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ال اأ�ستحق بركات الرب
الأين غري جدير بها

عارَ  عنكُْم  دَحرَجُت  قد  ليَشوَع:"اليوَم  الرَّبُّ  "وقاَل 
هذا  إلَى  "اجلِلجاَل"  املَكاِن  ذلَك  اسُم  فدُعيَ  ِمصرَ". 

اليوِم" )يشوع 5: 9(.
الأردن،  نهر  لعبور  اإ�رسائيل  بني  ي�شوع  قاد  اأن  بعد 
دخل بهم اإىل اأر�ض املوعد. وقبل اأن يكونوا م�شتعدين 
لمتالك اأول مدينة )وهي اأريحا( اأمر الرب اأن ُيختنت 
كل ذكر لأنه طول الأربعني �شنة التي ق�شاها ال�شعب 
يف الربية مل ُيختنت ذكور بني اإ�رسائيل. وبعد اأن مت 
هذا الأمر، قال الرب لي�شوع اإنه قد دحرج عنهم عار 

م�رس.
ويف )ي�شوع 6( ي�شجل لنا الوحي كيف قاد الرب بني 
طلب  ملاذا  ولكن  وميتلكوها.  اأريحا  ليغزوا  اإ�رسائيل 
اأوًل؟ وما هو  اأن يدحرج عار م�رس  ي�شوع  الرب من 

هذا العار؟
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تعريف العار 
تعني كلمة "عار" "اللوم واخلزي". فماذا كان ق�شد 
اهلل عندما قال اإنه دحرج عن بني اإ�رسائيل عار م�رس؟ 
العامل  يف  نعي�ض  اأن  وبعد  للعامل،  رمًزا  م�رس  تعترب 
اأن يدحرج اهلل  لفرتة طويلة، نت�شكل بطباعه، فيجب 

عنا هذا العار.
حلق العار بي نتيجًة ملا فعلته وفعله الآخرون بي، 
�شنوات  خالل  يل  حدث  ما  على  نف�شي  األوم  وكنت 

طفولتي دون اأن يكون يل ذنب فيما حدث. 
النعمة هي قوة اهلل التي يعطيها لنا جماًنا حتى نفعل 
اأن يعطينا  باأنف�شنا. يريد اهلل  ما ل نقوى على فعله 
نعمته، اأما اإبلي�ض فرييد اأن ي�شيبنا بالعار واخلزي. 
العار هو عدم نفع  اإقناعي باأن  اإبلي�ض يف  وقد جنح 
ومعونته،  اهلل  ملحبة  ا�شتحقاقه  وعدم  الإن�شان 
ما  ب�شبب  فقط  لي�ض  اأفكاري،  اخلزي  �شمم  وبذلك 
ا؛ ففي  فعله الآخرون بي، بل ب�شبب ما فعلته اأنا اأي�شً

اأعماق نف�شي، كنت اأكره ذاتي اإىل اأق�شى حد.
ودحرجة العار عنا تعني قبول غفران اهلل لكل خطايا 
وحمبته  اهلل  بركة  ي�شتحق  من  يوجد  ول  املا�شي. 
ولن يوجد. فقط علينا اأن نتوا�شع ونقبلها، ون�شكره 

عليها، مقدِّرين �شالحه وعظمة حمبته.
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اهلل،  غفران  قبول  وعدم  ورف�شها،  الذات  كراهية  اإن 
وعدم اإدراك بره الذي �شار لنا بدم امل�شيح، كل هذه 
الأمور جتعلنا نتجول يف الربية دون اأن ندخل اأر�ض 
املوعد. يجب اأن يتغري ذهننا لندرك عالقتنا احلقيقية 

باهلل بوا�شطة امل�شيح، ل بوا�شطة اأعمالنا.
لحظت يف �شنوات، هذا عددها، ق�شيتها يف اخلدمة 
اأن حوايل 85 % من م�شاكلنا تنبع من م�شاعرنا جتاه 
نفو�شنا. اأما الإن�شان الذي يعي�ض منت�رًسا فهو ي�شلك 
برب اهلل. وبالرغم من يقيني من اأين ل اأ�شتحق بركات 
اهلل، اإل اأين اأقولها على اأية حال لأين �رست وارثة هلل 
مع امل�شيح )رومية 8: 17(، فهي مرياثي يف امل�شيح 

عندما اأ�شع ثقتي فيه.

وارٌث اأم عبٌد
هلِل  فوارٌِث  ابنًا  كُنَت  وإْن  ابنًا،  بل  َعبًدا  بَعدُ  لسَت  "إذًا 

باملَسيِح" )غالطية 4: 7(.
هو  فالوارث  خادم؟  اأم  وارث  عبد؟  اأم  ابن  اأنت  فهل 
املرياث  م  ُيق�شَّ عندما  �شيئـًا  يت�شلم  الذي  ال�شخ�ض 
يئن  الذي  فهو  العبد،  اأما  املكتوبة.  الو�شية  بح�شب 
حتت نري النامو�ض؛ اإنه �شخ�ض يتحمل العبء والعمل 

والأمل وال�شقاء.
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جتولت ل�شنواٍت يف الربية كعبدٍة،  وكنت اأجتهد حتى 
بنعمته،  اإياه  يعطيني  اأن  اهلل  يريد  مبا  جديرة  اأكون 

بدون مقابل، وكان هذا الفكر خاطئـًا.
فاأول كل �شيء كنت اأعتقد اأين يجب اأن اأعمل واأجتهد 
حتى اأنال كل �شيء واأكون م�شتحقة له معتقدة اأنه ل 

يوجد من يفعل �شيًئا ما ل�شخ�ض اآخر بدون مقابل.
وكان هذا هو املبداأ الذي تعلمته وع�شت به ل�شنوات 
طويلة. اأخربين اأهلي اأن كل من يحاول م�شاعدتي اأو 
التودد اإيلَّ هو �شخ�ض م�شتغل، يريد اأن يح�شل مني 

على �شيء ما يف نهاية الأمر.
الإن�شان  اإن  العامل  اأهل  به  يعي�ض  الذي  املبداأ  يقول 
اأردنا  فاإن  عليه.  يح�شل  مبا  جديًرا  يكون  اأن  يجب 
الوقت  طوال  �شعداء  جنعلهم  اأن  فعلينا  الأ�شدقاء؛ 
يجب  اأعمالنا  ترقيًة يف  طلبنا  اإن  �شريف�شوننا.  واإل 
اأن نعرف من هم يف مركز �شلطة ونتودد اإليهم حتى 
اأف�شل. وبعد �شنوات من العي�ض  نحظى بفر�شة عمل 
يف العامل، يلحق بنا العار واخلزي، ونكون يف حاجة 

ما�شة ملن يدحرجه عنا.
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كيف ترى نف�سك؟
 "وقد رأينا هناَك اجلَبابِرَةَ، بَني َعناٍق ِمنَ اجلَبابِرَِة. فكُنّا في 
أعيُِننا كاجلَرادِ، وهكذا كُنّا في أعيُِنِهْم" )عدد 13/ 33(.
عن  ا  �شلبيًّ راأًيا  نوا  فكوَّ اإ�رسائيل،  ببني  العار  الت�شق 
رجع  ال�شابقة.  الآية  من  يت�شح  ما  وهذا  اأنف�شهم، 
ع�رسة جوا�شي�ض من الأر�ض التي ذهبوا ليتج�ش�شوها 
املوعد،  اأر�ض  ويدخلوا  الأردن  نهر  يعربوا  اأن  قبل 
يف  كانوا  واإنهم  جبابرة،  ي�شكنها  اأر�ض  اإنها  وقالوا 

اأعينهم كاجلراد، وهكذا كانوا يف اأعني اأنف�شهم.
اإبلي�ض  لذلك احذر من الأفكار ال�شلبية التي ميالأ بها 
ذهنك عن نف�شك )اإن �شمحت له بذلك(. وتذكر اأنه قد 
اأفكار  بنى ح�شوًنا يف ذهنك منذ وقت طويل، كلها 
�شلبية عن نف�شك وعن طريقة نظرة النا�ض لك، وعادًة 
فيها  تتعر�ض  حيث  املواقف  بع�ض  اإبلي�ض  يدبر 
رك بتلك امل�شاعر  مل�شاعر رف�ض الآخرين لك، ثم يذكِّ

عندما  حتاول التقدم لالأمام.
اأمور  كلها  الرف�ض  وم�شاعر  الف�شل  من  اخلوف  اإن 
جتعل كثريين ميكثون يف الربية. لقد َترَكت عبودية 
بني  اآثارها على  ل�شنواٍت طويلٍة(  دامت  )التي  م�رس 
اإ�رسائيل يف �شعورهم بالذل واملهانة والعار واخلزي.
ومن املثري اأن نالحظ اأن معظم اجليل الذي خرج مع 
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اأر�ض  يدخل  اأن  دون  هناك  مات  الربية  اإىل  مو�شى 
املوعد. 

