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 الفصل األول

 الربية
 

سة إىل طابق التسوية غري املكتمل إنشاؤه، حيث كان مكتيب الصغري. كراع للكني نزلتيف صقيع فجر ذات يوم اثنني، 
ليايت كتابة رسالة أخبار الكنيسة الشهرية، وهي مهمة كنت أستمتع بأدائها. كنت و يف مرييالند، كان من ضمن مسؤ 

 فاألسبوع املاضي غرير حيايت. .كتب إىل نفسي أيضاً..ن أحباجة ألن أكتب للكنيسة، كما كنت حباجة أل
 
 

 الرسالة الشهرية لكنيسة "بريوين" املعمدانية
 3221آذار  92

 "ضعي كليهما يف يدي!"
 " لكين ال أريد ذلك!"

 
كان "جو هاموند" قد أعطاين للتو قطعة حلوى بالنعنع، وهو تقليد درج عليه منذ زمن بعيد بعد كل اجتماع للكنيسة. 
وكان "بن" ذو الثالثة أعوام قد شاهده يعطيين احللوى، كما شاهدته أيضًا ابنيت "لورين". وكأب لطفلني، أدركت 

مها. شاهدت "دوريس ستاو" ذلك، فأسعفتين بقطعة حلوى أخرى  سيقتوجود حبة حلوى واحدة ال ميكن معضلة 
وضعت كتايب املقدس وقطعيت احللوى على الطاولة يف املمر هت أنا وأطفايل إىل غرفة املكتب و كانت يف حقيبتها. توج

قد أخذت كال قطعيت املمر، كانت "لورين" بينما انشغلت ببعض األمور اإلدارية يف الغرفة األخرى، وحني عدت إىل 
 احللوى.

 قلت هلا: "ضعي كليهما يف يدي!"
 لكين ال أريد ذلك يا أيب!"فقالت: "

فقلت: "لورين، حبتا احللوى ملك يل، ولن تكونا ملكك حىت أعطيهما لك. قد أعطيك إحداهن أو كلتيهما، وقد ال 
  يدي!"أفعل، لكنهما يل وأنا حرر التصرف هبما. ضعيهما يف

د، وضعت "لورين" قطعيت احللوى يف راحة يدي. أعتقد أهنا كانت تتوقعين أن أعيد احللوى هلا مبا أهنا اختارت أن برتد  
 تطيعين، لكين أغلقت يدي وقلت هلا بأننا سنتحدث يف األمر يف طريق عودتنا للبيت.

 
هدايانا ألطفالنا أن تكون  م صراحة. فنحن نريد كنت أنا وزوجيت "بتسي" ال نريد ألطفالنا أن يأخذوا ما مل يقدم هل

ن يتعلموا أن اهلدية شيء جيب أن نشعر باالمتنان ألطيفة وليست حقًا مكتسبًا هل م. كنا نريد ألطفالنا  مفاجآت
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ا نتمىن ألجله، وليست أمراً تلقائياً نتوقعه. كما نريده م أيضاً أن يتعلموا أمهية االنتظار، فاألمور حولنا ال تسري حبسب مب
 وال بالسرعة اليت نريد.

الرابع والعشرين من آذار بعد اخلدمة املسائية. مل أكن أدرك ساعتها أين كنت أحاول أن  ،حصل هذا مساء األربعاء
. كنت قد ذاته ستوى الطاعة واخلضوعمب، مطالبًا إيانا به أنا وزوجيت  اعل م أوالدي شيئًا سيواجهين اآلب السماوي

خلدمة املسائية مبا علمناه يف اليوم السابق عن خطورة املشاكل اليت هتدد محل زوجيت "بتسي". وبني أخربت من حضروا ا
املقربني وجدنا أنفسنا وإذا بزوجيت تدامهها آالم خماض الوالدة يف وقت متأخر من مساء  أصدقائناتشجيع وتعزية من 

 ذات اليوم.
 

املتوقع  نيبالنسبة للجنينني التوأمعل م أن األمور ال تبشر باخلري كنا ن  ،حنو منتصف الليل ،يف طريقنا إىل املستشفى
.  حيتنيوالدهتما. كنت وزوجيت وكأننا يف حالة عدم قبول للواقع حني أخربونا يف املستشفى بأن الطفلتني لن تولدا 

فيها املمرضة جسد هلل، فال بد وأنه سيعيدمها يل. وإىل اللحظة اليت لفرت  الطفلتنيكنت قد توقعت بأين إن أعطيت 
مع الطفلة الثانية، كنت مل أزل أتوقع بأنه ال زال هناك مثة أمل. ذاته الطفلة األوىل امليت بغطاء وعادت لتكرر األمر 

لكن يف اللحظة اليت ابتعدت هبا املمرضة وهي حتمل الطفلة الثانية لتغيب هبا عن ناظري إىل األبد أدركت متامًا بأن 
 ملرات اليت سيغلق هللا فيها يده على ما قد وضعُته فيها.هذه املرة ستكون من ا

 
هللا بعد، لكن هللا هو من فعل ذلك، ومل يكن لنا خيار إال  ييف احلقيقة، مل نكن أنا و"بتسي" قد وضعنا طفلتينا يف يد

إال حني أدركنا أن  أن نقبل ما اختار هو حبكمته املتناهية أن يفعل. فدورنا يف أن نضع طفلتينا يف يدي هللا مل يتحقق
هللا هو هللا، وأن هللا فيه كل اخلري. وإن كان هللا قد ارتأى أن من األفضل أن يكون مسكن الطفلتني األبدي لديه، 

 نا يف املسيح يسوع.ماوي. كان هذا أساس إمياننا ورجاءالس ألبيهمافليس لنا إال أن نعهد هبما 
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ن إعطائي احللوى وعن سعينا لألفضل هلا. وقلت هلا إمدى حمبتنا هلا  كنت منذ ساعات قد أعربت البنيت "لورين" عن
أو عدمه ليس حبال من األحوال مؤشراً على حمبيت هلا. ويبدو أين رمبا كنت أقول هذه الكلمات لفائدة نفسي أكثر من 

ن يف كلمات وحي هللا املقدس عل  . فمحبة هللا ألبنائه مل تُ ه الرب كلمات وعظي إيلر فائدة ابنيت الصغرية. فمرة أخرى يوجر 
ن هللا هو األكثر علمًا بشعور أن تشاهد موت بل إال  املوت الكفاري البنه الوحيد يسوع،فقط، لكنه برهن عنها يف 

ابنك، وكان بإمكانه أن يتدخل يف أية حلظة، لكن هللا برهن عن حمبته لنا ليس بأن جعلنا أبناءه فقط، لكن أيضًا من 
 يف بيتنا أو يف بيته. ني حياتنا ال ميكن إحصاؤها. فمحبته لنا ال تقوم على وجود الطفلني التوأمخالل أمور عديدة يف

 
 "ضع كليهما يف يدي!"

 " لقد فعلنا يا رب، ونشكرك ألنك تعتين هبما."
 

ِة الرَّاِقِدين ، ِلك ْي ال  حت ْز   ُلوا أ ي  ه ا اإِلْخو ُة ِمْن ِجه  اء  هل  ُْم. أل نَُّه "ُُثَّ ال  أُرِيُد أ ْن َت ْه  اْلب اِقني  الَِّذين  ال  ر ج  نُوا ك 
ن َّن ا ن  ُقوُل ِإْن ُكنَّا نُ ْؤِمُن أ نَّ ي ُسوع  م ات  و ق ام ، ف ك ذِلك  الرَّاِقُدون  بِي ُسوع ، س ُيْحِضُرُه ُم هللُا أ ْيًضا م ع ُه. ف إِ 

: ِإن َّن ا حن ُْن األ ْحي   ِة الرَّبِر ِلم  ا ِبك  ُه ل ُك ْم هذ  ْفس   َ ، ال  ن ْسِبُق الرَّاِقِدين . أل نَّ الرَّبر ن  يِء الرَّبِر اء  اْلب اِقني  ِإىل  َمِ 
ي  ُقومُ  ٍة و بُوِق هللِا، س ْوف  ي  ْنزُِل ِمن  السَّم اِء و األ ْمو اُت يف اْلم ِسيِح س  ون  أ وَّاًل. هِبُت اٍف، ِبص ْوِت ر ئِيِس م ال ِئك 

ا ن ُكوُن ُكلَّ  ُُثَّ حن ُْن األ ْحي اء   يًعا م ع ُه ْم يف الس ُحِب ِلُمال ق اِة الرَّبِر يف اهْل و اِء، و هك ذ  اْلب اِقني  س ُنْخط ُف َجِ 
ا اْلك ال ِم." . ِلذِلك  ع ز وا ب  ْعُضُك ْم ب  ْعًضا هِبذ   ِحنٍي م ع  الرَّبِر

 31-31: 4تسالونيكي  3
 حلياتنا. ليباركك م الرب. لقد كنت م بركة وتعزية عظيمة

 أخوك م يف الرب
 "جريج"
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بأي أمر آخر. فقد اكتشفت  هذه انتهى األمر! موت طفلك ليس باألمر العادي إطالقاً، وال ميكنين أن أقارن التجربة
مطلقاً. تلغيه من حياتك بأنه رغ م أن بإمكانك العودة للتمتع باحلياة ثانية، لكن لن يكون بإمكانك نسيان األمر وأن 

ما أن حيتمل موت ابنه دون  لشخصيف أعماق قلبك. وأنا حقيقة أعجب لكيف ميكن  فجوةهناك إذ سيكون 
 االتكاء على حمبة املسيح. لكن هذا حيدث يف كل يوم وال ميكنين أن أجعل عقلي يستوعب كيف بإمكاهن م هذا.

اعي الكنيسة باألخص ما، وال أحد يعل م ما جيب قوله لر  شخصوال أحد يعل م ما الواجب قوله عندما ميوت طفل 
حني يكون هو الشخص املتأمل. كتبت للكنيسة لكي يكون باإلمكان أن ننظر إىل موت الطفلتني بالطريقة الواجبة، 

فأنا كتبت لنفسي قبل أن أكتب للكنيسة. وقد كنت أعين ما كتبت وال زلت ملتزمًا به إىل اليوم.  ،قلتسبق و وكما 
 فل م يتغري شيء.
ىل هذا املستوى. فهذا عامل ال إَمتمع املتأملني واحملزونني الذي مل أقربه قباًل، أو على األقل ليس  ي إىللقد دخلت لتور 

تدخله بإرادتك. لكن يف وسط أملي وحزين الشديد كانت حمبة هللا وتعضيده واضحني بطريقة مل أعهدها أو أعل م هبا 
يف تعضيد هللا يل. فقد كنت يف  قط مل أشكر من قبل. ومع أن موت الطفلتني كان أكرب فاجعة تعرضت هلا، لكين

كما أين مل  حالة خمتلطة من اإلحساس باحلزن وبالنعمة، باألمل واألمل، من اإلحساس بالفاجعة واإلحساس بالسالم،
 أحس من قبل مبقدار حمبة هللا يل كما أحسست يف ذلك الوقت.

 
يايت االعتيادية ويف حياة توقعت أن أستمر يف حاجتيازها. و  ، لقد أعانين هللا علىلقد اجتزت التجربة، أو بتعبري أصحر 

. كان أخي قد بىن لنا بيتاً الشمالية بعد عدة أشهر تركت الكنيسة يف مرييالند وانتقلت بعائليت إىل كاروليناف اخلدمة،
لطفلتان بعد عت عقد بناء البيت يوم االثنني، وماتت اكنت وقر و ألننا كنا سنصبح عائلة من ستة أشخاص. جديدًا 

ذلك بثالثة أيام، أي يوم اخلميس. مل ميكننا فه م مغزى ذلك التوقيت، لكننا كنا نعل م أن هللا كان يتعامل مع األمر 
جبدية. خالل رعاييت للكنيسة كنت أيضًا أعمل كأستاذ يف كلية واشنطن للكتاب املقدس. وبعد موت الطفلتني 

 مساء الثالثاء وأعود وقت العشاء يوم اجلمعة.الشمالية كارولينا  إىلت بعملي يف التدريس إذ كنت أذهب رر استم
بعد سنتني، أضيف فصل جديد حليايت حني اختربت أيضًا أمرًا موازيًا حلزين، وهو املعاناة. فبعد أن انتهيت من 

خططي طط والنشاطات. لكن لبيت ألجل إجازة صيفية حافلة باخلعدت ل ،أسبوعني من التدريس الصيفي يف الكلية
ت  أمشي بصعوبة بالغة.وصرت ، إذ استيقظت يف صباح أول يوم من اإلجازة ألتعثر وأسقط على وجهي، تغرير

كنت شخصاً رياضياً طوال حيايت، واعتقدت أين رمبا تعرضت لضرر بسيط نتيجة الركض يف اليوم السابق. وكان ظهور 
العارض الوحيد. لكن حاليت أخذت بالتدهور تدرجيياً، بقعة محراء يف حج م حبة البازيالء على أصبع قدمي األكرب هو 

إذ اخذت قدمي اليمىن باالنتفاخ سريعًا متحولة إىل كتلة متيل إىل اللون األزرق الداكن. أمضيت حنو أسبوع يف 
ما أخذ هذا اهلجوم فياملستشفى بينما أجرى األطباء فحوصات وحتليالت عديدة حماولني اكتشاف ما حيدث يل، 

وركبيت اليمىن ووركي ورسغي األيسر وبعض أصابعي وحىت إىل  كاحلير قدمي و  نتشر يف أحناء جسدي إىل كلتاامض يالغ
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حنكي. وكان االنتفاخ املصحوب بآالم مربحة يزداد بينما كان اهلجوم الغامض ينتشر إىل أحناء جديدة من جسدي. 
طباء إىل أين أعاين من حالة متفاقمة من التهاب خلص األ ،وبعد جولة مطولة من استبعاد احلاالت املرضيرة احملتملة

 املفاصل. رمبا كان من األصح القول بأين أصبحت أسرياً بالكامل حلالة التهاب املفاصل هذه.
نحو ثالثة أشهر، ُث أصبحت أحترك بشكل حمدود لنحو سبعة أشهر. ُث حتسنت لأصبحت مبثابة شخص مشلول 

ساعدة عكاز، وبعد حنو عام كامل أصبح بإمكاين انتعال حذاء. خالل املراحل حاليت إىل أن أصبح بإمكاين املشي مب
اليت سوءاً ازدادت ح عندما ،جديدة مل أعهدها من آالم اجلسد مستوياتاألوىل من مرض التهاب املفاصل تعرفت إىل 

ر. كان الوضع املريح تفاق م التهاب املفاصل إىل درجة منعتين من االستلقاء على السريبعد مغادريت املستشفى، إذ 
الوحيد هو اجللوس مسرتخياً على مقعد مائل يف الطابق األرضي. األمر الغريب أن األمل مل يستمر على مستوى ثابت، 

بنبضات تتطور  ئُث ينحسر. لسبب ما كانت آالمي األشد تبتدأ حنو الرابعة صباحاً، إذ كان األمل يبتد يشتدبل كان 
األمل هذه يشبه الشعور بعظامي  تدرجييًا بعد حنو أربع ساعات. كان الشعور بنبضات إىل أمل مربح ينحسر ذلك بعد

لألمل  كانت األدوية املسكنة ثانية. كان الشعور باألمل طاغيًا لدرجة أعجز فيها عن متييز مصدره. 31كسر يف كل تت
ستيقظ منها دون أن أعي بأين كنت ق ُث أدخل يف غيبوبة وأكنت أصاب بنوبات من التعر و  تعمل أحياناً وليس دائماً،

غائبًا عن الوعي وألي فرتة من الوقت. كنت أمترغ يف املقعد أو على األرض، شاكرًا حلقيقة أن أطفايل نيام يف الطابق 
يف عمر اخلامسة والسادسة يف ذلك الوقت، وكانا   يف هذه احلالة املزرية، إذ كان طفاليالعلوي وغري مضطرين لرؤييت

ية النهار أحاول الوقوف أبيهما مريض، لكنهما مل يعلما طبيعة املرض. بعد توقف نوبات األمل كنت لبقيعلمان أن 
حلالة  رة. يف مراحل املرض األوىل كان الوصول بقدمير س وكأن العظام يف قدماي كانت مكسر . كنت أحعلى قدمير 

مع األمل. كان هذا الصراع جولة جديد من اسرتخاء يستغرق حنو أربع أو مخس ساعات، ليحل املساء سريعًا ولتبدأ 
 برناَمي اليومي طوال عدة أشهر.
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بدأت أتساءل إن كان سيكون بإمكاين الوقوف أو املشي ثانية. لكين فوجئت ببداية احنسار أعراض املرض بشكل كبري 
لى يقني . كنت عالكتاب. وكما يف حال موت الطفلتني، بدأت أحس حبضور الرب وتأييده اهذبكتابة عندما بدأت 

ن حالة مرضي املتقدمة ليست أمراً شائعاً، فأدركت بأن األمر ال بد وأن يكون أكما علمت ب  بأنه عامل بظرويف ومبرضي،
جزءًا من خطة هللا حليايت. وكنت أود لو بإمكاين أن أعظ ثانية، فقد اشتقت إىل البحث عميقًا يف كنوز كلمة هللا يف  

أعي بأنه ال ميكننا كنت غامر لرؤييت تأثري الكلمة يف حيايت أواًل ويف حياة إخويت.  كل أسبوع، عدا عن الفرح ال
ل بأن يكون بإمكاين أن أعظ وأعلر م على أن تكون يل القدرة على التفاوض مع هللا، لكين كنت أقول هلل بأين أفضر 

صل على أن أمشي بشكل طبيعي. وأنا املشي ثانية. ببساطة، كنت أفضرل بأن أعلر م كلمة هللا وأنا مصاب بالتهاب املفا
 ، بل كانت هذه فعاًل رغبة قليب، وأنا أعتقد أن هللا هو من وضع يف قليب هذه الرغبة.التباهيال أكتب هذا بقصد 

 
ذا هلو  ،فقد تعرضت إذاً إىل جرعة من األمل وإىل جرعة من املعاناة، لكين كنت أعل م يف قليب بأننا كنرا نكرم هللا يف حياتنا

عت منه بأن يعدرين للمرحلة املقبلة من خدميت. ومبا أن هللا كان قد بارك اخلدمات األخرى اليت شاركت هبا، ومبا أننا توق
 حنرا بالنار، توقعت أن يكلفين هللا خبدمة ذات دور أعمق. قد امتُ 

 إىل الربية دون أد ى توقع لكن العكس متامًا حدث، فبعيدًا عن انتهاء َتربيت األمل واملعاناة، تضاعفت التجربة بدخويل
فرصة األوىل يف َتربة التعلر م هذه كانت حني المين. والربية هي َمال مل أكن أعل م بوجوده. لكين كنت أتعلر م، و 

استمعت إىل ترنيمة بصوت "مايكل كارد" عنواهنا "يف الربية". كانت ترنيمته تصف متاماً املرحلة اليت كنت أمر فيها. يف 
س كاملكان الذي جررب فيه الشيطان يسوع. كما أين أعل م درب الربية مكانًا كان يذكره الكتاب املقاملاضي، كنت أعت

الكلمة الرابعة من باستخدام اآلن من دراسات أعمق بأن "يف الربية" هو أيضًا اس م يطلقه اليهود على سفر العدد 
كلمة "العدد". وأصبحت َمرد  بشكل أفضل من . "يف الربية" تعبري دقيق جدًا يصف السفر النص العربير هلذا السفر

 أعل م اآلن عن "الربية" أكثر جداً مما كنت أعل م قباًل.
الربية مكانًا بقدر ما هي حالة، لكنها مع ذلك حقيقية جداً. ففي الغالب حنن نسعى ألن نكون مع هللا بعيداً ليست 

اخللوة أو الشركة مع هللا. لكن ما جيعل الربية برية ي هذه احلالة بعن مشغوليات ومشاكل حياتنا اليومية، وحنن نسمرِ 
حقًا هو ما يبدو عليها من اختفاء حلضور هللا. فهي تلك احلالة الغريبة اليت تنتقل فيها من النور الروحي إىل الظلمة 

كثر من قد مضى علير أ انالروحية، وغالبًا ما َتهل بأنك يف تلك احلالة حىت تصبح غارقًا فيها. يف ذلك الوقت ك
عشر سنوات يف خدمة التعلي م والرعاية، وكنت أعل م أن ال شيء يفصلنا أبدًا عن حمبة هللا يف املسيح يسوع. وبينما  

ص بالنعمة فقط مع تقصري يف نواح كثرية عمرا يريده هللا حليايت الروحية، كنت ال زلت كنت اعل م وأدرك بأين خاطئ خُمل  
به مل يكن كأي أمر  يايت. فأنا مل أكن يونان، بل كنت بولس! لكن ما كنت أمرر عمل هللا يف حزيد من أسعى جاهداً مل

اختربته يف حيايت من قبل. فلمدة مثانية أشهر، ولسبب أجهله، أحسست بأن هللا مل يعد يريد أي نوع من الشركة 
أو بالسبب  معي. أحسست وكأن صديقي املقرب غاضب مين وحذفين من قائمة معارفه دون أن يعلمين مبا فعلت
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ذلك. والربية حالة مؤملة جداً ُتشعر املرء بالوحدة إىل حد كبري، دون أن تكون وحيداً، أو يف سجن  جعله يفعلالذي 
انفرادي، أو عرضة لالضطهاد. فيمكن أن تكون حماطاً بالعائلة واألصدقاء يف بيتك بينما ال زلت حتس بأنك يف الربية. 

 أكثر من موت الطفلتني وأكثر من معانايت مع التهاب املفاصل. كان احلال يؤملين اإلحساسبشكل ما، كان هذا 
 أفسرر لآلخرين ما كنت أحس مربكاً يل أكثر من أي مرحلة يف حيايت منذ أن ابتدأت رحليت مع املسيح. مل ميكنين أن

دون مكان لاللتفاف أو به ألنه مل يكن بإمكاين أن أفسره متامًا لنفسي. كنت قد وصلت حاجزًا ال ميكن اجتيازه، 
 للخروج من هذه احلالة، دون أي نور أو هداية. وبالطبع كان اجلزء األصعب يف هذا كله هو انعدام الشركة مع هللا.

 
تغرير وقت صاليت بشكل كبري خالل حالة الربية هذه، ليصبح وقتًا مليئًا بالدموع وباألمل. فغالبًا ما كنت أخاطب هللا 

اوليت لتفسري حاليت لآلخرين كان أفضل ما ميكنين التفكري به هو الرسول بولس يف كولوسي حبدرة لساعات. ويف حم
الكلمة الالتينية اليت منها  اً ستخدمالذين يف كولوسي ويف الودكية محيث يكتب الرسول عن جهاده ألجل  ،3:9

" ألجل أولئك اجملاهدةولس هو صالته "ن يشري إليه بنستمد كلمة "املعاناة" أو "األمل الشديد" يف االجنليزية. وما كا
ا هب تصفو مرة فمىت كانت آخر صالتنا.  تتضمنهالذين يف الودكية. فهذه اآلية تعطينا فكرة عن األمل الذي ميكن أن 

ت آخر مرة استخدمت فيها  ترغب مبزيد من االتضاع، فمىت كان ؟ وإن كنت"أملةاملت"اجملاهدة" أو "صالتك بالصالة 
لتصف فيها صلواتك ألجل اآلخرين؟ وإن كنت ترغب بأن تشعر بعدم االستحقاق، فمىت كانت آخر " "اجملاهدةكلمة 

نيابة عن آخرين لست حىت تعرفه م؟ مل يكن بولس قد التقى حىت ذلك "اجملاهدة" مرة وصفت فيها صالتك بالصالة 
بينما كان هو نفسه يف سجنه يف روما. ملة ألجله م أ، لكنه كان مستغرقًا يف صالة متنياحلني الالودكيني أو الكولوسي

وأنا شخصياً مل أصل إىل ذينك املستويني من الصالة املضحيرة بعد، لكن الصالة أصبحت بالنسبة يل أمراً مؤملاً. فأنا مل 
أخترب ما كان شعور يعقوب عند صراعه مع هللا، لكن دون أي عالمات جسمانيرة ظاهرة، كان الصراع مع هللا هو ما 

كأنه خصمي. وبداًل من أن يعينين ويرفعين، بدا و يل  هو الروح املعزي واملعني، بدا ربه. فبداًل من أن يكون هللاكنت أخت
 وكأنه حيبطين أو يبعدين عنه. وأنا مل يرق يل هذا الشعور أبداً.
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ويعل م. كما ذكرت  كان جزء من األمل يف هذا الوقت سببه ما كان يقوله البعض جبهل يل، لكين كنت أعل م أن هللا يرى
يبدون إعجاهب م مبنزلنا معلقني على مدى  األصدقاءقبال، كان أخي قد بىن لنا بيتاً رائعاً استعداداً لقدوم الطفلتني. وكان 

إحسان هللا إلينا. لكين كنت يف داخلي أغلي يف صراع شديد، إذ مل أرد البيت، بل أردت الطفلتني! وأولئك من رأوين 
ض رأوين بعدها بأشهر أمشي أو أركض، فكانوا يسبحون هللا أمامي ألجل أمانته معي يف شفائي، مقعدًا بتأثري املر 

مل أرد أن أمشي بل أردت أن أعظ وأعلر م الكتاب، وكنت أعل م أن  وعندها أيضًا كان شعور احلزن ذاته يعتصرين. فأنا
صبح هذا األمر جزءًا من برناَمي اليومي، إذ  هللا يعل م رغبيت هذه. ومتامًا كما حصل معي يف حالة التهاب املفاصل، أ

الدفينة يف  بالرغباتكنت أصلي ألمر ما ويعطيين هللا عكسه متاماً. فقد رعانا هللا واهت م حباجاتنا اجلسدية، لكن ليس 
يل قباًل يكتبون  علرمته مالفرص املتاحة يل للخدمة تتالشى أمام عيين، وكان طالب الالهوت الذي َجيع قلوبنا. كانت 

  هو لرعاية كنائس. ورغ م أن ظروفه م هذه كانت َتلب يل الفرح، سعيداً بأنأبابتهاج عن أول فرص تتاح هل م يف اخلدمة 
ين كنت أفضل ألكان يل دور يف منوه م الروحي، مل ميكنين أن أفه م السبب وراء عدم استخدام هللا يل شخصياً. ليس 

متاماً. وبينما كان كنه أختار اآلن أالر يفعل. شعرت وكأنه قد نسيين منه م، بل حلقيقة أن هللا قد استخدمين قباًل، ل
ن مستغرقني يف خدمته م اجلديدة، كنت أنا أجلس على مقاعد املتفرجني أشاهد مواقع العمل اليت طاليب السابقو 

أن ال يت م  تقدمت هلا ترفضين. وغالبًا ما كانت توصيات العمل اليت كانت حبوزيت عالية لدرجة َتعل من املستبعد
متسائاًل  ،ذاهتا اجلهاداختياري، لكن رغ م هذا فقد كانت َجيع فرص اخلدمة تتبخر أمام ناظري، وكنت أعود إىل صالة 

 عن سبب عدم رمحة هللا يل وعدم إنقاذي من حالة القنوط اليت أعيشها.يف نفسي 
 

لربية هو الذهاب إىل الكنائس املختلفة، ، فقد كان أحد أصعب األشياء حتماًل يف هذه االكنائس ورغ م أين ال ألوم
اليت مسيت و  -تراني م التسبيح  هناك عامل جذب للمصلني، حيث يرمنونأن تكون على اليت حترص وباألخص تلك 

ن هللا وصفاته وعمرا فعله هبذا االس م خطأ، ألهنا أغلبها تتحدث عنا وعمرا نريد أن نفعله إلهلنا بداًل عن أن تتحدث ع
فقد كنت أراقب بينما احلضور يرمنون عن حياهت م املسيحية بشغف،  .هذه الكنائس األصعب حتمالً  ألجلنا. كانت

سيحملون صليبه م وراء يسوع مهما كانت التضحيات، ضامنني االنتصار، وعن كيف سيتمتعون الذي به سرور الوعن 
كرة عمرا ترتمنون به!" وكنت أستمع ليس لديك م أد ى فكنت أفكر قائاًل: " حياهت م.من أيام حبضور هللا يف كل يوم 

 يسوع هبجة ال يعربر عنها، وستشعر مبحبته وحبضوره"سيمنحك : اس على قبول يسوع قائلةلعظات تشجع الن
يسوع وسيمنحك خطة حلياتك. سيكون يف احلياة معىن وسعادة وشعور سيقودك ، ولن تشعر بالوحدة أبداً. باستمرار

حياتك ليسوع وتعيش معه." وكنت أستمع لكل هذا وأنا أمتزق من الداخل. ليس بالرضى. كل ما عليك هو أن تسل م 
ألن ما كانوا يتفوهون به كان خطًأ، بل ألنه ليس احلقيقة الكاملة. فأنا كنت أسري مع يسوع، لكن األمور اليت 

كنت طفاًل يف   يتحدثون عنها كانت غائبة من حيايت دون أن أفه م ملاذا. فكررت بك م سيكون من األفضل لو أنين
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اإلميان من جديد لكي ميكنين أن أخترب نعمة هللا وحضوره من جديد، لكين مل أفه م ملاذا يتعامل هللا بنوع من اإلمهال 
 مع أولئك الذين تبعوه منذ سنوات.
أشد ما  كان "لست أفه م! لست أفه م!": ت تقولكانحديت وصلوايت اليت غالبًا  وكنت أعود مرة بعد األخرى إىل و 

أن الكتاب املقدس يعلر م بأن هللا هو أبونا ميقة بأوالدي، كما أين كنت أعل م ملين هو أنه كان يل كأب عالقة ممتعة عيؤ 
"يا رب أنا أعل م  :السماوي احملب، لكن ها أنا أحد أوالده أصرخ إليه بيأس، دون أن يعريين أي اهتمام. فقلت هلل

املثال الذي أحتذي يف احملبة والتشجيع والضمان والتأديب بأنك أب أفضل مين، وكل ما أفعله كأب، فأنت يل 
ليس هناك يف حيايت ما يشابه ما تفعله معي اآلن. ال ميكنين  شجيع. لقد تعلمت كل هذه منك. لكنواحلماية والت

ك، التفكري بأي حالة ميكنين فيها أن أرغب بأن أكون بعيدًا عن ابين حني يدعوين ملعونته. لكين رغ م هذا لن أنكر 
يت تتبعها معي اآلن، فأنا لن أعامل أطفايل أبدًا بالطريقة اليت تعاملين هبا  وإهلي، لكين ال أحب الطريقة الفأنت ريب

 اآلن. لست أفه م! لست أفه م!"
ويف خض م هذا الصراع، دعتين الكلية اليت كنت أعلر م فيها ألحتدث إليه م يف اجتماع العبادة. ويف األسبوع السابق 

حيث  1::3بطرس 3 مل يكن لدي أد ى فكرة عمرا كنت سأحتدث به، لكن خطر ببايل بالتحدث من ملوعد خدميت
م ا ت أ لَّْمُت ْم ي ِسريًا، :يقول الكتاب ٍة الَِّذي د ع ان ا ِإىل  َم ِْدِه األ ب ِديِر يف اْلم ِسيِح ي ُسوع ، ب  ْعد  ُلُك ْم،  "و إِلُه ُكلِر نِْعم  ُهو  يُك مِر

ُنُك ْم." وكنت قبلها بأسابيع قد جنوت أنا وعائليت من إعصار تسبب بأضرار كبرية يف منطقتنا و يُ ث بِرُتُك مْ  ، و يُ ق وِريُك ْم، و ميُ كِر
ويف الوالية، وكنت أعل م أن الكلمات األربع اليت استخدمها بطرس لوصف ما سيفعله هللا هي عن إعادة البناء 

"يا رب، مباذا ميكنين أن أكل م هؤالء الناس؟ أنا أؤمن  :مريه. فسألتوالتكميل، أي مبعين إصالح أمر ما بعد أن مت تد
بك وبكلمتك، وأعل م أن كلمتك صادقة، لكن ال ميكنين أن أحتدث من هذا املقطع الكتايب بناء على اختبار من 

متاماً، مقتنعًا به موضوع لست  فيها عن عظحيايت بعد." وكان هذا األمر يضايقين جداً، إذ كانت هذه أول مرة أ
 وأحسست بأقصى درجات النفاق يف ذايت.
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 شرعت ينويف حالة من اإلعياء والتعب والقلق، متسكت بكلمة هللا، ومل أشأ أن أعدر عظة أو أن أكتب كتاباً، لكن
بالبحث عن إجابات من كلمة هللا، حماواًل اخلروج بشيء أو خبالصة منطقية آلخر ثالث سنوات ونصف من مسرييت 

أسئليت فقط،  أكرب مما توقعت، فاهلل مل جيب عنهو احلال مع كل أمر من هللا، فقد كان ما وجدته أعظ م و  معه. وكما
ملين كما تتوقع متاماً من الراعي الصاحل أن يفعل. والفصول ، وبصرب وحمبة أخذ يف شفاء ما يؤ أيضاً  لكنه استجاب إىل قليب

كنت فيه مرتدداً وبطيء الفه م.   ذه الدروسه ها هللا من كل هذا. بعضمين إيابعض الدروس اليت علر سرداً لالتالية ستكون 
ن يعانون حاليًا من آالم معينة يف حياهت م، خصوصًا من ه م يف حالة ملوهذه دروس ليست بالضرورة للجميع، لكنها 

ينما نعل م أن بإمكانه أن احلرية املؤملة اليت نتساءل فيها عن السبب الذي جيعل هللا يسمح لنا حباالت شديدة من املعاناة ب
يعاجل احلال يف حلظة. أمتىن أن تفتح هذه الدروس أمامنا آفاقًا جديدة لفه م رمحة هللا وحمبته يف مساحه باملعاناة يف حياتنا 
 ليقرربنا منه أكثر ليجعلنا مشاهبني أكثر لصورة املسيح. يف جوهرها، تعلمنا هذه الدروس احلقيقة البسيطة بأن هللا هو هللا،

وبأن هللا هو املسيطر. وال ميكننا أن نستخدم مسريتنا الطويلة مع هللا كمربر للتغاضي عن هذا املبدأ األساسي، وإن كان 
اجتياز تلك الربية اليت حتدثت يف هذا الكتاب يعينك أو يعني شخصًا تعرفه يف اجتياز ظروف صعبة أو معاناة ما، أو 

ر  ضِ من أجله. أدعوك ألن تأيت بقلبك وبآالمك، لكن ال حتُ  د بُذلالكتاب يستحق ما قهذا أعتقد أن عنها، ف
 كأسك... فاهلل لديه كأس بانتظارك!
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 الفصل الثاين
 الكأس

 
يف حالة طلب شيء ما من هللا. والكتاب  منذ صالتنا األوىل طلبًا للخالص وحىت بقية حياتنا املسيحية، نكون غالباً 

ائاًل: "ص ل وا ِبال  اْنِقط اٍع"، و"يف ُكلِر ش ْيٍء بِالصَّال ِة و الد ع اِء م ع  الش ْكِر، لِتُ ْعل  ْم املقدس يأمرنا وحيثنا على عمل ذلك، ق
ُدوا. اِقْ ر ُعوا يُ ْفت ْح ل ُك ْم"، وهذا أمر ال يزعج هللا أ ، ن يطلب أوالده أموراً منهِطْلب اُتُك ْم ل د ى هللِا"، و"ِاْسأ ُلوا تُ ْعط ْوا. اُْطُلُبوا َتِ 

بل على العكس، فك م تفيض القلوب بالشكر ألجل طفل يهبه لنا هللا بعد سنوات من الصالة، أو إلرشاد إهلي بعد 
وقت طويل من فقدان اهلدى، أو ألجل شفاء قريب أو حبيب، أو خلالص صديق صلينا له فرتات طويلة، والقائمة 

 ة هللا لصلواتنا؟!فك م سيكون عاملنا الروحي واملادي قامتاً دون استجاب تطول...
لكنك ستكتشف على أي حال أن املعاناة تغرير من منظورنا حلياة الصالة، إذ تقودك املعاناة إىل إعادة فحص ومتحيص 

باألخص حني تتضارب هذه الطلبات مع ما تعتربه حمطات سعيدة يف مسريتك الروحية. و واتك، لحمتوى طلباتك وص
 أمورًا معينة، لكنك ستكتشف أن املعاناة يف حياتك ستخلق فيك فكرًا خمتلفاً وهذا ال يعين أن من اخلطأ أن تسأل هللا

السابق حني تصلي من أعماق احلفرة! ويف الواقع، هناك معاناة ما ما يف من ناحية ما تطلب. فصلواتك لن تكون ك
. فاملعاناة الشديدة والطويلة حني ال جييبنا هللا على طلبات كثرية نضعها أمامه، أو حني يستجيب هلا بطريقة ال ترضينا

: ماذا تريد من يسوع؟ ماذا تريد من هللا؟ ذاته ستجربك على الوقوف عند هذه األسئلة البسيطة لكن العميقة يف الوقت
ها أصعب جداً. فإن كنت تصلي جبديرة ألجل مسرية ليت قد تبدو عليها  واإلجابات عنهذه األسئلة ليست بالبساطة ا

ع وألجل بركات أعمق حلياتك الروحية، فطريقة استجابة هللا هلذه الصلوات الغالية على قلبه قد روحية أعمق مع يسو 
تفاجئك، لكنها بالتأكيد ستزيد من إميانك. فاستجابة هللا لصلواتنا وطلباتنا لربكات أكثر أو إميان أعمق ليست هي 

 مستوى يف حياتنا ميكننا معه أن نقبل هذه العطايا. ببساطة أن يليب لنا هذه الطلبات بقدر ما هي أن يرتفع هللا بنا إىل
فالطريق إىل العمق الروحي مع هللا طويلة جداً بغري ما نتوقع، وغالباً ما تكون شائكة وحافلة باملعيقات. وحاملا نستوعب 

 يريد هو.هذا املبدأ فعاًل سيكون بإمكاننا أن حنسب النفقة قبل أن نسأل هللا أن يسرير أمور حياتنا حبسب ما 
 

حيث يتقدم يعقوب ويوحنا من يسوع  43-:11:3الكتاب املقدس حالة مماثلة يف مرقس يسرد لنا حلسن احلظ، 
 منه أن يليب هلما طلباً، وقبل أن نبدأ بفحص ما ُكتب، األحرى بنا أن نضع أمساءنا جبانب أمساء التلميذين، نيطالب

 أي شيءأن سؤال قلوبنا يف غالب األحيان هو َمرد أن مينحنا هللا  فمحتوى صالتنا وطلباتنا يقدم دلياًل واضحًا على
 .هنسأل

نَّا ابْ ن ا ز ْبِدي ق ائِل نْيِ: ي ا ُمع لِر ُم، نُرِيُد أ ْن ت  ْفع ل  ل ن ا ُكلَّ م ا  اِن أ ْن أ فْ ع ل  "و ت  ق دَّم  ِإل ْيِه ي  ْعُقوُب و يُوح  ُم ا: م اذ ا تُرِيد  ن ا. ف  ق ال  هل  ط ل ب ْ
ُم ا ي  ل   . ف  ق ال  هل  ُر ع ْن ي س ارِك  يف َم ِْدك  ِيِنك  و اآلخ  اِن م ا ُكم ا؟ ف  ق اال  ل ُه: أ ْعِطن ا أ ْن جن ِْلس  و اِحٌد ع ْن مي  ا ت  ْعل م  ُسوُع: ل ْسُتم 
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غ ِة الَّيِت أ ْصط بُغ هِب ا أ ن ا؟ ف  ق اال  ل ُه: ن ْست ِطيُع. ت ْطُلب اِن. أ ت ْست ِطيع اِن أ ْن ت ْشر ب ا اْلك ْأس  الَّيِت أ ْشر بُ ه ا أ ن ا، و أ ْن ت ْصط بِ  غ ا بِالصِرب ْ
ْأُس الَّيِت أ ْشر بُ ه ا أ ن ا ف  ت ْشر ب اهِن ا، و ب الصِرب ْغ ِة الَّيِت أ ْصط بُغ هِب ا ا ي ُسوُع: أ مَّا اْلك  ُم  ِييِن  ف  ق ال  هل   أ ن ا ت ْصط ِبغ اِن. و أ مَّا اجْلُُلوُس ع ْن مي 

أُوا ي  ْغت   ع  اْلع ش ر ُة ابْ ت د  نَّا. "و ع ْن ي س ارِي ف  ل ْيس  يل أ ْن أُْعِطي ُه ِإالَّ لِلَِّذين  أُِعدَّ هل  ُْم. و ل مَّا مسِ   اظُون  ِمْن أ ْجِل ي  ْعُقوب  و يُوح 
كانت أن اء،  ان يسوع على األرض أو يف السمكانت صالة بالفعل، سواء ك  يوه ،فصالة يعقوب ويوحنا إىل يسوع

ا طلبا أمرًا يتعدى حدود العامل املنظور، وهو أن ميعطيهما هللا أمرًا ما، ال أن يهبهما هللا ما يشاء هو، باإلضافة إىل أهن
يشرتكا يف َمد املسيح اإلهلي. غالبًا ما ينتقد الوعاظ طلبة يعقوب ويوحنا هذه، بينما يشري مفسرو الكتاب لتصرفهما 

مع والضحالة الروحية والسعي ملكافآت جسدية عاملية. وثانية، األحرى بنا أن نضع أمساءنا جبانب هذا باألنانية والط  
إن مها اختارا أن يتبعا يسوع فعاًل، ومل يكونا  يتطلبه األمرالكثري عمرا  أن يتعلماامسيهما. فقد كان على يعقوب ويوحنا 

يكًا جداً، كما حدث حني هربا هلعًا عند القبض على يف هذه اللحظة قد اختربا أي معاناة بعد، لكن ذلك كان وش
 يسوع يف بستان جثسيماين، وعند الصلب، وعند ظهور يسوع بعد قيامته.

 وبينما تصح كثري من االهتامات حبق يعقوب ويوحنا، علينا أن نأخذ بعني االعتبار بعض احلقائق:
 على األقل، ترك يعقوب ويوحنا كل شيء ليتبعا يسوع.

 ، أدرك التلميذان القيمة احلقيقة هلذه "اللؤلؤة كثرية الثمن"، واختارا أن يتبعاه.على األقل
 على األقل، قادمها وجودمها مع يسوع إىل ترتيب أولوياهتما حبسب ما له قيمة حقيقية.

 بقيا مها جبانبه.  على األقل، حني ترك أكثر التالميذ يسوع،
رغ م خيبة أملهما من أن الطريقة اليت تعامل هبا هللا مع األمور كانت يف  على األقل، استمرا على الطريق ومل يستسلما،

 الغالب بعكس ما افرتضا.
 على األقل، لقد أرادا أن يكونا مع يسوع يف اجملد.

 ن من دونه ليس هناك َمد أصاًل.إىل َمده هو وليس إىل َمدمها، وأ على األقل، أدركا أهنما كانا يشريان
 ؟... حني تصليصلي ألجلهباملناسبة، ما الذي ت

 على األقل، كانا يؤمنان أن يسوع ميكنه االستجابة لصلواهتما.
طلبهما، فهما مل يطلبا أمورًا مادية، أو غىن أو مااًل أو شريك أو هناك جانب روحي يف صالهتما  على األقل، كان

 ميها حنن قائمة صالة.حياة، أو عماًل أو صحة أو بركة لتجارهتما، أو قائمة طويلة بأمنيات أخرى نس
عنصرًا أساسيًا يف َمد املسيح بعد أن رافقاه حنو ثالث سنوات. كان هذا أكثر مما آمن به  اعلى األقل، طلبا أن يكون
 يهوذا وأكثر جداً مما متناه.

ا آمن به أو على األقل، لقد آمنا حبقيقة يسوع املسيح ورسالته ومتنيا أن يرتبطا به بشكل أبدي. كان هذا أيضًا أكثر مم
متناه الفريسيون والكتبة ومؤمنو ذلك الزمان. فبداًل عن يسوع، سعى هؤالء إىل مناصب القيادة والسلطة لكي حيظوا 

 باحرتام الناس ويعيشوا يف رخاء.
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 على األقل، كان لطلبة يعقوب ويوحنا نتائج أبدية.
"يا يسوع، أريدك أن حتقق يل ما أطلب  :قول عبارةما الذي تصلي ألجله؟ ماذا تقول بعد أن تباملناسبة، عندما تصلي، 

 " ما هو طلبك؟! .منك
ورغ م أنه من اجليد أن مينحنا هللا كمؤمنني امتياز الصالة، علينا حنن بدورنا أن نفحص ومنحص حقيقة ما نطلبه من 

لت الصلوات أو الطلبات يسوع. وحني أعود مستطلعًا دفرت طلبات صلوايت يف السنني املاضية، أرى أنين غالبًا ما َتاه
 اليت ختتص باألمور األبدية.

ين أريد مسرية إليس األمر أن ما كنت أصلي ألجله كان خطًأ، لكنها كانت أمورًا سطحية، باألخص حني كنت أقول 
أعمق مع يسوع دون أن أعين طليب فعاًل. فاملعاناة كانت إحدى الوسائل اليت استخدمها هللا ليجعلين أفحص حقيقة 

شدة ظرويف هي ما بدرلت إهر ما كنت أصلي ألجله. فما حدث هو أين مل أغري حمتوى صاليت بإرادة مين، بل وجو 
 جوهر تلك الصلوات.

ذاً، ما طلبه يوحنا ويعقوب من يسوع مل يكن باحلقيقة طلبًا منفراً، بل كان يف احلقيقة أفضل من حمتوى كثري من إ
يتنا كتالميذ من َمرد ما ميكننا أن نستشفه سطحياً. فمسؤولأكثر ا هذا احلدث ينطوي عليه اً صلواتنا. كما أن هناك أمور 

أن حناول تقمص شخصية يعقوب ويوحنا لنرى بأعينهما ونسمع بأذنيهما. فاستعراضنا هلذا احلدث  جنباء هلل وكلمته هي
أن نفعل هذا سنربط ما  فه م أفضل لدوافعهما لسؤال يسوع ما سأاله. وبعدالوصول إىل من منظورمها سيساعدنا يف 

برحلتنا الروحية الشخصية، إذ أن هناك كنوزاً دفينة يف كلمة هللا تنتظر منا التنقيب عنها وفحصها. والتنقيب هنا  هتعلمنا
 يتطلب َمهوداً، لكن مثاره ستكون أبدية ومغرية للحياة، وما سنكتشفه عندها قد يفاجئنا.
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طلب يعقوب ويوحنا، يسجل الكتاب حدث َتلي يسوع، وعادة ما منيل ألن  قصة، أي األصحاح السابق ل2يف مرقس 
نقرأ حدث التجلي دون كبري اهتمام، معتربين أن مشاهدة أمر كهذا ال بد أن يكون شيئًا رائعاً، دون أن يلمس األمر 

يف مرقس  قائالً ر يف نفوس الثالثة الذين شهدوه. وكان يسوع قد كشف هذا لتالميذه نفوسنا، لكن هذا احلدث أثر 
ت ى بُِقوٍَّة". وبالنسبة ألتباع "احلْ قَّ أ ُقوُل ل ُك ْم: ِإنَّ ِمن  اْلِقي اِم هُهن ا ق  ْوًما ال  ي ُذوُقون  اْلم ْوت  ح ىتَّ ي  ر ْوا م ل ُكوت  هللِا ق ْد أ   :3:2

شعب إسرائيل، كان هذا كشفاً يسوع الذين كانوا دون أية ممتلكات، لكن كانوا ينظرون إىل يسوع كاملسيرا املنتظر ل
عظيماً، رغ م أهن م مل يفهموا فحواه متاماً. ويف ذلك الوقت، كان التالميذ قد شاهدوا بالفعل سلطان يسوع على املرض 
واملوت والطبيعة وعلى الشيطان وأجناده، أي سلطانه على كل عنصر من عناصر خليقته األرضية. ورمبا كان من 

ثار خياهل م، . لكن ما وعد به يسوع اآلن أبعد التفكري بأي عامل مل خيضعه يسوع لسلطانه الصعب عندها على التالميذ
 خاصة أن يسوع قد ربط إظهار سلطانه هذا مبلكوته العتيد.

يسوع ليشهدوا هذا احلدث  ه موكما كان متوقعاً، كان رفاق يسوع األقرب، بطرس ويعقوب ويوحنا، ه م من اختار 
حياهت م يستعيدون ما شهدوا يف ذلك  بقيةكانوا من اجلبل وقد تغريت حياهت م إىل األبد، إذ  الباهر. فقد احندر هؤالء 

 حدثاليوم الذي لن ينسوه. ويف الواقع، كان هلذا االستعراض الوجيز مللكوت يسوع العتيد تأثري على بطرس أعظ م من 
بل أسابيع من صلبه هو ألجل وق 31-3::3بطرس 9صنعها يسوع. ففي  أخرىعلى املاء أو من أي معجزة  يشامل

 إميانه باملسيح، يف بعض آخر أفكاره قبل أن يواجه املوت، يستذكر بطرس تأثري وأمهية حدث التجلي قائاًل:
يِئِه، ب ْل ق   ت ُه. أل نَُّه أ خ ذ  ِمن  هللِا ْد ُكنَّ أل ن َّن ا ملْ  ن  ْتب ْع ُخر اف اٍت ُمص ن َّع ًة، ِإْذ ع رَّفْ ن اُك ْم بُِقوَِّة ر برِن ا ي ُسوع  اْلم ِسيِح و َمِ  ا ُمع ايِِنني  ع ظ م 

ا ُهو  اْبيِن احلْ ِبيُب الَِّذي : هذ  ْجِد األ ْسىن  ا ِمن  اْلم  ْعن ا  اآلِب ك ر ام ًة و َم ًْدا، ِإْذ أ قْ ب ل  ع ل ْيِه ص ْوٌت ك هذ  أ ن ا ُسرِْرُت بِِه. و حن ُْن مسِ 
ا الصَّْوت  ُمْقِباًل ِمن  السَّ   م اِء، ِإْذ ُكنَّا م ع ُه يف اجلْ ب ِل اْلُمق دَِّس.هذ 

رب موته، وبطرس ليس حالة خمتلفة هنا. فقد  وعادة ما يتحدث اإلنسان أو يكتب عن أمور غالية على قلبه حني يعل م قُ 
كان حدث التجلي من أكثر األحداث اليت يتذكرها بطرس من ضمن حياة حافلة بآالف الدروس اليت تعلمها من 

 سوع. ي
ا ِلو ِحيٍد ِمن  34:3كما كتب يوحنا أيضًا وهو شيخ يف يوحنا  ُه، َم ًْدا ك م  ن  ن ا، و ر أ يْ ن ا َم ْد  ُة ص ار  ج س ًدا و ح لَّ ب  ي ْ ِلم  : "و اْلك 

ًة و ح قًّا." وإعالن يوحنا هنا رمبا يشري حلدث التجلي أكثر من أي أمر آخر. فرغ م أن يسوع ك شف اآلِب، مملوءًا نِْعم 
حداث صغرية. ففي الغالب، وباستثناء التجلي، شهد أعن َمده لتالميذه بالتدريج، إال أنه كان يكشف هل م هذا يف 

التالميذ تواضع يسوع أكثر من َمده. وحىت قيامة يسوع وصعوده مل يوازيا َمد هللا الذي ظهر عند التجلي. ورمبا يكون 
حني ظهر له على جزيرة بطمس بعد سنني طويلة من هذا هذا هو السبب الذي جعل يوحنا يتعرف على يسوع 

 احلدث، فقد كان يوحنا قد شهد َتلي َمد يسوع الباهر قباًل.
ًا حلياة الثالثة الذين شهدوه. إذ كيف ميكن لبطرس ويعقوب ويوحنا أن ينظروا  ورغ م هذا، فقد كان التجلي حدثًا مغرير

اهدوا َمد املسيح شخصياً؟ هل تعتقد أن رؤية َمده، ورؤية موسى وإيليا، بعد أن شذاهتا ألمور احلياة املادية بالطريقة 
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ومساع صوت هللا واضحًا شاهدًا البنه احملبوب، سيجعله م يعودون حلياهت م املعتادة؟ هل ستكون شهوة قلوهب م اآلن َمرد 
هذه األرض؟ هل تعتقد أهن م  أن يصبحوا مواطنني رومانيني وأن ترتفع مكانته م املالية واالجتماعية خالل حياهت م على 

 ومكانته م االجتماعية؟ هل تعتقد أن أيًا مما حلياة العامل وغناها أن تقدمه كان ميكن أن نيكانوا يغارون من الفريسي
 جيتذهب م؟

إال أن يسوع يف مرقس  أيضاً، الذي كان مع يعقوب ويوحنا، فقد شاهد ما شاهدا ومسع ما مسعا.بطرس علينا أن نتذكر 
ثُوا أ ح ًدا مب ا أ ْبص ُروا، ِإالَّ م ىت  ق ام  اْبُن اإِلْنس اِن ِمن  األ ْمو اِت". والحظ هنا أمهي"أ وْ  2:2 ة ما قاله يسوع إذ  ص اُه ْم أ ْن ال  حُي دِر

ِفظُوا اْلك ِلم ة  أل نْ ُفِسِه ْم ي  ت س اء ُلون : م ا ُهو  اْلِقي اُم ِمن  األ ْمو اِت؟".. وهذه ع بارة مهمة جدًا سنعود إليها كان التالميذ "ح 
 الحقاً.

وطلب يوحنا  2وحني نقرأ هذا احلدث يف إجنيل مرقس، يبدو لنا أن الفاصل كان َمرد أيام قليلة بني التجلي يف مرقس 
سرد لنا يف لوقا لكن احلقيقة هو أن الفاصل بني احلدثني كان حنو عام من الزمان. فكل ما يُ  ،:3ويعقوب يف مرقس 

. وميكننا أن نستقرأ هذا من تغري :3السؤال يف مرقس ذلك حدث بعد التجلي، لكن قبل  :3-7ا ويوحن 31-:3
املنطقة اليت كان فيها يسوع مع تالميذه. فالتجلي حدث على جبل يف اجلليل مشال اليهودية، بينما وقعت أحداث 

 أيام من الصلب. عةضيسوع األخرية حنو أورشلي م قبل ب أثناء رحلة :3مرقس 
ال بد فه ثانية يف الوحي املقدس، يلإ الذين شاهدوه. ورغ م أنه مل ُيشرهذا، مل يربح التجلي أذهان التالميذ الثالثة  ومع

أن بطرس ويعقوب ويوحنا تداولوا حدث التجلي ومدلوالته فيما بينه م مبنأى عن باقي التالميذ، وعلى األغلب حني  
كشف هل م مزيدًا من احلق حىت يأيت الوقت الذي نعل م فيه كل   كانوا مع يسوع وحده م. ولن نعل م إن كان يسوع قد
طرس ويعقوب يوحنا فور حدوثه، بل تسبب يف مزيد من األسئلة بالعل م يف السماء. لكن َمد التجلي مل يكشف الكثري ل

 ومزيد من النقاش.
زيدًا من الضبابية على وكما يف أحيان كثرية كشف يسوع فيها حقائق أكثر، كان كشفه هذا يف الوقت ذاته يضفي م

حتدث يسوع لتالميذه عن  19-13:2َممل الصورة، كما هو احلال عندما حتدث يسوع عن موته وَمده. ففي مرقس 
موته، مؤكدًا هل م ثانية وعده بالقيامة من املوت. وكل التالميذ االثين عشر، مبن فيه م من شهدوا التجلي، مل يفهموا ما 

ة.قاله يسوع وخشوا أن يسألوه.   فما قاله يسوع مل يزده م إال حرير
، بعد حنو سنة، مل يندفع يعقوب ويوحنا يف طلبهما إىل يسوع بأن يكونا مع يسوع يف َمده، بل كان ما طلباه وهكذا 

بادرة حمسوبة وحمددة تتناسب مع وقت الطلب. فال بد أنه حدث أمر ما كان هو الدافع إىل طلبهما هذا من يسوع،  
وبالنظر إىل األمور من  –هدة حدث ما قادمها خلطوهتما هذه. وبالفعل كان قد حدث شيء ما كسماع شيء أو مشا

 حنا، فقد كان ما طلباه أمراً منطقياً جداً.و زاوية يعقوب وي
ه إىل أورشلي م ليتم م . ومل يكن يسوع قد قصد أن يتوجر :3كان يسوع يف آخر أيامه على األرض عند أحداث مرقس 

وغالباً ما كانت أحداث  ن يعل م تالميذه بشكل يومي ومستمر.(، لكنه نوى أيضاً أ13:2سب )لوقا املشيئة اإلهلية فح
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اليوم أو مواجهة ما مع شخص أو َجاعة ُتستخدم من السيد كوسيلة إيضاح ملا سيقوله عن احلق وعن احلياة. وكلما 
 ها للتالميذ.ماقرتب يسوع من صليبه، ازدادت عمقاً تلك الدروس الروحية اليت كان يعلر 

-:37:3هناك حادثة بعينها أثرت يف من شهدها، وهي اللقاء مع الرجل الغين يف مرقس  توعلى وجه التحديد، كان
. إذ مل يؤِد هذا اللقاء إىل نقاش ملوضوع املكافآت السماوية فحسب، لكنه قاد يف النهاية يوحنا ويعقوب إىل 13

ن للتفاؤل بشأن طلبهما. لمًا عن أمر ما رمبا دعا التلميذييسوع مستع طلبهما الذي حنن بصدده. فقدوم رجل كهذا إىل
فليس أهنما كانا يريدان انضمام شخص آخر للتالميذ االثين عشر، لكنهما نظرا ملا حدث مع الرجل الغين كحادث 

ضة ر دة ما يواجه معاإجيايب كان مؤشراً على التغري يف شعبية يسوع بينما كان يقرتبون من أورشلي م. ومع أن يسوع كان عا
شخص يتمتع مبا هلذا هذا الرجل من قدرة مالية وسطوة  القادة الدينيني طوال خدمته على األرض، مل يأته من قبلُ 

 صيدًا مثينًا للملكوت. عترب  مثل هذا كان سيُ  اً اجتماعية، لكن يف الوقت ذاته يسعى لألمور الروحية. فال بد أن شخص
ل يسوع مع هذا الرجل كان بعكس املسيح، كان لدى هذا الرجل ما يقدمه، لكن تعامُ وبعكس أغلب من قبلوا رسالة 

 .متاماً  ما توقع التالميذ
أمالك كثرية، ال بد  افذلك الرجل الغين كان يفتقد أمراً هاماً أدركه حني كان يتأمل يف قرارة نفسه يومياً. فرغ م أنه كان ذ

ك. فقد أدرك حاجته هلل، لكنه مل يفه م طبيعة ذلك الفراغ الروحي الذي حيس أدرك أن يف احلياة أمورًا أه م مما ميتل هأن
ه ألنه يف نظر نفسه كان يعيش حياة ورعة وحيفظ الناموس )مرقس أبه. ويف الواقع يبدو أن إحساسه هذا بالفراغ قد فاج

يت حتول بينه وبني احلياة (. فقد كان يرى نفسه كرجل صاحل. لكن تقديراته الشخصية كانت هي ذاهتا العقبة ال:3::9
مقاييسه، وتقديراته، وليس رأي هللا وحكمه. فيسوع املخترب أعماق اإلنسان ودوافعه و األبدية. أي رأيه هو يف نفسه، 

خاطب الرجل بلطف مقتبسًا بعضًا من الوصايا العشر. وحىت هذه الوصايا كشفت مدى الضحالة الروحية هلذا الرجل. 
 احتياج أدركه، كما أدركه يسوع عاملًا أن إحباط الرجل يتعدى َمرد إطاعته تلك الوصايا فذلك الرجل الغين كان يف

 األساسية. 
متخطيًا األربع األوىل اليت تتناول عالقة  ،وصايا وهي اليت تتناول عالقة اإلنسان بأخيه وكان يسوع قد اقتبس آخر ست

خربة وعلو كعب يف  نه كان يتحدث لشخص ذي، إذ إوفقةهذه نقطة بداية م ت. وكانومسؤوليته َتاهه اهللباإلنسان 
كان يعل م أنه ال   نفسهلكنه يف قرارة  ،أمور هذا الزمان. وكان الرجل قد أجاب يسوع بأنه قد حفظ َجيع هذه الوصايا

حمدوداً للحياة األبدية كان  بدية. لكن بدا من إجابته أن فهمهزال حباجة لذلك األمر الذي يؤرقه، أال وهو احلياة األ
ة خالل نقاشه إىل هللا. فهو أراد احلياة األبدية در الرجل مرة واحمل يشِ  ، وليس حبسب مفهوم هللا إذبطريقة تعريفه هو هلا

أراد املكافأة األبدية، وليس العالقة األبدية. فقد كان لدى هذا لقد . الشخصية وشروطه هولكن حبسب َمهوداته 
من عجلة احلياة، أو رمبا أن يستمر رخاؤه هذا ملا بعد املمات. لكن  فقط أن يبطئ وتمناه، وما أراده هالرجل كل ما ي

نه أدرك يف نفسه أن ال بد أن يكون هناك شيء أكثر تناقض مع تقديراته الظاهرية. إذ إه الداخلي كان يءيبدو أن خوا
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الذي استخدمه الرجل، ذاته املنطق  مستخدماً ميكنه أن يفعله، معرتفًا ليسوع بأنه يفتقد شيئًا ما. وقد أجاب يسوع 
 (.32::9مقدماً له وصية جديدة وهي أن يبيع الرجل َجيع ممتلكاته ويعطي مثنها للفقراء وأن يتبع يسوع )مىت 

 
 م هذا الرجل. فالرجل كان يستعل م عن األمر الذي يفتقده، بينما  ي  حه ذلك الغين يعطينا نظرة أعمق لقِ والسؤال الذي طر 
يسجل لنا استجابة الرجل لدعوة  :99:3فالكتاب يف مرقس  صح هو عن الشخص الذي يفتقده.كان السؤال األ

ِثري ٍة". إذاً،  أي مبنطق  ،لرجل مبنطق يفهمهبالرد على ايسوع بقوله: "ف اْغت  مَّ ع ل ى اْلق ْوِل و م ض ى ح زِيًنا، أل نَُّه ك ان  ذ ا أ ْمو ال ك 
كشف يسوع حقيقة أن الرجل كان بالفعل قد كسر الوصية األوىل الواردة   فسه باراً،ي الذي يرى فيه الرجل نالعامل املاد
" فذلك الرجل تعلق بإله عامله املادي الذي لن مينحه .واليت تقول "ال  ي ُكْن ل ك  آهِل ٌة ُأخرى أ م اِمي ،:1:9يف خروج 

جاء الرجل إىل يسوع مهمومًا ويف احتياج، سالم النفس أبداً، بل سيخنقه بالتدريج كلما سعى الكتساب املزيد منه. 
 هذا ان شخص أو أمر عزيز، ويف هذه احلالة فقددوعاد أدراجه يف ذات احلال، يلفه احلزن. وغالبًا ما حيزن اإلنسان لفق

 تالشي املبدأ الذي تصوره لفوز اإلنسان باحلياة األبدية. أيالرجل حلمه، 
صية بأن يبيع كل ما له، وليس الدعوة الشخصية الترباع يسوع. مل ميكن و َمرد فكل ما مسعه ذلك الرجل من يسوع هو 

لذلك الغين أن يستوعب إمكانية خسارة األمر األول يف سبيل الفوز باآلخر. لقد غادر هذا الرجل املكان حزينًا دون 
بت له أملًا صامتاً يسوع، ودون بركة، ودون سالم. ومنذ ذلك اليوم مل َتلب له كل أمالكه أي شعور بالرضى، بل جل

 ترن أصداؤه يف خواء حياته.
 

أهن م مل يكونوا  ، لكن يبدولكن التالميذ بأي حال ما كانوا سيديرون النقاش كما فعل يسوع، فرغ م أهن م مل يقولوا شيئاً 
ي َّر  التَّال   ::94:3مقتنعني مبا فعله يسوع، وتصرفاهت م كشفت تفكريه م هذا. فالكتاب يقول يف مرقس  ِميُذ ِمْن  "ف  ت ح 

هُبُِتوا ِإىل  اْلغ اي ِة" حني حتدث يسوع عن عسر دخول غين إىل ملكوت أهن م " :9" بينما يضيف يف اآلية ك ال ِمهِ 
التالميذ من تعالي م يسوع؟ فقد استمعوا ليسوع مرات عديدة وشاهدوه لنحو ثالث سنوات  حتريالسموات. لكن ملاذا 

التالميذ من كل هذا، إىل هذا احلد على األقل. فما الذي  حريةنا الكتاب وهو يصنع املعجزات، ومع هذا مل يسجل ل
 ؟احلريةقاله يسوع وأدى هب م هلذا احلد من 

 
نظر التالميذ كان هذا الرجل الغين حيظى بربكة الغىن من هللا، وطبيعة رد فعله م عكست ذلك،  ةنه من وجهأاجلواب هو 

ال يعكس حمتوى صالتنا رغبتنا يف أن يكون لدينا ما كان لذلك أففي الواقع،  وغالبًا ما يكون لدينا حنن االعتقاد ذاته.
حرية مادية تقلل من اعتمادنا على هللا؟ أال نرغب أيضاً  إىل مادياً يف أعمالنا أو ممتلكاتنا، لنصل الرجل؟ أال نطلب رخاءً 

كنت اكثر حداثة كنت متنطق ذاتك   "احلق اقول لك ملا :بالصحة وحبيوية الشباب ليكون لنا كما قال يسوع لبطرس



21 

 

در بقيمتنا االجتماعية، وبعمل ي والتميز عن اآلخرين ومتشي حيث تشاء"، كما نريد أن حنظى بذات االحرتام والتقدير
 نا.نوخيدمو  نانريد من اآلخرين أن يالحظونفنحن  دخالً جيداً، مع شعور باألمان.

ع صحة جيدة نستمتع رية يف أن نفعل ما نريد مالياً، ما يلي: احلمبه ن َممل حمتوى صلواتنا ميكن تلخيصيف الواقع، فإ
بل ألجل ما ة أو ألجل ما نفعله، يمتنا احلقيقن عليه. ليس ألجل قيو فيها باحلياة، بينما حنظى باحرتام حيسدنا اآلخر 

مع ذلك الشاب الغين، وأن حنظى نتبادل املواقع لو حمتوى معظ م صلواتنا يقدم دلياًل قويًا على أننا أنفسنا نود و  .لكهتمن
يف  ة بيسوع. هذا كان مفهوم التالميذ، وكذلك حنن،اليت كانت لديه، مع احلفاظ على بعض العالقذاهتا باملمتلكات 

 من هللا.اليت لربكة شأن ا
 

 باملناسبة، حني تصلي... فما الذي تصلي ألجله؟
، 91-97:32يف مىت ذاته احلدث سرد  أذهاننا. ففي ما يف تتناولكالعادة، كان بطرس هو من يسأل األسئلة اليت 

الحظ كيف يعمل عقل بطرس. ففي مفهومه، ال ميكن إلنسان أن حيظى بربكة من هللا أكثر مما حظي به ذلك الغين 
. لكن يسوع بين البشرالشاب. فقد كان لدى ذلك الرجل ما حيل م به أي إنسان، متنعماً بكل ما ميكن أن يبارك هللا به 

 ،فه م حقيقة األمريل اجأ بطرس الذي مل يسع  للرجل أن يبيع كل ممتلكاته ليكون له كنز يف السماء. وجواب يسوع ف قال
فهل الربكات مساوية فقط؟ مل يسأل بطرس، ومل يهت م لذلك يف تلك املرحلة من حياته، كما أنه مل يهت م خبالص ذلك 

للفوز باحلياة األبدية. فقد اهت م بطرس بالسؤال عمرا سيكون هل م،  الغين أو بأن يعرف ملاذا ميكن أن يكون الغىن عائقاً 
ا هقائالً " 97:32سؤاله يف مىت بطرس إذ ابتدأ  ؟ماذا عين :عن نفسه، قائالً  هكان سيسأل  رمباولو كان مع يسوع وحده ف

 اجلملة القادمة.الفتة تؤشر ملدى أمهية مقدمة كانت  ، وهذهحنن"
. ف م اذ ا ي ُكوُن ل ن ا؟" أ  "ها حن ُْن ق ْد ت  ر ْكن ا من الرجل الغين  ما طلبتكل ، لقد فعلنا حنن  أخرى بكلمات وُكلَّ ش ْيٍء و ت ِبْعن اك 

لك احلال، توهذا سؤال منطقي يف  ان لنا وتبعناك، فماذا يكون لنا؟لدينا ممتلكاته، لكننا تركنا ما ك. رمبا ليس هأن يفعل
"احلْ قَّ أ ُقوُل ل ُك ْم: ِإنَُّك ْم أ نْ ُت ُم الَِّذين   :بل أجابه قائالً  ،املكافآت األبدية إذ مل يوبخ يسوع بطرس على سؤاله عن

اثْ ين ْ ع ش ر  ُكْرِسيًّا ت ِديُنون   ت ِبْعُتُموين، يف التَّْجِديِد، م ىت  ج ل س  اْبُن اإِلْنس اِن ع ل ى ُكْرِسيِر َم ِْدِه، َت ِْلُسون  أ نْ ُت ْم أ ْيًضا ع ل ى
." لنتذكر أن يعقوب ويوحنا شهدا التجلي وكانا يعلمان أكثر من غريمها أ   َمد عرش هيئة ْسب اط  ِإْسر ائِيل  االثْ ين ْ ع ش ر 

أن التالميذ كانوا "يظنون أ نَّ  33:32فرحاً لسماع ما قاله يسوع. وخيربنا الكتاب يف لوقا  امها قفز ابوال بد أن قل ،املسيح
أ ْن ي ْظه ر  يف احلْ اِل"، ومع هذا امللكوت ال بد أن يأيت ذلك اجملد الذي شهدوه قباًل يف التجلي، غري  م ل ُكوت  هللِا ع ِتيدٌ 

أن اجملد هذه املرة لن يشهده فقط ثالثة تالميذ مرتبكني على جبل منعزل، بل سيسطع َمد امللكوت على أمة اسرائيل  
 (.:-9:4كلها وعلى العامل بأسره )إشعياء 
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املستح ق شيء، دة يسوع يف َمده هبشيء من هذا؟ ال بد أن يوحنا ويعقوب تبادال هذا السؤال، فمشاهل سنحظى 
تتخطى كل و وصف ال تفوقيا للمكافأة! يا هلا من مكافأة جملد ويرتبطا به أبديًا ألمر آخر. مها هبذا اوأن ينعما مها نفسا

 املقاييس.
 

