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عندما ال نفهم!
هل يمكن أن نجد اهلل
وسط الظروف القاسية؟

)اجلزء األول(

عندما تضيق األمور وجنتاز في أزمات، فإن أصعب ما ميكن 
اخليانة  املرض،  ملاذا  �ملاذا؟&..  االستفهام  أداة  هو  نواجهه  أن 
الزوجية، الرفض من اآلخر، املوت املبكر؟ ملاذا تتسرب مثل هذه 
الله  أننا نحب  إلى حياتنا بدون استئذان، مع  القاسية  الظروف 

ونعبده بصدق؟ إن األمر ال يبدو عاداًل!
دوبسون  چيمس  د.  املعروف  الكاتب  حاول  لقد 
كتابه: في  األسئلة  هذه  مثل  على  بشجاعة   اإلجابة 
الله(،  نفهم  ال  عندما  )أو   When God Doesn’t Make Sense
كتيبات  ثالثة  في  إجاباته  من  بعًضا  نقدم  أن  يسرنا  والتي 
ُنصدرها تباًعا للتوزيع مع جريدة وطني الغراء، راجني أن تكون 
مصدر عون وتشجيع لكل َمْن يشعر أن الله قد تخلى عنه بينما 

يصارع وسط عواصف احلياة.

 الدكتور چيمس دوبسون

من أجل العائلة
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عندما تبدو األمور غير منطقية!

وإذا كنت تعتقد أن الله مُلزم بأن يجيبنا عن هذا السؤال، 
 )2  :25 )أمثال  التالية..  الكتابية  النصوص  تراجع  أن  فيجب 
»مجد الله إخفاء األمر )أسراره(«، )إشعياء 45: 15(: »حًقا أنت 
للرب  »السرائر  )تثنية 29: 29(:  إله محتجب )يحجب نفسه(«، 
إلهنا«؛ ونقرأ في )جامعة 11: 5(: »كما أنك لست تعلم ما هي 
ن( العظام في بطن احلُبلى، كذلك ال  طريق الريح، وال كيف )تتكوَّ
تعلم أعمال الله الذي يصنع اجلميع«، وفي )إشعياء 55: -8 9(: 
»ألن أفكاري ليست أفكاركم، وال طرقكم طرقي يقول الرب. ألنه 
السماوات عن األرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم  كما علت 

وأفكاري عن أفكاركم«.

من الواضح أن الكتاب املقدس يخبرنا بأننا نفتقر إلى القدرة 
على استيعاب فكر الله الالمحدود، والطريقة التي يتدخل بها في 
رنا خالف ذلك! فمحاولة حتليل عمل  حياتنا، ومن الكبرياء إذا فكَّ

قدرته الالنهائية تشبه محاولة »األميبا« أن تفهم سلوكيات البشر. والرسول بولس يعلن في رسالته إلى أهل رومية أن 
أحكام الله بعيدة »عن الفحص«، وطرقه »عن االستقصاء« )رومية  11: 33(. كما توجد صياغة مشابهة في رسالته 
األولى إلى كورنثوس: »ألنه َمْن عرف فكر الرب فيعلِّمه؟« )2: 16( من الواضح إنه ما لم يَختَر الرب أن يُفصح لنا عن 
أسبابه -وغالًبا ال يفعل ذلك- فإن مقاصده ودوافعه تبقى بعيدة عن إدراك البشر احملدودين والزائلني؛ وهذا يعني عملًيا 

أن كثيًرا من تساؤالتنا، خاصة التي تبدأ بأداة االستفهام »ملاذا«، ستظل بال إجابة إلى حني.

كثير من املؤمنني ال يدركون أنه ستأتي أوقات في حياة كل منهم تكون فيها الظروف متناقضة مع املنطق، وتبدو 
مقاصد الله منها غير مفهومة. من املؤكد أن الله يُحبنا، ولديه خطة رائعة حلياتنا، لكننا في هذه األوقات قد ال نستوعب 

هذه "اخلطة الرائعة& أو نوافق عليها.

بالنسبة للبعض، قد يُقصد باخلطة الرائعة أن يجلس على كرسي متحرك مصاًبا بشلل رباعي؛ وللبعض اآلخر 
قد يُقصد بها موًتا مبكًرا، أو فقًرا، أو رفًضا من املجتمع. بالنسبة للنبي إرميا كانت خطة الله أن يُلقى به في ُجب 

الوصف  تفوق  وضيقات  ألحزان  قصص  هناك 
ميكن أن متأل أرفف أكبر مكتبة في العالم، ويستطيع 
خبراته  من  بأمثلة  يساهم  أن  األرض  على  إنسان  كل 
والكوارث  واألمراض،  واملجاعات،  احلروب،  إن  اخلاصة. 
الطبيعية، واملوت املبكر هي أمور ليس من السهل إيجاد 
أسباب منطقية لها. لكن الكوارث الطبيعية التي حتدث 
على نطاق واسع تسبب حيرة أقل من الظروف الصعبة 
التي تواجه كل إنسان على حدة.. فالسرطان، والفشل 
الكلوي، وأمراض القلب، ومتالزمة موت الرضيع املفاجئ، 
والشلل الدماغي، ومتالزمة داون، والطالق، واالغتصاب، 
والشعور بالوحدة، والشعور بالرفض، والفشل، والعقم، 
والترمل... كل هذه وأسباب أخرى كثيرة ملعاناة اإلنسان 
تأتي إلى أذهاننا بالسؤال املربك: �ملاذا يسمح الله بهذا 

أن يحدث؟&
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كانت  أخرى  كتابية  لشخصيات  وبالنسبة  مظلم، 
ذلك، وحتى  لهم هي االستشهاد. ومع  الله  خطة 
في أكثر الظروف قساوة، فخطة الله رائعة؛ ألن 
العليا »تعمل  تتفق مع مشيئته  التي  كل األشياء 
الذين هم مدعّوون  الله،  للذين يحبون  للخير  مًعا 

حسب قصده« )رومية 8: 28(.

