوجــد مشــكلة. اق ــر وضوًح ــا أكث ــد نّصً هــل تري
ِر أَفــَكاِر َقلِبــِه ِإنََّمــا  بُّ أَنَّ َشــرَّ اإِلنَســاِن َقــد َكثُــَر ِفــي األَرِض، َوأَنَّ ُكلَّ تََصــوُّ ِر أَفــَكاِر َقلِبــِه ِإنََّمــا َوَرأَى الــرَّ بُّ أَنَّ َشــرَّ اإِلنَســاِن َقــد َكثُــَر ِفــي األَرِض، َوأَنَّ ُكلَّ تََصــوُّ »َوَرأَى الــرَّ
ــِه.               ــي َقلِب ــَف ِف ــي األَرِض، َوتََأسَّ ــَل اإِلنَســاَن ِف ــُه َعِم بُّ أَنَّ ــرَّ ــِزَن ال ــِه َفَح ــي َقلِب ــَف ِف ــي األَرِض، َوتََأسَّ ــَل اإِلنَســاَن ِف ــُه َعِم بُّ أَنَّ ــرَّ ــِزَن ال ــوٍم. َفَح يٌر ُكلَّ يَ ــوٍمِشــرِّ يٌر ُكلَّ يَ ــَو ِشــرِّ ــَو ُه ُه
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: أَمُحــو َعــن َوجــِه األَرِض اإِلنَســاَن الَّــِذي َخلَقتُــُه، اإِلنَســاَن َمــَع بََهاِئــَم  بُّ : أَمُحــو َعــن َوجــِه األَرِض اإِلنَســاَن الَّــِذي َخلَقتُــُه، اإِلنَســاَن َمــَع بََهاِئــَم َفَقــاَل الــرَّ بُّ َفَقــاَل الــرَّ
ــا نـُـوٌح َفَوَجــَد ِنعَمــًة ِفــي َعينـَـِي  ــا نـُـوٌح َفَوَجــَد ِنعَمــًة ِفــي َعينـَـِي  َوأَمَّ ــَماِء، ألَنِّــي َحِزنــُت أَنِّــي َعِملتُُهــم. َوأَمَّ ــَماِء، ألَنِّــي َحِزنــُت أَنِّــي َعِملتُُهــمَوَدبَّابـَـاٍت َوُطيـُـوِر السَّ َوَدبَّابـَـاٍت َوُطيـُـوِر السَّ
ــرب مــن شــر  ــك؟ حــزن ال ا اليــس كذل ــن 6: 5-8(. حقيقــة واضحــة جــّدً ّب« )تكوي ــرَّ ّب« ال ــرَّ ال
ــذا أنعــم عليــه ورحمــه. اآلن هــل  ــا ل ــه وجــد نــوح رجــاًل تقًيّ اإلنســان الــذي خلقــه، لكن

ــه؟ ــب الل ــى قل ــر عل ــا يؤث تظــن أن أســلوب حياتن
مــا هــي احلقيقــة الالهوتيــة التــي ميكــن أن نســتنتجها مــن هــذه اآليــات؟ شــخص 
ــا بالقداســة واحلــب والعدالــة ومــا إلــى ذلــك(؛ لكــن  ــه ســيظل ثابــت )ســيعمل دائًم الل
اللــه يتحلــى بـــاملشاعر )علــى الرغــم مــن أن هــذه املشــاعر ســتكون دائًمــا مقدســة 
ــة  ــًدا مبشــاعر مليئ ــه أب ــن يشــعر الل ــى عكســنا، ل ــك(. عل ــى ذل ــة ومــا إل ــة وعادل وُمِحب

ــر مــن غيرهــا. ــا أكث ــاك أشــياء يحبه بالشــهوة أو بالعواطــف املفرطــة، ولكــن هن
لنعــد اآلن إلــى الســؤال الــذي طرحنــاه فــي البدايــة. أال يســعى احلــب إلــى إســعاد 
َمــن حتــب؟ نعــم، لكــن هــذا يخلــق معضلــة. إن قلبنــا ســاقط ونتيجــة لذلــك فهــو ملــيء 
بدوافــع مختلطــة. ولكــن، فــي نفــس الوقــت، ُخلــق قلبنــا حســب صــورة قلــب اللــه، 
ــوق  ــي نت ــة« الت ــا أشــواق للمشــاركة فــي »الرابطــة اإللهي ونتيجــة لذلــك، يوجــد بداخلن
إلــى االســتمتاع بهــا. هــذا الواقــع يخلــق فــي داخلنــا ديناميكيــة مزدوجــة. إنــه يجعلنــا 
نبحــث عــن حــب اآلخريــن لنــا )مبعنــى أن نشــعر بالقبــول مــن قبــل اآلخريــن( كمــا 
أنــه يجعلنــا نســعى إلرضــاء اآلخريــن )مبعنــى إضفــاء الســعادة عليهــم ألننــا نحبهــم(. 
ــد  ــااًل. عندمــا يصــادف عيــد ميــالد أحــد أطفالــي، أري اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم مث
. ال أشــتري  إســعادهم بشــراء هدايــا لهــم. أي أن مجهوداتــي متركــزة عليهــم وليــس علــيَّ
الهديــة حتــى يحبونــي، بــل أشــتري الهديــة حتــى يشــعروا بحبــي. هــل ميكــن أن يشــتري 
أحــد الوالديــن هديــة ليســتقطبوا قبــول طفلهمــا؟ نعــم طبًعــا! اآلبــاء واألمهــات الذيــن 
ــدون  ــا يري ــا عندم ــك غالًب ــون ذل ــم، يفعل ــي عــن أطفاله ــال التخل ــب حي يشــعرون بالذن
اســتعادة حبهــم أو إســكات ضميرهــم. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الواقــع يؤكــد وجهــة نظــري. 

كال الواقعــن حقيقــة. 
يوضــح بولــس فــي هــذا النــص أنــه فــي املســيح ميكــن إســعاد اللــه. أقــدر أن أجعلــه 
يبتســم. وهكــذا يكــون لدينــا هــدف ثمــن في احلياة: »نطمح أن نســر قلــب اآلب الذي يحبنا« 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هللا ليس شخًصا يب أن أرضيه، هللا شخص بستطاعيت أن أسعد قلبه.
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اليوم ٤5 |                     التغيير: هل أستطيع أن ُأِسر الله؟ )٣(

َها اإِلخَوُة َنسَأُلُكم َوَنطُلُب ِإَليُكم يِف الرَّبِّ َيُسوَع، َأنَُّكم َكَما َتَسلَّمُتم ِمنَّا َكيَف َيُِب  »َفِمن َثَّ َأيـُّ
َر« )1 تسالونيكي 4: 1( َأن َتسُلُكوا َوُترُضوا هللَا، َتزَداُدوَن َأكثـَ

ــا. هــل ميكــن لســلوكنا  ــا عــدة مــرات، وهــذه واحــدة منه ــق يجــب هضمه ــاك حقائ هن
وأســلوب حياتنــا أن يؤثــر علــى مشــاعر اللــه؟ أو الســتخدام لغــة أبســط، هــل خطيتــي 

ــا؟ وهــل ثقتــي فيــه متنحــه الســرور. جتعلــه يبتســم؟ جتعــل اللــه حزيًن
ــاه باألمــس؛ مــن  ــه )تذكــر مــا قلن نعــم، فــي كل مــرة نخطــئ فيهــا، يحــزن قلــب الل
ا: اللــه إلــه غيــور! فــي الواقــع، هــذه هــي  الناحيــة الكتابيــة، الكتــاب املقــدس واضــح جــّدً
أول صفــة يكشــفها لنــا عــن نفســه مــن خــالل وصايــاه العشــر: »الَ يَُكــن لـَـَك آِلَهــٌة أُخــَرى »الَ يَُكــن لـَـَك آِلَهــٌة أُخــَرى 
ــا  ــوُق، َوَم ــَماِء ِمــن َف ــا ِفــي السَّ ــا ِممَّ ــا، َوالَ ُصــوَرًة َم ــااًل َمنُحوًت ــَك ِتمثَ ــع لَ ــا  الَ تَصنَ ــوُق، َوَم ــَماِء ِمــن َف ــا ِفــي السَّ ــا ِممَّ ــا، َوالَ ُصــوَرًة َم ــااًل َمنُحوًت ــَك ِتمثَ ــع لَ أََماِمــيأََماِمــي. الَ تَصنَ
ِفــي األَرِض ِمــن تَحــُت، َوَمــا ِفــي املـَـاِء ِمــن تَحــِت األَرِض« )خــروج ِفــي األَرِض ِمــن تَحــُت، َوَمــا ِفــي املـَـاِء ِمــن تَحــِت األَرِض« )خــروج 2020: : 33--44(. هــل تريــد 
ــه نفســه كــزوج  املزيــد مــن األمثلــة؟ اقــرأ الفصــول األولــى مــن هوشــع حيــث يقــدم الل
ــٍل  ــا »زوجتــه«– أي شــعب إســرائيل. إذا كنــت ترغــب فــي مث مكســور القلــب بســبب زن
آخــر، فاقــرأ حزقيــال 16: 15- 43 أو تأمــل ببســاطة فــي هــذا النــص مــن إرميــا 31: 
«. هــل تريــد  بُّ ــوُل الــرَّ ــُه، يَُق ــًة أَرَحُم ــِه. َرحَم ــت أَحَشــاِئي ِإلَي ــَك َحنَّ بُّ..ِمــن أَجــِل ذِل ــوُل الــرَّ ــُه، يَُق ــًة أَرَحُم ــِه. َرحَم ــت أَحَشــاِئي ِإلَي ــَك َحنَّ 20 »...ِمــن أَجــِل ذِل
مثــااًل آخــر؟ فــي أفســس 4: 30 يقــول بولــس بوضــوح إنــه ميكننــا »أن نُحــِزن« روح اللــه 
القــدوس )تأكيــد واحــد تلــو اآلخــر(. ال يتــرك الكتــاب املقــدس أي مجــال للشــك، فاللــه 

ــا« بســلوكنا. يتأثــر »عاطفًيّ
اآلن دعنــا نطــرح الســؤال بطريقــة إيجابيــة؛ هــل نُِســر قلــب اللــه عندمــا نعمــل 
أعمــال مرضيــة؟ كمــا قلنــا باألمــس، نريــد جميًعــا إســعاد مــن نحبهــم. وفــي حــن أنــه 
ــا ســاقًطا، فهنــاك أوقــات نعــرف فيهــا كيــف نســعد اآلخريــن  مــن املؤكــد أن لدينــا قلًب
ليــس »الســتقطاب حبهــم« ولكــن »خللــق الفــرح« فيهــم. علــى ســبيل املثــال، عندمــا كان 
ــا. ملــاذا أكلــف نفســي؟  ــى ملعــب بالقــرب مــن منزلن أطفالــي صغــاًرا، كنــت آخذهــم إل
ال ملصلحــة شــخصية لكــن أريــد أن أراهــم ســعداء وأعــرف أن لعبهــم علــى اجلســر 
املتأرجــح وتســلقهم للجســر املعلــق ســيحقق هــذا الهــدف. أبحــث عــن ســعادتهم وأريــد 

أن أكــون مــن يجلــب لهــم هــذا املــرح. 
ا أن نفــرق بــن مفهومــن. ال ميكننــي  اآلن، قبــل أن نركــز علــى اللــه، مــن املهــم جــّدً
التقليــل مــن مســتوى القبــول والرضــى الــذي يشــعر بــه اللــه جتاهــي، لكــن ميكننــي زيــادة 
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مســتوى الفــرح الــذي يختبــره بســببي. مبعنــى آخــر، إرضــاء اللــه ليــس واجًبــا علــيَّ حتــى 
يقبلنــي، لكنــه امتيــاز ممنــوح لــي ألننــي مقبــول بالفعــل. 

ــيَّ أن أفعــل أي  ــب املســيح ليــس عل ــرى االختــالف؟ بســبب صلي ــك أن ت هــل ميكن
شــيء ألكــون مقبــواًل لــدى اللــه. مــاذا يُنِتــج فينــا هــذا؟ ســالم. ولكــن بســبب وجــود 
الــروح، ميكننــي اآلن إســعاده. مــا هــي تبعيــات هــذه احلقيقــة فــي حياتنــا املســيحية؟ 
تُنِتــج فينــا فرًحــا جديــًدا، شــغًفا جديــًدا، بُعــًدا جديــًدا لهدفنــا علــى األرض. هــذا مــا 
يســميه بولــس فــي 2 كورنثــوس 5: 9 »طموًحــا« جديــًدا للحيــاة. مــا هــو الطمــوح؟ إنــه 
رغبــة، هــدف، رؤيــة. الطمــوح ليــس شــيًئا أريــد فقــط أن أفعلــه، الطمــوح شــيء أريــد أن 
أفعلــه بشــغف. الطمــوح هــو الشــيء الــذي ميّكننــي ويحفزنــي علــى العمــل. كمــا يفعــل 
الرياضــي الــذي ميتنــع عــن كل شــيء ألنــه يطمــح للفــوز بالــكأس. مــا الــذي يخلــق هــذا 
احلافــز فــي األب الــذي يأخــذ ابنــه إلــى نزهــة فــي احلديقــة؟ البحــث عــن ســعادة ابنــه. 
ــوع مــن التشــجيع لــدى املســيحي؟ هــو أن  ــى توليــد هــذا الن مــا هــو الشــيء القــادر عل

يُِســر قلــب اللــه عندمــا يعمــل مــا هــو مرضــي فــي عينيــه )1 كورنثــوس 10: 31(.
ــى  حــاول أن تفكــر فيمــا أقولــه: هــل هنــاك شــيء أجمــل مــن رســم االبتســامة عل
وجــه شــخص حتبــه؟ هــل هنــاك امتيــاز أكبــر؟ هــل يعــد مــن العــبء أن تعمــل كل مــا فــي 
ــِعد اوالدي،  ــا؟ أشــعر بالفــرح عندمــا أُس ــه حّقً ــذي حتب مقــدورك لتســعد الشــخص ال

لكنــي أريــد أن أتعلــم عمــل مــا ميجــد اللــه ألراه فرًحــا. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إسعاد َمن أحب هو شعور ممتع؛ حيث أشعر بلفرح عندما يفرح َمن أحب.

إذا فكرت يف األمر، وفتحت الباب فأنت تتيح اجملال هلل ليعطيك نعمة أكثر واملزيد من االمتيازات.
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اليوم ٤6 |                      التغيير: هل أستطيع أن ُأِسر الله؟ )٤(

. اسُلُكوا َكَأواَلِد ُنوٍر. أَلنَّ مثَََر الرُّوِح ُهَو يِف  ُنوٌر يِف الرَّبِّ »أَلنَُّكم ُكنُتم َقباًل ُظلَمًة، َوَأمَّا اآلَن فـَ
« )أفسس 5: 8– 10( ُكلِّ َصاَلٍح َوِبّر َوَحّق. خُمَترِبِيَن َما ُهَو َمرِضيٌّ ِعنَد الرَّبِّ

لقــد دعانــا اللــه فــي نعمتــه لنُِســرَّ قلبــه. تبــدو كلمــات غريبــة أليــس كذلــك؟ نــرى فــي 
اآليــة دعــوة لــكل املؤمنــن أن يبحثــوا عــن كل مــا يرضــي ويســر قلــب اللــه. وبحكــم 
التعريــف، فــإن الســرور يتضمــن تعديــل احلالــة العاطفيــة أو درجــة املتعــة أو مســتوى 
ــل  ــرك رد فع ــا هــو ت ــه شــخص آخــر. أي أن إرضــاء شــخص م ــذي يشــعر ب الرضــا ال
ــه.  ــى وجــه الل ــدة عل ــا أن نرســم ابتســامة جدي ــه. وهكــذا تتضمــن دعوتن ــي في إيجاب

نعــم، اللــه ال يحتــاج منــا أن نزيــد فرحــه. ألن فرحــه كامــل فــي أقنومــه. ومــع 
ذلــك، قــرر اللــه أن يدعونــا لعالقــة مختلفــة معــه. اآلن، هــذا االرتبــاط ال يشــكل 
ــى  ــل عل ــا فــي املقاب ــه فقــط وال يحصــل من ــث نتلقــى من ــة االجتــاه« حي ــة »أحادي عالق
أي شــيء. لكــن االرتبــاط الــذي يدعونــا اللــه للتشــبث بــه هــو عالقــة »ذات اجتاهــن« 
حيــث نســتقبل احلــب منــه أواًل حتــى نقــدر أن نعطــي لــه ولآلخريــن )1 يوحنــا 4: 19(. 
إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، فــإن هــذا النــوع مــن العالقــة بــن اخلالــق واخمللــوق 
ــه. كمــا حــدث عندمــا غفــر »زنــا« شــعب إســرائيل أو كمــا  ــر لنــا مــدى تواضــع الل يُظِه
حــدث عندمــا غســل يســوع أرجــل تالميــذه؛ يكشــف لنــا اللــه دائًمــا مســتوى جديــد مــن 
ــا امتيــاًزا  ــه مينحن ــا فــي حالــة مــن الرهبــة. وبهــذا املنطــق جنــد أن الل التواضــع يتركن

ــه.  ــى وجه ــق »ابتســامة« عل ــه« وخل ــى »عواطف ــر عل ــًدا وهــو التأثي جدي
ــا فــي العالقــة بــن  ــه إذا فكرن ــا مــع الل ــب مــن عالقتن ســنفهم أفضــل هــذا اجلان
األب وطفلــه. أحــب عمــل ألبومــات صــور لعائلتنــا. بــال شــك، أنــا أفضــل مســتخدم 
لتطبيــق Hoffman، وهــو تطبيــق يســمح لــك بتصميــم وطباعــة ألبوماتــك اخلاصــة. مــن 
ــيء  ــوم مل ــة. هــذا األلب ــه فــوق البقي ــوم أفضل ــاك ألب ــي، هن ــن العشــرات مــن ألبومات ب
بالرســومات التــي رســمها أطفالــي الثالثــة عندمــا كانــوا صغــاًرا. فــي الواقــع، هــي 
شــخبطة مقدســة ال أقــدر أن أســميها صــوًرا. لكــن هــل تعــرف شــيًئا؟ هــذه الرســومات 
املشــوهة جعلتنــي ســعيًدا. لقــد أحببــت كل صــورة منهــم عــن حــق. جعلتنــي أرى أطفالــي 
بعيــون احلــب ورســمت ابتســامة علــى وجهــي كبيــرة. هــل هــذه الصــور جعلتنــي أحبهــم 
أكثــر؟ ال. لكــن أنــا وهــم علــى حــد ســواء كنــا ســعداء لالندمــاج فــي عنــاق رقيــق فــي كل 

مــرة أعطونــي صــورة.
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فكــر فيمــا يلــي: كيــف يصــف بولــس صلواتنــا؟ مثــل شــخبطة مقدســة )روميــة 8: 
ــى  ــا وحضورهــا إل ــوات مــن قلوبن ــك الصل 26(. ولكــن مــا الــذي يحــدث بــن خــروج تل
ــه؟ الــروح القــدس »يشــفع« لنــا ويحولهــا إلــى »رائحــة عطــرة«. والنتيجــة؟  محضــر الل

ــه يبتســم. ترضــي صلواتنــا اللــه وجتعل
ــة  ــي تلقاهــا مــن كنيســة )مليئ ــة الت ــة املالي ــس التقدم ــف يصــف بول ــى كي ــه إل انتب
ــألُت  ــِد امتَ ــيٍء َواســتَفَضلُت. َق ــِد اســتَوَفيُت ُكلَّ َش ــي َق ــألُت َولِكنِّ ــِد امتَ ــيٍء َواســتَفَضلُت. َق ــِد اســتَوَفيُت ُكلَّ َش ــي َق ــي(: »َولِكنِّ ــك ومثل باخلطــاة مثل
ِإذ َقِبلــُت ِمــن أَبَفُروِدتُــَس األَشــَياَء الَِّتــي ِمــن ِعنِدُكــم، نَِســيَم َراِئَحــٍة َطيَِّبــٍة، َذِبيَحــًة ِإذ َقِبلــُت ِمــن أَبَفُروِدتُــَس األَشــَياَء الَِّتــي ِمــن ِعنِدُكــم، نَِســيَم َراِئَحــٍة َطيَِّبــٍة، َذِبيَحــًة 
ــًة ِعنــَد اللــِه« )فيلبــي 4: 18(. انتبــه للنــص. الــذي يســر ويشــعر بالرضــى  ــًة ِعنــَد اللــِهَمقبُولـَـًة َمرِضيَّ َمقبُولـَـًة َمرِضيَّ
ــا  ــا دائًم ــه إلين ــه وليــس بولــس. نعــم، بســبب املســيح، ســينظر الل عــن التقدمــة هــو الل
ــا،  ــة روحــه القــدوس الســاكن فين ــه مبعون بابتســامة. ولكــن عندمــا نفعــل شــيًئا يرضي

ــر.  ــر وأكث ــا نزيــد مــن ســروره أكث فإنن
ــام بذلــك فــي مســيرتنا اليوميــة؟ مــن خــالل ممارســة الشــركة  ــا القي كيــف ميكنن
املتواصلــة مــع اللــه والعيــش فــي انضبــاط بـــفرح. علــى الرغــم مــن أننــا ســنغطي هــذه 
املوضوعــات بالتفصيــل عندمــا ننظــر إلــى التدريبــات الروحيــة، دعنــي أقــدم لــك 
ــع  ــا م ــا وأوالدي وقًت ــي أن ــة، نقض ــى املدرس ــم إل ــل ذهابه ــاح قب ــريعة. كل صب ــرة س فك
اللــه كأســرة. نقــرأ فقــرة ثــم أشــرحها لهــم وأطــرح عليهــم بعــض األســئلة حــول كيفيــة 
عيشــها، ثــم نصلــي. كنــا نتأمــل اليــوم فــي العبــارة الــواردة فــي عبرانيــن 11: 27 حيــث 
ُدعينــا لنعيــش حياتنــا »كأننــا نــرى مــن ال يـُـَرى«. لشــرح هــذه اآليــة قمنــا بلعبــة صغيــرة. 
قلــت لهــم: »يــا أوالد، أغمضــوا أعينكــم. اآلن هــل ترونــي؟« - »ال يــا أبــي، نحــن ال 
نــراك«. وســألتهم مــرة أخــرى: »لكــن هــل ميكــن أن تشــعروا بــي؟« - »نعــم أبــي نعــم!« 
وصــرخ ابنــي األصغــر بحمــاس: »هــذا مــا تعنيــه هــذه العبــارة. ال ميكننــا أن نــرى اللــه، 
ــاه.  ــى املدرســة تذكــروا مــا قلن ــوا إل ــوم عندمــا تذهب ــه« - »الي ــا أن نشــعر ب لكــن ميكنن
عيشــوا مــن أجلــه، اشــعروا بابتســامته وأنتــم تدرســون وتذكــروا أن لديكــم أيًضــا امتيــاز 

وضــع االبتســامة علــى وجهــه«. 
اليــوم أوجــه لــك عزيــزي القــارئ نفــس الرســالة: عندمــا تخــرج لتقضــي يومــك، 
تذكــر أن تشــعر بحــب ذاك الــذي ال نــراه وتذكــر أيًضــا أنــه ميكنــك أن جتعلــه يبتســم.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
لقد ُدعيت لرسم ابتسامة على وجه أب يبتسم ل دائًما.
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اليوم ٤7 |                  التغيير: هل أستطيع أن ُأِسر الله؟ )5(

، يِف ُكلِّ ِرضًى، ُمثِمرِيَن يِف ُكلِّ َعَمل َصاِلٍح، َواَنِمنَي يِف َمعِرَفِة هللِا«  »ِلَتسُلُكوا َكَما حَيِقُّ ِللرَّبِّ
)كولوسي 1: 10(

؟ اللــذة اإللهيــة ليســت ســوى اســتمتاع اللــه  ملــاذا يبتســم اللــه لــي؟ مــا الــذي يعجبــه فــيَّ
. مبعنــى آخــر، إن اللــه يســعد بعملــه. كمــا تقــول رســالة أفســس 2: 10: »ألَنَّنـَـا ألَنَّنـَـا  بعملــه فــيَّ
ــا  َه ــُه َفَأَعدَّ ــَبَق الل ــد َس ــٍة، َق ــال َصاِلَح ــوَع ألَعَم ــيِح يَُس ــي املَِس ــَن ِف ــُه، َمخلُوِق ُ ــُن َعَمل ــا نَح َه ــُه َفَأَعدَّ ــَبَق الل ــد َس ــٍة، َق ــال َصاِلَح ــوَع ألَعَم ــيِح يَُس ــي املَِس ــَن ِف ــُه، َمخلُوِق ُ ــُن َعَمل نَح
ِلَكــي نَســلَُك ِفيَهــاِلَكــي نَســلَُك ِفيَهــا«. أي أنــه »صنعنــا« )فــي ســياق؛ يوحنــا 3:3 يقــول إنــه ولدنــا(. وهــذا 
ــا مــع املســيح حتــى نتمكــن مــن القيــام باألعمــال الصاحلــة )يوحنــا  يخلــق احتــاًدا روحًيّ
15: 5(. واللــه أعــد مقدًمــا تلــك األعمــال الصاحلــة التــي ترضيــه. كمــا قلنــا فــي البداية 

فهــو مســرور بعملــه فينــا.
ا أن نفهــم أنــه باالحتــاد باملســيح ميكننــا إرضــاء اللــه؟ أود أن  اآلن، ملــاذا مــن املهــم جــّدً

أقــدم لكــم أربعــة أســباب:
ــاة مــن  ــه هــو شــعور يشــبعنا. ال يوجــد شــيء أجمــل فــي احلي أواًل،أواًل، ألن إرضــاء الل
الشــعور بابتســامة اآلب. هــل تتذكــر الصــور التــي رســمها أوالدي؟ قبــل ســنوات، بينمــا 
كنــت فــي مكتبــي، أحضــر لــي ابنــي األوســط صــورة قــد رســمها لــي. فحملتــه بــن 
ذراعــي وعانقتــه. عندمــا رأى ابنــي األصغــر هــذا املشــهد ركــض ليحصــل علــى قطعــة 
. كان بالــكاد يســتطيع  ــا علــى الورقــة وأحضرهــا إلــيَّ مــن الــورق ورســم حرفّيًــا خًطّ
ــه  ــل أخي ــه؟ مث ــذي كان يبحــث عن ــة أمــام وجهــي. مــا ال ــام بوضــع الورق ــذا ق ــكالم ل ال
ــم  ــاَل لَُه ــم َق ــاَل لَُه األكبــر؛ ابتســامتي. أود منكــم أن تنتبهــوا إلــى كلمــات ابــن آخــر )املســيح(: »َق
ــه« )يوحنــا 4: 34(. مــاذا  ــَم َعَملَ ــِذي أَرَســلَِني َوأُتَمِّ ــَل َمِشــيئََة الَّ ــوُع: َطَعاِمــي أَن أَعَم ــه«يَُس ــَم َعَملَ ــِذي أَرَســلَِني َوأُتَمِّ ــَل َمِشــيئََة الَّ ــوُع: َطَعاِمــي أَن أَعَم يَُس
يقــول يســوع؟ أترجمهــا بكلماتــي: »ال شــيء يســعدني أكثــر مــن إرضــاء اللــه«. »ال يوجــد 
شــيء أكثــر اشــباًعا مــن حتقيــق إرادتــه«. »ال شــيء يضاهــي بهجــة رســم االبتســامة على 
وجــه اللــه«. »حتقيــق مشــيئتك متــأل قلبــي«. اختــر الترجمــة التــي تعجبــك أكثــر. كان 
هــدف يســوع واضًحــا. هنــاك فــرح ال يُوَصــف فــي القيــام مبــا يرضــي اللــه. لــم يعــرف 
تالميــذه مــا الــذي كان يتحــدث عنــه ولهــذا كان مــن الضــروري أن يوضــح لهــم يســوع 
فيمــا بعــد: »َكلَّمتُُكــم ِبهــَذا ِلَكــي يَثبـُـَت َفَرِحــي ِفيُكــم َويُكَمــَل َفَرُحُكــم»َكلَّمتُُكــم ِبهــَذا ِلَكــي يَثبـُـَت َفَرِحــي ِفيُكــم َويُكَمــَل َفَرُحُكــم« )يوحنــا 15: 11(.
ــا بهــا. أال جتــد  ثانًيــا،ثانًيــا، أنــت وأنــا لدينــا ميــل إلرضــاء َمــن حولنــا، فهــي رغبــة ُخِلقنَ
ا:                ــاوم للبحــث عــن إرضــاء اآلخريــن؟ لــديَّ أخبــار جيــدة جــّدً فــي أعماقــك ميــاًل ال يُق
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ا حملاولــة القضــاء علــى هذا الشــعور! ما عليــك فعله هو إعــادة توجيهه.  لــم تعــد مضطــًرّ
هــذا هــو بالضبــط مــا يعلمــه املســيح فــي متــى 6: 1-18 )أدعــوك أن تقــرأ هــذا النــص 
إذا كنــت ال تعرفــه(. لديــك خيــاران: أن تعمــل مــا تشــاء حتــى يــراك اآلخــرون ويصفقــون 
لــك أو حتــى يــراك اللــه ويصفــق لــك. اخليــار األول غيــر قــادر علــى مــلء قلبــك، والثانــي 
يشــجعك ومينحــك إحساًســا بالشــبع متاًمــا. اختــر أنــت. )انظــر أيًضــا غالطيــة 1: 10(.

ــا  ــا تزوجــت أن ــر. عندم ــا للتغيي ــًزا قوًيّ ــه حاف ــب الل ــب الســرور لقل ــد جل ــا، يَُع ــا،ثالًث ثالًث
وزوجتــي قلــت لهــا: »يــا حبيبتــي، أريــدِك أن تعرفــي شــيًئا. عندمــا أخــرج إلــى الشــارع 
ال أنظــر لفتيــات أخريــات ليــس فقــط ألنــِك متلئــن عينــي، ولكــن ألننــي أحــب املســيح. 
عندمــا كنــت أعــزب لــم أنظــر لفتيــات بشــهوة واآلن بعــد أن تزوجــت سأســتمر فــي 
ــة أو احلســد أو  ــواد اإلباحي ــذا ال تقلقــي«. هــل تصــارع مــع امل ــي. ل ــى قلب احلفــاظ عل
تقــع فــي فــخ املقارنــة وإظهــار صــورة جيــدة عــن نفســك؟ وجــه اللــه املبتســم هــو أفضــل 
ــع  ــوم، م ــه طــوال الي ــت تســير مع ــى هــذه الصراعــات. إذا كن ــوة للقضــاء عل مصــدر ق
ذاك »غيــر املرئــي«، أال تعتقــد أن »رصيــد احلــب« اخلــاص بــك ســيكون أكثــر اكتمــااًل 

وســتكون أقــل رغبــة فــي البحــث عــن احليــاة خارًجــا عنــه؟
أخيــًرا،أخيــًرا، إرضــاء اللــه هــو األســاس جلميــع عالقاتنــا الشــخصية لتعمــل بشــكل 
صحيــح. إذا قــرأت رســائل بولــس بعنايــة، فســتدرك إنــه كان يلتمــس دائًمــا إرضــاء اللــه 
كحافــز لعالقــات مقدســة. فلمــاذا تخضــع الزوجــة لزوجهــا؟ مــن أجــل املســيح. مــاذا 
يعنــي هــذا؟ أي أنــه فــي ذهــن الزوجــة يجــب أن يكــون هنــاك فكــرة مشــابهة لهــذا: »أنــا 
أخضــع لزوجــي ليــس ألنــي أحــب إرضــاءه، ولكــن ألننــي أحــب أن أرضــي املســيح« نفــس 
الشــيء يحــدث مــع الــزوج. ملــاذا يحــب الــزوج زوجتــه؟ ألنهــا تعطيــه كل مــا يريــد؟ ال. 
ولكــن مــن أجــل املســيح. ملــاذا يجــب علــى األطفــال طاعــة والديهــم؟ »ألن هــذا مرضــي 
عنــد اللــه« )كولوســي 3: 20(. ملــاذا يجــب علــى املوظفــن اخلضــوع للمديريــن؟ »ألَنَُّكــم ألَنَُّكــم 
بَّ املَِســيَح« )كولوســي 3: 24(. أتــرى اآلن كيــف أن إرضــاء اللــه يؤثــر علــى  بَّ املَِســيَحتَخِدُمــوَن الــرَّ تَخِدُمــوَن الــرَّ

كل جوانــب احليــاة )كولوســي 1: 17(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
عندما أرضي هللا، أكون حرًّا من احتياج إرضاء اآلخرين، لكنين يف املقابل، أان حر ألحبهم. 
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اليوم: ٤8 |                             التغيير: هل أسعى للتعويض؟ )١(

اًل ِبأَلحَرى َأن ُيَذلَّ َمَع َشعِب هللِا  ا َكرِبَ َأَب َأن ُيدَعى ابَن ابَنِة ِفرَعوَن، ُمَفضِّ »ِبإِلميَاِن ُموَسى َلمَّ
َعَلى َأن َيُكوَن َلُه مَتَتٌُّع َوقيِتٌّ ِبخَلِطيَِّة، َحاِسًبا َعاَر امَلِسيِح ِغًن َأعَظَم ِمن َخزَاِئِن ِمصَر، أَلنَُّه َكاَن 

َينُظُر ِإَل امُلَجازَاِة« )عربانيني 11: 24– 26(.
ــى  ــر فــي ســبيل احلصــول عل ــا أن نحــب أو نضحــي أو نتغي هــل مــن الصــواب أخالقًيّ
ــر مــن خــالل  ــرب للتغيي ــا ال ــه مكافــآت؟ هــل يحفزن ــح الل ــل؟ هــل مين شــيء فــي املقاب

ــك؟  ــل ذل ــا أن أفع ــح أخالقًيّ ــن الصحي ــض؟ هــل م ــأة والتعوي ــا باملكاف وعــده لن
نعــم، ال تقلــق، سنســتغرق عــدة أيام لتبســيط هــذه احلقيقة لكن دعنا نذهب خطــوة بخطوة.
ــا  ــد األســفار املقدســة أنن ــا؟ هــل تؤك ــه يكافئن ــاب املقــدس أن الل ــا الكت هــل يعلمن
يجــب أن نســعى انتظــاًرا إلــى املكافــأة اإللهيــة؟ نعــم. نعــم. نعــم. وألــف مــرة نعــم! مــع 
ا، ولكنهــا األكثــر ســوًءا فــي التفســير. فــإن عــدد  أن هــذه احلقيقــة املســيحية مهمــة جــّدً
ــاب املقــدس النتظــار املكافــآت أو التعويضــات هائــل.  ــا فيهــا الكت املــرات التــي يدعون
ــي  ــك احلقيقــة، إال أنن ــم عــن تل ــي تتكل ــة الت ــرة النصــوص الكتابي ــى الرغــم مــن كث وعل
أود مشــاركة بعــض اآليــات الرئيســية معــك حتــى تتمكــن مــن التفكيــر فيهــا بعمــق وبنــاء 

قناعــة أقــوى حــول هــذا املوضــوع.
اَم النَّــاِس ِلَكــي  اَم النَّــاِس ِلَكــي احتـَـِرُزوا ِمــن أَن تَصنَُعــوا َصَدَقتَُكــم ُقــدَّ يقــول يســوع فــي متــى 6: 1: »احتـَـِرُزوا ِمــن أَن تَصنَُعــوا َصَدَقتَُكــم ُقــدَّ
ــا أَنــَت َفَمتـَـى  ــَماَواِت. ... َوأَمَّ ــا أَنــَت َفَمتـَـى يَنُظُروُكــم، َوِإالَّ َفلَيــَس لَُكــم أَجــٌر ِعنــَد أَِبيُكــُم الَّــِذي ِفــي السَّ ــَماَواِت. ... َوأَمَّ يَنُظُروُكــم، َوِإالَّ َفلَيــَس لَُكــم أَجــٌر ِعنــَد أَِبيُكــُم الَّــِذي ِفــي السَّ
ف ِشــَمالََك َمــا تَفَعــُل يَِمينـُـَك، ِلَكــي تَُكــوَن َصَدَقتـُـَك ِفــي اخَلَفاِء.  ف ِشــَمالََك َمــا تَفَعــُل يَِمينـُـَك، ِلَكــي تَُكــوَن َصَدَقتـُـَك ِفــي اخَلَفاِء. َصنَعــَت َصَدَقــًة َفــاَل تَُعــرِّ َصنَعــَت َصَدَقــًة َفــاَل تَُعــرِّ
ــا أَنــَت َفَمتَــى َصلَّيــَت  ــا أَنــَت َفَمتَــى َصلَّيــَت َفَأبُــوَك الَّــِذي يَــَرى ِفــي اخَلَفــاِء ُهــَو يَُجاِزيــَك َعاَلِنَيــًة. ... َوأَمَّ َفَأبُــوَك الَّــِذي يَــَرى ِفــي اخَلَفــاِء ُهــَو يَُجاِزيــَك َعاَلِنَيــًة. ... َوأَمَّ
َفادُخــل ِإلـَـى ِمخَدِعــَك َوأَغِلــق بَابـَـَك، َوَصــلِّ ِإلـَـى أَِبيــَك الَّــِذي ِفــي اخَلَفــاِء. َفَأبـُـوَك الَّــِذي َفادُخــل ِإلـَـى ِمخَدِعــَك َوأَغِلــق بَابـَـَك، َوَصــلِّ ِإلـَـى أَِبيــَك الَّــِذي ِفــي اخَلَفــاِء. َفَأبـُـوَك الَّــِذي 
ــن َرأَســَك َواغِســل  ــى ُصمــَت َفادُه ــَت َفَمتَ ــا أَن ــًة. َوأَمَّ ــَك َعاَلِنَي ــاِء يَُجاِزي ــي اخَلَف ــَرى ِف ــن َرأَســَك َواغِســل يَ ــى ُصمــَت َفادُه ــَت َفَمتَ ــا أَن ــًة. َوأَمَّ ــَك َعاَلِنَي ــاِء يَُجاِزي ــي اخَلَف ــَرى ِف يَ
َوجَهــَك، ِلَكــي الَ تَظَهــَر ِللنَّــاِس َصاِئًمــا، بـَـل ألَِبيــَك الَّــِذي ِفــي اخَلَفــاِء. َفَأبـُـوَك الَّــِذي يـَـَرى َوجَهــَك، ِلَكــي الَ تَظَهــَر ِللنَّــاِس َصاِئًمــا، بـَـل ألَِبيــَك الَّــِذي ِفــي اخَلَفــاِء. َفَأبـُـوَك الَّــِذي يـَـَرى 
ا، أليــس كذلــك؟ هــذه هــي  ــًة« أظــن أن النــص واضــح جــّدً ــاِء يَُجاِزيــَك َعاَلِنَي ــًةِفــي اخَلَف ــاِء يَُجاِزيــَك َعاَلِنَي ِفــي اخَلَف

كلمــات يســوع وليســت كلماتــي.
َغــاِر َكأَس َمــاٍء بـَـاِرٍد  َغــاِر َكأَس َمــاٍء بـَـاِرٍد َوَمــن َســَقى أََحــَد هــُؤالَِء الصِّ فــي متــى 10: 42 يقــول الكتــاب: »َوَمــن َســَقى أََحــَد هــُؤالَِء الصِّ
ــل  ــل بَ ــَرهُ«. يقــول لوقــا 6: 35: »بَ ــُع أَج ــُه الَ يُِضي ــم ِإنَّ ــوُل لَُك ــٍذ، َفاحَلــقَّ أَُق ــط ِباســِم ِتلِمي ــَرهَُفَق ــُع أَج ــُه الَ يُِضي ــم ِإنَّ ــوُل لَُك ــٍذ، َفاحَلــقَّ أَُق ــط ِباســِم ِتلِمي َفَق
ــوا أَعَداَءُكــم، َوأَحِســنُوا َوأَقِرُضــوا َوأَنتُــم الَ تَرُجــوَن َشــيًئا، َفَيُكــوَن أَجُرُكــم َعِظيًمــا  ــوا أَعَداَءُكــم، َوأَحِســنُوا َوأَقِرُضــوا َوأَنتُــم الَ تَرُجــوَن َشــيًئا، َفَيُكــوَن أَجُرُكــم َعِظيًمــا أَِحبُّ أَِحبُّ
ــاِكِريَن َواألَشــَراِر...«. وأيًضــا يقــول لوقــا  ــُه ُمنِعــٌم َعلـَـى َغيــِر الشَّ ، َفِإنَّ ــاِكِريَن َواألَشــَراِرَوتَُكونـُـوا بَِنــي الَعِلــيِّ ــُه ُمنِعــٌم َعلـَـى َغيــِر الشَّ ، َفِإنَّ َوتَُكونـُـوا بَِنــي الَعِلــيِّ
14: 13- 14: »بـَـل ِإَذا َصنَعــَت ِضَياَفــًة َفــادُع: املََســاِكَن، اجُلــدَع، الُعــرَج، الُعمــَي، َفَيُكــوَن : »بـَـل ِإَذا َصنَعــَت ِضَياَفــًة َفــادُع: املََســاِكَن، اجُلــدَع، الُعــرَج، الُعمــَي، َفَيُكــوَن 

ــَك تَُكاَفــى ِفــي ِقَياَمــِة األَبــَراِر.« ــى يَُكاُفــوَك، ألَنَّ وبَــى ِإذ لَيــَس لَُهــم َحتَّ ــَك تَُكاَفــى ِفــي ِقَياَمــِة األَبــَراِر.«لَــَك الطُّ ــى يَُكاُفــوَك، ألَنَّ وبَــى ِإذ لَيــَس لَُهــم َحتَّ لَــَك الطُّ
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تأمــل فــي آيــة اليــوم ملــاذا اختــار موســى أن يـُـَذلَّ  ويخــدم شــعب اللــه؟ مــا الــذي دفعه 
للتخلــي عــن كل شــيء؟ ال يتــرك املقطــع أي مجــال للشــك: »ألن موســى ركــز عينيــه علــى 
املكافــأة«. كمــا لــو كان يقــارن ثقــل كل اختيــار أمــام امليــزان، نظــر موســى إلــى مــا تقدمــه 
»ملــذات اخلطيــة املؤقتــة« فــي مقابــل »أن يـُـَذلَّ  مــع شــعب اللــه« واســتنتج: أن عــار املســيح 

كان »أثمــن بكثير«.
ــُه هَكــَذا يَنَبِغــي  ــُه هَكــَذا يَنَبِغــي ِفــي ُكلِّ َشــيٍء أََريتُُكــم أَنَّ يقــول بولــس فــي أعمــال الرســل 20: 35: »ِفــي ُكلِّ َشــيٍء أََريتُُكــم أَنَّ
ــُه َقــاَل: َمغبـُـوٌط ُهــَو  بِّ يَُســوَع أَنَّ ِريــَن َكِلَمــاِت الــرَّ َعَفــاَء، ُمتََذكِّ ــُه َقــاَل: َمغبـُـوٌط ُهــَو أَنَُّكــم تَتَعبـُـوَن َوتَعُضــُدوَن الضُّ بِّ يَُســوَع أَنَّ ِريــَن َكِلَمــاِت الــرَّ َعَفــاَء، ُمتََذكِّ أَنَُّكــم تَتَعبـُـوَن َوتَعُضــُدوَن الضُّ
ــُر ِمــَن األَخــِذ.« مــا الــذي يحــاول بولــس أن يقولــه؟ دعنــي أعيــد صياغتــه:  ــُر ِمــَن األَخــِذالَعَطــاءُ أَكثَ الَعَطــاءُ أَكثَ
»بينمــا تســاعد َمــن هــو ضعيــف، تذكــر أن هنــاك مكافــأة. مــا هــي تلــك املكافــأة؟ 
ــرى أن مــن وجهــة نظــر  ــر مــن الفــرح فــي األخــذ.« هــل ت ــاك فــرح فــي العطــاء أكث هن
ــا فقــط املطالبــة بالتعويــض، ولكــن يجــب  الكتــاب املقــدس، ليــس مــن الصــواب أخالقًيّ
عليــك أيًضــا بــذل جهــد لتتذكــر املكافــأة التــي ســتحصل عليهــا فــي النهايــة؟ ميكنــك أن 
تأخــذ مــن وقــت فراغــك وحتســب مضاعفــات النعــم التــي ســتحصل عليهــا مــن خدمــة 
اآلخريــن. هــل تعــرف فيمــا يتســبب هــذا؟ فــي املزيــد مــن الفــرح واملزيــد مــن الرغبــة 
فــي اخلدمــة. ميكنــك أن تفكــر فــي شــيء مــن هــذا القبيــل عندمــا تقــدم خدمــة مــا: 
ــي  ــعداء بخدمت ــم س ــن. إنه ــة اآلخري ــعيد خلدم ــا س ــع! أن ــاة رائ ــن احلي ــوع م ــذا الن ــي ه ــعداء بخدمت ــم س ــن. إنه ــة اآلخري ــعيد خلدم ــا س ــع! أن ــاة رائ ــن احلي ــوع م ــذا الن »ه
ــه عندمــا يرانــي أخــدم وأن يــرى أن احتياجــات اآلخريــن تُســدد مــن  ــه عندمــا يرانــي أخــدم وأن يــرى أن احتياجــات اآلخريــن تُســدد مــن لهــم. ويســعد الل لهــم. ويســعد الل
خــالل خدمتــي. فــي كل مــرة أعيــش فيهــا علــى هــذا النحــو، أشــعر بارتبــاط أقــوى بــه؛ خــالل خدمتــي. فــي كل مــرة أعيــش فيهــا علــى هــذا النحــو، أشــعر بارتبــاط أقــوى بــه؛ 
أشــعر بارتبــاط أقــوى باآلخريــن؛ وفــوق كل شــيء أشــعر باحلريــة مــن مشــاكلي ألن ليــس أشــعر بارتبــاط أقــوى باآلخريــن؛ وفــوق كل شــيء أشــعر باحلريــة مــن مشــاكلي ألن ليــس 
لــديَّ الوقــت ألفكــر فيهــا. إنهــا احليــاة املثاليــة! ال يوجــد مثــل اللــهلــديَّ الوقــت ألفكــر فيهــا. إنهــا احليــاة املثاليــة! ال يوجــد مثــل اللــه«. هــل تظــن أن هــذه 

الكلمــات أنانيــة؟
ــُن  ــُدوِن ِإمَيــاٍن الَ يُمِك ــن ِب ــُن َولِك ــُدوِن ِإمَيــاٍن الَ يُمِك ــن ِب ال أســتطيع أن أكــون أوضــح مــن كاتــب العبرانيــن: »َولِك
ــُه يَُجــاِزي الَِّذيــَن  ــُه َموُجــوٌد، َوأَنَّ ــِذي يَأِتــي ِإلَــى اللــِه يُؤِمــُن ِبَأنَّ ــُه يَِجــُب أَنَّ الَّ ــُه يَُجــاِزي الَِّذيــَن ِإرَضــاُؤهُ، ألَنَّ ــُه َموُجــوٌد، َوأَنَّ ــِذي يَأِتــي ِإلَــى اللــِه يُؤِمــُن ِبَأنَّ ــُه يَِجــُب أَنَّ الَّ ِإرَضــاُؤهُ، ألَنَّ
يَطلُبُونَــُه«يَطلُبُونَــُه« )عبرانيــن 11: 6(. هــل تتذكــر كلمــات ســي. أس. لويــس؟ »إذا اســتمرت 
الفكــرة فــي العقــول احلديثــة التــي تقــول إن الســعي وراء مصلحتنــا والتأمــل فــي املتعــة 
أمــر ســيئ، ســأجادل بــأن هــذه الفكــرة قــد تســللت مــن حائــط الرواقيــن وليســت 
جــزًءا مــن اإلميــان املســيحي. فــي الواقــع، إذا أخذنــا فــي االعتبــار الوعــود الواضحــة 
بالتعويضــات والطبيعــة املذهلــة للمكافــآت املوعــودة فــي األناجيــل، ســندرك أن اللــه ال 

ا«.17 يجــد رغباتنــا قويــة للغايــة، بــل ضعيفــة جــّدً
للصالة والتأمل على مدار اليوم

اإلله احلكيم لديه شغف كبري: وهو العطاء. وعوده بـاملكافآت ال تفعل شيًئا سوى إبراز 
هذه احلقيقة.
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َماَواِت. ُطوَب ِللَحزَاَن،  »َففتَح فاُه وَعلََّمُهم َقاِئاًل: ُطوَب ِللَمَساِكنِي ِبلرُّوِح، أَلنَّ َلُم َمَلُكوَت السَّ
ُعوَن.  َعزَّوَن. ُطوَب ِللُوَدَعاِء، أَلنـَُّهم َيرُِثوَن اأَلرَض. ُطوَب ِللِجَياِع َوالِعَطاِش ِإَل الرِبِّ، أَلنـَُّهم ُيشبـَ تـَ أَلنـَُّهم يـَ
ِم،  ــالَ َعاِيُنوَن هللَا. ُطوَب ِلَصاِنِعي السَّ ُطوَب ِللرَُّحَاِء، أَلنـَُّهم ُيرَحُوَن. ُطوَب ِلأَلنِقَياِء الَقلِب، أَلنـَُّهم يـُ
َماَواِت. ُطوَب َلُكم  أَلنـَُّهم َأبَناَء هللِا ُيدَعوَن. ُطوَب ِللَمطُروِديَن ِمن َأجِل الرِبِّ، أَلنَّ َلُم َمَلُكوَت السَّ
ُروُكــم َوَطَرُدوُكــم َوَقالُــوا َعَليُكــم ُكلَّ َكِلَمــٍة ِشــرِّيَرٍة، ِمــن َأجِلــي، َكاِذبِــنَي« )مــت 5: 2– 11( ِإَذا َعيـَّ
رمبــا تعــرف املقطــع الــذي قرأتــه للتــو جيــًدا. لكــن ســأطلب منــك أن تأخــذ بضــع 
ر بثمــن. هــل الحظــت كلمــة »ألن« التــي  حلظــات للتأمــل فــي بعــض األفــكار التــي ال تقــدَّ
ــا حتتهــا؟ ال توجــد مناســبة واحــدة فــي النــص بأكملــه حيــث لــم يحفــز فيهــا  وضعــت خًطّ
ــَماَواِت...،  ــَماَواِت...،  لَُهــم َملَُكــوَت السَّ يســوع تالميــذه دون أن يقــدم لهــم نوًعــا مــن املكافــأة. ألألََننََّّ لَُهــم َملَُكــوَت السَّ
ــمــم   ــمــم يُرَحُمــوَن...،  يُرَحُمــوَن...، ألألََننََّّهُهُ ــمــم يُشــَبُعوَن... يُشــَبُعوَن...  ألألََننََّّهُهُ ــمــم يَِرثـُـوَن األَرَض...،  يَِرثـُـوَن األَرَض...، ألألََننََّّهُهُ وَن...  ألألََننََّّهُهُ وَن... يَتََعــزَّ ــمــم يَتََعــزَّ ألألََننََّّهُهُ

ــَماَواِت... ــَماَواِت... لَُهــم َملَُكــوَت السَّ ــاَء اللــِه يُدَعــوَن...، ألألََننََّّ لَُهــم َملَُكــوَت السَّ ــاَء اللــِه يُدَعــوَن...،  أَبنَ ــمــم أَبنَ يَُعاِينُــوَن اللــَه...، يَُعاِينُــوَن اللــَه...، ألألََننََّّهُهُ
كيــف يبــدو لــك النــص؟ هــل يســتخدم يســوع أنواًعــا مختلفــًة مــن املكافــآت لتحفيــز 
ا فــي هــذا النــص حتــى تتمكــن  تالميــذه؟ اآلن، أود أن أقــدم مالحظــة أخــرى مهمــة جــّدً
مــت كل هــذه الوعــود التــي ذكرتهــا للتــو؟  مــن إدراك جمــال هــذه »الديناميكيــة«. ملـَـن قدِّ
اقــرأ النــص. َمــن ســيحظون بجميــع هــذه املكافــآت الثمينــة؟ هنــا القائمــة: »مســاكن 
الــروح« و»احلزانــى« و»الودعــاء« و»اجليــاع والعطــاش إلــى البــر« و»الرحمــاء« و»أنقيــاء 
القلــب« و»صانعــي الســالم« و»املطروديــن«. بعبــارة أخــرى، لــكل هــؤالء األشــخاص 

الذيــن أدركــوا ضعفهــم وفقرهــم ومحدوديتهــم.  
املكافــآت والتعويضــات ليســت للمتكبريــن، بــل للمحتاجــن. كمــا رأينــا منــذ بدايــة 
الكتــاب، ال ينبغــي ألي إنســان أن يتخلــى عــن الســعي وراء مصلحتــه. حســب التصميــم 
مــت املكافــآت ال لتغــوي  اإللهــي، لدينــا جميًعــا قلــوب غيــر كاملــة. وبهــذه الطريقــة، ُصمِّ
ــى هــذه  ــي أن أشــدد عل ــا وتخاطــب إنســانيتنا. اســمحوا ل ــل لتمــأل فراغن ــا، ب كبرياءن
الفكــرة. هــل تعلــم مــاذا تكشــف لنــا كلمــات يســوع؟ يكشــف هــذا النــص أن القلــب 
املتواضــع هــو فقــط مــن يجــد املكافــأة التــي يقدمهــا اللــه جذابــة. ملــاذا؟ ألن عليــه أن 
يــدرك شــيئن: أواًل أنــه فــارغ وثانًيــا أنــه ال يســتطيع مــلء نفســه. فكيــف يتفاعــل القلــب 
األعمــى واملتكبــر مــع عــروض الســعادة اإللهيــة؟ القلــب املتكبــر ينكــر فراغــه، لكنــه فــي 
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ــاءُ ِإلـَـى  ــاءُ ِإلـَـى الَ يَحتـَـاُج األَِصحَّ نفــس الوقــت يحــاول يائًســا أن ميــأله. ســبق أن قالهــا يســوع: »الَ يَحتـَـاُج األَِصحَّ
ــِة« )مرقــس 2: 17(.  ــِل املَرَضــى. لَــم آِت ألَدُعــَو أَبــَراًرا، بَــل ُخَطــاًة ِإلَــى التَّوبَ ــِةَطِبيــٍب، بَ ــِل املَرَضــى. لَــم آِت ألَدُعــَو أَبــَراًرا، بَــل ُخَطــاًة ِإلَــى التَّوبَ َطِبيــٍب، بَ

إذا وجــدت صعوبــة فــي قبــول هــذه الفكــرة، أود أن تفكــر فــي ســؤال أساســي 
ومحــوري. مــن بدايــة احليــاة املســيحية إلــى نهايتهــا، يجذبنــا اللــه ويحركنــا للحصــول 
علــى شــيء ال منلكــه. فكــر فــي األمــر، أول مكافــأة إلمياننــا هــي اإلجنيــل. أول مــا 
ــة  ــة األبدي ــروط واحملب ــر املش ــران غي ــو الغف ــاملسيح ه ــن بـ ــذي يؤم ــخص ال م للش ــَدّ يُق
والوعــد بحلــول الــروح القــدس. إذن كيــف نســتنتج أن املكافــأة أمــر غيــر صحيــح؟ يؤكــد 
بطــرس نفســه أن أحــد أعظــم طموحاتنــا كمؤمنــن هــو احلصــول علــى »ِميــَراٍث الَ 
ــَماَواِت ألَجِلُكــم...« )1 بطــرس 1: 4(.  ، َمحُفــوٌظ ِفــي السَّ يَفنـَـى َوالَ يَتََدنَّــُس َوالَ يَضَمِحــلُّ
احلصــول علــى املكافــآت حقيقــة أساســية فــي احليــاة املســيحية. طــوال الوقــت أفتــح 
يــدي واللــه ينعــم علــيَّ بـــاملزيد مــن النعــم. وبهــذه الطريقــة منجــد اللــه أكثــر وتنجــذب 

قلوبنــا نحــوه أكثــر. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ماذا ُتظِهر املكافآت اإللية؟

أن هللا ال يتوقف عن أن مينحين نعمة فوق نعمة.
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َعلُتم، َفاعَمُلوا ِمَن الَقلِب، َكَما ِللرَّبِّ َليَس ِللنَّاِس، َعاِلِمنَي َأنَُّكم ِمَن الرَّبِّ َسَتأُخُذوَن  »وَُكلُّ َما فـَ
َجزَاَء امِلريَاِث، أَلنَُّكم َتِدُموَن الرَّبَّ امَلِسيَح« )كولوسي 3: 23- 24(

علــى الرغــم مــن أن كــرة القــدم كانــت دائًمــا رياضتــي املفضلــة، فقــد نشــأت وأنــا 
أمــارس الهوكــي. لقــد لعبــت فــي فئــات مختلفــة لنــاٍد مشــهور كان بالقــرب مــن منزلــي 
فــي األرجنتــن. لســنوات تدربــت باجتهــاد وأنــا أحلــم باللعــب فــي الفريــق األساســي. 
ا أو بــارًدا، أو إذا كانــت هنــاك شــمس ملتهبــة أو إذا كانــت  لــم أكتــرث إذا كان اجلــو حــاًرّ
الســماء متطــر، كنــت أؤمــن أن كل يــوم تدريــب هــو فرصــة للتحســن مــن مســتواي 
ــة األولــى. وبالفعــل حتقــق  ــده بشــدة: مكافــأة اللعــب فــي الفئ ــى مــا أري واحلصــول عل
حلمــي وأنــا فــي الســابعة عشــرة. فــي املــرة األولــى التــي علمــت فيهــا إنــي ســألعب ضــد 
منافســنا التقليــدي، قضيــت عــدة أســابيع أذهــب إلــى النــوم كل ليلــة وأنــا أشــعر بشــعور 
رائــع مختلــط بــن القلــق والبهجــة حــن أتخيــل املبــاراة. حلــم صحيــح ألي شــاب؟ كنــت 

أحلــم أن أســجل هدًفــا حاســًما أمــام حشــد مــن املشــاهدين.
كلنــا نعيــش مــن أجــل شــيء مــا. كلنــا لدينــا أحــالم. كلنــا نريــد مكافــأة. نبحــث عــن 
ــد مــن املــال أو الفــوز  ــة واجلمــال واملشــجعن اجلــدد واملزي ــق والهيب النجــاح والتصفي
مببــاراة فــي لعبــة الهوكــي. كلنــا نفعــل مــا نفعلــه لســبب مــا. عــادة مــا يكــون ســبًبا أنانّيًــا 
ومتكبــًرا. أّيًــا كان نــوع »املكافــأة« التــي نتــوق إليهــا، فــإن تلــك املكافــأة حتفزنــا وتلهمنــا 

وجتعلنــا نقــدم تضحيــات شــخصية هائلــة. ونقضــي أيامنــا نحلــم بأحــالم يقظــة.
ــل  ــا، ب ــه طريقــة عمــل قلوبن ــر الل ــة. ال يغي ــاة املســيحية بطريقــة مماثل تعمــل احلي
ــر مــا  ــه هــو تغيي ــه الل ــه. مــا يفعل ــه يقــع فــي حب ــب ومــا يجعل ــه مــا يحفــز القل ــر الل يغي

ــن أحــالم اليقظــة.  ــد م ــار املزي ــا الختب ــة ويلهمن ــى التضحي ــا إل ــا ويدفعن يفرحن
مــع وضــع هــذه احلقائــق فــي االعتبــار، ألــِق نظــرة أخــرى علــى هــذا النــص. مــاذا 
ــى  ــرب«؟ إذا تابعــت القــراءة، فــإن نفــس النــص يجيــب عل يعنــي أن تفعــل كل شــيء »لل
الســؤال. هــذا يعنــي أن نفعــل كل مــا نقــوم بــه لننــال مكافــأة مــن الــرب. هــل الحظــت 
ــه ال  ــاب إن ــول الكت ــو(، يق ــا لنيك ــس وفًق ــولي ــا لنيك ــس وفًق ــس )لي ــا للرســول بول ــة؟ وفًق الرســالة الضمني
يريدنــي أن أنــزع مــن قلبــي الرغبــة فــي احلصــول علــى مكافــأة، لكــن يجــب أن أطمــح 

إلــى احلصــول علــى شــيء مختلــف: مكافــأة مــن نــوع جديــد.
ولكــن مــا هــي املكافــأة التــي يشــير إليهــا؟ مــرة أخــرى، ال داعــي للتخمــن؛ النــص 
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يعطينــا اجلــواب. يجــب أن نطمــح للتمتــع بـــ »امليــراث« الــذي ســنحصل عليــه. ولكــن مــا 
ــا، بــل ميــراث روحــي.  هــو نــوع امليــراث الــذي يتحــدث عنــه؟ إنــه ليــس ميراًثــا نقدًيّ

هــذا امليــراث، الــذي وصفــه بولــس بالتفصيــل فــي أفســس 1: 3-14، هــو كل 
ــى  ــه عل ــا مبوت ــي اكتســبها يســوع لن ــه والت ــا اآلن كأوالد الل ــع به ــي نتمت ــازات الت االمتي
ــة.  ــرة للغاي ــة ومؤث ــة، ســتدرك أن الصــورة جميل ــب. إذا فكــرت فــي األمــر لثاني الصلي

ــه مــن تناقــض! ــا ل ــرث نحــن! ي ميــوت هــو ون
ــن؛ احلاضــر واملســتقبل. أي  ن مــن عنصري ــوَّ ــا يســوع مك ــه لن ــذي يترك ــراث ال املي
أن هنــاك جــزًءا مــن امليــراث ميكننــا االســتمتاع بــه اآلن علــى األرض )غفــران غيــر 
مشــروط، حريــة الوصــول إلــى اآلب، شــركة مــع اللــه تفــوق أي بهجــة( وكمــا يقــول 
الكتــاب فــي أفســس 1: 13– 14، هنــاك جــزء آخــر مــن امليــراث الــذي ســنتمتع بــه فــي 
املســتقبل )أن نــراه وجًهــا لوجــه، ال مزيــد مــن املعانــاة أو األلــم، احليــاة األبديــة... إلــخ(. 
هــذا مــا حــدده بولــس علــى أنــه احملفــز اجلديــد لقلوبنــا. هــذا هــو مــا يجــب أن يلهمنــا 

ويدفعنــا للتضحيــة. هــذا هــو مــا يجــب أن يجعلنــا نحلــم بـــأحالم اليقظــة. 
فمــاذا يعنــي إذن أن »نفعــل كل شــيء كمــا للــربنفعــل كل شــيء كمــا للــرب؟« أي امتــالك القــدرة علــى فعــل 
ــه وكل مــا  ــي إياهــا الل ــي منحن ــات الت ــكل االمكاني ــة اســتمتاع ب ــا فــي حال أي شــيء وأن
ســيعطيني إيــاه اللــه. مثــل الطبــخ، القيــادة، الذهــاب إلــى العمــل، تغييــر احلفاضــات، 
قــص أظافــري، الوعــظ، كل شــيء، كل شــيء، كل شــيء ميكــن القيــام بــه مدفوًعــا 

بـــهذه الرغبــة.
ــة ال  ــراث هــو هدي ــة أساســية. هــذا املي ــارك حقيق لكــن يجــب أن تضــع فــي اعتب
أســتطيع أن أكســبها، ولكــن فــي الوقــت نفســه، كمــا يؤكــد بولــس، هــو شــيء يجــب أن 
أبحــث عنــه. وبهــذا املعنــى، فهــي »مكافــأة« يحصــل عليهــا الشــخص الــذي يثــق فــي اللــه 
وميــارس تلــك التدريبــات الروحيــة. إذا كنــت ال تفهــم مــا أعنيــه فــال تقلــق. ســنتحدث 

عــن هــذا بالتفصيــل الحًقــا.
هــل تعلــم كيــف كان ســينهي بولــس هــذا التأمــل إذا كان يكتبــه بنفســه؟ ســيخبرك 
مبــا قالــه ألهــل أفســس: »ُمســتَِنيَرًة ُعيـُـوُن أَذَهاِنُكــم، ِلتَعلَُمــوا َمــا ُهــَو َرَجــاءُ َدعَوِتــِه، َوَمــا 

يِســَن« )أفســس 1: 18(. ُهــَو ِغنَــى َمجــِد ِميَراِثــِه ِفــي الِقدِّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
َعلُّم كيفية التمتع بهلل؟ ماذا لو كانت أعظم مكافأة يف احلياة هي تـَ
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َعلُِّمُهــم يِف جَمَمِعِهــم  ــا َجــاَء ِإَل َوَطنِــِه َكاَن يـُ َقــَل ِمــن ُهنَــاَك. َوَلمَّ ــا َأكَمــَل َيُســوُع هــِذِه اأَلمثَــاَل انتـَ »َوَلمَّ
ــُه  ــاِر؟ َأَليَســت ُأمُّ ــوا: ِمــن َأيــَن ِلــَذا هــِذِه احِلكَمــُة َوالُقــوَّاُت؟ َأَليــَس هــَذا ابــَن النَّجَّ ــوا َوَقاُل َحــتَّ ُبُِت
ُهــوَذا؟ َأَوَليَســت َأَخَواتُــُه َجِيُعُهــنَّ ِعنــَداَن؟  ُتدَعــى َمــرَيَ، َوِإخَوتُــُه َيعُقــوَب، َوُيوِســي، َومِسَعــاَن، َويـَ
َقــاَل َلُــم: َليــَس نَــيِبٌّ بِــاَل َكرَاَمــٍة  ــُروَن بِــِه. َوَأمَّــا َيُســوُع فـَ َفِمــن َأيــَن ِلــَذا هــِذِه ُكلَُّهــا؟ َفَكانُــوا َيعثـُ
ــوَّاٍت َكثِــريًَة ِلَعــَدِم ِإميَاِنِــم« )مــت 13: 53- 58( . َوَل َيصنَــع ُهنَــاَك قـُ ِإالَّ يِف َوَطنِــهِ َويِف َبيتِــهِ
أتخيَّــل فيمــا تفكــر: »انتظــر حلظــة، يــا نيكــوالس. بحكــم التعريــف، املكافــأة هــي شــيء 
يكســبه املــرء. كيــف ميكنــك أن تقــول إن املكافــآت تظهــر نعمــة اللــه بينمــا املكافــأة ال 

تعــد مكافــأة إال إذا كنــت قــد كســبتها بنفســي؟«
ــو  ــى هــذا الســؤال باســتخدام الفقــرة التــي قرأتهــا للت ــي أن أجيــب عل اســمحوا ل
كتوضيــح. َمــن كان يســوع يشــفي؟ فكــر جيــًدا قبــل اإلجابــة. هــل شــفى اجلميــع؟ ال، لقــد 

شــفى أولئــك الذيــن وثقــوا بــه.
إذا كنــت ال تــرى األمــر علــى هــذا النحــو، ففكــر فــي الكلمــات التــي قالهــا يســوع 
ــاَعِة« )متــى 8:  ــاَعِةاذَهــب، َوَكَمــا آَمنــَت ِلَيُكــن لـَـَك. َفَبــَرأَ ُغاَلُمــُه ِفــي ِتلــَك السَّ لقائــد املئــة: »اذَهــب، َوَكَمــا آَمنــَت ِلَيُكــن لـَـَك. َفَبــَرأَ ُغاَلُمــُه ِفــي ِتلــَك السَّ
5-13(؛ ميكنــك أن تــرى املزيــد مــن النصــوص الكتابيــة املماثلــة فــي )متــى 9: 2، يوحنــا 

9؛ 1-38؛ 11: 40... إلــخ(.
ــَفاِك«  ــد َش ــِك َق ــَفاِكِإمَيانُ ــد َش ــِك َق ــة؟ »ِإمَيانُ ــارات يســوع املفضل ــر إحــدى عب ــع، هــل تتذك ــي الواق ف
)متــى 9: 22(. هــذا يعنــي أنــه أي شــخص شــفاه املســيح، كان الشــفاء »مكافــأة« إلميانه. 
ــصُّ اليــوم وكمــا تظهــر العديــد مــن  ــا نَ كمــا نــرى فــي قصــة قائــد املئــة وكمــا يظهــر لن
النصــوص األخــرى؛ علــى الرغــم مــن أن إمكانيــة الشــفاء كانــت متاحــة للجميــع، إال أن 

أولئــك الذيــن آمنــوا بــه فقــط هــم مــن ُشــفوا.
اآلن ُعــد بالزمــن إلــى الــوراء وتخيــل للحظــة أنــك أحــد الرجلــن العمــي وتبحــث 
ــة  ــى األرض، فقيــر وعاجــز وتطلــب املعون عــن يســوع ليشــفيك. هــا أنــت ذا؛ ُملقــى عل
مــن املــارة. فجــأة تســمع أن يســوع قريــب ثــم تبــدأ أنــت ورفيقــك بالصــراخ: »ارَحمنـَـا يـَـا ارَحمنـَـا يـَـا 
ابــَن َداُوَد!ابــَن َداُوَد!« )متــى 9: 27(. ثــم يســمع يســوع الصــراخ ويقتــرب إليكمــا ويســأل: »أَتُؤِمنـَـاِن أَتُؤِمنـَـاِن 
أَنِّــي أَقــِدُر أَن أَفَعــَل هــَذا؟ َقــاالَ لـَـُه: نََعــم، يـَـا َســيُِّدأَنِّــي أَقــِدُر أَن أَفَعــَل هــَذا؟ َقــاالَ لـَـُه: نََعــم، يـَـا َســيُِّد. ِحينَِئــٍذ لََمــَس أَعيُنَُهَمــا َقاِئــاًل: ِبَحَســب  ِحينَِئــٍذ لََمــَس أَعيُنَُهَمــا َقاِئــاًل: ِبَحَســب 

ِإمَياِنُكَمــا ِلَيُكــن لَُكَمــاِإمَياِنُكَمــا ِلَيُكــن لَُكَمــا« )متــى 9: 28، 29(.
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ســؤال: هــل تعتبــر نفســك بطــاًل لطلبــك مــن يســوع أن يشــفيك؟ هــل مــا فعلتــه كان 
يســتحق العنــاء؟ هــل فعلــت شــيًئا تتباهــى بــه؟ بالطبــع ال! كل مــا قمــت بــه هــو مــد يديــك 

لتلقــى النعمة!
هــل يعــد الشــفاء »مكافــأة« اإلميــان؟ بــدون أدنــى شــك! ولكــن َمــن يقــدم الشــفاء 
وفًقــا إلرادتــه؟ َمــن الــذي يســتحق اجملــد؟ َمــن الــذي يصنــع املعجــزة؟ َمــن هــو الوحيــد 
القــادر علــى شــفاء عينيــك؟ اإلجابــة واضحــة، أليــس كذلــك؟ الشــخص الوحيــد الــذي 
لديــه القــدرة علــى شــفاء عينيــك هــو نفــس الشــخص الــذي لديــه القــدرة علــى 

تغييــر قلبــك.
نعــم، يجــب أن نطلــب املكافــأة. نعــم، يجــب أن نثــق مَبــن وعــد. ونعــم، عندمــا نتطلــع 
ــل  ــا لني ــدرك أن أعظــم »مكافــأة« هــي أن منــد أيدين ــه مــن أجــل مــا يقدمــه، ن ــى الل إل

املزيــد مــن النعمــة.
اآلن هــل تفهــم ملــاذا يقــول كاتــب العبرانيــن أنــه »بــدون إميــان يســتحيل إرضــاؤه«؟ 
ألنــه مــن الضــروري أن َمــن يقتــرب مــن اللــه يؤمــن بــأن اللــه هــو ذاتــه مكافــأة ملَــن 
يطلبونــه. يقــول اإلميــان: »أنــا أعمــى، ومشــلول، ال أســتطيع أن أشــفي نفســي وأحتــاج 

إلــى شــيء ال ميكــن لغيــرك أن يعطينــي إيــاه«.
ــل الشــفاء؛ كل شــيء  ــا مث إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، فــإن التغييــر يعمــل متاًم
فــي احليــاة املســيحية يعمــل بهــذه الطريقــة! اللــه، فــي حبــه، يقــدم لــي شــيًئا ال أملكــه، 

و»مكافأتــي« هــي أن أكــون متســواًل فقيــًرا يفتــح يديــه ويســتقبل نعمــه.
فــي وقــت الحــق، عندمــا نــدرس التدريبــات الروحيــة، ســتجد أنهــا تعمــل بنفــس 
الطريقــة. هــل نتحمــل مســؤولية منونــا الروحــي؟ بالطبــع. هــل ميكننــا التغييــر؟ ال، 
مثلمــا ال ميكــن للرجــل األعمــى أن يشــفي مرضــه. إذن مــاذا علينــا أن نفعــل؟ نثــق 
بالوســائط التــي وفرهــا اللــه للتغييــر. وهــل يجــازي اللــه أمانتنــا فــي طلبنــا حلضــوره 
ــل شــفاء اجلســد، هــو نتيجــة  ــروح، مث ــا! ألن شــفاء ال ــم طبًع ــا بانتظــام؟ نع فــي حياتن

ــذي يعــرف فقــط كيــف يعطــي نعمــة فــوق نعمــة. ــه ال ــب الثقــة فــي الل تطل

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل تصدق أن هللا مدهش لدرجة أنه يكافئنا عندما مند أيدينا؟
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اليوم: 5٢ |                           التغيير: هل أسعى للتعويض؟ )5(

اًل ِبأَلحَرى َأن ُيَذلَّ َمَع َشعِب هللِا  ا َكرِبَ َأَب َأن ُيدَعى ابَن ابَنِة ِفرَعوَن، ُمَفضِّ »ِبإِلميَاِن ُموَسى َلمَّ
َعَلى َأن َيُكوَن َلُه مَتَتٌُّع َوقيِتٌّ ِبخَلِطيَِّة، َحاِسًبا َعاَر امَلِسيِح ِغًن َأعَظَم ِمن َخزَاِئِن ِمصَر، أَلنَُّه َكاَن 

َينُظُر ِإَل امُلَجازَاِة« )عربانيني 11: 24– 26(
دعونــا جنــري اختبــاًرا بســيًطا عــن معلوماتــك الالهوتيــة الكتابيــة. هــل تعتقــد أن 
النعمــة ميكــن أن تكــون مشــروطة؟ هــل ميكــن أن تتعايــش هاتــان الكلمتــان فــي نفــس 
الوقــت مًعــا؟ هــل تعتقــد أن هنــاك تناقًضــا فــي املصطلحــات؟ هــل هــو تناقــض لفظــي؟ 
ــق بــن النعمــة املشــروطة والنعمــة  ــة، هــل مــن املمكــن التفري أو مــن وجهــة نظــر كتابي

ــة بنعــم، فمــا هــي االختالفــات؟ ــر املشــروطة؟ إذا كانــت اإلجاب غي
لإلجابــة علــى هــذه األســئلة، مــن الضــروري حتديــد ثالثــة مصطلحــات رئيســية. 
ــًرا، مــاذا تعنــي كلمــة  ــا، مــاذا تعنــي كلمــة »شــرط«؟ وأخي أوال، مــا هــي »النعمــة«؟ ثانًي

»غيــر املشــروط«؟
لنبــدأ مــن البدايــة. علــى الرغــم مــن أنــه ميكننــا تعريــف النعمــة بعــدة طــرق، فــإن 
النعمــة هــي منــح شــخص مــا شــيًئا ال يســتحقه. النعمــة هــي عطيــة. علــى الرغــم 
ــق بــن النعمــة  ــن املســيحين التفري ــد مــن املفكري ــار العدي مــن ارتباطهــم الوثيــق، يخت
والرحمــة. كيــف تلخــص هــذا االختــالف؟ إن إظهــار الرحمــة يعنــي عــدم إعطــاء 
ــتحقه.  ــيًئا ال يس ــخص ش ــح ش ــي من ــة فه ــس النعم ــى عك ــتحقه؛ عل ــيًئا يس ــخص ش ش
مثــال منوذجــي لشــرح هــذه الفكــرة هــو اإلجنيــل نفســه. فــي املســيح، ال يعاقبنــا اللــه 
ــا ال يوصــف )أي  ــا أيًضــا ميراًث ــه مينحن ــا(؛ ولكن ــه يرحمن ــا )أي أن ــى خطايان فقــط عل
يظهــر لنــا النعمــة(. كيــف؟ يجعلنــا أوالًدا لــه ويعطينــا روحــه ويعدنــا بأبديــة معــه. بغــض 
النظــر عمــا إذا كنــت ترغــب فــي التفريــق بــن االثنــن أم ال، هنــاك شــيء واحــد واضــح: 

ــى صــالح الشــخصية التــي متنحهــا. ــا عل ــب النعمــة؛ إنهــا تعتمــد كلّيً ال ميكــن طل
فهــي  ببســاطة  »شــرط«؟  كلمــة  تعنــي  مــاذا  الثانــي،  للمصطلــح  لننتقــل  اآلن، 
ــال  ــب. مث ــق املطل ــى يتحق ــات. يجــب أن تتواجــد بعــض الشــروط حت ــه متطلب شــيء ل
ـم ِفــيَّ َوثََبــَت َكاَلِمــي ِفيُكــم ]أي، إذا اســتوفيت هذيــن  ـم ِفــيَّ َوثََبــَت َكاَلِمــي ِفيُكــمِإن ثََبتُـّ بســيط؟ يوحنــا 15: 7: »ِإن ثََبتُـّ
ا، أليــس كذلــك؟ لكــن مــاذا  الشــرطن[، تَطلُبُــوَن َمــا تُِريــُدوَن َفَيُكــوُن لَُكــمتَطلُبُــوَن َمــا تُِريــُدوَن َفَيُكــوُن لَُكــم«. واضــح جــّدً
ــا ُكلُّ الَِّذيــَن َقِبلـُـوهُ  ــا ُكلُّ الَِّذيــَن َقِبلـُـوهُ »َوأَمَّ عــن اخلــالص؟ هــل يوجــد شــروط للخــالص؟ اقرأهــا بنفســك: »َوأَمَّ
َفَأعَطاُهــم ُســلَطاًنا أَن يَِصيــُروا أَوالََد اللــِه، أَِي املُؤِمنـُـوَن ِباســِمِهَفَأعَطاُهــم ُســلَطاًنا أَن يَِصيــُروا أَوالََد اللــِه، أَِي املُؤِمنـُـوَن ِباســِمِه« مــن صــاروا أوالد اللــه؟ 
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اجلميــع؟ ال. فقــط َمــن ينطبــق عليهــم الشــروط. مــا هــو هــذا الشــرط؟ اإلميــان بابــن 
ــا. ألن  ــن طلبه ــه ال ميك ــة؟ ألن ــاذا اخلــالص بالنعم ــة مشــروطة! مل ــي نعم ــه. إذن فه الل
ــا علــى صــالح الشــخص الــذي مينحهــا. ملــاذا هــي مشــروطة؟ ألن  اخلــالص يعتمــد كلّيً

هنــاك شــرًطا يجــب تواجــده: اإلميــان.
ومــاذا عــن التبريــر؟ فهــو يعمــل بنفــس الطريقــة بالضبــط. هــل التبريــر بالنعمــة؟ 
الــذي يغيرنــي »بإرادتــه الصاحلــة« )فيلبــي 2: 13(. هــل لديــه  اللــه هــو  بالتأكيــد. 

ــر. ــه للتغيي ــي رســمها الل ــة الت ــق فــي العملي ــع. أن تث ــات أو شــروط؟ بالطب متطلب
هــل تســاءلت يوًمــا عــن ســبب وجــود أنــاس أكثــر نضًجــا وروحانيــة مــن غيرهــم؟ َمن 
املســؤول عــن منوهــم: اللــه أم هــم؟ هــل تعــرف اإلجابــة؟ هــذه هــي النعمــة املشــروطة 
ــاذا؟ ألن النمــو بالنعمــة، ولكــن  ــا إلمتــام العمــل. مل ــه مســؤوالن مًع ــت والل ــى أن أن مبعن
لكــي يحــدث النمــو هنــاك متطلبــات. مــا الــذي يغيــر إنســان مــن غيــر ناضــج ليصبــح 
ــه موســى. أي أن يطلــب اجملــازاة اإللهيــة. ويثــق أن  إنســاًنا ناضًجــا؟ أن يقــوم مبــا فعل
طريــق اللــه أفضــل مــن طريقــه. كمــا وصفهــا يســوع: التبعيــة التبعيــة. يقــول الكتــاب فــي متــى 
ــاَدِي النَّــاِس ]أي، ســأجري التغييــر الــذي  ــاَدِي النَّــاِسَفَأجَعلُُكَمــا َصيَّ 4: 19: »َهلـُـمَّ َوَراِئــي »َهلـُـمَّ َوَراِئــي ]الشــرط[ َفَأجَعلُُكَمــا َصيَّ

أنــا وحــدي القــادر علــى القيــام بــه[«.
كيــف يطلــب منــا يســوع اليــوم أن نثــق بــه ونتبعــه؟ مــن خــالل ممارســة التدريبــات 
ــا. فــي الوقــت  ــر. مــا هــي؟ وكيــف أمارســها؟ هــذه أســئلة ســنراها الحًق ــة أكث الروحي

احلالــي، يبقــى الــرد علــى معضلــة أخيــرة.
ــا  ــا دائًم ــب من ــه يطل ــر مشــروطة؟ بعــد كل شــيء، إذا كان الل ــاك نعمــة غي هــل هن
كشــرط أن نؤمــن بــه، فهــل هنــاك نعمــة غيــر مشــروطة؟ نعــم بالطبــع. هــل تريــد مثــااًل؟ 
توجــد وعــود إلهيــة ال حصــر لهــا. أهمهــا؟ أننــا ســنمجد. كمــا يقــول فيلبــي 1: 6: »َواِثًقــا َواِثًقــا 
ــيِح« فــي  ــوَع املَِس ــوِم يَُس ــى يَ ــُل ِإلَ ــا يَُكمِّ ــاًل َصاِلًح ــم َعَم ــَدأَ ِفيُك ــِذي ابتَ ــِه أَنَّ الَّ ــَذا َعيِن ــيِحِبه ــوَع املَِس ــوِم يَُس ــى يَ ــُل ِإلَ ــا يَُكمِّ ــاًل َصاِلًح ــم َعَم ــَدأَ ِفيُك ــِذي ابتَ ــِه أَنَّ الَّ ــَذا َعيِن ِبه
ــا علــى قــدم املســاواة؟ ال. البعــض ســينمو أكثــر مــن  غضــون ذلــك، هــل ســنكون جميًع
ــر ال يعتمــد  ــم، ألن التغيي ــا؟ نع د جميًع ــة، هــل ســنَُمجَّ البعــض اآلخــر. لكــن فــي النهاي

، بــل علــى النعمــة. عليــك وال علــيَّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
َمن سينمو ليكون مثل موسى؟ َمن يسعى إل املكافأة.
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اليوم: 5٣ |                           التغيير: هل أسعى للتعويض؟ )6(

رََكاِت أيًضا حَيُصُد«  رََكاِت َفِبالبـَ حِّ أيًضا حَيُصُد، َوَمن َيزرَُع ِبلبـَ حِّ َفِبالشُّ »هَذا َوِإنَّ َمن َيزرَُع ِبلشُّ
)2 كورنثوس 9: 6(

ال أحــد يســتطيع أن يأتــي أمــام اللــه ويصــرخ فــي وجهــه: »انظــر مــاذا فعلــت! أنــا 
أســتحق نعمتــك. باركنــي اآلن«. بحكــم التعريــف، النعمــة ليســت مســتحقة. يتــم منحهــا 
بحريــة. ال شــيء تفعلــه أنــت أو أنــا لديــه القــدرة علــى حتريــك يــد اللــه أو إجبــاره علــى 
يــن نحونــا. ديناميكيــة العالقــة بــن اللــه واإلنســان ال تعمــل بهــذه الطريقــة. الشــعور بالدَّ
حــاول تخيــل املشــهد التالــي: أنــت مليونيــر. وتعيــش فــي قصــر جميــل. ومــع ذلــك، 
فــإن جميــع جيرانــك، واملدينــة بأكملهــا فــي الواقــع، يعرفــون أنــك شــخص كــرمي للغايــة. 
فــي كل مــرة يقــرع فيهــا رجــل فقيــر جــرس بــاب قصــرك، فإنــك تقــدم لــه الطعــام دائًمــا 
وفرصــة عمــل. فــي كل مــرة يأتيــك فيهــا شــخص مريــض وفقيــر يطلــب مســاعدتك، 
فإنــك تغطــي عالجــه وتطمئــن علــى صحتــه. ومــع ذلــك، فــي أحــد األيــام، يظهــر مندوب 
تأمــن علــى بــاب منزلــك ويطالبــك مبســاعدته فــوًرا. يتصــل بــك علــى الهاتــف كثيــًرا. 
ويتــرك لــك رســائل. ويــدق اجلــرس عــدة مــرات. وفــي النهايــة يســأم ويصــرخ: »انظــر 
إلــى كميــة احملــاوالت التــي بذلتهــا جلــذب انتباهــك. اتصلــت بــك علــى الهاتــف وأتيــت 
ــي«.  ــي ب ــا أســتحق أن تعتن ــت فــي انتظــارك. أن ــاب وكن ــى الب ــى منزلــك وطرقــت عل إل
أخيــًرا، يســتدير غاضًبــا ويقــول: »يــا لــه مــن رجــل متكبــر وأنانــي. ميتلــك الكثيــر وهــو 

غيــر قــادر علــى إعطــاء القليــل«.
ــة  ــة ثمين ــدة حقيق ــاب املقــدس فــي مناســبات عدي ــد الكت ــح. يؤك ــم هــذا صحي نع

ــا. ــع لطلباتن ــه ال يخض ــا؛ ولكن ــئ إميانن ــه يكاف ــة: الل للغاي
أنــا أحــب مصطلــح »مكافــأة«. أعلــم أنــه ميكــن إســاءة تفســيره )وهــو كذلــك فــي 
معظــم احلــاالت( ولكــن إذا فهمتــه جيــًدا، سيســاعدك بطريقــة مثاليــة ودقيقــة للغايــة 
ــه والبشــر بشــكل صحــي. فكــر فــي املثــال الــذي  إلدراك كيفيــة عمــل العالقــة بــن الل
أعطيتــه للتــو. اآلن اللــه هــو صاحــب القصــر والبشــر هــم الذيــن يقتربــون منــه، فمــاذا 
نفعــل لنيــل رضــاه؟ عــدة أشــياء: نذهــب إلــى بيتــه )الكنيســة(؛ نقــرأ عــن صالحــه 
ــام  ــا ســنرى فــي غضــون أي ــخ. كم ــي(... إل ــه )نصل ــاب املقــدس(؛ نطــرق باب )فــي الكت
ــه  ــا من ــا نحــوه وتقربن ــه لتجذبن ــا الل ــي وفرهــا لن ــع الوســائط الت ــة، نســتخدم جمي قليل
)التدريبــات الروحيــة(. اآلن، مــا الــذي مييــز اجملموعــة األولــى مــن النــاس عــن منــدوب 
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مبيعــات التأمــن؟ موقفــه. كالهمــا يفعــل نفــس الشــيء. لكــن البائــع يعتقــد أنــه يســتحق 
أن يُســمع لــه. بينمــا يعــرف الفقــراء واملرضــى أنهــم مــن خــالل أفعالهــم يلتمســون محبــة 
»الرجــل الغنــي« وصالحــه. إنهــم ال يــرون أفعالهــم كشــيء جديــر بالتقديــر، بــل يرونهــا 
كوســيلة للحصــول علــى مــا ال يســتحقونه: النعمــة. مــاذا يفعــل اللــه فــي هــذه احلالــة؟ 
ا. هــل  »يكافــئ« إميانهــم. هــل هنــاك قيمــة ملــا فعلــوه؟ نعــم. هــل كانــت ضروريــة؟ جــّدً

هنــاك ميــزة؟ ال. مــا يوجــد هــو ثقــة فــي صــالح اآلخــر. 
هــذا هــو الطريــق الــذي رســمه اللــه للنمــو. هــل تريــد مثــااًل مــن الكتــاب املقــدس؟ 
لنعيــد قــراءة آيــة اليــوم. هــل يجــازي اللــه ســخاءنا؟ نعــم، النــص ال يــدع مجــااًل للشــك. 
يحــب اللــه عندمــا نُكــِرم اآلخريــن بأموالنــا. اآليــة التاليــة تقــول: »ُكلُّ َواِحــٍد َكَمــا يَنــِوي ُكلُّ َواِحــٍد َكَمــا يَنــِوي 
ِبَقلِبــِه، لَيــَس َعــن ُحــزٍن أَِو اضِطــَراٍر. ألَنَّ املُعِطــَي املَســُروَر يُِحبُّــُه اللــُهِبَقلِبــِه، لَيــَس َعــن ُحــزٍن أَِو اضِطــَراٍر. ألَنَّ املُعِطــَي املَســُروَر يُِحبُّــُه اللــُه«. هــل لديــك 
ــًرا  ــاًل فقي ــدت رج ــك وج ــام منزل ــة. أم ــتاء القارص ــام الش ــد أي ــل أح ــكوك؟ تخي أي ش
بــدون أي مالبــس. فقــررت ان تعطيــه معطفــك حتــى يلبســه. وبعــد قليــل جتــد أن نفــس 
هــذا الرجــل قــام بـــخلع املعطــف الــذي أعطيتــه إيــاه للتــو ووضعــه علــى شــخص آخــر 
ــه!  ــه الل ــك اللحظــة؟ نفــس مــا يشــعر ب ــه. كيــف ستشــعر فــي تل ــه معطــف أقــل من لدي
ــه  ــن حول ــارك َم ــه كان كرمًيــا وب ــد ألن ــى إعطــاء هــذا الرجــل املزي ســتكون حريًصــا عل
مبــا ميلــك. ملــاذا؟ ألنــك حتــب هــذا النــوع مــن العمــل. ولكــن مــاذا لــو رأى شــخص آخــر 
أنــك تشــتري لهــذا الرجــل ســترة أفضــل وقــام بـــخلع حذائــه ليغريــك أن تعطيــه حــذاًء 
جديــًدا؟ ســتعرف أنــه يتالعــب بــك. نفــس الفعــل، ولكــن بدوافــع قلــب مختلفــة. األول 

أعطــى هديــة للمحتــاج والثانــي قــدم لنفســه هديــة.
هــل تــرى كيــف يكافــئ اللــه إمياننــا. لكنــه ال يخضــع لتالعباتنــا. هــل يعيننــا اللــه 
عندمــا نقــدم تضحيــة؟ نعــم. هــل يجــازي اللــه أعمالنــا؟ اقــرأ الكتــاب املقــدس جيــًدا 
وســتعرف. اللــه شــغوف بهــذا النــوع مــن املكافــآت. هــل أنــت مجبــر لفعــل ذلــك؟ ال. فــي 
التدبيــر اإللهــي، يحافــظ »املعطــي« دائًمــا علــى حريتــه. 2 كورنثــوس 9: 6 ال يــدع مجــااًل 
للشــك: »َواللــُه َقــاِدٌر أَن يَِزيَدُكــم ُكلَّ ِنعَمــٍة، ِلَكــي تَُكونـُـوا َولَُكــم ُكلُّ اكِتَفــاٍء ُكلَّ ِحــٍن ِفــي ُكلِّ »َواللــُه َقــاِدٌر أَن يَِزيَدُكــم ُكلَّ ِنعَمــٍة، ِلَكــي تَُكونـُـوا َولَُكــم ُكلُّ اكِتَفــاٍء ُكلَّ ِحــٍن ِفــي ُكلِّ 

َشــيٍء، تَــزَداُدوَن ِفــي ُكلِّ َعَمــل َصاِلــٍحَشــيٍء، تَــزَداُدوَن ِفــي ُكلِّ َعَمــل َصاِلــٍح«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
يتلف التعويض اإللي عن التعويض البشري.

مكافآت هللا تعتمد على صالح املعطي وليس على جدارة أو فضيلة املعَطى له.
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اليوم: 5٤ |                           التغيير: هل أسعى للتعويض؟ )7(

َر ِمنُهم َجِيِعِهم.  »َولِكن ِبِنعَمِة هللِا َأاَن َما َأاَن، َوِنعَمُتُه امُلعَطاُة ِل َل َتُكن َبِطَلًة، َبل َأاَن َتِعبُت َأكثـَ
َولِكن اَل َأاَن، َبل ِنعَمُة هللِا الَّيِت َمِعي« )1 كورنثوس 15: 10(

أود أن تتخيــل صورتــن: األولــى هــي ملتســول. كيــف يبــدو؟ هزيــل، ضعيــف، مريــض، ذو 
مالبــس ممزقــة. والثانيــة هــي ملوظــف عــادي يعمــل فــي مكتــب. كيــف يبــدو؟ نظيــف، 
صحــة جيــدة، وذو مالبــس محترمــة. إذا كان عليــك أن تصنــف نفســك مــع أحدهمــا، 

فمــن خــالل أي منهــم تــرى نفســك؟
ســتحدد إجابتــك علــى هــذا الســؤال مــدى فهمــك وطريقــة تعاملــك مــع املكافــآت 
اإللهيــة. مــاذا أقصــد؟ دعنــي أشــرح. لنفتــرض أننــي الرئيــس التنفيــذي للشــركة التــي 
تعمــل بهــا وأبلغــت جميــع املوظفــن مبــا يلــي: »كل َمــن يبيــع أكبــر تأمــن فــي األســبوع 
املقبــل ســآخذه لتنــاول العشــاء فــي أغلــى مطعــم فــي املدينــة«. اآلن، دعنــا نتخيــل 
أنــك فــزت. مــاذا تتوقــع فــي نهايــة األســبوع؟ مكافأتــك! أن آخــذك لتنــاول عشــاء 
ــك  ــل مــا وعدت ــم أفع ــف ستشــعر إذا ل ــم مرمــوق ومشــهور. كي ــف فــي مطع ــع ومكل رائ
بــه؟ باإلحبــاط! ملــاذا؟ ألنــك ستشــعر أننــي مديــن لــك، أليــس كذلــك؟ لقــد عملــت 
وبذلــت مجهــوًدا وقمــت بــدورك واآلن مــا تتوقعــه هــو أننــي أدفــع لــك )ألكافئــك( علــى 
مجهــودك. هــل املكافــآت اإللهيــة تعمــل بهــذه الطريقــة؟ ال. )هكــذا يعمــل الفريســيون(. 
دعونــا نغيــر الصــورة. تخيــل متســواًل مــرة أخــرى وحــاول أن تتخيــل أن هــذا املتســول 
هــو أنــت. تخيــل أنــك مســتلٍق فــي الشــارع مريًضــا وجائًعــا وقــذًرا ومنفصــاًل عــن 
ــب مــن أي  ــك. تطل ــاس دون االلتفــات إلي ــب الصدقــات، ميــر الن ــن. بينمــا تطل األخري
مــارٍّ لكــن ال أحــد يســتمع إليــك. تبحــث عــن عمــل، لكــن ال أحــد يعطيــك إيــاه. تطــرق 
بــاب مراكــز املســاعدة، لكنهــا كلهــا تغلــق فــي وجهــك. ومــع ذلــك، عندمــا توشــك علــى 
فقــدان األمــل، يأتــي إليــك رجــل لــم تــَره مــن قبــل ويســألك: »مــاذا تريــد؟« - مــاذا 
أريــد؟ أريــد أن آكل، أريــد أن أكــون بصحــة جيــدة مــرة أخــرى، أريــد أن أحظــى بســقف 
فــوق رأســي... ثــم يقــول لــك: »سأســاعدك، ولكــن عليــك أن تثــق بــي. هــل أنــت علــى 
اســتعداد إلتبــاع توجيهاتــي؟« - »نعــم«. أواًل، عليــك أن تفهــم أن مشــكلتك الصحيــة 
ــي األســبوع ســوف  ــرة واحــدة ف ــن عشــية وضحاهــا. م ــَفى ب ــن تُش ــة. ل ــرة للغاي خطي
تضطــر إلــى الذهــاب إلــى املستشــفى للحصــول علــى حقنــة. لكــن ال تقلــق؛ لقــد رتبــت 
ــد أن أدعــوك  ــق مبــكان املعيشــة، أري كل شــيء وال تضطــر لدفــع احلســاب. فيمــا يتعل
إلــى منزلــي. لكــن عليــك أن ترافقنــي. إنــه مريــح وكبيــر وميكنــك أن تــأكل معــي كل يــوم. 
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ــاول اإلفطــار فــي السادســة.  نعــم فعــاًل. ســيكون عليــك االســتيقاظ مبكــًرا؛ أحــب تن
ــه ثــالث جنمــات. ــم أخبــرك؟ فهــو بوفي ــة الطعــام؟ أل بالنســبة لنوعي

هــل ســيتعن عليــك االلتــزام ببعــض التوجيهــات لتلقــى العــالج والطعــام؟ نعــم، 
ًة؟ ال. مــا الــذي مييــز احلالــة األولــى عــن الثانيــة؟  ولكــن هــل تُعــد هــذه األفعــال ُمســتََحقَّ
فــي احلالــة األولــى تشــعر أنــك تســتحق املكافــأة، وفــي احلالــة الثانيــة تعلــم جيــًدا أنــك 

لســت كذلــك.
ــل مــرة أخــرى أنــك  ــا نتخي ــة. دعن ــًرا للغاي ــي أن أطــرح عليــك ســؤااًل مني اســمح ل
موظــف فــي مكتــب، لكــن هــذه املــرة لقــد أوفيــت بوعــدي ودعوتــك بالفعــل لتنــاول 
الطعــام باخلــارج. هــل أظهــرت لــك النعمــة مــن خــالل اصطحابــك إلــى مطعــم؟ بالطبــع 
ال! ملــاذا؟ ألنــك ربحــت هــذه املكافــأة. ألنــك عملــت بجــد. تنــاول عشــاء لذيــذ هــو 
مكافأتــك العادلــة التــي تســتحقها. اآلن فكــر مــرة أخــرى أنــك متســول. لنفتــرض أنــك 
انتقلــت إلــى املنــزل وكل يــوم ملــدة ثالثــة أشــهر تضبــط املنبــه علــى الســاعة اخلامســة 
والنصــف صباًحــا لالســتيقاظ لتنــاول اإلفطــار معــي. هــل بذلــت جهــًدا؟ نعــم. هــل 
ا. هــل ســتكون »مكافــأة« انضباطــك وجبــة فطــور لذيــذة؟  تشــعر باالنضبــاط؟ جــّدً

ــة؟ ــا بالنعم ــت عليه ــن هــل اكتســبتها أم حصل ــد. ولك بالتأكي
بولــس واضــح حيــال ذلــك. يــرى نفســه متســواًل )تيموثــاوس األولــى 1(. إنــه يعلــم 
ــه ال  ــة الل ــوم؟ نعم ــة الي ــول آي ــاذا تق ــي النعمــة. م ــدور حــول تلق ــاة املســيحية ت أن احلي
ــر أيًضــا. فكــر فــي األمــر. مــا الــذي يتطلبــه األمــر حتــى  تُخِلّــص فقــط؛ نعمــة اللــه تُغيِّ
ــه  ــذي يتطلب ــا ال ــك )نعمــة(. م ــاك؟ أن ميــوت يســوع املســيح مــن أجل ــك خطاي ــر ل تُغَف
ــُه َمــن يَُميِّــُزَك؟ َوأَيُّ َشــيٍء لـَـَك لـَـم  ــُه َمــن يَُميِّــُزَك؟ َوأَيُّ َشــيٍء لـَـَك لـَـم ألَنَّ النمــو والتغييــر؟ أن يحيــا اللــه فيــك )نعمــة أكثــر(. »ألَنَّ
ــم تَأُخــذ؟« )1 كورنثــوس 4: 7(. ــَك لَ ــم تَأُخــذتَأُخــذهُ؟ َوِإن ُكنــَت َقــد أََخــذَت، َفِلَمــاَذا تَفتَِخــُر َكَأنَّ ــَك لَ تَأُخــذهُ؟ َوِإن ُكنــَت َقــد أََخــذَت، َفِلَمــاَذا تَفتَِخــُر َكَأنَّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كل مكافأة مسيحية هي نعمة ألن كل شيء يف احلياة املسيحية هو عطية.

ماذا أملك وأان ل أتلقاه من هللا؟
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اليوم: 55 |                          التغيير: هل أسعى للتعويض؟ )8(

»َأَلسُتم َتعَلُموَن َأنَّ الَِّذيَن َيرُكُضوَن يِف املَيَداِن َجِيُعُهم َيرُكُضوَن، َولِكنَّ َواِحًدا َيُخُذ اجَلَعاَلَة؟ 
َناُلوا. وَُكلُّ َمن ُيَاِهُد َيضُبُط َنفَسُه يِف ُكلِّ َشيٍء. َأمَّا ُأولِئَك َفِلَكي َيُخُذوا  هَكَذا ارُكُضوا ِلَكي تـَ
ِإكِلياًل َيفَن، َوَأمَّا َنُن َفِإكِلياًل اَل َيفَن. ِإًذا، َأاَن َأرُكُض هَكَذا َكَأنَُّه َليَس َعن َغرِي َيِقنٍي. هَكَذا 
ُأَضاِرُب َكَأينِّ اَل َأضِرُب اَلَواَء. َبل َأقَمُع َجَسِدي َوَأسَتعِبُدُه، َحتَّ َبعَد َما َكَرزُت ِلآلَخرِيَن اَل 

َأِصرُي َأاَن َنفِسي َمرُفوًضا« )1 كورنثوس 9: 24– 27(
ــاة؟ أو  ــه يســتلذ باملعان ــة؟ هــل ألن ــة األلعــاب الرياضي ملــاذا يذهــب الشــخص إلــى صال
أنــه يحــب الشــعور باأللــم؟ أنــا أشــك فــي ذلــك. يذهــب الشــخص إلــى صالــة األلعــاب 
الرياضيــة ألنــه يبحــث عــن مجــازاة. مــا هــي تلــك املكافــأة؟ تختلــف مــن شــخص آلخــر: 
يوجــد َمــن يبحــث عــن املظهــر اجليــد، وَمــن يريــد أن يعتنــي بجســمه وَمــن يســعي لتقويــة 
عضلــة مصابــة، ومــا إلــى ذلــك. بغــض النظــر عــن الســبب احملــدد الــذي يدفــع كل 
شــخص إلــى ممارســة الرياضــة، الــكل يبحــث عــن شــيء مــا. كل شــخص لديــه صــورة 
ذهنيــة ملــا يأمــل فــي حتقيقــه مــن وراء جهــوده. بعبــارة أخــرى، كل شــخص يســعى ملكافــأة.
بحكــم التعريــف، للمكافــأة ســمتان أساســيتان. أواًل، إنهــا شــيء ال منلكــه، بــل 
نســعى للحصــول عليــه. مثــاًل: أنظــر إلــى عضلــة كتفــي وأراهــا صغيــرة وأحلــم أن تكــون 
أكبــر. وهكــذا تكــون املكافــأة هــي دائًمــا شــيًئا أطمــح إليــه فــي املســتقبل. ثانًيــا، املكافــأة 
ــل املركــز األول،  ــده املــرء بشــغف. مث ــه شــيء يري ــه. إن ــد احلصــول علي هــي شــيء نري
جســم أكثــر قــوة، لقــب... إلــخ. كمــا تــرى، وســواء كنــت علــى درايــة أم ال، فــإن كل مكافــأة 
تبــرز قيمــة معينــة. ملــاذا أتطلــع إلــى احلصــول علــى جســم أكثــر تناســًقا؟ ألننــي أقــدر 

صورتــي وصحتــي وأن أنــال إعجــاب اآلخريــن. 
َجَســِدي  أَقَمــُع  َجَســِدي بَــل  أَقَمــُع  بَــل  أَُضــاِرُبأَُضــاِرُب...  »أَرُكــُضأَرُكــُض...  النــص؟  فــي  بولــس  يقــول  مــاذا 
ــس كان يســعى لشــيء  ــٍن«. مــن الواضــح أن بول ــِر يَِق ــن َغي ــَس َع ــٍنلَي ــِر يَِق ــن َغي ــَس َع ــتَعِبُدهُ... لكــن لَي ــتَعِبُدهَُوأَس َوأَس
بعينــه. فــي ســياق هــذا النــص كان يســعي بولــس للكــرازة بــال عائــق. إذا ســأله أحــد: »يــا 
بولــس، ملــاذا تعيــش؟« ســتكون إجابتــه: »ليســتخدمني اللــه للوصــول ألكبــر عــدد ممكــن 

ــك، وألن هــذا هــو هدفــي، أقمــع جســدي وأســتعبده«. ــاس. لذل مــن الن
ــاب هــو: مــاذا  اآلن الســؤال الــذي ســتقرأه مــراًرا وتكــراًرا فــي جميــع أنحــاء الكت

أريــد؟ مــا الــذي أعيــش ألجلــه؟ مــا نــوع املكافــأة التــي أبحــث عنهــا؟
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علــى الرغــم مــن أن الكتــاب املقــدس يصــف مكافــآت ال حصــر لهــا )الســماء، 
احليــاة األبديــة، املكافــآت اإلضافيــة خلدمتنــا علــى األرض، إلــخ.( أهمهــا: هــي 

اللــه نفســه!
ال يســتطيع اللــه أن مينحــك شــيًئا أفضــل مــن ذاتــه. مــاذا تقــول الفقــرة الشــهيرة 
فــي رؤيــا 3: 20؟ مــاذا ســيعطينا اللــه إذا توقفنــا عــن االختبــاء وتركنــا الفتــور الروحــي 
ــة ســتالحظ  ــرأت ســياق هــذه اآلي ــع املســيح. إذا ق ــه؟ عشــاء م ــا ل ــاب قلوبن ــا ب وفتحن
شــيًئا الفًتــا للنظــر. عشــاء »بســيط« مــع يســوع أفضــل مــن كل األمــوال التــي كانــت لــدى 
هــؤالء األغنيــاء )رؤيــا 3: 17(. فكــر فــي اآليــة املثيــرة لالهتمــام فــي لوقــا 14: 26: 
ــُه َوامَرأَتَــُه َوأَوالََدهُ َوِإخَوتَــُه َوأََخَواِتــِه، َحتَّــى  ــُه َوامَرأَتَــُه َوأَوالََدهُ َوِإخَوتَــُه َوأََخَواِتــِه، َحتَّــى ِإن َكاَن أََحــٌد يَأِتــي ِإلـَـيَّ َوالَ يُبِغــُض أَبَــاهُ َوأُمَّ »ِإن َكاَن أََحــٌد يَأِتــي ِإلـَـيَّ َوالَ يُبِغــُض أَبَــاهُ َوأُمَّ
ــي ِتلِميــًذا«. مــا هــي املكافــأة التــي وعدنــا بهــا إذا  ــوَن ِل ــِدُر أَن يَُك ــاَل يَق ــي ِتلِميــًذانَفَســُه أيًضــا، َف ــوَن ِل ــِدُر أَن يَُك ــاَل يَق نَفَســُه أيًضــا، َف

تركنــا كل شــيء فــي هــذا العالــم؟ يســوع املســيح. ال شــيء آخــر. هــو فقــط!
ــه. احلصــول  ــر قيمــة من ــك. ال يوجــد شــيء أكث املســيح نفســه هــو أعظــم أجــر ل
عليــه هــو احلصــول علــى كل شــيء. لقــاؤه هــو أروع جتربــة فــي احليــاة. إن االســتمتاع 
ق لدرجــة أنــه ال ميكــن وصفــه بــأي طريقــة أخــرى غيــر »ِشــَبُع  بحضــوره أمــر ال يُصــدَّ

ُســُروٍر« )مزمــور 16: 11(.
؟ هــل يســوع فــي نظــري  اآلن يأتــي الســؤال األكبــر: هــل هــذه احلقيقــة تنطبــق علــيَّ
هــو أفضــل مــن املــال؟ وأغلــى مــن امتــالك جســد رياضــي وجــذاب؟ أم أغلــى مــن 
عائلتــي؟ ال؟ دعنــي أعطيــك األمــل. املشــكلة ليســت فــي أنــه ليــس أغلــى شــيء عنــدي. 
املشــكلة هــي أنــك ال تريــده بشــغف أن يصبــح كذلــك. مــاذا قلنــا عــن صفتــي املكافــأة؟ 
املكافــأة شــيء ال ميلكــه املــرء، لكنــه فــي نفــس الوقــت شــيء يريــده. لهــذا الســبب يقــول 
ــى  ــوق إل ــا نت ــنَا« )أي أنن ــي أَنُفِس ــنُّ ِف ــا نَِئ ــنَا أيًض ــُن أَنُفُس ــة 8: 23 »نَح بولــس فــي رومي

شــيء ليــس لدينــا(. الســؤال هــو: إلــى أي شــيء أئــن فــي نفســي؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل املسيح هو أعظم أجر ل؟

هل هو هديف األمسى، وحلمي األكرب، وأمسى أهداف احلياة؟
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ُر. َعِطَشت ِإَليَك َنفِسي، َيشَتاُق ِإَليَك َجَسِدي يِف َأرٍض اَنِشَفٍة  »َي َاهلُل، ِإِلي َأنَت. ِإَليَك ُأَبكِّ
َوَيِبَسٍة ِباَل َماٍء« )مزمور 63: 1(

فــي كل مــرة أســتيقظ فــي الصبــاح أجــد نفســي أمــام خياريــن: هــل ســأواجه احليــاة 
ــوم فــي  ــوم؟ هــل ســأبدأ الي ــومالي اا  ألواجــهألواجــه  الي ــاــا  عــنعــن  الســعادةالســعادة أم ســأخرجســأخرج  ســعيدســعيًدً ــوم باحثباحًثً الي
محاولــة للعثــور علــى التجــارب التــي تشــبعني أم أننــي ســأبدأ اليــوم وأنــا أشــعر باملــلء 
والشــبع؟ هــل ســأحاول التخطيــط لزيــادة مســتوى ســعادتي علــى مــدار اليــوم وجتنــب 

املواقــف املؤملــة، أم ســأخوضه برضــا وســرور ال ميكــن تفســيره؟
ــا نســتيقظ عطشــانن.  ــوم كلن ــة الي ــي آي ــرى ف ــا ن ــح. كم ا وصري داود واضــح جــّدً
كتــب مؤلــف مشــهور نقــاًل عــن بــالس باســكال: »كل الرجــال يبحثــون عــن الســعادة... كل الرجــال يبحثــون عــن الســعادة... 
هــذا هــو دافــع جميــع األفعــال التــي نقــوم بهــا، حتــى أولئــك الذيــن يشــنقون أنفســهم...« هــذا هــو دافــع جميــع األفعــال التــي نقــوم بهــا، حتــى أولئــك الذيــن يشــنقون أنفســهم...« 
لكــن لــم يتوصــل أحــد أبــًدا إلــى كيفيــة إشــباع هــذه الرغبــة الفطريــة: اجلميــع يشــتكون؛ لكــن لــم يتوصــل أحــد أبــًدا إلــى كيفيــة إشــباع هــذه الرغبــة الفطريــة: اجلميــع يشــتكون؛ 
أمــراء ورعايــا، نبــالء وعامــة، كبــاًرا وصغــاًرا، أقويــاء وضعفــاء، مثقفــن وجاهلــن، أمــراء ورعايــا، نبــالء وعامــة، كبــاًرا وصغــاًرا، أقويــاء وضعفــاء، مثقفــن وجاهلــن، 
ــت كل  ــار وحت ــات، كل األعم ــع األوق ــي جمي ــدان، ف ــع البل ــي جمي ــى، ف ــاء ومرض ــت كل أصح ــار وحت ــات، كل األعم ــع األوق ــي جمي ــدان، ف ــع البل ــي جمي ــى، ف ــاء ومرض أصح
الظــروف... يجــب أن يقنعنــا هــذا الســخط العــام بـ»عــدم قدرتنــا علــى مــلء هــذا الفراغ الظــروف... يجــب أن يقنعنــا هــذا الســخط العــام بـ»عــدم قدرتنــا علــى مــلء هــذا الفراغ 
مبحدوديتنــامبحدوديتنــا. علــى الرغــم مــن أن اإلنســان قــد وجــد الســعادة فــي يــوم مــا لكــن لــم يبــَق  علــى الرغــم مــن أن اإلنســان قــد وجــد الســعادة فــي يــوم مــا لكــن لــم يبــَق 
منهــا شــيء، ســوى تلــك الفجــوة واملســار الفــارغ، الــذي يحــاول عبًثــا أن ميألهمــا مــن كل منهــا شــيء، ســوى تلــك الفجــوة واملســار الفــارغ، الــذي يحــاول عبًثــا أن ميألهمــا مــن كل 
مــا يحيــط بــه. ملــاذا ال يوجــد مــا يــروي هــذا العطــش علــى الرغــم مــن بحثنــا اليائــس؟ مــا يحيــط بــه. ملــاذا ال يوجــد مــا يــروي هــذا العطــش علــى الرغــم مــن بحثنــا اليائــس؟ 
ألن العطــش الــال متناهــي ال ميكــن إشــباعه إال مبصــدر ال متنــاٍه وثابــت، أي اللــه نفســه ألن العطــش الــال متناهــي ال ميكــن إشــباعه إال مبصــدر ال متنــاٍه وثابــت، أي اللــه نفســه 

فقــط«فقــط«..1818
نســتيقظ كل يــوم ونحــن نخطــط لكيف ســتمنحنا التجارب أو املواقــف أو العالقات 
التــي ســنمر بهــا خــالل اليــوم مــلء قلوبنــا والســعادة. ونحــاول التحكم في هــذه التجارب 
أو املواقــف أو العالقــات حتــى تشــبع قلوبنــا. وعــادة نشــعر باإلحبــاط والغضــب عندمــا 
يعــوق شــخص مــا أو شــيء مــا خططنــا لتحقيــق الســعادة. وبالتالــي نشــعر بخيبــة أمــل 
عندمــا نشــعر أن ال شــيء ميألنــا، وأن ال شــيء يرضينــا وال شــيء يكملنــا. لكــن األســوأ 

مــن ذلــك كلــه، هــو أننــا نســتيقظ اليــوم التالــي ونعيــد احملاولــة مــرة أخــرى. 
جــاء املســيح ليحررنــا ويكســر هــذه احللقــة )يوحنــا 8: 32(. لهــذا الســبب، غالًبــا 
مــا يبــدو أن الســماء نفســها تعمــل لتفكيــك االســتراتيجيات التــي نبتكرهــا لنكــون 
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ــي  ــاذا ال ميكنن ــر ناجــح؟ مل ــي غي ــاذا عمل ــاة بعــد؟ مل ــم أجــد شــريك حي ــاذا ل ســعداء. مل
تغييــر ســيارتي أو شــراء منــزل؟ ملــاذا ال تعمــل الظــروف لتحقيــق مــا أريــده؟ اإلجابــة؟ 
»فــي هــذه املســألة بالــذات، فــي هــذا اجلــزء باألخــص مــن حياتــي، أبحــث عــن شــيء أو 
شــخص أصغــر مــن يســوع ليحقــق مــا ميكــن ليســوع فقــط أن يفعلــه«19. أتــرى اجلوانــب 
ــده  ــه ال مينحــك مــا تري ــًرا لدرجــة أن ــك كثي ــه يحب ــه بحكمت ــة؟ إن الل اخملتلفــة للمعضل

ــا: شــخصه هــو. بشــدة ليقــدم لــك مــا حتتاجــه حّقً
مــا الــذي ميكنــك فعلــه حتــى تبــدأ يومــك بقلــب شــبعان؟ اتبــع مثــال داود. مبجــرد 
أن تــدرك عطشــك، فأنــت بحاجــة إلــى إشــباعه مــن املصــدر املناســب. »يَــا اَللــُه، ِإلِهــي 
ــوم يســعى داود إلشــباع نفســه  ــُر«. هــل تالحــظ فــي أي وقــت مــن الي ــَك أُبَكِّ ــَت. ِإلَي أَن
الظمآنــة؟ ال أريــد أن أفــرض عليــك قانوًنــا )وقــد تكــون هنــاك اســتثناءات( ولكــن يجــب 
أن تفكــر بجديــة فــي احلاجــة إلــى مقابلــة اللــه فــي الصبــاح )ومــن املنطقــي كل يــوم(. 
ــاة فــي مــكان  وإال كيــف ميكنــك مقاومــة رغبتــك فــي أن تعيــش يومــك تبحــث عــن حي
ال يوجــد فيــه حيــاة؟ وإال كيــف ســيمكنك أن متــأل قلبــك بالشــخص الوحيــد القــادر 
علــى ملئــه؟ داود علــى حــق: »َكَمــا ِمــن َشــحٍم َوَدَســٍم تَشــَبُع نَفِســيَكَمــا ِمــن َشــحٍم َوَدَســٍم تَشــَبُع نَفِســي...« )مزمــور 63: 5(. 

ــي...« )مزمــور 63: 8(. ــَك تَعُضُدِن ــَك. يَِمينُ »ِالتََصَقــت نَفِســي ِب

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ميكنــين بــدء يومــي حبثًــا عــن احليــاة أو ميكنــين بــدء يومــي وأان مملــوء بحلياة، كيــف أريد أن أعيش؟
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اِلَح الَِّذي َلن ُينزََع ِمنَها« )لوقا 10: 42( »َولِكنَّ احَلاَجَة ِإَل َواِحٍد. َفاخَتاَرت َمرَيُ النَِّصيَب الصَّ
َمــن هــو اللــه فــي نظــرك؟ هــل هــو فكــرة؟ أم نظريــة؟ أو رمبــا مجموعــة مــن املعتقــدات؟ 
أو قائمــة مــن الوصايــا؟ قــد يكــون شــخصية تاريخيــة تســتحق الدراســة واالمتثــال بهــا؟ 

أم هــو رفيــق ومحبــوب وأب؟
هنــاك قــول مشــهور يقــول: »الكتــاب املقــدس إمــا يبعــدك عــن اخلطيــة، أو اخلطيــة 
تبعــدك عــن الكتــاب املقــدس«. أود إعــادة صياغــة هــذا القــول: »االســتمتاع باللــه 

ــه«. يبعــدك عــن اخلطيــة، أو اخلطيــة متنعــك مــن التمتــع بالل
هــل تتذكــر مــا قلنــاه فــي اليــوم األول؟ نفــس الشــيء الــذي يؤكــده يســوع فــي هــذا 
النــص. »َولِكــنَّ احَلاَجــَة ِإلَــى َواِحــٍدَولِكــنَّ احَلاَجــَة ِإلَــى َواِحــٍد...« ليــس اثنــان. ليــس خمســة. ليــس عشــرين. مــا 
هــو الشــيء الوحيــد الضــروري لــكل إنســان؟ االســتمتاع بيســوع. النصيــب الصالــح 
الــذي اختارتــه مــرمي. تتذكــر القصــة، أليــس كذلــك؟ كانــت مارثــا حريصــة ومتحمســة 
الســتضافة يســوع وخدمتــه. ومــع ذلــك، فــإن اخلدمــة نفســها رمبــا هــي التــي متنعــك 
مــن تكريــس نفســك ملــا هــو أكثــر أهميــة؛ شــخص يســوع املســيح! هــل تعلــم أن هنــاك 
إحصائيــات تظهــر أن غالبيــة الرعــاة والقساوســة فــي العالــم يصلــون أقــل مــن خمــس 

عشــرة دقيقــة فــي اليــوم؟ هــل يخدمــون؟ نعــم. لكــن هــل يســتمتعون بيســوع؟
اللــه ليــس مجــرد فكــرة وال مجموعــة مــن العقائــد )بغــض النظــر عن مــدى »صحة« 
: الَ  بُّ : الَ هَكــَذا َقــاَل الــرَّ بُّ هــذه العقائــد(؛ ولكــن اللــه شــخص. يقــول إرميــا 9: 23، 24: »هَكــَذا َقــاَل الــرَّ
ــل  ــل  بَ ــاهُ. بَ ــيُّ ِبِغنَ ــِر الَغِن ــِه، َوالَ يَفتَِخ ــاُر ِبَجَبُروِت ــِر اجَلبَّ ــِه، َوالَ يَفتَِخ ــَرنَّ احَلِكيــُم ِبِحكَمِت ــاهُيَفتَِخ ــيُّ ِبِغنَ ــِر الَغِن ــِه، َوالَ يَفتَِخ ــاُر ِبَجَبُروِت ــِر اجَلبَّ ــِه، َوالَ يَفتَِخ ــَرنَّ احَلِكيــُم ِبِحكَمِت يَفتَِخ
ــًة َوَقَضــاًء  ــُع َرحَم اِن بُّ الصَّ ــا الــرَّ ــي أَنَ ــي أَنِّ ــُم َويَعِرُفِن ــُه يَفَه ــُر: ِبَأنَّ ــَرنَّ املُفتَِخ ــًة َوَقَضــاًء ِبهــَذا ِلَيفتَِخ ــُع َرحَم اِن بُّ الصَّ ــا الــرَّ ــي أَنَ ــي أَنِّ ــُم َويَعِرُفِن ــُه يَفَه ــُر: ِبَأنَّ ــَرنَّ املُفتَِخ ِبهــَذا ِلَيفتَِخ
« ال يريدنــا اللــه أن نــدرس شــخصه،  بُّ ، يَُقــوُل الــرَّ بَُّوَعــداًل ِفــي األَرِض، ألَنِّــي ِبهــِذِه أَُســرُّ ، يَُقــوُل الــرَّ َوَعــداًل ِفــي األَرِض، ألَنِّــي ِبهــِذِه أَُســرُّ
ــس  ــه نف ــادح. إن ــاطة ف ــو ببس ــن ه ــن الواقع ــالف ب ــه. إن االخت ــا أن نعرف ــه يريدن لكن
الفــرق بــن دراســة ســيرة شــخص مشــهور مثــل بيلــي جراهــام وامتيــاز التمتــع مبســتوى 
احلميميــة الــذي ربطــه بابنــه فرانكلــن أو ابنتــه جــن. قــراءة الكتــاب املقــدس تختلــف 

عــن الوقــوع فــي حــب مؤلفــه. قــراءة الكتــاب املقــدس تختلــف عــن االســتمتاع باللــه. 
كتــب مؤلــف مشــهور: »عندمــا يأســرنا شــخص يســوع )كمــا كان حــال مــرمي(، 
ــأي شــيء أقــل مــن ذلــك  ــول ب ــا القــوة ملقاومــة اإلغــراءات املســتمرة للقب ســيكون لدين
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)حتــى ولــو كانــت خدمــة اللــه، كمــا حــدث ملارثــا(. واســمحوا لــي أن أؤكــد هنــا أن أقــوى 
نظــرة للمســيح ليســت مجــرد أنــه مســعى فكــري، بــل األمــر يتعلــق بانبهــار القلــب، وهــو 
ــا. فــي النهايــة، ســوف نختبــر إن هزميــة اخلطيــة عبــادة  الشــيء الــذي يبهــج ويســعد حّقً
آلهــة أخــرى أمامــه أمــر ممتــع. كمــا كتــب ماثيــو هنــري البروتســتانتي فــي القرن الســابع 
ــن ســيجعلنا  ــا الروحي ــات أعدائن ــرب ســالحنا ضــد هجم ــا ال عشــر: »ســيكون فرحن

نكــره امللــذات التــي يبتلــي بهــا العــدو ضحايــاه«20.
هــل تــرى كيــف ال يكفــي دراســة الكتــاب املقــدس أو قــراءة تأمــالت يوميــة أو 
احلصــول علــى قائمــة مــن طلبــات الصــالة؟ ال يكفــي حتــى اإلميــان بـــالعقيدة الســليمة 
أو حضــور الكنيســة حيــث تســمع خدمــات كتابيــة وعمليــة وواضحــة. علــى الرغــم مــن 
ــا مــن هــذه األشــياء ال يســاوي معرفــة  ــة وقيمــة، إال أن أًيّ أن كل هــذه األشــياء ضروري
شــخص اللــه. مــا أحتاجــه هــو اللــه نفســه. فهــو ليــس مجــرد فكــرة، بــل شــريك احليــاة. 
ليــس مجــرد عقيــدة، بــل عشــقي األول واألخيــر. ليــس مفهوًما معيًنا، بل عالقة شــخصية.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
احلب هو رد فعل قليب عندما يد شيًئا مثيًنا؛

لذا أقول إن اكتشاف قيمة هللا هو املفتاح لتغيري قليب.
فقط البهجة بملسيح هي اليت متلك القدرة على كراهية كلِّ ما يبعدين عنه.
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اليوم: 58 |      التغيير: البحث عن الحياة في المكان الصحيح )٣(

، الَِّذي ِمن  »َبل ِإينِّ َأحِسُب ُكلَّ َشيٍء أيًضا َخَسارًَة ِمن َأجِل َفضِل َمعِرَفِة امَلِسيِح َيُسوَع َربِّ
َفاَيًة ِلَكي َأرَبَح امَلِسيَح« )فيليب 3: 8( َها نـُ َأجِلِه َخِسرُت ُكلَّ اأَلشَياِء، َوَأاَن َأحِسبـُ

مــا هــو عكــس القناعــة؟ عــدم الرضــا، واالســتياء، والشــكوى، واالنزعــاج، والغضــب... 
قائمــة املشــاعر ميكــن أن تســتمر، لكننــي أعتقــد أن هــذه كافيــة لتوضيــح الفكــرة. 
أريــدك أن تتذكــر اآلن موقًفــا شــخصًيّا نتــج عنــه هــذه األنــواع مــن املشــاعر فــي قلبــك. 
ــزل؟ البحــث عــن فرصــة عمــل؟ البحــث عــن  ــا هــو؟ شــراء من ــا؟ م ــرت موقًف هــل اخت

شــريك حيــاة؟ إعاقــة جســدية جتعلــك تشــعر بعــدم األمــان؟
كيــف أحــارب تلــك املشــاعر بطريقــة كتابيــة؟ اســمحوا لــي أن أعيــد صياغــة قصــة 
ســمعتها منــذ ســنوات عديــدة. كان يوجــد رجــل أعمــال مســيحي قــرر أن يبــدأ نشــاًطا 
جتارًيّــا صغيــًرا لألثــاث اخلشــبي. مبــرور الوقــت، منــت الشــركة ومعهــا زاد عــدد 
املوظفــن، وعــدد ســاعات العمــل، وخاصــة مســتوى الضغــط املالــي وخطــر فقــدان 
كل شــيء. يبــدأ صاحــب العمــل فــي النضــال وهــو يحــارب إرهاقــه اجلســدي لعــدم 
قدرتــه علــى النــوم ليــاًل. كل يــوم يصبــح أكثــر هوًســا بعملــه، وأكثــر بُعــًدا عــن عائلتــه، 
ــي ال يســتطيع فيهــا حتمــل الضغــط.  ــي النقطــة الت ــه. تأت ــا مــع موظفي ــر انزعاًج وأكث
ــه. وقــع  ــم قــرر أن يستســلم أمــام الل ــار. ث ــى االنهي ــه إل ــق واإلرهــاق حيــث يقودان والقل
علــى ركبتيــه واعتــرف للــه بخطيتــه فــي الســعي للســيطرة. تــاب بصــدق وســلم كل أمــوره 
فــي يــد اللــه قائــاًل: »يــا رب، كل مــا عنــدي هــو لــك. مــن اآلن فصاعــًدا لــم يعــد لــديَّ 
أي شــيء. أنــت تعــرف قائمــة األشــياء التــي أمتلكهــا. اآلن كل شــيء أصبــح لــك. افعــل 
مــا تريــد بــه«. بعــد هــذه التجربــة املؤملــة شــعر أخيــًرا بالســالم. بــدأ أن يبحــث عــن اللــه 
فــي الكتــاب املقــدس ووجــده كمــا لــم يجــده منــذ زمــن طويــل. وعــادت إليــه ابتســامته 
وشــعوره باملــلء ليــس ألنــه تخلــى عــن وثــن فــي حياتــه، ولكــن ألنــه يتأمــل اآلن فــي عمــل 
اإلجنيــل ويســتمتع مبحبــة اآلب املعلنــة فــي املســيح علــى الرغــم مــن غيابــه لفتــرة 
طويلــة. فــي تلــك الليلــة، وألول مــرة منــذ عــدة أشــهر، ذهــب إلــى الفــراش لينــام بســالم. 
ومــع ذلــك، فــي منتصــف الليــل، حــدث شــيء غيــر متوقــع. قرابــة الســاعة الواحــدة، رن 
هاتفــه. فــرد علــى املكاملــة وســمع حــارس األمــن الــذي يعمــل فــي شــركته وهــو يصــرخ 
بـــائًسا: »حريــق! حريــق! كل شــيء يحتــرق!« ثــم أغلــق صاحــب الشــركة املكاملــة. وغيــر 
ــى شــركته. عندمــا وصــل  ــطء إل ــاد ســيارته بب ــطء ق ــط حــذاءه بب مالبســه بهــدوء. رب
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املبنــى وجــده كلــه يشــتعل بـــالنيران. نــزل مــن الســيارة وبــدأ يراقــب بهــدوء غريــب كيــف 
ا، نظــر إليــه بغرابــة وســأل: »مــا  يحتــرق كل شــيء. نهــض احلــارس ورآه هادًئــا جــّدً
بــك يــا ســيدي؟ ملــاذا ال حتــاول يائًســا أن تفعــل شــيًئا إلخمــاد احلريــق؟« فأجــاب رجــل 
األعمــال: هــل تعــرف شــيًئا؟ باألمــس اســتقلت مــن منصبــي كمالــك لهــذه الشــركة. 
اليــوم هــذه الشــركة لديهــا مالــك جديــد. لقــد أعطيتهــا للــه. إنهــا اآلن شــركته. إذا كان 

يريــد حرقهــا؛ دعــه يحرقهــا«.
هــل تبكــي عندمــا تفلــس شــركة شــخص آخــر؟ هــل يصعــب عليــك النــوم ليــاًل 
ــوم إذا ســقطت  ــك الن ــه؟ هــل ســيطير عــن عين ــب مدخرات عندمــا يفقــد شــخص غري
ــن  ــن تعــرف ول ــك؟ رمبــا ل ــل جيتــس؟ ال. أليــس كذل ــق االســتثمار املشــتركة لبي صنادي
تكتــرث. ملــاذا؟ ألن األمــر ال يؤثــر عليــك شــخصًيّا. ألن ســعادتك ال تعتمــد علــى هــذا 
ــي أن  ــة؛ أال ينبغ ــر للحظ ــي األم ــر ف ــن فك ــك. لك ــدر فرحت ــوا مص ــم ليس ــيء. ألنه الش
يحــدث نفــس الشــعور مــع بقيــة األشــياء إذا كان مصــدر فرحــك احلقيقــي هــو املســيح 
ــم مــا هــو االختــالف الكبيــر بــن البوذيــة واملســيحية؟  وكل مــا لديــك هــو لــه؟ هــل تعل
تقــول البوذيــة: »تخلــص مــن رغباتــك وســوف تقضــي علــى أملــك«. أي، إذا توقفــت عــن 
ــة  ــعور بالتعاس ــن الش ــف ع ــوف تتوق ــدة، فس ــيارة جدي ــى س ــول عل ــي احلص ــة ف الرغب
وعــدم الرضــا لعــدم امتــالك واحــدة. تقــول املســيحية: »ال ميكنــك التوقــف عــن الشــعور 
بـــالرغبة. لهــذا الســبب يجــب أن ترغــب فــي »الشــخص« الصحيــح. فقــط عندمــا يكــون 
املســيح هــو مصــدر رضــاك، ميكنــك أن ترغــب فــي أي شــيء دون أن تكــون أســيًرا لهــذا 
الشــيء«. وهنــا يصبــح مــن املمكــن أن أطلــب »بأيــٍد مفتوحــة«؟ كمــا أقــدر أن أُســِلم لــه 
أي شــيء يطلبــه منــي »بـَـل ِإنِّــي أَحِســُب ُكلَّ َشــيٍء أيًضــا َخَســاَرًة ِمــن أَجــِل َفضــِل َمعِرَفــِة »بـَـل ِإنِّــي أَحِســُب ُكلَّ َشــيٍء أيًضــا َخَســاَرًة ِمــن أَجــِل َفضــِل َمعِرَفــِة 
ــي  ــًة ِلَك ــبَُها نَُفايَ ــا أَحِس ــَياِء، َوأَنَ ــرُت ُكلَّ األَش ــِه َخِس ــن أَجِل ــِذي ِم ــي، الَّ ــوَع َربِّ ــيِح يَُس ــي املَِس ــًة ِلَك ــبَُها نَُفايَ ــا أَحِس ــَياِء، َوأَنَ ــرُت ُكلَّ األَش ــِه َخِس ــن أَجِل ــِذي ِم ــي، الَّ ــوَع َربِّ ــيِح يَُس املَِس

ــَح املَِســيَح«. ــَح املَِســيَحأَربَ أَربَ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كل يوم عليَّ أن أذكر قليب:

إن نوع الفرح الذي أسعى إليه بعيًدا عنه ال ميكن العثور عليه إال عندما أعيش فيه 
)مرقس 8: 35(.
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َتَك اأُلوَل« )رؤي 2: 4( »لِكن ِعنِدي َعَليَك: َأنََّك تـَرَكَت َمَبـَّ
هــل تذكــر جتربــة مــررت بهــا جعلتــك تشــعر بأنــك »غيــر مســتحق«؟ أنــا ال أســأل عــن 
ظــروف فــي حياتــك أذلتــك وجعلتــك تشــعر بالســوء جتــاه نفســك. ســؤالي فــي الواقــع، 
هــو عكــس ذلــك. اســأل عــن جتربــة عشــتها وجعلتــك تشــعر بالدهشــة والذهــول 
للحصــول علــى شــيء ثمــن، ولكــن غيــر ُمســتَحق. بعبــارة أخــرى، مــا هــي التجربــة التــي 
جعلتــك تقــول: »ال أصــدق أننــي أختبــر هــذا. أنــا ال أســتحق!«. دعنــي أعطيــك بعــض 
األمثلــة حتــى تفهــم مــا أعنيــه. لــن أنســى أبــًدا املــرة األولــى التــي زرت فيهــا القــدس أو 
املــرة األولــى التــي رأيــت فيهــا األهرامــات. مــا شــعرت بــه هــو مــا أحــاول شــرحه لــك 
هنــا؛ شــعور »بعــدم االســتحقاق« كنــت أفكــر فــي داخلــي: »مــاذا أفعــل هنــا؟ لــم أفكــر 
مطلًقــا فــي أننــي ســأمتكن مــن زيــارة هــذه األماكــن! ال أســتطيع أن أصــدق. أشــعر 
باالرتبــاك مــن كثــرة الدهشــة. ال ميكــن أن يكــون حقيقــة!« مثــال آخــر غــاٍل علــيَّ هــو 
ــًدا اللحظــة التــي بــدأت فيهــا زوجتــي بالســير نحــو املذبــح  يــوم زواجــي. لــن أنســى أب
حيــث كنــت أقــف، كنــت أنتظرهــا وأنــا فــي حالــة انبهــار تــام. أتذكــر ذلــك اإلحســاس 
كمــا لــو كنــت أراهــا اآلن. بينمــا كانــت تقتــرب ببــطء وتبتســم بحنــان وتوتــر، همســت 
فــي أذنهــا وأنــا أكــرر مــراًرا وتكــراًرا: »أنــِت جميلــة... أنــِت جميلــة... أنــِت جميلــة...«. 
لــم تــَر عينــاي شــخًصا آخــر فــي تلــك الكنيســة إال هــي. كانــت عينــاي مفتونــن متاًمــا 
بشــخصها. كان مــن املمكــن أن ينهــار العالــم كلــه، وكنــت ســأظل مفتوًنــا بهــا. بينمــا كنــت 
أرجتــف فــي انتظــار زوجتــي شــعرت بـــما أحــاول أن أنقلــه إليــك، مزيــج مــن التواضــع 
والنشــوة واإلعجــاب؛ شــعور بعــدم األحقيــة الصادقــة ملثــل هــذه الهديــة. هــل ميكننــي 
مشــاركة جتربــة أخــرى معــك؟ عندمــا ُولــد أطفالــي الثالثــة. هــل تعلــم مبــا شــعرت بــه 
ــا!  ...لقــد صــرت أًب فــي كل مــرة؟ أعتقــد أنــه مــا يشــعر بــه كل أب: »ال أصــدق عينيَّ

وهــذا الطفــل هــو ابنــي أنــا«.
اآلن بعــد أن فهمــت بشــكل أفضــل مــا أحــاول توصيلــه، أود أن تفكــر معــي فــي 
حقيقــة ثمينــة. هــل تعلــم مــا هــي اللحظــة فــي حياتــي التــي جتــاوزت كل هــذه التجــارب 
مــن مشــاعر عــدم االســتحقاق والدهشــة والفــرح؟ اليــوم الــذي التقيــت فيــه باملســيح 
ــه.  ــا. اســمحوا لــي أن أصحــح مــا قلت واختبــرت اإلجنيــل ألول مــرة. ال؛ ليــس صحيًح
ســيكون مــن الظلــم واخلطــأ قــول ذلــك. لــم يكــن فقــط اليــوم الــذي اختبــرت فيــه 
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اإلجنيــل ألول مــرة؛ لكنــه كل مــرة أعيــد فيهــا اختبــار اإلجنيــل مــراًرا وتكــراًرا. الشــعور 
ــالبهجة وعــدم االســتحقاق... ســعادة غامــرة... شــفاء الــروح... مجــد. بـ

هــل الحظــت النــص؟ هــذا مــا يريــده املســيح لكنيســته. هل ميكنــك أن تــرى االمتياز 
الرائــع الــذي يتــم تقدميــه لــك؟ فكــر فــي األمــر: كيــف ســتكون حياتــك إذا شــعرت كل 
يــوم بنفســي مبــا شــعرت بــه يــوم تقابلــك مــع املســيح؟ ال يقــدم اإلجنيــل املغفــرة فقــط، 
بــل يقــدم بشــارة الفــرح. مينحــك اإلجنيــل إمكانيــة أن تعيــش كل يــوم كمــا لــو كان يــوم 

زفافــك مــرة أخــرى، هــذا هــو معنــى العــودة إلــى »ُحبــك األولُحبــك األول«
االســتحقاق  عــدم  كلمتــان:  التجربــة؟  هــذه  َعيــَش  إعــادة  ميكننــي  كيــف  لكــن 
والتواضــع. قــال لــي أحدهــم ذات مــرة: »نيكــو، لديــك قــدرة نــادرة جتعلنــي دائًمــا 
أشــعر بالســوء حيــال نفســي«. ال، لــم يكــن انتقــاًدا. مــا كان يقولــه هــذا الشــخص هــو: 
»ســاعدني فــي رؤيــة قلبــي الزانــي واملريــض«. أود أن أوجــه الشــكر لصديقــي علــى 
ــاءُ ِإلَــى َطِبيــٍب، بَــِل  ــاءُ ِإلَــى َطِبيــٍب، بَــِل الَ يَحتَــاُج األَِصحَّ أمانتــه مــع نفســه ألن هــذا هــو مــا يقولــه يســوع: »الَ يَحتَــاُج األَِصحَّ
املَرَضــى. لـَـم آِت ألَدُعــَو أَبــَراًرا، بـَـل ُخَطــاًة ِإلـَـى التَّوبـَـِة«املَرَضــى. لـَـم آِت ألَدُعــَو أَبــَراًرا، بـَـل ُخَطــاًة ِإلـَـى التَّوبـَـِة« )مرقــس 2: 17(. لكــي نقــع فــي 
ــة، ولكنهمــا  ــا أن نشــعر )ليــس فقــط نؤمــن( بأمريــن بســيطن للغاي حــب املســيح علين
ــاج كبيــر  ــا فــي احتي ــم؛ أن ــر واملســيح هــو مخلــص عظي ــا خاطــئ كبي ا: أن عميقــان جــّدً
ــا غيــر مشــروط. بــدون  وهــو حاجتــي. أنــا يائــس إليجــاد حــب عميــق وهــو يعطينــي حّبً
ــك أن  ــه. ميكن ــك ال تشــعر بحاجــة إلي ــه ألن ــك االســتمتاع بالل ــن ميكن ــق ل هــذه احلقائ
ــَك  ــاِرٌف أَعَمالَ ــا َع ــا 2: 2- 3: »أَنَ ــول رؤي ــا يق ــه، كم ــك أن تخــدم الل ــه، ميكن ــن بالل تؤم
ــَك َصبــٌر«، جاهــدت بشــدة مــن أجــل تعليــم ســليم  ــَك َوَصبــَرَك«، »َقــِد احتََملــَت َولَ َوتََعَب
عــون أنهــم رســل«، »تأملــت« مــن أجــل اللــه و»لــم تــكل«؛ لكــن مــع  ضــد أولئــك الذيــن »يدَّ
ثنــا  كل هــذا إذا لــم حتبــه لــن ميكنــك أن تعيــش هــذه التجربــة التــي ال توصــف التــي حتدَّ

عنهــا ولــن ميكنــك الوقــوع فــي احلــب مــرة أخــرى. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أمثن هدية الختبار اإلجنيل هي أن أشعر مرة أخرى مبا شعرت به يوم ما تقابلت مع 

حبييب يسوع: شعور حلو بعدم استحقاق وإحساس ال مثيل له بلدهشة...
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. لِكن ِعنِدي َعَليَك: َأنََّك تـَرَكَت  »َوَقِد احَتَملَت َوَلَك َصرٌب، َوَتِعبَت ِمن َأجِل امِسي َوَل َتِكلَّ
َتَك اأُلوَل« )رؤي 2: 3- 4( َمَبـَّ

ــر محبتــك األولــى« هــذا هــو مفتــاح الوقــوع فــي حــب يســوع مــرة أخــرى. ال يتعلــق  ــر محبتــك األولــى«تذكَّ »تذكَّ
األمــر بكســب أفــكار جديــدة أو عقائــد مختلفــة، ســيظل اإلجنيــل دائًمــا كمــا هــو يذهلنــا 

كل مــرة بقوتــه وجمالــه. 
كأي واعــظ أو متكلــم أشــعر باإلحبــاط عندمــا أالحــظ أن النــاس ال يســمعون ملــا أقدمــه 
أو ال يعطــون أهميــة لكلماتــي عندمــا أحتــدث. وأجــد قــدًرا مــن الراحــة عندمــا أتذكــر 
أن يســوع، أعظــم واعــظ، مــر بـــالعديد مــن التجــارب املماثلــة. كان يعلّــم املســيح بينمــا 
ــم،  ــه؟ نع ــا لكالم ــا 5: 1-11(. هــل كان بطــرس منتبًه كان بطــرس يغســل شــباكه )لوق
نفــس املســتوى مــن التركيــز الــذي يبذلــه شــخص ينظــر إلــى حســاب اإلنســتجرام اخلــاص 
بــه علــى هاتفــه احملمــول بينمــا يتحــدث معــه شــخص آخــر. ومــع ذلــك، حــدث شــيء 
عظيــم. معجــزة صيــد عظيمــة حولــت يســوع مــن معلــم إلــى ســيد فــي حيــاة بطــرس. 
ــِفينَتَِن ِإلَــى الَبــرِّ  ــا َجــاءُوا ِبالسَّ ــِفينَتَِن ِإلَــى الَبــرِّ َولَمَّ ــا َجــاءُوا ِبالسَّ يقــول الكتــاب فــي لوقــا 5: 11 فــي نهايــة القصــة: »َولَمَّ
ــا َرأَى ِســمَعاُن  ــا َرأَى ِســمَعاُن َفلَمَّ تََرُكــوا ُكلَّ َشــيٍء َوتَِبُعــوهُتََرُكــوا ُكلَّ َشــيٍء َوتَِبُعــوهُ« لكــن مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ اقــرأ بنفســك: »َفلَمَّ
ــي َرُجــٌل  ، ألَنِّ ــا َربُّ ــاًل: ›اخــُرج ِمــن َســِفينَِتي يَ ــي يَُســوَع َقاِئ ــَك َخــرَّ ِعنــَد ُركَبتَ ــي َرُجــٌل بُطــُرُس ذِل ، ألَنِّ ــا َربُّ ــاًل: ›اخــُرج ِمــن َســِفينَِتي يَ ــي يَُســوَع َقاِئ ــَك َخــرَّ ِعنــَد ُركَبتَ بُطــُرُس ذِل
ــن بطــرس  ــم يك ــن أل ــه. لك ــه الدهشــة وســيطرت علي ــت علي ــد وقع ــه ق ــٌئ!‹«. ألن ــٌئ!َخاِط َخاِط
خاطًئــا قبــل أن يرمــي الشــباك؟ نعــم، لكــن لــم يكــن علــى درايــة بذلــك. علــى األقــل مبــا 
ــم يكــن يســوع  ــد قدمــي يســوع. أتســاءل مــرًة أخــرى، أل ــى يلقــي بنفســه عن يكفــي حت
ــر  ا أن يُســَمع لكلماتــه قبــل هــذا احلــدث؟ نعــم. هــل الحظــت مــا الــذي غيَّ ُمســتحّقً
بطــرس وجعلــه يستســلم بعــد أن كان غيــر مكتــرث؟ نفــس كلمــات أمــس؛ أن يــرى »عــدم 
ــه يفهــم بشــكل  ــد جديــد وينغمــس فــي »حالــة إعجــاب« ممــا يجعل اســتحقاقه« فــي بُع

أفضــل َمــن هــو يســوع.
ــرى  ــاذا ت ــتوقفنا. م ــوع تس ــي يس ــد قدم ــه عن ــي بنفس ــو يلق ــرس وه ــورة بط إن ص
ــا لســماع مــا كان املســيح يقولــه، ولكنــه اآلن حتــول  عندمــا تنظــر إلــى رجــل لــم يكــن مهتًمّ
إلــى شــخص شــغوف بــه كلًيّــا كمــا يخبرنــا النــص؟ جنــد نفســنا ننظــر لرجــل يشــعر بأنــه 
ــع  ــة م ــي عالق ــون ف ــتحق أن يك ــف. ال يس ــوق الوص ــكل ف ــول« بش ــتحق« و»مذه »ال يس
املســيح، ولكــن فــي حالــة مــن الذهــول مــن حقيقــة أنــه كذلــك. هــذا ينتــج تغييــًرا جذرّيًــا. 
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ال يتعلــق األمــر باإلميــان باإلجنيــل، بــل يتعلــق باندهــاش قلوبنــا مــن حقائــق اإلجنيــل. 
فبعــد كل شــيء، أال يقــول الكتــاب املقــدس مــرات ال حتصــى إن اإلجنيــل هــو قــوةقــوة؟ )1 

كورنثــوس 2: 1-5؛ روميــة 1: 16(.
ــك  ــدون أن تشــعر بالدهشــة مــن حقيقــة أن ــدرك عــدم اســتحقاقك وب ــدون أن ت ب
ــا، ســتجد أنــه بإمكانــك الذهــاب  مــا زلــت محبوًبــا، أي بــدون أن يبهــرك اإلجنيــل يومًيّ
إلــى الكنيســة وتقــدمي العشــور وقــراءة الكتــاب املقــدس وحتــى الصــالة مــن وقــت آلخــر، 
ولكــن هنــاك شــيًئا أساســّيًا لــن ميكنــك فعلــه أبــًدا؛ لــن تكــون قــادًرا علــى الســقوط علــى 

ركبتيــك مستســلًما متاًمــا وفــي حالــة حــب يســوع.
لكــن الحــظ شــيًئا مثيــًرا لالهتمــام حــول النــص اخلــاص بـــسفر الرؤيــا؛ يقــول 
املــالك لكنيســة أفســس: »َفاذُكــر ِمــن أَيــَن َســَقطَت َوتـُـب، َواعَمــِل األَعَمــاَل األُولـَـى« »َفاذُكــر ِمــن أَيــَن َســَقطَت َوتـُـب، َواعَمــِل األَعَمــاَل األُولـَـى« مــاذا 
ــر بحكمــة. اقــرأ  يقصــد عندمــا يأمــر الكنيســة أن »تقــوم بنفــس األعمــال األولــى«؟ فكِّ
النــص مــرة أخــرى إذا كنــت بحاجــة إلــى ذلــك. اإلجابــة مدهشــة. هــل يخبــر الكنيســة أن 
تفعــل شــيًئا لــم تكــن تفعلــه فــي الوقــت الراهــن؟ مبعنــى، هــل حتتــاج إلــى القيــام بأعمــال 
مختلفــة عمــا كانــت تفعلــه؟ بالطبــع ال! لقــد أثنــى نفــس املــالك علــى الكنيســة فــي 
اآليــة 2 ألعمالهــا ومثابرتهــا. مــا يقولــه هــو: »االســتمرار فــي القيــام بنفــس األعمــال 

القدميــة، ولكــن القيــام بهــا بدوافــع خارجــة مــن حــب للمســيح«.
بالنســبة للمســيحي، وخاصــة املســيحي املولــود مــن فتــرة طويلــة، فــإن التغييــر 
ــز  ــه عالقــة بالتركي ــر ل ــه؛ التغيي ــر مــا أفعل ــى تغيي ــز عل ــرة بالتركي ــه عالقــة كبي ليــس ل
علــى تغييــر الدافــع الــذي يدفعنــي للقيــام باألعمــال التــي أقــوم بهــا. أي افعــل مــا كنــت 
تفعلــه مــن صــالة وصــوم وقــراءة الكتــاب املقــدس وتســبيح وتلمــذة ومــا إلــى ذلــك، ولكــن 
ــا مثــل بطــرس، مــدرًكا عــدم اســتحقاق قلبــك، ولكــن مندهًشــا مــن حــب  افعلهــا متاًم

املســيح غيــر املشــروط؛ أي دون التخلــي عــن »حبــك األول« لــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ميكن أن يكون تراكم سنوات السري مع املسيح نعمة كبرية،

لكنه ميكن أن يقودين أيًضا إل فقدان مشاعر اإلعجاب األول النابعة من التعرف على 
حب هللا غري املشروط. 
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ي للمسيح )٣( اليوم: 6١ |         التغيير: عندما ُيحِيي اإلنجيُل حبِّ

ُس ِإَل َطَهارَِة اجَلَسِد،  َقدِّ ِسنَي، يـُ ُيوٍس َوَرَماُد ِعجَلٍة َمرُشوٌش َعَلى املَُنجَّ »أَلنَُّه ِإن َكاَن َدُم ِثريَاٍن َوتـُ
ُر َضَماِئرَُكم ِمن  َم َنفَسُه هلِل ِباَل َعيٍب، ُيَطهِّ َفَكم ِبحَلِريِّ َيُكوُن َدُم امَلِسيِح، الَِّذي ِبُروٍح َأَزِلٍّ َقدَّ

!« )عربانيني 9: 13- 14( َأعَماٍل َميَِّتٍة ِلَتخِدُموا هللَا احَليَّ
كــم مــن املــال أنــت مســتعدٌّ لدفعــه لشــراء ســالمك الداخلــي؟ إذا نظــرت إلــى علــم 
النــاس  مــن  واملزيــد  املزيــد  أن  ســتالحظ  املاضيــة،  عاًمــا  اخلمســن  فــي  النفــس 
ــغ مــن أموالهــم ليشــعروا بالرضــا عــن أنفســهم. واحــدة مــن  ــون فــي إنفــاق مبال يرغب
أكثــر احلقائــق املهملــة فــي جيلنــا )ولكــن فــي أمــسِّ احلاجــة إليهــا( هــي أنــه مــن أجــل 
االســتمتاع باحليــاة، يجــب أن يكــون لــديَّ ضميــر مرتــاح. بــدون هــذه احلالــة الداخليــة 
مــن الهــدوء واألمــان والوعــي الذاتــي، مــن املســتحيل أن تكــون ســعيًدا مهمــا كانــت 

الظــروف اخلارجيــة جيــدة.
إذن كيــف نحصــل علــى ضميــر مرتــاح؟ هنــاك ثالثــة طــرق فقــط: األولــى هــي التــي 
نبحــث عنهــا جميًعــا بشــكل افتراضــي؛ جتنــب عمــل أي خطيــة والســعي جاهديــن لقمــع 
أي عمــل أو فكــر يتعــارض مــع قناعاتنــا والقضــاء عليــه. هــذا النمــط غيــر مســتقر وغير 
فعــال علــى اإلطــالق. عاجــاًل أم آجــاًل نعــود جميًعــا إلــى شــكل مــن أشــكال الشــهوة، أو 
احلســد، أو الكبريــاء، أو األنانيــة. باتِّبــاع هــذا املســار جنــد أنفســنا فــي دورة ال نهائيــة 
ــا »مزدوجــي التفكيــر«،  ــو أخــرى. هــذه العمليــة جتعلن مــن النهــوض والســقوط مــرة تل
وغيــر آمنــن، ومتقلبــن، وذوي قابليــة لإلحبــاط بســبب الفشــل املتكــرر والتفاخــر 

بنجــاح ال يــدوم عــادة.
الطريقــة الثانيــة للتعامــل مــع الشــعور بالذنــب هــي إماتــة الضميــر، أي بإســكات 
ــراًرا  ــة م ــي اخلطي ــوع ف ــالل الوق ــن خ ــادة؟ م ــذا ع ــل ه ــف نفع ــي. كي ــا األخالق نظامن
وتكــراًرا. هــذا النمــط يتســبب فــي حالــة عمــى لقلوبنــا حيــث يتوقــف املــرء عــن الشــعور 
بحجــم اخلطيــة التــي كان يرفضهــا مــن قبــل. ميكــن أن تكــون طريقــة العمــل هــذه فعالــة 
فــي إيقــاف الشــعور بالذنــب جتــاه تلــك األفعــال غيــر املقدســة التــي يجــب أن أرفضهــا، 
ومــع ذلــك، فهــي تؤثــر أيًضــا علــى بقيــة نظامــي األخالقــي. وهــذا يعنــي، شــيًئا فشــيًئا، 
أنــي ســأفقد احلساســية جتــاه اللــه واآلخريــن، ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف تعاطفــي 

ورغبتــي فــي خدمــة اآلخريــن؛ وســينتهي األمــر بتحولــي إلــى شــخص نرجســي.
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نــا اليــوم. وهــو أن أجــد  البديــل الثالــث للعيــش بضميــر مرتــاح هــو مــا يقدمــه نصُّ
َم نَفَســُه للــِه ِبــاَل َعيــٍب. التركيــز علــى حــب  َم نَفَســُه للــِه ِبــاَل َعيــٍبَقــدَّ الراحــة دائًمــا فــي دم يســوع املســيح الــذي َقــدَّ
اللــه غيــر املشــروط الــذي لــه القــدرة ليــس فقــط علــى التطهيــر، ولكــن أيًضــا لتمكــن 

أنفســنا الداخليــة مــن العيــش وفًقــا لقناعاتنــا العميقــة.
إذا انتبهــت إلــى اآليــة 14، ســتالحظ أنــه مــن املســتحيل »خدمــة اللــه احلــي« بــدون 
ضميــر مرتــاح. مبعنــى آخــر، اخلدمــة احلقيقيــة هــي نتيجــة. هــذا يعنــي أن اخلدمــة 
اخلارجــة مــن قلــب ســعيد وممــن هــي نتيجــة المتــالك قلــب يشــعر بالفــرح واالمتنــان 

ألنــه قــد ُغِفــَرت خطايــاه متاًمــا.
مــاذا تفعــل عندمــا تــرى أن حياتــك ليســت كمــا ينبغــي أن تكــون؟ هــل تســعى جاهــًدا 
لتعيــش بشــكل أفضــل؟ هــل تســمح لنفســك باالســتمرار فــي اإلثــم وعــزل نفســك 

ــا عــن العالــم؟ أم تعــود إلــى أقــدام املســيح وتعتــرف باحتياجــك لــه؟ عاطفًيّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ألكون سعيًدا أان حباجة إل ضمري مرتح.

