
م ع�ملن� املت�أزِّ
هل من �ضبيل لع�مل اأف�ضل؟       اأينمــــا كنت مــن عــــاملنا الوا�سع، قــــد 

ي�سيبك الكتئـــاب والإحبــــاط ويتملكـــــك 

الذعر اإذ ت�ساهد اإحدى الن�رشات الإخبارية؛ 

اعتـــداءات، قتــــل، حــــروب، اإبـــادة، فتنـــــة، 

جمـــاعات، انتهاكـــات، ف�ساد، ظلم، �رشقات 

الإن�سان. اآدمية  تنتهك  التي  واملمار�سات  الأحداث  من  وغريها 

هـذا  من  كثيـًرا  ن  �سِّ تحُ الإخبارية  الو�سائــــل  هــــــــذه  اإن      

الواقـع الأليم. لكــن عندمـــا يكون املـرء طرًفا يف هذا احلدث، 

امل�ساهدة. اأثناء  عنك  �سعوره  يختلف  �سحاياه،  من  �سحية  اأو 

      لقــد تاأزم عاملنا كثرًيا من اأنانية البع�ض؛ فكـم مــن اإن�سان 

فقــد حيــــاته بكلمة اأو فكرة من اإن�سان اآخــــر، اأو ب�سبب رغبـــة 

اإن�سان اآخـر يف اغت�ساب حقه اأو ال�ستيالء على ما لديه!

وبعد؛ هل من اأمل؟!

قــــد تقــــــــول: »اأنا نقطــــة فــــــي حميط العـــالــــــــم؛ فمــــــاذا 

تفعـــل النقطة العذبة يف حميط مالح؟«

لكنــي اأوؤكد لك اأنـك اإن اأردت؛ �ستجــد اآلف ـ بـل ماليني ـ من 

النقـاط العـــذبة التـي ت�ستطيـع اأن تلِّي كثرًيا من حميط عاملنا 

الوا�سع العميق.
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م� اخلط�أ يف الع�مل؟
�شحيح اأنني جمرد �شخ�ص واحد، لكنني 
مع هذا �شخ�ص. �شحيح اأنني ال اأ�شتطيع 

اأن اأفعل كل �شيء،
لكني اأ�شتطيع اأن اأفعل �شيًئا ما، والأنني 

ال ميكنني
اأن اأفعل كل �شيء، فلن اأرف�ص اأن 

اأفعل ذلك ال�شيء
الذي اأ�شتطيع عمله.
�إدو�رد �إيفريت هيل

الصباحية،  قهوتي  وأحتسي  أجلس  بينما 

البديع،  الطبيعي  املنظر  إلى  نافذتي  من  وأنظر 

هناك 963 مليون شخص يعانون من اجلوع.

دوالر  أقل من  يتقاضون  أكثر من مليار نسمة 

واحد يومًيا.



 4

بسبب  اليوم  سيموتون  طفل  ألف  ثالثون 

الفقر، وهم ميوتون في بعض أفقر القرى على وجه 

األرض – ُمْبَعدين عن ضمير العالم. وهذا يعني أن 

كل أسبوع ميوت 210 ألف طفل – وكل عام ميوت 

11 مليون – ومعظمهم أقل من خمس سنوات.

من بني 2.2 مليار طفل في العالم، يوجد 640 

مليون طفل بدون مأوى مناسب، 400 مليون بدون 

أية خدمات  بدون  مليون   270 و  آمنة،  مياه شرب 

طبية من أي نوع.

هل جتد هذه اإلحصائيات مروعة بالنسبة لك 

حقائق  فهي  ذلك،  أمتنى  لي؟  بالنسبة  هي  كما 

فظيعة وواقعية عن احلياة في العالم الذي نعيش 

فيه. هذه األمور حتدث على كوكبنا وأمام عيوننا. 

ال  قد  للتو  قرأتها  التي  اإلحصائيات  أن  أدرك  أنا 

فيها،  تقيم  التي  الدولة  أو  املدينة  على  تنطبق 
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كلنا  أصبحنا  آخر  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  لكن 

مواطنني في العالم. نحن جزء من اجملتمع العاملي، 

وهناك أفراد من أسرتنا البشرية يعانون بطرق ال 

ميكن تخيلها أو التعبير عنها.

أؤمن أن الوقت قد جاء لصرخة توقظ العالم،  

صرخة تنهضنا من تكاسلنا وجهلنا ونفورنا من 

والفقر  األلم  لنقاوم  حتفزنا  صرخة  الصعوبات، 

واخلسارة، والعوز، والظلم، والقمع، وظروف احلياة 

التي ال تضمن حياة إنسانية صحية أو حتى أقل 

الكرامة لإلنسان. في احلقيقة لقد حان  قدر من 

الوقت لثورة احملبة!

فم واحد �شغري، �شتة اأ�شنان يف كل منها 
خراج

الطبية خلدمة جويس ماير  القوافل  في احدى 

تطوع  قد  -كان  أسنان  طبيب  قام  كمبوديا،  في 
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بوقته ليذهب ويساعد الناس- بخلع واحد وعشرين 

سًنا من طفلة صغيرة، ستة منها كانت مصابة 

باخلراج. عندما أفكر في هذا املوقف املوجع أتذكر 

عندما كان زوجي يعاني ذات مرة من ألم األسنان 

غاية  في  كان  أستراليا.  إلى  مسافرين  كنا  بينما 

أن  ولم ميكنه  التعاسة ألنه كان على منت طائرة 

يجد راحة من هذا األلم. مبجرد أن هبطت الطائرة، 

في الساعة العاشرة مساءً كان هناك شخص قد 

رتب له زيارة لطبيب أسنان لكي يتلقى املساعدة. 

لكن ماذا عن الطفلة الصغيرة واآلالف مثلها الذين 

يتحملون األلم كل يوم وليست لديهم أية وسيلة 

للرعاية الطبية؟ تخيل هذا األمر للحظات قليلة. 

كيف ستشعر إذا كان لديك واحد وعشرون سًنا 

متآكلة وترجتف من األلم؟

تخيلها  ميكن  ال  التي  املعاناة  من  النوع  هذا 

حقيقيني  ألشخاص  ويحدث  بالفعـل،  موجود 
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العـالم.  في  بعيدة  أماكن  في  يــوم  كل 

معظمنا إما ال يعرفون شيًئا عنهم أو في أفضل 

التليفزيون.  في  لهم  صورًا  يرون  رمبا  األحــوال 

ونقول »يا للعــار. يجب حًقا أن يقـوم شـخص 

ما بفعل شيء لهم«، ثم نواصل احتساء قهوتنا 

الصباحية ونستمتع باملنظر البديع.

عندما تكون النفاية نفائ�ص

اسمها  كمبوديا  في  طفلة  هناك  كانت 

هذه  انتقلت  قمامة.  مقلب  في  تعيش  »جشي« 

أربع  عمرها  كان  عندما  املكان  هذا  إلى  الطفلة 

سنوات. لم يستطع والداها أن يعوالها فطلبا من 

أختها الكبرى أن تأخذها، وكانت الطريقة الوحيدة 

التي متّكن األختني من البقاء على قيد احلياة هي 

العيش والعمل في مقلب القمامة. تقضي جشي 

سبعة أيام أسبوعًيا في احلفر في القمامة بأداة 
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عن  أو  تأكله  طعام  عن  بحًثا  بيديها  أو  معدنية 

قطع بالستيك أو زجاج ميكن أن تبيعها لتحصل 

تعيش  وهي  طعاًما.  بها  تشتري  كي  نقود  على 

وسط القمامة منذ ست سنوات، وكثيرون غيرها 

يعيشون منذ وقت أطول بكثير.

أرجو أن تدرك أن هذا هو مقلب قمامة املدينة، 

إلى  والنفايات  القمامة  تأتي شاحنات  ليلة  وكل 

آخرين،  أناس  ومخلفات  ببقايا  لتلقي  املقلب 

املدينة.  أنحاء  كل  من  الشاحنات  هذه  جمعتها 

مرتدين  الظالم،  في  بالليل،  يعملون  األطفال 

خوذات ذات أنوار على رؤوسهم ألن أفضل النفايات 

ميكن العثور عليها فور وصولها مباشرة.

أحد  سألني  القمامة،  مقلب  إلى  زيارتي  بعد 

أن  أحاول  كنت  وبينما  فيه.  رأيي  عن  احملاورين 

أصوغ ما يدور في ذهني في صورة كلمات، أدركت 

أعرف  لم  أنني  لدرجة  للغاية  مرعب  املوقف  أن 
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كيف أفكر فيه. لم يستطع عقلي أن يفهم هذا 

عنها،  التعبير  ميكن  بطريقة  العميق  االنحدار 

لكنني قررت أن أحاول أن أفعل شيًئا حياله.

استغرق التعامل مع هذا األمر عاًما من اجملهود 

من  تبرعات  وتطّلب  عديدين،  أناس  جانب  من 

شركاء خدمتنا، وبعض األموال اخلاصة بي وبديف 

أيًضا. لكننا استطعنا أن نعيد تصميم أتوبيسني 

متنقلني.  مطعمني  إلى  إياهما  محولني  كبيرين 

القمامة،  مقلب  إلى  يذهبان  األتوبيسان  هذان 

ويتناولون  ويجلسون  إليهما  األطفال  ويصعد 

وجبة لطيفة، بل ويتلقون أيًضا بعض الدروس في 

القراءة واحلساب لتساعد على إعدادهم ملستقبل 

يسوع،  مبحبة  نشاركهم  نحن  بالطبع  أفضل. 

لكننا ال نكتفي بأن نخبرهم أنهم محبوبون، بل 

نظهر لهم هذا عن طريق سداد احتياجات عملية 

في حياتهم.
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النوايا الطيبة ال تكفي
سمعت قصة عن رجل ذهب إلى روسيا بنوايا 

املسيح.  يسوع  محبة  عن  الناس  يخبر  أن  طيبة 

جوًعا.  يتضورون  كثيرون  هناك  كان  زيارته،  وأثناء 

أمل  على  ينتظرون  الناس  من  صًفا  وجد  عندما 

وهو  منهم  اقترب  ليومهم،  خبز  على  احلصول 

يحمل نبذات من الكتاب املقدس، وبدأ يسير بطول 

معطًيا  يحبهم  يسوع  أن  يخبرهم  الصف  هذا 

بالتأكيد  اخلالص.  رسالة  بها  نبذة  منهم  لكل 

كان هذا الرجل يحاول أن يساعدهم، لكن إحدى 

السيدات نظرت إلى عينيه وقالت مبرارة: »كلماتك 

لطيفة، لكنها ال متأل معدتي اخلاوية«.

لقد تعلمت أن بعض الناس يتأملون كثيرًا جًدا 

أن اهلل  التي جتعلهم ال يسمعون بشارة  للدرجة 

يحبهم، يجب أن يختبروا هذه احملبة. واحدى أفضل 

الطرق لفعل هذا األمر هو أن نسدد احتياجاتهم 
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العملية، باإلضافة إلى أن نخبرهم أنهم محبوبون.

يجب اأن نتحذر من فكرة اأن الكلم�ت تكفي.

الكلمات كافية.  أن  نتحذر من فكرة  أن  يجب 

لكنه  السارة،  باألخبار  يكرز  بالتأكيد كان يسوع 

املتضايقني  كل  ويشفي  اخلير  يصنع  كان  أيًضا 

يكلف  ال  الكالم   .)38  :10 الرسل  أعمال  )انظر 

شيًئا، وال يتطلب جهًدا كبيرًا. لكن احملبة احلقيقية 

وعندما  الوحيد،  ابنه  اهلل  كلفت  لقد  مكلفة. 

خاللنا،  من  تفيض  أن  احلقيقية  للمحبة  نسمح 

الستثمار  نضطر  رمبا  أيًضا.  هذا  يكلفنا  سوف 

بعض الوقت، أو املال، أو اجلهد، أو املمتلكات لكنه 

سيكون مكلًفا!

اهلل يعتمد علينا
أذهب  لكي  منزلي  أغادر  سوف  قليل  بعد 

نذهب  وبعدها سوف  زوجي،  مع  القهوة  الحتساء 
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لتناول الغذاء مًعا. رمبا نغيب ملدة ساعتني، وأثناء هذا 

الوقت سيكون هناك 240 طفالً قد مت اختطافهم 

كل  في  أنه  يعني  هذا  اجلنسي.  االجتار  ألغراض 

أنانية  بسبب  حياتهما  تُدّمر  هناك طفالن  دقيقة 

إذا فعلنا شيًئا. ماذا ميكننا  إال  وطمع شخص ما، 

أن نفعل؟ ميكننا أن نهتم، وميكننا أن نعرف، وميكننا 

نساند  أن  ميكننا  نتصرف.  أن  وميكننا  نصلي،  أن 

لها سجل معروف في  التي  واملؤسسات  اخلدمات 

إنقاذ األطفال والنساء من هذه الظروف املرعبة، أو 

ميكننا أن نختار أن نعمل في هذه امليادين إذا طلب 

الوقت،  طوال  العمل  ميكننا  لم  إذا  ذلك.  اهلل  مّنا 

شكل  في  مؤقت  شيء  فعل  في  التفكير  ميكننا 

مشروع أو القيام برحلة خدمة قصيرة.

عبودية اجلنس

الضيقة، جتد عالمات  احلارة  في  بينما تسير 

التآكل والدمار تتسلل إليك من وسط الظالم. 
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معدنية  قطع  تسندها  احلجرية  املباني  هذه 

وأسالك. ميتلئ الهواء برائحة القمامة املتعفنة 

الواجهة  هذه  وخلف  البشرية.  والقاذورات 

وصيحات  طفل،  نواح  صرخات  تسمع  املتآكلة، 

غضب وهياج، ونباًحا عالًيا ألحد الكالب الضالة 

التي جتول في هذه الشوارع القاسية.

إذا سرت في هذه املنطقة ستخبرك حواسك 

ما  هو  منه  تتيقن  ما  أكثر  لكن  كثيرة،  بأمور 

املكان  هذا  أن  شك  ال  إحساسك.  به  يخبرك 

هذا  أن  تخيل  عليك  وسيصعب  شرير.  مكان 

الذين  الفاسقني  األشرار  صنع  من  هو  املكان 

يبيعون األطفال ألغراض اجلنس.

أصبح هذا اجلحيم احلي هو بيت »سامراوورك« 

عندما كان عمرها سبع سنوات فقط. عندما مت 

الثانية  عمر  في  األتوبيس  محطة  في  إنقاذها 

عشرة، كانت قد تدهورت وأصبحت هيكالً لفتاة 
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كانت  عظام.  على  جلًدا  كانت  فيها–  حياة  ال 

على  تقويان  ال  خاويتان  وعيناها  عاطفًيا  ميتة 

التعبير. فعلى مدار خمس سنوات كانت ضحية 

يدفعون  كانوا  الذين  الشهوانيني  للمنحرفني 

ثمًنا أكبر المتياز انتهاك جسدها الصغير. كانوا 

ألنها  واحد  دوالر  من  بدالً  دوالرات  ثالثة  يدفعون 

كانت صغيرة جًدا.

كان الدمار الذي حل بأعضائها األنثوية شديًدا 

إصالح  إلى جراحة  احتاجت  أنها  لدرجة  للغاية، 

عادية.  حياة  تعيش  أن  ميكنها  حتى  موسعة 

لكن االحتياجات امللحة جلسدها كانت قليلة إذا 

قورنت بالدمار الذي عانت منه روحًيا وعاطفًيا.

املناعة  نقص  مبرض  سامراوورك  تشخيص  مت 

والديها.  من  أيًا  تذكر  وال  يتيمة  كانت  )اإليدز(. 

الذي  وكالكثيرين مثلها، وقعت في شرك الشر 

يفوق التخيل.
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تقول اإلحصائيات:

• 1.2 مليون طفل يتعرضون لهذه التجارة كل 

عام، هذا باإلضافة إلى املاليني املأسورين في 

هذه التجارة بالفعل.

لالستغالل  طفل  جتهيز  يتم  دقيقتني  كل   •

اجلنسي.

طفولتهم  فقدوا  طفل  مليون   30 حوالي   •

بسبب االستغالل اجلنسي على مدار الثالثني 

عاًما املاضية.

في  مشارًكا  ذكرته  الذي  األسنان  طبيب  كان 

في  ماير   جويس  خلدمة  الطبية  القوافل  احدى  

واحدة من دول العالم الثالث. هؤالء الناس بينهم 

خدمة  لدى  العاملني  األشخاص  من  قليل  عدد 

رائعون  متطوعون  معظمهم  لكن  ماير،  جويس 

يقتطعون وقًتا من عملهم ويتحملون نفقاتهم 
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من  يعملون  وهم  معنا.  يذهبوا  لكي  اخلاصة 

اثنتي عشرة ساعة إلى ست عشرة ساعة يومًيا، 

درجة  فيها  تكون  أماكن  في  يعملون  ما  وعادة 

احلرارة أعلى بكثير مما اعتادوا عليه مع عدم وجود 

في  يعملون  وهم  مراوح.  حتى  أو  تكييف  أجهزة 

مساعدة  ويستطيعون  اخليام،  حتت  بعيدة،  قرى 

من  طبية  رعاية  أية  يتلقون  ال  رمبا  الذين  الناس 

أي نوع. ويكون باستطاعتنا أن نقدم لهم عالًجا 

لهم  ونقدم  آالمهم.  ويخفف  حياتهم  ينقذ 

يحبهم  كم  ونعرِّفهم  ونطعمهم،  فيتامينات، 

يسوع حًقا. ونحن نقدم لكل واحد الفرصة لقبول 

الرب يسوع، ومعظمهم يختارون أن يفعلوا هذا. 