محب  إله  بأنه  الله  ر  يصوِّ املقدس  والكتاب 
ويقود  البشر،  من  أبناءه  بحنو  يرعى  وعطوف، 
خطواتهم )مزمور 95: 7(. وهذه احملبة العظيمة 
عن  ليموت  الوحيد  ابنه  يرسل  جعلته  التي  هي 

خطايانا، حتى ننجو من الدينونة التي نستحقها؛ وقد فعل هذا 
ألنه »أحب العالم« )يوحنا 3: 16(. ويصف لنا النبي إشعياء هذه 
الرسالة مباشرة من قلب اآلب قائاًل: »ال تخف ألني معك، ال تتلفت 
ألني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمني بري« )إشعياء 41: 
يبقى  لكن  ورحمته،  الله  محبة  في  ليست  إًذا  فاملشكلة   ..)10

السؤال: "ملاذا؟&

يقول د. دوبسون إن السبب الذي جعلني أقوم بتأليف هذا 
الكتاب هو مساعدة الذين يصارعون مع ظروف وأحداث ال تتفق 
جتتاز  كانت  عائالت  مع  تقابلت  عملي  خالل  فمن  املنطق.  مع 
خالل ضيقات مختلفة: مرض وموت، خالفات عائلية ومترد أبناء! 
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عليه. فليس غريًبا أن نسمع أحد املؤمنني املتحيرين يعبِّر عن آالمه 
الداخلية ساخًطا وغاضًبا أو حتى مجدًفا.

الكلمة احملورية هنا هي "التوقعات&؛ فهي التي متهد خليبة 
يبني  بها إنسان أصعب من أن  ليس هناك محنة مير  أملنا. 
في  الفهم  هذا  ينهار  ثم  معني،  الهوتي  فهم  على  حياته  كل 
حلظة من اختبار ألم ومعاناة يفوقان االحتمال. في مثل هذه 
ويكون  حياته،  أساسات  تهز  أزمة  الشخص  يواجه  الظروف 
عليه أن يتعامل مع ألم اإلحساس بالرفض.. فها هو الله الذي 
في  مباٍل  وغير  وبعيًدا،  صامًتا،  يظهر  وخدمه  وعبده  أحبه 
وقت االحتياج الشديد. هل تأتي مثل هذه األوقات حتى على 

املؤمنني؟ نعم، بكل تأكيد!

ذلك  أيوب؟  مع  الشيء  هذا  نفس  يحدث  ألم 
ومع  سوًءا،  يفعل  لم  الذي  الرب،  اخلائف  اإلنسان 
ذلك عانى سلسلة من اخلسائر الصاعقة في غضون 
أيوب  ملعاناة  الرئيسي  املصدر  كان  لقد  ساعات. 
له.  يحدث  فيما  الله  رؤية  عن  عجزه  هو  الشديدة 
إال  معاناته،  قصة  في  محورية  نقطة  هذه  أن  ومع 
تتحدث  التي  العظات  أغلب  في  إليها  يُشار  ال  أنه 
عنه. لقد فَقَد أيوب كل شيء: أبناءه، ثروته، عبيده، 
سمعته، وأصدقاءه. لكن هذه املآسي بكل فظاعتها لم 
جتعله يهيج ويسخط على الله، بل سقط على األرض 
ساجًدا، وقال: »عرياًنا خرجت من بطن أمي، وعرياًنا 
أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم 

الرب مبارًكا« )أيوب 1: 20 - 21(.

»بقروح  أيوب  يُصيب  أن  الله إلبليس  لقد سمح 
إلى  قدمه  باطن  من  جسده  كل  في  انتشرت  مؤملة 
زوجته  أصبحت  كما   .)7  :  2 )أيوب  رأسه«  قمة 
أيوب  فأجابها  وميوت؛  الله  يلعن  أن  وحثته  مزعجة، 
عند  من  نقبل  أاخلير  اجلاهالت!  كإحدى  كالًما  »تتكلمني  قائاًل: 
أيوب بشفتيه«  لم يخطئ  و»في كل هذا  نقبل؟«،  والشر ال  الله، 
)أيوب 2: 10(. ما أعظم إميان هذا الرجل؛ فحتى املوت لم يهز 
ثقته في الله، بل وقال حتى لو قُضي عليَّ سيبقى أملي فيه! )أيوب 

)15 :13

في النهاية وصل أيوب إلى حالة من اليأس.. هذا الرجل ذو 
الفادحة تعرَّض   ل املرض، واملوت، واخلسائر  الذي حتمَّ البأس، 
تولدت  احلالة  هذه  أن  والغريب  تسحقه.  أن  كادت  حلالة  فجأة 
نتيجة لعجزه أن يجد الله فيما يحدث له؛ فقد مر بأوقات افتقد 

فيها حضور الله القوي.

