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املؤلف وليم مكدونلد
ولد وليم مكدونلد يف نيوانجالند ،تخرج من جامعة هارفارد
قسم إدارة األعامل ،خدم يف مناصب حكومية عديدة حتى إنتهاء
الرب يف حقل
الحرب العاملية الثانية ،ومن ثم تف َّرغ لخدمة ّ
التعليم والتأليف والتلمذة ،وقد َع ّلم كلمة ال ّله لسنني طويلة
يف أمريكا ودول عديدة يف أنحاء العامل .له مؤلفات تزيد عن
 120كتاباً وقد كتب مقاالت عديدة يف املجالت املسيحية .من
مؤلفاته التي نالت إنتشاراً وشهرة واسعة يف أنحاء العامل كتاب
«التلمذة الحقيقية» و «تفسري الكتاب املقدس للمؤمن» الذي
َّمتت ترجمته حتى اآلن ألكرث من خمسة وعرشين لغة مبا يف ذلك
اللغة العربية.
إنتقل املؤلف إىل حرضة سيده الذي كان يحبه ويخدمه ،يف شهر
كانون أول سنة  2006عن عمر يناهز  91عاماً قضاها يف العطاء
املتواصل مستمداً أفكاره من كلمة ال ّله الحية غري املتغيرّ ة.
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أمامك فرصة واحدة
إن هذا الكتاب ملؤلفه وليم ماكدونالد ،ليس بكتاب عادي
ملجرد متعة القراءة ،لكن قراءته ستُحدث فيك تغيرياً جوهرياً إن
أنت تجاوبت مع التساؤالت والتحديات التي وردت فيه وسوف
يجعل منك مؤمناً ناضجاً حقاً.
إنه يعالج املواضيع التي تواجه كل مؤمن وتضع أمامك التحدي
الذي ال بد منه ليك ُيح ِدث فيك النمو الروحي ويعطيك قوة يف
الشهادة والثبات يف اإلميان.
عند اإلقبال عىل قراءة هذا الكتاب ُأطلب من ال ّله أن يفتح
قلبك وذهنك ليك تفهم ما يأتيك به من أفكار روحية مهمة وليك
تتعامل بها بجدية وتتخذ قراراً حاس ًام مبا يختص بهذه التعاليم
واألفكار التي سوف تعطيك نقلة روحية قوية ونضوجاً يف الفكر
املسيحي الحقّ والسلوك اليومي الصحيح كمؤمن حقيقي.

لدراسة الكتاب املقدس ومواضيع أخرى ،أدخل إىل املوقع التايل:

www.lifeismore.net

حيث تجد امكانية اإلشرتاك بدراسة منتظمة ألهم مواضيع الكتاب
املقدس والنمو الروحي يف مكان واحد.
  -أمامك فرصة واحدة

أمامك فرصة واحدة فقط

وصل فرحات حديثاً إىل نيويورك ،وبينام كان يتج ّول مستكشفاً املدينة الكبرية
إذا مبجرم يقف أمامه شاهراً سالحه مطالباً إياه« :إما مالك أو حياتك!».
أجابه فرحات« :خذ حيايت ،فإين أريد مايل أليام شيخوختي».
لقد جابه فرحات مسألة الحياة وقابلها وجهاً لوجه حتى وإن كان ردّه مبعث
سخرية مبا فيه الكفاية لتجريد أي مجرم من سالح ِه.
إننا جميعاً نجابه مسألة الحياة وينبغي أن نقرر ما نحن مزمعون أن نعمل بها.
فلنف ِّكر بالحياة – حياتك ،مهنتك ،حارضك ومستقبلك األبدي ،قد ال ترى أهمية
الرت ّك ِيز عىل شخص ليس ذا أهمية وغامض كنفسك ،قد ال تشعر بالراحة أن تكون
مركز النقاش ،ولكن ال تدَع ذلك الشعور ينزل بك إىل مرتبة ثانوية ،وواقع األمر
هو أن هناك قضايا شائكة يف الحياة ينبغي عليك مواجهتها ،والطريقة التي تحيا
بها تحدد ماذا ستكونه يف الوقت الحارض ويف األبدية.
إن حياتك مهمة ألنك مخلوق فريد ،وكام أن أي ورقتي عشب ال تتشابهان ،وال
تتشابه أي ندفتي ثلج وال أي ح ّبتي رمل ،كذلك األمر فإنه ال يتشابه أي شخصني،
وحتى التوأمان املتامثالن يختلفان عن بعضهام البعض والقالب الذي تش ّك َ
لت
لقي به بعيداً .لن يكون أنت آخر أبداً .إن
عليه إستُخ ِدم مرة واحدة فقط ،ثم ُأ َ
لك دوراً يف الحياة ال يستطيع سواك أن يلعبه ،وزاوية ال يستطيع أحد غريك أن
ميألها ،أضف إىل ذلك حقيقة أن لك حياة واحدة فقط ،وأنك متر يف هذا الطريق
مرة واحدة فقط.
قال أحدهم« :الحياة مثل قطعة النقود تستطيع أن ترصفها بأية طريقة شئت،
ولكنك ترصفها ملرة واحدة فقط» ،إن السؤال الذي يتعينَّ عىل كل واحد منا
أن يواجهه هو« ،ماذا أنوي العمل بحيايت؟ كيف ميكنني أن أجعلها ذات قيمة
بحقّ ؟» نحن ال نريد أن نكون مثل ذلك الشخص الذي قال« :أنا يف السبعني ومل
أنجز شيئاً يف حيايت» .نحن ال نريد أن نكون مشغولني جداً يف كسب عيشنا بحيث
نغفل عيش حياتنا ،وعندما تدركنا الشيخوخة نريد أن نكون قادرين أن ننظر إىل
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الوراء بقد ٍر من الرىض واإلنجاز ،كام نريد أن نكون قادرين عىل التط ُّلع إىل األمام
بثقة وإنتظار للحياة اآلتية .فل ُن َف ِّكر ،بعد هذا ببعض قضايا الحياة الكربى ور ّد
فعلنا إزا َءها.

هل أنا حدث كوين َع َريض؟

إن أحد أوىل املواضيع التي سنواجهها هو الغاية من الحياة .إننا نجد أنفسنا
هاهنا عىل كوكب األرض ونسأل أنفسنا« :ملاذا ولدت؟ ما الهدف من كل ذلك؟»
يعتمد الكثري من األمور عىل رأينا حول طريقة مجيئنا إىل هنا يف املقام األول ،فإذا
كنا هنا نتيجة مصادفة ،فإن األمر ال يهم يف الواقع ،فنحن ال نختلف عن جرثومة
تطفو عىل سطح بركة من الحأمة ،أو مثل بقرة متضغ العشب يف املرعى ،فمصرينا هو
القرب .وإذا كنا ،من جهة أخرى ،خليقة ال ّله املميزة ،فإن لنا مصرياً أسمى وهدفاً أرفع.
مل أمتكن أبداً من أن أجد تعريفاً أفضل لذلك الهدف من ذلك الذي ورد يف خالصة
قانون اإلميان« :إن غاية اإلنسان األساسية هي متجيد ال ّله والتمتع به إىل األبد».
مثة إقتباسان آخران حول املوضوع جديران باإلعتبار ،فقد قال ف .و .بوريهام:
«إن من واجب كل شخص أن يع َّد لنفسه عم ًال رشيفاً يقوم به عندما يكون
تب وليم جيمس قائ ًال« :إن أفضل فائدة نجنيها من الحياة
متمدداً يف قربه» .و َك َ
هي أن نقضيها من أجل يشء يدوم أكرث منها».
إنها ملأساة أن مَنيض يف الحياة إىل النهاية وال ُنفكر أبداً بغايتها الحقيقية ،وماذا
نحن فاعلون لتحقيق هذه الغاية.

إمكانيات الحياة للخري أو...

مثة إعتبار آخر يجب أن نقف عنده أال وهو اإلمكانية الهائلة للحياة -للخري،
ّ
للرش أو ملج ّرد َّ
الضياع.
ف ِّكر مث ًال ،بالشخص الذي ُيدعى موىس وكيف قاد شعبه من العبودية يف
مرص إىل الحياة الجديدة يف كنعان ،ف ِّكر بالرسول بولس الذي حمل اإلنجيل إىل
آسيا الصغرى عرب أوروبا وبهذا أَ َّثر عىل مجرى أمور العامل لقرون الحقة ،أو ف ِّكر
هب يف ساعة األزمة لين ِزعَ قيود املاليني.
بأبراهام لنكولن ،رجل الغابة ،الذي َّ
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لكن كان هناك نريون أيضاً ،اإلمرباطور الروماين ،عديم القلب ،الذي تسبب
يف إلقاء املسيحيني يف القار ،ثم إشعال النار فيهم لينري اإلضاءة يف حدائقه
التي كان يقيم فيها حفالته .ثم هناك جوزيف ستالني ونظام حكمه املتَّسم
بالقسوة والوحشية والذي أهلك فيه املاليني ذبحاً ،وأذاق ماليني أخرى العذاب
يف معسكرات التعذيب (التي أنشأها سنة  ،)1930وهناك أدولف هتلر الذي كان
مسؤوالً عن موت عرشين مليون من بني البرش خالل الحرب العاملية الثانية.
عىل أن هناك أفراداً آخرين عاشوا ومل ُيفطن إىل صالحهم أو قسوتهم ،إنهم
ببساطة فئة الضياع .تشمل هذه الطبقة الس ِّكري الذي تش ِّكل مهنته التن ُّقل يف
شارع ميلء بالحانات ويسعى للدخول ألرخص الفنادق ،والبحث عن املومسات
حي املباغي َت ِب ْعنَ أجسادهنَّ إىل رجال فاسقني .وتشتمل القامئة عىل
القابعات يف ّ
العدد األكرب من الذين مل َت ُ
رق حياتهم أبداً إىل أعىل من مستوى رتابة العمل
الكئيب واملأكل واملرشب والتلفزيون.
جسد كل طفل يولد يف العامل إمكانيات واسعة ،وعىل كل إنسان أن يقرر يف
ُي ِّ
آخر األمر فيام إذا كان سيصبح بركة أم لعنة أم شخصاً بليداً.

أيامك معدودة!

قبل أن تطول بنا أيام العمر سنقف وجهاً لوجه أمام الحقيقة بأن الحياة قصرية
جداً ،إنها كالعشب ،ينموُ ،يقطع ويطري ،وهي كالريح والبخار ،توليّ وتنتقل مثل
م ّكوك الحائك الذي مي ُّر مرسعاً عرب املِنساج كأنه طلقة من فوهة بندقية ،وهي
مثل عرض ّ
الكف ،رحلة قصرية عرب راحة اليد .وقد كان ويل هاو ِتون ُم ِحقاً عندما
قال أن املهد والتابوت مصنوعان من نفس الشجرة.
نرى اآلن طفلة بإبتسامتها الصغرية الظريفة وبجلدها ّ
البض الناعم ،تتف َّرس
مبحبيها بوداعة ،إنها فتّانة يف عربة نومها القرنفل َّية ،وما أن ميتد بها العمر سنوات
قالئل حتى تراها تلبس ردا ًء ُتذيله حوايش من النسيج املخ َّرم وبرشائط زينة ،ويف
هنيهة تالزم البيت ألعابها ويف أخرى تتقافز مع الحبل يف رصيف الشارع .ورسعان
ما تصبح فتاة مراهقة منرشحة الصدر واعية للباسها ومتنبهة ملستحرضات
التجميل ،تخرج يف أول موعد .أما اآلن فتجد يف الزواج واألمومة تحقيق طموحها،
تصبح متزنة ومستقرة .وأخرياً هي مواطنة كبرية السن ،ناضجة ،هادئة الطبع
تسب ًة بالخرب ِة.
ُممتلئ ًة حكم ًة ُم َك َ
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واآلن خذ هذا الولد الطفل يتلوى ويتع َّرج بحركات رسيعة وهو يف قامط
أزرق ورسعان ما يصبح ولداً صغرياً مز َّود باطنياً بنظام علم النفس ،يعرف كيف
يدفع والديه نحو حدود الصرب ثم يرتاجع بحذر شديد ،وبجيوب مليئة بالديدان
والضفادع واملسامري والحجارة يرتنح فوق د ّراجته األوىل ،وقد يترصف كشيطان
خالل النهار ،ولكن عندما يغفو يف رسيره هو مالك بال أدىن ّ
شك .يف سني املراهقة
تحذوه ٌ
رغبة شديدة يك ينال رىض أقرانه واستحسانهم ،ويغدو أكرث إعتناء مبالبسه
ومظهره .إنه جريء وخجول ،واثق من نفسه ومتق ِّلب ،رومانيس ،أعزب راسخ العزم
والثبات ،وإذ يصبح رج ًال يغدو صاحب إنجازات يحمل أعباء أرسته ومسئوليات
العمل ،يحاول أن يحشرُ َ ثالثني ساعة يف يوم مؤلف من أربعة وعرشين ليزيد
دخله ملال َءمة ميزانية متأثرة ُّ
ويصبح
بتضخم األسعار .وعندما َتس ُلك األمور معه
ُ
َجدَّا وعجوزاً ال ُيعد جسمه يتوازن مع روحه ،ينظر إىل الشباب الوسيمني ويقول
«لقد كنت هكذا ذات يوم!»
نفسه بالواقف عند ركن
فال عجب أن ناقداً للفنون يف الرابعة والثامنني َيصف َ
يف الشارع ،قبعته يف يده يستجدي السابلة أن ُيلقوا بدقائقهم غري املستفاد منها.
فإذا كان قِصرَ الحياة ُيع ِّلمنا شيئاً عىل اإلطالق ،فإمنا ُيع ِّلمنا بأن ما نخطط ألن
نعمله ،ينبغي أن نعمله برسعة ألن الزمن ال ينتظر .