األطباء  تذكرت  كلما  عيني  في  الدموع  تتجمع 

وأطباء األسنان واملمرضات وكل املعاونني الطبيني 

اآلخرين الذين أخبرونا بتأثر بالغ كيف غيرت مثل 

هذه الرحالت حياتهم لألبد. وبينما نحاول أن نعبِّر 
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عن شكرنا لهم، ينتهي األمر بأن يعبِّروا هم عن 

املعنى  على  انفتحت  عيونهم  ألن  لنا  شكرهم 

احلقيقي للحياة.

ذات مرة اصطحبنا معنا في رحلة إلى كمبوديا 

من  وبالرغم  خدمتنا.  لصالح  تعمل  محاسبة 

اخلاصة  التقدميية  العروض  رأت  ما  كثيرًا  أنها 

حقيقية  بصورة  تأثرت  حياتها  أن  إال  بقوافلنا، 

أنا أشعر  رأته شخصًيا. قالت: »في احلقيقة  مبا 

وكأنني كنت أعيش داخل فقاعة طوال حياتي«. 

الواقع،  عن  منعزلة  كانت  أنها  تعني  وكانت 

أنه  أعرف  أنا  معظمنا.  حال  هو  هذا  أن  وأعتقد 

ليس باستطاعة كل إنسان في العالم أن يذهب 

بعينيه  ليرى  الثالث  العالم  دول  من  دولة  إلى 

لكننا  يعيشوها،  أن  الناس  يضطر  التي  احلياة 

ميكننا على األقل أن نحاول أن نتذكر عندما نقرأ 

عنهم أو نراهم في التليفزيون أن ما نراه يحدث 
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بالفعل لشخص ما – بل ألشخاص كثيرين. اهلل 

يحب هؤالء الناس، وهو يعتمد علينا في أن نفعل 

شيًئا حيال ذلك.

�ضوء التغذية 
مختلف.  منظور  من  العالم  »ميهريت«  ترى 

تبذل  صغيرة،  إثيوبية  قرية  وهي  أجناشا،  ففي 

باقي  مثل  لتكون  بوسعها  ما  أقصى  ميهريت 

باقي  مثل  ليست  ببساطة  لكنها  األطفال، 

األطفال.

كل  مع  لكن  جيدة،  بصحة  ميهريت  ُولدت 

أدى  جسدها،  يأكل  التغذية  سوء  كان  إذ  يوم 

فأكثر،  أكثر  الفقري  عمودها  تعوج  إلى  هذا 

ومن  تسير،  أن  عليها  الصعب  من  فأصبح 

كما  األصدقاء.  مع  وتلعب  جتري  أن  املستحيل 

اجلانب  من  ناتئ  كبير  ورم  حدوث  إلى  أدى  أنه 



 19

األمين في ظهرها. كان كبيرًا جًدا لدرجة أنه ال 

ميكن إخفاؤه، وكان مؤملًا جًدا لدرجة أنه ال ميكن 

أيًضا  وهي  ضعيفة،  عظامها  كانت  جتاهله. 

كذلك.

هو  ميهريت  ألم  يعرف  كان  شخص  وأكثر 

أكثر  يريده  الذي  الوحيد  الشيء  »أبيبا«.  أبوها 

 ... أوالده  يطعم  أن  فقط  هو  آخر  شيء  أي  من 

ويعيد البنته الغ�لية �ضحته� مرة اأخرى. إذا أمكن 
الطعام  على  احلصول  في  تبدأ  أن  مليهريت 

عملية إيقاف  ميكن  حتتاجه،  الذي  املغذي 

التدهور. لكن في الوقت احلالي، ال يظهر أمل في 

األفق.

يوًما بعد يوم، يصارع أبيبا مع الشعور بالذنب 

ألنه غير قادر على إطعام أطفاله. كما أنه يعرف 

أنه إذا لم يحدث تغيير، سوف تسوء حالة ميهريت، 
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وسرعان ما ستصبح غير قادرة على السير. وفي 

النهاية ستموت.

 ... باجلوع  الشعور  ألم  تعرف ميهريت  اليوم، 

وألم كونها مختلفة عن كل الباقني. كما تعرف 

أن كل يوم جديد سيكون أصعب قليالً من اليوم 

الذي سبقه.

بدأت خدمة جويـس ماير بالشراكة مع إغاثـة 

بالطعام  ميهريت  إمداد  في  الدولية  األزمـات 

الذي حتتـاجه لكي تعيش وإليقـاف تدهور حـالة 

الكثيرون جًدا من  الفقري. لكن هناك  عمودها 

األطفـال الصغار الغاليني... كثيـرون جًدا مثل 

هذه  لكسب  مساعدتنا  يحتاجـون  ميهريت... 

املعركة أمام سوء التغذية.

تقول اإلحصائيات:

في  نسمة  مليون   963 حوالي  هناك  اآلن    •
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العالم جائعون.

ألسباب  تقريًبا  طفل   16000 ميوت  يوم  كل    •

متعلقة باجلوع – طفل واحد كل خمس ثوان.

في عام 2006، مات حوالي 9.7 مليون طفل    •

هذه  كل  اخلامـس.  عامهم  يبلغوا  أن  قبل 

الوفيـات تقريًبا حدثت في البالد النامية – 

أربعة أخماس منهم كانوا في دول إفريقيا 

اإلقليمان  وهما  آسيا،  وجنوب  اجلنوبيـة 

معدالت  أعـلى  من  أيًضا  يعانيـان  اللـذان 

من اجلوع وسـوء التغذية.

�شرخ يف اأ�شا�شات العامل
يبدو لي أن نظام العالم به شرخ في أساساته، 

ينهار.  وهو  ونراقبه  ونحن جميًعا جنلس صامتني 

إذا أصغيت جيًدا سوف تسمع الناس يقولون في 

نسمعه  ما  هذا  ينهار«.  العالم  »إن  مكان:  كل 
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في نشرات األخبار، وفي احملادثات العامة. يبدو أن 

العالم،  في  احلادث  الظلم  عن  يتحدثون  اجلميع 

وسؤالي  شيًئا.  يحل  ال  فعل  بدون  الكالم  لكن 

على  ويعمل  الظلم  على  سيثور  الذي  »من  هو: 

ذلك.  سأفعل  أنني  قررت  لقد  اخلطأ؟«  تصحيح 

الشيء،  نفس  يفعلوا  أن  قرروا  آالف  عدة  أعرف 

لكننا نحتاج أضعاف ذلك مبئات اآلالف لينضموا 

إلينا حتى ميكن إمتام هذه املهمة.

اأًيا كان ما ت�شتطيع فعله فهو اأمر ي�شتحق 
الفعل

»يا جويس، ما أستطيع فعله  قائالً  قد تفكر 

في  املوجودة  للمشكالت  بالنسبة  شيًئا  ميثل  ال 

شعرت  ألنني  هذا،  شعورك  أعرف  أنا  العالم«. 

الطريقة،  إذا فكرنا كلنا بهذه  به من قبل. لكن 

لن يفعل أحد أي شيء، ولن يتغير شيء. فمع أن 
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لكننا  املشكالت،  حتل  ال  قد  الفردية  مجهوداتنا 

مًعا ميكننا أن نصنع اختالًفا كبيرًا. اهلل لن يحّملنا 

مسؤولية ما لم نستطع فعله، لكنه سيحملنا 

مسؤولية األشياء التي كان باستطاعتنا فعلها.

الهند،  إلى  رحلة  من  مؤخرًا  عدت  قد  كنت 

كنت  امرأة  الرياضية  األلعاب  صالة  في  وكانت 

أراها كثيرًا. وفي ذلك اليوم سألتني إذا كنت أؤمن 

الرحالت  هذه  تتطلبه  الذي  اجملهود  كل  أن  حًقا 

سيساهم في حل أي شيء، مبا أن املاليني الزالوا 

جوعى بغض النظر عن العدد الذي نقوم بإطعامه. 

فشاركتها مبا وضعه اهلل في قلبي – وهو شيء 

حسم املسألة لألبد بالنسبة لي. إذا كنت أنت أو 

أنا نعاني من اجلوع ألننا لم نتناول طعاًما منذ ثالثة 

أيام، وقدم لنا شخص ما وجبة واحدة تخفف من 

ألم معدتنا ملدة يوم واحد، هل نأخذها ونسعد مبا 

حصلنا عليه؟ بالطبع سنفعل ذلك. وهكذا احلال 



 24

أن  نستطيع  نحن  نساعدهم.  الذين  الناس  مع 

نضع برامج رعاية مستمرة لكثيرين منهم، لكن 

سيظل هناك دائًما من ميكننا أن نساعدهم مرة 

أو مرتني فقط. وبالرغم من ذلك فأنا أعرف أن مثل 

هذه القوافل جديرة بالقيام بها. إذا كان بإمكاننا 

أن مننح طفالً واحًدا جائًعا وجبة واحدة، فهذا أمر 

جدير بالعناء. إذا كان بإمكاننا مساعدة شخص 

واحد أن يعيش بدون ألم ملدة يوم واحد، فهذا أمر 

جدير بالعناء. لقد عزمت على أن أفعل دائًما ما 

أستطيع فعله، وأن أتذكر دائًما ما قاله اهلل لي: 

»إذا كان ما ميكنِك فعله هو فقط أن تخففي ألم 

شخص ما في مرة واحدة ملدة ساعة واحدة، فهذا 

أمر جدير بأن تفعليه«.

لقد فقد العامل مذاقه
أعتقد أنه ميكن القول بأن معظم ما يقدمه 
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العالم هو بال طعم – وأنا ال أحتدث عن الطعام. 

فعلى سبيل املثال، معظم األفالم التي تنتجها 

من  وكثير  احلوارات  من  كثير  طعم.  بال  هوليود 

نرى  عندما  عادة  سيئ.  طعمها  املرئية  الصور 

التصرفات له مذاق سيئ، نسرع في  نوع من  أي 

إلقاء اللوم على »العالم«. وقد نقول أشياء مثل 

لفظ  فإن  ذلك  ومع  العالم؟«  سيصل  ماذا  »إلى 

يعيشون في  الذين  الناس  يعني فقط  »العالم« 

العالم. إذا كان العالم قد فقد مذاقه، فهذا ألن 

الناس أصبحوا بال طعم في اجتاهاتهم وأفعالهم. 

امللح  فقد  إذا  لكن  األرض،  ملح  إننا  يسوع  قال 

مذاقه )قوته وجودته(، ال يصلح لشيء )انظر متى 

5: 13(. كما قال أيًضا إننا نور العالم، وال يجب أن 

نخفي نورنا )انظر متى 5: 14(.

-بينما  يوم  الطريقة: كل  بهذه  األمر  فكر في 

تخرج من بيتك وتتوجه إلى عالم مظلم ال طعم 
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له- ميكنك أن تكون النور واملذاق الذي يحتاج إليه. 

ميكنك أن جتلب الفرح ملكان عملك بأن تكون ُمصرًّا 

على أن حتتفظ باجتاه التقوى باستمرار  من خالل 

من  بدالً  الشكر  عن  تعبر  أن  مثل:  بسيطة  أمور 

بالصبر  تتحلى  أن  الناس،  معظم  مثل  تتذمر  أن 

والرحمة، وأن تسارع إلى غفران اإلساءة، وأن تكون 

البسيطة  االبتسامة  حتى  ومشجًعا.  لطيًفا 

والود مع الناس تعتبر طريقة إلضفاء املذاق على 

مجتمع ال طعم له.

أنا ال أعرف ذوقك في الطعام، لكني عن نفسي 

ال أحب الطعام املاسخ. ذات مرة عانى زوجي من 

مشكلة في معدته وأوصاه الطبيب أن يتبع نظاًما 

غذائًيا بدون ملح لعدة أيام. وعلى ما أتذكر فقد 

كان ال يريد تناول الطعام. ديف بطبيعته ال يتذمر، 

وتكرارًا  مرارًا  أسمعه  كنت  وجبة  كل  عند  لكن 

يقول: »هذا الشيء ال طعم له على اإلطالق«. كان 
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يحتاج إلى القليل من امللح، القليل من التوابل – 

وهذا بالضبط هو ما يحتاجه العالم.

تصبح  الرائعة،  صفاتها  وكل  احملبة  بدون 

أريدك  نعيشها.  أن  تستحق  وال  طعم  بال  احلياة 

إلى  أن تقوم بتجربة. قل لنفسك: »سوف أخرج 

اجعل  ثم  التوابل«.  بعض  وأضيف  اليوم  العالم 

على  الباب  من  تخرج حتى  أن  قبل  مركزًا  ذهنك 

أن  هو  هدفك  وأن  هلل،  كسفير  ستخرج  أنك 

تكون معطاء، أن حتب الناس وتضفي مذاًقا جيًدا 

الناس  إلى  باالبتسام  تبدأ  أن  ميكنك  حلياتهم. 

رمز  االبتسامة  اليوم.  مدار  على  تقابلهم  الذين 

معظم  بشدة  يحتاجه  شيء  هو  الذي  القبول 

هلل،  نفسك  استودع  العالم.  في  الذين  الناس 

في  جيدة  بذارًا  تزرع  بينما  بك  سيهتم  أنه  وثق 

كل مكان تذهب إليه من خالل اتخاذ قرارات متثل 

بركة لآلخرين.
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التغيري يبداأ بك
أن تفعل كل شيء،  أنك ال تستطيع  أدرك  أنا 

وأنا ال أشك في ذلك على اإلطالق. البد أن تقول ال 

بالضغوط.  وإال ستمتلئ حياتك  لبعض األشياء 

أو  األطفال  لتعليم  أتطوع  أن  أستطيع  ال  أنا 

بأشياء  أقوم  لكنني  للمسنني،  الوجبات  لتقدمي 

أخرى كثيرة تصنع فرًقا إيجابًيا في العالم. أعتقد 

أن السؤال الذي يجب على كل مّنا أن يجيب عليه 

آخر  شخص  حياة  ألجعل  أفعله  الذي  »ما  هو: 

أفضل؟«، ورمبا يكون السؤال األفضل هو: »ما الذي 

فعلته اليوم ألجعل حياة شخص آخر أفضل؟«

قد تكون قراءة هذا الكتاب صعبة في بعض 

األوقات؛ ألنه على ما أرجو يثير قضايا غير مريحة، 

لكنها قضايا يجب أن يتناولها كل مّنا. لن يحدث 

أي شيء جيد أبًدا بالصدفة. إذا أردنا أن نكون جزًءا 
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أن  يجب  أمورًا  هناك  أن  يعني  فهذا  الثورة،  من 

تتغير، وال ميكن لألمور أن تتغير إال إذا حترك الناس. 

يجب أن يقول كل مّنا: »التغيير يبدأ بي!«

إذا  بالصدفة.  أبًدا  صالح  شيء  أي  يحدث  لن 

أردنا أن نكون جزًءا من الثورة، فهذا يعني أن هناك 

أمورًا يجب أن تتغير، وال ميكن لألمور أن تتغير إال 

إذا حترك الناس. يجب أن يقول كل مّنا: »التغيير 

يبدأ بي!«

ثائرة املحبة
دارلني ت�شيك

الرحالت  أكثر  من  واحدة  هي  القلب  رحلة 

الرجاء  واحلزن،  االبتهاج  فهناك  وغموًضا.  تعقيًدا 

ولألسف   ... واالنخفاض  االرتفاع  واالنتظار، 

بالنسبة للكثيرين  هناك خيبة أمل شديدة جتعل 



 30

القلب ال يريد أن يشعر بأي شيء بعد اآلن رغم أنه 

يقوم بوظائفه. عندما ال يكون لدى اإلنسان إدراك 

حملبة اهلل العظيمة التي ميكنه أن يستند عليها 

طريقة  اإلنسان  قلب  يجد  عندها  بها،  ويتقوى 

والعيش  بل  وإدارته  القاسي  الواقع  مع  للتعايش 

بالرغم منه. وهذا هو املوضع الذي يجد فيه عدد 

ال يُحصى من الناس أنفسهم اليوم، من أغناهم 

نوعية  يهمه  ال  القلب  فقر  أن  إذ  أفقرهم،  إلى 

املكان الذي يختاره بيًتا له.

جذرية  محبة  ثورة  عن  إشعياء  النبي  حتدث 

11(، إذ تصف الكلمة يوًما فيه  في )إشعياء 61: 

ويصنع  اإلنصاف...  يجدون  الناس  احملبة  ستجعل 

َُّه َكَما أَنَّ األَرَْض  الرب يسوع طريًقا في البرية. »ألَن

تُْنِبُت  اجْلَنََّة  أَنَّ  وََكَما  نََباتََها،  تُْخرُِج  يقني(  )بكل 

يُْنِبُت  الرَّبُّ  يُِّد  السَّ يقني(  )بكل  َهَكَذا  َمزْرُوَعاتَِها، 

بِرًّا وَتَْسِبيًحا أََماَم ُكلِّ األَُمِ )من خالل قوة التحقق 
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الذاتية لكلمته(«.

بل  عظيمة،  فكرة  مجرد  ليست  احملبة  ثورة 

مفهوم يتسم باإلحلاح الشديد ... خاصة إذا كّنا 

نراه  الذي  املأساوي  الظلم  تبدل  بإمكانية  نؤمن 

على األرض اليوم .. مبا في ذلك أثقل مأساة على 

اإلطالق، وهي مأساة انكسار قلب البشرية.