ذلك  من  وبالرغم  امتلكوها.  الذين  هم  اأولدهم  واأن 
م�رس  عار  يدحرج  اأن  عليه  اإن  لي�شوع  الرب  يقول 

عنهم قبل اأن يدخلوا اأر�ض املوعد.
كيف يدحرج اهلل عار م�رس عن هذا اجليل الذي ُوِلد 
يف الربية؟ وكيف ميكن اأن يلحق بهم عار م�رس وهم 

مل يعي�شوه هناك قط؟
اأننا  كما  اإلينا،  تنتقل  اأن  ميكن  الوالدين  خطايا  اإن 
وميكن  قلوبهم،  واجتاه  و�شلوكهم  اأفكارهم  نرث 
لطريقة تفكري والدك اأن ت�شبح طريقة تفكريك، ويف 
دون  ذوينا  من  التفكري  طريقة  نرث  الأحيان  بع�ض 
اأن نعرف ملاذا نفكر بهذه الطريقة. فال�شخ�ض الذي 
يعاين من �شغر النف�ض، اأو الذي يظن اأنه غري م�شتحق 
وغري جدير بربكات اهلل ميكن اأن ينقل طريقة التفكري 

هذه لأولده.
اأن  ا�شمحوا يل  الأمر ولكن  اأكون قد ذكرت هذا  رمبا 
اأكرره مرة اأخرى. وذلك لأهميته يف حياتنا "كن واعًيا 
نف�شك". فاهلل على  فيه عن  تفكر  ب�شفة م�شتمرة ملا 
ا لقبول  ا�شتعداد اأن يرحمك من ف�شلك اإن كنت م�شتعدًّ
رحمته. فهو ل يكافئ ال�شخ�ض الكامل الذي ل يخطئ 



9

فيه. وثقته  اإميانه  ي�شع  من  كل  يكافئ  ولكنه  اأبًدا 
اإميانك باهلل ي�رس قلبه

َّهُ يَِجُب أنَّ الذي   "ولكن بدوِن إياٍن ال ُيِكنُ إرضاؤُهُ، ألن
َّهُ يُجازي الذينَ يَطلُبونَهُ"  َّهُ مَوْجودٌ، وأن يأتي إلَى اهلِل يؤِمنُ بأن

)عبرانيني 11: 6(.
فمهما  اإر�شاوؤه؛  ميكن  ل  اإميان  بدون  اأنه  لحظ 
كنت  اإن  اهلل  تر�شي  لن  فهي  �شاحلًة  اأعمالك  كانت 
قد فعلتها لكي تنال نعمة يف عينيه. يجب اأن يكون 
الدافع احلقيقي وراء كل ما نفعله للرب هو حمبتنا له 

ل لكي ننال �شيًئا منه.
الذين يطلبونه.  اإن اهلل يجازي  ال�شابقة  الآية  وتقول 
وكم كانت �شعادتي عندما قراأت هذه الآية. فاأنا اأعلم 
ا اأين  اأي�شً اأعلم  اأين اأخطاأت كثرًيا يف املا�شي ولكني 
طلبته من كل قلبي، وهذا يعني اأين جديرة باملجازاة 
الرب  بركات  اأقبل  اأن  طويل  وقت  منذ  قررت  ولهذا 

التي يريد اأن مينحها يل.
املوعد  اأر�ض  اإ�رسائيل  بني  ُيدخـِل  اأن  الرب  اأراد 
اأن  بعد  ولكن  يفتكرون،  مما  ا  جدًّ اأكرث  ليباركهم 
اأن  يقدرون  وعندئٍذ  اأوًل،  عنهم  م�رس  عار  يدحرج 
يقبلوا الربكات التي اأراد اأن يعطيها لهم، ولكن لي�ض 

قبل اأن يدحرج عنهم اخلزي والعار.
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بال لوم
لنَكونَ  العالَِم،  تأسيِس  قَبلَ  فيهِ  اختارَنا  "كما 
.)4  :1 )أفسس  املََبَِّة"  في  قُّدامَهُ  لوٍم  وبال  ِقدِّيسنيَ 
اأننا  امل�شيح  يخربنا  حيث  رائعة؛  اآية  من  لها  يا 
خا�شته التي اختارها قبل تاأ�شي�ض العامل حتى نعرف 
اأمامه. عار  اأو  لوم  وبال  ومقد�شون  حمبوبون  اأننا 
نعي�ض  حتى  بو�شعنا  ما  كل  نفعل  اأن  الطبيعي  من 
لنا  يغفر  الذي  للرب  �شكًرا  ولكن  مقد�شًة،  حياًة 
ويقد�شنا. وحتى اإن �شقطنا يف اخلطية �شيعيدنا مرًة 

اأخرى بال لوم اأو عار يف امل�شيح.

بال لوم وبدون تعيري
ِمنَ  فليَطلُْب  ِحكمٌَة،  تُعِوزُهُ  أَحدُكُْم  كانَ  إْن  ا  "وإنَّ
لهُ"  فَسيُعَطى  يَُعيِّرُ،  وال  بَسخاٍء  اجلميَع  يُعطي  الذي  اهلِل 

)يعقوب 1: 5(.
الذي  الرب  من  نقبل  باأن  تو�شينا  اأخرى  اآية  هذه 
ميرون  الذين  اإىل  الر�شول  يعقوب  يتحدث  يعري  ل 
يطلبوا  اأن  فيو�شيهم  ع�شيبة،  اأوقات  اأو  بتجارب 
احلكمة من الرب يف مثل هذه املواقف، ثم يوؤكد لهم 

اأن اهلل لن يعريهم ولكنه �شيعينهم ويع�شدهم.
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تاأكد اأنك لن ت�شتطيع اخلروج من الربية بدون معونة 
لك. ولكن اإن كانت نظرتك لذاتك نظرة �شلبية، وبالرغم 
من  تتمكن  فلن  الرب  لك  يقدمها  التي  املعونة  من 
اخلروج. فاإن اأردت اأن حتيا حياًة منت�رسًة اإيجابيًة 
مفعمًة بالقوة، فال تنظر  لنف�شك نظرًة �شلبيًة، ل تنظر 
ولكن  ت�شريه،  اأن  يجب  الذي  الطريق  طول  على  فقط 
تاأمل امل�شافة التي قطعتها بالفعل. واذكر ما جاء يف 
ابَتداأَ فيُكم  الذي  اأنَّ  َعيِنِه  "واِثًقا بهذا  )فيلبي 1: 6(: 

ُل اإىَل يوِم َي�شوَع امَل�شيِح". ا ُيَكمِّ َعَماًل �شاحِلً
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حياتي بائ�سة جدًّا
كم اأ�سعر باالأ�سف على نف�سي

فحياتي مذرية!

عُب  الشَّ وبَكَى  وَصرََخْت،  صوتها  اجلَماَعِة  كُلُّ  "1فرَفََعْت 
بَني  جميُع  هارونَ  وعلَى  موَسى  علَى  َّرَ  2وتذَم َّيلََة.  الل تِلَك 
إسرائيلَ، وقاَل لُهما كُلُّ اجلَماَعِة:«لَيتَنا مُتنا في أرِض ِمصرَ، 

أو لَيتَنا مُتنا في هذا القَفِر!" )عدد 14: 1، 2(.
�شعر بنو اإ�رسائيل بالأ�شى على اأنف�شهم، واأ�شبحت كل 

�شيقة ميرون بها عذًرا يرثون به ذواتهم.
"اإما  اأرثي حلايل، فقال يل الرب:  اأين كنت  اأذكر مرة 
اأن تبتئ�شي اأو اأن تتقوي. ولكن من املحال اأن جتمعي 
البوؤ�ض والقوة". فمن املهم اأن ندرك اأننا ل ن�شتطيع اأن 
نخ�شع لرثاء الذات، ويف نف�ض الوقت ن�شلك بقوة اهلل.