لن أمتكن أبًدا من العيش بشكل كامل وفًقا لقناعات األخالقية والروحية.
لذا السبب أان حباجة إل إياد الراحة يف مغفرة يسوع الكاملة،

حت تكون هذه املغفرة هي اليت تدفعين ألن أعيش بطريقة ل أقدر عليها من قبل.
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»هِذِه ِهَي الَوِصيَُّة اأُلوَل َوالُعظَمى« )مت 22: 38(
مــن بــن كل األشــياء التــي حلمــت باحلصــول عليهــا طــوال حياتــك، أّيًــا منهــا كنــت تريــده 
أكثــر مــن أي شــيء آخــر؟ مــا هــو هــذا الشــيء الــذي شــغل بالــك فــي الليــل وســرق النــوم 
ــًدا،  ــق أم صديقــة؟ )مــن الصعــب أن تكــون وحي ــى مــاذا بكيــت؟ صدي مــن عينيــك؟ عل
أليــس كذلــك؟(. أهــو فرصــة عمــل؟ رمبــا ترقيــة مــا؟ منــزل خــاص بــك؟ أو حتلــم بطفل؟ 
ــه  ــك الل ــم يســمح ل ــاذا ل ــك اللحظــة مل ــك؟ هــل تســاءلت فــي تل مــا هــو أعمــق شــغف ل

باحلصــول علــى مــا تتــوق اليــه؟ 
ــي  ا مــن األشــياء الت ــل جــّدً ــاك القلي إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، ســتجد أن هن
تغرينــا وجتذبنــا بطبيعتهــا ُمِضــرة لنــا. اجلنــس واملــال والرفاهيــة والعالقــات واأللقــاب 
والقبــول والبحــث عــن املعنــى والنجــاح والرغبــة فــي احلصــول علــى شــريك، كل هــذه 
األمثلــة والعديــد مــن األمثلــة األخــرى التــي ميكننــي ذكرهــا كلهــا جيــدة بطبيعتهــا. فــي 
الواقــع، كلهــا عطايــا اللــه وطــرق ثمينــة يُظهــر مــن خاللهــا محبتــه للبشــرية بأكملهــا. 
ــٍة ِهــَي ِمــن َفــوُق، نَاِزلـَـٌة ِمــن  ــٍة َصاِلَحــٍة َوُكلُّ َموِهَبــٍة تَامَّ ــٍة ِهــَي ِمــن َفــوُق، نَاِزلـَـٌة ِمــن ُكلُّ َعِطيَّ ــٍة َصاِلَحــٍة َوُكلُّ َموِهَبــٍة تَامَّ أال يقــول يعقــوب 1: 17 »ُكلُّ َعِطيَّ

ــِذي لَيــَس ِعنــَدهُ تَغِييــٌر َوالَ ِظــلُّ َدَوَراٍن«؟ ــِذي لَيــَس ِعنــَدهُ تَغِييــٌر َوالَ ِظــلُّ َدَوَراٍن«؟ِعنــِد أَِبــي األَنــَواِر، الَّ ِعنــِد أَِبــي األَنــَواِر، الَّ
ــيطر  ــا تس ــي عندم ــكلة ه ــياء، املش ــذه األش ــي ه ــة ف ــي الرغب ــد ف ــكلة ال توج املش
علينــا تلــك الرغبــة لألشــياء الصاحلــة التــي خلقهــا اللــه ليظهــر محبتــه للبشــرية. فكــر 
بحكمــة. املشــكلة ليســت فــي املــال، املشــكلة هــي فــي حــب املــال بشــكل مفــرط. ال تكمــن 
املشــكلة فــي اجلنــس، فاملشــكلة هــي ممارســة اجلنــس خــارج إطــار الزواج الــذي صممه 
اللــه. ال تكمــن املشــكلة فــي البحــث عــن املعنــى، فاملشــكلة هــي البحــث عــن املعنــى بيــأس 
لدرجــة الشــعور باالكتئــاب أو املــرارة أو الغضــب إذا لــم تســمح لــي الظــروف بتحقيــق 
ــًرا. املشــكلة ليســت فــي وقــت الفــراغ، املشــكلة هــي عندمــا يتحــول  مــا أتــوق إليــه كثي
ــؤولياتي  ــال مس ــى إهم ــي إل ــان وتقودن ــى إدم ــي« إل ــة راحت ــتمتاع بـ»حلظ ــغفي لالس ش
ــاة  ــى شــريك حي ــة فــي احلصــول عل ــه. ال تكمــن املشــكلة فــي الرغب ــي أمــام الل وعائلت
إمنــا املشــكلة هــي إذا كنــت أرغــب فــي ذلــك كثيــًرا لدرجــة أننــي أشــعر بـــالفراغ وعــدم 
ــن  ــرى أي ــا. هــل ت ــع شــخص م ــن التواجــد م ــن م ــم أمتك ــال إذا ل الرضــا وعــدم االكتم
املشــكلة؟ فهــي ال تكمــن فــي حــب شــيء مــا، لكــن تقــع املشــكلة عندمــا أحــب شــيًئا 
أكثــر ممــا يســتحق وأحولــه إلــى ســيد علــى حياتــي؛ باســتخدام املصطلحــات الكتابيــة، 
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عندمــا يتحــول شــيء مــا ليصبــح حبــي األولحبــي األول. عّبــر أغوســتن عــن هــذه املعضلــة بهــذه 
الطريقــة: »مشــكلة قلبــي هــي أنــه ال يوجــد أولويــة ملــا أحبــه«.

مــا الــذي يحــاول أغوســتن قولــه؟ نتيجــة لقلبــي الســاقط، أميــل إلــى ترتيــب 
األشــياء اخملتلفــة التــي أحبهــا فــي مــكان ال يتوافــق بأهميتهــا. هنــاك أشــياء جيــدة 
يجــب أن يكــون لهــا وزن أقــل )تلــك التــي ذكرناهــا والعديــد مــن األشــياء األخــرى(، 
وهنــاك أشــياء أخــرى يجــب أن يكــون لهــا وزن أكبــر )بحثــي عــن ملكــوت اللــه، ومجــده، 
وخدمــة اآلخريــن، ومــا إلــى ذلــك(. مبعنــى آخــر، مــا يجــب أن يكــون فــي املقــام األول 
ــة  ــل أهمي ــكان أق ــي م ــون ف ــا يجــب أن يك ــة، وم ــل أهمي ــكان أق ــى م ــه إل ــي تصنيف ينته
ــيحية؟ هــي محاولــة إعــادة ترتيــب  ــاة املس ــا هــي احلي ــى. م ــة األول ــى املرتب ــد إل يصع
مســتمرة ملــا أحبــه فــي احليــاة. أليــس هــذا مــا تقــرأه )متــى 22: 37- 40(؟ ميكــن 
تلخيــص كل تعاليــم الكتــاب املقــدس فــي وضــع محبــة اللــه فــي املرتبــة »األولــى« ومحبــة 

ــة. ــة الثاني ــب فــي املرتب القري
فــي احليــاة الروحيــة، ترتيــب رغابتــي يؤثــر علــى الثمــر الــذي أنتجــه. وضــع اللــه 
فــي املكانــة األولــى أو وضــع شــيء آخــر أواًل ســيغير الصــورة متاًمــا؛ والنتيجــة هــي 
حيــاة فارغــة أو حيــاة مليئــة. هنــاك قــول مأثــور مشــهور يقــول: »أســعد إنســان هــو ليــس 
ــى  ــر«. هــذا القــول ميكــن تطبيقــه عل ــى الكثي ــاج إل ــل مــن ال يحت ــر، ب ــك الكثي ــن ميتل َم
حياتــي فقــط إذا كان اللــه هــو حبــي األول. ملــاذا؟ ألنــه عندهــا فقــط يكــون لــديَّ القــدرة 
ــة  ــا برغب ــة إليه ــي احلاج ــة، وبالتال ــة مفرط ــرى بطريق ــياء األخ ــب األش ــدم ح ــى ع عل
»أقــل«. هــل أقمــع شــعوري بـــالرغبة ملــا أريــده؟ بالطبــع ال. هــل مــا زلــت أريــد املنــزل أو 
شــريك احليــاة؟ قــد يكــون األمــر كذلــك، لكــن احلاجــة لــم تعــد ُمِلحــة؛ لــم يعــد ُمخلًِّصــا 
زائًفــا لظروفــي، بــل أصبــح حجمــه مالئًمــا ملكانتــه أي أنــه أصبــح رغبــة ميكننــي العيــش 
بدونهــا وبســعادة. ملــاذا؟ ألن »شــخًصا آخــر« انتــزع املركــز األول واحتلــه. مــا هــي نتيجــة 
ترتيــب أولويــة مــا أحبــه؟ القناعــة. ألول مــرة قلبــي يحظــى بــكل مــا يحتاجــه. مــا هــي 
ــٍد مفتوحــة«.  ــى كل شــيء »بأي ــة الرضــا هــذه باحلصــول عل ــي حال النتيجــة؟ تســمح ل
ملــاذا؟ ألن ال شــيء يســود علــى قلبــي إال اللــه. مبــا أنــه هــو األول، فــإن كل شــيء يحتــل 
قيمــة ثانويــة. لذلــك ميكننــي »التنــازل« عــن أي شــيء دون أن يدمرنــي هــذا الفقــدان 

. وميكننــي االســتمتاع بــأي شــيء دون أن يســيطر علــيَّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أهم شيء هو أن يكون هللا أهم شيء. 
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َقاَل َلُه َيُسوُع: حُتِبُّ الرَّبَّ ِإَلَك ِمن ُكلِّ َقلِبَك، َوِمن ُكلِّ َنفِسَك، َوِمن ُكلِّ ِفكِرَك. هِذِه ِهَي  »فـَ
َعلَُّق النَّاُموُس  تـَ َتنِي يـَ الَوِصيَُّة اأُلوَل َوالُعظَمى. َوالثَّاِنَيُة ِمثُلَها: حُتِبُّ َقرِيَبَك َكَنفِسَك. ِبَاَتنِي الَوِصيـَّ

ُكلُُّه َواأَلنِبَياء« )مت 22: 37- 40(
إذا قــرأت النــص أعــاله بعنايــة، رمبــا ســتالحظ أن بــه »تناقًضــا« إلــى حــد مــا. فكــر فــي 
األمــر؛ إذا حافظــت علــى الوصيــة األولــى وأحببــت اللــه »مــن كل قلبــك ومــن كل روحــك 
ــد  ــت ق ــة، إذا كن ــي النهاي ــر. ف ــيء آخ ــب أي ش ــتطيع أن حت ــن تس ــك«، فل ــن كل عقل وم
أعطيــت للــه كل قلبــك، فمــا الــذي يتبقــى لتقدمــه لآلخريــن وإمتــام الوصيــة الثانيــة؟ 

ال شــيء. 
ــى«  ــى« و»األُولَ ــان »الُعظَم ــا؟ تســاعدنا الكلمت ــه بــكل كيانن مــاذا يعنــي أن نحــب الل
علــى فهــم الوصيــة. إن محبــة اللــه »بــكل كياننــا« ال تعنــي أنــه علينــا أن نحبــه وحــده دون 
أن نتــرك مســاحة لنحــب أي شــيء آخــر؛ محبــة اللــه »مــن كل« كياننــا تعنــي محبتنــا لــه 

أواًل وقبــل كل شــيء، ممــا يجعــل حبــه يؤثــر علــى كل شــيء آخــر.
يصــاب شــخص  يحــدث عندمــا  مــاذا  الفكــرة.  هــذه  أجســد  أن  لــي  اســمحوا 
باالكتئــاب؟ كل مــا يفعلــه يتأثــر مبرضــه. عملــه، عالقتــه مــع عائلتــه، وقــت راحتــه، 
حياتــه كلهــا تتأثــر بذلــك الواقــع الداخلــي الــذي يعيشــه. يقــوم الشــخص املصــاب 
باالكتئــاب بتحليــل كل مــا يحــدث لــه فــي ظــل تلــك احلالــة الداخليــة مــن اإلحبــاط 
واحلــزن. ومــع ذلــك، فــإن العكــس صحيــح أيًضــا! عندمــا يكــون اإلنســان ســعيًدا، 
تتأثــر جميــع عالقاتــه وكل ظروفــه أيًضــا بحالــة »الســعادة« الداخليــة. وهــذا هــو ســبب 
تأكيــد النــص علــى أن هــذه الوصيــة هــي »األعظــم«. ألنهــا األكثــر شــمواًل. إنهــا متــس 
ــه فــي املرتبــة األولــى واألعظــم،  ــى كل شــيء. عندمــا يقــع حبــي لل كل شــيء وتؤثــر عل
فبقيــة األشــياء تقــع فــي ترتيبهــا املناســب. لــذا فــإن بقيــة اجلوانــب فــي حياتــي تتأثــر 
بهــذه احلالــة الداخليــة حيــث يأتــي اللــه أواًل ويشــبع قلبــي متاًمــا. كيــف أعيــش احليــاة؟ 
ســعيًدا، ممتلًئــا، راضًيــا. وكيــف أتعامــل مــع ظروفــي؟ أواجــه احليــاة »بـــأيٍد مفتوحــة«. 
وكيــف أتعامــل مــع اآلخريــن فــي عالقتــي؟ بـــحب وقبــول. ألول مــرة، بــداًل مــن البحــث 

عــن احلــب فــي َمــن هــم حولــي أســتطيع أنــا أن أقــدم لهــم هــذا احلــب. 
ــا للملــذات يحتــل  كتــب غــاري تومــاس: »يجــب أن نــدرك أن هنــاك تسلســاًل هرمًيّ
فيــه اللــه أعلــى مكانــة ويحكــم بقيــة ملذاتنــا. إذا مت كســر أو اضطــراب هــذا التسلســل 
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الهرمــي، فــإن ملــذات التسلســل الهرمــي األقــل ســوف تتعــارض مــع املتعــة الرئيســية، 
وهــي إيجــاد الشــبع والســرور فــي املســيح«.21 

بُّ نَِصيــُب ِقســَمِتي َوَكأِســي.  بُّ نَِصيــُب ِقســَمِتي َوَكأِســي. الــرَّ يعبــر داود عــن نفــس الفكــرة فــي مزمــور 16: 5: »الــرَّ
أَنــَت َقاِبــُض ُقرَعِتــيأَنــَت َقاِبــُض ُقرَعِتــي«. مــاذا يقــول صاحــب املزمــور؟ اســمحوا لــي أن أعيــد صياغتهــا: 
»أنــت، يــا اللــه، أنــت أثمــن شــيء عنــدي )»ميراثــي« و»كأســي«(، أنــت مــن مينحنــي 
أعظــم متعــة وأنــت أول حــب لقلبــي. إذا حظيــت بــك فقــد حظيــت بــكل مــا أريــد. كل 
ــا  ــن إعــادة صياغته ــرة وميك ــة الفك ــة التالي ــل اآلي أمــوري هــي حتــت ســيطرتك«. تُكِم
بهــذه الطريقــة: »أوه نعــم، لقــد نســيت! اآلن عندمــا أنظــر إلــى ظروفــي، أرى دائًمــا 
نفــس الشــيء: حياتــي ثمينــة. يــا لــك مــن إلــه صالــح!« تقــول اآليــة 6: »ِحَبــاٌل َوَقَعــت ِلــي ِحَبــاٌل َوَقَعــت ِلــي 
ِفــي النَُّعَمــاِء، َفامِليــَراُث َحَســٌن ِعنــِديِفــي النَُّعَمــاِء، َفامِليــَراُث َحَســٌن ِعنــِدي.« َمــن يجــد فرحــه فــي اللــه يجــد فــرح أيًضــا فــي 
ظروفــه. كمــا يقــول املثــل: »أســعد إنســان ليــس َمــن لديــه الكثيــر، بــل َمــن يحتــاج إلــى 
القليــل«. ملــاذا؟ ألن قلبــه راٍض بالفعــل. »كأســه« ممتلــئ بالفعــل و»ميراثــه« ال مثيــل لــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
يب أن يكون هديف يف احلياة هو التمتع بهلل أواًل، وأنه من خالل التمتع به، فإنه يؤثر 

على كل شيء آخر.
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اليوم: 6٤ |                            التغيير: ترتيب أولويات ما أحبه )٣(

وَِّتَك« )تثنية 6: 5( ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَك ِمن ُكلِّ َقلِبَك َوِمن ُكلِّ َنفِسَك َوِمن ُكلِّ قـُ »فـَ
ــا أحــب أوالدي  ــه لــك. أن ــف عــن أن حتــب مــا يقدمــه الل ــه هــو أمــر مختل أن حتــب الل
الثالثــة. فهــم يتمتعــون بصفــات طيبــة ومرحــة. أحــب اللعــب معهــم. فــي الواقــع، نقضــي 
ا أن ميــر يــوم فــي األســبوع دون أن نلعــب  وقــت مًعــا كل ظهيــرة تقريًبــا. مــن النــادر جــّدً
ســوّيًا. ابنــي البالــغ مــن العمــر ســتة أعــوام ميكنــه التغلــب علــى أي شــخص فــي أي 
لعبــة ورقيــة. أشــعر بـــالبهجة عندمــا يضحكــون ويجعلوننــي أضحــك. بعــد االنتهــاء مــن 
العمــل، هنــاك القليــل مــن األشــياء التــي تعطنــي املزيــد مــن الفــرح واحلمــاس أكثــر مــن 
اللعــب معهــم. هــل أحــب أوالدي ألنهــم يلعبــون معــي؟ نعــم بــدون شــك. نقضــي مًعــا وقًتــا 
ر بثمــن. لكــن هــل ســأحبهم أقــل أو ســيتغير مســتوى شــغفي جتاههــم إذا توقفنــا  ال يُقــدَّ

فجــأة عــن اللعــب مًعــا بعــد ظهــر كل يــوم؟
ــط  ــه فق ــة الل ــن محب ــا ع ــف فيه ــث نتوق ــيحية حي ــاة املس ــي احلي ــة ف ــاك حلظ هن
ــة  ــدون هــذه التجرب ــا الســماوي. ب ــا الســماويأبون ــه: أبون ــا هــو علي ــه مل ــدأ أن نحب ــاه ونب ــا إي ملــا مينحن

احلقيقيــة وامللموســة، لــن نتغيــر.
ــم  ــم: أَنتُ ــوُل لَُك ــاَل: ›احَلــقَّ احَلــقَّ أَُق ــوُع َوَق ــم يَُس ــم اَجابَُه ــم: أَنتُ ــوُل لَُك ــاَل: ›احَلــقَّ احَلــقَّ أَُق ــوُع َوَق ــم يَُس ــا 6: 26- 27: »اَجابَُه يقــول يوحن
ــوا الَ  ُ ــوا الَ  ِاعَمل ُ ــِبعتُم. ِاعَمل ــِز َفَش ــَن اخُلب ــم ِم ــم أََكلتُ ــل ألَنَُّك ــاٍت، بَ ــم آيَ ــم َرأَيتُ ــَس ألَنَُّك ــي لَي ــِبعتُمتَطلُبُونَِن ــِز َفَش ــَن اخُلب ــم ِم ــم أََكلتُ ــل ألَنَُّك ــاٍت، بَ ــم آيَ ــم َرأَيتُ ــَس ألَنَُّك ــي لَي تَطلُبُونَِن
ــُن اإِلنَســاِن، ألَنَّ  ــُم اب ــِذي يُعِطيُك ــِة الَّ ــاِة األَبَِديَّ ــي ِللَحَي ــاِم الَباِق َع ــل ِللطَّ ــِد، بَ ــاِم الَباِئ َع ــُن اإِلنَســاِن، ألَنَّ ِللطَّ ــُم اب ــِذي يُعِطيُك ــِة الَّ ــاِة األَبَِديَّ ــي ِللَحَي ــاِم الَباِق َع ــل ِللطَّ ــِد، بَ ــاِم الَباِئ َع ِللطَّ

ــُه‹«. ــد َختََم ــُه اآلُب َق ــُه‹«.هــَذا الل ــد َختََم ــُه اآلُب َق هــَذا الل
ــى  ــي. عل ــه ل ــا يقدم ــة م ــف عــن محب ــه تختل ــة الل ــة: إن محب ــي البداي ــت ف ــا قل كم
الرغــم مــن أننــا فــي بدايــة احليــاة املســيحية نســعى جميًعــا إلــى اللــه ألســباب أنانيــة:  
ــا  ــه ميحــي ذنوبن ــة - ألن ــاة األبدي ــا احلي ــه مينحن ــة - ألن ــاة األبدي ــا للطعــام الباقــي للحي ــه ميحــي ذنوبن ــة - ألن ــاة األبدي ــا احلي ــه مينحن ــة - ألن ــاة األبدي للطعــام الباقــي للحي
- ألنــه يشــفي أمراضنــا...- ألنــه يشــفي أمراضنــا... إلــخ؛ يجــب أن تكــون هنــاك حلظــة يتوقــف فيهــا اللــه عــن 
كونــه وســيلة للحصــول علــى شــيء نريــده ويصبــح غايــة حيــث يصبــح هــو نفســه 

ــد. ــر مــا نري أكث
ــا. ســيكون مــن  لنعــد إلــى مثــال أوالدي. هــل أحبهــم ملــا يعطوننــي إيــاه؟ نعــم طبًع
احلماقــة إنــكار هــذا. كل حلظــة ممتعــة وكل محادثــة عميقــة هــي كنــز ال مثيــل لــه. ال 
يجــب أن نخجــل مــن هــذا. لكــن فــي املقابــل، هنــاك ســبب أعمــق بكثيــر حلبــي لهــم؛ أنــا 



141

أحبهــم ألنهــم أوالدي أنــا. علــى الرغــم مــن وجــود عــدد ال يحصــى مــن الصفــات التــي 
تغــذي هــذا احلــب؛ ال توجــد صفــة محــددة وال حتــى مجمــوع الصفــات هــو أســاس 
حبــي لهــم. ال يوجــد شــيء يعطوننــي إيــاه أو يأخذونــه منــي لديــه القــدرة علــى تغييــر 
حبــي لهــم. حتــى لــو اتخــذوا أســوأ القــرارات وتركونــي؛ ســأبذل حياتــي مــن أجلهــم دون 
تفكيــر. ملــاذا؟ ألن حبــي لهــم ال يقــوم علــى مــا يقدمونــه لــي، بــل يقــوم علــى حقيقــة مــن 

هــم: أوالديأوالدي.
هــل توصلــت لهــذا الشــعور جتــاه اللــه؟ إذا أخــذ منــك كل شــيء، فهــل ســتظل حتبــه؟ 
إذا لــم مينحــك مــا تريــده، فهــل ســتنقلب ضــده؟ هــل تشــعر بربــاط حــب يربطــك باللــه 

يفــوق كل مــا يعطيــك إيــاه أو ميكــن أن يســلبه منــك؟
ــون محبــة صادقــة؟ كيــف ننشــئ  لكــن كيــف نصــل إلــى هــذه املرحلــة؟ كيــف نكِّ
رباًطــا يتجــاوز املصلحــة؟ قــال لــي ابنــي الصغيــر )الــذي يجيــد لعــب الــورق جيــًدا( عــدة 
مــرات: »أبــي، عندمــا متــوت، هــل ســتترك لــي أموالــك... هاتفــك احملمــول وجهــاز 
الالبتــوب وســيارتك؟«. براءتــه جتعلنــي أضحــك. لكــن »براءتــه« تعبــر عــن قلبــه. مثــل 
االبــن الضــال يفضــل ميراثــي علــى حبــي. هــل مــن اخلطــأ أن يحبنــي ملــا أعطيتــه إيــاه؟ 
ال؛ ليــس كذلــك. طاملــا أنــه شــعور مؤقــت وشــيء يدفعــه مبــرور الوقــت إلــى اســتنتاج مــا 
ا لدرجــة أنــه لــن يعطينــي فقــط مالــه  ا لدرجــة أنــه لــن يعطينــي فقــط مالــه حــب والــدي كبيــر جــّدً يفهمــه الشــخص الناضــج: حــب والــدي كبيــر جــّدً
وجهــاز الــالب تــوب وســيارته؛ لكنــه ســيكون علــى اســتعداد للتضحيــة بحياتــه مــن أجلــيوجهــاز الــالب تــوب وســيارته؛ لكنــه ســيكون علــى اســتعداد للتضحيــة بحياتــه مــن أجلــي 
)1 يوحنــا 3: 1(. فقــط عندمــا يــرى الطفــل هــذا ويتعجــب منــه، ميكنــه أن يحــب أبيــه 

علــى مــا هــو عليــه وليــس ملــا ميكنــه أن يقدمــه لــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل مبيت هلل كافية لتفوق ما مينحين إيه أو ما قد ينتزعه مين؟
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رَبَتيِن َوَعَرفَتيِن. َأنَت َعَرفَت ُجُلوِسي َوِقَياِمي. َفِهمَت ِفكِري ِمن َبِعيٍد«  ، َقِد اختـَ »َي َربُّ
)مزمور 139: 1- 2(

فــي كثيــر مــن األحيــان يبــدو أن الكتــاب املقــدس يناقــض نفســه. فــي بعــض األحيــان 
ــه لربــط األحــداث  ــى املعلومــات وعــدم قدرت يكــون هــذا ناجًتــا عــن افتقــار القــارئ إل
أو األفــكار؛ وفــي أحيــان أخــرى، كمــا جنــد هنــا، جنــد أن الكاتــب يســتخدم هــذه 

»التناقضــات« ليجعلنــا نفكــر فــي مفهــوم يعتبــره بالــغ األهميــة.
أريــدك أن تفكــر فــي شــيء: هــل تظــن أن اللــه يعرفــك معرفــة وثيقــة؟ يؤكــد داود 
ــَت َعَرفــَت ُجلُوِســي  ــَت َعَرفــَت ُجلُوِســي  أَن ــي. أَن ــي َوَعَرفتَِن ــِد اختَبَرتَِن ــيَق ــي َوَعَرفتَِن ــِد اختَبَرتَِن فــي اآليتــن 1 و2 مــن املزمــور 139: »َق
يــَت، َوُكلَّ ُطُرِقــي َعَرفــَت. ألَنَّــُه  ألَنَّــُه  يــَت، َوُكلَّ ُطُرِقــي َعَرفــَتَوِقَياِمــي. َفِهمــَت ِفكــِري ِمــن بَِعيــٍد. َمســلَِكي َوَمربَِضــي َذرَّ َوِقَياِمــي. َفِهمــَت ِفكــِري ِمــن بَِعيــٍد. َمســلَِكي َوَمربَِضــي َذرَّ
لَيــَس َكِلَمــٌة ِفــي ِلَســاِني، ِإالَّ َوأَنــَت يـَـا َربُّ َعَرفتََهــا ُكلََّهــا«لَيــَس َكِلَمــٌة ِفــي ِلَســاِني، ِإالَّ َوأَنــَت يـَـا َربُّ َعَرفتََهــا ُكلََّهــا«.  ثــم فــي األعــداد 13- 15 »ألَنَّــَك »ألَنَّــَك 
ــي. لـَـم تَختـَـِف َعنــَك ِعَظاِمــي ِحينََمــا ُصِنعــُت  لـَـم تَختـَـِف َعنــَك ِعَظاِمــي ِحينََمــا ُصِنعــُت  . نََســجتَِني ِفــي بَطــِن أُمِّ ــيأَنــَت اقتَنَيــَت ُكلَيتـَـيَّ . نََســجتَِني ِفــي بَطــِن أُمِّ أَنــَت اقتَنَيــَت ُكلَيتـَـيَّ
ِفــي اخَلَفــاِء، َوُرِقمــُت ِفــي أَعَمــاِق األَرِض«ِفــي اخَلَفــاِء، َوُرِقمــُت ِفــي أَعَمــاِق األَرِض«. ولكــن، فــي نهايــة اإلصحــاح، يؤكــد داود فــي 
نفــس املزمــور: »اختَِبرِنــي يـَـا اَللــُه َواعــِرف َقلِبــي. امتَِحنِّــي َواعــِرف أَفــَكاِرياختَِبرِنــي يـَـا اَللــُه َواعــِرف َقلِبــي. امتَِحنِّــي َواعــِرف أَفــَكاِري. َوانُظــر ِإن  َوانُظــر ِإن 
َكاَن ِفــيَّ َطِريــٌق بَاِطــٌل، َواهِدِنــي َطِريًقــا أَبَِدّيًــا«.َكاَن ِفــيَّ َطِريــٌق بَاِطــٌل، َواهِدِنــي َطِريًقــا أَبَِدّيًــا«. هــل تــرى »التناقــض«؟ هــل يعرفنــي اللــه 

أم يحتــاج ملعرفتــي؟
مــاذا يحــدث؟ إن أســلوب الشــعر يســمح للمؤلــف أو الكاتــب بالتالعــب بالكلمــات 
ــول  ــم واســتخدامها لتق ــكار واملفاهي ــرض األف ــة لع ــة هائل ــة أدبي ــح حري ــه مين ــث إن حي
شــيًئا آخــر غيــر املعنــى األساســي للكلمــة. كلنــا نفعــل هــذا. مثــاًل عندمــا تقــول لشــخص 
مــا: »لقــد تأخــرت. ســوف أقتلــك«. ال تعنــي أنــك ســتأخذ مسدًســا وتطلــق النــار عليــه 
حرفًيّــا، أليــس كذلــك؟ إذن مــا الــذي يحــاول الكاتــب إيصالــه هنــا؟ نفــس الشــيء الــذي 

رأينــاه باألمــس: الشــوق للتحــرر مــن خــداع النفــس.
يقــول داود: »مبــا أنــك تعــرف كل شــيء عنــي: جلوســي وقيامــي وأفــكاري وطرقــي 
وراحتــي ومســلكي، أريــدك اآلن أن تريــح قلبــي وأن تــزن دوافعــي وجتعلنــي أفهــم أعمــق 
رغباتــي. ال أريــد أن أعيــش مخدوًعــا بذاتــي، معتقــًدا أننــي »أســلك فــي طريقــك« وفــي 
الواقــع لســت كذلــك؛ أنــا أنظــر إلــى ســلوكي اخلارجــي وأرى ثمــاره، لكني أعمــى وال أرى 
ــي  ــرض أن قرارات ــن أفت ــة«. ويكمــل داود: »ســوف أشــك فــي نفســي. ل دوافعــي اخلفي
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مقدســة وصحيحــة. علــى الرغــم مــن أننــي لــم أفعــل شــيًئا خاطًئــا، إال أنــه كان بإمكانــي 
اختيــار »طريــق اخلطــاة«.

 يعــرض داود فــي هــذا املزمــور حقيقتــن الهوتيتــن أساســيتن للتغييــر. مــن 
ناحيــة، يؤكــد أن اللــه يعــرف كل شــيء عــن قلبــي )أحالمــي احلقيقيــة، طموحاتــي 
اخملتلطــة، أهدافــي اخلفيــة، أهدافــي األكثــر أنانيــة، تطلعاتــي(؛ ومــن ناحيــة أخــرى، 
يؤكــد أننــي ال أعــرف كل مــا بقلبــي. ال أعــرف نفســي! أعتقــد إنــي أفهــم نفســي جيــًدا، 
لكــن احلقيقــة هــي أننــي لســت أعــرف كل مــا هــو مخفــي. لهــذا الســبب أنــا بحاجــة إلــى 
اللــه »ليختبــر« قلبــي ليــس مــن أجــل أن يعــرف هــو شــيًئا لــم يكــن يعرفــه، ولكــن حتــى « قلبــي ليــس مــن أجــل أن يعــرف هــو شــيًئا لــم يكــن يعرفــه، ولكــن حتــى 
تكــون لــديَّ القــدرة علــى رؤيــة شــيء لــم أمتكــن مــن رؤيتــه بــدون مســاعدته.تكــون لــديَّ القــدرة علــى رؤيــة شــيء لــم أمتكــن مــن رؤيتــه بــدون مســاعدته. يقــول تيــم 
كيلــر: »ال تعــرف نفســك حتــى تعلــم أن دوافعــك ليســت نقيــة أبــًدا وأنهــا دائًمــا تبــدو لــك 
أفضــل مــن حقيقتهــا لكــن اللــه فقــط هــو َمــن يكشــف ويحكــم عليهــا«22. كان إرميــا علــى 
حــق عندمــا ذكــر أن قلوبنــا خادعــةأن قلوبنــا خادعــة )إرميــا 17: 9(. نظــن أننــا نســلك ونفكــر بطهــارة، 

فــي حــن أن احلقيقــة هــي أننــا بحاجــة إلــى االمتحــان واالختبــار.
مــاذا عــن احلــل؟ يجــب أن نطلــب النــور مــن أبــي األنــوار. »امتحنِّــي يــا اللــه، دعنــي 
احلقيقــي؛  شــغفي  واجتــاه  وجشــعي  أنانيتــي  أرى  دعنــي  احلقيقيــة.  دوافعــي  أرى 
رنــي أنــه عندمــا تكثــر خطيتــي تــزداد نعمتك أكثــر«. كما قال  ومبجــرد أن تفعــل ذلــك، ذكِّ
ــا  ــا فهــذا شــيءٌ وأن تكــون مكشــوًفا علــى حقيقتــك ومحبوًب أحدهــم: »أن تكــون محبوًب
ــا«. هنــاك اختــالف كبيــر بــن أن يحبــك شــخٌص مــا  كمــا أنــت فهــذا شــيءٌ آخــر متاًم
دون أن يعــرف قلبــك؛ وأن يحبــك شــخٌص آخــر يعــرف كل شــيء عنــك؛ شــهوتك ودوافــع 

وضعفــك وأســوأ أســرارك ويظــل يخبــرك: »أنــا أحبــك وســأحبك دائًمــا«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
جوهر خداع الذات هو اإلميان أبن قليب نقي وأن قرارات دائًما صحيحة.

هبة احلصول على النور هي أن أرى نفسي كما يراين هللا: ضعيًفا ومتحري لكن مبوب 
ومقبول بـمحبة غري مشروطة.
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رَّ، ُملَتِصِقنَي ِبخَلرِي« )رومية 12: 9( »َامَلَحبَُّة َفلَتُكن ِباَل ِرَيٍء. ُكوُنوا َكاِرِهنَي الشَّ
يوضــح لنــا هــذا النــص وصيــة وطريقتــن لتنفيــذ هــذه الوصيــة. توصينــا هــذه اآليــة عن 
احملبــة، ولكــن احملبــة بطريقــة محــددة للغايــة )بــدون ريــاء()بــدون ريــاء(؛ ثم هنــاك طريقتــان ملفتتان 

للغايــة لتنفيــذ هــذه الوصيــة. ســنناقش هذيــن النموذجــن فــي اليومــن املقبلن.
فــي الوقــت احلالــي، دعنــي أطــرح عليــك ســؤااًل: هــل تــود أن تُدعــى منافًقــا؟ ألن 
هــذا هــو مــا يفعلــه بولــس ضمنًيّــا مــع أهــل روميــة وأيًضــا معــي ومعــك. ال يكفــي إظهــار 
ــى  ــي يســعى إل ــر أنان ــد هــذا احلــب مــن دافــع غي احلــب، ولكــن مــن الضــروري أن يول

حــب نفســه.
فكــر فــي األمــر للحظــة: كيــف تــرى طبيعــة حبــك؟ هــل هــو ُمنافــق؟ فــي عــام 2019 
كنــت أزور ملجــأ فــي جنــوب الســودان، أفقــر دولــة فــي العالــم. فــي هــذه األيــام، عندمــا 
ــا جملموعــة مــن مؤسســي الكنيســة، جــاءت شــاحنة عســكرية كبيــرة  كنــت ألقــي تدريًب
ــة بالطعــام واأللعــاب والعديــد مــن  ــا فيــه، مليئ مــن أصــل صينــي إلــى املــكان الــذي كن
اللعــب الفنيــة املفيــدة للغايــة التــي نقدمهــا لألطفــال واملســؤولن عــن امللجــأ. بينمــا كنت 
أقــوم بالتدريــس، كان بإمكانــي أن أرى مــن النافــذة كيــف أن اجلنــود الصينيــن كانــوا 
يضعــون ببــطء كل   شــيء أحضــروه ثــم لعبــوا مــع األطفــال لفتــرة وجيــزة. حينئــذ أوقفــت 
احملاضــرة، وطلبــت مــن طالبــي أن يالحظــوا مــا يحــدث، وســألتهم: »مــا رأيكــم؟ هــل 
هــؤالء الرجــال يظهــرون احلــب لألطفــال؟« كان رد اجلميــع باإلجمــاع: نعــم. ثــم طرحــت 
ــون«- »مــن أي  ــوا: »صيني ــود؟« فأجاب ــم ســؤال آخــر: »مــن أي أصــل هــؤالء اجلن عليه
ديــن هــم؟« –«ديــن؟« لقــد ســألوا. »كلهــم ملحــدون!« مــرة أخــرى كــررت الســؤال: »ملــاذا 
تعتقــد أنهــم يقدمــون كل تلــك األلعــاب لألطفــال؟« إذا لــم يكــن هنــاك إلــه يؤمنــون بــه، 
والبشــر ليســوا أكثــر مــن مجموعــة مــن الــذرات واجلزيئــات، أو فــي أفضــل األحــوال، 
ــت  ــار احلــب؟ كان ــم إلظه ــون دوافعه ــن أن تك ــاذا ميك ــردة املتطــورة؛ م ــن الق ــة م فصيل
ــة  ــن. مــن ناحي ــا فــي فئت ــا وجتميعه ــك تلخيصه ــرة ومتنوعــة، ولكــن ميكن ــردود كثي ال
وهــي ألنهــم يشــعرون بالرضــا عــن أنفســهم عنــد القيــام بذلــك )أي، ألنهــم يختبــرون 
معنــى للحيــاة فــي إظهــار احملبــة(. ومــن ناحيــة أخــرى، ألنهــم سيشــعرون بالســوء إذا لــم 
يســاعدوا اآلخريــن )أي، ألنهــم سيشــعرون بالفــراغ وقلــة القيمــة إذا لــم يفعلــوا ذلــك(. 
بعبــارة أخــرى، يُظهــر هــؤالء الرجــال احلــب ألنهــم يبحثــون عــن »الشــعور بالرضــا« عــن 
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أنفســهم فــي املقابــل ويســتخدمون األطفــال كوســيلة مــن أجــل حتقيــق هــذا الهــدف. 
أو ألنهــم ال يريــدون »الشــعور بالضيــق« جتــاه أنفســهم ويســتخدمون األطفــال للتخلــص 
مــن ذنبهــم. هــل تــرى كيــف دوافعهــم املتعــددة متناقضــة متاًمــا، ولكنهــا متمحــورة حــول 
الــذات. كال الطرفــن )وجميــع اإلجابــات املمكنــة التــي جتدهــا بينهمــا( لديهمــا شــيء 
مشــترك؛ يــؤدون عمــاًل مــن أعمــال احلــب لكنهــم يحبــون أنفســهم مــن خــالل القيــام 

بذلــك. هــذا مــا يســميه الرســول ريــاء احملبــةريــاء احملبــة.
الرســول بولــس يوضــح لنــا هــذه الديناميكيــة الداخليــة ويقــر حقيقتهــا لنــا اليــوم 
ــاء...« يقــول الرســول. ولكــن  ــال ري ــة ب ــن. »احملب ــود امللحدي ــا كان الوضــع مــع اجلن كم

ــن.  ــل مجموعــة مــن املســيحين املفدي ــود الصينيــن؟ ال! ب ــن؟ اجلن ــة َم محب
قليلــون هــم الذيــن يعتقــدون أن لديهــم حًبّــا منافًقــا، علــى الرغــم مــن أنــه هــو، 
للمفارقــة، فقــط أولئــك الذيــن يــرون أن حبهــم منافــق هــم القــادرون علــى التحــرر منــه 
والبــدء فــي احلــب دون ريــاء. كيــف؟ غــًدا ســنرى ذلــك بالتفصيــل، لكــن إذا تأملــت فــي 

اآليــة بعنايــة، فــإن النــص يوضــح لنــا: »كارهــن للشــر« و»ملتصقــن للخيــر«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أن ُأحب ألشعر بلرضا عن نفسي أو حت ال أشعر بلسوء جتاه نفسي،

هي أساليب تدم مصلحيت الشخصية.
األاننية والشعور بلذنب ليسا من الدوافع السليمة للحب.
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اليوم: 67 |                                    التغيير: نظرة إلى القلب )٣(

رَّ، ُملَتِصِقنَي ِبخَلرِي« )رومية 12: 9( »َامَلَحبَُّة َفلَتُكن ِباَل ِرَيٍء. ُكوُنوا َكاِرِهنَي الشَّ
أنــا أكــره كبريائــي. أكــره اســتخدام اخلدمــة فــي ســبيل تــرك اســم عظيــم لنفســي. أكــره 
عندمــا أعــظ إلثــارة إعجــاب الســامعن بــي أو عندمــا أكتــب ألكــون مشــهوًرا. أكــره 
عندمــا أشــارك بتعليــق ذكــي ألبــدو روحانًيّــا أو عندمــا أقــدم نصيحــة إلظهــار حكمتــي. 
ــه مــن أجــل الدوافــع املقدســة وفجــأة أدرك مــرة  أكــره عندمــا أعتقــد أننــي أخــدم الل
أخــرى أننــي أفعــل ذلــك بدوافــع مختلطــة. أكــره هــذا الوضــع. أكــره هــذه احلالــة. أكــره 

هــذا االجتــاه.
أنــا أيًضــا أكــره قلــة حبــي الصــادق، وتــرددي لتقــدمي التضحيــة، وخدمتــي املنافقة. 
أكــره أن أكــون منزعًجــا مــن مضايقــات أو مقاطعــات أو احتياجــات اآلخريــن. أكــره 
عندمــا ينفــذ صبــري وأغضــب وأُحبــط عندمــا ال تســير األمــور حســب مــا أمتنــى. 
ــره  ــم. أك ــع نفســي للعال ــي بي ــي ف ــي املنقســم، وقابليت ــون مشــتًتا، وقلب ــا أك ــره عندم أك
ميولــي ملقارنــة نفســي باآلخريــن، وعندمــا أجــد قيمــة فــي جناحاتــي. أكــره حبــي للمــال، 
وحاجتــي للشــعور باألمــان، وعشــقي لقضــاء وقــت الفــراغ. أكــره طموحاتــي اخملتلطــة، 
وشــغفي اجلامــح، وميلــي إلظهــار التمييــز بــن َمــن حولــي. أكــره محاوالتــي للســيطرة 
ــل أن يخدمنــي اآلخريــن عــن أن أخــدم أنــا؛ وعندمــا  وغيــاب العزميــة. أكــره عندمــا أُفضِّ
ــل أن  أفضــل أن أحصــل علــى الرعايــة بــداًل مــن االعتنــاء مَبــن حولــي وعندمــا أُفضِّ

أكــون محبوًبــا علــى أن أحــب. وبصراحــة أكــره مــن كل قلبــي هــذا النــوع مــن الريــاء.
لكنــي اليــوم أشــكر اللــه لشــعوري بالبغضــة جتــاه تلــك امليــول. أعلــم أنهــا تســببت 
فــي الضــرر لــي وملــن حولــي. أشــكر اللــه ألنــي أرفضهــا، ألنــي ال أريدهــا وألننــي أتــوق 
أن تختفــي مــن حياتــي. أشــكر اللــه ألنــي اآلن علــى درايــة بهــا وألننــي أدركهــا وألننــي 

ــا. أشــعر بهــا. أشــكره ألنــه يدعونــي ألكرههــا وألن عــدم بغضهــا يُعتََبــر عصياًن
أخيــًرا أشــكر اللــه ألنــه يكرههــا أيًضــا وألن عــدم كرههــا يعنــي عــدم الدرايــة بهــا. 
ولكــن أكثــر مــن أي شــيء آخــر، أشــكر اللــه اليــوم علــى ابنه يســوع املســيح. ألننــي بفضله 
أســتطيع أن أكــره هــذه األشــياء، وبفضلــه ميكننــي أن أشــعر بالتســامح وبفضلــه ميكننــي 

أن أطمــح وأحلــم بحيــاة مختلفــة.



147

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ماذا أكره؟ 

حتــٍدّ خــاص:حتــٍدّ خــاص: أود اليــوم أن أقتــرح عليــك القيــام بشــيء مختلــف. اقــض وقًتــا 
ــا فــي التفكيــر فــي هــذا الســؤال. مــاذا تكــره؟ مــا هــي الرغبــات أو املواقــف أو  إضافًيّ
ــى ورقــة أو فــي  ــك عل ــب قائمت ــك؟ اكت ــا مــن حيات ــود التخلــص منه ــي ت االنفعــاالت الت
ــا  ــدأ التشــفع له ــات للصــالة واب ــى طلب ــم حــّول هــذه القائمــة إل ــك اخلاصــة. ث مذكرت
ــا. وإذا لــم يكــن لديــك قائمــة صــالة، فهــذا هــو الوقــت املناســب إلنشــاء واحــدة.  يومًيّ
لكــن ال تتوقــف هنــاك. احمــل هــذه الورقــة فــي محفظتــك، ضعهــا فــي كتابــك املقدس أو 
التقــط صــورة لهــا وضعهــا علــى هاتفــك احملمــول. تأمــل فــي هــذه املواقــف. حــاول أن 
تالحــظ إذا كانــت هــذه الدوافــع أو مــا شــابهها تتجلــى فــي مناطــق معينــة مثــل: املنــزل 
أو العمــل أو الكنيســة أو مــع أشــخاص مختلفــن مثــل: زوجــِك/ زوجتــك، أو األطفــال، 
أو األصدقــاء، أو زمــالء العمــل... إلــخ. فــي كثيــر مــن األحيــان، إذا انتبهــت، فســترى 
أمنــاط اســتجابة مماثلــة، حينمــا يتــم حتديدهــا والتعــرف عليهــا، تصبــح مفيــدة للغايــة 
لتغييــر حقيقــي ودائــم. كمــا فعــل كاتــب مزمــور )139: 23، 24( اطلــب مــن الــروح 
القــدس أن يعطيــك نــوًرا ويظهــر لــك قلبــك. وعندمــا تكتشــف اجتاهــات وميــواًل جديــدة 
حتتــاج إلــى تغييــر، قــم بإضافتهــا إلــى قائمتــك. ال تستســلم. بــل كافــح مــن أجــل حريتــك 
ــر  ــرة غي ــم اســتمتع باملغف ــدة ث ــا جدي ــرى أوثاًن ــا ت ــب عندم . وت ــود. صــلِّ ــك القي ــن تل م
املشــروطة التــي تُمنــح لــك. كــرر العمليــة عــدة مــرات حســب الضــرورة. اجعلهــا عــادة 

يوميــة ثابتــة. ثابــر وســتندهش مــن عمــل اللــه االســتثنائي فــي حياتــك.



148

اليوم: 68 |                                  التغيير: نظرة إلى القلب )٤(

رَّ، ُملَتِصِقنَي ِبخَلرِي« )رومية 12: 9( »َامَلَحبَُّة َفلَتُكن ِباَل ِرَيٍء. ُكوُنوا َكاِرِهنَي الشَّ
فكــر للحظــة فــي األشــخاص الذيــن حتبهــم. َمــن هــم؟ هــل لديــك أســماء محــددة 
فــي ذهنــك؟ فكــر اآلن فــي األشــخاص الذيــن جرحتهــم. َمــن هــم؟ هــل جتــد أن نفــس 
األســماء تتكــرر؟ ســؤال أخيــر. متــى ســببت أذى لهــؤالء النــاس؟ ال، ال أقصــد حتديــد 
اللحظــة التــي آذيتهــم فيهــا بالضبــط، بــل أريــدك أن تفكــر فــي الســؤال التالــي: مــا هــو 

الشــيء املشــترك بــن جميــع َمــن جرحــت مــن قبــل؟
أود أن أحتــداك أن تتأمــل فــي كلمــات 2 بطــرس 2: 20-22 حملاولــة العثــور علــى 
بِّ َواملَُخلِّــِص  ــِم، ِبَمعِرَفــِة الــرَّ ــُه ِإَذا َكانُــوا، بَعَدَمــا َهَربُــوا ِمــن نََجاَســاِت الَعالَ بِّ َواملَُخلِّــِص »ألَنَّ ــِم، ِبَمعِرَفــِة الــرَّ ــُه ِإَذا َكانُــوا، بَعَدَمــا َهَربُــوا ِمــن نََجاَســاِت الَعالَ إجابــة: »ألَنَّ
ــُم األََواِخــُر أََشــرَّ ِمــَن  ــوَن، َفَقــد َصــاَرت لَُه ــا، َفَينَغِلبُ ــُم األََواِخــُر أََشــرَّ ِمــَن يَُســوَع املَِســيِح، يَرتَِبُكــوَن أيًضــا ِفيَه ــوَن، َفَقــد َصــاَرت لَُه ــا، َفَينَغِلبُ يَُســوَع املَِســيِح، يَرتَِبُكــوَن أيًضــا ِفيَه
، ِمــن أَنَُّهــم بَعَدَمــا َعَرُفــوا،  ، ِمــن أَنَُّهــم بَعَدَمــا َعَرُفــوا،  ألَنَّــُه َكاَن َخيــًرا لَُهــم لَــو لَــم يَعِرُفــوا َطِريــَق الِبــرِّ األََواِئــِلاألََواِئــِل. ألَنَّــُه َكاَن َخيــًرا لَُهــم لَــو لَــم يَعِرُفــوا َطِريــَق الِبــرِّ
ــاِدِق: ›َكلــٌب  ــاِدِق: ›َكلــٌب  َقــد أََصابَُهــم َمــا ِفــي املَثـَـِل الصَّ َســِة املَُســلََّمِة لَُهــم. َقــد أََصابَُهــم َمــا ِفــي املَثـَـِل الصَّ ــِة املَُقدَّ وَن َعــِن الَوِصيَّ َســِة املَُســلََّمِة لَُهــميَرتـَـدُّ ــِة املَُقدَّ وَن َعــِن الَوِصيَّ يَرتـَـدُّ
ــِه‹، َو›ِخنِزيــَرةٌ ُمغتَِســلٌَة ِإلَــى َمَراَغــِة احَلمــَأِة‹«. هــل تــدرك احلقيقــة  ــِه‹، َو›ِخنِزيــَرةٌ ُمغتَِســلٌَة ِإلَــى َمَراَغــِة احَلمــَأِة‹«. َقــد َعــاَد ِإلَــى َقيِئ َقــد َعــاَد ِإلَــى َقيِئ
التــي يعلِّمهــا بطــرس؟ االبتعــاد عــن اللــه يحولنــي إلــى شــخص ملــيء باملــرارة. فكــر فــي 
األمــر. مــا هــي األرض املشــتركة بــن كونــي غيــر حســاس، أو غيــر صبــور، أو قاســًيا، 
ــرط  ــيًئا، أو مف ــًدا، أو مس ــا، أو ناق ــا، أو دكتاتورّيً ــن، أو مزاجّيً ــة اآلخري ــهاًل إلدان أو س
احلساســية، أو أنانّيًــا؟ اإلجابــة هــي: ابتعــادي عــن اللــه. ابتعــادي عــن اللــه. ال ميكــن أن يكــون وصــف 
الرســول أكثــر دقــة مــن ذلــك؛ فعندمــا أتوقــف عــن »االلتصــاق باخليــر« وأتوقــف عــن 
»كــره الشــر«؛ أجــد نفســي مــرة أخــرى مســتَعَبًدا للخطيــة وحالتــي الروحيــة تنتهي أســوأ 
ــى أمنــاط قدميــة  ــاء املســيح. مــاذا تكــون النتيجــة؟ أعــود إل ــل لق ــه قب ــت علي ممــا كان
ًمــا عاطفًيّــا بســبب  )األوثــان التــي تركتهــا(. ومــا هــي النتيجــة؟ أجــد نفســي محطَّ
ــر  ــي أكث ــان يؤملن ــن العصي ــد م ــث إن وجــود املزي ــاق )حي ــذي ال يُط ــالذنب ال الشــعور بـ
مــن ذي قبــل( وعاجــاًل وليــس آجــاًل، تتالشــى رغبتــي فــي التركيــز علــى حــب وخدمــة 

ــا. اآلخريــن حتــى تختفــي كلًيّ
فــي كتابــه »الطــالق العظيــم«، يظهــر ســي. أس. لويــس بوضــوح الفــرق بــن الذيــن 
يذهبــون إلــى الســماء وأولئــك الذيــن يذهبــون إلــى اجلحيــم. نــرى كيــف يصبــح أولئــك 
الذيــن يهربــون مــن اللــه أكثــر ســطحية وبــال جوهــر، بينمــا أولئــك الذيــن يســعون إلــى 
اللــه يصبحــون أكثــر فأكثــر ثباًتــا وقــوة. أولئــك الذيــن يهربــون مــن اللــه يصبحــون أقــل 
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إنســانية كلمــا ابتعــدوا؛ وأولئــك الذيــن يركضــون نحــو اللــه يصبحــون أكثــر إنســانية كلما 
اقتربــوا. عندمــا كنــت طفــاًل وكنــت أســافر مــع والــديَّ بالطائــرة، أتذكــر أننــي شــعرت 
باإلهانــة الشــديدة عندمــا أوضحــت املضيفــة قواعــد الســالمة »إذا كنــت تســافر مــع 
طفــل صغيــر، فارتــِد القنــاع أواًل قبــل إعطــاء القنــاع لطفلــك« مــع مــرور الوقــت فهمــت: 
اآلبــاء الذيــن يتوقفــون عــن التنفــس يصبحــون بــال فائــدة ألطفالهــم. الهــروب مــن اللــه 
مينعــك مــن »التنفــس« وعيــش احليــاة التــي يريــدك اللــه أن حتياهــا. فتســلب النعمــة 
ــه أن مينحهــا إياهــم مــن خاللــك، ألنهــا ســتكون أقــل  مــن اآلخريــن التــي يريــد الل

ــك أن تقدمــه.23  ممــا ميكن
أي نــوع مــن األشــخاص أريــد أن أكــون؟ هــل أريــد أن أقــدم ملـَـن حولــي محبــة بــال 
ــة  ــن كمــا كان يفعــل املســيح؟ فاآلي ــة اآلخري ــوق ملعامل ــاء كمــا وصــف بولــس؟ هــل أت ري
ا. فــي الواقــع »كراهيــة الشــر« تتناقــض بشــكل حــاد مــع »االلتصــاق  واضحــة جــّدً
باخليــر«. اجلــزء األول يتمحــور حــول مــا يجــب أن نرفضــه؛ بينمــا اجلــزء الثانــي 
يتمحــور حــول مــا علينــا أن نُقِبــل عليــه. فــي ترجمــاٍت أخــرى يقــول الكتــاب: يجــب 
ــه  ــر. إلعطائــك صــورة أوضــح عمــا يعني ــزم« و»نتشــبث« و»ال تبتعــد« عــن اخلي أن »نلت
ــن  ــص مشــتق م ــي هــذا الن ــس ف ــذي يســتخدمه بول ــي ال ــل اليونان ــإن الفع الرســول، ف
كلمــة »غــراء« أو »لصــق«. أي الفكــرة هــي أن »نلصــق« أنفســنا بـ»الصالــح«. لكــن مــا هــو 
ــا  ــي 4: 8(. كمــا ســنرى الحًق ــًدا )فيلب ــه جي ــره الل ــه كل مــا يعتب ــر«؟ ببســاطة؛ إن »اخلي
عندمــا نــدرس التدريبــات الروحيــة؛ التغييــر الروحــي لــه ديناميكيــة مزدوجــة تبقــى فــي 
لنــي مســؤولية »التمســك«  إطــار مقــدس وغامــض. اللــه هــو َمــن ينتــج التغييــر، لكنــه يحمِّ
بتلــك الوســائط التــي يوفرهــا لتحقيــق ذلــك التغييــر. كيــف تعمــل هــذه الديناميكيــة؟ 

ــر واالســتمرار فــي القــراءة. ــي بالصب عليــك التحل

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أي نوع من األشخاص أكون عندما »ُأبِعد« نفسي عن نوعية احلياة اليت يريدها هللا ل؟
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اليوم: 69 |          التغيير: دالئل على وجود ما هو خارق للطبيعة )١(

ُهم َوَخُرُهم« )مزمور 4: 7( َرت ِحنَطتـُ »َجَعلَت ُسُرورًا يِف َقليِب َأعَظَم ِمن ُسُروِرِهم ِإذ َكثـُ
ــة التــي تثبــت وجــود شــخص  كيــف تعــرف مــا هــو »خــارق للطبيعــة«؟ أو مــا هــي األدل
»خــارق للطبيعــة« فــي حيــاة املؤمــن املســيحي؟ غالًبــا مــا يطلــب أولئــك الذيــن ال يؤمنــون 
ــا )وقــد يكــون مــن حقهــم البحــث عــن دالئــل(. فــي معظــم  باللــه دليــاًل علــى وجــوده حّقً
ــال. هــذا النــوع مــن الطلــب  احلــاالت يطلبــون شــيًئا ملموًســا يثبــت أن اللــه حقيقــي وفعَّ
ـَص  ـَص َخلَـّ ليــس جديــًدا؛ كان علــى يســوع نفســه أن يتحمــل هــذا النــوع مــن الشــك: »َخلَـّ
ــِزِل اآلَن  ــَك إســرائيل َفلَين ــَو َمِل ــا! ِإن َكاَن ُه ــِدُر أَن يَُخلَِّصَه ــا يَق ــُه َفَم ــا نَفُس ــَن َوأَمَّ ــِزِل اآلَن آَخِري ــَك إســرائيل َفلَين ــَو َمِل ــا! ِإن َكاَن ُه ــِدُر أَن يَُخلَِّصَه ــا يَق ــُه َفَم ــا نَفُس ــَن َوأَمَّ آَخِري
عيــه  ــا َمــن تدَّ ِليــب َفنُؤِمــَن ِبــِه!« )متــى 27: 42(. بعبــارة أخــرى، أَظِهــر أنــك حّقً ِليــب َفنُؤِمــَن ِبــِه!« )َعــِن الصَّ َعــِن الصَّ
وإنــك تســتطيع أن تفعــل شــيًئا ال يســتطيع أيُّ شــخص آخــر القيــام بــه. إن مــا طلبــه َمــن 
كانــوا فــي حــدث الصلــب ال يختلــف عمــا يطلبــه أي شــخص مفكــر يبحــث عــن احلــق. 
ــا، أال ينبغــي أن يكــون هنــاك دليــل علــى  فــي يومنــا هــذا إذا كان اللــه يعيــش داخلــك حّقً

مــا هــو خــارقخــارق  للطبيعــةللطبيعــة فــي حياتــك؟
أنــه القــدرة علــى عيــش حيــاة »غيــر  ميكــن تعريــف »اخلــارق للطبيعــة« علــى 
اللــه  طبيعيــة«. أي أن أعيــش حيــاة ال ميكــن تفســيرها إال مــن خــالل وجــود روح 
القــدوس فــي قلبــي. اآلن فكــر فــي الســؤال التالــي: إذا كان عليــك اختيــار جانــب واحــد 
ــة القادمــة(،  ــام القليل ــد وســنقوم بدراســتها خــالل األي ــى الرغــم مــن وجــود العدي )عل
ــا أن اللــه  فمــا الدليــل علــى التغييــر »غيــر الطبيعــي« فــي قلبــك اليــوم والــذي يُظهــر حّقً
موجــود؟ فكــر فــي األمــر. هــل هــو املواظبــة علــى حضــور الكنيســة كل يــوم أحــد؟ أشــك 
فــي ذلــك. رمبــا هــو قــراءة الكتــاب املقــدس؟ أشــك فــي ذلــك أيًضــا. الصــالة؟ كــم مــرة 
تصلــي؟ ال أظــن هــذا. مــاذا ســتفعل إذا كان عليــك أن تثبــت أن اللــه الــذي خلــق الكــون 

هــو يعيــش بداخلــك؟ 
ــة. أعتقــد  ــى هــذا الســؤال، أود أن ننظــر فــي نقطــة مهمــة للغاي ــة عل ــل اإلجاب قب
ــب علينــا وصــف مجتمعنــا اليــوم، فيمكننــا وصفــه بكلمــة واحــدة: »مجتمــع مجتمــع  أنــه إذا توجَّ
ُمســتِهلكُمســتِهلك«. لكــن مــاذا نســتهلك؟ باإلضافــة إلــى اســتهالكاســتهالك مــواد إباحيــة، أو مسلســالت 
ــة شــعر جديــدة؛ فــإن الســبب األعمــق الــذي  تلفزيونيــة، أو شــبكات اجتماعيــة، أو َقصَّ
ــا: نحــن ننظــر خــارج أنفســنا نحــن ننظــر خــارج أنفســنا  ــا هــو نفســه دائًم ــك األشــياء جميًع ــا نســتهلك تل يجعلن
لشــيء يرضــي الفــراغ الــذي نشــعر بــه داخلنــالشــيء يرضــي الفــراغ الــذي نشــعر بــه داخلنــا. مبعنــى آخــر، نحــن نســتهلك مــا حولنــا 
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ألننــا مقتنعــون بــأن مــا نســتهلكه ســيمنحنا الرضــا والســعادة. اآلن دعنــا نرجــع لإلجابة 
علــى ســؤالنا. إذا كان »الطبيعــي« هــو االســتهالك، إذا كان »الطبيعــي« هــو الســعي ملــلء 
ــاة  ــن احلي ــا ع ــون بحًث ــع مرهق ــو أن اجلمي ــيوًعا« ه ــر ش ــارغ، إذا كان »األكث ــب الف القل
حيــث ال توجــد؛ مــاذا ســيكون »اخلــارق للطبيعــة«؛ »غيــر الطبيعــي« و»غيــر املألــوف«؟ 
قلــب ممتلــئ ومســرور ومطمئــن! مبعنــى آخــر، الشــخص الــذي يحيــا بحســب مزمــور 4: 
7 يؤكــد: »َجَعلــَت ُســُروًرا ِفــي َقلِبــي أَعَظــَم ِمــن ُســُروِرِهم ِإذ َكثـُـَرت ِحنَطتُُهــم َوَخمُرُهــم«. 
ا، فســتكون  ا، فســتكون عندمــا تســتمتع باللــه حّقً هــل تــدرك ســخرية النــص؟ دعنــي أترجمهــا لــك: »عندمــا تســتمتع باللــه حّقً

أكثــر ســعادة مــن ســكيرأكثــر ســعادة مــن ســكير«.
هــل تــرى اآلن أن وجــود قلــب راٍض هــو شــيء خــارق للطبيعــة! إنــه نتيجــة كل مــا 
ــي )انظــر هــذه الفكــرة نفســها  ــي ميألن ــه )أي مجــده(. مجــده فــي حيات ــه علي هــو الل
فــي فيلبــي 4: 11- 13(. هــل تعلــم ملــاذا القناعــة هــي مــن أعظــم شــواهد وجــود 
ــه فــي القلــب؟ ألن القناعــة اإللهيــة فقــط متنحــك احلريــةألن القناعــة اإللهيــة فقــط متنحــك احلريــة. فقــط الشــخص الــذي  الل
ا متاًمــا مــن أي قيــود. فقــط َمــن يعتبــر أن »احليــاة هــي احليــاة هــي  ــا باملســيح يكــون حــًرّ يتمتــع حّقً
ــيٍء  ــُب ُكلَّ َش ــي أَحِس ــل ِإنِّ ــل بولــس: »بَ ــح« يســتطيع أن يقــول مث ــحاملســيح واملــوت هــو رب املســيح واملــوت هــو رب
ــِه َخِســرُت  ــن أَجِل ــِذي ِم ــي، الَّ ــوَع َربِّ ــيِح يَُس ــِة املَِس ــِل َفضــِل َمعِرَف ــن أَج ــاَرًة ِم أيًضــا َخَس
ــَح املَِســيَح...« )فيلبــي 3: 8(. عندمــا يوجــد  ــًة ِلَكــي أَربَ ــا أَحِســبَُها نَُفايَ اِء، َوأَنَ ُكلَّ األَشــيَ
ا مــن البحــث  ا مــن البحــث عــن رضــا اآلخريــن، وحــّرً ا؛ حــّرً اللــه فــي حياتــك تكــون حــّرً
ــى  ا مــن احلاجــة إل ــح شــخًصا أفضــل، وحــّرً ا مــن االشــتياق لتصب عــن الراحــة، وحــّرً
ا مــن  ا مــن متابعــة شــبكات التواصــل االجتماعــي، وحــّرً شــريك/ شــريكة للحيــاة، وحــّرً
ــتقرار  ــن االس ــعي ع ــن الس ا م ــّرً ــول، وح ــن القب ــث ع ــن البح ا م ــّرً ــة، وح ــواد اإلباحي امل
املالــي. اآلن مــا يقدمــه العالــم ليــس ســوى »نفايــة« مقارنــة بيســوع )»النفايــة« هــي تعبيــر 
ــف، والكلمــة احلرفيــة فــي اليونانيــة هــي »الفضــالت اآلدميــة«(. ال شــك! القناعــة  ُملطَّ

خيــر دليــل علــى احليــاة »غيــر الطبيعيــة«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أستمتع بهلل لدرجة أنه يلب ل فرًحا أكرب من أي فرح آخر؟
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. َجَعلَت ُسُرورًا يِف َقليِب  ُقوُلوَن: »َمن ُيرِيَنا َخريًا؟«. ارَفع َعَليَنا ُنوَر َوجِهَك َي َربُّ »َكِثريُوَن يـَ
ُهم َوَخُرُهم« )مزمور 4: 6- 7( َرت ِحنَطتـُ َأعَظَم ِمن ُسُروِرِهم ِإذ َكثـُ

القناعــة نتيجــة. ال ميكنــك إجبــار قلبــك أن يشــعر بالرضــا والســرور، هــذه هــي نتيجــة 
لظروفــك )أو كمــا ســنرى، مســتوى »النــور« لديــك(. ال أحــد يســتطيع أن يوجــه مسدًســا 
ــي  ــة ف ــرى هــذه احلقيق ــد أن ت ــون ســعيًدا. هــل تري ــى أن تك ــرك عل ــى رأســك ويجب إل
النــص؟ انتبــه إلــى ســياق هــذا املزمــور. تبــدأ اآليــة 6 بقولهــا: »َكِثيــُروَن يَُقولُــوَن: »َمــن َكِثيــُروَن يَُقولُــوَن: »َمــن 
ــا َخيــًرا؟«؟« دعنــي أترجــم هــذه العبــارة إلــى كلمــات معاصــرة: كثيــر مــن الرجــال  ــا َخيــًرا؟«يُِرينَ يُِرينَ
الذيــن ال يثقــون باللــه يقولــون: »هــل يقــدر اللــه أن يســاعدنا فــي هــذا املوقــف؟«. 
اجلــواب واضــح: ال، أو، كمــا جنــد فــي ترجمــة أخــرى: »يقــول الكثيــرون إنــك، يــا رب، 
لــن تســاعدنا أبــًدا«. بعبــارة أخــرى، فــي هــذا الســياق، يشــعر كاتــب املزمــور »باحلــزن« 
ــه.  ــل مع ــة التعام ــب للغاي ــن يصع ــه، ولك ــم يصف ــف ل ــبب موق ــة 1( بس ــد اآلي ــا تؤك )كم
ــًرا مــن النــاس )رمبــا مــن شــعب إســرائيل، أي املؤمنــن!(  لدرجــة أن هنــاك عــدًدا كبي

الذيــن يقولــون إنــه وضــع يائــس وال ميكــن التغلــب عليــه. 
مــا هــو الشــيء التالــي الــذي يكتبــه صاحــب املزمــور؟ صــالة. لكــن الحــظ جيــًدا مــا 
يطلبــه. احلريــة؟ ال. لكنــه يطلــب النــور! ارفــع علينــا نــور وجهــك يــا رب! مــا الــذي يطلبــه 
صاحــب املزمــور؟ )نفــس الشــيء الــذي يحتاجــه أي شــخص فــي موقــف محــزن(. يــا رب 
ــه. نحتاجــك  ــن أنــت ومــا تســتطيع أن تفعل ــاج أن نتذكــر َم نحــن بحاجــة لرؤيتــك! نحت
لتذكيرنــا مــرة أخــرى بحقيقــة أن خالــق 2 مليــار مجــرة   وداعمهــا قــادر متاًمــا علــى حــل 
ــك  ــك، فذل ــل ذل ــم تفع ــك إذا ل ــرى أن ــرة أخ ــر م ــاج أن نتذك ــرة«. نحت ــكلتنا »الصغي مش
ألن لديــك مشــاريع حــب أخــرى جتاهنــا. كيــف لنــا أن نعــرف هــذا؟ يشــرح بولــس: 
ــُه ُكلَّ  ــا أيًضــا َمَع ــَن، َكيــَف الَ يََهبُنَ ــا أَجَمِع ــُه ألَجِلنَ ــل بََذلَ ــِه، بَ ــم يُشــِفق َعلَــى ابِن ــِذي لَ ــُه ُكلَّ اَلَّ ــا أيًضــا َمَع ــَن، َكيــَف الَ يََهبُنَ ــا أَجَمِع ــُه ألَجِلنَ ــل بََذلَ ــِه، بَ ــم يُشــِفق َعلَــى ابِن ــِذي لَ »اَلَّ
ــم  ــه. هــل تعل ــة وجــه الل ــور هــو رؤي ــه صاحــب املزم ــا يطلب ــة 8: 32(. م ــيٍء؟« )رومي ــيٍءَش َش
مــاذا يقــول وجــه اللــه الرقيــق عندمــا تنظــر إليــه؟ »لقــد ِمــتُّ مــن أجلــك، مــاذا ميكننــي 
ــه؟«.  ــة وجــه الل ــم ألمــرك؟«. مــا هــي نتيجــة رؤي أن أفعــل أيًضــا ألظهــر لــك أننــي أهت
»َجَعلــَت ُســُروًرا ِفــي َقلِبــي أَعَظــَم ِمــن ُســُروِرِهم ِإذ َكثـُـَرت ِحنَطتُُهــم َوَخمُرُهــم»َجَعلــَت ُســُروًرا ِفــي َقلِبــي أَعَظــَم ِمــن ُســُروِرِهم ِإذ َكثـُـَرت ِحنَطتُُهــم َوَخمُرُهــم«. إن الفرح 
الــذي ال ميكــن تفســيره أو وصفــه بســبب ثباتــه فــي وقــت حزنــي هــو نتيجــة إدراك حــب 
ــع بــه وهــي واحــدة مــن أعظــم األدلــة علــى  اللــه املعلَــن فــي املســيح، إنــه نتيجــة التمتُّ

ــة«.  »اخلــارق للطبيع
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ــَك  ــاُم، ألَنَّ ــل أيًضــا أَنَ ــَك ِبَســاَلَمٍة أَضَطجــُع، بَ ــاُم، ألَنَّ ــل أيًضــا أَنَ ثــم أخيــًرا، هــل تعــرف اآليــة التاليــة؟ »ِبَســاَلَمٍة أَضَطجــُع، بَ
نُِني« )مزمــور 4: 8(. اآلن بعــد أن فهمــت  ِفــي ُطَمأِنينَــٍة تَُســكِّ ُمنَفــِرًدا  يَــا َربُّ  نُِنيأَنــَت  ِفــي ُطَمأِنينَــٍة تَُســكِّ ُمنَفــِرًدا  يَــا َربُّ  أَنــَت 
الســياق، هــل ميكنــك فهــم اخلــارق للطبيعــة بشــكل أكثــر وضوًحــا؟ النــوم بهــدوء وســط 
ــا«. إنــه دليــل علــى »اخلــارق للطبيعــة«!  ــا« أو »شــائًعا« أو »منطقًيّ الكــرب ليــس »طبيعًيّ
إنــه نتيجــة رؤيــة وجــه اللــه. إنــه نتيجــة طمأنينــة قلبــك بالكلمــات التاليــة: »أبــي يتحكــم 
فــي النجــوم، فِمــن َمــن أخــاف؟ حبــه غيــر محــدود وغيــر مشــروط، فلمــاذا أحتــاج إلــى 
القبــول مــن اآلخريــن؟ فــي محضــره أجــد فرًحــا كامــاًل، فلمــاذا أبحــث عــن أي شــيء 

ــه؟ يُبِعُدنــي عن

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ما أسعى إليه بقلق شديد بعيًدا عن هللا أستطيع أن أجده يف مضره نتيجة للبحث عنه.
ُروا وَُكُلوا. َهُلمُّوا  َعاَلوا اشتـَ ٌة تـَ َها الِعَطاُش َجِيًعا َهُلمُّوا ِإَل املَِياِه، َوالَِّذي َليَس َلُه ِفضَّ »َأيـُّ

ًنا« )إشعياء 55: 1( ٍة َوِباَل مثٍََن َخرًا َوَلبـَ ُروا ِباَل ِفضَّ اشتـَ
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سُتم،  َقدَّ »َوهَكَذا َكاَن ُأاَنٌس ِمنُكم. لِكِن اغَتَسلُتم، َبل تـَ
رَّرُت ِبسِم الرَّبِّ َيُسوَع َوِبُروِح ِإِلَنا« )1 كورنثوس 6: 11( بـَ َبل تـَ

تســتحق كلمــات يســوع األخيــرة فــي إجنيــل متــى أن تؤخــذ فــي االعتبــار: »َوَهــا أَنَــا 
ــة الدهــر؟ لكــن  ــا رب؟ حتــى نهاي ــا نحــن ي هــِر«. معن ــى انِقَضــاِء الدَّ ــاِم ِإلَ ــم ُكلَّ األَيَّ َمَعُك
ــا  ــا يســوع؟ هــل تقــول إنــك ســتكون حاضــًرا فــي أفكارن مــاذا تقصــد بهــذه الكلمــات ي
بنفــس الطريقــة التــي يتواجــد بهــا أحــد األفــراد العزيــزون بعــد أن فقدناهــم؟ ال. هــل 
ــر حياتــك وســيرتك العطــرة ســوف يلهمنــا التبــاع خطواتــك؟ ال. هــل تقــول  تقــول إن تَذُكّ
إنــه علــى الرغــم مــن أنــك ســتكون فــي الســماء، فســيكون لدينــا شــعور داخلــي أنــك لــم 
ــي ســأعيش  ــه هــو أنن ــك. مــا أقول ــا مــن ذل ــا ال أقــول أّيً ــًدا؟ ال. ال. وال. أن ــادر أب تغ

فــي جســدك. 
ــده يســوع؟  ــا يؤك ــرة فــي حجــم م ــام األخي ــي هــذه األي ــل ف هــل اســتطعت أن تتأم
يقــول املســيح إن اللــه الــذي خلــق الكــون ســينزل بطريقــة خاصــة ليســكن فــي كيانــك 
الداخلــي مــن خــالل روحــه، وســيؤثر بطريقــة حقيقيــة وقويــة علــى أفــكارك ورغباتــك 

ــي 2: 13(.  ــه )فيلب ــك وعواطفــك وأحالمــك وخططــك ومــا حتب وقرارات
اســمحوا لــي أن أعيــد صياغــة الســؤال الــذي كنــا نفكــر فيــه فــي األيــام األخيــرة، 
مــا هــي األدلــة علــى وجــود اللــه احلقيقــي فــي قلبــك وفــي حياتــك اليــوم؟ مــا هــي 

حجتــك لتبريــر أن اللــه الــذي خلــق الســماوات واألرض يســكن بداخلــك؟
يجيــب بولــس علــى هــذه املعضلــة بطريقــة رائعــة. بالنســبة لــه، أحــد أعظــم األدلــة 
ا:  علــى تغييــري هــو أننــي أصبحــت شــخًصا لــم أكــن عليــه مــن قبــل. النــص واضــح جــّدً

رتـُـم...«.  رتـُـمبـَـل تََبرَّ »َوهَكــَذا َكاَن أُنـَـاٌس ِمنُكــمَوهَكــَذا َكاَن أُنـَـاٌس ِمنُكــم... بـَـل تََبرَّ
ولكــن مــاذا يعنــي هــذا؟ يعنــي أنــي أصبحــت شــخًصا لديــه القــدرة علــى التفكيــر 
مــن  أو مزاجــي.  الطبيعيــة  ميولــي  مــع  تتعــارض متاًمــا  بأشــياء  والقيــام  والشــعور 
ــى  ــا هــي، عل ــك مســيحًيّا حقيقًيّ ــى كون ــة عل ــر فــي أن بعــض األدل ا التفكي املغــري جــّدً
ســبيل املثــال، خدمــة اآلخريــن، ورعايــة احملتاجــن، والتحلــي بـــالصبر، والقــدرة علــى 
حتمــل االنتقــادات، وقلــة الغضــب، وإعطــاء املــال لآلخريــن، وغيــر ذلــك مــن املواقــف 
أو األفعــال علــى غــرار هــؤالء. ومــع ذلــك، هنــاك عــدد هائــل مــن غيــر املســيحين 
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قــادرون متاًمــا علــى القيــام بــكل هــذه األشــياء. هنــاك أنــاس يتحلــون بالصبــر بشــكل 
طبيعــي، وأشــخاص غالًبــا مــا يجــدون متعــة فــي اخلدمــة بســبب مزاجهــم، وآخــرون ال 
مييلــون إلــى املواجهــة أبــًدا خوًفــا مــن التعــرض لــألذى )ويبــدو ظاهرًيّــا أنهــم »لطيفــون« 
للغايــة(. ميكــن أن تســتمر القائمــة، لكــن أعتقــد أنــك فهمــت الفكــرة. ليــس مــن اجلديــر 
ــا.  ــر حناًن بالتقديــر أن يتصــرف شــخص صبــور بصبــر؛ وال لشــخص عطــوف أن يُظِه
ــا و»غيــر طبيعــي« هــو، علــى  ــا تغييــًرا جذرّيً إنــه شــيء »طبيعــي« متاًمــا. مــا يُظهــر حّقً
ــر إحســاس  ــه فــي تطوي ــدأ شــخص خجــول ومنطــوي بطبيعت ــال، عندمــا يب ســبيل املث

غريــب بالشــجاعة )علــى ســبيل املثــال مواجهــة شــخص يرتكــب اخلطيــة(.
يتيــح لــي تدخــل اللــه علــى حياتــي أن أعيــش علــى عكــس مــا كنــت سأعيشــه بشــكل 
ــل  ــم الصمــت، والبخي ــًرا يتعل ــذي يتحــدث كثي ــة. ال طبيعــي. وهــذا أمــر خــارق للطبيع
ــل راحتــه يبــدأ باخلدمــة، والعامــل الــذي يشــقى كثيــر  يبــدأ فــي العطــاء، والــذي يفضِّ
يبــدأ بالراحــة، واالنطوائــي يبــدأ فــي املواجهــة، واألنانــي يتعلــم أن يفكــر فــي اآلخريــن، 
واملتكبــر يكتشــف هويتــه، وامللــيء باملــرارة يبــدأ فــي أن يغفــر، واملشــتكي يشــعر بالرضــا، 
والــذي يســعى للحصــول علــى القبــول يعيــش فــي حريــة، واملهــووس بنجاحــه يجــد متعــًة 
ــدأ فــي العيــش  ــي مــن صراعــات جنســية عميقــة يب ــذي يعان ــن، وال فــي جنــاح اآلخري
بعيــًدا عــن إدمانــه. لكــن هــل تــرى التناقــض؟ مــا قــد يكــون »خارًقــا للطبيعــة« بالنســبة 
ــى وجــود تلــك القــوة  ــا لآلخــر. الدليــل العظيــم عل ــا« متاًم ألحدهــم قــد يكــون »طبيعًيّ
»اخلارقــة للطبيعــة« فــي حياتــي هــو وجــود شــيء »غيــر طبيعــي« بالنســبة لــي. »َوهَكــَذا َوهَكــَذا 
ــت  ــّررت« و»تقدســت«، فأن ــك »تب ــس. لكــن اآلن، مبــا أن ــول بول ــم« - يق ــاٌس ِمنُك ــمَكاَن أُنَ ــاٌس ِمنُك َكاَن أُنَ

تبــدأ )مبســاعدة الــروح القــدس( أن تكــون شــخًصا لــم تكــن عليــه مــن قبــل. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل بدأت أن ترى أدلة لرغبات وأفكار وأفعال غري طبيعية بلنسبة لشخصيتك؟
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اليوم: 7٢ |           التغيير: دالئل على وجود ما هو خارق للطبيعة )٤( 

َهَواِت اجَلَسِديَِّة الَّيِت حُتَاِرُب النَّفَس«  َها اأَلِحبَّاُء، َأطُلُب إَِليُكم َكُغَرَبَء َونـُزاََلَء، َأن مَتَتِنُعوا َعِن الشَّ »أَيـُّ
)1 بطرس 2: 11(

هــل تظــن أننــي قــد ابتكــرت مصطلــح »قــوة خارقــة للطبيعة«؟ هــل يذكر الكتــاب املقدس 
هــذا املصطلــح؟ أو حتــى يشــير إليــه؟ فــي أي فقــرات أو نصــوص كتابيــة ذكــرت هــذه 
ــًدا رحلتــي الكرازيــة األولــى إلــى زامبيــا )إفريقيــا( عــام 1996.  الفكــرة؟ لــن أنســى أب
هــل تعــرف أكثــر شــيء لفــت انتباهــي؟ عندمــا تذهــب لزيــارة صديــق فــي »منزلــه« )أو 
كوخــه(، فــإن إحــدى العــادات النموذجيــة للمــكان هــي أنــه بعــد انتهــاء الزيــارة، يجــب 
أن يرافقــك صاحــب املنــزل وميشــي ممســًكا بيــدك حتــى بــاب املنــزل. هــل ميكنــك أن 
تتخيــل هــذا املشــهد فــي إســبانيا؟ أو فــي األرجنتــن؟ أو فــي الواليــات املتحــدة؟ ســيكون 

رد الفعــل الفــوري: مــاذا يفعــل هــؤالء اجملانــن؟ ال أحــد يفعــل ذلــك هنــا. 
إذا رجعــت إلــى النــص ســتالحظ أن هــذا هــو نــوع رد الفعــل الــذي يتوقعــه بطــرس 
منــا. أســلوب حيــاة يلفــت االنتبــاه. مواقــف ورغبــات ومشــاعر اســتثنائية ومختلفــة التــي 
ــى آخــر،  ــا. مبعن ــا فيه ــا منوذجًيّ ــي هــذه األرض ولســت مواطًن ــر« ف ــك »عاب تعكــس أن
أســلوب حيــاة يجعــل النــاس يتســاءلون: »مــاذا يفعــل هــذا الرجــل؟ ال أحــد يحــب هكــذا، 
ال أحــد يخــدم هكــذا، ال أحــد يهتــم ألمــر غيــره بهــذه الطريقــة، ال أحــد يقــدم هــذا النــوع 

مــن اخلدمــات«.
ــوُر  ــم نُ ــار. »أَنتُ ــيَّ االختي ــب عل ــر ويصع ــدي الكثي ــات؟ ل ــد مــن اآلي ــد املزي هــل تري
الَعالَــِم... ]أي، »أنتــم مختلفــون. غيــر تقليديــن. اســتثنائيون«[. َفليُِضــئ نُوُرُكــم هَكــَذا 
ــَماَواِت«  ــي السَّ ــِذي ِف ــُم الَّ ــُدوا أَبَاُك ــنََة، َويَُمجِّ ــُم احَلَس ــَروا أَعَمالَُك ــي يَ ــاِس، ِلَك اَم النَّ ــدَّ ُق
)متــى 5: 14- 16(. بكلمــات أخــرى: دعهــم يــرون كيــف نعيــش ويســتنتجون: »اللــه 

ــوه«. ــح القــدرة لفعــل مــا يفعل ــذي يســتطيع أن مين وحــده هــو ال
ــاُروَن  ــَس الَعشَّ ــم؟ أَلَي ــَأيُّ أَجــٍر لَُك ــم، َف ــُم الَِّذيــَن يُِحبُّونَُك ــُه ِإن أَحَببتُ قــال يســوع: »أَنَّ
ــَس  ــوَن؟ أَلَي ــَأيَّ َفضــل تَصنَُع ــط، َف ــم َفَق ــى ِإخَوِتُك ــلَّمتُم َعلَ ــَك؟ َوِإن َس ــوَن ذِل ُ ــا يَفَعل أيًض
ــاُروَن أيًضــا يَفَعلُــوَن هَكــَذا؟ ]مــا الــذي تفعلــه لآلخريــن يَقــِدر شــخٌص بــدون  الَعشَّ
ــٌل«  ــَو َكاِم ــَماَواِت ُه ــي السَّ ــِذي ِف ــُم الَّ ــا أَنَّ أَبَاُك ــَن َكَم ــم َكاِمِل ــوا أَنتُ ــه؟[ َفُكونُ املســيح فعل

)متــى 5: 46- 48(. أي كيــف ســتتمثلون بأبيكــم الســماوي؟
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اآلن دعنــا نتأمــل: َمــن هــو »الغريــب« بحســب بطــرس؟ اقــرأ النــص. فهــو شــخص 
ال يعيــش حســب »رغباتــه الطبيعيــة«. شــخص خضــع لتغييــر عميــق. هــذه حيــاة خارقــة 
للطبيعــة. ملــاذا؟ ألن الشــيء »الطبيعــي« هــو العيــش حســب مــا أريــد ومــا أرغــب فيــه. 
»الطبيعــي« هــو البحــث عــن مصلحتــي. اخلالصــة هــي أن الطبيعــي هــو عمــل مــا أريــد.
لهــذا الســبب عينــه عندمــا يكتــب بولــس إلــى أهــل كورنثــوس يقــول لهــم إن »املواهب 
الروحيــة« واخلدمــة فــي الكنيســة جيــدة؛ لكــن: »َوأيًضــا أُِريُكــم َطِريًقــا أَفَضــَلَوأيًضــا أُِريُكــم َطِريًقــا أَفَضــَل« )1 
ــا  ــن«. م ــش تفــوق كل اآلخري ــة للعي ــي اآلن أريكــم طريق ــوس 12: 31(. أي: »دعن كورنث
هــو هــذا الطريــق؟ مــا هــو هــذا الدليــل القاطــع الــذي يثبــت إنــي قــد خضعــت لتغييــر 
حقيقــي؟ محبــة اآلخريــن هــذا دليــل ال يقبــل اجلــدل وال ميكــن التغلــب عليــه. ملــاذا؟ ألن 
التوقــف عــن حــب الــذات والبــدء فــي إظهــار محبــة غيــر أنانيــة لآلخريــن هــو أمــر ال 
يســتطيع أحــد حتقيقــه. أو، علــى حــد تعبيــر بطــرس، للقضــاء علــى »العواطــف التــي 

حتــارب الــروح«، واالنتصــار علــى الرغبــة للعيــش لنفســي.
ا؟ ألننــا موجودون  أخيــًرا، هــل تعلــم ملــاذا اختبــار القــوة اخلارقــة للطبيعــة مهًمــا جــّدً
علــى هــذه األرض حتــى يتمجــد اللــه. مــا هــو الســبب وراء كونــك »نــور العالــم«؟ )متــى 5: 
15( نحــن نعيــش لنشــع بنــوره. لتظهــر للعالــم أجمــع أن تأثيــر اللــه حقيقــي وملمــوس. 
الهــدف هــو تســليط الضــوء علــى اللــه مــن خــالل أفعالــي. بعبــارة أخــرى، عندمــا أظهــر 
ــر  ــه غي ــي تعكــس صفــات إل ــر الطبيعــي«، فــإن حيات أشــكااًل ملموســة مــن احلــب »غي

مرئــي وجتعلهــا مرئيــة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ثقافتنا تصرخ: لديك حقوق. أنت تستحق أفضل من هذا. 

ولكن يسألنا هللا نفس سؤال اليوم األول: ماذا تريد؟ أتريد أن تعيش مثل أي شخص 
آخر أو تسعى لعيش حياة غري عادية؟
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اليوم: 7٣ |           التغيير: دالئل على وجود ما هو خارق للطبيعة )5(

َتَألَُّموَن َعاِمِلنَي اخَلرَي  َتصرِبُوَن؟ َبل ِإن ُكنُتم تـَ »أَلنَُّه َأيُّ جَمٍد ُهَو ِإن ُكنُتم ُتلَطُموَن خُمِطِئنَي فـَ
َ أَلجِلَنا، َترًِكا َلَنا ِمَثااًل  َتصرِبُوَن، َفهَذا َفضٌل ِعنَد هللِا، أَلنَُّكم ِلَذا ُدِعيُتم. َفِإنَّ امَلِسيَح أيًضا أَتَلَّ فـَ

تَِّبُعوا ُخُطَواِتِه« )1 بطرس 2: 20- 21( ِلَكي تـَ
كيــف تتصــرف الــكالب؟ ينبحــون ويركضــون ويلعبــون بـــذيولهم ويشــمون كل مــا يجدون؛ 
كل الــكالب فــي العالــم تتصــرف بحســب طبيعتهــا. فهــم كالب. ولكــن مــاذا لــو بــدأ 
ــك؟ هــل  ا، أليــس كذل ــا جــّدً ــر الســنونو؟ ســيكون أمــر غريًب ــل طائ ــب يتصــرف مث الكل
تتخيــل كلــب يقفــز مــن علــى شــجرة محــاواًل الطيــران؟ أم يبحــث عــن أكل احلشــرات 
الصغيــرة؟ أم يهاجــر فــي اخلريــف؟ الــكالب ال تفعــل هــذا النــوع مــن األشــياء. الــكالب 
ــا  ــم وفًق ــات فــي العال ــع احليوان ــل الــكالب. تتصــرف جمي تشــعر وتفكــر وتتصــرف مث
ــور. ونفــس الشــيء مــع البشــر.  ــل الطي ــور مث ــكالب والطي ــل ال ــكالب مث ــا. ال لطبيعته
ــر  ــة. واملتكب ــي يتصــرف بأناني ــا الســاقطة. الرجــل األنان ــا لطبيعتن ــا نتصــرف وفًق كلن
عــي  يعامــل كل َمــن حولــه بتكبــر. لكــن مــاذا عــن املســيحي؟ مــاذا عــن الشــخص الــذي يدَّ
أن لــه طبيعــة أخــرى؟ ومــاذا عــن َمــن يقــول: »اللــه يســكن فــي داخلــي، ُوِلــدت مــن جديــد 
واآلن أمتتــع بـــطبيعته اإللهيــة )2 بطــرس 1: 4(. أال ينبغــي فــي هــذه احلالــة أن يكــون 
هنــاك تناغــم بــن طبيعتــي، وأحالمــي، وأذواقــي، وســلوكي؟ أال يجــب أن أفكــر بجديــة 
فيمــا إذا كانــت رغباتــي وأحالمــي وأفعالــي فــي داخلــي تتوافــق مــع الطبيعــة التــي 

أدعــي أنــي أمتلكهــا؟
ميتحننــا الرســول بطــرس مــرة أخــرى. يقــول فــي هــذا النــص إن هنــاك ردود 
ــل  ــا أخطــئ وأســتحق العقــاب. وردود فع ــالصبر عندم ــي بـ ــل التحل ــة مث ــال طبيعي أفع
غيــر طبيعيــة عندمــا أحتمــل بصبــٍر املشــقات الناجتــة عــن عمــل اخليــر. ال أحــد يحــب 
ــر الصحيحــة عــن  ــراء واإلشــاعات غي ــدون ســبب. ال أحــد يســتمتع باالفت ــأذى ب أن يت
نفســه. ال أحــد يفــرح لتعرضــه للنقــد والهجــوم عندمــا يبــذل قصــارى جهــده لتحســن 
عالقــة أو ظــرف مــا. هــل تعرضــت ملواقــف عانيــت فيهــا مــن األذى؟ هــل تعرضــت للنقــد 
ــوا شــخًصا آخــر عليــك لالنتفــاع بصداقــٍة أو مصلحــٍة أو  ل ام مــن قبــل؟ هــل فضَّ الهــدَّ
ــم؟ مــاذا  ــدون داٍع؟ هــل تعرضــت للظل ــى االنتقــام؟ هــل آذتــك زوجتــك أو زوجــِك ب حت
يقــول العالــم فــي مثــل هــذه املوقــف؟ مــن الطبيعــي أن تقــدم اســتقالتك أو تبحــث عــن 
وظيفــة أخــرى أو تطلــب الطــالق مــن شــريك حياتــك. ولكــن مــاذا يقــول اللــه؟ يهمــس 
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فــي مثــل تلــك املواقــف فــي آذاننــا: أنــت مختلــف. أنــا حــي بداخلــك. انظــر إلــى املســيح. 
ألــم يفتــِر عليــه أعــداؤه؟ ألــم يبصقــوا علــى وجهــه بــدون ســبب؟ ألــم يتخــلَّ عنــه أعــز 
أصدقائــه؟ ألــم يرفضــه شــعبه الــذي جــاء ليخصلهــم؟ ألــم يحكــم عليــه باملــوت ظلًمــا؟ 
ــِذي ِإذ ُشــِتَم  ــِذي ِإذ ُشــِتَم الَّ انظــر إلــى املســيح. كيــف كان رد فعــل يســوع؟ يقــول 1 بطــرس 2: 23: »الَّ
ُد، بـَـل َكاَن يَُســلُِّم ِلَمــن يَقِضــي ِبَعــدل«. انتبــه  ُد، بـَـل َكاَن يَُســلُِّم ِلَمــن يَقِضــي ِبَعــدللـَـم يَُكــن يَشــِتُم ِعَوًضــا، َوِإذ تََألَّــَم لـَـم يَُكــن يَُهــدِّ لـَـم يَُكــن يَشــِتُم ِعَوًضــا، َوِإذ تََألَّــَم لـَـم يَُكــن يَُهــدِّ
ــه  ــم فعــل شــيًئا واحــًدا وهــو مــا يطلب ــة األخيــرة. عندمــا تلقــى يســوع الظل إلــى اجلمل

منــك اللــه أن تفعلــه: حــوِّل نََظــَرَك لفــوقحــوِّل نََظــَرَك لفــوق.
هــل تعــرف شــيًئا؟ هنــاك حلظــات مهمــة حيــث مــن الضــروري أن نرجــع ونســأل 
ــد أن  ــد؟ هــل أري ــوم األول: مــاذا أري ــاه فــي الي ــذي طرحن أنفســنا الســؤال احملــوري ال
ــوا  ــات اســمي؟ هــل أريدهــم أن يعترف ــد إثب ــا؟ هــل أري ــن مشــكلة م أخــرج منتصــًرا م
بأنهــم آذونــي؟ هــل أريــد صفقــة عادلــة فــي العمــل؟ هــل أريــد التعويــض عــن املــال الــذي 
فقدتــه؟ هــل أريــد اســترداد الشــهرة التــي أخذوهــا منــي؟ أم أريــد شــيًئا آخــر؟ هــل أريــد 
ــت عينــي  ــد أن أثبِّ ــه رغــم أن الظــروف غيــر مســتقرة ومؤملــة؟ هــل أري أن أســتمتع بالل
عليــه؟ هــل أبحــث عــن ســالمه الــذي يفــوق كل عقــل؟ هــل أبحــث عــن شــبعي وســروري 

فــي املســيح حتــى أمــوت عــن شــهواتي وســمعتي وأنانيتــي وحاجتــي لتبريــر موقفــي؟
هــل تعــرف شــيًئا؟ مــات املســيح مــن أجلــي، ليــس لكــي أتألــم مــن أجلــه، لكــن لكــي 
أتألــم فيــه. يقولهــا بولــس بوضــوح فــي فيلبــي. عندمــا أواجــه اضطرابــات احليــاة علــيَّ 
ــكِر« ثــم يحــدث شــيء ال ميكــن  َعــاِء َمــَع الشُّ ــاَلِة َوالدُّ أن أحــول نظــري لفــوق »ِبالصَّ
ــم  ــُظ ُقلُوبَُك ــوُق ُكلَّ َعقــل، يَحَف ــِذي يَُف ــِه الَّ ــاَلُم الل ــم َوَس ــُظ ُقلُوبَُك ــوُق ُكلَّ َعقــل، يَحَف ــِذي يَُف ــِه الَّ ــاَلُم الل تفســيره. شــيء خــارق للطبيعــة: »َوَس
َوأَفَكاَرُكــم ِفــي املَِســيِح يَُســوَعَوأَفَكاَرُكــم ِفــي املَِســيِح يَُســوَع« )فيلبــي 4: 6، 7( هــل اختبــرت هــذا الســالم مــن قبــل؟ 
عطيــة اللــه هــي أكثــر بكثيــر مــن الســالم الطبيعــي، إن هبــة اللــه هــي تركيــز ذهنــك علــى 

الشــيء الوحيــد الــذي ميكــن أن يرضيــك: املســيح.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أرفض املعاملة غري العادلة بلغضب واملرارة أم أنين أحسبها فرصة للتواصل مع 

املسيح والنمو يف مسريت املسيحية؟
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اليوم: 7٤ |           التغيير: دالئل على وجود ما هو خارق للطبيعة )6(

اِلِح َيطُلُبوَن امَلجَد  »الَِّذي َسُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َأعَماِلِه. َأمَّا الَِّذيَن ِبَصرٍب يِف الَعَمِل الصَّ
َقاَء، َفِباحَلَياِة اأَلَبِديَِّة« )رومية 2: 6– 7( َوالَكرَاَمَة َوالبـَ

أنــا لســت نبًيّــا، وال أحتــاج أن أكــون نبًيّــا. إن كلمــة اللــه موثوقــة وجديــرة بالثقــة لدرجــة 
ــع ســلوك النــاس قبــل حدوثــه. أكتــب  أنهــا تســمح لــك فــي كثيــر مــن األحيــان بتوقُّ
ــا. مــاذا تقــرأ فــي  ــاء فيــروس كورون ــي فــي إســبانيا وســط وب هــذه الكلمــات مــن منزل
الصحــف وتســمع فــي التلفــاز خــالل هــذه الفتــرة التــي يتخللهــا الوبــاء؟ »عندما نكتشــف 
ا وأفضــل. بعــد كل تلــك املعانــاة  املصــل وننتهــي مــن الوبــاء ســيكون حــال العالــم مســتقّرً
ســيصبح النــاس أقــل أنانيــة وأقــل ســطحية، ســيتحررون مــن حــب املــال، وســيصبحون 
ــروف  ــرون بظ ــن مي ــك الذي ــا ألولئ ــر تعاطف ــن، وأكث ــات اآلخري ــا الحتياج ــر تكريًس أكث
قاســية...«. ال أســتطيع التنبــؤ باملســتقبل. ال أعــرف كيــف ســيكون العالــم عندمــا يحــن 
دورك لقــراءة هــذه الســطور. لكنــي متأكــد مــن شــيء واحــد، عندمــا يختفــي الفيــروس، 

ســتختفي كل هــذه األمنيــات الطيبــة معــه.
كيــف أتكلــم بهــذه الثقــة؟ ألن التحــرر احلقيقــي مــن أنانيتنــا يتطلــب حافــًزا أكبــر 
بكثيــر مــن الوبــاء. هــل تعــرف شــيًئا؟ فــي أوقــات األزمــات مــن املمكــن أن تكــون ســخًيّا. 
فــي اللحظــات الصعبــة يســتطيع أي شــخص التحــرر مــن أي قيــود وتكريــس نفســه كمــا 
لآلخريــن بشــكل غيــر معتــاد عليــه. يكفــي أن نالحــظ تفانــي وتكريــس آالف األطبــاء 
واملمرضــات )معظمهــم مــن غيــر املؤمنــن( لتأكيــد أننــي لســت بحاجــة إلــى روح اللــه 
لالســتجابة بنكــران الــذات فــي أوقــات األزمــات. هــل تعلــم مــاذا فعــل الوبــاء أو أزمــة 
الكوفيــد 19؟ لقــد حفزهــم ذلــك علــى التضحيــة بأنفســهم ووقتهــم ومجهوداتهــم حيــث 
ــهروا الليالــي وحصلــوا علــى القليــل مــن الراحــة وأهــم  ــي وس ــر ممــا ينبغ ــوا أكث قدم
ــا، مســيحيون وغيــر مســيحين نقــدر تفانيهــم. لكــن  شــيء خاطــروا بحياتهــم. جميعن
هــل تعــرف شــيًئا؟ الوقــت لديــه القــدرة علــى قلــب املوازيــن. الوقــت قــادر علــى تغييــر 
رد الفعــل هــذا امللــيء بـــالتسليم )الصــادق، ولكــن العاطفــي( املُنتـَـج بســبب حاجــة ماســة 

حتــى ميحــي كبرياءنــا. 
حتدثــت عبــر الهاتــف مــع صديــق غيــر مســيحي حــول هــذا املوضــوع، فقلــت لــه: 
»أشــاركك رغبتــك فــي أن تأخــذ االشــياء مجــرى مختلــف، لكننــي أختلــف معــك وال 
أرى أن هــذا ســيحدث بالفعــل. يُظهــر لنــا التاريــخ والتجربــة بحــد ذاتهــا أن هــذا النــوع 
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ــا. إلزالــة األنانيــة مــن قلوبنــا بشــكل دائــم، يجــب أن  مــن التغييــر عــادًة مــا يكــون مؤقًت
يكــون هنــاك دافــع دائــم يقودنــا إلــى إنــكار الــذات بدافــع احلــب«. هنــاك فــرق كبيــر بــن 
الشــخص الــذي يتصــرف بطريقــة لطيفــة والشــخص الــذي يتصــرف هكــذا بصــدق. 
ــا. هــل  ــزوج منه ــم يت ــاة أحالمــه. ث ــى مغــرم يقــرر أن يشــتري الزهــور لفت فكــر فــي فت
تظــن أنــه مــازال يشــتري لهــا الزهــور؟ ملــاذا اإلجابــة فــي أغلــب األحيــان هــي بالنفــي؟ 
ألنــه فقــد دوافعــه. لــم يعــد بحاجــة لقهــر زوجتــه، لقــد تزوجــا اآلن، وفقــد االهتمــام. 
هــل تــرى مــا تظهــره املثابــرة؟ إن إعطــاء الزهــور لفتــاة ليــس دليــاًل عظيًمــا علــى احلــب، 
ــا مــن  ــا بعــد يــوم مــن أجــل زوجتــك حتــى بعــد ثالثــن عاًم ولكــن التضحيــة بفــرح يوًم
ــر الصــادق. ميكــن قــول الشــيء نفســه عــن  ــي احلقيقــي والتقدي ــر التفان ــزواج يظه ال
ــك  ــوم، بعــد انتهــاء األزمــة، هــل يســتمرون فــي تقــدمي كل تل ــاء واملمرضــات. الي األطب
التضحيــات؟ باذلــن قصــارى جهدهــم فــي الليــل والنهــار؟ هــل هــم قــادرون علــى 
ــا أشــك فــي ذلــك. لكــن دعنــي  ــوا فــي أوقــات األزمــة؟ أن خســارة املــال اليــوم كمــا فعل
أوضــح شــيًئا مــا: أنــت وأنــا ال نختلــف. نحــن متقلبــون وأنانيــون مثــل أي شــخص آخــر. 
مــا هــو الفــرق؟ حضــور اللــه بنفســه فــي حياتنــا وإمــداده لنــا بتلــك القــوة اخلارقــة 
التــي تعمــل فينــا. فكــر فــي األمــر. إن »املــوت عــن نفســي« فــي أوقــات األزمــات شــيء، 
وتطويــر أســلوب حيــاة يجــد متعــة فــي املــوت شــيء آخــر. هــل نحــن ماســونيون؟ بالطبــع 
ال. وال األطبــاء واملمرضــات. مــا يحــدث هــو أننــا وجدنــا، علــى عكســهم، دافًعــا اقــوى 
وأكثــر دميومــة مــن األزمــة: املســيح! مــن خاللــه، فهــو يجــدد دوافعنــا )فيلبــي 2: 13(، 
وجنــد أنفســنا نصــل إلــى اقتنــاء حيــاة تطمــح إلــى االستســالم وخدمــة اآلخريــن. هــل 
نضعــف فــي أحيــان؟ نعــم. هــل نســقط؟ بالتأكيــد. هــل نفقــد حماســنا؟ مــرات كثيــرة. 
لكــن إذا نظــرت إلــى تاريــخ حيــاة املســيحي احلقيقــي ستكتشــف شــيًئا يجعلــه مختلًفــا 

ويظهــر وجــود إلــه محــب، ســتجد أنــه مــن خــالل عمــل اللــه ســيثابر املؤمــن.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
املثابرة ال تعين السقوط. املثابرة هي االستمرار يف الثقة أن بنعمته عندما أسقط

سأجد الدافع يف هذه النعمة لالستمرار يف املثابرة.
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اليوم:75 |            التغيير: دالئل على وجود ما هو خارق للطبيعة )7(

ــُه َأعَمــاٌل، َهــل َيقــِدُر اإِلمَيــاُن َأن  ــُه ِإمَيــااًن، َولِكــن َليــَس َل ــاَل َأَحــٌد ِإنَّ َل ــُة َي ِإخــَوِت ِإن َق ــا املَنَفَع »َم
َقــاَل َلَُمــا َأَحُدُكــُم: »امِضيَــا  ، فـَ ُيَلَِّصــُه؟ ِإن َكاَن َأٌخ َوُأخــٌت ُعرَينَــنِي َوُمعَتازَيــِن ِللُقــوِت الَيوِمــيِّ
اإِلميَــاُن  املَنَفَعــُة؟ هَكــَذا  َفَمــا  اجَلَســِد،  َحاَجــاِت  ُتعُطومُهَــا  َل  َولِكــن  َعا«  َواشــبـَ اســَتدِفَئا  ِبَســاَلٍم، 
ُقــوُل َقائِــٌل: »َأنــَت لَــَك ِإميَــاٌن، َوَأاَن ِل  أيًضــا، ِإن َل َيُكــن لَــُه َأعَمــاٌل، َميِّــٌت يِف َذاتِــِه. لِكــن يـَ
ِإميَــايِن« )يعقــوب 2: 14- 18( ُأرِيــَك أِبَعَمــاِل  َوَأاَن  َأعَمالِــَك،  بِــُدوِن  ِإميَانَــَك  َأِريِن  َأعَمــاٌل« 

ــد  ــي ق ــي تشــهد بأنن ــة الت ــة الكتابي ــا هــي األدل ــي؟ م ــن حقيق ــي مؤم ــف أعــرف أنن كي
حصلــت علــى اخلــالص؟ هــل هنــاك طريقــة موضوعيــة ملعرفــة مــا إذا كنــت قــد ولــدت 

ــا؟ ثانيــة حّقً
لإلجابــة علــى هــذه األســئلة، مــن الضــروري التوقــف للنظــر فــي معضلــة الهوتيــة كبيــرة 

أخــرى: مــا هــي العالقــة بــن اإلميــان واألعمــال؟
بــك  البــاب اخلــاص  أننــي قرعــت جــرس  لنفتــرض  التالــي.  الســيناريو  تخيــل 
ــه  ــم أن ــم أعل ــو. )نع ــي للت ــد هاَجَمن ــا ق ــًدا برًيّ ــك إن أس ــول ل ــاب، أق ــح الب ــا تفت وعندم
ا لفهــم هــذه األيــات(. بينمــا تنظــر إلــيَّ  مثــال غيــر تقليــدي، ولكنــه ســيكون مفيــًدا جــّدً
بغرابــة، ال ميكنــك مالحظــة خــدش واحــد. مالبســي ســليمة. جســدي أيًضــا. ال يوجــد 
دم. أنــا لســت مرتبــًكا مــن الركــض. ال يوجــد دليــل علــى قصتــي. »ولكــن هــل عضــك؟« 
– تســألني أنــت. -نعــم. هجــم علــيَّ وعضنــي. مــاذا ســتفعل أنــت اآلن؟ مــاذا ســيكون 
اســتنتاجك؟ بســيط. ســتصل إلــى نفــس االســتنتاج الــذي ســيتوصل إليــه أي شــخص 
مفكــر: ستشــك فــي هــذه القصــة. مــن املنطقــي أن تفحصنــي مــن األعلــى إلــى األســفل 

ــا، فلمــاذا ال أرى دليــاًل علــى ذلــك؟« وتســألني: »إذا هاجمــك أســد بــري حّقً
ــاب  ــا يعقــوب أن شــيًئا مشــابًها حــدث مــع املســيح. إذا قمــت بفحــص الكت يخبرن
املقــدس، فســترى أنــه ال أحــد يخــرج كمــا هــو بعــد أن يــرى اللــه وجًهــا لوجــه. إبراهيــم، 
ــخ. ال أحــد يــرى  ــى، املــرأة الســامرية، زكا... إل يعقــوب، موســى، إشــعياء، بطــرس، مت

ــا لوجــه دون أن يتغيــر.  اللــه وجًه
اآلن كيــف ســيكون رد فعلــك إذا أخبرتــك أننــي قــد التقيــت شــخصًيّا بيســوع، ولكــن 
حياتــي اســتمرت كمــا هــي؟ مــا الــذي ســتفكر فيــه إذا أكــدت لــك أن إلــه هــذا الكــون 

يعيــش فــي قلبــي، ولكــن حياتــي اليوميــة تظهــر عكــس هــذا؟



163

ــا نخلــص باألعمــال؛ يؤكــد يعقــوب أن اإلميــان احلقيقــي  عــي يعقــوب أنن ال، ال يدَّ
ينتــج األعمــال. إذا لــم تكــن هــذه األعمــال موجــودة، أال يجــب أن نتســاءل عمــا إذا كنــا 
ــا؟ هــل ميكــن للمســيح )األســد اخلــارج مــن ســبط  ــًرا حقيقّيً ــا بالفعــل تغيي قــد خضن

ــر؟ ــر كبي ــدة ودون إحــداث تغيي ــي قــوة جدي ــي دون أن مينحن يهــوذا( أن يعيــش بداخل
اإلميــان احلقيقــي حــيٌّ وقــويٌّ ونشــٌط وقابــٌل للتغييــر. إنــه ليــس مجــرد توافــق 

فكــري، بــل هــو اجتيــاح إلهــي لــكل كيانــي وجميــع جوانــب حياتــي. 
ا عــدم إســاءة فهــم يعقــوب. فهــو ال يقــول إنــه يتوجــب عليــك أن  لكــن؛ مــن املهــم جــّدً
تســعى جاهــًدا للقيــام بأعمــال صاحلــة حتــى تثبــت للعالــم أو لنفســك أنــك قــد ُوِلــدت 
ثانيــة. ال. الفكــرة التــي يحــاول يعقــوب توضيحهــا مختلفــة. حجتــه الرئيســية ليســت: 
»أرنــي أنــه قــد عضــك أســد بــري!« لكــن حجتــه الرئيســية هــي: »حياتــك تثبــت أنــه لــم 
ــك عشــتها بالفعــل ال يوجــد عالمــات  عــي أن ــي تدَّ ــة الت يعضــك هــذا األســد«. التجرب
تثبــت صحتهــا. كيــف أعــرف؟ ألنــه إذا كنــت قــد تقابلــت وجًهــا لوجــه مــع املســيح وكان 
يســكن فــي داخلــك، فكنــت ســأرى آثــاًرا واضحــة لهــذه احلقيقــة. إذا كنــت قــد تغيــرت 
ــا، فستســاعد أولئــك الذيــن ليــس لديهــم مالبــس أو أولئــك الذيــن يفتقــرون  حّقً

ــى القــوت اليومــي. هــل ميكنــك أن تــرى وجهــة نظــره؟ إل
يوافــق يوحنــا مــع يعقــوب ويضيــف: »ِإن ُقلنَــا: ِإنَّ لَنَــا َشــِرَكًة َمَعــُه َوَســلَكنَا ِفــي ِإن ُقلنَــا: ِإنَّ لَنَــا َشــِرَكًة َمَعــُه َوَســلَكنَا ِفــي 
«       )1 يوحنــا 1: 5، 6(. ال أحــد يخلــص باألعمــال،  لَمــِة، نَكــِذُب َولَســنَا نَعَمــُل احَلــقَّ لَمــِة، نَكــِذُب َولَســنَا نَعَمــُل احَلــقَّالظُّ الظُّ
ــر  ــه أم ــال. إن ــج األعم ــي ينت ــاذا؟ ألن اإلميــان احلقيق ــا. مل ــص بدونه ــن ال أحــد يخل لك

بســيط للغايــة. إذا لــم يكــن هنــاك أعمــال، فــال يوجــد إميــان حقيقــي.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إذا ل يكن هناك أي دليل حلصول على الطبيعة اجلديدة يف يومي،

ألست حباجة إل التوقف والتفكري فيما إذا كنت قد حظيت بـلقاء حقيقي مع يسوع؟
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ــيَِّد َجاِلًســا َعَلــى ُكرِســيٍّ َعــاٍل َوُمرَتِفــٍع، َوَأذَيلُــُه مَتــأُل اَليــَكَل.  »يِف َســَنِة َوَفــاِة ُعــزِّيَّ املَِلــِك، رََأيــُت السَّ
ي ِرجَليِه، َوَبثَننِي  َغطِّ ي َوجَهُه، َوِبثَننِي يـُ َغطِّ رَاِفيُم َواِقُفوَن َفوَقُه، ِلُكلِّ َواِحٍد ِستَُّة َأجِنَحٍة، ِبثَننِي يـُ السَّ
وٌس َربُّ اجُلنُــوِد. جَمــُدُه ِمــلُء ُكلِّ اأَلرِض«.  وٌس، ُقــدُّ وٌس، ُقــدُّ َيِطــرُي. َوهــَذا اَنَدى َذاَك َوَقــاَل: »ُقــدُّ
ُقلُت: »َويٌل ِل! ِإينِّ َهَلكُت،  ارِِخ، َوامَتأَل الَبيُت ُدَخااًن. فـَ زَّت َأَساَساُت الَعَتِب ِمن َصوِت الصَّ َفاهتـَ
ــَفَتنِي، أَلنَّ َعيــيَنَّ َقــد رََأَت املَِلــَك َربَّ  ــَفَتنِي، َوَأاَن َســاِكٌن بَــنَي َشــعٍب جَنِــِس الشَّ أَلينِّ ِإنَســاٌن جَنِــُس الشَّ
ــرَاِفيِم َوِبيَــِدِه َجــَرٌة َقــد َأَخَذَهــا مِبِلَقــٍط ِمــن َعَلــى امَلذبَــِح، َوَمــسَّ ِبَــا  اجُلنُــوِد«. َفَطــاَر ِإَلَّ َواِحــٌد ِمــَن السَّ
ــت َشــَفَتيَك، َفانتُــزَِع ِإمثُــَك، وَُكفِّــَر َعــن َخِطيَّتِــَك« ُثَّ مَسِعــُت َصــوَت  َفِمــي َوَقــاَل: »ِإنَّ هــِذِه َقــد َمسَّ
ُقلُت: هَأَنَذا َأرِسليِن« )إشعياء 6: 1– 8( يِِّد َقاِئاًل: »َمن ُأرِسُل؟ َوَمن َيذَهُب ِمن َأجِلَنا؟« فـَ السَّ
أقــف فــي إعجــاب أمــام قــالع القــرون الوســطى عندمــا أتأمــل الهندســة املعماريــة 
وتاريخهــا العريــق. حــاول تخيــل هــذا املشــهد: اآلالف مــن اجلنــود يقفــون فــي اســتعداد 
تــام لغــزو قلعــة ومعهــم جميــع أنــواع األســلحة واألدوات العســكرية. يحــارب مئــات مــن 
اجلنــود اآلخريــن داخــل القلعــة باذلــن قصــارى جهدهــم للدفــاع عنهــا. وبعــد أســابيع 
فهــم  اململكــة  ــرت اجلــدران ووقعــت. حــاول كل ســكان  ُدمِّ املعــارك واحلصــار  مــن 
ــن اســتطاعوا التعبيــر عــن ذلــك بشــكل مســموع، لكــن  ــون هــم َم مصيرهــم بينمــا قليل

ــه: »مت غــزو القلعــة وأصبحــوا أســرى«. ــم حقيقــة أن ــع كان يعل اجلمي
ــن بالســالح أو  ــم يك ــا. ال، ل ــا أيًض ــد انهزمن ــة؛ لق ــة مماثل ــا بتجرب ــت مررن ــا وأن أن
بالقــوة، بــل باحلــب والنعمــةبــل باحلــب والنعمــة. الحــظ احلنــان الــذي وصــف بــه اللــه نفســه فــي هوشــع 
ــِة، َوُكنــُت لَُهــم َكَمــن يَرَفــُع النِّيــَر َعــن  ــِة، َوُكنــُت لَُهــم َكَمــن يَرَفــُع النِّيــَر َعــن ُكنــُت أَجِذبُُهــم ِبِحَبــاِل الَبَشــِر، ِبُربـُـِط املََحبَّ 11: 4: »ُكنــُت أَجِذبُُهــم ِبِحَبــاِل الَبَشــِر، ِبُربـُـِط املََحبَّ
أَعنَاِقِهــم، َوَمــَددُت ِإلَيــِه ُمطِعًمــا ِإيَّــاهُأَعنَاِقِهــم، َوَمــَددُت ِإلَيــِه ُمطِعًمــا ِإيَّــاهُ« الصــورة جميلــة. حــاول تخيل املشــهد مــرة أخرى. 
شــعب إســرائيل ُمســتَعَبدون فــي مصــر. إنهــم يعانــون، ويتعرضــون للقمــع. ثــم يقــول اللــه 
عنهــم: »لقــد عاملتهــم بحنــان كبيــر، وغلبتهــم باحلــب…«.لقــد عاملتهــم بحنــان كبيــر، وغلبتهــم باحلــب…«. مــا هــو هــذا »احلــب« الــذي 
يشــير إليــه؟ بــأي طريقــة مت ذلــك فـــ »قهرهــم«؟ نفــس النــص يعطينــا اجلــواب: »برفــع 
النيــر عــن أعناقهــم« هــل تفهــم هــذا التشــبيه؟ يشــبه اللــه شــعب إســرائيل بحيــوان. على 
ا )»نيــر«( ال ميكــن إزالتــه  وجــه التحديــد مثــل احلمــار الــذي يحمــل حمولــة ثقيلــة جــّدً
وجتبــره علــى العيــش فــي عبوديــة. ثــم يذكــر اللــه شــعب إســرائيل بهــذه احليــاة فــي هــذا 
النــص. مــا يلــي بعــد ذلــك ملفــت لالنتبــاه. بعــد إزالــة هــذا »النيــر« إلــى األبــد، قــال لهــم 

ــاهُ«. ــاهَُوَمــَددُت ِإلَيــِه ُمطِعًمــا ِإيَّ اللــه، ملــك الســماء نفســه: »َوَمــَددُت ِإلَيــِه ُمطِعًمــا ِإيَّ
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يــوم قبولنــا للمســيح، فعــل اللــه شــيًئا مشــابًها فــي داخلنــا؛ أخــذ نيــر اخلطيــة منــا، 
ــًدا مــن الطعــام. مــن فضلــك ال تفــوت هــذه  ــا جدي ــا نوًع ــا، وبــدأ يعطين وانحنــى أمامن
الكلمــات. حتتــاج إلــى تصــور هــذا املشــهد لفهــم التواضــع الفريــد والرائــع لهــذا احلــدث.
فــي اليــوم الــذي نلنــا فيــه اخلــالص، انحنــى اللــه )نعــم، ملــك الكــون!( أمامنــا 
ليغســل أقدامنــا متاًمــا كمــا فعــل مــع بطــرس )يوحنــا 13: 8(. ومــع ذلــك، هــذه املــرة لــم 
يســتخدم املــاء لغســل أرجلنــا؛ بــل اســتخدم دم ابنــه. مــن املســتحيل كتابــة هــذه الكلمــات 
ــه يغســل أقدامــه ويظــل كمــا هــو  دون التأثــر والبــكاء أثنــاء كتابتهــا. ال يــرى أحــد أن الل

نفــس الشــخص. ال أحــد.
ــد  ــي ق ــن أنن ــد م ــي التأك ــف ميكنن ــالص؟ كي ــت اخل ــد نل ــت ق ــرف إذا كن ــف أع كي
األمــر.  هــذا  إشــعياء  يوضــح  املســيح؟  مــع  وصــادق  حقيقــي  لقــاء  علــى  حصلــت 
االســتمتاع مبقابلــة حقيقيــة مــع املســيح واحلصــول علــى غفرانــه ينتــج اســتجابة واحــدة 
فــي قلوبنــا: »َفُقلــُت: هَأنـَـَذا أَرِســلِنيَفُقلــُت: هَأنـَـَذا أَرِســلِني«. بكلمــات معاصــرة: »أنــا علــى اســتعداد لفعــل مــا 

ــك.« ــا ل ــد. اآلن أن ــد، وقتمــا تري ــد، كيفمــا تري ــد، أينمــا تري تري
هــل الحظــت التفاصيــل؟ تقــول بدايــة اآليــة 8: »َمــن أُرِســُل؟ َوَمــن يَذَهــُب ِمــن َمــن أُرِســُل؟ َوَمــن يَذَهــُب ِمــن 
أَجِلنَــا؟أَجِلنَــا؟« ال يحتــاج اللــه إجبــار إشــعياء أو تهديــده لالستســالم خلدمتــه. ولكــن إشــعياء 

ــه. ــب مبحبت ــه قــد ُغل ــاذا؟ ببســاطة ألن قلب ــا وبفــرح. مل ــك طوًع يفعــل ذل

للصالة والتأمل على مدار اليوم
قليب قد انزم. لقد ت احتالله. هناك »كائن حي« آخر يعيش بداخلي.

هل هناك دليل حقيقي على وجوده؟ هل لديَّ عواطف وأحالم تتشابه مع أحالمه؟
؟ هل قرارات اليومية تشهد على أنه هو َمن يسيطر عليَّ
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يِن، َوَخاِرَقٌة ِإَل َمفَرِق النَّفِس َوالرُّوِح  عَّاَلٌة َوَأمَضى ِمن ُكلِّ َسيٍف ِذي َحدَّ »َأنَّ َكِلَمَة هللِا َحيٌَّة َوفـَ
َوامَلَفاِصِل َوامِلَخاِخ، َومُمَيَِّزٌة َأفَكاَر الَقلِب َوِنيَّاِتِه« )عربانيني 4: 12(

هــل يجــب أن نحــب العالــم أم علينــا أن نكرهــه؟ اجلــواب علــى هــذا الســؤال هــو نعــم 
وال. فــي بعــض احلــاالت يجــب أن نحبــه، وفــي حــاالت أخــرى يجــب أن نكرهــه. مــاذا 
أقصــد؟ لكلمــة »العالــم« فــي الكتــاب املقــدس ثالثــة معــاٍن علــى األقــل. أواًل، ميكــن أن 
تشــير كلمــة »العالــم« إلــى اإلنســانية. كمــا يقــول يوحنــا 3: 16 »هكــذا أحــب اللــه العالــم« 
)أي البشــرية(، ومــن املنطقــي علينــا أن نفعــل الشــيء نفســه. مــن ناحيــة أخــرى، ميكــن 
أن تشــير كلمــة »العالــم« إلــى كوكــب األرض.. وفًقــا لتكويــن 1: 28، يجــب أن نعتنــي بهــذا 
النــوع مــن »العالــم«. أخيــًرا، ميكــن أن تشــير كلمــة »العالــم« إلــى طريقــة تفكيــر ورغبــات 
وتصــرف غيــر املؤمنــن. كمــا يقــول يعقــوب 4: 4 أو 1 يوحنــا 2: 16، هــذا »العالــم« يجــب 
ــص  ــه أي ن ــم« تشــير إلي ــن »العال ــوع م ــف نكتشــف أي ن ــن كي أن يُبغــض ويرفــض. ولك

كتابــي؟ بــكل بســاطة يتوجــب علينــا دراســة الســياق.
ــا  ــا فــي كلمــة »التقديــس« فســنرى أن شــيًئا مشــابًها يحــدث. كمــا أن له إذا فكرن
معانــي مختلفــة، واعتمــاًدا علــى الســياق الــذي تســتخدم فيــه، لهــا ثــالث دالالت مختلفــة:

النص املفتاحي النص املفتاحي  نوع التقديس نوع التقديس  النتيجة النتيجة  الشرح الشرح  مصطلح الهوتي مصطلح الهوتي 

1 كورنثوس
 11 :6  

قداسة متت 
مرة واحدة 

مت حتريرنا من 
أجرة اخلطية 

أي قد مت 
تبريرنا 

التقديس التقديس 
مبعني التبرير مبعني التبرير 

1 كورنثوس 
 2 :1

تقديس تدريجي 
أي يستغرق 
العمر كله 

 نلنا احلرية من 
حتكم اخلطية 

في حياتنا 

نحن مدعوون 
لنكون 

قديسن 

التقديس التقديس 
مبعني مبعني 

التخصيص التخصيص 

أفسس
4 :1 

التقديس 
الكامل واألخير 

سنتحرر من 
وجود اخلطية 

حولنا 

سنأخذ 
شكل أجسام 

ممجده 

التقديس التقديس 
مبعني التمجيد مبعني التمجيد 

اآلن وقــد أوضحنــا بعــض املصطلحــات األساســية، أود أن أقــدم لكــم تعريًفــا. 
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التقديــس التدريجــيالتقديــس التدريجــي هــو عمليــة النمــو حيــث يتــم تغييــر ثالثــة جوانــب شــخصية 
شــيًئا فشــيًئا:

	 عواطفي: أي ما أحبه.
	 منظوري عن العالم: وهي طريقتي في رؤية العالم وقراءته.

	 شخصيتي: وهي مواقفي وأفعالي. 
مــا هــو الهــدف مــن ذلــك؟ بهــدف أن نصبــح أكثــر فأكثــر شــبه املســيح. اآلن، حســب 
التعريــف، التقديــس هــو عمليــة فصــل، تخصيــص )»قديــس« يعنــي »منفصــل«(. ولكــن 
االنفصــال عــن مــاذا؟ اقــرأ النــص مــرة أخــرى. مــاذا يقــول الكاتــب؟ دعنــي أخلصهــا 
فــي جملــة واحــدة: الكتــاب املقــدس لديــه القــدرة علــى أن يكشــف لــي أن قلبــي منقســم.
الكتــاب املقــدس مثــل الســكن فــي يــد جــزار يأخــذ قطعــة مــن اللحــم ويقطعهــا إلــى 
قطــع أصغــر ويفصــل بــن اجلــزء اجليــد واجلــزء الســاقط. مــاذا يقســم الكتــاب املقدس 

حســب النــص؟ أمنياتــي وعواطفــي ودوافعــي ومــا أكنــزه بشــكل عــام. 
لكــن ملــاذا يحتــاج اللــه أن يفعــل ذلــك؟ هــذا هــو الســؤال الرئيســي. ملــاذا يحتــاج اللــه 
ــي منقســم.  ــي ال أرى أن قلب أن يســتخدم هــذا الســيف؟ بســبب العمــى الروحــي! ألنن
ألننــي مقتنــع أن دوافعــي نقيــة وصاحلــة. هــل تــرى التناقــض؟ يقســم الكتــاب املقــدس 
مــا هــو منقســم بالفعــل، ولكــن مــا ال أســتطيع أن أراه. فكــر فــي األمــر. هــل ســيكون 

ــا إذا كانــت رغباتــي نقيــة؟ »الســيف« ضرورًيّ
هــل معرفــة أن قلبــي منقســم هــو خبــر ســيئ؟ علــى العكــس متاًمــا. إنــه دليــل لوجود 
قــوة أعظــم منــي خارقــة للطبيعــة. إنــه دليــل علــى أن الــروح يعمــل فــي داخلــي. ملــاذا؟ 
ألن اآلن أصبــح لــديَّ نــور ألرى. ألننــي اآلن أصبحــت أكثــر حساســية لكلمتــه، وبفضــل 
صليــب املســيح، أســتطيع أن أتقبــل أن قلبــي األنانــي املتكبــر ليــس ســليًما ويحتــاج إلــى 

مــا ال يســتطيع أن ينتــج: تغييــرات عميقــة!تغييــرات عميقــة!
ــا  ــا »َوأَمَّ ــِرّف رســالة 1 تيموثــاوس 1: 5 ذلــك بوضــوح: »َوأَمَّ مــا هــو هــدف التقديــس؟ تُع
ــُة ِمــن َقلــٍب َطاِهــٍر، َوَضِميــٍر َصاِلــٍح، َوِإمَيــاٍن ِبــاَل ِريـَـاٍء.« أي أن  ــِة َفِهــَي املََحبَّ ــُة ِمــن َقلــٍب َطاِهــٍر، َوَضِميــٍر َصاِلــٍح، َوِإمَيــاٍن ِبــاَل ِريـَـاٍء.«َغايـَـُة الَوِصيَّ ــِة َفِهــَي املََحبَّ َغايـَـُة الَوِصيَّ
ــا  ــا أفضــل للــه وُمحّبً ــا أفضــل... ُمحّبً التقديــس يســعى إلــى تنقيــة قلبــي ألصبــح ُمحّبً

أفضــل لآلخريــن )متــى 22: 37- 40(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
من املفارقات، أن أكرب دليل يثبت سكن روح هللا القدوس يف داخلي هو القدرة على 

رؤية أن قليب منقسم.
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اليوم: 78 |التغيير: دالئل على وجود ما هو خارق للطبيعة )١٠(

ــُل ِإَل يَــوِم َيُســوَع امَلِســيِح« )فيلــيب 1: 6( »َواِثًقــا ِبــَذا َعينِــِه َأنَّ الَّــِذي ابتَــَدَأ ِفيُكــم َعَمــاًل َصاحِلًــا ُيَكمِّ
لــديَّ صديــق مقــرب يفهــم رســالة اإلجنيــل. ويؤكــد أن املســيح مــات مــن أجــل خطايــاه 
وهــو مقتنــع أنــه عندمــا ميــوت ســيذهب إلــى الســماء ليكــون معــه. ومــع ذلــك، ليــس لديه 
ــا عــن املتعــة، ويعيــش لكســب  ــة باحًث ــه. يســكر كل ليل ــه فــي حيات اشــتياق حلضــور الل
ــه  ــا يقول ــه. بغــض النظــر عم ــن إميان ــذ أن أعل ــب واحــد من ــر فــي جان ــم يتغي ــال، ول امل
صديقــي، هــل ســيذهب إلــى الســماء عندمــا ميــوت؟ بــكل آســف وحــزن اإلجابــة هــي 
ال. أنصــح هــذا الصديــق وأي شــخص ميــر بنفــس احلالــة أن يقــرأ 1 يوحنــا 2: 6: »َمــن »َمــن 

ــُه َكَمــا َســلََك َذاَك هَكــَذا يَســلُُك ُهــَو أيًضــا.« ــُه ثَاِبــٌت ِفيــِه يَنَبِغــي أَنَّ ــُه َكَمــا َســلََك َذاَك هَكــَذا يَســلُُك ُهــَو أيًضــا.«َقــاَل: ِإنَّ ــُه ثَاِبــٌت ِفيــِه يَنَبِغــي أَنَّ َقــاَل: ِإنَّ
هــل يُعلِّــم الكتــاب املقــدس أنــه مــن املمكــن احلصــول علــى يقــن للخــالص؟ كيــف؟ 
هــل ميكننــي أن أنخــدع بأنــي ُمخلَّــٌص بينمــا فــي احلقيقــة لســت كذلــك؟ ســنأخذ بضعــة 

أيــام لإلجابــة علــى هــذه األســئلة.
إذن مــا هــو ضمــان اخلــالص؟ يعطينــا فيلبــي 1: 6 اإلجابــة. إن ضمــان اخلــالص 
هــو الوعــد الــذي قطعــه اللــه والــذي مــن خاللــه وعــد بإمتــام عمــل اخلــالص فــي املؤمــن 
ر هــو التــزام إلهــي. هــل تتذكــر مــا درســناه باألمــس؟ هــل  احلقيقــي. أي أن متجيــد املَُبــرَّ
ميكــن أن يكــذب اللــه؟ هــل كلمتــه ليســت صادقــة؟ هــل سيفشــل فــي حتقيــق شــيء وعــد 
ــا  ــد مــن حصولن ــن أن »نتأك ــذ ميك ــك حينئ ــا 10: 27- 29(. لذل ــه هــو نفســه؟ )يوحن ب

علــى اخلــالص« كمــا يؤكــد بولــس ذلــك. 
اآلن، لفهــم هــذه العقيــدة بشــكل صحيــح، مــن الضــروري فهــم الفــرق بــن املســيحي 
ـم الكتــاب  عــي أنــه مســيحي، واملســيحي الــذي نــال خالصــه بالفعــل. يُعلِـّ الــذي يدَّ
املقــدس فــي نصــوص ال حصــر لهــا أن الكنائــس حتتــوي مــن مجموعتــن مــن النــاس: 
مؤمنــن حقيقيــن وأشــخاص يدعــون أنهــم مؤمنــون. )متــى 13: 24- 30؛ 1 يوحنــا 
2: 19... إلــخ(. ال يكمــن االختــالف الرئيســي بــن اجملموعتــن فــي عقيدتهمــا )متيــل 
ــن أعضــاء  ــرق الرئيســي ب ــن الف ــاد بنفــس الشــيء(، لك ــى االعتق ــن إل ــا اجملموعت كلت
اجملموعتــن يكمــن فــي تأثيــر هــذا االعتقــاد علــى قلوبهــم. يكشــف اجلــدول التالــي عــن 

طبيعــة كلتــا اجملموعتــن:
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املسيحي الزائفاملسيحي الزائف املسيحي احلقيقي املسيحي احلقيقي 

يؤمن مبحتوى اإلجنيل، ولكن حياته تبقى 
كما هي 

يؤمن برسالة اإلجنيل ويعمل الله في 
تشكيل رغباته باستمرار 

قد َقِبل سلسلة من العقائد الدينية  متتع بلقاء حقيقي مع املسيح 

يظن أنه يتم جتديده، ولكن في الواقع هذا 
غير صحيح 

يتم جتديد إنسانه العتيق كل يوم 

يشعر بالروح لكنه ال يسكن فيه  يسكن روح الله القدوس بداخله 

يعيش منخدًعا ويظن أنه سيذهب إلى 
السماء 

قد يختلف مستوى اإلميان على مدار 
حياته، ولكن لديه اليقن أنه سيذهب إلى 

السماء 

دوا ألنهم لم يتبرروا قط  لن يَُمَجّ دون ألنهم مبررون  سيُمجَّ

مييلون إلى االرتداد ويفقدون إميانهم   يثابرون على اإلميان حتى نهاية حياتهم 

 قد يبدو أنهم فقدوا خالصهم؛ بينما لم 
يحصلوا عليه أصاًل 

يشعرون بالتواضع العميق والصادق ألن 
سالمهم يعتمد على عمل شخص آخر

اســمحوا لــي أن أشــارككم تفصيــاًل أخيــًرا قبــل االنتهــاء مــن هــذا التأمــل. الهــدف 
مــن هــذا اجلــدول ليــس تقييــم اآلخريــن، الهــدف هــو تقييــم إميانــي أنــا. يقــول بولــس 
ــا  وُح نَفُســُه أيًضــا يَشــَهُد ألَرَواِحنَــا أَنَّنَــا أَوالَُد اللــِه. َفــِإن ُكنَّ ــا اَلــرُّ وُح نَفُســُه أيًضــا يَشــَهُد ألَرَواِحنَــا أَنَّنَــا أَوالَُد اللــِه. َفــِإن ُكنَّ فــي روميــة 8: 16، 17: »اَلــرُّ
ــَد  ــَد أَوالًَدا َفِإنَّنـَـا َوَرثـَـٌة أيًضــا، َوَرثـَـُة اللــِه َوَواِرثـُـوَن َمــَع املَِســيِح. ِإن ُكنَّــا نَتََألَّــُم َمَعــُه ِلَكــي نَتََمجَّ أَوالًَدا َفِإنَّنـَـا َوَرثـَـٌة أيًضــا، َوَرثـَـُة اللــِه َوَواِرثـُـوَن َمــَع املَِســيِح. ِإن ُكنَّــا نَتََألَّــُم َمَعــُه ِلَكــي نَتََمجَّ
أيًضــا َمَعــُه«.أيًضــا َمَعــُه«. يعطــي الكتــاب املقــدس ضماًنــا للخــالص لــكل مؤمــن وحياتــه الشــخصية. 

