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 مقدمة المترجم
  
ث التثي سثبق  جوهر الصالة والعمل في السنوات التحضيرية الثثال كان 

هثثثو السثثثعي والبحثثثث عثثثن مالمثثثح وجثثثه اهلل. وهكثثث ا عشثثثنا  اطاللثثثة االلثثثف الثالثثثث
مثثال بغيثثة اكتشثثاف بعثثض هثث ل المالمثثح المقدسثثة. لحظثثات مملثثوءة باالفكثثار واالع

فمن قال انها تكمن في الكتاب المقثدس  وقثال ر ثر ان طقوسثنا الدينيثة وكتابثات 
ربثثاء الكنيسثثة تحمثثل بعضثثها  و كثثد تالثثث انهثثا تتضثثح فثثي وجثثول   وتنثثا المعثثاقين  
 والمتألمين  والشيوخ  واالطفال وفي وجه كل  خ وضعه اهلل في طريق حياتنا. وقال

 رابع انها في الطبيعة الجميلة.
اعتقد ان كل ال ي قلنال هو قطع من الفسيفساء الجميلة  بعضها صثغير  

الحجثثثثم  وبعضثثثثها ا، ثثثثر كبيثثثثر  ولكنهثثثثا جميعثثثثا وبتثثثثدا لها  تكشثثثثف عثثثثن وجهثثثثه 
القدوس. ولكي نمتلك االدوات الكافية للسير في بحثنا  علينا بالكتاب المقدس. 

دة الكبرى  واالرشاد الروحي الرائع نتجنثب احتمثاالت ففي التأمل بشخصياته الفائ
االنحراف عن طريق السير الصثحيح.وان وجثه اهلل فثي االنسثان لهثو صثورة ناقصثة  

 ل ا نحن بحاجة الى كتاب الحياة ال ي يجمع اهلل مع االنسان معاً في الطريق.
لقثثد اجتهثثد مؤلثثف الكتثثاب  وهثثو روحثثاني يسثثوعي ألجثثل تعبيثثد جثثزء مثثن  
ال ي علينا السير فيه  انّه طريق واضح وناصع يعتمد على روحانية القديس  الطريق

 اغناطيوس دي ليوال.
وقد ترجم  ه ا الكتثاب ضثمن سلسثلة مثن الكتثب الروحيثة التثي  سثعى 
الثى نقلهثا الثى العربيثثة  يحساسثي العميثق بحاجتنثا الثثى مرشثدين روحيثين فثي وقثث  

ون محث  انظثثار المسثؤولين عثثن الرياضثثات شثح  فيثثه هثؤالء فيمثثا بيننثا  راجيثثاً ان يكثث
 الروحية المختلفة. 
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اقثثدم جزيثثل الشثثكر للثثدكتورة سثثحر سرسثثم لمسثثاعدتها لثثي فثثي الحصثثول 
  على نسخة الكتاب.

لقثثد اعتمثثدت فثثي نقثثل النصثثوص الكتابيثثة  ترجمثثة االبثثاء الثثدومنيكان فثثي 
القترابهثثثثا مثثثثن حرفيثثثثة الثثثثنص المكتثثثثوب باللغثثثثة 2113الموصثثثثل والمطبوعثثثثة سثثثثنة 

 الصلية.ا
 

 االب حبيب هرمز                                                             
 كنيسة مار كوركيس الكلدانية

                                                           4/2/1002 
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 مقدمة المؤلف
 

 2911ان هثث ا الكتثثاب الخثثثاص بالصثثالة  هثثثو تتمثثة لكتثثثاب نشثثر سثثثنة 
 God and You:Prayer as aبعنثثوان هللاهلل وان :الصثثالة كعالقثثة شخصثثية هلل

Personal Relationship وهو مثل ذلك ايضثاً مبنثي علثى الخبثرة   برتثي  و بثرة )
الكثيرين ال ين تحثدتوا معثي حثول  بثرتهم مثع اهلل. وهث ا الكتثاب مثثل ذلثك ايضثاً 

ب المقثدس بخيثال ليثدع مؤسس على التقليد االغناطي ال ي اسثتخدم ريثات الكتثا
الشثثثخص يواجثثثه اهلل. وقثثثد اسثثثتعن  فثثثي هثثث ا الكتثثثاب بحثثثوادث كتابيثثثة وشخصثثثية 
مختلفثثة كثثي اوضثثح مختلثثف الطثثرل لتطثثوير العالقثثة الحميمثثة مثثع اهلل  ومثثع يسثثوع  

 وروح اهلل القدوس.
يسثثثاعد بعثثثض النثثثاس  وعلثثثى االقثثثل كثثثي  -هثثث ا الكتثثثاب-رجثثثائي هثثثو ان

ة التثثي تؤسثثس وجودنثثا الفعلثثي فثثي هثث ا العثثالم. يثثد لوا بعمثثق اكبثثر فثثي تلثثك العالقثث
وفثثي حثثين ان ريثثات الكتثثاب المقثثدس تشثثكل القاعثثدة التثثي انطلثثق منهثثا  مثثع ذلثثك 
اعتثرف بثثأنني لسثث  مدرسثثاً ،يثثات الكتثثاب المقثثدس. ولقثثد حاولثث  ان اكثثون امينثثاً 
للنصوص  لكثن طريقتثي يجثب ان تثدعى مقارنثة عثدا عثن كونهثا تأويليثة. وبكلمثات 

في النص اكثر ممثا يقصثدل الكاتثب. ان بعثض الطثرل لهثا تقليثد جثدير  ا رى   قر 
بثثثثاالحترام فثثثثي تثثثثاريا المسثثثثيحية والعهثثثثد القثثثثديم  وكمثثثثثال لثثثث لك  الطريقثثثثة التثثثثي 
استخدم  فيها ريات سفر نشيد االناشيد كي تشرح عالقثة الشثخص مثع اهلل. انثه 

مثن  ينثه الروحيثةتمار مثال ر ر يبرهن بطريقة اغنثاطيوس دي ليثوال الث ي يثدعو عبثر 
 يمارس الرياضة الروحية الى التأمل في االنجيل.

ان القثثثراء الثثث ين يبحثثثثون بحثثث ر عثثثن تمثثثارين فثثثي االيثثثات الكتابيثثثة علثثثيهم ان      
 Theيفهمثثوا الشثثروحات التثثي تشثثير الثثى بعثثض االعمثثال مثثثل تعليقثثات جيثثروم هلل

Jerome Biblical Commentaryاب (  او تشثثثير الثثثى تعليقثثثات مختلفثثثة للكتثثث
المقثثثدس  ومثثثرة ا ثثثرى  ردت االشثثثارة الثثثى اسثثثتخدامي لثثثث جثثثنس الثثث كورة هلل فلقثثثد 
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حافظ  على التقليد المستخدم حتى ولو ان اهلل هو ليس ذكراً وال  نثى. وعلى اية 
(  وال ي New International Versionحال  فقد استخدم  االصدار الحديث هلل

و زلُ  شكل ضثمير المخاطثب فثي يبدو انه يحاول الوصول الى لغة اكثر شمولية  
(. وعثثالوة علثثى ذلثثك فبالنسثثبة THEE/THOUحثثالتي النصثثب والجثثر  وانثث  هلل هلل

 Psalms Anew In Inclusiveللمزاميثر اسثتخدم  المزاميثر بلغثة شثمولية جديثدةهلل

Language  وفثثي كتثثابتي الخاصثثة حاولثث  تصثثغير ذلثثك االسثثتعمال الثث ي يثثزع .)
 ويسيء الى العديد من النساء.

دي كتثابي الثثى باتريشثيا  وجيثو جيجثثان  وجوزيثف  وماكورميثثك  إذ اّن اهث
كل واحد مثنهم هثو صثديقي لعثدة سثنوات  وهثم يقثر ون مخطوطثاتي باعتنثاء كبيثر  
وانتبال وتفصيل وتشجيع. وقد ساعدوني في ه ا الكتاب  اصة. ويبدو " اّن كلمة 

 الشكر " كلمة صغيرة لكل من انا مدين لهم. 
يضًا  عضاء جماعتي ادنال ال ين قر وا اغلب  او كل ه ا اريد ان اشكر ا

الكتاب كمثا كتبتثه  وكثانوا مسثاعدين ومشثجعين  وهثم: روبثرت  وجثيمس  وبثرو   
وجيرالثثثد  وجريجثثثوري  وجثثثيمس كثثثين  وتومثثثاس  ودانيثثثال  وتومثثثاس ميرفثثثي  وولثثثيم 
سبوكسثثفيلد  ميشثثيل تثثوث  وجثثورو ولثثيم. ومثثرة ا ثثرى فيلومينثثا شثثيرن التثثي قثثر ت 

لمخطوط بعنايتها وحماسها ال ي يعزز الثقة. اريد ان اشكر اسقفي السابق  ادورد ا
 فالهرتي  واسقفي حالياً روبرت مانينك لتكليفهم لي كي اكتب  ولثقتهم بي. 