اآلن ...تجربة أدا ٍء لألبدية

يجب أن يفكر كل واحد منا باألبدية يف الوقت املناسب وعام قريب سينقيض
الزمن وتبدأ األبدية .إن فكرة األبدية هي إحدى أعظم األفكار التي ميكن أن
تشغل بال اإلنسان ،ومع ذلك مل ُي َ
ؤت أي عقل برشي من الكرب مبا فيه الكفاية ليك
يستوعبها إستيعاباً تاماً.
ما هي األبدية؟ إنها عمر ال ّله ،محيط بال شواطئ ،إنها دميومة الحياة اآلتية
الالمتناهية ،إنها أبدُ اآلبدين.
فإذا كانت كل حبة رمل عىل كل سواحل العامل متثل سنة واحدة ،فإن مجموع
وعصيت عن أن ُتحىص.
السنوات لن يساوي األبدية .إنها بال دميومة وغري محدودة ِ
إننا جميعاً سنواجه الحقيقة املتمثلة يف أننا سوف نحيا يف مكان ما إىل األبد،
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إنها فكرة تو ِقع يف النفس رهب ًة وروعة حتى أن عقولنا ُتق ِّلب جوان َبها يف سعي ال
طائل تحته ليك تف َه َمها .إن لنا روحاً خالدة وهذا يعني بطبيعة الحال أن هذه
الحياة الحارضة ليست القصة بكاملها ،إنها فصل من مرسحية متواصلة أن تحيا
وكأن هذه الحياة هي كل يشء ،يعني أنك ُتبادل املحدود بالالمحدود وأن تنىس
أن لنا َم َهامت يف املصري.
«هل تؤمن بأن الدهر اآليت أعظم بكثري من الزمن الحارض ،وأن القادم أكرب من
ودهورا أمامنا ،وأنه مهام تطول حياتنا هنا عىل األرض
الحايل ،وأن هناك دهور ًا
ً
ما هي إال شذرة مام سوف يكون؟ هل تؤمن أيض ًا أن خدمتنا يف الدهور اآلتية
هي أهم بكثري مام نفعله يف هذا العرص؟» (أوسنت سباركس)

هناك من يراقبك

قلنا أن األبدية هي واحدة من األفكار العظيمة التي تشغل فكر اإلنسان،
حسناً ،إال أن الفكرة األعظم من كل األفكار هي فكرة ال ّل ِه ،التي سترُ ِغم كل
إنسانٍ  ،إن عاج ًال أم آج ًال ،أن يفكر بال ّله ،ويجب عليه أن يقرر إن كان ال ّله
موجوداً ام ال ،وإذا كان موجوداً ،ماذا يشبه.
من هو ال ّله؟ ال ّله روح ،غري محدود ،أزيل ،وغري متغري يف كينونته ،ك ّله حكمة
وقدرة وقداسة وعدل وصالح وحق.
كيف نعرف أنه يوجد إله؟ لقد ظهر يف الخليقة يف الضمري يف الكتاب املقدس
ويف شخص يسوع املسيح .فأوالً ظهر يف الخليقة .فالخليقة تتط ّلب خالقاً،
والتصميم يتط ّلب مصم ًام ،واملِقراب (التلسكوب) ُيظ ِهر ُه يف نظام وعظمة كونه،
صممه.
و ُيظ ِهر ُه ا ُملجهر (امليكروسكوب) يف نظام الذ َّرة وتعقيدها الذي هو َّ
ثم يظهر ال ّله يف الضمري ،يف داخل كل شخص إدراكاً فطرياً بكائن أعظم ،متاماً
كآلة الرصد ومتاماً كآلة املراقبة تصادق أو تدين أفعال اإلنسان نفسه ،وقد ُيخ ِنق
الصوت الداخيل عند اإلنسان أو ُيخ ِفضه حتى يغدو همساً ،وقد تجعله فكرة
ال ّله منزعج الخاطر إىل الح ٍّد الذي ينكر وجوده .لكن الشهادة ل ّله ال تزال هناك،
عميق ًة يف داخل ضمري اإلنسان.
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تعليم شفهي مقتضب:

لقد أظهر ال ّله ذاته يف الكتاب املقدس ،ففيه نتعلم أنه كيل القدرة ،كيل املعرفة،
وأنه موجود يف كل مكان ويف نفس اآلن ،ونتعلم أنه قدوس ،با ّر وعادل ،لكنه أيضاً
ُ
ويعضد ويحفظ
ومحب ،ونتعلم أنه ال يخلق فحسب ،بل يس ِند
رؤوف ،رحوم ِ
ويرشد ويفدي و ُيخ ِّلص .وبطبيعة الحال يظهر ال ّله يف الرب يسوع املسيح ،فإن
ِ
ّ
ّ
كنت تريد أن تعرف ماذا يشبه الله ،أنظر إىل يسوع ،لقد جاء ليعلن الله للعامل.
يف ميدان الطرف األغ ّر يف لندن ينتصب عمود طويل يعلوه ٌ
متثال ل ّلورد نيلسون.
لكن األدمريال بعيداً عن مرأى العني بحيث ال يستطيع أحد أن يراه بوضوح سوى
عام كبري يف إنكلرتا ،ك ّلفت السلطات
الحماَ م .وذات مرة عندما ُأقيم معرض ٌ
طري َ
أحد النحاتني أن يصنع نسخة ثانية مطابقة لتمثال نلسون ووضعته فوق منصة
عىل مستوى االرض ،فكان باستطاعة الذين حرضوا املعرض أن يروا من مسافة
قريبة ما كان بعيداً وغامضاً حتى ذلك الوقت.
إن يسوع هو ال ّله ظاهراً يف الجسد ،وعندما رآه الناس ،رأوا ال ّله اآلب .إن
املسيح هو الصورة ا ُملعبرِّ ة عن شخص ال ّله.
سيواجه كل شخص حقيقة وجود ال ّله ،ولكن األكرث
صحيح أنه عاج ًال أم آج ًال
ِ
سيواجه كل شخص ال ّله ،فإن لدينا مو ِعداً نهائياً معه.
من هذا ،أنه عاج ًال أم آج ًال
ِ
ُترى ماذا يشبه هذا اللقاء؟ وماذا ميكننا أن نفعله اآلن إستعداداً لهذا اللقاء؟ إنه
أمر يتعينَّ علينا التفكري فيه ملياً.

هَ ُل َّم إىل املواجهة

يجب عىل كل إنسان مفكر أن يأخذه العجب حول وجود الرش يف العامل.
فالخطيئة يف كل مكان ،نراها حولنا يف املشاهد القذرة عىل شاشات التلفزيون،
عىل ملصقات السيارات ،وعىل الرسومات التي يغلب عليها الشكل الفاحش يف
السكر ،يف الرسقة ،يف
األماكن العامة ،نراها يف اإلختالط يف العالقات الجنسية ،يف ُ
القتل ،يف إبتزاز األموال بطرق غري مرشوعة ،يف الفساد وهلم جرا .وحتى الطفل
وح ّد َة ُخلق وعصيان.
املد ّلل ُيظ ِهر أنانيةِ ،
نسمع الخطيئة حولنا ،تجديفاًِ ،نكاتاً قبيحة وكلامت وتعابري مزدوجة املعنى.
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واألسوأ من كل هذا أننا نجد ذلك يف أنفسنا ،يف أفكارنا وعاداتنا ويف تركيزنا
الشديد عىل ذواتنا .فإن كنا صادقني ،ينبغي أن نعرتف بأن ما يكون يف داخلنا أسوأ
بكثري من أي عمل قمنا به.
ونسأل أنفسنا« :كيف بدأت الخطيئة؟ كيف ميكنني أن أتغ َّلب عليها يف هذه
الحياة؟ كيف ميكنني أن أتحرر من الشعور بالذنب ومن الدينونة يف الحياة اآلتية؟»
إن فلسفة الشخص عن الحياة يجب أن تعالِج دون ريب موضوع الخطيئة
برمته و ُتع َّد أجوبة صادقة ال سبيل إىل إنكارها.

املوت والرضائب

املوت هو الدودة يف تفاحة الحياة .إنه أكرب ُمع ِّكر للفرحُ ،يس ِدل الستار عىل
رجل أن يصبح ثرياً
اآلمال ،والطموحات ،واألحالم ،عىل الفرح واملرسات .أراد ٌ
يف سوق األوراق املالية ،وملا أبلغه أحدهم أنه يستطيع أن ميتلك ما يشاء ،قال
الرجل أنه يريد أن يقرأ الصحيفة بعد سنة من ذلك اليوم ،وكانت فكرته بطبيعة
الحال أن يتم َّكن من رشاء األسهم التي ُتح ِرز أكرب إرتفاع خالل تلك السنة ،وعندما
حصل عىل الصحيفة أخذ يتأمل بتلذذ وحبو ٍر مبقدار ما سيصيب من ال ِغنى ،ولكن
بعدئذ نظر إىل صفحة إعالنات املوىت ،فإذا إسمه ضمنهم.
يتص َّدر املوت والرضائب مراتب الرشف األوىل كونهام محتومني ،ونرى ذلك
يحدث مع آخرين ،ولكن ال ميكننا بوجه من الوجوه أن نتصور ذلك يحدث معنا،
حصنني ألنه سيأتينا كام يأيت لكل الناس.
ولكننا غري ُم َّ
إننا ُنذ َّكر باملوت دوماً ،بالنعوش ،مبواكب الجنازات وبالقبور .والواقع أننا قد
اعتدنا حقاً عىل حقيقة املوت ،ألننا يف كل مرة نخلد إىل النوم من ِّثل صورة عن
املوت ،والجسد يرقد يف املوت.
ُيؤ ِثر الكثري من الناس ألاّ يفكروا بذلك املوضوع .ففي اللغة اليابانية الكلمة
«أربع» تعني أيضاً «موت» ،لذلك ال يوجد يف الفنادق اليابانية طبقة رابعة .عىل أية
حال فالطبقة التي تعلو الطبقة الثالثة ال تزال هي الرابعة برصف النظر عام يدعونها.
يف اللحظة التي يحترض فيها شخص ،يذهب ملالقاة ال ّله ،إنها لحظة إدراك كامل
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ومهابة رهيبة قد ُتعمي عيو َننا عن الواقع يف هذه الحياة ولكنها تنفتح عىل وسعها
بعدما منوت .عىل أنه من الحامقة أن نترصف كام لو أننا لن ُنقبل عىل املوت أبداً،
وسيكون من باب املعقول أن نواجه الحقيقة مبا هو حقٌ ونستعد لهذا املوعد املحتوم.

الذي تزرعه إياه تحصد

يقول الكتاب املقدس أنه «بعد املوت تأيت الدينونة» هذه كلامت صعبة!
إنها تعني أن كل إنسان سيقف أمام ال ّله يوماً ما ،وحينئ ٍذ املالبس واملركز
والتبجح لن تعود تعني شيئاً ،سينكشف كل يشء،
والرشف والرثاء واإلعتدال
ُّ
وكل كلمة باطلة ،وكل عمل عشوايئ ،وكل أفكار ودوافع القلب ،وسوف تخرتق
أشعة ال ّله الهائلة باطن وظاهر اإلنسان ،ولن يفلت يشء من فحصه .فال ُب ّد
من وجود دينونة ،والكتاب املقدس يعلنها ،وقداسة ال ّله تقتضيها ،والعدالة
تطالبها ،فالكتاب املقدس ُيعلن عنها بالقول املقدّس« :ألَ َّن ُه أَ َقا َم َي ْوماً هُ َو ِفي ِه
يع إِ َمياناً إِ ْذ أَ َقا َم ُه
ُم ْز ِم ٌع أَ ْن َي ِدينَ ا ْل َم ْس ُكو َن َة ِبا ْل َعدْلِ ِب َر ُج ٍل َق ْد َع َّي َن ُه ُم َقدِّماً لِ ْل َج ِم ِ
ات» (أعامل .)31:17بكلامت أخرى ،فإن الدينونة أكيدة كقيامة املسيح،
ِمنَ األَ ْم َو ِ
فلو مل يقم املسيح ،حينئ ٍذ لن يعود هناك ما َيق َلق البرش بسببه ،لكنه قام.
إن ما تقتضيه قداسة ال ّله هو أن ال ّله ال يستطيع أن يتغاىض عن الخطيئة أو
حكم
يعالجها باستخفاف .هنالك َد ْين يجب أن ُيس َّدد ،وعقاب يأخذ مجراه و ٌ
ُين َّفذ ،والعدالة تتطلب ذلك .ليست كل الحسابات ُمس ّواة يف هذه الحياة .جرائم
مستم ّرة عسرية عىل ّ
الحل .ديون ال ُتدفع ،أخطاء مل يتم عالجها.
لذا أتوسل إليك أن تأخذ يف الحسبان حقيقة حتم َّية الدينونة ،بيد أن اإلعرتاف
وحجة تح ُّلك
بحقيقتها غري كاف ،عليك أن تبحث حتى تجد محام يدافع عنكَّ ،
من ذنوبك يف مواجهة أد ّلة بارزة ضدك بإرتكاب الخطيئة ،فإذا مل تنجح يف ذلك،
ستصطدم بالحق املر ِّوع التايل – حقيقة الجحيم.

ال حل وسط

إن الجحيم موضوع يجب أن ُي َعالَج بقدر كبري من الحنو ور َّقة القلب بل
نفضل بالحري أن نتجنبه من ناحية إنسانيةِّ ،
حتى بالدموع ،إنه موضوع ِّ
ونفضل
أال نؤمن بوجوده عىل اإلطالق ،بل مام يبعث عىل املزيد من الراحة أن نؤمن
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بخالص كوين ،أي أن الجميع سيخلصون يف نهاية األمر وحتى الشيطان .أو ُن ِّ
فضل
أن يكون للبرش فرصة ثانية يف الحياة القادمة ،أو أن املوىت األرشار سيبادون أي
أنهم ينقطعون عن الوجود إىل األبد .لكن أياًّ من هذه الخيارات غري متوف ّر لدينا.
إن الكتاب املقدس يشدّد عىل وجود الجحيم.
لقد تكلم يسوع عن الجحيم أكرث مام عن السامء ،ومن الواضح أنه آمن يف
كليهام ،ومن البينِّ عىل السواء أنه إن مل يوجد الجحيم فال توجد السامء ،فإن
الواحد منهام حقيقي كاآلخر ،ومن الغريب أن كثرياً من الناس الذين ال يؤمنون
بالجحيم يقولون لآلخرين دوماً بأن يذهبوا إىل هناك .إىل أين؟ هل إىل مكان خيايل؟
ال بد أن يوجد جحيم ،وكام قال كالو« :ال ميكن أن يكون مكان واحد فقط
وموضع واحد ملريم ويهوذا ،ل ِّلص التائب ول ِّلص غري التائب ،للرجال والنساء
القديسني ّ
ولعشاق الشهوة والجرمية العنيدين والساخرين».
والسؤال املتعارف عليه الذي يحاول نقض وجود الجحيم هو« :كيف إلله
املحبة أن ُيبقي عىل جحيم أبدي؟» الجواب بطبيعة الحال هو أن ال ّله مل يخلق
الجحيم للجنس البرشي ،بل صممه إلبليس وأعوانه .وكام سرنى يف القسم التايل،
أن ال ّله دفع مثناً باهظاً ليك ال يذهب أي رجل أو إمرأة إىل َج َهنَّم ،كام د َّبر طريقاً
للهرب وقدّمها مجاناً للجميع .لكن لنفرتض أن شخصاً ما يرفض قبول َّ
خطة ال ّله،
بتعمد ،ألنه ال يوجد َخيار آخر.
فامذا يحدث عندئ ٍذ؟ إنه يختار الجحيم ُّ
ينبغي عىل الناس العقالء أن يفكروا ملياً بهذه الحقائق ويدركوا أنهم ما مل
يقبلوا َ
بالخيار األول فإن هذا العامل مع كل أشيا ِئه الجذابة ومشوقاته ،سيكون
السامء الوحيدة التي سيعرفونها.
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دُفع بالكامل!