مــن يهمــس بهــذا اليقــن؟ روحــه القــدوس. كيــف؟ ســيتوجب عليــك مواصلــة القــراءة.
للصالة والتأمل على مدار اليوم

هللا ليس إنسااًن ليكذب وال ابن آدم ليندم. هل يعد بشيء وال يتممه أو يتكلم وال 
حيقق وعوده؟ )العدد 23: 19(.
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اليوم: 79 | التغيير: دالئل على وجود ما هو خارق للطبيعة )١١(

»َكَتبُت هَذا ِإَليُكم، َأنُتُم امُلؤِمِننَي ِبسِم ابِن هللِا، ِلَكي َتعَلُموا َأنَّ َلُكم َحَياًة َأَبِديًَّة، 
َوِلَكي ُتؤِمُنوا ِبسِم ابِن هللِا.« )1 يوحنا 5: 13(

هــل هنــاك أيــام تشــعر فيهــا بخالصــك أكثــر مــن أيــام أخــرى؟ ال تنزعــج. توجــد أيــام 
أشــعر هكــذا أنــا أيًضــا. هــل تعلــم أن الكتــاب املقــدس يفــرق بــن يقن اخلــالص واألمان 
الــذي مينحــه اخلــالص؟ مــاذا أقصــد؟ تخيــل الســيناريو التالــي. كان هنــا صبــي يدعــى 
خــوان وقــع فــي حــب فتــاة شــابة جميلــة وتقيــة تدعــى آنــا. قبــل الــزواج، كان خــوان وآنــا 
يعمــالن بجــد ملــدة عامــن ليدخــرا مــا يكفــي مــن املــال لدفــع الدفعــة األولــى للسمســار 
العقــاري حتــى يشــتريا أول منــزل لهــم. وبالفعــل اســتطاعا خــوان وآنــا أن يوقعــا علــى 
العقــد وهمــا يقفــزان مــن الفــرح. أصبــح اآلن املنــزل ملكهمــا. ومــع ذلــك، اكتشــفا فــي 
غضــون أيــام أنــه مت خداعهمــا. لقــد أصبحــا اآلن بــال منــزل وبــدون نقــود. عندمــا 
وصــل اخلبــر لعائلتيهمــا قررتــا أن تســاعداهما. وبالفعــل جمــع أعضــاء العائلتــن مًعــا 
مــا يكفــي مــن املــال للحصــول علــى ســلفة جديــدة وبــدأوا فــي البحــث عــن وكالــة عقاريــة 
جديــرة بالثقــة لتنفيــذ العمليــة. ويبقــي الســؤال: مــا هــو مســتوى اليقــن الــذي يشــعر بــه 

خــوان وآنــا جتــاه حصولهمــا علــى مــا يتوقعانــه؟ 

ما مت وعدهما بهما مت وعدهما به كيف يشعران كيف يشعران 

لم يحصال على ما عمال من أجله  األمان احلالة األولى

حصال على ما عمال من أجله  عدم األمان احلالة الثانية 

اليقــن الــذي يأتــي مــع مــا ســأحصل عليــه هــو حقيقــة ال تعتمــد علــى مــا أشــعر 
بــه أو مــا ال أشــعر بــه. فــإن اليقــن بأننــي ســأتلقى مــا وعــد بــه يعتمــد علــى شــخصية 
ــاذا  ــوم؟ مل ــة الي ــر ســفر العــدد 23: 19؟ هــل قــرأت آي ــد. هــل تتذك ــذي يع الشــخص ال
كتــب يوحنــا رســالته؟ انظــر إلــى مــا تقولــه رســالة 1 بطــرس 1: 3، 4: »ُمَبــاَرٌك اللــُه ُمَبــاَرٌك اللــُه 
، ِبِقَياَمــِة  ، ِبِقَياَمــِة أَبـُـو َربِّنـَـا يَُســوَع املَِســيِح، الَّــِذي َحَســَب َرحَمِتــِه الَكِثيــَرِة َولََدنـَـا ثَاِنَيــًة ِلَرَجــاٍء َحــيٍّ أَبـُـو َربِّنـَـا يَُســوَع املَِســيِح، الَّــِذي َحَســَب َرحَمِتــِه الَكِثيــَرِة َولََدنـَـا ثَاِنَيــًة ِلَرَجــاٍء َحــيٍّ
، َمحُفــوٌظ ِفــي  ــُس َوالَ يَضَمِحــلُّ ، َمحُفــوٌظ ِفــي يَُســوَع املَِســيِح ِمــَن األَمــَواِت، ِلِميــَراٍث الَ يَفنَــى َوالَ يَتََدنَّ ــُس َوالَ يَضَمِحــلُّ يَُســوَع املَِســيِح ِمــَن األَمــَواِت، ِلِميــَراٍث الَ يَفنَــى َوالَ يَتََدنَّ

ــم« ــَماَواِت ألَجِلُك ــم«السَّ ــَماَواِت ألَجِلُك السَّ
مــا هــو ضمــان اخلــالص؟ إنــه الضمــان الــذي مينحــه اللــه للمؤمــن أنــه لــن يفقــد 

أبــًدا هبــة اخلــالص التــي نالهــا.
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ما هو يقن اخلالص أو األمان العاطفي؟ إنه مستوى الثقة الداخلي الذي يتمتع 
به املؤمن من خالصه. دعنا نقارن بن االثنن بإيجاز:

أمان أبديأمان أبدي   أمان عاطفي أمان عاطفي 

وعد  شعور 

موضوعي  غير موضوعي 

يعتمد على وعد الله للمؤمن  يعتمد على املشاعر اإلنسانية 

سه الله من قدمي الزمن  يقوم على ما أسَّ يقوم على ما يشعر به البشر 

يعتمد على عمل املسيح  يعتمد على مستوى عالقتي الشخصية
 مع الله 

غير قابل للتغيير  قابل للتغيير 

في ضوء هذه احلقائق الكتابية ميكننا التحدث عن ثالثة أنواع من املسيحين أو 
عن ثالث حاالت عاطفية ُمحتََملة فيما يتعلق بخالصنا:

يتمتع بأمان عاطفي وأبدي  املؤمن الناضج  يفكر ويشعر بخالصه  1

ال يتمتع بأي نوع من األمان  املؤمن غير الناضج  يفكر ويشعر أنه غير 
ُمخلَّص بينما هو حصل 
على اخلالص بالفعل 

2

يتمتع بأمان عاطفي، 
ولكن ليس أبـدّيًا

غير مسيحي مخدوع يفكر ويشعر أنه ُمخلَّص 
وفي احلقيقة  هو 

ليس كذلك 

3

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أي نوع من املؤمن أان؟ 
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اليوم: 8٠ | التغيير: دالئل على وجود ما هو خارق للطبيعة )١٢(

َنا الَعاَلُ، أَلنَُّه اَل َيعِرُفُه«  »اُنُظُروا أَيََّة َمَبٍَّة َأعَطااَن اآلُب َحتَّ ُندَعى َأواَلَد هللِا! ِمن َأجِل هَذا اَل َيعِرفـُ
)1 يوحنا 3: 1(

املعرفــة تختلــف عــن الشــعور. تومــاس هــو أكثــر أطفالــي الثالثــة خجــاًل وهــدوًءا. 
ا، ولكنــه أيًضــا  مثــل معظــم االنطوائيــن، فهــو ذكــي للغايــة ولديــه شــخصية قويــة جــّدً
حســاس للغايــة. قبــل عــدة ســنوات بينمــا كنــا نلعــب بـــ Legos، أســقط تومــاس ألعابــه 
فجــأة، وألقــى بنفســه متحمًســا بعمــق علــى رقبتــي ومنحنــي عناًقــا قوًيّــا وصادًقــا بينمــا 
كان يهمــس فــي أذنــي: »أنــا أحبــك يــا أبــي. أحبــك أحبــك أحبــك...«. بصراحــة ليــس 
لــديَّ أي فكــرة عمــا أثــار هــذا املســتوى مــن املشــاعر فــي قلبــه. ال أعتقــد أننــي فعلــت 
ــو أن  ــا ل ــة. كان األمــر كم ــذه الطريق ــه يتفاعــل به ــوم ألجعل ــك الي ــًزا فــي ذل شــيًئا ممي
عينَــي قلبــه قــد انفتحتــا وغزتــه عواطــف ليــدرك بطريقــة خاصــة وصادقــة امتيــاز 
أنــه ابنــي. املدهــش والثمــن فــي هــذه التجربــة هــو أنــه منــذ ذلــك احلــن، قبــل خمــس 

ســنوات، عــادة مــا يفعــل ذلــك مرتــن فــي الشــهر.
ســوف أكررهــا مــرة أخــرى. إن معرفــة أنــك محبــوب يختلــف عــن الشــعور بأنــك 
ــَة اُنُظــُروا أَيَّــَة  محبــوب. هــذا مــا يريــدك الرســول يوحنــا أن تختبــره وأنــت تقــرأ رســالته. »اُنُظــُروا أَيَّ
ــٍة أَعَطانـَـا اآلُب! أنــت ابنــه. أنــِت ابنتــه. لقــد كتبــت هــذه الرســالة حتــى تعــرف أنــه  ــٍة أَعَطانـَـا اآلُبَمَحبَّ َمَحبَّ
يحبــك ولكــي تعــرف أن لديــك احليــاة األبديــة«. هــذا هــو ســبب أهميــة اليقــن. الشــعور 
باليقــن هــو جتربــة متــألك بالفــرح والســعادة. يقــودك الشــعور باليقــن إلــى »حضــن 

اآلب«؛ يقــودك إلــى الوقــوع فــي حبــه!
ســأقترح عليــك حتدًيــا. اقــِض بضــع ثــوان لتتذكــر كيــف شــعرت فــي اليــوم الــذي 
تقابلــت فيــه مــع املســيح. إذا كنــت ال تتذكــر اللحظــة بالتحديــد، فحــاول التأمــل فيمــا 
يلــي: مــا هــو أكثــر يــوم شــعرت فيــه بحــب اللــه لــك؟ ال تســتمر فــي القــراءة. أنــا فقــط 
أطلــب منــك أن تأخــذ دقيقــة. حــاول أن تتخيــل نفســك فــي هــذا املوقــف. أتذكــر؟ ألــم 

يكــن مذهــاًل؟ أال حتــب أن تتمتــع بهــذا الشــعور مــراًرا وتكــراًرا طــوال حياتــك؟ 
وفًقــا للكتــاب املقــدس، فــإن اليقــن فــي محبــة اللــه غيــر املشــروطة هــو جــزء 
مــن »ميراثنــا«؛ إنهــا واحــدة مــن أثمــن عطايــا كونــك ابــن اللــه. إنــه أمــر خــاص ومهــم 
ُعيُــوُن  ُعيُــوُن ُمســتَِنيَرًة  »ُمســتَِنيَرًة  املؤمنــن:  الرئيســية جلميــع  بولــس  إحــدى صلــوات  فهــو  للغايــة 
يِســَن«               ــِه ِفــي الِقدِّ ــى َمجــِد ِميَراِث ــِه، َوَمــا ُهــَو ِغنَ ــوا َمــا ُهــَو َرَجــاءُ َدعَوِت يِســَنأَذَهاِنُكــم، ِلتَعلَُم ــِه ِفــي الِقدِّ ــى َمجــِد ِميَراِث ــِه، َوَمــا ُهــَو ِغنَ ــوا َمــا ُهــَو َرَجــاءُ َدعَوِت أَذَهاِنُكــم، ِلتَعلَُم

)أفســس 1: 18(.
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هــل تعــرف مــا يقولــه الكتــاب فــي يوحنــا 15: 9؟ إنهــا واحــدة مــن أثمــن اآليــات فــي 
ِتــي«.  ِنــي اآلُب َكذِلــَك أَحَببتُُكــم أَنَــا. اُثبُتـُـوا ِفــي َمَحبَّ ِتــي«. َكَمــا أََحبَّ ِنــي اآلُب َكذِلــَك أَحَببتُُكــم أَنَــا. اُثبُتـُـوا ِفــي َمَحبَّ الكتــاب املقــدس بأكملــه. »َكَمــا أََحبَّ
ــعر  ــك ستش ــد أن ــن املؤك ــا، فم ــه حّقً ــت تفهم ــص؟ إذا كن ــذا الن ــه ه ــا يقول ــم م ــل تفه ه
ــه  ــول إن ــو يق ــوع؟ فه ــول يس ــاذا يق ــي. م ــره ابن ــا يختب ــبيه مب ــاعر ش ــن املش ــان م بفيض

بنفــس القــدر الــذي يحبــه بــه اآلب هكــذا يحبــك أيًضــا.
ســأكون صادًقــا معكــم. ال أحــب أي شــخص مثلمــا أحــب ابنــي تومــاس )أو أي مــن 
ــم.  ــاذ حياته ــديَّ إلنق ــا ل ــم. ســأبيع كل م ــن أجله ــي م ــة(. ســأبذل حيات ــي الثالث أطفال
ســآخذ رصاصــة إذا توجــب األمــر حلمايتهــم. ســأفعل أي شــيء مــن أجلهــم. ملــاذا؟ 

ألننــي أحبهــم أكثــر ممــا أحــب نفســي.
ــم  ــم َوأَنتُ ــِإن ُكنتُ ــم »َف ــم َوأَنتُ ــِإن ُكنتُ ــى 7: 11 يقــول: »َف ــي ألوالدي؟ مت ــف عــن حب ــه يختل هــل حــب الل
أَشــَراٌر تَعِرُفــوَن أَن تُعُطــوا أَوالََدُكــم َعَطايَــا َجيِّــَدًة، َفَكــم ِباحَلــِريِّ أَبُوُكــُم الَّــِذي ِفــي أَشــَراٌر تَعِرُفــوَن أَن تُعُطــوا أَوالََدُكــم َعَطايَــا َجيِّــَدًة، َفَكــم ِباحَلــِريِّ أَبُوُكــُم الَّــِذي ِفــي 
ــَماَواِت، يََهــُب َخيــَراٍت ِللَِّذيــَن يَســَألُونَُه؟« علــى الرغــم مــن أن مــا ســأقوله يــكاد يبــدو  ــَماَواِت، يََهــُب َخيــَراٍت ِللَِّذيــَن يَســَألُونَُهالسَّ السَّ
ــه  ــه(؛ يوضــح هــذا النــص أن الل ــكاد يكــون مــن املســتحيل الشــعور ب ــل هرطقــة )وي مث
يحبــك بنفــس القــدر مــن احلــب الــذي يحــب بــه نفســه! لهــذا الســبب يصــرخ يوحنــا فــي 
رســالته: »هــل تــرى حــب اآلب؟ هــل تشــعر بــه! انظــر لــه! انظــروا مــا أعظــم محبــة اآلب! 
لقــد صرنــا أوالده«. كيــف نعــرف أن هــذه احلقيقــة ليســت بدعــة أو شــعوًرا نتخلــى 
عنــه نحــن كآبــاء؟ ألنــه لــم يكــن علــى اســتعداد فقــط لتلقــي رصاصــة مــن أجلنــا، لكنــه 

بالفعــل مــات مــن أجلنــا )روميــة 5: 8(.
ِتــي«. بعبــارة أخــرى، ُكــن علــى  ِتــياُثبُتُــوا ِفــي َمَحبَّ يوصينــا يوحنــا فــي يوحنــا 15: 9. »اُثبُتُــوا ِفــي َمَحبَّ
يقــن. عــش كل يــوم فــي ضــوء هــذه احلقيقــة. يشــعر يوحنــا وكأنــه أكثــر طفــل محبــوب 

علــى هــذا الكوكــب؛ عــش هكــذا!
اآلن هــل جتــد مــا حتدثنــا عنــه باألمــس أكثــر منطقيــة؟ لــم يتغيــر حبــي البنــي 
تومــاس أبــًدا، ســيبقى دائًمــا كمــا هــو؛ مــا تغيــر هــو تصــوره هــو عــن حبــي لــه. نفــس 

ــه. ــا مــع الل الشــيء يحــدث لن

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إن معرفة مبة اآلب تتلف عن اختبار هذا احلب. يخذين اللقاء احلقيقي معه من 

املرحلة األول إل الثانية.
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ُتوَن يِف َمَبَّيِت، َكَما َأينِّ َأاَن َقد َحِفظُت َوَصاَي َأِب َوَأثُبُت يِف َمَبَِّتِه«  »ِإن َحِفظُتم َوَصاَيَي َتثبـُ
)يوحنا 15: 10(

كيــف »نثبــت فــي محبتــه«؟ أو بعبــارة أخــرى، كيــف نحصــل علــى هــذا اليقــن؟ إذا كنــت 
قــد قــرأت النــص فاجلــواب واضــح، أليــس كذلــك؟

هــل تعلــم مــا هــي اآليــة التــي تلــي تلــك التــي قرأتهــا للتــو؟ )يوحنــا 15: 11( »َكلَّمتُُكــم »َكلَّمتُُكــم 
ِبهــَذا ِلَكــي يَثبـُـَت َفَرِحــي ِفيُكــم َويُكَمــَل َفَرُحُكــمِبهــَذا ِلَكــي يَثبـُـَت َفَرِحــي ِفيُكــم َويُكَمــَل َفَرُحُكــم«. هــل تتذكــر مــا قلنــاه عــن هــذا النــص؟ 
يريدنــا يســوع أن نشــعر بنفــس نــوع الفــرح الــذي يتمتــع بــه هــو. هــل تظــن أنــه يوجــد 
ــا الفكرتــن؛ اليقــن مــع  ــل كلت ــه؟ اآلن قــم بتوصي ــن هــو أســعد من ــاك َم أو ســيكون هن

الفــرح.
ــذي  ــا هــو الفــرح املســيحي؟ هــو الشــعور باحلــب مــن اآلب. الشــعور بالفــرح ال م
ــه  ــذي يحــب ب ــوع احلــب ال ــي بنفــس ن ــه يحبن ــق أن ــه. أن أث ــي ابن ــي مــن اليقــن كون يأت
يســوع ابنــه! ال أقــدر أن أســتوعب جمــال هــذه الفكــرة أبــًدا؛ فاللــه يحبنــي بنفــس القــدر 

مــن احلــب الــذي يحــب بــه ابنــه! 
اســمح لــي أن اســتخدم فقــرة لتوضيــح هــذا االرتبــاط. فــي أفســس 3: 18- 19، 
ــروح القــدس »ألعــن  ــح ال ــرى أن الفــرح املســيحي هــو نتيجــة فت ــا بولــس أن ن ــح لن يتي
قلوبنــا« حتــى نتمكــن مــع جميــع القديســن مــن فهــم مــدى اتســاع وطــول وعمــق محبــة 
اللــه. باختصــار، يدعونــا أن نفهــم تلــك احملبــة التــي تفــوق معرفتنــا حتــى منتلــئ بفرحه. 

ســؤال. مــا هــو االمتــالء بـــالله؟ اجلــواب: الشــعور بحبــه. 
اآلن ملــاذا حفــظ الوصايــا ينتــج اليقــن؟ ألن اإلميــان احلقيقــي، كمــا قلنــا قبــل أيــام 
قليلــة، ينتــج أعمــااًل، وبالتالــي تظهــر األعمــال أن هنــاك إمياًنــا حقيقًيّــا. هــل تتذكــر مــا 
قلنــاه عندمــا درســنا يعقــوب إصحــاح 2؟ إذا قلــت إننــي تعرضــت للعــض مــن قبــل أســد، 
فــال بــد لــي مــن إظهــار دليــل علــى أن هــذه احلادثــة قــد متــت بالفعــل. مــا هــي أهميــة 

األعمــال؟ تشــهد أن التغييــر قــد حــدث. تولــد اليقــن لــك وألولئــك الذيــن يراقبونــك.
رمبــا يكــون النــص الشــهير فــي متــى 7: 20- 21 أكثــر منطقيــة: »َفــِإًذا ِمــن ِثَماِرِهــم »َفــِإًذا ِمــن ِثَماِرِهــم 
ــِل  ــَماَواِت. بَ ــوَت السَّ ــُل َملَُك ! يَدُخ ــا َربُّ ، يَ ــا َربُّ ــي: يَ ــوُل ِل ــن يَُق ــَس ُكلُّ َم ــِل .. لَي ــَماَواِت. بَ ــوَت السَّ ــُل َملَُك ! يَدُخ ــا َربُّ ، يَ ــا َربُّ ــي: يَ ــوُل ِل ــن يَُق ــَس ُكلُّ َم ــم... لَي ــمتَعِرُفونَُه تَعِرُفونَُه
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ــَماَواِت.«« هــل نخلص باألعمــال؟ ال، لكننا ال نخلص هــل نخلص باألعمــال؟ ال، لكننا ال نخلص  ــَماَواِتالَّــِذي يَفَعــُل ِإَراَدةَ أَِبــي الَّــِذي ِفــي السَّ الَّــِذي يَفَعــُل ِإَراَدةَ أَِبــي الَّــِذي ِفــي السَّ
ــا فــي داخلــي. بدونهــا أيًضــابدونهــا أيًضــا. ملــاذا؟ ألن األعمــال تشــهد بــأن محبــة اآلب تســكن حّقً

عــة مــن املؤمــن احلقيقــي؟ مــا هــي الثمــار التــي أشــار  اآلن،اآلن، مــا نــوع األعمــال املتوقَّ
إليهــا يســوع؟ فــي الســياق، يشــير يســوع إلــى الثمــار التــي وصفهــا بنفســه فــي املوعظــة 
علــى اجلبــل. أن تكــون فقيــًرا فــي الــروح، وتبكــي علــى خطيتــك، وتكــون شــخًصا 
ا خلــوض األلــم مــن أجــل املســيح، ومحًبّــا  متواضًعــا، وجائًعــا وعطًشــا للتغييــر، ومســتعًدّ

ملـَـن يؤذيــك، ومــا إلــى ذلــك.
ــم أننــا ممكــن أن  ــا ونحــن نعل ــا أن نكــون علــى يقــن مــن خالصن لكــن كيــف ميكنن
ــب الَعَرِضــّي  ــن الذن ــز ب ــا؟ كيــف مني ــة حياتن ــى نهاي ــة حت ــكاب اخلطي نســقط فــي ارت
وحيــاة اخلطيــة )مثــل صديقــي الــذي شــاركت قصتــه معــك منــذ يومــن(؟ علــى الرغــم 

مــن وجــود املزيــد، اســمحوا لــي أن أذكــر عاملــن رئيســن:
أواًل،أواًل، املســيحي احلقيقــي لديــه رغبــة صادقــة فــي التغييــر. هــل اخلطيــة جتذبنــا؟ 
ا. لكــن اآلن مــن املســتحيل االســتمتاع بهــا دون ألم. هنــاك مفتاح.  نعــم، هــل تغرينــا؟ جــّدً
مــن أعظــم األدلــة علــى أننــي قــد جتــددت هــو عــدم املقــدرة علــى االســتمتاع باخلطيــة. 
ــن  ــم يكــن كذلــك، فل ــة قــدًرا مــن املتعــة؟ مــن املنطقــي نعــم. إذا ل هــل متنحنــي اخلطي
أختارهــا. لكــن اللــذة يصاحبهــا االقتنــاع ثــم النــدم فيمــا بعــد. أي أنــك تعلــم أنــك 
تخطــئ وأنــت تخطــئ وبعــد أن تخطــئ تأتــي القناعــة؛ ولكــن عندمــا ينيــر الــروح القــدس 
علــى مــا فعلتــه، تشــعر باأللــم والنــدم. بعبــارة أخــرى، كانــت اخلطيــة هــي مــكان راحتنــا؛ 

اآلن أصبحــت منطقــة األلــم.
ثانًيــا،ثانًيــا، يجــد املســيحي احلقيقــي بهجــة حقيقيــة وصادقــة فــي املســيح ومجــده. هــل 
تتذكــر ســؤالنا مــن اليــوم األول؟ مــاذا أريــد؟ يجيــب املســيحي احلقيقــي علــى هــذا 
الســؤال بطريقــة واحــدة فقــط: »أريــد أن أحــب اللــه أكثــر ممــا أريــد أي شــيء آخــر«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أبغض اخلطية على الرغم إنا مغرية؟ هل أجد بجة صادقة يف هللا على رغم أنين 

أتلى عنه أحيااًن؟
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َوَضُعوا َعَليِهَما  . فـَ ُهَما َوَأَمُروا َأن ُيضَرَب ِبلِعِصيِّ َقاَم اجَلمُع َمًعا َعَليِهَما، َوَمزََّق الُواَلُة ِثَيابـَ »فـَ
جِن َأن حَيُرَسُهَما ِبَضبٍط. َوُهَو ِإذ َأَخَذ  جِن، َوَأوَصوا َحاِفَظ السِّ َضَرَبٍت َكِثريًَة َوَألُقومُهَا يِف السِّ
، َوَضَبَط َأرُجَلُهَما يِف امِلقَطَرِة. َوَنَو ِنصِف اللَّيِل  اِخِليِّ جِن الدَّ َوِصيًَّة ِمثَل هِذِه، َألَقامُهَا يِف السِّ

ُهَما«  َكاَن ُبوُلُس َوِسياَل ُيَصلَِّياِن َوُيَسبَِّحاِن هللَا، َوامَلسُجوُنوَن َيسَمُعونـَ
)أعمال الرسل 16: 22- 25(

قبــل أن نغيــر املوضــوع، أود أن نــدرس هــذه احلادثــة مًعــا للتفكيــر فــي آخــر ســمتن أو 
خاصيتــن تــدالن علــى وجــود قــوة خارقــة للطبيعــة فــي قلــب املؤمــن.

لنبــدأ بــأول ســمة. مــن أكثــر الطــرق فاعليــة لتحديــد مــا إذا كنــت مؤمًنــا حقيقًيّــا أو 
مزيًفــا هــو فحــص كيفيــة اســتخدامي ألوقــات الفــراغ. أيــن يذهــب قلبــي عندمــا أكــون 
ــان  ــلِّم نفســي ألوث ــة الراحــة؟ أم أُس ــى منطق وحــدي دون أي مشــتتات؟ هــل أهــرب إل

؟ أم أجــري ألحضــان اخمللِّــص؟ تســيطر علــيَّ
ــا  ــا م ــس لديهم ــة. لي ــا محبوســان فــي زنزان ــس وســيال وهم ــى بول ــا ننظــر إل دعن
يفعالنــه. إلــى أيــن ذهــب عقالهمــا؟ كيــف قــررا قضــاء وقــت انتظارهمــا؟ ســأكون 
صادًقــا معكــم؛ قلبــي ال يــزال ضعيًفــا. هنــاك أيــام أفضــل فيهــا »املشــتتات« وأيــام 

ـص. أخــرى )لألســف أيــام قليلــة( أختــار فيهــا أن أجــري إلــى أحضــان اخمللِـّ
كمــا ســنناقش فــي غضــون أيــام قليلــة عندمــا نــدرس التدريبــات الروحيــة، ال 
ــي.  ــى أفــكاري وأفعال ــيَّ أن أســيطر عل ــل عل ــه بعصــا ســحرية ليغيرنــي. ب يلمســني الل
ــغ األهميــة. ملــاذا؟ ألن القــرارات التــي أتخذهــا بذهنــي بخصــوص  فهــم هــذا أمــر بال

ــا. ــي ويأســرني حّقً ــا يغوين ــر م وقــت فراغــي تُظه
هــل هــذا يعنــي أن املســيحي احلقيقــي يختــار دائًمــا أن يقضــي وقــت فراغــه فــي 
قــراءة الكتــاب أو الصــالة؟ ال، كمــا أشــرت مــن قبــل، أنــا وأنــت وجميــع مســيحيي العالــم 
ضعفــاء. وجــود قــوة خارقــة للطبيعــة تســكن بداخلنــا ال تعنــي إنــي دائًمــا سأســتجيب 
ــه.  ــة تتشــكل شــيًئا فشــيًئا بشــكل تدريجــي لتكــون مثل ــة الفائق ــل املســيح، فالطبيع مث
إذا كان هــذا صحيًحــا )وهــو كذلــك(، فــإن الســؤال الــذي يجــب أن نســأله بأمانــة قــدر 
اإلمــكان هــو: هــل ميكننــي حتديــد األوقــات فــي حياتــي )خاصــة خــارج الكنيســة( حيــث 

يكــون املســيح هــو أعظــم بهجــة لــي؟ هــل هــذه اللحظــات تكبــر مــع مــرور الوقــت؟ 
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الســمة الثانيــة. دليــل آخــر ال جــدال فيــه علــى ســكن املســيح فــي قلــب املؤمــن 
هــو كيــف يســتجيب فــي وقــت األلــم. دعنــا نتوقــف للحظــات عنــد هــذه الفكــرة. كيــف 
تتعامــل مــع األوقــات الصعبــة والظــروف املؤملــة؟ مــا هــو رد فعلــك عندمــا ال تســير 

ــم.  ــا تتعــرض للظل ــك عندم ــد؟ مــا هــو رد فعل األمــور كمــا تري
لقــد مت  َكِثيــَرًة«.  َكِثيــَرًةَضَربَــاٍت  لقــد تعرضــا للضــرب. »َضَربَــاٍت  إلــى بولــس وســيال.  انظــر 
إلقاؤهمــا فــي الســجن. وكل هــذا مــن أجــل الكــرازة باإلجنيــل! هــل جندهمــا يشــكوان 

فــي ظــل هــذه الظــروف الظاملــة؟ هــل يشــعران بالشــفقة لنفســيهما؟
الــذات خطيــة خطيــرة ومخادعــة  علــى  بالشــفقة  الــذات خطيــة خطيــرة ومخادعــة الشــعور  علــى  بالشــفقة  »الشــعور  بلــوم:  كتــب جــون 
ــي احلــب  ــرح وتخف ــل الف ــل وتقت ــق اإلميــان وتســتنزف األم ــا تخن ــب. إنه ــي احلــب وتقســي القل ــرح وتخف ــل الف ــل وتقت ــق اإلميــان وتســتنزف األم ــا تخن ــب. إنه وتقســي القل
وتغــذي الغضــب وتســلب أي رغبــة فــي خدمــة اآلخريــن. إنهــا خطيــة خطيــرة تشــجعنا وتغــذي الغضــب وتســلب أي رغبــة فــي خدمــة اآلخريــن. إنهــا خطيــة خطيــرة تشــجعنا 
علــى مواســاة أنفســنا بــكل أنــواع اإلشــباع اآلثــم مثــل النميمــة واالفتــراء والشــراهة علــى مواســاة أنفســنا بــكل أنــواع اإلشــباع اآلثــم مثــل النميمــة واالفتــراء والشــراهة 
وتعاطــي املــواد اخملــدرة واإلباحيــة واللجــوء إلــى الترفيــه املفــرط وخطايــا أخــرى كثيــرة وتعاطــي املــواد اخملــدرة واإلباحيــة واللجــوء إلــى الترفيــه املفــرط وخطايــا أخــرى كثيــرة 

ــا«2424.. ــا«ال حصــر له ال حصــر له
هــل فكــرت فــي رد بولــس وســيال؟ ال يســتجيبان فقــط دون شــكوى، ولكنهمــا 
ــة؟ عــن  ــًة للطبيع ــوًة خارق ــران ق ــا يظه ــذي يجعلهم ــا ال ــم. م ــا بالترني يســتجيبان أيًض
مــاذا يترمنــان؟ فرحهمــا دليــل خارجــي لوجــود قــوة داخليــة أقــوى بكثيــر مــن ظروفهمــا. 
تُظهــر ترانيمهمــا أن املســيح حــيٌّ فــي قلبيهمــا لدرجــة أن التأمــل فــي شــخصه فــي 
ــا يتجــاوز مســتوى األلــم الــذي تســببت فيــه  ظــل الظــروف الصعبــة ينتــج فرًحــا حقيقّيً

الظــروف الظاملــة )فيلبــي 4: 11- 13؛ 1 بطــرس 2: 20- 21(.
مــرة أخــرى؛ مــا يثبــت إذا كان لــديَّ إميــان حقيقــي ليــس فقــط إذا كنــت أفضــل دائًمــا 
قضــاء وقــت مــع الــرب، ولكــن مــا يظهــر عــدم وجــود إميــان حقيقــي هــو عــدم اســتجابتي 

بهــذه الطريقــة أبــًدا.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ماذا أفعل يف وقت فراغي؟ 
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اليوم: 8٣ |                          التغيير: كيف تعمل سيادة الله؟ )١(

»َوهَذا ُكلُُّه َكاَن ِلَكي َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّبِّ ِبلنَّيِبِّ« )مت 1: 22(
لطاملــا كنــت مفتوًنــا بالفصــول األولــى مــن إجنيــل متــى. لكــن يبــدأ إجنيــل متــى بتاريــخ 
؟ الســبب واضــح ومهــم: إظهــار أن اللــه يفــي مــا وعــد  األنســاب الــذي قــد يبــدو ممــاّلً
بــه. إذا قــال إن املســيا ســوف يأتــي مــن نســل داود؛ وهكــذا صــار. مــا هــو دور ِعلــِم 
األنســاب إذن؟ حتــى يســجل تاريــخ النســل الــذي جــاء منــه املســيا ويثبــت أن اللــه هــو 
صاحــب الســيادة. لكــن ال تقــع فــي الفــخ الــذي يقــع فيــه معظــم النــاس الذيــن يقــرأون 
اإلصحــاح األول مــن متــى؛ ال تتجــاوز هــذا اجلــزء دون التفكيــر فــي بعــض تداعياتــه. 
هــل تــدرك أننــا نتحــدث عــن 2000 عــام مــن التاريــخ؟ ضــع فــي اعتبــارك مــا يلــي: هــل 
ترغــب فــي التحكــم فــي َمــن يتــزوج ابنتــك؟ ال أنــا وال أنــت لدينــا القــدرة علــى التحكــم 
فــي ذلــك. ال ميكننــا التحكــم فــي قلــب أطفالنــا، ناهيــك عــن قلــب الشــخص الــذي 
ســيتزوجونه. ومــاذا عــن أحفادنــا؟ هــل ترغــب فــي أن تكــون قــادًرا علــى التحكــم فــي 
َمــن ســيتزوج أحفــادك؟ أنــا أبالــغ فــي ذلــك، أليــس كذلــك؟ ال أحــد يســتطيع الســيطرة 
علــى ذلــك. ال ميكننــي حتــى التحكــم فــي قلــب زوجتــي! حســًنا، حــاول اآلن أن تفكــر فــي 
ــه فــي  ــد وال تُحَصــى التــي كان يجــب أن حتــدث، حيــث يتحكــم الل املواقــف التــي ال تَُع
ــا )أكثــر مــن 2000 عــام( للــزواج مــن الشــخص  كل منهــا، علــى مــدار 42 جيــاًل مختلًف
املناســب متاًمــا حتــى يأتــي يســوع مــن نســل داود! يقــول متــى 1: 17 »َفَجِميــُع األَجَيــاِل »َفَجِميــُع األَجَيــاِل 
ِمــن ِإبراِهيــَم ِإلَــى َداُوَد أَربََعــَة َعَشــَر ِجيــاًل، َوِمــن َداُوَد ِإلَــى َســبِي بَاِبــَل أَربََعــَة َعَشــَر ِمــن ِإبراِهيــَم ِإلَــى َداُوَد أَربََعــَة َعَشــَر ِجيــاًل، َوِمــن َداُوَد ِإلَــى َســبِي بَاِبــَل أَربََعــَة َعَشــَر 
ِإلَــى املَِســيِح أَربََعــَة َعَشــَر ِجيــاًل. )أي 42(«. هــل ميكنــك  َوِمــن َســبِي بَاِبــَل  ِإلَــى املَِســيِح أَربََعــَة َعَشــَر ِجيــاًل.ِجيــاًل،  َوِمــن َســبِي بَاِبــَل  ِجيــاًل، 
احلصــول علــى حملــة عــن مســتوى الســيادة اإللهيــة؟ نحــن نتحــدث عــن ألفــي عــام مــن 
قــرارات مئــات ومئــات األشــخاص. نتحــدث عــن حــروب وأمــراض ووفيــات. لقــاءات 
وخالفــات. الزيجــات املرتبــة والزيجــات عــن طريــق احلــب. نقــف أمــام عــدد ال حصــر 
لــه مــن املعــارك واملصالــح. جنــد أناًســا يســافرون حــول العالــم القــدمي وعــدد ال يُحصــى 
مــن البلــدان واملــدن مفصولــة بــآالف الكيلومتــرات واملزيــد مــن اللقــاءات واملزيــد مــن 
اخلالفــات بــن الشــعوب. ميكــن أن تطــول القائمــة لكننــي أعتقــد أنــك فهمــت الفكــرة: 

حــدث كل هــذا لتحقيــق مــا قالــه الــرب مــن خــالل النبــي.
مــاذا جنــد بعــد ذلــك فــي اآليــة 18؟ والدة يســوعوالدة يســوع. مــا حــدث بعــد ذلــك هــو ببســاطة 
مدهــش! جنــد يوســف، خطيــب مــرمي، يريــد التخلــي عنهــا بدافــع احلــب! )متــى 1: 19(. 
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ثــم يتدخــل اللــه ويتعامــل معــه. يــا لــه مــن توضيــح جميــل ألنســابنا! وكأن متــى يريــد أن 
يقــول: »هكــذا تعمــل ســيادة العلــيهكــذا تعمــل ســيادة العلــي«. مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ أرســل اللــه مــالًكا ليحــذر 
يوســف ويأمــره بالــزواج مــن مــرمي. مــاذا كان ســيحدث لــو لــم يِطــع يوســف أمــر الــرب؟ 
كان ســيموت يســوع فــي رحــم مــرمي. ويزعــم أن مــرمي حامــل »بصــورة غيــر شــرعية«، 
ــاذا تدخــل  ــاذا حــدث هــذا؟ مل ــه هــو املســيطر. مل ــن الل ــت ُرجمــت باحلجــارة. لك ولكان

بِّ ِبالنَِّبــّي« )متــى 1: 22(. بِّ ِبالنَِّبــّيَوهــَذا ُكلُّــُه َكاَن ِلَكــي يَِتــمَّ َمــا ِقيــَل ِمــَن الــرَّ اللــه؟ »َوهــَذا ُكلُّــُه َكاَن ِلَكــي يَِتــمَّ َمــا ِقيــَل ِمــَن الــرَّ
ــم  ــب منه ــرودس وطل ــع هي ــدث م ــوا للتح ــوس. توقف ــارة اجمل ــة بزي ــتمر القص وتس
ــه مــرة أخــرى. ويرســل مالكــه  ــم يتدخــل الل ــك إخطــاره عندمــا يجــدون الطفــل. ث املل
ــاذا  ــه. م ــل يطيعون ــف. وبالفع ــودة مــن مســار مختل ــر اجملــوس بالع ــرة أخــرى لتحذي م
كان ســيحدث لــو لــم يطيــع اجملــوس كالم املــالك؟ ملــات يســوع. كان هيــرودس ســيحقق 
مهمتــه. لكــن اللــه هــو املســيطر. ملــاذا حــدث هــذا؟ لتحقيــق مــا قالــه الــرب مــن خــالل 
النبــي )متــى 2: 5(. هــل تريــد املزيــد مــن األمثلــة؟ فــي اآليــة 13 يتدخــل اللــه مــرة 
أخــرى. يظهــر مــالك آخــر ليوســف ويحــذره أن هيــرودس يريــد قتــل الصبــي ويأمــره 
بالذهــاب إلــى مصــر. مــاذا كان ســيحدث لــو لــم يذهــب يوســف إلــى أرض مصــر؟ أنــت 

ــه هــو املهيمــن. ــى 2: 15- 17(. لكــن الل ــات يســوع )مت ــة؛ مل تعــرف اإلجاب
ــه للمــرة األخيــرة وأرشــد يوســف للعــودة إلــى  ــًرا، فــي متــى 2: 19، تدخــل الل أخي
الناصــرة. ملــاذا فعــل هــذا؟ »ِلَكــي يَِتــمَّ َمــا ِقيــَل ِباألَنِبَيــاِء: ِلَكــي يَِتــمَّ َمــا ِقيــَل ِباألَنِبَيــاِء: ›ِإنَّــُه َســيُدَعى نَاِصِرّيًــاِإنَّــُه َســيُدَعى نَاِصِرّيًــا‹«. 
)متــى 2: 23(. كان علــى يســوع أن يعيــش هنــاك. ملــاذا؟ ألن اللــه قــد وعــد! بــول تريــب 
علــى حــق: »تتحقــق وعــود اللــه حســب ســيادته. ميكنــه أن مينحــك كل مــا حتتاجــه فقــط 
فــي األماكــن التــي يتحكــم فيهــا«.25 لكنــك رأيــت بنفســك؛ فهــو يتحكــم فــي كل شــيء.فهــو يتحكــم فــي كل شــيء.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هللا يقدر أن يفعل دائًما ما يشاء، كيفما يشاء، وأينما يشاء ومت يشاء.

لقد دعاين إل الوثوق به. وهو جدير بلثقة ألن التاريخ يؤيد أن كلمته حتققت بعد ألفي عام.
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اليوم: 8٤ |                     التغيير: كيف تعمل سيادة الله؟ )٢(

»َوَصاَر َقوُل الرَّبِّ ِإَل ُيواَنَن بِن َأِمتَّاَي« )يوانن 1: 1(
إذا كنــت تعــرف قصــة يونــان، فأنــت تعلــم أن هنــاك تناقًضــا فــي الكلمــات أعــاله. ملــاذا 
يقــرر إلــه كلــي املعرفــة أن يتكلــم بطريقــة خارقة للطبيعة مع شــخص يعرف أنــه لن يطيعه؟
فكــر للحظــة فــي هــذه املعجــزة. ال يتحــدث اللــه عــادة بصــوت مســموع كل يــوم! هــل 
ســبق لــك مــن قبــل أن ســمعت صوتــه وهــو يخبــرك بهــذا املســتوى مــن التفاصيــل عمــا 
ا ال جــدال فيهــا بحيــث ال يوجــد  يتوقعــه منــك؟ هــل تلقيــت مــن قبــل رؤيــة واضحــة جــّدً
ــرب بوضــوح  ــان ســمع صــوت ال ــه؟ يون ــن الل ــي مباشــرًة م ــا تأت ــي أنه مجــال للشــك ف
ا. اآلن ملــاذا قــرر اللــه )وهــو يعــرف يونــان بالكامــل( أن  وتلقــى منــه تعليمــات دقيقــة جــّدً

يكشــف إرادتــه لرســول ال يرغــب فــي حمــل الرســالة؟
ســأطرح عليــك مجموعــة مــن األســئلة حتــى نفكــر لنفهــم الغــرض اإللهــي بشــكل 
أفضــل. هــل كان ممكــن أن يعلــن اللــه عــن نفســه لشــخص آخــر؟ هــل ميتلــك إلــه 
الكــون القــدرة للتحــدث إلــى شــخص آخــر أكثــر اســتعداًدا؟ هــل كان يحتــاج إلــى يونــان 
ا،  خصيًصــا لتوصيــل رســالته؟ اإلجابــة علــى كل ســؤال مــن هــذه األســئلة واضحــة جــّدً

ــان وليــس أي شــخص آخــر؟ ــان وليــس أي شــخص آخــر؟ملــاذا يون أليــس كذلــك؟ ملــاذا يون
نفــس الســفر يعطينــا اجلــواب. هــدف اللــه األساســي ليــس اســتخدام يونــان، 
ــالة،  ــان برس ــرز يون ــس أن يك ــي لي ــه الرئيس ــره. هدف ــو تغيي ــي ه ــه األساس ــدف الل فه
فهدفــه الرئيســي هــو أن يحــب يونــان مــا يحبــه اللــه )املَِدينـَـِة الَعِظيَمــِة الَِّتــي يُوَجــُد ِفيَهــا املَِدينـَـِة الَعِظيَمــِة الَِّتــي يُوَجــُد ِفيَهــا 
أَكثـَـُر ِمــِن اثنَتـَـي َعَشــَرةَ ِربــَوًة ِمــَن النَّــاِس الَِّذيــَن الَ يَعِرُفــوَن يَِمينَُهــم ِمــن ِشــَماِلِهمأَكثـَـُر ِمــِن اثنَتـَـي َعَشــَرةَ ِربــَوًة ِمــَن النَّــاِس الَِّذيــَن الَ يَعِرُفــوَن يَِمينَُهــم ِمــن ِشــَماِلِهم - يونــان 

4: 11(. اللــه ال يحتــاج ليونــان. يونــان هــو َمــن يحتــاج للــه.اللــه ال يحتــاج ليونــان. يونــان هــو َمــن يحتــاج للــه.
، أَلَيــَس هــَذا َكاَلِمــي  ، أَلَيــَس هــَذا َكاَلِمــي آِه يَــا َربُّ انظــر إلــى مــا يقولــه النبــي نفســه فــي يونــان 4: 2: »آِه يَــا َربُّ
ِإذ ُكنــُت بَعــُد ِفــي أَرِضــي؟ ِلذِلــَك بـَـاَدرُت ِإلـَـى الَهــَرِب ِإلـَـى تَرِشــيَش، ألَنِّــي َعِلمــُت أَنَّــَك ِإلــٌه ِإذ ُكنــُت بَعــُد ِفــي أَرِضــي؟ ِلذِلــَك بـَـاَدرُت ِإلـَـى الَهــَرِب ِإلـَـى تَرِشــيَش، ألَنِّــي َعِلمــُت أَنَّــَك ِإلــٌه 
م  .« هــل الحظــت؟ َقــدَّ ــرِّ ــاِدٌم َعلَــى الشَّ حَمــِة َونَ .«َرُؤوٌف َوَرِحيــٌم بَِطــيءُ الَغَضــِب َوَكِثيــُر الرَّ ــرِّ ــاِدٌم َعلَــى الشَّ حَمــِة َونَ َرُؤوٌف َوَرِحيــٌم بَِطــيءُ الَغَضــِب َوَكِثيــُر الرَّ
يونــان خمســة أوصــاف للــه. يســتخدم خمــس صــور مترادفــة لوصــف صفــة واحــدة فــي 
ــان  ــه. ولكــن يون ــن هــو الل ــم َم ــان يعل ــه النعمــة«. نعــم، يون ــم أنــك إل ــه النعمــةأعل ــم أنــك إل ــه: »أعل شــخص الل
ليــس مثــل اللــه. ال يشــعر مبــا يشــعر بــه. ال يتمتــع بـــقلب اللــه. ال. املعرفــة ليســت كلمــة 

مرادفــة للحــب.
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مــا الــذي يبحــث عنــه اللــه؟ أن يحظــى يونــان بقلــب مثــل قلــب ســيده. حيــث ينتقــل 
مــن املعرفــة إلــى الشــعور. كيــف؟ ألن النــص يخبرنــا أن اللــه، فــي ســيادته، يرتــب 
كل ظروفــه ليوصلــه إلــى هــذه احلالــة. ال شــيء، ال شــيء علــى اإلطــالق فــي حيــاة 
بُّ ِريًحــا َشــِديَدًة ِإلَــى الَبحــِر«  بُّ ِريًحــا َشــِديَدًة ِإلَــى الَبحــِرَفَأرَســَل الــرَّ يونــان حــدث بالصدفــة. اقــرأ بنفســك: »َفَأرَســَل الــرَّ
بُّ َفَأَعــدَّ ُحوًتــا َعِظيًمــا ِلَيبتَِلــَع يُونَــاَن« )يونــان 1: 17(. »َوأََمــَر َوأََمــَر  ــا الــرَّ بُّ َفَأَعــدَّ ُحوًتــا َعِظيًمــا ِلَيبتَِلــَع يُونَــاَن»َوأَمَّ ــا الــرَّ )يونــان 1: 4(. »َوأَمَّ
ــًة  بُّ اإِللــُه يَقِطينَ ــًة »َفَأَعــدَّ الــرَّ بُّ اإِللــُه يَقِطينَ .« )يونــان 2: 10(. »َفَأَعــدَّ الــرَّ ــرِّ ــى الَب ــاَن ِإلَ بُّ احُلــوَت َفَقــَذَف يُونَ ــرِّالــرَّ ــى الَب ــاَن ِإلَ بُّ احُلــوَت َفَقــَذَف يُونَ الــرَّ
ــاُن  ــِرَح يُونَ ــِه. َفَف ــوَن ِظــاُل َعلَــى َرأِســِه، ِلَكــي يَُخلَِّصــُه ِمــن َغمِّ ــاَن ِلتَُك ــوَق يُونَ ــاُن َفارتََفَعــت َف ــِرَح يُونَ ــِه. َفَف ــوَن ِظــاُل َعلَــى َرأِســِه، ِلَكــي يَُخلَِّصــُه ِمــن َغمِّ ــاَن ِلتَُك ــوَق يُونَ َفارتََفَعــت َف
ــِد،  ُــوِع الَفجــِر فــي الَغ ــَد ُطل ــُه ُدوَدًة ِعن ــدَّ الل ــمَّ أََع ــِد،  ثُ ُــوِع الَفجــِر فــي الَغ ــَد ُطل ــُه ُدوَدًة ِعن ــدَّ الل ــمَّ أََع ــا. ثُ ــا َعِظيًم ــِة َفَرًح ــِل الَيقِطينَ ــن أَج ــاِم ــا َعِظيًم ــِة َفَرًح ــِل الَيقِطينَ ــن أَج ِم
ًة  ــدَّ ِريًحــا َشــرِقيَّ ــَه أََع ــمِس أَنَّ الل ُــوِع الشَّ ــَد ُطل ــَة َفَيِبَســت َوَحــَدَث ِعن ــِت الَيقِطينَ ــدَّ ِريًحــا َشــرِقيًَّة َفَضَربَ ــَه أََع ــمِس أَنَّ الل ُــوِع الشَّ ــَد ُطل ــَة َفَيِبَســت َوَحــَدَث ِعن ــِت الَيقِطينَ َفَضَربَ
ــمُس َعلـَـى َرأِس يُونَــاَن َفَذبُــَل. َفَطلـَـَب ِلنَفِســِه املـَـوَت، َوَقــاَل: َموِتــي  ًة، َفَضَربَــِت الشَّ ــمُس َعلـَـى َرأِس يُونَــاَن َفَذبُــَل. َفَطلـَـَب ِلنَفِســِه املـَـوَت، َوَقــاَل: َموِتــي َحــارَّ ًة، َفَضَربَــِت الشَّ َحــارَّ
َخيــٌر ِمــن َحَياِتــيَخيــٌر ِمــن َحَياِتــي« )يونــان 4: 6- 8(. مــا هــو الهــدف وراء »التخلــص« مــن كل مــن هــذه 
األشــياء؟ ليتمكــن اللــه مــن طــرح ســؤال عليــه: هــل حتــب مــا أحبــههــل حتــب مــا أحبــه؟ )يونــان 4: 10- 11(.
أود أن تفكــر فــي معضلــة عقائديــة أبقــت أفضــل الالهوتيــن مســتيقظن. كيــف 
نوفــق بــن ســيادة اللــه وحريــة اإلنســان؟ إذا كان احلــب رد فعــل ال ميكــن إجبــاره، فكيــف 
ــى  ــا عل ــات وإجبارن ــل الروبوت ــا مث ــه دون معاملتن ــب أن نحب ــا يج ــب م ــه نح ــا الل يجعلن
حــب مــا يريــد؟ علــى الرغــم مــن أننــي ال أنــوي الــرد علــى مثــل هــذه املعضلــة فــي فقــرة 
ــا لطــرق اللــه معنــا.  واحــدة، إال أننــي أعتقــد أن قصــة يونــان تقــدم لنــا مثــااًل توضيحًيّ
عندمــا نقــرأ الســفر بأكملــه، نتوصــل إلــى نتيجــة مذهلــة للغايــة: اللــه ال يجبــر يونــان 
علــى حــب أهــل نينــوى؛ بــل خلــق اللــه الظــروف وأدارهــا حتــى يتمكــن يونــان مــن رؤيــة 
حقيقــة قلبــه ويبــدأ فــي محبتهــم. فكــر فــي األمــر. كيــف ينتهــي الســفر؟ ينتهــي بتأمــل. 
اســمح لــي أن أعيــد صياغــة آخــر آيــة: »يــا يونــان، هــل تشــفق علــى نبــات، وال تريدنــي 
أن أحتــن علــى أكثــر مــن مئــة وعشــرين ألــف شــخص؟ أال تعتقــد أن هنــاك شــيًئا فــي 
قلبــك ليــس ســليًما؟« )يونــان 4: 10- 11(. ال. إن اللــه ال يجبــره علــى حــب شــعب نينوى، 

فاللــه يخلــق بيئــة للنبــي لكــي يــرى حقيقــة قلبــه ويرغــب مــن نفســه فــي خالصهــم.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أحب ما حيبه هللا؟ كيف يستخدم هللا ظرويف ليكشف ل حقيقة قليب؟
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، اَل َنِلك ِمن َأجِل َنفِس هَذا الرَُّجِل، َواَل جَتَعل َعَليَنا َدًما  »َفَصَرُخوا ِإَل الرَّبِّ َوَقاُلوا: آِه َي َربُّ
َوَقَف الَبحُر َعن َهَيَجاِنِه«  َعلَت َكَما ِشئَت. ُثَّ َأَخُذوا ُيواَنَن َوَطرَُحوُه يِف الَبحِر، فـَ َبرِيًئا، أَلنََّك َي َربُّ فـَ

)يوانن 1: 14- 15(
أعشــق التأمــل فــي األســئلة الالهوتيــة التــي ال أســتطيع حلهــا. علــى الرغــم مــن أننــي 
تعلمــت التعايــش مــع األلغــاز، أحــاول أن أجــد إجابــة مرضيــة لتلــك احلقائــق املعقــدة 
بالنســبة لــي إلــى احلــد الــذي يســمح بــه عقلــي. كمــا قــال كينيــث بــوا فــي إحــدى 

ــل«. ــه العق ــا يرفض ــب مب ــرح القل ــات: »ال يف ــي الدفاعي ــه ف محاضرات
حســًنا، هــذا هــو ســؤالي. َمــن رمــى يونــان فــي البحــر؟ يبــدو وكأنــه ســؤال بســيط، 
أليــس كذلــك؟ حســب النــص البحــارة هــم َمــن رمــوه فــي البحــر. ومــع ذلــك، إذا قــرأت 
يونــان 2: 3، ســتجد إجابــة مختلفــة متاًمــا. بحســب هــذه اآليــة، لــم يكــن البحــارة هــم 

الذيــن طــردوا يونــان، فاللــه هــو َمــن فعــل ذلــك! أي اآليتــن صحيــح؟ كلتاهمــا.
كيــف تعمــل ســيادة اللــه؟ مــا نــوع االرتبــاط بــن ســيادة اللــه والقــرارات الشــخصية 
ــه ال تطغــى  ــه ال تطغــى . إن ســيادة الل ــة واحــدة. إن ســيادة الل التــي نتخذهــا؟ أود أن أحــاول تلخيصهــا فــي جمل

علــى إرادة البشــرعلــى إرادة البشــر. ســيادة اللــه تعمــل مــن خــالل القــرارات الشــخصية.
يضــع وايــن غــرودمي األمــر علــى هــذا النحــو: »توجيــه اللــه اإللهــي لــم يجبــر توجيــه اللــه اإللهــي لــم يجبــر 
ــر إلهــي  ــأي تأثي ــم ب ــى عل ــوا عل ــم يكون ــم، ول ــل أي شــيء ضــد إرادته ــى فع ــر إلهــي البحــارة عل ــأي تأثي ــم ب ــى عل ــوا عل ــم يكون ــم، ول ــل أي شــيء ضــد إرادته ــى فع البحــارة عل
عليهــم؛ فــي الواقــع، صرخــوا إلــى الــرب ليغفــر لهــم إلقــاء يونــان فــي البحــر )يونــان عليهــم؛ فــي الواقــع، صرخــوا إلــى الــرب ليغفــر لهــم إلقــاء يونــان فــي البحــر )يونــان 11: : 
1414(. مــا يكشــفه لنــا الكتــاب املقــدس، ومــا اكتشــفه يونــان نفســه، هــو أن اللــه كان ينفــذ (. مــا يكشــفه لنــا الكتــاب املقــدس، ومــا اكتشــفه يونــان نفســه، هــو أن اللــه كان ينفــذ 
خطتــه مــن خــالل االختيــارات الطوعيــة لبشــر حقيقيــن كانــوا مســؤولن أخالقًيّــا خطتــه مــن خــالل االختيــارات الطوعيــة لبشــر حقيقيــن كانــوا مســؤولن أخالقًيّــا 
عــن أفعالهــم. بطريقــة غيــر مفهومــة بالنســبة لنــا وغيــر معلنــة، جعلهــم اللــه يختــارون عــن أفعالهــم. بطريقــة غيــر مفهومــة بالنســبة لنــا وغيــر معلنــة، جعلهــم اللــه يختــارون 

ــوه«26. ــوا مــا فعل ــًة أن يفعل ــوهطواعي ــوا مــا فعل ــًة أن يفعل طواعي
هــل حللنــا املعضلــة؟ نعــم جزئًيّــا. لكننــا علــى األقــل وجدنــا حقيقــة تســاعدنا علــى 
فهــم ديناميكيــة غامضــة: يتحكــم اللــه فــي مصيــر الكــون بأســره، ولكنــه، بــدوره، يســمح يتحكــم اللــه فــي مصيــر الكــون بأســره، ولكنــه، بــدوره، يســمح 

لنــا باتخــاذ قــرارات حــرة وغيــر قســرية.لنــا باتخــاذ قــرارات حــرة وغيــر قســرية.
علــى الرغــم مــن أننــا سنســتمر فــي التفكيــر فــي هــذا املوضــوع فــي األيــام املقبلــة، 
إال أننــي أود أن أشــارككم مفهوًمــا حتــى تتأملــوا فيــه: ال ميكــن ألحــد أن يجبرنــا علــى 
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فعــل أي شــيء دون أن يســتخدم شــيًئا نحبــه كُطعــم. مــاذا أقصــد؟ اســمحوا لــي أن 
أســتمر فــي اســتخدام قصــة يونــان للتوضيــح. مــن الســهل أن نســتنتج أن اللــه قــد أجبــر 
ــه أرســل  ــوى ليكــرز برســالته. بعــد كل شــيء، إذا كان الل ــى نين ــى الذهــاب إل ــان عل يون
ــر  ــى اليابســة؛ ســيكون مــن غي ــه عل ــم تقيُِّئ ــي ث ــع النب ــا لبل ــر حوًت ــرة وأم ــة مدم عاصف
ــان  ــه يون ــر الل ــك؟ اآلن، هــل أجب ــد ذل ــرة أخــرى، أال تعتق ــروب م ــة اله احلكمــة محاول
علــى الكــرازة؟ ال. اختــار يونــان أن يفعــل ذلــك. كان لديــه خيــار الكــرازة أو االســتمرار 
فــي الهــروب. نعــم، رمبــا، إذا كان قــد قــرر الفــرار مــرة أخــرى، لــكان فقــد حياتــه فــي 
هــذه احملاولــة. لكــن حجتــي تثبــت؛ قــرر الذهــاب إلــى نينــوى إليصــال رســالة اللــه 
إليهــم. اآلن ملــاذا فعــل ذلــك؟ ببســاطة ألنــه أحــب حياتــه. ألن حبــه لنفســه كان أكبــر مــن 
كراهيتــه لشــعب نينــوى. هــل تعــرف شــيًئا؟ مفتــاح فهــم الســفر هــو فهــم أن يونــانيونــان  يحــبيحــب  

فقــطفقــط  يونــانيونــان. أنأن  يونــانيونــان  يعيــشيعيــش  فقــطفقــط  مــنمــن  أجــلأجــل  يونــانيونــان )يونــان 4: 10، 11(.
دعنــي أثبــت هــذه الفكــرة لــك. فــي اإلصحــاح األول، يطلــب اللــه مــن النبــي أن 
يذهــب ليبشــر. ثــم رفــض يونــان. ملــاذا؟ ألنــه يعلــم أن اللــه ســوف يرحــم ويخلــص نينــوى 
ــان فــي ورطــة. حيــث توجــب  ــان 4: 2(. بعــد بضــع آيــات، »الصدفــة« وضعــت يون )يون
عليــه أن يُلقــي بنفســه فــي البحــر ليلَقــى موتــه األكيــد. مــاذا حــدث بعــد ذاك؟ البحــارة 
الوثنيــون )نعــم الوثنيــون!(، ترأفــوا بالنبــي ورفضــوا إلقــاءه فــي البحــر )يونــان 1: 12- 
ــذي ينتظــره  ــد ال ــي البحــر والشــيء الوحي ــان ف ــاء يون ــر بإلق ــي األم ــًرا، ينته 13(. أخي
هــو املــوت املؤكــد. ولكــن اللــه يرحــم يونــان وينقــذه بحــوت كبيــر. مــاذا فعــل يونــان 
ــان 2:  ــة )يون ــب الرحم ــه؟ كان يطل ــا هــو ســبب صالت ــن م ــى. ولك داخــل احلــوت؟ صل
2(. يــا للشــفقة! يتوســل يونــان لنفــس الشــيء الــذي ال يريــد أن يحصــل عليــه أعــداؤه: 
اخلــالصاخلــالص. كيــف تدخــل اللــه؟ جنــاه مــن املــوت. ســمع لصالتــه وأمــر احلــوت أن يتقيــأ 
يونــان علــى اليابســة. وهكــذا يتلقــى النبــي مــن اللــه مــا ال يرغــب فــي تقدميــه لشــعب 
نينــوى. رحمــة اللــه. حــب غيــر مشــروط. نعمــة. هــل هــذه التجربــة تلــن مــن قلــب 
النبــي؟ فقــط بشــكل ســطحي. فهــو أطــاع أمــر اللــه لكنــه لــم يتغيــر. ال يــزال غيــر رحيــم 
مــع شــعب نينــوى. هــل مقاومــة يونــان للتغييــر تختلــف عــن مقاومتــي؟ ال. ألهــذا الســبب 

يســتخدم اللــه ســيادته ليغيرنــي؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هللا الذي يتحكم يف كل شيء يستخدم ظرويف الصعبة ليكشف ل ما أحبه.
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ا َشِديًدا، َفاغَتاَظ« )يوانن 4: 1( َغمَّ ذِلَك ُيواَنَن َغمًّ »فـَ
هــل نحــن أحــرار فــي اتخــاذ القــرارات؟ نعــم وال. نحــن أحــرار فــي اتخــاذ القــرارات 

ــا. ــاتصميمن ــي تتوافــق مــع تصميمن الت
فكــر فــي عصفــور. هــل العصفــور حــر فيمــا ســيفعله؟ إن رؤيتهــم وهــم يطيــرون 
بحريــة عبــر الســماء ويهاجــرون مــن قــارة إلــى أخــرى متنحنــا الشــعور بأنهــم أحــرار. 
ومــع ذلــك، هــل هــم أحــرار لكــي يغوصــوا فــي احمليــط وفــي أعمــاق البحــر؟ ال. ملــاذا؟ 
ــا نعــم، علــى األقــل  مــوا لذلــك. لكــن هــل ميكنهــم فعــل ذلــك؟ افتراضّيً ألنهــم لــم يُصمَّ
ــار  ــه ميكنهــم اختي ــى الرغــم مــن أن ــة. عل ــة العملي ــوان. لكــن ليــس مــن الناحي لبضــع ث
الغــوص، إال أنهــم مــن حيــث التصميــم لــن يختــاروا ذلــك أبــًدا. هــم أحــرار متاًمــا، وفــي 

نفــس الوقــت، فــإن مصيــر قراراتهــم محــدود.
شــيء مشــابه يحــدث معنــا كبشــر. هــل نحــن أحــرار فــي اختيــار مــا نريــد؟ نعــم، 
ولكــن اجلملــة التــي حتتهــا خــط هــي قلــب املوضــوع. حســب تصميمنــا اإللهــي، بالفطــرة 

ــا. نختــار فقــط مــا نريــد. أي أننــا مقيــدون باتخــاذ قــرارات تتوافــق مــع مــا نحبــه حّقً
كمــا قلنــا قبــل عــدة أيــام، احلــب هــو جــواب. حســب التصميــم اإللهــي لإلنســان، 
ســيختار قلبنــا دائًمــا مــا هــو مرغــوب فيــه ومــا يبــدو لــه جذاًبــا. حتــى قبــل الســقوط. 
ــَجَرةَ َشــِهيٌَّة  ــَجَرةَ َجيِّــَدةٌ ِلــأَلكِل، َوأَنََّهــا بَِهَجــٌة ِللُعيُــوِن، َوأَنَّ الشَّ ٌة َفــَرأَِت املَــرأَةُ أَنَّ الشَّ ــَجَرةَ َشــِهيَّ ــَجَرةَ َجيِّــَدةٌ ِلــأَلكِل، َوأَنََّهــا بَِهَجــٌة ِللُعيُــوِن، َوأَنَّ الشَّ »َفــَرأَِت املَــرأَةُ أَنَّ الشَّ
ِللنََّظــِر. َفَأَخــَذت ِمــن ثََمِرَهــا َوأََكلَــت...«ِللنََّظــِر. َفَأَخــَذت ِمــن ثََمِرَهــا َوأََكلَــت...« )تكويــن 3: 6(. لــن نختــار أبــًدا أي شــيء ال 
ــذي  ــل فــي نظــر الشــخص ال ــه أفضــل بدي ــدو أن ــى االنتحــار يب ــا منفعــة. حت يحمــل لن

ــاة.  يفضــل املــوت عــن احلي
يوضــح بولــس هــذا األمــر بشــكل مثالــي فــي روميــة 6: 16 »أَلَســتُم تَعلَُمــوَن أَنَّ الَّــِذي أَلَســتُم تَعلَُمــوَن أَنَّ الَّــِذي 
ــِة ِللَمــوِت أَو  ــا ِللَخِطيَّ اَعــِة، أَنتـُـم َعِبيــٌد ِللَّــِذي تُِطيُعونـَـُه: ِإمَّ ُمــوَن َذَواِتُكــم لـَـُه َعِبيــًدا ِللطَّ ــِة ِللَمــوِت أَو تَُقدِّ ــا ِللَخِطيَّ اَعــِة، أَنتـُـم َعِبيــٌد ِللَّــِذي تُِطيُعونـَـُه: ِإمَّ ُمــوَن َذَواِتُكــم لـَـُه َعِبيــًدا ِللطَّ تَُقدِّ
؟« ثــم  فــي روميــة 16: 18 كــرر نفــس الفكــرة: »أَنَّ ِمثــَل هــُؤالَِء الَ يَخِدُمــوَن »أَنَّ ِمثــَل هــُؤالَِء الَ يَخِدُمــوَن  اَعــِة ِللِبــرِّ ؟« ِللطَّ اَعــِة ِللِبــرِّ ِللطَّ
ــِب َواألَقــَواِل احَلَســنَِة يَخَدُعــوَن ُقلـُـوَب  يِّ ــِب َواألَقــَواِل احَلَســنَِة يَخَدُعــوَن ُقلـُـوَب َربَّنَــا يَُســوَع املَِســيَح، بَــل بُُطونَُهــم. َوِبالــَكاَلِم الطَّ يِّ َربَّنَــا يَُســوَع املَِســيَح، بَــل بُُطونَُهــم. َوِبالــَكاَلِم الطَّ

لََماِء...«.  لََماِء...«. السُّ السُّ
ا. نحــن أحــرار، لكننــا فــي نفــس الوقــت عبيــد. نحــن  الكتــاب املقــدس واضــح جــّدً
ــا ســنتخذ فقــط  ــد ألنن ــا عبي ــرارات. لكنن ــى اتخــاذ أي ق ــدرة عل ــا الق أحــرار ألن لدين
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تلــك القــرارات التــي تتوافــق مــع »شــهيتناشــهيتنا«. حســب التصميــم اإللهــي، سنســعى دائًمــا 
ــار  ــى االختي ــبًقا« عل ــون مس م ــا »ُمصمَّ ــى، فإنن ــذا املعن ــا، وبه ــة لن ــى منفع ــق أعل لتحقي

ــا لهــذا »الشــرطالشــرط«.  وفًق
ــا ســيطرة علــى حياتــك،  يعبــر تيــم كيلــر عــن ذلــك بوضــوح شــديد: »ليــس لديــك حّقً
ألن مــا تعيــش مــن أجلــه ومــا حتبــه هــو فقــط مــا يتحكــم فيــك«.27 إذا كانــت »شــهيتك« 
تتمحــور حــول نيــل اإلعجــاب، فســوف يتحكــم فيــك رأي اآلخريــن. هــل تتمتــع بحريــة 
اختيــار مــا تريــد؟ نعــم، لكــن كل مــا تفعلــه أو تفشــل فــي القيــام بــه ســيكون دائًمــا 
محكوًمــا بغرضــك األساســي »نيــل اإلعجــاب« أو، علــى األقــل، مــن خــالل عــدم الشــعور 
باحلــرج أمــام اآلخريــن. ألــم تشــعر مــن قبــل برغبــة فــي الرقــص فــي حفــل زفــاف أو 
قــول بعــض الكلمــات اخلاصــة للعريــس والعــروس ثــم قــررت بحريــة عــدم القيــام 

ــا مــن رأيهــم فيــك؟ بذلــك خوًف
ــي تناولناهــا باألمــس بشــكل أفضــل. ال أحــد  ــرة الت ــم الفك ــك اآلن فه رمبــا ميكن
يســتطيع أن يجبرنــا علــى فعــل أي شــيء مــا لــم يســتخدم شــيًئا نحبــه كطعــم إلجبارنــا 
ــا إن نظــل صامتــن مفضلــن  ــى عمــل مــا يريــد. فكــر فــي الكــرازة. ال أحــد يجبرن عل
عــدم الكــرازة، أليــس كذلــك؟ ولكــن تعــرف مــا الــذي يضغــط علينــا حتــى ال نكــرز؟ 
ــار أن  اخلــوف. اخلــوف مــن الرفــض واخلــوف مــن الســخرية. هــل نحــن أحــرار لنخت
نخبــر اآلخريــن عــن يســوع؟ نعــم. هــل نفعــل ذلــك؟ مــرات عديــدة ال. ملــاذا؟ ألن لدينــا 
ى »رأي اآلخريــنرأي اآلخريــن«. هــذا الســيد يســيطر علينــا و»يجبرنــا« علــى عــدم  »ســيد« يُســمَّ
القيــام مبــا نريــد القيــام بــه. مــا الــذي يتحكــم فينــا فــي هــذه احلالــة؟ ســمعتناســمعتنا. وبالتالــي 

ــه والنــاس وملكوتــه؛ نلتــزم الصمــت. ــا لل ألننــا نحــب ســمعتنا أكثــر مــن محبتن
إذن مــاذا نحتــاج؟ مثــل يونــان: التحــرر مــن عشــق أنفســنا. كيــف ســاعد اللــه يونــان؟ 
جعــل يونــان يقــف أمــام املــرآة. لهــذا ســأله اللــه الكثيــر مــن األســئلة )يونــان 4: 4؛ 9؛ 
10؛ 11(. بــأي هــدف؟ بقصــد أن يتعــرف يونــان علــى حقيقــة قلبــه )فهــو ال ميانــع أن 
يبيــد اللــه 120.000 نســمة!(. مــاذا يحــدث عندمــا يواجهنــا اللــه بحقيقــة قلبنــا؟ نــرى 
ــه يرينــا بديــاًل.  ــا؟ الل ــا الروحــي، وبقلــب منســحق نتــوب )متــى 5: 3- 4(. والحًق فقرن

ــا جديــًدا. إمكانيــة اختيــار طواعيــة كنــز جديــد؛ شــخصه هــو )متــى 13: 44(. حّبً

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كيف يساعدين هللا على التغيري؟ يكشف ل قليب الذي هو على عكس قلبه.



186

اليوم: 87 |                     التغيير: كيف تعمل سيادة الله؟ )5(

ا َشِديًدا، َفاغَتاَظ« )يوانن 4: 1( َغمَّ ذِلَك ُيواَنَن َغمًّ »فـَ
»أكــره مــا حتــب« هــذا مــا قالــه يونــان فــي النــص. بعــد آيتــن، جنــد يونــان يوضــح موقفــه 
ويؤكــد عليــه أكثــر. وكأنــه يقــول فــي اآليــة 3: »أفضــل أن أمــوت علــى أن أراك تســامح 
ا، أليــس كذلــك؟ مــاذا يفعــل اللــه فــي اآليــة  هــؤالء األشــورين الدمويــن!« واضــح جــّدً

التاليــة؟ يســتخدم ســيادته.
إذا قــرأت اإلصحــاح الرابــع بعنايــة )أطلــب منــك أن تفتــح كتابــك املقــدس وتقــرأ 
هــذا اإلصحــاح قبــل مواصلــة القــراءة(، ســتالحظ حــدوث شــيء إلهــي«. مــاذا أقصــد؟ 
جنــد أن اللــه »يعيــد« يونــان إلــى اإلصحــاح األول. أو باألحــرى »يعيــد اللــه إخــراج 

ــع. املشــهد« مــرة أخــرى فــي اإلصحــاح الراب
اســمحوا لــي أن أوضــح هــذه الفكــرة بشــكل أفضــل. كمــا رأينــا قبــل أيــام، فــي ســفر 
يونــان لــم يحــدث شــيء بالصدفــة. إن الكلمــات احملــددة التــي يختارهــا النبــي لوصــف 

األحــداث تهــدف جميعهــا إلــى إظهــار أنــه ال شــيء يحــدث لــه بالصدفــة.
دعونــا نقــارن كال اإلصحاحــن لنالحــظ هــذه الديناميكيــة. فــي اإلصحــاح األول، 
ــف؟  ــه. كي ــا فعل ــر فيم ــى التفكي ــان ويســاعده عل ــة ليحاصــر يون ــه عاصف اســتخدم الل
يتركــه ملــدة ثالثــة أيــام فــي بطــن احلــوت ليفكــر. فــي اإلصحــاح الرابــع، يســتخدم اللــه 
ا. ال  ــى التفكيــر فــي موقفــه. النــص واضــح جــّدً ــان عل الشــمس احلارقــة ليســاعد يون
توجــد أي صدفــة فــي هاتــن احلالتــن. ال العاصفــة وال الشــمس. لقــد صمــم اللــه كل 
بُّ ِريًحــا َشــِديَدًة ِإلـَـى الَبحــِر«.  بُّ ِريًحــا َشــِديَدًة ِإلـَـى الَبحــِرَفَأرَســَل الــرَّ َهَهــا. يقــول يونــان 1: 4: »َفَأرَســَل الــرَّ تلــك الظــروف ووجَّ
ًة،  ــمِس أَنَّ اللــَه أََعــدَّ ِريًحــا َشــرِقيًَّة َحــارَّ ًة، َحــَدَث ِعنــَد ُطلُــوِع الشَّ ــمِس أَنَّ اللــَه أََعــدَّ ِريًحــا َشــرِقيًَّة َحــارَّ يقــول يونــان 4: 8: »َحــَدَث ِعنــَد ُطلُــوِع الشَّ
ــاَن َفَذبُــَل. َفَطلَــَب ِلنَفِســِه املـَـوَت، َوَقــاَل: »َموِتــي َخيــٌر  ــمُس َعلَــى َرأِس يُونَ ــِت الشَّ ــاَن َفَذبُــَل. َفَطلَــَب ِلنَفِســِه املـَـوَت، َوَقــاَل: »َموِتــي َخيــٌر َفَضَربَ ــمُس َعلَــى َرأِس يُونَ ــِت الشَّ َفَضَربَ
ِمــن َحَياِتــي«ِمــن َحَياِتــي«...«. هــل تــرى كيــف يديــر اللــه الظــروف؟ لــم يكــن أي مــن هــذه األحــداث 

ــا أو نتاًجــا للصدفــة. ولكــن اللــه كان يحــرك كل شــيء بقصــد. َعَرضًيّ
كيــف تعمــل ســيادة اللــه؟ كيــف ترتبــط بتغيراتنــا علــى مســتوى القلــب؟ يُظهــر لنــا 
النــص اللــه كالعــب الشــطرجن الــذي يحــرك اســتراتيجًيّا كل القطــع فــي حيــاة يونــان 
ــم  ــاه. أل ــه أن يعلمــه إي ــد الل حتــى ال يتمكــن النبــي مــن الهــروب مــن الــدرس الــذي يري
يتعلــم يونــان الــدرس فــي اإلصحــاح األول؟ ال. إذن ال توجــد مشــكلة. ميكــن تكــرار 
احملاولــة فــي اإلصحــاح الرابــع. اآلن مــاذا عنــك؟ هــل جتــد اللــه يكــرر منًطــا معيًنــا فــي 
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ــا وكأنهــا تتآمــر لتجعلــك  حياتــك؟ ألــم تشــعر مــن قبــل أن الســماء نفســها تبــدو أحياًن
ــًرا فــي  ــا تتكــرر كثي ــدو أنه ــي يب ــاط الت ــم أو اإلحب تعيــش مــراًرا وتكــراًرا جتــارب الظل
حياتــك؟ هــل ميكــن أن يكــون لــدى اللــه قصــد وغــرض لتعليمــك شــيًئا؟ هــل تقــاوم مثــل 
يونــان؟ هــل، بســبب مقاومتــك لالستســالم، يســمح لــك اللــه بخــوض نفــس التجــارب؟ 
ــى النــص. كــم مــرة  ــع؟ انظــر إل ــى اإلصحــاح الراب هــل فتحــت كتابــك املقــدس عل
يتكلــم اللــه فــي هــذا الفصــل؟ اثنتــن. مــاذا قــال اللــه فــي املرتــن؟ نفــس الشــيء 
ــَت  ــِل اغتَظ ــان 4: 4: »َه ــرر نفــس الســؤال. يقــول يون ــن، ك ــا احلالت بالضبــط! فــي كلت
ــَواِب...؟«  ــَواِب؟« ثــم يكــرر اللــه نفــس الســؤال فــي يونــان 4: 9: »َهــِل اغتَظــَت ِبالصَّ ِبالصَّ
ــؤالن  ــح. كال الس ــواب واض ــن؟ اجل ــؤال مرت ــس الس ــرب نف ــرر ال ــة أن يك ــي صدف أه
ــص  ــاذا؟ الن ــي م ــر ف ــن ليفك ــر. لك ــى التفكي ــان عل ــى مســاعدة يون ــل إل ــان بالكام يهدف
يوضــح ذلــك مرتــن. يطلــب اللــه مــن يونــان أن يتأمــل فــي ســبب غضبــه. حتــى يكتشــف 

يونــان أن هنــاك ســيًدا آخــر يســود علــى حياتــه غيــر الــرب. 
ــن  ــا 15: 2؛ عبراني ــد )يوحن ــد اجلدي ــد القــدمي والعه ــي العه ــرى ف نســتطيع أن ن
12: 7( أن هــذه الطريقــة التــي ميــارس بهــا اللــه ســيادته ليســت اســتثناًء، بــل هــي عــادة. 
ــم.   ــى ُطُرِقُك ــم َعلَ ُــوا َقلَبُك ــوِد: اجَعل ــاَل َربُّ اجُلنُ ــَذا َق ــم»َواآلَن َفهَك ــى ُطُرِقُك ــم َعلَ ُــوا َقلَبُك ــوِد: اجَعل ــاَل َربُّ اجُلنُ ــَذا َق يقــول حجــي 1: 5- 7: »َواآلَن َفهَك
ــَبِع. تَشــَربُوَن َوالَ تـَـرُووَن. تَكتَُســوَن  لتـُـم َقِليــاًل. تَأُكلـُـوَن َولَيــَس ِإلـَـى الشَّ ــَبِع. تَشــَربُوَن َوالَ تـَـرُووَن. تَكتَُســوَن َزَرعتـُـم َكِثيــًرا َوَدخَّ لتـُـم َقِليــاًل. تَأُكلـُـوَن َولَيــَس ِإلـَـى الشَّ َزَرعتـُـم َكِثيــًرا َوَدخَّ
َوالَ تَدَفــأُوَن. َواآلِخــُذ أُجــَرًة يَأُخــُذ أُجــَرًة ِلِكيــٍس َمنُقــوٍبَوالَ تَدَفــأُوَن. َواآلِخــُذ أُجــَرًة يَأُخــُذ أُجــَرًة ِلِكيــٍس َمنُقــوٍب. هَكــَذا َقــاَل َربُّ اجُلنُــوِد:  هَكــَذا َقــاَل َربُّ اجُلنُــوِد: 
اجَعلـُـوا َقلَبُكــم َعلـَـى ُطُرِقُكــماجَعلـُـوا َقلَبُكــم َعلـَـى ُطُرِقُكــم«. هــل تــرى نفــس النمــط فــي حجــي كمــا فــي يونــان؟ فكــر! 
فكــر! فكــر! ملــاذا ال تســير بعــض األشــياء كمــا أريــد؟ ملــاذا يبــدو أن اللــه مصمــم علــى 
إفشــال خططــي؟ ملــاذا يحــدث لــي نفــس الشــيء دائًمــا؟ هــل يوجــد فــي قلبــي ســيد آخــر 

مخفــي يريــد اللــه أن يُرينــي إيــاه وأنــا أرفــض تركــه؟
ــاب  ــدرس. الكت ــم ال ــم نتعل ــا ل ــا كأب ُمحــب؟ عندمــا يجدن ــه لتأديبن ــاذا يلجــأ الل مل
ــة )عــادًة تكــون مؤملــة(  ــا معين ــي أن أربــط ظروًف ــه من ا. يتوقــع الل املقــدس واضــح جــّدً
رنــا كاتــب العبرانيــن: »ال تثبــط  بهــدف أن يجلــب لــي النــور ويغيرنــي. ولكــن، كمــا يذكِّ
ــا بحــب. هدفــه النهائــي هــو التغييــر  عزميتــك عندمــا يؤدبــك اللــه. فهــو يتعامــل دائًم
ــة« )عبرانيــن 12: 5- 6(. هــذه هــي إعــادة صياغتــي  ــاة احلقيقي الــذي مينحــك احلي

ــة بكلمــات معاصــرة. لآلي
للصالة والتأمل على مدار اليوم

هل حياول هللا أن يوصل ل رسالة عندما أجد نفس املواقف اليت أسعى لتجنبها تتكرر يف حيات؟
إنه يستخدم سيادته ليقودين إل جتارب صعبة ومواجهة أواثن ال أستطيع رؤيتها.



188

اليوم: 88 |                     التغيير: كيف تعمل سيادة الله؟ )6(

»أَتفَهُموَن َما َقد َصَنعُت ِبُكم؟« )يوحنا 13: 12(
ملــاذا ال يفــرض اللــه نفســه؟ أي شــخص لديــه رغبــة حقيقيــة فــي التغييــر رمبــا يفكــر 
ــى العيــش  ــا عل ــى التغييــر؟ ملــاذا ال يجبــر إرادتن ــا عل فــي هــذا الســؤال. ملــاذا ال يجبرن

كمــا يريــد؟
ميكايــال، ابنتــي البالغــة مــن العمــر اثنــي عشــر عاًمــا، جميلــة. ال، أنــا ال أقــوم 
ــا جميلــة. كل َمــن يعرفهــا أو رآهــا فــي  بادعــاء شــخصي منوذجــي ألب فخــور، لكنهــا حّقً
ا. اآلن، لــديَّ أنــا وابنتــي أفــكار مختلفــة  صــورة يعــرف أننــي ال أبالــغ؛ إنهــا جميلــة جــّدً
متاًمــا حــول أنــواع املالبــس التــي تبــدو جيــدة عليهــا. بشــكل عــام، أنــا وزوجتــي نفكــر 
ــى الكنيســة  ــى وشــك املغــادرة إل ــا عل ــام األحــد كن ــاح أحــد أي ــا. فــي صب عكســها متاًم
وكانــت متــرددة فــي ارتــداء ســترة جديــدة تبــدو رائعــة للغايــة عليهــا. أنــا متأكــد أنــك 
إذا رأيــت الســترة لكنــت وافقــت معــي ألن البــرد كان شــديًدا، لــم أعطهــا خيــاًرا. قلــت: 
»يــا ميكايــال، أفهــم أنــِك ال حتبــي الســترة. لكــن اجلــو شــديد البــرودة. عليــِك أن 
ــا.  تســتخدميها«. علــى الرغــم مــن أنهــا أطاعــت ظاهرًيّــا، فإنهــا لــم تكــن راضيــة داخلًيّ
عندمــا ركبنــا الســيارة، كانــت صامتــة تقضــم أظافرهــا وحتــدق فــي الطريــق. كان 
بإمــكان أي شــخص أن يالحــظ أنهــا لــم تكــن ســعيدة بينمــا كنــت أقــود الســيارة نظــرت 
ــة  ــدو جميل ــة، وتســاءلت »كيــف تعتقــد أن الســترة ال تب ــة اخللفي إليهــا فــي مــرآة الرؤي
عليهــا؟« دفعتنــي هــذه املعضلــة إلــى التفكيــر فــي ســؤال أعمــق بكثيــر. ملــاذا ال يفعــل اللــه 
؟ ملــاذا وهــو يعلــم مــا هــو األفضــل لــي،  بــي مــا فعلتــه بابنتــي؟ ملــاذا ال يفــرض نفســه علــيَّ

ال يجبرنــي علــى االســتماع إليــه؟ 
بينمــا كنــت أفكــر فــي هــذه األســئلة، بــدأت أتذكــر قائمــة طويلــة مــن األمثلــة 
الكتابيــة حيــث كان ميكــن أن يجبــر اللــه النــاس علــى فعــل مــا يريــد. لكــن ملــاذا لــم 
ــن  ــر املبال ــعة غي ــر التس ــم يجب ــرص، ل ــرة الب ــوع العش ــفى يس ــا ش ــاذا، عندم ــل؟ مل يفع
علــى العــودة إلــى محضــره بامتنــان؟ )لوقــا 17: 11- 19(. ملــاذا لــم يجبــر إرادة الشــاب 
الغنــي أن يتخلــى عــن كل مالــه ويتبعــه؟ ملــاذا منحــه هبــة االختيــار؟ )متــى 19: 16- 22(. 
ــة  ــم أن يفكــروا بجدي ــب منه ــه اجلمــوع بحمــاس، التفــت يســوع وطل ــا تبعت ــاذا عندم مل
فــي تكلفــة كونهــم تالميــًذا لــه؟ ملــاذا منحهــم الفرصــة للتفكيــر فــي األمــر واتخــاذ قــرار 
شــخصي؟ )لوقــا 14: 25- 35(. ملــاذا لــم يبــذل قصــارى جهــده إلقنــاع اللــص املصلــوب 
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معــه أن يتــوب؟ ملــاذا لــم يكســر إرادتــه لقبــول اخلــالص وهــو يعلــم أن هــذه كانــت ســاعته 
ــا 23: 39- 43(. ــرة؟ )لوق األخي

نعــم، أنــا أؤمــن مــن كل قلبــي بســيادة اللــه. نعــم، أنــا مقتنــع بــأن عنايتــه تهيمــن علــى 
كل شــيء )كولوســي 1: 17؛ عبرانيــن 1: 3... إلــخ(. ونعــم، أنــا متأكــد مــن أن الــرب كان 

لديــه القــوة الالزمــة لفــرض نفســه وحتقيــق كل مــن هــذه األشــياء. لكــن ملــاذا لــم يفعــل؟
بالطبــع، ال توجــد إجابــة نهائيــة لهــذه املعضــالت. ومــع ذلــك، فــإن الســؤال الــذي 
طرحــه يســوع علــى تالميــذه فــي العشــاء األخيــر قــد يقــدم لنــا دليــاًل. »أتَفَهُمــوَن َمــا َقــد أتَفَهُمــوَن َمــا َقــد 

َصنَعــُت ِبُكــمَصنَعــُت ِبُكــم؟«
اســمحوا لــي أن أوضــح كيــف يعمــل عالــم اللــه. فــي املنــزل لدينــا جــرو صغيــر 
ــا باللعــب معــه. ومــع ذلــك، ال  ــة اليوركشــاير. يســتمتع األطفــال الثالثــة حّقً مــن فصيل
يتمتــع أي مــن الثالثــة بتنظيــف مخلفاتــه )وال أنــا كذلــك(. اآلن، مــاذا يفعــل أي ضيــف 
يأتــي إلــى منزلنــا لتنــاول العشــاء؟ يداعبــه لبضــع ثــواٍن، ويتجاهــل اجلــرو ويجلــس 
بشــكل مريــح علــى كرســي فــي انتظــار االســتمتاع بأمســية ممتعــة ووجبــة لذيــذة. 
مــا نــوع الســلوك الــذي تعتقــد أنــه ســيكون لــدى أحــد املشــاهير إذا جــاء إلــى منزلنــا 
لتنــاول العشــاء؟ أو العــب كــرة قــدم مشــهور؟ أو حتــى رئيــس دولــة مــا؟ فكــر اآلن كيــف 
ســيتصرف إلــه الكــون إذا زار منزلنــا؟ يخبرنــا يوحنــا. ســأبذل قصــارى جهــدي ألقــدم 

ــا بيــدي. ــه أحلــى شــيء وال أمانــع تنظيــف فضــالت كلبن ل
ــم  ــر. كال ل ــا للتغيي ــه يغرين ــن الل ــر.لك ــا للتغيي ــه يغرين ــن الل ــر. لك ــى التغيي ــا عل ــه ال يجبرن ــف الل ــرى كي هــل ت
يجبــر يســوع تالميــذه علــى غســل أقدامهــم لبعــض. بــل أخــذ منشــفة وفعــل مــا لــم يكــن 

أيٌّ منهمــا علــى اســتعداد للقيــام بــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كيف يغريين هللا؟

إنه يلهمين... ويغريين مبا يفعله... ث يسر قليب...
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»َوَروِّض َنفَسَك ِللتَّقَوى« )1 تيمواثوس 4: 7(
مــا الفــرق بــن الوعــد غيــر املشــروط والوعــد املشــروط؟ ألــم تفكــر فــي ذلــك مــن قبــل؟ 

إذا كنــت تريــد أن تفهــم كيــف تعمــل احليــاة املســيحية فمــن املهــم فهــم هــذا املبــدأ.
الوعــد غيــر املشــروط هــو الوعــد الــذي ال يعتمــد علــى مــا يفعلــه أو ال يفعلــه الفــرد 
الــذي يتلقــى هــذا الوعــد. مــن ناحيــة أخــرى، يرتبــط الوعــد املشــروط أو يخضــع لــرد 

معــن متوقــع مــن الشــخص الــذي يتلقــى الوعــد.
دعونــا جنــري اختبــاًرا. هــل اخلــالص هــو وعــد مشــروط أم غيــر مشــروط؟ فــي 
مــاذا تفكــر؟ نعــم، كلنــا نؤمــن بــأن اخلــالص عطيــة، لكــن هــل هــي عطيــة مشــروطة أم 
ــا ُكلُّ الَِّذيــَن  ــا ُكلُّ الَِّذيــَن َوأَمَّ غيــر مشــروطة؟ دع الكتــاب املقــدس يجيــب علينــا. يقــول يوحنــا 1: 12: »َوأَمَّ
َقِبلُــوهُ َفَأعَطاُهــم ُســلَطاًنا أَن يَِصيــُروا أَوالََد اللــِه، أَِي املُؤِمنُــوَن ِباســِمه«.َقِبلُــوهُ َفَأعَطاُهــم ُســلَطاًنا أَن يَِصيــُروا أَوالََد اللــِه، أَِي املُؤِمنُــوَن ِباســِمه«. أعلــم أنــك 
تعــرف هــذا النــص جيــًدا، لكــن ال تتعجــل. اقرأهــا مــرة أخــرى بعنايــة. النــص ينتهــي 
بوعــد، أليــس كذلــك؟ مــا هــو هــذا الوعــد؟ يعدنــا اللــه بهبــة أن نصبــح أوالده. ملـَـن وعــد 
ــاك شــرط!  ــون باســمه«. هن ــن يؤمن ــى أولئــك الذي ــكل البشــر؟ ال! »إل ــاز؟ ل هــذا االمتي
أهــو وعــد؟ نعــم هــل هنــاك شــرط؟ نعــم. يؤكــد يوحنــا 3: 16، وهــي اآليــة األكثــر شــهرة 
ــَذَل  ــى بَ ــَم َحتَّ ــُه هَكــَذا أََحــبَّ اللــُه الَعالَ ــَذَل أَنَّ ــى بَ ــَم َحتَّ ــُه هَكــَذا أََحــبَّ اللــُه الَعالَ فــي الكتــاب املقــدس بأكملــه، نفــس الشــيء: »أَنَّ
ــُة«. مــا هــو  ــاةُ األَبَِديَّ ــُه احَلَي ــوُن لَ ــل تَُك ــِه، بَ ــُن ِب ــَك ُكلُّ َمــن يُؤِم ــُه الَوِحيــَد، ِلَكــي الَ يَهِل ــُةابنَ ــاةُ األَبَِديَّ ــُه احَلَي ــوُن لَ ــل تَُك ــِه، بَ ــُن ِب ــَك ُكلُّ َمــن يُؤِم ــُه الَوِحيــَد، ِلَكــي الَ يَهِل ابنَ

الوعــدالوعــد؟ احليــاة األبديــة. مــا هــو الشــرطالشــرط؟ اإلميــان.
لنقــم باختبــار جديــد. هــل التمجيــد وعــد مشــروط أم غيــر مشــروط؟ هــل ميكــن 
ــا مــرة أخــرى  للمؤمــن أن يكــون علــى يقــن بخالصــه أم أن اخلــالص مشــروط؟ دعون
ــَن  ــَن »أَنَّ الَِّذي ــة 8: 29- 30: »أَنَّ الَِّذي ــول رســالة رومي ــا اجلــواب. تق ــاب املقــدس يعطين ــدع الكت ن
َســَبَق َفَعَرَفُهــم َســَبَق َفَعيَّنَُهــم ِلَيُكونـُـوا ُمَشــاِبِهَن ُصــوَرةَ ابِنــِه، ِلَيُكــوَن ُهــَو ِبكــًرا بـَـَن ِإخــَوٍة َســَبَق َفَعَرَفُهــم َســَبَق َفَعيَّنَُهــم ِلَيُكونـُـوا ُمَشــاِبِهَن ُصــوَرةَ ابِنــِه، ِلَيُكــوَن ُهــَو ِبكــًرا بـَـَن ِإخــَوٍة 
َرُهــم  َرُهــم  َوالَِّذيــَن َســَبَق َفَعيَّنَُهــم، َفهــُؤالَِء َدَعاُهــم أيًضــا. َوالَِّذيــَن َدَعاُهــم، َفهــُؤالَِء بَرَّ َكِثيِريــَنَكِثيِريــَن. َوالَِّذيــَن َســَبَق َفَعيَّنَُهــم، َفهــُؤالَِء َدَعاُهــم أيًضــا. َوالَِّذيــَن َدَعاُهــم، َفهــُؤالَِء بَرَّ
َدُهــم أيًضــا«. هــل هنــاك شــروط؟ ال، علــى األقــل  َرُهــم، َفهــُؤالَِء َمجَّ َدُهــم أيًضــاأيًضــا. َوالَِّذيــَن بَرَّ َرُهــم، َفهــُؤالَِء َمجَّ أيًضــا. َوالَِّذيــَن بَرَّ
ــا، ال يوجــد  ــه أيًض ــه ســيتمجدون ب ــن بررهــم الل ــك الذي ــا نحــن. أولئ ــس مــن جانبن لي
شــروط! إنــه وعــد ال يعتمــد علــى مــا يفعلــه أو ال يفعلــه املؤمــن. إذا كان الشــخص 
ًرا، وميكــن أن  ــلقاء حقيقــي مــع املســيح إًذا فقــد صــار ُمبــرَّ ــد ثانيــة أي حظــي بـ قــد ُوِل
يكــون علــى يقــن تــام مــن أنــه ســيتم متجيــده أيًضــا. )إذا أردت البحــث أكثــر اقــرا هــذه 
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الشــواهد فــي يوحنــا 10: 27-30؛ روميــة 5: 8- 9؛ 8: 33- 39؛ 1 كورنثــوس 1: 8؛ 
أفســس 1: 13- 14؛ فيلبــي 1: 6؛ 1 بطــرس 1: 3- 4؛ يهــوذا 24، 25... إلــخ(.

اآلن دعونــا نلقــي نظــرة علــى القضيــة التــي متســنا. هــل التقديــس وعــد مشــروط 
ــاك شــروط للنمــو الروحــي  ــات للتغييــر؟ هــل هن ــاك متطلب أم غيــر مشــروط؟ هــل هن
والنضــوج املســيحي؟ هــل تعتمــد عمليــة التغييــر علينــا بــأي شــكل مــن األشــكال؟ دعونــا 

نعيــد قــراءة آيــة اليــوم. اجلــواب واضــح، صحيــح؟ »َوَروِّض نَفَســَك ِللتَّقــَوى«.  »َوَروِّض نَفَســَك ِللتَّقــَوى«. 
يقــول بولــس فــي فيلبــي 1: 6: »َواِثًقــا ِبهــَذا َعيِنــِه أَنَّ الَّــِذي ابتََدأَ ِفيُكــم َعَماًل َصاِلًحا َواِثًقــا ِبهــَذا َعيِنــِه أَنَّ الَّــِذي ابتََدأَ ِفيُكــم َعَماًل َصاِلًحا 
ــُل ِإلَــى يَــوِم يَُســوَع املَِســيِح.« هــل تفهــم وجهــة نظــر الرســول؟ إن بلــوغ قداســتنا  ــُل ِإلَــى يَــوِم يَُســوَع املَِســيِحيَُكمِّ يَُكمِّ
ــل  ــك، قب ــل ومــع ذل ــك، قب ــع املؤمنــن احلقيقيــن. ومــع ذل ــد. عاجــاًل أم آجــاًل ســيتمجد جمي وعــد أكي
انتقــال املؤمــن مــن األرض، لــن يصــل جميــع املســيحين إلــى نفــس املســتوى مــن النضــج انتقــال املؤمــن مــن األرض، لــن يصــل جميــع املســيحين إلــى نفــس املســتوى مــن النضــج 
الروحــي.الروحــي. هــذه حقيقــة واضحــة، أليــس كذلــك؟ هــل هــذا يعنــي أن التقديــس يكــون 
بالنعمــة، ولكــن توجــد ظــروف خاصــة لنصبــح أكثــر قداســة أو نضًجــا أثنــاء ســيرنا 
املســيحي؟ نعــم، بالضبــط. مــا هــي تلــك الشــروط؟ يجيــب بولــس علــى الســؤال: »َوَروِّض »َوَروِّض 

نَفَســَك ِللتَّقــَوىنَفَســَك ِللتَّقــَوى«.
لكــن كيــف تعمــل هــذه الديناميكيــة بشــكلبشــكل  عملــيعملــي؟ مــا هــو دور الــروح القــدس؟ مــا 
هــو الــدور الــذي تلعبــه التدريبــات الروحيــة؟ هــل تريــد معرفــة اجلــواب؟ ســوف تضطــر 

إلــى مواصلــة القــراءة. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
وعد هللا أن يغريين، وسوف حيقِّق وعده،

لكن هللا يشركين معه يف هذه العملية. هل أان على استعداد للعمل معه؟
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ُلوَن اآلَن ِبجَلَسِد؟« )غالطية 3: 3( »َأهَكَذا َأنُتم َأغِبَياُء! َأَبعَدَما ابَتَدأُت ِبلرُّوِح ُتَكمَّ
قبــل أن نبــدأ فــي فحــص التدريبــات الروحيــة وكيــف تعمــل، هنــاك ســؤال الهوتــي مهــم 
ا ال أريــد أن نتغاضــى عنــه: أن الوعــد املشــروط ال يعنــي أن حتقيــق هــذا الشــرط  جــّدً

هــو أمــر ُمســتََحق.
ــا إلــى حــد مــا لتوضيــح هــذا  مــاذا أقصــد؟ اســمحوا لــي أن اســتخدم مثــااًل خيالًيّ
املفهــوم. )ضــع فــي اعتبــارك أنــه، مثــل أي رســم توضيحــي، يؤكــد على فكــرة(. لنفترض 
أنــك تقــوم بتنظيــف ســطح منزلــك وجتــد خلــف كومــة مــن الصناديــق واألثــاث القــدمي 
مصباًحــا مــن البرونــز. ميكنــك بالفعــل تخيــل مــا ســيحدث، أليــس كذلــك؟ تقــوم بفــرك 
املصبــاح ويظهــر لــك مــالك. ويســألك: مــاذا تريــد؟ وجتيبــه »أريــد آلــة نقــود«. يَِعــُدك 
املــالك بإعطائهــا لــك، لكنــه يضــع شــرًطا واحــًدا أواًل: »ســأعطيك إياهــا طاملــا أنــك 
ــت  ــة إال إذا كن ــل اآلل ــن تعم ــر ل ــرى: »تذك ــرًة أخ ــالك م ــرُّ امل ــن«. يُِص ــع اآلخري ــرمي م ك
كرمًيــا مــع اآلخريــن. إذا لــم تكــن كرمًيــا، ســتتوقف اآللــة عــن إنتــاج املــال، هــل تفهــم؟«. 
ثــم توافــق علــى هــذه الصفقــة. تظهــر آلــة طباعــة كبيــرة وتنتــج لــك كل األمــوال التــي 
تريدهــا لتصبــح حتــت تصرفــك. مــاذا تفعــل؟ تبــدأ أواًل مبســاعدة األطفــال الفقــراء 
فــي منطقتــك. ثــم مســاعدة أطفــال آخريــن مــن مــدن أخــرى. بعــد فتــرة، يكــون لديــك 
ــع  ــراء فــي جمي ــال الفق ــة ملســاعدة األطف ــح منظمــة دولي ــث تفت ــال بحي ــر مــن امل الكثي
أنحــاء العالــم. يســتنتج كل مــن يراقبــك نفــس الشــيء: »لقــد أصبحــت شــخًصا 

كرمًيــا للغايــة!«.
اآلن دعونــا نتأمــل فــي بعــض األســئلة الرئيســية. َمــن أصبــح شــخًصا كرمًيــا؟ 
أنــت. لكــن مــن أيــن لــك املــال الــذي أعطيتــه لآلخريــن؟ مــن املــالك. كنــت تســتحق هــذا 
الصفقــة؟ ال، أليــس كذلــك؟ بعــد كل شــيء، لقــد اســتخدمت املــال الــذي أعطــاك إيــاه 
املــالك لكــي تكــون كرمًيــا وتعتنــي بالفقــراء. بعبــارة أخــرى؛ بفضــل املــالك، أصبحــت 
أنــت مــا أنــت عليــه وقدمــت تلــك اخلدمــات. هــل ســاهمت بشــيء؟ نعــم. هــل هــذه 
الفرصــة التــي أعطــاك إياهــا املــالك هــي شــيء عملــت مــن أجلــه حتــى تســتحقه؟ ال. 

ملــاذا؟ ألنــك اســتخدمت شــيًئا قدمــه لــك املــالك ولــم تكســبه.
اآلن، مــاذا كان ســيحدث لــو لــم تقــرر مســاعدة الفقــراء باملــال الــذي كســبته 
مــن هــذه الصفقــة؟ كانــت اآللــة ســتتوقف عــن إنتــاج األمــوال. لــن تقــدر أنــت وال هــم 
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االســتمتاع باملزايــا التــي وعــدك بهــا اجلنــي. هــل كان وعــده مشــروًطا؟ نعــم، هــل 
ــه الفضــل؟ أنــت؟ ال،  ــذي يرجــع إلي ــارك؟ نعــم. مــن ال ــا باختي أصبحــت شــخًصا كرمًي

اجلنِّــيُّ الــذي عــرض عليــك هــذه الفرصــة.
تعمــل نعمــة اللــه بطريقــة مماثلــة؛ إذ يدعــوك اللــه لتكــون قديًســا، لتخــوض تغييــًرا 
عميًقــا. يطلــب منــك أن حتــب الفقــراء وحتــب أعــداءك وأن تكــون كرمًيــا مبالــك ووقتــك 
ومجهــودك. هــل ميكنــك حتقيــق ذلــك بنفســك؟ ال. ملــاذا؟ ألنــك أنانــيٌّ وتعيــش لنفســك. 
مــاذا حتتــاج إذن؟ حتتــاج إلــى رغبــات جديــدة. محبــة للــه ولآلخريــن ال تقــدر أن تعطيهــا 
مــن ذاتــك. مــاذا حتتــاج؟ شــخص مــا يعطيــك مــا ليــس لديــك. َمــن هــو هــذا الشــخص؟ 
ــه اخلــالص. مــاذا عليــك  ــت في ــوم الــذي نل ــذ الي ــه الــذي يســكن فــي قلبــك من روح الل
أن تفعــل؟ أن تعــود إليــه مــراًرا وتكــراًرا لطلــب القــوة )النعمــة( لتعيــش بطريقــة ال 
ــًدا لوحــدك. كيــف تتواصــل مــع الــروح القــدس؟ مــن خــالل  ميكنــك أن حتياهــا أب

التدريبــات الروحيــة!
اآلن، مــاذا لــو لــم تكــن مســؤواًل عــن اســتخدام تلــك الوســائل التــي أعطاهــا اللــه 
لــك للتواصــل مــع روحــه القــدوس؟ لــن تتمكــن مــن الوصــول إلــى »اآللــة« التــي متنحــك 

ا. د؟ نعــم، هــل ســتنمو فــي القداســة؟ قليــل جــّدً القــدرة علــى التغييــر. هــل ســتَُمَجّ
هــل تــرى كيــف يعمــل التغييــر؟ َمــن يغيِّــرك؟ الــروح القــدس )اقــرأ آيــة اليــوم( علــى 
مــن يعتمــد التغييــر؟ عليــك أنــت. هــذا التناقــض الغامــض هــو الــذي ســنبدأ فــي حتليلــه 
ــا مســؤولون عــن اســتخدام  ــا، لكنن ــر قلبن ــى تغيي ــن عل ــد. لســنا قادري ــاًرا مــن الغ اعتب

الوســائل التــي وفرهــا اللــه لتغييــره.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
نعمة هللا مشروطة، ولكنها غري ُمسَتَحقَّة.

إنا غري مستحقة ألن الروح هو الذي ينتج التغيري،
لكنها مشروطة ألنا تعتمد على عودتنا إليه مرارًا وتكرارًا ملزيد من النعمة. 
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اليوم: 9١ |                        التدريبات الروحية: لماذا نحتاجها؟ )١(

َها اَل َيذُبُل.  َيُكوُن َكَشَجَرٍة َمغُروَسٍة ِعنَد جَمَاِري املَِياِه، الَّيِت ُتعِطي مثَََرَها يِف َأَواِنِه، َوَوَرقـُ »فـَ
ُعُه َينَجُح« )مزمور 1: 3(  وَُكلُّ َما َيصنـَ

َمــن حتــب أن تكــون بعــد خمــس ســنوات؟ ال تتســرع فــي اإلجابــة، اقــرأ الســؤال جيــًدا. 
ــه خــالل خمــس ســنوات. ال أقصــد إذا كنــت تخطــط  ــا ال أســألك عمــا تــود أن تفعل أن
ــر  ــد تغيي ــت تري ــزواج، أو إذا كن ــم بال ــت حتل ــة، أو إذا كن ــى شــهادة جامعي للحصــول عل
وظيفتــك أو إذا كنــت ترغــب فــي احلصــول علــى منــزل أكبــر. أعنــي أي نــوع مــن 

ــه. ــا تفعل ــد أن تكــون بغــض النظــر عم األشــخاص تري
ال ميكنــك التحكــم فــي املــكان الــذي ســتكون فيــه خــالل خمــس ســنوات، أو مــع َمــن، 
أو مــا ســتفعله حينئــٍذ، وال حتــى مــا ســتكون عليــه حالتــك الصحيــة فــي ذلــك الوقــت. 
ــه أن ينهــي حياتــك أواًل، فــي ظــل خمــس ســنوات ســتكون  ــم يقــرر الل ومــع ذلــك، مــا ل
ــح »شــجرة مغروســة  ــك أن تصب ــوم، أو ميكن ــه الي ــت علي ــذي أن إمــا نفــس الشــخص ال
بقــوة« أي شــخص أكثــر امتــالًء بالــروح، وأكثــر محبــة للمســيح، وأكثــر استســالًما إلرادة 
ًســا مللكوتــه. كمــا كتــب رانــدي ألكــورن: »كل يــوم نتغيــر  اآلب، ببســاطة شــخًصا مكرَّ
يــر؟... نتغيــر لنصبــح ذلــك الشــخص الــذي  يــرالســؤال هــو: إلــى َمــن نتغَّ إلــى شــخص مــا، الســؤال هــو: إلــى َمــن نتغَّ
نفكــر فيــه ونحلــم بــه طــوال اليــوم. إذا كنــا نُركــز نظرنــا فــي املســيح، فســنصبح مثــل 
املســيح. إذا كنــت تقضــي يومــك تفكــر فــي أشــياء ســطحية وشــهوات العالــم، ميكنــك 
بســهولة تنبــؤ كيــف ســتصبح. َمــن ســتكون أنــت بعــد مــرور خمــس ســنوات هــو النتيجــة 
التراكميــة لالختيــارات اليوميــة التــي تتخذهــا... كلنــا نقضــي وقًتــا فــي التأمــل... 
وكلنــا نختــار عدســة نلبســها لننظــر مــن خاللهــا إلــى العالــم. هــل سأســتخدم عدســة 
الكوميديــا   مــن مسلســل تلفزيونــي شــاهدته، أم ســأفكر مثــل إشــعياء النبــي، أو يوحنــا 
الرســول، أو األبطــال املســيحين مثــل أ. تــوزر وكارلــوس ســبورجون؟ كل هــذا يتوقــف 
علــى الطريقــة التــي تختــار أن تقضــي بهــا وقتــك... تبعية املســيح ليســت ســحًرا. نحتاج 
ــا... مفتــاح  إلــى تكــرار نفــس األفعــال التــي تطــور عــادات وأســلوب حيــاة مســيحي تقّيً
الروحانيــة هــو تطويــر عــادات صغيــرة، مثــل قــراءة الكتــاب املقــدس وحفــظ آيــات مــن 
ــا بعــد يــوم،  الكتــاب واملواظبــة علــى الصــالة. مــن خــالل اتخــاذ خطــوات صغيــرة يوًم
ــي أوراقهــا  ــداًل مــن الشــجرة الت ــاه ب ــد مجــاري املي ــل الشــجرة املغروســة عن نصبــح مث
تذبــل ومتــوت... إذا كنــت تريــد املثابــرة، فاطلــب مــن اللــه أن ميّكنــك مــن أخــد خطــوات 
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صغيــرة بانتظــام. ثــم شــجع نفســك علــى االنضبــاط. عندمــا يــرن املنبــه فــي الصبــاح، 
اطلــب القــوة مــن اللــه. لكــن ال تطلــب منــه إخراجــك مــن الســرير، وفتــح الكتــاب املقــدس 

لــك، وتقليــب الصفحــات بــداًل منــك«.28
ليــس عليــك أن تكــون نبًيّــا لتتوقــع مســتقبلك الروحــي. أنــت ســتصبح مــا هــو 
نتيجــة لقراراتــك التــي تتخذهــا كل يــوم. كمــا يقــول املزمــور 1: 1، إذا »وقفــت فــي 
طريــق اخلطــاة«، أي إذا نظــرت إلــى مــا ينظــرون إليــه، إذا كنــت ال تســتثمر وقتــك، إذا 
كنــت تطمــح إلــى مــا يطمحــون إليــه، بالتالــي ســتصبح مثــل واحــد منهــم. رمبــا ســتكون 
ناجًحــا فــي احليــاة العلمانيــة، لكــن حياتــك الروحيــة ســتذبل ومتــوت. ولكــن، كمــا 
تُُه، َوِفــي نَاُموِســِه يَلَهــُج نََهــاًرا َولَيــاًل«  بِّ َمَســرَّ تُُه، َوِفــي نَاُموِســِه يَلَهــُج نََهــاًرا َولَيــاًللِكــن ِفــي نَاُمــوِس الــرَّ بِّ َمَســرَّ يقــول مزمــور 1: 2: »لِكــن ِفــي نَاُمــوِس الــرَّ
فســوف تصبــح مثــل الشــجرة التــي تنمــو مبــرور الوقــت لتتغيــر إلــى شــخص مختلــف.
 Cirque du Soleil لـــ  قبــل أيــام قليلــة شــاهدت عرًضــا خاًصــا عبــر اإلنترنــت 
مــع عائلتــي. كنــا جميًعــا مســتمتعن بالعــروض اخملتلفــة التــي شــاهدناها. نتفــرج 
ــن  ــي ال ميك ــا والت ــر له ــي ال حص ــروض الت ــال والع ــى احلب ــاة عل ــن واملش ــى املهرج عل
وصفهــا إال بصفــة واحــدة: »اســتثنائية«. فــي نهايــة العــرض، قــال ابنــي البالــغ مــن 
العمــر ســت ســنوات شــيًئا مضحــًكا، ولكنــه لفــت نظــري إلــى فكــرة مهمــة: »أبــي، هــل 
هــؤالء النــاس طبيعيــون؟« ثــم أجبتــه )بعــد الضحــك كثيــًرا(: نعــم، حبيبــي، إنهــم أنــاس 
عاديــون، ولكنهــم يقضــون أيــام كثيــرة ميارســون فيهــا نشــاطهم. ال أحــد يصبــح علــى ال أحــد يصبــح علــى 
مــا هــو عليــه إذا لــم يلتــزم بأســلوب احليــاة الــذي يحولــه إلــى شــخص مختلــفمــا هــو عليــه إذا لــم يلتــزم بأســلوب احليــاة الــذي يحولــه إلــى شــخص مختلــف. بــدونبــدون  
ــا الوســيلةالوســيلة  ــرك، ولكــن ألنه ــر. ليــس ألن الضوابــط نفســها تغي ــرتغيي ــاط  الال  يوجــديوجــد  تغيي ــاطانضب انضب

ــرك. ــه لتغيي ــي يســتخدمها الل الت
أود أن أنهــي هــذا اليــوم بفكــرة أخيــرة مــن رانــدي ألكــورن: »عندمــا يتعلــق األمــر 
ننــا مــن قضــاء بقيــة حياتنــا فــي  بخيــارات بنــاء الشــخصية، فلمــاذا ال نســأل اللــه أن يُمكِّ

ــا؟«.29 ســد الفجــوة بــن مــا كنــا نتمنــى أن نفعلــه ومــا فعلنــاه حّقً

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
كلنا نتغري إل ذلك الشخص الذي نقضي وقًتا نفكر ونتأمل فيه. 
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»َبل َأقَمُع َجَسِدي َوَأسَتعِبُدُه، َحتَّ َبعَد َما َكَرزُت ِلآلَخرِيَن اَل َأِصرُي َأاَن َنفِسي َمرُفوًضا« 
)1 كورنثوس 9: 27( 

كلنــا لدينــا نــوع مــا مــن اإلدمــان. ال أقصــد إدمــان املــواد اخملــدرة، ولكــن يوجــد شــيء 
يســيطر علينــا ونلجــأ إليــه دائًمــا كأننــا مدمنــون. مــا هــو نــوع إدمانــك؟ أهو مسلســل؟ أم 
حســابك علــى اإلنســتغرام؟ أم املالبــس؟ أم الطعــام؟ أم الصالــة الرياضيــة؟ أم مشــروع 
ــد هــذا  ــا ترتبــط بشــيء مــا. هــل تعــرف مــا يول ــا التزامــات. قلوبن ــا جميًع عمــل؟ لدين

االرتبــاط؟ الســلوكيات املتكــررة، واألوتوماتيكيــة، والروتينيــة، والعــادات.
إذا راقبــت نفســك ســتجد أنــك تتخــذ قــرارات صغيــرة كل يــوم تتحــول شــيًئا فشــيًئا 
إلــى عــادات. فــي إحــدى الليالــي تشــاهد مسلســل، وفــي الليلــة التاليــة حلقــة أخــرى، 
وفــي الليلــة التاليــة تشــاهد حلقــة أخــرى؛ ثــم تضعــف وتشــاهد حلقتــن فــي نفــس 
الليلــة. أخيــًرا يأتــي اليــوم الــذي ال ميكنــك فيــه النــوم دون مشــاهدة التلفزيــون. لقــد 
ولــدت عــادة. مــاذا ســيحدث إذا حاولــت كســر هــذه العــادة؟ ســتتمكن منــك حالــة مــن 
الذعــر. ســتجد أنــك ال تســتطيع التخلــي عــن مشــاهدة التلفزيــون. ملــاذا؟ ألن هــذه 
العــادة جعلتــك مدمًنــا. إلــه »اللهــو« متكــن مــن قلبــك وأصبــح اآلن مــن الصعــب للغايــة 
التخلــص منــه. لكــن مــا الســبب وراء ذلــك؟ َمــن وضعــه هنــاك؟ قــرار قــد اتخذتــه ثــم 

كررتــه مــرة تلــو األخــرى حتــى ُولــَدت هــذه العــادة. 
ســأطلب منكــم التأمــل فــي فكــرة عميقــة للغايــة. َمــن يُوِلّــد آلهــة جديــدة فــي 
حياتنــا؟ هــل هــي قلوبنــا أم مــا نتعــرض لــه؟ أهــي مســؤوليتنا أم نتيجــة ملــا يوجــد فــي 
البيئــة احمليطــة بنــا؟ أهــي طبيعتــي الســاقطة أم العالــم؟ رغباتــي أم الثقافــة التــي 
أنتمــي إليهــا؟ اجلــواب واضــح، صحيــح؟ نحــن كائنــات قابلــةقابلــة  للتأثيــرللتأثيــر. يقــول الكتــاب فــي 
ــَدةَ‹«.  ــَة تُفِســُد األَخــاَلَق اجَليِّ ِديَّ ــَدةَ‹«.الَ تَِضلُّــوا: ›َفــِإنَّ املَُعاَشــَراِت الرَّ ــَة تُفِســُد األَخــاَلَق اجَليِّ ِديَّ 1 كورنثــوس 15: 33: »الَ تَِضلُّــوا: ›َفــِإنَّ املَُعاَشــَراِت الرَّ
نعــم، هــذا صحيــح، القلــب هــو احملــرك األخيــر لقراراتنــا، لكــن املشــكلة هــي أن طبيعــة 
قلبنــا تتأثــر مبــا نعرضــه عليــه. هــذا املبــدأ واضــح فــي 1 كورنثــوس 15: 33. ميكنــك أن 
تكــون شــخًصا مخلًصــا للــه، لكــن عندمــا تعطــي وقًتــا كافًيــا لشــيء أو لشــخص يطفــئ 
شــهيتك عــن اللــه ومــاذا ســيحدث؟ ســيدخل »الفســاد« إلــى قلبــك ويغيــر اجتاهاتــك. 

وبالتالــي َســتُكِوّن »عــادات« جديــدة.
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ــاك  ــك أمامــه بصــورة منتظمــة. هن ــه شــيء يستســلم قلبُ ــادة؟ إن لكــن مــا هــي الع
عالقــة وثيقــة بــن عاداتــي ورغباتــي )أي قلبــي(. كالهمــا يغــذي اآلخــر. يتخــذ القلــب 
القــرارات، لكــن العــادات تؤثــر بشــكل كبيــر علــى تلــك القــرارات. ولهــذا الســبب يؤكــد 
ــُع َجَســِدي َوأَســتَعِبُدهُ«؛ ممــا يعنــي أننــي أقــول »ال« ألشــياء معينــة  ــُع َجَســِدي َوأَســتَعِبُدهُأَقَم بولــس بشــدة: »أَقَم
وأقــول »نعــم« ألشــياء أخــرى. ملــاذا؟ ألننــي إذا لــم أفعــل ذلــك ميكن أن أســقط، وسأســلم 
قلبــي لعــدد ال يُحصــى مــن األشــياء التــي تفصلنــي عــن اللــه. لهــذا فإننــي بحاجــة إلــى 

ممارســة االنضبــاطاالنضبــاط!
ــا أم ســلبّيًا، أجــد ســهولة ألقــول  فــي كل مــرة أقــول »نعــم« لشــيء ســواء كان إيجابّيً
»نعــم« لنفــس الشــيء فــي املــرة القادمــة. وهكــذا إذا قلــت »ال« مــرة واحــدة. التاليــة 
ســتكون أســهل. ملــاذا؟ ألن لــديَّ قلًبــا يســمح لنفســه أن يُغــوى. إذا قطعــت مــا يغرينــي، 
ــيَّ )متــى 5: 29- 30(. ولكــن إذا اســتجبت ملــا يغرينــي ســوف  ــا أضعــف تأثيــره عل فأن

. أقــوِّي نفــوذه علــيَّ
الكتــاب املقــدس واضــح. لقــد حتررنــا أنــا وأنــت مــن نطــاق الظلمــة، ولكــن ليــس 
مــن تأثيرهــا )روميــة 6: 14(. لهــذا نحتــاج إلــى تطويــر عــادات تؤثــر علــى القلــب ليقــع 
فــي حــب اللــه كل يــوم. »َوَروِّض نَفَســَك ِللتَّقــَوى»َوَروِّض نَفَســَك ِللتَّقــَوى«؛ إنهــا نصيحــة بولــس لتيموثــاوس وهــي 
وصيــة اللــه لــك ولــي )1 تيموثــاوس 4: 7(. ال أحــد ينمــو بســبب عاداتــه، ولكننــا جميًعــا 
ننمــو مــن خاللهــا. مــن الســهل فهــم هــذا املبــدأ إذا فكرنــا فــي االســتحمام. مــاذا يطهــر 
جســمك؟ املــاء. لكــن، بــدون وجــود بنيــة حتتيــة مــن مواســير وبــدون وجــود دش صنبــور 
)أي بــدون وســيلة( لــن ميكنــك الوصــول إلــى تلــك امليــاه. إذا كنــت ال تســتخدم الوســائط 
م  )الصــالة، القــراءة اليوميــة... إلــخ(، فلــن تتمكــن مــن احلصــول علــى املــاء الــذي يقــدَّ
لــك. تذكــر أن عاداتــك ال تغيــرك، لكنهــا تأخــذك جتــاه الشــخص الوحيــد الــذي تذكــر أن عاداتــك ال تغيــرك، لكنهــا تأخــذك جتــاه الشــخص الوحيــد الــذي 

ميكنــه تغييــرك.ميكنــه تغييــرك.

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
مثلما جتعلك عاداتك مدمًنا على شيء ما، فإن عاداتك املقدسة جتعلك مدمًنا حلضور 

هللا يف حياتك.
سؤالنا املعتاد هو: ماذا أريد؟
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»َوُأعِطيُكم َقلًبا َجِديًدا، َوَأجَعُل ُروًحا َجِديَدًة يِف َداِخِلُكم، َوَأنزُِع َقلَب احَلَجِر ِمن حَلِمُكم 
رَاِئِضي،  َوُأعِطيُكم َقلَب حَلٍم. َوَأجَعُل ُروِحي يِف َداِخِلُكم، َوَأجَعُلُكم َتسُلُكوَن يِف فـَ

َوحَتَفُظوَن َأحَكاِمي َوَتعَمُلوَن ِبَا« )حزقيال 36: 26- 27( 
هــل تســاءلت فــي يــوم، مــا هــي أعظــم معجــزة ميكــن أن تراهــا فــي حياتــك؟ هــل تريــد 
ــا يتحــرر مــن  ــي أعظــم معجــزة هــي أن أرى شــخًصا أنانًيّ ــي؟ فــي رأي أن تعــرف إجابت

أنانيتــه.
إذا كنــت ال توافــق، فكــر فــي عــدد األشــخاص الذيــن تعرفهــم القادريــن علــى حــب 
اآلخريــن بنفــس مســتوى احلــب الــذي يحبــون بــه أنفســهم؟ هــل ميكنــك التفكيــر فــي 
بعــض األمثلــة امللموســة التــي تبرهــن علــى تلــك احلقيقــة فــي احليــاة العمليــة؟ دعنــي 
أعطيــك مثــااًل حتــى نقيَِّمــه. كــم شــخص تعرفــه يرغــب فــي شــراء ســيارة جديــدة؟ 
القليــل، أليــس كذلــك؟ اآلن، كــم شــخص تعرفــه يرغــب فــي شــراء ســيارة جديــدة لعضــو 
آخــر فــي كنيســتك، أو زميــل فــي العمــل، أو شــخص غريــب التقــى بــه للتــو؟ ألــن يكــون 
ا ملــا يعنيــه أن حتــب اآلخريــن كمــا حتــب نفســك؟ حــدوث شــيء  هــذا مثــااًل ملموًســا جــّدً

ــا، بــل هــو معجــزة. وهــذه بالضبــط هــي وجهــة نظــري. كهــذا ليــس أمــًرا عادّيً
إذا كنــت صادًقــا مــع نفســك أو إذا قمــت بفحــص ســلوكك اليومــي، فســتجد أنــك 

لســت بحاجــة إلــى التفكيــر فــي أمثلــة متطرفــة.
ــذي  ــن ال ــون؛ َم ــى التلفزي ــا عل ــك وتشــاهد شــيًئا م ــزل مــع زوجت ــت فــي املن إذا كن
عــادة يقــوم إلحضــار الرميــوت اخلــاص بالتلفزيــون، أو زجاجــة امليــاه، أو يطمئــن علــى 
األطفــال؟ املعجــزة هــي أن الشــخص الــذي ال يفعــل أي مــن تلــك األشــياء هــو َمــن يبــدأ 

ويقــوم ويأخــذ تلــك األدوار.
ــك ليشــارك  ــق مــا اتصــل ب ــة أو متعــب، وصدي ــك مشــغول، أو فــي عجال ــل أن تخي
ــا لــه؛ مــن الطبيعــي أن تعتــذر لــه وتقــول إنــك متعــب ال تقــدر أن تســاعده اآلن.  شــيًئا مهّمً
املعجــزة ســتكون عندمــا تتغاضــى عــن مشــغوليتك وتعطيــه الوقــت وجتــد متعــة أيًضــا 
ــه، ولكــن جتــد  ــه. هــل الحظــت أننــي ال أقــول ببســاطة أن تســتمع إلي فــي االســتماع ل

متعــة فــي القيــام بذلــك؟ هــل تــدرك الصعوبــة؟
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إذا كان عليــك االختيــار بــن الصيــام أو األكل فــي مطعمــك املفضــل، فمــا هــو رد 
فعــل قلبــك األول؟ بصراحــة؟ ســأفكر فــي حفلــة شــواء أرجنتينيــة. ألــن تكــون معجــزة 

أن يكــون شــغفك األول هــو اللــه؟
إذا كنــت فــي مكتبــك مرّكــًزا علــى العمــل ووجــدت زميــاًل لــك فــي حاجــة إلــى 
مســاعدة، هــل ستســعد بتــرك شــغلك والتركيــز علــى حــل مشــكلته قبــل مشــكلتك؟
ــيمنحِك  ــل س ــة، ه ــدو جميل ــوزن وتب ــدت ال ــِك فق ــدى صديقات ــِت أن إح إذا الحظ
ــن فقــدِت  ــِت َم ــِت أن ــه إذا كن ــِت ستشــعرين ب ــذي كن هــذا نفــس املســتوى مــن الفــرح ال

ــك؟ ــس كذل ــوزن؟ معجــزة أخــرى، ألي ال
ملــاذا أعتقــد أنــه ال يوجــد أعظــم مــن التحــرر مــن الــذات؟ تأمــل فــي كلمــات إرميــا 
ــُر الُكوِشــيُّ ِجلــَدهُ أَِو النَِّمــُر ُرَقَطــُه؟ َفَأنتـُـم أيًضــا تَقــِدُروَن أَن تَصنَُعــوا  ــُر الُكوِشــيُّ ِجلــَدهُ أَِو النَِّمــُر ُرَقَطــُه؟ َفَأنتـُـم أيًضــا تَقــِدُروَن أَن تَصنَُعــوا َهــل يَُغيِّ 23: 13: »َهــل يَُغيِّ
!« اجلــواب واضــح، أليــس كذلــك؟ يضــع بولــس األمــر  ــرَّ !َخيــًرا أَيَُّهــا املُتََعلُِّمــوَن الشَّ ــرَّ َخيــًرا أَيَُّهــا املُتََعلُِّمــوَن الشَّ
ــرَّ  ــَل احُلســنَى أَنَّ الشَّ ــا أُِريــُد أَن أَفَع ــي ِحينََم ــوَس ِل ــُد النَّاُم ــرَّ ِإًذا أَِج ــَل احُلســنَى أَنَّ الشَّ ــا أُِريــُد أَن أَفَع ــي ِحينََم ــوَس ِل ــُد النَّاُم بشــكل قاطــع أكثــر: »ِإًذا أَِج
! َمــن يُنِقُذِنــي ِمــن َجَســِد هــَذا املـَـوِت؟«    ــِقيُّ ! َمــن يُنِقُذِنــي ِمــن َجَســِد هــَذا املـَـوِت؟«    َويِحــي أَنـَـا اإِلنَســاُن الشَّ ــِقيُّ َحاِضــٌر ِعنــِدي.. َحاِضــٌر ِعنــِدي.. ]……[ َويِحــي أَنـَـا اإِلنَســاُن الشَّ

)روميــة )روميــة 77: : 2121- - 2424(.(.
لكــي تتحــرر مــن نفســك حتتــاج إلــى معجــزة. ومــع ذلــك، فــإن معجــزة التغييــر 
ــه مســؤولية  لهــا طريــق ومســار. كمــا ســندرس فــي جميــع أنحــاء الكتــاب، يحملــك الل
التغييــر. إنــه يدعــوك للعيــش بطريقــة ال تســتطيع أن تعيشــها، لكنــه يوفــر أيًضــا 
وســائط النعمــة وقــوة خارقــة للطبيعــة مــن أجــل حــدوث التغييــر. مــا هــي وســائط 
النعمــة التــي يســتخدمها ليخلصــك مــن نفســك؟ التدريبــات الروحيــةالتدريبــات الروحيــة. مــا هــي القــوة 
ــا هــو  ــدوس. م ــر؟ روحــه الق ــي يســتخدمها إلجــراء هــذا التغيي ــة الت ــة للطبيع اخلارق

هدفــك النهائــي؟ معجــزةمعجــزة  التحــررالتحــرر  مــنمــن  األنانيــةاألنانيــة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
يوفر هللا كل ما أحتاجه ألحترر من نفسي. من انحية، التدريبات الروحية، جتعلين مسؤواًل 

عن السري نو طريق التغيري؛ 
ومن اجلانب اآلخر، قوة روحه القدوس تذكرين أنه فقط بتأثريه ميكنين أن أتغري.
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»َوَروِّض َنفَسَك ِللتَّقَوى« )1 تيمواثوس 4: 7( 
ــرح  ــا؟ أود أن أقت ــرض م ــن م ــي م ــض للتعاف ــه أي مري ــذي يحتاج ــا ال ــفى؟ م ــف نُش كي
قائمــة مــن اخلطــوات الالزمــة. أواًل حتتــاج إلــى تأمــن صحــي. ســواء كان تأميًنــا 
ــا أو نوًعــا مــن التغطيــة االجتماعيــة التــي تقدمهــا احلكومــة، فــإن التأمــن الطبــي  خاّصً
ضــروري. هــل التأمــن هــو مــا يســمح لــك بالشــفاء؟ نعــم وال. مــن خــالل التأمــن 
حتصــل علــى الرعايــة الطبيــة الالزمــة )إال إذا كنــت مليونيــًرا، بالطبــع(، ولكــن ال يوجــد 
تأمــن )أو أي أمــوال( تســتطيع أن تشــفيك. التأمــن ال ميــد جســمك باملــادة الالزمــة 
ــا، أنــت بحاجــة  للقضــاء علــى املــرض. هــل حتتاجــه؟ نعــم. لكــن هــل يشــفيك؟ ال. ثانًي
إلــى مستشــفى، أليــس كذلــك؟ هــذا هــو املــكان الــذي حتصــل فيــه علــى العــالج. ومــع 
ذلــك، هــل املستشــفى يشــفيك؟ ال. املستشــفى عبــارة عــن مبنــى. ليــس لديــه قــوة فــي 
حــد ذاتــه ليشــفيك. ولكــن هــل هــو ضــروري؟ بالطبــع. أخيــًرا، أنــت بحاجــة إلــى أدوات 
طبيــة. ســماعة الطبيــب، واملشــرط، وجهــاز األشــعة املقطعيــة، وجهــاز التخديــر... 
ومــا إلــى ذلــك. اآلن هــل هــذه العناصــر تســمح لــك بالشــفاء؟ اجلــواب هــو هــو: نعــم 
ــا  ــة، لكنه ــة طبي ــتخدم فــي كل عملي ــزة تُس ــا أجه وال. األدوات هــي مجــرد وســيلة. إنه
ال حتتــوي علــى املــادة التــي تقضــي علــى املــرض. فكــر فــي األمــر. ميكنــك احلصــول 
علــى أغلــى تأمــن صحــي حيــث يعطيــك أكبــر تغطيــة ماليــة ممكنــة وميكنــك أن تتلقــى 
العــالج فــي أفضــل مستشــفى وميكنــك احلصــول علــى جميــع األدوات الالزمــة إلجــراء 
العمليــة؛ لكــن بــدون طبيــب مختــص كل تلــك الوســائل تصبــح دون فائــدة علــى اإلطالق!
التدريبــات الروحيــة هــي وســيلة )وســائل ال غنــى عنهــا وضروريــة للغايــة( لتلتقــي 
وجًهــا لوجــه مــع الشــخص الوحيــد الــذي ميكنــه أن يشــفينا: املســيح! إن فهــم هــذا 
االختــالف وتطبيقــه فــي حياتنــا هــو أمــر بالــغ األهميــة. كتــب داالس ويــالرد: »إن 
النمــو الروحــي املســيحي ينطــوي علــى أكثــر مــن مجــرد بــذل مجهــود والقيــام بـــأعمال 
صاحلــة. مــن املؤكــد أن االجتهــاد املنضبــط واملنظــم أمــر حتمــي ألن النمــو الروحــي هــو 
عمليــة تتطلَّــب مجهــوًدا. ومــع ذلــك، فــإن التشــكل حســب صــورة املســيح ليــس إجنــاًزا 
يســهل الوصــول إليــه. لكنــه هبــة النعمــةلكنــه هبــة النعمــة. علــى الرغــم مــن أننــا يجــب أن جنتهــد إال أن 
النمــو الروحــي يســتلزم قــوة أبعــد مــن قــدرة اإلنســان. تتــم هــذه العمليــة إثــر حضــور 
الــروح القــدس وعملــه فــي حيــاة أوالد اللــه الذيــن يضعــون ثقتهــم فــي املســيح«.30 
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يؤكــد ويــالرد أيًضــا: »لقــد أعــد اللــه طريًقــا للشــفاء. النعمــة ال تســتبعد الوســيلة، 
وال الوســيلة تســتبعد النعمــة. تؤتــي النعمــة بـــأفضل ثمارهــا مــن خــالل الوســيلة التــي 
ــة  ــه وكذلــك الوســيلة مــن خــالل النعمــة. لذلــك، فــإن التنشــئة الروحي يســتخدمها الل
فــي املســيح ليســت عمليــة غامضــة وغيــر عقالنيــة وغيــر منضبطــة كأنهــا مثــل البــرق 
يضربنــا فــي زمــان ومــكان ال ميكــن التنبــؤ بهمــا. النظــام الــذي رســمه اللــه والــذي مــن 
خاللــه تعيــش الــروح حتــت النعمــة هــو شــيء يجــب اكتشــافه واحترامــه وهــذا يتطلــب 
تعاوننــا إذا أردنــا أن ننمــو روحًيّــا حســب تخطيــط اللــه حلياتنــا. التنشــئة الروحيــة هــي 
ــا القيــام بــه كأفــراد وفــي شــركة مــع املؤمنــن اآلخريــن. علــى الرغــم  أمــر يجــب علين
مــن أنــه جتســيد عميــق لنعمــة اللــه مــن خــالل كلمتــه وروحــه، فهــو أيًضــا شــيء نتحمــل 

مســؤوليته أمــام اللــه وميكننــا أن نتعهــد بتحقيقــه بطريقــة منهجيــة وواعيــة«.31
مــا هــي الطريقــة الرئيســية التــي يســتخدمها اللــه لتغييرنــا؟ التدريبــات الروحيــة. 
ــا؟ هــل ميكــن لقــراءة الكتــاب املقــدس، أو الصــالة، أو الصــوم، أو أي  ــن الــذي يغيرن َم
ا: بالطبــع ال! لكــن هــل  تدريــب روحــي آخــر أن يغيــر قلبــي؟ اجلــواب الكتابــي واضــح جــّدً

ميكــن أن يتغيــر قلبــي بدونهــم؟ اجلــواب أيًضــا واضــح: مســتحيل!

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
يستخدم هللا وسائط النعمة ليغريين، لكن ليست الوسائط اليت تغريين، بل هو.
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ُه حَيُصُد أيًضا. أَلنَّ َمن َيزرَُع  »الَ َتِضلُّوا! َاهلُل اَل ُيشَمُخ َعَليِه. َفِإنَّ الَِّذي َيزَرُعُه اإِلنَساُن ِإيَّ
جِلََسِدِه َفِمَن اجَلَسِد حَيُصُد َفَساًدا، َوَمن َيزرَُع ِللرُّوِح َفِمَن الرُّوِح حَيُصُد َحَياًة َأَبِديًَّة. َفاَل َنفَشل 

« )غالطية 6: 7- 9(  َنا َسَنحُصُد يِف َوقِتِه ِإن ُكنَّا اَل َنِكلُّ يِف َعَمِل اخَلرِي أَلنـَّ
ــًرا، ولكــن خاصــًة فــي اللحظــات التــي ال متــوت  هنــاك حقيقــة يجــب أن أتذكرهــا كثي
فيهــا العواطــف ويبــدو أن شــغفي بـــالله قــد تالشــى: »ال ميكننــي التحكــم في مشــاعري، 
لكــن ميكننــي التحكــم فــي إرادتــي. ال أســتطيع أن أقــرر مــا أشــعر بــه، لكــن ميكننــي أن 

أقــرر مــا أفعلــه«.
علــى الرغــم مــن أن هــذه احلقيقــة تنطبــق علــى مجــاالت مختلفــة مــن احليــاة 
الروحيــة، إال أنهــا مهمــة بشــكل خــاص عندمــا نفكــر فــي التدريبــات الروحيــة. أتذكــر 
ــم الالهــوت ســأل أحــد أســاتذته:  ــا فــي عل أننــي قــرأت منــذ ســنوات عديــدة أن طالًب
»هــل تصلــي أن يعطيــك اللــه القــوة لتســتيقظ مبكــًرا كل صبــاح لتقضــي وقًتــا مــع 

اللــه؟«. كانــت إجابتــه: »ال. أقــوم بضبــط املنبــه واســتيقظ«.
لنــي مســؤولية التغييــر. فهــل  االجتهــاد ضــروري للتغييــر. ملــاذا؟ ألن اللــه يحمِّ
ــا؛ ألن االنضبــاط فقــط ال ينتــج تغييــًرا. لكــن  يعتمــد التغييــر علــى مجهــودي؟ ليــس كلًيّ
بشــكل مــا، نعــم، ألن االنضبــاط يســمح بالتغييــر. كمــا أكدنــا مــن بدايــة الكتــاب، فــإن 
لنــي املســؤولية لكــي يحــدث  اللــه هــو الوحيــد الــذي يســتطيع أن يغيرنــي. ومــع ذلــك، حمَّ

هــذا التغييــر.
ــا علــى اســتخدام جميــع املــوارد  مــاذا يعنــي أن »أزرع للــروح«؟ يعنــي أن أكــون أميًن
ــا وأجــد  الروحيــة التــي أتاحهــا لــي اللــه بطريقــة منتظمــة ومنضبطــة لكــي أمنــو روحًيّ
ــاة يعــرض  ــى أســلوب حي ــه احلصــول عل أعظــم بهجــة وشــبع فــي شــخص املســيح. إن
قلبــي باســتمرار ملــا ميكــن أن يغيــره. بعبــارة أخــرى، إنــهإنــه  ممارســةممارســة  التدريبــاتالتدريبــات  الروحيــةالروحيــة  
بأمانــةبأمانــة  بهــدفبهــدف  أنأن  يأخــذيأخــذ  روحروح  اللــهاللــه  مــامــا » »أزرعــهأزرعــه« « كلكل  يــوميــوم  ويجعلــهويجعلــه » »ينبــتينبــت« « فــيفــي  قلبــيقلبــي  املتغيراملتغير. 
مــا هــو وعــد الكتــاب إذا فعلنــا ذلــك بانتظــام وانضبــاط؟ إذا لــم نستســلم، ســنحصد فــي 

الوقــت املناســب.
أليــس مــن املدهــش أن التدريبــات الروحيــة ليســت مــن ثمــر الــروح، بــل هــي طريقــة 
زرع البــذور حتــى نحصــل علــى ثمــار الــروح؟ إن ثمــار الــروح هــو احملبــة، والفــرح، 
إن  والتعفــف.  والوداعــة،  واإلميــان،  والصــالح،  واللطــف،  األنــاة،  وطــول  والســالم، 
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ثمــر الــروح ليــس الصــالة، أو الصــوم، أو قــراءة الكتــاب املقــدس، أو حفــظ آيــات مــن 
الكتــاب، أو التأمــل... إلــخ. أي أن اجملموعــة األولــى هــي الفضائــل التــي ينتجهــا الــروح 

فــي داخلــي، والثانيــة هــي األفعــال التــي أقــوم بهــا للتواصــل معــه.
هــل تســتطيع أن تــرى الفــرق بــن أحدهمــا واآلخــر؟ التدريبــات الروحيــة هــي ثمــار 
قــرار شــخصي. هــي نتيجــة »لقمــع اجلســد واســتعباده« )1 كورنثــوس 9: 27(. بعبــارة 
أخــرى، إنهــا أفعــال متعمــدة، وبالتالــي يركــز الكتــاب علــى حجــم املســؤولية التــي تقــع 

علينــا نحوهــا )1 تيموثــاوس 4: 7(.
يجــب أن نــدرك أن للنمــو الروحــي ثمــن. لــن أتغيــر ألصبــح مثــل يســوع أبــًدا فــي يوم 
وليلــة. املســيح نفســه يحذرنــا مــن تكلفــة التبعيــة )لوقــا 14: 28- 32(. فــي بعــض األيام، 
فــي الواقــع، فــي معظــم األيــام، ســتكون التكلفــة هــي ضبــط املنبــه مبكــًرا واحلصــول 
علــى عــدد ســاعات نــوم أقــل. كتــب داالس ويــالرد: »نحــن كبشــر لدينــا عيــب كبيــر 
ــزم أنفســنا  يتمثــل فــي الرغبــة فــي احلصــول علــى مــا هــو عــادل وصالــح، ولكــن ال نُل
بنــوع احليــاة الــذي يــؤدي إلــى العمــل الصالــح واحلالــة التــي نريــد االســتمتاع بهــا. هــذا 
الطبــع البشــري يفســر ملــاذا الطريــق إلــى اجلحيــم مرصــوف بالنوايــا احلســنة. نيتنــا 

عادلــة، لكننــا نتجنــب أســلوب احليــاة الــذي يــؤدي إلــى هــذا املطــاف«.32

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
ال أستطيع السيطرة على رغبيت يف طلب هللا

لكن ميكنين التحكم يف قرارت 
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َينُظــرُه،  َل  َمــا  يِف  ُمَتَداِخــاًل  امَلاَلِئَكــِة،  َوِعبَــاَدِة  َواُضــِع  التـَّ يِف  رَاِغبًــا  اجِلَعالَــَة،  َأَحــٌد  ــرُكم  ُيَسِّ »اَل 
اجَلَســِد  ِمنــُه ُكلُّ  الَّــِذي  ِبلــرَّأِس  ــٍك  ُمَتَمسِّ َوَغــرَي   ، اجَلَســِديِّ ِذهنِــِه  ِقبَــِل  ِمــن  َبِطــاًل  ُمنَتِفًخــا 
َعــن  امَلِســيِح  َمــَع  ُمتُّــم  َقــد  ِإن ُكنتُــم  ِإًذا  ِمــَن هللِا.  منُــوًّا  َينُمــو  َوُمقــرَتاًِن  ــَواِزرًا  ُمتـَ َورُبُــٍط،  مِبََفاِصــَل 
! َواَل َتــُذق! َواَل  رَاِئــُض: اَل مَتَــسَّ َأرَكاِن الَعــالَِ، َفِلَمــاَذا َكَأنَُّكــم َعاِئُشــوَن يِف الَعــالَِ؟ ُتفــَرُض َعَليُكــم فـَ
ــُة  َعاِليــِم النَّــاِس، الَّــيِت َلَــا ِحَكاَي ــاِء يِف االســِتعَماِل، َحَســَب َوَصــاَي َوتـَ ! الَّــيتِ ِهــَي َجِيُعَهــا ِللَفَن جَتُــسَّ
َمــا ِمــن ِجَهــِة ِإشــَباِع الَبَشــرِيَِّة«  ِبِقيَمــٍة  َليــَس  َواُضــٍع، َوَقهــِر اجَلَســِد،  ِبِعبَــاَدٍة اَنِفَلــٍة، َوتـَ ِحكَمــٍة، 

)كولوسي 2: 18- 23( 
ــل أَقَمــُع َجَســِدي َوأَســتَعِبُدهُ«؟  ــل أَقَمــُع َجَســِدي َوأَســتَعِبُدهُ«؟بَ ألــم يكــن بولــس هــو َمــن قــال فــي 1 كورنثــوس 9: 27 »بَ

ملــاذا يقــول هنــا إن »َوَقهــِر اجَلَســِد، لَيــَس ذو ِقيَمــٍةَوَقهــِر اجَلَســِد، لَيــَس ذو ِقيَمــٍة«؟
فــي األســابيع املقبلــة، ســننظر فــي قائمــة كبيــرة إلــى حــد مــا مــن املمارســات 
اخملتلفــة، املســماة بالتدريبــات الروحيــةاملســماة بالتدريبــات الروحيــة، والتــي اعتــاد آالف الرجــال والنســاء املؤمنــن 
علــى مــر القــرون أن ينموهــا فــي حياتهــم املســيحية. دون أدنــى شــك، تتطلــب هــذه 
املمارســات إنــكار الــذات؛ وتــرك أشــياء معينــة أحبوهــا أو االنقطــاع عنهــا لفتــرة زمنيــة 
مثــل الصيــام، تتطلــب أيًضــا اتِّبــاع »مبــادئ« معينــة مثــل ممارســة التأمــل والعزلــة، 
ــَس  ــَس لَي ــس: »لَي ــول بول ــف إذن يق ــة؛ فكي ــة للخدم ــل طريق ــو أفض ــع« وه ــب »التواض وتتطل

ــِريَّة«؟ ــِة ِإشــَباِع الَبَش ــن ِجَه ــا ِم ــٍة َم ــِريَّة«؟ِبِقيَم ــِة ِإشــَباِع الَبَش ــن ِجَه ــا ِم ــٍة َم ِبِقيَم
ــك  ــدم »التمس ــي ع ــن ف ــكلة تكم ــها، فاملش ــات نفس ــي املمارس ــكلة ف ــن املش ال تكم
بالــرأس« )أي املســيح( عنــد ممارســة أي تدريــب روحــي. تكمــن املشــكلة فــي الثقــة فــي تكمــن املشــكلة فــي الثقــة فــي 
قــوة املمارســات لتغييرنــا )اآليــة قــوة املمارســات لتغييرنــا )اآليــة 2323( ونســيان أننــا بحاجــة إلــى اللــه حتــى نتغيــر وننمــو ( ونســيان أننــا بحاجــة إلــى اللــه حتــى نتغيــر وننمــو 
فــي حياتنــا الروحيــة؛فــي حياتنــا الروحيــة؛ ألنــه هــو وحــده مــن يقــدر علــى إحــداث هــذا التغييــر. كمــا قلنــا 
قبــل أيــام، العــالج مــن املــرض ال يتطلــب وجــود العــدة الطبيــة فقــط وال التواجــد فــي 
املستشــفى لكــن يلــزم وجــود »الطبيــب«. هــل تريــد أن تعــرف مــا الــذي يدينــه بولــس فــي 
هــذا النــص والــذي ال يتعــارض بــأي حــال مــع مــا يقولــه فــي كثيــر مــن اآليــات األخــرى؟ 

محاولــة النمــو فــي املســيح بــدون املســيح.محاولــة النمــو فــي املســيح بــدون املســيح.
أنــا وأنــت نقــع كثيــًرا فــي نفــس اخلطــأ الــذي اقترفــه أهــل كولوســي: النظــر إلــى 
ــت  ــن الوق ــم م ــا؟ ك ــرة صمــت فيه ــت آخــر م ــى كان ــي؟ مت ــف هــي صالت ــت : كي ــن الوق ــم م ــا؟ ك ــرة صمــت فيه ــت آخــر م ــى كان ــي؟ مت ــف هــي صالت ــه: كي ــا نفعل م
اســتغرقته فــي قــراءة الكتــاب املقــدس؟اســتغرقته فــي قــراءة الكتــاب املقــدس؟ هــل هــذه األســئلة خاطئــة؟ ليــس بالضــرورة، 
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ولكــن إذا توقفــت لفحصهــا للحظــة ســتالحظ أن كل ســؤال منهــم يحتــوي علــى صيغــة 
ــا بقوتــي اخلاصــة.  ــه أن ــم املفــرد؛ أي االنشــغال مبــا أســتطيع أن أفعل ضميــر املتكل

أكبــر تخــوف لــي وأكبــر خطــر عليــك هــو أنــه فــي األســابيع القليلــة املقبلــة تفقــد 
تركيــزك وتنشــغل بنفســك بــداًل مــن االنشــغال باملســيح. ينصحنــا بولــس أن »نتمســكنتمســك« 
باملســيح. ميكــن ترجمــة هــذه الكلمــة إلــى »التشــبث« أو »التعلــق«. تخيــل صــورة طفــل 
يســقط مــن جــرف و»يتشــبث« بفــرع حتــى ال يســقط. هــذا مــا يطلبــه بولــس منــي ومنك. 
أن تتمســك باملســيح وليــس بقائمــة التدريبــات الروحيــة فــي ذاتهــا. عنــد ممارســة أي 
مــن هــذه التدريبــات اطلــب منــك أال تتوقــف عــن التســاؤل: هــل أنــا أكمــل طقوًســا أم هــل أنــا أكمــل طقوًســا أم 

أتواصــل مــع يســوع مــن خــالل هــذه التدريبــات؟أتواصــل مــع يســوع مــن خــالل هــذه التدريبــات؟
هــل تعــرف شــيًئا؟ مــن املفارقــات، أنــه كلمــا زاد تركيزنــا علــى اخلــارج )ممارســة 
الصــالة، وقــراءة الكتــاب املقــدس، والصــوم، ومــا إلــى ذلــك( كلمــا منيــل إلــى إبعــاد 
أنفســنا عــن الشــخص الــذي نريــد االقتــراب منــه. علــى العكــس، كلمــا ركزنــا أكثــر 
ــا  ــة لغرضه ــات الروحي ــح مــن الطبيعــي اســتخدام التدريب ــع باملســيح، أصب ــى التمت عل
ــه« وليــس مــن  ــي. هــي مجــرد وســيلة »للتشــبث بالــرأس« ليكــون »النمــو مــن الل األصل

ــا نحــن. مجهودن

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
الدف من كل التدريبات الروحية هو التواصل مع يسوع.