ا عزوا وابنوا بع�سكم بع�سً
اآلَخرَ، كما  أَحدُكُُم  وابنوا  بَعًضا  بَعُضكُْم  َعزّوا  "لذلَك 

تفَعلونَ أيًضا" )1 تسالونيكي 5: 11(.
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مل يكن من ال�شهل عليَّ اأن اأقلع عن خطية رثاء الذات؛ 
تتعر�ض  عندما  بها  نف�شي   اأعزي  اأن  اعتدت  لأين 
م�شاعري لالأذى؛ فبمجرد اأن جُتَرح م�شاعرنا، ون�شعر 
اأحد جنوده  اإبلي�ض  اأن هناك ظلًما وقع علينا، ير�شل 
ليهم�ض باأكاذيب يف اأذهاننا عن مدى عنف وب�شاعة 

معاملة الآخرين لنا.
ذهنك  بها  يتزاحم  التي  الأفكار  اإىل  ت�شتمع  وعندما 
خالل هذه الأوقات �شتدرك على الفور كيف ي�شتخدم 
اإبلي�ض رثاء الذات ليبقينا يف عبودية. ول ي�شمح لنا 
الكتاب املقد�ض اأن ن�شعر بالرثاء لأنف�شنا، بل يو�شينا 

باأن نعزي ون�شجع بع�شنا البع�ض يف الرب.
اأما ال�شفقة فهي اأمر خمتلف، لأنها ال�شعور بالتعاطف 
مع الآخرين من اأجل الآلم التي يختربونها والظروف 
الرثاء  لكن  اآلمهم.  من  والتخفيف  بها  ميرون  التي 
ما  ناأخذ  لأنف�شنا  نرثي  عندما   لأننا  للنف�ض خطيًة، 
ق�شد اهلل اأن يعطيه لالآخرين ونحوله لأنف�شنا. تقول 
كلمة اهلل يف )رومية 5: 5( عن حمبة اهلل اإنها ان�شكبت 
يف قلوبنا بالروح القد�ض، حتى نعرف مقدار حمبته 

ا. لنا، ونحب بع�شنا بع�شً
ولكن عندما ن�شتقبل حمبة اهلل التي ق�شد اأن نعطيها 
لالآخرين ونحتفظ بها لأنف�شنا، ت�شبح اأنانيًة وحمبًة 
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اإن رثاء الذات  اإىل تدمرينا.  للذات توؤدي يف النهاية 
اأنف�شنا  اإىل  اأفكارنا  تتحول  اإذ  للوثن؛  التعبد  ي�شبه 
وم�شاعرنا واحتياجاتنا واهتماماتنا ال�شخ�شية، ول 
نفكر يف الآخرين. ويالها من طريقة تفكري حمدودة 

اإىل اأق�شى حد!

انظر لحتياجات الآخرين
"ال تنُظروا كُلُّ واِحٍد إلَى ما هو لنَفِسهِ، بل كُلُّ واِحٍد إلَى 

ما هو آلَخرينَ أيًضا" )فيلبي 2: 4(. 
ُدعيت  التي  الجتماعات  لأحد  ب�شوق  اأتطلع  كنت 
وبدون  فجاأة  الجتماع  اإلغاء  ولكن مت  فيها،  للوعظ 
�شابق اإنذار، ف�شعرت بخيبة اأمل �شديدة.  يف املا�شي، 
واأفكر  لنف�شي  اأرثي  يجعلني  املوقف  هذا  مثل  كان 
ذلك  اإىل  وما  واأنتقدهم،  الآخرين  يف  �شلبية  بطريقة 
اأ�شمت  اأن  تعلمت  ولكني  �شلبية،  وم�شاعر  اأفكار  من 
واأهداأ يف مثل هذه املواقف؛ فال�شمت خري من النطق 

باأ�شياء خاطئة.
من  امل�شهد  اهلل  اأراين  و�شكنت،  نف�شي  هداأت  وعندما 
تاأجري  عليهم  تعذر  لقد  الآخر،  الطرف  نظر  وجهة 
بخيبة  ي�شعرون  كانوا  وكم  الجتماع،  لعقد  قاعة 
ولكن  ملجيئي.  ب�شوق  يتطلعون  كانوا  لأنهم  الأمل 
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لعدم وجود مكان لعقد الجتماع ا�شطروا لإلغائه.
نظرنا  اإن  �شهاًل  الرثاء  فخ  من  اخلروج  �شيكون  وكم 
يرثي  فمن  الآخر.  الطرف  نظر  وجهة  من  للمو�شوع 
حلاله يفكر يف نف�شه ل يف الآخرين. واأحياًنا نحاول 
النا�ض. نعم فرثاء  ال�شفقة من  اأن ن�شتجدي  جاهدين 
الذات اأحد و�شائل اإبلي�ض املف�شلة التي بها يبقينا يف 
ال�شيء  واإدمان  اأدمناه.  احلذر،  نتوخَّ  مل  فاإن  الربية. 
اأوتوماتيكية،  بطريقة  املوؤثرات  مع  التجاوب  يعني 
ي�شتطيع  ل  عادًة  ي�شبح  ولكنه  مكَت�َشب  �شلوك  وهو 

الإن�شان التخلِّي عنها ب�شهولة.
كيف  حلالك؟  الرثاء  يف  ت�رسفه  الوقت  من  فكم 
املوؤمن  اهلل  اأعطى  اآمالك؟  يخيب  ما  مع  تتعامل 
ا�شتعادة الأمل بعد املرور يف جتارب خميِّبة لالآمال 
الذات  رثاء  اأما  اهلل،  مع  دائًما  جديدة  بداية  فهناك 

فياأ�رسنا يف ما�شينا.

ان�َس الأمر وابداأ من جديد مع الرب
19هأنذا  بها.  َّلوا  تتأم ال  والقَدياُت  َّلّياِت،  األو تذكُروا  "ال 
في  أجَعلُ  تعِرفونَهُ؟  أال  يَنبُُت.  اآلنَ  جديًدا.  أمرًا  صانٌِع 

َِّة َطريقًا، في القَفِر أنهارًا" )إشعياء 43: 18، 19(. ِّي البَر
ع�شت �شنوات اأرثي لذاتي واأ�شعر بالأ�شف على نف�شي 
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لأين كنت قد اأدمنت هذه اخلطية، فكان رثاء الذات هو 
رد الفعل التلقائي جتاه خيبة الأمل. وعلى الفور كان 
اإبلي�ض ميالأ ذهني بكل الأفكار اخلاطئة. ولأين مل اأكن 
قد تعلمت بعد اأن اأتاأمل يف ما اأفكر فيه، كنت اأ�شت�شلم 
تاأملت  وكلما  ذهني.  على  يطراأ  ما  كل  يف  للتفكري 
�شعوري  زاد  ذهني  يف  اإبلي�ض  و�شعها  التي  الأفكار 

برثاء الذات. 
الأوىل.  زواجنا  �شنوات  عن  ا  ق�ش�شً اأحكي  ما  كثرًيا 
يواظب على م�شاهدة  يف م�شاء كل يوم كان زوجي 
مباريات كرة القدم، كان ي�شاهد اأية اأحداث ريا�شية 
اأخرى، لقد كان مغرًما بكل الألعاب الريا�شية حتى 

اأنه ل ي�شعر بوجودي اأثناء م�شاهدتها.
اأ�شعر  زوجي،  "يا  وقلت:  اأمامه  وقفت  مرة  وذات 
بوعكة �شحية واإين �شاأموت". فاأجابني دون اأن يرفع 
جيد  �شيء  "هذا  التليفزيون  �شا�شة  على  من  نظره 
اأحد  يوم  كل  م�شاء  اأق�شي  كنت  وهكذا  عزيزتي".  يا 
ميالأين الغ�شب واأ�شعر بالرثاء حلايل. ومن عادتي اأن 
اأقوم بتنظيف البيت عندما اأكون غا�شبة من زوجي. 
حتى  مني  حماولة  كانت  اأنها  الآن  اأعرف  ولكني 
مب�شاهدة  ي�شتمتع  لأنه  بالذنب  ي�شعر  زوجي  اأجعل 
ال�شاق.  العمل  هذا  بكل  اأنا  اأقوم  بينما  التليفزيون 
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اأفتح  �شاعات،  البيت بال توقف ملدة  اأدور يف  فكنت 
اأبواًبا واأغلق اأبواًبا اأخرى، واأمر بالغرفة التي ي�شاهد 
فيها زوجي التليفزيون واأنا اأم�شك باملكن�شة لأجعله 

يرى العمل ال�شاق الذي اأقوم به.
اأنه مل  اإل  انتباهه،  كانت هذه جمرد حماولت للفت 
واأذهب  اأ�شت�شلم  فكنت  باملرة،  بوجودي  ي�شعر  يكن 
وكلما  واأبكي.  الأر�ض  على  اأجل�ض  حيث  احلمام  اإىل 
يل  اأعلن  وهناك  حلايل.  بالرثاء  اأكرث  �شعرت  بكيت 
الرب �شبب توجه ال�شيدات للحمام للبكاء! لأن يف كل 
اأن  بعد  ال�شيدة  اإليها  تنظر  كبرية  مراآة  توجد  حمام 
تكون قد �رسفت وقًتا يف البكاء. وعندما ترى منظر 
الذي  للحال  وترثي  البكاء من جديد،  تعاود  وجهها 

