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5امّلقدَُمة

َمة امُلقدِّ
ع��ك �أن تق��ر�أ هذ� �لِكت�ب؛ �إن كن��ت ت�شعر ب�أن  �أُ�شجِّ
فرح��ك مع���ٌق ب�شبب �أل��ٍم نف�شي، �أو �إن كن��ت �مُتِهنَت، 
�أو �أوذي��َت جن�شي���، �أو ُتع�ن��ي من م�ش�ع��َر رف�ٍض. �إن 
كن��ت ��شتمع��َت �إليَّ ف��ي بر�مج �لر�دي��و، �أو �ش�هدتني 
في بر�مج �لتلفزي��ون؛ �شتكون �شمعتني حتم� �أتحدث 
ع��ن �أنني ع�ني��ت م��ن �الإي��ذ�ء �لجن�ش��ي و�المته�ن، 
ف��ي �شن��و�ت طفولت��ي ومر�هقتي. ك�ن��ت حي�تي في 
�لحقيق��ة ِمث��ل َكوَمٍة من �لرم�د، قب��ل �أن �أق�بل �لرَّب، 

و�أتحرر ب�لحق �لذي في كلمته.
��ًة ع��ن �لتف��شي��ل غي��ر �ل�ش���رة  ه��ي لي�ش��ت ِق�شَّ
، لكن��ي �أ�ش�رك م� يكفي ع��ن حي�تي �الأولى؛  لم��ش��يَّ
الأجعل��ك تعل��م �أنني �أفهم م��� يعنيه �ل�شع��ور ب�لي�أ�ض 
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و�لُك��ره. �ألهمني �هلل منذ �شن��و�ٍت خلت �أن �أ�ش�رك هذه 
�لحق�ئ��ق؛ حت��ى �أ�ش�عد َم��ن يع�نون نف���ض �لَم�ش�ِكل، 
ر. ��شتمعت ل�شه���دة �آالف من �لن��ض، منذ  عل��ى �لتحرُّ
�ش��دور �أول طبعة لهذ� �لِكت���ب، �إذ قد �ش�ركوني قبال 
ب�حتي�جهم لل�ش��الة و�لتعليم؛ كي ي�شلكو� منت�شرين 
ف��ي �لحي�ة �لت��ي َخططه� لهم �هلل، وق��د �ش�عدهم هذ� 

�لِكت�ب كثير� على هذ�.

�شجعن��ي �هلل حديث��� عل��ى �لتو�ش��ع ف��ي �لتعلي��م 
�أ�شل��ب  �أ�ش����ض  لو�ش��ع  �لِكت���ب؛  ه��ذ�  ف��ي  �لمق��دم 
للم�شتعدي��ن للتخلي عن م��شيه��م، و�النتق�ل لجم�ل 
�لحي�ة �لتي ُيريد �هلل لهم �أن ي�شتمتعو� به�؛ بن�ًء على 
خبرتي �لخ��شة، ودر��ش�ت��ي �لمكثفة �لتي قمت به�، 
عن �ل�شل��وك �الإدم�ني �ل��ذي ي�شببه �الإي��ذ�ء، الأ�ش�رك 
كيف �أن َمحبَّة �هلل ُتحرر من �لنت�ئج �ل�شلبية �لن�جمة 

عن �الإيذ�ء.
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�أ�ش�رك �أي�ش� في هذ� �لِكت�ب َفهمي عن نوعين من 
�الألم، على �ل�شخ�ض �لذي تعر�ض لالإيذ�ء، مو�جهتهم�، 
�أل��م �لتغير، �أو �ألم �لبق�ء كم��� �أنت، وثمة �شت ُخطو�ت 

للو�شول �إلى �شف�ء �لنف�ض.

�إن �له��روب م��ن �لم��ش��ي ال يق��ود لل�شف���ء، ل��ذ� 
�أو�ش��ح هن� عدة طرق يهرب به� �لن��ض من �لم��شي؛ 
ر في �لو�ش��ول �إلى ن�شرتك، و�ش�أ�شرح  لتتف�دي �لت�أخُّ
كيف ُيمِكنك �لتحرك من خالل مد�ِخل �الألم �لتي تقف 

ع�ئق� �أم�م م�شتقبلك.

�إن كنت تحت�ج للتخل�ض من �لم��شي، و�لح�شول 
نك من و�شع ثقتك في  عل��ى قوة د�ِخلية م��ن �هلل، ُتمكِّ
�الآخرين، مع تنمية وتطوير �شد�ق�ت حميمة، و�لتمتع 
ًة �أخرى، هذ� �لِكت�ب ه��و م� تحت�ج �إليه.  بحي�تك َم��رَّ
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وم� �إن تب��د�أ، ��شتمر في �لقر�ءة؛ حت��ى نه�ية �لِكت�ب 
لت�شل �إلى خبر �لمج�ز�ة �ل�ش�رة �لتي دع�ك �هلل �إليه�.

�ختب��رُت بنف�شي �أن �هلل ُيك�فيء م��ن ي�شعون �إليه 
. ل��ذ� ُيمِكنك تعلُّ��م كيفية �لتخل�ض م��ن مت�عبك،  بِج��دٍّ
و�لح�ش��ول عل��ى مك�ف�أة م�ش�َعفة ع��ن ُكل م� مررَت 

به، وع�نيت منه مثلم� حدث معي.
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1
ُمباَرَكة اأعداِئَك

ك�ن َي�ُشوع و��شح� ج��د� ب�ش�أن م� يجب �أن نفعله 
مع من جرحون�:

ِذيَن ُي�ِس���يُئوَن  ���لُّوا لأَْجِل الَّ "اأَِحُبِواُ اأَْعَداَءُكْم، َو�سَ
اإِِلْيُكم" 

ِذيَن ُي�ِس���ُيئَون  ���لُّوا لأَْجِل الَّ "َباِرُكوا لَِعِنيُكْم َو�سَ
اإَِلْيُك���ْم )يلعنوك��م، يوبخونك��م، ويتحكم��ون فيك��م، 
َك َفاْعِر�ْض َلُه  ���َرَبَك َعَلى َخ���دَّ وي�شتغلونك��م(. َمْن �سَ
الآَخَر اأَْي�س���اً َوَمْن اأََخَذ ِرَداَءَك َفالَ َتْمَنْعُه َثْوَبَك اأَْي�سا" 

)متى 44:5(.

��ه بول�ض �أي�ش��� �لُموؤِمني��ن لوج��وب �أن يغفرو�  نبَّ
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ِذيَن َي�ْس���َطِهُدوَنُكْم  لالآخري��ن ق�ئ��ال: "َباِرُكوا َعَلى الَّ
)�لق�ش�ة معكم(. َباِرُكوا َولَ َتْلَعُنوا" )رومية 14:12(.

الحظ��ت عن��د ب��دء خدمت��ي، �أن �لن��ض كثي��ر� م� 
يظهرون رغبة حقيقية ف��ي �لغفر�ن الأعد�ئهم، لكنهم 
يق��رون �أي�ش��� ب�أنهم غي��ر ق�درين على �لقي���م بهذ�. 
فذهب��ت هلل ف��ي �ل�ش��الة �ش�ئلًة ب�لني�ب��ة عنهم، وهو 
�أعط�ن��ي ه��ذه �لر�ش�لة: "ُيريد �شعب��ي �أن يغفر، لكنهم 
ال يطيع��ون �الآي���ت �لِكت�بي��ة �لخ��ش��ة ب�لغف��ر�ن"، 
وق�دن��ي �لرَّب للعدي��د من �الآي���ت �لخ��شة ب�ل�شالة 

الأجل �أعد�ئن� ومب�ركتهم.
َيدَّع��ي كثي��رون �أنه��م غف��رو� الأعد�ئه��م، لكنم ال 
ُي�شل��ون الأج��ل م��ن جرحوه��م. ف�ل�ش��الة الأجل من 
ق�م��و� ب�إيذ�ئن�، ُتح�شره��م لمك�ن �لتوب��ة، و�الإدر�ك 
�لحقيقي لل�ش��رر �لذي ي�شببون��ه لالآخرين. دون ِمثل 

هذه �ل�شلو�ت يظلون �أ�شرى للخد�ع.
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�ش��لِّ هلل؛ حت��ى يب�رك �أعد�ءك، م��ن ��شتغلوك، من 
ق�مو� ب�إيذ�ئك، و�شخ��رو� منك، و�أ�ش�ءو� �إليك. ال ُت�شلِّ 
الأج��ل �أن تب���رك �أعم�له��م، بل ب�لح��ري �أن ُيب�َركو� 

ك�أفر�د.

من �لُم�شتحيل �أن ُيب�َرك �شخ�ٌض بحق، دون معرفة 
َي�ُشوع. ف�إن ُكن��َت م�شتعد� ك�شحية لالإيذ�ء، �أن ت�شلي 
الأجل من �أ�ش�ءو� �إليك، �شتتمم رومية 21:12 �لق�ئلة: 

رَّ ِباْلَخْيِر". رُّ َبِل اْغِلب )�قهر( ال�سَّ َك ال�سَّ "لَ َيْغِلَبنَّ

�طل��ب م��ن �هلل �أن ُيظهر رحمت��ه، ال ق�ش�ءه، على 
م��ن �أ�ش�ءو� �إليك. تذكْر: �أنك �إن زرعت رحمة؛ �شتح�شد 
رحم��ة )�ُنُظْر غالطي��ة 7:6(. تعتب��ر مب�ركة، ال لعنة، 
��ة �لغف��ر�ن. ف�أحد  ع��دوك، ج��زء� مهم� ج��د� في َعمليَّ
تعريف���ت َكِلَم��ة �لمب�ركة ه��ي "�أن نق��ول كالَم خيٍر 

عن"، و�للعنة تعني " �أن نقول �ل�شر عن".
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الل�ضان والغفران
� حدث لك على يد �الآخرين  ُي�شِبح �أمر �لتحدث عمَّ
مغوي��� جد� حين تع�ني م��ن �الإيذ�ء على ي��د �أحدهم. 
�شحي��ح �أن م�ش�ركة م� ح��دث لك حين �مُتهنت تعتبر 
ه��دف �لم�ش��ورة، �لت��ي ه��ي �شرورية ج��د� للح�شول 
ف���ء، و�لو�شول لل�شالة �لمعزي��ة و�لمريحة،  عل��ى �ل�شِّ
كم��� �أنه��� �شرورية �أي�ش��� الإف�ش�ء م� ح��دث لك على 
ي��د �الآخرين، لكن �أن نذيع كلم�ٍت رديًة، وندمر �شمعة 
�أحدهم، يعتبر �أم��ر� متع�ر�ش� مع َكِلَمة �هلل. ف�لِكت�ب 

�لُمقدَّ�ض يعلمن� �أال ننم �أو نن�شر �الإ�ش�ع�ت �أو نفتري.

يق��ول ك�تب �شف��ر �الأمث�ل في �الأ�شح���ح 17 �آية 
ُة َوَمْن ُيَكرُِّر اأَْمراً  ���َيُة َيْطلُُب اْلَمَحبَّ 9 "َمْن َي�ْسُتْر َمْع�سِ

ِدَقاِء". ُيَفرُِّق َبْيَن الأَ�سْ

كثي��ر� م� نم�ر�ض �إيم�نن� في �لح�شول على �شف�ء 
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ِم��ن جروِحن���، ف��ي �لوق��ت نف�ش��ه، نف�شل ف��ي ط�عة 
�لق�ن��ون �لملكي للَمحبَّة. حيث يخبرن� �لر�شول بول�ض 
ف��ي غالطية 6:5 �أن �الإيم�ن يعم��ل وين�شط ب�لَمحبَّة، 

كم� يقول لن� �لر�شول بطر�ض في 1بطر�ض 8:4.

َة َت�ْسُترُ َكْثَرًة ِمَن اْلَخَطاَيا". ُيمِكنن� �أن  "اأَنَّ اْلَمَحبَّ
� حدث لن���، كم� ُيمِكنن��� �أي�ش�  نتح��دث مع �ل��رَّب عمَّ
�أن نتح��دث عن م�شكلتن� مع من نحت���ج؛ للقي�م بهذ� 
معهم؛ ل�شب��ٍب �أو �آخر، لكن �إن �أردن� �أن نغفر ونتع�فى 
م��ن جروحن��� و�آالمن�، علين��� �أال نتكل��م بخالعة عن 
�لُم�شِكَل��ة، �أو �ل�شخ���ض �ل��ذي ُت�شبِّ��ب فيه���. يحذرن��� 
���ض م��ن �لمح�دث���ت �لعقيم��ة )عديمة  �لِكت���ب �لُمقدَّ
�لج��دوى(، )�ُنُظ��ْر مت��ى 36:12(. �إن لم يك��ن لك�شفن� 
ع��ن م�شكلتن��� هدٌف تق��ي، يج��ب �أن ن�شب��ط �أنف�شن�، 
ونتحمله��� ب�شكوت، و�ثقي��ن �أن �هلل �شيك�فئن� عالنية 

على �إكر�م كلمته.
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�أذك��ر ح�لة �شيدة ك�َن زوجه� منخرط� في َعالقة 
غر�مي��ة مع �أقرب �شديق�ته� لم��� يقرب من �لثالثين 
ع�م�، و�ختفى معه���، �آخذ� معه ُكل مدخر�ت �لع�ئلة. 
ك�ن��ت هذه ع�ئلة َم�شيحي��ة، وب�لطبع، مو�شوع �لزن� 
و�لخي�ن��ة �لزوجية، فيه���، �أمر غير متوق��ع، و�ش�دم 

للجميع.

رة ف��ي م�شيدة �لحديث عن  �شقط��ت �لزوجة �لُمدمَّ
فعل��ة زوجه��� و�شديقته�، م��� ك�َن �أم��ر� طبيعي� في 
�لبد�ية. لكن، بعد مرور ثالث �شنو�ت، وبعد �أن ح�شلت 
على �لط��الق من زوجه� �ل��ذي ك�َن حينه� تزوج من 
�شديقته�، لم تكن هذه �لزوجة تخل�شت بعُد من �الألم 
�لذي �ختبرته. تزوجت من رجل ر�ِئع، ع�َمله� بطريقٍة 
جي��دة ج��د�، وق�ل��ت �إنه��� �أر�دت �أن تن�ش��ى �لم��شي، 
وتم�شي قدم��� في حي�ته�، لكنه� لم تكن ق�درة على 

�لغفر�ن، �أو �لم�شي ب�شكل طبيعي في �لحي�ة.
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�أدَركت، عند �شم�عه� لمجموعة من �شر�ئط �لتعليم 
�لخ����ض بي عن مو�شوع �لل�ش�ن وقوة �لكلم�ت، �أنه� 
ل��م تكن تتح�ش��ن؛ الأنه� ك�نت تتح��دث ب��شتمر�ر الأي 
� حدث له�، مكررة مرًة  �شخ�ض ُيمِك��ن �أن ي�شمعه� عمَّ
تل��و �لم��رة، كل �لتف��شي��ل، ب�لت�لي ك�ن��ت د�ِئم� م� 

ت�شتدعي �لذكري�ت �لموؤلمة.

