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.]10[ ــْكِل  الشَّ َهــَذا 
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املَقّدمة 
العالــم مريــض وســقيم،  وأينمــا يعيــش بنــو اإلنســان تكثــر اآللم .  وفــي كّل مــكاٍن 

يوجــد ســعٌي فــي طلــِب الفــرج.
وبالرغــم مــن تقــّدم علــم الطــّب والجراحــة ،  وبالرغــم مــن وجــود الجيــش العظيــم 
المكــّون مــن المّمرضــات والمّمرضيــن الُمّدربيــن الذيــن يخرجــون مزّوديــن بالخبــرة 
والمــوت ،   والعلّــل  األمــراض  علــى  الحــرب  يشــّن  ُمســلّح  أبيــض  كجيــش  والمهــارة 

فاألمــراض واألســقام تنتشــر بســرعة عظيمــة.
إّن كّل مــرض وســقم ،  وكّل ألــم وحــزن مرجعهــا جميعــاً إلــي تجــاوز القانــون .  إّن 
التكويــن الُمدهــش للجســم البشــري أُغفــل وأُغضــي عنــه ،  وتركيبــه الدقيــق صــار 
يســير علــي نقيــض نامــوس حياتــه وثباتــه واســتقراره ،  فــكان مــن نتائــج ذلــك المــرُض 
والمــوُت.  فليــس هــدُف الخالــق أن تنــوء البشــريّة بعــبٍء ثقيــل مــن األلــم بحيــث 
تتعطـّـل نشــاطات اإلنســان بالمــرض وتنحصــر وتتضــاءل قدرتـُــه علــي العطــاء وتُقّصــر 
حياتـُــه باألوبئــة والعلّــل .  ولكــّن كثيــراً مــا تُنتهــُك،  وبشــكل صــارخ ،  النواميــُس التــي 
يتحــّول  القلــب حتــى  الخطيّــُة  تغــزو  أن  فمــا  الحيــاة.   علــي  للحفــاظ  أّسســها هللا 
اإلنســاُن عــن هللا ،  مصــدِر الحيــاة والصّحــة ،  فــا يعــود يَعتمــد عليــه .  ومــن ثــّم فــإّن 
الجــزاء يتبــع ذلــك التعــّدي علــي نواميــس هللا ،  فينتشــر األلــم والمــرض والمــوت .  
إّن الواجــب األّول واألهــّم لإلنســان هــو أن يفهــم النواميــس البدنيّــة التــي تحكــم 
جســده .  وأن يجعــل ُممارســاته الحياتيّــَة علــى انســجام مــع هــذه النواميــس . فــإذا 
أصابنــا المــرض يلــزم أن نلجــأ إلــي الوســائل المتنّوعــة التــي مــن شــأنها ،  بالتعــاون مــع 
جهــود الطبيعــة ،  أن تبنــي الجســم وتُعيــد إليــه الصّحــة .  وهنــاك موضــوع آخــُر علــي 
جانــب كبيــر مــن األهميــة يختــّص بعاقتنــا مــع الخالــق الــذي وهــب الحيــاة لإلنســان 

ودبّــر كّل مــا يلــزم لســتمرار ســعادته والــذي مــازال يهتــّم اليــوم براحتــه .
فــي هــذا الكتــاب تُقــّدم المؤلفــُة التــي هــي ســيّدة واســعة األفــق فــي اختبــار 
شــؤون الحيــاة العملّيــة ،  كثيــراً مــن المعلومــات عــن الحيــاة ونواميســها ،  والصّحــة 
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ومطالبهــا ،  والمــرض وعاجــه .  وقــد كُتــب الكتــاب بلغــٍة واضحــٍة بســيطٍة وجميلــة .  
فيه ثقافة لمن يُريد أن يتعلّم ،  ورجاًء لكّل يائس، وبهجة للمريض وراحة للمتعب .

وهو يقّدم طريقاً أفضَل تغمره أشــّعة شــمس محبّة هللا والرجاء الشــافي علي 
الــدوام ،  مــع أنّــه ُمكتنــٌف بظلمــاِت العالــم الســقيم .  ويكشــف لنــا الكتــاُب عــن حيــاٍة 
أبسَط وأجمل ،  مألي بالفــــرح والســــرور وفيها مجـــال أعظــــم لتلك الخـــدمة الُمعـيـّــنة 

القائمــــة علــى المبــدأ القائــل :  » َمْغبُــوٌط ُهــَو الَْعطـَـاُء أَكْثـَـُر ِمــَن األَْخــِذ «.
البشــّرية  خدمــِة  المباركــة ،   للخدمــة  المؤلفــُة  تقّدمــه  إذ  ُمكــرّس  كتــاب  وهــو 
المريضــة والمتألّمــة ،  إنّــه كتــاب ل يجنــي الناشــرون مــن ورائــه أّي كســب إلّ ذاك 
الــذي ســيُكافأون عليــه فــي » فــرح الــرب « وفــي النفــوس التــي تحصــل علــي البركــة 

والعــزاء فــي هللا.
فلهــذا الغــرض يُقــّدم هــذا الكتــاب إلــي العالــم كُمســاعد لزمائنــا الخــّدام فــي 
حقــل الخدمــة العظيــم فــي العالــم الواســع أينمــا تُوجــد البشــريّة الُمتألمــة ،  كعــزاء 
وبركــة لمــن هــم فــي ضيــق .  وحيــث انـّـه كذلــك فمــا الــذي نفعلــه ســوى أن نرجــو لــه 

الــرواج والنجــاح؟
الناشرون
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َر الَْمَساكِيَن، أَرَْسلَِني ألَْعِصَب ُمْنَكِسِري الَْقلِْب، ألُنَاِدَي  » َمَسَحِني ألُبَشِّ

 لِلَْمْسِبيِّيَن ِبالِْعتِْق، َولِلَْمأُْسوِريَن ِباإلِطْاَِق. ألُنَاِدَي ِبَسَنٍة َمْقبُولٍَة لِلرَّبِّ ... 

ألَُعزَِّي كُلَّ النَّائِِحيَن « 

)إشعياء 61: 1، 2(.
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القسم
األول
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الّشافي
العظيم

مهما تكن هموُمك وتجاُربك فابسط قضيتَك أمام الرب .  وستتشدد 
روُحك وتقوى على الحتمال .  وسيفتح أماَمك الطريَق لتحرر نفَسك من 
كلِّ ارتباك وصعوبة .  وعلى قدر ما تعرف أنّك ضعيٌف وعاجٌز —  بقدر 

ذلك ستتقّوى بقّوتِه.  وكلما ثقلُت أحمالُك ازّددت إحساساً ببركِة الراحِة 
في إلقائها على حامل أثقالك .
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1
مثالنا

يــكّل  ل  الــذي  كالخــادم  العالــم  هــذا  إلــى  أتــى  قــد  المســيح  يســوع  ربّنــا  إّن 
  ،)17 أَْمَراَضَنــا «  )متــى  8:  َوَحَمــَل  أَْســَقاَمَنا  أََخــَذ  ُهــَو  إنــه »  اإلنســان .   لحاجــة 
والشــقاء  المــرض  عــبء  ليُزيــح  أتــى  لقــد  البشــرية .   حاجــاِت  كّل  يخــدم  حتــى 
قــد خســروه ،  ولكــي يمنحهــم الصّحــة  مــا  للنــاس كّل  لكــي يعيــد  أتــى  والخطّيــة .  

الخلــق . وكمــال  والســام 
لقــد كانــت ظــروف مــن طلبــوا منــه العــون وحاجاتُهــم متباينــة ،  ولــم يــأِت إليــه 
أحــد ويرجــع خائبــاً.  كان ينســاب منــه نبــُع قــّوة شــافية .  فُشــفيت أجســام النــاس 

ونفوســهم. وعقولهــم 
ولــم يكــن عمــُل المخلّــص مقتصــراً علــى أّي زمــان أو مــكان خــاص ،  فلــم تكــن 
لرحمتــه حــدود .  لقــد قــام بعمــل الشــفاء والتعليــم فــي نطــاق واســع جــداً بحيــث لــم 
يوجــد فــي كّل فلســطين بنــاء يســع لســتقبال الجماهيــر الغفيــرة التــي كانــت تزدحــم 
العامــة ،   الســفر  طريــق  وفــي  الخضــراء ،   الجليــل  تــال  منحــدرات  فعلــى  حولــه .  
وعنــد شــاطئ البحــر ،  وفــي المجامــع ،  وفــي كّل مــكان آخــر أمكــن أن يؤتــى إليــه ]18[

بالمرضــى ،  كان يوجــد مستشــفاه .  وفــي كّل مدينــة وبلــدة وقريــة مــّر المســيح فيهــا 
كان يضــع يديــه علــى المتألميــن ويشــفيهم .  وأينمــا ُوجــدت قلــوب مســتعّدة لقبــول 
رســالته كان يعّزيهــم بيقيــن محبّــة أبيهــم الســماوي .  وكان طــوال اليــوم يخــدم مــن 
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كانــوا يأتــون إليــه .  وعنــد المســاء كان يوّجــه انتباهــه إلــى مــن كانــوا يكدحــون طــوال 
النهــار للحصــول علــى القــدر الضئيــل مــن المــال الــذي يكفــي للقيــام بــأود عائاتهــم.

النــاس .   خــاص  مســؤولية  وهــو  أل  الهائــل  الحمــل  ذلــك  يســوع  حمــل  لقــد 
البشــري  الجنــس  وأهــداف  َمبَــاِدئ  فــي  تغييــر حاســم  يحــدث  لــم  إذا  أنّــه  وعــرف 
فــإّن الجميــع ســيَهلكون .  كان هــذا هــو العــبء الــذي أثقــل نفســه ،  ولــم يكــن أحــد 
يســتطيع أن يقــّدر ذلــك العــبء الــذي وقــع عليــه .  فمــدى ســني الصبــا والشــباب 
والرجولــة كان يســير وحيــداً،  ومــع ذلــك فــإّن الوجــود فــي حضرتــه كان هــو الســماء 
بذاتهــا .  ويومــاً بعــد يــوم كان يواجــه المحــَن والتجــارب ،  ويومــاً بعــد يــوم كان يواجــه 
]19[ الشــّر ويشــاهد ســطوتَه علــى مــن كان يســعى ليباركهــم ويخلّصهــم .  ومــع ذلــك 

فهــو لــم يتخــاذل ولــم ييــأس.
مّجــد حياتَــه  لقــد  عليهــا .   رهــن رســالته ووقفــاً  رغباتِــه  وفــي كّل شــيء جعــل 
ــه فــي  بجعــل كّل شــيء فيهــا خاضعــاً إلرادة أبيــه .  ففــي حداثتــه عندمــا وجدتــه أمُّ
مدرســة المعلّمين وقالت له :  » يَا بَُنيَّ لَِماَذا فََعلَْت ِبَنا هَكَذا «؟ أجابها  — وكان 
جوابــُه محــوَر عمــل حياتــه ،  قائــاً لهــا :  » لَِمــاَذا كُْنتَُمــا تَطْلُبَانِِنــي. أَلـَـْم تَْعلََمــا أَنَّــُه يَْنبَِغــي 

ــوَن ِفــي َمــا ألَِبــي؟ « )لوقــا 2: 48، 49(. أَْن أَكُ
وقــد كانــت حياتــه حيــاة التضحيــة المســتمرّة .  ولــم يكــن لــه فــي هــذا العالــم بيــت 
إلّ مــا كان أصدقــاؤه يجــودون بــه عليــه كعابــر ســبيل .  لقــد جــاء ليعيــش حيــاة أفقــر 
الفقــراء ألجلنــا ،  وليســير ويعمــل بيــن الُمعوزيــن والمتألّميــن .  كان يدخــل ويخــرج بيــن 

الشــعب الــذي فعــل الشــيء الكثيــر ألجلِهــم دون أن يعرفــوه أو يكرمــوه .
كان دائمــاً صبــوراً وبشوشــاً،  وكان المتألّمــون يحيّونــه كمــن هــو رســول الحيــاة 
قــّدم  وقــد  والشــباب ،   والصبيــان  والنســاء  الرجــال  حاجــاِت  يــرى  كان  والســام .  

إِلَــيَّ «. الدعــوة لجميعهــم قائــا :  » تََعالَــْوا 
إّن يســوع فــي أثنــاء خدمتــه كــرّس لشــفاء المرضــى وقتــاً أطــول ّممــا للتعليــم .  وقــد 
َشــِهدت معجزاتُــه لصــدق أقوالــه ،  بأنّــه لــم يــأِت ليهلــك بــل ليخلّــص .  وأينمــا توّجــه 
سبقته أنباُء رحمته .  وأينما مّر كان الناس موضوَع رحمته وحنانه ،  يفرحون متهللين 
بالصّحــة ويجّربــون اســتخداَم قواهــم الجديــدة التــي أُعيــدت إليهــم .  وكانــت جماهيــر 
النــاس تتجّمــع حولهــم لتســمع مــن أفواههــم عــن أعمــال الــرّب التــي عملهــا .  لقــد كان 
صوتُه بالنســبة لكثيرين أّول صوت ســمعوه ،  واســمه أّول اســم نطقوا به ،  ووجهه أّول 
مــا وقعــت عليــه أنظارهــم .  فلمــاذا ل يحبّــون يســوع ويّســبحون بحمــده؟ فــإذ كان يمــّر 
]20[ في المدن الصغيرة والكبيرة كان يشبه نهَر ماٍء حّي يوزّع الحياة والفرح .  » أَرُْض 
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ــْعُب الَْجالـِـُس ِفــي  ــُر األُرُْدنِّ َجلِيــُل األَُمــِم. الشَّ َزبُولُــوَن َوأَرُْض نَْفتَالِيــَم طَِريــُق الْبَْحــِر َعبْ
ــورَِة الَْمــْوِت َوِظاَلِــِه أَْشــرََق َعلَيِْهــْم نُــوٌر «  ظُلَْمــٍة أَبَْصــَر نُــورًا َعِظيمــاً َوالَْجالُِســوَن ِفــي كُ
)متــى 4: 15، 16(. إّن المخلّــص جعــل كّل عمــٍل مــن أعمــال الشــفاء فرصــًة لغــرس 
الَْمبَــاِدئ اإللهيّــة فــي العقــل والنفــس .  وكان هــذا غــرُض عملــه .  كان يــوزّع البــركاِت 

األرضيـّـَة حتــى يمكنــه اســتمالَة قلــوب النــاس لقبــول إنجيــل نعمتــه.
كان يُمكــن للمســيح أن يتبــوأ أرفــع مكانــة بيــن معلّمــي األّمــة اليهوديّــة ،  ولكّنــه 
فضــل باألحــرى أن يحمــَل اإلنجيــَل إلــى الفقــراء .  كان يجــول مــن مــكان إلــى مــكان 
حتــى يتســّنى لعابــري الطــرق والمســالك الوعــرة أن يســمعوا كاَم الحــّق.  فعنــد 
يُســمع  كان صوتُــه  المجمــع  وفــي   ]21[ المدينــة  وفــي  الجبــل  وعلــى ســفح  البحــر 
وهــو يفّســر الكتــب .  وكثيــراً مــا كان يُعلّــم فــي دار الهيــكل الخارجيــة حتــى يمكــن 

لألمييــن أن يســتمعوا ألقوالــه.
عــن تفســيراِت الكتبــة  بيّنــاً  إّن تفســيَر المســيح للكتــب كان يختلــف اختافــاً 
والفريســيين بحيــث اســترعى انتبــاَه الشــعب .  كان المعلّمــون يهتَّمــون بالتقاليــد 
أو  النــاس  بــه  علّــم  مــا  كان  مــا  وكثيــراً  الخياليّــة .   والمســائل  البشــريّة  والنظريــات 
أّمــا موضــوع تعليــم  كتبــوه عــن األســفار المقّدســة يحتــّل مــكاَن األســفار نفســها. 
المســيح فــكان كلمــة هللا .  كان يواجــه مســتجوبيه بالقــول الصريــح :  » َمْكتُــوٌب « ،  
» َمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفــي النَّاُمــوِس «؟ » كَيْــَف تَْقــَرأُ «؟ وفــي كّل فرصــة أُثيــَر فيهــا 
اهتمــام النــاس ،  أصدقــاء كانــوا أم أعــداء ،  كان يقــّدم الكلمــة .  وبــكّل وضــوح وقــّوة 
كان يُعلــن رســالة اإلنجيــل .  وكانــت كلماتُــه تســكب فيــَض نــوٍر علــى تعاليــم اآلبــاء 
ولــم  لهــم .   جديــد  إعــان  وكأنّهــا  للنــاس  المقّدســة  الكتــب  فأصبحــت  واألنبيــاء ،  

يســبق لســامعيه ]22[ أن أدركــوا فــي كلمــة هللا هــذا العمــق فــي المعنــى.
لــم يكــن هنالــك كارٌز شــبيهاً بالمســيح .  كان هــو جــاَل الســماء ،  ولكّنــه اتـّــضع 
رســوَل  المســيح  إّن  هــم .   حيــث  بالنــاس  ليلتقــي  طبيعتنــا  ليأخــذ  نفســه  وأخلــى 
األحــرار  والفقــراء ،   منهــم  األغنيــاء  النــاس  لــكّل  الخــاص  ببشــرى  جــاء  العهــد 
والعبيــد .  لقــد ذاعــت شــهرتُه فــي كّل فلســطين علــى أنّــه الشــافي العظيــم .  كان 
المرضــى يتجّمعــون فــي األماكــن التــي كان يُنتظــر أن يمــّر فيهــا حتــى يســتطيعوا أن 
يصرخــوا إليــه فــي طلــب الغــوث والعــون ،  كمــا كان يأتــي إلــى تلــك األماكــن أيضــاً 
كثيــرون ّممــن كانــوا يتوقــون لســماع كامــه وليظفــروا بلمســة مــن يــده .  وهكــذا جــال 
مــن مدينــة إلــى مدينــة ومــن بلــدة إلــى أخــرى يكــرز باإلنجيــل ويشــفي المرضــى – 

ملــُك المجــد متســرباً بثــوب البشريـّــة الوضيــع.
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الجمــوَع  يُحــّدث  وكان  لألّمــة ،   العظيمــة  الســنوية  األعيــاد  إلــى  يذهــب  وكان 
المأخوذيــن بمظاهــر الطقــوس المنشــغلين بهــا ]23[ عــن األمــور الســماّوية ،  كاشــفاً 
لهــم عــن األبديـّـة .  وكان يجــيء إلــى الجميــع بالكنــوز مــن نبــع الحكمــة .  وكان يخاطبهــم 
بلغــة مفهومــة حتــى ل يســتعصى عليهــم الفهــُم. وبوســائله الخاّصــة بــه قــّدم المعونــة 
لــكّل مــن كانــوا فــي حــزن أو بليّــة .  وبرقّــٍة ولطــٍف وكياســٍة خــدم النفــوَس المريضــة 

بالخطّيــة مقّدمــاً لهــا الشــفاء والقــّوة.
العاقــات  طريــق  عــن  الشــعب  إلــى  الوصــول  حــاول  المعلّميــن  وكرئيــس 
واألشــياء المألوفــة لديهــم جــداً .  كان يُقــدم الحــّق لســامعيه بحيــث صــار فيمــا بعــد 
ــم بطريقــة جعلتهــم  منســوجاً وممتزجــاً بأقــدس ذكرياتهــم ]24[ وعواطفهــم .  لقــد علّ
كان  رعايتهــا .   علــى  ويحــرص  تمامــاً  وســعادتهم  مصالحهــم  يعــرف  بأنّــه  يحّســون 
تعليمــه موّجهــاً ومباشــراً للغايــة ،  وتشــبيهاته مناســبة ولئقــة جــّداً،  وأقوالــه مشــبّعة 
بالعطــف والفــرح بحيــث ســحر ســامعيه .  فالبســاطة والغيــرة اللتــان خاطــب بهمــا 

المحتاجيــن قّدســت كّل كلمــة نطــق بهــا.
إلــى  داخــاً  يــوٍم  بعــد  يومــاً  يُــرى  كان  باألعمــال !   مزدحمــة  حياتــه  كانــت  وكــم 
مســامع  فــي  الرجــاء  بــكام  لينطــق  والحــزن ،   العــوز  حيــث  الوضيعــة  المســاكن 
المحزونين األذلّء وكام السام للمتضايقين .  وإذ كان رحيماً رقيق القلب وعطوفاً 
جــال يُنهــض المنحنيــن ويعــزّي الحزانــى .  وأينمــا ذهــب كان يحمــل معــه البركــة .

إّن يسوَع فيما كان يخدم الفقراء بحث عن طرق ووسائل بها يصل إلى األغنياء .  
فاجتهــد فــي التعــرّف بالفّريســي الثــري المثقــف والشــاب الغنــي والحاكــم الرومانــي .  
لقــد قبــل دعواتِهــم وحضــر إلــى ولئمهــم وتعــرّف علــى مصالحهــم وأعمالهــم ]25[ حتــى 

يمكنــه الوصــول إلــى قلوبهــم ويكشــف لهــم عــن الغنــى الــذي ل يفنــى ول ينفــد .
لقد جاء المســيح إلى العالم ليبرهن على أّن اإلنســان إذ ينال قّوة من األعالي 
يســتطيع أن يحيــا حيــاة طاهــرة بــا لــوم .  فبصبــره الــذي ل يــكّل ومعونتــه وعطفــه 
واجــه النــاس فــي ضروراتِهــم.  وبلمســة النعمــة الرقيقــة طــرد مــن النفــس كّل قلــق 

وشــّك،  مبــدلً العــداوة بالمحبّــة ،  وعــدم اإليمــان بالثقــة .
كان يمكــن أن يقــول ألّي مــن أراد:  » اتْبَْعِنــي « ، وكان مــن تُوّجــه إليــه تلــك 
صوتــه  ســماع  فلــدى  العالــم ،   ســحر  رُقيــة  انكســرت  لقــد  ويتبعــه .   يقــوم  الدعــوة 
وقــد  ينهضــون  النــاس  وكان  القلــب ،   مــن  تهــرب  والطمــع  الجشــع  روُح  كانــت 

المخلّــص. ليتبعــوا  تحــرروا 
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المحّبة األخويّة
لــم يكــن المســيح يعتــرف بــأّي تمييــز فــي القوميّــة أو المقــام أو المذهــب .  إّن 
الكتبــة والفريســيين أرادوا أن ينتفعــوا انتفاعــاً محليّــاً وقوميّــاً بعطايــا الســماء وأن 
ينبــذوا بعيــداً باقــي أســرة هللا الذيــن فــي العالــم .  ولكــن المســيح ،  لينقــض حائــط 
الســياج ،  أتــى ليبرهــن علــى أن هبــة رحمتــه ومحبتــه غيــر مقتصــرة علــى أحــٍد بذاتــه ،  

بــل هــي للجميــع كالهــواء والنــور واألمطــار التــي تحيــي األرض.
إّن حياة المسيح قد أقامت ديناً ل مجال فيه لنظام الطبقات ،  ديناً فيه يرتبط 
اليهــودي باألممــي والعبــد بالحــّر فــي أخــّوة مشــتركة يكــون فيهــا الجميــع متســاوين 
أمــام هللا .  لــم يمكــن ألّي ســؤال عــن العــادات واألنظمــة أن يؤثّــر فــي تنّقاتــه .  لــم 
يجعــل أّي فــرق بيــن األقربــاء والغربــاء أو بيــن األصدقــاء واألعــداء .  فالــذي أعجبــه 

وجــذب انتباهــه هــو النفــس المتعطّشــة إلــى مــاء الحيــاة.
العــاج  يقــّدم  أن  طلــب  بــل  القيمــة  عديــم  إيــاه  معتبــراً  إنســان  بــأّي  يمــّر  لــم 
الشــافي لــكّل نفــس .  وأيّــة جماعــة ُوجــد فيهــا قــّدم لهــا درســاً مطابقــاً ]26[ للوقــت 
لبنــي جنســهم جعلتــه  النــاس  والظــروف الراهنــة .  وكّل إهمــال أو إهانــة أظهرهــا 
يحــّس إحساســاً أعظــم بحاجتهــم إلــى عطفــه اإللهــي البشــري .  لقــد حــاول أن يُلهــم 
بالرجــاء أشــّد النــاس غلظــًة وفظاظــًة.  والذيــن لــم يكــن يُرجــى منهــم أّي خيــر وضــع 
أمامهــم اليقيــن بأنّهــم ســيصيرون بــا عيــب ول شــّر،  وأنــه يمكنهــم الحصــول علــى 

الــذي يجعلهــم يظهــرون كأولد هللا. الخلــق 
ســلطان  تحــت  فصــاروا  التيــار  جرفهــم  قــد  بالذيــن  يلتقــي  كان  مــا  وكثيــراً 
اليائــس  اإلنســان  ذلــك  مثــل  أشــراكه .   مــن  التخلّــص  عــن  وعاجزيــن  الشــيطان 
الــكام  بــأرّق عبــارات العطــف ،   المريــض المجــرّب الســاقط كان يســوع يخاطبــه 
الــذي يحتاجــه ويمكنــه أن يفهمــه .  كمــا كان يلتقــي بآخريــن ممــن كانــوا يلتحمــون 
مــع عــدّو النفــوس فــي صــراع رهيــب .  فــكان يشــّجع أمثــال هــؤلء علــى المواظبــة 
يناصرونهــم  هللا  مائكــة  ألّن  غالبــون  لبــّد  أنّهــم  لهــم  مؤكــداً  الحــرب ،   ومواصلــة 

الغلبــة. وســيعطونهم 
وإشــفاقه  وبعطفــه  الُمكــرم ،   كالضيــف  العشــارين  مائــدة  علــى  يتكــئ  وكان 
ومؤانســته برهن لهم على تقديره عظمة البشــريّة .  وكان الناس يتوقون ألن يصيروا 
أهــاً لثقتــه .  كان كامــه يقطــر علــى قلوبهــم الظمــأى بقــّوة مباركــة .  وكانــت تســتيقظ 
فــي نفوســهم نــوازُع جديــدة .  وانفتــح أمــام الذيــن كانــوا منبوذيــن مــن المجتمــع بــاُب 

ــة الحيــاة الجديــدة . إمكانيّ
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مســتخفاً  حريــة  بــكّل  بالســامريين  اختلــط  فقــد  يهوديــاً  كونــه  مــع  يســوع  إّن 
بعــادات معاصريــه وبنــي أمتــه ،  الفّريســية المتزمتــة ،  ففــي وجــه تعّصباتهــم قبــل كــرم 
هــذا الشــعب الُمحتقــر .  فقــد نــام معهــم تحــت ســقف واحــد وأكل علــى موائدهــم 
— وتنــاول مــن الطعــام الــذي أعــّدوه وقّدمــوه لــه بأيديهــم — وعلّــم فــي شــوارعهم 
وعاملهــم بمنتهــى الرقـّـة واللطــف .  وفــي حيــن أنـّـه اجتــذب قلوبهــم إلــى شــخصه برباط 
العطــف اإلنســاني فــإّن نعمتــه اإللهيّــة جاءتهــم بالخــاص الــذي رفضــه اليهــود. ]27[

 الخدمة الفرديّة
إّن المســيح لــم يهمــل فرصــة إلذاعــة إنجيــل الخــاص .  أصــغِ إلــى أقوالــه العجيبــة 
التي قالها لتلك المرأة السامرية .  كان جالساً على بئر يعقوب عندما أتت المرأة 
لتســتقي مــاء .  فلشــّدة اندهاشــها ســمعته يطلــب منهــا أن تســدي إليــه معروفــاً إذ 
قــال لهــا :  » أَْعِطيِنــي ألَْشــرََب «. كان يطلــب جرعــة مــن المــاء البــارد ،  وكان يرغــب 
أيضاً في أن يفتح الطريق الذي به يمكنه أن يعطيها ماء الحياة .  فقالت له المرأة :  
]28[ » كَيْــَف تَطْلُــُب ِمنِّــي لِتَْشــرََب َوأَنْــَت يَُهــوِديٌّ َوأَنَــا اْمــَرأٌَة َســاِمِريٌَّة. ألَنَّ الْيَُهــوَد لَ 

ــاِمِريِّيَن«، فأجــاب يســوع وقــال لهــا :  » لَــْو كُْنــِت تَْعلَِميــَن َعِطيَّــَة هللِا  يَُعاِملُــوَن السَّ
ـِذي يَُقــوُل لَــِك أَْعِطيِنــي ألَْشــرََب لَطَلَبْــِت أَنْــِت ِمْنــُه فَأَْعطَــاِك َمــاًء َحيّــاً  َوَمــْن ُهــَو الَـّ
... كُلُّ َمــْن يَْشــرَُب ِمــْن هــَذا الَْمــاِء يَْعطـَـُش أَيًْضــا. َولِكــْن َمــْن يَْشــرَُب ِمــَن الَْمــاِء الَّــِذي 
أُْعِطيــِه أَنـَـا فَلَــْن يَْعطَــَش إِلَــى األَبَــِد بَــِل الَْمــاُء الَّــِذي أُْعِطيــِه يَِصيــُر ِفيــِه يَْنبُــوَع َمــاٍء يَْنبَــُع 

ــاٍة أَبَِديَّــٍة « )يوحنــا 4: 14-7(. إِلَــى َحيَ
 مــا كان أعظــم اهتمــام المســيح الــذي أبــداه لهــذه المــرأة الواحــدة !  وكــم كان 
كامــه غيــوراً وفصيحــاً!  فمــا إن ســمعت المــرأة ذلــك الــكام حتــى تركــت جرّتهــا 
ـــوا انْظُـــــُروا إِنَْســـــانًا قَــــاَل لِــي كُـــلَّ  ودخلــت إلــى المدينــة لتقـــول ألصـــدقائها :  » َهلُمُّ
َمــا فََعلْــُت. أَلََعـــلَّ هــَذا ُهــَو الَْمِســيُح؟ « ثــم نقـــــرأ هـــذا القـــول: » فَآَمــَن ِبــِه ِمــْن تِلْــَك 
الَْمـــِديَنِة كثيــرون مــن الســــامريين  « )يوحنــا 4: 29، 39(.  ومــن ذا الــذي يســتطيع أن 
يُقــدر التأثيــر الــذي أحدثــه هــذا الــكام فــي خــاص نفــوس النــاس مــدى الســنين 

التــي مــرّت منــذ ذلــك اليــوم إلــى اآلن؟
فأينمــا توجــد قلــوب مفتوحــة لقبــول الحــّق فــإّن المســيح مســتعّد ألن يعلّمهــا .  
يكشــف خفايــا  الــذي  لــدى ذاك  المقبولــة  الخدمــة  ويريهــا  لهــا اآلب ،   يعلــن  فهــو 
القلــوب .  إّن أناســاً كهــؤلء ل يكلّمهــم بأمثــال .  بــل يقــول لهــم مــا قالــه للمــرأة التــي 

ـِذي أُكَلُِّمــِك ُهــَو «. ]29[ كانــت عنــد البئــر :  » أَنَــا الَـّ
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بيــت الصيــاد فــي كفرناحــوم كانــت حمــاة بطــرس مطروحــة مريضــة قــد  فــي 
فتركتهــا  يدهــا  )يســوع (  فلمــس   أجلهــا  مــن  فســألوه  َشــِديَدٌة.   ــى  ُحمَّ  « أخذتهــا 
وخدمــت  قامــت  ثــم   ،)15  :8 متــى   ;30  :1 مرقــس   ;38 )لوقــا  4:  ــى «  الُحمَّ

وتالميــذه. المخلّــص 
الســبت ،   يــوم  فــي  المعجــزة  أجريــت  لقــد  األخبــار .   انتشــرت  مــا  وســرعان 
الشــفاء  فــي طلــب  المجــيء  لــم يجســروا علــى  مــن المعلميــن  ولخــوف الشــعب 
حتــى غابــت الشــمس .  حينئــذ تقاطــر ســّكان المدينــة علــى ذلــك البيــت الوضيــع ،  
الــذي كان فيــه يســوع ،  مــن البيــوت والحوانيــت واألســواق .  وكان المرضــى يُحملــون 
نّقــاالت ،  ومنهــم مــن كانــوا يتــوكأون علــى عّصيهــم أو يســتندون علــى أذرع  علــى 

إلــى حيــث كان المخلّــص. أصدقائهــم .  وهكــذا كانــوا يســيرون مترنّحيــن بوَهــٍن 
وســاعة بعــد ســاعة كان النــاس يجيئــون ويروحــون ،  ألنّــه لــم يكــن أحــد يعلــم مــا 
إذا كان ذلــك الشــافي ســيظّل معهــم إلــى اليــوم التالــي أم ال .  لــم يســبق لمدينــة 
االنتصــار  بأصــوات  الجــّو  امتــأ  لقــد  اليــوم .   ذلــك  مثــل  شــهدت  أن  كفرناحــوم 

والخــالص. النجــاة  وهتــاف 
ولــم يتوقّــف يســوع عــن عملــه حتــى ُشــفَي آخــر مريــض .  كان قــد مضــى شــطر 
طويــل مــن الليــل عندمــا انصــرف النــاس ]30[ مــن هنــاك ،  وعــاد الهــدوء إلــى بيــت 
ســمعان .  ثــم انقضــى ذلــك اليــوم الطويــل الُمثيــر ،  والتمــس يســوع الراحــة .  ولكــن 
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إِلَــى  َوَمَضــى  َوَخــَرَج  قَــاَم  ا  ِجــدًّ بَاكِــرًا  بْــِح  الصُّ ِفــي  المدينــُة هاجعــًة »  فيمــا كانــت 
ـي ُهَنــاَك « )مرقــس 1: 35(. َخــالٍَء وَكَاَن يَُصلِـّ َمْوِضــعٍ 

وفي بكور ذلك اليوم جاء بطرس ورفاقُه إلى يسوع قائلين له إّن أهل كفرناحوم 
]31[ يفتّشــون عنه .  وكم كانت دهشــتهم عظيمة عندما ســمعوه يقول :  » إنه ينبغي 

لي أن أبشر المدن األَخَر أيضاً بملكوت هللا ألني لهذا قد أرسلت  « )لوقا 4: 43(.
 ففــي غمــرة االهتيــاج الــذي شــمل مدينــة كفرناحــوم كان هنالــك خطــر مــن أن 
يغيــب عــن األنظــار الهــدُف مــن رســالته ،  فلــم يكــن يســوع يقنــع باجتــذاب انتبــاه 
النــاس إليــه كصانــع معجــزات أو شــافي أمــراض الجســد وحســب ،  ولكّنــه أراد أن 
يجتــذَب النــاس إليــه كمخلّصهــم .  ففــي حيــن كان النــاس يتوقــون ألن يؤمنــوا بأنّــه 
قــد أتــى كملــك ليقيــم ملــكاً أرضيــاً،  كان هــو يســعى ليحــّول أفكارهــم عــن األرضيّــات 

إلــى الروحيّــات .  فالنجــاح العالمــي المجــرّد ســيتدّخل مــع عملــه ويعترضــه.
اهتــزّت روُحــه أمــام دهشــة الجمــع العديــم االكتــراث .  وإّن حياتـَـه لــم يخالطهــا 
المراكــز  لــذوي  العالــم  يقّدمهمــا  اللذيــن  والــوالء  والطاعــة  بالــذات ،   االعتــداد 
أيّــة  لــم يســتخدم  إّن يســوع  ابــن اإلنســان .   والثــراء والمواهــب كانــا بعيديــن عــن 
النــاس للحصــول علــى والء الشــعب أو طاعتــه .  فقبــل  وســيلة ممــا يســتخدمها 
والدتــه بعــّدة قــرون جــاءت عنــه هــذه النبــّوة :  » الَ يَِصيــُح َوالَ يَرْفَــُع َوالَ يُْســِمُع ِفــي 
ــاِرِع َصْوتـَـُه . قََصبَــًة َمرُْضوَضــًة الَ يَْقِصــُف، َوفَِتيلَــًة َخاِمــَدًة ]32[ الَ يُطِْفــيُء. إِلَــى  الشَّ

األََمــاِن يُْخــِرُج الَْحــقَّ « )إشــعياء 42: 2، 3(.
التمّســك  فــي  تدقيقهــم  بواســطة  يشــتهروا  أن  الفّريســيون  حــاول  لقــد 
بالطقــوس ،  واالفتخــار بعبادتهــم ،  ولقــد برهنــوا علــى غيرتهــم علــى الديــن بجعلــه 
موضــوع مباحثاتِهــم .  وكانــت المنازعــات بيــن الفئــات المتعاديــة صاخبــًة وطويلــًة.  
ولــم يكــن أمــراً غيــر عــادي أن تُســمع فــي الشــوارع ألفــاُظ الجــدال الغاضــب مــن 

الشــريعة . وأســاتذة  العلمــاء  أفــواه 
ولكــّن حيــاة يســوع كانــت علــى عكــس ذلــك تمامــاً.  ففــي تلــك الحيــاة لــم يكــن 
عمــٌل  بالعبــادة ،  وال  تفاخــر  أُي  قــّط  يُشــاَهد  ولــم  جــدال صاخــب  يُســَمع صــوت 
يرمــي إلــى الظفــر باالستحســان .  كان المســيح مســتتراً فــي هللا ،  وقــد أُعلــن هللا فــي 

صفــات ابنــه ،  وكان يســوع يرغــب فــي أن تتجــه عقــول النــاس إلــى هــذا اإلعــالن .
إن » َشــْمُس الِْبــرِّ « لــم يشــرق علــى العالــم فــي مــلء مجــده ونــوره ليبهــر الحــواس 
بمجــده .  لقــد جــاء هــذا القــول عــن المســيح :  » ُخرُوُجــُه يَِقيــٌن كَالَْفْجــِر «  )هوشــع   6: 
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3(.  إّن نور النهار يشرق على األرض بكّل هدوء ولطف مبّدداً الظالم وموقظاً العالم 
َفاُء ِفي أَْجِنَحِتَها« )مالخي 4: 2(. ]33[ إلى الحياة .  هكذا تشرق شمس البّر » َوالشِّ

 » ُهَوذَا َعبِْدي الَِّذي أَْعُضُدُه، ُمْختَارِي الَِّذي ُسرَّْت ِبِه نَْفِسي « )إشعياء 42: 1(.
» ألنــك كنــت حصنــاً للمســكين حصنــاً للبائــس فــي ضيقــه ملجــأ مــن الســيل 

ظــالً مــن الحــر  « )إشــعياء  25: 4(.
ــَماَوات وناشــرها باســط األرض ونتائجهــا معطــي  » هَكــَذا يَُقــوُل الــرَّبُّ خالــق السَّ
الشــعب عليهــا نســمة والســاكنين فيهــا روحــاً.  أَنَــا الــرَّبَّ قَــْد َدَعْوتُــَك ِبالِْبــرِّ فَأُْمِســُك 
ــْعِب َونـُـورًا لِأَُمــِم. لِتَْفتَــَح ُعيُــوَن الُْعْمــِي لِتُْخــرَِج  ِبيَــِدَك َوأَْحَفظُــَك َوأَْجَعلُــَك َعْهــًدا لِلشَّ
ْجِن الَْجالِِسيَن ِفي الظُّلَْمِة« )إشعياء 42: 7-5(. ِمَن الَْحبِْس الَْمأُْسوِريَن ِمْن بَيِْت السِّ

» وأســيّر العمــي فــي طريــق لــم يعرفوهــا .  فــي مســالك لــم يدروهــا أمّشــيهم .  
وال  أفعلهــا  األمــور  هــذه  مســتقيمة .   والمعّوجــات  نــوراً  أمامهــم  الظلمــة  أجعــل 

.)16  :42 )إشــعياء  أتركهــم  « 
» َغنُّــوا لِلــرَّبِّ أُْغِنيـَـًة َجِديــَدًة، تَْســِبيَحُه ِمــْن أَقَْصــى األَرِْض. أَيَُّهــا الُْمْنَحــِدُروَن ِفــي 
يَــاُر الَِّتــي َســَكَنَها  يَّــُة َوُمُدنَُهــا َصْوتََهــا، الدِّ ــُر َوُســكَّانَُها، لِتَرْفَــعِ الْبَرِّ ــُؤُه َوالَْجزَائِ الْبَْحــِر َوِملْ
َمْجــًدا  الــرَّبَّ  لِيُْعطُــوا  لِيَْهِتُفــوا.  الِْجبَــاِل  ُرُؤوِس  ِمــْن  َســالَِع.  ُســكَّاُن  ـْم  لِتَتَرَنَـّ ِقيــَداُر. 

َويُْخِبــُروا ِبتَْســِبيِحِه ِفــي الَْجزَائِــِر «  )إشــعياء 42: 12-10(.
األَرِْض.  أََســاِفَل  يَــا  اِْهِتِفــي  فََعــَل.  قَــْد  الــرَّبَّ  ألَنَّ  ــَماَواُت  السَّ أَيَّتَُهــا  تَرَنَِّمــي   «
ــَدى يَْعُقــوَب،  ــْد فَ ــاُل تَرَنًُّمــا، الَْوْعــُر وَكُلُّ َشــَجرٍَة ِفيــِه، ألَنَّ الــرَّبَّ قَ أَِشــيِدي أَيَّتَُهــا الِْجبَ

]34[  .)23 ــدَ  « )إشــعياء 44:  إِْســرَائِيَل تََمجَّ َوِفــي 
إّن يوحنــا المعمــدان مــن أعمــاق ســجن هيــرودس ،  حيــث كان يراقــب وينتظــر 
فــي خيبــة ألــم وحيــرة بالنســبة إلــى عمــل المخلّــص أرســل اثنيــن مــن تالميــذه إلــى 

يســوع بهــذه الرســالة » أَنْــَت ُهــَو اآلتِــي أَْم نَْنتَِظــُر آَخــَر؟ « )متــى 11: 3(.
ولــم يُجــب المخلّــص عــن ســؤال التلميذيــن فــي الحــال .  ففيمــا كانــا واقفيــن 
ذلــك  صــوت  إّن  إليــه .   قادميــن  والمتألّمــون  المرضــى  كان  صمتــه  مــن  متعّجبيــن 
كانــت  يــده  مــن  لمســة  أو  منــه  كلمــة  إّن  الصمــاء .   األذن  اختــرق  القديــر  الشــافي 
تفتــح العيــون العميــاء لتــرى نــور النهــار ومشــاهد الطبيعــة ووجــوه األصدقــاء ووجــه 
الصّحــة  مــلء  فــي  فقامــوا  المحتضريــن  آذان  إلــى  صوتــه  وصــل  وقــد  المخلّــص .  
والنشاط.  والذين استبّد بهم الجنون أطاعوا كالمه ،  فزال عنهم جنونهم وسجدوا 
لــه .  والفالحــون الفقــراء والفعلــة الذيــن كان المعلّمــون ينبذونهــم ويزدرونهــم علــى 

اعتبــار أنّهــم نجســون تجمهــروا حولــه ]35[ فــكان يخاطبهــم بــكالم الحيــاة األبديـّــة .

AR Ministry of Healing Body.indd   19 11/12/18   5:12 PM



20  |  خدمة الّشفاء 

وهكــذا انقضــى النهــار وكان تلميــذا يوحنــا يريــان ويســمعان كّل شــيء .  أخيــراً 
دعاهمــا يســوع إليــه وأمرهمــا بــأن يذهبــا ويخبــرا يوحنــا بمــا قــد رأيــا وســمعا ،  وفــي 
ختام كالمه أضاف هذا القول :  » طُوبَى لَِمْن الَ يَْعثُُر ِفيَّ « )لوقا 7: 23(. وحمل 

التلميــذان الرســالة وكانــت فيهــا الكفايــة.
َر  وقد استعاد يوحنا في ذهنه النبّوة الواردة عن مسيّا :  » ألَنَّ الرَّبَّ َمَسَحِني ألُبَشِّ
الَْمَساكِيَن أَرَْسلَِني ألَْعِصَب ُمْنَكِسرِي الَْقلِْب ألُنَاِدَي لِلَْمْسِبيِّيَن ِبالِْعتِْق َولِلَْمأُْسوِريَن 
ِباإلِطاْلَِق. ألُنَاِدَي ِبَسَنٍة َمْقبُولٍَة لِلرَّبِّ ... ألَُعزَِّي كُلَّ النَّائِِحيَن « )إشعياء 61: 1، 2(. 
لقد كان يسوع الناصري هو مسيّا ا لموعود به. وقد ظهر برهان ألوهيّته في خدمته 

حاجات البشريّة المتألّمة .  وقد ظهر مجده في تنازله إلى منزلتنا الوضيعة. ]36[ 
أبانـت  فقـد  أنّـه مسـيّا  عنـه  أعلنـت  قـد  عـن كونهـا  المسـيح فضـالً  أعمـال  إّن 
الـذي  الحـّق  لقـد كُِشـَف ليوحنـا عـن نفـس  بهـا سيتأّسـس ملكوتُـه .   التـي  الكيفيّـة 
ِت الِْجبَـاَل  كُشـف إليليّـا فـي البريّـة عندمـا جـاءت » ِريـٌح َعِظيَمـٌة َوَشـِديَدٌة قَـْد َشـقَّ
يـِح زَلْزَلَـٌة َولَـْم يَُكـِن  يـِح. َوبَْعـَد الرِّ ُخـوَر أََمـاَم الـرَّبِّ َولَـْم يَُكـِن الـرَّبُّ ِفـي الرِّ ـرَِت الصُّ وَكَسَّ
الـرَّبُّ ِفـي الزَّلْزَلَـِة. َوبَْعـَد الزَّلْزَلَـِة نَـاٌر َولَـْم يَُكـِن الـرَّبُّ ِفـي النَّـاِر « )1 ملـوك  19: 11 ، 
 12(.  وبعد النار كلّم هللا النبّي بصوت منخفض خفيف .  وهكذا كان على يسوع 
أن يقوم بعمله ال بقلب العروش والممالك ،  وال بالفخامة والمظاهر الخارجيّة بل 

بواسـطة مخاطبـة قلـوب النـاس بحيـاة الرحمـة والتضحيـة بالـذات .
إّن ملكوت هللا ال يأتي بمظاهر خارجيّة .  ولكّنه يأتي عن طريق رقّة ولطف وحي 
كلمتـه ،  وبواسـطة عمـل روحـه الخفـّي،  وشـركة النفـس مـع ذاك الـذي هـو حياتهـا .  إّن 
أعظم مظاهر قّوته يُرى في الطبيعة البشريّة عندما تصل إلى كمال صفات المسيح.

يبذلــوا  بــأن  يأمرهــم  العالــم .  ولكــن هللا ال  نــور  يكونــوا  أن  المســيح  أتبــاع  علــى 
بالــذات للتظاهــر  ينيــروا .  وهــو ال يحبّــذ أي محاولــة مبعثهــا االكتفــاء  لكــي  جهــداً 
بالصــالح الفائــق .  ولكّنــه يرغــب فــي أن تتشــرّب نفوُســهم مبــادئَ الســماء وتتشــبّع 
ووالؤهــم  فيهــم .   الــذي  النــور  منهــم  سيشــّع  بالعالــم  يحتّكــون  فــإذ  وحينئــذ  بهــا ،  

الثابــت فــي كّل عمــل مــن أعمــال الحيــاة ســيكون مــن وســائل اإلنــارة.
إّن الثروة أو المركز السامي واألثاثات الغالية واألبنية الفخمة والزخارف ليست 
شرطاً أساسيّاً لتقّدم عمل هللا .  وال األعمال العظيمة التي تظفر باستحسان الناس 
والتــي تخــدم الغــرور .  إّن التظاهــر العالمــي مهمــا يكــن مهيبــاً ]37[ ال قيمــة لــه فــي نظــر 
ــة .   هللا .  إنّــه يقــّدر األشــياء غيــر المنظــورة واألبديّــة أكثــر مــن األشــياء المنظــورة والزمنيّ
فهــذه لهــا قيمتهــا علــى قــدر مــا تعبّــر عــن تلــك .  إّن أثمــن إنتــاج للفــّن ليــس فيــه أّي 
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جمــال يمكــن مقارنتــه بجمــال الخلــق الــذي هــو ثمــر عمــل الــروح القــدس فــي النفــس.
إّن هللا عندما بذل ابَنه وأرسله إلى عالمنا منح الخالئق البشريّة غنى ال يزول —  
غنــى لــو قورنــت بــه كّل ثــروات العالــم المكنــوزة منــذ إنشــائه العتبــرت كال شــيء .  لقــد 
أتــى المســيح إلــى األرض ووقــف أمــام بنــي اإلنســان مــزّوداً بالمحبّــة األزليّــة المذّخــرة ،  

وهــذا هــو الكنــز الــذي ســنحصل عليــه عندمــا نرتبــط بــه ،  وعلينــا أن نعلنــه ونوزّعــه.
إّن المجهود البشري يكون فّعاالً في عمل هللا طبقا لتقوى الخادم وتكريسه —  
بإظهــار قــّوة نعمــة المســيح علــى تغييــر الحيــاة .  علينــا أن نمتــاز عــن العالــم ألّن هللا قــد 

وضع ِســَمتَه علينا وألنه يُظهر فينا صفاِت محبّته .  إّن فادينا يســترنا ببرّه.
إّن هللا باختياره الرجال والنساء لخدمته ال يسأل ما إذا كانوا يملكون ثروة عالمية 
أو علمــاً أو فصاحــة .  وإنّمــا هــو يســأل :  » هــل هــم يســيرون فــي طريــق الوداعــة حتــى 

أعلمهــم طريقــي؟ وهــل يمكننــي أن أضــع أقوالــي فــي أفواههــم؟ وهــل يمثلوننــي؟ «.
يســتطيع هللا أن يســتخدم كّل إنســان بنســبة مــا يســتطيع أن يضــع مــن روحــه فــي 
هيكل النفس .  والعمل الذي يقبله هو العمل الذي يعكس صورته .  وعلى تابعيه أن 
يحملوا مميزات مبادئه الخالدة التي ال تُمحى كشهادتهم التي يقّدمونها للعالم.]38[

» ِبِذَراِعِه يَْجَمُع الُْحْمالََن «
الطريــق  األّمهــات ألنفســهّن  تشــّق  المــدن  فــي شــوارع  يخــدم  يســوع وهــو  إّن 
فــي وســط الجمــع وهــّن حامــالٍت صغارهــّن المرضــى والمحتضريــن بيــن أذرعهــّن 

محــاوالٍت أن يصلــن إلــى مــكان يراهــّن منــه .
هــا هــّن أولئــك األّمهــاُت الشــاحباُت الوجــوه المرهقــاُت واليــأس يــكاد يتســرّب 
عــبَء  يحملــن  هــّن  وفيمــا  ومثابــراٌت.   مصّممــاٌت  فهــّن  هــذا  ومــع  قلوبهــّن،   إلــى 
الــوراء  إلــى  ليرجعــن  المزدحــُم  الجمــُع  يصّدهــّن  وإذ  المخلّــص ،   يطلبــن  آالمهــّن 
فالمســيح يشــّق لنفســه الطريــق إليهــّن خطــوًة فخطــوة حتــى يقــف إلــى جوارهــّن. 
فينبثــق فــي قلوبهــّن نــوُر الرجــاء .  وتنهمــر مــن عيونهــّن دمــوُع الفــرح عندمــا يلتفــت 

إليهــّن وينظــرن إلــى عينيــه الناطقيــن بحنــّو ومحبّــة شــديدين.
لهــا :   بقولــه  ثقتـَــها  يســترعي  الجماعــة  تلــك  مــن  المخلّــص واحــدًة  يختــار  فــإذ 
»مــاذا أفعــل لــك؟ « فتخبــره بحاجتهــا وصوتُهــا مختنــٌق بالبــكاء قائلــة :  » يــا معلــم 
ليتــك تشــفي طفلــي ،  فيأخــذ المســيح طفلهــا مــن علــى ذراعيهــا فيبارحــُه المــرُض 
عندمــا يلمســه .  يختفــي شــحوب المــوت ويســري تيّــار القــّوة المانحــة الحيــاة ]39[ فــي 
عــروق ذلــك الطفــل وتتقــّوى عضالتـُــه .  ويخاطــب الســيّد تلــك األّم بــكالم العــزاء 
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والســالم ،  ثــم تتقــّدم أّم أخــرى فــي مثــل حالــة األولــى،  حاجتُهــا ملّحــة وتدعــو إلــى 
اإلســراع .  ومــرًّة أخــرى يســتخدم المســيح قّوتــه المانحــة الحيــاة والجميــع يقّدمــون 

آيــاِت الحمــد واإلكــرام لــذاك الــذي يصنــع العجائــب .
التــي  عــن عظمــة حيــاة المســيح .  نتحــدث عــن العجائــب  إنّنــا نتحــدث كثيــراً 
أجراهــا والمعجــزات ]40[ التــي صنعهــا ،  ولكــن اهتمامــه باألمــور التــي تبــدو صغيــرة 

هــو برهــان أقــوى علــى عظمتــه.
كان اليهــود معتاديــن اإلتيــان بأوالدهــم إلــى أحــد المعلميــن ليضــع يديــه عليهــم 
مبــاركاً إيّاهــم ،  ولكــّن التالميــذ ظّنــوا أّن عمــل المخلّــص أهــّم مــن أن يقاطــع بهــذه 
الكيفيّــة .  فعندمــا جاءتــه األمهــات طالبــات أن يبــارك أوالدهــّن نظــر التالميــذ إليهــّن 
باســتياء ،  فقــد ظّنــوا أن هــؤالء األوالد أصغــر مــن أن يســتفيدوا مــن زيارتهــم ليســوع 
واســتنتجوا أنّــه ]41[ سيســتاء مــن وجودهــم .  ولكــّن المســيح أدرك الهــّم والعــبء 
اللذيــن حملتهمــا األمهــات فــي تربيــة أوالدهــّن بموجــب كلمــة هللا .  كان قــد ســمع 

توســالتهن ،  وهــو بنفســه الــذي اجتذبهــن إلــى حضرتــه.
إّن إحــدى األمهــات تركــت بيتهــا وذهبــت مــع ولدهــا للبحــث عــن يســوع .  وفيمــا 
كانــت ســائرة فــي طريقهــا أخبــرت إحــدى جاراتِهــا بمــا عزمــت علــى عملــه فرغبــت 
تلــك الجــارة فــي أن يبــارك يســوع أوالَدهــا ،  وهكــذا جــاءت عــّدة أّمهــات معــاً يصحبــن 
الصبــا  مرحلــة  إلــى  الطفولــة  دور  تخطّــوا  قــد  األوالد  أولئــك  بعــض  كان  أطفالهــّن.  
طلبهــّن  بعطــف  يســوع  ســمع  رغبتهــّن  عــن  األّمهــات  أعربــت  وعندمــا  والشــباب .  
الخجــول الدامــع .  ولكّنــه انتظــر ليــرى كيــف ســيعاملهّن التالميــذ .  فلّمــا رأى التالميــَذ 
يوبّخــون أولئــك األّمهــات ويطردونهــّن ظّنــاً منهــم أنّهــم بذلــك يُســدون إليــه معروفــاً،  
أبــان لهــم خطأَهــم قائــالً: » َدُعــوا األَْوالََد يَأْتُــوَن إِلَــيَّ َوالَ تَْمَنُعوُهــْم ألَنَّ لِِمثْــِل هــؤاُلَِء 
َملَُكــوَت هللا « )مرقــس  10: 14(.  ثــم أخــذ األوالد بيــن ذراعيــه ووضــع يديــه عليهــم 

ومنحهــم البركــة التــي جــاءوا مــن أجلهــا.
تعزّت األّمهات وُعدَن إلى بيوتهّن وقد حصلن على قّوة وبركة بفضل أقوال المسيح .  
وتشــّجعن علــى حمــل أعبائهــّن بفــرحٍ جديــٍد وعلــى خدمــة صغارهــّن بأمــل مشــرق.

لرأينــا  الصغيــرة  الجماعــة  لتلــك  المســتقبلة  الحيــاة  اكتشــاف  لنــا  أمكــن  ولــو 
أولئــك األّمهــات يســتعدن إلــى أذهــاِن أوالدهــّن مشــهَد ذلــك اليــوم ويــرّددن علــى 
أســماعهم كلمــاِت المحبّــة التــي نطــق بهــا المخلـّـص .  وكّنــا نــرى أيضــاً بعــد ذلــك كــم 
مــرّة حفظــت ذكــرى تلــك األقــوال أولئــك األوالد مــن التّوغــل بعيــداً عــن الطريــق 

الــرّب. المرســوم لمفــِدّي 
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إّن المســيح ال يــزال اليــوم هــو نفُســه المخلّــص الرحيــم كمــا كان عندمــا جــال 
بيــن النــاس .  إنــه بــكّل يقيــن ُمعيــن األّمهــات اليــوم كمــا كان عندمــا جمــع الصغــار 
إلــى ذراعيــه فــي اليهوديــة . ]42[ إّن أطفــال بيوتنــا هــم مقتنــى دِمــه كمــا كان أولئــك 

األطفــاُل منــذ القديــم.
إّن يســوع يعــرُف الحمــَل الــذي يثّقــل قلــب كّل أّم.  فــذاك الــذي كانــت لــه أّم 
كافحــت ضــّد الفقــر والفاقــة يعطــف علــى كّل أّم فــي تعبهــا وكفاحهــا .  وذاك الــذي 
ــة جزعــة ســيفعل نفــس  ســافر ســفراً طويــالً لكــي يخّفــف مــن لوعــة قلــب أّم كنعانيّ
ذلــك العمــل ألّمهــات اليــوم .  وذاك الــذي أعــاد إلــى أرملــة ناييــن  ابنهــا.  والــذي وهــو 
يعانــي ســكراِت المــوت علــى الصليــب أوصــى برعايــة أّمــه ،  يتأثّــر اليــوم بحــزن األّم.  

إنّــه فــي كّل حــزن وكّل حاجــة يعــزّي ويعيــن.
فلتــأت األّمهــات إلــى يســوع بمربكاتهــّن،  وســيجدن نعمــًة كافيــًة تعينهــّن فــي 
رعايــة أوالدهــّن.  إّن األبــواب مفتوحــة لــكّل أّم ترغــب فــي طــرح حملهــا عنــد قدمــي 
المخلّــص .  فــذاك الــذي قــال :  » َدُعــوا األَْوالََد يَأْتـُـوَن إِلَــيَّ َوالَ تَْمَنُعوُهــْم « ) مرقــس 

 10: 14( . مــا يــزال يدعــو األّمهــاَت لإلتيــان بصغارهــن ليباركهــم. 
إّن يســوع قــد رأى فــي األطفــال الذيــن أُتــَي بهــم إليــه ،  الرجــال والنســاَء المزمعيــن 
أن يكونوا ورثَة نعمِته ورعايا ملكوته ،  وبعض منهم كانوا مزمعين أن يصيروا شهداَء 
ألجلــه .  عــرف أّن هــؤالء األوالد سيســتمعون إليــه ويقبلونــه فاديــاً لهــم بأســرع مّمــا 
فعــل الكبــار الذيــن كان كثيــرون منهــم مــن الحكمــاء الدنيوييــن والقســاة القلــوب .  
عــن  أجــاب  الســماء  جــالل  هــو  الــذي  فــذاك  مســتواهم .   إلــى  نــزل  تعليمــه  وفــي 
أســئلتهم وبســط لهــم تعاليَمــه الهاّمــَة بحيــث تفهمهــا عقولُهــم الصغيــرة .  لقــد غــرس 
فــي أذهانهــم بــذاَر الحــقِّ الــذي فــي مســتقبل الســنين ســينمو ويثمــر للحيــاة األبديــة.

كان  إليــه  اإلتيــان  مــن   ]43[ األوالد  يمنعــوا  أالّ  للتالميــذ  قــال  يســوع عندمــا  إّن 
والخــّدام  الكنيســة  موظفــي  إلــى   — العصــور  كّل  فــي  تابعيــه  إلــى  يتحــدث 
ويقــول :  » دعوهــم  األوالَد  إليــه  يجتــذب  إنّــه  المســيحيين .   والمســاعدين وجميــع 

تمنعوهــم. لــم  إذا  ســيأتون  إنّهــم  يقــول :   هــو  وكأنّمــا   » إِلَــيَّ  يأتــون 
ال تجعلــوا صفاتِكــم المنافيــة لصفــات المســيح تســيء تمثيــَل يســوع .  ال تُبقــوا 
علّــًة  أبــداً  لهــم  تقّدمــوا  وال  وجفائِكــم .   وُعنفكــم  بجمودكــم  عنــه  بعيديــن  الصغــاَر 
تجعلهــم يحّســون أّن الســماء ســتكون ]44[ مكانــاً محزنــاً وكئيبــاً إذا كنتــم هنــاك .  وال 
تتحّدثــوا عــن الديــن كشــيء ال يفهمــه األوالد ،  وال تتصرّفــوا بحيــث يفهمــون أنّــه ال 
يُنتّظــر منهــم أن يقبلــوا المســيح فــي حداثتهــم .  وال تثبّتــوا فــي أذهانهــم تلــك الفكــرَة 
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الخاطئــَة وهــي أّن ديانــة المســيح هــي ديانــة الحــزن والوجــوم ،  وأنّهــم إذ يأتــون إلــى 
المخلّــص عليهــم أن يتخلّــوا عــن كّل مــا يجعــل الحيــاة ســعيدة بهجــة.

وإذ يحــرّك روح هللا القــّدوس قلــوَب األوالد فعليكــم أنتــم أن تتعاونــوا معــه فــي 
عملــه .  علّموهــم أّن المخلّــص يدعوهــم ،  وأّن ال شــيء يمكــن أن يمــأ قلبَــه بالفــرح 

أكثــر مــن أن يســلّموه أنفســهم فــي بكــور حياتهــم ونضــارة صباهــم.

مسؤولية الوالدين
إّن المخلّــص يرعــى النفــوس التــي قــد اشــتراها بدمــه بأعظــم رقـّـة وحنــان .  إنّهــم 
مطلــب محبّتــه ،  وهــو ينظــر إليهــم بحنيــن ال يعبّــر عنــه .  إّن قلبــه ينعطــف ليــس فقــط 
إلــى مــن قــد نالــوا أعظــَم قســٍط مــن التهذيــب أو األوالد ذوي الجاذبيّــة العظيمــة بــل 
أيضــاً إلــى الذيــن عــن طريــق الوراثــة أو بســبب اإلهمــال صــارت أخالقُهــم ممقوتــًة 
إلــى أّي حــّد هــم مســؤولون  ومثيــرًة للنفــور .  إّن كثيريــن مــن الوالديــن ال يدركــون 
عــن هــذه الصفــات فــي أوالدهــم .  إنّــه تعوزهــم الرقّــة والحكمــة اللتــان بهمــا يمكنهــم 
أن يعالجــوا أخطــاء أوالدهــم الذيــن كانــت لهــم هــم يــٌد فــي اعوجاجهــم وتشــكيل 
أخالقهــم بهــذه الصــورة .  ولكــّن يســوع ينظــر إلــى هــؤالء األوالد بعطــٍف وإشــفاٍق.  

ويســير متتبّعــاً الســبب إلــى النتيجــة.
هــؤالء  اجتــذاب  فــي  المســيح  وســيلة  يكــون  أن  المســيحي  للخــادم  ويمكــن 
إلــى  يربطهــم  أن  يســتطيع  واللباقــة  فبالحكمــة  المخلّــص .   إلــى  المخطئيــن  األوالد 
قلبــه ويلهمهــم بالشــجاعة والرجــاء ،  وبنعمــة المســيح قــد يراهــم وإذا هــم قــد تغيّــرت 

أخالقهــم بحيــث يصــدق عليهــم القــول :  » لِِمثْــِل هــؤاُلَِء َملَُكــوَت هللا «.  ]45[

َخْمَسُة أَْرِغَفِة من َشِعيٍر تشبع جمعاً غفيراً
عنــد  يعلّــم  كان  حيــن  اليــوم  طــوال  وتالميــذه  للمســيح  مالزمــاً  الشــعب  ظــّل 
البحــر. لقــد أصغــوا إلــى كالمــه الصالــح الــذي كان بســيطاً وواضحــاً جــداً بحيــث 
كان كبلســان جلعــاد ألرواحهــم. وكان فــي لمســات يــده اإللهيّــة الشــفاء للمرضــى 
والحيــاُة للمحتضريــن. وقــد كان ذلــك اليــوم فــي نظرهــم كالســماء علــى األرض ،  

فلــم يشــعروا بمــا فــات عليهــم مــن الوقــت منــذ أن تناولــوا أّي طعــام.
بدأت الشمس تختفي وراء األفق الغربّي، ومع ذلك ظّل الناس في أماكنهم.  
أخيــراً جــاء التالميــذ إلــى يســوع وألّحــوا عليــه أن يصــرف الجمــوع ألجــِل خاطرهــم 
هــم .  كان كثيــرون منهــم قــد جــاءوا مــن بعيــد ولــم يأكلــوا شــيئاً منــذ الصبــاح. وكان 
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يمكنهــم أن يجــدوا طعامــاً فــي المــدن والقــرى المجــاورة .  ولكــّن المســيح قــال لهــم 
ــوا « )متــى  14: 16(.  ثــم التفــت إلــى فيلبّــس وســأله قائــال :   ــْم لِيَأْكُلُ » أَْعطُوُهــْم أَنْتُ

ــأْكَُل هــؤاُلَِء ؟ « )يوحنــا 6: 5(. ــزًا لِيَ ــاُع ُخبْ » ِمــْن أَيْــَن نَبْتَ
فتطلــع فيلبــس إلــى ذلــك البحــر الزاخــر بالــرؤوس البشــريّة وفّكــر فــي اســتحالة 
الحصــول علــى طعــام لمثــل ذلــك الجمــع الغفيــر .  فأجــاب قائــال إنـّـه ال يكفيهــم خبــز 

بمئتــي دينــار ليأخــذ كّل واحــد شــيئاً يســيراً.
فســأل يســوع كــم مــن الطعــام يمكــن الحصــول عليــه مــن ذلــك الجمــع .  فقــال 
أنــدراوس :  » ُهَنــا ُغــالٌَم َمَعــُه َخْمَســُة أَرِْغَفــِة َشــِعيٍر َوَســَمَكتَاِن، َولِكــْن َمــا هــَذا لِِمثْــِل 
هــؤاُلَِء؟ « )يوحنــا 6: 9(. فأمــر يســوع بــأن يُؤتــَي إليــه بهــا .  ثــم أمــر تالميــذه بــأن يُجلســوا 
ــَماِء  النــاس علــى العشــب .  فلمــا فعلــوا كذلــك أخــذ الطعــام ]46[ » رَفـَـَع نَظـَـرَُه نَْحــَو السَّ
َر َوأَْعطَى األَرِْغَفَة لِلتَّالَِميِذ، َوالتَّالَِميُذ لِلُْجُموعِ« »فَأَكََل الَْجِميُع َوَشِبُعوا  َوبَارََك وَكَسَّ
ــًة َمْملـُـوًَّة« )مرقــس 14: 19، 20(. ثـُـمَّ رَفَُعــوا مــا فضــل ]47[ ِمــَن الِْكَســِر اثَْنتـَـْي َعْشــرََة قُفَّ

لقــد أشــبع المســيح الجميــع بمعجــزة القــّوة اإللهيّــة ،  ومــع ذلــك فكــم كان ذلــك 
هــي  كانــت  التــي  الشــعير  وأرغفــة  الســمك  مــن  أكثــر  شــئ  ال  متواضعــاً  الطعــام 

الطعــام الــذي كان صيــادو الجليــل يتناولونــه كّل يــوم.
إّن المســيح كان يســتطيع أن يقــّدم للنــاس عشــاًء فاخــراً،  ولكــّن الطعــام المعــّد 
لهــم .  لقــد رغــب المســيح عــن  نافعــاً  لمجــرّد إشــباع النهــم لــم يكــن ليحمــل درســاً 
اليــوم  النــاس  يُعلّــم الشــعب درس البســاطة .  فلــو كان  طريــق هــذه المعجــزة أن 
بســطاء فــي عاداتِهــم وعاشــوا فــي وفــاق مــع نواميــس الطبيعــة كمــا كان آدم وحــّواء 
يفعــالن فــي البــدء لكانــت توجــد مؤونــة وافــرة لســّد احتياجــاِت األســرة البشــريّة .  
اإلفــراط علــى  مــن  الخطيّــة والشــقاء ،   النهــم جلبــا  فــي  األنانيــة واالنغمــاس  ولكــّن 

الجانــب الواحــد ومــن العــوز واالحتيــاج علــى الجانــب اآلخــر.
إلــى  شــوقهم  إشــباع  طريــق  عــن  إليــه  الشــعب  اجتــذاب  يســوُع  يحــاول  لــم 
الرفاهيــة والتنّعــم .  إّن ذلــَك الطعــاَم البســيَط المقــّدَم إلــى ذلــك الجمــع الغفيــر 
كان  المثيــر ،   الطويــل  النهــار  ذلــك  انتهــاء  بعــد  وجياعــاً،   متعبيــن  كانــوا  الذيــن 
إّن  العاديّــة .   الحيــاة  فــي حاجــاِت  لهــم  الرقيقــة  المســيح ورعايتــه  لقــدرة  تأكيــداً 
المخلّــص لــم يَِعــد تابعيــه بالحصــول علــى تنّعمــات العالــم .  فقــد يكــون نصيبُهــم 
أن  البــّد  حاجاتِهــم  أنَّ  وهــي  بهــا ،   وموثــوق  صادقــة  كلمتــه  ولكــّن  الفقــَر،    ]48[

تُســّد،  بــل لقــد وعــد أن يمنحهــم مــا هــو أفضــل مــن الخيــر األرضــي —  أي العــزاء 
عــزاء وجــوده معهــم. الثابــت ،  
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بعدمــا أكل كّل ذلــك الجمــع وشــبعوا بقيــت كميّــة وافــرة مــن الطعــام .  فأمــر 
يسوع تالميذه قائال لهم :  » اْجَمُعوا الِْكَسَر الَْفاِضلََة لَِكْي الَ يَِضيَع َشْيٌء « )يوحنا 
6: 12(. وكان هــذا الــكالم يعنــي شــيئاً أكثــر مــن وضــع الكســر فــي الســالل .  كان 
الــدرس مزدوجــاً .  ينبغــي أالّ يضيــع شــيٌء أو يتلــف. وينبغــي أالّ نفلــت مــن أيدينــا أيـّـة 
ميــزة زمنيـّـة ،  كمــا ينبغــي لنــا أالّ نهمــل شــيئاً يمكــن أن يكــون ذا نفــعٍ ألّي كائــن بشــري ،  
ويجــب أن يُجمــع كّل مــا يمكــن أن يســّد حاجــاِت المعوزيــن والجيــاع مــن ســاكني 
األرض .  وبنفــس هــذا الحــرص ،  علينــا أن نختــزن الخبــَز النــازل مــن الســماء إلشــباِع 
جــوع النفــس. إنّنــا نحيــا بــكّل كلمــة تخــرج مــن فــم هللا .  وينبغــي أالّ يضيــع شــيء مّمــا 
تكلـّـم بــه هللا .  علينــا أالّ نهمــل كلمــًة واحــدًة مّمــا لــه عالقــة بخالصنــا األبــدي .  ويجــب 

أالّ تســقط كلمــة واحــدة إلــى األرض بــال نفــع.
إّن معجــزة األرغفــة تعلّمنــا االعتمــاَد علــى هللا ،  عندمــا أشــبع المســيح الخمســَة 
اآلالف لــم يكــن الطعــام قريبــاً فــي متنــاول اليــد .  وكان يبــدو أنـّـه ال توجــد لديــه وســائُل 
طــوَع أمــره .  فلقــد كان هــو هنــاك فــي البّريــة مــع الخمســة اآلالف مــا عــدا النســاء 
واألوالد .  وهــو لــم يــدُع ذلــك الجمــَع ليتبعــه إلــى هنــاك ،  بــل إنّهــم إذ كانــوا يتوقــون 
للوجــود فــي حضرتــه أتــوا دون أن توّجــه إليهــم دعــوة أو أمــر ،  ولكّنــه كان يعلــم أنّهــم 
بعدمــا ظلـّـوا طــوال النهــار يصغــون إلــى تعاليمــه كانــوا جياعــاً ومعييــن .  كانــوا بعيدين 
عــن بيوتهــم وقــد أقبــل الليــل .  وكثيــرون منهــم لــم يملكــوا مــا يبتاعــون بــه طعامــاً ،  
ولكــن ذاك الــذي فــي ســبيلهم صــام أربعيــن يومــاً فــي البريـّـة ال يدعهــم يعــودون إلــى 

بيوتهــم صائميــن. 
إّن عنايــة هللا قــد وضعــت يســوع حيــث كان ،  واعتمــد هــو علــى أبيــه الســماوي 
ألجــل تدبيــر الوســائل الكفيلــة ]49[ بســّد تلــك الحاجــة .  فعندمــا نقــع نحــن فــي مــآزق 
علينــا باالعتمــاد علــى هللا .  وفــي كّل طــاريء علينــا أن نطلــَب العــوَن مــن ذاك الــذي 

توجــد طــوَع أمــرِه مــوارد ال تنفــد.
فــي هــذه المعجــزة تنــاول المســيح مــن اآلب ،  ثــم أعطــى التالميــذ ،  والتالميــذ 
أعطوا للشــعب ،  والشــعب أعطوا بعضهم بعضاً.  وهكذا كّل المتّحدين بالمســيح 
يتناولــون منــه خبــز الحيــاة ويوزّعــون علــى اآلخريــن .  فتالميــذ المســيح هــم وســيلة 

االتصــال المعيّنــة منــه ليكونــوا واســطَة اتصالِــه بالشــعب. 
عندمــا ســمع التالميــذ أمــر المخلـّـص قائــالً لهــم : » أَْعطُوُهــْم أَنْتـُـْم لِيَأْكُلـُـوا « قامــت 
كّل الصعوبات وتزاحمت في أذهانهم .  فسألوه قائلين :  » أنذهب إلى القرى لنبتاع 
طعاما؟ « ولكّن المسيح قال :  » أَْعطُوُهْم أَنْتُْم لِيَأْكُلُوا « .  فأحضر التالميذ إلى يسوع 
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كّل ما كان عندهم ولكّنه لم يدعهم لأكل بل أمرهم بأن يخدموا الشعب .  وقد تكاثر 
الطعام وتبارك في يديه ،  وإذ امتدت أيدي التالميذ إلى المسيح لم ترجع فارغة قّط.  
فالقليــل الــذي كان عندهــم كان كافيــاً للجميــع .  فبعدمــا أكَل الجميــع وشــبعوا ،  أكَل 

التالميذ مع يسوع من الخبز الثمين المرسل من السماء.
عندمــا نــرى حـــاجاِت الفقـــراء والجهـــالء والســقماء مــا أكثــر مــا تخــور قلوبُنــا .  
فنســأل قائليــن :  » مــا جــدوى قّوتِنــا الضعيفــة وموارِدنــا الضئيلــة لســّد هــذه الحاجــة 
الهائلــة؟ أالّ ننتظــر حتــى يتقــّدم شــخص ذو مواهــب ومقــدرة أعظــم منــا ليســوس 
العمــل ،  أو ننتظــر مؤسســة أخــرى تضطلــع بهــذا العمــل؟ « ولكــّن المســيح يقــول :  
لكــم .   التــي  الوســيلة والوقــت والمقــدرة  لِيَأْكُلُــوا «. اســتخدموا  أَنْتُــْم  » أَْعطُوُهــْم 

أيتــوا بأرغفــة الشــعير التــي معكــم إلــى يســوع.
وإن تكــن المؤونــُة التــي عندكــم ال تكفــي إلشــباع اآلالف فقــد تكفــي إلشــباع فــرد .  
وإذ توضــع بيــن يــدي المســيح قــد تُشــبُع كثيريــن .  فكالتالميــذ قّدمــوا مــا عندكــم ،  
والمســيح ســيضاعف مــا تعطونــه إيـّـاه .  وهــو ســيكافئ االعتمــاد األميــَن البســيَط ]50[ 

عليــه .  ومــا كان يبــدو أنـّـه مؤونــة ضئيلــة ســيتبرهن علــى أنـّـه وليمــة فاخــرة .
ــحِّ أَيًْضــا يَْحُصــُد َوَمــْن يـَـْزَرُع ِبالْبَــرَكَاِت فَِبالْبَــرَكَاِت أَيًْضــا  ــحِّ فَِبالشُّ » َمــْن يـَـْزَرُع ِبالشُّ
كُلَّ  اكِْتَفــاٍء  كُلُّ  َولَُكــْم  تَُكونُــوا  لَِكــْي  نِْعَمــٍة  كُلَّ  يَِزيَدكُــْم  أَْن  قَــاِدٌر  َوهللُا   ... يَْحُصــُد 
ــرََّق. أَْعطَــى  ِحيــٍن ِفــي كُلِّ َشــْيٍء تـَـزَْداُدوَن ِفــي كُلِّ َعَمـــل َصالِــٍح. كََمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب فَ

الَْمَســاكِيَن. ِبــرُُّه يَبَْقــى إِلَــى األَبَــِد «.
َويُْنِمــي  ِبَذاَركُــْم  ـُر  َويَُكثِـّ ُم  َســيَُقدِّ لِــأَكِْل،  َوُخبْــزًا  لِلــزَّاِرِع  ِبــَذاًرا  ُم  يَُقــدِّ ـِذي  َوالَـّ  «
ــْم. ُمْســتَْغِنيَن ِفــي كُلِّ َشــْيٍء لِــُكلِّ َســَخاٍء « )2 كورنثــوس  9: 11-6(.]51[ َغــالَِت ِبرِّكُ
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3
 مع الطبيعة

ومع اهلل
كانــت حيــاة المخلّــص علــى األرض حيــاة شــركة مــع الطبيعــة ومــع هللا .  وفــي 

هــذه الشــركة وهــذا الحديــث كشــف لنــا عــن ســر حيــاة القــّوة.
بيــن  عــاش  ألحــد  يســبق  ولــم  عملــه .   فــي  دائبــاً  مجــّداً  غيّــوراً  يســوع  كان 
النــاس أن أثقــل كاهلــه بمثــل تلــك المســؤوليات .  ولــم يحمــل شــخص آخــر مثــل 
آخــر  إنســان  يكــدح  ولــم  العالــم وخطيتــه .   أحــزان  عــبء  الثقيــل ،   العــبء  ذلــك 
بمثــل تلــك الغيــرة التــي أكلتــه ألجــل خيــر النــاس .  ومــع ذلــك فقــد كانــت حـــياته 
ــية كـــان  ــية الروحـــ ــياة الصّحـــة الجـــيدة .  فمــن الناحـــية الجســدية كمــا مــن الناحــــ حـ
َدنَــــٍس « )1 بطــرس  1: 19(.   َعـــيٍْب َولَ  ِبـــاَ  يُرَمـــــز إليــه بَحـــَمل الذبيحــــة الــذي » 
ففــي جســده كمــا فــي نفســه كان نموذجــاً لمــا قصــد هللا أن تكــون عليــه البشــريّة 

لنواميســه. الطاعــة  جمعــاء عــن طريــق 
إذ نظــر النــاس إلــى يســوع رأوا وجهــاً امتزجــت فيــه الرحمــة اإللهيــة بالقــّوة التــي 
كان يحــّس بهــا .  وقــد بــدا ُمحاطــاً بجــو حيــاة روحيــة .  ففــي حيــن كان فــي عاداتــه 
محتشــماً ولطيفــاً فقــد أثـّــر علــى النــاس بشــعور مــن القــّوة المخبــوءة ،  والتــي مــع 

ذلــك لــم يمكــن إخفاؤهــا تمامــاً.
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وفــي أثنــاء خدمتــه كان يطــارده دائمــا أعــداؤه الماكــرون المــراؤون الذيــن كانــوا 
يطلبــون نفســه .  فــكان الجواســيس ]52[ يتعّقبونــه ،  يراقبــون أقوالــه لعلّهــم يتصيــدون 
مــن فمــه حجــة إلدانتــه .  وأعظــم العقــول القويـّـة الجبّــارة المثقفــة تثقيفــاً عاليــاً فــي كّل 
األّمــة حاولــت أن تهزمــه فــي الجــدال ، ولكّنهــم لــم ينالــوا منــه قــّط منــال ول غلبــوه ،  
فــكان عليهــم أن ينســحبوا مــن الميــدان مرتبكيــن ومجلليــن بالعــار مــن أمــام المعلــم 
الجليلــي المتواضــع .  لقــد كانــت لتعاليــم المســيح عذوبــة ونضــارة وقــوة لــم يكــن 
ـْم  للنــاس عهــد بهــا مــن قبــل .  وحتــى أعــداؤه أجبــروا أن يعترفــوا قائليــن :  » لَــْم يَتََكلَـّ

قَــطُّ إِنَْســاٌن هَكــَذا ِمثْــَل هــَذا اإلِنَْســاِن « )يوحنــا 7: 46(.
العــادات  تُفســدها  لــم  الفقــر  أحضــان  بيــن  قضاهــا  التــي  يســوع  طفولــة  إّن 
الكاذبــة لذلــك العصــر الفاســد .  فــإذ كان يعمــل فــي حانــوت النجــار متحّمــاً أعبــاء 
الحيــاة البيتيــة ويتعلّــم دروس الطاعــة والكــدح ،  وجــد لنفســه تســليًة وانتعاشــاً فــي 
وســط مشــاهد الطبيعــة ،  وكان يقتبــس المعرفــة وهــو يحــاول فهــم أســرار الطبيعــة .  
لــه فيهــا أن  أتيــح  التــي  تلــك  وقــد درس كلمــة هللا ،  وكانــت أســعد ســاعاتِه هــي 
ينســحب مــن مشــاهد العمــل اليومــي ،  لينطلــَق إلــى الحقــول ليتأّمــَل فــي الوديــان 
الهادئــة ،  ويتحــّدث مــع هللا علــى ســفح الجبــل أو فــي وســط أشــجار الغابــة .  وكثيــراً 
مــا كان يـُـرَى فــي ســاعات الصبــاح الباكــر فــي مــكان منعــزل متأمــاً ومفتشــاً الكتــب 
أو مصليــاً.  وكان يســتقبل نــور الصبــاح بصــوت التســبيح .  وبأغانــي الحمــد كان يمــأل 
ســاعات العمــل بالبهجــة والفــرح ،  وكان يأتــي بفــرح الســماء إلــى مــن قــد أنهكهــم 

العمــل وإلــى خائــري القلــوب.
إّن يســوع ،  فــي أثنــاء خدمتــه ،  كان يحيــا حيــاة خلويـّـة إلــى حــّد كبيــر .  كان يســافر 
علــى قدميــه مــن مــكان إلــى آخــر .  وجانــب كبيــر مــن تعاليمــه نطــق بــه فــي الخــاء .  
المدينــة  عــن ضجيــج  بعيــداً  ينســحب  مــا كان  كثيــراً  تاميــذه  يعلّــم  وعندمــا كان 
وصخبهــا إلــى الحقــول الهادئــة لكونهــا متوافقــة مــع دروس البســاطة واإليمــان وإنــكار 
الــذات التــي كان يرغــب فــي أن يعلّمهــم إيّاهــا .  فَتَْحــَت ظــال األشــجار المنتشــرة 
علــى ســفوح الجبــال التــي علــى مســافة قريبــة مــن بحــر الجليــل ]53[ دعــا الثنــا عشــر 

ليكونــوا رســاً،  وهنــاك أُلقيــت الموعظــة علــى الجبــل. ]54[
 لقد أحّب المسيح أن يجمع الشعب حوله تحت القبّة الزرقاء ،  على سفح تٍل 
مكسوٍّ بالعشب أو على الشاطيء بجانب البحيرة .  ففي هذه األماكن وهو محاط 
باألعمال التي خلقها أمكنه أن يحّول أنظارهم عن األشياء الصناعية إلى الطبيعية .  
وفــي نمــّو الطبيعــة وارتقائهــا أعلنــت مبــادئ .  وعندمــا يرفــع النــاس عيونهــم إلــى تــال 
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هللا ويــرون عجائــب يديــه كان يمكنهــم أن يتعلّمــوا دروســاً ثمينــًة عــن الحــّق اإللهــي .  
وفــي األيــام المســتقبلة كانــت دروس المعلّــم اإللهــي تتكــرر هكــذا أمامهــم بواســطة 

مشــاهد الطبيعــة ،  فيرتفــع العقــل ويتســامى ويجــد القلــب راحــة. ]55[ 
إّن التاميــذ الذيــن كانــوا مصاحبيــن يســوع فــي عملــه كثيــراً مــا كان يطلقهــم إلــى 
حيــن حتــى يمكنهــم أن يــزوروا بيوتهــم ويســتريحوا .  ولكــن عبثــاً حاولــوا أن يُبعــدوه 
عــن دائــرة عملــه وخدمتــه .  كان طــوال اليــوم يخــدم الجمــوع التــي كانــت تأتــي إليــه ،  
وعنــد المســاء أو فــي الصبــاح الباكــر كان ينطلــق إلــى مقــدس الجبــال ليتحــّدث مــع 

أبيــه ويكــون فــي شــركٍة معــه .
المعلّميــن  مــع عــداوة  المتواصلــة وصراُعــه  وفــي أحيــان كثيــرة كانــت خدماتــه 
ــه واخوتَــه وحتــى تاميــَذه باتــوا  وتعاليمهــم الكاذبــة تُضنيــه وتتعبــه جــداً بحيــث أّن أمَّ
يخشون لئا يَُضّحي بحياته .  ولكن عندما كان يعود ]56[ من ساعات الصاة التي كان 
يختتــم بهــا أعمــال اليــوم الشــاقة كانــوا ياحظــون علــى وجهــه نظــرَة الســام ،  والنضــارَة 
والحياَة والقّوَة التي كانت تُرى منتشرًة في كلِّ كيانه .  كان يخرج من الساعات التي 
كان يقضيهــا منفــرداً مــع هللا ،  مــن صبــاح إلــى صبــاح ليأتــي بنــور الســماء إلــى النــاس.

تعالوا استريحوا
بعــد رجــوع التاميــذ مــن رحلتهــم الكرازيــة األولــى حــالً أمرهــم يســوع قائــاً:  
فرحــاً  القلــوب  ممتلئــي  التاميــذ  رجــع  لقــد  قليــاً.   واســتريحوا  منفرديــن  تعالــوا 
يوحنــا  مــوِت  خبــُر  وصلهــم  ذاك  وإذ  باإلنجيــل ،   الكــرازة  فــي  نجاِحهــم  بســبِب 
المعمــدان بيــد هيــرودس .  فــكان حــزن وخيبــة مريــران. لقــد عــرف يســوع أنّــه بتركــه 
يوحنا ليموت في الســجن قد امتحن إيمان تاميذه امتحاناً قاســياً.  فبرقِّة وعطف 
بالدمــوع  عينــاه  اغرورقــت  وقــد  الدامعــة .   وعيونِهــم  الحزينــة  وجوههــم  إلــى  نظــر 
ــْم ُمْنَفرِِديــَن إِلَــى َمْوِضــعٍ َخــاٍَء  ــْوا أَنْتُ واختنــق صوتــه بالبــكاء عندمــا قــال لهــم :  » تََعالَ

)مرقــس 6: 31(.  قَلِيــاً «  َواْســتَِريُحوا 
وبالقــرب مــن بيــت صيــدا فــي شــمالي بحــر الجليــل كان إقليــٌم منعــزٌل ومــزداٌن 
بخضرة الربيع اليانعة ، ذلك اإلقليم قّدَم ليسوَع وتاميِذه معتكفاً ساراً.  فانطلقوا 
إلــى هنــاك وعبــروا البحيــرة فــي قاربهــم . فــي هــذا المــكان أمكنهــم أن يســتريحوا 
بعيــداً عــن شــغب الجمــوع وضجيجهــم ، وفيــه أمكــن التاميــذ أن يســتمعوا ألقــوال 
المســيح بعيــداً عــن الفريســيين واتهاماتهــم ، وفيــه كانــوا يرجــون أن يتمتّعــوا بفتــرة 

قصيــرة للشــركة فــي صحبــة ســيّدهم.
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إّن الفتــرة التــي قضاهــا يســوع مــع تاميــذه المحبوبيــن كانــت قصيــرة ،  ومــع 
ذلــك فكــم كانــت تلــك الدقائــق القليلــة ثمينــًة وعزيــزًة بالنســبة لهــم .  لقــد جعلــوا 
يتحّدثــون معــاً عــن عمــل اإلنجيــل وعــن إمكانيــة جعــل خدمتهــم أكثــَر فعاليــًة فــي 
إلهيّــة  بقــّوة  انتعشــوا  الحــّق  كنــوَز  لهــم  يســوع  فتــح  وإذ  الشــعب .   إلــى  الوصــول 

]57[ بالرجــاء والشــجاعة .  وأُلهمــوا 
ولكــن ســرعان مــا طلبتــه الجمــوع .  فــإذ ظــّن النــاس أنـّــه قــد ذهــب إلــى مــكان 
ــه فــي أن يحصــل علــى ســاعة  راحتــه المعتــاد تبعــوه إلــى هنــاك ،  وهكــذا خــاب أملُ
النقــي  راحــٍة واحــدة .  ولكــّن راعــي الخــراف الصالــح كان يوجــد فــي أعمــاق قلبــه 
الرحيــم المحبـّـُة والعطــُف علــى هــذه النفــوس القلقــة الُمتعبــة الظامئــة،  فظــّل طــوال 
اليــوم يخــدم حاجاتِهــم ،  وفــي المســاء صرفهــم ليذهبــوا إلــى بيوتهــم ويســتريحوا.

أنّــه  وجــد  اآلخريــن  لخيــر  بجملتهــا  المكرّســة  حياتــه  فــي  المخلّــَص  إّن   ]58[

لينشــَد  النــاس  بحاجــات  والتصــاَل  المتواصــَل  العمــَل  يتــرك  أن  لــه  الــازم  مــن 
العتــكاَف والشــركَة المســتمرَّة مــع أبيــه .  فــإذ ينصــرف الجمــع الــذي يتبعــه يذهــب 
ألجــل  الصــاة  فــي  نفَســه  يســكب  مــع هللا  ينفــرد  إذ  وهنــاك  الجبــال ،   إلــى  هــو 

والمعوزيــن . والخطــاة  المتألّميــن 
إّن يســوع إذ قــال لتاميــذه إّن الحصــاَد كثيــٌر والفعلــَة قليلــون لــم يُلزمهــم بالعمــل 
المتواصل بل أمرهم قائا :  » اطْلُبُوا ِمْن رَبِّ الَْحَصاِد أَْن يُرِْسَل فََعلًَة إِلَى َحَصاِدِه « 
)متــى 9: 38(. وكمــا قــال لتاميــذه األوليــن كذلــك هــو يقــول لتاميــذه المرهقيــن مــن 

العمــِل اليــوَم كاَم الرفــِق والحنــاِن: » تََعالـَـْوا أَنْتـُـْم ُمْنَفرِِديــَن ... َواْســتَِريُحوا قَلِيــاً «.
إّن كّل مــن ُهــم تحــت تدريــب هللا يحتاجــون إلــى ســاعة الهــدوء ليكونــوا فــي 
شركٍة مع قلوبهم ومع الطبيعة ومع هللا .  وستُعلَن فيهم حياة غير مشاكلة للعالم 
ول متوافقــة معــه ،  ول مــع عاداتــه ول أعمالــه ،  وهــم بحاجــة إلــى أن يكــون لهــم اختبــاٌر 
فــرد مّنــا أن يســمع  شــخصي فــي الحصــول علــى معرفــة مشــيئة هللا. فعلــى كّل 
هللا مخاطبــاً قلبَــه .  فعندمــا يســكن كلُّ صــوٍت آخــر وفــي هــدوٍء وســكوٍت ننتظــر 
أمــام الــرب فــإّن ســكون النفــس يجعــل صــوَت هللا أكثــَر وضوحــاً.  إنّــه يأمرنــا قائــا:  
ــوا َواْعلَُمــوا أَنِّــي أَنـَـا هللُا « )مزمــور 46: 10(. هــذا هــو الســتعداد الفّعــال لــكلِّ  » كُفُّ
عمــٍل نقّدمــه هلل. ففــي وســط الجمــوع الراكضــة والمســرعة فــي ســيرها وإجهــاِد 
ــِة الزائــدة نجــد أّن ذاك الــذي ينتعــش هكــذا ســيُحاط بجــّو مــن  أعمــاِل الحيــاِة القويّـ
الجســمانيّة والعقليّــة .   القــّوة  مــن  النــور والســام .  وســيحصل علــى هبــٍة جديــدٍة 

وســينبعث مــن حياتِــه عبيــٌر وســيعلُن قــوًة إلهيّــًة تصــُل إلــى قلــوب النــاس .  ]59[
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» إِْن َمَسْســُت ثَوِبــِه فََقــْط ُشــِفيُت « )مرقــس 9: 21(. إّن امــرأًة مســكينًة هــي 
التــي نطقــت بهــذا الــكام ،  وقــد تألّمــت مــن مــرٍض جعــل حياتهــا عبئــاً ثقيــاً مــدى 
اثنتي عشرة سنة .  وقد أنفقت كّل أموالِها على األطباء والعقاقير ليقول لها األطباء 
إّن مرَضهــا لبـُـرء منــه .  ولكّنهــا عندمــا ســمعت عــن الشــافي العظيــم انتعشــت آمالهــا .  
فجعلــت تفّكــر قائلــة :  » لــو أمكننــي القتــراب منــه فقــط ألكلّمــه فقــد أنــال الشــفاء «.

كان المســيح ســائرا فــي طريقــه إلــى بيــت يايــرس معلّــم اليهــود الــذي كان قــد 
ابَْنِتــي  قائــاً:  »  قلــٍب كســيٍر  مــن  بتوّســات  ابنتَــه  يأتــي ويشــفي  أن  منــه  التمــس 
ِغيــرَُة َعلـَـى آِخــِر نََســَمٍة. لَيْتـَـَك تَأْتـِـي َوتََضــُع يـَـَدَك َعلَيَْهــا لِتُْشــَفى فَتَْحيَــا « )مرقــس  الصَّ
5: 23(. هــذه التوّســات حرّكــت قلــب يســوع العطــوف الحنــون، ففــي الحــال 

ذهــب مــع ذلــك الرئيــس إلــى بيتــه .
وكانــا يســيران علــى مهــٍل ألّن الجمــوع كانــت تزحــُم المســيَح مــن كلِّ جانــب .  
وإذ كان المخلـّـص يشــقُّ لنفســه طريقــاً فــي وســط ذلــك الزحــام اقتــرب مــن المــكان 
الــذي كانــت المــرأة المريضــُة واقفــًة فيــه .  كانــت قــد حاولــت مــراراً عديــدًة أن تدنــَو 
منــه ،  ولكــن بــا جــدوى .  أّمــا اآلن فقــد ســنحت لهــا  الفرصــة. لــم تجــد وســيلًة للــكام 
]60[ معــه ،  ولــم تحــاول تأخيــَر تقّدِمــه البطــيء ،  ولكّنهــا كانــت قــد ســمعت أّن الشــفاء 

يتحقــق بمجــرّد لمــس ثيابــه ،  وخوفــاً مــن أن تفلــت منهــا فرصتُهــا الوحيــدُة للشــفاء 
تقّدمــت إلــى األمــام قائلــة لنفســها :  » إِْن َمَسْســُت ثَوِبــِه فََقــْط ُشــِفيُت «.
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لقد عرف المســيح كلَّ ما جال بخاطرها ،  وكان يشــقُّ طريقه إلى حيث كانت 
واقفة ،  وقد تحقق من شــّدِة حاجتها ،  فكان يســاعدها على ممارســة إيمانها.

وإذ كان مــاراً بهــا مــّدت يدهــا وأفلحــت فــي لمــس ُهــدِب ثوبــه فقــط .  وفــي تلــك 
اللحظــة علمــت أنّهــا قــد برئــت .  ففــي تلــك اللمســة الواحــدة تركّــز إيمــاُن حياتِهــا ،  
وفــي الحــال زال ألُمهــا وضعُفهــا .  وفــي الحــال أحّســت بهــزٍّة كمــا مــن تيــار كهربائــي 
يختــرق كلُّ أنســجِة كيانِهــا .  ومــأل نفســها احساســاً بالصّحــة الكاملــة :  » علمــت فــي 

جســمها أنّهــا قـَـْد بَرِئـْـَت مــن الــداء « )مرقــس 5: 29(.
رغبــت تلــك المــرأُة الشــاكرُة فــي التعبيــر عــن شــكرها للشــافي القديــر الــذي 
أســدى إليهــا بلمســة واحــدة أكثــر ممــا فعــل األطبــاء فــي اثنتــي عشــرَة ســنٍة طويلــٍة،  
ولكّنهــا لــم تكــن لتجــرَؤ علــى ذلــك .  فبقلــٍب شــكوٍر حاولــت النســحاب مــن وســط 
ذلــك الجمــع ،  وإذا بيســوَع يتوقّــَف فجــأًة عــن الســير ،  وإذ تطلّــع فيمــا حولــه ســأل 

قائــا :  » مــن الــذي لمســني؟«.
نظــر إليــه بطــرس فــي دهشــٍة وأجابــه قائــا :  » يـَـا ُمَعلِّــُم الُْجُمــوُع يَُضيُِّقــوَن َعلَيْــَك 

َويَزَْحُمونـَـَك َوتَُقــوُل َمــِن الَّــِذي لََمَســِني؟ « )لوقــا 8: 45(.
ًة قَــْد َخرََجــْت ِمنِّــي «  فقــال يســوع :  » قَــْد لََمَســِني َواِحــٌد ألَنِـّـي َعلِْمــُت أَنَّ قُــوَّ
)لوقــا 8: 46(. لقــد أمكنــه أن يّميــَز لمســَة اإليمــان مــن اللمســات الفجائيّــة الطارئــة 
بهــا ذلــك الجمــع العديــم الكتــراث .  لقــد لمســه واحــٌد لقصــٍد  التــي كان يلمســه 

عميــق .  وقــد حصــل علــى مطلبــه.
بــل كان لديــه  لــم يســأل الســؤال ليعــرف ســرّاً كان خافيــاً عليــه ،   إّن المســيح 
درس ليعلّمــه لتاميــذه وللشــعب ]61[ وللمــرأة .  فقــد رغــب فــي أن يلهــَم المتألّميــن 
بالرجــاء .  وأراد أن يبرهــَن علــى أّن اإليمــان هــو الــذي أتــى بالقــّوِة الشــافية .  ينبغــي ألّ 
تُغفــَل ثقــُة المــرأِة بــدون أن يعلـّـَق عليهــا. فينبغــي أن يتمّجــَد هللا باعترافهــا الشــكور .  
انّــه يمتــدح عمــَل إيمانِهــا .  ولــم يُردهــا أن تنصــرَف  وقــد أرادهــا المســيح أن تفهــَم 
بنصــف بركــة فقــط .  لــم يكــن لهــا أن تظــلَّ تجهــُل معرفتَــه آللِمهــا ومحبَّتــه الرحيمــة 

وامتداَحــه إليمانهــا بقدرتــه علــى أن يخلّــص إلــى التمــام كّل مــن يُقبلــون إليــه.
إذ اتّجــه المســيح ببصــره نحــَو المــرأِة أصــّر علــى معرفــة الــذي لمســه .  فــإذ وجــدت 
أن ل جدوى من التستِّر تقّدمت إلى األمام مرتعدًة وطرحت نفَسها عند قدميه .  
وبدمــوِع الشــكر أخبرتــه أمــام كلِّ الشــعب لمــاذا لمســت ثوبَــه وكيــف برئــت فــي 
الحــال .  كانــت تخشــى لئــا يكــون لمُســها لثوبــه عمــاً يــدلُّ علــى الغطرســة ،  ولكــّن 
المســيَح لــم ينطــق بكلمــِة لــوٍم واحــدة بــل تكلـّـم فقــط بــكام الستحســان .  وقــد صــدر 
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كاُمــه مــن قلبــه المحــبِّ العطــوف علــى آلم البشــر .  قــال لهــا بــكلِّ لطــٍف.  » ثِِقــي 
يَــا ابَْنــُة إِيَمانُــِك ]62[ قَــْد َشــَفاِك اِْذَهِبــي ِبَســاٍَم « )لوقــا 8: 48(. فأدخلــت تلــك 

الكلمــاُت ســروراً عظيمــاً إلــى قلبهــا ولــم يُعــْد الخــوُف يُنّغــص عليهــا فرحهــا .
إّن ذلــك الجمــَع المحــبَّ لاســتطاع المتزاحــم علــى يســوع لــم تُمنــح ألحــٍد منــه 
قــّوُة محيّيــة ،  أّمــا تلــك المــرأة المتألّمــة التــي لمســته بإيمــاٍن فنالــت الشــفاء .  وكذلــك 
فــي الروحيــات فــإّن التصــال العرضــي يختلــف عــن لمســة اإليمــان .  إّن العتقــاَد 
المجــرَّد أّن المســيح هــو مخلـّـص العالــم ل يمكنــه أن ينيــَل النفــَس الشــفاء .  فاإليمــان 
اإليمــان  إنّمــا  اإلنجيــل ،   حــّق  علــى  المصادقــة  مجــرّد  هــو  ليــس  للخــاص  الــذي 
ابَنــه  هللا  بــذل  لقــد  الشــخصي .   كالمخلّــِص  المســيَح  يقبــل  الــذي  هــو  الحقيقــي 
الوحيــَد حتــى أنــا بإيمانــي بــه ل أهلــك ،  بــل تكــون لــي الحيــاة األبديــة  )يوحنــا 3: 16(.  
فعندمــا آتــي إلــى المســيح حســب كلمتــه ،  علــيَّ أن أومــن بأننــي قــد حصلــت علــى 
نعمتــه المخلّصــة .  والحيــاة التــي أحياهــا اآلن إنّمــا أحياهــا » ِفــي اإِليَمــاِن إِيَمــاِن ابـْـِن 

ـِذي أََحبَِّنــي َوأَْســلََم نَْفَســُه ألَْجلِــي « )غاطيــة 2: 20(. هللِا الَـّ
إّن كثيريــن يفهمــون اإليمــاَن علــى أنّــه رأي .  لكــّن اإليمــاَن المخلّــَص هــو صفقــة 
بموجبها يرتبط من يقبلون المسيَح بعهِد صلٍة مع هللا .  واإليمان الحّي يعني مزيداً 
من الحيويّة والنشــاط واتكالً واثقاً بموجبه تصيُر النفُس قّوًة غالبًة بنعمة المســيح.

إّن اإليمــاَن قــّوة غالبــة أقــوى مــن المــوت .  ولــو أّن المرضــى يســتطيعون أن يُثبّتــوا 
فهــو  ومدهشــة .   عجيبــًة  نتائــَج  نــرى  لكّنــا  القديــر  الشــافي  فــي  باإليمــان  أنظارَهــم 

يُحيــي الجســد والنفــس.
وفــي خدمتنــا لضحايــا العــادات الشــريرة بــدلً مــن أن نوّجــَه أنظارَهــم إلــى اليــأس 
والدمــار اللذيــن هــم منســاقون إليهمــا لنوّجــَه أنظارَهــم إلــى يســوع .  ثبّتــوا أنظارَهــم 
فــي أمجــاد الســماويات .  إّن هــذا ســيحقق شــفاَء ]63[ الجســِد والنفــِس أكثــر مــن 
أهــوال الهاويــة عندمــا يوضــع نصــَب عيــوِن العاجزيــن والذيــن يبــدو عليهــم اليــأس .

» بـُِمْقَتَضى َرْحَمِتِه َخلََّصَنا «
إن عبــداً لقائــِد مئــٍة كان مطروحــاً مفلوجــاً.  كان الخــدم عنــد الرومــان عبيــداً 
يُشــترون ويُباعــون فــي األســواق ،  وفــي الغالــب كانــوا يعاملــون بمنتهــى المتهــان 
والقســوة .  ولكــّن قائــَد المئــِة كان مشــفقاً وعطوفــاً علــى خادمــه وكان يتــوق إلــى 
شــفائه .  وكان يؤمــن بــأّن يســوَع يســتطيع أن يشــفيه. لــم يكــن قــد رأى المخلّــص ،  
ولكــّن األخبــار التــي كان قــد ســمعها ألهمتــه اإليمــان .  وبالرغــم مــن تمّســِك اليهــود 
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بالرســميّات والطقــوس فقــد كان هــذا الرومانــي مقتنعــاً بــأّن دينهــم أســمى مــن دينــه 
وأفضــل .  لقــد حطـّـم ونقــَض مــن قبــل ســياجاِت التعّصــب القومــي والكراهيــة التــي 
قــد فصلــت بيــن الفاتحيــن والمغلوبيــن علــى أمرهــم.  ولقــد أبــدى احتراَمــه لخدمــة 
هللا وأبــدى لليهــود عطفــاً وإشــفاقاً كمــن هــم عبيــده الســاجدون لــه .  ووجــد فــي 
هــو  مــا  النفــس .  وكل  تحتاُجــه  كانــت  مــا  أخبارُهــا  التــي وصلتــه  المســيح  تعاليــم 
روحــي فــي داخلــه اســتجاب ألقــوال المخلـّـص .  ولكّنــه ظــّن نفَســه غيــَر مســتأهٍل ألن 

يقتــرَب،  فطلــب مــن شــيوخ اليهــود أن يســألوه بشــأن شــفاء عبــده.
ـُه  إِنَـّ  « إلحــاح :   فــي  لــه  قائليــن  يســوع  إلــى  بطلبهــم  الشــيوخ  أولئــك  فتقــّدم 
تََنا َوُهَو بََنى لََنا الَْمْجَمَع « )لوقا 7: 4، 5(. ُمْستَِحٌق أَْن يُْفَعَل لَُه هَذا ألَنَُّه يُِحبُّ أُمَّ

ولكــن فيمــا كان يســوع فــي طريقــه إلــى بيــت قائــد المئــة وصلتــه رســالة مــن قائــد 
ــا َســيُِّد لَ تَتَْعــْب ألَنِّــي لَْســُت ُمْســتَِحّقاً أَْن تَْدُخــَل تَْحــَت  المئــة نفســه يقــول لــه :  » يَ

َســْقِفي « )لوقــا 7: 6(.
فــإذ يواصــل المخلـّـص الســير فــي طريقــه ،  يأتيــه قائــُد المئــِة ]64[ بنفســه ليكمــَل 
قُــْل كَلَِمــًة  لِكــْن  إِلَيْــَك «. »  آتِــَي  أَْن  أَْهــاً  نَْفِســي  أَْحِســْب  لَــْم  الرســالة قائــا :  » 
فَيَبْــَرأَ ُغاَِمــي. ألَنِـّـي أَنَــا أَيًْضــا إِنَْســاٌن ُمرَتَـّـٌب تَْحــَت ُســلْطَاٍن لِــي ُجْنــٌد تَْحــَت يَــِدي 
َوأَقُــوُل لِهــَذا اْذَهــْب فَيَْذَهــُب َوآلَخــَر ائْــِت فَيَأْتِــي َولَِعبْــِدي افَْعــْل هــَذا فَيَْفَعــُل « 

)لوقــا 7: 7؛ متــى 8: 8، 9(.
يعتبــرون  وجنــودي  رومــا  ســلطان  أمثّــل  إنــي   « يقــول :   المئــة  قائــد   وكأنّمــا 
وكلُّ  الســرمدي  اإللــه  ســلطاَن  تمثّــُل  أنــت  كذلــك  ســلطاٍن،   أســمى  ســلطاني 
الخائــق رهــن كلمِتــك .  فتســتطيع أن تأمــَر المــرَض فيمضــي ويطيــع كلمتَــك .  قــل 

.» غامــي  فيبــرأ  كلمــة 
ــاَعِة «  قال له المســيح :  » كََما آَمْنَت لِيَُكْن ]65[ لََك. فَبََرأَ ُغاَُمُه ِفي تِلَْك السَّ

)متى 8: 13(.
لقــد امتــدح شـــيوخ اليهـــود قـــائَد المئــة أمـــام المســـيح بســـبب اإلحســان الــذي 
تََنــا « قائليــن :  إنّــه مســتحٌق ألنّــه » بََنــى لََنــا الَْمْجَمــَع «.  أّمــا قائــُد  أســداه إلــى » أُمَّ
المئة فقال عن نفسه :  » لَْسُت ُمْستَِحّقاً «.  ومع ذلك فهو لم يَخْف من أن يسأل 
العــوَن مــن يســوع .  إنّــه لــم يركــن إلــى صاِحــه ولكّنــه اعتمــد علــى رحمــة المخلّــص .  

ــه الشــديدة. ــه الوحيــدة هــي حاجتُ وكانــت حّجتُ
إنـّـه بإمــكان كلِّ إنســان أن يأتــي إلــى المســيح بنفــس هــذه الكيفيّــة :  » لَ بـِــأَْعَمال 
ــْل ِبُمْقتََضــى رَْحَمِتــِه َخلََّصَنــا « )تيطــس 3: 5(. فهــل تحــّس  ــّر َعِملَْناَهــا نَْحــُن بَ ِفــي ِب
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أنّــك لكونــك خاطئــاً فأنــت ل تســتطيع أن ترجــو الحصــول علــى بركــة مــن هللا؟ 
اذكــر أّن المســيح قــد أتــى إلــى العالــم ليخلّــص الخطــاة .  ليــس لدينــا مــا نســتحّق 
ألجلــه أن ننــاَل حظــوًة لــدى هللا .  والحجــة التــي يمكننــا التقــّدم بهــا اآلن وفــي كلِّ 
وقــت هــي حالــة العجــز التــام التــي نحــن فيهــا ،  والتــي تجعــل قّوتـَـه الفاديــة ضــرورًة 
لزمــًة لنــا كلَّ اللــزوم .  فــإذ ننبــذ كلَّ اعتمــاٍد علــى الــذات يمكّننــا أن نشــخَص فــي 

صليــِب جلجثــة قائليــن:

» إني ضعيف خاطئ ال عون لي إالّ الصليب «
» إِْن كُْنَت تَْستَِطيُع أَْن تُْؤِمَن. كُلُّ َشْيٍء ُمْستَطَاٌع لِلُْمْؤِمِن « )مرقس 9: 23(. 
الظلمــة ،  ففــي  قــوات  قــّوًة لمقاومــة  بالســماء ويمنحنــا  يربطنــا  الــذي  اإليمــان هــو 
المســيح أعــّد هللا الوســائل الكفيلــة بإخضــاع كلِّ صفــٍة شــّريرٍة ]66[ ومقاومــة كلَّ 
تجربــة مهمــا تكــن قســوتُها .  ولكــّن كثيريــن يحّســون بأنّــه يعوز هــم اإليمــان،  ولذلــك 
بعجزِهــم  شــاعرون  وهــم  أنفَســهم ،   هــؤلء  فليُلــِق  المســيح .   عــن  بعيديــن  يظلّــون 
وعــدِم اســتحقاقهم ،  علــى رحمــة مخلّصهــم العطــوف .  ل تنظــروا إلــى ذواتِكــم بــل 
بيــن  الشــياطين وهــو يجــول  الــذي شــفى المرضــى وأخــرج  فــذاك  إلــى المســيح .  
ــك بمواعيــِده علــى أنّهــا أوراٌق  النــاس ،  ل يــزاُل هــو نفُســه الفــادي القديــر. إذاً تمسَّ
مــن شــجرِة الحيــاة ،  فهــو القائــل :  » َمــْن يُْقِبــْل إِلَــيَّ لَ أُْخرِْجــُه َخارًِجــا « )يوحنــا 6: 
37(. وإذ تُقبــل إليــه آمــن بأنَّــه يقبلــك ألّن هــذا مــا وعــد بــه .  ولــن تهلــك طالمــا تفعــل 

ذلــك  —  لــن تهلــَك أبــداً.
» هللا بيَّن محبته لنا ألنّه ونحن بعد خطاة مات المسيح ألجلنا  « )رومية  5: 8(.

ـِذي لَــْم يُْشــِفْق َعلَــى ابِْنــِه بَــْل بََذلَــُه ألَْجلَِنــا  » إِْن كَاَن هللا َمْعَنــا فََمــْن َعلَيَنــا .  اَلَـّ
أَْجَمِعيــَن، كَيْــَف لَ يََهبَُنــا أَيًْضــا َمَعــُه كُلَّ َشــْيٍء «؟ )روميــة 8: 31، 32(.

ـُه لَ َمــْوَت َولَ َحيَــاَة َولَ َماَئَِكــَة َولَ ُرَؤَســاَء َولَ قُــوَّاِت َولَ أُُمــوَر  ــٌن أَنَـّ »فَِإنِـّـي ُمتَيَقِّ
َحاِضرًَة َولَ ُمْستَْقبَلًَة َولَ ُعلَْو َولَ ُعْمَق َولَ َخلِيَقَة أُْخَرى تَْقِدُر أَْن تَْفِصلََنا َعْن َمَحبَِّة 

هللِا الَِّتــي ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع َربَِّنــا « )روميــة 8: 39-38(. ]67[

رَنِــي « » تَْقِدْر أَْن تُطَهِّ
فلكونِــه  الشــرق .   فــي  المعروفــِة  األمــراض  أرهــِب  مــن  البَــرَِص  مــرُض  كان 
ــرَء منــه وذا تأثيــر مرعــٍب لضحايــاه أخــاَف أكثــَر النــاِس  مرضــاً ســريَع العــدوى ول بُ
كان  ولذلــك  الخطيّــة ،   بســبب  هللا  مــن  قضــاًء  يعتبرونــه  اليهــود  وكان  شــجاعًة.  
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يمكــن  ول  الجســم  فــي  متأّصــاً  كان  وإذ    . » إصبــع هللا   « و  يُدعــى »الضربــة« 
للخطيــة. كرمــٍز  إليــه  يُنظــر  كان  ومميتــاً،   اســتئصالُه ،  

بأنّــه نجــٌس.  وكّل مــا  وبموجــب النامــوس الطقســي كان يُحكــم علــى األبــرص 
يلمسه يتنّجس .  وكانت أنفاُسه تُفسد الهواَء وتلّوثه .  وكان يُطرد من مساكِن الناِس 
كمــن قــد مــات .  والــذي كان يُشــتبه فيــه بأنّــه قــد أُصيــب بهــذا المــرض كان عليــه أن 
يعــرَض نفَســه علــى الكهنــة الذيــن كان عليهــم أن يفحصــوه ويحكمــوا فــي أمــره .  فــإن 
ُحِكــَم عليــه بأنّــه أبــرٌص كان يُعــزل بعيــداً عــن عائلتــه ويُقطــع مــن جماعــة إســرائيل ،  
الملــوك  وحتــى  ســواهم .   دون  مرضــه  بمثــل  المصابيــن  يعاشــَر  بــأن  عليــه  ويُحكــم 
والرؤســاء لــم يمكــن إعفاؤهــم مــن هــذا الحكــم .  فالملــك الــذي يُصــاب بهــذا المــرِض 

المخيــِف كان ينبغــي لــه أن يتنــازَل عــن صولجــان الملــك ويهــرَب مــن المجتمــع .
وعلــى األبــرص أن يحمــَل لعنــَة دائـِـه بعيــداً عــن أصدقائــه وأقربائــه .  وكان ُملزَمــاً بــأن 
يذيــع نبــأّ كارثتــه ،  وأن يمــزَّق ثيابـَـه ويصــرخ منــذراً بالخطــر ،  محــّذراً الجميــع حتــى يهربــوا 
من عدواه .  وإّن الصرخة القائلة :  » نجس نجس « التي كان يَنطق بها ذلك المنفي 

الوحيد بنغمٍة نائحٍة حزينٍة كانت إنذاراً يســمعه الناُس بالخوف والشــمئزاز . ]68[
وقــد كان فــي اإلقليــم الــذي خــدم فيــه المســيح كثيــرون مــن هــؤلء المتألميــن ،  
أمكنــه  فلــو  قلبــه .   فــي  اإليمــان  انبثــق  واحــد  بينهــم  كان  عملِــه  نبــأُ  وصلهــم  وإذ 
وكيــف  يســوع؟  يجــَد  أن  يمكنــه  كيــف  ولكــن  يشــفى.   فقــد  يســوع  إلــى  الذهــاب 
وهــل  الدائــم؟  بالنفــي  عليــه  ُحِكــم  وقــد  الشــافي  علــى  نفَســه  يعــرَض  أن  يمكُنــه 
وينــذرُه  أيضــاً  الفريســيون واألطبــاء  قــد فعــل  يلعُنــه كمــا  أل  المســيح؟  سيشــفيه 

النــاس؟ مســاكن  مــن  بالهــروب 
إنـّـه يفّكــر فــي كلِّ مــا قيــل لــه عــن يســوع .  إنـّـه لــم يطــرد أحــداً ممــن جــاءوا يطلبــون 
منــه العــون .  فيعقــُد ذلــك الرجــُل التعــُس العــزَم علــى أن يجــد المخلـّـص .  فمــع كونــه 
مطــروداً بعيــداً عــن المــدن فربّمــا يمكنــه أن يلتقــَي بــه عبــر أحــد المســالك الفرعيّــة 
فــي الطــرق الجبليّــة أو يجــَده وهــو يعلـّـم خــارج   المــدن. نعــم إّن الصعوبــات عظيمــة ،  

ولكــن هــذا هــو رجــاؤه الوحيــد.
بــه  ينطــق  ممــا  قليلــًة  كلمــاٍت  أذنــاه  تلتقــط  بعيــٍد  مــن  يقــُف  إذ  األبــرص  إّن 
المخلـّـص .  ويــراه وهــو يضــع يديــه علــى المرضــى.  ويــرى الُعــرَج والعمَي والمفلوجين 
المتعــددة ،  يقومــون أصّحــاء  مــن هــوِل األمــراض  فــي دور الحتضــار  والذيــن هــم 
وهــم يســبّحون هللا علــى خاصهــم ،  فيتشــدد إيمانُــه .  ثــم يقتــرب أكثــَر فأكثــَر إلــى 
ذلــك الجمــع المصغــي إليــه .  إنّــه ينســى كلَّ التقيّيــدات المفروضــة عليــه وســامَة 
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الشــعب والخــوَف الــذي ]69[ بــه ينظــر إليــه جميــُع النــاس .  فهــو ل يفّكــر فــي غيــر 
الرجــاء المبــارك فــي الشــفاء.

جســمه  ومنظــُر  المخيفــة ،   إغاراتِــه  المــرُض  عليــه  أغــار  لقــد  كريــٌه.   منظــرَه  إّن 
المتعّفــن مرعــٌب.  فــإذ يــراه النــاس يتراجعــون .  وفــي رعبهــم يترامــون بعضهــم علــى 
بعــض للهــروب مــن مامســته .  بعُضهــم يحاولــون منعــه مــن القتــراب مــن يســوع 
ولكّنهم عبثا يحاولون .  إنّه ل يراهم ول يســمعُهم. وتعبيرُهم عن اشــمئزازهم منه ل 
يؤثـّــُر فيــه ،  فهــو ل يــرى إلّ ابــن هللا وحــَده ول يســمع إلَّ صوتـَـه الُمحيــي للمحتضريــن.

فــإذ يتقــّدُم إلــى يســوَع يخــرُّ عنــد قدميــه بهــذه الصرخــة :  » يَــا َســيُِّد إِْن أَرَْدَت 
تَْقــِدْر أَْن تُطَهِّرَنِــي « )متــى 8: 2(.

فيجيبه يسوع وقد مّد يَده ولمسه قائاً:  » أُِريُد فَاطُْهْر « )متى 8: 3(.
فــي األبــرص .  فدُمــه يصيــر دَم الصّحــِة،  وأعصابُــه  يحــدُث تغييــٌر  الحــال  ففــي 
تصيــر حّساســًة،  وعضاتُــه تصيــر قّويــًة،  وســطُح جلــِد جســِمه األبيــِض بياضــاً غيــَر 
عــادي والُمغطّــى بالقشــور ،  الــذي هــو مــن خصائــِص البــرِص يختفــي ويصيــُر لحُمــه 

كلحــِم صبّــي صغيــر.
كراهيّتُهــم  لكانــت  األبــرِص  بشــفاء  الخاّصــِة  بالحقائــق  الكهنــُة  علــم  ولــو 
للمســيح تجعلهــم يحكمــون حكمــا غــادرا .  وقــد رغــب يســوع فــي الحصــول علــى 
حكــٍم ل محابــاة فيــه ،  ولذلــك هــو يأمــُر الرجــَل ألّ يقــول ألحــٍد عــن الشــفاء بــل أن 
يقــّدم نفَســه فــي الهيــكل بــا إبطــاء ومعــه القربــان قبــل أن تنتشــَر أيُّ أخبــار كاذبــة 
عــن المعجــزة .  ولكــن قبلمــا يقبــُل الكهنــُة مثــل ذلــك القربــان كان يُطلــب منهــم أن 

يفحصــوا مقّدَمــه ويشــهدوا بأنّــه قــد ُشــفي تمامــاً.
وقــد أُجــرَي هــذا الفحــص .  والكهنــة الذيــن كانــوا قــد حكمــوا علــى األبــرص 
بالنفــي شــهدوا اآلن بأنـّـه ُشــفي .  وأعيــَد الرجــل الــذي ُشــفَي إلــى بيتــه ومجتمعــه ،  
الرجولــة  بنشــاط  وتهلّــل  فــرح  لقــد  جــداً.   ثمينــُة  الصّحــِة  هبــَة  بــأّن  أحــّس  وقــد 
وبعودتــه إلــى أســرته.  ]70[ ولكــن بالرغــم مــن تحذيــر يســوع لــم يســتطع أن يخفــي 
ذاك  قــدرُة  معلنــاً  يجــول  كان  عظيــٍم  وبفــرٍح  ذلــك ،   مــن  أكثــَر  شــفائِه  حقيقــَة 

الــذي أبــرأه.
عندمــا أتــى هــذا الرجــل إلــى يســوع كان » مملــوءاً برصــاً « .  فقــد تغلغــل ســمُّ 
البــرِص القتـّـاِل فــي كلِّ جســمه .  وحــاول التاميــذ أن يمنعــوا ســيَّدهم مــن مامســته 
علــى  يــده  إذ وضــع  يســوع  ولكــّن  نجســاً .   أيضــاً  هــو  األبــرص صــار  لمــس  مــن  ألّن 
 — الخطيّــة  بــرِص  علــى  يصــدُق  وهــذا  البــرص .   طُهــَر  وقــد  يتنّجــس .   لــم  األبــرص 
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المتأّصــل والمميــت والــذي يســتحيُل تطهيــرُه بقــّوٍة بشــّريٍة:  » كّل الــرأس مريــض 
جــرح  بــل  صّحــة  فيــه  ليــس  الــرأس  إلــى  القــدم  أســفل  مــن  ســقيم .   القلــب  وكّل 
وإحباط وضربة طرية  « )إشــعياء 1: 5-6(.  ولكّن يســوَع إذ يأخذ جســَم بشــّريتنا ل 
يُصــاب بالعــدوى ول يتنّجــس .  ففــي وجــوده وُجــدت نعمــة الشــفاء للخاطــئ،  وكّل 
من يخّر عند قدميه قـائاً بإيمان : » يَا َسـيُِّد إِْن أَرَْدَت تَْقِدْر أَْن تُطَـهِّرَنِي « سيسمع 

جـــوابَه القائــل: » أُِريــُد فَاطُْهــْر «.
ففــي بعــض مناســبات الشــفاء لــم يمنــُح يســوَع البركــَة المطلوبــَة فــي الحــال .  
ــّدَم الطلــُب حتــى أُجيــَب فــوراً.  إننــا عندمــا نصلّــي  ولكــن فــي حالــة البــرص مــا إن قُ
بــركاٍت أرضيــًة قــد تتأّخــُر اإلجابــُة،  أو قــد يعطينــا هللا شــيئا آخــر غيــر مــا  طالبيــن 
إنّــه  الخطيّــة.  مــن  الخــاَص  نطلــب  عندمــا  كذلــك  يكــون  ل  األَمــر  ولكــّن  طلبنــاه، 
يريــد أن يطّهرنــا مــن الخطيــة ويجعلنــا أولداً لــه ويقّدرنــا أن نحيــا حيــاَة القداســة. إّن 
يِر َحَســَب  ــرِّ المســيَح » بَــَذَل نَْفَســُه ألَْجــِل َخطَايَانَــا لِيُْنِقَذنَــا ِمــَن الَْعالَــِم الَْحاِضــِر الشِّ
إَِراَدِة هللِا َوأَِبيَنــا « )غاطيــة 1: 4(، » َوهــِذِه ِهــَي الثَِّقــُة الَِّتــي لََنــا ِعْنــَدُه أَنَّــُه إِْن طَلَبَْنــا 
َشــيْئًا َحَســَب َمِشــيئَِتِه يَْســَمُع لََنــا. َوإِْن كُنَّــا نَْعلـَـُم أَنَّــُه َمْهَمــا طَلَبَْنــا يَْســَمُع لََنــا نَْعلـَـُم أَنَّ 

لََنــا الطِّلِبَــاِت الَِّتــي طَلَبَْناَهــا ِمْنــُه « )1يوحنــا 5: 14، 15(. ]71[
لقــد نظــر يســوع إلــى المتضايقيــن والمثّقلــي القلــوب ،  والذيــن ذبلــت آمالهــم 
وُضربــت ،  والذيــن كانــوا يحاولــون باألفــراح األرضيّــة أن يهّدئــوا أشــواق نفوســهم ،  

فدعــا الجميــع ليجــدوا الراحــة فيــه.

» َفَتِجُدوا َراَحًة «
إنّه بكلِّ رقٍة ولطٍف أمر الشــعَب الكادَح قائا :  » اِْحِملُوا نِيِري َعلَيُْكْم َوتََعلَُّموا 

ِمنِّي ألَنِّي َوِديٌع َوُمتََواِضُع الَْقلِْب فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكْم « )متى 11: 29(.
ــه المســيح كاَمــه هــذا إلــى جميــع بنــي اإلنســان .  وســواء علــم النــاس  لقــد وجَّ
أَْم لــم يعلمــوا فجميعهــم متعبــون وثقيلــو األحمــال .  والجميــع يرزحــون تحــت أحمــال 
ل يســتطيع أحــد غيــر المســيح أن يرفعهــا عــن كواهلهــم .  وأثقــُل حمــٍل نحملــه هــو 
حمــُل الخطيـّـة .  فلــو تُركنــا لنحمــل هــذا الحمــل فابــّد أن يســحَقنا .  ولكــّن ذاك الــذي 
هــو بــا خطيّــة أخــذ مكاننــا ،  » َوالــرَّبُّ َوَضــَع َعلَيْــِه إِثـْـَم َجِميِعَنــا « )إشــعياء 53: 6(. 

لقــد حمــل ثقــَل آثامنــا وهــو ســيرفع الحمــَل عــن كواهلنــا الُمتعبــة ،  وســيمنحنا 
الراحــَة.  وهــو ســيحمل أيضــا الهــمَّ والحــزَن.  وهــو يدعونــا ألن نُلقــي كلَّ هّمنــا عليــه 

ألنّــه يحملنــا علــى قلبــه.
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إّن أخانــا األكبــَر هــو بجــوار العــرش الســرمدي. وهــو ينظــر إلــى كلِّ إنســان يتّجــه 
هــي  ومــا  البشــريّة  هــي ضعفــات  مــا  بالختبــار  يعــرف  إنّــه  إليــه كمخلّــص .  بنظــره 
احتياجاتنــا وأيــن تكمــن قــّوُة تجاربنــا ،  ألنـّـه » ُمَجــرٌَّب ِفــي كُلِّ َشــْيٍء ِمثْلَُنــا ِبــاَ َخِطيَّــٍة« 
)عبرانييــن  4: 15(.  فيّــا ابــن هللا الُمرتعــد إنّــه ســاهٌر عليــك .  هــل أنــت مجــرّب؟ 
إنّــه ســيخلّص .  أضعيــٌف أنــت؟ هــو ســيقّوي .  أم أنــت جاهــّل؟ هــو ســيُنير .  أجريــح 
أنت؟ هو سيشــفي .  إّن الرّب » يحصي عدد الكواكب « ومع ذلك فهو »يُشــفي 

الُمنكســري القلــوب ويجبــُر كســرَهم « )مزمــور 147: 4، 3(. ]72[
مهما تكن هموُمك وتجاُربك فابســط قضيتَك أمام الرب .  وستتشــدد روُحك 
وتقــوى علــى الحتمــال .  وســيفتح أماَمــك الطريــَق لتحــرر نفَســك مــن كلِّ ارتبــاك 
أنّــك ضعيــٌف وعاجــٌز —  بقــدر ذلــك ســتتقّوى  مــا تعــرف  وصعوبــة .  وعلــى قــدر 
علــى  إلقائهــا  فــي  الراحــِة  ببركــِة  ازّددت إحساســاً  أحمالُــك  ثقلُــت  بقّوتــِه.  وكلمــا 

حامــل أثقالــك .
البحــر  ميــاُه  وبيَنهــم  بيننــا  تُباعــُد  وقــد  األصدقــاء ،   بيــن  الظــروُف  تفصــُل  قــد 
الصاخبــة .  ولكــن ل ظــرَف ول مســافَة يمكــن أن يفصانــا عــن المخلـّـص .  فأينمــا نكــون 
هــو عــن يميّننــا ليعّضدنــا ويحفظنــا ويســندنا ويُفرحنــا .  إّن محبــَة المســيح لمفدييــه 
هــي أعظــم مــن محبّــِة األم لبنهــا .  إنّــه امتيــاٌز أن نســتريح فــي مّحبِتــه قائليــن :  إنــي 

ســأتّكُل عليــه ألنّــه قــد بــذل حياتَــه ألجلــي «.
قــد تتغيّــُر محبـّـُة اإلنســان ،  أّمــا محبّــُة المســيح فــا يعتريهــا تغييــر .  فعندمــا نصــرخ 

إليــه فــي طلــب العــون تمتــدُّ يــَده إلنقاذنــا.
َوَعْهــُد  َعْنــِك  يَــزُوُل  فَــاَ  إِْحَســانِي  ــا  أَمَّ تَتَزَْعــَزُع  َواآلكَاَم  تَــزُوُل  الِْجبَــاَل  فَــِإنَّ   «

]73[  .)10  :54 )إشــعياء   » الــرَّبُّ  َراِحُمــِك  قَــاَل  يَتَزَْعــَزُع  لَ  َســاَِمي 
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شفاء النفس

إّن كثيريــن ممــن أتــوا إلــى المســيح فــي طلــب الشــفاء كانــوا قــد جلبــوا المــرض 
علــى أنفســهم ،  ومــع هــذا فإنّــه لــم يرفــض أن يشــفيهم .  وعندمــا خرجــت القــّوة منــه 
ودخلــت فــي تلــك النفــوس تبّكتــوا علــى الخطيــة ،  وكثيــرون شــفوا مــن أمراضهــم 

الروحيــة كمــا مــن أدوائهــم الجســدية.
وكان مــن جملــة هــؤلء مفلــوج كفرناحــوم .  فكاألبــرص كان هــذا المفلــوج قــد 
ــة ،  وقــد زاد النــدم مــرارَة  فقــد كّل أمــل فــي الشــفاء .  كان مرُضــه نتيجــَة حيــاة الخطيّ
آلمــه .  وعبثــا لجــأ إلــى الفريســيين والمعلميــن فــي طلــب الفــرج ،  فقــد حكمــوا بــأن ل 

شــفاء يُرَجــى لــه ونبــذوه كخاطــئ،  ســيموت تحــت غضــب هللا .
غاصــت روح ذلــك المفلــوج فــي أعمــاق هاويــة اليــأس .  ثــم ســمع عــن أعمــال 
يســوع .  إّن أناســاً آخريــن كانــوا خطــاة وعاجزيــن مثلــه قــد شــفوا فتشــدد وتشــجع 
ليؤمــن بأنّــه هــو أيضــاً قــد يُشــفى لــو أمكــن حملــه إلــى المخلّــص .  ولكــّن أملــه ســقط 
ــر علّــة دائــه ،  ومــع ذلــك فهــو لــم يطــرح عنــه إمكانيــة الشــفاء . ]74[ وضــاع عندمــا تذكّ

يســوع  لرؤيــة  يتــوق  وكان  الخطيــة .   حمــل  مــن  الراحــة  األعظــم  مطلبــه  كان 
والحصــول علــى يقيــن الغفــران والســام بينــه وبيــن الســماء .  وحينئــذ ســيكون قانعــا 

بــأن يحيــا أو يمــوت حســب مشــيئة هللا.
لــم يكــن هنالــك وقــت ليضيّعــه .  إّن لحمــه التالــف البالــي قــد بانــت فيــه عامــات 
المــوت ،  فتوّســل إلــى أصدقائــه أن يحملــوه علــى ســريره إلــى يســوع وهــذا مــا شــرعوا 
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فــي عملــه بــكّل ســرور .  ولكــّن الجمــوع التــي احتشــدت فــي البيــت الــذي كان فيــه 
المخلّــص وحولــه كانــوا كثيريــن جــداً والزحــام علــى أشــّده، بــدا أنّــه يســتحيل علــى 
ذلــك المريــض ]75[ وأصدقائــه أن يصلــوا إليــه أو حتــى يقتربــوا منــه ليســمعوا صوتــه .  
كان يســوع يعلّــم فــي بيــت بطــرس .  وطبقــا لعادتهــم كان تاميــذه جالســين حولــه 
»وَكَاَن فَرِّيِســيُّوَن َوُمَعلُِّمــوَن لِلنَّاُمــوِس َجالِِســيَن َوُهــْم قـَـْد أَتـَـْوا ِمــْن كُلِّ قَْريـَـٍة ِمــَن الَْجلِيــِل 
َوالْيَُهوِديَّــِة َوأُورَُشــلِيَم « )لوقــا 5: 17(. لقــد أتــى كثيــرون مــن هــؤلء كجواســيس إذ كانــوا 
يطلبون أن يجدوا علّة على يسوع .  وخلف هؤلء اجتمع الشعب المختلط المشتاق 
الوقــور ،  ومحبّــو الســتطاع والعديمــو اإليمــان .  وقــد مثُــل فــي ذلــك البيــت كثيــر مــن 
القوميات المختلفة وكل طبقات المجتمع ،  » وَكَانَْت قُوَُّة الرَّبِّ لِِشَفائِِهْم« )لوقا 5: 
17(.  إّن روح الحياة كان يحتضن ذلك الجمع ،  ولكن الفريسيين والمعلّمين لم يميّزوا 
حضوره .  لم يكونوا يحّسون بأيّة حاجة ،  ولم يكن الشفاء ألجلهم .  فقد » أَْشبََع الِْجيَاَع 

َخيْــرَاٍت َوَصــرََف األَْغِنيَــاَء فَارِِغيــَن « )لوقــا 1: 53(.
حاول حاملو ذلك المفلوج مراراً وتكراراً أن يشــّقوا ألنفســهم طريقاً في وســط 
ذلــك الجمــع ،  ولكــّن كّل محاولتهــم كانــت عبثــاً.  وقــد نظــر الرجــل المريــض فيمــا 
حولــه فــي أســى ل يُعبّــر عنــه .  وكيــف يتخلّــى عــن األمــل فــي حيــن أّن العــون الــذي 
يتــوق إليــه كان هكــذا قريبــا؟ وبنــاء علــى اقتراحــه صعــد بــه أصدقــاؤه إلــى الســطح ،  

وبعدمــا كشــفوا الســقف دلّــوه عنــد قدمــي يســوع.
لقـد قوطـع كام السـيد ،  ونظـر المخلّـص إلـى ذلـك الوجـه المحـزن المفجـع ،  
ورأي تينـك العينيـن المتوسـلتين مثبتتيـن فيـه ،  وعـرف جيّـداً أشـواق تلـك النفـس 
المثقلـة .  إّن المسـيح هـو الـذي أدخـل التبكيـت إلـى ضميـره وهـو لـم يـزل بعـد فـي 
باركـت رحمـة  علـى شـفائه،  يسـوع  بقـدرة  وآمـن  عـن خطايـاه  تـاب  بيتـه .  وعندمـا 
المخلّـص قلبـه .  لقـد لحـظ يسـوع أّول بصيـص مـن اإليمـان ينمـو ويصيـر اقتناعـا 
بأنّـه هـو معيـن الخاطـئ الوحيـد ،  ورأى هـذا القتنـاع ينمـو ويشـتّد مـع كل مجهـود 
بذلـه للمجـيء إلـى حضرتـه .  إّن المسـيح هـو الـذي اجتـذب ]76[ ذلـك المتألّـم إلـى 
نفسـه .  واآلن بـكام وقـع علـى أذنيـه كوقـع الموسـيقي قـال لـه المخلّـص :  » ثِـْق يَـا 

بَُنـيَّ َمْغُفـورٌَة لَـَك َخطَايَـاَك « )متـى 9: 2(. 
هــا هــو ِحمــُل اإلثــم يتدحــرج بعيــدا عــن نفــس الرجــل المريــض .  إنـّـه ل يســتطيع 
أن يشــّك.  إّن كام المســيح يعلــن عــن قدرتــه علــى معرفــة أفــكار القلــب ،  فمــن 
يســتطيع أن ينكــر قدرتــه علــى غفــران الخطايــا؟ فهــا الرجــاء يحتــّل مــكان اليــأس ،  
جســم  أصــاب  الــذي  لأللــم  األليــم .   الضاغــط  الحــزن  مــكان  فــي  يحــّل  والفــرح 
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الرجــل وتغيّــر كل كيانــه .  وإذ لــم يقــدم طلبــا آخــر كان مضجعــاً فــي ســام وســكون 
وســعادة لــم يســتطيع أن يعبــر عنهــا بالــكام.

وقد كان كثيرون يراقبون باهتمام لهث كّل حركة في ذلك العمل العجيب 
الذي يحدث أمامهم ،  كما شــعر كثيرون أّن كام المســيح كان دعوة لهم .  ألم تكن 

نفوســهم ســقيمة بالخطية؟ ألم يكونوا مشــتاقين إلى التحرر من هذا العبء؟
ولكــّن الفريســيين لخوفهــم مــن أن يفقــدوا ســيطرتهم علــى ذلــك الجمــع تفكــروا 
ــُم هــَذا ... ِبتََجاِديــَف. َمــْن يَْقــِدُر أَْن يَْغِفــَر َخطَايَــا  فــي قلوبهــم قائليــن :  » لَِمــاَذا يَتََكلَّ

إِلَّ هللُا َوْحــَدُه « ) مرقــس 2: 7(.
وينكمشــون  يجبنــون  جعلهــم  الــذي  األمــر  إليهــم ،   ببصــره  يســوع  حــّدق  فــإذ 
رِّ ِفــي قُلُوِبُكــْم. أيَُّمــا أَيَْســُر أَْن يَُقــاَل َمْغُفــورٌَة  ويتراجعــون ،  قــال :  » لَِمــاَذا تَُفكِّــُروَن بـِــالْشَّ
لَــَك َخطَايَــاَك. أَْم أَْن يَُقــاَل قُــْم َواْمــِش. َولِكــْن لَِكــْي تَْعلَُمــوا أَنَّ ]77[ لبْــِن اإلِنَْســاِن 
ــِئٍذ قَــاَل لِلَْمْفلُــوِج. قُــْم اْحِمــْل ِفرَاَشــَك  ُســلْطَانًا َعلَــى األَرِْض أَْن يَْغِفــَر الَْخطَايَــا. ِحينـَ

َواْذَهــْب إِلَــى بَيِْتــَك « )متــى 9: 6-4(.
حينئــذ فالرجــل الــذي ُحِمــل إلــى يســوع علــى نّقالــة ،  قــام واقفــاً علــى قدميــه 
َوَخــَرَج  ــِريَر  السَّ َوَحَمــَل  لِلَْوقْــِت  قَــاَم   « الحــال :   وفــي  وقّوتــه .   الشــباب  بمرونــة 
ــا ِمثْــَل هــَذا قَــطُّ «  ــُدوا هللَا قَائِلِيــَن َمــا َرأَيَْن ، َحتَّــى بُِهــَت الَْجِميــُع َوَمجَّ ــُكلِّ اَم الْ قُــدَّ

)مرقــس 2: 12(.
ذلــك  إلــى  الصّحــة  إلعــادة  الخالقــة  القــّوة  اســتخدام  يســتدعي  الحــال  كان 
الجســم البالــي المتعّفــن ،  ول شــيء أقــل مــن ذلــك .  فنفــس الصــوت الــذي تكلّــم 
للمفلــوج  الحيــاة  تكلّــم مانحــاً  تــراب األرض  مــن  المجبــول  الحيــاة لإلنســان  فمنــح 
وذاك  القلــب.  جــّددت  الحيــاة  للجســم  منحــت  التــي  القــّوة  ونفــس  المحتضــر .  
الذي عند الخلق » قَاَل فََكاَن ... أََمَر فََصاَر « )مزمور 33: 9(. تكلّم بكام الحياة 
للنفــس المائتــة بالذنــوب والخطايــا .  إّن شــفاء الجســد كان برهانــاً علــى القــدرة التــي 
جــددت القلــب .  لقــد أمــر المســيح المفلــوج أن يقــوم ويمشــي قائــا :  » لَِكــْي تَْعلَُمــوا 

أَنَّ لبْــِن اإلِنَْســاِن ُســلْطَانًا َعلَــى األَرِْض أَْن يَْغِفــَر الَْخطَايَــا «.
كان  والجســد .   النَّْفــس  ِمــن  لــكّل  الشــفاء  المســيح  فــي  المفلــوُج  َوَجــَد  لقــد 
وقبلمــا  الجســد .   صحــة  قيمــة  تقديــر  أمكنــه  قبلمــا  النفــس  شــفاء  إلــى  بحاجــة 
ويطّهــر  راحــة  للعقــل  المســيح  يمنــح  أن  ينبغــي  كان  الجســد  مــرض  شــفاء  أمكــن 
النــاس  مــن  آلف  يوجــد  الــدرس .   هــذا  نغفــل  ألّ  فينبغــي  الخطيــة .   مــن  النفــس 
هــذه  لســماع  يتوقــون  كالمفلــوج  وهــم  الجســدي ،   المــرض  مــن  يتألمــون  اليــوم 
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عــدم  مــن  يتبعــه  بمــا  الخطيــة  حمــل  إّن   .» َخطَايَــاَك  لَــَك  َمْغُفــورٌَة   « الرســالة :  
أن  يســتطيعون  ل  إنّهــم  أمراضهــم .   أســاس  هــو  القانعــة  غيــر  والرغائــب  الراحــة 
ل  الــذي  والســام  النفــوس .   شــافي  إلــى  يأتــوا  حتــى  إســعافا  أو  راحــة  يجــدوا 
يمكــن أن يمنحــه أحــد ســواه يعيــد للعقــل نشــاطه وقّوتــه ،  وللجســم صّحتــه. ]78[

كان تأثيــر ُمعجــزة شــفاء المفلــوج علــى الشــعب عظيمــاً حتــى لــكأّن الســماء قــد 
انفتحــت وكشــفت عــن أمَجــاد العالــم األفضــل .  وإذ مــّر الرجــل الــذي ُشــَفّي فــي 
وســط ذلــك الجمــع مســبحا هللا عنــد كّل خطــوة وحامــاً ســريره الــذي كان ،  بنظــره ،  
لــه الطريــق ،  وبوجــوه  الــوراء ليفســحوا  إلــى  النــاس  الريشــة،  تراجــع  فــي مثــل وزن 
بســكون  يتهامســون  وهــم  إليــه   ]79[ نظــروا  والذهــول  الدهشــة  عليهــا  ارتســمت 

قائليــن :  » إِنََّنــا قَــْد رَأَيَْنــا الْيَــْوَم َعَجائِــَب! « )لوقــا 5: 26(.
حامــا  عائلتــه  إلــى  عــاد  عندمــا  عظيــٌم  ابتهــاٌج  كان  المفلــوج  بيــت  وفــي 
فراشــه بــكّل ســهولة ،  ذلــك الفــراش الــذي منــذ قليــل ُحِمــل هــو عليــه مــن بينهــم 
يــكادون  ل  وهــم  الفــرح  دمــوع  تمألهــا  وعيونهــم  حولــه  تجّمعــوا  وقــد  بتمّهــل .  
رجولتــه.  قــوة  مــلء  فــي  أمامهــم  هــو  ووقــف  عيونهــم .   تصديــق  علــى  يجــرؤون 
وتانــك الذراعــان اللتــان كانتــا تريــان بــا حيــاة أصبحتــا اآلن ســريعتين فــي إطاعــة 
إرادتــه.  ولحمــه، الــذي كان منكمشــاً وقاتــم اللــون صــار اآلن نضــراً متــوّرداً.  وكان 
آيــات  ارتســمت  وجهــه  قســمات  كّل  وعلــى  وطليقــة.  ثابتــة  بخطــوات  يمشــي 
الفــرح والرجــاء، وحلـّـت ســيماء الطهــارة والســام فــي مــكان آثــار الخطيّــة واأللــم .  
وقــد صعــدت مــن جوانــب ذلــك البيــت أصــوات الحمــد والفــرح، وتمّجــد هللا 
فــي ابنــه الــذي قــد أعــاد الرجــاء إلــى اليائــس والقــّوة إلــى المضــروب بالمــرض .  
المســيح .   ألجــل  حياتهــم  يبذلــوا  أن  مســتعدين  وعائلتــه  الرجــل  هــذا  كان  وقــد 
ولــم يعّكــر صفــاء إيمانهــم أّي شــّك، كاّ ول أفســد عــدم اإليمــان ولءهــم لــذاك 

الــذي أدخــل النــور إلــى بيتهــم المظلــم .
وَس. بَارِكِــي يـَـا  » بَارِكِــي يـَـا نَْفِســي الــرَّبَّ وَكُلُّ َمــا ِفــي بَاِطِنــي لِيُبَــارِِك اْســَمُه الُْقــدُّ
نَْفِســي الــرَّبَّ َولَ تَْنَســْي كُلَّ َحَســَناتِِه.  الَّــِذي يَْغِفــُر َجِميــَع ُذنُوِبــِك. الَّــِذي يَْشــِفي كُلَّ 
أَْمرَاِضــِك الــذي يفــدي مــن الحفــرة حياتــك  ... فيتجــدد مثــل النســر شــبابك .  الــرب 
مجــري العــدل والقضــاء لجميــع المظلوميــن ... لــم يصنــع معنــا حســب خطايانــا 
الــرب علــى  يتــرأف  البنيــن  يتــرأف األب علــى  ... كمــا  آثامنــا  ولــم يجازنــا حســب 

خائفيــه .  ألنّــه يعــرف جبلتنــا يذكــر أنّنــا تــراب نحــن  « )مزمــور 103: 14-1(. ]81[
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» أَتُِريُد أَْن تَْبَرأَ ؟ «
ــأِْن ِبرْكَــٌة يَُقــاُل لََهــا ِبالِْعبَْريَّــِة »بَيْــُت ِحْســَدا« لََهــا  » َوِفــي أُورَُشــلِيَم ِعْنــَد بـَـاِب الضَّ
َخْمَســُة أَْرِوقَــٍة . ِفــي هــِذِه كَاَن ُمْضطَِجًعــا ُجْمُهــوٌر كَِثيــٌر ِمــْن َمرَْضــى َوُعْمــٍي َوُعــْرٍج 

َوُعْســٍم، يَتََوقَُّعــوَن تَْحِريــَك الَْمــاِء « )يوحنــا 5: 2، 3(. 
فــي فتــرات خاّصــة كانــت ميــاه هــذه البركــة تتحــرّك ،  وكان الجميــع يعتقــدون 
أّن ذلــك نتيجــة قــّوة إلهيّــة فائقــة ،  وأّن مــن ينــزل أّولً إلــى البركــة بعــد تحريــك المــاء 
كان يبــرأ مــن أي مــرض اعتــراه .  وقــد زار ذلــك المــكان مئــات مــن المرضــى ،  ولكــن 
عنــد تحريــك المــاء كان الجمــع المنتظــر قومــاً كثيريــن جــداً بحيــث كانــوا يندفعــون 
إلــى األمــام ويدوســون تحــت أقدامهــم مــن هــم أضعــف منهــم مــن الرجــال والنســاء 
واألولد .  وكثيــرون لــم يســتطيعوا القتــراب مــن البركــة .  وكثيــرون ممــن قــد أفلحــوا 
فــي الوصــول إليهــا ماتــوا علــى حافتهــا .  وقــد أقيمــت أروقــة حــول ذلــك المــكان 
ليحتمــي فيهــا المرضــى مــن الحــّر فــي النهــار ومــن الصقيــع فــي الليــل .  ووجــد بعــض 
مــن قضــوا الليــل فــي هــذه األروقــة وهــم يزحفــون إلــى حافــة البركــة يومــاً بعــد يــوم 

ُمتعلقيــن بذلــك األمــل العقيــم فــي الشــفاء.
وكان يســوع فــي أورشــليم .  وإذ كان يتمشــى وحــده ويبــدو عليــه أنّــه مســتغرق 
فــي التأّمــل والصــاة أتــي إلــى البركــة .  ورأي المرضــى التعســاء يراقبــون مــا كانــوا 
أنّــه فرصتهــم الوحيــدة للشــفاء .  كان يتــوق لســتخدام قوتــه الشــافية فــي  يظّنــون 
كثيــرة  وكانــت جماهيــر  ســبت،  يــوم  كان  اليــوم  ذلــك  ولكــّن  مريــض ،   كّل  شــفاء 
يثيــر  قــد  كهــذا حينئــذ  أن عمــل شــفاء  هــو  للعبــادة ،  وعــرف  الهيــكل  إلــى  ذاهبــة 

أمــد عملــه. يقّصــرون  اليهــود ،  وبذلــك  تعّصــب 
لكــّن المخلّــص رأى حالــة مــن أتعــس الحــالت .  تلــك كانــت حالــة إنســان كان 
أعــرج وكســيحاً مــّدة ثمــان وثاثيــن ســنة .  وكان مرضــه يُعــزى لحــّد كبيــر ،  ]82[ إلــى 
عاداتــه الشــّريرة ،  وكان يُنظــر إليــه علــى أنّــه دينونــة مــن هللا ،  فــإذ كان الرجــل وحيــداً 
بــا صديــق وهــو يحــّس بأنّــه محــروم مــن رحمــة هللا قضــى ذلــك المريــض ســنين 
طويلــة فــي الشــقاء .  ففــي الوقــت الــذي كان ينتظــر أّن المــاء ســيتحرّك فيــه كان 
المواتيــة  اللحظــة  فــي  ولكــن  األروقــة ،   إلــى  يحملونــه  عجــزه  علــى  أشــفقوا  الذيــن 
لــم  تَّمــوُّج المــاء ،  ولكّنــه  لــم يجــد أحــداً يســاعده فــي النــزول إلــى المــاء .  لقــد رأى 
يســتطع الوصــول إلــى أبعــد مــن حافــة البركــة .  إّن آخريــن ممــن كانــوا أقــّوى منــه كانــوا 
يغطســون فــي المــاء قبلــه ،  فلــم يتمّكــن المريــض المســكين العاجــز مــن أن يناضــل 
محاولتــه  وكّل  األنانيّيــن .   النــاس  مــن  الزاحفــة  الجمــوع  تلــك  ضــد  ناجحــاً  نضــالً 

AR Ministry of Healing Body.indd   47 11/12/18   5:12 PM



48  |  خدمة الّشفاء 

العنيــدة للوصــول إلــى ذلــك ]83[ الهــدف الواحــد وجزعــه وخيبتــه المســتمرّة كانــت 
تنهــك ،  البقيّــَة الباقيــة مــن قّوتــه .

كان الرجــل المريــض مضطجعــاً علــى فراشــه ،  وبيــن حيــن وآخــر كان يرفــع رأســه 
ويســأله :   عليــه  ينحنــي  رحيــم  لطيــف عطــوف  بوجــه  وإذا  البركــة ،   إلــى  ينظــر  لكــي 
»أَتُِريــُد أَْن تَبْــَرأَ؟ « هــذا الســؤال اســترعى انتباهــه .  لقــد دخــل الرجــاء إلــى قلبــه .  
وأحــّس بأنـّـه ســيحصل علــى المعونــة بطريقــة ما .التشــجيع ســرعان مــا اختفــى .  فقــد 
ذكــر كــم مــن مــرّة حــاول الوصــول إلــى البركــة ،  واآلن لــم يعــد لديــه كبيــُر أمــٍل فــي أنّــه 
ســيعيش حتــى يتحــرّك المــاء مــرّة أخــرى .  فحــّول وجهــه بعيــداً وهــو يقــول فــي إعيــاء :  
ــِة َمتَــى تََحــرََّك الَْمــاُء. بَــْل بَيَْنَمــا أَنَــا آٍت  » يــا ســيد لَيْــَس لـِـي إِنَْســاٌن يُلِْقيِنــي ِفــي الِْبرْكَ

اِمــي آَخــُر « )يوحنــا 5: 7(. ]84[ يَْنــزُِل قُدَّ
فيأمــره يســوع قائــا :  » قُــِم اْحِمــْل َســِريرََك َواْمــِش « )يوحنــا 5: 8(.  فيشــخص 
الرجــل فــي يســوع برجــاء جديــد .  إّن التعبيــر الــذي علــى وجّهــه ونبــرات صوتــه ل 
شــبيه لهــا .  إّن نفــس حضــوره يبــدو أنّــه ينشــر المحبــة والقــوة .  وهــا هــو إيمــان ذلــك 
الكســيح يتمّســك بكلمــة المســيح .  وبــدون ســؤال يجعــل إرادتــه تطيــع ،  وإذ يفعــل 

هــذا يســتجيب كّل جســمه.
جســمه  أعضــاء  وتكتســب  جديــدة ،   بحيــاة  تهتــز  وعضاتــه  أعصابــه  كّل  إّن 
الكســيح نشــاطاً صحيــاً. فــإذ يثــب علــى قدميــه يســير فــي طريقــه بخطــوات ثابتــة 

مــن جديــد. إليــه  التــي رجعــت  بقوتــه  طليقــة شــاكراً هللا وفرحــاً 
لــم يعــط المســيح المفلــوج أي وعــد بالمعونــة اإللهيــة .  كان بإمــكان الرجــل أن 
أن  يمكنــه  تشــفيني فســأطيع كلمتــك  «.  وكان  يــا ســيد وإذا كنــت  لــه :  »  يقــول 
يتوقّــف ليشــّك،  وهكــذا كان يضيّــع رجــاءه الوحيــد فــي الشــفاء .  ولكــن ل ،  فلقــد 
آمــن بكلمــة المســيح بأنّــه قــد ُشــفي ،  وفــي الحــال قــام بتلــك المحاولــة فمنحــه هللا 

القــّوة ،  وإذ أراد أن يمشــي مشــى.  إنّــه إذ عمــل بكلمــة المســيح ُشــفي.
إنّنــا بســبب الخطيّــة قــد انفصلنــا عــن حيــاة هللا .  وقــد أُصيبــت أرواحنــا بالشــلل .  
ومن ذواتنا نحن عاجزون عن أن نحيا حياة القداسة كما كان ذلك الرجل عاجزاً عن 
المشــي .  إّن كثيريــن متحّققــون مــن عجزهــم ،  إنّهــم يتوقــون إلــى تلــك الحيــاة الروحيــة 
التــي تجعلهــم فــي حالــة توافــق مــع هللا ويحاولــون الحصــول عليهــا .  ولكــن عبثــاً.  وفــي 
! َمــْن يُْنِقُذنِــي ِمــْن َجَســِد  ــِقيُّ يأســهم يصرخــون قائليــن :  » َويِْحــي أَنَــا اإلِنَْســاُن الشَّ
هــَذا الَْمــْوِت؟ « )روميــة 7: 24(. لينظــر هــؤلء اليائســون المكافحــون إلــى فــوق .  إّن 
المخلـّـص ينحنــي فــوق مقتنــى دمــه قائــاً لــكّل منهــم برقـّـة وحنــان ل يُعبّــر عنهمــا ]85[: 
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» أَتُِريــُد أَْن تَبْــرَأَ؟ « إنـّـه يأمــرك أن تقــوم بصّحــة وســام .  فــا تنتظــر حتــى تشــعر بأنـّـك 
قــد ُشــفيت .  آمــن بكلمــة المخلــص .  وســلّم إرادتــك للمســيح واعــزم أن تخدمــه ،  وإذ 
تطيــع كلمتــه تحصــل علــى القــّوة .  وأيـّـاً يكــن العمــل الشــّرير والشــهوة المســتبّدة التــي 
بســبب النغماس الطويل فيها تكبِّل النفس والجســد، فإّن المســيح قادر ومشــتاق 
أن يخلـّـص .  وهــو يهــب الحيــاة للنفــس التــي هــي ميّتــة » بالذنــوب «  )أفســس  2: 1(،  

ويحــرر األســير الممســك بالشــّر وســوء الحــظ وساســل الخطيــة.
إّن اإلحســاس بالخطيّــة قــد ســمم منابــع الحيــاة .  ولكــّن المســيح يقــول :  »إنــي 
لــي .   فأنــت  بدمــي  اشــتريتك  لقــد  الســام .   وأمنحــك  خطايــاك  عنــك  ســآخذ 
ونعمتــي ســتقّوي إرادتــك الضعيفــة وســأزيل عذابــك الناتــج عــن ندامتــك علــى 
وعندمــا  والرتبــاك ،  الهــّم  ويكتنفــك  التجــارب  تهاجمــك  وعندمــا    .» الخطيــة  
يســوع  إلــى  انظــر  لليــأس  الستســام  علــى  وموشــكاً  وخائفــاً  مهمومــاً  تكــون 
وعندمــا  حضرتــه .   مــن  يشــّع  الــذي  النــور  أمــام  تكتنفــك  التــي  الظلمــة  فتنقشــع 
تكافــح الخطيــة لتســيطر علــى نفســك وتثّقــل ضميــرك انظــر إلــى المخلّــص .  إّن 
عــدم  أمــام  المرتعــب  الشــكور  قلبــك  اجعــل  الخطيــة .   إلخضــاع  كافيــة  نعمتــه 
ينتظــر  المســيح  إّن  أمامــك .   الموضــوع  بالرجــاء  تمّســك  إليــه .   يلتفــت  اليقيــن 
ليتبّنــاك فــي أســرته .  وقّوتــه ســتعين ضعفــك ،  وســيقودك خطــوة فخطــوة .  ضــع 

يــدك فــي يــده ودعــه يقــودك.
ل تحــّس مطلقــاً أّن المســيح بعيــد عنــك ،  فهــو أبــداً قريــب .  إّن حضــورَه المحــبَّ 
يحيط بك .  أطلبه كمن يتوق إلى أن يوجد منك .  إنّه ل يرغب فقط في أن تلمس 

ثيابــه بــل أن تســير معــه فــي شــركة دائمــة. ]86[

 » اْذَهِبي َوالَ تُْخِطِئي أَيْضاً « 
كان عيــد المظــال قــد انتهــى منــذ قليــل ،  وكان الكهنــة والمعلمــون فــي أورشــليم 
قــد أحبطــت مؤامراتهــم ضــد يســوع .  وعندمــا أقبــل المســاء » َمَضــى كُلُّ َواِحــٍد إِلـَـى 

يْتـُـوِن « )يوحنــا 7: 53؛ 8: 1(. ــا يَُســوُع فََمَضــى إِلـَـى َجبَــِل الزَّ بَيِْتــِه. أَمَّ
لقــد تــرك يســوع المدينــة باهتياجهــا وشــغبها والجمــوع المشــتاقة والمعلّميــن 
الغادريــن وانطلــق إلــى بســاتين الزيتــون حيــث أمكنــه النفــراد مــع ]87[ هللا .  ولكّنــه 
عــاد إلــى الهيــكل فــي الصبــاح الباكــر ،  وإذ اجتمــع الشــعب حولــه جلــس يعلِّمهــم.