وأنا( كل من يرتك أناسًا أو ممتلكات ألجل اإلجنيل. فقد وعد  ُث وسرع يسوع من إجابته لتشمل )مبا يف ذلك أنت
(. بأي حال، أهنى يسوع حديثه 92:32بتعويضات ال حد هلا، بعضها سيكون أرضياً، لكن أغلبها مستقبلي )مىت 

للحدث، مىت سرد وَِّلني ". ويف "و لِكْن ك ِثريُون  أ وَُّلون  ي ُكونُون  آِخرِين ، و اآلِخُرون  أ   ::13:3بطريقة الفتة حني قال يف مىت 
أن أفعل ما أريد مبا أمتلك؟ وبالطبع كان يعقوب ويوحنا يستمعان يل : هل هو استمر يسوع يروي مثاًل حيوي سؤاالً 

 ص.حلديث املخلر 
 

لعتيدة بعد هذا النقاش، وبينما استمرت الرحلة األخرية حنو أورشلي م، اختلى يسوع باالثين عشر وابتدأ خيربه م عن آالمه ا
(. خمتتمًا حديثه مرة أخرى بأن وعد تالميذه بأنه سيقوم ثانية. إذًا بالنظر إىل كل ما 14-:19:3وعن موته )مرقس 

علر م به السيد قطيعه الصغري يف تلك األيام، يربز مبدأ هام يتلخص يف ما قاله يسوع لبطرس ويعقوب ويوحنا بعد 
كان املقصود بالقيامة من املوت، ال بد أنه    اً به لكن دون أن يفهموه. فأيالتجلي، وهو ما كان الثالثة أيضًا يتداولون 

كان يرتبط بشكل ما جبلوس يسوع على عرشه يف اجملد. ليس هذا فقط، بل أصبح األمر منوطًا بالتالميذ بأن جيلسوا 
 ه م أنفسه م على عروش ليدينوا أسباط إسرائيل، نائلني جائزهت م اليت انتظروها. 

 
عن  :9::9ليعقوب ويوحنا، إذ يقول الكتاب يف مىت  االنطالقعن قيامته من األموات كان مبثابة إشارة  تصريح يسوع

خماطبة يعقوب ويوحنا ليسوع أهنما "حينئذ"، أي أن طلب التلميذين كان نتيجة للمعلومات اليت مسعاها من يسوع، 
 فرصة السؤال عمرا كان يدور يف خميلتهما أصاًل.  منحتهماواليت 

 
ضع نفسك مكان يعقوب ويوحنا، فقد كانا شاهدين على َمد يسوع يف التجلي. أمل يكونا "أول" من شاهد امللكوت 
العتيد مبجده وقوته؟ ومبا أن يسوع أمرمها أن ال يقوال شيئًا عمرا شاهدا حىت يقوم من األموات، ومبا أنه حتدث اآلن 

أنه من الواضح أن ذلك اجملد أصبح  اذاك، بديت سينالوهنا عند ال صراحة عن قيامته من املوت رابطًا األمر باملكافآت
ن )كثريون، وليس الكل(، سعى يعقوب ويوحنا لتأمني ي سيكونون آخر نيوشيكاً. ومبا أن يسوع قال مرارًا أن األول

طبيعة  حنا أدركاو يدم تقدير ملا قدمه هل م. فيعقوب و مكاهنما. فعدم الطلب من يسوع رمبا كان سيكون مبثابة ع
شهدا يسوع وَمده ومل يريدا أن يكونا من آخر املشاركني  امكافأهتما، وسؤاهلما كان خيتص مبوقعهما. من الواضح أهنم

 األمر بالذهاب إىل يسوع طالبني منه تأمني مكانتيهما. اتداركفبه، 
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أن  :43:3يف مرقس الحظ أن يعقوب ويوحنا مل يشمال بطرس بطلبهما مع أنه شهد ما شهدا. وخيربنا الكتاب 

االعرتاض، إذ ال بد أنه  ب البادئالتالميذ العشرة الباقني اغتاظوا مما فعل يعقوب ويوحنا، وميكنك أن تتوقع أن بطرس كان 
"لقد طلب منا يسوع أن  :قي التالميذ مل يروا ما رأى هو. وال بد أنه رمقهما بنظرة عتاب تقولابف ،كان أكثره م غيظاً 

يقوم من املوت. إنكما مل تطيعا الوصية. وخبهما يا يسوع!". وحبسب ما نعلمه عن شخصية بطرس ال نقول شيئًا حىت 
 يف ذلك الوقت، ال بد بأنه كان غاضباً إذ مل يطلب ذلك االمتياز بنفسه.

حنا على طلبهما. فبشكل ما، كان طلب يعقوب و لكن ما يعجز كثريون عن رؤيته هو أن يسوع مل يوبخ يعقوب وي
لتدفع تكلفة إصالح  نقوديهما، متامًا كالطفل الذي يقول ألبيه: ميكنك يا أيب أن تستخدم عن إمياهنما ورجائ تعبرياً 

ا تُ ز اُد ل ُك ْم"، وعلمه م ق "ال  ت ْكِنُزوا  :ائالً السيارة. فيسوع كان قد علمه م قائاًل: "اْطُلُبوا أ وَّاًل م ل ُكوت  هللِا و ِبرَُّه، و هِذِه ُكل ه 
ُقُب السَّارُِقون  و ي ْسرِقُون  ل ُك ْم كُ  ْيُث ي  ن ْ أُ، و ح  ْيُث يُ ْفِسُد الس وُس و الصَّد  ب ِل اْكِنُزوا ل ُك ْم ُكُنوزًا يف ، ُنوزًا ع ل ى األ ْرِض ح 

، ُقُب س ارُِقون  و ال  ي ْسرُِقون  ْيُث ال  ي  ن ْ أٌ، و ح  ْيُث ال  يُ ْفِسُد ُسوٌس و ال  ص د  ن ُْزك  ُهن اك  ي ُكوُن أل نَُّه  السَّم اِء، ح  ْيُث ي ُكوُن ك  ح 
 (. لقد عل م يعقوب ويوحنا ما هو الكنز احلقيقي وأرادا أن يكونا مع يسوع إىل األبد.93-::32" )مىت .ق  ْلُبك  أ ْيًضا

 ؟... حني تصليباملناسبة، فما الذي تصلي ألجله
 
فهمنا اخلاطئ  خيرتقوقلوبنا، أو بشكل أصح،  استجابة يسوع لطلب يعقوب ويوحنا ضوءًا ثاقبًا خيرتق فهمنا سلطتُ 

هنما ال يعلمان ما يطلبان، مستخدماً كلمة يونانية تعين "الفه م أو اإلدراك." إفمثاًل، قال يسوع ليعقوب ويوحنا للصالة. 
ل إليهما خير وال خيربنا الكتاب بردة فعل يعقوب أو يوحنا لكن ال بد أهنما مل يقتنعا متامًا برد يسوع. أو رمبا يكون قد 

عندها أن يسوع مل يفه م حقيقة طلبهما. لكن يعقوب ويوحنا كانا يعلمان ما يريدان، وكانا يعلمان أن يسوع يعل م، 
أو الصالة(. فقد نظرا ا مل يفهماه هو طبيعة هذا الطلب )وقدما طلبهما صراحة ودون غموض بشأن ما أرادا، لكن م

وع، فقد كان لديه ما يطلبان، وبإمكانه أن مينحهما إياه بسهولة، كما فعل إىل طلبهما باعتباره يعتمد متامًا على يس
ل املاء إىل مخر أو حني أشبع اجلموع. لكن ما مل يدركاه يف تلك املرحلة من حياهتما الروحية هو أن ما طلباه حني حور 

هما الروحية الستيعاب وقبول ذلك ال يعتمد باملقام األول على قدرة هللا على تلبية الطلب بقدر ما يعتمد على إمكانيت
هو  األه م وما هو خلرينا. لكن السؤال هجملد والطلب. فاهلل قادر ويريد أن مينحهما ومينحنا أيضاً ما نصلي ألجله فيما ه

إذاً،  ؟ن نسمح هلل بأن يقودنا للنقطة اليت تكيرف إناء حياتنا ليمكننا أن نقبل منه بركات أعظ مألهل حنن مستعدون 
اً ومزياًل للعوائق أفبدل  ن نصلي قائلني: يا رب امنحين هذا أو ذاك، علينا أن نصلي قائلني: يا رب اعمل يف حيايت مغرير

 اليت متنعين من معرفتك بشكل أفضل، ومتنعين من أن اكون اإلناء املعدر حلياة أعمق وخدمة أعمق وبركة أعمق. 
 

 باملناسبة، ما الذي تصلي ألجله... حني تصلي؟
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 ة وكأهناصاللل ننظرما ختطئ اهلدف منذ بدايتها. فنحن  كثرياً درس آخر يربز من النقطة السابقة، وهو أن صلواتنا   هناك

فتح يد هللا عنوة لنأخذ منه عطية يبدو لنا أنه يرتدد يف منحنا إياها، بينما الواقع هو أن سبب تأخري العطاء هو ل ةاولحم
العطية. فأنا ال ميكنين ان أعطي ابين الصغري مسدسًا أو سيارة أو منشاراً   عدم استحقاقنا أو استعدادنا لقبول تلك

كهربائياً، كما ال ميكنين أن أتركه وحده يف أماكن معينة. رمبا يعتقد هو أنه يريد هذه األشياء، لكين سأساه م يف ضرره 
ا نريد قبل أن نكون مستعدين ثل االبن الضال يوضح لنا خماطر أن يوهب لنا مإن كنت سأستجيب لطلباته هذه. وم  

له، وهذا ينطبق متامًا على حياتنا الروحية. أال تعتقد أن يسوع يرغب يف عالقة روحية أعمق وأقوى معنا، وانه يفرح 
لكي يكون بإمكان التلميذين أن يأخذا من السيد ما طلباه،  سبب التأخري أم حنن؟ هو ده؟ هل مبنحه عطايا جيدة ألوال

 ، وهذا ينطبق علينا حنن أيضاً.1::1ضا عملية "يْنب ِغي أ نَّ ذِلك  ي زِيُد و أ ينرِ أ ن ا أ نْ ُقُص" الواردة يف يوحنا كان ال بد أن خيو 
علر م يسوع يعقوب ويوحنا، كما علمنا حنن أيضاً، أن نظرهتما ملا يطلبان نظرة خاطئة. وقد قال هلما يسوع ذلك بلطف، 

" اليت ترتج م إىل "لكن"، مما يعطينا deيستخدم ست مرات كلمة " :11:3 إذ أن النص اليوناين األصلي يف مرقس
فهمًا أعمق حلقيقة احلديث الدائر. فما يريده يعقوب ويوحنا حقيقة كان خيتلف عمرا كانا يطلبانه بفمهما، لكنهما مل 

 يدركا ذلك.
 

 كلمة "لكن" من نربة احلديث:ل ناالحظ كيف يغرير استخدام
ن ا."ي ا ُمع لِر ُم، نُ   رِيُد أ ْن ت  ْفع ل  ل ن ا ُكلَّ م ا ط ل ب ْ

اِن أ ْن أ فْ ع ل  ل ُكم ا؟ ُم ا: م اذ ا تُرِيد   لكنه ق ال  هل 
ُر ع ْن ي س ارِك  يف َم ِْدك   ِيِنك  و اآلخ   .لكنهما ق اال  ل ُه: أ ْعِطن ا أ ْن جن ِْلس  و اِحٌد ع ْن مي 

ُم ا ي ُسوُع: ل ْسُتم ا ت  عْ  غ ةِ لكنه ق ال  هل  اِن م ا ت ْطُلب اِن. أ ت ْست ِطيع اِن أ ْن ت ْشر ب ا اْلك ْأس  الَّيِت أ ْشر بُ ه ا أ ن ا، و أ ْن ت ْصط ِبغ ا بِالصِرب ْ  الَّيِت ل م 
 أ ْصط بُغ هِب ا أ ن ا؟

 ن ْست ِطيُع. ق اال  ل ُه: لكنهما 
ْأُس الَّيِت أ ْشر بُ ه ا  ا ي ُسوُع: أ مَّا اْلك  ُم   أ ن ا ف  ت ْشر ب اهِن ا، و ب الصِرب ْغ ِة الَّيِت أ ْصط بُغ هِب ا أ ن ا ت ْصط ِبغ اِن. لكن ق ال  هل 

الكتاب "لكن يسوع قال هلما" ردًا على حديث يعقوب ويوحنا، وكأن هناك موضوعني قيد يقول لثالث مرات متتالية 
قوب ويوحنا فل م يدركا ما كانا يتحدثان النقاش، ويف احلقيقة كان األمر كذلك. فيسوع كان يعل م عمرا يتحدث، أما يع

ًا ما ة، مبا يف ذلك صلواتنا حنن، فكثري تاريخ الكنيس عربفعت به. واألمر ذاته صحيح بالنسبة لكثري من الصلوات اليت رُ 
 ال ندرك حقيقة ما نصلي ألجله.
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وا يسوع على مستوى أعمق، ويعلن كثري من املسيحيني يف مؤمتراهت م ويف صفوف درس الكتاب عن رغبته م يف أن يعرف
ولكي حيدث هذا، جيب على هللا أن يتدخل ليزيل من حياتنا ما يعيق حصول ذلك. وقد يشمل هذا ليس فقط ما 
نوافق عليه، بل قد يشمل أمورًا سيرتكنا زواهلا يف حرية من أمرنا. وجزء من عمل هللا هذا قد يكون حجب أو تأخري 

صول على بركات أعمق يف املستقبل. بعض الربكات سنناهلا بينما ال نزال على بركات زمنية لكي يكون بإمكاننا احل
األرض، وأخرى سنناهلا يف السماء، وَجيعها سيت م منحها بدقة متناهية من يد هللا الكرمي الذي يتلذذ بأن يعطي عطايا 

 صاحلة ألبنائه.
 ملاذا ال تعطيين ما أسأل يا رب؟!
 ملاذا ال تسمح يل هبذا يا رب؟!

 أن تطلب من هللا بركات أعمق ألمر خيتلف متاماً عن ثباتك خالل عملية تأهيلك لنوال ذلك الطلب.
 إىل أي حد تريدان هذا األمر الذي تطلبان يا يعقوب ويوحنا؟

 إىل أي حد تريدون هذا األمر يا أوالد هللا؟
 باملناسبة، ما الذي تصلي ألجله.. حني تصلي؟

آخر من هذه احلادثة، فحني يتعلق األمر بنوال بركة من هللا، هناك دور نقوم به حنن كما هناك أن نتعل م درساً  ميكننا بعدُ 
اليت و  ،"dynamai"اليونانية كلمة ال يسوع يعقوب ويوحنا إن كانا "يستطيعان" مستخدماً وقد سأل دور يقوم به هللا. 

 خذت منها كلمة ديناميت.واليت أُ  ،تعين القوة أو القدرة
ا أ ن ا، و أ ْن ت ْصط ِبغ ا بِالصِرب ْغ ِة الَّيِت أ ْصط بُغ هِب ا أ ن ا؟ وقهل ت ْست طِ  د استخدم يسوع هنا يع اِن أ ْن ت ْشر ب ا اْلك ْأس  الَّيِت أ ْشر بُ ه 

تعبريين َمازيني يف سؤاله هلما، أحدمها يتطلب املبادرة بينما يتطلب الثاين القبول. ففي قبولنا الكأس حنن نقوم بفعل 
ملبادرة، ويف قبولنا أن نصطبغ بصبغته حنن نقبل عمله مستسلمني ملا يعطيه. األول عمل اختياري من طرفنا، وهو أمر ا

قابلني دفع الثمن  ،ليس سهاًل بأية حال، والثاين هو أن نستجيب باإلميان بأن حنمل صليب ما يسمح هللا به يف حياتنا
 مكملني املسري بإميان.و 

 كأس اليت شرهبا يسوع؟هل ميكنك أن تشرب ال
 .كأس عدم احلياة حبسب مقاييس النجاح اليت وضعها العامل -
 كأس املسري باإلميان يف أحلك الظلمات. -
 لصالح والرب.لكأس تقيي م حياتك حبسب معايري كلمة هللا وقداسته، ال حبسب معايرينا حنن  -
 ما دعت احلاجة.واعرتافك هلل ولآلخرين كلر  ،كأس رؤية حقيقة خطيتك -
 أس اجلدية يف السعي وراء يسوع قبل كل شيء آخر من مشورشات ومعيقات.ك -
كأس طلب ملكوت هللا أواًل وسط عامل يلهث وراء كل ما تقدمه مغريات احلياة. فربيق العامل سيغرينا كما  -

 (، لكنك لن َتد بريقاً يف الكأس الذي يقدمه لك يسوع.93:1يوحنا 3يغري غرينا أيضاً )
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تطلب هللا يف الوقت الذي يسعى فيه كل اآلخرين وراء العامل وملذته؟ هل ميكنك على أن ب نفسك هل ميكنك أن تدر 

أن تسري مع هللا وحدك، وحىت مىت؟ هل سيمكنك الصمود يف مواجهة سهام العدو الذي ي سعد بأن يثنيك عن طريقك 
ما  يها أسلحته وتكتيكاته، وهو خبري يفوعن مبتغاك حلياة روحية أعمق؟ فقد كان لدى الشيطان دهوراً عديدة ليطور ف

يفعل. فهل يستحق منك يسوع أن تنهض من فراشك باكرًا لتمضي معه خلوتك؟ هل ميكنك أن تراجع جدولك 
اليومي لرتى إن كنت أمضيت معه وقتًا بقدر ما أمضيت يف نشاطات وهوايات غري َمديرة؟ هل ميكنك أن تطفئ 

 تصلي؟التلفزيون ليمكنك أن ختتلي بنفسك و 
 

حقيقة  هس أمر صعب، فهذأإن كنت تعتقد أن تناول الكلكن رغ م أننا سنعمل على تطوير هذا يف بقية هذا الكتاب، 
إن هللا يسمح ود وخنتار ألنفسنا. ويف الواقع، صبغة األمل واملعاناة اليت يسمح هللا لنا هبا يف حياتنا لكي ال نعتتصاغر أمام 

نا للدرجة اليت َتعلنا نشك يف حمبته، لوال وجود الوعود والتأكيدات املتكررة يف كلمته عن أحيانًا بآالم ومعاناة يف حيات
 ورغ م كل هذا، فحني يشتد ليل التجربة، سنشك به. .حمبته الالحمدودة

ووسط ظلمة  ،سط صلوات غري مستجابة وفقدان لألمل مع هللا بوجود األمل واحلزن، و إىل أي حد ميكنك أن تسري
مىت ميكنك أن تستمر يف مسريك مع هللا، بفرح أو برتدد، بينما ليس بإمكانك أن تفسر لشخص آخر ما  روحية؟ حىت

يفعله هللا يف حياتك ألنك أنت نفسك لست قادراً على فهمه؟ حىت مىت ميكنك االستمرار يف مسريتك مع هللا وأنت يف 
كثريين حولك، ولكن لسبب َتهله، صلواتك   حاجة شديدة لكثري من األمور؟ فأنت تراه باستمرار يستجيب لصلوات

أنت غري مستجابة. هل ال زلت تثق باهلل؟ حىت مىت ستستمر باملسري مع هللا يف الوقت الذي يبدو لك أن هللا قد أشاح 
ل بركاته عنك إىل آخرين دون أن تعرف سبباً لذلك؟ بكلمات أبسط، إىل أي نقطة ستستمر بانتظار بوجهه عنك وحور 

 ن تستسل م وترفض تناول الكأس الذي يقدمه لك؟هللا قبل أ
هما، وكذلك حنن. فقد أساءا تقدير عزميتهما الروحية،  ينفساء روحياً للدرجة اليت ظناها عن مل يكن يعقوب ويوحنا أقوي

كما أساءا تقدير حقيقة الكأس والصبغة اليت حتدث عنها يسوع. فلو كان يسوع قد أرامها ما حيتويه الكأس وصبغتهما 
 هلما، فال بد أهنما ما كانا لينتظرا حىت جثسيماين ليهربا، وكذلك حنن. ةاملعد

 
ا ا هليوحنا. فعملية التنقية اليت خيضعنأن ندرك أننا لسنا نعي أو نفه م حقيقة ما نطلبه، متامًا كيعقوب و أيضًا علينا حنن و 

يبدو أن صلواتنا تركز على التخلص من العناصر هللا هي ما يسمح لنا بقبول الربكات األعمق اليت من لدنه. ورغ م هذا، 
"أل ن َّن ا ل ْسن ا ن  ْعل  ُم  :1::9ذاهتا اليت يستخدمها هللا ليجلبنا إىل نقطة الربكة هذه ذاهتا. فهل غريب قول بولس يف رومية 

ا ي  ْنب ِغي التخلص من العملية اليت تقود " فنحن نصلي ألجل بركة وإحسان من هللا، ُث نصلي طالبني .م ا ُنص لِري أل ْجِلِه ك م 
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إىل طلبنا األول. وفوق هذا، عادة ما نلوم هللا على عدم استجابته لصالتنا، بينما هو يف احلقيقة يعمل مبهارة على 
 إجابتها.

 باملناسبة، ما الذي نصلي ألجله... حني نصلي؟
ليسوع نفسه كأس أمل  . وقد كانهرفضمامنا ونن نشيح بوجهنا عن الكأس املوضوع أوأخرياً، من طبيعتنا البشرية أ

"ص ار  ع ر قُُه   :ما ميكن لعقلنا احملدود استيعابه. فقد كان كأسه شديدًا للدرجة اليت يقول فيها الكتاب تتخطى أبعاد
ملاً ما بعكس يعقوب ويوحنا، كان يسوع يدرك متأو " بينما كان جياهد يف صالته لآلب. .ك ق ط ر اِت د ٍم ن ازِل ٍة ع ل ى األ ْرضِ 

 كان يف جثسيماين )اليت تعين مكان السحق  حني :1-11:34حيتويه ذلك الكأس املعدر له، إذ أشار له يف مرقس 
حيث  11عجب من الوصف الوارد يف إشعياء يتون إلنتاج الزيت(. وال بد أن نمثار الز  تعصر، حيث كانت والعصر

ٌق أل ْجِل آث اِمن ا"، إذ بدأت عملية السحق من بستان جثسيماين. ولو مل "و ُهو  َم ُْروٌح أل ْجِل م ع اِصين ا، م ْسُحو  :يقول
كان كأسنا جحيماً ال ينتهي لذلك الكأس، ملا كان لنا حنن أيضاً أن نتناول كؤوسنا. بل واألسوأ من ذلك، يسوع يتناول 

، قال يسوع: 31::3نا يف انفصال أبدي عن هللا دون خالص. حني حاول بطرس أن ينقذ يسوع من االعتقال يف يوح
ْأُس الَّيِت أ ْعط اين اآلُب أ ال  أ ْشر بُ ه ا؟". لقد تناول هو الكأس اليت مل ميكننا حن ي ْف ك  يف اْلِغْمِد! اْلك  ن تناوهلا. "اْجع ْل س 

إىل  هيف نكون يف شركة معوتناول كأسه ليمكننا حنن أن نتناول كأسنا. لقد تناول الكأس املوضوع أمامه ليمكننا أن 
 األبد.

خالل ثالث جوالت من الصالة توسل يسوع إىل اآلب أن جييز عنه الكأس يف أمل ال جياريه حىت أمل الصلوات اليت 
" )مىت رُ  ا تُرِيُد أ ْنت  ا أُرِيُد أ ن ا ب ْل ك م  فعت قبل وبعد عملية الصلب. لكن ثالث مرات أيضًا قال يسوع: "و لِكْن ل ْيس  ك م 

بارة األخرية دفع يسوع مثنها غالياً، وكذا األمر بالنسبة لك إن كنت حقيقة تعين ما تصلي، ولست (. وهذه الع:12:9
 ما نطلق عليه اس م صالة. تكرر الكالم باطاًل يف

 باملناسبة، ما الذي تصلي ألجله... حني تصلي؟
. فهل ميكنك تناول اع يقبلوهنللجميع، لكن ليس اجلمي ا. يسوع يقدمهاوتتناوهل امسؤوليتك لتقبلهافتح قلبك. الكأس 

 الكأس اليت تناوهلا هو؟
له أمر خميف أن ما أسإكأس يا رب، فهي ضرورية يل كما كانت ضرورية لك. امنحين القوة والشجاعة، إذ قدم يل ال

ليس يل قوة بالنسبة يل. اجعلين إناءاً صاحلاً لقبول ليس ما تقدمه يل اآلن فقط، بل ملا تريدين أن أكونه فيما بعد أيضاً. 
من ذايت، لكن ِبك يا سيد. حررين من ذايت، واستبدل ذايت بذاتك أنت. اعمل عملك يف حيايت. لتكن مشيئتك يف 

 حيايت على األرض كما هي يف السموات. آمني.
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 الفصل الثالث

 الطريق
 

طلح معان حيمل هذا املص وقد غالبًا ما يكون مشوار حياتنا الروحية موضوعًا كثري النقاش بني املؤمنني املسيحيني.
إذ قد يعين التقدم أو احلركة الدائمة أو التقدم يف طريق مرسوم. ومبا أن هللا يريدنا أن نتبعه ال أن نقوده، كما مييل  عديدة،

ض بعضنا لالعتقاد، فهو هلذا يضع لنا مسارًا مرسومًا يودنا املضي فيه. وبينما أغلب مسريتنا مع هللا َجيلة وسعيدة، فبع
أجزائها ليست كذلك على اإلطالق لكوهنا صعبة للغاية أو منحدرة أو معزولة. وحنن نفه م هذا إىل حد ما، لكننا حني 
نستمر على الطريق مع هللا، مع هللا وليس يف عصيان بعيدًا عنه، تصبح هذه املسرية شاقة. وحنن نتوقع يف العادة تدخل 

ة، وتتحول املعاناة إىل حزن وأمل، متسائلني عن السبب الذي جيعل هللا يقودنا هللا السريع حني تتطور الصعوبات إىل معانا
إىل الظلمة بعيدًا عن النور. وحني خيير م الظالم بينما تستمر الظروف بالرتدي، تزداد األسئلة اليت نطرحها أمام هللا، ومع 

 هذا، ففي سحيق هذه الوديان يبدو لنا أن هللا أبعد ما يكون عنا.
ه عن مصاعب ومتاعب احلياة؟ األمر يف أحوال كهذه يعتمد على الطريقة اليت خلطأ أن يسأل ابن الرب أباهل من ا

، كما حدث عند  منقرتب هبا إىل هللا. فحني تدرس كلمة هللا ستجد أن هللا كان ينزعج من تذمر البشر من معامالته معه
يف هللا فقط، لكنه م الموه أيضًا على الظروف  خروج الشعب من مصر يف سفري اخلروج والعدد. فل م يشكر الشعب

الصعبة اليت كانوا ميرون فيها، واليت كانت يف احلقيقة نتيجة لعصياهن م. لكن رغ م ذلك، ستجد مرارًا على صفحات 
  الكتاب أناساً من نوع آخر التصقوا باهلل وساروا معه، وكانوا يصرخون إىل هللا طلباً للمعونة، باألخص عند وقت الضيق.

وهناك سؤاالن يطرحهما أوالد هللا باستمرار حني ميرون يف التجارب: مىت ستعينين؟ وملاذا ال تعينين؟ وأعتقد أن الكلمة 
األنسب لوصف حالة القلب الذي يطرح هذه التساؤالت هي "االرتباك". فعندما تسري مع هللا )وليس إذا سرت مع 

فيها قوته. وقد يشمل هذا إنقاذه إياك من مشاكل شخصية، أو امتياز  ظهر هللاهللا(، سيكون هناك مراحل يف حياتك سيُ 
أن ترى هللا يستخدمك رغ م عدم أهليتك، أو رؤية املوانع تنهار أمام قدرة يد هللا. لكن على أية حال سيكون هناك 

َجيع ظروفك دون  أحيان يبدو فيها أن هللا الذي رعاك حىت هذه املرحلة واستجاب صلواتك يراك اآلن يف مأزقك ويعل م
نتيجة حال كهذه االرتباك التام. فمراحل أمل وستكون أن حيرك ساكناً. تصرخ إليه باستمرار وحبرارة، لكنه ال خيلصك. 

 املعاناة واحلزن املصحوبة بذاك االرتباك ستشكل فيك حالة اإلحباط اليت ال تغدو تفارقك بينما أنت َتتاز هذه احلالة.
 م واخترب فداود، الذي كان رجاًل حبسب قلب هللا، تعلر  عليك، فثق متامًا أن هللا إىل جانبك! إن كان هذا احلال ينطبق

مثااًل من صالة داود طلبًا للخالص ولإلرشاد  341ن من أوالد هللا. ويرينا مزمور احلال ذاته الذي جيتاز فيه كثريو  هذا
 وقت الضيق واحلرية.

 
ِة م ع  ع ْبِدك  ف ِإنَُّه ل ْن ي  ت  "ي ا ر ب  امْس ْع ص ال يت و أ ْصِغ إِ  ب  رَّر  ىل  ت ض ر ع ايت. بِأ م ان ِتك  اْست ِجْب يل ِبع ْدِلك  و ال  ت ْدُخْل يف اْلُمح اك م 
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ي ايت. أ ْجل س يِن يف الظ ُلم اِت مِ  ُقدَّام ك  ح ي   ْوت ى ُمْنُذ الدَّْهر. أل نَّ اْلع ُدوَّ ق ِد اْضط ه د  ن  ْفِسي. س ح ق  ِإىل  األ ْرِض ح  ْثل  اْلم 
. ِبص ن ائِ  ِم. هل  ْجُت ِبُكلِر أ ْعم اِلك  ْيك  أ ت أ مَّل. ب س ْطُت إِل ْيك  أ ْعي ْت يفَّ ُروِحي. حت  ي َّر  يف د اِخِلي ق  ْليب. ت ذ كَّْرُت أ يَّام  اْلِقد  ِع ي د 

. أ ْسرِْع  ي د يَّ. ن  ْفِسي حن ْو ك  ك أ ْرٍض ي اِبس ٍة. . ف ِني ْت ُروِحي. ال  حت ُْجْب و ْجه ك  ع ينِر ف ُأْشِبه  اهْل اِبِطني  يف اجلُْبِر أ ِجْبيِن ي ا ر ب 
اِة أل ينرِ ع ل ْيك  ت  و كَّْلُت. ع ررِْفيِن الطَّرِيق  الَّيِت أ ْسُلُك ِفيه ا أل ينرِ إِل   ْعيِن ر مْح ت ك  يف اْلغ د  اِئي ْيك  ر ف  ْعُت ن  ْفِسي. أ  أ مسِْ ْنِقْذين ِمْن أ ْعد 

. إِل ْيك  اْلت ج ْأتُ  ِمْن أ ْجِل  ع لِرْميِن أ ْن أ ْعم ل  رِض اك  أل نَّك  أ ْنت  ِإهلِ ي. ُروُحك  الصَّاِلُح ي  ْهِدييِن يف أ ْرٍض ُمْست ِوي ٍة. .ي ا ر ب 
 ."امسِْك  ي ا ر ب  حُتِْيييِن. ِبع ْدِلك  خُتْرُِج ِمن  الضِريِق ن  ْفِسي

 
ورغ م أن الظروف قد ختتلف، فحال داود حني كتب هذا املزمور مل خيتلف عن حال الكثريين منا، وتضرعاته أمام هللا 
حتاكي تضرعاتنا. فقد صرخ إىل هللا طالبًا عونه وخالصه، سائاًل سرعة االستجابة وناظرًا إىل ماضيه، مستذكرًا تعامالت 

حظة من حياته بدا أن ما يراه من حضور هللا ونعمته ليس إال ذكريات ال تعينه يف هللا الرائعة يف حياته. لكن يف هذه الل
إن مل يبادر  ،ظرفه احلايل. وها هو يتوسل إىل هللا كمن تتسلل الظلمة إىل حياته وكمن يقرتب إليه املوت ليبتلعه مستسلماً 

رع إليه فوراً عند ضيقه، لكننا يف الوقت ذاته ال نرى تذمراً هللا إىل إنقاذه. فاملزمور يرينا ارتباكه وحريته أمام هللا الذي ال يس
 أو حتدياً، وبالقطع ال نرى أي قنوط أو ابتعاد عن هللا.

ن مسرينا مع الرب جيعلنا ، حيث يقول إ1:4وس كورنث9والرسول بولس املتشدد يف الرب ويف كلمته اخترب احلال ذاته يف 
ِين ، ل ِكْن غ ي ْر  ي اِئسِ  اليت تعين انعدام السبل املتاحة، واليت كان  ”aporeo“ني "، مستخدمًا الكلمة اليونانية "ُمت ح ريِر

اب القرن األول يف وصف حالة من يطارده الدائنون دون أن يكون لديه سبيل للوفاء بديونه. وكان ُكتراب يستخدمها كتر 
أو اخلالص من مشاكله. والكلمة  منافذ احللولأمامه ذلك الزمن يستخدمون هذه الكلمة لوصف حال من تنغلق 

واليت تعين "األمر العالق"، واليت تعطينا تعبريًا صوريرًا حلال كثري  ”entangle“الالتينية املوازية لذات التعبري هي كلمة 
ة يف حياتنا.  من األمور احملرير

 
ة هناك بعض التبادل يف املعاين. فحالة أن تقود إىل حال أسوأ، أال وهو القنوط. ويف اللغة اليونانيأيضاً لكن ميكن للحرية 

ة ال ميكن ترَجتها مركبر ، لكن يف كلمة aporeoشتقة من ذات جذر كلمة امل، وهي exaporeoالقنوط هي 
لإلجنليزية. فإن كانت كلمة "احلرية" تعين أنه "ليس هناك حل"، فكلمة القنوط تعين أنه "ليس هناك حل إطالقاً!" 

 ألي أمل أو رجاء.أيضاً حلرية ال تتشكل من انعدام حيلتنا أمام الظروف فقط، بل من افتقادنا فالقنوط حالة مرتدية من ا
مل يصل إىل هذه املرحلة بعد، لكن كثريين منا وصلوا تلك املرحلة أو ال زالوا فيها. وإن كنت قد بولس يكتب قائاًل إنه و 

. كثرية هي شخصيات الكتاب، كما كثريون أيضاً وصلت هذه املرحلة فأنت لست أول مؤمن يبدي قنوطه من رمحة هللا
 أمرًا شائعاً عترب  ممن ساروا بأمانة مع هللا، احندروا مؤقتًا إىل حالة القنوط التام وانعدام األمل. لكن رغ م أن حالة القنوط تُ 
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د. ورمبا ميكننا هنا أن لدى كثريين، فهي ليست أمرًا ال ميكننا َتنبه، ألن بولس كتب قائاًل أنه مل يصل هلذه املرحلة بع
 مه على حياتنا حنن.نتعل م منه وأن نطبق ما نتعلر 

كان بولس قد شهد اجملد اإلهلي واستخدمه هللا إلجناز مهمات كبرية قبل كتابته الرسالة الثانية إىل كورنثوس. كما كان قد 
لكن رغ م كل هذا، يكشف لنا  س كنائس عديدة، وكرسول صنع أيضًا معجزات وآيات عظيمة.رأى الرب ال ُمقام، وأسر 

أن هللا مسح له برؤية حملة من السماء. ألن تنال حياتك الروحية دفعة قوية إن مسح لك  :-3:39كورنثوس 9بولس يف 
هللا برؤية السماء لثالثني دقيقة؟ لكن رغ م هذا يكتب لنا بولس متحدثًا عن حريته يف أحيان كثرية من حياته الروحية 

ن غالبًا ما نعتقد أن تلك الشخصيات الكتابية كانت تعيش يف حالة "الطيار اآليل" بقيادة آلية من هللا. وحن خطةبشأن 
ن بعض الرسومات يف صفوف مدارس األحد تظهر بولس كشخص ثابت اخلطى، قوي العزمية، وهو ماض يف إهللا، حىت 

نين ة رمبا كانت صحيحة يف بعض األحيان، لكمسريته حتت السماء الصافية لريبح العامل ليسوع. وأنا أعل م أن هذه الصور 
ة طاملا أنه أخربنا بنفسه بذلك. أثق أيضاً أنه كان هناك أحيان   أخرى عا ى فيها بولس من منتهى احلرير

مر حد القنوط؟ ال ملاذا مل يصل به األت الروحية اليت كانت لبولس، كل االمتيازات واالختبارا  نم بالرغ موالحظ معي أنه 
هذا التساؤل مباشرة، لكننا حني نفحص يف سفر األعمال أحداث موقف معني يف حياة بولس، سنجد  لس عنجييبنا بو 

 .مطلقاً أن مسرية حياته الروحية مل تكن أسهل من مسريتنا 
عمال يسجل لنا أحداثاً تتعلق برحلة بولس التبشريية الثانية. وقد كان بولس يف حالة روحية األمن سفر  :3فاألصحاح 

يصف لنا  31اهلل، إذ كانت دالئل بركة هللا ظاهرة يف كل جانب من جوانب حياته. واألصحاح وطيدة بة يف عالقة عالي
ق بالكيفية اليت جيب أن تكون عليها حياة أورشلي م حني اتفقوا حول املوضوع الشائك الذي يتعلر  اجتماع اإلخوة يفقرار 

ليس ر داعمًا خلدمة بولس بني األم م. جسد املسيح. وقد كان القرا اليهود واألم م يف إميان واحد ويف كنيسة واحدة هي
أورشلي م قد قرر أن على األم م أن  معأن بولس كان حباجة إىل مزيد من الدع م ألسباب شخصية، ولكن لو كان َم

صعب يصبحوا يهودًا ليمكنه م أن ينالوا اخلالص، أو أن عليه م أن يعيشوا كيهود بعد اخلالص، لكانت خدمته غدت أ
 جداً. وال بد أن هذا الوقت كان بالتأكيد وقت فرح وابتهاج له أمام الرب.

يرينا الثمر الواضح استغراق بولس يف اخلدمة، كما  :3صحاح واستمرت األمور تسري يف صاحل بولس، إذ يرينا األ
وس الذي أحبه بولس واعتربه  خلدمته. ومع هذه الربكات العديدة، زاد الرب من نعمته لبولس بأن أحضر إىل حياته تيموثا

يف  احلدث(. ويشري لوقا إىل أمهية وصول تيموثاوس بإعالنه عن هذا 3:9تيموثاوس 9 ؛31:3تيموثاوس 3كابن له )
، إذ كان تيموثاوس من أعظ م الربكات اليت منحها هللا لبولس، وال أظن أن بولس كان حيل م بأكثر من هذا :3:3أعمال 

 يف تلك املرحلة من حياته.
من دون أي سبب أو سابق إنذار، تغرير سياق حياة بولس. ويبني لوقا لنا و بعد هذه الربكات من هللا، على أي حال، 

والذي يشري إىل تغرير سياق ما سبق من حديث. والحظ كيف  ،يف اللغة اليونانية men—de هذا باستخدامه تعبري
 1-:1:3تتغري نربة الكالم يف أعمال 
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ن   - ِد ُكلَّ ي  ْوٍم )جناح(ف ك ان ِت اْلك  ُد يف اإِلمي اِن و ت  ْزد اُد يف اْلع د   .اِئُس ت  ت ش دَّ
ِلم   -  .ِة يف أ ِسيَّا )عائق(و ب  ْعد  م ا اْجت اُزوا يف ِفرجِِييَّة  و ُكور ِة غ ال ِطيَّة ، م ن  ع ُه ُم الر وُح اْلُقُدُس أ ْن ي  ت ك لَُّموا بِاْلك 
ْعُه ُم الر وُح )عائق(ف  ل مَّا أ ت  ْوا ِإىل   - ُبوا ِإىل  بِِثيِنيَّة ، ف  ل  ْم ي د  او ُلوا أ ْن ي ْذه   .ِميِسيَّا ح 
. )وصوهل م إىل مكان مل يقصدوه أصاًل( - ُروا ِإىل  ت  ُرو اس   .ف م ر وا ع ل ى ِميِسيَّا و احْن د 

ة اليت اعرتضت اخلدمة دون سبب  وقد عدد لنا لوقا بركات هللا الواضحة، ُث سرد لنا العوائق واملوانع وخيبات األمل احملرير
هللا اختار أن ال يكشف عنها لبولس يف  واضح وأدت إىل ارتباكه م. وبالتأكيد كانت اإلرادة اإلهلية حاضرة هنا، لكنَّ 

ان ذلك الوقت. ومبا أن بولس قد خط رسالته الثانية إىل كورنثوس بعيد هذه األحداث، فرمبا كانت هذه التجربة هي ما ك
 يشري إليه يف تلك الفقرة من رسالته واليت يشري فيها إىل حريته.

وما قد نقرأه دون تأن يف كلمة هللا قد يكون يف الوقت ذاته سببًا جلداالت حامية أو صلوات حارة إن كنا حنن املعنيني 
ميل،  ::1كانت حنو   :1:3 إىل ترواس يف :3:3باألمر املطروح. فمثاًل، املسافة اليت قطعها بولس من لسرتة يف أعمال 

خربة يف مسالك من هذا النوع أن خيربك بالفرق بني  ان طرقًا جبلية. وميكن ألي شخص ذيومعظ م هذه املسافة ك
. السيئةفال بد أن ترحال بولس كان شاقًا جدًا وبطيئًا جدًا بالنظر إىل صحة بولس  إذاً اجتياز ميل عادي وميل جبلي. 

 :97-33::9كورنثوس 9يف سردها ولس حني يب أخبار أسفاروالحظ معي 
ِثري ًة، بِأ ْخط اِر ُسُيول، بِأ ْخط اِر ُلُصوٍص، بِأ ْخط اٍر ِمْن ِجْنِسي، بِأ ْخط اٍر ِمن  األُم  ِم، ِدين ِة،  "بأ ْسف اٍر ِمر ارًا ك  بِأ ْخط اٍر يف اْلم 

ب ةٍ بِأ ْخط اٍر يف اْلب  ررِيَِّة، بِأ ْخط اٍر يف اْلب ْحِر، بِأ خْ  ِثري ًة، يف ُجوٍع و ع ط ٍش، يف  .ط اٍر ِمْن ِإْخو ٍة ك ذ  اٍر ِمر ارًا ك  ، يف أ ْسه  يف ت  ع ٍب و ك دٍر
ِثري ًة، يف ب  ْرٍد و ُعْريٍ   " .أ ْصو اٍم ِمر ارًا ك 

 فهل من متربعني للذهاب معي إىل ترواس؟! أن أجبت بنع م، فالطريق أمامك طويلة جداً!
ل خطوة كانوا فكولس ونرافقه يف طريقه. يبدأ بولس ورفاقه املسري دون أن يعلموا إىل أين ه م ذاهبون. لندخل إىل عامل ب

خيطوهنا كانت تنتهي بتوقف غري متوقع وغري مربر، مهما كان هدف هذه اخلطوة ساميًا يف إطار خدمته م. ُث يستمرون 
ميل  ::1بعد ذلك أيضاً مرات عديدة. ُث ميضون مسافة  يف املسري، قاصدين طريقاً بعكس الذي مل يفتحه هللا، ليتوقفوا

ال يورد لنا  :3-:1:3من لسرتة إىل ترواس دون أن يروا يد هللا وبركته يف حياهت م. وخالل هذه الرحلة املذكورة يف أعمال 
يرون يد هللا  ت بعمل اإلجنيل، وها ه م الالكتاب أي أخبار عن جناح أو مثر يف اخلدمة أو بداية كنيسة أو حياة تغرير 

تعمل كما رأوها تعمل منذ أسابيع. وبقدر ما كان هذا احلال مربكًا هل م، مل يكشف هل م هللا أيضًا عن أي إرشاد بشأن 
الطريق اليت عليه م االستمرار فيها. فرمبا ميكنك االنتقال إىل خدمة أخرى إن توقفت األوىل، لكن أن تتوقف عن خدمة 

عن خطة  اذا شيء غريب. لكن يف هناية الرحلة فقط، كشف هللا لبولس من خالل رؤيمثمرة جدًا لكي تبدأ أخرى، فه
 (.:3::3أول خدمة مسيحية يف أوروبا على اإلطالق )أعمال  واضحة ملسريته، فعربوا إىل مكدونية ليبدأوا
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مع طالب السنة  كنت قد متتعت للغاية بالفصول الدراسية اليت علرمتها يف كلية واشنطن للكتاب املقدس، وباألخص
األوىل. فهؤالء عادة ال تنقصه م الصراحة اليت منيل حنن املؤمنني املخضرمني إىل إخفائها حتت طيات وقارنا. فحريتنا 
موجودة مثله م متاماً لكن دون أن يلحظها اآلخرون. وقد كان من املنطقي جداً، بل ومن املتوقع، أن يوقف أحد الطالب 

رؤى. ماذا أفعل حني تأتيين حاالت احلرية هذه؟ ماذا  ةأي لكن ماذا عين أنا؟ فأنا مل أر   ولس،الدرس ليقول: كان هذا ب
أفعل حني يبدو يل أن هللا قد رفع يد عنايته اإلهلية عن حيايت؟ ماذا أفعل حني تبدو بركات هللا وترتيباته يف حيايت وكأهنا 

 ديه إجابات أفضل.َمرد ذكريات من املاضي؟ هذه أسئلة جيدة بالفعل، لكن هللا ل
ظروف بولس ليست متامًا كظروفنا، فال يزال بإمكاننا على أية حال أن نستخلص مبادئ كتابية مناسبة ميكننا  مع أنو 

ه سجل لنا أيضاً ما ة من رحلة بولس من لسرتة إىل ترواس، لكنر يتطبيقها على وقت حريتنا. فمرقس سرد لنا أحداثاً حقيق
روحية. فقد كانت الرحلة إىل ترواس مسرية باإلميان وسط ظلمة روحية، بقدر ما كانت رافق هذه الرحلة من أحداث 

أيضًا مسرية جغرافية بني نقطتني. لكن هللا ال يستخدم هذه املسرية الروحية يف حياة بولس فقط، فنحن أبناء هذا الزمان 
ك ومسرية غريك، ثق متامًا أن الطريق الذي . وبينما قد تكون التشاهبات واضحة بني مسريتذاهتا علينا أن نسري الرحلة

ت خصيصًا لك. فطريقك أنت إىل ع  يقودك فيه هللا هو طريقك وحدك، باحنناءاته وتعرجاته، وجبباله ووديانه اليت وضِ 
 ترواس قد تتضمن...

 عمل إرادة هللا.إرشاداً من هللا حني تسعى جبد ل -
 إرشاداً من هللا بشأن أمورك املادية. -
 هللا بشأن شريك حياتك، أو إن كان هللا سيمنحك شريك حياة.إرشاداً من  -
 صالة حارة بشأن أزمتك احلالية حيث ال ينفع إال التدخل اإلهلي. -
ك دائماً وترى أن ال حل له أبداً، وخيارك الوحيد هو االنتظار، رمبا لفرتات طويلة،  - إرشاداً حلياتك بشأن أمر حيرير

 لكي يقدم لك هللا حاًل أو إرشاداً.
ولنعد مرة أخرى إىل رحلة بولس إىل ترواس مستعرضني ما خيربنا الكتاب عنها، ُث نبدأ بتقيي م حياتنا بأمانة أمام الرب. 
وجيب أن نبدأ من نقطة هامة ورئيسة هي أن بولس كان يعيش يف طاعة هلل ويسري معه بأمانة عندما رفض هللا حماوالته. 

قبل أن نتقدم يف موضوعنا. إذ علينا نفسها ، بل كان مع هللا. ولنبدأ من النقطة فبولس مل يكن مثل يونان هاربًا من هللا
ل أنا حالياً أعيش يف طاعة أواًل أن نفحص حياتنا بالتدقيق قبل أن نصرخ هلل طالبني املساعدة ومتسائلني عمرا حيصل. فه

مع أنه جيب أن ال يكون  -اس بشأن اجلوابكان هناك أي التب  ل منرا يعل م إجابة هذا السؤال يف قرارة نفسه. وإنهلل؟ ك
اطلب من هللا أن يكشف لك إن كنت تعيش  -س قدرته على التبكيت على اخلطيةالروح القد هناك التباس إذ مل يفقد

ما تطلب ألن هللا جاد يف األمر كذلك. وطاملا حنن يف هذه احلياة فال  يف طاعة ملشيئته. واألحرى بك أن تكون جاداً يف
 سيعمل باستمرار على تنقيتنا وتشكيلنا تدرجييًا لنصبح على صورة املسيح، لكن هناك فرقًا جوهريًا بني عملية بد أن هللا

 تنقية حيايت وبني وجودي يف حالة عصيان هلل، وأغلبنا يعل م الفرق.
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طاعة هو التحديد فوجودي يف حال طاعة هلل ينطوي على أمر غالبًا ما هنمل مالحظته، فالعنصر األساسي يف امتحان ال
...(. وطاعة هللا بأي حال أو يف إن كان هللا هو املركز يف كل جانب من جوانب حياتك )العاطفية أو املالية أو يف العمل

ليست َمرد االبتعاد عن اخلطية، بل هي وجود هللا يف كل َمال من َماالت حياتك. وقد يكون حتقيق هذا األمر من 
علينا قطعاً أن  ض الناس من التغلب على خطية يف حياهت م يصارعون للتغلب عليها، لكنالناحية العملية أصعب على بع

 أمحاالً ننجز هذه املرحلة التمهيدية قبل أن نشرع يف طريقنا إىل ترواس. فالطريق أمامنا صعبة دون أن حنضر معنا أيضًا 
 ثقيلة تعيق تقدمنا.

سري وحييا باإلميان. وقد يبدو هذا امراً يف غاية البساطة، لكننا غالباً أمر جوهري آخر علينا االنتباه له هو أن بولس كان ي
ما نضل الطريق يف مسريتنا ألننا نتوقف عن الثقة باهلل كما يفعل األطفال، مفرتضني خطًأ أننا قد نضجنا إىل ما هو أعلى 

ك م ستستغرق. وإن كنت تتوقع أن من هذا املستوى. فبولس قد مضى يف طريقه دون أن يعل م إىل أين ستأخذه الرحلة أو  
أنه قد وصل النقطة اليت مل يعل م بولس . فاألوان املعني، فاعل م متامًا أن أملك سيخيب يكشف هللا عن خطته لك قبل

(. وبينما كان يف الطريق إىل ترواس مل يكن :3::3أرادها هللا إال بعد أن قطع مئات األميال ليصل إىل ترواس )أعمال 
فكرة عن مشيئة هللا لرحلته، وكذلك سنكون حنن. والكتاب يصف هذه احلالة بقوله "نسري باإلميان ال لدى بولس أد ى 

 بالعيان". وهذا أمر ليس سهاًل، لكنك لن تتقدم يف طريقك من دونه.
امتحان آخر؟ جرب هذا االختبار: مل يتوقف  باستخدامكيف أصبح حالك اآلن؟ هل تريد أن تقيس عزميتك الروحية 

عن السري مع هللا حىت بعد أن أمره هللا بأن ال يذهب حيث كان ينوي الذهاب. ماذا عنك؟ فامليل إىل االبتعاد عن  بولس
يتحدث عن أولئك الذي كانوا يتبعون يسوع  :يسوع بعد أن يسقط اإلنسان ليس شيئًا جديداً. والكتاب يف يوحنا 

خلمسة آالف(، وال يتبعون يسوع اإلله الذي يطلب منا أن ألجل اخلريات األرضية )حيث يبدأ األصحاح بقصة إشباع ا
تسجل لنا عبارة جوهرية عن كل جيل أو شخص يريد أن يتبع يسوع "مْن  ::::نرتك كل شيء ونتبعه. واآلية يف يوحنا 

ِثريُون  ِمْن ت ال ِميِذِه ِإىل  اْلو ر اِء، و مل ْ ي  ُعوُدوا مي ُْشون  م ع هُ  ا اْلو ْقِت ر ج ع  ك   ".هذ 
من السهل  ""ل ع لَُّك ْم أ نْ ُت ْم أ ْيًضا تُرِيُدون  أ ْن مت ُْضوا؟ :ه لنا اليومالذي يوج  ذاته يف اآلية التالية سأل يسوع التالميذ السؤال 

لنا بركاته وإحساناته الواضحة لعيوننا، لكن هللا يدعونا للسري معه باستمرار، حىت يف  يقدمأنه جداً أن نسري مع هللا طاملا 
شبع اآلالف. وكثريون يبتعدون األحيان اليت قد ال نشعر فيها بربكاته أو حبضوره، وليس فقط يف األوقات اليت نراه فيها يُ 

عن هللا عند هذه النقطة بالذات معتربين أن الطريق باتت صعبة املسري، إن مل يكن من املستحيل اجتيازها أصاًل. لكن 
إىل ترواس مع هللا، فعليك أن تصم م يف قلبك أن تبقى إىل جانبه مهما  إن كنت تسعى ألن تستمر يف طريقك أنت 

، وإالر فاحندار الوديان وصعوبة املرتفعات يف رحلتك كانت األحوال، وعليك أن تصم م على هذا قبل أن متضي بعيداً 
 سيعيدك أدراجك سريعاً.

ال" الصادرة عن هللا هي إرشاد إهلي كما  ، فكلمة ":3هناك جانب إجيايب واضح يف تعامالت هللا مع بولس يف أعمال 
يف مكدونية. وبينما لن خيربك هذا الرفض اإلهلي إىل أين تذهب، لكنه سيقول لك إىل أين أن ال  الرؤياأيضًا كانت 
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خرط أن تنتذهب. فعلى عكس ما قد تسمعه، قد يكون هناك خدمات ونشاطات روحية جيدة متاماً لكن هللا ال يريدك 
احلايل، ورمبا أبداً. لكننا غالبًا ما ننظر إىل هذا الرفض اإلهلي كعالمة على فشلنا. فنحن قد حاولنا، لكن  فيها يف الوقت

علينا أن لو توفرت َجيع الشروط السابقة،  هللا قد اختار شخصًا آخر، أو حاولنا الذهاب لكن مل ميكننا الدخول. وحىت
دائ م ومستمر على توجيه حياتنا، وسيكون هناك نوع من االرتياح إن نعل م أن هذا الرفض مصدره هللا، فاهلل يعمل بشكل 

علينا أن ننظر هلا كجزء من اخلطة اإلهلية واإلرشاد  ،قبلنا هذا املبدأ بإميان. وبداًل من أن نعترب كلمة "ال" فشاًل شخصياً 
علينا أن نراه كعمل إهلي يشرف  ،نام أهلية من جانبعلى فشل أو عد اً هذا الرفض مؤشر  نعترباإلهلي حلياتنا، وبدل أن 

هلدفنا يف هذه الرحلة. وهذا الفكر ليس هروبًا من الواقع، لكنه تأخذنا حبكمة على خطوات رحلتنا وعلى الوسائل اليت 
إخضاع لظروفك احلالية جملهر احلق الكتايب. لكن، وكما قباًل، جيب أن يتوفر هنا أيضاً عنصرا الطاعة واإلميان، وإن كنت 

لروح القدس اقًا وفق اإلرشاد اإلهلي، فاعل م أن هذا الرفض مصدره هللا. ويوضح لنا لوقا هذا بإشارته لعمل تسري ح
عدد لنا . وليس صدفة أن ي:3::3 اآلب يف عمل هللا، و :7:3روح املسيح يف عمل ، و :3::أعمال الرسل يف الواضح 

الفشل. فاملسري بإميان يقوم أساسًا على نظرتنا الروحية فه م بشريًا كمؤشر على ثة يف نص يُ الالالهوت الث أقاني ملوقا 
لألمور اليت جيب أن تالزمنا يف طريق الرحلة مع الرب إىل ترواس. وهذا الرفض اإلهلي ال يعين ختلي هللا عنا، بل هو إرشاد 

 إهلي حقيقي، لكن يف عملية تستغرق وقتاً أطول.
 لوقت؟!لكنه مل يرين الطريق بعد! ملاذا ينتظر كل هذا ا

ضع أنفسنا لبعض االمتحانات، وهذا واحد من أصعبها: اهلدف أواًل، العملية مل تنته بعد. فقبل أن نلوم هللا علينا أن خنُ 
كثريين هو السعي وراء هدف ومع   يهو أن أتبع يسوع املسيح ال أن أذهب إىل آسيا أو بيثينية. وغالباً ما يكون احلال مع

 ن هللا يوقفنا. فلو كان بولسه مثرًا وأن يستخدمه هللا بنعمته، ُث وعند نقطة البداية جند أصاحل ونبيل ميكننا أن نرى من
كان سيصاب حبالة من املرارة   هصم م على دخول آسيا أو بيثينية بداًل من التصمي م على أن يتبع يسوع، فال بد أن

 كذلك جيب أن ال تكون:واإلحباط واحلرية الروحية. وهذا ما ميكن أن حيدث لنا أيضاً. فأهدافنا  
 .أن نتزوج، بل أن نتبع يسوع -
 .أن نذهب إىل بلد أو مدينة ما، بل أن نتبع يسوع -
 .أن نقوم خبدمة معينة أو نشاط معني، بل أن نتبع يسوع -
 .ما نفعل ، بل أن نتبع يسوع أن نكون ناجحني يف -
 .أن ال يكون لنا تنع م يف احلياة، بل أن نتبع يسوع -

 
أبداً غىن يف نواح كثرية من حياتنا ورمبا بشكل يتجاوز مبراحل ما عددته القائمة السابقة، لكن هذا ال يعين قد يباركنا هللا ب

ها در  م باحتياجاتنا ومهومنا وهو من يستنا الدنيوية. فاهلل هو واهب الكل، وهو من يعلأن ال نصلي ألجل أمورنا واحتياجا
 وبره وهذه كلها تزاد لك م". ففي حياتك جيب أن يكون هناك هدف طلبوا أواًل ملكوت هللاابنعمته، لكن ضمن إطار "
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أمسى واحد، وكل ما يتبعه من أهداف هي خطط فرعية وتابعة. ويسوع مل حيت م علينا يف وصيته بأن نطلب هللا أواًل يف 
ه. فنحن يف الغالب ال ن هذه عملية تدرجيية مستمرة ال بد منها بينما ننمو يف عالقتنا معإقبولنا خالصه، إذ  عندحياتنا 

نطلب ملكوت هللا أواًل كما ينبغي علينا، لكن هذا ال يعين أن هنمل هذا الطلب الذي سيواظب هللا على تذكرينا به إن 
حنن امهلناه فعاًل. كما علينا باستمرار أن حنرس أنفسنا من االجنراف وراء بركة معينة من بركات هللا لنجعلها هدفًا أول يف 

من هللا نفسه. إذ ميكننا بسهولة أن ننزلق يف منط التفكري هذا دون أن حنس، األمر الذي سيتطلب منا َمهوداً  حياتنا بدالً 
جادًا إلعادة صياغة أهدافنا وتركيزنا ملا جيب أن تكون عليه. وهذا ال خيتلف عن قول يسوع لبطرس "اتبعين" يف الوقت 

 (. 99-31:93املستقبل يوحنا ) الذي كان فيه بطرس يتساءل عمرا سيحدث ليوحنا يف
األمر ذاته، أن نتبعه هو، ال أن نسعى وراء عطاياه. ويف النهاية، ومع توفر َجيع الشروط األخرى، بني  اويسوع يطلب من

أيدينا كلمة هللا اليت ستقدم ما حنتاج من اإلرشاد الذي سيكون يف وقته هو وبالطريقة اليت خيتارها هو. قد ال تأتيك رؤية 
 :-1:1لبولس، لكن اعل م أن هللا خياطب اإلنسان بغري هذه الطرق أيضاً. ففي أمثال  حدثتشاهد وحيًا كما أو 

، و ع ل ى ف  ْهِمك  ال  ت  ْعت ِمْد. يف ُكلِر طُرُِقك  اْعرِْفُه، و ُهو  يُ ق وِرُم سُ  :يقول ." هذه الكلمات "تو كَّْل ع ل ى الرَّبِر ِبُكلِر ق  ْلِبك  بُ ل ك 
ريتنا حىت حني يقول هللا سأن نسري بإميان، وأن نستمر يف مو ة دليل خمتصر لطريقنا إىل ترواس: أن حنيا يف طاعة، هي مبثاب

"ال" ألمور نعتربها جيدة، وأن نعل م أن كلمة "ال" هذه هي جزء من اإلرشاد اإلهلي يف تقيي م وتوجيه رؤيتنا يف احلياة. 
هو أن تتبع يسوع إىل حيث يريد، ويف أي وقت واألمسى ألول لكن األه م من كل شيء آخر هو أن يكون هدفك ا

 يريد.
 

تتحول الربكات سكيف    منك لن تفه م ما يفعله هللا يف حياتك، ولن تفهإسهلة أبداً، إذ  تاملسرية إىل ترواس ليس
لني كيف . وحني يسألك اآلخرون قائ1-:3::إىل رحلة يف الربية يف أعمال  :1:3الشخصية ومثار اخلدمة يف أعمال 

 ال أعل م! :حالك؟ أو ماذا تفعل اآلن؟ سيكون من السخيف أن َتيب قائالً 
اهتمامه  حورلهللا قد املسرية إىل ترواس ليست ممتعة ألنك يف مرحلة يبدو فيها أن بركات هللا غدت شيئاً من املاضي، وأن 

طاهرة قد يوقفه  بدوافعفحىت ما تنويه ف كما حيلو لك، تتصرر  ننت على هذه الطريق لن يكون بإمكانك أإىل غريك. وأ
 .لكاخليار الوحيد املتوفر  هواملنع اإلهلي، وكل ما ستسمعه سيكون "استمر باملسري"، وهذا اإلرشاد 

أنا شخصيًا سأكون يف حالة ذعر وأنا يف الطريق إىل ترواس، إذ ستجد أناسًا أقل كلما تقدمت يف دربك، كما ستجد 
 لنظر عن رحلتك متاماً، لكن الطريق ال زال ميتد امامك، والرب يشري لك باالستمرار فيه.خمارج عديدة تغريك بصرف ا

فقط تثق باهلل  لك يف يده. فهلن ستكشفهما لك الرحلة إىل ترواس ومها مدى ثقتك باهلل ومدى مرونة تشكر اهناك أمر 
ستكتشف يف نفسك كل هذه  حني ال جييبك على هذه؟أيضًا يمكنك أن تثق به سحني مينحك سؤل قلبك، أم هل 

 يف رحلتك إىل ترواس.على الطريق األمور بينما أنت 
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هذه الطريق  من األسهل جداً أن تشاهد شخصًا آخر خيطو يف رحلته إىل ترواس، كالرسول بولس مثاًل. لكن هللا مل يعدر 
اًل عظيمة من خاللنا، وأن نكون لألشخاص األقوياء روحيًا فقط. وأغلبنا، إن مل يكن َجيعنا، نريد أن يعمل هللا أعما

ذوي تأثري يف حياة اآلخرين لكي يعمل املسيح فيه م، وأن نكون مثمرين. كثريون منا يريدون مسرية أعمق مع هللا، 
ويريدون أن خنترب قوة قيامته يف كل يوم من حياتنا، لكن هل ستمضي يف الطريق إىل ترواس، وحيدًا مع يسوع، لكي 

ننا قد ال نفه م أبدًا السبب اإلهلي وراء إ فيك وينميك لتحقق قصده اإلهلي؟ علينا أن نعل م ميكنه أن يشكلك ويغرير 
بأن يرينا قصده من ذلك. فمثاًل ما كانت ستولد  هللا التفاصيل املتعبة يف مسريتنا يف هذه احلياة، لكن غالبًا ما يسمح 

بولس اليت بدأها بإميان. فلوال طاعة بولس وأمانته ملا كانت  مل يغرير هللا رحلة لوكنيسة فيليب اليت كان يفرح بولس بذكرها 
أنا شخصيًا سعيد برفض هللا  ،بني أيدينا اليوم رسالة فيليب اليت شجعت وعلرمت املاليني عرب تاريخ الكنيسة. ويف احلقيقة

 .معيذاته حني يفعل هللا األمر نفسه لسعي بولس وأسعى أن أعل م نفسي ليكون يل نوع االستجابة 
أين أنت اآلن؟ يف بعض األحيان، لن تعرف اجلواب. والطريق إىل ترواس قد يكون قريبًا جدًا منك، فهل أنت مستعد 
للمضي فيه؟ بعضك م قد يكون يف منتصف الطريق يف رحلته م إىل ترواس؟ ورمبا تكون ادركت اآلن أنك على هذه الطريق 

ن كنت قد قاربت منتصف الطريق، فهذه أمور هامشية يف سياق تعل م إن كنت يف امليل األول أو إ منذ مدة، لكنك لن
الذي وجهه لتالميذه "ل ع لَُّك ْم أ نْ ُت ْم أ ْيًضا تُرِيُدون  أ ْن مت ُْضوا؟" فهل ذاته اهلدف األمسى. ويسوع يوجه لك اليوم السؤال 

والرب سيشري إليك  ،بداًل عنك ستمضي؟ ال ميكن ألحد اختاذ هذا القرار نيابة عنك، وال ميكن ألحد أن ميشي الطريق
 بأن تتبعه.

 
راس م حفل زفاف يف اجلانب الشرقي من مرييالند، وسألت وقتها ابنيت "لورين" ذات منذ سنوات تلقيت دعوة ألقوم مب

األربعة سنوات إن كانت ترغب بالذهاب معي. كانت املرة األوىل اليت حتضر فيها حفل زفاف، وردت باإلجياب حبماسة 
كن وقتاً أطول مما توقع عقلها الصغري، وبينما كانت َتلس على كرسيها يف السيارة، مل ت تلكن الرحلة استغرق األطفال.

 مامنا. وبعد أن قطعنا نصف الطريق بدأت بسؤايل:ترى الكثري من الطريق املمتد أ
 أين حنن يا أيب؟ -
 طفلة يف الرابعة؟(حنن حيث جيب أن نكون يا عزيزيت؟ )فكيف ميكنين أن أفسر عدد األميال ل -
 ن.اين حنن ذاهبألكن ال ميكنين أن أرى إىل  -
 لكن أنا بإمكاين، وميكنين أن أرى بالنيابة عنك. -
 مل أبتعد عن بيتنا هبذا القدر من قبل. -
 لكن أنا قد فعلت. -
 ال أعل م كيف سنصل إىل هناك. -
 لكن أنا أعل م، وأنا سآخذك إىل هناك. -
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لة، لكنها مل تشعر بالطمأنينة بشأن وجهتنا، كما أخافها ذلك اجلسر الضخ م بعد فرتة مل يعد لدى "لورين" أية أسئ
الذي يربط بني ضفيت النهر، إذ مل تر قباًل شيئًا هبذه الضخامة، كما مل تعتقد أن العبور عليه كانت فكرة جيدة. 