�أر�ن��ي �هلل �أن بع�ض �لن����ض ُي�شلون طلب� لل�شف�ء، 
ويقولون حتى: "�أن� �أغفر لمن جرحني"، من هن�، يبد�أ 
ف�ء، لكنه��م ال ي�شمحون له  ��ة �ل�شِّ �هلل �لعم��ل ف��ي َعمليَّ
ب��شتكم�له�؛ الأنهم ي�شتمرون في �إع�دة فتح ُجرحهم.

تتك��ون ق�ش��رٌة عل��ى �لُجرح، حي��ن يب��د�أ �أي ُجرٍح 
ف�ء، لكنه لن ُي�شفى �أب��د� �إن ��شتمرين�  ج�شدي ف��ي �ل�شِّ
ف��ي نزعه�. كم� ُيمِكن �أن يلتهب �لُج��رُح، وَيترك �أثر�. 
ينطب��ق �ل�شيء نف�شه على �لجروح �لنف�شية، ف�لتحدث 
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ع��ن �لُجرح، و�ل�شخ�ض �لذي ت�شبَّب فيه، يع�دل تق�شير 
ق�ش��رة �لُجرح �لج�ش��دي. �إذ يعيد هذ� فتحه ث�نية، كم� 

ًة �أخرى. يت�شبَّب في نزفه َمرَّ

تعتبر حقيقة �أن �لغفر�ن يحت�ج الن�شب�ط �لل�ش�ن 
و�ح��دًة م��ن �أكثر �الأم��ور �لت��ي �أعلنه��� �هلل عون� لي. 
ف�لج�ش��د ُيريد د�ِئم� "�إع���دة �لمو�شوع �أو �لتغني به" 

لكن تغطية �الإ�ش�ءة تجلب نت�ئج جيدة.

ُيمِكن��ك �لتح��دث بطريق��ٍة �إيج�بي��ة �إن �حتج��ت 
للتح��دث عن م�شكلت��ك؛ طلب� للم�ش��ورة، �أو �ل�شالة، �أو 

لبع�ض �الأهد�ف �لتقية �الأخرى.

عل��ى �شبيل �لمث���ل: من يب��دو �أكثر تق��وى وقرب� 
للحق �الإلهي؟

"�أب��ي ك��رر �إ�ش�ءت��ه �لجن�شي��ة ل��ي لم��دة خم�ش��ة 
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ع�ش��ر ع�م���، وو�لدتي عِلم��ت ب�الأمر ول��م تفعل �شيئ� 
بخ�شو�شه".

--�أم--

"�أبي �أ�ش�ء جن�شي� لي لمدة خم�شة ع�شر ع�م�، و�هلل 
يعمل على �شف�ئ��ي، و�أن� �أ�شلي الأجله، و�أُدرك �أن ذلك 
، كم� �أن �أبي ك�َن تحت �شيطرة قوى  ُج��رٌح في م��شيَّ
�شيط�نية، و�أمي علمت بم� ك�َن يفعل بي، وك�ن يجب 
�أن ت�ش�عدن��ي، لكنه��� �ُشل��ت من �لخ��وف، و�الإح�ش��ض 
بع��دم �الأم�ن، ربم� �أ�شال لم تكن تعلم كيفية مو�جهة 

�لموقف، لذ� �ختب�أت منه".

�أن��� مت�أكدٌة �أن��ك �شتو�فق على �أن �لمث���ل �لث�ني 
يبدو �أكثر حب�، فكلم�ت قليلة منتق�ة بعن�ية، ُيمِكنه� 
�أن تغي��ر مذ�ق �لتقرير كله تم�م���. تذكْر �أنك �إن �أردت 

�أن تكون �أف�شل، يجب �أال تكون ُمر�.
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�إن وج��دت �أية مر�رة بد�ِخلك، من �لمتوقع جد� �أن 
تظهر في حديثك. فرنة �شوت��ك، و�ختي�رك للكلم�ت، 
ُيمِك��ن �أن ُيظه��ر� �لكثير عن��ك، �إن ُكنَت ر�غب��� في �أن 
ُه  تك��ون �ش�دق�. فَي�ُش��وع يقول في مت��ى 34:12"، اإِنَّ

ُم اْلَفُم". ِمْن َف�ْسَله )في�ض، ف�ئ�ض( اْلَقْلِب َيَتَكلَّ

�إن �أردت �لتغل��ب عل��ى ُم�شِكَلة، علي��ك �لتوقف عن 
�لحدي��ث عنه���. �إن عقلك يوؤثر على فم��ك، وفمك يوؤثر 
عل��ى عقل��ك. من �ل�شع��ب �لتوقف عن �لحدي��ث ب�ش�أن 
موق��ٍف م���، حتى تتوق��ف ع��ن �لتفكير في��ه. كم� �أن 
�لتوق��ف عن �لتفكير فيه �شع��ٌب �إن ُكنَت تتحدث عنه 

ب��شتمر�ر.

�خت��ر �أن تفعل م��� ُيمِكنك عمل��ه، و�هلل �شُي�ش�ِعدك 
عل��ى فع��ل م� ال ت�شتطي��ع عمله. �ب��ذل �أق�شى جهدك، 
وث��ق ب���هلل، وه��و �شيق��وم ب�لب�ق��ي. قد ت�أخ��ذ بع�ض 
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�لوق��ت قب��ل �أن تتمكن م��ن �شبط ل�ش�نك تم�م���. �بد�أ 
بط�عة م� يحثك عليه �لرُّوح �لُقُد�ض.

�إن ح�شل��ت عل��ى تبكي��ت منه يط�لب��ك ب�ل�شمت، 
ة  �أط��ع، و�شتح�شل على �لَمزيد م��ن �لحرية في ُكل َمرَّ

تقوم بهذ�.

كن حذر� �أي�ش�؛ الأن �ل�شيط�ن �شيح�ول �أن يغويك 
في هذه �لِمنطقة؛ الأنه يعرف قوة �لكلم�ت. ف�لكلم�ت 
ِمث��ل م�شت��ودع للق��وة! و�لفم �ش��الح �إم��� لل�شيط�ن �أو 

�شده.

لهذ� يج��ب �أن تخت�ر كلم�ت��ك بعن�ية، ف�ل�شيط�ن 
�شي�شتخدم حتى كلم�تك �لتي تق�شد به� خير�، وَمحبَّة 
الأ�شدق�ئك؛ ليجلب م�شكلتك للحديث. ��شتخدم �لحكمة 
و�لحذر. وال ت�شقط في م�شيدته �لتي �شتفتح جروحك، 

ًة ث�نية. وتت�شبَّب في نزفك َمرَّ
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ائتمن الله على تغيري م�ضاعرك
تعتب��ر �لم�ش�ع��ر )�لعو�طف( ع�م��ال كبير� ومهم� 
ف�ء، ومو�شوع �لغفر�ن. ُيمِكنك �أن ت�أخذ  في َعمليَّة �ل�شِّ
ُكل �لق��ر�ر�ت �ل�شليمة و�ل�شحيح��ة، وال ت�شعر، ولمدة 
طويل��ة، ب�أي فرق ف��ي �لطريقة �لت��ي ت�شعر به�، قبل 
�أن تتخ��ذ قر�رك بط�ع��ة �لرَّب، هن� تحت���ج لالإيم�ن؛ 

ليحملك عبر هذ� �لم�شلك.

ل��و �أدي��ت م� علي��ك، وتنتظ��ر �هلل �الآن ليق��وم بم� 
علي��ه، ف��دوره �أن ي�شف��ي م�ش�ع��رك، ويجعل��ك ت�شع��ر 
ب�ل�شح��ة ال �لُج��رح. ال يمل��ك �أح��د �ِش��وى �هلل �لقدرة 
على تغيير م�ش�عرك نح��و �ل�شخ�ض �لذي جرحك، فال 
ف�ء �لد�ِخلي، �ِشوى �هلل؛ الأنه،  ي�شتطي��ع تحقيق �أحد �ل�شِّ
وم��ن خالل ق��وة �ل��رُّوح �لُقُد�ض، يحي� في��ك )�إن ُكنَت 
مول��ود� ث�نية(، وهو وحده �لق�در على �ِشف�ء �الإن�ش�ن 

�لد�ِخلي.
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لم�ذ يجعلن� �هلل ننتظ��ر حتى ُن�شفى؟ �إن �النتظ�ر 
��ة، فكيفي��ة �نتظ�رن�  ه��و �لج��زء �ل�شع��ب ف��ي �لَعمليَّ
تك�شف �إن ك�َن لن� �إيم�ن في �هلل �أم ال. فبح�شب م� ُذكر 
ف��ي �لعبر�نيين 12:6 نحن نرث وع��ود �هلل ب�الإيم�ن 
و�ل�شب��ر، ويقرر �لر�شول بول�ض ف��ي غالطية 5:5 �أنن� 
���ُع َرَجاَء ِبرّ" )تط�ُبقن� مع م�شيئته  "ِمَن الإِيَمان َنَتَوقَّ

في �لهدف و�لفكر و�ل�شلوك يجعلن� نرجو بره(.

نحن ال نحت�ج النتظ�ر �لنت�ئج حين نتبع �لج�شد، 
مع ذلك، ف�لطريقة �لب�شرية �لطبيعية للتع�مل مع من 
جرحون���، ال ُتف��رز �أب��د� نت�ئج طيبة. لك��ن طريقة �هلل 
تنجح، لكنه� تعمل على مبد�أ زر�عة �لبذ�ر، و�النتظ�ر 
ب�شب��ر لح�ش�ده���، �أنت ت��زرع بذ�ر� جي��دة عن طرق 

�التب�ع �لمطيع، لُخطٍة �إلهيٍة كهذه مثال:

• ��شتقبل غفر�ن �هلل )وِحب نف�شك(.	
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• �ختر �أن تغفر وتطلق من جرحوك.	
• �شلِّ الأجل �أعد�ئك.	
• ب�رك من جرحوك.	
• �شدِّق �أن �هلل ي�شفي م�ش�عرك.	
• �نتظر.	

�النتظ���ر هو م��ك�ن �لح�ش��ول عل��ى �لنُّ�شرة في 
�لمعرك��ة �لح��شل��ة ب�لمج���ل �لرُّوح��ي. �إن �النتظ�ر 
وعين���ك مركزت���ن عل��ى �هلل، ي�شع ثق��ال على �لقوى 
�ل�شيط�ني��ة، �لتي �بت��د�أت �لُم�شِكَلة ف��ي �لمق�م �الأول. 
ويجبره��م على �إرج�ع �الأر�ض �لت��ي ك�شبوه� �ش�بق�، 
ف�أثن���ء حف�ظك على عينيك مثبتتي��ن على �هلل، ُيجَبر 

هو �لعدو على �لرحيل عن �أر�شك:

���اِكُن ِفي �ِس���ْتِر اْلَعِليِّ ِفي ِظلِّ اْلَقِدير )�لذي  "ال�سَّ
ُقوُل  ال ي�شتطي��ع �أي عدو �لوقوف �أم�م قوت��ه( َيِبيُت. اأَ
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ِكُل )بثقة( َعَلْيه".  : ملجاأي َوِح�ْس���ِني. اإَِلِهي َفاأَتَّ للرَّبِّ
)مزمور 2-1:91(.

�شت��رى �أثن���ء ��شتكم�لك لقر�ءة ب�ق��ي مزمور 91 
�أن��ه ملئ ب�لوعود �لعظيمة عن كيفية عدم قدرة �لعدو 
على هزيمتك، فه�م�ض مزمور 91 في �لِكت�ب �لُمقدَّ�ض 
�لمو�ش��ع يق��ول: يعتمد تحقق ه��ذه �لوع��ود �لثمينة 
لالأ�شح���ح كله عل��ى وف�ء �ل�شخ���ض �لدقيق لل�شروط 

�لمذكورة في �أول عددين.

بكلم���ٍت �أخ��رى، �شيك��ون �لخي��ر م��ن ن�شي��ب م��ن 
ي�شكن��ون في �لم��ك�ن �ل�شري �لخ��ض ب���هلل، معلنين �أن 
�لرَّب ملج�أهم وح�شنهم، وهو َمن ي�شتندون عليه تم�م�.

�أذك��ر ل��ك �الآن تجربة مررت به��� �شت�ش�عدك على 
�إي�ش�ح هدف��ي. ُجرحت �شديد� من �إح��دى �شديق�تي، 
�لت��ي ُكنُت �أحبه�، و�أثق به���، و�ش�عدُته� في كثير من 
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��ن �لمو�شوع نميم��ًة و�إد�نة،  �لَم�ش���ِكل �لَع�ِشرة، ت�شمَّ
وك�ن عل��ى �لمر�أة �لتي بد�أت �لمو�شوع كله �أن تعرف 

�أف�شَل من هذ�.

ربم� ت�شبَّب ه��ذ� �لموقف ب�لتحديد في �أكبر ُجرح 
ع�طف��ي �ختبرُت��ه، على �الإط��الق، في خدمت��ي؛ الأنه 
ج���ء من �شريك��ة ِخدَمة ف��ي �لَم�شيح، ُكن��ُت �أثق به�، 
و�أعمل معه�. كنت على علم بوجوب غفر�ني له�، و�إال 

�شي�شمم عدم �لغفر�ن خدمتي و�شخ�شيتي.

ب��د�أُت َعمليَّة �لخط��و�ت �ل�شت �لت��ي �شرحته� لكم 
م��ن قبل. لم تكن �لُخطوة �الأولى ف��ي �ختي�ر �أن �أغفر 
�شعب��ة ج��د�، �لث�نية: �شليت �شالة �لغف��ر�ن، �لتي لم 
تكن �أي�ش��� �شعبة. �لُخطوة �لث�لث��ة: �ل�شالة من �أجل 
�لم��ر�أة نف�شه�، ك�نت �أكثر �شعوبة قليال. لكن �لُخطوة 
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�لر�بعة: مب�ركته�، ورف�ض �لحديث عنه�، ربم� ك�نت 
�أ�شعَبهم على �الإطالق.

بد� �الأمر فعلي� وك�أنه� نجت بفعلته�، دون حدوث 
�أي �ش��دى لم��� ق�مت ب��ه، بينم� ك�ن��ت م�ش�عري في 
�هتي���ٍج عظي��م. �أخير�، و�شل��ت لنقط��ة �شدَّقت معه� 
�أنه� ُخدعت م��ن �ل�شيط�ن، و�أنه��� ك�نت ت�شدق بحق 

�أنه� ك�نت مطيعة هلل، حين فعلت م� فعلته.

ب�لرغم م��ن مح�ولتي تطبيق �لُخط��وة �لخ�م�شة، 
وه��ي �إيم�ني ب���أن م�ش�عري في طريقه��� لل�شف�ء، لم 
تتغير م�ش�عري من نحو هذه �ل�شيدة لمدة �شتة �أ�شهر. 

�لُخطوة �ل�ش�د�شة: �نتظ�ر �لرَّب، ك�نت �شعبة عليَّ 
ب�ش��كٍل خ��ض؛ الأنني ُكنُت م�شطرة الأن �أكون مع هذه 
�ل�شي��دة ُكل �لوقت. لم تعتذر �أبد� على ت�شرف�ته�، ولم 
ُتظهر حتى �أنه� فعلت �شيئ� خ�طئ�. �أحي�ن� ُكنُت �أ�شعر 



َّمادِ )الغيرة( َجماالً ِعَوضاً عن الر 26

ب�أنني مجروحة ج��د� لدرجة عدم ��شتط�عتي �لتحمل 
ليوم �آخر!