ولكــن ســرعان مــا قوطــع ،  فــإّن جماعــة مــن الفريســيين والكتبــة دنــوا منــه وهــم 
يســحبون امــرأة يــكاد يقتلهــا الرعــب اتّهموهــا ،  بأصــوات قاســية متحمســة ،  بأنّهــا قــد 
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كســرت الوصيــة الســابعة .  فــإذ دفعوهــا أمــام يســوع قالــوا وهــم يتصّنعــون الحتــرام 
الريائــي :  » يَــا معلّــم هــِذِه الَْمــْرأََة أُمســكت وهــي تزنــي فــي ذات الفعــل .  َوُموَســى 
ِفــي النَّاُمــوِس أَْوَصانـَـا أَنَّ ِمثـْـَل هــِذِه تُرَْجــُم. فََمــاَذا تَُقــوُل أَنـْـَت « )يوحنــا 8: 5(. ]88[ 
إّن احترامهــم الــكاذب كان يخفــي وراءه مؤامــرة دفينــة إلهاكــه ،  فلــو أطلــق يســوع 
المــرأة لتُّهــم باســتخفافه بنامــوس موســى،  ولــو أعلــن أنّهــا تســتحّق المــوت لشــتكوا 

عليــه للرومــان بأنّــه يّدعــي لنفســه ســلطة هــي مــن حــّق الرومــان وحدهــم.
نظــر يســوع إلــى ذلــك المشــهد  —  إلــى الضحيّــة المرتعبــة وهــي مجلّلــة بعارهــا ،  
وإلــى أولئــك األحبــار الصارمــي الوجــوه المجرّديــن حتــى مــن العطــف اإلنســاني ،  وقــد 
انقبضــت روحــه الطاهــرة النقيـّــة مــن ذلــك المنظــر .  وإذ لــم يُِبــد أيـّـة عامــة تــدّل علــى 

أنـّـه قــد ســمع ســؤالهم ،  انحنــى وثبّــت عينــه علــى األرض وابتــدأ يكتــب فــي التــراب .
أولئــك  منــه  اقتــرب  الظاهــر  اكتراثــه  وعــدم  تأخيــره  أمــام  صبرهــم  نفــذ  فــإذ 
المشــتكون ملّحيــن فــي طلــب اهتمامــه ،  ولكــن إذ وقعــت أبصارهــم علــى األرض 
عنــد قدميــه حيــث كان هــو ينظــر ســكتت أصواتهــم ،  فقــد رأوا أمــام عيونهــم خفايــا 

األرض. علــى  الشــّريرة مســطورة  حياتهــم 
لهــم :   قــال  المتآمريــن  الشــيوخ  أولئــك  علــى  عينيــه  وثبّــت  يســوع  قــام  وإذ 
لً ِبَحَجــٍر « )يوحنــا 8: 7(. ثــم انحنــى مــرّة  »َمــْن كَاَن ِمْنُكــْم ِبــاَ َخِطيَّــٍة فَلْيَرِْمَهــا أَوَّ

الكتابــة. واســتأنف  أخــرى 
إنـّـه لــم يطــرح نامــوس موســى جانبــاً ول تعــّدى ســلطة رومــا .  فانهــزم المشــتكون .  
واآلن إذ تمزّقت ثياب قّداستهم الكاذبة عنهم وقفوا ُمذنبين ومحكوماً عليهم أمام 
الطهــارة الكاملــة .  وإذ ارتعبــوا خشــيّة أن يفتضــح شــّر حياتهــم الخفــّي أمــام الشــعب 
فبــرؤوس منحنيــة وبعيــون ذليلــة انســحبوا، تاركيــن ضحيّتهــم مــع المخلـّـص الرحيــم .

انتصــب المســيح ،  وإذ نظــر إلــى المــرأة قــال لهــا :  » أَيْــَن ُهــْم أُولِئــَك الُْمْشــتَُكوَن 
َعلَيْــِك. أََمــا َدانَــِك أََحــُد فََقالَــْت لَ أََحــَد يَــا َســيُِّد فََقــاَل لََهــا يَُســوُع َولَ أَنَــا أَِديُنــِك. 

اْذَهِبــي َولَ تُْخِطِئــي أَيْضــاً « )يوحنــا 8: 10، 11(. ]89[
إّن  ومرتعــدًة خوفــاً.   الــرأس  يســوع مطأطــأة  أمــام  وقفــت  قــد  المــرأة  كانــت 
قولــه :  » َمــْن كَاَن ِمْنُكــْم ِبــاَ َخِطيَّــٍة فَلْيَرِْمَهــا أَوَّلً ِبَحَجــٍر « كان فــي نظرهــا بمثابــة 
حكــم المــوت ولــم تجــرؤ علــى أن ترفــع عينيهــا إلــى وجــه المخلــص ،  ولكّنهــا بــكل 
ســكون انتظــرت الحكــم عليهــا .  ولشــّدة دهشــتها رأت المشــتكين عليهــا يرحلــون 
أَنَــا  َولَ   « الرجــاء :   كلمــات  مســمعها  علــى  وقعــت  وحينئــذ  مرتبكيــن .   صامتيــن 
عنــد  نفســها  طرحــت  وإذ  قلبهــا .   فــذاب   » أَيْضــاً  تُْخِطِئــي  َولَ  اْذَهِبــي  أَِديُنــِك. 
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وبدمــوع  ســكبتها .   التــي  دموعهــا  فــي  وشــكرها  محبّتهــا  ســكبت  يســوع  قدمــي 
بخطاياهــا. اعترفــت  والنســحاق  الحــزن 

المكرّســة  والســام  الطهــارة  حيــاة  جديــدة ،   حيــاة  بــدء  لهــا  بالنســبة  هــذا  كان 
هلل .  إّن يســوع إذ رفــع هــذه النفــس الســاقطة أجــرى معجــزة أعظــم مــن شــفاء أعظــم 
مــرض جســدي مســتعٍص.  لقــد شــفي المــرض الروحــي الــذي نهايتــه المــوت األبــدي .  
وصــارت هــذه المــرأة التائبــة واحــدًة مــن أخلــص تابعيــه.  فبمحبّــة مضّحيــة وتكريــس 
برهنــت علــى شــكرها لــه علــى رحمتــه الغافــرة .  لــم يقــّدم العالــم لهــذه المــرأة الخاطئــة 
ســوى الحتقــار والزدراء ،  ولكــّن الســيّد البــاّر الــذي بــا خطيــة رثــى لضعفهــا ومــّد لهــا 
يــد العــون .  ففــي حيــن أّن الفريســيين المرائيــن نبذوهــا قــال لهــا يســوع :  » اذَْهِبــي َولَ 

تُْخِطِئــي أَيْضــاً «.
إن يســوع يعــرف ظــروف كل نفــس. وعلــى قــدر مــا يعظــم شــر الخاطــئ تــزداد 
ينجــذب  اإللهييــن  بالحــب والعطــف  العامــر   ]90[ قلبــه  إن  المخلّــص.  إلــى  حاجتــه 
باألكثــر إلــى  ذاك الــذي قــد أمســك فــي أشــراك العــدو وهــو عاجــز عــن إنقــاذ نفســه. 

إنــه قــد أمضــى وثيقــة تحريــر جنســنا بدمــه.  
إّن يســوع ل يريــد أن مــن قــد ُدِفــع فــي فدائهــم هــذا الثمــن الغالــي يصيــرون ألعوبــة 
لتجارب العدو .  وهو ل يريدنا أن ننهزم ونهلك .  إّن ذاك الذي سّد أفواه األسود في 
الجــب والــذي ســار مــع الشــهود األمنــاء فــي وســط أتــون النــار مــا تــزال لــه نفــس الرغبــة 
في أن يعمل ألجلنا لنقهر كّل شــّر في طبيعتنا .  واليوم هو يقف أمام مذبح الرحمة 
مقّدمــا هلل صلــوات مــن يســتنجدون بــه .  إنـّـه ل يطــرد أي إنســان نائــح منســحق القلــب 
أبداً،  بل يقّدم عفواً مجانياً لكّل من يقبلون إليه في طلب الغفران والتجديد .  إنّه ل 
يخبــر أيـّـاً كان كّل مــا يريــد أن يعلنــه ،  ولكّنــه يأمــر كّل نفــس خائفــة مرتعــدة أن تتشــجع .  
فكّل من أراد ،  يمكنه أن يتمّسك بقّوة هللا ،  ويتصالح معه .  فيصنع هللا صلحاً معه.

إّن النفــوس التــي تتجــه إلــى يســوع لتلجــأ إليــه يرفعهــا فــوق اتهامــات األلســن 
يتهــم هــذه  أن  المائكــة األشــرار  مــن  أو أي  إنســاٍن  يمكــن ألي  ومخاصماتهــا .  ول 
النفــوس بالخيانــة .  إّن المســيح يوّحدهــم فــي طبيعتــه اإللهيــة البشــرية .  إنّهــم يقفــون 

إلــى جــوار حامــل الخطايــا العظيــم فــي النــور الــذي يشــّع عليهــم مــن عــرش هللا .
إّن دَم يسوع المسيح يطّهر » ِمْن كُلِّ َخِطيٍَّة « )1يوحنا 1: 7(.

ـِذي  الَـّ ُهــَو  َمــْن   . يُبَــرُِّر  ـِذي  الَـّ ُهــَو  هللَاُ  ُمْختَــاِري هللِا؟  َعلَــى  َسيَْشــتَِكي  َمــْن   «
يَِديــُن؟ اَلَْمِســيُح ُهــَو الَّــِذي َمــاَت، بـَـْل ِبالَْحــِريِّ قـَـاَم أَيًْضــا، الَّــِذي ُهــَو أَيًْضــا َعــْن يَِميــِن 

ـِذي أَيًْضــا يَْشــَفُع ِفيَنــا « )روميــة 8: 33، 34(. ]91[ هللِا، الَـّ
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غنيمة العاتي تفلت
لقــد برهــن المســيح علــى أّن لــه الســيادة التاّمــة علــى الريــاح واألمــواج والنــاس 
الذيــن فيهــم شــياطين .  فــذاك الــذي ســّكن العاصفــة وهــدأ البحــر المضطــرب تكلـّـم 

بالســام للعقــول الحائــرة التــي غلبهــا الشــيطان علــى أمرهــا.
كان يســوع يتكلّم في مجمع كفرناحوم عن أنّه قد أُرســل ليحّرر عبيد الخطية .  
ولكّنــه قوطــع بصيحــِة رعــٍب.  ذلــك أّن رجــاً مجنونــاً اندفــع مــن بيــن الشــعب إلــى 
. أَتَيْــَت لِتُْهلَِكَنــا أَنـَـا أَْعرِفـُـَك  األمــام وصــرخ قائــا :  » آِه َمــا لََنــا َولـَـَك يـَـا يَُســوُع النَّاِصــِريُّ

وُس هللِا « )لوقــا 4: 34(. َمــْن أَنـْـَت قـُـدُّ
انتهــر يســوع الشــيطان قائــا :  » اْخــرَْس َواْخــُرْج ِمْنــُه. فََصَرَعــُه الــرُّوُح النَِّجــُس 

َوَصــاَح ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم َوَخــَرَج ِمْنــُه ولــم يضــرّه شــيئاً « )لوقــا 4: 35(.
هــو .   حياتــه  بســبب  أيضــا  كان  وبلــواه  الرجــل  هــذا  مــرض  فــي  الســبب  إّن 
لقــد اســتهوته مســرّات الخطيّــة وفكــّر فــي أن يجعــل الحيــاة عيــدا لــألكل والطــرب 
وكرنفــالً عظيمــاً.  إّن عــدم اعتدالــه ،  وطيشــه قــد أفســدا وشــّوها الســجايا النبيلــة 
فــي طبيعتــه ،  فســيطر الشــيطان عليــه ســيطرًة تامــًة.  وقــد اســتولى عليــه النــدم بعــد 
فــوات الفرصــة .  فعندمــا كان يمكنــه أن يضحــي بالغنــى والمســرّات ليســترّد رجولتــه 

الضائعــة صــار ضحيّــًة عاجــزًة فــي قبضــة الشــّر.
وإذ كان فــي حضــرة المخلّــص أُوِقــظ ليتــوق إلــى الحّريــة ،  ولكــّن الشــيطان قــاوم 
قــّوة المســيح .  فعندمــا حــاول الرجــل أن يلجــأ إلــى يســوع فــي طلــب العــون وضــع 
الــروح الشــّرير فــي فمــه كامــاً،  فصــرخ مــن عــذاب الخــوف لقــد أدرك المجنــون جزئيــاً 
أنـّـه فــي حضــرة مــن يســتطيع أن يطلقــه حــرّاً،  ولكــن عندمــا حــاول أن يصيــر فــي متنــاول 
تلــك اليــد القويّــة ســيطرت عليــه إرادُة شــخٍص آخــر ونطــق بــكام شــخص آخــر . ]92[ 

وكان الصــراع بيــن رغبتــه وقــّوة الشــيطان صراعــاً رهيبــاً.  وقــد بــدا وكأّن ذلــك 
ــر  اإلنســان المعــّذب ينبغــي أن يفقــد حياتــه فــي ذلــك الصــراع مــع العــدّو الــذي دمَّ
رجولتــه ،  ولكــّن المخلّــص تكلّــم بســلطان وحــّرر األســير ،  فوقــف الرجــل الــذي كان 

فيــه الشــيطان أمــام النــاس المندهشــين حــرّاً رابــط الجــأش.
وبصــوت الفــرح شــكر هللا علــى خاصــه .  فالعيــن التــي كانــت منــذ قليــل تتقــد 
بنــار الجنــون صــارت تشــّع منهــا أنــوار الــذكاء وتفيــض بدمــوع الشــكر .  وقــد أبكمــت 
الدهشــُة الشــعَب.  وحالمــا اســترّدوا أنفاســهم واســتطاعوا الــكام جعلــوا يقولــون 
ـى األَْرَواَح  ـُه ِبُســلْطَاٍن يَأُْمــُر َحتَـّ بعضهــم لبعــض :  » َمــا ُهــَو هــَذا التَّْعلِيــُم الَْجِديــُد ألَنَـّ

النَِّجَســَة فَتُِطيُعــُه « )مرقــس 1: 27(.
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الشــريرة تمامــاً  اليــوم ممــن هــم تحــت ســيطرة األرواح  توجــد جماهيــر كثيــرة 
كمــا كان مجنــون كفرناحــوم .  فــكّل مــن يختــارون تــرك وصايــا هللا يضعــون أنفســهم 
تحت ســيطرة الشــيطان .  كثيراً ما يتحرّش اإلنســان ]93[ بالشــّر ظّناً منه أنّه يســتطيع 
التخلـّـص منــه متــى أراد ،  ولكّنــه يُغــَوى وينجــرف قليــاً قليــاً حتــى يجــد نفســه تحــت 
ســيطرِة إرادٍة أقــوى مــن إرادتــه .  وهــو ل يقــوى علــى التخلّــص مــن قّوتهــا الخفيّــة .  
عاجــزاً  فيمشــي  وتأســره  المتجبّــرة  الشــهوة  أو  الســّرية  الخطيّــة  فيــه  تتحّكــم  فقــد 

كمجنــون كفرناحــوم.
مــع ذلــك فــإّن حالتــه غيــر ميئــوس منهــا .  إّن هللا ل يســيطر علــى عقولنــا رغــم 
إرادتنــا .  ولكــن لــكّل إنســان الحريــة فــي اختيــار الســلطان الــذي يريــد أن يخضــع 
لــه .  إنّــه لــم ينحــدر أحــد إلــى دركــة ســحيقة وليــس أحــد فاســداً جــّداً إلّ ويمكنــه 
أن يجــد الخــاص فــي المســيح .  إّن المجنــون وهــو فــي بيــت الصــاة أمكنــه أن 
ينطــق بــكام الشــيطان وحــده ،  ومــع ذلــك فــإّن صــراخ قلبــه الــذي لــم ينطــق بــه 
عنهــا  يُعبّــر  لــم  وإن  المحتاجــة  النفــس  مــن  تصــدر  صرخــة  كّل  إّن  ُســمع .   قــد 
بالــكام لبــّد أن تُســَمع .  والذيــن يرضــون بالدخــول فــي عهــد مــع هللا ل يُتركــون 

طبيعتهــم. لضعــف  أو  الشــيطان  لســلطان 
ــاَل  ــُت َســبُْي الَْمْنُصــوِر ... هَكــَذا قَ ــاِر َغِنيَمــٌة َوَهــْل يُْفلِ » َهــْل تُْســلَُب ِمــَن الَْجبَّ
ـاِر يُْســلَُب َوَغِنيَمــُة الَْعاتِــي تُْفلِــُت َوأَنَــا أَُخاِصــُم ُمَخاِصَمــِك  ـى َســبُْي الَْجبَـّ الــرَّبُّ َحتَـّ

ـُص أَْولََدِك « )إشــعياء 49: 24، 25( . َوأَُخلِـّ
وذاك الــذي باإليمــان ســيفتح بــاب القلــب للمخلّــص ســيكون التغييــر الــذي 

يحــدث فيــه مدهشــاً وعجيبــاً. ]94[
 

» َها أَنَا أُْعِطيكُْم ُسلْطَانًا «
إّن الســبعين تلميــذا الذيــن أرســلهم المســيح فيمــا بعــد حصلــوا ،  شــأَن الرســل 
الثنــي عشــر ،  علــى هبــات فائقــة كختــم لرســالتهم .  فلمــا أكملــوا عملهــم رجعــوا 
ِباْســِمَك « فأجابهــم يســوع  لََنــا  تَْخَضــُع  ــيَاِطيُن  الشَّ ـى  َحتَـّ يَــارَبُّ  بفــرح قائليــن :  » 
ــَماِء « )لوقــا 10: 17، 18(. ــيْطَاَن َســاِقطًا ِمثْــَل الْبَــرِْق ِمــَن السَّ قائــا: » رَأَيْــُت الشَّ

على أتباع المسيح أن ينظروا إلى الشيطان على أنّه عدّو منهزم من اآلن فصاعداً.  
كان يســوع وهــو علــى الصليــب مزمعــاً أن يحــرز النتصــار ألجلهــم ،  وكان يريدهــم أن 
يقبلوا هذا النتصار على أنّه ملك لهم .  فقد قال :  » َها أَنَا أُْعِطيُكْم ُسلْطَانًا لِتَُدوُسوا 

الَْحيَّــاِت َوالَْعَقــارَِب وَُكلَّ قـُـوَِّة الَْعــُدوِّ َولَ يَُضرُّكُــْم َشــْيٌء« )لوقــا 10: 19(.
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إّن قــّوة الــروح القــّدس القــادر علــى كل شــيء هــي الحصــن لــكّل ذي نفــس 
منســحقة .  وكّل مــن يطلــب منــه الحمايــة بتوبــة وإيمــان فلــن يســمح المســيح بــأن 
ولكــن  جبــار ،   قــوّي  مخلــوق  هــو  الشــيطان  إّن  نعــم  العــدّو.   ســلطان  تحــت  يقــع 
شــكراً هلل فــإّن لنــا مخلّصــاً قديــراً قــد طــرد الشــّرير مــن الســماء .  إّن الشــيطان يُســّر 
عندمــا نتحــدث عــن عظــم قّوتــه .  فلمــاذا ل نتحــدث عــن يســوع؟ ولمــاذا ل نعظّــم 

ونمّجــد قّوتــه ومحبّتــه.
إّن قــوس الوعــد المحيطــة بالعــرش فــي األعالــي هــي شــهادة علــى أنـّـه :  » هَكــَذا 
أََحــبَّ هللُا الَْعالـَـَم َحتَّــى بـَـَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه بـَـْل تَُكــوُن 
لــن  ـُة « )يوحنــا 3: 16(. إنهــا تشــهد للكــون بأســره علــى أّن هللا  لَــُه الَْحيَــاُة األَبَِديَـّ
يتــرك أولده فــي صراعهــم ضــد الشــر .  وهــي تؤكّــد لنــا القــّوة والحمايــة طالمــا العــرش 

نفســه بــاٍق وثابــت .  ]95[
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الوقــت هــو صبــاح أحــد األيــام عنــد بحــر الجليــل .  فلقــد أتــى يســوع وتاميــذه 
إلــى الشــاطئ إثــر ليلــة عاصفــة قضوهــا علــى ســطح المــاء فــي عــرض البحــر .  وهــا 
هــو نــور الشــمس المشــرق يلمــس البحــر واليابســة كمــا ببركــة الســام .  ولكــن مــا أن 
تطــأ أقدامهــم الشــاطئ حتــى يســتقبلهم منظــر أرهــب مــن منظــر البحــر الصاخــب 
المتاطم األمواج .  فمن أحد المخابئ التي بين القبور يندفع إليهم مجنونان كأنّما 
يريــدان أن يمزّقاهــم إربــاً إربــاً.  وكانــت تتدلّــى مــن أيــدي هذيــن الرجليــن أجــزاء مــن 
ساســل كانــا قــد كســراها عنــد هروبهمــا مــن الحبــس .  إّن لحمهمــا ممــزّق يســيل منــه 
الــدُم وعيونهمــا تســطع مــن خــال شــعرهما الطويــل األشــعث .  وكأّن صــورة اإلنســان 

قــد امَّحــت منهمــا تمامــاً فأصبحــا أكثــر شــبهاً بالوحــوش البريــة منهمــا بالبشــر.
لــم  يســوع  أّن  يجــدون  الحــال  فــي  ولكّنهــم  رعبــاً،   ورفاقهــم  التاميــذ  فيهــرب 
يهــرب معهــم فيعــودون للبحــث عنــه ،  وإذا هــو واقــف حيــث تركــوه .  فــذاك الــذي 
هــّدأ العاصفــة ،  والــذي قبــل ذلــك التقــى بالشــيطان وهزمــه ل يهــرب أمــام هــذه 
الشــياطين .  فــإذ يقتــرب الرجــان مــن يســوع وهمــا يصــرّان بأســنانهما والزبــد يغطــي 
شــفاههما، يرفــع يــَده التــي أمــرت األمــواج بــأن تهــدأ ،  ]96[ فلــم يســتطع الرجــان أن 

يقتربــا أكثــر مــن ذلــك .  إنّهمــا يقفــان أمامــه هائَجيــن ولكــن عاجزيــن.
التعيســين  الرجليــن  إّن  منهمــا .   تخــرج  بــأن  الشــريرة  األرواح  يأمــر  وبســلطاٍن 
يتحققــان مــن أّن شــخصاً قريبــاً منهمــا يســتطيع تخليصهمــا مــن الشــياطين التــي 
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تعّذبهمــا .  فيخــرّان عنــد قدمــي المخلــص ليتوّســا إليــه فــي طلــب رحمتــه .  ولكــن 
عندمــا تنفــرج شــفاههما تتكلــم الشــياطين علــى لســانيهما قائلــة: » َمــا لََنــا َولَــَك 
يَــا يَُســوُع ابــن هللا .  أجئــَت إلــى هنــا قبــل الوقــت لتعذبنــا  «؟ )متــى 8: 29(. ]97[

تغييــر  فيحــدث  فريســتيها ،   عــن  اإلفــراج  علــى  تُرَغــم  الشــريرة  األرواح  لكــّن   
بالــذكاء .   عيونهمــا  وتلمــع  عقليهمــا  فــي  ينبثــق  فالنــور  المجنونيــن ،   فــي  عجيــب 
اآلن  يصبحــان  الشــيطان  صــورة  علــى  صــارا  بحيــث  تشــوَّها  اللــذان  ووجهاهمــا 
هادئيــن .  وأيديهمــا الملّوثــة بالــدِم تهــدأ ،  ثــم يرفــع الرجــان صوتهمــا بالشــكر هلل .

فــي  دخلــت  الرجليــن  ذينــك  مــن  إذ خرجــت  فالشــياطين  ذلــك  أثنــاء  وفــي 
الخنازير وســاقتها إلى الهاك ،  فأســرع رعاة الخنازير ليذيعوا الخبر ،  فاجتمعت 
أّمــا اآلن  المدينــة كلّهــا لماقــاة يســوع .  لقــد كان المجنونــان رعبــاً لإلقليــم كلــه ،  
فــإّن هذيــن الرجليــن لبســان وعاقــان وجالســان عنــد قدمــي يســوع يصغيــان إلــى 
أقوالــه ويمّجــدان اســم مــن قــد شــفاهما .  ولكــّن شــهود هــذا المنظــر العجيــب ل 
يفرحــون .  فخســارة الخنازيــر تبــدو فــي نظرهــم أخطــر مــن خــاص هذيــن الرجليــن 
اللذيــن كانــا فــي أســر الشــيطان ،  فيتجمعــون فــي رعــب حــول يســوع ويتوّســلون 
فــي  الســفينة  إلــى  وينــزل  إلــى   طلبهــم،  مــن تخومهــم فيجيبهــم  ينصــرف  أن  إليــه 

الحــال ،  ووجهتــه الشــاطئ اآلخــر. ]98[ 
ولكــّن شــعور المجنونيــن اللذيــن شــفيا يختلــف عــن ذلــك اختافــاً بيِّنــاً،  فهمــا 
يرغبــان فــي أن يكونــا فــي صحبــة مخلصهمــا .  فبوجودهمــا فــي محضــره يحّســان 
بأنّهمــا بمأمــن مــن الشــياطين التــي قــد عّذبــت حياتهمــا وأضاعــت رجولتهمــا .  فــإذ 
يزمــع يســوع أن يدخــل القــارب يظــاّن مازميــن لــه ويجثــوان عنــد قدميــه ويتوّســان 
إليــه أن يســمح لهمــا بالبقــاء إلــى جانبــه حيــث يمكنهمــا ســماع أقوالــه .  ولكــّن يســوع 

يأمرهمــا بالذهــاب إلــى بيتهمــا حتــى يخبــرا بكــم صنــع الــرب بهمــا.
هنا لهما عمل يعمانه  —  أن يذهبا إلى بيٍت وثنّي ويتحدثا عن البركات التي 
نالهــا مــن يســوع .  إنـّـه يصعــب عليهمــا مفارقــة المخلـّـص ،  وســتصادفهما صعوبــات 
الوثنييــن .  وإّن  مــن جــرّاء معاشــرتهما لمواطنيهمــا  المتاعــب  كثيــرة وتحــدق بهمــا 
بهــذا  للقيــام  النــاس يجعلهمــا غيــر مؤهليــن  عــن معاشــرة  انقطاعهمــا  أمــِد  طــول 

ــن لهمــا المســيح واجبهمــا يُبديــان اســتعدادهما للطاعــة. العمــل .  ولكــن إذ يعيّ
لــم يكتفيــا بإخبــار أهلهمــا وجيرانهمــا عــن يســوع بــل طافــا فــي كّل أنحــاء المــدن 
العشــر ،  وكانــا فــي كّل مــكان يعلنــان للنــاس عــن قدرتــه علــى أن يخلّــص ويصفــان 

كيــف حررهمــا مــن الشــياطين.
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مــع كــون أهــل كــورة الجرجســيين لــم يقبلــوا يســوع فإنّــه لــم يتركهــم فــي الظــام 
الــذي قــد اختــاروه .  فعندمــا أمــروه بالنصــراف عــن تخومهــم لــم يكونــوا قــد ســمعوا 
كامــه .  كانــوا يجهلــون طبيعــة مــا قــد رفضــوه .  ولذلــك أرســل إليهــم النــور عــن طريــق 

ذينــك الرجليــن اللذيــن ل يرفضــون اإلصغــاء إليهمــا.
كان قصــد الشــيطان مــن غــرق قطيــع الخنازيــر أن يبعــد النــاس عــن المخلّــص 
ويمنــع الكــرازة باإلنجيــل فــي ذلــك اإلقليــم .  ولكــّن نفــس هــذا الحــادث أيقــظ أهــل 
اإلقليــم جميعــا كمــا لــم يكــن يمكــن ألي شــيء آخــر أن يوقظهــم ،  وحــوَّل انتباههــم 
قــد  اللذيــن  الرجليــن  فــإّن  رحــل  قــد  نفســه  المخلّــص  أّن  فمــع  المســيح .   إلــى 
شــفاهما ظــاّ باقييــن كشــاهدين لقدرتــه .  فذانــك اللــذان كانــا وســيطين لســلطان 
إلــى  يســوع  عــاد  وعندمــا  هللا .   لبــن  ورســولَين  للنــور  قناتيــن  صــارا  الظلمــة   ]99[

المــدن العشــر تجمهــر النــاس حولــه ولمــدة ثاثــة أيــام ســمع آلف مــن كّل اإلقليــم 
المجــاور رســالَة الُمخلِـّـص.

كان الرجــان المجنونــان اللــذان شــفيا أّوَل المرســلين الذيــن أرســلهم المســيح 
إلــى  ليكــرزوا باإلنجيــل فــي إقليــم المــدن العشــر .  إّن هذيــن الرجليــن قــد أصغيــا 
كام الســيد وقتــا قصيــراً جــداً،  ولــم تســمع آذانهمــا عظــًة واحــدًة مــن عظاتــه ،  ولــم 
يســتطيعا أن يعلّمــا النــاس مثلمــا كان يســتطيع التاميــذ الذيــن رافقــوه كّل يــوم .  
ولكّنهمــا اســتطاعا أن يخبــرا النــاس بمــا قــد عرفــاه ،  بمــا قــد رأيــاه وســمعاه بأنفســهما 
ومــا أحّســا بــه مــن قــدرة المخلـّـص .  وهــذا مــا يســتطيع كّل واحــد أن يفعلــه ممــن قــد 
لمســت نعمــة هللا قلوبهــم .  هــذه هــي الشــهادة التــي يدعــو إليهــا ربنــا والتــي يهلــك 

العالــم لســبب حاجتــه إليهــا .
م ل كنظريــة عديمــة الحيــاة بــل كقــوة حيــة لتجديــد  إّن اإلنجيــل يجــب أن يُقــدَّ
الحيــاة .  إّن هللا يريــد أن يشــهد خداُمــه لهــذه الحقيقــة وهــي أنّــه بواســطة نعمتــه 
يمكــن أن يتحلّــى النــاس بصفــات شــبيهة بصفــات المســيح ويمكنهــم أن يفرحــوا 
بيقيــن محبتــه العظيمــة .  إنـّـه يريدنــا أن نشــهد لحقيقــة كونــه ل يقنــع حتــى تعــود إلــى 
كّل مــن يقبلــون الخــاص حقوقُهــم ومركزُهــم وامتيازاتُهــم المقّدســة كبنيــه وبناتــه .

القصــوى  الغايــة  إلــى  هلل  مغيظــًة  وتصرفاتُهــم  حياتُهــم  كانــت  الذيــن  وحتّــى 
هــو يقبلهــم مجانــاً.  وعندمــا يتوبــون يمنحهــم روحــه القــدوس ويرســلهم إلــى محلّــة 
العصــاة الخائنيــن ليذيعــوا أنبــاء رحمتــه .  والذيــن انحطّــوا بحيــث أمســوا آلٍت بيــد 
الشــيطان ،  يتغيّــرون بقــّوة المســيح فيصيــرون رســَل البــّر ويُرَســلون ليخبــروا النــاس 

بكــم صنــع الــرّب بهــم ورحمهــم . ]100[
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ِبَك تسبيحي دائماً
إّن المــرأة بعــد أن ُشــفيت بلمســة اإليمــان فــي كفرناحــوم أرادهــا المســيح أن 
يحصــل  ألّ  ينبغــي  اإلنجيــل  يمنحهــا  التــي  فالهبــات  نالتهــا .   التــي  بالبركــة  تعتــرف 

عليهــا النــاس خلســة أو أن يتمتعــوا بهــا فــي الخفــاء.
» أَنْتُْم ُشُهوِدي يَُقوُل الرَّبُّ َوأَنَا هللُا « )إشعياء 43: 12(.

إّن اعترافَنــا بأمانــة هللا هــو وســيلة الســماء المختــارة إلعــان المســيح للعالــم .  
مــا  ولكــن  القديــم .   منــذ  قديســيه  فــي  ظهــرت  قــد  كمــا  بنعمتــه  نعتــرف  أن  علينــا 
ســيكون أفعــل هــو شــهادة اختبارنــا .  إننــا نكــون شــهوداً هلل عندمــا نعلــن فــي أنفســنا 
فاعليــة القــوة اإللهيــة .  لــكّل فــرد حيــاة متميــزة عــن اآلخريــن جميعــاً واختبــار يختلــف 
اختافــاً جوهريــاً عــن اختباراتهــم .  وهللا يريــد أن يرتفــع حمدنــا إليــه متميــزاً بطابعنــا 
الشــخصي .  هــذه العترافــات الثمينــة لمــدح مجــد نعمتــه عندمــا تســندها حيــاة 

مســيحية ،  لهــا قــوة ل تقــاوم تعمــل علــى خــاص النفــوس.
إنّــه ألجــل فائدتنــا وخيرنــا كوننــا نحفــظ كّل هبــة مــن هللا جديــدة فــي ذاكرتنــا .  
فبهــذه الوســيلة يتقــوى اإليمــان ويتشــدد ليطلــب وينــال مــا هــو أكثــر فأكثــر .  يوجــد 
تشــجيع لنــا فــي أقــل بركــة ننالهــا نحــن أنفســنا مــن هللا أكثــر مــن كّل البيانــات التــي 
يمكننــا أن نقرأهــا عــن إيمــان اآلخريــن واختبارهــم .  إّن النفــس التــي تســتجيب لنعمــة 
هللا تشــبه جّنــة ريــاَّ.  مثــل ذلــك اإلنســان تنبــت صحتــه ســريعاً ونــوره يضــيء ويشــرق 

فــي الظلمــة ،  ومجــد الــرب عليــه يـُـرى.
]101[ » َماَذا أَرُدُّ لِلرَّبِّ ِمْن أَْجِل كُلِّ َحَسَناتِِه لِي. كَأَْس الَْخاَِص أَتََناَوُل َوِباْسِم 

الرَّبِّ أَْدُعو أُوِفي نُُذوِري لِلرَّبِّ ُمَقاِبَل كُلِّ َشْعِبِه « )مزمور 116: 14-12(.
» أَُغِنــي لِلــرَّبَّ ِفــي َحيَاتـِـي َوأُرَنِّــُم إِللِهــي َمــا ُدْمــُت َمْوُجــوًدا. فيلــذ لــه نشــيدي وأنــا 

أفرح بالرّب « )مزمور 104: 33، 34(.
؟ َمْن يُْخِبُر ِبُكلِّ تََساِبيِحِه؟«  )مزمور 106: 2(. » َمْن يَتََكلَُّم ِبَجبَُروِت الرَّبِّ

ــُه. أَنِْشــُدوا ِبــُكلِّ  ــُه. رَنُِّمــوا لَ ــوا لَ ــَن األَُمــِم ِبأَْعَمالِــِه. َغنُّ ــوا بَيْ » اْدُعــوا ِباْســِمِه. َعرِّفُ
 » الــرَّبَّ    يَلْتَِمُســوَن  الَِّذيــَن  قُلُــوُب  لِتَْفــَرْح  وِس.  الُْقــدُّ ِباْســِمِه  افْتَِخــُروا  َعَجائِِبــِه. 

مزمــور 105: 1، 2، 3(.
ِفــي  أُبَــارِكَُك  تَُســبَِّحانَِك. هَكــَذا  َشــَفتَاَي  الَْحيَــاِة.  ِمــَن  أَفَْضــُل  رَْحَمتَــَك  » ألَنَّ 
َوِبَشــَفتَْي  نَْفِســي،  تَْشــبَُع  َوَدَســٍم  َشــْحٍم  ِمــْن  كََمــا   . يَــَديَّ أَرْفَــُع  ِباْســِمَك  َحيَاتِــي. 
ـَك  ــْهِد أَلَْهــُج ِبــَك، ألَنَـّ البِْتَهــاِج يَُســبُِّحَك فَِمــي. إَِذا ذَكَرْتُــَك َعلَــى ِفرَاِشــي، ِفــي السُّ

أَبْتَِهــُج   « )مزمــور 23: 7-3(. َجَناَحيْــَك  َوِبِظــلِّ  لِــي،  َعْونًــا  كُْنــَت 
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علَــيَّ   ، اللَُّهــمَّ اإلنســاُن؟  بــي  يَصَنُعــُه  مــاذا  أخــاُف.  فــا  توَكَّلــُت  هللِا  علَــى   «
يــَت نَفســي ِمــَن المــوِت. نََعــْم، ورِجلَــيَّ  ـَك نَجَّ نُــذورَُك. أوفــي َذبائــَح ُشــكٍر لــَك. ألنَـّ

نــوِر األحيــاِء « )مزمــور 56: 13-11(. لَكــْي أســيَر قُــّداَم هللِا فــي  ِمــَن الزَّلَــِق، 
فََديْتََهــا.  الَِّتــي  َونَْفِســي  لَــَك،  ـُم  أُرَنِـّ إِْذ  َشــَفتَاَي  تَبْتَِهــُج  إِْســرَائِيَل.  وَس  قُــدُّ يَــا   «

 ]102[ ِبِبــرَِّك«.  يَلَْهــُج  ـُه  كُلَـّ الْيَــْوَم  أَيًْضــا  َولَِســانِي 
» أَنَْت  ...  ُمتََّكلِي ُمْنُذ ِصبَاَي  ...  بك تسبيحي دائماً « )مزمور 71: 24-22، 5، 6(.

ــُعوُب   «  ــَدْوٍر  ....  ِمــْن أَْجــِل ذلِــَك تَْحَمــُدَك الشُّ ــُر اْســَمَك ِفــي كُلِّ َدْوٍر فَ » أَذْكُ
)مزمــور 45: 17(.

انًا أَْعطُوا « انًا أََخْذتُْم، َمجَّ » َمجَّ
تَُحــد دعــوة اإلنجيــل أو تحصــر فــي حيّــز ضيــق ،  فتقــدم للمختاريــن  ينبغــي ألّ 
القليلين الذين نظن أنّهم سيكرموننا إذا قبلوها .  بل يجب أن تُقّدم الرسالة للجميع .  
العالــم .   لهــم وحدهــم ولكّنهــا ألجــل  يبــارك أولده فالبركــة ليســت  إّن هللا عندمــا 

وعندمــا يمنحنــا هباتــه فذلــك لكــي نضاعفهــا بتوزيعهــا واقتســامها مــع اآلخريــن .
إن  مــا  يعقــوب  بئــر  عنــد  يســوع  مــع  تحدثــت  التــي  الســامرية  المــرأة  إّن 
رســول  أنّهــا  علــى  برهنــت  وقــد  إليــه .   باآلخريــن  أتــت  حتــى  المخلّــص  وجــدت 
شــيئاً  الســامرة  فــي  يــروا  لــم  التاميــذ  إّن  أنفســهم .   تاميــذه  مــن  فاعليــة  أكثــر 
يــدّل علــى أنّهــا حقــل مشــجع .  وكانــت أفكارهــم مركّــزة فــي عمــل عظيــم يُعَمــل 
فــي المســتقبل .  ولــم يــروا أنــه يوجــد حولهــم حصــاد يجــب أن يُجَمــع .  ولكــن عــن 
طريــق المــرأة التــي احتقروهــا جــيء بــكّل المدينــة لتســمع يســوع .  لقــد حملــت 

الحــال. فــي  مواطنيهــا  إلــى  النــور 
هــذه المــرأة تمثّــل تأثيــر اإليمــان العملــي بالمســيح .  فــكّل تلميــذ حقيقــي يولــد 
فــي ملكــوت هللا كُمرســل .  ومــا إن يعــرف المخلّــص حتــى يرغــب فــي أن يُعــرّف 
اآلخريــن بــه .  إنـّـه ل يســتطيع أن يحبــس الحــّق المخلـّـص والمقــّدس فــي قلبــه .  فالــذي 
يشــرب مــن المــاء الحــّي يصيــر فيــه ينبــوع حيــاة ،  وهكــذا فالمتنــاول يصبــح معطيــاً.  
إّن نعمــة المســيح فــي النفــس تشــبه نبــع مــاء فــي القفــر يفيــض منــه المــاء إلنعــاش 
مــاء  الهــاك راغبيــن فــي شــرب  ]103[ ويجعــل مــن هــم موشــكون علــى  الجميــع ،  
الحيــاة .  ونحــن إذ نقــوم بهــذا العمــل نحصــل علــى بركــة أعظــم ممــا لــو عملنــا ألجــل 
أنفســنا فقــط .  فــإذ نعمــل علــى نشــر بشــرى الخــاص نصيــر قريبيــن مــن المخلّــص .

إّن الرب يقول عّمن يقبلون نعمته :
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» َوأَْجَعلُُهــْم َوَمــا َحــْوَل أَكََمِتــي بَرَكـَـًة َوأُنـْـزُِل َعلَيِْهــِم الَْمطـَـَر ِفــي َوقِْتــِه فَتَُكــوُن أَْمطـَـاَر 
بَرَكـَـٍة « )حزقيــال 34: 26(.

» َوِفــي الْيَــْوِم األَِخيــِر الَْعِظيــِم ِمــَن الِْعيــِد َوقَــف يَُســوُع َونَــاْدَى قَائِــاً إِْن َعِطــَش 
أََحــٌد فَلْيُْقِبــْل إِلـَـيَّ َويَْشــرَْب. َمــْن آَمــَن ِبــي كََمــا قـَـاَل الِْكتـَـاُب تَْجــِري ِمــْن بَطِْنــِه أَنَْهــاُر َمــاٍء 

َحــيٍّ « ) يوحنــا 7: 37، 38(.
فالذيــن يتناولــون عليهــم أن يوزعــوا علــى اآلخريــن .  إّن صرخــات طلــب العــون 
تأتــي مــن كّل صــوب .  وهللا يطلــب رجــالً ليخدمــوا بنــي جنســهم بفــرح .  هنالــك 
عليــه ،   الحصــول  يجــب  الســماوات  وملكــوت  بهــا ،   الظفــر  يجــب  تبلــى  ل  أكاليــل 

ويجــب إنــارة العالــم الــذي يــكاد أن يهلكــه الجهــل.
» أََمــا تَُقولـُـوَن إِنَّــُه يَُكــوُن أَْربََعــُة أَْشــُهٍر ثـُـمَّ يَأْتـِـي الَْحَصــاُد. َهــا أَنـَـا أَقـُـوُل لَُكــُم ارْفَُعــوا 
ــْت لِلَْحَصــاِد. َوالَْحاِصــُد يَأُْخــُذ أُْجــرًَة َويَْجَمــُع  أَْعيَُنُكــْم َوانْظُــُروا الُْحُقــوَل إِنََّهــا قَــِد ابْيَضَّ

ثََمــرًا لِلَْحيَــاِة األَبَِديَّــِة « )يوحنــا 4: 35، 36(. ]104[
 لمــدة ثــاث ســنين كان التاميــذ يــرون مثــال يســوع العجيــب ماثــاً أمامهــم .  
وكانــوا يســيرون معــه ويحادثونــه يومــاً بعــد يــوم ،  وهــم يســتمعون ألقوالــه التــي تمنــح 
بين .   الفرح للمتعبين والثقيلي األحمال ويرون مظاهر قدرته نحو المرضى والُمعذَّ
وعندمــا حــان الوقــت الــذي فيــه يتركهــم منحهــم نعمــة وقــوة ليســيروا بعملــه قدمــاً 
باســمه .  كان عليهــم أن ينشــروا نــور إنجيلــه ،  إنجيــل المحبــة والشــفاء ،  وقــد وعدهــم 
المخلـّـص أنــه ســيكون حاضــراً معهــم دائمــاً،  وبواســطة الــروح القــدس ســيكون أقــرب 

إليهــم ممــا كان وهــو يســير بيــن النــاس بهيئــة منظــورة.
ونحــن علينــا أن نعمــل العمــل الــذي عملــه التاميــذ .  فيجــب علــى كّل مســيحّي 
أن يكــون مرســاً.  علينــا أن نخــدم مــن هــم بحاجــة إلــى العــون بالعطــف والحنــان 
والرفق ،  محاولين التخفيف من آلم اإلنسانيّة المعّذبة ووياتها بغيرة وعدم أنانيّة.

بإمــكان الجميــع أن يجــدوا عمــاً يعملونــه .  ول حاجــة بأحــٍد أن يحــّس أنـّـه ل مــكان 
ــد نفســه مــع كّل فــرد مــن  لــه حيــث يمكنــه أن يعمــل ألجــل المســيح .  إّن المخلـّـص يوحَّ
بنــي اإلنســان .  إنـّـه ابــن اإلنســان ،  وبهــذا هــو أخ لــكّل ابــن وابنــة مــن نســل آدم .  وعلــى 
أتباعــه ألّ يحّســوا بأنّهــم منفصلــون عــن العالــم الهالــك الــذي حولهــم .  إنّهــم جــزء مــن 

نســيج اإلنســانية العظيــم ،  والســماء تنظــر إليهــم كإخــوة للخطــاة كمــا للقديســين.
يوجــد ماييــن فــوق ماييــن مــن بنــي اإلنســان العائشــين فــي المــرض والجهــل لــم 
يســبق لهــم قــّط أن ســمعوا عــن محبــة المســيح لهــم .  فلــو أخذنــا مكانَهــم وأخــذوا هــم 
مكانَنــا مــا الــذي كّنــا نريدهــم أن يفعلــوه معنــا؟ كل هــذا علينــا أن نفعلــه ألجلهــم 
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طالمــا هــو فــي مقدورنــا .  إّن قانــون المســيح للحيــاة الــذي بــه إّمــا أن يثبــت اإلنســان 
أو يســقط فــي يــوم الديــن هــو هــذا  ]105[:  » كُلُّ َمــا تُِريــُدوَن أَْن يَْفَعــَل النَّــاُس ِبُكــُم 

افَْعلُــوا هَكــَذا أَنْتُــْم أَيًْضــا ِبِهــْم « )متــى 7: 12(.
إنّنــا مدينــون بــكل مــا ُجِعــل لنــا حظــوة وامتيــازاً أكثــر مــن غيرنــا  —  ســواء أكان 
ذلــك تهذيبــاً أو ثقافــة أو نبــَل أخــاٍق أو تربيــًة مســيحيًة أو اختبــاراً دينيــاً  —  نحــن 
مدينــون بــكّل ذلــك لمــن هــم أقــل حظــوًة منــا .  وعلينــا أن نخدمهــم بقــدر اســتطاعتنا .  

فــإن كّنــا أقويــاء علينــا أن نســند ونعضــد أيــدي الضعفــاء .
الســماوات  فــي  الــذي  اآلب  وجــه  دائمــاً  يــرون  الذيــن  المجــد  مائكــة  إّن 
حيــث  دائمــا  يوجــدون  المائكــة  وإّن  األصاغــر .   أولده  يخدمــوا  بــأن  يفرحــون 
تكــون الحاجــة إليهــم علــى أشــدها ،  مــع الذيــن يخوضــون أعنــف المعــارك ضــد 
النفــوس  وذوو  األقصــى.   الحــد  إلــى  عزائمهــم  تثبّــط  بيئتهــم  والذيــن  الــذات ،  
الضعيفــة المرتعــدة الذيــن يتصفــون بصفــات كثيــرة معيبــة وكريهــة هــم عهدتهــم 
مــن هــم تعســاء وفــي  الخاصــة .  ومــا يعتبــره األنانيــون خدمــة مذلّــة ،  أي خدمــة 
مــن  الخاليــة  الطاهــرة  الخائــق  خدمــة  هــو  إنّمــا  خلقــاً ،   أدنــى  هــم  شــيء  كّل 

العليــا. الســماوات  مــن  القادمــة  الخطيــة ،  
إّن يسوع لم يعتبر السماء مكاناً محبوباً أو مرغوباً فيه بينما كّنا نحن هالكين .  
مشــيناً.   موتــاً  ويمــوت  والهــوان  العــار  حيــاة  ليحيــا  الســماوية  المواطــن  تــرك  لقــد 
فــذاك الــذي كان غنيـّـاً بكنــوز الســماء التــي ل تقــّدر بثمــن افتقــر لكــي نســتغني نحــن 

بفقــره .  وعلينــا نحــن أن نســير فــي الطريــق الــذي ســار فيــه .
ينبغــي لمــن يصيــر ابنــاً هلل أنــه منــذ ذلــك الحيــن ينظــر إلــى نفســه كحلقــة فــي 
السلســلة المــدلة لتخليــص العالــم ،  ومتحــداً بالمســيح فــي تدبيــر رحمتــه إذ يخــرج 

معــه ليطلــب ويخلــص الهالكيــن.
كثيــرون يحّســون أنّــه امتيــاز عظيــم أن يــزور اإلنســان مشــاهد حيــاة المســيح علــى 
األرض ويسير في األماكن التي وطئتها قدماه ،  وينظر إلى البحيرة التي أحب أن يعلّم 
بجوارها والتال والوديان التي طالما وقعت عليها عيناه .  ولكننا في غير حاجة ]106[ 
للذهاب إلى الناصرة أو كفرناحوم أو بيت عنيا حتى نقتفي آثار خطوات يسوع .  إننا 
نجــد آثــار قدميــه إلــى جــوار أســرّة المرضــى،  وفــي مواطــن الفقــر ،  وفــي األزقــة المزدحمــة 

فــي المــدن الكبيــرة ،  وفــي كل مــكان توجــد فيــه قلــوب بشــرية بحاجــة إلــى العــزاء.
علينــا أن نشــبع الجيــاع ونكســو العــراة المتألميــن والمحزونيــن .  علينــا أن نخــدم 

البائســين ونلهــم بالرجــاء قلــوب القانطيــن العديمــي الرجــاء.
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إّن محبــة المســيح الظاهــرة فــي الخدمــة الخاليــة مــن األثــرة ســتكون أفعــَل فــي 
حــّد  إن  القضــاء .   محكمــة  أو  الســيف  يفعلــه  أن  يمكــن  ممــا  الشــّر  فاعــِل  إصــاح 
الســيف وحكــم القضــاء لزمــان إللقــاء الرعــب فــي قلــب مــن يتعــّدى القانــون ،  ولكــّن 
المرســَل المحــبَّ فــي إمكانــه أن يفعــل أكثــَر مــن هــذا .  كثيــراً مــا يحــدث أّن القلــب 

الــذي يقّســيه التوبيــخ تذيبــه محبــة المســيح .
إّن المرســل ،  فضاً عن كونه قادراً على تخفيف آلم الجســم ،  يســتطيع أن يقود 
الخاطئ إلى الطبيب العظيم الذي يستطيع أن يطّهَر النفس من برص الخطية .  إّن 
هللا يقصــد عــن طريــق خدامــه أن يســمع المرضــى والتعســاء ومــن بهــم أرواح شــريرة ،  
صوتــه .  وعــن طريــق الوســائط البشــرية يريــد أن يكــون مّعزيــاً ل يعــرف العالــم لــه مثيــاً.

خدمــة  علــى  قــادرًة  كنيســًة  يقيــم  لكــي  الغاليــَة  حياتَــه  المخلّــص  بــذل  لقــد 
بيــن .  وقــد يكــون هنالــك جماعــة مــن المؤمنيــن الفقــراء  المتألميــن والحزانــى والمجرَّ
غيــر متعلّميــن وليــس مــن يعرفهــم ،  ومــع ذلــك ففــي المســيح يمكنهــم أن يعملــوا 
عمــا فــي البيــت وفــي المجتمــع وحتــى فــي » األقاليــم البعيــدة « تكــون نتائجــه 

كاألبديــة . المــدى  بعيــدة 
المســيح  أتبــاع  إلــى  ــه  يَُوجَّ األّوليــن  التاميــذ  إلــى  ــه  ُوجِّ الــذي  الــكام  إّن هــذا 

يقــول : إذ  اليــوم 
ــِميَع  ــِمُذوا َجــ ــبُوا َوتَلْــ ــَماِء َوَعلَــى األَرِْض فَاْذَهــ ــ ــَع إِلَــيَّ كُـــلُّ ُســلْطَاٍن ِفــي السَّ » ُدِفــ
األَُمــِم «. » اْذَهبُــوا إِلـَـى الَْعالـَـِم أَْجَمــَع َواكـْـِرُزوا ِباإلِنِْجيــِل لِلَْخلِيَقــِة كُلَِّهــا « )متــى 28: 

18، 19، مرقــس 16: 15(. ]107[ 
ْهِر«  ثّم إّن لنا وعد حضوره إذ يقول :  » َها أَنَا َمَعُكْم كُلَّ األَيَّاِم إِلَى انِْقَضاِء الدَّ

)متى 28: 20(.
واليــوم ل توجــد جماهيــر محبّــة لاســتطاع تتقاطــر إلــى البريــة لتــرى المســيح 
وتســمعه .  وصوتـُـه ل يُســمع فــي الشــوارع المزدحمــة بالنــاس .  ول يُســمع صــوت مــن 
جانــب الطريــق يقــول :  » يســوع الناصــري مجتــاز «  )لوقــا  18: 37(.  ومــع ذلــك فــإّن 
هــذه الكلمــة تصــدق اليــوم .  إّن المســيح يســير فــي شــوارعنا غيــَر منظــور .  إنّــه يأتــي 
إلــى بيوتنــا برســائل الرحمــة .  إنـّـه ينتظــر ليتعــاون مــع مــن يطلبــون أن يخدمــوا باســمه .  

إنـّـه فــي وســطنا ليشــفي ويبــارك إذا قبلنــاه.
» َهَكــذا قَــاَل الــرّب ِفــي َوقْــِت الُْقبُــوِل اْســتََجبْتَُك َوِفــي يَــْوِم الَْخــاَِص أََعْنتُــَك 
. قَائـِـاً  ــْعِب إلِقَاَمــِة األَرِْض لِتَْملِيــِك أَْمــاَِك الْبَــرَاِريِّ فَأَْحَفظـُـَك َوأَْجَعلـُـَك َعْهــًدا لِلشَّ

لأِلَْســَرى اْخرُُجــوا. لِلَِّذيــَن ِفــي الظَّــاَِم اظَْهــُروا «.

AR Ministry of Healing Body.indd   62 11/12/18   5:12 PM



ُخلُّصوا ليَْخِدُموا  |  63

ِبالَْخيْــِر  ــِر  الُْمبَشِّ ــاَِم  ِبالسَّ الُْمْخِبــِر  ــِر  الُْمبَشِّ قََدَمــِي  الِْجبَــاِل  َعلَــى  أَْجَمــَل  َمــا   «
الُْمْخِبِر ِبالَْخاَِص الَْقائِِل لِِصْهيَْوَن قَْد َملََك إِلُهِك « )إشــعياء 49: 8، 9؛ 52: 7(.

» أَِشيِدي تَرَنَِّمي َمًعا يَا ِخرََب ... ألَنَّ الرَّبَّ قَْد َعزَّى َشْعبَُه ... فََدى أُورَُشلِيَم 
َر الــرَّبُّ َعــْن ِذَراِع قُْدِســِه أََمــاَم ُعيـُـوِن كُلِّ األَُمــِم فَتـَـَرى كُلُّ أَطـْـرَاِف األَرِْض  ... قـَـْد َشــمَّ

َخاََص إِلِهَنا « )إشعياء 52: 9، 10(. ]111[
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القسم
الثاني
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عمل
الطبيب

» ألَنِّي أَْعطَيْتُُكْم ِمثَالً َحتَّى كََما َصَنْعُت 

أَنَا ِبُكْم تَْصَنُعوَن أَنْتُْم أَيًْضا. «
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7
عامل مع اهلل

فــي خدمــة الشــفاء ينبغــي للطبيــب أن يكــون عامــاً مــع المســيح .  لقــد خــدم 
المخلّص كاّ النفِس والجســِد.  واإلنجيل الذي علّم به كان رســالة الحياة الروحيّة 
واســترداد الصّحــة الجســمانيّة .  فلقــد كان الخــاص مــن الخطيــة وشــفاء األمــراض 
مرتبطَيــن معــاً.  ونفــُس الخدمــة ُمســلّمُة ليــد الطبيــب،  فعليــه أن يتّحــد مــع المســيح 
رحمــٍة  رســوَل  يكــون  أن  والجســديّة ،   الروحيّــة  البشــر  أخوتِــه  حاجــات  ســّد  فــي 

للمرضى إذ يأتيهم بالعاج للجسد وللنفس المريضة بالخطيّة.
والمسيح هو الرئيس الحقيقي لمهنة الطّب.  وحيث أنّه الطبيب األعظم فهو 
يقــف إلــى جانــب كّل مــن يخــاف هللا مّمــن يزاولــون هــذه المهنــة ويعملــون لتخفيــف 
آلم بني اإلنســان .  وفي حين يســتخدم الطبيب عاجاِت الطبيعة ألمراض الجســد 
عليــه أن يوّجــه أنظــاَر مرضــاه إلــى ذاك الــذي يســتطيع أن يشــفي أمــراض النفــس 
والجسد جميعاً.  وما يستطيع األطبّاء أن يساعدوا فقط في عمله يتّممه المسيح ،  
نفُســه  فهــو  المســيح  أّمــا  الشــفاء  فــي عمــل  الطبيعــة  يســاعدوا  أن  يحاولــون  إنّهــم 

الشافي .  فبينما يحاول الطبيب أن يحفظ الحياة فالمسيح يمنح الحياة. ]112[

نبع الشفاء 
لقــد كشــف المخلّــص فــي معجزاتــه عــن القــّوة التــي تعمــل باســتمرار ألجــل 
يومــاً  الطبيعــة  وســائل  طريــق  عــن  يعمــل  هللا  إّن  وتشــفيه .   لتســنَده  اإلنســان 
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فيومــاً وســاعة فســاعًة وبرهــًة فبرهــة لحفِظنــا أحيــاَء ولبنائِنــا واســترداِد صّحتنــا 
عمليّــة  تبــدأ  الجســم  أجــزاء  مــن  جــزٍء  أّي  فــي  إصابــة  حصلــت  فمتــى  وقوانــا .  
الصّحــة  لســترداِد  العمــل  فــي  الطبيعــة  وســائل  وتبــدأ  الحــال ،   فــي  شــافية 
والســامة .  ولكــّن القــّوَة العاملــَة عــن طريــق ]113[ هــذه الوســائل هــي قــّوُة هللا .  
فــكّل القــّوة المانحــة الحيــاة هــي منــه .  فحيــن يُشــفى إنســاٌن مــن المــرض فــاهلل 

هــو الــذي يشــفيه.
إّن المــرَض واأللــَم والمــوت هــي عمــُل قــّوٍة معاديــة ،  فالشــيطان هــو الُمهلــك أّمــا 

هللا فهو المحيي.
إّن الــكاَم الــذي قيــل لشــعب هللا قديمــاً يصــدُق اليــوم علــى مــن يســترّدون 
صّحَة الجسِد وصّحَة النفِس إذ قال هللا » أَنَا الرَّبُّ َشاِفيَك « )خروج 15: 26(.

إّن ما يريده هللا لكّل كائن بشري معبّر عنه بهذه الكلمات :  » أَيَُّها الَْحِبيُب ِفي 
كُلِّ َشْيٍء أَُروُم أَْن تَُكوَن نَاِجًحا َوَصِحيًحا كََما أَنَّ نَْفَسَك نَاِجَحٌة « )3يوحنا 2(.

ـِذي يَْشــِفي كُلَّ أَْمرَاِضــِك الــذي  ـِذي يَْغِفــُر َجِميــَع ُذنُوِبــِك. الَـّ وهــو أيضــاً :  » الَـّ
يُفدي من الحفرة حياتك الذي يُكلّلَك بالرحمة والرأفة  « )مزمور 103: 3، 4(.

الخطّية هي علّة المرض
إّن المســيح عندمــا شــفى المرضــى كان يُحــّذر كثيريــن مــن المصابيــن قائــاً:  
» لَ تُْخِطــْئ أَيًْضــا، لِئَــاَّ يَُكــوَن لَــَك أََشــرُّ « )يوحنــا 5: 14(. وهكــذا علّمهــم أنّهــم 
يمكــن  الصّحــة  وأّن  هللا ،   نواميــس  بتعّديهــم  أنفســهم  علــى  المــرض  جلبــوا  قــد 

حفظُهــا بالطاعــة وحدهــا.
وينبغــي للطبيــب أن يعلّــم مرضــاه أنّــه يجــب عليهــم أن يتعاونــوا مــع هللا فــي 
ــة الســترداد .  إّن الطبيــب لديــه يقيــن متزايــد بحقيقــة كــون المــرض هــو نتيجــَة  عمليّ
الخطيّــة .  وهــو يعــرف أّن نواميــَس الطبيعــة والوصايــا العشــر ،  ســواًء بســواء،  هــي 
إلهيّــة ،  وأنّــه بواســطة إطاعتهــا فقــط يمكــن أن تُســترّد الصّحــُة أو تحفــظ .  إنّــه يــرى 
كثيريــن يتألّمــون نتيجــًة ألعمــال ضــارّة ويمكــن أن تعــوَد الصّحــُة إليهــم إذا عملــوا مــا 
فــي مقدورهــم لســترداد صّحتهــم وقواهــم .  إنّهــم بحاجــة إلــى أن يتعلّمــوا أّن كّل 
عمــل يتلــف القــوى البدنيّــة أو العقليّــة أو الروحيّــة هــو خطيّــة ،  وأّن الصّحــة يجــب أن 

تُكتسب بالطاعة للقوانين التي قد سّنها هللا لخير اإلنسانيّة جمعاء . ]114[ 
فــي  لعــاداٍت ســيّئٍة  نتيجــة  مــن مــرض جــاء  يتألّــم  يــرى طبيــب مريضــاً  عندمــا 
العــاداِت الخاطئــِة ومــع ذلــك يهمــل أن يخبــرَه  األكل والشــرب أو غيــر ذلــك مــن 

AR Ministry of Healing Body.indd   68 11/12/18   5:12 PM



عامل مع هللا  |  69

فالســّكيرون  جنســه .   بنــي  مــن  بواحــٍد  الضــرَر  يوقــع  هــو  فإنّمــا  األمــِر  بحقيقــِة 
والمعتوهون والذين أسلموا أنفَسهم للخاعة — كّل هؤلء يستنجدون بالطبيب 
يُدركــون  والذيــن  الخطيّــة .   عــن  ناتــج  األلــَم  أّن  ووضــوح  صراحــة  بــكّل  لهــم  ليُعلــَن 
مبــادئَ الحيــاة عليهــم أن يكونــوا جاّديــن فــي محــاولت منــع أســباِب المــرض .  فــإذ 
يــرى الطبيــب الصــراَع الدائــَم مــع األلــم ويســعى جاهــداً بــا انقطــاع فــي تخفيــِف 
ــراً ورحيمــاً إذا لــم يُعلّــم المرضــى  األلــم كيــف يمكنــه الســكوت؟ أيكــون محســناً وخيّ

وغيرهم أّن العتداَل التامَّ هو عاٌج للمرضى؟

شريعة هللا للحياة
ليكــن واضحــاً أّن طريــَق وصايــا هللا هــو طريــُق الحيــاة .  لقــد وضــع هللا نواميــَس 
الطبيعــة ولكــّن نواميَســه ليســت تحتيمــاً تعّســفياً.  فــكلُّ نهــٍي مــن نواهيــه ســواء أكان 
فــي القوانيــن الصّحيــِة أو القانــون األدبــّي يتضّمــن وعــداً.  فــإذا أطعنــاه فــإّن البركــَة 
أن  يحــاول  هــو  إنّمــا  الصــواب .   عمــل  علــى  أبــداً  يرغمنــا  ل  تــازم خطواتِنــا .  وهللا 

يُنقَذنا من الشّر ويقودنا في طريق الخير.
هللا  لشــعب  أُعطيــت  التــي  والقوانيــن  الوصايــا  إلــى  النتبــاه  توجيــُه  يجــب 
الحيــاة .  وأعلمهــم  فــي  عــن عاداتهــم  محــّدداً  تعليمــاً  فلقــد أعطاهــم هللا  قديمــاً.  
بالقوانيــن الخاّصــة بالخيــر الجســدي والروحــي ،  وعلــى شــرط إطاعتهــم يؤكّــد لهــم 
قائــاً:  » يـَـرُدُّ الــرَّبُّ َعْنــَك كُلَّ َمــرٍَض « )تثنيــة 7: 15(. » َوجهــوا قلوبكــم إلــى جميــع 
الكلمات التي أنا أُْشــِهُد َعلَيُْكُم بها « » ألنّها هي حياة للذين يجدونها ودواٌء لكّل 

الجسد«  )تثنية  32: 46;  أمثال  4: 22(.
يريدنــا هللا أن نصــَل إلــى مقيــاِس الكمــال الــذي صــار ميســوراً لنــا بواســطة عطيّــة 
ــا إلــى جانــب الصــواب ،  ونرتبــط باألجنــاد  المســيح .  إنّــه يدعونــا لكــي نجعــل اختيارَن
الســماويين ،  ونديــن بالَْمبَــاِدئ الكفيلــِة بــأن تعيــَد إلينــا صــورَة هللا . ]115[   وهــو قــد 
أعلــن لنــا مبــادئ الحيــاِة فــي كلمتــه المكتوبــة وفــي ســفِر الطبيعــة العظيــم .  وعملُنــا 
هــو أن نحصــَل علــى معرفــِة هــذه الَْمبَــاِدئ ،  وأن نتعــاون معــه ،  بالطاعــة ،  فــي إعــادة 

الصّحة إلى األبدان والنفوس.
إّن النــاَس بحاجــٍة إلــى أن يتعلّمــوا أنـّـه فــي إمكانهــم الحصــول علــى بــركات الطاعــة 
فــي ملئهــا متــى قبلــوا نعمــَة المســيح ليــس إلّ.  فنعمتــه هــي التــي تمنــح اإلنســاَن القــّوَة 
علــى إطاعــة شــرائع هللا .  وهــذا مــا يقــّدره علــى كســر قيــود العبوديـّـة للعــادة الشــّريرة ،  

هذه هي القّوة الوحيدة التي تصيّره وتحفظه ثابتاً في طريق الحّق.
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عندمــا يقبــل اإلنســان اإلنجيــل فــي طهارتــه وقّوتــه يكــون اإلنجيــل عاجــاً لــألدواء 
َفاُء ِفي أَْجِنَحِتَها «  )ماخي 4:  التي منشأها الخطيّة .  إّن َشْمَس الِْبرِّ تُْشرُِق » َوالشِّ
2(.  ليــس كّل مــا يمنحــه هــذا العالــم يمكنــه أن يُجبــر قلبــاً كســيراً أو يمنــح للعقــل 
ســاماً أو يزيــل الهمــوَم أو يطــرد المــرض .  فالشــهرة والــذكاء والمواهــب — كّل هــذه 
أعجــز مــن أن تُفــرح القلــب الحزيــن أو تعيــد الصّحــة التالفــة .  ولكــّن حيــاَة هللا فــي 

النفِس هي رجاء اإلنسان الوحيد.
إّن المحبّة التي يمأل بها المســيح كّل كيان اإلنســان هي قّوة محيية ومنعشــة .  
بلمســة  واألعصــاب —  والقلــب  كالعقــل  فيــه —  حيــوّي  جــزء  كلَّ  تلمــس  وهــي 
الشــفاء .  وبواســطتها تســتيقظ أســمى قــوى الكيــان وتصحــو للعمــل .  وهــي تحــّرر 
النفــَس مــن اإلثــم والحــزن والقلــق والهــّم الــذي يســحق قــوى الحيــاة. ويأتــي معهــا 
الهــدوُء ورباطــُة الجــأش .  وهــي تغــرس فــي النفــس الفــرَح الــذي ل يمكــن ألّي شــيء 

أرضي أن يتلَفه — الفرَح في الروح القدس ،  الفرح الذي يمنُح الصّحة والحياة.
ــْوا إِلَــيَّ ... َوأَنَــا أُِريُحُكــْم « )متــى 11: 28(.  إّن كلمــات مخلّصنــا القائلــة » تََعالَ
هــي وصفــة ألجــل شــفاء األدواء البدنيّــة والعقليّــة والروحيّــة .  ومــع أّن النــاس هــم 
الذيــن جلبــوا علــى أنفســهم اآللم إذ أخطــأوا فهــو ينظــر إليهــم نظــرة العطــف والرثــاء .  

ففيه يمكنهم أن يجدوا العون .  وهو يصنع العظائم لمن يثقون به . ]116[ 
الجنــس  علــى  قبضتَهــا  تشــّدد  طويلــٍة  أجيــاٍل  مــدى  ظلّــت  الخطيّــة  أّن  مــع 
البشــري ،  ومــع أّن الشــيطاَن قــد ألقــى ظــالً ســوداء مــن تفســيره لكلمــة هللا عــن 
طريــق األكاذيــب والمخادعــات ،  وجعــل النــاس يشــّكون فــي صاحــه تعالــى فــإّن 
رحمــة اآلب ومحبّتــه لــم تكــّف عــن أن تنســكب فــي ســيول غزيــرة علــى األرض .  فلــو 
الهبــاِت  مقّدريــن  الســماء ،   ناحيــة  إلــى  النفــس  نوافــذ  يفتحــون  اإلنســان  بنــي  أّن 

اإللهيّة فسينسكب فيض من القّوة الشافية عليهم.
إّن الطبيــَب الــذي يرغــب فــي أن يكــون عامــاً مــع المســيح ومقبــولً لديــه لبــّد أن 
يبــذَل الجهــَد حتــى يكــون كفــؤا فــي كّل ناحيــة مــن نواحــي عملــه .  إنّــه يــدرس بــكّل 
اجتهــاد ليكــون مؤّهــاً تمامــاً لاضطــاع بتبعــات مهنتــه ،  ويســعى دائمــاً للوصــول 
أعمــق .   وإدراكاً  إلــى مقيــاس أعلــى ،  طالبــاً معرفــة أغــزر ومهــاراٍت أعظــَم وتمييــزاً 
وينبغــي لــكّل طبيــب أن يتحقــق مــن أن مــن يقــوم بعمــٍل ضعيــٍف ناقــٍص فإنـّـه ،  فضــاً 
والطبيــب  األطبّــاء .   بزمائــه  الظلــَم  أيضــاً  يُوقــع  بالمرضــى ،   األذى  يُوقــع  عــن كونــه 
الذي يقنع بمقياس منخفض من المهارة والمعرفة ل يُحّقر مهنَة الطبِّ وحسب ،  

بل هو يُهين المسيح، الطبيب األعظم .
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والذيــن يجــدون أنّهــم غيــَر أهــٍل للعمــل الطبّــي ينبغــي لهــم أن يختــاروا مهنــًة 
أخــرى أّمــا مــن هــم مؤّهلــون لرعايــة المرضــى وإنّمــا ثقافتهــم ومؤهاتهــم الطبّيــة 
مــن عمــل  تواضعــاً  األكثــر  العمــل  هــذا  نواحــي  بهــم ممارســة  فيحســن  محــدودة 
تحــت  الصابــرة  وبالخدمــة  وممرّضــات .   كممرضيــن  بأمانــة  خادميــن  الطبيــب ،  
إرشــاد األطبــاء المهــرة يســتزيدون مــن العلــم دائمــاً،  وإذ يحســنون اســتخدام كلِّ 
المناســب يصيــرون مؤّهـلــــين  الوقــت  المعرفــة ففــي  فــي الحصــول علــى  فرصــة 
تمـــاماً لعمــل الطبيــب .  وأنتــم أيـــها األطـــــباء األكـــثَر حـــداثًة فـــإذ أنتــم » عاملـــون مــع  
)الطبيــب األعظــم ( ... ل تقبلــوا نعمــة هللا باطــاً ... « ول تجعلــوا » عثــرة فــي 
أَنُْفَســَنا  نُظِْهــُر  َشــْيٍء  كُلِّ  ِفــي  بــل  المرضــى(   )خدمــة  الخدمــة   تُــام  لئــا  شــيء 

اِم هللِا « )2 كورنثــوس 6: 4-1(. ]117[  كَُخــدَّ
إّن قصد هللا ألجلنا هو أن نتقّدم دائماً ُصَعدا .  إّن الطبيب المرسَل الحقيقيَّ 
الموهوبــون  المســيحيّون  الطــّب.  واألطبّــاء  فــي مزاولــة مهنــة  المهــارة  فــي  يتقــّدم 
الذيــن عندهــم مهــارة فائقــة فــي مهنتهــم يجــب البحــث عنهــم وتشــجيعهم علــى 
العمــل فــي خدمــة هللا فــي األماكــن التــي يمكنهــم فيهــا تعليــم غيرهــم وتدريبهــم 

حتى يصيروا أطباء مرسلين .
وعلــى الطبيــب أن يجمــع لنفســه نــوَر كلمــة هللا ،  وأن ينمــو فــي النعمــة نمــّواً 
مطـّـرداً.  وبالنســبة إليــه ينبغــي ألّ تكــون الديانــة مجــرَّد قــّوٍة بيــن غيرهــا مــن القــوى بــل 
القــّوُة الســائدُة علــى كّل القــوى األخــرى،  وعليــه أن يعمــَل  يجــب أن تكــون هــي 
مدفوعــاً ببواعــث ســامية مقّدســة — بواعــث قّويــة ألنّهــا منبثقــة مــن ذاك الــذي 

بذل نفسه ليمنحنا القّوة لانتصار على الشّر.
وإذا كان الطبيــب يحــاول بــكّل أمانــة واجتهــاد أن يجعــَل نفَســه كفــؤاً فــي مهنتــه ،  
فــي فحــص قلبــه فســيدرك كيــف  ويكــرّس نفســه لخدمــة المســيح ويقضــي وقتــاً 
يحيــط بأســرار دعوتــه المقّدســة .  وقــد يــّدرب نفَســه ويعلّمهــا بحيــث يــرى كّل مــن 
هــم فــي دائــرة عملــه وتأثيــره ســمو التهذيــب والحكمــة اللذيــن يكتســبهما ذاك الــذي 

له اتّصال بإله الحكمة والقّوة .

معين إلهي في غرفة المرض
مــع  أوثــق  إلــى شــركة  أشــّد حاجــة  فــي  اإلنســان  فيــه  يكــون  الــذي  المجــاَل  إّن 
المســيح إنّمــا هــو عمــل الطبيــب .  والــذي يريــد أن يُمــارس واجبــات الطبيــب علــى 
وجههــا الصحيــح عليــه أن يحيّــا الحيــاَة المســيحيَّة يومــاً فيومــاً وســاعًة فســاعة .  إّن 
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حيــاَة المريــض هــي فــي يــدي الطبيــب .  فلــو أهمــل فــي تشــخيص حالــة مريــٍض مــرًّة 
واحــدًة،  أو قــّدم وصفــًة طبّيــًة مخطئــًة فــي حالــة مــرض خطــرة أو تحرّكــت يــدُه حركــة 
غيــر ماهــرة فــي أثنــاء إجــراء عمليّــة حتــى ولــو قيــَد شــعرٍة فســتُضحَّى بحيــاٍة وينتهــي 
أجــل نفــس .  فمــا أخطــَر هــذه الفكــرة !  وكــم هــو أمــر هــام جــّداً أن يكــون الطبيــب 

تحت سيطرِة الطبيب األعظم.
إّن المخلـّـص لعلــى اســتعداد أن يعيــَن كّل مــن يدعونــه ]118[ فــي طلــب الحكمــة 
وصفــاء الذهــن .  ومــن ذا الــذي يحتــاج إلــى الحكمــة وصفــاء الذهــن أكثــَر مّمــا يحتــاج 
ــه الشــيُء الكثيــر؟ فعلــى مــن يحــاول  الطبيــُب الــذي يتوقّــف علــى أحكاِمــه وتقديراتِ
مــن حركاتــه .   ليوّجــه كّل حركــة  إلــى المســيح  بإيمــان  ينظــر  إنســان أن  إطالــَة عمــر 

فالمخلّص يعطيه لباقة ومهارة وهو يعالج الحالت الصعبة.
جــّداً،   المرضــى مدهشــة وعجيبــة  يســهرون علــى  لمــن  المعطــاَة  الفــرَص  إّن 
عليهــم فــي كّل مــا يُعمــل ألجــل اســترداد صّحــة المريــض أن يفهمــوا أّن الطبيــب 
يحــاول أن يســاعدهم حتــى يتعاونــوا مــع هللا فــي محاربــة المــرض .  علّموهــم حتــى 
أن  يمكنهــم  هللا  شــرائع  مــع  بالتفــاق  يتّخذونهــا  خطــوة  كّل  فــي  أنـّــهم  يحّســوا 

ينتظــروا معونــة القــّوة اإللهيـّـة .
أنّــه  الــذي هــم موقنــون  ثقــًة أعظــم بالطبيــب  إّن المرضــى والمتألّميــن يثقــون 
يحّب هللا ويتّقيه .  وهم يعتمدون على كامه .  بل هم يحّسون بالطمأنينة واألمان 

وهم في حضرة ذلك الطبيب وتحت إرشاداتِه وتدبيراتِه.
والطبيــب المســيحّي إذ يعــرف الــرّب يســوع فإنَّــه امتيــاز لــه أنـّـه بالصــاة يلتمــُس 
حضــورَه إلــى حجــرة المريــض .  وقبــل إجــراء أيـّـة عمليــة خطــرة ليســأل الطبيــُب معونــَة 
الطبيــب األعظــم .  ليؤكّــَد للمريــض أّن هللَا يســتطيع أن يجعلَــه يجــوز فــي محنِتــه 
بســام ،  وأنّــه فــي كلِّ أوقــات الضيــق هــو الملجــأ األميــن لجميــع الُمتكلّيــن عليــه .  
والطبيــب الــذي ل يفعــل هــذا يخســر حالــًة بعــد حالــة كان فــي مقــدوره ،  لــول ذلــك ،  
بالمخلّــص  اإليمــان  المريــض  يلهــم  الــذي  الــكام  يتكلّــم  أن  أمكنــه  فــإذا  إنقاُذهــا .  
العطــوف الــذي يحــّس بــكّل وخــزٍة مــن وخــزات األلــم ،  واســتطاع أن يعــرض حاجــاِت 

النفس عليه في الصاة ففي غالب األحيان تمّر األزمُة بسام .
إّن ذاك الــذي يعــرف خفيّــاِت القلــب هــو وحــَده يعلــم مقــداَر الرعــدة والخــوف 
اللذيــن بهمــا يرضــى كثيــرون مــن المرضــى أن تُجــرى لهــم عمليّــة علــى يــِد جــرّاح .  إنّهــم 
يكونــون متحققيــن مــن خطرهــم .  ولئــن كانــوا يثقــون بمهــارة الطبيــب ،  يعلمــون أنّــه 
]119[ ليــس معصومــاً.  ولكّنهــم إذ يــرون الطبيــَب منحنيــاً يصلـّـي طالبــاً مــن هللا العــوَن 
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فذلــك يلهمهــم بالثقــة .  والشــكُر والثقــُة يفتحــان القلــب لقــّوة هللا الشــافية .  ومــن ثــّم 
تنتعُش كلُّ قوى الكيان وتنتصر قوى الحياة.

ثــّم إّن حضــور المخلـّـص هــو أيضــاً عنصــر مــن عناصــر القــّوة للطبيــب نفســه .  في 
أحيــان كثيــرة تجلــب تبعــاُت واحتمــالُت عملــه رعبــاً لروحــه .  إّن اضطــراب عــدم 
المشــير  أّن  مــن  الطبيــب  إيقــاَن  ولكــّن  اليــَد مهارتَهــا .   يفقــد  قــد  والخــوف  اليقيــن 
اإللهــي بجانبــه ليرشــَده ويعّضــده ،  يمنحــه الهــدوَء والشــجاعة. إّن لمســَة المســيح 

على يِد الطبيب تجلب الحيويّة والراحة والطمئنان والثقة والقّوة .
بعدمــا تمــّر األزمــُة بســام ويبــدو النجــاح ظاهــراً ليقــِض الطبيــب مــع المريــض 
تلــك  حفــظ  ألجــل  شــكرك  عــن  الطبيــب  أيهــا  عبّــر  الصــاة .   فــي  قليلــًة  لحظــاٍت 
الحيــاة .  وإذ يقــّدم المريــُض شــكره للطبيــب فليوّجــه الحمــَد والشــكَر إلــى هللا .  قــل 

للمريض إّن حياتَه قد ُحفظت ألنّه كان تحت رعايِة الطبيب السماوي وحفظه .
فالطبيــب الــذي يســير علــى هــذا النهــج إنّمــا يرشــد مريَضــه إلــى ذاك الــذي هــو 

معتمد عليه ألجل الحياة والذي يستطيع أن يخلّص إلى التمام كّل الذين يقبلون إليه .

خدمة النفوس
ينبغــي أن يدخــَل فــي عمــل الطبيــب المرســِل حنيــٌن عميــٌق نحــو النفــوس .  إّن 
الطبيَب يُسلّم إليه أغلى وديعٍة ُسلّمت إلنسان ،  مثله في ذلك مثل خادم اإلنجيل 

تماماً.  وسواء تحقق كلُّ طبيب ذلك أم ل فإنّه مؤتمٌن على أمِر شفاِء النّفوس.
فــي أثنــاء التعامــل مــع المــرض والمــوت كثيــراً مــا تغيــب عــن بــال األطبّــاء الحقائــُق 
الخطيرة ،  حقائُق الحياة العتيدة .  ففي مسعاهم الجاّد لتفادي الخطر على الجسم 
ينســون الخطــَر الــذي يهــّدد النفــس .  فالشــخُص الــذي يخدمونــه ربّمــا يكــون ]120[ قــد 
كــّف عــن التشــبّث بالحيــاة .  فــإّن فــرَص الحيــاة تنســاب منــه وتفلــت مــن قبضتــه .  

والطبيب لبّد من أن يلتقي بهذه النفس أماَم كرسي دينونة المسيح.
كثيــراً مــا تضيــع مّنــا أثمــُن البــركاِت إذ نهمــل التكلـّـم بالكلمــة فــي وقتهــا .  فــإذا لــم 
نراقــب الفرصــَة الذهبيّــَة فســتضيع .  وعنــد ســرير المريــض ينبغــي ألّ ينطــق أحــٌد 
بــكام يمــّس أيّــَة عقيــدة أو يلجــأ إلــى المجــادلت .  بــل يجــب توجيــه نظــر المريــض 
إلــى ذلــك الــذي يريــد أن يخلـّـص كّل مــن يأتــون إليــه بإيمــان .  إذاً حــاول أيهــا الطبيــب 
بكّل غيرة ولطف ورقّة أن تقّدم المعونة للنفس التي تتأرجح بين الحياة والموت.

إّن الطبيَب الذي يعلم أن المسيَح هو مخلّصه الشخصي ألنّه هو نفسه قد أُتيَّ 
بــه إلــى ملجــأ  )الدهــور (،  يعلــم كيــف يتعامــل مــع النفــس المرتعــدة المذنبــة المريضــة 

AR Ministry of Healing Body.indd   73 11/12/18   5:12 PM



74  |  خدمة الّشفاء 

بالخطيّة التي تتّجه إليه في طلب العون .  يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال :  » ماذا 
ينبغــي أن أفعــل لكــي أخلــص «؟ ويمكنــه أن يتلــو قّصــة محبّــة الفــادي .  ويمكنــه أن 
يتحــّدث مــن واقــع اختبــاره عــن قــّوة التوبــة ]121[ واإليمــان .  وفــي كلمــات بســيطة جــاّدة 
يمكنه أن يتقّدم بحاجة تلك النفس إلى هللا في الصاة .  ويستطيع أيضاً أن يُشجع 
المريض على أن يسأل رحمة المخلّص الرؤوف ويقبلها .  فإذ يخدم هكذا عند سرير 
المريــض محــاولً أن ينطــق بالــكام الــذي يجــيء بالعــون والعــزاء فالــرّب يعمــل معــه 
وبواســطته .  وإذ يتّجــه عقــل المريــض إلــى المخلّــص فــإّن ســام المســيح يمــأل قلبــه ،  
والصّحة الروحيّة التي تأتيه تُستخدُم كيِد هللا المعيّنة في إعادة الصّحة إلى جسمه.

إّن الطبيــب إذ يعتنــي بالمريــض كثيــراً مــا تواتيــه الفرصــة لخدمــة أصدقــاء ذلــك 
المريــض .  فــإذ يراقبــون عنــد ســرير المريــض ،  وهــم شــاعرون بعجزهــم عــن أن يصــّدوا 
عنــه وخــزًة واحــدًة مــن وخــزات األلــم ،  فــإّن قلوبهــم تليــن .  والحــزن الــذي يَخفــى عــن 
اآلخريــن كثيــراً مــا يخبــر بــه الطبيــب .  حينئــذ تحيــن الفرصــُة لــه ليوّجــَه أفــكاَر هــؤلء 
المحزونيــن إلــى ذاك الــذي قــد دعــا المتعبيــن والثقيلــي األحمــال ليأتــوا إليــه .  وكثيــراً 
مــا يمكــن تقديــُم الصــاة ألجلهــم ومعهــم إذ يعــرض الطبيــب حاجاتِهــم علــى شــافي 

كّل األدواء ومخّفف كّل األحزان.

مواعيد هللا
إّن لــدى الطبيــِب فرصــاً ثمينــًة إلرشــاد مرضــاه إلــى مواعيــِد كلمــة هللا .  عليــه أن 
يُخــرَج مــن كنــزه جــدداً وعتقــاء ،  متحّدثــاً هنــا وهنــاك بكلمــاِت التعزيــة واإلرشــاد 
التي يشتاق الناس إليها .  ليجعل الطبيُب عقلَه خزانًة لألفكار الجديدة .  وليدرَس 
كلمــَة هللا باجتهــاد حتــى يكــون علــى درايــٍة وعلــٍم بمواعيدهــا .  وليتعلّــم تــاوَة كام 
بــه وهــو يخــدم علــى األرض عندمــا كان ينطــُق  العــزاء الــذي كان المســيح ينطــق 
بتعاليمــه ويشــفي المرضــى .  وعليــه أن يتحــّدَث عــن معجــزاِت الشــفاء التــي أجراهــا 
المســيح وعــن لطفــه ومحبّتــه .  وعليــه ألّ يهمــل أبــداً فــي توجيــه أفــكاِر مرضــاه إلــى 

المسيح ،  الطبيب األعظم . ]122[ 
إّن نفــَس القــّوة التــي اســتخدمها المســيح وهــو يســير بيــن النــاس بهيئــة منظــورة ،  
هــي فــي كلمتــه .  فبكلمتــه شــفى يســوع المــرض وأخــرج الشــياطين ،  وبكلمتــه هــّدأ 
البحــَر وأقــام الموتــى،  وقــد شــهد النــاس أّن كامــه كان بســلطان .  لقــد تكلّــم بكلمــة 
هللا كمــا قــد كلـّـم كّل أنبيــاء ومعلّمــي العهــد القديــم.  إّن الكتــاب المقــدَّس كلـّـه هــو 

إعان عن المسيح.
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ينبغــي أن تُقبــَل الكتــُب المقّدســة علــى أنّهــا كام هللا إلينــا ،  ليــس فقــط مكتوبــاً 
بــل منطوقــاً بــه إلينــا .  عندمــا أتــى المرضــى والمتألّمــون إلــى المســيح فهــو لــم يشــاهد 
وبإيمــان  الحاجــة  تلــك  بمثــل  يأتــون  مــن  كّل  بــل  العــون وحدهــم  منــه  مــن طلبــوا 
لَــَك  َمْغُفــورٌَة   . بَُنــيَّ يَــا  ثِــْق   « للمفلــوج  قــال  عندمــا  األجيــال .   مــدى  كإيمانهــم 
ابَْنــُة،  يَــا  ثِِقــي   « فــي كفرناحــوم :   للمــرأة  قــال  )متــى 9: 2(، وعندمــا  َخطَايَــاَك « 
مــن  )لوقــا 8: 48( كان يخاطــب آخريــن  ِبَســاٍَم «  اِْذَهِبــي  َشــَفاِك،  قَــْد  إِيَمانُــِك 

المرضى المحزونين الُمثّقلين بالخطيّة الذين ينبغي أن يطلبوا منه العون.
وهــذا ينطبــق علــى كّل مواعيــد كلمــة هللا ،  ففيهــا يحــّدث الــرّب كاً مّنــا علــى 
انفــراد ،  موّجهــاً كاَمــه إلينــا مباشــرة كمــا لــو كان فــي إمكاننــا أن نصغــى إلــى صوتــه .  
تلــك  مــن  أوراق  إنّهــا  إلينــا .   وقّوتــه  نعمتَــه  المســيح  يّوصــل  المواعيــد  هــذه  وفــي 
الشــجرة التــي » لِِشــَفاِء األَُمــِم «  )رؤيــا  2: 22(. فــإذ يقبلهــا اإلنســاُن ويســتوعبها 
فهــي تصيــر قــّوة للخلــق وإلهامــاً وزاداً للحيــاة .  ول شــيء آخــر يمكــن أن تكــون لــه مثــل 
هــذه القــّوة .  ول شــيء ســواها يمكنــه أن يلهــَم النفــس بالشــجاعة واإليمــان اللذيــن 

يمنحان الكيان كلَّه الحياَة والنشاط.
وحســبما تُتاح للطبيب فرصة ،  فليردد على ســمع اإلنســان الذي يقف مرتعداً 
أقــواَل  والخطيّــة ،   األلــم  أنهكــه حمــُل  الــذي  واإلنســان  القبــر ،   علــى حافــة  وخائفــاً 

المخلّص — ألّن كّل أقوال الكتاب المقدَّس هي أقواله:
» لَ تََخــْف ألَنِـّـي فََديْتُــَك. َدَعْوتُــَك ]123[ ِباْســِمَك. أَنْــَت لِــي. إَِذا اْجتَــزَْت ِفــي 
تُلْــَذُع  فَــاَ  النَّــاِر  ِفــي  َمَشــيَْت  إَِذا  تَْغُمــرَُك.  فَــاَ  األَنَْهــاِر  َوِفــي  َمَعــَك  فَأَنَــا  الِْميَــاِه 
إِْذ   ... ُمَخلُِّصــَك  إِْســرَائِيَل  وُس  قُــدُّ إِلُهــَك  الــرَّبُّ  أَنَــا  ألَنِـّـي  يُْحرِقُــَك.  لَ  َواللَِّهيــُب 
ِصـــرَْت َعـــِزيزًا ِفــي َعيَْنــيَّ ُمَكـــرًَّما َوأَنـَـا قـَـْد أَْحبَبْتُــَك «. » أَنـَـا أَنـَـا ُهــَو الَْماِحــي ُذنُوبـَـَك 
ألَْجـــِل نَْفِســي َوَخطَـــايَاَك لَ أَذْكُـــرَُها « .  » لَ تََخـــْف فإنّــي َمْعـــَك « )إشــعياء  43: 

.)25 ،5  ، 4-1
» كمــا يتــرأف األب علــى البنيــن يتــرأف الــرب علــى خائفيــه .  ألنـّـه يعــرف جبلتنــا 

يذكر أننا تراب نحن «  )مزمور  103: 13، 14(.
» اِْعرِِفــي فََقــْط إِثَْمــِك أَنَّــِك إِلـَـى الــرَّبِّ إِلِهــِك أَْذنَبْــِت «. » إِِن اْعتَرَفَْنــا ِبَخطَايَانـَـا 
فَُهــَو أَِميــٌن َوَعــاِدٌل، َحتَّــى يَْغِفــَر لََنــا َخطَايَانَــا َويُطَهِّرَنَــا ِمــْن كُلِّ إِثـْـٍم « )إرميــا 3: 13؛ 

1يوحنــا 1: 9(.
» قــد محــوت كغيــم ذنوبــك وكســحابة خطايــاك .  ارَْجــع إِلــىَّ ألَنِـّـي فََديْتُــَك « 

)إشعياء  4: 22(.
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» هلــم نتحاجــج يقــول الــرب إن كانــت خطاياكــم كالقرمــز تبيــض كالثلــج .  إن 
خيــر  تأكلــون  وســمعتم  شــئتم  إن  كالصــوف .  تصيــر  كالــدودي  حمــراء  كانــت 

األرض « )إشــعياء  1: 18، 19(.
لَــِك الرَّْحَمــَة «. » حجبــت  أََدْمــُت  أَْجــِل ذلِــَك  ِمــْن  أَْحبَبْتُــِك،  ـًة  أَبَِديَـّ َمَحبَّــًة   «

وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك « )إرميا  31: 3; إشعياء 54: 8(.
» لَ تَْضطَرِْب قُلُوبُُكْم «. » َســاًَما أَتْرُُك لَُكْم. َســاَِمي أُْعِطيُكْم. لَيَْس كََما يُْعِطي 

الَْعالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا. ]124[ لَ تَْضطَرِْب قُلُوبُُكْم َولَ تَرَْهْب « )يوحنا 14: 1، 27(.
» ويكــون إنســان كمخبــأ مــن الريــح وســتارة مــن الســيل كســواقي مــاء فــي مــكان 

يابس كَِظلِّ َصْخرٍَة َعِظيَمٍة ِفي أَرٍْض ُمْعِييٍَة « )إشعياء 32: 2(.
قَــْد  الَْعطَــِش  ِمــَن  لَِســانُُهْم  يُوَجــُد.  َولَ  َمــاًء  طَالِبُــوَن  َوالَْمَســاكِيُن  اَلْبَائُِســوَن   «

يَِبَس. أَنَا الرَّبُّ أَْستَِجيُب لَُهْم. أَنَا إِلَه إِْسرَائِيَل لَ أَتْرُكُُهْم « )إشعياء 41: 17(.
الَْعطَْشــاِن،  َعلَــى  َمــاًء  أَْســُكُب  ألَنِـّـي   «   : » صانعــك  الــرب  يقــول  هكــذا   «
 » ُذِريَتِتــَك  َعلَــى  َوبََركَِتــي  نَســلَِك  َعلَــى  روحــي  أَْســُكُب  الْيَاِبَســِة  َعلَــى  َوُســيُولً 

 )إشــعياء 44: 2، 3(.
» اِلْتَِفتُوا إِلَيَّ َواْخلُُصوا يَا َجِميَع أَقَاِصي األَرِْض « )إشعياء  45: 22(.

َمَعاِصيَنــا،  َمْجــُروٌح ألَْجــِل  َوُهــَو  أمراضنــا «. »  أســقامنا وحمــل  أخــذ  » هــو 
َوِبُحبُــرِِه ُشــِفيَنا «  )متــى  8: 17;   َمْســُحوٌق ألَْجــِل آثَاِمَنــا . تَأِْديــُب َســاَِمَنا َعلَيْــِه، 

إشــعياء  53: 5(.  ]125[
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ومرشد
عــن  ليــس  مســؤول  بأنّــه  يعتــرف  إنّــه  ومرشــد .   معلّــم  هــو  الحقيقــي  الطبيــب 
تجــاه المجتمــع  بــل أيضــاً  المرضــى الذيــن هــم تحــت رعايتــه المباشــرة وحســب ،  
الــذي يعيــش فيــه. فهــو يقــف حارســاً للصّحــة البدنيّــة واألدبيّــة كلتيهمــا .  إنـّـه يســعى 
ليــس فقــط ليعلـّـم الطــرق الصائبــة فــي معالجــة المرضــى بــل ليشــّجع علــى العــادات 

الصالحة للمعيشة ،  ولينشر معرفة الَْمبَاِدئُ الصائبة.

الحاجة لتعليم َمَباِدئ الصّحة
لــم يكــن تعليــم َمبَــاِدئ الصّحــة لزمــاً فــي أّي وقــت مضــى أكثــر ممــا هــو لزم 
اآلن .  فبالرغــم مــن التقــّدم المدهــش فــي النواحــي المتعلّقــة بوســائل الراحــة للحيــاة 
حتــى بالمســائل الصّحيــة ومعالجــة المــرض، فــإّن انحطــاط النشــاط الجســدي وقــّوة 
الحتمــال أمــر مفــزع ،  وهــو يتطلّــب اهتمــاَم وانتبــاَه كلِّ مــن يحرصــون علــى خيــر 

أخوتهم البشر وسامتهم .
للمبــادئ  المقّوضــة  الشــرور  انتشــار  علــى  تُشــّجع  المصطنعــة  مدنيّتنــا  إّن 
الســليمة .  فالعــادة والــزّي همــا فــي حالــة حــرب مــع الطبيعــة ،  ألّن الممارســات التــي 
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القــّوة  مــن  مســتّمرة  بكيفيّــة  تُضعــف  يتعّهدانهــا  التــي  والنغماســات  يفرضانهــا 
البدنيّــة والعقليّــة ،  ]126[ وتُثّقــل كاهــل الجنــس البشــري بعــبٍء ل يمكــن احتمالــه .  

إّن عدم العتدال والجريمة والمرض والشقاء منتشرة في كّل مكان.
كثيــرون يتعــّدون قوانيــن الصّحــة جهــاً منهــم ،  وهــم بحاجــة إلــى تعليــم وإرشــاد .  
إلــى إقناعهــم  إنّهــم بحاجــة  الكبــرى يعرفــون أفضــل ممــا يفعلــون .   ولكــّن الغالبيّــة 
بجعــل معرفتهــم مرشــداً للحيــاة .  ولــدى الطبيــب فــرٌص كثيــرة لنشــر معرفــة َمبَــاِدئ 
الصّحة وإرشاد الناس إلى أهميّة العمل بها. وبواسطة التعليم الصائب يستطيع 

أن يساهم بقسط كبير في القضاء على الشرور التي تسبّب ضرراً بليغاً.

استعمال العقاقير أو المخّدرات
وهنالــك تصــرّف يمّهــد الطريــق لقــدر هائــل مــن المــرض بــل لشــرور أخطــر ،  هــو 
يهاجمهــم  عندمــا  النــاس  مــن  كثيــرون  الســاّمة .   العقاقيــر  اســتعمال  مــن  اإلكثــار 
المــرض ل يكلّفــون أنفســهم مشــّقة البحــث عــن ســبب مرضهــم ،  فيجعلــون هّمهــم 
عقاقيــر  اســتعمال  إلــى  يلجــأون  وهكــذا  واإلزعــاج .   األلــم  مــن  التخلّــَص  الوحيــد 
مجهولــة ل يعرفــون إلّ القليــل عــن خواّصهــا الحقيقيّــة ،  أو يلجــأون إلــى طبيــب فــي 
طلــب دواء يُبطــل ويمنــع نتيجــَة ســوء ِفعلهــم دون التفكيــر فــي إحــداث تغييــر فــي 
عاداتهــم الضــارّة .  فــإذا لــم يحصلــوا علــى فائــدة ســريعة يجّربــون دواًء آخــَر فآخــر ،  

وهكذا يستمّر الشّر.
فالنــاس بحاجــة إلــى أن يتعلّمــوا أّن العقاقيــر ل تُشــفي المــرض .  ل جــدل فــي 
نتيجــة  ُشــفَي  قــد  المريــض وكأنّــه  تجلــب راحــة ســريعة ،  فيبــدو علــى  أنّهــا أحيانــاً 
لتعاطيهــا .  ذلــك ألّن لــدى الطبيعــة قــّوًة حيويــًة كافيــًة لطــرد الســّم وتصحيــح الظروف 
فــي معظــم  العقاقيــر .  ولكــن  مــن  بالرغــم  تُســترّد  المــرض .  فالصّحــة  التــي ســبّبت 
الحــالت كّل مــا يعملــه الــدواء المخــّدر هــو أنـّـه يغيّــر شــكل المــرض وموضعــه .  وفــي 
أكثــر الحــالت يبــدو وكأّن اإلنســاَن قــد تغلـّـب علــى مفعــول الســّم إلــى حيــن ،  ولكــّن 

النتائج تبقى في الجسم وتُحدث ضرراً بليغاً فيما بعد.
أنفســهم  علــى  يجلبــون  الســاّمة  العقاقيــر  بتعاطيهــم  النــاس  مــن  كثيــرون 
أمراضــاً تازمهــم مــدى الحيــاة ،  وقــد هلكــت أرواح كثيــرة كان يمكــن ]127[ إنقاُذهــا 
باســتعمال وســائط الشــفاء الطبيعيّــة .  إّن الســموم التــي تحتــوي عليهــا الكثيــر مّمــا 
الدمــار  عنهــا  ينتــج  وقابليّــات  وأمزجــة  عــادات  تكويــن  علــى  تعمــل  أدويــة  يُدعــى 
إنّهــا  يقــال عنهــا  التــي  المجهولــة  العقاقيــر  مــن  إّن كثيــراً  النفــس والجســد .   لــكا 
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أدويــة مباحــة ،  بــل حتــى بعــض العقاقيــر التــي يصفهــا األطبــاُء،  لهــا تأثيــر كبيــر فــي 
هــي  التــي  والمورفيــن  األفيــون  تعاطــي  وعــادة  الخمــر  تعاطــي  لعــادة  التمهيــد 

جميعــاً لعنــة هائلــة علــى المجتمــع.

قّوة الطبيعة الُمنعشة والمجددة
إّن األمــَل الوحيــد فــي تحّســن األحــوال هــو فــي تعليــم النــاس الَْمبَــاِدئ الصائبــة .  
ليعلـّـم األطبــاء النــاس أّن القــّوة المجــّددة ليســت فــي العقاقيــر بــل فــي الطبيعــة ،  وأّن 
المــرض مجهــود تبذلــه الطبيعــة لتحريــر الجســم مــن الحــالت التــي تحــدث نتيجــة 
لتعــّدي قوانيــن الصّحــة .  وفــي حالــة المــرض ينبغــي التأكــد مــن الســبب .  ينبغــي تغيير 
فــي  الطبيعــة  يســاعد  وهــذا  الخاطئــة ،   العــادات  وإصــاح  الصحيّــة  غيــر  الظــروف 

مسعاها لطرد األجسام الغريبة وإعادة الحالت الصحيحة إلى الجهاز البدني.

العالجات الطبيعية
إّن الهــواء النقــّي ونــور الشــمس والتعفــف والراحــة والرياضــة البدنيّــة والغــذاء 
المناســب وشــرب المــاء والثقــة بقــدرة هللا — هــذه هــي العاجــات الحقيقيــة .  
وينبغي أن يكون كّل إنسان على علم بقوى الطبيعة العاجيّة وكيف يستخدمها .  
وضــروري أن يفهــم اإلنســان الَْمبَــاِدئ المتضّمنــة فــي معالجــة المرضــى وأن يتــدرّب 

تدريباً عملياً يُمّكنه من استخدام هذه المعرفة استخداماً صائباً.
ــة يتطلّــب قــدراً مــن الحــرص والجهــد ،  األمــر  إّن اســتخداَم العاجــات الطبيعيّ
الــذي ل يرغــب الكثيــرون فــي بذلــه .  إّن عمليّــة الطبيعــة فــي الشــفاء والبنــاء هــي 
الضــارّة  النغماســات  عــن  التخلــّي  إّن  بطيئــة .   يعتبرونهــا  والضجــرون  تدريجيّــة .  
مــن  تحــررت  وقــد  الطبيعــة،  أّن  سيُكتشــف  النهايــة  فــي  ولكــن  تضحيــة .   يتطلّــب 
الطاعــة  علــى  يثابــرون  والذيــن  وبحكمــة .   حســناً  قيامــاً  بعملهــا  تقــوم  العوائــق ،  

لنواميســها ســيحصدون الجــزاء فــي صّحــة البــدن وصّحــة الذهــن. ]128[
منــع  إّن  الصّحــة .   لحفــظ  عــادة  يكــرس ،   بكثيــر  الــازم  مــن  أقــّل  اهتمامــاً  إّن   
يُصيــب  مــن معرفــة كيفيّــة معالجتــه عندمــا  بكثيــر  منــه ألفضــل  بالوقايــة  المــرض 
علــى  يتعــرّف  أن  اإلنســانية  وألجــل  نفســه  ألجــل  إنســان  كّل  وواجــب  اإلنســان .  
بــكّل إخــاص ونزاهــة .  يجــب أن يكــون الجميــع ملّميــن  قوانيــن الحيــاة ويطيعهــا 
جســَم  بــه  وأعنــي  مدهــش ،   جهــاز  أعظــم  هــو  الــذي  الجهــاز  بذلــك  علــم  وعلــى 
كّل  واعتمــاد  المختلفــة  الجســم  أعضــاء  وظائــف  يفهمــوا  أن  وعليهــم  اإلنســان .  
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عضــو علــى غيــره لتقــوم األعضــاء كلهُّــا بعملهــا علــى الوجــه الصحيــح .  عليهــم أن 
التــي  والقوانيــن  العقــل،  فــي  الجســم  وتأثيــر  الجســم  فــي  العقــل  تأثيــر  يدرســوا 

يســيران بموجبهــا .

التدريب على الكفاح في الحياة
إنّنــا ل نتجــاوز الحــّد مهمــا شــّددنا علــى أّن الصّحــة ل تتوقّــف علــى المصادفــة .  
ولكّنهــا تأتــي نتيجــة إلطاعــة القانــون .  هــذا مــا يعتــرف بــه المتبــارون فــي األلعــاب 
الرياضيــة واختبــار القــّوة .  هــؤلء الرجــال يقومــون بأعظــم الســتعدادات الحريصــة .  
بــكّل حــرص كّل عــادة  إنّهــم يخضعــون لتدريــب كامــل وتمريــن دقيــق. وينظّمــون 
جســمانيّة ،  لعلمهــم بــأّن اإلهمــال أو اإلفــراط أو عــدم الكتــراث الــذي يُضعــف أّي 

عضو أو وظيفة في الجسم أو يعجزها لبّد من أن يُلحق بصاحبه الهزيمة.
فكــم هــو أهــّم جــداً ذلــك الحــرص ألجــل ضمــان النجــاح فــي كفــاح الحيــاة .  إنّنــا 
ل نشــتبك فــي معــارك تمثيليّــة وهميّــة ،  ولكّننــا نثيــر حربــاً تتوقـّـف عليهــا نتائــج أبديـّـة .  
إنّنــا نواجــه أعــداَء ل تراهــم العيــن .  فالمائكــة األشــرار يحاولــون الســيطرة علــى كلِّ 
إنســان .  إّن كّل ما يضّر بالصّحة ل يقلل من النشــاط الجســماني فقط ،  ولكّنه فوق 
ذلــك يُضعــف القــوى العقليّــة واألدبيّــة .  فاإلفــراط فــي أّي عمــٍل غيــر صّحــي يُزيــد مــن 
صعوبــة التمييــز بيــن الصــواب والخطــأ ،  وبالتالــي يزيــد مــن صعوبــة مقاومــة الشــّر.  

كما أنّه يزيد من خطر الفشل والهزيمة. ]129[
» الَِّذيــَن يَرْكُُضــوَن ِفــي الَْميْــَداِن َجِميُعُهــْم يَرْكُُضــوَن َولِكــنَّ َواِحــًدا يَأُْخــُذ الَْجَعالـَـَة« 
)1كورنثــوس 9: 24(. أّمــا فــي الحــرب التــي نحــن مشــتبكون فيهــا فيمكــن لــكّل مــن 
يدربون أنفسهم على إطاعة مبادئ الحّق أن ينتصروا .  إّن ممارسة هذه المبادئ في 
شؤون الحياة الصغيرة كثيراً ما يُنظر إليها على أنّها غير مهّمة — مسألة أتفه من أن 
تســتحّق النتبــاه .  ولكــن بالنظــر إلــى الشــؤون المعرّضــة للخطــر ل يوجــد شــيء أصغــر 
مما يجب علينا عمله .  فكّل عمل يلـقي بثقــل في المـيزان الذي يقـرر نصرة الحـياة أو 

هزيمتها .  والكتاب يأمرنا قائا :  » هَكَذا اْركُُضوا لَِكْي تََنالُوا « )1كورنثوس 9: 24(.
لقــد كانــت الرغبــة أو الشــهوة غيــر المعتدلــة فــي قلــب أبوينــا األوليــن كفيلــة 
بحرمانهمــا مــن عــدن .  إّن العتــدال فــي كّل شــيٍء لــه دخــل فــي إعادتنــا إلــى عــدن 

أكثر مما يدرك الناس.
وباإلشــارة إلــى ضبــط النفــس الــذي كان يتــدرّب عليــه المتبــارون فــي األلعــاب 
اإلغريقية قديماً يكتب بولس الرســول قائا :  : » كُلُّ َمْن يَُجاِهُد يَْضبُُط نَْفَســُه ِفي 
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ــا نَْحــُن فَِإكْلِيــاً لَ يَْفَنــى. إِذاً  ــا أُولِئــَك فَلَِكــْي يَأُْخــُذوا إِكْلِيــاً يَْفَنــى َوأَمَّ كُلِّ َشــْيٍء. أَمَّ
ــِر يَِقيــٍن. هَكــَذا أَُضــارُِب كَأَنِّــي لَ أَْضــرُِب الَْهــَواَء  ــَس َعــْن َغيْ أَنَــا أَْركُــُض هَكــَذا كَأَنَّــُه لَيْ
أَنَــا نَْفِســي  َمــا كَــَرزُْت لآِلَخِريــَن لَ أَِصيــُر  بَْعــَد  ـى  بَــْل أَقَْمــُع َجَســِدي َوأَْســتَْعِبُدُه َحتَـّ

َمرْفُوًضا « )1كورنثوس 9: 27-25(.

أساس اإلصالح
ففــي  بالحــّق األساســي .   الصريــح  العتــراف  يتوقّــف علــى  تقــّدم اإلصــاح  إّن 
حيــن أّن الخطــَر يكمــن فــي الفلســفة الضيّقــة المتزّمتــة واســتقامة الــرأي الجامــدة 
الــرأي  مــن حّريــة  الناحيــة األخــرى يوجــد خطــر عظيــم  ناحيــة ،  فمــن  مــن  الصارمــة 
الُمســتهترة .  إّن أســاس كّل إصــاح دائــم هــو شــريعة هللا . فعلينــا أن نبيّــن الحاجــة 
إلــى إطاعــة هــذه الشــريعة فــي ســطور صريحــة واضحــة .  وينبغــي أن تظــّل مبادئهــا 

ماثلة أمام أنظار الناس .  إنّها أبديّة وغير متساهلة كاهلل نفسه.
قــّوة  ومــن أعظــم المؤثّــرات المحزنــة لارتــداد األصلــي األّول فقــدان اإلنســان 
ضبــط النفــس .  وعلــى قــدر مــا نســترّد هــذه القــّوة يمكــن أن يكــون هنالــك تقــّدم 

ونجاح حقيقي. ]130[ 
الجســم هــو الواســطة الوحيــدة التــي عــن طريقهــا ينمــو الذهــن والنفــس ألجــل بنــاء 
ــوب عــّدو النفــوس تجاربـَـه إلضعــاف قــوى الجســم وتحقيرها والحّط  الخلــق .  ولهــذا يصِّ
منها .  ونجاُحه في هذا معناُه إخضاع اإلنسان كلّه للشّر.  إّن ميول طبيعتنا الجسّدية 

ما لم تكن تحت سيطرة قّوة أسمى لبّد من أن تؤدي بّنا إلى الدمار والموت .
ينبغــي إخضــاُع الجســد .  ويجــب أن تســوَد عليــه القــوى األســمى فــي اإلنســان .  
ومــن الــازم أن تُســيطر اإلرادُة علــى العواطــف واألهــواء .  واإلرادُة نفســها يجــب أن 
ــة هــي التــي ينبغــي  تخضــع هلل .  وقــّوة العقــل الســامية التــي تقّدســها النعمــة اإللهيّ

أن تسَود في حياتنا.
أن  والنســاء  الرجــال  وعلــى  ضمائرُنــا.  بهــا  تقتنــع  أن  ينبغــي  هللا  مطالــَب  إّن 
يســتيقظوا إلــى واجــب ضبــط النفــس والحاجــة إلــى الطهــارة والتحــرر مــن كّل شــهوة 
مفســدة وكل عــادة دنســة .  وهــم بحاجــة إلــى القتنــاع بحقيقــة كــون كّل قــوى العقــل 

والجسد هبًة من هللا وينبغي حفظَها في أفضل حالة ممكنة ألجل خدمته .
فــي ذلــك الطقــس القديــم الــذي كان رمــزاً إلــى اإلنجيــل لــم يكــن يُســمح ألحــد 
باإلتيــان بذبيحــة فيهــا عيــب مــا إلــى مذبــح هللا .  فالذبيحــة التــي ترمــز إلــى المســيح 
ــثال لمــا ينبغــي أن  ــذا كمـ ــير إلــى هـ كان ينبغــي أن تكــون بــا عـــيب .  وكلمــة هللا تشـ
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َسًة َوِباَ َعيٍْب «، » َمرِْضيًَّة  يكـون علـيه أولد هللا .  فتقـول :  » َذِبيَحًة َحيًَّة «، » ُمَقدَّ
ِعْنَد هللِا « )رومية  12: 1؛ أفسس 5: 27(.

الحاجة إلى القّوة اإللهية
إّن الحواجــَز البشــّريَة ضــد  قــّوة ل يمكــن تحقيــُق أّي إصــاح حقيقــي .   بــدون 
الميــول الطبيعيّــة والمكتســبة إن هــي إلّ كشــاطيِء رملــّي ضــّد الســيل الجــارف .  إنّنــا 
ل نســتطيع مقاومــة التجــارب التــي تهاجمنــا مــن الداخــل ومــن الخــارج مــا لــم تَِصــر 

حياة المسيح قوًة ُمحيّيًة في حياتنا.
يتســّنى  حتــى  هللا  شــريعة  بموجــب  وعــاش  العالــم  إلــى  المســيح  أتــى  لقــد 
النفــس .   تفســد  التــي  الطبيعيّــة  ميولــه  علــى  كاملــة  ســيطرة  يســيطَر  أن  لإلنســان 
وكطبيــب للنفــس والجســد ]131[ هــو يمنــح النصــرة علــى الشــهوات المحاربــة .  لقــد 

أعّد كّل ما يساعد اإلنسان وييّسر له امتاَك كماِل الخلق.
الشــريعة ،   لضبــط  يخضــع  فالعقــُل  للمســيح  نفَســه  اإلنســان  يُســلّم  وعندمــا 
ولكّنهــا الشــريعة الملكيّــة التــي تعلــن الحّريــة لــكّل أســير .  وإذ يصيــر اإلنســان واحــداً 

مع المسيح يتحرر .  فالخضوع إلرادة المسيح معناه استرداد الرجولة الكاملة.
الطاعــة هلل هــي التحــرر مــن عبوديـّـة الخطيّــة ومــن الشــهوات والنــوازع البشــّرية .  
ويمكــن لإلنســان أن يقــَف منتصــراً علــى نفســه ،  منتصــراً علــى ميولــه ،  منتصــراً علــى 
الرياســات والســاطين وعلــى ولِة العالــم علــى ظلمــة هــذا الدهــر وعلــى » أَْجَنــاِد 

َماِويَّاِت « )أفسس 6: 12(. رِّ الرُّوِحيَِّة ِفي السَّ الشَّ
هــذا  يكــون  أن  يمكــن  التعليــم ،  ول  هــذا  إلــى  يكــون  مــا  أحــوج  هــو  البيــت  إّن 
التعليــم منتجــاً لخيــر أعظــم ممــا فــي البيــت .  إّن للوالديــن دخــاً فــي نفــس أســاس 
العــادة والخلــق .  وحركــة اإلصــاح يجــب أن تبــدأ بتقديــم َمبَــاِدئ شــريعة هللا لهــم 
علــى أّن لهــا عاقــة بالصّحــة البدنيّــة واألدبيّــة كلتيهمــا. بيّنــوا لهــم أّن الطاعــة لكلمــة 
هللا هــي حامينــا الوحيــد مــن الشــرور التــي تكتســح العالــم إلــى الهــاك .  ثــّم وّضحــوا 
إنّهــم  عــن أولدهــم .   بــل أيضــاً  لهــم مســؤولية الوالديــن ،  ليــس فقــط عــن أنفســهم 
إّمــا للطاعــة أو للعصيــان .  فبقدوتهــم وتعليمهــم  يقّدمــون ألولدهــم مثــالً وقــدوًة 

يتقرر مصيُر عائاتهم .  واألولد يكونون كما يصنعهم والدوهم.
ولو أمكن للوالدين أن يتّتبعوا نتيجة عملهم ويروا كيف أنّهم بقدوتهم وتعليمهم 
ــة أو قــّوة البــّر فابــّد مــن أن يحــدث تغييــر ولبــّد مــن أن  يؤيّــدون ويزيــدون قــّوة الخطيّ

يترك كثيرون التقاليَد والعاداِت ويقبلون المبادئَ اإللهيَّة للحياة . ]132[
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قّوة القدوة
إّن الطبيــب الــذي يخــدم فــي بيــوت الشــعب ســاهراً عنــد أِســرَِّة المرضــى مخففــاً 
آلمهــم ُمرجعــاً إياهــم مــن تخــوم الهاويــة .  ومتكلّمــاً بــكام الرجــاء للمحتضريــن ،  يظفــر 
بثقتهــم ومحبّتهــم ،  األمــر الــذي ل يُعطــى إلّ لنفــر قليــل .  وحتــى خــادم اإلنجيــل نفســه 

ل تُعطى له مثل هذه اإلمكانيات العظيمة أو مثل هذا التأثير البعيد المدى.
إّن قــدوة الطبيــب التــي ل تقــّل عــن تعليمــه ينبغــي أن تكــون قــّوة إيجابيّــة فــي 
جانــب الصــواب .  فقضيّــة اإلصــاح تتطلـّـب رجــالً ونســاًء يكــون عمــل حياتهــم مثــالً 
لضبــط النفــس .  وإّن ّممارســة الَْمبَــاِدئ التــي نراعيهــا فــي األذهــان هــي التــي تعطيهــا 
وزنــاً وقيمــة .  فالعالــم بحاجــة إلــى إظهــار وإعــان عملــي لمــا يمكــن لنعمــة هللا أن 
تفعلــه لتعيــد إلــى بنــي اإلنســان مركزهــم ،  معطيــة إيّاهــم الســيادَة علــى أنفســهم. 
]133[ ليس من شيٍء يحتاجه العالم قدر حاجِته إلى معرفة قّوة اإلنجيل المخلّصة 

الُمعلنة في الحياة الُمتشبّهة بحياة المسيح.
إّن الطبيــب يكــون دائمــاً علــى اتصــال بمــن يحتاجــون إلــى قــّوة وتشــجيع المثــال 
الصائب .  يوجد كثيرون ضعفاء في القّوة األدبّية .  هؤلء تعوزهم قّوة ضبط النفس 
وتغلبهــم التجربــُة بســهولة .  والطبيــب فــي مقــدوره مســاعدة هــؤلء النــاس فقــط علــى 
قــدر مــا يعلــن فــي حياتِــه مــن قــّوة المبــدأ التــي تمّكنــه مــن النتصــار علــى كّل عــادة 
مّضــرة وكّل شــهوة نجســة .  ويجــب أن يـُـرى فــي حياتــه عمــل القــّوة اإللهيــة .  فــان أخفــق 

في هذا فمهما يكن كامه فّعالً أو ُمقنعاً فإّن تأثيره يكون في جانب الشّر.
كثيــرون ممــن قــد صــارت أخاقهــم حطامــاً بفعــل عاداتهــم الشــّريرة الخاطئــة 
ربــون  وُمجَّ وضعفــاء  منســحقون  إنّهــم  ومعالجتــه .   الطبيــب  مشــورة  يلتمســون 
ويحّســون بجهلهــم وغبائهــم وعجزهــم علــى النتصــار .  أمثــال هــؤلء ينبغــي ألّ يكــون 
بأفكارهــم  التمّســك  فــي  الســتمرار  علــى  يشــجعهم  بيئتهــم  فــي  شــيء  هنالــك 
ومشــاعرهم التــي صيّرتهــم إلــى تلــك الحــال التــي وصلــوا إليهــا .  فهــم بحاجــة إلــى أن 
يتنّســموا جــّواً مــن الطهــارة والنقــاوة والفكــر النبيــل .  فكــم تكــون المســؤوليّة رهيبــًة 
عندمــا يكــون الذيــن كان ينبغــي أن يكونــوا قــدوة صالحــة لهــم ،  مســتَعبَدين لعــاداٍت 

كريهة ،  وقدوتهم تضفي على التجربة قّوة جديدة !

الطبيب وعمل االعتدال
كثيــرون يأتــون ليتعالجــوا عنــد الطبيــب مّمــن قــد ُدّمــرت نفوســُهم وأجســاُمهم 
نحــو  أميــن  هــو  الــذي  فالطبيــب  المســكرات .   أو  التدخيــن  تعاطيهــم  بســبب 
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مســؤوليته ينبغــي لــه أن يخبــَر هــؤلء المرضــى بعلّــة آلمهــم .  أّمــا إذا كان هــو نفُســه 
مدمنــاً للتدخيــن أو المســكرات فــأّي وزن وأيّــة قيمــة تكــون لكامــه؟ فمــع إحساســه 
أو  الــداء  بنقطــة  مريضــه  تبصيــر  فــي  يتــرّدد  أفلــن  العــادات ،   هــذه  فــي  بانغماســه 
الضربــة التــي فــي حياتــه؟ ومــا دام هــو نفســه يتعاطــى هــذه األشــياء فكيــف يمكنــه 

إقناع الشباب بآثارها المضرّة؟ ]134[
وضبــط  للطهــارة  مثــالً  المجتمــع  فــي  يقــف  أن  للطبيــب  يمكــن  وكيــف   
النفــس ،  وكيــف يســتطيع أن يكــون عامــاً فّعــالً فــي قضيّــة العتــدال فــي حيــن 
أنّــه هــو نفســه مدمــن لعــادة شــّريرة؟ وكيــف يســتطيع أن يخــدَم خدمــًة مقبولــًة 
كريــٌه  نََفــٌس  ذاتــه  هــو  نََفَســه  أّن  حيــن  فــي  والمحتضريــن  المرضــى  ــرة  أسَّ عنــد 

تفــوح منــه رائحــُة الخمــر والتبــغ؟
وإذ يوقــع الطبيــَب الضطــراُب والتشــويُش فــي أعصابــه ويظلــم عقلُــه بتعاطيــه 
للســموم المخــّدرة كيــف يمكنــه أن يكــون أمينــاً للثقــة التــي وضعــت فيــه كطبيــب 

ماهر؟ وكم يغدو من المستحيل عليه أن يميَّز األمور بسرعة أو يعمل بدقّة !
وإذا لــم يحفــظ القوانيــَن التــي تحكــم كيانــه بــل يختــار مــا يُرضــي مزاَجــه األنانــيَّ 
ــاً بســامة الجســم وصفــاء الذهــن ،  ألّ يعلــن بذلــك أنّــه غيــُر أهــٍل ألن يؤتَمــن  ُمضحيّ

على أرواح الناس التي هو مسؤول عن سامتها؟

صعوبات في عمل الطبيب
مهمــا يكــن مبلــُغ مهــارة الطبيــب وأمانتــه فــإّن فــي عملــه ،  كمــا يبــدو ،  كثيــراً مــن 
المفّشــات والهزائــم .  فكثيــراً مــا يفشــل عملـُـه فــي إنجــاز مــا يصبــو إلــى إنجــازه .  ومــع 
أّن المرضــى يســترّدون صّحتهــم فقــد ل يكــون ذلــك ذا نفــع حقيقــّي لهــم ول للعالــم .  
مــا جلــب  فــي  النغمــاس  تكــرار  إلــى  ليعــودوا  فقــط  الصّحــة  لهــم  تُســترّد  كثيــرون 
عليهــم المــرَض قبــاً.  وبنفــس الشــوق واللهفــة الماضيــة يعــودون لانغمــاس فــي 
الشهوات والجهالت من جديد .  فعمل الطبيب ألجلهم يبدو وكأنّه جهٌد ضائٌع.

لقــد جــاز المســيح فــي نفــس هــذا الختبــار ،  ومــع ذلــك فهــو لــم يكــّف عــن بــذل 
جهــوده ألجــل نفــٍس واحــدٍة متألّمــة .  فمــن بيــن البــرص العشــرة الذيــن قــد طهــروا لــم 
يقــدر هــذه الهبــة غيــُر رجــٍل واحــٍد وكان ســامّرياً غريــب الجنــس .  فألجــل ذلــك الرجــل 
الواحد شفى المسيح العشرة .  فإذا لم يظفر الطبيب بقسط من التقدير أعظَم مما 
ظفر به المخلّص فليتعلّم درساً من الطبيب األعظم .  لقد قيل عن المسيح إنّه » لَ 

يَِكلُّ َولَ يَْنَكِسُر «. » ِمْن تََعِب نَْفِسِه يَرَى َويَْشبَُع « )إشعياء 42: 4؛ 53: 11(.]135[ 
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لــو أّن نفســاً واحــدًة أرادت قبــول إنجيــل نعمــة المســيح لــكان الــرب يســوع قــد 
أّن  ولــو  النفــس .   تلــك  يخلّــص  لكــي  العــار  التعــب والتضــاع ومــوت  اختــار حيــاة 
إنســاناً واحــداً يتســامى ويصــل إلــى حيــاة النبــل والكرامــة وصــار أهــاً ألن يضــيَء فــي 
نفــرح؟ ألجلــه  كافيــاً  ســبباً  ذلــك  يكــون  أل  جهودنــا  بواســطة  الــرب  مواطــن 

إّن واجبــاِت الطبيــب شــاقة ومتعبــة .  ولكــي يتممهــا بأعظــم نجــاح فهــو بحاجــة 
ــدة .  فالرجــل الضعيــف أو الســقيم ل يســتطيع مواصلــَة  إلــى مــزاج قــوّي وصّحــة جيّ
العمــل الُمضنــي الخــاص بدعــوة الطبيــب .  والــذي تعــوزه قــّوة ضبــط النفــس الكاملــة 

ل يمكنه أن يكون صالحاً لمعالجة كّل أنواع األمراض.
إّن الطبيــب إذ يُحــرَم فــي غالــب األحيــان مــن النــوم ،  ويُهمــل حتــى فــي تنــاول 
الطعــام ،  ويكــون منقطعــاً إلــى حــّد كبيــر عــن تمتّعــات المجتمــع والمتيــازات الدينيّــة 
يشــاهدها  التــي  واألحــزان  فــاآللم  دائــم .   بظــام  مكتنفــة  أنّهــا  تبــدو  حياتــه  فــإّن 
والمرضــى الذيــن يعتمــدون عليــه وهــم متلّهفــون إلــى معونتــه ،  واتصالــه بالمحزونيــن 

— كّل ذلك يسقم قلبَه ويكاّد ياشي ثقتَه باإلنسانية.
وفــي المعركــة التــي يخوضهــا الطبيــب ضــّد المــرض والمــوت يبــذل قــواه إلــى 
فيــه  العظيــم  اإلجهــاد  هــذا  عــن  الناتــج  الفعــل  رّد  وإّن  الحتمــال .   حــدود  أقصــى 
إلــى أقصــى حــدود  أبعــد حــّد.  وحينئــذ تشــتّد التجربــة  إلــى  اختبــاٌر قــاٍس لخلُقــه 
قّوتهــا .  إّن الطبيــب أكثــر مــن كّل إنســان يحتــرف أيـّـَة مهنــة أخــرى، بحاجــة إلــى ضبــط 
وألجــل  غيــره  فألجــل  بالســماء .   يتمّســك  الــذي  واإليمــان  الــروح  وطهــارة  النفــس 
نفســه ل يمكنــه إغفــاُل القانــون الجســدي .  فالتّهــور فــي العــادات الجســديّة يــؤّدي 

إلى التهّور في اآلداب.

الواقي الوحيد
إّن ســامَة الطبيــب الوحيــدة هــي ،  فــي كّل الظــروف ،  أن يعمــَل بموجــب المبــدأ،  
متقّوياً ومتسامياً بالعزم الثابت الذي يوجد في هللا وحده .  عليه أن يقَف في جال 
خلُقه األدبي .  وعليه أن يحيّا يوماً فيوماً وساعة فساعة ولحظة فلحظة كمن هو أمام 

العالم غير المنظور .  ]136[ وكموسى عليه أن يتشّدد » كأنه يرى َمن ل يُرَى «.
بالحيــاة  محتفظــاً  يظــّل  أن  إلنســان  يمكــن  فــا  التقــوى،   فــي  متأّصــل  البــّر 
الطاهــرة القويـّـة أمــام بنــي جنســه مــا لــم تكــن حياتـُـه مســتترة مــع المســيح فــي هللا .  
فعلــى قــدر مــا يعظــم نشــاُط اإلنســان بيــن النــاس ينبغــي أن تكــون شــركُة قلبــه مــع 

الســماء أوثــق وأقرب.
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وكلّمــا كانــت واجبــات الطبيــب معّجلــًة وملّحــًة وكلّمــا عظمــت مســؤولياته،  
إلــى قــّوة هللا ،  وينبغــي افتــداُء الوقــت مــن األمــور  لذلــك ،  حاجتُــه  عظمــت تبعــاً 
الحــدود  المتعــّدي  العالــَم  يقــاوم  أن  وعليــه  األبديّــة .   األمــور  فــي  للتأّمــل  الزمنيّــة 
والزاحــف عليــه ،  الــذي يريــد أن يضغطـَـه بحيــث يفصــل بينــه وبيــن نبــع القــّوة .  وعليه ،  
أكثــر مــن جميــع النــاس ،  بالصــاِة ودرس الكلمــة ،  أن يضــع نفَســه فــي حمــى تــرس 
هللا الواقــي ،  وعليــه فــي كّل ســاعة أن يحيّــا فــي اتصــال دائــم وشــركة واعيــة مــع 

مبادئ الحّق والبّر والرحمة التي تُعلن صفاِت هللا في النفس.
وبقــدر مــا يقبــل اإلنســان كلمــة هللا ويطيعهــا فهــي تطبــع بقّوتهــا وتلمــس بحياتهــا 
كلَّ نبعٍ من ينابيع النشــاط وكلَّ طوٍر من أطوار الخلق .  وهي تُطّهر كّل فكر وتُنظّم 
إنّهــم  كّل رغبــة .  فالذيــن يجعلــون كلمــة هللا متّكلهــم ســيكونون رجــالً ويتقــوون .  

يرتفعون فوق كّل األشياء السفلى حتى يصلوا إلى جوِّ نقيٍّ خاٍل من النجاسة .
وعندمــا يكــون اإلنســان فــي شــركة مــع هللا فــإّن ذلــك العــزم القويــم الــذي ل 
التــواء فيــه الــذي حفــظ يوســف ودانيــال فــي وســط فســاد البــاط الوثنــي ســيجعل 
بــا عيــب .   التــي ل يدانيهــا دنــس .  وثيــاب أخاقــه ســتكون  حياتَــه حيــاَة الطهــارة 
وســيظهر فــي حياتــه نــوُر المســيح الــذي ل يشــوبه ظــام .  ومــن فوقــه ســيلمع نــوُر 

كوكب الصبِح المنيِر بثبات ومجد ل يعتريه تغييٌر أو أفول .
مثــل هــذه الحيــاة ســتكون عنصــراً مــن عناصــر القــّوة فــي المجتمــع .  وســتصير 
حاجــزاً يصــّد الشــّر وحمــى للمَجّربيــن ونــوراً هاديــاً للذيــن فــي وســط الصعوبــات 

والمخاوف والمفّشات يبحثون عن الطريق المستقيم. ]139[
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واجبات
المؤمن

ويكونون » في وسط شعوب كثيرة 
كالندى من عند الرب.«
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9
التعليم والشفاء

إّن المســـيح عندمــا أرســل التاميــذ الثنــى عشــر فــي الســفرة الكرازيــة األولــى 
ماَواِت.  أمرهم قائا :  » فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنّه قَِد اقْتَرََب َملَُكوُت السَّ
انًــا  انًــا أََخْذتـُـْم َمجَّ ــُروا بُرًْصــا أَِقيُمــوا َمْوتـَـى أَْخرُِجــوا َشــيَاِطيَن. َمجَّ اِْشــُفوا َمرَْضــى. طَهِّ

أَْعطُــوا « )متــى 10: 7، 8(.
ـُة َمِديَنــٍة َدَخلْتُُموَهــا  أّمــا الســبعون الذيــن أرســلهم بعــد ذلــك فقــال لهــم :  » َوأَيَـّ
... اِْشــُفوا الَْمرَْضــى الّذيــَن ِفيَهــا. َوقولــوا لَُهــْم قـَـِد اقْتـَـرََب ِمْنُكــْم َملَُكــوُت هللِا « )لوقــا 
 10: 8 ،  9(.  وكان حضــور المســيح وقّوتــه معهــم فرجــع الســبعون بفــرح قائليــن » يـَـا 

ــيَاِطيُن تَْخَضــُع لََنــا ِباْســِمَك! « )لوقــا 10: 17(. رَبُّ َحتَّــى الشَّ
مشـــاهد  تكـــّررت  وقــد  متقّدمــاً.   نفســه  العـــمل  ظــــّل  المســـيح  صعـــود  وبعـــد 
خدمـــته الخاصــــة » واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشــليم حاملين مرضى 

ومعّذبيــن مــن أرواح نجســة وكانــوا يبــرأون جميعهــم « )أعمــال 5: 16(.
أّمــا التاميــذ » فََخرَُجــوا وَكَــَرُزوا ِفــي كُلِّ َمــَكاٍن َوالــرَّبُّ يَْعَمــُل َمَعُهــْم « )مرقــس  
ــاِمرَِة وَكَاَن يَْكــِرُز لَُهــْم ِبالَْمِســيِح.  16: 20(.  » فَانَْحــَدَر ِفيلُبُّــُس إِلَــى َمِديَنــٍة ِمــَن السَّ
الَِّذيــَن   ... ... ألَنَّ  ِفيلُبُّــُس  يَُقولُــُه  َمــا  إِلَــى  َواِحــَدٍة  ِبَنْفــٍس  يُْصُغــوَن  الُْجُمــوُع  وَكَاَن 
ِبِهــْم أَْرَواٌح نَِجَســٌة ]140[ كَانـَـْت تَْخــُرُج َصارخــٍة ... وَكَِثيــُروَن ِمــَن الَْمْفلُوِجيــَن َوالُْعــْرِج 

ُشــُفوا. فَــَكاَن فَــَرٌح َعِظيــٌم ِفــي تِلْــَك الَْمِديَنــِة « )أعمــال   8: 8-5(.
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مرســاً.  فالكتــاب  الــذي يحمــل اســمه ،  كان طبيبــاً  لوقــا ،  كاتــب اإلنجيــل  إّن 
الَْحِبيــُب «  )كولوســي  4: 14(.  وقــد ســمع  الطَِّبيــُب  إنّــه »  يقــول عنــه  س  المقــدَّ
بولــس الرســول عــن مهارتــه كطبيــب وطلبــه باحثــاً عنــه كمــن قــد أوكل الــرّب إليــه 
عمــاً خاصــاً،  فظفــر بتعاونــه .  وكان لوقــا يرافقــه بعــض الوقــت فــي ســفراته ]141[ مــن 
مــكان إلــى مــكان .  وبعــد وقــت تــرك بولــس لوقــا فــي فيلبــي بمكدونيــة .  وفــي هــذه 
المدينــة ظــّل يخــدم عــّدة ســنين كطبيــب وكمعلّــم لإلنجيــل .  وفــي عملــه كطبيــب 
كان يخــدم المرضــى وحينئــذ كان يصلّــي طالبــاً أن تســتّقر قــّوة هللا الشــافية علــى 
لوقــا  نجــاح  إّن  اإلنجيــل .   لرســالة  الطريــق  انفتــح  وهكــذا  باألمــراض ،   المصابيــن 
كطبيــب أتــاح لــه فرصــاً كثيــرة للكــرازة بالمســيح بيــن األمــم .  وتدبيــر هللا لنــا هــو أن 
نخــدم كمــا قــد خــدم التاميــذ .  إّن شــفاء الجّســد مرتبــط برســالة اإلنجيــل .  وفــي 

عمــل اإلنجيــل يجــب أن ل ينفصــل التعليــم عــن الشــفاء إطاقــاً.
نشــر  عمــل  إليهــم  أُســند  وقــد  اإلنجيــل ،   معرفــة  نشــر  هــو  التاميــذ  عمــل  كان 
البشــرى التي أتى بها المســيح إلى الناس ،  في كّل العالم ،  وقد قاموا بذلك العمل 
للنــاس فــي جيلهــم ،  ففــي جيــل واحــد ُحمــل اإلنجيــل إلــى كّل أّمــة تحــت الســماء.

إّن تقديــم اإلنجيــل للعالــم هــو العمــل الــذي أســنده هللا لمــن يحملــون اســمه .  
لمــن  عمــل  أّول  إّن  وشــقائها .   األرض  لخطيّــة  الوحيــد  التريــاق  هــو  اإلنجيــل  وإّن 
يعرفــون قــّوة رســالة نعمــة هللا الشــافية هــو أن يعرّفــوا بهــا كّل بنــي اإلنســان. ]142[

الحاجة إلى اإلنجيل
بــاهلل وبكلمتــه  عندمــا أرســل المســيح التاميــذ برســالة اإلنجيــل كان اإليمــان 
بــأّن  يعترفــون  كانــوا  الذيــن  اليهــود  شــعب  فبيــن  العالــم .   عــن  يرحــل  أن  موشــكاً 
بتقاليــد  ليســتعاض عنهــا  أُلقيــت جانبــاً  قــد  الــرب كانــت كلمتــه  عندهــم معرفــة 
النــاس وآرائهــم ونظّرياتهــم .  إّن الطمــوح األنانــي وحــّب التفاخــر والمباهــاة والطمــع 
فــي الكســب اســتبّدت بأفــكار النــاس .  وكمــا تركهــم توقيرهــم هلل كذلــك فارقتهــم 
رحمتهــم للنــاس .  فكانــت األثــرة هــي المبــدأ الســائد ،  فأجــرى الشــيطان إرادتــه فــي 

جلــب الشــقاء والنحطــاط علــى البشــّرية.
وقــد اســتحّوذت القــّوات الشــيطانيّة علــى النــاس وتســلّطت عليهــم .  وأجســاد 
الناس التي ُخلقت لتكون مســكناً هلل صارت مســكناً للشــياطين .  وحواّس الناس 
وأعصابهــم وأعضــاء أجســامهم اســتخدمتها قــوات خارقــة الطبيعــة فــي النغمــاس 
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نفســه،  الشــيطان  بطابــع  النــاس  وجــوه  طُبعــت  وقــد  الشــهوات .   أنجــس  فــي 
وانعكســت عليهــا ســيماء أجنــاد الشــّر التــي امتلكتهــم .

ومــا هــي حالــة العالــم اليــوم؟ ألــم يتــاش اإليمــان بالكتــاب فعــاً بســبب النتقاد 
األعلــى واآلراء المنتشــرة اليــوم كمــا قــد حــدث ذلــك بفعــل التقليــد وتعاليــم معلّمــي 
اليهــود فــي أيّــام المســيح؟ أل يتحّكــم الطمــع والطمــوح وحــّب الملــّذات بــكّل قــّوة 
في قلوب الناس اليوم كما كانت فيما مضى؟ وفي العالم الُمعترف بالمســيحيّة 
بــل حتــى فــي الكنائــس الُمعترفــة بالمســيح مــا أقــّل مــن يســلكون بموجــب المبــادئ 
وحتــى  والبيتــي ،   الجتماعــي  المحيــط  وفــي  والعمــل ،   التجــارة  وفــي  المســيحيّة !  
اليوميّــة !   لحياتهــم  المســيح قانونــاً  تعاليــم  مــن يجعلــون  أقــّل  مــا  الدينــي  المحيــط 
 ... الدخــول  تســتطيع  ل  والســتقامة   ... بعيــداً  يقــف  العــدل   « أّن  حّقــاً  أليــس 

والحائــد عــن الشــّر يُســلب؟ « )إشــعياء  59: 14، 15(.
إنّنــا عائشــون فــي وســط وبــاء الجريمــة الــذي يقــف حيالــه الرجــال المفّكــرون 
خائفو هللا في كّل مكان مشدوهين .  إّن قلم اإلنسان ألعجز من أن يصف الفساد 
السياســيّة  المنازعــات  عــن  جديــدة  بأخبــار  علينــا  يطلــع  يــوم  وكّل  المستشــري .  
والرشــوة والفســق .  وكّل يــوم يجــيء بأخبــاره المحزنــة عــن التمــرّد وعــدم الكتــراث 
]143[ آللم البشــريّة والقضــاء علــى حيــاة النــاس بوســائل وحشــيّة شــيطانيّة .  وكّل 

أّن  فــي  يشــّك  الــذي  ذا  مــن  والنتحــار.   والقتــل  الجنــون  تفاقــم  عــن  يشــهد  يــوم 
بالخبــل  العقــول  لتصيــب  أعظــم  بنشــاط  النــاس  بيــن  تعمــل  الشــيطانيّة  القــّوات 

وتهلكــه. الجســد  وتنّجــس  والفســاد 
وفــي حيــن أّن العالــم مملــوء بهــذه الشــرور فــإّن اإلنجيــل فــي غالــب األحيــان 
تأثيــراً  إلّ  وحياتهــم  النــاس  ضمائــر  فــي  يؤثــر  ل  بحيــث  اكتــراث  غيــر  فــي  يُقــّدم 
تملكــه .   فــي طلــب شــيء ل  مــكان توجــد قلــوب تصــرخ  جــّداً.  وفــي كّل  طفيفــاً 
تحّررهــم  التــي  الخطيّــة ،   علــى  النصــرة  تعطيهــم  التــي  القــّوة  إلــى  يشــتاقون  إنّهــم 
مــن عبوديــة الشــّر،  القــّوة التــي تمنــح الصّحــة والحيــاة والســام .  إّن كثيريــن ّممــن 
بــاهلل ،   عرفــوا قبــاً قــّوة كلمــة هللا يعيشــون فــي أوســاط ل يعتــرف النــاس فيهــا 

إلــى وجــود هللا معهــم. وهــم يتوقــون 
إّن العالــم اليــوم يحتــاج إلــى مــا كان مفتقــراً إليــه منــذ تســعة عشــر قرنــاً خلــت 
— أي إعــان المســيح .  توجــد حاجــة إلــى عمــل إصــاح عظيــم ،  ولكــّن الســترداد أو 

الشــفاء الجســدي والعقلــي والروحــي ل يتــّم بغيــر نعمــة المســيح.
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طريقة المسيح في الوصول إلى الشعب
إلــى  الوصــول  فــي  النجــاح  لنــا  تُعطــي  التــي  هــي وحدهــا  المســيح  طريقــة  إّن 
الشــعب .  لقــد اختلــط الُمخلّــص بالنــاس كمــن كان يحــّب لهــم الخيــر .  وبرهــن لهــم 
على عطفه وخدم حاجاتِهم وظفر بثقتهم .  ثّم أمرهم قائا لكّل منهم :  » اتْبَْعِني«.

هنالــك حاجــة لاقتــراب مــن النــاس بواســطة المجهــود الشــخصي .  فلــو صرفنــا 
وقتــاً أقــّل فــي إلقــاء العظــات وكرّســنا وقتــاً أكبــر فــي الخدمــة الفرّديــة لرأينــا نتائــج 
أعظــم .  ينبغــي إســعاف المســاكين ورعايــة المرضــى وتعزيــة المحزونيــن والثكالــى 
مــع  نبكــي  أن  علينــا  الخبــرة.   لعديمــي  واإلرشــاد  النصــح  وتقديــم  الجّهــال  وتعليــم 
الباكيــن ونفــرح مــع الفرحيــن .  فــإذ نكــون مزّوديــن ]144[ بقــّوة اإلقنــاع وقــّوة الصــاة 

وقــّوة محبّــة هللا فهــذا العمــل ل ولــن يكــون عقيمــاً بــا ثمــر.
وعلينــا أن نذكــر دائمــاً أّن هــّدف الطبيــب الُمرســل هــو أن يوّجــه أنظــار النــاس 
المرضى بالخطيّة من الرجال والنساء إلى إنسان جلجثة الذي يرفع خطية العالم .  
ــرون بحيــث يصيــرون مثلــه .  وعلينــا نحــن أن نشــّجع المرضــى  فــإذ ينظــرون إليــه يتغيّ
والمتألّميــن علــى أن ينظــروا إلــى يســوع ويحيــوا . ليجتهــد الخــّدام فــي جعــل الذيــن 
أصابتهــم أمــراض الجســد والعقــل بالضعــف وخــور العزيمــة يثبّتــون أنظارهــم دائمــاً 
في المســيح الطبيب األعظم .  وّجهوا أنظارهم إلى ذاك الذي يســتطيع أن يشــفي 
أمــراض الجســد والــروح .  أخبروهــم عــن ذاك الــذي يرثــي لضعفاتهــم .  شــّجعوهم 
علــى أن يســلّموا أنفســهم لرعايــة مــن قــد بــذل نفســه ليجعــل حصولَهــم علــى الحيــاة 

األبديـّـة ممكنــاً.  تحّدثــوا عــن محبّتــه وأخبروهــم عــن قدرتــه علــى أن يخلّــص.
هــذا هــو الواجــب الســامي والمتيــاز الثميــن للطبيــب الُمرَســل .  وإّن الخدمــة 
الفرّديــة كثيــراً مــا تُمّهــد الطريــق لهــذا .  وفــي كثيــر مــن األحيــان يصــل هللا إلــى القلــوب 

عــن طريــق الجهــود التــي نبذلهــا لتخفيــف اآللم الجســّدية.
إّن عمــل الطبيــب الُمرَســل هــو عمــل الرائــد الــذي يُمّهــد الطريــق لإلنجيــل .  ففــي 
خدمة الكلمة وفي خدمة الطبيب الُمرَسل يجب الكرازة باإلنجيل والسير بموجبه.

الممرضون والممرضات
هنــاك فــي كّل مجتمــع تقريبــاً كثيــرون مّمــن ل يســمعون الكــرازة بكلمــة هللا أو 
يحضــرون أيّــة خّدمــة دينيّــة .  فــإذا أردنــا أن يصــل اإلنجيــل إليهــم ،  علينــا أن نحملــه 
إلــى بيوتهــم .  وأحيانــاً كثيــرة تكــون خدمــة حاجاتِهــم الجســديّة هــي المنفــذ الوحيــد 
الموّصــل إليهــم .  إّن الممرضيــن والممرضــات الُمرَســلين الذيــن يهتّمــون بالمرضــى 
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ويفرجــون كــرب المســاكين يجــدون فرصــاً كثيــرة ليصلّــوا معهــم ويقــرأوا لهــم مــن 
كلمــة هللا ويحّدثوهــم عــن المخلّــص .  باســتطاعتهم أن يصلّــوا مــع العاجزيــن ومــن 
أجلهــم ،  الذيــن ل قــّوة إرادة لهــم علــى ضبــط شــهيّتهم التــي عملــت الشــهوة ]145[ 
علــى إفســادها .  وبإمكانهــم أن يدخلــوا شــعاعاً مــن الرجــاء فــي حيــاة المهزوميــن 
والُمثَّبطــي العزيمــة .  إّن محبّتهــم الخالصــة ،  إذ تُظهرهــا أعمــال اللطــف الُمجــرّدة عــن 

كّل غــرٍض ســتجعُل مــن الســهل علــى الُمتألّميــن أن يؤمنــوا بمحبّــة المســيح.
يقــّدرون  ولكّنهــم  بالنــاس ،   ثقتهــم  ضاعــت  وقــد  بــاهلل ،   يؤمنــون  ل  كثيــرون 
أعمــال العطــف والعــون .  فعندمــا يــرون إنســاناً يدخــل إلــى بيوتهــم ليخــدم المرضــى 
ويطعــم الجيــاع ويكســو العــراة ويُعــزّي الحزانــى وبــكّل رقّــة يوّجــه أنظارَهــم جميعــاً 
إلــى ذاك الــذي ليــس الخــادم البشــري إلّ رســولً لمحبّتــه ورحمتــه — عندمــا يــرون 
هــذا ويعلمــون أنــه ليــس مســوقا إلــى هــذا العمــل حبّــاً فــي كســب مديــح النــاس أو 
طمعــاً فــي جــزاٍء أرضــي ،  فابــّد أن تتأثـّـر قلوبهــم .  حينئــذ ينبثــق الشــكر مــن قلوبهــم 
ُمســتعّدين  يكونــون  وحينئــذ  بهــم ،   يهتّــم  أّن هللا  ويــرون  اإليمــان ،   فيهــم  ويضطــرم 

لاســتماع إلــى كلمتــه عندمــا تُتلــى عليهــم .
الُمرَســلين ،   فــإّن  المحلّــي  الحقــل  فــي  أو  األجنبيّــة  المرســليّات  فــي  وســواء 
ــب بهــم ]146[ مــن كّل النــاس ترحيبــاً عظيمــاً،   الرجــال منهــم والســيّدات لبــّد أن يُرحَّ
وســيجدون أّن نفعهــم قــد زاد كثيــراً لــو اســتطاعوا أن يخدمــوا المرضــى .  والســيّدات 
الاتــي يذهبــن كُمرســات إلــى البلــدان الوثنيّــة يمكنهــن بهــذه الوســيلة أن يجــدن 
فرصــة لتقديــم اإلنجيــل لنســاء تلــك البلــدان عندمــا يكــون كّل بــاٍب للوصــول إليهــّن 
مغلقــاً.  فعلــى كّل خــّدام اإلنجيــل أن يعرفــوا كيــف يقّدمــون العاجــات البســيطة 

الكفيلــة بــأن تخفــف األلــم وتزيــل المــرض.

تعليم مبادئ الصحة
المبــادئ  النــاس  تعليــم  علــى  أيضــاً  قادريــن  اإلنجيــل  خــّدام  يكــون  أن  ينبغــي 
الصّحيــة للحيــاة .  إّن المــرض موجــود فــي كّل مــكان ويمكــن تفــادي الشــيء الكثيــر 
منــه لــو انتبــه النــاس إلــى قوانيــن الصّحــة .  إّن النــاس يحتاجــون إلــى أن يــروا أهميّــة 
مبــادئ الصّحــة وتأثيرهــا بالنســبة لخيرهــم فــي هــذه الحيــاة وفــي الحيــاة العتيــدة .  
أعــّده  قــد  الــذي  البشــري  المســكن  تجــاه  مســؤولياتِهم  إلــى  ينتبهــوا  أن  وعليهــم 
خالقهــم مســكناً لــه ،  والــذي يريدهــم أن يكونــوا وكاء أمنــاء عليــه .  ويجــب أن ينطبــع 

علــى قلوبهــم الحــّق الــذي تحملــه كلمــة هللا المقّدســة إذ تقــول:
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» فَِإنَُّكــْم أَنْتـُـْم َهيْــَكُل هللِا الَْحــيِّ كََمــا قـَـاَل هللُا إِنِّــي َسأَْســُكُن ِفيِهــْم َوأَِســيُر بَيَْنُهــْم 
َوأَكُــوُن لَُهــْم إِلًهــا َوُهــْم يَُكونـُـوَن لـِـي َشــْعبًا « )2 كورنثــوس  6: 16(.

الطــرق  عــن  يتعلّمــوا  أن  يقبلــون  ســرور  وبــكّل  يحتاجــون  النــاس  مــن  آلفــاً  إّن 
البســيطة لمعالجــة المرضــى — تلــك الطــرق التــي بــدأت تحــّل فــي مــكان اســتخدام 
ــم مــا يتعلّــق بإصــاح الغــذاء الصّحــي ،   العقاقيــر الســاّمة .  توجــد حاجــة ُملّحــة لتعلّ
فالعــادات الخاطئــة فــي األكل واســتعمال الطعــام غيــر الصّحــي يُعــزى إليهــا ،  إلــى 

حــّد كبيــر ،  عــدم العتــدال والجرائــم والتعاســة التــي هــي لعنــة علــى العالــم.
وعنــد تعليــم مبــادئ الصّحــة يجــب أن تذكــر دائمــاً هــدَف اإلصــاح — إّن الغايــَة 
منــه هــي ضمــاُن أســمى تطــّور للجســم والعقــل والنفــس .  بيّــن أّن نواميــَس الطبيعــِة 
لكونهــا نواميــس هللا فالمقصــود منهــا هــو خيرُنــا ،  وإّن الطاعــة لهــا ترقــى بســعادتنا 

فــي هــذه الحيــاة وتعيــن علــى التأّهــب للحيــاة اآلتيــة. ]147[
 اجعــل النــاس يدرســون إعــان محبّــة هللا وحكمتــه فــي أعمــال الطبيعــة .  قُدهــم 
البشــري  الجســم  وهــو  أل  المدهــش ،   اآللــي  البنــاء  أو  النظــام  ذلــك  دراســة  إلــى 
والقوانيــن التــي تســيطر عليــه .  إّن مــن يشــاهدون براهيــن محبّــة هللا والذيــن يدركــون 
شــيئاً مــن حكمــة نواميســه وإحســانها ونتائــج الطاعــة لبــّد أن ينظــروا إلــى واجباتهــم 
والتزاماتِهــم مــن وجهــة نظــر أخــرى تختلــف اختافــاً بيّنــاً.  فبــدلً مــن أن ينظــروا إلــى 
حفــظ قوانيــن الصّحــة علــى أنـّـه تضحيــة أو إنــكار للــّذات فابــّد أن ينظــروا إليــه ،  كمــا 

هــو فــي حقيقتــه ،  كبركــة ل يمكــن تقديرهــا.
وعلى كّل خادم لإلنجيل أن يحّس بأّن إعطاَء دروس في مبادئ العيشة الصّحية 
هو جزء من العمل الُمعيّن له.  وتوجد حاجة عظمى إلى هذا العمل ،  والعالم متفتّح له.

العمــل  عــن  المنظــم  بالعمــل  لاســتعاضة  ميــل  مــكان  كّل  فــي  يوجــد 
والمؤّسســات  «.   المنظمــات  بعمــل  الفــردي  المجهــود  اســتبدال  » أي  الفــردي  
كنائــس  وبنــاء  والتوطيــد  والتركيــز  التوحيــد  إلــى  تميــل  البشــرية  الحكمــة  إّن 
والخيــر ،   اإلحســان  عمــل  للمؤّسســات  يتركــون  وكثيــرون  عظيمــة .   ومؤّسســات 
يصيــرون  وهكــذا  قلوبهــم .   فتــرت  وقــد  بالعالــم  التصــال  مــن  أنفســهم  ويعفــون 
وتمــوت. واإلنســان  هلل  محبّتهــم  فتــذوى  العواطــف ،   جامــدي  انطوائييــن  قومــاً 

إّن المســيح يســند إلــى تابعيــه عمــاً فرديّــاً — عمــاً ل يمكــن إتمامــه عــن طريــق 
اإلنابــة أو التفويــض .  فخدمــة المرضــى والفقــراء وتقديــم اإلنجيــل للهالكيــن ينبغــي 
ألّ تُتــرك لِلِجــان أو الجمعيّــات الخيريـّـة .  إّن مطلــب اإلنجيــل هــو المســؤوليّة الفرديـّـة 

والعمــل الفــردي والتضحيــة الفرديّــة.
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ُخــوِل  ــيَاَجاِت َوأَلْزِْمُهــْم ِبالدُّ ـرُِق َوالسِّ لقــد أمــر المســيح قائــاً:  » اْخــُرْج إِلَــى الطُـّ
َحتَّــى يمتلــَئ بَيِْتــي « )لوقــا 14: 23(. إنّــه يجعــل النــاس علــى اتصــال بمــن يطلبــون 
تقديــم النفــع والعــون لهــم .  » أن تُْدِخــَل الَْمَســاكِيَن التَّائِِهيــَن إِلَــى بَيِْتــَك « )إشــعياء 
ــا أَْن تَْكُســوُه « » َويََضُعــوَن أَيِْديَُهــْم َعلَــى الَْمرَْضــى  58: 7(. ]148[ » إَِذا رَأَيْــَت ُعْريَانً
فَيَبْــَرأُوَن « )مرقــس 16: 18(. فعــن طريــق التصــال المباشــر وعــن طريــق الخدمــة 

ــدم بــركات اإلنجيــل للنــاس. الفرديّــة تُقَّ

الجميع خّدام
إّن هللا إذ أعطــى النــور لشــعبه قديمــاً لــم يعمــل مــن خــال أيّــة طبقــة بذاتهــا .  
فقــد كان دانيــال أحــد أمــراء يهــوذا ،  كمــا كان إشــعياُء أيضــاً مــن النســل الملوكــي ،  
وكان داوُد راعياً للغنم ،  وعاموُس كان راعياً.  وزكريّا كان مسبيّاً من بابل ،  وإليشع 
كان حرّاثــاً لــألرض .  وقــد أقــام الــرّب أنبيــاء وأمــراء وشــرفاء وأدنيــاء ليكونــوا ُممثليــن 

لــه ،  وعلّمهــم الحقائــق التــي كان عليهــم أن يقّدموهــا للعالــم.
ألجــل  بــه  يقــوم  عمــاً  نعمتــه  فــي  شــريكاً  يصيــر  مــن  لــكّل  يعيّــن  الــرب  إّن 
هأنــذا   « قائــاً:   ومكانــه  قرعتــه  فــي  يقــف  أن  مّنــا  فــرد  كّل  وعلــى  اآلخريــن. 
علــى   — الجميــع  علــى  موضوعــة  المســؤوليّة  إّن    .)8 )إشــعياء  6:  أرســلني« 
مســيحي ،   فــرد  وكّل  المســيحي  والطبيــب  الُمرَســل  والُممــرض  الكلمــة  خــادم 
ســواء أكان تاجــراً أو مزارعــاً أو صاحــَب مهنــة أو رجــاً ميكانيكيــاً.  وعملنــا هــو 
أن  ينبغــي  بــه  نقــوم  عمــل  أو  مشــروع  وكّل  الخــاص .   إنجيــَل  للنــاس  نُعلــن  أن 

الغايــة. لهــذه  وســيلًة  يكــون 
والذيــن يضطلعــون بالعمــل الُمعيّــن لهــم لــن يكونــوا فقــط بركــة لآلخريــن ولكّنهــم 
هــم أنفســهم ســيتباركون .  إّن إحساَســهم بأنّهــم قــد أّدوا واجبهــم خيــَر أداٍء ســيكون 
لــه تأثيــٌر منعكــٌس علــى نفوســهم .  فاليائســون ينســون يأســهم والضعفــاء يصيــرون 
أقويــاء والّجهــال يصبحــون أذكيــاء والجميــع ســيجدون فــي المســيح الــذي دعاهــم ،  

معينــاً ل يــكّل ول يخيــب.