اآل اإليه منظرها!
وكثرًيا ما كنت اأنظر لنف�شي يف املراآة واأبداأ يف البكاء 
حيث  للغرفة  اأعود  كنت  واأخرًيا  منظري.  على  ثانيًة 
واأ�شعر  بوقتهم،  م�شتمتعني  والأولد  زوجي  يجل�ض 
ما  ونادًرا  م�شى.  وقت  اأي  من  اأكرث  حلايل  بالرثاء 
له  اأح�رس  اأن  اإيلَّ وهو يطلب مني  ينظر  كان زوجي 

كوب �شاي مثلج!
واحلقيقة التي اأحاول اأن اأنقلها هي اأن هذه الطريقة 
مل ت�شلح من الأمر �شيًئا، ولكنها كانت تزيده �شوًءا؛ 
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فقد كنت اأجهد م�شاعري، وعادًة ينتهي بي احلال اإىل 
اخلاطئة  امل�شاعر  ب�شبب  هذا  كل  اجل�شدي.  املر�ض 

التي اأختربها طوال اليوم.
�شيكون  خال�شك  ولكن  بذراعك  الرب  يخل�شك  لن 
النا�ض.  تغيري  قادر على  فاهلل وحده  القوية؛  بذراعه 
اإقناع زوجي بالعتدال  ي�شتطيع  ول يوجد من كان 
يف م�شاهدته للربامج الريا�شية، ولكن عندما وثقت 
يف اهلل وتوقفت عن البكاء على حايل، اأ�شبح زوجي 
القدم.  كرة  ملباريات  م�شاهدته  يف  اعتداًل  اأكرث 
تعد  مل  لكنها  مب�شاهدتها،  ي�شتمتع  يزال  ل  وهو 
ففي  املا�شي؛  يف  ت�شايقني  كانت  كما  ت�شايقني 
الربامج  مب�شاهدة  زوجي  فيه  ي�شتمتع  الذي  الوقت 
بالن�شبة يل.  اأ�شياء ممتعة  اأنا بعمل  اأقوم  الريا�شية، 
)بدون  بلطف  زوجي  من  اأطلب  الأحيان  بع�ض  ويف 
ما  �شيء  عمل  يف  ي�شاعدين  اأن  انفعال(  اأو  غ�شب 
ترحيب  وبكل  القدم،  كرة  ملباريات  م�شاهدته  اأثناء 
على  الأمور  ت�شري  وعندما  م�شاهدتها.  عن  يتنازل 
عك�ض ما اأ�شتهي، وعندما تبداأ م�شاعري يف الغليان، 
اأ�شلي قائلة: "يا رب اأعنِّي على اجتياز هذا  الختبار 
مرًة  اجلبل  هذا  حول  الدوران  اأريد  ل  فاأنا  بنجاح، 

اأخرى".
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ال جتعلني اأنتظر طويلاً 
فمن حقي اأن اأنال كل �سيء يف احلال

يَنتَِظرُ  َُّح  الفاَل هوذا   . الرَّبِّ مَجيِء  إلَى  اإلخوَةُ  ُّها  أي َّوْا  "فتأن
املُبَكِّرَ  املََطرَ  يَناَل  حتَّى  علَيهِ  ًِّيا  مُتأن الثَّمنيَ،  األرِض  ثَمَرَ 

رَ" )يعقوب 5: 7(. واملُتأخِّ
يطيق  ل  فاملتكرب  الكربياء؛  ثمار  اأحد  الأمور  ل  تعجُّ

النتظار على اأي �شيء بقلب �شاكر. 
القدرة  ولكنه  النتظار،  على  القدرة  لي�ض  ال�شرب  اإن 
اأن  اهلل  كلمة  وتو�شينا  �شاكر.  بقلب  النتظار  على 
احلياة،  من  جزء  فالنتظار  النتظار،  اأثناء  نتاأنى 
جيًدا  ينتظروا  اأن  ي�شتطيعون  ل  كثريين  ولكن 
واحلقيقة هي اأننا نق�شي وقًتا يف النتظار اأكرث من 
نطلب  فعندما  انتظرناه.  ما  قبول  يف  نق�شيه  الذي 
الرب بالإميان، ننتظر وننتظر حتى يحققه  اأمًرا من 
لنا، وعندما ي�شتجيب اهلل �شالتنا، نفرح ونتهلل لأننا 

نلنا ما كنا ننتظره.
اأهدافنا، ونتطلع  اأن نحقق  تعودنا  قد  ولكن ملا كنا 
نعود  ثم  الرب،  من  نطلب  فاإننا  حتقيقها  اإىل  دوًما 
فنطلب منه اأمًرا اآخر موؤمنني بال�شتجابة، ثم ننتظر 
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وننتظر حتى يحققه لنا الرب.
وعندما فكرت يف هذا الأمر، اأدركت اأين اأق�شي وقًتا 
يف النتظار اأكرث من الذي اأق�شيه يف قبول ونوال ما 
اأ�شتمتع لي�ض فقط بالوقت الذي  اأن  انتظرته، فقررت 
النتظار  بوقت  ولكن  �شالتي،  ا�شتجابة  فيه  اأنال 

ا. اأي�شً
فلنتمتع مبا نحن فيه، بينما نحن يف طريقنا لنوال 

بركة اأخرى.

ل انتظار ول �سرب مع الكربياء
ِّي أقوُل بالنِّعمَِة املُعطاِة لي، لكُلِّ مَنْ هو بَينَكُْم: أْن  "فإن
ُِّل،  ال يَرتَئيَ فوَق ما يَنبَغي أْن يَرتَئيَ، بل يَرتَئيَ إلَى التََّعق
)رومية  اإلياِن"  ِمقدارًا ِمنَ  اهلُل لكُلِّ واِحٍد  قََسَم  كما 

.)3 :12
كيف  تعرف  ل  كنت  اإن  بالنتظار  ت�شتمتع  كيف 
الكربياء،  مع  ب�شرب  انتظار  يوجد  ل  ب�شرب؟  تنتظر 
لأن املتكرب يعتقد اأنه على قدر كبري من الأهمية، فال 

يوجد ما ي�شتحق اأن ُيقِلق راحته!
ا  وكما اأنه ل يجب اأن نظن ال�شوء يف اأنف�شنا، يجب اأي�شً
األ نعتقد اأننا اأف�شل مما نحن عليه. فال ن�شع اأنف�شنا 
باحتقار،  حولنا  هم  ملن  وننظر  عاليٍة  منزلٍة  يف 
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ونفقد �شربنا يف التعامل معهم. اأما التوا�شع في�شرب 
يف تعامله مع الآخرين.

كن واقعيًّا
َّمتُكُْم بهذا ليكونَ لكُْم فيَّ سالٌم. في العالَِم  "قد كل
العالََم"  غَلَبُت  قد  أنا  ثِقوا:  ولكن  لكُْم ضيٌق،  سيكونُ 

)يوحنا 16: 33(.
عن  ال�شرب  عدم  �شباك  يوقعنا يف  اأن  اإبلي�ض  يحاول 
ا. فاإن  طريق اإقناعنا باأن عاملنا مثايل ولي�ض واقعيًّ
كنا نعتقد اأن كل �شيء يف حياتنا وظروفنا وعالقتنا 
ا وكاماًل وخالًيا من  بالآخرين يجب اأن يكون مثاليًّ
فخٍّ  يف  وقعنا  اأننا  املوؤكد  فمن  وامل�شاكل،  ال�شعاب 
اأحد  هو  الطريقة  بهذه  فالتفكري  اإبلي�ض؛  لنا  ن�شبه 

و�شائل اإبلي�ض التي ي�شتخدمها ليوقعنا يف �شباكه.
موؤمنة  اإين  بل  �شلبية،  �شخ�شية  اأين  تعتقدوا  ول 
يف  واقعية  ولكني  وكلماتي،  اأفكاري  يف  اإيجابية 

نف�ض الوقت. فال يوجد �شيء كامل يف هذه احلياة.
اأ�شافر مع زوجي يف عطلة اأ�شبوعية اإىل مدن خمتلفة 
للوعظ بكلمة اهلل. ويف اأحيان كثرية نقوم با�شتئجار 
قاعة يف اأحد الفنادق اأو النوادي اأو بيوت املوؤمترات 
لنعقد اجتماعاتنا فيها. يف بداية الأمر، كنت اأغ�شب 
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ما  واأثور عندما يحدث خطاأ  اأع�شابي  واأفقد  �رسيًعا 
)مثل تعطل اأجهزة التكييف اأو عدم كفاية الإ�شاءة اأو 
اأو وجود بقايا اأطعمة على  اأو عدم نظافتها  املقاعد 