في  كما  ومرات،  مرات  يواجهنا  االنكسار  هذا 

وجه األم الشابة التي ترضع طفلها الذي هاجمه 

اإليدز. وهي تفعل كل ما  وافترسه نتيجة  املرض 

... هل  االختيار  أمامها  لكن  فعله،  باستطاعتها 

القاتل  املرض  هذا  عدوى  فتلتقط  طفلها  ترضع 

وهي تعرف ذلك، أم تتركه ميوت جوًعا لعدم وجود 

الطعام البديل؟ أقل ما يقال عن قلب هذه املرأة هو 

أنه مكسور. فهي أم ُمثلى، ميلؤها السرور عندما 

جتد الفرصة لترى طفلها وهو ينمو في رعايتها.

إن رؤية الشبان والشابات وهم يقفون بال طعام 
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وال ماء وال مكان يذهبون إليه وال شيء يفعلونه، 

أمر يكسر القلب ألقصى درجة، وميأل القلوب بإدراك 

مليئة  وعقولهم  قلوبهم  إن  للحقيقة.  مستمر 

بعدد ال يحصى من األحالم، لكنها أحالم تتحقق 

فقط لو استطاعوا أن يجدوا طريقة يذهبون بها 

للمدرسة ويبتاعون شيًئا يأكلونه.

عجيبة،  أمور  لفعل  الناس  يدفع  اليأس  إن 

الشديد  والعنف  األلم  من  املزيد  في  فيتسببون 

احلياة  قيمة  تقل  كم   ... البعض  بعضهم  نحو 

اإلنسانية كثيرًا عند الناس عندما يواجهون الفقر 

املدقع، لكن القلب ال ميكنه أن يتحمل سوى قدر 

معني من الوجع.

أخيه  بتربية  يقوم  عاًما   14 يوجد صبي عمره 

في  أيًضا  منهما  أصغر  أخ  وابن  األصغر  وأخته 

كوخ صغير ُمغطى بالصفيح يسمونه البيت في 

القارة اإلفريقية. هذا الصبي يعمل طوال  جنوب 
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اليوم في مزرعة حبوب صغيرة، محاوالً بكل جهده 

ن لهم جميًعا -مبا في ذلك نفسه- مكانًا  أن يؤمِّ

في املدرسة، وأن يحصل على شيء لهم جميًعا 

والده من  يوم. مات  أقوياء كل  ويبقيهم  ليأكلوه 

األطفال  بحرمان  مدينته  وقامت  اإليدز،  جراء 

كنسًيا خوًفا من أن يكونوا هم أيًضا مرضى بهذا 

يتم  فلم  كبيرة،  ذلك  حدوث  واحتماالت  املرض. 

الصبي  القلب اجلسور لهذا  اختبارهم بعد. ذلك 

ذي األربعة عشر عاًما يزداد ضعًفا نتيجة العمل 

الشاق الذي ال يتوقف، واملرض، وعدم اليقني.

توجد أم شابة في سيدني بأستراليا، سكبت 

أن  اكتشفت  ثم  وأطفالها،  زوجها  ألجل  حياتها 

زوجها كان يخونها مع كثيرات، ملدة شهور طويلة، 

واآلن يريد أن يتزوج من أخرى. هذه السيدة تشعر 

أن  اآلن  وعليها  واملهانة،  القيمة  ونقص  بالعزلة 

فقط،  هذا  وليس  زوجها.  بدون  مستقبالً  تواجه 
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إذ  أوالدها،  بدون  كثيرة سيكون  أيام  في  أيًضا  بل 

يحارب الزوج للحصول على حق الوصاية عليهم. 

لقد انكسر قلبها لدرجة أنه أصبح من الصعب 

عليها أن تتنفس، أو أن ترى الطريق أمامها.

أتذكر أنني كنت أجلس في ضواحي أوغندا مع 

احدى القائدات الرائعات ألحد برامج رعاية األطفال 

املدهشة القائمة هنا. وكنا نتحدث، وبدأت تصف 

الكثير  يفعلون  أنهم  من  بالرغم  أنه  كيف  لي 

للمساعدة في إنقاذ األيتام في هذا اإلقليم، إال أن 

كمية األطفال الذين في متناولهم ويفتقرون إلى  

وسائل البقاء على قيد احلياة هائلة. وقفت وبدأت 

أدلك كتفيها املتأملني بينما استمرت هي تتكلم 

املستمر،  إحباطها  وعن  املكسور،  قلبها  عن 

وسرعان ما حتولت الكلمات إلى بكاء. سنوات من 

احلياة التي حتاول استغالل الوسائل بقدر اإلمكان 

البشري، ومع ذلك تشاهد وتسمع أطفاالً ينامون 
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متّلك  األمر  هذا  والوحدة،  اجلوع  من  يتأملون  وهم 

على هذه النفس الـُمرَهَقة.

ميكن أن تستمر القصص من هنا إلى األبدية، 

من  احلياة،  قيد  على  للبقاء  يصارعون  أناس  عن 

السكانية  الكثافة  ذات  آسيا  إلى  إفريقيا  أعماق 

العالية، ومن الواليات املتحدة إلى أوز. يبدو أنه أينما 

القلب  انكسار  من  كبيرة  جدرانًا  ستجد  نظرت، 

بطرود  احململة  الشاحنات  من  فبالرغم  الرهيب. 

الغذاء والتطعيمات، واملشيرين ومساندة اجملتمع، 

احللقة  واملزيد لكسر هذه  املزيد  إلى  الزلنا نحتاج 

التعيسة. ثورة احملبة ... هنا جند مهمة حياتنا!

يرسل لنا )لوقا 4( هذه الرسالة بكل وضوح:

رَ  ألُبَشِّ َمَسَحِني  ألَنَُّه   ، َعلَيَّ الرَّبِّ  رُوُح   «

الُْقلُوِب،  امْلُْنَكِسرِي  ألَْشِفَي  أَرَْسلَِني  امْلََساِكنَي، 

بِالَْبَصرِ،  ولِلُْعْمِي  بِاإلِْطالَِق  لِلَْمأُْسورِيَن  ألُنَادَِي 

وَأُرِْسَل امْلُْنَسِحِقنَي ِفي احْلُرِّيَِّة، وَأَْكرِزَ بَِسَنِة الرَّبِّ 
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امْلَْقُبولَِة«. )انظر لوقا 4: 19-18(

  في كل مرة أقرأ هذا اجلزء وأعيد قراءته، أتذكر 

أننا يجب أن نكون مركزين وواضحني في محاوالتنا 

إلى  إشارة  أقل  من   ... اآلخرين  حياة  شأن  إلعالء 

أعظم تخطيط ... ألن هذا هو الوقت الذي يجب 

أن نقف فيه وننتقل من حالة السكون، من حياة 

الراحة والذات، ونقدم أنفسنا بأية طريقة ممكنة 

إلخوتنا وأخواتنا احملتاجني عبر الكرة األرضية.

أقوى  احدى  بحق  هي  عظيمة  كلمة  هناك 

وهذه   ... احلياة  إلى  احملبة  تُدِخلها  التي  الكلمات 

الكلمة هي الرجاء. تقول كلمة اهلل إن الرجاء الذي 

ويقول   )19  :6 عب  )انظر  للنفس  مرساة  هو  لنا 

؟ رََجائِي  )مزمور 39: 7( ... »وَاآْلَن، َماذَا انَْتَظرُْت يَا رَبُّ

يكون  عندما  حتى  حي،  دائًما  الرجاء  ُهَو«.  ِفيَك 

املوقف كئيًبا ويبدو مستحيالً. إن مهمتنا هي أن 

نوصل هذا الرجاء مع اإلميان واحملبة ملن يتأملون.
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ويواجه  قلبي  يتمدد  أن  معنى  اختبرت  لقد 

التحديات لدرجة اإلرهاق في محاولة لوضع حلول 

ملن يعيشون في وسط أسوأ البيئات الفقيرة، لكن 

املعجزة هي أنك بينما جتلس بني من ال ميتلكون 

املواقف بال أمل، تشعر شعورًا قويًا  وتبدو  شيًئا 

األشخاص  هؤالء  وسط  في  وهي  اهلل  بنعمة 

الرائعني. وحتى وهم يصارعون ويجاهدون ملواصلة 

رحلة بقائهم، يشرق اهلل عليهم من جديد. لقد 

يقول  كما  الرجاء«  »أسرى  من  كثيرين  وجدت 

الكتاب املقدس في )زكريا 9: 12( )كم أحب هذه 

بقلب  لكن  ببساطة  يؤمنون  الذين   ... الفكرة( 

وهو  اجلواب  هو  وحده  اهلل  أن  ويعرفون  كامل، 

العائل.

إن غايتي الشخصية أن أحب الرب وأعبده بكل 

قلبي، هي األولوية األولى لي في حياتي الروحية... 

حياة  ثقل  تعلُّم  فإن  وأخدمه.  وأحبه  أطلبه  أن 
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هي  العجيبة،  ونعمته  حضوره،  وقيمة  العبادة، 

نحتاج  وبالتأكيد سوف  وصفها.  ال ميكن  عطية 

إلى األبدية كلها للتعبير عن »كلمة شكر« تليق 

ما  وقد كان  يفعله.  ويستمر  ما فعله اهلل  بكل 

تعلمته عن تقدمي ترنيمة إميان وتعلية للرب يسوع 

في وسط املعركة، هو أحد الدروس العظيمة التي 

حاولت أن أتعلمها في أعماق قلبي. لكن الدرس 

مّنا  الرب  يطلبه  الذي  املزيد  لي هو عن  املستمر 

إلى  االستماع  واصلت  وكلما  العبادة.  خالل  من 

نبضات قلبه في الكلمة املقدسة، كلما تأكدت 

أن العبادة هي أكثر من مجرد الترانيم التي نرمنها. 

فهي حياة تُسكب، طالبة أن تكون هي يدي اهلل 

وقدميه على هذا الكوكب اليوم.

منذ سنوات كثيرة، قمت بزيارة بعض األطفال 

وكانوا  اإليدز.  ملرضى  بيت  في  الغاليني  األفارقة 

كلهم يتامى، لكنهم كلهم كانوا مملوئني بحماس 
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من ميتلكون الرجاء. وقفوا ورمنوا معي ... كل شيء 

مستطاع، مما شجعني وحفزني إذ مألت أصواتهم 

الصغيرة اجلو باحلياة والفرح. كانت حلظة ال تُنسى، 

وذكرى ال تُنسى لقوة كلمة اهلل في حياتنا.

ُكلِّ  ِفي  بِِه  ْم  َفلُْنَقدِّ  «  )15 )عبرانيني 13:  يقول 

ِ ذَبِيَحَة التَّْسِبيِح، أَْي ثََمرَ ِشَفاٍه ُمْعَترَِفٍة 
ِحنٍي هلِلَّ

وَلَِكْن   « ليقول   16 اآلية  في  يكمل  ثم  بِاْسِمِه«. 

من  )للمحتاجني  وَالتَّْوزِيَع  اخْلَْيرِ  ِفْعَل  تَْنُسوا  الَ 

ألَنَُّه  الشركة(،  على  وبرهان  الكنيسة كتجسيد 

بَِذبَائَِح ِمْثِل َهِذِه يَُسرُّ اهلُل«.

إلى نشيد  واالنضمام  ترنيمة هلل،  ترنيم  يعتبر 

على  هنا  األفراح  أعظم  أحد  العظيم،  األبدية 

األرض. فهو يقوينا ويدفعنا ويشحننا في محضره 

بينما  ... يشحننا  العظيم  التكليف  نعيش  لكي 

متتد أيدينا نحو السماء... ثم يجهز أيدينا املمدودة 

باستعداد للخدمة. وكما قال أوغسطينوس: »يجب 
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أن تكون حياتنا هللويا من الرأس إلى إصبع القدم«.

السماء  خالق  يطلبه  ما  إلى  بالنظر  لكن 

هي  وحدها  بالترانيم  العبادة  أن  سنجد  واألرض، 

مرة  أربعني  من  أكثر  هناك  فقط.  البداية  نقطة 

يحثنا فيها الكتاب املقدس أن نرمن ترنيمة جديدة، 

بل وأكثر من هذا أن نأتي بتقدمات وطاعة ُمكلِّفة 

إلى  إشارة   2000 حوالي  توجد  لكن  الرب.  أمام 

الفعالة عن طريق تقدمي حياتنا  ضرورة املشاركة 

كذبيحة، من خالل العناية مبن يتأملون في جوانب 

أنه بدون  أن نتذكر  متعددة من احلياة، لكننا البد 

اهلل،  في كلمة  والتأمل  الصالة  في  أوقات  قضاء 

وبدون تلك اللحظات الرقيقة املدهشة في تعميق 

العالقة مع املسيح ... سوف تصير أعمال خدمتنا 

اخلدمة  وتصبح  »أعمال«،  مجرد  سهولة  بكل 

متعلقة بنا بدالً من أن تتعلق مبن نخدمهم.

املتعمدة  العبادة  أوقات  تساعد  بالتأكيد 
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ويستسلم  للمواجهة،  يتعرض  قلبك  جعل  في 

املسيرة  رحلة  أن  ومبا  اهلل.  محضر  في  للتغيير 

أن  إذًا  ميكنك  القلب،  رحلة  هي  كلها  املسيحية 

خطوة  الكيان  بكل  العبادة  تعلم  يعد  ملاذا  ترى 

حاسمة في هذه العملية. اهلل دائًما يريد احلق في 

خدمتنا له ... واحلق يتقرر في إطار قلبك، ولهذا فإن 

رعاية قلوبنا واحلفاظ عليها له األهمية القصوى 

فيما يتعلق بالرب.

ٍظ اْحَفْظ َقلَْبَك، ألَنَّ ِمْنُه َمَخارَِج  » َفْوَق ُكلِّ حَتَفُّ

احْلََياِة«.)أم 4: 23(

لن أنسى أبًدا التحدي الذي وضعه أمامنا القس 

بجوار  »ويلوكريك«  كنيسة  من  هايبلز«  »بيل 

إننا  قال  عندما  قليلة،  سنوات  منذ  »شيكاغو« 

كمسيحيني وقادة مسيحيني ال يكفي أن نتكلم 

عن الظلم وأن نشاهد أفالًما عنه. قال إننا يجب 

وأن   ... بنا  ويحيط  يلمسنا،  أن  للفقر  نسمح  أن 
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تصير روائح وحقائق البقاء على قيد احلياة شعورًا 

فقط  نرسل  أن  يجب  ال  ننساه.  أن  أبًدا  ميكننا  ال 

األموال ونشعر أننا قد فعلنا واجبنا، بل يجب أن 

نكون مدعوين للعمل مبحبة اهلل العظيمة – وأن 

نشارك محبته وحياته، وأن نثق فيه أنه سيخلق 

للقيام  كلنا  دعينا  التي  الرحلة  هذه هي  طريًقا. 

محبتنا  فيه  تصير  الذي  املوضع  هو  وهذا  بها. 

عاملة، وتصير فيه عبادتنا وحياتنا كلها لها دور.

َفَقْد  بِاْسِمي  َهَذا  ِمْثَل  وَاِحًدا  وَلًَدا  َقِبَل  وََمْن   «

َقِبلَِني«.)مت 18: 5(

»من الذي سيعتني بأطفالي؟« هكذا صرخت 

أم حتتضر، عاملة أن أوالدها سرعان ما سينضمون 

الكرة  كل  في  األخرى  املضاعفة  املاليني  إلى 

األرضية الذين يبحثون عن أم جديدة. لقد شاهدت 

أصدقاء، مرضى بالسرطان، يصرخون هذه الصالة 

أن أفكر في انكسار قلب أكبر  عينها. ال ميكنني 
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من هذا، أو تأوه أعمق يخرج في أحلك األوقات. أريد 

أن أصرخ إليها قائلة: »نحن سنفعل هذا«. وهذه 

بالتأكيد منطقة يجب فيها أن نشمر عن أذرعنا، 

ونعمل ونصلي ونصدق، ونتقدم بإميان. ليس عليك 

أن تعيش في العالم الثالث لكي جتد األيتام الذين 

بالوحدة  يشعرون  من  أو  أسرة،  إلى  يحتاجون 

مدن  في  يعيش  منا  كل  الصداقة.  عن  ويبحثون 

احلكومية  األنظمة  في  منخرطون  أطفال  فيها 

احتياًجا،  تسدد  أن  استطاعتها  قدر  حتاول  التي 

ميكننا نحن ككنيسة، أن نساعد في تسديده.

للغاية،  متنوعة  فهي   ... الكنيسة  أحب  أنا 

جديد  بإحساس  األرض  كل  في  شامخة  وتقف 

من الثقة والتألق. لكن الكنيسة تبدو في أفضل 

ُمِحبًَّة  وقبل كل شيء  أوالً  تكون  عندما  حاالتها 

اهلل بكل كيانها ... ثم تقف الكنيسة متد ذراعيها 

لكي  املكسور،  والعالم  املتألم  اجملتمع  لتخدم 
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هذا  يتضمنه  ما  بكل  الناس  إلى  يسوع  توصل 

من معنى، ال تدين الفقراء أو تنتقدهم، بل فقط 

حتبهم ... واحملبة مكلفة، وهي فعل وليست اسًما. 

مًعا ميكننا حًقا أن نقف في الثغر بالنيابة عمن 

إلهنا بكل  الرب  أن نحب  ... ميكننا  ال صوت لهم 

أن نحب  وأيًضا   ... قلوبنا ونفوسنا وفكرنا وقوتنا 

أقرباءنا كأنفسنا. هذا مذهل حًقا!

يبدو  الذي  اليأس  هذا  مع  نتعامل  إذًا  كيف 

هذا  في  للعالقني  الباب  نفتح  كيف  عمالًقا؟ 

السجن اخلطير؟

ال ميكن ألحد مّنا أن يتعامل مع هذ األمر مبفرده. 

