
اإلميان في مواجهة التحديات
شخص  يواجه  عندما 
ما ضيقة شديدة يجب 
أن يضبط نفسه ليخرج 
صالبة؛  أكثر  منها 
الذات،  ورثاء  فاألنني 
ما  وجود  من  بالرغم 

يت. واإلنسان في وقت األزمات إما أن يصبح أكثر صالبة، أو  يت. واإلنسان في وقت األزمات إما أن يصبح أكثر صالبة، أو ميت. واإلنسان في وقت األزمات إما أن يصبح أكثر صالبة، أو ممُ يبررهما، إال أنهما استسالم 
يفقد روحه املعنوية. وبالطبع فإن احملنة، إلى حد ما، قد يكون لها تأثير إيجابي على األفراد؛ 
مبا يساعدهم على بناء شخصياتهم. أما بالنسبة للمؤمنني فيخبرنا الكتاب املقدس أن احملنة 

مُأو الضيقة تمُنمي لدينا صفة شخصية اسمها اإلميان )يعقوب أو الضيقة تنمي لدينا صفة شخصية اسمها اإلميان )يعقوب أو الضيقة تمُنمي لدينا صفة شخصية اسمها اإلميان )يعقوب 1: 2- 4(.

 الدكتور چيمس دوبسون

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

عندما ال نفهم!
هل يمكن أن نجد اهلل
وسط الظروف القاسية؟
)اجلزء الثالث(

من أجل العائلة الدكتور چيمس دوبسون

من  الصالبة  إلى  تؤدي  الصعبة  األوقات  كانت  إذا 
ا. ففي أيضا. ففي أيًضا. ففي  الناحية اجلسدية والنفسية، فالعكس صحيح 
شخصية  شخصية ُنتجان  شخصية ُنتجان  شخصية ينتجان  شخصية ينتجان  نتجان  عادة  والوفرة  السهلة  احلياة  الواقع 

ا.ًا.ضعيفة داخليا.ًا.ًضعيفة داخلًيا.ضعيفة داخليا.ضعيفة داخلًيا.

رى هل يقصد اآلب السماوي أن يسمح بالضيقات ترى هل يقصد اآلب السماوي أن يسمح بالضيقات ترى هل يقصد اآلب السماوي أن يسمح بالضيقات ُرى هل يقصد اآلب السماوي أن يسمح بالضيقات ُرى هل يقصد اآلب السماوي أن يسمح بالضيقات 
ألوالده حتى يظلوا أقوياء في اإلميان؟ ال شك في ذلك! 
القرن  في  املسيحيني  يعقوب  الرسول  به  أخبر  ما  وهذا 
حينما  إخوتي  يا  فرح  كل  »احسبوه  امليالدي:  األول 

إميانكم  امتحان  أن  عاملني  متنوعة،  جتارب  في  تقعون 
بولس  الرسول  وأكد  و3(؛   2  :1 )يعقوب  ينشئ صبًرا« 
ًأيًضا في أيضا في أيًضا في  نفس الشيء في )رومية 5: 3 و4(: »بل نفتخر 
صبرالضيقات، عاملني أن الضيق ينشئ صبرالضيقات، عاملني أن الضيق ينشئ صبًرا، والصبر تزكية، 
م السيد املسيح نفس املفهوم علم السيد املسيح نفس املفهوم علَّم السيد املسيح نفس املفهوم  عل...« وقبلهم عل...« وقبلهم  ًوالتزكية رجاًءوالتزكية رجاًء
ًوضوًحا، وقال: »إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر وضوحا، وقال: »إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر وضوًحا، وقال: »إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر  وضوحبأكثر وضوحبأكثر 
يخلص  أن  أراد  نمنَمْن  فإن  ويتبعني،  ويحمل صليبه  نفسه 
)مت  يجدها«  أجلي  من  نفسه  يهلك  ومن  يهلكها،  نفسه 
ً للشك؛ فالرب 
)مت  يجدها«  أجلي  من  نفسه  يهلك  ومن  يهلكها،  نفسه 

ً
)مت  يجدها«  أجلي  من  نفسه  يهلك  ومن  يهلكها،  نفسه 

مجاال(. هذه الكلمات ال تترك مجاال(. هذه الكلمات ال تترك مجاال 16: 24 و25



ومُنضبطني،  مخلصني،  نكون  أن  يُريدنا  يسوع 
وأقوياء، كما يحذرنا من مخاطر احلياة السهلة. 
سهلة  حياة  على  معتاًدا  ينمو  الذي  فالشخص 
ألن  الطبيعي  االستعداد  لديه  يكون  ال  رمبا 

يُضحي ويحمل صليبه في الطريق.

أن  الواضح  إن احلياة صراع وحتٍد، ومن 
تعامل  لنذكر كيف  أرادها أن تكون هكذا.  الله 
على  خدمته  أثناء  تالميذه  مع  املسيح  السيد 
األرض، فهو لم يكن يدلل أولئك الرجال املرافقني 
في  قارب صغير  في  كانوا  عندما  لنتخيلهم  له. 
على  ونام  وقد ذهب هو  الليل،  متأخر من  وقت 
وسادة، وبينما كان نائًما هبت عاصفة هوجاء. 