الأر�ض واملقاعد(.
 كنت اأ�شعر اأننا ندفع الكثري من املال مقابل ا�شتخدام 
اأننا  معتقدين  ا�شتاأجرناها  التي  القاعات  هذه 
�شديد  ب�شيق  اأ�شعر  فكنت  جيدة،  حالة  يف  �شنجدها 
من  وبالرغم  فو�شى.  حالة  يف  املكان  جند  عندما 
كل املحاولت التي كنا نقوم بها للتاأكد من نظافة 
وح�شن ترتيب املكان الذي نقوم با�شتئجاره، اإل اأنه 

بن�شبة 75% مل يكن املكان عند ح�شن ظننا. 
موظف  من  ناأخذها  كنا  التي  الوعود  من  وبالرغم 
ا�شتقبال الفندق بتوفري غرف نظيفة مبجرد و�شولنا، 
اإل اأننا كنا ننتظر �شاعات بعد و�شولنا حتى يتم جتهيز 
بخ�شو�ض  الفندق  موظفو  اأخطاأ  ما  وكثرًيا  الغرف. 
التي  املطبوعات  من  بالرغم  الجتماعات،  مواعيد 
كنا نر�شلها لهم م�شبًقا مبوعد وتاريخ الجتماعات. 
هذا بالإ�شافة اإىل وقاحة وك�شل املوظفني القائمني 
كانت  ما  وكثرًيا  وتنظيفها.  القاعات  ترتيب  على 

الوجبات املقدمة لنا غري التي طلبناها.
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عن  احل�شور  عدد  زاد  ال�شيدات  موؤمترات  اأحد  اأثناء 
خمبوزة  كعكة  الفندق  مطبخ  لنا  قدم  �شيدة،   800
العر�ض  املقام  اأن يقدمها ل�شيوف  بدًل من  باخلمر 
بالإحراج  �شعرنا  كم  واأتذكر  املجاورة.  القاعة  يف 
عندما اأخربتنا اإحدى ال�شيدات اأن الكعكة تفوح منها 

رائحة اخلمر.
وهناك املزيد من مثل هذه املواقف، ونادًرا ما كنا 
نعقد الجتماعات يف مكان مثايل خال من امل�شاكل 

ا. ومن الأ�شخا�ض املزعجني اأي�شً
وعدم  وغ�شبي  ثورتي  يف  ال�شبب  اأن  اأدركت  واأخرًيا 
�شربي يف مثل هذه املواقف هو اأين مل اأكن واقعية، 

بل توقعت املثالية يف كل �شيء.
نف�شي  اأذكر  اأن  اأحتاج  ولكني  الف�شل  اأتوقع  ل  واأنا 
دائًما بقول امل�شيح اإنه يف العامل �شيكون لنا �شيق، 
احلياة  من  جزء  هي  وا�شطهادات  بتجارب  و�شنمر 
املوؤمن.  اأو غري  للموؤمن  بالن�شبة  �شواء  الأر�ض،  على 
ولكن ل يقدر اأن يوؤذينا منها �شيء اإن ثبتنا يف حمبة 

اهلل، واإن اأظهرنا ثمر الروح القد�ض يف حياتنا.
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ال�سرب هو القوة على الحتمال
أحشاءَ  املَبوبنيَ  الِقدِّيسنيَ  اهلِل  كمُختاري  "12فالبَسوا 
رأفاٍت، ولُطفًا، وتواُضًعا، ووَداَعًة، وطوَل أناٍة" )كولوسي 

.)12 :3
اأن  يجب  الذي  ال�شلوك  اأتذكر  الآية  هذه  اأقراأ  عندما 
ِّر نف�شي باأن ال�شرب لي�ض  اأ�شلكه يف كل الظروف، واأذكـ

القدرة على النتظار، ولكنه النتظار بقلب �شاكر.

التجارب تن�سئ �سرًبا
جتارَِب  في  تقَعونَ  حينَما  إخوَتي  يا  فرٍَح  كُلَّ  "ِاحِسبوهُ 
وأمّا  َصبرًا.  يُنِشئُ  إيانِكُْم  امتِحانَ  أنَّ  عامِلنيَ  َِّعٍة،  مُتَنَو
وكاِملنيَ  تامِّنيَ  تكونوا  لكَيْ  تامٌّ،  َعمٌَل  لهُ  فليَكُنْ  برُ  الصَّ

غَيرَ ناِقصنيَ في َشيٍء" )يعقوب 1: 4-2(.
ال�شرب وطول الأناة من ثمار الروح القد�ض يف حياة 
كل من نال اخلال�ض )غالطية 5: 22(. واإظهار هذه 
ا؛ لأنه  الثمرة واإعالنها اأمام الآخرين اأمر يهم الرب جدًّ
الأ�شحاح  ويخربنا  اأولده.  يف  العامل  يراه  اأن  يريد 
نتكامل  ن�شرب  عندما  اأننا  يعقوب  ر�شالة  من  الأول 
ول ينق�شنا �شيء. فاإبلي�ض ل ي�شتطيع اأن يت�شلط على 
اأن نفرح  رجل �شبور. ويف نف�ض الأ�شحاح يو�شينا 
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عندما ندخل يف جتارب متنوعة لأنها تن�شئ �شرًبا؟
واحلقيقة هي اأن التجارب املتنوعة التي مررت بها 
هكذا.  تكن  مل  البداية  اأن  اإل  بداخلي،  �شرًبا  اأن�شاأت 
ففي بداية الأمر اأن�شاأت كربياء وغ�شًبا ومترًدا ورثاًء 
اهلل،  تر�شي  ل  كثرية  اأخرى  واأموًرا  وتذمًرا  للذات 
ولكنها اأمور يجب اأن نتعامل معها ونواجهها قبل اأن 

نقدر اأن منار�ض ال�شرب. 

جتارب اأم م�سايقات؟
ليَدوروا  سوٍف  بحِر  طريِق  في  هورٍ  َجبَِل  ِمنْ  "وارَتَلوا 
)عدد  الطريِق"  في  عبِ  الشَّ نَفُس  فضاقَْت  أدوَم،  بأرِض 

.)4 :21
من  كانا  التاأين  وعدم  العجلة  اأن  �شبق  فيما  راأينا 
الأ�شباب التي جعلت بني اإ�رسائيل يدورون يف الربية 
اأربعني �شنة. فكيف ملثل هذا ال�شعب اأن يثبت وي�شرب 
ا  م�شتعدًّ يكون  واأن  الطريق  م�شايقات  بع�ض  على 
حتى  هناك  ال�شاكنني  وطرد  املوعد  اأر�ض  لدخول 

ميتلكوها؟
ي  القد�ض حتى ينمِّ الروح  اأن تتعاون مع  لذلك يجب 
كلما  ولكن  داخلك،  وال�شرب  التاأين  ثمرة  ويطوِّر 
مع  ب�شرب  تتجاوب،  اأن  تعلم  الرحلة.  طالت  قاومته 
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لي�ض  �شتتمكن  وعندها  تواجهك،  التي  التجارب  كل 
فقط من موا�شلة احلياة بل التمتع بها اإىل اأق�شى حد.

اأهمية ال�سرب والحتمال
مَشيئََة  َصنَعتُْم  إذا  حتَّى  بِر،  الصَّ إلَى  تتاجونَ  َّكُْم  "ألن

اهلِل تنالونَ املَوِْعدَ" )عبرانيني 10: 36(.
نتحلَّ  مل  اإن  املوعد  ننال  لن  اإننا  اهلل  كلمة  تقول 
 :6 )عربانيني  ويف  الحتمال  على  والقوة  بال�شرب 
لن  اإميان و�شرب  بدون  اإننا  اهلل  كلمة  لنا  تقول   )12

نرث املواعيد.
لكن ال�شخ�ض املتكرب يتكل على قوة اجل�شد ويحاول 
اأما  اأنه يقدر على ذلك  اأن ي�شل ملا يريد لأنه يعتقد 
املتوا�شع فيقول: "اهلل يعلم كل �شيء وهو لن يتاأخر".
ينتظر املتوا�شع ب�شرب وا�شًعا يف قلبه خمافة الرب 
بكل  فيحاول  املتكرب  اأما  قوةاجل�شد،  على  يتكل  فال 
ولكن  ذاته.   على  متكاًل  يريد  ملا  الو�شول  الطرق 

حماولته كلها تذهب بال فائدة.