ن كيفية عبور اجلسر، ومل إليها وطمأنتها قائاًل: "لورين، أنا مل أسألك ع وقبل أن ميكنها أن تسألين ثانية نظرتُ 
 سألتك إن كنت تريدين الذهاب معي، وأنت قبلت. وأنا سآخذك إىل حيث ينأطلب منك أن تذهيب وحدك، لكن

 جيب أن نذهب.
 .تصبح على خري يا أيب -
 تصبحني على خري يا عزيزيت. سأيقظك حني نصل. -
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 الفصل الرابع
 

 العطية
 

تكون العالقة صحيحة وقوية، تعترب اهلدية من األب، حىت ولو كانت صغرية،  هل من طفل ال يستمتع هبدايا أبيه؟ حني
تعبريًا عن احملبة املوجودة أصاًل. فاألب احلقيقي ال يقدم اهلدايا لكي ينال حمبة أبنائه، بل يقدمها ألن احملبة هي أساس 

بنائه سيعطي حبسب ما يرى من احتياج أوجوهر العالقة اليت تربط بينه وبينه م.  واألب الذي يعيش يف عالقة حمبة مع 
زًا، يُ ْعِطيِه ح ج رًا؟ و ِإْن س أ ل ُه  :ورغبة لدى أبنائه. وقد أكد يسوع هذا حني قال "أْم أ ي  ِإْنس اٍن ِمْنُك ْم ِإذ ا س أ ل ُه ابْ ُنُه ُخب ْ

يًَّة؟ ف ِإْن ُكْنُت ْم و أ نْ ُت ْم أ ْشر اٌر ت  ْعرُِفون  أ نْ  ًة، يُ ْعِطيِه ح  ًة، ف ك  ْم بِاحلْ رِيِر أ بُوُك ُم الَِّذي يف  مس  ك  يِرد  تُ ْعطُوا أ ْوال د ُك ْم ع ط اي ا ج 
ي ْر اٍت لِلَِّذين  ي ْسأ ُلون هُ  لهدية هلا تأثري خاص حني تكون نتيجة يكون لوال بد أن  .(33-2:7" )مىت !السَّم او اِت، ي  ه ُب خ 

 عالقة حمبة خاصة مع األب.
أقوال يسوع، فاملبدأ الذي على أساسه يقدم األب األرضي العطايا ألبنائه ليس شيئًا غريبًا عن أبينا وكما فهمنا قباًل من 

التام لعنصر  الغيابوبسبب  ةن األب السماوي يتفوق مبراحل على أفضل أب أرضي بسبب طبيعته اإلهليأالسماوي. بل 
كلمات يستخدم  العهد اجلديد   أنله معطاء، ومع ، فاهلل بطبيعته إاملقدس الشر فيه. وكما هو واضح يف كل الكتاب

اليت تعين "النعمة" عند وصف العطايا اإلهلية. والكلمة ذاهتا عديدة لوصف هذا املفهوم، إال أنه استخدم الكلمة اليونانية 
تعين العطاء بسخاء أو أن تغدق على شخص ما من خريك ولطفك. وقد استخدام  ”charidzomai“اليونانية 
، وحني فتح يسوع عيون العمي يف 31:1يف وصف الوعد الذي أعطي إلبراهي م يف غالطية ذاهتا املقدس الكلمة الكتاب 

 .49:7يف لوقا  د ديوهن ماسد، ويف وصف من ال سبيل هل م ل93:7لوقا 
ن ليس من آية تعرب ع هأيضاً يف وصف عناصر اخلالص الذي أنع م به هللا علينا. ولعل”charidzomai“وتتكرر كلمة 

بُ ن ا 19:1هذه الفكرة أفضل من اليت يف رومية  ل ُه أل ْجِلن ا أ َْج ِعني ، ك ْيف  ال  ي  ه  : "الَِّذي ملْ  ُيْشِفْق ع ل ى ابِْنِه، ب ْل ب ذ 
“charidzomai”  يف وصف كيف يعطي هللا ذاهتا أيضاً أ ْيًضا م ع ُه ُكلَّ ش ْيٍء؟" وميضي بولس أيضاً ليستخدم الكلمة

ْوُهوب ة  الروح الق (. وحىت املواهب 39:9كو 3ل ن ا ِمن  هللِا" )”charidzomai“دس للمؤمنني "لِن  ْعِرف  األ ْشي اء  اْلم 
وهذه  ،2:39 كورنثوس3ويف  39::ن هي بالتعريف "مواهب معطاة بالنعمة" يف رومية و الروحية اليت جيد إليها الكثري 

 .”charidzomai“مستمدة من ذات جذر كلمة 
 

عطية أخرى منحها لنا هللا بإحسانه، لكنها عطية ال يطلبها أحد. وهذه عطية ال حُيسد أحد  املقدس نا الكتابيسجل ل
عليها عندما مينحها هللا لشخص ما، كما أنه ليس هناك من يتوق إليها. يكتب بولس يف رسالة فيليب عن هذه العطية يف 

ِهب  ل ُك ْم أل ْجِل اْلم ِسيِح ال  أ ْن تُ ْؤِمُنوا بِِه ف  ق ْط، ب ْل أ ْيًضا أ ْن ت  ت أ لَُّموا أل نَُّه ق ْد وُ   واحدة من أبلغ وأعمق َجل الوحي: 
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تأملها ألجل املسيح ذات الكلمة اليت نحالة اآلالم اليت لنا أن وصف ويستخدم بولس هنا يف   (.92:3أل ْجِلِه" )فيليب 
كورنثوس 3، ويف وصف بركات الروح القدس يف 19:1رومية يستخدمها يف قوله أن هللا قد وهب لنا ابنه ليموت يف 

ال نطلب وال نريد عطية التأمل ألجله، فهذه ليست فكرتنا ، لكننا قطعاً وليني بفرح من هللااألُ . وحنن نقبل العطيتني 39:9
لو أمكننا فعاًل أن  عن العطية. وحني مينحنا هللا هذه العطية فسنعيدها له بكل سرور طالبني استبداهلا بشيء نريده حنن،

 ضع السماء إلرادتنا.خنُ 
وقد يكون من الصعب استيعاب وتطبيق هذه اآلية الكتابية اليت تنص صراحة أن هللا ينع م علينا بعطية األمل، إذ ال يبدو 

خربناه م أصدقاء لنا يعانون من حالة مستعصية وألنزور املستشفى  إىلكأنه من صفات هللا اليت نعرفها. فلو ذهبنا و األمر 
ته م به هو القسوة وعدم اإلحساس، لكن رغ م ذلك يكتب بولس هذا أن آالمه م هي عطية نعمة من هللا فأقل ما سنُ 

ذاته عن آالم أهل فيليب. واألمر هنا ليس اعتذاراً، فمن يعتذر عن تقدمي هدية؟ وال يستخف بولس هنا بأي حال بآالم 
ن يشاهد آالم اآلخرين واليت مر عتصدر عنه كلمات الشفقة اليت تصدر  أهل فيليب كما أنه ال يركز عليها أيضاً، فال

نبحث عنها حنن حني نكون وسط األمل. فنحن عادة ما نقبل مالحظة اآلخرين آلالمنا شاكرين حقيقة أن هناك من يرى 
 ن هللا ال يفعل شيئاً من هذا.إوكأننا هبذا نقول  ،آالمنا وحيس ويهت م هبا

 نفه م أن املعاناة قد تكون من هللا هو أننا عادة من منظور أرضي ال نربط املعاناة باخلري، بل ولعل من أسباب أننا ال
أو عطايا مثر  كإعفائنا من عقاب خطايانانربطها بالشر. فال ميكننا أن نصنف املعاناة مع باقي العطايا اليت مينحها هللا،  

ا نعترب املعاناة نحقيقة أنأيضًا زيد من ارتباكنا تقد ملكوت هللا؟ كما الروح. فهل ميكننا أن نقارن معاناتنا بعطية قبولنا يف 
كمل!" فنحن نفرتض أن كل املعاناة اليت لنا كأوالد هلل قد قد حتملها يسوع بالنيابة عنا، ومبا أنه قال "قد أُ  اً واألمل أمور 

تعرض ين أنفسنا مصونني وحمصنني مما ترب تالشت أيضاً، وكل ما تبقى هو أن نتقدم يف حياتنا بانتصار حنو السماء، معت
بنا فينا، عاملني و لاة شديدة، تصطك ركبنا وتذوب قعرض ملعانتلكننا حني ن البشرية من آالم، فنحن لدينا يسوع!  ةله بقي

وإن ما تدخل مراراً من قبل، لكنه حني ال يفعل ذلك، نبدأ بالتساؤل عما فعلنا ليغضبه. كأن هللا ميكنه التدخل يف أزمتنا  
زادت معاناتنا وطالت كما  حيدث دائماً نأخذ بالتساؤل إن كان هللا يعل م فعاًل مبقدار معاناتنا وأخرياً نتساءل إن كان هللا 

 أصاًل.مبا منر به  يهت م
 

لكن مع هذا يصف بولس املعاناة ألجل املسيح كنعمة معطاة من هللا ألهل فيليب، مع إدراكنا بأن املعاناة اليت يتحدث 
جداً مما خنتربه  أصعبا بأشكال مبن يف كل أحناء العامل يعانون يف كل يوم، ر و س عنها تنطبق على املؤمنني فقط. فآخر بول

أيضاً. فاملعاناة بذاهتا صعبة جداً هذا للخالص، لكنها لألسف قد ال تفعل  اإلنسانحنن. وقد يكون هناك معاناة تقود 
ن ما يتحدث عنه بولس هو املعاناة كمسيحي، أي أن تعاين بسبب كونك لك أو روحية،دون أن يكون هلا نتائج أبدية 

 هو االضطهاد، لكن األمر قطعًا ليس حمصورًا هبذاأو الضيق مسيحيًا حقيقياً. وقد يكون أحد أشكال هذه املعاناة 
لة حب مع اآلب معاناة من هذا النوع لن تأيت عليك ما مل تكن أصاًل يف حافقط. بكلمات أخرى،  الشكل من املعاناة
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ة أمر ال ميكن أن َتلبه على نفسك االسماوي، وهي لن تقودك إىل هللا ألنك متحد به فعاًل باملسيح، كما أن املعان
فيليب كان عطية نعمة من أهل  ضيقباختيارك ألنك أن طلبته وسعيت له فلن يكون عطية بعد.  ومبا أن بولس يرينا أن 

كهذا ال ميكن أن يكون عطية إهلية، فسيعود األمر إىل الكيفية اليت ننظر هبا لألمر، كما   أمراً  أن هللا مع أن أكثرنا يعترب
 هو احلال مع أكثر األمور اإلهلية. 

-- 
 بالنص األصلي لنرى بعيوهن م نيأن نعود لنتحرى األشخاص املعني مسؤوليتنا هييب، ال مع أي نص كتاوكما هو احل

نفحص كيفية تطبيقها يف حياتنا حنن. ولنبدأ بالرسول أن حلقائق الكتابية املذكورة و فحص اأن نونسمع بآذاهن م، ُث ميكننا 
 بولس.

قليلون قد اختربوا ما اختربه بولس من معاناة، فعند نقطة التحول يف حياته، وصف صوت الرب يسوع بولس باإلناء 
ا يل  ُأرِيِه ك  ْم ي  ْنب ِغي أ ْن ي  ت أ ملَّ   امسِْي أ م ام  أُم  ٍم و ُمُلوٍك و ب يِن ِإْسر ائِيل ،إن اٌء خُمْت اٌر لِي ْحِمل   املختار قائاًل: "اْذه ْب! أل نَّ هذ  أل ينرِ س 

(. بالطبع، كان يسوع يعل م ما يقوله، إذ قبل أن ينهي خدمته بوقت طويل وصف :3-31:2ِمْن أ ْجِل امسِْي" )أعمال 
لتعالي م  انساقواكورنثوس. فكثري من املؤمنني هناك كانوا قد   بولس بعض جوانب معاناته يف رسالته الثانية إىل أهل

كذبة. فبولس الذي أسس كنيسة كورنثوس واشتغل بيديه ليقوت نفسه بينما كان هناك دون أن يأخذ   معلمنيوهرطقات 
. وكان األحرى ما بينه م مقاباًل من الكورنثيني بينما كان معه م، اضطر أن يربر هل م دوافعه ومؤهالته خلدمته املضحية يف

. ودون دخول يف التفاصيل، قطان مل خيجلوا لكن أولئك املتصلفني وأطفال اإلمي بالكورنثيني أن خيجلوا من أنفسه م،
 يقدم لنا وصفاً ملعاناة بولس:  97-91:33كورنثوس 9رحلته مع الرب، والنص يف  جوانبوصف بولس بعض 

اُم اْلم ِسيِح؟  ُمْخت لِر اْلع ْقِل، ف أ ن ا أ ْفض ُل: يف األ تْ ع اِب أ ْكث  ُر، يف الضَّر ب اِت أ ْوف  ُر، يف "أُه ْم )املعلمون الكذبة( ُخدَّ أ ُقوُل ك 
ًة ِإالَّ  ْلد  ِثري ًة. من  اْلي  ُهوِد مخ ْس  م رَّاٍت ق ِبْلُت أ ْرب ِعني  ج  ًة. ث ال ث  م رَّاالس ُجوِن أ ْكث  ُر، يف اْلِميت اِت ِمر ارًا ك  ٍت ُضرِْبُت و اِحد 

، م رًَّة ُرَِجُْت، ث ال ث  م رَّاٍت اْنك س ر ْت يب  السَِّفين ُة، ل ْياًل و ن  ه ارًا ق ض ْيُت يف اْلُعْمقِ  ِثري ًة، بِأ ْخط اِر   .بِاْلِعِصيِر بِأ ْسف اٍر ِمر ارًا ك 
م  ِم، بِأ ْخط اٍر يف اْلم ِدين ِة، بِأ ْخط اٍر يف اْلب  ررِيَِّة، بِأ ْخط اٍر يف ُسُيول، بِأ ْخط اِر ُلُصوٍص، بِأ ْخط اٍر ِمْن ِجْنِسي، بِأ ْخط اٍر ِمن  األُ 

ب ةٍ  ِثري ًة، يف ب  ْرٍد  .اْلب ْحِر، بِأ ْخط اٍر ِمْن ِإْخو ٍة ك ذ  ِثري ًة، يف ُجوٍع و ع ط ٍش، يف أ ْصو اٍم ِمر ارًا ك  ، يف أ ْسه اٍر ِمر ارًا ك  يف ت  ع ٍب و ك دٍر
 ".و ُعْريٍ 

 
ال شك أن ع. فمن استخدامه لضمري املفرد ال اجلمهذه األحداث، كما نالحظ  لخالبولس مل يرافق أحدًا الحظ أن 

يريد أن  م أن هللا الوحدة قد زادت من معاناته، مما يتناقض متامًا مع ما نسمعه اليوم من "إجنيل االزدهار"  الذي يعلر 
ن مل تتمتع جبميع هذه فالذنب ذنبك ألنك ال متتلك اإلميان املطلوب. بينما ؤمنني أغنياء وسعداء وأصحراء، وإامل يكون

ميانًا أعظ م وأعمق. إاملسيح يتطلب مع ل كروب كهذه ألجل االستمرار يف السري العكس متامًا هو الصحيح، فتحمُ 
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ة مع بولس )ناهيك عن بالرحل ونن يروجون هلذه التعالي م سيستمر وسيكون من املثري لالهتمام أن نرى ك م من هؤالء مم
 مع هللا( بعد أن يتعرضوا لواحدة من األهوال اليت تعرض هلا بولس.الرحلة 

مؤمنون  معهشخصية اختربها عطية إهلية، فهو يتكل م من َتربة فحينما يكتب بولس إىل أهل فيليب مبيناً أن معاناهت م هي 
"أل نَُّه ق ْد ُوِهب  ل ُك ْم أل ْجِل اْلم ِسيِح ال  أ ْن تُ ْؤِمُنوا بِِه ف  ق ْط،  :قالئل عرب العصور. ويف الواقع،  أمكن لبولس أن يكتب قائالً 

وشهد مثرها وفائدهتا يف حياته هو أواًل. فقد ذاهتا ب ْل أ ْيًضا أ ْن ت  ت أ لَُّموا أل ْجِلِه" فقط بعد اخترب بنفسه مرارًا الصعوبات 
أسباب يتفه م أن لبولس  مكنأهللا املعاناة مع إميان الفيلبيني. فقد  أضحى بولس مثااًل حيًا للكيفية اليت سيستخدم فيها

ة مع اجزئيًا السبب الذي جيعل هللا يستخدم املعانهذا يفسر لنا يف ضيقه م، ورمبا  الفيلبيني وأن يشجعه موضيق معاناة 
اهت م بل ألجل إظهار نعمة ال جيتازون يف هذا فقط ألجل ما حيصل من منو يف حي حبائه. فمن يعانون حبسب مشيئة هللاأ

ِإلُه ُكلِر  : بولس ذلك ألهل كورنثوس قائالً قد بنير و هللا ملن حوهل م أيضاً.  "ُمب ار ٌك هللُا أ بُو ر برِن ا ي ُسوع  اْلم ِسيِح، أ بُو الرَّأْف ِة و 
" .الَِّذين  ُه ْم يف ُكلِر ِضيق ٍة بِالت َّْعزِي ِة الَّيِت ن  ت  ع زَّى حن ُْن هِب ا ِمن  هللاِ  ت  ْعزِي ٍة، الَِّذي يُ ع زرِين ا يف ُكلِر ِضيق ِتن ا، ح ىتَّ ن ْست ِطيع  أ ْن نُ ع زرِي  

. وقد لكي نسلك فيها ننا  قد خلقنا ألعمال صاحلة قد سبق هللا فأعدهاإ :قائالً  9::3وكتب بولس أيضًا يف أفسس 
ا والدروس اليت نتعلمها منها يف تعزية وتشجيع آخرين يكون من هذه األعمال الصاحلة استخدام هللا للمعاناة يف حياتن

 يدخلون إىل عامل املعاناة أيضاً، متاماً  كما فعل بولس مع أهل فيليب.
أن تأسيس كنيسة فيليب كان يعود بالقدر األكرب للكيفية اليت تعامل فيها بولس  :3ويكشف لنا الكتاب يف أعمال 

وبعد أن وضعا يف قيود السجن، تصرفا بشكل ال  ،ذربا ألجل كرازهتما باإلجنيلوسيال مع معاناهتما. فبعد أن ُضربا وعُ 
عمرا كان ميكن أن نرمنه حنن  تساءل(. وأنا أ:91:3فق أبدًا مع منطق البشر، إذ أخذا يسبحان وميجدان هللا )أعمال تي

سيطلقها يف تذمر ن كان إأو طلق ألسنتنا يف تسبيح هلل يف ذلك السجن، وأتساءل إن كان وجودنا يف ذلك السجن سيُ 
ما يف حني كانت ختت م اإلصحاح بإخبارنا أن باقي السجناء كانوا يستمعون هل من ظروفنا ومن ترك هللا املفرتض لنا. ويُ 

مع حال وأحداث يومهما. فقد كانت ردة فعل بولس وسيل َتاه معاناهتما مثار إعجاب  هذه التسابيح تتناقض متاماً 
  هكذا ولدت الكنيسة يف فيليب.و اإلله الرائع الذي بيده كل شيء،  رجة جعلته م يتقصون أمر هذاالسجران واآلخرين لد

، فحني يتحمل شخص ما معاناة ألجل املسيح، معربًا عن تعزيته يف وسط هللاويقودنا هذا حنو ضوء كاشف آخر من 
، لكنه م بالقطع سيالحظونه. فتحمرل املعاناة يف املعاناة، فالعامل يالحظ ذلك. قد ال يفه م الناس األمر متامًا أو يقدرونه

 فرح يتحدث عن إله حمب وقوي أقوى من االجتماعات احلاشدة واألنشطة الرنانة، لكن هذا قلرما يوجد يف يومنا هذا.
ي وقد يعتقد البعض أن هللا يستخدم املعاناة فقط يف حياة األبطال الروحيني أمثال الرسول بولس، لكن املعاناة ليس بأ

حال مقصورة على أولئك املؤمنني "احملرتفني" أو قادة الكنائس. فاهلل مينح هذه العطية ألي من أبنائه، بدرجة حتددها 
حكمته الالمتناهية.  وهذا واضح عندما ننظر إىل الكنائس يف مكدونية، فحني كتب بولس إىل الكورنثيني استخدم 

والكنائس يف مكدونية كانت كنائس متميزة باملقاييس الكتابية.  بولس كنائس مكدونية كمثال على العطاء املسيحي.
ِثرٍي، بِف ر ِح الر وِح اْلُقُدِس" ) ِلم ة  يف ِضيق ك  (، وكنيسة 3::تسالونيكي 3فمنها كانت كنيسة تسالونيكي اليت "ق ِبْلت اْلك 
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ْل هِذِه "أ ْشر ف  ِمن  الَِّذين  يف ت س اُلونِيِكي، ف  ق  ك ان شعبها برييرة الذي   ة  ِبُكلِر ن ش اٍط ف اِحِصني  اْلُكُتب  ُكلَّ ي  ْوٍم: ه  ِبُلوا اْلك ِلم 
ا؟"  وكذلك كانت كنيسة فيليب. وهذه الكنائس مل تقتصر على دراسة العقيدة وحتمل  (،33:37أعمال )األُُموُر هك ذ 

ب العطاء املضحي، إذ كتب عنه م االضطهاد فقط، بل كانت مثار املسيح ظاهرة يف حياهت م بوضوح، وباألخص يف جان
ٍة ف اض  ُوُفوُر ف  ر ِحِه ْم و ف  ْقرِِه ِم اْلع ِميِق ِلِغىن  س خ ائِِه ْم،  :قائالً  4-9:1كورنثوس 9بولس يف  "أ نَُّه يف اْخِتب اِر ِضيق ٍة ش ِديد 

ة  أل ن َُّه ْم أ ْعط ْوا ح س ب  الطَّاق ِة، أ ن ا أ ْشه ُد، و ف  ْوق  الطَّاق ِة، ِمْن تِ  ِثري ٍة، أ ْن ن  ْقب ل  النِرْعم  ْلق اِء أ نْ ُفِسِه ْم، ُمْلت ِمِسني  ِمنَّا، ِبِطْلب ٍة ك 
يِسني   ة  اخلِْْدم ِة الَّيِت لِْلِقدِر  " فمن ال يرغب بأن يكون جزأً من كنيسة كهذه تتدفق فيها نعمة هللا حبرية؟.و ش رِك 

 
.   فاملؤمنون يف اما كانوا ميلكون، أو حىت ما مل ميلكو  يف مكدونية، بل يفما قدمته الكنائس  كثرياً يف  نتأملوعلينا أن ال 

بالء، أي أهن م أنفسه م كانوا يعانون، لكن بداًل من التذمر والتربم، سعوا باستمرار ألن يعطوا  مكدونية كانوا يف حال
لذهب، لكن يف تلك الفرتة من آخرين مقدمني اجملد هلل. فمكدونية كانت منطقة غنية نسبيًا بوجود مناج م الفضة وا

وأصبح الفقر شديدًا يف املنطقة. وكلمات بولس  تلك املناج م،استثمار ت التاريخ كانت اإلمرباطورية الرومانية قد صادر 
اليت  ”bathos“ذ يشري إىل فقره م الشديد مستخدمًا الكلمة اليونانية إتصف لنا مدى الفقر الذي كان فيه املؤمنني، 

 ما كان ميكن أن يكون نين فقر املكدونيإكأنه يقول ف .لغتنا املعاصرة يف الغمرواليت تعين  ”bath“ نشتق منها كلمة
فقري اليت توحي بأن الشخص   ”ptocheia“كلمة  إىل مدى فقره م لإلشارة بدرجة أسوأ مما كان عليه، مستخدماً 

ستخدم بولس هذه الكلمة مرتني واصفًا عطاء ا  2:1كورنثوس 9ال ميلك شيئاً إطالقًا ويشرف على املوت جوعاً. ويف و 
ة  ر برِن ا ي ُسوع  اْلم ِسيِح، أ نَُّه ِمْن أ ْجِلُك ُم افْ ت  ق ر  "يسوع ألجلنا:  ْي ت ْست  ْغُنوا  ”ptocheia“ ف ِإنَُّك ْم ت  ْعرُِفون  نِْعم  و ُهو  غ يِن ، ِلك 

حاجة قوت عائالهت م اليومي، لكن  سدر املال لمن أين سيأتيه م ن مل يعلموا فهؤالء املؤمنو  ."”ptocheia“ أ نْ ُت ْم ِبف ْقرِهِ 
هذه الكنائس كانت مليئة مبن اقتدوا باملرأة اليت قدمت آخر فلسني متلكهما هلل واقتدوا أيضاً باملسيح نفسه. )هل ال زلت 

هللا مرارًا عن سبب  ن املكدونيني من شقائه م، ومل يسألواو مل يتذمر املؤمن (؟ترغب بأن تكون عضوًا يف تلك الكنيسة
بلوهت م، ومل يعطوا فقط، لكنه م أعطوا بقدر طاقته م، باستمرار، وبفرح، طالبني من بولس أن يعطوا آخرين من ظنوه م يف 

 حاجة أكثر منه م، وال بد أن هذا ما الحظته السماء.
 

فقره م لن يكون مبقدور هذه  نه لشدةإهذه الكنائس املكدونية، باألخص يف يومنا هذا، إذ العامل لكن رمبا لن يالحظ 
. فلو كنا حباجة إىل الكنيسةالكنائس َجع ما يتطلب األمر من مال ألجل دع م برامج اخلدمة االجتماعية اليت تقوم هبا 

وبالقطع لن ترسل مؤسسات  هذه الكنائس.ألف دوالر، فلرمبا كان ميكننا أن جنمع عشرة دوالرات فقط من َجيع أعضاء 
يغطي رسوم الربيد. ولست أظن أن أعضاء الكنائس لن كان  م طلبًا للتربعات، فما قدموه رمبا  اخلدمة أية رسائل هل

اخلدمة ألهن م على ما يبدو كانوا يفتقرون للخربة العملية يف مؤسسات َمالس إدارات يف املكدونية كانوا سيكونون أعضاء 
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إلهلية. ببساطة، مل يكن لديه م ما يقدمونه، لكنه م كانوا أمور الدنيا، رغ م أهن م كانوا ذوي خربة عميقة ونامية يف األمور ا
 مستعدين لتقدمي كل شيء.

ولست أظن أن كنيسة فيليب  كانت ستكون عنصر جذب لكثريين من مؤمين اليوم، ولست أظنها ستكون حىت ظاهرة 
ما ميكن أن أكتسبه من على خارطة كنائس يومنا هذا. وعلى األغلب سيفكر من يرتاد هذه الكنيسة قائاًل: "ليس هناك 

نه ت فيها التجهيزات املطلوبة، حىت إحاجايت. إهن م أناس لطفاء، لكن الكنيسة ليس او هذه الكنيسة، وه م قطعًا لن يلبر 
َمموعة صغرية كهذه، كما أن من كون جزءًا أليس لديه م قاعة ألعاب لتسلية األطفال، وال بد أن هللا ال يريدين أن 

لديه م هذا لباركه م هللا أكثر." وال بد أن توفر حمدودية رؤيته م وعلى ضعف إمياهن م، فلو حجمه م الصغري دليل على 
 السماء ستالحظ هذا أيضاً.

إذاً، حني كتب بولس إىل أهل فيليب، مل يكتب إليه م بشأن مهوم احلياة أو األمور املالية أو كيفية الوصول للسعادة يف 
وهذا عنوان فصل يف كتاب رأيته ) م هللا باحتياجاتك"،  اب أو عن "كيف تعلِ هذه احلياة، أو عن النشاطات املسلية للشب

وتكلفتها املادية املفرتضة ليمكنه الوجود  ، كما مل يرسل إليه م شارحًا خطة رحلته التبشريية القادمة(يف مكتبة مسيحية
توازي سوء حالة أهل فيليب، خاصة أنه   كانت. كما مل يطلب منه م أيضاً مساعدة يف شؤونه املالية العسرية اليت رمبا  بينه م

كان هو نفسه يف السجن حني كتب إليه م. لكنه كتب إليه م ببساطة كمرحتل مير يف ضيق إىل زميل مرحتل يف ضيق 
 أيضاً، خمتربين معاً رابطاً عميقاً يوحده م أكثر من أي أمر آخر قد يوحد باقي املؤمنني.

 
  ن كان يف قلبك أحد هذه التساؤالت:لشخصي بتحديد إأن تقيس مقدار عمقك الروحي اهنا وميكنك 

 هل ترغب يف أن تكون عضواً يف واحدة من كنائس مكدونية؟  -
 نك ستعترب هذا اعتداء على ما هو حق مكتسب لك؟ أن تعطي آخرين يف ظروف كهذه، أم أهل سيمكنك  -
  بركة من هللا أو مرتوكاً من هللا؟ لو مسح هللا مبثل هذه الظروف أو أسوأ منها يف حياتك، فهل ستعترب نفسك يف -
تقتصر مسريتك على األيام سهل سيمكنك االستمرار يف املسري مع يسوع يف عمق هذه الظلمة املوحشة، أم  -

 املنرية اليت تفيض بربكات هللا؟ 
 

 خرين:اآلؤمنني املباألخص أمام اليت ال نتجرأ على التفوه هبا،  ورمبا كانت األسئلة األه م واألعمق هي تلك
 

 فلماذا ال يباركه م هللا؟  ،هللا متاماً خطة وإرادة ن كانت هذه الكنائس تسري حبسب إ -
 كما قدموا؟   هللا لقد قدموا الكثري هلل، أفال يقدم هل م -
 يبدو ان هللا يسعد بأخذ القليل الذي تبقى لديه م ماحناً إياه م اليسري جداً باملقابل.  -
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أن حياة املكدونيني أصبحت أكثر صعوبة كلما تعمقوا يف الشركة مع  بدل أن تغدو حياهت م أكثر سهولة، يبدو -
 هللا. 

 إن كان هللا يريد أن حيرمين من كل ما لدي، فلست أظن أين أرغب باتباعه.  -
 نين حتمل هذه "العطية" من هللا.لست أظن أنه ميك -

 ك لألمور.نظر  ما هو تعريفك للربكة وكيفية وكما قلت قباًل، سيعتمد األمر هنا مرة أخرى على
 

كانت الكنائس يف مكدونية قد حددت بالفعل مفهومها ملا هو العطاء واألخذ يف املفهوم اإلهلي، وهلذا كانوا يقدمون 
ُه ْم  1:1:كورنثوس 9بكل سهولة حىت يف وسط ضيقته م. ويشرح لنا بولس سر أسلوب التفكري هذا يف  "ب ْل أ ْعط ْوا أ نْ ُفس 

، و ل   حيتاج أموالنا لكنه يريدنا  والن ا، مب ِشيئ ِة هللِا." وهنا تظهر بوضوح عقلية العطاء يف املسيحية، فاهلل ال يريد أ وَّاًل لِلرَّبِر
كذلك، وخبالف العرف   ال عندها لن يكون مشكلة إطالقاً. بقلوبنا وعواطفنا وإرادتنا، فامل ملكهحنن، وحني نكون 

مشكلة إطالقًا حني نستوعب هذا املبدأ.  ناإميان رحلةنا أو عدم راحتنا أو البشري، لن يكون وقتنا أو التزامنا أو تضحيت
ليس هذا فقط، بل حني يقدم و فحني يقدم الشخص نفسه هلل، تصبح مباهج هذا العامل أقل بريقًا وأكثر ضحالة. 

مثرًا واضحًا يف حياته شخص )أو كنيسة( ذاته هلل، فال تغدو عالمات هذا التكريس تربمًا أو تذمرًا أمام هللا بل تغدو 
. فبكل بساطة، حني قدمت  الشهيق والزفريإذ يصبح العطاء املضحي لآلخرين أمرًا طبيعيًا كما  ،وعالقاته مع اآلخرين

ره العامل ويسعى وراءه برغبة عارمة ملعرفة املسيح على يعين استبدال كل ما يقدر هذا كنائس مكدونية ذاهتا أواًل هلل، كان 
 . وقد بارك هللا وأكرم هذه الرغبة يف معرفته على مستوى جيهله أغلب املؤمنني.حنو أعمق وأكرب

وحية أخرى يف حياهت م. ورغ م وقد فه م بولس أسلوب ومنطق التفكري هذا واستخدمه الحقاً يف حثه أهل فيليب يف أمور ر 
هناً على ذلك بثباته يف مسريته مع  أعطوا أنفسه م هلل، فقد كان هذا القول يعكس حاله هو أيضاً، مرب نين املكدونيقوله إ

يسوع، فاحتاً قلبه ألهل فيليب ليشاركه م ويشاركنا بلمحة عن َجال العالقة اليت يتمتع هبا مع يسوع والكيفية اليت لنا هبا أن 
 نتمتع حنن أيضاً بالعالقة ذاهتا.
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 الفصل اخلامس
 

 الشركة
 

كاملة تطلب مين عقد مراس م جنازة، وهو أمر مل أعتده قباًل. وكنت بعد حنو مخسة أسابيع من موت الطفلتني، جاءتين م
أفكر يف نفسي بأنه من الغريب أين حضرت يف حيايت أربع جنازات فقط قبل أن يُطلب مين القيام مبراس م جنائزية 
 بنفسي، إذ مضت حنو عشر سنوات دون أن ميوت أحد من العائلة أو األصدقاء. فحىت جنازة جدي مل أمتكن من

حضورها، إذ انفجرت زائديت الدودية يوم موته. لكين أعتقد أين عوضت عن هذا التقصري بقيامي مبراس م ثالثني جنازة 
 على مدى ثالث سنوات.

لكن هذه اجلنازة ختتلف، فأنا كنت ال أزال يف حالة حزن شخصي، وكقائ م مبراس م الدفن يتوقع الناس مين أن أعينه م يف 
ل إن كنت مستعداً للدخول إىل أحزان اآلخرين حاماًل لتلك العائلة أحزاين أنا أيضاً. كما أن ختطي أحزاهن م. كنت أتساء

اجلنازة كانت لرجل يف بداية الثالثينيات من عمره وتويف جراء ورم يف الدماغ، وكان أصغر أبناء عائلته، األمر الذي زاد من 
 سري األحداث الطبيعية للحياة أن ميوت والداك قبلك، لكن صعوبة موافقيت على أداء مراس م تلك اجلنازة. فأنت تتوقع يف

حني ميوت أوالدك قبلك، فهذا أمر خيالف املألوف وال ميكن مقارنته بشيء آخر. وموت طفلك أمر خمتلف متاماً، فهو 
 ليس كموت صديقك أو حىت أخيك أو اختك.

عرفها القيام مبراس م اجلنازة. كان رد فعلي األول لذلك مل أعل م كيف أتصرف حني طلبت مين تلك العائلة اليت مل أكن أ
هو اهلروب من املوقف بأقصى سرعة، إذ كان خييفين أمران، أوهلما أن احلزن عملية مستمرة، وأنا قطعاً مل أكن قد انتهيت 

ك من حزين، وخشيت من مواجهيت حلزن تلك العائلة أن تعيد نكأ جراحي. فحني انفجرت الزائدة الدودية، كان هنا
احتمال ألن جيري األطباء جراحة ثانية الستئصال األنسجة املتضررة، وهذه العمليات التالية عادة ما تكون خطرية على 
املريض ألن قواه اجلسدية تكون قد استنزفت يف العملية األوىل. وأنا كنت أشعر باألمر ذاته بشأن هذه اجلنازة. فجرحي  

نزيف عند أي استثارة طفيفة. خويف اآلخر كان خشييت من أن ال أمتتع برباطة كان ال يزال طرياً وعميقاً ومستعداً لل
اجلأش املطلوبة إلمتام املراس م، ناهيك عن التحدث إىل أفراد العائلة يف بيت العزاء. فحني تكون يف حالة احلزن تلك، 

ج من جسدي من خالل هناك أمور ميكن أن تقودك إىل حنيب ال يتوقف. وأنا كنت أشبره احلزن بقطرات س م ختر 
الدموع، ويف مراحل احلزن األوىل، أنت لست تعل م ما ميكن أن يتسبب بذرفك لتلك الدموع: ترنيمة، أو عناق شخص 
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ما، أو ذكرى ما، أو رائحة تشمها، أو حزن تراه على وجه شخص آخر. أحسست بأنين سأكون مراقباً من كل من 
أهنار خالل املراس م. فأنا مل أخش احلرج بسبب بكائي أمام الناس قدر سيحضر تلك اجلنازة، وأنا بالطبع مل أرد أن 

 خشييت من عدم القدرة على االستمرار بعد توقف كهذا.
لكن لست أدرِي ملاذا وافقت على القيام مبراس م اجلنازة. فبعض مراحل التجربة كان فعاًل كما توقعت، لكن بعضها 

يت العزاء، استحضرت حلظات موت الطفلتني وأجهشت بالبكاء طوال اآلخر مل يكن كذلك. فبينما كنت متوجهاً لب
الطريق، لكين مل أبك يف بيت العزاء. ترجلت من سياريت أللتقي عائلة الفقيد للمرة األوىل، متوقعاً أن تكون مشاعري  

 م إىل حيث كمن يسري إىل منصة إعدامه. مشيت للمكان متحاماًل على عكازايت دون وعي مين، وقادين مدير املراس
جلست العائلة املكلومة. حني وقع بصري عليه م أدركت سبب موافقيت على إجراء اجلنازة، فقد كان علي ذلك! فبينما  
كنت أعرف كثريين كان بإمكاهن م القيام هبذه املهمة بكفاءة، لكين كنت الوحيد الذي ميكنه مساعدة هذه العائلة عن 

ا، وزوجها كذلك، بينما أنا وزوجيت فقدنا طفلتينا. وليس من فرق إن كان خربة وَتربة. فاألم قد فقدت أصغر أبنائه
طفلك عمره ثالثني عاماً أو يوماً واحد، فاألمران سيران ويتخطيا إمكانية الوصف. عليك أن تكون يف ذلك املوقف 

 لتستوعب أبعاده، وأنا وأفراد تلك العائلة كنا كذلك.
 

ط طوال حيايت، فلطاملا أحسست بشعور املتطفل حني كنت أؤدي مراس م ومبا أين كنت قد حضرت أربع جنازات فق
اجلنازات األخرى. ومع أين كنت عندها يف منتصف الثالثينيات، فأنا مل أستخفر أبداً مبشاعر من فقدوا شركاء حياهت م 

 احلزن بشكل الذي كان متزوجني منه م لفرتة أطول مما حييت أنا. فماذا ميكن أن يقول واعظ شاب لشخص يلفه عامل
ال ميكن التعبري عنه؟ أي شيء قد تقوله ميكن أن يبدو يف غاية السخافة. ببساطة، مل أحس بأين أنتمي لذلك العامل، 

وكنت أحس وكأين اقتحمت عامل احلزن اخلاص هب م. لكن موت طفليتر غرير ذلك، ليس بأن جعلين األكثر خربة يف عامل 
جداً مما كنت قباًل. ومل أعد أحس بالغربة واالرتباك يف اجلنازات منذ ذلك احلني، احلزن، لكين أصبحت أفه م احلزن أكثر 

أي منذ أن قابلت عائلة ذلك الشاب املتويف. فبينما مل ميكنين تفسري أي شيء خيص موت ابنه م، كان بإمكاين أن أنظر 
اهتمامه هب م مبيناً أنه وحده فقط ميكن أن إليه م مباشرة وأقول هل م إن هللا حيبه م. كان بإمكاين التحدث عن حمبة املسيح و 

 يكون املعزي عند خسارة كهذه. 
غادرت بيت العزاء متحاماًل على عكازايت ومتجهاً إىل سياريت إىل احلزن الذي ينتظرين. مل أكن قد بكيت حني زرت 

ثانية يف حبر من احلزن بينما كنت  العائلة، وكأن هللا منحين ملجًأ مؤقتاً يعينين يف التعامل مع تلك العائلة، ألعود وأغرق
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أقود سياريت عائداً للمنزل. وبينما جنحت يف ختطي اللقاء األول مع العائلة مل أكن متأكداً من قدريت على إمتام مراس م 
 اجلنازة.

لي أن أدركت فجأة أنه ال زال علي أن أقوم باملراس م، فقد ركرزت كثرياً على لقائي األول بالعائلة حىت أين نسيت أن ع
اخاطب بضع مئات من الناس سيحضرون اجلنازة بعد يومني. ماذا سأقول للعائلة ولباقي احلضور؟ كيف ميكنين أن أبنير 

حمبة هللا ونعمته بعد موت ذلك الشاب؟ كيف ميكنين كممثل هلل أن أمثله بأمانة وسط ظرف يؤدي بالكثريين للشك 
 أصالً يف وجود هللا ويف حمبته؟

 
موت الطفلتني كنت قد حضرت جنازة أخت صديق يل. وكان املتحدث يف املناسبة طبيب نفسي غري  قبل أسابيع من

مؤمن، وكان يتحدث عن كيف سيكون خلود السيدة امليتة من خالل ذكريات من كانوا يعرفوهنا. وكنت أقول يف نفسي 
، من يعرفوهنا سيموتون أيضاً. وإن  إنه ليس من تعزية يف هذا، حىت وإن كان األمر صحيحاً. فخالل وقت قصري نسبياً 

كان اخللود َمرد حياة املرء يف ذكريات وأفكار من عرفوه، فخلود هذه السيدة سيتالشى تدرجيياً مبوت من يتذكروهنا إىل 
أن تتالشى ذكراها متاماً. وبالطبع ليس هذا هو املبدأ الكتايب للخلود، كما أنه ليس أمراً يبعث الرجاء يف القلب. لكن 

ملتحدث مضى يف وصف كيف يعيش األموات من خالل أرواحه م قائاًل: إنك سرتى املتوفية يف ابتسامة طفل، ا
وستتذكرها حني تراقب غروب الشمس، وحني تتجول يف حديقة من األزهار بعد يوم ماطر. وبالطبع كان كل هذا حماولة 

ا الرجل وكأنه حياول إنكار حقيقة وحتمية املوت يائسة الستخالص بعض اإلجيابية من حقيقة املوت الباردة. وبدا هذ
حماواًل َتميله بربطه بسيناريوهات سعيدة يف احلياة. لكن مل يكن هناك أي حق يف ما قاله، ويف ما مل يقله. فبينما جند 

أيضاً أموراً سعادة يف ابتسامة طفلة أو يف مراقبة الغروب أو يف التجول بني أزهار يانعة، فهذا ال ينفي أن احلياة حتوي 
أخرى ليست سعيدة، كتشخيص مرض عضال لديك أو علمك أن الورم الذي يف جسدك ورم سرطاين، أو مساعك خبرب 

حادث سيارة أودى حبياة كل من فيها. وإن كنا نرى روح هذه السيدة ترافق أمور احلياة السعيدة فما الذي مينعها من 
ملعزين يف ذلك اليوم غادروا اجلنازة مهمومني أكثر من حني جاءوا. فذلك مرافقة أمور احلياة السيئة أيضاً. أعتقد أن ا

الطبيب النفسي مل يقدم هل م أي رجاء، كما مل يتطرق ألحزان القلب وآالمه. رجعت يومها إىل بييت حزيناً ألن أحداً مل 
 يقدم هللا وكلمته ألولئك احلضور، إذ لست أعل م بشيء آخر ميكن أن يكون فيه عزاء.

دوري ألقوم مبراس م جنازة أخرى، وكان هذه املرة األوىل بعد حضوري جنازة تلك السيدة منذ عدة شهور. مل أعل م حان 
متاماً الطريقة اليت علي هبا تناول األمر. فإدراكي ملا علي َتنبه من أحاديث ذلك الطبيب النفسي اليت تدغدغ العواطف ال 

الة موت رجل شاب. مل أكن قد استخدمت كتيب اجلنازات يف يعين أين أعل م ما علي أن أقول، وباألخص يف ح
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اجلنازات السابقة اليت قمت مبرامسها، عاملاً أن كلمة هللا فيها التعزية أكثر من أي أمر آخر، وهذه اجلنازة ليست حالة 
ص بينما كنت أستعد خمتلفة، لكن ماذا سأقول؟ عانيت مع هذا األمر هناراً ولياًل، معانياً يف الوقت ذاته من حزين اخلا

للمناسبة. كان األمر خليطاً غريباً من االستعداد للكرازة باس م الرب بينما كنت نفسي أستقبل نعمة وتعزية من هللا 
 وكلمته. يف الليلة السابقة للجنازة حددت ما سأحتدث به، لكين مل أعل م إن كنت سأقوله دون بكاء.

ىل اجلنازة، ُث ارتفعت عين بنعمة هللا حني وصلت املكان. وبينما مل يكن رافقتين غمامة من احلزن بينما قدت سياريت إ
إجراء اجلنازة أمراً سهاًل إطالقاً، فقد شعرت بقوة هللا حني وقفت ألحتدث. وقصرت كالمي على نقاط ثالث، إذ اتفقت 

رتباك يف حاالت كهذه مع عواطف احلزن اجلياشة للحاضرين ومع صعوبة أن نرى يد هللا يف موت إنسان شاب. لكن اال
ليس أمراً جديداً على البشرية، فلطاملا سعى اإلنسان حملاولة فه م أسباب حدوث مآس كهذه، مستنتجني غالباً بأننا حنن 
األحياء ال بد أن نكون السبب يف حدوث هذه الكوارث. ويسوع يعل م هذا، فحني التقى يسوع وتالميذه بالرجل الذي 

لدى التالميذ سؤال منطقي: "من أخطأ هذا أم أبواه؟"، معتقدين أن مصيبة كهذه ال بد أن ولد وهو أعمى البصر، كان 
تكون نتيجة خطية شخص ما جيب أن يُلقى اللوم عليه. لكن جواب يسوع كان مفاجئاً ومعزياً يف الوقت ذاته. ففي 

ا أ ْخط أ  و ال  أ ب  و اُه، لِكْن لِت   1:2يوحنا  ْظه ر  أ ْعم اُل هللِا ِفيِه." وحنن أيضاً علينا أن نقبل هبذا أجاب يسوع قائاًل: "ال  هذ 
اجلواب. فحني ميوت قريب لنا، وباألخص حني يكون امليت طفاًل، ميكننا أن خنرج بقائمة طويلة من التقصريات واخلطايا 

عمة مينحها هللا لنا بينما اليت ارتكبناها وأن نستنتج أن ما حدث كأن تأديباً من هللا نتيجة شيء شائن فعلناه. لكن أي ن
يدعونا لنوجه أنظارنا إليه بدل أن نتفرس يف ألغاز أحزاننا وآالمنا. فهناك تعزية يف أن نعرف بأننا لسنا حنن السبب يف هذا 

(، وهذا يشمل أبناءنا 312::3املوت. فاهلل عامل ببدايتنا وهنايتنا قبل تأسيس العامل، وهو حبكمته احملصي أليامنا )مزمور 
أيضاً. ومع أن علينا أن ال نستخف باخلطية أبداً وأن ال نظن أنه ستكون هناك نتائج لسوء أعمالنا، لكن علينا أيضاً أن 

ا أ ْخط أ  و ال  أ ب  و اُه، لِكْن لِت ْظه ر  أ ْعم اُل هللاِ   ِفيِه." نتمتع بالرجاء. فرتكيزنا جيب أن يكون على وعد هللا يف قوله "ال  هذ 
 

احلق الكتايب إىل النقطة التالية، إذ قلت للحاضرين إن هللا قد اخترب قباًل مشاعر رؤية ابنه ميوت، بل وأكثر، إذ  قادين هذا 
كان لدى هللا القدرة على أن مينع موت ابنه. فاحلال أسهل يف حالتنا حنن الذين ليس يف يدنا أن نفعل شيئاً. فيا له من 

تدخل بينما كان ابنه يسوع املسيح ميوت معلقاً على الصليب ألجل خطايا برهان على حمبة هللا أن مينع نفسه من ال
العامل. فعدم تدخل هللا يفتح الباب لنا للشركة معه. وهذه الشركة كلفت هللا الكثري. واألبوان يف العادة يضعان أوالدمها 

أنه خيص بنعمة خاصة كل أبوين  فوق كل اعتبار، وحنن هبذا حنذو حذو هللا يف حمبته للمسيح. وأعتقد أن هللا ال بد
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يتعرضان خلسارة كهذه. قدمت أيضاً دعوة لقبول خالص هللا، إذ كان من امله م أن يفه م احلاضرون الفرق بني أن يسمعوا 
 عن بشارة حمبة هللا وبني أن يقبلوا عملها خبالص املسيح يف حياهت م.

 
ول من هذا الكتاب واليت كتبتها بعد موت طفليتر. وكان معظ م ويف اخلتام، قرأت الرسالة اليت وضعتها يف بداية الفصل األ

احلاضرين جيهلون ما جرى يل حىت تلك اللحظة. ُث أخربهت م بأين يف ذلك اليوم مثله م متاماً، مرحتل يف حزين، ويف حاجة 
" )أعمال ماسة لنعمة هللا. وكما قال بطرس للرجل األعرج: "لْيس  يل ِفضٌَّة و ال  ذ ه ٌب، و لِكِن الَّذِ  ي يل ف ِإيَّاُه أُْعِطيك 

(. وما كان لدي أنا يف ذلك الوقت هو نعمة هللا ورمحته وسالمه، وهذه ليست من هذا العامل، لكن مصدرها إهلي. 1::
لقد كان من حمبة هللا أن االبن املتويف مل حييا من خالل عبري األزهار، بل عاش يف حمبة وعناية أبيه السماوي احملب، فقد  

ان الشاب املتويف شخصاً مؤمناً اخترب اخلالص سنوات قبل وفاته، وشهادته عن حتمل السرطان أثرت يف كثريين. قلت ك
للحاضرين إن احلقيقة الواضحة لنا هو أن أملاً كهذا ال ميكن أن يتحمله الشخص وحده. فاهلل يريد أن يكون جزءاً من 

سألون. لقد أدركوا بأين كنت أتأمل معه م وفهموا أن هللا حيزن حلزهن م أحزانك، ويريد أن يكون مصدر عزاء ورجاء كل من ي
أيضاً. انتهيت من مراس م اجلنازة والدفن ومن التحدث إىل عشرات الناس الذين حضروا املراس م. عدت إىل سياريت وإىل 

 يقاً من شدة اإلهناك.احلزن الذي يلفين، وأخذت بالنحيب طوال طريق العودة إىل املنزل. ارمتيت على فراشي ومنت عم
بشكل ما، دخلنا يف نوع من الشركة يف ذلك اليوم، فقد كانت لدى كلينا شركة يف احلزن، وبطريقة فريدة ابتدأ نوع جديد 
من الشركة بني احلضور وهللا، وإن كانت شركة بسيطة. إذ لست أعل م ك م من الناس قبلوا املسيح ذلك اليوم، لكين أعل م 

بة هللا بشكل أفضل، كما أعل م أن هللا زرع بذوراً لعالقة أعمق وأقوى معه يف ذلك اليوم. كثريون يف قطعاً أهن م فهموا حم
ذلك احلدث أحسوا مبحبة هللا بداًل من أن حيسوا بربود غيابه، وال شك أين سأعل م املزيد عن هذا اليوم حني أصل 

وأعل م أهن م مسعوا عن رغبة هللا يف أن تكون له عالقة السماء. أعل م متاماً أن احلضور أحسوا بوجود هللا وعمله فعاًل، 
 معه م.

يا له من مبدأ يدعونا حلالة من اإلجالل هلذا اإلله! فبالنسبة ملن حيظون منا بعالقة مع هللا تشري   –هللا يطلب العالقة معنا 
إىل أمل غامض يف حياة من كلمة الشركة إىل تلك العواطف الدافئة اليت تلف هذه العالقة، وغياب هذه العالقة سيؤدي 

ال يتمتعون هبا. إذ كثريون سيشعرون بأن حياهت م ينقصها شيء ما، وهذا الشيء هو غياب تلك العالقة مع هللا. فالشركة 
 معه حاجة جوهرية يف تكويننا وضعها هللا فينا حني خلقنا.

املشاركة واالحتاد. وليس العامل املسيحي  ، واليت ترتج م عادة إىل "الشركة"، تعين أيضاً ”koinonia“والكلمة الالتينية 
هو مصدر هذه الكلمة، بل استخدمها كتراب ذلك العصر يف نفس السياق، لكن مع والدة الكنيسة، وبواسطة الروح 
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القدس، أصبحت هذه الكلمة تشري إىل تلك العالقة الفريدة الدافئة اليت توحدنا باملسيح. والغريب يف األمر أن هذه 
ال ترد يف نص األناجيل، رمبا بقصد الرتكيز على شخص وعمل املسيح نفسه. إذ يقول  ”koinonia“الكلمة 

: "والكلمة صار جسداً وحلر بيننا." ووجود هللا املتجسد بني خليقته كان رائعاً حبد ذاته، لكنه 34:3الكتاب يف يوحنا 
بوجود يسوع يف حياته على األرض. لكن هذه الشركة  مل يكتمل إال بإمتام يسوع لفدائنا. فالشركة التامرة مع هللا حتققت

قال يسوع املُقام ملرمي اجملدلية: "اذه يب ِإىل  ِإْخو يت و ُقويل هل  ُْم: ِإينرِ أ ْصع ُد  :37:9تغريت بعد القيامة، إذ الحقاً يف يوحنا 
دعا فيها الرب يسوع التالميذ "إخوته"، فقبالً كان "حيلر" يف  ِإىل  أ يب و أ بِيُك ْم و ِإهِلي و ِإهِلُك ْم"، وكانت هذه املرة األوىل اليت

وسطه م، لكنه م اآلن يشرتكون ويتحدون معه كإخوة، أي بكلمات أخرى، يف ذلك اليوم أسس يسوع شركتنا معه لآلن 
 وإىل األبد.

آفاق هذه العالقة لكن يسوع مل يقصر هذه الشركة على الرسل األولني، وال بطبيعة عالقته م باهلل، لكن يسوع وسع 
لتشمل أي شخص خيلصه ويصبح عضواً يف كنيسته، فجسد املسيح الكنيسة كان دائماً كائناً حياً. فكنيسته ليست 

منظمة ما، لكنها كيان حي. فالشركة أوالً بالطبع هي مع هللا، لكنها أيضاً مع املؤمنني يف كل مكان. والشركة ليست 
شركة فعاًل إن كانت الكنيسة وأعضائها يسعون لعالقة روحية سليمة. وأول ورود  متاحة لنا فقط لكنها ينبغي أن تكون

ِة  49:9يف أعمال  koinoniaلكلمة  انُوا يُواِظُبون  ع ل ى ت  ْعِلي ِم الر ُسِل، و الشَّرِك  يوضح لنا أمهية هذه الشركة: "ك 
(koinoniaو ك ْسِر اخْلُْبِز، و الصَّل و اِت." تتضمن هذه الفقرة ،)  ،أربعة عناصر هامة كانت تشكرل حياة الكنيسة األوىل

 والشركة كانت من بني هذه العناصر. فالشركة مل تكن شيئاً امتلكوه، بل كانت شيئاً مارسوه وحرصوا عليه.
لكنه استخدمها دائماً يف سياقها املسيحي، إذ أدرك بولس أن املسيح هو  koinoniaوغالباً ما استخدم الرسول كلمة 

هذه الشركة اليت تظهر وتتجسد يف نواح عديدة. فكتب بولس عن اجلوانب اإلهلية يف "شركة ابنه يسوع املسيح"  أساس
(. والشركة 1:3(، و"شركة اإلجنيل" يف )فيليب 34:31كورنثوس 9(، و"شركة الروح القدس"  يف )2:3كورنثوس 3)

بطرس ويعقوب ويوحنا ليمني الشركة لبولس تشجيعاً كبرياً له ميكن أن تشري أيضاً إىل القبول التام لآلخرين، إذ كان تقدمي 
(. فما كان هؤالء الثالثة ليتسرعوا باملوافقة على 2:9حني اعرتف هؤالء الثالث باخلدمة الرسولية املعطاة له )غالطية 

. شخص سيضطلع بأمر مه م كاخلدمة الرسولية، وباألخص لشخص بولس ذاته الذي كان يضطهد جسد املسيح قبالً 
وحىت حني نتحدث عن الشركة مع صديق قريب كان بولس يدرك أن أساس هذه العالقة كان يتخطى َمرد العالقة 

ُل ِإىل  ي  ْوِم ي ُسوع    3::األرضية،  ففي فيلمون  أ  ِفيُك ْم ع م اًل ص احِلًا يُك مِر ا ع ْيِنِه أ نَّ الَِّذي ابْ ت د  كتب قائاًل: "و اثًِقا هِبذ 
ي أنه يف رأي بولس ابتدأت هذه العالقة باهلل ذاته لكنها امتدت أيضاً إىل العالقات الشخصية داخل اْلم ِسيِح"، أ

الكنيسة. واألمر ذاته ينطبق على يومنا هذا، فالشركة تبتدأ مع هللا، وليس مع اآلخرين، والذين يتخطون حجر الزاوية هذا 
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لبعض ه م متاماً من يصفه م الكتاب مبن "هل م صورة التقوى ساعني لالستمتاع بالشركة الروحية "الدينية" مع بعضه م ا
 لكنه م منكرون قوهتا".

تتحدث عن الشركة بشكل ال نتوقعه حيث قال: "أل ْعرِف ُه، و قُ وَّة  ِقي ام ِتِه،  1::3هناك آية أخرى كتبها بولس يف فيليب 
بِرًها مب ْوتِِه"، واستخدام بولس لكلمة  الشركة يف اآلالم يف هذا السياق غريب غرابة استخدامه كلمة و ش رِك ة  آال ِمِه، ُمت ش 

العطية لوصف اآلالم واملعاناة. فبولس مل يعل م فقط بوجود معاناة كهذه، لكنه سعى جبدٍر إىل شركة مع يسوع وسط هذه 
يدعو بولس إىل كتابة املعاناة. وكثريون منا ال يتجاوبون مع األمر هبذه الطريقة، هلذا رمبا علينا أن نكتشف السبب الذي 

 عبارة كهذه لنرى إن كان هذا سيساعدنا يف فه م موضوع املعاناة واألمل.
--- 

كتب بولس إىل أهل فيليب بينما كان مسجوناً يف منزل يف روما، وبينما ال يبدو هذا سيئاً كقيود السجن املظل م، فالشك 
رومانيني كان أمراً ثقيالً جداً على شخص اعتاد السفر أن الوجود يف حالة من السجن ملدة سنتني  يف حراسة اجلنود ال

والتنقل كبولس. وقد قام بولس بنشر بشارة اإلجنيل يف العديد من أحناء آسيا وأوروبا، مؤسساً العديد من الكنائس وبانياً 
شرات السنني، إذ بصرب إميان العديد من املؤمنني. لكن يف هذه املرحلة أوقفه هللا عن خط اخلدمة هذا الذي قضى فيه ع

لفرتة معينة مل يسافر بولس أو يتنقل، لكن خصصه هللا ألجل مهمة معينة. فباإلضافة للحديث مع من كانوا يزورونه يف 
منزله يف روما، استخدم هللا بولس مبهارة يف هذا الوقت ليكتب رسائل أفسس وكولوسي وفيلمون وفيليب لكي تستمر 

 من مثار فرتة السجن هذه.الكنيسة حىت اليوم يف االستفادة 
 

كان قد تبقى على حياة بولس حنو سنتني أو أقل حني كتب رسالة فيليب، ويا هلا من حياة! فبعد أيامه األوىل كشخص 
ناجح يف كنف التعلي م اليهود، ختلى بولس عن كل شيء ليتبع يسوع إىل حيث يقوده، لكن هل كان األمر يستحق هذه 

جناحاً باهراً أم فشالً ذريعاً؟ هل ميكننا أن نقول إن حياة أسري يوشك على املوت يف  التضحية؟ هل كانت حياة بولس
السجن كانت حياة يكللها النجاح؟ هل ميكننا أن نستخدم نفس معايري التقيي م هذه على حياتنا بسعادة؟ يعتمد األمر 

 على املعيار الذي يستخدمه كل منرا.
ألحوال أن نصف حياة بولس بالنجاح. فمن كان يعرف بولس يف أيامه األوىل  مبقاييس العامل، ال ميكن بأي حال من ا

كفريسير ال ميكنه إال أن يصفه كشخص متزمت وسليب قائاًل: "بولس، أو شاول كما أعرفه، كان لديه كل ما ميكن أن 
ه عقاًل راجحاً. لكن كيف يتمىن املرء يف حياته، ورغ م أين مل أعرفه شخصياً وعن قرب، فال ميكنين أن أنكر إن هللا منح

استخدم هذا العقل؟ أي خدمة أو نفع قدم بولس هلل أو للناس؟ سأقول لك ماذا فعل: لقد ختلى ذلك املعل م اليهودي 
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اليافع عن مركزه وعائلته وتراثه، وحىت عن هللا، وألجل ماذا؟ لكي يتبع شخصاً أُدين وحك م عليه باملوت ألنه كان يظن 
ابن هللا مصلوباً؟! املسيح الذي ننتظره؟! أعتقد أهنا كانت معجزة أن السماء نفسها مل ترسل ناراً أنه املسيح املنتظر. 

تلتهمه يف حلظة ألجل َتديفه هذا. وما يزيد األمر غرابة هو أن شاول نفسه كان يالحق ويعتقل عائالت بأكملها كانت 
واآلن أصبح هو واحداً منه م. واألدهى من ذلك هو أن تؤمن هبذه اخلرافات، مؤدياً إىل سجنه م وتعذيبه م أو إعدامه م، 

شاول نفسه بآرائه وأعماله أضحى كواحد من أولئك األممني الكالب الذين يتحدرون هللا وينجرسون شعبنا. ليت هللا 
 القدير يهلكه م َجيعاً، مبن فيه م بولس هذا!"

؟ هل جيلس بولس يف اجملمع اآلن؟ هل هو معل م "ماذا كانت إذاً نتيجة سعي بولس يف رحلته الروحية وراء مسيحه هذا
للشريعة يف مدرسة حمرتمة؟ هل حيرتمه ويكرمه أهل بلده؟ كال، بل ها هو يرحتل يف أحناء آسيا وأوروبا متعرضاً لكل أنواع 
اهلزء والسخرية واألذى والسجن من أبناء جنسه يف كل مدينة يدخلها. ولست أظن أن هناك جزءاً من جسده سِل م من 

جلدة سوط أو ضربة عصا من أولئك الذين يظن أنه يقوده م إىل النور. ليس له بيت أو عائلة، أو بلد حقيقي ينتمي 
إليه، وزيارته األخرية إىل أورشلي م أدت إىل اضطرابات وفوضى حىت أين أشك أن الرومان أو اليهود سيسمحون له 

صة للتحدث إىل قيصر. هل فعالً يظن بولس أنه بقيوده بالعودة. وقد مسعت أنه اآلن مسجون يف روما يف انتظار فر 
وسالسله ولباسه الوضيع سيؤثر يف احلاك م األعلى ملا يسميه األم م "َمد روما"؟ ال بد أهن م سيضحكون عليه. أقول لك، 

ا الفأر إن مل يتخلَّ بولس عن خطاباته الالذعة واملربكة والعقيمة، فال بد إن السلطات ستختار أن تريح نفسها من هذ
املزعج. يا هلا من خسارة. يا هلا من خسارة حلياة املرء وإمكانياته ألجل هذا املسيح ابن هللا الذي تتبعه يا بولس! لقد 

 خسر بولس كل شيء. مل يعد لديه شيء مطلقاً."
 

به؟ هل "يبدو صحيحاً ما عرضته جوانب احلديث السابق. فقد تعرض بولس خلسائر كبرية، لكن ما الذي كان يف قل
هناك أي ندم يا بولس؟ هل ستفعل األمر ذاته مرة أخرى أن أمكن؟ حني ختلو إىل نفسك لياًل، هل َتنح أفكارك 
لتتخيل ما كانت ستؤول إليه حياتك لو بقيت فريسيراً؟ أمل حتل م بابن؟ أال تتوق إىل زوجة تعانقك مبحبة؟ قد يكون 

كل شيء. انظر إىل ما لدى اآلخرين، مبا يف ذلك أولئك املدعوين الشيطان مهس لك قائاًل: يا بولس، لقد كان لديك  
أتباع يسوع! أما أنت فلست متتلك شيئاً!" إن كانت أفكار كهذه قد جالت يف خاطره، فال بد أهنا مل َتد هلا مستقراً 

بقة قد تالشت، لكنه اعرتف أن منزلته السا 1هناك. فبولس مل ير  نفسه كخاسر مطلقاً، بل عدر نفسه راحباً. ويف فيليب 
ِسْبُتُه ِمْن أ ْجِل اْلم ِسيِح خ س ار ًة، ب ْل ِإينرِ أ ْحِسُب ُكلَّ ش ْيءٍ  1-7:1يف  ا ق ْد ح  أ ْيًضا  خلص إىل أن "م ا ك ان  يل رحِْبًا، ف هذ 
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، الَِّذي ِمْن أ ْجِلِه خ ِسرْ  ْي أ ْرب ح  خ س ار ًة ِمْن أ ْجِل ف ْضِل م ْعرِف ِة اْلم ِسيِح ي ُسوع  ر يبِر ا نُ ف اي ًة ِلك  ُت ُكلَّ األ ْشي اِء، و أ ن ا أ ْحِسبُ ه 
 اْلم ِسيح ." لقد خسر كل شيء، لكنه ربح احلياة. وحبسابات بولس، يبدو أنه كان راضياً جداً هبذه املبادلة.

ن بولس مل يعترب أنه قد استمر بولس يف الكتابة، إذ رغ م اقرتاب موته، مل يعترب أن مهمته انتهت. واأله م من ذلك هو أ
"أدرك" اهلدف األمسى روحياً، لكنه كان دائماً يسعى للتقدم والتعل م، ساعياً إىل "إدراكه". ورغ م أن بولس كان نابغة 
علمية، فعالقته مع يسوع مل تكن مبنية على الفه م العلمي أو استقاء املعلومات. فأساسيات العقيدة كانت أمراً بالغ 

ها كان شخصاً حيراً جعله بولس يف مقدمة حياته ومسعى أيامه. فرغ م أنه سار مع الرب عشرات األمهية، لكن مصدر 
السنني وعرفه أفضل من أي شخص آخر، كان بولس يسعى للمزيد. فمسعى حياته كان دائماً أن يعرف يسوع بشكل 

 أكرب من خالل شركة ما انفكت تزداد عمقاً.
 

ا عن الثمن املطلوب دفعه ليعرفوا يسوع بشكل أفضل، فسيكون اجلواب على وإن سألت معظ م املسيحيني يف يومنا هذ
األغلب هو: دراسة الكتاب املقدس، واخللوة الروحية مع هللا، والصالة، والكنيسة اجليدة، والشركة واملؤمترات واملطبوعات 

قائاًل:  1::3تب يف فيليب املسيحية. وقد تتفاوت أمهية كل هذه، لكنها يف نظر بولس تفتقد إىل عنصر هام، إذ ك
"أل ْعرِف ُه" مستخدماً الكلمة اليونانية اليت تفيد معرفة األمر من خالل االختبار بداًل من الكلمة اليت تفيد "العل م" بالشيء. 

ويف هذا اختالف جوهري بني بولس وكثريين غريه. فكثريون يقصرون معرفته م بيسوع املسيح على املعلومات، وبكتابة 
يف دفاتره م، وبالتعامل مع الكتاب املقدس ككتاب أكادميي ميكنك أن تقرأه أو تبتعد عنه وقتما تريد. أما  مالحظات

بالنسبة لبولس فشخص املسيح كان دائماً يف املقدمة. مل ينكر بولس أبداً احلاجة إىل الدراسة العميقة، بل استمتع هبا، 
ها، إذ أنعشت كلمة هللا احلية حياته وغذرهتا طوال مسريته الروحية مع لكنه مل يبتعد بالعقيدة الكتابية عن كاتبها ومصدر 

 سيده.
 

أضاف بولس وجهني ملا تنطوي عليه معرفة املسيح، ومها قوة قيامته، وشركة آالمه. ويسعد أغلبنا برؤية قوة قيامته يف 
ل يف حياتنا بقوة وحكمة بينما حياتنا، إذ تعجز الكلمات عن وصف السعادة اليت تنطوي عليها رؤية يده القوية تعم

خيلصنا من ضيقات ومصاعب عديدة، أو وهو ينصرنا على الظروف احمليطة. لكن بولس مل يتوقف هناك، وكذلك علينا 
حنن أيضاً. فقد زاوج بولس بني قوة القيامة وشركة اآلالم، فال ميكنك أن تقس م أو تفصل هذين األمرين، إذ مها وجهان 

ن أن يكون لك أحدمها دون اآلخر. مل يرد بولس أن يعرف القوة فقط، فالقوة ميكن أن تكون قوة لعملة واحدة، ال ميك
َمهولة أو غامضة، وكذلك املعرفة أيضاً، لكنه أراد شركة اآلالم. وهذه اجلملة األخرية مهمة جداً، فبولس مل يكن شخصاً 



53 

 

يثري إعجاب اآلخرين أو ليظهر مدى أمانته للمسيح أكثر من يتلذذ باألمل ويطلبه لذاته، إذ مل يكن حباجة ملزيد من األمل ل
 أي شيء آخر. لذلك مل يذكر لنا الكتاب طلب بولس للمعاناة حبد ذاهتا، وليس علينا ذلك حنن أيضاً.