ونحن نعرف أن معظم التالميذ كانوا صيادين 
تفعله  أن  ميكن  ما  جيًدا  ويعرفون  محترفني، 
لذا كانوا مرتعبني-  للقارب وراكبيه،  العاصفة 
متاًما مثلك ومثلي إذا واجهنا مثل هذه الظروف. 
لكن املعلِّم بدا غير مهتم، ولم يشترك معهم في 
من  بالقرب  نائًما  ظل  بل  النجاة،  محاوالت 
مؤخرة السفينة. كانت األمواج تضرب القارب 
بقوة وتهدد بغرقه، ولم يعد الرجال املذعورون 
فأيقظوه  ذلك؛  من  أكثر  الثبات  على  قادرين 
أن  وقبل  نهلك!«  فإننا  نا  جنِّ سيد،  »يا  قائلني: 
يا  بالكم خائفني  يُهدئ العاصفة قال لهم: »ما 

قليلي اإلميان؟« )متى 8: 23 - 26(

مع  سأتعاطف  كنت  أنني  البد  النهاية،  أعرف  أكن  لم  وما 
خافوا  ألنهم  يلومهم  أن  يستطيع  فَمْن  املوقف؛  هذا  في  التالميذ 
عندما واجهوا مثل هذه العاصفة؟ لم يكن هناك هليكوبتر آنذاك 
لتنتشلهم من وسط هذا البحر املضطرب؛ ومع ذلك كان الرب يسوع 
محبًطا بسبب خوفهم.. ملاذا؟ ألن اخلوف واإلميان ال يركبان نفس 
ألنهم  املوت؛  واجهوا  إذا  به حتى  يثقوا  أن  أرادهم  لقد  القارب! 

كانوا سيحتاجون إلى هذه الثقة بعد أشهر قليلة!

لنتأمل مرة أخرى في موقف آخر ليسوع وتالميذه في البحر 
أيًضا.. ونقرأ في )مرقس 6: 45 - 50( أن الرب يسوع طلب من 
تالميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى مدينة بيت صيدا، ثم ذهب 
هو إلى اجلبل ليصلي. ويبدو أن يسوع استطاع أن يرى البحيرة 
تالميذه  يراقب  جلس  هناك  ومن  يُصلي،  كان  حيث  من  بأكملها 
وهم معذبون في التجديف؛ ألن الريح كانت معاكسة 
ماشًيا  أتاهم  الليل  من  الرابع  الهزيع  »ونحو  لهم.. 
على البحر«. لقد مرت سبع ساعات من املساء حتى 
الهزيع الرابع، وكان يسوع يراقب التالميذ طوال هذه 
العنيفة قبل أن يذهب  الرياح  املدة في معركتهم مع 
ملساعدتهم. ومع ذلك فقد كانوا حتت عينيه ورعايته 
يشعروا  أن  أرادهم  أنه  الواضح  من  الليل..  طوال 

باحتياجهم له قبل أن يأتي لنجدتهم.

أحياًنا يتركنا الرب -أنت وأنا- نصارع الظروف 
وبذلك  ندرك حاجتنا واعتمادنا عليه؛  املعاكسة حتى 
مينح إمياننا فرصة لينمو وينضج. لكن الشيء املؤكد: 
أننا دائًما حتت عينيه. وعندما تتحقق مقاصده، وفي 
الوقت املناسب سيأتي ليهدئ العاصفة، ويقودنا إلى 

بر األمان.

قوًيا،  يكون  أن  البد  اإلميان  أن  عرفنا  اآلن  لعلنا 
لكن ملاذا؟ هل هناك سبب منطقي ألن يطلب الرب منا أن نتشدد 
ونواجه صعوباتنا بصالبة؟ أعتقد أن السبب يكمن وراء العالقة 
املتشابكة بني الذهن واجلسد والروح التي ذُكرت سابًقا. فنحن ال 
ميكننا أن نكون مستقرين روحًيا وغير مستقرين نفسًيا في نفس 
ساعات  كل  يتعقبنا  قتَّال  عدو  مع  هي  الروحية  فاملعركة  الوقت؛ 
اليوم. لذلك نحن بحاجة ألن نكون على قدر من اللياقة التي متكننا 
من صد السهام التي تنهال علينا في الطريق. وهكذا يسمح الرب 
بأن جنتاز اختبار "الطاحونة الروحية& من وقت آلخر حتى يؤهلنا 

للمعارك الروحية.

إنها »نظرية احملنة«، وجميعنا نتأثر بها بشكل أو بآخر.
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اخلطية واأللم
لأللم  آخر  مصدر  هناك 
واملعاناة في حياتنا يجب 
االعتبار..  في  يمُوخذ  أن 
التي  املفاهيم  أكثر  فمن 
تؤثر  أنها  مع  نغفلها، 
هو  حياتنا،  على  بالسلب 
الله. في  عصياننا لوصية 

الواقع كثير من األلم واحلزن الذي نلوم الله عليه عادة ما يكون بسبب خطية متكررة. وأنا ال أشير هنا 
إلى لعنة خطية آدم، بل إلى سلوك خاطئ بعينه يثير الفوضى واالرتباك في حياة البشر جميًعا.