  يرًا اشكر كل هؤالء النثاس الث ين وّسثعوا معرفتثي بطثرل اهلل. فثإذا وجثد 
ة مثن  جثل كثل النثاس الث ين القاريء عونًا في ه ل الصفحات  ارجو ان يقثدم صثال
 جعلوا من الممكن لي ان اكتب لهم  وألجلي طبعًا.
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 الفصل األول
 

 ازدواجيتنا مع هللا
 

. فثثثي سلسثثثلة مثثثن الفصثثثول التثثثي تسثثثتند علثثثى ؟مثثثاذا تعنثثثي األلفثثثة مثثثع اهلل
قصثثص الكتثثثاب المقثثدسأ  ريثثثد  ن  جثثثد الجثثواب لهثثث ا السثثؤال. وكبدايثثثةأ دعونثثثا 

لعالقة الشخصية القريبة. وه ا التحديد بحد ذاتثه يكشثف نفترض  ن األلفة تعني ا
 فوراً عن قضية تخص عالقتنا مع اهلل.
"  فثان العديثد  ريثد عالقثة قريبثة مثع اهلل فعندما نسمع  حثدهم يقثول "

منا سيتفاعل مثلما تفاعل  المر ة التي تم االستشثهاد بهثا فثي كتثاب: هللالتمثرين فثي 
 مماتاًل: ايرشاد الروحي(  عندما سمع  شيئاً 

"في الوق  الث ي  ردنثا  ن نكثون فثي جانبثه  لثم نُثر د  ن 
 نكون قريبين جداً".

ربما سنبتسم عندما ه ل المالحظة  ولكن اغلبناأ ومع شيء من ايكرام  
نقثثثول: إّن  يثثثثة رغبثثثثة فثثثثي االقتثثثثراب مثثثن اهللأ هثثثثي معجونثثثثة بخوفنثثثثا مثثثثن متطلباتثثثثه. 

تصثثريحاً مثيثثراً للجثثدل بخصثثوص  –مثثن جانبنثثا  –فنسثثتطيع  ن نكثثولن علثثى األقثثل 
عالقتنثثا مثثع اهلل. وهثث ا التصثثريح هثثو: إننثثا نعثثيه االزدواجيثثة. وهثثي تبثثدو كثثالرقص 
ال ي فيه نبتعد ونقترب من ا، ر. إن كلمثات بنثي إسثرائيل لموسثى فثي البريثة هثي 

 جزء من موقفنا نحو اهلل:
 

"وقثثثثالوا لموسثثثثى:" كلمنثثثثا  نثثثث  فنسثثثثمع وال يكلمنثثثثا اهلل فنمثثثثوت 
 (. 29: 10ر ""هلل 

 (:9-1: 11وال نزال في نفس الوق  نسير بكلمات المزمر هلل
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 استمع يا رب  اني اصرخ صرا اًأ فارحمني واستجب لي.
 فيك قال قلبي:"التمس وجهه"  وجهك يا رب التمس.

 ال تحجب وجهك عني  وال تنب  بغضب عبد .
 ناصراً كن  لي فال تخ لني  وال تتركني يا إله  الصي.

 
 ناقه في ه ا الفصلأ ه ل االزدواجية نحو اهلل  وطرل التعامثل   ريد  ن

معثثه فثثي الصثثالة. فثثإذا كنثث  ال زلثث  تقثثر  المزاميثثر  فانثثك تكثثون قثثد كشثثف  عثثن 
اهتمام باهلل وبالصالة  فهنا  العديد من الناس لديهم ه ا االهتمام في ه ل االيام  

عنهثا  والعديثد مثن حيث تبثاع بثوفرة كتثب عثن الصثالة  وتهيثأ جلسثات ومحادتثات 
 الناس يظهرون رغبتهم في رؤية وجه اهلل بوضوح اكبر.

ومن ناحية ا ثرى  فثان  ي شثخص يعطثي ارشثاداً روحيثاً يمكثن ان يشثهد 
علثثى وجثثود  مقاومثثة تجثثال الرغبثثة فثثي االقتثثراب مثثن اهلل. فحتثثى بعثثد عثثيه  بثثرات 

 تأ   بنظر ايجابية جد  للقرب من اهللأ فان الناس يجدون انفسهم وس  صعوبة ال
االعتبار استمرارهم في ه ا النوع من الصالة  فيبدو اننا مدينون لإلجتهثاد لتجنثب 
الشيء ذاته وال ي نريدل وال ي ربما يساعدنا على النظر الى مصادر المقاومثة فثي 

 دا لنا.
ان العديد من االشخاص الث ين يرغبثون فثي عالقثة مثع اهلل  لثديهم صثورة 

  كمثال سواء اشتق من عالقات الطفولة مثع الوالثدين   م  عنه تجعل اقترابهم صعباً 
كأشثثكال السثثلطة   م بالطريقثثة التثثي قثثدم فيهثثا اهلل  و هلل و( الطريقثثة التثثي فهثثم بهثثا 
الطفل الحضور  كاستدعاء صورة اهلل  او كرئيس متعسف  او كسيد مقن ثع  فانثه ال 

 رؤية الشخص هلل. يحمل رغبة االقتراب من اهلل  بل تسيطر صورة ال شعورية على
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ان المواعظ والشهادت التي تتحدث عن شفقة اهلل المحبة  ربما تثير بنثا 
رغبثثثة لمعرفثثثثة اهلل بشثثثكل مختلثثثثف  تجعثثثل االنفتثثثثاح الحقيقثثثي واالقتثثثثراب مثثثثن اهلل 
ممكنثثثثًا  فالعديثثثثد مثثثثن النثثثثاس يقثثثثاومون االقتثثثثراب مثثثثن اهلل ألنهثثثثم يخثثثثافون  فثثثث لك 

 ج رية اكبر في التدين او التحول.االقتراب يتطلب تغيير اسلوب الحياة و 
"اذا اقتربثثث  مثثثن اهللأ فانثثثه سيشثثثاهد الحثثثق مثثثن  اللثثثي  وهثثث ا يتطلثثثب 

 التغير."
"ماذا اذا اراد اهلل مني ان اصبح رسواًل !".ان الخوف به ا الشكل ربمثا  

يثثثأتي مثثثن طبيعثثثة صثثثورة اهلل المنثثثول عنهثثثا اعثثثالل  ولكنثثثه ربمثثثا يكثثثون عالمثثثة لثثثبعض 
ل الحياة الحاضرة مهما كان مصدرها  فان بعض اشثكال الصعوبات بخصوص سيا

الخثثوف تمنثثع االقتثثراب. يقثثاوم النثثاس االقتثثراب مثثن يسثثوع عثثادة بسثثبب الخثثوف 
 الحقيقي  ربما ألنهم سينالون ذات المعاملة التي نالها. نقر  في انجيل مرقس:

 
" ودعا الجمع وتالمي ل وقال لهثم: "مثن اراد ان يتبعنثي  فليزهثد 

. ان ا ثث  هثث ل ( 34: 1يحمثثل صثثليبه ويتبعنثثي." هللمثثر فثثي نفسثثه و 
 الكلمات بجدية قد يخيف  ي شخص عاقل. 

ا يثثرًا  وربمثثا بعمثثق اكبثثر  يبثثدو ان الخثثوف مثثن االقتثثراب مثثن اهلل موجثثود 
في كل واحد منثا  وسثيحطمنا  كصثوت بنثي اسثرائيل الث ي   ثاف موسثى وكما فثي 

 اهلل عندما يقول: بداية الفصل السادس من سفر اشعيا ال ي يرى عرش
 

" فقل :"ويثثل لثثي  قثثد هلكثث  ألنثثي رجثثل نجثثس الشثثفتين  وانثثا 
مقثثثيم بثثثين شثثثعب نجثثثس الشثثثفال  وقثثثد ر ت عينثثثاي الملثثثك رب 

 (.3: 6القوات " هلل ش 



 00 

 
ان مصثثدر هثث ل المقاومثثة  يسثثكن فينثثا بعمثثق  وال نرغبثثه او نطثثردل بعيثثدًا  

اهلل وعمل شيء بقوتنا   فهل نحن مدانون ألجل الوق  ال ي رغبنا فيه االقتراب من
ان االنعكثثثاس علثثثى مواضثثثيع هثثث ل ا،يثثثات وعالقاتنثثثا  ؟كثثثي نمنثثثع بعثثثض االقتثثثراب

 االنسانية ربما يرينا الطريق للتقدم وتجاوز ه ا المأزل.
من الواضح ان بني اسرائيل واشعيا كثانوا واعثين الثى ردود فعثل االقتثراب 

شثثثثعور  الحقيقثثثثي  وإلثثثثى مثثثثن اهلل  لثثثث ا فثثثثان اول نصثثثثيحة اقولهثثثثا هثثثثي: انتبثثثثه الثثثثى 
التفثثثثثاعالت واالفكثثثثثار بخصثثثثثوص اهلل  اذ ال نسثثثثثتطيع ان نكثثثثثون واعثثثثثين الثثثثثى كثثثثثل 
تفاعالتنا مرة واحثدة. ولكثن نسثتطيع االشثارة الثى بعضثها فقث   مثلمثا شثعر وسثمع 
بنو اسرائيل و شعيا  وهنا صلب المسألة  فلو لم يقل بنثو اسثرائيل لموسثى كثم هثم 