وقد وجدت أن أغلب َمْن ميرون بأزمات يشعرون 
بخيبة أمل عظيمة جتاه الله، خاصة عندما تبدو 
األمور غير منطقية، وتتناقض مع معرفتهم عن 
من  الرب  يُنجهم  لم  إذا  ثمَّ  ومن  الله.  شخص 
أملهم  خيبة  فإن  فيها،  يجتازون  التي  الظروف 
تتحول سريًعا إلى غضب وسخط، وشعور بأن 
يشعرون  النهاية  وفي  رفضهم.  أو  تركهم  الله 

باإلحباط، وتضعف روحهم املعنوية.

حتمل  على  قادرة  البشرية  النفس  إن 
مشقات كثيرة مبا في ذلك احتمالية املوت، إذا 
فكثير  املنطق..  من  شيء  بها  األحداث  كانت 

وأبطال  السياسيني،  والسجناء  الشهداء،  من 
مملوئني  بإرادتهم  قبورهم  إلى  ذهبوا  احلروب 
بالثقة؛ فقد كانوا يستوعبون قيمة التضحية التي 
يقدمونها، ويقبلون أن تكون حياتهم هي الثمن. 
الذين يشعرون  النقيض من ذلك، املؤمنون  على 
بخيبة األمل جتاه الله ليس لديهم هذ النوع من 
ال  ظروفهم  يجعل  املعنى  غياب  ألن  االقتناع؛ 
بسبب مرض  باإلحباط  فمثاًل شعورهم  حُتتمل. 
أحبائهم  ألحد  مأساوية  وفاة  حالة  أو  مفاجئ، 
عن  لهم  بالنسبة  وإيالًما  قسوة  أشد  يكون  قد 
غير املؤمن الذي كان يأمل في شيء ولم يحصل 



هل لنا أن نفترض أن العجز عن التواصل مع الله، 
أمر  الشخصية  األزمات  أوقات  في  بوجوده  والشعور 
اختبره أيوب فقط؟ ال، فأنا أعتقد أنه يحدث في حاالت 
كثيرة ورمبا يحدث ملعظمنا في مرحلة معينة من احلياة. 
ولعل امللك داود كان يشعر مبا شعر به أيوب عندما سأل 
الله بتأثر شديد: »إلى متى يارب تنساني كل النسيان؟ 
إلى متى حتجب وجهك عني؟« )مزمور 13: 1(. ومرة 
أخرى يصف داود األلم الذي يعتصر نفسه ويقول: »هل 
إلى الدهور )األبد( يرفض الرب، وال يعود يرضى عنا 
أبًدا؟ هل انتهت إلى األبد رحمته؟« )مزمور 77: 7 و8(، 
وحتى السيد املسيح سأل اآلب ملاذا تركه في الساعات 
األخيرة على الصليب.. األمر الذي يوضح بشكل نهائي 

االختبار الذي أصفه هنا.

في  جاء  مما  وغيرها  الكتابية  النماذج  هذه  إن 
الكتاب املقدس قد أُعطيت لنا لتساعدنا على فهم ظاهرة 
روحية في غاية األهمية.. من الواضح أن معظم املؤمنني 
وعاطفية  أوقاًتا صعبة روحية  يجتازوا  بأن  لهم  يُسمح 
بهدف امتحان إميانهم في بوتقة النار. ملاذا؟ ألن اإلميان 
يأتي على قمة أولويات الله. وبدونه »ال ميكن إرضاؤه« 
مبا  »الثقة  إنه  اإلميان؟  هو  وما   .)6  :11 )عبرانيني 
يُرجى، واإليقان بأمور ال تُرى )أو أن ما ال تراه موجود 
حتى  باإلميان  التمسك  إن   .)1  :11 )عبرانيني  حًقا(« 
مع غياب البراهني، وعدم وجود أجوبة على التساؤالت 
يفعل شيًئا  لن  فهو  بالله؛  أمر محوري في عالقتنا  هو 
يقلل من أهمية احتياجنا لإلميان. في الواقع، إنه يقودنا 
خالل أوقات التجربة بشكل خاص حتى يُنمي إمياننا، 

واتكالنا عليه )عبرانيني 11: 6 و7(.

عنا  تأخذ  ال  هذه  مثل  الهوتية  إجابة  التزال  لكن 
األلم واإلحباط اللذين نختبرهما عندما نعبر هذه الرحلة 
الروحية املليئة بالغموض، ومعظمنا ال يستطيع التعايش 
تزداد حدة  أيوب وداود. فعندما  مع ضيقاته متاًما مثل 
األلم ويتصاعد الشعور باالرتباك، يجتاز بعض املؤمنني 
فيزداد  الله؛  عن  "يتوهون&  مروعة جتعلهم  روحية  كارثة 
الشك في الله لدرجة إنكار حضوره معهم، وتتحول خيبة 
األمل إلى حالة من اليأس. وأكثر ما يُحبط هو معرفتنا أن 
الله خلق الكون كله بكلمة منه، وهو ُكلي القدرة والفهم، 
وأنه يستطيع أن يُنجي، ويقدر أن يشفي، ويُنقذ؛ لكن ملاذا 
ال يفعل كل هذا؟ وسرعان ما يأتي الشيطان في زيارة 
خاطفة ويهمس في أُذنك: "الله غير موجود! أنت وحدك!&

الله  ابتعدوا عن  الذين  الناس  إذا كنت بني هؤالء 
بسبب خيبة األمل أو احليرة، فأنا محسوب مثلك بينهم. 
أدرك أنك مجروح، وأتفهم األلم الذي اعتصرك عندما 
ماتت  عندما  أو  زوجك،  خانِك  عندما  أو  طفلك،  تُوفي 
زوجتك احملبوبة. وأعرف أنك ال جتد تفسيًرا للفيضان 
التي  السيول  تلك  أو  النيران،  أو  الزلزال،  أو  املدمر، 

أفسدت محصولك.. واألمثلة ال حصر لها!