يوضح الكتاب املقدس لنا أن هناك عالقة مباشرة 
ويصف  عليه.  يترتب  الذي  واملوت  الله،  عصيان  بني 
واحد  كل  »ولكن  قائاًل:  العالقة  هذه  »يعقوب«  الرسول 
الشهوة  ثم  شهوته.  من  وانخدع  اجنذب  إذا  ب  يُجرَّ
موًتا«  تنتج  كملت  إذا  واخلطية  خطية،  تلد  حبلت  إذا 
)يعقوب 1: 14 و15(. إن كل خطية حتمل في طياتها 
َمْن  هو  الله  أن  يعني  ال  وهذا  املميتة،  اخلاصية  هذه 
يجلس في السماء ويقرر أن يؤذي َمْن يخطئون؛ لكنه 
أنها حتطم  يعرف  ألنه  معينة  سلوكيات  ويرفض  مينع 
ضحاياها في النهاية. فليس الله هو الذي يقودنا إلى 
يلتهم  الذي  كالسرطان  فاخلطية  اخلطية؛  لكنها  املوت، 

َمْن يقع في براثنها.

لها  نتعرض  التي  واحملن  التجارب  من  الكثير  لعل 
مباشرة  كنتيجة  يأتي  بعضها  أيدينا..  صنع  من  هي 
نختبره  الذي  األلم  يكون  أخرى  حاالت  وفي  للخطية، 
الذين نُفسد  بسبب قرارات غير حكيمة نصنعها. نحن 
حياتنا بحماقاتنا، وتصرفاتنا غير املسئولة. فَمْن يشرب 
للميديا  يسمح  َمْن  أو  "القمار&،  يدمن  أو  الكحوليات، 
سيارته  يقود  َمْن  كذلك  عقله،  على  تتملك  أن  اإلباحية 
كان  لو  كما  طويلة  لساعات  يعمل  أو  جنونية،  بسرعة 
هذا آخر يوم في حياته، وَمْن يتحدى رئيسه في العمل 
بأسلوب غير الئق، ال يحق له أن يغضب من نتائج أفعاله. 
نحن أحياًنا ننفق أموااًل ال منتلكها، ونعجز بالتالي عن 
بيوتهم،  في  ويتشاجرون  يهيجون  البعض  سدادها.. 
ويجلبون التعاسة والبؤس على أنفسهم وعلى عائالتهم. 
نبحث  أحياًنا  وإمنا  فقط،  املتاعب  في  نتسبب  ال  نحن 
عنها. نحن الذين نستهني بوحش اخليانة الزوجية؛ نحن 
َمْن نكسر وصايا الله، ونظن أننا أحرزنا شيًئا خارًقا، 

وعندما ننال أجر هذه اخلطايا واحلماقات نرفع وجوهنا 
املصدومة إلى السماء ونصرخ: "ملاذا أنا يارب؟& بينما 
في الواقع نحن نعاني من النتائج الطبيعية لسلوكياتنا 

التي كان واضًحا أنها ستسبب األلم واملعاناة لنا.

بالطبع ليس املقصود هنا أن كل مرض جسدي، أو 
ألم نفسي هو نتيجة خلطية ما. ومع ذلك، هناك مواقف 
تظهر فيها بوضوح العالقة بني املرض واخلطية.. املرض 
الذي ينتج عن العبث بأجسادنا مثل: سرطان الرئة الذي 
ينتج عن التدخني، أو تليف الكبد الذي ينتج عن إدمان 
تناول  عن  الناجتة  العقلية  األمراض  أو  الكحوليات، 

املخدرات.. هذه مناذج للمآسي التي من صنع أيدينا.

سمعت عن أحد املرسلني في أفريقيا الذي رجع إلى 
كوخه في مساء أحد األيام، ومبجرد أن دخل من الباب 
بسرعة  فرجع  األرض؛  على  ثعباًنا ضخًما  أمامه  وجد 
لديه  كان  األسف  ومع  مسدًسا.  وأحضر  سيارته  إلى 
طلقة واحدة في خزانة املسدس، ولم يكن لديه أي ذخيرة 
ز املرسل نحو الهدف، وأطلق الرصاصة نحو  أخرى. فركَّ
لم  لكنه  بالغة،  إصابة  الثعبان  فأصيب  الثعبان.  رأس 
ميت بسرعة؛ حيث بدأ يتقلب ويتلوى على األرض بشكل 
هستيري. وبينما كان املرسل منتظًرا في اخلارج كان 
يسمع صوت تكسير أثاث منزله، وحتطيم املصابيح. وفي 
النهاية هدأ كل شيء، ودخل الرجل إلى منزله بحرص 
قد  شيء  كل  لكن  مات،  قد  الثعبان  أن  ووجد  شديد، 
م تقريًبا. ألن الثعبان في حلظات احتضاره أخرج  حتطَّ
كل ما ميلك من قوة جبارة وغضب شديد جتاه أي شيء 
في محيط رؤيته. وقد أوحى هذا احلدث للمرسل أن يرى 
وجه الشبه بني هذا الثعبان والشيطان.. احلية القدمية.
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الرب  إن عدونا قد أُصيب في مقتل مبوت 
يسوع وقيامته من األموات. نقرأ في )تكوين 3: 
15( ما قاله الله للحية: »وأضع عداوة بينك وبني 
رأسك،  ونسلها. هو يسحق  نسلك  وبني  املرأة، 
وأنت تسحقني عقبه«؛ وبالتالي فإن أيام إبليس 
معدودة، وهو يعرف ذلك. وهو اآلن يحاول بكل 
جهده أن يعطل مشيئة الله، ويخدع شعبه، مُطلًقا 
العنان لغضبه، ناشًرا الكراهية واخلداع والعنف 
في أي مكان جتتمع فيه مصالح الناس. كما أنه 
يكره منظومة األسرة بصفة خاصة؛ ألنها رمز 