 معول يقول: ائفون  فانهم ما كانوا قد س
 

" ال تخثثثافوا  ألن اهلل انمثثثا جثثثاء ليجثثثربكم  وليكثثثون  وفثثثه قثثثدام 
 (. 10: 10وجوهكم  لئال تخطئوا" هلل ر 

 
ان  وفهم لم يتجنبول  ولكن يبدو ان استدالل الكاتب كان سهاًل الى درجة        

 انهم استطاعوا ان يقفوا الى مسافة قريبة من موسى وهو دا ل الغيمة السميكة.
لبدايثثة ربمثثا إن احسثثن مثثا نسثثتطيع عملثثه بأنفسثثنا هثثو سثثماع صثثوت فثثي ا

 وفنثا. وعنثثدها نقثثف عثثن قثثرب لنثثرى مثاذا سثثيحدث. ففثثي إشثثعيا  تثثأتي االسثثتجابة 
 مباشرة من الرب:
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" فطثار إلثي  حثد السثثرافين  وبيثدل جمثرة   ث ها بملقثث  
مثثثثن المثثثث بح  ومثثثثس بهثثثثا فمثثثثي وقال:"هثثثثا إن هثثثث ل قثثثثد 

: 6ت  طيئتثك "هلل ش مس  شفتيك  فأزيل إتمك وكفثر 
6-1 ) 

 "؟مثن  رسثل ومثن ينطلثق لنثايبدو إن إشعيا عندما سمع الرب يقثول: "
(أ حثدث فيثثه تغّيثر بهثث ل الخبثرة  وذلثثك ألنثه عنثثدما يسثمع الثثرب يقثثول 1: 6هلل ش 

". فثإذا كنثثا واعثين لمثثا نحثن عليثثه  وألي  هاءنث ا فارسثثلنيذلثكأ يجيثب بلهفثثة: "
ر ذلثثك الخثثوف بكلمثثات مثثثل:"الهي   نثثا سثثبب  و ثثائفين مثثن اهلل  ونسثثتطيع اجهثثا

".إن كنثثا ؟مفثثزوع منثثك  هثثل تسثثتطيع  ن تسثثاعدني كثثي  تغلثثب علثثى هثث ا الخثثوف
نستطيع ذلك حقًاأ فإننا ال نؤمن إن اهلل محبة  ونستطيع ك لك  ن نقول له:"يقول 
الكتثثثاب المقثثثدس انثثثك محبثثثة  ولكننثثثي لثثثم ا تبثثثر  فثثثي ذلثثثك الطريثثثق  فسثثثاعدني 

 .".أل رو من ه ل الورطة
 " نا  ريد  ن ا تبر محبتك  لكنني  ائف  ال تخيفني.".

" دعا  يسوع بابا هلل با(   ريد  ن اشعر بث لك الطريثق بخصوصثك ايضثًا  ولكنثي ال 
  ستطيع.".

 "  ريد  ن  كون اقرب إليك  لكنني  ائف بخصوص ما تطلب مني.".
سي.  نا   ثاف " فأنا مملوء من الغضب بعد وفاة والدتي  وال اعرف ماذا افعل بنف

 انك ستعاقبني لشعوري به ا الطريق  فساعدني.".
الحثثثثظ إن هثثثث ل الصثثثثلوات الصثثثثغيرة تعبثثثثر بسثثثثهولة وبشثثثثكل مباشثثثثر عثثثثن 
ازدواجيتنا. فالشخص يّصثرح عمثا يخثاف منثه هلل و تخثاف منثه(  ومثا يتطلبثه هلل و مثا 
تتطلبثثه( الخطثثوة القادمثثة نحثثو اهلل. فكثثل مثثا نسثثتطيع  ن نعملثثه هثثو إعطثثاُؤل فرصثثة 
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السثثتجابة:  مثثا الجلثثوس بهثثدوء   و قثثراءة نثثص   و سثثيراً فثثي الغابثثة   و عمثثل  ي ا
 شيء يأ    فكارنا بعيداً عن  نفسنا واهتماماتنا لفترة قصيرة.

إن مثثا يثثنعكس علثثى هثث ل النصثثوص الكتابيثثة هثثو إنهثثا تشثثير إلينثثا. ويمكثثن 
ل لكنني  يضا  ن تؤَكد من  الل عالقة شخصية. فإذا  ردت  ن  عرفك معرفًة افض

  اف منك لبعض األسباب  فان افضل طريقثة بخصثوص هث ا المثأزل الحثرو هثي 
بالنسثثبة لثثي  ن  قثثول لثثك مثثا اشثثعر بثثه واطلثثب المسثثاعدة. إذ ربمثثا ُيجثثَرح شثثعوُر  
بمشاعري السخيفة   و بتقدمي وقولي لك إني فقدتك. ولكن لدينا بالحقيقة وفثرة 

 يعمل اهلل بتلك الطريقة:من المعطيات في ريات الكتاب المقدس حيث ال 
" هل يمكن ان تنسى المثر ة طفلهثا حتثى ال تثرحم ابثن بطنهثا. وإن كانث  
هؤالء ينسين. لكني  نا ال  نسا . ها قثد سثطرتك فثي كفثي.  سثوار  بثين 

 ( 21-26: 49عيني دائماً " هلل ش 
فإنك يحتمل ستتجرد مثل اغلب البشر من  الل صثدقي وحتثى بثالتملق 

 ه ألعرفك معرفة  فضل و تق بك كفاية كي اتحدث بنثزاهة.ال ي اريد  ن انال
 

إن  ثثوفي منثثك سثثيغلب فقثث  بخبرتثثي عنثثك  ونفثثس الشثثيء هثثو صثثدل 
العالقة مع اهلل. حيث ستتغير صورتنا الخاطئة عنه فق  من  الل  برتنا عنثه. لقثد 
وجثثد  شثثعيا بثثالخبرة انثثه قثثادر علثثى  ن "يثثرى" اهلل ويعثثيه  وهثث ل الخبثثرة قادتثثه إلثثى 

 تجاوب إيجابياً مع دعوة اهلل ليحمل الرسالة ويتعهدها.ال
إن عالقتنا مع اهلل تشبه  كثر مثن ذلثك  ولثن تتحثّول بسثرعة مثن الخثوف 
إلثى المصثثاحبة. ولكثن حتثثى لثو ان الخطثثوة االولثى للقثثول هلل هكث ا  تجعلنثثا نشثثعر 

 بخصوصه اننا  طونا  طوة نحو  لفة عميقة  ألننا كشفنا شيئاً عن انفسنا.
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بما الصالة البنوية  دنال لجون دونيه ستساعد بعض القراء لفهم ما افعله  ر 
 كي يختبرون ازدواجيتهم نحو اهلل:

 
 اقدم لك أيها هللا الثالوث، قلبي المُحطَّم           

 انك ال زلت تطرق، تتنفس، تشرق، وتبحث كي ترمم        

 ذلك أني ربما أنهض واقف وأحني جسمي أمامك         

إن قوتكككك  كككي  لللسكككر، وللنفكككث، ولي ككك ا ، ول  لكككي          

 جديداً 

 وأنا، أ به بمدينة مغتصبة إلى مستحق آخر.         

 أعمل كي اعترف بك، للن آه الى ما ال نهاية؛         

، وأنا ي ب أن أدافع،           ألن نائب مللك فيَّ

بكككر للننكككي أ،كككبر، ويبكككر ن علكككيَّ وككك في أو مكككا  كككو           

 صحبح فيَّ 

 ال زلت أحبك كثبراً، و،تَُحب بسرور،         

 للنني مخطوبة إلى عدوك         

 طلقني، او حل تلك ال قدة مرة اخرى؛         

 خذني البك، حررني، ألجلي          

 من عداك يأ،رني، لن يلون حراُ،         

 وال عنبفاً ابداً، من عداك يسلبني.         
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 الفصل الثاني

 

 الشعور بالقبول: الخبرة األساسية
 

رغثثثم كثثثل ازدواجيتنثثثا بخصثثثوص اقترابنثثثا مثثثن اهلل  فإننثثثا نسثثثأل كيثثثف نبثثثد  
الخطوة األولى؟. وما ال ي سيشركنا مع اهلل كي نبقثى فثي عالقثة معثه  حتثى عنثدما 
يكثثون الخثثوف والقلثثق قويّثثاً جثثدًا؟. تقثثول الخبثثرة إننثثا سثثنخاطر باأللفثثة مثثع ا، ثثر 

 ندما تكون محبة ا، ر  قوى من  وفنا.ع
 نقر  في الرسالة األولى ليوحنا:

 
" ونحثثن قثثد عرفنثثا وصثثدقنا المحبثثة التثثي هلل فينثثا. اهلل هثثو محبثثة  

 ومن تب  على المحبة  حل في اهلل  واهلل فيه. 
وبهثث ا تكملثث  المحبثثة فينثثا   ن يكثثون لنثثا وجثثه فثثي يثثوم الثثدين  

 نكون في ه ا العالم.  ألنه كما كان هو  ك لك نحن  يضا
لثثيس فثثي المحبثثة  ثثوف  بثثل المحبثثة الكاملثثة تنفثثي الخثثوف إلثثى 
  ارو  ألن الخوف فيه َنَصب  والخائف غير كامل في المحبة. 