يحتاجون  للبشر  احملبني  األذكياء  العظماء  حتى 

إلى اآلخرين وإلى خبرة الِفرَق املتعددة التي تعمل 

ألكبر  منفعة  أقصى  لتحقيق  األكبر  للخير  مًعا 

قدر من الناس. لكننا نحتاج بالفعل إلى أن نبدأ، 

أو نكون صوتًا للمكسورين في  رمبا نكفل طفالً، 
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مجتمعاتنا. ساعد بطريقة ما في نظام الرعاية 

الرعاية  الطوارئ،  رعاية  )مثل  ذلك  أمكنك  إذا 

قصيرة األجل أو طويلة األجل، الرعاية في عطالت 

نهاية األسبوع(، أو اجمع نقودًا لألعمال اخليرية أو 

من  أبعد  هو  ما  إلى  قلبك، حترك  في  ما  الحتياج 

للفعل.  اجلماعة  وحفز  كنيستك،  في  املبادرات 

عش ببساطة – ولتركز على احلياة بهدف العطاء، 

وليس فقط بهدف الصرف... القائمة ال تنتهي.

تكون  أن  أن نحرص على  أيًضا  املهم  لكن من 

تأتي  فرصة  ألية  وحية  مشحونة  وحياتنا  قلوبنا 

أو  عاملية  كانت  سواء  يومية،  بصورة  أمامنا 

محلية... متاًما مثل قصة السامري الصالح، الذي 

أيامه، وخرج  التي كانت في  الركود  تخطى حالة 

عن مساره لكي يقدم املساعدة واإلجابات بينما 

مر اآلخرون بدون اهتمام. لقد حتنن هذا السامري 

... ولم يتأثر عاطفًيا قط، بل جتاوب فعلًيا أيًضا.
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وميكنني أن أقول إنك إذا كنت جتتاز فترة تشعر 

فيها أنك حتتاج إلى من يخدمك، بدالً من أن تكون 

أنت الذي تعطي، فتشجع. أحط نفسك بجو من 

التي  باملوسيقى  بيتك  امأل  والتسبيح،  العبادة 

اهلل،  كلمة  بشرائط  سيارتك  امأل  قلبك،  تلهم 

ابق بقرب العائلة والكنيسة واجملتمع الذي تعرف 

أنه سيغذيك ويشجعك ... واسمح لروح الرب أن 

ميألك باستمرار من الداخل إلى اخلارج. سواء كنت 

مادي،  احتياج  تسديد  إلى  أو  الشفاء،  إلى  حتتاج 

قادر. اسمح  إلهنا  .. فإن  العالقات  أو معجزة في 

ألنه  اآلمنة.  وقوته  ربنا  يدي  بني  تقع  أن  لنفسك 

أعظم  هي  فيه  والثقة  يهملك.  أو  يتركك  لن 

أترك معك هذه  أن  أريد  فرح ورجاء لديك. لكنني 

التذكرة ... أن حتب الرب إلهك بكل قلبك، وفكرك، 

ونفسك، وقدرتك، وأيًضا أن حتب قريبك كما حتب 

نفسك. أنت شخص غاٍل وثمني للغاية. 
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إياك أن تنسى ذلك!

من كل قلبي،     

دارلني تشيك     

رحلة القلب هي واحدة من أكثر الرحالت تعقيًدا 

وغموًضا. فهناك االبتهاج واحلزن، الرجاء واالنتظار، 

االرتفاع واالنخفاض ... ولألسف بالنسبة للكثيرين، 

أن  يريد  ال  القلب  جتعل  شديدة  أمل  خيبة  هناك 

يشعر بأي شيء بعد اآلن رغم أنه يقوم بوظائفه. 

عندما ال يكون لإلنسان إدراك حملبة اهلل العظيمة 

أن يستند عليها ويتقوى بها، عندها  التي ميكنه 

الواقع  مع  للتعايش  طريقة  اإلنسان  قلب  يجد 

القاسي وإدارته، بل والعيش بالرغم منه. وهذا هو 

الناس  من  يحصى  ال  عدد  فيه  يجد  الذي  املوضع 

أنفسهم اليوم، من أغناهم إلى أفقرهم، إذ أن فقر 

القلب ال يهمه نوعية املكان الذي يختاره بيًتا له.

إشعياء  النبي  فإن  تشيك،  دارلني  ذكرتنا  كما 
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حتدث عن ثورة احملبة اجلذرية في )إشعياء 61: 11(، 

يجد  أن  إلى  احملبة  ستؤدي  فيه  يوًما  وصف  إذ 

طريًقا  يسوع  الرب  فيه  ويصنع  اإلنصاف،  الناس 

َُّه َكَما أَنَّ األَرَْض )بكل يقني( تُْخرُِج  في البرية: »ألَن

نََباتََها، وََكَما أَنَّ اجْلَنََّة تُْنِبُت َمزْرُوَعاتَِها، َهَكَذا )بكل 

يُِّد الرَّبُّ يُْنِبُت بِرًّا وَتَْسِبيًحا أََماَم ُكلِّ األَُمِ  يقني( السَّ

)من خالل قوة التحقق الذاتية لكلمته(«.

اأكرث من جمرد فكرة عظيمة
ثورة احملبة ليست مجرد فكرة عظيمة، لكنها 

ضرورة لنا لكي نرى بعض املظالم املأساوية التي 

في العالم اليوم تتبدل، مبا في ذلك أثقل مأساة 

يقول  البشرية.  قلب  انكسار  مأساة   – ممكنة 

)مزمور 27: 3( »إِْن نَزََل َعلَيَّ َجْيٌش الَ يََخاُف َقلِْبي. 

«. وهذا  إِْن َقاَمْت َعلَيَّ َحرٌْب َفِفي ذَلَِك أَنَا ُمْطَمِئنٌّ

ما يجب أن يحدث في قلوب كل البشر.
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جذور املشكلة

اإن مفتاح ال�شعادة لي�ص هو اأن جتد 
�شخ�ًشا يحبك، بل اأن يكون لديك 

�شخ�ص حتبه.

جذر أي شيء هو مصدره األساسي – بدايته، ما 

يدعمه حتت السطح. وعادة ما تكون اجلذور حتت 

وننتبه  نتجاهلها  ما  كثيرًا  هذا  وبسبب  األرض. 

فقط ملا نراه على السطح. الشخص الذي يتألم 

جذور.  حشو  إلى  يحتاج  غالًبا  ضروسه  أحد  من 

معاجلته  ويجب  املتآكل،  اجلزء  هو  الضرس  جذر 

وإال لن يتوقف الوجع. جذر الضرس ال ميكن رؤيته، 

العالم  األلم شديد.  أنه موجود ألن  لكنك تعرف 

يتألم، وهذا األلم لن يتوقف أبًدا إال إذا وصلنا جلذر 

أرى  وأنا  األفراد واجملتمعات.  التي تعذب  املشكالت 

أن اجلذر هو األنانية.
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ليست  مشكلة  في  أفكر  أن  حاولت  لقد 

حتى  أصل  أن  أستطع  ولم  األنانية،  في  متأصلة 

إلى واحدة فقط. الناس ال يهمهم كيف يتسببون 

آخر لكي يحصلوا على ما  بتدمير حياة شخص 

باالختصار،  جيد.  أمر  أنه  يشعرون  ما  أو  يريدون 

األنانية هي جذر وأصل كل متاعب العالم.

لقد حاولت أن أفكر في مشكلة ليست متأصلة 

في األنانية، ولم أستطع أن أصل حتى إلى واحدة 

فقط.

االأنانية لها اآالف الوجوه
هذا  يكون  ورمبا  الوجوه،  آالف  لها  األنانية 

نعرف  ال  يجعلنا  الذي  السبب  هو  بالتحـديد 

الذين يصرخون  ع  الُرضَّ في  نراها  نحن  حقيقتها. 

يريدون، وفي األطفال  عندما ال يحصلون على ما 
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الذين يأخذون لعب أطفال آخرين. وهي أمر واضح 

في رغبتنا في أن نبدو أفضل من غيرنا أو أن نؤدي 

تكون  أن  هو  األنانية  جوهر  منهم.  أفضل  شيًئا 

األول في كل شيء. ومع أنه ال يوجد خطأ في أن 

أن نفعل أفضل ما ميكننا عمله، فإن اخلطأ  نريد 

يفشلون  وهم  اآلخرين  برؤية  االستمتاع  في  هو 

لكي ننجح نحن.

أؤمن أن كل أشكال األنانية رديئة، وأنها تسبب 

املشكالت. وفي هذا القسم أريد أن أجذب انتباهك 

في  املعروفة  األنانية  من  محددة  أنواع  ثالثة  إلى 

تؤدي  التي  السلبية  النتائج  وإلى  اليوم  العالم 

إليها.

ثالثة  العمر  من  »آن«  تبلغ  اجلنسية.  اإلساءة 

عشر عاًما. قال لها أبوها إنها أصبحت اآلن امرأة، 

وأنه قد آن لها أن تفعل ما تفعله النساء. عندما 

انتهى من تعريفها مبعنى أن تكون امرأة، شعرت 
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ما  أن  لها  أكد  أنه  ومع  والقذارة.  واخلوف  باخلزي 

طلبه  من  حتيرت  أنها  إال  جيد،  شيء  هو  فعله 

يجعلها  ملاذا  وتساءلت  سرًا،  األمر  هذا  تبقي  أن 

هذا األمر تشعر بهذا السوء. ومع مرور السنوات 

واغتصابها،  بها  التحرش  في  أبيها  واستمرار 

تشعر  تعد  لم  أنها  لدرجة  عاطفًيا  آن  انعزلت 

وعذريتها،  طفولتها،  أبوها  سلبها  لقد  ألم.  بأي 

يتدخل اهلل، سيسلبها حياتها  لم  وإذا  وبراءتها، 

أيًضا – كل هذا لكي يحصل على ما يريد.

لقد ابُتلينا بحاالت اغتصاب األقارب التي نسمع 

عنها، لكن احلقيقة هي أن 90 – 95 باملائة من كل 

لإلساءة  تعرضت  لقد  معروفة.  غير  احلاالت  هذه 

في  وحاولت  سنوات،  لعدة  والدي  من  اجلنسية 

مرتني مختلفتني أن أخبر أشخاًصا آخرين مبا كان 

أنهم لم يساعدوني، فقد ظللت  يحدث لي، ومبا 

أشارك  أخيرًا  وبدأت  كبرت  أن  إلى  وحدي  أتألم 
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والدي في عمر  وأقبل شفاء اهلل. مات  بحكايتي 

يُعاقب رسمًيا على  أن  بدون  والثمانني  السادسة 

ويذهب  معهم،  يعمل  كان  الذين  الناس  جرميته. 

معهم إلى احلفالت والرحالت، لم يعرفوا أبًدا أنه 

كان يغتصب ابنته منذ أن كانت فتاة صغيرة.

احلكم  في  ونسرع  الناس  يفعله  ما  نرى  نحن 

املسببة  اجلذور  نعرف  ما  نادرًا  لكننا  عليهم، 

لتصرفهم هذا. كثير من السيدات اللواتي نحكم 

اجملتمع« هن ضحايا  أنهن »مشكالت في  عليهن 

الغتصاب األقارب. على سبيل املثال:

• 66 باملائة من كل العاهرات هن ضحايا لإلساءة 

اجلنسية في الطفولة.

• 36.7 باملائة من مجموع النساء في السجون 

في  لإلساءة  تعرضن  املتحدة  الواليات  في 

الطفولة.
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• ثلث األطفال الذين تعرضوا لإلساءة واإلهمال 

جتاه  واإلهمال  باإلساءة  يتصرفون  سوف 

أطفالهم في وقت الحق.

• 94 باملائة من مجموع ضحايا اإلساءة اجلنسية 

كانوا أقل من الثانية عشرة من العمر عندما 

تعرضوا لإلساءة ألول مرة.

اغتصاب  بسبب  عاملنا  في  احلادث  األلم  إن 

األقارب واإلساءة اجلنسية وحدهما ألم مروع. وكل 

مبن  يهتموا  ولم  أنانيني  كانوا  الناس  ألن  بدأ  هذا 

الذي تألم، طاملا حصلوا على ما كانوا يريدونه.

بالطبع رمبا لن تقتل أو تسرق أو تكذب أو ترتكب 

أفعال عنف ضد األطفال، لكنك غالًبا أناني بطرق 

عن  أنانيتنا  عن  التغاضي  على  جرؤنا  إذا  معينة. 

طريق توجيه االتهام إلى من ارتكبوا جرائم أفظع 

مع  التعامل  في  أبًدا  ننجح  فلن  جرائمنا،  من 
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مشكالت اجملتمع اليوم. كٌل مّنا يجب أن يتحمل 

مسؤولية التعامل مع سلوكه األناني اخلاص، أيًا 

كان مستواه أو كيفية التعبير عنه.

الطمع. كثيرًا ما تأخذ األنانية شكل الطمع. 

تريد  ودائًما  أبًدا  تشبع  ال  التي  الروح  هو  الطمع 

نحو  ه  موجَّ بالتأكيد  اليوم  مجتمعنا  إن  املزيد. 

وأرى  أقود سيارتي  أندهش عندما  أنا  االستهالك. 

كل املراكز التجارية ومحالت التسوق املوجودة أو 

التي يتم إنشاؤها. أينما نظرت جتد شيًئا يُعرَض 

من  واملزيد  وأغراض  أغراض  تشتريه.  لكي  عليك 

األغراض – وكل هذا مجرد أوهام. فهو يعدك بحياة 

أسهل وسعادة أكثر، لكن بالنسبة للكثيرين، كل 

هذا يؤدي إلى ديون ثقيلة.

واملزيد  املزيد  تشتري  أن  واإلغراء  الضغط  إن 

اخلبر  لكن  األنانية،  في  متأصلني  نظل  يجعلنا 
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السار هو أننا ميكن أن نتغير إذا كنا نريد ذلك حًقا. 

ليتنا نتعلم أن نشتري ما نحتاجه وبعًضا مما نريده، 

ثم نتعلم أن نعطي الكثير من ممتلكاتنا، خاصة 

لشخص  نستخدمها،  نعد  لم  التي  املمتلكات 

العطاء  منارس  دعونا  نحن.  منتلك  مما  أقل  ميتلك 

إلى أن يصبح هو الشيء الطبيعي التلقائي الذي 

نفعله كل يوم من أيام حياتنا. بالنسبة لغالبية 

الناس سوف تكون هذه باحلقيقة ثورة في الطريقة 

التي يعيشون بها.

يقول الكتاب املقدس إن محبة املال هي أصل 

الوحيد  والسبب   .)10 1تي 6:  )انظر  الشرور  لكل 

الذي يجعل الناس يحبون املال ويفعلون أي شيء 

أنهم  ببساطة  هو  عليه،  للحصول  كان  مهما 

يشعرون أن املال يجلب لهم أي شيء يريدونه، َفُهم 

السعادة.  لهم  يشتري  أن  يستطيع  أنه  يؤمنون 

الناس يقتلون ويسرقون ويكذبون ألجل املال –وهذا 
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كله متأصل في مرض األنانية. قرأت مؤخرًا مقالة 

بقلم أحد املمثلني املشهورين قال فيها إن الناس 

يعتقدون أنهم إذا حصلوا على كل األشياء التي 

يرغبون فيها سيصيرون سعداء، لكن هذا الوعد 

كل  على  حصل  إنه  ليقول  كالمه  وأكمل  زائف. 

أن  إنسان واكتشف  أي  أن يرغب فيه  شيء ميكن 

يصل  أن  مبجرد  ألنه  السعادة،  له  يجلب  لم  هذا 

اإلنسان، إلى هدف امتالك كل ما يقدمه العالم، 

يظل وحيًدا مع نفسه.

الطالق. األنانية هي أيًضا اجلذر املسبب للطالق. 

ا  غالًبا يتزوج الناس وتكون لهم أفكار خاطئة عمَّ

يجب أن يكون عليه الزواج. كثيرون مّنا يقررون أن 

شريك احلياة هو الشخص الذي يجب أن يجعلنا 

كم  احلرب.  تبدأ  هذا،  يحدث  ال  وعندما  سعداء، 

ستختلف األمور كثيرًا إذا تزوجنا وقررنا أن نفعل 

كل ما ميكننا لكي جنعل شركاءنا سعداء!
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ألنني  هذا  أفعل  لن  »أنا  قائالً:  تفكر  رمبا  اآلن 

األولى  استغاللي«. في سنواتي  أنه سيتم  أعلم 

كنت سأوافقك على هذا الرأي، لكن بعد أن عشت 

حقيقي،  املقدس  الكتاب  أن  أؤمن  طويلة،  حياة 

فهو يعلمنا أن احملبة ال تسقط أبًدا )انظر 1كو 13: 

8(. كما يقول أيًضا إن ما يزرعه اإلنسان »إياه« هو 

الذي سيحصده )غل 6: 7(. إذا كنت أصدق الكتاب 

أنني  أصدق  فأنا  بالفعل،  أصدقه  وأنا  املقدس، 

مسؤولة عن احلصاد الذي تلقيته في حياتي، ألنه 

الرحمة،  زرعنا  إذا  أزرعها.  التي  البذار  على  مبني 

سوف  اللطف،  زرعنا  وإذا  الرحمة.  نحصد  سوف 

نحصد اللطف.

كنت دائًما اأمت�شك براأيي

واألربعني  االثنتني  السنوات  إلى  أنظر  عندما 

كنت  التي  األنانية  من  أرتعب  ديف،  من  لزواجي 
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أن  وميكنني  األولى.  السنوات  في  خاصة  عليها، 

غير  شيًئا  أعرف  أكن  لم  إنني  صدق  بكل  أقول 

األنانية  كانت  فيه  تربيت  الذي  البيت  ففي  ذلك؛ 

يعلمني  من  هناك  يكن  ولم  أراه،  ما  كل  هي 

أعطي  أن  تعلمت  قد  لو كنت  ذلك.  شيًئا خالف 

األولى  السنوات  أن  متأكدة  أنا  آخذ،  أن  من  بدالً 

زواجي كانت ستكون أفضل بكثير مما كانت  من 

رأيت  فقد  حياتي،  في  اهلل  وجود  ونتيجة  عليه. 