إذا وجدت نفسي أمارس تدريًبا ما دون التقابل معه، فعليَّ أن اسأل نفسي: هل أحقق الدف؟
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اليوم: 97 |    التدريبات الروحية: ما هي التدريبات الروحية؟ )١(

»َوَقاَل ِللَجِميِع: ِإن َأرَاَد َأَحٌد َأن َيِتَ َورَاِئي، َفلُينِكر َنفَسُه َوحَيِمل َصِليَبُه ُكلَّ َيوٍم، َوَيتَبعيِن. 
َفِإنَّ َمن َأرَاَد َأن ُيَلَِّص َنفَسُه ُيهِلُكَها، َوَمن ُيهِلُك َنفَسُه ِمن َأجِلي َفهَذا ُيَلُِّصَها« 

)لوقا 9: 23- 24( 
ــرة  ــوم؟ أال منــوت م ــن لإلنســان أن ميــوت كل ي ــف ميك ــح؟ كي التناقــض واضــح، صحي
واحــدة فقــط؟ ال، إن يســوع ال يقــول شــيًئا ال معنــى لــه. يحــاول يســوع أن يلفــت انتباهــك 
إلــى حقيقــة أن كل يــوم لديــك قــراًرا. كل يــوم عليــك أن جتيــب علــى ســؤال: كيــف 
ســأعيش اليــوم؟ هــل ســأنكر نفســي؛ أي ســأموت عــن وقتــي وســاعات نومــي وأولوياتــي 
األخــرى؟ أم ســأحاول »إنقــاذ« حياتــي وأقضــي ســاعاتي كيفمــا أشــاء؟ اليــوم ســأقول 
املعنــى  وأفقــد  »نعــم« ملشــتهياتي  أم ســأقول  لنفســي ألجــد احليــاة احلقيقيــة  »ال« 

ــاة؟ احلقيقــي للحي
هــل الحظــت كيــف تبــدأ اآليــة؟ هــل الحظــت التفاصيــل؟ يقــول يســوع إنــه لــن 
»يقــدر اجلميــع أن ينقــذوا حياتهــم«؛ لــن يســتمتع اجلميــع بالبهجــة التــي ال توصــف 
ــك؟  ــن ســيفعل ذل ــص مــرة أخــرى والحــظ َم ــرأ الن ــي مــن الســعي وراءه. اق ــي تأت والت
ــاــا. »إذا أراد أحــد أن يأتــي  أولئــك الذيــن يريــدون؛  فقــطفقــط  أولئــكأولئــك  الذيــنالذيــن  يريــدونيريــدون  ذلــكذلــك  حقحّقًًّ
ــى  ــى آخــر، يجــب أن تكــون عل ــوم يجــب أن يعيــش بهــذه الطريقــة«. مبعن ــي، كل ي ورائ
اســتعداد إلنــكار نفســك كل يــوم. الســؤال هــو نفســه دائًمــا: مــاذا أريــد؟ إلــى أي مــدى مــاذا أريــد؟ إلــى أي مــدى 

أريــده؟ هــل أنــا علــى اســتعداد لدفــع ثمــن مــا أريــده؟أريــده؟ هــل أنــا علــى اســتعداد لدفــع ثمــن مــا أريــده؟
علــى الرغــم مــن أننــي أظــن أنــه يجــب أن يكــون لديــك بالفعــل فكــرة واضحــة إلــى 
حــد مــا عمــا هــي التدريبــات الروحيــة، إال أننــي أود منــك التأمــل فــي بعــض التعريفــات 

التــي ستســاعدك علــى تعميــق فهمــك لهــا.
ــر مــن خــالل قــوة اإلرادة  ــا للتغيي ريتشــارد فوســتر: »عندمــا نيــأس مــن محاوالتن
والتصميــم، ميكننــا الوصــول إلــى فهــم جديــد رائــع: النــور الداخلــي هــو هبــة مــن اللــه 
ننالهــا مــن خــالل النعمــة. التغييــر الداخلــي الــذي نحتاجــه هــو عمــل اللــه وليــس عملنــا. 
مــا نحتاجــه هــو تغييــر داخلــي، واللــه وحــده هــو الــذي يســتطيع العمــل مــن الداخــل. 
ال ميكننــا أن نحقــق أو نكتســب عدالــة ملكــوت اللــه؛ إنهــا نعمــة معطــاة. أعطانــا اللــه 
تدريبــات احليــاة الروحيــة كوســيلة للحصــول علــى نعمتــه. تســمح لنــا تلــك التدريبــات 

أن نضــع أنفســنا أمــام عرشــه حتــى يتمكــن هــو مــن خاللهــا تغييرنــا«.33
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جــون أورتبــرغ: »تبعيــة يســوع تعلمنــا كيــف ميكــن أن ننظــم حياتنــا حــول األنشــطة 
التــي متكننــا مــن العيــش فــي ثمــار الــروح.  التدريبــات الروحيــة هــي: أي نشــاط ميكــن 
أن يســاعدني فــي اكتســاب القــوة للعيــش بالطريقــة التــي علمنــا يســوع أن نعيــش بهــا 

والتــي كان قــدوة فيهــا«.34
دونالــد ويتنــي: »تعريفــي للتقــوى هــو العالقــة احلميمــة مــع املســيح والتوافــق مــع 
فكــره. هــي حالــة مــن االنســجام الداخلــي واخلارجــي. هــي النمــو فــي تشــابه متزايــد 
لقلــب املســيح وحيــاة املســيح )1 تيموثــاوس 4: 7( هــذا التشــابه باملســيح هــو الهــدف 
كانــت  إذا  الروحيــة.  التدريبــات  ممارســة  إلــى  يدفعنــا  الــذي  والســبب  األساســي 
ــة،  ــات الروحي ــإن ممارســة التدريب ــرض، ف ــق هــذا الغ ــى حتقي ممارســتنا ال تســعى إل
بغــض النظــر عــن مــدى صحتهــا أو نشــاطها، يكــون عــدمي الفائــدة وليــس ســوى قشــرة 
ــات،  ــك التدريب ــدون ممارســة تل ــاء ب ــون أتقي ــا أن نك ــا ال ميكنن ــوى الفارغــة. مثلم للتق
فمــن املمكــن أن منارســها دون أن نكــون أتقيــاء، إذا رأيناهــا غايــة وليســت وســيلة. لــذا، 
فــإن الضوابــط الروحيــة هــي تلــك األنشــطة الشــخصية التــي قدمهــا اللــه فــي الكتــاب 
املقــدس كوســائل كافيــة يجــب علــى املؤمنــن بيســوع املســيح اســتخدامها فــي بحثهــم 
عــن التقــوى اململــوءة بالــروح والتــي يحركهــا اإلجنيــل، أي العالقــة احلميمــة مــع املســيح 

والتناغــم مــع فكــر املســيح«.35
داالس ويــالرد: »احليــاة الروحيــة تتكــون مــن مجموعــة مــن األنشــطة التــي يتفاعــل 
فيهــا املؤمنــون فــي تعــاون مــع اللــه، ومــع الهيــكل الروحــي املســتمد مــن شــخصيته 
وعملــه. ومــا هــي النتيجــة؟ تكــون النتيجــة هــي التمتــع بـــصفة جديــدة للوجود اإلنســاني 
حتتــوي علــى قــوى جديــدة. التدريبــات الروحيــة هــي أنشــطة يقــوم بهــا العقــل واجلســد 
عــن قصــد، حلــث شــخصيتنا وكياننــا علــى التعــاون الفعــال فــي النظــام اإللهــي. إنهــا 

متكننــا أكثــر فأكثــر مــن العيــش بقــوة تتجــاوز قدرتنــا«.36

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
كيف سأقضي وقيت؟ هل أان على استعداد لدفع مثن تبعية يسوع كل يوم؟
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اليوم: 98 | التدريبات الروحية: ما هي التدريبات الروحية؟ )٢(

»أَلينِّ َأصَغُر الرُُّسِل، َأاَن الَِّذي َلسُت َأهاًل أَلن ُأدَعى َرُسواًل، أَلينِّ اضَطَهدُت َكِنيَسَة هللِا« 
)1 كورنثوس 15: 9( 

هــل تريــد التغييــر؟ هــل تريــد أن تنضــج؟ هــل تريــد أن تنمــو روحًيّــا؟ هــل تريــد أن حتــب 
اللــه أكثــر؟ إليــك حقيقــة بســيطة وأساســية: كلمــا مارســت التدريبــات الروحيــة أكثــركلمــا مارســت التدريبــات الروحيــة أكثــر، 
كلمــا تغيــرت أكثــر وكلمــا وقعــت فــي حــب املســيح أكثــركلمــا تغيــرت أكثــر وكلمــا وقعــت فــي حــب املســيح أكثــر. والعكــس صحيــح أيًضــا؛ كلمــا 

قللــت مــن ممارســتها، كلمــا شــعرت بفتــور.
هــل الحظــت كيــف أصبــح بولــس رســواًل عظيًمــا؟ كيــف نشــأ؟ كيــف نضــج؟ كيــف 
صــار أعظــم مبشــر فــي التاريــخ؟ بالنعمــة أم باالجتهــاد؟ كالهمــا مًعــا! مــن خــالل 
النعمــة واجتهــاده أكثــر مــن ســائر املســيحين والرســل. إذا بحثــت فــي كتابــك املقــدس 
عــن اآليــة 9، ســتجد أن بولــس يوضــح أنــه اجتهــد أكثــر بكثيــر مــن جميــع الرســل!  

ــج األعمــال! ــي تنت فالنعمــة ليســت نقيــض األعمــال. النعمــة هــي الت
هنــاك مفهــوم مهــم للغايــة نحتــاج إلــى فهمــه. النعمــة التــي تخلــص والنعمــة التــي النعمــة التــي تخلــص والنعمــة التــي 
تغيــر ال تعمــالن بنفــس الطريقــةتغيــر ال تعمــالن بنفــس الطريقــة. األولــى هــي حــدث محــدد حيــث نتلقــى النعمــة التــي 
تســمح لنــا أن نكــون مبرريــن؛ والثانيــة هــي عمليــة تدريجيــة؛ حيــث نتلقــى نعمــة مختلفة 
تســمح لنــا بالتقديــس. يتــم احلصــول علــى النــوع األول مــن النعمــة مــرة واحــدة فقــط 
مــن خــالل ممارســة »اإلميــان اخلالصــياإلميــان اخلالصــي«؛ والثانــي نحتــاج إليــه عــدة مــرات مــن خــالل 

ــا.  ممارســة »اإلميــان املقــّدساإلميــان املقــّدس« يومّيً
أتســمح لــي أن أعطيــك مثــااًل يوضــح هــذه الديناميكيــة؟ فكــر فــي الصــالة. إنهــا 
مــن وســائط النعمــة. الصــالة تفتــح البــاب لنــا لتلقــي املزيــد مــن النعمــة )اســتجابات اســتجابات 
لصلواتنــالصلواتنــا(. يعبــر الكتــاب املقــدس بوضــوح عــن هــذه احلقيقــة فــي عبرانيــن 10: 19-

َســُه  ــا َكرَّ ــَدِم يَُســوَع، َطِريًق ــَداِس« ِب ــى »األَق ُخــوِل ِإلَ ــٌة ِبالدُّ ــا اإِلخــَوةُ ِثَق ــا أَيَُّه ــِإذ لَنَ َســُه »َف ــا َكرَّ ــَدِم يَُســوَع، َطِريًق ــَداِس« ِب ــى »األَق ُخــوِل ِإلَ ــٌة ِبالدُّ ــا اإِلخــَوةُ ِثَق ــا أَيَُّه ــِإذ لَنَ 22: »َف
م ِبَقلــٍب  ــا، ِباحِلَجــاِب، أَي َجَســِدِه، َوَكاِهــٌن َعِظيــٌم َعلَــى بَيــِت اللــِه، ِلنَتََقــدَّ ــا َحِديًثــا َحّيً م ِبَقلــٍب لَنَ ــا، ِباحِلَجــاِب، أَي َجَســِدِه، َوَكاِهــٌن َعِظيــٌم َعلَــى بَيــِت اللــِه، ِلنَتََقــدَّ ــا َحِديًثــا َحّيً لَنَ
َصــاِدق ِفــي يَِقــِن اإِلمَيــاِن...َصــاِدق ِفــي يَِقــِن اإِلمَيــاِن...« وهكــذا يقــول أيًضــا عبرانيــن 4: 15- 16: »ألَن لَيــَس لَنـَـا »ألَن لَيــَس لَنـَـا 
ــٍة.   ٌب ِفــي ُكلِّ َشــيٍء ِمثلُنـَـا، ِبــاَل َخِطيَّ ــٍةَرِئيــُس َكَهنـَـٍة َغيــُر َقــاِدٍر أَن يَرِثــَي ِلَضَعَفاِتنـَـا، بـَـل ُمَجــرَّ ٌب ِفــي ُكلِّ َشــيٍء ِمثلُنـَـا، ِبــاَل َخِطيَّ َرِئيــُس َكَهنـَـٍة َغيــُر َقــاِدٍر أَن يَرِثــَي ِلَضَعَفاِتنـَـا، بـَـل ُمَجــرَّ
م ِبِثَقــٍة ِإلَــى َعــرِش النِّعَمــِة ِلَكــي نَنَــاَل َرحَمــًة َونَِجــَد ِنعَمــًة َعوًنــا ِفــي ِحيِنــِه«. هــل  م ِبِثَقــٍة ِإلَــى َعــرِش النِّعَمــِة ِلَكــي نَنَــاَل َرحَمــًة َونَِجــَد ِنعَمــًة َعوًنــا ِفــي ِحيِنــِهَفلنَتََقــدَّ َفلنَتََقــدَّ
تــرى ديناميكيــة النعمــة املزدوجــة فــي هــذا املثــال؟ َمــن الــذي فتــح الطريــق لنــا جميعــا 
لندخــل إلــى األقــداس بثقــة؟ الــرب املســيح. ولكــن َمــن الــذي ينــال نعمــة جديــدة ليتحــرر 
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مــن ضعفــه؟ هــل اجلميــع؟ ال. فقــط الذيــن يقتربــون مــن العــرش. الذيــن يصلــون. كلمــا 
؟  مارســت تدريــب الصــالة كلمــا حتــررت أكثــر مــن ضعفاتــك. مــاذا يحــدث إذا لــم تصــلِّ

العكــس صحيــح.
كيــف يجســد يســوع الطريقــة التــي تعمــل بهــا هــذه الديناميكيــة؟ مــن خــالل 
مقارنــة نفســه بشــجرة الكرمــة )يوحنــا 15: 5(. ميكننــا القيــام بذلــك مــن خــالل 
مقارنــة »النعمــة املقّدســة« مبكــواة. مــاذا حتتــاج املكــواة لتكــون ســاخنة؟ الكهربــاء 
والطاقــة )النعمــةالنعمــة(. كيــف حصلــت علــى الكهربــاء؟ مــن خــالل توصيلهــا بـــمقبس. كــم 
مــرة؟ مــرة واحــدة؟ مرتــن؟ ال. فــي كل مــرة نريــد اســتخدام املكــواة. مــاذا يحــدث إذا لــم 
لُهــا بالكهربــاء؟ احلديــد يفقــد حرارتــه. تعمــل احليــاة املســيحية بنفــس الطريقــة.  نوصِّ
كلمــا تواصلــت مــع املســيح باســتخدام وســائط النعمــة التــي يقدمهــا لــك )التدريبــات 

ــوًرا. ــر فت ــن ممارســتهم، أصبحــت أكث ــت م ــا قلل ــب. كلم ــة(، زاد دفء القل الروحي
فهــل نتقــدس مــن خــالل النعمــة؟ نعــم! بــدون النعمــة ال يوجــد مجــال للتغييــر. هــل 
تتطلــب أعمــااًل؟ بالتأكيــد! إذا لــم أكــن »متصــاًل« باملســيح، كيــف ســأحصل علــى النعمــة 

التــي يريــد أن يباركنــي بهــا اللــه؟
ــى.  ــي األول ــة تل ــي أن أشــارككم حقيقــة ثاني ــوم، اســمحوا ل ــل أن أنهــي هــذا الي قب
ــا ترتبــط بشــكل مباشــر مبقــدار الوقــت الــذي يقضيــه فــي  ســرعة منــو الشــخص روحًيّ
ــة، زادت ســرعة  ــات الروحي ــى آخــر، كلمــا مارســت التدريب ــة. مبعن ــات الروحي التدريب
منــوك، وتغيــرت بشــكل أســرع، ووقعــت فــي حــب املســيح بشــكل أســرع. الســؤال هــو 
ــا؟ إلــى أي مــدى تريــده؟ هــل أنــت علــى اســتعداد  ــا؟ إلــى أي مــدى تريــده؟ هــل أنــت علــى اســتعداد هــل هــذا مــا تريــده حّقً نفســه دائًمــا: هــل هــذا مــا تريــده حّقً

لدفــع الثمــن؟لدفــع الثمــن؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم 
النعمة ال تلغي أمهية األعمال؛ النعمة تشجعها!

يب أن تكون النعمة هي احملرك الذي يدفعنا وحيفزان على السعي جبد الستخدام كل 
»وسائط النعمة«.
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اليوم: 99 | التدريبات الروحية: ما هي قائمة التدريبات الروحية؟ )١(

َتِجُدوَنيِن ِإذ َتطُلُبوَنيِن ِبُكلِّ َقلِبُكم« )إرميا 29: 13(  »َوَتطُلُبوَنيِن فـَ
ملــاذا منــر بفتــرات فتــور؟ ملــاذا نشــعر كأن اللــه يختفــي أحياًنــا؟ ملــاذا توجــد أيــام نبحــث 
فيهــا عنــه وال جنــده؟ أنــا متأكــد مــن أنــه ال توجــد إجابــة واحــدة لهــذه املعضلــة، لكنــي 
أود أن أقــدم لكــم فكــرة وجدتهــا فــي كتــاب قــدمي ُكتــب عــام 1685: »الغــرض مــن اختفاء الغــرض مــن اختفاء 

اللــه فــي بعــض األحيــان هــو إخراجــك مــن منطقــة الكســل الروحــي«.اللــه فــي بعــض األحيــان هــو إخراجــك مــن منطقــة الكســل الروحــي«.3737
ــة والقاضــي الظالــم؛ اإلصــرار  املُِلحَّ َمثَــَل األرملــة  نــرى فــي )لوقــا 18: 8-1( 
واالنتظــام و»عــدم االستســالم« فــي طلــب اللــه هــي أمــور أساســية للحصــول علــى مــا 
ــا! مثلمــا تفعــل ابنتــي  نريــد )متــى 7: 7- 11(. فــي الواقــع، يظهــرون أننــا نريــد اللــه حّقً
املراهقــة ورغبتهــا فــي شــراء هاتــف محمــول؛ نحــن جميًعــا ننزعــج ونثابــر عندمــا نريــد 

ــا احلصــول علــى شــيء مــا.  حّقً
ا. مــن املســتحيل أن تنمــو فــي احليــاة املســيحية دون أن تكــون  الواقــع بســيط جــّدً
ــا،  ــا حقيقًيّ ــى الرغــم مــن أن ليســت أي تضحيــة حًبّ لديــك حيــاة عبــادة منضبطــةحيــاة عبــادة منضبطــة. عل
إال أن أي حــب حقيقــي يتطلــب التضحيــة. العثــور علــى متعتنــا باللــه هــو عطيــة. ال 
ــه  ــد الل ــا عن ــا معروًف ــة« تكســب لن ــة ليســت »ُعمل ــات الروحي ــا شــراؤها. التدريب ميكنن
حتــى يكافئنــا بحضــوره. التدريبــات الروحيــة هــي يــد حملتــاج يطلــب املزيــد مــن النعمــة. 
كمــا كتــب ريتشــارد فوســتر: »ال تســتطيع التدريبــات الروحيــة أن حتقــق أي شــيء 
مبفردهــا. ميكنهـــا فقــط أن تنقلنــا إلــى املــكان الــذي ميكــن للــه وحــده فقــط أن يعمــل 
بداخلنــا. التدريبــات الروحيــة هــي وســيلة للحصــول علــى نعــم اللــه. العدالــة الداخليــة 
التــي نســعى إليهــا ليســت شــيًئا ينســكب فــي أيدينــا. لقــد أســس اللــه أنظمــة احليــاة 

الروحيــة كوســيلة لنضــع أنفســنا فــي مكانــة ميكنــه أن يباركنــا فيهــا«.38
ــذي  ــق ال ــاع الطري ــة النمــو الروحــي اتب ــب عملي ــة، تتطل ــام قليل ــل أي ــا قب كمــا قرأن
وضعــه اللــه لنــا للبحــث عنــه وإيجــاده. هــذا الطريــق هــو التدريبــات الروحيــة. مــن 

خــالل هــذه املمارســات نتعلــم أن نســير مــع املســيح ونبتهــج برفقتــه.
هذه هي قائمة التدريبات الروحية التي سوف ندرسها في هذا الكتاب:هذه هي قائمة التدريبات الروحية التي سوف ندرسها في هذا الكتاب:

أود أن أنهــي حديثــي بتأمــل كتبــه داالس ويــالرد فــي أحــد كتبــه: »ميكننــا أن نصبــح 
مثــل املســيح باتبــاع أســلوب احليــاة الــذي اختــاره لنفســه عندمــا كان علــى األرض.      
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إذا كان لدينــا إميــان بالــرب، يجــب أن نؤمــن أنــه عــرف كيــف يعيــش. ميكننــا، مــن خــالل 
اإلميــان والنعمــة، أن نصبــح مثــل املســيح مــن خــالل ممارســة األنشــطة التــي شــارك 
فيهــا يومّيًــا ومــن خــالل تنظيــم وترتيــب أولوياتنــا حــول األنشــطة التــي مارســها هــو فــي 

شــركة مســتمرة مــع أبيــه«.39 

التدريبات األخرى التدريبات األخرى  التدريبات املتمركزة حول الله التدريبات املتمركزة حول الله 

الكرازة
التلمذة

الشركة مع املؤمنن 
االستسالم 

اخلدمة
استخدام مواهبي 

افتداء الوقت
املال

الضيافة
الصالة اجلماعية

عشاء الرب
االحتفال بالرب

الصالة 
االعتراف 

درس الكتاب
حفظ الكلمة 

التأمل 
الصيام 

االستسالم 
الصمت 
الشركة 
الفرح 
الراحة 

املراجعة وتقييم النفس

كيف ميكن لكل من هذه التدريبات أن تساعدني في العثور على مسّرتي كيف ميكن لكل من هذه التدريبات أن تساعدني في العثور على مسّرتي 
في شخص الله؟في شخص الله؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أان على استعداد للسري يف الطريق الذي يقودين إل لقاء املسيح والوقوع يف حبه؟
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اليوم: ١٠٠ | التدريبات الروحية: ما هي قائمة التدريبات الروحية؟ )٢(

َتِجُدوَنيِن ِإذ َتطُلُبوَنيِن ِبُكلِّ َقلِبُكم« )إرميا 29: 13(  »َوَتطُلُبوَنيِن فـَ
اعتــاد كثيــر مــن طــالب د. هندريكــس أن يقولــوا لــه: عندمــا أتــزوج، أود أن أحصــل علــى 
نوعيــة الــزواج التــي تتمتــع بهــا أنــت وزوجتــك. كانــت إجابتــه فــي معظــم احلــاالت »ال، 
ــا«. نظــر إليــه أحــد تالميــذه بغرابــة بعــض الشــيء وهــو يعتقــد  أنــت ال تريــد ذلــك حّقً
ــا. أود أن أحصــل علــى هــذا النــوع مــن الــزواج. »هــل تريــد  أنــه ميــزح. وقــال لــه: نعــم حّقً
ــا، فعليــك االلتــزام  ــا؟« ســأل األســتاذ الشــهير بعــد ذلــك، »إذا كنــت تريــد ذلــك حّقً حّقً

باتبــاع منــط احليــاة الــذي يقــودك إلــى هــذا الــزواج.«
يحــدث شــيء مشــابه مــع املســيح. يقــول الكثيــر )مبــن فيهــم أنــا( إننــا نريــد أن نكون 
ــإن مشــكلتنا هــي نفــس  ــك، ف ــرة مــع يســوع. ومــع ذل ــة ومغي ــة ووثيق ــة مقرب فــي عالق
مشــكلة الطالــب. مــن أجــل احلصــول علــى هــذا النــوع مــن الربــاط مــع املســيح، يجــب أن 
نلتــزم بعيــش أســلوب حيــاة يقودنــا فــي هــذا االجتــاه. جتاهــل هــذه احلقيقــة هــو مجــرد 
خــداع للنفــس. عندمــا امتــدح طالبــه دكتــور هندريكــس علــى قدرتــه التعليميــة أو قربــه 
الواضــح مــن يســوع، اعتــاد أن يقــول لهــم: »الــكل يريــد التــاج؛ لكــن قلــة قليلــة منهــم علــى 

اســتعداد حلمــل الصليــب الــذي يقودنــا إليــه«.
َمــن منــا ال يرغــب فــي احلصــول علــى جســم صحــي وســليم؟ َمــن منــا ال يريــد 
ــر ولياقــة أفضــل؟ لكــن الســؤال هــو هــل  التخلــص مــن الدهــون وكســب عضــالت أكث
أنــا علــى اســتعداد لتبنــي منــط احليــاة الــذي يــؤدي إلــى هــذه النتيجــة؟ إذا كنــت 
أتنــاول طعاًمــا غيــر صحــي، وال أمــارس الرياضــة، وأقضــي وقــت فراغــي جالًســا أمــام 
ــى هــذا البــدن الرياضــي؟ إذن هــل أتوقــع وضــع  ــون، فهــل أتوقــع احلصــول عل التلفزي

مختلًفــا لصحتــي الروحيــة؟
ــي عاشــها يســوع؛ أي مســتوى فرحــه  ــاة الت ــة احلي ــد أن تعيــش نوعي ــت تري إذا كن
ومســتوى شــركته مــع اآلب ومســتوى محبتــه لآلخريــن؛ ال ميكنــك قبــول الهوتــه فقــط، 
ــًرا  بــِح بَاِك ــي الصُّ ــًرا »َوِف بــِح بَاِك ــي الصُّ بــل يجــب أن تتبنــى أســلوب حياتــه أيًضــا. يقــول مرقــس 1: 35: »َوِف

ــاَك«. ــي ُهنَ ــى َموِضــٍع َخــاَلٍء، َوَكاَن يَُصلِّ ا َقــاَم َوَخــَرَج َوَمَضــى ِإلَ ــاَكجــّدً ــي ُهنَ ــى َموِضــٍع َخــاَلٍء، َوَكاَن يَُصلِّ ا َقــاَم َوَخــَرَج َوَمَضــى ِإلَ جــّدً
هنــاك مقولــة تقــول: »كل نظــام مصمــم بشــكل مثالــي للحصــول علــى النتائــج 
التــي وضــع هــذا النظــام لتحقيقهــا«40. وهــي طريقــة أخــرى لقــول: »الَ تَِضلُّــوا! اَللــُه الَ »الَ تَِضلُّــوا! اَللــُه الَ 
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ــزَرُع ِلَجَســِدِه  ــن يَ ــزَرُع ِلَجَســِدِه  ألَنَّ َم ــن يَ ــاهُ يَحُصــُد أيًضــا. ألَنَّ َم ــُه اإِلنَســاُن ِإيَّ ــِذي يَزَرُع ــِإنَّ الَّ ــِه. َف ــاهُ يَحُصــُد أيًضــايُشــَمُخ َعلَي ــُه اإِلنَســاُن ِإيَّ ــِذي يَزَرُع ــِإنَّ الَّ ــِه. َف يُشــَمُخ َعلَي
وِح يَحُصــُد َحَيــاًة أَبَِديَّــًة«  وِح َفِمــَن الــرُّ وِح يَحُصــُد َحَيــاًة أَبَِديَّــًةَفِمــَن اجَلَســِد يَحُصــُد َفَســاًدا، َوَمــن يَــزَرُع ِللــرُّ وِح َفِمــَن الــرُّ َفِمــَن اجَلَســِد يَحُصــُد َفَســاًدا، َوَمــن يَــزَرُع ِللــرُّ
)غالطيــة 6: 7- 8(. مــاذا يعنــي أن نــزرع للجســد؟ أي أن نقــول »نعــم« لــكل مــا يطفــئ 
أو ينقــص شــهيتي للــه. مــاذا يعنــي أن نــزرع للــروح؟ أي أن نقــول »نعــم« لــكل مــا يزيــد 
مــن شــهيتي وجوعــى لــه. الــزرع للــروح هــو إنشــاء عــادات يوميــة ليــس لهــا ســوى هــدف 

واحــد: االســتمتاع بيســوع.
شــاركت معــك باألمــس قائمــًة باملمارســات الروحيــة التــي مــن املفتــرض أن تغيــرك 
ــى  ــدو مخيفــة. قــد تفكــر حت ــة وقــد تب ــا قائمــة طويل ــم أنه ــف. أعل ــى شــخص مختل إل
ــور  ــك دكت ــم مــاذا ســيقول ل ــكل هــذه األشــياء؟« هــل تعل ــام ب ــن ســأجد الوقــت للقي »أي
هندريكــس؟ نفــس مــا قالــه لــك يســوع. تريــد بنــاء البــرج، لكنــك لســت علــى اســتعداد 
لدفــع ثمــن بنائــه )لوقــا 14: 28(. احلــل؟ ســيتوجب عليــك إجــراء تعديــالت فــي جدولك 
ــم ســاعة؟ ســاعة؟  ــة؟ ك ــاز كل ليل ــي اليومــي أال جتــد الوقــت؟ هــل تشــاهد التلف الزمن
اثنتــن؟ مــاذا لــو لــم يكــن زواجــك يســير علــى مــا يــرام وطلبــت منــك زوجتــك قضــاء ليلــة 
أو ليلتــن مًعــا لتحســن الوضــع وتقــول لهــا: »أود أن أفعــل ذلــك، لكــن ليــس لــديَّ وقــت«؟ 
كيــف ســيكون رد شــريكك؟ »لديــك الوقــت، لكنــك تفضــل اســتخدامه فــي شــيء آخــر«.
اآلن الســؤال الــذي يواجهنــا: مــاذا أريــد؟ مــا هــو مســتوى العالقــة احلميمــة الــذي 
عــي أنــي أريــده؟ هــل  أريــد أن أحظــى بــه مــع يســوع؟ هــل أجندتــي متوافقــة مــع مــا أدَّ

لــديَّ جــدول أســبوعي يعطــي األولويــة لعالقتــي باملســيح؟
التدريبــات الروحيــة هــي الطريــق الــذي يقــودك إلــى لقــاء اللــه. بدونهــا، مــن 

املســتحيل أن تنمــو أو يكــون لديــك عالقــة حقيقيــة معــه. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
لو كان يسوع مكاين كيف كان سينظم جدول األسبوعي؟ ما العادات اليت يود تغيريها؟
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اليوم: ١٠١ |                                التدريبات الروحية: الصالة )١(

َماِء َكذِلَك َعَلى اأَلرِض« )مت 6: 10(  ُتَك َكَما يِف السَّ »ِلَتُكن َمِشيئـَ
هــل اللــه كلــي القــدرة؟ نعــم، هــل يفعــل دائًمــا مــا يريــده؟ نعــم. فلمــاذا نصلِّــي إذن؟ هــل 

صالتنــا تُحــِدث فرًقــا؟ هــل ميكننــا إقناعــه بفعــل شــيء مــن خاللهــا؟
التــي  الربانيــة  الكلمــات املعروفــة بالصــالة  أتأمــل فــي  أيــام قليلــة كنــت  قبــل 
ــك أن  ــى األَرِض«. أال ميكن ــَك َعلَ ــَماِء َكذِل ــي السَّ ــا ِف ــيئَتَُك َكَم ــن َمِش ــى األَرِضِلتَُك ــَك َعلَ ــَماِء َكذِل ــي السَّ ــا ِف ــيئَتَُك َكَم ــن َمِش ــو: »ِلتَُك ــا للت قرأته
جتــد تناقًضــا بــن كلمــات الــرب يســوع هــذه وقــدرة اللــه املطلقــة؟ هــل اللــه هــو الســيد 
املطلــق لهــذا الكــون؟ نعــم. هــل يتحكــم فــي كل شــيء؟ نعــم. هــل يفعــل كل مــا يريــد كيفما 
يشــاء ومتــى شــاء؟ نعــم. إذن ملــاذا يخبرنــا الــرب يســوع أننــا يجــب أن نصلــي مــن أجــل 
أن تتحقــق مشــيئة اللــه علــى األرض كمــا فــي الســماء؟ هــل يحتــاج اللــه إلــى »تشــجيع« 
ليفعــل مشــيئته علــى أرضنــا؟ ألــم نقــل للتــو أن كل شــيء )مبــا فــي ذلــك األرض( هــو 

ــا؟ ــه يفعــل مــا يشــاء دائًم ملكــه وأن
مــن املفارقــات أن هــذه هــي الصــالة النموذجيــة التــي تركهــا لنــا يســوع )اللــه 
بـــنفسه!(. »َفَصلُّــوا أَنتـُـم هَكــَذا...« تقــول اآليــة 9. مبعنــى آخــر، ال يوجــد خطــأ، فهــذه 

هــي الطريقــة الصحيحــة للصــالة.
مــاذا يقــول الــرب  يســوع؟ دعنــي أعيــد صياغــة كلماتــه: »لكــي تختبــر عملًيــا إرادة 
ــا شــرحها  ــه بطريقــة مــا ال ميكنن ــي أن ــي«. هــذا يعن ــك أن تصل ــى األرض، علي ــه عل الل
وربطهــا  األرض  علــى  أفعالــه  تقييــد  ســيادته،  يفقــد  أن  دون  اللــه،  قــرر  بالكامــل، 
بصلواتنــا. هــل مــا زال صاحــب الســيادة؟ نعــم. هــل فقــد ســيطرته؟ ال. إذن مــاذا يفعــل؟ 

ــايفــوض املســؤولية لنــا. يفــوض املســؤولية لن
ــى األرجــح قــد اكتشــفتها بالفعــل( هــي  ــي ستكتشــفها )أو عل ــق الت إحــدى احلقائ
أن الصــالة تبــدو أحياًنــا وكأنهــا تعمــل كنــوع مــن األســلحة املعيبــة.األســلحة املعيبــة. أحياًنــا تســحب 
الزنــاد وتخــرج رصاصــة قويــة، وفــي أحيــان أخــرى تســحب وتشــد وال يبــدو أنهــا تُحــدث 
أي تأثيــر. أعتقــد أن هــذا املثــال مفيــد للغايــة. الصــالة ليســت وســيلة أحتكــم بهــا 
ــا. الصــالة ليســت أداة أســتخدمها ألمتــم إرادتــي فــي  ــاهــو الســيد وليــس أن ــه. هــو الســيد وليــس أن فــي الل
الســماء. بــل الصــالة هــي دعــوة للتواصــل مــع اللــه حتــى يتغيــر قلبــي ليصبــح مثــل قلبــه. 
مبعنــى آخــر، أن نبحــث عــن إرادتــه. عندمــا يحــدث هــذا )وفقــط عندمــا يحــدث هــذا(، 
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تصبــح صلواتنــا أكثــر فاعليــة. عندمــا يحــدث هــذا، نبــدأ بالصــالة مــن أجــل أن تتحقــق 
ــإن  ــا يحــدث هــذا(، ف ــا يحــدث هــذا )وفقــط عندم مشــيئته وليســت مشــيئتنا. عندم

صلواتنــا وطلباتنــا ســتتوافق مــع مشــيئته.
فــي أي حالــة يتركنــا هــذا الواقــع؟ فــي حالــة ثقــة وراحــة أن إرادتــه ســتتحقق دائًما. 
وأيًضــا تصبــح فــي حالــة شــركة ومســؤولية ألنــه طلــب منــا أن نســأله. ال يدعونــي اللــه 
لكســر إرادتــه وإقناعــه بفعــل شــيء ال يريــده. يدعونــي اللــه للتواصــل معــه لطلــب 

حتقيــق مــا يريــده هــو دائًمــا.
ــا. ومــع ذلــك، بطريقــة مــا، قــرر  ــه يفعــل مــا يشــاء دائًم ــه محــدود؟ ال، ألن هــل الل
ربــط أفعالــه بصالتنــا. هــل صالتنــا تُحــدث فرًقــا؟ نعــم بالطبــع. هــل اللــه هــو الســيد؟ 
بالتأكيــد. كلتــا احلقيقتــن تســيران جنًبــا إلــى جنــب ألننــا نســعد بعيشــهما واختبارهمــا 

وفهمهمــا فــي األبديــة.
»صلــوا!« قــال يســوع. »صلــوا مــن أجــل أن تتــم مشــيئته علــى هــذه األرض!« صــِلّ 
حتــى تــراه عينــاك. صــِلّ أن يشــتهيه قلبــك أكثــر مــن أي شــيء آخــر. صــِلّ لكــي تتحــرر 
مــن كل أصنامــك. صــِلّ لكــي متتلــئ مــن روحــه. صــِلّ حتــى تتغيــر إلــى شــخص مفيــد 
وفعــال فــي مجتمعــك. صــِلّ أن يَســَعد قلبــك بإخبــار اآلخريــن عــن هــذا اإللــه الرائــع. 

! صــِلّ حتــى تتــم إرادتــه علــى هــذه األرض. )مزمــور 138: 8( و)فيلبــي 1: 6(. صــِلّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
م قصده يف هذا  دون أن يفقد سيادته، قرر هللا أن يفوض ل مسؤولية الِطلبة حت يتمِّ

العال، وال سيما يف قليب.



216

اليوم: ١٠٢ |                           التدريبات الروحية: الصالة )٢(

َماِء َكذِلَك َعَلى اأَلرِض » )مت 6: 10(  ُتَك َكَما يِف السَّ »ِلَتُكن َمِشيئـَ
لنعــد ونطــرح الســؤال الــذي طرحنــاه أمــس. هــل صالتــي حتــدث فرًقــا؟ هــل تنتــج 
ــم  ــى حــدٍّ مــا ث ــة إل ــة طويل ــك بجمل ــب علي ــي أجي ــر الظــروف؟ دعن ــر؟ هــل تغي أي تغيي
ــه  ــدل خطــة الل ــه، وال تع ــر الصــالة شــخص الل ــه ال تغي ــدل خطــة الل ــه، وال تع ــر الصــالة شــخص الل ــل. ال تغي ــا بالتفصي سأقســمها وأحلله

ــم. ــي العال ــه ف ــل الل ــة عم ــد طريق ــى حتدي ــدرة عل ــك الق ــا متتل ــة، لكنه ــم.النهائي ــي العال ــه ف ــل الل ــة عم ــد طريق ــى حتدي ــدرة عل ــك الق ــا متتل ــة، لكنه النهائي
دعنــا نحلــل هــذه العبــارة خطــوًة بخطــوٍة؛ أواًل ليــس للصــالة القــدرة علــى تغييــر 
ــك،  ــا مــن أجــل ذل ــوا مًع ــم وصل ــي العال ــع البشــر ف ــو اتفــق جمي ــى ل ــه. حت شــخص الل
ــٍة  ــٍة َوُكلُّ َموِهَب ــٍة َصاِلَح ــٍة ُكلُّ َعِطيَّ ــٍة َوُكلُّ َموِهَب ــٍة َصاِلَح ــوب 1: 17: »ُكلُّ َعِطيَّ ــول يعق ــًدا جوهــره. يق ــه أب ــر الل ــن يغي فل
ــلُّ  ــٌر َوالَ ِظ ــَدهُ تَغِيي ــَس ِعن ــِذي لَي ــَواِر، الَّ ــي األَن ــِد أَِب ــن ِعن ــٌة ِم ــوُق، نَاِزلَ ــن َف ــَي ِم ــٍة ِه ــلُّ تَامَّ ــٌر َوالَ ِظ ــَدهُ تَغِيي ــَس ِعن ــِذي لَي ــَواِر، الَّ ــي األَن ــِد أَِب ــن ِعن ــٌة ِم ــوُق، نَاِزلَ ــن َف ــَي ِم ــٍة ِه تَامَّ
ــِذي لَيــَس ِعنــَدهُ تَغِييــٌر َوالَ ِظــلُّ َدَوَراٍن«.  ــِذي لَيــَس ِعنــَدهُ تَغِييــٌر َوالَ ِظــلُّ َدَوَراٍنالَّ ــا هــذه اجلملــة األخيــرة: »الَّ َدَوَراٍنَدَوَراٍن«. أحــب حّقً
مــا الــذي ال يتغيــر؟ شــخصيته وطبيعتــه. ال ميكنــك أن تصلــي، علــى ســبيل املثــال، مــن 
أجــل أن يتصــرف اللــه بطريقــة غيــر عادلــة، بــدون حــب أو بــدون اعتبــار لقداســته. ال 
توجــد صــالة فــي العالــم ميكنهــا تغييــر جوهــره. »يــا رب، صديقــي بيــدرو جعلنــي أبــدو يــا رب، صديقــي بيــدرو جعلنــي أبــدو 
ســيًئا أمــام أصدقائــي. مــن فضلــك أكســر ســاقهســيًئا أمــام أصدقائــي. مــن فضلــك أكســر ســاقه«. ال يهــم كــم مــرة ميكنــك أن تطلــب 
هــذه الطلبــة، هــذا النــوع مــن الصــالة لــن يغيــر شــيًئا أبــًدا. نعــم أنــا أعــرف. إنــه مثــال 
ســخيف. لكــن كــم مــرة تتوقــف للتفكيــر قبــل الصــالة: »هــلهــل  هــذاهــذا  الطلــبالطلــب  الــذيالــذي  أطلبــهأطلبــه  

يتوافــقيتوافــق  مــعمــع  شــخصيةشــخصية  اللــه؟اللــه؟««
ثانًيــا، الصــالة أيًضــا ال متلــك القــوة لتغييــر خطــة اللــه الشــاملة لتاريــخ البشــرية. 
هــل تتذكــر مــا قلنــاه فــي اليــوم الثانــي؟ كمــا ورد فــي أفســس 1: 3- 14، خلــق اللــه 
ســنا،  الكــون ليعلــن فــي املســيح نعمتــه اجمليــدة. لقــد ُخلقــت أنــا وأنــت، وُخلِّصنــا، وُقدِّ
د لنتمتــع باللــه. أي التعــرف عليــه وإدراك قيمتــه والتفــرس فــي جمالــه )مزمــور  وســنُمجَّ
27: 4(. ال صــالة ميكــن أن تغيــر هــذه اخلطــة. لــن يســتجيب اللــه ألي طلبــة تتعــارض 
مــع هــذه اخلطــة. هــل تفهــم اآلثــار الهائلــة لهــذه احلقيقــة؟ فكــر. مــا هــو الفلتــر الــذي 
ــة:  ــه العظيم ــي خطت ــر ف ــو يفك ــكل بســاطة فه ــك؟ ب ــه الســتجابة صالت يســتخدمه الل
بَّ ِإلَهــَك ِمــن ُكلِّ َقلِبــَك،  بَّ ِإلَهــَك ِمــن ُكلِّ َقلِبــَك، ؟ أن »تُِحــبُّ الــرَّ تقديســكتقديســك! )روميــة 8: 28- 29( مــاذا يعنــي هــذا؟ أن »تُِحــبُّ الــرَّ
ــي مــن أجــل أي  ــى 22: 37- 40(. عندمــا تصلِّ ــن ُكلِّ ِفكــِرَك« )مت ــَك، َوِم ــن ُكلِّ نَفِس ــِرَك«َوِم ــن ُكلِّ ِفك ــَك، َوِم ــن ُكلِّ نَفِس َوِم
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شــيء يتماشــى مــع هــذا الهــدف، ســتتلقى اســتجابة إيجابيــًة. عندمــا ال تتماشــى 
صالتــك مــع هــذا الهــدف، ســتتلقى إجابــًة ســلبيًة.

ثالًثــا، للصــالة القــدرة علــى تغييــر الظــروف. صلَّــى حنانيــا، واســتعاد شــاول بصــره 
ــوب 5:  ــالث ســنوات )يعق ــدة ث ــى ال متطــر مل ــا حت ــى إيلي ــال الرســل 9: 17(. صلَّ )أعم
17- 18(. صلَّــى شــعُب نينــوى ورفــع اللــُه عقابــه عنهــم. يقــول يونــان 3: 5- 9 أن ملــك 
ــة« و»الصــوم« و»الصــراخ  ــة بـ»التوب نينــوى أصــدر أمــًرا يأمــر فيــه جميــع ســكان املدين
ــا َرأَى  ــا َرأَى َفلَمَّ إلــى اللــه بقــوة« حتــى ال يهلكهــم اللــه. انظــر اآلن إلــى مــا تقولــه اآليــة 10: »َفلَمَّ
ــَم  ــِذي تََكلَّ ــرِّ الَّ ــى الشَّ ــُه َعلَ ــِدَم الل ــِة، نَ ِديئَ ــِم الرَّ ــن َطِريِقِه ــوا َع ــم َرَجُع ــم أَنَُّه ــُه أَعَمالَُه ــَم الل ــِذي تََكلَّ ــرِّ الَّ ــى الشَّ ــُه َعلَ ــِدَم الل ــِة، نَ ِديئَ ــِم الرَّ ــن َطِريِقِه ــوا َع ــم َرَجُع ــم أَنَُّه ــُه أَعَمالَُه الل
ــة. مــاذا نفهــم  ــم« آخــر كلمتــن فــي اآلي ــمفل ــه إلــى »فل ــُه«. انتب ــم يَصنَع ــم، َفلَ ــُه ِبِه ــُهأَن يَصنََع ــم يَصنَع ــم، َفلَ ــُه ِبِه أَن يَصنََع
منهــا؟ فهــي تربــط الصــالة بتغييــر طريقــة عمــل اللــه! هــل نــدم اللــه؟ نعــم، ولكــن ليســت 
الندامــة التــي نحتاجهــا أنــا وأنــت. ال ينــدم اللــه عــن خطايــاه. »يتــوب« اللــه مبعنــى أنــه 
قــرر »تغييــر أســلوبه فــي التدخــل«. كان ســيفعل شــيًئا، لكــن نتيجــة صــالة شــعب نينــوى 
وتوبتهــم؛ قــرر أن يفعــل شــيًئا آخــر. هــل يبــدو لــك األمــر كأنــه هرطقــة؟ ال. هكــذا يعمــل 
ــَماِء َكذِلــَك َعلـَـى األَرِض« )متــى 6: 10(.  أبونــا الســماوي. »ِلتَُكــن َمِشــيئَتَُك َكَمــا ِفــي السَّ
ُب اجَلِميــُع« )2 بطــرس 3: 9(. مــاذا حــدث للتــو فــي  مــا هــي مشــيئتك يــا اللــه؟ أن »يُتَــَوّ

نينــوى؟ خلــص اللــه شــعب نينــوى. ملــاذا؟ ألن الشــعب صلــى وتــابصلــى وتــاب.
كمــا قلنــا باألمــس، يربــط اللــه ســلطانه بصلواتنــا.يربــط اللــه ســلطانه بصلواتنــا. ال يفقــد الســيطرة أبــًدا. لكــن 
نعــم، إنــه »يربــط نفســه« طواعيــةطواعيــة بنــا بحيــث ترتبــط بعــض جوانــب أفعالــه علــى هــذه بنــا بحيــث ترتبــط بعــض جوانــب أفعالــه علــى هــذه 
األرض بصلواتنــا.األرض بصلواتنــا. فكــر فــي األمــر؛ بعــد كل هــذا، أليــس الــرب يســوع نفســه هــو الــذي 
يشــجعنا علــى الصــالة بإحلــاح مــن أجــل أن يعمــل اللــه؟ )لوقــا 18: 1-8(. ال ميكــن 
تعطيــل خطتــه النهائيــة وال ميكــن تعديــل شــخصيته. ولكــن هــل يتدخــل اللــه بطريقــة 

خاصــة عندمــا نصلــي؟ نعــم! ال أريــدك أن تشــك ولــو لثانيــة فــي هــذا الشــأن. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال متلك الصالة القدرة على تغيري هللا، ولكنها متتلك القدرة على تغيري الظروف.
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ُسُكم ِبلتََّماِم. َولُتحَفظ ُروُحُكم َوَنفُسُكم َوَجَسُدُكم َكاِمَلًة ِباَل َلوٍم ِعنَد  َقدِّ اَلِم َنفُسُه يـُ »َوِإلُه السَّ
جَمِيِء رَبَِّنا َيُسوَع امَلِسيِح« )1 تسالونيكي 5: 23( 

نعــم، يســتخدم اللــه صلواتنــا لتغييرنــا. ولكــن مــاذا يحــدث إذا لــم نصــل؟ هــل ســيتدخل 
اللــه فــي حياتــك علــى أي حــال؟ هــل ســيغير قلبــك دون أن تطلــب منــه؟ بعــد أن اجتــاز 
ــَك تَســتَِطيُع  ــَك تَســتَِطيُع َقــد َعِلمــُت أَنَّ أيــوب صعوبــات ال حصــر لهــا، توصــل إلــى نتيجــة ثمينــة:   » َقــد َعِلمــُت أَنَّ
ُكلَّ َشــيٍء، َوالَ يَعُســُر َعلَيــَك أَمــٌرُكلَّ َشــيٍء، َوالَ يَعُســُر َعلَيــَك أَمــٌر« )أيــوب 42: 2(. مــاذا يقصــد أيــوب؟ دعونــا نتأمــل فــي 

هــذه الفكــرة.
أوال، لــدى اللــه هــدف عظيــم لتاريــخ البشــرية وهــو إظهــار مجــدهمجــده. كيــف؟ من خالل 
متجيدنــا معــه أيًضــا )أفســس 1: 3-14(. ثانًيــا، لــدى اللــه هــدف عظيــم للبشــرية وهــو 
ــًرا،  ــب. أخي ــن خــالل الصلي ــف؟ م ــا 3: 16، 17؛ 2 بطــرس 3: 9(. كي ــا )يوحن خالصه
ــه هــدف عظيــم للمؤمنــن وهــو تقديســهم )روميــة 8: 28، 29؛ فيلبــي 1: 6(.  لــدى الل
كيــف؟ مــن خــالل روحــه القــدوس. ال ميكــن إعاقــة أي مــن هــذه األهــداف والعديــد مــن 
مقاصــد اللــه األخــرى. ومــع ذلــك، فــإن »الطريــق« الــذي يأخــذ كل شــخص إلــى هــذه 

الوجهــات ميكــن أن يختلــف اختالًفــا كبيــًرا.
ــا صــالة.  ــل؟ إنه ــوم. هــل الحظــت التفاصي ــرة الي ــراءة فق ــد ق ــاذا أقصــد؟ لنعي م
ــاِم« أي  ُســُكم ِبالتََّم ــاَلِم نَفُســُه يَُقدِّ ــاِمَوِإلــُه السَّ ُســُكم ِبالتََّم ــاَلِم نَفُســُه يَُقدِّ واآلن مــا هــو الغــرض مــن هــذه الصــالة؟ »َوِإلــُه السَّ
أن بولــس يصلــي مــن أجــل أن يعمــل اللــه فــي قلــوب املؤمنــن لكــي ينمــوا فــي القداســة، 
ــا ِبهــَذا  ــا ِبهــَذا َواِثًق ــا. فــي فيلبــي 1: 6 يؤكــد بولــس: »َواِثًق أليــس كذلــك؟ لكــن الحــظ شــيًئا غريًب
ــُل ِإلَــى يَــوِم يَُســوَع املَِســيِح«. إذا كان  ــُل ِإلَــى يَــوِم يَُســوَع املَِســيِحَعيِنــِه أَنَّ الَّــِذي ابتَــَدأَ ِفيُكــم َعَمــاًل َصاِلًحــا يَُكمِّ َعيِنــِه أَنَّ الَّــِذي ابتَــَدأَ ِفيُكــم َعَمــاًل َصاِلًحــا يَُكمِّ
بولــس متأكــًدا فــي رســالته إلــى أهــل فيلبــي مــن أن اللــه ســيكمل عمــل التقديــس فــي 
املؤمنــن، فلمــاذا فــي رســالته إلــى تســالونيكي األولــى يصلــي مــن أجــل أن يكمــل اللــه 

هــذا العمــل؟
ــال شــائع. تخيــل شــاًبّا  ــة باســتخدام مث اســمحوا لــي أن أحــاول حــل هــذه املعضل
ــه لهــذا  ــة. مــا هــي مشــيئة الل ــواد اإلباحي ــه مــن امل ــا يكافــح مــن أجــل حفــظ قلب مؤمًن
أَن  َقَداَســتُُكم.  اللــِه:  ِإَراَدةُ  ِهــَي  أَن ألَنَّ هــِذِه  َقَداَســتُُكم.  اللــِه:  ِإَراَدةُ  ِهــَي  لنــدع الكتــاب املقــدس يجيــب: »ألَنَّ هــِذِه  الشــاب؟ 

ا، أليــس كذلــك؟ نَــا« )1 تســالونيكي 4: 3(. واضــح جــّدً نَــاتَمتَِنُعــوا َعــِن الزِّ تَمتَِنُعــوا َعــِن الزِّ
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اآلن، دعنــا نفتــرض أن هــذا الشــاب يحضــر الكنيســة بانتظــام كل يــوم أحــد، ولكــن 
ال يلتــزم بالتدريبــات الروحيــة. ال يقــرأ الكتــاب املقــدس، وال يصــوم أبــًدا، ويصلــي 
لبضــع دقائــق فــي الليــل أثنــاء نومــه. دعونــا نراجــع مــا قلتــه فــي البدايــة. مــا هــي خطــة 
اللــه األزليــة لهــذا الشــاب؟ تقديســه. لنفتــرض أن هــذا الشــاب مســيحي حقيقــي. هــل 
يتبــع هــذا الشــاب النمــوذج الــذي نــراه فــي 1 تســالونيكي 5: 23؟ هــل يصلــي بشــغف مــن 
أجــل تقديســه كمــا يفعــل بولــس؟ هــل يفعــل مثــل األرملــة التــي كانــت تلــح وتصــر حتــى 
يجيبهــا اللــه؟ )لوقــا 18: 1- 8(. ال. فمــاذا يفعــل اللــه حيــال ذلــك؟ بطريقــة مــا، جنــد 
أنفســنا نقــف أمــام مفتــرق طــرق! ملــاذا؟ ألن يســوع نفســه قــال إن اآلب »يُخضــع« جــزًءا 
مــن خطتــه لصلواتنــا. كيــف إذن يتصــرف اللــه إذا لــم يطلــب منــه هــذا الشــاب حفــظ 
قلبــه مــن النجاســة؟ هــل »يفشــل« هــدف اللــه مــن تقديــس هــذا الشــاب؟ مــن املســتحيل! 

إذا كان هــذا الشــاب متــردًدا فــي طلــب اللــه، فســيخرج اللــه ليبحــث عنــه.
نعــم، لــدى اللــه »طــرق بديلــة«. مــا هــي تلــك »الطــرق البديلــة«؟ تأديــب هــذا 
ــه، بدافــع احلــب، ســيتصرف دون أن  الشــاب! كمــا يؤكــد عبرانيــن 12: 5، 6، فــإن الل
يطلــب هــذا الشــاب، سيســتخدم نوًعــا مــن التأديــب جلــذب انتباهــه ومســاعدته علــى 
رؤيــة قلبــه. مــا هــو الهــدف مــن هــذا التأديــب؟ ملســاعدته. ألن اللــه يحبــه فهــو يســاعده 
علــى الرجــوع إليــه والتوبــة. حتــى يــرى هــذا الشــاب كــم هــو بعيــد عــن اآلب الــذي يحبــه 
محبــة حقيقيــة. هــل التأديــب اإللهــي هــو عقوبــة ملشــاهدة املــواد اإلباحيــة؟ مســتحيل! 
بــل التأديــب هــو »صفعــة« حتــى يســتيقظ الشــاب ويــدرك أنــه مــن خــالل خطيتــه يــؤذي 

نفســه ويفقــد التمتــع باحليــاة احلقيقيــة )أمثــال 8: 36(.
اآلن هــل تــرى كيــف صالتنــا حتــدث فرًقــا كبيــًرا. مــن خاللهــا »نؤثــر« علــى الطريــق 
الــذي نختــار أن نســلكه علــى هــذه األرض. هــل ســيكون طريــق لشــخص حكيــم وناضــج 
وملــيء باحليــاة يســلك معتمــًدا علــى اللــه؛ أو طريــق ملــيء باملطبــات والتأديــب 

وعــدم النضــج؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
قصد هللا األزل حليات هو تقديس قليب، لكنه قرر تقدير صالت للقيام بذلك.
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ِنَسُة الَعَجاِئزِيَُّة َفارُفضَها، َوَروِّض َنفَسَك ِللتَّقَوى. أَلنَّ الرَِّيَضَة اجَلَسِديََّة  »َوَأمَّا اخُلرَاَفاُت الدَّ
اَنِفَعٌة ِلَقِليل، َولِكنَّ التَّقَوى اَنِفَعٌة ِلُكلِّ َشيٍء، ِإذ َلَا َموِعُد احَلَياِة احَلاِضَرِة َوالَعِتيَدِة« 

)1 تيمواثوس 4: 7- 8( 
ــا مــن غيرهــم؟ إذا كان  هــل تســاءلت مــن قبــل ملــاذا يوجــد مؤمنــون أكثــر نضوًجــا روحًيّ
اللــه هــو َمــن يُحــدث التغييــر، فهــل يتحمــل هــؤالء املؤمنــون مســؤولية تقدمهــم الروحــي؟ 
إذا كان لهــؤالء دوًرا فــي عمليــة منوهــم الروحــي، فهــل يســتحق األمــر بــذل مجهــود؟ أال 

يؤكــد الكتــاب املقــدس أن التبريــر والتقديــس يحدثــان بالنعمــة وليــس باألعمــال؟
إذا فكــرت فــي األمــر بعنايــة، ســتدرك أن اإلجابــة علــى هــذه األســئلة ليســت 
معقــدة كمــا تبــدو. إن أكثــر النــاس نضًجــا روحًيّــا هــم أولئــك الذيــن يســتخدمون معظــم 

ــة مــن النضــج. ــه للوصــول إلــى هــذه املرحل وســائط النعمــة التــي قدمهــا الل
دعنــي أوضــح األمــر. َمــن يُنِتــج التغييــر فينــا؟ اللــه بروحــه. مــا هــي الوســيلة 
الرئيســية التــي يســتخدمها الــروح القــدس إلحــداث هــذا التغييــر؟ التدريبــات الروحيــة 
هــذه  اســتخدمت  هــذه كلمــا  اســتخدمت  كلمــا  كذلــك؟  أليــس  واضــح،  اســتنتاج  أخــرى(.  أمــور  بــن  )مــن 

الوســائل، كلمــا تغيــرت أكثــر مــن خــالل عمــل الــروح القــدس.الوســائل، كلمــا تغيــرت أكثــر مــن خــالل عمــل الــروح القــدس.
اســمحوا لــي أن أســتخدم توضيًحــا لشــرح كيفيــة عمــل هــذه الديناميكيــة. لنتخيــل 
ــذا  ــرتك«. ه ــن لبش ــون داك ــذ ل ــك أن تأخ ا: »علي ــّدً ــيطة ج ــة بس ــرك مبهم ــه يأم أن الل
الطلــب لــه وجــه إنســاني ووجــه إلهــي، جــزء مــن العمليــة يقــع حتــت مســؤوليتك وجــزء 
آخــر ال تتحكــم فيــه أنــت. مــا هــي مســؤوليتك؟ عليــك أن تعــرض نفســك للشــمس كل 
يــوم ملــدة ســاعة. هــل ميكنــك أن حتصــل علــى لــون بشــرة داكــن فــي عشــر دقائــق فقــط؟ 
ال، هــل ميكنــك احلفــاظ علــى ســمرة بشــرتك إذا كنــت تعــرض نفســك للشــمس يوًمــا 
واحــًدا فــي األســبوع؟ ال. مــا لــم تفعــل ذلــك علــى أســاس منتظــم ومســتمر، فلــن حتقــق 

هــذا الهــدف أبــًدا.
اآلن، هــل يوجــد أشــخاص فــي العالــم يتمتعــون بلــون داكــن أكثــر مــن غيرهــم؟ 
بالطبــع! مــا هــي العوامــل التــي حتــدد لــون بشــرة كل شــخص؟ فــي الواقــع عــدة أشــياء 
أليــس كذلــك؟ بعــض األشــخاص ذوي البشــرة الداكنــة يحصلــون عليهــا بســرعة؛ يحتــاج 
اآلخــرون ذوو البشــرة البيضــاء إلــى مزيــد مــن الوقــت. درجــة احلــرارة حاســمة أيًضــا. 
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ــغ  ــذي تبل ــوم ال ــة ليــس هــو نفســه الي ــه 35 درجــة مئوي ــغ درجــة حرارت ــذي تبل ــوم ال الي
درجــة حرارتــه 20 درجــة مئويــة. ومــع ذلــك، هنــاك عامــل أساســي ال ميكــن أن يكــون 
غائًبــا أبــًدا، بخــالف هــذه املتغيــرات: يجــب اخلــروج ألخــذ حمــام شمســي! إذا بقيــت 
فــي املنــزل، فلــن تكــون قــادًرا علــى احلصــول علــى لــون داكــن أبــًدا! ال يهــم لــون بشــرتك 
أو درجــة احلــرارة باخلــارج؛ بــدون اخلــروج ألخــد حمامــات الشــمس بانتظــام، مــن 

املســتحيل احلصــول علــى لــون داكــن.
اآلن فكــر فــي الســؤال التالــي: مــا هــو العامــل األساســي خلــف عمليــة تغييــر لــون 
بشــرتك؟ الشــمسالشــمس. فــي فصــل الشــتاء يكــون النهــار غائًمــا. ال يهــم علــى اإلطــالق 
ــه للخــروج وتعريــض نفســك للشــمس  مســتوى انضباطــك ومقــدار اجلهــد الــذي تبذل
ــه ال  ألنــك ســتظل كمــا أنــت. بــدون الشــمس ال يوجــد تغييــر! وكذلــك أيًضــا بــدون الل
ــذي يتعــرض ألشــعة الشــمس  ــة؟ ال ــر ببشــرة داكن ــع أكث ــذي يتمت ــن ال ــر. َم يوجــد تغيي

ــه.  ــر لشــخص الل ــر؟ الــذي يتعــرض أكث ــن هــو الشــخص الــذي ينمــو أكث أطــول. َم
التدريبــات الروحيــة جتعلــك تفتــح يديــك لتلقــى املزيــد مــن النعمــة مــن اللــه. 
اســمحوا لــي أن أغيــر الرســم التوضيحــي لشــرح هــذه الفكــرة بشــكل أفضــل. لنفتــرض 
أنــك فقيــر وليــس لديــك مــا يكفــي إلطعــام نفســك. حالتــك صعبــة لدرجة أنــك أصبحت 
ضعيًفــا ومتهالــًكا. مــاذا تفعــل؟ تبــدأ فــي التســول. وأنــت جالــس علــى الرصيــف تطلــب 
مــن أي شــخص أن يرحمــك ويعطيــك املــال أو يشــتري لــك الطعــام. مــا هــي املــدة التــي 
تقضيهــا جالًســا هنــاك؟ ســاعات كثيــرة تســأل وتتســول تبســط يديــك وتطلــب الرحمــة. 
شــيًئا فشــيًئا، نتيجــة لتعاطــف اآلخريــن، تبــدأ فــي إطعــام نفســك واكتســاب قــوة بدنيــة. 
مــا الــذي أحــدث التغييــر؟ إحلاحــك وتســولك؟ هــل مــا فعلتــه يســتحق الطعــام الــذي 
ــى مينحــك  ــك حت ــه هــو مــد ذراعي ــذي فعلت ــد ال ــه؟ ال. ألن الشــيء الوحي ــت علي حصل

اآلخــرون النعمــة. هكــذا تعمــل الصــالة أيًضــا. 
قــال بولــس بوضــوح لتيموثــاوس: »َوَروِّض نَفَســَك ِللتَّقــَوى«. مــاذا تفعــل الصــالة؟ 
فــي الواقــع، مــاذا يفعــل أي تدريــب روحــي؟ يســمح لنــا بالتقابــل مــع اللــه وجًهــا لوجــه 
حتــى نتغيــر إلــى تلــك الصــورة عينهــا. هــل علــيَّ أن أجتهــد؟ نعــم. هــل عمليــة التغييــر 
تعتمــد علينــا؟ ال. ولكــن هــل تشــمل أعمالنــا؟ نعــم. هــل نتغيــر مــن خــالل النعمــة؟ بــدون 

أدنــى شــك. 
للصالة والتأمل على مدار اليوم

لنا فيه املسؤولية، ولكنه مازال يعاملنا بلنعمة؟ أال يبدو أمرًا غريًبا أن هللا يتعامل معنا بنظام حيمِّ
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اليوم: ١٠5 |                                التدريبات الروحية: الصالة )5(

»َقلُب املَِلِك يِف َيِد الرَّبِّ َكَجَداِوِل ِمَياٍه، َحيُثَما َشاَء ميِيُلُه« )أمثال 21: 1( 
ملاذا حتب الله؟ملاذا حتب الله؟

ــي،  ــَمُع َصوِت بَّ يَس ــرَّ ــي، أَحَببــُت ألَنَّ ال ــَمُع َصوِت بَّ يَس ــرَّ لنــدع كاتــب مزمــور 116 أن يجيــب هــذا الســؤال: »أَحَببــُت ألَنَّ ال
ةَ َحَياِتــي« )مزمــور 116: 1- 2(. أشــارك  ــُه أََمــاَل أُذنَــُه ِإلَــيَّ َفَأدُعــوهُ ُمــدَّ ةَ َحَياِتــي ألَنَّ ــُه أََمــاَل أُذنَــُه ِإلَــيَّ َفَأدُعــوهُ ُمــدَّ َعاِتــي. ألَنَّ َعاِتــيتََضرُّ تََضرُّ
كاتــب هــذا املزمــور. مــن أكثــر األســباب احلقيقيــة والصادقــة التــي جتعلنــي أحــب اللــه 

هــو ألنــه يســتجيب لصلواتــي. تبــدو إجابــة أنانيــة أليــس كذلــك؟ ال أعتقــد.
أريــدك أن تفكــر فــي أكثــر شــخص عنيــد تعرفــه. َمــن هــو؟ أهــو طفــل مدلــل؟ أم 
مديــرك؟ أو أحــد والديــك؟ أحــد أوالدك؟ زوجتــك؟ رمبــا أنــت؟ دعنــي أســاعدك. َمــن 
يصمــم علــى فعــل مــا يريــده دائًمــا؟ َمــن الــذي ال ميكــن مناقشــته أو التأثيــر علــى رأيــه؟ 
َمــن تقــدر أن تعتــرض عليــه )دون تعريــض حياتــك للخطــر(؟ أو بعبــارة أخــرى: َمــن 
هــو أصعــب شــخص ميكــن تغييــره فــي هــذا العالــم؟ يعطينــا ســفر األمثــال 21: 1 

ــكامللــك. اجلــواب: املل
فــي الوقــت الــذي كتــب فيــه هــذا املثــل، كان امللــوك يتمتعــون بالســلطة املطلقــة. ال 
ــه الســلطة ملعارضتهــم. إذا  ــون. ال أحــد لدي ــي عليهــم مــاذا يفعل يســتطيع أحــد أن يُمل
ــل زوجهــا )2  ــل مــا فعــل داود الــذي زنــى مــع بثشــبع وقت ــك أن يفعــل شــيء مث أراد املل
صموئيــل 11: 1- 15( لــن يســتطيع أحــد أن يقــف أمامــه. أو مثلمــا فعــل نبوخــذ نصــر 
الــذي قــام بإلقــاء ثالثــة فتيــة فــي أتــون نــار )دانيــال 3: 19- 20(. أو مثلمــا فعــل امللــك 
ــه  ــي مملكت ــرأة ف ــل ام ــار لنفســه أجم ــردة واخت ــه املتم ــرك زوجت ــذي ت أحشــويروش ال
)أســتير 1: 10- 2: 4(. أو مثلمــا فعــل هيــرودس امللــك عندمــا طلــب رأس يوحنــا 
املعمــدان علــى طبــق مــن الفضــة )متــى 14: 9-11(. ميكــن مضاعفــة األمثلــة، لكــن 
أعتقــد أنــك فهمــت الفكــرة. أصعــب شــخص ميكــن تغييــره هــو امللــكامللــك. اآلن اقــرأ هــذه 
بِّ َكَجــَداِوِل ِمَيــاٍه، َحيثَُمــا َشــاَء يُِميلـُـُه«.  ــِد الــرَّ ــِك ِفــي يَ بِّ َكَجــَداِوِل ِمَيــاٍه، َحيثَُمــا َشــاَء يُِميلـُـُهَقلــُب املَِل ــِد الــرَّ ــِك ِفــي يَ الكلمــات مــرة أخــرى: »َقلــُب املَِل
هنــاك عــدد قليــل مــن اآليــات املشــجعة مثــل هــذه. إن كان اللــه قــادًرا علــى تغييــر أكثــر 

قلــب ملــيء باألنانيــة والكبريــاء؛ بالتأكيــد يقــدر اللــه أن يغيرنــي أيًضــا!
أحــب اللــه ملــا ميكــن أن يفعلــه بداخلــي. أعلــم أن لــديَّ قلًبــا متمركــًزا حــول نفســي 
بشــكل ال ميكــن عالجــه. إننــي أدرك جيــًدا أن أفضــل محاوالتــي للتغييــر تســتمر لبضــع 
ســاعات فقــط. لــديَّ قــدر مــن النــور يكفــي أن أرى دوافــع قلبــي اخملتلطــة. مــاذا أمتنــى؟ 
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مــاذا أحتــاج؟ مــا الــذي أتــوق إليــه؟ تغييــر ال ميكننــي إنتاجــه. لهــذا أصلــي وأنــا أعلــم أن 
اللــه سيســتجيب لي. 

كتــب هنــري نيــون: »إن التناقضــات العديــدة فــي حياتنــا -مثــل التواجــد فــي مثــل التواجــد فــي 
ــر مــن  ــع بعــدد كبي ــل، أو التمت ــة، أو االنشــغال والشــعور باملل ــزل مــع الشــعور بالغرب ــر مــن املن ــع بعــدد كبي ــل، أو التمت ــة، أو االنشــغال والشــعور باملل ــزل مــع الشــعور بالغرب املن
الصداقــات مــع الشــعور بـــالوحدة، أو أن نكــون مؤمنــن ولدينــا الكثيــر مــن الشــكوكالصداقــات مــع الشــعور بـــالوحدة، أو أن نكــون مؤمنــن ولدينــا الكثيــر مــن الشــكوك- 
ميكــن أن حتبطنــا وتزعجنــا. نشــعر أننــا لســنا حاضريــن بشــكل كامــل أبــًدا. ]…[ لكــن 
هنــاك إجابــة أخــرى. هــذه التناقضــات نفســها ميكــن أن تقودنــا إلــى الشــعور بطمــوح 
أعمــق، وهــو حتقيــق الرغبــة التــي تكمــن وراء كل أمنياتنــا والتــي ميكــن أن يشــبعها اللــه 
وحــده. التناقضــات تخلــق التوتــر الــذي ميكــن أن يســاعدنا فــي التحــرك نحــو اللــه ]أي، 

ميكــن أن تقودنــا إلــى الصــالة[«.41
يبقــى الســؤال هــو هــو: مــاذا أريــد؟ هــل أريــد أن أتغيــر؟ هــل أريــد أن أجــد أعظــم 
بهجــة فــي شــخص املســيح؟ هــل أريــد أن أحتــرر مــن كل مــا مينعنــي مــن تقديــره بشــكل 
. ألنــه  ، ثــم صــلِّ ، ثــم صــلِّ كامــل؟ هــل أرغــب فــي القضــاء علــى كل مــا يبعدنــي عنــه؟ صــلِّ

إذا كان اللــه يســتطيع أن يغيــر قلــب امللــك؛ فهــو ميكــن أن يغيــر قلبــك أيًضــا!
ــُه ِإن َطلَبنَــا  ــُه ِإن َطلَبنَــا َوهــِذِه ِهــَي الثَِّقــُة الَِّتــي لَنَــا ِعنــَدهُ: أَنَّ كمــا تقــول 1 يوحنــا 5: 14- 15. »َوهــِذِه ِهــَي الثَِّقــُة الَِّتــي لَنَــا ِعنــَدهُ: أَنَّ
ــُه َمهَمــا َطلَبنـَـا يَســَمُع لَنـَـا، نَعلـَـُم أَنَّ لَنـَـا  ــُه َمهَمــا َطلَبنـَـا يَســَمُع لَنـَـا، نَعلـَـُم أَنَّ لَنـَـا َشــيًئا َحَســَب َمِشــيئَِتِه يَســَمُع لَنـَـا. َوِإن ُكنَّــا نَعلـَـُم أَنَّ َشــيًئا َحَســَب َمِشــيئَِتِه يَســَمُع لَنـَـا. َوِإن ُكنَّــا نَعلـَـُم أَنَّ
بَّ يَســَمُع  ِلَبــاِت الَِّتــي َطلَبنَاَهــا ِمنــُه«. كان كاتــب املزمــور علــى حــق: »أَحَببــُت ألَنَّ الــرَّ ِلَبــاِت الَِّتــي َطلَبنَاَهــا ِمنــُهالطِّ الطِّ

ةَ َحَياِتــي«. ــُه أََمــاَل أُذنـَـُه ِإلـَـيَّ َفَأدُعــوهُ ُمــدَّ َعاِتــي. ألَنَّ َصوِتــي، تََضرُّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أان أحب هللا ألنه يستطيع أن يغريين... ولذا أصلي...
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اليوم: ١٠6 |                            التدريبات الروحية: الصالة )6(

 »َوَمَت َصلَّيَت َفاَل َتُكن َكامُلرَاِئنَي، َفِإنـَُّهم حُيِبُّوَن َأن ُيَصلُّوا َقاِئِمنَي يِف امَلَجاِمِع َويِف 
َوارِِع، ِلَكي َيظَهُروا ِللنَّاِس. َاحَلقَّ َأُقوُل َلُكم: ِإنـَُّهم َقِد اسَتوَفوا َأجَرُهم! َوَأمَّا  َزَواَي الشَّ

َأنَت َفَمَت َصلَّيَت َفادُخل ِإَل خِمَدِعَك َوَأغِلق َبَبَك، َوَصلِّ ِإَل َأِبيَك الَِّذي يِف اخَلَفاِء«                   
)مت 6: 5- 6( 

َمــن هــو املنافــق؟ مــن الســهل التفكيــر فــي أن املنافــق هــو الرجــل الــذي يواظــب علــى 
الذهــاب إلــى الكنيســة كل يــوم أحــد ويخــون زوجتــه. أو القــس الــذي يســرق املــال مــن 
العشــور. أو شــخص يســيء الــكالم عنــك فــي اخلفــاء ثــم يحييــك بابتســامة. ومــع ذلــك، 
ــا ملــا يوضحــه يســوع فــي هــذا النــص بالــذات، فــإن املنافــق هــو شــخص ليــس لــه  وفًق

حيــاة صــالة شــخصية أو خاصــة. إنــه شــخص ال يتمتــع بوجــود اللــه.
أود أن ألفــت انتباهــك لشــيء مهــمٍّ فــي هــذا النــص؛ هــذا الشــخص الــذي يصفــه 
ــاة صــالة ســرية،  ــاة صــالة ســريةحي ــن العامــة. مــا ال ميلكــه هــو حي يســوع يســتمتع بالصــالة فــي األماك
وبالتالــي فهــو شــخص ذو وجهــن أو حيــاة روحيــة مزدوجــة. يُظهــر فــي الكنيســة شــغًفا 
بالصــالة، لكــن فــي كل مــرة يســتيقظ فــي الصبــاح يختفــي هــذا الشــغف. ملــاذا يختفــي 
ا. ألنــه ال يســتمتع بقضــاء وقــت  شــغف الصــالة؟ اجلــواب بســيط. اآليــة واضحــة جــّدً

فــردي مــع اللــه، فهــو يســتمتع مبشــاهدة اآلخريــن لــه بينمــا يصلــي.
أتعــرف َمــن هــو املنافــق أيًضــا؟ حســب مــا قالــه يســوع، املنافــق هــو الشــخص الــذي 
يكــرر كلمــات وعبــارات ال تؤخــذ فــي االعتبــار فــي حياتــه الشــخصية فــي الصــالة. 
ُروا الــَكاَلَم بَاِطــاًل َكاألَُمــِم، َفِإنَُّهــم يَُظنُّــوَن  ـوَن الَ تَُكــرِّ ُروا الــَكاَلَم بَاِطــاًل َكاألَُمــِم، َفِإنَُّهــم يَُظنُّــوَن َوِحينََمــا تَُصلُـّ ـوَن الَ تَُكــرِّ يقــول متــى 6: 7: »َوِحينََمــا تَُصلُـّ
ــا رب بــارك صديقــي  ــة أخــرى؟ »ي ــم«. هــل تريــد أمثل ــم يُســتََجاُب لَُه ــَرِة َكاَلِمِه ــُه ِبَكث ــمأَنَّ ــم يُســتََجاُب لَُه ــَرِة َكاَلِمِه ــُه ِبَكث أَنَّ
ــذي  ــا القــس ال ــارك أيًض ــي. آمــن. آه... وب ــارك أطفال ــا وب ــي آن ــارك زوجت خــوان. وب
ــارك«؟  ــاركب ــة »ب ــتخدم كلم ــا اس ــه عندم ــذي أطلب ــا ال ــه«. م ــن أجل ــي م ــي أن أصل ــب من طل
ــا؟ مثــال آخــر؟ »يــا رب يــا رب  ملــاذا أكررهــا مــراًرا وتكــراًرا؟ هــل أنــا علــى درايــة مبــا أريــده حّقً
أطلــب منــك أن... يــا رب... مــن فضلــك يــا رب... أن تلمــس يــا رب... يــا رب... املــس أطلــب منــك أن... يــا رب... مــن فضلــك يــا رب... أن تلمــس يــا رب... يــا رب... املــس 
حيــاة خــوان... يــا رب...«حيــاة خــوان... يــا رب...« ملــاذا أكــرر كلمــة »رب«؟ هــل أحتــاج ملــلء فــراغ؟ أال أعــرف مــا 
أقــول وال أســتطيع التفكيــر فــي أي شــيء آخــر؟ أليــس هــذا هــو الوصــف الدقيــق لنــوع 
ــن يكــون مــن األفضــل إعطــاء مســاحة  ــرب يســوع؟ أل ــه ال ــذي يحكــم علي الشــخص ال
ــي  ــي حوال ــر الــذي كان يصل ــن لوث ــل التحــدث؟ نصــح مارت ــر قب ــر أكث للصمــت والتفكي
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ســاعتن فــي اليــوم: »كلمــا قلــت الكلمــات، كانــت الصــالة أفضــل«42. كمــا قــال الــرب 
ــَكاَلِم وتكــراره...«  ــِد ال ُــوَن، الَ تبــدأوا ِبتَرِدي يســوع: »عندمــا تَصل

املنافــق هــو َمــن يقــول شــيًئا ويشــعر بشــيء آخــر. مثــل َمــن يقــول »يســعدني أنــك يســعدني أنــك 
ــي  ــع، هــذا الشــخص ينتظــر اللحظــة الت ــي الواق ــن ف ــي!« لك ــي منزل ــي ف ــت لزيارت ــي!«أتي ــي منزل ــي ف ــت لزيارت أتي
ســيغادر فيهــا الضيــف. الشــخص املنافــق يعانــي مــن انفصــال بــن مــا يفعلــه ومــا 
ــه املنافــق ومــا  ــا يقول ــن م ــة ب ــك فــي الصــالة، ال توجــد صل ــا. وكذل ــه حّقً يُرضــي قلب

ــا.  ــده حّقً يري
هنــاك جانــب آخــر وثيــق الصلــة يجــب مراعاتــه؛ عــادة مــا يكــون النفــاق مصحوًبــا 
بالعمــى وخــداع الــذات. إحــدى احلقائــق التــي نراهــا فــي النــص )وفــي احليــاة( هــي 
ــا  ــه قديــس طامل ــا مــا يعتقــد املنافــق أن ــا منافــق«. غالًب ــا منافــق»أن ــادًرا مــا يفكــر: »أن أن املنافــق ن
يصلــي. نقــع دائًمــا فــي فــخ أن أعمالنــا الصاحلــة تشــير إلــى طهــارة قلبنــا. الحــظ أنــه 
فــي إجنيــل متــى يقــول الكتــاب إنهــم يظنــون أن صالتهــم ستُســتجاب ومســموعة. فــي 
عماهــم، ال يســعون فقــط إلرضــاء اآلخريــن، لكنهــم يعتقــدون أيًضــا أنهــم يرضــون اللــه 
وأنــه سيســتمع إلــى صلواتهــم! كمــا كتــب ســي إس لويــس: »الصــالة التــي يجــب أن 
تســبق كل صــالة هــي: ›يــا رب دع ذاتــي احلقيقيــة تتكلــم إلــى شــخصك احلقيقــي‹«.43

لكــن هنــاك أمــاًل! إذا قــرأت هــذه الكلمــات وشــعرت بخطيتــك فذلــك ألنــك علــى 
الطريــق الصحيــح. املنافــق ال يناضــل مــع هــذا الفكــر، املنافــق هــو الشــخص الــذي 
يرفــض رؤيــة هــذا امليــل ويرفــض أن يــرى حقيقــة قلبــه وغيــر قــادر علــى إدراك أن 
محبــة اآلب فــي املســيح تغطــي نفاقــه الروحــي ومتكنــه شــيًئا فشــيًئا مــن التحــرر منــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ليكن توافق بني قليب وكلمات يف صالت الشخصية.
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اليوم: ١٠7 |                            التدريبات الروحية: الصالة )7(

َقاَل ِلُبطُرَس: َأهَكَذا َما َقَدرُت َأن َتسَهُروا َمِعي َساَعًة َواِحَدًة؟«  َوَجَدُهم ِنَياًما، فـَ »ُثَّ َجاَء ِإَل التَّاَلِميِذ فـَ
)مت 26: 40( 

كتــب هربــرت مكابــى: »غالًبــا مــا يشــتكي النــاس مــن »التشــتيت« أثنــاء الصــالة. تتجــول 
عقولهــم وتفكــر فــي أشــياء أخــرى. هــذا دائًمــا ألننــا نصلــي مــن أجــل شــيء ال نريــده 
ــا؛ فقــط نعتقــد أنــه ســيكون مــن الــالزم والالئــق الصــالة مــن أجــل تلــك  كثيــًرا حّقً
األشــياء. لذلــك تصلــي مــن أجــل أشــياء عظيمــة، ولكــن بعيــدة املنــال مثــل الســالم فــي 
ــي  ــا ف ــزا، بينم ــن اإلنفلون ــك م ــن أجــل أن تشــفى عمت ــي م ــدا الشــمالية، أو تصل أيرلن
احلقيقــة ال تهتــم كثيــًرا بهــذه األشــياء. رمبــا يجــب أن تهتــم بتلــك األشــياء، ولكنــك ال 
ــا... مثــل  تكتــرث. وهكــذا تصبــح صالتــك بســرعة تغزوهــا مشــتتات عمــا تريــده حّقً
ــة التــي  ــة هــي رغباتــك احلقيقي ــا مــا تكــون األمــور اجلذاب ــة فــي وظيفتــك. غالًب ترقي
ــا  ــي مــن أجــل م ــا تصل ــة... عندم ــات زائف ــداًل مــن رغب ــك ب ــا فــي صالت تشــق طريقه
ــن  ــرق ال يشــتكون م ــر ســفينة تغ ــى ظه ــن عل ــتَّت انتباهــك. الذي ــن يُش ــا، فل ــده حّقً تري

ــم«.44 ــاء صالته التشــتيت أثن
ــاح النمــو الروحــي.  ــا؟ هــذا هــو مفت ــده حّقً ــد مــا تري ــة حتدي ــرى اآلن أهمي هــل ت
ــا. حتــى فــي الصــالة يســتجيب ملــا يســتحوذ  ــا وراء مــا يريــده حّقً ينجــذب قلبــك دائًم
علــى فكــره وقلبــه. كمــا يشــرح بولــس فــي روميــة 7، كل مســيحي حقيقــي لديــه صــراع 
ــذات  ــه وحــب املل ــى الل ــن االشــتياق إل ــم«؛ ب ــه للعال ــه« و»محبت ــه لل ــن »محبت ــي ب داخل
ــه؛ بــن مــا هــو روحــي ومــا هــو أرضــي. هــذه  ــاة بــدون الل ــة فــي احلي الوهميــة والزائل
الديناميكيــة الداخليــة ليســت غريبــة علــى الصــالة. فــي الواقــع، هــذا الصــراع الداخلي 
هــو صــالةصــالة. ملــاذا؟ ألن الصــالة هــي دعــوة إلــى اللــه للتخلــي عــن ملــذات اخلطيــة لتقبــل دعــوة إلــى اللــه للتخلــي عــن ملــذات اخلطيــة لتقبــل 
فرًحــا حقيقّيًــا.فرًحــا حقيقّيًــا. وهــي أيًضــا الدعــوة لتجربــة مــا يختبــره صاحــب املزمــور عندمــا يؤكــد: 
ُفِنــي َســِبيَل احَلَيــاِة. أََماَمــَك ِشــَبُع ُســُروٍر. ِفي يَِميِنَك ِنَعٌم ِإلـَـى األَبَِد« )مزمــور 16: 11(.  ُفِنــي َســِبيَل احَلَيــاِة. أََماَمــَك ِشــَبُع ُســُروٍر. ِفي يَِميِنَك ِنَعٌم ِإلـَـى األَبَِدتَُعرِّ »تَُعرِّ
إذا كنــت مازلــت تقــرأ هــذه الكلمــات، فذلــك ألنــك -مثلــي ومثــل التالميــذ الذيــن 
ــاة صــالة  ــد أن تكــون لديــك حي ــا- تعانــي مــن هــذا األمــر وال تري وجدهــم يســوع نياًم
منافقــة أو فاتــرة. تريــد أن تتمتــع بربــاط قــوي بــن مــا يرغــب فيــه قلبــك ومــا تطلبــه 
فــي الصــالة. لهــذا الســبب، أود أن أقــدم لكــم ثالثــة اقتراحــات عمليــة أجدهــا مفيــدة 

للغايــة حتــى أكــون حاضــًرا بشــكل كامــل فــي وقتــي مــع اللــه.
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أواًل، اقــرأ شــيًئا قبــل أن تصلــي. هــل تســتيقظ كل صبــاح بجــوع للتواصــل مــع اللــه 
مــن خــالل الصــالة؟ أنــا ال أســتيقظ بتلــك الشــهية. أحتــاج إلــى تليــن قلبــي، وإعــداد 
روحــي، وخلــق شــهية روحيــة للقــاء حقيقــي مــع اللــه. مــاذا أفعــل إًذا؟ أحياًنــا أقــرأ تأمــل 
ــد  ــى وعــظ جي ــا أخــرى أســتمع إل ــاب املقــدس، وأحياًن ــرأ الكت ــا أق ــل هــذا، وأحياًن مث
يتمحــور حــول املســيح. مــن املمارســات األخــرى التــي ســاعدتني أيًضــا هــي قــراءة فصل 
مــن كتــاب يتكلــم عــن الصــالة قبــل أن أقضــي وقتــي الشــخصي فــي الصــالة. )أود أن 

أرجــح هــؤالء الُكتــاب: تيــم كيلــر، بــول ميلــر أو فيليــب يانســي حــول هــذا املوضــوع(.
ثانًيــا، اكتــب األشــياء التــي تشــتت انتباهــك فــي ورقــة. يبــدو األمــر بســيًطا، لكنــه 
يســاعدني كثيــًرا. هــل ذهنــي منشــغل بأمــر متعلــق بـــالعمل أو اخلدمــة أو أي شــيء آخــر 
ال أريــد أن أنســاه أثنــاء الصــالة؟ ســرعان مــا أكتبــه علــى ورقــة. ثــم أعــود إلــى التركيــز 

علــى التكلـُـم مــع اللــه. مت حــل املشــكلة.
أخيــًرا، قــم بعمــل قائمــة للصــالة. هــل انتبهــت إلــى ســؤال الــرب يســوع للتالميــذ: 
»أَهَكــَذا َمــا َقَدرتـُـم أَن تَســَهُروا َمِعــي َســاَعًة َواِحــَدًةأَهَكــَذا َمــا َقَدرتـُـم أَن تَســَهُروا َمِعــي َســاَعًة َواِحــَدًة؟«؟ هــل فهمــت مــا يعنيــه؟ هــل تــرى 
ا. أال ميكنكــم  املعنــى الضمنــي الــذي يدلــي بــه يســوع؟ املعنــى الضمنــي واضــح جــّدً
التحمــل لوقــت قليــل؟ أنــا ال أعــرف كيــف تبــدو صالتــك وليــس لــديَّ إحصائيــة تثبــت 
مــا ســأقوله، لكــن أشــك فــي أن أكثــر مــن 10٪ أو حتــى 5٪ أو حتــى 1٪ مــن املســيحين 
فــي العالــم يصلــون أكثــر مــن ســاعة فــي اليــوم. هــل تعلــم ملــاذا؟  ألنــه إلــى جانــب عــدم 
القــدرة علــى رؤيــة جمــال اللــه ال يعرفــون مــاذا يقولــون! لهــذا الســبب، ســوف نــرى 
غــًدا وســيلة ميكــن أن تغيــر حياتــك الروحيــة بشــكل جــذري؛ وهــي كيفيــة وضــع قائمــة 

لطلبــات الصــالة اخلاصــة بــك.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
التشتيت هو نتيجة لعدم توافق ما أريده حقًّا وما أصلي من أجله.
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اليوم: ١٠8 |                            التدريبات الروحية: الصالة )8(

َيحِمُل َهاُروُن َأمَساَء َبيِن ِإسرَاِئيَل يِف ُصدرَِة الَقَضاِء َعَلى َقلِبِه ِعنَد ُدُخوِلِه ِإَل الُقدِس ِللتَّذَكاِر  »فـَ
َأَماَم الرَّبِّ َداِئًما« )خروج 28: 29( 

كانــت وظيفــة رئيــس الكهنــة هــي التشــفع للشــعب أمــام اللــه. للقيــام بذلــك، كان يكتــب 
ــوُن  ــوُن َوتَُك ــول خــروج 28: 21: »َوتَُك ــِه«. يق ــى َقلِب ــِهَعلَ ــى َقلِب ــي عشــر »َعلَ أســماء أســباط إســرائيل االثن
ــِم ُكلُّ  ــِش اخَلاِت ــي َعَشــَر َعلَــى أَســَماِئِهم. َكنَق ــي ِإســَراِئيَل، اثنَ ــِم ُكلُّ احِلَجــاَرةُ َعلَــى أَســَماِء بَِن ــِش اخَلاِت ــي َعَشــَر َعلَــى أَســَماِئِهم. َكنَق ــي ِإســَراِئيَل، اثنَ احِلَجــاَرةُ َعلَــى أَســَماِء بَِن
ا، أليــس كذلــك؟ نقــش  َواِحــٍد َعلـَـى اســِمِه تَُكــوُن ِلالثنَــي َعَشــَر ِســبًطاَواِحــٍد َعلـَـى اســِمِه تَُكــوُن ِلالثنَــي َعَشــَر ِســبًطا«. أمــر مثيــر جــّدً
األســماء علــى احلجــارة بـــالذهب. أال يــدل هــذا علــى القيمــة التــي يتمتــع بهــا أوالد اللــه 

والتــي ينبغــي أن تكــون فــي قلــب الشــفيع؟
يوجــد القليــل مــن املمارســات أكثــر فائــدة مــن »تدويــن« رغباتــي علــى ورقــة وقلــم 
ــرك باألشــياء التــي  أمــام اللــه. كتابــة قائمــة صــالة يســاعدك علــى التركيــز ويذكِّ
تســتحق الصــالة بشــأنها. أنــا أعتبــر قائمــة الصــالة كصنــدوق وعــكاز. إنهــا صنــدوق 
ــي  ــا عــكاز ألنن ــا. لكنه ــة وأحتفــظ به ــي وأحالمــي الروحي ــاك رغبات ــي أســجل هن ألنن
ــا كمــا  ــي أحتكــم فيه ، ولكن ــيَّ ــاج. فهــي ال تســيطر عل ــد االحتي أســتخدمها فقــط عن

أشــاء )سنكتشــف املزيــد حــول هــذا األمــر فــي األيــام القليلــة القادمــة(. 
كيــف تكتــب قائمــة صــالة؟ مــن الناحيــة املنطقيــة، ال يوجــد منــوذج كتابــي واحــد 
بشــكل  ذلــك  أفعــل  كيــف  علــى مشــاركة  لذلــك، ســأقتصر  بذلــك،  القيــام  لكيفيــة 
شــخصي. لــديَّ قائمتــان مختلفتــان: أوال لــديَّ دفتــر مخصــص للصــالة الشــخصية 
وحوالــي )14( أو  )15( بطاقــة أســتخدمها للتشــفع لآلخريــن وأحتفــظ بهــا داخــل هــذا 
الدفتــر. اليــوم ســنلقي نظــرة علــى مــا أدرجــه فــي دفتــر الصــالة وغــًدا علــى البطاقــات.
فــي دفتــر الصــالة اخلــاص بــي أكتــب جميــع رغباتــي الشــخصية التــي ليــس لهــا 
تاريــخ انتهــاء. علــى ســبيل املثــال، فــي 24 أكتوبــر 1997، كتبــت: »أريــد أن أكــون دائًمــا 
علــى اســتعداد لفعــل مــا تريــد، وكيفمــا تريــد، ومتــى تريــد، وأيــن تريــد«. هــل ســيأتي 
يــوم »أمتــم« فيــه هــذه الصــالة بالكامــل؟ ال. أكتــب مثــل تلــك الطلبــات فــي هــذا الدفتــر 
ألننــي أعلــم أننــي سأتشــفع مــرة أخــرى لهــذا األمــر. اســمحوا لــي مبشــاركة بعــض 

األمثلــة )ال تتــردد إذا كنــت تريــد نســخها وجعلهــا صالتــك أيًضــا(:
ــا بالنقصــان بدونــك. أريــد أن أجــد الكمــال والشــبع 	  »ســاعدني ألشــعر دائًم

احلقيقــي فيــك فقــط«.
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»جنني من نفسي. أعطيك السلطان على كياني كله«.	 
»يا رب، أتوق أن أحبك أكثر مما أحب نفسي«.	 
»أريد أن يكون وقتي معك هو هدف احلياة وأهم جزء في يومي«.	 
»يا رب دعني أرى جمالك. أريد أن أقع في حبك وأقدر غالوتك«.	 
»أريــد أن أتأمــل فــي عــدم اســتحقاقي حلبــك. أريــد أن أتواضــع دائًمــا 	 

أمــام عملــك«.
»ساعدني أن أحترر من رغبتي في إثبات قيمتي«.	 
»أريدك أن تصبح مصدري الوحيد الذي أستمد منه هويتي وقيمتي«.	 
»أريد أن أبذل حياتي من أجل اآلخرين، أريد أن أكسب النفوس وأتلمذهم«.	 
»ساعدني على استيعاب أن كل ما أنا عليه وكل ما أملكه هو هدية منك«.	 
»أريــد أن أمتتــع بـــنعمة عــدم امتــالك أي شــيء. أريــدك أن تكــون املالــك 	 

املطلــق لــكل مــا أملــك«.
فــي هــذا الدفتــر، أكتــب أيًضــا آيــات الكتــاب املقــدس التــي أصلــي مــن أجلهـــا )على 
ســبيل املثــال: مزمــور 19: 13؛ 63: 1-3؛ 73: 25- 26؛ 1 كورنثــوس 13: 4- 7؛ مرقــس 
8: 35؛ يعقــوب 1: 8 والعديــد مــن اآليــات األخــرى(. وأخيــًرا أكتــب أيًضــا العبــارات 
التــي أثــرت فــيَّ وصلــوات قصيــرة كتبتهــا بنفســي صلــوات ألبطــال مســيحين آخريــن 
مشــهورين. )ســتجد فــي جميــع أنحــاء هــذا الكتــاب ثــروة مــن الصلــوات التــي ميكنــك 
أن تكتبهــا فــي دفتــرك اخلــاص. انقــل أي صــالة أو آيــة أو جملــة تلهمــك فــي دفتــرك 

واجعلهــا خاصــة بــك!(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
اكتب قائمتك اخلاصة: كما يقول املثل: »ال تؤجل ما ميكنك )وما ينبغي( عمله اليوم«. 
اليوم عليك أن تتخذ موقًفا وتتوقف عن التأمل. حان الوقت لكتابة طلباتك اخلاصة. ال 
يوجد شيء أكثر أمهية من هذا. ميكنك اتباع النموذج الذي شاركته معك، أو ميكنك 

إنشاء منوذجك اخلاص. تشجع وخذ خطوة لألمام!
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لَبَة أَلجِل َجِيِعُكم ِبَفرٍَح« )فيليب 1: 4(  ًما الطَّ »َداِئًما يِف ُكلِّ َأدِعَييِت، ُمَقدِّ
ســأطلب منــك أن تتأمــل معــي فــي فكرتــن مدهشــتن للغايــة فــي هــذه اآليــة. أواًل، هــل 
ــم عددهــم؟ ال  ــي؟ ك ــع« أعضــاء كنيســة فيلب ــى »مــن أجــل جمي الحظــت أن بولــس صلَّ
ميكننــا أن نعــرف أبــًدا؛ لكــن لــكل شــخص ولــكل نفــس مكانــة خاصــة فــي قلــب بولــس 
وفــي صالتــه. هــل تــرى التشــابه بــن بولــس وكهنــة العهــد القــدمي؟ لكنــه لــم يصــلِّ مــن 
أجــل جميــع أعضــاء كنيســة فيلبــي فحســب، بــل صلــى أيًضــا مــن أجــل جميــع أعضــاء 
كنيســة  ولــكل أعضــاء  )روميــة 1: 8- 10(.  يعرفهــم  الذيــن ال  الرومانيــة  الكنيســة 
كورنثــوس )1 كورنثــوس 1: 4، 5(. ولــكل أفســس )أفســس 1: 15- 16(، ولــكل كولوســي 
ــى لتيموثــاوس  )كولوســي 1: 9(، وجلميــع تســالونيكي )1 تســالونيكي 1: 2(، فقــد صل
بــال انقطــاع، ليــاًل ونهــاًرا )2 تيموثــاوس 1: 3(؛ ولفليمــون )فليمــون 4- 6( و»ألَجــِل 
ــك،  ــى ذل ــاوس 2: 1، 2(. عــالوة عل ــٍب« )1 تيموث ــي َمنِص ــم ِف ــَن ُه ــِع الَِّذي ــوِك َوَجِمي ُ املُل
يقــول النــص إن بولــس كان يفعــل ذلــك »فــي كل صلواتــه«. أي فــي كل مــرة كان يصلــي 
فيهــا. مــن الواضــح أن بولــس كان ينتمــي إلــى مجموعــة مــن املســيحين القالئــل فــي 
العالــم الذيــن يصلــون أكثــر مــن ســاعة فــي اليــوم. هــل تتذكــر مــا قالــه يســوع للتالميــذ 

فــي جثســيماني؟ 
علــى األقــل بالنســبة لــي مــن املســتحيل القيــام بذلــك فــي كل مــرة أصلــي أو أتشــفع 
فيهــا مــن أجــل اآلخريــن )خاصــة بــدون قائمــة بأســماء النــاس؛ لــن أتذكــر أســماءهم 
أبــًدا(. هنــاك فكــرة ثانيــة فــي النــص تســتوقفني. يقــول بولــس أنــه كان يُصلــى »بفــرح 
ــار  ــال« وال باحلاجــة إلــى إخب ــا بواجــب »االمتث ــم يكــن مدفوًع ــه ل ــدوام«. أي أن ــى ال عل
ــة مــن  ــه بقائمــة طويل اآلخريــن أنــه كان يصلــي مــن أجلهــم وال حتــى محــاواًل إبهــار الل
األشــخاص الذيــن يصلــي مــن أجلهــم؛ يقــول النــص بوضــوح إنــه فعــل ذلــك »بفــرح بفــرح 
دائًمــادائًمــا«. كان قلبــه يشــعر بـــلذةبـــلذة  الشــفاعةالشــفاعة. لــم يكــن هنــاك نفــاق وال شــعور بالذنــب فــي 
صالتــه، بــل كان هنــاك فــرح فــي الشــفاعة. إذا لــم تكــن الصــالة »بفــرح« فهــي تفقــد 
جــزًءا مــن املعنــى احلقيقــي لهــا. لكــن قــد يفكــر شــخص مــا علــى هــذا النحــو: انتظــر، 
هــذا يضيــف املزيــد مــن العــبء. ليــس علــيَّ فقــط أن أصلــي مــن أجــل اآلخريــن، ولكــن 
يجــب أن أســتمتع بذلــك أيًضــا! نعــم، لكــن الفكــرة ليســت أن تتحمــل عبًئــا أثقــل. القصد 
شــيء آخــر. فــإن الصــالة »بفــرح« يجــب أن تكــون هدفــي ورغبتــي وكيــف أســتمتع باللــه. 
إنهــا املثــل األعلــى الــذي أســعى إليــه، ولكــن أعلــم أن قلبــي ســاقط وأعيــش فــي عالــم 
ــم أنهــا عمليــة منــو مســتمرة وليســت حالــة عاطفيــة. مــن ناحيــة أخــرى،  ســاقط، أعل
رنــي بــأن لــديَّ قــدرة محــدودة  فــإن الصــالة »بفــرح« ترينــي محدوديتــي. كيــف؟ إنهــا تذكِّ

ــا.  علــى رفــع صــالة »صادقــة« أو »فرحــة« حّقً
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إذن مــا الــذي ســاعدني بشــكل عملــي؟ لــديَّ اقتراحــان. أواًل، صــلِّ ألجــزاء معينــة 
مــن قائمــة الصــالة اخلاصــة بــك. هــل عليــك أن تصلــي مــن أجــل القائمــة بأكملهــا كل 
ــت أول  ــك. كتب ــك وقائمــة صالت ــس بالضــرورة. مبــرور الوقــت ســتزداد قدرت ــوم؟ لي ي
دفتــر صــالة فــي عــام 1997 ولهــذا الســبب يحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن األوراق املليئــة 
بالصلــوات واآليــات. كنــت أصلــي فــي اليــوم الواحــد مــن أجــل الطلبــات املكتوبــة فــي 
ــي مــن أجــل األســماء  ــا أن تصل ــك أيًض ــات؟ ميكن ــاذا عــن البطاق ــن. وم ــة أو اثنت ورق

املكتوبــة فــي كل بطاقــة حســب قدرتــك. الفــرح مثــل امليــزان يــزداد مــع الوقــت. 
الفــرح فــي  ثانيــة حتفزنــي علــى  لــي أن أشــارككم ممارســة  أخيــًرا، اســمحوا 
الصــالة. ســألني أحدهــم مــرة: مــاذا تطلــب لــي فــي صالتــك مــن أجلــي؟ كان جوابــي: 
نفــس الشــيء الــذي أصليــه لنفســي! القليــل مــن األشــياء تســاعدني علــى التشــفع أكثــر 
مــن أن أمتنــى لآلخريــن مــا أمتنــاه لنفســي. إذا كانــوا أصغــر منــي، أفكــر فــي صراعــات 
ــا أعــرف الصراعــات التــي ميــرون بهــا ألنــي أب  املاضــي. إذا كان لديهــم أطفــال، فأن
لثــالث أبنــاء. إذا كنــت ال أعــرف معاناتهــم، أفكــر فيمــا قــد يكــون مســيطًرا عليهــم مــن 
أوثــان. ميكننــي املضــي قدًمــا، لكــن أعتقــد أنــك فهمــت الفكــرة. مــا الــذي ســتفعله 
اآلن؟ ابحــث عــن 14 أو 15 بطاقــة واكتــب عليهــا أســماء مــن حتبهــم. هــذه هــي قائمــة 

طلباتــي:

مسيحيون قد تلمذتهم من قبل  عائلتي  كنيستي 

 الصراعات التي 
تواجهني كزوج 

مسيحيون أتلمذهم اآلن  اجملموعات الفرعية 

الصراعات التي تواجه 
زوجتي 

أصدقائي غير املؤمنن املرسلون الذين ندعمهم 

عائلتي املمتدة  أصدقائي املؤمنون  خدمتي خارج الكنيسة 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أكمل قائمتك: هل بدأت بألمس كتابة قائمة طلبات الصالة يف دفرتك اخلاص؟ آمل 

ذلك. ولكن إذا ل تكتب شيًئا بعد، فال تزال أمامك الفرصة! ال ُتِضِع الوقت. 
احبث أيًضا عن بعض البطاقات وقم بتدوين األمساء اليت تريد أن تصلي لا وابدأ يف استخدامها!
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اليوم: ١١٠ |                            التدريبات الروحية: الصالة )١٠(

اِتُكم« )يعقوب 4: 3(  »َتطُلُبوَن َوَلسُتم أَتُخُذوَن، أَلنَُّكم َتطُلُبوَن َرِديًّ ِلَكي ُتنِفُقوا يِف َلذَّ
ــا  ــا يناقــض نفســه. أن ــاب املقــدس فيه ــدو أن الكت ــاك أوقــات يب ــا ســابًقا، هن كمــا رأين
بصراحــة أحــب عندمــا يحــدث هــذا ألنــه يجبرنــي علــى التفكيــر. حــاول حــل هــذه 
املفارقــة: هــل ُدعينــا لطلــب »أي شــيء نريــده«، أو لطلــب »أي شــيء وفًقــا إلرادتــه«؟ إذا 
درســت الكتــاب املقــدس ســتجد عــدًدا هائــاًل مــن اآليــات التــي تبــدو أنهــا تدعــم الفكــرة 
األولــى وأيًضــا عــدًدا كبيــًرا مــن النصــوص التــي تبــدو أنهــا تؤكــد العكــس. أعتقــد أن 

أفضــل طريقــة حلــل هــذه املعضلــة هــي التأمــل فــي نــص يعقــوب بالتفصيــل.
إذا نظــرت إلــى ســياق هــذا النــص، ســتدرك أن الصــورة التــي يســتخدمها يعقــوب 
ــة  ــة التالي ــدأ اآلي ــة عمــل الصــالة هــي صــورة شــهوانية بعــض الشــيء. تب لشــرح كيفي
َواِنــي« تشــبه فكــرة يعقــوب هنــا فــي صــورة رجــل يطلــب مــن  نَــاةُ َوالزَّ َواِنــيأَيَُّهــا الزُّ نَــاةُ َوالزَّ بالقــول: » أَيَُّهــا الزُّ
زوجتــه إقراضــه بعــض املــال وتــرك املنــزل حتــى يحضــر هــو مجموعــة مــن النســاء 
ويحتفــل معهــن. مــا مــن شــخص عاقــل يُقــِدم علــى طلــب مثــل هــذا! وال حتــى الزوجــة 
األكثــر حًبّــا وتفهًمــا فــي العالــم تقــدر أن توافــق علــى هــذا الطلــب! ملــاذا؟ يعطينــا يعقوب 
ــم«.  اِتُك ــي لَذَّ ــوا ِف ــي تُنِفُق ــا ِلَك ــوَن َرِدّيً ــم تَطلُبُ ــُذوَن، ألَنَُّك ــوَن َولَســتُم تَأُخ ــمتَطلُبُ اِتُك ــي لَذَّ ــوا ِف ــي تُنِفُق ــا ِلَك ــوَن َرِدّيً ــم تَطلُبُ ــُذوَن، ألَنَُّك ــوَن َولَســتُم تَأُخ اجلــواب: »تَطلُبُ
ومــع ذلــك، يؤكــد يعقــوب أننــا جميًعــا، بوعــي أو بغيــر وعــي، نفعــل ذلــك مــع اللــه يومّيًــا. 
نســأل، ولكننــا نســأل اللــه أن ميــول ويعــزز ويدعــم ملذاتنــا ورغباتنــا وعواطفنــا التــي 

تبعدنــا عنــه، أليــس مــن املنطقــي أن يقــول »ال«؟ 
التــي  الصــورة  أن  مــن  الرغــم  علــى  محوريــة.  نقطــة  فــي  نتأمــل  دعنــا  اآلن 
يســتخدمها يعقــوب هــي صــورة شــهوانية، إال أن املوضــوع الــذي يشــير إليــه ليــس لــه 
عالقــة باجلنــس. هــل تعــرف مــا الــذي يتحــدث عنــه عندمــا يقــول أنهــم يطلبــون فــي 
ــا فــي  صالتهــم »متــع« و»أغــراض ســيئة«؟ يشــير يعقــوب إلــى الرغبــة فــي أن تكــون محّقً
ــا. هــذا  ــي لســت مخطًئ خــالف مــع شــخص آخــر! )اقــرأ يعقــوب 4: 1-2 وســترى أنن
ــه نتيجــة لوجــود  ــات أن ــي هــذه اآلي ــوب ف ــد يعق ــا!(. يؤك ــوب: الزن ــا يســميه يعق هــو م
الغيــرة واحلســد واحلقــد فــي قلوبهــم يطلبــون هــذا النــوع مــن الصلــوات: »يــا رب، اجعــل 
ــا رب  ــى حــق«. »ي ــي عل ــه أنن ــر ل ــا رب، أظه ــه مخطــئ«. »ي ــدرك أن الشــخص اآلخــر ي
غيــر قلبــه«. ال تبــدو أنهــا طلبــات ســيئة أليــس كذلــك؟ يقــول يعقــوب إنهــا طلبــات زنــا. 
الشــيء الوحيــد الــذي يســعى إليــه هــذا النــوع مــن الصلــوات هــو أن جتــد متعــة فــي أن 
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تكــون علــى صــواب. إنهــا طلبــات غيــر ســليمة. ملــاذا؟ ألنهــا تبحــث عــن شــيء آخــر أكثــر 
مــن شــخص اللــه. فــي هــذه احلالــة الدافــع هــو كبريــاء القلــب. اآلن أريــدك أن تفهــم 
حقيقــة بالغــة األهميــة. إذا كان القلــب يخــدع نفســه عنــد طلــب شــيء عــادي وطبيعــي 
وغيــر مهــم مثــل الرغبــة فــي أن نكــون علــى حــق، إلــى أي مــدى نخــدع أنفســنا عندمــا 
نصلــي مــن أجــل وظيفــة تتيــح لنــا كســب املزيــد مــن املــال أو مــن أجــل شــريك حيــاة أو 
مــا هــو أســوأ مثــل النجــاح فــي اخلدمــة؟ يعقــوب علــى حــق: »تَطلُبـُـوَن َولَســتُم تَأُخــُذوَن، تَطلُبـُـوَن َولَســتُم تَأُخــُذوَن، 

اِتُكــم«. ــا ِلَكــي تُنِفُقــوا ِفــي لَذَّ ــوَن َرِدّيً اِتُكــمألَنَُّكــم تَطلُبُ ــا ِلَكــي تُنِفُقــوا ِفــي لَذَّ ــوَن َرِدّيً ألَنَُّكــم تَطلُبُ
ــَك«. يجــب أن  ــؤَل َقلِب ــَك ُس بِّ َفيُعِطَي ــرَّ ذ ِبال ــذَّ َ ــَك: »َوتَل ــؤَل َقلِب ــَك ُس بِّ َفيُعِطَي ــرَّ ذ ِبال ــذَّ َ ــا: »َوتَل ــور 37: 4 يحــل معضلتن مزم
أجــد أواًل مســّرتي فــي شــخص اللــه، حينئــٍذ ســتأخذ كل ملذاتــي وطلباتــي حجمهــا 
املناســب. دعنــي استشــهد بـــعبارة قالهــا القديــس أوغســطينوس: »إذا كنــت حتــب اللــه 

أكثــر مــن أي شــيء آخــر، فاطلــب مــا تريــد«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ما الذي أحبث عنه من خالل صلوات؟

هل أسأل هللا أن يشبع ملذات أم أسأله أن يكون أعظم مصدر لفرحي؟

بأهــداف  للصــالة  ويوجهــك  التركيــز  علــى  يســاعدك  قائمــة صــالة  وجــود  تذكــرتذكــر: 
وغايــات جديــدة. أخيــًرا، كمــا ســنرى غــًدا، فإنــه يقــودك إلــى مــا نســعى إليــه جميًعــا: 

الصــالة الفعالــة.



234

اليوم: ١١١ |                          التدريبات الروحية: الصالة )١١(

»ِاعرَتُِفوا َبعُضُكم ِلَبعٍض ِبلزَّاَلِت، َوَصلُّوا َبعُضُكم أَلجِل َبعٍض، ِلَكي ُتشَفوا. 
َطِلَبُة الَبارِّ َتقَتِدُر َكِثريًا يِف ِفعِلَها« )يعقوب 5: 16(

لطاملــا لفتــت انتباهــي دائًمــا اآليــة التــي قــد قرأتهــا للتــو. إنهــا مليئــة باملبــادئ القيمــة 
للغايــة. اليــوم ســننظر فــي واحــدة منهــم فقــط. إذا كانــت هنــاك صــالة »فعالــة«، 
ــوات ال  ــا صل ــي أنه ــذا يعن ــال«؛ وه ــر فع ــوات »غي ــن الصل ــوع م ــود ن ــبب وج ــك بس فذل
تســتجاب. مــا الــذي مييــز الصــالة »الفعالــة«؟ هــل تتذكــر مــا تأملنــا بــه أمــس؟ الصــالة 
الفعالــة هــي التــي ال تســعى إلرضــاء ملذاتهــا، بــل باألحــرى تتــوق إلــى تغييرهــا. لكــن 
كــن حــذًرا! ال يتعلــق األمــر بإلغــاء امللــذات، بــل بتغييــر مــا يشــعرني بالشــبع والرضــى؛ 
أي اســتبدال ملــذات العالــم بشــخص املســيح. أود أن أشــارككم صالتــي املفضلــة التــي 
ــا بشــغف  ــك، واطلبه ــر الصــالة اخلــاص ب ــار. انســخها فــي دفت ــوس بون ــا هوراثي كتبه

لبقيــة حياتــك.
غيِّر قلبي يا رب.

أنت الذي قلبك ممتلئ بحب وحنان جتاهي.
اكشف لي كمال روحك القدوس.

! أنر قلبي بنورك، حتى أستطيع أن أتخلص من كل كبرياء تعيش فَيّ
العقبة الدائمة التي أضعها بنفسي أمام حبك هي مصدر بؤسي، 

أصير أنا عدوي اخلاص عندما أبحث عن السالم بعيًدا عنك.

يا يسوع يا وديع القلب، استجب لي.

حررني يا يسوع من عتق البحث عن قيمتي بعيًدا عنك 
حررني يا يسوع من الرغبة في أن أكون محبوًبا

حررني يا يسوع من الرغبة في أن أكون مشهوًرا 
حررني يا يسوع من الرغبة في أن أكون مكرًما

حررني يا يسوع من الرغبة في أن أكون ممجًدا من الناس 
حررني يا يسوع من الرغبة في أن أكون الشخص املفضل لدى اآلخرين 
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حررني يا يسوع من الرغبة في أن يؤخذ برأيي دائًما 
حررني يا يسوع من البحث عن القبول 

جنني يا يسوع من اخلوف من التواضع.
جنني يا يسوع من اخلوف من أن أكون محتَقًرا.

جنني يا يسوع من اخلوف من الرفض.

جنني يا يسوع من اخلوف من االفتراء.
جنني يا يسوع من اخلوف من أن أُنسى.
جنني يا يسوع من اخلوف من السخرية.

جنني يا يسوع من اخلوف من األذى.
جنني يا يسوع من اخلوف من الشك. 

يا رب أعطني نعمة
حتى أمتنى أن يشعر اآلخرون بحب أكثر مني.

حتى أستطيع أن أمتنى لهم أن ينجحوا في مجاالتهم ويصغر اسمي أمامهم.
حتى أمتنى أن يحصلوا على فرص عمل وإن تطلب األمر أن أكون أنا عاطاًل في املقابل.

حتى أقدر أن أمتنى لهم أن ينالوا كل املدح بداًل عني.
حتى أمتنى أن يحصلوا دائًما على أولوية قبلي في كل شيء.

وحتى أمتنى أن يكون اآلخرون أقدس مني بينما أنا أبذل قصار جهدي حتى أكون 
مقدًسا في نظرك.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
الصالة الفعالة هي صالة مهدَّفة ومتمركزة حول حاجة القلب احلقيقية. وهو التغيري العميق.
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اليوم: ١١٢ |                             التدريبات الروحية: االعتراف )١(

»ِاعرَتُِفوا َبعُضُكم ِلَبعٍض ِبلزَّاَلِت، َوَصلُّوا َبعُضُكم أَلجِل َبعٍض، ِلَكي ُتشَفوا. 
َطِلَبُة الَبارِّ َتقَتِدُر َكِثريًا يِف ِفعِلَها« )يعقوب 5: 16(

كمــا رأينــا باألمــس، هــذه العبــارة مليئــة باملبــادئ القيمــة للغايــة. مــاذا تتضمــن »الصــالة 
الفعالــة«؟ اجلــواب علــى هــذا الســؤال يعّرفنــا علــى تدريــب روحــي جديــد. االعتــراف. 
الصــالة الفعالــة هــي التــي يصليهــا مــن أجلــي شــخص آخــر بعــد أن أعتــرف إليــه بأكبــر 
صراعاتــي والعكــس صحيــح. الحــظ أن النــص يقــول: »بَعُضُكــم ألَجــِل بَعــٍضبَعُضُكــم ألَجــِل بَعــٍض«. مبعنــى 
ــه  ــق ب ــرف أمــام شــخص أث ــن. أواًل، أعت ــى عنصري ــوي عل ــة ألنهــا حتت ــا فعال آخــر، إنه
مبشــكلة تهيمــن وتســيطر علــيَّ فــي روح تواضــع. وثانًيــا، إنهــا فعالــة ألن هــذا الشــخص 
اآلن يعــرف صراعــي ومــن ثــم يتشــفع لــي علــى وجــه التحديــد لتلــك اخلطيــة التــي 
أخبرتــه عنهــا للتــو. باألمــس، فعلــت هــذا مــع صديــق عزيــز. اتصلــت بــه علــى الهاتــف 
وأخبرتــه بوضــوح وبصراحــة عــن مشــكلة أصــارع معهــا. هــل تعــرف مــاذا فعــل؟ اســتََمع 
رنــي باملغفــرة الكاملــة وغيــر املشــروطة التــي يقدمهــا لــي املســيح  لــي حتــى النهايــة ثــم ذكَّ
دائًمــا. ثــم شــارك معــي كيــف عانــى أيًضــا مــن نفــس الشــيء فــي وقــت آخــر فــي حياتــه 
ــى مــن  وذكرنــي بنصيحــة كنــت قــد قدمتهــا لــه عندمــا شــاركني صراًعــا مماثــاًل وصلَّ

أجلــي. صلــى لــي صــالة فعالــة.
هــل تــرى أن صــالة مثــل: »يــا رب، بــارك خــوان« ليســت نفــس الصــالة مثــل: »يــا 
رب، خــوان مدمــن للمــواد اإلباحيــة. يحتــاج مســاعدتك. ســاعده علــى أن يكــون صادًقــا 
وأعطــه القــوة ليتصــل بــي عندمــا يضعــف أمــام اخلطيــة. أظهــر لــه حبــك غير املشــروط 
اآلن. اكشــف لــه مجــدك مــرة أخــرى حتــى يــرى أن مجــدك أكثــر جاذبيــة مــن شــهوته 
ــة  ــر إرضــاًء واشــباًعا مــن املتع ــي يجدهــا فــي شــخصك أكث ــة الت ــل املتع ــة. اجع الزائل
التــي يجدهــا بعيــًدا عنــك«. لنكــن صادقــن. مــن الصعــب االعتــراف بخطيــة نقــع فيهــا 
دائًمــا أليــس كذلــك؟ ال أحــد يحــب »إذالل نفســه« بهــذه الطريقــة. َمــن الــذي يرغــب فــي 
الوصــول إلــى هــذا املســتوى مــن الضعــف واالنفتــاح؟ اجلــواب بســيط: تعتمــد القصــة 
ــا. هــل أرغــب فــي احلفــاظ علــى صــورة جيــدة وســمعة طيبــة؟ أم أريــد  علــى مــا أريــد حًقّ
اســتعادة بصــري حتــى أعــود أقــدر جمــال شــخص اللــه مــرة أخــرى واســتمتع بحبــه لــي؟ 
مبعنــى آخــر، هــل أريــد فقــط أن أصــدق كلمــات اإلجنيــل أم أريــد أن أختبرهــا وأعيشــها؟
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 كتــب مؤلــف مشــهور: »أريــد َمــن حولــي أن يخبرونــي أنــه فــي كل مــرة أخطــأ أعانــي 
ــا  ــه حّقً ــوق إلي ــن أنتمــي، وأنســى مــا أت ــى َم ــة: أنســى إل ــا للحظــات مــن أزمــة هوي فيه
وأنســي كل مــا هــو لــي فــي شــخص املســيح. أريــد أصدقائــي احلقيقيــن أن يذكرونــي 
بهــذا كل يــوم. أطلــب منــك مــن فضلــك أن تخبرنــي مــراًرا وتكــراًرا أن اللــه ال يحبنــي 
أكثــر عندمــا أطيعــه وأقــل عندمــا أعصــى كالمــه القــدوس. إن معرفــة هــذه احلقيقــة 
ــا للــه وتقلــص مــن شــهوتي للخطيــة. لــذا ال تدعنــي أنســى.  تزيــد مــن جــوع قلبــي حّقً
حياتــي تعتمــد علــى هــذه احلقيقــة! ألننــا منيــل بشــكل فطــري للنظــر إلــى أنفســنا ومــا 
نفعلــه أكثــر ممــا ننظــر إلــى املســيح ومــا فعلــه مــن أجلنــا، فنحــن بحاجــة إلــى تذكيــرات 
مســتمرة برســالة اإلجنيــل. كمــا يقــول هورتــون: ال ميكــن أن تكــون هنــاك قداســة 
ــِة اآلَن َعلَــى  ينُونَ ــِة اآلَن َعلَــى الَ َشــيَء ِمــَن الدَّ ينُونَ حقيقيــة فــي احليــاة ال تنبــع مــن الثقــة األبديــة بأنــه »الَ َشــيَء ِمــَن الدَّ
وِح«  ــاِلِكَن لَيــَس َحَســَب اجَلَســِد، بَــل َحَســَب الــرُّ وِحالَِّذيــَن ُهــم ِفــي املَِســيِح يَُســوَع، السَّ ــاِلِكَن لَيــَس َحَســَب اجَلَســِد، بَــل َحَســَب الــرُّ الَِّذيــَن ُهــم ِفــي املَِســيِح يَُســوَع، السَّ
)روميــة 8: 1(. تذكــر هــذا طــوال الوقــت، وكل يــوم. ألن احلقيقــة هــي أن الشــعور 

ــالذنب ال ينتــج القداســة. ولكــن النعمــة هــي التــي تولدهــا«.45 بـ
لكــن مــا الــذي نعتــرف بــه بعضنــا لبعــض؟ أي عقبــة تبعــدك عــن محبــة اآلب 
مثــل: صراعــك اجلنســي، وقلبــك األنانــي واملتكبــر نحــو زوجتــك أو أبنائــك، وأفــكارك 
الســاقطة مثــل: احلســد والكبريــاء واملــرارة والغضــب... إلــخ. أؤمــن أن »القاعــدة« 
بســيطة للغايــة: علــيَّ أن أشــارك مــا ال أريــد مشــاركته! باقــي األمــور ميكنــك إصالحهــا 
فــي وقــت خلوتــك وحــدك مــع اللــه. ملــاذا؟ ألن مــا ال أريــد أن أشــاركه بالتحديــد هــو مــا 
ــوا  ُ ــوا ِاحِمل ُ ــة 6: 2: »ِاحِمل ــور. تقــول غالطي ــي مــن العيــش فــي الن ــي ويســتعبدني ومينعن يربكن
ُمــوا نَاُمــوَس املَِســيِح«. كيــف ســيتحمل شــخص آخــر  ُمــوا نَاُمــوَس املَِســيِحبَعُضُكــم أَثَقــاَل بَعــٍض، َوهَكــَذا تَمِّ بَعُضُكــم أَثَقــاَل بَعــٍض، َوهَكــَذا تَمِّ
ــه؛ ال  ــاركك ضعفات ــد ليش ــك أح ــي إلي ــع أن يأت ــه؟ ال تتوق ــاركه مع ــم أش ــا ل ــي« م »حمل
أحــد ســيفعل هــذا. عليــك أن تأخــذ زمــام املبــادرة. حتتــاج إلــى كســر اجلمــود ومشــاركة 
بعــض خطايــاك مــع صديــق مقــرب. كيــف؟ ابــدأ شــيًئا فشــيًئا وشــارك مشــكلة صغيــرة. 
وانظــر كيــف يســتجيب. إذا وجــدت أن هــذا الشــخص شــعر بالصدمــة أو أدانــك بعــض 
الشــيء، فابحــث عــن شــخص آخــر. إذا اســتجاب بشــكل مالئــم، فقــد وجــدت لنفســك 

صديًقــا صالتــه مقتــدرة ميكــن أن تســندك وتعينــك كثيــًرا فــي وقــت الشــدة. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
تقوم الصالة الفعالة على االعرتاف الفعال. هل ميكن أن تكون هناك صالة فعالة بدون 

شفافية وصراحة؟
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اليوم: ١١٣ |                         التدريبات الروحية: االعتراف )٢(

»ِاِحُلوا َبعُضُكم َأثَقاَل َبعٍض، َوهَكَذا متَُِّموا اَنُموَس امَلِسيِح« )غالطية 6: 2( 
ــم يكــن مــن  ــل بضــع ســنوات ل ــا. قب ــي أن تكــون ضعيًف ــا ال يعن ــا وأميًن أن تكــون صادًق
ــا. إذا قمــت بتشــغيل  ــوم أصبــح األمــر مختلًف الضــروري توضيــح هــذا االختــالف. الي
ــل أشــخاًصا شــفافن  ــي، فســوف تقاب ــج واقع ــون وجلســت ملشــاهدة أي برنام التلفزي
ــة يشــاركون مشــاعرهم دون أي خجــل،  ــة. شــخصيات هــذه البرامــج التليفزيوني للغاي
ويبكــون، وال ميانعــون إذالل أنفســهم أمــام اجلماهيــر، بــل ميارســون اجلنــس أمــام 
الكاميــرا دون أن يهتمــوا كثيــًرا. هــل هــم شــفافون؟ نعــم، لكــن هــل هــم ضعفــاء؟ الضعف 
أعمــق مــن الشــفافية. الضعــف يتطلــب مشــاركة األشــياء التــي تذّلــك، والتــي حتّطمــك، 
وجتعلــك تشــعر باخلجــل، واالنهــزام، والفقــر. إنهــا دعــوة لكشــف أســرارك العميقــة. 
هــل تــرى الفــرق؟ ميكــن للمــرء أن يكــون شــفاًفا دون أن يكــون ضعيًفــا، لكــن ال ميكــن أن 

يكــون ضعيًفــا دون أن يكــون شــفاًفا.
علــى الرغــم مــن أنــك رمبــا لــم تفكــر فــي األمــر مــن قبــل، إال أن بعــض القصــص 
فــي الكتــاب املقــدس تشــبه إلــى حــد كبيــر برنامًجــا واقعّيًــا. واللــه ال يخفــي زالت أوالده! 
نــوح يســكر. موســى يقتــل مصرّيًــا. إبراهيــم يكــذب ويســلم زوجتــه لرجــل آخــر مرتــن. 
إســحاق يقلــد والــده. لــوط يزنــي مــع بناتــه. يعقــوب يكــذب أكثــر مــن مــرة. إخــوة يوســف 
باعــوه عبــًدا. يهــوذا يزنــي مــع امــرأة أخــرى )مــع زوجــة ابنــه!(. داود يســرق زوجــة أحــد 
ــا. يهــوذا يخــون يســوع. بطــرس  جبابرتــه ويقتلــه. يونــان عنصــري. إرميــا يبكــي مكتئًب
ينكــر املســيح. بقيــة التالميــذ يفعلــون نفــس الشــيء. تومــا يشــك. مرقــس يتخلــى 
عــن بولــس. بولــس يجــادل مــع برنابــا. وكأن الكتــاب املقــدس يعــرض علينــا برنامًجــا 
ــا ويجعلنــا نشــاهد كل تلــك القصــص. هــل تســاءلت فــي يــوم »ملــاذا«؟  ــا واقعّيً تلفزيونّيً

نحــاول دائًمــا أن نخفــي إخفاقاتنــا بينمــا يكشــفها اللــه. يقــول يوحنــا 3: 20:         
ــيِّآِت يُبِغــُض النُّــوَر، َوالَ يَأِتــي ِإلـَـى النُّــوِر ِلئـَـالَّ تَُوبَّــَخ أَعَمالـُـُه«. مــاذا  ــيِّآِت يُبِغــُض النُّــوَر، َوالَ يَأِتــي ِإلـَـى النُّــوِر ِلئـَـالَّ تَُوبَّــَخ أَعَمالـُـُه»أَنَّ ُكلَّ َمــن يَعَمــُل السَّ »أَنَّ ُكلَّ َمــن يَعَمــُل السَّ

ــة. ــراف؟ يكســر هــذه الديناميكي هــو دور االعت
ــن يحــب  ــد أن يفضــح نفســه؟ َم ــا يري ــن من ــة. َم ــة الدق ــرب يســوع فائق ــات ال كلم
بحاجــة  »أنــا  االعتــراف:  يصــرخ  إذن؟  االعتــراف  يفعــل  مــاذا  صراعــه؟  مشــاركة 
للمســاعدة. ال أســتطيع أن أهــزم اخلطيــة وحــدي. بولــس علــى حــق. هــذا احلمــل ثقيــل 

ــة؟« ــاز هــذه احملن ــي اجتي ــك مســاعدتي ف ــك، هــل ميكن ا. مــن فضل جــّدً
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فكــر فيمــا يلــي. إذا أجرينــا مســًحا مجهــول الهويــة جلميــع الكنائــس فــي العالــم 
نســأل كــم عــدد املســيحين الذيــن يعترفــون بانتظــام، فمــاذا ســيكون اجلــواب برأيــك؟
أنــا أعــرف؛ بالــكاد يعتــرف أي شــخص. لكــن هــذا ال ينبغــي أن يفاجئنــا. ألــم 
ــاِة،  ــى احَلَي ي ِإلَ ــَؤدِّ ــِذي يُ ِريــَق الَّ ــَرَب الطَّ ــاَب َوأَك ــَق الَب ــاِة، َمــا أَضَي ــى احَلَي ي ِإلَ ــَؤدِّ ــِذي يُ ِريــَق الَّ ــَرَب الطَّ ــاَب َوأَك ــَق الَب يُصــِرح الــرب  يســوع أن »َمــا أَضَي
ــُه«؟ )متــى 7: 14(. ال نحتــاج لعمــل إحصائيــة لنثبــت عــدد  ُــوَن ُهــُم الَِّذيــَن يَِجُدونَ ــُهَوَقِليل ُــوَن ُهــُم الَِّذيــَن يَِجُدونَ َوَقِليل
األشــخاص الذيــن يعيشــون بهــذه الطريقــة. لقــد حذرنــا يســوع بالفعــل مــن أنــه ســيكون 

ا. هنــاك عــدد قليــل جــّدً
هــل تعــرف شــيًئا؟ ال يهــم أي بلــد فــي العالــم أقــوم بزيارتــه، فــي كل مــرة أحتــدث 
فيهــا عــن هــذا املوضــوع يقولــون جميًعــا نفــس الشــيء: »ال نقَبــل باالعتــراف فــي 
ثقافتنــا«. اســمحوا لــي أن أقــول لكــم شــيًئا، وال أنــا أيًضــا! إن االعتــراف ليــس بالشــيء 
»الطبيعــي« ألي شــخص. االعتــراف عمــل »خــارق للطبيعــة« ال ميكــن أن يحفــزه إال روح 

اللــه. هــل االعتــراف تدريــب لطيــف؟ ليــس بالضــرورة، لكنــه يشــفي قلوبنــا. 
هــل تريــد منوذًجــا لالعتــراف؟ انظــر إلــى املســيح. نعــم، صحيــح أنــه لــم يخطــئ 
ــا )عبرانيــن 4:  قــط. ولكــن مــن الصحيــح أيًضــا أنــه كان رئيــس كهنــة متعاطًفــا ومثالًيّ
15( حتــى أنــه ســجل صراعــات أبنائــه علــى مــر العصــور فــي الكتــاب حتــى يعــرف كل 
البشــر فــي التاريــخ أنــه أب غفــور وحنــون. يقــول مرقــس 14: 33- 34: »ثـُـمَّ أََخــَذ َمَعــُه »ثـُـمَّ أََخــَذ َمَعــُه 
ا  ــٌة جــّدً ــم: ›نَفســي َحِزينَ ــاَل لَُه ا  َفَق ــٌة جــّدً ــم: ›نَفســي َحِزينَ ــاَل لَُه ــُب. َفَق ــُش َويَكتَِئ ــَدأَ يَدَه ــا، َوابتَ ــوَب َويُوَحنَّ ــُرَس َويَعُق ــُببُط ــُش َويَكتَِئ ــَدأَ يَدَه ــا، َوابتَ ــوَب َويُوَحنَّ ــُرَس َويَعُق بُط
ــا َواســَهُروا‹«. أليــس هــذا كل مــا قلنــاه عــن الصــالة الفعالــة؟  ــى املـَـوِت! اُمُكثُــوا ُهنَ ــا َواســَهُرواَحتَّ ــى املـَـوِت! اُمُكثُــوا ُهنَ َحتَّ

وكأن يســوع يقــول لهــم: »أنــا لســت بخيــر؛ صلــوا مــن أجلــي«.
عندمــا ننظــر إلــى وجــه اللــه مــن خــالل اإلجنيــل، نصــل إلــى نتيجــة ال مفــر منهــا: 
يجــب أن يشــُعر املؤمــن احلقيقــي بالضعــف ألنــه ميكــن أن يكــون ضعيًفــا. ال، لســت 
ا لالختبــاء بعــد اآلن؛ اللــه لــن يرفضنــي أبــًدا. هــل ســيتعجب َمــن حولــي  مضطــًرّ
باعترافــي بحالتــي؟ رمبــا. لكــن ال أحــد يســتطيع أن يســلب ابتســامة اآلب اإللهيــة. 
ــخاطئ واحــد يتــوب أكثــر مــن تســعة وتســعن بــاًرا ال  ابتســامة حتتفــل أكثــر بكثيــر »بـ

يحتاجــون إلــى توبــة« )لوقــا 15: 7(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
لقد التزمت مبشاركة صراعات مع اآلخرين حت يوم وفات. ملاذا؟ ببساطة، ألنين لن 

أتوقف عن االحتياج لالعرتاف. ماذا عنك؟
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اليوم: ١١٤ |      التدريبات الروحية: دراسة الكتاب المقدس )١(

ًنا اَل َطَعاًما، أَلنَُّكم َل َتُكوُنوا َبعُد َتسَتِطيُعوَن، َبِل اآلَن أيًضا اَل َتسَتِطيُعوَن«  »َسَقيُتُكم َلبـَ
)1 كورنثوس 3: 2(

كيــف يتكلــم لنــا اللــه؟ الــرد األكثــر شــيوًعا هــو مــن خــالل كلمته. هــذه اإلجابــة صحيحة، 
ولكــن غيــر كاملــة فــي نفــس الوقــت. نعــم، الكتــاب املقــدس هــو الوســيلة الرئيســية التــي 
يتواصــل اللــه معنــا مــن خاللهــا، لكــن الكتــاب املقــدس نفســه يخبرنــا أنــه يتحــدث إلينــا 
أيًضــا مــن خــالل مصــادر أخــرى مثــل، الــروح القــدس، والصــالة، ومشــورة اآلخريــن، 

والظــروف، والوعــظ... إلــخ. 
باإلضافــة إلــى تعــدد املصــادر التــي نســمع مــن خاللهــا صوتــه، هنــاك أيًضــا 
ــا خــالل مســيرتنا اليوميــة مــع املســيح:  ا نختبرهــا جميًع ديناميكيــة أخــرى مهمــة جــّدً
ــة مــن  ــا آي ــوٍم م ــي ي ــرأ ف ــم تق ــروح القــدس باســتمرار. أل ــة حساســيتنا لل ــف حال تختل
الكتــاب املقــدس ولــم تشــعر بــأي شــيء وبعــد بضعــة أشــهر قرأتهــا مــرة أخــرى تشــعر 
كمــا أنــك وجــدت لؤلــؤًة ثمينــًة؟ أال يحــدث نفــس الشــيء عنــد إعــادة قــراءة كتــب معينــة 
أو التفكيــر فــي موضوعــات معينــة؟ فكــر علــى ســبيل املثــال فــي الصيــام، أو األلــم، أو 
الغفــران، أو اإلجنيــل نفســه. َمــن منــا، فــي وقــٍت مــا، لــم يجــد هــذه املوضوعــات مثيــرة، 

ولكــن وجدهــا الحًقــا رائعــة؟
هنــاك حقيقــة نتجاهلهــا غالًبــا عندمــا نحــاول التوصــل إلــى أفضــل شــكل لقضــاء 
ــا نتبــع طريقــة محــددة للبحــث  ــا جميًع ــوة اليومــي مــع الــرب. نتظاهــر بأنن وقــت اخلل
ــا فــي مراحــل روحيــة مختلفــة. كلنــا نتقــدم  ــه؛ ولكــن احلقيقــة هــي أننــا جميًع عــن الل
فــي القامــة الروحيــة فــي أيــام ونشــعر بالضعــف والتِّيــه فــي أيــام أخــرى. لــديَّ أخبــار 

ــه يفهــم )عبرانيــن 4: 15(. ــة. الل جميل
فكــر فــي مولــود جديــد، هــل ســتطعمه طبًقــا مــن املعكرونــة اإلســباجيتي مبجــرد 
أن يخــرج مــن رحــم أمــه؟ فكــر فــي شــخص مريــض لديــه التهــاب فــي املعــدة، هــل تعطيــه 
ــون، هــل  ــر فــي رياضــيٍّ يســتعد لســباق ماراث ــى اإلفطــار؟ فكِّ ــا مشــوّيًا عل ــا بقرّيً حلًم
ســتعطيه كعكــة الشــوكوالتة علــى العشــاء؟ إذا كنــا حكمــاء وحساســن فيمــا يتعلــق 
باحلالــة اجلســدية والظــروف التــي منــر بهــا يومّيًــا، أال تعتقــد أنــه يجــب علينــا تطبيــق 

نفــس احلكمــة واحلساســية علــى احليــاة الروحيــة؟
. يوضــح الرســول أنه  يأخــذ بولــس هــذه الديناميكيــة فــي احلســبان فــي هــذا النــصِّ
يوجــد وقــت ألكل »اللحــم« ووقــت لشــرب »اللــن«. نعــم، فالهــدف األساســي هــو تنــاول 
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ــا فيهــا هضــم  ــا ميكنن ــاك أوقاًت ــام القــوي. لكــن هــل تتفــق مــع بولــس فــي أن هن الطع
ــاول اللحــم إلــى نتائــج  تعليــم الكتــاب العميقــة أســرع وأوقــات أخــرى عندمــا يــؤدي تن
ــا مختلفــة  عكســية؟ مــا الــذي أحــاول شــرحه؟ مــا أريــد توضيحــه هــو أن هنــاك طرًق
للتغــذي مــن كلمــة اللــه. إن الدراســة العميقــة فــي الكتــاب املقــدس كل يــوم أهــم وأســمى 
فــة  مــا نطمــح إليــه؛ ولكنهــا ليســت مصــدر التغذيــة الوحيــد. هنــاك أيًضــا أطعمــة مخفَّ
)مثــل »اللــن«، إذا كنــت تريــد اســتخدام تعبيــر كتابــي( ميكننــا ويجــب علينــا االســتفادة 

منهــا اعتمــادا علــى مســتوى نضجنــا ووضعنــا الراهــن.
أنــا شــخصّيًا نشــأت فــي ســياق مســيحي؛ حيــث كان عــدم قــراءة الكتــاب املقــدس 
مبثابــة عــدم قضــاء وقــت مــع اللــه. اليــوم ال أخجــل مــن االعتــراف علًنــا بأننــي أســتخدم 
أحياًنــا أطعمــة »أقــل صالبــة« لتغذيــة شــهيتي الروحيــة. ملــاذا؟ ألننــي أحتاجهــا. ألننــي 
ضعيــف. ألننــي أحياًنــا ال أحصــل علــى الغــذاء الــذي احتاجــه مــن أســلوب دراســتي فــي 
الكتــاب املقــدس. ال أعتقــد أنــه مــن الصــواب إدانــة نفســي بســبب ذلــك. جميعنــا نعانــي 

مــن قلــب ســاقط. بــن احلــن واآلخــر، نحتــاج جميًعــا إلــى شــرب »اللــن«.
أؤمــن أنــه مــن األفضــل شــرب »اللــن« وهضمــه، مــن مواجهــة طبــق »حلــم« دســم ال 
أقــدر علــى تناولــه وبالتالــي أشــعر باإلحبــاط والذنــب. مــاذا يعنــي هــذا فــي املمارســة 
ــا. هــذه  العمليــة؟ االســتفادة مــن تعــدد الوســائل املتاحــة لتغذيــة شــهيتي الروحيــة يومّيً
قائمــة مــن اخليــارات التــي ســنتأمل فيهــا فــي األيــام القليلــة القادمــة. عندمــا تقرأهــا، 

ســتالحظ أنهــا تــزداد عمًقــا:
االستماع للوعظ	 
قراءة الكتب املسيحية	 
قراءة الكتاب املقدس	 
دراسة الكتاب املقدس	 

ــر أن الغــرض األساســي مــن وقــت خلوتــك ليــس مجــرد قــراءة الكتــاب املقــدس  تذكَّ
فقــط، فالهــدف مــن هــذا الوقــت هــو االســتمتاع باللــه. الكتــاب املقــدس وســيلة، أفضــل 

الوســائل، ولكــن الغايــة هــي اللــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل ميكن هلل أن ُيشبع شهييت الروحية من خالل وسائل »سهلة الضم« بسبب عدم 

نضجي أو ضعفي؟
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َعلَِّمُكم َأَحٌد َما ِهَي  »أَلنَُّكم ِإذ َكاَن َينَبِغي َأن َتُكوُنوا ُمَعلِِّمنَي ِلَسَبِب ُطوِل الزََّماِن حَتَتاُجوَن َأن يـُ
« )عربانيني 5: 12(  َأرَكاُن َبَداَءِة َأقَواِل هللِا، َوِصرُت ُمَتاِجنَي ِإَل اللََّبِ، اَل ِإَل َطَعاٍم َقِويٍّ