 (.29-26: 4يو 2فنحن نحب اهلل ألنه احبنا  واًل"هلل
 

هنا لدينا المفتاح ال ي نحتاجه  فمن اجل التغلب على ازدواجيتناأ نحن 
رة عميقثثة عثثن كيفيثثة كثثون اهلل قثثد  حبنثثا  واًل  لثث ا نحثثن وبكلمثثات بحاجثثة إلثثى  بثث

  ثرى بحاجثة إلثى  بثثرة تنتثزع مثن قلوبنثثا التثي تعبثر بمحبثثة:هللكم هثي جيثدة  جثثودة 
.  وال ؟اهلل(. ولكن كيف ننتبه الى تلك الخبرة   صوصثاً اذا كثان  وفنثا قويثاً تمامثاً 
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مثثن الجثثواب. فثثي كتثثاب دعونثثا نتحثثول الثثى مصثثدر غيثثر كتثثابي كثثي نبثثد  االقتثثراب 
انطونيثثثو اكزوبيثثثري هللاالميثثثر الصثثثغير ( يلتقثثثي االميثثثر الصثثثغير القثثثادم مثثثن الكوكثثثب 

تعلبثثاً علثثى ارضثثنا  ويثثتعلم مثثن الثعلثثب ان ينشثثيء عالقثثة معثثه  621-اسثثتيرويد ب
فيسأل الثعلب االميثر كثي "يتفلفثه " وذلثك يعنثي" ان يختبثر العراقيثل والمعوقثات." 

ولكن لثيس لثي وقث  كثيثر. فانثا لثدي اصثدقاء …رغبات يقول االمير الصغير "لي 
ألكتشثثفهم  واشثثياء عظيمثثثة كثيثثرة ألفهمهثثا.". فيعقثثثب الثعلب:"واحثثد فقثث  يفهثثثم 
االشثثياء التثثي يتفلفهثثا "  ذلثثك عنثثدما يفهثثم الشثثخص حقثثاً متطلبثثات الصثثداقة. تثثم 
يقثثثثول االميثثثثر الصثثثثغير انثثثثه يجثثثثب ان يكثثثثون صثثثثبوراً جثثثثداً اذا اراد ان يكثثثثون  ليفثثثثاً 

علثثى العشثثب  وانثثا سثثأنظر  –مثثثاًل –ه:" واًل سثثتجلس علثثى مسثثافة قصثثيرة منثثي معثث
اليثثك  ثثارو زاويثثة عينثثي  وانثث  لثثن تثثتكلم  فالكلمثثات مصثثدر عثثدم الفهثثم  ولكثثن 

وهكث ا تبثد  االلفثة و  تبثار الثرواب  بثين الثعلثب …" ستجلس اقرب الثي  كثل يثوم 
 واالمير الصغير.

العالقثثة مثثع اهلل  فانثثه ربمثثا نحثثثن وبينمثثا تبثثد  الرغبثثة فثثي تعميثثق وتقريثثثب 
نرتجف مثل الثعلب  وبحاجة الى ان نكون مدجنين من قبل اهلل  ونستطيع ان نبد  
بسثثهولة كمثثا فعلهثثا الثعلثثب   ي  ن نطلثثب مثثن الثثرب ان "يتثثفلف " معنثثا كثثل يثثوم  
ولكثثن بثثب ء  لثث ا سثثنعتاد علثثى حضثثورل. ويقثثول الثعلثثب لًميثثر الصثثغير ايضثثًاأ ان 

ويقترحان ان يجلسا على جهة لفترة كل يوم عنثدما يسثتطيع االميثر الطقوس مهمة  
الصغير ان يأتي. ونحن نستطيع ان نعمل نفس الشيء مع اهلل  ونجعل الزمن طوياًل 
او قصثثثيرًا  كمثثثا نرغثثثب او نسثثثتطيع عنثثثدما نشثثثعر اننثثثا مرتجفثثثون و ثثثائفون  فمثثثاذا 

  وج اب. مثلما نرغب نريد في الواقع ان نختبر اهلل كنبيل  ومعتن   ومحب ؟نرغب
فثثثي الصثثثداقة  نريثثثد  ن نسثثثتمتع بثثثاهلل كثثثي نحثثثس باألمثثثان كمثثثا يوضثثثحها الطبيثثثب 
النفساني البريطاني ماكانتزي  انه يستشثهد بالمحلثل النفسثاني هنثري كنتثرب الث ي 
يقول:"إنها  برة عامة في العالو بالتحليل النفسي   ن نجثد الصثبور الث ي يخثاف 
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…" فثي كلمثات مثاكنتزي  هثو دائثم البحثث عثن الخطثاة ويكرل اهلل. إن اهلل ال ي 
فكل مثن يعمثل عمثاًل رعويثًا يسثتطيع  ن يقثول انهثا  بثرة عامثة  ن يجثد العديثد مثن 
المسيحيين مثل ه ا. وبينما تساعد االحتفاالت والخطب التي تتحثدث عثن محبثة 

 اهللأ فان  لفة الناس بحاجة إلى إ تبار تلك المحبة.
 Sebastian(  يقثود سيباسثتيان مثور Let this Mind In Youهلل  فثي كتابثه

Moore  اينسثثان إلثثى اسثثتنتاو ذلثثكأ شثثرط اسثثتطاعتنا ا تبثثار وجودنثثا. ويجثثب  ن
نختبر في نم  مطلق كوننا مرغوبين. إن  منية اهلل  ن تجعلني  كون  وبالحقيقثة  ن 

هثو محبثة.  كون مرغوبًا. فإن معنا ما يثيثر رغبتنثا  ومثع اهلل تخلثق رغبتثه المحبثة مثا 
 ل لك رغبته تخلقني بمحبة المرغوب.

. وبمواجهثثة ذلثثك يبثثثدو إن ؟السثثؤال هثثو: هثثثل نسثثتطيع  ن نختبثثر  لقنثثثا
السؤال سخيف  ألننا غالباً ما نفكر بالخلق  وتوماتيكيا كشيء انتهثى. ولكثن عمثل 
 لق اهلل ال ينتهي  بثدا. فثإذا انتهثىأ نحثن لثن نكثون. ومثع بعثض الفهثم لخلثق اهلل  

سؤال معنى حاضرًا. إذا كنا نختبر  لقنا  حين ا  سيكون لنا  برة  ساسثية يأ   ال
 نبحث عنها.

يؤشر مور إلى  برة تدفق الرغبة كي يقول"تم ماذا؟  و  نا ال اعلم شيئًا." 
إذ ليس  الرغبة في ه ا الحب  و ذا . عالوة على إن مناسبة الخبرة هثي حضثور 

ا ال يسثثمى. إن "كثثل " السثثر الثث ي نثثوع مثثن هللكثثوني محبثثة(. فالرغبثثة هثثي ألجثثل مثث
 يشير إليه مور هو  برة يفسرها لويس في سيرة ذاتية مدهشة بالبهجة:

 
ببنما انا جالس مقابل   برة كشمش في يوم صبف، برزت فكيَّ 
ف أة وبدون تحذير، وكما لو من عمق قرون ال ،كنوات، ذاككرة 
ذلككك الصككباب البككاكر عنككد الببككت القككديم عنككدما جلككب اخككي ل بككة 
الحديقة الى المشتل، فمكن الصك ب الت ببكر  بللمكات قويكة كافبكة 
. ان "السك ادة ال يبمكة " فكي عكدن،  لألحساس الذي ،بطر عليَّ

ت يء من ملان ما بكالقر  منكي. لقكد كانكت احسا،كًا، … لملتن 
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. لكبس بالتأكبكد ألجكل علبككة ؟وبكالطبع لر بكة، وللكن ر بكة لمككاذا
 –ان ذلكك جكاء فبهكا  مكع –بسلويت ملئت بالطحالكب. وال حتكى 

وقبل ان اعرف ما ار به؛ فان الر بة نفسها …لماويَّ الخاص
ذ بت. لقد زالت الومضكة، وعكاد فصكار ال كالم بكالمقلو  .انبكة. 
او فقط حركني بشوق مكن اجكل الشكوق الكذي توقكف. لقكد تطلكب 
لحية من الوقت فقط، وفي احساس محقق، وبالمقارنة؛ فكان أي 

 كان تافهًا. يء آخر كان قد حدث لي 

 
ان  برة الرغبة هي حقاً البهجة التي فاجأت لويس  وقد كان لدي  مؤ راً 
 بثثرة بثثدت ان تكثثون مثثن ذات "الشثثيء " كمثثا كانثث . كنثث  ماشثثياً  ارجثثاً فثثي يثثوم 
 ريفثثي جميثثل  ونقي وصثثاف علثثى السثثاحل  فلقثثد كبثثرت الشثثمس  وبانثث  اورال 

بالعافية  ورغبة قويثة كثي اعثرف الخريف والماء االزرل. وفجأة غمرني شعور عظيم 
"ما لس  اعرف " لث "كل شيء "  لالتحاد ال ي جعلني سعيداً جدًا. لقثد تث كرت 
لبضعة اوقات ا رى مثل ه ل البهجة واالمنية  وادركث  لمثاذا الخريثف هثو فصثلي 
المفضل  وذلثك ألنثه ربث  فثي الث كرى  مثثل هث ل الخبثرات. ولكثن وبسثرعة مثلمثا 