إن أخطر ما يواجهه الذين يختبرون هذا النوع من 
املآسي هو أن الشيطان سوف يستغل آالمهم ليجعلهم 
يشعرون أن الله غدر بهم.. وياله من فخ قاتل! فعندما 
مقبول  غير  أو  مكروه  بأنه  التفكير  في  اإلنسان  يبدأ 
ليسا  العزمية  وفقدان  التشويش  فإن  القدير،  الله  من 

بعيدين عنه.

أيتها القلوب احملبطة، وأيتها النفوس النازفة في كل 
لكلمة تعزية وتشجيع،  اليوم، ويا كل املتعطشني  مكان 
دعوني أؤكد لكم أنه بإمكانكم أن تثقوا بإله السموات 
واألرض؛ فهناك أمان وراحة في كلمة الله اخلالدة. وعلى 
باملناقشة  سنتناول  للكتيب  الثالثة  األجزاء  صفحات 
بعًضا من النصوص الكتابية املعزية، والتي ستساعدكم 
أن تروا أن إلهنا جدير بالثقة، حتى وإن كنا ال نفهم ما 
يسمح به من أمور في حياتنا. ولنثق أنه يهوه »الكائن«، 
ملك امللوك ورب األرباب.. والذي ال تربكه املشاكل التي 
متر بها في حياتك! فهو مُيسك األكوان بيديه، ويستطيع 
بك  ويهتم  ظهرك،  أحنت  التي  األثقال  عنك  يرفع  أن 
ويحبك جًدا. وبداية إنه يقول: »ُكّفوا )اهدأوا واستكينوا( 

واعلموا أني أنا الله« )مزمور 46: 10(.
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يقود  كان  رجل  عن  حتكي  قصة  سمعت 
شاحنته على طريق جبلي ضيق.. إلى ميينه كان 
هناك منحدر صخري يهبط حوالي 150 متًرا إلى 
أسفل. وبينما كان يدور بشاحنته منعطًفا على 
القيادة،  َفَقد سيطرته فجأة على عجلة  الطريق، 
فطارت به شاحنته من فوق الطريق، واصطدمت 
بالصخور أثناء سقوطها، واشتعلت بها النيران! 
ن من اخلروج منها قبل أن  لكن الرجل املذعور متكَّ
ن من اإلمساك بفرع شجرة  تصل إلى القاع، ومتكَّ
صغيرة كانت قد نبتت على حافة اجلبل. وبعدما 
حاول أن يجذب نفسه ألعلى ملدة دقائق، وجد نفسه 
متدلًيا بشكل خطير فوق هاوية سحيقة؛ فصرخ 
الشجرة:    فرع  في  بذعر  متشبث  وهو  يأس  في 
قائاًل: �أال يوجد أحد هنا؟& وبعد ثواٍن قليلة ُسمع 
صوت الله يدوي صداه في جوانب اجلبل يقول: 
�نعم، أنا هنا، ماذا تريد؟& فقال الرجل متوساًل: 
�أرجوك أنقذني! فلم أعد أستطيع التشبث أكثر 
من ذلك!& وبعد حلظة صمت مؤملة جاء صوت الله 
عليك  لكن  سأنقذك.  �حسًنا،  قائاًل:  أخرى  مرة 
أواًل أن ُترخي قبضتك عن غصن الشجرة، وتثق 
بي حتى ألتقطك. فقط حرر قبضتك اآلن، ويدي 
ببصره  الرجل  فأطل  مباشرة!&  أسفلك  ستكون 
ليرى شاحنته التي احترقت بعيًدا أسفل الوادي، 

ثم صرخ ثانية: �أال يوجد شخص آخر هنا؟&

أفعل ألحظى بعطفه من جديد؟& وبينما يتصاعد الشعور 
باخلوف واإلحباط تتقوقع روح اإلنسان حول نفسها في 

شك وحيرة.

هذه  عمق  تشرح  أن  ميكن  التي  الكلمات  أجد  ال 
التجربة. فخالل 26 عاًما من اخلبرة في مجال املشورة، 
لم أر سوى القليل من أحداث احلياة التي ميكن أن تُقارن 
بعذاب حتطم إميان اإلنسان؛ فهو شعور قاٍس يسكن قاع 
هوة عميقة. قال دكتور »آر. تي. كيندال«، راعي كنيسة 
مباشرة  تقود  الكارثة  هذه  إن  لندن..  في  »ويستمنستر« 
وبحسب   باخليانة«،  اإلحساس  »حاجز  يُسميه  ما  إلى 
بفترة يشعرون  املؤمنني ميرون  اعتقاده، فإن �100 من 
أو  وظيفته،  أحدهم  يفقد  فقد  خذلهم.  قد  الله  أن  فيها 
ميرض طفله، أو تخسر  جتارته، أو رمبا بعدما يخدم الله 
بأمانة لسنوات طويلة تبدأ حياته في التفكك.. عندئذ يبدو 
األمر غير معقول، وغير عادل. ورد الفعل الطبيعي في مثل 
التي  الطريقة  هي  هذه  هل  "يارب،  يكون:  الظروف  هذه 
تعامل بها خاصتك؟ لقد كنت أظن أنك تعتني بي، لكني 
وهذا  هذا!&  مثل  إلًها  أحب  أن  ال ميكنني  مخطًئا!  كنت 

سوء فهم مأساوي!