ــى قطــع  ــم إل ــع كل طعامه ــي بتقطي ــا وزوجت ــا نقــوم أن ــاًرا، كن ــا صغ عندمــا كان أطفالن
ــام  ــح يعــرف أن القي ــى األكل. كل أب صال ــل ســاعدناهم عل ــى لوقــت طوي ــرة. حت صغي
بذلــك أمــر ضــروري. هــل ميكــن أن يكــون اآلب الســماوي أقــل فهًمــا؟ أال يســتطيع أن 
مييــز مســتوى نضجنــا الروحــي؟ هــل يعــرف مــاذا نحتــاج؟ يقــول متــى 7: 11 »َفــِإن ُكنتـُـم َفــِإن ُكنتـُـم 
ــِذي  ــُم الَّ ــِريِّ أَبُوُك ــم ِباحَل ــَدًة، َفَك ــا َجيِّ ــم َعَطايَ ــوا أَوالََدُك ــوَن أَن تُعُط ــَراٌر تَعِرُف ــم أَش ــِذي َوأَنتُ ــُم الَّ ــِريِّ أَبُوُك ــم ِباحَل ــَدًة، َفَك ــا َجيِّ ــم َعَطايَ ــوا أَوالََدُك ــوَن أَن تُعُط ــَراٌر تَعِرُف ــم أَش َوأَنتُ
ــَماَواِت، يََهــُب َخيــَراٍت ِللَِّذيــَن يَســَألُونَُه!« مــن الواضــح أن اللــه يفهمنــا ويعرفنــا. ــَماَواِت، يََهــُب َخيــَراٍت ِللَِّذيــَن يَســَألُونَُه!ِفــي السَّ ِفــي السَّ
اآلن، إذا قــرأت الكتــب اخملتلفــة التــي تتنــاول كل مــا يتعلــق بالتدريبــات الروحيــة، 
ســتجد أن معظمهــا مييــل إلــى تســمية هــذا التدريــب: »تدريــب قــراءة الكتــاب املقــدس« 
ــي  ــببن. ف ــي« لس ــم الكتاب ــب التعلي ــميتها بـ»تدري ــل تس ــا أفض ــة«. أن ــب الكلم أو »تدري
املقــام األول، ألنــه مصطلــح أوســع يســمح لنــا بتغطيــة الوســائل والطــرق اخملتلفــة التــي 
ميكننــا مــن خاللهــا أن ننمــو فــي معرفــة اللــه. وثانًيــا، ألننــي أعتقــد أنــه يحــدد بشــكل 

ــا: التعلــمالتعلــم. أفضــل الهــدف الــذي يتطلــع إليــه املؤمــن عنــد البحــث عــن اللــه يومّيً
يؤكــد يوحنــا 17: 3 أن معرفــة اآلب هــي غايــة األبديــة: »َوهــِذِه ِهــَي احَلَيــاةُ األَبَِديَُّة: َوهــِذِه ِهــَي احَلَيــاةُ األَبَِديَُّة: 
أَن يَعِرُفــوَك أَنــَت اإِللــَه احَلِقيِقــيَّ َوحــَدَك َويَُســوَع املَِســيَح الَّــِذي أَرَســلتَُهأَن يَعِرُفــوَك أَنــَت اإِللــَه احَلِقيِقــيَّ َوحــَدَك َويَُســوَع املَِســيَح الَّــِذي أَرَســلتَُه«. مــاذا ســنفعل 
ــة  ــي عظم ــاس ف ــو االنغم ــي ه ــاطنا الرئيس ــيكون نش ــر! س ــنعرفه أكث ــماء؟ س ــي الس ف
جمــال اللــه والتمتــع بامتيــاز النمــو فــي معرفــة شــخصه. مجــرد التأمــل فــي هــذه الفكرة 
يجلــب الدمــوع إلــى عينــي ويجعــل جســدي ينتفــض. هــل ميكنــك أن تتخيــل، علــى ســبيل 
املثــال، الســباحة فــي نهــر معرفــة طــول أنــاة اللــه وصبــره؟ يوجــد اليــوم حوالــي ثمانيــة 
مليــار نســمة فــي العالــم. باإلضافــة إلــى كل األشــخاص الذيــن عاشــوا منــذ اليــوم الــذي 
خلــق فيــه اللــه العالــم حتــى اآلن. هــل ميكنــك تخيــل جمــال شــخص اللــه فــي تســامحه 
لفتــرة طويلــة وتعرضــه للرفــض واالزدراء املســتمر مــن خليقتــه؟ هــل رأيــت مشــهًدا مثــل 

هــذا مــن قبــل؟ كل هــذا اجلمــال ونحــن نفكــر فــي صفــة واحــدة فقــط لشــخصه!
يقــول 1 كورنثــوس 2: 9: »َمــا لَــم تَــَر َعــٌن، َولَــم تَســَمع أُُذٌن، َولَــم يَخُطــر َعلَــى َمــا لَــم تَــَر َعــٌن، َولَــم تَســَمع أُُذٌن، َولَــم يَخُطــر َعلَــى 
ــل، أليــس  ــة مــن قب ــُه«. لقــد قــرأت هــذه اآلي ــَن يُِحبُّونَ ــُه ِللَِّذي هُ الل ــدَّ ــا أََع ــاٍن: َم ــاِل ِإنَس ــُهبَ ــَن يُِحبُّونَ ــُه ِللَِّذي هُ الل ــدَّ ــا أََع ــاٍن: َم ــاِل ِإنَس بَ
ــماء.                         ــى الس ــير إل ــس يش ــدون أن بول ــة ويعتق ــك اآلي ــاس تل ــن الن ــر م ــرأ كثي ــك؟ يق كذل
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هــم مخطئــون! الحــظ الســياق. هــذا النــص ال يتحــدث عــن الســماء، بــل يتحــدث عــن 
حملــات مــن الســماءحملــات مــن الســماء. يتحــدث هــذا النــص عــن معرفــة روحيــة يريد اللــه أن مينحنــا إياها 
ِبيِعــيَّ الَ  ِبيِعــيَّ الَ َولِكــنَّ اإِلنَســاَن الطَّ فــي هــذه احليــاة. إنــه يشــير إلــى مفهــوم عظيــم عــن اللــه: »َولِكــنَّ اإِلنَســاَن الطَّ
ــُه ِإنََّمــا يُحَكــُم ِفيــِه روحًيّــا«  ــُه ِعنــَدهُ َجَهالـَـٌة، َوالَ يَقــِدُر أَن يَعِرَفــُه ألَنَّ ــُه ِإنََّمــا يُحَكــُم ِفيــِه روحًيّــايَقَبــُل َمــا ِلــُروِح اللــِه ألَنَّ ــُه ِعنــَدهُ َجَهالـَـٌة، َوالَ يَقــِدُر أَن يَعِرَفــُه ألَنَّ يَقَبــُل َمــا ِلــُروِح اللــِه ألَنَّ
)1 كورنثــوس 2: 14(. َمــن ســيتمكن مــن الوصــول إلــى هــذه الهديــة الثمينــة؟ فقــط 
املؤمنــون الذيــن يريــدون أن ينمــوا! يقولهــا بولــس بوضــوح فــي نفــس اإلصحــاح عــدد 
هــِر، َوالَ ِمــن  6: »لِكنَّنَــا نَتََكلَّــُم ِبِحكَمــٍة بَــَن الَكاِمِلــَن، َولِكــن ِبِحكَمــٍة لَيَســت ِمــن هــَذا الدَّ
هــِر، الَِّذيــَن يُبَطلـُـوَن...«. هــل تتذكــر نــصَّ أمــس؟ اقــرأه مــرة أخــرى،  ُعَظَمــاِء هــَذا الدَّ

اآلن بعــد أن عرفــت الســياق ســتفهمه بشــكل أفضــل.
توجــد نصــوص كتابيــة قليلــة ميكنهــا أن تلهمــك لطلــب اللــه أكثــر مــن 1 كورنثــوس 
ــه  ــذي لدي ــذوُّق الســماء، وال ــه، وهــو ت ــد أعــده الل ــاك شــيء ق ــس، هن ــا لبول 2: 9. وفًق
ــه  ــه أذن. إن ــم تســمع عن ــَره عــن ول ــم تَ ــه شــيء ل ــك وعقلــك! إن ــى أســر قلب القــدرة عل
ق لدرجــة أنــك ال تقــدر أن حتلــم بــه. مــا هــو هــذا الشــيء؟ هــو احلصــول  شــيء ال يصــدَّ
علــى عيــون تــرى جمــال يســوع. التمتــع مبعرفــة شــخص يســوع. احلصــول علــى لقــاء مــع 

اللــه. الســير معــه فــي رحلــة احليــاة. 
إذا كنــت تتــوق إلــى النضــج وترغــب فــي النمــو ميكنــك أن تبــدأ اآلن. كيــف؟ باالنغمــاس 
كل يــوم فــي الوحــي اإللهــي الــذي أعطــاه لنــا. ال، ال يجــب أن تشــعر بالذنــب إذا احتجــت 
إلــى شــرب »اللــن«، ولكــن ال تشــعر بالرضــا أيًضــا؛ ميكنــك أن تأمــل في املزيــد! العرض 

الســماوي فــي متنــاول يــدك. الســؤال هــو نفســه دائًمــا، مــاذا تريــد؟مــاذا تريــد؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كل يوم مينحين هللا امتيازًا ال يوصف مبعرفته أكثر. هل أريد هذا االمتياز؟ هل أستفيد منه؟
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َها اإِلخَوُة« )غالطية 5: 13(  َا ُدِعيُتم ِللُحرِّيَِّة َأيـُّ »َفِإنَُّكم ِإمنَّ
لنبــدأ باإلجابــة علــى الســؤال الــذي ســوف يــدور فــي ذهنــك. هــل اقترحــت أنــا بالفعــل 
ــة االســتماع إلــى عظــة أو قــراءة كتــاب بــداًل مــن قــراءة الكتــاب  ــع بحري ــة التمت إمكاني
ــه فــي اليومــن  املقــدس فقــط فــي وقــت خلوتــك؟ نعــم، هــذا بالضبــط مــا أحملــت إلي
املاضيــن. ومــع ذلــك، قبــل أن تديننــي بالهرطقــة أو تقتبــس هــذه اجلملــة خــارج 
ا؛ ال ميكــن أن يقتصــر وقــت خلوتــك دائًمــا علــى ال ميكــن أن يقتصــر وقــت خلوتــك دائًمــا علــى  الســياق، هنــاك شــيء آخــر مهــم جــّدً
تنــاول »اللــن«.تنــاول »اللــن«. عاجــاًل أم آجــاًل، ســتحتاج إلــى موازنــة نظامــك الغذائــي الروحــي مــع 
مــا يســميه بولــس »الطعــام القــوي«: أي أعمــاق كلمــة اللــه املعلنــة فــي الكتــاب املقــدس.
ملــاذا أدلــي مبثــل هــذا البيــان غيــر التقليــدي الــذي ميكــن أن يتســبب فــي عديــد مــن 

التســاؤالت واحليــرة؟ أود أن أقــدم لكــم ثالثة أســباب.
الكتــاب  يفهمــون  ال  الذيــن  املؤمنــن  مــع جميــع  بـــتعاطف صــادق  أشــعر  أواًل، 
ــاب ال  ــن كت ــاح م ــا كل صب ــرأ نّصً ــط أن تق ــن احملب ــس م ــه. ألي ــا يقرأون ــدس عندم املق
تفهمــه؟ إذا لــم تكــن مــن تلــك اجملموعــة مــن املؤمنــن، فابــدأ اليــوم بدراســة الكتــاب. 
ال تولــي اهتماًمــا ملــا ســأقوله. لكــن احلقيقــة هــي أنــي أعــرف عــن جتربــة أن العديــد 
مــن املؤمنــن اخمللصــن يعانــون مــن هــذه املعضلــة. يريــدون قــراءة الكتــاب، لكنهــم ال 
يحصلــون علــى شــيء مــن قراءتهــم. ال، ال أعتقــد أنــه عيًبــا إذا كنــت بحاجــة إلــى قــراءة 

شــيء ميكنــك فهمــه بشــكل أفضــل.
ثانًيــا، أشــعر بعــبء ثقيــل بســبب العــدد الهائــل مــن املؤمنــن الذيــن يســيئون فهــم 
الكتــاب املقــدس. بصراحــة، أُفضــل املؤمــن الــذي يقــرأ كتاًبــا مســيحًيّا مالئًمــا وذا 
تعليــم صحيــح عــن املســيحي الــذي يقــرأ إرميــا 29: 11 ويقــول إن اللــه لديــه خطــة 
»رائعــة« لعالقتــه اجلديــدة مــع شــعبه الــذي يحبــه. إذا كنــت ال تتذكــر النــص، فدعنــي 
أقتبســه لــك. يقــول إرميــا 29: 11: »ألَنِّــي َعَرفــُت األَفــَكاَر الَِّتــي أَنَــا ُمفتَِكــٌر ِبَهــا َعنُكــم، ألَنِّــي َعَرفــُت األَفــَكاَر الَِّتــي أَنَــا ُمفتَِكــٌر ِبَهــا َعنُكــم، 
، أَفــَكاَر َســاَلٍم الَ َشــّر، ألُعِطَيُكــم آِخــَرًة َوَرَجــاًء«. تشــمل هــذه اخلطــط  بُّ ، أَفــَكاَر َســاَلٍم الَ َشــّر، ألُعِطَيُكــم آِخــَرًة َوَرَجــاًءيَُقــوُل الــرَّ بُّ يَُقــوُل الــرَّ
ــة  ــراءة اآلي ــى ق ــط إل ــاج فق ــك، حتت ــة ذل ــة. ملعرف ــن العبودي ــا م ــة« ســبعن عاًم »الرائع
الســابقة! علــى الرغــم مــن أننــي ســأعطيك بعــض األدوات األخــرى الحًقــا، إذا كانــت 
قــراءة الكتــاب املقــدس أمــًرا يربــكك وجتــده معقــًدا، أود أن أوصــي بكتابــن: »ثالثــون ثالثــون 
ــا لفهــم الكتــاب املقــدس« مــن تأليــف ماكــس أنــدرسمــن تأليــف ماكــس أنــدرس و»تفســير الكتــاب املقــدس« تفســير الكتــاب املقــدس«  ــا لفهــم الكتــاب املقــدسيوًم يوًم

ــز. ــة الكن ان مبثاب ــدَّ ــم هــوارد هندريكــس. كالهمــا يَُع ــم هــوارد هندريكــسبقل بقل
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ــس  ــاح لي ــي كل صب ا، هدف ــق جــّدً ــه عمي ا، ولكن ــاك ســبب بســيط جــّدً ــًرا، هن أخي
قــراءة كتــاب بعينــه، ولكــن هدفــي كل صبــاح هــو مقابلــة اللــه. أســأل نفســي فــي كثيــر 
مــن األيــام: مــا الــذي سيســاعدني اليــوم فــي احلصــول علــى هــذا اللقــاء؟ ســأكون 
ا، أحياًنــا يكــون كتاًبــا مســيحّيًا، وأحياًنــا أخــرى االســتماع إلــى عظــة،  صريًحــا جــّدً
ــى  ــي اليومــي؟ أواظــب عل ــد أن تعــرف روتين ــاب املقــدس. هــل تري ــا يكــون الكت وأحياًن
ــا شــخصًيّا  ــار أخــرى. أن ــم أتوقــف وأخت ــدة أســابيع ث ــة لع أحــد هــذه األنشــطة الثالث

ــة. ــا للغاي ــا ومنعًش أجــد هــذا النظــام جذاًب
قبــل أن نســتكمل، أود أن أطلــب منكــم مــرة أخــرى أال تســيئوا فهمــي. أنــا ال أقــول 
إنــه ال حاجــة لقــراءة الكتــاب املقــدس، فأنــا أقــول إنــه إذا كنــت ال تســتطيع قراءتــه إنــه إذا كنــت ال تســتطيع قراءتــه 
)ألي مــن األســباب التــي ذكرتهــا للتــو أعــاله(، فهنــاك بدائــل أخــرى حتــى تتمكــن مــن )ألي مــن األســباب التــي ذكرتهــا للتــو أعــاله(، فهنــاك بدائــل أخــرى حتــى تتمكــن مــن 
احلصــول علــى أقصــى اســتفادةاحلصــول علــى أقصــى اســتفادة. ال أريــد حتــت أي ظــرف مــن الظــروف أن أكــون حجــر 
عثــرة أمــام أي شــخص أو أن أثيــر أي نــوع مــن اجلــدل )نقــرأ فــي روميــة 14: 14 إنــه 
ــا  ــون ضعيًف ــم، رمبــا أك ــر ســليم(. نع ــره غي ــت تعتب ــك األخــذ بكالمــي إذا كن ليــس علي
ــا مبــا يكفــي أو أفتقــر إلــى القــدرة التفســيرية وأحتــاج إلــى شــيء »خفيــف«  ولســت ذكًيّ
فــي بعــض األيــام أثنــاء خلوتــي، لكننــي أشــعر بتعاطــف كبيــر مــع عــدد ال يحصــى مــن 
ــه  ــع الل ــم م ــاء وقته ــن« أثن ــوا »الل ــب الشــديد إذا تناول ــن يشــعرون بالذن ــن الذي املؤمن
مــن خــالل أي مــن هــذه األنشــطة. أعتقــد أنهــم ســيتقدمون فــي قامتهــم الروحيــة 
بشــكل هائــل إذا أخبرهــم خــادم مثــاًل أن ممارســتهم ليســت خطيــة. الكتــاب الــذي 
تقــرأه اآلن بــن يديــك هــو كتــاب تأملــي. مــا هــي الكتــب التأمليــة؟ أليســت شــرًحا أو 
مكمــاًل لقراءتــك فــي الكتــاب املقــدس؟ إذا كنــت تقــرأ كليهمــا فهــذا ممتــاز. اســتمر فــي 
فعــل ذلــك. لكــن هنــاك العديــد مــن األشــخاص الذيــن، بســبب ضيــق الوقــت أو 

القــدرة، ال ميكنهــم قــراءة ســوى كتــاب واحــد منهــم.
أرى أنــه مــن املناســب إنهــاء هــذا اليــوم بتحذيــر يســوع للفريســين فــي متــى 23: 4: 
»َفِإنَُّهــم يَحِزُمــوَن أَحَمــااًل ثَِقيلـَـًة َعِســَرةَ احَلمــِل َويََضُعونََهــا َعلـَـى أَكتـَـاِف النَّــاِس، َوُهــم الَ »َفِإنَُّهــم يَحِزُمــوَن أَحَمــااًل ثَِقيلـَـًة َعِســَرةَ احَلمــِل َويََضُعونََهــا َعلـَـى أَكتـَـاِف النَّــاِس، َوُهــم الَ 

ُكوَهــا ِبِإصِبِعِهــم«. ُكوَهــا ِبِإصِبِعِهــم«.يُِريــُدوَن أَن يَُحرِّ يُِريــُدوَن أَن يَُحرِّ
 ال، ال أريــد أن أشــجع الكســل. ونعــم، قــد يســتخدم البعــض حريتهــم كعــذر لعــدم 
ــدًدا  ــي أن ع ــر ف ــعني إال التفكي ــن ال يس ــة 5: 13(. لك ــدس )غالطي ــاب املق ــراءة الكت ق
كبيــًرا مــن املؤمنــن الذيــن يحبــون املســيح سيشــعرون بحرية جديــدة وســيتم بناؤهم بعمق.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
عليَّ أن أوظف حرييت حبكمة حت أمتكن من تغذية شهييت الروحية أبفضل طريقة ممكنة.
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َعقُِّل اجُلهَّاَل« )مزمور 119: 130(  »َفتُح َكاَلِمَك ُيِنرُي، يـُ
أحتــب الســفر؟ هــل تســتمتع بزيــارة أماكــن جديــدة؟ هنــاك القليــل مــن األشــياء التــي 
متنحنــي متعــة أكبــر مــن زيــارة قــالع القــرون الوســطى. ال ميكننــي حتديــد إذا كان أكثــر 
ــة، لكننــي أجدهــا رائعــة.  مــا يجذبنــي لهــا هــو هيكلهــا املعمــاري أو العصــور التاريخي
فــي هــذه الفتــرة أنــا وعائلتــي نعيــش فــي إســبانيا وحلســن حظــي هنــاك أكثــر مــن 
عشــرة آالف قلعــة فقــط فــي إســبانيا. فــي الصيــف املاضــي أتيحــت لنــا الفرصــة لزيــارة 
قلعــة Fuensaldaña فــي مدينــة الوليــد بـــإسبانيا. كانــت تلــك الرحلــة بالنســبة لــي مبثابة 
ــم.  ــم تكــن قلعــة Fuensaldaña أجمــل قلعــة فــي العال ــي. ال، ل ــم ديزن ــى عال الذهــاب إل
هنــاك العشــرات مــن القــالع أجمــل مــن هــذه. ومــع ذلــك، فــإن قلعــة Fuensaldaña بهــا 
شــيء لــم أره فــي أي مــن ســابقاتها مــن قبــل؛ يوجــد بداخلهــا متحــف قــالع. هــل تعلــم 
مــاذا حــدث عندمــا دخلنــا؟ قامــت املرشــدة الســياحية )التــي كانــت مئــة مــرة أكثــر 
ــا  ــة شــخصية حيــث شــرحت لن ــا فــي جول ــى القــالع منــي( بقيادتن ــا عل شــغًفا واطالًع
تاريــخ وهندســة جميــع القــالع فــي إســبانيا ملــدة ســاعتن. كان شــغفها وقدرتهــا علــى 
شــرح كل شــيء لنــا جتربــة ممتعــة للغايــة لدرجــة أن أبنائــي الثالثــة اســتمتعوا باجلولــة 
كمــا لــو كنــا فــي مدينــة مالهــي! مــا الــذي جعــل هــذه الزيــارة جتربــة ال تُنســى؟ الشــرح 

الــذي قدمتــه املرشــدة الســياحية.
اآلن تخيــل نفســك فــي زيــارة لهــذه القلعــة، ولكــن بــدون مرشــد ســياحي ليشــرح لك 
جمــال القلعــة وتاريخهــا. مــاذا كنــت ســترى؟ بعــض األبــراج واجلــدران الكبيــرة وجســر 
متحــرك. هــل ســترغب العــودة مــرة أخــرى؟ أشــك. هــل ســترغب فــي قضــاء الكثيــر مــن 
الوقــت هنــاك؟ ال أعتقــد ذلــك. لكــن أال حتتــوي هــذه القلعــة علــى كــم هائــل مــن اجلمــال 
والكنــوز والقصــص الرائعــة؟ نعــم، لكنــك لــن تكــون وحــدك قــادًرا علــى اكتشــافها 
واالســتمتاع بهــا. يحــدث نفــس الشــيء لنــا مــع الكتــاب املقــدس. يقــول أعمــال الرســل 
ــُس،  ــِه ِفيلُبُّ ــاَدَر ِإلَي ــَة. َفَب ــق هــِذِه املَرَكَب م َوَراِف ــدَّ ــَس: تََق وُح ِلِفيلُبُّ ــرُّ ــاَل ال ــُس، َفَق ــِه ِفيلُبُّ ــاَدَر ِإلَي ــَة. َفَب ــق هــِذِه املَرَكَب م َوَراِف ــدَّ ــَس: تََق وُح ِلِفيلُبُّ ــرُّ ــاَل ال 8: 29- 31: »َفَق
َوَســِمَعُه يَقــَرأُ النَِّبــيَّ ِإَشــعَياَء، َفَقــاَل: أَلََعلَّــَك تَفَهــُم َمــا أَنــَت تَقــَرأُ؟ َفَقــاَل: َكيــَف يُمِكنُِنــي َوَســِمَعُه يَقــَرأُ النَِّبــيَّ ِإَشــعَياَء، َفَقــاَل: أَلََعلَّــَك تَفَهــُم َمــا أَنــَت تَقــَرأُ؟ َفَقــاَل: َكيــَف يُمِكنُِنــي 

ــَس أَن يَصَعــَد َويَجِلــَس َمَعــُه«. ــَس أَن يَصَعــَد َويَجِلــَس َمَعــُه«.ِإن لَــم يُرِشــدِني أََحــٌد؟ َوَطلـَـَب ِإلَــى ِفيلُبُّ ِإن لَــم يُرِشــدِني أََحــٌد؟ َوَطلـَـَب ِإلَــى ِفيلُبُّ
اجليــد:  الواعــظ  يفعلــه  الــذي  الشــيء  نفــس  الســياحي؟  املرشــد  يفعــل  مــاذا 
»ينشــر النــور«؛ يفتــح أعيننــا ويســاعدنا علــى رؤيــة مــا ال نســتطيع رؤيتــه. تقــول اآليــة:          
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ــال«. شــرح الكلمــة يعنــي توضيحهــا لفهــم تلــك املفاهيــم  ــُل اجُلهَّ ــالَفتــُح َكاَلِمــَك يُِنيــُر، يَُعقِّ ــُل اجُلهَّ »َفتــُح َكاَلِمــَك يُِنيــُر، يَُعقِّ
ــا. ــا إدراكه ــي يصعــب علين ــق الت أو احلقائ

يخبرنــا الكتــاب املقــدس أن هنــاك أشــخاًصا معينــن أعطاهــم اللــه موهبــة خاصــة 
علــى شــرح كلمتــه بطريقــة بســيطة ومفصلــة. أال تشــعر أنــه عندمــا تســتمع إلــى شــرح 
الكتــاب املقــدس مــن ِقبــل بعــض الوعــاظ، يبــدو لــك أن كل شــيء منطقــي؟ يتطلــب 
ــة بطريقــة بســيطة. ال ينبغــي  ــم الصعب ــرة لتتمكــن مــن شــرح املفاهي األمــر مهــارة كبي
أن نقلــل مــن هــذه املوهبــة. يجــب أن نــدرك حقيقتهــا فهــي هبــة مــن اللــه لكنيســته! مــا 
هــو رد الفعــل املالئــم عندمــا يقــدم لــك شــخٌص مــا هديــة؟ تفتحهــا وتســتخدمها وتكــون 

ــا لهــا. ممتّنً
يقــول الكتــاب فــي 1 بطــرس 4: 10- 11: »ِلَيُكــن ُكلُّ َواِحــٍد ِبَحَســِب َمــا أََخــَذ َموِهَبًة، ِلَيُكــن ُكلُّ َواِحــٍد ِبَحَســِب َمــا أََخــَذ َموِهَبًة، 
ــُم  ــُم  ِإن َكاَن يَتََكلَّ ــِة. ِإن َكاَن يَتََكلَّ َع ــِه املُتَنَوِّ ــِة الل ــُوَكاَلَء َصاِلِحــَن َعلَــى ِنعَم ــم بَعًضــا، َك ــا بَعُضُك ــِةيَخــِدُم ِبَه َع ــِه املُتَنَوِّ ــِة الل ــُوَكاَلَء َصاِلِحــَن َعلَــى ِنعَم ــم بَعًضــا، َك ــا بَعُضُك يَخــِدُم ِبَه

أََحــٌد َفَكَأقــَواِل اللــِه«. أََحــٌد َفَكَأقــَواِل اللــِه«. 
ــاء  ــد أثن ــى الوعــظ اجلي ــي مــن الشــعور بالذنــب بشــأن االســتماع إل إذا كنــت تعان
ــا هــي اخلدمــة  ــي: م ــا يل ــوم. فكــر فيم ــة الي ــر فــي آي ــك التفكي ــه، فعلي ــك مــع الل خلوت
الرئيســية للــروح القــدس؟ دعنــي أخلصهــا فــي كلمتــن: نقــلنقــل  النــورالنــور. أي أن يعمــل الــروح 
القــدس فــي قلبــي حتــى أمتكــن مــن رؤيــة حقائــق الكتــاب املقــدس. مــا هــو الهــدف مــن 

البحــث عــن تفســيرات للكتــاب املقــدس حســب آيــة اليــوم؟ بالضبــط نفــس الشــيء.
انظــر إلــى ســياق اآليــة وفًقــا لترجمــة كتــاب احليــاة: »َمــا أَعَجــَب َشــَهاَداِتَك. ِلَذِلــَك »َمــا أَعَجــَب َشــَهاَداِتَك. ِلَذِلــَك 
هــَن، َويَِهــُب البَُســَطاَء َفهًمــا. َفَغــرُت َفِمــي الِهًثــا  هــَن، َويَِهــُب البَُســَطاَء َفهًمــا. َفَغــرُت َفِمــي الِهًثــا تَُراِعيَهــا نَفِســي. َفتــُح َكالِمــَك يُِنيــُر الِذّ تَُراِعيَهــا نَفِســي. َفتــُح َكالِمــَك يُِنيــُر الِذّ
اشــِتَياًقا ِإلَــى َوَصايَــاَكاشــِتَياًقا ِإلَــى َوَصايَــاَك« )مزمــور 119: 129- 131(. مــا الــذي يولــد الشــغف والرغبــة 

واالشــتياق ملعرفــة املزيــد عــن الكتــاب املقــدس؟ مرشــد جيــد.مرشــد جيــد.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إذا أتيحت ل الفرصة ألستمع لشخص حت يساعدين على فهم الكتاب املقدس 

بشكل أفضل كل صباح، 
هل سأنتهز هذه الفرصة؟ أال ميكن أن تكون هدية إلية لتتمتع با؟
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ُروا َعن َشكِلُكم ِبَتجِديِد َأذَهاِنُكم، ِلَتخَترِبُوا َما ِهَي ِإرَاَدُة هللِا:  َغيـَّ »َبل تـَ
احِلَُة امَلرِضيَُّة الَكاِمَلُة« )رومية 12: 2(  الصَّ

ــر آخــر فيلــم Action شــاهدته. هــل متنيــت أن ينتصــر البطــل -ســارق بنــك ماهــرســارق بنــك ماهــر-  تذكَّ
ــم؟ فكــر لثانيــة. نعــم ســتجد نفســك تدعــم  فــي عمليــة الســطو علــى البنــك فــي الفيل
اللــص عاطفًيّــا! كيــف يدفعنــا منتجــو هوليــوود إلــى دعــم رجــل متعطــش لالنتقــام يريــد 
قتــل العشــرات مــن األشــخاص لتبريــر أفعالــه بحجــة أن شــخًصا مــا قتــل زوجتــه؟ ألــم 
جتــد نفســك تشــجع البطــل وتنتظــر أن يقتــل الشــخص الذي أصــدر األمر بقتــل زوجته؟!
هــل تــدرك أن منتــج الفيلــم متكــن مــن الوصــول إلــى عقلــك والتالعــب بقيمــك 
ومبادئــك. هــل تــرى أنــه مت خداعــك حتــى يجــد قلبــك اللــذة والبهجــة فــي شــيء يجــب 

ــم والرفــض؟ ــد األل أن يول
ــي نســتخدمها  ــاب املقــدس هــي أحــد األســلحة الت ــٍة. قــراءة الكت نحــن فــي معرك
ــرون. كل شــيء ضــدك؛  ــر فــي األمــر. أعــداؤك كثي ــا. فك ــاذ حياتن ــا إلنق فــي محاربتن
الشــيطان والعالــم )مبــا فــي ذلــك جــزء كبيــر مــن أفــالم هوليــوود(، واإلنســان العتيــق. 
أي أن كل مــا هــو غيــر مرئــي وداخلــي وخارجــي يتآمــر عليــك حتــى تفكــر وتقــرأ احليــاة 
بطريقــة تتعــارض مــع مــا يريــده اللــه لــك وقصــده حلياتــك. هــل تتذكــر اجلــزء الثانــي 
اِلَحــُة  اِلَحــُة تَختَِبــر »َمــا ِهــَي ِإَراَدةُ اللــِه: الصَّ مــن روميــة 12: 2؟ الهــدف هــو أن تكــون قــادًرا أن تَختَِبــر »َمــا ِهــَي ِإَراَدةُ اللــِه: الصَّ
ــةُ الَكاِملـَـُة«. كيــف ميكنــك الهــروب مــن هــذا الصــراع؟ يعطينــا بولــس اجلــواب:  ــةُ الَكاِملـَـُة«املَرِضيَّ املَرِضيَّ
تَِبعــُه، َواحِلكَمــَة َواألََدَب  تَِبعــُه، َواحِلكَمــَة َواألََدَب ِاقتَــِن احَلــقَّ َوالَ  جتديــدجتديــد  الذهــنالذهــن. . يقــول األمثــال 23: 23: »ِاقتَــِن احَلــقَّ َوالَ 
َوالَفهــَمَوالَفهــَم«. يجــب أن نأخــذ بـــنصيحة احلكيــم. إهتــم باقتنــاء الكتــب. اقــِض وقتــك إهتــم باقتنــاء الكتــب. اقــِض وقتــك 

فــي القــراءة.فــي القــراءة.
اســمحوا لــي أن اشــارك معكــم بعــض اإلحصائيــات التــي يصعــب تصديقهــا. هــل 
ــة والعشــرين ســيكون قــد أمضــى  ــد بلوغــه ســن احلادي ــم أن الشــخص العــادي عن تعل
10000 ســاعة مــن حياتــه فــي لعــب ألعــاب الفيديــو؟ أي مــا يســاوي أكثــر مــن عــام كامــل 
ــة والعشــرين،  ــر مــن احلادي ــى األرجــح أن ســنك أكب ــوم!46 عل يلعــب 24 ســاعة فــي الي
لــذا اســمح لــي أن أقــدم لــك رقًمــا آخــر يصعــب تصديقــه. هــل تعــرف كــم مــن الوقــت 
يقضيــه الشــخص فــي اليــوم فــي مشــاهدة التلفزيــون ومتابعــة شــبكاته االجتماعيــة؟ 
ســت ســاعات فــي اليــوم! أربــع ســاعات مــن مشــاهدة التلفزيــون وســاعتن مــن تصفــح 
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ــت  ــون س ــي غض ــه ف ــم أن ــل تعل ــأة. ه ــر املفاج ــول. انتظ ــف احملم ــر الهات ــت عب اإلنترن
ــة صفحــة؟ هــل تفهــم مــا  ــاب مــن ثالثمائ ــر مــن نصــف كت ــك قــراءة أكث ســاعات ميكن
يعنيــه هــذا؟ إذا قــرر شــخٌص الصيــام عــن التلفــاز ووســائل التواصــل االجتماعــي 
ــاب! إذا كنــت ال  ــاب فــي الســنة! نعــم مئتــي كت ــر مــن مئتــي كت ســيتمكن مــن قــراءة أكث

ــا. ــى Google وســترى أننــي لســت مخطًئ تصدقنــي ابحــث عل
جــون مــارك كومــر كان علــى حــق عندمــا كتــب: »قــراءة الكتــب ليســت مهمــة صعبــة. 
لدينــا كل الوقــت الــذي نحتاجــه. ولكــن املســألة التــي نتجاهلهــا جميًعــا هــي أننــا ضعفاء 
ومشــتَّتون للغايــة لفعــل مــا نعــرف أنــه مهــم«.47 هــل تريــد إحصائيــة أخــرى؟ إذا قطعــت 
التلفزيــون ملــدة ســاعة واحــدة كل ليلــة وقضيتهــا فــي القــراءة، فســتكون قــد قــرأت 

الكتــاب املقــدس بأكملــه فــي ســتة أشــهر!48
»قــل لــي مــاذا تقــرأ، وســأخبرك َمــن أنــت«.قــل لــي مــاذا تقــرأ، وســأخبرك َمــن أنــت«. هــذه إعــادة صياغــة لكلمــاِت َمثَــٍل 
مشــهور. ســوف ينتهــي بــك األمــر إلــى عبــادة مــا تعــرض نفســك لــه. »االنتبــاه هــو االنتبــاه هــو 
بدايــة التكريــسبدايــة التكريــس«49. تؤثــر هوليــوود علــى عقلــك، وهكــذا أفــكار الكتــاب اجليــد أيًضــا. 
كتــب جــون بايبــر: »أتفــق مــع مارتــن لويــد جونــز فــي أن النضــال مــن أجــل إيجــاد وقــت 

ــاة«.50 ــاةاحلي ومســاحة للقــراءة هــو صــراع مــن أجــل إنقــاذ احلي

هذه قائمة خمتصرة بملؤلفني الذين أوصي بم
تيم كيلر، بول تريب، جون بيرب، سي إس لويس، جاري توماس، ديفيد بالت، فرانسيس 
تشــان، جــواناثن إدواردز، جــون أويــن، جــريي بريدجــز، فيليــب ينســي، أ.، جــي آي بكــر، 
داالس ويــالرد، ســي جيــه ماهــاين، أنــدرو مــوراي، تيــم تشيســرت، هــوارد. جــي هندريكــس، 
ديفيــد بوليســون، إليــز فيتزبتريــك، إدوارد ت ويلــش، ريبيــكا مانلــي بيــربت، بــول ميلــر، 
أر ســي. ســربول، إدمونــد ب. كلــوين، دوانلــد كارســون، أليســرت ماكغــراث، أوس جينيــس، 
راميش ريتشــارد، ديفيد إف بريت، خوســيه دي ســيغوفيا، ميغيل نونيز وســوجيل ميشــلني.
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َباَدَر ِإَليِه ِفيُلبُُّس، َومَسَِعُه َيقرَُأ النَّيِبَّ ِإَشعَياَء،  م َورَاِفق هِذِه امَلرَكَبَة. فـَ َقدَّ َقاَل الرُّوُح ِلِفيُلبَُّس: تـَ »فـَ
َقاَل: َكيَف ميِكُنيِن ِإن َل ُيرِشديِن َأَحٌد؟ َوَطَلَب ِإَل ِفيُلبَُّس َأن  َقاَل: َأَلَعلََّك َتفَهُم َما َأنَت َتقرَُأ؟ فـَ فـَ

َيصَعَد َوَيِلَس َمَعُه« )أعمال الرسل 8: 29- 31( 
ــى الرغــم  ــأي شــيء«. ملــاذا؟ عل ــأي شــيءأقــرأ الكتــاب املقــدس كل صبــاح، لكنــي ال أســتفيد بـ »أقــرأ الكتــاب املقــدس كل صبــاح، لكنــي ال أســتفيد بـ
مــن وجــود مجموعــة متنوعــة مــن األســباب وراء ذلــك؛ هنــاك ســببان رئيســيان أود أن 

نناقشــهما مًعــا. اليــوم ســوف ننظــر إلــى واحــد وبعــد غــد آخــر. 
الســبب األول هــو األكثــر وضوًحــا. ال نســتفيد مــن قراءتنــا ألننــا ال نفهــم مــا ألننــا ال نفهــم مــا 
ــا واحــد  ــا؟ أن ــون مــع التكنولوجي نقــرأهنقــرأه. هــل تعــرف أشــخاًصا ال يعرفــون كيــف يتعامل
ــم أقــم  ــة أو أجهــزة الكمبيوتــر. ل ــا عــن الهواتــف احملمول منهــم. ال أعــرف شــيًئا تقريًب
ــت  ــك! إذا طلب ــل ذل ــف أفع ــرف كي ــا؛ ال أع ــع Instagram أو Twitter مطلًق ــارة مواق بزي
منــي حتميــل تطبيــق جديــد والبــدء فــي اســتخدامه ســتجدني متحجــًرا مثــل التمثــال 
ألنــي ال أعــرف كيــف. حتــى ابنــي األصغــر فــي الصــف األول أفضــل منــي. نحــن نعيــش 
فــي عالــم رقمــي. معظــم النــاس اليــوم أكثــر درايــة بالتعامــل مــع الهاتــف احملمــول مــن 
فهــم البنيــة األساســية ألي كتــاب )ناهيــك عــن كتــاب ُكتــب منــذ آالف الســنن(. مــاذا 
ــه  ــه؟ إن ــاب املقــدس ويحــاول قراءت ــح شــاب )متوســط العمــر( الكت يحــدث عندمــا يفت
يرتبــك ويرتعــب. واحلــل؟ نحــن بحاجــة لتعلــم كيــف نتعلــمكيــف نتعلــم. كيــف؟ أشــجعك مــرة أخــرى 
لتشــتري لنفســك تفســير الكتــاب لـــ Howard Hendricks الــذي ذكرتــه قبــل بضعــة أيــام 
)أو أي كتــاب جيــد آخــر حــول هــذا املوضــوع(. إذا كانــت املشــكلة هــي العجــز عــن 

الفهــم، فاحلــل هــو التــدرب علــى قــراءة الكتــاب املقــدس.فاحلــل هــو التــدرب علــى قــراءة الكتــاب املقــدس.
، إال أننــي أود أن أقــدم لــك بعــض  علــى الرغــم مــن ضآلــة املســاحة املتاحــة لــديَّ
للكتــاب  اليوميــة  قراءتــك  فــي  كثيــًرا  تســاعدك  أن  التــي ميكــن  العمليــة  النصائــح 
املقــدس. اختــر ســفًرا مــن الكتــاب املقــدس واقــرأه فــي ضــوء ســؤالســؤال مــا. كيــف؟ دعنــي 
أســاعدك. تخيــل أنــك ســتقرأ ســفر يونــان. اســأل نفســك الســؤال التالــي قبــل أن تبــدأ 
القــراءة: مــاذا يقــول هــذا الكتــاب عــن…؟ أكمــل النقــط مبوضــوع مــا. علــى ســبيل املثــال: 
مــاذا يعلِّــم ســفر يونــان عــن العصيــانمــاذا يعلِّــم ســفر يونــان عــن العصيــان؟ ابــدأ اآلن فــي قــراءة الســفر عــن طريــق تدويــن 
جميــع املالحظــات التــي ميكنــك أن جتدهــا حــول موضــوع العصيــان. متــى عصــي يونان 
كالم اللــه؟ ملــاذا؟ ومــاذا عــن احلــوت؟ هــل احلــوت يطيــع اللــه؟ ومــاذا عــن ســكان نينــوى؟ 
وملــك نينــوى؟ هــل يطيعــون اللــه؟ ملــاذا؟ هــل ميكنــك أن تــرى مــا أحــاول فعلــه؟ أنــا ال 
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أحــاول فــرض موضــوع معــن علــى النــص، بــل أســمح للنــص أن يوضــح لــي مــا يعلمــه 
حــول املوضــوع الــذي اخترتــه.

دعنــا نغيــر املثــال. مــاذا يعلــم ســفر يونــان عــن الغضــب؟مــاذا يعلــم ســفر يونــان عــن الغضــب؟ متــى غضــب يونــان؟ ألي 
ســبب؟ كيــف تعامــل مــع غضبــه؟ كيــف أثــر غضبــه علــى اآلخريــن؟ هــل مــا زال غاضًبــا 
عندمــا صلَّــى فــي النهايــة؟ ومتــى وعــظ؟ ملــاذا هنــاك إصحاًحــا كامــاًل مــن بــن األربعــة 

ليتحــدث عــن الغضــب؟
مثــال آخــر. مــاذا يعلــم ســفر يونــان عــن اخلــوف؟ ملــاذا يخــاف البحــارة؟ مــاذا فعلــوا 
عندمــا خافــوا؟ صلــوا. هــل خــاف يونــان فــي بطــن احلــوت؟ وهــل خــاف شــعب نينــوى 
مــن وعــظ يونــان؟ مــاذا فعــل كلٌّ منهــم عندمــا شــعروا باخلــوف؟ صلــوا مثلمــا فعــل 

البحــارة. أهــي صدفــة؟
لنغيــر املوضــوع مــرة أخــرى. مــاذا يعلــم ســفر يونــان عــن ســلطان اللــهمــاذا يعلــم ســفر يونــان عــن ســلطان اللــه؟ اكتــب مــا 
بُّ  بُّ »َفَأرَســَل الــرَّ تالحظــه. هــل الحظــت أنــه ال شــيء فــي ســفر يونــان يحــدث بالصدفــة؟ »َفَأرَســَل الــرَّ
بُّ َفَأَعــدَّ ُحوًتــا َعِظيًمــا ِلَيبتَِلــَع  ــا الــرَّ بُّ َفَأَعــدَّ ُحوًتــا َعِظيًمــا ِلَيبتَِلــَع َوأَمَّ ــا الــرَّ ِريًحــا َشــِديَدًة ِإلَــى الَبحــِرِريًحــا َشــِديَدًة ِإلَــى الَبحــِر« )يونــان 1: 4(. »َوأَمَّ
« )يونــان  2:  بُّ احُلــوَت َفَقــَذَف يُونَــاَن ِإلَــى الَبــرِّ بُّ احُلــوَت َفَقــَذَف يُونَــاَن ِإلَــى الَبــرَِّوأََمــَر الــرَّ يُونَــاَنيُونَــاَن« )يونــان 1: 17(. »َوأََمــَر الــرَّ
بُّ اإِللــُه يَقِطينَــًة َفارتََفَعــت َفــوَق يُونَــاَن ِلتَُكــوَن ِظــاُل َعلـَـى َرأِســِه، ِلَكــي  بُّ اإِللــُه يَقِطينَــًة َفارتََفَعــت َفــوَق يُونَــاَن ِلتَُكــوَن ِظــاُل َعلـَـى َرأِســِه، ِلَكــي َفَأَعــدَّ الــرَّ 10(. »َفَأَعــدَّ الــرَّ
ــِه. َفَفــِرَح يُونَــاُن ِمــن أَجــِل الَيقِطينَــِة َفَرًحــا َعِظيًمــا. ثـُـمَّ أََعــدَّ اللــُه ُدوَدًة  ثـُـمَّ أََعــدَّ اللــُه ُدوَدًة  ــِه. َفَفــِرَح يُونَــاُن ِمــن أَجــِل الَيقِطينَــِة َفَرًحــا َعِظيًمــايَُخلَِّصــُه ِمــن َغمِّ يَُخلَِّصــُه ِمــن َغمِّ
ــمِس  ــمِس  َوَحــَدَث ِعنــَد ُطلـُـوِع الشَّ ِعنــَد ُطلـُـوِع الَفجــِر فــي الَغــِد، َفَضَربـَـِت الَيقِطينـَـَة َفَيِبَســتِعنــَد ُطلـُـوِع الَفجــِر فــي الَغــِد، َفَضَربـَـِت الَيقِطينـَـَة َفَيِبَســت. َوَحــَدَث ِعنــَد ُطلـُـوِع الشَّ
ــَل. َفَطلَــَب  ــاَن َفَذبُ ــمُس َعلَــى َرأِس يُونَ ــِت الشَّ ًة، َفَضَربَ ــدَّ ِريًحــا َشــرِقيًَّة َحــارَّ ــَه أََع ــَل. َفَطلَــَب أَنَّ الل ــاَن َفَذبُ ــمُس َعلَــى َرأِس يُونَ ــِت الشَّ ًة، َفَضَربَ ــدَّ ِريًحــا َشــرِقيًَّة َحــارَّ ــَه أََع أَنَّ الل

ِلنَفِســِه املـَـوَت، َوَقــاَل: ›َموِتــي َخيــٌر ِمــن َحَياِتــي‹«  ِلنَفِســِه املـَـوَت، َوَقــاَل: ›َموِتــي َخيــٌر ِمــن َحَياِتــي‹«  )يــو 4: 6- 8(.
هــل تريــد املزيــد مــن املواضيــع؟ مــاذا يعلــم ســفر يونــان عــن الرأفــةمــاذا يعلــم ســفر يونــان عــن الرأفــة؟ الرحمــة 
ــا الرحمــة التــي يريــد اللــه  هــي املوضــوع الرئيســي للســفر! يبــدأ الســفر وينتهــي معلًن
أن يظهرهــا لشــعب نينــوى. ومــاذا يعلــم ســفر يونــان عــن الصــالة؟ صــالة البحــارة 
)اإلصحــاح 1(؛ صــالة يونــان )اإلصحــاح 2(؛ صــالة أهــل نينــوى )اإلصحــاح 3(. و 
)اإلصحــاح 4( يظهــر حــوار بــن اللــه ويونــان. هــل تريــد املزيــد؟ مــاذا يعلــم ســفر يونــان مــاذا يعلــم ســفر يونــان 
عــن الكــرازةعــن الكــرازة؟ أو عــن املــرارة؟ أو عــن التأديــب اإللهــي؟ أو عــن النزعــة للهــروب مــن اللــه؟ 
ــاب  ــوز مــن الكت ــة الكن ــد اســتخراج دروس مبثاب أو عــن التغييــر احلقيقــي...؟ هــل تري

ــة.  ــدروس احلياتي ــر »موضــوع« الســتخراج هــذه ال املقــدس؟ اخت

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كلنا مثل اخلصي احلبشي؛ نتاج إل املساعدة لفهم ما نقرأه.
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اليوم: ١٢٠ | التدريبات الروحية: دراسة الكتاب المقدس )7(

»َأاَن الَكرَمُة َوَأنُتُم اأَلغَصاُن. الَِّذي َيثُبُت يِفَّ َوَأاَن ِفيِه هَذا َيِت ِبَثَمٍر َكِثرٍي، 
أَلنَُّكم ِبُدويِن اَل َتقِدُروَن َأن َتفَعُلوا َشيًئا« )يوحنا 15: 5( 

قبــل أن ننظــر إلــى الســبب الثانــي الــذي يجعلنــا نواجــه صعوبــة فــي اســتخرج دروس 
ثمينــة مــن الكتــاب املقــدس، أود أن أقــدم لكــم نصيحــة عمليــة أخيــرة. للقيــام بذلــك، 

مــن الضــروري التفكيــر فــي بعــض احلقائــق األساســية.
ملــاذا نقــع فــي اخلطيــة؟ فكــر فــي األمــر للحظــة. ملــاذا نختــار أن نخطــئ؟ هــل 
نخطــئ ألننــا نريــد أن نــؤذي أنفســنا؟ ال. فــي كل مــرة نقــع فــي اخلطيــة نظــن أننــا 
ســنجد احليــاة. نحــن نخطــئ ألننــا نريــد أن نكــون ســعداء. نحــن نخطــئ ألننــا نســعى 
حلمايــة أنفســنا أو للحصــول علــى شــيء مــن شــأنه أن يجلــب لنــا املنفعــة. اخلطيــة هــي 
رد فعــل القلــب الــذي ُخــِدع أثنــاء البحــث عــن أســمى خيــر لــه. هــل توافــق علــى هــذه 

ــاب املقــدس.  ــك للكت ــاء قراءت ــا أثن ــق؟ إذن قــم بتطبيقه احلقائ
ا لقــراءة الكتــاب املقــدس )بعــد مالحظــة وتفســير النــص  مــن الطــرق البســيطة جــّدً
الــذي تقــرأه بشــكل صحيــح( أن تســأل نفســك: ملــاذا أقــع فــي تلــك اخلطيــة؟ ملــاذا أقــع فــي تلــك اخلطيــة؟ ملــاذا 
يصعــب علــيَّ أن أعيــش هــذه احلقيقــة أو هــذه الوصيــة التــي قرأتهــا للتــو؟ مبــاذا تعدني 
اخلطيــة؟ بالفــرح؟ أو الســالم؟ أو املــرح؟ أو الشــهرة؟ أو القبــول؟ العثــور علــى القيمــة؟ 
أو الشــعور باحلــب؟ أو الشــعور بالتميــز؟ أو الشــعور بـــاألمان؟ هــل تعلــم أن كل مــن هــذه 
األشــياء هــي جــزء مــن »ميراثنــا« كأوالد اللــه؟ أفســس 1: 18- 19؛ 3: 6؛ كولوســي 3: 
23- 24؛ 1 بطــرس 1: 4... إلــخ. طــرح الســؤال »ملــاذا؟« سيســاعدك علــى ربــط حقائــق 

الكتــاب املقــدس بقلبــك وســيواجهك بأعمــق رغباتــك ويكشــف عــن وثنيــة قلبــك.
ومــع ذلــك؛ مبجــرد أن تتأمــل فيمــا تفعلــه عــادًة، عليــك أن تتعلــم التأمــل فيمــا 

يفعلــه اللــه فــي املقابــل. أي فــي النصــف اآلخــر مــن رســالة اإلجنيــل.
فــي هــذه احلالــة، الســؤال الرئيســي هــو: مــا هــو احلــل خلطيتــي؟ نعــم، أعلــم جيــًدا 
أنــك تعــرف اإلجابــة. لكــن هــل تطبــق تلــك احلقيقــة علــى حياتــك؟ هــل تقــرأ الكتــاب 
املقــدس مــدرًكا أن هــذا هــو احلــل وليــس غيــره؟ أســألك مــرة أخــرى. مــا هــو احلــل 
لوثنيــة قلبنــا الســاقط؟ هــل تســعى جاهــًدا للتغييــر؟ هــل تــدرب نفســك للتقــوى؟ هــل 
ــا هــو أن نقــع فــي حــب أن نقــع فــي حــب  حتــاول مجــدًدا فــي كل مــرة تســقط فيهــا؟ ال، إن حــل خطيتن

يســوع مــرة أخــرى ونعــود لنــرى كمالــه وجمالــهيســوع مــرة أخــرى ونعــود لنــرى كمالــه وجمالــه.
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ــاب املقــدس، عليــك أن تتذكــر حقيقــة أساســية: احلــب هــو رد احلــب هــو رد  عندمــا تقــرأ الكت
ــواع  ــكل أن ــى مــلء فراغــه ب ــوق إل ــذي يت ــدوق اخلشــبي ال ــل الصن ــب هــو مث ــل. القل ــلفع فع
الكنــوز )متــى 6: 21؛ 13: 44- 45... إلــخ(. يــرى القلــب كل »عملــةعملــة« مبثابــة كنــز لــه 
ــى مــلء هــذا  ــا إل ــا لتســعي دائًم ــه قلوبن ــرح. صمــم الل ــاة والف ــده باحلي ذات قيمــة وتع
الفــراغ بــأي شــيء. ال توجــد حلظــة واحــدة فــي حياتنــا نتوقــف فيهــا عــن البحــث عــن 
أي كنــز. كيــف إذن »نخلــق مكاًنــا« فــي قلبنــا يتــوق حللــول يســوع؟ هــل جنبــر القلــب؟ ال. 
ال أحــد يســتطيع فعــل هــذا. ال أحــد يســتطيع إجبــار نفســه علــى حــب شــيء ال يحبــه، 

هــل تتذكــر؟ 
مــاذا نحتــاج إذن؟ الشــعور باالنهــزام أمــام محبــة اللــه. النظــر إلــى يســوع مــرة 
أخــرى باعتبــاره أســمى كنــز فــي الكــون. هــذا وحــده ســيجعلني أتوقــف عــن الرغبــة فــي 
احلصــول علــى »عمــالت« فانيــة مثــل اجلنــس أو املــال ودفعهــم نحــو هامــش قلبــي حتــى 
ــري ليســوع؟ مــن خــالل  ــي وتقدي ــف أســتعيد حب ــة. لكــن كي ــم فــي النهاي ــص منه أتخل
التعلــم كيفيــة التأمــل فــي شــخصه )وهــو التدريــب التالــي الــذي سندرســه بعــد تدريــب 

حفــظ آيــات الكتــاب املقــدس(.
أعلــم أنــك تعــرف جيــًدا أن حــل خطيتــك هــو قــوة الصليــب وجمــال اإلجنيــل. لكــن 
ــى  ــل حت ــى نفــس قــوة اإلجني ــك بحاجــة إل ــاب املقــدس أن ــد قــراءة الكت ــدرك عن هــل ت
تعيــش حســب حقائــق اإلجنيــل؟ هــل تتذكــر؟ احليــاة املســيحية ليســت صعبــة، احليــاة 

املســيحية مســتحيلة أن تعــاش. بــدون املســيح ال نســتطيع أن نفعــل شــيًئا!
إذن مــا هــي مهمتــي عنــد قــراءة أي نــص مــن الكتــاب املقــدس؟ أِهــي الســعي 
جاهــًدا ألعيــش احلقائــق التــي قرأتهــا للتــو؟ ال، مــا أحتاجــه هــو أن أتعجــب مــن حــب 
اللــه الــذي غفــر خطيتــي علــى الرغــم مــن عــدم اســتحقاقي. وأتعجــب مــن أننــي ُمنحــت 

قــوة الــروح القــدس لكــي أعيــش هــذه احلقائــق. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كيف أتلص من الكنز الفاين الذي حيتفظ به قليب؟ من خالل التأمل والتفكري يف 

شخص يسوع والعمل الذي قدمه من أجلي. وهكذا سأعود لتقدير قيمة أعظم الكنوز؛ 
شخصه هو.

ملحوظــةملحوظــة: إذا كنــت تريــد التعمــق فــي هــذا املوضــوع، ميكنــك قــراءة امللحــق 2 مــن كتــاب 
»التغييــر العميــق«. هنــاك ســوف جتــد مســاعدة أكثــر شــمواًل لقــراءة الكتــاب املقــدس 

والتعــرف علــى قــوة اإلجنيــل.
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َروَنيِن. ِإينِّ َأاَن َحيٌّ  تـَ َتاَمى. ِإينِّ آِت ِإَليُكم. َبعَد َقِليل اَل يـَرَايِن الَعاَلُ أيًضا، َوَأمَّا َأنُتم فـَ »اَل َأترُُكُكم يـَ
َفَأنُتم َسَتحَيوَن. يِف ذِلَك الَيوِم َتعَلُموَن َأينِّ َأاَن يِف َأِب، َوَأنُتم يِفَّ، َوَأاَن ِفيُكم. َالَِّذي ِعنَدُه َوَصاَيَي 

ُهَو الَِّذي حُيِبُّيِن، َوالَِّذي حُيِبُّيِن حُيِبُُّه َأِب، َوَأاَن ُأِحبُُّه، َوُأظِهُر َلُه َذاِت«  َوحَيَفُظَها فـَ
)يوحنا 14: 18- 21( 

ا؟ ملــاذا ال أســتطيع  »أقــرأ الكتــاب املقــدس كل صبــاح. ملــاذا يبــدو اللــه بعيــدا جــّدً
احلصــول علــى تعزيــة مــن قراءتــي اليوميــة؟« لقــد نظرنــا بالفعــل فــي أحــد األســباب 

الرئيســية، اليــوم أود أن نــدرس ســبًبا آخــر. 
مــدرب  بتعيــن  ســتقوم  ســتفعل؟  مــاذا  وزنــك.  إنقــاص  تريــد  أنــك  لنفتــرض 
ــتكون  ــة، س ــي البداي ــة. ف ــاب الرياضي ــة األلع ــى صال ــاب إل ــي الذه ــدأ ف ــخصي وتب ش
ــا أن هــذا الهــدف يســتحق كل هــذا العنــاء وســتواظب  متحمًســا. وســتعمل بجــد مؤمًن
علــى ممارســة الرياضــة كل يــوم. ومــع ذلــك، بعــد بضعــة أشــهر، قــررت التوقــف. 
تتحــدث إلــى مدربــك وتخبــره: »بصراحــة، لقــد أدركــت أن ممارســة الرياضــة غيــر 
مجديــة لــي. لقــد نفــذت كل مــا أمرتنــي بــه لكــن لــم يكــن لــه أي تأثيــر. لقــد صعــدت 
للتــو علــى امليــزان واكتشــفت أنــي قــد اكتســبت وزًنــا أكبــر. يــا لــه مــن أمــر غريــب!«- ثــم 
يجيبــك املــدرب وهــو متعجــب: »مــاذا أكلــت خــالل الفتــرة املاضيــة؟« -فتجيبــه أنــت: 
»لكــن مــا عالقــة نظامــي الغذائــي باملوضــوع؟ مــا زلــت أتنــاول نفــس األشــياء القدميــة: 
الهامبرغــر، والبيتــزا، والنقانــق، والكوكاكــوال، واآليــس كــرمي، وكعــك الشــوكوالتة...«. 
الشــخص الــذي يتبــع هــذا النــوع مــن النظــام الغذائــي لــن يفقــد وزًنــا أبــًدا، أال تعتقــد 
ذلــك؟ ملــاذا؟ هــل ألن الذهــاب إلــى صالــة األلعــاب الرياضيــة عــدمي الفائــدة؟ بالطبــع 
ال. املشــكلة ليســت فــي املواظبــة علــى ممارســة الرياضــة، املشــكلة هــي النظــام الغذائــي 

الــذي تتبعــه. شــيء واحــد يتعــارض مــع اآلخــر!
أحياًنــا نســأل أنفســنا: »ملــاذا ال يكلمنــي اللــه عندمــا أقــرأ كلمتــه؟ هــل هنــاك فائــدة 
ــة. الســؤال  ــة مضلل ــه تأثيــر؟« املعضل ــا ل ــوم؟ هــل حًقّ ــاب املقــدس كل ي مــن قــراءة الكت
ليــس مــا إذا كان االنضبــاط يعمــل، لكــن الســؤال هــو مــا إذا كنــت أتغــذى علــى شــيء مــا إذا كنــت أتغــذى علــى شــيء 
يتعــارض مــع قراءتــي للكتــاب املقــدسيتعــارض مــع قراءتــي للكتــاب املقــدس. هــل يبــدو مــن املنطقــي أن يُظِهــر اللــه لــك ذاتــه 
وأنــت تفــرط فــي عبــادة أوثــان فــي حياتــك؟ إذا قــرأت الكتــاب املقــدس ملــدة عشــر 
دقائــق ثــم خصصــت ســاعتن لـ»أوثــان« تســيطر عليــك مثــل Instagram، أو املسلســالت، 
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أو العمــل أو أي وثــن آخــر؛ هــل مــن الطبيعــي أن تتفاجــأ مــن عــدم حصولــك علــى تعزيــة من 
قــراءة الكتــاب املقــدس؟

ــاذا  ــة، فم ــك اليومي ــى قراءت ــر عل ــد ســبب واحــد يؤث ــك اآلن حتدي إذا توجــب علي
ســيكون؟ حــاول أن تكــون صادًقــا قــدر اإلمــكان. مــا هــي األصنــام التــي تتغــذى عليهــا 

والتــي متنعــك مــن رؤيــة مجــد اللــه؟
ــم  ــَه«. نع ــوَن الل ــم يَُعاِينُ ــِب، ألَنَُّه ــاِء الَقل ــى ِلأَلنِقَي ــَهُطوبَ ــوَن الل ــم يَُعاِينُ ــِب، ألَنَُّه ــاِء الَقل ــى ِلأَلنِقَي ــى 5: 8: »ُطوبَ ــي مت ــال يســوع ف ق
الكتــاب صــادق. ســنعاين اللــه وجًهــا لوجــه عندمــا نكــون فــي مــلء اجملــد معــه فــي 
ــه مــن  ــد مــن النصــوص األخــرى تؤكــد أن ــة والعدي الســماء. ومــع ذلــك، فــإن هــذه اآلي
املمكــن التمتــع بلقــاء حقيقــي مــع اآلب ونحــن علــى األرض. »بَــل َكَمــا ُهــَو َمكتُــوٌب: 
هُ اللــُه ِللَِّذيــَن  ــاِل ِإنَســاٍن: َمــا أََعــدَّ ــَر َعــٌن، َولَــم تَســَمع أُُذٌن، َولَــم يَخُطــر َعلَــى بَ ›َمــا لَــم تَ
يُِحبُّونَــُه‹«. )1 كورنثــوس 2: 9(. تذكــر أن هــذه اآليــة ال تتحــدث عــن الســماء، بــل 
ــى        ــون بروحــه )انظــر إل ــن ميتلئ ــك الذي ــه ألولئ ــه الل ــذي وعــد ب تتحــدث عــن اجملــد ال

1 كورنثــوس 2: 12(.
هــل الحظــت أن الفقــرات الثــالث تشــترك فــي ســمة واحــدة؟ وضــع كلٌّ مــن متــى 
ــة مــا هــو  ــى رؤي ــوا قادريــن عل ــا مناســًبا( ليكون ــا غذائًيّ ــا مناســًبانظاًم ــا غذائًيّ ــا شــرًطا )نظاًم وبولــس ويوحن
غيــر مرئــي. متَّــى يتحــدث عــن »أنقيــاء القلــب«. »أنقيــاء القلــب«. وبولــس أوضــح أن اللــه أعــد أشــياء ال 
توصــف »ملــن يحبونــه«ملــن يحبونــه« ويؤكــد يوحنــا أنــه مــن الضــروري »حفــظ وصايــاهحفــظ وصايــاه«. هــل تتذكــر 
مفهــوم النعمــة املشــروطة؟ نحتــاج إلــى تطبيقــه علــى نصنــا. ملـَـن يُظهــر يســوع نفســه؟ 
إلــى َمــن يتكلــم؟ َمــن ســيتمكن مــن رؤيتــه؟ كل املؤمنــن؟ ال. فقــط املؤمنــون الذيــن 
ا. هنــاك عالقــة وثيقــة بــن  يحفظــوا وصايــاه ويعملــون وفًقــا لكلمتــه. النــص واضــح جــّدً
»إعــالن اللــه لشــخصه« وكيــف أعيــش بقيــة حياتــي فــي ضــوء هــذا اإلعــالن. إذا أردت 

أن أراه، فــال ميكننــي أن أعصيــه. 
ال، ال ميكننــا الســيطرة علــى متــى يُعلــن لنــا يســوع ذاتــه. سيكشــف عــن نفســه 
عندمــا يقــرر هــو ذلــك. لكــن نعــم، ميكننــا ويجــب علينــا التحكــم فــي بقيــة »الوجبــاتالوجبــات« 
التــي نتناولهــا. لقــد أوضــح لنــا الــرب يســوع هــذه الديناميكيــة بوضــوح. إذا اكتشــفت 
وجــود وثــن مــا فــي حياتــي علــيَّ أن أقــرر إذا كنــت أريــد التخلــص منــه أم ال. مــاذامــاذا  أريــد؟أريــد؟  

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال ميكنين السيطرة على هللا. لكن ميكنين التحكم يف بقية »الوجبات« اليت أتناولا. 
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ِم. َواعَلُمــوا اليَــوَم  رَاِئَضــُه َوَأحَكاَمــُه َوَوَصــاَيُه ُكلَّ اأَليَّ »َفَأحبِــِب الــرَّبَّ ِإلَــَك َواحَفــظ ُحُقوَقــُه َوفـَ
ــِديَدَة  َأينِّ َلســُت ُأرِيــُد َبِنيُكــُم الَِّذيــَن َل َيعِرُفــوا َواَل رََأوا أَتِديــَب الــرَّبِّ ِإِلُكــم، َعَظَمتَــُه َويَــَدُه الشَّ
َأرِضــِه،  َوبِــُكلِّ  ِمصــَر  َمِلــِك  ِبِفرَعــوَن  ِمصــَر  يِف  َعِمَلَهــا  الَّــيِت  َوَصَناِئَعــُه  َوآَيتِــِه  الرَِّفيَعــَة  َوِذرَاَعــُه 
َوالَّــيتِ َعِمَلَهــا جِبَيــِش ِمصــَر ِبَيِلِهــم َوَمرَاِكِبِهــم، َحيــُث َأَطــاَف ِميَــاَه حَبــِر ُســوٍف َعَلــى ُوُجوِهِهــم 
رِّيَّــِة َحــتَّ ِجئتُــم  ِحــنَي َســَعوا َورَاءَُكــم، َفَأَبَدُهــُم الــرَّبُّ ِإَل هــَذا اليَــوِم، َوالَّــيِت َعِمَلَهــا َلُكــم يِف البـَ
َتَحــِت اأَلرُض  ِإَل هــَذا املَــَكاِن، َوالَّــيِت َعِمَلَهــا بِــَدااَثَن َوَأبِــريَاَم ابــيَن َأِليــآَب ابــِن رَُأوبَــنَي اللََّذيــِن فـَ
ُيوِتَِمــا َوِخَياِمِهَمــا وَُكلِّ امَلوُجــوَداِت التَّاِبَعــِة َلَُمــا يِف َوســِط ُكلِّ ِإســرَاِئيَل.  َلَعتُهَمــا َمــَع بـُ َفاَهــا َوابتـَ
َنُكــم ِهــَي الَّــيِت َأبَصــَرت ُكلَّ َصَنائِــِع الــرَّبِّ الَعِظيَمــِة الَّــيِت َعِمَلَهــا« )تثنيــة 11: 1- 7(  أَلنَّ َأعيـُ
ُفوِســُكم، َوارُبُطوَهــا َعاَلَمــًة َعَلــى َأيِديُكــم، َولَتُكــن َعَصائِــَب  ُلوِبُكــم َونـُ »َفَضُعــوا َكِلَمــاِت هــِذِه َعَلــى قـُ
ُيوِتُكــم، َوِحــنَي مَتُشــوَن يِف  بَــنَي ُعُيوِنُكــم، َوَعلُِّموَهــا َأواَلدَُكــم، ُمَتَكلِِّمــنَي ِبَــا ِحــنَي جَتِلُســوَن يِف بـُ
َأبــَواِب َبيتِــَك َوَعَلــى َأبَوابِــَك«  َوائِــِم  ُقوُمــوَن. َواكُتبَهــا َعَلــى قـَ َناُمــوَن، َوِحــنَي تـَ رِيــِق، َوِحــنَي تـَ الطَّ

)التثنية 11: 18- 21( 
أنــا أعــرف أنــه نــصٌّ طويــل، لكــن مــن الضــروري أن تقــرأه. ال ميكــن للــه أن يكــون 
أكثــر وضوًحــا. هــل الحظــت التفاصيــل؟ يركــز معظمنــا علــى محتــوى الوصيــة بينمــا 
القليلــون يتوقفــون للتأمــل فــي كيفيــة حتقيــق الوصيــة. نعــم يأمرنــا اللــه بوصيــة 
واضحــة. لكنــه يعطينــا أيًضــا منهجيــة لنتبعهــا حتــى نتمكــن مــن حتقيــق تلــك الوصيــة. 
ــُه  ــظ ُحُقوَق ــَك َواحَف بَّ ِإلَه ــرَّ ــِب ال ــُه َفَأحِب ــظ ُحُقوَق ــَك َواحَف بَّ ِإلَه ــرَّ ــِب ال ــة؟ »َفَأحِب ــا هــي الوصي ــة! م ــات إلهي ــا توجيه كالهم
َوَفَراِئَضــُه َوأَحَكاَمــُه َوَوَصايَــاهُ ُكلَّ األَيَّــاِمَوَفَراِئَضــُه َوأَحَكاَمــُه َوَوَصايَــاهُ ُكلَّ األَيَّــاِم...«. مــا هــي املنهجيــة التــي يجــب اتباعهــا 
لتحقيــق هــذا الهــدف؟ حفــظ كالمــه ووصايــاهحفــظ كالمــه ووصايــاه. ال حاجــة للتخمــن أو التكهــن أو اقتــراح 
ا: »هــل تريــد أن حتبنــي وتعيــش مــن أجلــي؟ أنــت بحاجــة إلــى  بدائــل. اللــه واضــح جــّدً

حفــظ كالمــي«.
ــم أن  ــن يجــب عليه ــن هــم الذي ــة؟ َم ــي هــذه اآلي أال يشــدك التناقــض الواضــح ف
يحفظــوا كلمــة اللــه؟ إلــى َمــن يتــم توجيــه الرســالة؟ هــل هــي موجهــة إلــى أولئــك 
الذيــن لــم يــروا معجــزات اللــه بأعينهــم؟ ال. كــم هــذا غريــب! ألن النــص يؤكــد العكــس. 
بِّ ِإلِهُكــم،  بِّ ِإلِهُكــم، َواعلَُمــوا الَيــوَم أَنِّــي لَســُت أُِريــُد بَِنيُكــُم الَِّذيــَن لـَـم يَعِرُفــوا َوالَ َرأَوا تَأِديــَب الــرَّ »َواعلَُمــوا الَيــوَم أَنِّــي لَســُت أُِريــُد بَِنيُكــُم الَِّذيــَن لـَـم يَعِرُفــوا َوالَ َرأَوا تَأِديــَب الــرَّ
ِفيَعــَة َوآيَاِتــِه َوَصنَاِئَعــُه الَِّتــي َعِملََهــا ِفــي ِمصــَر  ــِديَدةَ َوِذَراَعــُه الرَّ ِفيَعــَة َوآيَاِتــِه َوَصنَاِئَعــُه الَِّتــي َعِملََهــا ِفــي ِمصــَر َعَظَمتَــُه َويَــَدهُ الشَّ ــِديَدةَ َوِذَراَعــُه الرَّ َعَظَمتَــُه َويَــَدهُ الشَّ

ــِه...«. ــُكلِّ أَرِض ــِك ِمصــَر َوِب ــوَن َمِل ــِهِبِفرَع ــُكلِّ أَرِض ــِك ِمصــَر َوِب ــوَن َمِل ِبِفرَع
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ــن  الســؤال يســتحق أن يطــرح، أليــس كذلــك؟ ملــاذا؟ ملــاذا علــى الرغــم مــن أنــه يتعيَّ
علــى كالهمــا حفــظ الكلمــة، إال أن التركيــز يقــع عليهمــا وليــس علــى بنيهــم؟ اجلــواب 
ال يحتــاج إلــى الكثيــر مــن التخمــن: ألنهــم هــم َمــن ســيتأثرون بالشــعوب التــي حولهــم 
وســيتركون حبهــم األول وسيســرعون إلــى العيــش مثــل بقيــة الشــعوب وســتُغَرى قلوبهــم 
ــه  ــة القصــة، أليــس كذلــك؟ نعــم، تركــوا الل ــام الزائفــة. أنــت تعــرف نهاي باتِّبــاع األصن

وأهملــوا فرائضــه.
ــه؟ أتذكــر  ــي عــن الل ــه بعــد أن رأوا مــا رأوه قــرروا التخل ق أن أليــس أمــًرا ال يصــدَّ
ــا مثــل هــذا وتســاءلت: - كيــف تركــوا اللــه مــن أجل كيــف تركــوا اللــه مــن أجل  أننــي منــذ زمــن طويــل كنــت أقــرأ نّصً
أصنــام أخــرى بعــد أن رأوا البحــر األحمــر ينشــق إلــى ضفتــن؟ أصنــام أخــرى بعــد أن رأوا البحــر األحمــر ينشــق إلــى ضفتــن؟ فــي احلقيقــة أنــا لســت 
ــاراة  ــاء مب ــة أثن ــون ثاني ــه ثالث ــف إعــالن مدت ــم كــم يكل ــا مــن أفعالهــم. هــل تعل متفاجًئ
Super Bowl؟ مــا يبلــغ حوالــي   ســتة ماليــن دوالر. ملــاذا تعتقــد أن شــركة مــا توافــق 
علــى دفــع مثــل هــذا الثمــن الباهــظ لعــرض منتجهــا؟ ألنهــم يعرفــون أنــه فــي غضــون 

ثالثــن ثانيــة ميكنهــم إغــراؤك وتغييــر طريقــة تفكيــرك.
أنــا وأنــت وشــعب إســرائيل أجمــع وكل مشــاهدي التلفــاز فــي العالــم لدينــا قلــب 
مــن الســهل خداعــه والتأثيــر عليــه. يقــول بولــس: »َفَأطلـُـُب ِإلَيُكــم أَيَُّهــا اإِلخــَوةَُفَأطلـُـُب ِإلَيُكــم أَيَُّهــا اإِلخــَوةُ )تخيــل 
ُمــوا أَجَســاَدُكم  ُمــوا أَجَســاَدُكمِبَرأَفــِة اللــِه أَن تَُقدِّ بولــس علــى ركبتيــه يتوســل إليــك أن تســتمع لــه( ِبَرأَفــِة اللــِه أَن تَُقدِّ
ــَة.  ــُم الَعقِليَّ ــِه، ِعبَاَدتَُك ــَد الل ــًة ِعن ــًة َمرِضيَّ َس ــًة ُمَقدَّ ــًة َحيَّ ــَة.َذِبيَح ــُم الَعقِليَّ ــِه، ِعبَاَدتَُك ــَد الل ــًة ِعن ــًة َمرِضيَّ َس ــًة ُمَقدَّ ــًة َحيَّ )جميعكــم بــال اســتثناء( َذِبيَح
)وكأن بولــس يقــول: مــا ســأطلبه منكــم لــن يكــون ســهاًل وســيتطلب الكثيــر مــن اجلهــد(. 
ــن  ــم، )م ــِد أَذَهاِنُك ــكِلُكم ِبتَجِدي ــن َش ــُروا َع ــل تََغيَّ ــم، بَ ــِد أَذَهاِنُك ــكِلُكم ِبتَجِدي ــن َش ــُروا َع ــل تََغيَّ ــف؟( بَ ــَر، )كي ه ــَذا الدَّ ــاِكلُوا ه ــَرَوالَ تَُش ه ــَذا الدَّ ــاِكلُوا ه َوالَ تَُش
ــُة  ــُة املَرِضيَّ اِلَح ــِه: الصَّ ــَي ِإَراَدةُ الل ــا ِه ــُروا َم ــُة ِلتَختَِب ــُة املَرِضيَّ اِلَح ــِه: الصَّ ــَي ِإَراَدةُ الل ــا ِه ــُروا َم ــه باســتمرار( ِلتَختَِب خــالل تذكــر كلمــة الل
الَكاِملَــُةالَكاِملَــُة« )روميــة 12: 1- 2(. اســمحوا لــي أن أكــون صريًحــا بعــض الشــيء. إذا لــم 
يكــن عقلــك مليًئــا بنصــوص مــن الكتــاب املقــدس، فمــن املســتحيل أن تعيــش روحًيّــا فــي 
عالــم ملــيء بـــإغراءات تســعى إلــى إبعــادك عــن اللــه. حفــظ الكلمــة ليــس نصيحــة، إنــه 

أمــر ِمــن ســيِِّدك حتــى ال تنهــزم.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
حفظ الكلمة ليس جمرد اقرتاح، إنه أمر إلي حت أتقدم يف القامة الروحية.
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اليوم: ١٢٣ |                     التدريبات الروحية: حفظ الكلمة )٢(

ُفوِســُكم، َوارُبُطوَهــا َعاَلَمــًة َعَلــى َأيِديُكــم، َولَتُكــن َعَصائِــَب  ُلوِبُكــم َونـُ »َفَضُعــوا َكِلَمــاِت هــِذِه َعَلــى قـُ
ُيوِتُكــم، َوِحــنَي مَتُشــوَن يِف  بَــنَي ُعُيوِنُكــم، َوَعلُِّموَهــا َأواَلدَُكــم، ُمَتَكلِِّمــنَي ِبَــا ِحــنَي جَتِلُســوَن يِف بـُ
َأبــَواِب َبيتِــَك َوَعَلــى َأبَوابِــَك«  َوائِــِم  ُقوُمــوَن. َواكُتبَهــا َعَلــى قـَ َناُمــوَن، َوِحــنَي تـَ رِيــِق، َوِحــنَي تـَ الطَّ

)تثنية 11: 18- 21( 
ملــاذا طلــب اللــه منــا أن »نحفــر« آيــات مــن كلمتــه علــى لــوح قلبنــا؟ ملــاذا أمرنــا بتكرارهــا 
ــى الفــراش،  ــق، وعندمــا نذهــب إل ــزل، وحــن منشــي فــي الطري ــس فــي املن حــن جنل
ــى  ــدس عل ــاب املق ــات الكت ــة آي ــن كتاب ــدف م ــا اله ــاح؟ م ــي الصب ــتيقظ ف ــا نس وعندم
قوائــم أبــواب البيــت؟ أليــس هــذا تقليــًدا قدمًيــا؟ هــل يجــب علــى مؤمنــي العهــد اجلديد 
تطبيــق اآليــة حرفًيّــا؟ وهــل لهــا تأثيــر علــى القلــب؟ هــل هنــاك نــوع مــن االرتبــاط 
ــى الرغــم مــن أننــي ســأحاول  ــه باســتمرار؟ عل ــي بــن مــا نكــرره ومــا نفكــر في الداخل
اإلجابــة علــى هــذه األســئلة، دعنــي أطــرح ســؤااًل يســتحق أن نفكــر فيــه بتمعــن: مــاذا لــو مــاذا لــو 

كان إلــه الكــون يفهــم أفضــل مــن أي منــا عــن كيــف يعمــل القلــب ومــا يحتاجــه؟كان إلــه الكــون يفهــم أفضــل مــن أي منــا عــن كيــف يعمــل القلــب ومــا يحتاجــه؟
دعنــا نتنــاول نقطــة نقطــة. هــل هــدف حياتــك هــو أن تســير مثــل الــرب يســوع؟ إذا 
كانــت اإلجابــة نعــم، فهــل لــك مطلــق احلريــة الختيــار أي صفــات تريــد أن تســير مثلــه 
ــاء  ــات أثن ــَظ اآلي ــا، َحِف ــل بينن ــذي ح ــدة وال ــه املتجس ــورة الل ــاص ــل بينن ــذي ح ــدة وال ــه املتجس ــورة الل ــوع، ص ــا؟ إذا كان يس فيه
مســيرته علــى األرض، فمــا الــذي يجعلنــي أعتقــد أننــي أســتطيع أن أعيــش منتصــًرا 

دون أن أفعــل مثلــه؟
هــل تتذكــر عندمــا جــرب الشــيطان الــرب يســوع؟ هــل تتذكــر كيــف وقــف فــي وجــه 
الشــيطان؟ أجــاب ثــالث مــرات بنفــس الطريقــة: »مكتــوب...« مبعنــى آخــر، هزمــه 
يســوع باقتبــاس ثالثــة مقاطــع مــن العهــد القــدمي. مــن أي ســفر استشــهد يســوع بتلــك 
ــذي ندرســه؛ ســفر  ــي اســتخدمها لهزميــة الشــيطان؟ مــن نفــس الســفر ال ــات الت اآلي
التثنيــة. اآلن الســؤال الــذي ســيحيرك. هــل ميكنــك االنتصــار علــى الشــيطان بعــد 
أربعــن يوًمــا مــن الصيــام واخللــوة وإحلــاق الهزميــة بــه فقــط مــن خــالل اآليــات التــي 

حفظتهــا مــن ســفر التثنيــة؟
فــي العهــد اجلديــد هنــاك 1934 آيــة منســوبة إلــى الــرب يســوع. هــل تعلــم أن 
179 منهــا اقتباســات مــن العهــد القــدمي؟ مــا يقــرب مــن 10٪ ممــا قالــه يســوع كانــت 
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اقتباســات مــن العهــد القــدمي يتلوهــا مــن ذاكرتــه! إذا كان حفــظ الكتــاب املقــدس مــن 
ــي أيًضــا؟ ــة بالنســبة ل ــه، أال يجــب أن يكــون أولوي أولويات

لكــن ملــاذا؟ ملــاذا مــن الضــروري حفــظ الكلمــة؟ هــل تنتــج أي تأثيــر؟ هــل تؤثــر علــى 
ــدأ اســتخدام أســلوب التعذيــب وإصــالح الفكــر املعــروف  ــم متــى ب عواطفــي؟ هــل تعل
باســم غســيل املــخغســيل املــخ؟ فــي القــرن العشــرين. هــل تعلــم كيــف تعمــل عمليــة غســيل املــخ؟ مــن 
خــالل التكــرار. مــن خــالل تكــرار نفــس الكلمــات ونفــس اجلمــل. أثبتــت هــذه التقنيــة 
أنــه -عاجــاًل أم آجــاًل- ســتقبل مــا يكررونــه عليــك علــى أنــه حقيقــة. يســتخدم علمــاء 
التســويق اســتراتيجية مماثلــة للتأثيــر علــى قلبــك لشــراء منتجــات مختلفــة. لهــذا 
يكــررون نفــس اإلعــالن مــراًرا وتكــراًرا. أال يفاجئــك أنــه قبــل ثالثــة آالف عــام مــن 
اكتشــاف هــذه التقنيــات، كان اللــه يفهــم بالفعــل كيــف يعمــل القلــب؟ أال يجــب أن نثــق 
فــي وصيــة اللــه لشــعبه بحفــظ كلمتــه وتكرارهــا طــول الوقــت؟ إذا كنــت متفاجًئــا مــن 
فكــرة اســتخدام أســلوب احلفــظ والتكــرار لغســيل املــخ دعنــي أذكــرك أنــه مــن املعتــاد 
للبشــر أن يأخــذوا اخليــر الــذي خلقــه اللــه وأن يحرفــوا قصــده األصلــي ليســتخدموه 

ــة 1: 21- 32(. ملصلحتهــم. اقــرأ )رومي
بـــماذا يأمرنــا اللــه فــي نصنــا اليــوم؟ يجــب أن تكــون مبدًعــا للوفــاء بهــذه الوصيــة. 
ــَك«  ــَك َوَعلَــى أَبَواِب ــَواِب بَيِت ــِم أَب ــا َعلَــى َقَواِئ ــَكَواكتُبَه ــَك َوَعلَــى أَبَواِب ــَواِب بَيِت ــِم أَب ــا َعلَــى َقَواِئ ــًة َعلَــى أَيِديُكــم«؛ »َواكتُبَه »َواربُُطوَهــا َعاَلَم
مبعنــى آخــر: »ضــع كالمــي أمــام عينيــك«. ولكــن أيــن؟ علــى هاتفــك احملمول، علــى مرآة 
احلمــام، علــى لوحــة فنيــة فــي غرفــة الطعــام، علــى املنضــدة، علــى شاشــة الكمبيوتــر، 
ومــا إلــى ذلــك. كررهــا ألطفالــك فــي املنــزل، فــي الشــارع، عندمــا تقــود ســيارتك، فــي 
احلافلــة، فــي متــرو األنفــاق، قبــل الذهــاب إلــى املدرســة، فــي طابــور البنــك، قبــل 
تنظيــف أســنانك، قبــل النــوم، كررهــا دائًمــا. كررهــا! كررهــا! وتذكــر؛ ال أحــد يســتطيع 

إجبــارك علــى شــيء مــا، لكــن التكــرار لــه قــدرة هائلــة علــى التأثيــر عليــك.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ماذا لو كان حفظ الكلمة هو سالًحا أساسيًّا صممه هللا للتغلب على التجارب اليت تواجهنا؟
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اليوم: ١٢٤ |                     التدريبات الروحية: حفظ الكلمة )٣(

َها يِف َجوِفَك،  ه َقلَبَك ِإَل َمعِرَفيِت، أَلنَُّه َحَسٌن ِإن َحِفظتـَ »َأِمل ُأذَنَك َوامَسع َكاَلَم احُلَكَماِء، َوَوجِّ
بَّت َجِيًعا َعَلى َشَفَتيَك« )أمثال 22: 17- 18(  ثـَ تـَ ِإن تـَ

ــل؟ هــل  ــارة مــن قب ــات«. هــل ســمعت هــذه العب ــى حفــظ اآلي ــديَّ القــدرة عل »ليســت ل
ســبق وقلتهــا بنفســك؟ دعونــا جنــري اختبــاًرا. مــاذا لــو أعطيتــك خمســمئة يــورو عــن 
ــن  ــبوعن؟ ك ــالل أس ــي خ ــتحفظها ف ــي س ــات الت ــدد اآلي ــو ع ــم ه ــا؟ ك ــة حتفظه كل آي

ــا. واحــدة؟ خمــس؟ خمــس عشــرة؟  صادًق
ــام بذلــك. هــل  ــا فــي القي ــات، ولكــن ال نرغــب جميًع ــا أن نحفــظ آي ــا جميًع ميكنن
تعتقــد أننــي مخطــئ؟ لنلعــب لعبــة بســيطة للغايــة ونختبــر ذاكرتــك. اقــرأ القائمــة أدنــاه 

واشــطب علــى أي فئــة ال ميكنــك ذكــر مثــال واحــد علــى األقــل حتتهــا.

أسماء أفراد العائلة
أسماء األصدقاء املقربن 

وزمالء العمل
زمالء املدرسة 
فرق كرة القدم
العبو كرة القدم

أسماء احملافظات والقرى 
بعض العطالت

الكواكب
أسعار املالبس

ممثلون مشهورون
أسماء رجال سياسين 

أعياد ميالد مهمة
كتَّاب مشاهير 
عناوين الكتب

دول العالم
أسماء الشوارع

أفالم
أسعار املواد الغذائية

أسماء أنهار 

رقمك القومي
الرمز البريدي ملدينتك

مشاهير
مخرجو األفالم

املطربون واملوسيقيون 
املشهورون

عواصم بالد العالم
عناوين البيت

املعادالت الرياضية
نكات

أقوال مأثورة 

كيــف متكنــت مــن حفــظ كل تلــك املعلومــات؟ ليــس األمــر بهــذه الصعوبــة، هــل 
توافقنــي؟ لنكــن صادقــن. مشــكلتنا ليســت العجــز عــن احلفــظ، ولكــن قلــة احلافــز.
فكــر فيمــا يلــي: مــا الــذي يجعلنــا نتذكــر كل هــذه البيانــات؟ إذا فكــرت فــي األمــر 
للحظــة، ســترى أن اإلجابــة ليســت معقــدة. هنــاك ســببان رئيســيان حلفــظ شــيء مــا: 
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أهميــة الشــيء واأللفــةأهميــة الشــيء واأللفــة. هــل تتذكــر اســم فيلمــك املفضــل؟ واملمثلــن الرئيســين بــه؟ 
ومشــهدك املفضــل؟ هــل تعــرف عــن ظهــر قلــب طــراز الســيارة اجلديــدة التــي تريدهــا 

كثيــًرا؟ هــل تســتطيع تذكــر أخبــار وإحصائيــات معينــة عــن رياضتــك املفضلــة؟
علــى الصعيــد اآلخــر، َمــن يقــدر أن ينســى شــيًئا يســتمع إليــه كل يــوم؟ فكــر فــي 
ــات  ــرر الكلم ــك تك ــد نفس ــهورة، أال جت ــة مش ــروف أو أغني ــل مع ــة أو مث ــة إعالني حمل
دون وعــي؟ هــل بذلــت مجهــوًدا كبيــًرا حتــى تتذكــر تلــك الكلمــات وترددهــا؟ ال. ملــاذا؟ 
ــات  ــظ آي ــف إذن نحف ــا. كي ــة فيه ــات وجتــد ألف ــك الكلم ــى ســماع تل ــودت عل ــك تع ألن
ــا  ــاح لن ــرار النصــوص وتســميعها فــي كل مــرة تت ــاب املقــدس؟ مــن خــالل تك مــن الكت

ــا.  ــة دائًم ــر النصــوص الكتابي ــا لتذك ــذا ننشــط ذاكرتن الفرصــة. هك
ا حفظ كلمة الله التي أعلنها لنا؟   اآلن السؤال األهم: هل أريد حًقّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أي نوع من املعلومات أستطيع تذكره بسهولة؟ 

أهي معلومات طبية؟ أم معادالت ريضية؟ أم أخبار عاملية؟ أم ماركات املالبس؟
إذا كنت أستطيع حفظ كل هذه املعلومات، هل من الصعب عليَّ أن أحفظ كلمة هللا؟
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اليوم: ١٢5 |                     التدريبات الروحية: حفظ الكلمة )٤(

 »ِلَتسُكن ِفيُكم َكِلَمُة امَلِسيِح ِبِغًن« )كولوسي 3: 16( 
ــان  ــل البي ــان مث ــالرد ببي ــل داالس وي ــة مث ــمكانة روحي ــع بـ ــي شــخص يتمت ــا يدل عندم
أدنــاه؛ يجــدر بنــا التوقــف للحظــة والتفكيــر. »أنــا شــخصًيّا، ال أنــوي أبــًدا رعايــة 
ا حلفــظ النصــوص  كنيســة أو قيــادة برنامــج تعليــم مســيحي ال يتضمــن نشــاًطا مســتمًرّ
الكتابيــة جلميــع األعمــار«.51 يــا لــه مــن فكــر يُحتــرم! أال تعتقــد ذلــك؟ كمــا رأينــا فــي 
آيــات كثيــر فــإن حفــظ الكلمــة هــو وصيــة. كلنــا نقــدم أعــذاًرا لعــدم تنفيذ تلــك الوصية. 
»ال أســتطيعال أســتطيع« )رأينــا باألمــس أن هــذا غيــر صحيــح(. »ليــس لــديَّ وقــتليــس لــديَّ وقــت« )نعــم لديــك، 
ولكــن عليــك أن تتعلــم كيفيــة إدارتــه(. »ال أعــرف كيــف أفعــل ذلــكال أعــرف كيــف أفعــل ذلــك« )ال توجــد مشــكلة! 

اســتمر فــي القــراءة ســنرى اليــوم كيــف(.
أود أن أعطيكم خمس خطوات حلفظ أي آية من الكتاب املقدس.

اخلطــوةاخلطــوة  األولــىاألولــى: اكتــب اآليــة علــى بطاقــة أو ضعهــا علــى هاتفــك احملمــول )هنــاك 
العديــد مــن التطبيقــات املتاحــة لهــذا الغــرض(. املفتــاح هنــا هــو أن تكــون قــادًرا علــى 
اصطحــاب اآليــة معــك أينمــا ذهبــت حتــى تتمكــن مــن مراجعتهــا طــوال اليــوم. وال 
تنســى عنــد كتابــة اآليــة اقتبــاس الشــاهد. اكتبــه مرتــن، فــي البدايــة والنهايــة. ملــاذا؟ 

ألن الشــاهد هــو أول شــيء يجــب أن حتفظــه، ولكنــه أيًضــا أول شــيء يتــم نســيانه.
اخلطــوةاخلطــوة  الثانيــةالثانيــة:: اقــرأ اآليــة بصــوت عــاٍل عــدة مــرات. يحــب بعــض النــاس إضافــة 
ألــوان أو تصميــم بعــض الرســومات أو لصــق صــور صغيــرة لــكل آيــة. ملــاذا؟ لتكــون 

قــادًرا علــى ربــط اآليــة بالصــورة أو ببســاطة ألنهــم يحبــون فعــل ذلــك. 
اخلطــوةاخلطــوة  الثالثــةالثالثــة:: احفــظ الشــاهد الكتابــي واجلملــة األولــى مــن النــص كأنهــم جملة 
واحــدة. وبالتالــي ســتربط الشــاهد تلقائّيًــا بالكلمــات األولــى مــن اآليــة. مبجــرد القيــام 
بذلــك، ســتالحظ كيــف تتدفــق بقيــة اآليــة بشــكل طبيعــي إلــى ذهنــك. جــرب تلــك 
الطريقــة وســترى أنهــا فعالــة. إذا كنــت حتفــظ آيــة مثــل التــي ذكرتهــا أعــاله، ســتطبق 
ــي بصــوت عــاٍل مبــا ال يقــل عــن عشــر  ــة مــن خــالل تكــرار مــا يل هــذه اخلطــوة الثالث
مــرات: »كولوســي 3: 16. كلمــة املســيح تســكن فيــك بكثــرة...«. ومــرة أخــرى: »كولوســي 

3: 16: ›ِلتَســُكن ِفيُكــم َكِلَمــُة املَِســيِح ِبِغنــًى...›ِلتَســُكن ِفيُكــم َكِلَمــُة املَِســيِح ِبِغنــًى...‹«. 
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اخلطــوةاخلطــوة  الرابعــةالرابعــة: أضــف اجلملــة الثانيــة. بعــد تســميع الشــاهد واآليــة األولــى 
عشــر مــرات علــى األقــل، أضــف اآليــات التاليــة تدريجًيّــا حتــى حتفــظ النــص بالكامــل. 
كــرر الشــاهد فــي النهايــة. وتذكــر؛ إذا كنــت تريــد حفــظ الشــاهد، يجــب أن تســمعه فــي 

األول واآلخــر.
د نفســك علــى تســميع اآليــة بصــوت عــاٍل مــرة واحــدة فــي  اخلطــوةاخلطــوة  اخلامســةاخلامســة: عــوِّ
ــه  ــة خشــب هــو طرق ــن قطع ــن التســاقط م ــع مســمار م ــدة ملن ــة الوحي ــوم. الطريق الي
بشــاكوش مــن حــن آلخــر. وكذلــك أيًضــا الطريقــة الوحيــدة حلفــظ اآليــة وجتنــب 
نســيانها هــي مراجعتهــا. إذا قمــت مبراجعــة آيــة كل يــوم ملــدة ســتة أشــهر، فســتتمكن 
مــن تذكرهــا لبقيــة حياتــك. مفتــاح النجــاح للحفــظ هــو: املراجعــة، ثــم املراجعــة،         املراجعــة، ثــم املراجعــة،         

ــم املراجعــة! ــم املراجعــة!ث ث
ا؟ وتصــارع مــع الوقــت؟ ال تقلــق. ال حتتــاج لوقــت فــراغ حتــى  هــل أنــت مشــغول جــّدً
تتمكــن مــن احلفــظ. إذا كنــت حتمــل اآليــات معــك علــى بطاقــة أو ورقــة، ســتتمكن 
مــن مراجعتهــا أثنــاء قيادتــك للســيارة، أو أثنــاء ركــوب احلافلــة، أو أثنــاء االنتظــار فــي 
ــس  ــداء املالب ــن ارت ــي م ــى تنته ــك حت ــاء انتظــارك لزوجت ــة، أو أثن ــور محــل البقال طاب
للذهــاب إلــى الكنيســة. أنــا أحتــداك. قــم باالختبــار. اســتخدم عــداد وقــت واحســب كــم 
ثانيــة تســتغرقك حتــى تتلــو أي آيــة مــن الكتــاب املقــدس. ســتجدها عشــر ثــوان! حتتــاج 
إلــى عشــر ثــوان ملراجعــة اآليــة التــي حفظتهــا. عشــر ثــوان فــي اليــوم! هــل تعــرف عــدد 
املــرات التــي تنظــر فيهــا إلــى هاتفــك احملمــول فــي اليــوم؟ حوالــي   52 مــرة. أال تعتقــد 

أنــه ميكــن اســتخدام واحــدة منهــم ملراجعــة اآليــة التــي حتــاول حفظهــا؟
هــل تســمح لــي بإعطائــك نصيحــة أخيــرة؟ ضــع خطــة للحفــظ. مــن أفضــل 
األشــياء التــي ميكنــك القيــام بهــا هــو أن تقــرر مســبًقا عــدد اآليــات التــي تنــوي حفظهــا 
علــى مــدار العــام. أبســط خطــة ميكــن أن تضعهــا هــي حفــظ آيــة واحــدة فــي األســبوع. 
ســأترك لــك العمليــة احلســابية. فــي عــام واحــد ســتحفظ 52 آيــة! فكــر فــي تأثيــر ذلــك 
علــى حياتــك. إذا كنــت تطبــق هــذا التدريــب بأمانــة، فســتتمكن خــالل عشــر ســنوات 
ــى جوعــك الروحــي  ــة! أمــر مذهــل! كل شــيء يتوقــف عل ــر مــن 500 آي مــن حفــظ أكث

لكلمــة اللــه.  

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أان على استعداد لتطبيق عادات جديدة حت تسكن كلمة املسيح يفَّ بغن؟
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اليوم: ١٢6 |                     التدريبات الروحية: حفظ الكلمة )5(

»َخَبأُت َكاَلَمَك يِف َقليِب ِلَكياَل ُأخِطَئ ِإَليَك« )مزمور 119: 11( 
ــه ان نحفــظ كلمتــه؟ علــى الرغــم مــن وجــود أســباب كثيــرة، أريــد أن  ملــاذا أوصانــا الل

أشــارك معــك أربعــة.
أواًلأواًل، للتغلــب علــى الصراعــات وشــهوات العالــم. فــي كل مــرة تخــرج فيهــا إلــى 
ــع عــن نفســك  ــف تداف ــة )أفســس 6: 11(. كي ــةســاحة املعرك ــى ســاحة املعرك ــت تخــرج إل الشــارع أن
فــي أي معركــة؟ مــن خــالل »ســيف الــروح« الــذي هــو كلمــة اللــه )أفســس 6: 17(. هــل 
ــا أن بولــس يتحــدث عــن حمــل كتــاب مــن ســتة آالف صفحــة أينمــا ذهبــت؟  تعتقــد حّقً
إذا لــم تفكــر فــي األمــر مــن قبــل، دعنــي أخبــرك أنــه فــي القــرن األول لــم تكــن هنــاك 
مطبعــة وكان معظــم النــاس أميــن. أال يعنــي ذلــك، باألحــرى، أنــه يجــب حفــظ الكلمــة 
فــي الذهــن؟ وإال كيــف ميكــن أن يذكــرك الــروح بكلمــة معزيــة عندمــا تكــون فــي أمــسِّ 
ا. يصعــب أن أخطــئ عندمــا يكون ذهني متشــبًعا  احلاجــة إليهــا؟ آيــة اليــوم واضحــة جــّدً
بأقــوال اللــه. كانــت اآليــة األولــى التــي حفظتهــا عندمــا قبلــت اخلــالص فــي عــام 1989 
هــي 1 كورنثــوس 10: 13. هــل تعرفهــا؟ »لَــم تُِصبُكــم تَجِربَــٌة ِإالَّ بََشــِريٌَّة. َولِكــنَّ اللــَه لَــم تُِصبُكــم تَجِربَــٌة ِإالَّ بََشــِريٌَّة. َولِكــنَّ اللــَه 
بُــوَن َفــوَق َمــا تَســتَِطيُعوَن، بَــل َســَيجَعُل َمــَع التَّجِربَــِة أيًضــا  ــِذي الَ يََدُعُكــم تَُجرَّ بُــوَن َفــوَق َمــا تَســتَِطيُعوَن، بَــل َســَيجَعُل َمــَع التَّجِربَــِة أيًضــا أَِمــٌن، الَّ ــِذي الَ يََدُعُكــم تَُجرَّ أَِمــٌن، الَّ
املَنَفــَذ، ِلتَســتَِطيُعوا أَن تَحتَِملـُـوا«.املَنَفــَذ، ِلتَســتَِطيُعوا أَن تَحتَِملـُـوا«. لــن أمتكــن مــن إخبــارك كــم مــرة تذكــرت تلــك اآليــة 

فــي حلظــات ضعــف.
أتريــد نصيحــة بســيطة؟ احفــظ اآليــات التــي تخاطــب صراعاتــك اليوميــة أو آيــات احفــظ اآليــات التــي تخاطــب صراعاتــك اليوميــة أو آيــات 
ــا؟ هــل تشــعر  ــه. هــل تواجــه شــهوات جنســية وتناضــل معه ــم ب ــا تهت ــه.تخــص موضوًع ــم ب ــا تهت تخــص موضوًع
ــن مــا؟ هــل  ــى وث ــد االنتصــار عل ــا؟ هــل تري ــر تواضًع ــوق لتكــون أكث باإلحبــاط؟ هــل تت
تريــد أن تتقــدم أكثــر فــي حيــاة الصــالة؟ كــن اســتراتيجًيّا! احفــظ اآليــات التــي تتعلــق 

بحاجتــك احلاليــة.
ثانًيــاثانًيــا، حفــظ اآليــات يســعدنا لننمــو فــي احلكمــة وإعطــاء املشــورة لآلخريــن. هــل 
تعلــم مــا هــو آخــر رأي يجــب أن تعطيــه لشــخص يطلــب منــك املشــورة؟ رأيــك الشــخصي. 
ــى النمــو فــي  ــا قــّس. وبالتالــي أقــدم نصائــح للنــاس باســتمرار وأســاعدهم عل أن
حياتهــم الروحيــة. ومــع ذلــك، فــي تقــدمي املشــورة، ال أريــد أن أخبــرك مبــا أفكــر بــه، 
ــم  ــة إذا ل ــي تقــدمي املشــورة الكتابي ــه! كيــف ميكنن ــه الل ــد أن أخبــرك مبــا يفكــر في أري
ــي، ولكــن نحــن االثنــن نتشــارك فــي  ــا مثل ــاب املقــدس؟ قــد ال تكــون قّسً أحفــظ الكت
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ــه أيًضــا إلرشــاد  نفــس الدعــوة؛ ليــس لرعايــة كنيســة، ولكــن للتلمــذةللتلمــذة. لقــد دعــاك الل
وتوجيــه وتقــومي املؤمنــن اآلخريــن. هــل تتذكــر آيــة أمــس؟ »ِلتَســُكن ِفيُكــم َكِلَمــُة املَِســيِح ِلتَســُكن ِفيُكــم َكِلَمــُة املَِســيِح 
ِبِغنــًى، َوأَنتـُـم ِبــُكلِّ ِحكَمــٍة ُمَعلُِّمــوَن َوُمنــِذُروَن بَعُضُكــم بَعًضــا، ِبَمَزاِميــَر َوتََســاِبيَح َوأََغاِنــيَّ ِبِغنــًى، َوأَنتـُـم ِبــُكلِّ ِحكَمــٍة ُمَعلُِّمــوَن َوُمنــِذُروَن بَعُضُكــم بَعًضــا، ِبَمَزاِميــَر َوتََســاِبيَح َوأََغاِنــيَّ 
...«. كيــف ميكنــك أن تفعــل هــذا إذا كان  بِّ ــٍة، ُمتََرنِِّمــَن ِفــي ُقلُوِبُكــم ِللــرَّ ــٍة، ِبِنعَم ...«.ُروِحيَّ بِّ ــٍة، ُمتََرنِِّمــَن ِفــي ُقلُوِبُكــم ِللــرَّ ــٍة، ِبِنعَم ُروِحيَّ
الشــيء الوحيــد الــذي متلكــه لتقدمــه لآلخريــن هــو رأيــك الشــخصي؟ مــا هــي الطريقــة 

الوحيــدة لتقــدمي املشــورة الكتابيــة؟ حفــظحفــظ  الكتــابالكتــاب  املقــدساملقــدس..
ــر الشــاهد يســاعدنا عندمــا نقــدم املشــورة  هــل تعلــم مــا فائــدة تذكــر الشــاهد؟ تذكُّ
وننســى اآليــة التــي نريــد اســتخدامها. مــن ناحيــة أخــرى، فهــي مصــدر ثمــن لتشــجيع 
اآلخريــن علــى قــراءة الكتــاب املقــدس. كيــف؟ فــي رأيــك مــاذا ســيكون لــه تأثيــر أكبــر؛ 
أن أعطــي إجابــة واضحــة وصريحــة أم أعطــي شــاهًدا يشــجع الشــخص الــذي أحــاول 
نــه فقــط مــن  مســاعدته علــى فتــح كتابــه املقــدس؟ إن تعريــض الشــخص للكلمــة ال ميكِّ
العثــور علــى احلقيقــة بنفســه، ولكنــه أيًضــا يشــجعه علــى العــودة إلــى الكتــاب املقــدس 
للحصــول علــى إجابــات جديــدة. كمــا قــال أحدهــم ذات مــرة: »أفضــل طريقــة لتشــجيع 
شــخص مــا علــى قــراءة الكتــاب املقــدس هــي اإلجابــة عــن أســئلتهم باســتخدام 

الكتــاب املقــدس«.52
ثالًثــاثالًثــا، حفــظ الكلمــة يســاعدنا علــى الصــالة بســلطان. الكتــاب املقــدس ملــيء 
 .)3  :33 )إرميــا  َفأُِجيَبــَك«  َفأُِجيَبــَكاُدُعِنــي  »اُدُعِنــي  بهــا؟  املطالبــة  احلكمــة  مــن  أليــس  بالوعــود، 
ــا 15:  ــم« )يوحن ــوُن لَُك ــُدوَن َفَيُك ــا تُِري ــوَن َم ــمتَطلُبُ ــوُن لَُك ــُدوَن َفَيُك ــا تُِري ــوَن َم ــا 16: 24(. »تَطلُبُ ــُذوا« )يوحن ــوا تَأُخ ــُذوااُطلُبُ ــوا تَأُخ »اُطلُبُ
ــُه ِإن َطلَبنَــا َشــيًئا َحَســَب َمِشــيئَِتِه يَســَمُع لَنَــا«                          7(. »َوهــِذِه ِهــَي الثَِّقــُة الَِّتــي لَنَــا ِعنــَدهُ: أَنَّ

)1 يوحنــا 5: 14(.
رابًعــارابًعــا، التأمــل. نظــًرا ألننــا ســندرس هــذا التدريــب بالتفصيــل غــًدا، دعنــي أطــرح 
عليــك بضعــة أســئلة. هــل تســرح بذهنــك وتتخيــل أشــياء؟ هــل تأتيــك أحــالم يقظــة؟ 
هــل جتــد أن ذهنــك يتشــتت بأفــكار عشــوائية؟ مــاذا لــو كان حفــظ اآليــات يســاعدنا 
علــى إيجــاد املتعــة فــي املــكان املناســب؟ مــاذا لــو كان أحــد أهــم دوافــع حفــظ اآليــات 
هــو أنــه يدربنــا علــى التمتــع باللــه؟ مــاذا لــو كان هــذا هــو ســبب قــول صاحــب املزمــور: 

»كــم أحببــت شــريعتك اليــوم كلــه هــي لهجــي»كــم أحببــت شــريعتك اليــوم كلــه هــي لهجــي«؟ )مزمــور 119: 97(

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل ميكن حلفظ كلمة هللا ان تساعدين يف إياد فرح أكثر يف شخصه؟
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َا َحيُث َتُكوُن َمغِفَرٌة ِلِذِه اَل َيُكوُن َبعُد ُقرَبٌن  َيِتِم يِف َما َبعُد. َوِإمنَّ َعدِّ »َوَلن َأذُكَر َخَطاَيُهم َوتـَ
َعِن اخَلِطيَِّة« )عربانيني 10: 17- 18( 

هــل تتذكــر مــا قلنــاه قبــل أيــام قليلــة عندمــا تناولنــا أهميــة دراســة الكتــاب املقــدس؟ 
الغــرض مــن قــراءة أي نــص فــي الكتــاب املقــدس هــو اســتعادة تقديرنــا لشــخص يســوع اســتعادة تقديرنــا لشــخص يســوع 
ــي  ــات الت ــن الديناميكي ــاك نوعــان م ــف؟ هن ــه. كي ــرى جمال ــدف هــو أن ن املســيحاملســيح. اله
يجــب أن حتــدث فــي وقــت واحــد: واحــدة منهــم خارقــة للطبيعــةخارقــة للطبيعــة واألخــرى طبيعيــة طبيعيــة. 
اخلــارق للطبيعــة هــو الــذي ال ميكننــا الســيطرة عليــه. يجــب أن ينيــر روح اللــه »عيــون 
ــة مجــد يســوع )أفســس 1: 18- 19؛ 3: 14-19(. إمنــا  ــى نتمكــن مــن رؤي ــا« حت قلوبن
الطبيعــي هــو مــا فــي أيدينــا. عــن مــاذا أتكلــم؟ عــن تعلــم التأمــل فــي قيمــة شــخصهقيمــة شــخصه. 
وهــذا يعنــي، البــدء فــي توليــد عــادة ونظــام »تأمــل كتابــي« حــول شــخصية اللــه وعملــه. 

دعنــا نحــاول القيــام بذلــك مًعــا باســتخدام آيــة اليــوم كمثــال.
مبــاذا تشــعر عندمــا يؤذيــك شــخٌص مــا؟ ال تســتمر فــي القــراءة. تأمــل حلظــة فــي 
هــذا الســؤال. مــا هــي املشــاعر التــي تشــعر بهــا عندمــا يؤذيــك شــخٌص مــا؟ الغضــب؟ 
املــرارة؟ اإلحبــاط؟ الرغبــة فــي االنتقــام؟ الرفــض؟ خيبــة األمــل؟ الضعــف؟ الرغبــة فــي 

إنهــاء العالقــة؟
فــي كل مــرة يؤذينــا فيهــا شــخٌص مــا، تنطلــق مشــاعر ال حصــر لهــا. معظــم هــذه 
. مــا  املشــاعر هــي مشــاعر تتمركــز علــى كيــف أثــرت خطيــة هــذا الشــخص علــيَّ
ــا  ــي تركه ــار الت ــا واآلث ــدور حــول آالمن ــن هــذه املشــاعر؟ هــذه املشــاعر ت ــتََرك ب املُش
ــرت فــي األمــر للحظــة بــكل صــدق، ســتجد أن املشــاعر  اجلــرح فــي داخلنــا. إذا فكَّ
التــي نشــعر بهــا تظهــر أننــا ضعفــاء. تكشــف أنــه مــن الســهل أن نـُـؤَذى وننهــار. مــا هــي 
النتيجــة الطبيعيــة الختبــار هــذا النــوع مــن املشــاعر؟ نغيــر أســلوب معاملتنــا جتــاه َمــن 

ــق مســافة ونســتاء وينطفــئ احلــب ومــا إلــى ذلــك. ــا األذى ونخل أحلــق بن
يشــعر  هــل  إليــه؟  نخطــئ  عندمــا  اللــه  يشــعر  كيــف  الرئيســي:  الســؤال  اآلن 
بالغضــب؟ واإلحبــاط؟ الرغبــة فــي االنتقــام؟ الرفــض؟ خيبــة األمــل؟ ضعــف؟ مــن أكثــر 
احلقائــق التــي أســتمتع بالتفكيــر فيهــا هــي مــدى اختــالف اللــه عنــي. فكــر فــي األمــر 
لبضــع ثــوان. لــن يشــعر اللــه بـــهذه املشــاعر جتاهــك أبــًدا. كيــف أعــرف؟ ألن هــذا هــو 

نــا. مــا يقولــه نصُّ
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دعونــا نتأمــل مًعــا. مــاذا يعنــي أن اللــه لــن يتذكــر أبــًدا األذى الــذي نلحقــه بــه؟ هــل 
يعنــي أن اللــه يعانــي مــن فقــدان ذاكــرة؟ أم يعنــي أنــه ســيمحو مــن ذهنــه األذى الــذي 
تســببنا فيــه؟ هــل يســتطيع اللــه كلــي العلــم أن يفعــل هــذا؟ ال. إذن مــاذا أقصــد؟ قبــل 
ــم  ــَر َخَطايَاُه ــن أَذُك ــم َولَ ــَر َخَطايَاُه ــن أَذُك ــارة »َولَ ــي عب ــة، تأمــل فيهــا مبفــردك. مــاذا تعن ــك إجاب أن أقــدم ل

يَاِتِهــم ِفــي َمــا بَعــُد«؟ يَاِتِهــم ِفــي َمــا بَعــُدَوتََعدِّ َوتََعدِّ
أود أن أصفهــا علــى هــذا النحــو: »لــن أعاملــك أبــًدا كمــا لــو كنــت قــد جرحتنــي؛ 
مطلًقــا! مهمــا فعلــت، لــن أرد األذى. ملــاذاملــاذا؟ ألننــي قــد نســيت خطيتــك... كمــا لــو أنــك 
لــم تفعــل أي شــيء...«. ملــاذا يســتجيب اللــه بهــذه الطريقــة؟ ألنــه مختلــف عنــي! هــل 
تؤملــه خطيتــي؟ بالطبــع! هــل تتســبب لــه بـــاأللم؟ بالطبــع! )تذكــر أننــا حتدثنــا عــن هــذا 
فــي بدايــة الكتــاب؟ اللــه لــه مشــاعر! تكويــن 6: 5- 8؛ تثنيــة 4: 24؛ حزقيــال 16: 15- 
43؛ إرميــا 31: 20؛ أفســس 4: 30... إلــخ(. لكــن علــى عكــس البشــر، فــإن معاملتــه لنــا 
ال تتأثــر بأملــه. ال مــرارة وال حقــد وال رغبــة فــي االنتقــام وال رفــض وال إحبــاط وال عجــز.
ــاذا  ــة 18؟ م ــول اآلي ــاذا تق ــص. م ــراءة الن ــي ق ــتمر ف ــد؟ اس ــا أن نتأك ــف ميكنن كي
تعنــي؟ خــذ بضــع ثــوان للتفكيــر فــي األمــر. هــل جتــرؤ علــى إعــادة صياغــة اآليــة؟ 
ــد أن تعــرف  ــا(. هــل تري ــد مــن فهمــك له ــة للتأك ــة أداة رائع ــد إعــادة صياغــة اآلي )تع
ــن  ــه، ل ــك. عندمــا تؤذي ــه ليــس مثل ــا نيكــو. الل ــًدا ي ــا؟ »ال تنســى أب كيــف ســأصيغها أن
تضطــر أبــًدا إلــى فعــل أي شــيء الســتعادة حبــه. هــو مختلــف عنــك. فهــو ليــس ضعيًفــا. 
إنــه يتحمــل أذيتــك لــه. ومبــا أنــه قــد وهــب حيــاة ابنــه كتقدمــة، فقــد مت ســداد كل 
ديونــك ولســت بحاجــة إلــى بــذل أي جهــد الســتعادة حبــه. يــا لهــا مــن راحــة! حتــرر مــن 

ــالذنب. اشــعر بســالمه. اســتمتع بحبــه«. شــعورك بـ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
التأمل حيول العقيدة إل بجة، والالهوتية إل شعور، واإلميان إل حقيقة. 
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»ُطوَب ِللرَُّجِل الَِّذي َل َيسُلك يِف َمُشورَِة اأَلشرَاِر، َويِف َطرِيِق اخُلَطاِة َل َيِقف، َويِف جَمِلِس 
َهارًا َوَلياًل«  امُلسَتهزِِئنَي َل َيِلس. لِكن يِف اَنُموِس الرَّبِّ َمَسرَُّتُه، َويِف اَنُموِسِه َيلَهُج نـَ

)مزمور 1: 1- 2( 
ــا ال يتوقــف عــن التفكيــر. ســتجد ذهنــك فــي حــوار دائــم مــع نفســك. عقلــك ال  عقلن
يتوقــف أبــًدا؛ تضــع اخلطــط وتفكــر فــي االحتمــاالت وتتخيــل املواقــف وحتلــم وتتأمــل 
ــك الســعادة.  ــا ســتجلب ل ــي تظــن أنه ــك والت وتفكــر فــي املســتقبل واألشــياء املهمــة ل
تتحمــس وتقلــق وتعتــرض وتفكــر فــي املواقــف مــن زاويــة أخــرى وتكتشــف أشــياء 
جديــدة. تــدرس وتراجــع وتعيــد النظــر وتــزن وتنضــج أفــكار جديــدة. تتصــور نفســك 
فــي مواقــف مختلفــة فــي احليــاة وتتخيــل مجموعــة جتــارب جديــدة. ال يوجــد إنســان 

واحــد ال يعــرف كيــف يتأمــل!
لســنا نحتــاج لتطويــر هــذه العــادة، ولكــن املشــكلة تكمــن فــي محتــوى األفــكار التــي 
ــا ال نعــرف كيــف نتأمــل فــي ذاك الــذي كيــف نتأمــل فــي ذاك الــذي  ــًدا، لكنن نتأمــل فيهــا. نعــرف كيــف نتأمــل جي
ــده  ــل أن تشــتري شــيًئا تري ــا يحــدث قب ــي 4: 8(. فكــر فيم ــر )فيلب ــريســتحق كل التقدي يســتحق كل التقدي
بشــغف. طــراز جديــد مــن هاتــف محمــول، أو ســيارة، أو منــزل، أو أي شــيء آخــر تريــده 
ــه. كيــف؟ مــن  ــه مــن قبــل أن حتظــى ب ــا. مــاذا تفعــل قبــل شــرائه؟ أنــت تســتمتع ب حّقً
خــالل التأمــل. تخيــل نفســك لبضــع ثــوان فــي اللحظــة التــي تســبق الشــراء. كيــف 
تشــعر؟ ميــألك احلمــاس والفــرح. يشــرد ذهنــك فــي خصائــص املنتــج الــذي ســتقوم 
ــه  ــل لون ــده. تتخي ــا تري ــى م ــاة عندمــا حتصــل عل ــف ســتكون احلي ــم بكي بشــرائه. حتل
وشــكله وملمســه. بطريقــة مــا، تســتخدمه فــي عقلــك حتــى قبــل أن حتصــل عليــه. ميكن 
ــدة،  ــة جدي ــاة، وظيف ــة أخــرى: شــريك حي ــم أو رغب ــى أي حل ــق نفــس املنطــق عل تطبي
إجــازة طــال انتظارهــا. ال يوجــد شــيء واحــد فــي احليــاة ال نتأمــل فيــه. بعــض األشــياء 
ــع(؛ والبعــض اآلخــر يــدوم  ــل البحــث عــن قلمــي الضائ ــواٍن )مث ال تــدوم ســوى بضــع ث
لفتــرة أطــول )مثــل املوعــد الغرامــي الــذي ســأحظى بــه فــي عطلــة نهايــة األســبوع مــع 

فتــاة أحالمــي(. كلنــا نفكــر ونتأمــل. الســؤال هــو: مــامــا  الــذيالــذي  يشــغليشــغل  بالــي؟بالــي؟
ببســاطة، التأمــل هــو التفكيــر عــن قصــد فــي شــيء تســتمتع بــه وجتــده ذا قيمــةالتأمــل هــو التفكيــر عــن قصــد فــي شــيء تســتمتع بــه وجتــده ذا قيمــة. 
ــي ال  ــاذا؟ ألنن ــري. مل ــر ألصفــف أظاف ــم بحضــور جلســة مانيكي ــًدا أحل ــي أب ــن جتدن ل
ــك،  ــع ذل ــاهم. وم ــم وأنس ــزداد طوله ــا ي ــم عندم ــط أقصه ــري. فق ــًرا بأظاف ــم كثي أهت



269

بالنســبة ألنــاس آخريــن، فــإن تصفيــف أظافرهــم هــو شــيء بالــغ األهميــة. فهــم 
ينتظــرون تلــك اللحظــة بحمــاس وترقــب. ملــاذا؟ للقيمــة التــي ينســبونها إلــى أظافرهــم 
)أجــد صعوبــة فــي تصديــق ذلــك(. أنــا شــخصًيّا شــغوف ومولــع بالســفر وزيــارة اماكــن 
جديــدة. األماكــن اخلضــراء الهادئــة بشــكل خــاص التــي تطــل علــى قــالع القــرون 
ــالث  ــة ث ــش الرحل ــل: »نعي ــول املث ــا يق ــوار. كم ــب األط ــي غري ــن أنن ــد تظ ــطى. ق الوس
مــرات: مــرة عندمــا نحلــم بهــا، ومــرة عندمــا نعيشــها، ومــرة أخــرى عندمــا نتذكرهــا«. 
انتبــه لهــذا املثــل، أيــن تســتمتع بالســفر؟ فــي ذهنــك وأفــكارك. أي مــن خــالل التأمــلالتأمــل 

كمــا شــرح الكتــاب املقــدس. 
يتمحــور التأمــل حــول مــا يجــده القلــب ذا قيمــة؛ فأنــت تقضــي ســاعات عــدة تفكــر 
وتتأمــل فيمــا يجلــب لــك الســعادة. هــل املســيح يحظــى بتلــك املكانــة فــي أفــكارك؟ هــل 
يأســر اللــه عقلــك هكــذا؟ مــا هــي القيمــة احلقيقيــة التــي ميتلكهــا املســيح فــي قلبــك؟ 
ومــاذا عــن اإلجنيــل؟ هــل جتــد الفــرح عندمــا تفكــر فــي الصليــب؟ هــل يؤثــر عليــك؟ هــل 
يجلــب لــك راحــة حقيقيــة فــي أوقــات األلــم؟ هــل التفكيــر فــي األبديــة يجعلــك تبتهــج؟ 

)1 بطــرس 1: 3- 6(.
هــل تعــرف الصــورة األدبيــة »للتــوازي فــي اللغــة العبريــة«؟ إنهــا طريقــة قدميــة لكتابــة 
الشــعر حيــث تتكــرر نفــس الفكــرة مرتــن. هــل الحظــت الفكــرة املكــررة فــي مزمــور 1؟ 

هــل الحظــت املرادفــات فــي اآليــة؟ بالنســبة للــه، التأمــل هــو بهجــةالتأمــل هــو بهجــة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كم من الوقت أمضيه متأماًل يف شخص هللا؟ هل أجد البهجة يف ذلك؟
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اليوم: ١٢9 |                                 التدريبات الروحية: التأمل )٣(

َعَبُكم ِلَغرِي َشَبٍع؟« )إشعياء 55: 2(  ًة ِلَغرِي ُخبٍز، َوتـَ »ِلَماَذا َتزُِنوَن ِفضَّ
ــن يطــرح هــذا الســؤال؟ هــل  ــه بنفســه هــو َم ــم أن الل ــد! هــل تعل ــه مــن ســؤال جي ــا ل ي
ــي  ــا؟ ف ــه فارًغ ــى شــيء يترك ــه عل ــه أو راتب ــق كل مال ــا ينف ــن من ــة؟ َم ــه بعناي فكــرت في

ــًرا. ــك كثي ــل ذل ــا نفع ــت ونحــن جميًع ــا وأن ــة أن احلقيق
كمــا قلنــا باألمــس، إن التأمــل هــو عمليــة عقليــة نســتخدم فيهــا أفكارنــا وخيالنــا 
للتفكيــر فــي تلــك األشــياء التــي نعتبرهــا ذات قيمــة. عقلنــا هــو مبثابــة صنــدوق ملــيء 
بالكنــوز. نحــن نحــب أن نغــوص فــي هــذا الصنــدوق ونتأمــل فــي كل مــا نكنــزه بداخلــه 
)جســد جميــل، مكانــة مرموقــة، خدمــة مــا، عائلــة حتــب اللــه، أخــالق عاليــة، إجــازات 
جميلــة، منــزل قيــم، ومــا إلــى ذلــك(. نســتمتع كثيــًرا بالتفكيــر فــي كيــف ميكننــا عيــش 
ــال، أحــب أن  ــى ســبيل املث ــدوق باســتمرار. عل ــملء هــذا الصن ــد بـ ــدة تع جتــارب جدي
أتخيــل نفســي وعائلتــي فــي رحلــة أمــام قلعــة جميلــة. يســتمتع اآلخــرون بأحــالم 
اليقظــة حــول التخــرج أو احلصــول علــى شــريك محــب أو النجــاح فــي مشــروع عمــل 
مرمــوق أو مربــح. جميًعــا نتأمــل فــي األشــياء التــي جتعلنــا ســعداء أو التــي نظــن إنهــا 

ســتجلب لنــا الســعادة. 
إن الســؤال الــذي يطرحــه اللــه فــي النــص يهــدف إلــى زعزعــة منطــق هــذا النــوع 
ــا؟ حتــى متــى ســتظل ســعيًدا باللقــب  مــن األفــكار. هــل رحلــة إلــى قلعــة ترضيــك حّقً
اجلديــد؟ هــل ســبق لــك أن عرفــت عائلــة مــا )واحــدة علــى األقــل( ظلــت تشــعر 
باالكتفــاء والكمــال مبــرور الوقــت؟ هــل ميكــن ملشــاريع عملــك أن متنحــك الســعادة التــي 

ــا فــي النهايــة فارغــن. ــا فــي وعــود كاذبــة تركتن ــا قــد صدقن تتــوق إليهــا؟ كلن
الســؤال الــذي يطرحــه اللــه لــه أهميــة كبيــرة هنــا: ملــاذا تســتمر فــي إنفــاق أموالــك ملــاذا تســتمر فــي إنفــاق أموالــك 
ووقتــك وأفــكارك علــى مــا ال يرضيــكووقتــك وأفــكارك علــى مــا ال يرضيــك؟ هــل تريــد أن تضيــع مســتقبلك علــى شــيء 
يتــركك فارًغــا؟ أال تعتقــد أنــه مــن الضــروري التفكيــر إذا كان هنــاك شــيء مفقــود؟ هــل 
ــا هــو كل مــا ميكــن أن تقدمــه  مســتوى الفــرح الــذي متنحــك إيــاه كنــوزك الزائفــة حّقً
لــك هــذه احليــاة؟ هــل املــال الــذي تنفقــه يســتحق املتعــة الصغيــرة التــي حتظــى بهــا؟ 

هــل هنــاك شــيء آخــر؟
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انظــر إلــى مــا يقولــه الكتــاب فــي ســفر )حجــي 1: 5- 6(: »َواآلَن َفهَكــَذا َقــاَل َربُّ َواآلَن َفهَكــَذا َقــاَل َربُّ 
لتـُـم َقِليــاًل. تَأُكلـُـوَن َولَيــَس ِإلـَـى  لتـُـم َقِليــاًل. تَأُكلـُـوَن َولَيــَس ِإلـَـى  َزَرعتـُـم َكِثيــًرا َوَدخَّ اجُلنـُـوِد: اجَعلـُـوا َقلَبُكــم َعلـَـى ُطُرِقُكــماجُلنـُـوِد: اجَعلـُـوا َقلَبُكــم َعلـَـى ُطُرِقُكــم. َزَرعتـُـم َكِثيــًرا َوَدخَّ
ــَبِع. تَشــَربُوَن َوالَ تَــرُووَن. تَكتَُســوَن َوالَ تَدَفــأُوَن. َواآلِخــُذ أُجــَرًة يَأُخــُذ أُجــَرًة ِلِكيــٍس  ــَبِع. تَشــَربُوَن َوالَ تَــرُووَن. تَكتَُســوَن َوالَ تَدَفــأُوَن. َواآلِخــُذ أُجــَرًة يَأُخــُذ أُجــَرًة ِلِكيــٍس الشَّ الشَّ
ــات  ــنفسه »شــيًئا آخــر« فــي اآلي ــه بـ ــا الل ــوٍب«. نعــم هنــاك شــيء أَســَمى. يقــدم لن ــوٍبَمنُق َمنُق
َســِم أَنُفُســُكم. أَِميلُــوا  أَِميلُــوا  ذ ِبالدَّ يِّــَب، َولتَتَلَــذَّ َســِم أَنُفُســُكماســتَِمُعوا ِلــي اســِتَماًعا َوُكلُــوا الطَّ ذ ِبالدَّ يِّــَب، َولتَتَلَــذَّ التاليــة: »اســتَِمُعوا ِلــي اســِتَماًعا َوُكلُــوا الطَّ
. اســَمُعوا َفتَحَيــا أَنُفُســُكم. َوأَقَطــَع لَُكــم َعهــًدا أَبَِدّيًــا، َمَراِحــَم َداُوَد  ــوا ِإلـَـيَّ . اســَمُعوا َفتَحَيــا أَنُفُســُكم. َوأَقَطــَع لَُكــم َعهــًدا أَبَِدّيًــا، َمَراِحــَم َداُوَد آَذانَُكــم َوَهلُمُّ ــوا ِإلـَـيَّ آَذانَُكــم َوَهلُمُّ
اِدَقــَة« )إشــعياء 55: 2- 3(. مــاذا تعنــي عبــارة »اســتمع لــي« أو »أمــل أذنــك«؟  اِدَقــَة« )الصَّ الصَّ
دعنــي أعيــد صياغتهــا: »أعطنــي عقلــك وأفــكارك. صــدق كالمــي. آمــن بــي. وســتختبر 

حقيقــة أننــي الوحيــد القــادر علــى ملئــك«. 
هــل اللــه حقيقــة؟ هــل هــو أعظــم مــن الكــون كلــه؟ هــل هــو أعظــم مــن كــون يبلــغ 
ــه أكثــر مــن 93 مليــار ســنة ضوئيــة؟ )ســرعة الضــوء تقــارب 300.000 كيلومتــر  طول
فــي الثانيــة. اضــرب عــدد الثوانــي فــي الســنة - 31.536.000 - فــي ســرعة الضــوء 
ــه  ــة(. هــل اإلل ــي تســاويها الســنة الضوئي ــرات الت ــك ســتعرف عــدد الكيلومت ــد ذل وبع
الــذي يســتعبدك هــو بعظمــة اللــه الــذي يفــوق حجــم الكــون؟ هــل تســعد بالتأمــل فــي 
ــة  ــاة احلقيقي ــك الراحــة؟ فكــر! ســتجد احلي ــون ل ــه يجلب ــه؟ هــل ســلطانه وقوت عظمت
ــا )أن  حينمــا تتأمــل فيمــا هــو حقيقــي )اللــه( ومــا هــو رائــع )عظمتــه( ومــا يرضــي حّقً

يصيــر اللــه أعظــم كنــز لــك(.
ــك ألن  ــِبع قلَب ــما ال ميكــن تصــوره. التأمــل يُش ــك بـ ــو ميــأل قلب ــِبع. فه التأمــل يُش
أحالمــك  كل  يفــوق  الــذي  الشــخص  فــي  املتعــة  ســتجد  فشــيًئا-  -شــيًئا  أفــكارك 
ــا  ــا! قالهــا املســيح بالفعــل فــي يوحن ــع البشــر مًع وأحالمــي وكل أحــالم ورغبــات جمي
17: 3؛ مــن خــالل التأمــل ســنعرف جمــال َمــن ضحــى بحياتــه مــن أجلــك ومــن أجلــي. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أين هي احلقيقة؟ كيف أجد ما ُيشبع القلب عن حق؟
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َسًة َمرِضيًَّة ِعنَد هللِا،  ُموا َأجَسادَُكم َذِبيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ َقدِّ َها اإِلخَوُة ِبرَأَفِة هللِا َأن تـُ »َفَأطُلُب ِإَليُكم َأيـُّ
ُروا َعن َشكِلُكم ِبَتجِديِد َأذَهاِنُكم، ِلَتخَترِبُوا  َغيـَّ هَر، َبل تـَ ِعَباَدَتُكُم الَعقِليََّة. َواَل ُتَشاِكُلوا هَذا الدَّ

احِلَُة امَلرِضيَُّة الَكاِمَلُة« )رومية 12: 1- 2(  َما ِهَي ِإرَاَدُة هللِا: الصَّ
ــرح  ــة واقت ــط املعضل ــي أن أُبَِس ــا؟ اســمحوا ل ــاأو كيــف أحصــل عليه مــا هــي الســعادة؟ أو كيــف أحصــل عليه
خياريــن. هــل الســعادة هــو شــيء مــادي أم غيــر مــادي؟ هــل يصبــح الشــخص ســعيًدا 
عندمــا يكتســب شــيًئا مرئًيّــا )املزيــد مــن املــال، ســيارة جديــدة، جهــاز املزيــد مــن املــال، ســيارة جديــدة، جهــاز iPad مــن الطــراز  مــن الطــراز 
احلديــث، شــريك حيــاة، رحلــة، مالبــس... إلــخاحلديــث، شــريك حيــاة، رحلــة، مالبــس... إلــخ( أم عندمــا يكتســب شــيًئا غيــر مرئــي 
)حــب غيــر مشــروط، التقديــر، األمــان، الرضــا، الســالم، إحســاس واضــح بالهــدف... 

ومــا إلــى ذلــك(؟
ــزال غيــر ســعيد؟  ــا وال ت اآلن فكــر معــي؛ هــل مــن املمكــن أن تكتســب شــيًئا مرئًيّ
اجلــواب واضــح، صحيــح؟ كــم مــرة نعتقــد أن احلصــول علــى احلــب ســوف ميألنــا بينما 
فــي احلقيقــة يتركنــا فــي فــراغ، أو أن مالبــس جديــدة ســتجعلنا ســعداء وتتركنــا أيًضــا 
بائســن؟ دعنــا نطــرح الســؤال اآلخــر، هــل مــن املمكــن أن تشــعر بالســعادة مــن خــالل 
شــيء غيــر مرئــي؟ اجلــواب واضــح أيًضــا، أليــس كذلــك؟ إذا كان لــديَّ ســالم حقيقــي، 
وشــعور بالرضــا والقناعــة، وإحســاس بالهــدف، واحلــب والقبــول، فكيــف ميكننــي أن 

أكــون غيــر ســعيد؟
الســعادة هــي إشــباع أعمــق رغباتــيهــي إشــباع أعمــق رغباتــي. بشــكل مــا، هــي اكتســاب مــا ال ميكــن رؤيتــه 
أو ملســه. اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم مثــااًل. إذا كانــت رغبتــك العميقــة هــي أن حتظــى 
بإعجــاب اآلخريــن )شــيء غيــر مرئــي وغيــر مــادي(، ميكنــك اســتخدام )شــيء مرئــي 
ومــادي( مثــل تســريحة شــعر جديــدة أو ترقيــة وظيفيــة جديــدة حتــى حتصــل علــى 
اإلعجــاب الــذي تبحــث عنــه. لكــن إذا فكــرت فــي األمــر، فــإن تصفيفــة الشــعر أو 
ــا  ــك. م ــوا ب ــك ويُعَجب ــرون قيمت ــدرك اآلخ ــى ي ــيلة حت ــوى وس ــتا س ــا ليس ــة هم الترقي
الــذي يقولــه بولــس؟ فهــو يحــاول أن يذكرنــا أن هــذه الوســائل ال ميكــن أن متنحنــا مــا 

نتــوق إليــه. ألن العثــور علــى »مــا هــو صالــح ومرضــيمــا هــو صالــح ومرضــي« يوجــد فــي مــكان آخــر.
إذا كان كل مــا كتبتــه صحيًحــا )وهــو كذلــك(، فلمــاذا نســتمر فــي البحــث عــن 
الســعادة فــي املــكان اخلطــأ؟ يعطينــا بولــس اجلــواب. كل شــيء مــن حولــك »هــذا 
العالــم«، وفًقــا لآليــة وفًقــا لآليــة 22، يســتهدف عقلــك ليقنعــك بــأن احليــاة التــي تبحــث عنهــا توجــد 
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فيمــا هــو مرئــي. جســم جميــل ورياضــي، تصفيفــة شــعر حســب آخــر صيحــة، أظافــر 
جميلــة، مالبــس مــن مــاركات عامليــة، عضــالت أكثــر تناغًمــا، ســيارة رياضيــة، منــزل 
جديــد، رحلــة جديــدة، مرتــب أعلــى، والقائمــة ال تنتهــي. كل شــيء مــن حولــك يتآمــر 

إلقنــاع عقلــك بــأن احليــاة توجــد فــي تلــك األشــياء املاديــة املرئيــة. 
أنــا وأنــت نعلــم أن احليــاة الغنيــة توجــد فــي مــكان آخــر؛ احلــب واملعنــى والســالم 
ــه  ــا الل ــا لن ــة يقدمه ــه همــا هدي ــا الل ــا لن ــة يقدمه ــادي، همــا هدي ــم امل ــًرا فــي العال ــي نســعى إليهمــا كثي والقيمــة الت
مجاًنــا فــي العالــم الروحــيمجاًنــا فــي العالــم الروحــي. لكننــا نرفضــه، أليــس كذلــك؟ هنــاك شــيء بداخلنــا يقــاوم 
ويعــارض التعامــالت اإللهيــة معنــا )رؤيــا 3: 20(. نفضــل املرئــي علــى أن مننــح فرصــة 
ملــا هــو غيــر املرئــي. التأمــل يكســر ويغيــر هــذه الديناميكيــة. ملــاذا؟ ألن التأمــل هــو فــن التأمــل هــو فــن 

تدريــب العقــل علــى التفكيــر فيمــا ميكــن أن مينحــك فــرح حقيقــي.تدريــب العقــل علــى التفكيــر فيمــا ميكــن أن مينحــك فــرح حقيقــي.
ــة تكمــن فــي الذهــن. ومبــا أن هنــاك مشــكلة،  ــا للرســول بولــس، فــإن املعضل وفًق
فهنــاك أيًضــا حــل! أيــن؟ احلــل هــو تدريــب العقــل علــى التفكيــر! تقــع علينــا مســؤولية 

ــا. تثقيــف وتدريــب العقــل علــى التركيــز علــى مــا يشــبع القلــب حّقً
فكــر فيمــا يلــي: مــا هــي نتيجــة التأمــل؟ )أطلــب منــك قــراءة اجلملــة التاليــة أطلــب منــك قــراءة اجلملــة التاليــة 
بعنايــةبعنايــة(. نتيجــة التأمــل هــي اختبــار نفــس املشــاعر التــي يشــعر بهــا اللــه عندمــا ينظــر هــي اختبــار نفــس املشــاعر التــي يشــعر بهــا اللــه عندمــا ينظــر 
إلــى نفســه: بهجــة حقيقيــة، وفــرح ال يوصــف، ومحبــة تعجــز عــن الوصــفإلــى نفســه: بهجــة حقيقيــة، وفــرح ال يوصــف، ومحبــة تعجــز عــن الوصــف. هــل فكــرت 
فــي ذلــك؟ مــاذا يــرى اللــه عندمــا ينظــر إلــى نفســه؟ الكمــال. جمــال ال مثيــل لــهالكمــال. جمــال ال مثيــل لــه. فكــر 
ــه  ــه؟ حســب مــا قال ــه« وتفكــر في ــه قــد دعــاك »لتنظــر إلي ــاذا تعتقــد أن الل للحظــة. مل
ــا 15:  ــم« )يوحن ــَل َفَرُحُك ــم َويُكَم ــي ِفيُك ــَت َفَرِح ــي يَثبُ ــَذا ِلَك ــم ِبه ــم»َكلَّمتُُك ــَل َفَرُحُك ــم َويُكَم ــي ِفيُك ــَت َفَرِح ــي يَثبُ ــَذا ِلَك ــم ِبه ــرب يســوع: »َكلَّمتُُك ال
ُفِنــي َســِبيَل احَلَيــاِة. أََماَمــَك ِشــَبُع  11(. كمــا قــال أيًضــا صاحــب مزمــور 16: 11: »تَُعرِّ

ــه يســتحق كل اإلعجــاب والتأمــل؟  ــُروٍر«. أال تظــن أن ُس

للصالة والتأمل على مدار اليوم
لقــد ُدعيــت إلشــباع ذهــين مبــا ال يضاهــى والشــيء الوحيــد الــذي ميــألين حقًّــا: يســوع املســيح.
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َها« )مزامري 139: 17( َر ُجَلتـَ »َما َأكَرَم َأفَكاَرَك َي َاهلُل ِعنِدي! َما َأكثـَ
ــون؟ نعــم؛ وهــم أيًضــا يصومــون  ــدوس والبوذي ــه الهن التأمــل؟! أليــس هــذا شــيًئا يفعل
ويصلُّــون. هــل ســتتوقف عــن ممارســة أي مــن هــذه األنشــطة ألنهــم ميارســونها أيًضــا؟ 
الســؤال الــذي يجــب أن نطرحــه علــى أنفســنا ليــس مــا إذا كانــت األديــان األخــرى 
متــارس التأمــل )بشــكل غيــر صحيــح(، بــل مــا إذا كان الكتــاب املقــدس يعلمنــا 

أنــه يجــب علينــا ممارســة هــذا التدريــب؟ 
ــة تلخــص  ــة جوهــرة أدبي ــد مبثاب ــون، ويع ــن تومــاس مانت ــي هــو م ــاس التال االقتب
قيمــة هــذا التدريــب: »التأمــل هــو نشــاط يجمــع بــن قــراءة الكلمــة والصــالة. الكلمــة 
ــا  ــا جنًب ــات دائًم تغــذي التأمــل والتأمــل يغــذي الصــالة. يجــب أن تســير هــذه التدريب
إلــى جنــب؛ يجــب أن يأتــي التأمــل بعــد ســماع صــوت اللــه وقبــل الصــالة. ألن االســتماع 
إلــى اللــه الــذي ال يليــه التأمــل هــو عــدمي اجلــدوى. فليــس مــن احلكمــة الصــالة بــدون 
التأمــل. مــا نتلقــاه مــن خــالل الكلمــة، نســتوعبه فــي التأمــل ونطلقــه فــي الصــالة. 
الصــالة تصبــح جافــة وضعيفــة وغيــر فعالــة عندمــا ال نتأمــل فــي الكلمــات التــي 

نصليهــا«.53
ــا  ــي جتــاوز املظاهــر الســطحية لثقافتن ــل ف ــا نأم ــب ريتشــارد فوســتر: »إذا كن كت
ــا الدينيــة- فيجــب أن نكــون مســتعدين خللــق الصمــت واالنغمــاس فــي  -حتــى ثقافتن
عالــم التأمــل«.54 اقــرأ آيــة اليــوم. هــل ميكنــك مالحظــة مســتوى الفــرح الــذي يعبِّــر عنــه 

كاتــب املزمــور؟
هنــاك فجــوة بــن إجبــار نفســك علــى التفكيــر فــي اللــه وإيجــاد الســرور فــي 
ــر كاتــب  شــخصه. »َمــا أَكــَرَم أَفــَكاَرَك يَــا اَللــُه ِعنــِدي! َمــا أَكثَــَر ُجملَتََهــا«. هكــذا عبَّ
املزمــور بعــد أن طبَّــق تلــك املمارســة. كمــا ذكــر أيًضــا قبــل عــدة آيــات فــي نفــس املزمــور 
بعــد أن تأمــل فــي ســلطان اللــه: »َعِجيَبٌة هــِذِه املَعِرَفُة، َفوِقــي ارتََفَعت، الَ أَســتَِطيُعَها...« 
ــا اَللــُه!  )مزمــور 139: 6(. انظــر إلــى مــا يقولــه مزمــور 36: 7-9: »َمــا أَكــَرَم َرحَمتَــَك يَ
ــَك  ــِر ِنَعِم ــن نَه ــَك، َوِم ــِم بَيِت ــن َدَس ــرَووَن ِم ــوَن. يَ ــَك يَحتَُم ــلِّ َجنَاَحي ــي ِظ ــِر ِف ــو الَبَش َفَبنُ
تَســِقيِهم. ألَنَّ ِعنــَدَك يَنبُــوَع احَلَيــاِة. ِبنُــوِرَك نَــَرى نُــوًرا«. يوضــح لنــا مزمــور 37: 4 
...«. هــل تتذكــر شــعارنا؟ »َواِحــَدًة َســَألُت  بِّ ذ ِبالــرَّ الهــدف األساســي مــن التأمــل »َوتَلـَـذَّ
ــاِم َحَياِتــي، ِلَكــي أَنُظــَر ِإلَــى  بِّ ُكلَّ أَيَّ بِّ َوِإيَّاَهــا أَلتَِمــُس: أَن أَســُكَن ِفــي بَيــِت الــرَّ ِمــَن الــرَّ
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ا... )يشــوع 1:  َس ِفــي َهيَكِلــِه« )مزمــور 27: 4(. القائمــة طويلــة جــّدً ، َوأَتََفــرَّ بِّ َجَمــاِل الــرَّ
8؛ مزاميــر 77: 12؛ 119: 15؛ 145: 5... إلــخ(. التأمــل ليــس أكثــر وال أقــل مــن تذكــر 
. إنهــا ليســت مجــرد تذكــر  مــا أعرفــه بالفعــل، ولكــن كنتيجــة تتــرك تأثيــًرا جديــًدا فــيَّ

احلقائــق الكتابيــة بــل العثــور علــى نفســي فيهــا للحصــول علــى الفــرح.
كتــب الالهوتــي احملتــرم جــي آي باكــر: »التأمــل هــو نشــاط التذكــر والتفكيــر فــي 
كل مــا يعرفــه املؤمــن عــن أعمــال اللــه والغــرض منهــا ووعــوده لنــا، ثــم تطبيقهــا جميًعــا. 
س يتــم بوعــي فــي حضــور اللــه وأمامــه ومبعونتــه، وكوســيلة للشــركة مــع  إنــه تفكيــر ُمكــرَّ
اللــه. الغــرض منــه هــو تصحيــح انطباعنــا العقلــي والروحــي عــن اللــه والســماح لتلــك 
احلقيقــة بتشــكيل صــورة مقدســة عــن اللــه للعقــل والقلــب. إنهــا طريقــة للتحــدث مــع 
الــذات عــن اللــه وغالًبــا مــا تتكــون مــن اجلــدال مــع الــذات، مــن أجــل التخلــص مــن روح 

الشــك وعــدم اإلميــان، واحلصــول علــى فهــم واضــح لقــدرة اللــه ونعمتــه«.55
لنتحــدث بصراحــة. إذا كان اللــه عظيمــا كمــا نــرمن أيــام اآلحــاد فــي الكنيســة، أال 

ينبغــي أن يســعدني التفكيــر فيــه؟ أليــس هــو عظيًمــا ورائًعــا ويســتحق كل التقديــر؟ 
ــن بالقــرب مــن عــرش النعمــة. كمــا  ــم مــاذا يفعــل التأمــل؟ يســتبدل التديُّ هــل تعل
ســنرى عنــد دراســة نظــام الشــركة؛ التأمــل يســمح لــك مبجــرد أن »تغمــض عينيــك« أن 

»تســير مــع اللــه«. ال شــيء فــي تلــك احليــاة أكثــر إرضــاًء مــن هــذا.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
؟ هل سيتغري مستوى فرحي إذا بدأُت يف تطبيق التأمل كنظاٍم روحيٍّ
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اليوم: ١٣٢ |                                  التدريبات الروحية: الصوم )١(

»َكَما َيشَتاُق اإِليَُّل ِإَل َجَداِوِل املَِياِه، هَكَذا َتشَتاُق َنفِسي ِإَليَك َي هللُا. َعِطَشت َنفِسي ِإَل 
اَم هللِا؟« )مزامري 42: 1 – 2( . َمَت َأِجيُء َوَأتـَرَاَءى ُقدَّ هللِا، ِإَل اإِللِه احَليِّ

ما هي أهمية الصوم حلياتنا الروحية؟ ألن شهيتنا لله محدودة. 
تخيــل املشــهد التالــي: أنــت وعائلتــك بأكملهــا جتتمعــون فــي غرفــة الطعام لتنــاول وجبة 
عشــاء غنيــة فــي يــوم عيــد امليــالد أو رأس الســنة اجلديــدة. بعــد االنتهــاء مــن وجبــة 
شــهية ودســمة مكونــة مــن مقبــالت ســخية وطبــق رئيســي ضخــم وحلــوى لذيــذة وخبــز 
طــازج ومشــروبات مــن جميــع األنــواع... إلــخ. مــاذا يــدور فــي ذهنــك بعــد االنتهــاء مــن 
ا ولــن آكل ملــدة  العشــاء؟ علــى األرجــح ســتقول: »ال أســتطيع التنفــس... أنــا شــبعان جــّدً
أســبوع«. ثــم تأتــي جدتــك وجتلــب معهــا طبًقــا شــهّيًا مــن املعكرونــة وتقــول لــك: »تنــاول 

. ســتعجبك كثيــًرا«.  يــا ابنــي. لقــد أعددتــه لــك بيــديَّ
ال أحــد يشــعر باجلــوع بعــد تنــاول وليمــة، أليــس كذلــك؟ بغــضِّ النظــر عــن إغــراء 
م لــك، إذا كانــت معدتــك ممتلئــة فلــن تشــعر بالرغبــة فــي تنــاول الطبــق  العــرض املُقــدَّ
تــه جدتــك. نفــس املبــدأ نطبقــه فــي العالــم الروحــي. ال أحــد يشــعر باجلــوع  الــذي أعدَّ

للــه بعــد تنــاول وليمــٍة كبيــرٍة مــن مائــدة العالــم. 
ــة،  ــا )املــواد اإلباحي ــِبع حّقً مــاذا نفعــل عــادًة إلشــباع شــهيتنا؟ نطعمهــا مبــا ال يُش
Instagram ،TikTok ،Netflix، مالبــس جديــدة، جســم متناســق، وظيفــة ذات راتــب كبيــر، 

جنــاح فــي اخلدمــة... إلــخ(. مــاذا يحــدث عندمــا نفعــل هــذا؟ نضعــف شــهيتنا لعمــل 
ــم مــاذا يحــدث عندمــا نقــرر الدخــول  ــه. ث الــروح القــدس ومعهــا ينطفــئ اشــتياُقنا لل
حملضــر اللــه؟ نواجــه واقًعــا أليًمــا؛ حيــث نكتشــف أن جوعنــا للــه قــد زال وشــهيتُنا 

ــه قــد انطفــأت.  لكلمت
ملاذا نصوم إذن؟  نصوم ألننا نريد أن نشعر بـاجلوع إليه.نصوم ألننا نريد أن نشعر بـاجلوع إليه.