الكنيسة مدرسة
إّن كنيســة المســيح ُمنظّمــة ألجــل الخدمــة .  وكلمــة الســّر عندهــا هــي الخدمــة .  
خاصهــم .   رئيــس  قيــادة  تحــت  الحــرب  علــى  تدريبهــم  يجــب  جنــود  فأعضاؤهــا 
والخــّدام واألطبــاء والُمعلّمــون المســيحيون لهــم عمــل أكثــر اتســاعاً ]149[ ّممــا يعــرف 
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الكثيــرون .  ففضــاً عــن كونهــم يخدمــون الشــعب يجــب أن يعلّموهــم أن يخدمــوا .  
يدّربــوا  أن  عليهــم  بــل  الصحيحــة  المبــادئ  تقديــم  علــى  يقتصــروا  ألّ  لهــم  ينبغــي 
ســامعيهم علــى نشــر هــذه المبــادئ. فالحــّق إذا لــم يعــش النــاس بموجبــه ولــم يُنشــر 
بينهــم يفقــُد قّوتَــه المانحــة الحيــاة والشــفاء.  ويمكــن الحتفــاظ ببركتــه فقــط علــى 

قــدر مــا نشــاركه مــع اآلخريــن.
إّن سير خدمتنا هلل على نسٍق واحٍد ممّل ،  وهو أمر ينبغي إبطاله .  فعلى كّل 
عضــو فــي الكنيســة أن يقــوم بنــوٍع مــا مــن أنــواع الخدمــة للســيّد .  البعــض ل يمكنهــم 
القيــام بمثــل مــا يقــوم بــه آخــرون ،  إنّمــا يجــب علــى كّل واحــد أن يبــذَل قصــاراه ليصــّد 
تيـّـاَر المــرِض والضيــِق الــذي يكتســح العالــم. وكثيــرون قــد يرغبــون فــي أن يعملــوا إذا 

وجــدوا مــن يعلّمهــم كيــف يبــدأون ،  فهــم بحاجــة إلــى التعليــم والتشــجيع.
وعلــى  المســيحيين .   الخــّدام  لتعليــم  مدرســًة  كنيســٍة  كل  تكــون  أن  ينبغــي 
يديــرون ويعلّمــون  كتابيــة ،  وكيــف  يقّدمــون دراســاٍت  كيــف  يتعلّمــوا  أن  أعضائهــا 
فــي فصــول مــدارس الســبت ،  وأفضــل طريقــة لمســاعدة الفقــراء ورعايــة المرضــى ،  
للصّحــة  مــدارس  هنالــك  تكــون  أن  وينبغــي  المتجّدديــن .   غيــر  يخدمــون  وكيــف 
يُكتفــى  أنــواع عمــل المعونــة المســيحيّة .  كمــا ينبغــي ألّ  ومــدارس للطهــو وشــتى 
بالتعليــم بــل يجــب أن يكــون هنــاك عمــل فعلــي تحــت إشــراف ُمعلّميــن ُمحّنكيــن .  
وعلــى الُمعلّميــن أن يســيروا فــي الطليعــة فــي العمــل بيــن الشــعب ،  وإذ يشــترك 
معهــم آخــرون ســيتعلّمون مــن مثالهــم .  إّن شــخصاً واحــداً يصلــح ألن يكــون قــدوة 

لهــو أفضــل مــن تعاليــم كثيــرة .
أقصــى  إلــى  والعقليّــة  الجســمانيّة  قّواهــم  ويثّقفــوا  يرقّــوا  أن  الجميــع  وعلــى 
حــدود قدرتهــم حتــى يخدمــوا هللا أينمــا تدعوهــم عنايتُــه .  إّن نفــس النعمــة التــي 
اليــوم  تُمَنــح  الروحيّــة  بالصفــات  والتــي ميّزتهمــا  وأبلّــوس  لبولــس  المســيح  منحهــا 
للُمرَســلين المســيحيين المكرّســين .  إّن هللا يريــد أن يكــون عنــد أولِده ذكاٌء ومعرفــة 

حتــى يُعلــن مجــُده فــي عالمنــا بوضــوح وقــّوة ل يدانيهمــا خطــأ . ]150[

أنجح الخّدام
يقومــوا  أن  يســتطيعون  هلل  مكرّســون  هــم  الذيــن  الُمتعلّميــن  الخــّدام  إّن 
بالخدمــة فــي تنــّوٍع أعظــم مــن حيــث الطــرق والوســائل ،  ويســتطيعون أن ينجــزوا 
عمــاً أوســع وأكثــر امتــداداً ممــا يســتطيع أن يقــوم بــه غيــر المتعلّميــن .  إّن تدريــب 
عقولهــم يعطيهــم مركــزاً ممتــازاً للخدمــة .  أّمــا الذيــن ليســت لهــم مواهــب عظيمــة 
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ول نالــوا قســطاً وافــراً مــن التعليــم فقــد يقّدمــون لآلخريــن خدمــاٍت مقبولــًة.  إّن 
هللا يســتخدم األشــخاص الُمســتعّدين ألن يُســتخَدموا .  فليــس األشــخاص األكثــر 
النتائــج  بأعظــِم  عملُهــم  يأتــي  الذيــن  هــم  مواهبهــم  فــي  األعظــَم  أو  وذكاًء  نبوغــاً 
الســماء .   مــن  رســالة  ســمعوا  ونســاٍء  رجــاٍل  إلــى  هــي  فالحاجــُة  دوامــاً.   وأكثرهــا 
َعلَيُْكــْم  نِيــِري  اِْحِملُــوا  إّن أعظــم الخــّدام تأثيــراً هــم الذيــن يســتجيبون للدعــوة » 

َوتََعلَُّمــوا ِمنِّــي « )متــى 11: 29(.
إّن الُمرســلين الذيــن يُحتــاُج إليهــم هــم الذيــن يخدمــون بقلوبهــم .  فالــذي يمــّس 
هللا قلبــه هــو الــذي يمتلــيء بشــوٍق عظيــم وحنيــٍن طــاٍغ نحــو مــن لــم يعرفــوا محبّتــه 
قّط.  إّن حالتهم تمأله إحساساً بالشقاء الشخصي .  فإذ يضع حياته في كّفه يخرج 
كرســول أرســلته الســماء وألهمتــه ليقــوم بعمــل يمكــن للمائكــة أن يتعاونــوا معــه فيــه .

إذا كان الذين حباهم هللا وأودع في قلوبهم قدراً كبيراً من الذكاء والمواهب 
ســيُترَكون  اختبــار  فتــرة  فبعــد  أنانيّــة ،   أغــراض  فــي  مواهبَهــم  يســتخدمون  الفــّذة 
ليســيروا فــي طريقهــم .  فــاهلل يأخــذ الرجــال الذيــن ل يبــدو أنّهــم يملكــون مواهــب 
ــة والذيــن ل يثقــون بذواتهــم كثيــراً.  وهــو ســيُبّدل الضعــف بالقــّوة ألنّهــم يثقــون  غنيّ
بأنّــه ســيفعل بهــم مــا ل يســتطيعون عملــه ألنفســهم .  وهللا يقبــل الخدمــة التــي مــن 

كّل القلــب وهــو بنفســه يُكّمــل النقــص.
إلّ  الفرصــة  لهــم  تُتــح  لــم  فمــن  معــه .   ليعملــوا  خّدامــاً  الــرّب  اختــار  مــا  كثيــراً 
اســتخدموا  النــاس  هــؤلء  المدرســة —  فــي  العلــم  مــن  لتحصيــل قســط محــدود 
قّواهــم بــكّل اجتهــاد ،  فكافــأ الــرّب ولءهــم لعملــه واجتهاَدهــم وتعطَّشــهم للمعرفــة .  
لقــد رأى دموعهــم وســمع صاتهــم .  فكمــا حلّــت بركتــه علــى المســبيّين فــي بــاط 

بابــل كذلــك هــو يمنــح الحكمــة والمعرفــة لخّدامــه اليــوم . ]151[
مقــام  لهــم  ليــس  والذيــن  المدرســيّة  العلــوم  مــن  قليــاً  نالــوا حظّــاً  الذيــن  إّن   
مرمــوق فــي المجتمــع أحــرزوا فــي بعــض األحيــان نجاحــاً باهــراً فــي ربــح النفــوس 
بنعمــة المســيح .  وســّر نجاحهــم هــو فــي ثقتهــم بــاهلل .  لقــد كانــوا كل يــوم يتعلّمــون 

مــن ذاك الــذي هــو عجيــب فــي مشــورته وعظيــم فــي قدرتــه.
فينبغــي تشــجيع مثــل هــؤلء الخــّدام .  إّن الــرّب يجعلهــم علــى اتصــال بــذوي 
المقــدرة الملحوظــة الممتــازة ليســّد الثغــرات التــي يتركهــا اآلخــرون .  إّن ســرعتَهم 
فــي رؤيــة مــا يجــب عملــه واســتعداَدهم لمعونــة كّل المحتاجيــن وأقوالهــم الرقيقــة 
لــول ذلــك  وأعمالهــم الصالحــة — كّل هــذه تفتــح أمامهــم األبــواَب النافعــَة التــي 
كانــت تظــّل موصــدة .  إنّهــم يقتربــون مّمــن هــم فــي ضيــق أو اضطــراب،  وإّن قــّوة 
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اإلقنــاع التــي تصحــب أقوالَهــم تســتطيع أن تجتــذَب نفوســاً كثيــرة خائفــة إلــى هللا .  
إّن عملهــم يثبــت مــا يمكــن آللف آخريــن أن يعملــوه لــو أرادوا.

حياة أكثر اتساعاً
ل شــيء مثــل خدمــة اإلنســان لآلخريــن يســتطيع أن يوقــظ فــي النفــس غيــرًة 
ُمضّحيــة ويّوســع أفــَق الُخلـُـق ويقّويــه .  إّن كثيريــن مــن الُمعترفيــن بالمســيحيّة عندمــا 
يحاولــون إقامــة عاقــاٍت بينهــم وبيــن الكنيســة ل يفّكــرون فــي غيــر أنفســهم .  فهــم 
فــي  ثــّم يصيــرون أعضــاء  الراعــي،  الكنيســة واهتمــام  التمتّــع بشــركة  فــي  يرغبــون 
بهــذه  بــأن يعملــوا قليــاً ألجــل اآلخريــن .  وهــم  كنائــس كبيــرٍة وناجحــة ،  ويكتفــون 
نفــع  علــى  يحصلــون  كثيريــن  إّن  البــركات .   أثمــن  مــن  أنفســهم  يحرمــون  الوســيلة 
إلــى  كبيــر إذ يضّحــون بعشــرائهم الُمحبّيــن لّلهــو والتفّكــه .  إنّهــم بحاجــة للذهــاب 
حيــث تدعــو الحاجــُة إلــى جهودهــم فــي العمــل المســيحي ،  ويمكنهــم أن يتعلّمــوا 

]152[ بالمســؤوليات.  الضطــاع 
 إّن األشــجار التــي تنمــو وهــي متقاربــة فــي مــكاٍن واحــٍد ل تنمــو نمــّواً صّحيــاً أو 
ثابتــاً قويّــاً،  ولهــذا فالبســتاني ينقلهــا حتــى يكــون لديهــا مجــال للنمــو .  وإّن عمــاً 
شــبيهاً بهــذا قــد يكــون ذا نفــعٍ ألعضــاء الكنائــس الكبيــرة .  فهــم بحاجــة إلــى أن يكونــوا 
في األماكن التي فيها يُحتاج إلى قّوى نشــاطهم في الخدمة المســيحيّة الناشــطة .  
إنّهم يخسرون حياتَهم الروحيّة ويصيرون عاجزين كأقزام ألنّهم ل يقومون لآلخرين 

بخدمــة ُمضحيّــة .  فلــو نُقلــوا إلــى حقــل كــرازي قــد يصبحــون أقّويــاء ونشــيطين.
ولكــن ل حاجــة ألحــٍد أن ينتظــر حتــى يُدعــى للذهــاب إلــى حقــٍل بعيــد قبــل 
إّن كّل  مــكان .   فــي كّل  الخدمــِة مفتوحــة  فأبــواُب  اآلخريــن ،   فــي مســاعدة  البــدء 
مــن حولنــا يحتاجــون إلــى معونتنــا ،  فاألرملــة واليتيــم والمريــض والمحتضــر والحزيــن 

والخائــف والجاهــل والمنبــوذ موجــودون فــي كلِّ مــكان.
ينبغــي لنــا أن نحــّس أّن واجبنــا الخــاّص هــو أن نخــدَم مــن يعيشــون فــي جوارنــا .  
إذاً ادرس كيــف يُمكنــك أن تقــّدم أفضــَل خدمــة ومعونــة لمــن ل يهتّمــون باألمــور 
الدينيّة .  وإذ تزور أصدقاَءك وجيرانَك برهن لهم على اهتمامك بخيرهم الروحي 
والزمنــي أيضــاً.  حّدثهــم عــن المســيح كالمخلـّـص غافــر الخطايــا.  وادُع جيرانـَـك إلــى 
س الثميــن ومــن الكتــب التــي تُوّضــح تعاليمــه .   بيتــك واقــرأ معهــم مــن الكتــاب المقــدَّ
ثــّم ادعهــم لاشــتراك معــك فــي التســبيح والصــاة .  إّن المســيح نفَســه يحضــر إلــى 

هــذه الجتماعــات الصغيــرة كمــا قــد وعــد ،  وســتتأثر القلــوب بنعمتــه.

AR Ministry of Healing Body.indd   98 11/12/18   5:12 PM



التعليم والشفاء  |  99

علــى أعضــاء الكنائــس أن يدّربــوا أنفَســهم علــى القيــام بهــذا العمــل .  وهــو عمــل 
هام وجوهري ،  مثله مثل تخليص النفوس المكتنفة بالظلمة في البلدان األجنبيّة .  
بعيــدة  بــاد  فــي  العائشــة   ]153[ النفــوس  حمــل  بثقــل  البعــض  يحــّس  حيــن  وفــي 
فليحــّس الكثيــرون ّممــن هــم فــي الوطــن بمســؤولية النفــوس الغاليــة التــي حولهــم 
يعيشــون  لكونهــم  يأســفون  بنفــس الجتهــاد ألجــل خاصهــم .إّن كثيريــن  ويعملــوا 
حيــاة ضيّقــة .  هــؤلء أنفســهم فــي مقدورهــم أن يجعلــوا حياتَهــم ُمتّســعًة وذات تأثيــر 
لــو أرادوا .  فالذيــن يحبــون يســوع مــن كّل القلــب والفكــر والنفــس ويحبّــون القريــب 

كالنفــس أمامهــم حقــل ُمتســع فيــه يمكنهــم اســتخدام مقدرتهــم وتأثيرهــم.

الفرص الضئيلة
ينبغــي ألّ يغفــل أحــد الفــرص الضئيلــة فــي انتظــار عمــل أكبــر .  فأنــت يُمكنــك 
فــي محاولــة  أن تقــوم بالعمــل الصغيــر بنجــاح ،  ولكّنــك قــد تفشــل فشــاً ذريعــاً 
القيــام بعمــل أعظــم فيخــور عزمــك .  إنّــك إذ تعمــل بقّوتــك العمــل الــذي تجــده 
إذ  كثيريــن  أناســاً  إّن  أكبــر .   بعمــل  للقيــام  وكفاءتُــك  اســتعداُدك  ينمــو  يــدك 
اســتخّفوا بالفــرص الُمقّدمــة لهــم كّل يــوم وأهملــوا األشــياء الصغيــرة التــي تحــت 

والذبــول . العقــم  أصابهــم  يدهــم 
ل تعتمــد علــى المعونــة البشــّرية .  انظــر إلــى مــا هــو أعلــى مــن البشــر ،  إلــى ذاك 
الــذي أقامــه هللا ليحمــل أحزاننــا ويتحّمــل أوجاعنــا ويســّد أعوازنــا.  فــإذ تعتمــد علــى 
وعــد هللا وكلمتــه ابــدأ بالعمــل أينمــا تجــد عمــاً تعملــه ،  وتقــّدم إلــى األمــام بإيمــان 
ل يتزعــزع .  إّن اإليمــان بحضــور المســيح هــو الــذي يمنــح النفــس قــّوة وثباتــاً.  فاعمــل 

باهتمــام غيــر أنانــي وبجهــد ُمضــٍن ونشــاط مثابــر دؤوب.
إّن الحقــول التــي كانــت الظــروف فيهــا رديئــة وغيــر مواتيــة ومثّبطــة للعزائــم بحيــث 
امتنــع كثيــرون عــن الذهــاب إليهــا حدثــت فيهــا تغييــرات وإصاحــات عظيمــة نتيجــة 
لجهــود الخــّدام الُمضّحيــن . ]154[   لقــد خــدم أولئــك بصبــر ومثابــرة غيــر ُمتكليــن علــى 
القــّوة البشــريّة بــل علــى هللا فأعانتهــم نعمتـُـه .  ولــن يُعــرف مقــدار العمــل الصالــح الــذي 
أُنجز بهذه الكيفية في هذا العالم ،  ولكن النتائج المباركة ستُرى في األبدية العظيمة.

خّدام يعولون أنفسهم
فــي أمكنــة كثيــرة يســتطيع الُمرســلون الذيــن يقومــون بإعالــة أنفســهم أن يخدمــوا 
بنجــاح .  إّن بولــس الرســول عمــل فــي نشــر معرفــة المســيح فــي كّل أنحــاء العالــم 
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كُمرَســل يعــول نفَســه .  فــإذ كان يُكــرز باإلنجيــل كّل يــوم فــي المــدن العظيمــة فــي 
آســيا وأوروبــا كان يشــتغل فــي حرفــة صانــع ليعــول نفســه وزمــاءه.  وإّن كلماتــه 
الوداعيّــة التــي خاطــب بهــا شــيوخ أفســس مبيّنــاً طريقتــه فــي العمــل تتضّمــن تعاليــَم 

ثمينــًة لــكّل خــادم لإلنجيــل.
ْر َشيْئًا  قال :  » أَنْتُْم تَْعلَُموَن ... كَيَْف كُْنُت َمَعُكْم كُلَّ الزََّماِن ... كَيَْف لَْم أَُؤخِّ
ــٍت ... فضــة أو ذهــب أو  ــِد إِلَّ َوأَْخبَرْتُُكــْم َوَعلَّْمتُُكــْم ِبــِه َجْهــرًا َوِفــي كُلِّ بَيْ ِمــَن الَْفَوائِ
لبــاس أحــد لــم اشــته .  أنتــم تعلمــون أَنَّ َحاَجاتِــي َوَحاَجــاِت الَِّذيــَن َمِعــي َخَدَمتَْهــا 
ـُه هَكــَذا يَْنبَِغــي أَنَُّكــْم تَتَْعبُــوَن َوتَْعُضــُدوَن  َهاتَــاِن الْيَــَداِن. ِفــي كُلِّ َشــْيٍء أََريْتُُكــْم أَنَـّ
ِمــَن  أَكْثَــُر  الَْعطَــاُء  ُهــَو  َمْغبُــوٌط  قَــاَل  ـُه  أَنَـّ يَُســوَع  الــرَّبِّ  ُمتََذكِِّريــَن كَلَِمــاِت  َعَفــاَء  الضُّ

األَْخــِذ « )أعمــال  20: 35-18(.
إّن كثيريــن اليــوم لــو تشــّربوا نفــس روح التضحيــة هــذه ألمكنهــم أن يصنعــوا عمــاً 
صالحاً بمثل هذه الطريقة .  ليبدأ اثنان أو أكثر بالخروج معاً للخدمة الكرازية ،  وليزوروا 
الناس ،  ُمصلّين وُمسبّحين وكارزين،  وُموّضحين الكتب ،  خادمين المرضى .  فيمكن 
للبعــض أن يعولــوا أنفَســهم مــن بيــع الكتــب ،  وآخــرون يمكنهــم أن يعملــوا فــي حرفــة أو 
صنعــة يدويّــة كالرســول ،  ]155[ أو أيّــة ناحيــة أخــرى مــن نواحــي العمــل .  فــإذ يتقّدمــون 
في عملهم موقنين بعجزهم ودائماً يعتمدون على هللا بكّل تواضع فإنّهم يكتسبون 
اختبــاراً مبــاركاً.  إّن الــرّب يســوع يســير أمامهــم ،  وإنّهــم لواجــدون بيــن األغنيــاء والفقــراء 
كّل رضــى ومعونة .أّمــا الذيــن تّدربــوا للقيــام بعمــل الطبيــب الُمرَســل فــي البلــدان 
األجنبيّــة فليتشــّجعوا فــي الذهــاب بــا تــواٍن حيــث ينتظــرون أن يخدمــوا ويبــدأوا فــي 
العمــل بيــن النــاس وأن يتعلّمــوا اللغــة وهــم يخدمــون .  وســرعان مــا ســيكونون قادريــن 

علــى أن يعلّمــوا النــاس التعاليــم البســيطة فــي كلمــة هللا.
توجــد حاجــة إلــى رُســل الرحمــة فــي كّل أنحــاء العالــم .  وتوجــد دعــوة موّجهــة 
إلــى العائــات المســيحيّة ألن يدخلــوا فــي مجتمعــات يعيــش أهلهــا فــي الظــام 
إلــى حقــول أجنبيّــة ليتعرّفــوا علــى حاجــات إخوتهــم البشــر ،   والخطــأ ،  والذهــاب 
ويعملــوا مــن أجــل تقــّدم عمــل الــرّب.  فــإذا ذهبــت مثــل تلــك واســتقرّت فــي أماكــن 
ُمظلمــة حيــث يكتنــف النــاَس ظــاٌم روحــٌي،  وجعلــت نــور حيــاة المســيح ]156[ يشــّع 

منهــا ،  فمــا أنبــل العمــل العظيــم الــذي يُمكــن أن يتــّم.
هــذا العمــل يتطلّــب إنــكاَر الــذات .  ففــي حيــن أّن كثيريــن ينتظــرون حتــى تـُـزال 
وكثيــرون  يتــّم.   ل  يعملــوه  أن  يمكنهــم  الــذي  فالعمــل  مــن طريقهــم  العقبــات  كّل 
يموتــون بــا رجــاء ول إلــه .  إّن بعــض النــاس ،  فــي ســبيل الحصــول علــى ميــزة تجاريـّـة 
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أو اجتنــاء معرفــة علميـّـة ،  يجازفــون بالدخــول إلــى أقاليــم غيــر ُمســتقرّة ،  وبــكّل ســرور 
يتحّملــون المشــاق والتضحيــات .  ولكــن مــا أقــّل مــن يرغبــون فــي النتقــال بعائاتهــم 

إلــى األقاليــم الُمحتاجــة إلــى اإلنجيــل ،  ألجــل خيــر بنــي البشــر.
إّن الخدمــة الحقيقــة هــي الوصــول إلــى النــاس أينمــا يوجــدون وأيـّـاً كان مركزهــم 
أو حالتهــم ،  وتقديــم العــون لهــم بــكّل وســيلة ممكنــة .  بمثــل هــذا المجهــود يُمكنــك 

أن تكســب القلــوب وتفتــح البــاب للوصــول إلــى النفــوس الهالكــة.
وفــي كّل عملــك اذكــر أنّــك ُمرتبــط بالمســيح وجــزء مــن تدبيــر الفــداء العظيــم .  
تيّــاٍر شــاٍف ومانــح للحيــاة .   إّن محبّــة المســيح يجــب أن تفيــض فــي حياتــك فــي 
وإذ تحــاول جــذب اآلخريــن ضمــن محيــط محبّتــه اجعــل طهــارَة كاِمــك وأريحيّــة 
خدمتــك وفــرَح تصرّفاتـِـك وســلوكَك شــهادًة لقــّوِة نعمتــه .  قــّدم للعالــم مثــالً طاهــراً 

وبــاّراً عنــه بحيــث يــراه النــاس فــي جمالــه .

اللباقة واللطف
إنـّـه ل يوجــد كثيــُر نفــعٍ مــن محاولــة إصــاح اآلخريــن بمهاجمــة مــا نعتبــره عــاداٍت 
مخطئــة .  مثــل هــذا المجهــود كثيــراً مــا ينجــم عنــه ضــرٌر أكثــَر مــن الخيــر .  إّن المســيح 
بئــَر يعقــوب ،  قــّدم لهــا شــيئاً  يــذّم  بــدلً مــن أن  فــي حديثــه مــع المــرأة الســامّرية ،  
ـِذي يَُقــوُل لَــِك  أفضــَل.  فقــد قــال لهــا :  » لَــْو كُْنــِت تَْعلَِميــَن َعِطيَّــَة هللِا َوَمــْن ُهــَو الَـّ
أَْعِطيِنــي ألَْشــرََب لَطَلَبْــِت أَنـْـِت ِمْنــُه فَأَْعطـَـاِك َمــاًء َحيًّــا « )يوحنــا 4: 10(. وقــد حــّول 
مجــرى الحديــث إلــى الكنــز الــذي كان ســيمنحه ،  ُمقّدمــاً لتلــك المــرأة شــيئاً ]157[ 

أفضــل ّممــا كانــت تملــك ،  أي المــاَء الحــّي،  فــرَح ورجــاَء اإلنجيــل.
هــذا مثــال للكيفيّــة التــي علينــا أن نخــدم بهــا .  فعلينــا أن نُقــّدم للنــاس شــيئاً 
أفضــل ممــا يملكــون أّي ســاَم المســيح الــذي يفــوق كّل عقــل .  علينــا أن نخبرَهــم 
عــن شــريعة هللا المقّدســة التــي هــي صــورة طبــق األصــِل مــن صفاتــه وتعبيــٌر عّمــا 
يريدهــم أن يصيــروا إليــه .  بينــوا لهــم التفــّوق العظيــم الــذي لمجــد هللا الــذي ل يــزول ،  
فــوق أفــراح العالــم ومســرّاته الزائلــة .  وحّدثوهــم عــن الحّريــة والراحــة اللتيــن توجــدان 
ـِذي أُْعِطيــِه أَنَــا فَلَــْن  فــي المخلّــص .  فقــد أعلــن قائــا :  » َمــْن يَْشــرَُب ِمــَن الَْمــاِء الَـّ

يَْعطَــَش إِلَــى األَبَــِد « )يوحنــا 4: 14(.
َخِطيَّــَة  يَرْفَــُع  ـِذي  الَـّ هللِا  َحَمــُل  ُهــَوَذا   « بأعلــى صوتكــم :   قائليــن  يســوع  ـوا  علُـّ
الَْعالَــِم! «)يوحنــا 1: 29(. إنّــه هــو وحــده الــذي يســتطيع أن يُشــبع أشــّواق القلــب 

ويمنــح النفــس ســاماً.
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النــاس فــي العالــم ،  ينبغــي أن يكونــوا بعيديــن  بيــن كّل  إّن الُمصلحيــن ،  مــن 
كّل البعــد عــن األنانيّــة ،  وأكثــَر النــاِس رفقــاً ولطفــاً.  ويجــب أن يُــرى فــي حياتهــم 
عــدَم  يُظهــر  الــذي  الخــادم  إّن  األنانيّــة .   غيــر  لألعمــال  الــذي  الحقيقــي  الصــاُح 
اللطــف ،  ويبــدو عليــه الضجــُر مــن جهــل اآلخريــن أو عصيانهــم ،  ويكــون متســّرعاً 
فــي كامــه ويتصــرّف فــي غيــر تفكيــر ،  قــد يغلــق بــاب الوصــول إلــى القلــوب بحيــث 

ل يمكنــه الوصــول إليهــم أبــداً.
فكمــا ينــزل النــدى والطــّل والســيول الهادئــة علــى النباتــات الذابلــة فكذلــك لينــزل 
الــكام بلطــٍف ونحــن نحــاوُل ربــَح النــاس وإبعاَدهــم عــن الخطــأ والضــال .  إّن تدبيــر 
هللا هــو الوصــول إلــى القلــب قبــل كّل شــيء .  ولنتكلـّـم بالحــّق فــي محبّــة ،  واثقيــن بــه 
أنّه سيمنحه قّوة إلصاح الحياة. والروح القدس سيوّصل إلى النفس الكام الذي 
يُقــال بمحبّة .إنّنــا بالطبيعــة معتــّدون بذواتِنــا ومتشــبّثون بآرائِنــا ،  لكــن عندمــا نتعلّــم 
الــدروس التــي يُريــد المســيح أن يُعلّمنــا إياهــا فإنّنــا نصيــر شــركاء فــي طبيعتــه ،  ومنــذ 
ذلــك الحيــن نحيــا حياتـَـه .  إّن مثــال المســيح العجيــب ،  ورقّتـَـه التــي ل تبُــارى التــي بهــا 
تغلغل إلى مشاعر اآلخرين حين كان يبكي مع الباكين ويفرح مع الفرحين ،  ينبغي 
أن يكــون لــه ]158[ تأثيــر عميــق فــي أخــاق كّل مــن يتبعونــه بإخــاص .  فبــكام وأعمــال 

اللطــف يجتهــدون فــي تعبيــد الطريــق أمــام األقــدام المتعبــة.

كلمة مقولة في وقتها
ــيُِّد الــرَّبُّ لَِســاَن الُْمتََعلِِّميــَن ألَْعــرَِف أَْن أُِغيــَث الُْمْعِيــَي ِبَكلَِمــٍة «  » أَْعطَانِــي السَّ

)إشــعياء 50: 4(.
إنّنــا نــرى حولنــا فــي كّل مــكان نفوســاً ُمتألّمــًة.  وإنّنــا نجــد أمثــاَل هــؤلء النــاس 
هنــا وهنــاك وفــي كّل مــكان .  فلنبحــث عــن هــؤلء الُمتألّميــن ولنكلّمهــم بالكلمــة 
المقولــة فــي وقتهــا لنعــزّي قلوبهــم .  ولنكــن دائمــاً قنــواٍت تجــري فيهــا ميــاُه الرحمــة 

والحنــان المنعشــة.
فــي كّل عاقاتنــا ومعاشــراتِنا لنذكــر أنـّـه توجــد فــي اختبــارات اآلخريــن فصــول 
تواريــخ  توجــد  الذاكــرة  صفحــات  وعلــى  النــاس .   عيــون  عــن  ومحجوبــة  مختومــة 
ُمحزنــة مصونــة بحــرص شــديد بعيــداً عــن عيــون المتطّفليــن .  فقــد ُســجلت فيهــا 
العائليّــة  الحيــاة  فــي  متاعــب  وربّمــا  القاســية  الظــروف  مــع  محاربــات  تفاصيــل 
يخوضــون  والذيــن  واإليمــان .   والثقــَة  الشــجاعَة  تُضعــُف  يــوم  إلــى  يــوم  مــن  التــي 
معركــة الحيــاة فــي ظــروف قاســية يمكــن تشــديدهم وتشــجيعهم بلفتــات قليلــة 
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مــن  القّويــة  المصافحــة  تُعتبــر  لمثــل هــؤلء  تُكلّــف ســوى جهــَد محبّــة ضئيــِل.   ل 
صديــق مخلــص أميــن أثمــن مــن الذهــب والفضــة .  فــكام الشــفقة والرفــق يكــون 

المائكــة . النفــس كابتســامة  إلــى  مقبــولً ومحببــاً 
إّن جماهيــر كثيــرًة مــن النــاس الذيــن يكافحــون ضــّد الفاقــة عليهــم أن يكــّدوا 
أتفــه  علــى  الحصــول  يســتطيعون  وبالجهــد  أجــور زهيــدة  مقابــل  فــي  قّوتهــم  بــكّل 
بــدون أمــل فــي تحّســن األحــّوال ،  كّل ذلــك  ضروريّــات الحيــاة .  فالكــّد والحرمــان 
القائمــة  هــذه  إلــى  تُضــاف  وعندمــا  جــّداً.   عليهــم  ثقيــاً  الحيــاة  عــبَء  يجعــل 
اآللم واألمــراض فــإّن اإلنســان يــكاد ينــوء بحملــه .  فــإذ تُضنيهــم الهمــوُم والظلــُم ل 
يعلمــون إلــى أيــن يتّجهــون فــي طلــب النجــدة ،  فعليــك بمؤاســاتهم فــي تجاربهــم 
وكروبهــم وخيبــة آمالهــم .  وهــذا يُمّهــد لــك الطريــق لتُمــّد لهــم يــد العــون .  حّدثهــم 
عــن مواعيــد هللا وصــّل معهــم وألجلهــم وألهــم قلوبهــم بالرجــاء . ]159[ إّن كلمــات 
الشــجاعة  ونبضــات  ســقيمة  النفــس  تكــون  عندمــا  تُقــال  التــي  والتشــجيع  الفــرح 
منخفضــة — هــذه يعتبرهــا الُمخلـّـص موّجهــًة إليــه بالــذات .  وعندمــا تُفــرح القلــوب 

فــإّن مائكــة الســماء يتطّلعــون فــي استحســان وفــرح.
لقــد ظــّل الــرّب مــن جيــل إلــى جيــل يســعى ليوقــظ فــي نفــوس النــاس اإلحســاس 
بأخّوتهم اإللهيّة .  فكونوا عاملين معه في هذا العمل .  ففي حين أّن عدم الثقة والنفور 
يسودان على العالم يجب على تاميذ المسيح أن يُظهروا الروح السائدة في السماء.

فتكلّمــوا كمــا يــوّد هــو أن يتكلّــم ،  وتصرّفــوا كمــا يــّود هــو أن يتصــرّف .  وأعلنــوا 
المحبّــة  مــن  الطائلــَة  الثــروَة  تلــك  أظهــروا  الــدوام .   علــى  حــاوَة صفاتِــه وجمالهــا 
يمكنهــم  الخــّدام  أحقــَر  إّن  النــاس .   مــع  معاماتــه  وكّل  تعاليمــه  كّل  فــي  الكامنــة 
بالتعــاون مــع المســيح أن يلمســوا أوتــاراً تصــل إلــى أقاصــي األرض وتعلــو نغماتُهــا 
مــع  ليتعاونــوا  ُمنتظــرون  الســماويين  األجنــاد  إّن  الدهــور .  أجيــال  مــدى  الشــجيّة 
البشــر ليُعلنــوا للعالــم مــا يمكــن أن تصيــر إليــه الخائــق البشــريّة ومــا يمكــن عملــه ،  
بالشــتراك مــع العنصــر اإللهــي لخــاص النفــوس الُمشــرفِة علــى الهــاك .  إنّــه ل 
توجــد حــدود لمقــدار النفــع والخيــر العميــم الــذي يمكــن تحقيقــه علــى يــد اإلنســان 
الــذي ،  إذ يُلقــي بالــذات جانبــاً،  يفســح المجــال لعمــل الــروح القــدس فــي قلبــه ،  
والــروَح  والنفــَس  الجســَد  يكرّســون  مــن  إّن كّل  بالتمــام .   ُمكرّســًة هلل  ويحيّــا حيــاًة 
ــة  لخدمتــه ســيقبلون باســتمرار فيضــاً وهبــاٍت جديــدًة مــن القــّوة الجســديّة والعقليّ
والروحيّة .  فموارد السماء التي ل تنفد هي رهُن طلبهم .  والمسيح يمنحهم نسمَة 
روحــه أي حيــاَة حياتــه .  والــروح القــدس يبــذل أقصــى قــّوة وأســماها لتعمــل فــي 
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الذهــن والقلــب .  ونحــن يمكننــا بواســطة النعمــة الُمعطــاة لنــا أن نُحــرز النتصــارات 
فــي  النقــص  وبســبب  لنــا  فخطــرت  ســبقت  التــي  الخاطئــة  آرائنــا  بســبب  التــي 

أخاقنــا وضعــف إيماننــا وضآلتــه تبــدو مســتحيلة . ]160[
 إّن كّل من يُسلم نفسه لخدمة الرّب دون أن يُبقي شيئاً لنفسه تُعطى له قّوة 
لبلــوغ نتائــج غيــر محــدودة .  هــؤلء النــاس يصنــع هللا معهــم عظائــم .  وهــو ســيؤثر فــي 
أذهــان النــاس بحيــث يــرى فــي حياتهــم إتمــاَم المواعيــد الخاصــَة بالحيــاة العتيــدة 

حتــى وهــم بعــد فــي هــذا العالــم.
يَّــُة َواألَرُْض الْيَاِبَســُة، َويَبْتَِهــُج الَْقْفــُر َويُزِْهــُر كَالنَّرِْجــِس. يزهــر إزهــارا  » تَْفــَرُح الْبَرِّ
ويبتهــج ابتهاجــاً ويرنــم .  يدفــع إليــه مجــد لبنــان بهــاء كرمــل وشــارون .  هــم يــرون مجــد 
ثبتّوهــا قولــوا  الُمرتعشــة  الُمســترخيّة والركــب  األيــادي  إلهنــا .  شــّددوا  بهــاء  الــرب 

لخائفــي القلــوب تشــّددوا ل تخافــوا هــوذا إلهكــم ...
» حينئــذ تَتَْفتَــَح ُعيُــوَن الُْعْمــِي وآذان الصــم تتفتــح ،  حينئــذ يقفــز األَْعــَرُج كاإليــل 

يَّــِة ِميَــاٌه، َوأَنَْهــاٌر ِفــي الَْقْفــِر. ويترنـّـم لســان األخــرس ألَنَّــُه قـَـِد انَْفَجــرَْت ِفــي الْبَرِّ
» ويصيــر الســراب أجمــاً والمعطشــُة ينابيــَع مــاء ... وتكــون هنــاك ســّكة وطريــق 
يُقــال لهــا الطريــق الُمقّدســة ل يعبــر فيهــا نجــس بــل هــي لهــم .  مــن ســلك فــي الطريــق 

حتــى الُجهَّــال ل يضــّل.
إليهــا .  ل يوجــد هنــاك ،   يكــون هنــاك أســد .  وحــش مفتــرس ل يصعــد  » ل 
ـِم،  ـو الــرَّبِّ يَْرِجُعــوَن َويَأْتُــوَن إِلَــى ِصْهيَــْوَن ِبالتَّرَنُـّ بــل يســلك المفديّــون فيهــا. َمْفِديُـّ
َوَعلَــى ُرُؤوِســِهْم فَــَرٌح أَبَــِديٌّ . ابِْتَهــاٌج َوفَــَرٌح يُْدرِكَانِِهــْم . يَْهــرُُب الُْحــزُْن َوالتََّنهُّــُد « 

]161[ )إشــعياء  35: 10-1(.  
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بــل إذ » ونحــن بعــد خطــاة «  إّن المســيح أحبّنــا ل ألنّنــا نحــن أحببنــاه أولً،  
ألجلنــا. مــات 

إنّــه ل يعاملنــا بحســب اســتحقاقنا .  فمــع أّن خطايانــا كانــت تســتحّق الدينونــة 
فهــو ل يديننــا .  وســنة بعــد ســنة احتمــل ضعفنــا وعجزنــا وجهلنــا مــع إنكارنــا لفضلــه 
وعصياننــا .  وبالرغــم مــن تيهانَّنــا وقســاوة قلوبنــا وإهمالنــا لكلمتــه المقّدســة فــإّن 

يــَده مــا تــزال ممــدودة إلينــا.
والنعمــة صفــة مــن صفــات هللا يهبهــا لبنــي اإلنســان غيــر المســتحّقين .  إنّنــا لــم 
نطلبهــا ولكّنهــا هــي أُرســلت للبحــث عنــا .  إّن هللا يســّر بــأن يمنحنــا نعمتــه ل ألنّنــا 
مستحّقون بل لعدم استحقاقنا .  إّن حّقنا الوحيد في رحمته هو حاجتنا العظمى.

والــرّب اإللــه بواســطة يســوع المســيح يبســط يــده طــول النهــار ليدعــو الخطــاة 
يعفــو  أن  هــو  مجــده  إّن  بالجميــع .   ويرّحــب  الجميــع  ســيقبل  وهــو  والســاقطين .  
ــار غنيمتــه ويحــّرر األســير .  وسينتشــل  عــن أعظــم الخطــاة .  وهــو سيســلب مــن الجبّ
الشــعلة مــن الحريــق .  وهــو ســيُدلي سلســلة رحمتــه الذهبيّــة إلــى أعمــق أعمــاق 

]162[ النفــس المنحطّــة الملّوثــة بالخطيّــة .  الشــقاء البشــري وينتشــل 
 إّن كّل كائــن بشــري هــو موضــوع الهتمــام المحــّب لــذاك الــذي بــذل نفســه 
بســبب  للهــاك  المعرّضــة  العاجــزة  المذنبــة  والنفــوس  إلــى هللا .   النــاس  ليرجــع 

مكايــد الشــيطان وأشــراكه تجــد رعايــة كمــا يرعــى الراعــي غنــم رعيتــه.
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والخطــاة .   للمجّربيــن  لخدمتنــا  مقياســاً  يكــون  أن  يجــب  المخلّــص  مثــال  إّن 
أن  نحــن  علينــا  نحونــا  أظهرهــا  التــي  والحتمــال  والصبــر  والرقّــة  الهتمــام  فنفــس 
نُظهرهــا نحــو اآلخريــن .  فقــد قــال :  » كََمــا أَْحبَبْتُُكــْم أَنَــا تُِحبُّــوَن أَنْتُــْم أَيًْضــا بَْعُضُكــْم 
بَْعًضــا « )يوحنــا  13: 34(.  فــإن كان المســيح يســكن فينــا فســنعلن محبّتــه الُمنكــرة 
لنفســها نحــو كّل مــن نتعامــل معهــم .  وإذ نــرى الرجــال والنســاء بحاجــة إلــى العطــف 
والعــون فإنّنــا ل نســأل قائليــن :  » هــل هــم مســتحقون؟ « بــل نســأل قائليــن : » 

كيــف يمكننــا مســاعدتهم؟ «
فاألغنيــاء والفقــراء والعــال والــدون واألحــراُر والعبيــُد هــم خاّصــة هللا .  فــذاك 
الــذي بــذل نفســه ليفتــدي اإلنســان يــرى فــي كّل كائــن بشــري قيمــة تفــوق أي تقديــر 
النفــس بســّر الصليــب ومجــده .    ]163[ لقيمــة  نُــدرك تقديــره  محــدود .  فعلينــا أن 
فمتــى فعلنــا هــذا فســنحّس أّن الخائــق البشــّرية مهمــا تكــن قــد كلّفــت ثمنــاً غاليــاً 
جــّداً بحيــث ينبغــي عــدم معاملتهــا بفتــور أو احتقــار .  وســنتحقق أهميــة خدمــة بنــي 

جنســنا حتــى يرتفعــوا إلــى عــرش هللا.
إّن الدرهــم المفقــود فــي المثــل الــذي ضربــه المخلــص مــع أنـّـه كان مطروحــاً فــي 
األوســاخ واألقذار كان ما يزال قطعة فضية .  وقد فتّشــت عنه صاحبته ألنه كان ذا 
قيمة .  وهكذا كّل نفس وإن تكن منحطّة بسبب الخطية فهي ُمعتبرة غالية القيمة 
فــي نظــر هللا .  وكمــا كان الدرهــم يحمــل صــورة الســلطان الحاكــم وعنوانــه فكذلــك 
اإلنســان عنــد خلقــه كان يحمــل صــورة هللا وعنوانــه .  ومــع أّن النفــس قــد شــّوهت 
وأظلمــت بســبب تأثيــر الخطيّــة فــإّن آثــار الكتابــة تُــرى باقيــة علــى كّل نفــس .  وهللا 

يريــد أن يســترد تلــك النفــس وأن يعيــد رســم صورتــه عليهــا بالبــّر والقداســة.

حاجتنا إلى الرحمة والحنان
مــا أقــّل مــا نشــارك المســيح فــي عطفــه نحــو مــا ينبغــي أن يكــون أقــوى ربــاط 
لاتحــاد بيننــا وبينــه — أي الحنــان علــى النفــوس المنحطـّـة الُمذنبــة المتألّمــة الميتــة 
بالذنــوب والخطايــا !  إّن قســاوة القلــب التــي يُظهرهــا اإلنســان ألخيــه اإلنســان هــي 
أشــنع خطيّــة نرتكبهــا .  إّن كثيريــن يظّنــون أنّهــم إنّمــا يُّمثلــون عدالــة هللا فــي حيــن 
أنّهــم يخفقــون إخفاقــاً تامــاً فــي تمثيــل رقّتــه وحنانــه وحبّــه العظيــم .  وفــي الغالــب 
مــا يكــون الذيــن يقابلونهــم بالعبوســة والقســوة واقعيــن تحــت ضغــط التجربــة .  إّن 
الشــيطان يصــارع مــع هــذه النفــوس ولذلــك فالــكام القاســي الخالــي مــن العطــف 

يُثبّــط عزائمهــم ويجعلهــم يســقطون فريســة لقــّوة المجــرّب .
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كيف نصل إلى القلوب
إّن تعاملنــا مــع العقــول أمــر دقيــق .  إنّمــا ذاك الــذي يعــرف خفايــا القلــب هــو 
التــي  إلــى التوبــة .  وحكمتــه وحدهــا هــي  الــذي يســتطيع أن يأتــي بالنــاس  وحــده 
تســتطيع أن تمنحنــا النجــاح فــي الوصــول إلــى الهالكيــن .  قــد تقــف جامــد الشــعور 
وتقــول :  » أنــا أقــدس منــك «،  ول يهــّم مبلــغ صّحــة محاّجتــك أو مبلــغ الصــدق فــي 
أقوالــك فإنّهــا لــن تّمــَس القلــوب .  ولكــّن محبّــة المســيح ]164[ الظاهــرة فــي الــكام 
أو  الوصايــا  ترديــد  أّن  فــي حيــن  النفــس ،   إلــى  تجــد طريقهــا  التــي  هــي  واألعمــال 

الحجــج ل ينجــز عمــاً.
إنّنــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن عطــف المســيح ،  ليــس فقــط العطــف علــى مــن يبــدو 
لنــا أنّهــم بــا عيــب ،  بــل العطــف علــى النفــوس المســكينة المتألّمــة المكافحــة التــي 
كثيــراً مــا تقــع فــي الخطيّــة فتخطــيء وتتــوب وتُجــرَّب وتيــأس.  علينــا أن نذهــب إلــى 

بنــي جنســنا ،  وكرئيــس كهنتنــا األعظــم الرحيــم نرثــي لضعفاتهــم .
لقــد ّدعــا المســيح المنبــوَذ والعّشــاَر الخاطــَئ ومحتقــَر األمــم وبلطــف محبّتــه 
ألزمهــم بالمجــيء إليــه .  والطبقــة الوحيــدة التــي لــم يؤيدهــا ولــم يشــجعها قــّط هــم 
أولئــك الذيــن وقفــوا منعزليــن معتّديــن بذواتهــم ،  وفــي ترفّعهــم وكبريائهــم جعلــوا 

ينظــرون مــن عليائهــم إلــى اآلخريــن.
ُخــوِل  ــيَاَجاِت َوأَلْزِْمُهــْم ِبالدُّ لقــد أمرنــا المســيح قائــاً:  » اْخرُْجــوا إِلـَـى الطُّــرُِق َوالسِّ
ـى يَْمتَلِــَئ بَيِْتــي « وامتثــالً لهــذا األمــر علينــا بالذهــاب إلــى األمــم القريبيــن مّنــا  َحتَـّ
المخلّــص .   دعــوة   » والزوانــي  العشــارون   « يســمع  أن  فينبغــي  عّنــا .   والبعيديــن 
وبواســطة شــفقة رســله واحتمالهــم تصيــر الدعــوة قــّوة ملزمــة لرفــع مــن هــم غائصــون 

ــة . فــي عمــق أعمــاق الخطيّ
حــّي  واهتمــام  ثابــت  بعــزم  نعمــل  أن  مّنــا  تتطلّــب  المســيحيّة  البواعــث  إّن 
وإلحــاح متزايــد فــي خدمــة النفــوس التــي يحــاول الشــيطان إهاكهــا .  ويجــب ألّ 
يُخفــض أّي شــيء مــن حــرارة النشــاط الغيّــور المشــتاق ألجــل خــاص الهالكيــن.

لحظــوا أنّــه فــي كّل كلمــة هللا نجــد بــكّل وضــوح روح اإللحــاح والتوّســل إلــى 
فــي الســّر  بانتهــاز كّل فرصــة  إلــى المســيح .  فعلينــا  فــي اإلتيــان  الرجــال والنســاء 
والعانيــة ،  ُمقّدميــن كّل حّجــة وُملّحيــن بــكّل وازع ذي أهّميــة عظيمــة فــي اجتــذاب 
النــاس إلــى المخلّــص .  علينــا بــكّل قّوتنــا أن نلــّح عليهــم ليلتفتــوا إلــى يســوع ]165[ 
ويقبلــوا حياتــه ،  حيــاة إنــكار الــذات والتضحيــة .  ويجــب أن نبيّــن لهــم أنّنــا ننتظــر منهــم 

أن يفرحــوا قلــب المســيح باســتخدام كّل هبــة مــن هباتــه فــي تمجيــد اســمه.
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ِبالرََّجاِء َخلَْصَنا 
» ألَنََّنــا ِبالرََّجــاِء َخلَْصَنــا« )روميــة 24: 8(.  ينبغــي إقنــاع الســاقطين ليحّســوا 
بأنـّــه لــم يمــِض الوقــت الــذي يمكنهــم فيــه أن يكونــوا رجــالً.  إّن المســيح قــد أكــرم 
اإلنســان بــأن وضــع ثقتــه فيــه ،  وهكــذا وضعــه فــي موضــع الكرامــة .  وحتــى الذيــن 
لقــد كان مــن أســباب األلــم الدائــم  ســقطوا ســقوطاً مشــيناً عاملهــم بالحتــرام .  
لــم  ولكّنــه  والنجاســة .   والنحطــاط  بالعــداوة  احتــّك  كونــه  بالمســيح  حــّل  الــذي 
ينطــق قــّط بكلمــة تــّدل علــى أّن مشــاعره قــد ُصدمــت أو أّن ذوقــه الرفيــع قــد ُجــرح .  
فمهمــا كانــت العــادات الشــريرة أو التعّصبــات الشــديدة أو األهــواء المســيطرة 
مــن  نأخــذ  إذ  ونحــن  الحنــون .   بالعطــف  كلّهــا  واجههــا  فقــد  اإلنســان  بنــي  علــى 
روحــه فســنعتبر جميــَع النــاِس أخــوًة لنــا ،  لهــم تجــارب ومحــن كتجاربنــا ،  يســقطون 
كثيــراً ويجاهــدون لينهضــوا مــن ســقوطهم ،  ويحاربــون المثبّطــات والصعوبــات ،  
تُثبّــط عزائمهــم أو  إلــى العطــف والعــون .  حينئــذ نلتقــي بهــم بكيفيّــة ل  ويتوقــون 
]166[ هكــذا يمكنهــم أن  فــإذ يتشــّجعون  بــل توقــظ الرجــاء فــي قلوبهــم .   تنّفرهــم 
فــي  جلســت  إذا  أقــوم  ســقطت  إذا  عدوتــي  يــا  بــي  تشــمتي  ل   « بثقــة :   يقولــوا 
الظلمــة فالــرب نــور لــي « » يقيــم دعــواي ويجــري حقــي .  ســيُخرجني إلــى النــور .  
 » قلوبهــم جميعــاً  المصــور  األرض .   ســكان  إلــى جميــع  تطلــع   «   .» بــره  ســأنظر 

)ميخــا 7: 8، 9؛ مزمــور 33: 14، 15(.
إِلَــى  نَاِظــرًا   « قائــا :   والمخطئيــن  الُمجّربيــن  مــع  نتعامــل  ونحــن  يأمرنــا  إنّــه 
فإنّنــا  نحــّس بضعفاتنــا  فــإذ   .)1 أَيًْضــا « )غاطيــة 6:  أَنْــَت  تَُجــرََّب  لِئَــاَّ  نَْفِســَك 

اآلخريــن. لضعفــات  نرثــى 
ـُه َمــْن يَُميِّــزَُك. َوأَيُّ َشــْيٍء لَــَك لَــْم تَأُْخــْذُه «؟ )1 كورنثــوس  4: 7(.  »ألَنَّ  » ألَنَـّ
ُمَعلَِّمُكــْم َواِحــٌد ... َوأَنْتـُـْم َجِميعــاً إِْخــَوٌة « )متــى  23: 8(.  » وأمــا أنــت فلمــاذا تُديــن 
أخــاك .  أو أنــت أيضــاً لمــاذا تــزدري بأخيــك؟ « )روميــة  14: 10(.  » فــا نُحاكــم 
أيضــاً بعضنــا بعضــاً بــل باألحــرى احكمــوا بهــذا أّن ل يوضــع لــألخ مصدمــة أو معثــرة« 

)روميــة  14: 13(.

توجيه النظر إلى األخطاء
وينبغــي  أخطائــه .   إلــى  نظــره  يوّجــه  أن  دائمــاً  لإلنســان  وُمحّقــر  مــذّل  أمــر  إنّــه 
ألّ يزيــد أحــد مــن مــرارة هــذا الختبــار بتوجيــه اللــوم الــذي ل حاجــة إليــه .  إنّــه لــم 
ُصــّدوا وتقّســت قلوبهــم  قــد  إّن كثيريــن  بــل  التوبيــخ ،   أّي إنســان بواســطة  يُصلَــُح 
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ضــّد التوبيــخ والتبكيــت .  ولكــّن الــروح الرقيقــة والســيرة اللطيفــة الجّذابــة يمكنهمــا 
أن تربحــا المخطــئ وتســترا كثــرة مــن الخطايــا .

إّن بولــس الرســول وجــد أنّــه مــن الــازم لــه أن يوبّــخ الخطايــا ،  ولكــن انظــروا بــأّي 
حــرص واهتمــام حــاول أن يبرهــن علــى صداقتــه للمخطئيــن !  وبــأّي جــزع أوضــح لهــم 
ســبب عملــه !  لقــد جعلهــم يفهمــون أّن إيامــه إيّاهــم قــد آلمــه .  وقــد برهــن علــى 

ثقتــه وعطفــه نحــو مــن كانــوا يكافحــون لينتصــروا.
ل  كثيــرة  بدمــوع  إليكــم  كتبــت  قلــب  وكآبــة  كثيــر  حــزن  مــن  ألنــي   « قــال :  
لكــي تحزنــوا بــل لكــي تعرفــوا الَْمَحبَّــَة الَِّتــي عنــدي َولَ ِســيََّما ]167[ ِمــَن نحوكــم « 
)2 كورنثــوس  2: 4(.  » ألَنِـّـي َوإِْن كُْنــُت قَــْد أَْحزَنْتُُكــْم ِبالرَِّســالَِة لَْســُت أَنْــَدُم، َمــَع 
أَنِـّـي نَِدْمــُت ... اآَلَن أَنَــا أَفْــَرُح، لَ ألَنَُّكــْم َحزِنْتُــْم، بَــْل ألَنَُّكــْم َحزِنْتُــْم لِلتَّْوبَــِة ... فإنّــه 
هــوذا حزنكــم هــذا عينــه بحســب مشــيئة هللا كـَـْم أَنَْشــأَ ِفيُكــْم ِمــَن الْجِتَهــاِد بـَـْل ِمــَن 
ــْوِق بَــْل ِمــَن الَْغيْــرَِة بــل مــن  الْحِتَجــاِج بَــْل ِمــَن الَْغيْــِظ بَــْل ِمــَن الَْخــْوِف بَــْل ِمــَن الشَّ
النتقــام .  فــي كل شــيء أظهرتــم أنفســكم أنكــم أبريــاء فــي هــذا األمــر ... مــن أجــل 

هــذا قــد تعزينــا « )2 كورنثــوس 7: 13-8(.
»أَنَــا أَفْــَرُح إذاً أنــي أثــق بكــم فــي كل شــيء « )2 كورنثــوس  7: 16(.  » أَْشــُكُر 
ًمــا الطَّلْبَــَة ألَْجــِل َجِميِعُكــْم  يَّاكـُـْم َدائِمــاً ِفــي كُلِّ أَْدِعيَِتــي ُمَقدِّ إِلِهــي ِعْنــَد كُلِّ ِذكـْـِري إِ
ِبهــَذا  َواثًِقــا  إِلَــى اآلَن « »  يَــْوٍم  ِل  أَوَّ ِمــْن  اإِلنِْجيــِل  ِفــي  ُمَشــاَركَِتُكْم  لَِســبَِب  ِبَفــَرٍح، 
كََمــا  الَْمِســيِح.  يَُســوَع  يَــْوِم  إِلَــى  ــُل  يَُكمِّ َصالًِحــا  َعَمــاً  ِفيُكــْم  ابْتَــَدأَ  ـِذي  الَـّ أَنَّ  َعيِْنــِه 
يَِحــقُّ لـِـي أَْن أَفْتَِكــَر هــَذا ِمــْن ِجَهــِة َجِميِعُكــْم ألَنِّــي َحاِفظُُكــْم ِفــي قَلِْبــي « )فيلبــي 1: 
3-5; 1: 6، 7(.  » إذاً يــا إخوتــي األحبــاء والمشــتاق إليهــم يــا ســروري وإكليلــي 
اثبتــوا هكــذا فــي الــرب أيهــا األحبــاء « )فيلبــي  4: 1(.  » ألَنََّنــا اآلَن نَِعيــُش إِْن ثبَتُّــْم 

أَنْتُــْم ِفــي الــرَّبِّ « )1تســالونيكي 8:3(.
المســيح  فــي  قديســون   « أنّهــم  علــى  اإلخــوة  هــؤلء  إلــى  بولــس  كتــب  لقــد 
يســوع«.  ولكّنــه لــم يكتــب لمــن كانــوا كامليــن فــي أخاقهــم ،  بــل كتــب إليهــم كرجــال 
ونســاء يجاهــدون ضــّد التجربــة ،  وكانــوا فــي خطــر الســقوط .  وقــد وّجــه أنظارهــم 
ـِذي أَقَــاَم ِمــَن األَْمــَواِت َراِعــَي الِْخــرَاِف الَْعِظيــَم َربََّنــا يَُســوَع «.  ــاَِم الَـّ إلــى » إِلــُه السَّ
لُْكــْم ِفــي كُلِّ َعَمــل َصالـِـٍح لِتَْصَنُعــوا  وأكّــد لهــم قائــاً: » ِبــَدِم الَْعْهــِد األَبـَـِديِّ « » يَُكمِّ
َمِشــيئَتَُه َعاِمــاً ِفيُكــْم َمــا يُرِْضــي أََماَمــُه ِبيَُســوَع الَْمِســيِح « )عبرانييــن 13: 20، 21(.

عندما يحّس المخطئ بخطئه فاحترس لئا تّدمر عزّة نفسه .  ول تضعف هّمته 
]168[ بعدم اكتراثك وعدم ثقتك .  ل تقل في نفسك :  » قبلما أمنحه ثقتي سأنتظر 
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ألرى ما إذا كان سيثبت أم ل «،  فكثيراً ما يسبّب عدم الثقة هذا العثرة للمجرّب.
علينــا أن نجتهــد فــي إدراك وفهــم ضعــف اآلخريــن .  إنّنــا ل نعــرف إلّ القليــل 
عــن التجــارب التــي تكتنــف قلــوب مــن كانــوا قبــاً مقيّديــن فــي ساســل الظــام 
ويعوزهــم العــزم الصــادق والقــّوة األدبيّــة .  إنّهــا حالــة محزنــة جــّداً يُرثــى لهــا ،  حالــة 
اإلنســان الــذي يتألـّـم ألّن النــدم يــكاد يســحقه . إنـّـه يشــبه إنســاناً مصعوقــاً وهــو يترنــح 
غائصاً في الرماد .  إنّه ل يســتطيع أن يرى شــيئاً واضحاً.  فالعقل يكتنفه الظام ول 
يعلــم أيــة خطــوة يخطــو .  كــم وكــم مــن نفــس مســكينة يُســاء فهمهــا ول يقّدرهــا أحــٌد 
التقديــر الواجــب وهــي ممتلئــة ضيقــاً وعذابــاً — شــاة تائهــة ضالّــة .  إنّــه مثلهــا ل 
يســتطيع أن يجــد هللا ومــع ذلــك فهــو يشــتاق شــوقاً عظيمــاً إلــى الغفــران والســام .

إذاً فــا ينطقــنَّ أحــٌد بكلمــة تســبّب لــه مزيــداً مــن األلــم !  فالنفــس التــي تعبــت 
مــن حيــاة الخطيّــة ولكّنهــا ل تعــرف أيــن تجــد الراحــة قــّدم لهــا المخلّــص الرحيــم .  
امســك بيــد ذلــك اإلنســان وارفعــه وكلّمــه بــكام التشــجيع والرجــاء ،  وســاعده علــى 

أن يمســك بيــد المخلّــص.

ينبغي أالّ تثّبط عزائمنا
إنّنــا ســرعان مــا تضعــف عزائمنــا ونفشــل مــن جهــة النــاس الذيــن ل يســتجيبون 
فــوراً لمجهوداتنــا ألجلهــم .  ينبغــي لنــا ألّ نكــّف مطلقــاً عــن أن نتعــب ألجــل نفــس مــا 
دام يوجــد قبــس مــن الرجــاء .  إّن النفــوس الغاليــة قــد كلّفــت مخلّصنــا الُمضحــي 
بنفسه ثمناً غالياً جّداً بحيث ينبغي لّنا ألّ نُسلّمها لسلطان المجرّب باستخفاف .

بيــن .  تأّملــوا فــي قــّوة الوراثــة  إنّنــا بحاجــة إلــى أن نضــع نفوســنا فــي مــكان الُمجرَّ
وســلطانها وتأثيــر المعاشــرات الرديئــة والبيئــة وســلطان العــادات الخاطئــة .  فهــل 
نندهــش مــن أن ينحــّط كثيــرون تحــت ضغــط كّل هــذه المؤثـّـرات؟ وهــل نندهــش 

مــن بــطء تجاوبهــم مــع المســاعي المبذولــة لرفعهــم.
منهــم  يُرجــى  يكــن  ولــم  والخشــونة  الفظاظــة  عليهــم  تبــدو  كانــت  الذيــن  إّن 
أّي خيــر متــى ُربحــوا لإلنجيــل — هــؤلء يكونــون فــي الغالــب مــن أخلــص تابعيــه 
المدافعين عنه .  إنّهم ليســوا فاســدين بالكلّية .  بل تحت ]169[ منظرهم الخارجي 
المنّفــر توجــد نــوازع صالحــة يمكــن الوصــول إليهــا .  ولكــن مــا لــم تكــن هنالــك يــٌد 
ممتــّدة للعــون فكثيــرون قــد ل يُصلِحــون أنفَســهم البتّــة ،  ولكــن بالســعي الصبــور 
الصــادق يمكــن رفعهــم .  أمثــال هــؤلء هــم بحاجــة إلــى الكلمــات الرقيقــة والحتــرام 
إلــى تلــك المشــورة الرقيقــة  إنّهــم بحاجــة  الُمشــفق والعــون الملمــوس الواضــح .  

AR Ministry of Healing Body.indd   110 11/12/18   5:12 PM



إعانة المجّربين  |  111

التــي ل تطفــيء فتيلــة الشــجاعة الخامــدة فيهــم .  فليتأّمــل الخــّدام الذيــن يعملــون 
مــع هــؤلء النــاس فــي هــذا األمــر.

ســيوجد بعــض مــن قــد انحطّــت عقولهــم أمــداً طويــاً بحيــث أنّهــم لــن يصيــروا 
فــي هــذه الحيــاة إلــى مــا كان يمكــن أن يصيــروا إليــه فــي ظــروف أكثــر موافقــة .  ولكــن 
يمكــن ألشــعة شــمس البــّر الســاطعة أن تُشــرق فــي النفــس .  وإنّــه امتيــاز لهــم أن 
تكــون لهــم الحيــاة التــي تقــاس بحيــاة هللا .  فاغرســوا فيهــم األفــكار التــي ترفعهــم 
وتُعلّــي شــأنهم وترفــع قدرهــم .  ولتوضــح حياتكــم لهــم الفــرق بيــن الرذيلــة والطهــارة 
والظــام والنــور .  دعوهــم يطالعــون فــي ســيرتكم معنــى كــون اإلنســان مســيحيّاً.  إّن 
المســيح قــادر علــى أن يرفــع أشــّر النــاس ويضعهــم فــي الموضــع الــذي فيــه يُعتــرف 
ويمكــن  يفنــى.  ل  الــذي  الميــراث  فــي  المســيح  مــع  ووارثــون  أولد هللا  أنهــم  بهــم 
لكثيريــن بواســطة معجــزة النعمــة اإللهيــة أن يؤهلــوا لحيــاة كلّهــا نفــع وخيــر .  فــإذ 
كانــوا محتقريــن ومتروكيــن ضعفــت عزائُمهــم تمامــاً،  وقــد يبــدو عليهــم أنّهــم عديمــو 
المبــالة وبلــداء .  ولكــن بفضــل خدمــة الــروح القــدس تختفــي البــادة التــي تجعــل 
رفعهــم مــن الحضيــض أمــاً بعيــد المنــال.  والعقــل البليــد الثقيــل الفهــم الُمظلــم 
ينهــزم .   والجهــل  تختفــي  والرذيلــة  ســيتحّرر .   للخطيــة  والمســتعبد  سيســتيقظ .  

وبواســطة اإليمــان العامــل بالمحبّــة يتطّهــر القلــب ويســتنير الذهــن .  ]171[
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إّن كّل إصاح حقيقّي له مكانه في عمل اإلنجيل ويرمي إلى السّمو بالنفس إلى 
حيــاة جديــدة أشــرف وأكــرم .  وإّن اإلصــاح الخــاّص بالعتــدال وضبــط النفــس يتطلـّـب 
معاضــدة خاّصــة مــن الخــّدام المســيحيين .  فعليهــم أن يوّجهــوا انتبــاه النــاس إلــى هــذا 
العمــل ويجعلــوا منــه موضوعــاً حيّــاً.  وفــي كّل مــكان يجــب عليهــم أن يقّدمــوا للنــاس 
َمبَــاِدئ العتــدال الحقيقــي ويطلبــوا أن يتقــّدم النــاس ليوقّعــوا التعّهــد بالعتــدال)(.  

وينبغــي بــذل مجهــود جــّدي ألجــل مــن هــم مســتعبدون للعــادات الشــّريرة.
عــدم  بفعــل  ســقطوا  مــن  ألجــل  عملــه  ينبغــي  عمــل  يوجــد  مــكان  كّل  فــي 
العتــدال .  إّن كثيريــن مــن الشــباب ّممــن هــم فــي وســط الكنائــس والمؤسســات 
الدينيّــة والبيــوت المعترفــة بالمســيحيّة يختــارون الطريــق الُمفضــي إلــى الهــاك .  
وبســبب عادات عدم العتدال يجلبون على أنفســهم المرض .  وبســبب جشــعهم 
فــي الحصــول علــى المــال إلنفاقــه فــي النغمــاس الخاطــئ يســقطون فــي ممارســات 
غيــر نزيهــة .  فالصّحــة واألخــاق تنهــار .  وهــذه النفــوس المســكينة البعيــدة عــن هللا 
والمنبوذة من المجتمع تحّس بأنّها با رجاء ل في هذه الحياة ول الحياة األخرى.  
إّن قلــوب الوالديــن منســحقة .  والنــاس يتحّدثــون عــن هــؤلء المخطئيــن كأْن ل رجــاء 
فيهــم . ولكــّن هللا ل يعتبرهــم كذلــك .  فهــو يــدرك الظــروف التــي أوصلتهــم ]172[ إلــى 
تلــك الحالــة ،  وهــو ينظــر إليهــم برأفــة وإشــفاق .  هــذا الفريــق مــن النــاس يحتــاج إلــى 

المعونــة .  فــا تعطوهــم إذاً مجــالً ألن يقولــوا :  » ليــس مــن يســأل عــن نفســي «.
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المهــن .   وكّل  الطبقــات  كّل  مــن  أنــاس  العتــدال  عــدم  ضحايــا  بيــن  يوجــد 
فالرجــال ذوو المراكــز الســامية والمواهــب العظيمــة الفــّذة خضعــوا لانغمــاس فــي 
الشــهوات إلــى درجــة صــاروا عاجزيــن معهــا عــن مقاومــة التجربــة .  إّن بعضــاً منهــم 
ّممــن كانــوا قبــاً يملكــون أمــوالً طائلــة صــاروا اآلن بــا مــأوى وبــا أصدقــاء يقاســون 
أهــوال الشــقاء والمــرض والنحطــاط .  لقــد أضاعــوا قــّوة ضبــط النفــس .  ومــا لــم تمتــّد 
إليهــم يــد العــون فســيغوصون إلــى أعمــاق ســحيقة ،  فإشــباع شــهوة النفــس بالنســبة 

إلــى هــؤلء النــاس ،  فضــاً عــن كونــه جريمــة أدبيّــة، هــو أيضــاً مــرض جســماني.
علينا في الغالب ونحن نساعد المدمنين أن نوّجه اهتمامنا األّول إلى حالتهم 
الجســديّة كمــا فعــل المســيح مــراراً عديــدة .  فهــم بحاجــة إلــى طعــام وشــراب صّحــي 
ــه ،  وإلــى مابــس نظيفــة وفــرص لتوفيــر نظافــة الجســم .  إنّهــم بحاجــة إلــى أن  غيــر منبّ
يُحاطــوا بجــّو مــن التأثيــر المســيحي الــذي يعيــن النفــس ويســّمو بهــا .  وفــي كّل مدينــة 
ينبغــي إعــداُد مــكاٍن فيــه يمكــن ألســرى العــادة الشــّريرة أن يحصلــوا علــى المعونــة 
التــي بهــا يكســرون القيــود التــي تكبّلهــم .  إّن كثيريــن مــن النــاس يعتبــرون المســكَر 
العــزاَء الوحيــَد فــي الضيــق .  ولكــن ل حاجــة ألن يكــون األمــُر كذلــك لــو أّن المعترفيــن 
بالمسيحيّة بدلً من أن يمثّلوا دور الكاهن والاوي يتبعون مثال السامري الصالح .

وفــي تعاملنــا مــع ضحايــا اإلدمــان لنذكــر أنّنــا ل نتعامــل مــع أنــاس عاقليــن بــل 
مــع الذيــن هــم فــي الوقــت الحاضــر تحــت ســلطان الشــيطان .  فيجــب أن نتــذّرع 
بالصبــر والحتمــال .  ل تفّكــروا فــي المنظــر المنّفــر الكريــه بــل فــي النفــس الغاليــة 
التــي قــد مــات المســيح ليفتديهــا .  فــإذ يســتيقظ الســّكير ليشــعر بانحطاطــه فابــذل 
كّل مــا فــي طوقــك لتبرهــن لــه علــى أنـّـك صديقــه .  ل تنطــق بكلمــة واحــدة مــن كام 
اللــوم أو التوبيــخ .  ول توّجــه إليــه نظــرة أو تعمــل عمــاً يعبّــر عــن تعييــرك لــه أو نفــورك 
نفســه .   يلعــن  المســكين  اإلنســان  ذلــك  أّن  جــّداً  المرّجــح  مــن  منــه .   واشــمئزازك 
فســاعده علــى النهــوض. قــّل لــه كامــاً يشــّجع إيمانــه .  حــاول أن ]173[ تشــّدد كّل 
ســجيّة صالحــة مــن ســجايّا خلقــه .  علّمــه كيــف يرتفــع ويتســامى إلــى فــوق .  برهــن 
لــه علــى أّن فــي اســتطاعته أن يعيــش بحيــث يظفــر باحتــرام بنــي جنســه .  وســاعده 
حتــى يــرى قيمــة المواهــب التــي منحــه هللا إيّاهــا والتــي أهمــل هــو فــي اســتثمارها.

ومــع أّن إرادتــه قــد انحطـّـت وضعفــت فــإّن لــه رجــاء فــي المســيح .  فهــو ســيوقظ 
فــي القلــب نــوازٍع أســمى وأشــواقاً أقــدس .  فعليــك بتشــجيعه ليتمّســك بالرجــاء 
المجــرّب  اإلنســان  أمــام  س  المقــدَّ الكتــاب  افتــح  اإلنجيــل .   فــي  أمامــه  الموضــوع 
المجاهــد واقــرأ لــه مواعيــد هللا مــراراً وتكــراراً.  هــذه المواعيــد ســتكون بالنســبة إليــه 
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كأوراق مــن شــجرة الحيــاة .  بــكّل صبــر وطــول أنــاة واصــل جهــودك حتــى تتمســك 
تلــك اليــد المرتجفــة برجــاء الفــداء بالمســيح ،  بفــرح وشــكر.

عليــك بمازمــة مــن تحــاول مســاعدتهم والتمّســك بهــم بقــّوة وإلّ فلــن تــذوق 
ومــراراً  الشــّر.   لرتــكاب  الــدوام  علــى  ســتاحقهم  التجــارب  إّن  النصــرة .   طعــم 
كثيــرة تــكاد شــهوة المســكر تغلبهــم ،  وقــد يســقطون مــراراً،  ولكــن ل تكــّف عــن بــذل 

جهــودك بســبب ذلــك.
قــد  إرادتهــم  قــّوة  ولكــّن  للمســيح ،   ليعيشــوا  مجهــوداً  يبذلــوا  أن  قــّرروا  لقــد 
ضعفــت فينبغــي لمــن يســهرون علــى نفــوس النــاس كمــن هــم عتيــدون أن يعطــوا 
بــكّل اهتمــام وحــذر .  لقــد فقــدوا رجولتهــم وينبغــي  عنهــم حســاباً أن يحرســوهم 
لهــم أن يســترّدوها .  إّن كثيريــن عليهــم أن يجاهــدوا ضــّد الميــول القّويــة الموروثــة 
هــذه  شــهوانيّة .   ونــوازع  طبيعيــة  غيــر  ميــولً  ورثــوا  ولدتهــم  فمنــذ  الشــّر.   لفعــل 
والشــّر  الخيــر  يتصــارع  والخــارج  الداخــل  فمــن  حــذر .   بــكّل  منهــا  التحّفــظ  ينبغــي 
علــى الســيّادة .  إّن الذيــن لــم يســبق لهــم أن مــّروا فــي ذلــك الختبــار ل يعرفــون قــّوة 
الشــهوة التــي تــكاد تكــون قاهــرة للصــراع القائــم بيــن عــادات النغمــاس ،  والتصميــم 
علــى أن يعيــش اإلنســان معتــدلً وضابطــاً لنفســه فــي كّل شــيء .  ولبــّد أن يســتِعَر 

أواُر هــذه الحــرب ويشــتّد لهيبهــا مــراراً كثيــرة.
كثيرون ّممن قد ُجذبوا إلى المسيح لن تكون لديهم شجاعة لمواصلة الحرب 
ضــّد النهــم والشــهوات .  ولكــن ]174[ ينبغــي ألّ يكــون هــذا مثبّطــاً لهّمــة الخــادم .  فهــل 

الذيــن قــد خلصــوا مــن األعمــاق الســحيقة هــم وحدهــم الذين يرتّدون؟
واذكــر أنّــك ل تعمــل وحــدك .  فالمائكــة الخادمــون يشــتركون فــي الخدمــة مــع 
كّل األمنــاء مــن أبنــاء هللا وبناتــه .  والمســيح هــو الــذي يــرّد النفــوس .  إّن الطبيــب 
العظيــم يقــف بنفســه إلــى جــوار خّدامــه األمنــاء قائــاً لإلنســان التائــب :  » يَــا بَُنــيَّ 

َمْغُفــورٌَة لَــَك َخطَايَــاَك « )مرقــس 2: 5(.
فــي  أمامهــم  الموضــوع  بالرجــاء  الذيــن سيتمّســكون  المنبــوذون  هــم  كثيــرون 
ــَماَوات ،  بينمــا آخــرون ّممــن بوركــوا بفــرص عظيمــة  اإلنجيــل ويدخلــون ملكــوت السَّ

ونــور عظيــم لــم يُحســنوا اســتخدامها، ســيُتركون فــي الظلمــة الخارجيّــة.

مساعدة الذات
بــذل مجهــود ألجــل  إلــى ضــرورة  إّن ضحايــا العــادة الشــريرة ينبغــي إيقاظهــم 
أنفســهم .  قــد يبــذل اآلخــرون أقصــى جهــد جــدي ليرفعوهــم ،  ويمكــن أن تُقــّدم نعمــُة 
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هللا لهــم مّجانــاً،  ويمكــن للمســيح أن يتّوســل ،  ومائكتــه قــد يخدمــون ،  ولكــن ذلــك 
ــه قــد يــؤول إلــى العبــث مــا لــم يوقظــوا هــم أنفســهم ليحاربــوا ألجــل أنفســهم . كلّ

إّن آخــر مــا قالــه داود لســليمان الــذي كان حينئــذ شابـّــاً وكان مزمعــاً أن يتــّوج 
)1 ملــوك  2: 2(.   رجــاً «  وكــن  تشــّدد  القــول :  »  هــذا  إســرائيل كان  علــى  ملــكاً 
وكّل واحــد مــن بنــي اإلنســان الــذي هــو مرّشــح ألن يلبــس إكليــاً ل يُبلــى توّجــه إليــه 

كلمــات الوحــي نفســها قائلــة :  » تشــّدد وكــن رجــاً «.
ويحــّس  يــرى  بــأن  إقناعــه  يجــب  شــهواته  فــي  المنغمــس  الُمدمــن  واإلنســان 
بالحاجــة إلــى حــدوث تغييــر وإصــاح أخاقــي عظيــم فيــه إذا أراد أن يصيــر رجــاً.  
وهللا يدعــو هــؤلء النــاس لينهضــوا ،  وبقــّوة المســيح يمكنهــم أن يســترّدوا رجولتهــم 

الموهوبــة لهــم مــن هللا ،  بعدمــا ضّحــوا بهــا فــي ســبيل انغماســهم الخاطــئ.
كثيــراً مــا يحــدث أّن إنســاناً إذ يحــّس بقــّوة التجربــة الهائلــة ،  الشــهوة الجّذابــة 
التــي تنتهــي إلــى النغمــاس ،  يصــرخ قائــا فــي يــأس :  » إنــي ل أســتطيع مقاومــة 
الشــر «.  قــّل لهــذا اإلنســان إنّــه قــادر علــى المقاومــة وأنّــه يتحتّــم عليــه أن يقاومهــا .  
ربّمــا يكــون قــد انهــزم مــراراً عديــدة، ولكــن ل يتحتّــم عليــه أن ينهــزم دائمــاً.  إّن قّوتــه 
األدبيّــة ضعيفــة ]175[ وهــو ُمســتعبٌد للعــادة التــي تكونــت لديــه مــدى حيــاة الخطيــة 
التــي عاشــها .  ووعــوده وعزائمــه تشــبه حبــالً مــن الرمــال .  ومعرفتــه لوعــوده التــي 
أخلــف فيهــا وعهــوده التــي حنــث فيهــا تضعــف ثقتــه بإخاصــه وتجعلــه يحــّس بــأن 
هللا ل يمكنــه أن يقبلــه أو يتعــاون معــه فــي جهــوده .  ولكــن ل حاجــة بــه إلــى اليــأس.

أو  مــوروث  ميــل  أو  عــادة  أليّــة  يُســتعبدون  المســيح ل  يتّكلــون علــى  مــن  إّن 
مكتســب .  فبــدلً مــن أن يظلّــوا عبيــداً لطبيعتهــم الدنيــا عليهــم أن يتحّكمــوا فــي 
كّل نهم وكّل شهوة .  إّن هللا لم يتركنا لنحارب ]176[ ضّد الشّر بقّوتنا المحدودة .  
فمهمــا تكــن ميولنــا الموروثــة أو المكتســبة للخطــأ يمكّننــا أن ننتصــر بالقــّوة التــي 

هــو مســتعّد أن يمنحنــا إيـّــاها .

قّوة اإلرادة
يحتــاج اإلنســان الُمجــرّب ألن يــدرك القــّوة الحقيقــة لــإلرادة .  هــذه هــي القــّوة 
الحاكمــة فــي طبيعــة اإلنســان — قــّوة العــزم والختيــار .  فــكّل شــيء يتوقّــف علــى 
بالطهــارة  والتمّســك  الصــاح  عمــل  فــي  الرغائــب  إّن  الصائــب ،   اإلرادة  عمــل 
صائبــة علــى قــدر مــا نُخرجهــا إلــى حيّــز التنفيــذ ،  ولكــن إذا وقفنــا عنــد حــّد التمّنــي 
والستحســان فــا جــدوى منهــا .  إّن كثيريــن ينحــدرون إلــى الهــاك وهــم يتمّنــون 
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ول  هلل ،   إرادتهــم  يخضعــون  ل  فهــم  الشــّريرة .   ميولهــم  علــى  لانتصــار  ويتوقــون 
يختــارون أن يخدمــوه.

لقــد منحنــا هللا قــّوة الختيــار ،  وواجبنــا أن نســتخدمها .  إنّنــا ل نســتطيع أن نغيّــر 
قلوبنــا أو أن نضبــط أفكارنــا أو نتحّكــم فــي نزعاتنــا وعواطفنــا .  ول يمكننــا أن نجعــل 
أنفســنا أطهــاَر وأهــاً لخدمــة هللا .  ولكّننــا نســتطيع أن نختــار خدمــة هللا ونســلّمه 
إرادتنــا ،  وحينئــذ هــو يعمــل فينــا أن نريــد وأن نعمــل مــن أجــل مســرّته .  وهكــذا تصيــر 

كّل طبيعتنــا خاضعــة لســيادة المســيح.
الحيــاة  فــي  شــامل  تغييــر  يحــدث  صائبــاً  تدريبــاً  اإلرادة  تدريــب  وعــن طريــق 
مــن  قــّوة  ونّنــال  لقــّوة هللا ،   حلفــاء  نصيــر  للمســيح  اإلرادة  نخضــع  فــإذ  بجملتهــا ،  
العــاء لتحفظنــا ثابتيــن .  فــكّل مــن يقــرن إرادتــه البشــرية الضعيفــة المتقلقلــة بقــّوة 
إرادة هللا المقتــدرة التــي ل تتزعــزع تصيــر الحيــاة الطاهــرة النبيلــة ،  حيــاة النصــرة 

لديــه. علــى النهــم والشــهوات ،  أمــراً ميســوراً 

معرفة مبادئ الصّحة
إّن مــن يكافحــون ضــّد قــّوة الشــهوة ينبغــي لهــم أن يتعلّمــوا المبــادئ الصحيّــة 
ســقيمة  حــالت  بخلــق  الصّحــة  قوانيــن  انتهــاك  أّن  تعريفهــم  ويجــب  للمعيشــة .  
واشــتهاءات غيــر طبيعيّــة ،  يضــع األســاس لعــادة شــرب الخمــر .  إنّمــا فقــط بالعيشــة 
المطيعــة ]177[ لمبــادئ الصّحــة يمكنهــم أن ينتظــروا التحــرر مــن اشــتهاء المنبّهــات 
غيــر الطبيعيــة .  وإذ يعتمــدون علــى قــدرة هللا لتحطيــم قيــود الشــهوة ،  عليهــم أن 

يتعاونــوا معــه بالطاعــة لنواميســه األدبيّــة والجســديّة.
يجــب إمــداد مــن يحاولــون إصــاح حالهــم بعمــل أو وظيفــة .  ينبغــي ألّ يتعلّــم 
من هم قادرون على العمل أن ينتظروا الحصول على الطعام والكســاء والمســكن 
مّجانــاً بــا ثمــن .  فألجلهــم كمــا ألجــل غيرهــم يجــب ابتــكار طريقــة بهــا يدفعــون ثمــن 
مــا يتناولونــه .  يجــب أن نشــّجعهم علــى كّل جهــد يقومــون بــه إلعالــة أنفســهم .  هــذا 
يقــّوي عــزّة النفــس والســتقال النبيــل .  كمــا أّن انشــغال العقــل والجســم فــي عمــل 

نافــع أمــر جوهــري لحفظهــم مــن التجربــة.
إّن مــن يخدمــون الســاقطين سيفشــلون وتخيــب آمالهــم بالنســبة لكثيريــن ممــن 
كانــت حالتهــم تبّشــر بالخيــر واإلصــاح .  فكثيــرون يكــون التغيّيــر الــذي يحــدث فــي 
عاداتهــم وأعمالهــم ســطحياً.  إنّهــم يتأثـّـرون بالدوافــع .  ويبــدو أنّهــم قــد أُصلحــوا إلــى 
حيــن ولكــن ل يوجــد تغييــر حقيقــي فــي القلــب . إنّهــم مــا زالــوا محبيّــن لذواتهــم ولهــم 
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نفــس الشــتياق إلــى المســرّات الغبيّــة ،  ونفــس الرغبــة فــي النغمــاس واإلدمــان.  
يعــوَّل عليهــم كرجــال  الُخلُــق ول يمكــن أن  بنــاء  عــن عمــل  إنّهــم ل يعرفــون شــيئاً 
ذوي مبــدأ .  لقــد انحطـّـت وفســدت قواهــم العقليــة والروحيّــة بســبب إشــباع النهــم 
والشــهوات ،  وهــذا يضعفهــم.  إنّهــم متقلّبــون وغيــر ثابتيــن .  إّن نوازعهــم تميــل إلــى 
الشــهوانيّة .  هــؤلء النــاس غالبــاً مــا يكونــون مصــدر خطــر لآلخريــن .  فــإذ يُنظــر إليهــم 
كمــن هــم رجــاٍل ونســاٍء قــد أُصلحــت حياتهــم وصــاروا مســتقيمين ،  تُســند إليهــم 

مســؤوليات ويوضعــون فــي مراكــز فيهــا يفســد تأثيرهــم النــاس البســطاء. ]178[
 وحتــى الذيــن هــم مخلصــون فــي طلــب اإلصــاح ليســوا بعيديــن عــن خطــر 
الســقوط .  وهــم بحاجــة إلــى أن يُعاملــوا بحكمــة ورقـّـة عظيميــن .  إّن الميــل إلــى تملـّـق 
وتمجيــد مــن قــد انتشــلوا مــن األعمــاق الســحيقة ،  أحيانــاً يــؤّدي بهــم إلــى الهــاك .  
كمــا أّن اللجــوء إلــى دعــوة الرجــال والنســاء ألن يقّصــوا علــى جمــع مــن النــاس اختبــار 
حيــاة الخطيّــة التــي عاشــوها ،  فيــه خطــر عظيــم علــى المتكلّــم والســامعين .  وإّن 
التحــّدث كثيــراً عــن مشــاهد الشــّر مفســد للعقــل والنفــس .  كمــا أّن الشــهرة التــي 
بــأن حياتهــم  تُعطــى لمــن قــد أُنقــذوا ضــارّة بهــم .  فهــذا يقــود كثيريــن ألن يحّســوا 
ع  الخاطئــة أعطتهــم شــهرة وامتيــازاً. وإّن محبّــة الشــهرة وروح الثقــة بالنفــس تُشــجَّ
فتكــون ُمهلكــة للنفــس .  إنّمــا فــي عــدم اإلركان إلــى الــذات ،  والعتمــاد علــى رحمــة 

المســيح يمكنهــم أن يثبتــوا.

مساعدة اآلخرين
كّل مــن يقّدمــون البرهــان الكافــي علــى التجديــد الحقيقــي يجــب تشــجيعهم 
علــى خدمــة اآلخريــن .  ينبغــي ألّ يصــّد أحــد إنســاناً يتــرك خدمــة الشــيطان ليخــدم 
المســيح .  فعندمــا يقــّدم إنســاٌن البرهــاَن علــى أّن روح هللا يجاهــد معــه قَــّدْم لــه 
)يهــوذا   » مميزيــن  البعــض  وارحمــوا   « الــرّب:   خدمــة  فــي  للدخــول  تشــجيع  كّل 
يــرون نفوســاً بحاجــة إلــى  22(. إّن مــن هــم حكمــاء بالحكمــة التــي تأتــي مــن هللا 
العــون ،  أولئــك الذيــن قــد تابــوا توبــة صادقــة ،  ولكّنهــم بــدون تشــجيع ،  ل يجــرؤون 
علــى التمّســك بالرجــاء .  إّن الــرّب يحــرّك قلــوب خّدامــه للترحيــب بهــؤلء المرتعبيــن 
يكــن  بهــم ومهمــا  المحيطــة  الخطايــا  تكــون  مــا  فأيـّــاً  إلــى شــركة محبّتهــم.  التائبيــن 
انحدارهــم ســحيقاً،  وســقوطهم مشــيناً،  فعندمــا يأتــون إلــى المســيح فــي انســحاق 
أن  فــي  يرغبــون  كانــوا  فــإذا  يعملونــه ألجلــه .   عمــاً  أعطوهــم  إذاً  فهــو ســيقبلهم .  
يخدمــوا فــي إصعــاد اآلخريــن مــن جــّب الهــاك الــذي قــد نجــوا هــم منــه فأعطوهــم 
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فرصــة. اجعلوهــم يعاشــرون مســيحيّين مختبريــن لكــي يحصلــوا علــى قــّوة روحيّــة ،  
]179[ وامــألوا قلوبهــم وأيديهــم بعمــل يعملونــه للســيّد.

عندما ينبثق النور في النفس فبعض من كان يبدو أنـّهم مبيعون تماماً للخطيّة 
ســيصيرون خّدامــاً ناجحيــن للخطــاة الذيــن كانــوا هــم أنفســهم فــي مثــل حالهــم قبــاً.  
إلــى مراكــز ســامية للخدمــة وتُســند  فبواســطة اإليمــان بالمســيح ســيرتفع البعــض 
يــرون مواطــن الضعــف فــي  إنّهــم  النفــوس .   إليهــم مســؤوليات فــي عمــل خــاص 
أنفســهم ويتحّققــون مــن فســاد طبيعتهــم .  ويعرفــون قــّوة الخطيّــة وســلطان العــادة 
الشــّريرة .  وهــم موقنــون بعجزهــم عــن النتصــار بــدون معونــة المســيح ،  ولذلــك فــإّن 

صرختهــم الدائمــة هــي هــذه :  » إنــي أُلقــي بنفســي العاجــزة عليــك «.
كاد  والــذي  وامتُحــن  ُجــرّب  قــد  مــن  إّن  اآلخريــن .   مســاعدة  يمكنهــم  هــؤلء 
علــَم  يفهــَم  أن  يمكنــه  المحبّــة ،   رســالة  ســماع  لــدى  خلــص  وإنّمــا  يتركــه  الرجــاء 
نفســه  هــو  ألنّــه  للمســيح  بالمّحبــة  القلــِب  عامــُر  هــو  فمــن  النفــوس .   تخليــص 
إنّــه  الهالكيــن.  يطلــب  كيــف  يعــرف  الحظيــرة ،   إلــى  وأعــاده  المخلّــص  طلبــه  قــد 
يســتطيع أن يُرشــد الخطــاَة إلــى حمــل هللا .  لقــد كــرّس نفَســه لخدمــة هللا بــدون 
الضعــف  فــي حالــة  رُِفعــت  التــي  اليــَد  إّن  المحبــوب .   فــي  تحّفــظ وصــار مقبــولً 
فــي طلــب العــون أُمســكت ،  فبواســطة خدمــة أمثــال هــؤلء ســيُؤتى بكثيريــن مــن 

اآلب. إلــى  الضالّيــن 

المسيح رجاء المجّربين
إّن كّل نفــس تُكافــح لتنهــض مــن حيــاة الخطيّــة إلــى حيــاة الطهــارة يوجــد لهــا 
عنصــر القــّوة العظيــم الكائــن فــي الســم الــذي » لَيْــَس اْســٌم آَخــُر )ســواه( تَْحــَت 
ــاِس ِبــِه يَْنبَِغــي أَْن نَْخلُــَص « )أعمــال 4: 12(. فالمســيح  ــَن النَّ ــْد أُْعِطــَي بَيْ ــَماِء قَ السَّ
يقول :  » إِْن َعِطَش أََحٌد « إلى الرجاء المريح وإلى الخاص من الميول والنزعات 
الخاطئــة » فَلْيُْقِبــْل إِلَــيَّ َويَْشــرَْب « )يوحنــا  7: 37(.  إّن عــاج الرذيلــة الوحيــد هــو 

نعمــة المســيح وقدرتــه.
إّن عزائــم اإلنســان الصالحــة التــي عــزم عليهــا بقّوتــه ل تفيــد شــيئاً.  ليــس كّل 
التعّهــدات فــي العالــم تســتطيع أن تُحطّــم قــّوة العــادة الشــّريرة .  ول يمكــن للنــاس 
أبداً أن يمارســوا العتدال وضبط النفس ]180[ في كّل شــيء ما لم تتجّدد قلوبهم 
بنعمــة هللا .  إنّنــا ل نســتطيع أن نحفــظ أنفســنا مــن الخطيّــة لحظــة واحــدة .  ففــي كّل 

لحظــة نحــن معتمــدون علــى هللا.
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إّن اإلصــاح الحقيقــي يبــدأ بتطهيــر النفــس .  وإّن خدمتنــا للســاقطين تصيــب 
وترتبــط  جديــد  مــن  أخاقَنــا  المســيح  نعمــة  تُشــّكل  حينمــا  فقــط  حقيقيّــاً  نجاحــاً 

نفوُســنا بــاهلل ارتباطــاً حيّــاً.
لقــد عــاش المســيح حيــاة الطاعــة الكاملــة لشــريعة هللا ،  وفــي هــذا قــّدم نفســه 
مثــالً وقــدوة لــكّل إنســان .  وعلينــا نحــن أن نحيــا نفــس الحيــاة التــي عاشــها هــو فــي 

العالــم ،  بقّوتــه وتحــت إرشــاده.
وإذ نخــدم الســاقطين فــإّن مطالــَب شــريعة هللا ولــزوم الــولء لــه يجــب أن تُطبــع 
فــي الذهــن والقلــب .  ل تُهمــل فــي أن تُبّيــن للنــاس أنـّــه يوجــد فــرق ملحــوظ بيــن 
مــن يخــدم هللا ومــن ل يخدمــه .  هللا محبّــة ،  ولكّنــه ل يســتطيع أن يتســامح مــع مــن 
يّصــر علــى الســتخفاف بوصايــاه .  إّن قوانيــن حكمــه موضوعــة بحيــث أّن النــاس ل 
يمكنهــم اإلفــات مــن عواقــب عــدم األمانــة .  فالذيــن يكرمونــه هــم وحدهــم الذيــن 
يكرمهــم .  إّن تصــرّف اإلنســان فــي هــذا العالــم يقــّرر مصيــره األبــدي .  فكمــا زرع لبــّد 

أن يحصــد .  والســبب لبــّد مــن أن تتبعــه النتيجــة.
ل شــيء أقــّل مــن الطاعــة الكاملــة يمكــن أن يفــي مقيــاس مطالــب هللا .  إنـّـه لــم 
يتــرك مطالبــه دون تحديــد .  وهــو لــم يفــرض شــيئاً غيــر لزم لكــي يجعــل اإلنســان 
النمــوذج  إلــى  الخطــاة  النــاس  نوّجــه عقــول  أن  انســجام معــه .  وعلينــا  فــي حالــة 
نعمتــه وحدهــا  بواســطة  الــذي  المســيح  إلــى  الــذي وضعــه لألخــاق ونرشــدهم 

يمكــن الوصــول إلــى هــذا المقيــاس .
أخــذ المخلـّـص علــى نفســه ضعفــات البشــريّة وعــاش بــا خطيّــة حتــى ل يخــاف 
النــاس مــن أنّهــم ل يســتطيعون أن ينتصــروا بســبب ضعــف الطبيعــة البشــريّة .  لقــد 
أتــى المســيح لكــي نصيــر نحــن ُشــرَكَاَء الطَِّبيَعــِة اإِللِهيَّــِة «، وحياتــه تُعلــن أّن البشــريّة 

وهــي مرتبطــة باأللوهيّــة ل تخطــيء. ]181[
تجــارب  كّل  واجــه  ولقــد  ينتصــر .   كيــف  اإلنســان  يــرى  لكــي  المخلّــص  انتصــر 
الشــيطان بكلمــة هللا .  فــإذ اتّــكل علــى مواعيــد هللا اآلب أُعطيــت لــه قــّوة إلطاعــة 
وصايــاه ،  ولــم يســتطع المجــرُّب أن يظفــر بطائــل .  كان جوابُــه علــى كّل تجربــة هــو :  
» مكتــوب «.  وهكــذا أعطانــا هللا كلمتــه التــي نســتطيع بهــا أن نقــاوم الشــّر.  إّن 
اإِللِهيَّــِة،  الطَِّبيَعــِة  ُشــرَكَاَء  بهــا  نصيــر  حتــى  لنــا  هــي  والثمينــة  العظمــى  المواعيــد 

ــْهَوِة « )2بطــرس 1: 4(. ِفــي الَْعالَــِم ِبالشَّ ـِذي  ِمــَن الَْفَســاِد الَـّ َهاِرِبيــَن 
قُــل لإلنســان المجــرََّب ألّ يُنظــر إلــى ظروفــه أو إلــى ضعــف نفســه أو إلــى قــّوة 
َخبَــأُْت   « المرنّــم :   يقــول  لنــا .   هــي  قّوتهــا  فــكّل  كلمــة هللا .   قــّوة  إلــى  بــل  التجربــة 
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ظْــُت ِمــْن طُــرُِق  كَاََمــَك ِفــي قَلِْبــي لَِكيْــاَ أُْخِطــَئ إِلَيْــَك « فَِبــَكاَِم َشــَفتَيَْك أَنَــا تََحفَّ
الُْمْعتَِنــِف « )مزمــور 119: 11؛ 17: 4(.

حــّدث النــاس عــن الشــجاعة وارفعهــم أمــام هللا بالصــاة .  إّن كثيريــن ّممــن قــد 
انهزمــوا أمــام التجربــة يشــعرون بالنســحاق واإلذلل بســبب فشــلهم فيحّســون أنــه 
مــن العبــث كونهــم يقتربــون إلــى هللا .  ولكــّن هــذا الخاطــر هــو مــن اقتراحــات العــدّو.  
فعندما يخطئون ويحّسون بأنّهم ل يستطيعون أن يصلّوا قل لهم إّن هذا هو وقت 
الصاة .  قد يكونون خجلين ويحّسون بإذلل عميق ،  ولكّنهم إذ يعترفون بخطاياهم 

فــذاك الــذي ]182[ هــو أميــن وعــادل يغفــر خطاياهــم ويطّهرهــم مــن كل إثــم.
ل شــيء يبــدو هكــذا ضعيفــاً عاجــزاً،  وهــو بالحقيقــة منيــع ل يُقهــر ،  مثــل النفــس 
فبواســطة  المخلّــص .   اســتحقاقات  علــى  بالتمــام  وتعتمــد  بتفاهتهــا  تحــّس  التــي 
أن  النــاس  يُمكــن ألضعــف  الدائــم  بحضــوره  وباإليمــان  كلمــة هللا  ودرس  الصــاة 
يعيشــوا علــى اتصــال بالمســيح الحــي وهــو سيســندهم بيــده التــي ل تفلتهــم أبــداً.

المواعيد الثمينة
يُمكــن لــكّل نفــس تثبــت فــي المســيح أن تجعــل هــذه األقــوال الثمينــة ملــكاً 
لهــا ،  فيمكنهــا أن تقــول :  » أراقــب الــرب أصبــر إللــه خاصــي .  يســمعني إلهــي .  
يــا عدوتــي .  إذا ســقطت أقــوم .  إذا جلســت فــي الظلمــة فالــرب  بــي  ل تشــمتي 
أَْعَمــاِق  ِفــي  َوتُطْــَرُح  آثَاَمَنــا  يَــُدوُس  يَْرَحُمَنــا  يَُعــوُد  لــي « )ميخــا  7: 7 ،  8(.  »  نــور 
الْبَْحــِر َجِميــُع َخطَايَاُهــْم « )ميخــا 7: 19(. وقــد وعــد هللا قائــاً:  » َوأَْجَعــُل الرَُّجــَل 
َهــِب اإِلبِْريــِز َواإِلنَْســاَن أََعــزَّ ِمــْن َذَهــِب أُوِفيــَر « )إشــعياء 13: 12(.  أََعــزَّ ِمــَن الذَّ
» إذا اضطجعتــم بيــن الحظائــر فأجنحــة حمامــة مغّشــاة بفضــة وريشــها بصفــرة 

الذهــب« )مزمــور 28: 13(.
إّن مــن قــد غفــر لهــم المســيح أكثــر يحبّونــه أكثــر .  هــؤلء هــم الذيــن ســيقفون 

أقــرب الجميــع مــن عرشــه فــي اليــوم األخيــر.
» َوُهْم َسيَْنظُُروَن َوْجَهُه، َواْسُمُه َعلَى ِجبَاِهِهْم « )رؤيا 22: 4(.  ]183[
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إعانة املتعطلني 

واملرشدين
يوجــد رجــال ونســاء ذوو قلــوب متســعة يهتّمــون اهتمامــاً جّديــاً بحالــة الفقــراء 
والوســائل التــي يمكــن الحصــول عليهــا لتوفيــر اإلســعاف والراحــة لهــم .  إّن الســؤال 
الــذي يحــاول كثيــرون بــكّل غيــرة واجتهــاد أن يجــدوا لــه جوابــاً هــو هــذا :  كيــف يُمكــن 
التــي  المشــتركة  البــركات  علــى  الحصــول  فــي  والشــّريدين  المتعطّليــن  مســاعدة 
تقّدمهــا عنايــة هللا ويحيــوا الحيــاة التــي قصــد هللا أن يعيشــها اإلنســان؟ ولكــن ل 
يوجــد كثيــرون حتــى بيــن رجــال التعليــم والساســة ممــن يدركــون األســباب الكامنــة 
وراء حالــة المجتمــع الراهنــة .  إّن مــن بيدهــم زمــام الحكــم عاجــزون عــن أن يجــدوا 
حــاً لمشــكلة الفقــر والتســول وكثــرة انتشــار الجرائــم .  إنّهــم عبثــاً يُحاولــون إرســاء 

أعمــال التجــارة علــى أســاٍس أعظــم رســوخاً.
لهــذه  بــه كلمــة هللا لوجــدوا حــاً  تُعلّــم  مــا  إلــى  باللتفــات  النــاس  فلــو اهتــّم 
المشــاكل التــي تُربكهــم .  ويمكّننــا أن نتعلّــم مــن العهــد القديــم الشــيء الكثيــر عــن 

الفقــراء. وإســعاف  العمــل  مشــكلة 
فــي تدبيــر هللا نحــو العبرانييــن قديمــاً كان لــكّل أســرة بيــت فــي األرض ورقعــة 
والحافــز  الوســيلة   ]184[ توفّــرت  وهكــذا  واســتثمارها .   لحرثهــا  كافيــة  األرض  مــن 
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تدبيــر  أّي  يُدخــل  ولــم  نفســه .   اإلنســان  يعــول  فيهــا  التــي  الكــدود  النافعــة  للحيــاة 
بشــرّي تحســيناً علــى هــذه الخطّــة .  هــذا وإّن الفقــر والتعاســة الكائنيــن فــي العالــم 

اليــوم مرجعهمــا إلــى ابتعــاد النــاس عــن هــذا التدبيــر.
كلّــه ،   الشــعب  بيــن  األرض  قُّســمت  كنعــان  فــي  العبرانيــون  ســكن  وعندمــا 
ولــم يُســتثَن مــن هــذا التوزيــع بالتســاوي غيــر الاوييــن وحدهــم ،  إذ كانــوا خــّدام 
المقــدس .  وقــد أُحصيــت األســباط بعــدد العشــائر وأُعطــّي الميــراث بالقســمة لــكّل 

عشــيرة بحســب عــدد أفرادهــا.
ومــع أّن اإلنســان كان يبيــع ملكــه إلــى حيــن فإنّــه لــم يكــن ليبيــع ميــراث أولده 
بشــكل نهائــي ،  فعندمــا يصيــر قــادراً علــى أن يُفــّك أرضــه كانــت لــه الحريـّـة ألن يفعــل 
هــذا فــي أي وقــت .  والديــون كانــت تســقط فــي كّل ســنة ســابعة .  وفــي الســنة 

الخمســين أي ســنة اليوبيــل كانــت كّل األراضــي تعــود إلــى مالكهــا األصلــي .
ــة ألّن لــي األرض وأنتــم غربــاء ونــزلء  وقــد أمــر هللا قائــا :  » واألرض ل تبــاع البتّ
عنــدي .  بــل فــي كّل أرض ملككــم تجعلــون فــكاكاً لــألرض .  إذا افتقــر أخــوك ]185[ 
فبــاع مــن ملكــه يأتــي وليّــه األقــرب إليــه ويفــّك مبيــع أخيــه ... ومــن ... نالــت يــده 
ووجــد مقــدار فكاكــه ... يرجــع إلــى ملكــه. وإن لــم تنــل يــُده كفايــة ليــرّد لــه يكــون 

مبيعــه فــي يــّد شــاريه إلــى ســنة اليوبيــل « )لوييــن  25: 23(.
لَِجِميــعِ  األَْرِض  ِفــي  ِبالِْعتْــِق  َوتَُنــاُدوَن  الَْخْمِســيَن،  ــَنَة  السَّ ُســوَن  َوتَُقدِّ  «
إِلَــى  كُلٌّ  َوتَُعــوُدوَن  ُملِْكــِه،  إِلَــى  كُلٌّ  َوتَْرِجُعــوَن  يُوِبيــاً،  لَُكــْم  تَُكــوُن  ُســكَّانَِها. 

.)10  :25 )لوييــن  َعِشــيرَتِِه( 
وهكــذا ُحفظــت لــكّل عشــيرة أماكهــا وعمــل تدبيــر للحفــظ والوقايــة مــن الفقــر 

المدقــع والغنــى الفاحــش .

التعليم الصناعي
كان التعليــم الصناعــي عنــد العبرانييــن معتبــراً واجبــاً لزمــاً.  فــكان يُطلــب مــن 
ــم أولده حرفــة نافعــة .  وكان ]186[ عظمــاء العبرانييــن يتدّربــون علــى  كّل أٍب أن يُعلّ
ــة .  وكانــت معرفــة الواجبــات الخاّصــة بتدبيــر شــؤون البيــت معتبــرة  أعمــال صناعيّ
لــكّل امــرأة .  وكان الحــذق فــي تأديــة هــذه الواجبــات ُمعتبَــراً  أمــراً لزمــاً وجوهّريــاً 

شــرفاً وكرامــة لســيدات الطبقــة الراقيــة .
وكانــت الصناعــات المختلفــة تـُـّدرس فــي مــدارس األنبيــاء .  وكثيــرون مــن الطلبــة 

كانــوا يعّولــون أنفســهم بمزاولــة األعمــال اليدويـّـة.
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االهتمام بالفقراء
ومــع ذلــك فــإّن هــذه الترتيبــات لــم تقــض علــى الفقــر تمامــاً.  ولــم يكــن قصــد هللا 
أن يقضــي علــى الفقــر قضــاًء تامــاً.  فقــد كان الفقــر مــن بيــن وســائله لنمــّو الُخلُــق .  
فلقــد قــال :  » ألنــه ل تفقــد الفقــراء مــن األرض .  لذلــك أنــا أوصيــك قائــاً افتــح يــدك 

ألخيــك المســكين والفقيــر فــي أرضــك « )تثنيــة 15: 11(. 
إن كان فيــك فقيــٌر أحــٌد مــن إخوتــك فــي أحــد أبوابــك فــي أرضــك التــي يعطيك 
الــرّب إلهــك فــا تقــسِّ قلبــك ول تقبــض يــدك عــن أخيــك الفقيــر .  بــل افتــح يــدك لــه 

وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه « )تثنية  15: 7، 8(.
» إَِذا افْتََقــَر أَُخــوَك َوقَُصــرَْت يـَـُدُه ِعْنــَدَك فَاْعُضــْدُه َغِريبًــا أَْو ُمْســتَْوِطًنا فَيَِعيــَش 

َمَعــَك « )لوييــن 25: 35(.
» وعندمــا تحصــدون حصيــد أرضكــم ل تكمــل زوايــا حقلــك « )لوييــن  19: 
9(.  » إذا حصــدت حصيــدك فــي حقلــك ونســيت حزمــة فــي الحقــل فــا ترجــع 
لتأخذهــا ... إذا خبطــت زيتونــك فــا تراجــع األغصــان ... إذا قطفــت كرمــك فــا 

تعللــه وراءك .  للغريــب واليتيــم واألرملــة يكــون « )تثنيــة 24: 21-19(. ]187[
 ول حاجــة بأحــد أن يخــاف لئــا ينتهــي بــه كرَُمــه وســخاؤه إلــى العــّوز والفاقــة .  
فالطاعــة لوصايــا هللا لبــد أن تكــون نتيجتهــا النجــاح .  فقــد قــال هللا :  » ألَنَّــُه ِبَســبَِب 
َمــا تَْمتَــدُّ إِلَيْــِه يَــُدَك«.   هــَذا األَْمــِر يُبَــارِكَُك الــرَّبُّ إِلُهــَك ِفــي كُلِّ أَْعَمالِــَك َوَجِميــعِ 
» تُْقــرُِض أَُمًمــا كَِثيــرًَة َوأَنْــَت لَ تَْقتَــرُِض، َوتَتََســلَُّط َعلَــى أَُمــٍم كَِثيــرٍَة َوُهــْم َعلَيْــَك لَ 

يَتََســلَّطُوَن « )تثنيــة  15: 10، 6(.

مبادئ التجارة
إّن كلمــة هللا ل تُقــّر أيـّــة سياســة مــن شــأنها أن تُغنــي فريقــاً مــن النــاس بإيقــاع 
فــي كّل  أنّنــا  تُعلّمنــا  بــل هــي  تُصــادق عليهــا .   الظلــم واأللــم علــى فريــق آخــر .  ول 
صفقاتنا التجاريّة نضع أنفســنا في موضع من نتعامل معهم ،  ول نلتفت فقط إلى 
أمورنــا ومصالحنــا بــل أيضــاً إلــى أمــور الغيــر ومصالحهــم .  إّن مــن يحــاول أن يســتفيد 
مــن مصائــب إنســان آخــر ونكباتــه لينفــع نفســه ،  أو مــن يريــد أن ينفــع نفســه عــن طريــق 
ضعــف إنســان آخــر أو عجــزه أو عــدم كفاءتــه هــو متعــّد مبــادئ كلمــة هللا ووصايــاه.

» ل تعــوج حكــم الغريــب واليتيــم ول تســترهن ثــوب األرملــة « )تثنيــة 24: 17(.  
» إذا أقرضــت صاحبــك قرضــاً فــا تدخــل بيتــه لكــي ترتهــن رهنــاً منــه .  فــي الخــارج 
تقــف والرجــل الــذي تقرضــه يخــرج إليــك الرهــن إلــى الخــارج .  وإن كان رجــاً فقيــراً 
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]188[ فــا تنــم فــي رهنــه « )تثنيــة  24: 10-12(. » إن ارتهنــت ثــوب صاحبــك فإلــى 

غروب الشمس ترده. ألَنِّي َرُؤوٌف « )خروج 22: 26، 27(. » فمتى بعت صاحبك 
مبيعــاً أو اشــتريت مــن يــد صاحبــك فــا يغبــن أحدكــم أخــاه « )لوييــن 25: 14(.

» ل ترتكبــوا جــورا فــي القضــاء ل فــي القيــاس ول فــي الــوزن ول فــي الكيــل « 
)لويين  19: 35(.  » ل يكن لك في كيســك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة .  ل يكن 
لــك فــي بيتــك مكاييــل مختلفــة كبيــرة وصغيــرة « )تثنيــة  25: 13 ،  14(.  » ِميــزَاُن 

َحــّق، َوَوزْنَــاُت َحــّق، َوإِيَفــُة َحــّق، َوِهيــُن َحــّق تَُكــوُن لَُكــْم.« ) لوييــن 19: 36(. 
» َمــْن َســأَلََك فَأَْعِطــِه، َوَمــْن أََراَد أَْن يَْقتَــرَِض ِمْنــَك فَــاَ تَــرُدَُّه« )متــى  5: 42(.  
» الشــرير يســتقرض ول يفــي أّمــا الصديــق فيتــرأف ويعطــي « )مزمــور  37: 21(.

» هاتــي مشــورة اصنعــي إنصافــاً.  اجعلــي ظلــك كالليــل فــي وســط الظهيــرة .  
اســتري المطروديــن .  ل تظهــري الهاربيــن .  ليتغــرب عنــدك مطــرودو مــوآب .  كونــي 

ســتراً لهــم مــن وجــه المخــرب « )إشــعياء 16: 3، 4(.
إّن خطــة الحيــاة التــي أعطاهــا هللا للعبرانييــن كان القصــد منهــا أن تكــون درســاً 
ــاِدئ اليــوم فكــم كان العالــم  مرئيــاً يتعلّمــه كل بنــي اإلنســان .  فلــو نُفــّذت هــذه الَْمبَ

مختلفــاً اآلن عمــا هــو عليــه.

فرص للمشردين
للمتأّمليــن  مــكان  الواســعة  الطبيعــة  أرجــاء  رحــاب  فــي  يوجــد  يــزال  مــا 
والمعوزيــن حيــث يجــدون منــزلّ.  ففــي حضنهــا مــوارد تكفــي لتزويدهــم بالطعــام .  
ومثابــرة  وإرادة  مــن عندهــم شــجاعة  لــكّل  بــركات مخبــوءة  األرض  أعمــاق  وفــي 

]189[ كنوزهــا.  ليجمعــوا 
 إن حــرث األرض وتفليحهــا ،  العمــل الــذي عيّنــه هللا لإلنســان فــي عــدن يفتــح 

ميدانــاً فيــه فرصــة لكثيريــن ليحصلــوا علــى أقواتهــم.
» اتَـّـَكَل َعلَــى الــرَّبِّ وافعــــل الخـــير .  اســــكن األرض وارع األََمانَــِة «  )مزمــور  37: 
3(.  إّن آلفــاً وربــواٍت ّممــن تزدحــم بهــم المــدن وهــم يترقبــون فرصــة يحصلــون فيهــا 
علــى القليــل التافــه مــن المــال كان يمكنهــم أن يعملــوا فــي فاحــة األرض .  وفــي 
كثيــر مــن الحــالت ل يُشــترى بتلــك النقــود القليلــة خبــز بــل يوضــع فــي جيــب بائــع 

الخمــر ثمنــاً لّمــا يُدّمــر النفــس والجســم .
لــو كان عبوديّــة واســترقاقاً،   إلــى العمــل كمــا  إّن كثيريــن مــن النــاس ينظــرون 
الشــريف .   العمــل  مــن  بــدلّ  المكايــد  بتدبيــر  معاشــهم  علــى  الحصــول  ويحاولــون 
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بــاب  إّن هــذه الرغبــة فــي الحصــول علــى لقمــة العيــش دون القيــام بعمــل تفتــح 
مصراعيــه. علــى  والجريمــة  والرذيلــة  التعاســة 

األحياء الفقيرة في المدن
يوجــد فــي المــدن العظيمــة جماهيــر غفيــرة مــن النــاس الذيــن ل يجــدون مــن 
الرعايــة والعتبــار قــدر مــا تجــد الحيوانــات البُكــم .  فّكــروا فــي العائــات التــي تزدحــم 
بهــا المســاكن الحقيــرة ،  وأكثرهــا أقبيــة مظلمــة تفــوح منهــا الرطوبــة والروائــح العفنــة .  
]190[ في هذه األماكن التعسة يولد األطّفال ويشبّون ويموتون .  إنّهم ل يرون شيئاً 

مــن جمــال األشــياء الطبيعيّــة التــي خلقهــا هللا لتبهــج الحــواس وتســمو بالنفــس .  فــإذ 
يلبســون األســمال ويــكادون يموتــون جوعــاً يعيشــون فــي وســط الرذيلــة والحرمــان ،  
ل  األطفــال  إّن  بهــم .   المحيطــة  والخطيّــة  التعاســة  قالــب  فــي  أخاقُهــم  وتتشــّكل 
يســمعون اســم هللا إلّ مصحوبــاً بالتجاديــف .  والــكام البــذيء والشــتائم واللعنــات 
تصــّك آذانهــم .  وأبخــرة الخمــر والتبــغ والروائــح الكريهــة الجالبــة للســآمة والشــمئزاز 
يتربّــى  وهكــذا  ويفســدها .   حواّســهم  يُدّمــر  ذلــك  كّل   — األخاقــي  والنحطــاط 
أطفــال كثيــرون ليصبحــوا مجرميــن وأعــداء للمجتمــع الــذي قــد تركهــم وألقــى بهــم 

فــي أحضــان الشــقاء والنحطــاط .
ليـــس كّل الفقـــراء فـــي األحيـــاء المختلفـــة فـــي المـــدن هـــم مـــن هـــذه  ولكـــن 
أعمـــاق  إلـــى  وصلـــوا  قـــد  هللا  الخائفيـــن  والنســـاء  الرجـــال  بعـــض  فـــإّن  الطبقـــة .  
المكايـــد  بســـبب  األحيـــان  مـــن  كثيـــر  وفـــي  والنكبـــات ،   األمـــراض  بســـبب  الفقـــر 
الذيـــن يعيشـــون علـــى امتصـــاص دمـــاء  النـــاس األشـــرار  لهـــم  التـــي كان يحيكهـــا 
جنســـهم .  وكثيـــرون مـــن المســـتقيمين ذوي النيّـــة الحســـنة يفتقـــرون ألنّـــه تعوزهـــم 
الخبـــرة الصناعيّـــة .  وبســـبب جهلهـــم تراهـــم غيـــر أهـــل لمصارعـــة متاعـــب الحيـــاة 
يجـــدوا  أن  عـــن  الغالـــب  فـــي  يعجـــزون  المـــدن  إلـــى  يدلفـــون  وإذ  وصعوباتهـــا .  
لتجـــارب  يتعرضـــون  وضجيجهـــا  الرذيلـــة  بمناظـــر  ُمحاطيـــن  يكونـــون  وإذ  عمـــاً.  
هائلـــة .  وإذ يُحشـــرون مـــع األوغـــاد والفاســـدين الُمنحطيـــن ويُحســـبون منهـــم فلـــن 
يمكنهـــم ،  بـــدون مجهـــود وصـــراع فـــوق طاقـــة البشـــر أن يُحفظـــوا مـــن النحـــدار إلـــى 
الـــدرك نفســـه .  كثيـــرون مـــن هـــؤلء يتشـــبّثون باســـتقامتهم ،  ويفّضلـــون احتمـــال 
إلـــى المعونـــة  ارتـــكاب الخطيّـــة .  هـــذه الطبقـــة بوجـــه خـــاص بحاجـــة  اآللم علـــى 

والتشـــجيع . والعطـــف 
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حسنات الريف
لــو أّن الفقــراء الذيــن تزدحــم بهــم المــدن اآلن اســتطاعوا أن يجــدوا لهــم بيوتــاً 
الصّحــة  مــن  ســيجدون  رزقهــم  يكســبون  كونهــم  عــن  فضــاً  فإنهــم  الريــف  فــي 
المضنــي  العمــل  نصيبهــم  مــن  يكــون  قــد  يعرفــون .   يكونــوا  لــم  مــا  والســعادة 
واألجــر الضئيــل والتقتيــر وأحيانــاً المشــّقات والحرمــان والفاقــة ،  ولكــن مــا أعظــم 
البركــة التــي يحصلــون عليهــا حيــن يتركــون المدينــة بمغرياتهــا علــى عمــل الشــّر 
ــر  وضجتهــا ]191[ وجرائمهــا ومشــّقاتها وقذارتهــا ليذهبــوا إلــى الريــف حيــث يتوفّ

لهــم الهــدوء والســام والطهــارة !
فبالنســبة إلــى كثيريــن ممــن يعيشــون فــي المــدن ول يجــدون بقعــة صغيــرة بهــا 
عشــب أخضــر ليضعــوا أقدامهــم عليهــا ،  والذيــن مــن عــام إلــى عــام ]192[ ل يقــع 
نظرهــم إلّ علــى األقنيــة القــذرة واألزقّــة الضيّقــة والجــدران والطــرق المصنوعــة مــن 
الطــوب ،  والســماء المنعقــدة فيهــا ســحب الغبــار والدخــان — لكــن أن يُنقــل هــؤلء 
إلــى إقليــم زراعــي تحيــط بــه الحقــول الخضــراء والغابــات والتــال وجــداول الميــاه 
والســماء الصافيــة وهــواء الريــف النقــّي لبــدا ذلــك أقــرب مــا يكــون شــبهاً بالســماء .

والعتمــاد  بالنــاس  التّصــال  عــن  كبيــر  حــّد  إلــى  منقطعيــن  يكونــوا  إذ  إنّهــم 
عليهــم ،  ومنفصليــن عــن مقاييــس العالــم الُمفِســدة وعاداتــه وعواملــه المثيــرة فإنّهــم 
يصيــرون أقــرب إلــى قلــب الطبيعــة .  وحضــور هللا يصيــر أكثــر واقعيــة لهــم .  وكثيــرون 
يتعلّمــون درس العتمــاد عليــه .  وفــي الطبيعــة قــد يســمعون صوتــه يتحــّدث إليهــم 
مخاطبــاً قلوبهــم بســامه ومحبتــه ،  فتســتجيب عقولهــم ونفوســهم وأجســادهم إلــى 

قّوتــه الشــافية المانحــة الحيــاة.
إّن كثيريــن مــن النــاس ،  لكــي يصيــروا مجّديــن وقادريــن علــى إعالــة أنفســهم ،  
ينبغــي أن يحصلــوا علــى المســاعدة والتشــجيع والتعليــم .  يوجــد كثيــر مــن العائــات 
الفقيــرة الذيــن أفضــل عمــل كــرازي يُعمــل لهــم هــو مســاعدتهم علــى الســكنى فــي 

ــة التــي بهــا يجعلــون األرض تنتــج مــا يكفــي إلعالتهــم . األرض وتعلّــم الكيفيّ
التعليــم ليســت قاصــرة علــى  المســاعدة وهــذا  إلــى مثــل هــذه  الحاجــة  إّن 
المــدن .  فحتــى فــي الريــف بــكّل مــا فيــه مــن إمكانيــات لحيــاة أفضــل كثيــرون مــن 
التعليــم  مــن  بأكملهــا محرومــة  عــوز شــديد .  فتوجــد جماعــات  فــي  الفقــراء هــم 
فــي المجــالت الصناعيّــة والصحيّــة ،  كمــا توجــد عائــات تســكن فــي أكــواخ تــكاد 
تكــون خاليــة مــن األثــاث والمابــس ،  ول ُعــدد عندهــم ول كتــب ،  وهــم محرومــون 
التــي  فالنفــوس  أيضــاً.   التهذيــب  وســائل  ومــن  الراحــة  ووســائل  التمتعــات  مــن 
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نتائــج  عــن  تكشــف  المشــّوهة  الضعيفــة  البهائــم واألجســام  إلــى درجــة  انحــدرت 
الشــّر المــوروث والعــادات الخاطئــة .  هــؤلء النــاس ينبغــي تعليمهــم مــن األســاس .  
لقــد عاشــوا حيــاة عديمــة الحيلــة والتدبيــر ،  حيــاة خاملــة وفاســدة ،  وهــم بحاجــة 

إلــى أن يتّدربــوا علــى العــادات الصحيحــة. ]193[ 
إلــى ضــرورة التحّســن واإلصــاح؟ وكيــف يمكــن  ولكــن كيــف يمكــن إيقاظهــم 
توجيههــم إلــى مثــل أعلــى للحيــاة؟ وكيــف يمكــن مســاعدتهم علــى النهــوض؟ ومــا 
الــذي يمكــن عملــه حيــث يتفّشــى الفقــر الــذي يجــب مقاومتــه فــي كّل خطــوة؟ ل 
شــّك أنّــه عمــل شــاق .  إّن اإلصــاح الــازم لــن يتــّم مــا لــم تــأت إلــى الرجــال والنســاء 
مســاعدة مــن قــّوة خارجــة عنهــم .  إّن قصــد هللا هــو أن يرتبــط األغنيــاء والفقــراء 
معــاً بربــط وثيقــة مــن العطــف والعــون .  فعلــى مــن عندهــم وســائل ومواهــب أن 

يســتخدموا هــذه الهبــات فــي مباركــة إخوتهــم فــي اإلنســانية.

المزارعون كمرشدين
إّن المزارعيــن المســيحيين يســتطيعون أن يقومــوا بعمــل كــرازي حقيقــي فــي 
األرض ويجعلونهــا  يحرثــون  وكيــف  أرضهــم  علــى  بيوتــاً  ليجــدوا  الفقــراء  مســاعدة 
الحبــوب  يزرعــون  وكيــف  الزراعــة  أدوات  يســتخدمون  كيــف  علمّوهــم  مثمــرة .  

ويرعونهــا. البســاتين  يغرســون  وكيــف  المختلفــة 
إّن كثيريــن ممــن يحرثــون األرض يخفقــون فــي الحصــول علــى ثمــرات مجزيــة 
كافيــة بســبب إهمالهــم .  بســاتينهم ل تحصــل علــى الرعايــة الكافيــة ،  فهــم ل يلقــون 
يُعمــل غيــر عمــل ســطحي فــي حراثــة األرض  البــذار فــي الوقــت المناســب .  ول 
والعنايــة بهــا .  وهــم ينســبون إخفاقهــم إلــى عقــم األرض. وفــي كثيــر مــن األحيــان 
وخدمــة كافيــة  اهتمامــاً  لــو وجــدت  التــي  فــي ذم األرض  تُقــّدم شــهادات كاذبــة 
لجــادت بمحاصيــل غنيّــة وفيــرة .  إّن الخطــط الضيقــة والقــّوة الضئيلــة المســتخدمة 
والدراســة القليلــة ألفضــل الوســائل تنــادي كلّهــا بأعلــى صــوت فــي طلــب اإلصــاح.

كان  فــإّن  التعلّــم .   فــي  يرغــب  مــن  لــكّل  الســّديدة  الوســائل  تعليــم  ينبغــي 
البعــض ل يريدونــك أن تحّدثهــم عــن اآلراء المســتحدثة التقدميــة فقــدم الــدروس 
فــي غيــر ضجــة ،  بــل فــي هــدوء وســكون .  واحتفــظ بثقافتــك ومارســها فــي أرضــك .  
وتكلّــم قليــاً مــع جيرانــك متــى اســتطعت الــكام ،  وليكــن كامــك الفصيــح فــي 
صالــح الطــرق الصائبــة .  وأوضــح مــا يمكــن أن يعمــل بــاألرض متــى ُخدمــت خدمــة 

صائبــة وكافيــة. ]194[
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وسائل للعمل
ينبغــي الهتمــام بإقامــة صناعــات مختلفــة بحيــث تجــد العائــات الفقيــرة عمــاً.  
فعلــى النجاريــن والحداديــن وكّل مــن لــه خبــرة ومعرفــة بــأي نــوع مــن أنــواع العمــل 
النافع أن يحّسوا بمسؤوليتهم في تعليم ومساعدة الُجّهال والعاطلين عن العمل.

للرجــال .   كمــا  للنســاء  للخدمــة  واســع  حقــل  يوجــد  الفقــراء  خدمــة  وفــي 
فالطاهيــة ذات الكفــاءة ،  ومدبّــرة شــؤون المنــزل ،  والخياطــة ،  والممرضــة — هــؤلء 
جميعــاً بحاجــة إلــى المســاعدة .  ليتعلـّـم أفــراد العائــات الفقيــرة كيفيّــة طهــو الطعام 
وصنــع مابســهم ورتقهــا وكيفيّــة تمريــض المرضــى ورعايــة البيــت الرعايــة الســّديدة .  
ليتعلّــم األولد والبنــات بعــض الحــرف أو الصناعــات المفيــدة تعليمــاً مســتكماً.

تمــّس الحاجــة إلــى عائــات المرســلين لإلقامــة فــي األماكــن المقفــرة .  ليذهــب 
الفاحــون واإلخصائيــون فــي األمــور الماليّــة والبنــاؤون ومــن هــم ماهــرون في الفنون 
صناعــات  ويقيمــوا  األرض  ليصلحــوا  المهملــة  الحقــول  إلــى  المختلفــة ،   والحــرف 

وليعــّدوا ألنفســهم بيوتــاً متواضعــة وليســاعدوا جيرا نهــم.
فأماكــن الطبيعــة الخشــنة واألماكــن البريـّـة قــد جعلهــا هللا جّذابــة بوضــع أشــياء 
جميلــة فــي وســط أقبــح األماكــن .  هــذا هــو العمــل الــذي يطلــب مّنــا القيــام بــه .  حتــى 
األماكــن الصحراويــة فــي األرض حيــث يبــدو المنظــر منفــراً يمكــن أن تصبــح كجّنــة 
هللا .  » ويســمع فــي ذلــك اليــوم الصــّم أقــوال الســفر وتنظــر فــي القتــام والظلمــة 
عيــون العمــي .  ويــزداد البائســون فرحــاً ويهتــف مســاكين النــاس بقــدوس إســرائيل« 

)إشــعياء  29: 18، 19(.
يُمكّننــا فــي غالــب األحيــان أن نســاعد الفقــراء مســاعدة فّعالــة بتعليمهــم فــي 
النواحــي العمليــة .  ومــن القواعــد الُمّســلم بهــا أّن مــن لــم يتدّربــوا علــى العمــل ل 
توجــد عندهــم عــادات الجتهــاد أو المواظبــة أو القتصــاد ]195[ أو إنــكار الــذات .  
ول يعرفــون كيــف يديــرون عمــاً.  وفــي أحيــان كثيــرة يتلــف مــا كان يمكــن أن يعــول 
لــو اســتخدم بحــرص وتدبيــر واقتصــاد ،  وذلــك لعــدم  لياقــة وراحــة  عائاتهــم فــي 
الحــرص والحكــم الصائــب :  » فــي حــرث الفقــراء طعــام كثيــر .  ويوجــد هالــك مــن 

عــدم الحــق « )أمثــال 13: 23(.
يمكننــا أن نعطــي للفقــراء وبذلــك نضرّهــم إذ نعلّمهــم التــواكل والعتمــاد علــى 
الغيــر .  مثــل هــذا العطــاء يُشــّجع علــى األنانيّــة والعجــز .  وكثيــراً مــا يقــود ذلــك إلــى 
الكســل والخمــول واإلســراف وعــدم العتــدال .  فــكّل مــن يســتطيع أن يكســب رزقــه 
ل حــّق لــه فــي العتمــاد علــى الغيــر .  إّن المثــل القائــل :  » العالــم مديــن لــي برزقــي 

AR Ministry of Healing Body.indd   130 11/12/18   5:12 PM



إعانة المتعطلين والمشردين  |  131

فيــه « جوهــر الكــذب والخــداع والســرقة .  فالعالــم ليــس مدينــاً ألحــد برزقــه مــادام 
يســتطيع أن يشــتغل ويكســب رزقــه بعــرق جبينــه.

اإلحســان الصحيــح هــو الــذي يســاعد النــاس علــى مســاعدة أنفســهم .  فــإذا 
وقــف إنســان علــى بابنــا طالبــاً طعامــاً ينبغــي لنــا ألّ نصرفــه جائعــاً،  فقــد يكــون فقــره 
ناتجــاً عــن كارثــة حلّــت بــه .  ولكــن اإلحســان الحقيقــي يعنــي شــيئاً أكثــر مــن مجــرّد 
نتفّهــم  أن  علينــا  اآلخريــن .   بخيــر  الخالــص  الهتمــام  يعنــي  فهــو  العطايــا .   تقديــم 
حاجــات الفقــراء والمتضايقيــن ونقــّدم لهــم المعونــة التــي تفيدهــم أعظــم فائــدة .  إّن 
إعطــاء النــاس فكــراً ووقتــاً ومجهــوداً شــخصيّاً يكلّفــك شــيئاً أكثــر مــن مجــرد إعطائهــم 

المــال .  ولكّنــه أســلم أنــواع اإلحســان.
اســتعداداً  أكثــر  يكونــون  بكّدهــم  يتناولونــه  مــا  يكســبوا  أن  يتعلّمــون  والذيــن 
ألن يتعلّمــوا كيــف يحســنون إنفاقــه .  وإذ يتعلّمــون العتمــاد علــى ذواتهــم فإنّهــم ،  
فضــاً عــن إعالتهــم ألنفســهم ،  ســيكونون قادريــن علــى مســاعدة الغيــر .  علّمــوا مــن 
الحيــاة .   أهميّــة واجبــات  الوقــت عبثــاً  ويقتلــون  لهــم  المقّدمــة  الفــرص  يضيعــون 
علّموهم أّن ديانة الكتاب ل تجعل الناس خاملين أو كسالى .  لقد شّجع المسيح 
النــاس دائمــاً علــى الجتهــاد فــي العمــل .  فقــد قــال للكســالى :  » لَِمــاَذا َوقَْفتـُـْم هُهَنــا 
كُلَّ النََّهــاِر بَطَّالِيــَن ؟ « كمــا قــال أيضــاً: » يَْنبَِغــي أَْن أَْعَمــَل ... َمــا َداَم نََهــاٌر. يَأْتِــي 

لَيْــٌل ِحيــَن لَ يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل « )متــى  20: 6;  يوحنــا  9: 4(. ]196[

الدروس المرئية
عادتهــم  وفــي  المنزليــة  الحيــاة  فــي  للعالــم  يقّدمــوا  أن  للجميــع  امتيــاز  إنّــه 
وأعمالهــم ونظامهــم ،  البرهــان علــى مــا يُمكــن أن يفعلــه اإلنجيــل لمــن يطيعونــه .  لقــد 
إلــى عالمنــا ليقــّدم لنــا مثــالً لمــا يمكــن أن نصيــر إليــه .  وهــو ينتظــر  أتــى المســيح 
مــن تابعيــه أن يكونــوا نمــاذج لاســتقامة فــي كّل صــات الحيــاة ،  كمــا يريــد أن تـُـرى 

اللمســة اإللهيّــة علــى كّل األمــور الخارجيــة.
ــة تعلّــم طــرق التهذيــب واإلصــاح  وينبغــي أن تكــون بيوتنــا وبيئاتُنــا دروســاً مرئيّ
مــكان  فــي  والتهذيــب  الســليم  والــذوق  والنظافــة  والمثابــرة  الجــّد  يحــّل  بحيــث 
أن  وقدوتنــا  بحياتنــا  نســتطيع  ونحــن  والتشــويش .   والفظاظــة  والقــذارة  الكســل 
بيئتهــم،  ويمكّننــا  أو  فــي أخاقهــم  مــا هــو منّفــر  نســاعد اآلخريــن علــى اكتشــاف 
باللطــف المســيحي أن نشــّجعهم علــى اإلصــاح .  وإذ نُبــدي اهتمامنــا بهــم فســنجد 

نعلّمهــم كيــف يســتخدمون قواهــم ونشــاطهم أحســن اســتخدام. فرصــة فيهــا 
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الرجاء والشجاعة
الفقــراء  كلّمــوا  والمثابــرة .   الشــجاعة  بــدون  شــيئاً  نعمــل  أن  نســتطيع  لســنا 
برهانــاً  قّدمــوا  الحــال  لــزم  وإذا  والشــجاعة .   الرجــاء  بــكام  القلــوب  وخائفــي 
محسوســاً علــى اهتمامكــم بمســاعدتهم عندمــا يقعــون فــي مــآزق .  والذيــن كانــت 
لهــم امتيــازات كثيــرة ينبغــي أن يذكــروا أنّهــم هــم أنفســهم مازالــوا يخطئــون فــي 
أشــياء كثيــرة ،  وأنّهــم يتألّمــون عندمــا يُشــار إلــى أخطائهــم ويوضــع أمامهــم نموذجــاً 
مناســباً لمــا يجــب أن يكونــوا عليــه .  اذكــروا أّن الرأفــة والرفــق لهمــا تأثيــر أفعــل مــن 
اللــوم .  وإذ تحاولــون أن تعلّمــوا اآلخريــن دعوهــم يــرون أنّكــم تريدونهــم أن يبلغــوا 
بعــض  فــي  أخفقــوا  وإذا  لهــم .   العــون  لتقديــم  مســتعّدون  وأنّكــم  قيــاس  أســمى 

األمــور فــا تتســّرعوا فــي إدانتهــم. ]197[

البساطة وإنكار الذات
للفقــراء  البســاطة وإنــكار الــذات والقتصــاد التــي هــي دروس جوهريــّة جــّداً 
عليهــم أن يتعلّموهــا ،  يبــدو أنّهــا دروس صعبــة وغيــر مقبولــة لديهــم .  إّن مثــال العالــم 
وروحــه يســببان اإلثــارة المســتمرّة ويّولــدان الكبريــاء وحــّب الظهــور والنغمــاس فــي 
الشــهوات واإلســراف والكســل .  هــذه الشــرور تجلــب الفاقــة علــى آلٍف مــن النــاس 
وتحــول دون نهــوض آلٍف غيرهــم مــن النحطــاط والتعاســة .  فعلــى المســيحيين أن 

يشــّجعوا الفقــراء علــى مقاومــة هــذه التأثيــرات.
لقــد أتــى يســوع إلــى هــذا العالــم متواضعــاً.  وقــد ُولــد فــي عائلــة متواضعــة .  
فقــد  الســماء  مائكــة  جنــد  كّل  ورئيــس  المجــد  وملــك  الســماء  جــال  أنّــه  فمــع 
أخلــى نفســه ليقبــل جســد البشــرية ،  ثــم اختــار حيــاة الفقــر والتّضــاع.  لــم تكــن لــه 
الفــرص التــي ل يملكهــا الفقــراء ،  فقــد كان التعــب والمشــّقة والحرمــان جــزءاً مــن 
ــا ابْــُن اإِلنَْســاِن  ــَماِء أَْوكَاٌر، َوأَمَّ اختبــاره اليومــي : » لِلثََّعالِــِب أَْوِجــرٌَة، َولِطُيُــوِر السَّ

فَلَيْــَس لَــُه أَيْــَن يُْســِنُد َرأَْســُه« )لوقــا 9: 58(.
إّن يســوع لــم يحــاول أن يظفــر بإعجــاب النــاس أو استحســانهم .  ولــم يكــن قائــداً 
شــرفاء  أو  األثريــاء  إلــى  يتزلّــف  ولــم  أرضيّــة .   مملكــة  علــى  ملــكاً  كان  ول  لجيــش .  
النــاس  بيــن  بيــن رؤســاء األمــة .  كان يعيــش  العالــم .  ولــم يُطالــب بمركــز أو مكانــة 
الوضعــاء .  واســتخّف بامتيــازات المجتمــع المصطنعــة ،  كمــا تجاهــل أرســتقراطيَة 

المولــِد والثــروِة والمواهــب والعلــم والمقــام.
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بيــن  مــن  تاميــذه  يختــّر  لــم  فهــو  ذلــك  ومــع  الســماء ،   رئيــس  هــو  كان  لقــد 
بــل تجــاوز عــن هــؤلء  الناموســيّين العلمــاء أو الرؤســاء أو الكتبــة أو الفريســيين ،  
ألنّهــم كانــوا يفاخــرون بعلومهــم ومراكزهــم .  كانــوا متشــبّثين بتقاليدهــم وخرافاتهــم .  
فــذاك الــذي عــرف خفايــا كّل القلــوب اختــار الفقــراء الذيــن كانــوا مســتعدين ألن 
ليصيــر  ل  الشــعب  بعامــة  واختلــط  والخطــاة  العّشــارين  مــع  أكل  لقــد  يتعلّمــوا .  
منّحطــاً وأرضيـّــاً معهــم ،  بــل ليقــّدم لهــم بأقــوال مثالــه َمبَــاِدئ مســتقيمة ويرفعهــم 

والنحطــاط. باألرضيّــات  التعلّــق  مســتوى  فــوق 
حــاول يســوع أن يصّحــح مقيــاس العالــم الــكاذب للحكــم علــى قيمــة النــاس .  
لقــد وقــف إلــى جانــب الفقــراء ]198[ لكــي يرفــع عــن الفقــر وصمــة العــار التــي ألصقهــا 
العالــم بالفقــر .  لقــد جــرّد الفقــر إلــى األبــد مــن عــار الحتقــار إذ طــوَّب المســاكين 
قائــاً إّن لهــم ملكــوت هللا .  وهــو يّوجــه انتباهنــا إلــى الــذي ســار هــو فيــه قائــا :  » إِْن 
ــُه َويَتْبَْعِنــي « )لوقــا 9: 23(. ــَي َوَرائِــي فَلْيُْنِكــْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصلِيبَ أََراَد أََحــٌد أَْن يَأْتِ

يعلّموهــم  وأن  يوجــدون  أينمــا  النــاس  ياقــوا  أن  المســيحيين  الخــّدام  وعلــى 
ليــس فــي ترفّــع وكبريــاء بــل فــي بنــاء الُخلُــق .  علّموهــم كيــف خــدم المســيح وأنكــر 
نفســه .  ســاعدوهم علــى أن يتعلّمــوا منــه دروس إنــكار الــذات والتضحيــة .  علّموهــم 
أن يحترســوا مــن إرضــاء الــذات بمشــاكلة العالــم فــي أزيائــه. إّن الحيــاة هــي أغلــى 

وأكثــر ازدحامــاً بالتبعــات الخطيــرة المقدســة مــن أن تُنفــق فــي إرضــاء الــذات .

أفضل ما في الحياة
إّن الرجــال والنســاء بــدأوا بالــكاد يدركــون هــدف الحيــاة الحقيقــي .  إّن البريــق 
والنــاس  العالميــة .   الشــهرة  فــي  يطمعــون  وهــم  انتباههــم .   تجتــذب  والمظاهــر 
يضّحــون بأهــداف الحيــاة الحقيقيــة فــي ســبيل هــذا .  إّن أفضــل مــا فــي الحيــاة 
— كالبســاطة واألمانــة والصــدق والطهــارة والســتقامة أن تُشــترى أو تُبــاع .  إنهــا 
تُعطــى مجانــاً للجهــاء كمــا للمتعلّميــن ،  للعامــل الفقيــر كمــا للسياســي الُمكــرّم .  
ســواٍء  كالفقيــر  الغنــي  بهــا  يتمتّــع  أن  يمكــن  مســرّات  واحــد  لــكّل  هللا  أعــّد  لقــد 
فــي  اإلثــرة  وعــدم  العقــل  طهــارة  وتغذيــة  تنميــة  فــي  توجــد  مســرّات   — بســواء 
العمــل ،  وتنشــأ عندمــا يتحــّدث اإلنســان بــكام العطــف والحنــان وعندمــا يعمــل 
أعمــال الرحمــة .  فالذيــن يقومــون بمثــل هــذه الخدمــة يُشــرق منهــم نــور المســيح 

الظلمــات. اكتنفتهــا  التــي  النفــوس  علــى 
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سيعطي هللا النجاح
أبــداً حاجاتهــم الروحيّــة .   الفقــراء فــي األمــور الزمنيّــة ل تغفــل  وأنــت تســاعد 
لتشــهد حياتــك لقــّوة المخلــص الحافظــة .  ولتُعلــن أخاقــك المقيــاس الــذي يُمكــن 
أن يبلغه الجميع .  علّم باإلنجيل في دروس مرئيـّة بسيطة . ]199[   وليكن كّل ما لك 

بــه عاقــة ،  درســاً لبنــاء الُخلُــق.
وفــي دائــرة العمــل المتواضعــة يمكــن ألضعــف النــاس المغموريــن أن يكونــوا 
عامليــن مــع هللا وأن يحصلــوا علــى الراحــة والعــزاء بحضــور وعــون نعمتــه .  ويجــب 
ألّ ينهكــوا أنفســهم بالجــزع والهمــوم التــي ل داعــي لهــا .  بــل ليواصلــوا العمــل يومــاً 

بعــد يــوم وليتّممــوا بأمانــة العمــل الــذي تّعينــه لهــم عنايــة هللا ،  وهــو يعتنــي بهــم .  
ــْكِر  َعــاِء َمــَع الشُّ ــاَِة َوالدُّ ــوا ِبَشــْيٍء بَــْل ِفــي كُلِّ َشــْيٍء ِبالصَّ إنــه يقــول: » لَ تَْهتَمُّ
قُلُوبَُكــْم  يَْحَفــُظ  َعْقــل  كُلَّ  يَُفــوُق  ـِذي  الَـّ هللِا  َوَســاَُم  هللِا.  لَــَدى  ِطلْبَاتُُكــْم  لِتُْعلَــْم 

يَُســوَع « )فيلبــي 4: 6؛ 4: 7(. الَْمِســيِح  ِفــي  َوأَفَْكاَركُــْم 
إّن رعاية الرب تشمل كّل خائقه .  إنّه يحبهم جميعاً ول يفرّق بينهم ،  إلّ أنه يخص 
برأفته وعطفه العظيم أولئك الذين يدعون لحمل أثقل أعباء الحياة .  يجب على أولد 
هللا أن يواجهــوا التجــارب والصعوبــات ،  إنّمــا عليهــم أن يرضــوا بنصيبهــم بــروح الفــرح 
متذكّرين أّن هللا سيعوض لهم بأفضل نعمة عن كّل ما يهمل العالم أن يمنحهم إيـّاه .

إنّنــا عندمــا نأتــي إلــى مواضــع حرجــة يعلــن هللا قدرتــه ورحمتــه إجابــة للصــاة 
المتواضعــة .  ثــق بــه علــى أنـّـه اإللــه ســامع الصــاة ومجيــب الدعــاء .  وهــو ســيُعلن نفســه 
لــك كمــن يســتطيع أن يُعيــن فــي كّل ظــرف طــارئ .  فــذاك الــذي خلــق اإلنســان ومنحــه 
قواه الجسمية والعقلية والروحيّة العجيبة لن يمنع عنه ما هو لزم له لسّد احتياجات 
الحياة التي قد أعطاها .  وذاك الذي أعطانا كلمته — األوراق التي من شجرة الحياة 

— لــن يمنــع عّنــا معرفــة الوســيلة التــي بهــا نمــّد بالطعــام أولده المحتاجيــن.
كيــف يمكــن لمــن يمســك المحــراث ويســوق الثيــران أن يحصــل علــى الحكمــة؟ 
ذلــك بكونــه يطلبهــا كالفّضــة وينّقــب عليهــا كمــن يبحــث عــن الكنــوز ،  » يرشــده 
]200[ خــرج مــن قبــل رب  بالحــق يعلمــه إلهــه « ) إشــعياء 28: 26(.  » هــذا أيضــاً 

الجنــود عجيــب الــرأي عظيــم الفهــم « ) إشــعياء 28: 29(.
إّن مــن قــد علـّـم آدم وحــواء فــي الجنــة كيــف يعتنيــان بالجنــة ويحفظانهــا يريــد أن 
يعلـّـم النــاس اليــوم .  توجــد حكمــة لمــن يســوق المحــراث ويبــذر الــزرع .  إّن هللا يفتــح 
طرقــاً للتقــّدم إلــى األمــام فــي وجــه مــن يثقــون بــه ويطيعونــه .  فليتقّدمــوا إلــى األمــام 

بشــجاعة متّكليــن عليــه ليســّد إعوازهــم حســب غنــى صاحــه .
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إّن مــن قــد أشــبع الجمــوع بخمســة أرغفــة وســمكتين قــادر اليــوم علــى أن يعطينــا 
ــادي الجليــل :  » القــوا شــباككم للصيــد « وإذ أطاعــوه  ثمــر تعبنــا .  والــذي قــال لصيّ
مــأل شــباكهم حتــى كادت تتخــرق ،  يطلــب مــن شــعبه أن يــروا فــي هــذا برهانــاً علــى 
مــا ســيفعله ألجلهــم اليــوم .  واإللــه الــذي أعطــى لبنــي إســرائيل المــّن مــن الســماء 
وهــم فــي البّريــة مــا يــزال حيّــاً يملــك .  وهــو ســيقود شــعبه ويعطيهــم مهــارة وفهمــاً 
فــي العمــل الــذي دعــوا لمزاولتــه .  وهــو ســيمنح الحكمــة لمــن يجتهــدون فــي إتمــام 
واجبهــم بأمانــة وذكاء .  وذاك الــذي يملــك العالــم توجــد تحــت يــده مــوارد غنيّــة ،  

وهــو يبــارك كّل مــن يجتهــدون مباركــة اآلخريــن .
إنّنــا بحاجــة إلــى أن نتّطلــع نحــو الســماء بإيمــان .  وينبغــي ألّ تضعــف شــجاعتنا 
بســبب الفشــل الظاهــر ول أن تخــور قلوبنــا بســبب التأخيــر .  بــل علينــا أن نخــدم 
بفــرح ورجــاء وشــكر مؤمنيــن أّن األرض تخفــي فــي باطنهــا كنــوزاً غنيــة مذخــورة 
الجبــال  إّن  والفضــة .   الذهــب  مــن  أثمــن  مخــازن  ليّدخروهــا ،   األمنــاء  للخــّدام 
واآلكام تتغيّــر واألرض بــدأت تبلــى كثــوب ،  أّمــا بركــة هللا التــي تولــم لشــعبه وليمــة 

فــي البريـّــة فلــن تــزول أو تنفــد .  ]201[
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بعــد عمــل كّل مــا يمكــن عملــه فــي مســاعدة الفقــراء علــى مســاعدة أنفســهم 
إلــى  المحتاجــون  والمرضــى  والقاصــروَن  والعجــزُة  واليتيــُم  األرملُــة  أيضــاً  توجــد 
العطــف والرعايــة .  فينبغــي ألّ يُهمــل هــؤلء البتّــة .  إّن هللا نفســه يضعهــم وديعــًة 

الرقيقــة. قــد جعلهــم وكاءه ،  ولرعايتهــم  مــن  لرحمــة ومحبّــة 

أهل اإليمان
» فــإذاً حســــبما لنــا فرصـــــة فلنعمـــــل الخيــر للجمــــيع ولســيما ألهــل اإليمــان « 

)غاطيــة  6: 10(.
وبمعنــى خــاّص أّن المســيح قــد وضــع علــى كنيســته واجــب رعايــة الفقــراء مــن 
أعضائهــا.  إنّــه يســمح إلخوتــه الفقــراء بالتواجــد فــي كّل كنيســة .  وهــم ســيكونون 
بيننــا دائمــاً وهــو يضــع علــى أعنــاق أعضــاء الكنيســة مســؤوليّة شــخصيّة لرعايتهــم.

فيخدمــون  البعــض  ببعضهــم  يهتّمــون  أمينــة  عائلــة  كّل  أعضــاء  أّن  وكمــا 
الخبــرة ،   العديمــي  ويدّربــون  الجهــاء  ويعلّمــون  الضعفــاء  ويســندون  المرضــى 
كذلــك علــى » أهــل اإليمــان « أن يهتّمــوا بالفقــراء والعاجزيــن .  وينبغــي ألّ يُغفــل 

]202[ اعتبــار كان.  هــؤلء ألّي  رعايــة  أمــر 
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األرامل واأليتام
وقاضــي  اليتامــى  أبــو  الخاّصــة :   رعايــة هللا  واليتيــم همــا موضــوع  األرملــة  إّن 
ُهــَو َصانُِعــِك، رَبُّ  بَْعلَــِك  األََراِمــِل هللا فــي مســكن قدســه « )مزمــور 68: 5(.  » 
وُس إِْســرَائِيَل، إِلــَه كُلِّ األَرِْض يُْدَعــى« )إشــعياء 54: 5(.   الُْجُنــوِد اْســُمُه، َوَولِيُّــِك قـُـدُّ

» اتــرك أيتامــك أنــا أحييهــم .  وأراملــك علــيَّ ليتوكلــن « )إشــعياء 54: 5(. 
كثيــراً مــا يحــدث أنـّـه عندمــا يُدعــى أب لمفارقــة أحبائــه فهــو يمــوت متـّـكاً باإليمــان 
علــى وعــد هللا برعايتهــم .  إّن الــرّب يعــول األرملــة واليتيــم ل بمعجــزة كأن يرســل إليهــم 
المّن من السماء ،  ول كأن يرسل الغربان إليهم بالطعام ،  بل بمعجزة تحدث في قلوب 
بنــي اإلنســان، تطــرد األنانيّــة وتفتــح ينابيــع المحبّــة المســيحيّة .  إنـّـه يســتودع المتألّميــن 

والمتضايقيــن بيــن أيــدي أتباعــه كودائــع ثمينــة.  إّن لهــم أقــوى حــّق فــي عطفنــا.
فــي البيــوت المــزّودة بتمتّعــات الحيــاة ،  فــي الجــرار واألهــراء المــألى بمنتجــات 
تتكــّدس منتجــات  الكثيــرة ،  وفــي مخــازن البضائــع حيــث  مــن المحاصيــل  الحقــول 
المناســج ،  وفــي الخزائــن الممتلئــة بالذهــب والفضــة — فــي هــذه جميعهــا أعــّد هللا 
وسائل إعالة هؤلء المحتاجين الفقراء.  إنّه يدعونا لنكون قنوات لعطايا سخائه . ]203[

مــا تكــون هنالــك أّم أرملــة مــع أولدهــا اليتامــى تحــاول بــكّل شــجاعة   كثيــراً 
أن تحمــل عبئهــا المــزدوج ،  وفــي أحيــان كثيــرة تكافــح بقــّوة فــوق طاقتهــا لتُبقــي 
وتعليمهــم .   لتربيتهــم  وقتــاً  تجــد  وقلّمــا  لهــم حاجاتِهــم .   ولتكفــل  معهــا  صغارهــا 
إلــى  بحاجــة  إنّهــا  حياتهــم.  تبهــج  بمؤثّــراٍت  تحيطهــم  فيهــا  فرصــة  تجــد  وقلّمــا 

الملموســة . والمعونــة  والعطــف  التشــجيع 
إّن هللا يدعونــا لكــي نعــول هــؤلء األولد بالقــدر الــذي فيــه نعــّوض لهــم عــن 
رعايــة أبيهــم .  فبــدلً مــن وقوفنــا بعيــداً نشــكو مــن أخطائهــم ومــن الضطــراب الــذي 
يحدثونــه ،  لنســاعدهم بــكّل وســيلة ممكنــة .  حاولــوا أن تســاعدوا األّم التــي أضناهــا 

الهــّم وخّففــوا مــن أعبائهــا.
ثــّم هنالــك األولد الكثيــرون الذيــن ُحرمــوا بالكليّــة مــن إرشــاد والديهــم وتأثيــر 
األولد  لهــؤلء  وبيوتَهــم  قلوبَهــم  المســيحيون  فليفتــح  الــرادع .   المســيحي  البيــت 
القاصريــن .  والعمــل الــذي أعطاهــم إيـّـاه هللا علــى أنـّـه واجــب فــردي ينبغــي لهــم ألّ 
يحيلوه على بعض المؤسســات الخيرية أو يتركوه لفرص ســخاء العالم وإحســانه.  
وإذا لــم يكــن ألولئــك أقربــاء قــادرون علــى رعايتهــم فليقــّدم لهــم أعضــاُء الكنائــس 
مســاكَن يعيشــون فيهــا .  إّن هللا الــذي خلقنــا رســم أنّنــا نجتمــع كعائــات ،  وطبيعــُة 

ــة فــي البيــت المســيحي. الطفــل تنمــو أفضــَل نمــوٍّ فــي جــو المحبّ
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فــي رعايــة  إّن كثيريــن ممــن ليــس لهــم أولد يمكنهــم أن يعملــوا عمــاً صالحــاً 
أولد الغيــر .  وبــدلً مــن الهتمــام بالقطــط والــكاب المدلّلــة وإغــداق محبّتهــم علــى 
تلــك الحيوانــات البكــم ليصرفــوا اهتمامهــم إلــى األولد الصغــار الذيــن يســتطيعون 
أن يشــّكلوا أخاقهــم علــى المثــال اإللهــي .  وّجهــوا محبّتكــم إلــى الشــريدين مــن أفــراد 
األســرة البشــريّة .  انظــروا ]204[ كــم مــن هــؤلء األولد يمكنكــم أن تربّوهــم فــي تأديــب 

الــرّب وإنــذاره .  وبهــذه الكيفيّــة يمكــن لكثيريــن أن ينفعــوا أنفَســهم نفعــاً عظيمــاً.

العجزة والعجائز
ففــي  المفيــدة .   العائلــة  مؤثّــرات  إلــى  بحاجــة  هــم  والعجائــز  العجــزة  وكذلــك 
بيــوت اإلخــوة واألخــوات فــي المســيح يمكــن علــى وجــه التقريــب التعويــض لهــم عــن 
خســارة بيوتهــم .  وإذا أمكــن تشــجيعهم علــى الشــتراك فــي مصالــح البيــت وأعمالــه 
فذلــك يســاعدهم علــى اإلحســاس بــأّن نفَعهــم لــم ينتــِه.  أشــعروهم بأنّكــم تقــّدرون 
قلوبهــم  يبُهــج  وهــذا  اآلخريــن ،   فــي خدمــة  ليعملــوه  عمــل  لهــم  بــاٍق  وأنـّــه  نفعهــم 

ويجعــل حياتَهــم ذاَت قيمــة.
وتعثّــر  رؤوســهم ،   عــا  الــذي  الشــيب  يــدّل  الذيــن  ليمكــث  اإلمــكان  وبقــدر 
أصدقائهــم  بيــن  ليمكثــوا   — القبــر  أبــواب  مــن  قريبــون  أنّهــم  علــى  خطواتهــم 
وعشــرائهم الذيــن يعرفونهــم .  وليعبــدوا هللا بيــن مــن يعرفونهــم ويحبّونهــم .  ولتُعــن 

الرقيقــة. المحبّــة  األيــادي  بهــم 
ينبغــي أن يكــون امتيــاز أفــراد كّل عائلــة أن يخدمــوا أقرباءهــم كلّمــا اســتطاعوا 
ذلــك .  ومتــى تعــّذر هــذا فالعمــل يكــون مــن اختصــاص الكنيســة ،  وينبغــي قبولــه 
علــى أنـّــه امتيــاز كمــا هــو واجــب .  فــكّل مــن فيهــم روح المســيح لبــّد أن يقّدمــوا 

الرقيــق. الحتــرام  والمســنيّن  للضعفــاء 
إّن وجــوَد واحــٍد مــن هــؤلء العاجزيــن فــي بيوتنــا هــو فرصــة ثمينــة لنــا لنتعــاون 
فيهــا مــع المســيح فــي خدمتــه الرحيمــة وتكويــن أخاقنــا وتنميتهــا لتكــون كأخاقــِه.  
نــور  إدخــاَل  يمكنهــم  فالشــباب  للشــباب .   المســّنين  معاشــرة  فــي  بركــة  توجــد 
وتشــبّثهم  تمّســكهم  أمســى  الذيــن  إّن  وحياتهــم .   المســّنين  قلــوب  إلــى  الشــمس 
بالحيــاة واهنــاً وضعيفــاً هــم بحاجــة إلــى نفــعِ التصــال برجــاء الشــباب ونشــاطهم .  
كمــا يمكــن للشــباب الســتفادة مــن حكمــة الشــيوخ واختبارهــم .  وهــم ،  فــوق الــكّل،  
بحاجــة أن يتعلّمــوا درس الخدمــة الُمنكــرة لنفســها . ]205[   إّن وجــوَد إنســاٍن يكــون 
بحاجــة إلــى العطــف والحتمــال والمحبّــة الُمضّحيــة قــد يكــون بركــًة ل تقــّدر بثمــن 
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لكثيــر مــن العائــات .  إنّــه يُضفــي حــاوًة ورقّـــًة علــى الحيــاة البيتيّــة ويســتدعي فــي 
الكبــار والصغــار تلــَك الفضائــَل التــي هــي علــى غــراِر فضائــِل المســيح التــي تُجّملهــم 

بجمــال إلهــّي وتغنيهــم بكنــوز الســماء التــي ل تفنــى.