اخلط امل�ستقيم لي�س دائًما اأق�رس الطرق
ُطرُُق  وعاِقبَتُها  مُستَقيمًَة  لإلنساِن  تظَهرُ  َطريٌق  "توَجدُ 

املوِت" )أمثال 16: 25(.
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يف احلياة الروحية لي�ض اخلط امل�شتقيم اأق�رس الطرق 
دائًما للو�شول اإىل الهدف، ولكنه يف بع�ض الأحيان 
يكون اأق�رس الطرق للهالك. فيجب اأن ن�شرب وننتظر 
اأطول الطرق  الرب، حتى ولو بدا الأمر وكاأننا ن�شلك 

للو�شول اإىل ما نريد. 
هناك مئات بل اآلف املوؤمنني الذين يعي�شون تع�شاء 
بدًل من  باأنف�شهم  اهلل  يحاولون حتقيق وعود  لأنهم 
يحققها  ب�شرب حتى  وينتظروه  الرب  على  يتكلوا  اأن 

لهم، يف وقته وبطريقته.
مثل:  بكلمات  اإبلي�ض  يهم�ض  الأحيان  بع�ض  ويف 
يف  الرب  عمل  تنتظر  واأنت  �شيًئا  تفعل  اأن  "يجب 
يعلم  لأنه  اجل�شد  تتكل على  اأن  يريدك  حياتك". فهو 
اأن اجل�شد ل ينفع �شيًئا )يوحنا 6: 63، ورومية 13: 

.)14
الكربياء  عالمات  اأحد  التاأين  عدم  اأن  نرى  وهكذا 

وعالج الكربياء الوحيد هو التوا�شع.

توا�سع وانتظر الرب
َِّة لكَيْ يَرفََعكُْم في حيِنهِ"  " فتَواَضعوا تَت يَِد اهلِل القَوي

)1 بطرس 5: 6(.
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واإمكانياتنا  قدراتنا  من  نقلل  اأن  يعني  ل  التوا�شع 
بدًل  باأنف�شنا  اإدراك لعجزنا عن حل م�شاكلنا  ولكنه 

من اأن من�شك، بكل تكرب، بزمام الأمور.
القوية؛  اهلل  يد  حتت  نتوا�شع  كيف  نتعلم  اأن  يجب 
لأنه عيـَّن الوقت املنا�شب الذي يرفعنا فيه؛ فعندما 
الرب  ننتظر  اأن  ونختار  اجل�شد  على  التكال  نرف�ض 
طرقنا  عن  فنموت  اجل�شد،  منيت  اأن  ن�شتطيع  عليه، 

وتوقيتاتنا ونحيا مل�شيئة اهلل يف طرقه.
ا  علينا اأن نطيع اهلل يف كل ما ياأمرنا به وعلينا اأي�شً
اأن نخافه، فال نتكل يف كربياء على اجل�شد. وتذكر اأن 
الكربياء هو اأ�شل عدم التاأين؛ فاملتكرب يقول دائًما: 
"ل جتعلني اأنتظر كثرًيا فمن حقي اأن اأنال كل �شيء 
يف احلال". فعندما ت�شعر باأن �شربك قد نفد، قل على 
حياتي  يف  م�شيئتك  تتحقق  اأن  اأريد  رب  "يا  الفور: 
اأ�شبق  اأن  اأريد  ل  اأنا  منا�شًبا،  تراه  الذي  الوقت  يف 
رب  يا  �شاعدين  عنها.  اأتخلف  اأن  اأريد  ول  خطواتك، 

اأن اأنتظرك ب�شرب".
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قد يكون �سلوكي خاطئاًا
ولكن الذنب لي�س ذنبي

أعَطتني  هي  مَعي  َجَعلتَها  التي  »املَرأةُ  آدَُم:  "فقاَل 
هذا  »ما  للمَرأِة:  اإللَهُ  الرَّبُّ  فقاَل  فأكلُت«.  َجرَِة  الشَّ ِمنَ 
فأكلُت«"  َّتني  غَر »احلَيَُّة  املَرأةُ:  فقالَِت  فَعلِت؟«.  الذي 

)تكوين 3: 12، 13(.
حتمل  يرف�شون  لأنهم  الربية  يف  كثريون  يعي�ض 
الآخرين  على  اللوم  فيلقون  ت�رسفاتهم،  م�شوؤولية 
وهذه م�شكلة حدثت منذ بداية اخلليقة. فعندما واجه 
األقى كل  اآدم وحواء بخطيتهما يف جنة عدن،  الرب 
منهما اللوم على الآخر وعلى اهلل وعلى احلية دون اأن 

يتحمل اأحدهما اأحدهما اخلطاأ الذي ارتكباه.

اخلطاأ خطوؤك اأنت!
لها جاريٌَة  لهُ. وكانَْت  تِلدْ  فلم  أبراَم  امرأةُ   "وأمّا سارايُ 
الرَّبُّ  ألبراَم: »هوذا  2فقالَْت سارايُ  هاَجرُ،  اسمُها  ٌَّة  ِمصري
ِّي أُرزَُق  قد أمَسكَني عن الِوالدَِة. ادُخْل علَى جاريَتي لََعل
سارايُ  فأَخذَْت  سارايَ.  لقَوِْل  أبراُم  فَسِمَع  بَننيَ«.  ِمنها 
ِسننيَ  َعشِر  بَعِد  ِمنْ  جاريَتَها،  ََّة  املِصري هاَجرَ  أبراَم  امرأةُ 
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رَُجِلها  ألبراَم  وأعَطتها  كنعانَ،  أرِض  في  أبراَم  إلقامَِة 
َّها َحِبلَْت  ّا رأْت أن زَوَْجًة لهُ. فدََخلَ علَى هاَجرَ فَحِبلَْت. وملَ
َصُغرَْت مَواْلتُها في َعينَيها. 5فقالَْت سارايُ ألبراَم: »ُظلمي 
َّها َحِبلَْت  علَيَك! أنا دَفَعُت جاريَتي إلَى ِحضِنَك، فلَمّا رأْت أن
َصُغرُت في َعينَيها. يَقضي الرَّبُّ بَيني وبَينََك«. فقاَل أبراُم 
لسارايَ: »هوذا جاريَتُِك في يَِدِك. افَعلي بها ما يَحُسنُ في 
)تكوين  وجِهها"  ِمنْ  فَهرَبَْت  سارايُ،  َّتها  فأذَل َعينَيِك«. 

.)6 -1 :16
ويتكرر نف�ض امل�شهد بني اإبراهيم و�شارة، فلقد �شئما 
من  ابن  لهما  يكون  باأن  اهلل  وعد  حتقيق  انتظار 
ن�شلهما، فبدءا بالتكال على اجل�شد وفعال ما ظنا اأنه 
اكت�شفا خطاأ ما فعاله وعندما  �شواب. ولكن عندما 

ظهرت امل�شاكل، األقى كل منهما اللوم على الآخر.
وبني  بيني  يحدث  كان  ال�شيء  نف�ض  اأن  ولحظت 
نت�شابق  فكنا  الزوجية،  حياتنا  بداية  يف  زوجي 
اأنني  واأذكر  الواقع  لنواجه  ننتظر  اأن  دون  الأحداث 
اأرى  اأ�شلي لأجل زوجي حتى يتغري لأين كنت  بداأت 
وعندما  تغيري  اإىل  حتتاج  واأموًرا  كثرية  عيوًبا  فيه 
 : قائاًلَ قلبي  اإىل  الرب  حتدث  اأجله  من  اأ�شلي  بداأت 

"امل�شكلة لي�شت يف زوجِك، ولكنها فيِك اأنِت".
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عن  الرب  يل  اأعلن  عندما  بكيت  ثم  وبكيت  فتعجبت 
اأراين  �شخ�شيتي.  مثل  �شخ�شية  مع  العي�ض  �شعوبة 
كل  يف  مت�شلطة  كنت  وكم  �شخ�شيتي  عيوب  الرب 
�شيء، متذمرًة على كل �شيء، �شعبة الإر�شاء و�شلبية 
ولكنه  مثلي  متكربة  ل�شخ�شية  �شدمة  الأمر  وكان 

كان بدية ال�شفاء حلياتي.
األقي باللوم على الآخرين  النا�ض، كنت  ومثل معظم 
اأن  اأعتقد  اإرادتي كنت  اأو على الظروف اخلارجة عن 
البيئة التي ن�شاأت فيها هي �شبب ت�رسفاتي اخلاطئة، 
ولكن الرب قال يل: "رمبا تكون البيئة هي �شبب �شوء 
كما  لتبقي  عذًرا  منها  تتخذي  ل  ولكن  ت�رسفاتِك، 

اأنِت".
يبني  حتى  اأذهاننا  يف  واجتهاد  بجد  اإبلي�ض  يعمل 
اأن  يعلم  لأنه  للحق؛  روؤيتنا  تعيق  بداخلها  ح�شونـًا 
وت�رسفاتنا  اأنف�شنا  حقيقة  ومواجهة  يحرر  احلق 
من  يهرب  ولهذا  للم�شاعر،  اإيالًما  الأمور  اأكرث  من 
اأن  ال�شهل  فمن  النا�ض؛  من  الكثريون  مواجهتها 
نواجه حقيقة الآخرين، ولكن مواجهة حقيقة اأنف�شنا 