نعيــش أنــا وأنــت فــي حالــة »خمــول« مســتمرة. لألســف، قلبنــا غيــر املرضــي ملــيءٌ 
ــه،  ــشهيٍة لل ــة بســيطة: إذا أردت أن حتظــى بـ ــا مبعادل بــال شــيء. هــذا الواقــع يواجهن

فأنــت بحاجــة إلــى االمتنــاع عــن كلِّ مــا يطفئهــا. 
مــا هــو الصــوم؟ الصــوم هــو قــراٌر طوعــيٌّ باالمتنــاع عــن متعــٍة أقــل لالنغمــاس فــي 

بهجــٍة أكبــر. 
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بــل كعكــة  للــه ليــس الســّم،  العــدو األكبــر للجــوع  كمــا كتــب جــون بايبــر: »إن 
الشــوكوالتة. مــا يرضــي شــهيتنا للســماء ليــس وليمــة األشــرار، بــل املقبــالت اخلفيفــة 
التــي نتناولهــا باســتمرار بــن الوجبــات األساســية علــى مائــدة العالــم. إنــه ليــس 
ــا كل  ــي نتناوله ــذي تشــاهده، ولكــن الرشــفات املســتمرة الت ــر األخالقــي ال ــم غي الفيل
ــه ال يكمــن فــي أعدائــه، بــل فــي عطايــاه. والشــهية األكثــر  ــة. أكبــر عــدو حملبــة الل ليل
ــي  ــذات البســيطة ف ــا مــن أجــل املل ــي نشــعر به ــك الت ــن تل ــًرا ليســت ســامة، ولك تدمي
هــذا العالــم. ألننــا عندمــا نســتبدل اللــه بـــشهيتنا مللــذات العالــم بالــكاد نســتطيع متييــز 
وجــود أوثــاٍن فــي حياتنــا. قــال الــرب يســوع إن هنــاك أناًســا يســتمعون إلــى كلمــة اللــه 
ــن  ــوَن ِم ــوَن َفَيختَِنُق ــن َذَهبُ ــوَن ِم ــوَن َفَيختَِنُق ــك »يَذَهبُ ــد ذل ــن بع ــم. لك ــي قلوبه ــه ف ــي معرفت ــة ف ــظ الرغب وتُوَق
اِتَهــا، َوالَ يُنِضُجــوَن ثََمــًرا« )لوقــا 8: 14(. وقــال مــرة أخــرى:  اِتَهــا، َوالَ يُنِضُجــوَن ثََمــًراُهُمــوِم احَلَيــاِة َوِغنَاَهــا َولَذَّ ُهُمــوِم احَلَيــاِة َوِغنَاَهــا َولَذَّ
»َوُهُمــوُم هــَذا الَعالَــِم َوُغــُروُر الِغنَــى َوَشــَهَواُت َســاِئِر األَشــَياِء تَدُخــُل َوتَخنُــُق الَكِلَمــَة َوُهُمــوُم هــَذا الَعالَــِم َوُغــُروُر الِغنَــى َوَشــَهَواُت َســاِئِر األَشــَياِء تَدُخــُل َوتَخنُــُق الَكِلَمــَة 
ــا.  ــي حــدِّ ذاته ــاة« ليســت ســيئًة ف ــذات احلي ــٍر« )مرقــس 4: 19(. »مل ــاَل ثََم ــُر ِب ــٍرَفتَِصي ــاَل ثََم ــُر ِب َفتَِصي
هــذه ليســت رذائــل. إنهــا هدايــا مــن اللــه. هــي عنصــر أساســي فــي حياتنــا مثــل اللحــوم 
والبطاطــس والقهــوة واحلدائــق والقــراءة والديكــور والســفر واالســتثمار ومشــاهدة 
خــار والدردشــة. وكل  التلفزيــون وتصفــح اإلنترنــت والتســوق وممارســة الرياضــة واالدِّ

ــه«.56 ــل شــهيتك لل هــذا ميكــن أن يصبــح مقبــالت خفيفــة تقت
مــاذا يقــول الصــوم؟ »أنــا أحــب اللــه، لكــن ليــس كمــا ينبغــي. أنــا أريــده لكــن ليــس 

مبــا يكفــي. أريــد أن أبحــث عنــه، لكنــي أريــد أن أفعــل ذلــك بطريقــة جذريــة«.
إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، فــإن الصــوم هــو مــن أقــوى األفعــال التــي ميكــن أن 
يتخذهــا اإلنســان. ليــس بســبب التوقــف عــن األكل )وهــو بحــد ذاتــه حتــدٍّ كبيــر(، ولكــن 
ألن الصــوم يجــرؤ علــى مواجهــة القلــب بطــرح الســؤال الــذي كان يتجنبــه: »مــا الــذي 
ــم مــاذا تفعــل بعــد أن تكتشــف مــا يســلبك جوعــك؟ تقــول:  يســلب شــهيتي اليــوم؟«. ث
»حتــى لــو لــم يكــن ســيًئا حتــى لــو كان مؤملـًـا؛ أنــا علــى اســتعداد للصيــام عنــه...« )متــى 

5: 29- 30(. »أريــد أن أطعــم نفســي بشــيء أفضــل...«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
نصوم ألننا نريد أن نشعر جبوع أكثر له.
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»وَُكلُّ َمن ُيَاِهُد َيضُبُط َنفَسُه يِف ُكلِّ َشيٍء« )1 كورنثوس 9: 25(
ــم أو  هــل ميكنــك إجــراء محادثــة عميقــة مــع شــخص آخــر يشــاهد نهائــي كأس العال
احللقــة األخيــرة مــن مسلســله املفضــل؟ نعــم، ميكــن للعقــل أن يكــون فــي عــدة أماكــن 
فــي نفــس الوقــت؛ لكــن القلــب ال )متــى 6: 24(. كمــا قلنــا باألمــس، للصيــام القــدرة على 
التخلُّــص مــن املشــتِّتات. الصيــام هــو رايــة يرفعهــا الصائــم ليعلــن التزامــه واســتقالله الصيــام هــو رايــة يرفعهــا الصائــم ليعلــن التزامــه واســتقالله 
عــن الفتــور الروحــي. عــن الفتــور الروحــي. عندمــا نصــوم نقــول للــه: »أريــد أن أحتــرر ممــا يســتعبُدني وأن 

أعطــي كل انتباهــي لشــخصك«.
مــاذا يقــول بولــس فــي آيــة اليــوم؟ »َوُكلُّ َمــن يَُجاِهــُد يَضبـُـُط نَفَســُه ِفــي ُكلِّ َشــيٍء«. 
أي الشــخص الــذي لديــه هــدٌف ورؤيــٌة واضحــان؛ يعلــم أنــه يتوجــب عليــه حرمــان 
نفســه مــن أشــياء معينــة ليحقــق غرضــه فــي النهايــة. هــل الحظــت كلمــة » ُكلِّ َشــيٍء«؟ 
ــا أفضــل؟ نعــم. هــل يجــب  هــل يجــب أن تتوقــف عــن شــرب الكوكاكــوال لتصبــح رياضًيّ
أن تتخلــى عــن الهامبورجــر؟ نعــم. الشــخص الــذي لديــه هــدف عظيــم يعــرف أنــه يجــب 
أن يقــول »ال« ألي شــيء يعيقــه. مــاذا أفعــل فــي كل مــرة أصــوم؟ أتبــع هــذا النمــوذج. 

أحــرم نفســي مــن شــيٍء جيــٍد ألختــار شــيًئا أفضــل.أحــرم نفســي مــن شــيٍء جيــٍد ألختــار شــيًئا أفضــل.
ــة أو  ــاز أو الشــبكات االجتماعي ــذي يقــرر أن يصــوم عــن مشــاهدة التلف املؤمــن ال
الطعــام، يتخــذ موقًفــا ليحــرم نفســه مــن اســتخدام الهبــات التــي أعطاهــا اللــه لــه حتــى 
يتمكــن مــن التركيــز علــى اللــه نفســه. إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، الصيــام مرتبــٌط 
بالســؤال الــذي طرحنــاه فــي اليــوم األول: مــاذا أريــد؟ مــاذا أريــد؟ فيجيــب الصائــم: »أريــد أن أحــب 

اللــه أكثــر مــن أي شــيء«.
ماهــي أهميــة الصيــام؟ فكــر بتمعــن فــي كلمــات داالس ويــالرد: »الســمة املميــزة 
لــإلرادة املنفصلــة عــن اللــه هــي االزدواجيــة.  االزدواجيــة. مثــل هــذه اإلرادة تريــد أشــياء كثيــرة 
ــع بعالقــة  ــد أن تتمت ــال: تري ــى ســبيل املث ــا البعــض. عل ــح مــع بعضه ــا التصال ال ميكنه
حميمــة مــع اللــه، وفــي الوقــت ذاتــه تريــد أن ترضــي شــهيتك اجلنســية، تريــد أن تتحلــى 
ــن حولــك، تريــد أن تخــدم اآلخريــن لكــن أن  ــا ممَّ بالتواضــع لكــن أن تنــال إعجاًبــا وحّبً
تكــون مســتريًحا، أن تكــون كرمًيــا لكــن بــدون تقــدمي تضحيــات، أن تنمــو فــي اإلميــان 
لكــن تســتمر فــي التحكــم فــي حياتــك. عندمــا تفصــل إرادتــك عــن اللــه تدخــل أفــكارك 

ومشــاعرك فــي حالــة فوضــي«.57



279

مــا هــو دور الصيــام؟ يعلــُن احلــرَب علــى هــذه االزدواجيــة. ويعــد إحــدى وســائط 
النعمــة التــي تذكــر القلــب أنــه بحاجــة إلــى شــيء واحــدواحــد  فقــط.

اســمح لــي أن أطــرح ســؤااًل عليــك أن تتأمــل فيــه: متــى تشــعر بالســعادة القصــوى؟ 
توقــف للحظــة وفكــر فــي األمــر. مــا هــي حلظــات حياتــك التــي تشــعر فيهــا بامتــالء 
ــا، فيجــب أن تكــون إجابتــك مشــابهة لهــذه:  وشــبع عظيمــن؟ إذا كنــت مســيحًيّا حقيقًيّ
ــا منــه... عندمــا أقــرأ كتابــي املقــدس ويتحــدث معــي اللــه... فــي  »عندمــا أكــون قريًب
أوقــات الصــالة عندمــا أملــس حضــوره... فــي حلظــات معينــة أثنــاء العبــادة... عندمــا 
ــا بالــروح...«. بغــضِّ النظــر عــن إجابتــك، إذا لــم يكــن  أســتمتع بإحــدى مواهبــه ممتلًئ
اللــه ُمدَرًجــا فــي اإلجابــة، فيجــب أن تشــكك بجديــٍة فــي إميانــك. ال أحــد يشــرب مــن 
»املــاء احلــي« ويعــود ليشــرب مــن بئــر جــاف مــرة أخــرى )يوحنــا 3: 10(. وال أحــد 

يجلــس علــى املائــدة اإللهيــة ويعــود ليتغــذى علــى الفضــالت )مزمــور 16: 11(.
ــا؟ قــف. ال  ــر بؤًس ــون أكث ــى تك ــة معاكســة: مت ــا نســأل نفــس الســؤال بطريق دعن
تســتمر فــي القــراءة. فكــر فــي األمــر للحظــة. متــى جتــد نفســك غيــر ســعيد؟ يجــب 
أيًضــا أن تلخــص إجابتــك فــي جملــة واحــدة: »عندمــا أكــون بعيــًدا عنــه... عندمــا 

يســتعبدني شــيء آخــر...«.
ــا مــن »االزدواجيــة«. ال يوجــد شــيء  ــة أكثــر حزًن ــى حــق؛ ال توجــد حال ويــالرد عل
أســوأ مــن العيــش بقــدم واحــدة بالقــرب مــن اللــه واألخــرى بالقــرب مــن العالــم. الفتــور 
ــي  ــٌل ِف ــَو ُمتََقلِق ــِن ُه ــٌل ُذو َرأيَ ــا 3: 16(. يقــول يعقــوب 1: 8: »َرُج ــة )رؤي هــو أســوأ حال
ــة املزدوجــة ليــس  ــع«؟ الشــخص ذو العقلي ــِه...« هــل الحظــت كلمــة »جمي ــِع ُطُرِق َجِمي
جيــًدا فــي املنــزل أو فــي العمــل أو فــي الكنيســة أو فــي أوقــات الفــراغ، ومــا إلــى ذلــك. 

ال يوجــد جــزء مــن حياتــه يعمــل بكــفء. ملــاذا؟ ألن قلبــه منقســم. 
كتــب فرانســوا فينيلــون: »ويــل لتلــك النفــوس الضعيفــة واخلجولــة املنقســمة بــن 
اللــه والعالــم. يريــدون وال يريــدون فــي الوقــت نفســه. تســيطر عليهــم الرغبــة والشــعور 
بالنــدم فــي الوقــت ذاتــه... يخافــون الشــر ويخجلــون مــن اخليــر. يشــعرون بــآالم 
الفضيلــة، دون أن يتذوقــوا عزاءهــا. كــم هــم بؤســاء!«.58 مــاذا يفعــل الصيــام؟ فــي جملــة 

ا للبــؤس. واحــدة: يضــع حــّدً

للصالة والتأمُّل على مدار اليوم
د قلبنا املنقسم. نصوم ألننا نريد أن نوحِّ
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ِم.« )لوقا 5: 35( ٌم ِحنَي ُيرَفُع الَعرِيُس َعنُهم، َفِحيَنِئٍذ َيُصوُموَن يِف ِتلَك اأَليَّ »َولِكن َسَتأِت َأيَّ
ــه فــي العهــد القــدمي شــعب إســرائيل بالصــوم )ميكنــك أن تــرى العديــد  نعــم؛ أمــر الل
مــن النصــوص فــي ســفر الالويــن؛ يوئيــل 2: 15 -16... إلــخ( ال شــكَّ فــي هــذا. ومــع 
ذلــك، هــل يذكــر العهــد اجلديــد أهميــة الصيــام للمؤمنــن؟ ال، قــد يفاجئـُـك هــذا الــردُّ 
إال أن هنــاك بعــض القساوســة ال يؤمنــون بضــرورة ممارســة الصــوم. أود أن أقــدم 

لكــم ســببن رئيَســن إلزالــة اخلــالف.
ــول  ــاذا يق ــام. م ــة الصي ــى أهمي ــام. يجــب أن نصــوم ألن يســوع املســيح أشــار إل ــة الصي ــى أهمي أواًل، يجــب أن نصــوم ألن يســوع املســيح أشــار إل
ــا؟ دعنــي أعيــد صياغتهــا: »املؤمنــون ســيصومون بعــد أن أصعــد إلــى الســماء«.  ن نَصُّ
متــى يأتــي هــذا الوقــت؟ اليــوم. مــاذا يعلِّــم يســوع فــي متــى 6: 16- 18؟ دعنــي أخلصهــا 
فــي جملــة واحــدة. يعلِّمنــا يســوع كيــف يجــب أن نصــوم. مــا هــي تداعيــات هــذا التعليــم؟ 
ــوا  ــاَل تَُكونُ ــم َف ــى ُصمتُ مــن الواضــح أنــه يوضــح أهميــة ممارســة هــذا التدريــب. »َوَمتَ
ــا أَنــَت َفَمتـَـى ُصمــَت َفادُهــن َرأَســَك َواغِســل َوجَهــَك«. اربــط  َعاِبِســَن َكاملَُراِئــَن... َوأَمَّ
اآلن هــذه اآليــات فــي متــى 6: 16- 18 بنهايــة اإلجنيــل الــذي كتبــه نفــس الكاتــب. مــاذا 
ُدوُهــم ِباســِم اآلب َواالبــِن  تقــول الوصيــة العظمــى؟ »َفاذَهبـُـوا َوتَلِمــُذوا َجِميــَع األَُمــِم َوَعمِّ
ــم ُكلَّ  ــا َمَعُك ــا أَنَ ــِه. َوَه ــم ِب ــا أَوَصيتُُك ــَع َم ــوا َجِمي ــم أَن يَحَفُظ ــُدِس. َوَعلُِّموُه وِح الُق ــرُّ َوال
ــَن...« )متــى 28: 19- 20(. هــل تــرى االتصــال؟ إذا  هــِر«. آِم ــى انِقَضــاِء الدَّ ــاِم ِإلَ األَيَّ
كان علــى التالميــذ أن يعلِّمــوا كل مــا علمهــم يســوع، أفــال ينبغــي عليهــم أيًضــا أن يعلِّمــوا 
ــك  عــن الصــوم؟ ملــاذا نهمــل متــى 6: 16- 18 حيــث يعلمنــا يســوع عــن الصيــام، ونتمسَّ

مبتــى 6: 9-15 حيــث يعلِّــم يســوُع عــن الصــالة؟ يــا لــه مــن تناقــض!
ــه نفســه!( فعــل  ــه الل ا: ألن يســوع )كون ــه نفســه!( فعــل يجــب أن نصــوم لســبب بســيط جــّدً ــه الل ا: ألن يســوع )كون ــا، يجــب أن نصــوم لســبب بســيط جــّدً ثانًي
ــب  ــل هــذا التدري ــد جع ــه إذا كان املســيح نفســه ق ــد أن ــي أعتق ــذي يجعلن ــا ال ــك. م ــك.ذل ذل
ــن  ــل م ــام، فه ــه؟ إذا كان يشــعر باحلاجــة للصي ــاع مثال ــى اتب عــادًة، فلســت بحاجــة إل
احلكمــة أن أقــرر أننــي لســت بحاجــة إلــى هــذه املمارســة؟ ألــم نقــرأ للتــو فــي اإلرســالية 
العظمــى أنــه يجــب علينــا ممارســة كل مــا فعلــه يســوع وهــو علــى األرض؟ الســؤال الســؤال 
ليــس إذا كان يجــب أن نصــوم، الســؤال هــو هــل صــام الــرب يســوع؟ليــس إذا كان يجــب أن نصــوم، الســؤال هــو هــل صــام الــرب يســوع؟ إذا كنــت أريــد أن 
تكــون حياتــي انعكاًســا حليــاة يســوع، أفــال يجــب أن أتبــع املثــال الــذي تركــه؟ إذا كان 
هــو قدوتــي، أفــال ينبغــي أن حياتــي تشــابه أعمالــه؟ معلومــة أخــرى مفيــدة: مــن الــذي 
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ــه أن ينعــزل ملــدة  أرشــد يســوع ملمارســة صيامــه األطــول واألصعــب؟ هــل كانــت فكرت
أربعــن يوًمــا فــي الصحــراء؟ أم أنــه قــرأ عــن هــذه الفكــرة فــي العهــد القــدمي؟ ال، فقــد 
ــد مــن  ــد املزي ــت تري ــى هــذا العمــل )لوقــا 4: 1- 2(. هــل مازل ــروح القــدس إل قــاده ال
األدلــة؟ مــاذا فعلــت الكنيســة األولــى؟ قضــت أياًمــا فــي الصيــام )أعمــال الرســل 13: 
ــوس 6: 5(. ومــاذا قــال؟  2؛ 14: 23(. مــاذا كان يفعــل بولــس؟ نفــس الشــيء )2 كورنث

ــا أيًضــا باملســيح« )1 كورنثــوس 11: 1(. »كونــوا متمثلــن بــي كمــا أن
اآلن مــا هــو الصــوم؟ باملعنــى الكتابــي والكالســيكي للمصطلــح، هــو قــرار طوعــي هــو قــرار طوعــي 
باالمتنــاع عــن تنــاول الطعــام مــن أجــل البحــث عــن اللــه بشــكل قــوي.باالمتنــاع عــن تنــاول الطعــام مــن أجــل البحــث عــن اللــه بشــكل قــوي. كمــا قلنــا باألمــس، 
الهــدف ليــس الصيــام. كل صــوم يحتــاج إلــى ســبب وغــرض. بــدون هــدف روحــي 

محــدد، فــإن الصيــام ليــس أكثــر مــن نظــام غذائــي متطــرف وغيــر ضــروري.
ــك األهــداف؟ أواًل وقبــل كل شــيء الهــدف األساســي هــو البحــث عــن الهــدف األساســي هــو البحــث عــن  مــا هــي تل
ــعر  ــا رب، أش ــول: »ي ــوم أق ــا أص ــه. عندم ــخص الل ــي ش ــة ف ــن البهج ــى م ــتوى أعل ــه. مس ــخص الل ــي ش ــة ف ــن البهج ــى م ــتوى أعل مس
ــح شــهيتي. أعطنــي املزيــد واملزيــد مــن الشــهية  باجلــوع ألشــياء ال تشــبعني. صحِّ
لشــخصك ». بعــض األغــراض األخــرى قــد تكــون: التشــفع ملوقــف يثقــل كاهلنــا؛ طلــب 
اإلرشــاد مــن اللــه قبــل اتخــاذ قــرار مهــم؛ طلــب املســاعدة للتغلــب علــى صــراع مــع صنــم 

أو خطيــة؛ قضــاء وقــت خــاص فــي العبــادة... إلــخ.
تشــبه عالقتنــا مــع الصيــام عالقتنــا مــع طبيــب األســنان. هــل أنــا الوحيــد الــذي 
يكــره الذهــاب إلــى طبيــب األســنان؟ أشــك فــي ذلــك. مــاذا أفعــل عــادة عندمــا أشــعر 
بألــم أو بضــرس يزعجنــي؟ فــي أغلــب األحيــان أجتاهلــه. وأجتنــب التفكيــر فــي األمــر. 
وأحــاول إلهــاء نفســي. أقنــع نفســي أن األمــور غــًدا ســتكون مختلفــة. ومــع ذلــك، متــر 
األيــام وكل شــيء يــزداد ســوًءا. طبيــب األســنان هــو املــالذ األخيــر لــي! يحــدث شــيء 
مشــابه فــي حياتنــا الروحيــة. نحــن نعلــم أننــا يجــب أن نتوقــف عــن جتاهــل صــوت 
الــروح القــدس وأننــا بحاجــة إلــى عمــل »زيــارة« نؤجلهــا. انهــا حقيقــة. ال أحــد يســتمتع 
ــك، ال  ــع ذل ــن األكل. وم ــف ع ــتمتع بالتوق ــد يس ــنان. ال أح ــب األس ــى طبي ــاب إل بالذه

ينــدم أحــد عــن نتيجــة التجربــة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إذا كان يسوع هو النموذج الذي أريد أن أهتدي به، أفال ينبغي أن أمارس نفس 

التدريبات الروحية اليت مارسها؟
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اليوم: ١٣5 |                              التدريبات الروحية: الصوم  )٤(

ُوَن ُوُجوَهُهم ِلَكي َيظَهُروا ِللنَّاِس  َغريِّ »َوَمَت ُصمُتم َفاَل َتُكوُنوا َعاِبِسنَي َكامُلرَاِئنَي، َفِإنـَُّهم يـُ
َصاِئِمنَي. َاحَلقَّ َأُقوُل َلُكم: ِإنـَُّهم َقِد اسَتوَفوا َأجَرُهم. َوَأمَّا َأنَت َفَمَت ُصمَت َفادُهن رَأَسَك 

َواغِسل َوجَهَك« )مت 6: 16– 17(
مــا هــو الغــرض مــن الصيــام؟ إشــباع شــهية الــروح. يــا للمفارقــة، أليــس كذلــك؟ التوقــف التوقــف 

عــن األكل ألنــك جائٌع!عــن األكل ألنــك جائٌع!
ر  دعونــا نتأمــل فــي النــص حتــى نتمكــن مــن فهمــه بالكامــل. كل ثقافــة، وكل عــرق يقــدِّ
شــيًئا معيًنــا. علــى ســبيل املثــال، مــا هــي العناصــر القيمــة فــي عالــم كــرة القــدم؟ 
الدوريــات العامليــة والبطــوالت احملليــة وكأس العالــم، إلــخ. مــن هــو أكثــر شــخص 
ــن  ــاب. اآلن، م ــن األلق ــر عــدد م ــازوا بأكب ــن ف ــك الذي ــم؟ أولئ ــي هــذا العال ــوب ف محب
وجهــة نظــر عالــم التجــارة كيــف يُقــاس جنــاح رائــد األعمــال؟ هــل هــو صاحــب أكثــر 
ألقــاب رياضيــة؟ ال. ولكــن الناجــح هــو الــذي لديــه عــدد أصفــار أكثــر فــي حســابه 
املصرفــي، ولديــه ســيارة حديثــة )فــي الواقــع ســيارة بســائق(، ورمبــا طائــرة خاصــة، 
ومــا إلــى ذلــك. ومــاذا عــن العالــم االفتراضــي؟ كيــف تُقــاس قيمــة الشــيء علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي؟ حســب الســيارة التــي متتلكهــا؟ ال. ولكــن حســب عــدد املتابعــن 

ــا.   ــي تناله ــات« الت حلســابك اخلــاص وعــدد »اإلعجاب
فــي الســياق اليهــودي للقــرن األول، كانــت الروحانيــة موضــع إعجاب. لهذا الســبب 
مــن يصــوم يصبــح موضــع تقديــر كبيــر. اآلن دعنــا ننظــر فــي نصنــا. ملــاذا صــام هــؤالء 
النــاس؟ حتــى ينالــوا اإلعجــاب واحلمــد. يقــول يســوع إنهــم يصومــون ألنهــم جائعــون 
حلــب النــاس واحلصــول علــى اإلعجــاب مــن اآلخريــن بســبب تضحياتهــم وروحانياتهم. 
ولكــن مــا يعلمنــا املســيح إيــاه هــو أن الصــوم هــو وســيلة لنشــبع بهــا شــهيتنا الروحيــة 
ومنتلــئ بشــخص اللــه. هــل تــرى كيــف كان كالهمــا جائًعــا؟! كالهمــا يبحــث عن الشــبع.  الشــبع. 

الفــرق هــو املــكان الــذي يبحثــون فيــه عــن الشــبع. الفــرق هــو املــكان الــذي يبحثــون فيــه عــن الشــبع. 
ا، وهــي أنَّ معظمنــا يعيــش علــى هــذا النحــو دون  ذكــر يســوع ملحوظــة مهمــة جــّدً
أن نــدرك أننــا نفعــل ذلــك. انظــر إلــى اآليــة مــرة أخــرى. يقــول الكتــاب إن الفريســين 
يغيــرون وجوههــم دون أن يدركــوا أن هــذا الفعــل يلغــي مجهودهــم لالقتــراب مــن 
اللــه. أمــر رهيــب، أليــس كذلــك؟ لكــن املعضلــة ال تنتهــي هنــا. يقــوم الفريســيون مبثــل 
ــى  ــم! مبعن ــب به ــن يُعَج ــاك م ــم. أي ألن هن ــوًرا يتابعه ــم جمه ــك احلــركات ألن لديه تل



283

آخــر، لــم يــدرك أيٌّ مــن هــؤالء املعجبــن مــدى جنــون هــذا الســلوك! مــاذا قــال يســوع 
ــة 1 لفحــص  ــي اآلي ــذا الســبب يدعوهــم ف ــا. له ــن أيًض ــم ليســوا معفي ــذه؟ إنه لتالمي
اَم النَّــاِس ِلَكــي يَنُظُروُكــم...«. ال أحــد؛  قلوبهــم. »ِاحتـَـِرُزوا ِمــن أَن تَصنَُعــوا َصَدَقتَُكــم ُقــدَّ
ال أنــت وال أنــا وال التالميــذ معفــون مــن هــذه الديناميكيــة. يســتخدم البعــض وســائل 
ــٌع  ــا داف ــي داخلن ــك، يوجــد ف ــع ذل التواصــل االجتماعــي، والبعــض اآلخــر يصــوم. وم
تلقائــيٌّ يحــاول إرضــاء اجلــوع الداخلــي باإلعجــاب والهيبــة. مــاذا يفعــل الصيــام؟ 
يكســر هــذه الديناميكيــة. لديــه القــدرة علــى تفعيــل نظــام جديــد. عندمــا تصــوم، 
تصــرخ إلــى الســماء وتقــول: »ســأفعل كل مــا تأمرنــي بــه يــا اللــه إلشــباع شــهيتي فــي 

ــكان املناســب«. امل
ا وخجولــٌة إلــى مركــز التســوق  تخيــل املشــهد التالــي: تذهــب أم منطويــة جــًدّ
بصحبــة طفلهــا الصغيــر. املــكان ملــيء بالزحــام بســبب التصفيــات املعلنــة فــي جميــع 
املتاجــر، وبالــكاد ميكنــك املشــي دون أن تُدَهــس. فــي حلظــٍة مــا تــاه الطفــُل وســط 
الزحــام. مــاذا ســتفعل هــذه األم؟ هــل ســتلتزم الصمــت؟ بعــد كل شــيء، قــد تكــون 
ــى كســر هــذا اخلجــل وإحــداث  ــة. مــا رأيــك؟ هــل ســتكون قــادرًة عل بطبيعتهــا خجول
ضجــة فــي املــكان؟ ال تنتظــر منــي إجابــة. هــذه األم ســتتحول فــي ثــواٍن. ســتفعل كل مــا 
يلــزم الســتعادة طفلهــا. ســتركض بجنــون وتتحــدث إلــى اجلميــع وتطلــب املســاعدة دون 
أي تــردد. ملــاذا؟ ألنهــا فقــدت أكثــر شــخص حتبــه. عــن مــاذا يبحــث الصيــام؟ نفــس مــا 

تبحــث عنــه هــذه األم.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
الصوم هو مبثابة صرخة إل السماء. إنه تعبرٌي انبٌع من العاطفة.

إنه عمٌل صعٌب ملن يسعى إل استعادة شخص حيبه.
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اليوم: ١٣6 |                              التدريبات الروحية: الصوم  )5(

َماِء،  ًما، َوُصمُت َوَصلَّيُت َأَماَم ِإلِه السَّ ا مَسِعُت هَذا الَكاَلَم َجَلسُت َوَبَكيُت َوُنُت َأيَّ َلمَّ »فـَ
َماِء، اإِللُه الَعِظيُم امَلُخوُف، احَلاِفُظ الَعهَد َوالرََّحَة ِلُمِحبِّيِه َوَحاِفِظي  َها الرَّبُّ ِإلُه السَّ َوُقلُت: ›َأيـُّ
َوَصاَيُه، ِلَتُكن ُأذُنَك ُمصِغَيًة َوَعيَناَك َمفُتوَحَتنِي ِلَتسَمَع َصاَلَة َعبِدَك الَِّذي ُيَصلِّي ِإَليَك اآلَن 
َهارًا َوَلياًل أَلجِل َبيِن ِإسرَاِئيَل َعِبيِدَك، َوَيعرَتُِف ِبََطاَي َبيِن ِإسرَاِئيَل الَّيِت َأخَطأاَن ِبَا ِإَليَك.  نـَ

َفِإينِّ َأاَن َوَبيُت َأِب َقد َأخَطأاَن‹« )نميا 1: 4– 6(
مثــل عالقــة العظــم باللحــم هكــذا هــي عالقــة الصــالة بالصــوم. ال توجــد صــورة أفضل 
لوصــف ترابــط الصــوم والصــالة. دائًمــا يأتيــان مًعــا! أحتــداك أن جتــد بعــض األمثلــة 
الكتابيــة لــم يقتــرن فيهــا الصــوُم بالصــالة. ال يخالــف نحميــا هــذه القاعــدة كمــا توضــح 

لنــا اآليــة أعــاله. الصــوم بــدون صــالة ليــس صوًمــا. إنــه ببســاطة التوقــف عــن األكل.الصــوم بــدون صــالة ليــس صوًمــا. إنــه ببســاطة التوقــف عــن األكل.
مــا هــي األنشــطة التــي علــيَّ أن اقــوم بهــا خــالل فتــرة الصــوم؟ بــكل بســاطة، عليــك 
قضــاءُ نفــس القــدر مــن الوقــت الــذي تقضيــه فــي الصــوم أيًضــا فــي الصــالة. ميكنــك 
ــٍة، أو تضــع ســماعات فــي  ــٍة عام ــى حديق ــك، أو تذهــب إل ــي مكتب ــزل نفســك ف أن تع
عك علــى مقابلــة اللــه )يســتخدم البعــض  أذنــك أو تخلــق مســاحًة خاصــًة تعجبــك وتشــجِّ
ــه  ــك في ــه  الهــدف هــو إيجــاد مــكان ميكن ــك في ــس(. الهــدف هــو إيجــاد مــكان ميكن ــة مالب ــى خزان ســيارتهم اخلاصــة أو حت
اجللــوس فــي هــدوء والتركيــز ملــدة نصــف ســاعة علــى الــرب.اجللــوس فــي هــدوء والتركيــز ملــدة نصــف ســاعة علــى الــرب. كيــف؟ ميكنــك التخطيــط 
ليــوم صيامــك مســبًقا؛ مثــل شــخص لديــه موعــد خــاص مــع شــخص آخــر ويختــار 
املــكان املناســب ملقابلتــه. إذا كنــا نفعــل ذلــك مــع بنــي البشــر؛ فكيــف ال نفعــل ذلــك مــع 
اللــه! مــا الــذي مينعنــا مــن أن نكــون مبدعــن فــي حياتنــا الروحيــة؟ )هــل تــدرك أنــك إذا 
صمــت وقضيــت وقتــك وأنــت تعمــل فــي املكتــب كمــا تفعــل كل يــوم فال جــدوى للصيــام؟(.
علــى الرغــم مــن أن األمــر املثالــي هــو احلصــول علــى نــوع مــن »املــالذ الصغيــر« ملدة 
ثالثــن دقيقــة خــالل فتــرة الراحــة أثنــاء وقــت العمــل؛ شــيء آخــر ميكنــك القيــام بــه 
هــو اســتخدام اجلــوع كمنبِّــه لوقــت الصــالة. مــاذا أقصــد؟ صــلِّ كلمــا شــعرت بالرغبــة 
ــط كال  ــد ويرب ــاب الصــالة ويوحِّ ــح ب ــا يفت ــون شــهيتك مقبًض ــي األكل. عســى أن تك ف
: »يــا رب، أعطنــي املزيــد مــن اجلــوع لــك«. أو »يــا  التدريبــن. هــل تشــعر باجلــوع؟ صــلِّ
اللــه، أرشــدني ألفعــل مشــيئتك فــي هــذا القــرار املهــم«. أو رمبــا: »ســاعدني فــي التغلــب 

علــى شــهوتي اجلنســية«.
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لكــن حتــى متــى يجــب أن نصــوم؟ ملــدة وجبــة؟ أم يــوم كامــل؟ اثنــن رمبــا؟ أكثــر مــن 
ذلــك؟ ومــاذا عــن روتــن الصيــام؟ كــم مــرة علــيَّ أن أصــوم؟ مــرة فــي األســبوع؟ مــرة فــي 
الشــهر؟ ال أعتقــد أن شــخًصا آخــر ميكنــه أن يجيــب لــك علــى هــذا الســؤال؛ الكتــاب 
ــع، إذا كنــت تصــوم مــرة واحــدة فقــط فــي  املقــدس ال يفعــل ذلــك أيًضــا. ولكــن بالطب

ا. الســنة، فمــن املُحتََمــل أن تكــون قليلــة جــًدّ
لكــن هــل هنــاك أي شــيء ميكــن أن يرشــدنا؟ نعــم. فكــر فــي نحميــا. كيــف تصــف 
ــا  ــل. نحميــا متأثــر عاطفًيّ ــل.ُمحمَّ حالتــه العاطفيــة؟ ســأخلص حالتــه فــي كلمــة واحــدة: ُمحمَّ
ــا َســِمعُت هــَذا الــَكاَلَم َجلَســُت َوبََكيــُت َونُحــُت أَيَّاًمــا...«. مــا  وروحًيّــا. يقــول النــص: »َفلَمَّ

الــذي دفعــه للصيــام؟ حالــة تغُمــُره، شــيء يثقــل كاهلــه، ووضــٌع يريــد تغييــره.
حــدث أمــر مشــاِبٌه فــي 2 أخبــار األيــام 20: 3. حيــث تواجــدت معســكرات ضخمــة 
للجيــش فــي عــن جــدي بهــدف مهاجمــة يهــوذا. والنتيجــة؟ »َفَخــاَف يَُهوَشــاَفاُط َوَجَعــَل َفَخــاَف يَُهوَشــاَفاُط َوَجَعــَل 
. َجاءُوا  بَّ ، َونـَـاَدى ِبَصــوٍم ِفــي ُكلِّ يَُهــوَذا. َواجتََمَع يَُهوَذا ِلَيســَألُوا الــرَّ بَّ . َجاءُوا َوجَهــُه ِليَطلـُـَب الــرَّ بَّ ، َونـَـاَدى ِبَصــوٍم ِفــي ُكلِّ يَُهــوَذا. َواجتََمَع يَُهوَذا ِلَيســَألُوا الــرَّ بَّ َوجَهــُه ِليَطلـُـَب الــرَّ
«. مــا الــذي يقولونــه مــن خــالل احتادهــم مًعــا  بَّ بَّأَيًضــا ِمــن ُكلِّ ُمــُدِن يَُهــوَذا ِلَيســَألُوا الــرَّ أَيًضــا ِمــن ُكلِّ ُمــُدِن يَُهــوَذا ِلَيســَألُوا الــرَّ
ــا بحاجــة إليــك. ال ميكننــا جتــاوز هــذا املوقــف  كشــعب فــي الصــالة؟ »يــا رب نحــن حًقّ
إذا لــم تفعــل شــيًئا. ال نســاوي شــيء بدونــك!« هــل تتذكــر مــا قلنــاه باألمــس؟ مــن خــالل 

صلواتنــا نتكلــم مــع اللــه، ومــن خــالل صومنــا نتضــرع إليــه ونعبِّــر عــن يأســنا.
مــن خــالل الصيــام جنــد اللــه يســألنا: »يــا بنــي، مــاذا تريــد؟ وإلــى أي مــدى تريــد مــا 

عــي أنــك تريــده؟«  تدَّ

نصيحة عملية
خذ دقيقة لقراءة إشعياء 58. هل تعرف ما يفعله هللا يف هذا اإلصحاح؟ يربط الصيام بخلدمة.
ماذا لو صمت مرة يف الشهر عن وجبٍة ما وخصصت ذلك الوقت لتلبية احتياجات الفقراء 
مــن حولــك؟ مــاذا لــو قمــت بدعــوة شــخص أو عــدة أشــخاص آخريــن للقيــام بذلــك معــك؟
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اليوم: ١٣7 |                                     التدريبات الروحية: العزلة )١(

ا َقاَم َوَخرََج َوَمَضى ِإَل َموِضٍع َخاَلٍء، وََكاَن ُيَصلِّي ُهَناَك«  بِح َبِكرًا ِجدًّ »َويِف الصُّ
)مرقس 1: 35(

اخللــوة هــو موضــع األلــم والفــرح؛ فهــو مــكان العزلــة ولقــاء احلبيــب، كمــا أنــه املــكان 
الــذي تنكشــف فيــه اجلــروح بعمــق وتلَقــى الشــفاء. 

اخلــوف مــن أن تكــون وحيــًدا أمــر مرعــب. فكــر فــي األمــر. كيــف يُعاَقــب اجملــرم 
فــي الســجن؟ مــن خــالل الضــرب املبــرح؟ ال. ولكــن بعزلــه فــي زنزانــة مبفــرده. ال 
توجــد عقوبــة أســوأ مــن الوحــدة. يكتــب هنــري نويــن: »فــي الوحــدة، أحــرر نفســي مــن 
الســقاالت التــي حتيــط بــي. هــذه الســقاالت هــي مــا نســتخدمه لدعــم أنفســنا وإلقنــاع 
ــة ال جنــد أصدقــاء نتحــدث معهــم، وال  ــون. فــي العزل ــا محبوبــون ومقبول أنفســنا بأنن
مكاملــات هاتفيــة، وال اجتماعــات، وال تلفزيــون، وال موســيقى، وال كتًبا وال صحًفا تشــغل 
ــا«. أنــا ال أعــّرف  ــا يوجــد كمــا تقــول الترنيمــة القدميــة: »كمــا أن العقــل. كل واحــد من
بإجنازاتــي أو ســيرتي الذاتيــة أو ممتلكاتــي أو حســابي علــى الشــبكات االجتماعيــة، بــل 

أواجــه نفســي وخطيتــي، واشــتياقي أو عــدم اشــتياقي إلــى اللــه«.59
ــي تنظمــه  ــوع املؤمتــرات الت ــة، ال نتحــدث عــن ن ــوة؟ فــي هــذه احلال مــا هــي اخلل
الكنيســة عــادًة لقضــاء عطلــة نهايــة األســبوع مًعــا، واالســتماع إلــى خــادم الــرب الــذي 
ــرة  ــي فت ــوم، ه ــة الي ــي آي ــح ف ــو موض ــا ه ــوة، كم ــة أو اخلل ــات. العزل ــدة جلس ــظ لع يع
طويلــة تبتعــد فيهــا عــن اجلميــع وتذهــب »إلــى مــكان منعــزل« لقضــاء وقــت خــاص 
مــع اللــه. هــل تتذكــر مــا فعلــه املســيح قبــل بــدء خدمتــه علــى األرض؟ ذهــب فــي خلــوة 
ملــدة أربعــن يوًمــا. هــل تتذكــر مــن قــاده إلــى قضــاء هــذا الوقــت فــي الصحــراء؟ الــروح 
القــدس وليــس الشــيطان. )مرقــس 1: 12. وأيًضــا جنــد يســوع فــي تلــك الشــواهد 
                              23 13؛   :14 متــى   ،12  :6 لوقــا  اللــه  مــع  خلــوة  إلــى  ليذهــب  عاملــه  مــن  ينســحب 

ومرقــس 6: 31(.
كيــف أحصــل علــى وقــت خلــوة مــع املســيح؟ عــادة مــا أفعــل ذلــك فــي بحيــرة تبعــد 
نصــف ســاعة عــن منزلنــا. أختــار يــوم اثنــن فــي الشــهر؛ حيــث أســتيقظ مبكــًرا، وآخــذ 
كتابــي املقــدس، وبعــض الكتــب التــي أقرأهــا، ومذكــرة الصــالة، وكرســّيًا قابــاًل للطــي، 
وأقضــي صباًحــا كامــاًل مــع اللــه، أحياًنــا حتــى طــوال اليــوم. ميكنــك القيــام بذلــك 
ــر  ــوم آخ ــي أي ي ــد، أو ف ــر األح ــد ظه ــبت، أو بع ــوم الس ــاح ي ــن صب ــر م ــت مبك ــي وق ف
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يتماشــى مــع جدولــك اليومــي. كيــف أقضــي هــذا الوقــت؟ أقــرأ، وأتأمــل، وأصلــي، 
ــم، وأرمن  ــى التراني ــه مبــا فــي قلبــي، وأســتمع إل ــا، وأمتشــى، وأعتــرف لل وأظــل صامًت
معهــا، وأقضــي وقــت عبــادة، وأكــرر كل تلــك النشــاطات حتــى أشــعر أن الوقــت قــد نفــد 

وحانــت الســاعة للعــودة إلــى املنــزل. 
مــا هــو الغــرض مــن العزلــة؟ الهــدف هــو التمتــع بلقــاء مــع اللــه حتــى أســتعيد 
تقديــري للمســيح وأجــدد فرحــي فيــه وأســترد شــهيتي الروحيــة وأعــود ألكنــز اإلجنيــل 
بــروح جديــدة. علــى الرغــم مــن أن اخللــوة ميكــن أن تكــون لهــا أهــداف مختلفــة )مثــل 
ــه التخــاذ قــرار مهــم، وقضــاء وقــت ممتــد مــن الشــفاعة فــي قضيــة  طلــب إرشــاد الل
تثقــل كاهلــي أو تقلقنــي، ومــا إلــى ذلــك(، فــإن الهــدف النهائــي للعزلــة هــو اللقــاء مــع الله. 
مثلمــا فعــل موســى »نصعــد إلــى اجلبــل« لنــرى مجــده بــال عائــق )خــروج 24: 15- 
18(. ومثــل يعقــوب، »نحــارب« فــي الصــالة حتــى يباركنــا )تكويــن 32: 22- 32(.ومثــل 
إشــعياء، نخــر عنــد قدميــه مدركــن خطيتنــا، ونندهــش مــن غفرانــه الــذي يســمح لنــا 
بالدخــول إلــى قــدس األقــدس )إشــعياء 6: 1- 13(. ومثــل موســى عندمــا وقــف بــإرادة 
متواضعــة وقــال للــه بجــرأة: »ِإن لَــم يَِســر َوجُهــَك َفــاَل تُصِعدنَــا ِمــن هُهنَــا« )خــروج 
33: 15(. ولكــن كيــف نحصــل علــى القــوة الالزمــة لفعــل ذلــك؟ فــي حقيقــة أنــه »لَيــَس 
ــاَل  ــا، ِب ٌب ِفــي ُكلِّ َشــيٍء ِمثلُنَ ــل ُمَجــرَّ ــا، بَ ــَي ِلَضَعَفاِتنَ ــاِدٍر أَن يَرِث ــٍة َغيــُر َق ــا َرِئيــُس َكَهنَ لَنَ
م ِبِثَقــٍة ِإلَــى َعــرِش النِّعَمــِة ِلَكــي نَنَــاَل َرحَمــًة َونَِجــَد ِنعَمــًة َعوًنــا ِفــي  ــٍة. َفلنَتََقــدَّ َخِطيَّ

ــن 4: 15- 16(. ــِه« )عبراني ِحيِن
ــب بحجــة  ــال هــذا التدري ــن الســهل إهم ــه. م ــى الل ــور عل ــوة هــي العث ــة اخلل هدي
أن ليــس لديــك وقــت، ولكــن ميكنــك، مثــل املســيح، االســتيقاظ »فــي الصبــاح الباكــر« 
ــب جــون  ــا كت ــة. كم ــك اللحظــات الثمين ــى تل ــة الزمــة للحصــول عل وتقــدمي أي تضحي
أورتبــرج: »ضيــق الوقــت هــو العــدو األكبــر للحيــاة الروحيــة فــي عصرنــا. بالنســبة 
ــح  ــي عــن اإلميــان، ولكــن فــي أن نصب ــر فــي التخل ــا، ال يكمــن اخلطــر األكب ــر من للكثي
مشــتَّتن للغايــة ومضطربــن وقلقــن، لدرجــة أننــا نُقِبــل علــى ونرضــى مبســتوى 

ــل«.60 إميــان أق

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إذا كان هللا هو أكرب شوق ل، ألن يكون من املنطقي أن أخصص أوقاًت طويلة للقائه؟
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اليوم: ١٣8 |                                 التدريبات الروحية: العزلة )٢(

ا َقاَم َوَخرََج َوَمَضى ِإَل َموِضٍع َخاَلٍء، وََكاَن ُيَصلِّي ُهَناَك«  بِح َبِكرًا ِجدًّ »َويِف الصُّ
)مرقس 1: 35(

نحــن نعلــم أن يســوع كان يتمتــع بعالقــة حميمــة مــع اللــه طــوال حياتــه. ال ميكننــا أبــًدا 
أن جنــد خطــًأ واحــًدا فــي شــركته مــع اللــه. ومــع ذلــك، تُظهــر لنــا األناجيــل بوضــوح أنــه 
كانــت هنــاك حلظــات خاصــة؛ حيــث ظهــر فيهــا حضــور اللــه بطريقــة قويــة وملموســة 
فــي حيــاة يســوع علــى األرض. مــا هــي تلــك اللحظــات؟ فــي احلقيقــة لــم تكــن عندمــا 
ــوة مــع اآلب  ــه بوضــوح عندمــا كان يقضــي يســوع أوقــات خل ــى الل كان يخــدم، بــل جتلَّ
)فكــر فــي حياتــك. متــى تشــعر بالقــرب مــن اللــه أكثــر؟ هــل عندمــا تخــدم أو عندمــا 

تكــون مبفــردك معــه؟(.
هــل تعتقــد أننــي مخطــئ؟ اقــرأ بنفســك. فــي لوقــا 9:  ــ 28- 32 يفعل يســوع بانتظام 
مــا ميكــن ألي قــارئ ســطحي لإلجنيــل أن يالحظــه. ينســحب إلــى مكان منفــرد ليصلي.ليصلي. 
ــوَب  ــا َويَعُق ــُرَس َويُوَحنَّ ــَذ بُط ــاٍم، أََخ ــِة أَيَّ ــِو ثََماِنَي ــَكاَلِم ِبنَح ــَد هــَذا ال يقــول النــص: »َوبَع
ــُه  ــَرًة، َوِلَباُس ــِه ُمتََغيِّ ــُة َوجِه ــاَرت َهيئَ ــي َص ــَو يَُصلِّ ــا ُه ــَي. َوِفيَم ــل ِليَُصلِّ ــى َجَب ــَد ِإلَ َوَصِع
ــا، اَللَّــَذاِن َظَهــَرا ِبَمجــٍد،  ــا الَِمًعــا. َوِإَذا َرُجــاَلِن يَتََكلََّمــاِن َمَعــُه، َوُهَمــا ُموَســى َوِإيِليَّ ُمبَيّضً
ــَذاِن  ــا بُطــُرُس َواللَّ لَــُه ِفــي أُوُرَشــِليَم. َوأَمَّ ــِذي َكاَن َعِتيــًدا أَن يَُكمِّ َوتََكلََّمــا َعــن ُخُروِجــِه الَّ
ُجلـَـِن الَواِقَفــِن َمَعــُه.«  ــا اســتَيَقُظوا َرأَوا َمجــَدهُ، َوالرَّ لـُـوا ِبالنَّــوِم. َفلَمَّ َمَعــُه َفَكانـُـوا َقــد تَثَقَّ
مــاذا فعــل يســوع حينمــا نــام التالميــذ؟ يســجل لنــا الكتــاب أجمــل حلظــة صــالة فــي 
الكتــاب املقــدس بأكملــه. متــى؟ عندمــا كان يســوع وحــده. أيــن؟ علــى جبــٍل يخلــو مــن 
ــا تكلــم يســوع وموســى وإيليــا؟ أال تعتقــد أن هــذه  النــاس. هــل الحظــت التفاصيــل؟ عَمّ
القضيــة تســتحق التأمــل؟ رجــالن ماتــا منــذ وقــت طويــل »نــزال« للحديــث مــع اللــه 
ثــا؟ حتدثــا عــن  نفســه املتجســد؟ هــل رأيــت؟ دعنــا نعيــد قــراءة النــص. عــن مــاذا حتدَّ
ــذي يجــب أن يســيطر  ــل. هــذا هــو املوضــوع ال أجمــل وأروع وأعظــم موضــوع: اإلجني
علــى وقــت اخللــوة. ألن هدفــك األعظــم يحــب أن يكــون احلصــول علــى رؤيــة جديــدة ألن هدفــك األعظــم يحــب أن يكــون احلصــول علــى رؤيــة جديــدة 

وأعمــق لقيمــة الصليــب.وأعمــق لقيمــة الصليــب.
هــل تتذكــر مــا هــي اللحظــة األخــرى التــي نــرى فيهــا قــرب اآلب مــن االبــن التــي 
يســجلها الكتــاب املقــدس؟ نعــم، فــي وقــت خلــوة آخــر. هــذه املــرة كان فــي عزلــة فــي 
بســتان. فــي الليلــة التــي ســبقت صلبــه. يقــول لوقــا 22: 39- 44: »َوَخــَرَج َوَمَضــى 
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ــم:  ــاَل لَُه ــى املَــَكاِن َق ــا َصــاَر ِإلَ ــُذهُ. َولَمَّ ــُه أَيًضــا تاََلِمي ــوِن، َوتَِبَع يتُ ــِل الزَّ ــى َجَب ــاَدِة ِإلَ َكالَع
َصلُّــوا ِلَكــي الَ تَدُخلـُـوا ِفــي تَجِربـَـٍة. َوانَفَصــَل َعنُهــم نَحــَو َرمَيــِة َحَجــٍر َوَجثـَـا َعلـَـى ُركَبتَيــِه 
َوَصلَّــى َقاِئــاًل: »يَــا أَبَتَــاهُ، ِإن ِشــئَت أَن تُِجيــَز َعنِّــي هــِذِه الــَكأَس. َولِكــن ِلتَُكــن الَ ِإَراَدِتــي 
يــِه. َوِإذ َكاَن ِفــي ِجَهــاٍد َكاَن يَُصلِّــي ِبَأَشــدِّ  ــَماِء يَُقوِّ بـَـل ِإَراَدتـُـَك«. َوَظَهــَر لـَـُه َمــاَلٌك ِمــَن السَّ
لََجاَجــٍة، َوَصــاَر َعَرُقــُه َكَقَطــَراِت َدٍم نَاِزلَــٍة َعلَــى األَرِض«. مــاذا يحــدث خــالل هــذا 
الوقــت اخلــاص لطلــب اللــه؟ بــداًل مــن ظهــور موســى وإيليــا، أُرســل اللــه رســواًل ســماوّيًا 
ليهــب يســوع القــوة التــي كان يحتــاج إليهــا. إذا كنــت تتســاءل ملــاذا تبــدو الســماء أحياًنــا 
ا، يجــب أن تســأل نفســك كــم مــرة تنســحب مــن عاملــك لتكــون مبفــردك مــع  بعيــدة جــًدّ

الشــخص الــذي يدعــوك إلــى »العشــاء« معــه )رؤيــا 3: 20(.
ــص  هــل تشــعر اآلن أن اللــه يطــرق علــى بــاب قلبــك؟ افتــح لــه. اســمع دعوتــه وخصِّ
وقًتــا طويــاًل لتكــون فــي حضرتــه. كمــا كتــب أحــد الكتَّــاب املعروفــن: »رمبــا قــد أيقــظ 
اللــه فــي داخلنــا اشــتياًقا خلــوض جتــارب أعمــق وأعظــم، حتــى إذا كانــت هــذه الرغبــة 
ــم بشــكل  ــى هــذا العال ــك عل ــاب حيات ــح ب ــذه الدعــوة تفت ــة اآلن. اســتجابتك له ضعيف
ــد  ــيء الوحي ــو الش ــه، وه ــه الل ــذي يطلب ــد ال ــيء الوحي ــو الش ــذا ه ــة. وه ــف للغاي طفي

الــذي حتتاجــه«.61
ــوا  رنــا كاتــب رســالة العبرانيــن: »ِإذ ِقيــَل: ›الَيــوَم، ِإن َســِمعتُم َصوتَــُه َفــاَل تَُقسُّ يذكِّ

ُقلُوبَُكــم، َكَمــا ِفــي اإِلســَخاِط‹« )عبرانيــن 3: 15(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل يدعوين هللا إل مستوى جديد من الشركة معه؟ هل قد قبلت الدعوة؟ 

هل أحبث عنه؟
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اليوم: ١٣9 |                                 التدريبات الروحية: العزلة )٣(

رِّيَِّة ِمَن الرُّوِح ِلُيَجرََّب ِمن ِإبِليَس« )مت 4: 1( »ُثَّ ُأصِعَد َيُسوُع ِإَل البـَ
مــن بــن جميــع التدريبــات الروحيــة، فــإن العزلــة وشــقيقتها التــوأم، الصمــت، همــا أقــل 
وســائط النعمــة ممارســة. ملــاذا؟ فــي رأيــي أننــا ال منيــل إلى العزلــة ألن الوحــدة ترعبنا. 
ــا  ــر عــن أنفســنا. إنهــا تواجهن ــا الكثي ــة تكشــف لن ــى عكــس أي تدريــب آخــر، العزل عل
بنقــص إمياننــا، وســطحية مســيرتنا املســيحية. وشــدة اعتمادنــا علــى كل املشــتِّتات 
بــدون هاتــف محمــول( مــع افتقادنــا احلقيقــي  مــن حولنــا )حــاول قضــاء أســبوع 
»للراحــة«. مــا أعنيــه »بالراحــة« فــي هــذه احلالــة، هــو شــعور حقيقــي بالســالم والشــبع 
الداخلــي الــذي منيــل إلــى االختبــاء منــه مــن خــالل مــا يقدمــه العالــم مــن املسلســالت 
التليفزيونيــة والشــبكات االجتماعيــة والعمــل وحتــى مــع اخلدمــة نفســها. هــل فكــرت 
مــن قبــل ملــاذا فــي نهايــة اليــوم بــداًل مــن أن جتــد »راحتــك« فــي الوقــت الــذي تقضيــه 
مبفــردك مــع اللــه، فأنــت تلجــأ إلــى العثــور علــى »الراحــة« مــن خــالل تشــغيل التلفزيــون 
وإغــالق قلبــك؟ ال تتطلــب الوحــدة االنفصــال عــن البشــر اآلخريــن فقــط، بــل تنطــوي 

الوحــدة أيًضــا علــى االبتعــاد عــن القصــف املســتمر لســهام العالــم.
كتــب هنــري نيــون: »الوحــدة هــي الغرفــة التــي يتــم فيهــا التغييــر. بــدون الشــعور 
بالوحــدة، نســتمر فــي أن نكــون ضحايــا جملتمعنــا، نســتمر فــي الوقــوع فــي أكاذيــب عــن 
هويتنــا )أي نصــدق أن رأي اآلخريــن عنــا هــو مــا يحــدد هوياتنــا(... العزلــة هــي مــكان 
القتــال العظيــم واإلعــالن الكبيــر. فــي أوقــات العزلــة نحــارب الــذات الزائفــة ونتقابــل 
مــع محبــة اللــه التــي هــي جوهــر الــذات اجلديــدة )أي، فــي العزلــة، يتــم تشــكيل هويتــي 
ــر  ــذي يف ــا وال ــذي يخيفن ــدم ال ــة جنــد هــذا الع ــي العزل املتمحــورة حــول املســيح... ف
منــه كياننــا ليعــود إلــى األصدقــاء والعمــل واملشــتِّتات، حتــى ننســى هــذه الفجــوة ونقنــع 
أنفســنا بشــيء غيــر حقيقــي. لكــن هــذا ليــس كل شــيء. مبجــرد أن نقــرر قضــاء وقــت 
ــى  ــز إل ــة تقف ــالت اجملنون ــة والتخي ــور املزعج ــة والص ــكار املشوش ــإن األف ــا، ف مبفردن
أفكارنــا مثــل القــرود فــي شــجرة املــوز... مــا علينــا فعلــه فــي هــذه احلالــة هــو البقــاء 

فــي العزلــة، والبقــاء فــي تلــك الزنزانــة، حتــى تتركنــا تلــك األفــكار وشــأننا«.62
إذا انتبهــت إلــى آيــة اليــوم، ســتالحظ شــيًئا مدهًشــا للغايــة: نعــم العزلــة هــي مــكان 
ــِة ِمــَن  يَّ اللقــاء مــع اللــه، لكنهــا أيًضــا مــكان لقــاء الشــيطان. »ثـُـمَّ أُصِعــَد يَُســوُع ِإلـَـى الَبرِّ
َب ِمــن ِإبِليــَس«. مثــل أي جتربــة أخــرى، الوحــدة تكشــف لنــا ضعفاتنــا  وِح ِليَُجــرَّ الــرُّ
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وتتركنــا عــراة. هــل تريــد أن تعــرف مــن أنــت؟ هــل تريــد أن تعــرف مــاذا حتــب؟ اســمح 
للــروح أن يأخــذك إلــى مــكان خــالء!

رمبــا حــان الوقــت لكــي تســير علــى مــا كتبــه نويــن: »علــى مــدى الســنوات القليلــة 
املاضيــة قــرأت العديــد مــن الدراســات حــول احليــاة الروحيــة. لقــد اســتمعت إلــى 
العديــد مــن احملاضــرات وحتدثــت إلــى العديــد مــن املرشــدين الروحيــن وزرت العديــد 
ــاء  ــه ال اآلب ــراف بأن ــر، ولكــن حــان الوقــت لالعت ــة. تعلمــت الكثي مــن الطوائــف الديني
وال املعلمــون وال املرشــدون ميكنهــم فعــل مــا يفعلــه مــكاٌن خــاٍل ومريــٌح ومرحــٌب؛ حيــث 
يتعــن علــى املؤمــن اكتشــاف طريقــه املنفــرد. رمبــا خوفــي العميــق مــن أن أكــون وحيــًدا 
دفعنــي ألتنقــل مــن شــخص إلــى آخــر، ومــن كتــاب إلــى آخــر ومــن مدرســة إلــى أخــرى، 
ــم يعــد بإمكانــي االســتمرار فــي  ــول املســؤولية عــن حياتــي... ل ــم قب ــا بشــدة أل متجنًب
االبتعــاد عــن نفســي، ولــم أعــد أكتفــي بالقــول: »يقــول البعــض... ويقــول البعــض 

اآلخــر...«، لكــن حــان الوقــت ألجيــب علــى الســؤال: »وأنــت، مــاذا تقــول؟«.63

للصالة والتأمل على مدار اليوم
العزلة تفضح ما يسر قليب ويتملكين...

لكن العزلة تعطيين أيًضا مستوى جديًدا من الشركة مع هللا.
بذه الطريقة، وبكامل احلرية، سأكون قادرًا على اختبار »راحة« حقيقية.
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اليوم: ١٤٠ |                                 التدريبات الروحية: العزلة )٤(

َتِبَعُه مِسَعاُن  ا َقاَم َوَخرََج َوَمَضى ِإَل َموِضٍع َخاَلٍء، وََكاَن ُيَصلِّي ُهَناَك، فـَ بِح َبِكرًا ِجدًّ »َويِف الصُّ
ا َوَجُدوُه َقاُلوا َلُه: ›ِإنَّ اجَلِميَع َيطُلُبوَنَك‹« )مرقس 1: 35– 37( َوالَِّذيَن َمَعُه. َوَلمَّ

»ليــس لــديَّ مــا يكفــي مــن الوقــت لقضــاء نصــف يــوم فــي خلــوة مــع اللــه«. ولكــن ملــاذا؟ 
»ألننــي مشــغول للغايــة.« بالضبــط! وهــذه هــي املشــكلة.

يكتشــف املؤمــن حقيقــة قويــة للغايــة عندمــا يفكــر بجديــٍة فــي إمكانيــة تخصيــص 
ــب  ــذا التدري ــق ه ــدم تطبي ــي لع ــق احلقيق ــب: العائ ــذا التدري ــة ه ــل ملمارس ــت طوي وق
هــو »ضيــق الوقــت«. اآلن، اســمحوا لــي أن أكــون حازًمــا بعــض الشــيء: مــن الــذي 
يحــدد جــدول أعمالــك؟ أنــت! إذا لــم يكــن لديــك وقــٌت لتقضيــه مــع للــه، ألــن يكــون مــن 

املنطقــي اســتنتاج أن جــدول أعمالــك مشــغوٌل أكثــر ممــا ينبغــي أن يكــون؟
لنأخــذ هــذا الفكــر إلــى مســتوى أعمــق. مــاذا يكشــف ضيــق الوقــت؟ يكشــف 
أننــي مــا زلــت ســيد حياتــي. ملــاذا؟ ألننــي مــن يقــرر كيــف أســتغل وقتــي. ومــاذا يكشــف 
جدولــي املزدحــم؟ بأننــي أؤمــن أنــه مــن حقــي اســتخدام وقتــي كمــا أريــد. ولكــن هــل 
ــا؟ إذن مــن الــذي يجــب أن يحــدد  وقتــي ملكــي فعــاًل؟ ملــن تنتمــي حياتــي؟ هــل لــه حّقً
مــا أفعلــه باجلــدول الزمنــي »اخلــاص بــي«؟ إذا لــم أخصــص وقًتــا للــه، ألــن يكــون مــن 
احلكمــة التوصــل إلــى اســتنتاج حقيقــة أننــي مســيطر علــى حياتــي، وأننــي ال أريــد 

التخلــي عــن هــذه الســيطرة، وأننــي بحاجــة إلــى التســليم مــرة أخــرى؟
هــذا النــصُّ يتــرك لنــا درًســا قيًمــا للغايــة؛ كانــت لدى احلشــود أجندة ليســوع، وكان 
التالميــذ يتوقعــون أن يتمــم يســوع هــذه األجنــدة. لكــن كانــت لــدى يســوع أولويــٌة أخــرى؛ 
ا« حتى  بــِح بَاِكــًرا ِجــّدً وقتــه مــع اللــه أهــم شــيء، حتــى لــو كان عليــه االســتيقاظ »ِفــي الصُّ
يتمكــن مــن قضــاء وقــت يختلــي فيــه مــع اللــه. نــرى أن التالميــذ تعلمــوا الــدرس عاجــاًل. 
يقــول كتــاب فــي )أعمــال الرســل 6: 2- 4(: »َفَدَعــا االثنَــا َعَشــَر ُجمُهــوَر التَّاَلِميــِذ َفَدَعــا االثنَــا َعَشــَر ُجمُهــوَر التَّاَلِميــِذ 
ــا اإِلخــَوةُ  ــوا أَيَُّه ــد. َفانتَِخبُ ــِدَم َمَواِئ ــِه َونَخ ــَة الل ــُن َكِلَم ــُرَك نَح ــوا: ›الَ يُرِضــي أَن نَت ــا اإِلخــَوةُ َوَقالُ ــوا أَيَُّه ــد. َفانتَِخبُ ــِدَم َمَواِئ ــِه َونَخ ــَة الل ــُن َكِلَم ــُرَك نَح ــوا: ›الَ يُرِضــي أَن نَت َوَقالُ
وِح الُقــُدِس َوِحكَمــٍة، َفنُِقيَمُهــم َعلـَـى  يــَن ِمــَن الــرُّ وِح الُقــُدِس َوِحكَمــٍة، َفنُِقيَمُهــم َعلـَـى َســبَعَة ِرَجــال ِمنُكــم، َمشــُهوًدا لَُهــم َوَمملُوِّ يــَن ِمــَن الــرُّ َســبَعَة ِرَجــال ِمنُكــم، َمشــُهوًدا لَُهــم َوَمملُوِّ
ــاَلِة َوِخدَمــِة الَكِلَمــِة‹«. إلــى مــاذا يحتــاج  ــا نَحــُن َفنُواِظــُب َعلـَـى الصَّ ــاَلِة َوِخدَمــِة الَكِلَمــِة‹هــِذِه احَلاَجــِة. َوأَمَّ ــا نَحــُن َفنُواِظــُب َعلـَـى الصَّ هــِذِه احَلاَجــِة. َوأَمَّ
االثنــا عشــر خلدمــة الكلمــة؟ وقــت خلــوة مــع اللــه. أليــس لديهــم وقــت خلدمــة األرامــل؟ 
بالطبــع لديهــم، لكــن مثــل مــرمي، التــي اختــارت اجللــوس عنــد قدمــي يســوع بــداًل مــن 
ــم كل شــيء آخــر  ــي أواًل ث ــذ أن املســيح يأت ــه )لوقــا 10: 38-42(، يفهــم التالمي خدمت

يأتــي فــي املرتبــة الثانيــة.
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ــة  قــال ويليــام ويلبرفــورس، الــذي كان عضــًوا فــي البرملــان البريطانــي وقــاد حمل
إللغــاء العبوديــة فــي إجنلتــرا: »هــذا االندفــاع الدائم لتلبيــة مطالب األعمال والشــركات 
يدمرنــي جســدًيّا وروحًيّــا. ]هــل تتخيــل املســؤوليات التــي ال حصــر لهــا لرجــل فــي 
منصبــه؟ إلــى مــاذا يحتــاج؟[ مزيــد مــن العزلــة واملزيــد مــن أوقــات الهــدوء فــي الصبــاح 
الباكــر! أظــن أننــي أخصــص القليــل مــن الوقــت ملمارســة النشــاطات الروحيــة الالزمــة، 
مثــل التأمــل وقــراءة الكتــب املقدســة، ومــا إلــى ذلــك. لذلــك فأنــا فقيــر وبــارد وقــاٍس. 
ــى الفــراش  ــوم. أذهــب إل مــن األفضــل أن أقضــي ســاعتن أو ســاعة ونصــف فــي الي
ا، لــذا ليــس لــديَّ أكثــر مــن نصــف ســاعة فــي الصبــاح. مــن املؤكــد أن خبــرة  متأخــًرا جــًدّ
جميــع الرجــال الصاحلــن تدعــم االفتــراض بأنــه بــدون قــدر عــادل مــن وقــت اخللــوة 

الشــخصي، ســتضعف الــروح... لــذا، صلــوا، صلــوا، صلــوا!«.64
االقتبــاس الــذي قرأتــه للتــو مأخــوذ مــن كتــاب بقلــم جــون بايبــر. تلخــص الترجمــة 
اإلســبانية للعنــوان الفرعــي لهــذا الكتــاب ببراعــة حاجتنــا األكثــر إحلاًحــا: يحــدد العالــم 

ــا. ــا، واللــه يحــدد أجنــدة الرجــل الناجــح روحًيّ أجنــدة الرجــل الناجــح مهنًيّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
صعوبة إياد وقت خمصص هلل يكشف أنين ما زلت أحتكم يف أجندة يومي، وبلتال، أان 

صاحب حيات.
ال ميكن أن يكون هناك سيدان يف نفس القلب.
من سيحكم كيف سأستغل وقيت: يسوع أم أان؟
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اليوم:  ١٤١ |                                التدريبات الروحية: العزلة )5(

ا مَسَِع َيُسوُع انَصَرَف ِمن ُهَناَك يِف َسِفيَنٍة ِإَل َموِضٍع َخاَلٍء ُمنَفِرًدا. َفَسِمَع اجُلُموُع َوَتِبُعوُه  َلمَّ »فـَ
َتَحنََّن َعَليِهم َوَشَفى َمرَضاُهم«  ا َخرََج َيُسوُع َأبَصَر َجًعا َكِثريًا فـَ َلمَّ ُمَشاًة ِمَن امُلُدِن. فـَ

)مت 14: 13– 14(
نبتعــد لنقتــرب أكثــر.نبتعــد لنقتــرب أكثــر. هــذه هــي احلقيقــة التــي أود أن نفكــر فيهــا اليــوم. محطــة القطــار 
األخيــرة لــكل املؤمنــن هــي الســماء. هنــاك ســنرى اللــه وجًهــا لوجــه، هنــاك ســنفكر فيه 
ــٍذ َســَأعِرُف َكَمــا ُعِرفــُت« )1 كورنثــوس  دون عقبــات، هنــاك -كمــا يؤكــد بولــس: »ِحينَِئ
13: 12(. لكــن ذلــك الوقــت لــم يحــن بعــد. وعلــى الرغــم مــن أننــا مثــل بطــرس عندمــا 
جتلَّــى يســوع، فإننــا نتمتــع بأوقــات اخللــوة ونقــول: »َجيِّــٌد أَن نَُكــوَن هُهنـَـا« )مرقــس 9: 5(، 
يجــب أن نتذكــر أن أحــد األســباب العظيمــة لقضــاء وقــت خلــوة مــع اللــه هــو أن نكــون أن أحــد األســباب العظيمــة لقضــاء وقــت خلــوة مــع اللــه هــو أن نكــون 

أكثــر قرًبــا.أكثــر قرًبــا.
نــرى فــي آيــة اليــوم يســوع يحــاول أن يبتعــد عــن اجلميــع حتــى يكــون وحيــًدا. هــل 
ــا َســِمَع يَُســوُع«؛ أي عندمــا علــم يســوع بقتــل  تســاءلت يوًمــا ملــاذا؟ الســياق يخبرنا.«َفلَمَّ
ــى االبتعــاد. ال أحــاول التكهــن  ــا املعمــدان )متــى 14: 1- 12(، شــعر باحلاجــة إل يوحن
مبــا حــدث خــالل فتــرة خلوتــه، فقــط أريــد أن أشــير إلــى ملحوظــة مهمــة؛ قبــل أن 
يتحــن عليهــم ويشــفي مرضاهــم كان عليــه أن يكــون مبفــرده. لــم تكــن صدفــة. لــم يكــن 
ــا َســِمَع يَُســوُع انَصــَرَف ِمــن ُهنـَـاَك ِفــي  ــًدا: »َفلَمَّ حلســن حظهــم. كان عمــاًل واعًيــا وُمتَعمَّ

َســِفينٍَة ِإلَــى َموِضــٍع َخــاَلٍء ُمنَفــِرًدا...«.
، وعنيــٌد، وأعمــى حتــى  أنــا أعلــم حقيقــة قلبــي. أعــرف أنــي يائــس وشــخٌص أنانــيٌّ
يجدنــي اللــه ويلمــس روحــي. هنــاك القليــل مــن احلقائــق التــي أراهــا بقــدر أكبــر مــن 
اليقــن مــن هــذه. إن محاوالتــي فــي حــب أطفالــي والتواصــل مــع زوجتــي وخدمــة َمــن 
ــة. فقــط عندمــا أتصــل  ــا بحســن ني ــب مجــرد محــاوالتمحــاوالت أفعله ــي تظــل فــي الغال حول
باملســيح أُشــَفى، فقــط فيــه تتقــوى نفســي. فقــط فــي شــخصه أجــد القــوة كــي أتواصــل 

ــا. وأســتمع وأشــعر بهــم وأخدمهــم حًقّ
العزلــة تربطنــي باللــه. وعندمــا أرتبــط باللــه بوثــاق ســليم أســتطيع أن أتصــل 
ــى أحصــل  ــي أن أكــون وحــدي حت ــم يســمح ل ــاد عــن العال ــذي خلقــه. االبتع ــم ال بالعال
علــى الشــفاء الــذي حتتاجــه روحــي مــن أجــل شــفاء العالــم. كلنــا نتــوق أن نحــب وجنــد 
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احلــب. نســعى جميًعــا إلــى إقامــة عالقــات وثيقــة ودافئــة. كلنــا نريــد أن جنــد الشــفاء 
ــه. وأن نشــفي اآلخرين.لكــن ال أحــد يســتطيع أن يعطــي مــا ليــس لدي

إذا اســتطاع أحــٌد أن يقابــل املســيح ويســأله: »يــا معلــم، مــن أيــن لــك القــوة لفعــل مــا 
تفعلــه؟« ســيكون رد يســوع بســيًطا: »فقــط مــن خــالل خلوتــي مــع اللــه اآلب... عليــك أن 
تفعــل نفــس الشــيء. ولكــن ملــاذا فــي مــكان منعــزل؟ ألن اللــه يوجــد عــادة وحيــًدا وبعيــًدا 
ــا أَنــَت َفَمتَــى َصلَّيــَت َفادُخــل ِإلَــى  ــا أَنــَت َفَمتَــى َصلَّيــَت َفادُخــل ِإلَــى َوأَمَّ عــن اآلخريــن«. قــال يســوع فــي متــى 6: 6: »َوأَمَّ
ِمخَدِعــَك ِمخَدِعــَك )يقصــد حرفًيّــا أن تدخــل فــي حجــرة ميكنــك أن تكــون فيهــا مبفــردك متاًمــا( 
ــَك  ــى أَِبي ــلِّ ِإلَ ــَك َوَص ــى أَِبي ــلِّ ِإلَ ــات( َوَص ــل املقاطع ــة لتقلي ــة الكامل ــن العزل ــث ع ــَك، )أي ابح ــق بَابَ ــَك،َوأَغِل ــق بَابَ َوأَغِل
ــًة«. كمــا قلــت مــن  ــاِء يَُجاِزيــَك َعاَلِنَي ــَرى ِفــي اخَلَف ــِذي يَ ــوَك الَّ ــاِء. َفَأبُ ــِذي ِفــي اخَلَف ــًةالَّ ــاِء يَُجاِزيــَك َعاَلِنَي ــَرى ِفــي اخَلَف ــِذي يَ ــوَك الَّ ــاِء. َفَأبُ ــِذي ِفــي اخَلَف الَّ
قبــل، ال أريــد أن أضــع كالمــي علــى فــم يســوع، لكــن يبــدو أنــه هــو نفســه يوضــح نفــس 
القضيــة؛ لــدى اآلب ميــٌل إلــى »التواجــد« أو »الســكن« أو »احللــول« فــي أماكــن العزلــة. 
ليــس هــذا فقــط، ولكــن أيضــا يَِعُدنــا اآلب »مبكافــأة« بعــد هــذا اللقــاء. مــا هــي هــذه 
املكافــأة؟ متــى 6: 1- 18 يعطينــا فكــَرهُ. بعــد أن أقضــي وقًتــا فــي خلــوة مــع اللــه أتوقــف 
عــن »االحتيــاج » إلــى العالــم )غالطيــة 6: 14(. كمــا أوضــح املســيح، أفقــد الرغبــة فــي 
أن »يرانــي النــاس« )متــى 6: 1، 2، 5، 16(، وهكــذا وألول مــرة، أمتتــع بالقــدرة علــى 
التواصــل بشــكل وثيــق وهــادف مــع اآلخريــن لوقــف »ســرقة« احلــب منهــم وأتعلــم كيــف 
ــا. هــل جتــد صعوبــًة فــي رؤيــة هــذه الفكــرة فــي النــص؟ الحــظ أن متــى 6:  أحبهــم حّقً
1 يقــول بوضــوح إن »املكافــأة« ال تتوافــق مــع الوثــن الــذي يســيطر علــيَّ واملتمثــل فــي 

إرضــاء اآلخريــن وإيجــاد املعنــى فــي رأيهــم.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
العزلة تربطين بهلل. والتواصل مع هللا يربطين بآلخرين.

فقط عندما أمتتع بلوة مع هللا أمتكن من أن أكون مرتبًطا بشكل وثيق بلعال من حول.
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َلم ُيِبُه َواَل َعن َكِلَمٍة َواِحَدٍة،  َقاَل َلُه ِبياَلُطُس: َأَما َتسَمُع َكم َيشَهُدوَن َعَليَك؟ فـَ »فـَ
ا« )مت 27: 13– 14( َب الَواِل ِجدًّ َحتَّ تـََعجَّ

الصمــت هــو أحــد التدريبــات الروحيــة األقــل ممارســًة مــن ِقَبــل املؤمنــن املعاصريــن. 
ــات الرئيســة  ــًة باآلي ــك قائم ا، ســأقدم ل ــاًل جــًدّ ــم تدريســه قلي ــه موضــوٌع يت نظــًرا ألن
ــل.  ــه لهــذه املمارســة. ال تتعجَّ حتــى تتمكــن مــن التفكيــر فــي األهميــة التــي يوليهــا الل

اقرأهــا بعنايــة وتأمــل فيهــا.
ــَفتَيِه  ــُط َش اِب ــا الضَّ ــٍة، أَمَّ ــن َمعِصَي ــو ِم ُ ــَكاَلِم الَ تَخل ــَرةُ ال ــَفتَيِه َكث ــُط َش اِب ــا الضَّ ــٍة، أَمَّ ــن َمعِصَي ــو ِم ُ ــَكاَلِم الَ تَخل ــَرةُ ال ــال 10: 19 »َكث ــول أمث يق
ــاِدي  ــِل يُنَ ــُب اجَلاِه ــَة، َوَقل ــتُُر املَعِرَف ــيُّ يَس ِك ــُل الذَّ ُج ــاِدي اَلرَّ ــِل يُنَ ــُب اجَلاِه ــَة، َوَقل ــتُُر املَعِرَف ــيُّ يَس ِك ــُل الذَّ ُج ــال 12: 23 »اَلرَّ ــٌل«. يقــول أمث ــٌلَفَعاِق َفَعاِق
ــاُؤهُ يَأُكلُــوَن  ــاُؤهُ يَأُكلُــوَن امَلَــوُت َواحَلَيــاةُ ِفــي يَــِد اللَِّســاِن، َوأَِحبَّ ِباحَلَمــِقِباحَلَمــِق«. يقــول أمثــال 18: 21 »امَلَــوُت َواحَلَيــاةُ ِفــي يَــِد اللَِّســاِن، َوأَِحبَّ
وِح.  ــوُر الــرُّ ــُه، َوُذو الَفهــِم َوُق ــِة يُبِقــي َكاَلَم وِح. ُذو املَعِرَف ــوُر الــرُّ ــُه، َوُذو الَفهــِم َوُق ــِة يُبِقــي َكاَلَم ــَرهُ«. يقــول أمثــال 17: 27- 28 »ُذو املَعِرَف ــَرهُثََم ثََم
بـَـِل األَحَمــُق ِإَذا َســَكَت يُحَســُب َحِكيًمــا، َوَمــن َضــمَّ َشــَفتَيِه َفِهيًمــابـَـِل األَحَمــُق ِإَذا َســَكَت يُحَســُب َحِكيًمــا، َوَمــن َضــمَّ َشــَفتَيِه َفِهيًمــا«. ويحذرنــا أمثــال 13: 
ــُه َهــاَلٌك«. أمثــال 21: 23  ــُظ نَفَســُه. َمــن يَشــَحر َشــَفتَيِه َفلَ ــُه يَحَف ــُظ َفَم ــُه َهــاَلٌكَمــن يَحَف ــُظ نَفَســُه. َمــن يَشــَحر َشــَفتَيِه َفلَ ــُه يَحَف ــُظ َفَم 3: »َمــن يَحَف
يَقــاِت نَفَســه«. أخيــًرا، يعلمنــا يعقــوب 3: 2؛  يَقــاِت نَفَســهَمــن يَحَفــُظ َفَمــُه َوِلَســانَُه، يَحَفــُظ ِمــَن الضِّ »َمــن يَحَفــُظ َفَمــُه َوِلَســانَُه، يَحَفــُظ ِمــَن الضِّ
ــا. ِإن َكاَن أََحــٌد الَ يَعثُــُر ِفــي الــَكاَلِم َفــَذاَك  ــا ِفــي أَشــَياَء َكِثيــَرٍة نَعثُــُر َجِميُعنَ ــا. ِإن َكاَن أََحــٌد الَ يَعثُــُر ِفــي الــَكاَلِم َفــَذاَك ألَنَّنَ ــا ِفــي أَشــَياَء َكِثيــَرٍة نَعثُــُر َجِميُعنَ 6- 8: »ألَنَّنَ
َرُجــٌل َكاِمــٌل، َقــاِدٌر أَن يُلِجــَم ُكلَّ اجَلَســِد أَيًضــا…  َفاللَِّســاُن نَــاٌر! َعالَــُم اإِلثــِم. هَكــَذا َرُجــٌل َكاِمــٌل، َقــاِدٌر أَن يُلِجــَم ُكلَّ اجَلَســِد أَيًضــا…  َفاللَِّســاُن نَــاٌر! َعالَــُم اإِلثــِم. هَكــَذا 
ُجِعــَل ِفــي أَعَضاِئنـَـا اللَِّســاُن، الَّــِذي يَُدنِّــُس اجِلســَم ُكلَّــُه، َويُضــِرُم َداِئــَرةَ الَكــوِن، َويُضــَرُم ُجِعــَل ِفــي أَعَضاِئنـَـا اللَِّســاُن، الَّــِذي يَُدنِّــُس اجِلســَم ُكلَّــُه، َويُضــِرُم َداِئــَرةَ الَكــوِن، َويُضــَرُم 
ــَل  ــُل، َوَقــد تََذلَّ ــاِت يَُذلَّ اَفــاِت َوالبَحِريَّ حَّ يُــوِر َوالزَّ ــَم. ألَنَّ ُكلَّ َطبــٍع ِللُوُحــوِش َوالطُّ ــَل ِمــن َجَهنَّ ــُل، َوَقــد تََذلَّ ــاِت يَُذلَّ اَفــاِت َوالبَحِريَّ حَّ يُــوِر َوالزَّ ــَم. ألَنَّ ُكلَّ َطبــٍع ِللُوُحــوِش َوالطُّ ِمــن َجَهنَّ
ــرٌّ الَ  ــَو َش ــُه. ُه ــاِس أَن يَُذلِّلَ ــَن النَّ ــٌد ِم ــتَِطيُع أََح ــاَل يَس ــاُن، َف ــا اللَِّس . َوأَمَّ ــِع الَبَشــِريِّ ب ــرٌّ الَ ِللطَّ ــَو َش ــُه. ُه ــاِس أَن يَُذلِّلَ ــَن النَّ ــٌد ِم ــتَِطيُع أََح ــاَل يَس ــاُن، َف ــا اللَِّس . َوأَمَّ ــِع الَبَشــِريِّ ب ِللطَّ

ــا«. ا ُمِميًت ُــوٌّ ُســّمً ــُط، َممل ــايُضَب ا ُمِميًت ُــوٌّ ُســّمً ــُط، َممل يُضَب
كتــب ريتشــارد فوســتر: »أحــد األســباب التــي جتعلنــا ال نتحمــل الصمــت هــو 
شــعورنا بالعجــز التــام. نحــن معتــادون علــى الثقــة بالكلمــات حتــى نتحكــم فــي اآلخريــن 
ونســيطر عليهــم. إذا التزمنــا الصمــت، فمــن ســيتولى الســيطرة؟ ســيأخذها اللــه. لكننا 
ال نتركــه يأخذهــا أبــًدا حتــى نثــق بــه، فالصمــت مرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالثقــة. اللســان 
ــا،  ــار محمــوم مــن الكلمــات من ــق تي ــا للتالعــب واخلــداع. يتدف هــو أقــوى ســالح لدين
بحكــم أننــا فــي عمليــة مســتمرة لتحســن صورتنــا العامــة. لدينــا خــوف عميــق مــن أن 
يكتشــف اآلخــرون مــا نفكــر فيــه، لذلــك نتحــدث مــن أجــل تقــومي فهمهــم. إذا ارتكبــُت 
ــي.  ــي وأفعال ــر موقف ــه، فســوف أحــاول بشــدة تبري ــك تعرف ــا ووجــدُت أن شــيًئا خاطًئ
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ــك. إن إحــدى ثمــار الصمــت  ــه يوقــف كل ذل ــروح، ألن ــط ال الصمــت مــن أعمــق ضواب
هــي احلريــة مــن عتــق تبريــر أنفســنا وتــرك تلــك املســألة بالكامــل فــي يــد اللــه. لســنا 

بحاجــة لتصويــب فهــم اآلخريــن«.65
أعتــرف بأننــي أكــره أن يُســاء فهمــي. أشــعر أنــي عرضــٌة لالتهــام بشــيٍء لــم أفعلــه. 
إنــه أمــٌر يؤملنــي ويزعجنــي ويثيــر أعصابــي. ولكن عنــد قــراءة األناجيل، أواجه »شــخًصا« 
ــه زوًرا.  ــد اتهام ــو ســكت عن ــه؛ فه ــاء فهم ــا يُس ــي. شــخًصا ال يســتاء عندم ــا عن مختلًف
ال يحــاول الدفــاع عــن نفســه )إشــعياء 53: 7(. صمــت يســوع عندمــا هاجمــه الزعمــاء 
الدينيــون. صمــت يســوع عندمــا قــال بطــرس إنــه لــن ينكــره أبــًدا. صمــت يســوع عندمــا 
صرخــت اجلمــوع: »إن كنــت أنــت ابــن اللــه فانــزل وخلِّــص نفســك«. نظــر إليــه بيالطــس 
فــي تعجــب، وقــال: »أََمــا تَســَمُع َكــم يَشــَهُدوَن َعلَيــَك؟« ولــم يُجــب يســوع علــى ســؤال 

واحــد...
أرى فــي املســيح منوذًجــا لــم أَر مثلــه مــن قبــل، ولكــن، فــي الوقــت نفســه، أرى 
منوذًجــا ُدعيــت للتمثـُـل بــه: »أَنَُّكــم ِلهــَذا ُدِعيتـُـم. َفــِإنَّ املَِســيَح أَيًضــا تََألَّــَم ألَجِلنـَـا، تـَـاِرًكا أَنَُّكــم ِلهــَذا ُدِعيتـُـم. َفــِإنَّ املَِســيَح أَيًضــا تََألَّــَم ألَجِلنـَـا، تـَـاِرًكا 
ــِه َمكــٌر‹«       ــي َفِم ــَد ِف ــًة، َوالَ ُوِج ــل َخِطيَّ ــم يَفَع ــِذي لَ ــِه. ›الَّ ــوا ُخُطَواِت ــي تَتَِّبُع ــااًل ِلَك ــا ِمثَ ــِه َمكــٌر‹لَنَ ــي َفِم ــَد ِف ــًة، َوالَ ُوِج ــل َخِطيَّ ــم يَفَع ــِذي لَ ــِه. ›الَّ ــوا ُخُطَواِت ــي تَتَِّبُع ــااًل ِلَك ــا ِمثَ لَنَ
)1 بطــرس 2: 21، 22(. مــاذا كان رد فعــل بيالطــس عندمــا رأى الصمــت يعيــش 

ا«. ــّدً ــي ِج ــَب الَواِل ــة واحــدة: »تََعجَّ ــه؟ كلم ــام عيني ويتجســد أم

للصالة والتأمل على مدار اليوم
الصمت هو تعبري ملن يثق بهلل. إنا صرخة ملن يد فَرَحه يف نظرة اآلب.
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»احَفظ َقَدَمَك ِحنَي َتذَهُب ِإَل َبيِت هللِا، َفاالسِتَماُع َأقَرُب ِمن َتقِدِي َذِبيَحِة اجُلهَّاِل، أَلنـَُّهم 
اَم هللِا، أَلنَّ هللَا يِف  . اَل َتسَتعِجل َفَمَك َواَل ُيسرِع َقلُبَك ِإَل ُنطِق َكاَلٍم ُقدَّ رِّ َباُلوَن ِبَفعِل الشَّ اَل يـُ

َماَواِت َوَأنَت َعَلى اأَلرِض، َفِلذِلَك ِلَتُكن َكِلَماُتَك َقِليَلًة.« )جامعة 5: 1- 2( السَّ
أعتقــد أنــك تعــرف أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــن العزلــة والصمــت. فــي اخللــوة نطلــب فــي اخللــوة نطلــب 

اللــه بشــكل مكثــف. فــي الصمــت نصغــي إليــه.اللــه بشــكل مكثــف. فــي الصمــت نصغــي إليــه.
الصمــت ليــس غايــًة فــي حــد ذاتــه. الصمــت وســيلة، نــوٌع مــن التراجــع وســط 
ــى  ــام املســيطرة عل ــم االســتماع، مــرآةٌ الكتشــاف األصن الضوضــاء. الصمــت أداة لتعلُّ

ــن. ــه واآلخري ــع الل ــذات وم ــع ال ــي، أداة للتواصــل م قلب
مــن خــالل عــزل أنفســنا نســعى إلــى أن نكــون وحدنــا؛ نذهــب بعيــًدا إلى مــكان خاٍل 
ــا  ــه. ال نبتعــد عــن برنامجن ــى االتصــال بالل لتجنــب املشــتِّتات ولكــي نكــون قادريــن عل
اليومــي أو عــن النــاس، لكننــا نحــاول إطالــة موقــف الســكون واالرتبــاط الداخلــي الــذي 
نحققــه فــي اخللــوة. هــل تعلــم مــا هــي أغلــى فوائــد الصمــت؟ الشــركة غيــر املنقطعــة 
مــع اللــه )ســنرى هــذا التدريــب مبزيــد مــن التفصيــل فــي األيــام القادمــة(. مبمارســة 
ــا لتســكن  ــات األخــرى ونســاعد قلوبن الصمــت، نفصــل أنفســنا عــن األهــداف والغاي

وتركــز علــى أكثــر مــا نرغــب فيــه: اللــه.
ــا للغايــة. ال يرتبــط الصمــت كتدريــب روحــي بشــخص  أود أن أقــدم توضيًحــا هاًمّ
يتمتــع مبــزاج هــادئ أو خجــول أو منطــوي الشــخصية. وال يتعلــق األمــر بالطمــوح فــي 
التحلــي بشــخصية انطوائيــة أو منعزلــة. قــد يكــون املــرء متحفًظــا للغايــة وغيــر معبــر 

وال ميــارس الصمــت الكتابــي.
لدينــا أربعــة أنــواع مــن الصمــت: الصمــت املدفــوع بـــاخلوف. هــذا الصمــت خطــأ 
ــوع  ــة فــي الدفــاع عــن النفــس. هــذا الن ــه. الصمــت املدفــوع بعــدم الرغب ويجــب جتنب
مــن الصمــت محايــد نوًعــا مــا. الصمــت املدفــوع باحملاولــة لإلصغــاء لآلخريــن. هــذا 
ــا آخــر للتأمــل  ا. فــي الواقــع، ســنخصص يوًم ا ومرغــوب فيــه جــًدّ الصمــت جيــد جــًدّ
ــذي يحــاول التحــدث أقــل  ــر وهــو ال ــاك صمــت أخي ــًرا، هن ــل. لكــن أخي ــه بالتفصي في
حتــى يكــون الذهــن أكثــر وعًيــا بشــخص اللــه. هــذا هــو الصمــت الــذي نشــير إليــه. هــذا 
هــو الصمــت الــذي نبحــث عنــه. هــذا هــو الصمــت الــذي ســعى إليــه يســوع والــذي نحــن 
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مدعــوون لطلبــه؛ الصمــت الــذي ينتــج عنــه شــعور بالســالم يســمح لنــا ان نكــون أكثــر الصمــت الــذي ينتــج عنــه شــعور بالســالم يســمح لنــا ان نكــون أكثــر 
ارتباًطــا باللــه.ارتباًطــا باللــه.

ــنا. مــا هــي ذبيحــة اجلهــال؟ اآليــة  لنفكــر اآلن بإيجــاز فــي املقطــع الــذي ميسُّ
ــا فكــرة عــن معناهــا. إن »ذبيحــة  ا، صحيــح؟ حتــى كلمــة »جهــال« تعطين واضحــة جــًدّ
ــه. إنهــا تنســكب بالكلمــات بســرعة كبيــرة. فــي  اجلهــال« تســرع فــي التحــدث إلــى الل
ســياق املقطــع أعــاله، نتحــدث عــن شــخص يقطــع عهــوًدا أو وعــوًدا بســرعة ثــم ينــدم 
عليهــا. أعتقــد أن الكتــاب يقــدم لنــا هنــا مبــدأً قيًمــا للغايــة: عندمــا يتعلــق األمــر عندمــا يتعلــق األمــر 
. تُســاعد كلمــات بولــس  .باالقتــراب مــن اللــه، فنحــن نتصــرف بحمــق نابــع عــن جهــل تــاٍمّ باالقتــراب مــن اللــه، فنحــن نتصــرف بحمــق نابــع عــن جهــل تــاٍمّ
ــا لَســنَا نَعلَــُم َمــا نَُصلِّــي  ــا، ألَنَّنَ وُح أَيًضــا يُِعــُن َضَعَفاِتنَ ــا لَســنَا نَعلَــُم َمــا نَُصلِّــي َوَكذِلــَك الــرُّ ــا، ألَنَّنَ وُح أَيًضــا يُِعــُن َضَعَفاِتنَ فــي روميــة 8: 26: »َوَكذِلــَك الــرُّ
ــا  ــا«. إن جهلن ــُق ِبَه ــاٍت الَ يُنَط ــا ِبَأنَّ ــَفُع ِفينَ ــُه يَش وَح نَفَس ــرُّ ــنَّ ال ــي. َولِك ــا يَنَبِغ ــِه َكَم ــاألَجِل ــُق ِبَه ــاٍت الَ يُنَط ــا ِبَأنَّ ــَفُع ِفينَ ــُه يَش وَح نَفَس ــرُّ ــنَّ ال ــي. َولِك ــا يَنَبِغ ــِه َكَم ألَجِل
ــا أمــام عــرش النعمــة )عبرانيــن 4: 16(، لكــن ال  ــة حتــى يســلبنا ثقتن ال يشــكل معضل
يصــح إهمــال هــذه احلالــة. يســاعدنا الصمــت علــى أن نعيــش املبــدأ املوضــح لنــا فــي 
اآليــة: »احَفــظ َقَدَمــَك ِحــَن تَذَهــُب ِإلـَـى بَيــِت اللــِه، َفاالســِتَماُع أَقــَرُب ِمــن تَقــِدمِي َذِبيَحــِة احَفــظ َقَدَمــَك ِحــَن تَذَهــُب ِإلـَـى بَيــِت اللــِه، َفاالســِتَماُع أَقــَرُب ِمــن تَقــِدمِي َذِبيَحــِة 

ــاِل...«.  ــاِل...اجُلهَّ اجُلهَّ
لكــن ملــاذا الصمــت؟ مــاذا يفعــل الصمــت؟ مــن بــن أشــياء أخــرى كثيــرة، يســمح لــي يســمح لــي 
ــَماَواِت َوأَنــَت  ــَماَواِت َوأَنــَت ألَنَّ اللــَه ِفــي السَّ الصمــت باســتعادة املنظــور الســليم.الصمــت باســتعادة املنظــور الســليم. كمــا تقــول اآليــة 2: »ألَنَّ اللــَه ِفــي السَّ
َعلـَـى األَرِض، َفِلذِلــَك ِلتَُكــن َكِلَماتـُـَك َقِليلـَـًةَعلـَـى األَرِض، َفِلذِلــَك ِلتَُكــن َكِلَماتـُـَك َقِليلـَـًة«. عندمــا أحتــدث عــادًة مــا أحــاول إقنــاع اللــه عندمــا أحتــدث عــادًة مــا أحــاول إقنــاع اللــه 

باحتياجاتــي، وعندمــا أصمــت أتذكــر أنــه هــو كل مــا أحتاجــه.باحتياجاتــي، وعندمــا أصمــت أتذكــر أنــه هــو كل مــا أحتاجــه.
ــي  ــح متنحن ــه صال ــه إل ــى عــرش الكــون. حقيقــة أن ــه فــي الســماء جالــس عل يوجــد إل

ســالًما وراحــًة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
يربطين الصمت بهلل ويسمح ل إبدراك حضوره يف منتصف يومي.
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اليوم: ١٤٤ |                              التدريبات الروحية: الصمت )٣(

»َوَبعَد الزَّلزََلِة اَنٌر، َوَل َيُكِن الرَّبُّ يِف النَّاِر. َوَبعَد النَّاِر َصوٌت ُمنَخِفٌض َخِفيٌف« 
)1 ملوك 19: 12(

هــل ســألك أحدهــم مــن قبــل ســؤااًل وبعــد اإلجابــة عليــه ســألك مــرة أخــرى نفــس 
ــب عليــه؟ فتصيــح فــي وجهــه: هــل أنــت أصــم؟ لقــد أخبرتــك  ــم تُِج الســؤال وكأنــك ل
للتــو! يجــب أن أعتــرف أننــي اختبــرت جانبــي املعضلــة؛ فقــد حتدثــت دون أن يســتَِمع 
لــي شــخٌص، وفــي مناســبات أكثــر ممــا أود أن أعتــرف بهــا، لــم أســتمع عندمــا كان 
ــوع مــن  ــادل هــذا الن ــى عــادًة نتب ــم مت ــاري بشــيء مــا. هــل تعل ــون إخب اآلخــرون يحاول
ــم«؟ عندمــا نكــون قلقــن أو منشــغلن أو نركــز بشــدة علــى شــيء يلفــت  ــم«؟»حــوار الصُّ »حــوار الصُّ
ا ال يصــل إلــى العقــل  انتباهنــا. فــي هــذه احلالــة ســمعنا يعمــل مبســتوى ضعيــف جــّدً
املشــتت. والقلــب أيًضــا ينشــغل بأفــكار وأحــالم بحيــث يبــدو أن الكلمــات التــي تأتــي من 
اخلــارج ال تخترقــه. أجــد زوجتــي فــي بعــض األحيــان تصيــح: نيكــو! نيكــو! نيكــو! بينمــا 
أجتــول أنــا فــي عالــم مــواٍز ألحالمــي وأهدافــي. )هــل حاولــت التحــدث إلــى شــخص 
ــا أو يتصفــح شــبكات التواصــل االجتماعــي  محصــور ذهنــه فــي لعبــة أو يشــاهد فيلًم

علــى هاتفــه احملمــول؟(. 
كتــب هنــري نيــون: »نحــن محاطــون بالكثيــر مــن الضوضــاء الداخليــة واخلارجيــة؛ 
ــة بــدون االنضبــاط  ــاة الروحي ــا. احلي ــه عندمــا يتحــدث إلين بحيــث يصعــب ســماع الل
مســتحيلة. مــن خــالل ممارســة وســائط النعمــة، نصبــح منتبهــن لتلــك الهمســات 

العذبــة...«.66
نحتــاج إلــى الصمــت. الضوضــاء اخلارجيــة،الضوضــاء اخلارجيــة، املتمثلــة فــي العمــل واألســرة واخلدمة 
ــا  ــازات وم ــت واإلج ــي واإلنترن ــل االجتماع ــائل التواص ــون ووس ــؤوليات والتلفزي واملس
األمــان واخلــوف وهويتنــا  انعــدام  فــي  املتمثلــة  الداخليــة،  الداخليــة،والضوضــاء  ذلــك، والضوضــاء  إلــى 
احملطمــة والبحــث عــن احلــب والقبــول، متنعنــا مــن ســماع صــوت اللــه والتواصــل معــه. 
حينئــذ يأتــي الصمــت لينقذنــا. الصمــت يســمح لنــا بتدريــب القلــب علــى إيقــاف 
»الضوضــاء« واالســتماع إلــى »الصــوت املنخفــض اخلفيــف« الــذي نحتاجــه بشــدة.
أمــر ملفــت للنظــر، أليــس كذلــك؟ أظــن أنــه ال يوجــد إنســان آخــر فــي التاريــخ كان 
ــى إيليــا وأرســل  ــه مثــل إيليــا. صلَّ ــمستوى مــن احلميميــة فــي الصــالة مــع الل يتمتــع بـ
ــى إيليــا مــرة أخــرى وأطلــق اللــه  اللــه نــاًرا مــن الســماء )1 ملــوك 18: 20- 40(. وصلَّ
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أمطــاًرا غزيــرة بعــد ثــالث ســنوات مــن اجلفــاف )1 ملــوك 18: 41- 46(. ومــع ذلــك، 
ا مــن تلــك احلادثــة، غــزت »الضوضــاء« إيليــا وفقــد املنظــور  بعــد وقــت قصيــر جــّدً
ــا، َوَكيــَف أَنَُّه  ــا، َوَكيــَف أَنَُّه َوأَخَبــَر أَخــآُب ِإيَزابـَـَل ِبــُكلِّ َمــا َعِمــَل ِإيِليَّ اإللهــي. 1 ملــوك 19: 1- 5 يقــول: »َوأَخَبــَر أَخــآُب ِإيَزابـَـَل ِبــُكلِّ َمــا َعِمــَل ِإيِليَّ
ــا تَُقــوُل: »هَكــَذا تَفَعــُل  ــُل َرُســواًل ِإلَــى ِإيِليَّ ــيِف. َفَأرَســلَت ِإيَزابَ ــَل َجِميــَع األَنِبَيــاِء ِبالسَّ ــا تَُقــوُل: »هَكــَذا تَفَعــُل َقتَ ــُل َرُســواًل ِإلَــى ِإيِليَّ ــيِف. َفَأرَســلَت ِإيَزابَ ــَل َجِميــَع األَنِبَيــاِء ِبالسَّ َقتَ
ــم ِفــي نَحــِو هــَذا الَوقــِت  ــِس َواِحــٍد ِمنُه ــل نَفَســَك َكنَف ــم أَجَع ــَذا تَِزيــُد، ِإن لَ ــُة َوهَك ــم ِفــي نَحــِو هــَذا الَوقــِت اآلِلَه ــِس َواِحــٍد ِمنُه ــل نَفَســَك َكنَف ــم أَجَع ــَذا تَِزيــُد، ِإن لَ ــُة َوهَك اآلِلَه
ــا َرأَى ذِلــَك َقــاَم َوَمَضــى ألَجــِل نَفِســِه، )الضوضــاء  ــا َرأَى ذِلــَك َقــاَم َوَمَضــى ألَجــِل نَفِســِه،َفلَمَّ َغــداَغــدا )الضوضــاء اخلارجيــة(«. َفلَمَّ
ــِة  يَّ ــِة َوأَتَــى ِإلـَـى ِبئــِر َســبٍع الَِّتــي ِلَيُهــوَذا َوتَــَرَك ُغاَلَمــُه ُهنَــاَك. ثـُـمَّ َســاَر ِفــي الَبرِّ يَّ الداخليــة( َوأَتَــى ِإلـَـى ِبئــِر َســبٍع الَِّتــي ِلَيُهــوَذا َوتَــَرَك ُغاَلَمــُه ُهنَــاَك. ثـُـمَّ َســاَر ِفــي الَبرِّ
َمِســيَرةَ يـَـوٍم، َحتَّــى أَتـَـى َوَجلـَـَس تَحــَت َرتََمــٍة َوَطلـَـَب املـَـوَت ِلنَفِســِه، َوَقــاَل: »َقــد َكَفــى اآلَن َمِســيَرةَ يـَـوٍم، َحتَّــى أَتـَـى َوَجلـَـَس تَحــَت َرتََمــٍة َوَطلـَـَب املـَـوَت ِلنَفِســِه، َوَقــاَل: »َقــد َكَفــى اآلَن 
تََمــِة«. هــل  . ُخــذ نَفِســي ألَنَِّنــي لَســُت َخيــًرا ِمــن آبَاِئــي« َواضَطَجــَع َونـَـاَم تَحــَت الرَّ تََمــِةيـَـا َربُّ . ُخــذ نَفِســي ألَنَِّنــي لَســُت َخيــًرا ِمــن آبَاِئــي« َواضَطَجــَع َونـَـاَم تَحــَت الرَّ يـَـا َربُّ
ــه مــن  ــي لتنقل ــى النب ــة عل ــة واملشــاعر الداخلي ــر الظــروف اخلارجي تالحــظ كيــف تؤث

حلظــة نشــوة إلــى حلظــة اكتئــاب؟
ــوة  ــن الق ــوع م ــه ن ــت لدي ــل ألن الصم ــاذا؟ ه ــكون. مل ــى الس ــا؟ إل ــاج إيلي ــاذا يحت م
ــى  ــا إل ــاج إيلي ــي تأســرنا؟ ال. يحت ــا الت ــا مــن أفكارن ــا وحتريرن اخلارقــة لرفــع معنوياتن
الصمــت ألنــه طاملــا اســتمر فــي االســتماع إلــى »الضجيــج« مــن حولــه فلــن يتمكــن مــن 

ــا: صــوت اللــه. صــوت اللــه.  ســماع مــا يحتــاج إليــه حًقّ
بِّ َعاِبــٌر َوِريــٌح َعِظيَمــٌة  ‹. َوِإَذا ِبالــرَّ بِّ بِّ َعاِبــٌر َوِريــٌح َعِظيَمــٌة َفَقــاَل: ›اخــُرج َوِقــف َعلَــى اجَلَبــِل أََمــاَم الــرَّ ‹. َوِإَذا ِبالــرَّ بِّ »َفَقــاَل: ›اخــُرج َوِقــف َعلَــى اجَلَبــِل أََمــاَم الــرَّ
يــِح.  بُّ ِفــي الرِّ ، َولـَـم يَُكــِن الــرَّ بِّ ُخــوَر أََمــاَم الــرَّ ــَرِت الصُّ ِت اجِلَبــاَل َوَكسَّ يــِح. َوَشــِديَدةٌ َقــد َشــقَّ بُّ ِفــي الرِّ ، َولـَـم يَُكــِن الــرَّ بِّ ُخــوَر أََمــاَم الــرَّ ــَرِت الصُّ ِت اجِلَبــاَل َوَكسَّ َوَشــِديَدةٌ َقــد َشــقَّ
بُّ  ــِن الــرَّ ــم يَُك ــاٌر، َولَ ــِة نَ لَزلَ ــِة. َوبَعــَد الزَّ لَزلَ بُّ ِفــي الزَّ ــِن الــرَّ ــم يَُك ــٌة، َولَ يــِح َزلَزلَ بُّ َوبَعــَد الرِّ ــِن الــرَّ ــم يَُك ــاٌر، َولَ ــِة نَ لَزلَ ــِة. َوبَعــَد الزَّ لَزلَ بُّ ِفــي الزَّ ــِن الــرَّ ــم يَُك ــٌة، َولَ يــِح َزلَزلَ َوبَعــَد الرِّ
ــِه  ــُه ِبِرَداِئ ــفَّ َوجَه ــا لَ ــا َســِمَع ِإيِليَّ ــاِر َصــوٌت ُمنَخِفــٌض َخِفيــٌف. َفلَمَّ ــَد النَّ ــاِر. َوبَع ــِه ِفــي النَّ ــُه ِبِرَداِئ ــفَّ َوجَه ــا لَ ــا َســِمَع ِإيِليَّ ــاِر َصــوٌت ُمنَخِفــٌض َخِفيــٌف. َفلَمَّ ــَد النَّ ــاِر. َوبَع ِفــي النَّ
ــا؟‹«        ــا ِإيِليَّ ــا يَ ــَك هُهنَ ــا لَ ــوُل: ›َم ــِه يَُق ــوٍت ِإلَي ــاَرِة، َوِإَذا ِبَص ــاِب املَُغ ــي بَ ــَف ِف ــَرَج َوَوَق ــا؟‹َوَخ ــا ِإيِليَّ ــا يَ ــَك هُهنَ ــا لَ ــوُل: ›َم ــِه يَُق ــوٍت ِإلَي ــاَرِة، َوِإَذا ِبَص ــاِب املَُغ ــي بَ ــَف ِف ــَرَج َوَوَق َوَخ

)1 ملــوك 19: 11- 13(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كيف سأمتكن من االستماع إل هللا يف وسط هذا »الضجيج«؟
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اليوم: ١٤5 |                             التدريبات الروحية: الصمت  )٤(

َا ُهَو َصخَرِت َوَخاَلِصي، َملَجِإي،  َا هلِل انَتَظَرت َنفِسي. ِمن ِقَبِلِه َخاَلِصي.ِإمنَّ »ِإمنَّ
اَل َأتـََزعزَُع َكِثريًا« )مزمور 62: 1– 2(

ــراءة.  ــف عــن الق ــي احلــال. توقَّ ــى؟ ف ــارس الصمــت. مت َعك لتم ــد أن أشــجِّ ــوم أري الي
أغمــض عينيــك واصمــت فقــط.

اآلن اقرأ اجلملة األولى من املزمور: »ِإنََّما للِه انتََظَرت نَفِسي...ِإنََّما للِه انتََظَرت نَفِسي...«. 
أغمض عينيك مرة أخرى. دع هذه الكلمات تتحدث إليك. 

وانتظر في صمت.
ــِه َخاَلِصــي. ِإنََّمــا ُهــَو َصخَرِتــي َوَخاَلِصــي،  ــِه َخاَلِصــي. ِإنََّمــا ُهــَو َصخَرِتــي َوَخاَلِصــي، ِمــن ِقَبِل تأمــل فــي العبــارات التاليــة: »ِمــن ِقَبِل
َملَجــِإيَملَجــِإي«. مــا األشــياء التــي حتتــاج إلــى اللــه ليخلصــك منهــا؟ توقــف حلظــة. وأغمــض 

عينيــك مــرة أخــرى ودعــه يخبــرك.
يؤكد كاتب املزمور: »الَ أَتََزعَزُع َكِثيًراالَ أَتََزعَزُع َكِثيًرا«. ما قيمة هذه احلقيقة لك؟ 

اقِض بضَع ثواٍن حتى تهدأ مرًة أخرى في حضوره. 
)أشجعك أن تتأمل أيًضا في رومية 8: 26- 39(.

صلِّ هذه الكلمات

ا أن أبقى صامًتا.  »ي رب يسوع... يصعب عليَّ جدًّ
ت أفكاري وال قليب...  ال أستطيع أن أسكِّ

هناك الكثري من األشياء اليت تدور بداخلي... 
يبدو دائًما أنين متورط يف نقاشات داخلية مع نفسي، ومع أصدقائي، ومع أعدائي، 

ومع حلفائي، ومع خصومي، وزمالئي. 
لكن هذا النقاش الداخلي يكشف ل كم يبعد قليب عنك. 

إذا كنت ببساطة سأرتح عند قدميك، فأريد أن أدرك أنين أنتمي لك وحدك. 
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وهكذا سأتوقف عن اجلدال مع من حول، سواء كانوا أشخاًصا حقيقيني أو هزليني. 
تكشف هذه املناقشات الداخلية خماويف وحريت وشعوري بعدم األمان وحاجيت إل إياد 

القبول وجذب انتباه من حول.
 ي رب أعرف أنك ستعطيين كل االهتمام الذي أحتاجه إذا توقفت عن الكالم

وبدأت يف االستماع إليك. 
أعلم أنه يف صمت قليب ستتحدث معي وتظهر ل حبك.

أعطين ي رب ذلك الصمت. 
اجعلين صبورًا وساعدين أمنو شيًئا فشيًئا يف هذا الصمت الذي يتيح ل الفرصة أن 

أكون يف حضرتك. آمني«.
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َقاَل َلَا َيُسوُع: ›َواَل َأاَن َأِديُنِك. اذَهيِب َواَل ُتِطِئي َأيًضا‹«  َقاَلت: »اَل َأَحَد، َي َسيُِّد!«. فـَ »فـَ
)يوحنا 8: 11(

ــه؟ مــا هــو هدفهــا؟  ــى هــذه املمارســة؟ مــا الــذي تبحــث عن ــة التعــود عل مــا هــي أهمي
يعطينــا هــذا النــصُّ اجلــواَب. هدفنــا هــو ســماع مــا نتــوق إليــه بشــدة: »َوالَ أَنـَـا أَِدينـُـِك«. 
ــى الرغــم مــن أن  ــب. عل ــا هــو أســوأ شــعور لإلنســان؟ الشــعور بالذن ــم م هــل تعل
ــة، فســتتمكن  ــة القضــاء عليــه، إذا نظــرت حولــك بعناي ــى محاول ــم عل ــا ُمصمَّ مجتمعن
ــه قــوة. الشــعور بالذنــب  مــن إدراك أن هــذا الشــعور ال يــزال موجــوًدا بقــوة. الذنــب ل
ا. الشــعور بأننــي »لســت« الشــخص الــذي أريــد أن أكــون ومحاولــة  هــو محفــز قــوي جــّدً
إثبــات عكــس ذلــك هــو واحــد مــن أكثــر الطــرق الدقيقــة واخلفيــة لتحفيــزك علــى 
ــا ال يحــاول  ــه ومركــزه؟ مــن من ــا ال يحــاول أن يرتقــي بصورت الشــعور بالذنــب. مــن من
إثبــات نفســه ليشــعر بالتميــز عــن اآلخريــن؟ مــن ال يســعى إلســكات األصــوات الداخليــة 

ــه أو تذكــره بإخفاقاتــه؟ التــي تنــزع عنــه كل إحســاس بالقيمــة أو تخجل
ــي ِفــي َذاِت الِفعــِل، وهــي فــي  هــل تتذكــر هــذا املشــهد؟ امــرأة أُمِســَكت َوِهــَي تَزِن
وســط موقــف ملــيء بـــاإلذالل والتحقيــر، يتــم جرهــا عبــر املدينــة حتــى أتــوا بهــا أمــام 
ــا؛ الهيــكل )يوحنــا 8: 1، 2(. هــل تعلــم  يســوع وحشــد كبيــر فــي أكثــر األماكــن ازدحاًم
مــا هــو الالفــت للنظــر فــي هــذه الواقعــة؟ الكلمــات القليلــة التــي قالهــا يســوع. جملــة 
واحــدة كانــت كافيــة. ال شــيء آخــر. احتــاج يســوع إلزالــة اإلدانــة عنهــا مــن خــالل تســع تســع 
اًل ِبَحَجــٍر«  ــٍة َفلَيرِمَهــا أَوَّ اًل ِبَحَجــٍرَمــن َكاَن ِمنُكــم ِبــاَل َخِطيَّ ــٍة َفلَيرِمَهــا أَوَّ كلمــاتكلمــات )فــي األصــل اليونانــي(. »َمــن َكاَن ِمنُكــم ِبــاَل َخِطيَّ

)يوحنــا 8: 7(.
ــم يســتطع أحــٌد اجلــدال معــه. فــي الواقــع تقــول  ــه. ل ــردَّ علي ــم يســتِطع أحــٌد ال ل
تُُهــم، َخَرُجــوا َواِحــًدا َفَواِحــًدا،  ــا َســِمُعوا َوَكانَــت َضَماِئُرُهــم تَُبكِّ ــا ُهــم َفلَمَّ تُُهــم، َخَرُجــوا َواِحــًدا َفَواِحــًدا، َوأَمَّ ــا َســِمُعوا َوَكانَــت َضَماِئُرُهــم تَُبكِّ ــا ُهــم َفلَمَّ اآليــة 9: »َوأَمَّ
ــيُوِخ ِإلَــى اآلِخِريــَن. َوبَِقــَي يَُســوُع َوحــَدهُ َواملـَـرأَةُ َواِقَفــٌة ِفــي الَوســِط«.  ــيُوِخ ِإلَــى اآلِخِريــَن. َوبَِقــَي يَُســوُع َوحــَدهُ َواملـَـرأَةُ َواِقَفــٌة ِفــي الَوســِطُمبتَِدِئــَن ِمــَن الشُّ ُمبتَِدِئــَن ِمــَن الشُّ

ــا أَِدينُــِك«. ــا أَِدينُــِكَوالَ أَنَ مــاذا ســمعت هــذه املــرأة؟ عبــارة لــن تنســاها أبــًدا: »َوالَ أَنَ
الصمــت يســمح لنــا بــأن نشــعر بحضــور اللــه فــي حياتنــا اليوميــة. ولكــن، بشــكل 
أكثــر حتديــًدا، يســمح لنــا أن نشــعر مبحبــة اللــه.مبحبــة اللــه. هــل مــن الضــروري أن يكــون هنــاك 
ــة خــالل هــذا الوقــت؟  ــد الصمــت؟ هــل الصــالة الزم ــع بفوائ ــي واٍع للتمت حــوار داخل
فــي بعــض األحيــان ســتحتاج إلــى الصــالة، لكــن فــي مناســبات أخــرى عديــدة ال. كمــا 
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ــا نحتــاج إلــى التواجــد فــي حضرتــه فــي  سنتوســع فــي دراســة تدريــب الشــركة؛ أحياًن
ــى املســتوى البشــري، فــإن أحــد  ــى فــي التواصــل عل ــادل أي حــوار. حت صمــت دون تب
أســمى أشــكال االتصــال هــو ذلــك الــذي ال توجــد فيــه حاجــة إلــى كلمــات صريحــة أو 
مطلوبــة... يوجــد، فــي النهايــة، صمــت يتحــدث، والــذي، للمفارقــة، »يقــول« كل شــيء:

ــارق  ــرق مف ــض يخت ــى شــعاع ومي ــا يتحــول إل ــي الســعادة عندم ــه ف ــغ ذروت ــارق »احلــب يبل ــرق مف ــض يخت ــى شــعاع ومي ــا يتحــول إل ــي الســعادة عندم ــه ف ــغ ذروت »احلــب يبل
النفــس،النفــس،

حينما يُعرف اإلنسان كما هو،حينما يُعرف اإلنسان كما هو،
دون احلاجة إلى كلمات مطمئنة أو أقوال متأله بالسالم.دون احلاجة إلى كلمات مطمئنة أو أقوال متأله بالسالم.

يتوق إلى القرب الصامت، للراحة،يتوق إلى القرب الصامت، للراحة،
حيث ال يوجد صوت وال حركة، فهو حب ال يُسمع بل يشعر به...«.حيث ال يوجد صوت وال حركة، فهو حب ال يُسمع بل يشعر به...«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أمضي يف احلياة وأان أشعر حبب املسيح؟

هل أمسع وأشعر وأرى قبوله الكامل ل؟
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اليوم: ١٤7 |                              التدريبات الروحية: الصمت )6(

َعاَل يِف اأَلرِض« )مزمور 46: 10( َعاَل َبنَي اأُلَمِم، َأتـَ »ُكفُّوا َواعَلُموا َأينِّ َأاَن هللُا. َأتـَ
لقــد كتبــت هــذا الكتــاب لنفــس الهــدف الــذي ينعكــس فــي هــذا املزمــور: أن يتعظــم اللــه 
ويأخــذ مجــده فــي وســطنا ونتعــرف كيــف ميكننــا االســتمتاع بعالقــة معــه. ولكــن كيــف 
لنــا أن نفعــل ذلــك؟ كيــف ميكننــا أن منجــد اللــه »علــى األرض« ونعظــم اســمه »بــن 
ــا قــراءة اآليــات مــن النهايــة حتــى البدايــة تســاعدنا علــى فهــم القصــد  األمم«؟ أحياًن

املرغــوب منــه. اقــرأ اآليــة وســتجد اجلــواب.
ــه هــو هــو  ــا. ولكــن لكــي »نعــرف أن ــد أن نعــرف مــن هــو حّقً ــه ال ب لكــي »يتعظــم« الل

ــدوء. ــن الضــروري أن منــارس الســكون واله ــه«، م ــهالل الل
الصمــت يســمح للقلــب أن يســتمر فــي اســتعادة منظــوره الســماوي، ويؤمــن مــرًة 
أخــرى مبــا يعتقــد أنــه يؤمــن بــه. مبعنــى آخــر، الصمــت يحــول العقيــدة إلــى واقــع يُختبــر.الصمــت يحــول العقيــدة إلــى واقــع يُختبــر.
ســأطلب منــك أن تفكــر فــي موقــف شــخصي يولــد عــدم اليقــن أو االرتبــاك. 
ــا  ــل معه ــك التعام ــي علي ــددة الت ــاكل املتع ــط أو املش ــق أو الضغ ــع القل ــل م ــف تتعام كي
بشــكل يومــي؟ يعطينــا كاتــب املزمــور اجلــواب: الســكون هــو احلــل الوحيــد. الصمــت أو 
الســكون ال يعنــي عــدم القيــام بــأي شــيء. ال يعنــي التوقــف عــن الذهــاب إلــى العمــل أو 
التخلــي عــن مســؤولياتي أو توقــع أن يحــل اللــه مشــاكلي بعصــا ســحرية. الســكون يعنــي الســكون يعنــي 
ــى إســكات »الضوضــاء« )فــي اخلــارج  ــب عل التوقــف.التوقــف. ممارســة الصمــت تســاعد القل
والداخــل( مــن أجــل اســتعادة املنظــور الصحيــح و»التعــرف« مــرة أخــرى علــى مــا نعرفــه 

بالفعــل: أنــه هــو اللــه... وهــذا يكفــي...أنــه هــو اللــه... وهــذا يكفــي...
قــد يبــدو لــك أن هــذا التعليــم غامــٌض إلــى حــدٍّ مــا وغيــر واقعــي. بعــد كل شــيء، 
هــل يســتطيع الشــاعر الــذي كتــب هــذا املزمــور أن يفهــم مســتوى الضغــط والتوتــر 
الــذي يشــعر بــه املــرء فــي »العالــم احلقيقــي«؟ نعــم يســتطيع. أود أن تفكــر فــي الســياق 
الــذي ُكِتــب فيــه هــذا املزمــور. اقــرأ بنفســك وضــع شــعب إســرائيل عندمــا طلــب منهــم 
ــاِت  يَق ــي الضِّ ــا ِف ةٌ. َعوًن ــوَّ ــأٌ َوُق ــا َملَج ــُه لَنَ ــاِت اَلل يَق ــي الضِّ ــا ِف ةٌ. َعوًن ــوَّ ــأٌ َوُق ــا َملَج ــُه لَنَ ــى هــذا النحــو: »اَلل كاتــب املزمــور العيــش عل
ُوِجــَد َشــِديًدا. ِلذِلــَك الَ نَخَشــى َولَــو تََزحَزَحــِت األَرُض، َولَــِو انَقلََبــِت اجِلَبــاُل ِإلَــى َقلــِب ُوِجــَد َشــِديًدا. ِلذِلــَك الَ نَخَشــى َولَــو تََزحَزَحــِت األَرُض، َولَــِو انَقلََبــِت اجِلَبــاُل ِإلَــى َقلــِب 
ُح  َهــا. ِســاَله. نَهــٌر َســَواِقيِه تَُفــرِّ ُح الِبَحــاِر. تَِعــجُّ َوتَِجيــُش ِمَياُهَهــا. تَتََزعــَزُع اجِلَبــاُل ِبُطُموِّ َهــا. ِســاَله. نَهــٌر َســَواِقيِه تَُفــرِّ الِبَحــاِر. تَِعــجُّ َوتَِجيــُش ِمَياُهَهــا. تَتََزعــَزُع اجِلَبــاُل ِبُطُموِّ
. اللــُه ِفــي َوَســِطَها َفلـَـن تَتََزعــَزَع. يُِعينَُهــا اللــُه ِعنــَد  . اللــُه ِفــي َوَســِطَها َفلـَـن تَتََزعــَزَع. يُِعينَُهــا اللــُه ِعنــَد َمِدينَــَة اللــِه، َمقــَدَس َمَســاِكِن الَعِلــيِّ َمِدينَــَة اللــِه، َمقــَدَس َمَســاِكِن الَعِلــيِّ
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ــِت األَرُض. َربُّ  ــُه، َذابَ ــى َصوتَ ــُك. أَعَط ــِت املََماِل ــُم. تََزعَزَع ــِت األَُم ــِح. َعجَّ ب ــاِل الصُّ ــِت األَرُض. َربُّ ِإقَب ــُه، َذابَ ــى َصوتَ ــُك. أَعَط ــِت املََماِل ــُم. تََزعَزَع ــِت األَُم ــِح. َعجَّ ب ــاِل الصُّ ِإقَب
ــَل  ــَف َجَع ــِه، َكي ــاَل الل ــُروا أَعَم ــوا انُظ ــاَله. َهلُمُّ ــوَب. ِس ــُه يَعُق ــا ِإل ــا. َملَجأُنَ ــوِد َمَعنَ ــَل اجُلنُ ــَف َجَع ــِه، َكي ــاَل الل ــُروا أَعَم ــوا انُظ ــاَله. َهلُمُّ ــوَب. ِس ــُه يَعُق ــا ِإل ــا. َملَجأُنَ ــوِد َمَعنَ اجُلنُ
مــَح.  ُن احُلــُروِب ِإلـَـى أَقَصــى األَرِض. يَكِســُر الَقــوَس َويَقَطــُع الرُّ مــَح. ِخَرًبــا ِفــي األَرِض. ُمَســكِّ ُن احُلــُروِب ِإلـَـى أَقَصــى األَرِض. يَكِســُر الَقــوَس َويَقَطــُع الرُّ ِخَرًبــا ِفــي األَرِض. ُمَســكِّ
ــي أَنَــا اللــُه. أَتََعالَــى بَــَن األَُمــِم، أَتََعالَــى ِفــي  ــوا َواعلَُمــوا أَنِّ ــاِر. ُكفُّ ــي أَنَــا اللــُه. أَتََعالَــى بَــَن األَُمــِم، أَتََعالَــى ِفــي املَرَكَبــاُت يُحِرُقَهــا ِبالنَّ ــوا َواعلَُمــوا أَنِّ ــاِر. ُكفُّ املَرَكَبــاُت يُحِرُقَهــا ِبالنَّ
األَرِضاألَرِض« )مزمــور 46: 1- 10(. فكــر فــي األمــر: هــل هنــاك أي ظــروف أكثــر إرهاًقــا 

وضغًطــا مــن هــذا؟
فــي زمــن النبــي إشــعياء جنــد وضًعــا مشــابًها. شــعب إســرائيل علــى وشــك أن 
ــه: الذعــر!الذعــر! حــاول أن تضــع  ــا سيشــعر ب ، ونتيجــة لذلــك، شــعروا مبــا كان أيٌّ من ــلَّ يُحتَ
نفســك فــي موقفهــم. فكــر فــي آخــر فيلــم حربــي رأيتــه. تخيــل حشــًدا مــن اآلالف 
مــن احملاربــن املتوحشــن املتعطشــن للدمــاء يقتربــون مــن البلــدة الصغيــرة التــي 
تعيــش فيهــا مــع عائلتــك. فــي مثــل هــذا الســياق امللــيء بالضغــوط، يخبــرك اللــه بنفــس 
ــُكوِن تَخلُُصــوَن. ِبالُهــُدوِء  ُجــوِع َوالسُّ ــُكوِن تَخلُُصــوَن. ِبالُهــُدوِء ِبالرُّ ُجــوِع َوالسُّ الشــيء الــذي قالــه لشــعبه فــي زمــن إشــعياء: »ِبالرُّ
ــم« )إشــعياء 30: 15(. كيــف ســيكون رد فعلــك؟ مــن احملتمــل  تُُك ــوُن ُقوَّ ــِة تَُك َمأِنينَ ــمَوالطُّ تُُك ــوُن ُقوَّ ــِة تَُك َمأِنينَ َوالطُّ
لَــم تََشــاءُوا.  أنــه نفــس مــا شــعر بــه شــعب إســرائيل عندمــا ســمعوا هــذه الكلمــات: »َفلَــم تََشــاءُوا. َ
َوُقلتُــم: »الَ بَــل َعلـَـى َخيــل نَهــُرُب«...َوُقلتُــم: »الَ بَــل َعلـَـى َخيــل نَهــُرُب«...« )إشــعياء 30: 16(. والنتيجــة؟ لــم تنقذهــم حتــى 
لُوَن َجــوًرا  ــجِّ ــَن يَُس ــِة الَِّذي ــَة البُطــِل، َوِللَكتََب ــَن يَقُضــوَن أَقِضَي ــٌل ِللَِّذي لُوَن َجــوًرا َوي ــجِّ ــَن يَُس ــِة الَِّذي ــَة البُطــِل، َوِللَكتََب ــَن يَقُضــوَن أَقِضَي ــٌل ِللَِّذي أفضــل حيلهــم. »َوي
َعَفــاَء َعــِن احُلكــِم، َويَســلُبُوا َحــقَّ بَاِئِســي َشــعِبي، ِلتَُكــوَن األََراِمــُل َغِنيَمتَُهــم  وا الضُّ َعَفــاَء َعــِن احُلكــِم، َويَســلُبُوا َحــقَّ بَاِئِســي َشــعِبي، ِلتَُكــوَن األََراِمــُل َغِنيَمتَُهــم ِلَيُصــدُّ وا الضُّ ِلَيُصــدُّ
ــى  ــُة ِمــن بَِعيــٍد؟ ِإلَ ــي التَّهلَُك ــاِب، ِحــَن تَأِت ــوِم الِعَق ُــوَن ِفــي يَ ــاَذا تَفَعل ــاَم. َوَم ــوا األَيتَ ــى َويَنَهبُ ــُة ِمــن بَِعيــٍد؟ ِإلَ ــي التَّهلَُك ــاِب، ِحــَن تَأِت ــوِم الِعَق ُــوَن ِفــي يَ ــاَذا تَفَعل ــاَم. َوَم ــوا األَيتَ َويَنَهبُ
َمــن تَهُربـُـوَن ِللَمُعونـَـِة، َوأَيــَن تَتُرُكــوَن َمجَدُكــم؟َمــن تَهُربـُـوَن ِللَمُعونـَـِة، َوأَيــَن تَتُرُكــوَن َمجَدُكــم؟« )إشــعياء 10: 1- 3(. مــا نبحــث عنــه فــي 
وقــت القلــق والضغوطــات بعيــًدا عــن اللــه، ال ميكننــا أن جنــده إال إذا بقينــا قريبــن منــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
الصمت يسمح ل بستعادة املنظور السليم 

ُقوُل ِلَذا؟ ِإن َكاَن هللُا َمَعَنا، َفَمن َعَليَنا؟ َالَِّذي َل ُيشِفق َعَلى ابِنِه، َبل َبَذَلُه  »َفَماَذا نـَ
َنا َأيًضا َمَعُه ُكلَّ َشيٍء؟« )رومية 8: 31- 32(. َهبـُ أَلجِلَنا َأَجِعنَي، َكيَف اَل يـَ
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»ِإًذا َي ِإخَوِت اأَلِحبَّاَء، ِلَيُكن ُكلُّ ِإنَساٍن ُمسِرًعا يِف االسِتَماِع، ُمبِطًئا يِف التََّكلُِّم، 
ُمبِطًئا يِف الَغَضِب« )يعقوب 1: 19(

أود اليــوم أن نركــز علــى مــا ميكــن أن نســميه مبمارســة »الصمــت األفقــي«. فــي األيــام 
القليلــة املاضيــة درســنا الصمــت العمــودي. أي كيفيــة تعلــم إســكات القلــب ليكــون أكثــر 
حساســية بحضــور اللــه. اليــوم أود أن نتأمــل مًعــا فــي الصمــت األفقــي؛ أي، كيــف تتعلــم 

التحــدث بشــكل أقــل حتــى نكــون أكثــر ارتباًطــا باآلخريــن. 
يوجــد الكثيــر مــن النصــوص الكتابيــة التــي تشــجعنا علــى ممارســة هــذا النــوع مــن 
الصمــت. مــن أشــهرها )وأكثرهــا ســوء فهــم( جندهــا فــي أمثــال 17: 28 »بَــِل األَحَمــُق بَــِل األَحَمــُق 
ــم  ــل تعل ــة؟ ه ــول اآلي ــاذا تق ــا«. م ــَفتَيِه َفِهيًم ــمَّ َش ــن َض ــا، َوَم ــُب َحِكيًم ــَكَت يُحَس ــاِإَذا َس ــَفتَيِه َفِهيًم ــمَّ َش ــن َض ــا، َوَم ــُب َحِكيًم ــَكَت يُحَس ِإَذا َس
ــر مــن شــأنه أن  ــم؟ ال. هــذا الفك ــك شــخص حكي ــاس أن ــتَّ ســيعتقد الن ــك إذا صَم أن
يعــزز الشــعور بالكبريــاء. كيــف ميكــن للكتــاب املقــدس نفســه أن يشــجعنا علــى ارتــكاب 
ــد  ــد ممارســة الصمــت. أود أن أعي ــراز فوائ ــة هــو إب ــة! الغــرض مــن هــذه اآلي اخلطي
صياغــة اآليــة: »هــل تــرى قيمــة الصمــت الثمينــة؟ حتــى اجلاهــل لــو صمــت قليــاًل لظــن 

د نفســك علــى الصمــت. ســوف تصبــح حكيًمــا!«.  النــاس أنــه حكيــم. عــوِّ
ميكــن تلخيــص اآليــة التــي يتعــن علينــا التأمــل فيهــا اليــوم بقــول مشــهور: »لقــد 
ــا نتكلــم«. اآلن دعنــي أطــرح  أعطانــا اللــه أذنــن وفًمــا واحــًدا بهــدف أن نصغــي أكثــر ممَّ
ــاَء«؟  ــاَءِإًذا يـَـا ِإخَوِتــي األَِحبَّ عليــك ســؤااًل: ملــاذا تعتقــد أن يعقــوب يبــدأ هــذه اآليــة بعبــارة »ِإًذا يـَـا ِإخَوِتــي األَِحبَّ
هــل تريــد أن تعــرف اإلجابــة؟ ألن هــذه ليســت معلومــات جديــدة بالنســبة ملــن كان يكتــب 
ــا أننــا نقــول  ــا أننــا نتحــدث أكثــر ممــا ينبغــي. نــدرك جميًع لهــم الرســالة. نعلــم جميًع

ــا يفعلــه اللســان )يعقــوب 3: 8(. أشــياء نرجــع وننــدم عليهــا الحًقــا. جميًعــا نعانــي ممَّ
ماذا يعني أن تكون »ُمســِرًعا ِفي االســِتَماِع«؟ أي أن تكون على اســتعداد لالســتماع 
إلــى اآلخريــن، خاصــًة فــي وقــت النــزاع. )وهــو الســياق الــذي كتــب فيــه يعقــوب تلــك 
ــة  ــر عــن وجه ــذي يحتاجــه للتعبي ــت ال الرســالة(. وأن تعطــي للطــرف اآلخــر كل الوق
نظــره بشــأن قضيــة مــا، وأن متنحــه كل انتباهــك. )مــا أســهل ان ينشــغل الفكــر فيمــا 
ســأقوله بينمــا يتحــدث شــخص آخــر!(. إنــه االســتماع بتواضــع )فــي بعــض األحيــان 
نظــل صامتــن ألن لدينــا وجــه نظــر مختلفــة، ونعقــد ذراعينــا وجنعــل الشــخص اآلخــر 
ــه  ــدث عن ــذي يتح ــت ال ــس الصم ــذا لي ــمعه. ه ــا نس ــع م ــا م ــف متاًم ــا نختل ــعر أنن يش

ــوب 3: 8(.  )يعق
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مــاذا يعنــي أن تكــون »ُمبِطًئــا ِفــي التََّكلُّــِمُمبِطًئــا ِفــي التََّكلُّــِم«؟ أي أن ال تقاطــع الطــرف اآلخــر عندمــا 
يتحــدث )خاصــة عندمــا يقــول شــيًئا يؤملنــي أو يختلــف معــي(. إنــه ضبــط النفــس حتــى 
ــى الطــرف اآلخــر. وإدراك أن  ــرأي. وعــدم إصــدار أحــكام عل ــداء ال ال تتســرع فــي إب
قلبــي ســاقط، وبالتالــي، ميكــن أن أكــون مخطًئــا. يقــول الكتــاب فــي أمثــال 29: 20 
ــِه«. وأيًضــا  ــاِء ِب َج ــَن الرَّ ــُر ِم ــِل أَكثَ ــاءُ ِباجَلاِه َج ــِه؟ الرَّ ــي َكاَلِم ــاًنا َعُجــواًل ِف ــَت ِإنَس ــِهأََرأَي ــاِء ِب َج ــَن الرَّ ــُر ِم ــِل أَكثَ ــاءُ ِباجَلاِه َج ــِه؟ الرَّ ــي َكاَلِم ــاًنا َعُجــواًل ِف ــَت ِإنَس »أََرأَي
ــن  ــاِر، َوَماِلــُك ُروِحــِه َخيــٌر ِممَّ ــن َلَبِطــيءُ الَغَضــِب َخيــٌر ِمــَن اجَلبَّ ــاِر، َوَماِلــُك ُروِحــِه َخيــٌر ِممَّ فــي أمثــال 16: 32: »اَلَبِطــيءُ الَغَضــِب َخيــٌر ِمــَن اجَلبَّ

ــًة«. ــًةيَأُخــُذ َمِدينَ يَأُخــُذ َمِدينَ
كيــف ميكننــي ممارســة الصمت األفقي؟ يقدم ريتشــارد فوســتر بعــض االقتراحات 
ــا  ــي. لتكــن معروًف ــة باملعان ــًة ومليئ ــب أفــكارك بحيــث تكــون كلماتــك قليل ــة: »رتِّ العملي
ــذ  كشــخص لديــه أقــوال مفيــدة عندمــا يتحــدث. اجعــل احملادثــة بســيطة. وأخيــًرا نفِّ
ــد بــه«. أود أن أضيــف: تعلــم الضحــك والــروح املرحــة. الفكاهــة الصحيــة هــي  مــا تَِع
عالمــة علــى الفــرح واحلريــة. ال تأخــذ نفســك علــى محمــل اجلــد أو حتــاول احلفــاظ 
علــى شــهرتك وســمعتك. اطــرح املزيــد مــن األســئلة. اســَع إلســعاد اآلخريــن. قــاوم 
النزعــة للمقاطعــة. اســمح لآلخريــن بالتعبيــر عــن أنفســهم بشــكل كامــل. اســَع لتصبــح 
شــخًصا يثــق بــه اآلخــرون. وبالطبــع، ال تكــن منافًقــا مثــل شــخص يبــذل جهوًدا ملمارســة 
، الَ تَحــِزَن  نظــام ال ميارســه أحــد. دعنــي أعيــد صياغــة مــا قالــه يســوع: »َوِإَذا َســَكتَّ
ــت.  ــون الصم ــم ميارس ــروا أنه ــم ليظه ــوهون وجوهه ــم يش ــون. ألنه ــل املنافق ــا يُفَع َكَم

احلــق أقــول لكــم، لقــد تلقــوا بالفعــل أجرهــم«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أعرف كيف أستمع لآلخرين؟
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»ِإًذا َي ِإخَوِت اأَلِحبَّاَء، ِلَيُكن ُكلُّ ِإنَساٍن ُمسِرًعا يِف االسِتَماِع، ُمبِطًئا يِف التََّكلُِّم، 
ُمبِطًئا يِف الَغَضِب« )يعقوب 1: 19(

ا: الصمــت يســمح لــك أن الصمــت يســمح لــك أن  قــد تكــون معلومــة بســيطة للغايــة ولكنهــا حقيقــة عميقــة جــًدّ
عــاء. حتــب.حتــب. دعونــا نفحــص هــذا االدِّ

ــا، يســعى إلــى إســكات  ــا روحًيّ ــا إن الصمــت، باعتبــاره تدريًب ــة، قلن ــام قليل قبــل أي
»الضوضــاء« الداخليــة واخلارجيــة لكــي نكــون أكثــر حساســيًة جتــاه حضــور اللــه فــي 
يومنــا. نغنِّــي مــع صاحــب املزمــور: »ِإنََّمــا للــِه انتَِظــِري يـَـا نَفِســي، ألَنَّ ِمــن ِقَبِلــِه َرَجاِئــي. ِإنََّمــا للــِه انتَِظــِري يـَـا نَفِســي، ألَنَّ ِمــن ِقَبِلــِه َرَجاِئــي. 
ِإنََّمــا ُهــَو َصخَرِتــي َوَخاَلِصــي، َملَجــِإي َفــاَل أَتََزعــَزُعِإنََّمــا ُهــَو َصخَرِتــي َوَخاَلِصــي، َملَجــِإي َفــاَل أَتََزعــَزُع« )مزمــور 62: 5- 6(. إذن مــا 
هــو عكــس الصمــت؟ نقيــض الصمــت هــو حالــة داخليــة مــن القلــق واأللــم واالنزعــاج 
والعصبيــة واخلــوف وانعــدام األمــن والتوتــر وانعــدام الســالم. هل تعرف شــخًصا يتميز 
بهــذا النقــص فــي »الســكون« الداخلــي لكونــه دائًمــا عصبًيّــا ومضطرًبــا؟ كيــف يســتطيع 
شــخٌص فــي هــذه احلالــة أن يتعامــل بشــكل متــزن مــع َمــن حولــه؟ ملــاذا؟ ألن كل انتباهــه 
متمركــٌز علــى نفســه. هــل ميكنــك أن حتــب عندمــا تشــعر بعــدم األمــان والتوتــر؟ هــل 
ــا ومنزعًجــا؟ هــل ميكنــك أن تســتمع  ميكنــك التفكيــر فــي اآلخريــن عندمــا تكــون قلًق
ــن عندمــا يتحكــم  ــك التواصــل مــع اآلخري ــق؟ هــل ميكن ــن عندمــا تشــعر بالقل لآلخري
فيــك شــعوٌر مــا؟ هــل ميكنــك التحلــي بالصبــر واحلساســية عندمــا تضــع أهدافــك أواًل؟
ــم تكــن الظــروف  ــو ل ــى ل الصمــت يســمح لــي باحلــب؛ ألننــي عندمــا أصمــت، حت
اخلارجيــة مثاليــًة، فــإن قلبــي يجــد ســالَمه فــي ارتباطــه باملســيح )يوحنــا 15: 5؛ 16: 
ــَكاري  ــي َوأَف ــُظ ُقلَُب ــل، يَحَف ــوُق ُكلَّ َعق ــِذي يَُف ــِه الَّ ــاَلُم الل ــَكاري َس ــي َوأَف ــُظ ُقلَُب ــل، يَحَف ــوُق ُكلَّ َعق ــِذي يَُف ــِه الَّ ــاَلُم الل ــا َس ــاذا يحــدث عندم 33(. م
ِفــي املَِســيِح يَُســوَعِفــي املَِســيِح يَُســوَع؟ )فيلبــي 4: 6- 7(. يحــدث عكــس مــا وصفتــه للتــو فــي الفقــرة 
ــن  ــار احلساســية جتــاه م ــر، وإظه ــي بالصب ــي االســتماع، والتحل الســابقة؛ اآلن ميكنن
حولــي، والتفكيــر فــي اآلخريــن وإعطاؤهــم انتباهــي. ملــاذا؟ ببســاطة شــديدة؛ ألننــي ببســاطة شــديدة؛ ألننــي 

ــًرا فــي اخلــارج: الســالم. ــًرا فــي اخلــارج: الســالم.وجــدت فــي صمــت قلبــي مــا كنــت أبحــث عنــه كثي وجــدت فــي صمــت قلبــي مــا كنــت أبحــث عنــه كثي
إذا كان هــذا صحيًحــا )وهــو كذلــك!(، فــإن الصمــت الداخلــي فقــط )صمــت 
ــا )كلماتــي وأقوالــي(. فقــط عندمــا أتعلــم أن  القلــب( يجعــل الصمــت اخلارجــي ممكًن
ــى  ــى ممارســة الصمــت واالســتماع إل ــالقدرة عل ــى بـ ــه، أحتل ــى الل أصمــت ألســتمع إل
اآلخريــن. مــع وضــع هــذه احلقيقــة فــي االعتبــار، أود أن أشــارككم ثــالث فوائــد كتابيــة 

ــل فــي التوقــف عــن الــكالم.  للصمــت املمث
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أواًل، التوقــف عــن الــكالم يســاعدني علــى االســتماع إلــى اآلخريــن بشــكل أفضــل. 
مــاذا تريــد زوجتــي؟ أن أســتمع إليهــا. مــاذا يريــد أوالدي؟ االنتبــاه لهــم. مــاذا يريــد مــن 
يعانــي مــن جــرح؟ هــل يبحــث عــن نصيحــة؟ ال؛ فهــو يبحــث عــن كتــف يبكــي عليــه. كمــا 
ــا  ــا، وم ــك حًقّ ــمع صوت ــدرة[ أن يُس ــدى ن ــة ]وم ــدى صعوب ــا م ــالرد: »م ــال داالس وي ق
مــدى عمــق حاجتنــا إلــى أن نُســمع«.67 قليــل مــن املواقــف تنتــج املزيــد مــن األلــم والعجــز 
أكثــر مــن الشــعور بســوء الفهــم. كيــف تشــعر عندمــا ال يأخــذ شــخٌص مــا الوقــت الكافي 
ــا؟ هــل أخــذ أحــد  لالســتماع إلــى وجهــة نظــرك، ونتيجــة لذلــك، ال يفهــم مــا تعنيــه حّقً
أقوالــك مــن قبــل وأخرجــوا كلماتــك مــن ســياقها؟ هــل شــعرت بأنــه قــد أُســيء فهمــك 
أو لــم تُســمع؟ اآلن هــل ميكنــك رؤيــة أهميــة الصمــت؟ تعلــم الصمــت هــو تعلــم احلــب.تعلــم الصمــت هــو تعلــم احلــب.