اختبار للُخلُق
ــوا  قــال المســيح :  الُْفَقــرَاَء َمَعُكــْم ِفــي كُلِّ ِحيــٍن، َوَمتَــى أَرَْدتُــْم تَْقــِدُروَن أَْن تَْعَملُ
هــذه  هــي  هللا  عنــد  النقيــة  الطاهــرة  الديانــة   «   .)7 )مرقــس  14:   » َخيْــرًا  ِبِهــْم 
مــن  دنــس  بــا  نفســه  اإلنســان  وحفــظ  ضيقتهــم  فــي  واألرامــل  اليتامــى  افتقــاد 

.)27  :1 )يعقــوب   » العالــم 
بأنّهــم  يعترفــون  مــن  وســط  فــي  والفقــراء  العاجزيــن  يضــع  إذ  المســيح  إّن 
الفقــراء  ألولده  وخدمتنــا  فمحبّتنــا  يختبرهــم .   لكــي  ذلــك  يفعــل  إنّمــا  أتباعــه 
كذبــة  تاميــٌذ  أننــا  نعلــن  إيـّــاهم  وبإهمالنــا  لــه .   محبّتنــا  خلــوِص  علــى  تبرهــن 

ومحبّتــه. المســيح  عــن  وغربــاُء 

بيوت األيتام
لــو ُعمــل كّل مــا يمكــن عملــه إلســكان األولد األيتــام مــع العائــات ،  فإنّــه يبقــى 
عــدد كبيــر منهــم بعــد ذلــك يحتاجــون إلــى رعايــة .  وكثيــرون منهــم ورثــوا الشــّر.  إنّــه 
ل يُرجــى منهــم خيــر ،  وغيــر جّذابيــن .  إنهــم معوّجــون ومتمــرّدون ،  ولكّنهــم مــع ذلــك 
مقتنــى دم المســيح وهــم فــي نظــره أعــزّاء كمــا أّن أولدنــا نحــن أعــزّاء لدينــا .  ومــا لــم 
تمتــّد إليهــم يــُد العــوِن فسيشــبّون علــى الجهــل وينســاقون إلــى الرذيلــة والجريمــة .  

ويمكــن إنقــاُذ كثيريــن مــن هــؤلء الصغــار بعمــل ماجــئ لهــم.
علــى  تكــون  أن  يجــب  فّعــال  أثــر  ذات  المؤسســات  هــذه  مثــل  تكــون  ولكــي 
الضخمــة  البنايــات  مــن  فبــدلً  المســيحي .   البيــت  مــن  الشــبه جــّداً  طــراز قريــب 
ووضــع عــدد كبيــر مــن األولد معــاً،  لتكــن تلــك المؤسســات صغيــرة وفــي أماكــن 
بلــدة أو مدينــة كبيــرة أو قريبــة منهــا أن  ]206[ فــي  متعــددة .  وبــدلً مــن أن تكــون 
ــاف حيــث تتّوفــر األرض الزراعيــة التــي تُــزرع وحيــث يكــون األولُد  تكــون فــي األريـّ
علــى اتصــال بالطبيعــة ويمكنهــم الحصــول علــى فوائــد مــن التدريــب الصناعــي. 
ُمتّســعي  ونســاًء  رجــالً  يكونــوا  أن  البيــت  هــذا  مثــل  عــن  للمســؤولين  وينبغــي 
بالمســيح  حبّــاً  بالعمــل  يضطلعــون  ونســاًء  رجــالً  ومضّحيــن ،   ومتعلّميــن  الصــدر 
ويربـّـون األولَد لــه .  وتحــت مثــل تلــك الرحابــة يمكــن إعــداد كثيريــن مــن المشــرّدين 
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فخــراً  أنفســهم  ويكونــوا  المجتمــع ،   فــي  نافعيــن  أعضــاء  ليصيــروا  والمهمليــن 
اآلخريــن. يعينــوا  أن  بدورهــم  ويمكنهــم  للمســيح ،  

االقتصاد وإنكار الذات
كثيــرون مــن النــاس يحتقــرون القتصــاد إذ يخلطــون بينــه وبيــن البخــل والشــّح.  
مــا كان  القتصــاد  لــول  أنّــه  الحقيقــة  وفــي  الســخاء.   مــع  القتصــاد متوافــق  ولكــّن 

هنالــك ســخاء حقيقــي .  فعلينــا أن نقتصــد حتــى يمكّننــا أن نُعطــي.
ذات .   إنـــكار  بـــدون  حقيقـــة  الخيـــر  عمـــَل  يُمـــارس  أن  إلنســـان  يُمكـــن  ول 
إنجـــاز  يمكّننـــا  وحدهـــا  الدقيـــق ،   والقتصـــاد  الـــذات  وإنـــكار  البســـاطة  فبحيـــاة 
والطمـــوح  الكبريـــاِء  اســـتئصاُل  ينبغـــي  للمســـيح .   كممثّليـــن  لنـــا  الُمعيّـــن  العمـــل 
العالمـــي مـــن قلوبنـــا .  وفـــي كّل عملنـــا ينبغـــي تنفيـــذ مبـــدأ اإليثـــار الُمعلـــن فـــي 
حيـــاة المســـيح .  فعلـــى جـــدران بيوتنـــا وصورنـــا وأثاثـــات منازلنـــا ينبغـــي أن نقـــرأ 
القـــول :  » أَلَيْـــَس. أن تُْدِخـــَل الَْمَســـاكِيَن التَّائِِهيـــَن إِلَـــى بَيِْتـــَك «. وعلـــى خزائـــن 
مابســـنا يجـــب أن نجـــد هـــذه الكتابـــة :  » إَِذا َرأَيْـــَت ُعْريَانًـــا أَْن تَْكُســـوُه «. وعلـــى 
المائـــدة الحافلـــة بالطعـــام الكثيـــر نـــر ى هـــذا القـــول: » أَلَيْـــَس أْن تَْكِســـَر لِلَْجائِـــعِ 

.)7 ُخبْـــزََك « )إشـــعياء 58: 
إّن أمامّنــا آلفــاً مــن أبــواب النفــع مفتوحــة .  إنّنــا كثيــراً مــا نّنــدب قلّــة مواردنــا .  
ولكّنهــا  ضعــف .   ألــَف  المــوارد  لضاعفــوا  حّقــاً  جــاّدون  المســيحيين  أّن  لــو  ولكــن 

 ]207[ النفــع.  وبيــن  بيّننــا  البــاَب  يوصــُد  الــذي  والنغمــاس  األنانيّــة 
مــا أكثــر مــا يُنفــق المــاُل علــى األشــياء التــي هــي مجــرّد أصنــام ،  األشــياء التــي 
تحتــّل تفكيرنــا ووقتَنــا وقّوتَنــا وكان يجــب اســتخدامه فــي شــؤون أســمى! ومــا أكثــر 
المــال الــذي يُصــرَف فــي إقامــة بيــوٍت غاليــِة الثمــن وأثاثــاٍت غاليــة القيمــِة والطعــام 
الُمتــرف الضــاّر والنغمــاس الضــاّر!  وكــم مــن المــال يُبــّدد فــي شــراء الهدايــا التــي ل 
تفيــد أحــداً!  إّن الُمعترفيــن بالمســيح ينفقــون فــي هــذه األيـّــام علــى األشــياء التــي 
ل داعــي لهــا والتــي هــي فــي الغالــب ضــارّة ،  أكثــر بمــا ل يُقــاُس مّمــا يُنفقــون علــى 

محاولــة إنقــاذ النفــوس مــن المجــرّب.
وكثيــرون ّممــن يعترفــون بأنّهــم مســيحيّون يصرفــون أمــوالً كثيــرًة جــداً فــي شــراء 
المابــس بحيــث ل يُوفّــرون شــيئاً لســّد أعــواز اآلخريــن .  إنّهــم يقولــون إنّهــم يجــب 
أن يكــون عندهــم زينــات ومابــس غاليــة الثمــن بغــّض النظــر عــن حاجــات الذيــن ل 

ــروا ألنفســهم أبســط الثيــاب إلّ بشــّق النفــس. يقــدرون أن يوفّ
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يــا أخواتــي لــو أردتــّن أن تجعلــن مابَســكّن مطابقــة للقوانيــن الــواردة فــي الكتــاب 
لديكــن  يتوفّــر  ول  الفقيــراِت.   أخواتِكــن  لمســاعدة  طائلــة  أمــوال  لديكــّن  لتوفّــرت 
المــال فقــط بــل الوقــت أيضــاً.  هــذا مــا تمــّس الحاجــة إليــه .  توجــد كثيــرات ممــن 
يلبســن  كيــف  أرينهــّن  ومهارتكــّن.  ولباقتكــّن  بمقترحاتكــّن  مســاعدتهّن  تســتطعن 
مابــَس بســيطًة ومــع ذلــك يتوفّــر فيهــا الــذوق الســليم .  كثيــراً مــا تمتنــع امــرأة عــن 
الذهــاب إلــى بيــت هللا بســبب رثاثــة ثيابهــا وعــدم لياقتهــا إذ هــي علــى نقيــض لبــس 
األخريــات .  كثيــراً مــا تكــون هنالــك روح حّساســة تضمــر شــعوراً بالمذلّــة والمهانــة 
الُمــرّة والظلــم لوجــود هــذا البــون الشاســع .  وبســبب ذلــك يســاور الكثيــراِت الشــكُّ 

فــي حقيقــة الديانــة فتتقّســى قلوبهــّن ضــّد اإلنجيــل.
إّن المســيح يأمرنــا قائــاً:  » اْجَمُعــوا الِْكَســَر الَْفاِضلَــَة لَِكــْي لَ يَِضيــَع َشــْيٌء «. 
يــوم بســبب الجــوع وســفك الدمــاء  النــاس يموتــون كل  مــن  ففــي حيــن أن آلفــاً 
والنــار والوبــأ يليــق بــكّل مــن يحــّب بنــي جنســه أن يحتــرس حتــى ل يُتلــف شــيٌء،  ول 

يُنفــُق شــيٌء لغيــر داٍع ّممــا يمكــن أن يفيــد نفســاً بشريـّــة. ]208[ 
ومــن الخطــأ أن نصــرف وقتنــا هبــاٍء وأن نّنفــق تفكيرَنــا فيمــا ل ينفــع .  إنّنــا نخســر 
النافــع  فــي  كّل لحظــة نصرفهــا فيمــا ألنفســنا .  فلــو قّدرنــا كّل لحظــة وصرفناهــا 
المــال  إنفــاق  وفــي  للعالــم .   أو  نريــد عملــه ألنفســنا  مــا  كّل  لعمــل  وقتــاً  لوجدنــا 
اإلرشــاد :   طلــب  فــي  لــه  مســيحي  كّل  لينظــر  والفــرص  والقــّوة  الوقــت  وصــرف 
الَْجِميــَع  يُْعِطــي  ـِذي  الَـّ ِمــَن هللِا  ِحْكَمــٌة فَلْيَطْلُــْب  تُْعــِوزُُه  أََحُدكُــْم  إِْن كَاَن  َوإِنََّمــا   «

لَــُه « )يعقــوب 1: 5(. يَُعيِّــُر فََســيُْعطَى  ِبَســَخاٍء َولَ 

» أَْعطُوا تُْعطَْوا «
» أحســنوا وأقرضــوا وأنتــم ل ترجــون شــيئاً فيكــون أجركــم عظيمــاً وتكونــوا بنــي 

ــاكِِريَن َواألَْشــرَاِر « )لوقــا  6: 35(. الَعلِــّي فإنــه ُمْنِعــٌم َعلَــى َغيْــِر الشَّ
» مــــن يعطـــــي الفقـــير ل يحــــتاج ولمــن يحــــجب عنــه عيــــنيه لعــــنات كــــثيرة « 

.)27 )أمثــال  28: 
ِفــي أَْحَضانُِكــْم «  َمْهــُزوزًا فَائًِضــا يُْعطُــوَن  ُملَبَّــًدا  » أَْعطُــوا تُْعطَــْوا كَيْــاً َجيِّــًدا 

)لوقــا  6: 38(.  ]209[
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الخدمة ألجل 

األغنياء
إّن كرنيليــوس ،  قائــد المئــة الرومانــي ،  كان رجــاً غنيــاً ومــن أســرة نبيلــة .  كان 
فــي أحضــان  وترعــرع  ُولــد وثنيّــاً  قــد  أنـّــه  ذا مســؤولية وكرامــة .  ومــع  مركــزه مركــزاً 
باليهــود  اتصالــه  بفضــل  فإنـّــه  وثنيـّــة ،   ثقافتــه  وكانــت  وثنيّــة  تربيــة  وتربّــى  الوثنيّــة 
حصــل علــى معرفــة اإللــه الحقيقــي، وكان يتعبّــد لــه مبرهنــاً علــى صــدق إيمانــه 
ــْعِب َويَُصلِّــي إِلَــى  بصنعــه الرحمــة للمســاكين .  كان » يَْصَنــُع َحَســَناٍت كَِثيــرًَة لِلشَّ

هللِا ِفــي كُلِّ ِحيــٍن« )أعمــال 10: 2(.
لــم تكــن لكرنيليــوس معرفــة باإلنجيــل كمــا هــو ُمعلــن فــي حيــاة المســيح وموتــه ،  
فأرســل هللا إليــه رســالة مــن الســماء مباشــرة ،  وبواســطة رســالة أخــرى أرشــد بطــرَس 
الرسوَل ليزوره ويعلّمه .  لم يكن كرنيليوس قد انضّم إلى الكنيسة اليهودية وكان أحبار 
اليهــود يعتبرونــه وثنيـّــاً نجســاً.  ولكــّن هللا كان عليمــاً بســامة طويّتــه فأرســل رســاً مــن 
عرشــه ليشــتركوا مــع خادمــه علــى األرض فــي تعليــم اإلنجيــل لهــذا الضابــط الرومانــي .

هكــذا الحــال اليــوم ،  فــاهلل يطلــب نفوســاً بيــن العظمــاء كمــا بيــن األدنيــاء .  يوجــد 
كثيــرون يشــبهون كرنيليــوس مــن الرجــال الذيــن يريــد أن يضّمهــم إلــى كنيســته .  إّن 
عواطفهــم هــي مــع شــعب هللا ولكــّن الربُــط التــي تربطهــم بالعالــم تمســكهم بقــّوة .  
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فالحــال يتطلّــب شــجاعة أدبيّــة تجعــل هــؤلء النــاس يتّخــذون موقفهــم إلــى جــوار 
الفقــراء .  فينبغــي بــذل مجهــود خــاّص ]210[ ألجــل هــؤلء األشــخاص الذيــن هــم فــي 

خطــر عظيــم بســبب مســؤولياتهم ومعاشــراتهم.
ينبغــي  أفــاّ  الُمهَمليــن ،   الفقــراء  نحــو  واجبنــا  عــن  الكثيــر  الشــيء  قيــل  لقــد 
إلــى هــذه  الُمهَمليــن؟ كثيــرون ينظــرون  إلــى األغنيــاء  أن نوّجــه بعــض اهتمامنــا 
الطبقــة كأنـّــها ميئــوس منهــا ،  ولذلــك ل يعملــون إلّ القليــل لكــي يفتحــوا عيــون 
لألبديــة  يحســبون  عــادوا  مــا  األرضــي  المجــِد  بريــُق  وبهرهــم  أعماهــم  إذ  الذيــن 
حســاباً.  إّن آلفــاً مــن األثريــاء انحــدروا إلــى القبــر دون أن ينذرهــم أحــد .  ولكــن 
فــإّن نفوســهم مثّقلــة  أنّهــم عديمــو الكتــراث  يبــدو  مــن األغنيــاء  أّن كثيريــن  مــع 
بالهمــوم :  » مــن يحـــب الفضـــة ل يشــبع مــن الفضــة ومــن يحــب الثــروة ل يشــبع 
مــن دخــل « )جامعـــة 5: 10(.  إّن َمــن يقــــول لإِِلبِْريــِز »أَنْــَت ُمتََّكلِــي« يكــــون قــــد 
جحــــد » هللا ِمْن فَـــْوُق « )أيوب  31: 24 ،  28(.  » األخ لن يفدي اإلنسان فداء 
إلــى الدهــر «  ول يعطــي هللا كفــارة عنــه وكريمــة هــي فديــة نفوســهم فغلقــت 

)مزمــور  49: 7، 8(.
بيــن  مــن  كثيريــن  إّن  النفــس .   إشــباع  يســتطيعان  األرضيّــة ل  والكرامــة  الغنــى 
مــا  إلــى  يتوقــون  كثيــرون  الروحــي .   والرجــاء  اإللهــي  اليقيــن  إلــى  يتوقــون  األغنيــاء 
يجعــل نهايــة للروتينيّــة فــي حياتهــم التــي بــا هــدف .  وكثيــرون فــي الحيــاة الرســميّة 
يحّســون بالحاجــة إلــى مــا ل يملكونــه .  منهــم يذهبــون إلــى الكنائــس ،  ألنـّــهم يحّســون 
أنـّــهم فــي الكنيســة ل يســتفيدون كثيــراً.  والتعليــم الــذي يســمعونه ل يمــّس قلوبهــم .  

أفــاّ نُقــّدم دعــوة شــخصية لهــم؟
وبيــن ضحايــا العــوز والخطيـّــة يوجــد مــن كانــوا قبــاً يملكــون ثــروة .  إّن رجــالً مــن 
ذوي المهــن المختلفــة والمقامــات المختلفــة قــد انغلبــوا مــن فســاد العالــم بتعاطــي 
الخمــر والنغمــاس فــي الشــهوات ،  فســقطوا فــي التجربــة .  ففــي حيــن أّن هــؤلء 
الســاقطين يحتاجــون إلــى العطــف والعــون، ألّ يجــب توجيــه بعــض الهتمــام إلــى 
مــن لــم ينحــدروا بعــد إلــى تلــك األعمــاق وإنّمــا هــم ســائرون علــى نفــس النهــج؟ ]211[

إّن آلفاً ّممن يشغلون مراكز ذات مسؤولية وكرامة هم منغمسون في عادات 
والكتّــاب ،  وأصحــاب  اإلنجيــل والساســة  للنفــس والجســد .  فخــّدام  الدمــار  فيهــا 
الغنــى والمواهــب ،  والرجــال ذوو المقــدرة فــي دنيــا التجــارة ،  والقــّوة علــى النفــع 
يــرون ضــرورة لضبــط النفــس فــي كّل شــيء .  وهــم  هــم فــي خطــر قاتــل ألنـّــهم ل 
بحاجــة إلــى مــن يوّجــه انتباههــم إلــى ضــرورة العتــدال وضبــط النفــس ،  ل بطريقــة 
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نــور قصــد هللا العظيــم مــن نحــو بنــي اإلنســان .  فلــو  بــل فــي  ضيّقــة أو تعّســفية ،  
ُوضعــت أمامهــم َمبَــاِدئ العتــدال وضبــِط النفــس الحقيقــي لــكان يوجــد كثيــرون 

مــن الطبقــات الراقيــة الذيــن يعترفــون بقيمتهــا ويقبلونهــا بــكّل إخــاص .
علينــا أن نبيّــن لهــؤلء األشــخاص نتيجــة النغمــاس الضــاّر فــي إضعــاف القــّوة 
الجسميـّة والعقليـّة واألدبيـّة .  أقنعوهم بمسؤوليتهم كوكاء على عطايا هللا .  بيّنوا 
لهــم مقــدار الخيــر الــذي كان يمكنهــم أن يســّدوه بالمــال الــذي ينفقونــه اآلن فيمــا 
يــؤول إلــى ضررهــم فقــط .  ثــّم قدمــوا لهــم عهــد المتنــاع التــام طالبيــن منهــم تكريــس 
المــال الــذي ينفقونــه علــى الخمــر أو التبــغ أو النغمــاس فــي الشــهوات ،  إلســعاف 
المرضــى المســاكين أو لتعليــم األولد والشــباب ليكونــوا نافعيــن فــي العالــم .  ومثــل 

هــذا اللتمــاس لــن يرفضــه إلّ القليلــون.
لــه األثريــاء علــى الخصــوص ،  وهنــا يجــد الطبيــب  هنــاك خطــر آخــر يتعــرّض 
الُمرســل ميدانــاً للعمــل .  فكثيــرون ّممــن هــم ناجحــون فــي العالــم والذيــن ل ]212[ 
يحقــرون أنفســهم بارتــكاب أشــكال الرذيلــة الشــائعة يتعرّضــون للهــاك عــن طريــق 
حــّب الغنــى والولــع بجمــع المــال .  إّن الــكأس التــي يصعــب حملهــا ليســت هــي 
التــي  الــكأس هــي  إلــى حافتهــا .  فهــذه  المــألى  الــكأس  بــل هــي  الفارغــة  الــكأس 
لإلنســان  تجلــب  والضيقــات  البايــا  إّن  حــذر .   بــكّل  وضبطهــا  وزنهــا  إلــى  تحتــاج 

الخيبــة والحــزن ولكــّن النجــاح هــو أخطــُر شــيٍء علــى الحيــاة الروحيـّــة.
إّن من يقاســون من الضائقات ترمز إليهم العليقة التي رآها موســى في البريـّــة 
والتــي مــع أنّهــا كانــت تشــتعل بالنــار لــم تحتــرق .  فلقــد كان مــاك الــرّب حــالً فــي 
وســط الُعليقــة .  فكذلــك نحــن عندمــا تكتنفنــا الضيقــات والبايــا .  إّن مجــد حضــوره 
غيــر المنظــور يكــون معنــا ليعّزينــا ويعّضدنــا. فــي غالــب األحيــان تُطلــب الصــاة 
ألجــل المتألّميــن مــن المــرض أو الضيــق ،  ولكــن صاتنــا لزمــة أشــّد اللــزوم ألجــل مــن 

أُعطــَي لهــم النجــاح والنفــوذ.
فــي وادي التضــاع حيــث يحــّس النــاس بحاجتهــم ويعتمــدون علــى هللا إلرشــاد 
خطواتهــم تكــون لهــم ســامة تتناســب وموقفهــم .  ولكــّن الذيــن يقفــون كمــا يبــدو 
فــوق بــرج عــاٍل،  والذيــن ،  نظــراً إلــى مركزهــم ،  يُنتظــر أن تكــون عندهــم حكمــة عظيمــة 
النــاس هللا متّكلهــم  لــم يجعــل هــؤلء  — هــؤلء يتعرّضــون ألشــّد المخاطــر .  فمــا 

ــهم ،  ل محالــة ،  ســاقطون. فإنـّ
إّن الكتــاب ل يديــن إنســاناً لكونــه غنيـّــاً إذا كان قــد حّصــل أموالــه باألمانــة .  ليــس 
المــال بــل محبـّــة المــال هــي أصــل لــكّل الشــرور .  إّن هللا هــو الــذي يُعطــي النــاس 
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قــّوة لصطنــاع الثــروة ،  وذاك الــذي يتصــرّف كوكيــل هلل وينفــق أموالــه فــي غيــر أنانيــة 
فــإّن المــال الــذي فــي يديــه يكــون بركــة لمــن يملكــه وللعالــم أيضــاً.  ولكــّن كثيريــن إذ 
ينشــغلون بالهتمــام بغنــى العالــم وكنــوزه يمســون عديمــي الشــعور بمطالــب هللا 
إنّهــم  إنّهــم يعتبــرون أموالهــم وســيلة لتمجيــد أنفســهم .   بنــي جنســهم .   وحاجــات 
يصلــون بيتــاً ببيــت ويقرنــون حقــاً بحقــل ،  ويمــألون بيوتهــم بأســباب التــرف ،  بينمــا 
حولهــم فــي كّل مــكان خائــق بشــّرية تقاســي أهــوال الشــقاء والجريمــة والمــرض 
والمــوت .  فالذيــن يســلّمون أنفســهم بهــذه الكيفيـّــة إلــى ]213[ خدمــة الــذات إنّمــا 

يربّــون فــي أنفســهم ل صفــات هللا بــل صفــات الشــّرير.
هــؤلء النــاس هــم بحاجــة إلــى اإلنجيــل .  وهــم بحاجــة إلــى أن يحّولــوا أنظارهــم 
بعيــداً عــن األمــور الباطلــة إلــى الغنــى الباقــي الــذي ل تُقــّدر قيمتــه بثمــن .  ويحتاجــون 

ألن يتعلّمــوا فــرح العطــاء وبركــة كونهــم عامليــن مــع هللا.
ْهــِر الَْحاِضــِر « ألّ يُلُْقــوا رََجاَءُهــْم  والــرّب يوصينــا قائــا :  » أوِص األَْغِنيَــاَء ِفــي الدَّ
» َعلَى َغيِْر يَِقيِنيَِّة الِْغَنى بَْل َعلَى هللِا الَْحيِّ الَِّذي يَْمَنُحَنا كُلَّ َشْيٍء ِبِغًنى لِلتََّمتُّعِ. 
أَْســِخيَاَء  يَُكونُــوا  َوأَْن  أَْعَمــال َصالَِحــٍة  ِفــي  أَْغِنيَــاَء  يَُكونُــوا  َوأَْن  يَْصَنُعــوا َصاَحــاً  َوأَْن 
ِخِريــَن ألَنُْفِســِهْم أََساســاً َحَســناً لِلُْمْســتَْقبَِل لَِكــْي  ــاِء كُرََمــاَء ِفــي التَّْوِزيــعِ ُمدَّ ِفــي الَْعطَ

ــاِة األَبَِديَّــِة « )1تيموثــاوس 6: 19-17(. يُْمِســُكوا ِبالَْحيَ
إّن األغنيــاء محبّــي العالــم وعابديــه ،  ل يمكــن اجتذابهــم إلــى المســيح بلمســة 
عرضيّــة فجائيّــة .  هــؤلء النــاس كثيــراً مــا يكــون الوصــول إليهــم صعبــاً جــّداً،  فينبغــي 
تضعــف  ولــن  يفشــلوا  لــن  والذيــن  الكرازيــة  بالــروح  الُمشــبعين  والنســاء  للرجــال 

هّممهــم أن يبذلــوا مجهــوداً شــخصيّاً ألجلهــم.
هــؤلء  فعلــى  خــاص .   بوجــٍه  الراقيــة  الطبقــات  لخدمــة  مؤهلّــون  البعــض  إّن 
أن يطلبــوا مــن هللا الحكمــة ليعرفــوا كيــف يصلــون إلــى هــؤلء النــاس ،  وألّ يكتفــوا 
الفــردي  المجهــود  بواســطة  عليهــم  بــل  عرضيّــاً،   سطحيـّــاً  تعرّفــاً  بهــم  بالتعــرّف 
ويرشــدوهم  نفوســهم،  حاجــات  إلــى  وينبّهوهــم  يوقظوهــم  أن  الحــّي  واإليمــان 
إلــى  يصلــوا  لكــي  أنّهــم  يظّنــون  كثيــرون  يســوع .  فــي  هــو  كمــا  الحــّق  لمعرفــة 
أذواقهــم  توافــق  والعمــل  للحيــاة  طريقــة  اتّخــاذ  لهــم  ينبغــي  الراقيــة  الطبقــات 
والمابــس  الفخمــة ،   والمســاكن  الثــراء ،   بمظهــر  الظهــور  أّن  فيظّنــون  المتأنـّــقة ،  
الغاليــة الثمــن ،  واألثاثــات الثمينــة ،  والبيئــة الباذخــة ومشــاكلة العالــم فــي عاداتــه، 
فــي  والفصاحــة  العاليــة ،   والثقافــة  العصــري ،   للمجتمــع  الصناعــي  والطــاء 
طريقــة  إّن  خطــأ .   هــذا  وجوهــري .   لزم   ]214[ كلّــه  ذلــك  أّن  يظّنــون  الخطابــة — 
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السياســة العالميــة ليســت هــي طريقــة هللا فــي الوصــول إلــى الطبقــات الراقيــة .  
فالــذي يُمّكــن مــن الوصــول إليهــم بكيفيـّــة فّعالــة هــو تقديــم إنجيــل المســيح لهــم 

أنانيـّــة . غيــر  فــي  بكيفيـّــة مائمــة 
ونحن يمكّننا أن نتعلّم درســاً من اختبار بولس الرســول عندما التقى بفاســفة 
أثينــا .  إّن بولــس إذ قــّدم اإلنجيــل أمــام ذلــك الجمــع المحتشــد فــي أريــوس باغــوس 
قــرع منطقــاً بمنطــق وعلمــاً بعلــم وفلســفة بفلســفة .  وقــد اندهــش أحكــم ســامعيه 
المرجــّوة .   الثمــرَة  يُثمــّر  لــم  مجهــوده  ولكــّن  كامــه .   مجادلــة  يمكــن  فلــم  وأُبكمــوا .  
فقليلــون هــم الذيــن قبلــوا اإلنجيــل .  ومــن ذلــك الحيــن اختــّط بولــس لنفســه خطّــًة 
مختلفــة للعمــل والخدمــة .  لقــد تجّنــب الحجــج المتقنــة ومناقشــة النظريـّــات ،  بــل 
ببســاطة أرشــد الرجــال والنســاء إلــى المســيح كمخلّــص الخطــاة .  وقــد كتــب إلــى 

أهــل كورنثــوس عــن عملــه بينهــم يقــول:
الِْحْكَمــِة  أَِو  الْــَكاَِم  ِبُســُموِّ  ليــس  أتيــت  الخــوة  أيهــا  إليكــم  أتيــت  لمــا  وأنــا   «
يَُســوَع  إلَّ  بَيَْنُكــْم  َشــيْئًا  أَْعــرَِف  أَْن  أَْعــزِْم  لَــْم  ]215[ بشــهادة هللا. ألَنِـّـي  لكــم  ُمَناِديــاً 
ِبــَكاَِم الِْحْكَمــِة اإِلنَْســانِيَِّة  ـاُه َمْصلُوبــاً ... وكامــي وكرازتــي لَــْم يَُكونَــا  يَـّ الَْمِســيَح َوإِ
ِة  يَمانُُكــْم ِبِحْكَمــِة النَّــاِس بَــْل ِبُقــوَّ ِة لَِكــْي لَ يَُكــوَن إِ الُْمْقِنــعِ بَــْل ِببُرَْهــاِن الــرُّوِح َوالُْقــوَّ

.)5-1  :2 )1كورنثــوس   » هللِا 
ومرّة أخرى كتب في رسالته إلى أهل رومية يقول :

ُة هللِا لِلَْخــاَِص لـِـُكلِّ َمــْن يُْؤِمــُن  » ألَنِّــي لَْســُت أَْســتَِحي ِبِإنِْجيــِل الَْمِســيِح ألَنَّــُه قـُـوَّ
لِلْيَُهــوِديِّ أَوَّلً ثـُـمَّ لِلْيُونَانِــيِّ « )روميــة 1: 16(.

الحقيقيّــة ،   النفــس  وعــزّة  بالكرامــة  الراقيــة  الطبقــات  يخدمــون  مــن  ليتمّســك 
ُمتذكّريــن أّن المائكــة يرافقونهــم .  وليختزنــوا أقــوال هللا فــي العقــل والقلــب .  علّقــوا 
مــن  أثمــن  تعتبــروه  أن  عليكــم  فيجــب  الثميــن .   المســيح  الذاكــرة كام  قاعــة  فــي 

والفضــة. الذهــب 
لقــد قــال المســيح إّن دخــول جمــل مــن ثقــب إبــرة أيســر مــن أن يدخــل غنــي إلــى 
ملكــوت هللا .  فــي خدمــة هــذه الطبقــة تعتــرض القائميــن بالعمــل صعوبــاٌت كثيــرة 
ومفّشــاٌت عديــدة .  وستنكشــف أمــوٌر محزنــة .  ولكــن كّل شــيء ُمســتطاع عنــد هللا .  
إنّــه يســتطيع أن يعمــل وســيعمل ]216[ بواســطة البشريـّــة فــي عقــول النــاس الذيــن 

كرّســوا حياتهــم لجمــع المــال .
توجــد معجــزات يجــب أن تُجــرى فــي حــوادث تجديــد حقيقيّــة ،  معجــزات ل 
يفهمها أحد اآلن .  إّن عظماء األرض ليسوا أبعَد من أن تصل إليهم قّوة هللا صانع 
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المعجــزات .  إذا كان الذيــن هــم عاملــون مــع هللا يقومــون بواجبهــم بشــجاعة وأمانــة 
فــاهلل ســيغيّر النــاس الذيــن يحتلّــون مراكــز ذات مســؤولية ذوي الــذكاء والنفــوذ .  

ــاِدئ اإللهيــة. وبواســطة قــوة الــروح القــدس ســيُقاد كثيــرون لقبــول الَْمبَ
إّن كثيريــن إذ يتضــح لهــم أّن الــرّب ينتظــر منهــم أن يكونــوا ّممثليــن لــه لتخفيــف 
آلم البشريـّــة فإنّهــم سيســتجيبون للدعــوة ويقّدمــون مــن أموالهــم وعطفهــم لخيــر 
الفقراء .  وإذ تنجذب عقولهم بعيداً عن مصالحهم الذاتيّة فإّن كثيرين سيسلّمون 
ذواتهــم للمســيح ،  فبوزناتهــم التــي هــي النقــود والمــال سيشــتركون بفــرح فــي عمــل 
الخيــر واإلحســان مــع الُمرســل المتواضــع الــذي كان وســيلة هللا فــي خاصهــم .  وإذ 
يســتخدمون كنوزهــم األرضيّــة اســتخداماً صائبــاً فهــم يكنــزون ألنفســهم » كَْنــزًا لَ 

ــَماَواِت َحيْــُث لَ يَْقــرَُب َســاِرٌق َولَ يُبْلِــي ُســوٌس «. يَْنَفــُد ِفــي السَّ
إّن كثيريــن إذ يتجــددون للمســيح يصيــرون آلٍت فــي يــد هللا لخدمــة اآلخريــن 
مــن طبقتهــم .  وهــم سيحّســون أّن عمــل اإلنجيــل ُمســلّم بيــن أيديهــم ليقّدمــوه لمــن 
جعلــوا هــذا العالــم نصيبهــم وكّل شــيء بالنســبة لهــم .  وســيُكرّس الوقــت والمــال 

هلل ،  والوزنــات والتأثيــرات سيكرســان لعمــل ربــح النفــوس للمســيح.
واألبديـّــة وحَدهــا ستكشــف عّمــا قــد أُنجــز بواســطة هــذا النــوع مــن الخدمــة وكــم 
مــن النفــوس التــي أســقمها الشــّك وأتعبتهــا محبّــة األمــور الدنيويـّــة والقلــق أُتــَي بهــا 
إلــى الشــافي العظيــم الــذي يتــوق ألن يُخلّــص إلــى التمــام كّل مــن يأتــون إليــه .  إّن 

المســيح هــو الُمخلّــص المقــام والشــفاء فــي أجنحتــه .  ]219[

AR Ministry of Healing Body.indd   148 11/12/18   5:12 PM



القسم
الرابع

AR Ministry of Healing Body.indd   149 11/12/18   5:12 PM



رعاية
المرضى

»َويََضُعوَن أَيِْديَُهْم َعلَى الَْمرَْضى فَيَبَْرأُوَن.«
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15
يف غرفة املريض

الصّحــة  قوانيــن  إلــى  النتبــاه  أهميّــة  يفهمــوا  أن  المرضــى  يخدمــون  مــن  علــى 
ومراعاتهــا بــكّل حــرص .  ل مــكان تكــون فيــه الطاعــة لهــذه القوانيــن هاّمــة جــداً كمــا 
فــي غرفــة المريــض .  كمــا ل مــكان آخــر ،  فيــه يتوقــف الشــيء الكثيــر علــى األمانــة فــي 
األمــور الصغيــرة مــن جانــب المعتنيــن بالمريــض. وفــي حــالت المــرض الخطيــر قــد 
يحــدث أّن إهمــالً طفيفــاً أو قليــاً مــن عــدم النتبــاه إلــي حاجــات المريــض الخاصــة 
أو المخاطر التي يتعرّض لها ،  أو إظهار الخوف أو الهتياج أو الشكاســة ،  أو حتى 
عــدم العطــف — قــد يحــدث أّن شــيئاً مــن هــذه يرّجــح كّفــة الميــزان الــذي يــزن الحيــاة 

والمــوت ويحــدر إلــى القبــر مريضــاً كان يمكــن أن يُشــفى لــول ذلــك .
إّن مقــدرة الممرضــة تتوقــف إلــي حــّد كبيــر علــي النشــاط الجســماني .  فعلــى 
قــدر مــا تكــون صّحتهــا حســنة تكــون هــي قــادرة علــى تحّمــل إجهــاد الخدمــة والســهر 
علــى المرضــى وممارســة واجباتهــا بأكثــر نجــاح .  وعلــى مــن يهتّمــون بالمرضــى أن 
يلتفتــوا التفاتــاً خاصــاً إلــى الغــذاء والنظافــة والهــواء النقــي والرياضــة البدنيــة .  إّن 
مثــل هــذا الحــرص مــن جانــب العائلــة يقّدرهــم أيضــاً علــى احتمــال األثقــال الزائــدة 

الموضوعــة عليهــم ،  ويعينهــم علــى منــع انتقــال المــرض إليهــم. ]220[
ليــاً  المريــض  تــازم  ممرضــة  أّن  ويتطلّــب  خطيــراً  المــرض  يكــون  وحيثمــا   
ــم العمــل بيــن ممرضتيــن علــى األقــل ،  ممــن يمكــن العتمــاد  ونهــاراً فيجــب أن يُقسَّ
عليهــن حتــى تتــاح لــكّل منهمــا فرصــة للراحــة وممارســة التمرينــات الرياضيــة فــي 
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فــي الحــالت التــي يكــون مــن الصعــب  الهــواء الطلــق .  هــذا أمــّر هــام خصوصــاً 
فيهــا توفيــر مزيــد مــن الهــواء النقــّي فــي غرفــة المريــض .  إنـّـه بســبب تجاهــل أهميّــة 
تجديــد الهــواء تكــون التهويــة مقيّــدة ومحصــورة فتتعــرّض للخطــر حيــاة المريــض 

وحيــاة مــن تُعنــى بأمــره.
إذا ُروعــي التحفــظ والحتيــاط الكافيــان ل يبقــى مــن داع ألن تصيــب األمــراض 
غيــر المعديــة أحــداً مــن اآلخريــن .  لتكــن العــادات صحيحــة ومضبوطــة .  وبواســطة 
النظافــة والتهويــة الكافيــة لتحفــظ غرفــة المريــض مــن العناصــر الســاّمة .  ففــي هــذه 
ل  فإنـّــه  الحــالت  وفــي معظــم  المريــض ،  يتعافــى  أن  جــداً  المرّجــح  مــن  الحــالت 

الممرضــات ول أفــراد العائلــة تصيبهــم عــدوى المــرض .

نور الشمس والتهوية ودرجة الحرارة
ألجــل توفيــر أصلــح وأفضــل الظــروف للمريــض ليتماثــل للشــفاء يجــب أن تكــون 
الغرفــة التــي ينــام فيهــا فســيحًة ومنيــرًة ومبهجــًة وأن تتوفـّـر الفرصــة للتهويــة الكافيــة .  
هــي  لتكــون  تختــار  أن  يجــب  المطالــب  هــذه  فيهــا  تتوفّــر  البيــت  فــي  فأيّــة غرفــة 
غرفــة المريــض .  وفــي بيــوت كثيــرة ل تتوفّــر وســائل التهويــة الكافيــة ومــن الصعــب 
توفيرهــا ،  ولكــن ينبغــي بــذل كّل جهــد لتنظيــم وترتيــب غرفــة المريــض بحيــث يمــّر 

تيــار مــن الهــواء المتجــدد فيهــا ليــاً ونهــاراً. ]221[
المريــض .   غرفــة  فــي  متوازنــة  حــرارة  درجــة  توفيــر  يجــب  اإلمــكان  وبقــدر   
يحرمــون  إذ  المريــض  علــى  يســهرون  مــن  إّن  الحــرارة .   ميــزان  اســتعمال  ويجــب 
للبــرد  يتعرّضــون  المريــض  لرعايــة  الليــل  فــي  يوقظــون  أو  كثيــراً  النــوم  مــن 
الســليمة. الصّحيــة  الحــرارة  درجــة  أمــر  فــي  للحكــم  يصلحــون  ول   والقشــعريرة 

الغذاء
يُســَمح  ألّ  ينبغــي  المريــض .   بغــذاء  الهتمــام  الممرضــة  واجبــات  أهــّم  ومــن 
كمــا  التغذيــة ،   نقــص  بســبب  لئــق  غيــر  ضعفــاً  يضعــف  أو  يتألّــم  بــأن  للمريــض 
يجــب عــدم إجهــاد قــوى الهضــم الضعيفــة ،  ومراعــاة الحــرص فــي إعــداد الطعــام 
وتقديمــه بحيــث يكــون ســائغاً،  ولكــن يجــب مراعــاة الحكمــة فــي جعلــه موافقــاً 
لحاجــات المريــض ،  فــي الكميــة والنــوع .  وفــي أوقــات النقاهــة علــي الخصــوص 
عندمــا تكــون الشــهيّة قّويــة وقبلمــا تســتعيد أعضــاء الهضــم قّوتهــا يوجــد خطــر فــي 

حصــول ضــرر عــن طريــق الغــذاء.
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واجبات الممرضات
ينبغــي للممرضــات وكّل مــن لهــم دخــل فــي غرفــة المريــض أن يكونــوا بشوشــين 
أو  اهتيــاج  أو  تســّرع  تجّنــب كل  ينبغــي  النفــس .   قــّوة ضبــط  وهادئيــن وعندهــم 
اضطــراب .  ويجــب فتــح األبــواب وإغاقهــا بــكّل هــدوء وعنايــة ،  وأن يكــون البيــت 
كلّــه فــي حالــة هــدوء .  وفــي حــالت الحّمــى يجــب الحــرص الخــاص عندمــا يحيــن 
وقــت األزمــة ]222[ وتكــون الحّمــى فــي طريــق الــزوال .  حينئــذ تدعــو الضــرورة إلــى 
وجــوب الســهر المتواصــل مــع المريــض .  لقــد تســبب الجهــل والنســيان والتهــّور فــي 
مــوت كثيريــن ممــن كان يمكــن أن تُكتــب لهــم الحيــاة لــو حصلــوا علــى رعايــة كافيــة 

مــن الممرضــات الفطنــات المفّكــرات.

زيارة المرضى
إّن الشــفقة التــي أســيء توجيههــا ،  وفكــرة اللطــف ،  والرقــة الكاذبــة تــؤّدي إلــي 
إّن  أحــد .   يزورهــم  ألّ  ينبغــي  اشــتّد مرضهــم  فالذيــن  المرضــى .   زيــارة  مــن  اإلكثــار 
الهتيــاج الــذي ينتــج عــن اســتقبال الــزوار يُتعــب المريــض فــي الوقــت الــذي يكــون 

فيــه بأشــّد حاجــة إلــي الهــدوء والراحــة التــي ل يعّكرهــا شــيء .
أّمــا الناقــه مــن مرضــه أو المريــض بمــرض مزمــن فممــا يُدخــل الســرور إلــى نفســه 
ويفيــده أن يعلــم أّن هنالــك مــن يذكـُـره ويعطــف عليــه ،  ولكــن إذا كان ذلــك الصديــق 
بــدلً مــن أن يــزور المريــض بنفســه ،  معرّضــاً نفســه أو المريــض للخطــر ،  يرســل إليــه 

رســالة عطــف ورقـّـة أو هديــة صغيــرة فــإّن ذلــك يكــون أفضــل وأفعــل فــي النفــس .

التمريض القانوني
مــع  المرضــى  مــن  كثيــرون  يكــون  حيــث  والمستشــفيات  المصّحــات  فــي 
الممرضــات بكيفيّــة دائمــة فالحــال تدعــو إلــى بــذل جهــد أكيــد مــن الممرضــات أن 
فــي كّل كلمــة وكّل  فطنــاً  واعتبــاراً  يُظهــرن اهتمامــاً  يكــّن فرحــاٍت مبتهجــاٍت وأن 
عمــل .  فــي هــذه المؤسســات يكــون مــن األهميّــة القصــوى أن تحــاول الممرضــات 
القيــام بعملهــّن بحكمــة وبكيفيّــة صائبــة .  إنهــّن بحاجــة دائمــة إلــى أن يذكــرن ]223[ 

الــرب المســيح. إنّمــا يخدمــن  أنهــّن وهــّن يقمــن بواجباتهــّن اليوميــة 
أن  الممرضــات  فعلــى  حكيمــاً .   كامــاً  يســمعوا  أن  إلــى  بحاجــة  المرضــى  إّن 
س كّل يــوم حتــى يســتطعن أن يتكلّمــن كامــاً ينيــر قلــوب  يدرســن الكتــاب المقــدَّ
المرضــى ويعينهــم .  إّن مائكــة هللا يكونــون حاضريــن فــي غــرف المرضــى حيــث 
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تقــّدم لهــم الخدمــة ،  فيجــب أّن الجــو المحيــط بنفــس مــن يقــوم بالعــاج والخدمــة 
يكــون طاهــراً وزكــيَّ الرائحــة .  يجــب علــى األطبــاء والممرضــات أن يعتنقــوا َمبَــاِدئ 
المســيح .  ويجــب أن تظهــَر فضائلـُـه فــي حياتهــم .  وحينئــذ فبــكّل أعمالهــم وأقوالهــم 

يجتذبــون المرضــى إلــى المخلّــص.
إّن الممرضــة المسيحيـّــة وهــي تخــدم المرضــى وتعالجهــم لســترداد صّحتهــم 
فهي بكّل سرور ونجاح تجتذب فكَر المريض إلى المسيح شافي النفس والجسم 
كليهمــا .  فاألفــكار المقّدمــة ،  هنــا قليــل وهنــاك قليــل ،  ســيكون لهــا تأثيرهــا .  وعلــى 
الممرضــات األكبــر ســناً ألّ يضيّعــن ]224[ أيّــة فرصــة مواتيــة دون اســتخدامها فــي 
توجيه التفات المريض إلى المســيح .  فعليهّن أن يكّن أبداً مســتعداٍت ألن يمزجَن 

الشــفاء الروحــي بالشــفاء الجســدي.
علــى الممرضــات أن يعلّمــن المرضــى بمنتهــى الحنــان والرقّــة أّن مــن يطلــب 
الشــفاء ينبغــي أن يكــّف عــن تعــّدي شــريعة هللا .  وعليــه أن يكــّف عــن اختيــار حيــاة 
الخطيــة .  إّن هللا ل يمكنــه أن يبــارَك إنســاناً يــداوم علــي جلــب المــرض واأللــم علــى 
نفســه بإصــراره علــى انتهــاك شــرائع الســماء .  ولكــن بواســطة الــروح القــدس يأتــي 

كقــّوة شــافية للذيــن يكّفــون عــن فعــل الشــّر ويتعلّمــون فعــل الخيــر .
إّن مــن ل يحبّــون هللا ســيعملون جاهديــن علــى الــدوام ضــّد أفضــل مصالــح 
إلــى أهميّــة العيــش فــي طاعــة هللا فــي  النفــس والجســد .  ولكــّن الذيــن ينتبهــون 
هــذا العالــم الحاضــر الشــّرير ســيكونون مســتعّدين لابتعــاد عــن كّل عــادة خاطئــة .  
وســتمتلئ قلوبهــم بالشــكر والمحبـّــة .  وهــم يعلَمــون أّن المســيح صديقهــم .  وفــي 
حــالت كثيــرة فــإّن يقينهــم بــأّن لهــم مثــل هــذا الصديــق يكــون عامــاً فــي شــفائهم 
مــن المــرض أقــوى مــن أفضــل عــاج يقــّدم إليهــم .  ولكــن كا نوعــي الخدمــة لزٌم 

وجوهــري .  فهمــا يســيران يــداً بيــد .  ]225[
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الصالة ألجل 

املرىض
ــى كُلَّ ِحيـــٍن َولَ يَُمـــلَّ « )لوقـــا 18: 1(. وإذا  يقـــول الكتـــاب :  » يَْنبَِغـــي أَْن يَُصلَـّ
كان هنـــاك وقـــت يحـــّس فيـــه النـــاس بحاجتهـــم إلـــى الصـــاة فهـــو الوقـــت الـــذي فيـــه 
تخـــور قّوتهـــم ويبـــدو أّن الحيـــاَة نفَســـها تفلـــت مـــن قبضتهـــم .  كثيـــراً مـــا ينســـى مـــن هـــم 
متمتّعـــون بالصّحـــة المراحـــم العجيبـــة التـــي تُغـــدق عليهـــم بـــا انقطـــاع يومـــاً فيومـــاً 
وســـنة فســـنة ،  ول يقّدمـــون عنهـــا واجبـــاِت الشـــكر والحمـــد هلل علـــى عطايـــاه .  ولكـــن 
عندمـــا يهجـــم المـــرُض يذكـــر النـــاس هللا .  وعندمـــا تخيـــب القـــّوة البشـــريّة يحـــّس 
عـــن  أبـــداً  يحـــّول وجهـــه  الرحيـــم ل  إلهنـــا  إلـــى معونـــة هللا .  وإّن  النـــاس بحاجتهـــم 
النفـــس التـــي تطلـــب معونتـــه بإخـــاص. إنّـــه ملجأنـــا فـــي المـــرض كمـــا فـــي الصّحـــة .

ــه يعــرف جبلتنــا  » كمــا يتــرأف األب علــى البنيــن يتــرأف الــرب علــى خائفيــه ألنـّ
يذكــر أننــا تــراب نحــن «  )مزمــور  103: 13، 14(.

طعــام  كّل  أنفســهم  كرهــت  يذلــون .   آثامهــم  ومــن  معصيتهــم  طريــق  »  مــن 
.)18  ،17  :107 «  )مزمــور   المــوت  أبــواب  إلــى  واقتربــوا 

» فصرخــوا إلــى الــرب فــي ضيقهــم فخلصهــم مــن شــدائدهم .  أرســل كلمتــه 
 ]226[ فشــفاهم ونّجاهــم مــن تهلكاتهــم «  )مزمــور  107: 19، 20(. 
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إّن هللا مســتعّد أن يــردّ للمريــض صّحتــه اآلن كمــا كان عندمــا نطــق الــروح القــدس 
بهــذه األقــوال علــى لســان المرنـّـم .  والمســيح هــو نفســه الطبيــب الرحيــم اآلن كمــا كان 
إبـّــان خدمتــه علــى األرض .  ففيــه البلســان الشــافي لــكّل مــرض ،  وهــو يعيــد القــّوة لــكل 
ضعيــف .  وعلــى تاميــذه اليــوم أن يصلّــوا ألجــل المرضــى تمامــاً كمــا كان التاميــذ 
يصلـّـون قديمــاً .  وســيتبع ذلــك الشــفاء ألّن » صــاة اإليمــان تشــفي المريــض « .  إّن لنــا 
قّوة الروح القدس ويقين اإليمان الهادئ الذي يستطيع أن يطالب هللا بمواعيده .  إّن 
وعــد الــرب هــو هــذا :  » يََضُعــوَن أَيِْديَُهــْم َعلَــى الَْمرَْضــى فَيَبْــرَأُوَن « )مرقــس 16: 18(. 
وهــو قــول موثــوق بــه اآلن كمــا كان فــي عهــد الرســل .  إنـّــه يقــّدم امتيــاز أولد هللا وينبغــي 
إليماننا أن يتمّسك بكّل مشتمات الوعد .  إّن خّدام المسيح هم وسيلة عمله ،  وعن 
طريقهم يقصد أن يســتخدم قّوته الشــافية .  وعملنا هو أن نقّدم المرضى والمتألمين 

إلــى هللا علــى أذرع إيماننــا. وعلينــا أن نعلّمهــم أن يؤمنــوا بالشــافي العظيــم .
التمّسـك  إّن المخلّـص يريدنـا أن نشـّجع المرضـى واليائسـين والمعّذبيـن علـى 
بقّوته .  وباإليمان والصاة يمكن أن تتحوّل غرفة المريض إلى بيت إيل .  ويمكن لألطباء 
والممرضـات بالقـول والعمـل أن يقولـوا بوضـوح بحيـث ل يُسـاء فهـم هـذا القـول » إن 
هللا في هذا المكان « ليخلّص ل ليهلك . والمسـيح يريد أن يعلن حضوره في حجرة 
المريض إذ يمأل قلوب األطباء والممرضات بحاوة محبته .  إذا كانت حياة من يُعَنون 
بالمريض حياة تمكَّن المسيح من أن يذهب معهم إلى سرير المريض فسيأتيه القتناع 
بأّن المخلّص الرحيم حاضر ،  وهذا القتناع في ذاته سيفعل كثيراً في شفاء والجسد .

وهللا يســــمع الصــــــاة .  فلقـــد قـــال المســـيح :  » إن ســـــألتم شـــــيئاً باســـــمي فــــإني 
أفعلـــــه «  )يوحنــا  14: 14(،  وقــال أيضــاً :  » إِْن كَاَن أََحــٌد يَْخِدُمِنــي يُْكرُِمــُه اآلُب « 
)يوحنــا 12: 26(. وإذا عشــنا حســب كلمتــه فــكّل وعــد مــن مواعيــده الثمينــة ]227[ 
التــي وعــد بهــا ســيتّم لنــا .  إنّنــا غيــر مســتحّقين رحمتــه، ولكــن عندمــا نســلّم أنفســنا 

لــه فهــو يقبلنــا .  إنّــه ســيعمل ألجــل مــن يتبعونــه وعــن طريقهــم.

شروط الصالة المستجابة
ولكــن علــى قـــدر مــا نطـــيع كلمــة الــرب فقــط يمكننــا أن نطالــب بمواعــــيده .  يقــول 
المـــرنم :  » إِْن َراَعيْــُت إِثمــاً ِفــي قَلِْبــي لَ يَْســتَِمُع لـِـَي الــرَّبُّ « )مزمــور 66: 18(. فــإن 

قّدمنــا لــه طاعــة جزئيــة بنصــف قلــب فلــن تتــّم مواعيــده لنــا.
فــي كلمــة هللا إرشــاد متعلّــق بالصــاة الخاصــة ألجــل شــفاء المرضــى .  ولكــّن 
تقديــم مثــل تلــك الصــاة هــو عمــل مقــّدس جــداً وينبغــي ألّ يُقــِدَم أحــد عليــه بــدون 
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تفكيــر حريــص .  ففــي كثيــر مــن حــالت الصــاة ألجــل شــفاء المرضــى نجــد أّن مــا 
يُســمى إيمانــاً ليــس إلّ غطرســة.

فــي  باإلفــراط والنغمــاس  أنفســهم  المــرض علــى  يجلبــون  كثيريــن  أناســاً  إّن 
الدقيقــة .   الطهــارة  َمبَــاِدئ  أو  الطبيعــي  للقانــون  طبقــاً  يعيشــوا  لــم  الشــهوات .  
أو  اللبــس  أو  الشــرب  أو  فــي عــادات األكل  وآخــرون اســتخّفوا بقوانيــن الصّحــة 
ســبب  هــو  الرذيلــة  أشــكال  مــن  شــكل  أي  يكــون  األحيــان  غالــب  وفــي  العمــل .  
ضعــف العقــل أو الجســم .  ولــو حصــل هــؤلء األشــخاص علــى بركــة الصّحــة فــإّن 
الطبيعيّــة  نفــس طريــق عصيــان قوانيــن هللا  يعــودون لنتهــاج  قــد  منهــم  كثيريــن 
إجابــة  يشــفيهم  كان هللا  إذا  إنـّــه  بالقــول  متعلليــن  اكتــراث ،   غيــر  فــي  والروحيّــة 
للصّحــة ،   المنافيــة  أعمالهــم  فــي  الســتمرار  فــي  الحّريــة  لهــم  فــإّن  للصــاة 
والنغمــاس فــي الشــهوات المفســدة بــا رادٍع.  فلــو أجــرى هللا معجــزًة فــي شــفاء 

الخطيــة. ارتــكاب  علــى  يشــّجعهم  إنّمــا  فهــو  النــاس  هــؤلء 
كشــافي  هللا  إلــى  ينظــروا  أن  النــاس  نعلّــم  كوننــا  ضائعــاً  جهــداً  يكــون  إنـّــه 
ألســقامهم مــا لــم يتعلّمــوا أيضــاً أن ينبــذوا العــادات غيــر الصّحيــة .  فلكــي يحصلــوا 
علــى بركتــه اســتجابة للصــاة ينبغــي لهــم أن يكّفــوا عــن فعــل الشــّر ويتعلّمــوا فعــل 
الخيــر .  وينبغــي أن تكــون بيئتهــم صحيــة ،  وأن تكــون عــادات حياتهــم ]228[ صحيحــة .  

وعليهــم أن يعيشــوا علــى وفــاق مــع شــريعة هللا الطبيعيّــة والروحيّــة.

االعتراف بالخطية
والذيــن يرغبــون فــي أن يُصلّــى ألجلهــم لكــي يســترّدوا صحتهــم ينبغــي أن يكــون 
واضحــاً لهــم أّن انتهاكهــم لقانــون هللا ،  طبيعيـّــاً كان أم روحيـّــاً ،  هــو خطيــة ،  فلكــي 

ــة ويتركوهــا. يحصلــوا علــى بركتــه ينبغــي لهــم أن يعترفــوا بالخطيّ
إّن الكتــاب يأمرنــا قائــا :  » اِْعتَرِفُــوا بَْعُضُكــْم لِبَْعــٍض ِبالــزَّلَِت وصلــوا بعضكــم 
يُصلّــى ألجلــه  أن  يســأل  فالــذي   .)16  :5 )يعقــوب   » تَْشـــُفوا   لكــي  بعــض  ألجــل 
ــّدم لــه مثــل هــذه األفــكار :  » إننــا ل يمكننــا أن نعــرف مــا فــي قلبــك ول نعــرف  فلتُقـ
أســرار حياتــك .  فهــذه ل يعرفهــا أحــد ســواك أنــت وهللا. فــإذا تبــت عــن خطايــاك 
فيجــب عليــك أن تعتــرف بهــا » والخطيّــة الخاصــة يجــب العتــراف بهــا للمســيح 
الوســيط الوحيــد بيــن هللا والنــاس .  ألنـّــه :  » إِْن أَْخطَــأَ أََحــٌد فَلََنــا َشــِفيٌع ِعْنــَد اآلِب 
 ]229[ إلــى هللا  إســاءة  هــي  كّل خطيّــة   .)1  :2 )1يوحنــا   » الْبَــارُّ  الَْمِســيُح  يَُســوُع 
فيجــب العتــراف بهــا بواســطة المســيح . وكّل خطيّــة ترتكــب علنــاً ينبغــي العتــراف 

AR Ministry of Healing Body.indd   157 11/12/18   5:12 PM



158  |  خدمة الّشفاء 

مــن  مــع  أّي إنســان يجــب إصاحــه  فــي حــّق  المرتكــب  أيضــاً .  والخطــأ  بهــا علنــاً 
بــكام  بتكلّمهــم  مذنبيــن  الصّحــة  يطلبــون  ممــن  أنــاس  كان  إذا  إليــه .   أســيء  قــد 
الشــّر،  أو أوجــدوا نزاعــاً فــي البيــت أو بيــن الجيــران أو فــي الكنيســة وأثــاروا النفــور 
فــي الخطيـّــة  قــد أوقعــوا اآلخريــن  بــأّي عمــل خاطــيء  والخصومــات ،  وإذا كانــوا 
أمــام هللا وأمــام مــن قــد وقعــت اإلســاءة فــي  بهــا  فهــذه كلّهــا ينبغــي العتــراف 
حقهــم : » إِِن اْعتَرَفَْنــا ِبَخطَايَانـَـا فَُهــَو أَِميــٌن َوَعــاِدٌل َحتَّــى يَْغِفــَر لََنــا َخطَايَانـَـا َويُطَهِّرَنـَـا 

ِمــْن كُلِّ إِثْــٍم « )1يوحنــا 1: 9(.
ومتــى أُصلِحــت األخطــاء يمكننــا أن نقــّدم حاجــات المرضــى إلــى الــرب فــي 
إيمــان هــادئ بحســب مــا يرشــدنا روحــه .  إنـّــه يعــرف كّل فــرد باســمه ويهتــم بــكّل 
واحــد كمــا لــو لــم يكــن هنــاك إنســان آخــر ســواه بــذل ابنــه الحبيــب ألجلــه .  ولكــون 
محبـّــة هللا عظيمــة جــداً وثابتــة جــداً وباقيــة أبــداً فيجــب علــى المرضــى أن يتشــّجعوا 
ليثقــوا بــه ويفرحــوا .  إّن جزعهــم علــى أنفســهم يــؤّدي بهــم إلــى الضعــف والمــرض .  
فــإّن رجاءهــم فــي الشــفاء ســيكون أفضــل ،  ألّن  فــإذا تســاموا فــوق الكآبــة والهــّم 

» عيــن الــرب علــى خائفيــه الراجيــن رحمتــه «  )مزمــور 33: 18(.

الخضوع إلرادة هللا
فــي الصـــاة ألجــل المرضــى ينبغــي لنــا أن نذكــر أننــا » لســنا نعلــم مــا نصلــي 
ألجلــه كمــا ينبغــي «  )روميــة 8: 26(.  فإننــا ل نعلــم مــا إذا كانــت البركــة التــي نطلبهــا 
هي أفضل أم ل .  لذلك يجب أن تتضّمن صلواتنا هذا الفكر » يا رب أنت تعرف 
ســرائر النفــس وأنــت عالــم بهــؤلء األشــخاص .  إّن يســوع شــفيعهم قــد بــذل حياتَــه 
ألجلهــم .  ومحبّتــه لهــم أعظــم ممــا يمكــن أن تكــون محبّتنــا .  لذلــك فــإذا كان ممــا يــؤول 
إلــى مجــدك وخيــر المتألّميــن فنســألك باســم يســوع أن تعيــد إليهــم الصّحــة .  فــإذا 
لــم تكــن إرادتــك أن تجعلهــم ]230[ يصّحــون فنســأل أن تعّزيهــم بنعمتــك وتعّضدهــم 

بحضــورك معهــم فــي آلمهــم «.
إّن هللا عالــم بالنهايــة مــن البدايــة .  وهــو يعــرف قلــوب جميــع النــاس ،  ويقــرأ كّل 
ســّر فــي النفــس .  وهــو يعــرف مــا إذا كان الذيــن نقــّدم صلواتِنــا ألجلهــم ســيقدرون 
على احتمال التجارب التي ستهاجمهم لو عاشوا أم لن يستطيعوا ذلك .  ويعرف 
مــا إذا كانــت حياتهــم ســتجلب البركــة أو اللعنــة علــى أنفســهم وعلــى العالــم .  هــذا 
هــو الســبب الــذي ألجلــه ينبغــي لنــا أن نقـــول ونحــن نقــّدم صلواتنــا ألجلهــم بــكّل 
لجاجــة :  » ولكــن لتكــن ل إرادتــي بــل إرادتــك «  )لوقــا  22: 42(.  لقــد أضــاف يســوع 
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كلمــات الخضــوع هــذه لحكمــة هللا وإرادتــه وهــو يصلّــي فــي بســتان َجثَْســيَْمانِي 
قائــا :  » يـَـا أَبَتـَـاُه إِْن أَْمَكــن فَلتَْعبُــْر َعِنــي هــِذِه الـْـَكأُْس « )متــى 26: 39(.  فــإذا كانــت 
هــذه الكلمــات مناســبة لــذاك الــذي هــو ابــن هللا فكــم يليــق ببنــي اإلنســان الضعفــاء 

الخطــاة أن ينطقــوا بهــا.
إّن التصــرّف الائــق بنــا هــو أن نســلّم رغائبنــا ألبينــا الســماوي الكلّــي الحكمــة ،  
وحينئذ ففي ثقة تاّمة نســلّم له كّل شــيء .  نحن نعلم أّن هللا يســمع لنا متى ســألنا 
منــه شــيئاً حســب مشــيئته .  أّمــا كوننــا نلــّح بطلباتنــا بــروح غيــر خاضعــة فذلــك ليــس 

صوابــاً .  ينبغــي ألّ تتّخــذ صلواتنــا هيئــة األمــر بــل هيئــة التشــفع .
اســترداد  فــي  اإللهيـّــة  بقّوتــه  فّعالــة  بكيفيّــة  هللا  يعمــل  فيهــا  حــالت  توجــد 
الصّحــة .  ولكــن ليــس كّل المرضــى يشــفون ،  فكثيــرون يدفنــون ليرقــدوا فــي يســوع .  
إّن يوحنــا فــي جزيــرة بطمــس قــد أمــر بــأن يكتــب هــذا القــول :  » طوبــى لألمــوات 
الذيــن يموتــون فــي الــرب منــذ اآلن .  نعــم يقــول الــروح لكــي يســتريحوا مــن أتعابهــم 
وأعمالهــم تتبعهــم «  )رؤيــا  14: 13(.  مــن هــذا نعلــم أنـّـه إذا لــم تَُعــد الحيــاة والصّحــة 

لبعــض النــاس ينبغــي ألّ يحكــم عليهــم بأنّهــم قليلــو اإليمــان ألجــل ذلــك.
إنّنــا نرغــب جميعــاً فــي أن نحصــل علــى إجابــة ســريعة ومباشــرة لصلواتنــا ، 
لــم  بطريقــة  تجــاب صلواتنــا  أو  اإلجابــة  تتأّخــر  عندمــا  نفشــل  ونجــرَّب ألن   ]231[

مــن أن يجيــب صلواتنــا دائمــاً  نكــن ننتظرهــا .  ولكــّن هللا أحكــم وأعظــم صاحــاً 
أكثــر  ألجلنــا  ســيعمل  وهــو  نريدهــا .   التــي  الكيفيــة  وبنفــس  الوقــت  نفــس  فــي 
ومحبّتــه  بحكمتــه  نثــق  أن  نســتطيع  ولكوننــا  رغائبنــا .   جميــع  إلــى  يجيبنــا  أن  مــن 
بــل علينــا أن نحــاول الندمــاج فــي  فينبغــي ألّ نســأله المصادقــة علــى إرادتنــا ،  
الختبــارات  هــذه  إرادتــه .   فــي  تنصهــر  أن  يجــب  رغائبنــا  إّن  وإتمامــه .   قصــده 
التــي تمتحــن اإليمــان هــي لخيرنــا .  ويظهــر مــا إذا كان إيماننــا حقيقيــاً وخالصــاً 
وبالتالــي  الظــروف  علــى  متوقفــا  كان  إذا  أو  وحدهــا  هللا  كلمــة  علــى  يســتند 
والممارســة .   بالتدريــب  يتقــّوى  اإليمــان  إّن  للتغييــر .   وقابــاً  أكيــد  غيــر  يكــون 
مواعيــد  توجــد  أنّــه  متذكّريــن  كامــاً ،   عملــه  يعمــل  الصبــر  نجعــل  أن  لنــا  ينبغــي 

الــرب . ينتظــرون  لمــن  الكتــاب  فــي  ثمينــة 
رحمــة  يطلبــون  ممــن  فكثيــرون  الَْمبَــاِدئ،   هــذه  يفهمــون  الجميــع  ليــس  لكــن 
الــرب الشــافية يظّنــون أنـّـه ينبغــي أن تأتيهــم إجابــة مباشــرة وســريعة لصلواتهــم وإلّ 
فابــّد أن يكــون إيمانهــم ناقصــاً .  فلهــذا الســبب يحتــاج مــن قــد أضناهــم المــرض 
إلــى مــن يعّزيهــم بكلمــات حكيمــة حتــى يتصرّفــوا بفطنــة .  ينبغــي لهــم ألّ يهملــوا 
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واجبهــم نحــو أصدقائهــم الذيــن يخلفونهــم ،  ول أن يهملــوا فــي اســتخدام وســائل 
الطبيعــة لســترداد الصّحــة.

كثيــراً مــا يتعــرّض النــاس لخطــر الخطــأ هنــا .  فــإذ يؤمنــون أنّهــم سيشــفون إجابــة 
للصــاة فالبعــض يخشــون مــن أن يفعلــوا شــيئا يبــدو أنّــه يــدّل علــى عــدم اإليمــان ،  
ولكــن عليهــم ألّ يهملــوا فــي تدبيــر شــؤونهم وتنظيمهــا كمــا يرغبــون فــي أن يفعلــوا لــو 
كانــوا يتوقّعــون المــوت .  وينبغــي ألّ يخشــوا النطــق بــكام التشــجيع أو النصــح الــذي 

يرغبــون فــي النطــق بــه أمــام أحبّائهــم عنــد ســاعة الفــراق .

س وسائل العالج — أمثلة الكتاب المقدَّ
علــى مــن يطلبــون الشــفاء بقــّوة الصــاة ألّ يهملــوا اســتخدام وســائل العــاج 
التــي تكــون فــي متناولهــم .  إّن اســتخدام مثــل هــذه العاجــات التــي قــد أعّدهــا هللا 
لتخفيــف األلــم ومســاعدة الطبيعــة فــي عملهــا لســترداد الصّحــة ليــس ]232[ إنــكارا 
لإليمــان .  وليــس إنــكارا لإليمــان كونهــم يتعاونــون مــع هللا ويضعــون أنفســهم فــي 
أنسب حالة للشفاء .  لقد أعطانا هللا القدرة على تحصيل معرفة نواميس الحياة .  
فهــذه المعرفــة صــارت فــي متنــاول أيدينــا لكــي نســتخدمها .  علينــا باســتخدام كّل مــا 
مــن شــأنه أن يســاعد علــى اســترداد الصّحــة ،  مغتنميــن كّل فرصــة ممكنــة، عامليــن 
بالتوافــق مــع نواميــس الطبيعــة .  فبعدمــا نصلّــي ألجــل شــفاء المرضــى يمكننــا أن 
نعمــل بنشــاط أعظــم ،  شــاكرين هللا ألّن لنــا امتيــاز التعــاون معــه ،  وطالبيــن بركتــه 

علــى الوســائل التــي قــد أعّدهــا بنفســه.
إّن لنــا مصادقــة كلمــة هللا ألجــل اســتخدام وســائل العــاج .  إّن حزقيــا ملــك 
يهــوذا كان مريضــاً فجــاءه نبــي هللا برســالة يقــول فيهــا إنـّـه لبــّد مــن أن يمــوت .  فصــرخ 
إلــى الــرّب والــرّب ســمع لصــراخ عبــده وأرســل إليــه رســالًة تفيــد بأنـّــه قــد أضيــف إلــى 
عمــره خمــس عشــرة ســنة .  ففــي هــذه الحالــة كانــت كلمــة واحــدة مــن هللا كفيلــة 
بــأن تشــفي حزقيــا فــي الحــال .  ولكــن أعطيــت تعليمــات خاّصــة تقــول :  » ليأخــذوا 

قــرص تيــن ويضّمــدوه علــى الدبــل فيبــرأ «  )إشــعياء 38: 2(. ]233[ 
وفــي مــرّة طلــى المســيح بالطيــن عينــي رجــل أعمــى ،  وأمــره قائــا :  » اْذَهــِب 
اْغتَِســْل ِفــي ِبرْكَــِة ِســلَْواَم ... فََمَضــى َواْغتََســَل َوأَتَــى بَِصيــرًا « )يوحنــا 9: 7-1(. 
لقــد أمكــن أن يتــّم الشــفاء بقــّوة الشــافي العظيــم وحدهــا ،  ومــع ذلــك فقــد اســتخدم 
المســيح وســائط الطبيعــة البســيطة .  فمــع أنّــه لــم يقــّر المعالجــة بواســطة العقاقيــر 

فقــد صــادق علــى اســتعمال عاجــات الطبيعــة البســيطة .
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نفقــد  ألّ  ينبغــي  النتائــج  المرضــى فمهمــا كانــت  عندمــا نصلّــي ألجــل شــفاء 
إيماننــا بــاهلل .  فــإذا قــّدَر لنــا أن ناقــي أحــزان الثــكل فلنقبــل الــكأس المــرّة ،  متذكّريــن 
أّن يــد اآلب هــي التــي تقّدمهــا لنــا .  ولكــن لــو اســتُرَّدت الصّحــة فينبغــي ألّ ننســى أّن 
مــن يتنــاول الرحمــة الشــافية موضــوع تحتــم جديــد نحــو خالقــه .  عندمــا طّهــر البــرص 
العشــرة لــم يرجــع ليبحــث عــن يســوع غيــُر رجــٍل واحــٍد جــاء ليقــّدم لــه التمجيــد .  فــا 
ــر قلوبهــم برحمــة هللا . » كل  يكــن أحــد مّنــا كالتســعة غيــر المفكريــن الذيــن لــم تتأثــّ
عطيّــة صالحــة وكّل موهبــة تاّمــة هــي مــن فــوق نازلــة مــن عنــد أبــي األنـــوار الــذي ليـــس 

عنــده تغيـــير ول ظــّل دوران «  )يعقــوب  1 :17(.  ]234[
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17
استعمال وسائل 

العالج
يُعــّد ويمّهــد والمــرض يُدعــى  أبــداً دون ســبب .  فالطريــق  إّن المــرَض ل يأتــي 
بواســطة إغفــال قوانيــن الصّحــة .  كثيــرون يتألّمــون نتيجــًة لعصيــان والديهــم .  فمــع 
أنّهــم غيــر مســؤولين عّمــا فعلــه والدوهــم فإنّــه واجــب عليهــم أن يتأكــدوا مــا هــي 
األمــور التــي تُعتبــر مخالفــات لقوانيــن الصّحــة ومــا هــي األمــور التــي هــي خــاف 
ذلــك .  عليهــم أن يتجّنبــوا عــادات والديهــم الخاطئــة .  وعليهــم بالمعيشــة الصحيحــة ،  

أن يضعــوا أنفســهم فــي ظــروف أفضــل.
ومع ذلك فإّن السواد األعظم من الناس يتألّمون من جرّاء تصرفهم الخاطئ.  فهم 
يتغافلون عن َمبَاِدئ الصّحة بعاداتهم في األكل والشرب واللبس والعمل .  إّن تعّديهم 
نواميس الطبيعة تترتّب عليه النتيجة األكيدة ،  وعندما يهجم عليهم المرض فكثيرون 
منهـم ل يُعـزون آلمَهـم إلـى السـبب الحقيقـي ،  بـل يتذّمـرون علـى هللا بسـبب آلمهـم .  

ولكّن هللا غير مسؤول عن األلم الذي يأتي نتيجة الستخفاف بالنواميس الطبيعية.
لقــد حبانــا هللا بكميّــة معيّنــة مــن القــّوة الحيّويــة .  وقــد كونّنــا أيضــاً وجعــل فــي 
أجســامنا أعضــاء ُمعــّدًة لســتمرار وظائــف الحيــاة المختلفــة ،  وهــو يقصــد أّن هــذه 
األعضــاء ]235[ تعمــل معــاً فــي توافــق وانســجام .  فــإذا كّنــا بــكّل حــرص نحافــظ علــى 
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قــّوة الحيــاة ونحفــظ تركيــب الجســم الدقيــق منتظمــاً فســينتج عــن ذلــك الصّحــة ،  
أّمــا إذا أُنِهكــت القــّوُة الحيّويــُة بســرعة عظيمــة جــداً فــإّن الجهــاز العصبــي يقتــرض 
فــكّل  لــه ،  ومتــي أصيــب عضــو  التــي  القــّوة  مــن مصــادر  قــّوَة لســتخدامها حاليــاً 
بــدون  مــن اإلنهــاك وســوء الســتعمال  إّن الطبيعــة تتحّمــل كثيــراً  تتأثّــر .   األعضــاء 
مقاومــة ظاهــرة .  وحينئــذ تثــور وتقــوم بمجهــود قاطــعٍ بــاتٍّ إلزالــة آثــار ســوء المعاملــة 
الواقعــة عليهــا .  وإّن مجهودهــا الــذي تبذلــه ألجــل إصــاح هــذه األحــوال يظهــر غالبــاً 

فــي الحمــى وأشــكال المــرض األخــرى المختلفــة.

العالجات المعقولة
وعندمــا يتفاقــم ســوُء اســتخدام الصّحــة إلــى حــّد بعيــد بحيــث ينتــج عــن ذلــك 
المرض فإّن المتألّم يستطيع أن يصنَع لنفسه في الغالب ما ل يستطيع أن يفعلَه 
لــه أّي إنســاٍن آخــر .  وأّول عمــٍل يجــب عملـُـه هــو التأكــد مــن صفــِة المــرِض الحقيقيــة ،  
وحينئذ يتقّدم للعمل بذكاء في إزالة سبب المرض . فإذا كان عمل الجهاز المتناسق 
قد اختّل توازنه بسبب إجهاد العمل أو اإلفراط في األكل أو غير ذلك من أسباب 
الخلــل والشــذوذ فــا تحــاول إصــاح الخلــل بإضافــة ثقــل مــن العقاقيــر الســاّمة .

الشفاء بالتغذية
كثيــراً مــا يكــون اإلفــراط فــي األكل هــو ســبب المــرض ،  والــذي تحتاجــه الطبيعــة 
هــو التخلّــص مــن الثقــل الــذي فــي غيــر محلّــه الــذي أثقلــت بــه .  وفــي كثيــر مــن 
حــالت المــرض يكــون أفضــل عــاج للمريــض هــو أن يصــوم وجبــًة أو وجبتيــن حتــى 
تكــون لــدى جهــاز الهضــم المجهــد فرصــة للراحــة .  فــي أحيــان كثيــرة كان الغــذاء 
الُمقــّدم مــن الفاكهــة مــدى أيـّـام قليلــة ســبب راحــة للعامليــن الُمفّكريــن المجهــدي 
العقــول .  وفــي كثيــر مــن األحيــان أّدت الفتــرة القصيــرة التــي يمتنــع فيهــا المتألّــم 
عــن تنــاول الطعــام امتناعــاً تاّمــاً والتــي يعقبهــا أكٌل معتــدٌل،  إلــى الشــفاء عــن طريــق 
مجهــود الطبيعــة الشــافي .  إّن الغــذاء المعتــدَل لمــدى شــهر أو شــهرين قــد يقنــع 

كثيريــن مــن المرضــى بــأّن طريــُق إنــكار الــذات هــو طريــق الصّحــة . ]236[

الراحة كعالج
بعــض األشــخاص يصابــون بالمــرض نتيجــة اإلجهــاد فــي العمــل .  لمثــِل هــؤلء 
اســترداد  فــي  جوهّريــًة  الخفيــف ،   والغــذاء  الهــّم،   مــن  والتحــرُر  الراحــُة،   تكــون 
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صّحتهــم .  أّمــا الذيــن عقولهــم متعبــة ومــن هــم عصبيّــون ]237[ بســبب الســتمرار فــي 
العمــل والوجــود فــي مــكان ضيّــق محتبــس فــإّن زيــارًة ينطلقــون فيهــا إلــى األريــاف 
أمــور  فــي  والندمــاج  الهــّم،   مــن  بســيطًة خاليــًة  حيــاًة  يعيشــوا  أن  يمكنهــم  حيــث 
الطبيعــة ومشــاهدها تقــّدم لهــم عونــاً عظيمــاً.  فــإذ يتجّولــون فــي الحقــول والغابــات 
حيث يقطفون األزهار ويســتمعون إلى شــدِو األطيار ســيكون ذلك مســاعداً على 

شــفائهم أكثــر مــن أيـّــة وســيلة أخــرى.

استعمال الماء
المــاء النقــي ،  فــي الصّحــة كمــا فــي المــرض ،  هــو بركــة مــن أثمــن بــركات الســماء .  
إّن اســتعماله اســتعمالً لئقاً يســاعد على تقّدم الصّحة .  فهو المشــروب الذي قد 
أعــّده هللا إلطفــاء ظمــأ اإلنســان والحيــوان .  فــإذ يُكثــر اإلنســان مــن شــربه فهــو يمــّد 
الجهــاز البدنــي باحتياجاتِــه ويســاعد الطبيعــَة فــي مقاومــة المــرض .  وإّن اســتخدام 
الــدورة  تنظيــم  فــي  الُمرضيــة  الوســائل  أســهل  مــن  هــو وســيلة  الخــارج  فــي  المــاء 
بالمــاء  والســتحمام  الفائــدة .   مقــٍو عظيــُم  البــارد  بالمــاء  الســتحماَم  إّن  الدمويــة .  
الدافــئ يفتــح المســام وهكــذا يســاعد علــى طــرد أوســاخ الجســم والتخلّــص منهــا .  

إّن كّاً مــن الحمــام الســاخن والفاتــر يهــديء األعصــاب وينظــم الــدورة الدمويــة .
نتيجــًة  تجــيء  التــي  النافعــَة  اآلثــاَر  بالختبــار ،   قــّط،   يدركــوا  لــم  كثيريــن  ولكــّن 
يقّدرهــا  ل  المــاء  إّن عاجــاِت  منــه.   يخافــون  فهــم  يجــب ،   كمــا  المــاء  لســتعمال 
يرفــض  عمــاً  يتطلّــب  فذلــك  بمهــارة ،   اســتخدامه  وألجــل  ينبغــي ،   كمــا  النــاس 
كثيــرون القيــام بــه .  ولكــن ينبغــي ألّ يشــعر أحــد بأنّــه ُمعفــى بســبب جهلــه أو عــدم 
اكتراثــه لهــذا األمــر .  توجــد طــرق كثيــرة بهــا يمكــن اســتخدام المــاِء فــي تخفيــف األلــم 
وإيقــاف المــرض .  وينبغــي للجميــع أن يكونــوا فطنيــن وأذكيــاء فــي اســتعماله فــي 
العاجــات البســيطة فــي البيــت وينبغــي للســيدات بوجــه خــاص أن يعرفــن كيــف 

يعنيــن بعائاتِهــّن فــي الصّحــة والمــرض .

فائدة التمرينات الرياضية
عملــه  لــه  الجســم  فــي  عضــو  كل  إّن  وجودنــا .   قانــون  همــا  والحركــة  العمــل 
المعيــن ،  وعلــى إتمامــه يتوقــف نمــّوه وقّوتــه .  إّن النشــاط الطبيعــي لــكّل األعضــاء 
النحــال  إلــى  يــؤّدي  اســتخدامها  عــدم  إلــى  الميــل  بينمــا  وحيويّــة ،   قــّوة  يعطــي 
والمــوت .  اربــط ذراعــاً ولــو لمــّدة أســابيع قليلــة ثــم فــّك عنهــا الربــط وحينئــذ ســترى 
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أنّهــا ]238[ أضعــف مــن تلــك التــي كنــت تســتخدمها اســتخداماً معتــدلً أثنــاء تلــك 
المــّدة .  إّن الكســل ينتــج عنــه التأثيــر نفســه فــي كّل الجهــاز العضلــي.

والكسل سبب خصٌب لألمراض .  أّما التمرين فينّشط وينظّم الدورة الدموية ،  
ولكــن فــي حالــة الكســل ل يجــري الــدم بحّريــة والتغييــرات التــي فيــه والازمــة جــداً 
ألجــل الحيــاة والصّحــة ل تحــدث .  والجلــد أيضــاً يصيــر عديــَم النشــاط .  واألوســاخ ل 
ــطت الــدورة الدمويــة بالتمرينــات الرياضيــة النشــيطة  تُطــرد كمــا كان يمكــن لــو نُشِّ
وُحِفــظ الجلــُد فــي حالــة صحيّــة جيّــدة وأُعِطــَي للرئتيــن قــدٌر كبيــر مــن الهــواء النقــّي 
المتجــدد .  هــذه الحالــة التــي يكــون فيهــا الجهــاز ألقــى علــى عاتــق األعضــاء المفــرزة 

للفضــات واألوســاخ عبئــاً مضاعفــاً فينتــج عــن ذلــك المــرض.
ينبغي عدم تشجيع الُمقَعدين على عدم النشاط .  فعندما يكون هنالك إرهاٌق 
خطير من أيـّة جهة ،  فأحياناً يمكن للراحة التاّمة إلى حين أن تدرأ المرض الخطير ،  
ولكن في حالة المرضى المقعدين يندر أن يكون من الضروري إيقاُف كّل نشاط.

أّما الذين قد اعتلّت صّحتهم بسبب اإلجهاد العقلي فينبغي لهم أن يستريحوا 
مــن التفكيــر الُمضنــي ،  ولكــن ينبغــي ألّ نجعلهــم يعتقــدون أنّــه مــن الخطــر لهــم أن 
يستخدموا قواهم العقلية كليًّة.  فكثيرون يميلون لعتبار حالتهم أسوأ مما هي في 
حقيقتها .  فمثل هذه الحالة العقليّة ل تساعد على الشفاء ،  ويجب عدم تشجيعها.

إّن الخــّدام والمعلّميــن والطلبــة وغيرهــم ممــن يقومــون بأعمــال عقليّــة ،  كثيــراً 
الــذي ل يخّفــف مــن شــدته إلّ  مــا يتألّمــون مــن المــرض نتيجــة لإلجهــاد الشــديد 
التمرينــات الرياضيــة .  فالــذي يحتاجــه هــؤلء النــاس هــو مزيــد مــن الحيــاة النشــيطة 
النشــاط  الائقــة تضمــن  التمرينــات  مــع  بــكّل دقــة  المعتدلــة  العاملــة .  فالعــادات 
العقلــي والجســماني ،  وتعطــي كّل مــن يشــتغلون بعقولهــم قــّوة علــى الحتمــال.

أّمــا الذيــن قــد أرهقــوا قواهــم الجســمانية فينبغــي عــدم تشــجيعهم علــى إغفــال 
العمل اليدوي كليّة .  أّما العمل ،  ]239[ فلكي يُجتنى منه أعظم نفع ،  ينبغي أن يكون 
منظّماً ومقبولً.  فأفضل شيء هو ممارسة التمرينات في الخاء .  وينبغي تنظيمها 
بحيــث تقــوي بواســطة اســتخدامها األعضــاء التــي قــد أُضِعفــت .  وينبغــي ممارســتها 

بــكّل القلــب .  وعمــل اليديــن ينبغــي ألّ ينحــّط حتــى يصيــر مجــرّد عنــاٍء ومشــّقة.
لــدي الُمقعديــن مــا يشــغل وقتهــم وانتباههــم فــإّن أفكارهــم  عندمــا ل يكــون 
تصيــر مركـّـزة فــي أنفســهم فيغتّمــون ويكتئبــون ويصبحــون ســريعي الهتيــاج .  وكثيــراً 
مــا يفّكــرون فــي أحاسيســهم الرديئــة إلــى أن يحّســوا بأنّهــم أردأ ممــا هــم فــي الحقيقــة 

وعاجــزون إطاقــاً عــن عمــل أي شــيء.
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فــي كّل هــذه الحــالت يكــون التمريــن الرياضــي الموّجــه توجيهــاً حســناً عاجــاً 
فعــالً.  وفــي بعــض الحــالت يكــون أمــراً ل يُســتغنى عنــه لســترداد الصّحــة .  فــاإلرادة 
تســاير عمــل اليديــن ،  والــذي يحتاجــه هــؤلء الســقماء هــو إيقــاُظ اإلرادة .  فعندمــا 
مــن  ويُمســي  للمألــوف ،   مخالفــاً  يصيــر  فالتصــّور  وســاكنًة  هاجعــًة  اإلرادُة  تكــون 

المســتحيل علــى اإلنســان أن يقــاوَم المــرض. ]240[
ــة النشــاط هــي أقســى لعنــٍة تأتــي علــى معظــم الســقماء .  أّمــا النشــغال   إّن قلّ
البسيط في عمل نافع في حين أنـّــه ل يرهق العقل أو الجسم فإّن له تأثيراً مبهجاً 
فــي كليهمــا .  إنّــه يقــّوي العضــات ،  ويصلــح الــدورة الدمويــة ،  ويقنــع الُمقعــَد بأنّــه 
ليــس عديــم النفــع فــي هــذا العالــم الــذي كلّــه حركــة وعمــل .  قــد يمكنــه أن يعمــل 
القليــل جــّداً فــي بــادئ األمــر ،  ولكّنــه ســرعان مــا يجــد أّن قّوتــه قــد زادت ،  ويمكــن أن 

ــة العمــل تبعــاً لذلــك. تزيــد كميّ
الجهــاز  بالتخمــة بتحســين حالــة  الرياضيــة تســاعد المصابيــن  التمرينــات  إّن   
الهضمــي .  أّمــا النكبــاب علــى الــدرس العنيــف أو القيــام بتمرينــات رياضيــة قاســية 
بعــد تنــاول الطعــام مباشــرة فيعرقــل عمليــة الهضــم ،  ولكــّن المشــي مســافة قصيــرة 

إذ يســير المــرء مرفــوع الــرأس ومنتصبــاً يفيــده فائــدًة عظمــى.
 ولكــن بالرغــم مــن كّل مــا قيــل وكتــب عــن التمرينــات البدنيّــة ل يــزال كثيــرون 
يهملونها .  فالبعض يصابون بالبدانة بسبب إعاقة الجهاز وتعطيله ،  وآخرون يصابون 
بالنحــول والوهــن ألّن قواهــم الحيويـّـة ترهــق فــي التخلـّـص مــن الطعــام الزائــد .  فالكبــد 
تزيــد أعباؤهــا فــي محاولتهــا تطهيــر األوســاخ والشــوائب ،  وينتــج عــن ذلــك المــرض.

أّمــا الذيــن مــن عادتهــم مازمــة الجلــوس فينبغــي لهــم متــى ســمحت حالــة الجــو 
أن يقومــوا بتمرينــات بدنيّــٍة فــي الهــواء الطلــق فــي كّل يــوم صيفــاً وشــتاًء.  والســير 
علــى األقــدام مفّضــل علــى الركــوب وســوق المركبــات .  ألّن فيــه تمرينــاً للعضــات .  
والرئتــان تلزمــان بالقيــام بنشــاط صّحــي إذ يســتحيل علــى اإلنســان أن يســير بنشــاط 

بــدون أن يمألهمــا بالهــواء .
مثــل هــذا التمريــن يصيــر فــي حــالت كثيــرة أنفــَع للصحــة مــن الــدواء .  فكثيــراً مــا 
ينصــح األطبــاء مرضاهــم أن يقومــوا برحلــة عبــر المحيــط ،  أو أن يذهبــوا إلــى ينبــوع 
فــي  بينمــا  الهــواء ،   لزيــارة عــّدة أماكــن بقصــد تغييــر  ميــاه معدنيّــة ،  أو أن يذهبــوا 
بتمرينــات مبهجــة صّحيــة فسيســترّدون  باعتــدال وقامــوا  أكلــوا  لــو  حــالت كثيــرة 

صّحتهــم ويوفّــرون الوقــت والمــال .  ]241[
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18
معالجة املرض 

العقيل
إّن الصلــَة بيــن العقــل والجســم صلــة وثيقــة جــداً.  فمتــى تأثّــر أحدهمــا فاآلخــر 
يشــعر معــه .  إّن حالــة العقــل تؤثـّـر فــي الصحــة إلــى حــّد أبعــد ممــا يعتقــد الكثيــرون .  
وإّن كثيــراً مــن األمــراض مرجعهــا إلــى هبــوط عقلــي .  فالحــزن والجــزع والتبــرّم وتقريع 
الضمير والشعور بالذنب وعدم الثقة، هذه كلّها من شأنها أن تهدم قوى الحياة 

وتــؤدي إلــى النحــال والمــوت .
أحيانــاً يجــيء المــرض ويتفاقــم بالتصــّور .  إّن كثيريــن تحالفهــم األســقام مــدى 
وكثيــرون  هــذا .   افتكــروا  فقــط  أنّهــم  لــو  أصّحــاء  يكونــوا  أن  يمكنهــم  وكان  العمــر 
يتصــّورون أّن أقــّل تعــرّض طفيــف سيســبب لهــم المــرض ،  فيجــيء المــرض ألنّهــم 

كانــوا يتوقعونــه .  وكثيــرون يموتــون مــن مــرض ســببه خيالــي.
ــة تســاعد علــى الصّحــة وتطيــل العمــر .   إّن الشــجاعة والرجــاء والعطــف والمحبّ
الَْقلْــُب   « للنفــس ،   وقــّوة  للجســم  الفرحــة همــا صّحــة  والــروح  القانــع  العقــل  إّن 

الَْفرَْحــاُن يُطَيِّــُب الْجـِــْسَم « )أمثــال 17: 22(.
وفــي معالجــة المرضــى ينبغــي ألّ يُغفــل تأثيــر القــّوة العقليّــة .  فهــذه القــّوة أو 
الســطوة لــو اســتُخدمت اســتخداماً صائبــاً لصــارت وســيلًة مــن أفعــل الوســائل فــي 

مقاومــة المــرض. ]242[
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تسلّط عقل على عقل
ويوجــد ،  مــع ذلــك ،  شــكٌل مــن أشــكال معالجــة مرضــى العقــول هــو مــن أفعــل 
الوســائل للشــّر.  فبواســطة هــذا الــذي يقــال لــه علــم ،  يخضــع عقــل لســلطان عقــل 
األقــوى.   العقــل  شــخصية  فــي  األضعــف  اإلنســان  شــخصيّة  تندمــج  بحيــث  آخــر 
فيعمــل إنســان إرادة إنســان آخــر .  وهكــذا يّدعــون أنــه يمكــن تغييــر مجــرى األفــكار 
حتــى أّن البواعــث المانحــة الشــفاء توَهــب ويكــون المرضــى قادريــن علــى مقاومــة 

المــرض والنتصــار عليــه .
وقــد مــارس طريقــة الشــفاء هــذه جماعــة كانــوا يجهلــون طبيعتهــا واتجاههــا 
الحقيقييــن .  وكانــوا يعتقــدون أنّهــا وســيلة تفيــد المريــض ،  ولكــّن هــذا الــذي يدعونــه 
ــاِدئ كاذبــة .  فهــو غريــب عــن طبيعــة المســيح وروحــه ،  وهــو ل  علمــاً مبنــي علــى َمبَ
يقــود إلــى ذلــك الــذي هــو الحيــاة والخــاص .  إّن مــن يجتــذب العقــول إلــى نفســه 

يقودهــا لانفصــال عــن مصــدر قّوتهــم الحقيقــي .
إّن هللا ل يريــد أّن أي إنســان يخضــع عقلَــه وإرادتَــه لســلطان آخــر إذ يصيــر آلــًة 
عاطلًة مستســلمة في يديه .  وليس إلنســان أن يدمج شــخصيّته في شــخصية آخر .  
وعليــه ألّ ينظــر إلــى أي كائــن بشــري كمــن هــو مصــدر الشــفاء .  بــل ينبغــي أن يكــون 
اعتمــاده علــى هللا .  ففــي عظمــة رجولتــه المعطــاة لــه مــن هللا وكرامتهــا يجــب أن 

يتســلّط عليــه هللا نفُســه ل أّي عقــل بشــري .
ثــم إّن هللا يريــد أن يدخــل النــاس فــي صلــٍة مباشــرٍة بنفســه .  ففــي كّل معاماتــه 
مــع بنــي اإلنســان هــو يعتــرف بمبــدأ المســؤولية الشــخصيّة .  ويســعى ألن يشــّجع 
اإلنســان علــى الشــعور بالســتقال الشــخصي واإلحســاس بحاجتــه إلــى اإلرشــاد 
يتغيّــر  اإللهــي حتــى  مــع  فــي شــركة  البشــري  يجعــل  أن  فــي  الشــخصي .  ويرغــب 
النــاس إلــى شــبه صــورة هللا .  ولكــّن الشــيطان يحــاول أن يعطّــل هــذا القصــد وهــذه 
الرغبــة ،  فهــو يشــّجع النــاس علــى العتمــاد علــى غيرهــم مــن النــاس .  وعندمــا تتحــّول 
ســيطرته .   تحــت  يجعلهــم  أن  يســتطيع  فالمجــرّب  هللا  عــن  بعيــداً   ]243[ األفــكار 

ويســتطيع التســلّط علــى البشــرية.
نفســه  ليقحــم  الشــيطان  ابتدعهــا  آخــر  عقــل  علــى  عقــل  ســيطرة  نظريــة  إّن 
كالعامــل الرئيســي وليحــّل الفلســفة البشــرية حيــث ينبغــي أن تكــون فلســفة هللا .  
ومــن بيــن كّل الضــالت التــي تجــد قبــولً بيــن النــاس المعترفيــن بالمســيح ل توجــد 
ضالــة وخــداع أخطــر أو كفيلــة بــأن تفصــل اإلنســان عــن هللا كهــذه الضالــة .  ومــع 
فيهــا هاكهــم ل  لــكان  المرضــى  فــي  بــت  ُجرِّ فلــو  منهــا  ل ضــرر  وكأّن  تبــدو  أنّهــا 
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شــفاؤهم ،  فهــي تفتــح بابــاً يدخــل منــه الشــيطان ليتســلّط علــى العقــل الواقــع تحــت 
ســيطرة غيــره كمــا علــى العقــل الــذي يمــارس التســلّط علــى عقــول ســواه.

مــا أرهــب الســلطان الــذي يُعطــي هكــذا للرجــال والنســاء األشــرار !  ومــا أكثــر 
ــه !   الفــرص التــي تُمنــح لمــن يعيشــون بالســتفادة مــن ضعــف إنســاٍن آخــر أو جهالتـِ
وكــم مــن النــاس ،  بواســطة التســلّط علــى العقــول الضعيفــة أو المريضــة ســيجدون 

وســيلة إلشــباع الشــهوات النجســة أو الطمــع فــي الربــح!

قّدم لهم المسيح
فعلــى  إنســان .   فــي  إنســان  تحّكــم  مــن  أفضــل  بــه  لننشــغل  شــيء  هنالــك 
الطبيــب أن يعلـّـم النــاس أن يحّولــوا أنظارهــم عمــا هــو بشــري إلــى اإللهــي .  فبــدلً 
النفــس  شــفاء  ألجــل  البشــرية  الخائــق  علــى  العتمــاد  المرضــى  يعلّــم  أن  مــن 
والجســد عليــه أن يوّجــه أنظارهــم إلــى ذاك القــادر أن يخلّــص إلــى التمــام كّل 
فــاهلل  العقــل .   يعــرف حاجــاِت  اإلنســان  الــذي خلــق عقــل  إّن  إليــه .   يأتــون  مــن 
بعقولهــم  مرضــى  هــم  مــن  فعلــى  ســواه .   دون  يشــفي  أن  يســتطيع  الــذي  هــو 
أنــا  » إنّــي  القائــل :   فهــو  كالشــافي ،   المســيح  إلــى  ينظــروا  أن   ]244[ وأجســامهم 
أن  علينــا  التــي  الحيــاة  هــي  هــذه    .)19 «  )يوحنــا  14:  ســتحيون  فأنتــم  حــّي 
كالشــافي ،   بالمســيح  إيمــان  عندهــم  كان  إذا  إنهــم  قائليــن  للمرضــى  نقّدمهــا 
وإذا كانــوا يتعاونــون معــه مطيعيــن لقوانيــن الصّحــة ومجتهديــن فــي أن يكّملــوا 
القداســة فــي خــوف هللا فســيمنحهم حياتَــه .  فعندمــا نقــّدم لهــم المســيح بهــذه 
الكيفيّــة نقــّدم لهــم طاقــًة وقــّوًة لهمــا قيمتهمــا ،  ألنّهمــا يأتيــان مــن فــوق.  هــذا هــو 

والنفــس . للجســد  الحقيقــي  الشــفاء  علــم 

العطف
إّن األمــر يحتــاج إلــى حكمــة عظيمــة فــي معالجــة األمــراض المتســببة مــن خــال 
العقــل .  فالقلــب المتألّــم المريــض والعقــل الخائــف الخائــر هــو بحاجــة إلــى عــاج 
هــادئ لطيــف .  كثيــراً مــا يكــون فــي بيــت مــا ،  هــّم أو اضطــراب دائــم كآكلــة تنهــش 
النفــس وتلتهمهــا وتضعــف قــّوة الحيــاة .  وأحيانــاً يحــدث أّن تقريــع الضميــر بســبب 
الخطيّــة يدّمــر البنيــة ويقضــي علــى اتــزان العقــل .  ولكــن يمكــن إفــادة هــذه الطبقــة 
مــن الســقماء بواســطة العطــف والرقّــة .  غيــر أنّــه علــى الطبيــب أولً أن يظفــر بثقــة 
هــؤلء النــاس ،  ومــن ثــّم يوجههــم إلــى الشــافي العظيــم .  فــإذا أمكــن توجيــه إيمانهــم 
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يريــح  فهــذا  عاتقــه  علــى  قضيتهــم  أخــذ  قــد  بأنّــه  والثقــة  الحقيقــي  الطبيــب  إلــى 
عقولَهــم وغالبــاً مــا يهبهــم صّحــَة الجســم .

إّن العطــف واللباقــة يبرهنــان فــي الغالــب علــى نفــع أعظــم للمريــض ،  مــن أمهــر 
إلــى ســرير  أتــى طبيــب  اكتــراث .  فمتــى  عــدم  فاتــرة وفــي  بطريقــة  تُقــّدم  معالجــة 
مريــض بــروح فاتــرة وبــا اهتمــام ونظــر إلــى اإلنســان المريــض بقليــل مــن الهتمــام ،  
يتــرك  ثــم  انتباهــاً ،   الحالــة ليســت ممــا يتطلّــب  تلــك  أّن  وبالــكام والعمــل يظهــر 
اللــذان  والخــوف  بــه ضــرراً حقيقيــاً .  فالشــّك  أوقــع  فقــد  لخواطــره  نهبــاً  المريــض 

خلقهمــا عــدُم اكتراثِــه يعكســان تأثيــَر العاجــات التــي قــد يصفهــا. ]245[ 
لــو أمكــن لألطبــاء أن يضعــوا أنفســهم فــي مــكان ذلــك اإلنســان الــذي قــد أذلـّـت 
اآللم روَحــه وأضعفــت إرادتــه ،  والــذي يتــوق إلــى كلمــات العطــف واليقيــن لصــاروا 
المســيح  أظهرهــا  التــي  المحبــة  تمتــزج  عندمــا  مشــاعره .   لتقديــر  اســتعداداً  أكثــر 

للمرضــى بمعرفــة الطبيــب فــإّن نفــس وجــود الطبيــب يكــون بركــة. 
علــى  تبرهــن  وهكــذا  الثقــة ،   تلهمــه  المريــض ،   معالجــة  فــي  الصراحــة  إّن  ثــم 
يعتبــرون  الذيــن  األطبــاء  بعــض  هنالــك  الشــفاء .   علــى  جــداً  هــام  مســاعد  أنّهــا 
أنّــه مــن السياســة والكياســة كونهــم يُخفــون عــن المريــض طبيعــة وســبب المــرض 
الــذي يتألّــم منــه .  إّن كثيريــن لخوفهــم مــن إثــارة المريــض أو إخافتــه بتقريــر الحــّق 
إلــى  ينحــدر  بــأن  لــه  يســمحون  حتــى  بــل  بالشــفاء  كاذبــًة  آمــالً  أمامــه  يضعــون 
الهاويــة بــدون أن ينــذروه بخطــره .  كّل هــذا تصــرّف غيــر حكيــم .  قــد ل يكــون أمــراً 
قــد  فهــذا  كامــاً.   مــدى خطــره  علــى  المريــض  يطّلــع  أن  دائمــاً  أو حســناً  مأمونــاً 
يفزعــه ويؤّخــر الشــفاء أو يمنعــه .  وكذلــك ل يمكــن المصارحــة بالحقيقــة كاملــة 
للذيــن أمراضهــم هــي باألكثــر خياليّــة تصوريّــة ،  فكثيــرون مــن هــؤلء النــاس غيــر 
واقعييــن ،  ولــم يدّربــوا أنفســهم علــى ضبــط النفــس .  إّن عندهــم تصــّوراٍت غريبــًة 
ويتصــورون أشــياء كاذبــة كثيــرة عــن أنفســهم وعــن اآلخريــن .  هــذه األشــياء حقيقيــة 
لهــم والذيــن يعنــون بهــم هــم بحاجــة إلــى إظهــار الرفــق الدائــم والصبــر واللباقــة 
أنفســهم  إلــى  بالنســبة  بالحقيقــة  المرضــى  فلــو صــورح هــؤلء  يــكاّن .   اللذيــن ل 
لتاميــذه :   المســيح  قــال  لقــد  يخافــون .   اآلخــر  والبعــض  يغضبــون  بعضهــم  فــإّن 
» إِنَّ لِــي أُُمــوًرا كَِثيــرًَة أَيًْضــا ألَقُــوَل لَُكــْم، َولِكــْن لَ تَْســتَِطيُعوَن أَْن تَْحتَِملُــوا اآلَن « 
)يوحنــا 16: 12(. ولكــن مــع أّن الحــّق قــد ل يقــال كلّــه فــي كل المناســبات فإنّــه 
ليــس مــن الضــروري أبــداً ول يوجــد مــا يبــّرر الخــداع .  وينبغــي ألّ ينحــدر الطبيــب 
أو الممرضــة إلــى المراوغــة .  فالــذي يفعــل هــذا يضــع نفســه فــي وضــعٍ ل يمكــن 
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هلل أن يتعــاون معــه فيــه ،  وإذ يخســر ثقــة مرضــاه فهــو بذلــك يطــرح بعيــداً واحــدة 
البشــريّة علــى شــفائهم . ]246[ مــن أفعــل المســاعداِت 

قّوة اإلرادة
يقظــًة  اإلرادة  حفظــت  فلــو  ينبغــي .   كمــا  اإلرادة  قــّوة  يقــّدرون  ل  النــاس  إّن 
وُوّجهــت توجيهــاً صائبــاً فســتمنح النشــاط لــكّل الجســم وتكــون مســاعداً عجيبــاً 
فــي حفــظ الصّحــة .  وهــي أيضــاً قــوة فــي معالجــة المــرض .  فــإذ تُــدرّب فــي التجــاه 
الصحيــح فهــي تســيطر علــى التفكيــر وتكــون وســيلًة قّويــًة فــي مقاومــة مــرض العقــل 
وضــع  فــي  اإلرادِة  قــّوة  يســتعملون  إذ  المرضــى  إّن  عليــه .   والنتصــار  والجســد 
أنفســهم فــي عاقــة صحيحــة مــع الحيــاة فإنـّــهم يســتطيعون أن يعملــوا الكثيــر فــي 
التعــاون مــع جهــود الطبيــب لشــفائهم .  يوجــد آلف مــن المرضــى الذيــن يســتطيعون 
أن يســترّدوا صّحتهــم لــو أرادوا .  والــرّب ل يريدهــم أن يكونــوا مرضــى،  بــل يريدهــم 
أن يكونــوا أصّحــاء وســعداء ،  فعليهــم أن يعزمــوا علــى أن يكونــوا أصّحــاء .  كثيــراً مــا 
يســتطيع الســقماء مقاومــة المــرض بمجــرّد رفضهــم الستســام للمــرض والبقــاء فــي 
حالــة الكســل ،  فــإذ يرتفعــون فــوق متنــاول اآللم واألمــراض ليشــغلوا أنفســهم فــي 
عمــل نافــع يوافــق قّواتهــم ،  فبمزاولتهــم هــذا العمــل والنتفــاع بالهــواء ونــور الشــمس 

بــكّل حريّــة كثيــراً مــا يســتردذ اإلنســاُن الُمضنــى الجســم صّحتــه وقّوتــه.

مبادئ الكتاب في العالج
يوجــد فــي أقــوال الكتــاب درٌس ليتعلّمــه مــن يرغبــون فــي اســتعادة صّحتهــم 
أو المحافظــة عليهــا ،  فالكتــاب يقــول :  » ل تســكروا بالخمــر الــذي فيــه الخاعــة بــل 
للجســد  الحقيقــي  النتعــاش  أو  الشــفاء  إّن  «  )أفســس  5: 18(.   بالــروح  امتلئــوا 
والعقل ل يوجد في الهتياج أو النسيان والغفلة الناشئة عن استعمال المنبّهات 
غيــر الطبيعيــة وغيــر الصّحيــة ،  ول بواســطة النهــم والنغمــاس فــي الشــهوات الدنيــا .  
يوجــد كثيــرون مــن المرضــى الذيــن هــم بــا إلــه وبــا رجــاء .  إنّهــم يتألّمــون مــن كبــت 
رغباتهــم وشــهواتهم المشّوشــة وإدانــة ضمائرهــم لهــم .  إنهــم يفلتــون هــذه الحيــاة مــن 
أيديهــم ول أمــل لهــم فــي الحيــاة المســتقبلة .  فــا يُؤّمــل مــن يعالجــون المرضــى أن 
يفيــدوا هــؤلء النــاس ]247[ بمنحهــم تمتّعــاٍت مثيــرًة ســخيفًة،  فهــذه األشــياء كانــت 
هــي اللعنــة التــي أصابــت حياتهــم .  فالنفــس الجائعــة الظمــأى ســتظّل فــي جوعهــا 
وظمئها طالما هي تحاول الحصول على الشبع في هذه األشياء .  فالذين يشربون 
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مــن نبــع الملــّذات األنانيّــة ينخدعــون .  يظنــون أن البهجــة هــي القــّوة .  وعندمــا ينتهــي 
الهتيــاج واإلثــارة ينتهــي إلهامهــم ويتركــون نهبــاً للتذّمــر واليــأس.

إّن السام الدائم وراحَة الروح الحقيقية ليس لهما غيُر مصدر واحد .  المسيح 
ــي األَْحَمــاِل  ــا َجِميــَع الُْمتَْعِبيــَن َوالثَِّقيلِ ــيَّ يَ ــْوا إِلَ كان يقصــد هــذا عندمــا قــال :  » تََعالَ
َوأَنـَـا أُِريُحُكــْم « )متــى 11: 28(. » َســاًَما أَتـْـرُُك لَُكــْم . َســاَِمي أُْعِطيُكــْم . لَيْــَس كََمــا 
يُْعِطي الَْعالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا « )يوحنا 14: 27(. ولكّنه ل يعطي هذا السام منفصاً 

عــن شــخصه .  فهــو فــي المســيح ونحــن يمكننــا قبولــه فقــط متــى قبلنــا المســيح.
المســيح هــو نبــُع الحيــاة .  فمــا يحتاجــه كثيــرون هــو أن تكــون لهــم معرفــة أوضــح 
بــه .  هــم يحتاجــون إلــى أن يتعلّمــوا بصبــٍر وبرفــٍق ولكــن بغيــرة أيضــاً ،  كيــف يمكــن أن 
ينفتــَح الكيــان كلّــه لقــّوات الســماء الشــافية .  فعندمــا ينيــر نــوُر محبّــِة هللا مخــادَع 
النفــس الُمظلمــَة فســينتهي الضجــر وعــدم الراحــة وعــدم القناعــة وتُمنــح األفــراح 

المشــبّعة نشــاطاً للعقــل وصّحــة وطاقــة للبــدن .

العون في كّل تجربة
إنّنــا فــي عالــم كلـّـه آلم .  فالصعوبــات والتجــارب واألحــزان تترّصــد لنــا علــى طــول 
الطريــق المــؤّدي إلــى الوطــن الســماوي .  ولكــن يوجــد كثيــرون ممــن يزيــدون مــن أعبــاء 
 ]248[ أو  قابلتهــم مصيبــة  فــإذا  والضيقــات ،   للمتاعــب  المســتمّر  بتوقعهــم  الحيــاة 
فشــٌل يظّنــون أّن كّل شــيء مآلــه إلــى الدمــار ،  وأّن نصيبهــم هــو أقســى نصيــب ،  وأنّهــم 
مقبلون على الفاقة بكّل تأكيد .  وهكذا يجلبون على أنفسهم التعاسَة ويلقون ظاً 
قاتماً على كّل من حولهم .  والحياة نفسها تمسي عبئاً عليهم .  ولكن ليس ما يدعو 
إلــى كّل ذلــك .  واألمــر يحتــاج إلــى بــذل مجهــود ثابــت لتغييــر مجــرى تفكيرهــم ،  ولكــن 
ذلك التغيير هو في حيـّز اإلمكان .  فسعادتهم في هذه الحياة وفي الحياة األخرى 
موقوفــة علــى تركيــِز أفكارِهــم فــي األشــياء الُمفرحــة .  فليحّولــوا أنظارَهــم بعيــداً عــن 
الصــورة المظلمــِة التــي هــي خياليّــة ،  إلــى المنافــع والبــركات التــي قــد نثرهــا هللا فــي 

طريقهــم ،  وإلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك إلــى األمــور غيــر المنظــورة واألبديـّـة .
لقــد أعــّد هللا عونــاً لــكّل تجربــة .  عندمــا أتــى بنــو إســرائيل وهــم فــي البريّــة إلــى 
ميــاه مــارّة المــرّة صــرخ موســى إلــى الــرّب.  ولــم يُعــد هللا عاجــاً جديــدا ً.  ولكّنــه وّجــه 
التفاتهم إلى ما كان في متناول أيدهم .  كان ينبغي أن تُطرح في الماء شجرة كان 
هــو قــد خلقهــا ،  لكــي تجعــل المــاء نّقيــاً وعذبــاً.  فلّمــا تــّم ذلــك شــرب الشــعب مــن 
المــاء وانتعشــوا .  ففــي كّل تجربــة ســيمنحنا المســيح العــون لــو طلبنــاه .  وســتنفتح 
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عيوننــا لرؤيــة المواعيــد الشــافية المدّونــة فــي كلمتــه .  والــروح القــدس علّمنــا كيــف 
نخصــص ألنفســنا كّل بركــة يمكــن أن تكــون ترياقــاً للحــزن .  وفــي كّل جرعــة مــرٍّة تُقــّدُم 

لنــا ســنجد غصنــاً للشــفاء .
وليــس لنــا أن نســمح للمســتقبل بمشــاكله القاســية وانتظاراتــه غيــر الُمرضيــة أو 
الُمشــبعة ،  بــأن يجعــل قلوبَنــا تخــور أو تضعــف ،  أو ركبَنــا ترتعــش ،  أو أيدينــا ترتخــي .  
يَْصَنــُع  ُصلًْحــا  َمِعــي.  ُصلْحــاً  فَيَْصَنــُع  ِبِحْصِنــي  ــُك  لِيَتََمسَّ  « القديــر :   اإللــه  يقــول 
َمِعــي« )إشــعياء 27: 5(. إّن مــن يســلّمون حياتهــم إلرشــاده وخدمتــه لــن يوضعــوا 
فــي مركــز لــم يعــّد هــو لــه مؤونــة .  فمهمــا يكــن مركزُنــا فــإن كّنــا عامليــن بكلمتــه فــإّن لنــا 
مرشــداً يهــدي طريقنــا ،  ومهمــا تكــن األمــور التــي ]249[ تُربكنــا وتُحيّرنــا فــإّن لنــا مشــيراً 

أمينــاً،  ومهمــا يكــن ضيقنــا أو حزننــا أو وحشــتنا فــإن لنــا صديقــاً عطوفــاً.
البتّــة  بنــا  حاجــة  فــا  يتركنــا .   ل  فالمخلّــص  جهلنــا  بســبب  نضــّل  كّنــا  فــإذا 
الــذي قــد وعــد  بأننــا وحدنــا .  المائكــة هــم عشــراؤنا .  والُمعــّزي  إلــى أن نحــّس 
المســيح بــأن يرســلَه باســمه يمكــث معنــا .  ففــي الطريــق المؤّديــة إلــى مدينــة هللا 
ل توجــد صعوبــات يعجــز مــن يتّكلــون عليــه عــن أن ينتصــروا عليهــا .  ول توجــد 
مخاطــر ل يســتطيعون النجــاة منهــا .  ول يوجــد حــزن أو ضيــم أو ضعــف بشــري 

إلّ وأعــّد هــو لــه عاجــاً.
ول حاجَة بأحد ألن يستسلم للفشل واليأس .  قد يأتيك الشيطان بهذا القتراح 
القاســي قائــا لــك :  » إّن قضيتَــك قضيّــة خاســرة ل رجــاء منهــا .  وأنــت ل يمكــن 
إصاحــك أو فــداؤك « ولكــن لــك فــي المســيح الرجــاء .  إّن هللا ل يأمرنــا بــأن ننتصــر 
بقّوتنــا الذاتيــة ،  ولكّنــه يطلــب مّنــا أن نكــون قريبيــن منــه ،  وإلــى جانبــه .  ومهمــا تكــن قــّوة 
الصعوبــات التــي نــرزح تحتهــا والتــي تضغــط نفوســنا وأجســادنا فإنــه ينتظرنــا ليعتقنــا.

آلم  علــى  يعطــف  كيــف  يعــرف  بشــريّتنا  لنفســه جســَد  اتّخــذ  الــذي  إّن ذاك 
والتجــارَب  والحاجــاِت  نفــٍس  كّل  يعــرف  كونــه  عــن  فضــاً  المســيح  إّن  البشــرية .  
الخاصــة بتلــك النفــس فإنّــه محيــط بــكّل الظــروف التــي تهيّــج وتربــك النفــس .  إّن 
يــده ممــدودة فــي عطــف ورقّــة لــكّل ابــن متألّــم .  فالذيــن ينالــون أكثــر األلــم ينالــون 
أكبــر عطــف وإشــفاق منــه .  إنـّــه يرثــي لضعفاتِنــا ويريدنــا أن نضــع مشــاكلَنا ومتاعبنــا 

عنــد قدميــه ونتركهــا هنــاك.
فــإذا  وانفعالتِنــا ،   مشــاعرَنا  ونختبــر  أنفســنا  إلــى  ننظــَر  أن  الحكمــة  مــن  ليــس 
فعلنــا ذلــك فالمجــرِّب ســيقّدم المشــاكَل والتجــارَب التــي تُضعــف اإليمــان وتدّمــر 
الشــجاعَة.  وإذا درســنا مشــاعرنا بكّل دقّة وأفســحنا المجال ألحاسيســنا فإّن ذلك 
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مــن شــأنه أن يفســح المجــال للشــّك،  وهــذا يوقعنــا فــي الرتبــاك .  فعلينــا أن نحــّوَل 
أنظارنــا عــن أنفســنا إلــى يســوع. ]250[

تكتنــف  والظلمــة  والحيــرة  الهــّم  أن  ويبــدو  التجــارب ،   عليــك  تهجــم  وعندمــا   
ــة  نفســك فانظــر إلــى المــكان الــذي فيــه شــاهدت النــور آخــَر مــرّة .  اســترح فــي محبّ
المســيح وتحــت رعايتــه الحافظــة .  وعندمــا تحــاول الخطيــُة أن تســيطر علــى القلــب ،  
وعندمــا يضايــق اإلثــم النفــس ويثقــل الضميــر ،  وعندمــا يغشــى عــدم اإليمــان العقــَل 
اذكــر أّن نعمــَة المســيح كافيــة لقهــر الخطيّــة وطــرد الظــام .  فــإذ ندخــل فــي شــركٍة مــع 

المخلّــص فنحــن ندخــل إلــى منطقــة الســام.

مواعيد الشفاء
» الــرب فــادي نفــوس عبيــده وكّل مــن اتــكل عليــه ل يعاقــب «  )مزمــور  34: 

22(. » ِفــي َمَخافَــِة الــرَّبِّ ثقــة َشــديدة ويكــون لِبنيــه ملجــأ «  )أمثــال 14: 26(.
الَْمــْرأَُة  تَْنَســى  َهــْل  نَِســيَِني.  َوَســيِِّدي  الــرَّبُّ  تَرَكَِنــي  قَــْد  ِصْهيَــْوُن  َوقَالَــْت   «
ــيَّ  رَِضيَعَهــا فـَـاَ تَرَْحــَم ابـْـَن بَطِْنَهــا َحتَّــى هــؤُلَِء يَْنَســيَْن َوأَنـَـا لَ أَنَْســاِك. ُهــَوَذا َعلـَـى كَفَّ

]251[ )إشــعياء 49: 16-8(.  نََقْشــتُِك « 
ْت ألَنِّي إِلُهَك . قَْد أَيَّْدتَُك َوأََعْنتَُك َوَعَضْدتَُك   » لَ تََخْف ألَنِّي َمَعَك . لَ تَتَلَفَّ

ِبيَِميِن ِبرِّي « )إشعياء 41: 10(.
» الُمحّملين علّي ِمَن الْبَطِْن المحمولين ِمَن الرَِّحِم.  وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى 

الشيبة أنا أحمل .  قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنّجي  « )إشعياء 46: 3، 4(.

الشكر والحمد
تفعــل  ممــا  أكثــَر  والنفــس  الجســِد  صّحــِة  ترقيــة  إلــى  باألكثــر  يــؤول  شــيء  ل 
واألفــكار  الكآبــة  لمقاومــة  اللــزوم  كّل  لزم  واجــب  فهــذا  والحمــد .   الشــكر  روُح 
والمشــاعر المتبرّمــة — وهــو واجــب لزم كالصــاة .  إذا كّنــا ســائحين فــي طريقنــا 
إلــى الســماء فكيــف نســير كفرقــة مــن النائحيــن الباكيــن متأّوهيــن ومشــتكين طــول 

الطريــق إلــى بيــت أبينــا؟
أنّهــم  يبــدو  والذيــن  انقطــاع ،   بــا  يشــتكون  الذيــن  بالمســيحيّة  المعترفيــن  إّن 
يظّنــون أّن الفــرح والســعادة خطيّــة ،  ليــس عندهــم ديــن حقيقــي .  والذيــن يجــدون 
ســروراً حزينــاً فــي كّل مــا هــو كئيــب فــي العالــم الطبيعــي ،  والذيــن يختــارون النظــر 
إلــى أوراق األشــجار اليابســة ويفضلــون ذلــك علــى جمــع األزهــار الجميلــة النضــرة ،  
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المكســّوة  والســهول  الشــاهقة  العظيمــة  الجبــال  فــي  جمــالً  يبصــرون  ل  والذيــن 
بالمــروج الخضــراء ،  والذيــن يغلقــون أبــواب حواســهم فــا يســمعون الصــوت المفــرح 
لــآلذان المصغيــة –  الــذي هــو عــذٌب وموســيقى  فــي الطبيعــة،  الــذي يخاطبهــم 
أمثــال هــؤلء ليســوا فــي المســيح .  إنّهــم يجمعــون ألنفســهم الكآبــة والظــام فــي حيــن 
كان يمكنهــم أن يحصلــوا علــى الضيــاء ،  بــل نــور شــمس البــّر )يســوع (  الــذي يشــرق 

فــي قلوبهــم والشــفاء فــي أجنحتــه.
تفّكــر .   أن  تحــاول  ل  حينئــذ  األلــم .   بســبب  مظلمــاً  عقلــك  يكــون  مــا  كثيــراً 
أنــت تعــرف أّن يســوَع يُحبّــك .  وهــو يفهــم ضعَفــك .  فيمكنــك أن تفعــل مشــيئتَه 

ذراعيــه. بيــن  بالرتمــاء 
نعبّــر  عندمــا  وتتشــّدد  تتشــّجع  ومشــاعرنا  أفكارنــا  كــون  الطبيعــة  قوانيــن  مــن 
عنهــا بالــكام .  ]252[ ففــي حيــن أّن الــكام يعبّــر عــن الخواطــر فإنـّــه حقيقــي أيضــاً 
أّن األفــكار تتبــع الــكام .  فــإذا أردنــا أن نُعطــي إليماننــا تعبيــراً أعظــم ،  وأن نفــرح أكثــر 
بالبــركات التــي نعرفهــا ونملكهــا – برحمــة هللا ومحبِّتــه العظيمــة – فينبغــي أن يكــون 
عندنــا إيمــاٌن أكثــَر ]253[ وفــرٌح أعظــم .  ل يمكــن ألّي لســاٍن أن يعبّــر ول يمكــن لعقــٍل 
محــدود أن يــدرك البركــَة الناتجــَة مــن تقديــر صــاح هللا ومحبّتــه كمــا يجــب .  وحتــى 
مــاء حــّي ل يجــّف أبــداً،  ألنـّــه يســتمّد  علــى األرض يمكننــا أن نملــك الفــرَح كنبــعِ 

مياَهــه مــن الينابيــع التــي تفيــض مــن عــرش هللا .
أجــل محبّتــه  مــن  بالتســبيح هلل  لتنطــق  قلوبَنــا وشــفاَهنا  نثّقــف  أن  علينــا  إذاً 
الفائقــة .  علينــا أن نثّقــف نفوَســنا لتملــك الرجــاء ولتســكن فــي النــور المشــرق مــن 
صليــب جلجثــة .  ويجــب ألّ ننســى أبــداً أنّنــا أولُد الملــك الســماوي ،  أبنــاُء وبنــاُت 

ربِّ الجنــود .  فهــو امتيــاز لنــا أن نحتفــظ باطمئنــاٍن هــاديٍء فــي هللا .
» َولْيَْملـِـْك ِفــي قُلُوِبُكــْم َســاَُم هللِا ... وَكُونـُـوا َشــاكِِريَن « )كولوســي 3: 15(. فــإذ 
ننسى متاعبَنا وضيقاتِنا ،  لنحمد هللا ألجل الفرصة المقّدمة لنا لنحيا لمجِد اسمه .  
ولتُكْن البركات الجديدة التي تُعطى لنا في كّل يوم جديد موقظًة في قلوبنا الحمد 
ألجــل هــذه األدلّــة علــى محبّتــه التــي ترعانــا .  عندمــا تفتــح عينيــك فــي الصبــاح أشــكر 
هللا علــى حفظــه إيّــاك طــوال الليــل .  أشــكره علــى ســامه الــذي يفيــض فــي قلبــك .  

ليصعــد شــكرُك كبخــوٍر عِطــٍر أو رائحــٍة زكيّــٍة إلــى الســماء صبحــاً وظهــراً ومســاًء.
وعندما يسألك أحٌد عن صّحتك فا تحاول التفكير في شيء ُمحزٍن استدراراً 
للعطــف عليــك .  ول تتحــّدث عــن عــدم إيمانــك وأحزانــك وآلمــك .  إّن المجــرّب يفــرح 
إذ يسمع هذا الكام .  فعندما تتحّدث عن المواضيع المحزنة فأنت تمّجده .  ينبغي 
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أل نفّكر أو نتكلّم عن قّوة الشيطان العظيمة لانتصار علينا .  فكثيراً ما نسلّم أنفسنا 
بين يديه إذ نتحدث عن قّوته .  فبدلً من هذا لنتحّدث عن قدرة هللا العظيمة على 
ربــط كّل مصالِحنــا بمصالحــه .  تحــّدث عــن قــدرة المســيح التــي ل تُبــارى وعــن مجــده .  
إّن كّل الســماء مهتّمــة بخاصنــا .  ومائكــة هللا ألــوف ألــوف وربــوات ربــوات مرســلون 
لخدمــة العتيديــن أن يرثــوا الخــاص .  وهــم يحرســوننا مــن الشــّر،  ويصــّدون عّنــا قــواِت 
الظلمة التي تحاول إهاكَنا .  أل يوجد ]254[ سبب ألجلِه نشكر هللا في كّل لحظة ،  

ونكــون شــاكرين حتــى علــى مــا يبــدو أنـّـه صعوبــات أو عقبــات فــي طريقنــا؟

غّنوا بتسابيح الحمد
عبـّـروا عــن حمدكــم وشــكركم بالتســابيح .  وعندمــا نُجــرَّب فبــدلً مــن التعبيــر عــن 

مشــاعرنا فباإليمــان لنرفــَع تســبيحة شــكر هلل.
إّن التســبيح هــو ســاح يمّكننــا علــى الــدوام أن نحــارب بــه الفشــل .  فــإذ نفتــح 

القلــب هكــذا لشــمس حضــور المخلّــص فســننال منــه الصّحــة والبركــة. ]255[ 
ـو الــرَّبِّ الَِّذيــَن  ـُه َصالِــٌح ألَنَّ إِلَــى األَبَــِد رَْحَمتَــُه. لِيَُقــْل َمْفِديُـّ » اِْحَمــُدوا الــرَّبَّ ألَنَـّ

فََداُهــْم ِمــْن يَــِد الَْعــُدّو « )مزمــور 106: 1؛ 107: 1، 2(.
لتفــرح  القــدوس  باســمه  افتخــروا  بــكّل عجائبــه .   أنشــدوا  لــه  رنّمــوا  لــه  » غّنــوا 

.)3  ،2 )مزمــور  105:   » الــرب   يلتمســون  الذيــن  قلــوب 
»  ألنــه أشــبع نفســاً مشــتهية ومــأل نفســاً جائعــة خبــزاً .  الجلــوس فــي الظلمــة 
ضيقهــم  فــي  الــرب  إلــى  صرخــوا  والحديــد  ...   بالــذّل  موثقيــن  المــوت  وظــال 
فخلصهــم مــن شــدائدهم .  أخرجهــم مــن الظلمــة وظــال المــوت وقطــع قيودهــم .  

)مزمــور  107: 15-9(.  » آدم   لبنــي  علــى رحمتــه وعجائبــه  الــرب  فليحمــدوا 
» لمــاذا أنــت منحنيــة يــا نفســي ولمــاذا تئّنيــن فــّي.  ترّجــي هللا ألنـّـي بعــد أحمــده 

خــاص وجهــي وإلهــي «  )مزمــور  42: 11(.
» اْشــُكُروا ِفــي كُلِّ َشــْيٍء ألَنَّ هــِذِه ِهــَي َمِشــيئَُة هللِا ِفــي الَْمِســيِح يَُســوَع ِمــْن 
ِجَهِتُكــْم « )1تســالونيكي 5: 18(. هــذا األمــر هــو تأكيــد بأنـّــه حتــى األمــور التــي تبــدو 

معاكســًة لنــا ســتعمل لخيرنــا .  إّن هللا ل يأمرنــا بــأن نشــكر علــى مــا فيــه ضررنــا.
ــْن أَرْتَِعــُب؟«  ــْن أََخــاُف؟ الــرَّبُّ ِحْصــُن َحيَاتـِـي، ِممَّ » اَلــرَّبُّ نـُـوِري َوَخاَِصــي، ِممَّ

 ) مزمــور  27: 1(.
فــي  أذبــح  َخيَْمِتــِه  ِبِســتِْر  يَْســتُرُنِي   . ــرِّ الشَّ يَــْوِم  ِفــي  َمظَلَِّتــِه  ِفــي  يَُخبِّئُِنــي  ـُه  ألَنَـّ  «

.)5  :27 )مزمــور   » للــرب   وأرنــم  أغنــي  الهتــاف  ذبائــح  خيمتــه 
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]256[ » انتظــارا انتظــرت الــرب فمــال إلــيَّ وســمع صراخــي .  وأصعدنــي مــن ُجــّب 

الهــاك مــن طيــن الحمــأة وأقــام علــى صخــرة رجلــي ثبّــت خطواتــي وجعــل فــي 
فمــي ترنيمــة جديــدة تســبيحًة إللهنــا  « )مزمــور  40: 3-1 (.

» الــــرب عــــزّي وترســـي علـــيه اتكـــل قلـــبي فانتصـــرت .  ويبتهـــج قلـــبي وبأغـــنيتي 
أحمــده «  )مزمــور  28: 7(.

عمل الخير
مــن أقــوي المعطـّـات لشــفاء المرضــى تركيــز اللتفــاف علــى أنفســهم .  فكثيــرون 
مــن ذوي العاهــات يحّســون أنـّـه ينبغــي لــكّل إنســان أن يقــّدم لهــم العطــف والعــون ،  
فــي حيــن أّن مــا يحتاجونــه هــو تحويــل انتباههــم بعيــداً عــن أنفســهم ليفّكــروا فــي 

اآلخريــن ويرعوهــم.
كثيــراً مــا تُطلــب الصــاُة ألجــل المتألّميــن والمحزونيــن والخائفيــن والخائريــن 
وهــذا صــواب .  فينبغــي أن نصلـّـي ليشــرَق هللا بنــوره علــى العقــول المظلمــة ويعــزّي 
القلــوب الحزينــة .  ولكــّن هللا يجيــب الصــاة ألجــل مــن يضعــون أنفســَهم فــي مجــرى 
حتــى  نشــّجعهم  أن  يجــب  الحزانــى  هــؤلء  ألجــل  الصــاة  نقــّدم  فعندمــا  بركاتـِــه .  
عــن  بعيــداً  الظلمــُة  منهــم .  وستنقشــع  احتياجــاً  أشــّد  هــم  مــن  يحاولــوا مســاعدَة 
قلوبهــم حالمــا يحاولــون مســاعدة اآلخريــن .  فعندمــا نحــاول تعزيــَة اآلخريــن بالتعزيــة 

التــي نتعــزّى نحــن بهــا فالبركــة ترتــّد إلينــا.
إّن مــا ورد فــي اإلصحــاح الثامــن والخمســين مــن ســفر إشــعياء هــو وصفــة طبيّــة 
ألمــراض الجســد والنفــس .  فــإذا رغبنــا فــي الصّحــة وفــرِح الحيــاة الحقيقــي فعلينــا 
أن نمــارس عمليّــاً القوانيــن المدّونــة فــي هــذا اإلصحــاح .  فالــرب يقــول عــن الخدمــة 

المقبولــة لديــه وبركاتهــا:
» أَلَيْــَس أَْن تَْكِســَر لِلَْجائِــعِ ُخبْــزََك َوأَْن تُْدِخــَل الَْمَســاكِيَن التَّائِِهيــَن إِلَــى بَيِْتــَك 
ــا أَْن تَْكُســوُه َوأَْن لَ تَتََغاَضــى َعــْن لَْحِمــَك. ]257[ حينئــذ ينفجــر مثــل  إَِذا رَأَيْــَت ُعْريَانً
يَْجَمــُع  الــرَّبِّ  َوَمْجــُد  أََماَمــَك  ِبــرَُّك  َويَِســيُر  ســريعاً  وتنبــت صحتــك  نــورك  الصبــح 
ِمــْن  نزعــت  إن  فيقــول هأَنَــَذا .   تســتغيث  الــرب  تدعــو فيجيــب  َســاقَتََك.  حينئــذ 
َوَســِطَك النيــر واإليمــاء باإلصبــع وكام اإلثــم .  أَنَْفْقــَت نَْفَســَك لِلَْجائِــعِ، َوأَْشــبَْعَت 
لِيلَــَة يشــرق ِفــي الظُّلَْمــِة نــورك ويكــون ظامــك الدامــس مثــل الظهــر .   النَّْفــَس الذَّ
ويقــودك الــرب علــى الــدوام ويشــبع فــي الجــدوب نفســك وينشــط عظامــك فتصيــر 

كجنــة ريــاً وكنبــع ميــاه ل تنقطــع ِميَاَهــُه « ) إشــعياء  58: 11-7(.
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األعمــال الصالحــة هــي بركــة مضاعفــة يســتفيد منهــا المحســُن والُمحَســُن إليــه .  
إّن الشــعور بعمــِل مــا هــو صــواب هــو مــن أفضــل العاجــات لألجســام والعقــول 
قــد  بأنّــه  اإلنســان  يحــّس  وســعيداً،  عندمــا  حــرّاً  العقــل  يكــون  فعندمــا  المريضــة .  
قــام بواجبــه علــى أكمــل وجــه وعندمــا يكــون راضيــاً عــن إســعاد اآلخريــن فــإّن القــّوَة 

ـه حيــاة جديــدة . المبهجــَة الرافعــَة تضفــي علــى كيانــه كلِـّ
يجــب علــى ذي العاهــة بــدلً مــن اســتدرار العطــف دائمــاً ،  أن يحــاول تقديــَم 
الرحيــم .   المخلّــص  علــى  وألمــك  وحزنــك  ضعفــك  حمــل  إلــِق  للغيــر .   العطــف 
إنســان  لــكّل  أّن  اذكــر  إلــى اآلخريــن .   تفيــض منــك  افتــح قلبــك لمحبتــه واجعلهــا 
تجاربــه التــي يصعــب احتمالهــا ،  والمغريــات التــي يصعــب عليــه  مقاومتهــا، ومــن 
ثــّم يمكنــك أن تفعــل شــيئاً لتخفيــف هــذه األعبــاء .  عبّــر عــن شــكرك علــى البــركات 
التــي عنــدك ،  وبرهــن علــى تقديــرك لاهتمــام الــذي حصلــت عليــه .  اختــزن فــي 
قلبــك مواعيــَد هللا الثمينــَة حتــى يمكــن أن تســتخرَج مــن هــذا الكنــز الــكاَم الــذي 
هــو كفيــل بجلــب الســعادة والقــّوة لآلخريــن .  فهــذا يحيطــك بجــّو معيـّــن ورافــع .  
ليكــن هدفــك أن تبــارك مــن هــم حولــك ،  ]258[ وحينئــذ تجــد وســائَل يمكنــك بهــا أن 

تعيــن أفــراَد عائلتــك واآلخريــن.
إذا كان مــن يتألّمــون مــن اعتــال صّحتهــم ينســون الــذات فــي غمــرة اهتمامهــم 
منهــم  احتياجــاً  أشــّد  هــم  مــن  بخدمــة  الــرّب  أمــُر  يتممــون  كانــوا  وإذا  باآلخريــن ،  
فســيتحققون صــدَق الوعــد النبــوي :  » حينئــذ ينفجــر مثــَل الصبــح نــورُك وتنبــت 

]261[ صحتــك ســريعاً « .  
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لقــد اختــار الخالــق ألبوينــا األّوليــن أنســَب بيئــة لصّحتهمــا وســعادتهما .  فهــو لــم 
يضعهمــا فــي قصــر ول أحاطهمــا بالزينــات وأســباب الرفاهيــة الكاذبــة التــي يكافــح 
بالطبيعــة  وثيــق  اتصــال  علــى  جعلهمــا  بــل  حيازتهــا ،   ســبيل  فــي  اليــوم  الكثيــرون 

والشــركة مــع قديســي الســماء.
علــى  تقــع  أنظارهمــا  كانــت  لوالدينــا  موطنــاً  هللا  أعّدهــا  التــي  الجنــة  وفــي 
الشــجيرات الجميلــة واألزهــار النضــرة فــي كّل اتجــاه.  كانــت توجــد أشــجار مــن كّل 
نــوع ،  وكثيــر منهــا كانــت محّملــًة باألثمــار اللذيــذة العطــرة ،  وعلــى أغصانهــا كانــت 
تلعــب  األرض  مخلوقــات  كانــت  ظلّهــا  وتحــت  حمدهــا ،   بأغاريــد  تترنّــم  األطيــار 

وتمــرح بــا خــوف .
إّن آدَم وحــواَء وهمــا فــي حــال الطهــر كانــا مســرورين ممــا كانــا يريــان ويســمعان 
فــي عــدن .  وقــد عيـّـن لهمــا هللا عملَهمــا فــي الجنــة ليعماهــا ويحفظاهــا )تكويــن 2: 
الزوجــان  ذانــك  وكان  يــوم ،   كّل  وفرحــاً  صّحــة  يكســبهما  عملهمــا  وكان    .)15
الســعيدان يرّحبــان بزيــارات خالقهمــا لهمــا بفــرح، إذ كان  يســير ويتحــّدث معهمــا 

عنــد هبــوب ريــح النهــار ،  وكان يعلّمهمــا دروســه يوميـّــاً.
إّن طريقة المعيشة التي عيّنها هللا ألبوينا األّولين فيها دروس لنا .  ومع أّن الخطيّة 
قــد ألقــت ظالهــا علــى ]262[ األرض فــإّن هللا يحــّب أن يجــَد أولُده لّذتهــم وفرحهــم 
فــي أعمــال يديــه .  وكلّمــا اتّبعنــا تدبيــره لحياتنــا بــكّل دقـّـة ،  عمــل هــو بكيفيّــة مدهشــة 
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جّداً في شفاء بني اإلنسان المتألمين.  إّن المرضى بحاجة إلى التصال بالطبيعة 
اتصــالً وثيقــاً ،  فالعيشــة فــي الخــاء فــي وســط البيئــة الطبيعيّــة كفيلــة بــأن تصنــع 
المعجزات في حياة كثيرين من المرضى العاجزين الذين يكاد ل يُرجى لهم شفاء.

إّن الضجيــج والهتيــاج والتشــويش الــذي يُســمع فــي المــدن والحيــاة المجهــدة 
بالدخــان  المحّمــل  والهــواء  للمرضــى .   ومنهكــة  متعبــة  أمــور  هــي  فيهــا ،   الكاذبــة 
والغبــار والغــازات الســاّمة وجراثيــم المــرض خطــر علــى الحيــاة .  والمرضــى الذيــن 
بأنّهــم ســجناء فــي  يــكادون يحّســون  بيــن أربعــة جــدران  يُحبَُســون معظــم الوقــت 
غرفهــم .  إنّهــم يطلّــون علــى البيــوت واألرض وجماهيــر النــاس الغاديــن والرائحيــن 
فــي عجلــة ،  وهــم ل يــكادون يلمحــون الســماء الزرقــاء أو نــوَر الشــمس أو األعشــاَب 
أو ]263[ األزهــاَر أو األشــجاَر.  فــإذ يكونــون محبوســين هكــذا يطلقــون العنــاَن للتفكيــر 

فــي آلِمهــم وأحزانِهــم فيصيــرون فريســة ألفكارهــم المحزنــة .
أّمــا بالنســبة إلــى مــن هــم ضعفــاء فــي القــّوة األدبيّــة فــإّن المــدن تزخــر بالمخاطــر 
لهــم .  ففيهــا يكــون المرضــى الذيــن عليهــم أن ينتصــروا علــى نهمهــم وشــهواتهم غيــر 
الطبيعيّــة ،  معرّضيــن للتجربــة باســتمرار .  فهــم بحاجــة للتواجــد فــي بيئــات جديــدة 
فيهــا يتغيّــر اتجــاه أفكارهــم بحيــث يوضعــون تحــت مؤثـّـرات تختلــف عــن تلــك التــي 
تحطّمــت بســببها حياتهــم .  فليُنقلــوا إلــى حيــن مــن تحــت تلــك المؤثـّـرات التــي تُبعــد 

النفــس عــن هللا إلــى جــوٍّ أنقــى.
والمؤّسســات التــي تُقــام ألجــل رعايــة المرضــى يمكــن أن تكــوَن أنجــَح لــو أمكــن 
إقامتُهــا بعيــداً عــن المــدن .  وبقــدر اإلمــكان ،  يجــب علــى كّل مــن يطلبــون أن تعــوَد 
إليهــم صّحتهــم أن يذهبــوا إلــى بيئــة ريفيـّــة حيــث يمكنهــم النتفــاع بالعيشــة فــي 
الخــاء .  إّن الطبيعــة هــي طبيــب هللا . ]264[  فالهــواء النقــّي ونــوُر الشــمس المبهــُج 
واألزهــاُر واألشــجاُر والبســاتين والكــروُم والرياضــة البدنيّــُة فــي الخــاء فــي وســط 

هــذه البيئــة تمنــُح الصّحــة والحيــاة .
كثيــراً  المكــوث  علــى  مرضاهــم  يشــّجعوا  أن  والممرضــات  األطبــاء  وعلــى 
مــن  كثيــرون  يحتاجــه  الــذي  الوحيــد  العــاج  هــي  الخلويّــة  فالحيــاة  الخــاء ،   فــي 
الهتياجــات  مــن  الناشــئة  األمــراض  شــفاء  علــى  عجيبــة  قــّوة  لهــا  إّن  الســقماء .  
الجســم  قــوى  تُضعــف  التــي  الحيــاة  العصريّــة ،   بالحيــاة  التمّســك  فــي  واإلفــراط 

وتدّمرهــا . والنفــس  والعقــل 
كــم تبتهــج نفــوس المرضــى المتعبيــن مــن العيشــة فــي المدينــة وتوّهــج األنــوار 
الكثيــرة وضّجــة الشــوارع — بالهــدوء والحريّــة فــي األريــاف !  وبــأّي شــوٍق وشــغٍف 
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ينصرفــون إلــى مشــاهد الطبيعــة !  وكــم يُســّرون عندمــا يجلســون فــي الهــواء الطلــق !  
توجــد خــواّص  أو زهــرٍة!  الشــمس ويستنشــقون عبيــَر شــجرٍة  بنــور  يفرحــون  وكــم 
تمنح الحياة في بلســان شــجرة الصنوبر وفي شــذا األرز والشــربين ،  وتوجد أشــجاٌر 

أخــرى لهــا خاّصيــات تمنــح الصّحــَة وترّدهــا للمرضــى.
صّحتــه  اســتعادة  إلــى  يــؤول  شــيء  فــا  ُمزمــٍن  بمــرٍض  مريــض  هــو  مــن  أّمــا 
وســعادته كالعيشــة فــي وســط بيئــة ريفيـّــة جّذابــة .  هنــا يمكــن ألضعــف النــاس أن 
يجلســوا أو يرقدوا تحت أشــّعة الشــمس أو تحت ظال األشــجار .  ما عليهم إلّ أن 
يرفعــوا أبصارهــم ليــروا فوقَهــم أوراق األشــجار الجميلــة .  حينئــذ يكتنفهــم إحســاٌس 
واألرواح  النســيم .   لهمهمــة  يســتمعون  عندمــا  والنتعــاش ،   والهــدوء  بالطمئنــان 
الخائــرة تنتعــش ،  والقــّوة المتضائلــة تتجــدد وبطريقــة غيــر واعيــة يصيــر العقل هادئاً ،  
والنبــض المحمــوم يصيــر أكثــَر هــدوءا وانتظامــاً .  فــإذ يتقــّوى المرضــى يتجاســرون 
ليخطــوا بضــَع خطــواٍت ليجمعــوا األزهــاَر الجميلــَة التــي هــي رســُل مّحبــٍة هللا ألفــراد 

أســرته المتألّمــة هنــا علــى األرض .
علــى  والقــادرون  الطلــق .   الهــواء  فــي  المرضــى  إلبقــاء  خطــط  ابتــكاُر  ينبغــي 
العمــل فليُعــَط لهــم عمــٌل ســهٌل مســّر.  أروهــم كــم ذلــك العمــل فــي الهــواء الطلــق 
مســّر وموافــٌق ومعيــٌن لهــم ،  وشــّجعوهم علــى استنشــاق الهــواء النقــي ،  وعلّموهــم 
التنّفــس العميــق ،  وأنّهــم وهــم يتنّفســون ]265[ ويتكلّمــون يمرّنــون عضــاِت البطــن .  

هــذا تعليــم وتدريــب ســيكون عظيــم القيمــة لهــم جــّداً.
وينبغــي أن تُوصــف التمرينــاُت الرياضيّــة علــى أنّهــا ضــرورة تمنــح الحيــاة .  وألجــل 
مثــل هــذا التدريــب ل شــيء أفضــل مــن اســتنبات األرض .  ليكــن للمرضــى أحــواض 
زهــور ليُعنــوا بهــا أو عمــٌل يجــب عملُــه فــي البســتان أو حديقــِة الخضــر .  فــإذ يجــدون 
مــن يشــجعهم علــى تــرك غرفهــم وقضــاء الوقــت فــي الخــاء لغــرس األزهــار أو القيــام 
بــأّي عمــل آخــر ســهل ومســّر،  فــإّن انتباههــم ســينصرف بعيــداً عــن أنفســهم وآلمهــم.

كلّمــا كثــر بقــاء المريــض فــي الخــاء خــّف عــبُء الرعايــة التــي يحتاجهــا .  وكلّمــا 
كانــت بيئتُــه مفرحــًة ومبهجــًة زاد أملُــه .  فــإذ يكــون محبوســاً فــي البيــت مهمــا يكــن 
بأجمــل األثــاث فســيزيد ضجــرُه وتبرُّمــه وحزنُــه .  ولكــّن  ذلــك البيــت مّزينــاً ومؤثّثــاً 
ضعــه فــي وســط الطبيعــة الجميلــة حيــث يســتطيع أن يــرى األزهــاَر الناميــَة ويســمع 
أغاريــَد الطيــور وحينئــذ ســينطلُق قلبُــه فــي الشــدو والغنــاء المنســجم مــع شــدو 
ينتعــش  والخيــال  يســتيقظ  والذهــن  وعقلُــه .   جســُمه  يســتريح  وهكــذا  الطيــور .  

والعقــل يكــون مســتعّداً لتقديــر جمــال كلمــة هللا.

AR Ministry of Healing Body.indd   183 11/12/18   5:12 PM



184  |  خدمة الّشفاء 

ويمكــن أن يوجــد فــي الطبيعــة دائمــاً شــيٌء يحــّول انتبــاَه المرضــى بعيــداً عــن 
أنفســهم ويوّجــه أفكارَهــم إلــى هللا .  فــإذ يكونــون محاطيــن بأعمالِــه العجيبــة تســمو 
عقولُهــم فــوق األمــور التــي تـُـرى إلــى األمــور التــي ل تـُـرى.  وجمــال الطبيعــة يقودهــم 
للتفكيــر فــي ]266[ الوطــن الســماوي حيــث لــن يكــون مــا يشــّوه الجمــال ،  ول شــيء 

يلــّوث أو يتلــف ،  ول مــا يســبب المــرض أو المــوت.
يتعلّمهــا  دروســاً  الطبيعــة  مناظــر  مــن  والممرّضــات  األطبــاء  ليســتنبط 
المرضــى عــن هللا .  ليوّجهــوا أنظارهــم إلــى مــن قــد صنعــت يــده األشــجاَر العاليــَة 
زهــرٍة  وكّل  برعمــٍة  كّل  فــي  يــروا  أن  علــى  وليشــّجعوهم  واألزهــار .   واألعشــاَب 
بالطيــور والزهــور لبــّد أن يعتنــي  عــن مّحبــة هللا ألولده .  فالــذي يعتنــي  تعبيــراً 

صورتــه . علــى  المجبوليــن  بخائقــه 
وإذ يكــون المرضــى فــي الخــاء فــي وســط الخليقــة التــي أبدعهــا هللا يتنّســمون 
فــي  الجديــدة  الحيــاة  عــن  إخبارُُهــم  يمكــن  الصّحــة ،   الُمعطــي  المتجــدد  الهــواء 
المســيح .  وفــي الخــاء يمكــن أن تُقــرأ كلمــة هللا ،  ويمكــن أن يضــيء نــور بــّر المســيح 

فــي القلــوب التــي قــد أظلمتهــا الخطيّــة. ]267[
 يجــب أن يكــون الرجــال والنســاء المحتاجــون إلــى شــفاء الجســد والــروح علــى 
أن  يجــب  المســيح .   إلــى  تجتذبَهــم  أن  وأعمالُهــم  أقوالُهــم  تســتطيع  بمــن  اتصــال 
الــذي يســتطيع  تأثيــر وإشــراف  )يســوع (  الطبيــب المرســل العظيــم  يكونــوا تحــت 
أن يبــريَء النفــَس والجســد .  ويجــب أن يســمعوا قّصــة مّحبــة المخلّــص والغفــران 

المقــّدم مّجانــاً لــكّل مــن يقبلــون إليــه معترفيــن بخطاياهــم .
فتحــَت مثــل هــذه المؤثـّـرات يُرَشــد كثيــرون مــن المتألّميــن إلــى طريــق الحيــاة .  
ومائكــة الســماء يتعاونــون مــع الكائنــات البشــّرية فــي جلــب التشــجيع والرجــاء 
والفــرح إلــى قلــوب المرضــى والمتألّميــن .  وفــي هــذه الحــالت يتبــارك المرضــى 
بركــًة مضاعفــًة،  وكثيــرون منهــم يصّحــون .  فالخطــوة الواهنــة تعــود إليهــا مرونتهــا .  
كان  الــذي  والوجــه  الرجــاء .   إليهــم  يعــود  واليائســون  لمعانَهــا .   تســتعيد  والعيــن 
قبــاً يائســاً تبــدو عليــه ســيماء الفــرح .  والتشــّكيات والتذّمــرات التــي كان ينطــق 

بهــا اإلنســان تُســمع بــدلً منهــا أنغــاُم الفــرِح والرضــى.
متــى اســترّد الرجــال والنســاء صّحتهــم الجســديّة يصيــرون أقــدر علــى تدريــب 
بغفــران  اإلنســان  يحــّس  وإذ  النفــس .   ســامة  يضمــن  الــذي  بالمســيح  إيمانهــم 
ــر عنهــا .  ورجــاء المســيحي  خطايــاه فســيمأله الســام والفــرح والراحــة التــي ل يُعبّ
العتقــاد  عــن  يعبــر  الــكام  إّن  ومنيــراً .   مشــرقاً  يصيــر   ]268[ معتمــاً  كان  الــذي 
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«  )مزمــور  شــديداً  وجـــد  الضيقـــات  فــي  عونــاً  وقــوة  ملجــأ  لنــا  واإليمــان ،  » هللا 
 1:46(.  » أيضــاً إذا ســرت فــي وادي ظــل المــوت ل أخــاف شــراً ألنــك أنــت معــي 
قُـــْدرًَة  الُْمْعِيــَي  يُْعِطــي   «   .)4  :23 «  )مزمــور  يَانِِنــي  يَُعزِّ ُهَمــا  ـــازَُك  َوُعكَّ َعَصــاَك 

]271[ ًة« )إشــعياء 40: 29(.   يَُكـــثُِّر ِشــدَّ ِة  الُْقــــوَّ َولَِعـــِديِم 
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مبادئ
الّصحة

ل يمكن إلنسان أن يكون مؤها 
لاضطاع بتبعات الحياة بدون أن 

يعرف مبادئ الصحة
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مبادئ الصحة 

العامة
إّن معرفــة اإلنســان بأنـّــه ينبغــي أن يكــون هيــكاً هلل ومســكناً إلعــان مجــده يجــب 
أن تكون أسمى حافز له على رعاية قوى الجسم وتنميتها .  لقد عمل الخالق بكيفيّة 
امتــازت عجبــاً فــي الجســم البشــري ،  وهــو يأمرنــا بــأن نجعــل هــذا الجســم موضــوع 

دراســتنا وأن نتفّهــم حاجاتـِــه ونقــوم بدورنــا فــي حفظــه مــن األذى والدنــس .

الدورة الدمويّة
لكــي تكــون لنــا صّحــة جيّــدة يجــب أن يكــون دُمنــا صالحــاً وجيّــداً،  ألّن الــدَم هــو 
مجــرى الحيــاة .  فهــو يُصلــح مــا قــد فســد ويُغــّذي الجســم .  ومتــى توافــرت لــه عناصــر 
الغــذاء الجيّــد ،  ومتــى تطهَّــر وانتعــش بالتصــال بالهــواء النقــي فهــو يحمــل الحيــاة 
الــدورة منتظمــًة وكاملــًة  البدنــي .  وكلّمــا كانــت  الجهــاز  أجــزاء  إلــى كلِّ  والنشــاط 

ــة أفضــل . كلّمــا تــّم هــذا العمــل بكيفيّ
وعنــد كّل نبضــة مــن نبضــات القلــب ينبغــي أن يتدفّــق الــدُم بســرعة وســهولة 
إلــى كلِّ أجــزاء الجســم .  وينبغــي ألّ تُعــاق تلــك الــدورة بواســطة المابــس الضيّقــة 
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أو الربــط أو األحزمــة ،  أو بســبب عــدم تغطيــة األطــراف بالثيــاب الكافيــة .  فــأّي شــيٍء 
يُعطّــل الــدورة يجعــل الــدَم يرتــّد إلــى األعضــاء الحيويّــة فيتســبب عــن ذلــك ]272[ 

الحتقــاُن والصــداُع والســعاُل والخفقــاُن فــي القلــب أو ســوُء الهضــم .

التنّفس
الهــواء  فاستنشــاق  جيّــداً.   نتنّفــس  أن  ينبغــي  جيّــد  دٍم  علــى  نحصــل  ولكــي 
النقــّي استنشــاقاً كامــاً وعميقــاً بحيــث تمتلــيء الرئتــان باألوكســجين مّمــا ينّقــي 
الــدَم.  وهــذا يُكســب الــدَم لونــاً أحمــَر قانيــاً جميــاً ويرســله كنهــر ُمحــٍي إلــى كلِّ 
أجــزاء الجســم .  إّن التنّفــَس الحســَن يهــّديء األعصــاب ،  وينّشــط القابليّــة للطعــام ،  

ويجعــل عمليّــة الهضــم أكثــَر انتظامــاً،  ويُعطــي اإلنســاَن نومــاً هادئــاً منعشــاً.
ينبغــي أن تُعطــى للرئتيــن أعظــُم حريّــة ممكنــة .  ومقدرتهمــا واتســاعهما تتمــان 
وتنمــوان بواســطة حريـّـة الحركــة ،  ولكــّن هــذه المقــدرة تتضــاءل وتنكمــش عندمــا يقــع 
الوبيلــة المنتشــرة علــى  الرديئــة  تُعــزى اآلثــار  عليهمــا ضغــط أو شــّد.  وإلــى ذلــك 
نطــاق واســع وعلــى الخصــوص بيــن مــن يتطلّــب عملُهــم الجلــوَس المســتمرَّ ]273[ 
حيــث ينكــبُّ اإلنســان علــى عملــه .  ففــي هــذا الموقــف يســتحيل علــى المــرء أن 
يتنّفــَس تنّفســاً عميقــاً .  وســرعان مــا يصيــر التنّفــس الســطحيُّ عــادة ،  فتفقــد الرئتــان 
القــّوة علــى التمــدد .  ومثــل هــذا األثــر يحــدث عنــد الشــّد علــى الحقويــن .  فأعضــاء 
الصــدر الســفلى وعضــات البطــن التــي قُصــد منهــا أن تُســاعد فــي عمليــة التنّفــس 

ل يُعطــى لهــا المجــاُل الكافــي ،  وبذلــك يتقيّــد عمــُل الرئتيــن.
وهكــذا ل يحصــل الجســم علــى كميّــة كافيــة مــن األوكســجين .  والــدُم يتحــرّك 
ببــطء .  والمــادة الســاّمة المتبقيــة التــي ينبغــي طرُحهــا بعيــداً بواســطة زفيــر الرئتيــن 
تُســتبقى،  وهكــذا يصيــر الــدُم ملّوثــاً غيــر نقــّي.  والتأثيــر الســيئ ل يتنــاول الرئتيــن 
وحدهمــا ،  بــل يتنــاول عــدا ذلــك المعــدَة والكبــَد والدمــاَغ،  ويصيــر الجلــد شــاحَب 
اللــون ،  والهضــم يتعطـّـل ،  والقلــب يتضايــق ،  والدمــاغ يصيــر معّكــراً ،  واألفــكار تصبــح 
مرتبكــًة ومشّوشــة ،  والحــزن والوجــوم يخيّمــان علــى الــروح ،  والجهــاز كلـّـه يصيــر خائــراً 

ــة خاّصــة. ]274[ ومكتئبــاً وكســولً ويُمســي أكثــر تعرّضــاً للمــرض بكيفيّ

الهواء النقي
إلــى إمدادهمــا  إّن الرئتيــن تطــردان األوســاَخ باســتمرار ،  وهمــا لذلــك بحاجــة 
بالهــواء النقــّي بكيفيّــة مســتمرّة .  فالهــواء الملــّوث ل تتوافــر فيــه كميّــة األوكســجين 
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الازمــة .  والــدُم ينتقــل إلــى المــّخ وغيــره مــن األعضــاء بــدون أن يتنقــى.  فمــن هــذا 
نلمس ضرورة التهوية الكاملة .  إّن الُسكنى في غرٍف ضيّقٍة محتبسِة الهواء حيث 
يكــون الهــواء ميّتــاً وفاســداً لّممــا يُضعــف الجهــاَز كلَّــه ،  ويصيــر ســريع التعــرِّض لتأثيــر 
البــرد بكيفيّــة خاّصــة .  فأقــلُّ تعــرٍّض للبــرد يســبب المــرض .  إّن الحتبــاس فــي داخــل 
الغــرف الضيّقــة هــو الــذي جعــل كثيــراٍت مــن النســاء شــاحباِت الوجــوه وواهنــاِت 
القــوى.  إنّهــن يتنّفســن الهــواء ذاتـَـه مــراراً عديــدة حتــى يُمســى محّمــاً بغــازاٍت ســاّمة 

تخــرج مــن الرئتيــن والمســام ،  وهكــذا تنتقــل األوســاُخ راجعــًة إلــى الــدِم.