اأمر اأ�شعب بكثري.
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فقط لو...
»ملاذا  قائلنيَ:  موَسى  وعلَى  اهلِل  علَى  عُب  الشَّ ََّم  "وتكل
َّهُ ال ُخبزَ وال ماءَ،  َِّة؟ ألن ِّي أصَعدُتانا ِمنْ ِمصرَ لنَموَت في البَر
خيَف«" )عدد 21: 5(. عاَم السَّ وقد كِرَهْت أنفُُسنا الطَّ
يف  قابلتهم  التي  امل�شاكل  على  اإ�رسائيل  بنو  تذمر 
الطريق مدَّعني اأن اخلطاأ هو خطاأ مو�شى وخطاأ الرب، 
وبذلك مل يتحملوا م�شوؤولية اأخطائهم، ولهذا ظلوا يف 

الربية فرتة طويلة.
ا بقيت اأنا يف م�شاكلي اأدور حولها  ولهذا ال�شبب اأي�شً
اأقدمها  كنت  التي  الأعذار  وتعددت  عديدة.  ل�شنوات 
اأتعر�ض ل�شوء  "لو مل  لتربير ت�رسفاتي الردية منها: 
املعاملة كطفلة �شغرية، ملا اأ�شبحت حادة الطباع".
حايل  لكان  املنزل،  �شوؤون  يف  الأولد  �شاعدين  "لو 

اأف�شل".
�شبت،  يوم  كل  اجلولف  للعب  زوجي  يذهب  مل  "لو 

لقلت امل�شاكل بيننا". 
"لو حتدث يل زوجي وقًتا اأطول، ملا �شعرت بالوحدة".
�شلبيًة  اأ�شبحت  ملا  اأكرث،  هدايا  زوجي  ا�شرتى  "لو 

اإىل هذا احلد".
�شعرت  ملا  العمل،  اإىل  الذهاب  عليَّ  يتعني  مل  "لو 

بهذا التعب". 
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)وعندما توقفت عن العمل( "لو كنت اأ�شتطيع اخلروج 
بعيًدا عن املنزل، ملا �شعرت بامللل".

اأكرث...". "لو كنا منتلك ماًل 
ا بنا...". "لو كنا منتلك منزًل خا�شًّ

)وعندما ا�شرتينا املنزل( "لول كرثة هذه الفواتري...".
اأف�شل...".  "لو حظينا بجريان 

لو، لو، لو... 

لكن...
سوا  ََّم الرَّبُّ موَسى قائالً: 2«أرِسْل رِجاالً ليتَجسَّ "ثُمَّ كل
أرَض كنعانَ التي أنا مُعطيها لبَني إسرائيلَ. رَُجالً واِحًدا 
فيِهْم«.  رَئيٌس  واِحٍد  تُرِسلونَ. كُلُّ  آبائهِ  ِمنْ  ِسبٍط  لكُلِّ 
ُُّهْم  . كُل َِّة فارانَ َحَسَب قَوِْل الرَّبِّ ِّي 3فأرَسلُهْم موَسى ِمنْ بَر
ِس  رِجاٌل ُهم رؤَساءُ بَني إسرائيلَ... ثُمَّ رََجعوا ِمنْ جتَسُّ
موَسى  إلَى  أتَوْا  حتَّى  فساروا  يومًا.  أربَعنيَ  بَعدَ  األرِض 
إلَى  فارانَ،  َِّة  ِّي بَر إلَى  إسرائيلَ،  بَني  َجماَعِة  وكُلِّ  وهارونَ 
قادََش، ورَدّوا إليِهما َخبَرًا وإلَى كُلِّ اجلَماَعِة وأرَوُْهْم ثَمَرَ 
التي  األرِض  إلَى  ذََهبنا  »قد  وقالوا:  وأخبَروهُ  األرِض. 
َّها تفيُض لَبَنًا وَعَسالً، وهذا ثَمَرُها. غَيرَ  أرَسلتَنا إليها، وَحقًّا إن
َحصينٌَة  واملُدُنُ   ،ٌّ مُعتَز األرِض  في  الّساِكنَ  عَب  الشَّ أنَّ 
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عظيمٌَة ِجدًّا. وأيًضا قد رأينا بَني َعناَق هناَك" )عدد 13: 
.)28-25 ،3-1

التي  الكلمات  اأكرث  لو..." و"لكن..." من  "فقط  القول 
اأن يزرعها يف عقولنا ليخدعنا. فبعد  اإبلي�ض  يحاول 
اأر�ض  جت�ش�ض  من  جا�شو�ًشا  ع�رس  الثنا  رجع  اأن 
املوعد، وبالرغم من ثمر الأر�ض وعنقود العنب الذي 
ا،  �شلبيًّ خرًبا  لل�شعب  نقلوا  منهم،  اثنان  يحمله  كان 
فكانت كلمة "لكن" ال�شبب يف هزميتهم. كان عليهم 
اأن يثبتوا عيونهم على اهلل ولي�ض على امل�شاكل التي 

قد تواجههم.
تتغلب علينا م�شاكلنا يف بع�ض الأحيان لأننا نعتقد 
اأنها اأكرب من اهلل. ولهذا يجب علينا مواجهة احلقيقة، 
الأمور،  تغيري  على  اهلل  قدرة  يف  واثقني  غري  لأننا 

ولذلك نهرب من نفو�شنا بدًل من اأن نواجهها.
عليَّ  �شعًبا  اأمًرا  بحقيقتها  نف�شي  مواجهة  تعد  مل 
يغريين.  اأن  قادر  اأنه  اأيقنت  لأين  اهلل،  اأخربين  عندما 
لقد راأيت بالفعل عمله يف حياتي ولذلك اأثق فيه. لكن 
الأمر كان يف غاية ال�شعوبة يف بدايته، لأين اعتدت 
على الهروب من مواجهة احلقيقة، فكانت النتيجة اأين 
ع�شت يف ظالم ل�شنوات عديدة حتى اأن اخلروج للنور 

مل يكن �شهاًل.
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احلق يف الإن�سان الباطن
"ِارَحمني يا اهلُل َحَسَب رَحمَتَِك. َحَسَب كثرَِة رأفَتَِك امُح 
رني.  َطهِّ َخطيَّتي  وِمنْ  إثمي،  ِمنْ  اغِسلني كثيرًا  مَعاصيَّ. 
إلَيَك وحدََك  ِّي عارٌِف مبَعاصيَّ، وَخطيَّتي أمامي دائمًا.  ألن
في  َّرَ  تتبَر لكَيْ  َصنَعُت،  َعينَيَك  قُّداَم   َّ ر والشَّ أخطأُت، 
أقوالَِك، وتزكوَ في قَضائَك. هأنذا باإلثِم صوِّرُت، وباخلَطيَِّة 
ريرَِة  َحِبلَْت بي أُمِّي. ها قد ُسِررَت باحلَقِّ في الباطِِن، ففي السَّ

تَُعرِّفُني ِحكمًَة" )مزمور 51: 1- 6(.
يطلب امللك داود يف مزمور 51 اأن يرحمه اهلل ويغفر 
وقتله  بت�شبع  مع  خطيته  على  بكته  الرب  لأن  له؛ 
بعد مرور عام  املزمور  داود هذا  لزوجها. وقد كتب 
يواجهها  مل  اأنه  اإل  خلطيئته،  ارتكابه  على  كامل 
مل  ولأنه  الوقت.  هذا  كل  مرور  بعد  اإل  بها  ويعرتف 
مل  مواجهتها،  رف�ض  لأنه  ورمبا  احلقيقة،  يواجه 

ي�شتطع اأن يتوب، ولأنه مل يتب، مل يغفر له اهلل.
يف  باحلق  ي�رس  اهلل  اأن  داود  يخربنا   )6 )ع  ويف 
اهلل  بركة  اأردنا  اإن  اأنه  يعني  وهذا  الباطن.  الإن�شان 
اأنف�شنا  ومع  اهلل  مع  اأمناء  نكون  اأن  علينا  حلياتنا، 

فيما يتعلق بخطايانا.
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العرتاف ي�سبق الغفران
َّهُ ليس لنا َخطيٌَّة نُِضلُّ أنفَُسنا وليس احلَقُّ فينا.  "إْن قُلنا: إن
إِن اعتَرَفنا بخطايانا فهو أمنيٌ وعادٌِل، حتَّى يَغِفرَ لنا خطايانا 
َّنا لم نُخطِئْ َنَعلهُ كاذِبًا،  رَنا ِمنْ كُلِّ إثٍم. إْن قُلنا: إن ويَُطهِّ

وكِلمَتُهُ ليسْت فينا" )1 يوحنا 1: 8- 10(.
 ل يرتدد اهلل للحظة اأن يغفر لنا اإن اعرتفنا بخطايانا، 
ولكن العرتاف ل يحدث اإن مل نواجه وندرك حقيقة 