الصورة  معالم  تبدأ  أن  قبل  سريًعا  ننهار  نحن 
أمل  بخيبة  نشعر  النهاية  وفي  أمامنا،  تتضح  احلقيقية 
وجرح شديدين. يقول دكتور كيندال إن أكثر من �90 مّنا 
يفشلون في اختراق حاجز اإلحساس باخليانة هذا، بعدما 
يشعرون أن الله قد تخلى عنهم.. وهكذا فإن إمياننا يُعاق 

بسبب جتربة مريرة ال نستطيع نسيانها.

أنك  تعرف  أن  مؤملًا  اختباًرا  عندما جتتاز  املهم  من 
لست وحدك. وشعورك باأللم واإلحباط الذي جعلك تسأل 
"ملاذا أنا بالذات؟& ليس فريًدا من نوعه، فلم تُختار وحدك 
أن  مّنا  لكل  وُضع  أنه  فيبدو  واألسى..  احلزن  لتعاني 
تصطدم رأسه بنفس الصخرة القدمية. منذ فجر التاريخ 
قلوب رجال ونساء بسبب ظروف صعبة  يعتصر احلزن 
ال تخضع ألي شكل من املنطق أو التجانس؛ فهذا يحدث 
األتقياء  الناس  حتى  أنه  واحلقيقة  عاجاًل.  أو  آجاًل  لنا 
يواجهها  التي  الصعاب  نفس  أحياًنا  يواجهون  واملصلني 
نتسبب  فإننا  احلقيقة،  هذه  أنكرنا  وإذا  املؤمنني.  غير 
املستعدين  غير  ألولئك  األمل  وخيبة  األلم  من  مزيد  في 
للتعامل مع هذه املشاعر. لذلك علينا أن نتغلب على ترددنا 

حاجز  اإلحساس باخليانة!

معونة  ترجيت  هل  لهذا؟  مشابه  مبوقف  مررت  هل 
الله في موقف عصيب، ووجدته يطلب منك أن تثق به وال 
لت  تخشى على حياتك؟ وهل فكرت فيما يطلبه منك ثم حتوَّ
عنه لتسأل: "أال يوجد شخص آخر هنا؟& نحن نظن أننا 
نعرف ما نحتاج إليه في وقت األزمة، لكن الله عادة ما 

يكون لديه أفكار أخرى. 

رمبا يختار الله أال يلبي طلًبا نظن أنه مهم جًدا.. ففي 
اللحظات التي نشعر فيها أن الكون يخرج عن مساره، 
حياة  األمر مسألة  ويصبح  النفوس،  الذعر  وعندما ميأل 
"أين  نتساءل:  الشديد،  بالقلق  القلب  وينبض  موت،  أو 
يحدث؟  ما  يعنيه  هل  يحدث؟  مبا  يدري  هل  تُرى  الله؟ 
كل  فعلت ألستحق  ماذا  وصمتت؟  السماء  أظلمت  ملاذا 
هذا اإلهمال؟ ألم أخدم الله بقلب مستعد؟ ماذا يجب أن 
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في االعتراف بهذه احلقائق املؤملة، والبد أن نحمي إخوتنا من 
أال  نعلِّمهم  أن  هذا..  باخليانة  اإلحساس  بحاجز  االصطدام 
يعتمدوا ُكلية على مقدرتهم الشخصية في فهم األحداث الصعبة 

في حياتهم.

ال  فهمك  »على  قائاًل:  يحذرنا  املقدس  الكتاب  أن  لنذكر 
تعتمد« )أمثال 3: 5(.. الحظ أننا لم ُننع من محاولة الفهم. لقد 
قضيت عمًرا طوياًل أحاول استيعاب بعض األمور املستعصية 
في احلياة- وهذا ما قادني لتأليف هذا الكتاب؛ لكننا أُوصينا 
بوضوح بأال نعتمد على قدراتنا اخلاصة في تفسير مجريات 
مع  اإلجابة  عن  املضني  البحث  يعني  االعتماد  هذا  األمور. 
التخلي عن اإلميان متاًما عندما ال جند إجابة شافية كافية. 
إن هذا فيه إجبار لله ألن يُفصح عن نفسه.. وإال! وهنا يبدأ 

انهيار كل شيء.

أعترف أنني ال أملك إجابات شافية تُرضي والدين 
عنها  تخلَّى  لزوجة  أو  توقع،  غير  على  ابنهما  فَقَدا 
وظيفته  فَقَد  لشخص  أو  أطفااًل،  تعول  وهي  زوجها 
واضطر أن يبيع أثاث منزله لكي يعيش. وأنا أشعر 
حقيقة بالغيظ عندما يقف واعظ في جنازة شاب ليلقي 
بعبارات جوفاء مثل: "البد أن هذه الزهرة تتفتح اآلن 
إن  له!  معنى  ال  كالم  فهذا  السماوي!&  فردوسه  في 
والدين ألسباب  ينتزع قلب وقرة عني  اآلب احملب ال 
كل  نلك  ال  بأننا  االعتراف  األفضل  من  ال،  أنانية! 
عالم  في  واألسى  األلم  كل  بها  نفسر  التي  احلقائق 
جتعلنا  أن  شأنها  من  القناعة  فهذه  وساقط؛  فاسد 
ننتظر مجيء الرب ضابط الكل، الذي وعد بأن يُصحح 

كل األوضاع، ويُنهي كل ظلم.