التهوية ونور الشمس
عنــد إقامــة المبانــي ســواء أكانــت ألغــراٍض عاّمــة أو لتكــون مســاكَن،  ينبغــي 
الحــرص علــى توفيــر التهويــة الجيّــدة والقــدِر الوافــر مــن نــور الشــمس .  إّن الكنائــس 
والمــدارس كثيــراً مــا تـُـرى فيهــا عيــوب فــي هــذا األمــر .  إّن إهمــال التهويــة الكافيــة هــو 
الســبب فــي النعــاس والخمــول اللذيــن يبطــان تأثيــَر كثيــٍر مــن العظــات ويجعــان 

عمــَل المــدرِّس شــاقّاً وعديــَم التأثيــر .
علــى  النــاس  لُســكنى  المعــّدة  المبانــي  كلُّ  تكــون  أن  ينبغــي  اإلمــكان  فبقــدر 
أرض مرتفعــة ل مــكاُن لتجّمــع الميــاه حولهــا .  هــذا يضمــن موقعــاً جافـّـاً ويمنــع خطــر 
المــرض الناشــئ مــن الرطوبــة والعفونــة .  هــذا األمــر كثيــراً مــا يُســتخّف بــه .  فاعتــال 
الصّحــة الطويــل األمــد واألمــراض الخطيــرة وكثيــٌر مــن الميتــات تنتــُج مــن الرطوبــة 
والماريــا المتوطّنــة فــي األماكــن المنخفضــة والرديئــة مــن حيــث تصريــف الميــاه .

التهويــة  ضمــان  خاّصــة ،   بكيفيّــة  الهاّمــة  األمــور  فمــن  البيــوت ،   بنــاء  وفــي 
تيّــاٌر هوائــي ،  وفيــٌض  نــور الشــمس .  ليكــن هنــاك  الكافيــة ووجــوُد قــدٍر كبيــر مــن 
النــوم بحيــث ينطلــق  البيــت .  ويجــب تنظيــَم غــرِف  النــور فــي كلِّ غرفــة فــي  مــن 
ألن  تصلــُح  غرفــة  توجــد  ل  حريّــة .   بــكلِّ  ونهــاراً  ليــاً  الهــواء  مــن  تيّــاٌر   ]275[ فيهــا 
الشــمس .   نــور  ودخــول  للهــواء  يوميّــاً  فتُحهــا  يمكــن  لــم  مــا  نــوٍم  غرفــَة  تكــون 
وتســخينها  الراحــة  بوســائل  لمّدهــا  النــوم  غــرُف  تحتــاج  البلــدان  معظــم  وفــي 
الرطــب. أو  البــارد  الطقــس  فــي  جيّــداً  وتجفيفهــا  تدفئتُهــا  يمكــن  حتــى 

التــي  للغــرف  يُعطــى  مــا  قــدَر  العنايــة  مــن  الضيــوف  غرفــُة  تنــال  أن  وينبغــي 
ونــوُر  الهــواُء  يدخلهــا  أن  ينبغــي  الغــرف  مــن  فكغيرهــا  باســتمرار .   تُســتعمل 
الشــمس ،  ويجــب تزويُدهــا ببعــض وســائل التدفئــة ألجــل تجفيــف الرطوبــة التــي 
ينــام فــي غرفــة  فــأّي إنســاٍن  تُســتعمل باســتمرار .   أيّــة غرفــة ل  تتجّمــع دائمــا فــي 
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ــداً إنّمــا يفعــل  محرومــة مــن نــور الشــمس أو ينــام فــي ســريٍر لــم يجفــف ويُهــّوى جيّ
بحياتــه . وحتــى  بصّحتــه  مخاطــراً  هــذا 

لهــا  ويعــّدون  وزهورهــم ،   أغراســهم  حســاَب  يحســبون  كثيــرون  البنــاء ،   وفــي 
العــّدة .  فالشــرفة أو النافــذة المخصصــة لوضعهــا تكــون دافئــًة وتغمرهــا الشــمس ،  
ألنّــه بــدون الــدفِء والهــواِء ونــوِر الشــمس لــن تعيــش األغــراُس ولــن تزدهــر .  فــإذا 
كانــت هــذه الشــروط لزمــًة لحيــاة النباتــات فكــم باألحــرى تكــون لزمــًة ألجــل صّحتنــا 

وصّحــة عائاتنــا وضيوفنــا !
إذا أردنــا أن تكــون بيوتُنــا مواطــَن الصّحــة والســعادة فيجــب أن نجعلَهــا فــوَق 
مســتوى عفونــِة وضبــاِب األراضــي المنخفضــة ،  ونُعطــي المجــاَل لدخــول وســائل 
الســماء المانحــة الحيــاة بــكلِّ حّريــة .  يجــب أن نســتغني عــن الســتائر الثقيلــة ونفتــح 
النوافــَذ ودرَف الشــبابيك ،  وألّ نســمح ألشــجار الكرمــة مهمــا تكــن جميلــة أن تلقــي 
ظلّهــا علــى النوافــذ ،  وألّ نســمَح لألشــجار أن تنمــو بجــوار البيــوت بحيــث تحجــب 
عنها نوَر الشمس .  قد يمكن أّن نور الشمس يجعل لون األثاثات واألبسطة يبهت 

ويذهــب بلــون إطــارات الصــور ،  ولكّنــه يجعــل خــدود األطفــال تتألّــق بالصّحــة.
إّن مــن عليهــم أن يعولــوا النــاس المتقّدميــن فــي العمــر يجــب أن يذكــروا أّن 
هــؤلء هــم فــي أشــّد الحاجــة إلــى غــرٍف دافئــٍة ومريحــة .  فــإذ تتقــّدم بهــم األيـّـام يقــّل 
نشــاطهم وتقــّل حيويّتُهــم لمقاومــة المؤثـّـرات الُمضعفــة للصّحــة ،  ومــن هنــا نشــأت 
الحاجــُة العظمــى ألن تكــون للمتقّدميــن فــي األيّــام كميّــة كبيــرة مــن نــور الشــمس 

والهــواء المتجــدد النقــّي. ]276[

النظافة
أمــٌر جوهــري للصّحــة الجســديّة والعقليّــة كلتيهمــا .   إّن التدقيــق فــي النظافــة 
فاألوســاخ تُطرد باســتمرار من الجســم عن طريق الجلد .  ومســاُم الجلد التي تُحصى 
بالمايين تنســّد ســريعاً ما لم تُحفظ نظيفًة بالســتحمام مراراً كثيرة .  واألوســاخ التي 

يجــب أن تخــرج عــن طريــق الجلــد تُمســى ثقــاً علــى األعضــاء األخــرى المفــرزة.
إّن كثيريــن مــن النــاس يســتفيدون مــن الحّمــام البــارد أو الفاتــر كّل يــوم صباحــاً أو 
مســاًء.  فالســتحمام بكيفيّــة لئقــة بــدلً مــن كونــه يزيــد مــن إمكانيــة التعــرّض للبــرد فهــو 
يحّصن الجسم من البرد ألنّه يحّسن حالة الدورة الدمويّة .  والدُم يؤتى به إلى السطح 
أو ظاهــر الجلــد وينتــج عــن ذلــك أّن الــدَم يجــري بكيفيّــة أســهل وأكثــر انتظامــاً،  والعقــل 
والجســم ينشــطان كاهمــا وينتعشــان ،  والعضــات تصبــح أكثــَر مرونــة ،  والعقــل يصيــر 
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أكثــَر ذكاًء وفطنــًة،  والحّمــام يهــّديء األعصــاب .  كمــا أّن الســتحماَم يســاعد األمعــاَء 
والمعــدَة والكبَــد ،  معطيــاً صّحــًة وقــوًة ونشــاطاً لــكلِّ منهــا ، ويحّســن حالــة الهضــم .

تمتــص  تُلبــس  التــي  المابــس نظيفــة .  فالثيــاب  تُحفــظ  أن  أيضــاً  المهــّم  ومــن 
األوســاخ التــي تنفــذ مــن المســام ،  فــإن لــم تُغيّــر مــراراً فاألوســاُخ تُمتـَـص مــن جديــد.

المــوت  تحمــل  التــي  فالجراثيــم  المــرض .   إلــى  مآلهــا  القــذارة  أشــكال  كلَّ  إّن 
تتراكــم وتكثــر فــي األركان الُمظلمــة الُمهَملــة وفــي الفضــات المتعّفنــة وفــي الرطوبــة 
األشــجار  أوراق  أكــوام  أو  الخضــر  فضــالت  ببقــاء  يُســمَح  ألّ  ينبغــي  والعفونــة .  
الســاقطة بالقــرب مــن البيــت لتفســد الهــواء وتســممه. ينبغــي ألّ يُســمح ببقــاء أّي 
شــيٍء قــذٍر أو متعّفــٍن فــي داخــل البيــت .  فــي المــدن الصغيــرة أو الكبيــرة المعتبــرة 
صّحيــة تمامــاً،  كثيــراً مــا يتســبب وبــاُء الحّمــى عــن المــواد المتعّفنــة حــول مســكن ربـّـة 

بيــت عديمــة الكتــراث.
إلــى  الحريــص  والنتبــاَه  الشــمس  نــور  مــن  كبيــراً  وقــدراً  التاّمــة  النظافــة  إّن 
المحافظــة علــى الصّحــة فــي كلِّ شــؤون البيــت الصغيــرة ،  هــي جوهّريــة للتخلّــص 

]277[ البيــت .   لســّكان  والنشــاط  البهجــة  وجلــب  المــرض  مــن 
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قوانني الصحة بني 

العربانيني

فــي التعليــم الــذي أعطــاه هللا للعبرانييــن أُعطــَي لحفــظ الصّحــة ووقايتهــا انتبــاٌه 
غيــر  بالعــادات  العبوديــة  مــن  أتــوا  قــد  كانــوا  الذيــن  الشــعب  فجماهيــر  حريــص .  
النظيفــة وغيــر الصّحيــة التــي أحدثتهــا العبوديـّـة أُخِضعــوا ألدّق التدريبــات فــي البريـّـة 
قبــل الدخــول إلــى كنعــان .  فتعلّمــوا َمبَــاِدئ الصّحــة وفُرضــت عليهــم قوانيــن صّحية .

منع المرض
لقــد لوحــظ التمييــز بيــن الطاهــر والنجــس ليــس فقــط فــي خدمتهــم الدينيّــة بــل 
فــي كّل شــؤون الحيــاة اليوميّــة .  فــكّل مــن لمســوا األمــراَض المعديــَة أو المنّجســَة 
تتطهــر  أن  بعــد  إلّ  بالعــودة  لهــم  يُســمح  يكــن  ولــم  المحلّــة ،   خــارج  يُعزلــون  كانــوا 
أجســاُمهم وثيابُهــم تطهيــراً كامــاً ودقيقــاً.  وإذا ُوِجــّد إنســاٌن مصابــاً بمــرض معــٍد 

كانــت تُعطــى هــذه التعليمــات :
» كلَّ فراش يضطجع عليه ... يكون نجساً وكلُّ متاع يجلس عليه يكون نجساً.  
ومن مّس فراشــه يغســل ثيابه ويســتحّم بماٍء ويكون نجســاً إلى المســاء .  ومن جلس 
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علــى المتــاع الــذي يجلــس عليــه ... يغســل ثيابــه ]278[ ويســتحم بمــاء ويكــون نجســاً 
إلــى المســاء .  ومــن مــّس ) جســده ( ... يغســل ثيابـَـه ويســتحّم بمــاء ويكــون نجســاً إلــى 
المســاء ... وكلُّ مــن مــّس كّل مــا كان تحتــه يكــون نجســاً إلــى المســاء ومــن َحَملهــن 
يغســل ثيابَه ويســتحّم بماء ويكون نجســاً إلى المســاء .  وكل من مســه  )المريض (  ولم 
يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء .  وإناُء الخزف 

الــذي يّمســه ... يكســر وكّل إنــاء خشــب يُغســل بمــاء « )لوييــن  15: 4 -12(.
إّن الشــريعَة الخاّصــَة بالبــرص هــي أيضــاً مثــال للدقّــة التــي كان يجــب أن تُنّفــَذ 

بموجبهــا هــذه الوصايــا .
» كلُّ األيــام التــي تكــون الضربــة فيــه  )األبــرص (  يكــون نجســاً.  إنّــه نجــس .  يقيــم 
وحــده .  خــارج المحلّــة يكــون مقاُمــه .  وأّمــا الثــوب فــإذا كان فيــه ضربــة بــرٍص ثــوِب 
ــاٍن،  فــي الســدى أو اللحمــة مــن الصــوف أو الكتــان أو فــي جلــد  صــوٍف أو ثــوِب كتّ
أو فــي كّل مصنــوع مــن جلــد ... فيــرى الكاهــن الضربــة ... إذا كانــت الضربــة قــد 
امتــّدت فــي الثــوب فــي الســدى أو اللحمــة أو فــي الجلــد مــن كّل مــا يُصنــع مــن جلــد 
للعمــل فالضربــُة بــرٌص مفســٌد،  إنّهــا نجســة .  فيُحــرق الثــوب أو الســدى أو اللحمــة 
مــن الصــوف أو الكتـّـان أو متــاع الجلــد الــذي كانــت فيــه الضربــة ألنّهــا بــرٌص مفســد .  

بالنــار يحــرق « )لوييــن 13: 46 -52(.
وكذلــك أيضــاً عندمــا يتبرهــن مــن ظواهــر أّي بيــت أنـّـه ل أمــان لمــن يســكنه كان 
يُهــدم .  كان علــى الكاهــن أن » يهــدم البيــت حجارتَــه وأخشــابَه وكّل تــراب البيــت 
ويخرجهــا إلــى خــارج المدينــة إلــى مــكان نجــس .  ]279[ ومــن دخــل إلــى البيــت فــي 
كّل أيـّـام انغاقــه يكــون نجســاً إلــى المســـاء .  ومــن نــام فــي البيــت يغســل ثيابـَـه ومــن 

ــه  « )لوييــن  14: 47-45(. أكل فــي البيــت يغســُل ثيابَ

النقاوة
مؤثّــرة  بكيفيّــة  ولزومهــا  الشــخصيّة  النظافــة  ضــرورَة  الشــعب  تعلّــم  وقــد 
الشــريعة  إلعــان  ليســتمعوا  ســيناء  جبــل  فــي  الشــعب  حشــد  فقبــل  جــّداً .  
بصــوت هللا طُلــب منهــم أن يغتســلوا ويغســلوا ثيابهــم .  هــذه الوصيّــة فرضــت 
بأيّــة  يُســمح  يكــن  ولــم  يعصونهــا .   مــن  علــى  بالمــوت  يُقضــى  أن  علــى  عليهــم 

هللا . محضــر  فــي  لتكــون  نجاســة 
وفــي أثنــاء التغــرّب فــي البريـّـة كان العبرانيــون يعيشــون فــي الهــواء الطلــق أغلــب 
الوقــت ،  حيــث كانــت النجاســات أقــّل تأثيــراً ممــا لــو عاشــوا فــي بيــوت مغلقــة .  ولكــن 

AR Ministry of Healing Body.indd   196 11/12/18   5:12 PM



قوانين الصحة بين العبرانيين  |  197

كان يُطلــب منهــم التدقيــق الشــديد إلــى أقصــى حــّد فــي مراعــاة النقــاوة فــي داخــل 
أقــّل األقــذار أو الفضــات فــي داخــل  خيامهــم وخارجهــا .  ولــم يكــن يُســمح ببقــاء 
المحلــة أو حولهــا .  وقــد قــال الــرب :  ]280[ » ألَنَّ الــرَّبَّ إِلَهــَك َســائٌِر ِفــي َوَســِط َمَحلَِّتــَك 
َســًة « )تثنيــة 23: 14(. لَِكــْي يُْنِقــَذَك َويَْدفَــَع أَْعــَداَءَك أََماَمــَك. فَلْتَُكــْن َمَحلَّتُــَك ُمَقدَّ

الغذاء
وقد صار تمييز بين الطاهر والنجس في كّل مواد الغذاء :

» أنــا الــرب إلهكــم الــذي ميّزكــم مــن الشــعوب .  فتميّــزون بيــن البهائــم الطاهــرة 
والنجســة وبيــن الطيــور النجســة والطاهــرة .  فــا تدنّســوا نفوســكم بالبهائــم والطيــور 
ول بــكّل مــا يــدّب علــى األرض ممــا ميّزتــه لكــم ليكــون نجســاً « )لوييــن 20: 24، 25(.

فكثير من ألوان الطعام التي كان يأكلها الوثنيّون حولهم بكّل حريّة كانت محرّمة 
على العبرانيين .  ولم يكن ذلك التمييز الذي ُوِضَع أمراً تعّسفياً،  فاألشياء التي ُحرّمت 
كانت ضارة .  وإّن حقيقة الحكم على تلك األطعمة بأنّها نجسة علّمتهم أّن استعمال 
المأكـولت الضـارّة منّجـس. فـكّل مـا يفسـد الجسـم يـؤدي إلـى إفسـاد النفـس .  وهـذا 
يجعل من يتعاطاها غيَر أهٍل للشركة مع هللا وغيَر أهٍل للخدمة السامية المقّدسة.

الميزات والقوانين
وفــي أرض الموعــد ظــّل التدريــب الــذي بُــدئ بــه فــي البريّــة ،  معمــولً بــه فــي 
ظــروف مواتيــة ومســاعدة لتكويــن عــادات صالحــة .  فالنــاس لــم يزدحمــوا معــاً فــي 
المــدن بــل كانــت لــكّل أســرة أرُضهــا الزراعيـّــة ضمانــاً لــكّل البــركات المانحــة الصّحــة 

فــي الحيــاة الطبيعيّــة غيــر المفســدة أو المنحرفــة.
أّمــا بالنســبة إلــى ممارســات الكنعانييــن القاســية الخليعــة ،  أولئــك الذيــن قــد 

طردهــم العبرانيــون قديمــاً فقــد قــال الــرب:
» ول تســلكون فــي رســوم الشــعوب الذيــن أنــا طاردهــم مــن أمامكــم ألنّهــم قــد 
فعلوا كّل هذه فكــرهتهم  « )لويين  20: 23(.  ]281[ » ول تُدخـل رجســاً إلى بيتك 

لئــا تكـــون محـــرّماً مثلــه  « )تثنيــة  7: 26(.
في كّل شؤون حياتهم اليوميّة تعلّم العبرانيون الدرس الذي قّدمه الروح .

أََحــٌد  كَاَن  إِْن  ِفيُكــْم  يَْســُكُن  هللِا  َوُروُح  هللِا  َهيْــَكُل  أَنَُّكــْم  تَْعلَُمــوَن  أََمــا   «
 » ُهــَو  أَنْتُــْم  ـِذي  الَـّ ٌس  ُمَقــدَّ هللِا  َهيْــَكَل  ألَنَّ  هللُا  فََسيُْفِســُدُه  هللِا  َهيْــَكَل  يُْفِســُد 

.)17  ،16  :3 )1كورنثــوس 
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الفرح
» الَْقلـْـُب الَْفرَْحــاُن يُطَيِّــُب الِْجْســَم « )أمثــال 17: 22(. فالشــكر والفــرح وعمــل 
اإلنســان .   لصّحــة  أعظــم حافــظ  هــي  هــذه  بمحبّــة هللا ورعايتــه —  والثقــة  الخيــر 

وكانــت هــذه األشــياء بالنســبة إلــى العبرانييــن نفــَس مفتــاِح الحيــاة.
وإذ كانــوا يســافرون ثــاث مــّرات فــي الســنة إلحيــاء أعيادهــم فــي أورشــليم ،  
أو يقيمــون فــي مظــاّل لمــّدة أســبوع فــي أثنــاء عيــد المظــاّل،  كانــت هــذه فرصــاً 
وكانــت  الجتماعيّــة .   وبالحيــاة  الخــاء  فــي  والترفيــه  بالراحــة  اســتمتعوا  فيهــا 
الكريــم  الترحيــُب  حاوتــه  مــن  زاد  الــذي  للفــرح  ســانحًة  فرصــاً  األعيــاد  هــذه 

والفقيــر . والــاوي  بالغريــب 
» وتفــرح بجميــع الخيــر الــذي أعطــاه الــرب إلهــك لــك ولبيتــك أنــت والــاوي 

والغريــب الــذي فــي وســطك  « )تثنيــة  26: 11(.
وهكــذا وبعــد مــرور ســنين عديــدة ،  عندمــا قُرئــت الشــريعة فــي أورشــليم فــي 
عصيانهــم ،   علــى  حزنــاً  الشــعب  وبكــى  بابــل  مــن  الراجعيــن  المســبيين  مســامع 

الرحيمــة: الرســالة  هــذه  جاءتهــم 
لــم  » ل تنوحــوا ...  اذهبــوا كلــوا الســمين واشــربوا الحلــو وأبقــوا أنصبــة لمــن 
تُُكــْم «  يُعــد لــه .  ألّن اليــوم إنّمــا هــو مقــدس لســيدنا َولَ تَْحزَنـُـوا ألّن فـَـَرَح الــرَّبِّ ُهــَو قُوَّ

)نحميــا  8: 9، 10(. ]282[
 وقــد نُشــر وأذيــع » فــي كّل مدنهــم وفــي أورشــليم قائليــن اخرجــوا إلــى الجبــل 
وأتــوا بأغصــان زيتــون وأغصــان زيتــون بــّري وأغصــان آس وأغصــان نخــل وأغصــان 
وعملــوا  وجلبــوا  الشــعب  فخــرج  مكتــوب .   هــو  كمــا  مظــالٍّ  لعمــل  غبيــاء  أشــجار 
ألنفســهم مظــاّل كّل واحــد علــى ســطحه وفــي دورهــم ودور بيــت هللا وفــي ســاحة 
ِمــَن  الرَّاِجِعيــَن  الَْجَماَعــِة  كُلُّ  َوَعِمــَل  أفرايــم .   بــاب   ]283[ ســاحة  وفــي  المــاء  بــاب 
ا « )نحميــا  8: 15(. ، َوَســَكُنوا ِفــي الَْمظـَـالِّ ... وَكَاَن فَــَرٌح َعِظيــٌم ِجــدًّ ــبِْي َمظـَـالَّ السَّ

نتائج إطاعة شريعة هللا
البدنيّــة  ألجــل صّحتهــم  الجوهّريــة  الَْمبَــاِدئ  كل  للعبرانييــن  أعطــى هللا  لقــد 
الخاّصــة  الَْمبَــاِدئ  إلــى  بالنســبة  كمــا  الَْمبَــاِدئ  هــذه  إلــى  وبالنســبة  واألدبيّــة .  

قائــاً: أمرهــم  األدبــي  بالنامــوس 
َهــا َعلَــى  » َولْتَُكــْن هــِذِه الَْكلَِمــاُت الَِّتــي أَنـَـا أُوِصيــَك ِبَهــا الْيَــْوَم َعلَــى قَلِْبــَك َوقُصَّ
ـْم ِبَهــا ِحيــَن تَْجلِــُس ِفــي بَيِْتــَك َوِحيــَن تَْمِشــي ِفــي الطَِّريــِق َوِحيــَن تََنــاُم  أَْولَِدَك َوتََكلَـّ
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َوِحيــَن تَُقــوُم َواْربُطَْهــا َعاََمــًة َعلـَـى يـَـِدَك َولْتَُكــْن َعَصائِــَب بَيْــَن َعيَْنيْــَك َواكْتُبَْهــا َعلـَـى 
ــِم أَبْــَواِب بَيِْتــَك َوَعلَــى أَبَْواِبــَك « )تثنيــة 6: 9-6(. قََوائِ

ــَهاَداُت َوالَْفرَائِــُض َواألَْحــَكاُم الَِّتــي  » إَذا َســأَلََك ابَْنــَك َغــداً قَائِــاً. َمــا ِهــَي الشَّ
هــِذِه  َجِميــَع  نَْعَمــَل  أَْن  الــرَّبُّ  فَأََمرَنَــا   ... لبنــك  تقــول  إِلُهَنــا.  الــرَّبُّ  ِبَهــا  أَْوَصاكُــْم 
ـاِم َويَْســتَبِْقيََنا كََمــا ِفــي هــَذا  الَْفرَائِــَض َونَتَِّقــَي الــرَّبَّ إِلَهَنــا لِيَُكــوَن لََنــا َخيْــٌر كُلَّ األَيَـّ

)تثنيــة  6: 24-20(. الْيَــْوِم « 
فلــو أطــاع العبرانيــون الوصايــا المســلّمة إليهــم واســتفادوا مــن امتيازاتهــم لكانــوا 
نموذجــاً للعالــم فــي الصّحــة والنجــاح .  ولــو عاشــوا طبقــاً لتدبيــر هللا كأّمــة لكانــوا قــد 
ُحِفظــوا مــن األمــراض التــي أصيبــت بهــا األمــم األخــرى.  وكانــوا قــد حصلــوا علــى 
أن  آخــر .  وألمكنهــم  أّي شــعب  مــن  أكثــر  والــذكاء  العقــل  الجســم ونشــاط  صّحــة 

يكونــوا أعظــَم وأقــوى أّمــٍة علــى األرض .  فقــد قــال هللا:
» ُمبَاَركًا تَُكوُن فَْوَق َجَميُع الشُعوب « )تثنية  7: 14(. ]284[ 

» وواعــدك الــرب اليــوم أن تكــون لــه شــعباً خاّصــاً كمــا قــال لــك وتحفــظ جميــع 
وصايــاه وأن يجعلــك مســتعلياً َعلـَـى َجِميــعِ الَْقبَائـِـِل الَِّتــي َعِملََهــا ِفــي الثََّنــاِء َوالْســِم 

َوالْبََهــاِء وأن تكــون شــعباً مقدســاً للــرب إلهــك كمــا قــال  « )تثنيــة  26: 18، 19(.

 بركات هللا
» َوتَأْتِــي َعلَيْــَك َجِميــُع هــِذِه الْبَــَركَاِت َوتُــْدرِكَُك إَِذا َســِمْعَت لَِصــْوِت الــرَّبِّ 
إِلِهــَك. ُمبَــاَركاً تَُكــوُن ِفــي الَْمِديَنــِة َوُمبَــاَركًا تَُكــوُن ِفــي الَْحْقــِل َوُمبَاَركــة تَُكــْوُن ثََمــرَُة 
بَطِْنــَك َوثََمــرَُة أَْرِضــَك َوثََمــرَُة بََهائِِمــَك نِتَــاُج بََقــرَُك َوإِنَــاُث َغَنُمــَك. ُمبَاَركَــًة تَُكــوُن 
َســلَّتَُك َوِمْعَجُنــَك. ُمبَــاَركًا تَُكــوُن ِفــي ُدُخولِــَك، َوُمبَــاَركًا تَُكــوُن ِفــي ُخُروِجــَك « 

)تثنيــة 28: 2 -6(.
» يَأُْمــُر لـَـَك الــرَّبُّ ِبالْبََركَــِة ِفــي َخزَائِِنــَك َوِفــي كُلِّ َمــا تَْمتـَـدُّ إِلَيْــِه يـَـُدَك ويبــاركك 
فــي األرض التــي يعطيــك الــرب إلهــك .  ويقيمــك الــرب لنفســه شــعباً مقّدســاً كمــا 
َجِميــُع  فَيَــَرى  فــي طرقــه .   إلهــك وســلكت  الــرب  لــك إذا حفظــت وصايــا  حلــف 
َي عليــك ويخافــون منــك .  ويزيــدك الــرب  ــْد ُســمِّ ُشــُعوِب األَرِْض أَنَّ اْســَم الــرَّبِّ قَ
حلــف  التــي  األرض  علــى  أرضــك  وثمــرة  بهائمــك  وثمــرة  بطنــك  ثمــرة  فــي  خيــراً 
ليعطــي مطــَر  الســماء  الصالــح  كنــزَه  الــربُّ  لــك  يفتــح  أن يعطيــك .   الــرب آلبائــك 
أرضــك فــي حينــه وليبــارك كّل عمــل يــدك فتقــرض أممــا كثيــرة وأنــت ل تقتــرض.  
ويجعلــك الــرب رأســاً ل ذنبــاً وتكــون فــي الرتفــاع فقــط ول تكــون فــي النحطــاط إَِذا 
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َســِمْعَت ]285[ لوصايــا الــرب إلهــك الَِّتــي أَنـَـا أُوِصيــَك ِبَهــا الْيَــْوَم لْتُْحَفــْظ َوتَْعَمــُل  « 
)تثنيــة  28: 13-8(.

تباركــون  هكــذا   « يقــول :   وبنيــه  الكهنــة  رئيــس  هــارون  إلــى  األمــر  صــدر  وقــد 
بنــي إســرائيل قائليــن لهــم يبــاركك الــرب ويحرســك .  يضــيء الــرب بوجهــه عليــك 
ويرحمــك .  يرفــع الــرب وجهــه عليــك ويمنحــك ســاماً.  فيجعلــون اســمي علــى بنــي 

إســرائيل وأنــا أباركهــم «  )ِســفر العــدد  6: 23، 27-24(.
ــَماَء ِفــي َمُعونَِتــَك  ــُب السَّ ــَس ِمثْــَل هللِا يَــا يَُشــوُروُن. يَرْكَ » كَأَيَّاِمــَك َراَحتُــَك. لَيْ
يَْســُكَن   ... تَْحــُت  ِمــْن  ـُة  األَبَِديَـّ َواألَْذُرُع  َملَْجــأٌ  الَْقِديــُم  اإِللــُه  َعظََمِتــِه.  ِفــي  َوالَْغَمــاَم 
إِْســرَائِيُل آِمًنــا َوْحــَدُه. تَُكــوُن َعيْــُن يَْعُقــوَب إِلَــى أَرِْض ِحْنطَــٍة َوَخْمــٍر َوَســَماُؤُه تَْقطُــُر 
نـَـًدى. طُوبـَـاَك يـَـا إِْســرَائِيُل. َمــْن ِمثْلـُـَك يـَـا َشــْعبًا َمْنُصــوًرا ِبالــرَّبِّ تـُـرِْس َعْونـِـَك َوَســيِْف 

َعظََمِتــَك « )تثنيــة 33: 29-26(.
ــر العبرانيــون فــي إتمــام قصــد هللا وهكــذا فشــلوا فــي الحصــول علــى  لقــد قصَّ
البــركات التــي كان يمكــن أن تكــون لهــم .  ولكــن لنــا فــي يوســف ودانيــال وموســى 
األمينــة  الخطــة  تعقــب  التــي  للنتائــج  ونبيلــة  رائعــة  أمثلــة  وإليشــع وغيرهــم كثيــر ،  
للمعيشــة .  ونفــس هــذه األمانــة فــي أيامنــا هــذه ســتكون لهــا نفــس هــذه النتائــج .  

فالرســول يقــول لنــا: ]286[
َســٌة َشــْعُب اقِْتَنــاٍء لَِكــْي  ــٌة ُمَقدَّ ــاٌر وَكََهُنــوٌت ُملُوكِــيٌّ أُمَّ ــْم فَِجْنــٌس ُمْختَ ــا أَنْتُ  » َوأَمَّ
ــْم ِمــَن الظُّلَْمــِة إِلَــى نُــورِِه الَْعِجيــِب « )1 بطــرس  2: 9(. ــِل الَّــِذي َدَعاكُ تُْخِبــُروا ِبَفَضائِ

» ُمبـَـارٌَك الرَُّجــُل الَّــِذي يَتَّــِكُل َعلـَـى الــرَّبِّ وَكَاَن الــرَّبُّ ُمتََّكلـَـُه «. » كَالَنخلـَـَة يَزُهــو 
كَاألَْرِز ِفــي لُبَْنــاَن يَْنُمــو « » َمْغُروِســيَن ِفــي بَيْــِت الــرَّبِّ ِفــي ِديـَـاِر إِلَِهَنــا يُزِْهــُروَن. أَيْضــاً 
ــيْبَِة. يَُكونـُـوَن ِدَســاماً َوُخْضــراً« )إرميــا  7: 17;  مزمــور 92: 14-12(. يُثِْمــُروَن ِفــي الشَّ

ــاٍة َوَســاََمًة  » لِيَْحَفــْظ قَلْبُــَك َوَصايَــاَي . فَِإنََّهــا تَِزيــُدَك طُــوَل أَيَّــاٍم، َوِســِني َحيَ
فــا  اضطجعــت  إذا  رجلــك .   تعثــر  ول  آمنــا  طريقــك  فــي  تســلك  حينئــذ   ...
خــراب  مــن  ول  باغــت  خــوف  مــن  تخــش  ل  نومــك .   ويلــذ  تضطجــع  بــل  تخــاف 
تؤخــذ  «  أن  مــن  يكــون معتمــدك ويصــون رجلــك  الــرب  جــاء .  ألن  إذا  األشــرار 

]287[ 2 و 26-23(.   ،1  :3 )أمثــال 
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أَنَّ  وَكَذلِــَك  لبســنا »  فــي  نكــون محتشــمين  أن  يعلّمنــا  س  المقــدَّ الكتــاب  إّن 
ينهــى  بهــذا  )1 تيموثــاوس  2: 9(.  وهــو  الِْحْشــَمِة «  ِبلِبَــاِس  َذَواتِِهــنَّ  ـنَّ  يَُزيِـّ النَِّســاَء 
عــن التظاهــر والتفاخــر باللبــس واأللــوان الكثيــرة الزخرفــة واإلســراف فــي التزيــن بمــا 
يجتــذب األنظــار .  فــكّل تدبيــر يرمــي إلــى هــذه الغايــة ويُقصــد بــه إثــارة اإلعجــاب فهــو 

ل يمــّت بصلــة إلــى اللبــس المحتشــم الــذي توصــي بــه كلمــة هللا .
فمابســنا ينبغــي ألّ تكــون باهظــة التكاليــف .  فــا تكــون ِبــــ » َذَهــٍب أَْو آللِــَئ أَْو 

َماَِبــَس كَِثيــرَِة الثََّمــِن « )1 تيموثــاوس  2: 9(.
إّن المــال هــو وديعــة وضعهــا هللا بيــن أيدينــا .  فليــس لنــا أن ننفقــه علــى إرضــاء 
كبريائنــا أو طموحنــا .  فالمــال فــي أيــدي أولد هللا هــو طعــام للجيــاع وكســاء للعــراة .  
باإلنجيــل  الكــرازة  وســبيل  للمرضــى  الصّحــة  ووســيلة  للمظلوميــن  حصــن  وهــو 
للفقــراء .  فيمكنــك أن تجلــب الســعادة لقلــوٍب كثيــرٍة بكونــك تحســن اســتخدام 
المــوارد التــي تُنفــق اآلن فــي التظاهــر .  تأّملــوا فــي حيــاة المســيح .  ادرســوا أخاقَــه 

وصفاتِــه وشــاركوه فــي إنــكار الــذات.
فــي العالــم الــذي يعتــرف بالمســيح يُنَفــق قــدر كبيــر مــن المــال علــى الجواهــر 
والمابــس الغاليــة التــي ل حاجــة إليهــا ،  وكان هــذا يكفــي إلشــباع كّل الجيــاع وكســاء 
كّل العــراة .  فمراعــاة الــزّي والتفاخــر تبتلــع األمــوال التــي كان يمكــن أن تكــون ســبباً 
العالــم  ]288[ يســلبون  بهــذا  اللَّبْــُس  إنّهــم  المتألّميــن .  الفقــراء وإســعاد  فــي تعزيــة 
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إنجيــل محبّــة المخلّــص .  إّن المرســليات تضعــف وتنكمــش .  وجماهيــر كثيــرة مــن 
البلــدان  وفــي  بيوتنــا  فحــول  المســيحي .   التعليــم  وجــود  لعــدم  يهلكــون  النــاس 
األجنبيّــة ل يتعلّــم الوثنيّــون ول يخلُصــون .  ففــي حيــن قــد أغــدق هللا علــى األرض 
بركاتِــه وعطايــاه ومــأل خزائَنهــا بمســرّات الحيــاة ،  وفــي حيــن أنـّـه قــد أنعــم علينــا بــكّل 
ســخاء بالمعرفــة الخاصيّــة لحّقــه مّجانــاً ،  فــأّي عــذر يمكننــا أن نقّدمــه عــن تصرّفنــا 
والمتألّــم  والمريــض  واليتيــم  األرملــة  الســماء صرخــاُت  إلــى  تصعــد  بســببه  الــذي 
والجاهــل وغيــر المخلَّــص؟ وفــي يــوم هللا عندمــا نقــف وجهــاً لوجــه أمــام ذاك الــذي 
قــد بــذل نفَســه ألجــل هــؤلء المحتاجيــن فــأّي عــذر يمكــن أن يقّدمــه مــن ينفقــون 
التــي قــد حرّمهــا هللا؟ أفــا يقــول  أوقاتِهــم وأموالَهــم علــى التمتّعــات والملــّذات 
المســيح لمثــل هــؤلء :  » جعــت فلــم تطعمونــي .  عطشــت فلــم تســقوني  ... كنــت  
... عريانــاً فلــم تكســوني .  مريضــاً ومحبوســاً فلــم تزورونــي «؟ )متــى 25: 42، 43(.

ولكــّن مابســنا فــي حيــن تكــون محتشــمًة وبســيطًة ينبغــي أن تكــون مــن الصنــف 
الجيّــد وذات ألــوان مناســبة ولئقــة وأن تكــون مناســبة ونافعــة للخدمــة .  ويجــب أن 
تُختــار ل للتظاهــر بــل ألجــل متانتهــا .  ويجــب أن تكفــل لنــا الــدفَء والحمايــة الائقــة .  
إّن المــرأة الحكيمــة الفاضلــة التــي ورد ذكرهــا فــي ســفر األمثــال :  » ل تخشــى علــى 

بيتهــا ِمــَن الثَّلـْـِج ألّن كّل أهــل بيتهــا لبســون حلــاً « )أمثــال  31: 21(.
وهــو  بالصّحــة  يضــّر  المابــس  فاتســاخ  نظيفــة .   مابســنا  تكــون  أن  وينبغــي 
مدنّــس للجســم والنفــس » أَنَُّكــْم َهيْــَكُل هللِا ... إِْن كَاَن أََحــٌد يُْفِســُد َهيْــَكَل هللِا 

.)17  ،16 )1 كورنثــوس  3:   » هللُا  فََسيُْفِســُدُه 
ويجــب أن تكــون المابــس صّحيــة مــن كّل الوجــوه .  إّن هللا يــروم فــي كّل شــيء 
أن يكــون كّل واحــد منــا » صحيحــاً « — صحيحــاً جســداً ونفســاً .  فعلينــا أن نكــون 
وينجحــان  يســتفيدان  فكاهمــا  والبــدن .   النفــس  صّحــة  لتحقيــق  معــه  عامليــن 

بواســطة المابــس الصّحيــة. ]289[
تتطلّبهــا  التــي  واللياقــة  والجمــال  الكياســة  المابــس  فــي  تتوفّــر  أن  وينبغــي   
البســاطة الطبيعيّــة .  لقــد حّذرنــا المســيح مــن تعظّــم المعيشــة ،  ولكّنــه لــم يحذرنــا 
وإلــى  الحقـــل  زنابــق  إلــى  انتباَهنــا  وّجـــه  وقــد  الطبيعييــن ،   والجمــال  الكياســة  مــن 
َمْجــِدِه كَاَن  ِفــي كُلِّ  ُســلَيَْماُن  َولَ  ـُه  إِنَـّ فــي نقاوتهــا فقــال :  »  الســـوسنِة المتفتّحـــة 
يَلْبَــُس كََواِحــَدٍة ِمْنَهــا « )متــى 6: 29(. وهكــذا يمثـّـل المســيح الجمــال الــذي تقــّدره 
الســماء وتمتدحــه ،  كاألناقــة المحتشــمة والبســاطة والطهــارة واللياقــة التــي تجعــل 

مابَســنا مرضيّــة أمــام هللا – يُمثـَّــل كّل هــذا باألشــياء التــي تُــرى فــي الطبيعــة.
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إنـّــه يأمرنا أن نتســربل بأجمل المابس لنكســو نفوَســنا .  ول توجد زينة خارجيّة 
اَم هللِا كَِثيــُر  ـِذي ُهــَو قُــدَّ تعــادل فــي قيمتهــا أو جمالهــا » الــرُّوِح الَْوِديــعِ الَْهــاِديِء الَـّ

الثََّمــِن « )1بطــرس 3: 4(.
ومــا أثمــن كلمــات الوعــد التــي نطــق بهــا لمــن يجعلــون َمبَــاِدئ المخلـّـص مرشــداً 
فــإن كان عشــب الحقــل  باللبــاس ...  إذ يقــول :  » ولمــاذا تهتّمــون  لهــم ونبراســاً 
الــذي يوجــد اليــوم ويطــرح غــداً فــي التنــور يلبســه هللا هكــذا أفليــس بالحــري جــّداً 
يلبســكم أنتــم ... فــا تهتّمــوا قائليــن ... مــاذا نلبــس ... ألّن أباكــم السمــــــاوي يعلــم 
ــوا أَوَّلً َملَُكــوَت هللِا َوِبــرَُّه، َوهــِذِه كُلَُّهــا  ــا .  لكــن اطْلُبُ أنّكــم تحتاجــون إلــى هـــــذه كلّهـــــــــ

تُــزَاُد لَُكــْم « )متــى  6: 28  و  33-30(.

تحكُّم الزّي ) الموضة(
» ذُو الرَّأِْي الُْمَمكَِّن تَْحَفظُُه َسالًِما َسالًِما ألَنَُّه َعلَيَْك ُمتَوَكٌِّل « )إشعياء 26: 3(.

والمــرض   ]290[ الراحــة  وعــدم  والتعــب  جهــة ،   مــن  هــذا  بيــن  الفــرق  أبعــد  مــا 
هــي  وكــم  أخــرى.   مــن جهــة  وتحّكمهــا  الموضــة  عــن حكــم  تنجــم  التــي  والتعاســة 
الكثيــرة  واألنمــاط  األزيــاء  تلــك  هللا ،   كلمــة  فــي  المقّدمــة  للمبــادئ  مناقضــة 
للمابــس ،  التــي تفرضهــا الموضــة !  فّكــروا فــي األزيــاء التــي انتشــرت مــدى مئــات 
الســنين القليلــة التــي مضــت أو حتــى مــدي عشــرات الســنين الماضيــة .  وكــم منهــا 
عندمــا ل تكــون متمّشــية مــع الموضــة يحكــم بأنّهــا غيــر محتشــمة ،  وكــم منهــا يمكــن 

أن يحكــم عليهــا بأنّهــا غيــر لئقــة أليّــة ســيّدة مهّذبــة محترمــة تتّقــي هللا.
ل  أمــٌر  هــو  فقــط  الموضــة  مــع  تمّشــياً  المابــس  فــي  تغييــرات  إحــداث  إّن 
وبعثــرة  تبذيــٌر  فيــه  الغاليــة ،   الحلــّي  واقتنــاء  األزيــاء  تغييــر  وإّن  هللا ،   كلمــة  تُقــرّه 
عبئــاً  يفــرض  وهــذا  والنفــس .   العقــل  لقــوى  وإتــاٌف  وأموالهــم  األغنيــاء  لوقــت 
يمكنهــم كســب  والفقيــرة .  وكثيــرون ممــن ل  المتوّســطة  للطبقــات  ُمبهظــاً  ثقيــاً 
هــم  لســتطاعوا  البســيطة  باألزيــاء  اكتفــوا  لــو  والذيــن  النفــس  بشــّق  إلّ  رزقهــم 
أو  األزيــاء  مصممــة  إلــى  يلجــأوا  بــأن  يلتزمــون  هــؤلء   — مابســهم  يصنعــوا  أن 
ــاط تمّشــياً مــع الموضــة .  وقــد حــدث كثيــراً أّن فتــاًة فقيــرًة أهملــت مابســها  الخيّ
الداخليّــة الدافئــة لكــي تحصــل علــى ثــوب علــى آخــر طــراز ،  فنالــت قصاصهــا إذ 
دفعــت حياتهــا ثمنــا لذلــك .  كمــا حــدث كثيــراً أيضــاً أّن فتيــاٍت أخريــاٍت إذ كــّن 
انتهــاج ســبيل  أُغويــن علــى  بهــا األغنيــاء  يمتــاز  التــي  المظاهــر واألناقــة  يشــتهين 
الخيانــة والعــار .  وكثيــراً مــا يُحــرَم البيــُت مــن أســباب الراحــة والتمتــع ،  وكثيــراً مــا 
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يركــب إنســاٌن متــَن الشــطِط فيلجــأ إلــى الختــاس أو يُشــهر إفاَســه لكــي يســّدد 
أولده . أو  لزوجتــه  الُمبهظــة  المطالــب 

ألولدهــا  أو  لنفســها  تعــّد  ألن  لضطرارهــا  امــرأَة  أّن  أيضــاً  يحــدث  مــا  وكثيــراً 
مابــس وجيهــة علــى آخــر طــراز كمــا تتطلـّـب الموضــة يُحكــم عليهــا بالشــقاء الدائــم .  
تكــد وتشــتغل بأعصابهــا المتوتّــرة وأصابعهــا المرتعشــة  أّمــاً  مــا يحــدث أّن  وكثيــراً 
شــطراً طويــاً مــن الليــل لكــي تضيــف إلــى زخــارف ثيــاب أولدهــا والتــي ل تفيدهــم 
بشــيء مــن ناحيــة الصحــة أو الراحــة أو الجمــال الحقيقــي .  فألجــل الموضــة هــي 
تضّحــي بصّحتهــا وبهــدوء روحهــا ،  وكاهمــا لزم وجوهــرّي لتقــّدَم ألولِدهــا إرشــاداً 
صائبــاً ورشــيداً.  إّن ثقافــَة العقــل والقلــب تُهمــل .  والنفــس تصغــر وتتضــاءل. ]291[

 ول وقــت لــدى األّم لدراســة َمبَــاِدئ النمــّو الجســماني حتــى تعــرف كيــف ترعــى 
صّحة أولدها .  ول وقت لديها لخدمة حاجات عقولهم أو أرواحهم ،  ول وقت لديها 

لتعطَف عليهم في فشلهم وتجاِربهم أو لتقاسَمهم في مصالحهم ومساعيهم.
إّن األولد ما يكادون يخرجون إلى العالم حتى يتعرّضوا لتأثير الموضة وقّوتها .  
أّمهاتِهــم  ويــرون  عــن مخلّصهــم .   يســمعون  ممــا  أكثــر  اللبــس  عــن  يســمعون  إنّهــم 
س .   المقــدَّ الكتــاب  بأكثــر غيــرة واجتهــاد ممــا يتصّفحــن  نمــاذَج األزيــاء  يتصّفحــن 
إّن التباهــي باللبــس يُعتبــر أعظــم فــي أهميّتــه مــن نمــّو الُخلــق .  فالوالــدون واألولد 
يُســلب منهــم أفضــُل وأحلــى وأصــدُق مــا فــي الحيــاة .  فألجــل الموضــُة يغــّرر بهــم 

حتــى ل يتأّهبــوا للحيــاة العتيــدة.

األلبسة غير الصحية
إّن عــّدَو كلِّ خيــٍر هــو الــذي أوعــز إلــى النــاس بابتــكار األزيــاء الدائمــة التغيّــر .  
وجــلُّ مــا يبغيــه هــو أن يجلــَب علــى هللا الحــزَن والعــاَر بجلــب الشــقاء والدمــار علــى 
بنــي اإلنســان .  ومــن بيــن الوســائل التــي يســتخدمها إلتمــام هــذه الغايــة بأفعــِل كيفيّــة 
هــي ِحيَــل الــزّي أو الموضــة الُمضعفــة للجســم والتــي توهــن العقــل وتحّقــر النفــس .

آلِمهــّن  مــن  يزيــد  والــذي  الخطيــرة .   النســاء مّعرضــاٌت لألمــراض والعلــل  إّن 
زيــادة عظيمــة هــو طريقتُهــّن فــي اللبــس .  فبــدلً مــن اإلحتفــاظ بصّحتهــّن لوقــت 
الخاطئــة  بعاداتهــّن  فإنّهــّن  عليهــّن  قادمــة  ريــَب  ل  هــي  التــي  الشــاقّة  الطــوارئ 
كثيــراً مــا يضّحيــن ليــس بالصّحــة وحدهــا بــل بالحيــاة أيضــاً.  فيتركــن ألولدِهــّن إرثــاً 
مــن الويــل والحــزن فــي مزاجهــم وبنيتهــم التالفــة وعاداتِهــم الُمفســَدِة المعكوســة 

وآرائهــم الكاذبــة عــن الحيــاة .
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ومــن بيــن الِحيَــل الُمتلفــة والُمّضــرة ،  ذيــُل الفســتان الــذي يكنــس األرض .  فهــو 
قــذٌر وغيــُر مريــح ومتعــٌب وغيــُر صّحــي. كّل هــذا وكثيــٌر غيــرُه يصــدق علــى الذيــِل 
الُمســتلقي علــى األرض خلــف المــرأة .  هــذا إســراف بســبب ]292[ كميّــة القمــاش 
الزائــدة عــن اللــزوم التــي يقتضيهــا هــذا األمــر وبســبب التلــف الــذي ل داعــي لــه نظــراً 
لطولــه .  وكّل مــن رأى امــرأة تجــّر أذيالهــا خلفهــا ويداهــا محّملتــان بالطــرود وهــي 
تحــاول صعــود ســلّم ،  أو النــزول إلــى أســفل ،  أو الدخــول فــي ســيارة أجــرة ،  أو تشــّق 
لنفســها طريقــاً بيــن جمــع مــن النــاس ،  أو تســير تحــت األمطــار أو فــي طريــق موحــل ،  

ل حاجــة بــه إلــى برهــان آخــر يثبــت لــه المضايقــَة وعــدَم الراحــة . ]293[ 
ثقلُهــا  يســتنُد  أن  يجــب  بحيــث  األذيــال  لبــس  وهــو  آخــر  وهنــاك شــّر خطيــر 
علــى األرداف .  فهــذا الحمــل الثقيــل الــذي يضغــط علــى أعضــاء الجســم الباطنيّــة 
يســحبها إلــى األســفل ويضعــف المعــدة ويخلــق إحساســاً باإلعيــاء .  وهــذا يجعــل 
مــن  يزيــد  الــذي  األمــر  الرئتيــن ،   علــى  الضغــط  فيقــع  لانحنــاء  تميــل  تلبُســه  مــن 

الصحيــح . التنّفــس  صعوبــة 
والشــّد  الضغــط  عــن  الناجمــُة  المخاطــُر  نوقشــت  األخيــرة  الســنوات  فــي 
ومــع  األمــر ،   هــذا  أحــٌد  يجهــَل  أن  قــّل  بحيــث  وإســهاٍب  بإفاضــٍة  الِخصــِر  علــى 
الشــرُّ  يــزال  مــا  بحيــث  النــاس  فــي  ومتحّكــٌم  الموضــِة عظيــٌم  فــإّن ســلطاَن  ذلــك 
باقيــاً.  فبهــذا التصــرّف توقــع النســاُء والفتيــاُت بأنفِســهّن أضــراراً ل تُحصــى .  مــن 
أبعــد  إلــى  ليتمــدد  الكافــي  يُعطــى للصــدر المجــاُل  األمــور الجوهريّــة للصّحــة أن 
متــى وقــع ضغــط  بــكّل حريّــة .  ولكــن  التنّفــس  مــن  الرئتــان  تتمّكــن  حــدوده حتــى 
علــى الرئتيــن فــإّن كميّــة األكســجين التــي تســتوعبانها تقــّل.  والــدُم ل يحصــل علــى 
بواســطة  منهــا  التخلّــص  ينبغــي  التــي  الســاّمُة  المتبقيّــُة  والمــاّدُة  كافيــة ،   حيويّــة 
ــة  ــَة تتعطّــل واألعضــاء الباطنيّ الرئتيــن تُســتبقى.  زد علــى ذلــك فــإّن الــدورة الدمويّ
يقــع عليهــا ضغــط وتتراكــم علــى بعضهــا وتكــون فــي غيــر وضعهــا بحيــث ل يمكنهــا 

أن تقــوَم بعملهــا علــى الوجــه الصحيــح.
العناصــر  بيــن  فمــن  الجســم .   هيئــَة  يُصلــُح  ل  بالمناطــق  الحقويــن  شــدَّ  إّن 
الرئيســيّة لجمــال الجســم التناســُق والتناســُب المتوافــُق المنســجُم بيــن األعضــاء .  
والنمــوذج الصحيــح للنمــّو الجســماني ل يوجــد فــي الصــوِر الحديثــِة التــي يعرضهــا 
مصممــو األزيــاء الفرنســيون ،  بــل فــي الجســِم البشــري الــذي حســب نواميــس هللا 
ونقيــس  بمثالــه  نتمثّــُل  مــا  وبنســبة  كّل جمــاٍل،   مبــدُع  هــو  إّن هللا  الطبيعــة .   فــي 
أنفَســنا علــى مقياســه — بنســبة ذلــك نصيــُر أقــرَب إلــى نمــوذج الجمــال الحقيقــي.
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ومــن بيــن المســاوئ الناشــئة عــن العــرف هــو التوزيــع غيــر العــادل للمابــس ،  
ففــي حيــن أّن بعــض أجــزاء الجســم لديهــا أكثــُر ممــا يلزمهــا فاألجــزاء األخــرى ل 
األعضــاء  عــن  بعيــدة  لكونهــا  واألطــراف  فاألقــدام  يكفيهــا .   مــا  الكســاء  مــن  تجــُد 
الكافــي. فمــن المســتحيل  بالكســاء  البــرد  مــن  ينبغــي وقايتهــا خصيصــاً  الحيويّــة 
ــَع بالصّحــة طالمــا تكــون األطــراف بــاردًة عــادًة،  ألنّــه إذا كان  علــى اإلنســان أن يتمتّ
الــدُم الــذي يجــري فيهــا قليــاً جــّداً فالــدُم الــذي يجــري فــي أعضــاء أخــرى مــن 
كاملــًة،   دمويّــًة  دورًة  تتطلّــب  الكاملــة  فالصّحــة  يلــزم .   ممــا  أكثــر  يكــون  الجســم 
ولكــّن هــذا ل يمكــن تحقيقــه فــي حيــن أّن ثاثــة أو أربعــة أضعــاف المابــس تكســو 
الجســم حيــث توجــد األعضــاء الحيويّــة بينمــا األرجــل واألطــراف ل تحصــل علــى 

مثــل تلــك العنايــة .
إّن ســيّداٍت كثيــراٍت عصبيّــاٍت وتضنيهــّن الهمــوم ألنهــّن يحرمــن أنفســهّن مــن 
الهــواء النقــّي الــذي ينّقــي الــدم ،  ومــن حريـّـة الحركــة التــي كان يمكــن أن تجعــَل الــدَم 
يجــري فــي األوردة بــكّل حريّــة مانحــاً الحيــاة والصّحــة والنشــاط .  وســيداٌت كثيــراٌت 
أن  مقدورهــّن  فــي  كان  حيــن  فــي  متوطّنــًة  وأســقاُمهّن  مزمنــًة  أمراضهــّن  صــارت 
يتمتّعــن بالصّحــة .  وكثيــراٌت غيرهــّن متــن متأثّــراٍت بمــرض الســل وغيــره مــن العلــل 
فــي حيــن كان يمكنهــن أن يعشــن فتــرَة العمــر المعطــاَة لهــّن لــو اتّبعــَن فــي لبســهّن 

مبــادئ الصّحــِة وقمــن بتمرينــاٍت رياضيّــٍة فــي الهــواء الطلــق.
ينبغـــي دراســـة حاجـــِة  ولكـــي يحصـــل اإلنســـاُن علـــى أفضـــِل كســـاء صّحـــي 
والبيئـــة  الطقـــس  فحالـــة  وعنايـــة .   حـــرص  بـــكّل  الجســـم  أجـــزاء  مـــن  جـــزء  كّل 
مـــن  التأّمـــل فيهـــا وإعطاؤهـــا حّقَهـــا  ينبغـــي  الصّحيـــة والســـّن والعمـــل  والحالـــة 
تُلبـــس  بحيـــث  مناســـبًة  المابـــس  مـــن  قطعـــٍة  كلُّ  تكـــون  أن  وينبغـــي  العتبـــار .  
الكامـــل .   الطبيعـــي  الحـــرَّ  التنّفـــس  أو  الدمويّـــَة  الـــدورَة  تعيـــق  فـــا  بســـهولة 
يديـــه  اإلنســـان  رفـــع  متـــى  بحيـــث  فضفاضـــاً  يكـــون  أن  يجـــب  يُلبـــس  مـــا  وكّل 

لذلـــك. تبعـــاً  ترتفـــع  فالمابـــس 
باللبــس  الكثيــَر  الشــيَء  ألنفســهّن  يفعلــن  أن  يمكنهــّن  العليــاِت  النســاء  إّن 
الخــارج  فــي  للتنــزّه  المناســبة  المابــس  يلبســن  فعندمــا  والتمرينــات .   المعقــول 
فليمارســن التمرينــاِت فــي الهــواء الطلــق بحــرٍص وحــَذٍر فــي بــادئ األمــر ،  وبعــد ذلــك 
يُكثــرن مــن التمريــن ]294[ بحســب طاقتهــّن.  وكثيــرات منهــن إذ يفعلــن هــذا تعــود 

إليهــّن الصّحــة ويعشــن ليأخــذَن نصيبهــّن مــن عمــل العالــم .
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االستقالل عن الموضة
علــى الســيّداِت أنفســهّن،  بــدلً مــن الكفــاح إلتمــام مطالــب الموضــة ،  أن تكــوَن 
لهــّن الشــجاعُة ليلبســن لبســاً صّحيــاً وبســيطاً.  فبــدلً مــن أن تنحــدر الزوجــُة واألمُّ 
بحيــث تصيــر مجــرَّد خادمــٍة فــي البيــت ،  لتُعــِط نفَســها وقتــاً للقــراءة فتكــون واســعَة 
الطــاع ،  ورفيقــًة ومعينــًة لرجلهــا وعلــى اتصــال بعقــول أولدهــا الناميــة .  ولتســتخدم 
بحكمــة ،  الفــرَص التــي بيــن يديهــا اآلن لتؤثـّــَر علــى أعزّائهــا الصغــار للوصــول إلــى 
الحيــاة األســمى.  ولتقــِض وقتــاً فيــه تجعــل المخلّــص العزيــز رفيَقهــا وصديَقهــا فــي 
الحقــول  إلــى  مــع صغارهــا  فــي درس كلمتــه والذهــاب  يــوم .  ولتصــرَف وقتــاً  كّل 

حيــث يتعلّمــون مــن هللا عــن طريــق جمــال أعمالــه .
فــي  لحظــٍة  كلَّ  تنفــق  أن  مــن  فبــدلً  وابتهاجهــا .   بمرحهــا  محتفظــًة  ولتظــّل 
الحياكــة التــي ل تنتهــي عليهــا أن تجعــل وقــَت المســاء وقتــا ُمســرّاً،  وقــَت إينــاٍس،  
وقتــاً فيــه تتحــُد األســرُة مــن جديــٍد بعــد النتهــاء مــن واجبــات اليــوم .  وبهــذه الكيفيّــة 
كثيــراً مــا يختــار الرجــال صحبــَة أهــل بيوتهــم ويفّضلــون ذلــك علــى الذهــاب إلــى 
أو  الشــوارع  فــي  الوجــود  مــن  الصبيــَة  يحفــُظ  مــا  وكثيــراً  الحانــات .   أو  األنديــة 
المســتهتراِت  المضلّــاِت  العشــيراِت  مــن  الفتيــاُت  تُحفــُظ  مــا  البقــالت .  وكثيــراً 
أن  قصــد هللا  مــا  واألولد  للوالديــن  يكــون  أن  يمكــن  البيــت  فتأثيــر  الطائشــاِت.  

يكــون ،  بركــًة تــدوم مــدى الحيــاة. ]295[
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دائــم  انهيــار  أو  هــدم  يوجــد  نأكلــه .   الــذي  بالطعــام  تُبنــى  أجســامنا  إّن 
ألنســجة الجســم ،  فــكّل حركــة ألّي عضــو تشــمل تلفــاً.  وهــذا التلــف يعــّوض عنــه 
أن  فيجــب  التغذيــة .   مــن  إلــى نصيبــه  يحتــاج  الجســم  فــي  بالطعــام .  وكّل عضــو 
التــي  والعمليــة  واألعصــاب .   والعضــات  العظــام  وكذلــك  بنصيبــه ،   المــُخ  يــزّوَد 
تحــّول الطعــام إلــى دٍم عمليــة عجيبــة ،  وهــي تســتخدم هــذا الــدَم فــي بنــاء أجــزاء 
الجســم المختلفــة ،  ولكــّن هــذه العمليــة مســتمرّة أبــداً،  وهــي تمــّد كّل األعصــاب 

والقــّوة. بالحيــاة  واألنســجة  والعضــات 

انتقاء الطعام
الجســم  لبنــاء  الازمــة  العناصــر  فيهــا  تتوافــر  التــي  نختــار األطعمــة  أن  ينبغــي 
بأفضــل كيفيّــة .  وفــي هــذا الختيــار ليســت القابليّــة مرشــداً ســليماً.  إّن القابليّــة 
)المــذاق( قــد فســدت وانحرفــت بســبب العــادات المغلوطــة فــي األكل .  وهــي فــي 
الغالــب تطلــب الطعــام الــذي يضعــف الصّحــة ويســبب الضعــف بــدلً مــن القــّوة .  
ول يمكننــا أن نأمــن مــن السترشــاد بعــادات المجتمــع .  فالمــرض واأللــم المتفّشــيان 

فــي كّل مــكان منشــأهما ،  باألكثــر ،  األخطــاء الشــائعة مــن جهــة الغــذاء.
فحتــى نعــرف مــا هــي أفضــُل األطعمــِة علينــا أن نــدرس تدبيــر هللا أصــاً ألجــل 
غــذاء اإلنســان .  إّن الــذي خلــق اإلنســان ]296[ ويفهــم حاجاتِــه عيّــن آلدم طعاَمــه ،  
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فلقــد قــال :  » إِنِـّـي قَــْد أَْعطَيْتُُكــْم كُلَّ بَْقــل يُبْــِزُر ِبــْزًرا ... وَكُلَّ َشــَجٍر ِفيــِه ثََمــُر َشــَجٍر 
يُبْــِزُر ِبــْزًرا لَُكــْم يَُكــوُن طََعامــاً « )تكويــن 1: 29(. وعندمــا تــرك اإلنســان جّنــَة عــدن 
ليكســب رزقــه بتفليــح األرض الواقعــة تحــت لعنــة الخطيــة ســمح هللا لــه أن يــأكل 

» ُعْشــَب الَْحْقــِل « )تكويــن 3: 18(.
إّن الحبــوب والثمــار والمكّســرات والخضــر يتكــّون منهــا الغــذاء الــذي اختــاره لنــا 
خالقنــا .  فهــذه األطعمــة المعــّدة بأبســط طريقــة طبيعيــة ممكنــة هــي أعظــم األطعمــة 
الصّحيــة المغّذيــة .  فهــي تمنــح القــوة ،  قــّوة الجلـَـِد والحتمــال والنشــاط العقلــي ممــا 

ل يمكــن توفـّـره فــي الطعــام األكثــر تعقيــداً وتنبيهــاً .
ولكــن ليــس كّل األطعمــة الصّحيــة فــي ذاتهــا توافــق بقــدر ذلــك حاجاتنــا فــي 
كّل الظــروف .  فيجــب أن نتّخــذ جانــب الحــرص والحــذر ]297[ عنــد اختيــار الطعــام .  
يجــب أن يكــون غذاؤنــا متوافقــاً مــع الفصــل والجــّو اللذيــن نعيــش فيهمــا والحرفــة 
التــي نزاولهــا .  فبعــض األطعمــة التــي يوافــق اســتعمالها فــي فصــل مــن الفصــول أو 
طقس خاص ل توافق اإلنسان في فصل آخر أو طقس آخر .  وكذلك توجد أطعمة 
مختلفة مناسبة تماماً لمن يزاولون أعمالً مختلفة .  فالطعام الذي غالباً ما يفيد من 
يزاولون أعمال جسمانية شاقّة قد ل يناسب من يقومون بأعمال تتطلب الجلوس 
فــي أماكنهــم أو مــن يتطلّــب عملُهــم تشــغيَل عقولهــم فــي التفكيــر .  لقــد أعطانــا هللا 
أنواعاً كثيرة من األطعمة الصحيّة وعلى كّل إنسان أن يختار منها ما يبرهن الختبار 

والحكــم الصحيــح الســليم علــى أنـّـه أنســب طعــام لســّد حاجاتــه.
كثيــرة ،   الطبيعــة  بهــا  تجــود  التــي  والبقــول  ــرات  والمكسَّ الفاكهــة  كميّــات  إّن 
ومــن عــام إلــى عــام تتــوزّع منتجــات كّل البلــدان بصــورة أعــّم عــن طريــق وســائل 
مــن األطعمــة التــي كانــت منــذ  النقــل المتزايــدة .  وكان مــن نتائــج ذلــك أّن كثيــراً 
ســنين قليلــة معتبــرًة مــن أســباب التــرف الباهظــة األثمــان صــارت اآلن فــي متنــاول 
أيــدي الجميــع كأطعمــة تتنــاول كّل يــوم .  هــذا يصــدق بكيفيّــة خاّصــة علــى الفاكهــة 

]298[ العلــب.  فــي  المجففــة والمحفوظــة 
وقد بدأت المكّسرات واألطعمة المستخرجة منها تحتّل مكان أطعمة اللحوم 
الجــذور  وبعــض  والبقــول  المّســكرات  بيــن  الجمــع  أيضــاً  ويمكــن  كبيــر .   حــّد  إلــى 
لتكويــن األطعمــة الصّحيــة والمغّذيــة .  ومــع ذلــك فيجــب اتخــاذ جانــب الحــذر حتــى 
ل يتنــاول اإلنســان كميّــة مــن المكّســرات أكثــر ممــا يلــزم .  فالذيــن يتأثــرون تأثــراً ســيئاً 
مــن تنــاول أطعمــة المكّســرات يمكنهــم أن يجــدوا حــاً لمشــكلتهم باللتفــات إلــى 
هــذا التحّفــظ .  ثــّم لنذكــر أيضــاً أّن بعــض أنــواع المكّســرات ليســت صّحيــة كغيرهــا .  
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فاللــوز يُفّضــل علــى الفــول السوداني )فســتق (،  ومــع ذلــك فالفــول الســوداني لــو 
تناولــه اإلنســان بكميــات مــع البقــول يكــون مغّذيــاً وســهل الهضــم .

الائــق  إعــداده اإلعــداد  بعــد  تنــاول اإلنســان منــه  لــو  والزيتــون كالمكّســرات 
يمكــن أن يســّد مــكان الزبــد واللحــوم .  إّن الزيــت الموجــود فــي الزيتــون هــو أفضــل 
أو مليّــن .  وســيرى  ينفــع كمســّهل  الحيوانــي .  فهــو  الدهــن  أو  الســمن  مــن  بكثيــر 
المرضــى بالســّل أنّــه نافــع لهــم بعدمــا يتناولــون منــه، كمــا أّن فيــه الشــفاء للمعــدة 

الملتهبــة المتهيّجــة .
إّن األشــخاص الذيــن قــد عــّودوا أنفســهم تنــاول الطعــام الدســم المنبّــه جــّداً ،  
عندهــم ذوق غيــر طبيعــي ،  ول يمكنهــم أن يستســيغوا الطعــام العــادي البســيط 
بســرعة .  فابــّد مــن مــرور وقــت قبلمــا يصيــر الــذوق طبيعيــاً وقبلمــا تُشــفى المعــدة 
مــن الضــرر الــذي عانــت منــه .  ولكــّن الذيــن يواظبــون علــى تنــاول الطعــام الصّحــي 
ســيجدون بعــد وقــت أنّــه ســائغ وشــهّي.  فنكهتــه الشــهيّة اللذيــذة ســيقّدرها مــن 
لذيــذ  مــن  يتناولــون  مــن  بهــا  يحــّس  أن  يمكــن  أعظــم ممــا  بلــذة  يتناولــه ،  وســيؤكل 
ــٍة، ]299[ ل اهتيــاج يقــع  األطعمــة غيــر الصّحيــة .  والمعــدة ،  إذ تكــون فــي حالــٍة صحيّ

عليهــا أو إرهــاق يدفعهــا ،  يمكنهــا القيــام بوظيفتهــا بســهولة .

التنّوع
إّن اإلنسان يحتاج لحفظ صّحته إلى كميّة كافية من الطعام الجيّد المغّذي .

أكثــر  الصّحــة  ضمــان  علــى  يســاعد  مــا  كّل  فــإّن  بحكمــة  أمورنــا  ندبّــر  كّنــا  إذا 
إلعــداد  المختلفــة  فالوصفــات  تقريبــاً.   قطــٍر  كّل  فــي  يتوفّــر  أن  يمكــن  غيــره  مــن 
األرز والقمــح والــذرة والشــوفان تُرَســل إلــى كّل مــكان فــي الخــارج وكذلــك أيضــاً 
الفاصوليا والحمص والعدس .  فهذه مع الفواكه التي تنتجها الباد أو المستوردة 
مــن الخــارج ،  وأنــواع الخضــر المختلفــة التــي تنمــو فــي كّل بلــد ،  تقــّدُم فرصــًة لختيــار 

غــذاٍء كامــٍل دون حاجــة لتنــاول األطعمــة المّكونــة مــن اللحــم.
وفــي األماكــن التــي تنمــو فيهــا الفواكــه بكميّــات وافــرة يجــب إعــداُد كميّــٍة كبيــرٍة 
منهــا للشــتاء بحفظهــا فــي علــب أو تجفيفهــا .  كمــا أّن الفواكــه الصغيــرة كالزبيــب 
البناتــي والكبــوش والفراولــة  ) فريــز (  والتــوت اإلفرنجــي وثمــر العلّيــق ،  يمكنهــا جميعــاً 

أن تنمــو نمــواً حســناً فــي أماكــن كثيــرة يقــّل اســتعمالها ويهمــل النــاس فــي زرعهــا .
األوانــي  اســتعمال  يجــب  البيــوت  فــي  العلــب  فــي  الفاكهــة  حفــظ  وألجــل 
الزجاجيــة بــدل علــب الصفيــح كلّمــا أمكــن ذلــك .  وإنّــه لمــن ألــزم األمــور أن تكــون 
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الفاكهــة المعــّدة للحفــظ فــي حالــة جيــدة .  اســتعملوا قليــاً مــن الســّكر واطهــوا 
الفاكهــة الوقــت الكافــي فقــط لحفظهــا .  فــإذ تُعــدُّ هكــذا تكــون بديــاً ممتــازاً عــن 

الطازجــة . الفاكهــة 
معتدلــة  بأســعار  عليهــا  الحصــول  وأمكــن  المجففــة  الفاكهــة  توجــد  وأينمــا 
ســيرى  والمشــمش ،   ) الخــوخ (   والدراقــن   والكمثــرى  والتفــاح  والبرقــوق  كالزبيــب 
أنّــه يمكــن اســتعمالها كمــواد غذائيــة أساســية بأكثــر حريــة وســخاء مــن المعتــاد ،  

العامليــن . طبقــات  كّل  ولتنشــيط  للصّحــة  جــداً  حســنة  النتائــج  وســتكون 
وينبغــي ألّ تكــون هنــاك أصنــاف متعــددة مــن الطعــام فــي وجبــة واحــدة ألّن 

هــذا يشــّجع علــى اإلفــراط فــي األكل ويتســبب عنــه عســر الهضــم .
فــي وجبــة واحــدة .  فــإذا كان الهضــم  يــأكل أحــٌد فاكهــًة وخضــراً  ويحســن ألّ 
فــي  ضيقــاً   ]300[ يســبب  الصنفيــن  هذيــن  كا  اســتعمال  فــإّن  وضعيفــاً  واهنــاً 
عــن تعبئــة جهــوده الفكريــة .  ومــن المستحســن  الغالــب ويجعــل اإلنســان عاجــزاً 

أخــرى. فــي وجبــة  فــي وجبــة والخضــر  الفاكهــة  تنــاول 
وينبغــي أن تكــون الوجبــات منّوعــة .  فنفــس األطبــاق المعــّدة بنفــس الكيفيــة 
ينبغي ألّ تظهر على المائدة وجبة بعد وجبة ويوماً بعد يوم .  فعندما ينّوع الطعام 

تــؤكل وجبــات الطعــام بلــّذة أعظــم ،  والجهــاز تُعطــى لــه تغذيــة أعظــم وأفضــل.

إعداد الطعام
مــن الخطــأ أن نــأكل لمجــرّد إشــباع الشــهيّة .  أّمــا بالنظــر إلــى نــوع الطعــام وكيفيّــة 
إعــداده فينبغــي ألّ ينظــر إلــى ذلــك فــي غيــر اكتــراث .  فــإذا لــم يــؤكل الطعــام بلــّذة 
فالجســم ل يحصــل منــه علــى التغذيــة الكافيــة .  فيجــب انتقــاء الطعــام بــكّل حــرص 

وإعــداده بفطنــة ومهــارة.
إّن اســتعماَل الدقيــق األبيــض الناعــم جــّداً فــي صنــع الخبــز ليــس هــو أفضــل 
شــيء .  فاســتعماله ليــس صّحيــاً ول يــدّل علــى القتصــاد .  إّن الخبــز المصنــوع مــن 
الدقيق الناعم تنقصه العناصر الغذائية الموجودة في الخبز المصنوع من الحنطة 
الكاملــة .  وكثيــراً مــا يتســبب عــن هــذا اإلمســاك وغيــره مــن الحــالت غيــر الصّحيــة .

كمــا أّن اســتعمال الصــودا أو » البيكنــج بــاودر « فــي الخبــز مضــر وغيــر لزم .  
فالصــودا يتســبب عنهــا التهــاب فــي المعــدة ،  وفــي أحيــان كثيــرة تســمم الجهــاز 
كلّــه .  إّن كثيــراٍت مــن ربــات البيــوت ]301[ يتصــورن أنهــّن ل يســتطعن أن يصنعــن 
بــدون اســتعمال الصــودا ،  ولكــن هــذا خطــأ .  فلــو اجتهــدن فــي تعلّــم  خبــزاً جيــداً 
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وســائل أفضــل فــإّن خبزهــّن يكــون صّحيــاً أكثــر ولذيــذاً ومستســاغاً لــدى مــن كان 
ذوقهــم طبيعيـّــاً ســليماً .

وفــي صنــع الخبــز المختمــر ينبغــي عــدم اســتعمال الحليــب  ) اللبــن (  بــدل المــاء .  
فاســتعمال الحليــب يزيــد مــن التكاليــف ويجعــل نســبة العناصــر الصّحيــة فــي الخبــز 
أقــّل.  فالخبــز المعجــون بالحليــب ل يظــّل محتفظــاً بحاوتــه وقتــاً طويــاً بعــد خبــزه 

بخــاف الخبــز المعجــون بالمــاء .  كمــا أنــه يختمــر فــي المعــدة بســرعة .
وينبغــي أن يكــون الخبــز خفيفــاً ولذيــذاً،  كمــا ينبغــي ألّ يُســمح بوجــود أقــّل أثــر 
مــن آثــار العفونــة أو الحموضــة .  ويجــب أن تكــون األرغفــة صغيــرة الحجــم وأن تخبــز 
جيــداً بحيــث تتاشــى جراثيــم الخميــرة بقــدر المســتطاع .  إّن الخبــز المختمــر مــن 
أو طازجــاً .  وينبغــي ألّ يوضــع  يــؤكل ســاخناً  نــوع يكــون عســر الهضــم عندمــا  أّي 
علــى المائــدة أبــداً.  ومــع ذلــك فهــذه القاعــدة ل تنطبــق علــى الخبــز الفطيــر  ) غيــر 
المختمــر (.  إّن صفــوف األرغفــة الطازجــة المصنوعــة مــن خبــز القمــح الــذي ل خميــر 

فيــه والمخبــوزة فــي فــرن جيــد الحــرارة هــي صّحيــة ولذيــذة.
عــّدة  مــدى  طهوهــا  ينبغــي  الثريــد  أو  الحســاء  ألجــل  المســتعملة  والحبــوب 
ساعات .  ولكّن األطعمة الطّرية أو السائلة ليست صّحية بدرجة األطعمة اليابسة 
التــي تتطلّــب مضغــاً جيــداً.  إّن الخبــز المحّمــص هــو مــن أفضــل األطعمــة الســهلة 
الهضــم اللذيــذة الطعــم .  ليقطــع الخبــز المختمــر اختمــاراً عاديــاً شــرائح ويُجفــف فــي 
فــرن دافــئ حتــى تختفــي منــه كّل آثــار الرطوبــة ،  ومــن ثــّم ليحّمــص تحميصــاً خفيفــاً 
كلـّـه .  ويمكــن حفــظ هــذا الخبــز فــي مــكان جــاف مــدة أطــول مــن الخبــز العــادي .  ولــو 

أعيــد تســخينه قبــل األكل منــه فإنّــه يكــون طازجــاً كمــا كان وهــو جديــد.
إّن كمياٍت كبيرًة جداً من السّكر تُستعمل في الطعام عادة .  إّن الكعك  ) كاتو (  
والفطائــر والبقــاوة والجاتيــن والمربيّــات هــي علـّـل فّعالــة فــي عســر الهضــم .  وأكثــر 
هــذه المأكــولت إضــراراً بالصّحــة الحلــوى التــي مــن أهــم عناصرهــا الحليــب  ) اللبــن (  

والبيــض والســّكر .  ]302[ فينبغــي تجّنــب تنــاول الحليــب والســّكر معــاً.
وإذا اســتعمل الحليــب فينبغــي تعقيمــه جيــداً.  فــإذ يُتخــذ هــذا الحتيــاط يقــّل 
خطــر نقــل المــرض باســتعماله .  وقطعــة الزبــد تكــون أقــل ضــرراً متــى أُكلــت علــى 
الخبــز البــارد ممــا لــو وضعــت فــي األطعمــة المطبوخــة ،  ولكــن ل ننــَس هــذه القاعــدة 
وهــي :  » يُستحســن الســتغناء عــن الزبــد كليّــة .  ثــم إنَّ الُجبَنــة هــي أيضــاً غيــر مقبولــة 

وغيــر مناســبة للطعــام إطاقــا « 1

1 الجبنة املذكورة هنا ليست الجبنة املنزلية النظيفة التي اعتربتها املؤلفة دامئًا إنها صّحيّة – النارشون.

AR Ministry of Healing Body.indd   213 11/12/18   5:12 PM



214  |  خدمة الّشفاء 

إّن الطعــام القليــل المطهــّو طهــواً رديئــاً يفســد الــدم بإضعــاف األعضــاء صانعــة 
الــدم .  فهــو يعطّــل الجهــاز ويشّوشــه ،  ويجلــب المــرض بمــا يصاحبــه مــن األعصــاب 
بــاآللف  الــرديء يحصــون  الطهــو  إّن ضحايــا  الرديئــة .   المتوتــرة والطبــاع  المهتاجــة 
مــات    ...  « العبــارة :  هــذه  القبــور  مــن  كثيــر  علــى  تكتــب  أن  ويمكــن  والربــوات .  

بســبب رداءة الطهــو  «،  أو :  » مــات بســبب اإلضــرار بمعدتــه «.
يجّهــزون  كيــف  يتعلّمــوا  أن  الطعــام  يطهــون  مــن  علــى  مقــّدس  واجــب  إنّــه 
الخبــز  وإعــداد  الطهــو .   ســوء  نتيجــة  تهلــك  كثيــرة  نفوســاً  إّن  صّحيــاً .   طعامــاً 
الخبــز  مــن  جيّــٍد  رغيــٍف  فــي  ديانــة  توجــد  ولكــن  وعنايــة ،   تفكيــراً  يتطلّــب  الجيّــد 
أكثــر ممــا يظــّن كثيــرون .  وقليلــون هــم الطهــاة الماهــرون حّقــاً.  قــد تظــّن الشــابات 
أّن الطهــو والقيــام بواجبــاِت المنــزل األخــرى هــي أعمــال حقيــرة ،  ولهــذا الســبب 
نــري كثيــراٍت مــن الفتيــات الائــي يتزوجــن وتقــع علــى عواتقهــٌن مســؤولية رعايــة 
العائــات ل يعرفــن إلّ القليــل جــّداً مــن الواجبــات المتراكمــة علــى الزوجــة واألّم.  
الحيــاة  فــي  الجوهريــة  األمــور  مــن  هــو  بــل  حقيــراً،   عمــاً  ليــس  الطهــو  إّن 
ــة  ــة .  وهــو عمــل ينبغــي لــكّل امــرأة ]303[ أن تحذقــه،  وينبغــي تدريســه بكيفيّ العمليّ
للشــهيّة  جالبــاً  الطعــام  جعــل  عمليــة  إّن  الفقيــرة .   للطبقــات  نافعــاً  فيهــا  يكــون 
أمــر  ذلــك  ولكــّن  مهــارة ،   إلــى  تحتــاج  ومغّذيــاً  بســيطاً  الوقــت  نفــس  فــي  ويكــون 
ممكــن .  فينبغــي للطهــاة أن يعرفــوا كيــف يعــّدون الطعــام البســيط بكيفيّــة بســيطة 

ألــّذ وأضمــن للصّحــة ألنـّــه بســيط . أنـّــه  وصّحيــة بحيــث يتضــح 
فــكّل امــرأة ربـّــة عائلــة ومــع ذلــك ل تفهــم فــّن الطهــو الصّحــي يجــب عليهــا أن 
تعقــد العــزم علــى أن تتعلّــم مــا هــو جوهــري لضمــان الخيــر والرفاهيــة لبيتهــا .  ففــي 
كثيــر مــن األماكــن تقــّدم مــدارس الطهــِو الصّحــي الفرصــة للتعليــم فــي هــذا المجــال .  
أّمــا الســيدة التــي ليســت لديهــا هــذه المســاعدات والمســهات فعليهــا أن تتعلّــم 
مــن أحــد الطهــاة الماهريــن ،  وأن تثابــر علــى جهودهــا لتتحّســن إلــى أن تصيــر ســيّدًة 

ماهــرًة فــي فــّن الطبــخ.

االنتظام في األكل
إّن النتظام في األكل له أهميّة حيويّة .  فينبغي تحديد وقت لكّل وجبة طعام .  
وفــي هــذا الوقــت ليــأكل كّل واحــد مــا يحتاجــه الجســم ،  ومــن ثــّم ل يتنــاول شــيئاً آخــر 
أكثــر ممــا أكل حتــى يجــيء وقــت الوجبــة التاليــة .  يوجــد كثيــرون ممــن يأكلــون فــي 
الوقــت الــذي يكــون الجســم فيــه غيــر محتــاج إلــى طعــام ،  فــي فتــرات غيــر منتظمــة 
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وبيــن الوجبــات ،  وذلــك ألنّهــم مفتقــرون إلــى قــّوة اإلرادة لمقاومــة ميولهــم .  إّن بعــض 
النــاس وهــم مســافرون ل تقــع عليهــم العيــن إلّ وتراهــم يأكلــون كلّمــا وصــل إلــى 
أيديهــم أّي شــيء يــؤكل .  ولكــّن هــذا ضــاٌر جــداً .  فلــو أكل المســافرون بانتظــام مــن 

الطعــام المغــّذي لمــا كانــوا يحّســون بتعــب عظيــم أو يتألّمــون كثيــراً مــن األمــراض .
وهنالــك عــادة وبيلــة أخــرى وهــي األكل قبيــل النــوم .  ربّمــا تكــون وجبــاُت األكِل 
المنتظمــُة قــد أُخــذت ،  ولكــن بســبب اإلحســاس باإلعيــاء يتنــاول اإلنســان مزيــداً مــن 
الطعــام .  وبســبب اإلفــراط يصيــر هــذا العمــل الخاطــُئ عــادة ،  وهــذه العــادة تتمّكــن 
مــن اإلنســان بــكّل قــّوة فــي الغالــب بحيــث يظــّن أنّــه مــن المســتحيل عليــه أن ينــام 
بــدون طعــام .  وينتــج عــن تنــاول وجبــات العشــاء فــي وقــت متأخــر أن تســتمّر عمليــة 
الهضــم مــدى ســاعات النــوم .  ولكــن مــع أّن المعــدة تواصــل عملهــا باســتمرار فإنّهــا 
ل تقــوم بعملهــا جيّــداً أو بطريقــة مناســبة .  وكثيــراً مــا ينزعــج اإلنســان وهــو نائــم ]304[ 
بســبب األحــام المزعجــة،  فيســتيقظ فــي الصبــاح وهــو غيــر منتعــش ،  ول يحــّس 
تكــون  ينبغــي أن  الفطــور .  فعندمــا نضطجــع لنســتريَح  يتنــاول طعــام  باللــّذة وهــو 
المعــدة قــد أنجــزت كّل عملهــا حتــى يمكنهــا أن تســتريح كباقــي أعضــاء الجســم 
واحــد  مــكان  فــي  الجلــوس  تتطلّــب  أعمــالً  يزاولــون  مــن  إلــى  وبالنســبة  األخــرى.  
وقتــاً طويــاً فــإّن تنــاول العشــاء فــي وقــت متأّخــر مضــّر بصّحتهــم بكيفيّــة خاّصــة .  

والضطــراب الــذي يحــدث لهــم يكــون فــي الغالــب بــداءة مــرض ينتهــي بالمــوت.
وفــي حــالت كثيــرة يكــون اإلعيــاء الــذي يجعــل اإلنســان يشــتهي الطعــام ســببه 
أّن أعضــاء الهضــم قــد أُجهــدت أكثــر مــن الــازم أثنــاء النهــار .  فبعــد النتهــاء مــن 
وجبــة الطعــام يحتــاج الجهــاز الهضمــي إلــى الراحــة .  فينبغــي ألّ تقــّل الفتــرة بيــن 
وجبــة وأخــري عــن خمــس أو ســت ســاعات .  ومعظــم األشــخاص اللذيــن يجّربــون 

هــذه الطريقــة ســيجدون أّن وجبتيــن فــي اليــوم خيــر مــن ثــاث وجبــات . ]305[

حاالت األكل الخاطئة
ينبغــي ألّ يتنــاول أحــد الطعــام ســاخناً جــداً ول بــارداً جــداً.  فــإذا كان الطعــام 
بــارداً فــإّن القــّوة الحيويّــة فــي المعــدة تُحشــُد لكــي تدفئَــه قبــل البــدء فــي عمليــة 
تنــاول  الهضــم .  والمشــروبات المثلّجــة مضــرّة لنفــس الســبب ،  بينمــا اإلكثــار مــن 
المشــروبات الســاخنة مضعــف .  وفــي الحقيقــة إنّــه كلّمــا أكثــر اإلنســان مــن تنــاول 
الســوائل عنــد األكل ازدادت عنــده الصعوبــة فــي هضــم الطعــام ،  ألنّــه يجــب أن 
يُمتــّص الســائل قبــل البــدء فــي الهضــم .  ل تــأكل كثيــراً مــن الملــح .  وتجّنــب أكَل 
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المخلــات واألطعمــة المتبّلــة .  وكُل كميــة كبيــرة مــن الفاكهــة فتــرى أّن التهيــج الــذي 
يجعلــك تكثــر مــن الشــرب عنــد األكل يختفــي .

وينبغــي أن تتمّهــل فــي األكل وأن تمضــغ جيــداً.  وهــذا ضــروري ولزم حتــى 
الهاضمــة  الســوائَل  تســتدعي  وحتــى  جيــداً  بالطعــام  اللعــاُب  يختلــط  أن  يمكــن 

بعملهــا. للقيــام 
بعـــد  كمـــا  مناســـبة  غيـــر  أوقـــات  فـــي  األكل  وهـــو  آخـــر  خطيـــر  شـــر  وهنالـــك 
القيـــام بتمرينـــات رياضيـــة عنيفـــة وزائـــدة ،  عندمـــا يكـــون اإلنســـان مرهقـــاً أو ]306[ 
ــا يكـــون  ســـاخناً.  فعقـــب األكل حـــالً يوجـــد تحـــول علـــى قـــوى األعصـــاب ،  وعندمـ
العقـــل والجســـم مجهـــداً جـــداً حـــالً قبـــل األكل أو بعـــده يتعطـــل الهضـــم . وحيـــن 
إلـــى أن يجـــد  أو معجـــاً فيحســـن عـــدم األكل  أو جزعـــاً  يكـــون اإلنســـان مهتاجـــاً 

والنفـــراج. الراحـــة 
إّن المعــدة متّصلــة بالمــّخ اتصــالً وثيقــاً،  وعندمــا تكــون المعــدة مريضــة فــإّن قــّوة 
األعصــاب تُســتدَعى مــن المــّخ لمســاعدة أعضــاء الهضــم الضعيفــة .  وعندمــا تكثــر 
هــذه المطالــب أكثــر مــن الــازم فالمــّخ يصيــر محتقنــاً.  وعندمــا يكــون المــّخ ُمجهــداً 
باســتمرار دون أن يمــارَس صاُحبــه تمرينــاً بدنيــاً فحتــى الطعــام البســيط يجــب أن 
يــؤكل منــه كميّــة قليلــة جــداً.  فعنــد األكل اطــرح بعيــداً عنــك الهضــم وكل أفــكار 
تــأكل بتّمهــل وأنــت فــِرٌح  بــل عليــك أن  الجــزع .  وينبغــي ألّ تحــّس بأنّــك ُمعّجــل 

وليمتلــئ قلبــك بالشــكر هلل علــى جميــع بركاتــه.

اإلفراط في األكل
إّن كثيرين ممن يرفضون أكل اللحوم وغيرها من المواد الغليظة الضارة يظّنون أنّه 
لكون طعامهم بسيطاً وصّحياً يمكنهم أن يفرطوا في األكل با رادع فيأكلون كميّاٍت 
زائدًة،  وأحياناً قد يصابون بالبطنة .  ولكّن هذا خطأ ،  إذ ينبغي ألّ يثقَّل على أعضاء 
الهضم بكميّة أو نوع من الطعام يُرهق جهاز الجسم وهو جاّد منهمك لاستفادة منه .

لقــد اصطلــح النــاس علــى أن يوضــع الطعــام علــى المائــدة فــي أدوار .  فــإذ ل 
يعــرف اإلنســان مــا ســيجيئ بعــد ذلــك قــد يتنــاول كفايتــه مــن الطعــام الــذي قــد ل 
يكــون انســب طعــام لــه .  وعندمــا يُقــّدم آخــر صنــف مــن الطعــام فقــد يجــرؤ علــى 
تخطّــي الحــدود ويتنــاول مــن الفاكهــة أو الحلــوى المغريــة التــي ليســت صالحــة ول 
مناســبة لــه .  فلــو أّن كّل الطعــام المعــّد لوجبــة يوضــع علــى المائــدة مــن البــداءة 

فســتكون لإلنســان الفرصــة ليحســن الختيــار.
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أحيانــاً يحــّس اإلنســان فــي الحــال بنتيجــة إفراطــه فــي األكل.  ولكــن فــي حــالت 
أخــرى ل يوجــد إحســاس بــأّي ألــم ،  ولكــّن أعضــاء الجهــاز الهضمــي تضيــع منهــا القــّوة 

الحيويـّـة ،  ويدّمــر أســاس القــّوة البدنيّــة. ]307[
 إّن الطعام الزائد عن الحاجة يثّقل الجسم وتحدث من جرّائه حالت مضطربة 
وبيلــة .  وهــذا يســتدعي نقــل كميّــة مــن الــدم إلــى المعــدة أكثــر ممــا يلــزم ،  األمــر الــذي 
يصيــب األعضــاء واألطــراف بقشــعريرة ســريعة .  وهــذا أيضــاً يبهــظ أعضــاء الهضــم ،  
وبعدمــا تقــوم هــذه األعضــاء بعملهــا ينشــأ شــعور باإلعيــاء أو الضعــف .  وبعــض مــن 
يفرطــون فــي األكل بكيفيّــة دائمــة يّدعــون هــذا إحساســاً منصرفــاً بالجــوع ،  ولكــّن 
ســببه اإلجهــاد الواقــع علــى أعضــاء الهضــم .  وفــي بعــض األحيــان يُصــاب المــَخ بخــدر 

فــا يكــون لــدى اإلنســان ميــل إلــى القيــام بــأّي مجهــود ذهنــي أو جســماني.
فهذه األعراض المحزنة تحدث ويحّس بها اإلنســان ألّن الطبيعة قامت بعملها 
علــى حســاب إنفــاق القــوى الحيويّــة األمــر الــذي لــم يكــن لــه موجــب أو داٍع،  وقــد 
أجهــدت تلــك القــوى إلــى أقصــى حــّد.  إّن المعــدة تقــول :  » أرحنــي « ولكــّن كثيريــن 
يفّســرون اإلعيــاء علــى أنـّـه طلــب مزيــد مــن الطعــام .  وهكــذا فبــدلً مــن إراحــة المعــدة 
يُثّقــل كاهلُهــا بعــبٍء جديــد ،  وينتــج عــن ذلــك أّن أعضــاء الهضــم يصيبهــا الضنــى 

وتُســتهلك ،  فــي حيــن كان يجــب أن تكــون قــادرًة علــى القيــام بعمــٍل جيّــد نافــع.

الطعام في يوم السبت
علينــا ألّ نعــّد ليــوم الســبت كميّــًة أكبــر أو مّنوعــة مــن الطعــام ممــا فــي باقــي 
األيــام .  ولكــن بــدلً مــن هــذا ينبغــي أن يكــون الذهــن رائقــاً صافيــاً نشــيطاً إلدراك 
األمور الروحيّة .  فالمعدة المعطّلة معناها دماغ معطّل .  فيمكن أن يسمع اإلنسان 
أثمــن األقــوال ول يقّدرهــا ألّن الذهــن مرتبــك ومشــّوش بســبب تنــاول الطعــام غيــر 
المائــم .  إّن كثيريــن مــن النــاس إذ يفرطــون فــي األكل فــي يــوم الســبت يعملــون 

أكثــر ممــا يظّنــون لجعــل أنفســهم غيــر مؤهليــن لنــوال فائــدة فرصــه المقّدســة.
وينبغــي تجّنــب إعــداد الطعــام فــي يــوم الســبت ،  ولكــن ليــس مــن الضــروري أن 
يــأكل إنســان طعامــه بــارداً.  ففــي الطقــس البــارد ينبغــي تســخين الطعــام المعــّد فــي 
اليــوم الســابق .  ولتكــن وجبــات الطعــام شــهيّة وجّذابــة وإن تكــن بســيطة .  وخصوصــاً 
فــي ]308[ العائــات التــي فيهــا أطفــال يحســن إعــداد شــيء فــي يــوم الســبت يجعــل 

الطعــام يُعتبــر وليمــة ،  مــن األشــياء التــي ل تحصــل عليهــا العائلــة كّل يــوم.
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اإلصالح في الغذاء
حيــث ينغمــس أحــٌد فــي عــاداِت خاطئــة مــن ناحيــة الغــذاء ينبغــي المبــادرة 
الهضــم  عســر  أو  بالتخمــة  إنســان  يصــاب  فعندمــا  إبطــاء .   بــدون  إصاحهــا  إلــى 
نتيجــة إلرهاقــه للمعــدة فيجــب بــذل الجهــود بــكل حــرص واهتمــام لحفــظ القــّوة 
الباقيــة مــن الطاقــة الحيويّــة بالتخلّــص مــن كّل عــبٍء ُمرِهــق .  وقــد ل تشــفى معــدة 
تمامــاً مــدى الحيــاة بعــد انتهاكهــا مــّدة طويلــة ،  ولكــن اتخــاذ نهــج مناســب صالــح 
للغــذاء كفيــل بإنقــاذ اإلنســان مــن أّي ضعــف فــي المســتقبل .  وكثيــرون سيشــفون 
شــفاء كامــا أو جزئيــا .  وليــس مــن الســهل وضــع قوانيــن تناســب كّل حالــة ،  ولكــن 
باللتفــات إلــى َمبَــاِدئ األكل الصحيحــة قــد تُحــدث إصاحــاٍت عظيمــة ،  ولــن تكــون 

للطاهــي حاجــة ألن يتعــب باســتمرار إلغــراء القابليّــة أو الشــهيّة.
وهــو  وأدبــي ،   عقلــي  بنشــاط  يكافــأ  الغــذاء  أمــر  فــي  التعفــف  أو  الزهــد  إّن 
يســاعد أيضــاً فــي ضبــط األهــواء والتحّكــم فيهــا .  إّن اإلكثــار مــن األكل ضــاّر علــى 
الخصــوص بــذوي األمزجــة البليــدة والكســولة ،  فعلــى هــؤلء أن يقتصــدوا فــي األكل 
ــة .  يوجــد رجــال ونســاء ذوو قــدرة عظيمــة  وأن يمارســوا كثيــرا مــن التمرينــات البدنيّ
لــو مارســوا ضبــط  ســامية ولكّنهــم ]309[ ل يتممــون نصــف مــا كان يمكنهــم عملــه 

النفــس فــي إنــكار الشــهيّة .
كافيــاً  أكاً  يأكلــون  فبعدمــا  هنــا .   يخفقــون  والخطبــاء  الكتّــاب  مــن  كثيــرون 
بقابليّــة ،  ينصرفــون بــكّل همــة إلــى أعمالهــم التــي تتطلــب الجلــوس فــي أماكنهــم ،  
يقــرأون أو يدرســون أو يكتبــون ،  ول يعطــون أنفســهم وقتــاً للتمرينــات البدنيّــة .  وينتــج 
مــن ذلــك أّن فيضــان الفكــر الحــّر الطليــق والــكام الجميــل يُصــّد ويوقــف .  إنّهــم ل 
يســتطيعون أن يكتبــوا أو يتكلّمــوا بالقــّوة والشــّدة الازمــة للوصــول إلــى القلــب .  

فجهودهــم ضعيفــة وعديمــة الجــدوى.
ينبغــي لمــن تقــع عليهــم مســؤوليات هاّمــة والذيــن ،  فــوق الــكّل،  هــم حــرّاس 
وفهــم  وإدراك  قــوّي  إحســاس  ذوي  رجــالً  يكونــوا  أن  الروحيّــة ،   المصالــح  علــى 
ســريع .  وهــم يحتاجــون أكثــر مــن غيرهــم إلــى العتــدال فــي األكل .  فينبغــي أل يـُـرى 

علــى موائدهــم أّي طعــام دســم متــرف.
يتحتّــم علــى الرجــال الذيــن هــم فــي مراكــز ذات مســؤولية أن يتّخــذوا قــرارات 
يوميــة تتوقــف عليهــا نتائــج ذات أهميــة عظيمــة .  وفــي أحيــان كثيــرة عليهــم أن يفّكــروا 
بســرعة ،  وهــذا ل يمكــن أن يفعلــه بنجــاح إلّ مــن يمارســون العتــدال الدقيــق .  إّن 
العقــل يتقــّوى متــى تصــرّف اإلنســان تصرّفــاً صائبــاً نحــو القــوى البدنيّــة والعقليّــة .  
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فــإن لــم يكــن اإلجهــاد أعظــم مــن الــازم فــإّن نشــاطاً جديــداً يأتــي مــع بــذل كّل جهــد .  
ولكــن يحــدث غالبــاً أّن عمــل الذيــن لديهــم ]310[ خطــط هامــة ليتأّملــوا فيهــا وقــرارات 
فالمعــدة  الموافــق .   غيــر  الغــذاء  نتائــج  مــن  شــّريراً  تأثـّــراً  يتأثّــر  ليصدروهــا  هامــة 
المضطربــة ينشــأ عنهــا حالــة عقليّــة مضطربــة وغيــر مســتقرّة .  وفــي غالــب األحيــان 
تدبيــراً  أّن  يحــدث  مــا  وكثيــراً  الظلــم .   أو  والفظاظــة  النفعــال  ســرعة  عنهــا  ينتــج 
كان يمكــن أن يصيــر بركــة للعالــم أُلِقــَي بــه جانبــاً ،  وكثيــٌر مــن اإلجــراءات الظالمــة 
عــن  ــببَة  المتسَّ والمــرض  الســقم  لحــالت  نتيجــة  نُفــذت  القاســية  بــل  المتعّســفة 

عــادات األكل الخاطئــة .
وهنــا اقتــراح لــكّل مــن يقومــون بعمــل يتطلــب الجلــوس أو مــن يقومــون بعمــل 
وضبــط  الكافيــة  األدبيـّــة  الشــجاعة  عندهــم  الذيــن  وليجّربــه  األكثــر ،   علــى  عقلــي 
النفــس .  فعنــد كّل وجبــة ل تتنــاول أكثــر مــن نوعيــن أو ثاثــة مــن الطعــام البســيط ،  
ول تــأكل أكثــر ممــا يلــزم إلشــباع جوعــك .  ومــارس التمرينــات الرياضيــة كّل يــوم ،  

وأنظــر مــا إذا كنــت ل تحصــل علــى فائــدة.
ألن  يضطــّرون  ل  نشــيط  جســماني  بعمــل  يقومــون  الذيــن  األشــّداء  والرجــال 
اعتــادوا  مــن  يفعــل  أن  يجــب  كمــا  نوعــه  أو  طعامهــم  كميّــة  ناحيــة  مــن  يحترســوا 
تدّربــوا  لــو  يتمتّعــوا بصّحــة أفضــل  الجلــوس ،  ولكــن حتــى هــؤلء كان يمكنهــم أن 

والشــرب. األكل  فــي  النفــس  ضبــط  علــى 
إنّهــم  لغذائهــم .   مضبوطــة  وصفــة  لهــم  أُعطيــت  لــو  البعــض  ويتمنــى  هــذا ،  
فيمــا  التفكيــر  يواصلــون  وهكــذا  ذلــك ،   علــى  يندمــون  ثــم  األكل  فــي  يفرطــون 
قانونــاً  يقــّدَم  أن  لفــرد  يمكــن  ول  يكــون .   ألّ  يجــب  مــا  وهــذا  ويشــربون .   يأكلــون 
الــذات  إنــكار  علــى  ويتــدرّب  عقلَــه  يُحّكــم  أن  واحــد  كّل  فعلــى  آلخــر .   مضبوطــاً 

المبــدأ. بموجــب  ويتصــرّف 
ألن  أحــرارا  لســنا  فنحــن  ولهــذا  الُمقتنــى،   المســيح  ملــك  هــي  أجســادنا  إّن 
نفعــَل بهــا كمــا نريــد .  فــكّل مــن يفهمــون قوانيــن الصّحــة ينبغــي لهــم أن يتأكّــدوا مــن 
التزامهــم بــأن يطيعــوا هــذه القوانيــن التــي قــد وضعهــا هللا فــي كيانهــم .  والطاعــة 
أن  مــن  لبــّد  بأنفســنا  فنحــن  شــخصياً.  واجبــاً  تكــون  أن  ينبغــي  الصّحــة  لقوانيــن 
نقاســي نتائــج تعــّدي القانــون .  وكّل فــرد مّنــا لبــّد أن يُحاســَب أمــام هللا علــى عاداتــه 
وأعمالــه .  لذلــك فالســؤال بالنســبة إلينــا ليــس هــو » مــا الــذي يعملــه العالــم «؟ 
بــل هــو »كيــف يجــب علــيَّ كفــرِد أن أُعامــل المســكَن الــذي أعطانيــه هللا؟ « ]311[
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إّن الغــذاء المعيّــن لإلنســان فــي البــدء لــم يشــتمل علــى لحــوم الحيوانــات .  
ولــم يــؤذن لإلنســان بــأكل اللحــم إلّ بعــد الطوفــان عندمــا ُمحــَي عــن وجــه األرض 

كلُّ شــيء أخضــر.
وعنــد اختيــار طعــام اإلنســان فــي عــدن أبــان الــرّب مــا هــو أفضــل غــذاء ،  وفــي 
فقــد  الــدرس .   نفــَس  النــاس  الــرب  علّــم  العبرانييــن  ألجــِل  أُجــرَي  الــذي  الختيــار 
أخــرج العبرانييــن مــن مصــر وشــرع فــي أمــر تعليمهــم حتــى يكونــوا شــعبَه ومقتنــاه .  
وكان يتــوق إلــى أن يبــارَك العالــم ويعلّمــه بواســطتهم . فأعــّد لهــم الطعـــام الــذي هــو 
أفضـــل مــا يائــم هــذا الغــرض ،  ليــس اللحــم بــل المــّن » خبــز الســماء «.  إنّمــا فقــط 
بســبب تبرّمهــم وتذّمرهــم وتحّســرهم علــى قــدور اللحــم فــي مصــر ُســِمَح لهــم بــأكل 
اللحــم ،  وهــذا أيضــاً لوقــت قصيــر .  وقــد جلــب تنــاول اللحــم المــرض والمــوت آللف 
النــاس .  ومــع ذلــك فــإّن التقيّــد بالغــذاء الخالــي مــن اللحــم لــم يُقبَــل قــّط بالرضــى.  
وظــّل هــذا علّــة التبــرم والتذّمــر فــي العانيــة أو فــي الســّر،  ولــم يِصــْر ثابتــاً أو مقــّرراً.

إّن العبرانييــن عندمــا اســتقّر بهــم الُمقــام فــي كنعــان ُســمح لهــم بــأكل لحــوم 
الحيوانــات ،  ولكــن تحــت قيــوٍد شــديدٍة ]312[ قللــت مــن العواقــب الوبيلــة .  فقــد 
ُحــرّم عليهــم أكل لحــم الخنزيــر وغيــرِه مــن الحيوانــات والطيــور واألســماك التــي ُحكــم 
أّن لحمهــا نجــس .  أّمــا اللحــوم التــي كان مســموحاً لهــم بأكلهــا فقــد ُحــرّم عليهــم 

تحريمــاً قاطعــاً أكُل مــا فيهــا مــن الشــحم والــدم .
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والحيوانــات التــي كان يــؤكل لحمهــا لــم يكــن ليــؤكل غيــُر لحــم التــي كانــت منهــا 
فــي حالــة جيّــدة .  ولــم يكــن يُســمح بــأكل لحــوم الفريســة أو الحيوانــات التــي نفقــت 

أو التــي لــم يُصــفَّ منهــا كّل دمهــا بــكّل حــرص.
وقد خســر العبرانيون خســارًة فادحًة إذ حادوا عن التدبير الذي قد أعّده هللا 
لغذائهــم .  لقــد اشــتهوا طعــام اللحــم ،  فحصــدوا نتائــج ذلــك .  إنّهــم لــم يبلغــوا إلــى 
مقيــاس هللا للخلــق ،  ول تّممــوا مقاصــده .  فالــرب » أعطاهــم ســؤلهم وأرســل هــزالً 
فــي أنفســهم « )مزمــور  106: 15(. كانــوا يقــّدرون األرضيّــات فــوق الروحيّــات ،  ولــم 

يبلغــوا إلــى الرفعــة أو الســمّو الــذي قصــده هللا لهــم. ]313[

أسباب رفض أكل اللحم
إّن مــن يأكلــون اللحــم إنّمــا يأكلــون الحبــوب والخضــر التــي ســبق اســتعمالُها ،  ألّن 
الحيوان يحصل من هذه األشياء على الغذاء الذي يجعله يكبر .  فالحياة التي كانت 
في الحبوب والخضر تنتقل إلى آكلها .  ونحن نحصل عليها بأكل لحم الحيوان .  فكم 
يكون أفضل لو حصلنا عليها مباشرًة بأكل الطعام الذي قد أعّده هللا لنا لنتناوله !

واللحــم لــم يكــن أفضــَل طعــام قــّط،  ولكــّن تناولــه غيــر مقبــول بــل مكــروه اآلن 
بنســبة ضعفيــن ،  حيــث أّن األمــراض تتفّشــى فــي الحيوانــات اآلن بســرعة .  والذيــن 
يأكلــون اللحــوم قلّمــا يعرفــون مــا يأكلــون .  ففــي أحيــان كثيــرة لــو أمكنهــم أن يــروا 
الحيوانــات وهــي بعــد حيّــة وعرفــوا صفــة اللحــم الــذي يأكلونــه لكانــوا يتركونــه فــي 
اشــمئزاز غيــر آســفين .  إّن النــاس يأكلــون باســتمرار اللحــم المملــوء بالــدرن وجراثيــم 
بهــذه  تنتقــل  المميتــة  األمــراض  مــن  ذلــك  وغيــر  والســرطان  فالتــدّرن  الســرطان .  

الكيفيّــة مــن الحيــوان إلــى اإلنســان.
الخنزيــر :   عــن  هللا  قــال  وقــد  بالطفيليّــات .   مملــوءة  الخنازيــر  أنســجَة  إّن  ثــّم 
» هــو نجــس لكــم .  فمــن لحمهــا ل تأكلــوا وجثثهــا ل تلمســوا «  )تثنيــة  14: 8(.  ]314[ 
وقــد صــدر هــذا األمــر ألّن لحــم الخنزيــر ل يصلــح كطعــام .  إّن الخنازيــر هــي بمثابــة 
الزبّاليــن ،  وهــذا هــو الســتعمال الوحيــد الــذي قُِصــد لهــا أن تخــدم بــه .  ولــم يُســمح 
قــّط،  تحــت أّي ظــرٍف مــن الظــروف ،  بــأن يــأكل النــاس مــن لحمهــا .  ومــن المســتحيل 
فــي حيــن أن األقــذار موجــودة فــي عناصــره  أن يكــون لحــُم أّي كائــن حــّي صّحيــاً 

الطبيعيــة وهــو يقتــات بــكّل مــا هــو كريــه.
وتــؤكل  لتُذبــح  وتبــاع  الســوق  إلــى  الحيوانــات  تؤخــذ  األحيــان  غالــب  وفــي 
وقتــاً  عندهــم  إبقائِهــا  مــن  أصحابُهــا  يخشــى  بحيــث  جــّداً  مريضــًة  تكــون  عندمــا 
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جالبــًة  الســوق  فــي  لتبــاع  تســمينها  عمليّــات  بعــض  تكــون  مــا  وكثيــراً  أطــول .  
هــواء  مــن  وتستنشــق  النقــي  والهــواء  النــور  عــن  بعيــداً  تُحبــس  فهــي  لألمــراض .  
الحظائــر القــذرة .  وربمــا تجــيء ســمنتها مــن أكل الطعــام الفاســد ،  فالجســم كلّــه 

الفاســدة. القــذرة  بالمــاّدة  ملوثــاً  يصيــر 
وكثيــراً مــا تُشــحن الحيوانــات لتســافر مســافاٍت طويلــًة وتتعــرّض آللم عظيمــة 
أميــالً  وتســافر  الخضــراء  المراعــي  مــن  تؤخــذ  فــإذ  األســواق .   أحــد  إلــى  للوصــول 
مضنيــة فــي الطرقــات الحــارّة المتربــة أو تحشــر فــي عربــات قــذرة وهــي مضطربــة 
وخائرة ،  وغالباً ما تُحرم من الطعام والماء ساعات طويلة — تُساق هذه الخائق 

التعســة إلــى الذبــح ليولــَم النــاس الولئــَم علــى لحومهــا .
بحيــث  منهــا  تــأكل  التــي  باألقــذار  ملّوثــًة  كثيــرة تصيــر األســماك  أماكــن  وفــي 
تتســبب عــن ذلــك األمــراض .  ويكــون هــذا هــو الواقــع خصوصــاً فــي األماكــن التــي 
تكــون األســماك فيهــا علــى اتصــال بمجــاري ]315[ المــدن الكبيــرة .  واألســماك التــي 
تقتــات بمــا تحتويــه المصــارف قــد تنتقــل إلــى البحــار البعيــدة وتصــاد فــي الميــاه 
فهــي  يُــؤكل  كطعــام  األســماك  هــذه  تُســتخدم  حينمــا  وهكــذا  النقيّــة ،   الصافيــة 

تجلــب معهــا المــرض والمــوت لمــن ل يشــتبهون فــي وجــود خطــر.
وقــد ل تتحقــق نتائــُج أكِل اللحــم فــي الحــال ،  ولكــّن هــذا ليــس برهانــاً علــى أنّهــا 
غيــر مضــرّة .  فقليلــون هــم الذيــن يمكــن إقناعهــم بــأّن اللحــم الــذي أكلــوا منــه هــو 
الــذي ســّمم دَمهــم وجلــب عليهــم األلــم .  وكثيــرون يموتــون مــن أمــراض تُعــزى كلّهــا 

إلــى أكل اللحــم فــي حيــن أنّــه ل هــم ول غيرُهــم اشــتبهوا فــي الســبب الحقيقــي .
مــن  أقــّل  اللحــم كطعــام ليســت  اتّخــاذ  فــي  تُاَحــظ  التــي  والمســاوئ األدبيــة 
لــه تأثيــر  األضــرار الجســمانية .  فاللحــم مضــّر بالصّحــة ،  وكّل مــا يؤثـّــر فــي الجســد 
مماثــل فــي العقــل والنفــس .  فّكــر فــي القســوة علــى الحيوانــات التــي يشــتمل عليهــا 
ر الرقّــة التــي  أكل اللحــم وآثارِهــا علــى مــن يذبحونهــا ومــن يشــاهدونها. وكــم تـُــدمَّ

يجــب أن نعتبــر بهــا خائــق هللا هــذه !
إّن الــذكاء الــذي تُبديــه كثيــر مــن الحيوانــات البكــم يــكاد يضــارع ذكاء النــاس 
وهــي  وتتألّــم .   وتخــاف  وتحــّب  وتســمع  تــرى  فالحيوانــات  ســراً.   ليعتبــَر  حتــى 
تســتخدم أعضاءهــا بأمانــة أكثــر بكثيــر ممــا يســتخدم بنــو اإلنســان أعضاءهــم .  وهــي 
تُبدي العطَف والرقَّة نحو ]316[ شركائها في اآللم .  وأّن كثيراً من الحيوانات تُبدي 
حبّهــا لمــن يحرســونها وهــو حــّب أســمى بكثيــر مــن الحــّب الــذي يظهــره لهــا بعــض 
بنــي اإلنســان .  وهــي تكــّون صــاٍت باإلنســان ل تُفصــم مــا لــم يلحقهــا ألــٌم عظيــم.
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أّي إنســان لــه قلــب بشــر يرعــى هــذه الحيوانــات األليفــة أمكنــه أن يتطلّــع فــي 
عيونهــا المــألى بالثقــة والحــّب ويرضــى بتســليمها إلــى ســّكين الجــزار؟ وكيــف يمكنــه 

أن يــزدرد لحمهــا كلقمــة ســائغة ولذيــذة؟

تغيير الغذاء
مــن الخطــأ أن نظــّن أّن قــّوة العضــات تتوقّــف علــى أكِل اللحــم .  إّن حاجــاِت 
الجســد يمكــن ســّدها بكيفيّــة أفضــل ،  ويمكــن أن يتمتـّـع اإلنســان بمزيــد مــن الصّحــة 
والنشــاط بــدون تنــاول اللحــم .  فالحبــوب مــع الفواكــه والمكّســرات والخضــر تحتــوي 
علــى كّل الخــواص الغذائيــة الازمــة إلصــاح الــدم ،  فهــذه العناصــر ل يمكــن توفّرهــا 
ــة كاملــة بــأكل اللحــوم .  فلــو كان أكل اللحــم جوهريــاً للصّحــة  بصــورة جيّــدة وبكيفيّ

والقــّوة لــكان اللحــم قــد ذُكــر عنــد ذكــر الغــذاء المعيّــن لإلنســان فــي البــدء.
إحســاٌس  هنالــك  يكــون  مــا  كثيــراً  كطعــام  اللحــم  اســتعمال  يبطــل  وعندمــا 
بالضعــف وعــدم النشــاط وانعــدام القــّوة .  وكثيــرون يتقّدمــون بهــذا كبرهــان علــى أّن 
أكل اللحــم أمــر جوهــري ،  ولكــن لكــون األطعمــة التــي مــن هــذا النــوع منبّهــة وألنّهــا 
تهيّــج الــدم وتثيــر األعصــاب فهــي تفتقــد هكــذا .  والبعــض يجــدون أنـّــه مــن الصعــب 
ولكــّن  الخمــر .   كأس  يتــرك  أن  الســّكير  علــى  يصعــب  مــا  بقــدر  اللحــم  أكل  تــرك 

التغييــر يجعلهــم فــي حالــة أفضــل.
الحبــوب  مــن  بتشــكيلة  عنــه  الســتعاضة  فينبغــي  اللحــم  يُســتبعد  وعندمــا 
والمكّســرات والخضــر والفواكــه التــي هــي مغّذيــة ومنّشــطة للشهيـّــة .  وهــذا لزم 
بكيفيّــة خاّصــة بالنســبة لحالــة مــن هــم ضعفــاء أو مجهــدون مــن الكــّد المتواصــل .  
ففــي  األطعمــة.  أرخــص  اللحــم  يكــون  الفقــر  يتفّشــى  البلــدان حيــث  بعــض  فــي 
هــذه الظــروف ]317[ يحــدث التغييــر بصعوبــة أعظــم ولكــن مــن الممكــن إتمامــه .  
وعلينــا مــع ذلــك أن نفّكــر فــي موقــف النــاس وقــّوة العــادة التــي لزمتهــم مــدى 
لئقــة .   غيــر  بكيفيّــة  الصائبــة  اآلراء  فــرض  فــي  نشــّدد  أن  مــن  ولنحتــرس  الحيــاة 
التغييــر فجــأة .  فيجــب الســتعاضة  إحــداث هــذا  علــى  أحــداً  نُرغــم  ألّ  وينبغــي 
الكثيــر  الشــيء  يتوقّــف  األمــر  هــذا  وفــي  رخيصــة .   صّحيــة  بأطعمــة  اللحــم  عــن 
علــى الطاهــي .  فيمكــن إعــداد األطبــاق المغّذيــة والجالبــة للشــهيّة بعنايــة ومهــارة 

ويمكــن أنّهــا تأخــذ مــكان اللحــم إلــى حــّد كبيــر.
وفــي كّل الحــالت درِّب الضميــر ،  وجّنــد اإلرادة ،  وقــّدم طعامــاً جيــداً وصّحيــاً،  

فيتــّم التغييــر بســرعة ،  وهكــذا ينصــرف النــاُس عــن طلــب اللحــم.
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إلــى  النــاس  يهــدف  أن  يجــب  فيــه  الــذي  المائــم  الوقــت  هــو  هــذا  أليــس 
أطهــاراً  يكونــوا  أن  فــي  يرغبــون  لمــن  يمكــن  وكيــف  اللحــم؟  أكل  عــن  الســتغناء 
ومهّذبين وقّديســين ،  ليكون عشــراؤهم مائكة الســماء  —  كيف يمكنهم الســتمرار 
فــي تنــاول طعــام يوقــع مثــل هــذا الضــرر علــى النفــس والجســم؟ وكيــف يقضــون 
علــى حيــاة خليقــة هللا ليلتهمــوا لحومهــا كلــون مــن ألــوان التــرف؟ عليهــم باألحــرى 
وأن  البــدء ،   فــي  لإلنســان  أُعطــَي  الــذي  اللذيــذ  الصّحــي  الطعــام  إلــى  يعــودوا  أن 
يمارســوا الرحمــة نحــو الخائــق البكمــاء التــي قــد خلقهــا هللا وأخضعهــا لســلطاننا ،  

وأن يعلّمــوا أولدهــم أن يمارســوا ذلــك أيضــاً.  ]318[
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الحقيقــة .   فــي  هــم مصلحــون  الغــذاء  فــي  باإلصــاح  يؤمنــون  مــن  كّل  ليــس 
إّن اإلصــاح ،  بالنســبة إلــى أشــخاص كثيريــن ،  ينحصــر فقــط فــي اســتبعاد بعــض 
وموائدهــم  واضحــاً ،   فهمــاً  الصحــة  مبــادئ  يفهمــون  ل  فهــم  الضــارّة .   األطعمــة 
التــي مــا تــزال محّملــة باللذائــذ الضــارّة هــي أبعــد مــا تكــون عــن نمــوذج التعّفــف 

المســيحيين. والعتــدال 
وهنالــك طبقــة أخــرى الذيــن إذ يرغبــون فــي إقامــِة مثــاٍل صالــٍح يتطرّفــون إلــى 
الناحيــة العكســية .  إّن البعــض عاجــزون عــن الحصــول علــى األطعمــة المطلوبــة ،  
وبــدلً مــن اســتعمال األشــياء التــي هــي أفضــل مــا يســّد النقــص يســتعملون طعامــاً 
فقيــراً.  وطعامهــم ل يقــّدم لهــم العناصــر الازمــة للحصــول علــى دم صالــح .  فتتأثــر 
صّحتهــم تأثــراً ســيئاً،  ويتلــف نفعهــم ،  ويكــون مثالهــم دعايــة ســيّئة ضــد اإلصــاح فــي 

الطعــام بــدلً مــن أن يكــون دعايــًة طيّبــًة لــه.
وآخــرون يظّنــون أنـّــه مــا دامــت الصّحــة تتطلـّـب طعامــاً بســيطاً فــا حاجــة إلّ إلــى 
قليــل مــن العنايــة فــي انتقــاء الطعــام أو إعــداده .  والبعــض يقيّــدون أنفســهم بطعــام 
قليــل جــّداً وتافــه للغايــة فــا يحصلــون علــى تشــكيلة كافيــة لســّد حاجــات الجســد ،  

فيتألّمــون مــن جــرّاء ذلــك.
أشــّد  الغالــب  فــي  هــم  جزئيّــاً  فهمــاً  إلّ  اإلصــاح  َمبَــاِدئ  يفهمــون  ل  والذيــن 
النــاس صرامــة ليــس فــي تنفيــذ آرائهــم ألنفســهم فحســب ولكّنهــم يشــددون فــي 
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تنفيذهــا فــي عائاتهــم ]319[ وبيــن جيرانهــم .  وإّن أثــر إصاحاتهــم المخطئــة كمــا 
يـُـرى فــي صّحتهــم العليلــة ومحاولتهــم فــي فــرض آرائهــم علــى غيرهــم تقــّدم لكثيرين 

فكــرًة كاذبــًة عــن اإلصــاح الغذائــي وتجعــل كثيريــن ينبذونــه تمامــاً.
فيرفضــون  المبــدأ  بموجــب  ويســيرون  الصّحــة  قوانيــن  يفهمــون  مــن  أّمــا 
التطــرّف فــي كا النغمــاس الزائــد ،  والتقييــد أو المنــع .  فهــم يختــارون طعامهــم 
يحاولــون  فهــم  وتقويتــه .   الجســم  إســناد  ألجــل  بــل  الشــهيّة  إشــباع  لمجــرّد  ليــس 
ولإلنســان.   هلل  الســامية  الخدمــة  ألجــل  حالتهــا  أفضــل  فــي  قواهــم  كّل  حفــظ 
فالقابليّــة للطعــام تكــون تحــت ســيادة العقــل والضميــر وهــم يُكافَــأون علــى ذلــك 
اآلخريــن  علــى  بأفكارهــم  يلّحــون  ل  أنّهــم  حيــن  ففــي  والعقــل .   الجســم  بصّحــة 
الَْمبَــاِدئ الســليمة .  هــؤلء  فــي صالــح  فــإّن مثالهــم هــو شــهادة  بكيفيّــة مزعجــة ،  

المــدى. بعيــُد  للخيــر  تأثيــٌر  لهــم  األشــخاص 
هــذا  يُــدرََس  أن  يجــب  ولكــن  الغذائــي .   لإلصــاح  حقيقــي  إدراك  يوجــد 
الموضــوع بتوّســع وعمــق ،  وينبغــي ألّ ينتقــد أحــد غيــرَه مــن النــاس ألّن عملهــم 
ليــس متوافقــاً مــع عملــه فــي كّل شــيء .  فمــن المســتحيل ســّن قانــون ل يتغيّــر ول 
يختلــف لتنظيــم عــاداِت كّل واحــد .  وينبغــي ألّ يظــّن أحــد ]320[ نفســه مقياســاً أو 
التــي  نفــس األصنــاف .  فاألطعمــة  يأكلــوا  فــا يمكــن للجميــع أن  للــكّل.   نموذجــاً 
النــاس  بعــض  بــل وضــارّة آلخــر .   بــا طعــم  تكــون  قــد  لفــرد  لذيــذة وصحيّــة  هــي 
بعــض  بــه .   ويتقــّوون  ينمــون  آخــرون  بينمــا  )اللبــن (   الحليــب   تعاطــي  يمكنهــم  ل 
األشــخاص ل يســتطيعون أن يهضمــوا البــازلء والفاصوليــا، بينمــا آخــرون يجدونهــا 
جيــداً  بكيفيــة خشــنة طعامــاً  الحبــوب  إعــداد  يعتبــر  للبعــض  فبالنســبة  صحيّــة .  

تعاطيهــا. يمكنهــم  آخــرون ل  بينمــا 
والذيــن يعيشــون فــي بلــدان جديــدة أو فــي أقاليــم جدبــاء حيــث ينــدر وجــوُد 
ل  غذائهــم .   مــن  والبيــض  الحليــب  يســتبعدوا  ألّ  ينبغــي  والمكســرات  الفواكــه 
جــدال فــي أّن األشــخاص الممتلئيــن صّحــة والذيــن الشــهوات الحيوانيــة فيهــم قويـّـة 
يحتاجــون إلــى تجّنــب تنــاول األطعمــة المنبّهــة .  وعلــى الخصــوص فــي العائــات 
البيــض .   اســتعمال  عــدم  ينبغــي  لعــاداٍت شــهوانيٍّة  أولد يستســلمون  فيهــا  التــي 
وعلــى  ضعيفــة ،   للــدم  المنتجــة  أعضاؤهــم  الذيــن  األشــخاص  حالــة  فــي  ولكــن 
الخصــوص فــي حالــة عــدم تيّســر أطعمــة أخــرى إلمــداد الجســم بالعناصــر المطلوبــة  
اتّخــاذ الحــرص  —  فالحليــب والبيــض ينبغــي عــدم اســتبعادهما كلّيــة .  فينبغــي 
الشــديد للحصــول علــى الحليــب مــن أبقــار صحيحــة الجســم ،  والبيــض كذلــك مــن 
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دجــاج صحيــح الجســم متمتّــع بكفايتــه مــن الطعــام وحاصــل علــى رعايــة كافيــة .  
والبيــض يجــب أن يُعــّد بحيــث يكــون هضمــه ســهاً.

ينبغــي أن يكــون اإلصــاح فــي الطعــام تدريجيــاً.  فــإذ تكثــر أمــراض الحيوانــات 
يتزايد الخطر من تعاطي الحليب والبيض ،  فيجب بذل مجهود ]321[ لاســتعاضة 
عــن هذيــن الصنفيــن بأشــياء أخــرى صّحيــة ورخيصــة .  يجــب علــى النــاس فــي كّل 
مــكان أن يتعلّمــوا كيــف يطهــون بــدون حليــٍب أو بيــٍض علــى قــدر اإلمــكان، ومــع 

ذلــك يكــون طعامهــم صّحيــاً وشــهيّاً.
أنّــه  عــادة ،   ُوِجــَد،   اليــوم  فــي  فقــط  تنــاول وجبتيــن  التــدرّب علــى  هــذا ،  وإن 
وجبــة  إلــى  النــاس  يحتــاج  قــد  الظــروف  بعــض  ففــي  ذلــك  ومــع  للصّحــة ،   مفيــٌد 
ثالثــة .  ولكــن هــذه الوجبــة لــو أخــذت إطاقــاً ينبغــي أن تكــون خفيفــة جــداً ومــن 
الخبــز  أو   – اإلنجليــزي  البســكويت  » الفشــار «  —   إّن  هضمــه .   يســهل  طعــام 
هــي  الحبــوب  مســحوق  مــن  المصنوعــة  المشــروبات  أو  والفاكهــة  المحمــص 

العشــاء . وجبــة  ألجــل  األطعمــة  أفضــل 
إّن البعــض هــم أبــداً جزعــون لئــا يضرّهــم طعامهــم مــع كونــه بســيطاً وصحيــاً.  
مطلقــاً.   ذلــك  فــي  تفّكــروا  ل  ســيضرّكم ،   طعامكــم  أّن  تظّنــوا  ل  أقــول :   فلهــؤلء 
وكلــوا بحســب أفضــل حكمكــم ،  وبعدمــا تســألون الــرّب أن يبــارك الطعــاَم لتقويــة 

أجســاِمكم ثقــوا أنـّــه يســمع صاتِكــم وكونــوا مطمئنيــن.
ولكــون المبــدأ يتطلّــب مّنــا أن نســتبعَد بعيــداً عنــا األشــياء التــي تهيّــج المعــدَة 
وتتلــف الصّحــة فيجــب أن نذكــر أّن الطعــام التافــه الفقيــر يتســبب عنــه فقــُر الــدم .  
إّن حــالت المــرض التــي يصعــب جــداً شــفاؤها تنجــم عــن هــذه العلّــة .  فالجســم 
والضعــف  الهضــم  ســوء  ذلــك  عــن  فينتــج  التغذيــة  مــن  كفايتــه  علــى  يحصــل  ل 
العــام .  والذيــن يتناولــون مثــل هــذا الطعــام ]322[ ل ترغمهــم الفاقــة دائمــاً علــى أن 
يفعلــوا ذلــك ،  ولكّنهــم يتناولــون منــه بســبب الجهــل أو اإلهمــال،  أو لكــي ينّفــذوا 

آراءهــم الخاطئــة عــن اإلصــاح.
أهــٍل  غيــر  يكــون  وهكــذا  يُنتَهــك  أو  الجســُم  يُهَمــل  عندمــا  يتمّجــد  ل  إّن هللا 
فــي  اللذيــذ والمقــّوي فهــذا  الطعــام  لــه  نوفّــر  الجســم بكوننــا  أّمــا رعايــة  لخدمتــه .  
مقّدمــة واجبــات رّب البيــت .  إنّــه أفضــل لنــا جــّداً أن نلبــَس مابــَس رخيصــًة وأن 

أثاثــاٌت رخيصــة مــن أن نحــدد كميّــة الطعــام. تكــون فــي بيوتنــا 
ولئــم  يعــّدوا  لكــي  العائلــة  مائــدة  علــى  يقتّــرون  البيــوت  أربــاب  بعــض  إّن 
المعــّدة  الوليمــة  ففــي  حكيــم .   غيــر  تصــرّف  هــذا  ولكــّن  لضيوفهــم .   مكلّفــة 
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للضيــوف ينبغــي أن تتوفّــر بســاطة عظيمــة .  إّن حاجــاِت العائلــة يجــب أن تنــال 
اهتمــام. وأعظــم  أّول 

إّن القتصاد غير الحكيم والعاداِت المصطنعة كثيراً ما تحول بين الناس وبين 
إظهــار كــرم الضيافــة حيــث يُحتــاج إليــه ويمكــن أن يكــون بركــة .  إن مؤونــة الطعــام 
المنتظمــة ألجــل موائدنــا ينبغــي أن تكــون كافيــة بحيــث أن أي ضيــف يأتينــا علــى غيــر 

انتظــار يمكننــا أن نرحــب بــه بــدون أن ]323[ نرهــق ربــة البيــت إلعــداد طعــام زائــد .
فالرجــال  طعامهــم .   يُطهــى  وكيــف  يأكلــون  مــاذا  يتعلّمــوا  أن  الجميــع  وعلــى 
بطريقــة  الطعــام  إعــداد  كيفيــة  يفهمــوا  أن  عليهــم  يجــب  بســواء  ســواء  كالنســاء 
بســيطة وصّحيــة .  إّن عملهــم يدعوهــم فــي كثيــر مــن األحيــان للذهــاب إلــى أماكــن ل 
يوجــد فيهــا طعــام صّحــي ،  وحينئــذ فمتــى كانــت عندهــم خبــرة بفــّن الطهــو يمكنهــم 

اســتخدامها ألغــراض صالحــة .
النتيجــة  إلــى  الســبب  مــن  ادرس  باهتمــام .   طعامــك  فــي  تتأّمــل  أن  عليــك 
تحــت  للطعــام  قابليّتــك  اجعــل  النفــس .   ضبــط  فضيلــَة  نفســك  فــي  واغــرس 
ســلطان عقلــك .  ول ترهــق المعــدة أبــداً باإلفــراط فــي األكل ،  ولكــن ل تحــرم نفســك 

تتطلّبــه صّحتــك. الــذي  اللذيــذ  الصّحــي  الطعــام  مــن 
إّن اآلراء الضيّقــة المتزّمتــة لبعــض ُمصلحــي الصّحــة المزعوميــن كانــت ضــرراً 
بليغاً لقضية الصّحة .  فعلى أســاتذة الصّحة أن يذكروا أّن إصاح الطعام ســيُحكم 
بشــأنه إلــى حــدٍّ كبيــر بواســطة المؤونــة التــي يعّدونهــا لموائدهــم ،  وبــدلً مــن اتخــاذ 
نهــج يجلــب عليــه العــار ،  عليهــم أن يمثلــوا مبادئــه بحيــث يقدمونهــا مثــالً للعقــول 
المخلصــة .  ويوجــد فريــق كبيــر ســيقاومون أيـّــة حركــة لإلصــاح مهمــا تكــن معقولــة 
إذا كانــت تنطــوي علــى تقييــد للنهــم .  إنّهــم يستشــيرون ذوقهــم بــدلً مــن استشــارة 
عــن طريــق  يحيــدون  مــن  كّل  يحســب  الفريــق  هــذا  الصّحــة .   قوانيــن  أو  عقولهــم 
الُعــرف المطــروق ويناصــرون اإلصــاح قومــاً متطرّفيــن مهمــا يكــن مســلكهم مناســباً 
أو لئقــاً.  وحتــى ل يكــون لهــؤلء النــاس ]324[ أســاٌس لانتقــاد،  فعلــى رجــال الصّحــة 
ألّ يحاولــوا رؤيــة مقــدار اختافهــم عــن غيرهــم بــل عليهــم أن يحاولــوا التقــرّب منهــم 

بقــدر اإلمــكان دون مــا تضحيــة بالمبــدأ.
وعندمــا يجنــح مــن يناصــرون اإلصــاح الصّحــي إلــى حــّد التطــرّف ،  فــا غرابــة 
إذا كان كثيــرون ممــن يعتبــرون هــؤلء األشــخاص ممثليــن لمبــادئ الصّحــة يرفضــون 
اإلصــاح كليّــًة.  فهــذا التطــرّف كثيــراً مــا يُحــدث ضــرراً فــي وقــت قصيــر أكثــر ممــا 

يمكــن أن يصلحــه اإلنســان الــذي يعيــش ثابتــاً مــدى حياتــه.
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إّن اإلصــاح الصّحــي أساســه الَْمبَــاِدئ الواســعة والبعيــدة المــدى ،  وعلينــا ألّ 
نحّقــر مــن شــأنه بآرائنــا وأعمالنــا الضيّقــة المتزّمتــة .  ولكــن ينبغــي ألّ يســمَح أحــٌد 
للمقاومــة أو الســخرية أو الرغبــة فــي إرضــاء اآلخريــن أو التأثيــر عليهــم أن تحّولــه 
عــن الَْمبَــاِدئ الحقيقيــة أو تجعلــه ينظــر إليهــا باســتخفاف .  إّن مــن يخضعــون لحكــم 
المبــدأ ســيكونون ثابتيــن مســتقّري الــرأي فــي الوقــوف إلــى جانــب الحــّق،  ومــع هــذا 

ففــي كّل معاشــراتهم ســيظهرون روحــاً كريمــة مســيحيّة واعتــدالً حقيقيــاً.  ]325[
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26
املنّبهات 
واملخّدرات

مــن  عظيمــة  بتشــكيلة  قائمــة  توجــد  والمخــّدرات  المنبّهــات  عنــوان  تحــت 
وتســّمم  المعــدة  تهيّــج  شــراب  أو  كطعــام  جميعهــا  تُســتعمل  إذ  التــي  المــواد 
الــدَم وتهيّــج األعصــاب ،  فتعاطيهــا شــّر أكيــد .  إّن النــاس يطلبــون اإلثــارَة الناتجــَة 
عــن المنبّهــات ألّن نتائجهــا مقبولــة إلــى حيــن .  ولكــن يوجــد دائمــاً رّد فعــل .  إّن 
اســتعمال المنبّهــاِت غيــِر الطبيعيــِة يــؤّدي دائمــاً إلــى اإلفــراط،  وهــو عامــل قــوي 

إثــارة النحطــاط والنحــال الجســدي. فــي 

التوابل
فـي عصـر السـرعة هـذا كلّمـا كان الطعـام أقـّل إثـارًة كان ذلـك أفضـل .  التوابـل 
ممـا  وغيرهـا  والمخلـات  والبهـارات  والفلفـل  فالخـردل  طبيعتهـا ،   فـي  ضـارّة 
يشـبّهها تهيّـج المعـدة وتجعـل الـدَم مضطّربـاً محمومـاً وغيـَر نقـي .  فحالـة اللتهـاب 
التـي تكـون عليهـا معـدة السـّكير كثيـراً مـا تصـّور علـى أنـّـها تمثّـل أثـر المشـروباِت 
التوابـل  اإلنسـان  يتعاطـى  عندمـا  تحـدث  هـذه  اللتهـاب  حالـة  ومثـل  الكحوليّـة .  
المهيّجة .  وسـرعان ما ل تقنع الشـهيّة ول تكتفي بالطعام العادي .  والجسـم يحّس 

بحاجـة وباشـتهاء شـيء أكثـر إثـارًة. ]326[
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الشاي والقهوة
إّن الشــاي يعمــل كمنبّــه ،  وهــو يُحــدث الُســْكَر إلــى حــّد مــا .  وعمــَل القهــوِة 
وكثيــر مــن المشــروبات المألوفــة شــبيه بذلــك .  وأّول تأثيــر يحــّس بــه المتعاطــي 
يكــون ُمبهجــاً.  وأعصــاب المعــدة تتنبّــه وتنقــل الهتيــاج إلــى المــّخ وهــذا بــدوره 
إلــى  إلــى القلــب وينقــل النشــاط القصيــر األمــد  ليــوزع النشــاط المتزايــد  يتنبّــه 
والتصــّور  يتنبــه  والعقــل  تزيــد .   القــّوة  أّن  ويبــدو  يُنســى  فالتعــب  كلّــه .   الجســم 

يصيــر أكثــر وضوحــاً وصفــاًء ونشــاطاً.
خيــراً  يحدثــان  القهــوة  أو  الشــاي  أّن  كثيــرون  يظــّن  النتائــج  هــذه  فبســبب 
فتأثيرهمــا  الجســم ،   يغّذيــان  ل  والقهــوة  فالشــاي  خطــأ .   هــذا  ولكــن  عظيمــاً.  
يحــدث قبلمــا يكــون هنــاك وقــت للهضــم وتحــّول الطعــام إلــى ســائل ،  ومــا يبــدو 
تضعــف  المنبّــه  تأثيــر  يــزول  فبعدمــا  عصبــي .   اهتيــاج  فقــط  هــو  إنّمــا  قــّوة  أنّــه 

والضعــف . الخمــول  مــن  مطابقــة  درجــة  هــي  والنتيجــة  الطبيعيــة  غيــر  القــوة 
إّن استعمال منبّهات األعصاب هذه باستمرار يعقبه صداٌع وأرٌق وخفقاٌن في 
القلــِب وعســَر هضــٍم ورعشــة وشــروٌر كثيــرة ،  ألنّهــا تنهــك قــوى الحيــاة .  إّن األعصــاب 
العمــل ،   فــي  واإلجهــاد   ]327[ التنبيــه  بــدل  والهــدوء  الراحــة  إلــى  تحتــاج  المجهــدة 
والطبيعــة تحتــاج إلــى وقــت لســترداد قواهــا المنهوكــة. فحيــن تُثــار قواهــا وتتنبّــه 
باســتعمال المنبّهــات فــإّن عمــاً أكثــر يتــّم إلــى حيــن ،  ولكــن إذ يضعــف الجســم مــن 
كثــرة الســتعمال فبالتدريــج يصيــر تنبيــُه القــوى وإثارتُهــا إلــى الدرجــة المطلوبــة أشــّد 
صعوبةً .  وطلب المنبهات يصعب التحّكم فيه حتى تنهزَم اإلرادة ويبدو أنّه ل قّوة 
لهــا علــى إنــكار الشــتهاء غيــر الطبيعــي .  ويكثــر الطلــب واإللحــاح ويقــوى للحصــول 

علــى المنبّهــات بحيــث ل تعــود الطبيعــة المجهــدة قــادرة علــى الســتجابة.

عادة التدخين
التبــغ ســّم بطــيء مخاتــل ،  ولكّنــه عظيــم الضــرر جــّداً.  وأيـّــاً يكــن الشــكل الــذي 
بطيئــة ،  آثــاره  ألن  ضــرراً  أكثــر  وهــو  البنيــة ،   فــي  يؤثــر  فهــو  اإلنســان  يتعاطــاه  بــه 
يصيبهــا  ثــم  األعصــاَب  يثيــُر  إنـّــه  بهــا .   يحــّس  المدخــن  يــكاد  ل  األّول  ]328[  وفــي 

بالشــلل .  وهــو يضعــف المــّخ ويظلمــه .  وفــي غالــب األحيــان يؤثـّــر فــي األعصــاب 
ودهــاًء،  ومــن  أكثــر مكــراً  الروحيّــة .  وهــو  المشــروبات  تفعــل  مّمــا  أقــوى  بكيفيّــة 
لتعاطــي  تعطشــاً  النفــس  فــي  يثيــر  وتعاطيــه  الجســم .   مــن  آثــارِه  محــو  الصعــب 

المســكر ،  وفــي حــالت كثيــرة يضــع األســاس لعــادة إدمــان الخمــر.
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إّن التدخيــن متعــٌب ومكلـّـف وقــذٌر ومنّجــٌس لمــن يســتعمله وكريــٌه لآلخريــن .  
وإّن مــن يتعاطونــه يوجــدون فــي كل مــكان .  فينــدر أن تمــّر بيــن جمــع مــن النــاس 
وضــارُّ  مقبــض  أمــٌر  إنـّــه  وجهــك .   فــي  الُمســّمم  نَفَســه  ينفــث  مدّخنــاً  وتــرى  إلّ 
محّمــل  هواؤهــا  غرفــة  أو  حديــد ،   ســّكة  عربــة  فــي  اإلنســان  يظــّل  أن  بالصّحــة 
الســموم  هــذه  تعاطــي  علــى  يصــّرون  النــاس  أّن  ومــع  التبــغ .   أو  الخمــر  بأبخــرة 
بأنفســهم فــأّي حــّق لهــم فــي تلويــث الهــواء الــذي يجــب أن يتنّفســه اآلخــرون؟

إّن استعمال التبغ بين األولد والشباب يحدث أضراراً بالغة في خطورتها .  
األجيــال  فــي  متفّشــية  كانــت  التــي  بالصّحــة  الضــاّرة  العــادات  تلــك  أّن  ولبــّد 
والضعــف  العقلــي  العجــز  أّن  كمــا  اليــوم .   وشــباب  صبيــة  فــي  تؤثّــر  الماضيــة 
كّل  الطبيعــي،  غيــر  التحــّرق  أو  والشــتهاء  األعصــاب  واضطــراب  الجســماني 
هــذا يتوارثــه األبنــاء عــن آبائهــم .  ونفــس تلــك األعمــال والعــادات التــي يعملهــا 
العلّــة  الوبيلــة تتكاثــر وتــزداد رســوخاً.  ولهــذه  النتائــج  آبائهــم تجعــل  األولد بعــد 
يُعــزى بدرجــة ليســت بقليلــة ]329[ الفســاد الجســماني والعقلــي واألدبــي الــذي 

بــدأ يصيــر مبعــث خــوف عظيــم وفــزع شــديد.
التــي  والعــادة  جــداً.   مبكــرة  ســّن  فــي  التدخيــن  فــي  يبــدأون  الصبيــان  إّن 
تتكــّون هكــذا عندمــا تكــون لــدي الجســم والعقــل قابليّــة لتأثيراتهــا تقــّوض قــوى 

األخــاق. وتفســد  العقــل  وتبلّــد  الجســم 
بشــرور  ونبّصرهــم  والشــباب  الصبيــان  لنعلّــم  عملــه  يمكــن  الــذي  مــا  ولكــن 
تلــك العــادة التــي فيهــا يتمثّلــون باآلبــاء والمعلّميــن وخــّدام الديــن؟ إّن األولد 
الصغــار الذيــن لــم يخرجــوا مــن دور الطفولــة إلّ منــذ عهــد قريــب يمكــن رؤيتهــم 
يقولــون :   الشــأن  هــذا  فــي  أحــد  معهــم  تكلّــم  وإذا  ســجائرهم .   يدّخنــون  وهــم 
أو  الديــن  خــادم  إلــى  يشــيرون  وهــم    .» ويدّخنــه  التبــغ  يســتعمل  أبــي  إّن   «
يلحقنــي  ضــرر  فــأي  يدّخــن  الرجــل  هــذا  إّن   « ويقولــون :   األحــد  مدرســة  مديــر 
يدمنــون  العتــدال  جمعيــات  فــي  العامليــن  مــن  وكثيــرون   » بــه؟  تشــبّهت  لــو 
التدخيــن .  فأيّــة قــّوة لــدى مثــل هــؤلء النــاس لوقــف تقــّدم إدمــان هــذه األشــياء.

إنّــي أوّجــه كامــي إلــى َمــن يعترفــون بأنّهــم يؤمنــون بكلمــة هللا ويطيعونهــا .  
أن  قّوتكــم  وتســلبكم  عقولكــم  تشــّل  عــادة  مدمنيــن  كمســيحيين  يمكنكــم  هــل 
ســلبكم  عــن  ترضــوا  أن  يمكنكــم  وهــل  صائبــاً؟  تقديــراً  األبديّــة  الحقائــق  تقــّدروا 
التــي  الخدمــة  بنــي جنســكم  مــن حّقــه وســلب  التــي هــي  الخدمــة  يــوم  كّل  هلل 

الحســنة؟ القــدوة  وقــّوة  لهــم  تقديمهــا  يمكنكــم 
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بيــن  التــي  األمــوال  علــى   ]330[ هلل  كــوكاء  مســؤوليتكم  فــي  فّكرتــم  وهــل 
مــا صرفتــه  مقــدار  احســب  الــرب؟  مــال  مــن  التبــغ  علــى  تنفقــون  كــم  أيديكــم؟ 
الشــهوة  هــذه  علــى  تنفقــه  مــا  بيــن  النســبة  ومــا  حياتــك .   مــدى  التبــغ  علــى 

اإلنجيــل؟ ونشــر  المســاكين  إلســعاف  تقّدمــه  مــا  وبيــن  المدنّســة 
ل يوجــد إنســان بحاجــة إلــى التبــغ ،  ولكــن جموعــاً غفيــرة مــن النــاس يهلكــون 
ألــم  فقــد .   لــو  ممــا  أشــّر  التبــغ  علــى  إنفاقــه  يعتبــر  الــذي  المــال  إلــى  لحاجتهــم 
ألّ  اللـــه وبنــي جنســــك؟  بســــلب  الــرب؟ ألســت مذنـــباً  مــال  تســيء اســتعمال 
ــُدوا هللَا ِفــي  تعلمـــون أنـّــكم لســـتم ألنفســكم .  » ألَنَُّكــْم قَــِد اْشــتُِريتُْم ِبثََمــٍن. فََمجِّ

أَْجَســاِدكُْم َوِفــي أَْرَواِحُكــُم الَِّتــي ِهــَيِ هلِل « )1كورنثــوس 6: 19، 20(.

 المشروبات الُمسكرة
لمــن  بحكيــم .   فليــس  بهمــا  يترنّــح  ومــن  المســكر عجــاج  الخمــر مســتهزئة .    «
بــا ســبب  الجــروح  لمــن  الكــرب  لمــن  المخاصمــات  لمــن  الشــقاوة  لمــن  الويــل 
طلـــب  فــي  يدخلـــون  الذيــن  الخمــر  يدمنــون  للذيــن  العينيــن .   ازمهــرار  لمــن 
فــي  حـــبابها  تظهــر  حيــن  احمــرت  إذا  الخمــر  إلــى  تنظـــر  ل  الممـــزوج .   الشـــراب 
ــة وتلــدغ كاألفعــوان « ) أمثــال  الــكأس وســاغت مرقرقــة.  فــي اآلخــر تلســع كالحيّ

.)32  :29 1؛   :20 
ــه لــم يســبق ليــد بشــرية أن رســمت صــورة أوضــح مــن هــذه عــن النحطــاط  إنـّ
فــإذ  للُمســكر .   فريســة  نفســه  أوقــع  الــذي  اإلنســان  يعانيهمــا  اللذيــن  والعبوديــة 
تكــون  ل  بشــقائه  لإلحســاس  يســتيقظ  عندمــا  فحتــى  ومنحطّــاً  ُمســتعبداً  يكــون 
عنــده القــّوة التــي تســاعده علــى التخلّــص مــن الَشــرَك .  إنـّــه يعــود يطلبهــا بعــد 

)أمثــال  23: 35(. ]331[ 
فــي  الُمســكرات  آثــار  شــّر  علــى  لنبرهــن  الحّجــة  إيــراد  إلــى  بنــا  حاجــة  ول 
الســّكير .  إّن البشــرية الُمصابــة بالعمــى والتــي ُســلبت عقولُهــا فصــارت حطامــاً 
—  النفــوس التــي قــد مــات المســيح ألجلهــا والتــي يبكــي المائكــة علــى شــقائها 
—  موجــودة فــي كّل مــكان .  إنّهــم لطخــة فــي جبيــن مدنيّتنــا التــي نفتخــر ونعتــّز 

بهــا .  هــم عــار ولعنــة وخطــر علــى كّل بلــد أو قطــر يوجــدون فيــه.
فــي  المحتجبــة  واليــأس  والحــزن  التعاســة  يصــّور  أن  يســتطيع  الــذي  ذا  ومــن 
بيــت الســكير؟ فّكــروا فــي الزوجــة التــي غالبــاً مــا تكــون متربّيــة تربيــة رقيقــة ،  وذات 
إحســاس رقيــق ومتعلّمــة ومثّقفــة وقــد ارتبطــت برجــل أحالتــه الخمــر إلــى إنســان 
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البيــت ومــن  ثــم فّكــروا فــي األولد وقــد حرمــوا مــن تمتّعــات  ســّكير أو شــيطان .  
التعليــم والتربيــة ،  ويعيشــون فــي رعــب دائــم مــن ذاك الــذي يجــب أن يكــون لهــم 
فخــراً وحصنــاً وهــم يُحَشــرون فــي العالــم مجلليــن بالعــار ،  وفــي غالــب األحيــان 

يرثــون التحــرّق والتعطّــش إلــى الخمــر الــذي يحــّس بــه والدهــم الســكير.
تأثيــر  بســبب  يــوم  كّل  تقــع  التــي  المخيفــة  الكــوارث  فــي  أيضــاً  فّكــروا  ثــم 
التــي  اإلشــارة  إلــى  اللتفــات  يهمــل  حديــد  ســكة  قطــار  ســائق  هــو  هــا  الخمــر .  
أمامــه ،  أو يُحــرّف أمــراً صــادراً إليــه .  فــإذ يســير القطــار وهــو ينهــب األرض متقّدمــاً 
فــي طريقــه يحــدث تصــادم وتهلــك أرواح كثيــرة .  أو قــد تصطــدم إحــدى البواخــر 
بصخــرة فيدفــن البحــارة والــركاب فــي أعمــاق اليــّم.  وعندمــا يجــري تحقيــق فــي 
ذلــك الحــادث يُكتشــف أّن واحــداً ممــن يشــغلون مركــزاً هامــاً كان واقعــاً تحــت 
يكــون  ول  الخمــر  شــرب  إنســاٌن  يدمــن  أن  يمكــن  مــدى  أّي  إلــى  الُمســكر .   تأثيــر 
هنالــك خطــر مــن أن يُســتأمن علــى أرواح النــاس؟ إنـّــه ل يمكــن أن يؤتمــن إّل إذا 

أقلــع عــن تعاطــي الخمــر نهائيــاً.

شاربو الخمر باعتدال
يجــب علــى مــن قــد ورثــوا الشــهوة غيــر الطبيعيــة للمنبّهــات ألّ تقــع أنظارهــم 
علــى الخمــر أو البيــرة أو خمــر التّفــاح وألّ تكــون فــي متنــاول أيديهــم ،  ألّن هــذا 
الحلــو  التّفــاح  خمــر  أّن  يعتبــرون  إذ  كثيريــن  إّن  باســتمرار .   للتجربــة  يعرّضهــم 
ولكّنــه  بحّريــة .   يبتاعونــه  وهــم  وســواس  أو  شــّك  أّي  ينتابهــم  ل  الضــرر ،   عديــم 
الــذي  الحــاّد  الطعــم  وإّن  التخّمــر.  يبــدأ  وحينئــذ  حيــن  إلــى  حلــوا  يبقــى   ]332[

يحدثــه حينئــذ يجعــل كثيريــن يُقبلــون علــى شــربه بشــغف ،  ول يريــد مــن يتعاطــاه 
أن يعتــرف بأنّــه قــد صــار ثقيــاً أو مختمــراً.