أمورًا تتغير وجروًحا قدمية تشفى، لكنني ضيعت 

سنوات كثيرة ال ميكنني أن أستعيدها.

تربيت  التي  الطريقة  متاًما من  النقيض  وعلى 

كانت  مسيحي.  بيت  في  ديف  تربى  فقد  بها، 

والدته امرأة تقية تصلي وتعلم أوالدها أن يعطوا. 

لم  صفات  ديف  اكتسب  التربية،  لهذه  ونتيجة 

أكن قد رأيتها قط في حياتي كلها عندما قابلته. 

لم  ولو  لي.  بالنسبة  هائلة  قيمة  ذا  مثاله  كان 
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يكن صبورًا للغاية، والصبر هو مظهر من مظاهر 

ليستمر.  يكن  لم  زواجنا  أن  متيقنة  أنا  احملبة، 

لكني أشكر اهلل أنه استمر. وبعد اثنتني وأربعني 

سنة من الزواج  ميكنني أن أقول بصدق إنه يسير 

لألفضل طوال الوقت. أنا اآلن أسعد من أي وقت 

مضى ألنني أهتم بهذه العالقة أكثر من أي وقت 

مضى. وأنا أستمتع حًقا برؤية ديف وهو يفعل ما 

يحب، وهو أمر مخالف لكل السنوات التي كنت 

فيها أغضب في كل مرة ال أنفذ فيها رأيي.

كنت دائًما أمتسك برأيي، ولم يتغير شيء إلى 

أن سئمت من أن حياتي كلها »تدور« حول نفسي 

ونفسي واملزيد من نفسي. لقد جاء يسوع لكي 

إش  )انظر  األسرى  ويحرر  السجن  أبواب  يفتح 

وأعظمها  كثيرة،  أشياء  من  حررني  وقد   .)1  :61

أمنو كل  زلت  ال  وأنا  مني!  لقد حتررت  نفسي.  هو 

يوم في هذه احلرية، لكنني أشكر اهلل على أنني 
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ما  في حتقيق  يوجد  ال  احلقيقي  الفرح  أن  أدركت 

أريده طوال الوقت.

قدوة  جتد  لم  إذ  مثلي،  أيًضا  أنت  تكون  رمبا 

جيدة في حياتك وحتتاج إلى أن تتخلى عن بعض 

كن  األولى.  سنواتك  في  تعلمتها  التي  األشياء 

صادًقا مع نفسك: كيف تتجاوب عندما ال حتصل 

على ما تريد؟ هل تغضب؟ هل تتذمر وتشكو؟ هل 

تعيش  أم  بك،  اهلل  اهتمام  في  تثق  أن  تستطيع 

يهتم  لن  بنفسك  تهتم  لم  إذا  أنك  من  خائًفا 

بنفسك  تهتم  أن  البد  أنك  صدقت  إن  أحد؟  بك 

فسيؤدي بك هذا إلى األنانية، التي تؤدي إلى احلياة 

البائسة. وأنا أشجعك على أن تتحول عن األنانية 

بهم  واالهتمام  اآلخرين  تقدير  في  وتبدأ  اليوم 

ومحبتهم باحلق.
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االأنانية اختيار
في  التفكير  في  كبيرًا  وقًتا  معظمنا  يقضي   

أنفسهم واحلديث عنها ووضع اخلطط لها. ومع أني 

بطريقة  أنفسنا  نحب  أن  ضرورة  على  وأؤكد  أعلم 

أنفسنا  نحب  أن  يجب  أننا  أرى  ال  أنني  إال  متوازنة، 

كثيرًا للدرجة التي نصبح فيها نحن مركز عاملنا، وأن 

يكون كل ما نهتم به هو أن نحصل على ما نريده. 

بالطبع يجب علينا أن نعتني بأنفسنا ألن لنا قيمة 

كبيرة في خطة اهلل على األرض، فقد أعطانا احلياة 

لكي نستمتع بها )انظر يوحنا 10: 10(. ولذلك يجب 

أن نفعل ذلك، لكننا ال يجب أن نفشل في إدراك أن 

الطريق احلقيقي للسعادة هو أن نقدم حياتنا، ال أن 

نحاول احلفاظ عليها ألنفسنا.

تالميذه،  نكون  أن  نريد  إذا كنا  إننا  يقول يسوع 

فيجب علينا أن ننسى أنفسنا، وأال نعود نرى أنفسنا 

ومصاحلنا، ونتبعه )انظر مر 8: 34(. أنا أعترف أن هذه 
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الفكرة مخيفة، لكنني أعرف مميزاتها ألنني عشت 

الفكرة،  هذه  أجرب  ليجعلني  يكفي  ما  احلياة  من 

إذا  إننا  أيًضا  ناجحة. يقول يسوع  أنها  وقد وجدت 

تخلينا عن احلياة »السفلى« )احلياة األنانية(، ميكننا 

أن نحصل على حياة »أعلى« )حياة غير أنانية(، لكن 

إذا احتفظنا باحلياة السفلى سنخسر احلياة العليا 

)انظر مر 8: 35(. وهو مينحنا حرية اختيار الكيفية 

التي نعيش بها، فهو يخبرنا بالطريقة الناجحة ثم 

يسمح لنا أن نقرر أن نتبعها أم ال. ميكنني أن أظل 

في األنانية وأنت أيًضا كذلك، لكن األخبار السارة 

قوة  فلدينا  فيها.  للبقاء  لسنا مضطرين  أننا  هي 

اهلل التي تساعدنا أن نتغلب على ذاوتنا، وأن نعيش 

بهدف حتسني حياة شخص آخر.

الرحـلة
إننا  بل  نتعلمه،  سلوًكا  ليست  األنانية 

طبيعتنا.  داخل  فطري  جزء  إنها  بها.  مولودون 
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ويشير الكتاب املقدس إليها على أنها »الطبيعة 

ما  وفعال  اهلل  إلى  وحواء  آدم  أخطأ  اخلاطئة«. 

أوصاهما أال يفعاله، وقد انتقل مبدأ اخلطية الذي 

أرسل  األبد.  إلى  مولود  شخص  كل  إلى  أسساه 

اهلل ابنه يسوع لكي ميوت عن اخلطايا، ويخلصنا 

وعندما  آدم.  فعله  ما  أثر  ليمحو  جاء  لقد  منها. 

نقبل الرب يسوع مخلًصا لنا، يأتي إلى حياتنا في 

أرواحنا. وإذا سمحنا للجزء املتجدد منا أن يسود 

على قراراتنا، سوف نتغلب على الطبيعة اخلاطئة 

التي هي في جسدنا. هذه الطبيعة ال تزول، لكن 

يساعدنا  فينا  يسكن  الذي  األعظم  الشخص 

على أن نتغلب عليها بصفة يومية )انظر غل 5: 

16(. هذا ال يعني أننا ال نخطئ أبًدا، بل أننا ميكن 

أن نتحسن ونتقدم طوال حياتنا.

تغلبت  قد  إنني  أقول  أن  بالتأكيد  ميكنني  ال 

على األنانية بالكامل، وأنا أشك أن هناك شخًصا 
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إننا  أن نقول  أن يقول هذا. فهذا يعني  ما ميكنه 

ال نخطئ أبًدا، إذ أن اخلطايا كلها أصلها هو نوع 

ما من األنانية. لم أتغلب على األنانية بالكامل، 

لكن عندي رجاء أن أتقدم كل يوم. أنا في رحلة، 

وبالرغم من أنني قد ال أصل، فقد عزمت على أنه 

يجدني  وطني،  إلى  ليأخذني  يسوع  يأتي  عندما 

قال   .)13-12  :3 في  )انظر  الغرض  نحو  أسعى 

امَلََسيَح )املسيا(  بْل  َأنا  الرسول بولس: »َفأَحَيا الَ 

لم  أنه  يعني  بولس  كان   .)20  :2 )غل   » فيِّ يََحَيا 

ومشيئته.  بل هلل  ومشيئته،  لنفسه  يحيا  يعد 

اكتشفت  عندما  يوم  ذات  كثيرًا  تشجعت  لقد 

العبارة  هذه  قال  بولس  أن  دراستي  خالل  من 

بعد عشرين سنة تقريًبا من جتديده. لقد كانت 

احلياة اخلالية من األنانية رحلة بالنسبة له، كما 

أيًضا:  بولس  قال  آخر.  بالنسبة ألي شخص  هي 

يَْوٍم )أواجه املوت كل يوم، وأموت عن  »أَُموُت ُكلَّ 
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اآلخرين  تقدمي  أن  مبعنى   .)31  :15 )1كو  ذاتي(« 

قرارات  وتتطلب  يومية  كان معركة  نفسه  على 

يعيش  يقرر كيف  أن  مّنا  كل  على  يجب  يومية. 

وما يعيش ألجله. وال يوجد وقت أفضل لهذا من 

وحياة  نعيشها  واحدة  حياة  لدينا  وأنا  أنت  اآلن. 

واحدة نقدمها، لذلك فإن السؤال هو: »كيف إذًا 

سنحيا؟«. أنا أؤمن بشدة أنه إذا أدى كل مّنا دوره 

نرى  أن  ميكن  عندها  نفسه،  على  الغير  إيثار  في 

ثورة لها إمكانية تغيير العالم وحينئٍذ سنكون 

جزًءا منها.

لي�ص هناك بني الب�شر من هو جزيرة 
مكتفية بذاتها 

الشهيرة  العبارة  هذه  سمعنا  كلنا  أننا  البد 

من  البشر  بني  هناك  »ليس  دون«:  »جون  للشاعر 

هي  الكلمات  هذه  بذاتها«.  مكتفية  جزيرة  هو 

يحتاجون  الناس  أن  حقيقة  عن  تعبير  ببساطة 
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بعض.  على  بعضهم  ويؤثرون  البعض،  بعضهم 

وأثرت  بطرق سلبية،  عليَّ  والدي  أثرت حياة  وكما 

حياة ديف عليَّ بطرق إيجابية، فإن حياتنا ميكن أن 

أوصانا  لقد  اآلخرين.  على  تؤثر  بالفعل  وهي  تؤثر 

يسوع أن نحب بعضنا بعًضا ألن هذه هي الطريقة 

أن يسوع موجود  العالم  بها  التي يعرف  الوحيدة 

نُظهر  وعندما  محبة،  اهلل   .)35-34  :13 يو  )انظر 

للناس  نظهر  فإننا  وأفعالنا،  بكلماتنا  محبتنا 

وممثلوه  اهلل،  سفراء  إننا  بولس  قال  اهلل.  طبيعة 

خاللنا  من  العالم  يخاطب  وأنه  الشخصيون، 

هذا  في  فيها  أفكر  مرة  كل   .)20  :5 2كو  )انظر 

النص الكتابي ال يسعني إال أن أقول »يا لعظمة 

هذا االمتياز وهذه املسؤولية«.

أنني  التي تعلمتها في احلياة هو  الدروس  أحد 

املسؤولية.  بدون  االمتياز  على  أحصل  أن  ميكن  ال 

اليوم،  مجتمعنا  في  املشكالت  احدى  وهذه 
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فالناس يرغبون في ما ال يريدون أن يحصلوا عليه 

أنا  إياه.  »أعطني  تقول:  األنانية  استحقاق!  عن 

أريده، وأريده اآلن«. لكن احلكمة تقول: »ال تعطني 

من  نني  مُيَكِّ الذي  للنضج  بعد  أصل  لم  شيء  أي 

التعامل معه بشكل صحيح«. العالم يفتقر إلى 

االمتنان، وهذا يرجع بنسبة كبيرة إلى أننا لم نعد 

نريد أن ننتظر أو نضحي ألجل أي شيء. لقد وجدت 

األشياء  التي أشكر عليها كثيرًا، هي  األشياء  أن 

التي كان عليَّ أن أعمل بأقصى جهدي  وأنتظرها 

ال  عادة  بسهولة  تأتي  التي  األشياء  وقت.  ألطول 

متثل لنا قيمة كبيرة.

من  جيالً  نربي  كثيرة  بطرق  أصبحنا  لقد 

أشياء  نعطيهم  ألننا  أنانيني  ليصبحوا  األطفال 

نشتري  ما  كثيرًا  بسرعة.  لهم  ونعطيها  كثيرة 

بسنة،  ركوبها  يستطيعوا  أن  قبل  دراجة  لهم 

السادسة عشرة.  أو سيارة عندما يصلون لسن 
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ونشتري  لهم،  اجلامعة  مصروفات  نسدد  نحن 

لهم بيوتًا عندما يتزوجون، ومنأل منازلهم باألثاث 

الفاخر. ثم عندما ينتهي احلال بأوالدنا إلى الوقوع 

سنخرجهم  ممكًنا  كان  إذا  مالية،  مشكلة  في 

منها، ونكون معهم في كل وقت يحتاجوننا فيه. 

هل  لكن  احملبة،  باسم  األشياء  هذه  نفعل  نحن 

ندللهم؟  أننا فقط  أم  أوالدنا  بالفعل نحب  نحن 

أحيانًا يكون السبب وراء قيام اآلباء واألمهات مبثل 

أن »يدفعوا  أنهم يحاولون بذلك  األمور، هو  هذه 

ثمن« الوقت الذي لم يقضوه مع أوالدهم عندما 

كثيرة  أشياء  أوالدهم  فإعطاء  صغارًا.  كانوا 

يخفف من شعورهم بالذنب، وسيكون إلقاء املال 

عليهم إذا كان هذا ممكًنا، أمرًا سهالً عندما يكون 

للوالدين حياة منشغلة.

كلنا نحب أن نبارك أوالدنا، لكننا البد أن منارس 

االنضباط في مقدار ما نفعله ألجلهم. ينصحنا 
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امللك سليمان أن نستخدم »تأديب املعرفة« )انظر 

»ال«  كلمة  تكون  قد  األوقات  بعض  في   .)3  :1 أم 

ألنها  ألوالدنا  نقدمها  أن  أفضل عطية ميكن  هي 

القيمة  الدروس  يتعلموا  أن  على  تساعدهم 

الكامنة في االمتياز واملسؤولية.

قدوة ال�شخاء
أمام  فقط  ليس  السخاء،  حياة  في  قدوة  كن 

إذا  أيًضا أمام كل من تتعامل معهم.  أوالدك، بل 

كنت تعطي بدالً من أن تأخذ في حياتك، فسرعان 

ما سيدرك اآلخرون أنك مختلف عن الناس الذين 

يستطيعون  قد  فرحك،  يرون  وعندما  يعرفونهم. 

العطاء يجعل  أن  النقاط ويدركوا  أن يوصلوا بني 

الشخص سعيًدا أكثر من األنانية. الناس يراقبون، 

وأنا أندهش مما يالحظونه ويتذكرونه.

قال بولس إنك يجب أن جتعل كل الناس يعرفون 

وروحك  لآلخرين،  ومراعاتك  أنانيتك،  عدم  ويرون 
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أن  على  يسوع  شجعنا  وقد   .)5  :4 )في  احلمولة 

احمُلِبة  الصاحلة  أعمالنا  يرون  الناس  كل  جنعل 

فيعرفوا اهلل وميجدوه )انظر مت 5: 16(. لم يكن 

يسوع يقصد أننا يجب أن نتباهى أو نفعل أشياء 

بغرض أن يرانا الناس، لكنه كان يشجعنا أن ندرك 

تؤثر  بالتأكيد  الناس من حولنا.  تأثيرنا على  مدى 

السلوكيات السلبية على اآلخرين، لكن السخاء 

للغاية  إيجابية  بطرق  حولنا  من  على  يؤثر  أيًضا 

ويجعلنا سعداء.

وماذا عني؟ 
في هذه اللحظة قد تفكر قائالً: »وماذا عني؟ 

ما  هو  عادة  وهذا  لي؟«  شيًئا  سيفعل  الذي  من 

مينعنا من أن نعيش بالطريقة التي يريدنا اهلل أن 

نعيش بها. فاألمر دائًما يعود »علّي«. وماذا عني، 

إشباع  نرى  أن  اعتدنا  لقد  عني؟  ماذا  عني،  ماذا 

أنفسنا  ننسى  أن  أن مجرد فكرة  لدرجة  رغباتنا 
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مخيفة.  فكرة  أصبحت  واحد  ليوم  ولو  حتى 

شجاعتنا  نستجمع  أن  استطعنا  إذا  لكن 

اللذين  والفرح  احلرية  من  نُدهش  سوف  ونحاول، 

سنختبرهما.

لقد قضيت معظم حياتي أستيقظ كل صباح 

وأبقى في سريري أضع خطًطا لنفسي. كنت أفكر 

لي،  بالنسبة  األفضل  سيكون  وما  أريده،  ما  في 

وكيف ميكنني أن أقنع أسرتي وأصدقائي بالتعاون 

يومي  وأواصل  أنهض  كنت  خططي.  في  معي 

ال  فيها  األمور  كانت  مرة  وكل  برأيي.  نفسي  مع 

تسير بطريقتي، كنت أشعر بالضيق ونفاذ الصبر 

أنني  أظن  كنت  أيًضا.  وبالغضب  بل  واإلحباط 

أريد،  ما كنت  أحصل على  أكن  لم  ألنني  تعيسة 

لكنني كنت في احلقيقة تعيسة ألن كل ما كنت 

أفعله هو أنني كنت أحاول أن أحصل على ما كنت 

أنا أريده بدون أي اهتمام حقيقي باآلخرين.
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أن  في  هو  الفرح  سر  أن  أكتشف  وأنا  واآلن 

أقدم حياتي بدالً من أن أحاول االحتفاظ بها، فقد 

أن  أوقات الصباح لدّي. هذا الصباح قبل  اختلفت 

قضيت  ثم  صليت  الفصل،  هذا  في  العمل  أبدأ 

أنني  الذين أعرف  الناس  التفكير في كل  وقًتا في 

في  جاء  مبا  صليت  ثم  اليوم.  معهم  سأتعامل 

أنفسنا  تكريس  عن  يتحدث  والذي   )1  :12 )رومية 

هلل كذبائح حية، مقدمني كل إمكانياتنا له لكي 

الذين  الناس  في  أفكر  كنت  وبينما  يستخدمها. 