كثريون منا أيضاً ال ينظرون لألمور بنفس نظرة بولس، فهو عدر كل األمور نفاية ألجل فضل معرفة املسيح، لكن الكثري 
خيتصر هذه إىل َمرد هدف معرفة قوة قيامة املسيح. فشركة آالمه أمر ال يعنينا، وإن كان األمر مرهوناً برغبتنا، فهذا  منا

أمر نريد بالطبع أن نتجنبه بأي مثن. لكن ليس األمر هكذا مع بولس، فهو مل يرد فقط أن يرى قوة املسيح، لكنه أراد ان 
عمله ال قارئاً أو مستمعاً الختبار وَتربة شخص آخر. أراد بولس الشركة وليس يعرفه وخيتربه، وأن يكون شاهد عيان ل

مظاهر أو دالئل قوة هللا. وميكننا أن نقارن األمر باختبار موسى يف شركته مع هللا شخصياً مقابل العربانيني الذين شاهدوا 
هللا فرصة رؤية قوته وهي تعمل، لكن ليس  عمل هللا وقدرته عن بعد. فمجد هللا هبي رائع، وعلينا أن نسعد حني مينحنا

 هذا كل ما هناك. فمعرفته وشركة آالمه تتطلب التزاماً أقوى ومسرية أعمق، لكن أي غىن ينتظرنا عندها!
: "أل نَُّه ق ْد ُوِهب  ل ُك ْم 92:3كانت هذه املرة الثانية اليت يشري فيها بولس إىل اآلالم يف رسالة فيليب. فقد كتب أواًل يف 

ملسيح، مقدماً أل ْجِل اْلم ِسيِح ال  أ ْن تُ ْؤِمُنوا بِِه ف  ق ْط، ب ْل أ ْيًضا أ ْن ت  ت أ لَُّموا أل ْجِلِه". لكنه يكتب اآلن عن شركة آالم ا
تشجيعاً لكل من ه م يف أمل. أما ملن مل خيتربوا األمل فهذه الكلمات ال تعين الكثري. فغالبيتنا ال ترى األمل كعطية من هللا 
أو كجزء من عملية املضي يف حياة روحية أعمق. أكثرنا يريد فقط املسيح والعطايا اليت يهبها، ولكثريين منا أيضاً ميثل 

األمر صراعاً ميتد مدى احلياة، وباألخص إن كنت أنت الشخص الذي يعيل العائلة. فمع أن مشاغل احلياة ال ميكنها أن 
لكنها قد متنعنا عن أن نعرفه بعمق كما يريد هو لنا أن نعرفه. فنحن مثل  تبعدنا عن املسيح إن كنا قد نلنا خالصه،

تلميذي عمواس اللذين دعيا يسوع جملرد العشاء معهما مع أنه بدا أنه يريد منهما ما هو أعمق من هذا. فنحن وليس هو 
هذا العامل بينما ال منتلكها من نوقف تقدم العالقة مكتفني مبعرفة سطحية بشخصه، ومكتفني بأمور فانية نستأجرها من 

حقاً. لكن األمل يساعدنا يف هذه الناحية ألنه يأخذ منا تلك األمور. وحنن إن َتاوبنا مع املعاناة واألمل بالطريقة املناسبة، 
ى العامل سيقودنا األمل لنجد الراحة والرمحة يف الشركة احلقيقية مع املسيح ناظرين إليه يف رجاء للمستقبل. فاألمل جيعلنا نر 

مكاناً ال حنس باالنتماء إليه بينما نرى السماء واقعاً ملموساً. أما إن كنت تنتظر أن تعيش مساءك على هذه األرض 
فسيخيب ظنك جداً. فاألمل خيفف من ارتباطنا هبذا العامل بينما يف الوقت ذاته ينعش رغبتنا لنكون يف بيتنا السماوي مع 

 ربنا.
ش رِك ة  آال ِمِه" من ناحية فكرية عقالنية وبني من اسري الكتاب أن متيرز بني من يكتب عن "ميكنك عادة حني تتصفح تف

يناقشها من ناحية اختبارية. أواًل، عادة ما تكون التعليقات التفسريية مقتضبة، وكأن الكاتب يقول إن األحرى بنا 
هللا وإن هذه العطية ميكن أن تصلنا يف أي االنتقال إىل موضوع آخر، وخاصة إن بولس يقول إن األمل هو عطية من 
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وقت ال نتوقعه. ويبدو أن البعض ال يتعاملون بارتياح مع هذا النص، آخذين يف وصف األمل واملعاناة مبفردات غريبة كمن 
حياول وصف املشي على سطح القمر. فنحن قد يكون لدينا بعض املبادئ الفكرية والعقالنية عن ماهية املشي على 

قمر، لكننا قطعاً ال حنس برماله حتت أقدامنا كما ال حنس بتأثريات انعدام اجلاذبية على أمعائنا. قد يكون لدينا سطح ال
بعض الفه م هلذا األمر، لكننا قطعاً مل خنتربه اختباراً عملياً. وهكذا كثريون ممن يفسرون آيات الكتاب املقدس عن األمل 

ال ِمِه" هي عملية تلقائية مساويني بينها وبني مصاعب احلياة اليومية. لكن أال خيترب غري أن "ش رِك ة  آ واملعاناة. كثريون يرون
املؤمنني أيضاً مصاعب وآالم ومعاناة وأحزان وضيقات مالية؟ يكتب آخرون واصفني األمر بأنه "معاناة جيب على كل 

تبار شركة اآلالم على كل املؤمنني. وهؤالء من املؤمنني اخلوض فيها" أو "التجارب العادية يف حياة كل مؤمن" معممني اخ
يكتبون عن اآلالم دون أن يكونوا قد اختربوها فعاًل غالباً ما يشريون إىل "ش رِك ة  آال ِم املسيِح" يف َجل عامرة دون أية أمثلة 

اآلالم لآلخرين تدعمها مسرعني يف االنتقال إىل مواضيع أخرى. فاحلديث يف أمر كهذا ليس مرحياً، واخلوض يف وصف 
 ي حتمل اآلالم يف الوقت ذاته من إميان ذلك الشخص املتأمل.يتخطى حدود التفسري العقالين، بينما يقور 

ويف احلقيقة، ال يعاين كل املؤمنني القدر نفسه من اآلالم، رمبا يعود هذا جزئياً حلقيقة أن ليس َجيعنا خيتار أن يعرف هللا 
كفي حبد ذاهتا إلعاقتنا عن هذا التوجه، ناهيك عن مهاَجات إبليس الساعية ألن بشكل أفضل. فمشغوليات العامل ت

تؤدي بنا إىل االستسالم. سبب آخر هو معرفة هللا الدقيقة والالحمدودة بنا وبطبيعتنا. فقد كتب بولس يقول إن هللا لن 
ى كل واحد منرا، فبالنسبة ألولئك (. وهللا يعل م إمكانية التحمل لد:31:3كورنثوس 3يدعنا جُنررب فوق ما نستطيع )

من يكتفون بعالقة سطحية باهلل ومن يشعرون بالراحة يف هذا العامل قد يكون أقصى ما ميكن أن يتحملوه هو تعطل 
سيارهت م أو رمبا ذبول العشب أمام منزهل م. ومع هذا، فإن هللا حيب هؤالء أيضاً، لكنه يعل م أن ليس بإمكاهن م أن يتحملوا 

من ذلك. ورغ م أنين لست متأكداً من هذا )ولست أدرعي هنا أين أحتدث بالنيابة عن هللا(، لكين أعود إىل  ما هو أكثر
ما كتبه بولس خماطباً أهل فيليب واعظاً إياه م بأن اآلالم واملعاناة هي عطية من هللا. فأهل كورنثوس اجلسديني "الذي مل 

الم نسبياً، لكن معرفته م بيسوع كانت سطحية أيضاً، أما أهل فيليب يكونوا تنقصه م موهبة روحية" عانوا القليل من اآل
فقد كان هل م اليسري من بركات هللا األرضية الظاهرة، ونالوا بدالً عنها من هللا عطية اآلالم مما قاده م إىل مسرية وشركة 

آالم يف حياهت م يفتقدون لعمق أعمق مع خملصه م. فاهلل يعل م إذاً من الذي ميكنه التحمل، وهذا ال يعين أن من ه م بال 
الشركة وجديتها مع املسيح، لكن اآلالم تؤدي باملؤمن ألن يراها من منظور خمتلف، مالحظاً دور اآلالم يف خدمة قصد 

هللا يف حياته، وخصوصاً بأن تقوده ليعرفه بطريقة مل يعهدها من قبل. ماذا يعين بالضبط تعبري "شركة آالمه"؟ نعل م أنه ال 
لطبع موت املسيح الكفاري. فيسوع وحده فيه كل التكفري عن خطيتنا، وهو وحده أصبح رئيس كهنتنا )عربانيني يعين با
(. ببساطة، شركة آالمه تعين أن تعرفه هو بطريقة أفضل، ال أن تعرف عنه بشكل أفضل. واألمر يشبه فهمك 3:1
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ون لديك عل م قائ م على االختبار، )وغالباً ما لوالديك بطريقة أفضل بعد أن رزقت أنت نفسك باألطفال. عندها سيك
سيكون مصحوباً بتقدير أعمق(، ألنك تدرك تعب احملبة املضحية الذي تنطوي عليه تربية األوالد. وحنن غالباً ما نتساءل 

مه فهي وحنن يف وسط آالمنا إن كان هللا يعل م حبالنا أو يهمه أمرنا، كما نريد أن يعرف اآلخرون ظروفنا. أما شركة آال
العكس متاماً، إذ فيها نعرف ما كانت عليه َتربته هو. عندها سنفهمه أكثر، وسنخرج بفه م أوضح وبتقدير أعمق حملبته. 

وبينما يسجل  الكتاب املقدس جوانب عديدة من شركة آالمه يف مواضع عديدة، فهو يقدم لنا أيضاً املثال األجلى يف 
 ه النقطة حىت اآلن.حدث الصلب. اسأل نفسك إن كنت وصلت هلذ

كما ذكرت سابقاً، ابتدأت قيامة يسوع عهداً جديداً من عالقتنا باهلل، وبينما أشار يسوع لآلب مراراً مستخدماً تعبري 
"أبينا" أو "أبيك م"، فقد يكون استعمال تعبري األبوة يف هذا السياق خميباً آلمال البعض. فالبعض يربط رمز األبوة مبشاعر 

الرفض أو بشخص ال ميكن إرضاؤه أبداً، بانني هذا التصور على التجارب السلبية اليت كانت هل م مع عدم العطف أو 
أبيه م األرضي. لكن ليس هذا ما أراده هللا من األبوة وال هو أيضاً باألمر الطبيعي، لكنه يبقى بالنسبة للبعض الفه م 

يشري إىل عالقة شخصية تتخطى َمرد فكرة "األب" الوحيد الذي لديه م عن األبوة. لكن بولس استخدم كلمة "آبا" ل
بإجيابياهتا وسلبياهتا. وهذه الكلمة تتميز بأن صوت نُطقها يصف معناها يف رنني رائع، إذ كانت هذه الكلمة اآلرامية 

نفسه م توازي كلمة "بابا" اليوم واليت هي من أول األصوات اليت يبدأ الطفل بإصداراها. وكثريون من اجلدود خيتارون أل
االس م الذي يرغبون ألحفاده م أن ينادوهن م به ليجدوا الحقاً أن االس م الذي ناداه م به أحفاده م أواًل أصبح هو امسه م. 

واس م "آبا" كهذا االس م متاماً، إذ أنه يعرب عن حمبة اآلب لالبن وشوق االبن لدفء حمبة أبيه وعن احملبة املتبادلة بني 
 الطرفني.

يتحدث بولس عن صراع  37:1 – ::3ا" مرتني ليصف حمبة هللا اآلب خلاصته. ففي رومية استخدم بولس كلمة "آب
بعض املؤمنني املستمر مع اخلطية. فغالباً ما ينال شخص ما اخلالص ليكتشف الحقاً أنه هناك جوانب معينة من حياته 

واجه أغلب املؤمنني قائاًل: "أل ينرِ عن املعضلة اليت ت 32:7سيكون فيها جهاد مستمر ضد اخلطية. كتب بولس يف رومية 
وهو أمر  –يف ناحية معينة ل ْسُت أ فْ ع ُل الصَّاِلح  الَِّذي أُرِيُدُه، ب ِل الشَّرَّ الَِّذي ل ْسُت أُرِيُدُه ف ِإيَّاُه أ فْ ع ُل". فالصراع مع اخلطية 

ف لدى الكثري من املؤمنني. فقد مييل للبعض أمر يثري اخلو  -خيتلف متاماً عمرن يعيش يف اخلطية دون أي نية للتخلي عنها
للتفكري قائاًل: "ال بد أن هللا ال حيبين بعد. لقد عاهدت هللا أن ال أفعل هذا اخلطية ثانية وها أنا أكررها". ومع أن هللا 

حمبة هللا  بالتأكيد ال يوافق على ارتكاب اخلطية، فقد فه م الرسول بولس طبيعة هذا الصراع كما فه م أيضاً أبعاد وعمق
بأن هللا لن يتخلى عنا قائاًل: "ِإْذ ملْ  ت ْأُخُذوا ُروح  اْلُعُبوِديَِّة أ ْيًضا  31:1من خالل املسيح. وهلذا نراه خيربنا يف رومية 

ْذمُتْ ُروح  التَّب  ينِر الَِّذي بِِه ن ْصرُُخ:   متاماً عن طبيعة هذا واستخدامه لكلمة "نصرخ" يعرب«". ي ا أ ب ا اآلبُ »لِْلخ ْوِف، ب ْل أ خ 
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الصراع الدائر، فهذه ليس صرخة عبادة أو تسبيح، لكنها استغاثة إىل هللا من عمق املعاناة ، واستخدامه لكلمة "آبا" يعرب 
 عن خصوصية العالقة مع ذلك اآلب الذي حيبنا بدفء حىت وسط فشلنا وصراعنا مع اخلطية.

، حمدثاً الغالطيرني الذين كانوا يستمعون ملعلمني كذبة قادوه م بعيداً 4::استخدم بولس كلمة "آبا" مرة أخرى يف غالطية 
عن النعمة إىل أغالل الناموس، وموضحاً هل م أن اتباع هللا ليس اتباع لنظام لكنه اترباع لشخص. فاإلنسان على عالقة بإله 

اياه اليت يستحيل تطبيقها متاماً من حير، وليس بناموس حمفور، وبداًل من أن نكون عبيداً للناموس ونرزح حتت محل وص
ناحية بشرية، قد نلنا اخلالص بالنعمة. استغرب بولس ابتعاد الغالطيني عن يسوع متجهني حنو قيود الناموس، موضحاً 

أ ْرس ل  هللاُ ُروح  هل م ما كان هل م يف املسيح وما هل م أن خيسروه بإخضاع أنفسه م ثانية لعبودية الناموس. " ُُثَّ مب ا أ نَُّك ْم أ بْ ن اٌء، 
ونرى هنا أن الروح القدس وليس املؤمن هو من يصرخ إىل اآلب بداعي احملبة «." ي ا أ ب ا اآلبُ »ابِْنِه ِإىل  قُ ُلوِبُك ْم ص ارًِخا: 

 واالهتمام بالغالطيني. وكما مع أهل رومية، زاوج بولس بني كلميت "صارخاً" و "آبا" ليعرب عن شدة االستغاثة.
ثالثة فقط ترد فيها كلمة "آبا" يف كلمة هللا، وهناك كانت أيضاً مقرونة باالستغاثة. فقبيل ساعات من إلقاء  هناك مرة

القبض عليه، دخل يسوع إىل بستان جثسيماين. وكثريون ممن يقرأون الكتاب املقدس يدركون وجود هذا البستان لكنه م 
ماكن اليت جرت فيها معارك احلرب األهلية األمريكية حيث كنا مل يدخلوه بالروح قط. كان أيب يأخذين مع أخي إىل األ

نرى الساحات املزينة بالورود واخلضرة واليت ال تعكس اآلن قط ما حدث عليها من فظاعات احلرب. وكذلك أيضاً فقلما 
ك الوقت تعكس رسومات الفنانني ليسوع وهو يف بستان جثسيماين أهوال ذلك املكان، إذ أعتقد أن حال يسوع يف ذل

ما كان سيعجبنا، إذ ال يبدو أنه كان يف أحسن حال بينما كان راكعاً يصلي ويداه مضمومتان على صخرة هناك. وإن  
كانت اجللجثة هي املكان الذي خت م فيه يسوع وأكرد انتصاره على اخلطية، فبستان جثسيماين كان املشهد األول يف 

 صفها.عمل اخلالص، إذ كان ساحة ملعركة ال ميكننا و 
فها يسوع يصطحب ثانية بطرس ويعقوب ويوحنا ويدخل رحى معركة روحية يف سيناريو مل يدخله من قبل، إذ يقول لنا 

أ  ي ْده ُش و ي ْكت ِئُب"، والكلمة اليونانية األصلية املرتَجة إىل"يدهش" تفيد معىن  11:34الكتاب يف مرقس  إن يسوع "ابْ ت د 
ة تلك املواجهة الروحية أدت بيسوع ألن يتصرف على هذا النحو، إذ بعد أن أخلى االستغراب. فالؤبد أن شدة وقسو 

( كانت شدة اآلالم أكثر مما توقع وهلذا أخذ يدهش. والكلمة األخرى 1:9يسوع نفسه من صفاته اإلهلية )فيليب 
طراب واألمل الشديد الذي "يكتئب" فقدت أيضاً بعضاً من معناها يف الرتَجة إذ تعين الكلمة اليونانية األصلية االض

 يصاحب االكتئاب.
خيربنا الكتاب إن يسوع "خ رَّ ع ل ى  11:34وحىت حركة جسد يسوع ترينا بعضاً من جوانب هذا الصراع. ففي مرقس 

ول األ ْرِض، و ك ان  ُيص لِري مستخدماً كلمة يونانية تعين السقوط أكثر من الركوع ويف صيغة للفعل تفيد تكراره، أي كأنه يق
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إن يسوع كان يسقط على األرض بشكل متكرر بينما كان يصلي. أي أنه كان يتحرك بينما كان يصلي. كان يسقط 
يف حالة من الرهبة ليعود ويسقط على وجهه ثانية  على وجهه أمام هللا، أو أنه كان ينهض صارخاً ورافعاً يديه إىل هللا

لصراع القائ م.  يسجل لنا مىت ثالثة أجزاء خمتلفة من صالة يسوع ليصلي صالة مؤملة ومتأملة ومستمرة دون توقف وسط ا
أن آالم وضيق الرب يسوع  41:99دون أن يكشف لنا طوهلا، إذ قد تكون امتدت لساعات. وخيربنا الكتاب يف لوقا 

اٍد ك ان  ُيص لِري كانت شديدة لدرجة أن هللا أرسل مالكاً ليقويه. ُث يف موضع آخر يقول عن يسوع: "و ِإْذ ك ان  يف ِجه  
بِأ ش دِر جل  اج ٍة، و ص ار  ع ر قُُه ك ق ط ر اِت د ٍم". مل يكن يسوع قد تعرض للضرب بعد، ومل يكن قد تعرض بعد جللدات السوط 

اليت ستدمي جسده، لكنه كان يف أمل ووجع نتيجة ما جيري يف داخله من صراع أدى إىل ظهور عالمات على جسده 
قط أن نفه م ما جرى. فكما املالك الذي شدد الرب يسوع ُث ابتعد عن خض م املعركة، هكذا نقف  اخلارجي. لن ميكننا

معركته وحده. وحنن ببساطة نفتقد القدرة على فه م تفاصيل ما جرى يف  -حنن كمتفرجني عن بعد. لقد كانت معركته هو
 جثسيماين يف تلك الليلة.

ما جاز به يسوع من زاوية أخرى، إذ بطريقة حمدودة وفريدة جداً ميكن ومع هذا، يسمح هللا برمحته لبعض منا بأن نرى 
 لنا أن نعرف وعلى نطاق ضيق كيف كان األمر بالنسبة له.

وهي أن يسوع  صلى قائاًل: "ي ا أ ب ا اآلُب" وهذه املرة الوحيدة اليت   34::1يكشف لنا الكتاب حقيقة عجيبة يف مرقس 
اليت وردت  ”pater“آلب هبذا االس م. والكلمة اليونانية التقليدية لألب هي كلمة يسجل فيها الكتاب خماطبة يسوع ل

أكثر من مئيت مرة يف الكتاب املقدس، كما يف "أبانا الذي يف السماء...". لكن يف وسط أمله ومعاناته صرخ يسوع 
يح ينادي أباه احملب العطوف. لقد كانت قائاًل: "ي ا أ ب ا اآلُب! ... يا أيب! ... يا بابا!" لقد كانت صرخة ابن متأمل جر 

صرخة يائسة إىل اآلب ليخلصه من أمله وجييز عنه ذلك الكأس إن أمكن. كانت صالة راجية وصارخة إىل اآلب الذي 
مل يستجب فوراً. وحني استجاب اآلب أخرياً، قال: ال. لن أجيز عنك هذه الكأس. عليك أن تشريها. فخضع االبن 

ي ا أ ب ا اآلُب!" وإن كانت هذه ساعة اعتقاله، "رعب وهول املوقف يلف روحه ليسقط ثانية صارخاً:  وأطاع. لكن ال يزال
فلست أظن أنه كانت هناك حاجة للمشاعل ليجدوا يسوع، إذ كان على اجلند أن يتتبعوا مصدر الصوت الصارخ: "ي ا 

 أ ب ا اآلُب!" حيث كانوا سيجدون االبن.
 

أل ْعرِف ُه... و ش رِك ة  آال ِمِه"، صار لنا اآلن ان نفه م حقيقة ما تعنيه هذا الكلمات. وإن كانت "وحني يكتب بولس قائاًل: 
ردة فعلك هي الصدمة من ما قد يسمح به هللا لك من أمل ومعاناة كابن له، فأنت تعل م اآلن لدرجة ما ما هي شركة 

 طالباً خالصه وعونه، فأنت اختربت جانباً من شركة آالمه. وإن كنت صليت قباًل حبرارة شديدة وبقلب مكسور إىل هللا
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آالمه. وإن كنت كسري القلب والروح، منسحقاً أمام هللا ألنه مل يرفع عنك أملك، فقد صار لك أن تعرف جانباً من شركة 
ني يعين آالمه. وإن كان اجلواب الذي يأتيك من هللا هو غري ما تريد وترجو، ومع ذلك ختضع له وتطيع إرادته، حىت ح

األمر مزيداً من األمل، فأنت قد اختربت حقيقة شركة آالمه. ليس األمر أنه ال يعرف حقيقة آالمنا )وهو يعرفها فعاًل(، 
لكننا حنن الذين لسنا نعرف حقيقة آالمه. وهلذا نعجب ونندهش.. ونعبد، إذ صرنا نعرفه أكثر، )ال أن نعرف عنه 

 . صورته.أكثر(، لنتغري إىل تلك الصورة عينها.
غالباً ما يقول الناس إهن م يذهبون إىل الكنيسة ألجل "الشركة" فقط. وغالباً ما تسمى صفوف مدرسة يوم األحد بدروس 

الشركة. لكن هناك صفاً للشركة من نوع آخر أبوابه مفتوحة دوماً، لكنك ما أن تدخله مرة فلن تعود زائراً، بل ستغدو 
تجد بولس. كما ستجد الكثريين من املؤمنني األمناء الذين ليسوا باختياره م، لكن عضواً دائماً. ستجد هناك يسوع. وس

 مبثابرهت م وسعيه م وإمياهن م، أصبحوا يدركون قوة قيامته وشركة آالمه.
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 الفصل السادس
 

 آثار األقدام
 

قراءة هذه  (. ميكنكFootprints in the Sandقرأ معظمنا القصة القصرية "آثار أقداٍم يف الرمال" ) 
القصة على أطباق الطعام وأشكال الزينة اليت تُوض ع على الثالجات، وميكنك احلصول عليها كُصوٍر يف إطاراٍت. إهنا 
تصوير مؤثرِر إلنسان يف السماء يراجع أحداث حياته مع يسوع. بالنظر إىل حياته يف املاضي، رأى الرجل آثار َمموعتني 

 ولكن خالل األوقات الصعبة جداً كانت تظهر َمموعٌة واحدة فقط يف الرمال. وقد فه ممن آثار األقدام معظ م الطريق. 
هذا على أن هللا يرتكه يف هذه األوقات والظروف الصعبة واحلرجة. ولكن بداًل من ذلك، أخربه هللا بأن تلك اآلثار   الرجل

 كانت ختص قدمير يسوع، إذ كان حيمل الرجل يف وسط حِم ِنه الشديدة. 
مه هذه القصة القصرية. فالرب صديق ألزق من يق  قدَّس بشكٍل متكررِر احلقَّ األساسي الذي تقدِر

ُ
م الكتاب امل دِر

(. وال ميكن لشيٍء أن 1: 31؛ عربانيني :: 13(. وقد وعدنا بأنه لن يرتكنا أبدًا )تثنية 94: 31األخ فعاًل )أمثال 
ُحبربة إىل قلوبنا يف املزمور (. وحىت اآل12-11: 1يفصلنا عن حمبة املسيح )رومية 

تذكِررنا هبذه احلقيقة إذ  91يات امل
 تقول: "أيضاً إذا سرُت يف وادي ظلر املوت، ال أخاف شراً ألنرك أنت  معي. عصاك  وعكراُزك مها يُعزريانين." 

مها كاتبها إلعالن عناية يسوع غري املر   ئية خباصته، حيتوي وبينما "آثار أقداٍم يف الرمال" عبارة عن صورة يقدِر
قدَّس على قصة جملموعٍة أخرى من آثار األقدام. ليست آثار األقدام هذه حرفيًة متاماً فحسب، ولكنرها ما تزال 

ُ
الكتاب امل

ماثلة إىل يومنا هذا. وعلينا أال نكتفي باملعرفة عن آثار األقدام هذه، إذ علينا كمؤمنني أن نتبعها ونسري يف إثرها أيضاً. 
هذا املقطع الكتايب التايل شبيه بقصة "آثار أقداٍم يف الرمال"، فإن ما يصفه هذا املقطع الكتايب خمتلف جداً  ومع أنَّ 

 وبشكٍل مفاجئ، ولكنه أساسي  متاماً لفهمنا ملوضوع األمل. 
صارت  حتتوي رسالة بطرس األوىل على هذا املقطع. كان الكثري قد تغريَّ قبل أن كتب بطرس هذه الرسالة. فقد 

احلكومة الرومانية أكثر عدوانية يف تعاملها مع املسيحيني. فل م تعد احلكومة الرومانية تنظر إليه م بصفته م َمموعة غريبة 
من األغبياء املخدوعني. بل تغريَّ الرأي العام والرأي السياسي إذ صارت احلكومة تعترب أيَّ شخٍص جيهر بوالئه ليسوع 

ضطهاداٌت متفررِقة قد حدثت هنا وهناك، ولكنرها كانت ستزداد شدرة وسوءاً. فقد كانت بدل قيصر عدورًا هلا. كانت ا
الدولة الرومانية ستضطهد أعدادًا كبرية من املسيحيني، وتوِقعه م حتت  صعوباٍت جسدية ومالية. سُيضر ب كثريون، 

ة أعظ م يف عامل آخر من خالل ملٍك وبعضه م سيستشهدون، ألهنر م اقرتفوا جرمية بشعة هي التمس ك برجاء أعظ م ومكافأ
آخر هو يسوع. كانت أياٌم وظروف كئيبة تنتظر مسيحيني كثريين يف تلك األيرام. كما كان عدٌد من قادة الكنيسة األوىل 
سيواجهون االضطهاد، مبن فيه م الرسول بولس. ويف وقٍت ما قبل موت بولس أو بعده بقليل، واجه بطرس نفُسه الصرلب 

 (. 32-31: 93اليت كان يسوع قد تكلَّ م هبا بشأنه )يوحنا حسب النبوة 
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وأشار إىل امليتة اليت هبا سيمجِرد بطرس الرب هبا، وبطرس  93من اللحظة اليت هبا انفرد يسوع ببطرس يف يوحنا  
دس يعرف أن حياته على األرض ستنتهي بالصلب. رمبا كان هذا سبب  عدم متكرنه من النوم جيدًا بعد أن قبض هريو 

. فقد كان هريودس قد قبض على يعقوب، أخي يوحنا، وقتله بالسيف. وإذ رأى هريودس أن هذا 39عليه يف أعمال 
العمل أرضى اليهود، قبض أيضاً على بطرس، ناوياً قتله بالطريقة نفسها بال شك. ولكن ألن هريودس مل يكن لديه احلق 

رًا على روما، وألن يسوع كان قد أظهر لبطرس أن الطريقة اليت بأن يصلب أحداً، إذ كان حق إيقاع هذه العقوبة مقصو 
سيموت هبا بطرس هي الصلب، مل يستطع بطرس أن ينام بسكينٍة وسالم نسبيني. كان يعرف أنه مل حِين وقت موته 

 بعُد. 
. كان ولكن بعد كتابته لرسالته األوىل، صار وقت مماته وشيكاً. عرف بطرس مصريه، ومل يرتاجع عن مواجهته 

م سوى سنواته األوىل يف احلياة مع يسوع، واليت  تلقَّى خالهلا  بطرس قد تغريَّ عما نقرأه يف نصوص اإلجنيل اليت ال تُقدِر
الكثري من االنتقاد بسبب عناده وهتو ره وطيشه وثقته الزائدة بنفسه، إذ كان يرى نفسه أعظ م مما جيب. كان جزٌء من هذه 

جزءًا كبريًا منها ينطبق على معظمنا أيضاً، فكثريون منا ليسوا أفضل حااًل منه. هل أنت   االنتقادات صحيحاً، ولكنَّ 
قدَّس يتعلَّق بسنيك الثالثة األوىل مع يسوع؟ يا ملقدار اخلزي الذي سنشعر به 

ُ
مستعد ألن يكون ما تقرأه يف الكتاب امل

ه م عن بعض احلماقات أو اخلطايا اليت ارتكبناها أو قلناها، هذا لو أن هللا اختار أن يدوِرن لكل العامل ليقرأوا يف وقت فراغ
 باإلضافة إىل الصراعات أو التجارب العميقة اليت كانت تتنازع قلوبنا. 

وهكذا، حني كتب بطرس رسالته األوىل، كان قد تقدَّم يف السن، وصار أكثر نضجًا يف احلياة والفضائل  
ى شيوخ شعب إسرائيل بطرس ويوحنا، وأدركوا "أهنما كانا مع يسوع." كنا ، رأ31: 4املسيحية. ففي أعمال الرسل 

سنرى األمر نفسه على مستوى أعمق لو متكرنرا من احلديث قلياًل مع بطرس. فمنذ ثالثني سنة تقريباً، وبطرس يسري مع 
وصار مثااًل على صخر يسوع، وقد كانت تأثريات حياته مع يسوع تشعر من حياته. كان قد خلع السلوكيات الطفولية، 

 اإلميان، وهو ما تنبأ يسوع بأن بطرس سيصري عليه. 
أحد الفوارق اليت تظهر يف بطرس يف هذا الوقت، وهو ما خيالف ما نراه يف روايات األناجيل، هو أنه صار  

لقلب. األمل الذي راعياً، ولكن كان ذلك استجابًة فقط لطلب يسوع الثالثي له بأن يرعى خرافه. فبطرس اآلن راٍع من ا
؛ :4: 2احتمله بطرس عرب العقود أنت ج  فيه هذا التغيري. فل م يُعد بني الذين يتجاد لون حول من هو أعظ م الرسل )لوقا 

(. ومل يُعد خيرب الربَّ مبا هو مسموح وغري مسموح به، وال يتفاخر بوالئه له. وقد أظهر بطرس هذا من خالل 9: 91
مناطق بنطس وغالطية وكبدوكية وأسية وبيثينية. ومن األمور املثرية أن جزءاً كبرياً من هذه املنطقة االهتمام بقطيع الرب يف 

. مل يكن هللا قد رفض هؤالء الناس، :3كان يؤلِرف املنطقة اليت منع هللا الرسول بولس من الذهاب إليها يف أعمال 
 والدقيقة. ولكنَّه أرسل بطرس بدل بولس، وكل ذلك حبسب قيادته الرائعة 

قدَّس، ويروا كيف كانوا سيتصرفون لو   
ُ
كثرياً ما أحتدرى طاليب بأن يضعوا أنفسه م يف عامل شخصيرات الكتاب امل

كانوا ه م يف تلك الظروف. فلو كنت  أنت  بطرس، فكيف كنت ستكتب ملؤمنني منتشرين يف كل منطقة آسيا الصغرى 
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يضاً أملًا متزايداً بشكٍل كبري؟ سيشمل االضطهاد عائالٍت بأكملها، وليس مل يتألرموا ويعانوا فحسب، ولكنره م يواجهون أ
ُستقب ل. وما كان يزيد األمور  سوءاً أنر ظروف أيرامه م تلك يبدو 

قادة الكنيسة فقط. كانت الرعية خائفة، فه م خيشون امل
ا كانت تشري إىل أنر املسيحية مهزومة وعلى حافة الزوال. كان معظ م القادة و  الرسل األصليون قد استشهدوا يف ذلك أهنر

الوقت، وكان جربوت روما اآلن مسلواًل يف وجه كل مسيحي. لو كنت  مكان بطرس، فكيف سرتعى قطيعًا يواجه مثل 
ا كانت سيرئة جداً. وال تستطيع أن  هذه اآلالم الشديدة؟ ال ميكنك أن تقول: "ليست األمور هبذا السوء." فاحلقيقة أهنر

تقول هل م: "اصمدوا. األمور ستتحسرن." فاألمور لن تتحسَّن، على األقل لكثريين منه م. ماذا ستكتب  تشجِرعه م بأن
 لتعزرِي أتباع يسوع احملاصرين بكل أشكال األمل واالضطهاد؟ كيف سرتعى اخلراف املتألرمة؟ 

ل لو ُكنرا يف تلك الظروف، ويف احلقيقة، سألُت طاليب سؤااًل صعباً. ال يطلب هللا منا أن نكتب ماذا ُكنا سنفع 
ولكن الروح القدس وضع يف كلمته األزلية األبدية احلقائق اليت أراد لكنيسة أن تعرفها. ليس علينا أن نبتكر أو نكون 

 خالقني، لكْن علينا أن نتعلَّ م ونعرف ونكون طائعني. 
عامل املادي ويف العامل الروحي. الذين بدأ بطرس رسالته مبقارنة بني ما هو زمين مؤقَّت وما هو أزيل أبدي، يف ال 

يرون أن هللا ُملز م بأن جيعله م يعيشون السماء على األرض لن يعِجبه م ما يكتبه بطرس، ولكن هذا ما أوحى الروح 
القدس لبطرس بأن يدوِرنه. تشكِرل اآليات االثنتا عشرة األوىل من بطرس األوىل اأُلُسس العقائدية، بينما تشكِرل بقية 

الة تعليمًا وحثرًا بشأن الطريقة اليت ينبغي للمرء أن حييا هبا، وذلك باالعتماد على تلك احلقائق واأُلُسس. أشار الرس
ه انتباهه م حنو موطنه م األمسى واألبدي  الرسول بطرس إىل املؤمنني باعتباره م غرباء ال مواطنني يف هذا العامل، وهو يوجِر

الذي هل م باإلشارة إليه برتتيٍب عكسي. فهو يبدأ باملستقبل، ألنه الوقت الذي مع يسوع. كما يذكِرره م بعظمة اخلالص 
سيدرِك فيه املؤمنون رجاءه م األبدي يف النهاية. خيبرئ املستقبل مرياثًا ال يفىن وال يتدنَّس حمفوٌظ هل م يف السماء، مكافأًة 

مه ) (. مع أن َتارهب م احلالية شديدة، وبطرس 1-1: 3بطرس 3أعظ م مبا ال يُقاس من قيمة كل ما يف العامل ولديه ليقدِر
ال ينِكر هذا، علينا حنُن أيضًا أال ننكره حني نواجه آالم اآلخرين، فمهما كان ما حيتمله القدريسون أو يفقدونه بينما ه م 

ؤمنون حالياً (. ويف احلقيقة، اإلميان الذي ميتلكه امل2-:: 3بطرس 3على األرض، فإن هللا سيعوِرضه م عنه مراٍت كثرية )
(. هذا أمٌر يثري املهابة لدينا. 39: 3بطرس 3عظي م جدًا لدرجة أن املالئكة تتوق للنظر عن قرب إىل كل ما يتعلَّق به )

فاملالئكة رأت كل ما يف العامل ولديه ليقدرمه: القوة، اجملد، اجلمال، الغىن، الشهرة. ومع هذا، فإن ما يثري اهتمامه م فعاًل 
نعربِر عن األمر بطريقٍة خمتلفة: لنفرض أنك تتحاور مع مالك، وقد مسح هللا بأن تتبادل أنت  واملالك هو خالصنا. ول

مكانيكما بالرغ م من ظروفك احلالية، دون طرح أية أسئلة. وهكذا، ُتصِبح مالكاً، وهو ُيصِبح مؤمناً. ولكنرها اتفاقية غري 
حىت القوانني البشرية لن تسمح بصفقة كهذه. فبالرغ م من األمل واإلهناك منصفة باملررة، فاملالك سيكون املستفيد األكرب، و 

الروحي، فإن عظمة اخلالص للذين يعرفون يسوع هو ما يشغل اهتمام املالئكة، وما ينبغي أن يشغل أفكار معظ م 
 املؤمنني أيضاً. 
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ما احلال مع بولس يف رسالته عرب بقية الرسالة، يدعو بطرس املؤمنني للخضوع طواعيًة ألجل يسوع املسيح. وك 
، فإن هذا ال يعين التأمل  جملرَّد هدف التأمل  أو التأملر بسبب عواقب خطايانا، ولكن التأمل  ألجل يسوع  إىل مؤمين فيليبر
املسيح. وهذا األمل ال يعين أن احلكومة الرومانية والرومان كانوا على حق، وهللا حياسبه م عن خطاياه م إال إْن كانوا 
بطريقٍة ما قد عرفوا احلق معرفًة خُملِرصة. كان ذلك األمل يعين حساب التكلفة، ومن ُثر احتماله بسبب حمبة املرء للمسيح. 
ينبغي هلؤالء أال يبحثوا عن معارك خيوضوهنا أو يسعوا لالستشهاد، بل ينبغي أن يكونوا مواطنني صاحلني منوذجيني 

(، إذ الدعوة األمسى للخضوع ليسوع املسيح هي دافعه م. تتجاوز 34-31: 9بطرس 3خيضعون لكل نظام وسلطة )
(، وعلى 34-31: 9بطرس 3هذه العقلية أمورًا ختصر املؤمنني واحلكومة. فقد كان على العبيد أن خيضعوا لسادهت م )

جلميع (. مل يكن أحٌد مستثىن من هذا املوقف. فقد دعت كلمة هللا ا:-3: 1بطرس 3النساء أن خيضعن ألزواجهن )
 (. :: 1؛ 1: 1بطرس 3إلظهار التواضع يف التعامل معاً جملد يسوع املسيح )

قبل إكمال حديثنا، علينا أن نسمح ملا كتبه بطرس بأن يُغر س يف أذهاننا أيضاً. نقرأ بعض األمور يف الكتاب  
قدس عن َمموعٍة ُمعيرنة، ونظن أن تلك األمور واملتطلربات ختصره م وحده م. يف بعض

ُ
األحيان هذا صحيح، ولكن يف  امل

أحياٍن أخرى، وخاصة يف الرسائل، السلوكيات واملواقف اليت يعلِر م الُكتراب عنها معطاة جلسد الكنيسة يف كلر زمان 
ومكان. كان هؤالء أناسًا حقيقيني ولديه م مصاعب ومشاكل حقيقية، ومع هذا قيل هل م بأن خيضعوا يف أكثر الظروف 

يح. معظمنا ال يتمترعون مببدأ "أعطه اخلد اآلخر". ويقول بطرس إنه مبدأ غريب بالنسبة لنا، بقدر عداونيةً، وألجل املس
غربة قررائه عن العامل. أنا ممنت لكوين أعيش يف أمريكا، ألنر احلكومة يف هذا الزمن تسمح حبريات دينية ُمعيَّنة. ولكنرك ال 

قدس الكثري عن "حقوق املسيحيني
ُ
قدس ال يسر معظ م م ن يدعون َتد يف الكتاب امل

ُ
". ويف احلقيقة، ما يعلرمه الكتاب امل

قدَّس يدعونا للتخلري عن حقوقنا ألجل يسوع، وهذا خيالف رغبتنا بأن نفكِرر ولو 
ُ
أنفسه م مؤمنني باملسيح. فالكتاب امل

 . بشكٍل مؤقَّت بعمل هذا، هذا طبعاً باإلضافة إىل عدم رغبتنا وضع هذا األمر موضع التنفيذ
لو كنت  مكان  بطرس، وكنت  تكتب ملثل هذه اجملموعة اليت كانت تعاين وتتأمل بغري عدل، فإن السؤال الذي  

سيشغل أفكار الناس هو السؤال القدمي: "وملاذا ينبغي أن أختلرى عن حقوقي؟" كانت الورقة الراحبة اليت لعبها بطرس 
عن قضايا سياسية ختصر زمنه، وال عن شرور احلكومة، وال عن بشكٍل متكررِر هي يسوع املسيح. فبطرس مل يتحدَّث 

وقوع غضب هللا على الذين يضطهدون املؤمنني. ومل حيصر مشورته بقوله "اعمل هذا ليسوع،" وهو ما يعد قواًل كافياً من 
مارسه املؤمنون خارجياً، مع الناحية الالهوتية، دون أن يكون كافياً ألعماق القلب املتأملِر. ورمبا كان اخلضوع الطوعي أمراً 

أنه خيالف الطبيعة البشرية. ولكن بطرس مل يوجِره حديثه للسلوك اخلارجي فحسب، بل دعا إىل قلب طائع يثق بيسوع 
متاماً. وحىت يصل بطرس بقطيعه إىل هذه املرحلة، كان عليه أن يقوده م حنو إدراك أعمق لشخص يسوع املسيح وعمله. 

سالة، أجاب بطر س عن السؤال: "وملاذا ينبغي أن أختلرى عن حقوقي؟" ب "بسبب ما عمله يسوع وبشكٍل متكررِر يف الر 
 ألجله،" وقد اهت مر جداً بتقدمي اجلواب، حىت إننا حنُن أيضاً حنتاج لفه م هذا اجلواب جيداً. 

 ثال حبسب إرادة هللا:  مثاٌل رئيسي على املسيح كالقائد املتقدرم واملثال يف احتمال األمل وامل 91-93: 9بطرس 3 



63 

 

ألنرك م هلذا ُدعيُت م، فإنر املسيح أيضًا تأملَّ ألجلنا تاركًا لنا مثااًل لكي تتربعوا خطواته، الذي مل يفعل خطيًة 
د، بل كان يسلِر م ملن  وال ُوِجد يف فِمه مكٌر، الذي إْذ شت م مل يُكن يشت م عوضاً، وإذ تأملَّ مل يُكن يهدِر

و نفسه خطايانا يف جسده على اخلشبة لكي منوت عن اخلطايا فنحيا للرب، يقضي بعدل، الذي محل ه
 الذي جبلدته ُشفيت م. ألنرك م كنت م كخراٍف ضالرٍة، لكنَّك م رجعُت م اآلن إىل راعي نفوسك م وأسقفها. 

 
-31: 9بطرس 3يف القرينة السابقة، حثَّ بطرس الرسول اخلدرام على أن خيضعوا لسادهت م، حىت القساة منه م )

(. مل يكتب بطرس هذا للوصول إىل حتقيق نوٍع من االنسجام يف اجملتمع، ولكن ملصلحة السادة. إن حصل أن أُثري :9
السؤال "وملاذا ينبغي يل ...؟" فإن اجلواب للخادم املؤمن هو أن خيضع لسيٍد قاٍس وعنيف، وال شك أنَّ كثريين من 

تعدر للخضوع طواعية من القلب؟ رمبا ال، خاصًة مبباد رٍة منك. السادة كانوا غري مؤمنني. وماذا عنك؟ هل أنت مس
ممارسة هذا الشكل واملستوى من التواضع تتطلَّب دعوة أمسى، وقد أشار بطرس ليسوع يف هذا الشأن: هو عمل هذا 

عداًل! هذا ليس ألجلك م، فاتبعوا مثاله. ال ميكن لتذم ر أن يبقى طوياًل إن كانت العيون موجَّهة على يسوع. "هذا ليس 
حقاً! أنا أستحق أمورًا أفضل ..." اجلميع يريد أن يدافع عن حقه، وجيعل قضيته أه م من القضية اليت كان يسوع 

 يعاجلها. لكننا لن منيل إىل هذا املوقف إن استمررنا ننظر إىل يسوع بدل النظر إىل ظروفنا. 
اليت كثريًا ما ال ننتبه إليها، وخاصة ما نراه يف بطرس  ومع هذا، فإن هذه اآليات ختفي وراءها جواهر من احلقائق

: "ألنرك م هلذا ُدعيُت م، فإنر املسيح أيضًا تأملَّ ألجلنا تاركًا لنا مثااًل لكي تتربعوا خطواته." هذه احلقائق غري 93: 9األوىل 
أيضًا لنتبعه ونتبع قيادته عن  املكت ش فة ال تفتح عيوننا على شخص يسوع وخدمته العظيم ني فحسب، ولكنَّها تشجِرعنا

 قُ ْرب أكثر. حنتاج ألن حنلِرل هذه اآلية لنرى غىن ما تقوله كلمة هللا، ومن ُثَّ نطبِرقه على حياتنا. 
 93: 9بطرس 3ما كتبه بطرس يف رسالته خيالف الكثري من الالهوت احلديث. بدأ الرسول هذا القس م يف  

ك معاناهت م فحسب، ولكنه م ُدعوا هلذا اهلدف أيضًا )"هلذا ُدعيت م"( كجزٍء من حياهت م بإخباره قرراءه بأنَّ هللا مل يكن يدر 
املسيحية. الكلمة "هلذا" تشري إىل االحتمال الصبور الالزم حني يعاين اإلنسان ظلمًا لكونه مسيحياً. وكما هو احلال 

التحفيز. تأملَّ يسوع ألجلك م. واحلقيقة هي أن  دائماً، عزرز الرسول بطرس ما كتبه باستخدام يسوع باعتباره املثال وأساس
ة أحيانًا إىل "ل "، واليت عادة ما huperأمل يسوع عميق جداً. وقد استخدم الرسول بطرس الكلمة اليونانية  ، املرتَج 

من" أو  أداة ُتستخد م لإلشارة إىل البد ل، ولذا عادًة ما تعين "بدالً  huperيكون معناها أكثر دقة وحتديداً. الكلمة 
"مكان" أو "ألجل". ولذا، ميكن ترَجة ما قاله بطرس: "املسيح تأملر بداًل منك م." فهو مل يتأمل ألجلك م فحسب، ولكنه 
تأملر بداًل منك م أيضاً. قد يتأملَّ شخٌص ما لينال آخر فائدة، مثل التأمل بالعمل اجلاد خلري عائلة املرء. ولكن األمر خمتلف 

قوبة تنهي حياته، وهذه العقوبة ختصر يف احلقيقة شخصاً آخر، وذلك حىت ال تقع هذه العقوبة حني يتلقرى شخٌص ما ع
على الشخص اآلخر. وهذا بالضبط ما عمله يسوع ألجلنا، بل بداًل منا، إذ محل العقاب واألمل الذي ُكنرا حنُن نستحقه 

 بسبب خطايانا. 
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 لكي تتبعوا خطواته،" حتمل يف طيراهتا معاين ومغازي عميقة ، "تاركًا لنا مثاالً 93: 9بطرس 3اجلملة التالية يف  
تؤثرِر بفهمنا لألمل. فمثاًل، الكلمة "تاركاً" هي اس م فاعل من فعٍل مضارع )باللغة اليونانية(، وهي ُتشتق من كلمة يونانية 

استخدام بطرس لصيغة اس م الفاعل تعين "يرتك خلفه". ترتبط هذه الكلمة من الناحية القواعدية بالفعل "تأملر )املسيح(". 
ضارع تشري إىل أن ما تركه يسوع خلفه ما يزال له تأثرياته وعواقبه بالنسبة للمؤمنني اليوم، فل م يتغريَّ أو يزول. فما 

ُ
من امل

.  hupogrammonالذي تركه يسوع خلفه؟ ترك لنا "مثااًل لكي نتبعه". الكلمة "مثال" تأيت من الكلمة اليونانية 
خطرط أو املالمح األساسية كان ال

ُ
ُكتراب اليونانيون يف زمن كتابة العهد اجلديد يستخدمون هذه الكلمة لإلشارة إىل امل

اليت يضعها الفنان يف لوحته، ليمألها ويكمرلها الحقاً. كما تشري الكلمة إىل منوذج الكتاب اليدوية اليت ينسخها 
حريص حماواًل يف نسخه أن يقرتب أكثر ما ميكن من "املثال" الذي  الطالب. فاملبتدئ يف الكتابة يتتبع احلروف بشكلٍ 

اتربعه. وعرب السنوات، صارت الكلمة ُتستخد م مبعىن مثال السلوك الذي على املرء أن يتبعه وحياكيه. كل ظل من ظالل 
 –لشكل األساسي ، لنا لنتبعه. ترك لنا يسوع اhupogrammonهذه املعاين يتناسب جيداً مع ترك يسوع "مثااًل"، 

خطرط األساسي الذي علينا أن نتبعه. وبعد  ذلك، يقوم الفنران بتلوين تفاصيل حياتنا الفريدة بألواننا اخلاصرة املختلفة 
ُ
امل

م الرسول بولس املفهوم  اليت يرغب باستخدامها، حبركاٍت وضربات تت م بدقٍة وعناية ال يستطيع غريه إيقاعها. وقد قدَّ
ستخدمة يف اليونانية عادًة :3: 9نفسه يف أفسس 

ُ
، حيث وصف املؤمنني بأهن م "عمل" هللا، والكلمة "عمل" هنا هي امل

لإلشارة إىل عمٍل فين )حتفة( أو شعر. ميكن أن تكون هذه إشارة بسيطة إىل سبب اختالف درجة األمل ونوعه وسط 
م ن يتبع يسوع بإنكار نفسه يومياً ومحله الصليب واترباعه الذين حيب ه م الرب. حدَّد هللا "مثالنا"، الذي هو املثال ذاته لكل 

(. ولكن ألوان كل التفاصيل الذي يضعها يسوع يف حياتنا لن تكون نفسها يف أير اثنني 91: 2؛ لوقا 91: :3)مىتر 
 من الناس. فاهلل ال يُنِتج كمياٍت كبرية من "حُت فه". 

سوع يتأملَّ مكاننا )وليس فقط "ألجلنا"(، وهو يرتك )زمن رأينا أن ي 93: 9بطرس 3حىت اآلن يف نظرنا إىل  
داً( لنسري حبسبه. ما يكتبه الرسول بطرس بعد ذلك مه م جداً. فعلينا أن "نتربع خطوات"  املضارع( مثااًل لنا )خُمطَّطًا حُمدَّ

ء أو يتبع عن قُ ْرب"، أو "السري املثال الذي تركه يسوع لنا. الكلمة اليونانية اليت يستخدمها الرسول بطرس تعين "يسري ورا
على اخلطوات". ما يتكلر م بطرس عنه ليس السري مع يسوع، وال سري يسوع معنا ليجيزنا عرب الظروف الصعبة يف حياتنا. 
قدس يدعونا لنسري حبسب املثال الذي تركه يسوع اآلن بشكٍل خاصر لنا. ولكننا حنتاج ألن نفه م ماهية 

ُ
فالكتاب امل

 قارنته مبا ال ميثِرله. ذلك املثال مب
أن تنقله، حنتاج ألن نقارنه مع الفه م الذي كان عند بطرس  93: 9بطرس 3وحىت ندرِك جوهر ما حتاول  

قصة العشاء األخري ليسوع مع تالميذه. كان يسوع قد أذن ليهوذا  11-13: 31ليسوع قبل عقود. يدوِرن لنا يوحنا 
لي م والتحقيق والصلب. مل يكن يف نية أيٍر من األطراف أن يرتاجع. كان يسوع بالذهاب، وهو ما مثَّل بداية عملية التس

ين. مل يتبقَّ ليسوع معه م سوى وقٍت قليل جداً، وما علرمه م يسوع إياه  شوَّشني املتحريِر
ُ
وحده مع تالميذه األمناء، لكن امل

كلِر الكنيسة اليت مل تُكن قد ُوِلدت بعُد. يف هذه الساعات األخرية اليت قضوها معًا مل يكن ضرورياً هل م فحسب، بل ول
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بدأ يسوع كاملعتاد بقول أمٍر غري متوقَّع باملرة، وال شك أنره أسيء فهمه. قال يسوع: "اآلن متجرد ابُن اإلنسان ومتجَّد هللا 
النسبة للتالميذ، (. ب19-13: 31فيه. إن كان هللا قد متجَّد فيه فإنر هللا سيمجِرده يف ذاته وميجِرده سريعاً" )يوحنا 

وخاصة لبطرس ويعقوب ويوحنا، كان هذا اإلعالن خربًا رائعاً. فقد كان أمرًا طبيعيًا أْن يفكِرروا بالتمجيد الفوري، الذي 
(. بل 91: 32يشمل حك م يسوع كملك على إسرائيل وجلوس االثين عشر على كراسي يدينون أسباط إسرائيل )مىتر 

 رجة الطيش يف انتظار ما سيحدث، ولكن كل ذلك تغريَّ سريعاً. رمبا كانوا شديدي التشو ق لد
أكمل يسوع حديثه، ولكنَّ ما أعلنه مل يكن ما توقَّعه التالميذ. "يا أوالدي، أنا معك م زمانًا قلياًل بعُد.  

(. ال 11: 31ا أقول لك م أنُت م اآلن" )يوحن’ حيث أذهب أنا ال تقدرون أنت م أن تأتوا،‘ستطلبونين، وكما قلُت لليهود: 
بدر أنر ما قاله يسوع فاجأ التالميذ وأعاد وعيه م وانتباهه م إىل حقيقة الوضع احلايل الصعب والقاسي. مل يكن يتحدَّث 
عن التمت ع باجملد معه، ولكن عن االنفصال عنه. مل يكن يتحدث عن احُلك م، بل عن الرفض. كان التالميذ قد ساروا 

مكافآت حمدَّدة. مل  –من ثالث سنوات، دون أن يرتكوه. وقد وعده م يسوع مبكافآت  جسديًا وروحيًا مع يسوع أكثر  
تكن املكافآت تعين كل شيٍء هل م، فيسوع هو كل شيٍء هل م: قائده م، معلِرمه م، صديقه م، وكما كانوا يعرفون يف ذلك 

ارب وشابه اإلهانة، مسعوا القيود نفسها الوقت ولكن فهموا بأكثر وضوٍح الحقاً، كان امللك املسيح، ابن هللا احلي. ومبا ق
اليت قاهلا ألعدائه واليت كانت جزءًا مؤملًا من مصريه: لن يستطيعوا أن يذهبوا إىل حيث سيذهب يسوع، وقد آمله م 
وأزعجه م هذا أملًا وإزعاجًا عميق ني. ولوال معرفته م اجليدة له، لتسلرلت إىل سراديب أفكاره م فكرٌة بأن يسوع سيخوهن م 

 غدر هب م. وي
علينا أن نأخذ يف اعتبارنا ما كان يسوع قد أخربه م به، خاصة ألن السماح ليسوع بقول ما قاله من دون مزيٍد  

من االستفسار والتحق ق أمٌر خيالف طبيعة شخصية بطرس. أخرب يسوع التالميذ بأهن م ال يقدرون )يف اليونانية 
dunamaiن يذهبوا إىل حيث كان ذاهباً. الكلمة اليونانية (، أي يعجزون وال ميلكون القدرة، على أdunamai  هي

الكلمة اليت منها ُتشتق الكلمة احلديثة "ديناميت". مل يكن التالميذ يعجزون عن مرافقة يسوع بسبب عدم السماح هل م، 
ال شك أنه لو   ولكن بسبب نقص املؤهِرل الشخصي. فاملؤهِرل للذهاب حيث يسوع كان أمرًا هو الوحيد الذي متترع به.

، يف كلِر خليقة هللا مل يوج د غريه من هو 1كان معه من يشاركه األمل لكان أمله وعذابه أقل. ولكن كما نرى يف رؤيا 
 ُمستحق للسري يف الطريق اليت عليه السري فيها وشرب الكأس الذي عليه شربه. 

نئٍذ أنبأ بأن أحد تالميذه سُيسلمه، قبل أن يأذن يسوع ليهوذا بالذهاب، غسل يسوع أرجل التالميذ. وحي 
(. يف الوضع الطبيعي، كان بطرس نفسه 94، 93: 31فأشار بطرس ليوحنا بأن يسأل يسوع عن هوية ُمسلِرمه )يوحنا 

يسأل، ولكن ألنره تعرَّض لتوبيخ لطيف ولكن حازم قبل حلظات فقط من ِقب ل يسوع ألنره اعرتض على غسل أرجله 
تمل جدًا أن بطرس تردَّد عن أن يتكلَّ م ثانيًة. ال أحد ُيس ر بأن يتعرَّض للتوبيخ أمام اآلخرين، (، فاحمل1: 31)يوحنا 

خاصرة من الذي كان بطرس حيبره بكل قوة وحرارة، ويسعى خلدمته. ومع هذا، فقد كان إعالن يسوع بأنره لن يسمح هل م 
تكلَّ م يسوع عن االنفصال، وهو األمر الذي كان  بالذهاب معه بكل بساطة أكثر مما يستطيع بطرس احتماله صامتاً.
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بطرس خيشاه أكثر من أي شخٍص آخر، وقد دفع هذا بطرس ملزيٍد من االستفسار عن املقصود. مل يكن االنفصال 
يتناسب مع نظرته ومفهومه عن اجملد، ومل يكن يتناسب مع فهمه ليسوع. مل يسبق ليسوع أن قال لبطرس: "حيث أذهب 

ن أنت م أن تأتوا." فكثريًا ما قال يسوع لبطرس: "تعال،" مثلما حدث حني كان يسوع يسري على املاء )مىتَّ أنا ال تقدرو 
، 91-93: 1(، أو حني أخذ يسوع بطرس وتلميذين آخرين فقط إىل بيت الصبية امليتة ليحيها )مرقس 37-92: 34
(. كان هللا 3: 37لكوت يف التجلري )مىتر (. بل إن يسوع كان قد دعا بطرس لريى مشهدًا مسبقًا جملد امل11-41

سيمجِرد يسوع قريباً، ولكْن لن يكون مسموحًا لبطرس أن يكون مع يسوع، ألنه مل يكن يقدر أن يذهب معه؟ كيف 
ميكن هلذا أن حيدث؟ مل يكن هذا مقبواًل أو مفهومًا بالنسبة لبطرس، وكان عليه أن يكتشف سبب التغري  احلادث يف 

 اخلُط ط. 
استمرر يسوع بتعلي م التالميذ عن احملبة اليت سيكون عليه م أن يُظِهروها للعامل كدليل قوٍي على كوهن م تالميذ   

(، ولكن ذهن بطرس مل يكن يتقبَّل أي شيٍء يف ذلك الوقت. مل يكن حملبة 91-94: 31وأتباعًا ليسوع )يوحنا 
، كان األول لالستيضاح والثاين كان السؤال الصادق الذي اآلخرين مكان يف أفكاره احلالية. ولذا، سأل بطرس سؤالني

ا ُيشِغل قلبه فعاًل من  يشغل فكره وقلبه. "يا سيرد إىل أين تذهب؟" يف احلقيقة، كان يسوع هو من قاد بطرس ليسأل عمر
بعين أخرياً" خالل الطريقة اليت أجابه هبا. وقد كان رد يسوع عليه: "حيُث أذهب ال تقدر اآلن أن تتبعين ولكنك ستت

(. هذا املنع كشف أه م أمٍر يشغل قلب بطرس: "يا سيرد، ملاذا ال أقدر أن أتبعك اآلن." مل يسأل :1: 31)يوحنا 
بطرس: "ملاذا ال نقدر )بضمري املتكلِر م اجلمع( أن نتبعك اآلن؟" ألن قلبه مل يكن ُمنشغاًل إال بنفسه. كان يريد أن يعرف 

مع يسوع. كان ميكنه أن حياجج يسوع قائاًل: "أفه م ملاذا ال تسمح لآلخرين بأن يأتوا ملاذا ال يستطيع هو أن يذهب 
ُقرَّبة. أنا زعي م الرسل، ومن  –معك اآلن، ولكن هذا ينطبق علير أنا أيضًا 

أنا بطرس! أنا كنُت دائمًا من دائرتك امل
تبعك، ال لالبتعاد عنك، وهذا ما أنوي أن املقربني منك. مل حيدث أن أوقفتين يف السابق، وقد دعوتين ألكون معك وأ

أفعله بقية حيايت." لكْن إن كان هذا ما كان يدور يف فكر بطرس، فإنه مل يكن قد فه م كلمات يسوع. ومرة أخرى، ما 
قاله يسوع مل يكن منعًا أو عدم مساح، بل تصرحيًا بأن بطرس مل يكن ميلك القدرة أو القوة يف هذا الوقت على أن 

 ما يذهب يسوع. يذهب حيث
ولتصحيح ما اعتربه بطرس تقييمًا خاطئًا من يسوع ملستوى االلتزام والوالء لديه، وعد الرب قائاًل: "إين أضع  

(. ينبغي أن ننتبه إىل املعىن الكامل ملا اقرتحه بطرس: "إين أضع نفسي عنك 17: 31نفسي عنك" )يوحنا 
(huper ما قصد بطرس قوله هو: "أنا مستعدر  ".) ألن أضع نفسي وحيايت بدل نفسك وحياتك." فل م يقصد بطرس

. وال كان يقصد: "سأموت ألجلك،" كما هو مكتوب :3: 33أن يقول: "سأموت معك،" كما قال توما يف يوحنا 
، الذين ُذحِبوا "من أجل الشهادة اليت كانت عنده م." مل يكن بطرس يتفاخر بأنه مستعدر أن :3: 33بشأن نفوس رؤيا 

مع املسيح، حبيث ميوت االثنان معاً، لكنره كان يتفاخر بأنه مستعد  ألن يبذل حياته حىت ال يكون على يسوع أن ميوت 
، قائاًل: "حاشاك يا رب. ال 99: :3يفعل هذا. هذا يف احلقيقة هو األمر نفسه الذي بسببه وبرخ بطرس يسوع يف مىتر 
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رتابه إىل املوت. طريقة خمتلفة يف التعبري، لكن القضية نفسها: كان مسح هللا هبذا،" وذلك ردرًا على كالم يسوع عن اق
 بطرس ما يزال حياول أن يفتدي يسوع من الرسالة اليت عيرنها هللا له لإلنقاذ والفداء واخلالص والردر والشفاء. 

حدث يف األيام . ولكن رمبا بسبب تعاُطف الراعي الصاحل، ملعرفته ما كان سي:3وبرخ يسوع بطرس بقوة يف مىتر  
التالية وما ستجلبه على بطرس، أو رمبا بسبب ضيق الوقت فقط، استجاب يسوع بطريقة خمتلفة هذه املرة، وال بدر أنر  
كلمات يسوع اجتازت أعماق بطرس. وضَّح يسوع الالعقالنية يف تفاخر بطرس من خالل إعادة صياغة كلمات بطرس  

: "أتضع نفسك عين؟" كما أن الكتاب 11: 31فقد سأل يسوع يف يوحنا كلمة بكلمة تقريباً، لكن على شكل سؤال. 
قدَّس مل يكتب لنا عن النظرة اليت تطلَّع هبا يسوع إىل بطرس بينما كان يتكلَّ م هذه الكلمات، فليس من كاتب 

ُ
امل

اين، وعلى الذي كان على بعد خطواٍت فقط من آالم جثسيم –يستطيع أن ينِصف هذا الناحية يف ما يكتبه. يسوع 
بعد ساعات فقط من اإلذالل والتعذيب، والذي بشروق الشمس سُيسمَّر إىل الصليب، والذي سيحتمل هجوم 
الشيطان بكل طاقته، والذي ألورِل مرٍة منُذ األزل سيرتكه هللا اآلب، والذي ُحِفظ أشد العذاب له وهو القادر على حتم له 

ن يأخذ بطرس مكانه، لكنرها اخلطوة التالية يف أمل يسوع، رمبا بطريقة أكثر نظر إىل "بديله". ليست َتربة شيطانية أ –
م له حبيبة رمٍل صغرية، اليت يف احلقيقة مل تكن منه، وذلك  إيالمًا من خيانة يهوذا. عرض بطرس على يسوع أن يقدِر

ماق آالم م ن يعاين. كان يسوع لتحلَّ مكان جبل حرمون العظي م. طبيعتنا البشرية تعاين أكثر حني ال يفه م اآلخرون أع
يعرف أعماق أمله، ويف احلقيقة مساواته أمله مبا يعرضه بطرس زاد أمل يسوع عمقًا وِشدرة. ومع هذا، "أما يسوع قبل عيد 
الفصح، وهو عامٌل أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العامل إىل اآلب، إذ كان قد أحب خاصرته الذين يف العامل، 

 (. 3: 31ملنتهى ..." )يوحنا أحبَّه م إىل ا
رمبا كان يسوع سيقول املزيد لو كانت هناك حاجة ُملحَّة لذلك. ومع هذا، فإنه باكتفائه بتكرار كلمات بطرس،  

؟ بطرس، أنا الراعي الصاحل الذي يضع حياته عن ) ( اخلراف، وليس huperهذا ما ميكن استنتاجه: "أتضع نفسك عينر
اول أن تتدخل وتأخذ املكان الذي أُعطي يل من هللا اآلب. بطرس، إن متَّ مكاين، أنت  م ن تعمل هذا. أنت حت

فموتك سيكون عماًل نبياًل وبطوليًا مبعايري العامل، وقد ُيصِبح مصدر قصص بطولية تتناقلها األجيال. قد يكون وضع 
لن يُقب ل من اآلب كذبيحة كفارية. ولن  نفسك ألجلي أمراً يدعو للتفاخر، ورمبا يدفع اآلخرين ألن يتبعوا مثالك. ولكنه

يكون موتك أساس غفران خطاياك، ناهيك عن غفران خطايا اآلخرين. يف إحدى املقابالت األوىل لك معي، قلت  يل: 
م ن سيحل مشكلة خطاياك أيها اإلنسان اخلاطئ؟ هل ميكنك أن تبِطل أو تلغي ’ اخرج من سفينيت فأنا إنساٌن خاطئ.‘

طايا والتعدريات اليت اقرتفتها؟ كال، فخطاياك أفقدتك األهلية إىل األبد. ال ميكن أن تكون أو أن تصري عشرات ألوف اخل
احلمل الذي بال عيب. كال يا بطرس، أنا م ن سيضع نفسه وحياته عنك وبداًل منك، وبداًل من نفس أي خروف 

لة. إن "مساعدتك" يل يف هذا الوقت ليست سوى سُيول د. اخلطية لوَّثت حياتك، وأنا الوحيد القادر على حلر املشك
إعاقة يل. ويف احلقيقة، ألريك الفرق الشاسع بني قدريت وعجزك الكامل أقول لك إنره قبل أن يأيت الصباح، ستنِكر أنرك 

 تعرف حىتر عن وجودي." 



68 

 

قدَّس لنا أي شيٍء آخر قاله بطرس إىل أن وصل يسوع والتالميذ إىل 
ُ
 البستان. عدم فه م ما ال يدوِرن الكتاب امل

قاله يسوع كان مؤملًا مبا يكفي، بل وتنبرؤ يسوع على مسمع من التالميذ اآلخرين بأن بطرس سينكره وضع قيودًا على 
ط رْح بطرس مزيدًا من األسئلة. كان خياره الوحيد يف هذا الوقت هو االستماع وحماولة استيعاب وفه م ما يُقال. كان 

فما عمله يسوع كان مؤملاً، وما ال يستطيع بطرس أن يعمله كان أكثر إيالماً. عدم مساح يسوع  ذهنه ما يزال مضطرباً.
لبطرس بأن يذهب معه حيثما يذهب جرح كربيائه. تأملَّ بطرس جدًا بسبب استخفاف يسوع به، حىت إنره ظنر أنه 

ءل عن الوقت الذي سيرتكنا فيه؟" سينكره. وألن يسوع تكلر م عن انفصال وشيك، رمبا تساءل بطرس يف نفسه: "أتسا
(. ويف حماولة القيام بعمل 13: :9مع أن العكس هو الصحيح. سيضرب اآلب الراعي، فتتبدَّد اخلراف وهترب )مىتر 

بطويل أخري بالوقوف بقرب املكان الذي فيه حاك  م السنهدرمي يسوع يف البداية، متَّ م بطرس نبوة يسوع بأنه سينكر ثالث 
فه، ناهيك عن إنكار حمبته له. إذاً، لن يضع بطرس نفسه بدل نفس يسوع. ويف إحدى اآليات األكثر مرات أنره يعر 

قدس، خيربنا لوقا 
ُ
أن يسوع التفت ونظر إىل بطرس وهو ينكره يف املرة األخرية.  3:: 99"وخزًا للضمري" يف الكتاب امل

قدس إن بطرس هل يستطيع الفنرانون أن يرمسوا روح نظرة الراعي الصاحل وهو 
ُ
يلتفت إىل خروفه املتعثِرر؟ يقول الكتاب امل

 خرج حينذاك وبكى بكاًء مراً. مل يكن له من يلجأ إليه. وكان متزيق القلب وأمله يؤدري دائماً إىل بكاء عميق للنفس. 
هنا موجرهة إلينا مل تكن نظرة يسوع ُموجَّهة لبطرس فقط، فهي موجرهة إلينا أيضًا يف إنكارنا حنُن أيضًا ليسوع. إ 

ه سواء بكالمنا أو أفكارنا، على عدم  لتلتقي عيناه بعيوننا حني نكون مغمورين باألمل والشعور بظل م العامل، وحني نوخبِر
تدخ له كما ينبغي حبسب نظرتنا. تلتقي عينا يسوع بعيوننا حني نقول بكل فخٍر وكربياء إننا سنتبعه حيثما يقودنا، حىت 

حني يكون االَتاه بعكس ما توقرعناه. إن كنت  تنظر إىل أملك فقط، فلن تستطيع النظر إىل وجه  للموت، ُث نتذمرر
(، فقد ال يزول أملك، ولكنه سُيصِبح 9: 39يسوع، ولكن العكس صحيح أيضاً. فإن ركَّزت  نظرك على يسوع )عربانيني 

هذا جيعل أملنا أكثر احتمااًل. وبداًل من استنتاجنا: "إنَّه ال  أمراً ثانوياً. حني نتأمل بأمله ألجلنا، أو باألصح بداًل منا، فإن
يعرف مبا أمر  به،" يكون لديك اليقني احلقيقي واألكيد بأنه يعرف، بل ويعرف بشكٍل أفضل ممرا ميكننا حنُن أن نعرف 

زيد من العبادة واحملبة يف وسط أملنا. ونعربِر بإمكانياتنا احملدودة. فْه ُم أمل يسوع بعمٍق أكثر قلياًل يغريِر منظورنا، دافعاً إيانا مل
، فبداًل من التشديد على معرفة يسوع عن أملنا، حنصل على مقداٍر :3: 1عن هذه احلقيقة بلغة الرسول بولس يف فيليب 

نا بدءًا من األعماق، بينما يستخدم الرب األمل، هذه األ داة أكيد من شركة آالمه، وهذا املقدار من شأنه أن يغريِر
 األساسية، كوسيلة جلعلنا أكثر شبهاً باملسيح. 