الجلجثة ،فإن فاتت هذه
نصل اآلن إىل الحقيقة املركزية لكل التاريخ ،حقيقة ُ
ِ
الحقيقة إنساناً ،فقد يف ِّوت عليه َّ
كل يشء.
الجلجثة؟ ماذا َ
حدث! أال َتع َلم؟
ماذا حدث عند ُ
مات إبن ال ّله الذي بال خطيئة مات عن بني البرش الخطأة ،الخالق ألجل
خليقته ،مات الراعي الوديع ألجل الخراف ّ
الضالة.
دارت القصة التالية عىل ألسنة طالب من صفوف اإلبتدائية يف مخيم صيفي:
يبدو أن بعض الكائنات من الفضاء الخارجي قد هبطوا عىل األرض وتبادلوا
األحاديث مع بعض الرجال ،وقبل أن مي ّر وقت طويل ،تط َّور حديثهم إىل منافس ًة
يف التباهي والتفاخر ،وقد تحدّى الفضائيون خصو َمهم األرضيون بسؤالهم« :ماذا
لديكم لتفتخروا به أيها األرضيون؟»
وكان الردّ« ،أال تعرفون؟ لقد أنزَلنا مؤخراً رج ًال عىل القمر».
«ماذا يف ذلك! نحن نقوم بالسفر ما بني الكواكب منذ قرون ،ألديكم يشء آخر؟»
وهكذا تواصل الحديث .مل يكن من املهم ما قاله اإلنسانيون ألن الز ّوار من
رجل يف إغتياظ شديد:
الفضاء سوف يعرضون عليهم ما هو أفضل .أخرياً قال ُ
«حسناً ،لقد زار ال ّله كوكبنا قبل ألفي عام».
إستحوذ اإلعجاب بالفضائيني آخر األمر وتسا َءلوا بتل ُّهف« ،أحقاً؟ ه ّيا أرسعوا!
خذونا إليه لنتمكن من اإللتقاء به!»
كان عىل الرجل أن يجيب بإكتئاب« :ال نستطيع ،لقد قتلناه!»
حي قائم من بني
إننا نعلم اآلن أن الرب يسوع ليس ميتاً ،بل هو
ٌ
مخلص ّ
األموات .ولكن ما تفتقر إليه األسطورة الدقة يف العقيدة ،لكنها ُتص ِد ُمك وأنت
تصغي إليها ،لقد زار ال ّله هذه األرض يف شخص يسوع املسيح قبل ألفي سنة.
مولوداً من العذراء مريم ،إخ ُتبرِ َ خالل السنوات التي قضاها يف النارصة وانطلق
يف خدمته العلنية يف سن الثالثني ُمق ِدماً نفسه عىل أنه املسيا! ولكنَّه إحتُقر
واستهزئ به ،و ُر ِف َض من القادة ومن الشعب ،أخرياً خانوه ،فألقي القبض عليه
 - 14أمامك فرصة واحدة

وحوكم بتهم مل َّفقة ،ومع أن بيالطس وجده بريئاً ،إال أنه س َّلمه إىل الجمهور
الغاضب ليك ُيصلب ،وهكذا كان موته!
عىل أنه كان ملوته مغزى أكرث من مجرد موت عابر ،فقد وضع ال ّله عىل إبنه
جميع آثامنا .لقد مات املسيح بدي ًال عن الخطأة ،ودفع عقاب الخطايا التي كان
علينا أن ندفعه ،لقد مات امليتة التي كان علينا أن منوتها.
بعد ثالثة أيام من موته ،قام من القرب منترصاً عىل املوت والخطيئة والجحيم
والشيطان .ومبوته الكفاري وقيامته املجيدة ه َّيأ طريقاً بها ُيخ ّلص ال ّله خطأة
أرشاراً دون أن يصفح عن خطاياهم أو يتغاىض عنها .هكذا وفيّ يسوع ّمتت ّ
كل
مطالِب ال ّله العادلة ضد الخطيئة ،لقد حمل عقاب التعدي عىل ناموس ال ّله ،لقد
ّمتم مطالِب عدالته الصارمة.
لكن حقيقة أنه مات وقام ثانية ال ُتخ ِّلص أي شخص تلقائياً ،فالعطية يجب أن
ُتقبل ،والغفران يجب أن ُيقبل ،والخالص من الخطيئة يجب أن ُيختار .إن عمل
كاف للجميع لكنه ف ّعال فقط للذين يقبلونه .إن ال ّله ال يأخذ أناساً إىل
املسيح ٍ
السامء ال يريدون هم أن يكونوا فيها ،فإنه لن تكون لهم سامء ،ألنهم رسعان
ما س ُيعيثون فيها فساداً لكل شخص آخر .أجل لقد أتم يسوع العمل الرضوري
لخالصنا .أما الخطوة التالية فهي معتمدة علينا! وهي أهم خطوة ميكن أن
نأخذها عىل عاتقنا ألن أهم يشء يف الحياة هو أن نكون ُمخ َّلصني.

لحظة الحق

إن السؤال التايل سؤال جيد لو ُسئل من القلب! كيف ميكن أن أخ ُلص؟
أوالً ،ينبغي أن يكون هنالك إدراك عميق الجذور بأنك إنسان خاطئ رشير
وأنك تستحق َج َهنم إستحقاقاً تاماً وهو ما عناه الكاتب مارك توين عندما قال:
«دخول السامء بالنعمة ،فلو كانت باإلستحقاق لبقيت أنت خارجاً بينام يدخل
عبدك» .بجانب هذا اإلقتناع الصادر من القلب ينبغي أن يكون هناك إشمئزاز
عظيم من الخطيئة وإرتدادٌ عنها.
ثانياً ،عليك أن تتخىل عن أية فكرة حول خالص نفسك أو أن تساهم يف خالصك
بأعاملك الصالحة أو بشخصيتك الفاضلة ،عليك أن تأيت مبوقف« :ليس بيدي مثنٌ
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أقدِّمه» عليك أن تأيت ُم ِقراً بال َّذ ْنب وطارحاً ذاتك عند رحمة عدل ال ّله.
ثالثاً ،عليك أن تؤمن بأن الرب يسوع قد مات بدي ًال عنك ،وأن دمه ُسفك
ليدفع مثن خطاياك ،ويجب أن تكون مقتنعاً بأنك أنت الذي كان يجب أن ميوت،
ولكنه مات ِعوضاً عنك.
أخرياً ،وبعمل إميان حاسم ينبغي أن تقبل يسوع املسيح ربك ومخلصك الوحيد،
وبقبوله رباً َ
لك ،تعرتف أنك قارص عن إدارة شؤون حياتك بنفسك وتس ِّلم له
القيادة كس ِّيدك .فبقبوله مخلصاً أنت تقول أنه هو رجاؤك الوحيد ليك يخلصك
من خطاياك ومن جهنّم ،ويأخذك إىل السامء يف آخر املطاف .عندما تفعل ذلك
ميكنك أن تدرك بسلطان كلمة ال ّله أن خطاياك قد ُغفرت ،وأنك ولدت ثانية
وحصلت عىل الحياة األبدية .أنت خليقة جديدة باملسيح يسوع.
إن مل تكن أبداً قد فعلت هذا من قبلَ ،ف ِل َم ال تفعله اآلن؟ ُتب عن خطاياك،
آ ِمن بالرب يسوع املسيح واعبرُ من املوت إىل الحياة .إذا كنت تخىش أن يك ِّلفك
الكثري ليك تكون إنساناً مسيحياً مؤمناً ،ميكنك أن تف ّكر كم س ُيك ِّلفك األمر أال
تكون مسيحياً مؤمناً.

ما هي الخطوة التالية؟

ال تظنّ أنك عندما تتجدد باإلميان تكون قد بلغت النهاية ،الواقع أنها البداية
فقط ،إنها نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة – وعليك أن تشهد لهذه الحقيقة
كمؤمن باملعمودية.
إىل هنا تكون قد واجهت وبشجاعة بعضاً من أعظم قضايا الحياة ،وتجاوبت
معها بأسلوب حكيم .لكن هناك املزيد من الحقائق والقضايا التي عليك أن
تواجهها ،فام هي هذه الحقائق والقضايا؟

ال وقت للتضييع!

لقد أدركت إىل اآلن أن الحياة قصرية بقدر ما تتعلق فرصة الخالص باألمر.
إصبع ُه إىل أن ِفك ويقول« :زمن الخدمة
اآلن يرفع الزمن صاحب السلطة َ
أيضاً قصري وعليك أن تستغله إستغالالً حسناً» .إنها صدى لكلامت يسوع:
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« َي ْن َب ِغي أَ ْن أَ ْع َم َل أَ ْعماَ َل ا َّل ِذي أَ ْر َس َل ِني َما دَا َم َن َها ٌرَ .ي ْأتيِ لَ ْي ٌل ِح َ
يع
ني الَ َي ْست َِط ُ
أَ َحدٌ أَ ْن َي ْع َم َل» (يوحنا.)4:9
إن جميع خدام ال ّله الذين كانوا ف ّعالني يف خدمته ،قد عملوا بإحساس رضورة
ملحة .قال خادم إبراهيم« :ال آ ُك ُل َحتَّى ا َت َك َّل َم َكال ِمي» (تكوين .)33:24وقالت
إميي كارمايكل« :نذور ال ّله ملقاة عيل ،سوف ال أبقى ليك أعبث بالظالل أو
أقطف األزهار الربية حتى ُأمتم عميل وأقدِّم حساباً» ،وكتبت يف مكان آخر:
«إثنتا عرشة ساعة ِقصار فقط.
ال تدَع اإلحساس بالعجلة امللحة يذوى فينا أبداً أيها الراعي الصالح،
دعنا نبحث يف الجبال معك دامئاً».
تبنّى أحد صانعي السيارات اليابانية شعاراً للتسويق« ،نحن ُمساقون» ،ومبعنى
نج ْز
آخر عىل املؤمن أن ُيساق بإدراك مبدى ضخامة العمل الذي ينبغي أن ُي َ
وقِصرَ الفرتة الزمنية املخصصة إلنجازه.
قال الشاعر روبرت فروست:
«جميلة هي الغابات ،ا ُملعت ِ ٌ
مة والعميقة،
وأنا لدي وعود ًا ألتزم بها اآلن
هي أن أجتاز أميا ًال قبل أن أرقد».

رُ
إشتيت ،ودُفع الثمن!

مثة إعتبار آخر يجب أن يستحوذ عىل إنتباه كل مؤمن أال وهو حقيقة الفداء .إن
أحد األحداث العديدة التي تحدث عندما يصبح إنسان ما مسيحياً حقيقياً ،هي أنه
قد إفتُدي ،أي أنه إشترُ ي مرة أخرى من سوق عبيد الخطيئة بواسطة الرب يسوع.
نحن ُم ٌ
لك لِ ّله بالخليقة ،لكننا ضللنا وأصبحنا مواطنني يف مملكة الظلمة الشيطانية
فافتدانا يسوع من مملكة عبودية الخطيئة واآلن أصبحنا ُمل َكه مرة أخرى.
مل يكن مثن إفتدا َءنا بالعملة املعدنية بل بدم املسيح الغايل ،إنها عالمة نعمة
ال ُينطق بها ،إنه مستعد أن يدفع مثناً غالياً كهذا عن برش مذنبني نظرينا ،بيد أن
هذه هي القيمة التي أسبغها علينا.
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وألنه اشرتانا فإننا ال نعود ُملكاً لذواتنا بل نحن ُم ٌ
لك له إىل األبد .هذا الحق
وقع موقعاً مؤثراً يف نفس شاريل ستاد وغيرَّ كل إتجاه حياته« :لقد عرفت عن
يسوع أنه مات عني لكني مل أفهم إطالقاً أنه لو كان قد مات عني فإين ال أعود
كنت ُملكاً
ُملكاً لذايت .فالفداء يعني إستعادة أو إسرتداد بالرشاء ثانية ،بحيث إذا ُ
له فأنا أمام خيارين فإما أن أكون لِصاًّ وأحتفظ مبا ليس يل ،أو أن ُأس ِّلم كل يشء
لِ ّله؟ وعندما عرفت أن يسوع املسيح قد مات ألجيل ،مل يبدُ شيئاً صعباً أن أتنازل
عن كل يشء ألجله».
ُي َذ ِّكرنا الرسول بولس أننا لسنا ألنفسنا ألننا اشترُ ينا بثمن ،وبإمكاننا أن ندرك
هذا الحق عقلياً ونقبله الهوتياً ،ومع ذلك ال نزال نتمسك بحياة هي ُملك آلخر.
إن السبيل الذي ينبغي أن نسلكه هو أن ُندرك حقوق الفادي ونس ِّلمها له.

أرين قائدك

يف األيام التي كانت عبادة اإلمرباطور يف اإلمرباطورية الرومانية تقليداً شائعاً،
كان عىل الرجال أن ينطقوا بال َق َسم التايل « قيرص َرباًّ» وكانت عقوبة ال َّرفض املوت،
فكان من الطبيعي أن ال يتم َّكن املسيحيون من تأدية أو قبول مثل هذا التجديف،
بل كان إعرتافهم الجريء «يسوع هو الرب ».فالقوا حتفهم ألجل هذا الحق.
نحن لسنا تحت أي ضغط لإلعرتاف بربوبية أي حاكم أريض ،لكننا نلتزم
باإلعرتاف بأن يسوع املسيح هو َر ّب .لهذا السبب مات وقام للحياة مرة أخرى
بحيث ميكنه أن يكون رباًّ .وكونه رباًّ ،فله الحق عىل الجميع.
لعله من العبث أن ندعوه رباًّ إذا فشلنا يف إطاعته ،ومام يتعارض والرتابط
رب» وبعدها أقول «ليس هكذا يا رب» يف
املنطقي أن أقول يف لحظة «إنه يّ
لحظة ثانية.
يرغب البعض يف القبول بيسوع مخلصاً ،لكنهم يأبون عليه حقوق العرش رباًّ،
يرص الكتاب املقدس عىل أال يشجع أحداً ممن يقبل املسيح ببعض التحفظات،
ّ
إذ علينا أن نأيت إىل املسيح دون تحفظات أو تراجع.
 - 18أمامك فرصة واحدة

قال جون سكوت يف وصفه مراسيم تتويج ملكة بريطانيا يف كنيسة وستمنسرت،
إن إحدى أكرث اللحظات تأثرياً كانت قبل إنجاز التتويج متاماً ،أي قبل أن يوضع
التاج عىل رأسها .فقد نادى رئيس كنيسة كانرتبري ،املواطن األول يف البالد ،أربع
مرات بحسب إتجاهات البوصلة يف الكنيسة شامالً ،جنوباً ،رشقاً وغرباً« ،أيها
السادة أقدم لكم ملكة هذه اململكة ،امللكة الحقيقية لهذه البالد ،أال تؤدون لها
واجبات الوالء واإلحرتام؟ وليس قبل أن تأيت رصخة إيجاب مد ّوية كالرعد أربع
مرات يف أجواء كنيسة وستمنسرت ُيحضرَ التاج ويوضع عىل رأسها».
ويستأنف ْسكوت تعليقه «أقول لكم اليوم ،أيها السيدات والسادة ،أقدم لكم
يسوع املسيح ملككم وربكم الحقيقي ،أال تقدِّمون له واجبات الطاعة والوالء؟
إنه تساؤل ينبغي عىل كل من يعرتف بأنه مؤمن أن يجيب عليه ،أال يصغي
الرب إىل رصخة إيجابية؟

محصور مبحبة املسيح

دعني أقدِّم موضوعاً آخر يدفع َّ
كل إبن ل ّله ليك يصنع له تاريخاً .إين أتحدث
عن محبة املسيح لك ويل.
فكر باألمر عىل هذا النحو! مات شخص ألجلك ،وهذا «الشخص» مل يكن
إنساناً خاطئاً مثلنا ،كان إبن ال ّله القدوس ،ذاك الذي كان يحيا مع ال ّله يف السامء
يف بركة ساموية ال يع ِّكر صفوها يشء منذ األزل ،وقد أحبك إىل الحد الذي جعله
مستعداً ل َب ْذل حياته فدية عنك ،فهل يل أن أسأل ملاذا أحبك؟ حسناً ،مل يكن
بسبب أية مزية فيك ،فال يوجد فيك ما يستحق هذه املحبة ،والواقع أنك كنت
َعدُ ّواً .وبقدر ما يعنيك األمر ،مل تكن جديراً بحبه البتة ،أما السبب يف أنه أحبك،
فيعود إىل أن هذا هو نوع شخصه ،إنه بحكم طبيعته أن ُي ِحب ،وللمحبة ينبغي
أن يكون هدف .إنه مل يحبك ألنك كنت حياً وصالحاً ،بل كنت ميتاً بالذنوب
والخطايا .لقد أحبك ألنه لو مل َيش َفع لك لكنت هلكت إىل األبد .ال يستطيع
أحد أن يقيس أبعاداً مثل هذه املحبة كإتساعها وطولها وعمقها وإرتفاعها.
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ص َّو َر أحد كتاب الرتانيم محبة ال ّله بالكلامت التالية:
ــل ال َف ْ
َو َورقــــاً ُك ُّ
لَ ْو َصــا َر ِحــ ْبـراً ُك َّ
لــك
		