للعالقة بني املسيح والكنيسة.

الظروف  هذه  مثل  في  نحن  ننجو  كيف 
اخلطيرة؟ كيف لنا أن نتعامل مع غضب إبليس 
لن  بأننا  نعترف  أن  البد  األخيرة؟  أيامه  في 
ننجو بقوتنا، ولكن لنستمع إلى ما قاله السيد 
وأنا  لتالميذه: »خرافي تسمع صوتي،  املسيح 

أعرفها فتتبعني. وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى األبد، 
إياها هو أعظم  أعطاني  الذي  أبي  يدي.  وال يخطفها أحد من 
 :10 )يوحنا  أبي«  يد  من  يخطف  أن  أحد  يقدر  وال  الكل،  من 

.)29 - 27

نحن لسنا بحاجة أن نخاف من إبليس املخادع العظيم.. أبو 
املقدس  الكتاب  مواعيد  وكل  عليه.  انتصر  الفادي  الكذاب؛ ألن 
البشير  يوحنا  كتب  مبفردنا.  املعركة  في  نحارب  ال  أننا  تؤكد 
الذي كان يسوع يحبه كلمات التشجيع اآلتية بعد ما قضى عمره 
في خدمة املعلِّم: »يا أوالدي، أكتب إليكم هذا لكي ال تخطئوا. 
وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب، يسوع املسيح البار. وهو 
كفارة خلطايانا. ليس خلطايانا فقط، بل خلطايا كل العالم أيًضا« 

)1يوحنا 2: 1 - 2(.

لعل هذه أخبار سارة ورائعة لكل َمْن أصابهم اإلعياء، وتثقلوا 
أن  ببساطة ميكن  الطاقة بسبب ضغوط احلياة. فاحلقيقة  فوق 
نلخصها في أن "الله ليس ضدنا بسبب خطايانا.. إنه معنا ضد 

خطايانا&.. هذا هو احلق الذي يصنع الفرق في حياتنا. 

ما وراء حاجز اإلحساس باخليانة

اجلزء  هو  الكتيب  هذا 
هذه  من  واألخير  الثالث 
إلى  نأتي  واآلن  املجموعة، 
املقدمة  الرسالة  محور 
فيها: عندما ال نفهم الله.. 
شيء  يوجد  ال  أنه  لنتذكر 
تقوية  من  أكثر  منا  ريده  يمُ

إمياننا. كما أنه لن يفعل شيًئا يجعلنا نفقد إمياننا الذي ال ميكننا إرضاءه إال به! ولنتذكر تعريف اإلميان 
بحسب ما جاء في الرسالة  إلى العبرانيني: اإلميان هو الثقة بأمور ليس لها دليل قاطع )عب 1: 1(.. 
إنه الثبات بقوة عندما تخذلنا األدلة والبراهني، إنه اإلصرار على أن نثق في الله حتى عندما ال يمُجيبنا عن 

تساؤالتنا، أو حتى عندما ال يمُعطينا حياة خالية من األلم.
ال يوجد ما يوضح هذا اإلميان أكثر مما ذُكر 
في النصف الثاني من عبرانيني 11؛ الذي ُسمي 
بأصحاح »أبطال اإلميان«، والذي له عالقة كبيرة 
الرسالة  كاتب  يصف  حيث  هنا..  نناقشه  مبا 
حياة الرجال والنساء الذين احتفظوا بإميانهم 
تعرَّضوا  لقد  قاسية ال حتتمل.  في ظل ظروف 
لكل أنواع الضيقات واملخاطر من أجل صليب 

املسيح.. فقد ُعذبوا، وُسجنوا، وُجلدوا، ورُجموا، ونُشروا، وقُتلوا 
)مقهورين(،  مكروبني  )مشردين(،  »معتازين  كانوا  السيف؛  بحد 
مذلني )مظلومني(«، يلبسون جلود غنم وجلود معزى، »تائهني في 
براري وجبال ومغاير وشقوق األرض«. وأهم جزئية تتعلق بحديثنا 
أنهم ماتوا بدون أن يحصلوا على ما وُعدوا به. بكلمات أخرى.. لقد 
متسكوا بإميانهم حتى النفس األخير، حتى عندما لم يُعطهم الله 

تفسيًرا ملا كان يحدث معهم )عبرانيني 11: 35 - 40(.
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وبدون أن ننتقص من قدسية هذه النصوص الكتابية، 
في  هؤالء  مثل  آخرين  إميان«  »أبطال  هناك  أن  ال شك 
وقتنا هذا، وهؤالء األبطال العظماء في اإلميان لهم مكانة 

متميزة في قلب الله.