لنجمع احلقائق معاً. تذكَّر أنَّ أكثر من ثالثني سنة قد مرت منُذ زمن أحداث يوحنا  93: 9لنعد إىل بطرس األوىل 
ت حياة بطرس إىل األبد. كان 31 قد  . كانت التجارب واخلربات قد علَّمت بطرس، فأحداث تلك الليلة قبل عقود غريَّ

 93: 9بطرس 3كرُب يف السن، وعلَّ م اآلخرين ما تعلرمه هو من الرب. الحظوا مدى التشابه واالختالف بني ما نقرأه يف 
منا( تاركًا )بصيغة املضارع(  : "ألنرك م هلذا ُدعيُت م. فإن املسيح أيضًا تأملر ألجلنا )بدالً 17: 31وتفاخر بطرس يف يوحنا 

لنا مثااًل لكي تتربعوا خطواته." بل إن بطرس استخدم الكلمة اليونانية املرتَجة إىل "تتبعوا" اليت استخدمها يسوع حني قال 
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(. تعلَّ م بطرس، ولكْن كيف :1: 31لبطرس: "حيث أذهب ال تقدر اآلن أن تتبعين، ولكنرك ستتبعين أخرياً" )يوحنا 
تأملر يسوع بداًل منا، ال حنُن بداًل منه. ميكن لألمل الذي نتعرَّض له أن يكون بسبب إمياننا به، أو رمبا مينحه هو  تعلَّ م؟

لنا، ولكنه لن يكون أملًا بدل  أمله أو أملًا يعفيه من أمله. ونقول ببساطة إنه لو مل يتأملَّ يسوع بداًل منا، ملا ُكنا سنبقى 
الئكة فقط. فلو مل ميت، لوقف كل خملوق يف عامل اإلنسان والشيطان كخصوٍم جنسني هلل موجودين، ولبقي هللا وامل

واملالئكة. ينبغي أن نتبع خطواته ال أن نبتكر خطواٍت نسري هبا. ينبغي أن نتبع ال أن نقود. ينبغي أن يكون التشديد 
 (. 4)رؤيا  على ما عمله هو، ال على ما نعمله حنُن، وسيبقى األمر كذلك طيلة األبدية

. ينبغي أن نتربع 93: 9ولكن مثة أمر آخر ينبغي أن نأخذه يف االعتبار وننتبه إليه ونستكشفه يف بطرس األوىل 
خطواته، أو بأكثر حرفية "نسري يف آثار أقدامه". اجلمع "آثار" يعين خطاً من آثار األقدام، مثل اآلثار اليت يتبعها الصيراد 

قدام" تعبري حريف ال َمازي. مثرة فرٌق ما بني اترباع آثار أقدام شخٍص ما واترباع خطوات للوصول إىل صيده. "آثار األ
شخٍص ما. "اترباع خطوات شخٍص ما" يعين حماكاة حياة ذلك الشخص أو الطموح لعيش وحتقيق ناحية معينة من حياة 

دًا خمتلفاً. فهي ليست فقط "آثار ذلك الشخص. "هل ستسري يف إثر خطوات أبيك؟" أما آثار األقدام فتتضمرن تشدي
 أقداٍم بشكٍل عام"، ولكنرها آثار أقدام يسوع أيضاً. 

ومن هنا تأيت فكرة بطرس املمتدة بدءاً ب "ألنرك م هلذا ُدعيت م"، أي االستجابة بالطريقة اليت استجاب هبا يسوع لألمل 
هذه الظروف. "فإن املسيح أيضًا تأملَّ ألجلنا تاركاً الذي مل يكن يستحقه، باإلميان والصرب وبالثقة بأن هللا يف وسط كل 

تأملَّ يف اجملال الذي ال تستطيعون أنت م أْن تتألَّموا به. العبارة "تاركًا لنا" ترد يف صيغة  –لنا مثااًل لكي تتربعوا خطواته" 
( لنتربع hupogrammonًا عاماً" )املضارع ال املاضي، فما تركه ما زال موجوداً، ومل يُزل. ترك لنا "مثااًل" أو "خُمطَّط

آثار أقدامه. إن كانت آثار أقدامه قد تُرِكت، فإن علينا أن نسري حبسبها أواًل. كان ينبغي أن يسري أمامنا. كان ينبغي أن 
ده أحٌد ثانيًة.  د أحٌد أثراً قباًل، أثراً ال حيتاج اآلن ألن حيدِر د أثراً حيث مل حيدِر  حيدِر

ذه األمور: "إىل أين تتجه آثار أقدام يسوع؟ فإن اتربعتها، إىل أين ستقودين؟" رمبا أول جواب ومثرة سؤال يرتبط هب
ا تتجه حنو السماء إىل حمضر هللا نفسه. ولكْن ليست السماء هي أول مكاٍن تقود هذه اآلثار  منيل لتقدميه هو افرتاض أهنر

ه كانت حنو الصليب. محُِل يسوع إىل القرب وُوِضع فيه. إليه. فاخلطوات األخرية اليت خطاها يسوع على األرض قبل موت
ومل يسر إليها. كانت خطوات يسوع األخرية يف خدمته قبل القيامة هي سريه كذبيحة بديلية لنا،  –وصعد إىل السماء 

ُن ال نسري ليس فقط حىت ال يكون علينا أن نسري تلك الطريق، ولكننا ألننا يف احلقيقة ال نستطيع. ويف هذه احلالة، حن
معه، فهو سار هناك وحده. فل م يذهب معه أحد، بل مل يكن أحد يستطيع أن يذهب معه. تُرِك وُهِجر وتعرَّض للخيانة 

 ألجلك وألجلي.  –والتسلي م 
الناحية الثانية املهمة يف هذا املقطع بسيطة جداً، لدرجة أننا ال ننتبه إليها، وهي أنك ال "تتبع" آثار األقدام 

، إذ عليك أن تتحرَّك إىل األمام. هذا يتضمرن أكثر من َمرَّد املعرفة عن يسوع، ففي املسري معه ُتكتس ب معرفٌة بالوقوف
اختبارية. ويبقى هناك فرق ما بني اترباع خطٍر من آثار األقدام إىل النهاية من جهة، واترباع بضع خطواٍت فقط. "سأسري 
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خطرطُت هلا، تستطيع أن تكِمل الطريق من دوين." ظهر هذا املوقف بوضوح معك قلياًل، لكْن إن مل تِسر األمور كما 
، حني ترك كثريون يسوع. واحلقيقة أن بولس طرح يومها سؤااًل أجاد جدًا يف اختياره. 2:-::: :أول مرة يف يوحنا 

دورنة يف الكتاب فردًا على سؤال يسوع إن كان التالميذ أيضًا يريدون أن يرتكوا يسوع، أجاب بطرس بأكثر الردو 
ُ
د امل

، إىل من نذهب؟ كالُم احلياة األبدية عندك" )يوحنا  قدس منطقيًة: "يا ربر
ُ
 (. وما زال كالم احلياة عنده. 1:: :امل

سيكون عليك أن تتبع آثار أقدام يسوع، ولن يكون عليك أن تتجاوزها أو تتخطراها. مهما كان مكانك وما 
 صعب وأطول بداًل منك، وستبقى ترى آثار أقدامه أمامك. ستجتاز فيه، هو سار طريقاً أشد وأ

"ولكن العامل مليء بآثار األقدام والطرق اليت ميكن للناس أن يتربعوها. فكيف ميكنين أن أعرف أيرًا منها آثار  
 أقدامه؟"

ا اآلثار الوحيدة اليت تبقى حني تزول كل اآلثار األخرى. س تميِرز آثار أقدامه: إهنا ستستطيع أن متيِرز آثار أقدامه. إهنر
ا اآلثار اليت ترى امسك مكتوباً عليها.   اآلثار امللطرخة بالدم بينما يسري حنو صليبنا. ستميرز آثار أقدامه: إهنر
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 الفصل السابع
 

 املفاجأة
 

اجأة أوالدي يف سنٍر أستطيع بسببه جعل عائليت يف حالة من االهتياج والصخب الشديدين بإعالين: "لدي مف 
لك م." وفوراً، تبدأ أدمغته م الصغرية يف حماولة اكتشاف ما ميكن هلذه املفاجأة أن تكون تكونه. هل هي كبرية؟ هل هي 
صغرية؟ هل "تعوي"؟ هل هي موجودة اآلن، أم سيكون علينا أن ننتظر؟ وعادة ما ال يعرفون ما هي املفاجأة، ولكنر 

ا جيردة.  منطقه م هو أهنا لكوين أنا معطيها فال بُدَّ   أهنَّ
: "أي ها األحباء ال 39: 4بطرس 3كتب بطرس للكنائس احملاص رة واملعرَّضة لالضطهاد يف أسيا الصغرى، يف  

حرِقة اليت بينك م حادثة ألجل امتحانك م كأنره أصابك م أمٌر غريب." ميكن ترَجة "ال تستغربوا" إىل "ال 
ُ
تستغربوا البلوى امل

ن كونك م متفاجئني،" إذ يستخدم بطرس فعل أمٍر من زمن املضارع، مما يشري إىل أن حالته م تتفاجأوا،" أو "توقَّفوا ع
احلالية كانت حالة تفاُجؤ. كان بطرس يعرف عن املِح ن الصعبة )البلوى احملرقة( اليت تعرَّضوا هلا المتحان إمياهن م، ولكرنه 

(. ولكن عدم التفاُجؤ طلٌب صعب جدًا بالنسبة هلؤالء 39: 4بطرس 3أخرب املؤمنني بأال يعتربوا هذا الوضع مفاِجئًا )
املؤمنني، فتجارهب م وآالمه م مل تكن تنسج م مع فهمه م هلل أو مع تصو ره م للخالص. وكما رأينا، كان األمل الذي عانته 

سيتعرَّض  وحتملته هذه الكنائس شديدًا جداً، وكان سيزداد سوءاً. فبعض املؤمنني سيستشهدون ألجل إمياهن م، وبعضه م
ملعاناٍة جسدية، بينما آخرون سيعانون مادياً، وكل ذلك ألهن م آمنوا بيسوع وعاشوا يف طاعٍة له. ال شك أهن م مثلنا يف 
قدَّس تتحدَّث عن حمبة هللا ومحايته، باإلضافة إىل أمثلة كثرية على تدخ ل هللا وإنقاذه 

ُ
معرفته م آليات كثرية من الكتاب امل

 املوت أو اهلالك. ملن كانوا يف خطر 
ولكن يف بعض األحيان خيتار هللا أال يتدخَّل، حني نطلب منه، أو على األقل هو ال يتدخَّل بالطريقة اليت  

نتوقَّعها. وكما هو احلال بالنسبة لكثريين من مسيحيي القرن األول وأعداٍد كبرية من املؤمنني عرب التاريخ، حنُن أيضًا ال 
ا تعِلن نفه م ما يعمله، وحنُن أ قدَّس تضيف إىل تشويشنا ألهنر

ُ
يضًا نتفاجأ ونستغرب. ويف احلقيقة، بعض آيات الكتاب امل

ا صحيحة، أو على األقل ال تبدو كذلك بالنسبة لنا. فمثاًل، يف الرسالة نفسها، وحيث حتدَّث  لنا بركات ال يبدو أهنر
: 3بطرس 3رعية بإخباره م بأهن م "بقوة هللا حمروسون" )الرسول بطرس عن املِحن الشديدة اليت أصابت املؤمنني، عزرى ال

(. ال شك أن املؤمنني واجهوا صعوبة يف فه م هذا الوعد وسط أمله م. فإن هللا حيميه م اآلن، فلماذا كانوا يتألَّمون هبذه 1
 م واقعه م مع ما  الشدرة؟ رمبا مل تكن محاية هللا هي ما اعتقدوه، أو رمبا كانت فيها بعض الثغرات. ومع هذا، مل ينسج

كانوا يعتقدونه عن قوة هللا وقدرته، خاصة ما كانوا يعرفونه عن حمبته النِشطة واحلية هل م. كان لديه م سبٌب وجيه للتفاُجؤ 
ه م بطرس على هذا. لكن ما عمله بطرس هو أنره قاده م بعمق أكرب إىل فكر هللا ليتمكَّنوا من رؤية  واالستغراب، ومل يوخبِر
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هللا. وبينما ه م متفاجئون من درجة األمل الذي يعانونه يف احلاضر، كانوا أيضاً متفاجئني مما أشار بطرس  أمله م من منظور
 به إليه م. 
أحد األسباب الرئيسية الستغراب هذه الكنائس هو أهنر م كانوا بشكٍل عام حييون يف طاعٍة هلل. فل م يكونوا حباجٍة  

ة يف وسطه م. كان بطرس يعرف هذا، وقد خاطب قرراءه بكل حمبٍة ب "أوالد ألي توبيٍخ على ضعف إمياهن م أو خطية معروف
(. ومع أن هذا األسلوب من اخلطاب ُمشجِرع، فإنه يزيد 91، 9: 3بطرس 3(، املولودين هلل )34: 3يطرس 3الطاعة" )

قدس يصفنا حنُن أيضًا ب "أوالد هللا"، فمن الطبيعي
ُ
أن نتوقَّع أن يعاملنا هللا  من تشويشه م بشأن أمله م. وألن الكتاب امل

بالطريقة نفسها اليت نعامل هبا أوالدنا. نفه م من الناحية النظرية أن هللا لن يتسبرب بوقوع كارثة على أوالده األمناء، مثلما 
نا. ال نتسبَّب حنُن مبثل هذا ألوالدنا. هللا إله حيب، والتسبرب باألمل لشخٍص يف عالقة حمبة أمٌر غري معقول بالنسبة ل

قدَّس يعلِرمنا بأن هللا كثريًا ما ال يعمل بالطريقة اليت نعمل حنُن هبا، ألن أفكاره وطرقه ليست كأفكارنا 
ُ
ولكن الكتاب امل
(. وأ ْخذ عوامل أخرى يف االعتبار، وخاصة تلك املتعلِرقة خبصمنا وعدورنا، إبليس أمر جيد. 2-1: 11وطرقنا )إشعياء 

إىل أن الشيطان،  9-3وم هبجماٍت مدمِررة على أوالد هللا حينما يستطيع. فمثاًل، يشري أيروب فمن املؤكَّد أن الشيطان يق
ال هللا، هو الذي تسبَّب مبقتل أوالد أيوب وآالم أيوب اجلسدية والعاطفية الشديدة. ومع هذا، يف وسط آالم أيوب، 

دوَّنة  صرخ أيوب يف وجه هللا، ال الشيطان، ألن أيوب كان جيهل دور الشيطان
ُ
يف ما حلر به. ومع هذا، مع أن الرواية امل

يف سفر أيوب تكشف عن إمكانية عمل القوى الشيطانية بطرق ال نعيها، فإهنا ترتكنا نواجه سؤااًل غري حملول: ما نعجز 
هبذا اهلجوم. يف حمدودياتنا البشرية عن فهمه هو أن هللا كان ميلك القوة والقدرة ليوقف الشيطان فال يسمح له بأن يقوم 

ومع هذا، فإنه بالنسبة أليوب، ورمبا بالنسبة حلاالٍت أخرى أيضاً، اختار هللا أال مينعه. ولكْن ملاذا يسمح هللا عن قصد 
للشيطان بأن يهاج م الذين حيب ه م ويسلبه م؟ ومرًة أخرى نقول إن هذا ال يتناسب مع فهمنا هلل وال مع وعده حبماية 

ثل هذا اهلجوم على أوالدنا، خاصرًة إن كان باستطاعتنا أن مننعه، ولذا ال نستطيع أن نفه م خاصته. وحنُن ال نسمح مب
 سبب مساح هللا مبجيء األمل على أوالده. 

 إننا متفاجئون، بل تتجاوز حالتنا َمرَّد التفاُجؤ. تقرتب حالتنا من االرتباك واحلرية.  
هو احلاك م واملسيطر. نطلب ألجل اإلنقاذ، ولكن باملقابل   نعلن آيات التحرير واحلماية، ومع هذا يبقى الشرر  

كثرياً ما يشتد األمل. نطلب هللا واستجاباته، ومع هذا، ال خنترب استجاباته، أو على األقل ليس يف هيئة التحرير الذي نرى 
لنا؟ وحىتر إن مل يكن هللا قد أنه احلل. نعاين، وهللا ال خيفِرف األمل. وشدة وعمق األمل يفاجئاننا. ملاذا يعمل هللا هذا 

تسبَّب هبذه احملنة، ملاذا مل مينع َميئها، إذ له السلطان والقوة لعمل هذا؟ ورمبا الناحية التالية هي أكثر نواحي املفاجأة 
بدأ، إحباطاً: حنُن متفاجئون من طول مدة استمرار األمل. كثريًا ما نظن أن أملنا انتهى، لنتفاجأ جبولٍة أخرى من األمل ت

ستنبطة من التجارب 
ُ
وتكون أكثر شدًة وِحدرة من األوىل. ك م ينبغي أن أتأملر؟ ك م ينبغي أن أتأملر وحدي؟ واإلجابات امل

 احلياتية تربكنا. إهنا تفاجئنا حني ال يأيت التحرير الفوري. 
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ائق إرباكًا يف قصة أيوب هي تفاصيل كثرية تتعلَّق باألمل ترِبكنا ألننا ال نفه م معظمها. فمثاًل، إحدى أكثر احلق 
أن هللا هو من بدأ بامتحان أيوب بسؤاله الشيطان: "هل جعلت  قلبك على عبدي أيوب؟ ألنره ليس مثله يف األرض، 

(. رد  الشيطان الذي تضمرن اهتاماً أليوب كان ردَّاً يريدنا هللا 1: 3رجٌل كامل ومستقي م يترقي هللا وحييد عن الشر" )أيوب 
(. كانت حجة الشيطان هي أن أيوب كان يعبد هللا 2: 3حنُن أيضاً: "هل َمانًا يترقي أيوب هللا؟" )أيوب  أن نواجهه

وخيدمه بسبب ما ناله من هللا، وليس ألجل هللا ذاته، وحنُن نشاهبه يف هذا. قال الشيطان هلل متهمًا أيوب: أبِعد الربكات 
(. إهنا هتمٌة تثري الرعب يف كياننا، إن 1-4: 9؛ 39-2: 3أيوب اليت أعطيت ها أليوب عنه، وسيلعنك أيوب بوجهك )

أخذنا يف اعتبارنا بكل صدق َمم ل ما سيسبِربه هذا اهلجوم الشيطاين يف حياتنا.  كما أننا نعرف حني تكون التهمة 
(. :3: 3يوب الشيطانية صحيحة، وهنا تبدو كذلك. فقد أحاط هللا أيوب بسياِج محاية ملنع الشيطان من مهاَجته )أ

نتوقع أن الشيطان طلب من هللا أن يرفع سياج احلماية، ولكن هللا مل يعِط الشيطان ما طلبه. وهذا مثٌل آخر على 
اختالف طرق هللا وفهمه عن طرقنا وفهمنا. إن ُكنرا نستطيع، فإننا ال نسمح بإزالة سياج احلماية عن أوالدنا، حىت ال 

من أن يؤذيه م. ومع هذا، فقد مسح هللا مبثل هذا اهلجوم. لكن هللا وضع حدوداً  يتمكن الشيطان، أو أي  شخٍص آخر
(، أما ما عدا ذلك، فقد كان أيوب ُمعرَّضًا لوحشية الشيطان: أوالده، :: 9للشيطان حىت ال يقتل أيوب )أيوب 

تعتنا. ومع هذا، فقد كان أعمق كل أمٍر تقريبًا نعرِرف به حياتنا وم  –صحته، أمالكه، مركزه يف اجملتمع، سالمه وخريه 
جرٍح يف تلك األحداث ناتج عن إخفاء هللا حملضره عن قصد يف وسط آالم أيوب، بالرغ م من دعوة أيوب املتكررِرة له. لو  
كنت  مكان  هللا، هل كنت  ستعمل األمر  نفسه لشخٍص وثق بك؟ هل ستعامل ابنك األمني هبذه الطريقة؟ هل هذه 

كونه األكثر استقامة بني الذين كانوا يعيشون على األرض يف ذلك الوقت؟ ندرك أن الشيطان "مكافأة" أيوب على  
يهاج م حيثما وحينما يستطيع، ولكنرنا ال نفه م سبب مساح هللا هبذا. فنحُن ال جند هذا أمراً منطقياً. نتفاجأ مبعرفة أن هللا 

عوه أيروب. بل ونتفاجأ أكثر حني حتيط بنا آالٌم شبيهة يعمل شيئاً كهذا أليوب، ونتفاجأ حني ال يستجيب هللا حني يد
بتلك اليت أصابت أيوب. بذرة الشك اليت َتعلنا نستنتج أن هللا يأُث بعدم محاية أتباعه ومساحه بأمٍل شديد هل م بذرة ميكن 

 أن ترتسَّخ ومتدر جذوراً عميقة يف أذهاننا. 
العسرية يف حياتنا. وهللا ال يعدنا بالكشف الكامل هلا،  لن تكون لدينا إجابات كاملة على مثل هذه األسئلة 

ولكنه مل يرتكنا يف جهل روحي كامل أيضاً. فمثاًل، يعطينا النظر إىل حياة يسوع بعض مالمح إىل األسباب اليت ألجلها 
ا يشملنا. ما يتأملر أتباع هللا. مثة حرب روحية مشتعلة ختفى عن عيون الناس، حيث الشيطان خص ٌم هلل وشعبه، وهو م

لدينا من نور هو أكثر قلياًل مما كان أليوب. فحيث أننا حنُن أيضًا ال نستطيع أن نرى كل العوامل، فإنرنا غالبًا ما ال 
نكون متأكردين من أصل ومصدر معاناتنا، خاصًة حني نكون يف وسطها. ال يوجد جهاز قياس روحي ميكن أن يشري 

ناَتًا عن تأثري شيطاين، فيما أمور أخرى ليست ناَتة عنه. وكما كان احلال بالنسبة إىل كون هذا اهلجوم أو ذلك األمر 
أليوب، فإن الظروف حتصرنا يف َمرَّد مالحظة عوارض األمل والتوصل إىل استنتاجاتنا احملدودة، اليت على األغلب لن 

قدَّس عن مفاجأة تكون أكثر دقة من استنتاجات أيوب. اختار هللا بنعمته وكرمه أن يعِلن معلوم
ُ
ات أكثر يف الكتاب امل
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األمل الذي يسمح بأن يصيب أوالده. لدينا فه م أفضل لبعض جوانب األمل، فإن آمنا هبا وقبلناها يصري لدينا رجاٌء 
أفضل. جند الكثري من هذه اجلوانب يف بطرس األوىل. وكما هو احلال دائماً، فإنه من الناحية الفعلية كل ما كتبه بطرس 

 رسائله كان يعود يف أصوله إىل التعلي م املستمرر الذي حصل عليه خالل خدمة يسوع األرضية. يف 
ان 39: 4حني كتب بطرس عن "االمتحان" الذي احتمله قراؤه يف بطرس األوىل   ، استخدم كلمتني يونانية ُترتَج 

 الكلمتني. ومع هذا فإن الفرق بني بشكٍل عام إىل "بلوى" )حِم ن( و"امتحان". وميكن لألمل أن يرافق أي من هاتني
( تعين peirsmosالكلمتني مفاجئ بشأن أصل التجارب ومقاصدها. فبأبسط املعاين وأكثر مباشرًة، "بريامسوس" )

( امتحاٌن يهدف إلظهار قيمة الشيء dokimosاالمتحان سعيًا وراء التسب ب بالسقوط والفشل، بينما "دوكيموس" )
ستثناءات، للكلمة األوىل معىن سيئ، بينما للثانية معىن جيِرد. وأحد األمثلة على استخدام املمتح ن. ومع بعض اال

الكلمة "بريامسوس" من دون قصٍد شررير نراه يف قصة إطعام اخلمسة آالف، حني سأل يسوع فيلب س: "من أين نبتاع خبزاً 
ا قال هذا ليمتحنه  :: :ات يف يوحنا (. ويعلِرق البشري يوحنا على هذه الكلم1: :ليأكل هؤالء؟" )يوحنا  قائاًل: "وإمنر

ألنه هو عل م ما هو مزمع أن يفعل." يف هذه احلالة، كان قصد يسوع أن يرسب فيلبس يف االمتحان. فقد أراد يسوع 
كلمة لفيلب س أن يستنتج أنه واآلخرين مل يكن لديه م ما يكفي من املوارد، بينما يسوع ميلكها. ولكن هذا االستخدام لل

"بريامسوس" استخدام استثنائي. معظ م أمثلة العهد اجلديد تستخدم هذه الكلمة لإلشارة إىل امتحاٍن بقصد "الرسوب" أو 
"الفشل"، أو َتربة شديدة أو حمنة ترتبط مبقاصد ومعاين سلبية وشرريرة. إن َمرَّد معرفة أي الكلمتني مستخدمة يف املقاطع 

 ة بداية ممتازة لفه م أصل بعض التجارب ومصدرها. الكتابية الرئيسية تُعترب  نقط
فمثاًل، ترد الكلمة "بريامسوس" اثنيت عشرة مرة يف األناجيل املتشاهبة لإلشارة إىل َتارب واجهها يسوع، وكانت  

أدوات هذه التجارب واالمتحان إما الشيطان أو خصومًا أرضيني ليسوع. كانت هذه االمتحانات والتجارب حماوالت 
إىل التسب ب بالفشل والدمار واخلراب، وواضح أن هللا ليس مصدرها. يعتقد البعض أن لدى يسوع "طيارًا آلياً"  هتدف

إىل  31: 9روحياً، أي أنر االستجابة للتجارب كانت أمرًا سهاًل وتلقائيًا بالنسبة له. لكْن يف احلقيقة، تشري عربانيني 
( يقدر أن يعني اجملرَّبني )مشتقة من peirasmos َمرَّبًا )مشتق من عكس ذلك متاماً: "ألنره يف ما هو قد تأملَّ 

peirasmos ألْن ليس  لنا رئيُس كهنٍة غري قادٍر أن يرثي لضعفاتنا، بل َُمرَّب )من 31: 4(." كما نقرأ يف عربانيني" :
peirasmosح املنتظر؟ أحد األمور اليت ( يف كلِر شيٍء مثلنا بال خطية." لو كنت  هللا، فكيف كنت  "ستشكِرل" املسي

اختارها هللا هي أن يسمح ليسوع بأن يعاين من خالل َتاربه كل ما يستطيع إبليس إيقاعه من أمل، ومع هذا يبقى بال 
خطية. وبداًل من تفكرينا: "ال يعرف يسوع مدى سوء األمر،" نقول إنه يف احلقيقة يعرف مدى سوء األمر معرفة جيدة 

 كامل وطأة التجارب الشيطانية. ومن الناحية اأُلخرى، هللا حيمينا بكلِر فاعلية ونشاط. نقرأ يف متاماً، ألنره اخترب
: "مل ُتصِبك م َتربًة )من بريامسوس( إال بشرية، ولكنر هللا أمنٌي الذي ال يدعك م َُترَّبون )من 31: :3كورنثوس 3

س( أيضًا املنفذ لتستطيعوا أن حتتملوا." مهما كان بريامسوس( فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة )من بريامسو 
سوء َتاربنا، يعرف هللا إمكانية كل واحٍد منا يف االحتمال، ولن يسمح ألن تتجاوز التجربة قدرتنا على االحتمال. ولكن 
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جربة خُملِرصنا.  هللا مل يضع حدودًا للتجارب اليت ميكن ليسوع أن يتعرض هلا، وقد وجَّه الشيطان كل قدرته وإمكانياته لت
: "مع كونه ابنًا تعلَّ م 1: 1كان األمل ناحيًة مهمة وضرورية إلعداد يسوع ليكون رئيس كهنتنا. ختربنا رسالة العربانيني 

 الطاعة ممرا تأملَّ به،" وكان جزٌء كبري من أمله نتيجًة للتجارب )البريامسوس( اليت تعرَّض هلا وواجهها. 
الشر وسبب معاناة األبرار منذ السقوط. وهللا يُرينا حملاٍت عن طبيعة بعض آالمنا تساءل اإلنسان بشأن أصل  

وسببها، كما نرى يف استخدام الكلمة "بريامسوس". يكره الشيطان هللا والذين يرتبطون به. إن كنت  خروفًا من قطيع 
(. وقد كتب بطرس عن الشيطان ب أنه "جيول )بكلر نشاط( ملتمساً الرب، فإن لديك عدوًا )يف احلاضر وبشكٍل مستمرر

(. وُتظِهر اآلية التالية اآلالم اليت تأيت على املؤمنني يف كل العامل، باإلضافة إىل اإلشارة إىل  1: 1بطرس 3من يبتلعه" )
كون الشيطان هو مصدر تلك اآلالم: "فقاوموه راسخني يف اإلميان عاملني أن نفس هذه اآلالم َُترى على إخوتك م الذين 

(. ينبغي أن نفه م وندرك أن احلرب مل ترتاجع مطلقًا منُذ وقت كتب بطرس هذه الكلمات، 2: 1بطرس 3العامل" )يف 
فما زال الشيطان يسبِرب اآلالم واملعاناة ألوالد هللا يف كل العامل. ومع أن الشيطان ال يستطيع ابتالع شخٍص مبعىن سلبه 

خلَّصون )إذ ملاذا مكانته يف املسيح، فإنر هذه اآليات تشري إىل 
ُ
أن إحدى النقاط الرئيسية يف هجوم الشيطان هي امل

؟(، واألمل أحد نتائج هجومه. وكما حدث مع أيوب، يف بعض األحيان  يضيِرع الشيطان جهده يف الذين ال يعرفون الربر
أن الشيطان هو م ن  خنطئ يف حتديد مصدر األمل، مفرتضني بشكٍل تلقائي أن هللا هو الذي ضربنا، مع أن احلقيقة هي

أنه مع أنر هللا ميكن أن يسمح بتجربة، بل وقد  31: 3قد يكون تسبَّب لنا بذلك األمل. توضِرح رسالة يعقوب 
: "ال يقل أحٌد إذا ُجرِرب:  ألنَّ هللا ’ إينر ُأجرَّب من قبل هللا،‘يستخدمها ألهدافه ومقاصده، فإنره ليس هو مصدر الشرر

و ال جيرِرب أحداً." أربع مرراٍت استخدم يعقوب يف هذه اآلية شكاًل مشتقاً من الكلمة "بريامسوس" غري َمرَّب بالشرور، وه
 لإلشارة إىل أن هللا ليس مصدر التجارب اليت تقود إىل اخلطية أو الفشل أو االبتعاد عنه. 

قدَّس يتكلَّ م بشكٍل متكررِر عن شخٍص جيرِرب دائماً بقصد التسب   
ُ
ب بالفشل أو السقوط. فمثاًل، لكنَّ الكتاب امل

الشيطان بلقب "اجملرِرب"، وهي كلمة ُتشتق يف اليونانية من الكلمة "بريامسوس"، إلعطاء وصف  1: 4يصف مىتر 
مناسب لشخصيته ونشاطه. وبسبب ارتباط بطرس الوثيق بيسوع، عرف أن هذه اهلجمات الشيطانية ليست خُمرصَّصة 

يشعرون أهنر م مستعدون ملواجهة هذه اهلجمات. فحني يسمع شخٌص ما رسالة  فقط للناضجني روحياً، أو للذين
، وصف األرض الصخرية مبا يلي: "الذين مىت مسعوا 31: 1اإلجنيل، يبدأ الشيطان َتاربه اخلبيثة. ففي مثل الزارع يف لوقا 

بريامسوس( يرتدرون." فكما أُشري يف يقبلون الكلمة بفرح، وهؤالء ليس هل م أصٌل فيؤمنون إىل حني، ويف وقت التجربة )من 
، الشيطان "كأسٍد زائر جيول متلمسًا من يبتعه هو." تعام ل بطرس مع "جوالن" العدو جبدية. وكان 1: 1بطرس 3

(. 31: :لبولس املوقف نفسه، وقد ذكر الصالة كإحدى مكورنات السالح الروحي الذي أعطاه هللا للمؤمن )أفسس 
وقف بكل قلبه. فقد كان قد مسع يسوع يصلي يف "صالة التالميذ": "وال ُتدِخلنا يف َتربة، ويصاِدق بطرس على هذا امل

(. ينبغي للمؤمنني أن يكونوا متيقِرظني يف الصالة، حىت ال يُهز موا يف َتارب 31: :لكْن َتِرنا من الشررير" )مىتر 
 جابة بشكٍل سلي م هلا، بل وتؤثرِر بنتيجتها. "البريامسوس". ومع أنه يستحيل َتن ب كل املِحن، فإنه ميكنك االست
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أحد األسباب اليت ألجلها ال يستطيع املرء َتن ب املِح ن والتجارب هو أن هللا، بتصميمه السيادي وألسباٍب  
 عادًة ما تكون غري معروفة لنا، يسمح أحيانًا للشيطان بأن يتسبَّب بالتجارب للذين حُيب ه م. وقد رأينا هذا يف ما حدث

عن قيادة الروح القدس يسوع  إىل الربية يف التجربة، وكما  3: 4مع أيوب، وكذلك يف ما حدث مع يسوع. ونقرأ يف مىتر 
هو متوقَّع، فقد استخدم مىتر أحد أشكال الكلمة "بريامسوس" لوصف َتربة الشيطان ليسوع. ومع هذا، فقد متكرن يسوع 

، واجتاز االمتحان الذي كثريًا ما فشل شعب إسرائيل يف اجتيازه. ومع من الصمود أمام ما فشل آدم يف الصمود أمامه
 91: 99أن التجارب يف الربية وجثسيماين واجللجثة كانت أشد َتارب "البريامسوس" اليت تعرَّض هلا يسوع، يكشف لوقا 

الفصح األخري قبل  أن يسوع كان موضع التجارب الشيطانية طيلة حياته، خاصة يف سنوات خدمته األرضية. ويف ليلة
(. غلطة واحدة، 91: 99موته، خاطب يسوع تالميذه بقوله: "أنت م الذين ثبتوا معي يف َتاريب )من بريامسوس(" )لوقا 

استجابة آمثة واحدة، إساءة استخدام الس لطة مرة واحدة، التفكري الشهواين مرة واحدة، عمل أناين واحد، قول خاطئ 
حة للتجربة كفيلة جبعل خروفنا معيباً، وراعينا ُملوَّثاً، وخُملِرصنا فاقدًا لألهلية. جثسيماين أية استجابة غري صحي -واحد 

واجللجثة كانا إظهارين رائعني وعظيمني حملبة يسوع وجالله بشكٍل يتجاوز قدرتنا البشرية على الفه م حبيث ندرِك بسهولة 
هما. وأمام عيش يسوع كلَّ يوٍم من حياته يف كمال خيلو من أكرب خليقة هللا كاملًة أكثر من أعماق حمبته الظاهرة في

اخلطية، وتعر ضه لك مٍر هائل من التجارب واهلجمات الشيطانية، ومع هذا مل يسقط أو يتعثرر، واستمر يف طاعته لقيادة 
لمة بكل خوف نقف عاجزين عن قوِل أية ك –هللا، حىتر حني أدرت هذه القيادة إىل أمٍل شديد، وانتهى أمله باملوت 

وهيبة، أو على األقل هذا ما ينبغي ملوقفنا أن يكون عليه. حني تدكرنا التجارب فنعاين، ندرك بدرجٍة أكرب حمدودياتنا 
ونقاط ضعفنا واحلاجة لنعمة هللا الغامرة. لدينا فه م أفضل لقوة يسوع، وحنُن ندرك مدى سرعة سقوطنا وتعث رنا بقدٍر ال 

ض له واحتمله. إن سرت  حبسب خطة هللا، فإن األمل سيجعلك أكثر تقديرًا وعبادًة للمخلِرص، يُذك ر بالنسبة ملا تعرَّ 
وأكثر قربًا منه. ندرك أن األمل احملدود يف حياتنا كثريًا ما جيعلنا نستجيب استجابًة ضعيفة، مدركني عدم كفاءتنا وقدرتنا 

ا واجهه. لو كنا مكانه، ملا احتملنا التجارب اليت تعرَّض هلا، على استيعاب مدى أمله ألجلنا، وبقائه بال خطية رغ م كل م
 بل إننا ال نستطيع إدراك مدى عظمتها. 

 
حني كتب بطرس رسالتيه، كان قد فه م جيدًا التجارب واحملن واالمتحانات اليت تقود إىل املعاناة بدرجٍة أكرب مما  

كما صار لديه تقدير واحرتام أكرب ملقدارمها. وكما قلنا سابقاً،   كان يفهمها يف زمن خدمة يسوع، املروية لنا يف األناجيل.
ته إىل األبد، خاصة أحداث األيام األخرية قبل صلب يسوع. ففي الليلة  فإن األزمات اليت حدثت يف حياة بطرس غريَّ

يلة القادمة، وليس من اليت أُسِل م يسوُع فيها، تقدَّم يسوع إىل بطرس وحذَّره ممرا سيحدث يف اللحظات والساعات القل
(. واستخدم يسوع اس م بطرس قبل اإلميان فقال: "مسعان مسعان!" 13: 99أحداٍث ستحصل يف املستقبل البعيد )لوقا 

: "هوذا ...،" أي "انتبه!" "هوذا  فليس بطرس "صخرة" إمياٍن يف هذه الليلة، ولكنه سيغوص كصخرة. ُث يقول له الربر
احلنطة." إذ نشأ بطرس كيهودي، وتلقَّى تعليمًا شخصيًا من يسوع ألكثر من ثالث الشيطان طلبك م لكي يغربلك م ك



77 

 

سنوات، كان ينبغي أن يدرك الشبه بني طلب الشيطان بأن يغربل بطرس وطلبه السابق املتعلِرق بأيوب. كان الشيطان قد 
. مل حُيذَّر أيوب ُمسب قاً، أما بطرس فقد تلقَّى إذنًا إهليًا بأن يضرب أيوب، واآلن يستطيع أن يغربل بطرس بطريقة مشاهبة

 ُحذِرر، ولكنه استهان بشدة اهلجوم وكراهية املهاج م. كان بطرس يوشك أن يتعلَّ م بالتجربة يف نفسه. 
، حيث أعل م يسوُع بطرس  واآلخرين بأنره غري مسموح هل م 11-13: 31تقابل رواية يوحنا  13: 99رواية لوقا 

ولكنه م يستطيعون أن يتبعوه الحقاً. ويف هذه املناسبة عرض بطرس تقدمي نفسه وحياته بدل  بأن يتبعوه يف ذلك الوقت،
نفس يسوع وحياته. ويعطينا بطرس مزيدًا من النور والبصرية بشأن أفكار بطرس ومنطقه. فقد استمع بطرس ليسوع، 

ذ بسرعة فاقت قدرهت م على فهمها ولكنه مل يسمع جيدًا ما قاله. فأحداث األسبوع األخري حامت حوله هو والتالمي
واستيعاهبا. مل تكن مراسيه م ُمنز لة، وكانوا كأهن م عالقون يف دورامة، وما بدا تناقضات ما بني ما مسعوه وما رأوه أضاف إىل 
تشويشه م. أجلرت اجلموُع يسوع يف ما يُدعى خطأ "الدخول الظافر"، ومع هذا استمرر يسوع خيرب تالميذه عن موته 

. تكلَّ م عن َمده الذي كان يُوِشك أن يُعل ن، وعن ُملك تالميذه معه، ولكنره أنبأ أيضاً عن تعر ضه للرفض واجللد الوشيك
والصلب. تكلر م معه م كأصدقاء أحباء، ومع هذا أنبأ بأن أحده م سيخونه ويسلِرمه. رمبا عمل كل تلميذ، رمبا باستثناء 

يكون هو م ن تكلَّ م يسوع عنه. ورمبا ساه م خوفه م يف عدم قدرهت م بطرس، على كبح اخلوف الذي ختلل مشاعره بأن 
 على حتديد أن يهوذا هو اخلائن حني مسح له يسوع بأن يغادر املكان. 

: 99وحني كان مع االثين عشر عدا واحداً، أعاد يسوع التشديد على ما علَّمه سابقاً. وقد أوضح يسوع يف لوقا 
 م، حيث أنه أعلن أنر أحد ه م سيخونه ويسلرمه: "أنت م الذين ثبتوا معي يف َتاريب." األمر، وكان ذلك سبب طمأنٍة هل 91

رمبا يف تلك اللحظة كان ميكن للتالميذ أن يستنتجوا أن يهوذا هو اخلائن الذي سيسلمه، ولكن ضيق الوقت واحلزن مل 
كما جعل يل أيب ملكوتاً، لتأكلوا   يسمحا مبثل هذه االستنتاجات اليت يصل إليها الشخص يف راحته. "وأنا أجعل لك م

(. قبل :1-92: 99وتشربوا على مائديت يف ملكويت، وَتلسوا على كراسير تدينون أسباط إسرائيل االثين عشر" )لوقا 
(، ولكن يف السياق 91-97: 32أيام، كان يسوع قد وعد التالميذ باألمر نفسه بينما كانوا يقرتبون من أورشلي م )مىتر 

، تكلر م عن متجيده القريب فقال: "اآلن متجَّد ابُن اإلنسان ومتجَّد هللا فيه. إْن  19-13: 31يُرى يف يوحنا  احلايل، وكما
كان هللُا قد متجرد فيه فإنر هللا سيمجِرده يف ذاته وميجِرده سريعاً." ولكن يف وسط الربكات اليت ُوِعد هبا، ومشاجرات 

ت الوشيكة، أتى منع يسوع الصادم للتالميذ الذين كانوا يتبعونه يف ذلك التالميذ بشأن َمد امللكوت اآليت واملكافآ
 الوقت. ُمْلٌك ومعه حِم ن، أمر مفهوم. ولكنَّ اجملد  مع االنفصال أمٌر مل يستطيعوا فهمه، وخاصرًة بطرس. 

اجهها يف يف هذه اللحظة دورن لوقا حتذير يسوع لبطرس بشأن التجربة القاسية والبشعة اليت كان بطرس سيو  
(. ويف احلقيقة، أشار يسوع إىل ما كان قد ُمِنح للشيطان. فقد حصل 19-13: 99الساعات القليلة التالية )لوقا 

الشيطان على إذن بأن يغربل بطرس كاحلنطة. فهو مل يكن يسعى للحصول على إذٍن بعمل هذا، أو كان يطلب هذا، 
طينا هذا شيئًا من الفه م بشأن النهج الذي يتربعه الشيطان يف فالشيطان قد طلب، وهللا قد أعطاه ما طلبه. قد يع

املهاَجة. كان ميكن أن نظن أن الشيطان سريكرز هجومه يف تلك الليلة على يسوع، وال شك أ نره فعل، إذ كانت تلك 
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ليوِقعه م بتجربة  ساعة الشيطان. ومع هذا، فقد اختار الشيطان هنا واحداً من خاصرة الراعي، والحقاً كامل قطيع الراعي،
"البريامسوس". رمبا أدرك الشيطان عدم منفعة جعل املسيح يسقط يف مواجهٍة معه، ولذا حوَّل جهوده إىل واحٍد ممن كان 
يسوع حيب ه م. رمبا كان جْعل الراعي يركرز على أحد خرافه بداًل من تركيزه على أمله الوشيك، ومن ُثر عدم االستعداد 

يشربه، والذي ال يوازيه األبدية بكاملها، حيلة عمل الشيطان على حبكها. هذا َمرَّد ختمني، ولن  للكأس الذي ينبغي أن
نستطيع أن نعرف اجلواب يف هذا الزمن. ولكن ما هو واضح هو أن يسوع أحبَّ خاصرته إىل املنتهى واألبد، وصلرى 

ى يسوع ألجل بطرس، مع أن بطرس رأى ألجل بطرس مع أنه كان سيعاين أملًا وَتارب تفوق حمدوديات بطرس. صلر 
هذه الصالة غري ضرورية ليضيع يسوع وقته فيها. قدرم الشيطان طلبه أمام هللا، وهكذا عمل يسوع أيضاً. وقد مسع هللا 

 واستجاب هلما. 
نه يف هذا الوقت، مل يصدِرق بطرس يسوع فعاًل. آمن به، وعرف يقينًا أن يسوع هو املسيح، ابن هللا احلي، ولك 

مل يصدِرق ما أخربه يسوع به. صلرى يسوع بأن ال يفىن إميان بطرس، ال بأال يفشل بطرس نفسه، وبأن يعود بطرس 
(. عرف يسوع ما سيحدث، وتكلر م ال بنبورة بل بإعالٍن عما سيحدث يف تلك اللحظة، 19: 99ويقوري إخوت ه )لوقا 

، اليت deدأ بطرس ردَّه على يسوع بالكلمة اليونانية ، ب11: 99ولكن بطرس مل يدرِك أن ذلك سيحدث. ويف لوقا 
عادًة ما ُترتج  م إىل "لكن"، وهي تستخدم كردٍر لطيف على ما قيل. يف مشوار بطرس مع الرب، كان بطرس يستجيب 

ا قلته،" أو بردر عموماً إلعالنات الربر ب "لكن" يعِلن هبا عدم اتفاقه، وكأنه كان يقول: "أنا ال أتفق ال كلياً وال جزئياً مع م
مطلق وشامل: "ال أِجد كل هذا الكالم منطقياً، ولذا ال بد أنه غري صحيح." ولكنه كان صحيحاً، وبطرس سُيغرب ل  
كاحلنطة، وسيفشل، رغ م أنَّ إميانه لن يفىن. وسيعود يف النهاية ويقوِري إميان إخوته. هذا ما عمله بطرس يف األيام اليت 

بعمله طيلة بقية حياته. وحىت تعليمه يف رسالتيه اللتني كتبهما بعد عقوٍد عديدة، كان تلت صلب يسوع، وسيستمرر 
 تتميماً جزئياً للصالة اليت صالها يسوع يف تلك الليلة. 

ولكن هذه الليلة ستكون زمن الظلمة واهلزمية، زمنًا سبق أن عرفه الرب، وستكون درسًا بارزًا ومهمًا يف كل بقية 
: "هللا يقاوم 1: 1طرس باالعتماد على خربته وَتاربه احلياتية الشخصية يف بطرس األوىل حياة بطرس. كتب ب

 املستكربين، وأما املتواضعون فيعطيه م نعمة." وقد كان بطرس على وشك أن ُيِصبح متواضعاً )رغماً عنه(. 
س م منُذ شهور. كنت  مسعان لو أنر يسوع وسرع حتذيره لبطرس، لشاب ه ما يلي: "مسعان مسعان، مل ادُعك هبذا اال

حني التقيُت بك أورل مرة، وأعلنُت أنك ستكون بطرس، صخرة، وقد كنت  كذلك يف مناسباٍت عدرة. ولكنَّ أحداث 
الليلة ستتغلِرب عليك وستكشف لك أنك ما تزال مسعان يف أعماقك. سرت  معي، وتعلَّمت  مين، وأعطيُتك قوة لعمل 

ريسة سهلة للشيطان، كما هو حالك يف هذه الليلة. حاولت  سابقًا أن متنعين من املعجزات، ولكنرك كنت  كذلك ف
ك. مل تصمد أمام ذلك اهلجوم، بل إنك مل تدرِك كنهه، والليلة سيكون األمر  الوصول إىل الصليب، وكان عليَّ أن أوخبِر

أحد األهداف الرئيسية لرغباته املليئة  أسوأ جدًا بالنسبة لك. قد تعهَّد الشيطان بأن يطلب إذنًا من هللا اآلب، وأنت  
بالكراهية والبُ ْغض. قد أخذ الشيطان اإلذن بأن يغربلك بالطريقة اليت يغربل املرء احلنطة. إهنا غربلٌة مؤملة تزيل القشور 
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ج اليت عليك وفيك، وسيكون هناك أمٌل حينما يُزال أي جزٍء منك. سيخرج كل  واحٍد منك م وفيه شيٌء قد زال. ستخر 
وعليك آثار جروح. مرًة واحدة فقط أعلن اآلب سابقًا أن الشيطان قد أُعطي إذنًا بأن خُيرِج البغض والكراهية اللذين 
فيه، وقد حدث هذا مع أي وب. وأنت تعرف ما حدث يف ذلك الوقت. وأنت ال تبعد سوى حلظاٍت عن امليدان الذي 

ال الذي كان فيه، وأمرا أنت  فقد ُحذِررت. أمُلك الوحيد هو صاليت دخله أيوب من غري إدراكه. مل يكن أيوب يعرف اجمل
 ألجلك وألجل إميانك يب، ومع هذا سُتغرب ل حىتر أعماقك، وأنت ستفشل." 

قه، على األقل  لو ُكنا مكان بطرس ويف وضعه، ونعرف ما كان سيحدث، فهل سنصدِرق يسوع؟ أعتقد أننا سنصدِر
صق بيسوع؟ أفلن تصيبنا فكرة اهلجوم الوشيك بُرْعب شديد حىت أنر بقاءنا معه حني خيربنا بذلك. لكن هل سنلت

سيتطلرب بذل أقصى ما لدينا من جهد؟ يف بعض األحيان يكون لدينا شيٌء من االزدراء ببطرس على عناده وإصراره 
ب فقط، بل وحياة بطرس، على عدم اإلصغاء لكالم الرب، ولكن هل حنُن خمتلفون عنه؟ فنحُن ال نستطيع رؤية حياة أيو 

ومع هذا تبقى لدينا صعوبة يف تصديق يسوع وتصديق كلمته. ونستنتج أننا نكون وحدنا حني نتأملَّ. ومع هذا، خيربنا 
قَّس بأنه ال شيء يستطيع أن يفصلنا عن حمبة هللا يف املسيح )رومية 

ُ
(. نعرف نتيجة أملنا، ونرى  92-91: 1الكتاب امل

ونالحظ يد  الشيطان فيه، ومع هذا ال نستطيع أن جنعل أنفسنا نفرح يف وسط مشاركتنا املسيح يف كيف استخدمه هللا، 
آالمه. نوبِرخ بطرس على رؤيته نفس ه أقوى مما كان عليه يف احلقيقة، ولكننا بالصمت أو بالكالم نرى أنفسنا حمرتفني 

ابتني وصامدين أمام اهلجمات برغ م عدم معرفتنا وحمنَّكني يف السري مع يسوع، ومستعدرين وقادرين على أن نقف ث
ا متكرنا بنعمة هللا من الثبات والنجاة من التجارب يف املاضي، وقد رأينا هللا يتدخرل، ولكن الغربلة  لعظمتها وشدرهتا. رمبر

ع خطٌر خمتلف حيدث يف ظروٍف خاصرة، وحبسب قواعد فريدة. وبعد حلظاٍت قليلة فقط، ويف جثسيماين، قال يسو 
(. ولكنه م مل يصلروا، وأتت عليه م التجربة، خاصًة :4: 99لتالميذه: "صلروا لئال تدخلوا يف َتربة )بريامسوس(" )لوقا 

 على بطرس. كان امتحاناً سيتذكررونه طيلة بقية حياهت م. 
ميق بيسوع. ويف مع أن بطرس مل يفه م متامًا حتذير يسوع، فإن مبادرته األولية ُتظِهر من ناحيٍة فعلية إميانه الع 

حىت إىل ’( معك‘، أجاب بطرس: "يا رب، إينر مستعدر أن أمضي معك )واجلملة اليونانية تبدأ بالعبارة 11: 99لوقا 
السجن وإىل املوت." كان بولس أكثر دقة مما يقوله الناس عنه. مل يكن بطرس متفاخراً، ولكنه كان واقعيًا يبين حياته 

يسوع، كان بطرس يستطيع عمل املستحيل، ويُظِهر شجاعة وقوة يسوع فوق  على ما يستنتجه من الواقع. مع
خُيربنا بأنه يف هذا السياق، كان كل ما أعلنه يسوع هو انفصاله  31الطبيعيت ني، مثل السري على املاء معه. ولكن يوحنا 

يستلر سيفه أمام املئات الوشيك عن التالميذ، وبالطبع هذا مشل االنفصال عن بطرس. مع يسوع، بطرس مستعد ألن 
الذين أُرِسلوا للقبض على يسوع. ولكن من دون يسوع، كان بطرس يرتنَّح وجينب أمام سؤال بسيط من جارية صغرية. مع 
يسوع، كان بطرس ميلك الثقة. من دون يسوع، كان بطرس ميلك ثقة ساذجة بالنفس عجرلت يف سقوطه. مع يسوع،  

س مسعان. وبينما تسارعت أحداث تلك الليلة، كانت عملية الغربلة َتري. مرر كان بطرس بطرس، ومن دونه كان بطر 
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بطرس يف آالم إزالة القشور. فقد سقط، لكن إميانه مل يفن . ومات مسعان، ولكن بطرس ُوِلد، وصاحبت والدت ُه آالم 
 الوالدة. 
طياته ونتعل م منه، ولكنه يتضمن نستطيع أن نالحظ هذا القدر العظي م مما يتضمرنه هذا السيناريو القصري يف  

املزيد أيضًا ممرا يفوق قدرتنا على الفه م واالستيعاب. وكما أُشري سابقاً، فإننا ال نستطيع سرب غور النظرة اليت وجرهها 
يسوع إىل بطرس يف وسط إنكارات بطرس الدنسة بأنه يعرف يسوع، ناهيك عن االرتباط به والعالقة معه. ولكن مثرة 

م الشيطان طلبه أمامه، طلبه  نظرة أخرى أيضًا ال نستطيع فهمها.  كيف استطاع هللا النظر إىل الشيطان بينما كان يقدِر
عذِرب؟ جرأة الشيطان اخلسيسة على 

ُ
الذي أدرى إىل اهنيار تابعه األمني بطرس، بل وأكثر، باإلضافة إىل موت ابنه املؤمِل امل

ينفِرذ كل أفكاره وخططه الشريرة اليت نسجها قلبه املنحرف أمٌر يفاجئنا ويرِبكنا.  أن يأيت إىل هللا اجمليد ويطلب اإلذن بأن
حنُن كاملالئكة القدريسني الذين يغطرون وجوهه م يف حمضر هللا. فاإلظهار الفاعل والنشط حملبة هللا يف منحه ما طلبه 

(. ويف حالة 1-1: :4ينا على أفواهنا )أيروب لنستفيد من عمله يأيت بنا إىل السجود على ركبنا، وجيعلنا كداود نضع أيد
أيروب، وضع هللا قيودًا على الشيطان، فل م يسمح له بقتله. ولكن يف ما يتعلَّق بيسوع، مل تتوفَّر هذه احلدود واحلماية 
اإلهلية من أقوى هجمات الشيطان. تدخل الرب وأوقف إبراهي م عن ذبح ابنه إسحق، لكن يف هذه الليلة لن يكون 

ك تدخ ل لصاحل ابنه احلبيب. كيف ميكن هلل أن يسمح مبثل هذه املعاناة البنه؟ إن كنت  تستطيع الوصول إىل فكرٍة هنا
بسيطة بشأن اجلواب، وينبغي أن َتيب عن هذا قبل أن تطلب إجابًة من هللا بشأن سبب معاناتك مع أنه يستطيع 

عمل قلب هللا وذهنه، باإلضافة إىل أعماق حمبته الفائقة املعرفة منعها، فإنك عندئٍذ ترى حملًة بسيطًة فقط بشأن كيفية 
والفحص. هذه احلكمة واحملبة اإلهليت ني أمسى من أن نستطيع الوصول إليهما. مهما حاولنا، لن نستطيع أن نضع أنفسنا 

رها هللا فينا. وال نستطيع مكان  هللا. طبيعتنا اخلاطئة َتعل الوصول إىل القداسة بالفكر أو الفعل ممكنًا فقط حني يُظهِ 
فكريًا أو اختباريًا أن نصل إىل النقطة اليت هبا حنصل على القداسة أو نفهمها. أما هللا فيستطيع، وقد عمل ذلك، ومن 

 خالل أحداث تلك الليلة املصريية الرهيبة متكَّن من تغيري واقع األبدية. 
سالة بطرس األوىل لنرى ماذا وملاذا كتب بطرس هلؤالء املؤمنني بعد أن نظرنا إىل هذا األساس الكتايب، لنُعد إىل ر  

أنه أخرب القدريسني بأهن م "بقوة هللا حمروسون بإمياٍن خلالٍص مستع دٍر أن يُعل ن يف  1: 3املتألِرمني. رأينا يف بطرس األوىل 
: "الذي به تبتهجون مع أنَّك م اآلن الزمان األخري." ولكن ليس هذا كامل تفسريه. ففي اآلية التالية يوضِرح بطرس قائالً 

إن كان جيب حُتز نون يسريًا بتجارب )بريامسوس( متنوِرعة." لدينا فكرة جيدة وحنُن شبه متأكِردين من مصدر هذه 
حرِقة اليت 

ُ
التجارب. ففي حديٍث أكثر حتديدًا وتفصياًل، حيث بطرس رعيته اخلائفة: "أي ها األحباء ال تستغربوا البلوى امل

(. صرنا اآلن نفه م األمر بشكٍل أفضل، أليس 39: 4بطرس 3ينك م حادثة ألجل امتحانك م كأنره أصاب ك م أمٌر غريب" )ب
كذلك؟ حنُن يف صفِر من يكرهه الشيطان، ونتلقرى اإلساءة اليت تلقراها. هذا يوضِرح ملاذا مع أنين كنُت أهت م بأموري 

ن تسري مع هللا ومل تُكن أمينًا له، فإنه لن يكون عليك أن تعرتض على وأسري مع هللا أصابتين هذه األمور. فلو مل تكُ 
 ازدراء الشيطان لك. 
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احلديث الذي بدأه  31كان لدى بطرس املزيد ليعلِرمنا إياه عن املِح ن والتجارب الشديدة. ُيكِمل بطرس يف اآلية 
هللا إىل هذا النوع من األمل: "بل كما اشرتكت م يف آالم ، "ال تستغربوا ...،" حيث يُظِهر الطريقة اليت ينظر هبا 39يف اآلية 

املسيح، افرحوا لكي تفرحوا يف استعالن َمده أيضًا مبتهجني." كل عنصٍر يف هذه اآليات غين يف تصويره ومعلوماته. 
تأملت م  الكلمة "كما" ضرورية متاماً، خاصًة حني ننظر إىل َُمم ل آالم يسوع. مل يكن بطرس يستطيع أن يكتب: "كما

مثلما تأملر املسيح،" إذ هذه اجلملة غري دقيقة. فليس هناك شخٌص تأملر أو ميكن أن يتأملر كما تأمل يسوع. وهللا ال يسمح 
هبذا، بل إننا غري مؤهَّلني وغري كفوءين لنتأملَّ مثله. حنُن ال خنترب سوى قدٍر حمدوٍد جدًا من أمله، ولكن حىت ذلك القدر 

نا إىل األبد. الكلمة "اشرتكت م" كلمة مألوفة جدًا لنا، إذ هي شكٌل فعلي من الكلمة "كوينونيا"  القليل كفيٌل بأنْ  يغريِر
(koinonia وهي االس م الذي استخدمه بولس لوصف "الشركة" يف فيليب ،)ألعرفه وقوة قيامته وشركة :3: 1" :

و ذات ما قصده بولس. ولذا، ميكن ترَجة  آالمه ..." ما قصده بطرس يف كالمه "كما اشرتكت م يف آالم املسيح" ه
كلمات بطرس إىل "كما كانت لك م شركة يف آالم املسيح." كالم هللا منسج ٌم متامًا يف ما بينه. ولذا، بداًل من أن 

ن نستنتج أننا نعاين وحدنا، نرى أن هللا ينظر إىل أملنا باالهتمام ذاته الذي به نظر إىل آالم املسيح. وكما يف السابق، فإ
: "اآلالم اليت للمسيح واألَماد اليت 33: 3بطرس 3الكلمة "آالم" ترد بصيغة اجلمع، كما يف وصف آالم يسوع يف 

م يف وصف َتارب يسوع )لوقا  حبسب النص اليوناين( ’ من األشياء)‘(، حيث "تعلَّ م مما 91: 99بعدها"، وكما ُتستخد 
ارب "البريامسوس" كانت "َجعاً"، آالمًا عديدة، وهكذا ستكون لنا. ولكن (. اآلالم املرتبطة بتج1: 1تأملر به" )عربانيني 

قدَّسة وامللكية اليت سنحظى هبا يف وسط آالمنا! 
ُ
 يا للشركة امل

ا تلخِرص لنا ما ينبغي ملنظورنا احلايل أن يكون عليه:  32: 4بطرس 3ومع أن  م لنا اإلجابة الكاملة، فإهنر ال تقدِر
ن حبسب مشيئة هللا فليستودعوا أنفسه م كما خلالٍق أمني يف عمل اخلري." كان بطرس قد مسع يسوع "فإذًا الذين يتألَّمو 

(. كما أنه شهد ومسع أمل صرخة يسوع: :3: :يصلري: "لتُكن مشيئُتك، كما يف السماء كذلك على األرض" )مىتر 
(. أمل يكن يستطيع :1-11: 34" )مرقس "... أِجز عينر هذه الكأس، ولكْن ليُكن ال ما أُريد أنا بل ما تُريد أنت

الكتابة عن سيادة هللا يف حياته اليت كانت ستنتهي قريباً؟ هل كان يستطيع تقدمي مزيٍد من النصح لرعيته املتأملة؟ كان 
ة ينبغي أن يتأمل هو وه م حبسب مشيئة هللا. ال يعين هذا بشكٍل آيل األمل الذي يؤدِري إىل املوت، كما هو واضٌح بالنسب

أليوب، الذي انتهى أمله باستعادة حياته لكماهلا وملئها، ولكنه كان يعين التأمل حبسب إرادة هللا، مهما كانت إرادته 
حلياتك. وجوهرياً، كان هذا هو القول ذاته الذي مسعه بطرس من يسوع حني سأل عما سيحدث ليوحنا يف املستقبل 

ا يلي: "هذا ليس من شأنك. إنه أمٌر يعنيين. ال تتساءل بشأنه (. ونعيد صياغة كلمات يسوع مب99-:9: 93)يوحنا 
أو تنظر إليه. فقط اتبعين." وبعد سنوات، كتب بطرس الكالم ذاته: "ال تنظروا إيلَّ باعتباري مصدرًا تستقون منه 

خلالق أمني،"  الشجاعة أو تقتدون به. انظروا إىل يسوع." على القرراء األصليني )وعلينا( أن "يستودعوا أنفسه م كما
 مترخذين من يسوع مثااًل وقائداً لنا. 
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( لنتبعه ونسري يف إثر hupogrammon، رأينا أن يسوع ترك لنا "مثااًل" )93: 9بطرس 3يف املقطع السابق، 
م لنا مزيداً من البصرية والفه م. ففي اآليا ت التالية خطواته، ورأينا ك م كان ذلك املقطع مليئاً بالقوة. ولكن هذه اآلية تقدِر

، كتب بطرس عن يسوع: "الذي مل يفعل خطية، وال ُوِجد يف فمه مكٌر، الذي إْذ ُشِت م مل يُكن 93: 3لبطرس األوىل 
د بل كان يسلِر م ملن يقضي بعدل." جزء من السري يف إثر خطوات يسوع هو  يشت م عوضاً، وإذ تأملَّ مل يكن يهدِر

عرَّض له من َتارب "البريامسوس" اليت تسبِرب لنا األمل. ينبغي أن نستجيب االحتمال والثقة باهلل يف استجابتنا ملا نت
باإلميان، مستودعني أنفسنا وحياتنا ونتائج َتاربنا بيده، مثلما فعل يسوع. ينبغي أن نعمل هذا حىت من دون أن نعرف 

صًة إن طالت آالمنا، أمٌر النتائج مسبقاً، وهذه طريقة أخرى للقول إننا نسلك باإلميان. وستجد أن عمل هذا، خا
 أصعب جداً مما يدرِك معظ م الناس، ولكنَّ هذا هو الطريق الوحيد اآلمن واألكيد على املدى البعيد. 

 توقَّف عن حماولة معرفة السبب، وبداًل من ذلك لنتبع قائدنا ومثالنا يف آالمنا. 
ن كانوا يشاركونه األمل: "ال تستغربوا قبل شهوٍر فقط من استشهاد بطرس، كانت نصيحة بطرس للمؤمنني الذي 

حرِقة اليت بينك م حادثة ألجل امتحانك م." متر إحراز النصر، ولكن املعارك مستمررة. حنُن نقبل هذا املفهوم نظرياً، 
ُ
البلوى امل

حنُن شركاء  ولكْن ما زلنا نتفاجأ حني حياصرنا األمل، مع أنه ينبغي أال حيدث هذا يف الواقع. ليس العبد أعظ م من سيده.
(. ينبغي ال أن حنتمل بنشاط من خالل الثقة باهلل فحسب، ولكن ينبغي 3: 1بطرس 3آالمه، وسنكون شركاء َمده )

أيضًا أن تصري نظرنا منسجمًة مع نظرة هللا، حبيث تكون نتيجة هذه اآلالم سبب فرٍح عظي م لنا. وال يكون هذا الفرح 
ذه االعتبارات حقر كامن وجوهري ينبغي لنا أن نستكشفه: يستخدم هللا َتارب جملرد انتهاء األمل فقط، إذ يكمن خلف ه

 "البريامسوس" يف حياة أوالده هلدف واضح واحد: ليباركنا. 
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 الفصل الثامن
 الربكة

 
بل يرغب املسيحيون بدرجاٍت خمتلفة بأن يعرفوا هللا ويكونوا يف شركٍة معه. نريد أن يكون يسوع ال خُملِرصنا فقط،  

د حاجاتنا وصديقنا أيضاً. نريده أن يرِشدنا ويوجِره طريقنا وأن يرينا إرادته اإلهلية يف حياتنا. يأمرنا  وقائدنا وحامينا وُمسدِر
هللا بأن نعمل هذا، وميتدحنا على عملنا إياه. فما اخليارات الكتابية اليت لدينا؟ إن أخذنا دور هللا أو أعطينا دوره 

 تكب خطية. وباختصاٍر وبساطة، حنُن نرغب بربكة هللا. حنُن نريد، وحنتاج، أن يباركنا هللا. لشخٍص آخر، فإننا نر 
، تصارع يعقوب مع رجٍل أدرك الحقاً 19أدرك يعقوب هذا. ففي قصة غريبة وغري اعتيادية ُمدوَّنة يف تكوين  

ارع ذلك الرجل، واخنلع ُحقر فخذه، (. وبعد أن قضى يعقوب الليل كلَّه وهو يص:1: 19أنه كان هللا نفسه )تكوين 
رفض أن يرتك ذلك الرجل حىت يباركه هللا. وقد منحه هللا طلبته: "ال يُدعى امُسك يف ما بعُد يعقوب، بل إسرائيل، ألنرك 

(. وقد نال يعقوب بركة هللا مندهشاً: "نظرُت هللا  وجهاً لوجٍه وجنريُت 91: 19جاهدت  مع هللا والناس وقدرت" )تكوين 
 (. :1-92: 19نفسي" )تكوين 

تثري هذه املواجهة استغرابنا واهتمامنا بسبب طبيعتها الغريبة: تصارع هللا مع يعقوب. فلماذا يتصارع هللا مع أي  
إنسان؟ وليس ذلك فحسب، بل إنر هذه القصة تتعلَّق بشخٍص من التاريخ القدمي أيضاً. وهل ميكننا أن نتعلَّ م أيَّ شيٍء 

الف السنني، خاصرة يف ما يتعلَّق بنوال بركة هللا؟ ولكننا نتفاجأ حني نستطيع أن نالحظ بعض األمور، من حدٍث بعد آ
وكما هو معتاد، ليست هذه األمور مما نربطه عادًة بالربكات من هللا. فمثاًل، يف حالة يعقوب، مل يعِط هللا الربكة ليعقوب 

ًا وحيتمل كثريًا حىت ينال الربكة. كما شعر هللا بأنره ينبغي جعل ببساطة، بل كان ينبغي ليعقوب أن يبذل جهدًا عظيم
يعقوب آنيًة تناسب نوال الربكة، وال شك أن يعقوب مل يستمتع هبذه العملية. وباإلضافة إىل هذا، مع أن هللا بارك 

 
ُ
ت حياته. ال يشري الكتاب امل قدَّس إىل كون ُحقر يعقوب يعقوب بعد أن انتهت املعركة، خرج يعقوب من املعركة وقد تغريَّ

قد ُشفي أم ال. ومثرة احتماٌل كبري بأن يكون قد أكمل طيلة بقية حياته وهو أعرج كتذكاٍر على مقابلته مع هللا ونواله 
 الربكة منه. 