ويوجــد خطــر علــى الصّحــة حتــى مــن تعاطــي خمــر عصيــر التفــاح الُمحلّــى 
المجهــر  عنــه  يكشــف  مــا  يــروا  أن  للنــاس  أمكــن  فلــو  ينتجــوه .   أن  اعتــادوا  كمــا 
التــي يقبلــون علــى شــرائِها لمــا أقبــل علــى شــربها غيــُر  بخصــوص خمــر التفــاح 
التّفــاح  مــن  الخمــر  يصنعــون  مــن  أّن  يحــدث  األحيــان  غالــب  وفــي  قليــل .   نفــٍر 
للســوق ل يهتّمــون كثيــراً بالحالــة التــي تكــون عليهــا تلــك الثمــار المســتخرج منهــا 
الخمــر ،  وهكــذا تُصنــع الخمــر مــن عصيــر التّفــاح الــذي أفســده الــدود .  والذيــن 
ل يفّكــرون فــي األكل مــن التّفــاح الســام الــذي أتلفــه الــدود فصــار معطوبــاً،  أو 
مــن  بــه مــن أّي وجــه ،  يشــربون الخمــر المصنوعــة منــه ويعتبرونهــا لونــاً  النتفــاع 
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الُمّســر ل يصلــح  أّن هــذا المشــروب  التــرف ،  ولكــّن المجهــر يبرهــن علــى  ألــوان 
مــن المعصــرة لتــّوه. لــو كان آتيــاً  للشــرب إطاقــاً حتــى 

التّفــاح كمــا يســكر  بــكّل يقيــن مــن الخمــر والبيــرة وخمــر  إّن اإلنســان يســكر 
مــن المشــروبات األقــوى.  وتعاطــي هــذه المشــروبات يشــحذ القابليّــة لتعاطــي 
وشــرب  اإلنســان .   فــي  الخمــر  شــرب  عــادة  ترســخ  وهكــذا  األقــوى  المشــروبات 
الخمــر باعتــدال هــو المدرســة التــي يتعلّــم النــاس فيهــا ليكونــوا ســّكيرين. ولكــّن 
فــي  الســيَر  اإلنســان  يبــدأ  بحيــث  جــّداً  ُمخاتــٌل  الخفيفــُة  المنبّهــات  هــذه  عمــل 

إلــى خطــره . تتنبّــه الضّحيــة  إلــى الســكر قبلمــا  المــؤّدي  الطريــق 
إّن بعــض مــن ل يُعتبــرون ســّكيرين حقيقــة هــم دائمــاً تحــت تأثيــر المنبّهــات 
الخفيفــة .  إنّهــم مضطربــون وغيــر راســخي العقــول وغيــر متّزنيــن .  وإذ يتصــّورون 
وينهــدم،   ســياج  كل  ينقــض  حتــى  فأكثــر  أكثــر  يتقّدمــون  فهــم  أمــان  فــي  أنّهــم 
بــكّل مبــدأ.  وأقــوى العزائــم ]333[ تنهــار ،  وأســمى العتبــارات ل تكــون  ويضّحــوا 

العقــل . تحــت ســيطرة  المنحطّــة  الشــهوة  كافيــة إلبقــاء 
إّن الكتــاب ل يُبيــح تعاطــي الخمــر المســكرة فــي أّي جــزء منــه .  والخمــر التــي 
هــي  كانــت  الجليــل  قانــا  فــي  العــرس  وليمــة  فــي  المــاء  مــن  المســيح  صنعهــا 
عصيــر العنــب النقــّي.  هــذا هــو » الســاف  ) الــذي (  يوجــد ِفــي الُْعْنُقــوِد « الــذي 

يقــول الكتــاب عنــه :  » لَ تُْهلِْكــُه ألَنَّ ِفيــِه بََركَــًة « )إشــعياء 60: 8(.
اَلَْخْمــُر   « القائــل :   اإلنــذار  قديمــاً  للعبرانييــن  قــّدم  الــذي  هــو  المســيح  إّن 
 .)1  :20 )أمثــال   » ِبَحِكيــٍم  فَلَيْــَس  ِبِهَمــا  ـُح  يَتَرَنَـّ َوَمــْن  ــاٌج  َعجَّ الُْمْســِكُر  ُمْســتَْهزِئٌَة 
وهــو نفســه لــم يقــّدم مثــل هــذا المشــروب .  والشــيطان يجــرب النــاس لانغمــاس 
فــي تعاطــي الخمــر األمــر الــذي يظلــم العقــل ويخــّدر المشــاعر الروحيّــة، ولكــّن 
مــا  للنــاس  يقــّدم  أن  يمكــن  ل  إنّــه  الدنيــا .   الطبيعــة  نخضــع  أن  يعلّمنــا  المســيح 
الــذات .   إلنــكار  نموذجــاً  كلّهــا  حياتــه  كانــت  لقــد  لهــم .   تجربــة  يكــون  أن  يمكــن 
أن  لإلنســانية  أمكــن  امتحــان  أقســى  احتمــل ألجلنــا  الشــهوة  قــّوة  يحطّــم  ولكــي 
تجــوز فيــه عندمــا صــام أربعيــن يومــاً فــي البريــة .  إّن المســيح هــو الــذي أمــر بــألّ 
أن  منــوح  امــرأة  علــى  فــرض  وهــو  مســكراً.   ول  خمــراً  المعمــدان  يوحنــا  يشــرب 
تمتنــع عــن كّل هــذه المشــروبات .  والمســيح لــم يناقــض تعاليمــه .  والخمــر غيــر 
وهــي  ومنعشــاً.   صّحيــاً  شــراباً  كانــت  العــرس  لضيــوف  قّدمهــا  التــي  المختمــرة 
نفــس الخمــر التــي شــرب منهــا المخلّــص وتاميــذه لمــا مارســوا فريضــة العشــاء 
الربانــي لّول مــرة .  وهــي الخمــر التــي يجــب أن تقــّدم دائمــاً علــى مائــدة العشــاء 
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إنعــاش  الربانــي  العشــاء  بخدمــة  والمقصــود  المخلّــص .   لــدم  كرمــز  الربانــي 
الشــّر. يخــدم  أّي شــيء يمكــن أن  بهــا  يرتبــط  ألّ  النفــوس وإحياؤهــا .  وينبغــي 

اســتخدام  عــن  والعقــل  والطبيعــة  المقدســة  الكتــب  بــه  تعلّــم  مــا  نــور  وفــي 
المســكرات أو تعاطيهــا كيــف يمكــن للمســيحيين أن يشــتركوا فــي إقامــة معامــل 
لصنــع البيــرة أو ]334[ صنــع الخمــر أو خمــر التّفــاح لتبــاع فــي الســوق؟ فــإذا كانــوا 
مــا  طريقــه  فــي  يضعــوا  أن  علــى  يســاعدون  فكيــف  كالنفــس  القريــب  يحبّــون 

ســيكون لــه شــركاً؟

مسؤولية الوالدين
األطعمــة  تنــاول  فبســبب  البيــت .   فــي  يبــدأ  مــا  كثيــراً  العتــدال  عــدم  إّن 
شــوق  اإلنســان  فــي  وينشــأ  الهضــم  أعضــاء  تضعــف  الصّحيــة  غيــر  الدســمة 
أن  علــى  القابليّــة  تتــدرّب  وهكــذا  تنبيهــاً.   أكثــر  يكــون  طعــام  علــى  للحصــول 
تشــتهي باســتمرار شــيئاً اقــوى .  وطلــب المنبّهــات يتزايــد وتُمســى مقاومتــه أمــراً 
أشــّد صعوبــة .  ويمتلــئ الجســم بالســّم إّن قليــاً أو كثيــراً،  وإذ يزيــد ضعفــاً يزيــد 
الطريــق  تُعــّد  الخطــأ  طريــق  فــي  واحــدة  خطــوة  إّن  األشــياء .   هــذه  إلــى  شــوقه 
لخطــوة أخــرى.  إّن كثيريــن ممــن ل يريــدون أن يكونــوا آثميــن فــي وضــع الخمــر أو 
المائــدة بطعــام يخلــق  يثّقلــون  نــوع علــى مائدتهــم  أّي  مــن  أي مشــروب مســكر 
مقاومــة  تبــدو  بحيــث  الروحيّــة  المشــروبات  إلــى  وتحرّقــاً  شــوقاً  نفوســهم  فــي 
تلــك التجربــة مســتحيلة .  فالعــادات الخاطئــة فــي األكل والشــرب تهــدم الصّحــة 

ــْكر. للسُّ الطريــق  وتمّهــد 
كان يمكــن بعــد قليــل ألّ تكــون هنالــك حاجــة إلــى حمــات ألجــل العتــدال 
لــو أمكــن أن تغــرس فــي نفــوس الشــباب ،  الذيــن يّكونــون المجتمــع ويشــّكلونه ،  
ليبــدأ اآلبــاء حملــة ضــد اإلدمــان حــول مواقدهــم  َمبَــاِدئ العتــدال الصحيحــة .  
أن  ويمكنهــم  الطفولــة  منــذ  ليتبعوهــا  ألولدهــم  يعلّمونهــا  التــي  الَْمبَــاِدئ  فــي 

النجــاح . فــي  يؤملــوا 
عــادات  تكويــن  فــي  ألولدهــّن  مســاعدتهّن  فــي  لألمهــات  عمــل  ويوجــد 
المنبّهــات .   كراهــة  أولدكــم  وعلّمــوا  الشهيـّــة ،   دّربــوا  نقيـّــة .   وأذواق  صائبــة 
بهــم .   المحيــط  الشــّر  لمقاومــة  أدبيّــة  قــوة  لهــم  تكــون  أن  علــى  أولدكــم  ونشــئّوا 
وعلّموهــم ألّ يكونــوا تحــت ســيادة آخريــن وأّن عليهــم ألّ يستســلموا للمؤثــرات 

للخيــر . اآلخريــن  علــى  يؤثّــروا  أن  بــل  القويــة 
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مسؤولية الفرد
توجــد جهــود عظيمــة تُبــذل للقضــاء علــى عــدم العتــدال ،  ولكــن يوجــد جهــد 
كثيــر ل يُوّجــه الوجهــة الصحيحــة .  فعلــى دعــاة اإلصــاح والعتــدال والمدافعيــن عنه 
أن ينتبهــوا إلــى الشــرور الناجمــة عــن األكل مــن الطعــام غيــر الصّحــي والتوابــل ]335[ 
وشــرب الشــاي والقهــوة .  إنّنــا ندعــو بالتوفيــق لجميــع مــن يعملــون ألجــل العتــدال ،  
ولكّننــا ندعوهــم لينظــروا نظــرًة أعمــق إلــى علّــة الشــّر الــذي يحاربونــه وليتأكــدوا مــن 

أنّهــم مثابــرون علــى اإلصــاح وماضــون فيــه.
العقليّــة  للقــوى  الصحيــح  الميــزان  أّن  النــاس  بــال  عــن  يغيــب  ألّ  وينبغــي 
الجســم .   ألجهــزة  الصحيحــة  الحالــة  علــى  كبيــرة ،   بدرجــة  يتوقّــف ،   واألدبيّــة 
الجســدية  الطبيعــة  تضعــف  التــي  الطبيعيــة  غيــر  والمنبّهــات  المخــدرات  فــكّل 
وتحّقرهــا تــؤول إلــى التقليــل مــن حــّدة الــذكاء وجمــال الخلــق .  إّن عــدم العتــدال 
إشــباع  فــي  النغمــاس  العالــم .  وبســبب  فــي  النحطــاط األخاقــي  أســاس  هــو 

التجربــة. مقاومــة  علــى  القــّوة  اإلنســان  يخســر  الفاســدة  الشــهيّة 
تعليــم  فــي  يعملونــه  عمــل  لديهــم  العتــدال  حقــل  فــي  المصلحيــن  إّن 
الحيــاة  وحتــى  واألخــاق  الصحــة  أّن  علّموهــم  المجــال .   هــذا  فــي  الشــعب 
نفســها مســتهدفة للخطــر بســبب تعاطــي المنبّهــات التــي تثيــر القــوي المجهــدة 

وتشــّنجي. طبيعــي  غيــر  بنشــاط  للقيــام 
إّن  نقــول  الكحوليّــة  والمشــروبات  والتبــغ  والقهــوة  الشــاي  إلــى  وبالنســبة 
هــذه  يســتخدم  أو  يــذوق  أو  يمــس  ألّ  هــو  إنســان  لــكّل  اآلمــن  الوحيــد  المســلك 
األشــياء .  إّن الشــاَي والقهــوَة والمشــروباِت تنعطــف فــي نفــس التجــاه الــذي تســير 
فيــه المشــروبات الكحوليّــة والتبــغ .  وفــي بعــض الحــالت يصعــب التحــرر مــن العــادة 
يحاولــون  والذيــن  المســكرات .   مــن  يتخلّــص  أن  الســّكير  علــى  يصعــب  مــا  بقــدر 
التخلـّـص مــن هــذه المنبّهــات سيحّســون لبعــض الوقــت بخســارة ويتألّمــون بســبب 
ذلــك  علــى  ســينتصرون  العــزم  وثبــات  التصميــم  بفضــل  ولكــن  منهــا .   حرمانهــم 
الشــتهاء ولــن يشــعروا بالحتيــاج إليهــا .  يمكــن للطبيعــة أن تحتــاج إلــى وقــت قصيــر 
لتســتفيق مــن اإلنهــاك الــذي وقــع عليهــا ،  ولكــن أعطوهــا فرصــة فتســترّد قواهــا مــن 

جديــد وتقــوم بعملهــا بأحســن وأنبــل كيفيّــة . ]337[  
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املتاجرة بالخمور 

وتحريمها
» ويــل لمــن يبنــي بيتــه بغيــر عــدل وعاليــه بغيــر حــّق ... القائــل أبنــي لنفســي بيتــاً 
وسيعاً وعالي فسيحة ويشّق لنفسه كوى ويسقف بأرز ويدهن بمغرة .  هل تملك 
ألنّك أنت تحاذي األرز ... ألن عينيك وقلبك ليست إلّ على خطفك وعلى الدم 

الزكي لتسفكه وعلى الغتصاب والظلم لتعملهما« )إرميا  22: 17-13(.

عمل بائع الخمور
إّن  المســكر .   الخمــر ويبيعــون  مــن يصنعــون  لنــا  الكتابــي يصــّور  الفصــل  هــذا 
عملهم معناه الســلب .  ألّن المال الذي يأخذونه ل يعطون شــيئاً في مقابله .  وكّل 

ريــال يضيفونــه إلــى مكاســبهم قــد جلــب اللعنــة علــى مــن قــد أنفقــه.
أُنفقــت هباتُــه بحكمــة  بيــد ســخيّة .  فلــو  لبنــي اإلنســان  لقــد منــح هللا هباتِــه 
فمــا كان أقــّل مــا يعرفــه العالــم مــن الفاقــة أو الضيــق !  إّن شــّر النــاس هــو الــذي 
يحــّول بركاتِــه تعالــى إلــى لعنــة .  وبســبب الطمــع فــي الربــح القبيــح وشــهوة األكل 
ســموم  إلــى  أجســامنا  إلعالــة  لنــا  المعطــاة  والثمــار  الحبــوب  تتحــّول  والشــرب 

 ]338[ والدمــار .  الشــقاء  تجلــب 
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ففــي كّل عــام تُســتنَفد ماييــن مــن جالونــات المشــروبات الُمســكرة .  وماييــن 
الشــقاء والفقــر والمــرض والنحطــاط  فــي شــراء  تُنفــق  الدنانيــر  مــن  فــوق ماييــن 
الخمــور لضحايــاه  بائــع  يُقــّدم  الربــح  ففــي ســبيل  والمــوت .   والجرائــم  والشــهوات 
مــا هــو كفيــل بإفســاد العقــل والجســم وإهاكهمــا .  وهــو يجــّر علــى عائلــة الســّكير 

الفقــر والشــقاء والتعاســة .
وعندمــا تمــوت ضحيّتــه ل يكــّف بائــع الــروم عــن الغتصــاب فهــو يســلب األرملــة 
المنكوبــة  العائلــة  يســلب  أن  فــي  يتــردد  الســتجداء .  وهــو ل  إلــى  األولد  ويُلجــئ 
ضروريــات الحيــاة إيفــاء للديــون المســجلة علــى الــزوج واألب .  وصرخــات األولد 
إذا كان  هــو  يهّمــه  ومــاذا  فقــط.  تســخطه عليهــم  الحزينــة  األّم  المتألّميــن ودمــوع 
هــؤلء المتألّمــون يموتــون جوعــاً؟ ومــاذا يهّمــه إذا كانــوا ينســاقون هــم أيضــاً إلــى 
الذيــن  يملكــه  الــذي  القليــل  مــن  يأخــذه  ممــا  يغتنــي  إنّــه  والهــاك؟  النحطــاط 

الهــاك . إلــى  يقودهــم 
وبيــوت  والســجون  الجنايــات  ومحاكــم  الرذيلــة  ومغــاور  الدعــارة  بيــوت  إّن 
اإلحســان ومصّحــات مرضــى العقــول ،  والمستشــفيات مــألى ،  إلــى حــّد كبيــر نتيجــة 
لعمــل بائــع الخمــور .  فكبابــل الروحيّــة الرمزيــة هــو يبيــع » أجســاد ونفــوس النــاس« .  
وخلــف بائــع الخمــر يقــف مهلــُك النفــوس العظيــم .  وكّل حيلــة يمكــن لــألرض أو 
الجحيــم أن تبتكرهــا تُســتخَدم لجتــذاب نفــوس النــاس تحــت ســلطانه .  إّن أشــراك 
الشــيطان تُنصــب فــي المدينــة ،  وفــي األريــاف ،  وفــي قاطــرات ســكة الحديــد ،  وفــي 
البواخــر العظيمــة ،  وفــي أماكــن العمــل ،  وفــي دور الماهــي ،  وفــي المســتوصفات ،  
وحتــى فــي الكنيســة وعلــى مائــدة العشــاء المقّدســة .  ولــم يُتــرك شــيٌء إلّ اســتُخِدم 
توجــد  لخلــق شــهوة الُمســكرات فــي النفــوس وتشــجيعها .  ففــي كّل ركــن تقريبــاً 
الحانــُة بأنوارهــا المتأللئــة وترحيبهــا وبشاشــتها تدعــو العمــال واألثريــاء العاطليــن 

والشــباب غيــر المتشــككين.
للســيدات  تُقــّدم  األنيقــة  الفخمــة  واألماكــن  الخاصــة  الطعــام  غــرف  وفــي 
ُمّســرة جّذابــة وهــي فــي حقيقتهــا ُمســكرات .  وتُقــّدم  مشــروبات مألوفــة بأســماء 
للمرضى والمنهوكين ]339[ المشروبات المعلن عنها في كّل مكان أنّها مشروبات 

مســرّة وهــي تتركّــب علــى األكثــر مــن الكحــول.
وحتــى تُخلــق القابليّــة لشــرب الخمــر فــي نفــوس األطفــال يُقــَدم الكحــول فــي 
الحلــوى .  ومثــل هــذه الحلــوى تبــاع فــي الحوانيــت .  وإذ يقــدم بائــع الخمــور هــذه 

الحلــوى إلــى األولد يغويهــم علــى الدخــول إلــى الحانــات وشــرب الخمــر.
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ويوماً فيوماً وشــهراً فشــهراً وســنة فســنة يســير العمل .  واآلباُء واألزواُج واألخوُة 
الذيــن هــم دعامــة األمــة ورجاؤهــا يدخلــون بمواظبــة إلــى حوانيــت باعــة المســكرات 

ليعــودوا محطّمين ومفلســين.
ثــّم إّن هــذه اللعنــة تُوّجــه أرهــَب ضرباتِهــا إلــى قلــب البيــت .  إّن نســاًء كثيــراٍت 
يتعــّودَن اآلن شــرب الخمــر .  وفــي كثيــر مــن البيــوت يتعــرّض األولد الصغــار وحتــى 
إهمــال  عــن طريــق  يــوم  كّل  للخطــر  يتعرّضــون  براءتهــم وعجزهــم  —   فــي  الرّضــع 
األمهــات الســّكيرات وشــتائمهّن وقســوتهّن.  فاألبنــاء والبنــات يشــبّون تحــت ظــّل 
فــي  ينحــدروا  أن  إلّ  فــي مســتقبلهم  لهــم  يُرجــى  أمــل  فــأّي  الرهيــب .   الشــّر  هــذا 

الُســكر إلــى أبعــد ممــا وصــل إليــه آباؤهــم؟
ومــن البلــدان المدعــّوة مســيحيّة تُحمــل اللعنــة إلــى البــاد الوثنيّــة .  فالهمجيّــون 
الجهلــة المســاكين يتعلّمــون تعاطــي الخمــر .  وحتــى بيــن الوثنييــن يعتــرف النــاس 
حمايــة  حاولــوا  عبثــاً  ولكّنهــم  قتّــال ،   ســّم  أنّهــا  علــى  ضّدهــا  ويحتّجــون  األذكيــاء 
بادهــم مــن تخريباتِهــا .  فالشــعوب المتمّدنــة تُدخــل التبــغ والخمــور واألفيــون عنــوًة 
إلــى الشــعوب واألمــم الوثنيّــة .  إّن شــهوات المتوّحــش الجامحــة إذ تثيرهــا الخمــر 
تجــره إلــى هاويــة النحطــاط التــي لــم يســبق لــه أن عرفهــا ،  ويــكاد إرســال مرســلين إلــى 

تلــك الــدول يكــون أمــراً ميئوســاً منــه.
إّن الوثنييــن عــن طريــق معاشــرتهم للشــعوب الذيــن كان يجــب أن يقّدمــوا لهــم 
معرفــة هللا يُقــادون إلــى الرذائــل التــي تبرهــن علــى أنّهــا مهلكــة لقبائــَل وأجنــاٍس 
بأكملها .  وفي األماكن المظلمة في األرض نجد أّن أهل األمم المتمدنة مكروهون 

وممقوتــون بســبب هــذا. ]340[

مسؤولية الكنيسة
إّن مصلحــة الخمــر هــي قــّوة فــي العالــم .  وتنحــاز إليهــا قــّوة متضافــرة مــن المــال 
والعــادة والشــتهاء .  واإلنســان يحــّس بقّوتهــا حتــى فــي الكنيســة .  فالنــاس الذيــن 
كّونــوا ثرواتِهــم بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر مــن المتاجــرة فــي الخمــور هــم أعضــاء 
فــي الكنائــس ،  وهــم » فــي مركــز حســن مرمــوق «. وكثيــرون منهــم يقّدمــون مــن 
تســاعد  وتبرعاتهــم  الســخيّة  العامــة .  وعطاياهــم  الخيــر  بســخاء ألعمــال  أموالهــم 
الــذي  العتبــار  يتزّعمــون  وهــم  خّدامهــا .   وإعالــة  الكنيســة  مشــاريع  إتمــام  فــي 
يُعطــى لقــّوة المــال .  والكنائــس التــي تقبــل مثــل هــؤلء األعضــاء هــي فــي الواقــع 
الشــجاعة  الخــادم  لــدى  تكــون  ل  الخمــر .  وفــي أحيــان كثيــرة جــداً  تجــارة  تســاند 
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التــي بهــا يقــف إلــى جانــب الحــّق.  وهــو ل يعلــن لشــعبه مــا قالــه هللا عــن عمــل 
ويُضّحــي  كنيســته ،   أعضــاء  يُغضــب  أن  فابــّد  بصراحــة  تكلّــم  فلــو  الخمــر .   بائــع 

بشــهرته وســمعته ويخســر مرتَّبــه.
أعلــن  قــد  الــذي  فــذاك  هللا .   محكمــة  توجــد  الكنيســة  محكمــة  فــوق  ولكــن 
ِمــَن األَرِْض « )تكويــن  4:  إِلَــيَّ  أَِخيــَك َصــاِرٌخ  َدِم  للقاتــل األول قائــا :  » َصــْوُت 
لــن يقبــل تقدمــات بائــع الُمســكر لتوضــع علــى مذبحــه .  إّن غضبَــه يشــتعل    )10
ضــّد مــن يحاولــون أن يســتروا جريمتهــم بــرداء الســخاء الريائــي .  إّن أموالهــم ملّوثــة 

 ]341[ عليهــا.  واللعنــة  بالــدم .  
» لَِمــاَذا لِــي كَثْــرَُة َذبَائِِحُكــْم يَُقــوُل الــرَّبُّ ... ِحيَنَمــا تَأْتُــوَن لِتَظَْهــُروا أََماِمــي َمــْن 
تبســطون  فحيــن  باطلــة ...   ِبتَْقِدَمــُة  ُدوِري.  تَُدوُســوا  أَْن  أَيِْديُكــْم  ِمــْن  هــَذا  طَلَــَب 
 » دمــا   مآلنــة  أيديكــم  أســمع .   ل  الصــاة  كثّرتــم  وإن  عنكــم  عينــي  أســتر  أيديكــم 

.)15-11  :1 )إشــعياء 
ودائــُع  يديــه  بيــن  أودعــت  لقــد  افضــل .   شــيئاً  يفعــل  أن  الســّكير  مقــدور  فــي 
ووزنــاٌت ليكــرم بهــا هللا ويبــارك العالــم ،  ولكــنَّ بنــي جنســه وضعــوا شــركاً لنفســه 
بينمــا  والرفاهيــة  التنّعــم  حيــاة  عاشــوا  لقــد  انحطاطــه .   علــى  أنفســَهم  ووطّــدوا 
ضحاياهــم التعســاء الذيــن قــد ســلبوهم يحتضنهــم الفقــُر والشــقاُء. ولكــّن هللا لبــّد 
الشــقاء علــى  فــي جلــب  أعــان علــى اإلســراع  قــد  مــن  بهــذا ،  يطالــب  أن يطالــب 
ــَماَوات لــم يغــب عــن نظــره العلّــُة األولــى أو  الســّكير .  فــذاك الــذي يملــك فــي السَّ
األثــُر األخيــُر للســكر .  إّن مــن يهتــّم بالطيــر ويكســو عشــب الحقــل لــن يتغافــل عــن 
أولئــك الذيــن ُخلقــوا علــى صورتــه واُشــتروا بدمــه بحيــث ل يلتفــت إلــى صراخهــم .  

فــاهلل ياحــظ ويراقــب كّل هــذا الشــّر الــذي يؤيّــد الجريمــة وينشــر الشــقاء.
قــد  الــذي  اإلنســان  نحــو  الستحســان  يُبديــان  والكنيســة  العالــم  أّن  يمكــن 
جمــع ثروتــه بتحقيــر النفــس البشــريّة .  ويمكــن أن يبتســموا لمــن قــد جــّر النــاس 
العــار والنحطــاط .  ولكــّن هللا ياحــظ هــذا كلّــه  فــي طريــق  بعــد خطــوة  خطــوًة 
العالــم .   نظــر  فــي  ناجحــاً  تاجــراً  الخمــور  بائــع  يُعتبــر  قــد  عــادلً.   ويقضــي قضــاًء 
ــة اليــأس والشــقاء  أّمــا الــرّب فيقــول :  » ويــل لــه « .  وستُســند إليــه تهمــُة كونــه علّ
واأللــم الــذي حــّل بالعالــم نتيجــة المتاجــرة فــي الخمــور .  ولــن يســتطيَع اإلجابــة 
إلــى  افتقــروا  إذ  األهــوال  قاســوا  الذيــن  واألطفــال  األّمهــات  وشــقاء  فاقــة  عــن 
اإلجابــة  يســتطيع  لــن  فــرح.  رجــاء  كّل  ودفنــوا  والمــأوى  والكســاء   ]342[ الطعــام 
عــن النفــوس التــي قــد أُلقــي بهــا إلــى األبديّــة علــى غيــر اســتعداد مــن جانبهــا .  
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الُجــرم .   فــي  شــركاؤه  هــم  عملــه  فــي  ويســاندونه  الخمــر  بائــع  يؤيــدون  والذيــن 
أيديكــم مآلنــة دمــاً «. لهــم هللا :  »  وســيقول 

قوانين للترخيص بالخمر
إّن كثيريــن يدافعــون عــن الترخيــص بالمتاجــرة فــي الخمــور بقولهــم إّن هــذا يحــّد 
مــن شــّر الخمــر .  ولكــّن الترخيــص بالمتاجــرة فيهــا يضعهــا تحــت حمايــة القانــون .  
الــذي هــي مدعــّوة  فالحكومــة تصــادق علــى بقــاء الخمــور ،  وهكــذا تشــّجع الشــّر 
تقطيــر  ومعامــل  البيــرة  مصانــع  تقــام  الترخيــص  قوانيــن  وتحــت حمايــة  لتقييــده .  
الُمســكرات ومصانــع الخمــور فــي كّل البــاد ،  ويثابــر بائــع الخمــور علــى عملــه تحــت 

ســمعنا وبصرنــا وأمــام بيوتنــا.
وكثيــراً مــا يُنَهــى عــن بيــع الُمســكرات لمــن هــو ســكران أو لمــن يُعــرف عنــه أنـّــه 
إلــى األمــام  الشــباب ســّكيرين تســير متقدمــًة  ســّكير مدمــن .  ولكــّن عمليــة جعــل 
باطـّـراد .  إّن نفــَس حيــاِة تجــارِة الخمــور وبقاءهــا يتوقفــان علــى خلــق الشــهوة لشــرب 
الخمــر فــي نفــوس الشــباب .  فالشــباب يُقــادون خطــوة فخطــوة حتــى ترســخ فــي 
نفوســهم عــادة الســكر ويحــّس الشــاب بتعطّــٍش لشــرب الخمــر ويحــاول أن يــروي 
تعطّشــَه هــذا بــأّي ثمــن .  إّن إعطــاء الخمــر للمدمــن يبــدو أخــّف ضــرراً،  إذ أّن إفاســه 
وهاكــه يكــون قــد ســبق فتقــرر ،  ذلــك أخــّف ضــرراً مــن أن نســمح لزهــرة شــبابنا أن 

ينغــووا للهــاك عــن طريــق هــذه العــادة المخيفــة.
إّن فــي إباحــة المتاجــرة بالخمــور تظــّل التجربــة أبــداً ماثلــة أمــام مــن يحاولــون 
حتــى  اإلدمــان  مســاعدة ضحايــا  يمكــن  فيهــا  أُقيمــت مؤسســات  لقــد  اإلصــاح .  
كان  طالمــا  ولكــن  نبيــل .   عمــل  وهــذا  للخمــر .   وحبّهــم  شــهواتهم  علــى  ينتصــروا 
القانــون يصــادق علــى بيــع الخمــور فــإّن المدمنيــن ل يحصلــون فائــدة كبيــرة مــن 
ماجئ الســّكيرين هذه .  وهم ل يســتطيعون البقاء فيها دائماً.  وعليهم أن يعودوا 
ألخــِذ ]343[ مكانهــم فــي المجتمــع .  واشــتهاء الُمســكرات وإن يكــن قــد أُخضــع إلّ أنـّــه 

لــم يُســتأصل تمامــاً.
إّن اإلنســان الــذي عنــده وحــش شــّرير شــديد األذى ومــع علمــه بطبيعتــه وميلــه 
يعطيــه الحّريــة ،  هــو مســؤول أمــام قانــون البــاد عــن الشــّر الــذي يمكــن أن يحدثــه .  
فــي الشــرائع الُمعطــاة إلســرائيل أمــر الــرّب أنـّــه عندمــا تكــون هنــاك بهيمــة ُعــرف 
عنهــا أنّهــا مؤذيــة قــد تســببت فــي مــوت إنســان فابــّد أّن صاحبهــا يدفــع حياتـَـه ثمنــاً 
إلهمالــه أو ُخبثــه .  وعلــى نفــس هــذا المبــدأ فالحكومــة التــي تُعطــي رخصــًة لبائــع 
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الخمــور يجــب أن تُعتبــُر مســؤولًة عــن نتائــج اســتمرار تلــك التجــارة .  وإذا كان إعطــاء 
الحّريــة لبهيمــة مؤذيــة جريمــة تســتحّق المــوت فكــم تكــون جريمــة إباحــة عمــل بائــع 

الخمــور أعظــَم بمــا ل يقــاس!
إلــى خزانــة الدولــة .   ثــروة كبيــرة  تأتــي بمــورد  والتراخيــص تُعطــى بحّجــة كونهــا 
ولكــن مــا قيمــة هــذا الدخــل لــو قــورن بالكلفــة العظيمــة التــي تتكبّدهــا الدولــة فــي 
معالجــة المجرميــن والمعتوهيــن والمتســّولين الذيــن هــم ثمــرة المتاجــرة بالخمــور !  
منّصــة  أمــام  بــه  ويُؤتــى   ]344[ يرتكــب جرمــاً.  الخمــر  تأثيــر  تحــت  واقــع  إنســان  هــا 
القضــاء ليُحاكــم ،  وأولئــك الذيــن رّخصــوا بتجــارة الخمــور يضطــّرون لمعالجــة نتائــج 
عملهــم .  لقــد رّخصــوا ببيــع المشــروبات التــي تصيــب اإلنســان العاقــل بالجنــون .  
واآلن يلزمهــم أن يرســلوا الرجــل إلــى الســجن أو إلــى المشــنقة ،  بينمــا تُتــرك زوجتــه 
وأولده معدميــن فــي الغالــب ليكونــوا عبئــاً علــى المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه .

نبيــح  أن  هــو  جنــون  أّي  المشــكلة ،   مــن  الماليّــة  الناحيــة  فــي  التأّمــل  فلــدى 
مثــل هــذه التجــارة !  ولكــّن أّي مــورد أو أّي مــال يمكــن أن يعــّوض عــن ضيــاع عقــل 
اإلنســان ،  ومحــو صــورة هللا فــي اإلنســان وتشــويهها ،  وفقــر األولد الذيــن تصــل 
بهــم الحــال إلــى التســّول والنحطــاط ،  وترســخ فــي الميــول الشــريرة التــي كانــت 

الســّكيرين؟ آبائهــم  نفــوس  فــي 

تحريم الخمر
فــي  هــو  المســكرات  تعاطــي  عــادة  نفســه  فــي  تكونــت  الــذي  اإلنســان  إّن 
حالــة ميئــوس منهــا .  فعقلــه أو دماغــه مريــض ،  وقــّوة إرادتــه ضعيفــة .  ومــن جهــة 
فيهــا .   التحّكــم  أو  يمكــن ضبطهــا  فيــه ل  الخمــر  فــإّن شــهوة  نفســه  فــي  قــّوة  أيـّــة 
قــد  مــن  إّن  نفســه.  ينكــر  بــأن  إقناعــه  أو  معــه  التفاهــم  أو  محاّجتــه  يمكــن  ول 
يُقــاد  فهــو  الرذيلــة ،   مغــاور  إلــى  اُجتــذب  متــى  الُســكر ،   عــن  اإلقــاع  علــى  عــزم 
ألن يمســك بالــكأس مــرّة أخــرى وإذ يــذوق الُمســكر فــإّن عزمــه الصــادق ينهــزم 
أّول  فعنــد  يتاشــى.  إرادٍة  قــّوِة  مــن  فيــه  تبّقــي  مــا  وكّل  منــه ،   رشــفة  أّول  لــدي 
رشــفٍة مــن المشــروب الــذي يصيــب متعاطيــه بالجنــون يتاشــى مــن نفســه كلُّ 
فكــٍر عــن العواقــب ويختفــي .  فالزوجــة المنســحقة القلــب تُنســى.  وذلــك األب 
أو عــراة .  فبواســطة الترخيــص  الفاجــر ل يعــود يكتــرث ألولده إذا كانــوا جياعــاً 
بالمتاجــرة فــي الخمــور يصــادق القانــون ويبيــح هــذا النحــدار النفســي ويرفــض 

بالشــّر. العالــم  تمــأل  التــي  التجــارة  هــذه  تعطيــل 

AR Ministry of Healing Body.indd   246 11/12/18   5:12 PM



المتاجرة بالخمور وتحريمها  |  247

ســتظّل  وهــل  دائمــاً؟  المنــوال  هــذا  علــى  الحــال  يســتمر  أن  ينبغــي  وهــل 
النفــوس تكافــح فــي ســبيل النصــرة ،  وبــاب التجربــة مفتــوح علــى مصراعيــه أمامهــا 
أبــداً؟ وهــل لبــّد أن تجثــم لعنــة اإلدمــان إلــى األبــد كآفــٍة فــي العالــم المتمديــن؟ 
كنــار  الســعيدة  البيــوت  مــن  آلفــاً  عــام  كّل  أمامهــا  تكتســح  تظــّل  أن  لبــّد  وهــل 
آكلــة؟ عندمــا تتحطّــم ســفينة علــى مــرأى مــن الشــاطئ ]345[ فالنــاس ل ينظــرون 
إنقــاذ  محاولتهــم  فــي  بأرواحهــم  يخاطــرون  ولكّنهــم  جمــود .   أو  بــادة  فــي  إليهــا 
الرجــال والنســاء الذيــن فيهــا حتــى ل يبتلعهــم اليــّم.  فكــم باألحــرى يجــب أن يُبــذل 

الســّكير! مــن مصيــر  مجهــوٌد إلنقاذهــم 
ولكــّن األمــر ل يقتصــر علــى الســّكير وعائلتــه فقــط الذيــن هــم معرّضــون للخطــر 
بســبب عمــل بائــع الخمــور ،  ول عــبء الضرائــب هــو الشــّر الوحيــد الــذي تجلبــه 
فــي نســيج اإلنســانية .  فالشــّر  مرتبطــون معــاً  إنّنــا جميعــاً  المجتمــع .   تجارتــه علــى 
الــذي يحيــق بــأي جــزء مــن األخــوَّة البشــريّة العظيمــة يجلــب الخطــر علــى الجميــع .

أن  يريــد  ل  الراحــة  أو  بالمكاســب  ولعــه  بســبب  إنســاناً  إّن  يحــدث  مــا  كثيــراً 
يتدّخــل للحــّد مــن تجــارة الخمــور ،  ولكّنــه وجــد بعــد فــوات األوان أّن هــذه التجــارة 
لهــا دخــٌل بــه .  فلقــد رأى أولده وقــد صــاروا فــي ذهــول وخــراب .  فالعصيــان يتحــّول 
إلــى عربــدة .  والممتلــكات تتعــرّض للخطــر .  والحيــاة ل تكــون فــي أمــان .  والكــوارث 
تنتشــر حيــث  تتكاثــر .  واألمــراض  اليابســة  البحــر وعلــى  فــي  تقــع  التــي  والفواجــع 
الُمترَفيــن .   األشــراف  بيــوت  إلــى  لنفســها طريقــاً  تشــّق  والتعاســة  األقــذار .   توجــد 
والرذائــل التــي يحتضنهــا أبنــاء الدعــارة والفجــور والجريمــة تصيــب بعدواهــا أبنــاء 

المهّذبــة والمثّقفــة . العائــات  وبنــات 
ل يوجــد إنســان إلّ وتتعــرّض مصالُحــه للخطــر بســبب تجــارة الخمــور .  ول يوجــد 
إنسان إلّ وينبغي له أن يعمل على القضاء على هذه التجارة حرصا على سامته.

وأكثــر مــن كّل األماكــن األخــرى التــي لهــا دخــل بالمصالــح الزمنيّــة وحدهــا ،  
يجــب علــى دور التشــريع ومحاكــم العــدل أن يتحــرر رجالُهــا مــن لعنــة اإلدمــان .  
يســّنون  الذيــن  الرجــال  والقضــاة ،   والنــواب  الشــيوخ  فالحــّكام وأعضــاء مجالــس 
شــرائع األّمــة ويشــرفون علــى إدارتهــا والذيــن بيــن أيديهــم بنــو جنســهم وســمعتهم 
باتــاً.   امتناعــاً  الخمــور  تعاطــي  عــن  يمتنعــوا  أن  لهــم  ينبغــي  وأموالهــم  الطيّبــة 
الصــواب  بيــن  للتمييــز  تظــّل عقولهــم صافيــًة  أن  يمكــن  الوســيلة وحدهــا  فبهــذه 
المبــدأ  علــى  ثبــات  عندهــم  يكــون  أن  يمكــن  وحدهــا  الوســيلة  وبهــذه  والخطــأ.  
وحكمــة إلجــراء العــدل وإظهــار الرحمــة . مــا الــذي يثبتــه التقريــر؟ وكــم مــن هــؤلء 
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يّميــزوا  فلــم  بالصــواب والخطــأ  الرجــال أظلمــت عقولهــم ،  وتشــّوش إحساســهم 
بينهمــا بســبب الُمســكرات؟ وكــم مــن مــرة فُرضــت القوانيــن الظالمــة !  ]346[ وكــم 
القوانيــن  يرتكـــبه واضعــو  الــذي  الظلــم  بســبب  األبريــاء  بالمــوت علــى  ُحكــم  مــرّة 
كثيــرون  يوجــد  القضــاة !   وحتــى  والمحامــون  والمحلّفــون  والشـــهود  السّكـــيرون ،  
هــم » أبطــال فــي شــرب الخمــر « وذوو » القــدرة علــى مــزج المســكر « ويقولــون 
وأّمــا  الرشــوة  أجــل  مــن  الشــّرير  يبــررون  الذيــن »    ،» وللخيــر شــرّاً  للشــّر خيــراً   «
 »  ... ويــل   « هــؤلء :   مثــل  عــن  يقــول هللا    . » منهــم  فينزعونــه  الصديقيــن  حــّق 
لهــم .  » كمــا يــأكل لهيــب النــار القــّش ويهبــط الحشــيش الملتهــب يكــون أصلهــم 
واســتهانوا  الجنــود  رّب  شــريعة  رذلــوا  ألنّهــم  كالغبــار  زهرهــم  ويصعــد  كالعفونــة 

)إشــعياء  5: 24-22(. إســرائيل «  قــدوس  بــكام 
الفــرد  وخيــَر  البيــت  وخيــَر  المجتمــع  وخيــَر  األّمــة  واســتقراَر  هللا  كرامــَة  إّن 
تســتدعي بــذل كلِّ جهــد ممكــن فــي إيقــاظ النــاس لرؤيــة شــّر اإلدمــان .  إنّنــا ســرعان 
ما نرى عاقبة هذا الشّر الرهيب كما ل نراه اآلن .  من ذا الذي يبذل جهداً صادقاً 
ثابتــاً لوقــف عمــل الهــاك؟ إّن الصــراع لــم يبــدأ فليُعبّــأ جيــش لوقــف بيع الُمســكرات 
التــي توقــع النــاس فــي الجنــون ،  وليوّضــح للنــاس ضــرُر المتاجــرة بالخمــور ،  وليُخلــق 
فرصــة  الخمــُر عقولَهــم  أفقدتهــم  الذيــن  للنــاس  وليُعــَط  تحريمهــا ،   بطلــب  شــعوٌر 
للهــروب مــن عبوديتهــم ،  وليرفــع أبنــاُء األّمــِة أصواتَهــم طالبيــن مــن واضعــي قوانينهــم 

أن يوقفــوا التجــارة الشــائنة .
» أَنِْقــذ الُْمْنَقاِديــَن إِلَــى الَْمــْوِت َوالَْمْمُدوِديــَن لِلَْقتْــِل. َل تَْمَنــُع. إِْن قُلْــَت ُهــَوَذا 
َعلَــى  فَيَــرُدُّ  يَْعلَــُم.  أَلَ  نَْفِســَك  َوَحاِفــُظ  الُْقلُــوِب  َواِزُن  يَْفَهــُم  أَفَــاَ  نَْعــرِْف هــَذا  لَــْم 
اإِلنَْســاِن ِمثْــَل َعَملِــِه « )أمثــال 24: 11، 12(، و » َمــاَذا تَُقولِيــَن ِحيــَن يَُعاِقبُــِك« 

)إرميــا 13: 21(. ]349[
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البيت

إنَّ الحياة مدرسة للتعليم ويتخرج فيها 
الوالدون واألبناء لالتحاق بالمدرسة 

العليا في منازل هللا
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خدمة البيت

إّن رّد اإلنســانية ورفَعهــا يبــدأ مــن البيــت .  وعمــل الوالديــن هــو أســاس كّل عمــل 
آخــر .  فالمجتمــع مكــّون مــن األســر وهــو يكــون كمــا يصنعــه رؤوس العائــات .  إّن مــن 
القلــب » َمَخــارَِج الَْحيَــاِة «  )أمثــال  4: 23(.  وقلــب المجتمــع والكنيســة واألّمــة هــو 
البيــت .  وخيــر المجتمــع ونجــاح الكنيســة وازدهــار األّمــة ونجاحهــا، كّل ذلــك يتوقـّـف 

علــى مؤثـّـرات البيــت .
إّن فــرص الحيــاة البيتيّــة وأهميّتهــا ممثّلــة فــي حيــاة يســوع .  فــذاك الــذي أتــى 
مــن الســماء ليكــون لنــا مثــالً ومعلمــاً قضــى ثاثيــن ســنًة كأحــد أفــراد البيــت فــي 
الناصــرة .  والكتــاب ل يُخبرنــا بشــيء عــن هــذه الســنين إلّ كامــاً موجــزاً جــّداً.  فلــم 
مشــتاقة ،   جمــوٌع  خطواتِــه  تتأثّــر  ولــم  عظيمــة .   معجــزاٌت  الشــعب  انتبــاَه  تســترِع 
ولَ أصغــت إلــى أقوالــه .  ومــع ذلــك فمــدى هــذه الســنين كلّهــا كان يتّمــم رســالته 
خاضعــاً  البيتيّــة ،   الحيــاة  فــي  اآلخريــن  مقاســماً  مّنــا  كواحــد  عــاش  لقــد  اإللهيّــة .  
لنظامهــا ،  ومتّممــاً واجباتِهــا ،  وحامــاً أثقالهــا.  وفــي الرعايــة الواقيــة لبيــت وضيــع ،  
َوالَْقاَمــِة  الِْحْكَمــِة  ِفــي  ُم  يَتََقــدَّ كَاَن   « العاديّــة ،   حياتنــا  اختبــاراِت  يُقاســمنا  وهــو 

َوالنِّْعَمــِة ِعْنــَد هللِا َوالنَّــاِس « )لوقــا 2: 52(. ]350[
 ومــدى ســنّي العزلــة هــذه كانــت تفيــض مــن حياتــه أنهــاٌر مــن العطــف والعــون .  
إّن إيثــارَه وصبــرَه واحتمالَــه وشــجاعتَه وأمانتَــه ومقاومتَــه للتجربــة وســاَمه وفرَحــه 
وعذبــاً.  وحياتُــه  نقيـّــاً  جــّواً  البيــت  إلــى  أدخــل  لقــد  دائمــاً.   إلهامــاً  كانــت  الهــادئ 
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كانــت تشــبه خميــرة تعمــل عملهــا فــي وســط عناصــر المجتمــع. لــم يقــل أحــٌد إنّــه 
القــّوة – قــّوة المحبّــة المانحــة الشــفاء – كانــت  فــإّن  أجــرى معجــزة ،  ومــع ذلــك 
يبــدو فضوليّــاً  أن  وبــدون  العــزم .   والخائــري  والمرضــى  المجّربيــن  إلــى  منــه  تخــرج 
خــدم اآلخريــن منــذ حداثِتــه .  وبســبب هــذا فعندمــا بــدأ خدمتــه العلنيــة كان الجمــع 

الكثيــر يســمعه بســرور.
إّن ســنّي المخلّــص الباكــرة هــي أكثــر مــن أن تكــون مثــالً ]351[ للشــباب .  فهــي 
لــكّل والــد أو والــدة .  إّن دائــرة واجبــات العائلــة  درس وينبغــي أن تكــون تشــجيعاً 
والبيئــة هــي أّول حقــل للخدمــة لمــن يرغبــون فــي العمــل لرفــع شــأن بنــي جنســهم .  
ول يوجــد حقــل للعمــل أهــّم مــن ذلــك الُمســلّم لُمؤّسســي البيــت .  ل يوجــد عمــل 
ُمّسلم لخائق بشريـّة يتضّمن نتائج أعظَم أو أبعد مدى من عمل اآلباء واألّمهات.

مــا  وإّن  وأولُده .   اليــوم  شــباب  هــم  المجتمــع  مســتقبل  يقــررون  الذيــن  إّن 
األكبــَر  الجــزء  وإّن  البيــت .   علــى  يتوقّــف  واألولد  الشــباب  هــؤلء  إليــه  ســيصير 
واألوفــَر مــن المــرض والشــقاء والجرائــم التــي هــي لعنــة علــى اإلنســانيّة مرجُعــه 
األولد  وكان  صادقــة  البيتيّــة  الحيــاة  كانــت  فلــو  البيتيّــة .   التربيــة  نقــص  إلــى 
الخارجــون مــن كنــف البيــت مؤّهليــن لمواجهــة تبعــات الحيــاة ومخاطرهــا لــكان 

عظيمــاً! يبــدو  العالــم  فــي  ويُــرى  يحــدث  الــذي  التبــّدل 
فــي  بــدون حــدود  تُنفــق  تُبــذل ،  فالوقــت والمــال والعمــل  إّن جهــوداً عظيمــة 
مشــاريع ومؤسســات ألجــل إصــاح حــال ضحايــا العــادات الشــّريرة .  وحتــى هــذه 
الجهــود ل تكفــي لمواجهــة الحاجــة العظمــى. ومــع ذلــك فمــا أتَفــه النتيجــة!  ومــا أقــلَّ 

ــاً. مــن يُنقــَذون نهائيـّ
إّن جماهيَر كثيرًة من الناس يتوقون إلى حياة أفضل ،  إلّ أنـّه تعوزهم الشجاعة 
وقــّوة العزيمــة التــي بهــا يتخلّصــون مــن ســلطان العــادة .  إنّهــم يتراجعــون فــا يبذلــون 
مجهوداً ول يكافحون ول يُقّدمون على التضحية المطلوبة فتتحطّم حياتهم وتَهلك .  
وهكذا فحتى الناس ذوو العقول الذكيّة الممتازة والمطامح العالية والقوى النبيلة 
الذيــن ،  لــول موقفهــم هــذا لكانــوا بالطبيعــة والتهذيــب مؤّهليــن ألن يمــألوا وظائــف 

ذات ثقــة ومســؤولية ،  ينحطـّـون ويهلكــون فــي هــذه الحيــاة والحيــاة اآلتيــة.
مــا أمــرَّ الصــراع الــذي يشــتبك فيــه أولئــك الذيــن يحاولــون اســترداد رجولتَهــم !  
المترنّحــة  وإرادتهــم  حياتهــم  طيلــة  المحطمــة  بنيتهــم  فــي  النــاس  مــن  كثيريــن  إّن 
وعقولهــم الضعيفــة وقــوى نفوســهم الواهنــة ]352[ يحصــدون ثمــار الشــّر الــذي قــد 

زرعــوه .  فمــا أكثــر مــا كان يمكــن عملــه لــو ُعولــج الشــّر فــي بــادئ األمــر !
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إّن المســؤولين عن هذا العمل إلى حّد كبير هم اآلباء .  ففي المحاولت التي 
تُبــذل لوقــف استشــراء اإلدمــان وغيــره مــن الشــرور التــي تنهــش أحشــاء المجتمــع 
كالســرطان ،  لــو ُوّجــه انتبــاٌه أعظــم لتعليــم اآلبــاء كيــف يصوغــون عــاداِت أولدهــم 
وأخاقَهــم لكانــت النتيجــة الصالحــة لذلــك تصــل إلــى مئــة ضعــف .  فالعــادة التــي 
هــي قــّوة هائلــة تناصــر الشــّر،  فــي مقدورهــم أن يصيّروهــا قــّوة للخيــر .  فعليهــم أن 

يعالجــوا النهــر مــن منبعــه وواجبهــم أن يوّجهــوه الوجهــة الصحيحــة.
ويمكــن لآلبــاء أن يضعــوا ألولدهــم أســاَس حيــاة صحيّــة ســعيدة .  فيمكنهــم أن 
يرســلوهم إلــى خــارج بيوتهــم مزّوديــن بقــّوة أدبيّــة لمقاومــة التجربــة ،  وبشــجاعة وقــّوة 
لمصارعــة مشــاكل الحيــاة بنجــاح كبيــر .  وفــي إمكانهــم أن يلهموهــم بالعــزم وينّمــوا 
فــي نفوســهم القــّوة علــى جعــل حياتهــم ســبباً فــي تمجيــد هللا وجلــب البركــة إلــى 
العالــم .  وفــي قدرتهــم أن يصنعــوا ألرجلهــم مســالك مســتقيمًة فــي نــور النهــار وفــي 

ظــام الليــل فيرتفعــون إلــى أعالــي الســماء المجيــدة.
إّن رســالَة البيــت تمتــّد إلــى أبعــد مــن أفــراد العائلــة .  فيجــب أن يكــون البيــت 
المسيحّي مثالً يمثّل ويصّور سّمو الَْمبَاِدئ الحقيقية للحياة .  وهذه الصورة تصبح 
قــّوة للخيــر فــي العالــم .  إّن مــا للبيــت األميــن مــن تأثيــر فــي قلــوب النــاس وحياتهــم هــو 
أقــوى مــن كّل العظــات التــي تُلقــى مــن علــى المنابــر.  فــإذ يخــرج الشــباب مــن مثــل 
هــذا البيــت فإنّهــم يذيعــون الــدروس التــي قــد تعلّموهــا .  وهكــذا تدخــل إلــى البيــوت 
األخــرى َمبَــاِدئ للحيــاة أســمى وأشــرف ،  ممــا يــؤول إلــى بنيــان المجتمــع ورفــع شــأنه.

الكَرَم
ويوجــد آخــرون كثيــرون يمكننــا أن نجعــل بيوتنــا بركــة لهــم .  إّن ولئــم الســمِر التــي 
بــل بأوامــر المســيح وروحــه ]353[  تُأتمــر بأوامــر العــرف العالمــي ،   نقيمهــا ينبغــي ألّ 
وتعاليــم كلمتــه .  كان اإلســرائيليون فــي كّل أفراحهــم وأعيادهــم يشــملون بعطفهــم 
وكرمهــم الفقيــر والغريــب والــاوي الــذي كان مســاعداً للكاهــن فــي القــدس كمــا 
كان معلّمــاً دينيـّــاً وكارزاً.  كان هــؤلء يُعتبــرون ضيوفــاً علــى الشــعب ليقاســموهم 
كــرم ضيافتهــم فــي مناســبات األفــراح الجتماعيــة والدينيــة ولتُقــدم لهــم أرّق رعايــة فــي 
المرض أو الفقر .  وعلينا نحن أن نرّحب بأمثال هؤلء في بيوتنا .  وما أعظم ما يمكن 
أن يُسّر مثل هذا الترحيب ويشجع الممرضة المرسلة أو المعلّم أو األّم التي أضنت 
قلبها الهموم والتي تكّد جاهدة في عملها ،  أو الضعفاء والعجزة الذين في الغالب 

مــا يكونــون مشــردين بــا مــأوى وهــم يكافحــون مــع الفقــر وكثيــر مــن المفّشــات.
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ولقد قال المسيح :  » إذا صنعت غداء أو عشاء فا تدع أصدقاءك ول إخوتك 
ول أقربــاءك ول الجيــران األغنيــاء لئــا يدعــوك هــم أيضــاً،  فتكــون لــك مكافــأة .  بــل إذا 
صنعــت ضيافــة فــادُع ]354[ المســاكين الجــدع العــرج العمــي.  فيكــون لــك الطوبــى إذ 

ليــس لهــم حتــى يكافــوك ألنــك تكافــى فــي قيامــة األبــرار «  )لوقــا  14: 14-12(.
هؤلء هم الضيوف الذين ل تكلّفك استضافتهم كلفة عظيمة .  فلن تكون بك 
حاجــة أن تُعــد لهــم وليمــة فاخــرة أو ُمكلفــة ،  ولــن تحتــاج إلــى عمــل شــيء للتفاخــر .  
أو  مدفأتــك ،   أمــام  ليجلــس  لضيــف  مــكان  وإفســاح  الســاّر،   الترحيــب  حــرارة  إّن 
للجلــوس إلــى مائدتــك ،  أو امتيــاز اشــتراكه معــك فــي بركــة ســاعة الصــاة ،  ســتبدو 

فــي نظــر كثيريــن مــن أمثــال هــؤلء وكأنّهــا لمحــة مــن ســعادة الســماء.
العائليّــة .   الدائــرة  الــذات ونطــاق  فتتعــّدى حــدود  تنبــض عواطُفنــا  أن  يجــب 
توجد فرص ثمينة لمن يريدون أن يجعلوا بيوتهم بركة للغير .  إّن التأثير الجتماعي 

قــّوة مدهشــة .  وإذا أردنــا يمكننــا اســتخدامها كوســيلة لمســاعدة مــن حولنــا.
ينبغــي أن تكــون بيوتنــا مــاذاً للشــباب الُمجّربيــن .  يوجــد كثيــرون ممــن يقفــون 
يُشــّكل  الــذي  الختيــار  يقــّرر  إنّمــا  انطبــاع  وكّل  تأثيــر  فــكّل  الطــرق .   مفتــرق  فــي 
مصيرهــم هنــا وفــي األبديــة .  إّن الشــّر يســتهويهم .  ومواطَنــه لمعــة ومنيــرة وجذابــة .  
وهــي ترّحــب بــكّل قــادم إليهــا .  ويوجــد حولنــا مــن كّل جانــب شــباب ل مــأوى لهــم .  
وكثيرون ل يوجد في بيوتهم قّوة مســاعدة تســمو بالنفس ،  لذلك ينســاق الشــباب 

إلــى الشــّر.  وهــم ينحــدرون إلــى الهــاك ضمــن ظــال أبــواب بيوتنــا.
هــؤلء الشــباب هــم بحاجــة إلــى يــد عطــوف تمتــّد إليهــم .  فكلمــات الرقّــة التــي 
تكتســح  بــأن  ببســاطة كفيلــة  يقــّدم  الــذي  مــن الهتمــام  قليــل  مــع  ببســاطة  تقــال 
ســحب التجــارب التــي تتجّمــع فــي ســماء النفــس .  إّن التعبيــر الصــادق للعطــف 
الــذي هــو وليــد الســماء لديــه القــّوة علــى فتــح القلــوب التــي هــي بحاجــة إلــى عبيــر 
فــإذا  المســيح .   الرقيقــة ،  لمســة روح محبّــة  البســيطة  المســيحي واللمســة  الــكام 
بالمؤثــرات   ]355[ وأحطناهــم  بيوتنــا  إلــى  ودعوناهــم  بالشــباب  الهتمــام  أظهرنــا 
المبهجــة الُمّعينــة فــإّن كثيريــن منهــم ســيغيرون خــّط ســيرهم ،  وبــكّل ســرور يســيرون 

صعــداً فــي طريــق التقــّدم.

فرص الحياة
إّن مــّدة وجودنــا فــي هــذا العالــم قصيــرة .  ول نجتــاز فــي هــذا الطريــق غيــر مــرّة 
واحدة .  ففيما نحن سائرون لنستخدَم الحياَة أفضَل استخداٍم.  والعمل الذي نحن 
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مدعــوون للقيــام بــه ل يتطلّــب مــالً أو مركــزاً اجتماعيــاً أو مقــدرة عظيمــة .  إنّمــا هــو 
يتطلّــب روحــاً مشــفقة منكــرة لذاتهــا وعزمــاً وطيــداً.  إّن المصبــاح مهمــا يكــن صغيــراً 
فلــو ُحفــظ منيــراً قــد يكــون واســطة فــي إنــارة مصابيــح أخــرى كثيــرة .  قــد يبــدو محيــط 
تأثيرنا ضيـّقاً وقد تبدو مقدراتنا ضئيلة والفرص التي لدينا قليلة وعلومنا محدودة ،  
ومــع ذلــك فــإّن لنــا إمكانيــات مدهشــة عــن طريــق اســتخدامنا للفــرص التــي تتيحهــا 
بيوتنا بكّل أمانة .  فإذا فتحنا قلوبنا وبيوتنا للمبادئ اإللهيّة للحياة فسنصير قنوات 
تجــري فيهــا أنهــار القــّوة الُمحييــة .  وســتجري مــن بيوتنــا ينابيــع الشــفاء مانحــة الحيــاة 

والجمــال والخصــب حيــث يوجــد اآلن الجــدب والقحــط. ]356[
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أولــى  أجــرى  ومعينــًة  زوجــًة  لــه  لتكــون  آلدم  حــواء  أعطــى  قــد  الــذي  ذاك  إّن 
معجزاتِــه فــي وليمــة العــرس .  ففــي بيــت الوليمــة حيــث كان األصدقــاء واألقربــاء 
بأنّــه  الــزواج معترفــاً  بــدأ المســيح خدمتَــه الجهاريـّــة.  وهكــذا قــّدس  يفرحــون معــاً 
المؤسســة التــي ســّنها بنفســه .  وهــو الــذي رســم أن يرتبــط الرجــال بالنســاء بالــزواج 
المقــّدس ليكّونــوا عائــات ،  وإذ يتــّوج أفراُدهــا بالكرامــة يُعتــرف بهــم كأعضــاء فــي 

الســماويّة. األســرة 
لقــد أكــرم المســيح صلــة الــزواج بجعلــه رمــزاً لاتحــاد بينــه وبيــن مفديّيــه .  فهــو 
نفُســه العريــس ،  والعــروس هــي الكنيســة ،  وهــي المختــارة منــه التــي قــال عنهــا :  

» كلــك جميــل يــا حبيبتــي ليــس فيــك عيبــة «  )نشــيد األنشــاد 7:4(.
ــرًا  َســَها، ُمطَهِّ » أََحــبَّ الَْمِســيُح أَيًْضــا الَْكِنيَســَة َوأَْســلََم نَْفَســُه ألَْجلَِهــا، لَِكــْي يَُقدِّ
يحبــوا  أن  الرجــال  علــى  يجــب  كذلــك  َعيْــٍب،  َوِبــاَ  َســًة  ُمَقدَّ لتكــون   ... إِيَّاَهــا 

.)28-25 )أفســس  5:  نســاءهم  « 
إّن الربــاط العائلــي هــو أوثــق وأرّق وأقــدس كّل الربــط التــي علــى األرض .  وكان 
القصــد منــه أن يكــون بركــة لبنــي اإلنســان .  وهــو فعــاً بركــة أينمــا يدخــل النــاس فــي 

عهــد الــزواج ]357[ بفطنــة فــي خــوف هللا وبالتقديــر الائــق لتبعاتــه.
فعلــى مــن يفّكــرون فــي الــزواج أن يتأّملــوا فــي مــاذا ســتكون صفــة البيــت الــذي 
ســيبنونه وتأثيــره .  وعندمــا يصيــرون والديــن تُســلِّم إليهــم عهــدة مقّدســة .  فعليهــم ،  

AR Ministry of Healing Body.indd   257 11/12/18   5:12 PM



258  |  خدمة الّشفاء 

إلــى حــّد كبيــر ،  يتوقّــف نجــاح وســعادة أولدهــم فــي هــذا العالــم وســعادتهم فــي 
الــذي  واألدبــي  الجســماني  الطابــع  يقــررون  كبيــر ،  حــّد  إلــى  وهــم ،   اآلتــي .   العالــم 
ســيطبعون بــه أولدهــم .  وعلــى صفــة البيــت تتوقـّـف حالــة المجتمــع ،  وســيقّرر ثقــل 

تأثيــر كّل عائلــة مــا إذا كانــت كّفــة الميــزان ســتهبط أو ســترتفع.
الجســماني  الخيــر  يكفــل  بحيــث  يكــون  أن  يجــب  الحيــاة  شــريك  اختيــار  إّن 
والعقلــي والروحــي للوالديــن ]358[ وألولدهــم ،  ويجعــل الوالديــن واألولد يصيــرون 

لبنــي جنســهم ويكرمــون خالقهــم. بركــة 
علــى الشــبّان والشــابّات ،  قبلمــا يأخــذون علــى عاتقهــم التبعــات التــي يقتضيهــا 
الــزواج ،  أن يكــون عندهــم اختبــاٌر فــي الحيــاة العمليّــة يعّدهــم لواجباتــه وأعبائــه .  
الهــاّم جــّداً  الــزواج المبّكــر .  فهــذا الرتبــاط  وينبغــي عــدم تشــجيع الشــباب علــى 
كالــزواج والبعيــد المــدى فــي نتائجــه ينبغــي عــدم اقتحامــه بتســّرع بــدون اســتعداد 

كاٍف وقبلمــا تنمــو القــوى العقليــة والجســمانية النمــو المطلــوب .
قد ل يملك الطرفان ثروة عالميّة ،  ولكن ينبغي أن تكون لديهما البركُة األعظم 
وهــي بركــة الصّحــة .  وفــي معظــم الحــالت ينبغــي ألّ يكــون هنالــك تفــاوت كبيــر فــي 
الســّن.  وقــد ينتــج عــن إهمــال هــذا القانــون نتائــج خطيــرة إذ تتلــف صّحــة أصغرهمــا 
ســناً.  وغالبــاً مــا يُحــرم األولد مــن القــّوة الجســمانيّة والعقليّــة .  فهــم ل يمكنهــم أن 
يظفــروا مــن األّم أو األب المتقــّدم فــي العمــر بالرعايــة والزمالــة التــي تتطلّبهــا أيّــام 
حداثتهــم ،  وقــد يُثـــكلون بمــوت أبيهــم أو أّمهــم فــي نفــس الوقــت الــذي يكونــون فيــه 

فــي أشــّد الحاجــة إلــى الحــّب واإلرشــاد.
ولّ يمكــن عقــد ربــاط الــزواج بأمــان إلّ فــي المســيح .  فالمحبّــة البشــريّة ينبغــي 
أن تســتمّد أقــوى ارتباطاتهــا مــن محبّــة هللا .  إنّمــا حيــث يملــك المســيح فقــط توجــد 

المحبّــة العميقــة التــي ل تطلــب مــا لنفســها.
الحــّب هبــة ثمينــة ننالهــا مــن يســوع .  فالحــّب الطاهــر المقــّدس ليــس إحساســاً 
ولكّنــه مبــدأ .  والذيــن يحرّكهــم الحــّب الصــادق ل يمكــن أن يكونــوا غيــر معقوليــن أو 
عميانــاً.  فحيــث أنّهــم متعلّمــون مــن الــروح القــدس فإنّهــم يحبّــون هللا أســمى محبّــة 

ويحبّــون القريــب كالنَّْفــس. ]359[ 
كّل  ويراقبــوا  مبــدأ  كّل  مليّــاً  يتفّهمــوا  أن  الــزواج  فــي  يفّكــرون  مــن  فعلــى 
مــدى  بمصيــره  مصيرهــم  ربــط  فــي  يفكــرون  الــذي  الشــخص  ُخلــق  فــي  تطــّور 
بالوداعــة والحشــمة  الــزواج  نحــو  تتّســم كّل خطــوة يخطونهــا  أن  يجــب  الحيــاة .  
فــي  يؤثـّــر  الــزواج  إّن  وإكرامــه .   هللا  إلرضــاء  الجــاّد  الصــادق  والعــزم  والبســاطة 
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ل  المخلــص  والمســيحي  اآلتــي .   والعالــم  العالــم  هــذا  فــي  المســتقبلة  الحيــاة 
هللا. يقرّهــا  ل  خطّــة  يرســم 

وإذا كنــت قــد بوركــت بوالديــن يخافــان هللا فاستِشــرْهما .  واكشــف لهمــا عــن 
آمالــك وخططــك ،  وتعلّــم منهمــا الــدروس التــي قــد تعلّماهــا مــن اختبارهمــا مــدى 
الحيــاة فتُخلـّـص نفســك مــن أحــزان كثيــرة .  وفــوق الــكّل اجعــل المســيح ناصحــاً لــك 

ومشــيراً.  وادرس كلمتــه فــي روح الصــاة.
يــزدان  الــذي  الشــابَّ  لحياتهــا  شــريكاً  الشــابّة  لتقبــل  اإلرشــاد  هــذا  وتحــت 
يحــّب هللا  والــذي  األميــن  الطمــوح  المجــّد  الشــاب  والطهــارة ،   الرجولــة  بصفــات 
إلــى جانبــه تكــون مؤّهلــة لمقاســمته أعبــاء  ويتّقيــه .  ليطلــب الشــاّب شــابّة تقــف 

لــه . بحبّهــا  يســعُد  تجعلــه  والتــي  ويهّذبــه  قــدره  مــن  تأثيرَهــا  يرفــع  والتــي  الحيــاة ،  
» أّمــا الزوجــة المتعقلــة فمــن عنــد الــرب «  )أمثــال 19: 14(،  » بهــا يثــق قلــب 
زوجهــا ... تصنــع لــه خـــيراً ل شـــراً كل أيــام حـــياتها « » تفتــح فمهــا بالحكمــة وفــي 
لســـانها ســنة المعــروف .  تراقــب طــرق أهــل بيتهــا ول تــأكل خبــز الكســل .  يقــوم 
أولدهــا ويطوبونهــا .  زوجهــا أيضــاً فيمدحهــا قائــاً: » بنــات كثيــرات عملــن فضــاً 
أمــا أنــت ففقــت عليهــّن جميعــاً « )أمثــال  31: 11 ،  12  و 26-29(.  إن مــن يظفــر 

بمثــل هــذه الزوجــة » يجــد خيــراً وينــال رضــى مــن الــرب « )أمثــال 18: 22(.

االختبار التالي
ومــع أّن األزواج يُقدمــون علــى الــزواج بــكّل حــرص وحكمــة فــإّن أزواجــاً قليليــن 
والرتبــاط  التّحــاد  فــإّن  الزفــاف .   حفــل  انتهــاء   ]360[ عنــد  كامــاً  ارتباطهــم  يكــون 

الحقيقــي للزوجيــن فــي القــران يتــّم فــي الســنوات التاليــة.
وإذ يواجــه الزوجــان الحديثــا العهــد بالــزواج حمــَل الرتبــاك والهــّم في حياتهما 
فــإّن الصــورة الخياليّــة الجميلــة التــي كانــا يضفيانهــا علــى الــزواج تختفــي .  وكّل مــن 
الــذي كان يســتحيل عليهمــا معرفتــه  الــزوج والزوجــة يفهــم أخــاق اآلخــر ،  األمــر 
عنــد معاشــرتهما الســابقة .  وهــذه هــي أحــرج فتــرة فــي اختبارهمــا .  وإّن الســعادة 
والنفــع اللذيــن ســيازمان حياتهمــا المســتقبلة يتوقّفــان علــى انتهاجهمــا الطريــق 
الصائــب اآلن .  وفــي الغالــب مــا ياحــُظ كلُّ منهمــا فــي اآلخــر ضعفــاٍت ونقائــَص 
لــم يكــُن يشــتبه فيهــا ،  ولكــّن القلبيــن اللذيــن وّحــدت بينهمــا المحبّــة سيكتشــفان 
اكتشــاف  فــي  الجميــع  فليجتهــد  عرفــاه .   أن  لهمــا  يســبق  لــم  وجمــالً  تفّوقــاً 
المحيــط  الجــو  أي  موقفنــا  يكــون  مــا  وكثيــراً  النقائــص .   ل  والفضائــل  الكمــالت 
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يوجــد  اآلخــر .   الشــخص  حيــاة  فــي  لنــا  سينكشــف  مــا  يقــّرر  الــذي  هــو  بنفوســنا 
كثيــرون ممــن يعتبــرون اإلفصــاح عــن المحبّــة ضعفــاً،  وهكــذا يعتصمــون بالتحّفــظ 
ــار العطــف .  فــإذ تُكبــت النــوازع  الــذي ينّفــر اآلخريــن .  هــذه الــروح تصــّد اندفــاق تيّ
وبــارداً.   مستوحشــاً  القلــب  فيصيــر  وتذبــل  تــذوى  فهــي  الكريمــة  الجتماعيّــة 
ــة ل تــدوم طويــاً إذا لــم  فيجــب أن نتحّفــظ ونحتــرس مــن هــذه الغلطــة .  إّن المحبّ
يُعبّــر اإلنســان عنهــا .  فــا تجعــل قلــب الشــخص المرتبــط بــك يتضــّور جوعــاً لعــدم 

وجــود حنــان أو عطــف فــي قلبــك .

المحبـّة تنتصر
ومــع أّن الصعوبــاِت والرتبــاكاِت والمفّشــاِت تعتــرض طريــق الزوجيــن فينبغــي 
ألّ يظــّن الــزوج أو الزوجــة أّن ارتباطهمــا كان غلطــة أو فشــاً،  ول يخطــرّن ذلــك علــى 
بــال أحدهمــا .  إعزمــا أن يبــذل كّل واحــد منكمــا قُصــارى جهــِده ألجــل اآلخــر بــل 
عليكمــا بالســتمرار فــي اهتمامكمــا وتقديركمــا الســابقين.  وبــكّل وســيلة ليُشــّجع 
زيــادة  فــي  منكمــا  كّل  وليجتهــد  الحيــاة .   معــارك  خــوض  علــى  اآلخــر  منكمــا  كّل 
إســعاد اآلخــر ،  وليكــن بينكمــا حــّب وصبــر واحتمــال متبــادل .  وحينئــذ فبــدلً مــن أن 
يكــون الــزواج هــو انتهــاء الحــّب ســيكون هــو بــدء الحــّب كمــا هــو الواقــع .  إّن حــرارة 
الصداقــة األمينــة والمحبّــة التــي تربــط قلبــا بقلــب همــا عربــون محبّــة الســماء . ]361[

 توجــد حــول كّل عائلــة دائــرة مقّدســة ،  وينبغــي أن تظــّل ســليمة غيــر منفصمــة .  
أو  الــزوج  يســمَح  ألّ  وينبغــي  الدائــرة .   تلــك  يقتحــم  أن  آخــر  إنســان  ألّي  حــّق  ول 
الزوجــة ألّي شــخص غريــب أن يشــاركهما فــي الطــاع علــى أســرارهما الخاّصــة 

بهمــا وحدهمــا.
وعلــى كّل مــن الزوجيــن أن يقــّدم الحــّب لآلخــر ل أن يفرضــه عليــه ،  وعليكمــا أن 
تغرســا فــي أنفســكما أنبــل الفضائــل وأكرمهــا وأن يســرع كّل منكمــا فــي العتــراف 
بالصفــات الحميــدة التــي فــي قرينــه .  إّن إحســاس اإلنســان بــأّن اآلخــر يقــّدره هــو 
ــه قــوّي وأمــر مشــبع للنفــس يشــيع فيهــا الرضــى. والعطــف والحتــرام يشــجعان  منبّ
ــط  علــى الجتهــاد فــي بلــوغ الكمــال والســمّو،  والمحبّــة نفســها تــزداد عندمــا تنشِّ

اإلنســان علــى الوصــول إلــى أهــداف أنبــل.
وينبغــي ألّ يدمــَج أحــد الزوجيــن شــخصيّته فــي شــخصيّة اآلخــر .  فلــكّل منهمــا 
عاقــة شخصــــية بــاهلل .  وعلــى كـــّل منهمــا أن يســــأل هللا قــــائا :  » مــا هـــو الصــــواب ،  
ومــا هــو الخـــطأ؟ « » وكيــف يمكننــي تحقيــق هــذا الغــرض بأفضــل كيفيّــة؟ « اجعــل 

AR Ministry of Healing Body.indd   260 11/12/18   5:12 PM



بَُناة البيت  |  261

غنــى محبّتــك تفيــض نحــو مــن بــذل نفســه ألجلــك .  اجعــل المســيح األّول واآلخــر 
واألفضــل فــي كّل شــيء .  وإذ تصيــر محبّتــك لــه أعمــق وأقــوى فــإّن محبّــة كّل منكمــا 

لآلخــر تصيــر أنقــى وأشــّد.
إّن الــروَح التــي يُظهرهــا المســيح نحونــا هــي الــروح التــي ينبغــي لــكّل مــن الــزوج 
والزوجة أن يُظهرها لآلخر ،  » كََما أََحبََّنا الَْمِســيُح أَيْضاً « » اْســلُُكوا ِفي الَْمَحبَِّة «. 
أَيَُّهــا  َشــْيٍء.  ِفــي كُلِّ  لِرَِجالِِهــنَّ  النَِّســاُء  لِلَْمِســيِح، كَذلِــَك  الَْكِنيَســُة  تَْخَضــُع  » كََمــا 
الرَِّجــاُل، أَِحبُّــوا نَِســاءَكُْم كََمــا أََحــبَّ الَْمِســيُح أَيًْضــا الَْكِنيَســَة َوأَْســلََم نَْفَســُه ألَْجلَِهــا « 

)أفســس  5: 2  و  24 ، 25(.
وينبغــي ألّ يحــاول أّي مــن الزوجيــن أن يفــرَض علــى اآلخــر ســلطًة تعّســفية .  
ويجــب ألّ يحــاول أّي منكمــا إرغــام اآلخــر علــى الخضــوع لرغباتــه .  ل يمكنكمــا عمــل 
هــذا وفــي نفــس الوقــت يحتفــظ كّل منكمــا بمحبّــة اآلخــر .  كونــا مشــفقين صبوريــن 
فــي  يفلــَح  أن  منكمــا  لــكّل  يمكــن  هللا  وبنعمــة  ولطيفيــن .   ومنصفيــن  ومحتمليــن 

إســعاد اآلخــر كمــا قــد تعّهدتمــا عنــد زواجكمــا . ]362[

السعادة في الخدمة
ولكن اذكروا أّن السعادة ل توجد في انطوائكم على أنفسكم ،  قانعين بأن يسكب 
كّل منكم محبّتَه على اآلخر ،  بل عليكم بانتهاز كّل فرصة في العمل على إسعاد من 

حولكم .  ثم اذكروا أّن الفرَح الحقيقيَّ يوجد فقط حيث الخدمة في غير أثرَة.
مــن  كّل  وأعمــال  أقــوال  بــه  تتميّــز  الــذي  الطابــع  همــا  واإليثــاَر  الحتمــاَل  إّن 
يعيشــون الحيــاَة الجديــدَة فــي المســيح .  وإذ تجتهــدون فــي أن تعيشــوا كمــا قــد 
عــاش ،  محاوليــن قهــر الــذات واألثْــرة،  وأن تخدمــوا حاجــات اآلخريــن ،  فســتحرزون 

إثـْــِر نصــرة .  وهكــذا تباركــون العالــَم بتأثيركــم. نصــرًة فــي 
ويمكــن للرجــال والنســاء أن يصلــوا إلــى المثــل األعلــى الــذي وضعــه هللا لهــم لــو 
اســتعانوا بقــّوة المســيح .  فمــا ل تســتطيع الحكمــة البشــريّة أن تحققــه يمكــن لنعمتــه 
تربــط  ثقــة ومحبّــة .  وتســتطيع عنايتُــه أن  فــي  لــه  لمــن يســلّمون ذواتِهــم  تتّممــه  أن 
القلــوب بربُــط ســماويّة .  والمحبّــة ل تكــون مجــرّد تبــادل بعــض الكلمــات الناعمــة 
والتملّقــات .  إّن منســج الســماء ينســج بالســدى )الســداة( واللحمــَة نســيجا أرفــع ،  
وفــي نفــس الوقــت أمتــن ،  مــن أّي نســيج تنســجه األرض .  والنتيجــة ليســت هــي 
صناعــة نســيج مــن القمــاش بــل صــوَغ صفــاٍت مميّــزة تحتمــل المتحــان والتجربــة .  

فالقلــب يرتبــط بالقلــب بربــط المحبـّــة الذهبيـّــة الدائمــة .
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» إّن البيـــت الهـــادئ أغلـــى وأفضـــل مـــن الذهـــب حيـــث تتجّمـــع كل عواطـــف 
المحبّـــة أمـــام المدفـــأة. إّن مقـــدس المحبّـــة وســـماء الحيـــاة إذ تقّدســـهما األّم أو 
ســـمحت  بأحـــزان  مجّربـــاً  أو  وضيعـــاً  البيـــت  يكـــن  فمهمـــا  الزوجـــة ،  أو  األخـــت 
بهـــا الســـماء ، فالبـــركات التـــي لـــم تُشـــتَر قـــّط ولـــم تُبـــع قـــّط، وتتركّـــز هنـــاك ،  هـــي 

أفضـــل مـــن الذهـــب «. ]363[
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وإعداده
ــط ُمدهــش لمشــاكل الحيــاة .  فلــو أطعنــا تعاليمــه لوجدنــا  إّن اإلنجيــل هــو ُمبَسِّ
حــاً لكثيــر مــن األمــور الُمربكــة وألنُقذنــا مــن أخطــاء كثيــرة .  فهــو يُعلّمنــا أن نقــّدر 
أعظــم  لهــا  التــي  األشــياء  فــي  أقصــى جهودنــا  ونبــذل  الحقيقيّــة  بقيمتهــا  األشــياء 
قيمــة — األشــياء الباقيــة .  هــذا الــدرس يحتــاج إلــى تعلّمــه أولئــك الذيــن تقــع علــى 
عواتقهــم مســؤوليّة اختيــار البيــت .  فيجــب ألّ يســمحوا ألنفســهم بالنحــراف عــن 
الغــرض األســمى.  وليذكــروا أّن البيــَت األرضــي يجــب أن يكــون رمــزاً وإعــداداً للبيــت 
الــذي فــي الســماء .  فالحيــاة مدرســة للتدريــب والتعليــم يتخــّرج فيهــا اآلبــاء واألولد 
ليدخلــوا المدرســَة العاليــَة فــي مســاكن هللا .  وعنــد البحــث عــن موقــعٍ مناســٍب 
لبيــت فليوّجــه هــذا الغــرض اختيــاَر اإلنســان . ل تســمح لشــهوة الغنــى بــأن تتحّكــم 
فيــك ول كذلــك مطالــب الموضــة أو عــادات المجتمــع .  بــل فّكــر فيمــا مــن شــأنه أن 

ينتهــي بــك باألكثــر إلــي البســاطة والطهــارة والصّحــة والقيمــة الحقيقيّــة.
توجــد  مــكان  للرذيلــة .  وفــي كّل  المــدن مرتعــاً  العالــم صــارت  أرجــاء  فــي كّل 
مناظــر الشــرِّ وضوضــاؤه .  وفــي كّل مــكان توجــد المغريــات الشــهوانيّة والخاعــة .  
أنبــاء  إلينــا  يحمــل  يــوم  انقطــاع .  وكّل  بــا  ويطمــو  يعــّج  والجريمــة  الفســاد  تيــار  إّن 
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الغتصــاب والظلــم — مــن ســرقات إلــي جرائــم القتــل إلــى حــوادث النتحــار وغيرهــا 
مــن الجرائــم التــي ل حصــر لهــا. ]364[ 

 إّن الحيــاَة فــي المــدن كاذبــة ومصطنعــة .  فالشــهوة الطاغيــة فــي ســبيل اقتنــاء 
التفاخــر  إلــي  والتعطّــش  المســرّاِت  وطلــُب  والهتيــاج  اإلثــارة،   ودّوامــة  الثــروة ،  
والمباهــاة والتــرف واإلســراف،  كّل هــذه قــوات تعمــل علــى تحويــل عقــول جمــوٍع 
غفيــرٍة مــن بنــي اإلنســان عــن الغــرض الحقيقــي للحيــاة. وهــي تفتــح الطريــق أمــام 
شــروِر ل حصــر لهــا .  وأّن لهــا علــى الشــباب قــّوًة ل يــكادون يقــوون علــى مقاومتهــا.

محبّــة  والشــباب  األولد  تهاجــم  التــي  وأخطرهــا  التجــارب  أخبــث  بيــن  ومــن 
ــام العطلــة كثيــرة واأللعــاب وســباق الخيــل تجتــذب اآللف ،  ودّوامــة  الملــّذات .  فأيّ
الهتيــاج والســرور تجتذبهــم بعيــداً عــن واجبــات الحيــاة الرشــيدة .  والمــال الــذي 

كان يجــب أن يُّدخــر لصرفــه فــي أشــياء أفضــل يُبــذر علــى التســليات .
واإلضرابــات  العمــال  نقابــات  ونتائــج  الحتــكار  شــركات  عمــل  طريــق  وعــن 
تبــدو الحيــاة فــي المدينــة أشــّق ممــا كانــت باســتمرار ويومــاً بعــد يــوم .  إّن أماَمنــا 
لكثيــر  ل مندوحــة عنــه  أمــراً  المدينــة ســيصبح  اضطرابــاٌت خطيــرة ،  والنــزوح عــن 

 ]365[ العائــات.  مــن 
مــا تكــون خطــراً علــى الصّحــة .  فالتعــرّض  والبيئــُة الطبيعيــَة فــي المــدن غالبــاً 
الملــوث  والمــاء  الفاســد  الهــواء  وانتشــار  المــرض ،   بعــدوى  لإلصابــة  المســتمّر 
والطعــام القــذر ،  والمســاكن المزدحمــة بالســكان والمظلمــة وغيــر الصحيّــة ،  هــي 

قليــل مــن كثيــر مــن الشــرور التــي ياقيهــا النــاس.
لــم يكــن قصــد هللا أن يُحشــر النــاَس فــي المــدن فــي الشــرفات والمســاكن .  
ففــي بــدء الخليقــة ُوِضــع أبوانــا فــي وســط المناظــر الجميلــة واألصــوات التــي يرغــب 
فــي أن نفــرح بهــا فــي هــذه األيّــام .  فكلّمــا زدنــا قربــاً مــن النســجام مــع تدبيــر هللا 
األصلــي كان موقُفنــا أكثــَر توافقــاً للحصــول علــى صّحــة البــدن والعقــل والنفــس .

الصنـــع  المتقنـــِة  واألثاثـــاِت  التكاليـــف  غالـــي  مســـكٍن  علـــى  الحصـــول  إّن 
والتفاخـــر والتـــرف والراحـــة ل تكفـــل الشـــروَط الجوهريّـــة لضمـــان حيـــاة ســـعيدة 
إتمامـــه  يمكـــن  عمـــل  أعظـــَم  ليتّمـــم  األرض  هـــذه  إلـــي  يســـوع  أتـــى  لقـــد  نافعـــة .  
نحصـــل  بحيـــث  نعيـــش  كيـــف  ليعلّمنـــا  هللا  كســـفير  جـــاء  لقـــد  النـــاس .   بيـــن 
اآلب  اختارهـــا  قـــد  التـــي  الظـــروف  كانـــت  فمـــاذا  الحيـــاة .   نتائـــج  أفضـــل  علـــى 
األميـــن  بالعمـــل  تُعـــال  وعائلـــًة  الجليـــل  تـــال  بيـــن  يقـــع  بيـــٌت  لبنـــه؟  الســـرمدّي 
كل  والمشـــّقات   ]366[ الصعوبـــات  مـــع  والصـــراُع  البســـاطة ،   وحيـــاة  الشـــريف ،  
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للـــدرس  الُمبهجـــة ،  وســـاعُة  الـــذات والقتصـــاد والخدمـــُة الصابـــرة  يـــوم ،  وإنـــكاُر 
إلـــى جـــوار أّمـــه مـــع الســـفر المقـــّدس المفتـــوح ،  وســـكوُن الفجـــر ونـــوُر الغســـق فـــي 
الـــوادي اليانـــع ،  وخدمـــاُت الطبيعـــة المقّدســـة ،  ودراســـُة أعمـــال الخلـــق والعنايـــة 
اإللهيّـــة ،  وشـــركُة النفـــس مـــع هللا — كانـــت هـــذه هـــي الحـــالت والفـــرص فـــي 

الباكـــرة. يســـوع  حيـــاة 
وقــد كانــت هــذه الحــال مــع الغالبيــة العظمــى مــن أفضــل النــاس وأشــرفهم فــي 
كّل العصــور .  اقــرأ تاريــخ إبراهيــم ويعقــوب ويوســف وموســى وداود وأليشــع .  ثــم 
ادرس حيــاة رجــال العصــور المتأّخــرة الذيــن بــكّل جــدارة مــألوا مراكزهــم ذات الثقــة 

والمســؤولية ،  الرجــال الذيــن كان لهــم تأثيــر عظيــم فــي رفــع شــأن العالــم .
كــم مــن هــؤلء تربـّـوا فــي بيــوت ريفيّــة .  إنّهــم لــم يعرفــوا مــن التــرف إلّ النــزر اليســير .  
فلــم ينفقــوا شــبابهم فــي التســليات .  إّن كثيريــن منهــم كانــوا ُمجبريــن علــى مكافحــة 
المشّقات والفقر .  ومنذ صباهم تعلّموا أن يشتغلوا ،  وقد منحتهم حياتهم النشيطة 
فــي الهــواء الطلــق نشــاطاً ومرونــة لــكّل قواهــم .  فــإذ كانــوا مضطّريــن لاعتمــاد علــى 
مواردهــم تعلّمــوا أن يصارعــوا الصعوبــات وينازلوهــا ويتخطــوا العقبــات ،  فاكتســبوا 
شــجاعة ومثابــرة .  وقــد تعلّمــوا أيضــاً درس العتمــاد علــى الــذات وضبــط النفــس .  فــإذ 
كانــوا إلــى حــّد كبيــر مصونيــن مــن المعاشــرات الرديئــة قنعــوا بالمّســرات الطبيعيّــة 
والمعاشــراِت الســليمة .  كانــوا بســطاء فــي أذواقهــم ومعتدليــن فــي عاداتهــم .  كانــوا 
يخضعون للمبدأ فشبّوا أطهاراً وأقوياء وأمناء .  وعندما ُدعوا لعمل حياتهم أتوا إليه 
بالقــّوة البدنيّــة والعقليّــة وخّفــة الــروح والقــدرة علــى رســم الخطــط وتنفيذهــا والثبــات 

فــي مقاومــة الشــّر ممــا جعلهــم قــّوة إيجابيــة أكيــدة للخيــر فــي العالــم .
إّن ســامَة البــدِن وســامَة العقــِل ونبــَل األخــاِق هــي ميــراث ألولدك يمكنــك 
أن تورّثهــم إيّــاه أفضــَل بكثيــر مــن ميــراِث الثــروة والمــال الوفيــر .  إّن مــن يدركــون مــا 
]367[ يكــون نجــاح الحيــاة الحقيقــي ســيكونون حكمــاء فــي الوقــت المناســب .  وهــم 

يجعلــون نصــَب عيونهــم أبــداً أفضــَل مــا فــي الحيــاة عندمــا يختــارون بيتــاً.
غيــر مصنوعــات  آخــر  شــيئاً  تــرى  أن  يمكنــك  ل  حيــث  تســكن  أن  مــن  فبــدلً 
النــاس ،  حيــث توحــي المناظــر واألصــوات باألفــكار الشــّريرة مــراراً عديــدة ،  وحيــث 
ذلــك  مــن كّل  بــدلً  الضجــر والجــزع ،   يجلــب الضطــراب والرتبــاك والتشــويش ،  
انطلــق إلــى حيــث يمكنــك أن تــرى أعمــال هللا .  أطلــب الراحــَة لروحــك فــي جمــال 
والتــال .   والغابــات  اليانعــة  بالحقــول  نظــرَك  متّــع  وهدوئهــا .   وســكونها  الطبيعــة 
تــراب المدينــة أو دخانهــا واستنشــق  إلــى القبّــة الزرقــاء التــي ل يعّكرهــا  ثــّم انظــر 
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هــواء الســماء المنعــش .  انطلــق إلــي حيــث تكــون بعيــداً عــن ماهــي حيــاة المــدن 
وتســلياتها وإســرافها،  ويمكنك أن تكون في صحبة أولدك وتســتطيع أن ترشــدهم 

إلــى أن يتعلمــوا عــن هللا مــن أعمالــه ،  وتدربهــم علــى حيــاة الســتقامة والنفــع.

البساطة في التأثيث
إّن عاداتِنــا المصطنعــَة الكاذبــَة تحرمنــا مــن كثيــر مــن البــركات وكثيــر مــن التمتـّـع ،  
وتجعلنــا غيــَر أهــٍل ألن نحيــا الحيــاَة األكثــَر نفعــاً.  فاألثاثــات المتقنــة والغاليــة الثمــن 
هــي مضيعــة ليــس للمــال وحــده بــل لمــا هــو أثمــن مــن ذلــك ألــف ضعــف .  فهــي 

تُدخــل إلــي البيــت عبئــاً ثقيــاً مــن الهــّم والتعــب والرتبــاك .
منهــا  كان  مــا  حتــى  البيــوت  مــن  كثيــر  فــي  توجــد  التــي  الحــالت  هــي  مــا 
إّن  األّم؟  علــى  منصبــاً  يكــون  البيــت معظمــه  وعمــل  والمــوارد ،   الدخــل  محــدود 
أفضــل الغــرف تكــون مؤثثــة علــى طــراز أغلــى بكثيــر ممــا تحتملــه ماليّــة الســاكنين 
فيهــا ،  وهــي ل تناســب راحتَهــم أو تمتَّعهــم .  وهنــاك األبســطُة الغاليــُة واألثــاُث 
المنســوجات .   بأغلــى  تنجيــد  أجمــَل  والُمنّجــد  وأناقــة  إتقــان  بــكّل  المنقــوش 
والمناضــد ورفــوف المدفــأة وكّل فــراغ يمكــن الحصــول عليــه تتراكــم فيــه الزينــات 
والزخــارف .  والجــدران تُغطـّـى بالصــور حتــى يصيــر المنظــر ُمتعبــاً وممــاً.  ومــا أكثــر 
كميـّـة العمــل المطلوبــة لحفــظ كّل هــذه األشــياء منّســقة ونظيفــة مــن األتربــة !  هــذا 
العمــل والعــادات األخــرى المصطنعــة فــي العائلــة تمّشــياً مــع الموضــة ،  تتطلّــب 

مــن ربّــة البيــت كَدحــاً ل ينتهــي. ]368[
 وفــي كثيــر مــن البيــوت ل يكــون لــدى الزوجــة واألّم وقــت للقــراءة لتكــون جيّــدة 
اإلطـّـاع،  ول وقــت لديهــا لتكــون رفيقــة لرجلهــا ،  ول وقــت لديهــا لتكــون علــى اتصــال 
بعقــول أولدهــا الناميــة المتطــّورة .  ول وقــت لديهــا ،  ول مــكان فيــه تجعــل المخلـّـص 
]369[ تنحــدر حتــى تُمســى مجــرَّد  العزيــز رفيَقهــا وأنيَســها القريــَب. وشــيئاً فشــيئاً 
إلــي  مآلهــا  التــي  األشــياء  فــي  واهتمامهــا  قّوتهــا ووقتهــا  تُبتلــع  إذ  للعائلــة  خادمــٍة 
الفنــاء بالســتعمال .  وبعــد فــوات األوان تســتيقُظ لتجــَد نفســَها غريبــة فــي بيتهــا .  
فالفــرص الثمينــة التــي كانــت لديهــا لتؤثـّـر فــي صغارهــا األعــزّاء للوصــول إلــي حيــاة 

أســمى ذهبــت إلــى غيــر رجعــة ألنّهــا لــم تحســن اســتخدامها .
فلتعــزم ربـّـاُت البيــوت علــى أن يعشــن عيشــة أحكــم مــن هــذه .  ليكــن هدفكــّن 
التــي  المســاعدة  األمــور  توفيــر  علــى  واحرصــن  ُمســرّاً.   البيــت  تجعلــن  أن  األّول 
تخفــف وطــأة العمــل وتوفّــر الصّحــة ]370[ والراحــة .  واعملــن علــى دعــوة الضيــوف 
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الذيــن قــد أمرنــا المســيح بالترحيــب بهــم علــى موائدنــا والذيــن يقــول  عنهــم: » ِبَمــا 
أَنَُّكــْم فََعلْتُُمــوُه ِبأََحــِد إِْخَوتِــي هــُؤلَِء األََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتُــْم « )متــى 25: 40(.

أثّثــوا بيوتكــم بأشــياء بســيطة خاليــة مــن األناقــة ،  أشــياء تحتمــل الســتعمال والتــي 
يمكن حفظها نظيفة بســهولة ويمكن اســتبدالها بغير كلفة كبيرة .  فبتدريب ذوقك 
يمكنــك جعــل بيتــك البســيط جــّداً جّذابــاً ومغريــاً إذا ُوجــدت فيــه المحبّــة والقناعــة.

البيئة الجميلة
ــَماَوات بالجمــال .  وبقلــب  إّن هللا يحــّب مــا هــو جميــل .  ولقــد كســا األرض والسَّ
اآلب الفــرح ياحــظ ابتهــاَج أولده باألشــياء التــي قــد خلقهــا .  وهــو يريدنــا أن نحيــَط 

بيوتَنــا بجمــال األشــياء الطبيعيــة.
يمكــن لجميــع ســاكني األريــاف تقريبــاً أن يجعلــوا حــول بيوتهــم مرجــاً صغيــراً 
التــي  والشــجيرات  الظــال  الوارفــة  األشــجار  مــن  وقليــاً  باألعشــاب  مكســّواً 
إســعاد  علــى  ســتعمل  وهــذه  العبقــة .   األزهــار  ذات  النباتــات  أو  أزهــاراً  تحمــل 
أهــل البيــت أكثــر مــن أيـّــة زينــة صناعيّــة .  وهــي ســتُّدخل إلــي الحيــاة البيتيـّــة تأثيــراً 
مــن  العائلــة  أفــراَد  وتقــرّب  الطبيعــِة  محبّــَة  الســكان  فــي  فتقــّوي  ومهّذبــاً  ملطّفــاً 

]371[ ومــن هللا .  البعــض  بعضهــم 
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الجســمانية  الوالديــن  فحــالت  كبيــر .   حــّد  إلــى  كوالديهــم  يكونــون  األولد  إّن 
فــي  ومنســوخة  ُمكــررة  تُــرى  واألخاقيّــة  العقليــة  وميولهــم  وقابلياتهــم  وأمزجتهــم 

كثيــراً. أو  قليــاً  إْن  أولدهــم، 
فكلّمــا كانــت األهــداف نبيلــة وكلّمــا كانــت الهبــات العقليّــة والروحيّــة ســامية ،  
وكلّما حسُنت قوى الوالدين الجسمانية في نمّوها حسُنت المؤهات والتجهيزات 
الحياتيّــة التــي يّورثونهــا ألولدهــم .  فــإذ يغــرس الوالــدون فــي نفوســهم أنبــل األشــياء 

وأفضلهــا فإنّهــم يبذلــون جهــداً فــي صــوغ المجتمــع ورفــع شــأن األجيــال القادمــة .
العالــم مملــوء باألشــراك  إّن  فعلــى اآلبــاء واألمهــات أن يفهمــوا مســؤوليتهم .  
النفســانيّة  الشــهوانيّة  المســرّات  حيــاة  تســتهويهم  وكثيــرون  الشــباب .   لصطيــاد 
وهــم ل يســتطيعون اكتشــاف المخاطــر الخفيّــة أو النهايــة المخيفــة التــي ينتهــي 
إليهــا الطريــق الــذي يتــراءى لهــم أنـّــه طريــق الســعادة. وعــن طريــق النغمــاس فــي 
فــي  النــاس  والهــاك ماييــن  الدمــار  تتلــف قواهــم ،  ويصيــب  النهــم والشــهوات 
هــذا العالــم والعالــم اآلتــي .  فعلــى الوالديــن أن يذكــروا أّن أولدهــم لبــّد لهــم مــن أن 
يواجهــوا هــذه التجــارب .  فحتــى قبــل ولدة الطفــل ينبغــي أن يبــدأ الســتعداد الــذي 

يقــّدره علــى أن ينجــح ويفــوز فــي حربــه ضــّد الشــّر. ]372[ 
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بــدم  والمســؤولية تقــع علــى األّم بكيفيّــة خاّصــة .  فتلــك التــي يتغــّذى الطفــل 
القــوى العقليّــة والروحيّــة التــي تشــّكل  حياتهــا ،  ويُبنــى جســُمه ويكبــر ،  تهبــه أيضــاً 
عقلــه وُخلَُقــه .  إّن » يوكابــد « األّم العبرانيّــة هــي التــي نظــراً لقــّوة إيمانهــا لــم تخــش 
» أَْمــَر الَْملِــِك «  )عبرانييــن  11: 23(،  وقــد ُولــد منهــا موســى محــّرر العبرانييــن .  و 
» حنَّــة « الموصوفــة بأنهــا امــرأة الصــاة والتضحيــة واإللهــام الســماوي ،  هــي التــي 
ولدت صموئيل ،  الصبي الذي تلّقى تعليمه من السماء ،  والقاضي النزيه ومؤّسس 
مدارس األنبياء المقّدســة .  و » اليصابات « نســيبة مريم التي من الناصرة وقريبتها 

التــي تشــبهها فــي روحهــا هــي التــي ولــدت رائــد المخلّــص وســابقه . 

االعتدال وضبط النفس
إّن الحــر ص الــذي يجــب علــى األّم أن تجعلــه حارســاً علــى عــادات حياتهــا هــو 
مــا يُعلـّـم بــه الكتــاب. فعندمــا أراد الــرّب أن يقيــم شمشــون مخلّصــاً للعبرانييــن ظهــر 
» مــاك الــرب « ألّمــه وقــّدم لهــا تعليمــاٍت خاصــًة عــن عاداتهــا وأيضــاً عــن كيفيّــة 
معاملتهــا لبنهــا قائــاً لهــا: » واآلن فــا تشــربي خمــراً ول مســكراً ول تأكلــي شــيئاً 

نجســاً « )قضــاة 13: 13، 7(.
إّن كثيريــن مــن الوالديــن ينظــرون إلــى أثــر المؤثــّــرات قبــل الــولدة علــى أنّهــا أمــر 
قليــل األهّميــة. ولكــن الســماء ل تنظــر إليهــا هــذه النظــرة. فالرســالة المرســلة علــى 
أنّهــا  تــدّل علــى  فــم مــاك هللا والتــي قُّدمــت مرّتيــن بأقــدس كيفيّــة وبــكّل وقــار 

تســتحّق مّنــا أعظــم تقديــر وأعمــق تفكيــر.
إّن نفــس هــذه الكلمــات الموّجهــة إلــى تلــك األّم العبرانيــة هــي مــا يخاطــب بــه 
هللا كّل األمهــات فــي كّل عصــر. فقــد قــال المــاك: » مــن كّل مــا قلــت للمــرأة 
فلتحفــظ «. إّن خيــر الطفــل وســامته سيتأثـّــران بعــادات األّم، فيجــب أن تضبــط 
ميولَهــا وشــهواتِها بالمبــدأ. فيوجــد شــيٌء عليهــا أن تنبــَذه وشــيٌء عليهــا أن تحاربــه 
إذا كان لهــا أن تتّمــم قصــد هللا ألجلهــا فــي إعطائِهــا طفــاً. فــإذا كانــت ولدة طفلهــا 
 ]373[ منغمســة فــي عــادة، أو كانــت أنانيّــة أو ضجــرة أو عنيفــة، فهــذه الصفــات 
ســتنطبع علــى نفــس وليدهــا. وهكــذا ورث كثيــرون مــن األطفــال ميــولً لعمــل الشــّر 

يــكاد يكــون قهرهــا أو التغلّــب عليهــا مســتحياً.
الصالحــة، وكانــت معتدلــة ومنكــرة  الَْمبَــاِدئ  تثبــُت علــى  األّم  إذا كانــت  أّمــا 
هــذه  لبنهــا  تعطــي  فقــد  لنفســها  محبّــة  وغيــر  ورقيقــة  مشــفقة  وكانــت  لذاتهــا، 
الصفــات الثمينــة. إّن األمــر المقــّدم لنهــي األّم عــن تعاطــي الخمــر كان نهيــاً قاطعــاً 
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وصريحــاً. فــكّل نقطــة مــن الخمــر تتناولهــا إلشــباع اشــتهائها تعــرّض الصّحــة البدنيّــة 
والعقليّــة واألدبيّــة لوليدهــا للخطــر، وهــي خطيّــة مباشــرة صريحــة ضــّد خالقهــا.

كثيــرون مــن الناصحيــن يشــددون علــى وجــوب إجابــة األّم إلــى كّل رغباتهــا، 
وأنّهــا إذا اشــتهت أّي صنــف مــن أصنــاف الطعــام مهمــا يكــن ضــاراً بهــا فينبغــي 
إشــباع كّل رغائبهــا. مثــل هــذه النصيحــة كاذبــة وخبيثــة. إّن حاجــات األّم الجســديّة 
إّن نفســين تعتمــدان عليهــا فينبغــي وضــع  أيّــة حالــة.  فــي  ينبغــي عــدم إهمالهــا 
رغائبهــا موضــع العتبــار بــكّل لطــف ورقّــة، ويجــب أن تُســد حاجاتهــا بــكّل ســخاء. 
ولكــن فــي هــذا الوقــت عليهــا أكثــر مــن أّي وقــت آخــر أن تتجّنــب، فــي الغــذاء وفــي 
غيــره مــن األشــياء، كّل مــا يضعــف قّوتهــا الجســميّة أو العقليّــة .  إنّهــا بموجــب أمــر 

هللا نفســه موضوعــة تحــت أقــدس التــزام بممارســة ضبــط النفــس.

اإلفراط في العمل
ينبغــي المحافظــة علــى قــّوة األّم بــكّل رقـّـة .  فبــدلً مــن إنهــاك قّوتهــا الثمينــة فــي 
عمــٍل ُمضــٍن،  ينبغــي أن تُخّفــف همومهــا وأحمالهــا .  فــي كثيــر مــن األحيــان ل يكــون 
الــزوج واألب ملّمــاً بالقوانيــن الصّحيــة التــي تتطلــب منــه ســامة العائلــة أن يفهمهــا .  
إلــى جمــع  الكفــاح لســّد مطالــب المعيشــة ،  أو منصرفــاً  فــي  يكــون مشــغولً  فــإذ 
المــال ،  ومثّقــاً بالهمــوم والرتبــاكات ،  فهــو يلقــي علــى كاهــل الزوجــة واألّم األعبــاء 

المرهقــة لقّوتهــا فــي أحــرج ظــرف ،  فيتســبب عــن ذلــك الوهــن والمــرض. ]374[
 كثيراً ما يمكن للزوج واألب أن يتعلّم درساً من حرص الراعي األمين ورعايته .  

إّن يعقوب عندما طُلِب منه القيام برحلة سريعة وشاقّة أجاب قائاً:
يَْوًمــا  وَها  ِعْنــِدي ُمرِْضَعــٌة. فَــِإِن اْســتََكدُّ الَِّتــي  َوالْبََقــَر  َوالَْغَنــَم  » األَْولََد رَْخَصــٌة 
اِمــي  َواِحــًدا َماتـَـْت كُلُّ الَْغَنــِم ... أَنَــا أَْســتَاُق َعلَــى َمَهلِــي ِفــي إِثـْـِر األَْمــاَِك الَِّتــي قُدَّ

َوِفــي إِثْــِر األَْولَِد « )تكويــن 33: 13، 14(.
ففي طريق الحياة الشاّق على الزوج واألب أن » يستاق « على مهله ،  على قدر 
مــا يحتمــل رفيقــه فــي الســفر .  وفــي وســط اندفــاع العالــم الجنونــي فــي طلــب الثــروة 
والقّوة ليتعلّم هو التمّهل في سيره ليعزّي ويسند تلك المدعّوة لتسير إلى جانبه.

االبتهاج
يجــب علــى األّم أن تربّــي فــي نفســها مــزاج البهجــة والقناعــة والســعادة .  وكّل 
ــره فــي كا الصّحــة  ــر الجــزاء وأوفَ مجهــود تبذلــه فــي هــذه الناحيــة ســتُجزى عنــه خيَ

AR Ministry of Healing Body.indd   271 11/12/18   5:12 PM



272  |  خدمة الّشفاء 

الجســديّة واألخــاق األدبيّــة ألولدهــا .  إّن الــروح الفرحــة تزيــد مــن ســعادة عائلتهــا 
ــن صّحتهــا هــي إلــى حــّد كبيــر. وتحسِّ

ليســاعد الرجــل زوجتــه بعطفــه وحبّــه الــذي ل ينضــب .  فــإذا أراد أن يحفظهــا 
حمــل  علــى  فليســاعدها  البيــت  فــي  نــور  كإشــراقة  تكــون  بحيــث  وفرحــة  غّضــة 
التــي  والســعادة  لهــا .   ثمينــاً  مشــّجعاً  ســتكون  وحبّــه  ولطفــه  حنانــه  إّن  أعبائهــا .  

وســاماً. فرحــاً  قلبّــه  ســتمأل  عليهــا  يغدقهــا 
أّمــا الــزوج الشــِكس األنانّــي المعتّــز فــا يكــون هــو وحــده تعيســاً بــل يُلقــي ظــاً 
ثقيــاً مــن الكآبــة علــى كّل ســكان البيــت .  وســيحصد النتيجــَة ]375[ حيــن يــرى امرأتـَـه 

مكتئبــًة وســقيمًة وأولَده وقــد أفســدهم طبُعــه الكريــه.
وإذا ُحرمــت األّم مــن الرعايــة التــي يجــب أن تتوفّــر لهــا ،  وإذا تُركــت لتُنهــك 
قواهــا بســبب اإلجهــاد فــي العمــل أو بســبب القلــق والحــزن فأولدهــا ســيُحرمون 
ــة والنشــاط المــرح الــذي ينبغــي أن يرثــوه عنهــا .   مــن القــّوة الحيويّــة والمرونــة العقليّ
ولكــن أفضــل مــن هــذا بكثيــر كونّنــا نجعــل حيــاة األّم فرحــًة ولمعــًة ومبتهجــة ،  ونقيهــا 
مــن العــوز والعمــل المنهــك والهمــوم الضاغطــة ،  فنجعــل األولد يرثــون بنيــة ســليمة 

بحيــث يمكنهــم أن يشــّقوا ألنفســهم الطريــق فــي الحيــاة بقّوتهــم النشــيطة.
ومــا أعظــم الكرامــة والمســؤولية الموضوعــة علــى كواهــل اآلبــاء واألّمهــات فــي 
كونهــم ينوبــون عــن هللا أمــام أولدهــم .  فأخاقهــم وحياتهــم اليوميّــة وطــرق تهذيبهــم 
تفّســر كام هللا ألولدهــم .  وتأثيرهــم إمـّــا أن يكســَب أو يبعــد وينّفــر ثقــَة أولدهــم 

بأقــوال هللا الصادقــة.

امتياز اآلباء
سعداء هم الوالدون الذين حياتهم هي انعكاس حقيقي لما هو إلهّي بحيث 
أّن مواعيد هللا وأوامره توقُظ في نفس الطفل روَح الشكِر والوقاِر،  الوالدون الذين 
تفّســر رقتُهــم وعدالتُهــم وطــوُل أناتِهــم للطفــل محبّــَة هللا وعدالتـَـه وطــوَل أناتــه ، ]376[   
والذين إذ يعلّمون الطفل أن يحبّهم ويثَق بهم ويطيعهم إنـّما يعلّمونه أن يحّب أباه 
الســماوي ويثــق بــه ويطيعــه .  فالوالــدون الذيــن يــزّودون الطفــل بمثــل هــذه العطيـّــة 

إنّمــا يمنحونــه كنــزاً أثمــن مــن كّل ثــرواِت الدهــور — كنــزاً باقيــاً بقــاء األبــد.
إّن األطفال الُمسلَّمين لرعاية أمهاتهم هم ودائع مقّدسة ُمسلّمة إلى كّل أّم من 
هللا .  فهــو يقــول :  » خــذي هــذا البــن أو هــذه البنــة وربّيــه ألجلــي ،  وقّدمــي لــه الُخلـُـق 

المهــّذب علــى مثــال هيــكل لكــي يضــيء ُخلُقــه فــي مســاكن الــرّب إلــى األبــد «.
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كثيــراً مــا يبــدو عمــُل األّم وكأنـّـه خدمــة عديمــة األهميّــة .  فهــو عمــل ينــدر أن يَلَقــى 
تقديــراً.  فاآلخــرون ل يعرفــون إلّ القليــل عــن همومهــا وأعبائهــا الكثيــرة .  إّن أيـّــامها 
تُنفــق فــي حلقــة مــن الواجبــات الصغيــرة ،  وكّل منهــا يتطلـّـب جهدهــا الصبــور ]377[ 
وضبــط النفــس واللباقــَة والحكمــَة والمحبّــَة المضّحيــة،  ومــع ذلــك فهــي ل تســتطيع 
ــه عمــل عظيــم .  إنّمــا هــي فقــط حفظــت األشــياء فــي  أن تفتخــر بمــا قــد عملــت كأنـّ
البيــت ســائرة فــي هــدوء ،  وفــي كثيــر مــن األحيــان وهــي متعبــة ومرتبكــة حاولــت 
وســعداء ،   عمــل  فــي  مشــغولين  ولتجعلهــم  ولطــف ،   رقّــة  بــكّل  أطفالهــا  تكلّــم  أن 
وحاولــت أن ترشــَد أقداّمهــم الصغيــرة فــي طريــق الصــواب .  وهــي تحــّس وكأنـّــها 
لــم تفعــل شــيئا .  ولكــّن األمــر ليــس كذلــك .  إّن مائكــة الســماء يراقبــون األّم التــي 
أنهكتهــا الهمــوم ،  وياحظــون األحمــال التــي تحملهــا يومــاً فيومــاً.  قــد ل يســمع أحــٌد 

باســمها فــي العالــم ولكّنــه مكتــوب فــي ســفر حيــاة الخــروف.

فرصة األّم
يوجــد إلــٌه فــي الســماء ،  والنــوُر والمجــُد المنبثقــان مــن عرشــه يســتقرّان علــى 
األّم األمينــة وهــي تحــاول أن تربّــي ]378[ أولدهــا علــى مقاومــة تأثيــر الشــّر.  ل يوجــد 
عمــل آخــر يضــارع عملهــا فــي أهميتــه .  فليــس عليهــا أن ترســَم صــورًة جميلــًة علــى 
القمــاش كمــا يفعــل الفّنــان ،  ول أن تنقشــها مــن الرخــام كمــا يفعــل النّحــات .  وليــس 
عليهــا أن تجّســم فكــرة نبيلــة فــي كلمــاٍت قّويــة كالكاتــب أو األديــب ،  وليــس عليهــا 
أن تّتشــبّه بالموســيقار فــي التعبيــر عــن لحــن عــذب .  ولكــن عليهــا بمعونــة هللا أن 

ــة. تخلــَق فــي نفــٍس بشــريٍّة الصــورَة اإللهيـّ
بــكّل  ســتحاول  وهــي  ونــادرًة.   ثمينــًة  فرصهــا  ســتعتبر  هــذا  تقــّدر  التــي  واألّم 
اجتهــاد وغيــرة ،  فــي خلقهــا وبطــرق تربيتهــا ،  أن تقــّدم ألولدهــا المثــل األعلــى.  وهــي 
بكّل جّد وصبر وشــجاعة ،  ســتحاول أن تحســن اســتخداَم مواِهبَها حتى يمكنها أن 
تســتخدم أســمى قــوى العقــل اســتخداماً صائبــاً فــي تربيــة أولدهــا .  وبــكّل اهتمــام 
وغيــرة تســأل عنــد كّل خطــوة قائلــة :  » مــاذا قــال هللا؟ « وبــكّل اجتهــاد ســتدرس 
كلمتّــه وســتثّبت نظرهــا فــي المســيح حتــى يمكــن أّن اختبارَهــا اليومــي وهــي تقــوم 

كّل يــوم بواجبهــا يجعــل حياتَهــا انعكاســاً حقيقيّــا للحيــاة الوحيــدة األمينــة. ]379[
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لذينــك  المــاك  تعليمــات  فــي  المتضّمنــة  هــي  فقــط  األّم  عــادات  تكــن  لــم 
الوالديــن ،  بــل أيضــاً تربيــة الصبــي .  فلــم يكــن يكفــي أّن شمشــون ،  الصبــي المزمــع 
أن يُخلــص العبرانييــن ،  يــرث ميراثــاً صالحــاً عنــد ولدتــه ،  بــل كان يجــب أن يتبــع 
هــذا التربيــَة الحريصــَة.  فــكان يجــب تربيتــه منــذ الطفولــة علــى عــادات العتــدال 

وضبــط النفــس بــكّل حــرص ودقّــة .
وقــد أُعطيــت تعليمــات شــبيهة بهــذه بالنســبة إلــى يوحنــا المعمــدان .  فقبــل 

ولدة الصبــّي جــاءت رســالة مــن الســماء إلــى أبيــه تقــول:
َعِظيًمــا  يَُكــوُن  ـُه  ِبِولََدتِــِه ألَنَـّ َســيَْفَرُحوَن  َوكَِثيــُروَن  َوابِْتَهــاٌج  فَــَرٌح  لَــَك  َويَُكــوُن   «
ــِه يَْمتَلِــيُء ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس «  أََمــاَم الــرَّبِّ َوَخْمــرًا َوُمْســِكرًا لَ يَْشــرَُب َوِمــْن بَطـْـِن أُمِّ

)لوقــا 1: 14، 15(.
وفــي ســفر الســماء المكتــوب فيــه أســماء النــاس الشــرفاء أعلــن المخلّــص أنّــه 
لــم يقــم بيــن المولوديــن مــن النســاء مــن هــو أعظــم مــن يوحنــا المعمــدان .  والعمــل 
الُمســند إليــه لــم يكــن فقــط عمــاً يتطلّــب قــّوًة بدنيّــًة وجلَــداً،  بــل أســمى صفــات 
العقــل والنفــس .  وقــد كانــت التربيــُة البدنيّــُة الصحيحــُة كإعــداٍد لهــذا العمــل هاّمــة 
جــّداً بحيــث أّن أعظــم مائكــة الســماء أُرســل برســالة إرشــاد لوالــدي الصبــي . ]380[ 
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ــه ينبغــي ألّ يُهمــل أّي  إّن التعليمــاِت المقّدمــة عــن األولد العبرانييــن تعلّمنــا أنـّ
شــيٍء مــن شــأنه أن يؤثـّــر فــي صّحــِة الولــد البدنيّــة .  فــا يوجــد شــيٌء عديــم األهميّــة ،  

بــل كّل مــا يؤثــر فــي صّحــِة الطفــِل لــه تأثيــرُه فــي العقــل والُخلُــق.
فالــدروس  لألطفــال .   الباكــرة  التربيــة  أهميـّــة  تقديــر  فــي  المبالغــة  يمكــن  ول 
التــي يتعلّمونهــا ،  والعــادات التــي يكّونونهــا فــي أثنــاء ســنّي الطفولــة والصبــا ،  لهــا 
ــق واتّجــاه الحيــاة أكثــر ممــا لــكّل التعليــم والتربيــة التــي  أكبــُر دخــٍل فــي تكويــن الُخلُ

يتلّقونهــا فــي ســّن متأخــرة.
فعلـــى اآلبـــاء أن ياحظـــوا هـــذا .  وعليهـــم فهـــُم الَْمبَـــاِدئ التـــي هـــي أســـاس 
التربيـــة  تربيتهـــم  علـــى  قادريـــن  يكونـــوا  أن  وعليهـــم  وتربيتهـــم .   األطفـــال  رعايـــة 
الطبيعـــة .   نواميـــس  يدرســـوا  أن  اآلبـــاء  فعلـــى  واألخاقيّـــة .   والعقليّـــة  البدنيّـــة 
وعليهـــم أن يكونـــوا علـــى درايـــة وأن يتعلّمـــوا مـــا يختـــّص بجهـــاز الجســـم البشـــري .  
واعتمـــاد  ببعضهـــا  وعاقتهـــا  المختلفـــة  األعضـــاء  وظائـــف  لفهـــم  بحاجـــة  وهـــم 
القـــوى  بيـــن  الكائنـــَة  العاقـــَة  يدرســـوا  أن  أيضـــاً  وعليهـــم  اآلخـــر.  علـــى  أحدهـــا 
بكيفيّـــة  بعملـــه  منهـــا  كّل  لقيـــام  المطلوبـــة  والشـــروط  والجســـمانيّة  العقليّـــة 
ســـليمة .  وكـــون اإلنســـان يتّخـــذ علـــى نفســـه مســـؤوليّة األبـــّوة بـــدون هـــذا اإلعـــداد 

خطيّـــة . والتأّهـــب 
إنّنــا ل نفّكــر إل تفكيــرا قليــا جــّداً فــي األســباب الكامنــة وراء المــوت والمــرض 
والنحطــاط الكائــن اليــوم حتــى فــي أكثــر البلــدان مدنيّــًة وموافقــًة للصّحــة .  إّن أكثــر 
مــن ثلــث النــاس يموتــون فــي دور الطفولــة ،  والذيــن يبلغــون طــور الرجولــة واألنوثــة 
فأكثرهــم يقاســون مــن األمــراض فــي شــكٍل مــا مــن أشــكالها ،  وقليلــون هــم الذيــن 

يصلــون إلــى حــّد الحيــاة البشــريّة.
يُمكــن  علــى جنســنا كان  والدمــاَر  التعاســَة  تجلــب  التــي  الشــرور  إّن معظــم 
تافيهــا ،  والقــّوة علــى معالجتهــا هــي بيــن أيــدي الوالديــن إلــى حــّد كبيــر .  إّن الــذي 
يســبّب مــوَت األطفــال الصغــار ليــس » عنايــة غامضــة « كمــا يقولــون .  فــاهلل ل 
يريــد لهــم المــوت .  إنّــه يهبهــم للوالديــن ليربّوهــم ]381[ حتــى يكونــوا نافعيــن هنــا 
فــي هــذا العالــم وفــي الســماء بعــد ذلــك .  فلــو أّن اآلبــاء واألمّهــات بذلــوا مــا فــي 
طوقهــم ليقّدمــوا ألولدهــم ميراثــاً صالحــاً،  وبواســطة التدبيــر الســليم حاولــوا بعــد 
ذلــك معالجــة أيــة ظــروف خاطئــة مصاحبــة لولدتهــم ،  فمــا أعظــم التغييــر الحســن 

الــذي يمكــن أن يشــهده العالــم.
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رعاية األطفال
كلّمــا كانــت حيــاة الطفــل هادئــًة وبســيطًة كانــت موافقــًة لنمــّو جســمه وعقلــه .  
فعلى األّم أن تجتهَد في كّل الظروف في أن تكون ساكنًة وهادئًة ورابطَة الجأش .  
إّن كثيريــن مــن األطفــال يكونــون ُمعرّضيــن لاهتيــاج العصبــي بدرجــة كبيــرة ،  ولكــّن 

طريقــة األّم اللطيفــة المتأنيـّــة يكــون لهــا تأثيــر ُملطـّـف نافــع للطفــل أعظــم نفــع.
إّن األطفــال هــم بحاجــة إلــى الــدفء ،  ولكــن فــي أحيــان كثيــرة تُرتكــب غلطــة 
خطيــرة إذ يُحفظــون فــي غــرف درجــة حرارتهــا مرتفعــة ومحرومــة مــن الهــواء النقــي 
إلــى حــّد كبيــر .  ثــّم إّن عــادة تغطيــة وجــه الطفــل أثنــاء نومــه هــي عــادة ضــارّة ،  إذ أنّهــا 

ــة التنفــس. تعيــق حريـّ
ثــّم يجــب تجنيــب الرضيــع كّل تأثيــر مــن شــأنه أن يضعــف جســمه أو يســّممه – 
فيجــب اتخــاذ أدّق حــذر وعنايــة فــي جعــل كّل مــا حولــه جميــاً ونظيفــاً.  ففــي حيــن 
يجــب حمايــة الصغــار مــن تغييــر درجــة الحــرارة المفاجــئ أو الكبيــر ،  فيجــب الهتمــام 
بجعلهــم يستنشــقون الهــواء النقــيَّ المنعــَش فــي أثنــاء النــوم أو اليقظــة ليــاً أو نهــاراً.

مالبس الطفل
والراحــة  الموافقــة  مراعــاة  ينبغــي  الطفــل  ) خزانــة (  مابــس  إعــداد صــوان  عنــد 
والصّحــة أكثــر مــن الموضــة أو الرغبــة فــي إثــارة اإلعجــاب.  وينبغــي ألّ تُنفــق األّم وقتَهــا 
فــي التطريــز والزخرفــة لكــي تجعــل مابــس طفلهــا جميلــة وهكــذا تُرهــق نفســها فــي 
عمــل ل لــزوم لــه علــى حســاب صّحتهــا وصّحــة وليدهــا. وينبغــي ألّ تنكــّب علــى 
الخياطة المرهقة لعينيها وأعصابها أشّد إرهاق في وقت هي فيه بحاجة إلى الكثير 
من الراحة والتمرينات الرياضيّة المسرّة. وعليها أن تتحقق من أنّها ملتزمة بأن تنّمي 

قّوتهــا وتزيدهــا ]382[ حتــى تســتطيع مواجهــة اللتزامــات التــي ســتوضع عليهــا.
فــإذا توفّــر فــي مابــس الطفــل الــدفُء والوقايــة والراحــة فــإّن ســبباً مــن أهــم 
فــي  األّم  تحــّس  ولــن  تتحّســن  الطفــل  والقلــق ســيزول .  فصّحــة  الهتيــاج  أســباب 

لوقتهــا. أو ضياعــاً  لقّوتهــا  إرهاقــاً عظيمــاً  رعايتــه 
تجّنبــُه.   وينبغــي  والرئتيــن  القلــب  عمــل  يعيــق  األحقــاء  أو  األقمطــة  شــّد  إّن 
فينبغــي ألّ يكــون أّي جــزء مــن أعضــاء الجســم غيــر مســتريح فــي أّي وقــت بقطعــة 
مــن المابــس تضغــط أّي عضــو أو تعيــق حريـّــة حركتــه .  ينبغــي أن تكــون مابــس كّل 
األطفــال واســعًة بحيــث تســمح بالحريــة التاّمــة فــي التنفــس ،  وأن تكــون موضوعــة 

علــى الطفــل بحيــث تســند الكتفــان ثقلَهــا.
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فــي بعــض البلــدان مــا تــزال ســائدًة عــادُة تــرك أكتــاف األطفــال وأطرافهــم عارية .  
هــذه العــادة مذمومــة إلــى أقصــى حــّد،  فهــذه األطــراف لكونهــا بعيــدة عــن مركــز 
الــدورة الدمويــة تحتــاج إلــى وقايــة أعظــم مــن باقــي أعضــاء الجســم .  إّن الشــرايين 
التــي تنقــل الــدَم إلــى األطــراف كبيــرة بحيــث تتســع لنقــل كميّــة مــن الــدم كافيــًة 
لتزويدهــا بالحــرارة والغــذاء .  ولكــن حيــن تُتــرك األطــراف بــا وقايــة أو مابــس كافيــة 
بقشــعريرة  تُصــاب  الحّساســة  الجســم  وأعضــاء  تنقبــض  واألوردة  الشــرايين  فــإّن 

وتتعطّــل الــدورة الدمويـّــة.
بالنســبة لألطفــال الناميــن ،  تحتــاج كّل قــوى الطبيعــة إلــى كّل ميــزة إلكمــال بنــاء 
أجســامهم .  فمتــى كانــت المابــس غيــَر كافيــٍة للوقايــة فاألطفــال ،  وخاّصــة البنــات ،  
ل يمكنهــم الخــروج حتــى يعتــدل الطقــس .  وهكــذا يبقــون فــي داخــل البيــت خوفــاً 
مــن البــرد .  أّمــا إذا كان األولد لبســين ثيابــاً كافيــًة فّممــا يفيدهــم كونهــم يمارســون 

التمرينــات البدنيـّــة فــي الهــواء الطلــق بــكّل حريــة صيفــاً أو شــتاًء.
 ]383[ بقــّوة  وبناتهــّن  أولدهــّن  يتمتّــع  أن  فــي  يرغبــن  الائــي  األمّهــات  علــى 
الصّحــة ونشــاطها أن يلبســنهم المابــس الكافيــَة والازمــة ،  وأن يشــجعنهم كلّمــا 
كان الطقــس معتــدلً ومعقــولً علــى التواجــد فــي الهــواء الطلــق .  وقــد يحتــاج األمــر 
إلــى جهــٍد كبيــٍر حتــى يتخلّــص النــاس مــن قيــود العــرف والعــادة ويُلبســوا أولدهــم 
ويعلّموهــم مــا تقتضيــه مســتلزمات الصّحــة .  ولكــّن النتيجــة ســتكون تعويضــاً سخيـّــاً 

عــن كّل مجهــود.

غذاء الطفل
إّن أفضــل غــذاء للطفــل هــو مــا تقّدمــه الطبيعــة .  فينبغــي عــدم حرمانــه مــن هــذا 
ــها تحــاول التحــّرر مــن  الغــذاء مــن غيــر داٍع.  إنّهــا تكــون قســوة عظيمــة مــن األّم لــو أنـّ

إرضــاع طفلهــا متذّرعــة بحــّب الراحــة أو مراعــاة اللياقــة أو ســعياً وراء التمتّعــات.
واألّم التــي تســمح بــأن يغتــذي طفلُهــا بلبــن امــرأة أخــرى عليهــا أن تفّكــر جيّــداً 

فــي نتائــج ذلــك .  إّن المرضعــة تُعطــي للطفــل الرضيــع مــن طبعهــا ومزاجهــا.
ــٍة حســنة هــي عظيمــة جــّداً،  ومهمــا  إّن أهميــَة تربيــة األولد علــى عــاداٍت غذائيّ
يتعلّمــوا  أن  إلــى  يحتاجــون  تقديرهــا .  فالصغــار  فــي  نُغالــي  فــا  ذلــك  فــي  بالغنــا 
حقيقــة كونهــم يأكلــون ليعيشــوا ،  ول يعيشــون ليأكلــوا .  والتربيــة تبــدأ بالرضيــع وهــو 
علــى ذراعــي أّمــه .  ويجــب تقديــم الطعــام للطفــل فــي وجبــات منتظمــة فقــط ،  وكلمــا 
كبــر الطفــل قلـّـت تلــك الوجبــات .  وينبغــي ألّ نُعطــي لــه الحلــوى أو طعــاُم البالغيــن 
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الــذي ل يســتطيع أن يهضمــه . إّن العنايــة والنظــام فــي تغذيــة األطفــال فضــاً عــن 
كونهمــا يحّســنان صّحتهــم وهكــذا يجعانهــم هادئيــن وذوي طبــاع جميلــة فإنـّــهما 

يضعــان أســاس العــادات التــي ســتكون بركــًة لهــم فــي مقتبــل العمــر . ]384[ 
وإذ يخــرج األولد مــن مرحلــة الطفولــة فيجــب بــذل عنايــة عظيمــة فــي تهذيــب 
أذواقهم وقابلياتهم .  كثيراً ما يُســمح لهم بأكل ما يختارون وفي أّي وقت يشــاءون 
دون التفــات إلــى صّحتهــم .  إّن الجهــود واألمــوال التــي تُنفــق فــي غالــب األحيــان 
علــى األطعمــة اللذيــذة غيــر الصّحيــة تقــود الصغــار إلــى العتقــاد بــأّن أســمى مطلــب 
فــي الحيــاة والــذي يمنــح اإلنســان أعظــم قــدر مــن الســعادة هــو أن يُطلــق العنــان 
للنهــم .  وإن نتيجــة هــذه التربيــة ســتكون البطنــة ثــم يأتــي فــي إثرهــا المــرض الــذي 

يعقبــه عــادة تجريــع المريــض العقاقيــر الســاّمة.
علــى الوالديــن أن يدّربــوا قابليّــة أولدهــم الغذائيــة،  وينبغــي ألّ يســمحوا لهــم 
بتنــاول األطعمــة الضــارّة بصّحتهــم .  ولكــن ونحــن بصــدد محاولــة تنظيــم الغــذاء يجــب 
أن نحتــرس مــن أن نُخطــئ فــي محاولــة إرغــام األولد علــى تنــاول طعــام يعافونــه ،  أو 
أن نجعلهــم يأكلــون أكثــر ممــا يلــزم .  فلــألولد حقــوق، وعندهــم أشــياء مفّضلــة علــى 

غيرهــا ،  وعندمــا تكــون هــذه األشــياء المفّضلــة معقولــة فينبغــي احتــرام رغباتهــم.
وينبغــي مراعــاة النتظــام فــي األكل بــكّل حــرص.  فينبغــي ألّ يُــؤكل شــيء بيــن 
الوجبــات ،  ل حلــوى ول مكّســرات ول أّي طعــام مــن أي نــوع .  فعــدم النتظــام فــي 
األكل يدّمــر انتظــام عمــل أجهــزة الهضــم ،  األمــر الــذي يضــّر بالصّحــة ويفســد انشــراح 
النفــس .  وعندمــا يأتــي األولد إلــى المائــدة فإنّهــم ل يستســيغون الطعــام الصّحــي ،  

ألّن قابليتهــم تشــتاق إلــى مــا يضرّهــم.
الصّحــة  حســاب  علــى  رغباتهــم  كّل  إلــى  األولد  يُجبــن  الائــي  األمهــات  إّن 
والمــزاج المــرح الســعيد إنّمــا يبــذرن بــذار الشــّر الــذي ســينمو ويؤتــي ثمــارَه .  إّن 
بقّوتهــم  فيضّحــون  يكبــرون  إذ  الصغــار  مــع  ويكبــر  ينمــو  اإلفــراَط  أو  النغمــاَس 
ونشــاطهم العقلــي والجســمي .  واألّمهــات الائــي يعملــن هــذا العمــل يحصــدن 
مــا قــد زرعــن بنفــوس مــرّة .  فهــّن يريــن أولدهــّن يكبــرون غيــر مؤهليــن فكــراً وخلقــاً 
للقيــام بــدور نبيــل نافــع فــي المجتمــع أو فــي البيــت .  فالقــوى الروحيّــة والعقليّــة 
الوعــي .   يفقــد  والضميــر  الصّحــي .   غيــر  الطعــام   ]385[ بســبب  تتألّــم  والبدنيّــة 

تضعــف. الصالحــة  بالمؤثــرات  التأثــر  وقابليّــة 
وفــي حيــن يجــب تعليــم األولد أن يتحّكمــوا فــي شــهوتهم للطعــام ويأكلــوا مــا 
يوافــق صّحتهــم فيجــب أن نوّضــح لهــم أنـّــهم بذلــك يحرمــون أنفســهم ممــا هــو ضــار 
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بهــم فقــط .  إنّهــم يُقلعــون عــن األشــياء الضــارّة فــي طلــب مــا هــو أفضــل .  ثــم ينبغــي 
الحــرص علــى جعــل المائــدة مغريــًة وجّذابــًة وحافلــًة باألطعمــة التــي أغدقهــا هللا 
عليهــم بــكّل ســخاء .  ليكــن وقــت تنــاول الطعــام وقتــاً فرحــاً وســعيداً.  فــإذ نســتمتع 

بهبــات هللا لنقــّدم الحمــد والشــكران للُمعطــي.

الطفل المريض
فــي حــالت كثيــرة نجــد أّن مــرَض األطفــال مــردُّه إلــى أخطــاء فــي التدبيــر .  فعــدم 
النتظــام فــي األكل والمابــس غيــر الكافيــة فــي وقــت المســاء القــارس البــرد ،  وعــدم 
الهتمــام بالتمرينــات البدنيـّــة النشــطة لحفــظ الــدم فــي دورتــه الصحيّــة ،  أو عــدم 
األلــم .   أو  التعــب  يكــون ســبب  أن  يمكــن  لتطهيــره وتنقيتــه  الكافــي  الهــواء  وجــود 
ليفحــص األبــوان األمــَر لعلّهمــا يكتشــفان ســبب المــرض ،  ومــن ثــّم يعالجــان حــالت 

الخطــأ بأســرع مــا يمكــن.
بالمــرض  الهتمــام  عــن  الكثيــر  الشــيء  يعرفــوا  أن  مقدورهــم  فــي  اآلبــاء  كّل 
تفعــل  مــاذا  األّم  تعــرف  أن  ينبغــي  الخصــوص  وعلــى  معالجتــه .   وحتــى  ومنعــه 
فــي حــالت المــرض العاديّــة فــي العائلــة .  وعليهــا أن تعــرف كيــف تخــدم طفلهــا 
أن  يمكــن  بخدمــات  للقيــام  وبصيرتهــا  مّحبتهــا  تؤّهلهــا  أن  فينبغــي  المريــض .  

غريــب . إنســان  يــد  إلــى  تســندها 

دراسة الفسيولوجيا
يجب أن يُبّكر الوالدون في محاولة إثارة اهتمام أولدهم لدرس الفسيولوجيا 
وفــي تعليمهــم مبادئَهــا البســيطة .  علمّوهــم أفضــل طريقــة لحفــظ القــوى البدنيّــة 
البركــَة  حياتُهــم  تجلــب  بحيــث  هباتِهــم  يســتخدمون  وكيــف  والروحيّــة ،   والعقليّــة 
لبعضهم البعض والكرامة هلل .  هذه المعرفة ل تُقّدر بثمن للشــباب .  إّن التهذيب 
فــي األشــياء الخاّصــة بالحيــاة والصّحــة هــو أهــّم بالنســبة إليهــم ]386[ مــن معرفــة كثيــر 

مــن العلــوم التــي تـُـدرّس فــي المــدارس.
ينبغــي للوالديــن أن ينفقــوا وقتــاً وجهــداً ألجــل أولدهــم أكثــر ممــا للمجتمــع .  
ادرسوا موضوعات الصّحة واستخدموا معرفتكم استخداماً عمليّاً.  وعلّموا أولدكم 
أن يفّكــروا ويتحاّجــوا مــن الســبب إلــى النتيجــة .  علّموهــم أنّهــم إذا كانــوا يرغبــون فــي 
الصّحــة والســعادة فعليهــم بإطاعــة نواميــس الطبيعــة .  ومــع أنّكــم قــد ل تــرون تحّســناً 

ســريعاً كمــا تريــدون فــا تفشــلوا بــل اســتمرّوا فــي عملكــم بأنــاة ومواظبــة.
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النفــس .   وضبــَط  الــذات  إنــكار  ممارســَة  المهــِد،   مــن  حتــى  أولدكــم ،   علّمــوا 
ألــوان الجمــال ،  وأن يســتخدموا كّل  وعلّموهــم أن يتمتّعــوا بمــا فــي الطبيعــة مــن 
قــوى عقولهــم وأجســادهم فــي أعمــال نافعــة بانتظــام .  ربّوهــم بحيــث تكــون لهــم 
بنيــة ســليمة وأخــاق فاضلــة ،  وأن تكــون لهــم ميــوٌل مشــرقة وطبــاٌع جميلــة .  اطبعــوا 
علــى عقولهــم الغّضــة حقيقــة كــون هللا ل يقصــد أنّنــا نعيــش لمجــرّد إمتــاع أنفِســنا 
بالمّســرات الحاضــرة ،  بــل لنتمتّــع بالخيــر األبــدي .  علّموهــم أّن الستســام للتجربــة 
يــدّل علــى الضعــف والشــّر،  وأّن مقاومتَهــا كرامــة ورجولــة .  هــذه التعاليــم ســتكون 

بمثابــة زرٍع يــزرع فــي أرض جيــدة ،  وهــو ســيثمُر ثمــراً يفــرح قلوبكــم.
وفوق كّل شيء آخر على الوالدين أن يحيطوا أولَدهم بجّو من البهجة واللطف 
والحــّب.  ]387[ فالبيــت الــذي تســكنه المّحبــة والــذي فيــه تتمثـّـل المّحبــة فــي النظرات 

والكام والعمل هو مكان يُسّر المائكة بأن يظهروا أنفسَهم لساكنيه.
أيّهــا الوالــدون اســمحوا ألشــعة شــمس المّحبــة والبهجــِة والقناعــِة الســعيدة أن 
تدخــل قلوبكــم وتشــمل بتأثيرهــا العــذب المبهــج بيتكــم .  أظهــروا الــروَح المشــفقَة 
الصبــور ،  وشــّجعوا أولَدكــم علــى التمثـّــل بكــم ،  غارســين كّل الفضائــل التــي تنيــر 
إلــى  بالنســبة  ســيكون  الكيفيّــة  بهــذه  يُخلــق  الــذي  والجــّو  البيتيّــة .   الحيــاة  وتبهــج 
األولد كالهــواء والشــمس بالنســبة إلــى دنيــا النبــات إذ يبعــث الصّحــة والنشــاط فــي 

العقــل والجســد . ]388[
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ينبغــي أن يكــون البيــت أعظــم األماكــن جاذبيّــة لألطفــال فــي العالــم ،  وينبغــي 
طبائــع  لألطفــال  البيــت .   فــي  جاذبيّــة  األشــياء  أعظــم  األّم  حضــور  يكــون  أن 
نُحزنهــم .   أن  أيضــاً  الســهل  ومــن  نُفرحهــم ،   أن  الســهل  ومــن  ومحبّــة .   حّساســة 
ويمكــن لألّمهــات بالتدريــب اللطيــف وباألقــوال واألعمــال الصــادرة عــن محبّــة أن 

قلوبهــّن. إلــى  أولدهــّن  يربطــن 
بشــيء وهــم  أنفســهم  يمتّعــوا  أن  وينــدر  المعاشــرة  يحبّــون  الصغــار  األولد  إّن 
وحدهــم .  إنّهــم يحّنــون إلــى العطــف والرقّــة ،  ويظّنــون أّن مــا يتمتّعــون بــه يســّر أّمهــم 
أيضــاً،  وهــو أمــر طبيعــي بالنســبة لهــم أن يذهبــوا إليهــا بأفراحهــم الصغيــرة وأحزانهــم 
الطفيفة .  فينبغي ألّ تجرح أّمهم قلوبَهم بكونها تعامل ،  بعدم مبالة ،  المسائل التي 
وإن تكن تافهًة بالنسبة إليها ،  لها أهميّة عظيمة في نظرهم .  إّن عطفها واستحسانها 
لهما قيمة عظيمة في نظرهم .  فإّن نظرة استحســان أو كلمة تشــجيع أو مديح تكون 
كإشــراقة الشــمس فــي قلوبهــم .  وفــي كثيــر مــن األحيــان تجعــل يومهــم ســعيداً كلـّـه .

أو  بضوضائهــم  يضايقوهــا  ل  حتــى  عنهــا  أولدهــا  األّم  تُبعــد  أن  مــن  وبــدلً 
خفيفــاً  عمــاً  أو  التســليات  بعــض  لهــم  فلتدبّــر  الصغيــرة  بطلباتِهــم  يضجروهــا 

 ]389[ النشــيطة .  وعقولهــم  أيديهــم  فيــه  لتشــغل 
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تســلياتهم وأعمالهــم  فــي  أولدهــا وتوجههــم  فــي مشــاعر  تتغلغــل  إذ  األّم  إّن 
ــة أفعــل ،  أو توقــف  فهــي تظفــر بثقتهــم .  ويمكنهــا أن تصلــَح عاداتِهــم الخاطئــة بكيفيّ
مظاهــر األنانيّــة أو الغضــب عنــد حّدهــا .  إّن كلمــَة تحذيــر أو توبيــخ تقــال فــي الوقــت 
المناســب تكون لها قيمتها العظيمة .  فبمحبّتها الصابرة الســاهرة يمكنها أن تّوجه 

أفــكاَر أولدهــا فــي التجــاه الصحيــح منّميــة فيهــم صفــاٍت جميلــًة وجّذابــة .
منطويــن  أو  اتكالييــن  يكونــوا  أن  علــى  أولدهــّن  تربيــة  مــن  األّمهــات  ر  ولتُحــذَّ
وأّن كّل  الهتمــام  بأنّهــم هــم محــور  الظــّن  األّم  أيّتهــا  تعّوديهــم  أنفســهم .  ل  علــى 
شــيء ينبغــي أن يــدور حولهــم .  بعــض الوالديــن ينفقــون وقتــاً واهتمامــاً عظيميــن 
وعلــى  أنفســهم  تســلية  علــى  يتربّــوا  أن  األولد  علــى  ولكــن  أولدهــم ،   تســلية  فــي 
تدريــب براعتهــم ومهارتهــم .  وهكــذا يتعلّمــون أن يكونــوا قانعيــن بالمســرّات القليلــة 
والبســيطة جداً.  وعليهم أن يتعلّموا أن يتحّملوا فشــلهم التافه وتجاربهم البســيطة 
بشــجاعة .  وبــدلً مــن توجيــه انتباههــم إلــى أقــّل ألــم أو إصابــة تافهــة حّولــوا عقولَهــم 
عــن ذلــك وعلّموهــم ألّ يهتّمــوا كثيــراً بالمضايقــاِت والمتاعــب الطفيفــة .  واجتهــدوا 

فــي ابتــكاِر وســائَل بهــا يتعلّــم األولد أن يفّكــروا باآلخريــن.
ولكــن يجــب ألّ يُهمــل األولد .  إّن األمهــاِت إذ يكــّن أحيانــاً مثّقــاٍت بهمــوٍم كثيــرٍة 
يشــعرن أنّهــن ل يســتطعن قضــاء بعــض الوقــت فــي تعليــم أولدهــّن بصبــٍر وفــي 
تقديم الحّب والعطف لهم .  فلتذكر األّمهات أنّه إذا لم يجد أولدهّن في والديهم 
وفــي بيتهــم مــا يشــبُع شــوقهم إلــى العطــف والعشــرة فســيبحثون عــن مصــادر أخــري 

قــد تتعــرّض فيهــا عقولهــم وأخاقهــم للخطــر .
إّن كثيــراٍت مــن األّمهــاِت،  لعــدم وجــود وقــت ولعــدم التفكيــر ،  يحرمــن أولدهــّن 
بعــض المســرّات البريئــة ،  بينمــا هــّن يشــغلن أيديهــّن ويتعبــن أعينهــّن فــي الشــتغال 
بــكّل اجتهــاد فــي عمــل مخّصــص ألجــل الزينــة فقــط ،  وهــو فــي أفضــل حالتِــه ل 
يعمــل إلّ علــى تشــجيع ]390[ الغــرور واإلســراف فــي عقــول الصغــار، وإذ يقتــرب 
الكبريــاء  فــي  ثمارَهــا  الــدروس  هــذه  تُؤتــي  واألنوثــة  الرجولــة  مرحلــة  مــن  األولد 
والتفاهــة األخاقيّــة،  فتحــزُن األّم علــى أخطــاء أولدهــا ،  ولكّنهــا ل تتحقــق مــن أّن 

الحصــاد الــذي تحصــده إن هــو إلّ نتيجــة مــا قــد غرســته بنفســها.
وبعض األّمهات غير منتظماٍت في معاملة أولدهّن.  فأحياناً يتساهلن معهم 
إلــى حــّد أنهــم يضــرون بأنفســهم .  وأحيانــا أخــرى يرفضــن إشــباع إحــدى رغباتهــم 
البريئــة التــي كان يمكــن أن تســعد قلوبهــم الصغيــرة .  ولكنهــّن ل يتمثلــن بالمســيح 

فــي هــذا، فلقــد فهــَم مشــاعرَهم وأبــدى عطَفــه عليهــم فــي مســرّاتِهم وتجاربهــم .
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مسؤولية األب
والعطــف  الحــّب  منــه  تتوقّــع  والزوجــة  العائلــة .   رأس  هــو  واألب  الــزوج  إّن 
والتعــاون معهــا فــي تربيــة األولد ،  وهــذا هــو الصــواب .  فــاألولد أولده كمــا أنّهــم 
إلــى أبيهــم فــي  أولدهــا ،  وهــو مهتــّم مثلهــا بصالحهــم وخيرهــم .  واألولد ينظــرون 
طلــب العــون واإلرشــاد ،  وينبغــي أن يكــون عنــده إدراك صحيــٌح للحيــاة وللمؤثــرات 
تحــت  يكــون  أن  الــكّل  فــوق  بأســرته. وعليــه  تحيــط  أن  يجــب  التــي  والمعاشــرات 
ســيطرة محبّــة هللا ومخافتــه وتعاليــم كلمتــه حتــى يســتطيع أن يرشــَد أقــدام أولده 

فــي طريــق الحــّق.
لبيتــه  واألب هــو صانــُع شــريعِة العائلــة ،  وعليــه أن يجعــل شــريعة هللا قانونــاً 
ــُه لَِكــْي يُوِصــَي ]391[  كمــا فعــل إبراهيــم .  فلقــد قــال هللا عــن إبراهيــم :  » ألَنِّــي َعرَفْتُ
ول  الشــّر،   لــردع  آثــم  إهمــال  هنالــك  يكــون  لــن    .)19 )تكويــن  18:   » َوبَيْتَــُه  بَِنيــِه 
إغــراق فــي المحابــاة الضعيفــة غيــر الحكيمــة، ول تســليم فــي اقتناعــه بالواجــب 
إذعانــاً لمطالــب المحبّــة الخاطئــة .  فلــم يكــن إلبراهيــم أن يقــّدم تعليمــاٍت صحيحــًة 
وحســب ،  بــل كان عليــه أيضــاً أن يحتفــظ بســلطة الشــرائع العادلــة البــارّة .  لقــد قــّدم 
هللا قوانيــن إلرشــادنا .  وينبغــي أل يُتــرك األولد ليتوهــوا بعيــداً عــن الطريــق األميــن 
فــي  المتشــّعبة  الخطــر  إلــى طــرق  فــي مجاهــَل تُفضــي  فــي كلمــة هللا ،   المرســوم 
كّل اتجــاه .  فينبغــي ردع رغائبهــم الخاطئــة وإنــكار ميولهــم برفــق ومثابــرة فــي الجهــد 

بالصــاة. المصحــوب 
وعلــى األب أن يفــرض فــي أســرته الفضائــل الصارمــة — كالجتهــاد والســتقامة 
مــا  بنفســه  يمــارس  أن  لــه  وينبغــي  العملــي .   والنفــع  والشــجاعة  والصبــر  واألمانــة 

يطلبــه مــن أولده.  ممثــاً هــذه الفضائــل فــي مظهــر رجولتــه.
ولكــن ل تثبّطــوا عزائــم أولِدكــم أيّهــا اآلبــاء ،  بــل امزجــوا الســلطة بالمحبّــة ،  والرفــق 
والعطــَف بالــردِع الثابــت .  وكرّســوا بعــض أوقــاِت فراغكــم ألولدكــم .  وتعرّفــوا بهــم 
]392[ أواصــر صداقــة  واصحبوهــم فــي عملهــم ولهوهــم واكســبوا ثقتَهــم .  وكّونــوا 

معهــم وعلــى الخصــوص مــع البنيــن .  فبهــذه الكيفيّــة تكونــون عامــاً قويـّــاً للخيــر .
بــدوره فــي جعــل البيــت ســعيداً.  فمهمــا تكــن همومــه  وعلــى األب أن يقــوم 
وارتبــاكات العمــل ينبغــي ألّ تعّكــر صفــو العائلــة .  عليــه أن يدخــل إلــى بيتــه وعلــى 

فمــه ابتســامة وكلمــات مســرّة.
إّن األب هــو كاهــن العائلــة بمعنــى مــن المعانــي ،  إذ عليــه أن يضــع علــى المذبــح 
أن يشــتركوا  العائلــي محرقــاِت الصبــاح والمســاء .  ولكــن علــى األّم واألولد أيضــاً 
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فــي الصــاة وفــي تســابيح الحمــد .  فعلــى األب ،  قبــل مغــادرة البيــت لمزاولــة عملــه 
اآلب  لرعايــة  يســتودعهم  هللا  أمــام  يجثــوا  وإذ  حولــه،  أولده  يجمــع  أن  اليومــي ،  
الســماوي .  وبعــد انتهــاء أعمــال اليــوم وهمومــه لتتّحــد العائلــة فــي تقديــم صــاة 

شــكر وتســابيح ]393[ الحمــد اعترافــاً منهــم برعايــة هللا لهــم فــي أثنــاء النهــار.
أيّهــا اآلبــاء واألّمهــات ،  مهمــا يكــن ضغــط العمــل الشــديد عليكــم، ل تهملــوا فــي 
جمــع أولدكــم حــول مذبــح هللا .  اســألوا الــرب أن يحــرس بيتكــم بمائكتــه القديســين .  
واذكروا أّن أولدكم مّعرضون للتجارب .  فالمضايقات تكتنف طريق الصغار والكبار 
كّل يــوم .  والذيــن يريــدون أن يحيــوا حيــاة الصبــر والحــّب والفــرح عليهــم بالصــاة .  إنـّـه 

فقــط بالحصــول علــى العــون الدائــم مــن هللا يمكننــا النتصــار علــى الــذات.
وينبغــي أن يكــون البيــت موطنــاً للفــرح واللطــف والحــّب،  فحيــث توجــد هــذه 
الفضائــل توجــد أيضــاً الســعادة والســام .  قــد تهاجــم المتاعــُب النــاس ،  ولكــن هــذه 
ينبغــي أن  الصبــر والشــكر والمحبّــة  إّن  بنــي اإلنســان .   الضطرابــات هــي نصيــب 
تُبقــي الشــمس مشــرقة فــي القلــب ،  مــع أّن اليــوم قــد يكــون مكتنفــاً بالغيــوم .  إّن 

مائكــة هللا يســكنون فــي مثــل هــذه البيــوت.
ليهتّم الزوج والزوجة كّل منهما بمعرفة ما فيه سعادة اآلخر ،  ول يهمل أحدهما 
في المجامات الصغيرة وأعمال الشفقة اليسيرة التي تُفرح الحياة وتجعلها مشرقة 
ولمعــة .  وينبغــي أن تتوافــر الثقــُة الكاملــُة بيــن الــزوج وزوجتــه .  وعليهمــا أن يفكــرا معــا 
في تبعاتهما .  وعليهما أن يشتركا معاً في العمل على ما فيه أعظم السعادة والخير 
ألولدهما .  وينبغي ألّ ]394[ ينتقد أحدهما اآلخر أو يشّك في سداد رأيه أمام األولد 
أبــداً.  لتحتــرس الزوجــة مــن أن تزيــد مــن صعوبــة عمــل رجلهــا ألجــل األولد .  وليســند 

الزوج يدي امرأته ،  مقّدماً لها المشــورة الحكيمة والتشــجيع الحبّي .
وينبغــي ألّ يقــوم حاجــز مــن الفتــور والتحّفــظ بيــن الوالديــن واألولد .  وليتعــرّف 
الوالــدون علــى أولدهــم ،  محاوليــن أن يفهمــوا أذواقهــم وميولهــم وأن يتغلغلــوا إلــى 

مشــاعرهم ليستكشــفوا مــا فــي قلوبهــم.
أيّها الوالدون ،  ليَر أولدكم أنّكم تحبّونهم وأنّكم ســتبذلون قصاراكم في ســبيل 
إســعادهم .  فلئــن فعلتــم ذلــك فــإّن تقييداتِكــم ونواهيكــم ســتكون أعظــم وزنــاً فــي 
أذهانهــم الغّضــة .  احكمــوا أولدكــم بالرقّــة والشــفقة متذكّريــن أن » َماَئَِكتَُهــْم ِفــي 
ــَماَواِت « )متــى 18: 10(.  ـِذي ِفــي السَّ ــَماَواِت كُلَّ ِحيــٍن يَْنظُــُروَن َوْجــَه أَِبــي الَـّ السَّ
فــإذا رغبتــم فــي أن يعمــل المائكــة ألولدكــم العمــل المعطــى لهــم مــن هللا تعاونــوا 

معهــم بقيامكــم بواجبكــم.
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إّن األولد إذ يكبــرون تحــت اإلرشــاد الحكيــم المحــّب فــي البيــت األميــن فلــن 
يكون عندهم ميل ألن يضلّوا بعيداً طلباً للملّذات والمعاشــرات .  فلن يســتهويهم 
الشــّر.  فالــروح الســائدة فــي البيــت ســتصوغ أخاقهــم ،  وســتتربى فيهــم عــادات ،  
َمبَــاِدئ تكــون حصنــاً منيعــاً يصــّد عنهــم التجــارب عندمــا يتركــون  وتتكــّون لديهــم 

البيــت الــذي كان ماذهــم ،  ويحتلّــون مكانهــم فــي العالــم.
وعلى األولد كما على الوالدين واجبات هامة في البيت .  فيجب أن يتعلّموا 
انّهــم جــزء مــن شــركة البيــت ، أنّهــم يتناولــون طعامهــم ويكتســون ويتمتّعــون بالمحبّــة 
والرعايــة ،  ويجــب عليهــم أن يســتجيبوا لــكّل هــذه المراحــم بالضطــاع بنصيبهــم مــن 

أعبــاء البيــت وجلــب كّل ســعادة ممكنــة للعائلــة التــي هــم أعضــاء فيهــا .
أحيانــاً يجــرّب األولد ألن يهتاجــوا تحــت الــردع والنهــي ولكــن فــي مقتبــل العمــر 
ســيباركون آباَءهــم علــى رعايتهــم األمينــة وســهرهم الدقيــق ّممــا حرســهم وأرشــدهم 

فــي ســنيّهم التــي كانــوا فيهــا طائشــين عديمــي الختبــار . ]395[
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أولد هللا  مــن  وابنــة  ابــن  وكّل  مرســلي .   تدريــب  هــو  الحقيقــي  التهذيــب  إّن 
وغايــة  جنســنا .   وبنــي  هللا  لخدمــة  مدعــوون  فنحــن  كارزيــن.   ليكونــوا  مدعــوون 

للخدمــة. تأهيلنــا  هــي  تهذيبنــا 
الغــرض  هــذا  يجعلــوا  أن  المســيحيين  والمعلّميــن  الوالديــن  لــكّل  وينبغــي 
الــذي يمكــن  العمــل  نــوع  إنّنــا ل نعلــم  العيــون دائمــاً.   فــي األذهــان وأمــام  ماثــاً 
البيــت ،   نطــاق  فيــه ،  فقــد يقضــون حياتَهــم ضمــن  أولُدنــا ويخدمــوا  بــه  يقــوم  أن 
وقــد يشــتغلون فــي حــرَِف الحيــاة العاديّــة ،  أو قــد يذهبــون ليعلّمــوا اإلنجيــل فــي 
ــة ،  ولكــّن الجميــع علــى الســواء مدعــّوون ألن يكونــوا مرســلين ألجــل  البلــدان الوثنيّ

هللا ورســَل رحمــة للعالــم.
إّن األولد والشــباب بمواهبهــم الغّضــة ونشــاطهم وشــجاعتهم وحساســيّتهم 
مــع  وفــاق  حالــة  فــي  يكونــوا  أن  يريدهــم  وهــو  مــن هللا ،   محبوبــون  هــم  الســريعة 
القــّوات اإللهيّــة .  وعليهــم أن يتلّقــوا تهذيبــاً يســاعدهم علــى الوقــوف إلــى جانــب 

المســيح فــي خدمــٍة ُمنكــرٍة لنفســها.
لقــد قــال المســيح عــن كّل أولده ،  ليــس فقــط التاميــذ األّوليــن بــل أيضــاً كّل 
تاميــذه إلــى انقضــاء الدهــر :  » كمــا أرســلتني إلــى ]396[ العالــم أرســلتهم أنــا إلــى 
ويظهــروا صفاتـِــه  روحــه  وليعلنــوا  ممثليــن هلل  ليكونــوا  )يوحنــا  17: 18(    » العالــم  

بعملــه. ويقومــوا 
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إّن أولدنــا يقفــون كأنـّــما عنــد مفتــرق الطــرق .  ومــن كّل جانــب تحــاول إغــراءات 
العالــم لطلــب مــا للّــذات والنغمــاس أن تبعدهــم عــن الطريــق المرســوم لمفديّــي 
الــرّب.  وســواء كانــت حياتهــم مزمعــة أن تكــون بركــة أو لعنــة فذلــك يتوقّــف علــى 
إمكانياتِهــم  لختيــار  ويتوقــون  ونشــاطاً  قــّوة  ممتلئــون  أنّهــم  وحيــث  اختيارهــم .  
التــي لــم يختبروهــا فيجــب أن يجــدوا مخرجــاً ومتّنفســاً لحيويِتهــم الفائضــة .  وهــم 

ســيكونون نشــيطين إن للخيــر أو للشــّر.
إّن كلمــة هللا ل تكبــُت النشــاط ،  ولكّنهــا توّجهــه توجيهــاً صحيحــاً.  وهللا ل ينهــى 
الشــباب عــن الطمــوح .  إّن عناصــر الخلــق التــي تجعــل اإلنســان ناجحــاً ومكرمــاً مــن 
التــي ل  فــي طلــب خيــٍر أعظــم ،  واإلرادَة  تُكبــح  التــي ل  الرغبــة  بالحــّق —  النــاس 
تُقهــر والتطبيــق النشــيط والمثابــرة التــي ل تــّكل — ينبغــي عــدم تثبيطهــا ،  بــل يجــب 
توجيههــا بنعمــة هللا لبلــوغ األغــراض التــي هــي أســمى مــن مجــرّد مصالــح أنانيـّــة 

ــَماَوات فــوق األرض. عالميـّــة بقــدر مــا تســمو السَّ
إّن علينــا كوالديــن وكمســيحيين أن نقــّدم ألولدنــا توجيهــاً صحيحــاً.  فينبغــي لنــا 
أن نرشــدهم فــي طــرق الخدمــة التــي علــى غــرار خدمــة المســيح بحــذر وحكمــة ورقـّـة .  
إنّنــا مرتبطــون مــع هللا بعهــد مقــدس أن نُربــي أولدنــا لخدمتــه .  وأّول واجــب علينــا 
هــو أن نحيطهــم بمؤثـّـرات تكــون كفيلــة بإرشــادهم لختيــار حيــاة الخدمــة وتُقــّدم لهــم 

التدريــب الــازم .
» هَكــَذا أََحــبَّ ... َحتَّــى بـَـَذَل « » بـَـَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد « لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن 
ـُة )يوحنــا  3: 16(.  » أََحبََّنــا الَْمِســيُح َوأَْســلََم  ِبــِه بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَــاُة األَبَِديَـّ يُْؤِمــُن 
نَْفَســُه ألَْجلَِنا « )أفســس  5: 2( . فإذا كنـّــا نحب فنحن ســنبذل .  والدرس العظيم 
 » لَِنخــِدم  بــل  لُنخــَدم  لَ   « هــذا :   هــو  لآلخريــن  ونعلّمــه  نتعلّمــه  أن  علينــا  الــذي 

)متــى  20: 28(.
ليســوا ألنفســهم .  فهــم  الشــباب فكــرُة كونهــم  تُطبــَع علــى عقــول  أن  ينبغــي 
خاّصــة المســيح .  إنّهــم مقتنــى ]397[ دمــه ومطلــب محبّتــه .  فهــم يعيشــون لكونــه 
ــى وتــّدرب  تهــم وإمكانياتِهــم هــي لــه لكــي تُنمَّ يحفظهــم بقدرتــه .  إّن أوقاتِهــم وقوَّ

لــه. لتســتخدم 
إّن األســرَة البشــّرية تجــيء فــي المرتبــة الثانيــة بعــد المائكــة .  وحيــث قــد تّصــوروا 
علــى صــورة هللا فهــم أنبــل وأكــرم خائقــه .  وهللا يريدهــم أن يصيــروا إلــى المســتوى 
يســتطيعون  مــا  أفضــل  يفعلــوا  وأن  إليــه ،   الوصــول  مقدورهــم  فــي  ُجعــل  الــذي 

ــاها. بالقــوى والمواهــب التــي منحهــم إيـّ
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إّن  نبــع كّل حيــاة .   إّن الحيــاة غامضــة ومقّدســة .  وهــي مظهــر هللا نفســه — 
فرصهــا ثمينــة جــّداً،  ولذلــك ينبغــي لنــا أن نحســَن اســتخداَمها بــكّل غيــرة .  فــإن هــي 

ضاعــت فقــد ضاعــت إلــى األبــد.
لفهــم  إدراكاً  يعطينــا  وهــو  الخطيــرة ،   بحقائقهــا  أماَمنــا  األبديّــة  يضــع  وهللا 
المواضيع األبديّة التي ل تفنى،  ويقّدم الحّق الثمين المشرّف حتى يمكننا التقّدم 

فــي طريــق آمــن أكيــد ســعياً وراء غــرض يســتحّق أن نشــغل فيــه كّل إمكانياتنــا.
إّن هللا ينظــر إلــى البــذرة الصغيــرة التــي قــد كّونهــا بنفســه ويــرى مخبــوءا فيهــا 
هــو  وكذلــك  األغصــان ،   الممتــّدة  العاليــة  الشــجرة  أو  والشــجيرة  الجميلــة  الزهــرة 
يــرى كّل اإلمكانيــات فــي كّل كائــن بشــري .  إنّنــا هنــا ألجــل غــرض .  وهللا قــد أعطانــا 

تدبيــرَه ألجــل حياتِنــا ،  ويريدنــا أن نصــَل إلــى أســمى مقيــاس للنمــّو.
]398[ وهو يريدنا أن ننمو في القداسة والسعادة والنفع نمّواً مطّرداً.  والجميع 

يقّدروهــا  أن  وعليهــم  مقّدســة ،   هبــات  اعتبارهــا  ينبغــي  التــي  اإلمكانيــات  لهــم 
كهبــات الــرّب،  وأن يســتخدموها اســتخداماً صائبــاً.  وهــو يريــد أن يربّــي الشــباب 
كّل قــوى كيانِهــم ويدّربــوا كّل قــّوة تدريبــاً نشــيطاً. وهــو يريدهــم أن يتمتّعــوا بــكّل مــا 
هــو نافــع وثميــن فــي هــذه الحيــاة وأن يكونــوا صالحيــن ويصنعــوا صاحــاً،  ويكنــزوا 

كنــزاً ســماوياً للحيــاة العتيــدة.
ينبغــي أن يتّجــه طموُحهــم إلــى التّفــوق فــي كّل مــا هــو ليــس أنانيّــاً ومــا هــو 
ســاٍم ونبيــل .  وعليهــم أن ينظــروا إلــى المســيح كالنمــوذج الــذي يجــب أن يُصاغــوا 
علــى مثالــه .  وعليهــم أن يربّــوا فــي أنفســهم الطمــوح المقــّدس الــذي قــد أظهــره 
فــي حياتــه — الطمــوَح لجعــل العالــم أفضــل لكونهــم قــد عاشــوا فيــه. هــذا هــو 

العمــل الــذي قــد ُدعــوا إليــه .