كن��ت �أق��ول هلل: "هل �أديُت دوري؟ �أن��� �أ�شع ثقتي 
، وحتى تنجح  في��ك لت�شفي م�ش�عري"، تعلمت �أن عليَّ

�لَعمليَّة، �أن �أثبِّت قدميَّ على �الأر�ض، و�أال �أ�شت�شلم.

م�شت تقريب��� �أ�شهٌر �شتة. ُكن��ُت �أحي�ن� حين �أرى 
هذه �ل�شي��دة �أود �النفج�ر، و�إخب�ره��� �أن تبتعد عني 
بعيد�، لكن ُكل م� ُكنُت �أ�شتطيع عمله هو �لحف�ظ على 
طلب م�ش�ع��دة �لرَّب؛ للتحكم ف��ي نف�شي، مررت بعدة 
مر�ح��ل ع�طفي��ة �أثن�ء ه��ذه �الأ�شهر �ل�شت��ة، ُكنُت في 

�أوق�ٍت منه� �أكثر تفهم� عن �أوق�ٍت �أخرى.

علمت �شب�ح يوَم �أح��ٍد �أثن�ء �لِخدَمة، �إن �هلل ُيريد 
مني �لذه�ب �إلى هذه �ل�شيدة، و�حت�ش�نه�، و�إخب�ره� 
ب�أن��ي �أحبه���. ُيمِكنني �لقول ب�ش��دق �أن ج�شدي ك�َن 
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ينكم���ض ويرتع�ض حينه�، وفكرت ق�ئلة: �آه، ال ي� رب، 
�إال هذ�! ب�لت�أكيد �أنت ال تطلب مني �أن �أذهب �إليه� في 
! م�ذ�  �لوق��ت �لذي و�جٌب عليه��� �أن ت�أتي هي فيه �إليَّ

�إن جعله� ذه�بي تعتقد �أنني �أعترف بذنبي؟

�أردت �أن ت�أتيني �ل�شي��دة لتعتذر، على �أني �شعرت 
ب�شغ��ط رقي��ق الأن �أذه��ب �إليه���، ك�َن �ل��رُّوح �لُقُد�ض 
يح���ول �أن يقودن��ي �إل��ى �لَب��َرك�ت �لت��ي ك�َن �الآب 

يدخره� لحي�تي.

كثي��ر� م� يح���ول �ل��رَّب �أن يرين� م��� �شيب�ركن�، 
وال نح�ش��ل على �لَبَرَكة �أبد� ب�شب��ب ِعن�دن�، ورف�شن� 

�ل�شديد للقي�م بم� يطلب من� �أن نقوم به.

�أخي��ر�، ب��د�أُت �لتحرك نح��و �ل�شيدة و�أن��� �أكره ُكل 
ث�ني��ة في��ه في �لج�ش��د، لكن��ي �أردت �أن �أكون مطيعة 
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للرب، و�أثن�ء ذه�بي له� بد�أت تتحرك هي نحوي. من 
�لو��شح �أن �هلل ك�َن يتحدث �إليه� �أي�ش�.

حي��ن تق�بلن���، بب�ش�ط��ة �حت�شنته���، وقل��ت له� 
"�أحب��ك"، وفعلت ه��ي �أي�ش� �ل�شيَء نف�َش��ُه، وك�ن هذ� 
نه�ي��ة �الأم��ر. لم تعت��ذر �أبد� ل��ي، كم� ل��م تذكر حتى 
م� ح��دث، لكن على �لج�ن��ب �الآخ��ر، وب�شبب ط�عتي 
لقي���دة �هلل، ك�ش��ر �هلل نير �لقيد. وعلى ق��در �هتم�مي 
فقط، �نتهى �الأمر برمته، على �الأقل �لقدر �الأكبر منه.

�أحي�ن��� ُكنُت �أ�شعر حين �أرى هذه �ل�شيدة، �أو حين 
َيذكر �أحد ��شمه���، بوخزة �ألم، لكني لم �أعد �أتعذب من 

هذ� �لموقف من يومه� ف�ش�عد.

هل اأنت على ا�ضتعداد للذهاب للميل الثاين؟
ح���ن وقت ه��ذ�، حين ب��د�أ �هلل ف��ي �لتع�مل معي 
، ك�َن ه��ذ� �أم��ر  بخ�شو���ض �إك��ر�م ومب�رك��ة و�ل��د�يَّ
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ي�شع��ب عليَّ �لقي���م به؛ لعدم �إظه���ر �أيٍّ منهم� ندم� 
عل��ى �الأ�شي�ء �لتي حدثت لي ب�شببهم�. ُكنُت على علم 
ب���أن عليَّ �ال�شتم��ر�ر في �لقي�م بم��� يطلبه �هلل مني؛ 
حت��ى و�إن ُكن��ُت غير ر�غبة ف��ي �لقي�م ب��ه. تذكْر: �أن 
�لغف��ر�ن ال يعتمد عل��ى ��شتحق�ق، �أم ع��دم ��شتحق�ق 
�ل�شخ���ض �ل��ذي ُيغفر ل��ه، ف�لغفر�ن �ختي���ر نقوم به 

كط�عة لَكِلَمة �هلل.

�عتق��د �أبي، في �إح��دى �لمر�ت �لت��ي ك�َن مري�ش� 
فيه��� في �لم�شت�شفى، �أنه �شيموت، لذ� طلب مني، ومن 
دي��ف، �أن نذهب �إليه، ون�شلي الأجل��ه. �ش�ألته �إن ك�َن 
ي��ود �أن يخل�ض، ق���ل" نعم"، لكن حي��ن �شلين� معه، 

ك�َن ُكل م� ق�له: "�أ�شعر �أنني ميت د�ِخلي�".

ق���ل: "ال ُيوَجد �شيء هن�ك"، فقط �أر�د �أن يخل�ض 
 � دون �أ�شٍف على م� فعل، ف��شطررن� للحديث معه عمَّ
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فعل معي، حينه� ق�ل �أكث��ر �لتعليق�ت �إث�رًة، �إذ ق�ل: 
"�أن��� �آ�ش��ٌف على �أن م� فعلُته َجرح��ك، لكن ال ُيمِكنني 

قول �إني �آ�شف على ِفعله".

ُيمِكنن��ي �لقول ب�أن �أبي لم يت��ب، و�أنه لن يح�شل 
عل��ى �لخال�ض م� لم يت��ب بحق، كم��� ك�َن ب�إمك�ني 
بو�ش��وح، روؤية، �أن �لتوبة هب��ة، فحين ي�شعر �شخ�ض 
بتوب��ٍة من نحو �شيٍء ق�م به، فهذ� عطية من �هلل. لكن 
قل��ب �أب��ي ك�َن ق��شي� ج��د� لدرجة �أنه ل��م ي�شتطع �أن 

ي�شع كبري�ءه ج�نب� ويتو��شع ويقر بخط�ي�ه.

ق�دن��� �هلل في �لنه�ي��ة لنقل و�ل��د�يَّ لالإق�مة في 
�ش�نت لوي���ض؛ حتى يكون� ب�لقرب من���، ونتمكن من 
�العتن���ء بهم�، ك�َن هذ� �شعب� عل��يَّ جد�؛ الأنه ك�َنت 
ل��ي معهم� قبل ذلك �لحي��ن �لَعالق��ة �لموؤدبة �لق�ئلة 
"�أر�كم��� ف��ي �الإج�ز�ت". لم تعد ف��ي قلبي مر�رة �أو 
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��شتي�ء من نحوهم�، لكني لم �أكن �أذهب معهم� للميل 
�لث�ني في �لعن�ية ب�حتي�ج�تهم� �ليومية.

ك�نت َعمليَّة �نتق�لهم� �أمر� محدد� و�شعه �هلل على 
د �أن �هلل ق�ل  قلبي، و�أن� ال �أن�شح �أحد ب�لقي�م به لُمجرَّ
لي قومي به؛ الأن من �لو��شح، بج�نب عدم �عتق�دي، 
�أن �هلل لن يوجه �شخ�ش� للقي�م بم� قمت، �إن ك�َن هذ� 
�ل�شخ���ض ف��ي خطر �لتعر���ض ال�شتمر�ر �الإي��ذ�ء. كم� 
ك�َن و�ل��د�يَّ ي�شيخ���ن، ويحت�ج���ن للعن�ي��ة �لتي ال 

ُيمِكن الأحد غيري �أن يقدمه� �إليهم�.

�عتق��دت حين ق�ل لن��� �هلل �أن ن�شتري لهم� منزال، 
�أن ن�شتري لهم� من��زال غير غ�لي �لثمن، لكن �هلل ق�ل 
�أن ن�شتري لهم� منزال جيد�، لذ� نقلن�هم� لمنزل جميل 
ال يبعد �ِشوى ع�شر دق�ئق عن منزلن�، كم� �بتعن� لهم� 

�أث�ثه، و�شي�رة، وتقريب� ُكل �شيء �حت�ج� �إليه.
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ًة �أخ��رى �أن هذ� لم يكن �شهال  يج��ب �أن �أعترف َمرَّ
، لكن��ي ُكن��ُت عل��ى يقين ب���أن �هلل يق��ول لي �أن  عل��يَّ
� ك�َن ُيمِك��ن �أن يحدث لو لم  �أفعل��ه. ل�ش��ت مت�أكدة ِممَّ
�أِط��ع �هلل، لكني و�ثق��ة من �أنه ب�ركن��ي ب�شكل خ��ض 
ف��ي عدة مج���الت، لم يكن ُممِكن��� �أن يب�ركني فيه�، 
ل��و لم �أكن م�شتع��دة للقي�م بم� يقول لي، �إن �هلل ب�رك 
حت��ى خدمتن� في �أمور، وبطرق ع��دة، لم تكن ُممِكنة 
ل��و لم �أكن �أمينة ف��ي �لقي�م بم� طلب مني بخ�شو�ض 
و�ل��د�يَّ – رغ��م �شعوبة �لقي�م به. م��ن �لمهم فهم �أن 

�هلل يطلب �أحي�ن� من� �لقي�م ب�أ�شي�َء �شعبة.

لم �أَر �أي تغيير� على �الإطالق في و�لديَّ �أول ثالث 
�شني��ن بعد �نتق�لهم� للعي�ض ب�لقرب من�. لم يكن �أبي 
يح���ول �إيذ�ئ��ي، لكنه ��شتم��ر على و�ش�عت��ه وكرهه 
ومر�رت��ه، وتج�وبه �لد�ِئم مع �أم��ور �لحي�ة �لُمختِلفة 
��ر� في مع�ملة  بنف���ض �لتوج��ه �ل�شيئ. كم� ك�َن ُم�شتمِّ
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و�لدت��ي بنف�ض �لطريق��ة �ل�شيئة، لكنن��� ��شتمرين� في 
�إظه�ر محبتن� ولطفن� له.

كن� نقوم ب�أ�شي�ء كثيرة طيبة لو�لدي لعدة �شنين، 
قب��ل �أن يب��د�أ �أخير� في ق��ول: "�أ�شكركم�، �أن��� �أقدِّر م� 

تقوم�ن به، �أنتم� �ش�ِلح�ن معن�".

�شع��رت ب�أنن��� قمن��� بكل �ش��يء نع��رف �لقي�م به 
لو�ل��دي، وم� علين��� �الآن �ِشوى �النتظ���ر. من �الأمور 
ره� و�أنت تنتظر �هلل ليعمل في حي�ة �شخ�ض  �له�م تذكُّ
�آخر �أو حي�تك، �أن ت�شتمر في �لقي�م بكل م� تعرف �أنه 
�ش��و�ب. و�ح��دة من �لن�ش�ئ��ح �لغ�لية �لت��ي تعلمته� 
من تجربت��ي، �أقوله� لك؛ وهي: "�أط��ع �هلل، وقم ب�أد�ء 
�الأ�شي�ء عل��ى طريقته!"، قد تكون �شعبة �أحي�ن�، لكن 
�الأ�شع��ب �أن ت�شتم��ر مقيد�. تذكْر د�ِئم��� هذه �لمقولة: 
ر يوؤلم، �إال �أن �لبق�ء في �الأ�شر يوؤلم �أكثر. رغم �أن �لتحرُّ
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ي�ش�حب��ك د�ِئم� �إح�ش��ض ب�أن م��ن يجرحك يدين 
ة يق��وم �أحدهم بجرحك. و�لِمثل  ل��ك ب�شيء، في ُكل َمرَّ
يحدث حين َتج��رح �أحدهم، قد يخ�م��رك �شعور ب�أنك 
ُتري��د �أن تجعل��ه يدف��ع ثم��ن فعلت��ه، �أو �أن علي��ه �أن 
يعو�ش��ك بطريق��ٍة م���. ف�لتع�م��ل �لظ�ل��م، �أو �الإيذ�ء 
ب���أي �شكل م��ن �الأ�ش��ك�ل يت��رك "َدين� غي��ر مدفوع" 
ف��ي �لمج���ل �لرُّوحي. ُتَح���ض هذه �لديون ف��ي �لعقل 
 � و�لم�ش�عر. ف�إن قبعت م�ش�عر �لرغبة في �النتق�م ِممَّ
فعل��ه �الآخرون ب��ك، �أو م� تدين لهم ب��ه، لمدة طويلة 
ف��ي قلبك، �أو �أ�شبحت ثقيلة ج��د�، قد ترى نت�ئج غير 

�شحية حتى في ج�شدك.

النقمة للرب

النقمة للرب
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علَّ��م َي�ُشوع تالميذه �أن ي�شلو� ق�ئلين: "َواْغِفَر َلَنا 
ُذُنوَبَنا َكَم َنْغِفر )نترك، ن�شفح، نلغي �لدين، ونتخلى 
ْي�ساً ِلْلُمْذِنِبيَن  عن �الإح�ش��ض ب�ال�شتي�ء منهم( َنْحُن اأَ

اإَِلْيَنا". )متى 12:6(.

يغف��ر  �أن  �هلل  م��ن  نطل��ب  �أن  ع��ن  يتح��دث  ك�ن 
خط�ي�ن���، و�أ�ش���ر �إلى هذه �لخط�ي� كدي��ون. �لدَّين هو 
�ش��يء م�شتحق �لدف��ع من �شخ�ض الآخر. ق���ل َي�ُشوع �إن 
�هلل �شيغف��ر لن� ذنوبن� )ديونن���( – �شيحررن�، ويطلقن� 
منه�، و�شيت�شرف وك�أنن� لم نكن مد�نين له ب�شيٍء �أبد�.