وبرغ م هذه احلقائق، يبقى السؤال األساسي: ملاذا يتصارع هللا مع أي خملوٍق فاين؟ واضٌح أنر هللا كان يستطيع  
ري يعقوب من دون أن يظهر على هيئة إنسان. ولو أراد هللا لكان يستطيع أن يقتل يعقوب فوراً مبجد حضوره. ولكن تدم

مع هذا يبقى السؤال: ملاذا يتصارع هللا مع أحٍد، خاصة مع شخٍص حيُِب ه؟ كان يعقوب حفيد إبراهي م ووريث وعود 
شر، وحىت املسيح املنتظر سيأيت منه. كانت األمة اليهودية كاملًة العهد. كان نسله يتألَّف من أسباط إسرائيل االثين ع

(. حني تنظر إىل 91: 19ستأخذ امسها من اس م يعقوب اجلديد، وهو اس م أُعطي له من هللا بعد أن تصارعا )تكوين 
ا املصار عة معه فال هذا احلدث، فإن جزءاً صغرياً من هذه املقابلة يتناسب مع فهمنا هلل. فنحُن نقبل حضوره وبركته، وأم

حِسن إىل الشخص، ناهيك عن املصارعة مدًة طويلة واحملبطة ورمبا 
ُ
نقبلها. فعادًة ما تكون املصارعة مع اخلص م، ال مع امل
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املؤملة. وعلى األقل، اخترب يعقوب األمل حني ُخِلع حق فخذه. القراءة العادية هلذا احلدث تقرتح أنر هللا كان يقِصد أن 
 واإلحباط ال الربكة. بل ويبدو أنر الربكة انُتزِعت انتزاعاً من يده املرتدِرده، وأن هللا مل يبارك إال بُبْخل. عادًة ما يسبِرب األمل

 ال نربط ما بني املصارعة ونوال الربكة من هللا، فنقول إنه ال بدَّ أن الربكة كانت قصد هللا، وإال ملا ظهر ليعقوب أصاًل. 
اطع ذات ِصلة، ميكننا أن نستخلص بعض التطبيقات األخرى بشأن الربكة يف حياتنا. وقبل أن ننتقل إىل مق 

لكن علينا أن نعاجل هذا املوضوع بكل انتباه وحرص. فقد تعامل هللا مع يعقوب يف وضٍع فريٍد واستثنائي، وهو غري ُملز م 
 م، أو أن يسريِر جنمًا يف السماء إلعالن بأن يتعامل معنا بالطريقة ذاهتا حىت يدخل يف عهد معنا كما عمل مع إبراهي

والدتنا. علينا أن نكون حريصني حبيث ال نفرتض أن لدى هللا دروساً يريدنا أن نتعلَّمها من قصة يعقوب تتجاوز احلدود 
، اليت قصدها. لكنرنا مع هذا نستطيع أن نتعلر م من مثاله. نستطيع أن نرى يف هذه احلالة، ورمبا يف حاالت أخرى أيضاً 

هللا وهو جيرب إنسانًا خيصره على أن يتصار ع معه. وقد يطلب األمر نفسه منرا. فإن حدثت هذه املصارعة، فإهنا ال تعين 
: "فإن مصارعتنا ليست مع دٍم وحل م،" ولكن مع القوى 39: :مصارعة جسدية. كتب الرسول بولس يف أفسس 

ا ليست كائنات جسدية.  قد تكون املصارعة يف العامل الروحي، اليت تُرى بشكٍل رئيسي يف الشيطانية اليت من الواضح أهنر
حياة الصالة عند املرء ويف احتماله وصربه على أن يبقى ملتِصقاً باهلل بالرغ م من كل الظروف املناِوئة. ومع أن هذه القصة 

كونه داعماً. وبكل احرتام وحرص ال َتيب عن كل األسئلة ذات الصلة، فإهنا توضِرح ملاذا يبدو هللا خصمًا لنا بداًل من  
نقول إن هللا اختار أن يأخذ دور اخلص م لوقٍت حمدرد. ولكن هللا ال يكون خصمنا بكل ما لديه من إمكانية، وليس 
بقصد تدمرينا. ال يعمل هللا شيئاً إال بقصد. ولكن ظروف املصارعة مع هللا تتطلرب جهداً أعظ م مما حتتاجه ظروف محايته 

. وحىتر يف العامل اجلسدي، اخلص م الذي ميلك قوًة أعظ م حيدِرد حركة الطرف اآلخر بشكٍل كبري. إن َمرَّد ورفعه إيرانا
الدخول يف مباراة مصار عة، دون كسبها بالضرورة، تتطلرب جهدًا عظيماً. واإلهناك نتيجة طبيعية للُمصار عة مدًة طويلة. 

ها. ليس من حدوٍد زمنية حمددة للمصارعة الروحية مع هللا. كما أن دامت املصار عة اجلسدية يف حالة يعقوب الليلة كل
هذا العمل املنِهك يتطلب تصميمًا وإصراراً. ال بدر أن أفكار االستسالم، أو أنر هذه املصارعة ال تستحق اجلهد املبذول 

أذهاننا إن حدث أن تصارعنا مع ألجلها، أو أنَّ اإلحباط وفقدان العزمية قد تسلرلت إىل أفكار يعقوب، كما تتسلَّل إىل 
ه حىت يتمكرن من نوال بركته. لن يكون يعقوب كما كان قباًل بعد  هللا مدًة طويلة. ويف النهاية، أهنك هللا يعقوب وغرير
هذه احلادثة مع هللا. وينبغي أن نتوقَّع نتائج شبيهة، خاصرًة يف نوال بركات هللا األكثر عمقاً. وببساطة، مل يكن يعقوب 

ُبار ك لوال أنه تصارع مع هللا واحتمل وصمد. أظهر هذا احلدث هلل، وليعقوب بشكٍل خاص، مدى سي
صري إسرائيل امل

 أمهية بركة هللا بالنسبة له. 
حتتوي على كل املعلومات الالزمة حول بركات هللا، فليست  19ينبغي أال نفرتض أن قصة يعقوب يف تكوين  

االحتمال والصرب الضروريني ليتمِر م خطته ويبارك "مصارعيه". ومن األمثلة األخرى هذه سوى مثٍل واحد على طلب هللا 
انتظار إبراهي م سنواٍت كثرية ألن يعطيه هللا الوريث املوعود به، وبقاء يوسف يف سجٍن مصري سنواٍت مديدة، وم ْسح 

قدس، هذا إن ُوِجد، أن داود ملكًا على إسرائيل ومن ُثر إرساله لرعي الغن م، والقائمة تطول وتطول. ين
ُ
در يف الكتاب امل
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نقرأ عن شخٍص نال بركات عظيمة من هللا أو استخدمه هللا بشكٍل عظي م من دون املصار عة مع هللا باألمل أو اإلحباط أو 
ا ومنحنا القنوط أو الشعور بالوحدة أو األمل. ومع أن امتحانات االنتظار مطوراًل مؤِلمة، فإهنا حتدث هبدف تطهري هللا إيان

 بركته. 
باإلضافة إىل هذه األمثلة من العهد القدمي، لدينا مقاطع يف العهد اجلديد تعلِر م هذه احلقائق الكتابية نفسها،  

قدَّس يعِلن بوضوح أنر هللا يستطيع أن يستخدم اآلالم لتحقيق إجنازات وبركاٍت عظيمة يف 
ُ
وبوضوٍح أكثر. فالكتاب امل
ُن، إن اسُتجيب هلا بشكٍل سلي م. ومن ضمن أماكن وأمثلة عدة، جند هذا يف حياة بطرس حياة أحبائه، مبن فيه م حن

 ويعقوب وكتاباهتما. 
عرف بطرس باختبار شخصي معىن أن يكون مبار كًا من هللا، إذ أعلن يسوع له مررتني على األقل أنره مبار ك من  

(، اليت معناها األصلي هو "سعيد" أو "مغبوط" makarios" )هللا. الكلمة اليونانية املرتَجة إىل "مبار ك" هي "مكاريوس
)ومنها أتت كلمة "طوىب"(. وعرب السنني، صارت هذه الكلمة تعين "سعيد دينياً" أو "مطوَّب"، أي الشخص الذي 

ئٍذ بدأ يتمتَّع بنعمٍة إهلية خاصة. ذات مرة، كان بطرس مع االثين عشر، حني أدان قادة إسرائيل الدينيرون يسوع. وحين
يسوع يكلِر م اجلموع بأمثال، هبدف إخفاء احلق وإعالنه يف الوقت نفسه. وعلى خالف القادة الدينيني، الذين مل يريدوا 
م نفسه بصفته مسيح إسرائيل املوعود به، قال يسوع لالثين عشر: "طوىب  أن يقبلوا هذا احملتال املدرعي الذي يقدِر

ا تُبِصر، و  ا تسمع" )مىتر )مكاريوس( لعيونك م ألهنر (. ال شك أن التالميذ كانوا "سعداء دينياً"، :3: 31آلذانك م ألهنر
"مطوَّبني"، فقد باركه م هللا بإعالن حقائق إجنيله الروحية، اليت تاق أنبياء العهد القدمي إليها، ولكن رفضها قادة إسرائيل 

 37: :3ه املرة كانت له وحده. فيدوِرن لنا مىتر احلاليني. وبعد  أسابيع، خاطب يسوُع بطرس  هبذه الصفة، ولكن يف هذ
إحدى أروع وأدفأ ذكريات عالقته بيسوع وأكثرها إيالماً يف الوقت نفسه. فبعد أن أعلن بطرس أن يسوع هو املسيح ابن 

، لكنَّ أيب الذي يف  هللا احلي، قال له يسوع: "طوىب )مكاريوس( لك  يا مسعان بن يونا. إنَّ حلمًا ودمًا مل يُعِلن لك 
السموات." وطبعاً، أتى األمل نتيجة توبيخ يسوع حني حاول بطرس أن مينع يسوع من التوج ه حنو الصليب. كانت هذه 
القرعة اليت وقعت لصيراٍد يهودير يف يوٍم واحد: إعالن الطوىب والربكة بسبب إعالٍن أُعطي له من هللا اآلب، ُث التوبيخ من 

س كناطٍق باس م الشيطان. وهبذا، كان بطرس يعرف معىن أن يكون مباركاً ومطوَّبًا من هللا، املسيح املنتظر حني عمل بطر 
 وسيكون انتقائياً متاماً حني يقول إن شخصاً ما يقع ضمن فئة "املطوَّبني" "املبار كني" من هللا. 

كون الشخص "ُمطوَّباً" عند النظرة األوىل نرى أن املثال ني اللذين يستخدمهما الرسول بطرس يف رسائله على   
، قال هل م: "ولكن إْن تألَّمت م 34: 1و"مبار كاً" من هللا غريبان جداً. وحني كتب بطرس لشركائه يف األمل يف رسالته األوىل 

من أجل الربِر فطوباك م )مكاريوس(." إنه ال يقول: "تألرموا، ويف النهائية سُتبار كون،" ولكنره يقول إهن م يف حالة الربكة 
مت باس م املسيح فطوىب )مكاريوس( لك م." وكما هو   34: 4طوىب. والحقاً، يف وال كرَّر جوهر املفهوم نفسه قائاًل: "إن ُعريِر

احلال بالنسبة لكلِر أمٍر يتعلَّق باألمل، هذا أيضًا يفاجئنا. نستطيع مع يعقوب أن نفه م جزئيًا الربكة اليت تعقب املصارعة 
ندرك الربكة اليت تتبع األمل أو املِح ن. ولكن مرورنا يف ظروٍف صعبة تعنين أنرنا ُمبار كون مع هللا، ومع أيوب نستطيع أن 
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وُمطوَّبون يف وسط أملنا. قد نكون قادرين على رؤية فوائد جننيها من التجارب اليت حنتملها، ولكن ينبغي لنا أن نعتربها 
 يست هذه استجابتنا البشرية الطبيعية.  بركة!؟ وهل نستمر يف الفرح وحنُن نشرتك يف آالم املسيح؟ ل

ومع أننا سنعود إىل هذه اآليات وآيات أخرى ذات صلة، فإن مفهوم "الطوىب" و"الربكة" املرتبط بالتجارب  
واحملن واألمل ينبغي أال يكون مفهومًا غريبًا بالنسبة لنا. يف أورل عظٍة مدوَّنة ليسوع، وهي العظة على اجلبل، بدأ يسوع 

"مكاريوس". نتفق من ناحية املبدأ مع "طوىب للودعاء  –التطويبات التسعة، مبتدئًا كل واحدٍة بالكلمة "طوىب" عظته ب
ون" )مىتر :: 1ألهنر م يرثون األرض" )مىتر  (. ولكنَّ بعض التطويبات ال تنسج م 7: 1(، ومع "طوىب للرمحاء ألهنر م يُرمح 

(. فإن حدث :3: 1ن من أجل الربر، ألنر هل م ملكوت السموات" )مىتر مع فهمنا للربكة والطوىب مثل: "طوىب للمطرودي
وك م وطردوك م وقالوا  اضطهاٌد، معظمنا ال يعتربون أنفسه م مطوَّبني ومبار كني. انظر إىل الطوىب التالية: "طوىب لك م إذا عريَّ

أن أعرف أنين مبار ك ويل الطوىب (. ومعظمنا ال نستنتج: "أستطيع 33: 1عليك م كل كلمة شرريرة من أجل كاذبني" )مىتر 
وجَّه إيلر." فهذا ال يتناسب مع عقليتنا. ال شيء  يف هذا االستنتاج يتناسب مع ما نتوقَّعه 

ُ
من هللا بسبب االضطهاد امل

 بشأن بركات هللا. 
شكٍل كبري عن أحد األسباب اليت ألجلها ال يتوافق هذا مع طريقة تفكرينا هو أن تعريفنا للربكة كثرياً ما خيتلف ب 

تعريف هللا للربكة. فمع أن مفهومنا للربكة فيه عنصر روحي، فإن معظمنا يرى بركات هللا بشكٍل رئيسي يف اجملال األرضي 
أو املادي: الصحة، األمن والسالمة، األمالك، إخل. ونقول مرًة أخرى إن هذه فعاًل بركات منه، وينبغي أن ننظر إىل هللا 

حاجاتنا. ولكن لدى هللا تصو ر أمسى للربكة. يرى هللا املدى الكامل للتاريخ املستقبلي، وينظر  بصفته من يعطينا ويسدر 
إىل العواقب األبدية، بينما حنُن حمدودون، خبياراتنا أو بطبيعتنا، مبا هو زمين ومؤقَّت. فمثاًل، مع أننا يف كثرٍي من األحيان 

 
ُ
سررة )"بارك هللا عملي"(، فإن بركات هللا يف أصوهلا وأساسها روحية. فقد كتب نعرِرف الربكات باعتبارها الظروف املادية امل

(. استخدم الرسول 1: 3الرسول بولس عن املؤمننني أهن م مباركون "بكل بركة روحية يف السماويات يف املسيح" )أفسس 
نح". رمبا استخدم الرسول بولس (، اليت تعين "يبارك" أو "ميeulogeoبولس هنا كلمة يونانية خمتلفة هي "أولوجيو" )

هذه الكلمة بسبب تركيزه على شخص هللا وما يعطيه يف الربكة، ال علينا كمتلقرني لربكات هللا وعطاياه. وعلى كل حال، 
يبقى أساس الربكات روحي. كثريًا ما سألُت طاليب: "هل تفضل نوال بركة مادية من هللا أم بركة روحية؟" وبكل صدٍق 

يب بأهن م يفضِرلون الربكة الروحية. ولكنر األمر ليس بالسهولة اليت نظن ها. فماذا سيكون موقفك لو أنرك أجاب معظ م طال
فقدت  رجليك أو عينيك؟ هل ستفضِرل حينئٍذ نوال بركة جسدية أم بركة روحية؟ وماذا إن كنت  ال متلك املال لتدفع 

ل ستفضِرل حينئٍذ نوال بركة جسدية أم روحية؟ وأِضف إىل إجيار بيتك أو لشراء الطعام أو ألخذ أوالدك للطبيب؟ ه
القائمة ما شئت، إن ُكِشفت أعماق نفوسنا وأفكارنا، فمعظمنا يفضِرل بركة روحية مرتبطة بناحية جسدية. ليس هذا 

خيالف باألمر السيئ خاصرًة أننا حنيا يف عامل يتطلرب سد حاجاٍت جسدية مادية. ولكن التشديد على اجلانب املادي 
نظرة هللا إىل الربكة. يرى هللا كامل الصورة، ولذا يستطيع أن يرى الربكات اآلتية، وكذلك الطريق الذي سُيوِصلنا إىل 
هناك، حىت حني ال نرى سوى الظ لمة. ومع هذا، فإن هذه العملية تضيف إىل تشويشنا وحريتنا، ألن معظ م آالمنا ترتبط 
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وألن مفهومنا للربكة كثريًا ما يرتبط باألمور املادية، فإن عدم وجود هذه الربكات  بفقدان شيٍء أو شخٍص عزيز علينا.
اجلسدية املادية بشكٍل مؤقَّت يزيد من شدرة آالمنا. إنه جيعلنا نعترب أنفسنا بعيدين عن بركة هللا. نستطيع أن نرى بركة هللا 

نا، خاصرًة يف وسط شدة األمل. وكما هو احلاجة يف حياة اآلخرين، ولكن يف بعض األحيان يصعب أن نراها يف حيات
 دائماً، فإننا حنتاج ألن نوسرع ونعدِرل منظورنا حبسب كلمة هللا. 

رأينا يف الفصل السابق كيف أن َتارب "البريامسوس" غالبًا ما كان الشيطان يتسبَّب هبا بقصد جعلنا نفشل 
(، وهي تشري إىل قصٍد خمتلف متاماً. dokimion" )ونسقط. مثة كلمة أخرى تشري إىل االمتحان هي "دوكيميون

امتحان "الدوكيميون" يُظِهر قيمة أو مدى جودة الشيء املمتح ن: امتحاٌن هبدف إظهار أصالة شيء ما أو استحقاقه. 
هللا ال يقودنا ومع أن "البريامسوس" عادًة ما ترتبط بالشيطان، فإن "الدوكيميون" ترتبط دائماً عملياً وجوهرياً باهلل. فمع أن 

م ابنه إسحق  إىل اخلطية، فإنه بالتأكيد يزيد ويدرِرب إمياننا من خالل امتحانات "الدوكيمون". أمُر هللا إلبراهي م بأن يقدِر
مثاٌل جيد على امتحان هللا المتحاٍن كان يعرف أنه كان موجوداً. مل يكتشف هللا إميان إبراهي م، فقد كان إلميانه دليل 

د كلمتني ُتستخدمان لوصف "احملن" أو "التجارب" أو "االمتحانات" أمٌر يساعدنا يف فه م طبيعة الكثري ظاهر فيه. وجو 
من التجارب واآلالم. إنه يُظِهر أن الشيطان ليس دائمًا مسؤواًل عن التجارب اليت تأيت علينا، فاهلل نفسه قد ميتحن 

قدس يستخدم الكلمتني لإلش
ُ
ارة إىل التجارب يعزرز حقيقة أننا قد ال نستطيع حتديد إن كان إمياننا. إدراك أن الكتاب امل

ما نتعرَّض له من امتحان مصدره هللا أم الشيطان. عدم إمكانية حتديد مصدر بعض التجارب واحملن ميكن أن يكون 
رب، بقدر ما قصد  هللا. وألننا قد ال نستطيع حتديد مصدر بعض التجارب، فينبغي أن يكون تركيزنا ال على مصدر التجا

هو على االستجابة بشكٍل سلي م هلا. فبغض النظر عن أصل التجربة، ينبغي أن نستجيب هلا بالطريقة نفسها: يف خضوٍع 
 وطاعٍة أمينني هلل. ينبغي أن يكون هذا حمور تركيزنا ودافعنا. 

لوقت نفسه. وعلى خالف ما قد نعتقده، ميكن للتجربة نفسها أن تكون "بريامسوس" و"دوكيميون" يف ا 
استخدم الرسول بطرس هاتني الكلمتني يف معاجلة موضوع التجارب واألمل عند قررائه: "الذي به تبتهجون مع أنَّك م اآلن 

دوكيميون( إميانك م، وهي أمثن من  –إن كان جيب حُتز نون يسرياً بتجارب )بريامسوس( متنورعة، لكي تكون تزكية )امتحان 
(. 7-:: 3بطرس 3تح ن بالنار، تُوج د للمدح والكرامة واجملد عند استعالن يسوع املسيح" )الذهب الفاين، مع أنَّه ميُ 

ويعربِر يعقوب عن جوهر احلقيقة نفسها: "احسبوه كلَّ فرٍح يا إخويت حينما تقعون يف َتارب )بريامسوس( متنوِرعة، عاملني 
يشري إىل أن اإلنسان ال جُيرَّب )بريامسوس( من  31: 3أن امتحان )دوكيميون( إميانك م يُنشئ صرباً." ورأينا أن يعقوب 

هللا للخطية، ولذا فهذا مثاٌل على إمكانية استخدام التجارب اليت يتعرَّض هلا املؤمنون ألجل خريه م. ومن املفيد هنا 
، نقول إن لدينا التفريق بني أمرين: يسمح هللا لالمتحان يف حياتنا بقصد أن جنتازها، وال ينتظر فشلنا أو سقوطنا. فمثالً 

إميان باهلل. ولذا، يسمح هللا بامتحانات أو يأيت هو هبا لنتمكرن من برهنة أصالة إمياننا وصحته. ولكن هذه االمتحانات 
خُترِجنا من دائرة املعتاد. إن "تزكية )امتحان( إميانك" متررن وتدررب إميانك بطريقة مل مُترَّن هبا، وبأمور كنت  تظن أنر إميانك 

يستطيع إجنازها واجتيازها. ولكنرنا خنطئ إذا استنتجنا أنه ألن هللا يريدنا أن جنتاز االمتحان، فإن االمتحان سيكون  ال
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سهاًل والنتائج مضمونة. كثريون مل يتمكرنوا من اجتياز امتحان "الدوكيميون" الذي أخضعه م هللا له، فعانوا نتائج 
جنتاز االمتحان، ولكن ليس من تأكيٍد على أننا سنجتازه. يأيت النجاح فقط عصياهن م. يهدف امتحان هللا إلمياننا ألن 

 حني يتقدَّم املرء باإلميان والشجاعة والطاعة هلل، وإال فالفشل هو ما ينتظره. 
قبل اخلوض يف بعض تفاصيل هذه اآليات، حنتاج أن نلتقي بكاتب رسالة يعقوب. لكون يعقوب كتب عن  

ة اليت ينبغي أن نستجيب هبا، فإنره يتعنير علينا أن نفه م قلياًل عن خلفيته. أواًل، ليس يعقوب هذا األمل والطريقة املناسب
يشري إىل أن أبناء بلدة يسوع قالوا إنره "ابن مرمي وأخو  1: :أخا يوحنا، ولكنه أخو يسوع غري الشقيق. حيث أن مرقس 

، فال بُدَّ أن يعقوب هذا كان الثاين بعد يسوع يف السن يعقوب ..." واملقطع نفسه يذكر أمساء آخرين من إخوة يسوع
إىل مرحلة مسبقة يف خدمة يسوع حني شعر أقرباؤه )بال شك باستثناء مرمي  93: 1بني إخوته. وقد أشار مرقس 

ويوسف، إن كان يوسف حيًا يف ذلك الوقت( باخلجل منه حىت إهنر م حاولوا منعه من اخلدمة: "وملرا مسع أقرباؤه )من 
ورمبا كان يعقوب ضمن هذه اجملموعة، يف ’" إنره خمتلر.‘اجلموع اليت كانت تتبع يسوع( خرجوا ليمسكوه ألهنر م قالوا: 

الروح على األقل، هذا إن مل يكن حاضرًا جسديًا معه م. كان يصعب مشاركة املسكن والطعام ومرافق احلمرام أو العمل 
هللا احلي". "كان الذي نام جبانيب كل تلك السنوات هو هللا الظاهر يف مع شخٍص سيدعوه كثريون الحقًا "املسيح، ابن 

اجلسد؟!" هذه أموٌر أعمق من أن يستطيع رجٌل بسيط من اجلليل أن يستوعبها، وال شك أن يعقوب )مثل يعقوب 
يسوع   العهد القدمي( تصارع مع هللا بشأن هذا األمر. بسبب عيش يعقوب مع يسوع لعشرات السنني، كان يعرف أن

كان فريداً، ولكن أن يكون املسيح املنتظر، موعود إسرائيل فهذا أمٌر آخر! كان هذا صراعًا دام سنواٍت. وقد كان 
يعقوب من أواخر الذين آمنوا بيسوع قبل صعوده، ويف الغالب أنره صار مؤمنًا حني ظهر له يسوُع ظهورًا خاصًا بعد 

 (. 7: 31كورنثوس 3القيامة )
نشعر باإلثارة من َمرَّد التفكري بأن ننشأ يف طفولتنا مع يسوع، ففي احلقيقة كان ذلك أمرًا صعباً مع أنرنا قد  

وثقيالً على يعقوب. مل تظهر مالئكة ليعقوب لتشرح له ما حدث أو لتوضِرح له من يكون يسوع. ومن ضمن كل اإلخوة 
إنسان بابٍن مثل يسوع، ومل حيظ  إنسان بأٍخ كبري  يف شعب إسرائيل، وقعت قرعة يعقوب بأن يكون أخا الكامل. مل حيظ  

ا  مثله أيضاً. ويا لصعوبة العيش حبسب معايري أخيك الكبري! فتقول األم: "يسوع، تعال  ورتِرب غرفتك!" فيجيبها: "إهنر
هذا َجياًل يا  مرتَّبة يا أمي." أو قد تقول أمره: "يعقوب، تعال ننظر إىل مشروع العلوم الذي كان عليك القيام به. أليس

يوسف! إنه فرُخ بطٍر طيين َجيل. ولننظر إىل ما عمله يسوع مبشروعه." طبعاً، مل يكن الصبيان اليهود يف تلك األيام 
يقومون مبشاريع يف العلوم، ولكن ما املشروع الذي كان ميكن ليسوع أن يعمله لو أراد؟ وسيكون مثرياً أن نعرف أنه كان 

الماً قاسياً ليعقوب: "ملاذا ال تستطيع أن تكون أكثر شبهاً بأخيك الكبري؟" رمبا مل حيدث أن قالت ميكن ملرمي أْن توجِره ك
 هذا، فقد كانت تعرف ملاذا ال يستطيع يعقوب أن يعمل أكثر مما تستطيع هي. 

 وهو بسبب مثل هذه األمور املوترِرة، أو ألسباب أخرى، مل يقبل يعقوب يسوع من البداية لسبب واحد ال غري 
أنه كان يعرف م ن هو: إنه أخوه األكرب، فقط. ولذا مل خيرت يسوُع يعقوب ليكون أحد االثين عشر، ألن يعقوب مل يكن 
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ا انتهى به األمر كيهوذا يف عدم  مستعدًا أو قادرًا يف ذلك الوقت من حياته. ولو أن يعقوب تبع يسوع رغمًا عنه، فلرمبَّ
الذي كان ليعقوب مع يسوع خالل فرتة روايات اإلجنيل أمٌر مرتوك للتخمني، ألنر أول إميانه املأساوي. مستوى التواصل 

ذِكٍر ليعقوب كمؤمن ورد يف سفر األعمال. ومع هذه، فهناك ناحية تثري الفضول تظهر يف صمت األناجيل: كان 
يسوع احملتضر أمره  يعقوب غائبًا عن مشهد صلب يسوع. كانت مرمي موجودة، وأمرا يعقوب فل م يكن. وقد استودع

لتلميذه يوحنا، مع أن يعقوب كان االبن الثاين يف السنر. رمبا مل يكن يسوع يقدر أن يستودع أمه إال ملن كان يعرف 
جيدًا من هو وما يعمله. كان حزن مرمي يتطلَّب أكثر من َمررد سد االحتياجات اجلسدية من ابٍن جسدي. كان حزهُنا 

حني نصل إىل السماء سنعرف أين كان يعقوب حني ُصِلب يسوع. هل أعيق عن التواجد يف يتطلَّب أخًا يف اإلميان. 
أورشلي م بغري قصد )مع أنه ُصِلب يف موس م عيد الفصح، الذي فيه ُدعي اجلميع للمجيء إىل أورشلي م(؟ هل كان حُمر جاً 

ِذل بال
ُ
صلب؟ أو رمبا حدث شيٌء آخر! فرمبا رأى جدًا بسبب العار الذي سبَّبه يسوع للعائلة، خاصة املوت العلين امل

يعقوب الصلب، ولكنه بقي خمتفيًا عن اآلخرين، خاصًة مرمي. هل دخل وسط اجلموع، متخفيًا جزئياً بالظلمة اليت لفرت 
األرض خالل فرتة الصلب؟ وإن تسلرل يعقوب ليشاهد الصلب، فهل اقرتب مبا يكفي لتلتقي عينه بعني يسوع؟ هل كان 

ًَ ما كان أخوه، وإهله، يفعله؟ هذه َمرَّد  لنظرة يسوع إليه التأثري ذاته اليت كان هلا على بطرس؟ هل فه م يعقوب ولو جزئيا 
ة.   ختمينات، وال نستطيع أن نكون على يقني، ولكنها أموٌر مرِبكة وحمريِر

قام. ال يكشف لنا الكتاب ا 
ُ
قدَّس اإلطار الزمين ما نعرفه هو أن يعقوب تغريَّ إىل األبد حني قابل يسوع امل

ُ
مل

الذي مت هذا به، ولكن إن مل يُكن يعقوب قد آمن بيسوع قبل القيامة، فإنه يكون غري املؤمن الوحيد الذي ظهر له 
يسوع بعد أن قام من القرب. مهما كان ما حدث، فإننا نعرف هذا: مل يصر يعقوب تابعًا أمينًا ليسوع فحسب، ولكنه 

ر يعقوب قائد كنيسة أورشلي م، اليت كانت كنيسة بالغة األمهية ألهنا كانت املركز الذي منه صار أداة نافعًة أيضاً. صا
انطلقت وانتشرت بشارة اإلجنيل. ومع أن يسوع أمر التالميذ بالذهاب إىل أقاصي األرض، فقد كانت الكنيسة األم 

كان أخا يسوع غري الشقيق، ولكن ألن يعقوب تتطلب قائدًا قويًا لريعى قطيعها وشؤوهنا. وقد اختاروا يعقوب، ال ألنره  
 أظهر بشكٍل واضع متاماً أن يسوع كان ربَّه. 

مل يرع  يعقوب كنيسة أورشلي م فحسب، ولكنه كتب أول سفٍر يف العهد اجلديد، وقد قدَّم ما كتبه حمذراً وُمنبهراً.  
االمتحانات اليت ميكنك هبا قياس اإلميان الذي فاملوضوع العام للرسالة هو: "أنت  تدعو نفسك مسيحياً؟ إليك إذاً بعض 

تدرعي أنه لك،" وهي امتحانات صعبة فعاًل. بالنسبة ليعقوب، َمرَّد متترع الشخص باحلديث عن كونه مؤمنًا ال يعين 
شيئاً. فينبغي أن يكون إميان املؤمن حيًا وواضحًا للجميع. وميكن تقيي م اإلميان احلي بطبيعة استجابته للتجارب 

االمتحانات اليت يواجهها الشخص، وبدليل األعمال الصاحلة يف حياة الشخص، ويف ضبط اللسان، والتكريس للصالة، و 
وحفظ النفس بال دنس العامل، وبطرٍق أخرى كثرية. ينزعج معظ م الناس من أنفسه م بعد قراءة هذه الرسالة، ويف احلقيقة، 

ضٍع جيرد. فل م يهت مر يعقوب بأن يشعر الناس بالسعادة، لكنره أراده م مل يكتب يعقوب رسالته لنشعر بأننا رائعون ويف و 
أن يكونوا ُمقدَّسني. ال يصلح يعقوب ألن يكون مشريًا حديثًا وعصريًا متعاطفاً. وميكن لشخٍص أن يأيت إىل يعقوب 
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يعقوب: "ليس لديك  ويتحدَّث إليه قائاًل: "يعقوب، أنا ال أعرف من أين أحصل على املال الذين أجده!" فريد عليه
مال ألنك ال تطلب. وحني تطلب ال تنال ألنك تطلب بدوافع غري سليمة، حىت تنِفق ذلك املال يف مسرراتك 

(. وإن أتيت  إىل يعقوب وتذمَّرت بسبب أملك، فريد  عليك بكلمٍة واحدة: صلِر! )يعقوب 1-9: 4وشهواتك" )يعقوب 
ة سيكولوجية ملاضيك وتكوينك، بل سيضربك بشكٍل مباشر ومتكررِر (. فلن يقدرم أي أعذار أو يعمل دراس31: 1

بالفكرة اليت يريد إيصاهلا إليك. حنتاج يف بعض األحيان ليعقوب يف حياتنا حىت يزيل القناع الذي نغلِرف به أنفسنا، وحىت 
 يلزِمنا على أن منتحن أعماق قلوبنا. 

. فهو مل يفه م أصل التجارب والفروق بينهما فحسب، ومع هذا، فإن يعقوب يترصف بشيٍء من الرقرة أيضاً  
وخاصرة َتارب األمل، بل وفه م أيضًا العملية اليت يريد هللا للمؤمن أن يسري فيها. ومع أن جزءًا مما يكتبه ينسج م مع ما  

هبا ينبغي  كتبه بطرس، فإنه خيتلف يف جوهره وقصده. فبينما أشار بطرس بشكٍل متكررِر إىل آالم يسوع والطريقة اليت
للمؤمنني أن يتبعوا مثاله، فإن يعقوب مل يفعل هذا. رمبا كان يعقوب يفكِرر بأنه لكونه مل يشهد آالم املسيح بعينيه، فإنه 
مل يكن يرى نفسه مستحقًا ألن يستخدم يسوع مثااًل، ألنره أنكره ورفضه يف املاضي. ال شك أن كل هذا كان جزءاً من 

(، ووجره قرراءه باستمرار إىل املسيح. أمرا يعقوب مل ير  آالم 3: 1بطرس 3رأى آالم املسيح )خطة هللا العظيمة. فبطرس 
د على مسؤولية املؤمن الشخصية يف الصرب واالحتمال باإلميان. كال املوقفني الزمني من أجل إعطاء  املسيح، وكان يشدِر

سطحية أيضاً: "سيعطيين هللا القوة،" رمبا يرد هبذه نوٍع من التوازن. فالشخص الذي خيترب األمل وجييب بعفوية ورمبا 
الكلمات وهو يف أمل شديد وعميق. بينما الشخص الذي حياول أن يتأمل بقوة اجلسد سيواجه سريعًا الفشل واإلحباط. 

الصمود لكن ينبغي أن تعمل القوة والنعمة يف حياة الشخص. كان هللا يعرف أننا حنتاج هلذين التعليم ني حىت نتمكرن من 
 بشكٍل صحيح، ولذا قاد الكاتبني لكتابة ما كتباه موحياً به. 

وهكذا، مع أن يعقوب مل ينكر حضور هللا أو قوته وإمكانيته يف وسط التجارب، فقد شدَّد على دور املؤمن  
وىب للرجل : "ط39: 3فيها. فبالنسبة ليعقوب، ينبغي للمؤمن أن يستجيب بصرٍب واحتمال أمينني. فقد كتب يف يعقوب 

ة هنا إىل "حيتمل" غنية بالصور، إْذ ُتشتق من كلمة مركبة من كلمتني مها  الذي حيتمل التجربة." الكلمة اليونانية املرُتَج 
(، الذي يعين "يبقى" أو "يسكن". ولذا، فهذه meneo(، اليت تعين "حتت"، والفعل "مينيو" )hupo"هوبو" )

شتق من هذا الفعل هو "هوبومينيس" )الكلمة تعين االحتمال من خالل "البقا
ُ
". االس م امل (، hupomenesء حتت 

قدس إىل "احتمال" أو "ثبات" أو "صرب". كانت هذه الكلمة إحدى أحبر كلمات 
ُ
والذي كثرياً ما يرتج  م يف الكتاب امل

ن االحتمال ضرورياً. تتضمرن بولس إىل قلبه، وقد استخدمها يف اإلشارة إىل النواحي املختلفة يف احلياة املسيحية حيث كا
هذه الكلمة عماًل، ال َمرَّد استقبال ومخول. فليس "الثبات حتت" موقفًا اهنزاميًا نتيجة إذعاٍن ال رجاء فيه، ولكن ثباتاً 
فاعاًل يف التجارب وحتت ها باإلميان باهلل كقاعدِة للمرء. وهكذا، ميكن صياغة فكرة يعقوب مبا يلي: "طوىب للرجل الذي 

تمل ويثبت حتت  التجربة." فبالنسبة له، كان هذا االحتمال هو أبرز مسؤوليات املؤمنني يف وسط َتارهب م. وقبل أن حي
خيوض يعقوب حبديٍث أعمق عن األمل، يعيدنا دائمًا إىل السؤال األساسي: هل أنت  اآلن ثابت وحمتمل يف وحتت  
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ن ثابتاً وحمتماًل، فعليك أن تكون، ولن تستطيع التقد م إال حني التجارب اليت مسح هللا بأن تكون يف حياتك؟" إن مل تك
 تكون ثابتاً وحمتماًل. 

ميكن أن ترى مدى أمهية احتمال "اهلوبومينيس" حني نعاين، ولكن علينا أال نستنتج أنه حيدث بشكٍل آيل.  
" األمل حني نواجهه. بل نسعى إلجياد خمرج منه، وهذه هي االستجابة البشرية  فمعظمنا ال يسعى ألن "يبقى حتت 

الطبيعية. ال يبدو أمرًا خاطئًا أو غري منطقي أن حياول املرء التخفيف من حدة أية آالٍم ميكننا التخفيف منها. ولكن 
بعض اآلالم اليت نتعرَّض هلا ال نستطيع إزالتها من حياتنا، مثل موت شخٍص عزيز أو التعر ض لعجٍز دائ م. إن تعر ض 

ة ال يعين الثبات حتتها. فيمكن أن نكون يف وسط األمل، وال خمرج لنا، ومع هذا ال "نثبت حتته". وميكن أن الشخص حملن
تكون لدينا مرارة َتاه هللا بسبب ما عمله، أو على األقل بسبب تقديرنا ملا عمله. وبينما ال يستطيع املؤمنون احلانقون 

الثبات حتت  ما مسح هللا بأن يأيت عليه م. هؤالء حماصرون باملقاومة  الغاضبون تغيري ظروفه م، فإهن م ال يستطيعون أيضاً 
العنيفة للقلب واإلرادة. ليس احتمال "اهلوبومينيس" للجبناء، ولكنره يتضمرن خضوعاً فاعاًل لإلرادة وقلباً واثقاً ينظر إىل ما 

 احلقيقة، يبدأ الرسول يعقوب رسالته معلرمًا ما وراء الصعوبات احلالية، وهو شرٌط مسبق ملنح هللا لربكاته العميقة لنا. ويف
يلي: "احسبوه كلَّ فرٍح يا إخويت حينما تقعون يف َتارب )بريامسوس( متنوِرعة، عاملني أن امتحان )دوكيميون( إميانك م 

ل يف (. هللا هو م ن يُنشئ فينا الصرب، ال حنُن. هللا يعم1-9: 3(" )يعقوب hupomenes -يُنشئ صربًا )احتمااًل 
حياتنا بشكٍل خاصر ودقيق لينِتج احتمال "اهلوبومينيس" الذي ال نستطيع إنتاجه جبهودنا. وهو يعمل هذا من خالل 
استجابتنا السليمة لتجاربنا، مثلما تزداد القوة اجلسدية لإلنسان من خالل رفع أشياء أثقل مما هو معتاد عليها. نفعل هذا 

ه تدريبنا الروحي. وليس هذا فحسب، ولكن يعقوب عن قصد يف التدريبات اجلسدية، وهللا يشري أيضاً إىل أنه  4: 3 يوجِر
من دون هذه السمة، ال نكون قد منونا كما يقصد لنا هللا: "وأما الصرب )اهلوبومينيس( فليكن له عمٌل تامر لكي تكونوا 

دفًا وقصدًا مميَّزين يسعى إلجنازمها من تامرني وكاملني غري ناقصني يف شيء." ُتظِهر هذه اآلية بوضوح أن لدى هللا ه
خالل امتحان إمياننا. مسؤوليتنا هي أن خنضع وحنتمل، وهاتان عادًة ما تكونان أصعب فضائل مسيحية ميكن تنميتهما.  
 ك م هو مثري أن أيوب، أقدم سفٍر يف أحداثه يف العهد القدمي، ويعقوب، أول سفٍر ُكِتب يف العهد اجلديد، حيثران املؤمنني

على احتمال التجارب واألمل. ورمبا ما يزال هللا يريد تعلي م الكثري ملسيحيتنا املعاصرة االستهالكية. أمامنا الكثري لنتعلَّمه 
 من يعقوب، ومن الراعي الصاحل، عن التجارب واآلالم اليت نواجهها. 

حان الذات ال بتقيي م كيفية استجابة ينبغي أن ننتبه هنا إىل أن احلقائق السابقة هي بالدرجة األوىل ختتصر بامت 
" ما مسح هللا بأن حيدث هو  اآلخرين لتجارهب م. لذا، ال تُكن قاسيًا حني تدخل َمال آالم شخٍص آخر. "الثبات حتت 
أعظ م عمل وجهٍد ينجزه الشخص، وقد يكون أمراً ميكرن هللا املؤمن من عمله يف وقته. قد يستغرق ذلك وقتاً، ولكن هللا 

ُعلِرمني صرباً، وكثرياً ما تساعد الصالة التشف عية أكثر من تقدمي الن ْصح. هو أكثر 
 امل

أدرك يسوع أن احتمال اهلوبومينيس يتجاوز ما نستطيع عمله جبهودنا وقدراتنا اخلاصرة. كما أننا نرغب بإهناء  
األمل إن مل يكن التوقرف عن العمل التمرين قبل الوقت الذي يريده هللا بكثري. عادًة ما منيل لالستسالم، أي فقدان 
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أيضاً، قبل أن يُكِمل هللا العملية بكثري. وبغرض التشجيع يذكِرر يعقوب قرراءه بفوائد احتمال األمل والصرب فيه، كما يُرى 
الذين : "خذوا يا إخويت مثااًل الحتمال املشقرات واألناة األنبياء  :3: 1يف حياة أنبياء العهد القدمي. فكتب يف يعقوب 

ام األمناء والنافعني للرب  تكلَّموا باس م الرب." لدينا هنا مفهوم نفهمه ولكننا ال حنبر تطبيقه على أنُفسنا. كان على اخلدر
يف العهد القدمي أن حيتملوا األمل بصرب. ويف احلقيقة، كلما مست مكانة النيب يف العهد القدمي، كان أمله أشدر وأقسى. 

قات وصعوبات عظيمة ورهيبة. يسهل علينا أن نتوقَّع حدوث هذا يف حياة اآلخرين أكثر من احتمل معظ م األنبياء ضي
حدوثه يف حياتنا. يستخدم الرسول يعقوب أداة التعريف )يف اللغة اليونانية( مع الكلمتني "املشقات" و"األناة" لإلشارة 

فكرة األمل والصرب عموماً، ولكن إىل األمل والصرب إىل كوهنما أمرين حقيقيني ال مفهومني َمرَّدين. مل يِشر يعقوب إىل 
ام األمناء استخدامًا عظيماً، وما يزال  اللذين حيدثان يف حياة الذين يسلكون بعمق مع هللا. استخدم هللا مثل هؤالء اخلدر

قدَّس يعود إىل احتمال وثبات األنب
ُ
ياء. إهن م أمثلة على يستطيع استخدامنا أيضاً. جزٌء كبري مما هو مكتوب يف الكتاب امل

الكيفية اليت يستطيع هللا أن يستخدم شخصًا ما، ولكنه م أمثلة أيضًا على الثبات والصرب واالحتمال املطلوبة ليعمل هللا  
كما يريد ويرغب. مل يغريِر هللا متطلرباته األساسية للحصول على الربكات العميقة، بالرغ م من "املسيحية املتمحورة حول 

 صارت تع مر أجزاء كبرية من العامل. الذات" اليت 
على عناصر وعوامل ينبغي لنا أن ندرسها: "ها حنُن نطوِرب الصابرين  33: 1حتتوي اآلية يعقوب  

)هوبومينيس(." مثة بضع نقاط يف هذه اآلية تساعدنا يف فه م األمل. وكما هو احلال دائماً، فإنه ينبغي عدم َتاوز الكلمة 
بسرعة. تلفت هذه الكلمة االنتباه إىل أمهية ما سُيقال بعدها. بالنظر جيدًا إىل هذه اآلية  "ها" )يف بداية اجلملة(

نستطيع أن نرى بوضوح أكثر أحد مقاصد أملنا، باإلضافة إىل احلاجة لالحتمال. قد ال تكون لدينا الصورة الكاملة أو 
دَّدًا من أملنا. يعمل هللا على تنمية مسات روحية ُمعيرنة نفه م سبب تعر ضنا حنُن لألمل، ولكننا نعرف أن لدى هللا قصدًا حمُ 

فينا، لوال األمل ملا ُوِجدت هذه السمات، مثل مسة االحتمال والثبات. كما ميكننا التطل ع حللول بركة هللا علينا حني جنتاز 
إىل وضٍع ميكن هلل فيه أن  (. وكما هو احلال بالنسبة ليعقوب، يسعى هللا ألن يوِصلناdokimion -االمتحان )نتزكرى 

نِعمة )يعقوب 
ُ
(. ينبغي أن تكون هذه 37: 3مينحنا الربكات، اجلسدية والروحية، واليت تنبع َجيعها من يد هللا الكرمية وامل

احلقيقة مصدر تعزية ورجاء لنا يف وسط أملنا، ولكن هذا ال حيدث من دون جهٍد مركرز إلطاعة هللا واخلضوع له. فينبغي 
إىل هللا من أجل املعونة والراحة، وخاصة باالعتماد على رمحته ورأفته، ومها ما نتوق إليهما حني تأيت علينا اآلالم.  الصالة

قد تكون إرادة هللا هي أْن نثبت حتت  بعض التجارب اليت نتعرَّض هلا أو كلها. ليس هللا إهلًا ال يهت مر أو غري قادر على 
الوقت املناسب الكتمال االمتحان، حىت يُنت ج فينا "الصرب" و"االحتمال"  التدخل ألجلنا. إنه ببساطة ينتظر

نا هللا باستمرار لنزداد شبهًا البنه، مؤهرِ  اًل )هوبومينيس(، ويتزكَّى إمياننا. وبداًل من أن نكون مرتوكني يف َتاربنا وحِم ننا، يغريِر
 إيانا لعمق أكثر يف احلياة معه ولربكة أعظ م من يده. 

: "قد مسعُت م بصرب أيوب." 33: 1ناحيٌة يف هذه اآلية أفادتين شخصياً. يقول اجلزء الثاين من يعقوب ومثة  
"احتمال أيوب". أظهر أيوب  –والكلمة "صرب" ترَجة للكلمة اليونانية "هوبومينيس"، اليت ميكن ترَجتها إىل "احتمال" 
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ا تعرَّضنا ِلما تعرَّض له من حِم ن وَتارب حلدث األمر ذاته مراٍت عديدة يف سفره أنه مل يكن صبورًا جداً، ولكن لو أنن
معنا. فقد اخترب أيوب قممًا وقيعاناً، وهو أمٌر طبيعي يف اآلالم الشديدة. قال أيوب إنه سيثق باهلل حىت لو ذحبه )أيوب 

 –عرف أيوب أن وليره (. 94: 31(، ومع هذا فإنره ال يفه م ملاذا خيفي وجهه عن أيوب ويعتربه عدوَّه )أيوب 31: 31
(، ولكنه شعر بأمل غياب حمضره. حبث أيوب عن هللا، ولكنه مل جيده. ُذرى وُحف ر، نور :9-91: :9فاديه حير )أيوب 

وظلمة، أمل وسوداوية! هذا يشجرعين ألننا على الغالب خنترب املدى نفسه من االستجابة، خاصًة إن دامت آالمنا مدًة 
ب مل ينكر هللا أو يرفضه، ومع أنه كان شاعرًا بأشد درجات اإلحباط، فقد التصق باهلل مثل طويلة. تذكرر: مع أنر أيو 

يعقوب، وحنُن أيضًا علينا أن نلتصق به. يف بعض األحيان نستجيب بفرح، ويف بعض األحيان يسيطر علينا أمل الظلمة 
وره اللذيذ املمتع الذي اختربناه يف أياٍم والبؤس. يف بعض األحيان نرى هللا يعمل، بينما يف أحياٍن أخرى نتوق حلض

سابقة. إهنا رحلة َُمِهدة، وميكن أن تشعر فيها بالوحدة واإلحباط الشديدين، حىت حني تكون حماطاً بأحبائك. وكثرياً ما 
كون يزداد األمل حني يقول لك أصدقاؤك بنية صاحلة: "فقط كنت صبورًا مثل أيروب." هذا الكالم مؤمل ألنه ميكن أال ي

الصرب يف قمة أولوية مساتنا الشخصية، ولكنرها ليست كذلك أيضًا بالنسبة لكثريين ممرن يقدرمون النصح واإلرشاد. األمل 
مدًة طويلة يُرِهقنا. وقد نستجيب لألمل يف النهاية بطريقة ختتلف عن استجابتنا يف البداية، كما يظهر مبقارنة استجابة 

( مع شكاويه الكثرية وتذم ره يف بقية السِرفر. :3: 9أيوب  -بل من عند هللا والشرَّ ال نقبل؟ أيوب األوىل لألمل )أاخلري نق
ياً، ولكنره يعين أن هللا يفه م أن تنمية "االحتمال" )هوبومينيس(  هذا ال يعين أن علينا أن نرفع قبضاتنا يف وجه هللا حتدر

لتذم ر. حنُن ال نفاجئ هللا بسرينا يف أوديتنا الروحية، فهو يلتقي بنا هناك، عملية مؤملة، وكثريًا ما يُنِتج األمل فينا األنني وا
 بل إنره هو من أوصلنا إىل هناك. إنه يعرف إن كان م ن قدرموا النصح قد مرروا ه م أيضاً بآالٍم وأودية خاصة هب م.

فه م الستخدامه يف احلياة. مسؤوليتنا مع أن األمل خيفي أسرارًا كثرية مل تُعل ن لنا بعُد، فإن لدينا ما يكفي من ال 
ُصار عة مع 

هي الثبات باإلميان يف مواجهة التجارب املوضوعة أمامنا، حىت حني نشعر برغبٍة يف االستسالم. إن كانت امل
هللا هي قرعتنا، فينبغي أن نتصارع معه ونصرب ونثبت حىت ينتهي االمتحان. وبداًل من التخطيط لطرٍق للخروج من 

ملؤملة أو حماولة فه م سبب وقوعنا حنُن يف األمل، علينا أن "حنتمل" )هومبومينيس( باإلميان. علينا أن نُظِهر إميان الظروف ا
نا. هو دائماً يعمل هذا، مثلما نرى يف يعقوب. األمل  أنبياء العهد القدمي، ولكْن تذكَّروا أن هذا سيكون مكلفاً. فاألمل يغريِر

لكنه يعين أن الطريق ممكن العبور. إن أعطينا هللا حريته ليعمل ما يريد فينا ولنا، واستجبنا  يعين أن الطريق ليس سهاًل، و 
كما يرغب بأن نستجيب، فإن األمل سُيحِدث تغيريات عظيمة تبدأ يف أعماقنا. ومع التغيريات الداخلية احلادثة فينا، 

م لنا وعداً خاصراً حمف وظاً بشكٍل فريد للذين حيتملون )هوبومينيس( خالل َتارهب م سنرى يف الفصل التايل أن كلمة هللا تقدِر
نا، ووعده أكيد.   وحِمنه م وآالمه م. هو وعد 

 




94 

 

 الفصل التاسع
 

 االتفاق
 

. يف ذلك الوقت، كنُت :322أيلول/ سبتمرب،  :( والية نورث كارولينا خراباً يف Franأحال إعصار "فران" ) 
ىل الشمال من مدينة "رايل". آخر إعصار اجتاح هذا اجلزء من الوالية حدث وعائليت نسكن يف مدينة "ويك فوريست" إ

قبل أربعني سنة، ومل يتوقَّع املسؤولون احلكوميون أن يضرب هذا اإلعصار هذا القس م من الوالية، ولذا مل يتلقَّ الناس إال 
املسؤولون قد أغلقوا املدارس احلكومية إال حتذيراً بسيطاً نسبياً بشأنه. وصلت العاصفة بعد منتصف الليل بقليل، ومل يكن 

صابة بالروماتيزم بدقة بينما كنُت أجول وأعرج حول البيت طول  النهار 
ُ
قبل ساعتني من انتهاء الدوام. وأنبأْتين مفاصلي امل

ليلًة  أن اإلعصار سيضربنا بقورة. ويف وقٍت مبكِرر من ذلك اليوم، أصررت على دخول زوجيت وطفلي إىل البيت، لنقضي
 طويلة داخل البيت. 

كان أمام ابنيت بضعة أيام لتبلغ الثامنة، وبلغ ابين السادسة يف ليلة وصول اإلعصار، وقد كانا خائف ني جداً. وال  
أعرف إن كان "الرعب" أفضل وصٍف حلايل وحال زوجيت "بيتسي"، ولكننا كنرا قلق ني جداً. وحني ضربت العاصفة، 

وانطفأت األنوار اليت نعتمد عليها يومياً، مع أننا ال نشعر بوجودها إال حني تتوقَّف عن العمل.   انقطع التيار الكهربائي
وضعنا األطفال يف أكياس النوم جبانبنا يف الطابق األول، وصلرينا معاً بينما كانت العاصفة تشتد. ُكنرا نردِرد آيات الكتاب 

ر بعضنا بعضاً حبضور هللا ومحاي قدَّس ليذكِر
ُ
 ته. امل

ال أعرف إن كان التعر ض لعاصفة يف النهار أفضل أم يف الليل. فإن كنت  تستطيع أن ترى الكثري يف النهار، فقد  
يروعك ما تراه. واالستلقاء مستيقظاً يف الليل بينما العاصفة تضرب يأيت بقلق شديد فعاًل بينما تثري أصوات مل يسبق لك  

تلفة يف خميرلتك. ويف عت م الليل تسمع تكس ر األشجار وكأهنا عيدان خشبية. وأصواُت أن مسعتها األفكار  والص و ر املخ
كسَّرة أو أشياء 

ُ
حتط  م ال تعرف مصدرها تتكرر باستمرار. وأصوات ارتطام شديدة كانت تفاجئنا بينما تضرب األشجار امل

عصار تستمرر مبعدرل السرعة والشدرة نفسها. أخرى بيتنا. كان صوت الريح حياصرنا. ولسبٍب ما، كنُت أفرتض أن ريح اإل
ولكنرين تفاجأت بأن هبات الريح كانت تشتدر حينًا وختفر حيناً. مل تكن حدرهتا ترتاجع كثرياً، ولكن يف بعض األحيان  
 كانت اهلبرات أشد وأقسى من مرراٍت أخرى. أحد أكثر األمور اليت ما نزال نتذكررها الصوُت الذي كان الباب األمامي

رعب الذي ُيصدرِه األطفال يف حماولٍة 
ُ
يصدره. ففي أثناء هذه اهلبرات، كان الباب "يهمه م". كان صوته شبيه بالصوت امل

لتمثيل صوت الشبح. وكنُت أتوقع أن ختلع الريح الباب من مفاصله يف أي وقت. وألربع ساعاٍت تقريباً، كنُت أنا 
 ستمع لصوت اخلراب الذي ُكنا نعرف أنه حيدث، دون أن نستطيع رؤيته. وبيتسي مستلقيني جبانب طفلينا، بينما كنرا ن

نا. وعند   وأخريًا أيقظنا صمٌت غريب. فقد ُكنا قد اعتدنا متامًا على زَمرة الريح، حىت أن السكون أربكنا وحرير
جابوا مثلي: أنا رؤية أوىل أشعة الشمس، خرجُت ألرى ما خلَّف اإلعصار وراءه من خراب. وأظن أن معظ م الناس است
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ممنتر لعدم وجود إصابات بشرية، ولكنرين ُذِهلت جداً لشدة اخلراب الذي رأيُته. ثالثة أشجار كبرية عند جرياين كانت قد 
وقعت على البيت. وحنُن فقدنا أكثر من عشرين شجرة، كانت معظمها كبرية، ولكنر أيًا منها مل تضرب بيت نا. وأحياٌء 

ر األراضي اليت تعرَّضت للقصف اليت نراها يف احلروب. كانت األشجار املخلوعة واملكسررة بكاملها كانت تشابه صو 
تغطي أميااًل على طول الشوارع. وأحد الطرق الذي كنا نقود سيارتنا فيه اختفى، إذ غطته أشجار البلوط الساقطة، تاركًة 

ء اليت نفرتض وجودها كأمٍر طبيعي. فكثريون ُحرموا ركامًا بارتفاع يزيد على العشرين قدماً. أزالت العاصفة كل األشيا
 النور واملاء وخطوط اهلاتف ألسابيع. 

بعد اليوم األول والثاين من القبول للوضع مذعنني، كان ما يتطلربه احلال من تنظيف وتصحيح األوضاع أمراً أوقع  
دم الصرب والعصبية، بينما تراجع صرب الناس وقدرهت م يف قلبنا روعًا شديداً هلول املهمة اليت أمامنا. فقد ازداد اإلحباط وع

على االحتمال. وقد أضافت حرارة أواخر الصيف إىل اإلزعاج والضيق اللذين ُكنا فيهما. بعض األمور عادْت إىل وضعها 
اليت الطبيعي سريعًا نسبياً، بينما تطلربت بعض األمور األخرى شهوراً، أو حىت سنني، إلزالة مئات ألوف األشجار 

ت العاصفة حياهت م إىل األبد، إذ أخذْت شيئاً أو شخصاً منه م ال ميكن استبداله.   تكسَّرت. وبالنسبة لبعض الناس، غرير
حياة بعض الناس شبيهة إىل حدٍر كبري بالوجود يف عاصفٍة أو يف حالٍة كئيبة وحمِبطة من تقيي م األضرار اليت  

يف بداية آالمه م، أو يف وسط آالمه م، وما تزال عاصفته م هتب وهتتاج. يسمع تعرَّضوا هلا بعد العاصفة. بعض الناس ه م 
هؤالء صوت الضرب واخلبط، ويسألون أنفسه م إن كان باب بيته م األمامي سينكسر، وك م ستدوم هذه العاصفة. 

الوقت  ويتساءلون يف أنفسه م عن مقدار اخلراب الذي سيحدث، وإن كانوا سينجون. ولكن الوجود يف العاصفة ليس
املناسب لتقيي م اخلراب احلاصل. أفضل أمٍر ميكن عمله أثناء العاصفة هو التمس ك باهلل، وتذكري النفس واآلخرين 
حبضوره. بالنسبة آلخرين، كان حدث األمل أو اخلسارة قد حتقق. واألمل الناتج عن تقيي م خسائره م العظيمة يُظِهر أن 

انت خسارهت م عظيمة حبيث مل تكن لديه م قدرة على التفكري بكيفية إعادة بناء أكثر ما كانوا خيشونه قد صار واقعاً. ك
ما دمررته العاصفة. وببساطة، إهن م ال يستطيعون ذلك. فاخلراب أكرب من أن يستطيعوا ترميمه بأنفسه م. وبالنسبة 

 للبعض، حدثت خسائر وآالم شخصية ستغريِر حياهت م إىل األبد. 
على حثٍر على التمس ك باألمل إن أفسدت عواصف األمل حياتك. العاصفة اليت حتتوي رسالة بطرس األوىل  

يتكلر م بطرس عنها ذات مصدٍر روحي، ولكنر اخلراب اليت تتسبَّب هبا مرئي جسديًا مثله مثل خراب العواصف املناخية. 
الرتمي م واإلصالح وإعادة البناء  استخدام كلماٍت تصف بشكٍل حُمدَّد :3: 1ويف احلقيقة، اختار بطرس يف رسالته األوىل 

 بينما كان يقدرم وعداً من هللا بشأن ما ميكنك أن تتوقعه منه. 
ُراف عة هي أه م ناحية وجزٍء يف احملاكمة، فيسعون ألن تبقى كلماهت م  

حمامون كثريون يعتربون كلماهت م األخرية يف امل
ُحلرفني. وهكذا األمر

بالنسبة لبطرس أيضاً. فهو مل يكتب عن حماكمة قانونية، ولكنه   األخرية ترن يف آذان وأذهان هيئة امل
كتب عن َتارب وحمن كثرية ومتنوعة تعررض هلا املؤمنون، حمٌن فاجأت كثريين، وكذلك عن درجة مشاركتنا آلالم املسيح. 

يت تتبعها، مشجرعاً مل يكن بطرس يرتافع بقصد إخالء سبيل زبوٍن له، ولكنه بىن حججه على اآلالم، ُث على األَماد ال
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جه دين هبذه 39: 1بطرس 3األمناء على اترباع مثال يسوع يف اخلضوع الطائع إلرادة هللا. ويف 
ُ
، حثر قراءه املنه كني امل

الكلمات األخرية: "... كتبُت إليك م بكلماٍت قليلة واعظًا وشاهدًا أن هذه هي نعمة هللا احلقيقية اليت فيها تقومون!" 
 الثبات  حتت  ما يسمح به هللا يف حياتنا، باإلضافة إىل احملافظة على املوقف املناسب والسلي م.  يتطلب "القيام"

وميكن اعتبار كامل رسالة بطرس األوىل حجة ختامية حلثر املؤمنني على الثبات يف اإلميان. بىن بطرس حجته  
بطرس قرراءه بأنه بالرغ م من الظروف احلالية، فاهلل على احلقائق القائمة املتعلِرقة باملؤمنني. من ضمن أموٍر عدة، ذكرر 

(. وبداًل من اعتبار التجارب واألمل ترْكًا من هللا هل م، يشري بطرس إىل أنَّ هذه احملن 1: 3بطرس 3حيرسه م وحيميه م )
حىت أنر  (. اخلالص الذي ميتلكه املؤمنون عظي م جداً 7-:: 3بطرس 3ستؤدري إىل امتداح إمياهن م الذي سبق أن تزكَّى )

(. ما يثري اهتمام املالئكة هو اخلالص، ال الذهب وال 39: 3بطرس 3لدى مالئكة السماء رغبة بأن ينظروا إليه )
مه العامل. مل خيترب أي مالك الغفران أو التغيري من حالة الدنس والنجاسة إىل  الشهرة وال اجلمال وال أي شيٍء آخر يقدِر

اسة. وحيث أن اخلالص هو ما يثري اهتمام املالئكة، فعلى الغالب أهن م حتادثوا كثرياً عن الطهارة، من حالة الشرر إىل القد
 أَماده. وحنُن أيضاً ينبغي أن نفعل األمر نفسه. ولذا، اثبتوا. 

شخص يسوع املسيح وعمله جزٌء أصيل يرتبط بكل جوانب حجة وحديث بطرس. كان بطرس قد شهد بنفسه  
: 3بطرس 3وكان يساعد تقدمي شخص املسيح وشرح خدمته للقرراء الذين مل يروه بعُد ) (،3: 1بطرس 3آالم املسيح )

(، وهذا يشملنا حنُن أيضاً. أبعد بطرس بشكٍل متكررِر تركيز قرائه بعيداً عن مشاكله م لريكرزوا على يسوع. يعرف الراعي 1
فحسب، بل واخلروف أيضاً. تأيت الظروف الصاحل ظروف قطيعه ويهت م به بطريقة ال يستطيعها آخر، فهو ليس الراعي 

السيئة باألمل، كما أتت ليسوع. ليس العامل عاداًل ومنصفًا معنا، وال كان معه. يسمح هللا للشيطان بأن يضربنا ويؤذينا، 
 هللا، ويسوع اخترب هذا. إنه يعرف اختبارياً، ويعرف لكونه هللا كلري املعرفة أيضاً، حِمنه م الشديدة واحملرِقة. نصرخ إىل

ويسوع صرخ إىل هللا. وتستمر القائمة. كان يسوع احلمل الذي بال عيب الذي خضع هلل اآلب. كانت الثقة والطاعة 
خطيتنا ال خطيته. يسوع  –أساس عالقة يسوع باهلل، وعلينا أن نسري يف خطواته ونتربع مثاله. صارع يسوع مع اخلطية 

(. إنه العبد املتأملر الذي يسهر على عبيد هللا املتأملني. huper منا )هو صخرة نفوسنا وحارسها، وهو الذي مات بدالً 
 انظر إليه. إنه حيبر ويهت م. اثبت. 

ويف تصريح خمتصر وغين، قدرم بطرس وعدًا رباعيًا من هللا للذين يعانون ويتألرمون. ينبغي أن تكون واثقًا متاماً  
م هذا الوعد. آالم وأحزاٌن كثرية تنتظر الذين  بدعوتك حىت خترب الناس، خاصًة إن كانوا يف وضع أمٍل ومعاناة، بأن هللا يقدِر

لديه م أمٌل كاذب بالنجاة. مل يكن بطرس خيشى هذا األمر، ولذا أعلن وعد هللا بكل جرأة: "وإله كل نعمة الذي دعانا 
(. يا :3: 1بطرس 3وريك م وميكرنك م" )إىل َمده األبدي يف املسيح يسوع بعدما تألرمت م يسريًا هو يكمِرلك م ويثبرتك م ويق

له من وعد! ففي وقٍت ما يف املستقبل )"بعدما تألرمت م يسرياً"( سيتدخرل هللا. بالنسبة للذين األمل رفيقه م الدائ م، ينبغي 
ذا أن تصري صديقاً. أراد هللا أن يعرف مؤمنو القرن األول املتألرمون وعده. وهو ما يزال يريده ه :3: 1لبطرس األوىل 

 اليوم خلاصرته. ولذا، اثبتوا. 
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ولكون هذه اآلية حتتوي على وعٍد حُمدَّد عن أعمال هللا العظيمة، فإن االستجابة البشرية عادًة ما تكون:  
"حسناً، هذا عظي م. ولكْن ما الذي يؤخرره كل هذا الوقت؟ أومن )أظن( أنه سيتدخل وينِقذين، ولكن ك م ينبغي أن 

 مىت سيعمل هللا ألجلي؟" هذه أسئلة جيدة، وميكنك أن تثق أن لدى هللا إجابات أفضل. أنتظر وأنا يف األمل؟ 
هي اآلية اليت بدأُت هبا دراسيت ملوضوع األمل. وقد احتجت مثانية أصحاحات للوصول  :3: 1بطرس األوىل  

استخدم بطرس أربع كلمات  إىل هذه اآلية. أحد األمور الذي جذبتين فورًا هلذه اآلية الكلمات اليت انتقاها بطرس.
يونانية تصف إعادة البناء بعد اخلراب. الناجون من األعاصري والزالزل يألفون املفهوم الذي تصورره كل كلمة وطبيعة أمهية  
كل مفهوم. بالنسبة للذين يتألرمون بشدرة، الرجاء بردر هللا وقوته زيُت مسحٍة للرأس. وسنعاِلج كل بنٍد من بنود الوعد 

ر. ولكن، ورمبا كما صرت  اآلن تدرِك، فإن هذه اآلية حتتوي على أكثر مما ميكننا أن نرى على السطح، وينبغي باختصا
أن نكون تالميذ جيردين لكلمة هللا لنستخرج منها الذهب الذي ُتطعَّ م به. حنتاج يف البداية ألن ننظر إىل أمرين مرتبطني. 

توجِرهنا إىل الوراء لضمان االنتباه للمعلومات الواردة يف اآليات السابقة. أواًل، تبدأ اآلية بكلمة "و"، وهذه الكلمة 
بطرس، والروح القدس، مل يريدنا أن ننظر إىل هذه اآلية مبعزٍل عن سياقها. حتتوي اآليات السابقة على معلومات حيوية 

. النقطة الثانية مرتبطة بالنقطة :3: 1بطرس 3وضرورية لفهمنا وامتالك هذا الوعد، ولذا علينا أن نبدأ هناك، ال يف 
مسؤوليته املبنية على وعده. ال نستطيع إجبار هللا على  -عن دور هللا، عن مسؤوليته :3: 1األوىل. تتكلَّ م بطرس األوىل 

(، 11: :3عمل أير شيء، ومع هذا فهو حيرص على أن يعمل ما قال إنه سيعمله. ال ميكن أن يُنق ض املكتوب )يوحنا 
توضِرح دور املؤمن ومسؤوليته. تشري هذه اآليات  2-:: 1قال هللا أمرًا فإنه يلتزم بكلمته. ولكن بطرس األوىل ولذا إن 

بطرس 3إىل املتطلبات اليت على املؤمن أن يفي هبا قبل اخلوض بوعود هللا. حنُن ميرالون ألن نطالب بوعود آية ما، مثل 
طريقة اليت نتوقَّعها. منتحن هللا، ولكننا أقل مياًل المتحان أنفسنا ، ُثر نسأل عن سبب عدم استجابة هللا بال:3: 1

وحياتنا ملعاجلة نقاط ضعفنا وعمل ما يلزم من تكي ف وتأقل م من أجل االستمرار يف اإلميان. وببساطة نقول إن وعود هللا 
متحاننا بأنفسنا، ال باهلل، . يبدأ ا2-:: 1بطرس 3تتحقرق حني يعيش املؤمن عناصر  :3: 1بطرس 3بإعادة البناء يف 

 ولكْن تذكَّر أنر هذا املقطع يقود إىل وعد. كلما بكررنا يف البدء، كان تدخ له أقرب. 
 