إذا بدأت تنزلق في هوة اليأس وفقدان الرجاء، 
من املهم جًدا أن تنظر إلى كالم الكتاب املقدس بنظرة مختلفة، 
ولتدرك أن املعاناة واأللم هما جزء من احلياة اإلنسانية. فجميع 
اجتازوا  اإلميان،  أبطال  ذلك  في  مبا  املقدسة،  األسفار  ُكتَّاب 
يق، وهو أحد آباء  مشقات مشابهة. فكر في جتربة يوسف الصدِّ
العهد القدمي.. لقد كانت حياته كلها سلسلة من األحداث التي 
بعد  رائعة  بطريقة  عائلته  مع  شمله  ع  جتمَّ حتى  متناثرة،  بدت 
في  فكروا  الذين  إخوته،  من  مكروًها  كان  لقد  طويلة.  سنوات 
قتله قبل أن يبيعوه عبًدا. وفي مصر ُسجن، واُتهم زوًرا مبحاولة 
اغتصاب امرأة فوطيفار، وكان على وشك أن يُعدم. وال يوجد في 
النص الكتابي ما يُشير إلى أن الله شرح ليوسف حكمته وراء 

سماحه بأن يجتاز كل ما عاناه من وجع القلب 
خالل تلك السنني، أو كيف ستعمل األحداث مًعا 
لقد كان متوقًعا منه،  النهاية.  لتكون خليره في 
اآلخر  بعد  يوًما  أيامه  يعيش  أن  ومثلك،  مثلي 
أرضى  وما  له.  يحدث  ما  لكل  كامل  فهم  بدون 
الله هو أمانة يوسف حتى عندما كانت األحداث 

تفتقر إلى منطق يعلل حدوثها.

في نصوص العهد اجلديد جند نفس املعنى 
في حياة التالميذ واملسيحيني األوائل.. لنفكر في 
حتى  رُجم  الذي  إستفانوس  القديس  استشهاد 
والرسول  املسيح.  اسم  إعالن  أجل  من  املوت 
يعقوب الذي جاء ذكره في )أعمال 12: 1 - 2(: 

»في ذلك الوقت اضطهد امللك أعضاء الكنيسة 
ويحكي  بالسيف.«  يوحنا  أخا  يعقوب  فقتل 
عشر  االثني  من  تالميذ  عشرة  أن  التقليد  لنا 
يهوذا  باستثناء  املسيح،  أجل  من  استشهدوا 
الذي شنق نفسه، ويوحنا احلبيب الذي نُفي إلى 
بولس  الرسول  أن  نعرف  كما  بطمس.  جزيرة 
تعرَّض لالضطهاد، والرجم، واجللد، وفي النهاية 
لنا  ويصف  روما.  في  سجن  في  رأسه  قُطعت 
الذين  بعض   11 عبرانيني  من  الثاني  النصف 

تأملوا من أجل اسم املسيح:



ينالوا  لكي  النجاة  يقبلوا  ولم  بوا  ُعذِّ وآخرون  عذ»...  وآخرون  ُعذ»...  وآخرون   ...«ُ
ٍقيامة أفضل. وآخرون جتربوا في هزٍءقيامة أفضل. وآخرون جتربوا في هزٍء )محاكمات ظاملة( 
بوا،  بوا، ربوا، رِّ رجرُج شروا، جموا، نشروا، جموا، نُشروا،  ُا وحبس. رُجموا، نا وحبس. رجموا، نا وحبس. رُ ً

قيامة أفضل. وآخرون جتربوا في هزء
ً

قيامة أفضل. وآخرون جتربوا في هزء
ا وحبس. ر، ثم في قيود أيضا وحبس. ر، ثم في قيود أيض وجلد، ثم في قيود أيضٍ، ثم في قيود أيضٍ

ٍغنٍمغنٍم وجلود  غنم بالسيف، طافوا )تشردوا( في جلود غنم بالسيف، طافوا )تشردوا( في جلود  ً
، ثم في قيود أيض

ً
، ثم في قيود أيض

ماتوا قتال
العالم  يكن  لم  وهم  ِّني، 

 بالسيف، طافوا )تشردوا( في جلود 
ِّ

 بالسيف، طافوا )تشردوا( في جلود 
العالم ل يكن  لم  وهم  العالم لني،  يكن  لم  وهم  العالم ِّلِّني،  يكن  لم  وهم  العالم ِّني،  يكن  لم  وهم  العالم لني،  يكن  لم  وهم  العالم ِّني،  يكن  لم  وهم  ني،  ذمذمُذَ مكروبني،  معتازين،  معزى، 

وشقوق  ومغاير  وجبال  براري  في  تائهني  لهم.  وشقوق مستحًقا  ومغاير  وجبال  براري  في  تائهني  لهم.  وشقوق مستحقا  ومغاير  وجبال  براري  في  تائهني  لهم.  ا 
ينالوا  لم  باإلميان،  لهم  مشهوًدا  كلهم،  فهؤالء  األرض. 