على رأس هذه القائمة أولئك الصغار والكبار الذين قد 
عشنا معهم أو نعرفهم، والذين رأيناهم على فراش املوت 
لوا أمراًضا مزمنة أفسدت عليهم االستمتاع  بعد أن حتمَّ
بطفولتهم، أو قطفت حياتهم في أوج شبابهم، أو فاجأتهم 
في وقت لم يتوقعوه وهم في كامل صحتهم، ومع ذلك لم 
يتزعزع إميانهم بيسوع املسيح أبًدا. لقد ماتوا بشهادة 
على شفاههم حتكي عن صالح الله بينما ذبلت أجسادهم 
الغضة.. ما أروع ما ميكن أن نتخيله عن استقبال الله 
لهم في السماء! هناك أبطال كثيرون يحتاج احلديث عن 
ثباتهم في اإلميان بالرغم من شدة معاناتهم وآالمهم إلى 

مجلدات كثيرة.

إن القصد من تقدمي هذه الكتيبات هو معاونة كل َمْن 
يضعف إميانه بسبب الظروف الصعبة. لو كان اجلميع لديهم 
هناك  تكن  لم  إبراهيم،  ألبينا  كان  الذي  الراسخ  اإلميان 
حاجة ملناقشة هذا املوضوع؛ لكن معظمنا ليسوا أبطااًل في 
لكل  األفكار مهداة مبحبة  فإن هذه  لهذا  الروحية.  حياتهم 
لم يستطيعوا استيعابها،  املجروحني روحًيا بسبب خبرات 

والذين لم تكتمل بعد األجزاء املختلفة لصورة لغز حياتهم، 
تاركة إياهم في ارتباك وغضب وإحباط.

رمبا تكون أنت من بني أولئك الذين يعانون من صعوبة 
آالف  ولعل  بها.  الله  سمح  وملاذا  ما،  مؤملة  جتربة  فهم 
التساؤالت التي بال أجوبة تدور في ذهنك، وجميعها تدور 
تثق  أن  بقوة  تريد  فأنت  السبب.  حول رغبتك في معرفة 
في الله، وتؤمن بنعمته وصالحه، ولكن يتملكك في الداخل 
إحساس باخليانة والترك من قِبل الله. من الواضح أن الله 
سمح للضيقات أن حتدث لك.. فلماذا لم مينعها؟ وملاذا 
ال يحاول تفسيرها لك؟ لقد أصبح العجز عن إجابة هذه 
جًدا،  مرتفع  روحي  حاجز  مبثابة  األساسية  التساؤالت 

وليست هناك وسيلة لتسلقه أو االلتفاف من حوله.

إلى كل أولئك الذين يصارعون ليفهموا تدبير العناية 
أن  أستطيع  ال  أنا  اليوم!  ورجاًء  أماًل  لكم  م  أقدِّ اإللهية 
احلياة  متناقضات  لكل  بسيطة  وحلواًل  أجوبة  لكم  م  أقدِّ
املزعجة؛ فهذا لن يحدث إلى أن نرى الرب وجًها لوجه، 
لكني أعرف أن قلب الله يرق نحو املظلومني واملضطهدين. 
إنه يعرف اسمك، وقد رأى كل دمعة خرجت من عينيك. 
فيه  تعبر  حياتك  كانت  موقف  كل  في  موجوًدا  كان  لقد 
منعطًفا خطيًرا، وما يبدو لك من جتاهل إلهي أو قسوة هو 

سوء فهم يُقسي قلبك، أو كذبة شيطانية تخدعك.
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كيف لك أن تتأكد من هذا؟ إن الكتاب املقدس 
كتب  فقد  األمر.  هذا  عن  قاطع  بشكل  يخبرنا 
داود النبي يقول: »قريب هو الرب من املنكسري 
القلوب، ويخلص املنسحقي الروح« )مزمور 34: 
18(. أليست هذه آية رائعة ومشجعة؟ ما أعظم 
السماء  خالق  الله  أن  نعرف  عندما  التشجيع 
بالقرب  يوجد  الكامل  اإللهي  واألرض بحضوره 
من أولئك احملبطني واملجروحني! فإذا استطعت 
أن تدرك متاًما مدى عمق محبته لك، لن تشعر 
هذا  إلى  داود  أشار  لقد  أخرى.  مرة  بالوحدة 
مثل  »ألنه  قال:  )مزمور 103( حني  في  املفهوم 
رحمته  قويت  األرض  فوق  السماوات  ارتفاع 

)محبته( على خائفيه.« )مزمور 103: 11(.