، يعلِر م بطرس املؤمنني الشباب يف الكنيسة بأن خيضعوا للشيوخ. 1: 1بطرس 3يف اآلية السابقة ملقطعنا، أي  
: 1بعضه م مع بعض. ويعزرِز الرسول بطرس تعليمه وحثره باقتباسه أمثال  على اجلميع أن "]يتسربلوا[ بالتواضع" يف تعاُمل

: "هللا يقاوم املستكربين، وأمرا املتواِضعون فيعطيه م نعمة." الراجح أن يسوع جعل بطرس يردِرد هذه اآلية مئات املرات 14
اً جداً، مثل معظمنا. لكن إذ منا بطرس يف  النعمة، اكتسى بتواضع معرفة أن أي يف اليوم. ففي املاضي، كان بطرس متكربِر

رجاء وقوة لديه كانا من الرب فقط. ليس التواضع رفضاً لسماع املديح، أو حتقرياً للذات. فالتواضع الكتايب الصحيح يأيت 
من فه م م ن تكون وملن تكون. وحني يكتمل فهمك هلذا األمر يقودك فهمك هذا إىل االعتماد على قوته ونعمته. 

قيقي ال يقول: "ال أستطيع عمل أي شيء،" ولكنه يقول: "أستطيع أن أعمل كلر ما يدعوين هللا لعمله بقوته التواضع احل
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وقيادته، ال بقويت." احتاج بطرس سنواٍت كثرية لتعل  م هذا، ولكنره أمٌر جوهري يف السري مع الرب. بدأ بطرس تعليمه 
بدأ نفسه، معلرمني املؤمنني أن يتواضعوا حتت  يد هللا. املتطلَّب بامل :: 1بطرس 3اخلتامي عن فحص املؤمنني لذواهت م يف 

هو أن نتواضع، أن نثبت ونبقى حتت  الظروف اليت يأيت هبا،  :3: 1بطرس 3األول يف طريقتنا لنوال وعود هللا املدورنة يف 
اضع الذي يدعو الرسول إليه وخنضع هلل بثقة. هذا العمل تصريح إميان خاصًة حني ال ندرك مغزى حضور هللا. ليس التو 

استسالم قلٍب مكسور، لكنره تواضع أساسه ورجاؤه هللا. حنُن نتواضع حني نتوقَّف عن حماولة تفسري آالمنا وأصله، 
ونثبت يف اإلميان واثقني باهلل حىت حني ال جند معىن أو أمهية لعمل هذا. حنُن نتواضع بالسري باإلميان، ال بالعيان، وهو ما 

سيكون علينا أن نسري يف الظلمة. السري باإلميان حيتاج للتوجيه والقيادة، إذ ينبغي أن يكون لدينا نوٌر أعظ م.  يعين أنه
 حني نتواضع فإننا نرتك كل مصدر غري هللا للرجاء. 

(. هلذه التسمية هلل أصول من العهد :: 1بطرس 3قال بطرس املؤمنني بأن يتواض عوا "حتت يد هللا القوية" ) 
ر أنفسنا هبذا حني نتأملر. يعرف معظ م الناس أن هللا يستطيع القد مي، وهي تشري إىل قوة هللا احملررِرة العظيمة. حنتاج ألن نذكِر

أن يتدخل فوراً، مثلما كان أيوب يعتقد. ال تتعلَّق القضية بقوة هللا. مل يكن اآلخرون أقوياء يف اإلميان مثل أيوب. وتقيي م 
د بطرس ثانيًة على هللا.  هؤالء لوضعه م هو أنه ال حطرمة. يشدِر

ُ
يوجد أحد، وال حىت هللا، يستطيع أن يرمِر م حياهت م امل

بالنسبة للبعض، الثقة بأن هللا يستطيع عمل هذا، وبأن يده قديرة وقوته ال حمدودة هي تقد م يقوده م هللا فيه. ومع هذا، 
ية أن تتواضع أمام هللا، الذي هو أقوى منك أو من عدورك ينبغي الوصول إىل هذه النقطة اجلوهرية واألساسية. ما أمه

 الروحي؟ ومع هذا، فهو ينتظر لرييك أمهية هذا األمر. تواضع حتت  يد هللا القوية. اثبت. 
انتقل بطرس من التواضع إىل رجاء اجملد والرفع. ليس من شك بشأن من سيقوم بالتمجيد والرفع. يا هلا من فكرٍة 

يستحق الرفع والتمجيد ألجل ذاته أو ألجل أعماله العظيمة. ومع هذا، فهو خيتار أن يرفع الذين  غريبة! هللا هو من
يتواضعون أمامه. ويف احلقيقة، هذه اآلية غنية جدًا جداً. ميلك كثريون مفهومًا خاطئًا عن االنتقال من التواضع إىل 

ني: "تواضع أمام هللا، وهو سريفعك م أعلى فأعلى." تتضمن الرفعة. يف بعض األحيان نرّنِر يف االجتماعيات املسيحية قائل
الكلمات والفكرة نفسها، وتستخدم احلرف "ف" للربط بني عبارتني. وحرف الفاء ترَجة جيدة، ولكن  :3: 4يعقوب 

ام الرب لكي  ام الرب فريفعك م" أو "اترضعوا قدر يرفعك م." ميكن ترَجته إىل "لكي" إليصال املعىن بشكٍل أدق. "اترضعوا قدر
ال تدعو هذه اآلية إىل التواضع بينما يقوم هللا بالرفع، وكأننا أمام كفيت ميزان. فالتواضع موقف ضروري قبل أن يرفع هللا. 
فلماذا يُرف ع شخٌص ال يشعر باحلاجة لذلك؟ وال تقول اآلية "اعمل هذا، وهو سيعمل هذا،" ولكنها تقول: "اعملوا هذا 

  عمل ذاك )يرفعك م(." )تواضعوا(، حىت يستطيع هللا
. هذا ينسج م مع   ومع أن هللا هو الذي يرفع، فإننا كثرياً ما نتدخل يف حماولة لرفع أنفسنا، وأحياناً بشكٍل مستمرر

الطبيعة البشرية. دعا بطرس إىل ما يتجاوز إجراءات العامل الطبيعية. فقد تعلر م عن بطالن متجيد الذات ولكن بشكٍل 
: "فمن يرفع نفسه يترِضع ومن يضع 39: 91الرب يسوع يوبِرخ القادة الدينيني يف إسرائيل يف مىتر  مباشر ومؤمل. فسمع

نفسه يرتفع." وإْذ كان بطرس قد رفع نفسه وتعررض لالترضاع رغمًا عنه، صدَّق هذه الكلمات. وبعد عقود، استخدم 
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التصريح، بينما استخدم بطرس الفعل يف  الفعل نفسه، "يترضع"، يف تعليمه مثلما فعل يسوع. تكلر م يسوع بلغة
ين يف  التحريض، فالتواضع مطلب ُمسبق ضروري لر ْفع هللا. ومع أن يسوع كان يكلر م القادة الدينيني املتعجرفني واملتكربِر

ية زمنه، فإن املبدأ نفسه ينطبق على أيِر شخٍص، سواء أكان مؤمنًا أو غري مؤمن. حني تكلر م يسوع، استخدم يف اليونان
(، والذي تُرِج م إىل االس م املوصول "م ن": "فمن يرفع نفسه يترِضع، ومن يضع نفسه يرتفع." hostisالضمري غري احملدَّد )

نادراً ما ينجح رفع الذات، فإن جنح فإن ذلك يكون مؤقَّتًا فقط. واملنطق العكسي صحيح أيضاً. فإن رفعُت نفسي فإن 
 أرفع نفسي فينبغي أن أعتمد على شخٍص آخر. وهللا خيتار بكرمه ونعمته أن هللا ال حيتاج ألن يرفعين، لكن إن مل

يتدخل. أحد املتطلَّبات األساسية اليت يريدها الرب لريفعك هي أن تتواضع أمامه. هذا املنطق يعارض جزءًا كبريًا من 
قدَّس أمر فلسفة أيرامنا، سواء أكانت العلمانية أم الفلسفة الشائعة يف كثرٍي من الدوائر امل

ُ
سيحية، ولكنره حبسب الكتاب امل

 إلزامي  وواجب للجميع. 
حنُن نفه م ما يتطلَّبه االترضاع، أو على األقل نظن أننا نفهمه. ولكنرنا مثل األطفال يف رحلة طويلة، إذ نريد أن   

نعطيها ألوالدنا: "حىت الوقت  ك م ستطول الرحلة. ك م أحتاج ألن أترضع قبل أن يرفعين هللا؟ تشابه إجابتنا اإلجابات اليت
املناسب"، أو "حىت حيني الوقت"، أو "حىت نصل إىل هناك." والكلمة اليونانية تشري إىل "الوقت املناسب". سيعمل هللا 
ُطل قة، يرى أن رفعنا يؤدري إىل َمده وخرينا احلقيقي. إحدى عالمات التواضع الكتابية 

على رفعنا حني، حبكمته امل
أنتظر هللا بصرب وأناة إىل أن يستجيب، واثقني أنه يعرف الوقت املناسب. جزٌء من االمتحان ناتج عن احلقيقية هي 

التفكري بأن وقت االمتحان قد اكتمل، مع أنه ال يكون كذلك، ومع هذا ننتظر باإلميان أن يعمل هللا. ال يكشف هللا 
يعتمد على َمموعة الظروف املصاِحبة. عادًة ما  عن الوقت املناسب. والوقت املناسب خيتلف من شخٍص آلخر، وهذا

نفكِرر حنُن بالساعات واأليام، بينما غالبًا ما يكون وقت هللا بالسنوات أو العقود. ينبغي أن نتذكَّر أن جزءًا كبريًا من 
اضعنا.  اجلدول الزمين يعتمد على الطريقة اليت نستجيب هبا. قد نكون السبب يف بطء عمل هللا وذلك بسبب عدم تو 

كما أن هذا املقطع الكتايب يعاجل موضوع امتحان الذات، ال امتحان هللا. ينبغي أن حنرص على أن نعمل ما يدعونا هللا 
 لعمله ونستمر بعمله إىل أن خيربنا بوجوب تغيريه. 

(. تتشابه هذه التعابري مع عمل الصياد الذي كان يعرف الكثري عن 7: 1بطرس 3"ملقني كل مهك م" ) 
(. 11: 32إللقاء". وهذه الكلمة نفسها اسُتخِدمت يف إلقاء الثياب على اجلحش يف "الدخول الظافر" ليسوع )لوقا "ا

(. :: 1بطرس 3ترد هذه الكلمة بصيغة اس م الفاعل يف اليونانية، مما يعين أهنا مرتبطة بشكل مباشر بالفعل "تواضعوا" )
أعرف أنين أتواضع هي بالنظر إىل نفسي إن كنُت ألقي كل مهي على وبكلمات أخرى، إحدى الطرق اليت ميكنين هبا أن 

الرب. ُتظِهر هذه اآلية بقوة أن التواضع ليس ختلياً سلبياً أو تسليماً باهلزمية أو الكارثة. إن إلقاء اهل م على الرب هو إعالن 
كل"، وكأنه ينبغي وضع كل اهلموم يف ُضمرة إميان. املثري باألمر أن بطرس استخدم تعبريًا يونانيًا مفردًا يف التعبري عن "

 .  واحدٍة وطرحها معاً على الربر
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املفاجئ باألمر أن بطرس مل يستخدم اس م فاعل من فعٍل مضارع يف اليونانية، وهذا أمٌر مه م يف فه م ما تعلِرمه  
أيت اهل م، ألِقه فورًا على اآلية. الفعل املضارع يشري إىل عمل مستمر، وهذا أمٌر مقبول ومفهوم ضمن السياق. فحني ي

عمل مستمر. ولكن الزمن الذي يستخدمه بطرس يشري إىل ضرورة إلقاء كل احلمل على هللا بطريقة شاملة متاماً.  –الرب 
وهذا يشري إىل موِقف حمدرد، قناعة كاملة وتامرة يظهران يف كيفية التعامل مع كل حدِث قلٍق أو ه مر يأيت علينا. ما يدعو 

قدس صعب علينا، إذ هو يتطلب أن نلقي كلر مهِرنا على الرب. واالحتفاظ بشيء دون إلقائه يعارض إليه الكتا
ُ
ب امل

التواضع الكتايب، وهذا يعين أننا يف احلقيقة خنطِرط لطريقة نتخلَّص هبا من مصدر أملنا، إن استطعنا، بداًل من أن نصدِرق 
أخرى نقول إن هذا مستحيل من دون إميان. وقد كان السبب الذي  ما قاله هللا بأنه سيعاجل موضوع مصدر أملنا. ومرةً 

ذكره بطرس هلذا اإللقاء هو: "ألنه هو يعتين بك م." يف بعض األحيان، يكون قبول حقيقة أن هللا يعتين بنا أمراً صعباً. يف 
االعتناء الفاعل بنا، ولكنره بعض األحيان، يبدو أنر كل ظروف األمل اخلارجية تشري إىل أن هللا ال يعمل شيئاً، خاصًة 

يفعل. التواضع احلقيقي يؤمن ويقبل باإلميان أن هللا يعمل مبحبة وثبات، حىت حني ال نستطيع أن نرى ذلك أو نشعر 
 بأير دليل على ذلك. اثبت. 

، من املؤكرد أن حماولة الوصول إىل التواضع الكتايب ستخضع لالمتحان. فإن كانت هذه متطلَّبات لتدخ ل هللا 
فإنه من املنطقي أن يعمل الشيطان كل ما يستطيع ملنعنا من اخلضوع بتواضع هلل وإلقاء كل مهنا عليه. قد يوسوس لك 

غري ُمنِصفة معك. تبعت  هللا، وانظر إىل أين قادك هذا األمر. الشيطان،  –أو هللا  –بأنك تستحق األفضل: احلياة 
فشل هللا، هللا غري موجود، ليس من رجاء لك، أنت وحدك. أراد بطرس  الكذراب واملفرتي األعظ م، سيهمس بكذباٍت:

أن يكون  قرراؤه مستعدرين، فاهلجوم الوشيك أكيد بالنسبة هل م كما كان أكيداً بالنسبة له يف الليلة اليت أُسِل م هبا يسوع. إن 
 صعوبة الظروف.  تواضعت م حتت  يد هللا، فإنه ميكنك م أن تكونوا على يقني بأن العدو سريفع حرارة

هبدف اإلعداد الروحي املناسب يف مواجهة اهلجمات الشيطانية:  1: 1بطرس 3استخدم بطرس فعلي أمر يف  
"اصحوا" و"اسهروا". يستشعر القارئ أن هذين الفعلني يشريان إىل حالٍة حلوحة تتطلب االنتباه واالهتمام الفوريني. نرى 

ب. ينبغي للمرء أال يفرتض أن صحوه وسهره يف املاضي كافيان. ما يشري إليه يف كل فعٍل منهما دعوة لالستعداد للحر 
 . الفعالن هو موقف ذهين فيه تصمي م وثبات. ولكي يت مر تثبيت هذا املوقف، فإن طبيعة اهلجوم تقتضي السهر املستمرر

ال يتعلَّق الفعل "اصحوا"  استخدم بطرس هاتني الكلمتني يف بداية اجلملة بغرض التشديد. حبسب السياق الذي أمامنا،
سِكر ميكن أن يكون أحد الطرق اليت هبا نصري غري صاحني روحياً. يتعلرق هذا الصحو 

ُ
سِكرات، مع أن امل

ُ
بُشرب امل

برتسيخ ذهنية اليقظة العقلية أو الروحية. كتب الرسول بطرس يف جزٍء سابق يف الرسالة: "لذلك منطقوا أحقاء ذهنك م 
(. وحث 31: 3بطرس 3 م بالتمام على النعمة اليت يؤتى هبا إليك م عند استعالن يسوع املسيح" )صاحني، فألقوا رجاءك

ا هنايُة كلِر شيٍء قد اقرتبت، فتعقرلوا واصحوا للصلوات." استخدم بطرس الكلمة 7: 4بطرس 3قرراءه ثانيًة يف  : "وإمنر
لصحيح َتاه اإلميان املسيحي العامل. يدعو املثال "صحو" )بأشكاٍل خمتلفة( مبعىن اإلدراك الذهين السلي م واملنظور ا

 ( إىل اليقظة واالنتباه من العدو الروحي وبشأن املعركة القريبة، خاصة يف وسط األمل. 7: 4بطرس 3األخري )
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(، الذي منه يأيت االس م gregoreoالفعل "اسهروا" ترَجة لصيغة أمٍر من الفعل اليوناين "جرجيوريو" ) 
مراِدف للفعل "اصحوا". ومع أنره يرتج  م هنا إىل "اسهروا"، فإنه ميكن ترَجته َمازيًا إىل "استيقظوا! "غريغوري"، وهو 

انتبهوا! خذوا حرصك م!" كانت هذه الكلمة تذكرياً مرراً لبطرس، ومع هذا فقد كان ضرورياً والزماً لقررائه. خيربنا إجنيل مىتر 
ه إىل أرض معركة جثسيماين. وهناك علر م تالميذه الثالثة قائاًل: أن يسوع أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا مع 17: :9

، عند :4: :9(. ويف مىتر 11: :9( معي" )مىتر gregoreo"نفسي حزينة جدًا حىتر املوت. امكثوا ههنا واسهروا )
ت للنظر أنه وجَّه حديثه هناية اجلولة األوىل من معركة الصالة، عاد  يسوع ووجد تالميذه الثالثة نياماً. ولكن املثري والالف

( معي gregoreoأهكذا ما قدرمت أن تسهروا )‘لبطرس فقط: "ُث جاء إىل التالميذ فوجده م نياماً، فقال لبطرس: 
وعلرمه م أيضاً قائاًل: "اسهروا وصلروا لئال تدخلوا يف َتربة. أما الروح فنشيط، وأما اجلسد فضعيف" )مىتر ’" ساعًة واحدة.

الذي تفاخر بأن سيثبت مع يسوع ولن يرتكه مل يستطع السهر للصالة مع يسوع يف أحلك ساعات (. التلميذ 43: :9
حياته، حني كان يسوع يف أمس احلاجة إىل ذلك، من الناحية البشرية. توقع بطرس أن يقوم بأعماٍل بطولية إلنقاذ 

عف سهر وانتباه بطرس إىل فشله. يسوع، ولكنه رفض أن يؤمن بدعوة يسوع بضرورة السهر مصلياً. وبالطبع، أدى ض
قدس صفة نبيلة اترس م هبا: كان بطرس قوياً مبا يكفي ليتعلَّ م من سقطاته وفشله 

ُ
ومع هذا، فقد أظهر بطرس يف الكتاب امل

تقابل أحد  1: 1بطرس 3يف املاضي وينتفع هبا لتحذير اآلخرين وتنبيهه م. الدعوة لليقظة الروحية اليت أطلقها بطرس يف 
ختبارات الفشل عند بطرس. حيتاج املرء لنعمٍة خاصة ليستخدم أكثر َتاربه إحراجًا وإذالاًل كمثاٍل ينتفع به أعظ م ا

اآلخرون، ومع هذا فقد عمل بطرس ذلك. كان بطرس حيب قطيعه حباً عظيماً لدرجة حتذيره م بالطريقة اليت حذَّره ونبرهه 
 يسوع هبا. 

تلك الليلة، أكرد هنا على احلاجة للصحو والسهر يف مواجهة وكما كان بطرس يف امتحانه الشخصي يف  
الشيطان وهجماته. ال يشري بطرس إىل الطريقة اليت حتدث هبا اهلجمات الشيطانية. وهذا عمل حكي م ألن ِحيل 

د بطرس على مسؤولية املؤمنني بأن يقاوموا. والوسيل ة اليت ميكن الشيطان تترخذ أشكااًل خمتلفة كثرية. وبدالر من ذلك يشدِر
بطرس 3حتقيق ذلك هبا هي إميان املؤمن، ال اإلميان الشخصي بقدر ما هو حمتوى اإلميان املسيحي وحقره. ومع هذا، فإن 

يكشف شيئاً من منهجيات الشيطان. فحيث أن اإلميان هو الوسيلة لالنتصار، واإلميان يتعلق مبا ال يُرى )عربانيني  2: 1
بزرع الشكوك بصدق هللا وكلمته. حتقِرق هذه املنهجية جناحاً ممتازاً حني يبين املهاج م احلق (، فإن الشيطان يهاج م 3: 33

الروحي على ما يراه ويالحظه فقط. جنحت منهجية الشيطان مع آدم وحوراء، وستنجح معنا، إال إن ُكنرا صاحني 
اوموه راسخني يف اإلميان عاملني : "فق2: 1بطرس 3وساهرين. كما يرينا بطرس مدى جدية الشيطان. فكتب بطرس يف 

أن نفس هذه اآلالم َتري على إخوتك م الذين يف العامل." واألمر ذاته ينطبق على احلال اليوم، إذ مل يتغريَّ شيء. الذين 
ملَّ يتبعون يسوع ويعيشون معه يف كل العامل صاروا أهدافًا لغضب الشيطان. ولكن يف أملنا كثرياً ما نستنتج خمِطئني أننرا نتأ

وحدنا. ويومًا ما يف السماء سيكون علينا أن نقارن مع املؤمنني اآلخرين من كل العصور مالحظاتنا عن األمل، وسنرى 
 اخلصوصيات والوسائل املختلفة، ولكننا سنرى أيضاً املالمح اليت تشرتك هبا آالمنا. 
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بنا على امتحان أنفسنا يومياً، ال بشكٍل ها أكملنا اآلن قائمتنا الروحية، االمتحان الروحي لذواتنا. إن واظ 

عشوائي، فإنرنا نعمل ما يدعونا هللا لعمله. وتكفينا هنا مراجعة خمتصرة: نتواضع، ونلقي مهومنا عليه، وندرِك أنه يعتين بنا. 
مهرنا كان فحوى شكوى الشيطان على أيوب هو أنره كان خيدم هللا ويعبده بسبب ما يعطيه هللا إياه. حينما نلقي كل 

على هللا، بداًل من أن نقول إن هللا ال يهت م، أو أن هللا خمطئ يف مساحه بأن تكون لدينا مهوم أصاًل، فإنرنا نثِبت أن 
اً للمعركة، فالشيطان ال يتقبل اخلسارة بروٍح رياضية، وال مييل لالستسالم بسهولة. ولذا،  الشيطان خمطئ. لكن ُكْن مستعدر

ظة وصحو وسهر وانتباه. ولذا، تتطلَّب املعركة روحًا صاحيًة وساهرة. وحىتر يف هذه الظروف، فإن املعركة تتطلب روح يق
ا ستأيت: هجمات اليأس واإلحباط، هجمات الشك، هجمات التشكيك  علينا أن نقاوم هجماته اليت من املؤكَّد أهنر

تعلِرمنا كلمة هللا بضرورة أن ننتبه إىل "أنر نفس  بدوافع هللا، وتستمرر القائمة. وبداًل من أن نرى أنفسنا مرتوكني من هللا،
(. وحيث أن األمل عادًة ما يدوُم فرتًة ليست بقصرية، 2: 1بطرس 3هذه اآلالم َُترى على إخوتك م الذين يف العامل" )

 فإنه يتطلرب االمتحان الدوري، أو حىتر اليومي، خاصرًة يف أحلك أيرام األمل. 
تعلِر م أن هللا سيتدخل "يف حينه" )يف الوقت املناسب(. هللا  :: 1ر أن بطرس األوىل واآلن يأيت دور هللا. تذكَّ  

شار إليها يف 
ُ
، :3: 1بطرس 3يقررر الوقت املناسب، ال حنن. ونعربِر عن األمر بطريقة خمتلفة فنقول إن أعمال هللا، امل

جزءًا فاعاًل ونشطًا يف  2-:: 1 بطرس3( إميانك، وتصري عناصر dokimionستت مر حني ينتهي امتحان تزكية )
، اليت عادًة ما ُترتج  م إىل "لكن"، وليس deبالكلمة اليونانية  :3: 1بطرس 3حياتك. بدأ بطرس الرسول حديثه يف 

"و". و"لكن" ترَجة مناسبة هنا أيضاً. فبعد أن حتدَّث عن املتطلبات العديدة من طرف املؤمنني، يقارهنا مبا سيعمله هللا. 
قيقة، شدَّد بطرس على دور هللا يف هذه اآلية من خالل إيراد االس م "هللا" والضمري "هو" )الحقًا يف اآلية(. هذا ويف احل

الرتكيب نادر كندرة استخدام الكلمة "أبا" لوصف هللا. وهو ال يرد إال تسعة مرات يف كامل العهد اجلديد لوصف هللا. 
اهلل نفسه، الذي يعرف ويهت مر، سيتدخل بشكٍل فاعل يف فمن ناحية هللا. يصورر هذا الرتكيب احلميمية والقرب والعطف و 

وسط أملنا ومعاناتنا. لن يكون َتديدك ناَتاً عن جهودك، أو تغيري يف ثروتك، أو ببساطة "حظ". فاهلل سيتدخرل بشكٍل 
ذا العمل والتغيري. يا له من فاعل. وسيكون واضحًا متامًا أن هللا سيعمل بطريقة ال ترتك َمااًل للشك بأنه هو مصدر ه

 وعٍد عظي م يعطيه هللا للذين ينتظرونه بتواضع! 
بدأ بطرس جزء االتفاق مع هللا بكتابته "بعدما تألرمت م يسرياً،" لبدء اإلشارة إىل توضيح كيف سيتدخَّل هللا.  

ة أرضية؟ ينبغي التشديد يف البداية ينبغي هنا أن نعاجل سؤااًل ذا صلة: هل يشري بطرس إىل املكافأة السماوية أم إىل برك
(. إحباط عظي م ينتظر الذين يبحثون عن مسائه م على 1-1: 3بطرس 3على أن املكافأة األمسى للمرء هي يف السماء )

: "ألنَّ 37: 4كورنثوس 9األرض. علر م بولس املبدأ نفسه، مشريًا إىل الفرق بني ما هو زمين مؤقَّت وما هو أبدي يف 
وقتية تُنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل َمٍد أبدياً." مهما كانت حياة املرء فظيعًة ورهيبة، فال أحد سيكون حمب طاً خفة ضيقتنا ال

يف السماء. ويتفق بطرس مع هذه الفكرة، إذ كتب عن مرياث املؤمنني، مكافأهت م، بأنه "حمفوٌظ يف السموات ألجلك م" 
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"لكي تكون تزكية إميانك م، وهي أمثن من الذهب الفاين مع أنره (. كما يوضِرح بطرس األمر أكثر فيقول: 4: 3بطرس 3)
(. وكذلك يف اآلية األوىل يف 7: 3بطرس 3مُيتح ن بالنار، توج د للمدح والكرامة واجملد عند استعالن يسوع املسيح" )

ا إليك م عند استعالن قس م التطبيق يف بطرس األوىل، يكتب الرسول: "... ألقوا رجاءك م بالتمام على النعمة اليت يُؤتى هب
(. كون مكافأتنا وحتريرنا الكاملني ينتظراننا يف السماء أمٌر ينبغي أال يقلرل من درجة 31: 3بطرس 3يسوع املسيح" )

متت عنا باحلياة، فاهلل يبارك حياتنا. ولكن إن باركك هللا يف هذه احلياة فقط، فإن بركته ستكون حمدودة ومؤقَّته. اجملد 
كافأة األبدية، والشركة األبدية املباشرة مع هللا وقديسي كل الدهور تنتظرنا. وال ميكن للمكافأة األرضية أن األبدي، وامل

 تكون هي ما اجتذبت اهتمام املالئكة. 
مع أن كتابات بطرس وبولس )ومقاطع أخرى( تعِلن أن املؤمنني سينالون مكافأهت م النهائية والس ميا يف السماء،  

ينبغي أن تشري إىل اجملد املستقبلي. وينبغي أن نأخذ يف اعتبارنا عدة عوامل. أواًل،  :3: 1أن بطرس األوىل فهذا ال يعين 
لو كان بطرس يشري إىل السماء فحسب، فإنه جوهرياً يقول هلؤالء املتألرمني بأن يتخلوا عن أير رجاء يف هذه احلياة. لكن 

سدي األكيد مل يكن قصده أيضاً. فاالستشهاد و"املوت يف غري حينه" مل يكن هذا قصد بطرس. ولكنَّ وعد  التحرير اجل
أمران ممكنان للمؤمنني أيضاً، مع أننا ال حنُِبر التفكري هبذا األمر. ال أريد أن ُتصِبح لدينا أفكار مرضية بشأن هذا، ولكن 

( يصلون إىل مسكنه م األبدي أبكر من املؤمنني الذين "ميوتون باكراً" )وهذا التعبري واملفهوم غري موجود مبفهوم هللا
آخرين. وحني حنزن على موهت م، فإننا حنزن على ما فقدناه حنُن ال على ما فقدوه ه م. فمن حيتاج النعمة والقوة ه م الذين 

صادقة وأكيدة للذين يثبتون يف األمل، فإننا ال  :3: 1ينوحون ال الذين يف حمضر هللا. ومع أن وعود بطرس األوىل 
أن نلزِم هللا هبا. فليس هللا معادلة رياضية تعمل بالطريقة نفسها يف كلِر مررة. فلدى هللا خطط خمتلفة وفريدة لنا،  نستطيع

مبا يف ذلك الوقت والكيفية اللذين هبما سنذهب للسكىن يف موطننا معه. ينبغي أن خنطِرط ألن حنيا حياًة طويلة ومثمرة، 
رين ومستعدرين دائماً إما جمليئه أو مغادرتنا هلذه األرض. ينبغي أن نتطلَّع لالستمتاع ولكن ينبغي لنا أيضاً أن نكون متحضرِ 

باحلياة اليت أعطانا إياها هللا. والنسبة للذين يعانون ويتألَّمون بشدة، ال يكون هذا صعباً فحسب، ولكنه يكون مستحياًل 
احلياة، وقد كان هذا املبدأ ينطبق على أيوب أيضاً. كما كان أيضاً من الناحية البشرية. ينبغي أن يتدخل هللا حىت نتمترع ب

بطرس يكتب بشكٍل خاص للذين كانوا يواجهون األمل. كل مؤمن سوف "يُكمَّل ويُثبَّت ويُقوَّى ومُيكَّن" حني نصل إىل 
تتحدَّث عن  :3: 1السماء، مبن يف ذلك الذين يعانون ويتألرمون كثريًا والذين ال يتألَّمون. فإن كانت بطرس األوىل 

ا لن تكون ذات ارتباط خاصر باألمل. هذه العوامل، باإلضافة إىل السياق واملفردات  مكافأة السماء فقط، فإهنر
ستخد مة، تشري إىل أن بطرس كان ينظر إىل هللا ليعمل بنشاط يف حياته. واملكافأة السماوية ستأيت يقيناً، ولكن 

ُ
امل

ر مبكافأته األبدية. ومع هذا، فإن السماء مل تكن اهل م الذي كان يشغل بال املتألِرمني، استجابة الشخص َتاه األمل ستؤثر 
إذ كانوا يف احلقيقة مشغولني بالعيش على األرض. يف اآليات األربعة السابقة، حثر بطرس قرراءه على التواضع وإلقاء 

بطًا للغاية أن يعتربوا آالمه م واقعًا ال يرجون أن مهومه م على هللا ومقاومة الشيطان والثبات يف اإلميان. سيكون أمرًا حم
ه هللا إال حني يصلون السماء. أراد بطرس أن حيفِرز قراءه على الثبات حىت يروا هللا وهو يُظِهر تدخ له.   يغريِر
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لشرح  :3: 1وإلعطاء القرراء يقينًا بشأن عمل هللا، استخدم الرسول بطرس أربعة أفعال بزمن املستقبل يف اآلية  
ما سيعمله هللا للذين سيتواضعون أمامه. وللتشديد، مل يستخدم النص اليوناين أي من أدوات الربط بني هذه األفعال، 
مستخدمًا نقاطًا قصرية ومفاجئة بشأن ما ينبغي توق عه. تتعلَّق كل األفعال بطريقٍة ما بإعادة البناء أو التقوية. وهذا أيضاً 

تنا. سننال َجيعنا يوماً ما جسداً مقامًا َميداً ال "يعاد بناؤه" أو "يُرمَّ م"، لكنَّه سيكون جديداً. يشري إىل عمل هللا يف حيا
وكذلك بالنسبة للذي عا ى قلياًل، نسبياً، قد تبدو هذه الوعود ُمِسررة، ولكنها ليست ما يناشده صاحب القلب املنكسر. 

ي م، هذا إن احتاجوا لذلك. لكن بالنسبة للذين اختربوا األمل واملعاناة بعض أتباع املسيح األمناء حيتاجون للقليل من الرتم
الشديدين فإن الرجاء القوي برتمي م وإعادة بناء ما ُدمِرر، مبا يف ذلك قلب اإلنسان، دواء يشفي الروحي. نتيجة لذلك، 

على عمل هللا فيه م أثناء حياهت م  لديه م أربعة تأكيدات 2-:: 1فإن الثابتون رغ م األمل، الذين يبثرون يف حياهت م عناصر 
 على األرض. وإليك ما ميكنك أن تتوقرع أن يعمله هللا يف وقٍت ما يف املستقبل. 

سيكون أول عمل هلل هو أن "يكمِرل" املتأمل. حتمل هذه الكلمة فكرة جعل الشيء مناسبًا لوضعه مع أشياء  
ىل أمٍر حيتاج للرتمي م أو الشفاء أو التصحيح. هذه هي أخرى، أو ترتيب شيٍء ما بشكٍل سلي م. تشري هذه الكلمة إ

(، وهو أمر كان بطرس يألفه جيداً.  93: 4الكلمة اليت ُتستخد م لوصف عمل الصيادين يف إصالح شباكه م )متذى 
كما كان الشخص ُيصِلح أو "يكمِرل" أي وعاء أو سفينة فيه ثقوب. وتشري هذه الكلمة إىل تصحيح وضع العظام 

(. كل هذه املعاين تشري إىل أن أمرأً ما مفقود أو ال يعمل بالطريقة اليت تنبغي له. وببساطٍة نقول 3: :)غالطية  املكسورة
إن أول أمٍر سيكمِرله هللا حني يتدخل هو أن ُيصِلح ما هو مكسور أو تعرَّض لتلف. بالنسبة للبعض، هذا إنقاذ كاٍف، 

 يد ليعمله وينجزه. ولكنه ليس كل عمله، فما يزال لدى هللا املز 
م األعمال اليت  :3: 1بطرس 3ولكن قبل االنتقال إىل النقطة التالية، حنتاج لتوضيح أمٍر مه م هنا. مع أن   تقدِر

سبقة لدينا عمرا يعنيه هذا العمل. فكون 
ُ
سيعملها هللا للمتألرمني األمناء، فإن علينا أن حنرتس من املفاهي م والتصو رات امل

رمِر م ال يعين بالضرورة أنر ما يتسبَّب اآلن بأملك سُيزال وُيستبع د. قد يُزال، وقد ال يزال، ويف البعض ال هللا سيكمِرل وي
ميكن إزالته. والشفاء اجلسدي قد يكون أمراً غري متوقرٍع يف هذه احلياة، مثله يف ذلك مثل انتقال أحبائنا من هذه احلياة. 

نت سابقة، ولكنه سيقول إنه سيتدخَّل ويبين من جديد ويرمِر م. ومهما كان ما ال يقول هللا إنه سيجعل األمور مثلما كا
يعنيه هذا، ومهما كانت الطريقة اليت خيتارها هللا لعمل هذا، فإنرك لن ُتصاب باإلحباط، ولكن هللا خيتار الطريقة اليت 

 يتمِر م هذا األمر هبا. 
( sterizoهي "تثبيت" املتأملني. الكلمة اليونانية "سترييزو" )العنصر الثاين يف عملية الرتمي م اليت يعد هللا هبا  

تعين "يقي م، ينصب، يثبِرت، يرسِرخ". ومثة معىن آخر هلذه الكلمة هو "يقوري بالعزمية والتصمي م". تتعلَّق هذه الكلمة جبعل 
قوط ما مل يت م دعمه وإسناده.  الشيء متني املوقف، أو تقدمي الدع م الالزم. تصوِرر الكلمة شيئًا متقلقاًل ويف خطر الس

( وجهه لينطلق إىل sterizo: "وحني مترت األيام الرتفاعه، ثبرت )13: 2كان هذا ضروريًا حىتر ليسوع. فنقرأ يف لوقا 
أورشلي م." نرى هنا يسوع املسيح نفسه وقد عقد العزم. كان تصميمًا إهلياً. ومرًة أخرى نرى بطرس يتواضع باستخدام 
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خرين. فقد وجره يسوع هذه الكلمة نفسها له يف العشاء الرباين. فبعد أن أخرب بطرس  بأن الشيطان فشله مثااًل لآل
: "ولكينر طلبُت من أجلك لكي ال يفىن إميانك. وأنت  مىت رجعت  ثبرت 19: 99سيغربله كاحلنطة، قال يف لوقا 

(sterizoإخوتك." تذكَّر بطرس معىن هذا األمر له، ونقله لقررائه. ف ) ل م يكن ليقول: "سأقويرك م،" إذ صار يدرِك أن
هو أن هللا هو م ن يُثبِرت ويرسِرخ. ال يطلب منا هللا أن يكون لدينا  :3: 1بطرس 3القوة تأيت من هللا. وما تعد به 

التصمي م الذي كان عند يسوع، ولن نستطيع أن يكون لدينا. لكنره يدعونا ألن خنضع، وهو سيهت م مبوضوع التثبيت 
قوية. وحني حيدث التثبيت فستعرف أنَّ ذلك ليس بقوتك بل بقوة هللا. فالتواضع يعين أن َتعل نفسك يف وضٍع والت

 يستطيع هللا أن يعمل فيه، وسيعمل. ولذا، اثبت. 
الكلمة الثالثة، "ويقوريك م"، أكثر صعوبة من الكلمات األخرى يف مقارنتها باستخداماٍت أخرى هلا، ألن هذا  

لوحيد الذي ترِد فيه يف العهد اجلديد. تشري هذه الكلمة إىل إعطاء القوة أو منحها. واضح أن هللا ال يتحدَّث هو املكان ا
بتكرار ال لزوم له، ولذا فقد قصد نقل معىن خمتلف عن الكلمتني السابقت ني اللتني تنقالن فكرة إعطاء القوة أيضاً. رمبا  

إلظهار أنه سيستجيب بإعطاء أية قوة حيتاج إليها األمناء له. رمبا تتعدَّد  كانت هذه هي طريقة هللا يف جعل نفسه متاحاً 
وجوهها مثل تعد د وجوه وطرق األمل. بالنظرة األوىل قد تبدو هذه الكلمات تكرارًا فقط للتشديد على القوة. وقد قصد 

بأن هللا سيتدخل. وكلما زاد الضعف، كانت هللا هذا. فقد أراد للمتأمل الذي ما يزال يف حمنته الشديدة أن ميتلئ بالرجاء 
احلاجة لقوة أعظ م. إن كلمة واحدة فقط تعد بقوة هللا كافية، ولكن استخدام بولس ثالث مراٍت لكلمات تشري إىل 

 "التقوية" تغطري كل احلاجات اليت قد تظهر لدينا. 
حني  31: 1لس هذه الكلمة يف أفسس الفعل األخري "ميكرنك م" يعين "يضع أساساً ثابتاً وراسخاً". استخدم بو  

صلرى ألجل املؤمنني قائاًل: "وأنت م متأصِرلون ومتأسرسون يف احملبة." تشابه هذه الكلمُة الكلمة  الثانية "يثبترك م"، ولكْن مثرة 
ذي يُبىن فرٌق بسيط بينهما. الكلمة "يثبرت" تشدرد على بناء ما هو ضعيف أو متقلقل. أمرا "ميكرن" فتشري إىل األساس ال

قدس. مع أن بطرس ال يكتب 
ُ
عليه شيٌء ما. يف بعض األحيان نتمىن لو أنر هللا أعطى مزيداً من املعلومات يف الكتاب امل

حرفيًا أن يسوع نفسه هو ذلك األساس، فإن هذا القصد منطقير متاماً. ففي اآليات السابقة كتب بطرس عن الشيطان 
مكَّن"، باملعىن الذي قصده بطرس، يعين شخصًا جعله هللا الذي جيول زائراً باحثًا عن شخٍص يل

ُ
تهمه. رمبا الشخص "امل

يف وضٍع يعجز فيه الشيطان عن عمل ما يريد. االمتحان اكتمل، وقد مترت تزكية إميانك. ال أقصد هنا قول شيء ال 
ن يصل إىل وضٍع ال يكون فيه الثبات يقوله النص، كما أن املعلومات الكتابية لدينا قليلة. كما أن هذا ال يعين أن املؤم

(، وعلينا حنُن أن حنرص 2مبواجهة الشيطان ضرورياً. وحىت املالئكة ما يزال لديها حرص وحذر َتاه قوة الشيطان )يهوذا 
قدَّس ال يشري إىل الشيطان ثانيًة بعد أن أعاد هللا سياج محايته حول أيو 

ُ
ب. وحنذر أكثر منه م أيضاً. ومع هذا فالكتاب امل

د باستمرار على مسؤولية املؤمن، كتب يف يعقوب  : "فاخضعوا هلل. قاوموا إبليس فيهرب 7: 4ويعقوب أيضاً، الذي يشدِر
منك م." وحيث أن رساليت يعقوب وبطرس األوىل تتشاهبان يف ما تكتبانه عن التواضع أمام هللا، ولكنهما تكتبان من 

وى ما يكتبانه. فإْن تُرِكنا للشيطان، فإنه حىتر لو اجتزنا امتحانًا ُمعيرناً، سيبتكر زاويت ني خمتلفت ني، فرمبا هذا كفيل بربط فح
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هجوماً وحشياً آخر. يثبت املؤمن، وهللا يتدخل ويثبِرته، فيهرب الشيطان. وإن أخذنا تعلي م رساليت يعقوب وبطرس األوىل 
الشيطان حني يشعر أن هللا يثبِرتنا. مقاومتنا إحدى  معًا تصري لدينا أفكاٌر جديدة متبصررة بشأن مقاومة الشيطان. يهرب

الوسائل اليت يستخدمها هللا، ومع هذا فإنر قوته هي اليت تعمل يف مقاومتنا. ال يهرب الشيطان من مالئكة هللا الذين ه م 
عتماد على أقوى جدًا من أي خملوٍق فاٍن، فهل نظن أنه سيهرب من بشٍر فانني ضعفاء متعثِررين، مثلك ومثلي، باال

جهودنا وقوتنا؟ قاوم إبليس، فيهرب منك. ولكن إن نظرت إىل اخللف، روحياً، فستجد أن قُرب هللا منك هو سبب 
هروب الشيطان. تنسج م هذه الفكرة مع االستخدام السابق للكلمة "ميكرن" عند بطرس. هللا، الذي يستطيع أن يتدخَّل 

يسرياً"، أي لفرتٍة قصرية. إنه يضعنا على أساٍس قوي، هو ذاته، حيث يف أي وقت، يتدخرل بعد أن نكون قد تأملنا "
خيشى الشيطان أن يأيت. وحىت أفضل أشكال املقاومة لدينا ما هي سوى إظهار لقوَّة هللا، ال قوتنا. يا له من رجاء عظي م 

 وكرمي يعطيه للمؤمن: اثبت حىت ميكرنك! 
لنا ويثبِرتنا ويقورينا وميكرننا )يؤسِرسنا ويؤصِرلنا(.  إن كنت  تتأملر، فاهلل أعطاك عناصر ُمعيرنة   لتتوقرعها. هو نفسه سيكمِر

ا تشري إىل قوة هللا ال إىل اجلهد الذايت. هو  كل هذه الكلمات كلمات تتعلَّق بإعادة بناء املتهدم وتقوية الضعيف. إهنَّ
تدعونا وحتض نا على أْن نظِهر اإلميان يف  39: 1بطرس 3إنه يعطينا ذاته. وكالم بطرس يف  –يعطينا أكثر من األمل 

 –حياتنا: "كتبُت إليك م بكلماٍت قليلة واعظًا وشاهداً أن هذه هي نعمة هللا احلقيقية اليت فيها تقومون!" علينا أن نقوم 
 نثبت. هللا يعطينا االنتصار، ولكنه خيتار أن يعيد بناءنا ويعيد تشكيلنا يف تلك العملية. ولذا، اثبت. 

يا هلا من نعمٍة عظيمة وغامرة أن نعرف أن تألرمنا ومعاناتنا مُها لفرتٍة قصرية وهبدف، وبأن هللا نفسه سيتدخرل  
ليعيد بناءنا. أِضف إىل هذا زيادة ثِقل املكافأة األبدية، فنصري تقريباً )تقريباً وليس متاماً( شاعرين باألسف على الذين مل 

 بك إىل وضٍع تكون فيه شاهد عيان على عمله العظي م. ومع أن هذا قد يغيب عن حيدث أن تألرموا كثرياً. سيأيت هللا
ذهنك وذهن أي إنسان، فإن هذا جزٌء من قصد هللا وخطته. يا له من وعد! يا له من إله! كما أننا سنقضي األبدية 

أكاليله م أمام عرش هللا، إذ  :3: 4ؤيا وحنُن نتعرف إىل هذه الناحية يف عمل هللا أيضاً. هذا جيعلنا نفه م الذين ألقوا يف ر 
أدركوا َمده وعظمته وما يليق به من تسبيح. حيمينا هللا من اهلجوم والتجربة الكاملني اللذين ال نستطيع حتم لهما. وقد 

لنستطيع دخل يسوع إىل التاريخ البشري ليحتمل ما ال نستطيع حنُن احتماله، ومن ُثر يشاركنا بنتائج انتصاره اليت ما ُكنا 
حتقيقها معاً. يعطينا هللا القوة الحتمال َتاربنا، حىتر حني نئنر ويفرغ صربُنا وال نكون ممتنني ملا حيدث معنا. ونقول يف 
اخلتام: إن نظرنا إليه فقط واحتملنا، فإنره سيكافئنا على األرض ويف األبدية. ما الذين حقَّقناه؟ هو عمل كل شيء. وهذا 

علرمه بولس ملؤمين فيليب: "ألنره قد ُوِهب لك م ألجل املسيح ال أن تؤمنوا به فقط، بل أيضًا أن  يوضرح بشكٍل أفضل ما
ُجرَّبني بالنار الذين يثبتون حىت املنتهى. 92: 3تتألرموا ألجله" )فيليب 

(. يعمل هللا أعمااًل عظيمة من خالل وحول امل
ن يتألرمون حبسب إرادة هللا هو: حنُن مترجهون للمجد. وسنلقي ونلخِرص فحوى فصلنا فنقول: ما تقوله كلمة هللا عن الذي

 نظرة ُمسبقة لألَماد اآلتية يف الفصل التايل، ويا له من َمد! 
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 الفصل العاشر
 
 اجملد

 
ك، هذا إن كنُت تطلب هللا وتسعى لفه م كلمته   ا تغريِر قدَّس هي أهنر

ُ
إحدى فوائد الدراسة العميقة للكتاب امل

العيش حبقه وتعاليمه. حينما يبحث املرء بعمق يف كلمة هللا، فإن اآليات واملواضيع يصبح هلا معىن  بإخالص، وحتاول
جديد ومتجدِرد يف حياة اإلنسان. يشبه األمر انفتاح عيون نفسك فجأة، وتساؤلك عن سبب عدم رؤيتك هلذه احلقائق 

حلقيقة. فيسوع املقام ظهر هلما، ولكنهما مل يعرفا م ن  قباًل. اخترب التلميذان اللذان سار على الطريق إىل عمواس هذه ا
كان. وبعد أن أخرب الرجالن يسوع عن أحداث أسبوع الصلب، استجاب يسوع، كما هو احلال دائماً، بطريقة غري 

ميان جبميع ما توبيخ يسوع اللطيف هلما قائاًل: "أي ها الغبيران والبطيئا القلوب يف اإل :9-91: 94متوقَّعة. فيدوِرن لنا لوقا 
تكلَّ م به األنبياء، أما كان ينبغي أنر املسيح يتأملر هبذا ويدخل إىل َمده؟" وابتدأ من أسفار موسى واألنبياء "يفسِرر هلما 

(. بعد أن أعلن يسوع نفسه وغادر، قال التلميذان والعجب ميأل 97: 94األمور املختصة به يف َجيع الكتب" )لوقا 
(. وما يزال 19: 94مل يكن قلُبنا ملتهبًا فينا إذ كان يكلِرمنا يف الطريق ويوضِرح لنا الكتب؟" )لوقا فكريهما وقلبيهما: "أ

هذا حيدث اليوم، فعيوننا الروحية تنفتح، وأذهاننا تُنار حبق هللا الذي يشتعل فينا. ليس للكلمة احلية والباقية، اآلتية من 
ا ا ا إعالن خبز احلياة لكل اجلائعني، إهنا بلس م هللا احلي والباقي إىل األبد، بديل. إهنر ملنر الذي يتناول اجلميع منه، إهنر

 شفاء املتألرمني. 
لكون كلمة هللا أبدية، فإن عجائب جديدة تنتظرنا دائمًا لنكتشفها. بالنسبة يل، هذا ما جيعل دراسة الكتاب  

قدَّس أمراً ممتعاً: استخراج كنوٍز من كلمة هللا املكتوبة. 
ُ
يف كثرٍي من األحيان يأتيين أناٌس بعد حماضرة صفية أو خدمة يف امل

الكنيسة ويقولون: "هذا رائع!" إهن م حمُِقرون يف كالمه م هذا. ال يقول هؤالء إنين كنُت رائعاً، ولكن احلقيقة هي أهن م 
 سه م. يقولون إنر نفوسه م قد تغذَّت. أعرف عمرا يتكلرمون، فقد غذرى هللا نفسي قبل أن يغذِري نفو 

أحد األمور اليت رمبا قرأت  عنها بشكٍل متكررر دون أن تالحظ هو عدد املرات اليت هبا يربط ُكتراب الكتاب  
قدَّس. فمثاًل، يف اآليات اليت اقتبسناها 

ُ
قدَّس األمل باجملد. وترد اإلشارة إىل هذا األمر يف أماكن كثرية يف كل الكتاب امل

ُ
امل

ن على يسوع أن يشري إىل أمهية آالمه كوسيلة للدخول إىل اجملد. وبطرس وصف نفسه يف املتعلقة بتلميذي عمواس، كا
شركة(  - koinoniaبأنه "الشاهد آلالم املسيح وشريك )ترَجة لكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية  3: 1بطرس 3

وا "باآلالم اليت للمسيح واألَماد اليت اجملد العتيد أن يُعل ن." وضرح بطرس الرسول أن أنبياء العهد القدمي احملتارين أنبأ
(. وبعد تعليمه لقررائه بأن ال يستغربوا أو يتفاج أوا من حِم ِنه م الشديدة، أكمل حديثه قائاًل: "بل  33: 3بطرس 3بعد ها" )

ة (. وحىت يف آي31: 4بطرس 3كما اشرتكت م يف آالم املسيح افرحوا لكي تفرحوا يف استعالن َمده أيضًا ُمبتهجني" )
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الوعد اخلاصة بالفصل السابق، ربط يسوع األمرين معاً: "... بعدما تألرمت م يسريًا هو يكمِرلك م ويثبِرتك م ويقوريك م 
 (. األمل واجملد يرتبطان معاً بشكٍل متكررِر، ولكن هبذا الرتتيب دائماً. :3: 1بطرس 3وميكِرنك م" )

عىن األمل وممرا يتألَّف، ولكن اجملد أمٌر خمتلف. كثريًا ما ولكن ما هو َمد هللا بالضبط؟ حنُن نفه م إىل حدٍر ما م 
قدَّس اجملد باعتباره أمرًا خيصر هللا، كما يتحدَّث عن اجملد الذي سيناله املؤمنون يف املستقبل. ومعرفة أن 

ُ
يصورر الكتاب امل

قدَّس
ُ
، يعطينا هللا إعالنًا جزئيًا ومعلومات َمد هللا موجود ال تساوي استيعابه وفهمه. ومثل مواضيع كثرية يف الكتاب امل

حمدودة فقط. وعلى األغلب أن هللا حيصر إعالنه ألنه لن يكون له معىن لنا إىل أن نصري يف حمضره. وغالبًا ما تقود 
رداً احلقائق اليت يعِلنها هللا إىل مزيٍد من األسئلة اليت ال ميكن اإلجابة عن معظمها بشكٍل كامل إىل أن نصري مع الرب. و 

على أسئلة احلياة العميقة، خيربنا هللا مبا يريدنا أن نعرفه، ويقول ما فحواه: "ثق يب" يف ما يتعلَّق باألمور األخرى. وعلينا 
 أن نثق به، وحنُن يف احلقيقة نفعل هذا. 

بار حني بدأُت أكتب هذا الفصل األخري، شعرُت مبا شعر به سليمان حني كررس اهليكل. يدورن لنا سفر أخ 
صالة سليمان، الذي يقول فيها: "ألنره هل يسكن هللا حقًا مع اإلنسان على األرض؟ هوذا  31: :األيام الثاين 

السموات ومساء السموات ال تسعك، فك م باألقل هذا البيت الذي بنيُت." وهذا ينطبق على الكتابة عن َمد هللا. كل 
تطيع أن تنِصف معاجلة موضوع َمد هللا، فك م باحلري فصٌل واحٍد الكتب األرضية العظيمة اليت ُكِتبت وُتكت ب لن تس

بسيط يف كتاب؟ إن هذا املوضوع أكرب من أن ُيصه ر يف بضع َجٍل. فمثاًل، الكلمة "َمد" ترد أكثر من ثالث مئة مررة يف 
ُشتقرة منها، 

قدَّس. أِضف إىل هذا عددًا مقارِبًا من الكلمات املرتبطة هبا وامل
ُ
مثل "َمَّد" و"مُمجَّد" وما شاهبها، الكتاب امل

ا تكِمل احلديث عنه، فيكون  باإلضافة إىل اآليات املرافقة آليات تذكر اجملد، دون  أْن حتتوي على الكلمة نفسها مع أهنر
. وحنُن عدد اآليات ما بني مخس مئة آية إىل ألف. ومعظ م هذه اآليات واألمثلة تتحدرث عن اجملد باعتباره أمراً يتعلَّق باهلل

: "السموات حتدِرث مبجد هللا." وميكننا أن نقتبس مئات الشواهد 3: 32نرى باستمرار َمد هللا يف خليقته، فيقول املزمور 
قدَّس يُعِلن أيضًا ناحية مهمة يف اجملد تتعلَّق بنا. فاهلل 

ُ
اليت حتتوي على معاين وإشارات خمتلفة. وكما رأينا، فإن الكتاب امل

زٍء من مكافأة املؤمن يف املستقبل، وكما أشري سابقاً، فإنه يرتبط باألمل. عادة ما ال نفكر باجملد حني سيعطي اجملد كج
ر بطريقة خمتلفة عنا، واجملد هو كل ما يهمره. وألن هللا أعلن بنعمة عدة وعود تتعلق باجملد الذي ينتج  نتأمل، ولكن هللا يفكِر

 نتبه إىل هذا األمر. عن األمل املسيحي، فسيكون من احلكمة أن ن
الكلمة العربية اليت تشري إىل اجملد يف العهد القدمي تصوِرر "النور" أو "البهاء" أو "اإلشراق". ونتيجًة هلذا، يتحدَّث  

قدَّس عن أشخاٍص ُمعيَّنني رأوا َمد هللا، أو باألصح رأوا ناحيًة حمدودة جدًا من َمده. يضع هللا دائمًا حدوداً 
ُ
الكتاب امل

ُِشعرة جملد هللا تتناسب مع ما كتبه بولس يف لر 
: 4كورنثوس 9ؤية َمده ألن َمده الكامل يلته م كلر األكوان. والطبيعة امل

قدَّس وهو يواجه 37
ُ
: "ألنَّ خفة ضيقتنا الوقتية تُنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل َميء أبدياً." لدينا هنا أحد ُكتراب الكتاب امل

وٍر أرضية، ولكنها بكل ببساطة ال تتشابه وال تتساوى. عادًة ما ال نفكِرر مبا يزنه اجملد، أزمة وصف احلقائق السماوية بص
بينما قد يكون بولس قد ربط بني "الوزن" )الثقل( واجملد بسبب ارتباط هاتني الكلمتني يف اللغة العربية، إذ كلتامها 
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: 1كورنثوس 3ولس السابق ملكافآت املؤمن. ففي ُتشتقران من الكلمة نفسها. قد يكون "ثقل اجملد" إشارة إىل وصف ب
، قابل ما بني أعمال املؤمن املختلفة ووصفها باخلشب أو العشب أو القش أو الذهب أو الفضة أو احلجارة الكرمية. 39

ستجابة نصف وحندرد قيمة العناصر الثالثة األخرية بوزهنا، فكلرما ازداد وزهنا ازدادت قيمتها. وقد أشار بولس إىل أن اال
السليمة آلالم احلياة ومصائبها تأيت للمؤمن مبجد أبدي ثقيل. هذا الكالم مقبول ومفهوم حني يتعلَّق بالوقوف أمام هللا، 
قدس ال يربط بني األمل واجملد ثانيًة فقط، ولكنره يعلِر م أيضًا أن األمل 

ُ
ولكنَّ هذا املبدأ نفسه يُرى بسهولة. فالكتاب امل

ن ألجل املسيح يُنِتجان َمداً لنا. لن أتفاجأ حني أقف أمام يسوع وأدرك كل فحوى ما تعلرمه هذه اآلية، واملعاناة املستمري
 ومن ُثر أندم لفوات الفرصة علي. 

اجملد  19: 2وللوصول إىل فه ٍم أفضل جملد هللا، نعود إىل أحد األماكن اليت بدأنا منها، أي التجلري. يربط لوقا  
أما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقَّلوا بالنوم، فلمرا استيقظوا رأوا َمده والرجلني الواقفني معه."  هبذا احلدث العظي م: "و 

كما أن هذا هو احلدث الذي دفع يعقوب ويوحنا إىل سؤال يسوع عمرن سيجلس عن جانبيه يف َمده. حنتاج ألن 
ُسب ق للمجد يف َتلري املسيح نغوص أكثر قلياًل يف كلمة هللا لنرى ما قصده هللا هبذا العرض الفر 

اجملد الذي ُوِعدنا  –يد امل
 أنا وأنت بأْن نناله يف النهاية. 

إىل  13: 2هل حدث أن فكررت عن السبب الذي ألجله أتى هللا مبوسى وإيليا يف حدث التجلري؟ يشري لوقا  
كان عتيدًا أن يكمِرله يف أورشلي م."   جزٍء من اإلجابة عن هذا السؤال، فيقول إهنما تكلَّما مع يسوع "عن خروجه الذي

أتى هللا بنعمته بقديس ي العهد القدمي اجلليل ني هذين إىل يسوع من أجل أْن يتكلَّما معه حول هذا األمر. فباستثناء اآلب 
يسعون السماوي، م ع م ن سيتكلر م يسوع بشأن ذبيحته العتيدة؟ فتالميذه أصحاب العقلية العاملية الذين كانوا ما يزالون 

إىل اجملد واملناصب كان من شأهن م أن يشوِرشوه ويربكوه. ليس من شخٍص أرضي مناسب، ولذا أرسل هللا قديس ني من 
القدماء ليقفا مع يسوع مؤقَّتاً. ولكْن ملاذا هذان الشخصان بالذات؟ ملاذا مل يأِت إبراهي م، أبو شعب هللا القدمي، مع 

ك؟ مل  مل يأِت األمينان يشوع ودانيال، اللذان أظهرا طاعة المعة للرب؟ وكان ميكن داود، الذي كان النموذج املثايل للمل
أن يكون إشعياء وحزقيال اختيار ين جيردين ألن كليهما كتبا عن رؤية َمد هللا. وهلذه األسئلة إجابتان. أواًل: هللا هو هللا، 

 ما يعمله ألحد. واجلواب الثاين الذي يقدرمه البعض وهذا ما أراده. كان ميكنه أن يأيت مبن يشاء دون أن حيتاج لتفسري
هو أننا نرى يف موسى وإيليا مُمثِرلني للناموس واألنبياء، وهذه طريقة أخرى لإلشارة إىل كامل العهد القدمي. وقد أعطى 

ف يسوع أمهية خاصة هلذا. فقد علر م تلميذ ي طريق عمواس عن نفسه من خالل موسى واألنبياء. وقد ساه م وقو 
 قدريس ني من العهد القدمي على جبل التجلري يف رؤية نبوات املسيح املنتظر تنطبق عليه وتتحقَّق فيه. 

لكلتا هاتني اإلجابتني عن سبب ظهور موسى وإيليا ما يؤيردمها، ولكن القصة حتتوي على أكثر من هذا. ورمبا  
 يربط اجملد باألمل. لننظر إىل املشاركني يف حدث نستطيع احلصول على بعض األفكار اجلديدة الغنية، خاصرة ألن هللا

 التجلي، ُث نربطه بوعود هللا. 
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ولنبدأ مبوسى. وقف موسى على جبل التجلري ليس فقط الرتباطه بالناموس، ولكن بسبب حدٍث يف حياته  
ومًا "العهد املوسوي"، حصل قبل قرون. فبعد أن تسلَّ م اليهود الناموس، صادق هللا وشعبه على عهد طاعة هلل يُدعى عم

(. ولكنر هذه الطاعة الطوعية مل تستمرر طوياًل. ويف شركة موسى 94أو "ناموس موسى"، أو ببساطة "الناموس" )خروج 
ُخيَّ م( أيامًا طويلة. وقد افرتض بعٌض يف شعب إسرائيل خمطِئني ومتسررِعني بأن قائده م قد 

مع هللا، مل يُعد إىل احمللرة )امل
ا هارون على أن يصنع هل م عجاًل من ذهب ليكون إهله م اجلديد. أخرب هللا موسى عن أعماهل م وقال: مات، وأجربو 

ك شعبًا عظيماً" )خروج  راً :3: 19"فاآلن اتركين ليحمى غضيب عليه م وأفنيه م، فأصريِر (. "َتاد ل" موسى مع هللا، مذكِر
ن شعب إسرائيل لن يهلك. وبكلمات أخرى، ردر موسى على إياه بوعوده األبدية غري املشروطة املرتبطة بعهد إبراهي م بأ

هللا قائاًل: "ال ميكنك أن تعمل هذا يا رب،" وهذا ما كان هللا يريد موسى أن يقوله. فل م يكن هللا سيهلك شعب 
شعلت إسرائيل، لكن ليس ألهن م ال يستحقون اهلالك. مل يكن هللا ليهلك هذه األمرة الفتية ألنه ملتزٌم بكلمته. وقد أ

خطية الشعب يف موسى غضباً ُمقدَّساً أدرى إىل قتل ثالثة آالف شخٍص بسبب عبادهت م صن م العجل. ولكن حمبة موسى 
، ناشد موسى هللا قائاًل: "واآلن، إن غفرت  خطيته م، وإال فاحُمين من  19: 19وتواضعه ظاهران أيضاً. ففي خروج 

عنيد غري شكور أو ممنتر! ليس كثريين م ن ميكن أن يطلبوا من هللا أن كتابك الذي كتبت!" يا هلا من حمبٍة عظيمة لشعب 
يأخذ خالصه م األبدي ليعطيه آلخرين. ليس أن ذلك ممكناً، فما كان هللا سيقبل عرضه. ولكن لو كان ممكنًا فإن 

 قائمتنا ستكون قصرية جداً، هذا إن كان فيها أية أمساء. 
تتعلَّق بالتجلي. فبسبب حادثة عجل الذهب، لن يعود هللا يسكن يف  ، أفكاراً 11يقدرم الفصل التايل، خروج  

(. فمع أن الشعب تاب وناح، فإنر هللا تكلَّ م كالمًا صارماً وقاسياً. فألن هللا 1: 11وسط الشعب لئال يهلكه م )خروج 
وعيًا ممتازًا هل م. أظهر حضوره سابقًا بشكٍل مرئي، فإن زوال ظهور حضوره من وسط شعب إسرائيل سيكون درسًا موض
(. كان 7: 11ولذا، كان موسى يأخذ خيمة وينصبها خارج حدود احمللرة، وكان يدعوها "خيمة االجتماع" )خروج 

موسى هو الوحيد الذي يستطيع دخول هذه اخليمة، وحني كان يدخل، كان َمده حيلر هناك. كان الشعب يرون هذا، 
: 33: 11من بعيد، بينما كان موسى يف شركة مع هللا. فنقرأ يف خروج  ويسجدون هلل. ولكنَّه م كانوا ينظرون اجملد

"ويكلِر م الرب  موسى وجهًا لوجه كما يكلِر م الرجل صاحبه." يا هلا من صورة تبث املهابة واخلوف فينا: التكلر م مع هللا 
م طلبات  ك أمامه؟ وجهاً لوجه كما الكالم مع صديق! ماذا ستقول؟ هل ستطلب منه شيئاً؟ هل ستقدِر

، طلب موسى قائاًل: "فاآلن إن كنُت وجدُت نعمًة يف عينيك فعلرمين 31: 11فعل موسى هذا. ففي خروج  
: "هذا األمر أيضاً الذي 37: 11طريقك حىت أعرفك لكي أِجد نعمًة يف عينيك." وقد شجرع هللا موسى بردره يف خروج 

فُتك بامسك." وردر موسى بصرخٍة من أعماق قلبه: "أِرين َمدك" تكلرمت  عنه أفعله ألنَّك وجدت نعمًة يف عيينر وعر 
(. كان موسى قد شاهد جوانب من َمد هللا يف النار على جبل سيناء ويف عمود النار وعمود 31: 11)خروج 

، استجاب 32: 11السحاب. ومع هذا، فقد أدرك أن َمد هللا أعظ م من هذا بكثري، ولذا طلب أن يراه. ويف خروج 
بطريقة قد تبدو للنظرة األوىل غري متناسبة مع طلب موسى: "ُأجيز كل جوديت قدرامك، وأُنادي باس م الرب قدرامك، هللا 
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وأتراءف على من أتراءف، وأرح م م ن أرح م." مل يكن ردر الرب ما توقرعه موسى ردرًا على طلبه بأن يرى َمد هللا. ولكن 
(. وقبل أن يتمكرن موسى من الرد، 31: 11رق الرب )خروج هذا اجلواب مرتبط بطلب سابق ملوسى بأن يعرف ط

(. لكن هللا قدرم املزيد :9: 11أكمل هللا كالمه فقال: "ال تقدر أن ترى وجهي، ألنر اإلنسان ال يراين ويعيش!" )خروج 
صخرة أيضاً، إذ قال: "هوذا عندي مكاٌن فتقف على الصخرة، ويكون مىت اجتاز َمدي أينر أضعك يف نقرٍة من ال

 (. 91-93: 11وأسرتك بيدي حىت أجتاز، ُث أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فال يُرى" )خروج 
قدس مل يصف مثل هذا احلدث الحقاً. ال يعين  

ُ
أحد األمور املثرية لالنتباه بشأن هذا املقطع هو أن الكتاب امل

واحلديث مع هللا، حىت أنره ميكننا توق ع هذا األمر أن هذا مل حيدث، ولكن موسى كتب ما يكفي عن هذا الطلب 
مًة رائعة ومهيبة حلدٍث َميٍد ساٍم،  ، يبدو كأن موسى كتب مقدِر الوصف نفسه حني أعل ن هللا نفسه ثانيًة. ومن قراءة النصر

ىل ولكن احلدث نفسه مل حيصل. لكن الغالب أنه حصل، على األقل جزئياً، بعد تلك "املقدِرمة" بقليل. ويشري خروج إ
أن وجه موسى كان يلمع بسبب وجوده يف حمضر هللا. فقد أظهر هللا ملوسى بدرجٍة ما شيئًا بسيطًا من َمده، وقد أدرى 
َمررد الوجود قرب َمد هللا ألن تشعَّ حوله هالة مساوية مرئية لآلخرين. ولكن من ناحيٍة أخرى، مل مينح هللا موسى ما 

 طلبه، على األقل يف ذلك الوقت. 
د التقينا باملشارك األول يف حدث التجلري. وسننظر لعالقة مقابلة موسى مع هللا حبدث التجلري بعد أن ها ق 

 نلتقي بشاهد التجلري الثاين، النيب إيليا. 
 