ما فعلنا. 
ومواجهة احلقيقة ل تعني العرتاف هلل باخلطية ثم 
البحث عما يربرها. فمن الطبيعي اأن نبحث عما يربر 
اإن  ت�رسفاتنا واأفعالنا واأقوالنا، ولكن الكتاب يقول 
برنا يف امل�شيح وحده. )رومية 3: 20- 24( فنحن 
نتربر بدم امل�شيح من خطايانا، ولي�ض بالأعذار التي 

نقدمها.
ا لتطلب مني اأن  ذات يوم، ات�شلت بي جارتي هاتفيًّ
العمل  اأن تنتهي �شاعات  للبنك قبل  اأقوم بتو�شيلها 
ا  جدًّ م�شغولًة  كنت  ولأين  تعطلت.  قد  �شيارتها  لأن 
ت�رسفت معها بطريقة غري لئقة وبغري �شرب. ومبجرد 
اأن اأغلقت اخلط معها، ندمت على ت�رسيف واأردت اأن 
اأت�شل بها لأعتذر، ولأخربها باأين م�شتعدة لتو�شيلها 
اأعطيها  اأن  التي ميكن  للبنك. وامتالأ ذهني بالأعذار 
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لها حتى اأبرر ت�رسيف ال�شيئ "اأ�شعر بوعكة �شحية"، 
ولكني  ع�شيًبا".  يومي  "كان  ا"،  جدًّ م�شغولة  "اأنا 
كنت اأعلم بداخلي اأن الروح يريدين األ اأبرر ت�رسيف، 
وقال يل: "اأخربيها اأنِك اأخطاأِت ول تقويل �شيًئا اآخر. 
بهذه  معها  ت�رسفِك  يربر  ما  يوجد  ول  اأخطاأِت  لقد 
اأن تغفري يل وا�شمحي يل بتو�شيلِك  اأرجو  الطريقة. 

للبنك".
، وكنت اأحاول اأن اأجد مكاًنا  وكان الأمر �شعًبا عليَّ

اأختبئ فيه من احلق، ولكن مل اأجد لأن احلق نور. 

احلق نور
وكانَ  اهلِل،  ِعندَ  كانَ  والكِلمَُة  الكِلمَُة،  كانَ  البَدِء  "في 
بهِ  َشيٍء  كُلُّ  اهلِل.  ِعندَ  البَدِء  في  كانَ  هذا  اهلَل.  الكِلمَُة 
احلياةُ،  فيهِ كانَِت  ِمّا كانَ.  َشيٌء  يَكُنْ  لم  وبَغيِرِه  كانَ، 
لمَُة  لمَِة، والظُّ واحلياةُ كانَْت نورَ الناِس، والنّورُ يُضيءُ في الظُّ

لم تُدرِكهُ". )يوحنا 1: 5-1(
�شد  ن�شتخدمها  اأن  ميكن  التي  الأ�شلحة  اأقوى  احلق 
اأن  اهلل  كلمة  وتخربنا  نور،  فاحلق  الظلمة.  مملكة 

الظلمة مل تدرك النور ولن تدركه.
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الروح  اأما  الظالم  الأ�شياء يف  اأن يخفي  اإبلي�ض  يريد 
معها،  نتعامل  حتى  للنور  يك�شفها  اأن  فرييد  القد�ض 

وعندئذ ن�شتطيع اأن نتحرر بالكامل.
اإن احلق يحررنا )يوحنا 8: 32(. وهذا  امل�شيح  قال 

احلق يعنله لنا روح احلق.

روح احلق
ال  ولكن  لكُْم،  ألقوَل  أيًضا  كثيرَةً  أُمورًا  لي  "إنَّ 
روُح  ذاَك،  جاءَ  مَتَى  وأمّا  اآلنَ.  تتَِملوا  أْن  تستَطيعونَ 
َُّم ِمنْ  َّهُ ال يتكل ، فهو يُرِشدُكُْم إلَى جميِع احلَقِّ، ألن احلَقِّ
َُّم بهِ، ويُخِبرُكُْم بأُمورٍ آتيٍَة"  نَفِسهِ، بل كُلُّ ما يَسمَُع يتكل

)يوحنا 16: 12، 13(.
بجميع  تالميذه  امل�شيح  يخرب  اأن  املمكن  من  كان 
م�شتعدين  يكونوا  مل  اأنهم  يعلم  كان  ولكنه  احلق، 
بعد، فاأو�شاهم باأن ينتظروا حتى يحل عليهم الروح 
اأن  وبعد  ويع�شدهم.  ليعينهم  فيهم  وي�شكن  القد�ض 
فينا،  ليعمل  القد�ض  الروح  اأر�شل  ال�شماء،  اإىل  ارتفع 
و�شور  بطرق  خاللنا  من  اهلل  جمد  ويعلن  وليجهزنا 

خمتلفة.
يف  يعمل  اأن  القد�ض  الروح  ي�شتطيع  كيف  ولكن 
حياتنا اإن مل نواجه احلق؟ اإنه روح احلق الذي يعيننا 
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على مواجهة احلق حتى نعرفه وعندئٍذ نتحرر. 
اأمر  ب�شبب  خاطئة  وت�رسفاتك  م�شاعرك  تكون  رمبا 
اأن  منها  لأي  ت�شمح  فال  املا�شي.  يف  حدث  معني 

يكون عذًرا تلتم�شه لنف�شك لتظل على ما اأنت عليه. 
و�شوء  فيها  ن�شاأت  التي  حياتي  ظروف  اأن  �شك  ل 
اأدت  التي  الأ�شباب  من  لها  تعر�شت  التي  املعاملة  
اإىل �شلوكي ال�شيئ الذي ا�شتمر يفَّ لفرتة طويلة، لأين 
كنت اأجد له الأعذار. كنت اأحاول مواجهة عدوي باأن 
اأقول له: "كم اأكره هذا الذي فعلته بي! ولهذا اأحتفظ 

به داخلي". 
على  اإبلي�ض  و�شعه  قيد  كل  من  تتحرر  اأن  ت�شتطيع 
حياتك. ل داعي للتجول يف الربية ملدة اأربعني �شنة. 
لكنك  الربية  �شنة يف  اأربعني  اإن كنت ق�شيت  وحتى 
مل تكن تعلم اأن عقليتك الربية اأبقتك هناك، ت�شتطيع 

اليوم اأن تتحرر. 
وعندما  نف�شك.  حقيقة  لك  يعلن  اأن  الرب  من  اطلب 
�شهاًل.  يكون  لن  فالأمر  وجهك،  على  ت�شقط  ل  يفعل 
ولكن تذكر اأنه قال: "ل اأهملك ول اأتركك" )عربانيني 

.)5 :13
باأر�ض  لتتمتع  الربية  من  للخروج  طريقك  يف  اإنك 

املوعد!



 صالة للخالص

قد قبلت ٌسوع المسٌح  بعد هللا ٌحبك وٌرٌد ان تكون له عالقة شخصٌة بك.  ان لم تكن

 كمخلصك الشخصً، ٌمكنك فعل ذلك االن. فقط افتح قلبك له وصل هذه الصالة...

"ابً السماوي، أعلم انً اخطأت بحقك. من فضلك سامحنً. اغسلنً طاهراً. أعدك 

أؤمن انه قد مات الجلً اخذاً خطٌتً عندما مات على بوضع ثقتً فً ٌسوع ابنك. 

.. اؤمن انه اقٌم من الموت. األن اسلَم حٌاتً لٌسوعالصلٌب  

أشكرك أبً السماوي على عطٌة الغفران والحٌاة االبدٌة. أرجوك ساعدنً كٌما احٌا 

 لك. باسم ٌسوع المسٌح. امٌن."

بودٌة الموت الروحً. خذ وبصالتك من القلب، هللا قد قبلك، طهرك، وحررك من ع

وقتاً لقراءة ودراسة هذه االٌات وأسال هللا ان ٌتكلم الٌك وأنت تسٌر واٌاه خالل هذه 

 الرحلة فً حٌاتك الجدٌدة.

  4-3: 65كورنثوس  6       66: 3ٌوحنا 

       9-8: 2أفسس            4: 6افسس 

  

65 -64: 4ا ٌوحن 6                                9: 6ٌوحنا  6  

  

63-62: 5ٌوحنا  6                                  6: 5ٌوحنا  6   

تعتمد الكتاب المقدس فً التعلٌم لتتشجع فً النمو فً صلً وأسال هللا لٌساعدك  لتجد كنٌسة 
عالقتك الشخصٌة مع المسٌح. هللا دائماً معكز سوف ٌقودك ٌومٌاً وٌرٌك كٌف تعٌش الحٌاة 

ً اعدها لك!الفٌاضة الت  