)39 - املوعد.« )عبرانيني 11: 35

هؤالء  أن  والحظ  أخرى،  مرة  األخيرة  اآلية  اقرأ 
القديسني عاشوا متوقعني حتقيق وعد لم يتحقق حتى وقت 
ًموتهم.. فلم يحصلوا أبًدموتهم.. فلم يحصلوا أبًدا على شرح كاٍف، واإلميان فقط 

هو الذي حفظهم ثابتني في زمان اضطهادهم.

األلم  يتوقعوا  أن  تالميذه  يسوع  الرب  أخبر  لقد 
َّفيَّفيَّ سالم.  فيواملعاناة؛ فقال لهم: »قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيواملعاناة؛ فقال لهم: »قد كلمتكم بهذا ليكون لكم 
غلبت  قد  أنا  ثقوا:  ولكن  ضيق،  لكم  سيكون  العالم  في 
العالم.« )يوحنا 16: 33( وكتب الرسول بولس يقول: »قد 
جدا جدا جًدا في جميع ضيقاتنا. ألننا  ًامتألت تعزية وازددت فرًحا امتألت تعزية وازددت فرحا امتألت تعزية وازددت فرًح
الراحة  من  يكن جلسدنا شيء  لم  مكدونية  إلى  أتينا  ملا 
بل كنا مكتئبني في كل شيء: من خارج خصومات، من 
5(. والرسول بطرس  - 7كورنثوس 7كورنثوس 7: 4 داخل مخاوف« )2
ً للشك بوجود صعاب في هذه احلياة عندما 

داخل مخاوف« )
ً

داخل مخاوف« )
مجااللم يترك مجااللم يترك مجاال

احملرقة  البلوى  تستغربوا  ال  األحباء،  »أيها  يقول:  كتب 
أمر  أصابكم  كأنه  امتحانكم،  ألجل  حادثة،  بينكم  التي 
لكي  افرحوا  املسيح،  آالم  في  اشتركتم  كما  بل  غريب، 
ا مبتهجني« )1بطرس 4:  ً
لكي  افرحوا  املسيح،  آالم  في  اشتركتم  كما  بل  غريب، 

ً
لكي  افرحوا  املسيح،  آالم  في  اشتركتم  كما  بل  غريب، 

ا مبتهجني« )أيضا مبتهجني« )أيض تفرحوا في استعالن مجده 
13(.. الحظ في كل هذه النصوص الكتابية أن األلم  - 12
َّاب 
(.. الحظ في كل هذه النصوص الكتابية أن األلم 

َّ
(.. الحظ في كل هذه النصوص الكتابية أن األلم 

اب تاب ت ُ
(.. الحظ في كل هذه النصوص الكتابية أن األلم 

ُ
(.. الحظ في كل هذه النصوص الكتابية أن األلم 

تكتك عليه  اتفق  الذي  التوقع  يتالزمان. هذا هو  والفرح 
صرين مصرين مُصرين  نبدو  فإننا  ذلك  ومع  بال جدال،  اإللهية  األسفار 

على تغيير املكتوب، وهذا يجعلنا ألعوبة خلبث إبليس.

ًكثيًركثيًرا من املؤمنني يشعرون على  كثيرإن أشد ما يقلقني أن كثيرإن أشد ما يقلقني أن 
ما يبدو أن الله مدين لهم بحياة خالية من املشاكل، أو على 
لزم بأن يشرح لهم بالتفصيل ما يقابلهم من ضيقات ملزم بأن يشرح لهم بالتفصيل ما يقابلهم من ضيقات مُلزم بأن يشرح لهم بالتفصيل ما يقابلهم من ضيقات  ماألقل ماألقل 
ًأيًضا لهم باعتذار(. لكن يجب أال ننسى أنه أيضا لهم باعتذار(. لكن يجب أال ننسى أنه أيًضا لهم باعتذار(. لكن يجب أال ننسى أنه  )ورمبا مدين 