خدم إيليا يف الوقت الذي كان فيه معظ م الناس يف مملكة إسرائيل الشمالية يعيشون يف متر د على إهله م. وميكن  
م سفر امللوك األول  لألمرة أن تعزو جزءًا كبريًا من خطيتها إىل تأثري قائدها يف ذلك الوقت، امللك الشرررير آخاب. يقدِر

لخَّص عن حكمه: "وعمل آخاب بن عمري الشررر يف عيين الربر أكثر من َجيع الذين قبله." وجزء من   :1: :3
ُ
هذا امل

ة الشررريرة إيزابل، اليت قادت آخاب لعبادة البعل والسجود له السبب الكامن وراء أنشطته الشرريرة هو زواجه من املرأ
(. وتذكر اآليتان التاليتان بعض خطايا آخاب اليت ارتكبها حبقر هللا: "وأقام مذحباً للبعل يف بيت البعل 13: :3ملوك 3)

ربر إلِه إسرائيل أكثر الذي بناه يف السامرة. وعمل آخاب سواري )رمٌز خشيب إلهلة(، وزاد آخاب يف العمل إلغاظة ال
(. ال شك أن جزءًا كبريًا من األمرة قد سار يف متر د 11-19: :3ملوك 3من َجيع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله" )

 آخاب وإيزابل، خاصرة لكون عبادهت م الوثنية كانت تشجِرع اخلطايا اجلنسية، اليت كانت جزءاً من العبادة الوثنية. 
د الفاضح، أقام هللا النيب إيليا الذي وقف ضد خطايا امللك، وصار خص م آخاب الدائ م. ويف وسط هذا االرتدا 

أعلن إيليا دينونة هللا بأنه لن يسقط مطٌر على األرض حىت يتكلَّ م فيسمح بذلك، وقد حدثت األمور كما أنبأ هبا متاماً. 
ك تسبَّب بأمل وحزٍن شديدين للناس. إىل أن اجلفاف دام ثالث سنوات، وال شكر أن ذل 3: 31يشري ملوك األول 

: 31ملوك 3ولكن حني قابل آخاب إيليا، الم آخاب نيب هللا على ما أصاب األمة، قائاًل: "أأنت هو مكدِرر إسرائيل" )
ر إسرائيل، بل أنت  وبيت أبيك برتكك م وصايا الرب وبسريك وراء البعلي م" 37 (. ولكنر إيليا رد عليه باحلقر: "مل أكدِر
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(. ولوجود إهليني يف شعب إسرائيل، وكل واحٍد منهما يدرعي السيادة والسمور والتفو ق، فقد كانت 31: 31ك ملو 3)
اخلطوة التالية عمل مسابقة يتنافسان هبا. والذي يُظِهر قوته يكون اإلله احلقيقي إلسرائيل. وبعد أن ُدعي األربع مئة 

ضع إيليا القضية أمام الشعب قائاًل: "حىتر مىت تعرجون بني الفرقتني؟ إن  ومخسون نبيًا كاذبًا ملواجهة رجل هللا الواحد، و 
(. ُث يضيف كاتب السفر: "فل م جِيبه الشعُب 93: 31ملوك 3كان الرب  هو هللا فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه" )

آخر من عدم اإلميان،  بكلمة." يلزِمنا هللا على أن خنتار بينه أو بني شخٍص أو شيٍء آخر. وما الصرمت سوى شكلٍ 
 وهللا ال حيتمل الصرمت بشأن هويته وكيف نراه.

. من الصباح 31ملوك 3وكثريون منك م يعرفون القصة. فإْن حدث أنرك ال تعرفها، فيمكنك قراءة تفاصيلها يف  
عوا حسب عادهت م إىل منتصف النهار، وبعد  ذلك، بقي أنبياء البعل الكذبة يدعون البعل. ولكن البعل مل جِيب، و"تقطر 

بطالن أعماهل م: "ومل يكن صوُت وال  92(. وتُلخِرص اآلية 91: 31ملوك 3بالسيوف والررماح حىت سال منه م الدم" )
َُميب وال ُمصٍغ." وبعد أن صلرى إيليا، أرسل هللا ناراً من السماء التهمت ذبيحة إيليا املوضوعة على حطٍب أُشِبع باملاء، 

ملوك 3صاحت األمة املتقلِربة مبا يشبه اللهاث أكثر من اهلتاف: "الرب هو هللا! الرب هو هللا!" )وذبيحة البعل. وحينئٍذ 
(. ورمبا كانوا يف هتافه م هذا يتكلمون بأسلوب الرتديد الطقسي اخلرايف الذي تعلرموه يف التعزمي والعبادة الوثنية 12: 31

للتعلي م، بل كان وقت العمل. ومبا يشابه قتل موسى للذين   أمام البعل. ولكْن مل يكن ذلك الوقت هو الوقت املناسب
 كانوا يقودون عبادة عجل الذهب بعد إظهار هللا لقوته قام بقتل أنبياء البعل األربع مئة ومخسني. 

األمر املفاجئ هو أنه بعد أن واجه إيليا بكلر جرأة امللك واألمة واألنبياء الكذبة، وبعد أن رأى هللا وهو يُظِهر  
مانته، خاف وجنُب حني هدردته إيزابل. بعد أن قُِتل أنبياء إيزابل الكذبة، هدردت امللكُة إيليا قائاًل: "هكذا تفعل اآلهلة أ

(. يا لقصور ذاكرة إيليا، 9: 32ملوك 3وهكذا تزيد إن مل أجعل نفسك كنفٍس واحٍد منه م يف حنو هذا الوقت غداً" )
ل هللا السابقة يف حياتنا. استحضرت إيزابل "اآلهلة" بصيغة اجلمع، وه م الذين مل واليت تشابه يف قصرها ذاكراتنا ألعما

يستجيبوا وما كانوا يستطيعون أن يستجيبوا قبل ذلك بساعات أمام مذحبه م. ينبغي لرجل هللا أال يضع يف اعتباره 
 القدير ما يزال قائده وحاميه. هتديداٍت مبنية على قس ٍم بآهلة وثنية عاجزة كقس ٍم يقيين أكيد، خاصة حني يكون هللا

ولكن التعث ر املؤقَّت واهلزمية الروحية كثرياً ما تتبع االنتصارات الروحية العظيمة، وهذا أمٌر غريب يظهر واضحاً يف كلمة هللا 
وٍم هرباً إىل واحلياة. هرب إيليا من إيزابل خوفاً. وبعد أن وصل بئر  السبع، الطرف اجلنويب ململكة يهوذا، سار يف مسرية ي

برية مادية حرفية وبرية روحية أيضاً. وكان إيليا مضطرباً جداً، حىت أنره طلب من هللا أن يأخذ حياته. هذا طلب  –الربية 
غريب وغري اعتيادي ألنه هرب من إيزابل خوفاً من أن تقتله. فلو كان املوت هو قصد إيليا فعاًل، لوفَّر على نفسه القيام 

 بتلك الرحلة. 
واآلن، أتى دور تدخ ل هللا، والعناصر املتعلِرقة بتجلريه. مل يرِسل هللا مالكاً عادياً ليهت م بإيليا ويُسدر حاجته، ولكنه  

(. لسنا يف وارد اخلوض يف هوية شخصية العهد القدمي هذه املثرية للتساؤل بتفصيٍل  7: 32ملوك 3أرسل "مالك الرب" )
و أن مالك الرب هو زيارات ليسوع إىل األرض قبل َتس ده. يسوع، الذي ُوِلد يف بيت كثري. ولذا، نقول ببساطة إنره يبد
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حل م، كان دائمًا موجوداً وكان دائمًا األقنوم الثاين يف الذات اإلهلية. ومن وقٍت آلخر كان يسوع يدخل إىل عامل خليقته 
يتخذ شكل املالك بصورة مؤقرتة. إن كان االبن قد "صورة لُينِجز عماًل حمدَّداً. مل يُكن َمرَّد مالك، ولكن هللا االبن كان 

(، فمن املؤكرد أن ال صعوبة لديه ألن يترخذ شكاًل مؤقتاً. ومن الواضح أنه لو أن 7: 9عبد صائراً يف شبه الناس" )فيليبر 
هرًا أبسط بكثري يسوع أتى إىل األرض ُمظِهرًا كل قوة َمده، فإنه سيلته م كل خليقته. ولذا، كان عليه أن يترخذ مظ

ليستطيع أن يتحدرث ويتعامل مع شخصياٍت كتابية ُمعيرنة. ظهر "مالك الرب" مراٍت عديدة يف العهد القدمي. ويف 
شتعلة )خروج 

ُ
(، الذي يعتربه الكتاب 9: 1احلقيقة، كثريون ال يدركون أن مالك الرب هو م ن ظهر ملوسى يف العليرقة امل

قدَّس هللا نفسه يف اآلية
ُ
. وأِضف إىل كل هذا، أن مالك الرب مل يُعد يظهر بعد والدة يسوع. بسبب هذه األدلة 4 امل

قدَّس يرون أن مالك الرب هو يسوع املسيح. 
ُ
 وأدلة أخرى، فإن عدداً كبرياً من ُمفسِرري الكتاب امل

النيب القانط املكتئب تلقرى وهكذا، مل يتلقَّ إيليا العناية والطعام من خالل أحد مالئكة هللا الكثرية. ولكنر هذا  
قام التالميذ السمك  املشوي الذي أعدره هل م، أطع م الرب نفسه إيليا 

ُ
العناية والطعام من يسوع نفسه. وكما أطع م يسوع امل

جه د خبزاً وجرة ماء. كان غ مر إيليا عظيماً جداً، حىتر أنه ال يُذك  
ُ
ر شي أيضاً. خبز احلياة ومعطي املياه احلية أعطى النيب امل

عن الشعور بالدهشة أو الرهبة لرؤية مالك حضرة الرب. بل ورمبا مل يدرك إيليا أنه كان يقف يف حمضر هللا نفسه. وكما 
هو احلال بالنسبة لكثريين منا، رمبا كان يأسه وقنوطه عظيمني حىت أنه ال يستطيع أن ينتبه لسد هللا حلاجته وال يقدرره يف 

ها. ظهر هللا إليليا ليخرجه من هذه اهلزمية، ال ليهِلكه. قورى مالك الرب إيليا، ُث أرس له يف فرتة اليأس والبؤس اليت عاش
رحلٍة دامت أربعني يومًا إىل جبل حوريب، الذي يُعر ف أيضًا باس م جبل سيناء، وهو اجلبل نفسه الذي قابل فيه موسى 

 الرب حني تلقَّى الشريعة. 
دون صعوبًة يف فه م وضع إيليا. انطوت املقابلة مع األنبياء الكذبة على كثريون ممرن يدرسون هذه القصة جي 

انتصار، ال هزمية. ففريقه، فريق هللا، انتصر ومل خيسر. ال بُدر أن معركة روحية عظيمة كانت حمتدمة يف داخل إيليا، مع أن 
قدَّس ال يشري إىل هذا األمر. العبادة الوثنية املهتاجة للبعل وال

ُ
سواري دليل على وجود نشاط شيطاين قوي. الكتاب امل

م ذبيحة لصن م هو يف احلقيقة يقدرمها لروٍح :9: :3كورنثوس 3ويف  ، أخرب بولس مؤمين كورنثوس اجلاهلني بأن م ن يقدِر
شيطان. كانت العبادة الوثنية منتشرة يف معظ م شعب إسرائيل، من امللك إىل العبد. وببساطة، كان شعب هللا  -شررير 
قدس بشكٍل حريف يعيشو 

ُ
ن يف أرضه م املوعودة داخل حصٍن شيطاين. االستنتاج، الذي ال يتحدَّث عنه الكتاب امل

وواضح، يتعلَّق بالدور االسرتاتيجي الذي لعبه إيليا. فلو كنت  الشيطان، وكان حصنك يتعرَّض للتدمري، وأنبياؤك 
كل ما باستطاعتك هلزمية خصمك البشري؟ على الغالب أن   يهلكون، وبدأ الشعب يرجع شيئاً فشيئاً إىل هللا، أفلن تعمل

ما حدث هو أن الشيطان غربل إيليا كما سيغربل بطرس يف املستقبل. فإذ كان إيليا حُمبطاً وشاعراً باهلزمية يف روحه، يئس 
َتة عن غربلته، من حياته. ولو أنر بطرس وإيليا جلسا واحدمها َتاه اآلخر، حبيث أظهر كل واحٍد جروحه الروحية النا

ما سيدركان فوراً مصدر اجلروح اليت ُأصيب هبا كل واحد.   فإهنر
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(. هذا خيتلف عن 33: 32ملوك 3قابل هللا إيليا يف مغارٍة وقال له: "اخرج وقف على اجلبل أمام الرب" ) 
يليا هذا األمر. وقد فه م هللا احلادثة اليت نظرنا إليها سابقاً، واليت فيها طلب موسى من هللا أن يرى َمده، إذ مل يطلب إ

تشابه ما وعد هللا به موسى: "وإذا بالرب  33: 32ملوك 3هذا واستجاب بعرِض شيٍء من قدرته وعظمته. وكلمات 
عابٌر!" فهبرت رياٌح قوية قادرة على حتطي م الصخور واجلبال، وزلزلٌة عظيمة، وناٌر شديدة، وكلر هذه أموٌر كفيلة بأن تثري 

اس، وَتعله م يرَتفون خوفًا أمام قوته. ولكن من ناحية هللا، حني ينظر املرء إىل عظمة خليقة هللا، دهشة معظ م الن
وعظمة َمده، بينما إعالن َمده حمدود مبنطقة صغرية حتيط جبل حوريب، ال حيتاج املرء لبذل جهٍد كثري. كل ذلك ال 

م، أو ذروة خليقته، أي أنا وأنت. وهكذا، مل يُظِهر إال شيئاً يُقار ن يف َجاله وروعته خ ْلق هللا لألرض أو القمر أو النجو 
كتئب حباجة لتعل مه. كان أير من 

ُ
يسريًا من قوته أمام إيليا، ولكنر هذا كان درسًا موضوعيًا ممتازًا كان هذا النيب امل

ظهارات الثالثة كفياًل بسهولة إظهارات قوة هللا أعظ م من "قوة" اآلهلة الصامتة عند املذبح الوثين. كان أي  من هذه اإل
 بأن يدمِرر امللكة إيزابل أو أي خص ٍم آخر، إن أراد هللا. 

ولذا، مع أن َمد هللا مرر من أمام موسى، فرأى موسى ظهره، فإن صدى قوة هللا فقط مرر من أمام إيليا. فل م ير   
قدس على هذا الفرق بالقول: "ومل إيليا هللا، ولكنه رأى تأثريات حضور هللا، ومثرة فرق كبرٌي بني األمر 

ُ
د الكتاب امل ين. يشدِر

(. رأى إيليا قوة هللا 39-33: 32ملوك 3يكن الرب يف الريح،" و"مل يكن الرب يف الزلزلة،" "ومل يكن الرب يف النار" )
 جملد هللا. اليت أظهرها مؤقتراً مبقدار بسيط، ولكنَّه مل خيترب الشركة مع هللا وجهاً لوجه، وال شاهد إظهاراً 

التقينا هنا بشخصييت العهد اجلديد اللتني شاركتا يف حدث التجلري، ونريد اآلن أن نسري قلياًل مع بطرس  
 ويعقوب ويوحنا يف اخلطوات اليت قادْت إىل هذا احلدث العظي م. 

 
لشمايل من إسرائيل. عن سفر يسوع والتالميذ عرب قيصرية فيلبس، يف مقاطعة بانياس، يف اجلزء ا :3خُيربنا مىتر  

وقد كان هلذا املوقع اجلغرايف عالقة كبرية باألسئلة اليت طرحها يسوع عليه م يف ذلك الوقت. دعا اليونانيون هذه املنطقة 
باس م اإلله اليوناين األسطوري "بان"، الذي كان نصفه تيسًا ونصفه اآلخر إنساناً. ما تزال املعابد الوثنية اليت أقيمت 

واآلهلة األخرى قائمًة حىت اليوم، وهي ظاهرة للعيان بسهولة لزائري قيصرية فيلبس. هريودس األول، الذي  لإلله "بان" 
كان السياسيَّ دائماً واخلايل من أي والء هلل، بىن هيكاًل لروما وألغسطس قيصر. وهبذا، كان لليونان، اإلمرباطورية العاملية 

ُزيَّفة العديدة. والراجح أن يسوع والتالميذ السابقة، ولروما، اإلمرباطورية العاملية احل
الية، أماكن عبادة ُمكرَّسة آلهلته م امل

أيضًا شاهدوا هذه املعابد. ورمبا على مرأى من هذه املعابد الوثنية املنحوتة يف الصخور واجلبال، أو وسط هذه املعابد 
ه: "من يقول الناس إينر  ُزيَّفة، بدأ يسوع يسأل تالميذ 

(. مل يكن يسوع يهت م 31: :3أنا ابن اإلنسان؟" )مىتر لآلهلة امل
 بالرأي العام أو االستنتاجات الكاذبة، ولكنره كان يقود التالميذ إىل األسئلة األساسية اليت كان يرغب فعاًل بطرحها. 

عطاة بشأن أظهر التالميذ االهتمام واجلدل الشعبيني الواسعني اللذين أثارمها يسوع. ولذا، اختلفت اإلجابات امل 
هويته. كثريون نظروا إليه من خالل معتقداهت م اخلاطئة وخرافاهت م. فقد كانوا يعرفون أن يسوع خمتلف، ولكنه م مل يكونوا 
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م رواية لوقا املوازية التالميذ وه م جييبون بأن بعض الناس استنتجوا أن  على يقني بشأن م ن يكون أو ماذا يكون. تقدِر
(. اإلجابات اليت 32: 2إن نبيًا من القدماء قام" )لوقا ‘، وآخرون: ’إيليا‘، وآخرون: ’نيوحنا املعمدا"‘يسوع كان 

قدرمها التالميذ كانت ذات مصادر يهودية. ففي تلك الفرتة من حياهت م، كانوا قد مقتوا التعامل مع األم م. وقد كانت 
جابات الثالثة مرتبطًا بطريقة ما باملوت. إجابات اجلموع تقييمات مثرية لالهتمام، حيث كان كلر واحٍد من هذه اإل

فكان هريودس قد قتل يوحنا املعمدان مؤخَّراً، وجنا إيليا من املوت بنقله إىل السماء، بينما األنبياء اآلخرون ماتوا َجيعاً. 
احلايل. ولكن األعمال اليت عملها يسوع، باإلضافة إىل كالمه اإلهلي، جعلْت الناس يقيرمونه بشكٍل يفوق معايري الدهر 

 غالبية الناس مل يدركوا أنه كان قد أتى من السماء، وأنه كائٌن إهلي. 
مل يكن يسوع مهت م بتقيي م العامل له، بينما كان االثنا عشر مهتمني بذلك. خلفية اآلهلة الرومانية واليونانية  

ُزيَّفة، باإلضافة إىل األفكار اخلاطئة لليهود مل تساه م إال يف زيادة ال
لغز الذي يلفر هذا الرجل. سأل يسوع تالميذه، امل

وهو يسأل كلر إنساٍن عاش على هذه األرض، أعظ م سؤاٍل يف احلياة: "من يقول الناس إينر أنا ابن اإلنسان؟" فأجاب 
(. مل يكن هذا جوابه وحده. فقد كان هذا :3: :3بطرس، قائد الرسل البشري: "أنت  هو املسيح ابن هللا احلي" )مىتر 

سؤال بالغ األمهية حىت رأى هللا أنر من املناسب أن يعِلنه لبطرس. مل يكن هذا أول إعالن من نوعه من هللا اآلب بشأن ال
يسوع. فمن أنبياء العهد القدمي، وحىت البشارة بوالدته ملرمي وإعالنه ليوسف باحلل م، شهد هللا بأن يسوع كان ابنه. كما 

 معمودية يسوع، تكلر م هللا من السماء قائاًل: "هذا هو ابين احلبيب الذي به أرسل مالئكته إلعالن موِلد يسوع. ويف
قدس إن كان  أي  من التالميذ حاضراً يف معمودية يسوع، ولكنَّه م عرفوا عن 37: 1ُسرِرت" )مىتر 

ُ
(. ال يوضِرح الكتاب امل

حنا املعمدان، الذي كثريًا ما تكلر م عن اآليت. الصوت اآليت من السماء، خاصرًة أولئك الذين كانوا يف البداية تالميذ ليو 
 أراد هللا أن يكون ردر بطرس بشأن هوية يسوع أكيداً متاماً، حىت أنره أجاب عنه بنفسه من خالل إعالنه لبطرس. 

أن  وبأخذ عوامل أخرى أيضاً يف االعتبار، قدرم هللا تصرحياً مهماً من خالل بطرس. قبل أسابيع قليلة فقط، وبعد 
سار يسوع على املاء، استقبل التالميذ يسوع يف القارب. ويف استجابة طبيعية وعفوية، سجدوا له وقالوا: "باحلقيقة أنت  

(. ومع أن هذه الكلمات كانت أفضل مما قالته اجلموع عن يسوع، فقد كانت ناقصًة. مل 11: 34ابُن هللا" )مىتر 
ليونانية قبل "ابن هللا" يف شهادهت م ليسوع. فما قالوه ميكن ترَجته إىل: "باحلقيقة يستخدم التالميذ أداة التعريف يف اللغة ا

ابٌن هلل أنت." وكما شهد نيقودميوس مسبقاً، كان التالميذ يعرفون أن هللا مع يسوع، وكانوا يعرفون أن املسيح املنتظر 
: :يا إسرائيل، الرب  إهلُنا رب  واحد" )تثنية  سُيول د، ولكن كانت لديه م صعوبة يف التوفيق بني كل هذا واآلية: "امسع

(. كان مفهومه م عن املسيح املنتظر بأنه سيكون بشراً، وقد كان كذلك فعاًل. ولكن كونه إهلياً أيضاً أمٌر شوَّشه م، كما 4
لفكر الديين كامل نظام ا  49: 33شوَّش الفريسيني الحقاً. وبعد فرتٍة ليست طويلة من هذه القصة، هدم يسوع يف مىتر 

للفريسيني بسؤال واحٍد بسيط، حيث سأل: "ماذا تظنرون يف املسيح؟ ابُن م ن هو؟" فأجاب الفرريسيرون: "ابُن داود." ال 
شك أن توجيه هذا السؤال البسيط الذي يستطيع أي  يهوديٍر اإلجابة عنه أمٌر سبَّب هل م اإلهانة. فقد كانوا َجيعاً يعرفون 

ع داود بأنه سيخرج من نسله املسيح املنتظر. وحينئٍذ ردر يسوع بسؤال بسيط آخر: "فكيف يدعوه أن هللا عمل عهدًا م
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(. سيكون املسيح املنتظر بشرًا وابناً، ولكنه سيكون "رباً" أيضاً. ويف احلقيقة، كان 41: 99؟" )مىتر ’ربراً ‘داود بالروح 
الدة يسوع. حينئٍذ مل جيرؤ الفريسيرون على الرد، وهذا هو "رباً" حني كتب داود املزمور، ألف سنة )على األقل( قبل و 

شكِركني املعاصرين الذين يدرسون بصدق ونزاهة ما يقوله يسوع املسيح عن نفسه. 
ُ
 حال كثريين من امل

بالنسبة لليهودي، كان اعتبار أن شخصًا ما ميلك جوهر يهوه نفسه إما تصريح عبادٍة حقيقي أو َتديفًا وقحاً  
على هللا. مل يكن هناك موقٌف وسط. وقد عرف التالميذ أن شعب إسرائيل كُكل ميِكن اعتبارهه م أبناء هللا،  يف َتررؤ

ولكنه م لن يقولوا إنَّ هناك ابنًا فريدًا هلل بينه م. حني كان التالميذ يف القارب، اقرتب التالميذ من احلق بشأن يسوع، 
س تدخَّل هللا، حيث أعل ن بطرس )والرتَجة حرفية للنص اليوناين(: "أنت ولكنره م مل يصلوا فعاًل بعُد. ويف قيصرية فيلبر 

ُزيَّفة، وال نيب 
املسيح، ابن هللا احلي." )ترتبط أداة التعريف ب "املسيح" و"ابن هللا" و"احلي".( ليس يسوع واحداً من اآلهلة امل

سوع فريٌد متاماً. وقد احتاج التالميذ حلوايل ثالث عرباين خُملَّد، وال خرافة ُمزيَّفة منحولة ترتبط هبوية شخٍص آخر. ي
سنوات حىت يصلوا إىل هذا اإلعالن، ولكن هللا مل يدفعه م إليه دفعاً. كان مهمًا أن يعرفوا، وهذه خطوة تتجاوز اإلميان 

فية. البسيط. فل م يقل بطرس: "أظن أنَّك املسيح،" أو "أعتقد أنك املسيح." فما كانت هذه التصرحيات ستكون كا
، واالعتقاد ميكن أن يتقلَّب. فيوحنا املعمدان، قبل موته، وهو الذي عمرد يسوع ومسع صوت هللا  فالظن ميكن أن يتغريَّ
نفسه من السماء، والذي قبل  عقوٍد ارتكض يف رح م أمره جملررد وجوده يف حمضر يسوع غري املولود، كان إميانه يصارع 

السجن يواجه املوت الوشيك، أرسل تالميذه ليسألوا يسوع: "أنت  هو اآليت أم  ويعاين. فحني كان يوحنا املعمدان يف
(. كان ُمصطلح "اآليت" تعبريًا يهوديًا ُيستخد م لوصف املسيح املنتظر. فلو سألت يوحنا 1: 33ننتظر آخر؟" )مىتر 

ب. مل ينكِر يوحنا يسوع، ولكنَّ املعمدان يف ذلك الوقت ع ن م ن يكون يسوع، فإنه يف الغالب كان سيرتدرد قبل أن جيي
ظروفه جعلته يرتدرد بشيء من عدم اإلميان، فاألمور مل تسر مع يوحنا كما اعتقد أهنا ستسري. يبقى االعتقاد واإلميان 
ضرورياً، ولكن اإلعالن اإلهلي أعظ م وأكثر أمهية. السماء واألرض ستزوالن قبل أن تزول كلمٌة من كالم هللا. ما قاله 

 ن كلمة هللا. فبطرس كان ببساطة األداة. ومبعونة هللا، متكرن بطرس من املعرفة. بطرس كا
وبداًل من أن خيرب يسوع التالميذ بأن يذيعوا هذا اإلعالن من على قم م اجلبال اليت كانت حتيط هب م، نبرهه م  

ث سنوات تقريبًا من العيش مع (. احتاج بطرس لثال:9: :3يسوع إىل ضرورة أال خيربوا أحدًا أنه كان املسيح )مىتر 
يسوع ورؤية أعماله العظيمة ومساع كالم هللا يوميًا حىت يقول، حتت  هيمنة الوحي اإلهلي، إن يسوع هو املسيح ابن هللا. 

لوا فك م حيتاج أولئك العالقون يف اخلرافات املخيفة، الذين رمبا يكونون متقبِرلني داخليًا لآلهلة الوثنية احمليطة هب م، حىت يص
إىل االستنتاج نفسه؟ يا للغشاوة الروحية العظيمة اليت صار اليهودي العادي حماطًا هبا بسبب الطقوس اخلالية من احلياة 
اليت كان الفريسيون والصدوقيون ميارسوهنا، هذا باإلضافة إىل الفساد الفاضح لرئاسة الكهنوت املتمثِرلة يف حنانيا وقيافا. 

مل مب ن يكون، ولكْن مل حين الوقت بعُد. وألنر يسوع كان يهيمن على كل األحداث، مل يرِد أن سيخرب تالميُذ يسوع العا
يثري السلطات اليهودية وجيعلها تأخذ أي إجراء قبل أن تكتمل كل األمور، مبا يف ذلك سنة أخرى من التعلي م لتالميذه. 

، يف ليلة حماكمته. سيكون ذلك الوقت مناسباً. وأما ويسوع نفسه كان سيشهد أمام قادة األمة وحكرامها، أممًا ويهوداً 
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اآلن، فكان ينبغي للتالميذ أن حيتفظوا بنقاشاهت م يف ما بينه م. كان يسوع يعرف أنه كان أمامه م الكثري ليتعلرموه ويفكِرروا 
  احلي. به ويهضموه. وباإلضافة إىل هذا، كان هناك خائن يف وسطه م مل يكن يؤمن أن يسوع هو املسيح ابن هللا

إعالن بطرس فتح الباب ومهرد الطريق أمام إعالٍن أعظ م، مل يكن التالميذ مستعدرين لقبول جزٍء منه. فنقرأ يف  
: "من ذلك الوقت ابتدأ يسوُع يُظِهر لتالميذه أنره ينبغي أن يذهب إىل أورشلي م ويتأمل كثريًا من الشيوخ 93: :3مىتر 

اليوم الثالث يقوم." كان مىتر قد أشار إىل يسوع سابقًا يف إجنيله باعتباره "يسوع  ورؤساء الكهنة والكتبة ويُقت ل، ويف
م بالتفصيل جوهر إعالن هللا من 31: 3و 3: 3املسيح"، وذلك يف اآليات األوىل من إجنيله، يف مىتر  . وكامل إجنيله يقدِر

: :3(، وابنه )مىتر 7: 9ملكه )مزمور (، و 9: 9خالل موسى بشأن ممسوحه/ مسيحه/ مسياه/ مسيحه املنتظر )مزمور 
(. من املثري هنا أن يسوع عزا موته لليهود، ال للرومان. وأضاف الحقاً أن موته سيكون بالصلب، وهو طريقة رومانية :3

ستخدمة لإلعالن، مل يتوافق هذا اإلعالن مع مفهوم التالميذ البن هللا أو 
ُ
يف تنفيذ ُحك م اإلعدام. وبرغ م الوسيلة امل

ك م املوعود به للمسيح املنتظر. ويف احلقيقة، لو أن يسوع قال هذه الكلمات قبل اإلعالن الذي أتى من هللا من احل
خالل بطرس، ألضعف إمياهن م إضعافًا شديداً. ورمبا كان بعضه م سيسقطون ويرتكونه. ليس من وقٍت مناسب أبداً 

مل املسيح ولتدريبه م كتالميذ. وردر بطرس، كسمعان القدمي، لسماع مثل هذه التنبرؤات الكئيبة، ولكنها كانت ضرورية لع
رمبا بكربياء مفرِتضًا أنه يتكلر م بالنيابة عن هللا، إذ أنه قد عمل هذا قبل حلظاٍت قليلة فقط. كان يسوع هو املسيح، ابن 

ول أنر يوجرهه ويعلرمه. هللا احلي، ولكن يف تلك اللحظة من حياته كان بطرس ما يزال يعطي تعليماٍت له، وما يزال حيا
وحني حاول بطرس منع يسوع من مواجهة املوت، الذي كان يسوع قد تنبأ به، مل حيتمل يسوع ذلك، بل وبرخ بطرس 

 توبيخاً شديداً ومؤملاً. 
الذي أخرج الشيطان بأمٍر نطق  –ال بُدَّ أن الرسل تشورشوا جداً من هذه اإلعالنات اليت بدت متناقضًة. يسوُع  

أ البحر اهلائج بكلمة، ومل يستسل م مرًة هلجمات الشيطان، وأقام املوتى، وحريَّ خصوم ه باستمرار به، و  سيموت؟!  –هدر
ومن ميكنه أن يقتله؟ وكيف ميكن ألحٍد أن يقتله؟ وليس هذا فحسب، فيسوع هو ابن هللا! ومن لديه اجلرأة والوقاحة 

ة الكافية لينتزع ابن هللا من اآلب؟ وماذا عن امللكوت املوعود به؟ احلبيب؟ ومن لديه القو  –الكافيت ني إليذاء االبن 
م مئات النبوات يف العهد القدمي عن امللكوت اآليت بقوة وَمٍد يهيمنان على العامل، حني سيملك  قدَّس يقدِر

ُ
فالكتاب امل

حريهت م. ولن ميوت يسوع املسيح املنتظر على عرش داود. مسيٌح مهزوم؟ مسيح ميت؟ وكلما زادوا يف التفكري زادت 
قال هل م يسوع: "إن أراد أحٌد أن يأيت ورائي  91-94: :3فقط، بل والذين تبعوه سيشاركونه املصري نفسه؟ ويف مىتر 

فلينكر نفسه وحيمل صليب ه ويتبعين. فإنر م ن أراد أن خيلِرص نفسه يُهِلكها، ومن يُهِلك نفسه من أجلي جيدها." لِكْن،  
هذا؟ مل يكن هذا ما علرمه يسوع قباًل، وال كان يتناسب مع توق عاهت م. وبداًل من مرافقة التالميذ كيف ميكن أن يكون 

ليسوع إىل اجملد، دعا يسوع كلر من يريد اترباعه، مبن يف ذلك حنُن، إلنكار نفسه ومحل صليبه واترباعه. أن حنمل 
 ز احلدود. الصليب؟ الصليب وسيلة للموت، ال احلياة، ملوت بشٍع مبا يتجاو 
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رمبا فكرر التالميذ بصمٍت يف أنفسه م: "ستقتل السلطات اليهودية يسوع، ولكن الصلبان تنتظرنا حنن،" أي أهنر م  
سيتعررضون لإلعدام على أيدي الرومان. كانت روما متساحمًة مع األم م املهزومة، إذ كانت تسمح هل م باالحتفاظ 

إعدام املتمرردين مثريي الفنت. فإن كان ْت هذه هي أفكاره م، يكون يسوع قد بدياناهت م، ولكنره م مل يكونوا يرتدردون يف 
شوَّشه م أكثر باحلديث عن املستقبل مبفاهي م خمتلفة متاماً. ويسوع، الذي هو املعلر م األعظ م دائماً، ميرز كآبته م الداخلية 

يعرف بأهن م لن يفهموه يف ذلك الوقت،  إمرا من خالل مساعه مهساهت م احملتارة أو بفهمه اإلهلي، فخاطب خماوفه م. كان
 97: :3ولكنَّه م سيفهموه يومًا ما. ومع أن ابن اإلنسان سيموت فعاًل، فإنره سيعود باجملد. وقد وعد يسوع يف مىتر 

: 2قائاًل: "فإنر ابن  اإلنسان سوف يأيت يف َمِد أبيه مع مالئكته وحينئٍذ جيازى كل  واحٍد حسب عمله." ويضيف لوقا 
بعض التفاصيل: "ألنر من استحى يب وبكالمي فبهذا يستحي ابُن اإلنسان مىت جاء مبجده وَمد اآلب  97-:9

قدس يسوع  يعلِر م رسل ه عن َمد هللا، خاصة َمد هللا 
ُ
واملالئكة القدريسني." هذه هي املرة األوىل اليت نرى يف الكتاب امل

-1: 9؛ فيليبر 41: :3كان َميئه األول وقت تواضع وطاعة )مرقس وعالقته بيسوع وَميئه الثاين، ال َميئه األول. فقد  
33 .) 

. مل ير  يهوذا أي َمد، ومل يُكن لديه   وسيكون مثريًا لو نعرف فكر يهوذا وردة فعله بشأن ما أعلنه يسوع للتور
يتغريَّ فوراً بالنسبة رجاء بأي َمد. ويف ذلك الوقت، مل يكن َمد يسوع سوى موضوع إميان، ال عيان، ولكنر هذا األمر س

"كان يقول باستمرار وبشكٍل  –: "وقال )بصيغة املاضي املستمر 3: 2لثالثٍة منه م. ونقرأ يف الرواية املوازية يف مرقس 
احلقر أقول لك م إنر من القيام ههنا قومًا ال يذوقون املوت حىت يروا ملكوت هللا قد أتى ‘متكررر" أو "بدأ يقول"( هل م: 

 ’" بقوة.
قدَّس إن كان أي  من التالميذ قد تطورع أو طلب أن يكون أحد الشهود. ورمبا كانت  ال 

ُ
يذكر الكتاب امل

إعالنات يسوع متعدردة اجلوانب والوجوه قد أصابته م بالذهول مبا يكفي مما مينعه م من قول أيِر شيء. كانوا قد مسعوا 
لتعلي م اجلديد الذي مل يكونوا يستطيعون التوفيق بني أجزائه. فخالل الكثري ممرا كانوا حيتاجون لفهمه ومعاجلته، الكثري من ا

األيام القليلة األخرية، قدرم يسوع أول إعالٍن عن أنه سيؤسِرس كنيسته، وفيها أنبأ أيضًا مبوته. مسع التالميذ هذا الكالم، 
ومع هذا كان املوت ينتظره. وه م أيضاً  وآمنوا مبعظمه، ولكنره م كانوا بعيدين عن فهمه. كان يسوع هو ابن هللا، املسيح، 

كان ينبغي أن يبذلوا حياهت م حاملني الصليب ويتبعوه. يف بعض األحيان نربط بشكٍل عام محل الصليب باحتمال 
صعوبات وحِم ن احلياة. بل إن البعض يكتبون ويردِردون تراني م تعتمد على هذه العبارة. بالنسبة هلؤالء التالميذ األوائل،  

ه العبارة تعين: "امحل الكرسي الكهربائي واتبعين" أو "امحل حبل املشنقة واتبعين." كانت هذه دعوة للموت، كانت هذ
ال للحياة، ومل تكن فكرًة ُمسررة أبداً. وبالرغ م من هذه التنبرؤات باملأساة، قال يسوع إنه سيعود ويدين العامل كله. وليس 

مللكوت بقوة امللكوت. ويف احلقيقة، بعض الذين مسعوا هذه الكلمات ذلك فحسب، بل وعد أيضًا بأن يعود يف َمد ا
 سيشهدون هذا اجملد والقوة يف حياهت م. 
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، ويا له من أسبوٍع مضى؟ ففي هذه األيام السبعة، تكلَّ م :3حصل حدث التجلري بعد أسبوع من أحداث مىتر  
ة بشأن صلبه الوشيك وقيامته، باإلضافة إىل العودة املوعودة يسوع بنبوته األوىل عن الكنيسة اليت سيبنيها، وأول نبوة حمدرد

للملك وملكوته. وكذروة لكل هذا التعلي م واألحاديث، حيتوي هذا القس م على أوَِّل تعلي م قدرمه يسوع بشأن َمده. األمر 
ولكن من الناحية العملية،  املفاجئ أن يسوع كان نادراً ما أشار إىل َمد هللا قباًل. كان يستطيع أن يعلر م أكثر جداً عنه،

قدَّس تعليمًا عن َمد هللا قبل التجلري إال مرًة واحدة. 
ُ
معظ م تعليمه عن َمد هللا حدث بعد التجلري. وال يورِد الكتاب امل

قدَّس. رمبا علرمه م أو مل يعلِرمه م
ُ
عن  وإن كان يسوع قد علر م عن َمد هللا قبل التجلري، فإنر ذلك غري ُمدوَّن يف الكتاب امل

عطى يف مىتر 
ُ
، يف الغالب أنره مل يعلرمه م عنه. يف وقٍت سابق، كان يسوع :3َمد هللا، ولكن باالعتماد على اإلعالن امل

قائاًل: "َمداً من الناس لسُت أقبل. ولكينر قد عرفتك م أن ليسْت لك م  44-43: 1قد وبرخ اليهود غري املؤمنني يف يوحنا 
يُت باس م أيب، ولست م تقبلونين. إن أتى آخر باس م نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن حمبة هللا يف أنفسك م. أنا قد أت

 تؤمنوا وأنت م تقبلون َمداً بعُضك م من بعض، واجملد الذي من اإلله الواحد لسُت م تطلبونه؟" 
ذا يف التجلري.  واآلن، يأخذ هذا التعلي م حنو مزيٍد من العمق. فقد ربط َمد هللا بنفسه وحُبكمه، وقد بدأ بعمل ه 

، ولكنره كان أيضاً نظرًة ُمسبَّقة :3: :3كان التجلري مبثابة عالمة تأكيد على اإلعالن الذي أوحى هللا به لبطرس يف مىتر 
: 2للمجد الذي يومًا ما سُيعل ن لكل العامل. فيسوع سيعود إىل األرض "مبجده وَمد اآلب واملالئكة القدريسني" )لوقا 

(. يروي كل واحٍد من األناجيل املتشاهبة الثالثة قصة التجلري، ويربطه 91: 1؛ مرقس 97: :3ىتر ؛ وانظر أيضًا م:9
 بإعالنه عن َمده. 

اختار يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا لريافقوه. وكان العدد ثالثة هو العدد الذي يطلبه العهد القدمي للشهود على  
أن يسوع أخذ الثالثة معه حني ذهب للصالة، ورمبا مل يكن هذا أمراً  91: 2(. ويعِلن لوقا :: 37الت ره  م اخلطرية )تثنية 

غري اعتيادي. ولذا، رمبا مل يلحظ التالميذ اآلخرون بشكٍل خاص ترك األربعة هل م. ولكنره كان أعظ م وقٍت هلؤالء 
ما مل يشهده أو ير ه أحٌد  الصيادين اجلليليني البسطاء مع رهبر م حني مسح هللا هل م بأن يشاهدوا َمد امللكوت وقوته، وهو

: "وفيما هو يصلري صارت هيئة وجهه متغرية، ولباسه مبيضًا المعاً" أو "يلمع كالربق"(. 92: 2قباًل. ونقرأ يف لوقا 
: "وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابُه بيضاء كالنور." ويصف مرقس األمر فيقول: "وصارت 9: 37ويكتب مىتَّ 

 (. 1: 2ثلج ال يقدر قصراٌر على األرض أن يبيرض مثل ذلك" )مرقس ثيابه تلمع بيضاء جداً كال
وإن مل يكن هذا أمرًا مدهشًا مبا يكفي لثالثته م، حدث ظهور نبيي العهد القدمي: "وإذا موسى وإيليا قد ظهرا  

ما ظهرا "مبجد". ولو حدث هذا  13: 2(. ويصف لوقا 1: 37هل م يتكلرمان معه" )مىتر  يف وقٍت موسى وإيليا بأهنر
آخر، فإن رؤية بطرس ويعقوب ويوحنا لبطلي العهد القدمي ذينك كانت ستكون أعظ م حدث يف حياهت م. ولكن اآلن، 

يسوع هو الوحيد  –حىتر بطرس وإيليا ظهرا مبجٍد باهت باملقار نة مع يسوع. فقد كان يسوع هو الوحيد مركز االهتمام 
ظهرا، فقد كان َمدمها َمررد انعكاس جملده، مثلما كان اجملد الظاهر على الذي يلمع ويشعر َمداً. فمع أن موسى وإيليا 

. رأى ثالثُته م مشهدًا مسبَّقًا قصريًا للمجد الذي قصده هللا، 14موسى نتيجة حديثه وجهًا لوجه مع هللا، يف خروج 
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اللذان معه فكانوا قد تثقَّلوا قائاًل: "وأما بطرُس و  19: 2ولكنره م لن يروا يف ذلك الوقت َمده الكامل. ويوضرح لوقا 
بالنوم." مل تُكن هذه غلطته م، بل كان هذا قصد هللا. كان هللا قد عمل أمراً شبيهاً حني أوقع سباتاً على آدم حىت خيلق 

ام منه حواء، والحقًا أوقع سباتًا على إبراهي م أيضاً ليثبت العهد اإلبراهيمي وحده )بينما إبراهي م نائ م(. وكان ينبغي أن ين
بطرس ويعقوب ويوحنا، وإال فإن وجوده م وسط َمد يسوع العظي م الباهر كان سيجعله م، على األقل، أن يلمعوا كما  
كان وجه موسى يلمع. فما كان ثالثة تالميذ يطلبون امتالك السلطة ليحتملوا حلول هذا اجملد عليه م. كان األمر 

وا باستمرار بشأنه لآلخرين. ولذا، أوقع هللا عليه م سباتاً، سيكون أعظ م من أن يستطيعوا احتماله من دون أن يتفاخر 
ولكنره أيقظه م لريوا حملاٍت من َمد هللا. كانوا يعرفون أن هذا كان َمده، َمده وحده. كان موسى وإيليا شخصيت ني 

ثة "رأوا َمده" )أي َمد باإلشارة إىل أن الثال 19: 2مهمت ني، ومع هذا فقد كانا شخصيت ني ثانويت ني. وهذا ما يُظِهره لوقا 
 يسوع، وليس َمد االثنني اللذين ظهرا(، و"الرجلني الواقفني معه." 

تكلر م بطرس بالنيابة عن الثالثة قائاًل إنه جيٌد أن يبقوا هناك، واقرتح أن يقيموا خيامًا هل م هناك. ولكن هللا  
ة ظلرلته م." ويقول لوقا: "فخافوا عندما دخلوا : "وفيما هو يتكلَّ م إذا سح1: 37تدخَّل وقاطع بطرس. فيقول مىتَّ  ابٌة نرير

(. لو كان موسى ما يزال يف جسده األرضي ملا خاف، إذ دخل يف السحابة مع هللا قباًل، كما 14: 2يف السحابة" )لوقا 
ذي تكلر م بطرس نقرأ يف أسفار اخلروج إىل التثنية. وأعلن هللا نفسه من السحابة بصوٍت مسموع اإلعالن نفسه تقريبًا ال

(. وحينئٍذ سقط التالميذ الثالثة 1: 37به قبل أيام. "هذا هو ابين احلبيب الذي به ُسررت )خمتاري(. له امسعوا" )مىتر 
على وجوهه م يف رعب، بينما أحاطت السحابة هب م، ليجدوا بعد انقشاعها يسوع يأيت ويلمسه م. وملرا نظروا حوهل م، رأوا 

هد القدمي، حني فقدت األمة تابوت العهد الذي استوىل عليه الفلسطينيون، ناح الشعب ألن يسوع واقفًا وحده. يف الع
َمد هللا غادره م. لكن يف هذه احلالة، مل يغادر َمد هللا، ولكنره ُحِصر مرًة أخرى يف حدود بشرية هي اخلروف الذبيح.  

ت إن أراد، حىتر وهو جُيل د أو ُيصل ب. مل ير  بطرس كان اجملد ما يزال موجوداً، وكان يسوع يستطيع أن يُظِهره يف أير وق
ويعقوب ويوحنا سوى عيرنًة ممرا سُيعل ن الحقًا بشكٍل كامل. لكن الوقت احلايل مل يكن الوقت املناسب إلعالن اجملد.  

 كان هذا هو وقت النزول من اجلبل، ويف النهاية النزول إىل املوت أيضاً. 
إىل أن  13: 2اصيل الفتة ومهمة ال تدورهنا الروايات األخرى. فمثاًل، يشري لوقا ُتضيف تف 2ولكن رواية لوقا  

موسى وإيليا "تكلرما ]مع يسوع[ عن خروجه الذي كان عتيدًا أن يكمِرله يف أورشلي م." وكلمة "خروج" ترَجة للكلمة 
، وهي كلمة من غري املعتاد وهو اس م سفر "اخلروج" يف اليونانية واإلجنليزية( – exodusاليونانية "إكسودس" )

استخدامها لوصف املوت. فل م يكن خروج يسوع ليشري إىل موته فحسب، مع أن املوت ناحية مهمة وأساسية يف هذا 
اخلروج، ولكن إىل دفنه وقيامته، وبشكٍل خاص هنا، إىل قيامته. كان نبيا هللا يتكلرمان معه. والنص اليوناين يستخدم 

ر، أي أن احلديث معه كان عماًل ليس قصرياً. كان نقاشاً مستطااًل، ال سريعاً. يا للمفاجأة من صيغة زمن املاضي املستم
قدَّسني.  :3أن ما حاول بطرس منعه يف مىتر 

ُ
رس لني امل

ُ
 قبل بضعة أيام صار النقطة األساسية حلديث احلمل مع هذين امل
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روجه الذي كان سيتمرمه يف أورشلي م. مع أن يكتب لوقا قائاًل إن موسى وإيليا كانا يتكلرمان معه حول خ 
البعض يرون أن النبيني كانا خيربان يسوع مبا ينتظره يف الصليب، فال يبدو هذا الرأي صائباً. فقد أنبأ يسوع سابقًا عن 

ذا موته ودفنه وقيامته. كان يسوع يعرف ما كان ينتظره، وكان يعرف ما عليه عمله. نام الشهود األرضيون الثالثة، ول
ليست لديه م أية تفاصيل عن النقاش الذي دار. ومع هذا، فرمبا باإلضافة إىل حديث موسى وإيليا مع يسوع وأمور 
أخرى، كان موسى وإيليا تذكرياً مرئياً ليسوع. فحىت هذان األداتان اخلاصتان، نبيا هللا، كانا حيتاجان لدم يسوع اخلايل من 

ا. ومع أن موسى كان قد مات، وكان هللا قد نقل إيليا إىل السماء، فإن أي عيب، متامًا مثل بطرس ويعقوب ويوحن
يف أورشلي م. والحقاً، كتب بولس  –مبعناه األكمل. ولكنه سيت مر قريبًا جدًا  –الفداء اإلهلي مل يكن قد حدث بعُد 

ته بالفداء الذي بيسوع املسيح، : "إذ اجلميع أخطأوا وأعوزه م َمُد هللا، متربِررين َمانًا بنعم:9-91: 1الرسول يف رومية 
الذي قدرمه هللا كفارًة باإلميان بدمه إلظهار برره من أجل الصفح عن اخلطايا السالفة بإمهال هللا، إلظهار بره يف الزمان 

آدم احلاضر ليكون بارراً ويربِرر من هو من اإلميان بيسوع." كان موسى وإيليا، باإلضافة إىل كل قدريس يف العهد القدمي من 
فصاعداً، حيتاجون لفاٍد. فمن دون الكفارة املناسبة، سيحاسبه م هللا عن كل خطاياه م، ولن يستطيع أي إنسان التمترع 
بالشركة مع هللا عرب األبدية. من دون الكفارة لن يكون خالص، وسينتظر اجلحي م كل  م ن ُوِلد، وستكون احلياة درباً 

خُيرب موسى وإيليا يسوع بشيٍء عن موته الذبيحي الكفراري، بل إن كان هناك شيٌء  يقررِبنا يومًا فيومًا إىل اهلالك. لن
 سيعمالنه فسيكون شكره ُمقدَّماً على موته. 

قدَّس ليكونوا مع يسوع؟ وكما أشرنا سابقاً، جزٌء من اإلجابة  
ُ
فلماذا أتى هللا هبؤالء الرجال اخلمسة إىل اجلبل امل

ل ما يشاؤه. ولكن بعد النظر إىل املعاجلة السابقة ملوسى وإيليا باعتبارمها ميثِرالن الناموس هو أن هللا هو هللا، وهو يعم
ْلبه إىل هذا املشهد سيكون مبثابة حفظ هللا لوعده، ال  واألنبياء، نستطيع أن جند أسبابًا أخرى. يف ما يتعلَّق مبوسى، ج 

: "أُجيز كلر جوديت 32: 11املردوَّن يف خروج بأن يُري موسى َمده )حسبما طلب( فحسب، ولكن أيضًا وعده 
قدرامك، وأنادي باس م الرب قدرام ك." موسى أيضًا رأى َمد هللا يف شخِص يسوع. و"كل اجلودة" اليت اجتازت أمامه 
 أتت يف املسيح، كما نرى يف كل العهد القدمي، ومسع موسى هللا يعِلن اس م يسوع )"كل جوديت"( أمامه. أما بالنسبة للنيب

ُحب ط إيليا، فقد أظهر هللا سابقاً ثالثة عناصر أو ظواهر قورة، ويف كلر مرة مل يكن هللا يف تلك الظاهرة. بعد أن أظهر هللا 
امل

إليليا ما هو ليس فيه ومنه، يعِلن له اآلن م ن هو يف َمده. ورمبا أدرك إيليا حينئٍذ أن يسوع كان مالك الرب الذي اعتىن 
هللا حاضرًا يف إظهارات القوة اليت اجتازت من أمام إيليا، ولكنه كان حاضرًا يف إعالن قوة امللك  به قبل قرون. مل يكن

وصف بولس يسوع بأنه "قوة هللا وحكمة  94: 3كورنثوس 3وملكوته اآليت هنا. وقد فه م بولس هذا األمر أيضاً. ففي 
 األمرين يف شخص يسوع. هللا." رأى موسى اجملد، وإيليا رأى عرض القوة، ولكن هللا أعلن 

لن ينظر بطرس ويعقوب ويوحنا إىل يسوع بالطريقة نفسها ثانيًة، أو بأية نظرة تتعلق هبذا العامل. وطيلة بقية  
حياهت م، لن يغادر مشهُد اجملد أذهاهن م. وبعد أكثر من ثالثني سنة، حني كتب بطرس رسالته الثانية، وهو ينتظر املوت، 

ة إىل ذلك اليوم الذي فيه رأى َمد يسوع. مل يُنح بطرس بسبب اقرتاب املوت منه، فكلما سار دفعه الروح القدس للعود
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قال لقراء رسالته: "لذلك ال  34-39: 3مع يسوع مدًة أطول، ركرز أكثر على الرب الذي كان حِيب ه. ويف بطرس الثانية 
رك م دائمًا هبذه األمور، وإْن كنُت م عاملني ومثبر  تني يف احلق احلاضر، ولكينر أحسبه حقًا ما دمُت يف هذا أمُِهل أن أذكِر

 املسكن أن أهُِنض ك م بالتذكرة، عاملاً أن خلع مسكين قريب، كما أعلن يل رب نا يسوُع املسيح أيضاً." 
وإذ كان بطرس التلميذ واملُتعلِر م كل الوقت، كتب عن موته مستخدمًا الكلمة اليت استخدمها لوقا عن يسوع:  

: 2(. وكما هو احلال يف لوقا 31: 3بطرس 3ُد أيضًا أن تكون بعد خروجي تتذكرون كلَّ حني هبذه األمور" )"فأجته
. فحني كتب 32-31: 93، مل يركِرز بطرس على موته الوشيك، الصلب الذي كان يسوع قد أعلنه له يف يوحنا 13

يب والعطش، ولكنره تكل م عن "خروجه" و"دخوله". رسالته الثانية واألخرية، مل يتحدَّث عن الصليب واملسامري والتعذ
فقد كتب قبل بضع آيات: "ألنره هكذا يُقدَّم لك م بسعة دخوٌل إىل ملكوت ربرِنا وخُملِرصنا يسوع املسيح األبدي" 

رتَجة هنا إىل "دخول" مشتقة من األصل نفسه الذي ُتشتق منه الكلمة "خروج"، 33: 3بطرس 9)
ُ
(. الكلمة اليونانية امل

( exodusوال اختالف بني الكلمتني سوى بالبادئة املتصلة بالكلمة. فقد كان بطرس يتطلرع إىل األمرين: اخلروج )
 (.eisodusوالدخول )
إىل اجملد. وقد   –سيغادر بطرس هذا املسكن األرضي، ولكنه لن يزول من الوجود. كان بطرس ذاهباً إىل موطنه  

عقود. الحظ كيف يربط بطرس اإلشارة إىل موته ببقية َمد التجلي الذي رآه،  كان يعرف هذا، إذ شهد اجملد قبل عدة
 مستخدماً الكلمة "ألننا": 

ألنرنا مل نتبع خرافاٍت ُمصنَّعة إذ عررفناك م بقورة ربرنا يسوع املسيح وَميئه، بل قد ُكنرا معاينني عظمته. ألنه "
ذا من اجملد األسىن: "هذا هو ابين احلبيب الذي أنا أخذ من هللا اآلن كرامًة وَمدًا إذ أقبل عليه صوٌت كه

قدَّس )
ُ
-:3: 3بطرس 9ُسرِرت به." وحنُن مسعنا هذا الصوت ُمقِباًل من السماء إذ ُكنرا معه يف اجلبل امل

31 .) 
 

سِ  
ُ
نر: وتأثريات رؤية التجلي مل تغادر يوحنا أيضًا مطلقاً. فبعد سنواٍت كثرية من هذه املقابلة، كتب الرسول امل

(. تذكَّر 34: 3"والكلمة صار جسداً، وحل بيننا، ورأينا َمده، َمدًا كما لوحيٍد من اآلب مملوءًا نعمة وحقاً" )يوحنا 
يوحنا احلدث، ونظر إىل املاضي. كان َمد هللا دراسة تدرجيية تقد مية ورجاًء تقد مياً بينما كان يسوع يسري معه م وهب م عرب 

يكن غريه يستطيع أن يُعدَّها هل م ليقبلوها وينالوها. مل يكن يسوع يستطيع أن ينظر إىل حياة  احلقائق الروحية اليت مل
يسوع من دون اإلشارة إىل َمده. وحىت يف معجزة يسوع األوىل، معجزة حتويل املاء إىل مخر يف عرس قانا، أشار الشيخ 

ا يسوع يف قانا اجلليل وأظهر َمده، فآمن به تالميُذه" يوحنا إىل مغزى هذا العمل اإلهلي بقوله: "هذه بداية اآليات فعله
ا 33: 9)يوحنا  (. رأى يوحنا حملاٍت بسيطة من َمد يسوع، ولكن يوحنا صار يدرك أنه برغ م كوهنا حملات بسيطة، فإهنَّ

مجَّد الذي رآه
ُ
يوحنا، فسجد  حملات َمد حقاً. عرف أن َمداً أعظ م ميأله، كما يظهر يف التجلي، وكما يظهر يف يسوع امل

 . 3له، يف رؤيا 
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هذا يعطي معىن ومغزى أعظ م ملا أعلنه يوحنا، بل الروح القدس، عن عظمة خالصنا يف املسيح. فيوحنا األوىل  
شجرعت أوالد املسيح هبذا احلق األساسي الذي يزرع الرهبة واهليبة يف القلوب: "انظروا أيرة حمبة أعطانا اآلب حىت  3: 1

فقال: "أيرها  9: 1يوحنا 3. من أجل هذا ال يعرفنا العامل، ألنره ال يعرفه." ُث أكمل يوحنا حديثه يف نُدعى أوالد هللا
األحباء، اآلن حنُن أوالُد هللا، ومل يظهر بعُد ماذا سنكون. ولكْن نعل م أنره إذا أُظِهر نكون مثل ه ألنرنا سنراه كما هو." تذكرر 

هٍد على َمد هللا يف وجه يسوع، ويسوع يُعِلن لنا أنرنا سنكون مثله. لن أن هذه الكلمات مكتوبة من وجهة نظر شا
 نندهش فقط عند رؤية َمده، ولكن حبسب خطة هللا العظيمة، سنكون مشاركني أيضاً يف ذلك اجملد:  

 
من  وأمرا حنُن فينبغي لنا أن نشكر هللا كلر حني ألجلك م أي ها اإلخوة احملبوبون من الرب أنر هللا اختارك م

البدء للخالص بتقديس الروح وتصديق احلق، األمر الذي دعاك م إليه بإجنيِلنا القتناء َمِد ربرِنا يسوع املسيح 
 (. 34-31: 9تسالونيكي 9)

 
ملع موسى وإيليا لوجودمها يف حمضر املسيح. وحنُن أيضاً سنلمع، لكن بشكٍل كامل طول األبدية، ألننا سنملك  

 له. معه إىل األبد، ونكون مث
ويف ما يتعلَّق بيعقوب، الشاهد البشري الثالث، فعلى األغلب أنه كان سيكتب عن اجملد أيضاً، ولكن هريودس  

(. الراجح أنه كان سيتبع مثال رفيقيه، وأنه كان سيتكلر م بكثرة وغىن عن َمد يسوع الذي رآه. 9-3: 39قتله )أعمال 
سوع، وكلها له، وهو الوحيد الذي يستحقها. حني يُعل ن َمد املسيح، كلها ظهرت يف ي  –اجملد، القوة، اجلالل، اهليبة 

 يظهر كل َمد أرضي أو مالئكي كأنه ال شيء. واحلقيقة هي أنه ال َمد  حقيقي موجوٌد سوى َمد هللا. 
و هؤالء الشهود اخلمسة معًا رأوا َمد هللا وقوته، وقد كان كل واحٍد منه م من خلفية لديها تصو رات عن م ن ه 

هللا وما هو. فكان طلب موسى بأن يرى َمد هللا بعد عبادة الشعب لعجل الذهب. وإيليا رأى آثار الريح والزلزلة والنار 
بعد انتصاره على أنبياء البعل الكذبة. وبطرس ويوحنا ويعقوب رأوا َمده بينما كانوا على بُعد أمياٍل قليلة من آهلة قيصرية 

ليهود اخلاطئة بشأن يسوع. ومع أن يسوع منع الثالثة يف البداية من أن يرردوا على م ن يقولون فيلبس املزيَّفة واستنتاجات ا
إن يسوع هو إيليا، فقد عملوا هذا الحقاً. كان هذا جزءاً من الرد على السؤال الذي طرحه يسوع يف البداية: "م ن يقول 

لن يصدقوه م، فإن ثالثته م يستطيعون أن جييبوا: "ليس  (. ومع أن كثريين31: :3الناس إينر أنا ابُن اإلنسان؟" )مىتر 
هذا ‘يسوع هو إيليا. قد رأينامها معًا يقفان يف اجملد، ولكنره كان َمد االبن فقط. ومسعنا اآلب يتكل م عن يسوع قائاًل: 

د اآلب واملالئكة يسوع هو املسيح، ابن هللا احلي، وهو سيعود مبجده، ومبج’ هو ابين احلبيب، خمتاري، الذي به ُسرِرت.
 القدريسني." 
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إحدى النتائج األخرى للدراسة الكتابية العميقة هي أننا حنسد أولئك الذين كانوا مع يسوع. حنسده م على  
األمور اليت أعطاه م هللا الفرصة هللا بأن يسمعوها ويروها وخيتربوها! أدرك يسوع هذا بإخباره التالميذ بامتيازه م األمسى: 

أقول لك م إن أنبياء وأبرارًا كثريين اشتهوا أن يروا ما أنُت م ترون، ومل يروا، وأن يسمعوا ما أنت م تسمعون، ومل "فإينر احلقر 
(. من الناحية البشرية، يبدو من غري العدل أن ال ُيسم ح لنا بأن نرى اجملد نفسه. ومع هذا، 37: 31يسمعوا" )مىتر 

قدس يربطنا مبجد هللا، ول
ُ
 كنره يربطه أيضاً باألمل. يبدو أن الكتاب امل

عن األمل واجملد املستقبلي قائاًل: "إْذ مل تأخذوا روح  العبودية أيضاً  31-31: 1تكلر م الرسول بولس يف رومية  
إهنا "األبا" نفسها اليت صرخ هبا يسوع يف البستان. ’". يا أبا اآلب‘للخوف، بل أخذمت روح التبين الذي به نصرخ: 

يشهد ألرواحنا أنرنا أوالد هللا. فإْن ُكنرا أوالداً، فإنرنا ورثٌة أيضاً، ورثُة هللا ووارثون مع املسيح. إْن ُكنرا "الروح نفسه أيضًا 
نتأمل معه، لكي نتمجَّد أيضًا معه. فإنر أحسب أنر آالم الزمان احلاضر ال تُقاس باجملد العتيد أن ُيستعل ن فينا." عرف 

(. وهذا اجملد نفسه 4-3: 39كورنثوس 9ى مشهد َمد هللا حني ُأِخذ إىل السماء )بولس ما كتبه بدقه. فهو أيضًا رأ
ينتظرك، إن آمنت بالكأس والطريق واهلبة والشركة واملفاجأة والربكة اليت تستحق هذا اجملد. يا أبانا، أعِطنا أن نشرتك بأمل 

 املسيح وَمده. 
 

نية اجلنوبية الشرقية" املهيب بضع  دقائق قبل أن أبدأ ذات صباح، كنت أمتشرى يف حرم "كلية الالهوت املعمدا 
التدريس. كان صباحًا باردًا يف شهر كانون الثاين/ يناير، قبل أن تعلو الشمس يف السماء، بعد أربعة شهوٍر تقريبًا من 

من قرن.  خراب إعصار "فران". هلذه الكلية حرم جامعي قدمي كان فيه بعض أشجار البلوط العظيمة املعمررة ألكثر
أشجار عظيمة تشهد عن تصمي م هللا البديع، كان قطر بعضها يصل إىل ستة أقدام يف أسفل جذعها، كانت تزيرد احلرم 
اجلامعي جبمال يفوق أي إبداٍع بشري. كثرياً ما كنُت أمتشرى يف احلرم اجلامعي قبل اإلعصار وبعده، وكنت أعرف اخلراب 

. كان مزعجًا أن أرى املكان الذي كانت تلك األشجار فيه. ففي اإلعصار، الذي تسبرب ذلك اإلعصار به يف احلرم
سقطت عشرات من األشجار العظيمة، تاركاً كومًة من الطني بارتفاع عشرة أقدام. وقد كانت صور هذه الن ُصب الطبيعية 

رم خمتلفًا بشكٍل واضح. كان أه م ما تصدَّر صحيفتنا احمللية. ومع أن أشجارًا أخرى جنت من ذلك اخلراب، فقد بدا احل
يبدو عارياً. وسيحتاج لعقوٍد قبل أن يعود للهيئة ذاهتا، هذا إن عاد إىل ما كان عليه. وبنفحاٍت كئيبة سوداوية تأمرلت 
بالفراغ الذي تركته األشجار الساقطة املزالة. ويف وسط تفكريي، بدأت الشمس تعلو وتظهر يف األفق جبماٍل ظاهر ال 

، وأشعر به حني يقع الضوء عليهما، متاماً  حيظى به سوى شروق مشس الشتاء. كان التهاب املفاصل قد أصاب عيين 
مثلما حدث يف تلك اللحظة. ومع نور الشمس الدافئ، شعرت أنَّ هللا أضاء يف داخلي نوراً آخر. صحيح أن األشجار 

ا لن تعود، لكْن يف املكان الذي كنُت أقف فيه أعطتين إزالتها نظرة أفضل إىل َمد إشراق الشمس الذي مل  قد زالت وأهنر
يسبق يل أن رأيُته. لو كان األمر مرتوكاً يل، ملا أزلت أياً من هذه األشجار ألحصل على نظرٍة أفضل، ولكنرها كانت بركة 
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ر شروق الشمس عند النظر من املكان نفسه  أكثر نبعت من اخلسارة. صرُت أستطيع أن أرى أفضل وأبعد، وصرت أقدِر
 من ذي قبل. 

واألمل يولِرد النتيجة نفسها على املستوى الروحي، إن مسحت  هلل بأن يسيطر على حياتك. عادًة ما يكون األمل  
نتيجة فقدان شيٍء أو شخٍص عزيز. قد يكون ما خنسره عجزًا عن عمل شيٍء باجلسد كان ممكنًا يف السابق، أو قد 

ء أن يتألرموا مثلما مل خترت األشجار أن تُنتزع من األرض بفعل اإلعصار. يكون فقدان شخٍص حمبوب. ال خيتار هؤال
وبرغ م كل الوجع الذي ينتج، فإنره ميكن لألمل أن يُنِتج تأثرياً فريداً: ميكنه أن يعطينا نظرة أفضل إىل َمد هللا اآليت. فنظرتنا 

يدورن لنا  :3: 99يسوع املسيح اآليت. ويف رؤيا إىل اجملد املتوقع ليست كمجد إشراق الشمس املادية، ولكن َمد الرب 
ِسنر كلمات يسوع ُمعلناً: "أنا، يسوُع، أرسلُت مالكي ألشهد لك م هبذه األمور عن الكنائس. أنا أصُل وذررية 

ُ
الرسول امل

من القلب  داود، كوكب الصبح املنري." والرد على هذا الوعد يف اآلية التالية وعٌد طبيعي: جوع عند املتأملني وصرخةٌ 
ومن يعطش فليأِت، ومن يُرِد فليأخذ ’ تعال،‘ومن يسمع فليقل: ’ تعال،‘املسحوق باألمل: "والروح والعروس يقوالن: 

ماء حياٍة َماناً." ميكن لألمل أن يُنِتج شوقاً إىل كوكب الصبح املنري. األمل جيعلنا نبحث عن آخرين ليساعدونا ويدعمونا، 
يه قدر كبري من هذا البحث. وكما حثَّ بطرس قرراءه: "... فألقوا رجاءك م بالتمام على النعمة ويسوع يرغب بأن يُوجره إل

 (. إنه يبقى أميناً، ولذا اثبت. 31: 3بطرس 3اليت يؤتى هبا إليك م عند استعالن يسوع املسيح" )
ن السماء لتحالن مكان ، كتب الرسول يوحنا إنه رأى مساًء جديدًة وأرضاً جديدًة نازلتني م9-3: 93ويف رؤيا  

، يعد هللا قائاًل: 1-1: 93األرض والسماء القائمت ني. وحني سيحدث هذا، فإننا سننال شيئًا آخر من هللا. ففي رؤية 
( سيسكن معه م، وه م يكونون له شعباً، وهللا نفُسه يكون :3: 1"هوذا مسكن هللا مع الناس، وهو )إله بطرس األوىل 

هللا كلَّ دمعٍة من عيوهن م واملوُت ال يكون يف ما بعُد، وال يكون حزٌن وال صراٌخ وال وجٌع يف ما معه م إهلاً هل م. وسيمسح 
بعُد، ألن األمور األوىل قد مضت ... ها أنا أصنع كلَّ شيٍء جديداً." يتعلَّق هذا الوعد بأحزاٍن ماضية ووعوٍد مستقبلية. 

بينما اجملد أبدي. فاهلل الذي سيكمرلنا ويثبرتنا ويقورينا وميكرننا يف حياتنا، وببساطة، تذكِررنا هذه اآليات بأن آالمنا مؤقرتة، 
دنا يف اجملد. يف السماء سنرى ونقبل ما رآه موسى وإيليا وبطرس ويعقوب ويوحنا حبدود. فبعد  هو نفسه سيشفينا وجيدِر

، وعرُش هللا واخلروف يكون فيها، أن وصف يوحنا السماء بأفضل ما يستطيع، أخربنا: "ال تكون لعنٌة ما يف ما بعدُ 
 (. 4-1: 99وعبيده خيدمونه، وه م سينظرون وجهه، وامسه على جباهه م" )رؤيا 

 
تعال أيرها الرب يسوع املسيح! كل وعود هللا فيك. ننظر إليك ونشتاق إليك. حنب ك، وندرك أعماق حمبتك  

ونتفق مع ُجند السماء بأنك الوحيد الذي تستحق أن تأخذ  العظيمة لنا ونندهش هبا وهلا. تعال يا كوكب الصربح املنري.
لك والقوة...  وكل اجملد، إىل أبد اآلباد. أمني. 

ُ
 اجملد والكرامة والتسبيح. حقاً، لك كل امل

 
 