سأعمل معهم أو رمبا أراهم اليوم، طلبت من اهلل 

أن يظهر لي أي شيء ميكنني أن أفعله لهم. لقد 

ميكننا  بالتأكيد  وأمدحهم.  أشجعهم  أن  قررت 

كلنا أن جند شيًئا واحًدا لطيًفا نقوله لكل شخص 

نقابله. أنا أثق أن اهلل سيقودني أثناء يومي.

لكي  هلل  نفسك  تكرس  أن  تريد  كنت  إذا 

أقترح  وتساعدهم،  اآلخرين  لتحب  يستخدمك 
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 ، عليك أن تصلي هكذا: »يا رب، أنا أقدم لك عينيَّ

ونقودي،  وقلبي،   ، وقدميَّ  ، ويديَّ وفمي،   ، وأذنيَّ

وطاقتي.  ووقتي،  وقدراتي،  ومهاراتي،  ومواهبي، 

استخدمني ألكون بركة أينما توجهت اليوم«.

 ، ، وأذني، وفمي، ويديَّ »يا رب، أنا أقدم لك عينيَّ

ومهاراتي،  ومواهبي،  ونقودي،  وقلبي،   ، وقدميَّ

ألكون  استخدمني  وطاقتي.  ووقتي،  وقدراتي، 

بركة أينما توجهت اليوم«.

إال  الطريقة  بهذه  احلياة  فرحة  أبًدا  تعرف  لن 

إذا جربتها. أنا أسمي هذا »العادة املقدسة« وهي 

لكي  ممارستها  يجب  أنها  في  العادات  تشبه كل 

تصبح عادة. في بعض األيام، أظل منشغلة للغاية 

بنفسي وأنسى أن أمارس هذه العادة اجلديدة، لكنني 

وحماسي  فرحي  أفقد  عندما  أتذكر  ما  سرعان 

للحياة أنني قد خرجت عن املسار الصحيح.
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حاولت لسنوات عديدة أن أعيش بهذه الطريقة، 

محفورة  الذات«  »حياة  ألن  معركة،  مبثابة  وكانت 

بعمق في كل نسيج من كياننا، وال متوت بسهولة. 

ما  ومرات  مرات  وراجعت  احملبة،  عن  كتًبا  فقرأت 

يقوله الكتاب املقدس عنها، وصليت ألجلها. حتدثت 

عنها مع األصدقاء، ووعظت عنها، وفعلت كل ما 

ميكنني لكي تظل سائدة في تفكيري. في بعض 

األوقات عندما أدرك أنني أصبحت أنانية مرة أخرى، 

ال أتضايق، ألن شعوري بالضيق من نفسي يبقيني 

مركزة على نفسي. عندما أفشل، أطلب من اهلل 

أن يسامحني وأبدأ من جديد. وأنا أرى أن هذه هي 

أوقاتًا كثيرة جًدا في  أفضل طريقة. نحن نقضي 

الشعور بالسوء من أنفسنا بسبب األخطاء التي 

ارتكبناها – وهذه مضيعة للوقت. اهلل وحده ميكن 

كنا  إذا  هذا  يفعل  أن  وهو مستعد  يسامحنا،  أن 

فقط نطلب منه.
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نعم، أنا أؤمن بشدة أن جذور مشكلة العالم 

العالم  في  نعيش  أن  ميكن  لكننا  األنانية،  هي 

أن تنضم  إذا قررت  العالم.  أن نكون مثل  ونرفض 

إليَّ في بدء ثورة محبة، إذا قررت أن تغير اجتاهك 

بشكل كامل وجذري في الطريقة التي حتيا بها، 

حُتَب،  أن  حُتِب ال  أن تعيش لكي  تبدأ بقوة في  وأن 

أن  من  بدالً  احلل  من  جزًءا  تكون  أن  ميكن  عندها 

تكون جزًءا من املشكلة. هل أنت مستعد أن تبدأ؟
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ما من شيء صالح يحدث بالصدفة
»اأنا �شاهر على كلمتي الأجريها«

 إرميا 1: 12

لم حتدث أية ثورة من الثورات التي غيرت العالم 

تبدأ  الثورات  كانت  األحوال  بعض  في  بالصدفة. 

أن  التي يجب  التغييرات  يناقشون  بأناس قليلني 

حتدث. وسواء كانت هذه األحداث املغيرة للتاريخ 

قد نبعت من شعور عام بعدم االرتياح أو من ثورة 

ذاتها.  تلقاء  مخططة جيًدا، فهي لم حتدث من 

وحماسية  ومقصودة  متعمدة  أحداثًا  كانت  بل 

واستراتيجية. لقد بدأت ألن شخًصا ما رفض أن 

يظل ال يفعل شيًئا. كان هناك شخٌص ما رفض أن 

»يترك األمور تتكشف من ذاتها«. شخٌص ما رفض 

الظلم.  يتفشى  بينما  وعاطالً  سلبًيا  يكون  أن 

فالثورات حتدث ألن شخًصا ما يقرر أن يتحرك.
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حترك االآن !

الكتاب املقدس مليء بالوصايا التي حتثنا أن 

نكون نشطني وفعالني. وفي حني أن الوصية أن 

بسيطة،  وصية  تعتبر  ال سلبيني  فعالني  نكون 

رمبا  متاًما.  يتجاهلونها  الناس  من  املاليني  أن  إال 

نفسها،  تلقاء  من  األمور ستتحسن  أن  يظنون 

لكن هذا لن يحدث. فما من شيء جيد يحدث 

أن تعلمت ذلك، تغيرت حياتي  بالصدفة. مبجرد 

لألفضل.

إن مجرد متني أن يحدث شيء ما، لن يؤدي إلى 

أن نفعل بقوة  إذ يجب  التي نرغب فيها،  النتائج 

لن جند  النتائج.  نحقق هذه  لكي  فعله  ما يجب 

النجاح  متني  في  حياته  قضى  ناجًحا  رجالً  أبًدا 

شيًئا  يفعل  لم  رجالً  أبًدا  جند  ولن  إليه.  ووصل 

لكنه بطريقة ما أصبح ناجًحا. وهذا املبدأ نفسه 
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ينطبق على املشاركة في ثورة احملبة. إذا كنا نريد 

أن نحب الناس كما علمنا يسوع، سيكون علينا أن 

نفعل هذا عن عمد، فهو أمر لن يحدث بالصدفة.

أن  نحرص  أن  يجب  إننا  املقدس  الكتاب  يقول 

 .)15 )انظر 1تس 5:  اخلير  نفعل  وأن  نكون لطفاء 

»االشتياق،  تعني  قوية  كلمة  انظروا  وكلمة 

فالبد  الفرص  نتحني  كنا  إن  والطلب«.  والسعي، 

نكون  أن  من  هذا  يحمينا  وسوف  سنجدها،  أننا 

بطالني وغير مثمرين. يجب أن نسأل أنفسنا هل 

وعاطلون؟  سلبيون  أم  وساهرون  متيقظون  نحن 

اهلل نفسه ساهر وفعال! وأنا مسرورة أنه هكذا، 

وإال كانت األمور في حياتنا ستتدهور بسرعة. اهلل 

ونستمتع  نراه  ما  وكل  العالم  بخلق  يكتف  لم 

به، لكنه أيًضا يحفظ هذا العالم، ألنه يعرف أن 

األمور الصاحلة ال حتدث هكذا فحسب، بل حتدث 

نتيجة التصرف الصحيح )انظر عب 1: 3(.
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اهلل  من  يأتي  الذي  املتوازن  النشاط  ذلك 

مثمرين،  وغير  عاطلني  نكون  أن  من  يحفظنا 

حالة  في  فالبقاء  لنا.  كحماية  يعمل  وبالتالي 

مينعنا  سوف  الصحيحة  األشياء  وفعل  النشاط 

علينا  ليس  أنه  يبدو  اخلاطئة.  األشياء  فعل  من 

فإن  خطأ،  هو  ما  نفعل  لكي  جهد  أي  نبذل  أن 

طبيعتنا الطبيعية تنحرف إلى هذا االجتاه إذا لم 

نختر أن نفعل ما هو صواب.

على سبيل املثال، ليس علينا أن نختار املرض، 

وعندها  منه،  نقترب  أن  هو  فعله  علينا  ما  فكل 

الصحة.  نختار  أن  يجب  لكننا  نلتقطه.  سوف 

أختار  أن  يجب  أنني  يعني  السليم  اجلسد 

التدريبات  حيث  من  اجليدة  االختيارات  باستمرار 

أقلق  أال  أختار  أن  البد  والتغذية.  والنوم  الرياضية 

أو أتوتر، ألنني أعرف أن هذا سيجعلني أتعب ورمبا 

يسبب لي بعض األعراض اجلسدية األخرى. اجلسد 
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صحتي  أستثمر  أن  يجب  أنني  يعني  السليم 

بشكل فعال، لكنني ميكن أن أمرض بسهولة عن 

طريق عدم فعل أي شيء للعناية بنفسي.

اجل�شد ك�شول

اجلسد  أن  وضوح  بكل  بولس  الرسول  يعلمنا 

كسول، وشهواني، ويرغب في أمور خاطئة كثيرة 

جسًدا  لسنا  أننا  اهلل  أشكر   .)14  :13 رو  )انظر 

الروحي من  روح، وهذا اجلزء  أيًضا  فقط، بل لدينا 

طبيعة  فيه  تسكن  الذي  هو  املسيحي  اإلنسان 

تعني  فينا  يعيش  أنه  وحقيقة  اهلل صالح،  اهلل. 

أنه يوجد صالح فينا. ميكننا بأنفسنا أن ننضبط 

ونسود على اجلسد – لكن هذا يتطلب مجهودًا، 

فهذا يتطلب التعاون مع الروح القدس الذي يقوينا 

وميكننا من أن نفعل األمور الصاحلة. يقول بولس 

إننا يجب أال نغذي اجلسد، وأنا أرى أن احدى الطرق 
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التي ميكننا بها أن نغذي اجلسد هي ببساطة أال 

نفعل شيًئا!

وعدم فعل أي شيء هو سلوك إدماني؛ فكلما 

زاد عدم فعلنا ألي شيء، زادت رغبتنا في أال نفعل 

قبل  اختبرت من  قد  أنك  يقني  أنا على  أي شيء. 

كلما  أنك  ووجدت  اليوم،  طوال  املنزل  في  البقاء 

أن  عليك  األصعب  من  أصبح  أكثر،  هناك  بقيت 

تنهض. عندما تنهض في البداية تشعر وكأن كل 

شيء متيبس ومتعب، لكن عندما تواصل الضغط 

على نفسك للتحرك، ترجع إليك طاقتك.

حد  إلى  سيئ  مبزاج  استيقظت  الصباح  هذا 

ما. فقد عملت بجهد طوال عطلة نهاية األسبوع 

في مؤمتر، والزلت متعبة قليالً. باإلضافة إلى ذلك، 

شيء  جهة  من  شخصي  إلحباط  تعرضت  فقد 

على  االستلقاء  في  أرغب  كنت  أمتناه.  كنت  ما 
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طوال  نفسي  على  باألسف  والشعور  األريكة 

اليوم، لكن مبا أن لي خبرة من السنوات التي كنت 

فيها أفعل هذا ووجدت أنه أمر عقيم، فقد قررت 

أن أختار اختيارًا آخر. لقد قررت أن أبدأ في كتابة 

هذا الكتيب بنشاط. كانت هذه هي طريقتي في 

احلرب ضد ما شعر به جسدي! كلما كتبت ملدة 

أطول، شعرت أنني أفضل.

في املواقف التي يغرينا فيها جسدنا أن نكون 

من  عليه  التغلب  في  نبدأ  أن  ميكننا  كسالى، 

خالل طلب مساعدة اهلل واتخاذ قرارات حاسمة 

أي من خالل النشاط وليس اخلمول. وبينما نتقدم 

مشاعرنا  أن  سنجد  قراراتنا،  مبوجب  ونتصرف 

تلحق بقراراتنا. لقد أعطاني اهلل روح االنضباط 

والتحكم في النفس لأليام التي تشبه هذا اليوم، 

لكن األمر متروك لي أن أختار إذا كنت سأستخدم 

ما أعطاه لي أو أتبع فقط طرق اجلسد.
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كتب بولس أيًضا عن »املسيحيني اجلسديني« 

املسيح  يسوع  الرب  قبلوا  أشخاص  هم  الذين 

الروح  أبًدا مع  مخلًصا لهم، لكنهم لم يعملوا 

في  الروحي.  نضوجهم  تنمية  على  القدس 

للمسيحيني  بولس  قال   )3-1  :3 )1كورنثوس 

روحيني  غير  كأناس  يكلمهم  أن  اضطر  إنه 

اجلسدانية.  الطبيعة  فيهم  تسود  وكجسديني 

التعاليم  يعلِّمهم  أن  حتى  يستطع  لم  إنه  بل 

»رسائل  سماه  مبا  يلتزم  أن  اضطر  بل  القوية، 

اللنب العقلي«. وقد قال إنهم غير روحيني ألنهم 

هل  فيهم.  تتحكم  أن  العادية  للنزوات  سمحوا 

لقد  فيك؟  تتحكم  أن  العادية  لنزواتك  تسمح 

العادية  لنزواتي  أسمح  أن  إلغراء  اليوم  تعرضت 

أظل  قد  إنني  أقول  ولألمانة   ، فيَّ تتحكم  أن 

البقاء  طريق  عن  اليوم  طوال  اإلغراء  هذا  أقاوم 

يأتي  سوف  أنه  أثق  ما  شيء  وفعل  نشاط،  في 
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بثمر جيد. ال ميكنني أن أحتمل تكلفة االستسالم 

ملشاعري ألنه ليس لديَّ يوم ألضيعه.

ال�شلبية لي�ص لها جمازاة 
ال ميكن ألي مّنا أن يتحمل تكلفة ضياع الوقت 

يكافئ  ال  اهلل  شيء.  أي  فعل  وعدم  اجللوس  في 

إرادتهم  يستخدمون  ال  فالسلبيون  السلبية؛ 

احلرة لفعل ما يعلمون أنه صواب، بل ينتظرون أن 

يشعروا بالرغبة في فعل شيء ما أو أن تدفعهم 

يحدث  أن  يتمنون  وهم  غامضة.  خارجية  قوة 

شيء جيد، خاصة لهم، وأثناء انتظارهم ليروا هل 

بعدم  يتمسكون  ال،  أم  اجليد  الشيء  هذا  يحدث 

عمل أي شيء. لكن اهلل ال يثني على هذا املوقف، 

فهو في الواقع في غاية اخلطورة.

إن قرارك أال تفعل شيًئا هو قرار على أية حال، 

وهو القرار الذي يضعفنا أكثر فأكثر، فهو يعطي 



 86

فاملساحة  فينا.  ليتحكم  أكبر  فرصة  الشيطان 

اخلالية هي في واقعها مكان، وكلمة اهلل تعلمنا أنه 

إذا أتى الشيطان ووجد فراًغا سوف يشغل بسرعة 

العمل  43-44(. عدم  )انظر مت 12:  املساحة  هذه 

يشير إلى أننا نتفق مع ما يحدث ونوافق عليه أيًا 

كان. فإذا كنا ال نفعل شيًئا لتغيير ما يحدث، فالبد 

أننا نرى أنه أيًا كان ما يحدث فهو جيد.

افعل �شيًئا
املعوزين،  خلدمة  التبشيرية  رحالتنا  في 

اصطحبنا العديد من الناس، لكنهم لم يتجاوبوا 

بطريقة واحدة. اجلميع شعروا بالتعاطف عندما 

رأوا الظروف الرهيبة التي يعيش فيها الناس في 

أخرى  أجزاء  أو  والهند  إفريقيا  البعيدة في  القرى 

شعروا  والغالبية  بكوا،  الكثيرون  العالم.  من 

يقرر  لم  لكن  املروعة،  األحوال  بالغضب من هذه 

األوضاع.  هذه  لتغيير  شيًئا  يفعلوا  أن  اجلميع 
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الكثيرون صلوا إلى اهلل لكي يفعل شيًئا، وكانوا 

الناس،  لهؤالء  شيًئا  تقدم  خدمتنا  أن  مسرورين 

لكنهم لم يفكروا أبًدا في أن يسألوا اهلل بجدية 

إن  وأقول  أجترأ  بل  يفعلوه.  أن  هم  ميكنهم  عما 

بحياتهم  وانشغلوا  لبيوتهم  عادوا  معظمهم 

رأوه. لكن أشكر  مرة أخرى، وسرعان ما نسوا ما 

اهلل أن هناك البعض الذين صمموا على أن يجدوا 

الالمباالة  أن  تذكر  اختالًفا.  بها  يصنعون  طرًقا 

تختلق األعذار، لكن احملبة جتد طريًقا. كل إنسان 

ميكنه أن يفعل شيًئا ما!

تذكر أن الالمباالة تختلق األعذار، لكن احملبة جتد 

طريًقا.