ـل َي ّـم
ُ
و ُك ُّ
والك ُّل ِبال َو ْص ِف اشترَ َ ْك
		
ــــم
ــل َنـ ْبــتَــــ ٍة َقـ َل ْ
بـــيــب
الـح
		
مـا َكـتَـبــوا مـا َو َصـفـوا
ْ
َم َح َّبــــ َة َ
فا َق ْت َس َم ْت َ
ـجـيــب
ِم ْقدا ُرهـــا َع
		
فاض ْت َط َم ْت
ْ
واآلن ،أتعتقد أنه مات بحيث تتمكن من ا ُمليض يف نفس حياة األنانية والخطيئة
التي عشتها سابقاً؟ كال ،لقد مات ألجلك ليك تحيا من اآلن فصاعداً ألجله هو،
سيكون ذلك حقيقة حياة ُيحتذى بها .أال تكون هذه حالتك؟

لسنا َم اّلكني بل وكالء

مل ننتَه بعد ،ذلك ألن املوضوع األسايس اآلخر الذي ينبغي أن نصارعه هو
عقيدة ال َوكالَة ،فإذا عرضناها ببساطة نقول أنها تعني أننا قامئون هنا ليك من ِّثل
مصالح ال ّله ،فنحن ُوكالؤه.
إن كل ما منلك يعود إليه ،وقتنا ،مواهبنا ،كنوزنا .ومن السهل أن نتوهَّ م أن
أموالنا ومهاراتنا هي ملك لنا ،وأن املنزل والسيارة وا ُالسرْ ة هي ملك لنا ،لذا
فنحن أسياد ونستطيع أن نتح َّكم يف سري عملنا .معظم املسيحيني يف ّكرون عىل
هذا النحو ،لكن هذا كله ِخداع! نحن ُملك لل َّرب مبا نحن عليه وبكل ما منلك.
السؤال هو« :كيف َنستخدم عىل أحسن ما يكون اإلستخدام ما أوكلنا ال ّله به
لنك ِّرم إسمه و ُنقدِّم َشأنه؟»
سنقف يوماً ما أمام السيد لنقدِّم حساباً عن وكالتنا ،وستُظ ِهر السجالت إن
كانت أفضل مواهبنا قد ُس ِّخ َرت يف سبيل أغراض خسيسة حقرية يف عامل مشني غري
ُسجل
مستحق ،وست ِ
َكشف إن كانت أموالنا قد استُخدمت يف امللذات الشخصية وست ِّ
الكتب إن كان وقتنا قد ُب ِّد َد عىل نشاطات وفعاليات تافهة وال صلة لها بامللكوت.
نخدع أنفسنا إن كنا نظنَّ أننا بعملية تح ُّول سحري سوف َن ْظ َهر جميعنا مبجد
إلهي فإن الفحص الدقيق لحياتنا وخدمتنا سوف يكشف األشياء بالضبط كام كانت.
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ماذا حقاً عىل قلب ال ّله؟

عندما أفكر ماذا أفعل بحيايت ،ع ّ
يل أن آخذ بعني اإلعتبار بكل تأكيد حقيقة أن
الرجال والنساء الذين يحيطون يب ميوتون بدون املسيح ،وأنا ملزم بأن أهتم باألمر.
يجب أن أهتم بأقربايئ وأصدقايئ وجرياين وزماليئ يف العمل ،بل يف الواقع بكل
الجنس البرشي ،وقد َع َّلمني يسوع أن أحب قريبي كام أحب نفيس ،وقريبي هو
أي إنسان واقع يف ضيق ،فإن ُك ُ
نت ِأحب قريبي حقاً ،فإين أريد أن أراه يتمتع
ضحي ليك يتيسرَّ له الحصول عىل
بالربكات الروحية التي يل يف املسيح .سوف ُأ ّ
الكتاب املقدس ،ليك ينال الخالص وليك يتمتع بالحياة الفياضة.
تنطوي عىل البرش أهمية حقيقية ،فاألشياء غري مهمة لكن البرش مه ّمون.
لذلك يتعينَّ عيل أن أ ُكنَّ محبة أكرب للناس مام لألشياء ،فإن كان ُيحسب لحيايت أية
قيمة ،فيجب عيل أن أكون مهت ًام بالبرش ،وأن أستثمر يف حياة الناس.

جالس فوق كنز من ذهب

سيكون أمراً مروعاً لو كان لدي عالج ملرض الرسطان وال أشارك به مرىض
الرسطان يف أنحاء العامل ،بل حتى أشد سوءاً أن أملك عالجاً للخطيئة وال أشارك
الضالني به.
إعتاد مسافر عند سكة حديد لونج آيالند أن يسري يف داخل عربات القطار
َ
عرفت أحداً أعمى ،أخربه عن الدكتور بلوم .فقد
ويقول ملن يو ّد أن يسمع« :إن
كنت أعمى وأعاد يل برصي».
عندما تجندت يف سالح البحرية ،كنت أهاب التكلم مع اآلخرين عن الرب
عىل نحو ال مربر له (وتلك ع ّلة الزمتني نتائجها طوال حيايت) .وذات ليلة ويف
املحطة الجوية للميناء دخلت إىل قاعة الضباط ألتناول الطعام .مل ُيكن يف القاعة
يف تلك الساعة سوى ربان طائرة واحد ،سأدعوه (مايك ناب) .كان مايك يأكل
رشيحة لحم ويقرأ الصحيفة ،طلبت لنفيس رشيحة لحم ورشعت أقرأ أنا أيضاً
يف صحيفتي ومن ثم إنتابني شعور شديد من الرب ألتك َّلم مع مايك عن حياته.
يحسن األمر يف عينيه أن يزعجه أحد.
ترددت ُم َع ِّل ًال بأنه كان يقرأ صحيفة ولن ُ
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وبعد أن جاءتني رشيحة اللحم إنتابني نفس الشعور مجدداً بوجوب التك ُّلم إىل
مايك ،لكنني كنت آ ُكل وأقرأ وقاومت الدافع الذي يحثني.
وح َّطا
يف تلك الليلة أقلع مايك ومساعده يف طائرة نقل نحو الساحل الغريبَ .
يف فالجستاف يف منطقة أريزونا ،ثم أقلعا مرة أخرى وبعد وقت قصري اختفت
رسلت طواقم تفتيش ولكن مل ُيعرث عىل أثر لطائرة  .DC3مرت األسابيع
الطائرةُ .أ ِ
واألشهر ،لكن سرِ إختفاء الطائرة َّ
ظل َعص ِياًّ عىل ّ
الحل.
يف ربيع سنة  1943شاهد بعض الكشافة من الصبية الذين تسلقوا جبال سان
فرانسيسكو ،خارج فالجستاف ،سطح الذيل األفقي لجسم طائرة يربز من بني
الثلوج ،وعندما وصل رجال السلطات املختصة إىل موقع الحدث ،عرثوا عىل جثتي
مايك ومساعده بني الحطام.
ميكنك أن تتخ َّيل حجم الصدمة الشديدة التي تسببت يل من جراء ذلك الخرب ،فلقد
أخفقت يف أن أشارك األخبار السارة مع رجل يف ليلته األخرية من حياته عىل األرض.
بعد مدة وجيزة عىل هذا الحادث ،كنت ماراً إىل جانب حظرية الطائرات عندما
الحظت أن بعض املالحني قد انترشوا عىل ظهر الطائرة ،وكان ضابطان يسجالن
قامئة باألمتعة الشخصية ملايك ومساعده قبل إعادتها إىل أقرب أقربائهام.
هرعت إىل غرفتي وسقطت عىل ركبتي وبكيت أمام الرب .لقد تعلمت من العار
والندم الناجمني عن معرفتي الروحية التي أخفقت باملشاركة فيها .اآلن يرتتب عيل
أن أعيش اإلحتامل املر ِّوع يف أن يشري إيل مايك بإصبع اإلتهام ويقول« :مل تخربين».
هنالك بعض األمور يستطيع أن يفعلها الناس غري املؤمنني مثلام نفعلها نحن،
ولكننا الوحيدون الذين نستطيع أن ُنخرب اآلخرين عن طريق الخالص ،ويف هذا
املعنى ،نحن أشخاص ال ُيستغنى عنهم .سوف نسمح للعامل أن يفعل ما يستطيع
أن يفعل ،بينام يرتكنا نقوم باليشء األهم .أليس هذا ما عناه يسوع عندما قال:
«د َِع ا ْل َم ْوتىَ َي ْد ِفن َ
وت الل ِه»؟ (لوقا.)60:9
ُون َم ْو َتاهُ ْم َوأَ َّما أَ ْن َت َفا ْذهَ ْب َو َنا ِد بمِ َ َل ُك ِ
قال بولس الرسول أنه مدينٌ لليونانيني وللربابرة ،للحكامء والجهلة وكان
مستعداً ليك ِرز باإلنجيل يف كل مناسبة.
إننا جميعاً مدينون لكافة الجنس البرشي .يجب علينا جميعاً أن نكون
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مستعدين ،كالرجال البرُ ْص الثالثة الجائعني الذين وجدوا أنفسهم فجأة وسط
وفرة من الخبز تفوق حد التصديق ،فقالوا« :لَ ْسنَا َعا ِم ِل َ
ني َح َسناً .هَ َذا ا ْل َي ْو ُم هُ َو
اح ُي َصا ِد ُفنَا شرَ ٌّ َ .ف َه ُل َّم َ
َي ْو ُم ِب َشا َر ٍة َو َن ْحنُ َسا ِكت َ
اآلن
ُون! َفإِنِ ا ْنت ََظ ْر َنا إِلىَ ُضو ِء َّ
الص َب ِ
َند ُْخ ْل َو ُن ْخبرِ ْ َب ْي َت ا ْل َم ِل ِك» (ملوك الثاين ،)9:7لذا مضوا وخبرّ وا أهلهم أين يحصلون
عىل الخبز .اليوم ليس زمن اإللتزام بالصمت!

أرصخها من عىل أسطح املنازل

يع ُ
اآلب َوا ِال ْب ِن
قال يسوعَ « :فا ْذهَ ُبوا َو َت ْل ِم ُذوا َج ِم َ
األ َم ِم َو َع ِّمدُ وهُ ْم ِب ْاس ِم ِ
يع َما أَ ْو َص ْيت ُُك ْم ِب ِهَ .وهَ ا أَ َنا َم َع ُك ْم ُك َّل
وح ا ْل ُقدُ ِسَ .و َع ِّل ُموهُ ْم أَ ْن َي ْح َف ُظوا َج ِم َ
َوال ُّر ِ
األَ َّي ِام إِلىَ ا ْن ِق َضا ِء الدَّهْ ِر» (متى.)19-18:28
إنها وصية مبارشة من الرب ا ُملقام لتالميذه ،وبطريقة ما أو بأخرى يتعني عىل
كل مؤمن أن ينشغل بالِكرازة للعامل.
إن السؤال الوحيد الذي علينا أن نواجهه هو« :هل نحن مستعدون عىل أن
نكون مطيعني؟» وعندما يقول يسوع« :إذهبوا» هل نقول «ال» أو عندما يقول:
أرسل ،ومن يذهب ألجلنا؟» أال نقول« :هأنذا ،أرسلني»؟
«من ِ
وأقول ،عندما تخطط لحياتك عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال« :ماذا أنوي
أن أفعل بالوصية العظمى؟»

إستعراض رسيع لحياتك

مثة قضية أخرية علينا أن نواجهها ،وهي كريس قضاء املسيح ،يف هذا املكان
املَهيب ستُق َّيم خدمة املؤمن وسيكون وقت للمراجعة واملكافأة .أما دينونة
خطايا املؤمن فسوف ال ُتحاكم هنا ألن هذه الدينونة قد متت مرة وإىل األبد
عىل صليب الجلجثة وقد تم تسديد عقاب خطايانا ،ولن يطالب ال ّله بالتسديد
مرتني ولن تكون مخاطرة مزدوجة .لكن أعاملنا َستُدان فإما أن ننال مكافأة أو
أن نتحمل خسارة.
إن كريس قضاء املسيح ليس مثل محكمة جنائية حيث ُيص ِدر القايض أحكاماً
عىل مخالفي القانون ،بل هي بالحريّ مثل معرض للزهور حيث يقوم القايض
أمامك فرصة واحدة 23 -

بتقديم الجائزة األوىل والثانية ُمنوهاً بدرجات الرشف .ويف حني ال تثري كريس قضاء
املسيح يف النفس الخوف من العقاب لكنها تثري فينا الرغبة ليك َنسرُ َّ الرب يف كل
يشء و ُنع َّد حياتنا ليك نحسب حساب األبدية.
«ينبغي أن نعيش حياتنا عىل ضوء األبدية ،فبعد مائة عام من هذا اليوم أين
ستكون أنت وأنا؟ من املؤكد أنه يجب علينا أن نتعلم كيف نحيا ال من أجل
غموض وضباب هذه اللحظات ،بل من أجل النور الكيل الشفافية الذي يشع يف
كل دوافعنا وكياننا بوضوح يفوق أي إشعاع ألشعة  X-rayالتي تخرتق أجسادنا»
(عن مجلة .)Revelation Magazine

إسرتاحة قصرية للمراجعة

لنتوقف اآلن هنيهة ونستعرض النقاط التي عالجناها لغاية اآلن .لقد أدرجنا
حقائق وقضايا عظيمة علينا جميعاً أن ُنف ِّكر فيها يك نجعل حياتنا ذات أهم َّية!
حس َب حساب ّ
كل دقيقة.
• الوقت ُمقصرِّ ينقيض برسعة ،ينبغي أن َن ُ
• نحن لسنا ُملكاً ألنفسنا إفتدانا يسوع عىل الصليب .واآلن نحن ُم ٌ
لك له.
رب .وألنه كذلك فله الحق يف السيطرة املطلقة يف حياتنا ،ولِزاماً
• يسوع ّ
علينا أن ُنس ِّلم له ز َما َم القيادة.
• نحن وكالء كل ما منلك يعود إليه ،نحن مسؤولون إلدارة شؤونه بطريقة
ُت ِّ
رشفه وتعمل عىل تعزيز مصالحه.
• من حولنا رجال ونساء َيه َلكون علينا أن ُنبدي بهم إهتامماً وأال ننشغل
بالعامل وبأشيا ِئه الكثرية عندما تكون أرواح الناس يف خطر.
• عندنا الجواب إلحتياج العامل .إنه ليشء رهيب أن يكون لدينا الجواب وال
نشارك به أحداً .نحن مدينون ّ
لكل الناس.
• ال تزال الوصية العظمى أمر املسيح الواضح لنا .فكل إنسان مخلوق من
ال ّله هو إما ُم َبشرِّ أو َ
حقل تبشري .قال يسوع« ،إذهبوا».
• يف يوم ما ،عام قريب سوف نقف أمام كريس قضاء املسيح واألمور التي
سوف ُت ِه ّم حينئ ٍذ هي األمور التي ينبغي أن ننشغل بها اآلن.
هذه هي الحقائق ،أما السؤال فهو« :ماذا نحن ُمز ِمعون أن نفعل حيالها؟»
هناك ثالث إمكانيات عىل أقل تقدير:
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األوىل :نستطيع أن نخطط حياتنا بحكمتنا ومواردنا فاعلني ما يحلو لنا وما
نريد أن نعمله .الثانية :نستطيع أن نتق َّبل الحياة كام تجري ُمساقني مع التيار.
أو ثالثاً وأخرياً :نستطيع أن ُن َس ِّلم حياتنا ليسوع املسيح تسلي ًام تاماً تاركني له ما
يختار لنا .فلنَت َف َّحص هذه اإلمكانيات الثالثة ونقرر أياً منها نختار.