سعيداً بعد ذلك  ولم اكتئب ألنه لم يعد لي  برة  و نا  ود جاءأ ذهب. لقد كن  
 ن اكتسب الخبرة تانية  ومع ذلك فأنا لس  محروماً بدونها. وبعد ذلثك االسثبوع 
وفي الصف اعدت حساب الخبرة  والعديد ممن في الصف اعترفثوا ان لهثم  بثرة 

 نا. مشابهة.  نني  تساءل فيما إذا كان  ه ل الخبرات ليس   برات  لق
ان اهلل كمثثا يقثثول مثثورأ هثثو الوحيثثد الثث ي يمكثثن ان يمثثس صثثميم رغباتنثثا 
مباشرة  فان رغبته هي ان يجعلنا "تفاحة عينه "  وسيكون من الغريب حقاً ان نحن 
لم نجرب تلك الحقيقة الصميمية. مثن الخبثرة التثي امتلكهثا هنثا  المرافقثة للرغبثة  

العافية الشخصثية  فشثعرت بالرضثا كي "  نا ال اعرف ماذا " عن "كل " احساس ب
عثثن نفسثثي الثثى حثثد  ننثثي فكثثرت بنفسثثي  لثث ا ال يبثثدو  التفكيثثر بثثالخبرة شثث وذًاأ 

 اقصد  برة طبيعتنا  وال هي غريبة بعض الخبرات المتقطعة والعابرة.
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ان ميلنا هو عندما ننتبه اكثر الثى مثا يحثدث فثي سثطح طبيعتنثا اكثثر ممثا 
لك فاننا تعلمنا ان ال نضع  زينا اكثر من الثالزم يجري في اعماقنا  وعالوة على ذ

للخبثثرات التثثي ربمثثا "تثثدور فثثي رؤوسثثنا " و " تجعلنثثا فخثثورين ". يسثثاوي مثثور بثثين 
الخطيئثة االصثلية وتلثك العناصثر فثي تقافتنثا وعوائلنثا والتثي تضثغ  علينثا كثي ننكثثر 
لهثا محبتنا ونضطهد ذكرى يدعوها لويس بالبهجة  وهي ذكرى  برة نرغب فثي جع

 حالة تكون  وهك ا نرغب في "ما لسنا نعرف ". 
يحتمل ان نكثون ال فقث  مندهشثين للبهجثة  ولكثن مثروعين او مفثزوعين 
بواسثطتها  فاالزدواجيثثة موجثودة دائمثثاً وحاضثرة فثثي عالقتنثا االقثثرب. اذاً يجثثب ان 
نتوقعها في العالقة االكثر صميمية مثن كثل العالقثات   ي عالقتنثا مثع اهلل  وهكث ا 

 له ا السبب وللعديد من االسباب ستتالشى  براتنا ه ل. 
الزلنثثثا الثثثى حثثثد االن نتثثث كر ان قلوبنثثثا تشثثثتعل فينثثثا مثلمثثثا كانثثث  قلثثثوب 
التلميثث ين الل ثث ين قثثابال الثثرب القثثائم علثثى الطريثثق الثثى عمثثاوس. فثثاذا ا ثث نا هثث ل 

قلبي قلق حتى الرغبات بجدية  فسنفهم كيف يمكن ان يقول القديس اوغسطين:"
 ". يرتاح فيك

يشير مور الى الكلمة المبدعثة هلل  والتثي تثوقظ رغبتثي حيثث تبثد  امنيتثي 
تباعاً كي "اعرف ماذا " مثل اوغسطين. لقد طلب لويس ان يخفف من تلك الرغبة 
بثأي عثثدد مثن الطثثرل  لكثن ال احثثد فثثيهم  تبث  كونثثه كمثن "ال يعثثرف مثثاذا".وا يراً 

 ر نثثثدعول اهلل. فرودولثثثف المقثثثدس وجثثثدوها  اذ ان البهجثثثة كانثثث  رغبثثثة فثثثي سثثث

Rudoiph Otto s Holy   لهثو جث اب ورهيثب  وهثو المحثب واعمثق شثيء فثي كثل
رغباتنا.اعتقثثد ان موضثثوع مثثثل  بثثرة  لقنثثا هثثو المبثثد  العثثاطفي االول واالساسثثي  

 وال ي يجب ان يتناسب مع تطور العالقة الشخصية المريحة لنا.
ان تخدمنا ايضاً كي نتغلب على هنا  قصة رائعة في سفر الخروو يمكن 

  وفنا  انها قصة موسى والشعب في الصحراء. قال موسى للرب:
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" انظر. ان  قد قل  لي ان اصعد به ا الشثعب. ولثم يتبثين لثي 
مثثن ترسثثل معثثي. وانثث  قلثث : قثثد عرفتثثك باسثثمك. وظفثثرت فثثي 
عيني برحمثة ايضثاً االن ان كنث  قثد وجثدت مرحمثة فثي عينيثك. 

عرفك. لكثي اجثد نعمثة فثي عينيثك. وانظثر ان فعلمني طريقك ال
هثث ل االمثثة هثثي شثثعبك  فقثثال الرب:وجهثثي يسثثير.فاريحك قثثال 
لثثه:ان لثثم يسثثر وجهثثك.فال تصثثعدنا مثثن هاهنثثا  فاننثثا بمثثاذا يعلثثم 
انثثي انثثا وشثثعبك قثثد ظفرنثثا منثثك برحمثثة. الثثيس بثثان تسثثير معنثثا. 
فنكون انثا وشثعبك مميثزين مثن جميثع الشثعوب الث ين علثى وجثه 

فقال الرب لموسى:ه ا االمر ايضاً الث ي تكلمث  عنثه   االرض 
افعلثثه. مثثن اجثثثل انثثك لقيثث  نعمثثثة فثثي عينّي.وعرفتثثك باسثثثمك   
فقال له:ارني وجهك فقال:انا اظهر كثل جثودتي قثدامك. وادعثو 
باسثثم الثثرب قثثدامك. فثثارحم مثثن ارحثثم. واتحثثنن علثثى مثثن اتحثثنن 

ال يرانثثي وقثثال ايضثثاً: انثثك ال تقثثدر علثثى النظثثر الثثى وجهثثي. ،نثثه 
بشثثر فيحيثثا وقثثال الرب:هثثوذا عنثثدي مكثثان. فقثثم علثثى الصثثخرة   
فثثاذا مثثر مجثثدي. اجعلثثك فثثي نقثثرة مثثن الصثثخرة. واسثثتر  بيثثدي 
   حتثثى اجثثوز.تم ارفثثع يثثدي. فتثثرى  لفثثي. وامثثا وجهثثي فثثال يثثرى "

 (13-21: 33هلل ر
 

الحظ  واًل ان موسى يعلم اهلل ماذا يريد  لقد تعامل مع اهلل حسب كلمته 
فيقثثدم موسثثى السثثبب االول  ان مثثا …" كنثث  مسثثروراً منثثي  علمنثثي طرقثثك "إذا  
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يريد الحصول عليه هو شخصي."ان  تقول انك تحبني  اذن ارني ". والثاني مهم 
ايضًا "ت كر ان ه ل االمة هي شعبك " وبكلمات ا رى "ارني طرقك الجل النثاس 

بثثثنفس طريقثثثثة  الثثث ين تريثثثثدني ان اقثثثودهم ". ان كثثثثل واحثثثد منثثثثا يمكثثثن ان يتعامثثثثل
المجثثادالت هثث ل كثثي يقنثثع اهلل ليكشثثف عثثن نفسثثه الجليلثثة. لقثثد صثثنعنا اهلل ألنثثه 
رغب ان نكون اطفاله  ل ا نستطيع تث كيرل حتثى باسثتخدام كلمثات موسثى. عثالوة 
علثثى ذلثثك فثثان كثثل واحثثد منثثا مسثثؤول عثثن اال ثثرين   ي فثثي عالقثثة معهثثم اذ هثثم 

الجدال الثثاني لموسثى ايضثاً "اذا انثا  اطفال وشعب اهلل ايضًا. ويمكننا ان نستخدم
لم اكن  ائفًا منك فسثأكون محبثًا لثك اكثثر  وسثاكون  حسثن  م  و ب  وصثديق  

 ومساعد عمل  وراعي  وعضو جماعة..الا ".
الحثثظ اذن العالقثثة الطريثثة هلل  حيثثث يعثثرف اننثثا محثثدودون فثثي مقثثدرتنا 

ت العبثارة المؤلمثة بعمثق على تحمل االقتراب منه "ال يراني بشر فيحيا". لقد ت كر 
 للقديس اغناطيوس دي ليوال التي يستخدمها في هللالتمارين الروحية(: 

سثثثأتأمل بمثثثودة عظيمثثثة ان اهلل ربنثثثا عمثثثل ألجلثثثي  وكثثثم اعطثثثى بثثثوفرة مثثثا 
رغبتثثه كثثي يهثثب  –وبقثثدر مثثا يسثثتطيع  –يمتلثثك  وا يثثراً  كثثم هثثي كبيثثرة 
 ذاته لي طبقاً الرادته االلهية.