أتذكر امرأة قررت أنها يجب أن تساعد بطريقة 

ما. وظلت لفترة ما ال تستطيع أن حتدد ما تفعله، 

ولم  بها،  تتبرع  إضافية  أموال  لديها  تكن  لم  إذ 



 88

تستطع أن تذهب لتعيش في حقل مرسلي. لكن 

بينما استمرت تصلي ألجل هذا املوقف، شجعها 

ال  ما  في  وليس  متتلكه،  ما  في  تبحث  أن  اهلل 

متتلكه. فأدركت أنها جتيد خبز الكعكات والفطائر 

تخبز  أن  ميكنها  كان  إن  راعيها  فسألت  واحللوى. 

هذه األصناف أثناء عطلة نهاية األسبوع وتعرض 

الكنيسة  بعد  اآلحاد  أيام  في  للبيع  منتجاتها 

اإلرساليات.  إلى  األموال  توجيه  يتم  أن  على 

آخرين  وأعضاء  هي  طريقتها  هي  هذه  وأصبحت 

وقد  اإلرساليات،  في  للمشاركة  الكنيسة  في 

والعمل  النشاط  من  حالة  في  هذا  حفظها 

ملساعدة أشخاص آخرين.

أن تفعل  إلى  أيًضا سيدة كانت تشتاق  أعرف 

الطويل  شعرها  بقص  قامت  أنها  لدرجة  شيًئا 

اجلميل وباعته لكي تساعد األيتام. قد يبدو هذا 

أن  ميكنني  ما  لكن   – الشيء  بعض  فيه  مبالًغا 
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أقوله عن يقني هو أنه أفضل بكثير من عدم فعل 

خطير،  أمر  هو  شيء  أي  فعل  عدم  إن  شيء.  أي 

ألنه يفتح األبواب للشيطان لكي يكون عامالً في 

حياتنا.

امرأة أخرى قابلتها في عيادة للعالج الطبيعي، 

وبعد أن حضرت مؤمترًا كنت أتكلم فيه عن حاجتنا 

ألن نصل إلى اآلخرين، نظمت يوًما خاًصا للعالج 

العائد كله ملساعدة  وقررت تخصيص  الطبيعي 

لإلرساليات،  دوالر  ألف  جمعت  وقد  الفقراء. 

وشهدت أيًضا أن يوم العطاء هذا كان يوًما مغيرًا 

حلياتها وحلياة من حضروا. وقد شهدت عن مقدار 

العمل  في  اجلميع  به  الذي شعر  الكبير  احلماس 

مًعا ملساعدة الفقراء واحملتاجني.

كلنا نحتاج إلى أن نَُحب، لكنني أؤمن أن فرحنا 

لآلخرين.  نحن  مبحبتنا  بقوة  يرتبط  الشخصي 
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هناك شيء جميل يحدث في قلوبنا عندما نعطي.

اخلمول يرحب بالعدو

أن  أو  األريكة  على  نستلقي  أن  السهل  من 

يهتم  أن  ونطلب  االسترخاء  وضع  في  نضطجع 

اهلل بكل ما يجب عمله. لكن هذا يجعلنا عاطلني 

إذا  العدو.  لهجمات  ومكشوفني  مثمرين  وغير 

كانت أذهاننا خالية من األفكار اجليدة، سيسهل 

صحيحة،  غير  أمور  لعمل  يغرينا  أن  العدو  على 

بل واألمور التي تعتبر خطية أيًضا. يحثنا الكتاب 

املقدس كثيرًا أن نكون نشطني ألن هذا يحفظنا 

ما  في  جيًدا  فكرنا  إذا  اإلثمار.  وعدم  الكسل  من 

يكون هناك مجال في  لن  لآلخرين،  ميكننا عمله 

عقولنا لألفكار اخلاطئة.

باإلحباط  بسهولة  العاطلون  يشعر  أن  ميكن 

أن  وميكن  النفس،  على  والشفقة  واالكتئاب 
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الرسول  إن  بل  اخلطية.  أنواع  كل  في  يسقطوا 

بولس قال إنه إذا ترملت امرأة وهي شابة، فيجب 

ثرثارة  إلى  تتحول  قد  وإال  أخرى.  مرة  تتزوج  أن 

وفضولية )انظر1تي 5: 11-15(. بل زاد بولس على 

ذلك إذ قال إن بعض الشابات األرامل نظرًا لكونهن 

غير عامالت قد انحرفن بالفعل وراء الشيطان. إلى 

أي مدى يعتبر النشاط أمرًا مهًما؟ أرى أن كتابات 

بولس تؤكد على أنه أمر مهم للغاية.

الكتاب  بطول  اهلل  يشجعنا  احلقيقة  في 

أيام  في  بطالني.  أو  خاملني  نكون  أال  املقدس 

العهد القدمي، إذا مات شخص ما، كان مسموًحا 

لإلسرائيليني أن يحزنوا عليه ملدة ثالثني يوًما فقط 

األمر  هذا  يبدو  رمبا  البداية  في   .)8  :34 تث  )انظر 

الناس، لكن اهلل وضع هذه  يراعي مشاعر  ال  أنه 

الشريعة ألنه يعرف أن التمادي في احلزن وإهمال 

العمل ميكن أن يؤدي إلى مشكالت خطيرة.
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درجة  إلى  أقول  وال   – نشطني  نظل  أن  يجب 

اإلفراط لئال نذبل – لكن للدرجة التي تبقينا في 

التوازن أمر مهم جًدا. ال ميكننا  االجتاه الصحيح. 

أن نقضي وقتنا كله في مساعدة اآلخرين، لكن 

من الناحية األخرى، فإن عدم قضاء أي وقت بهذه 

تفكر  كنت  إذا  كبيرة.  مشكالت  يخلق  الطريقة 

في شخص ما تعرفه وهو غير عامل، وغير نشيط، 

وسلبي، رمبا تدرك أيًضا أنه في غاية التعاسة ألن 

اخلمول وقلة الفرح أمران متالزمان.

في  للعيش  عمتي  انتقلت  سنوات،  عدة  منذ 

جتمع سكني خاص بكبار السن. وطوال السنوات 

تفعل  أن  تريد  ال  كانت  األولى  األربعة  أو  الثالثة 

شيًئا. كانت حزينة ألنها اضطرت أن تترك بيتها، 

ولم تكن لها رغبة في املشاركة في احلياة اجلديدة 

أمامها  كانت  أنه  من  وبالرغم  لها.  أتيحت  التي 

أنشطة وفرص كثيرة ميكن من خاللها أن تساعد 
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اآلخرين، إال أنها أصرت على أال تفعل شيًئا. كانت 

جتلس يوًما بعد يوم في شقتها شاعرة باإلحباط. 

الصعب  من  وأصبح  اجلسدية،  حالتها  ساءت 

أن  ميكنها  ال  أنها  قررت  وأخيرًا  معها.  التعامل 

في  فاشتركت  شيء،  أي  تفعل  وأال  هكذا  جتلس 

املرضى  وزيارة  املقدس  الكتاب  لدراسة  مجموعة 

في مستشفى املسنني التي كانت بجوار التجمع 

إلى  وتذهب  األلعاب،  متارس  أصبحت  السكني. 

ما  وسرعان  كثيرة.  صداقات  وتكوِّن  احلفالت، 

أخبرتني أنها أصبحت أسعد مما كانت من قبل في 

حياتها وأنها تشعر أن صحتها ممتازة.

سيئ  من  تسير  اخلامل  الشخص  حالة  إن 

إلى أسوأ إلى أن يبدأ اخلمول في التأثير على كل 

يسمح  السلبية  بهذه  ألنه  حياته.  من  منطقة 

لنفسه أن تتقاذفها الظروف والبيئة احمليطة به. 

يرغب  ال  أنه  ومبا  تقوده،  أن  ملشاعره  يسمح  فهو 
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أبًدا في أن يفعل أي شيء، فهو يكتفي باملشاهدة 

أن يفعل  يريد  بينما تنهار حياته. وهو  والشكوى 

أمورًا كثيرة، لكنه غارق في شعور ال ميكن وصفه. 

فهو يشعر بالكسل، وليست لديه أفكار إبداعية، 

بل إنه رمبا يبدأ في التفكير أن هناك خطأ ما في 

الطاقة.  إلى  افتقاره  سبب  هو  هذا  وأن  جسده 

وتصبح احلياة بالنسبة له سلسلة من املشكالت 

التي ال ميكن التغلب عليها.

أن  بعد  باخلمول  ألنفسنا  نسمح  ما  كثيرًا 

أو  اإلحباطات،  من  سلسلة  أو  فشل  بتجربة  منر 

عندما حتل بنا مأساة، وهذا ما سوف أتناوله في 

نهاية هذا الفصل. عندما حتدث مثل هذه األمور، 

يكون  ذلك  إذا فعلنا  لكن  أن نستسلم،  نريد  رمبا 

إبليس منتظرًا أن يثب علينا مستغالً هذا املوقف. 

ال ميكننا ألي سبب من األسباب أن نترك السلبية 

تفسح اجملال للعدو في حياتنا.
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الن�شاط ي�شاعدين اأن اأتغلب على االأيام 
ال�شيئة

سيًئا«،  »يوًما  اليوم  أواجه  أنني  من  بالرغم 

أن يومي  الذين يظنون  العالم  فهناك املاليني في 

هم.  يواجهونه  مبا  باملقارنة  احتفاالً  يعتبر  هذا 

جيش  ظل  عاًما  عشرين  من  أكثر  مدار  فعلى 

املتمردين في شرق إفريقيا يستعبد األطفال عن 

طريق إجبارهم أن يكونوا جنودًا في حرب أشعلها 

أفراد ميليشيا العصابات الذين كانت لهم اجلرأة 

أن يسموا أنفسهم »جيش الرب للمقاومة«. هذه 

العصابات ترهب اجلزء الشمالي من أوغندا، فهم 

يخطفون األطفال الصغار حتى في عمر السابعة 

أو عبيًدا للجنس،  أن يصبحوا جنودًا  ويجبرونهم 

وأن يؤدوا وظائف مهينة أخرى. بعض اإلحصائيات 

تقول إنه مت اختطاف حوالي ثالثني ألًفا إلى أربعني 

احلكومة  ضد  كتمرد  بدأ  وما  األطفال.  من  ألًفا 
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قائد  يد  على  لألبرياء  مذبحة  إلى  حتول  احلاكمة 

على  مبنًيا  مجتمًعا  يخلق  أن  يريد  أنه  عي  يدَّ

وصية  كل  ينتهك  أنه  حني  في  العشر،  الوصايا 

منها.

هذا الرجل، »جوزي كوني«، كان قبالً خادم كاهن 

اخللط  يحاول  واآلن  الكاثوليكية.  الكنيسة  في 

بني العهد القدمي والقرآن والطقوس القبلية لكي 

يضع عقيدته اخلاصة. كانت تكتيكاته وحشية. 

في وقت كتابة هذا الكتاب مت عقد هدنة وإطالق 

من  كثير  في  لكن  األطفال،  من  الكثير  سراح 

قد  وأمهاتهم  األطفال  هؤالء  آباء  يكون  األحيان 

إليه. معظم  يرجعون  بيت  لهم  يعد  ولم  ُقِتلوا، 

وأصبحوا  اخملدرات  تعاطي  على  أُجبروا  األطفال 

مدمنني. لقد أُجبروا على ارتكاب أعمال عنف ال 

تصدر عن الكبار، ومع ذلك يفعلها األطفال. لقد 

أُجبر األطفال الصغار على أن يطلقوا النار على 
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عائالتهم بالكامل. فماذا يفعلون اآلن؟ يتجولون 

يجدوا  أن  محاولني  بالغضب  مملوئني  الطرق  في 

طريقة ينسوا بها ما فعلوه. سوف يحتاجون إلى 

أن  اليوم  اهلل  إلى  أصلي  أن  وميكنني  املساعدة، 

يستخدمني. ميكنني أن أحول تفكيري عن نفسي 

عن عمد، وأن أفكر في أشخاص مثل هؤالء الذين 

وصفتهم للتو، وأن أفكر في أشخاص يعانون من 

مشكالت حقيقية.

الزلت أتذكر نظرات اليأس املرسومة على وجوه 

الناس والتي رأيتها عندما حظيت بامتياز السفر 

إلى أوغندا. وميكنني أن أستمر في بذل كل جهد 

محاولة  أتخيل  أن  ميكنني  لهم.  املعونة  ألرسل 

الغضب  من  بدالً  وجوههم  على  بسمة  رسم 

الذي رأيته عندما زرتهم أوالً. ميكنني أن أتخيل ما 

ميكن أن تصبح عليه حياتهم بعد أن نساعدهم 

في بناء قرية جديدة ميكنهم فيها أن يجدوا آباء 
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وأمهات بالتبني، وطعاًما جيًدا، ومحبة، وتعليًما، 

خطته  وعن  يسوع  عن  أيًضا  سليمة  ومعرفة 

حلياتهم.

اجلندي الطفل
القتل.  من  املزيد  أريد  ال  رب،  يا  فضلك  »من 

كانت  املزيد«.  أشاهد  أن  ميكنني  ال  اليوم.  ليس 

هذه هي صالته.

أصوات  بُعد  على  من  يسمع  »أالن«  كان 

الصرخات والقذائف املدوية من املدافع، فيصيبه 

الرعب والفزع. إنه يعرف جيًدا جًدا ما تدل عليه 

هذه األصوات. كيف ميكنه أن ينسى؟ لقد كانت 

هي األصوات ذاتها التي سمعها قبل أن يهجم 

بعنف،  وأباه  أمه  ويخطفوا  قريته  على  اجلنود 

يخيفوا  لكي  املوت،  بوحشية حتى  ويضربوهما 

اخملتَطفني اآلخرين ويجبروهم على الطاعة.
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في ذلك اليوم املروع، ترك املتمردون أالن ورحلوا. 

لكن بعد أن اختبأ أالن ومعه خمسة أوالد آخرون 

األرض  على  نائمني  أسابيع،  ملدة  الشجيرات  بني 

بدون أي طعام أو ماء، وجدهم املتمردون. كان أالن 

عمره سبعة أعوام فقط.

كان  فيها،  اختطافه  مت  التي  اللحظة  منذ 

وال  يومًيا  مرات  ثالث  أو  مرتني  للضرب  يتعرض 

واملاء.  الطعام  من  القليل  على  سوى  يحصل 

أصدقاءك  لتشاهد  الوقت  جاء  ولد،  يا  »انهض 

وهم ميوتون«، هكذا صاح اجلندي املتمرد في أالن. 

إنهم يجبرونه على أن يرى رغًما عنه اجلنود وهم 

يضربون أصدقاءه على رؤوسهم إلى أن ينطرحوا 

أرًضا بدون حراك في بِركة مخيفة من دمائهم. 

وحتت تهديد املوت، أجبره املتمردون على ارتكاب 

أعمال شر شنيعة أيًضا.   

احلطب  جلمع  أالن  إرسال  يتم  عندما  الليلة، 
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بأقصى  يركض  سوف  يهرب.  أن  هو  ينوي  للنار، 

إن  وعيه  يفقد  حتى  يركض  سوف   ... طاقته 

ركض  إذا  رمبا  حلمه.  هي  فاحلرية  لذلك،  اضطر 

ملسافة بعيدة، سيمكنه أن يعيش ملدة يوم بدون 

قتل، ورمبا يبدأ في التعافي.

جولو  في  جديدة  قرية  في  حالًيا  أالن  يعيش 

اجلنود  الستضافة  َمة  مصمَّ قرية  وهي  بأوغندا، 

األطفال ومساعدتهم. وتقوم خدمة جويس ماير 

بالشراكة مع خدمات واتوتو بتنمية هذه القرية 

لكي تصل إلى األطفال املتضررين.

تقول اإلحصائيات:

أكثر  باختطاف  للمقاومة  الرب  جيش  قام    •

أو  كجنود  ليعملوا  طفل  ألف  ثالثني  من 

كعبيد للجنس في أوغندا.

في عام 2007، كان هناك ما يقرب من 250    •

ألف جندي طفل على مستوى العالم.
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بينما كنت أقرر إذا كان يجب عليَّ أن أظل في 

رسالة  تلقيت  اليوم،  طوال  املنحدرة  احلالة  هذه 

الذين خدموا اهلل  إلكترونية من بعض األصدقاء 

وكانت  عاًما،  وعشرين  خمسة  من  ألكثر  معنا 

حتوي أخبارًا عن ابنهم الذي يبلغ من العمر اثنني 

الدرقية  الغدة  بسرطان  واملصاب  عاًما،  وعشرين 

هو  فيما  نظرت  إذا  وقاتلة.  خطيرة  مرحلة  في 

الذي  الكثير  هناك  أن  وأدركت  نفسي  من  أبعد 

يحدث في العالم بخالفي، سوف أبدأ تدريجًيا في 

الشعور بأن انغماسي في مشكالتي أصبح أقل، 

وأن شكري على بركاتي أصبح أكثر.

من  الكثير  أن  كيف  أفكر  عندما  أندهش 

كنت  طاملا  فيه.  نفكر  مبا  مرتبط  مشكالتنا 

أفكر في ما كنت أريده ولم أحصل عليه، سوف 

لكن  وتنخفض.  وتنخفض  معنوياتي  تنخفض 

التي  املآسي  وفي  أمتلكه  ما  في  أفكر  عندما 
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أنني في احلقيقة ليست  أدرك  يواجهها اآلخرون، 

أن أشفق  من  وبدالً  اإلطالق.  عندي مشاكل على 

على ذاتي، أصبح شاكرة!