الخطة األوىل :إفعل ما يحلو لك.

لعل اإلستجابة األكرث شيوعاً ملسائل اإلميان املسيحي هي أن يخطط املرء
لحياته ،فاملؤمن يتمتع بثقة غري محدودة بحكمته ومبقدرته وله مطامح هائلة وال
يسمح ألي يشء أن يقف يف سبيلها ،ولذلك فهو مييض يف تحقيقها مبثابرة وعزم.

إحراز الرثوة

قد يقرر أن ُيخ ِّبئ ثروة مام يجعله ينتظر بصرب تحقيق مآربه .فإذا إستطاع أن
يجمع ما يكفي فسوف يكون سعيداً.
إنه ينىس املثل الروماين الذي يقول :إن املال مثل مياه البحر ،ك ّلام رشبت منه
أكرث يزداد عطشك أكرث فأكرث.
إنه ينىس أن الشهوة تشبه اإلمساك بسلك كهربايئ ،حيث يصعب اإلفالت منه.
إنه ينىس أن العهد الجديد ال يقول شيئاً حسناً عن تكديس األموال ،بل إنه
يقول صعب عىل الغني أن يدخل ملكوت السموات ،ويقول أن محبة املال هي
أصل لكل الرشور ،ويقول أن الشهوة هي عبادة أوثان بل مينع بتاتاً أن َيك ِنز
له كنوزاً عىل األرض.
نقرأ يف األساطري اليونانية كيف ُذ ِهلت فتاة جميلة بلمعان الذهب ،فقد ن َذرت
أتالنتا أن تتزوج فقط من الرجل الذي يتمكن من الفوز عليها يف سباق ال َعدْو وأي
رجل يفشل يف ذلك ُيقتل .قبل بداية السباقَ ،تس َّل َم هيبومينيس ثالث تفاحات
ذهبية من أفروديت .وخالل السباق أسقط هيبومينيس هذه التفاحات الثالث
عىل مراحل ،وإذ توقفت أتالنتا ليك تلتقطها تأخرت يف جريها وخرست السباق.
يتهدد الخطر أوالد ال ّله دوماً بإنشغال الواحد منهم بالتفاحات الثالث .وهو
مستعد أن ينىس أن الغنى الروحي هو الغنى الحقيقي .وقد ظهرت هذه الحالة
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بقصة «أغنى رجل يف الوادي» كام رواها هارولد وايلدش.
سكن رجل ثري يف بيت رحيب األرجاء فوق قمة تلة ،وكان يستطيع أن يلقي
قسم إىل عدة مزارع ،وكان يردد
نظرة من إحدى نوافذ بيته عىل واد أخرض ُم ّ
القول« :هذه جميعها يل» وكان ميلك كل يشء ميكن أن يشرتيه بالنقود ،ولكنه
كان وحيداً ،مل يركع عىل ركبتيه يف الصالة أبداً ،ومل يقرأ الكتاب املقدس أبداً ومل
يدخل إىل الكنيسة املحلية أبداً.
كان املرشف عىل مزرعته رج ًال فقري الحال َسكنَ مع زوجته وأوالده يف كوخ
صغري وكان بيته مكان فرح وسالم وقد عرف الجميع أن جون كان رجل ال ّله ،وكان
صوته ُيس َمع دامئاً يف الصالة يف الكنيسة.
وذات صباح ويف موعد الفطور َّ
رن جرس باب منزل الرجل الرثي ،وإذ إستبد
عمن يكون القارع يف مثل هذه الساعة املبكرة فتح الباب ورأى جون
به العجب َّ
لب عليه مظاهر الوداعة والخنوع ،فسأله الرجل الرثي« :هل حدث سوء
واقفاً ،ت ْغ ُ
للخيول ،يا جون؟»« ،ال يا سيدي ،لكن هل يل أن أكلمك للحظة؟»
«طبعاًَّ ،
تفضل» وقف الرجالن عىل السجادة الفاخرة .يا لها من دراسة يف التباينات.
قال جون مسته ًال كالمه« :شعرت أنه يجب عيل أن آيت إليك ألين حلمت ُحل ًام يف
الليلة املاضية يكاد ينطق بالواقع وشعرت بأنه يجب عليك أن تعرف عنه».
«بالتأكيد ،حسناً خبرِّ ين عنه».
«حسناً يا سيدي ،لقد بدا كأمنا ال ّله ُي ُ
بلغني بأن أغنى رجل يف الوادي سيقيض
نحبه يف منتصف هذه الليلة ،آمل أال تكون قد تضايقت ،بيد أنني شعرت بأنه
يجب عليك أن تعرف».
«آه يا جون ،أنا بخري ،ال تقلق ،أنا ال أؤمن باألحالم مهام كان األمر».
إستدار جون عائداً ليعتني بشؤون عمله يف ذلك النهار قائ ًال مبا يكاد يكون
إعتذاراً« :ف َّكرت أنه يجب عيل أن أبلغك».
إستدار الرجل الثري ثم وقف عند النافذة وأخذ ينظر إلى الوادي« ،يا له من
عجوز أخرق تافه العقل!».
 - 26أمامك فرصة واحدة

ويف نحو الساعة العاشرة صباحاً ركب الرجل الرثي سيارته وانطلق مهروالً إىل
املدينة نحو عيادة الطبيب ،وبعد أن أجرى له الطبيب فحصاً شام ًال قال له« :أنت
في صحة جيدة ،وأنا أعطيك عشرين سنة أخرى».
«هكذا ف َّكرت ،واآلن ،هل لك يا دكتور أن َّ
تتفضل وتأيت إ ّيل هذه الليلة لتتناول
معي طعام العشاء وبعدها نجلس أمام املدفأة ونستمتع بجلسة نر ِّوح بها عن
َن ْف َسينا ...حسناً تعال نحو الساعة السابعة مسا ًء».
حاول الرجل الرثي أن ُيبقي نفسه مشغوالً طوال النهار بالعمل واللهو ،لكنه
لم يستطع أن ينسى الكلمات« ،إن أغنى رجل في الوادي سيقيض نحبه يف
منتصف هذه الليلة» عىل أنه شعر بإرتياح عندما َق ِد َم الطبيب ،فتناوال وليمة
فاخرة ،وأكرثا من الرشب ثم جلسا أمام المدفأة وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث.
حاول الطبيب أن يغادر املنزل يف الحادية عشرة ،لكن الرجل الرثي رجاه أن
ميكث حتى منتصف الليل.
بعد ذهاب الدكتور أوصد الرجل الباب ووقف عىل السجادة حيث كان جون
قد نطق بتلك الكلامت املنذرة ّ
بالرش« ،إن أغنى رجل يف الوادي سيقيض نحبه يف
منتصف هذه الليلة».
«يا له من عجوز أخرق ،تافه العقل ،أشعر أين بصحة جيدة» وراح يأوي إىل
فراشه .يف الساعة الثانية عرش والنصف َّ
رن جرس باب البيت األمامي فوضع عليه
عباءته برسعة وذهب ليفتح الباب معتقداً أن الطبيب قد نيس عنده شيئاً ما ،إال
أنه رأى يف نور املصباح فتاة تبيك ّ
أنت؟»
يلف رأسها منديل« .ماذا حصل؟ ومن ِ
خرجت الكلامت من فمها بصوت ِّ
غصة« :أرسلتني أمي ألبلغك أن
متقطع و ِب َّ
علم ذلك».
أيب قد تويف عند منتصف الليل – وشع َر ْت بأنه يجب عليك أن َت َ
«ماذا ،جون؟ آه ،أنا آسف جداً ،أبلغيها بأين سآيت إليكم باكراً يف الصباح».
غادرت البنت الباكية يف الظالم .أما هو فقد أغلق الباب ببطء ووقف فوق السجادة
و َعلت الصيحة يف قلبه« ،آه يا إلهي ،كم ُ
كنت غبياً .لقد كان جون التقي ،الغني
باإلميان واملحبة والسالم ،الذي ل َّبى النداء .لقد كان هو أغنى رجل يف الوادي».
من الغريب أن الناس الذين يعيشون ألجل املال ال يرغبون أن توضع عىل
أمامك فرصة واحدة 27 -

قبورهم إشارة الدوالر ،إنهم يختارون صليباً أو نجمة داود بحيث ُيذ َكرون
بتقواهم وليس بجشعهم للامل.
وكام أن قطعة العملة املرفوعة أمام العني قد تحجب الشمس ،هكذا املال
املوضوع أمام النفس يحجب وجه ال ّله.
إن العيش من أجل املال يشبه شارعاً بال منفذ ،يف مواكب الجنازات ال توجد
سيارات مصفحة وال ميكنك أن تأخذ أموالك معك.
إن من يحيا للامل َيع ُبد إلهاً كاذباً ويضع قل َبه عىل العامل الخطأ.

كم يكفيك؟

مثة طريقة أخرى للتخطيط من أجل حياتك ،هي تجميع ممتلكات مادية من
كل نوع وصنف ،ليس نقوداً بالرضورة ،لكن ثروة بأشكال مختلفة .فالبعض يشتهي
منزالً فاخراً مع حامم سباحة وزورق رسيع وبيت رحالت متن ِّقل ،أعامالً فنية ،آنية
خزفية صينية وأواين فضية خالصة ،أدوات كهربائية ،مجوهرات ،ماشية ،أثاث غايل
الثمن ،ومخزن ميلء باملعدات الرياضية وقافلة من السيارات تقف يف ممر خاص بها.
ُيحدِّث الكاتب الرويس تولستوي عن رجل كان ذا شهوة مفرطة للحصول عىل
املزيد من األرض ،فقد ورد إىل سمع هذا الرجل أنه ميكنه الحصول عىل األرض
يف وسط الباشكرييني ومقابل  1000روبل وذلك بأن يشرتي كل األرض التي يسري
عليها ما بني الفجر وحتى غروب الشمس ،وبدأ مسريته بأن إتخذ مساراً عريضاً
كالقوس ،وكان كلام رأى تربة صالحة استدار حولها ،ولكن يف ساعات بعد الظهر
املتأخرة أدرك أنه قام بعدة استدارات لذلك بدأ يعدو ويعدو ويعدو عائداً نحو
نقطة البداية ،ثم مىض يسري مرتنحاً عرب املسار بعد أن بلغ به ال ُّلهاث ُوأنهكت
قواه ،وقد بدأت الشمس تجنح إىل املغيب فانهار ومات .قام املشاهدون بدفنه
يف قرب قليل الطول ،هو كل األرض التي احتاج إليها.
وجد نفسه يف وضع ُتل َّبى فيه كل رغبة
ح ّدث ستانيل جونز عن رجل آخر َ
من رغباته فوراً« .فقد أراد بيتاً فكان له مع خدم عند الباب ،ورغبة يف سيارة
كاديالك فخمة فكانت له مع سائق ،فأخذه الفرح يف البداية ،ولكن رسعان ما
أخذ الوضع َي ْث ُقل عىل نفسه فراح يقول «أريد أن أتخ ّلص من هذه الحال ،أريد
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أن أخ ُلق شيئاً ،أن أعاين من يشءَ ،ح ّبذا لو أكون يف َج َهنم بدالً من هنا .فأجابه
الخادم :أين تعتقد أنك موجود؟»
إن حقيقة األمر هي أن الكثري من الناس يعيشون اليوم يف جحيم املادة
متمزقني من عدم اإلستقرار والسأم واإلستياء والتعاسة.
تخيل توماس هاردي (روايئ إنجليزي) نفسه يتمىش عرب مقربة ويصغي ألحاديث
من هم باألسفل .وكان رجل قد غاىل مبواشيه أكرث من ال ّله ،وكانت إمرأة متعن
النظر بشامتة يف أوانيها الخزفية الصينية الزرقاء ،فإذا هي َب ِخ َسة القيمة اآلن.
يشب
أط َّلت إمرأة ثرية من مدينة منيسوتا من نافذة منزلها الفخم فرأت حريقاً ُّ
يف السهول القريبة من منزلها ،تفحصت واطأم َّنت بأن الرياح كانت تهب بعيداً
عن منزلها ،ولكن رسعان ما تغيرَّ إتجاه الريح واندلعت النريان مندفعة عرب السهول
بإتجاهها ،فقررت أن ُتنقذ أمثن ممتلكاتها ،فركضت نحو إحدى الغرف ومألت يديها،
ثم هرعت إىل غرفة أخرى ،تاركة َ
بعض األشياء ومتناولة غريها ،واستمرت يف عملية
التبديل املحمومة هذه حتى حان وقت الفرار .وتقول القصة إنها عندما غادرت
ُهي من أكلها.
منزلها ،حملت يف ي ٍد دلواً من اللنب ،ويف اليد األخرى َع ْظمة خنزير قد أنت َ
عندما ُ
إصطحب صامويل جونسون للقيام يف جولة يف حديقة تابعة لبيت
فخم كان تعليقه الساخر« :هذه هي األشياء التي تجعل من الصعب عىل
اإلنسان أن ميوت!»
يجب أن يكون واضحاً أنه إن عشنا الحياة من أجل تجميع ممتلكات مادية
فهذه ليست الطريقة الصحيحة .فلنستمع إىل شهادات بعض االشخاص الذين
وجدوا الطريقة الصحيحة.
قال وليم بارنز« :يبدو أن أسعد حالة للمؤمن املسيحي عىل األرض هي يف
إحتياجاته القليلة ،فإن كان املسيح يف قلب إنسان والسامء أمام ناظريه ،وما يحتاجه
فقط من الربكات الزمنية ليك تحمله عىل أن يكمل مسرية الحياة بأمان ،حينئ ٍذ ال يبقى
لألمل أو الحزن إال القليل يك يص َّوبا نحوه .إنسان كهذا ليس لديه الكثري يك يخرس».
كانت سياسة ديفيد ليفنجستون كالتايل« :لن ُأق ِّيم أي يشء أملكه أو قد أمتلكه
إال إذا كان يتع ّلق مبلكوت املسيح ،وإذا كان أي يشء سيتجاوز مصالح هذه
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امللكوت فإما أن ُيعطى أو ُيحافظ عليه فقط إذا كنت بالعطاء أو باملحافظة سوف
أعزز من مجد ذلك الذي ُأدين له بكل آمايل يف الزمن الحارض ويف األبدية ،عىس
أن تكون النعمة والقدرة كافيتني لتمكنانني من اإللتزام بإخالص بهذا القرار الذي
ُأعطي يل بحيث أن جميع مصالحي تتال َءم مع مصلحته وليس بالقول فقط».
كتب ُوتشامين« :ال أريد شيئاً لنفيس ،بل أريد كل يشء لل ّرب».
قال هدسون تيلور إين «أ َمتت ََّع برفاهية أن لدي أشياء قليلة ألعتني بها».
وقال أ .و .توزر« :أنا ال أملك شيئاً».
أخرياً ،يضيف مالكومل ماجريدج إىل هذا شهادته« ،عندما أنظر إىل الوراء
أتحقق من أن األوقات الوحيدة التي كنت فيها سعيداً ،كانت تلك التي قضيتها
ببساطة ُّ
وتقشف :حجرة بيضاء مع كريس ومائدة ،فاكهة وبعض األر ّز عىل ورقة
نبات خرضاء يف كوخ أو خيمة – مثل هذه الظروف تحمل إبتهاجها الفاخر».