طلب �لرب من� �أن نت�شرف بنف�ض �لطريقة مع من 
ًة �أخرى، �إن هذ� قد يبدو  �أذنب��و� �إلين�. دعني �أقوله� َمرَّ
�شعب���، لكن �أن تكره �شخ�ش� �آخر، وتق�شي عمرك في 
مح�ول��ة جعله يدفع ثمَن َديٍن، لن ي�شتطيع �أبد� دفعه، 

�أمر �أكثر �شعوبة.
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���ض �إن �هلل �شيمنحن� مك�ف�آت  يق��ول �لِكت�ب �لُمقدَّ
)�ُنُظ��ْر �إ�شعي���ء 7:61-8(. ل��م �ألِق �نتب�ه��� �أبد� لهذه 
�الآي���ت حت��ى عدة �شن��و�ت قليل��ة م�شت، حي��ن ُكنُت 

�أدر�ض �لغفر�ن و�إطالق �لديون.

تعتب��ر "�لمك�ف���أة" َكِلَم��ة مفت�حية ل��كل �شخ�ض 
مج��روح. حين يقول �لِكت�ب �لُمقدَّ�ض �إن �هلل �شيمنحن� 
مك�ف���آت؛ ه��ذ� معن�ه �أن �هلل نف�شه َم��ن �شيدفع لن� م� 

يدين �الآخرون لن� به!

�حفظ هذه �الآي�ت �لخ��شة بمنح �هلل لن� مك�ف�آت:

ْعَفان َوِعَو�ساً  "ِعَو�س���اً َعْن ِخْزِيُكم )�ل�ش�ب��ق( �سِ
يِبِهْم. ِلَذِلَك َيِرُثوَن  َعِن اْلَخَجِل َيْبَتِهُجوَن )�شعبك( ِبَن�سِ
ٌة َتُكوُن  � خ�شروه(. َبْهَجٌة اأََبِديَّ ْعَفْين )عمَّ ِهْم �سِ ِفي اأَْر�سِ

َلُهْم".

ي اأََنا ال���رَّبُّ ُمِحبُّ اْلَعْدِل ُمْبِغ����ضُ اْلُمْخَتِل�ِض  لأَنِّ

النقمة للرب
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ِمَيًنة َواأَْقَط���ُع َلُهْم َعْهداً  ْل���ِم. َواأَْجَعُل اأُْجَرَتُه���ْم اأَ ِبالظُّ
اأََبِدّياً". )�إ�شعي�ء 8-7:61(.

ًة �أخرى  �شنن�ق���ض مو�شوع �لَبَرَك��ة �لم�ش�عفة َمرَّ
ف��ي ف�شوٍل الحق��ة. تذُكُر �آي���ت عديدة �أخ��رى ب�ش�أن 
�أن �هلل �إل��ه مج���ز�ة، و�أن �لنقمة ل��ه. ف�الآية �لمذكورة 
���ا اأََنا َفُقْلُت َعَبثاً َتِعْبُت. َباِطالً  ف��ي �إ�شعي�ء 4:49: "اأَمَّ
َوَفاِرغ���اً اأَْفَنْيُت ُقْدَرِتي. َلِك���نَّ َحقِّي ِعْنَد الرَّبِّ ّوَعَمِلي 
ِعْن���َد اإَِلِهي." هي �لت��ي ��شتخدمه� �ل��رُّوح �لُقُد�ض في 

حي�تي.

�أن نطلب ون�شعى لالنتق�م معن�ه �أن نح�ول جعل 
�لن����ض يدفع��ون ثمن �ل�شرر �ل��ذي �ألحق��وه بن�. تقع 
�لُم�شِكَل��ة ف��ي �أن �النتق�م د�ِئم� غي��ر ُمجٍد – ال يمحو 
�الألم، وال ُي�شلح �شرر�، هو فقط يت�شبَّب في َمزيٍد من 

�الألم و�ل�شرر.
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ج�هدت ب�لت�أكي��د ل�شنين طويلة، لكن بال جدوى. 
وَكِلَم��ة "بال جدوى" تعني "بال ف�ئ��دة"، ف�إن تج�هد 
ب��ال جدوى معن���ه �أن جه��ودك بال ف�ئ��دة. �شي�شنيك 
ج�شدي��� وعقلي��� وع�طفي� �إن ح�ول��ت �أن ترد �ل�ش�ع 

لُكل من �ألموك، �أو َمن �أ�شررت بهم.

عزيزي، في معظم �الأوق�ت، قد يكون من تكرههم، 
وتح���ول �النتق�م منه��م، يتنزه��ون، ويق�شون وقت� 
طيب���، دون �إدر�ك، �أو حت��ى �أدن��ى �عتب���ر، لم� ت�شعر 
به، ويعتبر ه��ذ� جه�د� بال جدوى. فكم� تقول �الآي�ت 
�لِكت�بي��ة، "َباِطالً َوَفاِرغاً اأَْفِنْيُت ُقْدَرِتي حتى تعلمت 

اأن اأتطلع هلل طلبا لمجازاتي )مك�ف�آتي(".

ُتم�ث��ل َكِلَمة "مك�ف���أة" في �لمعن��ى َكِلَمة "�أجر" 
�لع�ملي��ن. ف�إذ� ُجرحت ف��ي �لوظيفة بينم� تعمل لدى 
�هلل، �شيك�فئك. تعني �لمك�ف�أة �أي�ش� �لمج�ز�ة. وبح�شب 

النقمة للرب
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ة  �لِكت���ب �لُمقدَّ�ض ف�إن �هلل نف�شه هو �لمك�ف�أة �لخ��شَّ
بن� )�نظر تكوين 1:15(، كم� يك�فئن� �أي�ش� عن طريق 
�لقي�م ب�أ�شي�ء خ��شة لن�، ِمثل منحن� "َفَرًح� اَل ُيْنَطُق 
ب��ِه" )1بطر�ض 8:1(. و�ل�ش��الم "�لِذي َيُفوُق ُكّل َعْقٍل" 
)فيلب��ي 7:4(. ب�رك �هلل حي�ت��ي لدرجة ي�شعب معه� 
جد� ت�شديق �أن��ي �أن� َمن ت�شعر بهذه �لم�ش�عر �لطيبة، 
و�أنن��ي مب�َركة له��ذه �لدرجة؛ الأنني، ولم��دة طويلة، 
ُكنُت مليئة ج��د� ب�لكره و�ال�شتي�ء و�لم��ر�رة، و�أحمل 
ثق��ال على كتفي، و�أ�شعر ب�الأ�شى عل��ى نف�شي، و�أنفِّ�ض 
عن م�ش�ع��ري �لمجروحة في �لجمي��ع، خ�شو�ش� من 

يح�ولون �أن ُيِحبوني.

يجب �أن تذُكر �أن م� �أنت مملوء منه، عليك �أي�ش� �أن 
تتغذى عليه. حين تكون ممتلئ� من �لغ�شب و�لمر�رة 
و�ال�شتي�ء، �أنت ل�شت فقط ت�شمم ب�قي �لَعالق�ت، لكنك 
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�أي�ش��� ت�شمم نف�شك. فم� في قلبك �شيخرج في حديثك، 
وتوجهك، ولغة ج�شدك، حتى نبرة �شوتك.

�إن ُكن��َت مليئ��� ب�الأف��ك�ر و�لتوجه���ت �ل�ش�م��ة، 
لي�ش��ت هن�ك طريق��ة للهرب من ت�أثيره��� �ل�ش�م على 
حي�ت��ك كله�. ح��وِّل َعمليَّة جمع �لدي��ون للرب نف�شه، 
فه��و �لوحيد َم��ن ي�شتطيع جمعه� بطريق��ٍة �شحيحة. 
ف نف�شك مع طرقه، وهو �شيجمع ديونك، ويعو�شك  �شُ
ع��ن ُكل �لج��روح و�الأ�ش��ر�ر �ل�ش�بقة. مجي��ٌد حق� �أن 

تر�قبه وهو يقوم بهذ�.

اأنا م�ضتعدة، لكن كيف؟
�كُت��ْب ُكل �لدي��ون �لت��ي يدي��ن به� �الآخ��رون لك، 
و�لت��ي تدين به� �أنت لالآخرين، �أن� �أتحدث عن �لديون 
�لرُّوحي��ة ال �لم�لي��ة. علٍِّم على جميعه��� عالمة خط�أ، 
و�كت��ب عليه��� الٍغ. وق��ْل ب�ش��وٍت ع���ٍل: "ال يدين لي 

النقمة للرب
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�أح��د ب�شيء، كم� ال �أدي��ن �أن� ب�شيٍء الأحد. �أن� �ألغي ُكل 
�لديون، و�منحه� لَي�ُشوع، فهو �الآن �لم�شوؤول عن دفع 

ُكل �لمديوني�ت".

�إن ُكن��َت َجرحت �أحد� ت�شتطيع ب�لت�أكيد �أن تذهب 
��� فعلت، ط�لب� منه �لغفر�ن. من  �إليه، لتقول �آ�شف عمَّ
ف�شل��ك ال تق�ِض حي�تك في مح�ول��ة تعوي�ض �لن��ض 
��� فعلت بهم – فه��ذ� ال، ولن، ُيج��دي. �هلل فقط هو  عمَّ

َمن ي�شتطيع تعوي�شهم. �إليك مث�ل عملي:

كن��ت ال �أز�ل �أع�ن��ي من �لكثير م��ن �لمنخف�ش�ت 
و�لمرتفع���ت �لع�طفي��ة، حي��ن ُكن��ُت �أرب��ي �أطف�لي، 
ب�شبب �الإيذ�ء �ل��ذي تعر�شت له في �لم��شي. و�نتهى 
ب��ي �الأم��ر لج��رح �أبن�ئي، كون��ي مجروح��ة وال �أعلم 
طريق��ة �هلل ف��ي �لتع�مل مع �الأمور بع��د. ُكنُت �أ�شرخ 
و�أ�شي��ح فيهم كثي��ر�، ِمز�جي �شي��ئ – وغير �شبورة 
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عل��ى �الإط��الق، �شعب ج��د� �إر�ش�ئ��ي، و�شعب��ة جد� 
ف��ي �لتع�م��ل. كم��� و�شعت قو�ني��ن �ش�رم��ة عديدة 
الأوالدي، ُكن��ُت �أمنحهم قبولي ومحبت��ي �إن تبعوه�، 
و�أ�ش���ب ب�لجنون �إن لم يتبعوه�. لم �أدرك �أنني ُكنُت 
�أع�م��ل �أبن�ئي بنف�ض �لطريقة �لت��ي تع�َمل به� �أهلي 

معي و�أن� طفلة. مثلم� يفعل معظم من تمَّ �إيذ�وؤهم.

نم��� �بن��ي �الأكبر كنتيج��ة ل�شنين م��ن �لعي�ض في 
د�ئرة �لحرب ببع�ض َم�ش�ِكل في �ل�شخ�شية و�ل�شكوك 
�لنف�شية. بد� وجود د�ِئم لروح نز�ع بينن�، كم� لم نكن 
عموم� على وف�ق مع �أحدن� �الآخر. ب�لطبع، �أردت بعد 
ح�شول��ي على عم�د �لرُّوح �لُقُد���ض، ودر��شتي لكلمته 
�هلل، �أن �أ�شل��ح �ل�ش��رر �لذي �شببت��ه، و�أردت �أن �أتودد 
البن��ي الأجل �لطريقة �لتي ع�ملت��ه به�. ُيمِكنك �لقول 

�إنني �أردت تعوي�شه عن ذلك �ل�شرر.

النقمة للرب
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و�قعي���، ل��م �أع��رف كيفية �إ�ش��الح ه��ذه �ل�شرر. 
�عتذرت، لكن لم �أعرف م� ُيمِكنني �لقي�م به ب�الإ�ش�فة 
�إلى ه��ذ�. لذ� وقعت لفترة في م�شي��دة �لتفكير في �أن 
عل��يَّ منح �بني ُكل م� ُيري��د. على ُكل ح�ل، �أن� مدينة 
ل��ه. وبم� �أن البن��ي �شخ�شية قوي��ة، وحينه�، لم يكن 
ي�ش��ر م��ع �ل��رَّب، تعلَّ��م ب�شرعة كي��ف يجعلن��ي �أ�شعر 
ب�لذنب. كم� ك�َن يتحكم ف��ي، وين�ورني، وي�شتغلني 
نف�شي���، ويح�ول ��شتغالل عالقت��ي �لجديدة مع �لرَّب 

لم�شلحته.

، ف��ي �أحد �الأي�م حين ُكنُت �أح�ول ت�أديبه  رد عليَّ
بخ�شو���ض ت�ش��رف معي��ن ق�م ب��ه، ق�ئ��ال: "ح�شن�، 
ل��م �أكن الأك��ون هكذ� لو ُكن��ُت تع�ملت مع��ي بطريقٍة 
�شحيح��ة". ف��ك�ن رد فعل��ي �لطبيع��ي "حينه���" هو 

�لذه�ب �إلى غرفة �أخرى الأ�شعر ب�ل�شوء عن نف�شي.
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على �لج�نب �الآخ��ر، �أو�شح لي �هلل في هذه �لمرة 
�شئ���ء، فق��ط ق���ل: "جوي���ض، �إن البن��ك نف���ض فر�شة 
�لتغل��ب على َم�ش�ِكل��ه، �لتي �أتيحت ل��ك. فقد جرحِته؛ 
الأن �شخ�ش��� م� جركك. و�أنِت �آ�شف��ة، وتبِت، وال ُيوَجد 
م��� ُيمِكنك عمله �أكثر من ذل��ك. ال ُيمِكنك ق�ش�ء ب�قي 
حي�تك في مح�ولة �إبط�ل م� فعلته ب�لفعل. �ش�أ�ش�عده 

كم� �ش�عدت، �إن �شمح لي بذلك".

علم��ت بوجوب �إخب���ر �بني بم��� ق�له �ل��رَّب لي. 
وفعل��ت، وق��ررت �لتوقف ع��ن مح�ول��ة تعوي�شه. مر 
بع��دة �شنو�ت �شعب��ة، لكنه في �لنه�ي��ة، �أخذ َعالقته 
ف�ء و�لن�شج.  ب�ل��رَّب م�أخذ �لجد، وبد�أ طريقه نحو �ل�شِّ
وه��و �الآن مدير �إر�ش�لي���ت �لع�لم �لت�بع��ة لخدمتن�، 
و�أي�ش��� �شدي��ق جي��د لي، بج�ن��ب �أنه �بن��ي، و�شريك 

�لِخدَمة في �لَم�شيح.

النقمة للرب
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�ض هذه �لد�ئرة في حي�تك،  �أ�شجعك بحق على تفحُّ
و�أن ت�شم��ح هلل بمك�ف�أتك. فمك�ف�آت��ه ر�ِئعة وعظيمة. 
ُيوَج��د د�ِئم� وقت �نتظ�ر فيم� يخ���ض �أمور �هلل. لكن 
�إن ��شتمريت في �لقي�م بم� تعرف �أن �هلل يطلبه منك، 
�شت�أتي��ك �ال�شتج�بة. و�إن ح��دث و�رتكبت خط�أ، وهذ� 

�شيحدث، ُتْب، و�م�ِض ُقدم� في حي�تك.