ضابط  والسيد  والقدوس،  املمجد  الله..  هو  النهاية  في 
ينفذ  ينفذ إدارًيا  ينفذ إداريا  ينفذ ًإدارًيا  ينفذ ًا  ينفذ إداريا  ينفذ ًا  ا  ليس  فهو  أحد؛  مُساءل من  غير  وهو  ليس الكل.  فهو  أحد؛  غير مساءل من  وهو  ليس الكل.  فهو  أحد؛  مُساءل من  غير  وهو  ُالكل. 
ا يخرج من وعاء فخاري جنيا يخرج من وعاء فخاري جنيا يخرج من وعاء فخاري ًا يخرج من وعاء فخاري ّا يخرج من وعاء فخاري ًا يخرج من وعاء فخاري ًًّا يخرج من وعاء فخاري ّا يخرج من وعاء فخاري ًّا يخرج من وعاء فخاري  جنيكلفه بها، وليس جنيكلفه بها، وليس  كلفه بها، وليس املهام التي نكلفه بها، وليس املهام التي نُ
ًخادًما لنا بل نحن خدامه، خادما لنا بل نحن خدامه، خادًما لنا بل نحن خدامه،  خادمرضي أهواءنا. كما أنه ليس خادمرضي أهواءنا. كما أنه ليس  رضي أهواءنا. كما أنه ليس ُرضي أهواءنا. كما أنه ليس ليرضي أهواءنا. كما أنه ليس ُرضي أهواءنا. كما أنه ليس ُليُرضي أهواءنا. كما أنه ليس ليرضي أهواءنا. كما أنه ليس ليرضي أهواءنا. كما أنه ليس ُرضي أهواءنا. كما أنه ليس ُ
والهدف من وجودنا هنا هو متجيده وإكرامه. وبالرغم من 
يختار  يختار وأحياًنا  يختار وأحيانا  ًوأحياًنا  أجلنا،  املعجزات من  أجلنا، ًا يصنع  املعجزات من  أجلنا، ًا يصنع  املعجزات من  فأحيانا يصنع  أجلنا، ذلك  املعجزات من  فأحيانا يصنع  أجلنا، ذلك  املعجزات من  ا يصنع 
أن يشرح لنا مقاصده في حياتنا؛ ويكون حضوره معنا 
في  لكن  لوجه.  في وجًها  لكن  لوجه.  في وجها  لكن  لوجه.  ا  معه  نتقابل  كنا  لو  كما  معه محسوًسا  نتقابل  كنا  لو  كما  معه محسوسا  نتقابل  كنا  لو  كما  ا 
أوقات أخرى عندما ال تتفق األمور مع املنطق البشري، 
غير  به  غير نر  به  غير نر  به  ر  ما  وأن  انتظار،  بالوحدة في حجرة  ونشعر 

عادل، جند الله يقول لنا ببساطة: "ثقوا بي!&

ر لنا أن نكتئب، ونشعر بأننا  هل يعني هذا أنه مقدَّ
يقول  بولس  فالرسول  بالطبع ال؛  ضحية ظروف حياتنا؟ 
فيلبي  رسالة  في  كتب  كما  منتصرين«،  من  »أعظم  إننا 
ا: افرحوا.  ً
فيلبي  رسالة  في  كتب  كما  منتصرين«،  من  »أعظم  إننا 

ً
فيلبي  رسالة  في  كتب  كما  منتصرين«،  من  »أعظم  إننا 

ا: افرحوا. أيضا: افرحوا. أيض يقول: »افرحوا في الرب كل حني، وأقول 
ال  قريب.  الرب  الناس:  جميع  عند  ا  ً

يقول: »افرحوا في الرب كل حني، وأقول 
ً

يقول: »افرحوا في الرب كل حني، وأقول 
ال معروف قريب.  الرب  الناس:  جميع  عند  ال معروفا  قريب.  الرب  الناس:  جميع  عند  ا  حلمكم  ليكن 

مع  والدعاء  بالصالة  شيء  كل  في  بل  بشيء،  تهتموا 
َم طلباتكم لدى الله. وسالم الله الذي يفوق كل 
مع  والدعاء  بالصالة  شيء  كل  في  بل  بشيء،  تهتموا 

َ
مع  والدعاء  بالصالة  شيء  كل  في  بل  بشيء،  تهتموا 

م طلباتكم لدى الله. وسالم الله الذي يفوق كل علم طلباتكم لدى الله. وسالم الله الذي يفوق كل عل ُ
مع  والدعاء  بالصالة  شيء  كل  في  بل  بشيء،  تهتموا 

ُ
مع  والدعاء  بالصالة  شيء  كل  في  بل  بشيء،  تهتموا 

عللتعللت لتالشكر، لتالشكر، 
عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في املسيح يسوع« )فيلبي 

.)7 - 4 :4

هو  املقدسة  الكلمة  به  تخبرنا  ما  أن  الواضح  من 
نتوقع  أن  ناحية تخبرنا  العجيبة.. فمن  املفارقات  إحدى 
ومن  حياتنا،  تكلفنا  قد  التي  والضيقات  واملعاناة  األلم 
والبهجة.  والشكر  الفرح  حياة  على  تشجعنا  آخر  جانب 
ا؟ كيف معا؟ كيف مًعا؟ كيف  رى كيف ميكن أن يتفق األمران املتناقضان ترى كيف ميكن أن يتفق األمران املتناقضان ترى كيف ميكن أن يتفق األمران املتناقضان ُرى كيف ميكن أن يتفق األمران املتناقضان ُرى كيف ميكن أن يتفق األمران املتناقضان 
نكون منتصرين بينما نحن واقعون حتت ضغوط شديدة؟ 
هذا سر،  اخلطر؟  بنا  يحيط  عندما  باألمان  نشعر  كيف 

بحسب قول الرسول بولس إنه »يفوق كل عقل«.

على صفحات اجلزئني التاليني سنناقش املبادئ التي 
تقودنا الختبار هذا السالم العجيب بينما نكون في وسط 

ا. ً
تقودنا الختبار هذا السالم العجيب بينما نكون في وسط 

ً
تقودنا الختبار هذا السالم العجيب بينما نكون في وسط 

ًتاح حلياتك أنت أيًضا.تاح حلياتك أنت أيضا.تاح حلياتك أنت أيض ُالعاصفة.. فهو مُتاح حلياتك أنت أيضالعاصفة.. فهو متاح حلياتك أنت أيضالعاصفة.. فهو مُ

يصدر اجلزءان الثاني والثالث من كتيب »عندما ال نفهم!« مع العددين التاليني جلريدة وطني.
ملزيد من املعلومات عن مطبوعاتنا اتصل بنا:
02 -22709896  02 -22709721

www.FocusOnTheFamily.me
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