تحرك بإتجاه أسمى

عندما يخطط املرء لحياته نجد ما يبعث عىل األىس بأن ُيعطي املهن َة والوظيفة
املنزلة األوىل يف حياته ،كام أنه من املمكن أن ُتب َّوأ مصلحة ما عىل العرش بدالً من
املسيح ،ومن املمكن أن يكون لدينا اإلستعداد ليك نع َمل من أجل الدوالر ما ال
يكون املرء مستعداً أن يعمله ألجل املخلص.
إن للرشكات طريقتها يف استدراج املوظفني ذوي التأهيل العايل ،إذ ُتنعم عليهم
ألقاباً مثرية لإلعجاب وتدفع لهم بسخاء ،ولكنها تتطلب املزيد املزيد من وقت
آخر ذرة من التفاين ،يصافحونه املصافحة
الشخص وحياته ،وعندما ينتزعون منه ِ
الرائعة ثم يحيلونه إىل كومة الخردوات.
لعمل أعظم من أن يكون مبا ُو َ
صف ِب «موظف
لقد ُخلق املؤمن املسيحي ٍ
صغري يف مرشوع قصري األجل» وال يكفي أن «تولد رج ًال ومتوت ب ّقاالً».
قال بييل غراهام يف مؤمتر للمبرشين عُ ق َد قبل سنوات« :عندما َع َر َض الرئيس
كلفني كوليدج منصب سفري الواليات املتحدة إىل اليابان عىل رجل الدولة واملبرش
الكبري جون موط ،قال« :سيدي الرئيس ،عندما دعاين ال ّله مذ كنت طالباً ألكون
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سفرياً لهُ ،ص َّمت ُأذين إزاء كل الدعوات األخرى» .وعندما كانت رشكة النفط
ستاندرد أويل تبحث يف الرشق األقىص عن شخص ،إختارت مبرشاً ليكون ممث ًال
عنها ،فعرضت عليه مبلغ عرشة آالف دوالر ،فرفض ،ثم خمسة عرش ألفاً فرفض،
ثم خمسني ألفاً فرفض أيضاً ،فسألته الرشكة« :ما الخطأ يف األمر؟» فأجاب« :راتبكم
مناسب جداً ،أما الوظيفة فضئيلة جداً .لقد دعاين ال ّله ألكون مبرشاً».
يف قصة تو ِقع الرهبة يف النفس رواها سيدلو باكسرت عن رجل سمح لعمله
بالنسيج أن ُيط ّوح جانباً باملسائل التي تتعلق بال ّله ،فقد أحرز النجاح الذي
يتمناه ،ولكنه وبينام كان يرقد عىل فراش املوت دَم َد َم بإهتياج شديد «هناك...
يسوع ...يقول كالماً ...ولكني ال أستطيع أن أسمعه بسبب ضجيج املصنع».
هنا ينبغي أن َن َ
قف ،فإن ما قلناه قد يخلق اإلنطباع يف بعض العقول بأنه من
الخطأ للمسيحي أن تكون لديه مصلحة أو مهنة أو وظيفة دنيوية ،طبعاً هذا أمر
مناف للعقل ،إن املعيار الطبيعي للمؤمن أن يعمل ليك يؤ ِّمن حاجاته الشخصية
ٍ
وإحتياجات أرسته ،أما الخطأ فيكون عندما تصبح الوظيفة اليشء الرئييس يف
الحياة ويغدو امللكوت شيئاً ثانوياً.
أن املدى الذي ميكن أن تبلغه املهنة اإلحرتافية لتصبح مركزية يف تفكري الشخص
ميكن مالحظتها يف ما حصل مع عامل مشهور إختصايص يف علم الوراثة ،وكاملعتاد
يف هذا املجال ،فقد أجرى بحثاً مبا يتعلق بحرشات الفاكهة ،فعندما قام هذا العامل
إغتمت إحدى زميالته
مؤخراً بإصدار بيان علني أعلن فيه إعرتافه وإميانه بال ّله َّ
من ذلك وقالت« :تخ َّيل كيف يستبدل حرشات الفاكهة بال ّله!».
هناك فرق بني دعوتنا القلبية وبني عملنا ،فدعوتنا أو نداء ال ّله لنا هو أن
من ِّثل مصالح املسيح عىل األرض ونسعى لتقدم أهدافه ،وأن يكون ما يشغلنا هو
تسديد التكاليف .لقد دُعي بولس ليكون رسوالً ،وكان أيضاً صانع خيام ،لكن هذه
مل تكن دعوته ،لقد عمل يف ُصنع الخيام ليؤ ِّمن لقمة العيش لنفسه ولزمالئه.
يف الواقع أن يكون لعملنا هدفاً أكرب من مج َّرد تسديد التكاليف ،فقد يكون
أيضاً جزءاً حيوياً من شهادتنا ،فمكتبنا أو طاولة العمل ميكن أن تصبح منرباً من
خالله ُنظ ِهر بحياتنا وبأقوالنا عىل أن للمسيح أهمية قصوى فينا ،وباإلجتهاد
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واألمانة وبتشبهنا بشخص املسيح نعيش اإلنجيل أمام اآلخرين .وقد يكون العمل
الرب املنترش يف العامل من خالل عطايانا السخ ّية.
أيضاً وسيلة لدعم عمل ّ
يكمن الخطأ عندما يصبح العمل عُ مدة حياتنا .ينبغي عىل املسيحي املؤمن أن
لرب عمله «إىل هنا يكفي ما يأخذه العمل مني ،ال للمزيد».
يتع َّلم أن يقول ّ

الظهور بعناوين بارزة

ينبذ بعض الناس املال واملمتلكات املادية ،ومع ذلك يسعون وراء الشهرة
والكرامة الدنيوية معتربين ذلك الغاية العظمى يف حياتهم .هؤالء الناس يطاردون
الظالل .أال ينبغي أن يتوقفوا قلي ًال ويفكروا بالرسعة التي يطوينا بها النسيان بعد
موتنا؟ أغل ُبنا ال يستطيع أن يتذ َّكر أسامء جدودنا وال حتى التع ُّرف عليهم ،وقلة
منا تستطيع أن تتذكر أسامء آخر عرشة رؤساء لدولتنا.
ثم ماذا نقول عن الكرامة التي نحظى بها من العامل؟ يبذل بعض الناس َّ
جل
جهودهم ليك َيحظوا برشيط أو مدالية رخيصة أو شهادة تقدير ،ثم بعد سنوات
قليلة َت ْف ِقد هذه املقتنيات بريقها ومن ثم تجد سبيلها إىل مخزن البيت إىل أن
ُتلقى يف آخر األمر يف سلة النفايات.
أمسك نابليون بونابارت بقطع من األرشطة وقال« :بهذه أستطيع أن أبني مملكة».
يسأل مايكل جريفيث« :ماذا لدينا لنق ّيم حياتنا؟ هل نقيسها باملكافئات
والنجاحات الصغرية ،أو بعض الشهادات التعليمية؟ أو بعض الكؤوس الفضية
وامليداليات داللة عىل بطوالت رياضية ،أو بعض القصاصات من الصحف ،أو التقدُّ م
يف العمل ،أو مبركز يف املجتمع ،أو بساعة ُت َقدَّم هدي ًّة عند الخروج إىل التقاعد ،ثم
تعج باملشيعني؟ أهذا كل ما يجب أن تعنيه حياتنا؟
بإعالن نعي وإقامة جنازة ُّ
ال عجب إذن إذ كان روديارد كبلنج قد أسدى نصيحة لصف َتخ َّرج من جامعة
يوم
ماكجيل أال يهتموا كثرياً باملال وبالقوة وبالشهرة ،فقد قال لهم« :ستلتقون يف ٍ
ما برجل ال يهتم بكل هذه األمور وحينئذ ستعرفون كم أنتم فقراء».
سعى فريدي برنز وراء ُشهرة ومجد هذا العامل .فعندما كان عمره  22سنة بدا
وكأن األمور كانت تسري وفق هواه .فقد حقق أحد أرفع األدوار مرتبة يف مجال
العروض عندما قام بدو ٍر يف اإلحتفال بدخول الرئيس املنتخب عام  .1977لكن
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هذا املمثل الكوميدي قد عرف أن خطأً خطرياً كان يف حياته ،فقد قال صديق
ُمق َّرب منه« :مل ي َر فريدي حوله شيئاً ميكن أن يرضيه ،وهو مستعد أن يتساءل:
الغم واكتنفه القنوط
«أهذا هو كل ما ُيعبرِّ عن كل يشء»؟ ويف لحظة غلب عليه ّ
واإلحباط ،ص َّوب مسدساً صغرياً نحو رأسه وأطلق النار .بعد ذلك عرثت الرشطة
عىل رسالة تقول أنه مل يكن يستطيع أن يستمر عىل هذه الحال مدة أطول وهو
الحادث الذي أطلق أحدهم عليه« :نهاية رسيعة ملهنة رسيعة».
حقق هوارد هيوز شهرة وشعبية يف حياته ،فقد كان أحد أغنى أغنياء العامل
وأشدهم قوة ،وكان يف شبابه بط ًال أمريكياً منوذجياً وطياراً جريئاً وكان عاملاً ال ُّ
ميل
إمتلك رشكة قوية للدفاع (طائرات هيوز) ،ورشكة طريان ضخمة هي (،)TWA
ورشكات صغرية عديدة أخرى ،وقد ُقدِّرت ثروته ب  2،3بليون دوالر أمرييك.
سني حياته ،عاش «حياة مظلمة بال فرح يكاد يعصف
ولكن يف غضون آخر ّ
بها الجنون ...سجيناً محاطاً مبخاوفه وضعفاته التي أوهنَت عزميته .كان يف
سالف األيام شخصية مليئة بالحيوية وجذاباً ،ولكنه أهمل مظهره وصحته حتى
أصبح ُيثري الشفقة وهزي ًال كالشبح» (عن مجلة التايم) ،ولقد وصفه كاتب سرية
حياته بقوله« :إنسان ُمع َّذب ،مضطرب البال مت َّرغ يف إهامل ذاته ،تعرتيه نوبات
مبا يشبه الجنون ،وعاش فاقداً للراحة والفرح يف أوضاع شبيهة بالسجن» كان
قد أدمن عىل املخدرات ،وكان منظره الجسمي رهيباً ،وكانت حالته الصحية
مفزعة ،وكان يتغذى عىل طعام يزدريه حتى عامل يف مخزن معتم .مات
البليونري الناسك يف  1976/4/5تاركاً كل يشء .واآلن بعد أن م ّرت بضع سنني ،وإذا
كان ألحد أن يذكر فريدي برينز أو هوارد هيوز َيتَسا َءل الشباب ترى من كانا.
إن الشهرة واألمجاد األرضية تربهنان عىل فشل ذريع ملن يسعى وراءهام.
هنالك الكثري مام يجب أن ُيق َّدم للحياة من هذه األمور ،بل أكرث بكثري.

املرآة ،املرآة عىل الحائط

مثة توسيع آخر للخطة األوىل ،أال وهو العيش للجسد ،ها هنا إمرأة عىل سبيل
املثال ّ
تتلخص كل حياتها يف صالة تجميل ،فهي تعيش يف عامل من كحل األعني
والرموش املستعارة وصبغ الشعر والحاجبني املنُقبني ومزيالت تجاعيد الوجه ،إىل
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جانب العطور ،الزيوت املختلفة ومسوح الوجه .منضدة زينتها هي مذبحها .إنها
ُّ
«الكل باطل» وأنت عندما تلقي عليها أول نظرة تراها إمرأة
تذكرين بجملة تقول
شابة جميلة تجلس أمام منضدة الزينة وتحدِّق النظر يف املرآة بإعجاب ،ولكن
عندما تنظر إليها مرة أخرى ،يربز شكل جمجمة قبيح .إنها تذكرنا بحامقة الحياة
من أجل الجسد الذي يف غضون سنوات قليلة لن يصبح شيئاً إال هيك ًال عظمياً.
يترصف
وبطبيعة الحال ،قد ينتمي الرجل أيضاً إىل خدعة الجسم الجميل ،وقد َّ
وكأنه إستأجر الحماّ م مدة تسع وتسعني سنة مانعاً كل من يريد استخدامه.
يحاول أن يدفع الكثري مقابل تصفيفة شعر ،ويرصف األموال محاوالً إخفاء
مراحل الشيخوخة ،يتد َّرب عىل رفع األثقال ليس من أجل إظهار الكفاءة بل
إلبراز عضالته املفتولة ،يلبس رسوال الجينز من التصميم الحديث ،يز ّين ِمعصمه
بسالسل ذهبية وجواهر ،ويكشف قميصه املفكوك األزرار عن صدره األشعر
مرجح ،أنه رجل كامل الرجولة ،وكل يشء عنه محسوب
الذي يثبت ،عىل ما هو ّ
بدقة ليك ُيلفت األنظار وهو اليشء الذي يدعوه ِب «الحياة».
لكن هل هذه كل الحقيقة؟ وهل هذا هو كل ما هنالك؟

إنت ِزع َّ
كل املتعة

أضف إىل الخطة األوىل أولئك الناس الباحثني عن اللهو العازمني عىل العيش من
ِ
أجل ا ّللذة والسفر واملأكل والرتفيه عن النفس ،هم ماضون يف بحث مسعور يصل
إىل ِن َسب مريعة تقريباً يف بعض األحيان ،وبني أولئك املتحمسون لكرة بيضاء صغرية
يطاردونها فوق مساحات شاسعة من األرايض املكسوة بالعشب األخرض ،أو سائحون
َهم ،ويلتقطون
يندفعون بجنون من وإىل الطائرات والحافالت يفرتسون املواقع بن ٍ
آالف الصور ومن ثم يعودون إىل بيوتهم ل ُيضجروا أصدقاءهم بالصور والقصص عن
األماكن ّ
األخاذة التي تكاد تحبس األنفاس ،أو أولئك الذين إلههم بطنهم.
يرسم لنا ستانيل جونز صورة ليك يصف هذه الفئة األخرية من الناس مبا ال
يخطر عىل البال ،ويكتب« :الحظت وأنا عىل ظهر سفينة ،شخصني سميني الجسم
جداً ،كانا غاضبني عىل خادمي املائدة ألنهام مل يقدما لهام الخدمة الفائقة ،ويبدو
أنهام كانا يخشيان أنه من املمكن أن يستبد بهام الجوع ما بني مراحل الوجبة
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عىل املائدة ،وبدا أيضاً أن شهيتهام الطبيعية كانت اليشء الوحيد الذي يهمهام.
مل أرهم أبداً يقرأان يف كتاب أو صحيفة ،بل كانا يجلسان يف الفرتة الفاصلة بني
الوجبات يحدقان النظر إنتظاراً كام يظهر للوجبة التالية .وذات ليلة رأيتهام
جالسني يحدقان ِب ال يشء ،عندما إلتمعت فكرة ب ّراقة يف عقل الرجل البليد،
توجه إىل ّ
الرف فوق املوقد وتناول الزهريات املوضوعة هناك ،نظر بداخلها ،ثم
عاد إىل زوجته باألخبار ،إنها فارغة.
كدت أنفجر ضاحكاً ،لقد كان عىل حق :إنها فارغة ولكن مل تكن الزهريات
فارغة فحسب ،بل روحيهام وذهنهام أيضاً .كان لديهام الكثري يف محفظتهام ،لكن
مل يكن شيئاً يف شخصيهام ،وكان هذا عقابهام».
رمبا علينا أن نضيف إىل هذه القامئة من الناس بليدي الذهن أولئك الذين
يقضون حياتهم أمام التلفزيون( ،وباملناسبة ،ملاذا تظن ينادوهم مبشاهدي
التلفزيون؟) إنهم يعيشون يف عامل خيايل فكل شخص جميل املنظر ،وكل واحد
منهم يعيش يف بلد املالبورو ،ولكل واحد شخصية متألقة ،متكئني عىل حافة
سياراتهم الرياضية الرسيعة ،ال يشء يف جيلنا هذا أضرَ َّ بالحياة الروحية مثل
التلفزيون الذي تأثريه كاريث ،تفوح منه رائحة اإلساءة الجنسية والشهوانية ّ
املبطنة،
دخل كذلك إىل غرفة الجلوس الجنس خارج
والتجديف ،والجرمية والعنف ،وهو ُي ِ
نطاق الزواج والبغاء واللواطه وسفاح القرىب والطالق والزىن والسادية .ويف كثري
من الحاالتُ ،ي َّلمح بأن هذه أمناط مقبولة من السلوك ،وبتمجيد الجانب األقل
فخراً يف الطبيعة البرشية ،فإنه يعمل عىل إدخال الفساد األخالقي إىل البيت.
ُيع ِّلم املربون أن التلفزيون ُيقصرّ من فرتة اإلنتباه لدى األوالد ،يجعلهم يهدمون
قدراتهم عىل القراءة والكتابة واللغة مام َّ
يرض بإنجازهم األكادميي.
يجعل التلفزيون حضور مدرسة األحد أمراً شا ًّقا ويبقي العائالت يف البيت
ملتابعة املسلسالت عندما يتعني عليهم حضور إجتامعات الكنيسة.
َد ِّو َنها حقيقة ثابتة أن ال أحد يقيض وقته يف مشاهدة ما ُي ُّ
بث يف التلفزيون
دون متييز أو يتل ّهى بألعاب الفيديو ،سيكون له أي تأثري ملجد ال ّله.