ثانًيــا، التحــدث بشــكل أقــل يربطنــي باآلخريــن علــى مســتوى جديــد. عندمــا 
ــه  ــا االســتماع ليــس فقــط ملــا يقول ــم تدريجًيّ ــن اهتمامــي الكامــل، أتعل أعطــي لآلخري
الشــخص، ولكــن إلــى املشــاعر والرغبــات األعمــق وراء مــا يقولونــه. االســتماع فــن. االســتماع فــن. ال 
حتتــاج ملهــارة خاصــة للقيــام بذلــك، ولكــن االســتماع يُتقــن باملمارســة. كلمــا اســتمعت 
أكثــر أتقنــت هــذه املهــارة. وكلمــا أتقنــت هــذه املهــارة أكثــر تعلمــت كيــف أحــب أكثــر. 
ــًرا.  ــي كثي ــًرا وال أصل ــي أحتــدث كثي ــا، ممارســة الصمــت تكشــف حقيقــة أنن ثالًث
علــى الرغــم مــن أننــا قــد ال نــدرك ذلــك، فــإن كلماتنــا تشــكل وســيلة معقــدًة للســيطرة. 
ــد. فكــر فــي شــيء  ــى مــا نري ــى نحصــل عل نســتخدم اللســان للتالعــب بالظــروف حت
بســيط مثــل إعــداد ســيرة ذاتيــة وســتدرك أننــا متخصصــون فــي اختيــار الكلمــات 
املناســبة لتحســن صورتنــا وبالتالــي حتقيــق مــا نتــوق إليــه. كــن صادًقــا مــع نفســك؛ مــا 
هــو أول شــيء تفعلــه عندمــا تريــد أن تغيــر شــخًصا مــا؟ هــل تتحــدث معــه أم تتحــدث 
مــع اللــه؟ أنــا أدرك تلــك املعضلــة. أحــب إقنــاع النــاس؛ ال أحــب محاولــة »إقنــاع« اللــه 
كثيــًرا. تدريــب الصمــت هــو دعــوة. إنــه مفتــاح يفتــح بــاب الصــالة والتشــُفع. يذكرنــي أن 
ــا إلــى التغييــر: وهــو مــا يحبــه القلــب  اللــه هــو الوحيــد القــادر علــى تغييــر مــا يحتــاج حًقّ

ويبهجــه عــن حــق )فيلبــي 2: 13(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ما هي الفوائد األخرى لتعلم الصمت؟ 

)اقرأ أمثال 10: 19؛ 12: 18؛ 13: 3؛ 16: 23؛ 18: 2 و21: 23(.
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اليوم: ١5٠ |                                  التدريبات الروحية: الشركة )١(

َقاَل َلُه: ›ِإن َل َيِسر َوجُهَك َفاَل ُتصِعداَن ِمن هُهنا‹« )خروج 33: 15( »فـَ
منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة قــرون كتــب األخ لورنــزو: »بعــد أن ســلمت حياتــي بالكامــل 
للــه الــذي دفــع ثمــن خطايــاي تركــت كل شــيء كان يســتحوذ علــيَّ أمــام حبــه. وبــدأت 
أعيــش كمــا لــو لــم يكــن هنــاك أي شــخص آخــر فــي الكــون غيــري وغيــره«.68 أعتقــد أن 
القليــل مــن العبــارات األخــرى لديهــا القــدرة علــى توضيــح معنــى العيــش فــي شــركة مــع 
اللــه أفضــل مــن هــذه العبــارة. علــى الرغــم مــن أنهــا أخــت الصمــت التــوأم )حتــى أن 
البعــض يعتبرهــا نفــس التدريــب(؛ أعتقــد أنــه مــن الضــروري النظــر فــي كال التدريبــن 
بشــكل منفصــل؛ ألن العيــش فــي شــركة مــع اللــه هــو أســمى وأغلــى دعــوة فــي احليــاة 
ــِه يَُســوَع  ــى َشــِرَكِة ابِن ــِه ُدِعيتُــم ِإلَ ــِذي ِب ــٌن ُهــَو اللــُه الَّ ــِه يَُســوَع أَِم ــى َشــِرَكِة ابِن ــِه ُدِعيتُــم ِإلَ ــِذي ِب ــٌن ُهــَو اللــُه الَّ املســيحية. كمــا كتــب بولــس: »أَِم

ــا« )1 كورنثــوس 1: 9(. ــااملَِســيِح َربِّنَ املَِســيِح َربِّنَ
ــه والــذي  ــر املنقطــع مــن الل ــة مــن القــرب غي ــه والــذي  الشــركة هــي حال ــر املنقطــع مــن الل ــة مــن القــرب غي مــا هــي الشــركة؟ الشــركة هــي حال
مــن شــأنه أن يذيــب كل حتجــر فــي قلبــي ويحولنــي إلــى شــخص كامــل، غيــر مشــتت مــن شــأنه أن يذيــب كل حتجــر فــي قلبــي ويحولنــي إلــى شــخص كامــل، غيــر مشــتت 
وغيــر منقســم ويتمتــع بحريــة. إنهــا الشــعور بحضــور اللــه. إنهــا التأمــل املســتمر فــي وغيــر منقســم ويتمتــع بحريــة. إنهــا الشــعور بحضــور اللــه. إنهــا التأمــل املســتمر فــي 
شــخصه. إنهــا القناعــة الداخليــة املســتمرة التــي تأتــي مــن الشــعور باالرتبــاط باللــه. شــخصه. إنهــا القناعــة الداخليــة املســتمرة التــي تأتــي مــن الشــعور باالرتبــاط باللــه. 
إنهــا قــدرة الســير مــع اللــه فــي خضــم األنشــطة اليوميــة. الشــركة هــي حالــة مســتمرة إنهــا قــدرة الســير مــع اللــه فــي خضــم األنشــطة اليوميــة. الشــركة هــي حالــة مســتمرة 

ــه دون انقطــاع. ــه دون انقطــاع.مــن االســتمتاع بالل مــن االســتمتاع بالل
بشــكل مــا، الشــركة هــي مثــل وجــود ســماعة أذن غيــر مرئيــة فــي أذننــا تكــون فــي 
حــوار داخلــي دائــم مــع املســيح )مزمــور 55: 17؛ 1 تســالونيكي 5: 17(. كمــا كتــب 
األخ لورنــزو: »ال يوجــد شــكل آخــر للحيــاة فــي العالــم أحلــى وأكثــر متعــًة مــن احملادثــة 
املســتمرة مــع اللــه. فقــط أولئــك الذيــن يتمتعــون بهــذا النــوع مــن الشــركة ويختبرونهــا 

ميكنهــم فهمــه«.69
لكــن الشــركة مــع اللــه أكثــر مــن مجــرد حــوار! إنهــا شــعور بالســالم والســكون 
ــة  ــه فــي املســيح بطريقــة مســتمرة وحقيقي ــة الل ــي نتيجــة إدراك محب والرضــا الداخل
ومحسوســة فــي مســيرتي اليوميــة )روميــة 5: 5(. حســب كلمــات يســوع، يجــب أن 
نعيــش طــوال اليــوم وصيــة )يوحنــا 15: 9( حيــث يأمرنــا هــو بنفســه: »اُثبُتُــوا ِفــي اُثبُتُــوا ِفــي 
ِتــي«. ال يتعلــق األمــر باحلصــول علــى حلظــاتحلظــات مــن الشــركة مــع املســيح؛ بــل يتعلــق  ِتــيَمَحبَّ َمَحبَّ
ــوال  ــة ط ــك احلال ــتمرارية تل ــر باس ــق األم ــه! يتعل ــركة مع ــن الش ــة م ــةحال ــي حال ــش ف بالعي

ــا.  ــن لن ــه الثم ــعور بحب ــتمرار الش ــوم! وباس الي
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مــا هــو الهــدف األساســي لهــذا التدريــب؟ كلمــات هــذه األغنية املشــهورة خليســوس 
أدريــان روميــرو تعبــر عنهــا بشــكل مثالي:

ال أريد أن أعطيك القليل من وقتي
ال أريدك أن تبعد عني ولو ليوم واحد

لتكن أنت كوني كله 
ال أريد أن أعطيك كلماتي مثل القطرات املتقطعة 

أريد أن تنساب كلمات املديح كالنهر من فمي 
لتكن أنت كوني كله 

لتكن أنت كل ما أشعر به وما أفكر فيه
لتكن أنت أول أنفاس الصباح

والنور في نافذتي.. لتكن أنت كوني كله 
لتمأل كل أفكاري

ليكن وجودك وقوتك هما طعامي
يا يسوع هذه هي أمنيتي... أن تكون أنت كوني

ال أريد أن أعطيك جزًءا بسيًطا من سنوات عمري
أريدك أن تكون املالك الوحيد على وقتي وممتلكاتي 

لتكن أنت كوني كله 
ال أريد أن أفعل إرادتي. أريد إرضاءك
وكل حلم بداخلي أريد أن أعطيك إياه

لتكن أنت كوني كله 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ال أريد قضاء وقت مع هللا فقط، بل أريد أن أعيش معه! أريد أن أقضي معه كل حلظة. 

ماذا عنك أنت؟
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»ِلَتسُكن ِفيُكم َكِلَمُة امَلِسيِح ِبِغًن، َوَأنُتم ِبُكلِّ ِحكَمٍة ُمَعلُِّموَن َوُمنِذُروَن َبعُضُكم 
. وَُكلُّ َما  ُلوِبُكم ِللرَّبِّ َرمنِِّنَي يِف قـُ َبعًضا، مِبَزَاِمرَي َوَتَساِبيَح َوَأَغايِنَّ ُروِحيٍَّة، ِبِنعَمٍة، ُمتـَ

َعِملُتم ِبَقول َأو ِفعل، َفاعَمُلوا الُكلَّ ِبسِم الرَّبِّ َيُسوَع، َشاِكرِيَن هللَا َواآلَب ِبِه«                                  
)كولوسي 3: 16– 17(

َعلُتم، َفاعَمُلوا ِمَن الَقلِب، َكَما ِللرَّبِّ َليَس ِللنَّاِس« )كولوسي 3: 23( »وَُكلُّ َما فـَ
أنــا ممــن يجــدون صعوبــة فــي مضــغ العلكــة واملشــي فــي نفــس الوقــت. لفتــرة طويلــة 
أقنعــت نفســي )وزوجتــي( أننــي ال أســتطيع فعــل شــيئن فــي نفــس الوقــت. ومــع ذلــك، 
فقــد توصلــت إلــى اســتنتاج مفــاده أننــي مخطــئ. أدركــت أن لــديَّ القــدرة علــى قيــادة 
الســيارة بينمــا أعيــد فــي ذهنــي الهــدف األخيــر لفريــق كــرة القــدم فــي مبــاراة مهمــة. 
ــأرد  ــف س ــي كي ــر ف ــت أفك ــس الوق ــي نف ــي وف ــه زميل ــا يقول ــى م ــتماع إل ــي االس ميكنن
عليــه. يجــب أن أكــون صادًقــا؛ فــي الواقــع، ليــس األمــر أننــي ال أســتطيع فعــل شــيئن 
فــي نفــس الوقــت، مــا يحــدث هــو أننــي ال أريــد التوقــف عــن التفكيــر فيمــا يهمنــي مــا يحــدث هــو أننــي ال أريــد التوقــف عــن التفكيــر فيمــا يهمنــي 

ــك هــي املشــكلة. ــا. تل ــك هــي املشــكلة.حّقً ــا. تل حّقً
هــل ميكنــك االســتحمام وأنــت تفكــر فــي اللــه؟ نعــم. أميكنــك تنــاول القهــوة وأنــت 
ــت  ــع وأن ــك الرضي ــات لطفل ــر احلفاض ــك تغيي ــل ميكن ــد. ه ــه؟ بالتأكي ــي حب ــل ف تتأم
ــى مــن قطــار  ــس عل ــك أن جتل ــع نعــم. هــل ميكن ــيء باحلساســية حلضــوره؟ بالطب مل
أو حافلــة وأنــت تفكــر فــي لطــف املســيح؟ بالطبــع! هــل ميكنــك حــل معضلــة حســابية 
معقــدة وأنــت فــي اتصــاٍل داخلــيٍّ مــع اللــه؟ نعــم، حســب النصــوص الكتابيــة التــي 
قرأتهــا للتــو، فاإلجابــة هــي نعــم. بحســب الرســول بولــس »كل شــيء« نفعلــه أو نقولــه 
ميكــن أن يتــم بهــذه الــروح. كل شــيء! وهــذا يعنــي أنــه ال يهــم أيــن نحــن، أو مــا نقــوم بــه، 
أو متــى نقــوم بــه؛ ميكــن عيــش كل حلظــة مــن احليــاة علــى هــذا النحــو؛ بــال حواجــز، 

فــي تواصــل واٍع مــع اللــه.
اآلن ســأطلب منكــم مالحظــة فكــرة مهمــة فــي األيــة الســابقة. مــاذا يعنــي »َوُكلُّ َمــا َوُكلُّ َمــا 
ــاِس؟«. أو باألحــرى كيــف أفعــل ذلــك؟  بِّ لَيــَس ِللنَّ ــاِس؟َفَعلتـُـم، َفاعَملـُـوا ِمــَن الَقلــِب، َكَمــا ِللــرَّ بِّ لَيــَس ِللنَّ َفَعلتـُـم، َفاعَملـُـوا ِمــَن الَقلــِب، َكَمــا ِللــرَّ
ــِه«. وهــذا يعنــي أن  ــِهَشــاِكِريَن اللــَه َواآلَب ِب ال حاجــة للتكهــن. يعطينــا النــص اجلــواب: »َشــاِكِريَن اللــَه َواآلَب ِب
بِّ يَُســوَع« أي عندمــا أغســل أســناني أو أشــرب القهــوة أو أقــود  بِّ يَُســوَعالــُكلَّ ِباســِم الــرَّ نعمــل »الــُكلَّ ِباســِم الــرَّ
ــرى مــا يحــدث؟  ــِه« هــل ت ــَه َواآلَب ِب ــاِكِريَن الل ــِهَش ــَه َواآلَب ِب ــاِكِريَن الل ــه. »َش ــة شــكر لل الســيارة أكــون فــي حال



315

ــا أقــوم بنشــاط مــا ولكــن يوجــد فــي داخلــي فــرح وســعادة وحالــة عجيبــة مــن  خارجًيّ
االمتنــان! هنــاك اتصــال مســتمر مــع اللــه. هنــاك شــركة. 

ا أن تكــون قــد فاتتــك أحــد  أِعــد قــراءة النــص مــن البدايــة ألنــه مــن احملتمــل جــًدّ
التفاصيــل األساســية. نعــم »ِلتَســُكن ِفيُكــم َكِلَمــُة املَِســيِح ِبِغًنــى«. نعــم »َوأَنتُــم ِبــُكلِّ َوأَنتُــم ِبــُكلِّ 
ــٍة، ِبِنعَمــٍة،  ــٍة، ِبِنعَمــٍة، ِحكَمــٍة ُمَعلُِّمــوَن َوُمنــِذُروَن بَعُضُكــم بَعًضــا، ِبَمَزاِميــَر َوتََســاِبيَح َوأََغاِنــيَّ ُروِحيَّ ِحكَمــٍة ُمَعلُِّمــوَن َوُمنــِذُروَن بَعُضُكــم بَعًضــا، ِبَمَزاِميــَر َوتََســاِبيَح َوأََغاِنــيَّ ُروِحيَّ
«. لكــن توقــف! مــا يؤكــده بولــس بعــد هــذا هــو نــوع آخــر مــن  بِّ بُِّمتََرنِِّمــَن ِفــي ُقلُوِبُكــم ِللــرَّ ُمتََرنِِّمــَن ِفــي ُقلُوِبُكــم ِللــرَّ
الترانيــم. إنهــا أنشــودة داخليــة. شــيء، علــى حــد قولــه، يحــدث »فــي قلوبنــا«. مــا هــو 
هــذا الشــيء؟ مــا الــذي يحــدث أثنــاء قيامنــا بهــذه األنشــطة؟ نفــس الشــيء الــذي يجــب 
أن يحــدث عندمــا نقــوم بــأي أنشــطة أخــرى )مثــل تنظيــف أســناننا أو قيــادة الســيارة(. 
ــو أن أعظــم فرقــة  ــه فــي املســيح كمــا ل ــة الل ــي. يجــب أن أستشــعر محب يجــب أن أغن

موســيقية فــي العالــم تعــزف ترنيمتــي املفضلــة داخــل قلبــي!
هــل تــرى مــا يقولــه بولــس؟ توجــد »أغنيــة« داخــل قلبــي. هنــاك حلــن داخلــي 
يصاحــب جميــع أنشــطتي. مــا هــي هــذه األغنيــة؟ إنهــا متعــة االرتبــاط باللــه. إنهــا متعــة االرتبــاط باللــه. إنــه 
إحســاس حقيقــي بحضــوره ال ميكــن وصفــه فــي قلوبنــا إال بأنــه »ترنيــم للحمــد للــه«. 
ــر  ــد تعبي ــى ح ــه عل ــه. إن ــور الل ــي بحض ــه وع ــا. إن ــتت قلوبن ــا يش ــى م ــاء عل ــه القض إن

ِتــي« حتــى نســتمتع بفــرح أن اللــه يحبنــا. ِتــياُثبُتُــوا ِفــي َمَحبَّ يســوع، أعظــم وصيــة: »اُثبُتُــوا ِفــي َمَحبَّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كيف ستبدو حيات إذا قمت بتدريب نفسي على إشراك هللا يف كل ما أقوله وكل ما أفعله؟
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»َوالَِّذي حُيِبُّيِن حُيِبُُّه َأِب، َوَأاَن ُأِحبُُّه، َوُأظِهُر َلُه َذاِت« )يوحنا 14: 21(
مــا الفــرق بــن التأمــل فــي شــخص اللــه والتمتــع بـــشركة معــه؟ علــى الرغــم مــن أن كلتــا 
التجربتــن مرتبطتــان ارتباًطــا وثيًقــا ومــن الصعــب فصلهمــا، إال أننــي أود أن أخصــص 
هــذا اليــوم لتحليلهمــا ألنــه علــى الرغــم مــن أن االختــالف دقيــق، إال أنــه وثيــق الصلــة 
ــه هــي أن  ــا الشــركة مع ــه. بينم ــر في ــه والتفكي ــك بالل ــة. التأمــل هــو انشــغال قلب للغاي

تشــعر بــه فــي داخلــك.
إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، ســتجد أنــه ميكنــك أن تفكــر فــي مــدى صبــر اللــه 

ــه الــذي ال يوصــف وســيادته الرائعــة دون أن تشــعر بالضــرورة بشــخصه.  وحب
إذا كان هــذا صحيًحــا فالتأمــل ميكــن أن ينتــج قــدًرا مــن الفــرح. إذا ســألت عالــم 
كيميــاء حيويــة، فســوف يخبــرك بالتأكيــد أنــه يجــد إحساًســا بالســعادة أو الشــبع فــي 
قدرتــه علــى حتليــل كائــن حــي دقيــق علــى املســتوى اجلزيئــي. مــن املســتحيل أن حتــب 

شــيًئا أو شــخًصا مبحبــة صادقــة دون التفكيــر فيــه واالســتمتاع بــه. 
ــر عنهــا يســوع فــي يوحنــا 14:  الشــركة مــع اللــه هــي اإلحســاس بحضــوره. كمــا عبَّ
ــه شــيء مشــابه ملــا  ــه! إن ــه ولشــخصه وليــس فقــط لصفات ــه لذات 21 هــي »إظهــار« الل
يحــدث لــك عندمــا تكــون مبفــردك، جالًســا علــى كرســي مريــح وتقــرأ فــي صمــت الليــل 
ــا  ــدأ فــي الشــعور أن شــخًصا م ــه( تب ــك ال تســتطيع رؤيت ــى الرغــم مــن أن وفجــأة )عل
دخــل الغرفــة وبلطــف شــديد، وضــع يديــه بحنــان علــى كتفيــك وابتــدأ يداعبــك بلطــف. 
ال أحتــدث عــن شــخص جالــس علــى كرســي مريــح يقــرأ كتاًبــا عــن محبــة املســيح 
بالتحــدث عــن شــخص يلتمــس حضــوره. هكــذا يظهــر اآلب ذاتــه ونســعى إلــى تكريــس 

أنفســنا لفرصــة شــركة غيــر منقطعــة معــه. 
ــا، لكــن مــن  ــه دون أن تكــون مســيحّيًا حقيقّيً مــن املمكــن التأمــل فــي شــخص الل
املســتحيل أن تكــون لديــك شــركة حقيقيــة مــع اللــه دون أن تكــون واحــًدا معــه. ألن 
ــدس.  ــروح الق ــع ال ــي م ــي قلب ــاء ف ــي لق ــة ه ــي. والثاني ــل عقل ــي عم ــى ه ــة األول احلال
الحــظ كيــف يصــف بولــس هــذه التجربــة: »َمــَع املَِســيِح ُصِلبــُت، َفَأحَيــا الَ أَنَــا، بَــِل َمــَع املَِســيِح ُصِلبــُت، َفَأحَيــا الَ أَنَــا، بَــِل 
. َفَمــا أَحَيــاهُ اآلَن ِفــي اجَلَســِد، َفِإنََّمــا أَحَيــاهُ ِفــي اإِلمَيــاِن، ِإمَيــاِن  . َفَمــا أَحَيــاهُ اآلَن ِفــي اجَلَســِد، َفِإنََّمــا أَحَيــاهُ ِفــي اإِلمَيــاِن، ِإمَيــاِن املَِســيُح يَحَيــا ِفــيَّ املَِســيُح يَحَيــا ِفــيَّ
ِنــي َوأَســلََم نَفَســُه ألَجِلــي« )غالطيــة 2: 20(. الحــظ كيــف يصــف  ــِذي أََحبَّ ِنــي َوأَســلََم نَفَســُه ألَجِلــيابــِن اللــِه، الَّ ــِذي أََحبَّ ابــِن اللــِه، الَّ
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ــم.  ــاَلِمي أُعِطيُك ــم. َس ــُرُك لَُك ــاَلًما أَت ــم. َس ــاَلِمي أُعِطيُك ــم. َس ــُرُك لَُك ــاَلًما أَت ــك »اللقــاء«: »َس ــنفسه أحــد مشــاعر ذل يســوع بـ
ــُم  ــُت لَُك ــم َوالَ تَرَهــب... َوُقل ــا. الَ تَضَطــِرب ُقلُوبُُك ــم أَنَ ــُم أُعِطيُك ــا يُعِطــي الَعالَ ــَس َكَم ــُم لَي ــُت لَُك ــم َوالَ تَرَهــب... َوُقل ــا. الَ تَضَطــِرب ُقلُوبُُك ــم أَنَ ــُم أُعِطيُك ــا يُعِطــي الَعالَ ــَس َكَم لَي
اآلَن َقبــَل أَن يَُكــوَن، َحتَّــى َمتـَـى َكاَن تُؤِمنـُـوَناآلَن َقبــَل أَن يَُكــوَن، َحتَّــى َمتـَـى َكاَن تُؤِمنـُـوَن«. مــاذا يقــول يســوع لتالميــذه؟ دعنــي أعيــد 
صياغتهــا: »مــن اآلن فصاعــًدا ســتبدأ األوقــات الصعبــة مــن االضطهــادات. اخلــوف 
ــديَّ ســالم ال ميكــن ألي شــيء فــي  ــم. ل ــة لك ــديَّ هب ــن ل ــرًرا. لك ســيصبح شــعوًرا متك
العالــم أن يضمنــه لكــم. ملــاذا؟ ألنــه شــعور بالســالم )وليــس مجــرد معرفــة بــه( يأتــي مــن 
إدراك أننــي أســكن فــي قلوبكــم«. حضــوره فــي املشــهد هــو العامــل الــذي يحــدث فرًقــا. 
ــد  ــال، للتهدي ــى ســبيل املث ــرض، عل ــا تتع الســالم هــو نتيجــة الشــعور بحضــوره عندم
بالســجن )أعمــال الرســل 4: 16- 21(؛ أو عندمــا تتعــرض لضربــات كثيــرة وينتهــي 
بــك األمــر فــي الســجن  )أعمــال الرســل 16: 23- 25(؛ أو عندمــا تُرجــم باحلجــارة، 
مثــل اســتفانوس، وتشــعر بســعادة غامــرة ألن يســوع موجــود معــك )أعمــال الرســل 7: 

.)60  -54
ــا للغايــة. إن الشــركة احلقيقية  قبــل أن أنهــي هــذا اليــوم، أود أن أقــدم حتذيــًرا مهًمّ
مــع اللــه ليســت شــيًئا ميكنــك التحكــم فيــه. ال أحــد لديــه القــدرة علــى التحكــم باللــه 
حتــى يظهــر لــه! فهــو مــن يقــرر متــى تســتنير أعــن أذهاننــا )أفســس 1: 18، 19(. كمــا 
ــب( يضمــن  ــى ممارســة هــذا التدري ــة، ال شــيء )وال حت ــام قليل ســنرى فــي غضــون أي
حضــور اللــه؛ عليــك أن تتعلــم انتظــاره! ومــع ذلــك، فقــد أعطانــا اللــه »وســيلة« أو 
»طريــق« أو »مــكان لقــاء« يســتخدمه عــادًة إلظهــار نفســه. كيــف نتعلــم اســتخدام هــذه 

الوســيلة؟ ســنتحدث عــن ذلــك فــي األيــام القليلــة املقبلــة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أشعر حبضور هللا يف قليب؟ هل أتوق ملعرفته بصورة أعمق؟
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اليوم: ١5٣ |                              التدريبات الروحية: الشركة )٤(

يَتَّ َلَدى َأِب رَبَِّنا َيُسوَع امَلِسيِح، الَِّذي ِمنُه ُتَسمَّى ُكلُّ َعِشريٍَة يِف  »ِبَسَبِب هَذا َأحيِن رُكبـَ
َتَأيَُّدوا ِبلُقوَِّة ِبُروِحِه يِف اإِلنَساِن  َماَواِت َوَعَلى اأَلرِض. ِلَكي ُيعِطَيُكم حِبََسِب ِغَن جَمِدِه، َأن تـَ السَّ

ُلوِبُكم« )أفسس 3: 14– 17( الَباِطِن، ِلَيِحلَّ امَلِسيُح ِبإِلميَاِن يِف قـُ
كيــف تصــف مؤمًنــا يعيــش حيــاة مســيحية »منقســمة«؟ هــو شــخص يهتــم فقــط بأمــور 
اللــه فــي يــوم األحــد عندمــا يذهــب إلــى الكنيســة. هــذا هــو احليــز أو املســاحة أو 
الوقــت الــذي يســتثمره فــي عالقتــه باملســيح. مــاذا يفعــل بقيــة الوقــت؟ يكــرس حياتــه 
لنفســه. يقضــي وقتــه فــي الدراســة أو العمــل وأحياًنــا مع عائلته أو يشــاهد املسلســالت 
ــا مــا يفعلــه، فاألمــر هنــا هــو أن اللــه  التلفزيونيــة وميــارس الرياضــة... إلــخ. ال يهــم حّقً
ُمســتَبَعد مــن أنشــطته. يكــرس للــه جــزًءا مــن وقتــه يــوم األحــد وبقيــة األســبوع يعيــش 

لنفســه وكأن كل واحــد يعيــش فــي عاملــه اخلــاص. 
ــا مــع اللــه، ويحضــر  توجــد حالــة أخــرى، وهــي لشــخص يقضــي وقــت خلــوة يومًيّ
اجتماعــات فرعيــة فــي الكنيســة، ورمبــا يخــدم فــي بعــض اخلدمــات. إذا أضفنــا 
اجتمــاع األحــد لهــذه القائمــة ســنجد أن هــذا الشــخص يتقابــل مــع اللــه »أربــع مــرات« 
ًمــا، ومــع ذلــك يعيــش هــذا الشــخص حيــاة مســيحية  فــي األســبوع. قــد نعتبــر هــذا تقدُّ
أة«؛ ال يــزال يعيــش حيــاة منقســمة. نعــم يشــغل اللــه جــزًءا كبيــًرا مــن حياتــه، ومــع  »مجــزَّ
ذلــك، فإنــه يبقــى مجــرد جــزء مــن حياتــه اليوميــة. فهــو ال يــرى اللــه كرفيــٍق دائــٍم لــه 

ومصــدر البهجــة املســتمرة ألفــكاره.
أة هــو عــدم القــدرة علــى إشــراك يســوع فــي األنشــطة  إن عيــش حيــاة مجــزَّ
ــي بالتوقــف عــن تقســيم  ــع املســيح يســمح ل ــاط م ــر رب ــن تطوي ــي م ن ــي بالتوقــف عــن تقســيم إن متكُّ ــع املســيح يســمح ل ــاط م ــر رب ــن تطوي ــي م ن ــة. إن متكُّ اليومي
احليــاة بــن مــا هــو »روحــي« ومــا هــو »علمانــي« يدفعنــي إلــى تقســيم احليــاة اليوميــة احليــاة بــن مــا هــو »روحــي« ومــا هــو »علمانــي« يدفعنــي إلــى تقســيم احليــاة اليوميــة 
بــن مــا أختبــره مــع املســيح ومــا أعملــه بدونــه.بــن مــا أختبــره مــع املســيح ومــا أعملــه بدونــه. كتــب األخ لورنــزو: »إذا أردنــا فــي هــذه 
احليــاة أن نســتمتع بســالم الســماء، فعلينــا أن نتعــود علــى مواصلــة هــذا احلديــث 
الوديــع واللطيــف واحلنــون معــه، وعلينــا أن مننــع روحنــا مــن االنحــراف عنــه فــي أي 
مناســبة. يجــب علينــا أن نحــول قلبنــا إلــى هيــكل روحــي ميكننــا أن نعبــد اللــه فيــه 
ــة الســاعات  ــة عــن بقي ــم تكــن الســاعات اخملصصــة للصــالة مختلف باســتمرار«... »ل
األخــرى فــي حيــاة يســوع؛ فعندمــا كان يعــزل نفســه للصــالة، كان يتبــع توجيهــات 
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ســيده، لكنــه لــم يطلــب هــذه اخللــوة، ألنــه كان دائًمــا متصــاًل باللــه ولــم ينفصــل 
عنــه حتــى فــي أقــل شــؤونه«.70

مــاذا يريــد بولــس ألهــل أفســس؟ مــاذا كانــت صالتــه لهــم؟ »ِلَيِحــلَّ املَِســيُح ِباإِلمَيــاِن ِلَيِحــلَّ املَِســيُح ِباإِلمَيــاِن 
ِفــي ُقلُوِبُكــمِفــي ُقلُوِبُكــم«. ألــم يكــن أهــل أفســس مؤمنــن؟ ألــم يكــن املســيح ســاكًنا فيهــم منــذ اليــوم 
الــذي قبلــوا اخلــالص فيــه؟ نعــم. إن حضــور املســيح هــو حقيقــة فــي قلــوب جميــع 
املؤمنــن احلقيقيــن )روميــة 8: 9(، لكــن إدراك وجــوده ليــس كذلــك )يوحنــا 14: 21(. 
مــا الــذي يطلبــه بولــس؟ هــذه هــي إعــادة صياغتــي: »ليتمكــن الــروح القــدس مــن فتــح »ليتمكــن الــروح القــدس مــن فتــح 

روا املســيح فــي قلوبكــم«. وهــذا هــو الغــرض مــن تدريــب الشــركة.  روا املســيح فــي قلوبكــم«.أعينكــم لتقــدِّ أعينكــم لتقــدِّ
اإلميــان باللــه وإدراك حقيقــة حضــوره شــيئان مختلفــان متاًمــا. »َقــاَل لـَـُه ِفيلُبُّــُس: 
تـُـُه َولـَـم تَعِرفِنــي  تـُـُه َولـَـم تَعِرفِنــي يـَـا َســيُِّد، أَِرنـَـا اآلَب َوَكَفانـَـا«. َقــاَل لـَـُه يَُســوُع: أَنـَـا َمَعُكــم َزَماًنــا هــِذِه ُمدَّ »يـَـا َســيُِّد، أَِرنـَـا اآلَب َوَكَفانـَـا«. َقــاَل لـَـُه يَُســوُع: أَنـَـا َمَعُكــم َزَماًنــا هــِذِه ُمدَّ
ــا 14:  ــا اآلَب؟« )يوحن ــَت: أَِرنَ ــوُل أَن ــَف تَُق ــد َرأَى اآلَب، َفَكي ــي َفَق ــِذي َرآِن ــُس! اَلَّ ــا ِفيلُبُّ ــا اآلَب؟يَ ــَت: أَِرنَ ــوُل أَن ــَف تَُق ــد َرأَى اآلَب، َفَكي ــي َفَق ــِذي َرآِن ــُس! اَلَّ ــا ِفيلُبُّ يَ
8- 9(. هــل تــرى كيــف مــن املمكــن أن تكــون فــي محضــر اللــه وال تــدرك حضــوره؟ إلــى 
مــاذا تســعى الشــركة؟ الشــركة تُســقط القشــور مــن العينــن حتــى نتمكــن مــن رؤيتــه. 
لنــدرك أن املســيح يســكن فــي قلوبنــا! وننتقــل مــن عيــش حيــاة أنانيــة متمركــزة حــول 

الــذات إلــى حيــاة الشــركة.
لعــل كلمــات للفيلســوف األملانــي املعــروف هــذه تعكــس مــا فــي قلوبنــا وتصبــح 
أعظــم رغبتنــا فــي مســيرتنا اليوميــة: »هــو أحلــى فــرح لنفســي وتوقــي املريــر، هــو 
عزائــي وخوفــي، حزنــي وســالمي العميــق، هــدف أهــداف العمــر، موطنــي وســبب 
وجــودي، كنــزي وفرحــي. إنــه منجــم ذهبــي، حديقــة الفــردوس املفقــودة، شــاطئي، 
ربيعــي، الســماء املرصعــة بالنجــوم، أيامــي، دمــي وحياتــي، طعامــي وثروتــي العظيمــة: 

يســوعي، يســوعي!«

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هديف األعظم ليس أن أحظى بساعات أقضيها يف خلوة معه، بل هديف األعظم هو أن 

أحظى بشركة معه 24/ 7.
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»َجَعلُت الرَّبَّ َأَماِمي يِف ُكلِّ ِحنٍي، أَلنَُّه َعن مَيِييِن َفاَل َأتـََزعزَُع« )مزمور 16: 8(
ترينــا اآليــُة املذكــورةُ أعــاله أنهــا مســؤولية كل شــخص مؤمــن أن »يضــع الــرب أمامــه 
علــى الــدوام«. إن ممارســة الشــركة مــع اللــه هــي تدريــب، وبالتالــي فهــي تتطلــب شــيًئا 
منــي: أن أقــوم بتطويــر عــادات جديــدة.أن أقــوم بتطويــر عــادات جديــدة. أود أن أقــدم لكــم اليــوم وغــًدا بعــض النصائــح 
العمليــة املســتوحاة مــن أفــكار وخبــرات األخ لورنــزو. أّلــف األخ لورنــزو أحــد أكثر الكتب 
قــراءًة فــي تاريــخ الكنيســة: »ممارســة حضــور اللــه«. »ممارســة حضــور اللــه«. مــن األرجــح أن هــذا الكتــاب هــو 
أفضــل مثــال علــى كيــف ميكــن للمســيحي أن يعيــش هــذا النظــام فــي حياتــه اليوميــة. 
ــل! عــش  د نفســك علــى التفكيــر املســتمر فــي اللــه: متهَّ النصيحــةالنصيحــة  األولــىاألولــى:: عــوِّ
يومــك ببــطء أكثــر. أغمــض عينيــك وفكــر فيــه قــدر املســتطاع. مــارس الصمــت عــدة 
ــِد  ــِد َق ــي »َق ــي ال توصــف والت ــة الت ــة اإللهي ــك احملب ق تل ــذوَّ ــوم. حــاول أن تت مــرات فــي الي
ــة 5: 5(. اســَع لتشــعر بــروح  ــا« )رومي ــُدِس املُعَطــى لَنَ وِح الُق ــرُّ ــا ِبال ــي ُقلُوِبنَ ــَكَبت ِف ــاانَس ــُدِس املُعَطــى لَنَ وِح الُق ــرُّ ــا ِبال ــي ُقلُوِبنَ ــَكَبت ِف انَس
اللــه الــذي يســكن بداخلــك. اطلــب منــه أن ميــألك. كمــا قــال األخ لورنــزو: »بتكــرار هــذه 
األفعــال كثيــًرا، تصبــح شــيًئا مألوًفــا، ويصبــح حضــور اللــه شــيًئا طبيعًيّــا« )مزمــور 55: 

17؛ ميخــا 7: 7(.71
ــأن نكــون ســباقن فــي البحــث  ــا ريتشــارد فوســتر ب ــروح، ينصحن وبنفــس هــذه ال
ــا إلــى  عــن حلظــات وأماكــن ميكننــا فيهــا أن ننســحب مــن مهــام احليــاة لنحــول أعينن
مــوا حياتهــم  اللــه ونضعــه أمامنــا مــرة أخــرى. »كل الذيــن تدربــوا علــى حيــاة الصمــت نظَّ
بشــكل معــن لينالــوا هــذا الســالم »الــذي يفــوق كل عقــل«. إذا أردنــا أن نكــون ناجحــن، 
فعلينــا أن ننتقــل مــن النظريــة إلــى تطبيــق هــذا املبــدأ فــي مواقــف احليــاة العمليــة. مــا 
هــي بعــض اخلطــوات التــي يجــب اتخاذهــا حتــى ندمــج الصمــت كتدريــب فــي حياتنــا 
اليوميــة؟«.72 علــى الرغــم مــن أن فوســتر يقتــرح قائمتــه اخلاصــة، اســمحوا لــي بإعــادة 
اســتخدامها وإضافــة العديــد مــن االقتراحــات اخلاصــة بــي. اســتخدم صمــت الصبــاح 
لالســتمتاع ببضــِع ثــواٍن فــي رفقتــه، ابــدأ اليــوم فــي صمــت محــاواًل أن تكــون حساًســا 
ــب االســتخدام  ــه مــن خــالل أي نشــاط ال يتطل لوجــوده، حــاول أن تشــِغل نفســك بالل
الواعــي لعقلــك؛ مثــل تنظيــف أســنانك، وغســل يديــك، واالســتحمام، وربــط حذائــك، 
وتغييــر مالبســك، وقــص أظافــرك، ومتشــيط شــعرك، واملشــي فــي الشــارع، والقيــادة، 
واســتخدام وســائل النقــل العــام، واالنتظــار فــي الطابــور البنكــي... إلــخ. إذا كنــت فــي 
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العمــل، فبــداًل مــن فحــص هاتفــك أو تشــتيت انتباهــك عــن طريــق اإلنترنــت، خــذ بضــع 
ثــواٍن لتغمــض عينيــك، وكمــا يقــول كاتــب املزمــور »ضــع الــرب أمامــك«. »فــي كثيــر مــن 
األحيــان نفتقــد هــذه اللحظــات. يــا لألســف! يجــب علينــا افتــداء تلــك اللحظــات. إنهــا 
ــا حلظــات  ــة. إنه ــرة البوصل ــل إب ــا مث ــه حياتن ــي، إلعــادة توجي فــرص للســكون الداخل

ــا فــي املــكان الــذي نتواجــد فيــه«.73 صغيــرة تســاعدنا علــى أن نكــون حاضريــن حًقّ
مــرة أخــرى يتحدانــا األخ لورنــزو: »كيــف ميكننــا أن نفكــر فيــه كثيــًرا إذا لــم نعــوِّد 
أنفســنا علــى هــذه العــادة املقدســة؟ أعــرف إنــي أكــرر نفــس الشــيء دائًمــا. هــذا 
صحيــح، ألن هــذه أســهل طريقــة أعرفهــا، ومبــا أننــي ال أســتخدم أي شــيء آخــر، فإننــي 
ــن  أنصــح اجلميــع بذلــك. يجــب أن نكــون علــى درايــة بطبيعــة الشــخص قبــل أن نتمكَّ
ــه، يجــب أن نفكــر فيــه كثيــًرا، وعندمــا نتمكــن مــن محبتــه،  مــن حبــه. لكــي نعــرف الل
يجــب علينــا أيًضــا أن نفكــر فيــه كثيــًرا، ألن قلوبنــا تذهــب دائمــا خلــف مــا يأســرها. 

ــار«.74 هــذه حجــة تســتحق أن تأخذهــا بعــن االعتب
النصيحــةالنصيحــة  الثانيــةالثانيــة: : دّرب عقلــك علــى تذكــر اللــه عــدة مــرات حســب الضــرورة. 
ســوف يتََشــتَّت انتباُهــك، بــال شــك. حتــى لــو كانــت عالقتــك باللــه قويــة وكان حضــوره 
محسوًســا بعمــق. مــاذا عليــك أن تفعــل إذن؟ ال تـُـِدن نفســك ولكــن ببســاطة تذكــر اللــه 
مــن جديــد. كــم مــرة؟ مائــة مــرة، ألــف مــرة، حســب الضــرورة! »علينــا أن نــؤدِّي مهامنــا 
بأمانــة، دون قلــق أو انزعــاج، ونعــود لتذكــر اللــه بلطــف وهــدوء كلمــا شــعرنا أننــا نبتعــد 
عنــه«. نعــم، اللــه فــي كلِّ مــكاٍن. ولكــن مهمتــي هــي أن »أضعــه أمامــي باســتمرار« 

وأتذكــر أنــه معــي.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
يدعوين هللا لتبينِّ عادة جديدة: أن أتذكره دائًما.
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ِم َحَياِت،  َها َألَتِمُس: َأن َأسُكَن يِف َبيِت الرَّبِّ ُكلَّ َأيَّ »َواِحَدًة َسَألُت ِمَن الرَّبِّ َوِإيَّ
َفرََّس يِف َهيَكِلِه« )مزمور 27: 4( ، َوَأتـَ ِلَكي َأنُظَر ِإَل َجَاِل الرَّبِّ

 .»... بِّ ...َواِحَدًة َســَألُت ِمَن الــرَّ بِّ هــل تتذكــر هــذه اآليــة؟ إنهــا آيتنــا املفتاحيــة. يقــول داود : »َواِحَدًة َســَألُت ِمَن الــرَّ
واحــدة فقــط. ال اثنــن. وال خمســة. وال عشــرين. واحــدة فقــط! » ِلَكــي أَنُظــَر ِإلَــى 
« وهــذا يعنــي »التأمــل« فيــه كمــا لــو كنــت أســكن فــي هيكلــه. هنــاك فقــرات  بِّ َجَمــاِل الــرَّ
قليلــة تشــرح بشــكل أفضــل مــن هــذا مــا تســعى إليــه الشــركة مــع اللــه. هــل الحظــت كــم 
ــاِم َحَياِتــي«  يريــد داود ان يســكن فــي بيــت الــرب ويتأمــل فــي كل مــا هــو عليــه؟ »ُكلَّ أَيَّ
أي فــي كل دقيقــة مــن كل ســاعة طــول احليــاة. تذكــر أن داود ملــك وليــس رئيــس كهنــة. 
امللــوك )مثــل رئيــس أي دولــة( لديهــم وظائــف ومســؤوليات ال نهايــة لهــا؛ أكثــر منــك أو 

منــي. إذا كان بإمكانــه فعــل ذلــك، فنحــن أيًضــا نســتطيع أن جنــد الوقــت. 
ــة:: تخلــص مــن اإللهــاءات: يشــجعنا األخ لورنــزو بهــذه الكلمــات:  ــةالثالث النصيحــةالنصيحــة  الثالث
»دعونــا نعــوض عــن الوقــت الضائــع. دعونــا نتخلــى بســرور عــن كل شــيء يبعدنــا عنــه، 

مــن أجــل حبــه لــه. إنــه يســتحق كل مــا منلــك. دعونــا نفكــر فيــه علــى الــدوام«.75
مــا الــذي يشــتِّتك ويلهيــك عــن اللــه؟ مــا الــذي يعيــق شــعورك بــه؟ عليــك التخلــص 
مــن تلــك املشــتِّتات مهمــا كان الثمــن. يكتــب األخ لورنــزو مــرة أخــرى: »لقــد جعلــت هــذا 
األمــر مهمتــي فــي احليــاة، طــوال اليــوم وخــالل الفتــرات اخملصصــة للصــالة؛ تعلمــت 

كيــف أطــرد مــن ذهنــي كل مــا ميكــن أن يقطــع اتصالــي بـــالله«.76
النصيحــةالنصيحــة  الرابعــةالرابعــة::  تعلــم أن تنتظــر اللــه: عليــك أن تقبــل حقيقــة حاســمة؛ عندمــا 
حتــاول التواصــل مــع اللــه ســتواجه حلظــات مــن غيابــه، فــي تلــك اللحظــات يكــون 
ــا  ــاح هــو االنتظــار )مزمــور 69: 2- 3(. نحــن نعيــش فــي عصــر الســرعة. اعتدن املفت
علــى ملــس شاشــة واحلصــول علــى الفــور علــى مــا نتــوق إليــه. فكــر فــي األمــر، كــم ثانيــة 
أنــت مســتعد أن تنتظــر حتــى حتمــل صفحــة علــى اإلنترنــت؟ كيــف تســتجيب مشــاعرك 
إذا توجــب عليــك االنتظــار لفتــرة أطــول مــن »الطبيعــي« )أي أكثــر مــن ثــالث أو أربــع 
ثــواٍن!(؟ ال يخضــع اللــه لهــذا النــوع مــن الطلبــات )ورمبــا لهــذا الســبب نتخلــى بســرعة 
ره. مــا هــي  عــن انتظــاره(. أنــا وأنــت نعــرف كيــف ننتظــر عندمــا يتعلــق األمــر بشــيء نقــدِّ
املــدة التــي ينتظرهــا شــخٌص شــغوٌف بكــرة القــدم حتــى يقابــل العبــه املفضــل ليلتقــط 
معــه صــورة ويوقــع عليهــا؟ أو الطابــور الطويــل الــذي يقــف فيــه حتــى يقابــل أحــد 
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ــا. لذلــك، كمــا يؤكــد كاتــب املزمــور، نقــول بشــغف:  املشــاهير؟ كلنــا ننتظــر مــا نريــده حّقً
ــُه َصاَلِتــي نَحــَوَك َوأَنتَِظــُر« )مزمــور 5: 3(. ، ِبالَغــَداِة تَســَمُع َصوِتــي. ِبالَغــَداِة أَُوجِّ ــُه َصاَلِتــي نَحــَوَك َوأَنتَِظــُريـَـا َربُّ ، ِبالَغــَداِة تَســَمُع َصوِتــي. ِبالَغــَداِة أَُوجِّ »يـَـا َربُّ

ا بالنســبة لــي: »ال أنصحــك باســتخدام كلمــة  نصيحــة األخ لورنــزو قّيمــة جــًدّ
الكلمــات واحملادثــات الطويلــة هــي ســبب  تكــون  متعــددة فــي الصــالة. غالًبــا مــا 
الشــرود. اســتمر فــي الصــالة أمــام اللــه. وليكــون اهتمامنــا أن نحفــظ أذهاننــا حاضــرة 
ــَع  ــَع َجيِّــٌد أَن يَنتَِظــَر اإِلنَســاُن َويَتََوقَّ فــي محضــر الــرب«.77 كمــا يقــول مراثــي إرميــا 3: 26 »َجيِّــٌد أَن يَنتَِظــَر اإِلنَســاُن َويَتََوقَّ
ــدك أن  ــا املزمــور 71: 14؛ إشــعياء 8: 17(. أري «. )تأمــل أيًض بِّ ــرَّ ــاَلَص ال ــُكوٍت َخ بِِّبُس ــرَّ ــاَلَص ال ــُكوٍت َخ ِبُس
تفكــر فــي ملحوظــة مهمــة: مــا هــو أهــم حــدث فــي تاريــخ الكنيســة بعــد الصليــب؟ يــوم 
اخلمســن. اليــوم الــذي نــزل فيــه الــروح القــدس حتــى يكــون املؤمنــون علــى األرض فــي 
شــركة مــع اللــه! أليــس مــن الالفــت للنظــر أنــه بعــد صعــود يســوع كان علــى التالميــذ 
أن ينتظــروا عــدة أيــام حتــى يرســل لهــم اللــه الــروح القــدس؟ ملــاذا جعــل اللــه الكنيســة 

تنتظــر حلــول الــروح القــدس إذا لــم يكــن االنتظــار لــه قيمــة عنــده؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
َعرُِّفيِن َسِبيَل احَلَياِة. َأَماَمَك ِشَبُع ُسُروٍر. يِف مَيِيِنَك ِنَعٌم ِإَل اأَلَبِد« )مزمور 16: 11( »تـُ

م ل؟ هل أريد أن أستمتع بذا االمتالء املقدَّ
هل أان على استعداد إلزالة أي شيء مينعين من االستمتاع بلتواصل املستمر مع هللا؟

هل أان على استعداد لالنتظار واملثابرة يف هذا البحث حت أبدأ يف جتربته؟
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اليوم: ١56 |                              التدريبات الروحية: الشركة )7(

ُعوُهم،  ا رََأى َيُسوُع ذِلَك اغَتاَظ َوَقاَل َلُم: َدُعوا اأَلواَلَد َيُتوَن ِإَلَّ َواَل مَتنـَ َلمَّ »فـَ
أَلنَّ ِلِمثِل هُؤاَلِء َمَلُكوَت هللِا« )مرقس 10: 14(

أنــا أكــره عندمــا يقاطعنــي أحــد. هنــاك القليــل مــن األشــياء التــي تزعجنــي أكثــر مــن 
إجبــاري علــى إيقــاف شــيء »مهــم« أفعلــه ألشــغل نفســي بـــشيء آخــر »أقــل قيمــة« 
فــي وجهــه نظــري. لألســف، األشــياء »األقــل قيمــة« عــادًة مــا تكــون زوجتــي وأوالدي 
واألشــخاص الذيــن مــن املفتــرض أن أخدمهــم. علــى الرغــم مــن أننــي لــن أقــول ذلــك 
بصــوت عــاٍل، إال أننــي غالًبــا مــا أســأل نفســي: »أال يــرون أننــي مشــغول فــي أمــر 

ــه.  ــد كل شــيء، أحــاول أن »أخــدم« الل ــم«؟ بع »مه
يحكــي لنــا الكتــاب فــي مرقــس 10 أنــه بينمــا كان يســوع يعــظ قاَطَعــه مجموعــة مــن 
األطفــال )هــل هنــاك شــيء أكثــر إزعاًجــا مــن هــذا لشــخص يعــظ؟(. فغضــب يســوع. 
لكــن ليــس مــن األطفــال! لكنــه اغتــاظ مــن تالميــذه ألنهــم انتهــروا األطفــال. يجــب أن 
أعتــرف بذلــك، تســتوقفني كثيــًرا ردود أفعــال الــرب يســوع فــي الكثيــر مــن املناســبات في 

ــاب املقدس. الكت
ــد التوقــف للنظــر فــي األســباب التــي جعلــت يســوع يســمح بحــدوث ذلــك.  ال أري
وأنــا ال أدعــي أنــه أمــر طبيعــي أن يطلــق اآلبــاء واألمهــات أطفالهــم أحــراًرا ويقاطعــون 
العظــة بــن احلــن واآلخــر فــي االجتماعــات. مــا أريــد أن أتأمــل فيــه هــو رد فعــل يســوع 

علــى هــذه املقاطعــة؛ يــرى التالميــذ أن هــذا إلهــاء،إلهــاء، ولكــن يســوع يراهــا فرصــًة.فرصــًة.
فــي كل مــرة يقاطعنــي أحدهــم، أحتــاج إلــى تذكيــر نفســي بحقيقــة حاســمة للغايــة: 
ــه ال  ــي أن ــذا يعن ــه. وه ــع الل ــركتي م ــو ش ــه ه ــي مقاطعت ــذي ال ينبغ ــد ال ــيء الوحي ــه.الش ــع الل ــركتي م ــو ش ــه ه ــي مقاطعت ــذي ال ينبغ ــد ال ــيء الوحي الش
ينبغــي أن أســمح ألي موقــف بخلــق فاصــل بينــي وبــن اللــه ويســرق قربــي منــه. كيــف؟ 
فكــر فيمــا يلــي: مــا هــي املقاطعــات التــي نرحــب بهــا؟ تلــك التــي تفيدنــا. تخيــل موظًفــا 
يجلــس فــي مكتبــه وينظــر إلــى جهــاز الكمبيوتــر بتمعــن ثــم قاطعــه مديــره ليقــول: »لقــد 
قررنــا إنهــاء هــذا املشــروع. ميكنــك العــودة إلــى املنــزل مبكــًرا«. سيســر املوظــف كثيــًرا 
بتلــك األخبــار، أليــس كذلــك؟ ال أحــد ينزعــج إذا متــت مقاطعتــه لســبب مفــرح. ال أحــد 

ينزعــج إذا قاطعــه أحــد ليخبــره أنــه ربــح مليــون جنيــه. 



325

اســمحوا لــي أن أشــاطركم حادثــة توضــح مــا أعنيــه. يحكــي لنــا الكتــاب فــي 
ــه  ــه لبيت ــه أن يذهــب مع ــب من ــع ليطل ــس اجملم ــه جــاء ليســوع رئي ــا 8: 43- 48 أن لوق
ــى مســاعدته. وتتزاحــم  ــاج إل ــى وشــك املــوت وحتت ــت عل ــي كان ــه الت ــى يشــفي ابنت حت
احلشــود عليــه، فيحــاول يســوع اختــراق اجلمــع، لكــن فجــأة يشــعر »بلمســه« مختلفــة. 
فتوقــف يســوع ليتحقــق مــن أمــر تلــك اللمســة. وحتــدث مــع امــرأة لــم يَرهــا أحــد، حتــى 
نالــت تلــك املــرأة الشــفاء واخلــالص والســالم. أعتقــد أن مثــل هــذه احلــوادث يجــب 
أن تقودنــا إلــى التفكيــر. كمــا يســأل هنــري نيــون: »لكــن مــاذا لــو كانــت املقاطعــات 
ــا فرًصــا لننتهزهــا؟ مــاذا لــو كانــت متثــل حتديــات لنــا حتــى نكتشــف مــا هــي  هــي حًقّ
ــداث  ــو كانــت أح ــود؟ مــاذا ل ــى مــلء الوج ــن خاللهــا إل ــل م ــة... نص ــا الداخلي دوافعن
تاريخنــا تشــكلنا مثــل النحــات بالطــن، وفقــط فــي الطاعــة الدقيقــة لتلــك األيــدي 
ــن؟ مــاذا  ــح أشــخاًصا مثمري ــة ونصب ــا احلقيقي ــا اكتشــاف دعوتن ــي تشــكلنا، ميكنن الت
لــو كانــت كل هــذه املقاطعــات غيــر املتوقعــة، فــي الواقــع، دعــوات للتخلــي عــن أمنــاط 
ــا مجــاالت خبــرة جديــدة وغيــر مكتشــفة؟  املعيشــة التــي عفــا عليهــا الزمــن وتفتــح لن
مــاذا لــو، فــي النهايــة، لــم تكــن حياتنــا مجــرد تسلســل أعمــى وغيــر شــخصي لألحــداث 
التــي ال نســيطر عليهــا، بــل مجموعــة مــن احلقائــق الكاشــفة ليــد ترشــدنا إلــى لقــاء 
شــخصي...؟ عندهــا ســتكون حياتنــا مختلفــة، ألن املــوت يتحــول إلــى فرصــة، واجلــروح 

ــة«.78 ــر دعــوة للبحــث عــن مصــادر أعمــق للحيوي ــا، واإلحباطــات تصي تصبــح دروًس
إن شــعوري باإلحبــاط مــن املقاطعــة يكشــف فقــط أننــي فقــدت توجهــي: حيــث لــم 
يعــد هدفــي فــي احليــاة هــو البحــث عــن الفــرح فــي شــخص اللــه. حينئــٍذ أكتشــف أننــي 

فــي أمــسِّ احلاجــة إلعــادة توجيــه قلبــي.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ستتعرض شركيت مع هللا إل املقاطعات. ماذا لو تلقيت هذه »املشتتات« كوسيلة لبناء 

عالقة أقوى مع هللا؟
ماذا سيحدث لو تلقيتها كفرصة »لتوطيد« شراكيت مع هللا وألخدم من يقاطعين بكل ما أملك؟
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، أَلينِّ  ــيَت َيُســوَع َقائِــاًل: »اخــرُج ِمــن َســِفيَنيِت َي َربُّ ــا رََأى مِسَعــاُن ُبطــُرُس ذلِــَك َخــرَّ ِعنــَد رُكبـَ َلمَّ »فـَ
ــَمِك الَّــِذي َأَخــُذوُه. وََكذلِــَك  رَتــُه َوِجيــَع الَِّذيــَن َمَعــُه َدهَشــٌة َعَلــى َصيــِد السَّ رَُجــٌل َخاِطــٌئ«. ِإِذ اعتـَ
َقــاَل َيُســوُع ِلِســمَعاَن: اَل َتَــف!  ــِدي اللَّــَذاِن َكااَن َشــرِيَكي مِسَعــاَن. فـَ ــا زََب َأيًضــا َيعُقــوُب َوُيوَحنَّــا ابَن
رَُكــوا ُكلَّ َشــيٍء َوَتِبُعــوُه«  ــرِّ تـَ َتنِي ِإَل البـَ ــِفينـَ ــا َجــاُءوا ِبلسَّ ِمــَن اآلَن َتُكــوُن َتصَطــاُد النَّــاَس. َوَلمَّ

)لوقا 5: 8– 11(
ــه هــي أكثــر  مــن بــن جميــع التدريبــات الروحيــة، فــإن الشــركة غيــر املنقطعــة مــع الل
ــا علــى اســتعداد للتضحيــة بــكل ممتلكاتــي ألشــعر  مــا أرغــب فيــه وأكثرهــا تكلفــًة. أن
باســتمرار مبــا شــعر بــه بطــرس فــي القصــة التــي قرأتهــا للتــو. انتبــه إلــى اجلمــل التــي 
حتتهــا خــط. »رأى« بطــرس ذلــك ثــم »ســقط عنــد قدمــي يســوع« واعتــرف بأنــه رجــل 
»خاطــئ«. توقــف عــن »اخلــوف« و »تــرك كل شــيء« وبــدأ أن يعيــش أكثــر ثــالث ســنوات 
س بطــرس كل وقتــه وجهــده وطاقتــه لشــيء واحــد:  مليئــة بالتغييــر فــي حياتــه. كــرَّ

العيــش بالقــرب منــه.
اآلن الســؤال الــذي نطرحــه علــى أنفســنا جميًعــا: ملــاذا يصعــب العيــش فــي شــركة 
مــع املســيح؟ ملــاذا يصعــب البقــاء علــى اتصــال معــه؟ إنــه صعــب ألن الشــركة تتطلــب 
»تــرك كل شــيء«. لكــي نســير معــه ونتبعــه، فــإن التخلــي التــام عــن كل مــا نتمســك بــه 

هــو أمــر ضــروري.
منــذ مــا يقــرب مــن أربعمائــة عــام، كتبــت امــرأة مصليــة غاليــة تلــك الكلمــات: »مــا 
هــو التســليم؟… التســليم هــو التخلــي عــن كل همومنــا. هــو التخلــي عــن كل احتياجاتنــا… 
ــد  ــه كل همومــك. يجــب أن تســتودع كل شــيء فــي ي ــى الــرب وتعطي ــي إل عليــك أن تأت
اللــه. انــَس نفســك، ومــن اآلن فصاعــًدا، فكــر فيــه فقط…كيــف إًذا يُمــاَرس التســليم؟ 
يتــم ذلــك يومًيّــا، كل ســاعة وكل حلظــة. يُمــارس مــن خــالل إخضــاع إرادتــك باســتمرار 
ملشــيئة اللــه. كيــف؟ يجــب أن ترفــض كل رغبــة شــخصية تشــعر بهــا، مهمــا كانــت هــذه 
الرغبــة الشــخصية جيــدة أو مفيــدة. يصــل التســليم إلــى نقطــة حيــث تكــون غيــر مبــاٍل 
بنفســك متاًمــا... التســليم هــو ببســاطة أن تســتودع كل شــيء بــن يــدى الــرب، بغــض 
النظــر عــن مــا هــو هــذا الشــيء، أو مــن أيــن أتــى، أو كيــف يؤثــر علــى حياتــك. التســليم 
ــه. هــو  ــه ل ــس احلاضــر كل ــه. هــو تكري ــن يدي ــرك املســتقبل ب هــو نســيان املاضــي وت

الشــعور بالرضــا عــن اللحظــة احلاليــة، بغــض النظــر عمــا حتتويــه تلــك اللحظــة«.79
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إن التســليم الــذي يختبــره بطــرس وبقيــة التالميــذ متجــذر فــي شــعور ال يســتطيع 
أحــد أن يزيفــه أو يقلــده أو ينتجــه مبفــرده. هــو »الدهشــة«. اإلميــان بيســوع شــيء، 
ــل  ــذي يؤمــن فقــط، مث ــه شــيءٌ آخــر. الشــخص ال ــك مغمــور فــي عظمت والشــعور بأن
بطــرس »ينظــف شــباكه« بينمــا يكلمــه يســوع )لوقــا 5: 1- 4(. ولكــن الشــخص الــذي 

ــن باملســيح »يتــرك كل شــيء« ليتبعــه ويتكــرر االختبــار ملزيــد مــن التســليم. يُفتَ
ا. الدعــوة لتــرك كل شــيء ليســت دعــوًة حصريــًة  الكتــاب املقــدس واضــح جــّدً
ــا أن يتبــع الســيد املســيح. قــال يســوع فــي لوقــا  لبطــرس، إنهــا دعــوة لــكل مــن يريــد حًقّ
ــُه  ــُه َوأَوالََدهُ َوِإخَوتَ ــُه َوامَرأَتَ ــاهُ َوأُمَّ ــُض أَبَ ــيَّ َوالَ يُبِغ ــي ِإلَ ــٌد يَأِت ــُه ِإن َكاَن أََح ــُه َوأَوالََدهُ َوِإخَوتَ ــُه َوامَرأَتَ ــاهُ َوأُمَّ ــُض أَبَ ــيَّ َوالَ يُبِغ ــي ِإلَ ــٌد يَأِت 14: 26- 27 »ِإن َكاَن أََح
ــُه  ــُل َصِليَب ــي ِتلِميــًذا. َوَمــن الَ يَحِم ــوَن ِل ــِدُر أَن يَُك ــاَل يَق ــى نَفَســُه أَيًضــا، َف ــِه، َحتَّ ــُه َوأََخَواِت ــُل َصِليَب ــي ِتلِميــًذا. َوَمــن الَ يَحِم ــوَن ِل ــِدُر أَن يَُك ــاَل يَق ــى نَفَســُه أَيًضــا، َف ــِه، َحتَّ َوأََخَواِت
ا. ال أســتطيع  ــي ِتلِميــًذا«. كالم يســوع واضــح جــّدً ــوَن ِل ــِدُر أَن يَُك ــاَل يَق ــي َف ــي َوَراِئ ــي ِتلِميــًذاَويَأِت ــوَن ِل ــِدُر أَن يَُك ــاَل يَق ــي َف ــي َوَراِئ َويَأِت
الســير معــه دون أن أتخلــى عــن نفســي. ملــاذا يصعــب العيــش فــي شــركة مــع املســيح؟ 
اجلــواب واضــح: ألنــه يتطلــب منــي كل شــيء. كيــف ميكننــي أن أعيــش فــي شــركة 

مســتمرة مــع يســوع إذا كنــت ال أرغــب فــي اتباعــه باســتمرار؟ 
ــي  ــي ف ــع حيات ــد أن أضي ــل أري ــد؟ ه ــاذا أري ــاد: م ــؤالنا املعت ــرح س ــي أط اآلن دعن
ــا؟ أو، هــل أرغــب فــي  ــر فراًغ ــه يتركنــي أكث ــأن ميألنــي، لكن ــُد ب البحــث عــن شــيء يَِع
التخلــي عــن كل شــيء ألعيــش معــه؟ كان جيــم إليــوت، الــذي اغتيــل بســبب نشــره 
يســتطيع  يتنــازل عمــا ال  مــن  غبًيــا  »ليــس  قــال عالنيــًة:  ــا عندمــا  اإلجنيــل، محًقّ

االحتفــاظ بــه، لكــي يربــح مــا ال ميكــن فقدانــه«.80

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أان على استعداد للتخلي عن كل شيء وأي شيء ألجد حيات يف شركة مستمرة معه؟

أعظم كائن يف الوجود يدعوين حملضره، كيف سأستجيب؟
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َوى امَلِديَنِة الَعِظيَمِة َواَنِد َعَليَها،  »َوَصاَر َقوُل الرَّبِّ ِإَل ُيواَنَن بِن َأِمتَّاَي َقاِئاًل: ُقِم اذَهب ِإَل ِنينـَ
َزَل ِإَل َيَفا َوَوَجَد  نـَ ، فـَ َقاَم ُيواَنُن ِلَيهُرَب ِإَل َترِشيَش ِمن َوجِه الرَّبِّ أَلنَُّه َقد َصِعَد َشرُُّهم َأَماِمي. فـَ

 » َزَل ِفيَها، ِلَيذَهَب َمَعُهم ِإَل َترِشيَش ِمن َوجِه الرَّبِّ َها َونـَ َسِفيَنًة َذاِهَبًة ِإَل َترِشيَش، َفَدَفَع ُأجرَتـَ
)يوانن 1: 1– 3(

هــل تســتطيع االبتعــاد عــن اللــه بالرغــم مــن تواجــده فــي كل مــكان؟ هــل تســتطيع 
ليونــان  األســئلة  تلــك  إذا ســألنا  30(؟   :4 )أفســس  القــدرة  كلــيَّ  اللــَه  أن تــؤذي 

بنعــم.  ســيجيب 
ــه اخلاصــة.  ــع رغبات ــه واتب ــه؟ أهمــل كالم الل ــان عــن محضــر الل ــد يون ــف ابتع كي
القــدس و»نطفــئ« صوتــه وتأثيــره علينــا؟ مــن خــالل  الــروح  كيــف »نحــزن« نحــن 

ــكر« بــأي شــيء يعــد بــإرواء عطــش روحــي )أفســس 5: 18(. »السُّ
حضــور اللــه هــو هبــة الشــعور وإدراك صحبتــه. إنهــا نعمــة حيــث نســتطيع أن 
نشــعر بعظمتــه وجنــد البهجــة فــي شــخصه. مــا الــذي يســلب منــي تلــك النعمــة؟ 
ــِة  بِّ اإِللــِه َماِشــًيا ِفــي اجَلنَّ ــِة َوَســِمَعا َصــوَت الــرَّ بِّ اإِللــِه َماِشــًيا ِفــي اجَلنَّ ســأدع آدم وحــواء يعطياننــا اجلــواب:  »َوَســِمَعا َصــوَت الــرَّ
بِّ اإِللــِه ِفــي َوَســِط َشــَجِر  ــَأ آَدُم َوامَرأَتُــُه ِمــن َوجــِه الــرَّ بِّ اإِللــِه ِفــي َوَســِط َشــَجِر ِعنــَد ُهبُــوِب ِريــِح النََّهــاِر، َفاختََب ــَأ آَدُم َوامَرأَتُــُه ِمــن َوجــِه الــرَّ ِعنــَد ُهبُــوِب ِريــِح النََّهــاِر، َفاختََب
« )تكويــن 3: 8(. مــا الــذي يفصلنــي عــن الشــركة مــع اللــه؟ الرفــض الواعــي لفعــل  اجَلنَّــةِاجَلنَّــةِ
ــاع املســيح دون  ــا باألمــس، مــن املســتحيل اتب ــا رأين ــن 2: 16- 17(. كم مشــيئته )تكوي
ــاح  ــع، هــو املفت ــي الواق ــا 14: 26- 27، 33(. »التســليم، ف أن منــوت عــن أنفســنا )لوق
للســالم الداخلــي، ومفتــاح الوصــول إلــى أعمــاق كينونتنــا. التســليم هــو مفتــاح احليــاة 
الروحيــة احلميمــة«.81 مــا الــذي يجــب أن أفعلــه إذن؟ »كــن دائًمــا علــى اســتعداد للتنــازل 
عــن أي شــيء يعاكــس إرادتــه. ال تكــن لديــك أي رغبــة فــي احليــاة ســوى البحــث عنــه 
ــه«.82  ــرى حقيقــة اإلنســان أمــام عظمــة الل ــم أن ت ــا. تعل ــه دائًم بشــغف وأن تســكن مع
بعبــارة أخــرى: ألكــون ممتلًئــا منــه، يجــب أن أكــون خالًيــا مــن نفســي )غالطيــة 6: 14(.

عــي أن اللــه لــن يهبنــا  هــل أنــا أدافــع عــن الناموســية التــي تســعى لشــراء اللــه وتدَّ
حضــوره إذا لــم نطيعــه؟ مســتحيل! مــا أقولــه هــو حقيقــة بســيطة بقــدر مــا هــي بديهيــة: 
ال ميكننــي احلصــول علــى كل شــيء فــي تلــك احليــاة. دعنــي أوضــح ذلــك. ابنتــي حالًيــا 
تبلــغ مــن العمــر اثنــي عشــر عاًمــا. مــا هــو أقصــى طمــوح لديهــا؟ أن تذهــب مــع قريبتهــا 
إلــى عالــم ديزنــي عندمــا تبلــغ كلتاهمــا اخلامســة عشــرة. هــل تعــرف مــاذا تفعــل مــن 
اآلن؟ بــدأت أن »تفــرز« بعــض املــال وتخصصــه لهــذا الهــدف. التقديــس يعنــي »فصــل« 
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ــى  ــا هذيــن الفعلــن. فــي العهــد القــدمي، عل ــا يطلــب دائًم و»تكريــس«. التقديــس دائًم
ســونه  ســبيل املثــال، كانــوا يفــرزون شــخًصا عــن بقيــة الرجــال )العمــل األول( ويكرِّ
ــي  ــه ابنت ــة، مــا تفعل ــي(. فــي هــذه احلال ــة فــي الهيــكل )العمــل الثان ليكــون رئيــس كهن
ــع عــن اســتخدامها فــي  ــا عــادًة. أي متتن ــا جدته ــا له ــي تقدمه هــو فصــل األمــوال الت
شــراء الشــوكوالتة والتفاهــات، وتكرســها؛ حيــث تدخــر املــال لتقــدر أن تســافر فــي 
غضــون ســنوات قليلــة إلــى عالــم ديزنــي. ومــع ذلــك، جتــد نفســها فــي اآلونــة األخيــرة 
فــي معضلــة تقســم قلبهــا. مثــل أي مراهقــة، بــدأت ترغــب فــي شــراء مالبــس أكثــر ممــا 
حتتــاج. مــاذا تفعــل؟ تأتــي إلــيَّ وتطلــب منــي شــراء زوج جديــد مــن األحذيــة الرياضيــة. 
ــِك شــراء زوج  ــِت ترغبــن فــي ذلــك، ميكن ــم مــاذا أقــول لهــا؟ »حبيبتــي. إذا كن هــل تعل
جديــد مــن األحذيــة الرياضيــة لنفســِك. ولكــن نظــًرا ألنهــا ليســت ضــرورة، عليــِك أن 
تســتخدمي القليــل مــن أموالــِك«. هــل تعــرف كيــف جتيــب؟ تشــعر باإلحبــاط وال تعــرف 
مــاذا تفعــل. ملــاذا؟ ألنهــا تعلــم أن عليهــا االختيــار. »حبيبتــي، ال ميكنــِك احلصــول علــى 
كل شــيء: إمــا احلــذاء أو الرحلــة. عليــِك أن تختــاري«. دائًمــا ســتواجه نفــس القــرار: 

عليــك اختيــار مــا تريــده أكثــرأكثــر! ! 
مــن هــو القديــس؟ إنــه شــخص يقــرر أيــن تكمــن أعظــم بهجتــه ويكــرس نفســه لهــا. 

هــل تتذكــر )مزمــور 27: 4(؟ إنــه شــخص لديــه رغبــة واحــدة فقــط!
ــاج أن  ــر مــن هــذا: أحت ــاج إلــى التأكيــد أكث هنــاك القليــل مــن احلقائــق التــي حتت
أســلم نفســي للمســيح حتــى أقــدر أن أســتمتع بــه. فكــر فــي األمــر للحظة. تخيل نفســك 
تتحــدث إلــى صديــق غيــر مســيحي وتشــعر فــي قلبــك أن يســوع يطلــب منــك أن تخبــره 
عنــه، كيــف ســيكون ردك؟ إذا رفضــت مثــل يونــان فأنــت ترفــض مشــيئة اللــه. وهكــذا 
»تطفــئ« الــروح القــدس. اللــه يريــدك أن تذهــب إلــى نينــوى بينمــا تعطيــه ظهــرك أنــت 
ــك احلصــول  ــد عــن محضــره. ال ميكن ــت تبتع ــان، أن ــل يون ــى ترشــيش. مث وتذهــب إل
ــة حتــاول أن  ــار: إمــا أن تنفــذ إرادتــك )فــي هــذه احلال ــى كل شــيء. عليــك أن تخت عل
تنقــذ مــاء وجهــك( أو حضــوره الثمــن )فــي هــذه احلالــة، مصحوًبــا بالبهجــة الداخليــة 
التــي ال توصــف(. انظــر إلــى عبرانيــن 11: 24- 27  وســوف تــرى أن اإلميــان يختــار 
ــُه َكاَن  ــُه َكاَن َحاِســًبا َعــاَر املَِســيِح ِغًنــى أَعَظــَم ِمــن َخَزاِئــِن ِمصــَر، ألَنَّ أن »يــرى مــن ال يــرىيــرى مــن ال يــرى«، »َحاِســًبا َعــاَر املَِســيِح ِغًنــى أَعَظــَم ِمــن َخَزاِئــِن ِمصــَر، ألَنَّ

يَنُظــُر ِإلَــى املَُجــاَزاِةيَنُظــُر ِإلَــى املَُجــاَزاِة«.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
لكي أعيش يف شــركة مســتمرة مع املســيح، عليَّ أن أكرس نفســي بســتمرار إلرادته الثمينة.
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اليوم: ١59 |                            التدريبات الروحية: الشركة )١٠(

»َأنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َينَقاُدوَن ِبُروِح هللِا، َفُأولِئَك ُهم َأبَناُء هللِا. ِإذ َل أَتُخُذوا ُروَح الُعُبوِديَِّة َأيًضا 
ينِّ الَِّذي ِبِه َنصرُُخ: َي َأَب اآلُب. َالرُّوُح َنفُسُه َأيًضا َيشَهُد أَلرَواِحَنا  بـَ ِللَخوِف، َبل َأَخذُت ُروَح التـَّ

َنا َأواَلُد هللِا« )رومية 8: 14– 16( َأنـَّ
أيــن اللــه؟ مــا هــو اجلــواب األكثــر شــيوًعا؟ فــي الســماء. ولكــن مــاذا يعنــي أن اللــه فــي 
ــا  ــه خــارج غالفن ــا أشــك فــي ذلــك. أفهــم أن الســماء؟ هــل يســكن فــوق الســحاب؟ )أن
اجلــوي يوجــد فضــاء أســود ضخــم يعــج بالكواكــب والنجــوم واجملــرات التــي ال تَُعــدُّ وال 
تُحَصــى(. ال أنــوي أن أجيــب هنــا عــن مــا هــي الســماء أو أيــن هــي، بــل إن غرضــي مــن 

هــذا الســؤال هــو أن أعيــد توجيــه نظرتــك لفــوق.
ــه بالرغــم مــن أن  ــا أن ــاب املقــدس يكــرر مــرات ال حصــر له هــل الحظــت أن الكت
اللــه يعيــش فــي الســماء، إال أنــه يعيــش بداخلــك أيًضــا؟ مــاذا لــو كان هــذا يعنــي أنــه 
فــي بحثنــا عــن اللــه يجــب أن نبحــث »بداخلنــا« بــداًل مــن البحــث فــي اخلــارج؟ مــاذا لــو 

حاولنــا بــداًل مــن البحــث عــن اللــه فــي الســماء أن نبحــث عنــه فــي قلوبنــا؟
ــيَّ بأننــي أهرطــق أو تلقــي بهــذا الكتــاب مــن النافــذة، أريــد أن  قبــل أن حتكــم عل
ــرك بــأن هنــاك عــدًدا هائــاًل مــن النصــوص التــي تؤكــد أن اللــه يســكن فــي قلوبنــا.  أذكِّ
هنــاك الكثيــر لدرجــة أنــه ليســت لــديَّ مســاحة كافيــة إلدراجهــا جميًعــا هنــا. ســأذكر 
البعــض منهــا التــي تتماشــى مــع الفكــرة التــي شــاركتها للتــو. يقــول يســوع فــي يوحنــا 
ًيــا آَخــَر ِلَيمُكــَث َمَعُكــم ِإلـَـى األَبَِد، ُروُح  ًيــا آَخــَر ِلَيمُكــَث َمَعُكــم ِإلـَـى األَبَِد، ُروُح َوأَنـَـا أَطلـُـُب ِمــَن اآلِب َفيُعِطيُكــم ُمَعزِّ 14: 16- 20 »َوأَنـَـا أَطلـُـُب ِمــَن اآلِب َفيُعِطيُكــم ُمَعزِّ
ــا أَنتـُـم َفتَعِرُفونـَـُه  ــُه الَ يـَـَراهُ َوالَ يَعِرُفــُه، َوأَمَّ ــا أَنتـُـم َفتَعِرُفونـَـُه احَلــقِّ الَّــِذي الَ يَســتَِطيُع الَعالـَـُم أَن يَقَبلـَـُه، ألَنَّ ــُه الَ يـَـَراهُ َوالَ يَعِرُفــُه، َوأَمَّ احَلــقِّ الَّــِذي الَ يَســتَِطيُع الَعالـَـُم أَن يَقَبلـَـُه، ألَنَّ
ألَنَّــهُ َماِكــٌث َمَعُكــم َويَُكــوُن ِفيُكــم. الَ أَتُرُكُكــم يَتَاَمــى. ِإنِّــي آِتــي ِإلَيُكــم. بَعــَد َقِليــل الَ يََراِنــي ألَنَّــهُ َماِكــٌث َمَعُكــم َويَُكــوُن ِفيُكــم. الَ أَتُرُكُكــم يَتَاَمــى. ِإنِّــي آِتــي ِإلَيُكــم. بَعــَد َقِليــل الَ يََراِنــي 
ــا أَنتُــم َفتََرونَِنــي. ِإنِّــي أَنَــا َحــيٌّ َفَأنتُــم َســتَحَيوَن. ِفــي ذِلــَك الَيــوِم  ــا أَنتُــم َفتََرونَِنــي. ِإنِّــي أَنَــا َحــيٌّ َفَأنتُــم َســتَحَيوَن. ِفــي ذِلــَك الَيــوِم الَعالَــُم أَيًضــا، َوأَمَّ الَعالَــُم أَيًضــا، َوأَمَّ
، َوأَنـَـا ِفيُكــم«. تقــول 1 كورنثــوس 6: 19: »أَم لَســتُم أَم لَســتُم  ، َوأَنـَـا ِفيُكــمتَعلَُمــوَن أَنِّــي أَنـَـا ِفــي أَِبــي، َوأَنتـُـم ِفــيَّ تَعلَُمــوَن أَنِّــي أَنـَـا ِفــي أَِبــي، َوأَنتـُـم ِفــيَّ
وِح الُقــُدِس الَّــِذي ِفيُكــُم، الَّــِذي لَُكــم ِمــَن اللــِه، َوأَنَُّكــم  وِح الُقــُدِس الَّــِذي ِفيُكــُم، الَّــِذي لَُكــم ِمــَن اللــِه، َوأَنَُّكــم تَعلَُمــوَن أَنَّ َجَســَدُكم ُهــَو َهيــَكٌل ِللــرُّ تَعلَُمــوَن أَنَّ َجَســَدُكم ُهــَو َهيــَكٌل ِللــرُّ
ــِد  ــي اجَلَس ــتُم ِف ــم َفلَس ــا أَنتُ ــِد َوأَمَّ ــي اجَلَس ــتُم ِف ــم َفلَس ــا أَنتُ ــة 8: 9- 10(: »َوأَمَّ ــُكم؟« تقــول رســالة )رومي ــتُم ألَنُفِس ــُكم؟لَس ــتُم ألَنُفِس لَس
وِح، ِإن َكاَن ُروُح اللــِه َســاِكًنا ِفيُكــم. َولِكــن ِإن َكاَن أََحــٌد لَيــَس لـَـُه ُروُح املَِســيِح،  وِح، ِإن َكاَن ُروُح اللــِه َســاِكًنا ِفيُكــم. َولِكــن ِإن َكاَن أََحــٌد لَيــَس لـَـُه ُروُح املَِســيِح، بـَـل ِفــي الــرُّ بـَـل ِفــي الــرُّ
وُح  ــا الــرُّ ــِة، َوأَمَّ ــٌت ِبَســَبِب اخَلِطيَّ ــُه. َوِإن َكاَن املَِســيُح ِفيُكــم، َفاجَلَســُد َميِّ وُح َفذِلــَك لَيــَس لَ ــا الــرُّ ــِة، َوأَمَّ ــٌت ِبَســَبِب اخَلِطيَّ ــُه. َوِإن َكاَن املَِســيُح ِفيُكــم، َفاجَلَســُد َميِّ َفذِلــَك لَيــَس لَ
«. يقــول املقطــع املشــهور فــي رؤيــا 3: 20: »هنـَـَذا َواِقــٌف َعلـَـى الَبــاِب هنـَـَذا َواِقــٌف َعلـَـى الَبــاِب  َفَحَيــاةٌ ِبَســَبِب الِبــرَِّفَحَيــاةٌ ِبَســَبِب الِبــرِّ
ــى َمَعــُه َوُهــَو َمِعــي«. هــل  ــى َمَعــُه َوُهــَو َمِعــيَوأَقــَرُع. ِإن َســِمَع أََحــٌد َصوِتــي َوَفتـَـَح الَبــاَب، أَدُخــُل ِإلَيــِه َوأَتََعشَّ َوأَقــَرُع. ِإن َســِمَع أََحــٌد َصوِتــي َوَفتـَـَح الَبــاَب، أَدُخــُل ِإلَيــِه َوأَتََعشَّ
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ــه ســاكن فيــك. )ميكنــك أيًضــا أن  أحتــاج إلــى االستشــهاد باملزيــد مــن النصــوص؟ الل
تقــرأ: يوحنــا 7: 38- 39، أفســس 1: 13؛ 4: 30؛ 5: 18، غالطيــة 5: 18... إلــخ(.

ملــاذا أشــارك هــذا؟ مــا أهميتــه؟ دعنــي أجيــب عليــك بســؤاٍل جديــد. كيــف أســمع 
صــوت اللــه؟ مــا هــو اجلــواب األكثــر شــيوًعا؟ مــن خــالل قــراءة الكتــاب املقــدس. هــل 
هــذه اإلجابــة صحيحــة؟ بالتأكيــد! بــدون وحــي اللــه، نُصــاُب بالعمــي الروحــي وال نقــدر 
أن نــرى حقيقــة اللــه، لكــن أال يقــول الكتــاب املقــدس نفســه إن الــروح القــدس يتواصــل 
نــا إن »ُكلَّ الَِّذيــَن يَنَقــاُدوَن ِبــُروِح اللــِه، َفأُولِئــَك ُهــم أَبنَــاءُ ُكلَّ الَِّذيــَن يَنَقــاُدوَن ِبــُروِح اللــِه، َفأُولِئــَك ُهــم أَبنَــاءُ  معنــا أيًضــا؟ أال يقــول نصُّ
اللــِهاللــِه«؟ إننــي أدرك جيــًدا أن شــخًصا آخــر قــد يترجــم هــذا النــص علــى أن اللــه يرشــدنا 
مــن خــالل الكتــاب املقــدس -وهــذا صحيــح- لكــن بولــس هنــا ال يفتــرض مســبًقا أي 
وســيلة. يؤكــد بولــس فــي هــذا النــص أن الــروح هــو الــذي يرشــدنا. ال يقــول: »الــروح 
القــدس يقــود أبنــاء اللــه مــن خــالل الكتــاب املقــدس«. كمــا أنــه ال يقــول: »إن أبنــاء اللــه 
ينالــون اإلرشــاد بــروح اللــه فقــط مــن خــالل الكتــاب املقــدس«. فــي الواقــع، تنــص اآليــة 
وُح نَفُســُه أَيًضــا  وُح نَفُســُه أَيًضــا َلــرُّ 16 بوضــوح علــى وجــود اتصــال مباشــر بيننــا وبــن روح اللــه. »اَلــرُّ
ــرى أن »االتصــال« مباشــر؟ ال يوجــد وســيط  ــِه«. هــل ت ــا أَوالَُد الل ــا أَنَّنَ ــَهُد ألَرَواِحنَ ــِهيَش ــا أَوالَُد الل ــا أَنَّنَ ــَهُد ألَرَواِحنَ يَش
هنــا. إنهــا عالقــة حقيقيــة يشــعر بهــا ويدركهــا جميــع أبنــاء اللــه احلقيقيــن. ملــاذا 
أشــارك بهــذا؟ ألن أحــد مفاتيــح ممارســة التواصــل غيــر املنقطــع مــع اللــه هــو أن تتذكــر ألن أحــد مفاتيــح ممارســة التواصــل غيــر املنقطــع مــع اللــه هــو أن تتذكــر 
أن أن اللــهاللــه  فــيفــي  داخلــكداخلــك. . فــي احلقيقــة، هــذا هــو أول شــيء يحــدث عندمــا تقبــل اخلــالص!

ممارســة اجللــوس فــي محضــر اللــه هــو االســتمتاع بـــتواصل مباشــر مــع اللــه الــذي 
يعيــش فــي داخلــك. وهــو يتطلــب ممارســة الصمــت، وتعلــم االســتماع، وإيقــاف جميــع 
أنــواع الضوضــاء )اخلارجيــة والداخليــة( لتكــون أكثــر حساســيًة لصوتــه. يتعلــق األمــر 
ــه احلقيقــي وامللمــوس الــذي يرافقــك  بالبــدء فــي »ممارســة التوحــد« بينــك أنــت والل
أينمــا ذهبــت. ملــاذا؟ ألنــه هــو نفســه قــد وعدنــا: »َوَهــا أَنـَـا َمَعُكــم ُكلَّ األَيَّــاِم ِإلـَـى انِقَضــاِء َوَهــا أَنـَـا َمَعُكــم ُكلَّ األَيَّــاِم ِإلـَـى انِقَضــاِء 

هــِر« )متــى 28: 20(. هــِرالدَّ الدَّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إذا كان هللا يعيش بداخلي، أليس من املنطقي أن أسعى إل تكوين ربط داخلي أكثر 

قوًة وذي مغزى معه؟
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اليوم: ١6٠ |                            التدريبات الروحية: الشركة )١١(

»َفِإن ُكنُتم َقد ُقمُتم َمَع امَلِسيِح َفاطُلُبوا َما َفوُق، َحيُث امَلِسيُح َجاِلٌس َعن ميَِنِي هللِا. اهَتمُّوا مِبَا 
َفوُق اَل مِبَا َعَلى اأَلرِض، أَلنَُّكم َقد ُمتُّم َوَحَياُتُكم ُمسَترِتٌَة َمَع امَلِسيِح يِف هللِا« 

)كولوسي 3: 1– 3(
كيــف ميكننــي أن »أهتـَـمُّ ِبَمــا َفــوُق الَ ِبَمــا َعلـَـى األَرِض«؟ مــن خــالل النظــر إلــى الداخــل. 
ال، أنــا ال أعــارض الكتــاب املقــدس. بــل أحــاول شــرح تلــك الديناميكيــة. يســتخدم 
الكتــاب املقــدس، مثــل أي كتــاب آخــر، صــوًرا أدبيــة للغــة يجــب تفســيرها وفهمهــا. علــى 
ــي أســألك: هــل  ــه«. دعن ــس عــن ميــن الل ــا إن »املســيح يجل ن ــال، يقــول نصُّ ســبيل املث
للــه يــد؟ هــل حتتــوي يــده اليمنــى علــى مفاصــل وأوتــار وأوردة ودم وبعــض التجاعيــد 
مثــل جتاعيــد اليديــن؟ مــا هــو لــون يــد اللــه؟ أهــو أســود؟ أم أبيــض؟ كــم يبلــغ طولهــا؟ 
بضعــة ســنتيمترات أم عــدة آالف مــن الكيلومتــرات؟ هــل تفهــم الصــورة البالغيــة؟ هــذا 
ــا. إنهــا صــورة أدبيــة تســمى »التجســيم«. أي أنــه ينســب  الوصــف لبولــس ليــس حرفًيّ
اخلصائــص البشــرية إلــى »كائــن« غيــر بشــري: اللــه. )أنــا وأنــت نســتخدم صــوًرا 
بالغيــة طــوال الوقــت. أحيانــا نقــول: »ســأقتلك... لقــد تأخــرت علــيَّ ربــع ســاعة! هــل 
هــذا يعنــي أننــي سأمســك بندقيــة حرفًيّــا وأطلــق عليــك النــار؟ بالطبــع ال. لكنــي أحــاول 
التعبيــر عــن شــعوري باإلحبــاط منــك(. مــاذا يقصــد بولــس عندمــا قــال إنــه يجــب أن 
ــي  ــل قلب ــس أن يتأم ــاء؟ ال، يقصــد بول ــع نحــو الســماء الزرق ــوق؟ أن أتطل ــم مبــا ف نهت

ويســر باملســيح وفــي كل مــا صنعــه مــن أجلــي. 
مــا هــي الشــركة مــع اللــه؟ إنهــا طريقــٌة عمليــٌة للوفــاء بتلــك الوصيــة. فــي الواقــع، 
إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، فــإن الشــركة هــي مزيــج مــن جميــع التدريبــات مًعــا 
ــات  ــه؟ نذكــر اآلي ــال ومتكامــل. مــاذا نفعــل عندمــا نكــون فــي شــركٍة مــع الل بشــكل فعَّ
التــي حفظناهــا، ونتأمــل فــي حقيقتهــا الثمينــة ونتحــدث إلــى اللــه مــن خــالل الصــالة 
فــي قلوبنــا. علــى الرغــم مــن أننــا فــي وســط ضوضــاء، إال أننــا نســعى للصمــت. علــى 
الرغــم مــن أننــا محاطــون بأشــخاص حولنــا، إال أننــا نســعى إلــى العزلــة. علــى الرغــم 
مــن أننــا نتحــدث باســتمرار، فإننــا نســعى للصــالة بــال انقطــاع. حتــى وإن كنــا نــأكل، 
فإننــا نســعى للصــوم عــن كل مــا قــد يُبِعدنــا عنــه. لكــي »تبحــث عــن األشــياء املذكــورة 
أعــاله«، حتتــاج إلــى »النظــر فــي الداخــل«. كل مــا وصفتــه للتــو يحــدث فــي داخلــك؛  كل مــا وصفتــه للتــو يحــدث فــي داخلــك؛ 

فــي »خيمــة« قلبــك.فــي »خيمــة« قلبــك.
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ــد جلميــع  ممارســة حضــور اللــه هــي التطبيــق غيــر املرئــي والداخلــي واملتعمَّ
وســائط النعمــة التــي قدمهــا اللــه واملتاحــة ألخذهــا معــك أينمــا ذهبــت. مــاذا أطلــب 
عك علــى بنــاء مــالذ فــي قلبــك. أنــا ال أدعــي أن لديــك املــوارد  منــك أن تفعــل؟ أنــا أشــجِّ
الالزمــة ملواجهــة احليــاة؛ أقــول إن أعظــم قــوة توجــد فــي داخلــك ألن اللــه نفســه يســكن أعظــم قــوة توجــد فــي داخلــك ألن اللــه نفســه يســكن 
فــي قلبــك! فــي قلبــك! )روميــة 8: 9، يوحنــا 15: 5(. كمــا قــال يســوع فــي يوحنــا 7: 38– 39: »َمــن َمــن 
وِح  ــرُّ ــِن ال ــاَل هــَذا َع . َق ــاٍء َحــيٍّ ــاُر َم ــِه أَنَه ــن بَطِن ــاُب، تَجــِري ِم ــاَل الِكتَ ــا َق ــي، َكَم ــَن ِب وِح آَم ــرُّ ــِن ال ــاَل هــَذا َع . َق ــاٍء َحــيٍّ ــاُر َم ــِه أَنَه ــن بَطِن ــاُب، تَجــِري ِم ــاَل الِكتَ ــا َق ــي، َكَم ــَن ِب آَم
ــة  ــر طبيعي ــك، فهــي ممارســة غي ــوهُ«، ومــع ذل ُ ــَن أَن يَقَبل ــِه ُمزِمِع ــوَن ِب ــِذي َكاَن املُؤِمنُ ــوهُالَّ ُ ــَن أَن يَقَبل ــِه ُمزِمِع ــوَن ِب ــِذي َكاَن املُؤِمنُ الَّ
ــا  ــا نعيــش عبيــًدا مليــل ال ميكــن كبتــه يدفعن وتتطلــب منــا كل شــيء. ملــاذا؟ ألننــا جميًع
ويقنعنــا أن »احليــاة« توجــد فــي العــروض اخملتلفــة التــي يقدمهــا لنــا العالــم )1 يوحنــا 

.)16 :2
يقــول أمثــال 30: 15- 16: »ِللَعلُوَقــِة ِبنتـَـاِن: »َهــاِت، َهــاِت!«. ثاََلثـَـٌة الَ تَشــَبُع، أَربََعــٌة ِللَعلُوَقــِة ِبنتـَـاِن: »َهــاِت، َهــاِت!«. ثاََلثـَـٌة الَ تَشــَبُع، أَربََعــٌة 
ِحــُم الَعِقيــُم، َوأَرٌض الَ تَشــَبُع َمــاًء، َوالنَّــاُر الَ تَُقــوُل: ›َكَفــا‹«.  ِحــُم الَعِقيــُم، َوأَرٌض الَ تَشــَبُع َمــاًء، َوالنَّــاُر الَ تَُقــوُل: ›َكَفــا‹الَ تَُقــوُل: َكَفــا: الَهاِويـَـُة، َوالرَّ الَ تَُقــوُل: َكَفــا: الَهاِويـَـُة، َوالرَّ
مــاذا تعنــي تلــك اآليــة؟ هــي تَِصــف قلبــك! إنــه يبحــث عــن احليــاة بعيــًدا عــن اللــه )خارج 
خيمــة قلبــك( وبالتالــي ال جتــد الشــبع الــذي تبحــث عنــه أبــًدا! فهــو يصــرخ باســتمرار: 
»أعطنــي! أعطنــي!« وحتــى لــو حصــل علــى مــا يريــد، فلــن يكفيــه أبــًدا! أعطنــي ســيارة 
جديــدة، أعطنــي حلقــة جديــدة مــن هــذا املسلســل التلفزيونــي، أعطنــي فســتاًنا جديًدا، 
أعطنــي زوًجــا جديــًدا مــن األحذيــة، أعطنــي وظيفــة جديــدة؛ نحــن »نبحــث« باســتمرار 
رنــا  عــن شــيء ليمألنــا. الشــركة مــع اللــه تكســر تلــك احللقــة؛ فهــي تعيــد تركيزنــا، وتذكِّ
ــت أعيننــا فــي املــكان الصحيــح وعلــى الشــخص املناســب،  مبــكان احليــاة. الشــركة تثبِّ
وتســمح لنــا بــأن نتذكــر أن الســعادة التــي نســعى إليهــا كثيــًرا خارجنــا قــد جعلــت منــزاًل 

صغيــًرا فــي داخلنــا فــي اليــوم الــذي قبلنــا فيــه املســيح )يوحنــا 3: 5- 6(.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أين أحبث عن احلياة؟ يف اخلارج أم الداخل؟ يف العال أم يف عالقيت الشخصية مع هللا؟
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م َورَاِفق هِذِه امَلرَكَبَة‹« )أعمال الرسل 8: 29( َقدَّ َقاَل الرُّوُح ِلِفيُلبَُّس: ›تـَ »فـَ
ــع  ــي بصــوت مســموع. وم ــه يتحــدث مع ــاز أن أســمع الل ــم أحــَظ بامتي ــا شــخصًيّا ل أن
ذلــك، ال ميكننــي أن أنكــر وجــود عــدد ال يحصــى مــن املواقــف الكتابيــة حيــث تكلــم اللــه 

بصــوت مســموع. 
فيلبــس، هــو أحــد األشــخاص فــي تلــك القائمــة الرائعــة. جنــد أيًضــا كاّلً مــن 
موســى وإبراهيــم وإســحاق ويعقــوب ويوســف وجدعــون وصموئيــل وداود وبلعــام، 
وجميــع األنبيــاء وإيليــا وإليشــع ويوســف ومــرمي ويوحنــا املعمــدان وبطــرس ويوحنــا 
وبولــس والعديــد مــن الرجــال اآلخريــن وغيرهــم. النســاء اللواتــي ليســت لــديَّ مســاحة 
ألذكــر أســماءهنَّ كان لديهــن امتيــاز ســماع صــوت اللــه بطــرق مختلفــة. هــل كانــوا 
ــوا أشــخاًصا عاديــن  ــا ملــا ُذكــر فــي يعقــوب 5: 17 كان أشــخاًصا اســتثنائين؟ ال، وفًق

يتمتعــون بعواطــف ومشــاعر مثلنــا.
أعتقــد أنــه مــن اإلنصــاف التوقــف والتفكيــر فــي هــذا الســؤال: »ملــاذا... عندمــا 
ــال  ــا يُق ــه إلين ــي، ولكــن عندمــا يتحــدث الل ــا نصل ــا إنن ــون علين ــه يقول ــى الل نتحــدث إل

ــون بانفصــام فــي الشــخصية؟« ــا مصاب ــا إنن علين
كيــف يتحــدث اللــه إلــى كنيســته؟ رمبــا يجــدر بنــا قــراءة ســفر أعمــال الرســل 
باملســيحين  مرتبًطــا  القــدس  الــروح  كان  كيــف  التاليــة:  األســئلة  أنفســنا  ونســأل 
ــر فــي األمــر. أليــس هــذا هــو الســفر األنســب لدراســة  ههــم؟ فكِّ األوائــل؟ كيــف كان يوِجّ
عالقــة اللــه بكنيســته؟ هــل تعــرف أن معظــم علمــاء الكتــاب املقــدس يتفقــون علــى أن 
ــروح القــدس«؟ ملــاذا؟  ى فــي الواقــع »أعمــال ال ــاب »أعمــال الرســل« يجــب أن يُســمَّ كت
ألنــه مــن املســتحيل قــراءة صفحــة واحــدة مــن هــذا العمــل دون ذكــر الــروح القــدس.
ق لهــذا املوضــوع؟ هــل أريــد أن أحتداك لســماع صوت من الســماء؟  اآلن ملــاذا أتطــرَّ
ال. إن رغبتــي هــي مســاعدتك علــى التفكيــر فــي أنــه، بغــض النظــر عــن مســتوى قربــك 
احلالــي مــن اللــه، ميكنــك مــن خــالل ممارســة الشــركة معــه تعميــق ارتباطــك باملســيح. 

فهــو قــد دعــاك إلــى عالقــة شــخصية معــه )1 كورنثــوس 1: 9(.
رمبــا يكــون مــن األدق اســتخدام لفــظ شــركة شــخصية! هــذا يعنــي احلفــاظ علــى 
ر  »احتــاد ُمشــتََرك« واتصــال حقيقــي بينــك وبينــه. ال يعيــش اللــه فــي عالــم مــواٍز يتعــذَّ
الوصــول إليــه متاًمــا وغريــب عــن واقعــك. ألــم يقــل يســوع نفســه إنــه يعــرف حتــى عــدد 
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شــعر رأســك بالضبــط؟ )متــى 10: 30(. ألــم يقــل الرســول بولــس إن اللــه »ليــس بعيــًدا 
عــن أيٍّ منــا«؟ )أعمــال الرســل 17: 27(.

كمــا قلــت فــي البدايــة، لــم أســمع صــوت اللــه أبــًدا. لكنــي اختبــرت الوعــد الثمــن 
الــذي قطعــه يســوع فــي يوحنــا 14: 21: »َوالَّــِذيَوالَّــِذي يُِحبُِّنــي يُِحبُّــُه أَِبــي، َوأَنـَـا أُِحبُّــُه، َوأُظِهــُر لَُه  يُِحبُِّنــي يُِحبُّــُه أَِبــي، َوأَنـَـا أُِحبُّــُه، َوأُظِهــُر لَُه 
َذاِتــيَذاِتــي«. مــاذا يعنــي هــذا الظهــور اإللهــي؟ أهــو ســماع صــوت اللــه؟ ليــس بالضــرورة، ولكنه 
ــن ثالثــة جوانــب رئيســية متأصلــة وغيــر قابلــة للتجزئــة تتطلب أن نكون حساســن  يتضمَّ

لصــوت اللــه. 
أواًل، بهجــة عميقــة باإلجنيــل:أواًل، بهجــة عميقــة باإلجنيــل: علمــاء النفــس لديهــم نظريــة يســمونها »املــرآة«: 
وهــي أننــا نتحــول إلــى صورتنــا فــي ذهــن أقــرب األشــخاص لدينــا )زوجــة، أب، مدير... 
ــا بكلمــات الكتــاب املقــدس الرائعــة عــن  إلــخ(. كيــف ســتتغير حياتــي إذا كنــت أؤمــن حًقّ
؟ هــل تعيــش كل يــوم وأنــت  محبــة اللــه لــي، إذا نظــرت فــي املــرآة ورأيــت مــا يــراه اللــه فــيَّ

تســتمع إلــى صــوت اإلجنيــل؟ هــل تشــعر بحــب املســيح طــوال اليــوم؟
ثانًيــا، إحســاس صــادق بحضــوره.ثانًيــا، إحســاس صــادق بحضــوره. ســندرس هــذا اجلــزء بتعمــق أكبــر عندمــا 
نتأمــل فــي الفــرح. ولكــن االســتماع إلــى اللــه يجعلنــا نشــعر بقربــه. هــل تتذكــر كالم األخ 
لورنــزو؟ »ال يوجــد نــوع آخــر مــن احليــاة فــي العالــم أكثــر حــالوًة وإمتاًعــا مــن احملادثــة 
املســتمرة مــع اللــه. فقــط أولئــك الذيــن ميارســون هــذا التدريــب ويجربونهــا ميكنهــم 

فهمهــا«.83
أخيــًرا، اقتنــاع داخلــي قــوي بـــإرادته.أخيــًرا، اقتنــاع داخلــي قــوي بـــإرادته. نرى ذلك بوضوح في مثال فيلبس. الشــخص 
املمتلــئ بالــروح هــو شــخص منقــاد بـــالروح )روميــة 8: 14(. مبــا أننــا ســنقضي عدة أيام 
الحًقــا فــي دراســة هــذا املوضــوع، أود أن أختــم اليــوم بذكــر مفهــوم قيــم للغايــة يلمــح 
إليــه داالس ويــالرد: »االســتماع إلــى اللــه يبــدوا منطقًيّــا فقــط فــي إطــار العيــش حســب 
ــا حتــت ســيطرتي  ــا دائًم ــن، كان ــا، جــون وبيكــي، صغيري ــا كان ولدان ــه. عندم إرادة الل
ــزل أو  ــاء اخللفــي للمن ــه ســواء فــي الفن ــا يفعالن ــًرا مبــا كان ــرث كثي ــم أكت ومشــيئتي. ل
فــي احلديقــة يلعبــان، أو فــي غرفتيهمــا نائمــن، أو فــي املطبــخ يــأكالن شــطيرًة. ألنهــم 
كانــوا حتــت نطــاق »إرادتــي«. كذلــك نحــن نقــع دائًمــا حتــت إرادة اللــه طاملــا أننــا نعيــش 
نوعيــة احليــاة التــي يريدهــا لنــا. ومســؤولية تلــك الديناميكيــة تقــع علــى عاتقنــا...«.84

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل مستوى »شركيت مع هللا« عميق بقدر كاٍف؟
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ِلِه َيُسوَع« )عربانيني 12: 2( »اَنِظرِيَن ِإَل رَِئيِس اإِلميَاِن َوُمَكمِّ
ــا فــي القــرن املاضــي. كتــب  ــر A. W. Tozer مــن أكثــر الكتــاب املســيحين احتراًم يُعتََب
عــدة كتــب مــن بينهــا كتــاب بعنــوان البحــث عــن اللــه، وهــو كتــاب كالســيكي عــن احليــاة 
الروحيــة، متــت طباعــة أكثــر مــن مليــون وخمســمئة ألــف نســخة منــه وتُرِجــم إلــى أكثــر 
مــن عشــرين لغــة. عنــوان الفصــل الســابع مــن الكتــاب »نظــرة الــروح«. أود أن أقصــر 
كالمــي ألقتبــس كلماتــه وأكــرس هــذا اليــوم لــه حتــى تتمكــن مــن رؤيــة رأي Tozer فــي 

هــذا املوضــوع.
يقــول Tozer: »احلقيقــة هــي أن يســوع كان يوضــح لنــا دائًمــا أن كل مــا فعلــه علــى 
ــه. تكمــن قوتــه فــي حقيقــة أن عينيــه  ــه ألنــه كان ينظــر إلــى الل األرض متكــن مــن فعل
ــا  ــا علين ــي نحــن أيًض ــا 5: 19- 21(«.85 وبالتال ــه )يوحن ــى أبي ــن عل ــا مثبتت ــا دائًم كانت
أن نتبــع مثالــه كمــا يقــول عبرانيــن 12: 2. اإلميــان ليــس عمــاًل ملــرة واحــدة، بــل هــو 
ــب نحــو املســيح.  ــه القل ــه. إن اإلميــان إذن هــو توجي ــى الل ــم ينظــر إل ــب دائ موقــف قل
أصــر علــى أن هــذا التســليم الشــخصي والطوعــي للمســيح ضــروري، ممــا يجعــل الــروح 
متعلقــة بيســوع طــول الوقــت. يقبــل اللــه هــذه النيــة كخيارنــا، ويتســامح مــع اإللهــاءات 
لنــا أعيننــا علــى يســوع،  التــي نصــارع معهــا فــي هــذا العالــم الشــرير. يعلــم اللــه أننــا حوَّ
ونحــن نعــرف ذلــك أيًضــا، ونشــعر بالراحــة فــي معرفــة أن أرواحنــا حينمــا تكتســب 
ــن  ــد م ــا أيَّ جه ــب قريًب ــن تتطل ــث ل ــا، بحي ــن طبيعتن ــا جــزًءا م عــادًة ســتصبح قريًب

جانبنــا.
اإلميــان هــو الفضيلــة التــي ال تفكــر فــي نفســها. اإلميــان هــو الفضيلــة التــي ال تفكــر فــي نفســها. فهــي بطبيعتهــا نــادًرا مــا تــدرك 
وجودهــا. مثــل العــن، التــي تــرى كل شــيء أمامهــا، ولكنهــا ال تــرى نفســها أبــًدا، فــإن فــإن 
ــك  ــًدا. كذل ــه أب ــى نفس ــت إل ــه، وال يلتف ــه ثقت ــع في ــذي يض ــوع ال ــم باملوض ــان يهت ــًدا.اإلمي ــه أب ــى نفس ــت إل ــه، وال يلتف ــه ثقت ــع في ــذي يض ــوع ال ــم باملوض ــان يهت اإلمي
أيضــا بينمــا ننظــر إلــى اللــه، فإننــا ال ننظــر إلــى أنفســنا. الرجــل الــذي جاهــد مــن أجــل 
تطهيــر نفســه، ولــم يحقــق شــيًئا ســوى الفشــل، ســيجد راحــة كبيــرة فــي رفــع نظــره عــن 
نفســه وإلــى الشــخص الوحيــد الــذي يقــدر أن مينحــه هــذا الشــفاء. طاملــا يثبِّــت نظــره 
علــى يســوع، فــإن كل تلــك األشــياء التــي رغــب فيهــا لفتــرة طويلــة ســتتحقق. ألن اللــه 

يســكن فــي داخلــه ويعمــل فيــه حتــى يريــد ويفعــل إرادة اللــه الصاحلــة واملرضيــة.
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»اإلميــان، فــي حــد ذاتــه، ليــس عمــاًل جديــًرا بالتقديــر. اجلــدارة تعتمــد علــى 
ــى  ــر فــي املنظــور؛ نتوقــف عــن النظــر إل ــه. اإلميــان هــو تغيي ــذي نؤمــن ب الشــخص ال

ــه«.86 ــى الل ــر إل ــنا لننظ أنفس
ثــم يتابــع ويقــول: »لقــد وجــد الكثيــرون ســرَّ مــا قلتــه، وبــدون القلــق كثيــًرا بشــأن 
مــا يحــدث داخلهــم، فإنهــم ميارســون باســتمرار عــادة النظــر إلــى اللــه مــن خــالل فإنهــم ميارســون باســتمرار عــادة النظــر إلــى اللــه مــن خــالل 
ا فــي أرواحهــم يــرى اللــه. حتــى فــي  أعــن قلوبهــم.أعــن قلوبهــم. إنهــم يعرفــون أن شــيًئا عميًقــا جــًدّ
ــه، فإنهــم ال  ــًدا عن ــى النظــر بعي ــة عل ــب األرضي ــا املطال ــي جتبرهــم فيه اللحظــات الت
ــزوا  ــودون ليرك ــم، يع ــه. مبجــرد أن يتحــرروا ممــا كان مينعه ــع الل ــون الشــركة م يقطع
ــديَّ شــعور  ــب، ل ــا أكت ــن املســيحين، وبينم ــد م ــرًة أخــرى. هــذه شــهادة العدي ــه م علي

ــوه لــي. بأننــي ببســاطة أنســخ مــا قال
ال أريــد أن أتــرك انطباًعــا بــأن وســائط النعمــة األخــرى قليلــة القيمــة؛ فبالتأكيــد، 
ــه  ــا للصــالة فــي حيات ــص كل مســيحي أوقاًت ــة. يجــب أن يُخصِّ ــة األهمي هــي فــي غاي
الشــخصية، ويســتثمر فتــرات طويلــة فــي قــراءة الكتــاب املقــدس والتأمــل فيــه، وهــذا 
ــل فــي  ــا إلــى أهميــة جســد املســيح املتمثِّ ــا الداخليــة ويعيــد توجيــه نظرن ينقــي نظرتن
كنيســته حتــى نبقــى فــي شــركٍة مــع اإلخــوة. باإلضافــة إلــى اخلدمــة والعمــل والنشــاط، 
املعنــى  النهايــة،  فــي  لكــن  كُلّ مســيحي.  فكلهــا أعمــال مهمــة ويجــب أن ميارســها 
احلقيقــي لــكل تلــك الواجبــات جنــده عندمــا نثبــت أعيننــا علــى اللــه باســتمرار. يجــب 
أن تتطــور داخلنــا عينــان جديدتــان تنظــران إلــى اللــه، بينمــا تســتمر العيــون اجلســدية 

فــي النظــر إلــى العالــم الــذي ميــر أمامنــا«.87
ــه مــن  ــم Tozer هــذا الفصــل بالقــول: »عندمــا نكتســب عــادة النظــر إلــى الل يختت
ــا لوعــود  ــة، وفًق ــاة الروحي ــى فــي احلي ــى مســتوى أرق ــل إل ــا ننتق الداخــل، نشــعر بأنن
اللــه وتعاليــم العهــد اجلديــد. ســيكون اللــه املثلــث األقانيــم والفريــد فــي كل صفاتــه هــو 
مســكننا، حتــى عندمــا تخطــو أقدامنــا فــي طريــق الواجبــات اليوميــة املبتذلــة ســنكون 

ــا استحســان الوجــود«.88 قــد وجدنــا حًقّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل ميكن أن يكون هناك اختبار أجل من التأمل يف هللا؟
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ُنوِب َواخَلَطاَي« )أفسس 2: 1( »َوَأنُتم ِإذ ُكنُتم َأمَواًت ِبلذُّ
ــاًل: »كل مــا أقــرأه عــن العيــش فــي  ــة، قائ ــة املاضي ــام القليل ــت تفكــر فــي األي رمبــا كن
شــركة مســتمرة مــع اللــه يبــدو رائًعــا. لكنــي أجــد صعوبــًة فــي تطبيــق هــذا الــكالم. مــاذا 

أفعــل؟ مــا هــي مشــكلتي؟«.
ــاة« فــي عالقــة ال  ــد احلي ــى قي ــي أن »تكــون عل ــه يعن أن تعيــش فــي شــركة مــع الل
يســتطيع الشــخص »امليــت« التمتُّــع بهــا. مــاذا أقصــد؟ اســمحوا لــي أن أشــرح ذلــك مــن 
خــالل مثــال. هنــاك فــرٌق كبيــٌر بــن تفاحــة حيــة وتفاحــة ميتــة؛ األولــى تظــل مرتبطــة 
بشــجرة التفــاح، بينمــا الثانيــة ال. التفاحــة امليتــة لــم تتوقــف عــن الوجــود، لكــن ارتباطها 
بشــجرة التفــاح أصبــح غيــر موجــود. اآلن، فكــر فــي طفــل صغيــر يلعــب بجانــب شــجرة 
التفــاح هــذه فــي الفنــاء اخللفــي ملنزلــه. إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، علــى الرغــم مــن 
أن التفاحــة املتصلــة بالشــجرة حيــة علــى هــذا النحــو، فإنهــا »ميتــة« فــي مجــال اللعبــة. 
ــى  ــا عل ــاة، فإنهــا غيــر قــادرة متاًم ــى قيــد احلي ــى الرغــم مــن أنهــا عل وهــذا يعنــي، عل

التفاعــل واللعــب مــع الطفــل. 
قبــل اخلــالص كنــا نَُعــدُّ »أمواًتــا« إلــى اللــه )أفســس 2: 1(. »اَللــُه الَّــِذي ُهــَو َغِنيٌّ ِفي اَللــُه الَّــِذي ُهــَو َغِنيٌّ ِفي 
ِتــِه الَكِثيــَرِة الَِّتــي أََحبَّنـَـا ِبَهــا، َونَحــُن أَمــَواٌت ِباخَلَطايـَـا أَحَيانـَـا َمــَع  حَمــِة، ِمــن أَجــِل َمَحبَّ ِتــِه الَكِثيــَرِة الَِّتــي أََحبَّنـَـا ِبَهــا، َونَحــُن أَمــَواٌت ِباخَلَطايـَـا أَحَيانـَـا َمــَع الرَّ حَمــِة، ِمــن أَجــِل َمَحبَّ الرَّ
املَِســيِح ِبالنِّعَمــِة أَنتُــم ُمَخلَُّصــوَناملَِســيِح ِبالنِّعَمــِة أَنتُــم ُمَخلَُّصــوَن« )أفســس 2: 4- 5(. مــاذا يقــول هــذا النــص؟ يعلمنــا 
أن الــوالدة اجلديــدة تبــدأ نوًعــا جديــًدا مــن االتصــال بينــك وبــن اللــه. إن الــوالدة 
مــن جديــد تفتــح البــاب، وتخلــق مدخــاًل، وتولــد رباًطــا جديــًدا كان منقطًعــا أو مغلًقــا 
أمامنــا فــي الســابق ولكنــه يســمح لنــا اآلن بالتفاعــل مــع اللــه والتواصــل معــه. وال يوجــد 

أحــد نــال اخلــالص يفتقــر إلــى هــذا االمتيــاز )روميــة 8: 9(.
لكــن ملــاذا نشــعر، فــي كثيــر مــن األحيــان، بالكثيــر مــن االنفصــال، وكأن الســماء 
ــاك  ــا القــول إن هن ــا ســهلة، فيمكنن ــة ليســت دائًم ــى الرغــم مــن أن اإلجاب ســكتت؟ عل
ا التــي تعيــق أو متنــع اتصالنــا باللــه. القلــق، والعيــش فــي  بعــض العقبــات الشــائعة جــًدّ
عجلــة، وحــب املــال، والهــوس بالشــعور باألمــان، والســيطرة، والفشــل فــي تنميــة تدريــب 
ــاة واالســتجمام )التلفزيــون،  الصمــت، وقضــاء الكثيــر مــن الوقــت فــي مشــتِّتات احلي
والشــبكات االجتماعيــة... ومــا إلــى ذلــك(. هــذه القضيــة والعديــد مــن القضايــا 
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املماثلــة األخــرى تُضعــف حساســيتنا الروحيــة وتغــرق بالتدريــج رغبتنــا فــي التواصــل 
مــع اللــه.

ــة، نكافــح ضــد هــذه  ــا، بدرجــة متفاوت ــل؟ نحــن جميًع ــا أن نفع ــاذا ميكنن ولكــن م
األشــياء. اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم ثالثــة اقتراحــات عمليــة. أواًل، اســأل نفســك أواًل، اســأل نفســك 
ــا لــه؟  ــا مستســلم متاًم بصــدق: هــل عــدت ألســيطر علــى حياتــي مــرة أخــرىبصــدق: هــل عــدت ألســيطر علــى حياتــي مــرة أخــرى؟ هــل أن
هــل أحــاول أن أحقــق أهدافــي اخلاصــة بعيــًدا عنــه؟ إن كان اجلــواب الصــادق هــو نعــم 
فُعــد وتُــب. لســت بحاجــة إلــى إدانــة نفســك لوقوعــك، لكــن عليــك أن تتــوب. اخلطيــة 
ليســت املشــكلة، ولكــن املشــكلة هــي أن ترفــض حضــن اللــه. ثانًيــا، صــلِّ بحــرارة حتــى ثانًيــا، صــلِّ بحــرارة حتــى 
ــا  ــح، أحياًن ــم، هــذا صحي ــا 14: 21(. نع ــى 7: 7- 8، يوحن ــك )مت ــه نفســه« ل ــن الل ــك»يعل ــه نفســه« ل ــن الل »يعل
يبــدو أن اللــه قــد اختفــى. ال نعــرف دائًمــا األســباب، لكننــا نعلــم دائًمــا أن هنــاك شــيًئا 
ــًرا، تذكــر  ــًرا، تذكــر أخي ــة 8: 32(. أخي ــه! )رومي ــه اإلعــالن عــن ذات ــب من ــه: أن نطل ــام ب ــا القي ميكنن
مفهــوم اإلجنيــلمفهــوم اإلجنيــل. التغييــر هــو الســير فــي الشــركة مــع اللــه أيًضــا. هــل تعــرف شــيًئا؟ 
الذنــب ال يُولِّــد احلــب، ولكــن املغفــرة غيــر املشــروطة تولــد احلــب. ال شــيء لديــه القدرة 
علــى تليــن قلوبنــا مثــل اختبــار صبــر اللــه الالمتناهــي. كمــا تقــول ســارة غروفــز فــي 

إحــدى أغانيهــا:
هناك حب ال يفشل...

هناك حكمة تسود دائًما...
هناك أمل يهمس بوعده لنا...

الوعد بانتظارنا بينما نتعلم كيف نعيش...

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ل أعد ميًتا، فأان أعيش يف واقع روحي أتيح ل الوصول إليه حبرية.
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»َوَساَر َأخُنوُخ َمَع هللِا« )تكوين 5: 22(
»الرجــال مــن كوكــب املريــخ، والنســاء مــن كوكــب الزهــرة«، هــو اســم أحــد أكثــر الكتــب 
أبــًدا،  أقــرأه  لــم  بــن اجلنســن. بصراحــة،  أو  الــزواج  فــي  التواصــل  شــهرة حــول 
ــة: التواصــل بــن التواصــل بــن  ــًة للغاي ــد حقيقــًة قوي ــه يجسِّ ــوان لفــت انتباهــي. أعتقــد أن لكــن العن

شــخصن ليــس باملهمــة الســهلة.شــخصن ليــس باملهمــة الســهلة.
فــي زواجنــا، وكنتيجــة لشــخصياتنا، أميــل أنــا دائًمــا إلــى دور »القائــد« بينمــا متيــل 
زوجتــي دائًمــا إلــى دور »التابــع«. مــع العلــم بهــذا امليــل الطبيعــي بداخلــي، حاولــت 
كثيــًرا أن أســأل زوجتــي: »مــاذا تريديننــي أن أفعــل؟« كانــت إجابتهــا دائًمــا هــي نفســها: 
ــا أن  »مــا تريــد أنــت«. فــي بدايــة عالقتنــا كانــت هــذه الديناميكيــة حتيِّرنــي. أردت حًقّ
أعــرف مــا هــي أمنيتهــا حتــى أمتكــن مــن إرضائهــا. لكــن بعــد أن حصلــت علــى نفــس 
ــا، ومبــا  قهــا. لفتــرة طويلــة أخــذت كلماتهــا حرفًيّ اإلجابــة عــدة مــرات، قــررت أن أصدِّ
أننــا عــادة مــا نفعــل مــا أريــد أنــا فــي النهايــة، كنــت مقتنًعــا متاًمــا أن زواجنــا يســير علــى 

الطريــق الصحيــح.
بــدأت زوجتــي تســألني ســؤااًل: »مــا رأيــك فــي  ومــع ذلــك، مــن وقــت آلخــر، 
عالقتنــا؟« كانــت أجيبهــا: »أظــن أن عالقتنــا رائعــة! شــكرا علــى اهتمامــِك«. زوجتــي 
ــم عــادت لطــرح الســؤال مــرًة  ــر؛ قــررت هــي أن تنتظــر ث ــة للصب هــي جتســيد لفضيل
أخــرى بعــد بضعــة أشــهر. بســبب العمــى الــذي كنــت أعانــي منــه، اســتغرق األمــر وقًتــا 
طويــاًل ألدرك أن العالقــة لــم تكــن ورديــًة كمــا كنــت أعتقــد. وأخيــًرا، أجرينــا محادثــة 
: »أود  حيــث ســألتني: »مــا الــذي تــود تغييــره؟«. »ال شــيء« كانــت إجابتــي. فــردت علــيَّ
أن نفعــل مــا أريــد أنــا مــن وقــت آلخــر«. )حينئــذ تأكــدت أنهــا مــن كوكــب الزهــرة وأننــي 
: »أنــا أعــرف. لكنــي أود  مــن املريــخ(. فأجبتهــا: »لقــد ســألتِك مليــون مــرة!« فــردت علــيَّ

ــا دون أن أطلــب منــك ذلــك«. ــه مًع أن تعــرف أنــت مــا يعجبنــي وأن نفعل
إذا كنــت متزوًجــا فرمبــا ميكنــك تخيــل مســتوى اإلحبــاط والعجــز الــذي شــعرت 
بــه. حاولــت مــراًرا وتكــراًرا أن أشــرح لهــا أنــه ليــس لــديَّ كــرة بلوريــة ألعــرف مــا كان 
يــدور فــي رأســها. حاولــت أن أفســر هــذا املوقــف ولكــن لــم أتوصــل لشــيء أكثــر مــن 

التأكــد أننــا نأتــي مــن كواكــب مختلفــة.
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اليــوم، علــى الرغــم مــن أننــي مــا زلــت أعانــي مــن الفكــرة، أعتقــد أنهــا كانــت علــى 
حــق. إن احلاجــة إلــى الســؤال عمــا يريــده أو يرغــب فيــه الشــخص اآلخــر تكشــف 
ــا، أفــال يجــب أن أعــرف  فقــط عــن ضآلــة معرفتــي بــه. إذا كنــت أحــب شــخًصا مــا حًقّ
مــا الــذي يحبــه هــذا الشــخص؟ أال يجــب أن تعــرف مــا الــذي يتــوق إليــه قلبــه؟ مــا هــي 
العالقــة احلميمــة احلقيقيــة؟ أال تتكــون مــن شــخصن يعــرف كلٌّ منهمــا اآلخــر بعمــق 
ويفهــم كلٌّ منهمــا اآلخــر؟ متــى يقــدر اثنــان أن يقــوال إنهمــا يعيشــان فــي »شــركٍة«؟ أليــس 
ــر  ــى التعبي ــي دون احلاجــة إل ــده الطــرف الثان ــا يري ــا يعــرف كالهمــا اآلخــر وم عندم

عنــه؟ 
يقــول داالس ويــالرد: »هنــاك نقطــة فــي عالقتنــا مــع اللــه عندمــا نصبــح قريبــن 
ا منــه؛ بحيــث ال نضطــر إلــى االنتظــار لســماع صوتــه...«. تصــف ليزلــي ويذرهيــد  جــًدّ
نوًعــا مــن العالقــات الوديــة املعرفيــة التــي حتــدث بشــكل ال يحتــاج إلــى الكلمــات، 
وتقــول: »إذا مرضــت والــدة صديــق لــي وهــي تســكن فــي مدينــة بعيــدة، وأراد صديقــي 
أن يزورهــا فــي أســرع فرصــة. هــل ســأنتظر حتــى يســألني إذا أمكنــه اســتخدام 
دراجتــي الناريــة؟ أم ســآخذ أنــا دراجتــي الناريــة وأوصلهــا لبــاب منزلــه مبجــرد أن 
أســمع بحاجتــه دون أن أنتظــر ســؤاله؟ فــي احلالــة األولــى، هنــاك طلــب يتــم التعبيــر 
عنــه مــن خــالل الكلمــات. لكــن فــي احلالــة الثانيــة، واقــع الصداقــة يخلــق فــي داخلــي 
ــا  ــق عليه ــي ميكــن أن نطل شــوًقا للمســاعدة. يوضــح األول الشــركة بــن شــخصن الت
مســتوى مرئــيمرئــي، لكــن الثانــي يوضــح الشــركة، علــى مســتوى أعمــق بــن شــخصن، فيمــا 

ميكــن أن نطلــق عليــه مســتوى غيــر املرئــيغيــر املرئــي«.89
رمبــا قــد اختبــرت مــع اللــه نفــس مــا حــدث بينــي أنــا وزوجتــي. رمبــا، تعانــي مــن 
حالــة عمــى؛ حيــث تركــز بشــكل كبيــر علــى أهدافــك وغاياتــك وتعتقــد أن اللــه وراءك 
مينــح موافقتــه علــى كل مــا تلمســه. رمبــا يســتحق األمــر التوقــف فــي الصــالة للحظــات 

. قليلــة والســماح للــه أن يســألك نفــس الســؤال الــذي طرحتــه زوجتــي علــيَّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
ما رأيك يف عالقتك بهلل؟
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ُقوُل  ! َكيَف تـَ َنا ُذرِّيَُّة ِإبرَاِهيَم، َوَل ُنسَتعَبد أَلَحٍد َقطُّ ، َواحَلقُّ حُيَرِّرُُكم. َأَجاُبوُه: ِإنـَّ »َوَتعِرُفوَن احَلقَّ
ُهم َيُسوُع: احَلقَّ احَلقَّ َأُقوُل َلُكم: ِإنَّ ُكلَّ َمن َيعَمُل اخَلِطيََّة ُهَو  َأنَت: ِإنَُّكم َتِصريُوَن َأحرَارًا؟ َأَجابـَ
َيبَقى ِإَل اأَلَبِد. َفِإن َحرَّرَُكم االبُن  َعبٌد ِللَخِطيَِّة. َوالَعبُد اَل َيبَقى يِف الَبيِت ِإَل اأَلَبِد، َأمَّا االبُن فـَ

َفِباحَلِقيَقِة َتُكوُنوَن َأحرَارًا« )يوحنا 8: 32– 36(
منــذ أكثــر مــن ألــف وســتمئة عــام، كتــب أوغســطينوس، أحــد أهــم علمــاء الالهــوت فــي 

تاريــخ املســيحية:
ا وفــي نفــس الوقــت جديــد كل  »بعــد فــوات األوان، أحببتــك، يــا جلمالــك! عريــق جــًدّ
صبــاح. أحببتــك بعــد فــوات األوان؛ ألنــك كنــت بداخلــي، بينمــا كنــت أبحــث عنــك 
باخلــارج. قبيــٌح كمــا أنــا، ركضــُت مســرًعا بــن اجَلَمــال الــذي خلقتــه. كنــت معــي لكننــي 
لــم أكــن معــك. هــذه األشــياء أبعدتنــي عنــك، تلــك األشــياء التــي خلقــت بكلمــة منــك. 
َمــم بالقــوة. لقــد أشــرقت وملعــت، وشــفيت عمــاَي.  لكنــك دعوتنــي وجردتنــي مــن الصَّ
لقــد استنشــقُت روائحــك، وأخــذت نفًســا عميًقــا ولهثــت وراءك. اختبــرت جمالــك، 

ــع وَعِطــٌش لــك. لقــد ملســتني، واآلن أشــتاق بشــدٍة لســالمك«.90 ــا اآلن جائ وأن
نعــم؛ عــاش أوغســطينوس فــي شــركة اســتثنائية مــع اللــه. لكــن هــل تعلــم أنــه قبــل 
أن يســلم نفســه للمســيح كان مدمًنــا للجنــس؟ مــاذا عنــك؟ هــل تعانــي مــن إدمــان مــا؟ 
هــل تصــارع مــع خطيــة ال ميكنــك التغلــب عليهــا؟ هنــاك أمــل! رأى أوغســطينوس 
»َجَمــال« املســيح وحتــرر مــن ضعفــه. مــا فعلــه يســوع معــه، ميكنــه أن يفعلــه أيًضــا معــك 

ــن 13: 8(. ــي 1: 6، عبراني ــال 21: 1، فيلب )أمث
حاولــت حتــى اآلن أن أصــف مــا هــي الشــركة مــع اللــه وكيــف أعيشــها. ولكــن كيــف 
أعــرف مــا إذا كنــت أحظــى بهــذه الشــركة؟ مــا هــي بعــض األدلــة؟ أود أن نناقــش ثــالث 
نتائــج ثمينــة ملمارســة هــذا التدريــب القيــم. اليــوم ســننظر إلــى أحدهــا وغــًدا إلــى 

اثنتــن أخريــن.
إن إحــدى النتائــج األولــى للعيــش فــي شــركة مــع اللــه هــي »نســيان الــذات«. ملــاذا؟ 
اجلــواب بســيط للغايــة: عندمــا أفكــر فــي اللــه، أتوقــف عــن التفكيــر فــي نفســي. علــى 
ــى حــد مــا، إذا فكــرت فــي  ــا وكأنهــا فكــرة بســيطة إل ــه قــد يبــدو بديهًيّ الرغــم مــن أن
األمــر، ســتدرك أننــا نتحــدث عــن التجربــة األكثــر حتريــًرا واألكثــر رغبــة مــن ِقَبــل كل 

إنســان. مــاذا اقصــد؟ التحــرر مــن رأي اآلخريــن.
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مــن منــا ال يحــاول ســتر جــزء مــن جســده يشــعر باحلــرج منــه؟ مــن منــا ال يختبــئ 
عندمــا يرتكــب خطــًأ أو يشــعر بأنــه مكشــوف؟ مــن منــا ال يســعى إلــى كســب االحتــرام 
مــن خــالل إجنازاتــه؟ مــن منــا ال يبحــث عــن املديــح أو التقديــر عنــد االنتهــاء مــن هــدف 
مــا؟ مــن منــا ال يشــعر باإلحبــاط عندمــا ال يحصــل علــى الود الــذي يعتقد أنه يســتحقه؟ 
مــن منــا ال يصــارع مــع التالعــب باحلقيقــة عندمــا يتعــرض للتهديــد؟ مــن منــا ال ينفعــل 

فــي غضــب أو ألــم أو مــرارة عندمــا يُتَّهــم ظلًمــا؟
نســيان الــذات هــي حالــة القلــب التــي يشــعر باالنبهــار والرضــا عندمــا يفكــر فــي 
وجــود اللــه. والــذي، دون بــذل الكثيــر مــن اجلهــد، يتوقــف بشــكل صحــي عــن التفكيــر 
فــي نفســه وحاجتــه إلــى الشــعور بالقبــول أو التقديــر. بجملــة واحــدة: نســيان الــذات نســيان الــذات 

ــا«. ا حًقّ هــو نتيجــة امتــالك كل مــا أحتاجــههــو نتيجــة امتــالك كل مــا أحتاجــه. أو كمــا قــال يســوع: أن تكــون »حــًرّ
ملــاذا أتوقــف عــن التفكيــر فــي نفســي؟ ببســاطة؛ ألن ذهنــي مشــغول بالتفكيــر بــه! 
ــر.  ــيء آخ ــى أي ش ــة إل ــود بحاج ــن أع ــي، ل ــي احلقيق ــَز قلب ــو كن ــه ه ــون الل ــا يك عندم
أن حتظــى باللــه هــو أن يكــون لديــك كل شــيء. لهــذا الســبب ميكننــي أن أغفــر. لهــذا 
الســبب أســتطيع حتمــل الرفــض. لهــذا الســبب ميكــن أن أختبــر الفشــل أو الضيــق جتاه 
مــا ال أحبــه فــي جســدي. فكــر فــي األمــر. املعادلــة بســيطة: بالتركيــز عليــه، ال أعــود 

أركــز علــى نفســي!

للصالة والتأمل على مدار اليوم
عندما أركز على هللا أنسى نفسي، وألول مرة أحترَّر مما يستعبدين ألن قليب مشغول به وراٍض.
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اليوم: ١66 |                            التدريبات الروحية: الشركة )١7(

ُث مِبَجِد هللِا، َوالَفَلُك ُيرِبُ ِبَعَمِل َيَديِه. َيوٌم ِإَل َيوٍم ُيِذيُع َكاَلًما، َوَليٌل ِإَل َليل  َماَواُت حُتَدِّ »َالسَّ
ُيبِدي ِعلًما. اَل َقوَل َواَل َكاَلَم. اَل ُيسَمُع َصوتـُُهم. يِف ُكلِّ اأَلرِض َخرََج َمنِطُقُهم، َوِإَل َأقَصى 

مِس َمسَكًنا ِفيَها« )مزمور 19: 1– 4( امَلسُكوَنِة َكِلَماتـُُهم. َجَعَل ِللشَّ
 .Ruta de la plata ى يوجــد فــي إســبانيا طريــق ســريع يبلــغ طولــه 800 كيلومتــر يُســمَّ
ــوب.  ــى اجلن ــمال إل ــن الش ــا م ــد تقريًب ــاء البل ــع أنح ــريع جمي ــق الس ــذا الطري ــر ه يعب
ــق  ــى الطري ــاك نقطــة عل ــوب، فهن ــق بالســيارة مــن اجلن ــى هــذا الطري إذا ســافرت عل
تلزمــك باملــرور عبــر نفــق ضخــم يربــط Castilla y León مــع Asturias. عنــد عبــور 
 Castilla y ــع؛ قبــل دخــول النفــق، جتــد تضاريــس النفــق يحــدث شــيء رائــع وغيــر متوقَّ
ا. املناظــر ليســت قبيحــة، ولكــن بســبب احلــرارة الشــديدة، فــإن معظــم  León جافــًة جــًدّ
الغطــاء النباتــي لونــه بنــي وال يــرى املــرء الكثيــر مــن احليــاة واجلاذبيــة. ومــع ذلــك، بعــد 
ــال.  ــى اجلم ــي منته ــهًدا ف ــد مش ــاك جت ــى Asturias وهن ــل إل ــق، تص ــر النف ــرور عب امل
فجــأة، كل شــيء أصبــح لونــه مختلًفــا! تشــعر كمــا لــو أنــك وصلــت بلــد آخــر. اجلبــال 
ــى  ــة، حت ــوان، وأزهــار جميل ــع األل ــاك أشــجار مــن جمي ــاة، وهن ــة باحلي خضــراء ومليئ
العشــب نفســه يضــيء كأنــه ســجادة مخمليــة. عندمــا تتواصــل مــع اللــه يحــدث شــيءٌ 
مشــابٌه. جتــد معنــى آخــر للحيــاة. فــي الواقــع، يظــل كل شــيء علــى حالــه، لكــن التغييــر لكــن التغييــر 

يحــدث فيــك أنــت. ألنــك تــرى كل شــيء بعيــون مختلفــة.يحــدث فيــك أنــت. ألنــك تــرى كل شــيء بعيــون مختلفــة.
ــوم  ــا واحــدة. الي ــه؟ باألمــس رأين ــج العيــش فــي شــركة مــع الل مــا هــي بعــض نتائ

ــن. ــر اثنت ســوف نذك
أواًل، تبــدأ فــي الشــعور بتقديــر جديــد للطبيعــة. مــاذا يقــول املزمــور؟ يؤكــد املزمــور 
أنــه إذا تأملــت فــي الطبيعــة، فســتجد اللــه فــي كل مــكان. بحســب الكتــاب املقــدس، كل 
الطبيعــة؛ الســماء واجلبــال والبحــار واألشــجار والطيــور والزهــور وحتــى النمــل، لديهــا 
دروس ثمينــة لتعلمنــا إياهــا )أمثــال 6: 6(. مــا هــي الرســالة التــي ينشــرونها؟ اقــرأ 
النــص وانتبــه إلــى »تناقضاتــهتناقضاتــه«. مــا الــذي تعلنــه »الســماوات« دون أن تتكلــم؟ مبــاذا 
»يخبــر« الفلــك؟ مــا الــذي »تعلــن عنــه« دون أن تتمكــن مــن »ســماع أصواتهــادون أن تتمكــن مــن »ســماع أصواتهــا«؟ تشــهد 
أن اللــه مجيــٌد. هــل ميكنــك فهــم اآلثــار املترتبــة علــى هــذا البيــان؟ هنــاك مصــدر مصــدر 
خفــي للســرور فــي اخلليقــةخفــي للســرور فــي اخلليقــة. فكــر فــي األمــر؛ الشــيء »اجمليــد« هــو شــيء جــذاب ومثيــر 
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نــا؟ إن التأمــل فــي  لإلعجــاب ورائــع ويولــد الفــرح والســعادة ملــن يراقبــه. مــاذا يقــول نصُّ
الطبيعــة لــه هــذا التأثيــر بالضبــط ألن مــن خاللهــا جتــد اللــه. 

ا لــدى املؤمــن عندمــا ميــر مــن »نفــق« اخلــالص. تظهــر  يحــدث شــيء مميــز جــًدّ
»احليــاة« فــي وجهــه!»احليــاة« فــي وجهــه! ال تنفتــح »عيــون قلوبنــا« فقــط لنجــد البهجــة فــي اإلعــالن 
ــا لنجــد بهجــة  ــا أيًض ــح أعينن ــا تنفت ــا ملزمورن ــن وفًق ــاب املقــدس(، ولك اخلــاص )الكت

اإلعــالن الطبيعــي )اخلليقــة(.
ــا ليجــدوا  كمــا كتــب أوغســطينوس منــذ مئــات الســنن: »يقــرأ بعــض النــاس كتاًب
اللــه. لكــن هنــاك كتاًبــا آخــر متفــرد فــي طبيعتــه: اخلليقــة نفســها. انظــر فوقــك 
وأســفلك، انظــر عــن كثــب واقــرأ. إن اللــه الــذي تريــد مقابلتــه لــم يكتــب هــذا الكتــاب 
باحلبــر، بــل وضــع أمــام عينيــك األشــياء ذاتهــا التــي صنعهــا. هــل يوجــد صــوت أكثــر 

ــه؟«.91 ــوة ميكــن أن تطلب ق
هــل مــررت مــن خــالل النفــق؟ هــل فتحــت عينيــك؟ هــل تســتطيع أن تــرى صــالح 
اللــه عندمــا تنظــر إلــى البحــر أو املطــر أو الشــجر؟ هــل لديــك شــهية جديــدة للعثــور 
علــى اللــه فــي كل مــكان؟ هــل تقــوم بتطويــر عــادة خــوض احليــاة بشــكل أبطــأ بحيــث 

تــدع اخلليقــة تتحــدث إليــك عنــه و»تنقــل رســالته« إليــك؟
نتيجــة أخيــرة أود ذكرهــا. مــن خــالل العيــش فــي اتصــال مع اللــه، تبدأ في الشــعور مــن خــالل العيــش فــي اتصــال مع اللــه، تبدأ في الشــعور 
ــاحتياجات مــن حولــك. علــى عكــس مــا يجــادل بــه بعــض امللحديــن، فــإن االرتبــاط  ــاحتياجات مــن حولــكبـ بـ
باللــه ال يعزلنــا عــن العالــم، علــى العكــس متاًمــا! إنــه يربطنــا، ويثيــر حساســيتنا، ويفتــح 
أعيننــا علــى احتياجــات اآلخريــن. فــي املســيحية احلقيقيــة، مــن املســتحيل أن حتــب 

اللــه دون أن حتــب جــارك بشــكل أفضــل.
)1 يوحنــا 1: 6؛ 2: 6، 9؛ 3: 10، 17؛ 4: 7، 8، 20(. إن العيــش فــي شــركة مــع اللــه 
يجعلنــا أكثــر عرضــة لالســتماع، والتحلــي بالصبــر، والغفــران، وخدمــة اآلخريــن، ومــا 
إلــى ذلــك. ملــاذا؟ ببســاطة: ألن القلــب أخيــًرا قــد وجــد شــبعه. وبهــذه الطريقــة ال يخــرج 

باحًثــا عــن احلــب بــل يعطيــه ملــن حولــه.
لــم ننتــِه بعــد. هنــاك نتيجــة أخيــرة تأتــي مــن العيــش فــي شــركة مــع اللــه: الفــرحالفــرح. 