علتنثثي  نحنثثي  هثثي نفسثثها المؤلمثثة بعمثثق كمثثا لثثو ان ان الكلمثثات التثثي ج
اهلل يثثود ان يعطينثثا نفسثثه اكثثثر  ولكثثن هثث ا غيثثر ممكثثن بسثثبب محثثدوديتنا  لثث لك 

  انه سيحمي صديقه من اال طار …"يقول اهلل لموسى "واستر  بيدي حتى  جوز 
 مهما كان  قريبة منه. فكم هو شيء ملموس بالنسبة الى اهلل ان يقول ويعمل.

راً نالحثثظ الكيفيثثة التثثي بهثثا يقثثول اهلل: الثثرب سثثتكون لثثه رحمثثة علثثى   يثث
ال ي ستكون له رحمة. نريد ان نختبرل كمنعم علينثا."اهلل العطثوف والمثنعم  بطثيء 

 الغضب  وافر المحبة واال الص".
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يبثثثدو ان اهلل يعثثثرف كيثثثف اننثثثا نقطثثثع ونخثثثي  حضثثثورل حسثثثب امكانيتنثثثا 
ثعلثثب نسثثأله ان يكثثون حاضثثرًا  لكثثن علثثى ورغبتنثثا كثثي نتحمثثل ذلثثك. اذن فمثثثل ال

مسثثافة محترمثثة  لثث لك سثثنعتاد اليثثه  ويبثثدو انثثه سثثيلتزم حسثثب رغباتنثثا. وسيحصثثل 
احثثدنا علثثى االنطبثثاع ان اهلل سثثيعمل مهمثثا كثثان ضثثرورياً ان يبثثرهن لنثثا انثثه حقثثاً " ب ثثا 

ودل الثى هللباالرامية ("  ي  بي العزيز   مي العزيزة. انه يريدنا ان نؤمن ب لك  وان نق
المجيء بالقرب ليس بتغيير فكرل وقلبه الى حد قتل كلمته يسوع. لث ا اننثا بحاجثة 
الى بعض الخبرة عن اله يضمننا في عالقثة قويثة الثى حثد  ن نتثر  اهلل يتغلثب علثى 

  وفنا. 
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 الفصل الثالث

 
 إنماء الشفافية

 
يفثة بثين اهلل توجد في سفر التكوين واحثدة مثن اكثثر الصثور المحببثة واألل

 والبشر  وقد كتب  بعد السبي  إذ نقر :
"فسثثمعا وقثثع  طثثى الثثرب ايلثثه وهثثو يتمشثثى فثثي الجنثثة 
عند نسيم النهار  فا تبأ االنسان وامر ته من وجثه الثرب 

 (.1: 3ايله فيما بين  شجار الجنة..."هللتك 
ان انطباع  حدنا هو ان ه ا السير في الحديقة كثان حثدتاً عامثاُ فثي عقثل 

تب القصة  حيثث نحثن مثدعوون الثى  ن نتخيثل اهلل يمشثي مثع ردم وحثواء. هنثا كا
تالتة  صدقاء يتمتعون بعجائب الخلق وهم في الطريق  وربما يمشون حول حديقة 
 جميلة  لكن ه ا المساء د ل عنصر جديد  ففدم وحواء  كال الفاكهة المحرمة.

 
"وسثثثمعا صثثثوت الثثثرب االلثثثه ماشثثثياً فثثثي الفثثثردوس عنثثثد 

ريثثثح النهثثثار. فا تبثثثأ ردم وامراتثثثه عثثثن وجثثثه الثثثرب مهثثثب 
 االله في وس  شجر الفردوس 

 فنادى الرب ايله ردم وقال له: ين  ن  فقال:
سثثثثمع  صثثثثوتك فثثثثثي الفثثثثردوس ففزعثثثثث  ألنثثثثي عريثثثثثان 

 ( 20-1: 3تك فا تبأت ".هلل
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هنا االلفة انقطع .لقد رمز الكاتثب هث ا القطثع مثن  ثالل  ثوف الرجثل 
 "فا تبأت"  حيث قبل ذلثك لثم يكثن هنثا  شثيء يثتم ا فثاؤل لكونه عاريًا  مام اهلل

عثثن اهلل  وال حتثثى االجثثزاء االكثثثر حميميثثة فثثي الجسثثد  امثثا ا،ن فالرجثثل والمثثر ة 
 يحاوالن إ فاء نفسيهما من اهلل.

( DRAWN TO THE DIVINEنقثر  فثي كتثاب المسثال الثى ايلوهيثة هلل
االول:"ردم فثثثي الخفثثثاء "  أ تحثثث  عنثثثوان الفصثثثل William Reiserلثثثوليم رايثثثزر 

إشارة إلى  ننا جميعاً نختفي ونهرب بعيثداً عثن االلفثة مثع اهلل كمثا فعثل ردم." يبثدو 
مثثن السثثهل القثثول ان الشثثفافية بثثين اهلل والنثثاس مؤلمثثة وصثثعبة جثثدًا  ففثثي الفصثثل 
االول ناقشنا بعثض طثرل التغلثب علثى هث ل االزدواجيثة  وفثي هث ا الفصثل  ريثد  ن 

 قضية الشفافية بما انها تد ل ضمن عالقتنا مع اهلل.  طيل اكثر في 
الثى  4ال زلنا ندور حول السؤال عن ماذا تعني االلفثة مثع اهلل  فالفصثل هلل

( من سفر التكوين بعد السقوط تصور العالم حيث البشثر اكثثر جفثاًء مثن اهلل  22
وحتثثى الواحثثد مثثع اال ثثر. يمثثثل الجفثثاء االنسثثاني فثثي الفصثثل الحثثادي عشثثر مثثن 

الل تشويه اللغات ال ي يبثد  فثي بابثل. فقصثص إبثراهيم التثي تبثد  فثي الفصثل  
فثثي  Eugene Malyالثثثاني عشثثر يمكثثن  ن تبثثدو بدايثثة جديثثدة  يعلثثق يثثوجين مثثالي 

(:"  The Jerome Biblical Commentaryكتثاب هللشثرح جيثروم للكتثاب المقثدس
تمهد الطريق نحو ان تصاعد هللكرل اهلل ( والمميز في الفصول االحد عشر االولى  

هللالتحثثثول الثثثى اهلل ( ".  ريثثثد  ن اسثثثتخدم بعثثثض قصثثثص ابثثثراهيم كثثثي  صثثثور االلفثثثة 
الناميثثة مثثع اهلل مثثن جانثثب االنسثثان  حيثثث سأسثثتخدم  دنثثال الثثنص الكتثثابي كفرصثثة 
تعكثثس عالقتنثثا مثثع اهلل  فسثثنقر  فثثي الثثنص المعثثال  مثثا هثثو اكبثثر ممثثا نثثوى مؤلفثثو 

لفين اال يثرين  اذ ارجثو  ن ال نخلثق صثراعاً القصص االصلية او المؤلثف  او المثؤ 
 في النص  ولكن باالحرى  ن نقر ل على شكل صالة ونحترمه في حياتنا.

 تفتتح القصة بكلمة اهلل الى ابرام:"وقال الرب ألبرام:
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"انطلثق مثثن ارضثثك وعشثيرتك وبيثث  ابيثثك  الثثى االرض 
التثثثثي  ريثثثثك. و نثثثثا  جعلثثثثك  مثثثثة كبيثثثثرة و باركثثثثك واعظثثثثم 

ون بركثثة. و بثثار  مباركيثثك  والعثثن العنيثثك اسثثمك  وتكثث
 (.3-2: 21وتتبار  بك جميع عشائر االرض "هللتك 

 
ان رد ابراهيم هو ان يد ل ارضاُ مجهولًة  فيكرر اهلل وعثدل فثي الفصثول 
الثالتثثة علثثى التثثوالي فثثي  ن يبثثار  ابثثرام  عثثدا الفصثثل الخثثامس عشثثر حيثثث نسثثمع 

يريد معرفة كيفية إنجاز اهلل لوعدل  ألن ابرام يرد بشكل لفظي على وعد اهلل عندما 
 زوجته ساراي عقيمة  فيطلب ابرام عالمة  واهلل يتجاوب مع طلبه.