أحد األجزاء الكتابية احملببة لي هي )رومية 
الروح  أن  اإللهي  الوحي  يعلِّمنا  26(؛ حيث   :8
ال  بأنات  أجلي  ومن  أجلك  من  يصلي  القدس 
ميكن وصفها بلغات البشر. تقول اآلية: »وكذلك 
نعلم  لسنا  ألننا  ضعفاتنا،  يُعني  أيًضا  الروح 
نفسه  الروح  ولكن  ينبغي.  ما نصلي ألجله كما 
يشفع فينا بأناٍت ال يُنطق بها.« يا لها من تعزية 
إن  احلقيقة!  هذه  من  عليها  نحصل  أن  ميكن 

الروح القدس يذكر اسمك أمام اآلب السماوي كل يوم، يدافع عن 
قضيتك، ويصف احتياجاتك. لذلك من اخلطأ أن نُلقي بالالئمة على 
أفضل صديق لإلنسان.. روح الله الساكن فينا. وبصرف النظر عن 

كل استنتاجاتك ميكنك أن تثق أن مصدر آالمك ليس هو الله!

لو كنت جتلس أمامي اآلن، رمبا كنت تريد أن تسأل: »إًذا، 
كيف تفسر املآسي والضيقات التي حلت بحياتي؟ وملاذا فعل الله 
السابقة،  الصفحات  قرأته على  ولعلك  عليك،  بي هكذا؟& وجوابي 
ليس صعًبا أو معقًدا؛ لكني أعلم أنه صحيح! الله يختار عادة أال 
يجاوب على هذه االسئلة في هذه احلياة.. هذا ما كنت أحاول أن 
أو  استحساًنا  ينال  حتى  وأهدافه  مقاصده  يُظهر  لن  فهو  أقوله؛ 
رضًى منا. يجب أال ننسى أنه هو الله، وهو يريد كل شخص فينا 
أن يؤمن ويثق به بالرغم من األمور التي ال نستوعبها أو نفهمها. 

هذه هي اإلجابة الصريحة واملباشرة على سؤالك.

يجيب  لن  وكذلك  الذكية،  أيوب  تساؤالت  على  يهوه  يُجب  لم 
على كل تساؤالتك أنت.. فيبدو أن كل إنسان جاء إلى هذا العالم 
البد أن يواجه تناقضات وألغاًزا ال ميكن فهمها، وأنت لن تُستثنى 

من هذا.

إن نصيحتي الكبرى هو أن يقّر كل منا قبل حدوث أي كارثة 
-إن أمكن ذلك- بأن ثقته في الله غير مبنية على مفاهيمنا اخلاصة. 
فليس عيًبا أن نحاول أن نفهم، ولكن ال يجب أن نعتمد على قدرة 
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من  أسئلة  عقولنا  على  ستطرأ  عاجاًل  أم  آجاًل  إن  استيعابنا! 
املستحيل إجابتها؛ وفي هذه احلالة من احلكمة أن نتذكر كالمه: 
»ألنه كما علت السماوات عن األرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم 
وأفكاري عن أفكاركم« )إشعياء 55: 9(. ويجب أن يكون جوابنا: 

»لتكن ال إرادتي بل إرادتك« )لوقا 22: 42(.

التوجه  هذا  في  تعزية  سنجد  الطريقة،  بهذه  نفكر  عندما 
نحو احلياة بضيقاتها ونكباتها. لقد أُعفينا من مسئولية محاولة 
الشفرة.  لفك  الكافية  املعلومات  نُعَط  فلم  وشرحها؛  تفسيرها 
يبدو  ال  عندما  حتى  منطقًيا  يكون  الله  بأن  االعتراف  يكفينا 
الفكر بسيًطا بعض الشيء، وكأننا  يبدو هذا  لنا. هل  مفهوًما 
مه لطفل صغير؟ نعم؛ وهذا ألسباب معقولة. لقد قال السيد  نقدِّ
املسيح: »احلق أقول لكم: َمْن ال يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن 

يدخله« )لوقا 18: 17(.

استيعاب  يستطيع  ال  إلنسان  نقول  ماذا  ولكن 
يشعر  نقدمها إلنسان  التي  النصيحة  ما  هذا احلق؟ 
الفهم  بسبب  الله  نحو  الشديدين  والسخط  باملرارة 
اإلنسان  لهذا  كيف  بها؟  مر  لظروف صعبة  اخلاطئ 
أن يعبر »حاجز اإلحساس باخليانة«، ويبدأ في عالقة 

جديدة مع الله؟

هناك عالج وحيد للشعور باملرارة.. هو أن تغفر 
مبعونة الله للمُسيء )من وجهة نظرك( مرة واحدة 
وإلى األبد.. قد يبدو األمر غريًبا، لكني أعتقد أن 
بعًضا منا بحاجة ألن يتصاحلوا مع الله، ويغفروا 
له اآلالم التي يتهمونه أنه السبب في حدوثها لهم! 