أساس واسع
إن أســمى علــٍم هــو علــُم تخليــص النفــوس .  وأعظــَم عمــٍل يمكــن أن يصبــو إليــه 
بنــو اإلنســان هــو عمــُل ربــِح النــاس مــن الخطيّــة إلــى القّداســة .  فألجــل إتمــام هــذا 
العمــل يجــب وضــُع أســاٍس واســعٍ.  فهنالــك حاجــة إلــى تهذيــب شــامل — تهذيــب 
يتطلّــب مــن الوالديــن والمعلّميــن تفكيــراً وجهــداً ل يتطلّبهمــا مجــرّد تعلّــم العلــوم .  
فاألمــر يتطلّــب شــيئاً أكثــر مــن تثقيــف العقــل .  فلــن يكــون التهذيــب كامــاً مــا لــم 
يتهــّذب الجســم والعقــل والقلــب تهذيبــاً متســاوياً.  ويجــب أن يتلّقــى الُخلـُـق تدريبــاً 
والعقــل  الجســم  قــوى  كّل  نمــّو.   وأســمى  أكمــل  إلــى  يصــل  حتــى  ومناســباً  لئقــاً 
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يجــب أن تنمــو وتتحّســن وتتــدرّب تدريبــاً صحيحــاً.  فواجبنــا هــو أن نثّقــف ونــدرّب 
كّل قــّوة يمكــن أن تجعلنــا خّدامــاً أوفــر كفــاءة فــي عمــل هللا.

إّن التهذيــب الحقيقــّي يشــمل الكيــاَن كلَّــه .  فهــو يُعلـّـم اإلنســان كيــف يســتخدم 
والعظــام  العقــل   ]399[ اســتخدام  علــى  يقّدرنــا  وهــو  صائبــاً.   اســتخداماً  نفَســه 
العقــل  قــوى  تحُكــَم  أن  يجــب  اســتخدام .   أفضــل  والقلــب  والجســم  والعضــات 
علــى مملكــة الجســم علــى اعتبــار أنّهــا القــوى األســمى.  وينبغــي أن تُخضــع الميــول 
واألهواء الطبيعيّة للضمير والعواطف الروحيّة .  إّن المسيح يقف رأساً لإلنسانيّة ،  
وهــو يقصــد أن يقودنــا فــي خدمتــه فــي المســالك الســامية المقدســة للطهــارة .  

فبعمــل نعمتــه العجيــب يمكننــا أن نتكّمــل فيــه.
لقــد تلقــى يســوع تهذيبَــه فــي البيــت .  فقــد كانــت أّمــه أّول ُمعلّــم بشــري لــه .  
فمــن شــفتيها ومــن أســفار األنبيــاء تعلـّـم عــن األمــور السماويـّــة .  لقــد عــاش فــي بيــت 
قــروّي،  وبــكّل أمانــِة وفــرح قــام بنصيبــه فــي حمــل أعبــاء البيــت .  فــذاك الــذي كان 
قائــد الســماَء كان خادمــاً راضيــاً وابنــاً مطيعــاً. لقــد تعلـّـم حرفــة ،  وكان يشــتغل بيديــه 
فــي حانــوت النجــارة مــع يوســف .  ففــي ثــوب عامــل عــادّي ]400[ بســيط كان يســير 

فــي شــوارع البلــدة الصغيــرة ذهابــاً إلــى عملــه المتواضــع وإيابــاً منــه.
بالمظهــر  تُقــّدر  كانــت  العصــر  ذاك  فــي  النــاس  نظــر  فــي  األشــياء  قيمــة  إّن 
وأبـّــهتها .   مظهرهــا  فــي  زادت  وضعفــت  الديانــة  قــّوة  انحطّــت  وإذ  الخارجــي .  
وقــد حــاول معلّمــو تلــك األيّــام أن يُلزمــوا النــاس باحترامهــم عــن طريــق التظاهــر 
ــه  ــه .  فقــد أظهــرت حياتـُ والمباهــاة.  ولكــّن حيــاة يســوع كانــت علــى نقيــض هــذا كلّ
فــي  الجوهّريــة  ألــزم األشــياء  مــن  النــاس يعتبرونهــا  التــي كان  تلــك األمــور  تفاهــَة 
الحيــاة .  فهــو لــم يذهــب إلــى المــدارس التــي كانــت فــي أيـّــامه ،  إذ كانــت تعظّــم 
مــن شــأن األمــور الصغيــرة وتحّقــر مــن شــأن األمــور العظيمــة .  لقــد تلّقــى تعليمــه مــن 
مصــادر عيّنتهــا الســماء ،  ومــن العمــل النافــع،  ومــن درس الكتــب المقدســة ،  ومــن 
الطبيعــة ،  ومــن اختبــارات الحيــاة — وهــي كتــب تعليــم هللا المــألى بالتعاليــم لــكّل 

مــن يقّدمــون لهــا اليــد المســتعّدة والعيــن المبصــرة والقلــب الواعــي الفاهــم.
ــِه «  ِبــيُّ يَْنُمــو َويَتََقــوَّى ِبالــرُّوِح ُمْمتَلِئًــا ِحْكَمــًة وَكَانَــْت نِْعَمــُة هللِا َعلَيْ » وَكَاَن الصَّ

)لوقــا 2: 8(.
اتّصالــه  لحظــات  مــن  لحظــة  كّل  وفــي  خدمتــه ،   إلــى  خــرج  هكــذا  أُعــّد  فــإذ 
بالنــاس كان يبــذل معهــم تأثيــراً ليباركهــم ،  ويســتخدم قــّوة لتغييرهــم ،  األمــر الــذي 

لــم يشــهده العالــم مــن قبــل.
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البيت َمْدرسة
البيــت هــو أّول مدرســٍة للطفــل ،  وفيــه يجــب وضــُع األســاس لحيــاة الخدمــة 
المســتقبلة .  وينبغــي ألّ تُعلّــم مبادئهــا تعليمــاً نظريــاً وحســب بــل ينبغــي أن تُشــّكل 

وتصــوغ تدريــب الحيــاة بجملتهــا. ]401[
يجــب تعليــُم الطفــل درس المعونــة منــذ صبــاه .  فحالمــا تنمــو قــوى جســمه 
تشــجيُعه  وينبغــي  البيــت ،   فــي  بهــا  ليقــوم  واجبــات  لــه  تُعطــى  أن  يجــب  وعقلــه 
اآلخريــن  ســعادة  تفضيــل  وعلــى  فيهــا ،   والتحّكــم  وضبطهــا  نفســه  إنــكار  علــى 
إخوتــه وأخواتــه  الفــرص إلســعاد  تحيُّــن  وراحتهــم علــى ســعادته وراحتــه ،  وعلــى 
وزمائــه ومســاعدتهم ،  وعلــى إظهــار الشــفقة نحــو الطاعنيــن فــي الســّن والمرضــى 
فــي  نمــّواً  ازدادت  البيــت  الحقيقيّــة  الخدمــة  روح  شــملت  وكلّمــا  والمنكوبيــن ،  
الخدمــة والتضحيــة  فــي  لــذًة وفرحــاً  يجــدوا  أن  نفــوس األولد .  فهــم ســيتعلمون 

ألجــل خيــر اآلخريــن.

عمل الَمْدرسة الرسمّية
إّن عمــل الَمْدرســة ينبغــي أن يكــون مكّمــاً للتربيــة البيتيّــة .  ونمــّو اإلنســان كلـّـه — 
جسماً وعقاً وروحاً،  وتعليم الخدمة والتضحية ينبغي أن تظّل ماثلًة أماَم األنظار.

وفــوق كّل عامــل آخــر فــإّن الخدمــة ألجــل المســيح فــي األمــور الصغيــرة لختبــار 
كّل يوم لها قّوة على تشكيل الُخلُق وتوجيه الحياة في طرق الخدمة غير المغرضة 
وتشــجيعها  الــروح  هــذه  إيقــاظ  هــو  والمعلّــم  الوالديــن  عمــل  إّن  األنانيّــة .   وغيــر 
وتوجيههــا فــي التـّــجاه الصائــب .  وهــذا هــو أهــمُّ عمــل يُســند إليهــم .  إّن روح الخدمــة 

ــه وتشــجيعه. هــو روح الســماء ،  والمائكــة يتعاونــون مــع كّل جهــد يُبــذل إلنمائِ
وينبغــي أن يُبنــى مثــل هــذا التهذيــب علــى كلمــة هللا .  ففيهــا فقــط تُقــّدم مبادئـُـه 
س أســاَس الــدرِس والتعليــم .   فــي ملئهــا وكمالهــا .  فيجــب أن يكــون الكتــاب المقــدَّ

فالمعرفــة الجوهريـّـة هــي معرفــة هللا ومعرفــة ذاك الــذي قــد أرســله.
]402[ وكّل صبــّي وكّل شــاب ملتــزم بــأن يعــرَف نفَســه .  وعليــه أن يفهــُم المســكّن 

الجسديَّ الذي قد أعطاه هللا إيـّــاه والقوانين التي بموجبها يُحفظ صحيحاً.  فكّل 
واحــد يجــب أن يُؤّســس جيــداً فــي فــروع التهذيــب المشــتركة .  كمــا يجــب أن يتلّقــوا 
تعليمــاً صناعيّــاً يجعــل منهــم رجــالً ونســاٍء ذوي مقــدرة عمليّــة مؤّهليــن لواجبــات 
فــي  العملــي  التدريــب والختبــار  إلــى هــذا ،   أن يضــاف  اليوميّــة .  ويجــب  الحيــاة 

فــروع العمــل المرســلي المختلفــة.
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َعلِّم تتعلّم
وعلــى الشــباب أن يتقّدمــوا بســرعة وعلــى أوســع مــدى يســتطيعونه فــي إحــراز 
المعرفــة .  وليكــن ميــداُن دراســِتهم واســعاً بقــدر مــا تتّســع لــه قواهــم .  وإذ يتعلّمــون 
التدريــب  عقولهــم  تكتســب  الكيفيّــة  فبهــذه  يتعلّمونــه .   مــا  ينشــروا  أن  عليهــم 
والقــّوة .  واســتعمالُهم للمعرفــِة وانتفاُعهــم بهــا هــو الــذي يقــّرر قيمــة تهذيبهــم .  إّن 
قضــاء وقــت طويــل فــي الــدرس بــدون محاولــة نقــل مــا قــد اكتُســب للغيــر كثيــراً 
مــا يُبرهــن علــى أنـّــه ُمعطّــل للنمــّو الحقيقــي ل علــى أنّــه مســاعد عليــه .  وفــي كا 
البيــت والمدرســة ينبغــي أن يســعى التلميــُذ إلــى تعلّــم الكيفيّــة التــي بهــا يــدرُس 
ويذيــع المعرفــَة التــي قــد كســبها . وأيــاً تكــن حرفتُــه عليــه أن يكــون متعلّمــاً ومعلّمــاً 
مــدى حياتــه .  وهكــذا يمكنــه أن يتقــّدم تقّدمــا مطّــرداً جاعــاً هللا متّكلَــه ،  متعلّقــاً 
الــذي ل حــّد لحكمتــه والــذي يســتطيع أن يكشــف عــن األســرار المخبــوءة  بــذاك 

مــدى أجيــال وأن يحــّل أعقــد المشــاكل للعقــول التــي تؤمــن بــه.

تأثير الِعْشرة
فــي  حتــى  تأثيــر  ِمــن  للِعْشــرة  مــا  علــى  قويـّــاً  تشــديداً  تشــّدد  هللا  كلمــة  إّن 
الرجــال والنســاء .  فكــم باألحــرى يكــون تأثيرهــا عظيمــاً فــي عقــول األولد والشــباب 
يعتنقونهــا  التــي  والَْمبَــاِدئ  يعاشــرونهم  الذيــن  فالعشــراء  الناشــئة .   وأخاقهــم 
والعــادات التــي يكّونونهــا ل بــّد أن تقــّرر مســألة نفعهــم فــي هــذا العالــم وصالحهــم 

]403[ المســتقبل .  األبــدي 
إنّهــا حقيقــة رهيبــة ،  حقيقــة يجــب أن ترتجــف لهــا قلــوب اآلبــاء وهــي أّن فــي كثير 
مــن المــدارس والكلّيــات التــي يُرســل إليهــا الشــباب لتحصيــل الثقافــة والتدريــب 
العقلــي تســود بعــض المؤثـّــرات التــي تشــّوه األخــاق وتبعــد األذهــان والعقــول عــن 
أهــداف الحيــاة الحقيقيّــة وتحــّط األخــاق .  وعــن طريــق معاشــرة غيــر المتديّنيــن 
ومحبّــي الملــّذات والفاســدين يخســر كثيــرون جــّداً مــن الشــباب البســاطة والطهــارَة 
واإليمــاَن بــاهلل وروح التضحيــة التــي عززهــا اآلبــاء واألمهــات المســيحيون وحرصــوا 

عليهــا وصانوهــا بالتعليــم الحريــص والصــاة الحــارّة .
غيــر  مــا  لخدمــة  أنفَســهم  ليّهيئــوا  المدرســة  يدخلــون  ممــن  كثيريــن  إّن 
أُثيــر فيهــم ُحــُب التفــّوق فــي  أنانيّــة تراهــم منصرفيــن إلــى دروس عالميّــة .  لقــد 
مــن  الــذي  والهــدف  العالــم .   فــي  والكرامــة  المقــام  علــى  والحصــول  المدرســة 
أجلــه قــد دخلــوا المدرســة قــد فقــدوا أهميتــه ،  فكرّســوا حياتَهــم لألمــور األنانيّــة 
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فــي  لحياتهــم  تدميــر  ســبب  تكــون  عــاداٍت  يكتســبون  مــا  وكثيــراً  والعالميّــة .  
اآلتــي. العالــم  وخســران  العالــم 

ذوي  األفــكار  المتّســعي  والنســاء  الرجــال  أّن  بهــا  الُمســلّم  القواعــد  ومــن 
فيهــم  نمــت  الذيــن  هــم  النبيلــة  المطامــح  وذوي  أثــرة  تشــوبها  ل  التــي  األغــراض 
هــذه الخصائــص وترعرعــت عــن طريــق معاشــرتهم النــاس فــي شــبابهم .  إّن هللا 
فــي كّل معاماتــه مــع العبرانييــن شــّدد علــى أهميّــة مراقبــة معاشــرات أولدهــم .  
وكّل التنظيمــات المدنيّــة والدينيّــة والجتماعيّــة التــي ُشــكلت ،  كان الهــدف منهــا 
صيانــة األولد مــن المعاشــرات الضــارّة وجعلهــم منــذ صباهــم علــى علــم ودرايــة 
بوصايــا ومبــادئ شــريعة هللا .  إن الــدرس العملــّي الــذي أُعطــي عنــد ميــاد األّمــة 
كان بطبيعتــه ليؤثـّــر تأثيــراً عميقــاً فــي كّل القلــوب.  فقبــل وقــوع الضربــة األخيــرة 
المخيفــة علــى المصرييــن ،  أّي مــوت األبــكار،  أمــر هللا شــعبه بــأن يجمعــوا أولدهــم 
داخــل بيوتهــم .  وقــد رُّشــت العتبــة العليــا فــي كّل بيــت بالــدم .  وكان يجــب أن 
يبقــى الجميــع فــي داخــل الحمايــة التــي ضّمنهــا هــذا الرمــز .  وهكــذا اليــوم فــكّل 
ربــاط  ضمــن  أولدهــم  يحفظــوا  أن  عليهــم  ويتّقونــه  هللا  يحبّــون  الذيــن  الوالديــن 
ميســورة  صــارت  التــي  المقّدســة  المؤثـّــرات  تلــك  حمايــة  فــي   ]404[  — العهــد 

الفــادي. المســيح  بواســطة دِم 
لقــد قــال المســيح عــن تاميــذه :  أعطيتهــم كامــك ...  ألنهــم لَيُْســوا ِمــَن الَْعالَــِم 

كََمــا أَنِّــي أنــا لســت ِمــَن الَْعالَــِم « )يوحنــا  17: 14(.
إّن هللا يأمـــرنا قائــاً:  » لَ تَُشـــاكِلُوا هــذا الدهــر بــل تغـــيّروا عــن شــكلكم بتجـــديد 

أذهانكــم « ) روميــة  12: 2(.
ــِر الُْمْؤِمِنيــَن ألنــه أيــة خلطــة للبــر واإلثــم وأيــة شــركة  » لَ تَُكونُــوا تَْحــَت نِيــٍر َمــَع َغيْ
للنــور مــع الظلمــة ... وأيــة موافقــة لهيــكل هللا مــع األوثــان .  فَِإنَُّكــْم أَنْتُــْم َهيْــَكُل هللِا 
َوُهــْم  إِلًهــا،  لَُهــْم  َوأَكُــوُن  بَيَْنُهــْم،  َوأَِســيُر  ِفيِهــْم  إِنِـّـي َسأَْســُكُن  ، كََمــا قَــاَل هللُا  الَْحــيِّ
ــوا نَِجًســا  يَُكونُــوَن لِــي َشــْعبًا . لِذلِــَك ›اْخرُُجــوا ِمــْن َوْســِطِهْم َواْعتَزِلُــوا ... َولَ تََمسُّ
فَأَقْبَلَُكــْم َوأَكـُـوَن لَُكــْم أَبـًـا َوأَنْتـُـْم تَُكونـُـوَن لـِـي بَِنيــَن َوبََنــاٍت يَُقــوُل الــرَّبُّ الَْقــاِدُر َعلـَـى كُلِّ 

َشــْيٍء‹ « )2كورنثــوس 6: 18-16(.

وعود الَبَركة
 » َوَشــرَائَِعُه  هللِا  فَرَائِــَض  أَُعرِّفُُهــْم   «   .)16 األَطَْفــاَل «  )يوئيــل 2:  اْجَمُعــوا   «

.)16  :18 )خــروج 
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» يَْجَعلُوَن اْسِمي َعلَى بَِني إِْسرَائِيَل، َوأَنَا أُبَارِكُُهْم « )ٍسفر العدد 27: 6(.
َي َعلَيَك « )تثنية  28: 10(. » فَيَرَى َجِميُع ُشُعوِب األَرِْض أَنَّ اْسَم الرَّبِّ قَْد ُسمِّ

، كَالَْواِبِل  » َوتَُكوُن بَِقيَُّة يَْعُقوَب ِفي َوَسِط ُشُعوٍب كَِثيِريَن كَالنََّدى ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ
َعلَى الُْعْشِب الَِّذي لَ يَْنتَِظُر إِنَْسانًا َولَ يَْصِبُر لِبَِني الْبََشِر « )ميخا 5: 7(. ]405[ 

قديمــاً  للعبرانييــن  المعطــاة  الوصايــا  فــكّل  العبرانييــن .   مــع  معــدودون  ونحــن 
عــن طريــق  تأتــي  التــي  البركــة  وتربيتهــم وكّل مواعيــد  أولدهــم  بتهذيــب  الخاّصــة 
الطاعــة هــي لنــا وكلمــة هللا الموّجهــة إلينــا هــي هــذه :  » أُبـَـارِكََك ... َوتَُكــوَن بَرَكَــًة« 

)تكويــن 12: 2(.
وقــد قــال المســيح عــن التاميــذ األّوليــن وعــن كّل مــن يؤمنــون بــه بكامهــم :  » أنــا 
قــد أعطـــيتهم المجـــد الــذي أعطـــيتني لِيَُكونـُـوا َواِحـــداً كََمــا أنّنــا نَحـْــُن َواِحـــٍد. أَنـَـا ِفيِهــْم 
ـلِيَن إِلَى َواِحـٍد َولِيَْعـلََم الَْعـالَُم أَنََّك أَرَْســلْتَِني َوأَْحــبَبْتَُهْم كََما  َوأَنَْت ِفيَّ لِيَُكـونُوا ُمَكمَّ

أَْحـبَبْتَِني « )يوحنا  17: 22، 23(.
يــا لهــا مــن أقــوال عجيبــة ومدهشــة ل يــكاد اإليمــان يُــدرك معناهــا !  فخالــق كّل 
العوالــم يحــّب مــن يســلّمون ذواتِهــم لخدمتــه كمــا يحــّب ابنــه .  حتــى ونحــن فــي هــذا 
العالــم اآلن هــو يمنحنــا رضــا رحمتــه إلــى هــذا الحــّد المدهــش .  لقــد أعطانــا نــور 
وجــال الســماء )المســيح (،  ووهبنــا معــه كّل كنــز الســماء .  ومــع كثــرة مــا وعدنــا بــه 
للحيــاة العتيــدة فهــو يهبنــا هبــات ملكيــة فــي هــذه الحيــاة .  وكرعايــا نعمتــه هــو يريدنــا 
أن نتمتّــع بــكّل مــا يُشــرّف ُخلُقنــا ويســمو بــه ويوّســعه .  إنـّــه ينتظــر ليُلهــم الشــباب 
بقــّوة مــن األعالــي لينضّمــوا تحــت الرايــة المغموســة فــي دم المســيح وليعمــل كمــا 
قــد عمــل فــي النفــوس فــي طــرق أمينــة ليُثبــت أقــدام كثيريــن علــى صخــر الدهــور .

كّل مــن يجتهــدون فــي عمــل مــا يتّفــق مــع تدبيــر هللا فــي التهذيــب ســيظفرون 
بمعاضــدة نعمتــه وحضــوره الدائــم وقّوتــه الحافظــة .  وهــو يقــول لــكّل واحــٍد:

ْع. لَ تَرَْهــْب ول ترتعــب ألن الــرَّبَّ إِلَهــَك َمَعــَك لَ أُْهِملُــَك َولَ  ْد َوتََشــجَّ » تََشــدَّ
أَتْــرُكَُك « ) يشــوع  1: 9 ، 5(. ]406[ 

» ألنّــه كمــا ينــزل المطــر والثلــج مــن الســماء ول يرجعــان إلــى هنــاك بــل يرويــان 
األرض ويجعانهــا تلــد وتنبــت وتُعطــي زرعــاً للــزارع وخبــزاً لــآلكل .  هكــذا تكــون كلمتي 
التــي تخــرج مــن فمــي .  ل ترجــع إلــيَّ فارغــة بــل تعمــل مــا ســررت بــه وتنجــح فــي مــا 
أرســلتها لــه .  ألنّكــم بفــرحٍ تخرجــون وبســام تحضــرون.  الجبــال واآلكام تُشــيّد أمامكــم 
ْوِك يَْنبُُت َسرٌْو َوِعَوًضا َعِن  ترنماً وكّل شجر الحقــل تصـــّفق باأليادي. ِعَوًضا َعِن الشَّ
الَْقِريِس يَطْلَُع آٌس. ويكــون للـرب اســــماً عــامًة أبــديـًّة ل تنقـطع )إشعياء  55: 13-10(.
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فــي كّل العالــم نــرى أّن المجتمــع فــي حالــة تشــويش وفوضــى.  وهنالــك حاجــة 
ســيصوغ  الــذي  هــو  للشــباب  يُقــّدم  الــذي  فالتهذيــب  كامــل .   تغييــر  إلــى  ُملّحــة 

النظــام الجتماعــي كلّــه.
المــدن  ويجــددون  األول  الموحشــات  يقيمــون  الَْقِديَمــةُ ،   الِْخــرَُب  ويبنــون   «
أبديــة  إلهنــا ... بهجــة  ُخــَدام  النــاس »  فــدوٍر « يســميهم  الخربــة موحشــات دوٍر 

العــدل «  )إشــعياء  61: 4 و 8-6(. الــرب محــب  أنــا  لهــم .  ألنــي  تكــون 
» وأجعل أجرتهم أمينة َوأَقْطَُع لَُهْم َعْهداً أَبَِديّاً « )إشعياء  61: 8(.

» ويُعــرف بيــن األمــم نســلُهم وذّريتُهــم فــي وســط الشــعوب .  كّل الذيــن يرونهــم 
ـُه كََمــا أَنَّ األَرَْض تُْخــِرُج نَبَاتََهــا َوكََمــا أَنَّ  يعرفونهــم أنهــم نســل باركــه الــرب ... ألَنَـّ
ــرًّا َوتَْســِبيًحا أََمــاَم كُلِّ األَُمــِم«  ــيُِّد الــرَّبُّ يُْنِبــُت ِب ــَة تُْنِبــُت َمْزُروَعاتَِهــا هَكــَذا السَّ الَْجنَّ

)إشــعياء 61: 9، 11(. ]409[
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» نور معرفة مجد هللا «
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35
 املعرفة 

الحقيقية هلل 
إنّنــا فــي هــذا العالــم لنقــّدم خدمــًة هلل مثلمــا فعــل مخلّصنــا .  فنحــن هنــا لنصيــَر 
علــى شــبه هللا فــي الصفــات ،  ولنعلنــه للعالــم بحيــاة الخدمــة .  ولكــي نكــون عامليــن 
مــع هللا ،  ولكــي نصيــر مثلــه ،  ولكــي نعلــَن صفاتِــه ،  علينــا أن نعرفَــه معرفــة صحيحــة ،  

وعلينــا أن نعرفــه كمــا يعلــن ذاتــه.
أمينــة .   وكّل خدمــة حقيقيّــة  تهذيــب حقيقــي  كّل  أســاس  هــي  ومعرفــة هللا 
أن  يســتطيع  الــذي  وحــده  وهــذا  التجربــة .   مــن  الوحيــد  الحقيقــي  الواقــي  وهــي 

الصفــات. فــي  هلل  مشــابهين  يجعلنــا 
هذه هي المعرفة التي يحتاجها كّل من يخدمون ألجل رفع شأن بني جنسهم . إّن 
تغيير األخاق وطهارة الحياة والكفاءة في الخدمة والثبات على الَْمبَاِدئ الصحيحة ،  
اإلعـداُد  هـي  المعرفـة  هـذه  الصائبـة .   المعرفـة  معرفتنـا هلل  علـى  يتوقّـف  هـذا  كّل 
الجوهريُّ ألجل هذه الحياة والحياة العتيدة . » معرفة القدوس فهم «  )أمثال  9: 10(
وبواسطة معرفته يُعطي لََنا » كُلَّ َما ُهَو لِلَْحيَاِة َوالتَّْقَوى « )2بطرس 1: 3(.

اإِللــَه  أَنْــَت  يَْعرِفُــوَك  أَْن  ـُة  الَْحيَــاُة األَبَِديَـّ ِهــَي  قــال يســوع :  » َوهــِذِه  ]410[ وقــد 

.)3  :17 )يوحنــا   » أَرَْســلْتَُه  ـِذي  الَـّ الَْمِســيَح  َويَُســوَع  َوْحــَدَك  الَْحِقيِقــيَّ 
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هكذا قال الرب .  » لَ يَْفتَِخرَنَّ الَْحِكيُم ِبِحْكَمِتِه َولَ يَْفتَِخِر الَْجبَّاُر ِبَجبَرُوتِِه َولَ يَْفتَِخِر 
انِــُع  الَْغِنــيُّ ِبِغَنــاُه. بَــْل ِبهــَذا لِيَْفتَِخــرَنَّ الُْمْفتَِخــُر ِبأَنَّــُه يَْفَهــُم َويَْعرِفُِنــي أَنِّــي أَنَــا الــرَّبُّ الصَّ
رَْحَمــًة َوقََضــاًء َوَعــْدلً ِفــي األَرِْض ألَنِّــي ِبهــِذِه أَُســرُّ يَُقــوُل الــرَّبُّ « )إرميــا 9: 23، 24(.

إنّنا بحاجة لمعرفة إعانات هللا عن نفسه التي قد أعطاها لنا .
» تعــرف بــه واســلم .  بذلــك يأتيــك خيــر .  اقبــل الشــريعة مــن فيــه وضــع كامــه 
فــي قلبــك ... يكــون القديــر تبــرك ... ألنــك حينئــذ تتلــذذ بالقديــر وترفــع إلــى هللا 
وجهــك .  تصلــي لــه فيســتمع لــك ونــذورك توفيهــا .  وتجــزم أمــراً فيثّبــت لــك وعلــى 
طرقــك يُضــيء نــور.  إذا وضعــوا تقــول رفــع. ويخلــص المنخفــض العينيــن « )أيــوب 

 22: 21 ،  22  و  29-25(.

الطبيعة تعلن عن هللا
ــًة ِبالَْمْصُنوَعــاِت قُْدرَتـَـُه  » ألَّن أُُمــورَُه َغيْــَر الَْمْنظُــورَِة تـُـرَى ُمْنــُذ َخلْــِق الَْعالَــِم ُمْدَركَ

ــرَْمِديََّة َولَُهوتـَـُه « )روميــة 1: 20(. ]411[  السَّ
إّن أمــور الطبيعــة التــي نراهــا اآلن تعطينــا لمحــة باهتــة عــن مجــد جّنــة عــدن .  لقــد 
شــّوهت الخطيّــة مــا فــي األرض مــن جمــال .  ففــي كّل األشــياء تـُـرى آثــار عمــل الشــّر.  
ومــع ذلــك يبقــى الكثيــر ممــا هــو جميــل .  فالطبيعــة تشــهد بــأّن كائنــاً غيــر محــدود فــي 
قدرتــه وعظيمــاً فــي صاحــه ورحمتــه ومحبّتــه قــد خلــق األرض ومألهــا حيــاة وفرحــاً.  
إّن كّل األشــياء حتــى بعدمــا ُضربــت باللعنــة تعلــن عــن صنعــة يــد الفنــان األعظــم .  

فأينمــا نتّجــه يمكّننــا أن نســمع صــوت هللا ونــرى أّدلــة صاحــه.
تعـــرف  ل  التـــي  األوقيانـــوس  ميـــاه  وهديـــر  العميـــق  الرعـــد  صـــوت  فمـــن 
الســـتقرار إلـــى أغانـــي الفـــرح التـــي يتـــردد صـــدى موســـيقاها فـــي الغابـــات فـــإّن 
ربـــواِت أصـــواِت الطبيعـــة تـــرّدد حمـــدك .  ففـــي اليابســـة والبحـــر والهـــواء — فـــي 
هـــذه كلّهـــا ،  بجمـــال ألوانهـــا البديعـــة فـــي تبايـــن واختـــاف بديـــع أو منســـجمة فـــي 
توافـــق مدهـــش ،  نـــرى مجـــده .  إّن اآلكاَم الدهريـــة تحّدثنـــا عـــن قدرتـــه .  واألشـــجاَر 
فـــي  واألزهـــاَر  الشـــمس ،   نـــور  فـــي  كاألعـــام  الخضـــراء  أغصانَهـــا  تتمايـــل  التـــي 
جمالهـــا البديـــع تُرشـــدنا إلـــى خالقهـــا .  والخضـــرُة اليانعـــُة التـــي تمتـــّد كبســـاط بديـــع 
تحـــّدث عـــن رعايـــة هللا ألكثـــر خائقـــه تواضعـــاً.  وكهـــوُف  الجـــرداء  علـــى األرض 
قـــد وضـــع  الـــذي  فـــذاك  ]412[ البحـــر وأعمـــاُق األرض تعلـــن عـــن كنـــوزه الغنيّـــة .  

الآللـــئ فـــي األوقيانـــوس والجمشـــت والياقـــوت األصفـــر بيـــن الصخـــور يحـــّب كّل 
مـــا هـــو جميـــل.  والشـــمس المشـــرقة فـــي الســـماء تمثّـــل ذاك الـــذي هـــو الحيـــاة 
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تـــزدان بهمـــا األرض وينيـــران  لـــكّل خائقـــه .  فـــكّل النـــور والجمـــال اللذيـــن  والنـــور 
عـــن هللا . يتحدثـــان  الســـماء 

ــَماَوات « )حبقــوق 3: 3(.  » مآلنــة األرض مــن غـــــناك «  » جالــه غطــى السَّ
)مزمــور 104: 24(.

» يَــْوٌم إِلَــى يَــْوٍم يُِذيــُع كَاَمــاً َولَيْــٌل إِلَــى لَيْــل يُبْــِدي ِعلًْمــا. لَ قَــْوَل َولَ كَاََم. لَ 
يُْســَمُع َصْوتُُهــْم فــي كّل األرض خــرج منطقهــم وإلــى أقصــى المســكونة كلماتهــم  « 

)مزمــور 19: 4-2(.

هللا قائم بذاته
فكّل األشياء تحّدثنا عن رعايته األبويّة الرقيقة وشوقه إلى إسعاد أولده .

]413[ فالقــوة الجبّــارة التــي تعمــل فــي الطبيعــة كلّهــا والتــي تســند كّل األشــياء 

ليســت مجــرّد مبــدأ شــامل أو قــّوة دافعــة كمــا يصّورهــا بعــض العلمــاء .  هللا روح ،  
ومــع ذلــك فهــو كائــن قائــم بذاتــه .  فهكــذا أعلــن عــن نفســه.

. ُهــَو إِلــٌه َحــيٌّ َوَملِــٌك أَبَــِديٌّ ... اآللَِهــُة الَِّتــي لَــْم تَْصَنــعِ  ــا الــرَّبُّ اإِللــُه فََحــقٌّ » أَمَّ
ــَماَواِت «. » لَيَْس كَهِذِه  ــَماَوات َواألَرَْض تَِبيُد ِمَن األَرِْض َوِمْن تَْحِت هِذِه السَّ السَّ
ُر الَْجِميــعِ « » صانــع األرض بقوتــه مؤســس المســكونة  نَِصيــُب يَْعُقــوَب، ألَنَّــُه ُمَصــوِّ

ــَماَوات  ) إرميــا 10: 10، 11، 16، 12(. بحكمتــه وبفهمــه بســط السَّ

 ولكّن الطبيعة ليست هي هللا
إّن عمـــل يـــدي هللا فـــي الطبيعـــة ليـــس هـــو هللا فـــي الطبيعـــة .  ولكـــّن األشـــياء 
التـــي فـــي الطبيعـــة إن هـــي إلّ التعبيـــر عـــن صفـــات هللا وقدرتـــه .  ولكـــن ليـــس لنـــا 
جـــداً،   تنتـــج صنعـــًة جميلـــًة  الفنيّـــة  النـــاس  مهـــارة  إّن  الطبيعـــة كاهلل .   نعتبـــر  أن 
ــّر النظـــر ،  وهـــذه األشـــياء تكشـــف لنـــا شـــيئاً عـــن فكـــر مـــن رســـم الخطّـــة  أشـــياء تسـ
أهـــاً  يُعتبـــُر  الـــذي  إّن  الصانـــع .   هـــو  ليـــس  المصنـــوع  الشـــيء  ولكـــّن  ونفّذهـــا.  
للمجـــد والكرامـــة ليـــس هـــو العمـــل بـــل العامـــل أو الصانـــع .  وهكـــذا ففـــي حيـــن 
هـــو  ليـــس  التمجيـــد  يســـتحّق  فالـــذي  هللا  فكـــر  عـــن  التعبيـــر  هـــي  الطبيعـــة  أّن 

إلـــه الطبيعـــة. بـــل  الطبيعـــة ،  
» هلّــم نســجد ونركــع ونجثــو أمــام الـــرب خالقنــا الــذي بيــده مقاصـــير األرض 
ـِذي لَــُه الْبَْحــُر َوُهــَو َصَنَعــُه ويــداه ســــبكتا اليابســـــة « )مزمــور   وخــــزائن الجـــــبال لــه الَـّ

]414[  .)5 ،4  ، 6 :95 
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»  الــذي صنــع الثريــا والجبــار ويحــول ظــل المــوت صبحــاً ويُظلــم النهار كالليل « 
)عاموس  5: 8(.

» الــذي بنــى فــي الســماء عاليــه وأســس علــى األرض قبتــه الــذي يدعــو ميــاه 
البحــر ويصبهــا علــى وجــه األرض. يهــوه اســمه « )عامــوس  9: 6(.

َخلْق األرض
يوّضــح ســّر  أن  يمكنــه  علــم  فــأّي  بالعلــم .   إيضاحــه  يمكــن  الخلــق ل  إّن عمــل 
الحيــاة؟ » باإليمــان نفهــم أن العالميــن أتقنــت بكلمــة هللا حتــى لــم يتكــون مــا يــرى 

ممــا هــو ظاهــر « )عبرانييــن 3: 11(.
» مصــور النــور وخالــق الظلمــة ... أنــا الــرب صانــع كّل هــذه ... أنــا صنعــت 
أنــا  وكّل جندهــا  ــَماَوات ،   السَّ نشــرتا  أنــا  يــداي  عليهــا.   اإلنســان  األرض وخلقــت 
أمــرت « )إشــعياء  45: 7-12(. » أنــا أدعوهــن فيقفــن معــا « )إشــعياء 48: 13(.

عنــد خلــق األرض لــم يكــن هللا مدينــاً لمــاّدة موجــودة مــن قبــل .  : » ألَنّــُه قَــاَل 
فـَـَكاَن . ُهــَو أََمــَر فََصــاَر « )مزمــور 33: 9(. فــكّل األشــياء الماديــة أو الروحيّــة وقفــت 
ــَماَوات وكّل  الــرّب عنــد ســماع صوتــه وُخلقــت ألجــل غرضــه .  فالسَّ أمــام الســيد 

]415[ جندهــا واألرض وكّل مــا فيهــا ظهــرت فــي الوجــود بنســمة فيــه.

َخلْق اإلنسان
وفــي خلــق اإلنســان ظهــر عمــُل إلــٍه ذاتــي .  وعندمــا جبــل هللا اإلنســاَن علــى 
حيــاة .   بــا  كان  ولكّنــه  ترتيباتــه  كّل  فــي  مكتمــاً  اإلنســان  جســُم  كان  صورتــه 
فصــار  الحيــاة  نســمة  اإلنســان  جســم  فــي  نفــخ  بذاتــه  القائــم  هللا  فــإّن  حينئــذ 
اإلنســان كائنــاً حيّــاً عاقــاً.  وقــد بــدأت كّل أجــزاء جهــاز الجســم تقــوم بعملهــا .  
وقــوى  والحــواس  والقدمــان  واليــدان  واللســان  واألوردة  والشــرايين  فالقلــب 
فصــار  القانــون .   تحــت  كلُّهــا  وُوضعــت  بعملهــا ،   تقــوم  كلُّهــا  بــدأت  العقــل 
اإلنســاَن  بنفســه  هللا  خلــق  الكلمــة  المســيح  فبواســطة  حيّــًة.   نفســاً  اإلنســان 

والقــّوة. الــذكاء  ومنحــه 
إّن جبلتنا لم تكن مخفيّة عنه عندما ُصنعنا في الخفاء ،  فقد رأت عيناه جبلتنا ،  
رغــم أنّهــا لــم تكــن تاّمــة بعــد ،  وفــي ِســفره كُتبــت كلُّ أعضائنــا إذ لــم يكــن واحــد منهــا.

لقـد قصـد هللا أن اإلنسـان الـذي هـو تـاج خليقتـه يُعبّـُر عـن فكـره تعالـى ،  ويعلـُن 
مجَده أكثر من كّل أنظمة الوجود الُدنيا .  ولكن يجب ألّ يرفع اإلنساُن نفَسه فوق هللا.
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ـٍم. اْعلَُمــوا أَنَّ  ِبتَرَنُـّ إِلَــى َحْضرَتِــِه  ِبَفــَرٍح. اْدُخلُــوا  » اْهِتِفــي لِلْــرَّبُّ اْعبُــُدوا الــرَّبَّ 
الــرَّبَّ ُهــَو هللُا. ُهــَو َصَنَعَنــا َولـَـُه نَْحــُن َشــْعبُُه َوَغَنــُم َمْرَعــاُه. اْدُخلـُـوا أَبَْوابـَـُه ِبَحْمــٍد ِديـَـارَُه 

ِبالتَّْســِبيِح. اْحَمــُدوُه بَارِكُــوا اْســَمُه « )مزمــور 100: 4-2(.
» عــــلوا الــــرب الهـــنا واســــــجدوا فــي جـــبل قدســــه ألن الــــرب إلهــــنا قــــدوس « 

]416[  .)9 ) مزمــور  99: 

هللا يستخدم الطبيعة
فــي دعــم واســتخدام األشــياء التــي قــد صنعهــا كخــّدام  إّن هللا يــّدأب دائمــاً 
لــه .  فهــو يعمــل بواســطة نواميــس الطبيعــة مســتخدماً إياهــا كوســائله .  ولكّنهــا ل 
تســتطيع أن تعمــل بنفســها .  فالطبيعــة فــي عملهــا تشــهد للحضــور الحكيــم والقــدرة 

للكائــن الــذي يُجــري كّل شــيء حســب إرادتــه.
َماَواِت. إِلَى دَْوٍر فََدْوٍر أمانتك. أسست  » إِلَى األَبَِد يَا رَبُّ كَلَِمتَُك ُمثَبَّتٌَة ِفي السَّ
األرض فثبتت .  على أحـــكامك ثبتــــت الــــيوم ألن الكّل عبيدك « )مزمور  119: 91-89(.

ــَماَوات وفــي األرض ،  فــي البحــار وفــي كّل  » كّل مــا شــاء الــرب صنــع فــي السَّ
اللجــج « ) مزمــور  135: 6(.

 » تتعــداه  فلــن  حــداً  لهــا  واألبــد.  وضــع  الدهــر  إلــى  وثبتهــا  فخلقــت .   أمــر   «
.)6  ،5  :148 )مزمــور 

إّن األرض تنتـج خيراتِهـا عامـاً بعـد عـام وتظـّل دائـرًة حـول الشـمس ليـس بقـّوة 
فطريّـة فيهـا .  ولكـّن يـد الخالـق السـرمدي تعمـل بـا انقطـاع فـي إرشـاد كوّكبنـا هـذا .  
فـي  دورانهـا  مركـز  فـي  األرض  تحفـظ  التـي  هـي  الـدوام  علـى  العاملـة  هللا  فقـّوة 
ـَماَوات. وهـو الـذي يفتـح  فلكهـا .  وهللا هـو الـذي يجعـل الشـمس تشـرق فـي السَّ

كـوى السـماء وينـزل المطـر.
ِقيَع كَالرََّماِد « )مزمور 147: 16(. وِف َويَُذرِّي الصَّ » الَِّذي يُعِطي الثَّلَْج كَالصُّ

ِمــْن  ــَحاَب  السَّ َويُْصِعــُد  ــَماَواِت،  السَّ ِفــي  ِميَــاٍه  كَثْــرَُة  تَُكــوُن  قَــْولً  أَْعطَــى  إَِذا   «
يــَح ِمــْن َخزَائِِنــِه « )إرميــا 10: 13(. أَقَاِصــي األَرِْض . َصَنــَع بُُروقًــا لِلَْمطَــِر، َوأَْخــَرَج الرِّ

فبقــدرة هللا تنمــو النباتــات وتزدهــر وتكتســي األشــجار بــاألوراق ،  وتتفتــح كّل 
األزهــار وتنمــو وتكبــر كّل األثمــار. ]417[

ول يمكــن فهــم تركيــب الجســم البشــري فهمــاً كامــاً.  فهــو يعــرض أســراراً تُحيّــر 
أذكــى النــاس عقــولً.  فالقلــب ينبــض واألنفــاس تتــردد ليــس نتيجــة تركيــب يبــدأ 
فــي تحريكــه فيســتمر قائمــاً بعملــه .  ولكّننــا بــاهلل نحيّــا ونتحــرك ونوجــد . فالقلــب 
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النابــض والنبضــة الخافقــة وكّل عصــب وعضلــة فــي الجهــاز الحــّي تظــل فــي نظامهــا 
ونشــاطها بقــّوة هللا الدائــم الوجــود .

رعاية هللا وعنايته
س يريّنــا هللا فــي مــكان ســكناه المرتفــع المقــّدس ل فــي حالــة  إّن الكتــاب المقــدَّ
الجمــود أو الســكون أو الوحــدة بــل نــراه محاطــاً بربــوات ربــوات وألــوف ألــوف مــن 
الخائق المقّدســة .  والجميع رهن إرادته.  وبواســطة هؤلء الرســل هو على اتصال 
دائــم بــكّل جــزء مــن أجــزاء ملكوتــه .  وهــو حاضــر فــي كّل مــكان بروحــه .  فبواســطة 

روحــه القــّدوس ومائكتــه هــو يخــدم بنــي اإلنســان.
إنّــه يجلــس علــى عرشــه فــوق اضطــراب األرض وصخبهــا .  وكلُّ شــيء عريــاٌن 
ومكشوٌف أمام عيني هللا ،  ومن سرمديته العظيمة يأمر بما تراه عنايته أنـّه األفضل.
» ليس لإلنسان طريقه ليس إلنسان يمشي أن يهدي خطواته « )ارميا 10: 23(.

» تــوكل علــى الــرّب بــكّل قلبــك وعلــى فهمــك ل تعتمــد .  فــي كّل طرقــك اعرفــه 
وهــو يقــوم ســبلك « )أمثــال  3: 5، 6(.

»  هــوذا عيــن الــرّب علــى خائفيــه الراجيــن رحمتــه لينّجــي مــن المــوت أنفَســهم 
وليســتحييهم فــي الجــوع « )مزمــور  33: 18، 19(.

»  ما أكرم رحمتك يا هللا .  فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون « ) مزمور  36: 7(.
» طوبى لمن إله يعقوب معيُنه ورجاؤه على الرّب إلهه « )مزمور  146: 5(.

]418[ » رحمتك يا رب قد مألت األرض « )مزمور  119: 64(.

أنت تحّب » البر والعدل « )مزمور  33: 5(.
أنت » ُمتََّكَل َجِميعِ أَقَاِصي األَرِض َوالْبَْحِر الْبَِعيَدِة. الُْمثِْبُت الِْجبَاَل ِبُقوَّتِِه الُْمتََنطُّق 

ِبالُْقْدرَِة. الُْمْهِدئُ َعِجيَج الِْبَحاِر َعِجيَج أَْمَواِجَها َوَضِجيَج األَمِم « )مزمور  65: 7-5(.
» تجعــل مطالــع الصبــاح والمســاء تبتهــج «.  » كلّلــت الســنة بجــودك وأثــارك 

تقطــر دســماً « ) مزمــور  65: 8، 11(.
»  الرّب عاضد كّل الساقطين ومقّوم كّل المنحنين .  أعين الكّل إياك تترجى وأنت 
تعطيهم طعامهم في حينه تفتح يدك فتشبع كّل حي رضىَّ « ) مزمور    145: 16-14(.

ذاتية هللا معلنة في المسيح
إّن هللا ككائــن قائــم بذاتــه قــد أعلــن نفســه فــي ابنــه .  إّن يســوع بهــاء مجــد اآلب 
» َورَْسُم َجْوَهرِِه « )عبرانيين  1: 3( . أتى إلى العالم كمخلّص ذاتي .  ]419[ وكمخلّص 
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المواطــن  فــي  الشــفاعة  عمــل  يجــري  ذاتــي  وكمخلّــص  العــاء ،   إلــى  صعــد  ذاتــي 
الســماوية .  فأمــام عــرش هللا وألجلنــا يخــدم » ِشــبُْه ابْــِن إِنَْســاٍن « )رؤيــا 1: 13(.

فالمســيح نــور العالــم حجــب بهــاء نــور ألوهيتــه وأتــى ليعيــش كإنســان بيــن النــاس 
حتــى يمكنهــم أن يتعرّفــوا بخالقهــم بــدون أن يموتــوا احتراقــاً.  فمنــذ فصلــت الخطيــة 

بيــن اإلنســان وجابلــه لــم يــَر أحــّد هللا فــي أّي وقــت إلّ كمــا هــو معلــن فــي المســيح.
لقد أعلن المسيح قائاً:  » أَنَا َواآلُب َواِحٌد « )يوحنا  10: 30(.  » لَيَْس أََحٌد يَْعرُِف 
البُْن إِلَّ اآلُب وَلَ أَْحُد يَعرُِف اآلُب إِلَّ البُْن َوَمْن أَرَادَ البُْن أَْن يُْعلَِن لَُه « )متى 11: 27(.

ففــي  يعرفــوه .   أن  هللا  يريدهــم  مــا  اإلنســان  بنــي  ليعلّــم  المســيح  أتــى  لقــد 
ــَماَوات مــن فــوق وفــي األرض وفــي ميــاه المحيــط المترامــي األطــراف نــرى عمــل  السَّ
هللا .  إّن كّل الخائــق تشــهد لقدرتــه وحكمتــه ومحبّتــه ،  ومــع ذلــك فنحــن ل نتعلّــم 
ــم عنهــا كمــا  عــن ذاتيــة هللا مــن النجــوم أو األوقيانوســات أو الشــالت مثلمــا نتعلّ

هــي معلنــة فــي المســيح .
فلقــد رأى هللا أّن هنالــك حاجــًة إلــى إعــان أوضــح ممــا فــي الطبيعــة لتصويــر 
ذاتيّتــه وصفاتــه ،  فأرســل ابنــه إلــى العالــم ليعلــن طبيعــَة وصفــاِت اإللــه غيــر المنظــور 

علــى قــدر مــا يحتملــه بصــُر النــاس.

إعالنه للتالميذ
لنــدرس األقــوال التــي فــاه بهــا المســيح فــي العلّيــة فــي الليلــة الســابقة لصلبــه .  
كان يقتــرب مــن ســاعة المحاكمــة فحــاول أن يعــزّي تاميــذه الذيــن كانــوا مزمعيــن أن 

يُجّربــوا ويُمتحنــوا امتحانــاً قاســياً جــّداً.
فقــال لهــم :  » لَ تَْضطَــرِْب قُلُوبُُكــْم . أَنْتُــْم تُْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل فَآِمُنــوا ِبــي . ِفــي بَيْــِت 
أَِبــي َمَنــازُِل كَِثيــرٌَة، َوإِلَّ فَِإنِّــي كُْنــُت قَــْد قُلْــُت لَُكــْم . أَنَــا أَْمِضــي ألُِعــدَّ لَُكــْم َمَكانًــا ...

أَْن  نَْقـــِدُر  تَْذَهـــُب، فََكيْـــَف  أَيْـــَن   ]ُ420[ نَْعلَـــم  لَْســـَنا  َســـيُِّد،  يَـــا  لـــه تومـــا  قـــال   «
ـــَس أََحـــٌد يَأْتِـــي  ـــاُة. لَيْ نَْعـــرَِف الطَِّريـــَق. قـــال لـــه يســـوع أَنَـــا ُهـــَو الطَِّريـــُق َوالَْحـــقُّ َوالَْحيَ
ـــُه  ـــْم أَِبـــي أَيْضـــاً. َوِمـــَن اآلن تَْعرِفُونَ ـــْد َعرَفْتُُمونِـــي لََعرَفْتُ ـــْم قَ ـــْو كُْنتُ إِلَـــى اآلِب إِلَّ ِبـــي. لَ

ــْد َرأَيْتُُمـــوُه... َوقَـ
» قــال لــه فيلبــس يَــا َســيُِّد أَرِنَــا اآلَب وَكََفانَــا. قــال لــه يســوع أَنَــا َمَعُكــْم زََمانــاً هــذه 
مدتــه َولـَـْم تَُعرِّفِْنــي يــا فيلبــس .  الــذي رآنــي فقــد رأي اآلب فكيــف تقــول أنــت أَرِنـَـا اآلَب. 
ألســت تؤمــن أنــّي أنــا فــي اآلب واآلب فــّي.  الـْـَكاَُم الَّــِذي أُكَلُِّمُكــْم ِبــِه لَْســُت أَتََكلَّــُم ِبــِه 

ِمــْن نَْفِســي لِكــنَّ اآلَب الَْحــالَّ ِفــيَّ ُهــَو يَْعَمــُل األَْعَمــاَل « )يوحنــا 14: 10-1(.
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ولــم يكــن التاميــذ بعــد يفهمــون كام المســيح عــن عاقتــه بــاهلل .  فكثيــر مــن 
تعليمــه كان مــا يــزال غامضــاً عليهــم .  فقــد أراد المســيح أن تكــون عندهــم معرفــة 

أكثــر وضوحــاً وجــاٍء عــن هللا.
قــال لهــم :  » قَــْد كَلَّْمتُُكــْم ِبهــَذا بأمثــال ولكــن تأتــي ســاعة حيــن ل أكلمكــم أيضــاً 

بأمثــال بــل أخبركــم عــن اآلب عانيــة « )يوحنــا  16: 25(.
فهمــوا  الخمســين  يــوم  فــي  التاميــذ  علــى  القــدس  الــروح  انســكب  وعندمــا 
الحقائــق التــي كلّمهــم بهــا بأمثــال فهمــاً كامــاً.  وكثيــٌر مــن التعاليــم التــي كانــت ســرّاً 
مســتغلقاً عليهــم وضحــت أمامهــم .  بــل حتــى إلــى ذلــك الحيــن لــم يحصــل التاميــذ 
علــى إتمــام وعــد المســيح كامــاً.  لقــد حصلــوا علــى كّل مــا يســتطيعون احتمالــه 
مــن معرفــة هللا ،  ولكــّن اإلتمــام الكامــل لوعــد المســيح بأنـّــه ســيخبرهم عــن اآلب 
عانيــة لــم يكــن وقتـُــه قــد حــان بعــد .  وكذلــك الحــال اليــوم .  فمعرفتنــا عــن هللا جزئيّــة 
اآلب  أمــام  المســيح  يســوع  اإلنســان  ويعتــرف  النضــال  ينتهــي  وعندمــا  وناقصــة .  
ــة فســيفهمون  بخّدامــه األمنــاء الذيــن قــد شــهدوا شــهادة أمينــة لــه فــي عالــم الخطيّ

حينئــذ بــكّل وضــوح مــا يبــدو اآلن فــي نظرهــم ســرّاً غامضــاً. ]421[ 
لقــد أخــذ المســيح معــه إلــى المواطــن الســماوية بشــريّته الّممجــدة .  وكّل الذيــن 
يقبلونه يعطـيهم سـلطاناً أن يصـيروا أولد هللا ،  حـتى في النهـاية يقبلـهم هللا خـاصة 
لــه ليعيشــــوا معــه مــدى أجـــيال األبــد.  فــإذا كانــوا فــي هــذه الحـــياة يُخلصـــون الــولء 
هلل فإنـّــهم فــي النهايــة » َســيَْنظُُروَن َوْجَهــُه َواْســُمُه َعلَــى ِجبَاِهِهــْم « )رؤيــا  22: 4(.  
ومــا هــي ســعادة الســماء إلّ أن يــرى اإلنســان هللا؟ وأّي فــرٍح يمكــن أن يتمتّــع بــه 
الخاطــئ الُمخلَّــص بنعمــة المســيح أعظــم مــن أن ينظــر إلــى وجــه هللا ويعرفــه كآب؟

شهادة الكتاب
إّن الكتب المقّدسة تشير بكّل وضوح إلى العاقة الكائنة بين هللا والمسيح ،  

وهــي ترينــا بــكّل جــاء ذاتيّــة كّل منهما.
ـَم اآلبَــاِء ِباألَنِْبيَــاِء قَِديمــاً بأنْــَواٍع َوطُــرٍُق كَِثيــرٍَة كلّمنــا فــي هــِذِه  » هللا بَْعــَد َمــا كَلَـّ
كُلَّ  َوَحاِمــٌل  َجْوَهــرِِه  َورَْســُم  َمْجــِدِه  بََهــاُء  َوهــو  الــذي   ... اِبِنــِه  فــي  األَِخيَــرَِة  ـاِم  األَيَـّ
األَْشــيَاِء ِبَكلَِمــِة قُْدرَتـِـِه بعدمــا صنــع بنفســه تطهيــراً لخطايانــا جلــس ِفــي يَِميــِن الَْعظََمــِة 
ِفــي األََعالـِـي. َصائِــراً أعظــم مــن المائكــة بمقــدار مــا ورث اســـــــماً افضــل منهــم .  ألنــه 
لمـــن مــن المـــــائكة قــال قــط أَنـْـَت ابِْنــي أَنـَـا الْيَــْوَم َولَْدتـُـَك. وأيضــاً أَنـَـا أَكـُـوَن لــه أبــاً َوُهــَو 

يَُكــــوَن لــَي ابــــناً « )عبرانييــن  1: 5-1(.
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إّن ذاتيّــة اآلب والبــن وكذلــك الوحــدة الكائنــة بينهمــا موّضحــة فــي األصحــاح 
الســابع عشــر مــن إنجيــل يوحنــا فــي صــاة المســيح ألجــل تاميــذه إذ يقــول :

ــْل أَيًْضــا ِمــْن أَْجــِل الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِبــي  » َولَْســُت أَْســأَُل ِمــْن أَْجــِل هــؤُلَِء فََقــْط، بَ
ـَك أَنْــَت أَيَُّهــا اآلُب ِفــيَّ َوأَنَــا ِفيــَك  ِبَكاَِمِهــْم. لِيَُكــوَن الَْجِميــُع ]422[ َواِحــداً. كََمــا أَنَـّ
لِيَُكونُوا ُهْم أَيًْضا َواِحًدا ِفيَنا لِيُْؤِمَن الَْعالَُم أَنََّك أَرَْسلْتَِني « )يوحنا  17: 20، 21(.

إّن الوحــدة الكائنــة بيــن المســيح وتاميــذه ل تمحــو ذاتيّــة كّل منهــم .  فهــم واحــد 
ــة نفهــم  فــي القصــد والفكــر والــرأي والُخلُــق ولكــن ليــس فــي الذاتيــة .  وبهــذه الكيفيّ

أّن هللا والمســيح واحــد.

صفات هللا معلنة في المسيح
إّن المســيح إذ اتّخــذ طبيعــة البشــر صــار واحــداً مــع بنــي اإلنســان ،  وفــي نفــس 
الوقــت أعلــن أبانــا الســماوي لبنــي اإلنســان الخطــاة .  فــذاك الــذي كان فــي حضــرة 
اآلب من البدء والذي كان صورة هللا غير المنظور كان وحده قادرا على أن يعلن 
صفــات األلوهيّــة لبنــي اإلنســان .  لقــد شــابه إخوتــه فــي كّل شــيء ،  وصــار جســداً 
مثلنــا ،  فجــاع وعطــش وتعــب .  وكان يتغــّذى بالطعــام وينتعــش بالنــوم .  وقــد قاســم 
اإلنســاَن نصيبـَـه،  ومــع ذلــك فقــد كان هــو ابــن هللا الــذي بــا لــوم .  كان غريبــاً ونزيــاً 
علــى األرض .  كان فــي العالــم ولكّنــه لــم يكــن مــن العالــم .  لقــد ُجــرّب وامتُحــن كمــا 
يُجــرّب الرجــال والنســاء فــي هــذه األيّــام ]423[ ويمتحنــون ،  ومــع ذلــك فقــد عــاش 
ُمنزَّهــاً عــن الخطيّــة .  فــإذ كان رقيــق الجانــب ورحيمــاً وعطوفــاً ومنصفــاً لآلخريــن 

فقــد مثّــل لنــا صفــاَت هللا .  وكان أبــداً مشــغولً فــي خدمــة هللا والنــاس.
ــَر الَْمَســاكِيَن أَرَْســلَِني ألَْعِصــَب ُمْنَكِســِري الَْقلْــِب  » ألَنَّ الــرَّبَّ َمَســَحِني ألُبَشِّ
ألُنـَـاِدَي لِلَْمْســِبيِّيَن ِبالِْعتـْـِق َولِلَْمأُْســوِريَن ِباإلِطـْـاَِق « » ولِلُْعْمــِي ِبالْبََصــِر « » ألُنـَـاِدَي 
ــْوِم انِْتَقــاٍم إِللَِهَنــا . ألَُعــزَِّي كُلَّ النَّائِِحيــَن « )إشــعياء  61: 1;   ِبَســَنٍة َمْقبُولَــٍة لِلــرَّبِّ َوِبيَ

لوقــا  4: 18؛  إشــعياء  61: 2(.
ــا أَنَــا فَأَقُــوُل لَُكــْم: أَِحبُّــوا أَْعَداءَكُــْم. بَارِكُــوا لَِعِنيُكــْم.  وهــو يأمرنــا قائــا :  » َوأَمَّ
لَِكــْي  َويَطْرُُدونَُكــْم،  إِلَيُْكــْم  يُِســيئُوَن  الَِّذيــَن  ـوا ألَْجــِل  َوَصلُـّ ُمبِْغِضيُكــْم،  إِلَــى  أَْحِســُنوا 
ُمْنِعــٌم  فإنّــه   «   ،)45  ، 44  :5 )متــى   » ــَماَواِت  السَّ ِفــي  ـِذي  الَـّ أَِبيُكــُم  أَبَْنــاَء  تَُكونُــوا 
األَْشــرَاِر  َعلَــى  َشْمَســُه  يُْشــرُِق   «  )35  :6 )لوقــا   » َواألَْشــرَاِر  ــاكِِريَن  الشَّ َغيْــِر  َعلَــى 
الِِحيــَن، َويُْمِطــُر َعلَــى األَبْــرَاِر َوالظَّالِِميــَن « )متــى 5: 45(. فَُكونُــوا رحمــاء كمــا  َوالصَّ

أن أَبَاكُــْم أيضــاً رحيــم « )لوقــا 6: 36(.
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» ِبأَْحَشــاِء رَْحَمــِة إِلِهَنــا ... الُْمْشــرَُق ِمــَن الَْعــاَِء. لِيُِضــيَء َعلَــى الَْجالِِســيَن ِفــي 
ــاَِم « )لوقــا 1: 78، 79(. الظُّلَْمــِة َوِظــاَِل الَْمــْوِت لَِكــْي يَْهــِدَي أَقَْداَمَنــا ِفــي طَِريــِق السَّ

مجد الصليب
ــز فــي الصليــب .  ول يمكــن ألّي لســان مهمــا  إّن إعــان محبّــة هللا لإلنســان يتركّ
أوتــَي مــن باغــة أن يُعبــّر عــن معنــاه ،  ول يمكــن للقلــم أن يصــّور جمالــه وجالــه ،  ول 
يمكــن لعقــل أن يدركــه .  فــإذ ننظــر إلــى ]424[ صليــب جلجثــة يمكننــا فقــط أن نقــول :  
ــِه  ــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِب ــُه الَْوِحيــَد لَِكــْي لَ يَْهلِ ــَذَل ابَْن ــى بَ ــَم َحتَّ »هَكــَذا أََحــبَّ هللُا الَْعالَ

ــاُة األَبَِديَّــُة « )يوحنــا 3: 16(. بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَ
فالمســيح المصلــوب ألجــل خطايانــا ،  والمســيح المقــام مــن األمــوات ،  والمســيح 

الصاعــد إلــى األعالــي هــو علــُم الخــاِص الــذي علينــا أن نتعلّمــه ونُعلّمــه لآلخريــن.

لقد كان هو المسيح
ــُه  ــْم يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَُكــوَن ُمَعــاِدلً ِهلِل. لِكنَّ ــِذي إِْذ كَاَن ِفــي ُصــورَِة هللِا لَ » الَّ
الَْهيْئَــِة  ِفــي  ُوِجــَد  َوإِْذ  النَّــاِس.  ِشــبِْه  ِفــي  َصائِــرًا  َعبْــٍد  ُصــورََة  آِخــًذا  نَْفَســُه،  أَْخلَــى 
لِيــِب « )فيلبــي  2: 8-6(. َمــْوَت الصَّ ـى الَْمــْوَت  كَِإنَْســاٍن َوَضــَع نَْفَســُه َوأَطَــاَع َحتَـّ

» اَلَْمِســيُح ُهــَو الَّــِذي َمــاَت بـَـْل ِبالَْحــِريِّ قـَـاَم أَيْضــاً الَّــِذي ُهــَو أَيًْضــا َعــْن يَِميــِن هللِا 
الَّــِذي أَيًْضــا يَْشــَفُع ِفيَنــا « )روميــة 8: 34(.

ُمــوَن ِبــِه إِلـَـى هللِا إِْذ ُهــَو  » فَِمــْن ثـَـمَّ يَْقــِدُر أَْن يَُخلِّــَص أَيًْضــا إِلـَـى التََّمــاِم الَِّذيــَن يَتََقدَّ
َحيٌّ ِفي كُلِّ ِحيٍن لِيَْشــَفَع ِفيِهْم « )عبرانيين 7: 25(.

» ألَْن لَيْــَس لََنــا رَئِيــُس كََهَنــٍة َغيْــُر قَــاِدٍر أَْن يَرْثِــَي لَِضَعَفاتَِنــا بَــْل ُمَجــرٌَّب ِفــي كُلِّ 
َشــْيٍء ِمثْلَُنــا ِبــاَ َخِطيَّــٍة « )عبرانييــن  4: 15(.

العطية التي ال يُعّبر عنها
إنّنــا عــن طريــق عطيّــة المســيح نّنــال كّل بركــة .  فعــن طريــق تلــك العطيّــة يأتينــا ،  
يومــاً فيومــاً،  فيــُض جــوِد الــرّب الــذي ل ينضــب .  فــكّل زهــرة بألوانهــا الجميلــة وعبيــر 
خالــق  فهــو  الواحــدة .   العطيّــة  تلــك  طريــق  عــن  بهــا  لنتمتّــع  لنــا  معطــاة  رائحتهــا 
الشــمس والقمــر .  ول يوجــد كوكــب يزيـّـن جلــد الســماء إلّ وهــو خالقــه .  وكّل قطــرة 
مــن قطــرات المطــر الهاطلــة ،  وكّل شــعاعة مــن أشــعة النــور تُشــرق علــى عالمنــا غيــر 
الشــاكر ،  تشــهد لمحبــة ]425[ هللا فــي المســيح .  وكّل شــيء يُعطــى لنــا عــن طريــق 
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العطيّــة الواحــدة التــي ل يُعبّــر عنهــا ،  ابــُن هللا الوحيــد .  لقــد ُســّمر بالصليــب كــي 
تفيــض كّل هــذه الهبــات الخليقــة هللا .

» اُنْظُُروا أَيََّة َمَحبٍَّة أَْعطَانَا اآلُب َحتَّى نُْدَعى أَْولََد هللِا « )1يوحنا 3: 1(.
 » ينتظـــره  لمـــن  يصنـــع  غــــيرك  إلهـــا  عيـــن  تَـــَر  لَـــْم  يَْصــــُغوا .   َولَـــْم  يَْســـَمُعوا  »لَـــْم 

.)4  :64 )إشـــعياء 

المعرفة التي تُحدث التغيير
أن  ينبغــي  التــي  المعرفــة  هــي  المســيح  فــي  معلنــة  هــي  كمــا  معرفــة هللا  إّن 
فــي الخلــق .   التــي تحــدث تغييــراً  يحصــل عليهــا كّل الُمخلّصيــن .  وهــي المعرفــة 
فــإذ تُقبــُل هــذه المعرفــُة فهــي تخلــُق النفــَس خليقــًة جديــدًة علــى صــورة هللا .  وهــي 

ـه قــّوًة روحيّــًة إلهيــًة. تمنــح اإلنســاَن كلَـّ
ورَِة  » َونَْحُن نَاِظِريَن َمْجَد الرَّبِّ ِبَوْجٍه َمْكُشوٍف كََما في ِمرْآٍة نَتََغيَُّر إِلَى تِلَْك الصُّ

َعيِْنَها ِمْن َمْجٍد إِلَى َمْجٍد كََما ِمَن الرَّبِّ الرُّوحِ « )2كورنثوس 3: 18(. ]426[ 
لقــد قــال الُمخلّــص عــن نفســه :  » َحِفظْــُت َوَصايَــا أَِبــي « )يوحنــا 15: 10(. 
»  َْم يَتْرُكِْنــي اآلُب َوْحــِدي ألَنِـّـي ِفــي كُلِّ ِحيــٍن أَفَْعــُل َمــا يُرِْضيــِه « )يوحنــا 8: 29( 
وكمــا كان يســوع فــي طبيعــة بشــريّة كذلــك هللا يقصــد أن يكــون تابعــوه .  فعلينــا أن 

نحيــا بقّوتــه حيــاُة الطهــارة والشــرف التــي عاشــها الُمخلّــص.
قال الرســول بولس :  » بســبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يســوع المســيح 
ــَماَوات وعلى األرض.  لكي يعطيكم ِبَحَســِب  الذي منه تُســمى كّل عشــيرة في السَّ
ِغَنــى َمْجــِدِه أن تتأيــدوا بالقــوة بروحــه فــي اإلِنَْســاِن الْبَاِطــِن ليحــل المســيح باإليمــان 
فــي قلوبكــم .  وانتــم متأصلــون ومتأسســون فــي المحبــة حتــى تســتطيعوا أَْن تُْدرِكُــوا 
َمَحبَّــَة  َوتَْعرِفُــوا  َوالُْعلْــُو،  َوالُْعْمــُق  ـوُل  َوالطُـّ الَْعــرُْض  ُهــَو  َمــا  يِســيَن،  الِْقدِّ َجِميــعِ  َمــَع 

ــِة لَِكــي تَْمتَلئُــوا كُلِّ ِمــْلِء هللِا « )افســس  3: 19-14(. الَْمِســيِح الَْفائَِقــَة الَْمْعرِفَ
ِمــْن َمْعرِفَــِة َمِشــيئَِتِه ِفــي كُلِّ  نَــزَْل ُمَصلِّيــَن َوطَالِِبيــَن ألَْجلُِكــْم أَْن تَْمتَلِئُــوا  لَــْم   «
ِحْكَمــٍة َوفَْهــٍم ُروِحــيٍّ لِتَْســلُُكوا كََمــا يَِحــقُّ لِلــرَّبِّ ِفــي كُلِّ رِضــًى ُمثِْمِريــَن ِفــي كُلِّ َعَمــل 
ٍة ِبَحَســِب قُــْدرَِة َمْجــِدِه لِــُكلِّ َصبْــٍر  يــَن ِبــُكلِّ قُــوَّ َصالِــٍح َونَاِميــَن ِفــي َمْعرِفَــِة هللِا ُمتََقوِّ

َوطُــوِل أَنَــاٍة ِبَفــَرٍح « )كولوســى 1: 11-9(.
هذه هي المعرفة التي يدعونا هللا لقبولها ،  والتي كّل ما عداها باطل وَعَدّم. ]427[

AR Ministry of Healing Body.indd   311 11/12/18   5:12 PM



AR Ministry of Healing Body.indd   312 11/12/18   5:12 PM



36
خطر املعرفة 

النظرية
مـن أعظـم المسـاوئ التـي تـازم طلـب المعرفـة والبحـوث العلميـة ،  الميّـل إلـى 
تمجيـد التفكيـر البشـري فـوق قيمتـه الحقيقيّـة ومحيطـه الائـق .  وكثيـرون يحاولـون أن 
يحكموا على الخالق وأعماله بمعرفتهم الناقصة للعلم .  ويحاولون أن يحكموا ويقرروا 
طبيعـة هللا وصفاتـه وحقوقـه الخاصـة ويمعنـون فـي الَْمبَـاِدئ النظريّـة عـن اإللـه غيـر 
المحدود .  والذين ينكبّون على هذا الفرع من الدراسة إنّما يدوسون على أرٍض حرام .  
إّن بحثهم لن يسفر عن نتائج ذات قيمة ول يمكن المضّي فيه بغير خطر على النفس.

ــة عــن طريــق الرغبــة فــي المعرفــة التــي قــد  إّن أبوينــا األّوليــن اقتيــدا إلــى الخطيّ
كان  مــا  كّل  أضاعــا  المعرفــة  هــذه  اقتنــاء  محاولتهمــا  وفــي  عنهمــا .   هللا  حجبهــا 
يُســتحق أن يُمتلــك .  فلــو لــم يلمــس آدم وحــواء الشــجرة الَمنهــّي عنهــا لــكان هللا 
قــد منحهمــا المعرفــة التــي لــم تقــع عليهــا لعنــة الخطيـّــة – المعرفــة التــي كان يمكــن 
المجــرّب كان  إلــى  مــن اإلصغــاء  قــد كســباه  مــا  بالفــرح األبــدي .  وكّل  تأتيهمــا  أن 
هــو التعــرّف علــى ]428[ الخطيّــة ونتائجهــا .  فبعصيانهمــا ابتعــدت البشــريّة عــن هللا 

وانفصلــت األرض عــن الســماء.

AR Ministry of Healing Body.indd   313 11/12/18   5:12 PM



314  |  خدمة الّشفاء 

والــدرس مّوجــه إلينــا .  والميــدان الــذي قــاد الشــيطان أبوينــا األوليــن إليــه هــو 
نفــس الميــدان الــذي يُغــري النــاس علــى دخولــه اليــوم .  إنـّـه يُغــرق العالــم بالخرافــات 
الجّذابــة .  فبــكّل حيلــة فــي يــده يُجــرّب النــاس أن ينصرفــوا إلــى التخيّــل والتخميــن 
عــن هللا وهكــذا هــو يحــاول أن يحــول بينهــم وبيــن الحصــول علــى تلــك المعرفــة عــن 

هللا التــي هــي الخــاص .

نظرية ألوهّية الكون
الخاّصــُة  التعاليــُم  مــكان  كّل  فــي  والكنائــَس  الِعلــم  معاهــَد  تجتــاح  واليــوم 
بمناجــاة األرواح التــي تقــّوض وتّدمــر اإليمــان بــاهلل وبكلمتــه .  إّن المبــدأ القائــل بــأّن 
هللا هــو جوهــر يتخلـّـل كّل الطبيعــة هــو مبــدأ يقبلــه كثيــرون ممــن يعترفــون بإيمانهــم 
هــذه  تحتــه  تختفــي  الــذي  القنــاع  جمــال  يكــن  مهمــا  ولكــن  س ،   المقــدَّ بالكتــاب 
النظريّــة فإنّهــا أخطــر خدعــة .  فهــي تصــّور هللا تصويــراً ســيّئاً،  وهــي إهانــة لعظمتــه 
وجالــه .  ولبــّد أّن القصــد منهــا ليــس فقــط تضليــُل النــاس بــل أيضــاً إفســاَدهم .  
فالظلمــُة عنصرُهــا.  والشــهوانيُّة محيطُهــا .  ونتيجــة قبولهــا هــي النفصــاُل عــن هللا .  

وهــذا يعنــي الدمــار للطبيعــة اإلنســانيّة الســاقطة .
لقــد أثــرّت الخطيّــة علــى حالتنــا فجعلتهــا غيــر طبيعيّــة ،  فالقــّوة التــي تُرجعنــا 
وتجّددنــا يجــب أن تكــون فــوق الطبيعــة ،  وإلّ فــا قيمــة لهــا .  ول توجــد غيــر قــّوة 
واحــدة تســتطيع أن تحطّــم قــّوة الشــّر وتســلّطه علــى قلــوب النــاس وتلــك هــي قــّوة 
هللا في يســوع المســيح .  فبواســطة دِم المصلوِب وحده يوجد تطهير من الخطيّة .  
ونعمتــه وحدهــا هــي التــي تقّدرنــا علــى مقاومــة ميــول طبيعتنــا الســاقطة وقهرهــا .  
فــإذا كان هللا  التأثيــر .   نعمتَــه عديمــَة  عــن هللا فتجعــل  األرواحيّــة  النظريــات  أّمــا 
جوهــراً يتغلغــل فــي كّل الطبيعــة فهــو إذاً يســكن فــي كّل النــاس ،  ولكــي يحصــل 

اإلنســان علــى القداســة فمــا عليــه إلّ أن يُنّمــي القــّوة التــي فــي داخلــه .
النظــام  تكتســح  فهــي  المنطقيّــة  نهايتهــا  إلــى  تّتبعناهــا  لــو  النظريّــات  هــذه 
اإلنســان  وتجعــل  ولزومهــا  الكّفــارة  ضــرورة  تســتبعد  إنّهــا  بجملتــه .   المســيحي 
ُمخلّــص نفســه .  ]429[ وهــذه النظريّــات عــن هللا تجعــل كلمتــه بــاّ تأثيــر ،  والذيــن 
الكتــاب  يعتبــروا  ألن  أخيــراً  بهــم  يغــّرر  أن  مــن  عظيــم  خطــر  فــي  هــم  يقبلونهــا 
الرذيلــة ،   العّفــة والطهــارة أفضــل مــن  قــد يعتبــرون  س كلّــه قّصــة خياليّــة .   المقــدَّ
ولكــن بعدمــا يبعــدون هللا عــن مركــز ســلطته القانونــي فهــم يجعلــون اعتمادهــم 
علــى القــّوة البشــريّة التــي هــي ،  بــدون هللا ،  تافهــة ول قيمــة لهــا .  واإلرادة البشــريّة 
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بــدون معونتــه لــن تكــون عندهــا قــّوة حقيقيّــة علــى مقاومــة الشــّر والنتصــار عليــه .  
وبيــن  اإلنســان  بيــن  يحــول  ســياٌج  يوجــد  ول  تنهــزم .   ومعاقلهــا  النفــس  وحصــون 
أن  يمكّننــا  ل  فنحــن  وروحــه  كلّمــة هللا  روادع  اإلنســان  يرفــض  وحالمــا  الخطيّــة .  

ذلــك اإلنســان. أّي األعمــاق ســينحدر  إلــى  نعــرف 
» كّل كلمــة مــن هللا نقيــة .  تــرس هــي للمحتميــن بــه .  ل تــزد علــى كلماتــه لئــا 

يوبخــك فتكــذب « )أمثــال  30: 5، 6(.
» الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك « )أمثال  5: 22(.

التغلغل في أسرار هللا
ـــَرائُِر لِلـــرَّبِّ إِلِهَنـــا َوالُْمْعلََنـــاُت لََنـــا َولِبَِنيَنـــا إِلَـــى األَبَـــِد « )تثنيـــة 29: 29(.  » السَّ
درســـنا .   هـــو ألجـــل  كلمتـــه  فـــي  إيـّـــاه  أعطانـــا  قـــد  الـــذي  ذاتـــه  عـــن  فإعـــان هللا 
مـــا  إلـــى  فـــي أن نتغلغـــل  لنـــا  مـــا يمكننـــا أن نحـــاول فهمـــه .  ولكـــن ل حـــّق  وهـــذا 
هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك .  يمكـــن ألســـمى العقـــول أن يجهـــد نفســـه فـــي التخمينـــات 
عـــن طبيعـــة هللا حتـــى يـــكّل ولكّنـــه جهـــد ضائـــع .  هـــذه المشـــكلة لـــم يُعـــط لنـــا أن 
ــا .  إذ ل يمكـــن لعقـــل بشـــري أن يـــدرك هللا .  وليـــس ألحـــد أن يفّكـــر ويخّمـــن  نحلّهـ
عـــن طبيعتـــه .  هنـــا يُحســـب الصمـــت أبلـــغ مـــن الـــكام .  فاإللـــه العليـــم بـــكّل شـــيء 

هـــو فـــوق كّل بحـــث أو جـــدال.
بــل حتــى المائكــة لــم يُســمح لهــم بالطــاع علــى المشــورات التــي دارت بيــن 
يتطّفلــوا  أن  اإلنســان  لبنــي  فليــس  إذاً  الخــاص .   تدبيــر  عنــد وضــع  والبــن  ا آلب 
علــى أســرار العلــّي.  إنّنــا نجهــل هللا كاألطفــال تمامــاً،  ولكــن علينــا أن نحبّــه ونطيعــه 
كاألطفــال .  ]430[ وبــدلً مــن التخميــن بخصــوص طبيعــة هللا وامتيازاتــه لنلتفــت إلــى 

الــكام الــذي نطــق بــه :
ــَماَواِت  » أَإِلَى ُعْمِق هللِا تَتَِّصُل. أَْم إِلَى نَِهايَِة الَْقِديِر تَْنتَِهي. ُهَو أَْعلَى ِمَن السَّ
فََمــاَذا َعَســاَك أَْن تَْفَعــَل. أَْعَمــُق ِمــَن الَْهاِويـَـِة فََمــاَذا تـَـْدِري. أَطـْـَوُل ِمــَن األَرِْض طُولـُـُه، 

َوأَْعــرَُض ِمــَن الْبَْحــِر « )أيــوب 11: 9-7(.
اإلنســان  يعــرف  ل  الفهــم .   مــكان  هــو  وأيــن  توجــد .   أيــن  فمــن  الحكمــة  أمــا   «
قيمتهــا ول توجــد فــي أرض األحيــاء .  الغمــر يقــول ليســت هــي فــيَّ والبحــر يقــول 
ليســت هــي عنــدي .  ل يُعطــى ذهــب خالــص بدلهــا ول تــوزن فضــة ثمنــاً لهــا .  ل 
تــوزن بذهــب أوفيــر أو بالجــزع الكريــم أو الياقــوت األزرق. ل يعادلهــا الذهــب ول 
الزجــاج ول تبــدل بإنــاء ذهــب إبريــز .  ل يُذكــر المرجــان أو البلّــور وتحصيــل الحكمــة 
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خيــر مــن الآللــئ.  ل يعادلهــا ياقــوت كــوش األصفــر ول تــوزن بالذهــب الخالــص. 
فمــن أيــن تأتــي الحكمــة .  وأيــن هــو مــكان الفهــم ... الهــاك والمــوت يقــولن بآذاننــا 

قــد ســمعنا خبرهــا. هللا يفهــم طريقهــا وهــو عالــم بمكانهــا .
ــَماَوات يــرى ... لّمــا جعــل  » ألنــه هــو ينظــر إلــى أقاصــي األرض .  تحــت كّل السَّ
للمطــِر فريضــًة ومذهبــاً للصواعــق .  حينئــذ رآهــا وأخبــر بهــا .  هيّأهــا وأيضــاً بحــث 
عنهــا .  وقــال لإلنســــان هـــــوذا مخـــــافة الــــــرب هــي الحكمـــــــة والحــــــــيدان عــن الشــر هــو 

الفهــم « )أيــوب 28: 28-12(. ]431[
ول  األرض  مخابــئ  فــي  والبحــث  التفتيــش  بواســطة  توجــد  ل  الحكمــة  إّن   
بالمحــاولت الفاشــلة للتغلغــل فــي أســرار هللا .  ولكّنهــا توجــد باألحــرى فــي كوننــا 
حياتنــا  جعــل  وفــي  لنــا  يعطيــه  بــأن  هللا  ُســّر  الــذي  اإلعــان  نقبــل  تواضــع  بــكّل 

إرادتــه. مــع  متوافقــة 

أسرار الطبيعة
إّن الرجــال ذوي العقــول الجبـّـارة ل يســتطيعون أن يدركــوا أســرار الــرّب المعلنــة 
فــي الطبيعــة .  والوحــي اإللهــّي يســأل عــّدة أســئلة ل يمكــن ألعظــم عالــم أن يجيــب 
عنهــا .  هــذه األســئلة لــم تُقــّدم لنــا لكــي نجيــب عنهــا ،  بــل ألجــل توجيــه انتباهنــا إلــى 
أســرار هللا العميقــة ولكــي تعلّمنــا أّن حكمتنــا محــدودة ،  وأّن فــي البيئــة المحيطــة بنــا 

فــي حياتنــا اليوميّــة أشــياء كثيــرة فــوق إدراك العقــول البشــريّة المحــدودة.
غيــر  القــّوة  إدراك  يســتطيعون  ل  ألنّهــم  بــاهلل  اإليمــان  يرفضــون  الملحديــن  إّن 
المحدودة التي بها يُعلن هللا نفسه .  ولكن يجب العتراف به مما ل يعلنه عن نفسه 
كمــا ممــا هــو مكشــوف ألفهامنــا المحــدودة .  ففــي اإلعــان اإللهــّي كمــا فــي الطبيعــة 
أعطى هللا أسراراً لنؤمن بها .  وهذا ما يجب أن يكون .  يمكّننا أن نبحث دائماً،  ونسأل 

دائمــاً،  ونتعلّــم دائمــاً،  ومــع ذلــك تبقــى أمــوٌر غيــر محــدودة وغيــر متناهيــة.
ــَماَوات بالشــبر وكال بالكيــل تــراب األرض  » مــن كال بكفــه الميــاه وقــاس السَّ
ووزن الجبــال بالقبــان واآلكام بالميــزان .  مــن قــاس روح الــرب ومــن مشــيره يعلمــه 
... هــوذا األمــم كنقطــة مــن دلــو وكغبــار الميــزان تُحســب .  هــوذا الجزائــر يرفعهــا 
كدقــة ولبنــان ليــس كافيــاً لإليقــاد وحيوانــه ليــس كافيــاً لمحرقــة .  كّل األمــم كا شــيء 

قدامــه .  مــن العــدم والباطــل تحســب عنــده. ]432[
» فَِبَمــْن تَُشــبُِّهوَن هللَا َوأَيَّ َشــبٍَه تَُعاِدلـُـوَن ِبــِه ... أَلَ تَْعلَُمــوَن. أَلَ تَْســَمُعوَن. أَلـَـْم 
تُْخبَــُروا ِمــَن الْبَــَداَءِة. أَلَــْم تَْفَهُمــوا ِمــْن أََساَســاِت األَرِْض. الَْجالِــُس َعلَــى كُــرَِة األَرِْض 
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ــَكِن  ــَماَواِت كََســرَاِدَق َويَبُْســطَُها كََخيَْمــٍة لِلسَّ ـِذي يَْنُشــُر السَّ َوُســكَّانَُها كَالُْجْنــُدِب. الَـّ
ُعيُونَُكــْم  الَْعــاَِء  إِلَــى  ارْفَُعــوا  وُس.  الُْقــدُّ يَُقــوُل   ... فَأَُســاِويِه  تَُشــبُِّهونَِني  فَِبَمــْن   ...
ــَق هــِذِه. َمــِن الَّــِذي يُْخــِرُج ِبَعــَدٍد ُجْنَدَهــا يَْدُعــو كُلََّهــا ِبأَْســَماٍء لَِكثْــرَِة  ــُروا َمــْن َخلَ َوانْظُ

ــِه َشــِديَد الُْقــْدرَِة لَ يُْفَقــُد أََحــٌد. ِة وَكَْونِ الُْقــوَّ
لَِمــاَذا تَُقــوُل يـَـا يَْعُقــوُب َوتَتََكلَّــُم يـَـا إِْســرَائِيُل قـَـِد اْختََفــْت طَِريِقــي َعــِن الــرَّبِّ َوفـَـاَت 
ْهــِر الــرَّبُّ َخالـِـُق أَطـْـرَاِف األَرِْض لَ يـَـِكلُّ  ــي إِلِهــي. أََمــا َعرَفـْـَت أَْم لـَـْم تَْســَمْع. إِلــُه الدَّ َحقِّ

َولَ يَْعيَا.  ليس عن فهمه فحص « )إشعياء  40: 28-12(.

عظمة هللا
إلهنــا .  وقــد  القــدس عظمــة  بالــروح  المعطــاة لألنبيــاء  التمثيــات  مــن  لنتعلّــم 

يقــول: النبــي  إشــعياء  كتــب 
ــيَِّد َجالًِســا َعلـَـى كُرِْســيٍّ َعــال َوُمرْتَِفــعٍ،  يَّــا الَْملِــِك، رَأَيـْـُت السَّ » ِفــي َســَنِة َوفـَـاِة ُعزِّ
ــرَاِفيُم َواِقُفــوَن فَْوقَــُه، لِــُكلِّ َواِحــٍد ِســتَُّة أَْجِنَحــٍة، ِباثَْنيْــِن  َوأَْذيَالُــُه تَْمــألُ الَْهيْــَكَل. السَّ
َوقَــاَل:  َذاَك  نَــاَدى  َوهــَذا  يَِطيــُر.  َوبَاثَْنيْــِن  رِْجلَيْــِه،  ـي  يَُغطِـّ َوِباثَْنيْــِن  َوْجَهــُه،  ـي  يَُغطِـّ
فَاْهتَــزَّْت  األَرِْض.  كُلِّ  ِمــْلُء  َمْجــُدُه  الُْجُنــوِد.  رَبُّ  وٌس  قُــدُّ وٌس،  قُــدُّ وٌس،  »قُــدُّ

ُدَخانًــا.  الْبَيْــُت  َواْمتَــألَ  ــارِِخ،  الصَّ َصــْوِت  ِمــْن  الَْعتَــِب   ]433[ أََساَســاُت 
ــَفتَيِْن، َوأَنَــا َســاكٌِن  » فَُقلْــُت: َويْــٌل لِــي! إِنِـّـي َهلَْكــُت، ألَنِـّـي إِنَْســاٌن نَِجــُس الشَّ

ــَفتَيِْن، ألَنَّ َعيَْنــيَّ قَــْد رَأَتَــا الَْملِــَك رَبَّ الُْجُنــوِد . بَيْــَن َشــْعٍب نَِجــِس الشَّ
ــرَاِفيِم َوِبيَــِدِه َجْمــرٌَة قَــْد أََخَذَهــا ِبِملَْقــٍط ِمــْن َعلَــى  » فَطَــاَر إِلَــيَّ َواِحــٌد ِمــَن السَّ
ــْت َشــَفتَيَْك، فَانْتُــِزَع إِثُْمــَك،  الَْمْذبَــِح، َوَمــسَّ ِبَهــا فَِمــي َوقَــاَل: »إِنَّ هــِذِه قَــْد َمسَّ

َعــْن َخِطيَِّتــَك « )إشــعياء  6: 7-1(. ــَر  وَكُفِّ
» ل مثــل لــك يــا رب عظيــم أنــت وعظيــم اســمك فــي الجبــروت .  مــن ل يخافــك 

يا ملك الشــعوب « )إرميا  10: 6 ، 7(.
» يـــا رب قـــد اختبرتنـــي وعرفتنـــي .  أنـــت عرفـــت جلوســـي وقيامـــي .  فهمـــت 
فكـــري مـــن بعيـــد مســـلكي ومربضـــي ذريـــت وكّل طرقـــي عرفـــت .  ألنـــه ليـــس كلمـــة 
قـــدام حاصرتنـــي  ومـــن  مـــن خلـــف  كلّهـــا .   يـــا رب عرفتهـــا  وأنـــت  إلّ  لســـاني  فـــي 
يـــدك .  عجيبـــة هـــذه المعرفـــة .  فوقـــي ارتفعـــت ل أســـتطيعها «  وجعلـــت علـــيَّ 

.)6-1 :139 )مزمـــور 
» عظيم هو ربنا وعظيم القوة .  لفهمه ل إحصاء « )مزمور 147: 5(.

» طرق اإلنسان أمام عيني الرب وهو يزن كّل سبله « )أمثال  5: 21(.
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يســكن  وعنــده  الظلمــة  فــي  هــو  مــا  يعلــم  واألســرار .   العمائــق  يكشــف  هــو   «
.)22  :2 ) دانيــال  النــور « 

» معلومــة ِعْنــَد الــرَّبِّ ُمْنــُذ األَزَِل جميــع أَْعَمالـَـُه « )أعمــال  15: 18(.  » ألَْن َمــْن 
. أَْو َمــْن َصــاَر لـَـُه ُمِشــيراً. أَْو َمــْن َســبََق فَأَْعطـَـاُه ]434[ فَيَُكافـَـأَ. ألَنَّ ِمْنــُه  َعــرََف ِفْكــَر الــرَّبِّ

َوِبــِه َولـَـُه كُلَّ األَْشــيَاِء. لـَـُه الَْمْجــُد إِلـَـى األَبـَـِد. آِميــَن « )روميــة 11: 36-34(.
» ملــك الدهــور الــذي ل يفنــى ول يــرى « )1 تيموثــاوس  1: 17(.  »الَّــِذي َوْحــَدُه 
لـَـُه َعــَدُم الَْمــْوِت، َســاكًِنا ِفــي نـُـوٍر لَ يُْدنـَـى ِمْنــُه الــذي لــم يــره أحــد مــن النــاس ول يقــدر 

أن يــراه .  الــذي لــه الكرامــة والقــدرة األبديــة « )1 تيموثــاوس 6: 16(.
» ها يرهبكم جاله ويسقط عليكم رعبه؟ « )أيوب  13: 11(.

َماَوات وانظر رأس الكواكب ما أعاه « )أيوب  22: 1(. » هوذا هللا في علو السَّ
» هل من عدد لجنوده .  وعلى من يشرق نوره؟ « )أيوب   25: 3(.

» يصنــع عظائــم ل ندركهــا ألنــه يقــول للثلــج اســقط علــى األرض .  كــذا لوابــل 
المطــر وابــل أمطــار عــزّه يختــم علــى يــد كّل إنســان ليعلــم كّل النــاس خالقهــم ... 
يبــدد ســحاَب نــوره .  فهــي مــدّورة متقلّبــة بإدارتــه لتفعــل كّل مــا يأمــر بــه علــى وجــه 

األرض المســكونة ســواء كان للتأديــب أو ألرضــه أو للرحمــة يرســلها .
» أنصـت إلـى هـذا ... وقـف وتأمـّـل بعجائـب هللا .  أتـدرك انتبـاه هللا إليهـا أو 
إضـاءة نـور سـحابه .  أتـدرك موازنـة السـحاب معجـزات الكامـل المعـارف ... هـل 
صّفحـت معـه الجلـد الممكَّـن كالمـرآة المسـبوكة .  علّمنـا مـا نقـول لـه .  إنّنـا ل نحسـن 
الـكام بسـبب الظلمـة ... و اآلن ل يـرى الباهـر الـذي هـو فـي الجلـد ]435[ ثـم تعبـر 
األصليـة  الترجمـة  هـي  "َذَهـب"  ]كلمـة  َذَهـٌب  يأتـي  الشـمال  مـن  فتنّقيـه .   الريـح 
العبريـة .  وقـد وردت فـي ترجمـات أخـرى "طقـس سـاطع" – قلـم  اللغـة  حسـب 
والحـّق وكثيـر  القـّوة  نُدركـه .  عظيـم  القديـر ل  التحريـر [.  عنـد هللا جـال مرهـب . 

البـّر... لذلـك فلتخفـه النـاس « )أيـوب   37: 24-5(.
ــَماَوات  » مــن مثــل الــرب إلهنــا الســاكن فــي األعالــي الناظــر األســافل فــي السَّ

وفــي األرض « ) مزمــور  113: 5، 6(.
َحاُب ُغبَاُر رِْجلَيِْه « )ناحوم    1: 3(. » الرَّبُّ ِفي الزَّْوبََعِة َوِفي الَْعاِصِف طَِريُقُه َوالسَّ

» عظيـــم هـــو الـــرب وحميـــد جـــّداً وليـــس لعظمتـــه اســـتقصاء .  دور إلـــى دور 
عجائبـــك  وأمـــور  حمـــدك  مجـــد  بجـــال  يخبـــرون .   وبجبروتـــك  أعمالـــك  يســـبح 
ألهـــج .  بقـــوة مخاوفـــك ينطقـــون وبعظمتـــك أحـــدث .  ذكـــر كثـــرة صاحـــك يبـــدون 

 ... يرنمـــون  وبعدلـــك 
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ينطقــون  ملــكك  بمجــد  أتقيــاؤك.   ويبــاركك  أعمالــك  كلُّ  رّب  يــا  يحمــدك 
وبجبروتــك يتكلمــون .  ليعرِّفــوا بَِنــي آَدَم قدرتــك ومجــد جــال ملــكك .  ملــكك ملــك 
كّل الدهــور وســلطانك فــي كّل دور فــدور ... بتســبيح الــرب ينطــق فمــي وليبــارك 

كلُّ بشــٍر اســمه القــدوس إلــى الدهــر واألبــد « )مزمــور 145: 21-3(.

إنذارات ضّد الغطرسة
ونرتعــد  فســنخاف  نظــره  فــي  نحــن  ومــاذا  هللا  عــن  وأكثــر  أكثــر  تعلّمنــا  كلّمــا 
أمامــه .  فليتّخــذ النــاس فــي هــذه األيـّــام العبــرة ممــا حــدث ]436[ لمــن قــد تجــرأوا 
فــي العصــور القديمــة علــى التصــرّف حســب هواهــم فيمــا أعلــن هللا أنـّــه مقــّدس . 
فعندمــا تجــرأ بنــو إســرائيل علــى فتــح التابــوت عندمــا أُعيــد مــن بــاد الفلســطينيين 

فــإّن جرأتهــم الوقحــة نالــت عقابــاً صارمــاً.
ثــّم لنتأمــل أيضــاً فيمــا قــد حــّل بُعـــزّة مــن دينونــة صارمــة .  فبينمــا كان تابــوت 
العهــد يُنقــل إلــى أورشــليم فــي عهــد الملــك داود مــّد ُعـــزّة يــده لكــي يســنده .  فــإذ 

تجــّرأ علــى لمــس رمــز حضــور هللا ُضــرب ومــات فــوراً.

قدسية حضور هللا
عنــد العليقــة المشــتعلة بالنــار عندمــا مــال موســى لينظــر المنظــر العجيــب وهــو 

لــم ياحــظ حضــور هللا ،  جــاءه أمــُر هللا يقــول:
ــِذي أَنْــَت  ــَك، ألَنَّ الَْمْوِضــَع الَّ ــْع ِحــَذاَءَك ِمــْن رِْجلَيْ » ل تقتــرب إلــى ههنــا .  اْخلَ
َســٌة ... فََغطَّــى ُموَســى َوْجَهــُه ألَنَّــُه َخــاَف أَْن يَْنظـُـَر إِلـَـى هللِا «  َواِقــٌف َعلَيـْـِه أَرٌْض ُمَقدَّ

)خــروج 3: 5، 6(.
وبــات  بئــر ســبع وذهــب نحــو حــاران . وصــادف مكانــاً  » فخــرج يعقــوب مــن 
هنــاك ألن الشــمس كانــت قــد غابــت وأخــذ مــن حجــارة المــكان ووضعــه تحــت 

رأســه فاضطجــع فــي ذلــك المــكان «.
» ورأى حلمــاً وإذا ســلم منصوبــة علــى األرض ورأســها يمــّس الســماء وهــوذا 

مائكــة هللا صاعــدون ونازلــون عليهــا وهــوذا الــرّب واقــف عليهــا فقــال :
» أَنـَـا الــرَّبُّ إِلــُه إِبْرَاِهيــَم أَِبيــَك َوإِلــُه إِْســَحاَق. األرض التــي أنــت مضطجــع عليهــا 
أعطيهــا لَــَك َولَِنْســلَِك ... َوَهــا أَنَــا َمَعــَك، َوأَْحَفظُــَك َحيْثَُمــا تَْذَهــُب، َوأَرُدَُّك إِلَــى 

هــِذِه األَرِْض، ألَنِّــي لَ أَتـْـرُكَُك َحتَّــى أَفَْعــَل َمــا كَلَّْمتُــَك ِبــِه.
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ــا ]437[ إِنَّ الــرَّبَّ ِفــي هــَذا الَْمــَكاِن َوأَنـَـا  » فاســتيقظ يعقــوب مــن نومــه َوقَــاَل َحقًّ
لَــْم أَْعلَــْم. َوَخــاَف َوقَــاَل َمــا أَرَْهــَب هــَذا الَْمــَكاَن! َمــا هــَذا إِلَّ بَيْــُت هللِا َوهــَذا بَــاُب 

ــَماِء « )تكويــن  28: 17-10(. السَّ
الـــذي كان فـــي الخيمـــة فـــي البّريـــة ،  والهيـــكل اللذيـــن كانـــا  وفـــي المْقـــِدس 
رمزيـــن لمســـكن هللا ،  أُفـــرزت حجـــرة وقُّدســـت لحضـــوره .  والحجـــاب المنقـــوش 
عليـــه الكروبيـــم فـــي مدخلهـــا لـــم يكـــن يســـمح بـــأن يُرفـــع بـــأي يـــٍد غيـــِر يـــد شـــخص 
واحـــد .  فكـــون أّي إنســـان يرفـــع ذلـــك الحجـــاب ويتطّفـــل بـــدون دعـــوة للدخـــول 
التابـــوت   الغطـــاء ،  غطـــاء  فـــوق  المـــوت .  ألّن  األقـــداس كان معنـــاه  قـــدس  إلـــى 
يكـــن  لـــم  الـــذي  المجـــُد  القـــدوس —  اإللـــه  مجـــد  يوجـــد  كان  الرحمـــة (   )كرســـي 
ينظـــر إليـــه أّي إنســـان ويعيـــش .  وفـــي اليـــوم الوحيـــد مـــن الســـنة ،  المّعيـــن للخدمـــة 
وهـــو  فـــي حضـــرة هللا  ليمثـــل  يدخـــل  الكهنـــة  رئيـــُس  األقـــداس كان  قـــدس  فـــي 
البخـــور المجـــَد عـــن نظـــره .  وفـــي كّل أروقـــة  فـــي حيـــن حجبـــت ســـحب  مرتعـــد 
أمـــام  يخـــدم  الكهنـــة  مـــن  أحـــٌد  يكـــن ]438[  ولـــم  األصـــوات ،   كّل  الهيـــكل ســـكنت 
مقّدميـــن  وســـكون  رهبـــة  فـــي  يســـجدون  العابديـــن  جمهـــور  وكان  المذبحيـــن .  

هللا. لرحمـــة  اســـتدراراً  طلباتهـــم 
» فَهــِذِه األُُمــوُر َجِميُعَهــا أََصابَتُْهــْم ِمثَــالً وَكُِتبَــْت إلِنَْذارِنَــا نَْحــُن الَِّذيــَن انْتََهــْت 

ُهــوِر « )1كورنثــوس 10: 11(. إِلَيَْنــا أََواِخــُر الدُّ
» أما الرب ففي هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كّل األرض « )حبقوق  2: 20(.

» الــرب قــد ملــك .  ترتعــد الشــعوب .  هــو جالــس علــى الكروبيــم .  تتزلــزل األرض .  
الــرب عظيــم فــي صهيــون وعــال هــو علــى كّل الشــعوب .  يحمــدون اســمك العظيــم 

والمهــوب .  قــدوس هــو « )مزمــور 3-1:99(.
آدم «  بنــي  تمتحــن  إجفــــــــانه  تنظــــــران .   الســماء كرســــــيه .  عينــاه  فــي  الــرب   «

.)19  :102 ) مزمــور 
»  ألنه أشرف من علّو قدسه ،  إلى األرض نظر « )مزمور 102: 19(.

ــَع إِلَــى َجِميــعِ ُســكَّاِن األَرِْض. المصــور قلوبهــم جميعــاً  » ِمــْن َمــَكاِن ُســْكَناُه تَطَلَّ
المنتبــه إلــى كّل أعمالهــم « )مزمــور  33: 14، 15(.

لتخش الرب كّل األرض ومنه ليخف كّل ُسكَّاُن الَْمْسُكونَِة «  )مزمور  33: 8(.
إّن اإلنســان ل يمكنــه أن يجــد هللا بالبحــث .  فــا يحاولــّن أحــٌد بيــٍد متغطرســة 
أن يرفــع الحجــاَب الــذي يخفــي مجــده .  » َمــا أَبَْعــَد أَْحَكاَمــُه َعــِن الَْفْحــِص َوطُرُقَــُه 
اســتتار  يوجــد  أنـّــه  رحمتــه  براهيــن  ومــن    .)33 )روميــة  11:   » الْســِتْقَصاِء  َعــِن 
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لقدرتــه ألّن رفــع الحجــاب الــذي يخفــي محضــر هللا هــو المــوت. ل يمكــن إلنســان 
أن  يمكّننــا  ويعمــل .  ول  القديــر  يســكن هللا  فيهــا  التــي  الســّرية  نطــاق  يختــرق  أن 
نــدرك عنــه إلّ مــا يــرى مــن الائــق أن يعلنــه .  فيجــب أن يعتــرف العقــل بســلطة 
أســمى منــه .  وينبغــي للقلــب والعقــل أن ينحنيــا خشــوعاً أمــام هللا العظيــم. ]439[
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37
الثقافة الحّقة 
والثقافة الزّائفة

إّن العقــل الجبّــار فــي حلــف الشــّر يحــاول علــى الــدوام أن يُبعــَد كلمــَة هللا عــن 
أنظار الناس وإبدالها بآراء الناس .  فهو يقصد أن يحرمنا سماع صوت هللا القائل 
لنــا :  » هــذه هــي الطريــق اســلكوا فيهــا « )إشــعياء  30: 21(.  فبواســطة عمليّــات 

تربويـّـة فاســدة يبــذل قصــاراه ليحجــَب نــوَر الســماء.
إّن التفكيــر الفلســفّي والبحــَث العلمــي اللذيــن ل يُعتــرف فيهمــا بــاهلل يصيّــران 
مــن النــاس ُملحديــن .  ففــي مــدارس اليــوم نجــد أّن الســتنتاجات التــي قــد  آلفــاً 
وتُّوضــح  واهتمــام  بحــرص  تُعلّــم  العلميّــة  لبحوثهــم  نتيجــًة  العلمــاء  إليهــا  وصــل 
أكمــل إيضــاٍح،  فــي حيــن يُقــّدم انطبــاٌع واضــٌح بأنـّــه إذا كان هــؤلء العلمــاء علــى 
س لبــّد وأن يكــون خطــأً.  إّن اإللحــاد جــّذاب لعقــول النــاس .   حــّق فالكتــاب المقــدَّ
والشــباب يجــدون فيــه اســتقالً يستأســر المخيلــة فينخدعــون .  والشــيطان ينتصــر .  
وهــو يغــّذي كّل بــذرة مــن بــذور الشــّك التــي تُغــرس فــي قلــوب الشــباب ويجعلهــا 

تكبــر وتؤتــي ثمرَهــا ،  وســرعان مــا يحصــُد حصــاداً وفيــراً مــن اإللحــاد . ]440[ 
ــالً إلــى الشــّر فمــن الخطــر علــى الشــباب زرع بــذور  فلكــون القلــب البشــري ميّ
اإللحــاد والشــك فــي أذهانهــم .  فــكّل مــا يُضعــف اإليمــان بــاهلل يســلب النفــَس القــّوَة 
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علــى مقاومــة التجربــة .  فهــو يزيــل الحــارَس والواقــَي الوحيــد الحقيقــيَّ مــن الخطيّــة .  
إنّنــا بحاجــة إلــى مــدارس فيهــا يتعلّــم الشــباب أّن العظمــة تنحصــر فــي إكــرام هللا 
بواســطة إعــان صفاتِــه فــي الحيــاة اليوميّــة .  إنّنــا نحتــاج إلــى أن نتعلّــم عــن هللا عــن 

طريــق كلمتــه وأعمالــه حتــى يمكــن أّن حياتَنــا تتّمــم غرضــه.

المؤلّفون الملحدون
كثيــرون يظّنــون أنـّــهم لكــي يحصلــوا علــى الثقافــة والتهذيــب مــن الــازم لهــم 
أن يدرســوا كتــب المؤلفيــن الملحديــن ألّن هــذه المؤلفــات تحتــوي علــى دّرر مــن 
األفــكار الثمينــة واآلراء القيّمــة .  ولكــن مــن هــو ُمبــدع هــذه الــدّرر مــن اآلراء العظيمــة؟ 
إنّــه هللا وهللا وحــده .  فهــو نبــع كّل نــور .  إذاً فلمــاذا نخــوض فــي أوحــال الضــال 
التــي تشــتمل عليهــا كتــب الُملحديــن فــي ســبيل الحصــول علــى قليــل مــن الحقائــق 

الثقافيــة فــي حيــن أّن كّل الحــّق هــو فــي متنــاول أيدينــا؟
وكيــف حــدث أّن النــاس الذيــن يتحــّدون حكــم هللا يســتحوذون علــى الحكمــة 
التــي يظهرونهــا أحيانــاً؟ لقــد تعلّــم الشــيطان نفســه فــي المواطــن الســماويّة وعنــده 
معرفــة الخيــر والشــّر.  وهــو يُمــزج الثميــن بالفاســد وهــذا هــو مــا يعطيــه القــّوة علــى 
الخــداع .  ولكــن هــل ألّن الشــيطان قــد تســربل بثيــاِب مجــٍد ســماوي نقبلــه علــى أنّــه 
مــاك نــور؟ إّن للمجــرّب أعوانــه الذيــن قــد تثّقفــوا بحســب طرقــه ووســائله وقــد 
اســتقوا مــن روحــه وهــم مؤّهلــون لعملــه .  فهــل نتعــاون معهــم؟ وهــل نقبــل أعمــال 

أعوانــه علــى أنّهــا جوهّريــة ولزمــة ألجــل إحــراز العلــم والتهذيــب؟
لــو أّن الوقــت والجهــد اللذيــن يُبــذلن فــي فهــم آراء الملحديــن النيّــرة أُنفقــا فــي 
درس حقائــق كلمــة هللا الثمينــة لــكان آلف ّممــن يجلســون اآلن فــي الظلمــة ووادي 

ظــال المــوت يفرحــون بمجــد نــور الحيــاة . ]441[

العلوم التاريخية والالهوتية
كثيــرون يظّنــون أنّهــم ألجــل الســتعداد للخدمــة المســيحيّة مــن الــازم لهــم أن 
يحصلــوا علــى معرفــة واســعة بالمؤلّفــات التاريخيّــة والاهوتيّــة .  وهــم يظّنــون أّن 
هــذه المعرفــة ســتعينهم فــي تعليــم اإلنجيــل .  ولكــّن دراســتهم الشــاقّة آلراء النــاس 
مــألى  المكتبــات  أرى  إذ  إنّــي  تقّويتهــا .   مــن  بــدلً  خدمتهــم  إضعــاف  إلــى  تــؤول 
هــذا  يحضرنــي  والاهوتيّــة  التاريخيّــة  العلــوم  تتنــاول  التــي  الضخمــة  بالمجلّــدات 
الفكــر :  لمــاذا تزِنــون فّضــًة لغيــر خبــز؟ إّن مــا ورد فــي اإلصحــاح الســادس مــن إنجيــل 
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يوحنــا يغنينــا عــن كثيــر ّممــا يوجــد فــي تلــك الكتــب .  لقــد قــال المســيح :  » أَنَــا ُهــَو 
ُخبْــُز الَْحيَــاِة َمــْن يُْقِبــْل إِلَــيَّ فَــاَ يَُجــوُع َوَمــْن يُْؤِمــْن ِبــي فَــاَ يَْعطـَـُش أَبـَـداً « )يوحنــا  6: 
ــَماِء. إِْن أَكََل أََحــٌد ِمــْن هــَذا الُْخبْــِز  ـِذي نَــزََل ِمــَن السَّ 35(.  » أَنَــا ُهــَو الُْخبْــُز الَْحــيُّ الَـّ
ـٌة « )يوحنــا 6:  يَْحيَــا إِلَــى األَبَــِد « )يوحنــا 6: 51(. » َمــْن يُْؤِمــُن ِبــي فَلَــُه َحيَــاٌة أَبَِديَـّ

ـِذي أُكَلُِّمُكــْم ِبــِه ُهــَو ُروٌح َوَحيَــاٌة « )يوحنــا 6: 63(. 47(.  » اَلْــَكاَُم الَـّ
توجــد دراســة للتاريــخ يجــب عــدم إدانتهــا .  فلقــد كان التاريــخ المقــّدس أحــد 
الدراســات فــي مــدارس األنبيــاء .  وفــي تاريــخ معامــات الــرّب لألمــم أمكــن تتبّــع آثــار 
خطواتــه .  وكذلــك اآلن علينــا أن نتأّمــل فــي معامــات هللا ألمــم األرض وأن ]442[ 
نــرى فــي التاريــخ إتمــاَم النبــّوة ،  وأن نــدرس أعمــال العنايــة فــي حــركات اإلصــاح 
العظيمــة ونــدرك تتابــع األحــداث فــي تنظيــم األّمــم وتعبئتهــا لخــوض الحــرب األخيــرة 

فــي الصــراع الهائــل .
مثــل هــذه الدراســة تُعطينــا لمحــاٍت متّســعًة وشــاملًة للحيــاة .  وهــي تعيننــا علــى 
فهــم شــيء مــن العاقــات والرتباطــات ،  وكيــف أنّنــا مرتبطــون معــاً بكيفيّــة مدهشــة 
فــي األخــّوة العظيمــة ،  أخــّوة المجتمــع واألمــم ،  وإلــى أي حــّد بعيــد يعتبــر الظلــم 

والنحطــاط اللــذان يصيبــان عضــواً واحــداً خســارًة للمجمــوع.
العظيمــة  اإلنســان  بأعمــال  يُعنــى  عــام  بشــكّل  يُــدرس  كّمــا  التاريــخ  ولكــّن 
وانتصاراتــه فــي الحــروب ونجاحــه فــي إحــراز القــّوة والعظمــة .  إّن يــد هللا فــي شــؤون 
النــاس تغيــب عــن األنظــار .  وقليلــون هــم الذيــن يدرســون تفســيَر قصــده اإللهــي مــن 

قيــام األمــم وســقوطها.
وعلوم الاهوت إذ تُدرّس وتُعلّم هي إلى حّد كبير تاريُخ آراء الناس .  وعملها 
هــو :  » أن يُظلــم القضــاء بــكام بــا معرفــة «.  وفــي أغلــب األحيــان يكــون الباعــث 
علــى تكديــس هــذه الكتــب الكثيــرة ليــس هــو باألكثــر الحصــول علــى غــذاء للعقــل 
والنفــس ،  بــل هــو الطمــوح للتعــرّف علــى الفاســفة ورجــال الاهــوت ،  والرغبــة فــي 

تقديــم المســيحيّة إلــى الشــعب فــي تعبيــرات وآراء علميّــة.
ولكــن ليــس كّل الكتــب المكتوبــة تســتطيع أن تخــدم غــرض الحيــاة المقّدســة .  
لقــد قــال المعلــم العظيــم :  » تََعلَُّمــوا ِمنِّــي « » اِْحِملُــوا نِيــِري َعلَيُْكــْم «. تعلمــوا 
وداعتــي واتضاعــي .  إّن كبرياءكــم العقليــة لــن تعينكــم فــي التصــال بالنفــوس التــي 
تهلــك جوعــاً لحاجتهــا إلــى خبــز الحيــاة .  وفــي دراســتكم لهــذه الكتــب أنتــم تعطونهــا 
مــن  لكــم أن تتعلّموهــا  ينبغــي  التــي كان  العمليّــة  الــدروس  مــكان  لتحــّل  المجــال 
المســيح .  ومــع نتائــج هــذه الدراســة فالنــاس ل يجــدون قوتــاً.  وقليــل ]443[ جــداً مــن 
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هــذا البحــث الــذي هــو ُمنهــك للعقــل يمكــن أن يقــّدم عونــاً لإلنســان ليكــون عامــاً 
ناجحــاً فــي ربــح النفــوس.

لقــد جــاء المخلّــص لكــي يبّشــر » المســاكين « ) لوقــا  4: 18(.  وفــي تبشــيره 
نطــق بأبســط العبــارات وأوضــح األمثــال .  وقــد قــال الكتــاب عنــه :  » وكان الجمــع 
الكثيــر يســمعه بســرور « ) مرقــس  12: 37(.  فالذيــن يحاولــون أن يقومــوا بعملــه فــي 

العصــر الحاضــر يحتاجــون إلــى تفّهــم أعمــق للتعاليــم التــي قّدمهــا.
إّن كام هللا الحــّي هــو أســمى تهذيــب .  والذيــن يخدمــون الشــعب يحتاجــون 
إلــى األكِل مــن خبــز الحيــاة .  وهــذا يمنحهــم قــّوة روحيّــة ،  وحينئــذ يكونــون مســتعّدين 

لخدمــة كّل طبقــات الشــعب.

العلوم
فــي الكليّــات والجامعــات يُكــرّس ألــوُف مــن الشــباب جانبــاً كبيــراً مــن أفضــل 
ســنّي حياتهــم لدراســة اللغتيــن اليونانيّــة والاتينيّــة .  وإذ يكونــون مشــغولين فــي هــذه 
الدراســات تتشــّكل عقولهــم وأخاقهــم بحســب اآلراء الشــّريرة المتضّمنــة فــي تلــك 
اآلداب الوثنيـّـة ،  التــي تُعتبــر قراءتهــا عمومــاً جــزءاً جوهريـّـاً مــن دراســة هاتيــن اللغتيــن .

إّن المطّلعيــن علــى العلــوم الكاســيكيّة يعلنــون أّن الروايــات اإلغريقيّــة المحزنــة 
) تراجيديــا (  مشــحونة بالفســق والقتــل وتقديــم الذبائــح البشــريّة لآللهــة الشــهوانيّة 
المنتقمــة .  وكان خيــراً للعالــم بكثيــر لــو أمكنــه الســتغناء عــن التهذيــب الــذي يأتــي 
مــن مثــل تلــك المصــادر .  » أو يمشــي إنســاٍن علــى الجمــر ول تكتــوي رجــاه؟ « 
) أمثــال  6: 28(.  » َمــْن يُْخــِرُج الطَّاِهــَر ِمــَن النَِّجــِس. لَ أََحــٌد « )أيــوب 14: 4(. فهــل 
يمكّننــا حينئــذ أن ننتظــر مــن الشــباب أن ينشــأوا علــى الخلــق المســيحي فــي حيــن 

أّن تهذيبهــم يتّشــكل بتعاليــم الذيــن يتحــّدون َمبَــاِدئ شــريعة هللا. ]444[
التســليات  أعمــاق  فــي  ويغوصــون  الــروادع  كّل  عنهــم  الطلبــة  يطــرح  وإذ   
الطائشــة واإلســراف والرذيلــة فإنّهــم إنّمــا يُقلـّـدون مــا يرونــه ماثــاً أمــام أذهانهــم بهــذه 
الدراســات .  توجــد حــرف وأعمــال تحتــاج إلــى اإللمــام باللغتيــن اليونانيّــة والاتينيّــة .  
والبعض ُملتزمون بأن يدرسوا هاتين اللغتين. ولكن اإللمام بهما الازم للّممارسة 

ــة يمكــن الحصــول عليــه مــن غيــر دراســة األدب الــذي هــو فاســد ومفســد . العمليّ
اللغــات  فدراســة  والاتينيّــة .   اليونانيّــة  لتعلّــم  حاجــة  غيــر  فــي  كثيريــن  إّن 
الميّتــة المنقرضــة ينبغــي أن تكــون أمــراً ثانويّــاً فــي دراســة المواضيــع التــي تُعلّــم 
اإلنســان الســتخدام الصائــب لــكّل قــوى الجســم والعقــل .  إنّــه مــن الغبــاء للطلبــة 
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أن يُكرّســوا وقتهــم لتعلّــم لغــة ميّتــة أو كتــاب علمــي فــي أي فــرع ويهملــوا التــدرّب 
علــى واجبــات الحيــاة العمليّــة .

هــم  أيــن  وإلــى  المدرســة؟  يغــادرون  وهــم  معهــم  الطلبــة  يحملــه  الــذي  ومــا 
التــي تُعينهــم علــى تعليــم  الــذي يفعلونــه؟ وهــل أحــرزوا المعرفــة  ذاهبــون؟ ومــا 
اآلخريــن؟ وهــل تعلّمــوا أن يكونــوا آبــاَء وأّمهــاٍت أمنــاء؟ وهــل يســتطيعون أن يكونــوا 
الســم  بهــذا  الجديــر  الوحيــد  التهذيــب  إّن  حكمــاء؟  كُمعلّميــن  عائــات  أربــاب 
هــو ذاك الــذي يقــود الشــبان والشــابات للتمثّــل بالمســيح ،  األمــر الــذي يؤّهلهــم 
هــذا  مثــل  لعائاتهــم .   يقفــوا كرؤســاء  ويؤّهلهــم ألن  الحيــاة ،   بتبعــات  لاضطــاع 

الوثنيّــة. العلــوم  بدراســة  الحصــول عليــه  يمكــن  التهذيــب ل 

المطبوعات المثيرة
كثيــر مــن المنشــورات الدارجــة فــي هــذه األيّــام مشــحّونة بالقّصــص الشــهوانيّة 
التي تُعلّم الشــباب الشــّر وتقودهم في طريق الهاك .  والصبية الصغار متبّحرون 
وناضجــون فــي معرفــة الجريمــة .  فالقّصــص التــي يقرأونهــا تحرّضهــم علــى الشــّر.  
وفــي تصّوراتهــم يمثّلــون األعمــال التــي صــّورت أمامهــم حتــى يثــور طموحهــم ألن يــروا 

مــا يســتطيعون عملــه فــي ارتــكاب الجريمــة والتملـّـص مــن القصــاص .
]445[ تُصـّور فـي إعانـات خياليّـة للمسـتقبل هـي حقائـق  إّن المشـاهد التـي 
أمـام عقـول الصبيـان والشـباب النشـيطة .  وإذ يتـّم التكّهـن بالثـورات وتوصـف كّل 
طرق اإلجراءات التي تهدم كّل سـياجات القانون وروادع النفس فكثيرون يلهبون 
هـؤلء  يصـوره  ّممـا  أفظـع  جرائـم  لرتـكاب  يقودهـم  وهـذا  التمثيـات .   هـذه  بـروح 
الكتـاب الحماسـيّون ،  لـو أمكـن ذلـك .  وعـن طريـق هـذه المؤثّـرات وأمثالهـا تُفسـد 
أخـاق المجتمـع .  وتُـزرع بـذور التمـرّد والعصيـان علـى مـدى واسـع .  ول غرابـة إذا 

كان الحصـاد هـو ارتـكاب الجرائـم.
إّن الكتــب الخياليّــة التــي تُكتــب فيهــا قّصــص طائشــة ُمثيــرة هــي لعنــة علــى كّل 
قــارئ ل تقــّل عــن ســابقتها .  قــد يّدعــي الكاتــب أنـّـه إنّمــا يُعلـّـم القــرّاء درســاً أخاقيّــاً،  
َمبَــاِدئ دينيّــًة ولكــن هــذه فــي الغالــب تكــون ســتاراً  وفــي ثنايّــا كتابــه قــد يحبـِــُك 

يخفــي تحتــه الكثيــر مــن الغبــاء والتفاهــة.
إّن العالم مشحون بالكتب الحافلة بالضالت الخادعة .  وما يفضحه الكتاب 
س علــى أنـّــه كــذب ،  يقبلــه الشــباب علــى أنـّــه حــّق،  وهــم يحبّــون ويتعلّقــون  المقــدَّ

بالخــداع الــذي يعنــي هــاك النفــس.
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توجـــد كتـــب خياليّـــة كُتبـــت لغـــرض تعليـــم الحـــّق أو فضـــح شـــّر عظيـــم .  فبعـــض 
هـــذه الكتـــب كان لهـــا تأثيـــٌر صالـــٌح.  ومـــع ذلـــك فقـــد أحدثـــت ضـــرراً ل يمكـــن التعبيـــر 
عنـــه .  فهـــي تحتـــوي علـــى بيانـــات وقصـــص ســـطرّها القلـــم بصـــورة رائعـــة ،  ولكّنهـــا تُثيـــر 
الخيـــال وتوقـــظ سلســـلة مـــن األفـــكار الخطـــرة ول ســـيما علـــى الشـــباب ،  والمشـــاهد 
الموصوفـــة تحيـــا فـــي أفكارهـــم مـــراراً كثيـــرة .  مثـــل هـــذه الكتـــب ل تؤّهـــل الفـــرَد للنفـــع ،  
بـــل تجعلـــه غيـــر صالـــح للحيـــاة الروحيّـــة .  وهـــي تقـــّوض اهتمـــام اإلنســـان بالكتـــاب 
ــا تجـــد مجـــالً فـــي األفـــكار .  وإذ يتأّمـــل العقـــل فـــي  س .  واألمـــور الروحيّـــة قلّمـ المقـــدَّ

ـــة . مشـــاهد النجاســـة كمـــا هـــي مصـــورة تثـــور الشـــهوة وتُرتكـــب الخطيّ
وحتــى القّصــص الخياليّــة التــي ل تحتــوي علــى اقتراحــات للنجاســة والتــي قــد 
ــاِدئ فاضلــة ،  ]446[ هــي ضــارّة .  فهــي تُشــُجع اإلنســان  يكــون القصــد منهــا تعليــم َمبَ
علــى عــادة القــراءة الســريعة الســطحيّة لمجــرّد الطــاع علــى القّصــة .  وهكــذا تُّدمــر 
القــّوة علــى التفكيــر المتّصــل النشــيط ،  وتجعــل النفــس غيــر مؤّهلــة للتفكيــر فــي 

المشــاكّل العظيمــة ،  مشــاكّل الواجــب والمصيــر.
إّن قــراءة القصــص الخياليّــة إذ تخلــق فــي النفــس محبّــة التســليات التافهــة 
قّوتهــا  وبواســطة  العمليّــة .   الحيــاة  لواجبــات  وكراهيــًة  نفــوراً  فيهــا  تخلــق  فهــي 
المثيــرة الُمســكرة كثيــراً مــا تكــون ســبّباً فــي األمــراض العقليّــة والجســديّة .  فكثيــراً 
مــا حــدث أّن بيتــاً تعســاً ومهمــاً،  أو إنســاناً مصابــاً بمــرض لزمــه طــول الحيــاة أو 
بســبب  المصيــر  إلــى هــذا  العقليّــة صــار  األمــراض  فــي مستشــفى  نزيــاً  إنســاناً 
الشــباب  نربــح  لكــي  إنّــه  قائليــن  البعــض  شــّدد  مــا  كثيــراً  الروايــات .  قــراءة  عــادة 
حتــى يقلعــوا عــن قــراءة الكتــب المثيــرة أو التافهــة ينبغــي لنــا أن نزّودهــم بنــوع 
مــن الخيــال أفضــل ّممــا عندهــم .  هــذا يشــبه محاولــة شــفاء الســّكير بــأن نقــّدم لــه 
المســكرات األخــّف وطــأة مــن الويســكي أو البرانــدي ،  فنقــّدم لــه مثــاً الخمــر أو 
البيــرة أو خمــر التفــاح .  فــإّن تعاطــي هــذه قــد يثيــر فيــه تعطّشــاً دائمــاً للُمســّكرات 
األشــّد وطــأة .  إّن الســامة الوحيــدة للســّكير ،  والواقــي الوحيــد للرجــل المعتــدل 
هــو المتنــاع التــاّم.  وهــذا يصــدق أيضــاً علــى ُمحــّب الروايــات الخياليّــة .  فســامته 

هــي فــي المتنــاع التــاّم.

األساطير والقصص الخرافية
واألســاطير  الخرافيّــة  للقّصــص  أُعطــي  قــد  والشــباب  األولد  تعليــم  فــي 
ــام .  مثــل هــذه الكتــب تُســتعمل فــي  ــة أكبــُر مجــاٍل فــي هــذه األيـّ والقصــص الخياليّ
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المــدارس وقــد وجــدت لهــا طريقــاً إلــى كثيــر مــن البيــوت .  ولكــن كيــف يســمح اآلبــاء 
المســيحيّون ألولدهــم بقــراءة هــذه الكتــب المشــحونة باألكاذيــب؟ وعندمــا يُســأل 
األولد عــن معنــى القصــص المناقضــة لتعاليــم آبائهــم فالجــواب هــو أنّهــا قصــص 
غيــر حقيقيّــة ،  ولكــن هــذا ل ياشــي األثــر الوبيــل لســتعمالها .  فــاآلراء الــواردة فــي 
هــذه الكتــب تُضلـّـل األولد .  وهــي ]447[ تقــّدم آراَء كاذبــًة عــن الحيــاة وتخلــق وتربـّـي 

فــي النفــس رغبــة فــي طلــب مــا ليــس حقيقيّــاً.
إّن انتشــار مثــل هــذه الكتــب علــى مــدى واســع فــي هــذا العصــر هــو إحــدى 
عــن  والصغــار  الكبــار  أفــكار  تحويــل  يحــاول  فهــو  الماكــرة .   الشــيطان  مكايــد 
العمــل العظيــم عمــل بنــاء الُخلُــق .  وهــو يقصــد أن ينســاق أولدنــا وشــبابُنا بعيــداً 
بالمخادعــات المهلكــة للنفــوس التــي ينشــرها فــي كّل أرجــاء العالــم. لهــذا يســعى 
أن يحــّول عقولهــم بعيــداً عــن كلمــة هللا ،  وبذلــك يحرمهــم مــن الحصــول علــى معرفــة 

تلــك الحقائــق التــي كان يمكــن أن تكــون واقيّــاً لهــم وحارســاً.
ينبغــي ألّ توضــع فــي أيــدي الصبيــة أو الشــباب الكتــب التــي تحتــوي علــى أمــور 
فيها تحريف للحّق.  ويجب ألّ نسمح ألولدنا وهم بصدد تحصيل العلم والتهذيب 
بــأن يقبلــوا اآلراء التــي يتبرهــن أّن فيهــا جرثومــة الخطيّــة .  إذا لــم يكــن لــذوي العقــول 
الناضجة دخل في مثل تلك الكتب فإنـّهم يكونون أكثر بعداً عن الخطر ،  ويمكن أّن 
ِمثالَهم وتأثيرَهم في جانب الحّق والصواب يُســّهل أمر حفظ الشــباب من التجربة.

إّن عندنــا الشــيء الوفيــر ّممــا هــو حقيقــي وإلهــي .  فالظامئــون إلــى المعرفــة 
ل حاجــة بهــم للذهــاب إلــى الينابيــع الملّوثــة .  فالــرّب يقــول :  » أَِمــْل أُْذنَــَك َواْســَمْع 
، َعرَّفْتُــَك  ــْه قَلْبَــَك إِلَــى َمْعرِفَِتــي ... لِيَُكــوَن اتَِّكالـُـَك َعلَــى الــرَّبِّ كَاََم الُْحَكَمــاِء، َوَوجِّ

أَنْــَت الْيَــْوَم « )أمثــال  22: 19-17(.
» ألــم أكتــب لــك أمــوراً شــريفًة مــن جهــة مؤمــراة ومعرفــة .  ألعلّمــك قســط كام 

الحــّق لتــرّد جــواَب الحــّق للذيــن أرســلوك؟ « )أمثــال  22: 20، 21(.
» أَقَــاَم َشــَهاَدًة ِفــي يَْعُقــوَب، َوَوَضــَع َشــِريَعًة ِفــي إِْســرَائِيَل، ]448[ الَِّتــي أَْوَصــى 

آبَاَءنَــا أَْن يَُعرِّفُــوا ِبَهــا أَبَْناَءُهــْم « )مزمــور   78: 5(.
» ل نخفــي عــن بنيهــم إلــى الجيــل اآلخــر مخبريــن بتســابيح الــرب وقّوتــه وعجائبــه 

التــي صنــع « )مزمــور   78: 4(.
أَبَْناَءُهــْم،  َويُْخِبــُروَن  فَيَُقوُمــوَن  يُولَــُدوَن  بَُنــوَن  اآلِخــُر.  الِْجيــُل  يَْعلَــَم  لَِكــْي   «

.)7  ،6 )مزمــور  78:   » اْعِتَماَدُهــْم  هللِا  َعلَــى  فَيَْجَعلُــوَن 
»  بركة الرّب هي تغني ول يزيد معها تعباً « )أمثال  10: 22(.
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تعليم المسيح
أن  يمكّننــا  تعليمــه  ففــي  اإلنجيــل .   فــي  الحــّق  َمبَــاِدئ  قــّدم  المســيح  وكذلــك 
نشــرب مــن األنهــار النقيــة التــي تخــرج مــن عــرش هللا .  كان يُمكــن للمســيح أن يقــّدم 
كّل  المؤخــرة  فــي  ويضــع  فاكتُِشــف ،   ســبق  مــا  كّل  تفــوق  التــي  المعرفــة  للنــاس 
اكتشــاٍف آخــر .  وكان فــي مقــدوره أن يكشــف عــن ســّر بعــد ســّر، وكان يســتطيع أن 
يركّــز ،  حــول هــذه اإلعانــات العجيبــة ،  الفكــر النشــيط الغيّــور لألجيــال المتعاقبــة 
لــم يســتثِن لحظــًة واحــدًة فــي تعليــم علــِم الخــاص .   إلــى انقضــاء الدهــر .  ولكّنــه 
فوقتــه وقــواه وحياتــه قُــّدرت واُســتُخدمت فقــط كوســائَل إلتمــام خــاص نفــوس 
النــاس .  لقــد جــاء لكــي يطلــب ويخلـّـص ،  ولــم يـُـرد أن يتحــّول عــن غرضــه ،  ولــم يســمح 

لشــيء أن يحّولــه عــن ذلــك.
فتعليمــه  اســتثمارها .   يمكــن  كان  التــي  المعرفــة  غيــر  المســيح  يقــّدم  ولــم 
وحــّب  العمليّــة .   الحيــاة  فــي  حالتهــم  حاجــات  علــى  قاصــراً  كان  للشــعب 
الســتطاع الــذي جعلهــم يأتــون إليــه بأســئلة للتجّســس لــم يشــبعه .  فأمثــال كّل 
تلــك الستفســارات جعلهــا فرصــة ]449[ لتقديــم دعــوات خطيــرة وغيـّـورة وحيويـّــة. 
والذيــن كانــوا يتّوقــون لــألكّل مــن شــجرة المعرفــة قــّدم لهــم مــن ثمــار شــجرة الحيــاة .  
وقــد وجــدوا كّل طريــق مســدوداً إلّ الطريــق الــذي يقــود إلــى هللا .  وقــد ُختــَم كّل 

ينبــوع إلّ ينبــوُع الحيــاة األبديـّــة.
الذيــن  المعلّميــن  مــدارس  إلــى  الذهــاب  علــى  أحــّداً  يشــّجع  لــم  إّن مخلّصنــا 
عاشــوا فــي أيـّــامه حتــى ل تفســد عقولهــم باألقــوال التــي كانــوا يكررونهــا علــى الــدوام 
قائليــن :  » يقولــون « أو » قيّــل  «.  إذاً فلمــاذا نقبــل أقــوال النــاس غيــر الثابتــة علــى 

ــها أعظــم حكمــة ،  فــي حيــن أّن حكمــَة أعظــَم وثابتــًة وأكيــدًة هــي تحــت أمرنــا؟ أنـّ
أثـّــر  البشريـّــة  مــن ضعــف  رأيتــه  قــد  األمــور األبديّــة ،  ومــا  مــن  رأيتــه  قــد  مــا  إّن 
فــي عقلــي تأثيــراً عميقــاً وأثـّــر فــي عمــل حياتــي .  أنــا ل أرى شــيئاً ألجلــه يســتحّق 
المــرُء  يثــق  أن  يجــب  ألجلــه  ســبباً  أرى  ولســت  التمجيــد .   أو  المــدح  اإلنســان 
يُمكــن  لهــم عظمــاء. إذ كيــف  يقــال  العالــم ويمّجدهــا ومــن  بأقــوال حكمــاء هــذا 
تدبيــرات  عــن  آراء صائبــة  لهــم  تكــون  أن  اإللهيـّــة  الســتنارة  مــن  الخاليــن  للنــاس 
قّوتــه  مــن  يحــّدون  أو  وجــوده  ويتجاهلــون  تمامــاً  ينكرونــه  إّمــا  فهــم  وطرقــه؟  هللا 

المحــدودة . بتصّوراتهــم  وســلطانه 
وضــع  والــذي  واألرض  ــَماَوات  السَّ خلــق  الــذي  ذاك  مــن  نتعلّــم  أن  لنختــر 

عملهمــا . والقمــر  للشــمس  وعيّــن  الســماء  جلــد  فــي  منازلهــا  فــي  الكواكــب 
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معرفة عملية
يليــق بالشــباب أن يحّســوا بأنـّــه يجــب عليهــم أن يصلــوا إلــى أســمى نمــّو فــي 
قواهــم العقليّــة .  ينبغــي لنــا ألّ نحــّد مــن التعليــم الــذي لــم يجعــل لــه هللا حــدوداً.  

ولكــّن علوَمنــا ل جــدوى منهــا مــا لــم نســتخدمها لمجــد هللا وخيــر اإلنســانية.
ول يحســن بنــا أن نزحــم العقــل بدراســاٍت تحتــاج إلــى تطبيــق شــّديد ،  ولكّنهــا ل 
تُســتخدم في ]450[ الحياة العمليّة .  مثل هذا التهذيب خســارة على الطالب .  ألّن 
هــذه الدراســات تقلـّـل مــن رغبتــه وميلــه إلــى الّدراســات التــي توافقــه للنفــع وتقــّدره 
علــى القيــام بالتزاماتــه .  إّن التدريــب العملــي يســاوي أكثــر بكثيــر مــن أيـّــة كميّــة مــن 
النظريـّـات المجــرّدة .  ول يكفــي أن يكــون عندنــا علــم .  فيجــب أن تكــون عندنــا مقــدرة 

لســتخدام علمنــا اســتخداماً صائبــاً.
إّن الوقــت والوســائل والدراســة التــي ينفقهــا كثيــرون علــى التهذيــب العقيــم 
عملييــن  ونســاًء  رجــالً  يجعلهــم  تهذيــب  علــى  للحصــول  تكريســها  ينبغــي  نســبيّاً 

مؤهليــن لحمــل تبعــات الحيــاة .  مثــل هــذا التهذيــب تكــون لــه أســمى قيمــة.

تهذيب القلب
رجـــالً  وتجعلنـــا  والنفـــس  العقـــل  تقـــّوي  التـــي  المعرفـــة  هـــو  نحتاجـــه  مـــا  إّن 
ونســـاًء أفضـــل .  إّن تهذيّـــب القلـــب هـــو أهـــّم بكثيـــر مـــن مجـــرّد التعلّـــم مـــن الكتـــب .  
نعـــم إنـّـــه أمـــر حســـن وجوهـــري أن نحصـــل علـــى معرفـــة هـــذا العالـــم الـــذي نحـــن 
عائشـــون فيـــه ،  ولكـــن إذا أســـقطنا األبديّـــة مـــن حســـابنا فإنّنـــا نُصـــاب بفشـــٍل ماحـــٍق 

ل يمكّننـــا الشـــفاء منـــه أبـــداً.
يُمكــن ألي تلميــذ أن يكــرّس كّل قــّواه لتحصيــل العلــم ،  ولكــن مــا لــم تكــن عنــده 
لــم يطــع القوانيــن التــي تحكــم كيانــه فســيهلك نفســه .  فبعاداتــه  معرفــة هللا ومــا 
الخاطئــة يضيّــع ســلطانه وقّوتــه علــى تقديــر نفســه ويخســر ضبــط النفــس .  وهــو ل 
يســتطيع أن يُــدرك ،  إدراكاً صحيحــاً،  الشــؤون التــي تهّمــه جــّداً.  فهــو طائــش وغيــر 
عاقــل فــي معاملتــه لعقلــه وجســده .  وبســبب إهمالــه فــي غــرس الَْمبـَـاِدئ الصالحــة 

فــي نفســه يهلــك فــي هــذا العالــم ويخســر العالــم اآلتــي.
أن  طلبــوا  ولــو  هللا .   فــي  قّوتهــم  يجــدون  لكانــوا  ضعفهــم  الشــباب  أدرك  لــو 
يتعلّمــوا منــه فســيصيرون حكمــاء بحكمتــه ،  وحياتهــم تثمــر بــركاٍت للعالــم .  أّمــا إذا 
عــن هللا ،   انفصلــوا  النظريّــة ،  وهكــذا  العالميّــة  الّدراســة  لمجــرّد  أســلموا عقولهــم 

]451[ ويســعدها .   الحيــاة  يغنــي  مــا  كّل  فسيخســرون 
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إنّنــا بحاجــة إلــى أن نفهــم ،  بأكثــَر جــاًء ّممــا نفعــل اآلن ،  المواضيــَع أو األمــوَر 
الُمعرّضــة للخطــر فــي النضــال العظيــم الــذي نحــن مشــتبكون فيــه .  إنّنــا نحتــاج إلــى 
أن نـُـدرَك بأكمــل وضــوٍح قيمــَة حقائــق كلمــِة هللا وخطــر الســماح لعقولنــا بالخضــوع 

للُمخــادع العظيــم فــي النحــراف عنهــا.
إّن القيمــَة غيــر المحــدودة للذبيحــة المطلوبــة ألجــل فدائنــا تكشــف عــن حقيقــِة 
ــه ،  فانحــرف  ــة ارتبــك الجهــاز البشــري كلّ ــة شــرّاً هائــاً.  فبســبب الخطيّ كــون الخطيّ
العقــل وفســد الفكــر .  وقــد حطّــت الخطيّــة قــوى النفــس .  والتجــارب مــن الخــارج 

تجــُد اســتجابًة مــن القلــب ،  وبــدون شــعور تتّجــه القدمــان فــي طريــق الشــّر.
وكّمــا أّن الذبيحــة الُمقّدمــَة ألجلنــا كانــت كاملــًة كذلــك يجــب أن يكــون تطهيرُنــا 
مــن نجاســة الخطيّــة كامــاً.  إّن شــريعة هللا ل تّتســامح مــع أّي عمــٍل مــن أعمــال 
الشــّر،  ول يفلــت إثــٌم مــن دينونتهــا .  إّن آداب اإلنجيــل ل تعتــرف بــأي مقيــاس غيــر 
مقيــاس كمــال الصفــاِت اإللهـــيّة .  وقــد كانــت حـــياة المســـيح إتمامـــاً كـامــــاً لكـــّل 
أَِبــي « ]452[ )يوحنــا  وصيّــة مــن وصايــا الشــريعة .  فلقــد قــال :  » َحِفظْــُت َوَصايَــا 
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الــذي  هــو  وحــّده  إّن هللا  والخدمــة .   الطاعــة  فــي  مثالّنــا  هــي  وحياتــه   .)10  :15
يســتطيع أن يجــّدد القلــب .  » هللَا ُهــَو الَْعاِمــُل ِفيُكــْم أَْن تُِريــُدوا َوأَْن تَْعَملـُـوا ِمــْن أَْجــِل 

الَْمَســرَِّة « )فيلبــي 2: 12،13(.

عمل الحياة
إّن األخطــاء ل يُمكــن إصاُحهــا كمــا ل يمكــن القيــام بإصاحــات فــي التصــرّف 
بواســطة قليــل مــن الجهــود الضعيفــة المتقطّعــة .  إّن بنــاء الخلُــق ليــس عمــل يــوم أو 
ســنة ،  ولكّنــه عمــل الحيــاة بجملتهــا .  وإّن الكفــاَح فــي ســبيل قهــر الــذاِت والقداســة 
والســماء هــو كفــاح يــدوم مــدى الحيــاة .  ومــا لــم يواصــل اإلنســان جهــوده ويــداوم على 
نشــاطه فــا يمكــن أن يتقــّدم فــي الحيــاة الروحيّــة ولــن يحصــل علــى إكليــل النتصــار .

إّن أقــوى برهــاٍن علــى ســقوط اإلنســان مــن حالتــه الســامية هــو حقيقــة الكلفــة 
بالحــرب الشــديّدة بوصــًة  العظيمــة للرجــوع .  وطريــق الرجــوع يمكــن بلوغــه فقــط 
غافلــون  ونحــن  بعمــل  القيــام  فــي  نتســّرع  لحظــٍة  ففــي  فســاعًة.   وســاعًة  فبوصــًة 
فُنلقــي بأنفســنا تحــت ســلطان الشــّر،  أّمــا تحطيــم األغــال وبلــوغ حيــاة القداســة 
العمــل  فــي  ونبــدأ  قصــداً  أذهاننــا  فــي  نّكــون  قــد  وجهــداً.   وقتــاً  يتطلّــب  فهــذا 

وتضحيــة. ومثابــرة وصبــراً  ووقتــاً  تعبــاً  يتطلّــب  إتمامــه  ولكــّن  لتحقيقــه ،  
أن  نســتطيع  ول  ميولنــا .   بدافــع  بالعمــل  الســماَح ألنفســنا  نســتطيُع  ل  ونحــن 
نغفــَل عــن الســهر لحظــًة واحــدًة.  فحيــث أنّنــا مكتنفــون بتجــارب ل حصــر لهــا فعلينــا 
أن نقــاوم بــكّل ثبــات وإلّ فســُننهزم .  ولــو أنّنــا أتينــا إلــى نهايــة حياتنــا دون أن يكمــَل 

ــة. عملُنــا فهــذا معنــاه خســارة أبديـّ
لقــد كانــت حيــاة بولــس الرســول حيــاة كفــاح مســتمّر مــع الــذات .  فلقــد قــال :  
» أمــوت كّل يــوم « )1 كورنثــوس  15: 31(.  لقــد كانــت إرادتـُـه ورغائبُــه تتعــارض مــع 
الواجــب وإرادة ]453[ هللا كّل يــوم .  ولكــن بــدلً مــن أن يتبــع ميولَــه ورغائبَــه، عمــل 

إرادة هللا ،  مــع أّن ذلــك كان بمثابــة َصلــٍب لطبيعتــه.
وفــي ختــام حياتــه ،  حيــاة الجهــاد ،  إذ نظــر إلــى الخلــف إلــى محارباتــِه وانتصاراتــِه 
ــْعَي َحِفظـْـُت اإِليَمــاَن  أمكنــه أن يقــول :  » قـَـْد َجاَهــْدُت الِْجَهــاَد الَْحَســَن أَكَْملـْـُت السَّ
ـاُن  يَـّ الدَّ الــرَّبُّ  الْيَــْوِم  ذلِــَك  ِفــي  لِــي  يََهبُــُه  ـِذي  الَـّ الِْبــرِّ  إِكْلِيــُل  لِــي  ُوِضــَع  قَــْد  َوأَِخيــرًا 

الَْعــاِدُل « )2تيموثــاوس 4: 7، 8(.
هــذه  فــي  تخليــة  ول  األمــام .   إلــى  وتقــّدم  حــرٌب  هــي  المســيحيّة  الحيــاة  إّن 
الحــرب .  فينبغــي أن يكــون مجهوُدنــا متواصــاً ومثابــراً.  فبالســعي المتواصــل نحــرز 
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النصــرَة علــى تجــارب الشــيطان .  ويجــب أن نطلــَب الســتقامَة المســيحيّة بنشــاط ل 
يُقــاوم وأن نحصــل عليهــا بالثبــات علــى العــزم الــذي ل ينــي ول يهــدأ .

ول يمكــن أّن أحــداً يُحمــل إلــى الســماء مــا لــم يواظــب علــى بــذِل جهــٍد عنيــف 
ألجــل نفســه .  وعلــى الجميــع أن يشــتركوا فــي هــذه الحــرب ألجــِل أنفســهم ،  فــا 
يمكــن ألحــٍد آخــر أن يحــارَب حروبَنــا .  فــكّل واحــد مّنــا بمفــرده مســؤول عــن نتيجــة 
الحــرب ،  فلــو أّن نوحــا ودانيــال وأيّــوب كانــوا فــي األرض لمــا أمكنهــم أن يخلّصــوا 

ابنــا أو ابنــة ِببرّهــم .

المسيحية ِعلْم
إّن فــي المســيحيّة ِعلمــاً يجــب علــى كّل مؤمــن أن يبــرَع فيــه — وهــو ِعلــم أعمــق 
ــَماَوات فــوق األرض .  ينبغــي أن  وأوســع وأســمى مــن أّي علــم بشــرّي كمــا علــت السَّ
يتــدرّب العقــل ويتهــّذب ويتربـّـى  ألّن علينــا أن نُقــّدم خدمــًة هلل ل تتوافــق مــع ميولنــا 
غالــب  وفــي  الشــّر.   لعمــل  والُمكتســبة  الموروثــة  الميــول  قهــُر  فينبغــي  الفطريّــة .  
األحيــان يجــب نبــذ التهذيــب والتربيــة اللذيــن تنــاول حيــاًة برّمتهــا حتــى يمكــن أن 
يكــون اإلنســان متعلّمــاً فــي مدرســة المســيح .  ويجــب تدريــب قلوبنــا لتصيــر ثابتــًة 
فــي ]454[ هللا .  علينــا أن نكــّون عــادات التفكيــر التــي تمكّننــا مــن مقاومــة التجربــة .  
وعلينــا أن نتعلّــم النظــر إلــى فــوق ،  وأن نفهــم َمبَــاِدئ كلمــة هللا — الَْمبَــاِدئ التــي 
هــي عاليــة بقــدر علــّو الســماء والتــي تّتســع بحيــث تشــمل األبديـّـة .  علينــا أن نفهمهــا 
فــي ارتباطهــا بحياتنــا اليوميّــة .  فــكّل عمــل وكلمــة وفكــر يجــب أن يكــون متوافقــاً مــع 

ــاِدئ .  يجــب أن نجعــل كّل شــيء متوافقــاً مــع المســيح وخاضعــاً لــه. قــّوة الَْمبَ
إّن فضائــَل الــروح القــدس الثمينــة ل تنمــو ول تكتمــل فــي لحظــة .  فالشــجاعُة 
والجلَــُد والوداعــة واإليمــان والثقــة التــي ل تتزعــزع فــي قــدرة هللا علــى أن يخلّــص 
يمكــن بلوغهــا باختبــار ســنين .  فبحيــاة الســعي المقــّدس والثبــات الوطيــد فــي الحــّق 

يجــب علــى أولد هللا أن يختمــوا شــهادتِهم.

المحافظة على الوقت
ليــس لدينــا وقــت نضيّعــه .  ونحــن ل نعلــم متــي تنتهــي مــّدة اختبارنــا .  وعلــى أكثر 
تقديــر فــإّن حياتنــا هنــا قصيــرة .  ولســنا نعلــم فــي أّي وقــت تُصيــب ســهاُم المــوت 
قلوبنــا ،  ول نعلــم متــى نُدعــى لنخلــي أيدينــا مــن العالــم وكّل مصالحــه .  فاألبديّــة 
تمتــّد أمامنــا .  والســتار مزمــع أن يُرفــع. فــإن هــي إلّ ســنين قليلــة حتــى يصــدر األمــُر 
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لــكّل مــن يُحســب اآلن مــن األحيــاء قائــاً:  » َمــْن يَظْلِــْم فَلْيَظْلِــْم بَْعــُد ... َوَمــْن ُهــَو بـَـارٌّ 
ْس بَْعــُد « )رؤيــا 22: 11(. ٌس فَلْيَتََقــدَّ ْر بَْعــُد ... َوَمــْن ُهــَو ُمَقــدَّ ــرَّ فَلْيَتَبَ

فهــل نحــن مســتعّدون؟ وهــل تعرَّفنــا بــاهلل ،  ملــك الســماء والمشــترع؟ وهــل 
تعرَّفنــا بيســوع المســيح الــذي قــد أرســله إلــى العالــم نائبــاً عنــه؟ وعندمــا ينتهــي 

عمــُل حياتِنــا هــل ســنكون قادريــن علــى أن نقــول كمــا قــال المســيح مثالنــا:
» أنــا مجدتــك علــى األرض. الَْعَمــَل الَّــِذي أَْعطَيْتَِنــي ألَْعَمــَل قَــْد أَكَْملْتُــُه ... أَنـَـا 

أَظَْهــرُْت اْســَمَك « )يوحنــا 17: 6-4(.
إّن مائكــة هللا يحاولــون اجتذابنــا بعيــداً عــن نطــاق ذواتنــا واألشــياء األرضيّــة .  

إذاً فــا نجعلهــم يتعبــون عبثــاً. ]455[ 
َمْنِطُقــوا   « تغيّيــر ،   إلــى  تحتــاج  الخليعــة  باألفــكار  انشــغلت  التــي  فالعقــول 
ــْم ِبالتََّمــاِم َعلَــى النِّْعَمــِة الَِّتــي يُؤْتـَـى ِبَهــا إِلَيُْكــْم  أَْحَقــاَء ِذْهِنُكــْم َصاِحيــَن فَأَلُْقــوا رََجاءَكُ
ــاِبَقَة ِفــي  ِعْنــَد اْســِتْعاَِن يَُســوَع الَْمِســيِح كَأولد الْطَاَعــة لَ تَُشــاكِلُوا َشــَهَواتُِكُم السَّ
يِســيَن ِفــي كُلِّ ِســيرٍَة.  وِس الَّــِذي َدَعاكـُـْم كُونـُـوا أَنْتـُـْم أَيًْضــا ِقدِّ َجَهالَِتُكــْم بـَـْل نَِظيــَر الُْقــدُّ

وٌس « )1بطــرس 2: 16-13(. يِســيَن ألَنِـّـي أَنَــا قُــدُّ ـُه َمْكتُــوٌب كُونُــوا ِقدِّ ألَنَـّ
ينبغــي لنــا أن نُركّــز أفكارَنــا فــي هللا ،  وعلينــا أن نبــذل جهــداً صادقــاً لننتصــَر علــى 
ميــول قلبنــا الطبيعــي الشــّريرة .  وجهودنــا وإنكارنــا لذواتنــا ومثابرتنــا ينبغــي أن تكــون 
متناســبًة مــع القيمــة غيــر المحــدودة للجعالــة التــي نحــن جــاّدون فــي إثرهــا .  إنّمــا 

فقــط بانتصارنــا كمــا قــد انتصــر المســيح يمكّننــا أن نّنــال إكليــَل الحيــاة .

نكران الذات
إّن الخطــر العظيــم الــذي يتعــرّض لــه اإلنســان هــو انخداُعــه بذاتــه وإغراقُــه فــي 
الكتفاء بنفسه ،  وبهذا ينفصل عن هللا نبع قّوته .  إّن ميولنا الطبيعية إن لم يقّومها 
روُح هللا القــّدوس فــأّن فيهــا بــذور المــوت األدبــي .  ومــا لــم نرتبــط بــاهلل ارتباطــاً حيويـّـاً 

فلــن يمكّننــا مقاومــة اآلثــار النجســة لانغمــاس وحــّب الــذات والتجربــة لنخطــئ.
فلكــي نحصــل علــى العــون مــن المســيح علينــا أن نتحّقــق مــن حاجتنــا .  فعلينــا 
الــذي  أنـّــه خاطــئ هــو وحــده  الــذي يعــرف  إّن  أن نعــرف ذواتنــا معرفــة حقيقيــة .  
ثقــة  كّل  وننبــذ  التــام  عجزنــا  نــرى  مــا  قــدر  وعلــى  يخلّصــه .   أن  المســيح  يســتطيع 

بالــذات يمكننــا ،  علــى قــدر ذلــك فقــط ،  أن نمســَك بقــدرة هللا.
وليــس يكفــي أن ننبــّذ الــذات عنــد بــدء حياتِنــا المســيحيّة فقــط .  بــل لبــّد مــن 
تجديــد ذلــك عنــد كّل خطــوة نخطوهــا فــي طريقنــا إلــى الســماء .  إّن كّل أعمالِنــا 
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الصالحــة تســتند علــى قــّوة خارجــة عــن أنفســنا ،  لذلــك فنحــن فــي حاجــة دائمــة إلــى 
أن تشــتاق قلوبنــا إلــى هللا ،  وإلــى أن نعتــرف بخطايانــا اعترافــاً دائمــاً وجــاّداً وإلــى أن 
تّتضــع نفوُســنا أماَمــه .  إّن المخاطــَر ُمحدقــة بنــا ،  وســامتنا تنحصــر فقــط فــي ]456[ 

إحساســنا بضعفنــا وتعلّقنــا بيــد اإليمــان ،  بمنقذنــا العظيــم.

يسوع نبع المعرفة
توجــد  انتباّهنــا .   تجتــذب  التــي  المواضيــع  عــن آلف  بعيــداً  نتحــّول  أن  علينــا 
أســمى  إّن  شــيء .   ل  إلــى  تنتهــي  ولكّنهــا  التســاؤَل  وتثيــر  الوقــَت  تلتهــم  شــؤون 
المصالــح تتطلّــب النتبــاَه والنشــاط العظيميــن اللذيــن ينصرفــان ،  إلــى حــّد كبيــر ،  

نســبياً. قليلــة األهميّــة  أشــياء  إلــى 
إّن قبــوَل النظريــات الحديثــة ل يســتطيع مــن ذاتــه أن يُدخــل حيــاًة جديــدًة إلــى 
قليــل  ذاتهــا هــو  فــي  الهاّمــة  والنظريّــات  الحقائــق  التعــرّف علــى  النفــس .  وحتــى 
القيمــة مــا لــم يُســتخدم بكيفيّــة عمليّــة .  ونحــن بحاجــة لإلحســاس بأنّنــا مســؤولون أن 

نقــّدم ألنفســنا الــزاد الــذي يُغــذي الحيــاة الروحيــة وينعشــها.
» تُِميــَل أُذنــك إلــى الحكمــة وتَعطِّــف قلبــك إلــى الفهــم ... إن طلبتهــا كالفضــة 
وبحثــت عنهــا كالكنــوز .  فحينئــذ تفهــم َمَخافَــِة الــرَّبِّ وتجــد معرفــة هللا ... حينئــذ 
تفهــم العــدل والحــّق والســتقامة .  كّل ســبيل صالــح .  إذا دخلــت الحكمــُة قلبــك 
ولــّذت المعرفــة لنفســك فالعقــل يحفظــك والفهــم ينصــرك « )أمثــال 2: 11-2( . 