حي��ن يبد�أ �لطفل ف��ي �لم�شي، ال يق��وم بهذ� م� لم 
يق��ع �أوال ع��دة مر�ت. وحي��ن يحدث هذ�؛ يق��ف ويبد�أ 
ث�ني��ة ف��ي �لم�ش��ي بطريقه. تع���َل لَي�ُش��وع ِمثل طفٍل 
�شغي��ر، هو ف�تٌح ذر�عيه لك – ف�تجه نحوه، حتى �إن 

وقعت كثير�، قف ث�نية، وت�بع م�شيرك.

�أود قب��ل �أن �نه��ي هذ� �لف�شل تك��ر�ر هذه �لنقطة: 
نح��ن ال ن�شق��ط فق��ط في م�شي��دة مح�ول��ة جعل من 
جروحن��� يدفعون ثمن م� فعل��و�، لكنن� ُنخرج �أحي�ن� 
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جروحن��� على �آخرين لي�ش��ت لهم َعالق��ة، فعلي�، بم� 
حدث لن�.

ح�ول��ت ل�شن��و�ت �أن �أجمع ديون��ي �لع�طفية من 
زوج��ي؛ فقط الأن��ه ك�َن رجال، وكنت عل��ى َعالقة به. 
تعتب��ر هذه ُم�شِكَلة و��شعة �النت�ش���ر. فبع�ض �ل�شيد�ت 
ق�م��و�  �لرج���ل  بع���ض  الأن  �لرج���ل؛  ُكل  يكره��ن 
ب�إيذ�ئهم. فولد جرحته �أمه، قد يكبر، ويق�شي م� بقي 
ل��ه من عمره وهو يك��ره ويوؤذي �ل�شي��د�ت. يعتبر هذ� 
نوع� من جمع �لديون. �أدرك من ف�شلك �أن �شلوك� ِمثل 
هذ� ل��ن َيحل �لُم�شِكَل��ة، كم� لن يمنحك �أب��د� �إح�ش��ش� 
ت �لعن�ية به.  د�ِخلي� ب�لر�ش�، نبعه �أن �لدين �أخير� تمَّ

توجد طريقة و�حدة الإلغ�ء �لدين وهي طريقة �هلل.

النقمة للرب
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3
ُحرا لتفرح مع االآخرين

تعتبر و�حدة من �أهم عالم�ت �ِشف�ء َمن تمَّ �إيذ�وؤه، 
��شتط�عته �أن يفرح حين يتب�رك �الآخرون. ن�ق�شن� في 
�لف�ش��ول �ل�ش�بقة �لمبد�أ �لمذكور ف��ي رومية 14:12 
ِذيَن َي�ْسَطِهُدوَنكُم )�لق�ش�ة في  �لق�ئ��ل: "َباِرُكوا َعَلى الَّ
توجهه��م معك��م(. َباِرُكوا َولَ َتْلَعُن���وا."، لكن تعلمنا 
كلمة اهلل اأي�س���ا اأن "َفَرحاً َم���َع اْلَفِرِحيَن )ن�ش�ركهم 
فرحه��م( َوُبَكاًء َم���َع اْلَباِكين )ن�ش�ركه��م حزنهم(." 

)رومية 15:12(.

م��ن �ل�شه��ل على َمن ت��مَّ �إيذ�وؤه��م �أن يح�شدو� من 
ل��م يع�ن��و� مثلهم. لكني �أ�شعر ب�أن م��ن �لمهم ت�شجيع 
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ُكل َمن تعر�شو� لالأذى، �أو �مُتهنو�، على �لتخل�ض من 
م�ش�ع��ر �لح�ش��د، و�لغيرة من �الآخري��ن؛ حتى يتمكنو� 

من �لتمتع ب�شف�ء َك�ِمل للنف�ض.

نبهن��ي �هلل لهذ� �الحتي���ج حين ُكنُت �أق��دم َكِلَمة 
ت�شجيع لعديدين في �أحد �الجتم�ع�ت:

�إذ ج���ء فج���أة زوجي للمنب��ر؛ الأن �هلل و�شع على 
قلب��ه َكِلَم��ة قوي��ة �حت���ج �أن ي�ش�ركه���. وق���ل: لق��د 
��شتقب��ل خم�ش��ة �أو �شتة �أ�شخ��ض َكِلَم��ة �شخ�شية من 
�هلل خ��الل ِخدَم��ة جوي���ض. لك��ن توج��د ق�ع��ة مليئة 
ب�أن����ض يجل�شون هن��� غيورين مفكرين ف��ي �أنف�شهم 

"ي� ليته� ك�نت لي".

و��شتمر ق�ئال: تحدث �هلل لقلبي بو�شوح و�أخبرني، 
"�إن لم تك��ن �شعيد� الأجل مب�ركة �الآخرين، لن تحدث 
ه��ذه �الأ�شي���ء �أب��د� لك". ت�أث��ر �لن��ض بح��ق حين ر�أو� 
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�أنهم ك�نو� غيورين حتى من َكِلَمة ت�شجيع منحه� �هلل 
ل�شخ�ض �آخر.

ُيمِكنن��� �أن ن�شع��ر ب�لغيرة من �لمو�ه��ب �لرُّوحية 
�لتي ل��دى �شخ�ض �آخر، ُكنُت مثال �أتمنى �أن �أغني، لذ� 
ُكن��ُت �أن�شت لمن لديهم �أ�شو�ت جميلة و�أفكر "ي� ليت 

لي �شوٌت ِمثل هذ�".

ق�ل �هلل في �أحد �الأي�م: "�أتعرفين، لقد وهبت هوؤالء 
�لن��ض هذه �لعطية؛ حتى ت�شتمتعين به�، ال لتح�شديهم 
عل��ى م��� لديه��م وتتمنين �أن تك��ون لك". ثم ق���ل: "لم 
�أ�شع هذه �لهبة فيهم لهم، لقد وهبتهم �إي�ه� الأجلك".

، منحه� �هلل لي  في نف�ض �لوقت، �لهب�ت �لتي لديَّ
لتك��ون لالآخرين �لمتعة. و�شع �هلل ف��يَّ �شيء الأجلك، 
لكنه �أي�ش� و�ش��ع �شيئ� فيك الأجلي، وهذ� يمحو بحق 

�حتي�جن�؛ الأن نغير من �أحدن� �الآخر.
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�أعتق��د �أن �الإح�ش����ض بعدم �الأم�ن و�ح��د من �أهم 
�أ�شب���ب �الإح�ش��ض ب�لغيرة، �لتي هي نق�ض معرفة م� 

يعنيه �أن نكون في �لَم�شيح.

يك��ذب �ل�شيط���ن علين���، ويخبرن��� �أن �الآخري��ن 
�أف�شل من�، وينجح في خد�عن� من خالل �أفك�ر �شلبية 
نمطي��ة، مثل: �إن ُكنُت فقط �أ�شتطيع �أن �أح�شل على م� 
لدي��ه، �أو �إن ��شتطع��ت فقط �أن �أكون مثله�، �أو، لو فقط 
�أ�شتطيع �لقي���م بم� يقوم به. فنعتقد �أنن� لو ��شتطعن� 
�أن نكون ِمثل �الآخرين، حينه� �شنكون جيدين مثلهم. 
ه��ذ� �لنوع من �لتفكير �لخ�ط��ئ يت�شبَّب في �أن نمتلئ 

ب�لغيرة و�لح�شد.

تقول �إحدى �لو�ش�ي� �لع�شر "ل َت�ْسَتِه َبْيَت َقِريِبَك. 
ل َت�ْس���َتِه اْمَراأَة َقِريِبَك َول َعْبَدُه َول اَمَتُه َول َثْوَرُة َول 

ا ِلَقِريِبَك". )خروج 17:20(. ِحَماَرُة َول �َسْيئا ِممَّ
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�أن ن�شت��ه تعني "�أن نتمن��ى بح�شد". ُيعرف �لح�شد 
"بوعي موؤلم �أو م�شت�ء ب�شبب ميزة يتمتع به� �شخ�ض 

�آخر مرتبط� برغبة في �متالك نف�ض �لميزة".

�أو  �لتحم��ل للمن�ف�ش��ة"،  "قلي��ل  و�لغي��رة تعن��ي 
"عد�ئ��ي نحو من�ف�ض �أو �شخ���ض يعتقد �أنه ي�شتمتع 
بمي��زٍة م���". �ل�شخ�ض �لغي��ور ال ُيريد حت��ى �أن يكون 
لالآخري��ن م��� يح�ش��ل علي��ه. ب��كالم �آخ��ر، �أن يكون 
�ش�ِلح��� ِمث��ل �شخ���ض �آخ��ر، لي���ض ك�في��� لل�شخ�ض 
�لغي��ور. فهذ� ال ير�شيه، ه��و ُيريد �أن يكون �أف�شل من 

�ل�شخ�ض �الآخر.

يقر ن�مو���ض �لعهد �لقديم �أن ب��شتط�عة �ل�شخ�ض 
�أن يك�ش��ب ��شتح�ش���ن �هلل ع��ن طريق كم�ل��ه، وتقديم 
ذب�ئح ب��شتم��ر�ر للتعوي�ض عن عدم كم�له. ك�َن هذ� 
ُم�شتحي��ال! ف�إذ� عمل �لن��ض بجد و�ش�رعو� بَكٍد ك�ٍف، 
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قد ي�شتطيعون �لوف�ء ب�أول ت�شع و�ش�ي�. لكن �لع��شرة 
– ال ت�شت��ِه – ل��ن ي�شتطيعو� �لوف�ء به�؛ الأنه� مت�شلة 

بقلب ورغبة �ل�شخ�ض.

ف�أن نكون ب�رين بمعي�ر �لن�مو�ض معن�ه �أن نفي 
بكل متطلب�ت �لن�مو�ض َك�ِملة. ف�لوف�ء بمعظمه لي�ض 
ك�في���. لذ� وقع �ل�شعب كله ف��ي م�شيدة �لو�شية �لتي 
�ش��د ��شته���ء منزل �لج���ر �أو خد�م��ه �أو �أي �شيء �آخر 
يمتلك��ه. تتحدث ه��ذه �لو�شية وحده��� ب�شوت ع�ٍل، 
وو�شوح ع��ن �حتي�ج �لجن�ض �لب�شري لمخل�ض. يجب 
�أن نح�ش��ل نحن �لب�شر على �لم�ش�عدة، و�إال ال �أمل �أبد� 

لن� في �لوقوف ط�هرين �أم�م �هلل.

ف��ي �لعه��د �لجديد، تق��وم قيمة وق��در �أي �شخ�ض 
ب�ش��كل ت�م عل��ى كونه ف��ي �لَم�شيح؛ بف�ش��ل �الإيم�ن 
في��ه كلي��ًة، ككل �ش��يء يحت�ج��ه �لم��رء. �لَم�شي��ح هو 
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ر لي�ض ع��ن طريق �لح�ش��ول على م�  برن���. نحن نب��رَّ
ل��دى �شخ�ض �آخ��ر، لك��ن ب�الإيم�ن في َي�ُش��وع. يجلب 
فه��م ه��ذه �لحقيقة �إح�ش��ش��� ب�الأم���ن، ويزيل تم�م� 

�الحتي�ج للغيرة �أو �لح�شد.

اأع�ضاء يف ج�ضد واحد
ج�ءن��ي و�ح��د م��ن �أف�ش��ل �الأمثلة �لت��ي ح�شلت 
عليه��� من �هلل، لتو�شي��ل نقطة في �أح��د �الأي�م، حين 
ُكن��ُت �أعلم عن �لغي��رة. ��شتخدمي خي�لك، وفكري في 
ه��ذ�: لديك ج�شد و�حد، لكنه مك��ون من �أع�ش�ء كثيرة 
ُمختِلفة، ُكل ع�شو من �أع�ش�ء �لج�شد �لم�دي ُمختِلف 
عن �الآخرين، يختلف في �ل�شكل و�لوظيفة، وله قدر�ت 
ُمختِلف��ة. بع���ض �الأع�ش���ء مرئي��ة �أكثر م��ن غيره�. 
���أ، ون�در� حتى م� يرى. )ي�شتخدم  بينم� �لبع�ض ُمخبَّ
�لر�ش��ول بول�ض في 1كورنثو���ض 12 نف�ض �لمث�ل عن 

طريق مق�رنة ج�شد �لَم�شيح بج�شدن� �لم�دي(.
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�إذ� �أخذت خ�تم� م��ن �إ�شبعك، وح�ولت �أن تلب�شه 
ف��ي عينك، �شتفهم �شريع� ه��ذه �لر�ش�لة. �إن ك�َن على 
�لعي��ن �أن تلب���ض خ�تم�، عل��ى �لر�أ���ض �أن تميل لفوق 
بطريق��ٍة ال ت�شتطي��ع معه��� �لعي��ن، �أن تر�ش��د ب�ق��ي 

�لج�شد؛ الأنه� �شتكون غير ق�درة على �لروؤية.

م��ن هن���، ف�لنقطة �الأول��ى هي: حين نح���ول �أن 
نك��ون �شيئ� لم يق�ش��د �هلل لن� �أن نكون��ه، يمنعن� هذ� 
من تحقي��ق وظيفتن� �لممنوحة لن� م��ن �هلل في ج�شد 
�لَم�شيح. �أي�ش�، �إن ح�ولت �لعين لب�ض �لخ�تم، �شتكون 
غير ق�درة على �ال�شتمت�ع بروؤية �لخ�تم في �الإ�شبع، 
�لمتعة �لذي ق�شده� �هلل للعين. تذكْر: على �الإ�شبع �أن 
يلب�ض �لخ�تم، وعلى �لعي��ن �أن ت�شتمع بروؤيته. ُخِلقت 

�لعين لت�شتمتع بروؤية م� ُمنح لب�قي �لج�شد.

�لنقط��ة �لث�نية و��شحة: حي��ن يح�ول �شخ�ض �أن 
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يك��ون �شيئ� لم يق�شد �هلل له �أن يكونه، هذ� يمنعه من 
�لمتع��ة �لتي �شتك��ون له �إن �أخذ مك�ن��ه �ل�شحيح في 

مه �هلل ليقوم به. �لج�شد، ور�شي بتحقيق م� �شمَّ

�أعتق��د �شخ�شي��� �أن ه��ذ� و�حٌد م��ن �الأ�شب�ب �لتي 
تجع��ل كثيرين ممن �شيذهب��ون لل�شم�ء ال ي�شتمتعون 

ب�لرحلة.

كم��� قلت، و�شع �هلل هذ� �لمث���ل على قلبي بينم� 
ُكن��ُت �أعلَّ��م، ع��ن طري��ق ��شتخ��د�م �ليدي��ن و�لقدمين 
ك�ش��رح �إ�ش�ف��ي. فكْر في ه��ذ�: حين تح�ش��ل قدم�ي 
عل��ى ح��ذ�ء جديد، تفرح ي��د�ي لذلك، و�إن ل��م ت�شتطع 
قدم�ي �لدخول في �لحذ�ء �لجديد، ف�إن يد�ي تقدم�ن 

له� بع�ض �لم�ش�عدة على �رتد�ء هذ� �لحذ�ء.