أن  رني  يذكِّ يظل  أنه  دائًما  اهلل  أشكر  أنا 

نغلب  ألننا  جيًدا،  شيًئا  أفعل  وأن  عاملة  أبقى 

أساء شخص  هل   .)21  :12 رو  )انظر  باخلير  الشر 

يجعلك  سوف  ألجله؟  تصلي  ال  ملاذا  معاملتك؟ 

هذا تشعر بتحسن. هل هناك شيء جعلك تشعر 

بخيبة األمل؟ اطلب من اهلل أن يظهر لك أناًسا 

آخرين يشعرون بخيبة األمل أكثر منك، وحاول أن 

تشجعهم. هذا سيساعدهم، وسيجعلك تشعر 

بتحسن في الوقت نفسه.

العالم يزداد عنًفا طوال الوقت. وبينما أنا أواصل 

الكتابة تلقيت رسالة أخرى – رسالة نصية تخبرني 

أن هناك كنيسة في مدينة أخرى تعرضت إلطالق 

شخصان  مات  املاضية.  الليلة  في  عشوائي  نار 
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وأصيب خمسة أشخاص. تذكرت ما قاله الكتاب 

املقدس في )متى 24(، عندما كان يسوع يتحدث 

عن عالمات األزمنة األخيرة ويقول إنه وسط كل 

محبة  ستبرد  الشديد،  واالحتياج  العنف  هذا 

معظم الناس. وهذا هو ما يجب أن نحاربه. ال ميكن 

أن نسمح للمحبة أن تختفي، ألننا إذا فعلنا ذلك، 

نكون قد سلمنا الكوكب للشر.

عندما علمت بإطالق الرصاص على الكنيسة، 

كان ميكنني أن أقول »يا له من أمر محزن!«. كان 

ثم  قليلة  دقائق  ملدة  بالسوء  أشعر  أن  ميكنني 

رفضت  لكنني  الشخصية.  إحباطاتي  إلى  أعود 

أن أفعل هذا، ألنني لن أعيش بهذا االجتاه. بعد أن 

أن  وقررت  قليلة  لدقائق  فكرت  باألزمة،  سمعت 

أطلب من ابني أن يتصل بالراعي ويرى ما ميكننا أن 

التي فقدت  نفعله لنساعدهم. رمبا كانت األسر 

أن  يساعدهم  رمبا  أو  شيء،  إلى  حتتاج  لها  أحباء 
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يعرفوا فقط أن هناك من يهتم بهم.

التي  الكثيرة  املرات  في  أفكر  عندما  أتعجب 

اجتزنا فيها أوقات صعبة ولم يكن هناك حتى من 

يتصل بنا. أعتقد أن اجلميع يظنون أن كل الناس 

يفعلون ذلك، ولهذا ال يفعل أي شخص شيًئا.

مهمة من هذه؟

هذه القصة سمعتها منذ سنوات عن أربعة 

أشخاص أسماؤهم: »كل واحد«، و »واحد ما«، و 

هناك عمل مهم  كان  واحد«.  »وال  و  واحد«،  »أي 

يجب أن يتم، وكان »كل واحد« متأكًدا أن »واحًدا 

ما« سوف يقوم به. »أي واحد« كان ميكن أن يقوم 

به، لكن »وال واحد« قام به. غضب »واحد ما« من 

»كل  ظن  واحد«.  »كل  وظيفة  كانت  ألنها  هذا، 

واحد« أن »أي واحد« ميكن أن يقوم بالعمل، لكن 

»وال واحد« أدرك أن »كل واحد« لن يقوم به. وفي 
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»واحد  على  باللوم  واحد«  »كل  ألقى  النهاية، 

ما« عندما قام »وال واحد« بفعل ما كان ميكن أن 

يفعله »أي واحد«.

هذه  مبادئ  تبني  مروعة  حادثة  عن  مرة  قرأت 

الواقعية.  احلياة  في   – مأساويًا   – عملًيا  القصة 

في عام 1964 تعرضت »كاثرين جينوفيز« لطعنة 

ماتت على إثرها بعد خمس وثالثني دقيقة، بينما 

كان  يشاهدونها.  اجليران  من  وثالثون  ثمانية  كان 

نتيجة  وهذا  والالمباالة،  البرود  هو  فعلهم  رد 

كشف  الحق،  وقت  في  املدني.  واالغتراب  الفتور 

أي  يقم  لم  أنه  ودارلي«  »التان  مركز  من  باحث 

الذين  الكثيرون  هناك  كان  ألنه  باملساعدة،  واحد 

لبعض  بعضهم  املشاهدون  نظر  يشاهدون. 

متسائلني ماذا يفعلون. ومبا أنه لم يكن هناك من 

يكون  أن  يجب  ال  أنه  قرروا  فقد  شيء،  أي  يفعل 

هناك من يفعل أي شيء.
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تقل فرصة الناس في نوال املساعدة كلما زاد 

عدد املتفرجني. كان هناك طالب تظاهر أنه يعاني 

من نوبات صرع. في 85 باملائة من املرات التي كان 

بجانبه شخص واحد فقط، كان يتلقى املساعدة. 

الناس يقفون  العديد من  لكن عندما كان هناك 

باملائة   31 في  املساعدة  يتلقى  كان  ويشاهدون، 

فقط من املرات.

الناس  ازداد عدد  أنه كلما  الدراسة تثبت  هذه 

ألي  الناس  فعل  عدم  زاد  شيًئا،  يفعلون  ال  الذين 

شيء. لكن إذا كانت هناك ولو مجموعة صغيرة 

أيديهم  مد  في  يبدأون  ملتزمني  أشخاص  من 

وكلمات  باالبتسامات  واحملبة،  بالرعاية  لآلخرين 

املدح، بالتقدير واالحترام، إلخ، ميكن لهذه احلركة 

أن تنمو. وهذا ما يحدث بالفعل.

لقد أثبتت الدراسات أننا نتأثر كثيرًا مبا يفعله 
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اآلخر  إلى  أحدنا  ننظر  فنحن  حولنا.  من  الناس 

طلًبا لإلرشاد، حتى عندما ال نعي أبًدا أننا نفعل 

ذلك. معظم الناس سيتفقون مع األغلبية حتى 

ذلك  يفعلون  َفُهم  احلقيقة،  في  يوافقوا  لم  إذا 

فقط لكي يظلوا جزًءا من اجملموعة.

إذا أردنا أن نكون جزًءا من ثورة احملبة، يجب علينا 

كمسيحيني مؤمنني أن نكون قدوة لآلخرين بدالً 

من أن ننصهر في نظام العالم. إذا كان هناك من 

له من اجلرأة دافع التحرك، أو من له من احملبة دافع 

قيد  على  جينوفيز  كاثرين  ظلت  رمبا  املساعدة، 

احلياة.

هل ت�شلي �شلوات ي�شتطيع اهلل اأن 
ي�شتجيبها؟

أريد أن أقترح عيك شيًئا تضيفه إلى صلواتك 

اليومية. في كل يوم اسأل اهلل ما الذي ميكنك أن 
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تفعله ألجله. ثم أثناء مواصلتك حلياتك اليومية، 

راقب الفرص لتفعل ما ترى أن يسوع كان سيفعله 

كنت  إذا  بجسده.  األرض  على  هنا  مازال  كان  لو 

مسيحًيا مؤمًنا، فهذا يعني أن اهلل يعيش فيك 

اآلن، وأنت سفيره. لذلك احرص على أن متثله جيًدا. 

لقد قضيت سنوات كثيرة في صلواتي الصباحية 

أخبر اهلل مبا أريده أن يفعله لي، لكن مؤخرًا فقط 

أضفت هذا اجلزء اجلديد: »يا رب، ما الذي ميكنني أن 

أفعله لك اليوم؟«.

أن يساعد صديقة  مؤخرًا كنت أطلب من اهلل 

لي كانت جتتاز في وقت عصيب للغاية. كانت حتتاج 

لها.  يعطيه  أن  اهلل  من  طلبت  لذا  ما،  شيء  إلى 

ولدهشتي، كانت إجابته عليَّ هي: »كفي عن سؤالي 

أن أسدد هذا االحتياج. اسأليني أن أريِك ما ميكنِك 

أنِت أن تفعليه«. وقد أدركت أنني كثيرًا ما أطلب من 

اهلل أن يفعل لي بعض األشياء في الوقت الذي يريد 
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هو فيه مني أن أفعل هذه األشياء بنفسي. إنه ال 

يتوقع مني أن أفعل أي شيء بدون مساعدته، لكنه 

أيًضا لن يفعل كل شيء لي بينما أجلس أنا بدون 

عمل. اهلل يريدنا أن نكون منفتحني ومشاركني. إنه 

يريدنا أن نستخدم مصادرنا لنساعد الناس، وإذا كان 

ما لدينا غير كاٍف لتسديد احتياجاتهم، ميكننا أن 

نشجع آخرين على االشتراك معنا حتى ميكننا مًعا 

أن نفعل ما يلزم فعله.

اهلل يريدنــا أن نكون عاملــني ومشــاركني.

أن  اهلل  يستطيع  صلوات  تصلي  أن  أشجعك 

يستجيبها. أنت وهو شريكان. وهو يريد أن يعمل 

ما  لك  يظهر  أن  منه  اطلب  خاللك.  ومن  معك 

يعطيك  أن  في  عليه  واعتمد  تفعله،  أن  ميكنك 

من  متكنك  التي  املصادر  بل  اإلبداع،  فقط  ليس 

حتقيق هذا أيًضا.
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ال تفزع عندما أقول »استخدم مصادرك«، فأنا 

املال. إن مصادرنا تشمل  أحتدث عما هو أكثر من 

متاًما  املادية،  ووقتنا، ومهاراتنا، وممتلكاتنا  طاقتنا، 

كما تشمل نقودنا. قد تشتمل مساعدة شخص 

ما على املال، لكنها غالًبا ما تشتمل على الوقت، 

وأنا أعتقد أن وقتنا أصبح ضيًقا جًدا في مجتمعنا 

لدرجة أن حترير شيك للفرد احملتاج أصبح أسهل 

من استقطاع الوقت لالهتمام به. لقد أصبحت 

أؤمن أن ما أسميه خدمة »الشخص املتاح« هي 

غالًبا أكثر ما يحتاجه الناس.

ميثل  كبيرة  مدينة  في  تعيش  صديقة  لي 

فيها املشردون مشكلة ضخمة. في احدى ليالي 

ومرت  العمل،  من  لبيتها  عائدة  كانت  الشتاء، 

برجل يطلب ماالً. كان اجلو باردًا ومظلًما، وكان يوًما 

طويالً وتشتاق إلى العودة للبيت. لم ترد أن تخرج 

محفظتها في هذه الظروف غير اآلمنة، ففتشت 
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في جيبها لتجد بعض العمالت املعدنية. وبينما 

الرجل  بدأ  جدوى،  بدون  تبحث  أصابعها  كانت 

ملجأ  في  منه  ُسرق  قد  معطفه  أن  يخبرها 

املشردين الذي قضى فيه الليلة السابقة، وبعدها 

التي  األخرى  املشكالت  بعض  لها  يصف  استمر 

بعض  إخراج  حتاول  كانت  وبينما  يواجهها.  كان 

العمالت، كانت تومئ برأسها في األوقات املناسبة 

وتقول »هذا سيئ للغاية«. وعندما وجدت النقود 

أخيرًا، ألقت بها في إناء هذا الرجل. فابتسم وقال 

صديقتي  تقول  معي«.  احلديث  على  لِك  »شكرًا 

إنها أدركت في تلك الليلة أن اخلمسني سنًتا التي 

أعطتها له كان لها تقديرها عنده، لكن ما كان 

يوجد شخص  أنه  للرجل هو فكرة  الكثير  يعني 

استمع إلى ما قاله، وجتاوب معه.

أن  يحاولون  خدمتنا  من  الناس  من  فريق  لدينا 

يساعدوا من يعيشون في األنفاق حتت جسر وسط 
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كانت  الناس  هؤالء  من  أن كالً  وجدوا  وقد  املدينة. 

قصص.  لديهم  وكلهم  األنفاق،  قبل  حياة  له 

بهم  وأدت  لهم  مأساة حدثت  هناك  تكون  أحيانًا 

الشطائر،  يقدرون  وهم  احلالية.  الظروف  إلى 

حيث  بالسيارات  الكنيسة  إلى  وتوصيلهم 

ميكنهم االستحمام واحلصول على مالبس نظيفة. 

يعتني بهم شخص  أن  يقدرونه هو  أكثر ما  لكن 

لفترة طويلة  يتحدث معهم  التي جتعله  للدرجة 

جتعله يكتشف من هم وما حدث لهم.

أريد أن أشجعك أن تفعل كل ما ميكنك فعله 

إذا كانوا يريدون فقط أن تكون  لتساعد اآلخرين. 

موجودًا عندما يحتاجونك، فاصرف وقًتا في فعل 

ذلك. اسأل اهلل عما يريدك أن تفعله – وهو سوف 

يجيب صالتك حتى ميكنك أن تفعل ذلك.
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ممار�شة ال�شالح بقوة
هل تؤمن أن العالم مليء بالظلم؟ هل تعتقد 

أنه يجب فعل شيء ما جتاه األطفال الذين ميوتون 

1.1 مليون  أحد  أن يساعد  ينبغي  اجلوع؟ هل  من 

أن  يجب  هل  آمنة؟  شرب  مياه  يجدون  ال  نسمة 

هل  اجلسور؟  حتت  أو  الشوارع  في  الناس  يعيش 

إلى  معها  تذهب  كنت  التي  األسرة  على  يجب 

الكنيسة لسنوات أن تعاني من مأساة وال يتلّقون 

ليعرف  شخص  أي  من  تليفونية  مكاملة  حتى 

إذا  ثالثة أشهر؟  الكنيسة منذ  إلى  يأتوا  لم  ملاذا 

تعرضت كنيسة تنتمي لطائفة أخرى في مدينتك 

للحريق، هل من الالئق أن تصلي فقط وأال تفعل 

شيًئا عملًيا ملساعدتهم؟ هل تؤمن أن شخًصا ما 

يجب أن يفعل شيًئا ما جتاه الظلم؟ أعتقد أنك قد 

أجبت على كل األسئلة السابقة إجابة سليمة، 

تكون  ماذا ستفعل؟ هل  أخير.  لدي سؤال  لذلك 
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أنت ذلك »الشخص« الذي يفعل ما يلزم فعله؟

تشعر  هل  ستفعله،  عما  أسألك  عندما 

ا سيتطلبه »فعل شيء  باخلوف ألنك تتساءل عمَّ

بالذعر.  الشعور  من  النوع  هذا  أتفهم  أنا  ما«؟ 

وأن  نفسي  أنسى  أن  قررت حًقا  إذا  النهاية  ففي 

أبدأ بقوة في محاولة املساعدة، ما الذي سيحدث 

لي؟ من سيهتم بي إذا لم أهتم بنفسي؟ قال اهلل 

إنه سيهتم بنا، لذلك أعتقد أننا يجب أن نعرف 

ما إذا كان يعني حًقا ما قاله أم ال. ملاذا ال تكف عن 

»االهتمام بالذات«، وترى إذا كان اهلل سيقوم بهذا 

أفضل منك. أنا أثق أننا إذا كّنا نهتم بعمله، الذي 

هو مساعدة املتأملني، سوف يهتم هو بعملنا.

فقط ا�شتمر يف التحرك
في نهاية هذا الكتيب، أريد أن أقول إنني أدرك أن 

هناك أشياء حتدث في احلياة جتعلنا نريد أن نعتزل 
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معظم  أن  أدرك  أنا  الزمن.  من  لفترة  العالم  عن 

التكيف،  من  فترة  وتتطلب  حتدث  احلياة  تغيرات 

وأنا أدرك أن اخلسارة أو الصدمات ميكنها أن جتعل 

الناس ال يريدون أن يتفاعلوا مع اآلخرين أو أن ميدوا 

األمور.  هذه  كل  مع  أتعاطف  وأنا  لهم،  أيديهم 

وإذا كنت قد عانيت من خسارة ما، وتركتك فاقًدا 

لإلحساس وال ترغب في فعل أي شيء، فأنا أفهم 

ترغم  أن  أشجعك  أن  أريد  لكنني  به،  تشعر  ما 

يريد  إبليس  التحرك.  في  االستمرار  على  نفسك 

أن يعزلك، ألنك مبفردك قد ال تكون لديك القوة ألن 

تهزم أكاذيبه. أعرف أنه رمبا يبدو سخيًفا أن أقول 

لك اذهب وساعد شخًصا آخر، لكنني أؤمن بكل 

قلبي أن هذا التصرف حماية لك، كما أنه هو احلل 

ملشكالت العالم.

أننا  بشدة   أؤمن  أنا  أخرى:  مرة  أكرر  دعني 

نحتاج إلى ثورة محبة. لقد جربنا جميًعا األنانية 
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النفس،  على  والشفقة  واإلحباط  واالكتئاب، 

هذه  بنتائج  مليء  فالعالم  ذلك،  ثمار  ورأينا 

احلياة  نعيش  سوف  أننا  مًعا  نتفق  دعونا  األمور. 

بركة  تكـــــون  أن  على  احــرص  اهلل.  بطريقة 

البس احملبة   .)10 )انظـر غل 6:  لآلخــــــــــرين 

تكون  أن  تتعمد  أن  يعني  هذا   .)14  :3 كو  )انظر 

نشيًطا في الوصول إلى الناس. اسهر وصلِّ ألجل 

يسوع  كان  هلل!  رقيًبا  كن  الفرص،  على  احلصول 

ينهض كل يوم ويبدأ في عمل اخلير )انظر أع 10: 

هذا  فاتنا  كم  أتعجب  بسيًطا.  األمر  يبدو   .)38

األمر طوال هذا الوقت.



 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.
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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 
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