قلبك  في  استياء  اختزنت مشاعر  قد  كنت  لو 
جتاه الله ملدة سنوات، لقد حان الوقت لتفصح عنها 

وتتخلص منها. من فضلك ال تُسيئ فهمي في هذه النقطة.. إن 
الله مهتم بأن يغفر لنا، ويبدو أنه من التجديف أن نقول إننا 
نحن َمْن نغفر له. إنه لم يفعل خطأ، وال يحتاج إلى رضانا عليه. 
ولكن البد من االعتراف بأسباب املرارة قبل أن نتخلص منها؛ 
فليست هناك طريقة أفضل للتخلص منها سوى أن نُبرئ الله 
مما نضمره في قلوبنا، وبعد ذلك نطلب غفرانه بسبب نقص 
الوحيدة  الطريقة  وهي  باملصاحلة،  يُسمى  ما  وهذا  إمياننا. 

لتصبح حًرا بشكل كامل.

نحن بحاجة أن نفهم أن الله ينظر إلى املوت بأسلوب يختلف 
عن منظورنا نحن؛ فاملوت ال ميثل كارثة بالنسبة له. يقول النبي 
قلبه  في  ذلك  يضع  أحد  وليس  الصديق  )هلك(  »باد  إشعياء: 
)يتأمل ويعتبر( ورجال اإلحسان يضمون )مات األتقياء(، وليس 

للكارثة(  )تفادًيا  الشر  وجه  من  بأنه  يفطن  َمْن 
بكلمات   .)1  :57 )إشعياء  يق«  الصدِّ يُضم 
العالم اآلخر مبا  في  البار أفضل حااًل  أخرى، 
في  املعنى  نفس  ويتكرر  العالم.  بهذا  يقارن  ال 
)مزمور 116: 15(: »عزيز في عيني الرب موت 

أتقيائه«.

اآليات  هذه  األحياء  نحن  لنا  تعني  ماذا 
الكتابية؟ إنها تلفت أنظارنا إلى الشاطئ اآلخر 
من النهر الذي هو أكثر جمااًل مما نتخيل. هذا 
بالفعل ما نقرأه في )1كورنثوس 2: 9(: »ما لم ترَ 
عني، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على بال إنسان: 
ما أعده الله للذين يحبونه«. إن إمياني بهذا احلق 

الذي يعلِّمه لنا الكتاب املقدس، جعل للموت بعًدا 
مختلًفا متاًما في حياتي.

إذا كنَت قد فقدت عزيًزا عليك أو كنت تواجه 
املوت.. ال أريد أن أستخف بأملك، لكني أمتنى أن 
ترى أن األلم يزداد بسوء فهمك للزمن. إن رحلتنا 
هنا تخدعنا بدميومتها؛ لقد ظن ماليني من البشر 
اجلميع  ولكن  الشيء،  نفس  قبلنا  عاشوا  الذين 
أننا  رحلوا.. اجلميع بال استثناء؛ واحلقيقة هي 
عابرون في هذه احلياة. إذا استوعبنا جيًدا فكرة 
قصر احلياة، فإن األشياء التي حُتبطنا لن متثل 
لنا أهمية كبيرة، مبا في ذلك املواقف التي نعجز 

فيها عن فهم الله.
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هذا مفهوم كتابي بالغ األهمية.. لقد كتب داود يقول: 
يُزهر  كذلك  احلقل  كزهر  أيامه.  العشب  مثل  يزهر »اإلنسان  كذلك  احلقل  كزهر  أيامه.  العشب  مثل  يُزهر »اإلنسان  كذلك  احلقل  كزهر  أيامه.  العشب  مثل  ُ»اإلنسان 
تذكر( ُتذكر( )يتذكر( ُتذكر( ُ)يُتذكر( )يتذكر( )يُتذكر(  عرف ُعرف ا تعبر عليه فال يكون )يفنى(، وال يعرف ُعرف ُا تعبر عليه فال يكون )يفنى(، وال يُعرف ا تعبر عليه فال يكون )يفنى(، وال يعرف ا تعبر عليه فال يكون )يفنى(، وال يُعرف  ًألن ريًحا تعبر عليه فال يكون )يفنى(، وال يألن ريحا تعبر عليه فال يكون )يفنى(، وال يألن ريًح
ًأيًضا: أيضا: أيًضا:  وقال   ،)16 - 15  :103 )مزمور  بعد«  موضعه 
فني يارب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف  فني يارب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف »عرفني يارب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف »عرِّ
ر موسى النبي عن نفس عبر موسى النبي عن نفس عبر موسى النبي عن نفس َّر موسى النبي عن نفس َّر موسى النبي عن نفس  عب(. كما عب(. كما  أنا زائل« )مزمور 39: 4
ِّمنا 
ر موسى النبي عن نفس 

ِّ
ر موسى النبي عن نفس 

منا علمنا عل عل(: »إحصاء أيامنا هكذا عل(: »إحصاء أيامنا هكذا  الفكرة في )مزمور 90: 12
فنؤتى قلب حكمة«.. إن احلكمة التي يتحدث عنها موسى 
جتعلنا نعرف أن أيامنا محدودة فنستطيع أن نضع كل 
شيء في نصابه الصحيح. من الصعب أن ننبهر باملاديات 
في حياتنا ونتمسك بها عندما نتذكر أن كل شيء في هذه 

احلياة مؤقت.