الرتكيز عىل العائلة
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مثة طريقة أخرى يف تخطيط الحياة تتمثل يف تركيز كل يشء حول األرسة .من
املؤكد أن الزواج واألرسة هام من أعظم عطايا ال ّله للجنس البرشي ،فهام ميثالن
إرادته لألغلبية من الناس ،وأن نتك ّلم ضدهام كأننا نتك ّلم ضد األمومة.
لكن بعض الناس يجعلون منهام الهدف الرئييس يف الحياة .كثرياً ما يودِّع
املسيح أتباعاً طامحني عند مذبح الزواج ،قبل ذلك الوقت ،كانوا يرون الرؤى
ويحلمون األحالم عن حياة تنسكب يف خدمة مضحية من أجل الرب يسوع
لكنهم أصبحوا اآلن منشغلني بعامل الحدائق والستائر والح ّفاضات ،وحامسهم
تجاه ال ّله قد أخذ ّ
يخف بشدة وبشكل مفاجئ.
يف مرحلة التودد مع النية الصادقة للزواج من شخص مؤمن ،تبتدئ الفتاة
بالتحدُّ ث بحامس عن الخدمة يف حقل التبشري ،ولكن إذا ما تزوجت ،فغالباً ما
تسود لديها الرغبة لإلستكانة ألن رغبتها باألمان لها وألطفالها قد يضع املطامح
األخرى يف املؤخرة ،فإذا ما وضعت الزوجة نفسها يف املكان األول قبل املسيح يف
حياة الرجل فقد تهمله هو وكل ما يختص بالخدمة للرب ،ونفس اليشء ينطبق
عىل الرجل إذ ميكنه أن يعيق عمل زوجته الروحي إن كان طامعاً أنانياً وجسدياً.
إكسترِ يف بريطانيا التي
ذات ليلة إصطحب سبريجن الشاب خطيبته إىل قاعة ِ
كان سيلقي فيها عظة إىل جامهري غفرية .عندما وصلت املركبة إىل القاعة ،كان يفكر
فقط يف املسئولية الجسيمة املرتتبة عن إلقاء كلمة ال ّله .شقَّ سبريجن طريقه وسط
الحشد تاركاً خطيبته سوزان تومسون تدخل وحدها .عندما انتهى من إلقاء عظته،
أدرك أنه مل يرها بني الحضور ،لذا توجه إىل منزلها حيث ُأب ِل َغ أنها ال تريد أن تراه.
أرص عىل أن يراها ،فنزلت يف آخر األمر إىل
لقد كانت عابسة الوجه ،إال أن سبريجن َّ
الطابق السفيل وبعد اإلعتذار قال لها« :من األفضل أن نتوصل إىل تفاهم اآلن .أنا
خادم سيدي يسوع أوالً ويجب أن يكون األول دامئاً ،وواجبي نحوه يجب أن يكون
أوالً وأظنّ أننا سوف نحيا يف منتهى السعادة لو كنت مستعدة أن تأخذي املكان
الثاين ،ولكن يجب أن َي ّ
ظل املكان الثاين دامئاً من بعده وإلتزامي نحوه هو األول».
بعد سنوات ،قالت السيدة سبريجن إنها تعلمت يف تلك الليلة أن هناك شخصاً
ما ميلك املكان األول يف حياة زوجها ،وتأيت هي يف املكان الثاين.
لرج ٍل يف الكتاب
يجعل بعض املؤمنني تربية األوالد اليشء الرئييس يف حياتهم .كان ُ
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املقدس ثالثون إبناً وثالثون إبنة وثالثون ِكنَّة ،ويبدو أن هذا األمر كان مطلبه
األسايس للشهرة ولعله َ
أمل يف َّأن تكثري النسل سيعوضه عن فشله وضعفاته.
يكمن الخطأ عندما تكون جميع القرارات
ليس مثة خطأ يف إنجاب األوالد ،إمنا ُ
متعلقة باألوالد فقط ،ال يجوز حتى للعائلة أن تأخذ األسبقية وتتجاوز إرادة ال ّله
أو تق ِّيد الشخص طاملا يدعوه ال ّله بالتحرك.
الجسام التي تقع عىل عاتق
يعلمنا الكتاب املقدس بوضوح املسؤوليات ِ
األزواج والزوجات ،وعىل األبوين واألوالد ،لكن اإلعتبار األسمى هو للمسيح
أوالً يف كل األوقات.

ماذا بشأن الخطة األوىل؟

كنا قد اقرتحنا عدة أولويات ميكن أن نتخذها عندما نص ِّمم عىل أن نضع خطة
لحياتنا ،فقد نعيش ليك نصبح أثرياء ،أو ُنج ِّمع ممتلكات مادية ،أو أن نكون
نج َّد يف سبيل الشهرة واألمجاد الدنيوية ،أو أن
ناجحني يف العمل أو املهنة ،وأن ِ
نقوم بالتدبري للجسد والسعي وراء املرسات والسفر والتسلية أو إنشاء أرسة.
هل هذه أهداف جديرة بالجهد الذي نبذله فيها عندما ُنف ِّكر بقِصرَ الزمن،
وبحقيقة أننا ليس ملكاً ألن ُفسنا ،وبأن يسوع هو ال َّرب وأننا وكالء وإن الرجال
والنساء ميوتون من حولنا ،وأن لدينا الجواب ألش ّد حاجاتهم إلحاحاً ،وبأن
قريب حساباً عند دينونة
الرب قد ك َّلفنا التبشري باإلنجيل ،وبأننا سنعطي عام
ٍ
كريس املسيح؟ فإن تبني الخطة األوىل يكون كإعادة ترتيب املقاعد عىل سفينة
التايتانيك املوشكة عىل الغرق ،أو إعادة ترتيب الصور يف بيت يحرتق ،أو التشبت
بالثانويات كالزحف بدل التحليق .سنصبح عبيداً بدل ملوكاً مر ِّكزين عىل األمور
الثانويةُ ،م َشغ ِلني أنفسنا بأمور ال فائدة منها.
تجمع األقرباء
سنكون مثل جورج آبيل الذي كتب عنه إ.س جونز قائ ًال «عندما َّ
واألصدقاء حول رسيره ليستمعوا لكلامته األخرية ،سمعوا همساً رقيقاً «ال ُتز ِعجوا
شجريات الورد» لقد عاش يف عامل من شجريات الورود ،كان أمراً جيداً ،ولكن ليس
جيداً مبا فيه الكفاية ،وكان قد انشغل بشؤون بالغة الضآلة بالنسبة إلبن أبدية».
إن الناس الذين يختارون أي شكل من أشكال الخطة األوىل ينشغلون بشؤون يف
منتهى التفاهة بالنسبة ملن سيصبح ملكاً.
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الخطة الثانية :سرِ مع التيار

هناك طريق ثانية للمؤمن ليستجيب مع قضايا الحياة الكربى بأن يكون
مستسل ًام ويقبل مبا يأيت .هذا الشخص يتبع الخط األقل مقاومة .إنه ينساق مع
التيار وال يتوصل إىل إتخاذ إجراء حازم .هذا الرجل يشبه ميزان الحرارة وليس
جهاز تنطيم الحرارة ،إنه يعكس حرارة بيته ولكنه ال يعمل شيئاً ليؤثر عليها أو
يغيرّ أرقامها ويرتك الوضع كام هو عليه .مل ُي ِّ
صل أبداً كام ص َّلت إميي كارمايكل:
«ال تجعلني أغرق وأصبح كتلة طني .إجعلني وقوداً للهيبك يا ال ّله» .وعليه ،فهو
اض بأن يكون كتلة من طني ،ثم
كتلة من طني ،مصنوعاً عىل صورة ال ّله وشبه ِه ،ر ٍِ
هو ال يرتك آثار قدم عىل رمال الزمن ،وعندما مير فكأنه مل مير أبداً.
إنه إنسان بدون مطامح روحية ،ولعله قد واجه التحدي ليحدد لنفسه أهدافاً
قصرية أو طويلة املدى ،لكنه مل ميلك اإلرادة لل َّت َغ ُّلب عىل البطالة ،إنه يعمل ليك
ويكسب أجراً ويشرتي الطعام
يكسب أجراً يشرتي به الطعام ل َيقوى عىل العمل َ
وهكذا يظل يعمل عىل منط واحد حتى نهاية حياته.
يصف جويت هذا اإلنسان بذلك الذي يقود حياة تافهة ليك يتجنّب الكثري
من األحزان« .حقاً إذا كان مطمع اإلنسان أن يتجنب هموم الحياة ،فإن
الوصفة بسيطة جداً :دعه يطرح مطامحه يف كل إتجاه ،دعه َي ُق َّص أجنحة
كل هدف مح ِّلق ،ويجتهد يف بناء حياة صغرية ...وهذا بالحق يجعل العديد
رس وبأقل ما ميكن من معرفة
من املسيحيني اإلسميني ميضون يف الحياة بكل ُي ٍ
الضيقات ،ذلك ألنهم ق َّلصوا نفوسهم إىل أدىن ح ّد بحيث أن تقدمهم اإلنساين
طوال السنني ال يختلف عن تقدم وحيدة الخلية (األميبا)».
أعتقد أن جميعنا نتفق عىل أن هذا مسلك يس ٌ َء ملن ُخ ِلق عىل صورة ال ّله ومثالِه.

الخطة الثالثة :ت ّوج يسوع رباً عىل حياتك

إن اإلمكانية الثالثة والوحيدة املعقولة أكرث من سواها هي بأن يس ِّلم املؤمن
مقاليد حياته لقيادة الربُ ،أدعوها تكريساً أو إلتزاماً كلياً ،مقدماً َجسدك ذبيحة
سميتها ،فإنها تعني أن تعيد تسليم
حية أو طالباً ملكوت السامء أوالً ،وأياً ما َّ
حياتك للرب بحيث يستطيع أن يفعل بها ما يرضيه.
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وأنها تعني إختيار إرادته بدل إرادتك،
وأنها تعني أن تخرس حياتك ألجله وألجل اإلنجيل،
وأنها تعني أن تقدم له إخالص قلبك ومحبة نفسك.