هذه هي �لطريق��ة �لتي يجب على �أع�ش�ء �لج�شد �أن 
يت�ش��رف به� – ال يغير �أو يح�شد ع�شو �أي� من �الأع�ش�ء 
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�الأخ��رى. يعرف ُكل ع�ش��و �أن �لرَّب خلقه متفرد� لهدف. 
وي�شتمت��ع ُكل ع�ش��و ب�لوظيف��ة �لمعينة له ف��ي �لج�شد، 
مدرك� �أنه في عيني �هلل ال ُيوَجد ع�شو �أف�شل من �الآخر.

ف�أن تكون لن� وظيفة ُمختِلفة ال يجعل ع�شو� �أقل من 
�الآخر. على ُكل ع�شو �ال�شتمت�ع بمك�نه ودوره، وم�ش�عدة 
�الأع�ش�ء �الأخرى عن��د �الحتي�ج دون تردد. فال تقل �ليد 
للقدمين "ح�شن���، �إن ُكنِت تعتقدين �أنني �ش�أ�ش�عدك على 
�رت��د�ء �لحذ�ء �لجديد. ف�إليك فك��رة جديدة، في �لحقيقة، 
�أعتق��د �أنني يج��ب �أن �أح�شل على حذ�ء جدي��د �أن� �أي�ش�، 
ف�أن��� متعبة من �رت��د�ء �لخو�تم و�لقف���ز�ت فقط، �أن� �أود 

�لح�شول على حذ�ء خ��ض بي مثلك".

ال! ه��ذه لي�شت �لطريقة �لتي تتج���وب به� �ليد�ن 
مع ح�شول �لقدمين على حذ�ء جديد، تحت�ج لم�ش�عدة 
في �رتد�ئه. كم��� ال يجب �أن يكون هذ� تج�وبن� حين 
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يحت���ج �شخ���ض نعرفه لبع���ض �لم�ش�ع��دة. يجب �أن 
نق��دم لهم ُكل �لم�ش�ع��دة �لُممِكنة؛ حتى نو�شلهم لكل 
م��� ق�ش��د �هلل �أن يكون��و� علي��ه، و�أن ي�شتمتع��و� ب��كل 

�لَبَرك�ت �لتي يرغب �هلل في �شكبه� عليهم.

�ش��ْل نف�ش��ك: "هل �أرت��دي خ�تم��ي في عين��ي، �أو 
حذ�ئ��ي في يدي؟"، �إن ك�َن �الأمر كذلك، فال عجب من 

�إح�ش��شك ب�لتع��شة، و�فتق�رك للفرح.

يذكر �الأ�شح�ح �لث�ل��ث الأنجيل يوحن� �أن تالميذ 
يوحن��� �لمعمد�ن �أتو� �إليه ق�ئلي��ن �إن َي�ُشوع بد�أ ُيعمد 
كم� يفعل يوحن�، و�الآن يذهب �أن��ض �أكثر لَي�ُشوع، عن 
يوحن�. ُحملت هذه �لر�ش�لة �إلى يوحن� بروح خ�طئة، 

فقد ق�شدت �أن تجعله ي�شعر ب�لغيرة.

م��ن �لو��ش��ح �أن �لتالميذ �لذين �أو�شل��و� �لر�ش�لة 
ليوحن�، ك�ن��و� ي�شعرون بعدم �الأم���ن، وم�شتخدمين 
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م��ن �ل�شيط���ن في مح�ول��ة الإث���رة بع���ض �لم�ش�عر 
�لخ�طئة د�ِخل يوحن� من نحو َي�ُشوع.

�أج�ب يوحن� ق�ئال "لَ َيْقِدُر اإِْن�َس���اٌن اأَْن َياأُْخَذ �َسْيئا 
)ال َيدَّعي �شيئ� لنف�شه، ال ي�شتطيع �أن ي�أخذ �شيئ� لنف�شه( 
���َماِء )يج��ب �أن ير�شى  ْعِطَي ِمَن ال�سَّ اإِْن َلْم َيُك���ْن َقْد اأُ
�الإن�ش���ن ب�لح�شول على �لهبة �لتي منحته له �ل�شم�ء، 

فال ُيوَجد م�شدر �آخر غير هذ�(". )يوحن� 27:3(.
م��� ك�َن يوحن��� يقول��ه لتالمي��ذه �إن م��� يفعل��ه 
َي�ُشوع، ب�شبب م� منحته �ل�شم�ء �إي�ه. ك�َن يوحن� على 
علم بم� دع�ه �هلل ليقوم به. وعِلم �أي�ش� �أن �الإن�ش�ن ال 

ُيمِكن �أن يذهب �أبعد من دعوته ومو�هبه.
ك�ن يوحن� يقول الأتب�عه "كونو� ق�نعين"؛ لعلمه 
�أن �هلل دع�ه ليك��ون ب�شير� لَي�ُشوع، �أن يعد �لطريق له. 
وحين يحين وقت مجيء َي�ُشوع �إلى �لمقدمة، عليه �أن 

ين�شحب، وتقل روؤية �لن��ض له.
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ه��ذه هي كلم���ت يوحن� �لمعم��د�ن لتالميذه كرد 
عل��ى كالمه��م بخ�شو�ض �لجم��وع �لتي ت��زد�د حول 
َنا اأَْنُق�ُض )ينبغي  ي اأَ نَّ َذِلَك َيِزيُد واأَنِّ َي�ُش��وع: "َينَبِغي اأَ
�أن ت��زد�د �شهرته وتقل �شهرت��ي(". )يوحن� 30:3(. ي� 
له� من حرية مجيدة تلك �لتي ��شتمتع به� يوحن�. من 
�لر�ِئ��ع �أن ن�شعر ب�الأم�ن �ل�شديد في �لَم�شيح لدرجة ال 

نكون معه� في ح�جة للدخول في من�ف�شة مع �أحد.

التحرُّر من املناف�ضة
ُب  كتب �لر�شول بول�ض ق�ئال: "لَ َنُكْن ُمْعِجِبيَن ُنَغا�سِ
َبْع�ُسَنا َبْع�ساً، َوَنْح�ِسُد َبْع�ُسَنا َبْع�ساً". )غالطية 26:5(.

يحثن��� بول���ض عل��ى �لنم��و في �ل��رَّب؛ حت��ى ن�شل 
للنقط��ة �لتي يتمك��ن فيه� ُكل من��� �أن "َيُكوُن َلُه اْلَفْخرُ 
ِمْن ِجَهِة َنْف�ِسِه َفَقْط، لَ ِمْن ِجَهِة َغْيِرِه". )غالطية 4:6(.

��شك��ر �هلل؛ الأنه م��� �إن نعرف من نحن في �لم�شح؛ 
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حتى نتحرر من �شغ��ط �لمق�رنة و�لمن�ف�شة. نعلم �أن 
لن��� قيمة وق��در� بعيد� عن م� نقوم ب��ه �أو نحققه. من 
هن���، ُيمِكنن� �أن نبذل �أق�ش��ى جهدن� لتمجيد �هلل – ال 

نح�ول �أن نكون �أف�شل من �أي �شخ�ض �آخر.

كثي��ر� م� ي�ش�أل �لن��ض دي��ف �أو �أن� عن م�هية �أن 
يك��ون متزوج��� من �شي��دة تقوم بم��� �أقوم ب��ه؟ ف�أن� 
�ل�ش��وت ف��ي �لر�ديو، و�لوج��ه في �لتلفزي��ون، و�لتي 
تق��ف على �لمنب��ر �أم�م �لن����ض، و�أن� �لت��ي يتحدثون 
عنه��� ويرونه��� �أكث��ر. ف��ي كلم�ت �أخ��رى، �أن��� بوؤرة 
�لتركي��ز في خدمتن�. ديف هو �لمدير �الإد�ري، وظيفة 
مهمة، لكن��ه مك�ن خلفي، فعمل��ه ور�ء �ل�شت�ر، ال في 

�لو�جهة مثلي.

يعتب��ر و�شعن� متفرد�؛ الأن ع�دة م� يكون �لو�شع 
عك���ض ه��ذ� ف��ي معظ��م �الأح��و�ل. عموم��� ف��ي عم��ل 
�لفري��ق، يحت��ل �لرجل م��ك�ن �ل�ش��د�رة، بينم� تعمل 
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زوجته م��ن ور�ء �ل�شت�ر لت�ش�ع��ده. لكن زوجي ي�شعر 
ب�الأم���ن بم��� يكف��ي لدرج��ة ال ي�شتمد معه��� قيمته، 
� يفعله �أو ال يفعله. في �لحقيقة، هو ي�شعر  وق��دره، ِممَّ
ب�الأم���ن جد� لدرجة �أنه )في ط�عة للرب( ك�َن ق�در� 
عل��ى م�ش�عدتي الأك��ون ُكل م� �أ�شتطي��ع �أن �أكونه في 
�لَم�شي��ح. فهو ر��ٍض بم�ش�عدتي على تحقيق دعوة �هلل 

لحي�تي، وفي هذه �لَعمليَّة، يحقق دعوة �هلل لحي�ته.

مهمت���ن  ب�لت�أكي��د  ووظيفت��ه  دي��ف  دع��وة  �إن 
ِمث��ل دعوت��ي ووظيفتي. �إنهم��� فقط غي��ر مالحَظين 
م��ن �لع�م��ة. فكم�شئ��ول �إد�ري ع��ن �لخدم��ة، ي�شرف 
على �لم��و�رد �لم�لي��ة، و�لعقود مع محط���ت �لر�ديو 
و�لتلفزي��ون �لمهتمة بتو�شي��ل برن�مجن� "حي�ة في 
�لَكِلَم��ة"، ويالح��ظ بعن�ي��ة ُكل �لمحط���ت �لتي تذيع 
ب�لفع��ل �لبرن�مج؛ ليت�أكد من �أنه� تحمل ثم�ر� جيدة، 

كم� يتولى م�شوؤولية ترتيب ُكل تنظيم�ت رحالتن�.
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ف��ي �الجتم�ع���ت، يح��ب دي��ف �لعم��ل م��ن ور�ء 
�لمن�ش��دة، حيث َتعر�ض �شر�ئطن��� متحدث� مع �لن��ض 
وخ�دم��� لهم. طلب��ت منه كثي��ر� �أن ي�ش�ركني �لمنبر، 
ف��ك�ن رده د�ِئم� و�حد�: "لي�ض هذ� �لمك�ن �لذي يجب 
�أن �أك��ون فيه. �أن��� �أعرف مك�ن��ي، و�ش�أظل فيه". هذه 

مقولة رجل �آمن ون��شج.
يميل �لن��ض ل�شوؤ�ل ديف: "هل �أنت زوج جوي�ض؟، 

فيجيب د�ِئم�: "ال، جوي�ض زوجتي".

ينجز دي��ف �لعديد و�لعديد م��ن �لوظ�ئف �لمهمة 
ف��ي خدمتن���، لكنه د�ِئم� م��� يق��ول كتلخي�ض لدوره 
"�أن��� مدعو من �هلل الأكون غط�ء جوي�ض، �أن �أو�شله� 
لم� ُيريده� �هلل �أن تكون، و�أن �أت�أكد من �أال تجرح، كم� 

�أعمل ج�هد� على �أال تقع في َم�ش�ِكل".

�أحي�ن� توجد �أ�شي�ء �أحب �أن �أقوم به� لكن ديف ال 
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يو�ف��ق عليه� الإح�ش��شه ب�أنه� غير حكيمة �أو توقيته� 
غي��ر من��ش��ب. ل��ن �أق��ول �إن��ه �شه��ٌل د�ِئم��� �لخ�شوع 
لرغب�ت��ه حي��ن ال تك��ون رغب�ت��ي، لكن��ي تعلم��ت �أن 

مو�هبه تجلب �لتو�زن لحي�تن� وخدمتن� �لم�شتركة.

�ش���رع ديف مع و�شعن� لب�ش��ع �شنو�ت في �الأول. 
حقيقة، لم يكن ُيريد �أن يكون في �لِخدَمة على �الإطالق. 
لك��ن �هلل �أر�ه �أن��ه منحني موهبة تعلي��م كلمته. ويقول 
ديف: "لم يطلب �هلل مني �لخ�شوع لزوجتي، لكنه طلب 

مني �لخ�شوع للموهبة �لتي و�شعه� فيه�".

يق��ول �إن �هلل �أر�ه �أن �لموهب��ة �أ�شبح��ت ل��ه، و�أنه 
يخ�شع لل��رب نف�شه عن طريق �لخ�ش��وع لهذه �لهبة، 

و�ل�شم�ح لي ب�لقي�م بم� دع�ني �هلل له.

ل��م ي�شمح لي دي��ف فقط ب�لقي�م بم��� دع�ني �هلل 
ل��ه، بل ُي�ش�ِعدني على �لقي�م به �أي�ش�. و�أعتبره �شرف� 
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كبي��ر� لي �أن �أكون متزوجة من ديف م�ير، فعلى قدر 
�هتم�م��ي، ه��و �أعظم رجل عرفت��ه. وهو �أي�ش��� �أ�شعد 

و�أكثر �شخ�ض ر��ٍض �أعرفه.

�أن��� �أعني، حين �أق��ول �إن ديف د�ِئم� �شعي��د، �أن هذ� 
حرف��ي. ه��و ي�شتمتع ب�لحي���ة؛ حتى ملئه���. �أوؤمن، كم� 
ُيوؤِم��ن ديف، ب�أن هذ� نتيجة �لخ�شوع هلل، ال مح�ولة �أن 
ُي�شِب��ح �شيئ� لم يدُعه �هلل ليكونه، ه��و لي�ض في من�ف�شة 
مع �أحد، كم� �أنه ال يح�ول �أن يثبت �أي �شيء الأي �شخ�ض.

متاأ�ضل ومتاأ�ض�س باأمان
�إن �شالت��ي م��ن بدء هذ� �لِكت�ب الأجل��ك �أن "َيِحل 
)فعلي� ي�شكن، وي�شتقر، ويقيم �إق�مة د�ِئمة( اْلَم�ِس���يُح 
�ُسوَن  �سِّ ���لُوَن َوُمَتاأَ ِباِلإيَمان ِفي ُقلُوِبُكْم، َواأَْنُتْم ُمَتاأَ�سِّ
ِى َت�ْسَتِطيُعوا اأَْن ُتْدرِكُوا )تختبرو� هذه  ِة، َحتَّ ِفي اْلَمَحبَّ
��ة( َمَع َجِميِع اْلِقدِّي�ِسين )�أن��ض �هلل �لمكر�شين(  �لَمحبَّ
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وُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلو )هذه �لمحبة(.  َما ُهَو اْلَعْر�ُض َوالطُّ
)�أف�ش�ض 18-17:3(.

حي��ن نكون �أح��ر�ر� م��ن �حتي�جن��� للتن�ف�ض مع 
�الآخرين، نكون �أحر�ر� لن�ش�عدهم على �لنج�ح. وحين 
نع��رف من نح��ن بحق، ال نحت�ج لق�ش���ء حي�تن� في 

مح�ولة �إثب�ت قيمتن� وقدرن�؛ الأنف�شن� �أو �الآخرين.

يعل��م دي��ف �أنه مه��م هلل، م��ن هن���، ال يهمه على 
�الإطالق م� يعتقده �لع�لم في موقعه مق�رنة بموقعي، 
�أوؤمن ب�أن قر�ر دي��ف وحي�ته ُيمِكن �أن يكون� �شه�دًة 
لكثيري��ن. ُيوَج��د �لكثي��ر للقي���م به في ملك��وت �هلل، 
و�شيت��م تحقيق��ه عل��ى �أكمل وجه حي��ن نعمل جميع� 

مع� في �أية وظيفة يعينه� �هلل لن�.