 

دعونثثا نتوقثثف هنثثثا ونعكثثس المسثثثألة  فكثثنص نعتبثثثر ان مواقثثف ابثثثرام رد  
 ولي  على مبادرة اهلل عبر الطاعة العمياء والمطلقة والثقة. ولكن عندما يستمر عقم 

". ان ابثرام ال يسثق  السثؤال  ؟السثؤال "كيثف سثيتحقق الوعثد ساراي فق  يجيء
بل يضعه امام اهلل  واهلل يرد  لكن ال يثزال ابثرام يشثك ويتسثاءل عثن عالمتثه  ويثرد 
اهلل مثثرة ا ثثرى  هنثثا نثثرى  ساسثثاً نمثثو االلفثثة مثثع اهلل  والرغبثثة فثثي االتصثثال مثثع اهلل  

عثثي او ال احب هثثاأ يجثثب  ن وان مثثا يتعلثثق بثثه يعمثثل لثثي. فثثإذا كنثث  ال افهثثم طرقثثه م
 كون راغبًا في محاولة كشف نفسي هلل إذا كن  اريثد عالقثة اقثرب معثه  فبواسثطة  
كشثثف شثثكوكه واسثثئلته فقثث  يجثثد ابثثرام حقثثاً ان اهلل يريثثد منثثه االيمثثان والثقثثة بثثه. 
وبه ا الخصوص من المستحسن ان ن كر انفسنا بمثا يحثدث أليثة عالقثة شخصثية 

 ما تفعل فينا الكلمات او االعمال اال رى.عندما نحجب عن اال ر 
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افترض انك ستقول انك تحبني  ولكنني اجد ذلثك صثعباً ألنثك ال تأ ث  
 ية مبادرة في العالقة  تاركاً كل شيء لي. اذن انا ال ا بر  مثا انثا اشثعر بثه  وعليثه 
فثثان عالقتنثثا سثثتكون فثثي  طثثر كونهثثا مؤدبثثة وشثثكلية وبعيثثدة  وابثثرام لثثم يأ ثث  هثث ا 

ريق.ففي الفصل السابع عشر  تد ل في ه ل العالقة المتطورة عناصر جديدة  الط
فثثابرام االن فثثي التاسثثعة والتسثثعين سثثنة مثثن عمثثرل  وسثثاراي فثثي التاسثثعة والثمثثانين  
واهلل يكشثثثف مثثثثن هثثثثو " انثثثثا اهلل كلثثثثي القثثثدرة " فيسثثثثق  ابثثثثرام علثثثثى وجهثثثثه  ومثثثثن 

م ابثرام الثى ابثراهيم " ألنثي قثد المحتمل ألعجابه. بينما اهلل يجدد وعودل ويغير اسث
ان وعثود اهلل هثي ان يكثون الثه النثاس العظمثاء  ؟جعلتك  بًا للعديثد مثن الشثعوب "

ال ين  بوهم هو ابراهيم. وبعد ذلك يقثول "وقثال اهلل البثراهيم:" سثاراي امر تثك ال 
تثثدعو اسثثمها سثثاراي. بثثل اسثثمها سثثارة واباركهثثا فتكثثون ألمثثم وملثثو  وشثثعوب منهثثا 

  يكونون "
فثثثي بعثثثض اللغثثثات كالفرنسثثثية وااللمانيثثثة علثثثى سثثثبيل المثثثثال   شثثثر تطثثثور 
االلفة عبر التغير من عنوان شكلي الى استخدام االسماء االولى واالشكال النهائية 
لث "  ن  ". فليس من المحتمل ان يكون مكلفاً دراسة مثل ه ل العملية في عملية 

 تغيير االسم ه ل. 
ر في نوعية العالقة تتواجد مباشثرة بعثد وعثد اهلل إشارة   رى إلى  ن التغيّ 

 بخصوص سارة" فخر  ابراهيم على وجهه وضحك  وقال في قلبه:
"هثثل يمكثثن ان يولثثد ابثثن لمثثن هثثو ابثثن مائثثة سثثنة  وتلثثد 
سثثثارة وهثثثي بنثثث  تسثثثعين سثثثنة. وقثثثال ابثثثراهيم هلل  ليثثث  

 (. 21-21اسماعيل يعيه بين يديك "هللتك
ته مع اهلل ( كان البراهيم ضحك باطني في وس  ه ل الصالة هلل ي محادت

 حول ما يعدل اهلل  تم يحصل عمليًا:
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" إذا صثثثثثرت  بثثثثثاً لعثثثثثّدة شثثثثثعوب  فهثثثثث ا ال يثثثثثتم إال مثثثثثن  ثثثثثالل 
انثه لثم  ؟". كيثف سثتكون اسثتجابة اهلل اسماعيل  ل لك  ريثد منثك  ن تبثاركني

" نعثم  لكثن زوجتثك تلثد لثك ابنثاً  وتثدعو يغضب او ينثثزع   لكثن يثرد بدقثة 
سثثثثمه اسثثثثحق  واقثثثثيم معثثثثه ميثثثثثاقي عهثثثثداً مؤبثثثثداً  ولنسثثثثله مثثثثن بعثثثثدل " ا

 (. لكن ذلك ليس نهاية الرد  بل يستمر يقول: 29هللتك

 
"و ما إسماعيل فاستجب  لك فيثه  هثا  نثا  باركثه  و كبثرل و كثثرل  
كثيراً جداً. سيلد اتني عشر رئيساً. واجعله امة كبيثرة ولكثن ميثثاقي اقيمثه 

سثثثارة فثثثي هثثث ا الحثثثين فثثثي السثثثنة اال ثثثرى  مثثثع اسثثثحق الثثث ي تلثثثدل لثثثك
 (.12-10"هللتك

 

يبدو ان ابراهيم يتجاسر بخشونة  تناء محادتته اهلل   يمكن لثه  ن يسثخر 
من االن لما يقوله اهلل ويّنكُ  على ما يصنعه  ويستطيع في الواقع  ن يخبر اهلل كي 

بوجثود ابتسثامة  يكون عمليًا. ان رد اهلل يّتسم بالحنثان. إذ يسثتطيع  حثدنا  ن يعلثم
 بين الكلمات " ما بالنسبة إلى إسماعيل  فقد سمعتك.".

 

عنثثدما يظهثثر الثثرب تانيثثة الثثى  21هنثثا  مشثثهد مشثثابه يكثثرر فثثي الفصثثل  
ابراهيم هللنسثثتدل مثثن  ثثالل القلثثق الظثثاهر علثثى وجثثود عثثدة تقاليثثد تُثثرَب  فثثي هثث ا 

. وفي الفصل التالي "قال" " ال ين قالوا" " تالتة رجال" " الربالفصل معًا  مثال "
سنرجع الى ه ل النقطة عندما نناقه كيف ان اهلل ُيجثَرب مثن قبثل النثاس (. يثدعو 
ابراهيم ضيوفه الثى وجبثة طعثام وفثق الكثرم الشثرل  وسثطي المعثروف  و ثالل هث ا 
العشاء حول موقد النار  يسأل اهلل عن سارة  وبعد ذلك يعد انه عندما يرجثع ربيثع 
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تستمع سثارة وهثي ببثاب الخيمثة تضثحك مثع نفسثها وتقثول سارةأ سيكون له ابن. 
(. 21"هلل؟"بعثد ان ضثثعف  وصثثار سثيدي كبيثثر السثثنأ هثثل سثيكون لثثي هثث ا السثثرور

(. ويكثثرر وعثثدل  وسثثارة تنكثثر 23" هلل؟فيسثثأل الثثرب ابثثراهيم "لمثثاذا ضثثحك  سثثارة
(. ونحثثن لثثدينا 23الضثثحك ألنهثثا  ائفثثة  لكثثن اهلل يقثثول "نعثثم   نثث  ضثثحك  "هلل

مداعبثثة  تنثثاء الحثثديث بثثين االصثثدقاء. وحتثثى اّن  ثثوف سثثارة فثثي  انطبثثاع بحصثثول
النهاية  يبثدو انثه قثد عثول  بسثهولة مثن قبثل الثرب. وان هث ا المشثهد ينثثزوي فيمثا 
بعد عندما يخبثر الثرب ابثراهيم انثه ينثوي تثدمير سثدوم وعثامورة "فقثال الرب:العلّثي 

ة قويثة وتتبار  بثه جميثع ا فثي عثن ابثراهيم مثا  نثا فاعلثه ا وابثراهيم يكثون  مثة كبيثر 
 مم االرض األني عالم به  نه سيوصي بنيه وبيتثه مثن بعثدل  ن يحفظثوا طريثق الثرب 
ليعملوا البر والحكم  لكي يأتي الرب الى ابراهيم بما تكلم به ". كما يبثدو ان اهلل 
يصبح اكثر شفافية مع ابراهيم مثلما الثاني ينفتح اليه اكثر  وعنثدما يكشثف الثرب 

 ينوي عمله  يقترب إبراهيم  ويبد  في مساومة اهلل وي كرل بمن هو:عن ما 
 

"  تهلك البار مع الفاجر. عسى ان يكثون  مسثون بثاراً 
فثثي المدينثثثة   تهلثثثك المكثثثان وال تصثثثفح عنثثثه مثثثن اجثثثل 
الخمسثثين بثثاراً الثث ين فيثثه. حاشثثا  ان تفعثثل مثثثل ذلثثك  
 ان تقتل البار مع الفاجر  فيكون البار كالفاجر  حاشثا 

 (.13-13ذلك   ديان كل االرض ال يصنع حكماً " هلل
 

إذا كن  تستطيع تخيل الحديث مع رب الكون في هث ا الشثكل  يمكثن 
ان تشثثعر نفسثثك بثثالفزع مثثن توقثثع غضثثب اهلل  ولحثثد االن نحثثن جميعثثاً نعثثرف مثثا 
حثثدث  فبثثداًل مثثن  ن يصثثبح غاضثثبًاأ يتفثثق اهلل علثثى الخمسثثين  وبعثثد ذلثثك تبثثد  
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يوافثثثق اهلل علثثثى  ن ال يثثثدمر سثثثدوم اذا وجثثثد عشثثثرة اشثثثخاص  المسثثثاومة  و  يثثثراً 
مستقيمين في المدينة و االحياء المجاورة.وقد نجرب إذا قلنثا ان مثثل هث ل االلفثة  
كانثثث  حسثثثنة البثثثراهيم  ولكنهثثثا ال تشثثثبه حالتنثثثا. ألننثثثا ال زلنثثثا بحاجثثثة الثثثى تثثث كير 