الحكمــة » شــجرة حيــاة لممســكيها والمتمســك بهــا مغبــوط « )أمثــال 3: 18(.
الحــّق  هــو  مــا   « هــذه :   هــي  فيهــا  ونتأّمــَل  ندرَســها  أن  التــي علينــا  والمســألة 
— الحــّق الــذي علينــا أن نعتــّز بــه ونحبّــه ونكـــرمه ونطيعــه؟ إّن المتحمـــسين للعلــــم 
قــد انهــــزموا وثبطــت هّمتهــم فــي محاولتهــم العثــور علــى هللا .  والــذي يحتاجــون 
للســؤال عنــه فــي هــذا الوقــت هــو هــذا :  » مــا هــو الحــّق الــذي يقّدرنــا علــى الظَفــر 

]457[ بخــاص نفوســنا؟ «. 
 » مــاذا تظنــون فــي المســيح؟ « – هــذا أهــم ســؤال .  فهــل تقبلونــه كُمخلّصكــم 

الشــخصي؟ كّل الذيــن يقبلونــه يعطيهــم ســلطاناً أن يصيــروا أولد هللا.
خاصــاً  عمــاً  قلوبهــم  فــي  عملــت  بكيفيّــة  لتاميــذه  هللا  المســيح  أعلــن  قــد 
كالعمــل الــذي يرغــب فــي أن يحدثــه فــي قلوبنــا .  كثيــرون هــم الذيــن إذ يتأّملــون 
طويــاً فــي النظريّــات تغيــب عــن أنظارهــم القــّوة الحيّــة لمثــال المخلّــص .  يغيــب 
المخلّــص عــن أنظارهــم كالخــادم المتواضــع الُمنكــُر لذاتِــه .  ومــا يحتاجونــه هــو رؤيــة 
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يســوع .  ففــي كّل يــوم نحــن بحاجــة إلــى إعــان حضــوره مــن جديــد .  نحــن بحاجــة إلــى 
اتّبــاع مثالــه عــن أقــرب قــرب ،  مثــال نبــذ الــذات والتضحيــة بذاتــه.

إنّنـــا بحاجـــة إلـــى الختبـــار الـــذي جـــاز فيـــه بولـــس حيـــن كتـــب يقـــول :  » َمـــَع 
ِفـــي  اآلَن  أَْحيَـــاُه  فََمـــا   . ِفـــيَّ يَْحيَـــا  الَْمِســـيُح  بَـــِل  أَنَـــا  لَ  فَأَْحيَـــا  ُصلِبْـــُت  الَْمِســـيِح 
ــِذي أََحبَِّنـــي َوأَْســـلََم نَْفَســـُه  يَمـــاِن ابْـــِن هللِا، الَـّ الَْجَســـِد فَِإنََّمـــا أَْحيَـــاُه ِفـــي اإِليَمـــاِن إِ

ألَْجلِـــي « )غاطيـــة 2: 20(.
هــي  والصفــات ،   الُخلُــق  فــي  عنهــا  معبّــراً  المســيح ،   ويســوع  هللا  معرفــة  إّن 
تمجيــٌد يفــوق كّل مــا يُقــّدر علــى األرض أو فــي الســماء .  وهــي أســمى تهذيــب ،  بــل 
هــي المفتــاح الــذي يفتــح أبــواب المدينــة الســماوية .  هــذه هــي المعرفــة التــي يريــد 

هللا أّن كّل مــن يلبســون المســيح يمتلكونهــا. ]458[
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من كلمة اهلل
قبلنــاه  فــإذا  المســيح .   فــي  لمجــد هللا  إعــان  هــو  كلّــه  س  المقــدَّ الكتــاب  إّن 
وصدقنــاه وأطعنــاه فهــو يكــون الواســطة العظيمــة فــي تغييــر أخاقنــا .  وهــو القــّوة 
المنّشطة والمحّفزة التي تحيي وتحرّك القوى البدنيـّــة والعقليـّــة والروحيـّــة ،  وتوّجه 

الحيــاة فــي التّجــاه الصحيــح.
المتقدمــون  وحتــى  الشــباب  مــن  كثيــرون  ينســاق  ألجلــه  الــذي  الســبب  إّن 
الناضجــون ،  بســهولة فــي طريــق التجربــة والخطيّــة هــو كونهــم ل يدرســون كلمــة 
الحازمــة  الثابتــة  اإلرادة  قــّوة  إلــى  الفتقــار  إّن  ينبغــي .   كمــا  بهــا  يلهجــون  هللا ول 
هللا  كلمــة  تعليــم  إهمــال  عــن  ناتــج  الخلــق  وفــي  الحيــاة  فــي  ظاهــر  هــو  كمــا 
المقّدســة .  وهــم ل يبذلــون جهــداً صادقــاً لتوجيــه العقــل إلــى مــا يمكــن أن يلهمــه 
األفــكار المقّدســة الطاهــرة ويحّولــه عــن كّل مــا هــو نجــس وكاذب .  قليلــون هــم 
الذيــن يختــارون النصيــب الصالــح ،  الذيــن، كمريــم، يجلســون عنــد قدمــي يســوع 
ليتعلّمــوا مــن المعلّــم اإللهــي .  وقليلــون هــم الذيــن يختزنــون كامــه فــي قلوبهــم 

 ]459[ حياتهــم .  فــي  ويمارســونه 
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وإذ نقبــل حقائــق الكتــاب فهــي تســمو بعقولنــا ونفوســنا .  فلــو أعطــى النــاس 
الســواء  علــى  والكبــار  الشــباب  لــكان  ينبغــي  كمــا  وقّدروهــا  قيمتَهــا  هللا  لكلمــِة 
يمتلكــون اســتقامًة فــي القلــب وقــّوًة فــي الخلــق تقّدرهــم علــى مقاومــة التجربــة.

ليعلــم النــاس حقائــق الكتــاب الثمينــة وليكتبوهــا .  ليُكــرّس الفكــر والســتعداد 
والميــول والتدريــب النشــيط القــوّي لقــوى العقــل ،  لــدرس األفــكار الخاّصــة بــاهلل .  ل 
تدرســوا الفلســفة التي هي مجموعة من آراء اإلنســان وتخميناته ،  بل ادرســوا ]460[ 
فلســفة ذاك الذي هو الحّق.  ل يوجد نوع آخر من األدب يضارع هذا في قيمته .

إّن العقل األرضي ل يجد سروراً أو لذًة في التأّمل في كلمة هللا ،  أمـّا بالنسبة 
إلــى العقــل المتجــدد بالــروح القــدس فــإّن جمــالً إلهيّــاً ونــوراً ســماويّاً يشــّعان مــن 
الكلمــة المقّدســة .  فمــا كان يبــدو للعقــل البشــري بريـّـًة قفــراء يصيــر فــي نظــر العقــل 

الروحــي أرض ينابيــع مــاء حــّي.
إّن معرفــة هللا كمــا هــي معلنــة فــي كلمتــه هــي المعرفــة التــي يجــب أن نقّدمهــا 
نعرّفهــم  أن  يجــب  عندهــم  والتمييــز  والعقــل  الوعــي  ظهــور  بــدء  فمنــذ  ألولدنــا .  
باســم يســوع وحياتــه .  وأّول درس يجــب أن يتعلّمــوه هــو أّن هللا أبوهــم .  وأّول مــا 
يتلقونــه مــن دروس التربيــة هــو درس الطاعــة التــي تدفــع إليهــا المحبّــة .  فبــكّل وقــار 
ورقّــة لتُقــرأ كلمــة هللا أمامهــم مــراراً وتكــراراً وأن تكــون الفصــول الكتابيّــة علــى قــدر 
أفهامهــم ومناســبًة إليقــاظ اهتمامهــم .  وفــوق الــكّل عليهــم أن يتعلّمــوا عــن محبّتــه 

المعلنــة فــي المســيح ،  والــدرس العظيــم المســتفاد منهــا.
 » بَْعضــاً  بَْعُضَنــا  يُِحــبَّ  أَْن  أَيًْضــا  لََنــا  يَْنبَِغــي  أََحبََّنــا هَكــَذا  قَــْد  كَاَن هللُا  إِْن   «

.)11-7  :4 )1يوحنــا 
ليتّخذ الشباب من كلمة هللا غذاًء لعقولهم وأرواحهم .  وليِصّر صليُب المسيح 
العلَم الرئيسي في كّل تهذيب ومركز كّل تعليم ودراسة ،  وليوضع في الختبار اليومي 
ــة ،  وبهــذا يصيــر المخلّــص هــو الرفيــق والصديــق اليومــي للشــباب .   فــي الحيــاة العمليّ

وحينئذ يستأسر كّل فكر لطاعة المسيح، فيستطيعون القول مع الرسول بولس :
قَــْد ُصلِــَب  ِبــِه  ـِذي  الَـّ الَْمِســيِح  يَُســوَع  َربَِّنــا  ِبَصلِيــِب  إِلَّ  أَفْتَِخــَر  أَْن  لِــي  فََحاَشــا 

]461[ لِلَْعالَــِم « )غاطيــة 6: 14(.  َوأَنَــا  لِــي  الَْعالَــُم 

معرفة اختبارية
وهكــذا بواســطة اإليمــان يعرفــون هللا معرفــة اختباريّــة .  لقــد برّهنــوا ألنفســهم 

حقيقــة كلمتــه وصــدق مواعيــده .  لقــد ذاقــوا وعرفــوا أّن الــرّب صالــح.
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مــن واقــع اختبــاره ،  فأمكنــه أن  الحبيــب معرفــة حصــل عليهــا  كانــت ليوحنــا 
قائــاً: يشــهد 

» اَلَّــِذي كَاَن ِمــَن الْبَــْدِء، الَّــِذي َســِمْعَناُه، الَّــِذي رَأَيَْنــاُه ِبُعيُونَِنــا، الَّــِذي َشــاَهْدنَاُه، 
َولََمَســتُْه أَيِْديَنــا، ِمــْن ِجَهــِة كَلَِمــِة الَْحيَــاِة )فــإن الحيــاة أظهــرت وقــد رأينــاه ونشــهد 
رَأَيَْنــاُه  ـِذي  الَـّ لنــا (،   وأظهــرت  اآلب  عنــد  كانــت  التــي  األبديــة  بالحيــاة  ونخبركــم 
ــا َشــرِكَتَُنا نَْحــُن فَِهــَي َمــَع  َوَســِمْعَناُه نُْخِبرُكـُـْم ِبــِه لَِكــْي يَُكــوَن لَُكــْم أَيًْضــا َشــرِكٌَة َمَعَنــا. َوأَمَّ

اآلِب َوَمــَع ابِْنــِه يَُســوَع الَْمِســيِح « )1يوحنــا 1: 3-1(.
وهكــذا يســتطيع كّل واحــد بواســطة اختبــاره هــو أن يختــم » بـَـأَنَّ هللَا َصــاِدٌق « 
)يوحنــا 3: 33(. ويمكنــه أن يشــهد لمــا قــد رآه وســمعه وأحّســه فــي نفســه مــن قــّوة 

المســيح .  ويســتطيع أن يشــهد قائــاً:
كّل  ســّد  لقــد  يســوع .   فــي  فوجدتهــا  المعونــة  إلــى  فــي حاجــة  كُنــت  لقــد   «
س بالنســبة إليَّ هو إعان المســيح .   حاجتي فأشــبع جوع نفســي ،  والكتاب المقدَّ
فأنــا أؤمــن بيســوع ألنّــه مخلّصــي اإللهــي .  وأؤمــن بالكتــاب ألنّــي وجــدت أنّــه صــوت 

هللا لنفســي «.

عون في دراسة الطبيعة
إّن مــن قــد حصــل علــى معرفــة هللا وكلمتــه عــن طريــق الختبــار الشــخصي هــو 
مســتعّد ألن يشــتغل فــي درس العلــم الطبيعــي .  فالكتــاب يقــول عــن المســيح :  » 
ِفيــِه كَانَــِت الَْحيَــاُة َوالَْحيَــاُة كَانَــْت نُــوَر النَّــاِس « )يوحنــا 1: 4(. فقبلمــا دخلــت 
نــور  بنــور صــاٍف وجميــل هــو  الخطيــة كان آدم وحــواء فــي جنــة عــدن ُمحاطيــن 
هللا .  وهــذا النــور أنــار كّل شــيء اقتّربــا منــه .  ولــم يكــن يوجــد مــا يعتــم إدراكهمــا 
النــور  رحــل  للمجــرّب  استســلما  عندمــا  ولكــن  هللا .   أعمــال   ]462[ أو  لصفــات 
ومــا  الطبيعــة .   أنــار  قــد  الــذي  النــور  القداســة أضاعــا  ثيــاب  وإذ أضاعــا  عنهمــا .  
عــادا يقــرآن مــا فــي الطبيعــة قــراءة صحيحــة. ولــم يســتطيعا اكتشــاف صفــة هللا 
الطبيعــة  بنفســه تعليــم  يقــرأ  اليــوم أن  فــي أعمالــه .  وهكــذا ل يســتطيع اإلنســان 
قــراءة مضبوطــة .  ومــا لــم يسترشــد بالحكمــة اإللهيّــة فهــو يُّمجــد الطبيعــة وقوانيــن 
الطبيعــة فــوق إلــه الطبيعــة .  ولهــذا الســبب كثيــراً مــا تكــون اآلراء البشــريّة المجــرّدة 
حيــاة  نــور  علــى  يحصلــون  للذيــن  بالنســبة  ولكــن  هللا .   كلمــة  لتعاليــم  مناقضــة 
المســيح تُنــار لهــم الطبيعــة مجــدداً.  فبالنــور المشــرق مــن الصليــب نســتطيع أن 

تفســيراً صحيحــاً. الطبيعــة  تعاليــم  نُفّســر 
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إّن مــن عنــده معرفــة هللا وكلمتــه عــن طريــق الختبــار الشــخصي عنــده إيمــان 
راســخ فــي أّن الكتــب المقدســة هــي مــن مصــدر إلهــي .  وقــد برهــن علــى أّن كلمــة 
هللا صادقــة ،  وهــو يُعلّــم أّن الحــّق ل يمكــن أن يناقــض نفســه البتّــة .  وهــو ل يمتحــن 
بــآراء رجــال العلــم ،  ولكّنــه يأتــي بهــذه اآلراء إلــى اختبــار المقيــاس الــذي  الكتــاب 
لتعليــم  الحقيقــي ل يوجــد شــيء مناقــض  العلــم  فــي  أّن  يعــرف  ل يخطــئ. وهــو 
الكلمــة ،  حيــث أّن واضــع الثنيــن واحــد ،  والفهــم الصحيــح لكليهمــا ســيُبرهن ويثبــت 
التوافــق بينهمــا .  وأي شــيء فــي مــا يُســّمى تعليمــاً علميّــاً يناقــض شــهادة كلمــة هللا 

إن هــو إلّ تخمينــات بشــريّة.
لمثــل هــذا الطالــب ســيفتح البحــث مياديــن واســعة للفكــر والســتعام .  وإذ 
هــو يتأّمــل فــي أمــور الطبيعــة يبــرق فــي ذهنــه إدراك جديــٌد للحــّق.  إّن ســفر الطبيعــة 
والكلمــة المكتوبــة كّل منهمــا يريــق نــوراً علــى اآلخــر .  وكاهمــا يجعانــه أكثــر درايــة 

ومعرفــة بــاهلل بتعليمــه عــن صفاتــه وعــن الشــرائع التــي يعمــل مــن خالهــا .

اختبار المرنّم
إّن اختبــار المرنّــم هــو الختبــار الــذي يمكــن للجميــع أن يحصلــوا عليــه بقبــول 

كلمــة هللا مــن خــال الطبيعــة ومــن خــال كلمــة الوحــي — فهــو يقــول:
]463[ » فَرَّْحتَِني يَا رَبُّ ِبَصَنائِِعَك. ِبأَْعَماِل يََديَْك أَبْتَِهُج « )مزمور 92: 4(.

ــَماَوات رحمتــك أََمانَِتــَك إلــى الغمــام .  ِبَعْدلـِـَك مثــل جبــال هللا  » يــا رب فــي السَّ
وأَْحَكاُمَك لجة عظيمة ... «

» ما أكرم رَْحَمِتَك يَا هللَاُ « )مزمور  36: 7-5(.
» فبنــو البشــر فــي ظــل جناحيــك يحتمــون. يــروون مــن دســم بيتــك َوِمــْن نَْهــِر 

نَِعِمــَك تَْســِقيِهْم. ألَنَّ ِعْنــَدَك يَْنبُــوَع الَْحيَــاِة « )مزمــور 36: 9-7(.
لَِحاِفِظــي  طُوبَــى   . الــرَّبِّ َشــِريَعِة  ِفــي  ــالِِكيَن  السَّ طَِريًقــا،  لِلَْكاِملِيــَن  طُوبَــى   «

.» يَطْلُبُونَــُه  قُلُوِبِهــْم  كُلِّ  ِمــْن  َشــَهاَداتِِه. 
يَّــاُه َحَســَب كَاَِمــَك «. » اْختَــرُْت طَِريــِق  ــابُّ طَِريَقــُه؟ ِبِحْفِظــِه إِ » ِبــَم يَُزكِّــي الشَّ

اِمــي « )مزمــور 119: 1، 2، 9، 30(. الَْحــقِّ جعلــت أَْحَكاَمــَك قُدَّ
» َخبَأُْت كَاََمَك ِفي قَلِْبي لَِكيْاَ أُْخِطَئ إِلَيَْك « )مزمور 119: 9، 11(.

» أتمشى في رحب ألَنِّي طَلَبُْت َوَصايَاَك « )مزمور  119: 45(.
» اكشــف عــن عيّنــّي فــأرى عجائــب مــن َشــِريَعتَُك  «،  » أيضــاً شــهاداتك هــي 

لذتــي أهــل َمُشــورَتِي «.
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» شــريعة فمــك خيــر لــي مــن ألــوف ذهــب وفضــة «.  » كــم أحببــت َشــِريَعتَُك .  
اليــوم كلـّـه ِهــَي لََهِجــي «.

» َعِجيبٌَة ِهَي َشــَهاَدتََك لذلك َحَفظَتَْها نَْفِســي «  )مزمور  119: 18 ،  24 ،  72 ، 
.)129 ،97 

» ترنيمـــات صـــارت لــي فرائضـــك فــي بيــت غـــربتي « » كلمتــك ممحصــة جــداً 
وعبــدك أحبهــا «.  ]464[ » رأس كامــك حــق وإلــى الدهــر كّل أحكـــام عدلــك «.  
» لتحــي نفســي وتســبحك وأحكامــك لتعنــي «  )مزمــور  119: 54 ،  140 ،  160 ، 
 175(.  » َســاََمٌة َجِزيلَــٌة لُِمِحبِّــي َشــِريَعِتَك، َولَيْــَس لَُهــْم معثــرة رجــوت خاصــك يــا 

رب َحَفظْــُت نَْفِســي شــهاداتك وأحبهــا جــدا  « )مزمــور  119: 167-165(.
ُل الُْجهَّاَل « )مزمور 119: 130(. » فَتُْح كَاَِمَك يُِنيُر، يَُعقِّ

ْهــِر هــي لــي. أَكْثَــَر ِمــْن  » َوِصيتــك جعلتنــي أحكــم ِمــْن أَْعَدائِــي ألنهــا إِلَــى الدَّ
ــيُوخِ فَِطْنــُت، ألَنِـّـي  لْــُت، ألَنَّ َشــَهاَداتَِك ِهــَي لََهِجــي. أَكْثَــَر ِمــَن الشُّ كُلِّ ُمَعلِِّمــيَّ تََعقَّ
َحِفظُْت َوَصايَاَك «. » من وصاياك أتفطن لذلك أبغضت كّل طريق كذب .  ورثت 
شهاداتك إلى الدهر ألنّها هي بَْهَجِة قَلِْبي « )مزمور   119: 98-100 و 104 و 111(.

 إعالنات أوضح عن هللا
إنـّـه امتيــاز لنــا أن نصــل إلــى أعلــى فأعلــى ألجــل إعانــات أوضــح لصفــات هللا .  
عندمــا صلـّـى موســى قائــاً:  » أَرِنـِـي َمْجــَدَك «  )خــروج  33: 18(  لــم ينتهــره الــرّب بــل 
اَمــَك وأنــادي  اســتجاب لصاتــه .  فأعلــن هللا قائــاً لعبــده :  » أُِجيــُز كُلَّ ُجوَدتِــي قُدَّ

اَمــَك « )خــروج 33: 19(. باســم الــرب قُدَّ
إّن الخطيّــة هــي التــي تظلــم عقّولنــا وتطمــس أفهامنــا.  فمتــى تطهــرّت قلوبنــا 
مــن الخطيّــة فــإّن نــور معرفــة ]465[ مجــد هللا فــي وجــه يســوع المســيح إذ ينيــر كلمتــه 
وينعكــس مــن وجــه الطبيعــة فانّــه يعلنــه لنــا أكثــر فأكثــر علــى أنّــه » رَِحيــٌم َوَرُؤوٌف 

بَِطــيُء الَْغَضــِب وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن َوالَْوفَــاِء « )خــروج  34: 6(.
وبنوره نرى نوراً حتى يتغيّر العقل والقلب والنفس إلى صورة قداسته.

إّن الذيــن يتمّســكون بيقيــن كلمــة هللا لديهــم إمكانيــات مدهشــة .  فأمامهــم 
مياديــن الحــّق فســيحة ومصــادر للقــّوة عديــدة .  وســتُعلن أمــور مجيــدة .  وســتُعلن 
أنّهــا موجــودة فــي كتــاب هللا .  وكّل  لــم يكونــوا يظّنــون  لهــم امتيــازات وواجبــات 
أكثــر  ســيعرفون  غرضــه  متّمميــن  والتواضــع  الطاعــة  طريــق  فــي  يســيرون  الذيــن 

وأكثــر مــن أقــوال هللا .
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س دليــاً لــه ومرشــداً ويثبــت إلــى جانــب المبــدأ  ليتّخــذ الطالــب الكتــاب المقــدَّ
الطبيعــة  فلســفات  كّل  إّن  العالــم .   فــي  ســمّو  أي  إلــى  يصبــو  أن  عندئــذ  ويمكنــه 
البشــريّة قــد أوصلــت النــاس إلــى الرتبــاك والتشــويش والعــار عندمــا لــم يعترفــوا 
يمنــح  النــاس  بــه هللا  يلهــم  الــذي  الثميــن  اإليمــان  ولكــن  الــكّل .   فــي  كالــكّل  بــاهلل 
القــّوة ونبــل األخــاق .  فــإذ نتأّمــل فــي صاحــه ورحمتــه ومحبّتــه فــإن إدراكنــا للحــّق 
يصيــر أوضــح وأوضــح ،  ]466[ ورغبتّنــا فــي طهــارة القلــب وصفــاء الفكــر تصيــر أســمى 
وأقــدس .  والنفــس إذ تعيــش فــي الجــّو النقــيّ ،  جــو التفكيــر المقــّدس ،  تتغيّــر إذ 
تتحّدث مع هللا بواســطة درس كلمته. إّن الحّق متّســع ورحب جّداً وبعيد المدى 
جــّداً وعميــق جــّداً وعريــض جــّداً بحيــث تغيــب الــذات عــن األنظــار .  والقلــب يليــن 

ويخضــع فيمتلــئ وداعــًة ورحمــًة وحبــاً.
ثــّم إّن القــوى الطبيعيّــة تتســع بســبب الطاعــة المقّدســة .  وقــد يخــرج الطلبــة مــن 
دراســة كلمــة الحيــاة بعقــول متّســعة ومتســامية ونبيلــة .  فــإذا كانــوا ســامعين لكلمــة 
هللا وعامليــن بهــا كدانيــال فقــد يتقّدمــون ويتفّوقــون مثلــه فــي جميــع فــروع العلــم .  
فلكونهــم أنقيــاء العقــول ســتصير عقولهــم وكّل قــّوة مــن قــوى العقــل ستنشــط .  وقــد 
يهّذبــون أنفســهم ويدّربونهــا بحيــث أّن كّل مــن هــم فــي محيــط تأثيرهــم ســيرون مــا 

ســيكون عليــه ومــا يســتطيع أن يفعلــه اإلنســان المرتبــط بإلــه الحكمــة والقــدرة.

الثقافة في الحياة األبديّة
إّن عمــل حياتنــا هنــا هــو إعــداٌد للحيــاة األبديّــة .  والتهذيــب الــذي يُبــدأ بــه هنــا 
تقــّدم ولــن  فــي  بــل ســيتقّدم مــدى األبديّــة — دائمــاً  يُكّمــل فــي هــذه الحيــاة  لــن 
يكُمــل .  وســتُعلن حكمــة هللا ومحبّتــه فــي تدبيــر الفــداء بأكمــِل وأمجــِد كيفيّــة .  وإذ 
يقــود المخلّــص أولده إلــى ينابيــع الميــاه الحيّــة ســيمنحهم كنــوَز معرفِتــه الغنيّــة .  
ويومــاً بعــد يــوم ستنكشــف أمــام الذهــن أعمــال هللا العجيبــة وبراهيــن قدرتــه فــي 
خلــق الكــون وإعالتــه فــي جمــال جديــد .  وفــي النــور المنبعــث مــن العــرش ســتختفي 
األســرار وتمتلــئ النفــس دهشــة مــن بســاطة األشــياء التــي لــم تُفهــم قــّط مــن قبــل.

لوجــه.  اآلن  إنّنــا اآلن ننظــر كمــا فــي مــرآة فــي لغــز لكــن حينئــذ ســنرى وجهــاً 
]469[ عرفنــا.  كمــا  ســنعرف  حينئــذ  لكــن  المعرفــة  بعــض  نعــرف 
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مــن  فيهــا  األميــن  الطاهــر  المســيحي  يحياهــا  التــي  الثابتــة  الهادئــة  الحيــاة  إّن 
الفصاحة ما هو أعظم وأبلغ من كّل كام .  إّن حياة اإلنسان لها تأثير أكثر من كامه.

إّن الخــّدام الذيــن أُرســلوا إلــى يســوع رجعــوا بهــذا التقريــر أنّــه لــم يتكلّــم إنســان 
قــّط كمــا تكلـّـم هــذا اإلنســان .  ولكــّن الســبب الحقيقــي هــو أنـّـه لــم يعــش إنســاٌن قــّط 
كمــا عــاش هــو .  فلــو كانــت حياتــه غيــر مــا كانــت لمــا أمكنــه أن يتكلّــم مثلمــا تكلّــم .  
كان كامــه ينطــوي علــى قــّوة إقنــاع عظيمــة ألنّهــا كانــت صــادرة مــن قلــب نقــّي 

ومقــّدس ،  عامــر بالحــب والعطــف واإلحســان والحــّق.
إّن صفاتِنــا واختباراتِنــا هــي التــي تقــرر مــدى تأثيرنــا فــي اآلخريــن ،  فلكــي نقنــع 
وحياتنــا .   قلوبنــا  فــي  القــّوة  تلــك  نختبــر  أن  يجــب  المســيح  نعمــة  بقــوة  اآلخريــن 
فاإلنجيــل الــذي نقّدمــه ألجــل خــاص النفــوس ينبغــي أن يكــون هــو اإلنجيــل الــذي 
بــه قــد خلصــت نفوســنا .  ل يمكــن أن نجعــل تأثيرنــا محسوســاً فــي العالــم الــذي 
تفّشــى فيه اإللحاد إلّ بواســطة اإليمان الحّي بالمســيح كمخلّصنا الشــخصي .  فإذا 
]470[ أرجلنــا  أردنــا انتشــال الخطــاة مــن التيــار الســريع الجــارف فيجــب أن تكــون 

مثبّتــة علــى الصخــرة ،  المســيح يســوع.
ــة ،  ول أن نلبــس صليبــاً أو إكليــاً،  ولكّنــه  ليــس شــعار المســيحيّة عامــة خارجيّ
ذاك الــذي يعلــن اتحــاد اإلنســان بــاهلل .  فبقــّوة نعمتــه الظاهــرة فــي تغييــر الخلــق 
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يقتنــع العالــم بــأّن هللا قــد أرســل البــن فاديــاً لــه .  ل يوجــد تأثيــٌر آخــر يحيــط بالنفــس 
لــه قــّوة تضــارع قــّوة النفــس الخاليــة مــن األثــرة .  إّن أقــوى حّجــة فــي صالــح اإلنجيــل 

هــي وجــود المســيحي المحــّب والمحبــوب.

تجارب الحياة
الجهــد  بــذل  يكلّفــه  التأثيــر  هــذا  ويبــذل  الحيــاة  هــذه  يحيــا  اإلنســان  كــون  إّن 
النــاس لكونهــم  إّن كثيريــن مــن  والتضحيــة والتدريــب عنــد كّل خطــوة يخطوهــا .  
ل يدركــون هــذا يفشــلون بســهولة فــي الحيــاة المســيحيّة .  وكثيــرون ممــن يكرّســون 
ذواتِهم بكّل إخاص لخدمة هللا يســتغربون وتخيب آمالهم حين يجدون أنفَســهم 
وجهــاً لوجــه أمــام العقبــات ُمحاطيــن بالتجــارب والرتبــاكات ،  األمــر الــذي لــم يحــدث 
لهــم مــن قبــل .  إنّهــم يصلّــون لكــي يتشــبّهوا بالمســيح فــي الصفــات ولكــي يؤهلــوا 
لخدمــة الــرّب،  ثــم تمــّر بهــم ظــروف يبــدو أنّهــا تُعبــئ ضّدهــم كّل شــّر طبيعتهــم .  ثــم 
تكتشــف أخطــاء لــم يكونــوا يشــتبهون فــي وجودهــا .  وكإســرائيل قديمــا يتســاءلون 

قائليــن :  » إذا كان الــرب معنــا فلمــاذا أصابتنــا كّل هــذه؟ « ]471[
 إنـّــه لكــون الــرّب يقودهــم تصيبهــم كّل هــذه .  إّن التجــارب والصعوبــات هــي 
وســائل الــرّب المختــارة للتدريــب ،  وهــي الشــروط التــي وضعهــا للنجــاح .  فــذاك 
الــذي قلــوب النــاس مكشــوفة لديــه يعــرف أخاقهــم أفضــل ممــا يعرفــون أنفســهم.  
وهــو يــرى أّن البعــض لهــم قــوى ومشــاعر لــو ُوجّهــت توجيهــاً صائبــاً قــد تكــون ذات 
نفــع لتقــّدم عملــه. وفــي عنايتــه يأتــي بهــؤلء األشــخاص فــي مراكــز مختلفــة وظــروف 
متباينــة حتــى يكتشــفوا فــي أخاقهــم النقائــص التــي كانــت خافيــة عليهــم .  وهــو 
يُقــّدم لهــم فرصــاً إلصــاح هــذه النقائــص وجعــل أنفســهم أهــاً لخدمتــه .  فأحيانــاً 

كثيــرة يُســمح لنيــران التجــارب بمهاجمتهــم حتــى يتنّقــوا ويتطّهــروا .
إّن حقيقــة كونّنــا مدعّويــن لحتمــال التجربــة تبرهــن علــى أّن الــرّب يســوع يــرى 
فينا شــيئا ثميناً يرغب هو في تنميته .  فإن لم يَر فينا شــيئا يمكن أن يتمّجد اســمه 
بــه فإنـّـه ل ينفــق وقتــاً فــي تنقيتنــا .  إنـّـه ل يُلقــي باألحجــار التافهــة العديمــة القيمــة فــي 
بوتقتــه.  ولكــن مــا ينّقيــه هــو المعــدن النفيــس .  إّن الحــداد يضــع الحديــد والصلــب 
فــي النــار ليعــرف مــن أّي المعــادن همــا .  والــرب يســمح بــأن يُوضــع ُمختــاروه فــي كــور 
المشــّقة ليمتحــن نــوع طبعهــم ومعدنهــم ومــا إذا كان يمكــن صياغتهــم ألجــل عملــه.

والفّخــاري يأخــذ الطيــن ويشــّكله حســب إرادتــه .  وهــو يعجنــه ويصنعــه ويمزّقــه 
ويفصلــه عــن بعضــه ثــم يضغطــه معــاً.  ويبلّلــه ثــم يجففــه .  وهــو يتركــه ُملقــى بعــَض 
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الوقــت دون أن يمّســه .  فمتــى صــار مرنــاً تمامــاً ]472[ يواصــل عملــه فــي صنــع إنــاء 
منــه .  ويشــّكله كمــا يريــد ،  ثــم يزيّنــه ويصقلــه علــى الــدولب ثــم يجففــه فــي الشــمس 
ويحمــره فــي الفــرن .  وهكــذا يصيــر إنــاًء صالحــاً لاســتعمال.  وكذلــك يريــد الصانــع 
األعظــم أن يشــّكلنا ويصوغنــا .  فكالطيــن بيــن يــدي الخــزّاف كذلــك يجــب أن نكــون 
نحــن بيــن يديــه .  وليــس لنــا أن نحــاول القيــام بعمــل الفّخــاري .  إنّمــا عملنــا هــو أن 

نُســلم ذواتنــا ليصوغهــا الصانــع األعظــم .
» أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء لَ تَْســتَْغِربُوا الْبَلـْـَوى الُْمْحرِقـَـَة الَِّتــي بَيَْنُكــْم َحاِدثـَـٌة ألَْجــِل اْمِتَحانُِكــْم 
ــْل كََمــا اْشــتَرَكْتُْم ِفــي آلَِم الَْمِســيِح افْرَُحــوا لَِكــْي تَْفرَُحــوا  ــٌر َغِريــٌب بَ ــُه أََصابَُكــْم أَْم كَأَنَّ

ِفــي اْســِتْعاَِن َمْجــِدِه أَيًْضــا ُمبْتَِهِجيــَن « )1بطــرس 4: 12، 13(. 
إّن الطائـــر الحبيـــس فـــي قفـــص فـــي مـــلء نـــور النهـــار مـــع ســـماعه موســـيقى 
أصـــوات أخـــرى لـــن يغّنـــي األغنيـــة التـــي يريـــد صاحبـــه أن يعلّمـــه إيّاهـــا .  قـــد يتعلّـــم 
أغنيـــة  يتعلّـــم  ولكنـــه ل  أخـــري هنـــاك ،   أغنيـــة  مـــن  وقليـــا  أغنيـــة هنـــا  مـــن  قليـــاً 
الـــذي  فـــي الموضـــع  منفصلـــة كاملـــة .  غيـــر أّن صاحبـــه يغطّـــي القفـــص ويضعـــه 
فيـــه يصغـــى الطائـــر إلـــى األغنيـــة الواحـــدة التـــي ســـيغّنيها .  ففـــي الظـــام يحـــاول 
فـــي  لـــه تلـــك األغنيـــة حتـــى يتعلّمهـــا ويشـــدو بهـــا مغّنيـــاً  مـــراراً وتكـــراراً أن يُغّنـــي 
لحـــن عـــذب كامـــل .  ومـــن ثـــّم يخـــرج الطائـــر ويمكنـــه بعـــد ذلـــك دائمـــاً أن يغّنـــي تلـــك 
األغنيـــة فـــي وضـــح النهـــار .  بهـــذه الكيفيّـــة يعامـــل هللا أولده .  فلديـــه أغنيـــة يريـــد 
أن يعلّمنـــا إيّاهـــا ،  فبعدمـــا نتعلّمهـــا فـــي وســـط ظلمـــات اآللم والتجـــارب يمكننـــا 

أن نغّنيهـــا فيمـــا بعـــد.

هللا يختار عملنا
كثيــرون هــم غيــر الراضيــن عــن عمــل حياتهــم .  ربّمــا تكــون بيئاتهــم غيــر متجانســة 
أو قــد يكــون وقتهــم مزدحمــاً بعمــل عــادي ،  فــي حيــن يظّنــون أّن فيهــم كفــاءة ولديهــم 
مقــدرة لاضطــاع بتبعــات أســمى،  وفــي غالــب األحيــان يبــدو لهــم أّن أعمالهــم ل 

تلقــى تقديــراً أو أنّهــا عقيمــة ،  وأّن مســتقبلهم غيــر ثابــت أو مضمــون .
ــه فــي حيــن أّن العمــل الــذي علينــا أن نقــوم بــه قــد ل يكــون هــو الــذي  لنذكــر أنـّ
أكان  وســواء   ]473[ لنــا .   اختيــار هللا  أنّــه  علــى  نقبلــه  أن  فعلينــا  لنفوســنا  اخترنــاه 
العمــل مســرّاً أو علــى نقيــض ذلــك فعلينــا أن نقــوم بأقــرب واجــب إلينــا .  » كُلُّ َمــا 
تِــَك، ألَنَّــُه لَيْــَس ِمــْن َعَمــل َولَ اْخِتــرَاٍع َولَ َمْعرِفَــٍة َولَ  تَِجــُدُه يَــُدَك لِتَْفَعلَــُه فَافَْعلْــُه ِبُقوَّ

ِحْكَمــٍة ِفــي الَْهاِويَــِة الَِّتــي أَنْــَت َذاِهــٌب إِلَيَْهــا « )ِســفر الجامعــة 9: 10(.
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فــإذا كان الــرب يريدنــا أن نحمــل رســالة إلــى نينــوى فليــس ممــا يســرّه أن نذهــب 
إلــى يافــا أو إلــى كفرناحــوم .  فلديــه أســباب تبــرّر إرســاله إيّانــا إلــى المــكان الــذي 
يوّجــه خطواتِنــا إليــه .  فقــد يوجــد إنســان فــي ذلــك المــكان نفســه فــي حاجــة إلــى 
المعونــة التــي يمكننــا تقديمهــا لــه .  فــذاك الــذي أرســل فيلبــس إلــى الوزير الحبشــي ،  
وبطــرس إلــى قائــد المئــة الرومانــي ،  والفتــاة العبرانيــة الصغيــرة لتقــّدم العــون إلــى 
نعمــان رئيــس جيــش آرام ،  يرســل اليــوم الرجــال والنســاء والشــباب نّوابــاً عنــه إلــى 

مــن هــم فــي حاجــة إلــى العــون واإلرشــاد اإللهييــن.

تدبيرات هللا هي األفضل
لنــا  الخيــر  مــن  أنّــه  يــرى  فقــد  دائمــاً.   تدبيــرات هللا  هــي  ليســت  تدبيراتِنــا  إّن 
التأكّــد  يمكننــا  ولكــن  داود .   مــع  فعــل  كمــا  مقاصدنــا  أفضــَل  يرفــَض  أن  ولعملــه 
مــن أمــر واحــد وهــو أنّــه ســيبارك ويســتخدم فــي تقــّدم عملــه الذيــن بــكّل إخــاص 
يكرّســون ذواتهــم وكّل مــا يملكــون لمجــده .  فــإذا كان يــرى أّن األفضــل ألّ يمنحهــم 
رغائبهــم فهــو ســيعّوض عــن هــذا الرفــض بــأن يريهــم دلئــل محبّتــه ويــوكل إليهــم 

أخــرى. خدمــة 
ممــا  أفضــل  يفهمنــا  الــذي  بنــا ،  ذاك  رعايتــه ومحبّتــه واهتمامــه  فــي  إّن هللا 
مــا يرفــض الســماح لنــا بطلــب إشــباع طموحنــا فــي أنانيّــة .   نفهــم أنفَســنا ،  غالبــاً 
وهــو ل يســمح لنــا باإلغضــاء عــن الواجبــات البســيطة المقّدســة التــي فــي متنــاول 
أيدينــا .  فكثيــرا مــا تكفــل لنــا هــذه الواجبــات نفــس التدريــب الــذي هــو جوهــري 
ينجــح  حتــى  تدبيراتَنــا  تفشــل  األحيــان  مــن  كثيــر  وفــي  أســمى.   لعمــل  إلعدادنــا 

تدبيــر هللا ألجلنــا.
إنّنا ل نُدعى أبداً للقيام بتضحية حقيقيـّة ألجل هللا .  توجد أشياء كثيرة يطلب 
هــو مّنــا أن نُســلّمها لــه ،  ولكّننــا إذ نفعــل هــذا فنحــن إنّمــا نُســلّم مــا يعطلنــا عــن الســير 
في طريق السماء .  وحتى عندما نُدعى للتسليم باألمور التي هي ]474[ صالحة في 

ذاتهــا ،  فلنــا أن نتأكّــد مــن أّن هللا بهــذه الوســيلة يتمــم لنــا خيــراً أعظــم .
ولكــن فــي الحيــاة المســتقبلة ســتتضح أماَمنــا األســرار التــي أغاظتنــا وخيّبــت 
آمالنــا .  وســنرى أّن صلواتِنــا التــي لــم يســتجب لهــا هللا حســب الظاهــر وآمالنــا التــي 

خابــت كانــت مــن أعظــم البــركات لنــا.
علينــا أن ننظــر إلــى كّل واجــب مهمــا يكــن وضيعــاً علــى أنّــه مقــدس ألنّــه جــزء 
مــن خدمــة هللا .  والِطلبــة التــي يقّدمهــا كّل منــا كّل يــوم هــي هــذه :  » يــا رب أعّنــي 
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أقــوم بعمــٍل أفضــل .  وهبنــي نشــاطاً  مــا أســتطيع .  وعلّمنــي كيــف  ألفعــل أفضــل 
وفرحــاً.  وســاعدني لكــي أدخــل فــي خدمتــك،  خدمــة محبــة المخلــص «.

موسى
مصــَر  فــي  تلّقــاه  الــذي  التهذيــب  كان  لقــد  موســى.   اختبــار  فــي  تأّملــوا 
شــيء  يُهمــل  ولــم  كامــاً.   تهذيبــاً  للعــرش ،   الُمنتظــر  والوريــث  الملــك  كحفيــد 
كان يُعتبــر كفيــاً بجعلــه رجــاً حكيمــاً،  كمــا كان المصريــون يفهمــون الحكمــة .  
كامــاً  إعــداداً  ُمَعــٌد  بأنـّــه  وأحــّس  وحربــي .   مدنــي  تهذيــب  أســمى  تلّقــى  وقــد 
عكــس  علــى  كان  هللا  حكــم  ولكــّن  العبوديــة .   مــن  العبرانييــن  إنقــاذ  لمأموريــة 
هــذا .  فلقــد عينــت عنايــة هللا أن يتلقــى موســى تدريبــاً آخــَر فــي البريـّــة كراعــي 

ســنة. أربعيــن  مــّدة  غنــم 
كان التهذيــب الــذي تلّقــاه موســى فــي مصــر عونــاً لــه فــي أشــياء كثيــرة ،  ولكــن 
أثمــن إعــداد لعمــل حياتــه كان هــو ذاك الــذي تلقــاّه وهــو يرعــى الغنــم .  كان موســى 
بطبيعتــه ذا روح قويـّـة وعنيفــة .  فــإذ كان وهــو فــي مصــر قائــداً حربيّــاً ناجحــاً ومحبوبــاً 
من الملك واألّمة كان معتاداً ســماع كام المديح واإلطراء .  لقد اجتذب الشــعب 
إلــى نفســه .  وكان يرجــو أن يحــرر العبرانييــن بقّوتــه .  أّمــا الــدروس التــي كان عليــه أن 
يتعلّمهــا كنائــب عــن هللا فكانــت تختلــف عــن هــذا اختافــاً بيّنــاً.  فــإذ كان يقــود 
قطعانَــه فــي مجاهــل الجبــال وإلــى مراعــي الوديــان الخضــراء تعلّــم درس اإليمــان 
والوداعــة والصبــر والتواضــع ونســيان الــذات .  كمــا تعلّــم أن يرعــى الضعيــف ]475[ 
يرعــى  وأن  والعاصــي ،   المتمــرّد  علــى  ويصبــر  الضــال  ويطلــب  المريــض  ويعالــج 

الحمــان ويطعــم العجائــز والضعــاف.
وفــي هــذا العمــل اقتــرب موســى أكثــَر مــن رئيــس الرعــاة .  وقــد صــار مرتبطــاً 
ارتباطــاً وثيقــاً بقــّدوس إســرائيل .  مــا عــاد اآلن يفّكــر فــي القيــام بعمــل عظيــم .  ولكّنــه 
طلــب أن يتمــم العمــل المــوكل إليــه بــكّل أمانــة كمــا هلل .  وقــد اعتــرف بوجــود هللا 
فــي البيئــة المحيطــة بــه .  فقــد كانــت الطبيعــة كلّهــا تحّدثــه عــن هللا غيــر المنظــور .  
لقــد عــرف هللا كإلــه شــخصي ،  وإذ كان يتأّمــل فــي صفاتــه فهــم فهمــاً كامــاً معنــى 

حضــوره .  وقــد وجــد لنفســه ملجــأً ومــاذا فــي األذرع األبديــة.
وبعــد هــذا الختبــار ســمع موســى صوتــاً مــن الســماء يأمــره بــأن يســتعيض عــن 
للعبرانييــن .   قائــداً  ليصيــر  أغنامــه  يتــرك قطيــَع  الســلطة وأن  الرعايــة بعصــا  عصــا 
وقــد وجــده أمــُر هللا غيــَر واثــٍق بنفســه وثقيــَل اللســان وجبانــاً رعديــداً.  وقــد غمــره 
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شــعوٌر بالعجــز حيــن طُلــب منــه أن يكــون كليمــاً هلل .  إلّ أنـّـه قبــل القيــام بهــذا العمــل ،  
واضعــاً كّل ثقتــه بالــرّب.  وإّن عظمــة مأموريّتــه شــغلت أفضــَل قــوى عقلــه .  وقــد 
بــارك هللا طاعتَــه الناجــزة فصــار فصيحــاً واثقــاً رابــط الجــأش مؤّهــاً للقيــام بأعظــم 
عمــل أُســند إلــى إنســان .  والكتــاب يقــول عنــه :  » َولَــْم يَُقــْم بَْعــُد نَِبــيٌّ ِفــي إِْســرَائِيَل 

ـِذي َعرَفَــُه الــرَّبُّ َوْجًهــا لَِوْجــٍه « )تثنيــة 34: 10(. ]476[  ِمثْــُل ُموَســى الَـّ
فعلــى مــن يحّســون بــأّن النــاس ل يقــّدرون عملهــم ويشــتاقون إلــى مركــز ذي 
مســؤولية أعظــم أن ياحظــوا أنّــه » ل مــن المشــرق ول مــن المغــرب ول مــن بريــة 
الجبــال .  ولكــن هللا هــو القاضــي .  هــذا يضعــه وهــذا يرفعــه  « )مزمــور  75: 6 ،  7(. 
فلــكّل إنســاٍن مكانــه فــي تدبيــر الســماء األبــدي. وســواَء أمألنــا ذلــك المــكان أم ل 

فذلــك رهيــن أمانتنــا فــي التعــاون مــع هللا .
وعليــك  لهــا .   والرثــاء  أنفســنا  علــى  التأّســي  مــن  الحــذر  إلــى  بحاجــة  ونحــن 
ل  وأّن جهــودك  يُقــّدرك ،   ل  أحــداً  بــأّن  اإلحســاس  فــي  السترســال  مــن  بالحــذر 
تلقــى التقديــر الواجــب وأّن عملــك شــاّق وفــوق طــورك .  بــل لتُســِكت ذكــرى مــا 
قــد احتملــه المســيح ألجلنــا كّل أفــكار التذّمــر وتوقفهــا عنــد حّدهــا . إنّنــا نَُعامــَل 
معاملــًة أفضــل ممــا عومــل بهــا ســيُدنا .  » هــل تطلــب لنفســك أمــوراً عظيمــة .  ل 
الــرّب فــي عملــه لمــن يشــتاقون للظفــر  تطلــب «  )إرميــا  45: 5(. ل مــكان عنــد 
علــى  ينكبّــون  رجــالً  يطلــب  إنّــه  الصليــب .   لحمــل  شــوقهم  مــن  أكثــر  باإلكليــل 
القيــام بواجبهــم ]477[ أكثــر مــن انكبابهــم وتطلّعهــم إلــى الجعالــة – رجــالً يهتّمــون 

بالترقيــة . اهتمامهــم  مــن  أكثــر  بالمبــدأ 
أو  يتفاخــرون  ل  قــد  هلل  كمــا  بعملهــم  يقومــون  الذيــن  الودعــاء  النــاس  إّن 
ولكــّن  بأنفســهم ،   المعتــزّون  الصخــب  الكثيــرو  النــاس  يفعــل  مــا  قــدر  يتظاهــرون 
عملهــم لــه قيمــة أعظــم .  إّن الذيــن يقومــون بمظاهــراٍت واســتعراضاٍت عظيمــة هــم 
فــي الغالــب يســترعون النتبــاه إلــى أنفســهم ،  هــؤلء يتدّخلــون بيــن هلل والشــعب ،  
ومــآل عملهــم إلــى الفشــل .  » الِْحْكَمــُة ِهــَي الــرَّأُْس. فَاقْتـَـِن الِْحْكَمــَة، َوِبــُكلِّ ُمْقتََنــاَك 

ــُدَك إَِذا اْعتََنْقتََهــا « )أمثــال 7:4، 8(. اقْتَــِن الَْفْهــَم. ارْفَْعَهــا فَتَُعلِّيَــَك. تَُمجِّ
إّن كثيريــن مــن النــاس ،  إذ يعوزهــم العــزم الصــادق علــى أن يضعــوا أرواحهــم 
العمــل  طريــق  فــي  األقــدام  راســخي  يســيرون  أمرهــم ،   ويصلحــوا  أكّفهــم  فــي 
يّدربــوا  أن  يســتطيعون  فقــد  هكــذا .   األمــور  تســير  ألّ  ينبغــي  ولكــن  الخاطــئ .  
قواهــم علــى القيــام بأفضــل الخدمــات .  وحينئــذ يكــون العمــل بحاجــة لهــم دائمــاً.  

وقيمتــه. عملهــم  عظمــة  بقــدر  وســيقّدرون 
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وإذا كان البعــض مؤّهليــن لوظيفــة أســمى فالــرّب ســيضع الحمــل ليــس عليهــم 
وحدهــم بــل علــى مــن قــد اختبروهــم ويعرفــون قيمتهــم ،  والذيــن يســتطيعون بفطنــة 
عليهــم  المعيّــن  بالعمــل  يقومــون  فالذيــن  األمــام .   إلــى  التقــّدم  علــى  يحثّوهــم  أن 
بأمانــة يومــاً بعــد يــوم هــم الذيــن سيســمعون مــن فــم هللا ،  فــي الوقــت الُمَعيّــن منــه ،  

الدعــوة القائلــة :  » ارتفــع إلــى فــوق «.
فعندمــا كان الرعــاة يحرســون قطعانهــم فــوق تــال بيــت لحــم جــاء مائكــة مــن 
الســماء يزورونهــم .  فكذلــك اليــوم إذ يقــوم خــادم هللا المتواضــع بعملــه فــإّن مائكــة 
هللا يقفــون إلــى جانبــه ويصغــون إلــى أقوالــه وياحظــون الكيفيّــة التــي بهــا يقــوم 

بعملــه ليــروا مــا إذا كان يمكــن أن تُســند إليــه مســؤولياٌت أعظــم .

العظمة الحقة
ولكّنــه  أو مركزهــم ،   تهذيبهــم  أو  إلــى غناهــم  بالنظــر  النــاس  يقــّدر  ل  إّن هللا 
كــم  ليــرى  يلتفــت  وهــو  أخاقهــم .   وجمــال  بواعثهــم  نقــاوة  بموجــب  يقّدرهــم 
]478[ يمتلكــون مــن روحــه ومقــدار مــا يظهــر فــي حياتهــم مــن صورتــه .  فلكــي يكــون 

اإلنســاُن عظيمــاً فــي ملكــوت هللا يجــب أن يكــون كاألولد فــي وداعتــه وبســاطة 
محبّتــه . وطهــارة  إيمانــه 

يَتََســلَّطُوَن  َوالُْعظََمــاَء  يَُســوُدونَُهْم  األَُمــِم  ُرَؤَســاَء  أَنَّ   « المســيح :   قــال  لقــد 
َعلَيِْهــْم. فَــاَ يَُكــوُن هَكــَذا ِفيُكــْم. بَــْل َمــْن أََراَد أَْن يَُكــوَن ِفيُكــْم َعِظيًمــا فَلْيَُكــْن لَُكــْم 

.)26  ،25  :20 متــى   ( َخاِدًمــا « 
مــن بيــن كّل الهبــات التــي يمكــن أن تمنحهــا الســماء للنــاس نجــد أّن مشــاركة 
المســيح فــي آلمــه هــي أثمــن وديعــة وأســمى كرامــة .  فــا "أخنــوخ" الــذي نُقــل إلــى 
الســماء ول "إيليــا" الــذي صعــد فــي مركبــة مــن نــار كان أعظــم أو أكــرم مــن "يوحنــا 
المعمــدان" الــذي مــات وحيــداً فــي الســجن ،  » ألَنَّــُه قـَـْد ُوِهــَب لَُكــْم ألَْجــِل الَْمِســيِح 

ــِه « )فيلبــي 1: 29(. ــْل أَيًْضــا أَْن تَتَأَلَُّمــوا ألَْجلِ ــِه فََقــْط بَ لَ أَْن تُْؤِمُنــوا ِب

خطط للمستقبل
كثيــرون ل يســتطيعون أن يرســموا خططــاً محــددة للمســتقبل .  فحياتهــم غيــر 
مســتقرّة .  وهــم ل يســتطيعون معرفــة نتائــج األمــور ،  وهــذا كثيــراً مــا يمألهــم عجــزاً 
لنــا  أّن حيــاة أولد هللا فــي العالــم هــي حيــاة اغتــراب .  وليســت  وقلقــاً.  فلنذكــر 
حكمــة لنرســم خطّــة حياتنــا ،  وليــس لنــا أن نشــّكل مســتقبلنا .  » ِباإِليَمــاِن إِبْرَاِهيــُم 
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ــا ُدِعــَي أَطـَـاَع أَْن يَْخــُرَج إِلـَـى الَْمــَكاِن الَّــِذي كَاَن َعِتيــَداً أَْن ]479[ يَأُْخــَذُه ِميرَاثـًـا فََخــَرَج  لَمَّ
َوُهــَو لَ يَْعلَــُم إِلَــى أَيْــَن يَأْتِــي « )عبرانييــن 11: 8(.

قبــل  فقــد  خططــاً.   لنفســه  يرســم  لــم  األرض  علــى  حياتــه  فــي  المســيح  إّن 
تدبيــرات هللا ألجلــه ،  وكان هللا يكشــف لــه عنهــا يومــاً فيومــاً.  وكذلــك يجــب علينــا 
أن نعتمــد علــى هللا لكــي تكــون حياتنــا مّجــرد إتمــام إلرادتــه .  وإذ نُســلّم لــه طرقَنــا 

فهــو يقــود خطواتِنــا.
الفشــل  يصيبهــم  لمعــاً  مشــرقاً  مســتقباً  ألنفســهم  يرســمون  إذ  كثيريــن  إّن 
الذريــع .  ولكــن دع هللا يرســم لــك .  وكطفــل صغيــر ثــق بإرشــاد ذاك الــذي » أرجــل 
أتقيائــه يحــرس «  )1 صموئيــل  2: 9(.  إّن هللا ل يقــود أولَده أبــداً إلّ حيــث يختــارون 
أن يقــادوا لــو أمكنهــم أن يعرفــوا النهايــة مــن البدايــة ويكتشــفوا مجــد الغــرض الــذي 

يتممونــه كعامليــن معــه .

األجور
خابــة  كاذبــة  وعــوداً  لهــم  يقــّدم  لــم  ليتبعــوه  تاميــذه  المســيح  دعــا  عندمــا 
الكرامــة  أو  بالربــح  يعدهــم  فلــم  الراهنــة .   فــي مســتقبل حياتهــم  انتظــارات  عــن 
متّــى  كان  فــإذ  عليــه .   ســيحصلون  مــا  فــي  يســاوموه  لــم  أنّهــم  كمــا  العالميــة 
جالســاً عنــد مــكان الجبايــة قــال لــه المخلّــص :  » اتْبَْعِنــــي. فَتَــرََك كُلَّ َشــْيٍء َوقـَـاَم 
َوتَِبَعــُه « )لوقــا 5: 28(. إّن متّــى لــم يطلــب راتبــاً معينــاً قبــل تقديــم أيّــة خدمــة ،  
حتــى يكــون متعــادلً مــع كّل مــا كان يتقاضــاه مــن ]480[ حرفتــه األولــى .  لقــد تبــع 
المســيح بــدون ســؤال أو تــردد .  فقــد كان يكفيــه أن يكــون مــع المخلّــص ليســمع 

أقوالــه ويشــترك معــه فــي عملــه.
يســوع  أمــر  فعندمــا  قبــا .   ُدعــوا  الذيــن  التاميــذ  مــع  الحــال  كان  وكذلــك 
لبعــض  كان  الحــال .   فــي  وشــباكَهم  ســفَنهم  تركــوا  يتبعــوه  بــأن  وشــركاءه  بطــرس 
هــؤلء التاميــذ أصدقــاء يعتمــدون عليهــم فــي إعالتهــم ،  ولكــن عندمــا قبلــوا دعــوة 
لقــد   » عائلتــي؟  وأعــول  أعيــش  كيــف  قائليــن :  »  ليســألوا  يتــرددوا  لــم  المخلّــص 
ِبــاَ  أَرَْســلْتُُكْم  أطاعــوا الدعــوة ،  وعندمــا ســألهم يســوع بعــد ذلــك قائــاً:  » ِحيــَن 
كِيــٍس َولَ ِمــزَْوٍد َولَ أَْحِذيَــٍة َهــْل أَْعَوَزكُــْم َشــْيٌء؟ فََقالُــوا: »لَ« « )لوقــا 22: 35(.

واليوم يدعونا المخلّص كما قد دعا متى ويوحنا وبطرس لخدمته .  فإذا لمست 
محبّته قلوبنا فإّن مسألة التعويض لن تكون أسمى شيء ول أهم شيء في عقولنا .  
ألنّنــا ســنفرح بــأن نكــون عامليــن مــع المســيح ولــن نخــاف مــن أن نثــق برعايتــه .  فــإذا 
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جعلنــا هللاَ قّوتَنــا فســيكون عندنــا إدراك واضــح للواجــب والمطامــح المنطويــة علــى 
اإليثــار ،  وحياتنــا ستســير بقــّوة العــزم النبيــل ،  وهــذا يرفعنــا فــوق البواعــث الحقيــرة.

هللا سيدبر
إّن كثيريــن ممــن يعترفــون بأنـّــهم أتبــاع المســيح هــم قلقــون ومضطربــو القلــوب 
لــه  إذ يخافــون مــن أن يســتودعوا أنفســهم بيــن يــدي هللا .  فهــم ل يســلّمون ]481[ 
التســليم الكامــل إذ يتراجعــون أمــام النتائــج التــي قــد يترتّــب عليهــا هــذا التســليم .  

ولكــن مــا لــم يقومــوا بهــذا التســليم فلــن يجــدوا الســام.
يوجــد كثيــرون قلوبهــم ســقيمة ومتألّمــة إذ يرزحــون تحــت أثقــال الهمــوم ألنّهــم 
يريــدون أن يصلــوا إلــى مقيــاس العالــم .  لقــد اختــاروا خدمــة العالــم وقبلــوا ارتباكاتـِـه 
القلــق  إّن  ثقــاً.   حياتُهــم  وصــارت  أخاقُهــم  فســدت  وهكــذا  عاداتِــه ،   واتّخــذوا 
المســتمّر ينهــك قــوى الحيــاة .  إّن ربّنــا يريدهــم أن يطرحــوا عنهــم نيــر العبوديــة هــذا ،  
ويدعوهــم ألن يقبلــوا نيــرَه إذ يقــول :  » نِيــِري هيِّــن َوِحملِــي َخِفيــٌف « )متــى 11: 
30(. إّن القلــق أعمــى ول يســتطيع أن يــرى المســتقبل ،  أّمــا يســوع فيــرى النهايــة مــن 
البدايــة .  ففــي كّل صعوبــة لــه طريقــه الُمّعــد لإلتيــان بالفــرج والراحــة .  إنـّـه » لَ يَْمَنــُع 

ــالِِكيَن ِبالَْكَمــاِل « )مزمــور 84: 11(. َخيْــرًا َعــِن السَّ
إّن أبانــا الســماوي لديــه آلف الطــرق إلعالتنــا ممــا ل نعــرف شــيئا عنهــا. والذيــن 
كّل  أّن  ســيجدون  مطلــب  أهــم  هللا  خدمــة  جعــل  مبــدأ  الواحــد  المبــدأ  يقبلــون 

الرتبــاكات قــد تاشــت والطريــَق واضــَح المعالــم أمامهــم.

ّجع اإليمان الُمشَّ
إّن القيــام بواجبــات اليــوم بأمانــة هــو أفضــل تأّهــب لتجــارب الغــد .  ل تكــّدس كّل 
احتمالت الغد وهمومه لتضيفها إلى حمل اليوم .  » يكفي اليوم شره « )متى 6: 34(.

 ليكــن عندنــا رجــاء وشــجاعة .  فاليــأس فــي خدمــة هللا أمــٌر خاطــئ وغيــر معقــول .  
إنـّــه يعــرف كّل حاجاتنــا .  فمــع قــدرة ملــك الملــوك الامحــدودة يجمــع إلهنــا الحافــظ 
لإلتمــام  الضمــان  وهــي  كاملــة ،   قدرتــه  إّن  ورعايتــه .   العظيــم  الراعــي  رقّــة  العهــد 
األكيــد لمواعيــده لــكّل مــن يتّكلــون عليــه. إّن لديــه الوســائل إلزالــة كّل صعوبــة حتــى 
يمكــن إعالــة مــن يخدمونــه ويحترمــون الوســائل التــي يســتخدمها .  ]482[ إّن محبّتــه 
ــَماَوات فــوق األرض .   هــي أعظــم وأســمى مــن كّل محبّــة أخــرى بقــدر مــا تعلــو السَّ

ــة أبديّــة غيــر محــدودة. وهــو يحــرس أولَده ســاهراً عليهــم بمحبّ
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ففــي أشــّد األيــام ُحلُوكــة ،  عندمــا تــدّل الظواهــر علــى شــّر مســتطير ليكــن لــك 
إيمان باهلل .  إنّه متّمم مشــيئته وجاعّل كّل األشــياء تعمل معاً لخير شــعبه .  إّن قّوة 

مــن يحبّونــه ويخدمونــه تتجــدد يومــاً فيومــاً.
وهــو يقــدر ويريــد أن يمنــح عبيــده كّل العــون الــذي يحتاجونــه .  وهــو ســيمنحهم 

الحكمــة التــي ســتطلبها حاجاتهــم المختلفــة.
قــال بولــس الرســول الــذي جــاز فــي مصاعــب وتجــارب :  » فََقــاَل لِــي تَْكِفيــَك 
ْعــِف تُْكَمــُل. فَِبــُكلِّ ُســُروٍر أَفْتَِخــُر ِبالَْحــِريِّ ِفــي َضَعَفاتِــي  تِــي ِفــي الضَّ نِْعَمِتــي ألَنَّ قُوَّ
ــُروَراِت  َوالضَّ ــتَائِِم  َوالشَّ َعَفــاِت  ِبالضَّ أَُســرُّ  لِذلِــَك  الـــمِسيِح.  ُة  قُــوَّ َعلَــيَّ  تَِحــلَّ  لَِكــْي 
يَقــاِت ألَْجــِل الَْمِســيِح. ألَنِـّـي ِحيَنَمــا أَنَــا َضِعيــٌف فَِحيَنِئــٍذ أَنَــا  َوالْضِطَهــاَداِت َوالضِّ

]483[ قَــِويٌّ « )2كورنثــوس  12: 9 ، 10(. 
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والحتمــال  النفــس  ضبــط  ممارســة  تتطلّــب  الحيــاة  فــي  عاقــة  كّل  إّن 
والعطــف .  إنّنــا نختلــف عــن بعضنــا البعــض اختافــاً بيّنــاً فــي األمزجــة والعــادات 
تختلــف .   وأحكاُمنــا  تختلــف .   األشــياء  إلــى  نظرِنــا  طــرق  أّن  بحيــث  والتهذيــب 
كّل  مــن  واحــدة  ليســت  الحيــاة  فــي  بالتصــرّف  الخاصــة  وآراؤنــا  للحــّق  وإدراكُنــا 
فتجــارُب  التفاصيــل .   كّل  فــي  اختبارهمــا  يتشــابه  اثنــان  يوجــد  ول  النواحــي .  
الواحــد ليســت هــي تجــارب اآلخــر .  كمــا أّن الواجبــات التــي يراهــا الواحــد ســهلًة 

ومركّبــة. شــاقًّة  اآلخــر  يراهــا  وخفيفــًة 
إّن الطبيعــة البشــريّة ضعيفــة وجاهلــة ومعرّضــة للخطــأ إلــى حــّد كبيــر بحيــث 
إنّنــا قلّمــا  فــي تقديــره لآلخريــن .   يجــب علــى كّل واحــد أن يكــون حــذراً وحريصــاً 
نعــرف تأثيــَر أعمالنــا علــى اختبــار اآلخريــن .  فمــا نفعلــه أو نقولــه قــد يبــدو لنــا أنـّــه 
قليــل األهّميــة ،  فــي حيــن أنـّــه لــو انفتحــت عيوننــا لكّنــا نــرى أّن عليــه تتوقّــف أهــّم 

النتائــج إن للخيــر أو للشــّر.

تقديرنا لحاملي األثقال واألعباء
إّن كثيريــن قــد حملــوا أثقــالً قليلــًة جــّداً،  ولــم تُختبــر قلوبهــم إلّ القليــَل جــداً 
مــن الحــزن الحقيقــي ،  ولــم يحّســوا إلّ بالقليــل جــّداً مــن الرتبــاك والضيــق ألجــل 
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اآلخرين بحيث ل يستطيعون أن يدركوا ]484[ عمل حامل األثقال الحقيقي .  وهم 
غيــُر أهــٍل لتقديــر أثقالــه كمــا ل يفهــم الطفــل رعايــَة وتَعــب أبيــه الُمثّقــل بالهمــوم 
التــي  والرتبــاكات  المخــاوف  يــرى  حيــن  الطفــل  يدهــش  فقــد  والمســؤوليات .  
تكتنــف أبــاه .  فهــو يــرى أن ل داعــي لهــذه كلّهــا .  ولكــن عندمــا تتقــّدم بــه األيـّــام ويزيــد 
اختبــاره ،  ويبــدأ هــو فــي حمــل األثقــال فســينظر إلــى الخلــف إلــى حيــاة أبيــه ويــدرك 

مــا لــم يكــن يفهمــه قبــاً.  لقــد أكســبه الختبــاًر علمــاً ومعرفــة.
إّن عمــَل كثيريــن مــن حاملــي األثقــال غيــُر مفهــوم ،  وليــس مــن يقــّدر أتعــاَب حامــل 
األثقال حتى يعاجله الموت .  فعندما يضطلع آخرون بحمل األثقال التي ألقاها عنه 
ويواجهــون الصعوبــات التــي ســبق وواجههــا فحينئــذ ســيدركون إلــى أّي حــّد امتُحــن 
إيمانه وشجاعته .  عندئذ ،  فغالبا ما تغيب عن أنظارهم األخطاُء التي كانوا يسرعون 
فــي لومــه عليهــا .  فالختبــار يعلّمهــم العطــف .  إّن هللا يســمح بــأن يكــون النــاس فــي 
وضع يتطلّب مسؤولية .  فعندما يخطئون فله السلطان في أن يقّومهم أو يبعدهم .  

فلنحتــرس حتــى ل نأخــذ بيــن أيدينــا عمــَل اإلدانــِة الــذي هــو عمــل هللا وحــده.
إّن لّنــا درســاً فــي تصــرّف داود مــع شــاول .  لقــد ُمســح شــاول ملــكاً علــى إســرائيل 
بأمــر هللا .  ولكــن بســبب عصيانــه أعلــن هللا أّن الُملــك يجــب أن يؤخــذ منــه ،  ومــع 
مــن نحــوه !  إّن شــاول إذ كان  ذلــك كــم كان تصــرّف داود رقيقــاً ولطيفــاً وصبــوراً 
يطلــب نفــَس داود جــاء إلــى البريـّـة ودخــل وحــده إلــى الكهــف ذاتــه الــذي كان داوَد 
ورجــال حربــه مختبئيــن فيــه .  » فقــال رجــال داود لــه هــوذا اليــوم الــذي قــال لــك عنــه 
الــرّب ]485[ هأنــذا أدفــع عــدوَك ليــدك فتفعــل بــه مــا يحســن فــي عينيــك ... فقــال 
لرجالــه حاشــا لــي مــن قبــل الــرّب أن أعمــل هــذا األمــر بســيدي بمســيح الــرب فأمــّد 
يــدي إليــه ألنـّــه مســيح الــرّب هــو  « )1صموئيــل 24: 4-6(. و المخلـّـص يأمرنــا قائــا :  
» لَ تَِديُنــوا لَِكــْي لَ تَُدانـُـوا ألنكــم بالدينونــة التــي بهــا تدينــون تدانــون وبالكيــل الــذي بــه 
تكيلــون يــكال لكــم  « )متــى 7: 1 ،  2(.  فاذكــر أّن ســفَر حياتــك ســرعان مــا ســيُفحص 
أمــام هللا .  ثــم اذكــر أيضــاً أنـّــه قــد قــال :  » لذلــك أنــت بــا عــذر أيهــا اإلنســان كّل مــن 

يديــن ... ألنــك أنــت الــذي تديــن تفعــل تلــك األمــور بعينهــا  « )روميــة 2: 1(.

احتمال الظلم
علينــا ألّ نســمح ألرواحنــا بــأن تهتــاج أمــام أّي ظلــٍم حقيقــّي أو مزعــوم يقــع 
علينــا .  النفــس هــي أكبــر عــدّو يجــب أن نخافــه .  ل يوجــد أّي شــكل مــن أشــكال 
الــذي  اإلنســان  مــن غضــب  أكثــر  الخلــق  علــى  الوبيــل  تأثيــره  فــي  أشــّد  الرذيلــة 
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ليــس تحــت ســيطرة الــروح القــدس .  ول توجــد نصــرة يمكــن أن نحرزهــا أثمــن مــن 
نصرتِنــا علــى الــذات .

يجــب ألّ نســمَح لمشــاعرنا أن تُجــرَح بســهولة .  فعلينــا أن نعيــش ل لنســهر علــى 
مشــاعرنا أو ســمعتنا بــل لنخلّــص النفــوس .  فــإذ نصيــر مهتميــن بخــاص النفــوس 
فإنّنــا نكــّف عــن أن نلقــي بــالً إلــى الختافــات الصغيــرة التــي كثيــراً مــا تظهــر فــي 
ــه فينــا أو يفعلونــه ألجلنــا فيجــب  عاقاتِنــا مــع بعضنــا البعــض .  ومهمــا يكــن مــا يظنـّ
ـُه أَيُّ َمْجــٍد ُهــَو إِْن كُْنتُــْم تُلْطَُمــوَن  ألّ يزعــج اتحاَدنــا بالمســيح وشــركة الــروح ،  » ألَنَـّ
ُمْخِطِئيــَن فَتَْصِبــُروَن بـَـْل إِْن كُْنتـُـْم تَتَأَلَُّمــوَن َعاِملِيــَن الَْخيْــَر فَتَْصِبــُروَن فَهــَذا فَْضــٌل ِعْنــَد 

هللِا « )1بطــرس 2: 20(.
ل تثــأر لنفســك .  بــل علــى قــدر طاقتــك أزل كّل أســباب ]486[ ســوء التفاهــم .  
ابتعــد عــن كّل شــبه شــّر.  واعمــل كّل مــا فــي مقــدورك لتســالم جميــع النــاس بــدون 
أَنَّ  تََذكَّــرَْت  َوُهَنــاَك  الَْمْذبَــِح،  إِلَــى  ْمــَت قُْربَانَــَك  أن تضّحــي بمبادئــك .  » فَــِإْن قَدَّ
اَم الَْمْذبَــِح، َواْذَهــْب أَوَّلً اْصطَلِــْح  ألَِخيــَك َشــيْئًا َعلَيْــَك، فَاتـْـرُْك ُهَنــاَك قُْربَانَــَك قُــدَّ

ْم قُْربَانَــَك « )متــى 5: 23، 24(. َمــَع أَِخيــَك، َوِحيَنِئــٍذ تََعــاَل َوقَــدِّ
 فــإذا خاطبــك أحــٌد بــكاِم غضــٍب وإثــارة فــا تكــن إجابتــك بنفــس تلــك الــروح .  
قــّوة  وهنالــك    .)1 «  )أمثــال  15:  الغضــب  يصــرف  الليــن  الجــواب   « أّن  واذكــر 
غضــوب ،   رجــل  كام  علــى  جوابــاً  يقــال  الــذي  فالــكام  الصمــت .   فــي  مدهشــة 
أحيانــاً مــا يزيــد مــن غضبــه واهتياجــه.  ولكــن إذا قابلــت الغضــب بالصمــت بــروح 

الرقّــة والحتمــال فســرعان مــا ينصــرف .
فأمــام الــكام الــاذع الــذي كلّــه تشــنيع اجعــل عقلــك مثبّتــاً فــي كلمــة هللا .  
واذخــر فــي عقلــك وقلبــك مواعيــد هللا .  فــإذا أســيئت معاملتــك أو اتُهمــت ظلمــاً 

فبــدلً مــن أن تجيــب جوابــاً غاضبــاً ردد لنفســك المواعيــد الثمينــة.
» ل يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير «  )رومية  12: 21(.

» ســلم للــرب طريقــك واتــكل عليــه وهــو يجــري .  ويخــرج مثــل النــور بــرّك وحقك 
مثل الظهيرة  « )مزمور  37: 5(.

»  ليس مكتوم لن يُستعلن ول خفي لن يُعرف «  )لوقا  12: 2(.
إلــى  أخرجتنــا  ثــم  والمــاء  النــار  فــي  دخلنــا  رؤوســنا.   علــى  أناســاً  ركبــت   «

.)12  :66 الخصــب «  )مزمــور 
إنّنــا ُمعرّضــون ألن ننتظــر العطــف واإلنهــاض مــن بنــي جّنســنا بــدلً مــن انتظــار 
ذلــك مــن يســوع .  إّن هللا فــي رحمتــه وأمانتــه كثيــراً مــا يســمح لمــن نضــع ثقتنــا بهــم 

AR Ministry of Healing Body.indd   359 11/12/18   5:13 PM



360  |  خدمة الّشفاء 

بــأن يخذلونــا لكــي نتعلـّـم جهالــَة التــكال علــى اإلنســان وجعــل البشــر ذراَعنــا .  فلنثــق 
ــه يعــرف األحــزاَن ]487[ التــي نحــّس بهــا  بــاهلل ثقــًة كاملــًة متواضعــًة فــي غيــر أثــرٍة.  إنـّ
فــي عمــق كيانّنــا ،  ولكــن ل نســتطيع التعبيــر عنهــا .  فعندمــا تبــدو األمــوُر كلُّهــا مبهمــًة 
َمــا أَنَــا أَْصَنــُع َولِكنَّــَك  ومعّقــدة اذكــر مــا قالــه المســيح :  » لَْســَت تَْعلَــُم أَنْــَت اآلَن 

َســتَْفَهُم ِفيَمــا بَْعــُد « )يوحنــا 13: 6، 7(.
ادرس تاريُخ يوســف ودانيال .  إّن الرب لم يمنع مؤامرات الرجال الذين حاولوا 
إيقــاع األذى بهمــا ،  ولكّنــه جعــل كّل هــذه المكايــد تعمــل للخيــر لعبديــه اللذيــن فــي 

غمــرة التجــارب والمصارعــات ظــاّ محتفظيــن بإيمانهمــا وولئهمــا.
طالمــا نحــن فــي العالــم فســنواجه قــواٍت مضــاّدةً .  ســتكون هنــاك إغاظــات 
لختبــار طباعنــا ،  فــإذ نواجــه هــذه كلّهــا بــروٍح صالحــٍة مســتقيمة تنمــو فضائلُنــا 
فإنّنــا ســنكون صبوريــن ومشــفقين  فينــا  المســيح ســاكناً  فــإذا كان  المســيحيّة .  
بعــد  وعامــاً  يــوم  بعــد  ويومــاً  واإلثــارات .   المضايقــات  وســط  فــي  ومحتمليــن 
عــام ســنقهر الــذات وننمــو فــي البطولــة النبيلــة .  هــذا هــو العمــل الُمعيّــن لنــا ،  
ل  وتصميــٍم  صــادٍق  عــزٍم  وبــدون  يســوع ،   معونــة  بــدون  إتماُمــه  يمكــن  ل  ولكــن 
يتزعــزع وســهٍر متواصــٍل وصــاٍة بــا انقطــاع .  لــكّل واحــد معركتُــه التــي عليــه أن 
يخوضهــا .  فحتــى هللا نفســه ل يمكنــه أن يجعــل أخاقُنــا نبيلــًة أو حياتَنــا نافعــًة 
مــا لــم نتعــاون معــه فــي العمــل .  والذيــن يســتعفون مــن خــوض الحــرب يخســرون 

وفرحِتهــا. النصــرِة  قــّوَة 
فــكّل  نُحصــي تجاربَنــا وصعوباتِنــا وأحزانَنــا وأوجاَعنــا .   أن  إلــى  بنــا  ول حاجــة 
هــذه مكتوبــة فــي األســفار وســتحرُص الســماُء عليهــا .  فبينمــا نحــن نـُــحصي األشــياَء 
المكــّدرة ،  تخونّنــا الذاكــرة فننســى كثيــراً مــن األشــياء الُمســرّة ،  كرأفــة هللا الرحيمــة 
ــة التــي يندهــش لهــا المائكــة إذ بــذل هللا ابنــه  المحيطــة بنــا فــي كّل لحظــة والمحبّ
الهمــوم  مــن  نصيبَكــم  بــأّن  تحّســون  للمســيح  كخــّدام  كنتــم  فــإذا  ليمــوت ألجلنــا .  
والتجــارب أعظــم وأوفــر ممــا أصــاب غيركــم فاذكــروا أّن لكــم ســاماً ل يعرفــه الذيــن 
الراحــة  توجــد  المســيح  خدمــة  ففــي  األثقــال .    ]488[ هــذه  كواهلهــم  عــن  يلقــون 

والفــرح .  فليــَر العالــم أّن الحيــاَة مــع المســيح ليســت فشــاً.
إذا كنــت ل تحــّس بالمــرح والســرور فــا تتحــّدث عــن مشــاعرك .  ول تلــق ظــاً 
قاتمــاً علــى حيــاة اآلخريــن .  إّن الديانــَة الفاتــرَة غيــر المشــرقة ل تجتــذب النفــوَس 
إلــى المســيح أبــداً.  بــل هــي تبعدهــم عنــه وتلقــي بهــم إلــى األشــراك التــي قــد نصبهــا 
الشــيطان للضاليــن .  فبــدلً مــن التفكيــر فــي مفّشــاتك فّكــر فــي القــّوة التــي يمكنــك 
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أن تطالــب بهــا باســم المســيح .  لتتمّســك أفــكارك بغيــر المنظــور .  وليتّجــه تفكيــرك 
نحــو أدلّــة محبّــة هللا العظيمــة لــك .  اإليمــان يســتطيع أن يحتمــل التجربــة ويصمــُد 

أمــام الفشــل .  إّن يســوع حــّي ليشــفع فيّنــا ،  وكّل مــا تضمنــه وســاطتُه هــو لنــا.
ألّ  عظيمــاً؟  تقديــراً  بالتمــام ألجلــه  يعيشــون  مــن  يقــّدر  المســيح  أّن  تعلــم  ألّ 
ــه يــزور أولئــك الذيــن كيوحنــا الحبيــب فــي المنفــى هــم ،  ألجــل اســمه ،  فــي  تظــّن أنّ
ظــروف صعبــة وأماكــن شــاقّة؟ إن هللا لــم يســمح بــأن يُتــرك أحــُد مــن خّدامــه األمنــاء 
المســتقيمي القلــوب وحيــداً مستوحشــاً،  ليصــارع المعاكســاِت العظيمــة وينهــزم 
مــع  مســــتّترة  حــياتـُــه  كانــت  مــن  كّل  الثمــن ،   غاليــة  كلؤلــؤة  يحفــظ ،   فهــو  أمامهــا .  
المســــيح فــي هللا .  وهـــو يقـــول عــن كـــّل واحــــد مــن هــــؤلء: » ... أجعلــك كخاتــم 

ألنّــي قــد اخترتــك « )حجــي 2: 23(.
إنـّــه ل  يُبــارك .   عــن المواعيــد ،  وتحــّدث عــن اســتعداد يســوع ألن  تحــّدث إذاً 
يتركنــا لحظــة واحــدة .  وعندمــا نســتريح واثقيــن فــي محبّتــه برغــم الظــروف المعاكســة 
قــال  لقــد  عميــق .   هــادئ  بفــرح  ســيُلهمنا  بحضــوره  إحساَســنا  فــإّن  بــه  ونختلــي 
ــُم ِبهــَذا كََمــا َعلََّمِنــي  المســيح عــن نفســه :  » لَْســُت أَفَْعــُل َشــيْئًا ِمــْن نَْفِســي بَــْل أَتََكلَّ
أَِبــي. َوالَّــِذي أَرَْســلَِني ُهــَو َمِعــي َولـَـْم يَتْرُكِْنــي اآلُب َوْحــِدي ألَنِّــي ِفــي كُلِّ ِحيــٍن أَفَْعــُل 

َمــا يُرِْضيــِه « )يوحنــا 8: 28، 29(.
ســمحت  مــا  إلّ   ]489[ شــيٌء  يُصبْــه  ولــم  بحضــوره  المســيَح  اآلُب  أحــاط  لقــد 
محبّتــه الســرمديّة بــه ألجــل بركــة العالــم .  هنــا كان نبــع العــزاء لــه وهــو عــزاٌء ألجلنــا .  
فالــذي هــو ممتلــيء بــروح المســيح يثبــت فــي المســيح .  وكّل مــا يأتــي عليــه يأتيــه 
مــن المخلّــص الــذي يحيطــه بحضــوره .  ول يمكــن أن يمّســه شــيء إلّ بســماح مــن 
الــرّب.  فــكّل آلمنــا وأوجاعنــا ،  كّل تجاربنــا وضيقاتنــا ،  كّل أحزاننــا وهمومنــا ،  وكّل 
اضطهاداتِنــا واعوازنــا،  وبالجملــة فــكّل األشــياء تعمــل معــاً لخيرنــا .  كّل الختبــارات 

والظــروف هــي خــّدام هللا التــي بواســطتها يأتينــا الخيــر.
إذا كان عندنــا إحســاس بطــول أنــاة هللا علينــا فلــن نديــن اآلخريــن أو نتّهمهــم .  
أنّهــم  لــو  يندهــش أصدقــاؤه  علــى األرض فكــم كان  المســيح عائشــاً  عندمــا كان 
بعدمــا عرفــوه جيّــداً ســمعوه ينطــق بكلمــِة اتهــاٍم أو تشــنيعٍ أو تبــرّم .  فــا ننــس أبــداً 

أّن مــن يحبّونــه يجــب أن يتمثّلــوا بــه فــي صفاتـِــه.
ِفــي  بَْعًضــا  بَْعُضُكــْم  ِميــَن  ُمَقدِّ ـِة،  األََخِويَـّ ِبالَْمَحبَّــِة  بَْعًضــا  بَْعُضُكــْم  َوادِّيــَن   «
الَْكرَاَمــِة « )روميــة 12: 10(. » َغيْــَر ُمَجاِزيــَن َعــْن َشــّر ِبَشــّر أَْو َعــْن َشــِتيَمٍة ِبَشــِتيَمٍة 
بـَـْل ِبالَْعْكــِس ُمبَارِكِيــَن َعالِِميــَن أَنَُّكــْم لَِهــَذا ُدِعيْتـُـْم لَِكــي ترِثـُـوا بَرَكـَـْة « )1بطــرس 3: 9(.
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اللطف
النــاس  فحقــوق  إنســان .   كّل  بحقــوق  العتــراف  مّنــا  يطلــب  يســوع  الــرّب  إّن 
الجتماعيــة وحقوقهــم كمســيحيين ينبغــي وضعهــا فــي موضــع العتبــار .  ينبغــي 

وبناتــه. والرقّــة كأبنــاء هللا  باللطــف  الجميــع  معاملــة 
لطيفــاً  المســيح  كان  لقــد  فاضــاً.   ســيّداً  اإلنســان  مــن  تجعــل  المســيحيّة  إّن 
حتــى مــع ُمضطهديــه ،  وأتباعــه األمنــاء يظهــرون نفــس هــذه الــروح .  انظــروا إلــى بولــس 
عندمــا أُوقــف أمــام الحــّكام .  إّن خطابــه الــذي ألقــاه أمــام أغريبــاس هــو مثــاٌل للرقّــة 
واللطــف الحقيقــي ،  كمــا أنّــه مثــاٌل للفصاحــة المقنعــة.  إّن اإلنجيــل ]490[ ل يشــّجع 
علــى إبــداء التهذيــب الرســمي الشــائع بيــن النــاس فــي العالــم ،  بــل الرقّــة واللطــف 

النابعيــن مــن حنــان القلــب الصــادق.
كّل  لطــرد  كافيــاً  ليــس  الخارجيّــة  الحيــاة  آلداب  حريــص  تهذيــب  أعظــم  إّن 
تبــرّم وكّل حكــم قــاٍس وكّل كام غيــر لئــق .  التهذيــب الصحيــح لــن يظهــر طالمــا 
اعتبــرت الــذات هــي الغــرض األســمى،  فينبغــي أن تســكن المحبّــة فــي القلــب .  إّن 
المســيحي الُمخلِــص يســتقي بواعثَــه للعمــل مــن محبّــة قلبــه العميقــة لســيده.  ثــّم 
يجــري فــي كّل جــذور محبّتــه للمســيح اهتمــام باإلخــوة فــي غيــر أَثــرٍة.  إّن المحبّــة 
تمنــح صاحبهــا نعمــًة وأدبــاً وجمــالً فــي التصــرّف .  وهــي تشــرق بنورهــا علــى الوجــه ،  

وتجعــل الصــوَت هادئــاً وتهــّذب الشــخصيّة كلّهــا وتســمو بهــا.

أهمية األشياء الصغيرة
إّن الحيــاة تتكــّون فــي الغالــب ل مــن التضحيــات واألعمــال الباهــرة العجيبــة بــل 
مــن األشــياء الصغيــرة .  ففــي الغالــب يحــدث أنـّــه عــن طريــق األشــياء الصغيــرة التــي 
يبــدو أنّهــا ل تســتحّق انتباهــاً،  يتغلغــل الخيــر العظيــم أو الشــّر العظيــم فــي حياتنــا .  
وبســبب إخفاقنــا فــي احتمــال الختبــارات التــي تأتينــا فــي األشــياء الصغيــرة تتكــّون 
العــادات ويشــّوه الُخلُــق ،  وعندمــا تأتينــا تجــارب أعظــم تجدنــا غيــر مســتعّدين .  إنّمــا 
فقط بواسطة السلوك بموجب المبدأ في تجارب الحياة اليوميّة يمكننا الحصول 

علــى القــّوة التــي تعيننــا علــى الثبــات واألمانــة فــي أخطــر المواقــف وأعســرها.

تدريب النفس
إنّنــا لســنا وحدنــا أبــداً.  فســواء اخترنــا الــرّب أو لــم نختــره فــإّن معنــا رفيقــاً.  اذكــر 
أنـّـه أينمــا تكــون ومهمــا يكــن مــا تفعلــه فــاهلل هنــاك .  ول يُمكــن أن يخفــى عليــه كلمــة 
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أو عمــل أو فكــر يصــدر مّنــا .  يوجــد شــاهد علــى كّل كلمــة تقولهــا وكّل عمــل تعملــه 
— وهــو اإللــه القــدوس الــذي يكــره الخطيــة .  فيجــب أن تفّكــر فــي هــذا دائمــاً قبلمــا 
تنطــق بكلمــة أو تعمــل عمــاً.  وكمســيحي أنــت ]491[ فــرد فــي أســرة ملوكيّــة ،  ابــن 
لملــك الســماء ،  فــا تنطــق بكلمــة ول تعمــل عمــاً مــن شــأنه أن يجلــب العــار علــى 

» الْســِم الَْحَســِن الَّــِذي ُدِعــَي ِبــِه « عليــك  )يعقــوب 2: 7(.
علــى  نفســك  اســأل  ثــم  اإلنســانيّة ،   اإللهيّــة  الصفــات  اهتمــام ،   بــكّل  ادرس ،  
الــدوام هــذا الســؤال :  » مــا الــذي كان يفعلــه يســوع لــو كان فــي مكانــي؟ « ينبغــي 
بحيلهــم  الذيــن  بيــن  بــدون موجــب ،   تندمجــوا  مقيــاس واجبنــا .  ل  هــذا  يكــون  أن 
بيــن  يضعفــون عزمكــم علــى عمــل الحــّق أو يلطّخــون ضمائركــم. ل تفعلــوا شــيئاً 
الغربــاء أو فــي الشــارع أو فــي الســيارات العاّمــة أو فــي البيــت فيــه أقــّل مظهــِر مــن 
.  وفــي كّل يــوم اعملــوا عمــاً مــن شــأنه أن يُرقــي ويجّمــل ويشــرّف  مظاهــُر شــبِه الشــرِّ

الحيــاَة التــي قــد اشــتراها المســيح بدمــه.
اعمــل دائمــاً بمــا يوحيــه المبــدأ ل النــوازع .  وأصلــح تهــّورَك الطبيعــيَّ بالوداعــة 
لنكتــة  تســمح  التفاهــة .  ول  أو  الخّفــة  ينطــوي علــى  مــا  فــي  تنغمــس  واللطــف .  ل 
ســافلة أن تنفلــت مــن بيــن شــفتيك .  بــل حتــى األفــكار ينبغــي ألّ يُســمح لهــا بــأن 
تهيــم أو تعربــد ،  فينبغــي رّدعهــا واســتئثارها لطاعــة المســيح .  ولنجعــل تفكيرَنــا فــي 

األمــور المقّدســة .  وحينئــذ فبنعمــة المســيح ســتكون طاهــرة وصادقــة.
التــي  الطاهــرة  لألفــكار  المشــرّفة  بالقــّوة  دائمــاً  إحساســاً  نحــّس  أن  يجــب 
تســمو بالنفــس .  إّن الضمــان الوحيــد ألّي نفــس هــو التفكيــر الصالــح المســتقيم ،  
ردع  قــّوة  إّن   .)7  :23 )أمثــال   » ُهــَو  هَكــَذا  نَْفِســِه  ِفــي  َشــَعَر  كََمــا   « فاإلنســان 
النفــس تتشــدد بالمــران .  فمــا يبــدو صعبــاً فــي بــادئ األمــر يصيــر ســهاً بالتكــرار 
المســتمّر،  حتــى يعتــاد اإلنســان األفــكاَر واألعمــاَل الصائبــة .  فــإذا أردنــا ،  يمكننــا أن 
نبتعــد عــن كّل رخيــص ومنحــّط ثــم نرتفــع إلــى مقيــاس أســمى،  ويمكّننــا أن نظفــر 

]492[ النــاس ومحبّــة هللا.  باحتــرام 

امتدح وشّجع
اغــرس فــي نفســك عــادَة التحــّدث حســناً عــن الغيــر .  وتكلـّـم كثيــراً عــن الصفــات 
الحســنة فــي مــن تعاشــرهم ،  وانظــر أقــلَّ القليــل مــن أخطائهــم وفشــلهم .  وعندمــا 
ذلــك  فــي حيــاة  امتــدح شــيئاً  بعُضهــم  فعلــه  أو  قالــه  قــد  ممــا  تشــكو  تجــرّب ألن 
الشــخص أو خلقــه .  اغــرس فضيلــة الشــكر .  اشــكر هللا ألجــل محبّتــه العجيبــة فــي 

AR Ministry of Healing Body.indd   363 11/12/18   5:13 PM



364  |  خدمة الّشفاء 

بــذل المســيح ليمــوت ألجلنــا .  ل جــدوى مــن التفكيــر فــي المظالــم التــي حاقــت بنــا .  
فــاهلل يدعونــا لكــي نفّكــر فــي رحمتــه ومحبّتــه التــي ل مثيــل لهــا ،  حتــى نلهــم بالشــكر.

إّن الخــّدام الغيوريــن ل وقــت لديهــم للتأّمــل فــي أخطــاء اآلخريــن أو التعليــق 
عليهــا .  نحــن ل يمكّننــا أن نقتــات بخرنــوب أخطــاء اآلخريــن أو فشــلهم .  كاُم الســوء 
لعنــة مزدوجــة تســتقّر علــى المتكلّــم بثقــل أعظــم ممــا علــى الســامع .  فالــذي يبــذر 
نفــس  إّن  المميتــة .   الثمــاَر  فــي حضِنــه ونفِســه  الشــقاق والخصومــة يحصــد  بــذاَر 
التطّلــع للبحــث عــن شــّر فــي حيــاة الغيــر يّولــد الشــّر فــي قلــوب مــن يبحثــون عنــه .  
ــر بحيــث نصيــر علــى شــاكلتهم تمامــاً.  ولكــن  إنّنــا إذ نفّكــر فــي أخطــاء اآلخريــن نتغيّ
إذ ننظــر إلــى يســوع ونتحــّدث عــن محبّتــه وكمــاِل صفاتِــه فإنّنــا نتغيّــر فنصيــر علــى 
صورتــه .  وإذ نتأّمــل فــي النمــوذج الســامي الــذي وضعــه أمامنــا فنحــن نرتفــع إلــى جــّو 
نقــّي مقــّدس،  حتــى إلــى محضــر هللا .  فــإذ نســكن هنــا ينبعــث مّنــا نــور يشــّع علــى 

كّل مــن يتّصلــون بّنــا.
وبــدلً مــن انتقــاد اآلخريــن وإدانتهــم قــل لنفســك :  » ينبغــي أن أُتمــم خاصــي .  
فــإذا تعاونــت مــع ذاك الــذي يريــد أن يخلّــص نفســي فيجــب علــيَّ أن أســهَر علــى 
نفســي وأراقبهــا بــكّل اجتهــاد .  ويجــب علــيَّ أن أبعــد كلَّ شــرِّ عــن حياتــي .  وعلــيَّ أن 
أنتصَر على كّل خطأ.  ويجب أن أكوَن خليقة جديدة .  وحينئذ ،  فبدلً من إضعاف 
مــن يجاهــدون ضــّد الشــّر،  يمكننــي أن أشــددهم بــكام التشــجيع «.  إنّنــا ُمغرقــون 
جــّداً فــي عــدم مبالتنــا بالنســبة إلــى بعضنــا البعــض .  وفــي أغلــب األحيــان ننســى أّن 
زماَءنــا هــم بحاجــة إلــى القــّوة والتشــجيع لرفــع روحهــم المعنويـّـة .  احــرص ]493[ علــى 
أن تؤكّد لهم اهتماَمك وعطَفك. ساعدهم بصلواتك وأخبرهم بأنّك تفعل ذلك.

الصبر على المخطئين
مــن  فبيــن  أمنــاء .   تاميــذ  هــم  المســيح  خــّدام  بأنـّــهم  يعترفــون  مــن  كّل  ليــس 
ل  مــن  بعــض  يوجــد  خّدامــه ،   ضمــن  يُحصــون  مــن  بيــن  وحتــى  اســمه ،   يحملــون 
النــاس  هــؤلء  يكــون  مــا  وكثيــراً  بمبادئــه .   يدينــون  ل  فهــم  الصفــات .   فــي  يمثـّــلونه 
مصــدَر الرتبــاك والفشــل لزمائهــم الذيــن هــم حديثــو العهــد بالختبــار المســيحي .  
ولكــن ل حاجــَة ألحــٍد أن يُضــّل أو يغــرر بــه .  فلقــد قــّدم لنــا المســيُح مثــالً كامــاً.  وهــو 

يأمرنــا أن نتبعــه.
وإلــى انقضــاء الدهــر ســيكون زوان فــي وســط الحنطــة .  إّن عبيــد رّب البيــت 
عندمــا طلبــوا منــه أن يــأذن لهــم فــي اقتــاع الــزوان ،  إذ كانــوا يغــارون علــى كرامتــه 
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وأنتــم تجمعونــه .  دعوهمــا  الــزوان  مــع  الحنطــة  تقلعــوا  لئــا  بقولــه :  » ل .   أجابهــم 
ينميــان كاهمــا معــا إلــى الحصــاد  « )متــى 13: 29، 30(.

صبــر ،   بــكّل  الفاســدين  المتمرّديــن  يحتمــل  أناتــه  وطــول  رحمتــه  فــي  هللَا  إّن 
بــل حتــى الخائفيــن الكاذبــي القلــوب .  لقــد كان بيــن تاميــذ المســيح المختاريــن 
يهــوذا الخائــن .  فهــل ممــا يوجــد الدهشــة أو يدعــو إلــى الفشــل أن يوجــد بعــُض 
الكذبــِة بيــن خّدامــه اليــوم؟ فــإذا كان ذاك الــذي هــو مطّلــع علــى خفايــا القلــوب 
أمكنــه أن يحتمــل مــن كان يعلــم أنـّــه سيســلّمه ،  فبــأّي صبــٍر يجــب علينــا أن نحتمــل 

المخطئيــن؟!
ليــس الجميــع ،  حتــى بيــن مــن هــم أكثــر النــاس خطــأً،  يشــبهون يهــوذا .  إّن بطــرَس 
المتهــّوَر المتســّرَع الواثــَق بنفســه ،  كثيــراً مــا كان يبــدو أنّــه أكثــر ضــرراً مــن يهــوذا .  
وكثيــراً مــا وبّخــه المخلـّـص .  ولكــن كــم كانــت حياتــه تتصــف بالخدمــة والتضحيــة !  ومــا 
أعظــم الشــهادة التــي تقّدمهــا حياتــه لقــّوة نعمــة هللا !  فعلــى قــدر اســتطاعتنا علينــا 
أن نكــون بالنســبة إلــى اآلخريــن كمــا كان يســوع بالنســبة إلــى تاميــذه عندمــا كان 

يســير ويتحــّدث معهــم علــى األرض.
اعتبــروا أنفســكم ُمرســلين بيــن ]494[ زمائكــم الخــّدام أّولً.  إّن األمــر فــي الغالــب 
ترجــع  للمســيح .  وعندمــا  نفــس  لربــح  والتعــب  الوقــت  مــن  كبيــراً  يتطلّــب شــطراً 
نفــٌس عــن الخطيّــة إلــى البــّر يحــدث فــرٌح أمــام المائكــة .  أتظّنــون أّن األرواح الخادمــة 
الذيــن يحرســون هــذه النفــوس يســّرون عندمــا يــرون مقــدار عــدم الكتــراث الــذي 
بــه يعامــل بعــُض مــن يُْدعــون مســيحيين هــذه النفــوس؟ فلــو أّن يســوع يعاملنــا كمــا 
نعامــل نحــن بعضنــا بعضــاً فــي أغلــب األحيــان فمــن مّنــا كان يســتطيع أن يخلــص؟

ثــّم اذكــروا أنّكــم ل تعرفــون مــا فــي قلــوب النــاس .  ول تعرفــون الدوافــع التــي 
ســاقت النــاس إلــى أن يعملــوا األعمــال التــي ترونهــا خاطئــة .  يوجــد كثيــرون ممــن 
لــم ينالــوا تهذيبــاً صحيحــاً،  وأخاقُهــم معوّجــة وهــم متصلّبــون ملتــوون ،  ويبــدو أنّهــم 
معوّجــون فــي كّل شــيء .  ولكــّن نعمــة المســيح تســتطيع أن تغيّرهــم. فــاّ تُلــِق بهــم 
جانبــاً،  ول تُســقهم إلــى الفشــل أو اليــأس قـــائا لهــم :  » لقــد خيّبــت نظرتــي فيــك 
ولهــذا فلــن أحــاول مســاعدتك  «.  إّن قليــاً مــن الــكام الــذي ننطــق بــه فــي تســّرع 
تحــت تأثيــر الهتيــاج — نفــس الــكام الــذي نظــّن أنّهــم يســتحقونه — قــد يفصــم 

ربــط التأثيــر الــذي كان يمكــن أن يربــط بيــن قلوبهــم وقلوبنــا .
إّن الحيــاة الثابتــة والحتمــال الصبــور والــروح التــي ل تفشــل أمــام اإلغاظــات 
هــي دائمــاً أعظــم الحجــج الحاســمة المقنعــة وأقــدس التمــاس .  فــإذا كانــت لديــك 
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فــرص وامتيــازات لــم يكــن لآلخريــن نصيــب فيهــا فتأّمــل فــي هــذا وكــن أبــداً معلّمــاً 
حكيمــاً وحريصــاً ولطيفــاً.

ل  فأنــت  بالختــم  يطبــع  إذ  قويـّــاً  انطباعــاً  يتّخــذ  الشــمع  تجعــل  أن  أردت  إذا 
تضــرب بالختــم عليــه بطريقــة متســّرعة عنيفــة ،  ولكّنــك بــكّل حــرص تضــع الختــم 
علــى الشــمع الليــن .  وبــكّل هــدوء وثبــات تضغطــه حتــى يتصلّــب فــي القالــب .  
التأثيــر  دوام  إّن  الكيفيّــة .   هــذه  بمثــل  النــاس  نفــوس  مــع  تتعامــل  أن  فعليــك 
المســيحي هــو ّســر قّوتــه ،  وهــذا يتوقـّـف علــى ثباتــك فــي إظهــار صفــات المســيح .  
اختباراتِــك .    ]495[ عليهــم  تســرد  بكونــك  أخطــأوا  قــد  مــن  بمســاعدة  فعليــك 
أخبرهــم كيــف أنّــك عندمــا ارتكبــت أخطــاء شــنيعة فــإّن صبــر زمائــك ورفَقهــم 

والرجــاء. الشــجاعَة  منحتــك  قــد  ومســاعدتَهم 
وغيــر  الثابتيــن  غيــر  حيــال  المنصــف  المشــفق  تصرّفــك  تأثيــَر  تعــرف  ولــن 
المعقولين وغير المستحقين حتى إلى يوم الدين .  فعندما نواجه الجحود وخيانَة 
الودائــع المقّدســة ،  نتحّفــز إلبــداء احتقارنــا أو غضبنــا .  وهــذا مــا يتوقّعــه المذنبــون ،  
وهــم متأّهبــون لــه .  ولكــّن الحتمــال واإلشــفاق يباغتهــم ،  وفــي الغالــب مــا يوقــظ 

أفضــل عواطفهــم ونوازعهــم ويثيــر فــي نفوســهم شــوقاً إلــى حيــاة أعظــم نبــاً.
» أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة، إِِن انَْســبََق إِنَْســاٌن فَأُِخــَذ ِفــي زَلَّــٍة َمــا، فَأَْصلُِحــوا أَنْتـُـُم الرُّوَحانِيِّيــَن 
ِمثَْل هَذا ِبُروِح الَْوَداَعِة، نَاِظرًا إِلَى نَْفِســَك لِئَاَّ تَُجرََّب أَنَْت أَيًْضا. اِْحِملُوا بَْعُضُكْم 

ُمــوا نَاُمــوَس الَْمِســيحِ  « )غاطيــة 6: 1، 2(. أَثَْقــاَل بَْعــٍض، َوهَكــَذا تَمِّ
يجــب علــى كّل مــن يعترفــون بأنّهــم أولد هللا أن يذكــروا دائمــاً أنّهــم فــي عملهــم 
المهّذبــون  فهنــاك  الطبقــات .   كّل  مــن  بالعقــول  يحتّكــوا  أن  لهــم  لبــّد  كمبشــّرين 
ــرون ،  المتديّنــون والملحــدون ،  المتعلّمــون والجهــاء  واألجــاف ،  الوضعــاء والمتكبّ
معاملتهــا  يمكــن  ل  المتباينــة  العقــول   ]496[ فهــذه  والفقــراء .   األغنيــاء  األّميــون ،  
أن  فيجــب  والعطــف ،   الرفــق  إلــى  بحاجــة  فالجميــع  ذلــك  ومــع  واحــدة ،   بطريقــة 
تُصقــل عقولنــا وتتهــّذب عــن طريــق الحتــكاك باآلخريــن .  كّل مّنــا يعتمــد علــى غيــره ،  

وجميعنــا مرتبطــون معــاً بربــط األخــّوة البشــريّة.
» إذ رتبّــت الســماء أن يعتمــد أحدنــا علــى اآلخــر ســواء أكان ســيّداً أو عبــداً أو 
صديقــاً،  فهــي تأمــر كاً مّنــا أن يلتمــس معونــة اآلخــر بحيــث أّن ضعــف إنســان يزيــد 

مــن قــّوة الجميــع «.
إّن المســيحية تحتــّك بالعالــم عــن طريــق العاقــات الجتماعيــة .  فــكّل رجــل 
أو امــرأة حصــل علــى الســتنارة اإللهيّــة عليــه أن يشــرق بنــوره علــى الطريــق المظلــم 
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الــذي يســلك فيــه مــن لــم يعرفــوا الطريــق األفضــل .  فالقــّوة الجتماعيّــة التــي قّدســها 
روح المســيح ينبغــي الســتفادة منهــا فــي اإلتيــان بالنفــوس إلــى المخلّــص .  ينبغــي 
عــدم إخفــاء المســيح بعيــداً فــي القلــب ككنــز ثميــن مشــتهى مقــّدس وجميــل يتمتـّـع 
بــه مــن يملكــه وحــده .  يجــب أن يكــون المســيح فينــا ينبــوع مــاٍء ينبــع إلــى حيــاٍة أبديــٍة 

محيّيــا كّل مــن يتّصلــون بنــا .  ]497[
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الّنمو والخدمة

فــي  تتكــّون  ل  فهــي  كثيــرون .   يعتبرهــا  ممــا  أكثــر  هــي  المســيحيّة  الحيــاة  إّن 
جملتهــا مــن اللطــف والصبــر والوداعــة والرفــق .  نعــم إّن هــذه الفضائــل جوهريّــة ،  
والطريــق  والمثابــرة .   والنشــاط  والقــّوة  الشــجاعة  إلــى  أيضــاً  حاجــة  توجــد  ولكــن 
الــذي يختطّــه المســيح هــو طريــٌق ضيــٌق وينطــوي علــى إنــكار الــذات.  فالدخــول 
فــي ذلــك الطريــق والســير فيــه فــي وســط الصعوبــات والمفّشــات يتطلـّـب رجــالً 

مســتضعفين. غيــر 

قّوة الُخلُق
هنالك حاجة إلى رجال أقوياء ،  رجال ل ينتظرون حتى تُمّهد طريقهم وتُرفع من 
أمامهــم كّل العقبــات ،  رجــال يلهمــون الخــّدام الواهنيــن المغموميــن بغيــرة جديــدة ،  

رجال ألهبت المحبّة المســيحيّة قلوبهم ،  وأيديهم قّوية إلتمام عمل ســيّدهم.
إّن بعــض مــن يقومــون بخدمــة كرازيــة هــم قــوم واهنــون وضعفــاء وبلــداء ،  ومــن 
الســهل تثبيــط عزائمهــم .  إنّهــم بحاجــة إلــى قــّوة دافعــة .  وتعوزهــم تلــك الســجايا 
اإليجابيّــة التــي تمنــح القــّوة علــى عمــل شــيًء مــا ،  كالــروح والنشــاط اللذيــن يضرمــان 
الحماســة .  فالذيــن يريــدون أن يحــرزوا النصــرَة ينبغــي أن تمتلــيَء قلوبُهــم شــجاعة 
ورجــاء .  وعليهــم ل أن يغرســوا فــي أنفســهم فضائــل التصبّــر والحتمــال فقــط ،  بــل 
أيضــاً الفضائــَل العاملــَة الناشــطة .  ففــي حيــن يلزمهــم أن يجاوبــوا الجــواب الليــن 
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الــذي يصــرف ]498[ الغضــب يجــب أن تكــون عندهــم شــجاعُة األبطــال لمقاومــة 
الشــّر.  ومــع المحبّــة التــي تحتمــل كّل شــيء هــم بحاجــة إلــى قــّوة الُخلـُـق التــي تجعــل 

تأثيرهــم قــّوًة إيجابيــّة.
بعــض النــاس ل ثبــات عندهــم فــي أخاقهــم.  وخططهــم وأغراضهــم ليــس لهــا 
شــكٌل محــّدد ول ثبــات .  إنّهــم قليلــو النفــعِ العملــي فــي العالــم .  فالضعــُف والتــردُد 
وعــدُم الكفــاءة — هــذه كلّهــا ينبغــي التغلـّـب عليهــا .  يوجــد فــي الُخلـُـق المســيحي 
الحقيقــي قــّوة ل يمكــن للظــروف المعاكســة أن تُخضعهــا أو تقهرَهــا .  ينبغــي أن 
أو  اســتمالتها  يمكــن  ل  واســتقامة  ومعّضــدة ،   مســندة  أخاقيّــة  قــّوة  لنــا  يكــون 

تملّقهــا أو إرهابهــا.

الثقافة العقلية
إّن هللا يريدنــا أن نســتخدَم كلَّ فرصــٍة ألجــل الســتعداد لعملــه .  فهــو يريدنــا 
وينتظــر مّنــا أن نضــع كّل قــوى نشــاطنا فــي إتمــام العمــل ،  وأن نحتفــظ بقلوبنــا حيّــة 

نشــيطة ومدركــة لقدســيته ومســؤولياته الهائلــة.
ألنّهــم  القليــل  يعملــون  عظيــم  بعمــل  للقيــام  مؤّهلــون  هــم  ّممــن  كثيريــن  إّن 
يحاولــون عمــل القليــل .  وآلف مــن النــاس يســيرون فــي الحيــاة وكأنـّـه ل يوجــد هــدف 
أســباب  ومــن  يبلغــوه .   أن  يجــب  عــاٍل  مقيــاٌس  يوجــد  يعيشــون ألجلــه ول  عظيــم 
هــذا ،  التقديــر المنخفــض الــذي بــه يقــّدرون نفوَســهم .  لقــد دفــع المســيح ثمنــاً هائــاً 

لفدائنــا وبنســبة هــذا الثمــن الــذي ُدفــع هــو يريدنــا أن نقــّدر أنفســنا .
أحــذر مــن أن تقنــَع بمســتوى منخفــض .  إنّنــا لســنا كمــا يجــب أن نكــون ول مــا 
يريدنــا هللا أن نكــون .  لقــد وهبنــا هللا قــوى التفكيــر ل لتظــّل معطّلــًة،  ول لتنحــرف 
إلــى األعمــال والممارســات األرضيّــة الحقيــرة ،  بــل لتنمــو إلــى أقصــى حــّد،  وتتهــّذب 

وتتقــّدس ويرتفــع شــأنُها وتُســتخدم فــي إنجــاح مصالــح ملكوتــه .
ينبغــي ألّ يرضــى أحــد بــأن يكــون مجــرّد آلــة تــدور بوحــي عقــِل إنســاٍن آخــر .  فقــد 
منحنــا هللا القــدرة علــى أن نفّكــر ونعمــل .  فبواســطة العمــل بحــرص وحــذر ،  وأنــت 
ناظــر إليــه تعالــى ،  فــي طلــب الحكمــة ،  ]499[ يمكنــك أن تصيــر قــادراً علــى حمــل 
لــك مــن هللا. ول تكــن ظــاً إلنســان  األثقــال .  فاثبــت فــي شــخصيتك الموهوبــة 

آخــر .  وتوقّــع أن يعمــل الــرّب فيــك وبــك وعــن طريقــك.
ول تظّنــن أبــداً أنّــك قــد حصلــت علــى المعرفــة الكافيــة وأنـّــه يمكنــك اآلن أن 
وينبغــي  اإلنســان .   مقيــاس  هــو  المثّقــف  العقــل  إّن  جهــدك .   بــذل  عــن  تتراخــى 
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تــداوم علــى تلّقــي التهذيــب مــدى حياتــك ،  ويمكنــك أن تتعلّــم كّل يــوم وأن  أن 
عمليّــاً. اســتخداماً  عملــك  تســتخدم 

ثــّم اذكــر أنّــه مهمــا يكــن المركــز الــذي تخــدم فيــه فأنــت تكشــف عــن الباعــث 
وتُنّمــي الُخلـُـق .  ومهمــا يكــن عملــك فاعملــه بــكّل دقــة واجتهــاد ،  وانتصــر علــى ميلــك 

إلــى مزاولــة عمــل ســهل.
إّن نفــَس الــروِح والَْمبَــاِدئ التــي يُدخلهــا اإلنســان فــي عملــه اليومــي ســتّتغلغل 
العمــل  مــن  محــدد  بقــدر  يقومــوا  أن  فــي  يرغبــون  والذيــن  بجملتهــا .   الحيــاة  فــي 
إعــداد مضبــوط  علــى  يبرهنــوا  أن  فــي  يرغبــون  والذيــن  محــدداً،   راتبــاً  ليتقاضــوا 
يدعوهــم  الذيــن  النــاس  هــم  ليســوا  التدريــب ،   أو  بالتطبيــق  يهتّمــوا  أن  بــدون 
مــن قواهــم  القليــل  أقــّل  يبذلــوا  أن  يحاولــون  والذيــن  فــي ملكوتــه .   للخدمــة  هللا 
يُســكب عليهــم  أن  يمكنــه  الذيــن  الخــّدام  هــم  ليســوا  واألدبيّــة  والعقليّــة  البدنيّــة 
فيضــاً مــن بركاتِــه .  وإّن قدوتَهــم معديــة .  إّن طلــب مــا للــذات والمصلحــة الذاتيّــة 
هــو الباعــث الســائد علــى الكثيريــن. فأولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى رقابــة والذيــن 
يعملــون فقــط العمــل المحــدد لهــم والواجــب المقــّرر عليهــم ليســوا هــم الذيــن 
إلــى خــّدام  الحاجــة هــي  إّن  إنّهــم عبيــد صالحــون وأمنــاء .   الــرّب عنهــم  ســيقول 
يُظهــرون النشــاَط والســتقامَة والجتهــاد ،  والذيــن هــم علــى اســتعداد لعمــل أّي 

شــيء يلــزم عملــه. ]500[ 
التملّــص مــن المســؤوليّات خيفــة  الذيــن يُمســون عاجزيــن بســبب  ومــا أكثــر 
الختبــار ،   نتيجــة  يأتــي  الــذي  التهذيــب  اكتســاب  فــي  يخفقــون  وهكــذا  الفشــل .  
والــذي ل يمكــن للــدرس والقــراءة وكّل الميــزات التــي يحصلــون عليهــا مــن طريــق 

آخــر أن تمنحهــم إيّــاه.
بــأن  يســتطيع اإلنســان أن يُكيّــف الظــروف ،  ولكــن ينبغــي ألّ يســمح للظــروف 
تكيّــف اإلنســان .  ويجــب علينــا أن ننتهــز الفــرص كوســائل نعمــل بهــا .  وعلينــا أن 

نتحّكــم فيهــا ،  ولكــن ينبغــي ألّ نســمح لهــا بــأن تتحّكــم فينــا.
إّن النــاس ذوي القــدرة هــم الذيــن اختبــروا المقاومــة والخيبــة والتعطيــل .  فــإذ 
بــركاٍت إيجابيــًة  يعبئّــون قــوى نشــاطهم للعمــل فالعقبــات التــي تعترضهــم تصيــر 
لهم .  فهم يكتســبون فضيلَة العتماد على النفس .  والنضاُل والرتباُك يســتدعيان 

وضــع الثقــة فــي هللا ،  ويتطلّبــان الثبــات الــذي يّولــد القــّوة .
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الباعث في الخدمة
عملَــه  يُِقــّس  لــم  محــدودة .   أو  محصــورًة  خدمــة  يقــّدم  لــم  المســيح  إّن 
خيــِر  ألجــِل  للعمــل  كلّهــا  كُرّســت  وقّوتـُــه  ونفُســه  وقلبُــه  فوقتُــه  بالســاعات .  
الليالــي  ومــدى  المنهكــة ،   األيّــام  مــدى  ويخــدم  يتعــب  ظــّل  لقــد  اإلنســانيّة .  
الطويلــة كان ينكــّب علــى الصــاة فــي طلــب النعمــة والصبــر والحتمــال حتــى 
الســماء  إلــى  قــّدم صلواتِــه  نطاقــاً.  فبصــراخ شــديد ودمــوع  أوســع  بعمــل  يقــوم 
لكــي تتقــّوى طبيعتُــه البشــريّة فيتشــّدد لمواجهــة العــدّو الماكــر فــي كّل مكايــده 
شــأنها .   ورفــع  البشــريّة  تخليــص  فــي  رســالته  إلتمــام  يتحّصــن  ولكــي  الخادعــة ،  
وهــو يقــول لخدامــه: » ألَنِّــي أَْعطَيْتُُكــْم ِمثـَـالً َحتَّــى كََمــا َصَنْعــُت أَنـَـا ِبُكــْم تَْصَنُعــوَن 

)15  :13 )يوحنــا   » أَيًْضــا  أَنْتُــْم 
قــال بولــس :  » محبــة المســيح تحصرنــا «  )2 كورنثــوس  5: 14(.  كان هــذا هــو 
المبــدأ المحــرّك لــه فــي تصرّفاتــه ،  كمــا كان هــو القــّوة الكامنــة خلــف دوافعــه .  فلــو 
ضعفــت حماســته مــرّة فــي طريــق الواجــب لمــدى برهــة ،  فــإّن نظــرًة يلقيهــا علــى 
الصليــب كانــت كفيلــة بــأن تمنطــق أحقــاء ذهنــه وتدفــع بــه إلــى األمــام فــي طريــق 
إنــكار الــذات .  وفــي خدماتــه ألجــل إخوتــه اعتمــد كثيــراً علــى تجلّــي المحبّــة غيــر 

المحــدودة فــي ذبيحــة المســيح بقّوتهــا القاهــرة الدافعــة. ]501[
 وكــم كانــت دعوتـُـه حــارّة ومؤثـّــرة حيــن قــال :  » فَِإنَُّكــْم تَْعرِفـُـوَن نِْعَمــَة َربَِّنــا يَُســوَع 
، لَِكــْي تَْســتَْغُنوا أَنْتـُـْم ِبَفْقــرِِه « )2كورنثــوس  الَْمِســيِح، أَنَّــُه ِمــْن أَْجلُِكــُم افْتََقــَر َوُهــَو َغِنــيٌّ
8: 9(. أنتــم تعرفــون الســمّو الــذي تنــازل منــه وعمــق التضــاع الــذي نــزل إليــه .  لقــد 
ســارت رجــاه فــي طريــق التضحيــة ولــم يِمــْل عنــه حتــى بــذل حياتَــه .  ولــم تكــن لــه 
راحــة فيمــا بيــن عــرش الســماء والصليــب .  وقــد دفعتــه محبّتــه لإلنســان ألن يرّحــب 

بــكّل إهانــة ويتحّمــل كّل إســاءة.
وبولــس يحذرنــا قائــا :  » لَ تَْنظـُـُروا كُلُّ َواِحــٍد إِلـَـى َمــا ُهــَو لَِنْفِســِه بـَـْل كُلُّ َواِحــٍد 
الفكــر  يكــون فينــا  أَيًْضــا « )فيلبــي 2: 4(. وهــو يوصينــا أن  ُهــَو آلَخِريــَن  َمــا  إِلَــى 
» الذي في المســيح يســوع أيضاً الَِّذي إِْذ كَاَن ِفي ُصورَِة هللِا لَْم يَْحِســْب ُخلَْســًة 
أَْن يَُكــوَن ُمَعــاِدلًِ هلِل. لِكنَّــُه أَْخلـَـى نَْفَســُه آِخــًذا ُصــورََة َعبْــٍد َصائـِـرًا ِفــي ِشــبِْه النَّــاِس. 
لِيــِب «  َوإِْذ ُوِجــَد ِفــي الَْهيْئـَـِة كَِإنَْســاٍن َوَضــَع نَْفَســُه َوأَطـَـاَع َحتَّــى الَْمــْوَت َمــْوَت الصَّ

)فيلبــي 2: 8-5(.
لقــد كان بولــس يشــتاق شــوقاً عميقــاً أن يــرى النــاُس اتضــاَع المســيح ويتحّققــوا 
منــه .  كان مقتنعــاً بأنـّــه لــو أمكــن قيــادُة النــاس إلــى التأّمــل فــي التضحيــة المذهلــة 
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عــن قلوبهــم .   بعيــداُ  تُنفــى  فــإّن األنانيّــة كانــت  الســماء  أقــدم عليهــا جــال  التــي 
والرســول يتريّــث وهــو يتكلّــم عــن فكــرة بعــد فكــرة حتــى يمكّننــا أن نــدرك ،  إلــى حــّد 
مــا ،  اتضــاع الُمخلّــص العجيــب ألجــل الخطــاة .  إنـّــه يوجــه العقــل أولً إلــى المركــز 
الــذي كان المســيح يشــغله فــي الســماء فــي حضــن أبيــه ،  ثــم يعلنــه بعــد ذلــك وهــو 
يُلقــي مجــَده جانبــاً ويتطــّوع ليُخضــَع نفَســه لحــالت وظــروف حيــاة اإلنســان المذلـّـة ،  
آخــذاً علــى نفســه تبعــاِت العبــد،  ومطيعــاً حتــى المــوت ،  ذلــك المــوت المشــين 
هــذا  فــي  نتأّمــل  فهــل  الصليــب .   مــوت  حــّد —  أقصــى  إلــى  والمؤلــم  والمرعــب 
اإلعــان العجيــب لمحبّــة هللا دون أن نشــكره ونحبّــه ،  ودون أن نحــّس إحساســاً 
عميقــاً بأنّنــا لســنا ألنفســنا؟ ينبغــي لنــا ألّ نخــدم مثــل هــذا ]502[ الســيّد مدفوعيــن 

بدافــع الحقــد أو الحســد أو األنانيّــة .
ـــٍة أَْو  وهـــا هــو بطــــرس يقـــول :  » َعــــالِِميَن أَنَُّكــُم افْــــتُِديتُْم لَ ِبأَْشـــــيَاَء تَْفــــَنى ِبِفضَّ
َذَهــــٍب « )1 بطــرس  1: 18(.  لــو كانــت هــذه كافيــًة لشــراء خــاص اإلنســان فكــم 
َهــُب«  ــُة َولـِـي الذَّ كان يغــدو مــن الســهل إتمامــه بقــّوة ذاك الــذي يقــول :  » لـِـي الِْفضَّ
)حجــي 2: 8(. ولكــّن الخاطــئ لــم يمكــن فــداؤه بغيــِر دِم ابــن هللا الثميــن. فالذيــن 
إذ يخفقــون فــي تقديــر قيمــة هــذه الذبيحــة العجيبــة ،  يمتنعــون عــن خدمــِة المســيح ،  

فســيهلكون فــي أنانيتهــم.

وحدة القصد
فــي حيــاة المســيح أخضــع كّل شــيء وجعلــه ثانويــاً بالنســبة لعملــه ،  أّي عمــل 
الفــداء العظيــم الــذي قــد أتــى إلتمامــه .  وينبغــي أّن نفــَس التكريــِس ونفــَس إنــكار 
الــذات والتضحيــة ونفــَس الخضــوع لمطالــب كلمــة هللا تظهــر فــي حيــاة تاميــذه.

إّن كّل مــن يقبــل المســيح كمخلّصــه الشــخصي لبــّد أن يتــوق للحصــول علــى 
امتيــاز خدمــة هللا .  فــإذ يتأّمــل فيمــا قــد صنعتــه الســماء ألجلــه يتحــرّك قلبــه بمحبّــة 
غامــرة وشــكر خاشــع .  وهــو يتــوق للتعبيــر عــن شــكره بتكريــس قــواه ومواهبــه لخدمــة 
التعــب  تحّمــل  ويشــتهي  ولمقتنــاه.  للمســيح  محبّتــه  يظهــر  ألن  ويشــتاق  هللا .  

والتضحيــة . والمشــقة 
إّن خــادم هللا األميــن يبــذل قصــاراه ألنـّـه إذ يفعــل ذلــك يمكنــه أن يُمّجــد ســيّده .  
مواهبــه  كّل  إصــاح  فــي  ويجتهــد  هللا .   مطالــب  يحتــرم  لكــي  الحــّق  يفعــل  وهــو 
وتحســينها .  ويقــوم بــكّل واجــب كمــا هلل .  ومطلبــه األســمى هــو أن ينــال المســيح 

الثنــاء والتكريــم والخدمــة الكاملــة.
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توجــد صــورة تمثــل ثــوراً واقفــاً بيــن محــراث ومذبــح مكتوبــاً عليهــا هــذه العبــارة :  
» مستعد أليهما « أّي مستعد للتعب في حرث أتام الحقل ،  أو ألن يُقّدم ذبيحة 
علــى المذبــح .  هــذا هــو موقــف ابــن هللا األميــن  — أن يكــون مســتعداً للذهــاب إلــى 

حيــث يتطلـّـب الواجــب ،  إلنــكار الــذات والتضحيــة ألجــل ملكــوت الفــادي .  ]503[
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يتّفــق  يومــي  إلــى اختبــار  إعــان جديــد للمســيح ،   إلــى  فــي حاجــة دائمــة  إنّنــا 
مــع تعاليمــه .  توجــد معلومــاٌت ســامية ومقّدســة فــي متنــاول أيدينــا .  إّن قصــد هللا 
ألجلنــا هــو التقــّدم الدائــم فــي المعـــرفة والفضـــيلة .  وشــريعته هــي صــــدى صــــوته إذ 
يقــــّدم لــكلِّ واحــِد الدعــوَة القـائلــــة :  » ارتفــع إلــى فــوق كــن قّديســاً وأكثــر قداســة  «. 

ويمكّننــا أن نتقــّدم فــي كمــال الخلُــق المســيحي كّل يــوم.
إّن مـن يعملـون فـي خدمـة السـيّد هـم بحاجـة إلـى اختبـار أسـمى وأعمـق وأرحـب 
ّممـا فّكـر كثيـرون فـي الحصـول عليـه .  إّن كثيريـن ممـن قـد صـاروا أعضـاَء فـي أسـرة 
هللا العظيمة ل يعرفون إلّ القليل عن معنى مشاهدة مجِده والتغيير من مجٍد إلى 
مجـد .  إّن كثيريـن ليـس عندهـم إلّ القليـل مـن اإلدراك عـن سـمو المسـيح ،  وقلوبهـم 
ومشـاعرهم تهتـّز فرحـاً.  وهـم يتوقـون إلـى إحسـاس أكمـل وأعمـق بمحبّـة المخلّـص .  
ليحتفـظ هـؤلء بـكّل رغبـة وشـوق نفوسـهم إلـى هللا .  إّن الـروَح القـدَس يعمـل فـي مـن 
يريدون أن يتأثـّروا ،  ويصوغ من يريدون أن يُصاغوا ،  ويشّكل من يرغبون أن يتشّكلوا. 
قّدمـوا لنفوسـكم ثقافـَة األفـكار الروحيّـة والمحادثـات المقّدسـة .  إنّكـم لـم تـروا إلّ أّول 
أشعة فجر مجده الباكر .  فإذ تداومون في السعي لمعرفة هللا ستعرفون أّن:  » َسِبيُل 

يِقيـَن ... ]504[ كَُنـوٍر ُمْشـرِق يَتَزَايَـُد َويُِنيـُر إِلَـى النََّهـاِر الَْكاِمـِل « )أمثـال 4: 18(. دِّ الصِّ
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فرحون بالرب
فيكــم ويكمــل فرحكــم «  يثبــت فرحــي  لكــي  ِبهــَذا  كَلَّْمتُُكــْم  المســيح :  »  قــال 

 .)11  :15  )يوحنــا  
كان المســيح يــرى أمامــه دائمــاً نتيجــَة خدمتــِه ورســالته .  فحياتُــه األرضيّــة التــي 
كانــت مشــحونًة بالتعــب وإنــكار الــذات أبهجهــا الفكــُر بأنّــه لــن يحتمــل كلَّ هــذا 
العنــاء بــا جــدوى . فــإذ بــذل نفســه ألجــل نفــوِس النــاس أراد أن يعيــَد إلــى اإلنســانيّة 
صــورَة هللا .  أراد أن يقيَمنــا مــن التــراب ويشــّكل أخاقَنــا مــن جديــد لتكــون علــى 

صــورة أخاِقــه وليُجّملهــا بمجــده .
لقــد رأى المســيُح مــن تعــب نفســه وشــبع .  رأى امتــداَد األبديّــِة ورأى ســعادة 
مــن ســيحصلون علــى الغفــران والحيــاَة األبديّــة بواســطة اتّضاعــه.  لقــد ُجــرح ألجــل 
معاصيهــم وُســحق ألجــل آثامهــم .  تأديــُب ســاِمهم عليــه وبحبــره شــفوا .  وســمع هــو 
هتــاَف المفدييــن .  ســمع المفدييــن يرنّمــون ترنيمــَة موســى والخــروف .  ومــع أنـّــه كان 
لبّد له من أن يصطبَغ بصبغِة الدِم أولً،  ومع أّن خطايا العالم بثقلها الهائل كانت 
ســتضغُط نفَســه البريئــة ،  ومــع أّن ظــاَم حــزن وألــٍم ل يُعبّــر عنــه قــد اكتنفــه ،  فإنـّــه مــن 

أجــل الســرور الموضــوع أماَمــه اختــار أن يحتمــَل الصليــب مســتهيناً بالخــزي.
هــذا الفــرح سيشــاركه فيــه كّل تابعيــه .  ومهمــا تكــن أبديّتنــا ســعيدة وعظيمــة 
ومجيــدة فــإّن مكافأتَنــا لــن تبقــى كلّهــا محفوظــة إلــى وقــت النجــاة األخيــرة .  فحتــى 
ونحــن فــي هــذا العالــم لنــا أن نتمتّــع باإليمــان بفــرح المخلّــص .  وكموســى علينــا أن 

نتشــدد كأنّنــا نــرى مــن ل يُــرى.
إّن الكنيســَة اليــوم هــي الكنيســة المجاهــدة .  ونحــن اآلن ننــازُل عالمــاً يعيــش 
فــي الظلمــة ويــكاد يكــون مســلّماً لعبــادة األوثــان . ]506[  ولكــن ســيأتي اليــوم الــذي 
كمــا  األرض  علــى  هللا  مشــيئة  وســتكون  النصــرة .   وننــال  الحــرب  ســتنتهي  فيــه 
أخــرى غيــر شــريعة  المخلّصيــن شــريعة  يعــرف شــعوب  ولــن  الســماء .   فــي  هــي 
الحمــد  بثيــاب  متســربلين  متّحــدة  ســعيدة  أســرة  الجميــع  وســيكون  الســماء .  
ســتقّدم  المدهــش  جمالهــا  فــي  الطبيعــة  وكّل  المســيح .   بــّر  رداء   — والتســبيح 
هلل فــروَض الحمــِد والتمجيــد .  وســيغمر العالــم نــوُر الســماء .  ونــوُر القمــر ســيكون 
اآلن .   هــو  ممــا  أضعــاٍف  ســبعَة  أعظــم  ســيكون  الشــمس  ونــوُر  الشــمس  كنــور 
والســنون ســتمّر فــي فــرح .  وفــوَق المشــهِد ســتّترنم كواكــُب الصبــح معــاً ويهتــف 
جميــع بنــي هللا ،  فــي حيــن يعلــن هللا والمســيح معــاً قائليــن :  » ل تكــون خطيــة 

فــي مــا بعــد والمــوت ل يكــون فــي مــا بعــد «.
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يــُد هللا يجــب أن  التــي صّورتهــا  الــرؤى عــن المجــد العتيــد والمشــاهد  هــذه 
أولده . قلــوب  إلــى  تكــون محبّبــة 

فــي هــذه  بالذيــن وهــم  الكريــَم  الترحيــَب  األبديّــة واســمعوا  قفــوا علــى عتبــة 
وهــم  وكرامــًة.   امتيــازاً  ألجلــه  التألّــم  معتبريــن  المســيح  مــع  تعاونــوا  قــد  الحيــاة 
يشــتركون مــع المائكــة فــي طــرح أكاليلهــم عنــد قدمــي الفــادي هاتفيــن وقائليــن :  » 
َة َوالَْكرَاَمــَة  ُمْســتَِحٌق ُهــَو الَْخــرُوُف الَْمْذبـُـوُح أَْن يَأُْخــَذ الُْقــْدرََة َوالِْغَنــى َوالِْحْكَمــَة َوالُْقــوَّ
َوالَْمْجــُد  َوالَْكرَاَمــُة  الْبَرَكَــُة  َولِلَْخــُروِف  الَْعــرِْش  َعلَــى  لِلَْجالِــِس   ... َوالْبَرَكَــَة  َوالَْمْجــَد 

ــلْطَاُن إِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن « )رؤيــا 5: 12، 13(. َوالسُّ
وهــم  المرفــوع .   المخلّــص  إلــى  وجهوهــم  قــد  مــن  المفديــون  يحيّــي  هنــاك 
فــي تســبيح ذاك الــذي مــات حتــى يحصــل النــاُس علــى الحيــاة  يشــتركون معــاً 
التــي تُقــاس بحيــاة هللا .  لقــد انتهــت الحــرب .  وكّل ضيــق وصــراع قــد انقضــى.  
وأناشــيد النتصــار تمــأل أرجــاء الســماء إذ ]507[ يقــف المفديــون حــول عــرش هللا. 
الَْخــرُوُف  ُهــَو  ُمْســتَِحٌق   « قائليــن :   المفرحــة  التســبيحة  فــي  يشــتركون  والجميــع 

الَْمْذبُــوُح « لقــد افتدانــا هلل.
ُه ِمــْن كُلِّ األَُمــِم  » بَْعــَد هــَذا نَظَــرُْت َوإَِذا َجْمــٌع كَِثيــٌر لَــْم يَْســتَِطْع أََحــٌد أَْن يَُعــدَّ
ُمتََســْرِبلِيَن  الَْخــُروِف  َوأََمــاَم  الَْعــرِْش  أََمــاَم  َواِقُفــوَن  َواألَلِْســَنِة  ــُعوِب  َوالشُّ َوالَْقبَائِــِل 
ِبِثيَــاٍب ِبيــٍض َوِفــي أَيِْديِهــْم َســَعُف النَّْخــِل. َوُهــْم يَْصرُُخــوَن ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم قَائِلِيــَن 

َولِلَْخــُروِف « )رؤيــا 7: 9، 10(. الَْعــرِْش  الَْخــاَُص إِللِهَنــا الَْجالِــِس َعلَــى 
ـــلُوا ثِيَابَُهـــْم َوبَيَُّضـــوا  يَقـــِة الَْعِظيَمـــِة َوقَـــْد َغسَّ » هـــُؤلَِء ُهـــُم الَِّذيـــَن أَتــَـْوا ِمـــَن الضِّ
ـــُه نََهـــاًرا  ثِيَابَُهـــْم ِفـــي َدِم الَْخـــُروِف. ِمـــْن أَْجـــِل ذلِـــَك ُهـــْم أََمـــاَم َعـــرِْش هللِا َويَْخِدُمونَ
ــْن  ــُد َولَـ ــْن يَُجوُعـــوا بَْعـ ــْم. لَـ ــِه َوالَْجالِـــُس َعلَـــى الَْعـــرِْش يَِحـــلُّ فَْوقَُهـ َولَيْـــاً ِفـــي َهيَْكلِـ
ـــْمُس َوَل َشـــْيٌء ِمـــَن الَْحـــرِّ ألَنَّ الَْخـــُروَف  يَْعطَُشـــوا بَْعـــُد َوَل تََقـــُع َعلَيِْهـــِم ]508[ الشَّ
َويَْمَســـُح  َحيَّـــٍة  َمـــاٍء  يََناِبيـــعِ  لَـــى  إِ َويَْقتَاُدُهـــْم  يَْرَعاُهـــْم  الَْعـــرِْش  َوَســـِط  ِفـــي  ــِذي  الَـّ
هللُا كُلَّ َدْمَعـــٍة ِمـــْن ُعيُونِِهـــْم « )رؤيـــا 7: 14-17(. » َوالَْمـــْوُت لَ يَُكـــوُن ِفـــي َمـــا 
قَـــْد  بَْعـــُد ألَنَّ األُُمـــوَر األُولَـــى  َمـــا  ِفـــي  َوَجـــٌع  ُصـــَراٌخ َولَ  ُحـــْزٌن َولَ  يَُكـــوُن  بَْعـــُد َولَ 

َمَضـــْت « )رؤيـــا 21: 4(.
إنّنــا بحاجــة إلــى أن نجعــل أمــاَم أنظارنــا دائمــاً هــذه الرؤيــا لألشــياء غيــر المنظــورة .  
فبذلــك ســنكون قادريــن علــى أن نجعــل لألمــور األبديّــة واألمــور الحاضــرة قيمتَهــا 
الحقيقيّة .  فهذا هو الذي يعطينا القّوة على التأثير في اآلخرين ليحيوا حياة أسمى.
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في الجبل مع هللا
أّن هللا يأمــر كاً منــا قائــا :  » أصعــد إلــيَّ إلــى الجبــل  «.  كان علــى موســى،  
قبلمــا يكــون واســطة فــي يــد هللا إلنقــاذ العبرانييــن ،  أن يقضــي أربعيــن ســنة فــي شــركة 
معــه فــي قفــار الجبــال .  فقبلمــا حمـــل رســـالة هللا إلــى فرعـــون تحـــدث مــع المــــاك 
فــي العلـــيقة المشــتعلة .  وقبلمــا تلقــى شــريعة هللا كممثــل لشــعبه ُدعــّي للصعــود 
ــابدي العجـــل ،  أخفــي فــي شــق  إلــى الجبــل فــرأى مجــده .  وقبلمــا نّفــذ العــدل فــي عـ
الصخــرة ،  وقــال لــه الــرب :  » أنــادي باســم الــرب قدامــك «  )خــروج 33: 19(.  » رَِحيــٌم 
ــُه لَــْن يُبْــرِئَ إِبْــرَاًء « )خــروج  َوَرُؤوٌف، بَِطــيُء الَْغَضــِب وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن َوالَْوفَــاِء ... لِكنَّ
34: 6، 7(. وقبلمــا رقــد وانتهــت حياتــه  ) األرضيــة (  بأعبائهــا وأوزارهــا ألجــل إســرائيل ،  

دعــاه هللا إلــى رأس الفســجة وبســط أمامــه مجــَد أرض الموعــد.
مــع  للصعــود  ُدعــوا  الكــرازة  فــي  بمأموريتهــم  للقيــام  التاميــذ  خــرج  وقبلمــا 
يســوع فــوق الجبــل .  وقبــل قــّوة ومجــد يــوم الخمســين كانــت ليلــة الشــركة مــع ]509[ 
المخلـّـص ،  والجتمــاع علــى الجبــل فــي الجليــل ،  ومشــهد توديــع المســيح علــى جبــل 

الزيتــون مــع وعــد الماكيــن ،  وأيــام الصــاة والشــركة فــي العلّيــة.
 إّن يســوع عندمــا كان يتأّهــب لمواجهــة أيـّـة تجربــة عظيمــة أو للقيــام بــأّي عمــل 
هــام كان يعتكــف منفــرداً فــي الجبــل ويقضــي الليــل فــي الصــاة إلــى أبيــه .  فقبلمــا 
أقــام الرســل ،  وقبلمــا ألقــى الموعظــة علــى الجبــل ،  وقبــل التجلّــي ،  وقبلمــا تحّمــل 
آلم المحاكمــة فــي دار الوليــة ،  وقبــل الصليــب، وقبــل مجــد القيامــة  — قبــل كّل 

مــن هــذه المناســبات كان يقضــي ليلــة فــي الصــاة.

امتياز الصالة
علــى  والحصــول  والصــاة  للتأمــل  أوقاتــاً  نُعيّــن  أن  لنــا  ينبغــي  أيضــاً  ونحــن 
النتعــاش الروحــي .  إنّنــا ل نقــّدر قــّوة الصــاة وفاعليتهــا كمــا ينبغــي .  إّن الصــاة 
واإليمــان يفعــان مــا ل تســتطيع أيـّـة قــّوة علــى األرض أن تفعلــه ،  إنّنــا نــادراً مــا نجتــاز 
مشــاهد  فــي  نجتــاز  باســتمرار  فإنّنــا  الوجــوه.  كّل  مــن  مرّتيــن  الظــرف  نفــس  فــي 
يكــون  أن  الماضــي إلرشــادنا .  فيجــب  يكفــي الختبــار  وتجــارب جديــدة حيــث ل 

يأتينــا مــن هللا. الــذي  النــور المســتمّر  عندنــا 
فــي إرســال رســائل لمــن يصغــون إلــى صوتــه .  ففــي  إّن المســيح دائــب أبــداً 
ليلــة اآللم فــي َجثَْســيَْمانِي لــم يســمع التاميــذ النيــام صــوت يســوع .  كان عندهــم 
شــعور غيــر واضــح بحضــور المــاك ،  ولكّنهــم حرمــوا قــّوة ومجــد ذلــك المشــهد .  
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كان  الــذي  البرهــان  علــى  الحصــول  فــي  أخفقــوا  وذهولهــم  نعاســهم  فبســبب 
يمكــن أن يقــّوي نفوســهم علــى مواجهــة األحــداث والمشــاهد الرهيبــة التــي كانــت 
تنتظرهــم .  وهكــذا الحــال اليــوم فنفــس النــاس الذيــن يحتاجــون أشــّد احتيــاج إلــى 
التعليــم اإللهــي كثيــراً مــا يخفقــون فــي الحصــول عليــه ألنّهــم ل يجعلــون أنفســهم 

فــي شــركة مــع الســماء.
إّن التجــارب التــي نتعــرّض لهــا كّل يــوم تجعــل الصــاة أمــراً لزمــاً لنــا كّل اللــزوم .  
الرذيلــة  مــن  إنقــاذ غيرهــم  يحاولــون   ]510[ والذيــن  بــكّل طريــق .   تحــدق  فالمخاطــر 
والهــاك هــم اكثــر تعرضــاً للتجربــة مــن غيرهــم .  فــإذ هــم علــى اتصــال دائــم بالشــّر 
إّن  أنفســهم .   هــم  يفســدوا  لئــا  قــّوة  بــكّل  بــاهلل  التمّســك  إلــى  يحتاجــون  فانّهــم 
الخطــوات التــي تنــزل اإلنســان مــن مــكان ســام مقــّدس إلــى مســتوى منخفــض هــي 
خطــوات قصيــرة وحاســمة .  ففــي لحظــة قــد يقــرر إنســان قــرارات تبّــت فــي مصيــره 
إلــى األبــد .  إّن فشــاً واحــداً فــي النتصــار يتــرك النفــس معرّضــة للهجمــات .  وإّن 
عــادًة شــريّرًة واحــدًة،  إن لــم تجــد مقاومــة ثابتــًة عنيفــًة،  فســتتقّوى بحيــث تصيــر 

ساســل مــن الفــولذ تُكبّــل اإلنســان كلّــه.
إّن الســبب الــذي ألجلــه يُتــرك كثيــرون فــي مواطــن التجربــة هــو أنّهــم ل يجعلــون 
الــرّب أماَمهــم فــي كّل حيــن .  وعندمــا نســمح لشــركتنا مــع هللا بــأن تنفصــَم فــإّن قــّوة 
دفاعنــا تفارقنــا .  إّن كّل عزائمــك الصالحــة ونوايــاك الســليمة ل يمكنهــا أن تعينــك 
علــى مقاومــة الشــّر.  فينبغــي أن تكونــوا رجــال صــاٍة ونســاَء صــاٍة.  ويجــب ألّ تكــون 
صلواتكــم واهنــة أو عرضيّــة أو وقتيّــة أو متقطّعــة ،  بــل يجــب أن تكــون حــارّة ومثابــرة 
ومســتمرّة .  وليــس مــن الــازم دائمــاً انّــك تجثــو علــى ركبتيــك فــي الصــاة .  يجــب 
أن تكــون عــادة التحــّدث ]511[ مــع المخلـّـص وأنــت وحــدك ،  وعندمــا تســير وعندمــا 
تكــون مشــغولً فــي عملــك اليومــي.  ليرتفــع القلــب علــى الــدوام فــي صــاة صامتــة 

طلبــاً للعــون والنــور والقــّوة والمعرفــة .  وليكــن كّل نََفــٍس يتــردد صــاة.
بالظلمــة  مكتنفيــن  يكونــون  حيــث  النــاس  إلــى  نصــل  أن  علينــا  هلل  وكخــّدام 
وغارقيــن فــي الرذيلــة وملّوثيــن بالفســاد .  ولكــن فــي حيــن نثبــت عقولنــا وأفكارنــا فــي 
ذاك الذي هو شمســنا وترســنا فالشــّر المحدق بنا لن يلّوث ثيابَنا بلطخٍة واحدٍة.  
وإذ نعمــل لكــي نخلّــص النفــوس الموشــكة علــى الهــاك فلــن نخــزى إذا جعلنــا 
هللا متّكلنــا.  إّن ســامتنا هــي فــي حلــول المســيح فــي قلوبنــا وفــي حياتنــا ،  فالجــو 
المحيط بحضرته كفيل بأن يمأل النفس كراهة لكّل ما هو شــريّر .  ويمّكن ألرواِحنا 

أن تكــون متماثلــة مــع روحــه حتــى أنّنــا نكــون واحــداً معــه فــي الفكــر والهــدف.
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إّن يعقــوب بواســطة اإليمــان والصــاة بعدمــا كان واهنــاً وخاطئــاً صــار مجاهــداً 
مــع هللا .  وبهــذه الكيفيّــة يمكنكــم أن تصيــروا رجــالً ونســاء ذوي أهــداف ســامية 
مقّدســة وحيــاة نبيلــة ،  تكونــون رجــالً ونســاء ل ينحرفــون عــن الحــّق أو البــّر أو العــدل 
والواجبــات ،   واألحمــال  الملّحــة  الهمــوم  عليهــم  تضغــط  الجميــع  إّن  اعتبــار .   ألّي 
ولكــن كلّمــا زاد موقفكــم حرجــاً وكلّمــا ثقلــت أعباؤكــم ،  زادت حاجتكــم إلــى يســوع.

إّن إهمــال عبــادة هللا الجهاريــة خطــأ شــنيٌع.  فينبغــي ألّ نســتخَف بامتيــازات 
العبــادة اإللهيــة .  إّن مــن يُعنــون بالمرضــى،  كثيــراً مــا ل يمكنهــم الســتفادة مــن هــذه 
المتيازات ،  ولكن عليهم أن يحترســوا حتى ل يتغيبوا عن بيت العبادة بدون داٍع.

في خدمة المرضى،  أكثر من أّي عمل دنيوي ،  يتوقّف النجاح على روح التكريس 
بمســؤوليات ،   يضطلعــون  والذيــن  العمــل .   هــذا  يمــارس  بهــا  التــي  الــذات  وإنــكار 
يحتاجــون إلــى أن يضعــوا أنفســهم حيــث يمكنهــم أن يتأثـّــروا بــروح هللا ]512[ تأثـّــراً 
عميقــاً.  ينبغــي أن تهتــّم اهتمامــاً أعظــم مــن اآلخريــن فــي طلــب معونــة الــروح القــدس 
ومعرفــة هللا بقــدر مــا أن مركــز األمانــة الــذي تشــغله هــو أعظــم مســؤولية ممــا لآلخريــن .

تعالوا إليَّ فأريحكم
ــة  ل يوجــد شــيء نحــن أحــوج إليــه مــن غيــره فــي عملنــا أكثــر مــن النتائــج العمليّ
فــي  والراحــة  الســام  لنــا  أّن  اليوميّــة  بحياتنــا  نبرهــن  أن  علينــا  مــع هللا .   لشــركتنا 
المخلّــص .  فســامه فــي القلــب يعكــس نــوره علــى الوجــه .  ويعطــي للصــوت قــّوة 
إقنــاع .  فالشــركة مــع هللا تســمو بالخلــق والحيــاة. والنــاس ســيعرفون عنــا أنّنــا كّنــا 
مــع يســوع كمــا كانــت الحــال مــع التاميــذ األّوليــن .  وهــذا يمنــح الخــادم قــّوة ل يمكــن 

لشــيء آخــر أن يمنحهــا .  وينبغــي ألّ يســمح لنفســه بــأن يُحــرم مــن هــذه القــّوة.
علينــا أن نحيــا حيــاة مزدوجــة — حيــاة التفكيــر والعمــل ،  حيــاة الصــاة الصامتــة 
والعمــل الجــاد الغيــور .  فالقــّوة التــي تُنــال عــن طريــق الشــركة مــع هللا والمرتبطــة 
اإلنســان  تُعــّد  والحــرص ،   التفكيــر  علــى  العقــل  تدريــب  فــي  الغيــور  بالســعي 
للواجبــات اليوميّــة وتحفــظ الــروح فــي ســام فــي كّل الظــروف مهمــا كانــت شــاقّة .

المشير اإللهي
إّن كثيريــن إذ يقعــون فــي ضيــق يظّنــون أنــه يجــب عليهــم أن يلجــأوا إلــى صديــق 
أرضي ليخبروه بارتباكاتهم ويســألوه العون .  ففي الظروف الشــاقّة يمأل عدم اإليمان 
قلوبهم ويبدو الطريق مظلماً أمامهم .  ومع ذلك فإّن مشيَر الدهور القدير يقف إلى 
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جوارهــم طــول الوقــت ويدعوهــم ليضعــوا ثقتهــم فيــه .  فيســوع حامــل األثقــال العظيــم 
يقــول :  » تََعالـَـْوا إِلـَـيَّ ... َوأَنـَـا أُِريُحُكــْم « )متــى 11: 28(.  فهــل ننصــرف عنــه إلــى النــاس 
المشكوك فيهم والمترّددين الذين هم معتمدون على هللا مثلنا سواٍء بسواء. ]513[ 
قــد تحــّس بعجــز ُخلُقــك وحقــارة قّوتــك بالمقارنــة مــع عظمــة العمــل ،  ولكــن لــو 
كان لــك أعظــم عقــل أُعطــَي ألّي إنســان لمــا كان كافيــاً لعملــك .  فالــرّب والمخلـّـص 
يقــول :  » ِبُدونِــي لَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْفَعلُــوا َشــيْئًا « )يوحنــا 15: 5(. إّن نتيجــة كّل مــا 

نعملــه هــي فــي يــدي هللا .  فمهمــا يحــدث تمّســك بــه بثقــة ثابتــًة مثابــرة .
شــريكة  مــع  عاقتــك  وفــي  الفــراغ ،   أوقــات  فــي  عشــرائك  ومــع  عملــك  ففــي 
حياتــك ،  ادخــل إلــى كّل هــذه المعاشــرات بــروح الصــاة الغيـّـورة المتواضعــة .  فبهــذا 
تبرهن على أنّك تكرم هللا وهللا سيكرمك .  صّل عندما يخور قلبك .  وعندما تكون 
يائساً فا تكلّم إنساناً ول تُظلم طريق اآلخرين، ولكن أخبر يسوع بكّل شيء .  وارفع 
يديــك فــي طلــب العــون .  وفــي ضعفــك امســك بالقــدرة الســرمديّة .  اطلــب الوداعــة 

والحكمــة والشــجاعة والمزيــد مــن اإليمــان حتــى تــرى نــوراً بنــور هللا وتفــرح بمحبّتــه.

التكريس — الثقة
عندمــا نكــون متواضعيــن ومنســحقين فنحــن نقــف حيــث يمكــن هلل أن يُظهــر 
لنــا ذاتــه وســيُظهرها بالفعــل .  وهــو يُســر عندمــا نلــح فــي ذكــر المراحــم والبــركات 
الســابقة كســبب وحّجــة ألجلهــا يمنحنــا بــركات أعظــم .  وهــو ســيحّقق مــا هــو أكثــر 
مــن انتظــارات مــن يثقــون بــه ثقــة كاملــة .  إّن الــرّب يســوع يعــرف تمامــاً مــا يحتاجــه 
أولده ،  ومقــدار القــّوة اإللهيّــة التــي سنســتخدمها ألجــل مباركــة بنــي اإلنســان،  وهــو 

يمنحنــا كّل مــا سنســتخدمه فــي مباركــة اآلخريــن والســمو بنفوســنا.
علينا أن نقلل من ثقتنا بما نستطيع نحن أن نعمله ونثق باألكثر في ما يستطيع 
الــرّب أن يعملــه ألجلنــا وبواســطتنا .  إنّكــم ]514[ ل تعملــون عملكــم ،  ولكّنكــم تعملــون 
عمــل هللا .  فســلّموا لــه إرادتكــم وطريقكــم .  ول تعملــوا أّي تحفــظ أو احتيــاط،  ول أّي 

مشــاركة أو اتفــاق مــع الــذات. واعرفــوا معنــى كونكــم أحــراراً فــي المســيح .
مــرّة  س  المقــدَّ الكتــاب  وقــراءة  بعــد ســبت ،   العظــات ســبتاً  مجــرّد ســماع  إّن 
ومــرّات ،  أو شــرحه آيــة فآيــة لــن يفيدنــا ولــن يفيــد مــن يســمعونّنا مــا لــم نختبــر حقائــق 
الكتاب اختباراً شــخصياً في حياتنا .  فالفهم واإلرادة والعواطف ينبغي إخضاعها 
جميعــاً لســلطان كلمــة هللا .  وحينئــذ فبواســطة عمــل الــروح القــدس تصبــح وصايــا 

ــاِدئ الحيــاة . ــة َمبَ الكلمــة ا إللهيّ
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وإذ تلتمس المعونة من الرّب فأكرم مخلّصك بكونك تؤمن بأنّك قد حصلت 
على البركة .  إّن كّل القّوة والحكمة هي في متناولنا ،  فما علينا إلّ أن نسأل.

ِســر فــي نــور هللا علــى الــدوام .  وتأّمــل فــي صفاتــه نهــاراً وليــاً.  وحينئــذ ســترى 
وكأنّــك  وســتُرفع  بحبّــه .   باإلحســاس  قلبــك  وســيتأجج  بصاحــه .   وتفــرح  جمالــه 
أكثــر  اللذيــن يمنحهمــا هللا ســتدرك  تُحمــل علــى األذرع األبديّــة .  وبالقــّوة والنــور 

وتعمــل أكثــر ممــا كنــت قبــا تظــّن أن فــي مقــدورك أن تفعلــه .

» اثبتوا فيَّ «
إّن المســيح يوصينــا قائــاً:  » اثبتــوا فــيَّ وأنــا فيكــم .  كمــا أن الغصــن ل يقــدر أن 
يأتــي بثمــر مــن ذاتــه إن لــم يثبــت فــي الكرمــة كذلــك أنتــم أيضــاً إن لــم تثبتــوا فــيَّ ... 
ــُت ِفــيَّ َوأَنَــا ِفيــِه هــَذا يَأْتِــي ِبثََمــٍر كَِثيــٍر ألَنَُّكــْم ِبُدونِــي لَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْفَعلُــوا  الَّــِذي يَثْبُ
َشــيْئاً ... إِْن ثَبَتُّــْم ِفــيَّ َوثَبَــَت كَاَِمــي ِفيُكــْم تَطْلُبـُـوَن َمــا تُِريــُدوَن فَيَُكــوُن لَُكــْم ... بهــذا 

يتمّجــد أبــي أن تأتــوا بثمــر كثيــر فتكونــون تاميــذي
» كما أحبّني اآلب كذلك أَْحبَبْتُُكْم أَنَا.  أثبتوا في محبتي ...

 ]516[ ِبثََمــٍر،  لتذهبــوا وتأتــوا  أنــا اخترتكــم وأقمتكــم  بــل  أنتــم اخترتمونــي  ليــس 
َويَــُدوَم ثََمرُكُــْم، لَكــي يُْعِطيَُكــُم اآلُب كُلَّ َمــا طَلَبْتُــْم ِباْســِمي « )يوحنــا  15: 16-4(.

ــاَب أَْدُخــُل  ــَح الْبَ ــاِب َوأَقْــَرُع. إِْن َســِمَع أََحــٌد َصْوتِــي َوفَتَ » هأَنَــَذا َواِقــٌف َعلَــى الْبَ
ــى َمَعــُه َوُهــَو َمِعــي « )رؤيــا 3: 20(. ــِه َوأَتََعشَّ إِلَيْ

» َمــْن يَْغلِــُب فََســأُْعِطيِه أَْن يَــأْكَُل ِمــَن الَْمــنِّ الُْمْخَفــى وأعطيــه حصــاة بيضــاء 
وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب ل يعرفه أحد غير الذي يأخذ « )رؤيا  2: 17(. 
بْــِح « )رؤيــا  2: 26-28( » َوأَكْتُــُب َعلَيْــِه اْســَم  » َمــْن يَْغلِــُب ... أُْعِطيــِه كَوْكَــُب الصُّ

إِلِهــي َواْســَم َمِديَنــُة ... َواْســِمي الَْجِديــَد «.

» أَْفَعُل َشْيًئا َواِحداً «
إّن مــن يتّــكل علــى هللا ســيكون قــادراً أن يقــول مــع بولــس » أَْســتَِطيُع كُلَّ َشــْيٍء 
يِني « )فيلبي 4: 13(. ومهما تكن أخطاء الماضي أو هزائمه  ِفي الَْمِسيحِ الَِّذي يَُقوِّ

ســنكون قادريــن بمعونــة هللا علــى أن نعلــو فوقهــا .  ويمكننــا أن نقــول مــع الرســول:  
اُم. أَْسَعى نَْحَو  » أَفَْعُل َشيْئًا َواِحداً إِذْ أَنَا أَنَْسى َما ُهَو َورَاُء َوأَْمتَدُّ إِلَى َما ُهَو قُدَّ

الَْغرَِض ألَْجِل َجَعالَِة َدْعَوِة هللِا الُْعلْيَا ِفي الَْمِسيحِ يَُسوَع « )فيلبي 3 : 13، 14(.
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