و�لح�ش��د  �لغي��رة  ن�ش��ع ج�نب���  دعون��� جميع��� 
و�لتن�ف�ض و�لمق�رنة. تذكْر، �أن هذه �لَم�ش�ِكل مت�أ�شلة 



َّمادِ )الغيرة( َجماالً ِعَوضاً عن الر 68

وق�ئمة على �الإح�ش��ض بعدم �الأم�ن. لكن �لخبر �ل�ش�ر 
ر من هذه �الإح�ش��ض، ب�لت�لي،  هو �أنن� ن�شتطيع �لتحرُّ
ر من �لَم�ش�ِكل �لتي ي�شببه���. يقول �إ�شعي�ء في  �لتح��رُّ
�إ�شعي�ء 17:54 "َهَذا )لل�شالم و�لبر و�الأم�ن و�لنُّ�شرة 
". هذ� يعني �أن  على �لمق�وم��ة( ُهَو ِميَراُث َعِبيِد الرَّبِّ
�الإح�ش��ض ب�الأم�ن جزء من مير�ثن� كبن�ت و�أبن�ء هلل! 

لذ� �بد�أ في �شرف مير�ثك �الآن.

�فرح الأج��ل �الآخري��ن و��شتمتع ب�لر�ش��� و�ل�شبع 
و�ل�ش��الم و�لفرح �لذي ي�أتي من معرفتك �أن �هلل ُيِحبك 
وي��ر�ك "ب���ر�"، وذ� قيم��ة من خ��الل �الإيم���ن ب�بنه 
َي�ُش��وع �لَم�شي��ح. لذ� ك��ن ر��شخ� في ت�أ�شل��ك وب�أم�ن 

موؤ�ش�ض ومبٍن على محبته لك.
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احلميمية والثقة

كثير� م��� ي�شعب جد� تحقي��ق �لحميمية ب�لن�شبة 
لل�شخ���ض �ل��ذي ��شتغ��ل و�أوذي؛ الأنه� تتطل��ب �لثقة، 
�لعن�ش��ر �ل��ذي ُدم��ر ب�لن�شب��ة ل��ه، ل��ذ� يتطل��ب �الأمر 
�أن ي�شت��رد عن�ش��ر �لثق��ة �أوال؛ حتى ي�شتطي��ع تكوين 

َعالق�ت حميمة مريحة.

بم��� �أن �لن����ض د�ِئم��� يجرح��ون بع�شه��م؛ لذ� ال 
ُيمِكنن��� �الت��ك�ل على �أن �الآخرين ل��ن يجرحون�. كم� 
ال ُيمِكنن��ي �أن �أق��ول لك: "فقط ثق ف��ي �لن��ض هم لن 
يجرح��وك". هم قد ال يق�ش��دون جرحك، لكن يجب �أن 

نو�جه �لحقيقة، وهي �أن �لن��ض يجرحون �لن��ض.
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ذك��رت �أنف��� �أن زوجي رج��ل ر�ِئع وطي��ب و�شهل 
�لتع�م��ل معه، م��ع هذ�، تم��ر �أوق�ت يجرحن��ي فيه�، 
مثلم��� تمر �أوق�ت �أجرحه �أن� فيه�. حتى �لن��ض �لذين 
ُيِحب��ون بع�شهم جد� �أحي�ن��� يجرحون وُيخيبون ظن 

�أحدهم �الآخر.
�أم�شي��ت �شني��ن عديدة قبل �أن �أ�شع��ر ب�لر�حة في 
عالقت��ي �لحميمة مع زوج��ي، و��شتطعت ب�شدق قول 
�إنن��ي �أ�شتمتع بعالقتن� �لجن�شية. ُكنُت خ�ئفة جد� من 
�أُن �أجرح و��شَتغل، لدرجة لم �أ�شتطع معه� �ال�شترخ�ء. 
ك�َن توجهي �الأ�ش��ض هو "�إذ� ك�َن البد لن� من �لقي�م 
بهذ�، دعن� نقوم ب��ه �شريع�، حتى �أتمكن من ن�شي�نه، 

و�لذه�ب لعمل �شيء �آخر".
ب�لطب��ع ��شتط���ع زوج��ي �لتق���ط توجه��ي، رغم 
مح�ولت��ي تخبئ��ة م�ش�ع��ري �لحقيقي��ة، و�لتظ�ه��ر 

ب�ال�شتمت�ع بعالقتن� �لجن�شية.
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جع��ل توجهي دي��ف ي�شعر ب�لرف���ض، ولو لم يكن 
��� يدور  َم�شيحي��� ن��شج��� لدي��ه تميي��ز م��ن �لرَّب عمَّ
د�ِخل��ي، ك�َن من �لُممِكن �أن يتعر���ض �شرر ب�لغ في 
روؤيت��ه لنف�ش��ه كرجل، فم��� ب�لك كزوج. ق���ل لي في 
�إحدى �لم��ر�ت: "�إذ� �عتمدُت عليِك لتقولي لي �أي نوع 

من �لرج�ل �أن�، �ش�أكون حينه� في ورطة كبيرة".

ك��م �أن� ممتن��ة هلل لمنح��ة �إي���ي زوج��� َم�شيحي� 
ن��شج�، كم� �أني ممتن��ة؛ الأني لم �أدمره �أثن�ء َعمليَّة 
�شف�ئي. فكثير� جد� م� يتزوج �الأ�شخ��ض �لم�شطربون 
�أ�شخ��ش��� م�شطربي��ن. وبعد �أن يدم��ر �أحدهم� �الآخر 
ينقلون َم�ش�ِكله��م الأبن�ئهم، �لذين ب�لت�لي ُي�شِبحون 

جيال م�شطرب�، و�أن��ش� معذَّبين.

تجنب��ت �لمو�ش��وع ل�شن��و�ٍت عدي��دة، ُكن��ُت على 
در�ي��ة ف��ي �أعم�ق��ي ب�ش��رورة تع�مل��ي م��ع توجهي 
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من نح��و �لجن���ض و�لحميمي��ة، لكن��ي ��شتمريت على 
ت�أجيل��ه �شهر� ور�ء �الآخ��ر، �شنًة ور�ء �شن��ة. هل لديك 
ميل لت�أجيل مو��شيع يح���ول �هلل �أن يجعلك تتع�مل 
معه���؟ نحن نقوم به��ذ�؛ الأن بع���ض �لمو��شيع موؤلم 
ج��د� �لتع�م��ل معه���، �أو حتى �لتفكير فيه���، فم� ب�ل 

�لمرور خالله�.

�أخي��ر�، �تخ��ذت ق��ر�ر� ب�لتوق��ف ع��ن �لت�أجي��ل، 
ومو�جه��ة �لحقيق��ة. ك�نت �لحقيقة في ه��ذ� �لموقف 
ك�لت�ل��ي: )1( ك�ن��ت لديَّ ُم�شِكَلة، لكن��ي ُكنُت �أع�قب 
دي��ف عليه���. )2( ك�َن �شبور� ج��د� معين�، لكن ح�ن 
رة  وق��ت تع�ملي م��ع م�شكلت��ي. )3( م��� دم��ت ُم�شتمِّ
عل��ى ت�شرفي به��ذه �لطريقة، �شي�شتم��ر �ل�شيط�ن في 
هزيمت��ي؛ الأنن��ي ُكنُت �أ�شم��ح لم��ش��يَّ ب�لت�أثير على 
ح��شري وم�شتقبلي. )4( ت�أجيل �لتع�مل مع �لُم�شِكَلة 

م� هو �إال ع�شي�ن مب��شر للروح �لُقُد�ض.
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ب�لطب��ع، ُكنُت خ�ئفة جد�، ول��م �أعرف حتى كيف 
�أب��د�أ. �أذك��ر �أنني ُكن��ُت �أ�شرخ هلل ق�ئل��ة: كيف تتوقع 
من��ي �أن �أث��ق في ديف؟ م�ذ� لو ��شتغلن��ي؟ �أو م�ذ� لو 

..."ف�ل�شيط�ن ال تخلو جعبته �أبد� من "م�ذ� لو ...".

�أذك��ر ب�ش��كل خ��ض قول �ل��رَّب لي: "�أن��� ال �أطلب 
من��ك �أن تثقي ف��ي ديف، �أن� �أطلب منك �أن تثقي في". 
و�شع ه��ذ� منظور� جدي��د� وُمختِلف� تم�م��� للموقف. 
فق��د ك�َن �شهال عليَّ �أن �أ�شع ثقتي في �هلل، ال �لن��ض، 

من هن� ك�نت نقطة �لبد�ية ب�لن�شبة لي.

�لتزم��ت بب�ش�طة بم� �أر�ني �هلل �أن عليَّ �لقي�م به، 
و��شعًة ثقتي فيه من نحو م�ش�عري حي�ل �لمو�شوع. 
عل��ى �شبيل �لمث�ل: ُكنُت د�ِئم� �أطلب �أن ُتطفئ �الأنو�ر 
حين نكون �أن� وديف في َعالقة حب مع �أحدن� �الآخر. 
لكني �أذكر �أنن��ي �أدركت في قلبي وجوب تْرك �الأنو�ر 
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م�ش���ءة، ل��ذ� قمت به��ذ�. ك�َن هذ� �شعب���، لكن م� �إن 
ٍة عن  قمت��م به؛ حتى ك�َن �الأمر َي�شُهل عليَّ في ُكل َمرَّ
�لت��ي �شبقته�. �الآن، �أن� حرة في ت��رك �الأنو�ر ُم�ش�ءة 
�أو مطف���أة. لم يعد �الأمر يه��م �الآن؛ الأنني ال �أخبئ �أي 

�شيء.

مث���ل �آخر: ل��م �أكن �أتودد لديف �أب��د� طلب� الإق�مة 
َعالقة جن�شية معه. في �ل�ش�بق ك�نت تمر �أوق�ت عليَّ 
�أرغب��ه فيه�، فج�شدي �لم�دي لدي��ه �حتي�ج، لكني لم 
�أك��ن �أتودد �إليه �أبد�. ب��د�أت �أدرك �أنه و�جٌب عليَّ حين 
ُكن��ُت �أ�شع��ر ب�حتي���ٍج �إلي��ه، �أن �أق��وم ببع���ض �أ�شي�ء 
تجعل��ه ُي��درك م� �أري��د، ك�َن ه��ذ� �شعب� عل��يَّ ب�شكل 
خ����ض؛ الأنن��ي ُكن��ُت �أ�شعر د�ِئم��� �أن �لجن���ض قذر �أو 
خط���أ؛ الأن هذه ه��ي �لطريقة �لتي ُقدِّم عل��يَّ به� �أوال 

في طفولتي.
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ك�ن��ت �أول تجرب��ة جن�شية لي منحرف��ة، لذ� ك�َن 
توجهي م��ن نحو �لجن�ض منحرف�. ُكن��ُت �أدرك ذهني� 
�أن �لجن���ض �أ�شال فكرة �هلل. لكن بدت عدم ��شتط�عتي 
عل��ى تخطي م�ش�عري، مرة �أخرى؛ الأني �أخذت ُخطوة 
ط�ع��ة، ك�شرت �لقيد، و�الآن، �أن� ح��رة في هذه �لد�ئرة 

�أي�ش�.

�أرج��وك �فه��م، حي��ن يحث��ك �ل��رُّوح �لُقُد���ض على 
�لقي�م ب�ش��يء، فهو يق��وم بهذ� لُي�ش�ِع��دك، ويب�ركك، 
ويحررك بطريقٍة م�. �إن �لرُّوح �لُقُد�ض هو �لمعين، وال 

يبغي �ِشوى م�شلحتك.

ق��د يجرحك �لن����ض، لكن �هلل ل��ن يجرحك. بع�ض 
�الأ�شي���ء �لت��ي �شيقودك �إليه� قد تجرح��ك لفترة، لكن 

�هلل في �لنه�ية �شيجعله� تعمل لم�شلحتك.

��ة �ختي���ر �لقي�م بم�  �أثن���ء ��شتم��ر�ري في َعمليَّ
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يرين��ي �هلل، ��شتمتعت بحرية تدريجية، و�شيحدث هذ� 
مع��ك �أي�ش�. ُتوَج��د �أمثلة عديدة �أكثر م��ن �أن تح�شى 
الأذكره���، لكني �أعتقد �أنك تفهم م� �أتحدث عنه. لديك 
مو�قف��ك �لخ��شة �لت��ي عليك مو�جهته���، و�شيقودك 
ف���ء �لخ��شة  ��ة �ل�شِّ �ل��رُّوح �لُقُد���ض م��ن خ��الل َعمليَّ
ب�لحميم��ة و�لثقة.. �أرف���ض �أن تحي� ب�قي حي�تك في 

�شجن �ل�شك و�لخوف!

ثق يف الرَّب
�أع��رف �أنني قلت هذ� في �أم�كن �أخرى في �لِكت�ب 
ًة  م��ن قبل، لكني �أ�شع��ر �أنني مدفوع��ة؛ الأن �أقوله� َمرَّ
�أخ��رى. �ل�شيء �الأ�ش��ض �لذي �ش�عدني في د�ئرة �لثقة 
هذه، ودو�ئر �أخرى �أي�ش�، ك�ن بب�ش�طة �إدر�كي �أن �هلل 

ال يطلب من� �أن ن�شع ثقتن� في �لن��ض لكن فيه هو.

ُيمِكنن� �أي�ش� تعلم و�شع ثقتن� في �لن��ض بطريقٍة 
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متو�زن��ة، فحي��ن نخرج م��ن د�ئرة �لت��و�زن �شُنجرح. 
كثي��ر� م� ي�شتخدم �هلل ه��ذه �لمو�ق��ف ليعلمن� حكمة 

�لحف�ظ على �لَعالق�ت في تو�زن.

كثي��ر� م� ط�لع��ت �إرمي� 17 ف��ي �لتع�مل مع هذ� 
�لمو�شوع:

: َمْلُعوٌن )ب "�شر عظيم"( الرَُّجُل  "َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ
ِكُل َعَلى الإِْن�َس���ان َوَيْجَعُل اْلَب�َسَر ِذَراَعُه َوَعِن  ِذي َيتَّ الَّ
الرَّبِّ َيِحيُد َقْلُبُه. َيُك���ون ِمْثَل اْلَعْرَعِر ِفي اْلَباِدَيِة َولَ 
ِة اأَْر�ساً  َيَرى اإَِذا َجاَء اْلَخْيرُ َبْل َي�ْسُكُن اْلَحرََّة ِفي اْلَبرِّيَّ

�َسِبَخًه َوَغْيَر َم�ْسُكوَنِة". )�الأعد�د 5و6(.

فك��ر في ه��ذه �الآي���ت. فهي تق��ول بو�ش��وخ �إنن� 
�شنج��د �للعن���ت )�لَم�ش���ِكل( �إن منحن� �لن����ض �لثقة 
�لت��ي توؤول ق�نوني��� و�شرعي� لل��رب. ُيمِك��ن �أن ت�شير 
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ذر�ع �لب�ش��ر هن��� �إلى �لثقة في �لنف���ض ِمثل ثقتن� في 
�الآخرين.