لكننــا سندرســها كتدريــب منفصــل فــي حــد ذاتــه.
للصالة والتأمل على مدار اليوم

ي رب، ال تدع الليل يت وأقول: »لقد انتهي يوم آخر ول أمتكن من العثور على الفرح 
يف العيش... ل أتلذذ بلرب... ل أشعر بوجوده... ال تدعين أضيع حيات...«.
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اليوم: ١67 |                                    التدريبات الروحية: الفرح )١(

»ِافَرُحوا يِف الرَّبِّ ُكلَّ ِحنٍي، َوَأُقوُل َأيًضا: افَرُحوا« )فيليب 4: 4(
الفــرح هــو النتيجــة الطبيعيــة للعيــش فــي شــركة مــع اللــه. كتــب امللــك داود: » َجَعلــُت َجَعلــُت 
ــن  ــُه َع ــن ألَنَّ ــُه َع ــركة (؛ ألَنَّ ــب الش ــة داود لتدري ــى ممارس ــل عل ــٍن )دلي ــي ُكلِّ ِح ــي ِف بَّ أََماِم ــرَّ ــٍنال ــي ُكلِّ ِح ــي ِف بَّ أََماِم ــرَّ ال
يَِميِنــييَِميِنــي ) ألن اللــه معــي دائًمــا( َفــاَل أَتََزعــَزُع. ِلذِلــَك َفــِرَح َقلِبــي، َوابتََهَجــت ُروِحــي. َفــاَل أَتََزعــَزُع. ِلذِلــَك َفــِرَح َقلِبــي، َوابتََهَجــت ُروِحــي. 
ــي  ــُروٍر. ِف ــَبُع ُس ــَك ِش ــاِة. أََماَم ــِبيَل احَلَي ــي َس ُفِن ــي تَُعرِّ ــُروٍر. ِف ــَبُع ُس ــَك ِش ــاِة. أََماَم ــِبيَل احَلَي ــي َس ُفِن ــا... تَُعرِّ ــُكُن ُمطَمِئّنً ــا يَس ــِدي أَيًض ــاَجَس ــُكُن ُمطَمِئّنً ــا يَس ــِدي أَيًض َجَس
ــر داود عــن تلــك احلقيقــة بوضــوح:  يَِميِنــَك ِنَعــٌم ِإلَــى األَبَــِديَِميِنــَك ِنَعــٌم ِإلَــى األَبَــِد« )مزمــور 16: 8- 11(. يعبِّ

ــة للشــركة. الفــرح هــو نتيجــة طبيعي
كمــا تــرون فــي فيلبــي 4: 4 وكمــا تؤكــد غالطيــة 5: 22، فــإن الفــرح هــو وصيــة كمــا 
ــه فــي الوقــت نفســه نتيجــة  ــه، ولكن ــه نتيجــة عمــل الل ــروح. وهــذا يعنــي أن ــه ثمــٌر لل أن
الســير فــي الطريــق الــذي يقودنــي إلنتــاج هــذا العمــل اإللهــي »الفــرح«. بعبــارة أخــرى، 
رهــا هــو بنفســه. كيــف نفــي بهــذه  لُنــي اللــه مســؤولية اســتخدام الوســائل التــي وفَّ يحمِّ

الوصيــة؟ مــن خــالل ممارســة تدريــب الفــرح.
ملــاذا نقــول إن االبتهــاج هــو انضبــاط؟ ملــاذا نؤكــد أنهــا ممارســة يتــم تطويرهــا 
مــع الوقــت؟ ملــاذا يوصينــا الكتــاب بالفــرح وبأهميــة ممارســة هــذا التدريــب؟ اجلــواب 
ــي َقــد تََعلَّمــُت  ــي أَُقــوُل ِمــن ِجَهــِة احِتَيــاٍج، َفِإنِّ ــي َقــد تََعلَّمــُت لَيــَس أَنِّ ــي أَُقــوُل ِمــن ِجَهــِة احِتَيــاٍج، َفِإنِّ موجــود فــي فيلبــي 4: 11- 13: »لَيــَس أَنِّ
ــا ِفيــِه. أَعــِرُف أَن أَتَِّضــَع َوأَعــِرُف أَيًضــا أَن أَســتَفِضَل. ِفــي ُكلِّ  ــا ِفيــِه. أَعــِرُف أَن أَتَِّضــَع َوأَعــِرُف أَيًضــا أَن أَســتَفِضَل. ِفــي ُكلِّ أَن أَُكــوَن ُمكتَِفًيــا ِبَمــا أَنَ أَن أَُكــوَن ُمكتَِفًيــا ِبَمــا أَنَ
بــُت أَن أَشــَبَع َوأَن أَُجــوَع، َوأَن أَســتَفِضَل َوأَن أَنُقــَص.  بــُت أَن أَشــَبَع َوأَن أَُجــوَع، َوأَن أَســتَفِضَل َوأَن أَنُقــَص. َشــيٍء َوِفــي َجِميــِع األَشــَياِء َقــد تََدرَّ َشــيٍء َوِفــي َجِميــِع األَشــَياِء َقــد تََدرَّ

يِنــي«.  ــِذي يَُقوِّ يِنــي«. أَســتَِطيُع ُكلَّ َشــيٍء ِفــي املَِســيِح الَّ ــِذي يَُقوِّ أَســتَِطيُع ُكلَّ َشــيٍء ِفــي املَِســيِح الَّ
ا. »كل  هــل تــرى كيــف ميكننــا أن نتعلــم ونطــور القناعــة. كيــف؟ النــص واضــح جــّدً
شــيء« ميكــن أن يســاعدني ويجــب أن يســاعدني حتــى أحقــق هــذا الهــدف. إذا زاد 
راتبــي أو قــل، إذا فــاز فريــق كــرة القــدم املفضــل لــديَّ أو خســر املبــاراة، إذا متكنــت مــن 
ــة املــال، إذا كان معــي مــال يكفــي لدفــع  ــة لطيفــة أو لــم أذهــب بســبب قل القيــام برحل
الفواتيــر الشــهرية أو تأخــرت عــن الســداد... فــي كل تلــك الظــروف أعــرف كيــف أكــون 
ــى؟  ــة بالغن ــي الظــروف املريحــة واملليئ ــرح والقناعــة ف ــن أن أجــد الف ــا. هــل ميك َفِرًح
نعــم. وهــل ميكــن للمواقــف الصعبــة أن تعلمنــي كيــف أجــد القناعــة أيًضــا؟ بالطبــع. 
وفًقــا لبولــس، فــإن كل موقــف أعيشــه لــه قصــد تعليمــي، وهــو أن أتــدرب علــى أن يكــون 
املســيح هــو مصــدر فرحــي فــي كل الظــروف اليوميــة التــي أمــرُّ بهــا. الحــظ التفاصيــل. 
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أنــا ال أقــول إن املســيح يجــب أن يكــون مصــدر فرحــي الوحيــد، بــل أقــول إنــه يجــب أن أنــا ال أقــول إن املســيح يجــب أن يكــون مصــدر فرحــي الوحيــد، بــل أقــول إنــه يجــب أن 
يكــون األعظــميكــون األعظــم. كمــا ســنرى فــي األيــام القليلــة القادمــة، فــإن جــزًءا أساســًيّا مــن نظــام 
الفــرح هــو تعلــم التمتــع ليــس فقــط بالبــركات »الســماوية« )أفســس 1: 3(، ولكــن أيًضــا 
تنميــة القــدرة الروحيــة للتمتــع الصحــي بالبــركات »األرضيــة« )1 تيموثــاوس 6: 17(.

ا. إن اختبــار الفــرح املســيحي احلقيقــي يتطلــب تدريًبــا وقصــًدا  بولــس واضــح جــّدً
ــن  ــك م ــقط علي ــة تس ــت عطي ــا ليس ــماء، لكنه ــن الس ــة م ــا عطي ــم، إنه ــا. نع وانضباًط

الســماء. يتــم تعلمهــا مــن خــالل الظــروف.
ات احليــاة  كمــا ســنرى غــًدا، فــإن انضبــاط الفــرح هــو عــادة إشــراك اللــه فــي ملــذَّ
الكبيــرة والصغيــرة. إنهــا نتيجــة الشــركة مــع اللــه وهــي فــي نفــس الوقــت هدفهــا. أي 
أن الفــرح هــو ســبب وهــدف جميــع التدريبــات الروحيــة. كمــا كتــب ريتشــارد فوســتر: 
»يخبرنــا الكتــاب املقــدس أن فــرح الــرب هــو قوتنــا )نحميــا 8: 10(. بدونهــا ال ميكننــا 
عمــل أي شــيء لفتــرة طويلــة. ميكننــا أن نبــدأ بأخــذ دروس العــزف علــى البيانــو بقــوة 
اإلرادة، لكــن بــدون الفــرح لــن نســتمر فــي املواظبــة علــى دروس العــزف. فــي الواقــع، 
نُنــا مــن عمــل أي شــيء هــو العالــم أن الفــرح ســيكون النتيجــة  الســبب الوحيــد الــذي ميكِّ
ــة.  ــج الطاق ــرح ينت ــع كل شــيء آخــر... الف ــذي يدف ــرح هــو احملــرك ال ــة... الف النهائي
إنــه يقوينــا«.92 ملــاذا نســعى للبقــاء فــي شــركة مــع اللــه فــي كل مــا نفعلــه؟ عــرف داود 
اجلــواب. ألنــه »أََماَمــَك ِشــَبُع ُســُروٍر. ِفــي يَِميِنــَك ِنَعــٌم ِإلـَـى األَبـَـِدأََماَمــَك ِشــَبُع ُســُروٍر. ِفــي يَِميِنــَك ِنَعــٌم ِإلـَـى األَبـَـِد«. تذكــر : »مــلء الفــرح« 
الــذي يتحــدث عنــه داود فــي هــذا النــص ال يشــير إلــى الســماء. إنــه يشــير إلــى النتيجــة 

الطبيعيــة للعيــش فــي شــركة مســتمرة معــه.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
إذا كنت أعيش حقًّا يف شركة مع أجل كائن يف الكون، ما الذي ميكن أن أتوقعه من 

االلتصاق به غري الفرح احلقيقي؟
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اليوم: ١68 |                                  التدريبات الروحية: الفرح )٢(

»ُكلُّ َعِطيٍَّة َصاحِلٍَة وَُكلُّ َموِهَبٍة َتمٍَّة ِهَي ِمن َفوُق، اَنزَِلٌة ِمن ِعنِد َأِب اأَلنَواِر، 
الَِّذي َليَس ِعنَدُه َتغِيرٌي َواَل ِظلُّ َدَورَاٍن« )يعقوب 1: 17(

مــا الــذي يجلــب لــك الفــرح؟ ال تســتغرب ســؤالي، أطلــب منــك التفكيــر فــي هــذا األمــر 
بحريــة تامــة وبــدون الشــعور بالذنــب. مــا األشــياء التــي تســتمتع بفعلهــا؟ مــا التجــارب 
ــي أن  ــا بالســعادة؟ اســمحوا ل ــا صحّيً ــي متنحــك إحساًس ــن الت ــات أو األماك أو العالق
أشــارك قائمتــي الصغيــرة. أســتمتع باجلــري أثنــاء االســتماع إلــى رســالة مــن أحــد 
. أســتمتع كثيــًرا بتصميــم ألبومــات صــور لعائلتــي. )أعلــم  اخلــدام املفضلــن لــديَّ
أننــي ســأحب النظــر إليهــم عندمــا أتقــدم فــي الســن بنظــرة حنــن إلــى املاضــي. لقــد 
جتــاوزت األربعــن مــن عمــري(. أحــب اجللــوس لقــراءة كتــاب جيــد أمــام الشــاطئ أو 
اجلبــال أو منظــر جميــل. أســتمتع بالســير بــن األشــجار وزيــارة قــالع القــرون الوســطى 
وركــوب الدراجــات مــع أوالدي. أحظــي بالكثيــر مــن املــرح عندمــا ألعــب معهــم. أســتمتع 
ــا لذيــًذا  بتنــاول وجبــة شــهية، لكننــي أجــد متعــة خاصــة عندمــا أشــوي حلًمــا أرجنتينًيّ
ــى الشــواية. أحــب أن أشــرب شــاي املاتــيشــاي املاتــي مــع زوجتــي بينمــا نتبــادل احلديــث فــي  عل

موضــوع مشــوِّق.
اآلن الســؤال الــذي نخافــه جميًعــا: هــل مــن الصــواب أن جنــد املتعــة فــي هــذه 
األشــياء؟ هــل يجــب أن نشــعر بالذنــب إليجــاد الفــرح أو الســعادة فــي األشــياء األرضيــة 

أو مــا خلقــه اللــه؟ هــل اللــذة املقدســة موجــودةهــل اللــذة املقدســة موجــودة؟
ــٍة  ــٍة َوُكلُّ َموِهَب ــٍة َصاِلَح ــٍة ُكلُّ َعِطيَّ ــٍة َوُكلُّ َموِهَب ــٍة َصاِلَح ــى أســئلتنا: »ُكلُّ َعِطيَّ ــب عل ــو يجي ــه للت ــذي قرأت ــص ال الن
ــه هــو واهــب  ــى آخــر، الل ــَواِر...«. مبعن ــي األَن ــِد أَِب ــن ِعن ــٌة ِم ــوُق، نَاِزلَ ــن َف ــَي ِم ــٍة ِه ــَواِرتَامَّ ــي األَن ــِد أَِب ــن ِعن ــٌة ِم ــوُق، نَاِزلَ ــن َف ــَي ِم ــٍة ِه تَامَّ
كل األشــياء الصاحلــة التــي حتــدث لــك فــي احليــاة. إنــه خالــق كل امللــذات الصحيــة. 
هــل تبحــث عــن الشــخص املســؤول عــن كل األشــياء اجليــدة التــي حتــدث لــك؟ يعطينــا 

يعقــوب املفتــاح: انظــر إلــى الســماء.انظــر إلــى الســماء.
كتــب جــاري تومــاس: »الصــالة والشــركة بــن املؤمنــن همــا مــن أكثر ملــذات احلياة 
ثــراًء، لكــن دعونــا ال نتوقــف عنــد هــذا احلــد. دعونــا نتعلــم كيــف منــأل كياننــا باجلمــال 
والفــن واإلجنــازات النبيلــة واألطعمــة الفاخــرة والعالقــات العميقــة والضحــك النقــي. 
عندمــا نــدرك هــذه امللــذات، نــدرك أن اللــه هــو الواهــب العبقــري اخلــالق ملثــل هــذه 
االختراعــات الرائعــة. دعونــا نحــذر مــن اإلميــان الــذي ينكــر هــذه النعــم ويصفهــا 
بأنهــا »دنيويــة« وغيــر الئقــة، كمــا لــو كانــت مــن صنــع الشــيطان وليــس مــن صنــع اللــه. 
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دعونــا نرفــض الوقــوع فــي فــخ العــدو، الــذي يتألــف مــن إنــكار أنفســنا للملــذات اإللهيــة 
واحلســنة فقــط لينتهــي بنــا األمــر ضحايــا للملــذات غيــر املشــروعة«.93 هــل هــذا يعنــي 
أن كل مــا يســعدني هــو مشــروع ومقــدس؟ بالطبــع ال. لكــن هــذا ال يعنــي أيًضــا أن كل 
مــا يســعدني هــو خطيــة! نــرى فــي اقتبــاس جــاري تومــاس أنــه إذا لــم أكــن قــادًرا علــى 
تعلــم االســتمتاع بالعطايــا اإللهيــة بطريقــة مقدســة، فــإن النتيجــة التــي ال مفــر منهــا فــإن النتيجــة التــي ال مفــر منهــا 

هــي أنــه ســينتهي بــي األمــر كعبــد لتلــك امللــذاتهــي أنــه ســينتهي بــي األمــر كعبــد لتلــك امللــذات.
ــل فــي هــذه املعضلــة. مــا هــو نــوع االرتباط  أعتقــد أنــه مــن العــدل والضــروري التأمُّ
ــة  ــة والوصي ــة مــن اآلب والوصي ــة صاحلــة... نازل ــكل عطي ــة مــن اآلببـ ــة صاحلــة... نازل ــكل عطي ــع بـ ــى التمتُّ ــن احلاجــة إل املوجــود ب
بالتمتــع بــاآلب نفســهبالتمتــع بــاآلب نفســه؟ كيــف يتــم املوازنــة بــن املصدريــن؟ كيــف يتفاعــالن مــع بعضهمــا 

البعــض؟ أي مصــدر يجــب أن أجلــأ إليــه أواًل؟ 
أيــام لإلجابــة علــى هــذه األســئلة، ولكــن أول شــيء يجــب  سنســتغرق بضعــة 
ــي  ــا ف ــل يجــب أن نضعه ــا، ب اا علين ــُة ســيدســيًدً ــل اخلليق ــا يجــب أالَّ جنع توضيحــه هــو أنن
املــكان املناســب. إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، فــإن معظــم رغباتــك )حتــى التــي تبــدو  
ــك احلقيقــة؟  ــة تل ــك رؤي ــه. هــل يصعــب علي ــع الل ــا شــريرًة( هــي مــن صن للبعــض أنه
اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم مثــااًل. مــن الــذي خلــق اجلنــس؟ اللــه. هــل اجلنــس هــو فعــل 
ســيئ فــي حــد ذاتــه؟ بالطبــع ال. يصبــح اجلنــس خطيــة عندمــا يســتعبدنا أو نســتخدمه 
بشــكل غيــر الئــق. ميكــن قــول الشــيء نفســه عــن الطعــام أو الطبيعــة أو املــرح أو التنــزه 
بالدراجــة. ال يُعتََبــر أيٌّ مــن هــذه األشــياء شــريًرا بطبيعتــه، ولكــن كل هــذه األشــياء 
ميكــن أن يكــون لهــا مصيــران: إســاءةإســاءة  اســتخدامهااســتخدامها  كوثــنكوثــن  أوأو  تلقيهــاتلقيهــا  بامتنــانبامتنــان  كهدايــاكهدايــا  مــنمــن  

إلــهإلــه  صالــحصالــح..
»إن بدايــة ونهايــة االنتصــار الروحــي تكمنــان فــي العثــور علــى الفــرح فــي اللــه قبــل 
ــا كرمًيــا يريــد أن يباركنــا بالعديــد مــن امللــذات  كل شــيء. ومــع ذلــك، فإننــا نخــدم إلًه
األخــرى والهدايــا مــن يديــه احلنونــة. وبإســعاد أنفســنا، فإننــا فــي الوقــت نفســه نســعد 
الــرب. بــداًل مــن وضــع تلــك الهدايــا فــي مكانــٍة تتنافــس فيهــا مــع اللــه، رمبــا ينبغــي أن 
ــدو أقــل  ــم تب ــا جلعــل طــرق هــذا العال ــك العطاي ــه يســتخدم تل ــان ونترك ــا بامتن نتقبله
جاذبيــًة«.94 إنهــا مســألة تنظيــم األولويــات. تتمثــل احليــاة املســيحية فــي التمتــع باللــه 
قبــل كل شــيء، وهكــذا كل األشــياء األخــرى تأخــذ مكانتهــا وحجمهــا املناســب.. وعندمــا 
نختبــر هــذه املتعــة املقدســة، يزيــد مســتوي الفــرح ونتعجــب أكثــر مــن جمــال معطيهــا.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
لقد منحين هللا بركات ال حصر لا ألستمتع با وحت أدرك أنا جاءت من يده.
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اليوم: ١69 |                                التدريبات الروحية: الفرح  )٣(

َة  ٍة، َوُصرَّ الِفضَّ ُر ُكلَّ َمُصوِل َزرِعَك الَِّذي َيرُُج ِمَن احَلقِل َسَنًة ِبَسَنٍة...َفِبعُه ِبِفضَّ »َتعِشريًا تـَُعشِّ
َة يِف ُكلِّ َما َتشَتِهي َنفُسَك يِف  يِف َيِدَك َواذَهب ِإَل امَلَكاِن الَِّذي َيَتارُُه الرَّبُّ ِإُلَك، َوَأنِفِق الِفضَّ
َقِر َوالَغَنِم َواخَلمِر َوامُلسِكِر وَُكلِّ َما َتطُلُب ِمنَك َنفُسَك، وَُكل ُهَناَك َأَماَم الرَّبِّ ِإِلَك َوافرَح  البـَ

َأنَت َوَبيُتَك« )تثنية 14: 22– 26(
كــم عظــة ســمعت عــن هــذا النــص؟ هــل فهمــت مــا يعلّمــه؟ هــل هــو »أمــر طبيعــي« 
ــه لشــعبه: »يجــب أن تخصــص  لدرجــة يصعــب تصديقهــا؟ كانــت هــذه هــي وصيــة الل
ــع اخلمــر  ــأكل ويشــرب اجلمي ــث ي ــر حي ــك إلقامــة حفــل كبي كل عــام جــزًءا مــن أموال
أو أي مشــروب آخــر«. باملصطلحــات املعاصــرة: »ادخــر املــال للذهــاب مــع عائلتــك 
إلــى مطعــم فاخــر لتنــاول أفضــل اللحــوم وشــرب أفضــل أنــواع النبيــذ«. ملــاذا؟ »ألننــي 
أريــدك أن حتتفــل بلطفــي وصالحــي. ألننــي أريــدك أن تســتمتع باألشــياء اجليــدة فــي 
احليــاة. ألننــي أريــدك أن تربــط هــذه األشــياء بحبــي«. »َوُكل ُهنَــاَكَوُكل ُهنَــاَك« يقــول النــص. 
فــي خضــم تلــك اللحظــة مــن املتعــة »األرضيــة« الهائلــة، »هنــاك« يكــون »محضــر الــرب 
إلهــك«. أمــر مدهــش أليــس كذلــك؟ هــل يطبــق الكثيــر مــن املؤمنــن تلــك الوصيــة؟ أنــا 

ال أعتقــد ذلــك. هــل هــي وصيــة كتابيــة؟ بالتأكيــد!
اآلن فكــر فــي مــا يلــي. هــل ميكــن أن ينطبــق هــذا املبــدأ الكتابــي على جميــع ملذات 
ُــوَن  ُــوَن أَو تَشــَربُوَن أَو تَفَعل ــِإَذا ُكنتُــم تَأُكل ُــوَن َف ُــوَن أَو تَشــَربُوَن أَو تَفَعل ــِإَذا ُكنتُــم تَأُكل احليــاة؟ يعطينــا الرســول بولــس اجلــواب: » َف
َشــيًئا، َفافَعلـُـوا ُكلَّ َشــيٍء ِلَمجــِد اللــِهَشــيًئا، َفافَعلـُـوا ُكلَّ َشــيٍء ِلَمجــِد اللــِه« )1 كورنثــوس 10: 31(. نزهــة فــي احلديقــة، أو 
شــريحة حلــم لذيــذة، أو عنــاق محــب، أو مشــهد جميــل لغــروب الشــمس، أو هديــة عيــد 
ــاء  ــد، أو لق ــق جدي ــب، أو تطبي ــي الرات ــادة ف ــدة، أو زي ــس جدي ــة مالب ــالد، أو قطع املي
خــاص مــع األصدقــاء، أو لعبــة لوحيــة مــع األطفــال، أو فيلــم مشــوِّق... كل شــيء وأي 
شــيء يجــب أن نتممــه كعمــل عبــادة متذكريــن حبــه وصالحــه. مــا هــو انضبــاط الفــرح؟ 
أن يصبــح عــادًة  التفكيــر فــي اللــه فــي كل مــرة أجــرب فيهــا شــيًئا جيــًدا. ملــاذا علــيَّ أن 
ــٍة ِهــَي  ــٍة َصاِلَحــٍة َوُكلُّ َموِهَبــٍة تَامَّ ــٍة ِهــَي ُكلُّ َعِطيَّ ــٍة َصاِلَحــٍة َوُكلُّ َموِهَبــٍة تَامَّ أفعــل هــذا؟ هــل تتذكــر مــا قالــه يعقــوب؟ ألن »ُكلُّ َعِطيَّ

ِمــن َفــوُق، نَاِزلـَـٌة ِمــن ِعنــِد أَِبــي األَنــَواِرِمــن َفــوُق، نَاِزلـَـٌة ِمــن ِعنــِد أَِبــي األَنــَواِر...«.
ــه، بــل املشــكلة هــي إقصــاء هــي إقصــاء  ال تكمــن املشــكلة فــي إيجــاد اللــذة فــي مــا صنعــه الل
اللــه عــن أي جتربــة أجــد فيهــا اللــذةاللــه عــن أي جتربــة أجــد فيهــا اللــذة. قــال جــون كالفــن: »ال يوجــد فــرع مــن العشــب أو 
ــاع اإلنســان«. ال يجــب أن تكــون املتعــة  ــه بهــدف إمت ــم يخلقــه الل ــم ل ــون فــي العال أي ل
هــي عــدوك، بــل ميكــن أن تكــون اللــذة دليــاًل يقــودك إلــى التمتــع باللــه أكثــر. مــا هــي 
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مســؤوليتنا إذن؟ تعلــم تقديــس امللــذاتتعلــم تقديــس امللــذات، وبالتالــي، يصبــح الفــرح هــو تدريــب. كيــف 
ميكننــا أن نفعــل ذلــك؟ أود أن أقتــرح ثالثــة مبــادئ سندرســها فــي األيــام املقبلــة. 

مســؤوليتك هــي:
	 استمتع بكل شيء مع الله.

	 استمتع بكل شيء بروح من االمتنان.
	 استمتع بكل شيء دون أن يسود عليك.

دعونــا ننظــر فــي أول مبــدأ. هــل تــدرك أنــه ميكنــك تنــاول وجبــة لذيــذة أو الذهــاب 
نــا،  للتســوق فــي املركــز التجــاري أو مشــاهدة فيلــم بصحبــة اللــه؟ إذا نظــرت إلــى نصِّ
فســترى أن هــذا كان هــدف اللــه لهــذه اللحظــات اخلاصــة مــن الفــرح: »َوُكل ُهنـَـاَك أََمــاَم َوُكل ُهنـَـاَك أََمــاَم 
بِّ ِإلِهــَك َوافــَرح أَنــَت َوبَيتـُـَك«. مــاذا تقــول تلــك اآليــة؟ نعــم، مــن املهــم تنــاول وجبــة  بِّ ِإلِهــَك َوافــَرح أَنــَت َوبَيتـُـَكالــرَّ الــرَّ

شــهية واالســتمتاع بهــا، ولكــن األهــم هــو االســتمتاع بوجــود اللــه فــي تلــك اللحظــات. 
ســؤال مفيــد للغايــة ميكنــك أن تطرحــه علــى نفســك ملمارســة هــذا التدريــب هــو: 
هــل ميكننــي القيــام بذلــك النشــاط وأنــا أســتمتع بصحبــة اللــه معــي؟ هــل ســيكون 
ــل  ــا أفع ــامته وأن ــوره وابتس ــعور بحض ــتطيع الش ــل سأس ــأفعله؟ ه ــا س ــا مل ــه مرتاًح الل
ذلــك؟ هــل ســيؤثر ذلــك علــى شــركتي معــه؟ كمــا قــال بولــس: »›ُكلُّ األَشــَياِء تَِحــلُّ ِلــي‹، ُكلُّ األَشــَياِء تَِحــلُّ ِلــي‹، 
لِكــن لَيــَس ُكلُّ األَشــَياِء تَُواِفــُق. ›ُكلُّ األَشــَياِء تَِحــلُّ ِلــي‹، َولِكــن لَيــَس ُكلُّ األَشــيَاِء تَبِنــيلِكــن لَيــَس ُكلُّ األَشــَياِء تَُواِفــُق. ›ُكلُّ األَشــَياِء تَِحــلُّ ِلــي‹، َولِكــن لَيــَس ُكلُّ األَشــيَاِء تَبِنــي«                  
ا. لكــن حريتــك املســيحية  )1 كورنثــوس 10: 23(. حريتــك كمســيحي عظيمــة جــّدً

ــدة مبــا يفصلــك عنــه. مقيَّ
دعنــي أشــارك معــك شــيًئا جميــاًل: ميكــن ألي شــخص غيــر مؤمــن الذهــاب إلــى 
املركــز التجــاري لشــراء مالبــس جديــدة والشــعور بالســعادة حيــال ذلــك. ال يوجــد 
شــيء مميــز، أليــس كذلــك؟ ومــع ذلــك، ال ميكــن ألي شــخص غيــر مؤمــن الذهــاب إلــى 
ــس  ــب، لي ــي متــأل القل ــار الســعادة الت ــدة واختب ــس جدي ــز التجــاري لشــراء مالب املرك
فقــط بســبب املالبــس نفســها، ولكــن ألنهــم يدركــون احلــب الــذي ال يوصــف ملــن ســمح لهم 

بشــراء تلــك املالبــس. ولكــن أنــت تقــدر أن تختبــر هــذا الشــعور. 

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل أان معتاد على التفكري يف هللا يف كل مرة أجرب فيها شيًئا جيًدا؟
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ُقوُل: َأذَهُب َوَأرجُع ِإَل َرُجِلي اأَلوَِّل،  تـَ َفتُِّش َعَليِهم َواَل جَتُِدُهم. فـَ َتتَبُع ُمِبِّيَها َواَل ُتدرُِكُهم، َوتـُ »فـَ
َها الَقمَح َوامِلسَطاَر َوالزَّيَت،  أَلنَُّه ِحيَنِئٍذ َكاَن َخرٌي ِل ِمَن اآلَن. َوِهَي َل َتعِرف َأينِّ َأاَن َأعَطيتـُ

ًة َوَذَهًبا َجَعُلوُه ِلَبعل« )هوشع 2: 7– 8( وََكثَّرُت َلَا ِفضَّ
هــل أعيــش مــع اللــه اللحظــات الســارة فــي حياتــي؟ كمــا قلنــا باألمــس، هــذا هــو أول 
مقيــاس يحــدد مــا إذا كنــت أســتمتع مبلــذات احليــاة بطريقــٍة مقدســٍة. ال يريــد اللــه أن 

نتجاهلــه، إنــه يريــد أن يكــون جــزًءا مــن كل أفراحــي.
إن ممارســة انضبــاط الفــرح بوعــي وبشــكٍل منتظــم يســاعدنا علــى اســتيعاب 

حقيقــة أن كل حلظــات ســعادتنا قــد ُوِهبــت لنــا بشــكل إلهــي للتواصــل معــه.
لــة لــديَّ فــي الكتــاب  النــص الــذي قرأتــه للتــو هــو أحــد النصــوص الكتابيــة املفضَّ
املقــدس بأكملــه. جنــد اللــه متأملًــا، ملــاذا؟ هــل هــو متألــم ألن شــعب إســرائيل ينعــم 
بالقمــح واملســطار والزيــت والفضــة والذهــب؟ ال، بــل مــا يؤلــم اللــه هــو أن شــعب 
إســرائيل غيــر قــادر علــى إدراك أن كل هــذه العطايــا اجليــدة قــد أتــت مــن يــدي اللــه.
ــل  ــي ســفر هوشــع؟ يعرضــه مث ــه ف ــاب املقــدس صــورة الل ــا الكت ــرض لن ــف يع كي
احلبيــب والــزوج. ملــاذا؟ ألنــه يريــد أن يظهــر »لعروســه« )شــعب إســرائيل( أنــه هــو 
الســبب وراء كل تلــك العطايــا والبــركات ومــا حتتاجــه لتعيــش حيــاة ســعيدة. كيــف 
يشــعر اللــه عندمــا ال يســتطيع شــعبه إدراك وتقديــر مــا فعلــه؟ يشــعر باخليانــة. يقــول 
بُّ ِلُهوَشــَع: اذَهــب ُخــذ ِلنَفِســَك امــَرأَةَ  بُّ ُهوَشــَع، َقــاَل الــرَّ َل َمــا َكلَّــَم الــرَّ بُّ ِلُهوَشــَع: اذَهــب ُخــذ ِلنَفِســَك امــَرأَةَ أَوَّ بُّ ُهوَشــَع، َقــاَل الــرَّ َل َمــا َكلَّــَم الــرَّ هوشــع 1: 2: »أَوَّ
ــة بالنســبة  «. مــا هــي اخليان بَّ ــرَّ ــًة ال ــى تَاِرَك ــت ِزًن ــد َزنَ ــى، ألَنَّ األَرَض َق ــى َوأَوالََد ِزًن بَِّزًن ــرَّ ــًة ال ــى تَاِرَك ــت ِزًن ــد َزنَ ــى، ألَنَّ األَرَض َق ــى َوأَوالََد ِزًن ِزًن
للــه؟ تتمثــل فــي تركــه وجتاهــل مــا أعطانــا إيــاه، تتمثــل فــي عــدم إشــراكه فــي أفراحنــا، 
هــي العجــز عــن االســتمتاع مبانــح وخالــق كل امللــذات والعطايــا التــي تأتــي مــن يــده. 
ــُق الغــرَض اإللهــيَّ املتمثــل فــي زيــادة  كتــب الالهوتــي الشــهير ج. آي. باكــر: »اللــذة حتقِّ
إحساســنا بصــالح اللــه، وتعميــق امتناننــا لــه، وتقويــة رجائنــا فــي املزيــد مــن امللــذات 

اجلديــدة فــي العالــم اآلتــي«.95
يعّرفنــا هوشــع علــى فكــر نحتــاج أن نتأمــل فيــه. فكــر فــي األمــر. مــا هــو عكــس 

ــي عــن حبيبــك؟ أن تعشــقه.  التخلِّ
ملــاذا مــن الضــروري تعلــم كيفيــة التمتــع باخلليقــة بطريقــة مقدســة؟ ألنــه مــن 

خــالل التمتــع بصــالح وعطايــا يــده ينــال هــو كل اجملــد.
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كيــف أشــعر عندمــا أدرك إحســانات اللــه لــي؟ بالشــكر والثنــاء والرغبــة فــي 
 .»! الصيــاح فــي كل مــكان: »كــم كثــرت مراحمــك وإحســاناتك علــيَّ

كيــف ميكنــك أن متنحنــي امتيــاز أكل مثــل هــذا الطعــام الشــهي! مــن أيــن حصلــت 
ــف  علــى كل هــذا احلــب الــذي ســمح لــي االســتمتاع بتلــك اإلجــازات الثمينــة! ملــاذا يتلطَّ
اللــه معــي بإعطائــي هــذه العائلــة اجلميلــة كهديــة؟! كيــف ميكــن أن أنعــم بفنجــان قهــوة 

ا! لقــد تخرجــت مــن الكليــة بأفضــل درجــات! ا!! يــا لــه إكــرام عــاٍل جــّدً غنــيٍّ جــّدً
أود أن تالحــظ نعمــة اللــه فــي اجلــزء الــذي نتأمــل فيــه اليــوم. في محبتــه املتدفقة، 
يعطــي اللــُه شــعَب إســرائيل نفــس القمــح واملســطار اجلديــد والزيــت والفضــة والذهــب 
ــره  ــار صب ــى إظه ــذي يســعى إل ــزوج ال ــل! ال ــادة البع ــوا يســتخدمونها فــي عب ــي كان الت
ــا والنعــم  ــر املشــروط مــن خــالل االســتمرار فــي منــح عروســه نفــس الهداي ــه غي وحب
التــي تســتخدمها هــي فــي خيانتــه! هــل يوجــد أي شــخص أكثــر روعــة فــي هــذا الكــون؟
مــاذا يريــد اللــه؟ هــل يريدنــا أن نتجاهــل القمــح واملســطار والزيــت والفضــة 
والذهــب علــى أنهــا شــيء »دنيــوي« و»آثــم«؟ ال، إنــه يريدنــا أن نتعجب مــن صالحه ومحبته.
هــل تــدرك أنــه ميكنــك إســعاد اللــه عندمــا تســتمتع بهباتــه؟ نعــم، إنــه يبحــث عــن 
فرحــك مــن خــالل إظهــار محبتــه لــك )مزمــور 147: 10- 11(. أال تفــرح عندمــا متنــح 
طفلــك هديــًة ويشــعر بالســعادة حيالهــا؟ فكــم باحلــري فرحتــه هــو! )اقــرأ متــى 7: 
11(. إنهــا معادلــة رياضيــة؛ كلمــا أدركــت صــالح اللــه فــي كل مــا منحــك إيــاه، زاد مجــد 
اللــه الســمه. املعادلــة بســيطة للغايــة؛ كلمــا زاد االمتنــان، زاد اإلعجــاب، وكلمــا زاد 

الفــرح زاد اجملــد.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
كلما ابتهج أكثر بعطاي هللا كلما زاد تقديري لصالحه وكلما زاد جمده.
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»َي ابيِن، ُكل َعَساًل أَلنَُّه َطيٌِّب، َوَقطَر الَعَسِل ُحلٌو يِف َحَنِكَك« )أمثال 24: 13(
املفتــاح هــو أن تُشــِرك اللــه فــي كل شــيء تعملــهاملفتــاح هــو أن تُشــِرك اللــه فــي كل شــيء تعملــه. كيــف متــارس انضبــاط الفــرح؟ مــن 
خــالل تدريــب نفســك علــى االســتمتاع باللــه فــي ذهنــك واالســتمتاع بــأيٍّ مــن هباتــه.

ــى بالكرميــة، أو  ميكنــك أن تــأكل بيتــزا البيبرونــي اللذيــذة، أو طبــق رافيولــي ُمغّطً
ــق  ــون، أو طب ــن الليم ــر م ــع الكثي ــي م ــمك مقل ــور، أو س ــن املبش ــاخنة باجل ــوربة س ش
ا،  ن مــن املأكــوالت البحريَّــة فــي فالنســيا، أو التاكــو املكســيكي احلــار جــّدً الباييــال املكــوَّ
أو دجــاج بجــن البارميــزان، أو صحــن الزانيــا مــع الكثيــر مــن الصلصــة والكرميــة، أو 
ا، أو  آيــس كــرمي فانيليــا مغطــاة بصــوص الشــوكوالتة، أو قطعــة تيراميســو بــاردة جــًدّ
فطيــرة بالكرميــة والقشــطة، أو فطــور أرجنتينــي ال مثيــل لــه، أو فطــور إجنليــزي ال 
ا: كل  ميكــن مقاومتــه، أو أي شــيء آخــر، القائمــة ال تنتهــي. الكتــاب املقــدس واضــح جــّدً
هــذه األشــياء هــي عطايــا مــن اللــه )يعقــوب 1: 17(. وإن كانــت هباتــه فكيــف ال نتمتــع وإن كانــت هباتــه فكيــف ال نتمتــع 
بهــا معــه؟بهــا معــه؟ هــل قــرأَت الوصيــَة التــي اقتبســتها مــن ســفر األمثــال؟ »يـَـا ابِنــي، ُكل َعَســاًليـَـا ابِنــي، ُكل َعَســاًل«. 

ملــاذا؟ ألنــك ستســتمتع بــه! ألنــه شــهيٌّ ولذيــٌذ«. 
حــاول التأمــل لبضــع حلظــات فــي اآلثــار املترتبــة علــى االســتمتاع بــكل شــيء معــه. 
ــة،   ــور الفني ــاط الص ــور أو التق ــم الص ــي ورس ــف األغان ــد وتألي ــة القصائ ــك كتاب ميكن
وفــي نفــس الوقــت الشــعور بــدفء ابتســامتهوفــي نفــس الوقــت الشــعور بــدفء ابتســامته. ميكنــك لعــب الشــطرجن أو التنــس أو 
الــورق وأنــت فــي روح عبــادةوأنــت فــي روح عبــادة. ميكنــك العــودة إلــى املنــزل فــي نهايــة اليــوم للجلــوس علــى 
كرســيك املفضــل لالســتماع إلــى املوســيقى، وبينمــا تغلــق عينيــك، جتــري أحــداث اليــوم 
فــي ذهنــك وأنــت تفكــر فــي جميــع النعــم التــي ســمح لــك اللــه بتجربتهــا خــالل اليــوموأنــت تفكــر فــي جميــع النعــم التــي ســمح لــك اللــه بتجربتهــا خــالل اليــوم. 
ميكنــك دراســة التاريــخ القــدمي، أو علــم الفلــك، أو الهندســة املعماريــة، أو الرياضيــات، 
ــاز الهائــل لتحليــل  ــه قــد منحــك االمتي ــاز الهائــل لتحليــل التعجــب مــن حقيقــة أن الل ــه قــد منحــك االمتي وفــي نفــس الوقــت التعجــب مــن حقيقــة أن الل
ــى اســطوانات التســجيالت  ــع واحلفــاظ عل ــم الــذي خلقــه. ميكنــك جمــع الطواب ــم الــذي خلقــهالعال العال
املوســيقية والتــذكارات وتشــعر بنظــرة الرضــا فــي عينــي اآلب بينمــا تتعجــب مبــا وتشــعر بنظــرة الرضــا فــي عينــي اآلب بينمــا تتعجــب مبــا 
جمعتــهجمعتــه. القائمــة ال حصــر لهــا! راقــب هيبــة البــرق والرعــد، تعجب من غروب الشــمس، 
اذهــب للنــوم مســتمًعا إلــى صــوت ســقوط األمطــار، رتِّــل ترنيمــًة لطفلــك بينمــا متســكه 
برفــق بــن ذراعيــك، خــذ حماًمــا ســاخًنا طويــاًل واســتمتع باملــاء يتناثــر علــى ظهــرك، 
اســتلِق علــى الشــاطئ وخــذ حمــام شــمس وأنــت تســتمع إلــى صــوت األمــواج، أمســك 
صنــارة الصيــد بصبــر، وانتظــر حتــى تقــع الســمكة فــي الفــخ. اســتمتع بهــذه اللحظــات! اســتمتع بهــذه اللحظــات! 
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ــك اللحظــات،  ــر تل ــه معــك وأنــت تختب ــة مــن فــوق«. لكــن أشــرك الل ــا »نازل ــة مــن فــوقإنهــا هداي ــا »نازل إنهــا هداي
د قلبــك أن يعمــل كل شــيء فــي روح عبــادة. ال يجــب أن تتنافــس املتعــة مــع اللــه.  وعــوِّ

يجــب أن تأخــذك املتعــة إليــه.يجــب أن تأخــذك املتعــة إليــه.
اســمح لــي أن أطــرح عليــك ســؤااًل. أال تعتقــد أنــك إذا اعتــدت علــى إشــراك اللــه 
ــه إيــاه  فــي كل مــا تعمــل ووجــدت الفــرح املنعــش والشــافي الــذي يريــد أن مينحــك الل
دائًمــا، فســوف تشــعر الحًقــا مبزيــد مــن االمتنــان، وُقــرٍب أكثــر إلــى قلبــه، وعــالوًة علــى 
ذلــك، ســتتوقف عــن البحــث عــن احليــاة فــي أصنامــك القدميــة؟ مبعنــى آخــر، إذا إذا 
مــألت قلبــك بفــرٍح مقــدٍس، فلــن يكــون هنــاك مــكاٌن للفــرح الزائــف! ملــاذا؟مــألت قلبــك بفــرٍح مقــدٍس، فلــن يكــون هنــاك مــكاٌن للفــرح الزائــف! ملــاذا؟ ببســاطة؛ ببســاطة؛ 
ــذة  ــق الل ــه هــو خال ــَس: الل ــك. ال تن ــف فــي قلب ــذا الفــرح الزائ ــه ال يوجــد مــكان له ــك.ألن ــف فــي قلب ــذا الفــرح الزائ ــه ال يوجــد مــكان له ألن
وليــس الشــيطان. هــل مــن املمكــن أن تُســتَعَبد للشــعور باللــذة؟ بالتأكيــد! هــل هــو أمــر 
خطيــر؟ نعــم. إنــه مثــل الســكن، الــذي متتلــك العديــد منــه فــي املطبــخ باملنــزل. املشــكلة 

ليســت فــي الســكن، ولكــن تكمــن فــي طريقــة اســتخدامها. ولكــن تكمــن فــي طريقــة اســتخدامها.
ــل فــي هــذه احلقيقــة: الفــرح وصيــٌة! )فيلبــي 4: 4(. يأمــرك اللــه أن  ــر وتأمَّ تذكَّ

ــه. ــه ومع ــج ب ــم أن نبته ــاح هــو أن نتعل ــرح! املفت تف
فكــر فــي مــا يلــي: مــاذا يطلــب منــك اللــه أن تعمــل مــع »امــَرأَِة َشــَباِبَك«؟ أن تتمتــع بهــا 

)أمثــال 5: 18(.
نصيحــة أخيــرة.نصيحــة أخيــرة. هــل تعلــم مــا عليــك فعلــه إلدخــال اللــه فــي حياتــك اليوميــة؟ أحــد 
ــه  ــه مــن املســتحيل التفكيــر فــي الل املفاتيــح الرائعــة هــو القيــامالقيــام  باألشــياءباألشــياء  بشــكلبشــكل  أبطــأأبطــأ.. مــن املســتحيل التفكيــر فــي الل
ــاًل أو قلًقــا أو مهووًســا بإجنــاز األمــور بســرعة. الكفــاءة  ــاًل أو قلًقــا أو مهووًســا بإجنــاز األمــور بســرعةعندمــا يكــون القلــب متعجِّ عندمــا يكــون القلــب متعجِّ
ــة، لكــن ميكــن أن تكــون واحــدًة مــن أكبــر العقبــات التــي  واإلجنــاز فــي منتهــى األهمي
تعتــرض القلــب الــذي يســعى إلــى ممارســة الصمــت الداخلــي والشــركة مــع اللــه. أتريــد 
نصيحــًة عمليــًة؟ اعتَــد علــى إغــالق عينيــك كثيــًرا، خــذ وقتــك فــي التفكيــر والشــعور 
ــده  ــا نعمــل ونعب ــه فيم ــِرك الل ــا أن نُش ــه إذا أردن ــاذا؟ ألن ــك. مل ــدور فــي ذهن ــا ي ــكل م ب
ــوا  ــوا َواعلَُم ــوا ُكفُّ ــوا َواعلَُم ــم كيــف نتوقــف. يقــول مزمــور 46: 10: »ُكفُّ بحــق، مــن الضــروري أن نتعل

ــى ِفــي األَرِض«.  ــِم، أَتََعالَ ــَن األَُم ــى بَ ــا اللــُه. أَتََعالَ ــي أَنَ ــى ِفــي األَرِضأَنِّ ــِم، أَتََعالَ ــَن األَُم ــى بَ ــا اللــُه. أَتََعالَ ــي أَنَ أَنِّ

للصالة والتأمل على مدار اليوم
قد يكون أحد االسباب اليت متنعين من االستمتاع بهلل أكثر هو ألنين أفصل هللا عن 

ملذت وال أشركه معي يف كل اخلريات اليت أنعم با.
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ُث مِبَجِد هللِا، َوالَفَلُك ُيرِبُ ِبَعَمِل َيَديِه. َيوٌم ِإَل َيوٍم ُيِذيُع َكاَلًما، َوَليٌل ِإَل َليل  َماَواُت حُتَدِّ »َالسَّ
ُيبِدي ِعلًما. اَل َقوَل َواَل َكاَلَم. اَل ُيسَمُع َصوتـُُهم. يِف ُكلِّ اأَلرِض َخرََج َمنِطُقُهم، َوِإَل َأقَصى 

مِس َمسَكًنا ِفيَها« )مزمور 19: 1– 4( امَلسُكوَنِة َكِلَماتـُُهم. َجَعَل ِللشَّ
ــص املغــزى منــه: لقــد خلــق اللــه العالــم  هــل تفهــم مــا يعلِّمــه هــذا املزمــور؟ دعنــي أخلِّ
ــده. الهــدف مــن اخلليقــة هــو أن نتأمــل فــي  املــادي حتــى نتعجــب مــن صنــع يديــه ومنجِّ

عظمــة خالقهــا حتــى منجــده ونقــع فــي حبــه أكثــر.
مــا الــذي يزعــج اللــه؟ هــل سيســتاء اللــه إذا تأملــت فــي الطبيعــة التــي خلقهــا 
وتعجبــت مــن عظمتهــا؟ هــل ســينزعج إذا وجــدت الســرور كنتيجــة للتأمــل فــي صنعــة 
يديــه وجمالهــا؟ بالطبــع ال! مــا يحــزن قلــب اللــه هــو أالَّ تــرى عظمتــه. اللــه يكــره الوضــع 
عندمــا تتحــول عالقتــك بالعالــم واخلليقــة إلــى عائــق لســماعك هــذا الصــوت الــذي عائــق لســماعك هــذا الصــوت الــذي 
ــا هــي هــذه  ــع كالمــه. م ــوم يذي ــى ي ــا إل ــه، ويوًم ــر بعمــل يدي ــه ويخب ث مبجــد الل ــع كالمــهيحــدِّ ــوم يذي ــى ي ــا إل ــه، ويوًم ــر بعمــل يدي ــه ويخب ث مبجــد الل يحــدِّ
الرســالة؟ وكأن اخلليقــة تنــادي: »هــل رأيتــم مــا خلقــه اللــه؟ هــل يوجــد شــخٌص أعظــم 

ــدوا اســمه العظيــم«.  منــه؟ اعبــدوه ومجِّ
اللــه ال ميانــع أن نســتمتع بعطايــاه. ولكــن مــا يُحــِزن قلــَب اللــه هــو أن يســكب بركاتــه 
ــذات واجلمــال ونظــل نحــن فــي عجــز ال نعــرف كيــف نربــط  ــا باملل ــا وميــأل عاملن علين
تلــك العطايــا مبحبتــه. مــا يُحــِزن اللــه هــو عــدم قدرتنــا علــى إدراك روعــة مــا صنعــه.

ســأطلب منــك أن تقــرأ هــذا النــص بعنايــة. أعلــم أنــه طويــل ومعــروف نســبًيّا، 
لكــن عليــك التأمــل فيــه ببــطء فــي ضــوء املوضــوع الــذي نفكــر فيــه. تقــول روميــة 1: 
ــَماِء َعلـَـى َجِميــِع ُفُجــوِر النَّــاِس َوِإثِمِهــِم، الَِّذيــَن  ــَماِء َعلـَـى َجِميــِع ُفُجــوِر النَّــاِس َوِإثِمِهــِم، الَِّذيــَن ألَنَّ َغَضــبَ اللــِه ُمعلـَـٌن ِمــَن السَّ 18– 23: »ألَنَّ َغَضــبَ اللــِه ُمعلـَـٌن ِمــَن السَّ
يَحِجــُزوَن احَلــقَّ ِباإِلثــِم. ِإذ َمعِرَفــُة اللــِه َظاِهــَرةٌ ِفيِهــم، ألَنَّ اللــَه أَظَهَرَهــا لَُهــم، ألَنَّ يَحِجــُزوَن احَلــقَّ ِباإِلثــِم. ِإذ َمعِرَفــُة اللــِه َظاِهــَرةٌ ِفيِهــم، ألَنَّ اللــَه أَظَهَرَهــا لَُهــم، ألَنَّ 
ــرَمِديََّة  ــُه السَّ ــاِت، ُقدَرتَ ــًة ِباملَصنُوَع ــِم ُمدَرَك ــِق الَعالَ ــُذ َخل ــرَى ُمن ــَر املَنُظــوَرِة تُ ــوَرهُ َغي ــرَمِديََّة أُُم ــُه السَّ ــاِت، ُقدَرتَ ــًة ِباملَصنُوَع ــِم ُمدَرَك ــِق الَعالَ ــُذ َخل ــرَى ُمن ــَر املَنُظــوَرِة تُ ــوَرهُ َغي أُُم
ــُدوهُ أَو يَشــُكُروهُ َكِإلــٍه، بـَـل  ــا َعَرُفــوا اللــَه لـَـم يَُمجِّ ــُدوهُ أَو يَشــُكُروهُ َكِإلــٍه، بـَـل َوالَُهوتـَـُه، َحتَّــى ِإنَُّهــم ِبــاَل ُعــذٍر. ألَنَُّهــم لَمَّ ــا َعَرُفــوا اللــَه لـَـم يَُمجِّ َوالَُهوتـَـُه، َحتَّــى ِإنَُّهــم ِبــاَل ُعــذٍر. ألَنَُّهــم لَمَّ
. َوبَينََمــا ُهــم يَزُعُمــوَن أَنَُّهــم ُحَكَمــاءُ َصــاُروا  . َوبَينََمــا ُهــم يَزُعُمــوَن أَنَُّهــم ُحَكَمــاءُ َصــاُروا َحِمُقــوا ِفــي أَفَكاِرِهــم، َوأَظلـَـَم َقلبُُهــُم الَغِبــيُّ َحِمُقــوا ِفــي أَفَكاِرِهــم، َوأَظلـَـَم َقلبُُهــُم الَغِبــيُّ
يـُـوِر،  يـُـوِر، ُجَهــاَلَء، َوأَبَدلـُـوا َمجــَد اللــِه الَّــِذي الَ يَفنـَـى ِبِشــبِه ُصــوَرِة اإِلنَســاِن الَّــِذي يَفنـَـى، َوالطُّ ُجَهــاَلَء، َوأَبَدلـُـوا َمجــَد اللــِه الَّــِذي الَ يَفنـَـى ِبِشــبِه ُصــوَرِة اإِلنَســاِن الَّــِذي يَفنـَـى، َوالطُّ
اَفــاِت«. أيــن تكمــن املشــكلُة فــي رأيــك؟ هــل هــي االســتمتاع مبــا خلقــه  حَّ ، َوالزَّ َوابِّ اَفــاِتَوالــدَّ حَّ ، َوالزَّ َوابِّ َوالــدَّ
اللــه؟ أم إيجــاد البهجــة فــي مناظــر طبيعيــة جميلــة؟ أم استنشــاق رائحــة الزهــور 
العطــرة التــي متنحنــا املتعــة؟ ال. املشــكلة هــي »العمــىالعمــى« الــذي نعانــي منــه. املشــكلة هــي 
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عــدم القــدرة علــى رؤيــة صــالح اللــه فــي إعطائنــا مثــل هــذه األشــياء. املشــكلة هــي أن 
يكــون لديــك »قلــب مظلــم«.

ــر  ــك وتظــل عاجــًزا غي ــام عيني مــن أصعــب املشــاعر هــو وجــود شــيء مذهــل أم
قــادر علــى تقديــر جمالــه. هــل تعلــم متــى اختبــرت هــذا الشــعور؟ عندمــا زرت متحــف 
ــا كهــذا هــو مــن أســعد  النبيــذ فــي بلــد الوليــد. قــد يظــن الكثيــر مــن النــاس أن متحًف
األماكــن علــى األرض. ولكــن بالنســبة لشــخص ال يحــب النبيــذ مثلــي فهــو مــكان ممــل 
ألقصــى درجــة. وهــو مــا يســميه بــول تريــب: »التثــاؤب احلزيــن أمــام اجملــدالتثــاؤب احلزيــن أمــام اجملــد«.96 أن 
تكــون لــك عيــون وال تــرى بهــا. التمتــع بالبصــر واملعانــاة مــن العمــى فــي الوقــت نفســه. 
أن تكــون محاطـًـا بشــيٍء جميــل وغيــر قــادر علــى تقديــره. هــذه هــي مشــكلتنا عندمــا ال 

نكــون قادريــن علــى التمتــع باللــه مــن خــالل التمتــع بهباتــه.
يكتــب بــول تريــب نفســه: »األب األرضــي هــو رمــز أعطــاه لنــا اللــه ليذكرنــا ويوجهنا 
جملــد اآلب الســماوي... كمــا أن الثلــج هــو رمــز لقداســة اللــه. والعاصفــة هــي رمــز لقــوة 
ــا مبذكــرات ورمــوز تشــير إلــى حضــور اللــه وقوتــه  اللــه وغضبــه. نحــن محاطــون حرفًيّ
وســلطته وشــخصيته ألنــه صمــم اخلليقــة كلهــا لتكــون مبثابــة تذكيــر. اخلطيــة تعمينــا 
وتخــدر قلوبنــا. لدينــا جميًعــا القــدرة علــى مراقبــة العالــم مــن حولنــا دون التفكيــر فــي 
ــر اخلالــق. خلــق اللــه العالــم  اللــه. نحــن نتمتــع مبجــد اخلليقــة، لكننــا نفشــل فــي تذكُّ
ليوقــد فينــا نــاًرا حلبــه ويثيــَر إعجابنــا. عندمــا نواجــه العالــم املــادي كل يــوم، يجــب أن 

نتعجــب مــن مجــد اللــه واخلليقــة التــي توجهنــا نحــوه...«.97
يجــدر إنهــاء هــذا اليــوم بطــرح ســؤال يســتحق التفكيــر فيــه: هــل فكــرت يوًمــا فــي 
ــار  ــك مــن اختب ــد أن مينع ــذي يري ــه، هــو ال ــس الل ــون الشــيطان، ولي ــة أن يك احتمالي

ــة؟ ــة احلقيقي املتع

للصالة والتأمل على مدار اليوم
أال ميكن أن يكون هللا هو من يبحث عن مصلحيت وأان أعمى ال أقدر أن أرى حقيقة مشيئته؟
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اليوم: ١7٣ |                                  التدريبات الروحية: الفرح )7(

»وَُكلُّ َما َعِملُتم ِبَقول َأو ِفعل، َفاعَمُلوا الُكلَّ ِبسِم الرَّبِّ َيُسوَع، َشاِكرِيَن هللَا َواآلَب ِبِه« 
)كولوسي 3: 17(

ــا مــدى شــعوري بالســوء حتــى بــدأت أشــعر  ــا مــدى شــعوري بالســوء حتــى بــدأت أشــعر كان األمــر كمــا لــو أننــي لــم أكــن أعــرف حًقّ »كان األمــر كمــا لــو أننــي لــم أكــن أعــرف حًقّ
ــى وقــت ليــس  ــه. حت ــا قــد اختبرت ــل؟ أن ــرت هــذا الشــعور مــن قب بالرضــابالرضــا«. هــل اختب
ــن  ــك ع ــذ، ناهي ــروب لذي ــاول مش ــد تن ــه عن ــن الل ــى تضم ــاًدا عل ــن معت ــم أك ــد، ل ببعي
مشــاهدة فيلــم معــه. كنــت معتــاًدا علــى تنحيــة اللــه جانًبــا كلمــا اختبــرت شــيًئا لطيًفــا 
أو ممتًعــا. هــل أشــكر للــه علــى كل جتربــٍة جميلــة أعيشــها؟ نعــم، فــي معظــم األحيــان. 
ــا أن أعيــش كل حلظــة معــه حتــى يضاعــف  ألكــون صادًقــا، مــرات قليلــة. هــل ميكــن حّقً
هــو جمــال كل حلظــة؟ إنــه أمــر يصعــب تصــوُّره! كمــا قلــت، قــد اختبــرت الشــعور األول 
فــي معظــم األوقــات. ولكــن العيــش بصحبــة اللــه طــوال اليــوم قــد أيقــظ القــدرة علــى  ولكــن العيــش بصحبــة اللــه طــوال اليــوم قــد أيقــظ القــدرة علــى 

تــذوق احليــاة التــي لــم أكــن أعرفهــا بــكل بســاطةتــذوق احليــاة التــي لــم أكــن أعرفهــا بــكل بســاطة.
انضبــاط الفــرح هــو فــنٌّ تعلــم العيــش بفــرحهــو فــنٌّ تعلــم العيــش بفــرح. هنــاك طريقــة واحــدة فقــط للقيــام 
بذلــك. كمــا نــرى فــي آيــة اليــوم، نحــن بحاجــة إلــى توحيــد القلــب. تقــول اآليــة:                  
ــن  ــي املســيح وم ــم باســم املســيح وف ــل، يجــب أن يت ــول أو الفع » كل شــيء« ســواء بالق

أجــل املســيح.
ــف  ــا عــادة لتصني ــى قســمن. لدين ــاة إل ــن تقســيم احلي ــن م ــي معظــم املؤمن يعان
ــة أخــرى، مــا ينتمــي  ــوي«، ومــن ناحي ــم الدني ــى مــا ينتمــي لـ»العال ــا إل ــا وأوقاتن أفعالن
لـ»العالــم الروحــي«. مــا الــذي ينــدرج حتــت قســم »العالــم الدنيــوي«؟ كل األشــياء التــي 
منيــل إلــى تصنيفهــا علــى أنهــا »أرضيــة«؛ الطعــام، والعمــل، واألســرة، واألصدقــاء، 
وأوقــات الفــراغ، واإلجــازات، والهوايــات، والرياضــة، والفــن، وااللتزامــات، والدراســة 
وكل امللــذات. بالنســبة ملعظمنــا، هــذا هــو املــكان الــذي نقضــي فيــه معظــم وقتنــا 
وحيــث توجــد معظــم أحالمنــا وأهدافنــا وأفراحنــا. فــي احلجــرة األخــرى، فــي »العالــم 
الروحــي«، توجــد الكنيســة، واالجتماعــات الفرعيــة، ووقــت اخللــوة، ورمبــا بعــض 
اخلدمــات التــي نخــدم فيهــا. هــل تتقاطــع هــذه العوالــم وتتداخــل وتتغــذى علــى بعضهــا 

ا..  ــة جــّدً البعــض؟ بنســبة ضئيل
الفــرح املســيحي يدمــر هــذه العقليــة. آيــة اليــوم تثبــت عكــس هــذا التفكيــر. املســيح 
يحطــم هــذه العقليــة. أال يصدمــك أنــه عندمــا جتســد اللــه فــي صــورة إنســان اشــتهر 
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بتــردده علــى األكل والشــرب واملشــاركة فــي االحتفــاالت؟ )متــى 11: 19، لوقــا 7: 34(. 
ا، قــدم  أال تتعجــب مــن حقيقــة أنــه فــي مناســبة احتفــال حيــث كان النبيــذ ينقــص جــّدً
يســوع املزيــد مــن اخلمــر بأفضــل جــودة؟ )يوحنــا 2: 1- 11(. أال يدعــوك هــذا للتفكيــر 
فــي حقيقــة أن يســوع نفســه عــّرف احليــاة التــي قدمهــا علــى أنهــا »حيــاة فــي وفــرةحيــاة فــي وفــرة«؟ 
)يوحنــا 10: 10(. أخيــًرا، أليــس مدهًشــا أن تكتشــف أن الســبب الــذي دفــع يســوع 
ــي  ــَت َفَرِح ــي يَثبُ ــَذا ِلَك ــم ِبه ــي َكلَّمتُُك ــَت َفَرِح ــي يَثبُ ــَذا ِلَك ــم ِبه ــرح؟ »َكلَّمتُُك ــرحالف ــذه هــو الف ــق لتالمي ــن احلقائ ــر م ــم الكثي ليعلّ
ًشــا بالنســبة  ــا مهمَّ ــم« )يوحنــا 15: 11(. ال، الفــرح ليــس موضوًع ــَل َفَرُحُك ــم َويُكَم ــمِفيُك ــَل َفَرُحُك ــم َويُكَم ِفيُك
للمســيح. فــي الواقــع، إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، فالفــرح هــو الهــدف األساســي 
للخــالص؛ حيــث نفــرح ألننــا قــد عثرنــا علــى أثمــن كنــز؛ شــخص املســيح! )متــى 13: 
44(. بعــد كل شــيء، مــا هــي الســماء إال احليــاة األكثــر بهجــةاحليــاة األكثــر بهجــة التــي ميكــن أن يتمناهــا 

ــا 21: 1- 4(. اإلنســان؟ )رؤي
ال، ال يجــب أن نرفــض الفــرح. يجــب أن نرفــضنرفــض  جتزئتــهجتزئتــه. يجــب أن نتعلــم هــدَم 
ــا الروحيــة عــن الدنيويــة، ومتنــع  اجلــدران التــي نبنيهــا بأنفســنا، والتــي تقســم حياتن

ــع أنشــطتنا. ــه مــن املشــاركة فــي جمي الل
مثلمــا أجــد نفســي اعتــرف باختبــاري للجملــة االفتتاحيــة، أســتطيع أن أشــعر 
ــاة، أو  ــا ال أشــعر بالســعادة فــي احلي ــاري تومــاس: »عندم ــة لغ ــا بالكلمــات التالي أيًض
عندمــا ال تكــون احليــاة اليوميــة أكثــر مــن عمــل شــاق، احتــول إلــى قنبلــة موقوتــة. إذا 
ا أننــي ســأرد بــأي شــكل مــن األشــكال إال  انتقدنــي شــخص مــا، فمــن احملتمــل جــًدّ
بطريقــة تقيــة... ومــع ذلــك، عندمــا أســعى عــن قصــد للحصــول علــى املتعــة املقدســة، 
اندهــش مــن كيــف أحتــول إلــى شــخص أكثــر صبــًرا وتفهًمــا«. كمــا حاولــت أن أوضــح 
خــالل األيــام املاضيــة؛ انضبــاط الفــرح هــو عــادة العيــش طــوال اليــوم فــي شــركة انضبــاط الفــرح هــو عــادة العيــش طــوال اليــوم فــي شــركة 
ــى  ــي حت ــي متــأل قلب ــه فــي املســيح والت ــي أن أشــعر مبحبت ــه تســمح ل ــة مــع الل ــى حقيقي ــي حت ــي متــأل قلب ــه فــي املســيح والت ــي أن أشــعر مبحبت ــه تســمح ل ــة مــع الل حقيقي

ــدة. ــاه العدي ــة عطاي ــدة.أســتمتع بشــكل صحــي ببقي ــاه العدي ــة عطاي أســتمتع بشــكل صحــي ببقي

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل حيات منقسمة إل أكثر من شق؟
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اليوم: ١7٤ |                                  التدريبات الروحية: الفرح )8(

ُفوا ِمن َبِعيٍد. َوَرَفعُوا َصوًت َقاِئِلنَي:  َوقـَ َلُه َعَشَرُة رَِجال ُبرٍص، فـَ »َوِفيَما ُهَو َداِخٌل ِإَل َقرَيٍة اسَتقبـَ
َنَظَر َوَقاَل َلُُم: ›اذَهُبوا َوَأُروا َأنُفَسُكم ِللَكَهَنِة‹. َوِفيَما ُهم  ›َي َيُسوُع، َي ُمَعلُِّم، ارَحَنا‹. فـَ

ُد هللَا ِبَصوٍت َعِظيٍم، َوَخرَّ َعَلى  ا رََأى َأنَُّه ُشِفَي، رََجَع ميَُجِّ َواِحٌد ِمنُهم َلمَّ ُمنَطِلُقوَن َطَهُروا. فـَ
. َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل: ›أََليَس الَعَشرَُة َقد َطَهُروا؟ َفَأيَن  َوجِهِه ِعنَد رِجَليِه َشاِكرًا َلُه، وََكاَن َساِمِريًّ

التِّسَعُة؟‹« )لوقا  17: 12– 17(
ــرح هــو  ــاط الف ــي ملمارســة انضب ــة، العنصــر األساســي الثان ــام قليل ــل أي ــا قب ــا قلن كم

االســتمتاع بــكل شــيء بامتنــاناالســتمتاع بــكل شــيء بامتنــان.
االمتنــان هــو االعتــراف املبهــج بــأن شــيًئا جميــاًل قــد أُعِطــي لــياالمتنــان هــو االعتــراف املبهــج بــأن شــيًئا جميــاًل قــد أُعِطــي لــي. نتيجــة لذلــك، ال 

ينفصــل الفــرح عــن االمتنــان احلقيقــي. الشــخص املمــن هــو شــخص ســعيد.
جا من مدرســة  ــًة جميلــة مــن زوجــن رائعــن تخرَّ   تلقيــت هــذا الصبــاح رســالًة نصيَّ
الالهــوت التــي قمــت بالتدريــس فيهــا. نصــت الرســالة علــى هــذه الكلمــات : »عزيــزي 
ا للــه  ا جــًدّ نيكــو وزوجتــه الغاليــة آنــي: أردت أنــا وزوجتــي أن نخبركــم أننــا ممتنــان جــًدّ
مــن أجلــك... نــود أن نشــكرك علــى كل جهــودك التــي مكنتنــا مــن الدراســة فــي الكليــة. 
نحــن نــدرك أنــك قــد اســتثمرت الكثيــر مــن الوقــت فــي الكليــة، وشــجعتنا، وصليــت مــن 
أجلنــا، وعضدتنــا مالًيّــا لنتمكــن مــن إنهــاء دراســتنا. لكننــا نريــد أن نخبــرك أن أكثــر مــا 
ره مــن تضحياتــك، والتــي حتــى اآلن تواصــل فــي تقدميهــا، هــو أنــك كشــفت لنــا مــن  نقــدِّ
ــا وكيــف نقــدر أن نتواصــل معــه مــن خــالل نعمتــه... شــكًرا، شــكًرا وشــكًرا.  هــو اللــه حّقً

نحــن نحبكــم كثيــًرا...«.
لــم أكــن أتوقــع تلقــي هــذه الرســالة، ولــم أكــن أتطلــع إلــى تلقيهــا. ولــم أعتقــد أبــًدا 
ــن الزوجــن؟  ــل هــذه الرســالة. ومــع ذلــك، مــاذا تظهــر كلمــات هذي ــي ســأتلقى مث أنن

تشــير إلــى احلــب الــذي شــعروا بــه.
ملــاذا يَُعــدُّ مــن اخلطــأ عــدم االعتــراف باجلميــل؟ مــا هــي مشــكلة اجلحــود؟ مشــكلة 
ــى الشــعور باحلــب  ــي عــدم القــدرة عل ــة وبالتال ــى الرؤي ــاء هــي عــدم القــدرة عل اجلف
الــذي يظهــره لــك شــخٌص مــا. الشــخص الــذي ال يشــعر باالمتنــان يفشــل فــي إدراك الشــخص الــذي ال يشــعر باالمتنــان يفشــل فــي إدراك 

أنــه محبــوب.أنــه محبــوب.
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أود أن أشــدد علــى فكــرة؛ االمتنــان هــو التعبيــر اخلارجــي عــن حالــة داخليــة، 
وبالتالــي فــإن االمتنــان احلقيقــي هــو أمــر ممتــع فــي جوهــره. مــاذا أقصــد؟ يولــد هــذا 
ــي شــيء يســعدنا. ال أحــد يفــرح بتلقيــه صفعــًة علــى خــده..  االمتنــان احلقيقــي مــن تلقِّ
ــرف أن  ر ونعت ــدِّ ــث نق ــا. حي ــرح فــي داخلن ــا زاد الف ــان حقيقــي كلم ــا شــعرنا بامتن ــا.كلم ــرح فــي داخلن ــا زاد الف ــان حقيقــي كلم ــا شــعرنا بامتن كلم
ا.  ــا. هــذا اإلدراك لــه داللــة واضحــة جــّدً شــخًصا مــا قــد أعطانــا شــيًئا جيــًدا وممتًع
كلمــا زادت قيمــة الهديــة التــي تُمنــح لنــا، زاد مســتوى االمتنــان الــذي نشــعر بــه جتــاه 
ــد مــن  مهــا. هــذا هــو املفتــاح. ملــاذا؟ ألن هــذا اإلدراك يُمــَدح ويُمجَّ الشــخص الــذي قدَّ

املعطــي. يتحــدث عــن شــخصيته، ولطفــه، وعــن كرمــه، وحبــه لنــا.
ــر فــي الزوجــن املتخرجــن؛ مــن الــذي درس بإخــالص وحتمــل املســؤولية  فِكّ
حتــى ينجــح ويتخــرج؟ هــذان الزوجــان. ومــع ذلــك، مــن أيــن حصــال علــى الوســائل 
التــي مكنتهمــا علــى التخــرج؟ مــن اآلخريــن. هــذه هــي الطريقــة التــي يعمــل بهــا اللــه! 
ــٍة َصاِلَحــٍة َوُكلُّ َموِهَبــٍة  ــٍة َصاِلَحــٍة َوُكلُّ َموِهَبــٍة »ُكلُّ َعِطيَّ فهــو ينعــم علينــا بــكل مــا نحتاجــه حتــى نســتخدم »ُكلُّ َعِطيَّ
ــٍة« كــوكالء صاحلــن علــى نعمتــه. والنتيجــة؟ نفــرح مثــل األبــرص. نشــعر بالســعادة.  ــٍةتَامَّ تَامَّ
ملــاذا؟ ألننــا نعيــش بقلــب ممــن لــه عيــون تــرى أننــا محبوبــون بــال شــروط، وبالتالــي، 
جنــد متعــة كبيــرة فــي حــب الشــخص الــذي باركنــا بســخاء. بعبــارة أخــرى: »نحــب اللــه 
واآلخريــن ألنــه هــوهــو أحبنــا أواًل« )1 يوحنــا 4: 19(. كمــا كتــب جــورج هربــرت منــذ عــدة 

قــرون: »أنــت يــا مــن أعطيتنــي الكثيــر، أعطنــي شــيًئا آخــر: قلــب ممــن«.98

للصالة والتأمل على مدار اليوم
قلة االمتنان هي نتيجة عدم القدرة على إدراك أنين مبوب،

ما األشياء اليت أعيشها اليوم جتعلين أشعر بلسعادة ويب أن أتذكر أنا هدية من يده الصاحلة؟
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اليوم: ١75 |                                  التدريبات الروحية: الفرح )9(

عَب الَِّذي َمَعَك َكِثرٌي َعَليَّ أَلدَفَع امِلدَيِنيِّنَي ِبَيِدِهم، ِلَئالَّ َيفَتِخَر  »َوَقاَل الرَّبُّ جِلِدُعوَن: ِإنَّ الشَّ
َعَليَّ ِإسرَاِئيُل َقاِئاًل: َيِدي َخلََّصتيِن« )قضاة 7: 2(

»أين تسكنأين تسكن؟« ما هو اجلواب الصحيح؟ في عالم آخرفي عالم آخر.
إذا ســأل أحدهمــا ابنــي الصغيــر مانويــل عــن مــكان نومــه كل ليلــة، كيــف ســتكون 
إجابتــه؟ » فــي منزلــيفــي منزلــي« ســيقول بقناعــة شــديدة. فــي احلقيقــة إجابتــه صحيحــة 
ــا. فــي الواقــع،  وخاطئــة فــي نفــس الوقــت؛ ينــام فــي بيتــه ولكــن بيتــه ليــس ملكــه حّقً
أنــا لســت املالــك لهــذا البيــت أيضــا، لكنــه ملــك لشــخص آخــر أدفــع لــه إيجــاًرا شــهرًيّا. 
نعــم، يعامــل مانويــل منزلــه كمــا لــو كان منزلــه )وهــو لــه احلــق فــي االنتفــاع منــه(، ولكــن 
عندمــا يكبــر ويصبــح أكثــر نضًجــا، ســيفهم أنــه كان يعيــش فــي منــزل شــخص آخــرشــخص آخــر. 

وكذلــك نحــن أيًضــا.
ســأطلب منــك أن تتأمــل فــي ســؤال رئيٍســي: مــا الــذي ينشــط الشــعور باالمتنــان؟ 
أو بعبــارة أخــرى، متــى أشــكر مــن أعمــاق قلبــي علــى شــيٍء مــا؟ أنــا ال أشــير هنــا إلــى 
ــاء تناولــك الطعــام  ــا توجهــه لشــخص مينحــك زجاجــة مــاء أثن ــا ومحترًم شــكًرا مهذًب
مثــاًل. أنــا أحتــدث عــن االمتنــان الصــادق والســعيد الــذي يصعــب التعبيــر عنــه. شــيء 
ــي، ســيأخذك  ــا بن ــره: - ي ــا أخب ــل عندم ــي مانوي ــه ابن ــذي يشــعر ب مشــابه للشــعور ال
أبــوك إلــى النــادي. - فيهتــف فــي فــرح ويقفــز ليعانقنــي. لــذا فكــر فــي األمــر قبــل الرد. 
ــزه؟ متــى  مــا الــذي ينشــط االمتنــان احلقيقــي؟ كيــف يولــد هــذا الشــعور؟ مــا الــذي يحفِّ
أشــكر شــخص مــن صميــم قلبــي؟ نشــعر بـــاالمتنان احلقيقــي عندمــا نتلقــى شــيًئا لــم ــاالمتنان احلقيقــي عندمــا نتلقــى شــيًئا لــم 

نكســبه أو عندمــا نحصــل علــى شــيء ال نســتحقه.نكســبه أو عندمــا نحصــل علــى شــيء ال نســتحقه.
عندمــا أذهــب إلــى متجــر لبيــع املالبــس وأشــتري قميًصــا، هــل أشــعر بهــذا النــوع 
مــن االمتنــان جتــاه الشــخص الــذي يبيعــه لــي؟ ال، هــل أشــكره عندما يســلمني احلقيبة؟ 
نعــم، لكننــي ال أشــعر مبــا يشــعر بــه ابنــي عندمــا آخــذه إلــى النــادي. ملــاذا؟ ألننــي 
عملــت، وكســبت املــال حتــى متكنــت مــن دفــع ثمــن ذلــك القميــص. ليــس لــديَّ ســبب 
مشــروع للشــعور باالمتنــان جتــاه هــذا الشــخص. ملــاذا؟ ألن االمتنــان احلقيقــي يولــد ألن االمتنــان احلقيقــي يولــد 
ــي شــيء غيــر مســتحق، وهــو شــيء لــم أكســبه. منــذ عــدة ســنوات رأيــت مشــهًدا  ــي شــيء غيــر مســتحق، وهــو شــيء لــم أكســبه.مــن تلقِّ مــن تلقِّ
مــن البرنامــج التلفزيونــي »عائلــة سمبســونعائلــة سمبســون« حيــث يتلــو بــارت )أحــد الشــخصيات فــي 
ــا  ــه، لقــد دفعن املسلســل( الصــالة التاليــة قبــل البــدء فــي تنــاول الطعــام: »عزيــزي الل

ثمــن كل هــذا، لــذا شــكًرا علــى ال شــيء«. 
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هــل تعلــم مــا هــي أكثــر األفــكار تكــراًرا فــي ســفر القضــاة؟ »الــرب أســلم ليــده«، 
ــارات، وغيرهــا مــن  ــرب«. كل هــذه العب ــرب أنقــذ«، »ســمح ال ــرب تســبب فــي«، »ال »ال
العبــارات املشــابهة التــي تظهــر فــي جميــع أنحــاء الكتــاب، لهــا نفــس القصــد؛ جتنــب جتنــب 
ــد  ــع شــعب إســرائيل مــن اســتنتاج: »لق ــوم. الهــدف هــو من ــا الي ــة نصن ــه نهاي ــا تقول ــوم.م ــا الي ــة نصن ــه نهاي ــا تقول م
أنقذتنــي قوتــي«. التفكيــر بهــذه الطريقــة هــو الوصــول إلــى نفــس النتيجــة التــي توصــل 

ــه إذا فعلــت كل ذلــك بنفســي؟ إليهــا بــارت. كيــف سأشــعر باالمتنــان لل
ا، بدونهــا، االمتنــان احلقيقــي هــو وهــم أو  نحــن بحاجــة لفهــم حقيقــة أساســية جــّدً
-فــي أحســن األحــوال- مجــرد مجاملــة. إذا كان هنــاك إلــه فــي هــذا الكون، فكل شــيء، 
كل شــيء، كل شــيء ينتمــي إليــه. الشــمس، والريــح، واملطــر، والهــواء، واحليوانــات، 
ــه. يقــول يســوع فــي  ــك ل ــة، وكل شــيء هــو مل ــوارد الطبيعي ــاه، وكل امل ــات، واملي والنبات
ــُه َفِإنَّــُه  )متــى 5: 45( إنــه فــي كل ثانيــة تقضيهــا علــى قيــد احليــاة، فإنــك تتمتــع بنعمتــه: »َفِإنَّ
اِلِمــَن«. كــم يوًمــا  اِلِحــَن، َويُمِطــُر َعلـَـى األَبــَراِر َوالظَّ اِلِمــَنيُشــِرُق َشمَســُه َعلـَـى األَشــَراِر َوالصَّ اِلِحــَن، َويُمِطــُر َعلـَـى األَبــَراِر َوالظَّ يُشــِرُق َشمَســُه َعلـَـى األَشــَراِر َوالصَّ
ســتتمكن مــن البقــاء علــى قيــد احليــاة إذا غابــت الشــمس؟ هــل ســتنهض مــن ســريرك 
فــي الصبــاح؟ هــل تســتطيع الذهــاب إلــى العمــل؟ هــل ســتتمكن كســب املــال؟ هــل 
ســتقدر علــى توفيــر الطعــام لعائلتــك؟ هــل ســتفيدك مؤهالتــك األكادمييــة وشــهاداتك؟ 
هــل ســتتمكن مــن الوصــول إلــى حســابك املصرفــي؟ يســأل بولــس فــي )1 كورنثــوس 4: 
ــُزَك؟ َوأَيُّ َشــيٍء لـَـَك لـَـم تَأُخــذهُ؟ َوِإن ُكنــَت َقــد أََخــذَت، َفِلَمــاَذا تَفتَِخــُر  ــهُ َمــن يَُميِّ ــُزَك؟ َوأَيُّ َشــيٍء لـَـَك لـَـم تَأُخــذهُ؟ َوِإن ُكنــَت َقــد أََخــذَت، َفِلَمــاَذا تَفتَِخــُر ألَنَّ ــهُ َمــن يَُميِّ 7( »ألَنَّ
َكَأنَّــَك لـَـم تَأُخــذَكَأنَّــَك لـَـم تَأُخــذ؟« اجلــواب واضــح. إمــا ال يوجــد إلــه، أو ال يوجــد شــيء واحــد فــي هــذا 

الكــون ال يَُعــدُّ كهبــة مــن يديــه.
ر حقيقــة األمــور. إنــه العيــش فــي  ــع بعيــون تــرى وتقــدِّ مــا هــو االمتنــان؟ هــو التمتُّ
حالــة ذهــول وإعجــاب بعمــل اللــه فــي الكــون. إنــه تدريــب قلبــك علــى رؤيــة كل شــيء 
ــت  ــك. أن ــًكا ل ــا مل ــس حًقّ ــك لي ــر: منزل ــه )يعقــوب 1: 17(. تذك ــة مــن الل ــه هب ــى أن عل
تعيــش فــي عالــٍم آخــر. ولهــذا، فــي كل حــن، بغــض النظــر عمــا تفعلــه، فأنــت تســتخدم فأنــت تســتخدم 

دائًمــا مــوارد اآلخــر وتعتمــد علــى نعمتــهدائًمــا مــوارد اآلخــر وتعتمــد علــى نعمتــه.

حتدٍّ جديد 
سأترك معك واجًبا لتقوم به: خذ بضع دقائق لقراءة املزمور 104. وأنت تفعل ذلك، 
أتمل كيف يربط كاتب املزمور إعجابه وحده هلل حبقيقة أن هللا قد خلق كلَّ شيء ويدير 

كل شيء.
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اليوم: ١76 |                               التدريبات الروحية: الفرح )١٠(

َقِر َوالَغَنِم َواخَلمِر َوامُلسِكِر وَُكلِّ َما َتطُلُب ِمنَك  َة يِف ُكلِّ َما َتشَتِهي َنفُسَك يِف البـَ »َوَأنِفِق الِفضَّ
َنفُسَك، وَُكل ُهَناَك َأَماَم الرَّبِّ ِإِلَك َوافرَح َأنَت َوَبيُتَك. َوالالَِّويُّ الَِّذي يِف َأبَواِبَك اَل َترتُكُه، 

أَلنَُّه َليَس َلُه ِقسٌم َواَل َنِصيٌب َمَعَك« )تثنية 14: 26– 27(
كتــب G. K. Chesterton: »ال يوجــد شــيء فــي احليــاة مــادي أكثــر مــن اعتبــار املتعــة 
ماديــة بحتــة«.99 كان تشيســترتون علــى حــق. ميكــن أن يقــودك إحســاس املتعــة فــي 

ــام. ــادة األصن ــه أو عب ــادة الل ــا عب ــن: إم اجتــاه واحــد فقــط مــن االثن
فكــر فــي التناقــض التالــي: مــاذا يحــدث عندمــا تكــون مدمًنــا ملتعــة معينــة أو شــعور 
معــن؟ ببســاطة. تلــك املتعــة تفقــد قدرتهــا علــى إرضائــك. مــاذا يحــدث عندما تســتمتع 

بعمــل شــيء مــا مــع املســيح؟ يحــدث التأثيــر املعاكــس. تتضاعــف هــذه املتعــة..
كلنــا نعــرف تلــك احلقيقــة ألننــا جميًعــا اختبرناهــا؛ عبــادة األصنــام تولِّــد اإلدمــان، 
واإلدمــان يتركنــا عطشــى وغيــر راضــن وفارغــن. تقــل املتعــة كلمــا تســلط عليــك 

الوثــن الــذي مينحــك هــذا الشــعور. 
ــي  ــي ف ــي وقت ــزل وأقض ــي املن ــل ف ــدي املفض ــى مقع ــا عل ــس فيه ــام أجل ــاك أي هن
تصميــم ألبومــات الصــور وأســتمتع بــكل حلظــة، ليــس فقــط بالســعادة التــي يشــعر بهــا 
أطفالــي وهــم يلعبــون علــى األرض بألعــاب الليجــو، ولكــن أيًضــا أرى ابتســامة اللــه التــي 
تصاحبنــي أثنــاء قــص ولصــق وإعطــاء احليــاة للصــور. مــا أختبــره هــو متعــة مقدســة، 
مضاعفــة ومرضيــة. هنــاك أيــام أخــرى يســيطر علــيَّ الهــوس بفكــرة إنهــاء صفحــة مــن 
ــا مــن املشــاعر التــي ذكرتهــا ســابًقا. صــوت أوالدي وهــم يلعبــون  األلبــوم وال أختبــر أّيً
يتحــول إلــى صــداع، ال أحتلــى بالصبــر عندمــا تســألني زوجتــي شــيًئا، وإذا تصرفــت 
ابنتــي طبًقــا خلصائــص ســنها )ســن املراهقــة( أنزعــج معهــا دون تعاطــف. مــا هــو 
ــة؟ ال، ولكــن  الفــرق بــن التجربتــن؟ هــل تصــرف عائلتــي هــو مــا يتحكــم فــي التجرب
 . موقفــي. فــي املوقــف األول ال تســيطر علــيَّ املتعــة، وفــي املوقــف الثانــي تســود علــيَّ
ــل  ــا أفع ــي أحــد. خارجًيّ ــد أن يزعجن ــي وال أري ــم فــي رغبات ــة تتحك ــة الثاني فــي احلال
الشــيء نفســه، لكــن داخلًيّــا توجــد هــوة تفصلنــي عــن اللــه وعــن اآلخريــن وعــن نفســي؛ 
اختفــت عبــادة اللــه ليحــل محلهــا عبــادة األصنــام. مــا هــي نتيجــة هــذه احلالــة؟ أفقــد 

الشــعور باملتعــة واللــذة. 
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ــام  ــادة األصن ــا. عب ــذات متاًم ــا، تتمحــور حــول ال ــم تعريفه ــام، بحك ــادة األصن عب
غيــر قــادرة علــى التفكيــر فــي اآلخريــن؛ إنهــا تركــز علــى تلبيــة حاجــة خاصــة بــي. إنــه 
القلــب الــذي يســعى إلــى مــلء نفســه ولهــذا الســبب ميكنــه التركيــز فقــط علــى هــدف 

واحــد: ســعادته اخلاصــةســعادته اخلاصــة. الفــرح الــذي نحيــاه فــي املســيح ال يعمــل بهــذه الطريقــة.
هــل تتذكــر اآليــة مــن ســفر التثنيــة التــي تأملنــا فيهــا مــن قبــل أيــام قليلــة؟ يأمــر اللُه 
شــعَبه أن يتمتعــوا بوليمــٍة رائعــٍة. لكــن الحــظ اآليــة األخيــرة، مــا هــي الوصيــة األخــرى 
املصاحبــة لهــذه الوصيــة؟ اســتمتع، ولكــن تذكــر أولئــك الذيــن ليــس لديهــم. أحــد األدلــة أحــد األدلــة 
علــى أن املتعــة لــم تتحــول إلــى ســيد علــيَّ هــو أننــي قــادر علــى االســتمتاع بهــا مــع وضــع علــى أن املتعــة لــم تتحــول إلــى ســيد علــيَّ هــو أننــي قــادر علــى االســتمتاع بهــا مــع وضــع 
اآلخريــن فــي االعتبــار.اآلخريــن فــي االعتبــار. عندمــا يكــون اللــه وليــس اللــذة فــي املركــز، عندهــا ميكــن أن 
يقاطعنــي أي شــخص دون االنزعــاج وميكننــي أن أشــرك اآلخريــن فــي حلظــة فرحتــي 

وميكننــي أن أكــون حساًســا الحتياجــات مــن حولــي.
فكــر فــي طفــل يبلــغ مــن العمــر عاًمــا ونصــف يحــب اجلــراء بشــغف. مــاذا يحــدث 
عندمــا يقتــرب منــه ثعلــب صغيــر؟ يعانقــه بــكل قــوة، ويداعبــه علــى رقبتــه. ملــاذا؟ ألنــه 
يســتمتع بذلــك كثيــًرا.. مــاذا ســتفعل إذا كنــت أًبــا صاحًلــا؟ ســتنقذ طفلــك منــه بســرعة.. 
ــر  ــا أكث ــل الحتضــان ملذاتن ــا املي ــل. لدين مشــكلتك ومشــكلتي هــي مشــكلة هــذا الطف
ممــا ينبغــي. فمــاذا يفعــل اللــه فــي هــذه احلــاالت؟ مثــل األب الصالــح. يقــول هوشــع 2: 
ــِت. الَِّتــي َحِبلَــت ِبِهــم َصنََعــت ِخزًيــا. ألَنََّهــا َقالَــت: أَذَهــُب َوَراَء  ُهــم َقــد َزنَ ــِت. الَِّتــي َحِبلَــت ِبِهــم َصنََعــت ِخزًيــا. ألَنََّهــا َقالَــت: أَذَهــُب َوَراَء ألَنَّ أُمَّ ُهــم َقــد َزنَ 5- 7: »ألَنَّ أُمَّ
ــَذا  ــيَّ الَِّذيــَن يُعُطــوَن ُخبــِزي َوَماِئــي، ُصوِفــي َوَكتَّاِنــي، َزيِتــي َوأَشــِربَِتي. ِلذِلــَك هَأنَ ــَذا ُمِحبِّ ــيَّ الَِّذيــَن يُعُطــوَن ُخبــِزي َوَماِئــي، ُصوِفــي َوَكتَّاِنــي، َزيِتــي َوأَشــِربَِتي. ِلذِلــَك هَأنَ ُمِحبِّ
ــا َوالَ  ــُع ُمِحبِّيَه ــَد َمَســاِلَكَها. َفتَتَب ــى الَ تَِج ــا َحتَّ ــي َحاِئَطَه ــوِك، َوأَبِن ــِك ِبالشَّ ــيُِّج َطِريَق ــا َوالَ أَُس ــُع ُمِحبِّيَه ــَد َمَســاِلَكَها. َفتَتَب ــى الَ تَِج ــا َحتَّ ــي َحاِئَطَه ــوِك، َوأَبِن ــِك ِبالشَّ ــيُِّج َطِريَق أَُس
ــُه  ِل، ألَنَّ ــي األَوَّ ــى َرُجِل ــُب َوأَرجــُع ِإلَ ــوُل: أَذَه ــم. َفتَُق ــم َوالَ تَِجُدُه ــُش َعلَيِه ــم، َوتَُفتِّ ــُه تُدِرُكُه ِل، ألَنَّ ــي األَوَّ ــى َرُجِل ــُب َوأَرجــُع ِإلَ ــوُل: أَذَه ــم. َفتَُق ــم َوالَ تَِجُدُه ــُش َعلَيِه ــم، َوتَُفتِّ تُدِرُكُه

ِحينَِئــٍذ َكاَن َخيــٌر ِلــي ِمــَن اآلَن«. ِحينَِئــٍذ َكاَن َخيــٌر ِلــي ِمــَن اآلَن«. 
ــًة،  ــألًة حصري ــت مس ــه ليس ــة الل ــاب، محب ــذا الكت ــي ه ــرات ف ــدة م ــت ع ــا كتب كم
ــة،  ــة بطريقــة صحي ــذات األرضي ــا. لكــي أســتمتع باملل ــب انضباًط ــٌب يتطل ــه تدري ولكن
يجــب أن أســتمتع أواًل بأقصــى قــدر مــن اللــذة الســماوية: اللــهاللــه. كمــا يقــول مزمــور 37: 
بِّ ]بعــد ذلــك[ َفيُعِطَيــَك ُســؤَل َقلِبــَكَفيُعِطَيــَك ُســؤَل َقلِبــَك«. فــي حالتــي أجــد اللــذة فــي تصميم  ذ ِبالــرَّ بَِّوتَلـَـذَّ ذ ِبالــرَّ 4: »َوتَلـَـذَّ

األلبومــات. مــاذا عنــك؟

للصالة والتأمل على مدار اليوم
؟ هل أقبل على أي شيء  هل ميكنين االستمتاع مبا أحبه دون أن يتحول إل سيٍِّد عليَّ

وأان متشبث به أم فاتح يدي؟
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يِســنَي َســَيِديُنوَن الَعــالََ؟ َفــِإن َكاَن الَعــاَلُ يُــَداُن ِبُكــم، َأَفَأنتُــم َغــرُي ُمســَتأِهِلنَي  »َأَلســُتم َتعَلُمــوَن َأنَّ الِقدِّ
ُدوا هللاَ يِف َأجَسادُِكم َويِف َأرَواِحُكُم الَّيِت ِهِي هلِل«  غَرى؟... أَنَُّكم َقِد اشرُتِيُتم ِبَثَمٍن. َفَمجِّ ِللَمَحاِكِم الصُّ

)1 كورنثوس 6: 2– 20(
مــن الــذي يحصــل علــى أكثــر مســتوى مــن املتعــة مــن امللذات؟ الشــخص الذي ال يتســلط 
عليــه شــيء. فكــر فــي امــرأة تتمتــع بلياقــة بدنيــة عاليــة. هــذه املــرأة لديهــا عــادة تتمثــل 
ــا. تســتغرق وقًتــا طويــاًل  فــي االنغمــاس فــي قطعــة بســكويت برقائــق الشــوكوالتة يومًيّ
ألكل قطعــة البســكويت بهــدف أن تتمتــع وتتــذوق كل قضمــة. أصبــح تنــاول البســكويت 
ــى االســتمتاع بشــهوتها ألكل  ــا يســاعدها عل ــى االســتمتاع بشــهوتها ألكل انضباطه ــا يســاعدها عل ــة. انضباطه ــة« يومي ــا »جترب بالنســبة له
قطعــة البســكويت ويضاعــف مســتوى اللــذة.قطعــة البســكويت ويضاعــف مســتوى اللــذة. تخيــل اآلن امــرأة أخــرى حتــب نفــس 
ــأكل البســكويت دون توقــف. مــن  ــه؛ ت ــا ال تســتطيع التوقــف عــن أكل البســكويت، لكنه
تعتقــد يتمتــع بتنــاول البســكويت أكثــر؟100 مــن ســيزداد وزنــه وســينتهي بــه األمــر بألــٍم 
شــديد فــي املعــدة؟ مــن سيشــعر باحلريــة واالمتنــان والصحــة والعيــش بــدون هــوس؟ 

مــن برأيــك »يكــرم اللــه بجســده«؟
ــا ملزيــد مــن »احليــاة«  ــه ال تفــي بوعودهــا؛ تتــرك القلــب جائًع ــة عــن الل املتعــة املنفصل

حتــى لــو كانــت املعــدة مليئــة مبــا تشــتهيه!
بينمــا نختتــم وقتنــا بالتأمــل فــي تدريــب الفــرح، هنــاك نقطــة مهمــة للغايــة ال أريــد 
أن أغفلهــا. نفــس املتعــة التــي ميكــن أن تقودنــي فــي حلظــة مــن احليــاة إلــى عبــادة اللــه، 
فــي حلظــة أخــرى مــن احليــاة ميكــن أن تدفعنــي إلــى االبتعــاد عنــه. أعانــي مــن هــذه 
ــة  ــًرا باألفــالم أو املسلســالت املليئ ــة. أســتمتع كثي املشــكلة مــع املسلســالت التلفزيوني
ــم حلهــا أو ظهــور مؤامــرات سياســية  ــي يت ــة الت بالدرامــا.. تشــدني النزاعــات القانوني
نــا، أن هــذه املتعــة »تهيمــن  معقــدة. املشــكلة التــي لــديَّ هــي، كمــا يقــول بولــس فــي نصُّ
« مــرات عديــدة. أبــدأ مبشــاهدة حلقــة واحــدة وينتهــي بــي األمــر مبشــاهدة ثــالث  علــيَّ
ــع نفســي وأســأل  ــا م ــا متاًم ــون صادًق ــل إذن؟ يجــب أن أك ــيَّ أن أفع ــاذا عل ــات. م حلق
؟ هــل مــن اخلطــأ مشــاهدة  نفســي بصراحــة تامــة: هــل هــذا الفعــل يســيطر علــيَّهــل هــذا الفعــل يســيطر علــيَّ
املسلســالت؟ ال ليــس كذلــك. لكــن هــذه ليســت املعضلــة. هــل متكنــت مــن االســتمتاع 
مبشــاهدة التلفزيــون فــي وقــت آخــر مــن حياتــي بطريقــة مقدســة؟ ولكــن ليســت هــذه 
أيًضــا هــي القضيــة اليــوم. الســؤال الــذي يجــب أن أطرحــه علــى نفســي هــو: هــل 
يســيطر علــيَّ شــيء اآلن؟ إذا كان اجلــواب نعــم؛ إذا كنــت أســيء اســتخدام أيٍّ مــن 
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 . هبــات اللــه، فــإن وصيــة يســوع هــي التوقــف عــن اســتخدامها؛ حتــى ال يتســلط علــيَّ
ــُه َخيــٌر  ــُه َخيــٌر َفــِإن َكانـَـت َعينـُـَك اليُمنـَـى تُعِثــُرَك َفاقلَعَهــا َوأَلِقَهــا َعنــَك، ألَنَّ متــى 5: 29 يقــول: »َفــِإن َكانـَـت َعينـُـَك اليُمنـَـى تُعِثــُرَك َفاقلَعَهــا َوأَلِقَهــا َعنــَك، ألَنَّ
ا.  ــَم«. النــص واضــح جــّدً ــَملَــَك أَن يَهِلــَك أََحــُد أَعَضاِئــَك َوالَ يُلَقــى َجَســُدَك ُكلُّــُه ِفــي َجَهنَّ لَــَك أَن يَهِلــَك أََحــُد أَعَضاِئــَك َوالَ يُلَقــى َجَســُدَك ُكلُّــُه ِفــي َجَهنَّ
ًنــا مــن حياتــي وال أعــرض نفســي لــه؟ عندمــا  متــى علــيَّ أن أقتلــع عــادًة مــا أو أمــًرا معيَّ
يتســبب هــذا الشــيء فــي الوقــوع فــي اخلطيــة أو يؤذينــي. هــل »العــن« ســيئة؟ ال ليســت 
ــا  ــا وأرميه ــي فــي الســقوط، فيجــب أن »أقتلعه ــت أداًة تتســبب ل ــك. ولكــن إذا كان كذل
بعيــًدا عنــي« حتــى ال أتعــرض لذلــك مــرة أخــرى. هــل الحظــت مســتوى احلريــة الــذي 
مينحنــا إيــاه النــص؟ مــا قــد يكــون »بالنســبة لــي« نقطــة ضعــف تتســبب فــي الســقوط، 
قــد ال تكــون كذلــك بالنســبة لشــخص آخــر. زوجتــي، علــى ســبيل املثــال، ال تواجــه 
ــر مــن هــذا األمــر. مــا هــو  ــا مــن التعث ــي أن ــًدا مشــكلة مــع املسلســالت. بينمــا أعان أب
احلــل؟ أحتــاج إلــى ممارســة الصيــام عــن املسلســالت. ملــاذا؟ ألنــه حينئــٍذ فقــط ميكننــي 

ــا. االســتمتاع بهــا حًقّ
نــا عنصــًرا رئيًســا آخــر يعمــل كمقيــاس ملعرفــة مــا إذا كنــا نعبــد  أخيــًرا، يثيــر نصُّ
ــه فــي شــكل ســؤال: هــل  ــة. ســأعبر عن ــا نســتمتع بهــا بطريقــة صحي املتعــة، أو إذا كن
ــى آخــر، هــل  ــه؟ مبعن ــاد عن ــه أم ســيغريني باالبتع ــن الل ــل ســيقربني اآلن م هــذا العم
ــاك خطــأ فــي هــذا  ــم يكــن هن ــو ل ــى ل ــده؟ حت ــي فعــل ذلــك دون الســقوط مــن ي ميكنن

ــيَّ مــن قبــل..  ــم يســيطر عل الفعــل أو ل
أســافر كثيــًرا بســبب مســؤولياتي فــي اخلدمــة. لقــد زرت مصــر مــرات أكثــر 
ممــا أتذكرهــا. وحظيــت بفرصــة لزيــارة متحــف القاهــرة مرتــن واألهرامــات خمــس 
ــس  ــا بنف ــتمتعت به ــع اس ــم بالطب ــا؟ نع ــتمتعت به ــل اس ــل. ه ــى األق ــرات عل ــت م أو س
ــك  ــم أســتمتع بتل ــي ل املســتوى مــن املتعــة التــي ميكــن ألي ســائح االســتمتاع بهــا. لكنن
املــزارات كمــا يجــب. ملــاذا؟ ألننــي ألســتمتع بهــا، أحتــاج أن تكــون زوجتــي معــي حتــى 
أشــارك معهــا تلــك اللحظــة. فــي كل مــرة أذهــب إلــى األهرامــات أختبــر نفــس الشــيء. 
ــه  أنظــر إلــى جانبــي وال أجدهــا، وبالتالــي ال ميكننــي االســتمتاع بنفــس املســتوى؛ ألن
ال شــيء مياثــل صحبتهــا معــي. هــذا مــا يســعى إليــه تدريــب الفــرح! نشــعر بغيــاب اللــه 
عندمــا يســتعبدنا وثــٌن مــا متمثــٌل فــي رغبــة أو لــذة، ولكــن نشــعر بـ»راحــة النفــس« 

ــى 11: 28- 30(. ــده )مت ــكل شــيء ممســكن بي ــع ب ــا نتمت ــة عندم احلقيقي

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل ميكنين أن أستمتع مبا سأفعله وأان أشعر حبضوره وأتييده وابتسامته؟
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ــابِع ِمــن َجِيــِع َعَمِلــِه  رَاَح يِف الَيــوِم السَّ ــابِع ِمــن َعَمِلــِه الَّــِذي َعِمــَل. َفاســتـَ ــرََغ هللُا يِف الَيــوِم السَّ »َوفـَ
رَاَح ِمن َجِيِع َعَمِلِه الَِّذي َعِمَل هللاُ َخاِلًقا«  ابَع َوَقدََّسُه، أَلنَُّه ِفيِه استـَ الَِّذي َعِمَل. َوَبَرَك هللاُ الَيوَم السَّ

)تكوين 2: 2– 3(
هــل الحظــت أن كل يــوم مــن أيــام اخللــق ينتهــي بنفــس الطريقــة؟ يتوقــف اللــه عــن 
العمــل ويراقــب عملــه ويعجــب بــه. ثــم يعــود ويخلــق شــيًئا جديــًدا. أخيــًرا، يصــرح ســبع 
ــُه َحَســٌن«  ــُه َحَســٌنَوَرأَى اللــُه ذِلــَك أَنَّ مــرات الكلمــات الشــهيرة التــي تعبِّــر عــن ســروره العميــق: »َوَرأَى اللــُه ذِلــَك أَنَّ
)تكويــن 1: 4، 10، 12، 18، 21، 25، 31(. مــاذا حــدث فــي اليــوم الســابع مــن اخللــق؟ 

أخــذ اللــه يوًمــا كامــاًل )نعــم، يوًمــا كامــاًل( ليســتمتع بـــهذه التجربــة.
مــا هــو تدريــب الراحــة؟ هــو تقليــد هــذا النمــوذجهــو تقليــد هــذا النمــوذج. إن تدريــب الراحــة هــو التعــود 
علــى تخصيــص يــوم واحــد مــن األســبوع للعيــش بـــفرح وفــي شــركة مــع اللــه بقــوة أكبــر. 
مــا الــذي نبحــث عنــه كمؤمنــن؟ مثــل اللــه نحــاول أن نطيــل ونضعــف تقديرنــا وســرورنا 

بــكل مــا صنعــه اللــه.
اآلن، بينمــا نعلــم جميًعــا أن احلفــاظ علــى الســبت كان وصيــة للمؤمنــن فــي 
العهــد القــدمي، فــإن الســؤال الــذي يطرحــه الكثيــرون هــو مــا إذا كانــت هــذه الوصيــة 
ال تــزال مفروضــة علــى مســيحّي العهــد اجلديــد. أود أن أجيــب علــى هــذا الســؤال 
بهــذه الطريقــة: لســنا مطالَبــن باالحتفــال بيــوم الراحــة كوصيــة )انظــر روميــة 14: 5 
وكولوســي 2: 16- 17(، لكننــا مدعــوون لنعيشــه كتدريــب. مــاذا أقصــد؟ أن الصليــب 
يحررنــا مــن إطاعــة الوصيــة )أي بالنســبة لنــا لــم يعــد ناموًســا(، لكنــه ال يلغــي فوائــد 
سس« « يــوميــوم   املبــدأ )أي أنــه لــم يتوقــف عــن كونــه تدريًبــا جيــًدا(. تؤكــدتؤكــد  اآليــةاآليــة  أنأن  اللــهاللــه » »قــدقــدََّّ

الســبتالســبت  قبــلقبــل  ســقوطســقوط  البشــريةالبشــرية، ، وليــسوليــس  بعدهــابعدهــا!!
التفكيــر فــي األمــر بهــذه الطريقــة يســاعدني كثيــًرا. هــل أمرنــي اللــه أال أســرق؟ 
بالتأكيــد. هــل أنــا حــر فــي اختيــار كيــف ومتــى أطيــع هــذه الوصيــة؟ ال.. هــل أمرنــي اللــه 
بالصــالة؟ نعــم. ولكــن هــل لــديَّ قــدر كبيــر مــن احلريــة فــي كيــف وأيــن وكــم أصلــي؟ 
نعــم. نفــس املبــدأ ينطبــق علــى وصيــة يــوم الســبت )أي اخــذ يــوم للراحــة(. كمؤمنــن 
ــل  ــا فع ــوم الســبت كم ــي ي ــل ف ــَزم بالتوقــف عــن العم ــا ُمل ــد، هــل أن ــد اجلدي ــي العه ف
ــا األخــرى  ــن الوصاي ــد م ــب العدي ــى جان ــة، إل ــد القــدمي؟ ال. هــذه الوصي ــو العه مؤمن
ــذ بنفــس الطريقــة. ومــع ذلــك هــل مــن  )مثــل تقــدمي الذبائــح واحملرقــات(، لــم تعــد تُنفَّ
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اخلطــأ أالَّ أســتريح أبــًدا؟ نعــم. ملــاذا؟ ألنــه، كمــا قلــت مــن قبــل، املبــدأ يســبق القانــون 
ويعــززه. كمــا فــي الصــالة، نتمتــع بقــدر كبيــر مــن احلريــة فــي كيــف ومتــى نســتريح.. 
ولكــن، كمــا يقــول بولــس فــي غالطيــة 5: 13، يجــب أال نســتخدم حريتنــا علــى حســب 
راحــة اجلســد. نحتــاج إلــى االعتيــاد علــى تخصيــص وقــت منتظــم )مــن الناحيــة املثالية مــن الناحيــة املثالية 
يوًمــا واحــًدا فــي األســبوعيوًمــا واحــًدا فــي األســبوع( لإلبطــاء، والتخلــي عــن التزاماتنــا، وتكريــس أنفســنا عمــًدا 

للبحــث عــن الراحــة اجلســدية والعاطفيــة والروحيــة.
أليــس هــذا مذهــاًل؟! ملــاذا جعــل اللــه الســبت وصيــًة؟ فــي عائلتنــا لــم أضطــر أبــًدا 
إلــى طلــب شــيٍء مماثــل أليٍّ مــن أوالدي: »مانويــل، توقــف عــن القــراءة وتنــاول اآليــس مانويــل، توقــف عــن القــراءة وتنــاول اآليــس 
ــكا، توقفــي عــن  ــاول الشــوكوالتة. مي ــد اآلن. اســترح وتن ــدرس بع ــكا، توقفــي عــن كــرمي! تومــاس، ال ت ــاول الشــوكوالتة. مي ــد اآلن. اســترح وتن ــدرس بع كــرمي! تومــاس، ال ت
ترتيــب غرفتــِك وشــاهدي مسلســالتِك التلفزيونيــة املفضلــةترتيــب غرفتــِك وشــاهدي مسلســالتِك التلفزيونيــة املفضلــة!« يجــب أن تكــون الراحــة 
مصــدر فــرح! ومــع ذلــك، فــإن األمــر ليــس كذلــك بالنســبة للكثيريــن منــا. معظمنــا 
يعانــي مــن مشــكلة، ال نعــرف كيــف نقضــي وقــت راحــة بطريقــة مقدســة. نصــارع بــن 
مســألتن: راحــة مفرطــةراحــة مفرطــة أو ال راحــة علــى اإلطــالق.ال راحــة علــى اإلطــالق. فــي احلالــة األولــى، تســطير علينــا 
ــا العمــل واملشــاريع والطموحــات  ــة، يســيطر علين ــه واإللهــاء، وفــي الثاني فكــرة الترفي
الشــخصية. فكــر فــي اآلتــي: إذا كنــت تنــام أربــع ســاعات وتعمــل ثــالث عشــرة أو أربــع 
عشــرة ســاعة فــي اليــوم عاجــاًل أو آجــاًل، فســوف تعانــي مــن انهيــار عصبــي. إذا لــم 
ــه  ــا خاًصــا إلعــادة االتصــال ب ــم تخصــص يوًم ــه ول ــب الل ــا لطل ــا منتظًم تخصــص وقًت
واالســتمتاع بأحبائــك، فلــن يكــون مــن الغريــب الشــعور بالقلــق أو تقلــب املــزاج أو 
العزلــة أو الالمبــاالة! كتــب الدكتــور باتريــك كارنــز: »اإلدمــان يبــدأ بخلــل فــي أســلوب 
احليــاة الــذي يحيــا بــه املــرء. العيــش فــي حــاالت متطرفــة يــؤدي إلــى الهيجــان وفــرض 
القيــود واإلرهــاق. كنتيجــة لذلــك يبــدأ الشــعور بـــاالستحقاقية )أســتحق ذلــك( واإلنكار 
يســتمتعون.  يلعبــون أو  لــن يضــر(… املدمنــون ال يعرفــون كيــف  )القليــل مــن هــذا 
أمــًرا  الزهــور  لشــم  التوقــف  مثــل  بســيط  شــيء  لهــم  يبــدو  للكثيريــن،  بالنســبة 

غريًبــا وغيــر منتــج وبــدون جــدوى«.101
عــن مــاذا يبحــث تدريــب الراحــة؟ عــن التوقــف والبــدء مــن جديــدعــن التوقــف والبــدء مــن جديــد. كيــف؟ أي 
التأمــل فــي كل مــا صنعــه اللــه مــن أجلــك. كيــف ميكنــك أن تفعــل ذلــك؟ عليــك أن 

تســتمر فــي القــراءة.

للصالة والتأمل على مدار اليوم
هل يوم راحيت هو يوم خاص لتعميق عالقيت بهلل وعائليت؟
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ابُع َفِفيِه َسبٌت  ٍم َتعَمُل َوَتصَنُع َجِيَع َعَمِلَك، َوَأمَّا الَيوُم السَّ َسُه. ِستََّة َأيَّ َقدِّ بِت ِلتـُ »ُاذُكر َيوَم السَّ
ُتَك َوَعبُدَك َوَأَمُتَك َوَبِيَمُتَك َوَنزِيُلَك الَِّذي  ِللرَّبِّ ِإِلَك. اَل َتصَنع َعَماًل َما َأنَت َوابُنَك َوابنـَ

َداِخَل َأبَواِبَك« )خروج 20: 8– 10(
كيــف تقضــي أيــام راحتــك؟ أال تعتقــد أنــه ســؤال جيــد ومهــم للتفكيــر فيــه؟ هــل تســتفيد 
مــن أيــام الراحــة الســتعادة قوتــك النفســية والروحيــة أم تكرســها »للجــري وراء الريــح« 
بحًثــا عــن شــيء ميكــن أن ميــألك؟ )جامعــة 4: 6(. هــل تريــد أن تعــرف طريقــة بســيطة 
ــل، هــل تشــعر بالراحــة  ــي اللي ــا يأت ــوم الراحــة؟ عندم ــة ي ــار مــدى فاعلي ــة الختب للغاي
ــا وعطًشــا  )بعــد أن اســتغلَلت اليــوم بطريقــة مقدســة وحكيمــة( أم تنهــي اليــوم مرهًق
وفارًغــا )بعــد أن قضيتــه فــي إشــباع شــهواتك(؟ هــل فكــرت يوًمــا فــي الفــرق بــن 
الطريقــة التــي تســتغل بهــا إجازتــك كابــن للــه والطريقــة التــي يقضــي بهــا غيــر املؤمــن 
َســُه«. مــاذا تعنــي هــذه  ــبِت ِلتَُقدِّ َســُهاذُكــر يَــوَم السَّ ــبِت ِلتَُقدِّ يــوم راحتــه؟ يقــول اللــه فــي آيــة اليــوم: »اذُكــر يَــوَم السَّ
العبــارة؟ اســمح لــي بإعــادة صياغتهــا »خصــص يوًمــا للراحــة. لكــن تذكــر أن تســتخدمه 

جيــًدا«.
ــل التنفــس، واملشــي،  ــة نقــوم بهــا بشــكل طبيعــي وغريــزي؛ مث ــاك أشــياء معين هن
واألكل... إلــخ. ولكــن اســتخدام وقــت الراحــة بحكمــة ال يدخــل فــي هــذه القائمــة. أنــا 
شــخصّيًا أميــل باســتمرار إلــى اســتغالل أيــام إجازتــي لنفســي. خــروج 20: 8 يتحدانــي 
كثيــًرا. التقديــس يعنــي فصــل شــيء مــا )فــي إطــار موضوعنــا نتحــدث عــن يــوم( 
ــذي  ــس ال ــتخدام الرئي ــو االس ــا ه ــف. م ــدد ومختل ــاص ومح ــتخدام خ ــه الس لنخصص

بِّ ِإلِهــَك«. بِّ ِإلِهــَك َفِفيــِه َســبٌت ِللــرَّ يخدمــه هــذا اليــوم؟ ســأترك النــص يجيــب: » َفِفيــِه َســبٌت ِللــرَّ
ــا  ــرف احتياجاتن ــو يع ــى هــذا النحــو، فه ــا ومهندســها. عل ــم قلوبن ــه هــو مصم الل
أفضــل مــن أي شــخص آخــر. أخــذ يــوم للراحــة يشــبه قضــاء يــوم ملــلء ســيارتك بالغــاز. 
إنــه ليــس امتيــاًزا، بــل ضــرورة! كيــف لنــا أن نفعــل ذلــك؟ ســأترك معكــم خمســة 

اقتراحــات:
ــد  ــك املزي ــون لدي ــة يك ــام العطل ــي أي ــف. ف ــه بشــكل مكث ــب الل ــا لطل ــفخصــص وقًت ــه بشــكل مكث ــب الل ــا لطل خصــص وقًت
مــن الوقــت، اســتفد مــن ذلــك! بعــد كل شــيء، إذا كان الســبت »للــرب«، ألــن يكــون مــن 

ــوم لقضــاء وقــت أطــول معــه؟  ــة تخصيــص اجلــزء األول مــن الي األنســب محاول
اقــض وقًتــا »لتبتهــج بعمــل يديــك«. هــل تتذكــر النــص مــن أمــس؟ بعــد خلــق 
ــم أســبوعه. مــاذا لــو أخــذت بضــع دقائــق لتفعــل مثلــه  الكــون، توقــف اللــه ليتأمــل ويقيِّ
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ــان  ــه وتتأمــل بامتن ــد بركات ــو توقفــت لتع ــاذا ل ــت هــذا األســبوع؟ م ــف قضي ــر كي وتفك
فــي اللحظــات اجلميلــة التــي ســمح لــك اللــه أن تعيشــها؟ مــاذا لــو توقفــت لتفكــر فــي 

ــا؟ ــه به ــي خدمت ــة الت الطريق
الــذي  خصــص بعــض الوقــت لالســترخاء بطريقــة صحيــةخصــص بعــض الوقــت لالســترخاء بطريقــة صحيــة. مــا هــو النشــاط 
ــراءة؟ هــل متــارس أي  ــوب الدراجــة؟ أم املشــي؟ أم الق ــر؟ هــل هــو رك ــه أكث تســتمتع ب
! لكــن هــل تتذكــر مــا  رياضــة؟ رمبــا تكــون قيلولــة؟ أم لعبــة مــا؟ مارســها بقلــٍب ممــنٍّ
قلنــاه عندمــا درســنا تدريــب الفــرح؟ املفتــاح لعــدم حتويــل هــذا النشــاط إلــى صنــم هــو املفتــاح لعــدم حتويــل هــذا النشــاط إلــى صنــم هــو 

ــه معــه! ــت، فافعل ــام بذلــك. مهمــا فعل ــه فــي القي ــام بذلــك.إشــراك الل ــه فــي القي إشــراك الل
اســتثمر بعــض الوقــت للتواصــل مــع عائلتــك واالســتمتاع مًعــااســتثمر بعــض الوقــت للتواصــل مــع عائلتــك واالســتمتاع مًعــا. كتــب غــاري توماس: 
»تبــدأ العائــالت فــي التفــكك عندمــا تتوقــف عــن االســتمتاع ببعضهــا البعــض: عندمــا 
ال يهتــم الــزوج مبتعــة زوجتــه وعندمــا ال تهتــم الزوجــة مبتعــة زوجهــا؛ عندمــا يــرى 
اآلبــاء أطفالهــم فقــط كمشــاريع يجــب حتســينها وليــس كأشــخاص حقيقيــن يفرحــون 
ويضحكــون ويلعبــون ويتفاعلــون معهــم؛ عندمــا يــرى األطفــال اآلبــاء فــي املقــام األول 
علــى أنهــم األشــخاص الذيــن يدعمونهــم ويشــكلون مصــدر إحباطهــم؛ عندمــا يهيمــن 
النقــد علــى احليــاة األســرية بــداًل مــن الضحــك، يكــون هنــاك الكثيــر مــن التوتــر وعــدم 
الراحــة، ممــا يــؤدي إلــى زوبعــة مــن األنشــطة وااللتزامــات، ولكــن دون أي متعــة. قلــة 
مــن العائــالت ســتنجو وســتتمكن مــن االزدهــار فــي مثــل هــذه البيئــة القمعيــة«.102 هــل 
تريــد اقتراحــات عمليــة؟ فــي عائلتنــا قمنــا بتطويــر تقاليــد عائليــة صغيــرة تهــدف 
خللــق ذكريــات خاصــة مــن املــرح واحملبــة. مــاذا نفعــل؟ نلعــب بعشــرات ألعــاب الطاولــة، 
ونركــب الدراجــات، ومنــارس الرياضــة، ونقــوم برحــالت إلــى الشــاطئ، والبحيــرة، 
واجلبــال، وإعــداد حفــل شــواء... إلــخ. الهــدف هــو أن تســتمتع العائلــة بالتواجــد مًعــا 

وأن يــدرك األوالد أن يــوم الراحــة هــو هديــة مــن اللــه.
اقــِض وقتــك فــي خدمــة اآلخريــناقــِض وقتــك فــي خدمــة اآلخريــن: ســواء إذا كنــت راعًيــا أو خادًمــا فــي الكنيســة 
أو مرســاًل، فــإن خدمــة اآلخريــن ميكــن ويجــب أن تكــون جــزًءا مــن إجازتــك. تذكــر مــا 
قلنــاه عــن اخلدمــة؟ إذا قدمــت أي عمــل مــن أجــل املســيح ومــع املســيح، فــإن اخلدمــة 

تعــد مصــدر فــرح وراحــة للنفــس!
للصالة والتأمل على مدار اليوم

عادًة ما أخطط لكيفية استخدام وقيت، ماذا لو كنت أخطط أيًضا لكيفية استخدام 
وقت راحيت؟
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الخاتمة

ممثال للتفكير فيهثال للتفكير فيه
لــم تشــرق الشــمس بعــد. اجلميــع نيــام. اجلميــع؛ مــا عــدا يســوع. ملــاذا؟ ألنــه أراد أن 
ــب  ــًدا عــن أي مشــتتات أو ضوضــاء )مرقــس 1: 35(. أراد أن يتجن ــًدا. بعي يكــون وحي
النــاس لدرجــة أن تالميــذه لــم يعرفــوا مكانــه بالضبــط. يخبرنــا الكتــاب أنهــم بحثــوا 
عنــه حتــى يجــدوه )مرقــس 1: 36(. عندمــا وجــدوه، حــدث شــيء الفــت لالنتبــاه. دون 
ــة  أن يدركــوا ذلــك، فــإن الكلمــات التــي خرجــت مــن أفــواه التالميــذ تعبــر عــن اجلمل
التــي يتمنــى كل واحــد منــا ســمعها: »ِإنَّ اجَلِميــَع يَطلُبُونَــَكِإنَّ اجَلِميــَع يَطلُبُونَــَك« )مرقــس 1: 37(. بالنســبة 
لإلنســان، ال يوجــد أي شــيء ذات قيمــة أكبــر مــن الشــعور بأنــك مرغــوب فيــك واجلميع 
يبحــث عنــك. ال يوجــد شــيء أكثــر أســًرا وجاذبيــة وإثــارة مــن الشــهرةالشــهرة. حتــى اجلنــس 
أو املــال ال يتمتعــان بقــوة اإلغــواء التــي يتمتــع بهــا الشــعور بإعجــاب اآلخريــن. هــل 
ــا عــن اخلــوف مــن اإلنســان؟ هــل  ــا حتدثن ــا عندم ــا إليه ــي توصلن ــر النتيجــة الت تتذك
ــة فــي إرضــاء  ــوم 227(. إن الرغب ــل؟ )ي ــزل القات ــذي دخــل من ــر ال ــر قصــة اخملب تتذك
اآلخريــن أقــوى مــن الرغبــة فــي البقــاء علــى قيــد احليــاة. إذا قمــت بتحليــل الســلوك 
البشــري )أو حتــى ســلوكك اخلــاص( ســتالحظ أن الرغبــة الكامنــة فــي جميــع الرغبات 
األخــرى هــي أن حتظــى باإلعجــاب والقبــول، وإذا أمكــن، نيــل اإلعجــاب واالحتــرام مــن 
ــَكِإنَّ اجَلِميــَع يَطلُبُونَــَك«. فهــم  قبــل أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس. كمــا قــال التالميــذ: »ِإنَّ اجَلِميــَع يَطلُبُونَ
يبحثــون عنــك علــى Google أو Wikipedia أو YouTube أو Facebook أو Instagram أو 
Spotify. العالــم دائًمــا يبحــث عــن األفضــل، واألذكــى، واألكثــر جاذبيــة، واألكثــر مهــارة، 
واألكثــر روحانيــة، أو ألي ســبب آخــر. أخيــًرا، ال يأبــه القلــب باملنطــق؛ مــا يســعى إليــه 

ــَك«. ــَكِإنَّ اجَلِميــَع يَطلُبُونَ القلــب هــو الشــعور بإثــارة »ِإنَّ اجَلِميــَع يَطلُبُونَ
اآلن دعنــي أطــرح عليــك ســؤال بقيمــة مليــون دوالر. والــذي رمبــا يكــون أحــد أهــم 
ــذي  ــرح ال ــوع الف ــا ن ــذي : م ــرح ال ــوع الف ــا ن ــى اإلطــالق: م ــى نفســك عل ــا عل ــن أن تطرحه ــي ميك األســئلة الت
ســنفقده )فــي أوقــات اخللــوة مــع اللــه( إذا اخترنــا، مثــل يســوع، أن نكــون مبفردنــا مــع ســنفقده )فــي أوقــات اخللــوة مــع اللــه( إذا اخترنــا، مثــل يســوع، أن نكــون مبفردنــا مــع 
اللــه بــداًل مــن الســعي خلــف لهفــة إعجــاب احلشــود بنــا؟اللــه بــداًل مــن الســعي خلــف لهفــة إعجــاب احلشــود بنــا؟ فكــر فــي األمــر؛ فكــر بحكمــة! 
ــر  ــة أكب ــي القيم ــوق ف ــذي يف ــه وال ــي محضــر الل ــذي ســتجده ف ــرح ال ــوع الف ــا هــو ن م

مصــدر للســعادة ميكــن أن يقدمــه هــذا العالــم اخلــادع؟
هــل ميكــن أن يكــون كاتــب مزمــور84 قــد وجــد اجلــواب؟ يقــول مزمــور 84: 10: 
ــاِرَك َخيــٌر ِمــن أَلــٍف«. أي اختبــار اللــه ليــوم واحــد هــو أجمــل  ــاِرَك َخيــٌر ِمــن أَلــٍفألَنَّ يَوًمــا َواِحــًدا ِفــي ِديَ »ألَنَّ يَوًمــا َواِحــًدا ِفــي ِديَ
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مــن اختبــار أي جتربــة أخــرى لعامــن ونصــف. »اختـَـرُت الُوُقــوَف َعلـَـى الَعتََبــِة ِفــي بَيــِت اختـَـرُت الُوُقــوَف َعلـَـى الَعتََبــِة ِفــي بَيــِت 
ــَكِن ِفــي ِخَيــاِم األَشــَراِر«. أي أن أصغــر جتربــة لـــ »حضــور اللــه« تفــوق أي  ــَكِن ِفــي ِخَيــاِم األَشــَراِر«.ِإلِهــي َعلـَـى السَّ ِإلِهــي َعلـَـى السَّ
ر مــا يعبــر عنــه املــرمن امللهــم؟ فهــو نفــس املبــدأ  جتربــة قــد خلقهــا »اإلنســان«. هــل تقــدِّ
الــذي عّبــر عنــه يســوع فــي مرقــس 1: 35 دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة! ال ميكــن مقارنــة 
الفــرح الــذي يشــعر بــه املشــاهير األكثــر شــهرة )ســواء كان ممثــاًل، أو العــب كــرة قــدم، 
ــا أو مبشــًرا( بالبهجــة التــي ميكــن اختبارها  أو مغنًيــا، أو سياســًيّا، أو كاتًبــا، أو حتــى قًسّ
فــي حضــور إلــه الكــون بنفســه. ال فــرح وال جنــاح وال اإلحســاس بالقيمــة الــذي يأتــي 
مــن الفــوز بجائــزة نوبــل، أو إميــي، أو أوســكار، أو الكــرة الذهبيــة، ميكــن أن يقتــرب مــن 
القيمــة التــي ال تُضاَهــى، واملتمثلــة فــي معرفــة أنــك محبــوب فــي املســيح وتنعــم بربــاط 

حقيقــي معــه )فيلبــي 3: 8(.
ا لتصديــق كالمــي لتقبــل هــذا الواقــع علــى أنــه حقيقــة؛ عليــك  ال، لســت مضطــًرّ
أن تصــدق مــا تقولــه كلمــة اللــه »بـَـل َكَمــا ُهــَو َمكتـُـوٌب: ›َمــا لـَـم تـَـَر َعــٌن، َولـَـم تَســَمع أُُذٌن، بـَـل َكَمــا ُهــَو َمكتـُـوٌب: ›َمــا لـَـم تـَـَر َعــٌن، َولـَـم تَســَمع أُُذٌن، 
هُ اللــُه ِللَِّذيــَن يُِحبُّونَــُه‹« )1 كورنثــوس 2: 9(.  هُ اللــُه ِللَِّذيــَن يُِحبُّونَــُه‹َولَــم يَخُطــر َعلَــى بَــاِل ِإنَســاٍن: َمــا أََعــدَّ َولَــم يَخُطــر َعلَــى بَــاِل ِإنَســاٍن: َمــا أََعــدَّ
هــل تتذكــر مــا قلنــاه عــن هــذه اآليــة؟ ال يتحــدث هــذا النــص عمــا يخبئــه اللــه لنــا فــي 
الســماء؛ بــل يتحــدث عمــا أعــده اللــه لنــا اليــوماليــوم. هــذه احلقيقة يجــب أن جتذبنــا وتقودنا 
إلــى اإلعــالن بشــغف ال ميكــن كبتــه: »لــم أتخيــل أبــًدا شــيًئا مثــل هــذه الروعــة!لــم أتخيــل أبــًدا شــيًئا مثــل هــذه الروعــة!«. إنــه 
العثــور علــى الســعادة فــي »ميراثــك األبــدي« )أفســس 1: 18- 19(. إنــه التمتــع بعينــن 
ُفِنــي َســِبيَل احَلَيــاِة.  ُفِنــي َســِبيَل احَلَيــاِة. تَُعرِّ تريــان جمالــه. إنــه اختبــار حقيقــي ملــا يقولــه صاحــب املزمــور: »تَُعرِّ

أََماَمــَك ِشــَبُع ُســُروٍر. ِفــي يَِميِنــَك ِنَعــٌم ِإلَــى األَبَــِدأََماَمــَك ِشــَبُع ُســُروٍر. ِفــي يَِميِنــَك ِنَعــٌم ِإلَــى األَبَــِد« )مزمــور 16: 11(.
يســوع مختلــف عنــا. لقــد اســتمتع بشــيء نحــن مــا زلنــا نكتشــفه )أو علــى األقــل 
أنــا(. لكنــه يدعونــا فــي رؤيــا 3: 20 إلــى التحلِّــي بربــاط قــادر علــى مــلء القلــب وتغييــر 
وجودنــا. قــال يســوع نفســه فــي يوحنــا 15: 11: »َكلَّمتُُكــم ِبهــَذا ِلَكــي يَثبـُـَت َفَرِحــي ِفيُكــم َكلَّمتُُكــم ِبهــَذا ِلَكــي يَثبـُـَت َفَرِحــي ِفيُكــم 
ــا مــا يقدمــه لــي؟ كــم اريــده؟ هــل أطلبــه مــن اللــه  َويُكَمــَل َفَرُحُكــمَويُكَمــَل َفَرُحُكــم«. لكــن هــل أريــد حّقً

وأقــرع علــى بــاب الســماء حتــى يعطــى لــي؟ )متــى 7: 8(.
مفهوم فقد معناهمفهوم فقد معناه

 أود منــك أن تتوقــف للحظــة لتســأل نفســك ســؤااًل. مــا هــو الكمــال؟ الكمــال هــو 
غيــاب العيــب أو اخلطــأ.غيــاب العيــب أو اخلطــأ. الشــيء الكامــل هــو الــذي ال يوجــد بــه مجــال للتحســن. 
اآلن، إذا فكــرت فــي األمــر للحظــة، فــإن التقــدم فــي التكنولوجيــا احلديثــة قــد تســبب 
فــي فقداننــا القــدرة علــى مالءمــة هــذه الفكــرة بشــكل كامــلكامــل. ملــاذا؟ ألنــه اليــوم ميكــن 
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حتســن كل شــيء؛ شــراء منــزل أفضــل، شــراء ســيارة ذات طــراز أعلــى، شــراء هواتــف 
محمولــة ذات تكنولوجيــا أعلــى )ظهــر iPhone 1 أواًل، ثــم 2، ثــم 3، وتســتمر موديــالت 
التليفــون فــي التقــدم حتــى عــودة املســيح مــرة أخــرى(. فكــر فــي التطبيقــات التــي 
ا، أليــس كذلــك؟ لكــن أال يتــم حتديثهــا؟ أال  حملتهــا علــى هاتفــك. هــي جيــدة جــّدً
تتحســن مــن وقــت آلخــر؟ أال يحــاول املهندســون التقنيــون التفــوَق علــى أنفســهم؟ اعمــل 
لــي معروًفــا؛ حــاول التفكيــر فــي شــيء كامــل ومثالــي. أي شــيء. مهمــة صعبــة، أليــس 
كذلــك؟ يــكاد يكــون مــن املســتحيل اليــوم أن نتصــور فــي أذهاننــا عنصــًرا ال ميكــن 
التحســن منــه ليصبــح شــيًئا أفضــل. لكــن هــل تعــرف شــيًئا؟ مــن املســتحيل »حتديــثحتديــث« 
اللــه. ال ميكــن حتســينه. ال يوجــد بــه أي عيــب وال يحتــاج إلــى تغييــر جانــب واحــد مــن 
ــى  ــا عل ــى قدرتن ــا عل ــوم: قدرتن ــث« كل ي ــى »التحدي ــاج إل ــا يحت ــيء فين ــاك ش ــك، هن ــع ذل ــه. وم كيان
رؤيــة كمالــه وجاذبيتــه وجمالــه علــى أنــه أفضــل مــن أحســن العــروض التــي تقدمهــا لنــا رؤيــة كمالــه وجاذبيتــه وجمالــه علــى أنــه أفضــل مــن أحســن العــروض التــي تقدمهــا لنــا 

اخلليقــةاخلليقــة )أفســس 1: 18- 19(.
كمــا كتــب جــون بايبــر: »هــدف اللــه فــي كل مرحلــة مــن مراحــل اخللــق واخلــالص 
هــو تعظيــم مجــده. ميكنــك أن تــرى ذلــك مــن خــالل اجملهــر أو التلســكوب. اجملهــر 
يجعــل األشــياء الصغيــرة تبــدو أكبــر ممــا هــي عليــه. والتلســكوب يجعــل األشــياء 
العمالقــة )مثــل النجــوم(، والتــي تبــدو صغيــرة تقتــرب مــن حجمهــا الفعلــي. خلــق 
ــا  ــه فــي خالصن ــا فعل ــر التلســكوب النجــوم. كل م ــا يكب ــه الكــون ليعظــم مجــده كم الل
ُصمــم ليعظــم مجــد نعمتــه بهــذه الطريقــة«.103 هــل تفهــم مــا يقولــه بايبــر؟ إن أعظــم 
احتياجنــا كمســيحين هــو أن تــرى أعــن قلوبنــا احلجــم احلقيقــي للــه: جمالــه الكامــل جمالــه الكامــل 

ــر املســبوق. ــر املســبوقغي غي
ــد الــذي  ــه ألن الشــركة معــه هــي الشــيء الوحي ــع ب ــي املســيح للتمت ــو دعان ــذي مــاذا ل ــد ال ــه ألن الشــركة معــه هــي الشــيء الوحي ــع ب ــي املســيح للتمت ــو دعان مــاذا ل

ــر؟ ــر؟يشــبع ويغي يشــبع ويغي
التمتــع... املتعــة هــي الهــدف مــن احليــاة، ســواء كانــت واعيــة أو غيــر واعيــة، لــكل 
ــون ســعداء؛  ــى أن نك ــا إل ــاب: نســعى جميًع ــع أنحــاء الكت ــي جمي ــا ف ــا رأين إنســان. كم
كلنــا نريــد الشــبع والرضــا. نحــن جميًعــا نالحــق شــيًئا يعــد بــأن ميألنــا. مــاذا نكتشــف 
عندمــا نلتقــي باملســيح؟ إنــه الوحيــد الــذي ميكنــه إبهــار عقولنــا وقلبنــا بجمالــه الفائــق.؟ إنــه الوحيــد الــذي ميكنــه إبهــار عقولنــا وقلبنــا بجمالــه الفائــق.
كتــب ريتشــارد باكســتر: »البهجــة هــي إلــى حــد كبيــر هــدف كل إنســان، وطبيعتــه 
ــات  ــك املغري ــب تل ــب القل ــي وه ــعادة ف ــاح الس ــح مفت ــياء. يصب ــي األش ــى متنِّ ــوده إل تق
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واملســرات التــي تَِعــد بالشــبع واملــأل. بينمــا مفتــاح البــؤس هــو االنغمــاس فــي املســرات 
التــي جتعــل اإلنســان ســيًئا وتقــوده إلــى اليــأس«.104

ال، ال تتعلــق احليــاة املســيحية بقبــول قائمــة مــن املعتقــدات علــى أنهــا صحيحــة، 
ــيد الشــخص الــذي يدعــوك  ــيد الشــخص الــذي يدعــوك مســيرة منتشــية متســك فيهــا بـ ــاة املســيحية هــي مســيرة منتشــية متســك فيهــا بـ فاحلي
للتعــرف عليــه ويعــدك بتغييــرك إلــى نســخة أجمــل مــن نفســكللتعــرف عليــه ويعــدك بتغييــرك إلــى نســخة أجمــل مــن نفســك. مــاذا أقصــد؟ هــل 
تعــرف Smeagol، الشــخصية املشــهورة مــن ملحمــة ?Lord of the Rings كان ســميجول 
ــا )فــي الواقــع كان خامًتــا شــريًرا( أســر  ــا رائًع ــا قــد وجــد خامًتــا ذهبًيّ شــخًصا لطيًف
قلبــه كثيــًرا لدرجــة أنــه شــيًئا فشــيًئا شــوَّهه حتــى حتــول ســميجول إلــى وحــش شــنيع. 
ــة مــن  ــا اخلطي ــي للقصــة، هــي إظهــار كيــف جتردن ــة تولكــن، املؤلــف األصل ــت ني كان
إنســانيتنا وجتعلنــا أشــخاًصا غيــر ســعداء. كذلــك هــي نيتــي مــن هــذا الكتــاب أن أبــن 
لــك أن املســيح هــو الوحيــد القــادر علــى إحــداث العمليــة العكســية بالضبــط! املســيح 
ــا  ــى أن يأســر قلوبن ــؤة باهظــة الثمــن- القــادر عل ــؤة باهظــة الثمــنلؤل هــو اخلــامت الذهبــي احلقيقــي -لؤل
ــل. بهــذه  ــه مثي ــى جمــال ليــس ل ــة إل ــة واخلطي ويحولهــا شــيًئا فشــيًئا مــن ثقــل األناني
الطريقــة، دون أن يغيــر هويتنــا، يجعلنــا نســًخا أفضــل مــن أنفســنا. كمــا قالــت ســارة 
غروفــز بشــكل جميــل فــي إحــدى أغانيهــا: »هــذه هــي النعمــة: دعــوة لنصيــر أكثــر هــذه هــي النعمــة: دعــوة لنصيــر أكثــر 

جمــاالجمــاال«.105 
فكــر فــي األمــر للحظــة: متــى تكــون شــخًصا أفضــل؟ متــى ميكنــك أن حتــب 
ــى تكــون  ــد مــن الســالم؟ مت ــى تشــعر مبزي ــاملزيد مــن الفــرح؟ مت ــع بـ ــى تتمت ــر؟ مت أكث
أكثــر صبــًرا، وأكثــر لطًفــا، وأكثــر إخالًصــا، وأكثــر وداعــة، وأكثــر حتكًمــا فــي النفــس؟ 
)غالطيــة 5: 22- 23(. اجلــواب واحــد: عندمــا منتلــئ باملســيحعندمــا منتلــئ باملســيح. متــى حتــدث العمليــة 
العكســية ونصبــح كائنــات أنانيــة وجشــعة؟ عندمــا نبتعــد عنــهعندمــا نبتعــد عنــه. هــل تــرى كيــف يغيرنــا 
املســيح إلــى أنــاس أفضــل وأزواج أفضــل وآبــاء أفضــل وأطفــال أفضــل وعاملــن أفضــل 

وبشــر أفضــل؟ هــذه هــي نتيجــة اتبــاع يســوع )يعقــوب 1: 18(.
اجتاه جديداجتاه جديد

هنــاك حقيقــة أخيــرة ال أريــدك أن تنســاها أبــًدا: التغييــر ليــس حالــة، إنــه اجتــاه 
وطريــق ووجهــة لتســلكها )روميــة 8: 23؛ 2 كورنثــوس 5: 2(. كــم مــن الوقــت تعتقــد 
أنــه سيســتغرق للوصــول إلــى أقصــى مدينــة فــي شــمال بلــدك؟ اجلــواب يعتمــد علــى 
عاملــن، أليــس كذلــك؟ مــن ناحيــة يعتمــد األمــر علــى مكانــك احلالــي )أن تكــون علــى 
بعــد 50 كيلومتــًرا ليــس نفــس البعــد مثــل 500 كيلومتــًرا(. ومــن ناحيــة أخــرى، يعتمــد 
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األمــر علــى الســرعة التــي تســافر بهــا. فالســرعة 30 كــم/ ســاعة ال تســاوي 130 كــم/ 
ســاعة. ومــع ذلــك، هنــاك أمــر ال ميكــن التغاضــي عنــه أبــًدا. إذا توجهــت شــرًقا أو 
ــا فلــن تصــل أبــًدا إلــى وجهتــك؛ مهمــا كانــت ســرعتك! ولكــن إذا كنــت تســير فــي  غرًب
االجتــاه الصحيــح، حتــى لــو كنــت تســير ببــطء، فســتصل عاجــاًل أم آجــاًل إلــى وجهتــك. 
أهــم شــيء فــي عمليــة النمــو الروحــي هــو التوجــه فــي االجتــاه الصحيــح. مفتــاح النمــو 
ــا إلــى مــا  هــو املثابــرةاملثابــرة فــي الطريــق الــذي مــن شــأنه أن يغيرنــا ممــا نحــن عليــه تدريجًيّ

نريــد أن نكــون.
الهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو حتديــد هــدفهــدف أمامــك )بحيــث تســتمتع بالله( ومســارومســار 
)تســتخدم فيــه وســائل النعمــة حتــى يغيــرك اإلجنيــل(. وعلــى الرغــم مــن أننــا وصلنــا 
إلــى نهايــة الكتــاب، إال أننــا وصلنــا فقــط إلــى بدايــة جتربــة معرفيــة لــن تنتهــي أبــًدا. 
إن بقيــة حياتــك، واألبديــة نفســها، تتعلــق مبعرفــة اللــه )يوحنــا 17: 3(. لكنهــا ليســت 
معرفــة مختزلــة ومقتصــرة علــى تعلــم حقائــق جديــدة فقــط؛ لكــن التعلــم للعيــش فــي 
دهشــة وإعجــاب بذلــك اخمللــص احملــب. هــذا يعنــي أنــه ســوف تــزداد البهجــة. لقــد 
متــت دعوتنــا لتــذوق »األفضــلاألفضــل« والــذي ال يوجــد لــه أي مثيــل. ولكــن بينمــا ننتظــر ذلــك 
اليــوم حيــث ســتكون فيــه البهجــة ســامية والســرور بــال انقطــاع؛ يجــب أن نســير فــي 
هــذا االجتــاه الــذي يســمح لنــا أن نبــدأ اليــوم فــي تــذوق مــا سنســتمتع بــه فــي يــوم مــن 
األيــام. هــذا يتركنــي ويتــركك مــع الســؤال الــذي طرحنــاه علــى أنفســنا فــي اليــوم األول.

للتأمل مدى احلياة
ماذا أريد؟
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منشورات أخرى

التغيير العميق لماذا؟ وكيف؟
عندما يغير اإلنجيل دوافع القلب 

إذا نظرنــا  إلــى حيــاة يونــان ، سنكتشــف شــيًئا محيــًرا بقــدر مــا هــو حقيقــي: ميكننــا 
أن نطيــع دون ان نتغيــر . ميكننــا إخبــار اآلخريــن عــن محبــة اللــه دون ان نشــعر باحلــب 
اللــه  روح  قــوة  نختبــر  أن  للخدمــة دون  نكــرس حياتنــا  أن  جتــاه اآلخريــن. ميكننــا 
القــدوس. ميكننــا تغييــر ســلوكنا مــن اخلــارج دون تغييــر أعمــق رغباتنــا مــن الداخــل. 
مــا هــو التغييــر احلقيقــي؟ إنــه تغييــر أحالمــي وآمالــي وطموحاتــي وشــغفي. إنــه تغييــر 
ــي أعيــش بهــا. كيــف  ــر الطريقــة الت ــر ، تتغي ــه قلبــي ونتيجــة لذلــك التغيي ــع ب مــا يتمت

نتغيــر هكــذا؟ هــذا هــو حتــدي هــذا الكتــاب.

تابعونا على

arabe@cambiosprofundos.com 

www.cambiosprofundos.com/ar




	_Hlk93683990
	_Hlk88083286
	_Hlk66809386
	_Hlk93696984
	_Hlk92402003
	اليوم: 1 |                                 هدفي في الحياة: ماذا أريد؟ (١)
	اليوم: 5 | هدفي في الحياة: إلى أي مدى أريد ما أدَّعيه؟ (١)
	اليوم: 7 |                    هدفي في الحياة: خُلِقت لأكون فرحًا؟ (١)
	اليوم: 10 | هدفي في الحياة: الموتُ للعثور على الحياة (١)
	اليوم: 16 |                                      التغيير: ماذا يعني الحب؟ (١)
	اليوم: 18 |                              التغيير: كيف يُوصَف حبُّ الله؟ (١) 
	اليوم: 21 |                                   التغيير: ماذا يعني التغيير؟ (١) 
	اليوم: 23 |                                        التغيير: ما هي الوثنية؟ (١)
	اليوم: 26 |                                       التغيير: قبول محدوديَّتي (١) 
	اليوم: 31 |                                    التغيير: اتحادي مع المسيح (١) 
	اليوم 39 |                       التغيير: هل أستطيع أن أطيع الله؟ (١) 
	اليوم: 43 |                       التغيير: هل أستطيع أن أُسِر الله؟ (١) 
	اليوم: 48 |                             التغيير: هل أسعى للتعويض؟ (١)
	اليوم: 56 |      التغيير: البحث عن الحياة في المكان الصحيح (١) 
	اليوم: 59 |        التغيير: عندما يُحيِي الإنجيلُ حبِّي للمسيح (١) 
	اليوم: 62 |                             التغيير: ترتيب أولويات ما أحبه (١)
	اليوم: 65 |                                   التغيير: نظرة إلى القلب  (١)
	اليوم: 69 |          التغيير: دلائل وجود ما هو خارق للطبيعة (١)
	اليوم: 83 |                          التغيير: كيف تعمل سيادة الله؟ (١)
	اليوم: 91 |                        التدريبات الروحية: لماذا نحتاجها؟ (١)
	اليوم: 94 |                             التدريبات الروحية: كيف تعمل؟ (١)
	اليوم: 97 |    التدريبات الروحية: ما هي التدريبات الروحية؟ (١)
	اليوم: 99 |                                 التدريبات الروحية: ما هي؟ (١)
	اليوم: 101 |                                التدريبات الروحية: الصلاة (١)
	اليوم: 112 |                             التدريبات الروحية: الاعتراف (١)
	اليوم: 114 |      التدريبات الروحية: دراسة الكتاب المقدس (١)
	اليوم: 122 |                         التدريبات الروحية: حفظ الكلمة (١)
	اليوم: 127 |                                  التدريبات الروحية: التأمل (١)
	اليوم: 132 |                                  التدريبات الروحية: الصوم (١)
	اليوم: 137 |                                     التدريبات الروحية: العزلة (١)
	اليوم:  142 |                                التدريبات الروحية: الصمت (١)
	اليوم: 150 |                                  التدريبات الروحية: الشركة (١)
	اليوم: 167 |                                    التدريبات الروحية: الفرح (١)
	اليوم: 178 |                                     التدريبات الروحية: الراحة (١)
	الخاتمة
	الحواشي