التسليم األويل

تبدأ عملية التسليم إىل الرب عادة بإختبارك أزمة ،ما الذي نعنيه ِب «أزمة؟»
نقصد بها وقتاً محدداً يكون فيه الشخص لوحده مع ال ّله وعندها يتَّضح له ،عىل
ضوء ما عمل الرب من أجله ،أنه ال يوجد أمامه ِخيار سوى أن يقدم كل يشء له،
وقد يشمل ذلك فرتة من الرصاع ،ولكنه يتوقف بعد ذلك عن أن يتع َّلق بحياته،
ويضعها عىل مذبح التقدمة .يبدو أن هذا هو العمل العقالين الوحيد واملنطقي
والصائب الذي يستطيع أن يفعله.
من َّ
املفضل القيام بهذا اإلختبار حني تجديدنا ،كام فعل شاول الطرسويس،
ولكن قد يستغرق األمر عند بعضنا وقتاً أطول ليك نتوقف عن محاولة تخليص
أنفسنا وحينئذ ُنص ِّمم أن نخرسها ألجل املسيح واإلنجيل.
م َّرت بيتي سكوث بأزمة التجربة هذه عندما كانت طالبة يف كلية للكتاب
املقدس ،فقد كتبت عىل ورقة بيضاء يف أول صفحات كتابها املقدس «يا رب ،إين
أتخىل عن كل غايايت وخططي ،وعن كل رغبايت وآمايل وطموحايت (الجسدية أو
النفسية) وأقبل إرادتك لحيايت ،وإين ألعطيك نفيس وحيايت وكل ما أملك ليكون
لك إىل األبد ،وإين ألس ِّلم كل صداقايت ومحبتي لعنايتك ،وسوف أعطي املكان
الثاين يف قلبي لكل الناس الذين أحبهم ،فامألين واختمني بروحك القدوس ،إعمل
كل إرادتك يف حيايت ،مهام كلف الثمن ،اآلن وإىل األبد َأل َّن ليِ َ ا ْل َح َي َاة ِه َي ا ْل َم ِس ُيح
َوا ْل َم ْو ُت ُه َو رِ ْب ٌح (فيلبي .»)21:1وبعد حني تزوجت من جون ستان َذهَ َب كالهام
كمبرشين إىل الصني .أما قصة كيف استخدمهام ال ّله يف الحياة واملوت ُ
فكتبت يف
كتاب بعنوان« ،نرصة جون وبيتي ستان».
كان وليم بوردن ،من أفراد عائلة مشهورة مبزارع املاشية ،وقد ترك كل يشء
ليتبع املسيح وقد صلىّ « ،يا رب يسوع أرفع يداي عن كل أمر ،بقدر ما يتعلق
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بحيايت ،أجعلك تجلس عىل عرش قلبي .غيرِّ ين ،ن ِّقني واستخدمني كام تشاء ،بكامل
قوة الروح القدس .أشكرك يا ريب».
عندما قرر ألكساندر وايت ،خادم كلمة إسكتلندي ،والذي ُيدعى أحياناً بآخر
جامعة املنفصلني (بيوريتنس) ،أن يتنازل عن كل يشء ألجل املسيح ،كتب يقول:
«إجعلني من اآلن فصاعداً أن ُأج ِلس املسيح فاديّ ومليك عىل عرش قلبي،
واجعلني أحافظ عىل كل باب يف جسدي وكل سبيل لذهني ،عىل أال تكون ُمليك
بل ُمل َكه ،إجعلني أفتح عيني وأذين وفمي ،وكأين فيها كلها أفتح عيني املسيح
خجله
وأذين املسيح وفم املسيح ،وبينام يسكن يف ّ،ال تجعلني أف ِرض عليه شيئاً ُي ِ
أو يغضبه أو ينجسه ويل ِّوثه .سأنضم إليك يا بولس بأن يكون جسدي ،من اآلن
فصاعداً ،هيكل املسيح وبأين لست لنفيس ،ألنني اشترُ يت بثمن ُ
يش ّد الفكر،
ولذلك عيل أن أمجد ال ّله يف جسدي ويف روحي اللذان هام ُم ٌ
لك ل ّله».
وإذا ما عُ دنا بالذاكرة إىل املايض ،قال تشارلز سبريجن ،أمري الو ّعاظ ،عن
تسليمه« :يف ذلك اليوم عندما سلمت نفيس ملخليص سلمته جسدي وروحي
ونفيس ،أعطيته كل ما أملك وكل ما سأملك للزمن الحارض ولألبدية .س ّلمته كل
مواهبي وكل قواي ومقدرايت الفكرية ،عيناي وأذناي ،أطرايف وعواطفي ،دينونتي
ّ
وكل رجولتي وكل ما ميكن أن يتأتىّ منها» (وبعد سنوات قال عنه أ.ت بريسون أنه
بكل ما أويت من عقل وكل ما أعطاه ال ّله من ُفرص ،بذل سبريجن كل ما يستطيع).
قال جيم إليوت ،أحد الشهداء الخمسة يف اإلكوادور ،كام لو أنه يتنبأ« ،إن
كنت أبغي اإلحتفاظ بحيايتُ ،وأمسكت عن سكبها كذبيحة بعكس مثال ريب،
أحس بقسوة وجه ال ّله يقاوم قصدي بعناد .يا أبتاه ،خذ
لتعينّ عيل حينئ ٍذ أن َّ
حيايت ،بل خذ دمي أيضاً ،إن ِشئت ،وأحرقها بنارك العارمة ،لن أحتفظ بها ألنها
رب خذها ك ّلها ،أَسكب حيايت قرباناً ألجل العامل فإن
ليست يل ألنقذها .خذها يا ّ
للدم قيمة فقط عندما ُيسكب أمام مذبحك».
إن أزمة خطوة التسليم هي الخطوة املعقولة الوحيدة التي ميكن أن نتخذها
إستجابة ملا فعله املسيح ألجلنا« :إن الخيوط املجدولة ملراحم ال ّله املضفورة يف
حبل غليظ متني يفي بالحاجة ليث ِّبتُنا إىل مذبح التقدمة ،ليس مبقدورنا عمل يشء
آخر .إن محبة املسيح تحرصنا ،روح املسيح يهيمن علينا ،نعمة املسيح تبقينا
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مفتونني ،راسخني غري متزعزعني .فمن اآلن فصاعداً ال ندَعْ أي إنسان يزعجنا،
املسيح وفقط املسيح هو محبتنا» ( ف .ب .ماير).
عندما منسك ،فإننا نهني الرب .قالت الليدي بويرسكورت وهي سيدة إيرلندية
تقية من القرن التاسع عرش« :إنها لتبدو إهانة لذلك الحب الذي أعطانا كل يشء أن
نقول أننا نحبه ويف نفس الوقت نتوقف عن اإلحتساب يف إعطاء كل يشء له .ففي
حني أن كل ما منلك ليس سوى فلسني ،بينام هو ميلك السامء واألرض واألبدية وذاته
نحب عىل اإلطالق ،وأفضل أن نكون باردين من أن نكون فاترين».
لذا من األفضل أال ّ
أشار روبرت ليدلو ،وهو صاحب متجر كبري يف أوكالند ،نيوزيلندة ،ومؤلف
لكت ِّيب مقروء بكرثة بعنوان «السبب ملاذا» عىل أنه يوجد نقص إخالص يف تكريس
النفس الخالدة ل ّله من أجل الخالص ،بينام نحتفظ ألنفسنا بالحياة الفانية .إننا
نجرؤ عىل أن نثق به ليخلصنا من الجحيم ويأخذنا إىل السامء ،لكننا نرتدد يف
السامح له بقيادة حياتنا هنا عىل األرض يف الزمن الحارض.
كان أحد طالب مدرسة الالهوت جاثياً عىل ركبتيه يصيل ويتصارع مع ال ّله
حول مسألة التسليم الكامل ،فرصخ بأمل شديد نابع من نفسه« :يا رب ،ال أستطيع
أن أقوم بهذه الخطوة! أنت تعلم أنني ال أستطيع القيام بها!» قاطع زميله
يف الغرفة صالته قائ ًال« :ما األمر أتخىش الربكة؟» إن أولئك الذين ميسكون عن
التسليم الكامل للمخلص ُين ِكرون عىل أنفسهم أحد أعظم الربكات الساموية.
عندما نفشل يف تسليم القيادة للرب ،نكون بذلك عاملني ضد أفضل مصالحنا،
دعني أوضح ذلك :يف أواخر السبعينيات من القرن املايض ط َّورت البحرية
األمريكية طريقة آلية لهبوط الطائرات املقاتلة عىل ظهر حامالت الطائرات.
وكام ذكرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك« ،يرفع الطيار يديه عن أجهزة القيادة
ويجلس بينام تهبط الطائرة عىل ظهر السفينة ،يرتنح ويرتجف بينام تصحح أجهزة
الحاسوب مسارها بالتزامن مع تح ُّركات مد َرج الطريان عىل سطح الحاملة» كان
من الرضوري للط ّيار أن يرفع يديه عن أجهزة القيادة ويثق بجهاز الحاسوب ليك
تهبط الطائرة بسالم .كم هو مهم أكرث بالنسبة لنا لو نتخلىّ عن قيادة حياتنا
بحكم ِه اإللهي األسمى.
ونجعل الرب يتوىل األمر ،واثقني ُ
هذه إذاً هي الخطوة األوىل« :أعط الرب كل ما عندك ،فال أنصاف معايري،
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وال قطع مكسورة ،وال تح ُّفظات ،وال أن تحتفظ بجزء من املوهبة وتدّعي بأن
هذا الجزء هو ّ
الكل .هنالك ِو ْح َد ٌة ُمؤثر ٌة وبسيطة مبا يتعلق بالحياة التي تحب
وتخدم ال ّله من كل القلب بال ُمع ِّوقات ،إن حياة كهذه ال ميكن أن تتخلىّ بسهولة
عن حبها األول( ».مؤلف مجهول)

إستمرارية تجديد التكريس

لكن يجب أن يتبع األزمة عملية ما ،إذ ال يكفي أن نقوم باإللتزام مرة واحدة
بل ينبغي أن نجدد تكريسنا يوماً فيوماً ،وإال فإننا نكون وكأننا نقدم جسدنا عىل
املذبح اليوم ومن ثم َنفزَع عندما نرى هذا الجسد البائس وهو يحاول الزحف
للنزول عن املذبح يف الغد.
وصفت السيدة آنا جني جرانيس عملية اإللتزام اليومية كالتايل:
ليك يمَ ُلكه ريب الحبيب
			
ليتخلىّ قلبي عن الذات
ويجعل منه منزالً له
			
ل ُيهيأه له من جديد
أعرف ما ينطوي عليه ذلك
إىل تلك الحجرة الرسية
أتسلل يف كل هدأة صباح		
فهو يأخذها بلطافة َسو ّية
			
وأترك إراديت معه هناك
بينام يقدم يل إرادته
وكل عمل يأيت به اليوم
		
عندها أست ِعدُّ لقدوم النهار
إهتاممايت وكل ما عندي
			
هكذا يقود سيدي
لنتبادل إراديت بإرادته
			
ألننا نلتقي عند الفجر
يقتبس هارولد وايلدش يف إحدى كتبه وصفاً رائعاً حول كيف نجعل تكريسنا
مامرسة يومية فيقول:
«عندما تتخلص من عبء خطيئتك وت َّت ِكل عىل عمل املسيح الكامل ،أترك
كل عبء حياتك وخدمتك وتو َّكل عىل عمل الروح القدس العامل فيك اآلن،
تخىل عن نفسك يف كل صباح ليك تنقاد بالروح القدس وانطلق بالتسبيح
بفرح طوال النهار
والراحة داعياً إياه ليك يد ِّبر أمرك ويومكِّ ،
نم هذه العادة ٍ
معتمداً عليه ،مطيعاً إياه ،متوقعاً منه أن ُيرشدك وينري ِفكرك و ُيو ِّبخك و ُيع ِّلمك
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ويستخدمك ويعمل َ
بك ومعك ما يريد ،إعتمد عىل عمله كحقيقة إعتامداً كلياً
ّ
تحس به .لنثق بالروح القدس فقط ونطيعه بإعتباره
بغض النظر عن ما تراه أو ّ
قائد حياتنا ولنتوقف عن بذل الجهد يف محاولة إلدارة دفة حياتنا ،حينئ ٍذ َيظهر
فينا مثر الروح بحسب إرادته وملجد ال ّله».

ماذا سيحدث؟

قد يسأل سائل عند هذه املرحلة« ،ماذا سيحدث بعدئ ٍذ؟ لنفرض إنني خضت
أزمة التسليم وأقوم يومياً بتسليم ذايت للمخلص ،فامذا بعد؟ هل أجلس طوال
النهار أرتشف املرطبات منتظراً أن يحدث أمر مثري؟
إبق نفسك منشغ ًال تعمل ما تجده يداك لتفعله ،مربهناً
بالعكس متاماً ،بل ِ
عىل إخالصك بإنشغالك اليومي ويف خدمة كنيستك املحلية .أدرس الكلمة ،وط ِّور
حياة صالة فعالة وفتِّش عن الفرص لخدمة املسيح وشعبه.
يس ُهل توجيه سفينة أو دراجة
سريشدك ال ّله وأنت تتقدم لخدمته ،متاماً مثلام ْ
فقط وهي تتح َّرك ،هكذا يستطيع ال ّله أن يرشدك عندما تقوم بخدمته بفعالية.
إنه لن يكشف لك عن مخططه الكامل دفعة واحدة ،ولكن عندما تصل إىل
كل مفرتق طرق يف الحياة ،سيكون هناك ليك يوجهك وتأخذ الخطة يف اإلنكشاف
خطوة خطوة ،حتى إذا ما وصلت إىل نهاية الحياة يكون باستطاعتك القول:
«لقد قادين يسوع كل الطريق» ،ويكون باستطاعتك أن تعود بذاكرتك إىل املايض
وتدرك كيف أنه ق ِب َل ذبيحتك وح َّقق إرادته الكاملة يف حياتك.
ُأصيب مهندس احد الجسور الكبرية يف مدينة نيويورك إصابة خطرية بينام كان
الجرس يف طور البناء ،فرقد يف املستشفى لفرتة من العالج والنقاهة مع أنه مل يكن
متعاف
تم بناء الجرس ،وملا حان يوم حفل التدشني ،كان املهندس
ٍ
يتمتع بها ،أخرياً َّ
مبا فيه الكفاية ل ُين َق َل يف سيارة إسعاف ويوضع عىل ن ّقالة عند حافة النهر ،وملا
نظر إىل البناء املتكامل ملعت عيناه بالرىض وقال« :إنه بالضبط ِو َ
فق املخطط».
هذا هو الهدف الذي ينبغي أن نسعى إليه أنت وأنا ،بحيث أنه عندما يقارن
الرب خطته لحياتنا بالتطور الفعيل ميكنه أن يقول« :إنه بالضبط ِو َ
فق املخطط».
ّ
نفرتض أنك تقوم بتسليم حياتك لل ّرب وتحيا له يومياً ،فهل هذا يعني أنك
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ّ
ستظل تواجه املشاكل ،ولكن إن مل ُتس ِّلم
لن تواجه املزيد من املشاكل؟ كال ،بل
القيادة له ،فلن تلقى شيئاً إال الصعوبات.
مثة فكرة أخرية ،لن يجربك الرب عىل أن تعطيه املقام األول يف حياتك ،فإن
كنت تريد أن تختار طريقك الخاص ،فسيسمح لك بذلك ،وإن كنت ال تريد الربكة
الناجمة عن إ ّتباعه فسوف يجد الكثريين غريك ممن يطلبونها ،ولكن إعلم هذا!
فإنك لن تجد مسيحاً آخر أفضل يك تتبعه.

وقت التصميم

حان اآلن زمن إتخاذك القرار .فإن مل تكن مسيحياً حقيقياً ،أال تتوب اآلن
عن خطاياك وتقبل يسوع املسيح رباًّ ومخ ّلصاً لك؟ وليك تفعل هذا عليك أن
تتنازل عن كل أمل آخر من أجل نوال أو إستحقاق الخالص .عليك أن تؤمن بأن
حاسم عليك
الرب يسوع املسيح مات ليك يدفع عقاب خطاياك،
وبعمل إميانٍ
ِ
ٍ
أن تقبله رجاءك الوحيد للسامء .أال تفعل هذا اآلن؟ أو رمبا تكون مسيحياً ،وقد
َس َّلمت حياتك للمسيح ألجل خالصك ،ال من أجل تقديم خدمة .هنالك مجاالت
يف حياتك خارج نطاق صالحياته ال تزال متسك بقبضتك عىل زمام األمور بقدر ما
يتعلق ذلك بحياتك األرضية ،فإن كنت كذلك ،فإن اآلن هو الوقت الذي عليك
أن تس ِّلمه نفسك تسلي ًام كام ًال ،وإذا كنت تبحث عن الكلامت ل ُتعبرِّ عن رغبتك
هذه ،فلم ال تردد كلامت تلك الرتانيم التي نرمنها كثرياً؟

		
بم أكايف منقذي
		
إال بتكرييس لــه
أو هذه األبيات من ترنيمة أخرى

ماذا أنا أهدي ملن
وكـيـف أبــدي يف
ُأعطي يسوع قويت
مكرس ًا يف خدمتي
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من سلطة الخطية
نفيس وكل قـــــويت
قد مات عن ذنبي
العلن إذ ًا له حبي
مالــــي وإِقــدامي
جـــميــع أيامـــــي

وهذه األبيات التي تتكلم عن سفك دمائه من أجل خالص البرش:

نهر حب ٌ
جارف قوي
فدماك تحمل الخالص

جرى من جنبك َّ
الطعني
لكـــــل خـاطـئ أثـيـم

وهذه األبيات عن ما عاناه الرب وهو يفكر بنا وبنجاتنا ووعدنا بتقديم قلوبنا:

		
هل قلبك الرقيق
		
حزن ًا عىل خطاي
		
أقــــــدم
قلبي
ِّ
		
لك أنــــا يسوع

قد سال بالدموع
يا سيدي يسوع
مع أعمق ُّ
الشك ِر
فاملكني للدَّ ه ِر

وهذه أيضاً التي تذكرنا بأن ما عاناه الرب من آالم كان من أجلنا:
قاسيت هَ َ
ُس ِّم َ
َ
ليب
املوت إِ ْذ
ول ِ
بالص ْ
رت َّ
عـج ْ
رأس َك يا َحبيب
ـت عـىل
أَ ُ
ِ
مـواجـ ُه َّ
ُ
فـك َّ
قـاس َ
جل خـطايـانـا
يـت ِمنْ
أَ ِ
ـل ذا َ
وإِن َنـسـ ْي َ
ـنـاك فـمـا

ُك َ
ـنـت لتنسانا
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