حي��ن �أنتظ��ر م��ن نف�ش��ي �أن تلب��ي �حتي�ج�ت��ي، 
�أف�ش��ل، وحين �أنتظر من �لن����ض �أن يلبو� �حتي�ج�تي، 
يخيبون ظني. يطلب �لرَّب من� �أن ن�شمح له بتلبية ُكل 
�حتي�ج�تن���. كثير� م� ي�شتخ��دم �هلل �لن��ض في تلبية 
�حتي�ج�تن��� حي��ن نتطلع �إليه ونت��كل عليه في تلبية 
ُكل �حتي�ج�تن���. لك��ن علين��� �أن نتكل علي��ه ونتطلع 
�إلي��ه – ال �لن��ض �لذي��ن يعمل من خاللهم – وهذ� هو 

�لتو�زن �لذي يطلبه من�.

رُُجل  �لخبر �ل�ش�ر �الآن هو: "ُمَباَرك )�إلى �أق�شى حد( الَّ
َكَلة" )عدد 7(. ِكُل َعَلى الرَّبُّ َوَكاَن الرَّبُّ ُمتَّ ِذي َيتَّ الَّ

م��رت عليَّ �أوق�ت في �لم��ش��ي ُكنُت �أ�ش�ب فيه� 
ب�الإحب�ط و�لغ�ش��ب ممن حولي؛ الأنهم ال يمنحونني 
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�لت�شجي��ع �لذي �أحت�ج �إلي��ه. نتيجة له��ذ�، ُكنُت �أ�شعر 
ب�شفق��ة عل��ى نف�شي، فُي�شِب��ح توجهي بغي�ش���، �الأمر 

�لذي لم ت�شتطع ع�ئلتي �أو �الآخرون فهمه.

ب�لطبع لم ينتِه �الأمر ب�إ�شب�ع �حتي�ج�تي؛ الأنني 
ُكن��ُت �أطلبه�، و�أتطلع نحو �لن��ض لتلبيته�، في �لوقت 
�ل��ذي ك�َن يج��ب �أن �أتطلع للرب و�أطل��ب هذ� �الإ�شب�ع 

منه.

علمن��ي �ل��رَّب �أنن��ي، يج��ب �أن �أطلب��ه من��ه، حين 
�أحت���ج ت�شجيع���، و�كت�شف��ت �أثن���ء تعلم��ي ه��ذ� �أنه 
�شي�ش��دد �لت�شجيع �لذي �أحت�ج �إليه من خالل �لم�شدر 
�لذي يخت���ره. كم� تعلمت �أنه لي�ض �شروري� �أن �أ�شع 
�شغط��� على �لَعالق�ت، على �أمل �أن �أح�شل منه� على 
م��� ال ُيمِكن �أن يمنح��ه �ِشوى �هلل. تعل��ن �الآية �لت�لية 

�لرج�ء �لذي لن� �إن و�شعن� ثقتن� في �هلل:
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ُه َيُكوُن َك�َس���َجَرٍة َمْغرُو�َسٍة َعَلى ِمَياٍه َوَعَلى  "َفاإِنَّ
َنْهٍر َتُمدُّ اأُ�ُسوَلَها َولَ َتَرى اإَِذا َجاَء اْلَحرُّ َوَيُكوُن َوَرُقَها 
اأَْخ�َس���َر َوِفي �َس���َنِة اْلَقْحِط لَ َتَخ���اُف َولَ َتُكفُّ َعِن 

الإِْثَماِر". )�لعدد 8(.

توؤك��د لن� ه��ذه �الآي��ة �أنن� حي��ن ن�ش��ع ثقتن� في 
�هلل، ب��دال من ذر�ع �لب�شر �له�ش��ة، �شن�شبح م�شتقرين. 
و�أ�شدد على هذه �لَكِلَم��ة؛ الأنه� مهمة جد� لمن�ق�شتن�، 
فلن توج��د متعة حقيقية في �لحي���ة دون �الإح�ش��ض 

ب�ال�شتقر�ر.

دع ه��ذه �الآي���ت ت�شجع��ك عل��ى و�ش��ع ثقتك في 
�هلل، ال �لن����ض. ال تنتظ��ر م��ن �لن����ض �أن ي�ش��ددو� لك 
�حتي�ج��ك، �نتظ��ر �هلل. ف���أي �ش��يء ُيمِك��ن �أن يفعل��ه 

�لن��ض لك، ي�شتطيع �هلل �أن يعمله.

فك��رة �أخي��رة بخ�شو���ض �لحميمية، ه��ي: �أن �هلل 
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خل��ق ُكال من��� لن�شتمتع تم�م��� ب�أحدن��� �الآخر. يقول 
�لِكت�ب �لُمقدَّ�ض ب�شكل خ��ض، عن وجوب �أن ي�شتمتع 
�لزوج و�لزوجة ب�أحدهم� �الآخر، كم� يقول ك�تب �شفر 
�الأمث�ل في �أمث���ل 18:5 "ِلَيُكْن َيْنُبوُعك )من �لحي�ة 
�لب�شرية( ُمَباَركاً )بمك�ف�آت �الإخال�ض( َواْفَرْح ِباْمَراأَِة 

�َسَباِبَك".

يعتبر �ال�شتمت�ع ب�لحميمية جزء� من �ال�شتمت�ع 
ب�شري��ك حي�ت��ك وزو�جك. خ��ذ ُخطوة �إيم���ن و�إدر�ك 
�أن �لخ��وف م��ن �لُجرح يج��رح �أكثر م��ن مو�جهة هذ� 
ر منه. ثق ف��ي �هلل من نح��و �لن��ض  �لخ��وف، و�لتح��رُّ
�لذي��ن في حي�تك. ق��د تكون غير ق�در عل��ى �لتع�مل 

معهم، لكن �هلل َيقِدر.

اأهمية التوازن يف الَعالقات
�َش��ْل نف�شك �إن ك�نت هن�ك َعالق���ت غير متو�زنة 
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ف��ي حي�تك. وهل ُيوَجد �شخ���ض تعتمد عليه �أكثر من 
�الزم؟ حي��ن تو�جه��ك �لَم�ش�ِكل هل تذه��ب للعر�ض �أم 
�له�ت��ف؟ هل تنتظر من �لن����ض �أن ي�شعدوك �أم تنتظر 

هذ� من �هلل؟

ًة �لخوف من حدوث �شيء  �أذك��ر حين ه�جمني َمرَّ
�شيء لزوجي. وبد�أت �أفكر، م� �لذي ُيمِكن �أن �أفعله �إن 
م���ت ديف؟ ك�َن تفكير� من �لن��وع �لمذعور، �لذي لم 
، فلم �أفكر �أبد� قب��ل هذ� �لوقت فيم�  يك��ن م�ألوف� لديَّ

�ش�أفعل �إن م�ت ديف قبلي.

�أن��� �أعتمد على زوجي كثي��ر�، مثلي ِمثل كثير من 
�ل�شي��د�ت �لالتي ي�شتمتعن بزو�ج �شعيد. فديف �ش�ِلح 
مع��ي، وكلم� فكرت في �الأ�شي�ء �لكثيرة �لجميلة �لتي 

يفعله� الأجلي، ز�د ُذعري.

تح��دث �هلل لقلبي ق�ئال: "جوي���ض، �إن م�ت ديف، 
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�شت�شتمرين في �لقي�م بم� تقومين به �الآن، لي�ض ديف 
م��ن يدعمك، ويجعلك تقومين بم� تقومين به، �إنه �أن�، 
ل��ذ� �شع��ي ثقتك في، حي��ث يجب �أن تك��ون. ثقي في 

ديف لكن ال ُتخلي بتو�زنك".

مث�ل �أخير: �أود �أن �أ�ش�رك معك بع�ض �العتب�ر�ت 
�لخ��ش��ة بَعالق�ت �شد�قة، وعمل، معينة في حي�تي. 
ف�لَعالقة �لجن�شية لي�ش��ت �لَعالقة �لحميمية �لوحيدة 
�لت��ي يحت���ج �لمجروح��ون ال�شترد�ده��� و�شف�ئه���. 
ف�لذي��ن ت��مَّ �إيذ�وؤه��م و��شُتغل��و�، كثي��ر� م��� يج��دون 
�شعوب��ة حقيقي��ة ف��ي �لحف���ظ عل��ى �أي ن��وع م��ن 
�لَعالق���ت. فَعالق�ته��م �لزوجي��ة تت�أث��ر، كم��� ي�شعى 
�ل�شيط���ن ال�شتخ��د�م جروحه��م، وخيب��ة �أمله��م، في 

تدمير ُكل َعالق�تهم �لقريبة.

لم �أ�شتغل فقط في �شنو�ت عمري �الأولى، بل �أي�ش� 
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حي��ن ف��ررت من هذ� �لموق��ف، مثلي ِمث��ل �لعديد من 
�لن��ض. �شرت �أُج��رح ب�شهولة من �لكل، �عتقدت حين 
تزوجت �أخير�، و�ن�شممت للَكني�شة، �أن �شعب �لَكني�شة 
ب�لت�أكيد لن يجرحوني. لكني �كت�شفت �شريع� �أن �الألم 
لم يتوقف؛ فقط �أني �أ�شبحت ع�شوًة في �لَكني�شة. في 
�لحقيق��ة، ��شت��دت �ش��ر�وة �الألم في بع���ض �الأوق�ت. 
ك�نت �لنتيجة ب�لن�شبة لي هي عدم ثقتي في �لرج�ل؛ 
الأن رج��ال هو �ل��ذي �آذ�ني، ب�لت�ل��ي، ت�أثرت َعالقتي 
�لزوجي��ة �لحميمة، كم��� قد ُجرحت ب�ش��دة من بع�ض 
�الأ�شدق�ء و�الأق�رب في �أوق�ت ُمختِلفة، لذ� ُكنُت بحقٍّ 

خ�ئفة من و�شع ثقتي في �أحد.

مرت �ل�شنون، و�نخرطت �أن� وديف في ِخدَمة طول 
�لوقت، وج�ء �إلين� ليعمل معن� زوج�ن ُمر�شالن بحق 
م��ن �لرَّب، ك�ن��� مم�شوَحين م��ن �هلل؛ ليكون� "ح�ملي 
�ش��الم" لن�. وهذ� يعني �أنهم� �شلي� الأجلن� ب��شتمر�ر، 
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وعمال جنب��� �إلى جنب معن�، وك�ن��� مت�َحين ليقوم� 
بكل م� كن� نحت�ج للقي�م به في حينه. ك�ن� �ش�ِلَحين 

جد� معن�، وجعال حي�تن� �أ�شهل بكثير.

مج���ل خدمتن��� ك�َن �شيختلف تم�م� ل��و لم يكن 
ه��ذ�ن �لزوج���ن �لر�ِئع���ن، �أو م��ن يم�ثلهم���، معن�؛ 
لُي�ش�ِعد�ن���. ل��م �أفت��ح قلب��ي لهم��� ب�شرع��ة و�شهولة؛ 
ب�شب��ب �شنين �الإيذ�ء �ل��ذي تعر�شت له، لكن مع مرور 
�لوقت و�ل�شنو�ت، تعلمت �أن �أثق فيهم� تم�م�، و�أعتمد 

عليهم� بقوٍة �شديدة.

ق��ر�أت ف��ي �أح��د �الأي���م �الآي��ة �لتي كتبه��� ك�تب 
ِذي َوَثْقُت  �لمزمور، �لق�ئلة: "اأَْي�س���اً َرُجُل �َس���اَلَمِتي الَّ
ِبِه )�أتكل عليه و�أ�أتمنه(. اآِكُل ُخْبِزي َرَفَع َعَلىَّ َعِقَبُة!" 
)مزم��ور 9:41(. علم��ت حينه��� �أن ه��ذه �الآية تنطبق 
، لكني لم �أك��ن �أعلم َمن �ل��ذي يحذرني �هلل منه،  عل��يَّ
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ُكن��ُت على علم ب�أنه يح���ول �أن يريني �شيئ� م�؛ الأني 
بطريقٍة ف��وق طبيعية ظللت على �لع��ودة لنف�ض �الآية 

عدة مر�ت.

كن��ت مقتنع��ة ب���أن �هلل يق��ول ل��ي �شيئ���، فبد�أت 
�لت�ش���وؤل ح��ول م��� �إن ك�َن ُيريد �إن يرين��ي �أن هذين 

�لزوجين هم� من �شيجرحني.

�أخي��ر�، �أو�شح �لرَّب نف�شه بم� يكفي لي الأفهم �أنه 
ك�َن فق��ط يحذرن��ي م��ن �أن �أخرج َعالقت��ي بهم� من 
د�ئ��رة �لت��و�زن، وعلمني �أن من �لُممِك��ن �أن تكون لن� 
َعالق��ة حميم��ة مع�، ون�شتمت��ع ب�شنو�ت م��ن �لِخدَمة 
�الأمين��ة و�لوفي��ة، و�أن ُننت��ج ثم���ر� جي��دًة لملكوته، 
لكنه حذرني ب�شكل خ��ض من و�شع �لثقة �لتي يجب 
�أن تك��ون ل��ه، فيهم�. وعرفني ب�أنه م��ن �أح�شر هذين 
�لزوجين لحي�تي، ب�لت�أكيد ي�شتطيع �إخر�جهم� منه�، 
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�الأم��ر �لذي �شيفعله �إن رك��زت عيني عليهم�؛ كم�شدر 
للم�ش�عدة، بدال من �لحف�ظ على و�شع ثقتي فيه.

حتى �لَعالقة �لحميمة في �ل�شد�قة �لجيدة ِكت�بية، 
لك��ن يجب �أن تكون متو�زنة. فكْر في د�ود ويون�ث�ن. 
ف�لِكت���ب �لُمقدَّ�ض يقول: "اأَنَّ َنْف����ضَ ُيوَناَثاَن َتَعلََّقْت 
ُه ُيوَناَثاُن َكَنْف�ِس���ِه." )1�شموئيل  ِبَنْف����ضِ َداُوَد، َواأََحبَّ
1:18(. لق��د �ش�عد� �أحدهم� �الآخ��ر، و��شتمتع� بَعالقة 
عهد. �إن �ل�شد�ق�ت �لجيدة مهمة جد�، وكذلك �لتو�زن.

�أ�ش��دد عل��ى �أهمية �لت��و�زن؛ الأن �لر�ش��ول بطر�ض 
���ُحوا )كون��و� متو�زني��ن(.. لأَنَّ اإِْبِلي����ضَ  يق��ول: "اُ�سْ
�َسٍد َزاِئر )في جوع �ش�ٍر(، َيُجوُل ُمْلَتِم�ساً  َخ�ْسَمُكْم َكاأَ
َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو." )1بطر�ض 8:5(. ح�فظ على تو�زنك؛ 
حينه��� ل��ن ي�شتطي��ع �ل�شيط���ن �بتالع��ك، �أو �بت��الع 

عَالق�تك مع �الآخرين.
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