إلى كل املتأملني واحملبطني اليوم، أعتقد أنه من املعزي 
ُصبح فيه جتاربنا وضيقاتنا 
إلى كل املتأملني واحملبطني اليوم، أعتقد أنه من املعزي 

ُ
إلى كل املتأملني واحملبطني اليوم، أعتقد أنه من املعزي 

صبح فيه جتاربنا وضيقاتنا تصبح فيه جتاربنا وضيقاتنا ت أن نتطلع إلى الوقت الذي 
ا شيئا شيًئا  ٍاحلالية مجرد ذكرى باهتة. إن يوم الفرح آٍتاحلالية مجرد ذكرى باهتة. إن يوم الفرح آٍت وكأن 
ذلك  في  الشرف  وضيف  البشرية،  تاريخ  في  يحدث  لم 

كله  كله منسوًجا  كله منسوجا  ًمنسوًجا  خياطة  بغير  لباًسا  خياطة ا  بغير  لباسا  خياطة ا  بغير  لباًسا  ًا  مرتدًي سيكون  لباساليوم  مرتديا  سيكون  لباساليوم  مرتدًيا  سيكون  لباسًاليوم  لباسًا  مرتديا  سيكون  لباساليوم  لباسًا  ا 
النقي.  النحاس  من  ورجاله  نار،  لهيب  عيناه  فوق،  من 
ي من السماء يدوي من السماء يدوِّي من السماء  يدوا يدوا  ا ًا وبينما نسجد بني يديه، سنسمع صوتا ًا ًوبينما نسجد بني يديه، سنسمع صوًتا وبينما نسجد بني يديه، سنسمع صوتا وبينما نسجد بني يديه، سنسمع صوًت
قائاًل: »هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، 
ًإلًها لهم. إلها لهم. إلًها لهم.  ا، والله نفسه يكون معهم ًا، والله نفسه يكون معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم ًا، والله نفسه يكون معهم ًوهم يكونون له شعًبا، والله نفسه يكون معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم وهم يكونون له شعًبا، والله نفسه يكون معهم 
وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، واملوت ال يكون في ما 
بعد، وال يكون حزن وال صراخ وال وجع في ما بعد، ألن 

.)4 - األمور األولى قد مضت« )رؤيا 21: 3

ا عبر الدهور مدويا عبر الدهور مدويا عبر الدهور ًا عبر الدهور ًا عبر الدهور  مدويومرة أخرى سيخرج صوت القدير مدويومرة أخرى سيخرج صوت القدير 
قائاًل: »لن يجوعوا بعد، ولن يعطشوا بعد، وال تقع عليهم 
، ألن اخلروف الذي في وسط  ِّالشمس وال شيء من احلرِّالشمس وال شيء من احلرِّ
العرش يرعاهم، ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، وميسح 

.)17 - الله كل دمعة من عيونهم« )رؤيا 7: 16

كسر  استطاعوا  األمناءالذين  مكافأة  هي  هذه 
النهاية.  حتى  وثابروا  باخليانة«،  اإلحساس  »حاجز 
جاهدوا  للذين  الله  أعده  الذين  البر  إكليل  هو  هذا 
اإلميان  وحفظوا  السعي،  وأكملوا  احلسن،  اجلهاد 

.)8 - )2تيموثاوس 4: 7

لهذا، وخالل أيامنا الباقية على األرض، دعوني 
صيبكم اإلحباط بسبب أمور وقتية يصيبكم اإلحباط بسبب أمور وقتية يصيبكم اإلحباط بسبب أمور وقتية ُصيبكم اإلحباط بسبب أمور وقتية ُصيبكم اإلحباط بسبب أمور وقتية  أشجعكم حتى ال 
اختبارنا  ولنتوقع  هي،  كما  الظروف  فلنقبل  وزائلة. 
صيبكم يصيبكم يصيبكم ُصيبكم ُصيبكم  ألوقات صعبة، ولكن ال تسمحوا لليأس أن 
لوا األلم« عندما يأتي وقت املعاناة،  لوا األلم« عندما يأتي وقت املعاناة، »تقبلوا األلم« عندما يأتي وقت املعاناة، »تقبَّ َّ»تقبَّ »تقبعندما حتدث. »تقبعندما حتدث. 
عاملني أن الله سيستخدم الضيقات لتحقيق مقاصده؛ 
الرب  إن  خيرنا.  أجل  من  سيستخدمها  الواقع  في 
من  أكثر  تكون  لن  التجربة  بأن  وعد  وقد  قريب، 
احتمالنا. أترككم مع هذه الكلمات الرائعة من )مزمور 
19(: »أولئك صرخوا، والرب سمع، ومن كل  - 17 :34
شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من املنكسري القلوب، 
ويخلص املنسحقي الروح. كثيرة هي باليا الصديق، ومن 

جميعها ينجيه الرب«.

هذا اجلزء هو الثالث واألخير من كتيب »عندما ال نفهم!«
ملزيد من املعلومات عن مطبوعاتنا اتصل بنا:
02 -22709896  02 -22709721

www.FocusOnTheFamily.me
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