  حيث يظهر اهلل  نفسنا  ن ه ل القصص التوراتية تخبر كي تكشف عن ما يريد اهلل
مسثثروراً مثثن انفتثثاح وتطثثور شثثفافية ابثثراهيم  وان مثثثل هثث ا التطثثور يظهثثر نمثثو الثقثثة 
باهلل  ل لك فمن  الل دورة القصص يمكن ان يقثول ابثراهيم  ي شثيء يخطثر فثي 
عقله  ويعرف انثه سُيسثَمع وذلثك ألن اهلل كثان  مسثروراً مثن لغثة ابثراهيم الناضثجة  

ن جهودنا كي نملك االحساس على حد سثواء. انهثا تجربثة وربما سيكون مسروراً م
مستحقة كخطوة للتغلب على  وفنثا مثن االقتثراب إلثى اهلل   و  ن نضثعها إيجابيثًا   

 كخطوة ا رى نحو عالقة مرضية اقرب الى اهلل. 
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 الفصل الرابع

 
 سماع هللا

 
هيم واهلل  إذ ركزنا على في الفصل الثالث نظرنا الى االلفة النامية بين ابرا

ما يبدو من تطور في رغبة ابراهيم ومقدرته على الكشف اكثر فاكثر عن نفسثه هلل  
والحظنثثا ان ابثثراهيم اصثثثبح تثثدريجياً اكثثثثر رغبثثة ألن يكثثون شثثثفافاً امثثام اهلل. لكننثثثا 
اصبحنا مدركين ان اهلل ا ث  المبثادرة ايضثاً فثي العالقثة  وكشثف عثن نفسثه منفتحثاً 

ثر البثثراهيم. ان العمليثثة توجثث  فثثي كشثثف اهلل عثثن نيتثثه فثثي تثثدمير سثثدوم اكثثثر فثثاك
وعمورة  الكشف ال ي قاد ابراهيم الى مواجهة اهلل ومساومته بشكل مباشثر. ربمثا 
تساءل البعض منا عن كشف اهلل ه ا  و اصة حول كيفية اعالن اهلل عن نفسه لنا. 

 -موعات  اذ يتكلم اهلل مع:تسجل التوراة العديد من كلمات اهلل الى افراد ومج
 مع ردم وحواء في البستان قبل وبعد السقوط  

 ومع قايين بعد قتله لهابيل  
 ومع نوح عندما يح رل من الطوفان القادم 

 ومع نوح وابنائه بعد الطوفان  
 ومرات عديدة مع ابراهيم وسارة 
 تم مع موسى وهارون ومريم  

 ومع االنبياء  
 ومع داود وسليمان  

 مع العديد من الناس. و 
وفثثي العهثثد الجديثثد يثثتكلم مثثن  ثثالل جبرائيثثل رئثثيس المالئكثثة الثثى مثثريم 

 وزكريا  
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 وفي الحلم مع يوسف  
 ومباشرة مع يسوع  ال ي بعد موته يتكلم مع مريم المجدلية  

 تم مع بطرس 
 وكل التالمي   

 وبعد صعود السيد المسيح الى السماء  يتكلم مع بولس.
المطثثروح هثثو اننثثا اذا تحثثدتنا عثثن الفتنثثا مثثع اهلل  ومثثع يسثثوع  ان السثثؤال  

 ومع الروح القدسأ فهل اهلل يعلن نفسه لنا مباشرة  واذا كان ك لكأ فكيف؟. 
ل نَثُعثثد الثثى تلثثك الصثثورة الجميلثثة فثثي الفصثثل الثالثثث مثثن سثثفر التكثثوين   

نصثنع  حيث يسير اهلل مع الرجل والمر ة فثي البسثتان فثي يثوم بثارد  فمثن نحثن كثي
ثثثر  فثثثي  ؟هثثث ا التخيثثثل ومثثثع ذلثثثك فثثثاهلل لثثثيس جسثثثدًا  ومثثثن الواضثثثح اذن انثثثه لثثثم َيس 

البستان بالطريقة التي نسير انا و ن  بها. كان من الممكن ألدم وحثواء ان يمسثكا 
ايادي احدهما ا، ر  وينظر الواحثد الثى ا، ثر  لكثن ادراكهمثا لحضثور اهلل جعثل 

مثن الممكثن ان تكثون  لفثتهم مثع اهلل  فثان ذلك مختلفًا  اذ ليس مهمثًا كيثف كثان 
تلك االلفة كان لزامًا عليها ان تتوسث  فثي بعثض السثبلأ احاسيسثهم  وتخثيالتهم  
ومشثثاعرهم  و فكثثارهم. وبكلمثثات ا ثثرى مثثن  ثثالل  بثثرتهم عثثن اهلل  مثلمثثا نحثثن 

 Johnايضثثاً "نختبثثر شثثيئاً ر ثثر فثثي نفثثس الوقثث  " كمثثا يقثثول جثثون.  ي سثثمث 

E.Smith ل هللالخبثرة واهللفثي اصثدارExperience and God   مثن المهثم ان نفهثم .)
نكثثون  بثثرة عثثثن مختلثثف االبطثثثال -ان بثثوعي او بثثال وعثثثي -هثث ل الفكثثرة  شثثثية 

 التوراتيين والقديسين تختلف عن  برتنا  وهك ا تصبح  ارو متناولنا وفهمنا.
لنتثث كر الكشثثف الثث ي يصثثفه  شثثعيا فثثي بدايثثة الفصثثل السثثادس  والثث ي 

ًا  حيثثث اسثثتطاع رؤيثثة الثثرب والمحكمثثة السثثماوية. فعنثثدما يصثثرخ مثثن  فزعثثه جثثد
الخوفأ يطير احد السرافيين  ويمس شفاهه بجمرة  ويخبرل ان ذنوبه قثد غفثرت  

"  فيجيثب  شثعيا "  ؟ومثن سثي هب ألجلنثا ؟فيسمع صوت الرب يقول " من  رسل
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وان ذلثثثك  (. لقثثثد امتلثثثك  شثثثعيا  بثثثرة قويثثثة مثثثع اهلل 1: 6هأنثثث ا   رسثثثلني " هلل ش 
يستحيل نكرانه  ولكن في محاولة وصف  برته  يستخدم صوراً مألوفة له ولقّرائه   

الثا. فنسثتطيع ان نخمثن ان فثي الخبثرة نفسثها …كالعرش  والسرافيم  والثد ان 
هثث ل الصثثور التثثي كثثان يسثثتخدمها  شثثعيا. ونسثثتطيع القثثول ان اهلل اسثثتخدم  يثثال 

ر فثثي حياتثثه ( كثثي يوصثثل الثثدعوة الثثى  شثثعيا هللالثث ي تقيثثد بكثثل مثثا ر ى وسثثمع وشثثع
  شعيا. 

ال يوجثد طريثثق ر ثثر للبشثر كثثي يختبثثروا اهلل مثن  ثثالل وعثثيهم االنسثثاني  
فاهلل كخالق لنا والمستمر في  لقناأ يمكن ان يمسثنا فثي قلوبنثا. يقثول سيباسثتيان 

أ ان رغبثثة اهلل هثثي فثثي ان يصثثنعني كثثي  كثثون  وان اكثثون Sebastian Mooreمثثور
لثك اللمسثة المبدعثة تجثرب بثين الحثين وا، ثر. فثنحن حسثب كلمثثات مرغوبثًا  وت

" مندهشون بالبهجة "  ولكن في ا تبثار تلثك اللمسثة C.S.Lewisسي.  س لويس 
نجثرب شثيئاً مثثا عثدا ذلثثك ايضثاً وفثثي نفثس الوقثث . فعلثى سثثبيل المثثال  ان لمسثثة 

صثورات ال االنسان الدافئة  ونور الشمس على االورال  وال كرى  والصثورة  هثي ت
تُفثثثرض. ولثثثدينا  بثثثرات مماتلثثثة لمثثثا الشثثثعيا ايضثثثًا  فعنثثثدما شثثثعر  شثثثعيا بالحضثثثور 
الرهيثثبأ  مثثتً بالشثثول والفثثزع  وربمثثا حثثدث ذلثثك فثثي كنيسثثة مثثا تتسثثم بهندسثثة 
معمارية  وفي جو من الصم  فيحس كل المساهمين بخبثرة الحضثور وسث  السثر 

 المقدس. 
فثثثثي سثثثثيرته هللالرحلثثثثة Frederick Buechnerيتثثثث كر فريثثثثدريك بوتيشثثثثنير 

( حادتثة يعتقثد انهثا كانث  لمسثة كشثفية هلل  فلقثد The Sacred Journeyالمقدسة 
ا  تثثه امثثه مثثع ا يثثه الثثى برمثثودا كثثي تعثثيه هنثثا  بعثثد انتحثثار ابيثثه المأسثثاوي. ومثثع 

سنة   23قرب نهاية السنة الثانية لبقائهم  كان يجلس عند الشرول مع بن  بعمر 
وفثي تلثك اللحظثة امثتًت …م المكشوفة للحظة يقول:" وعندما اصطدم  ركبه
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ب عر طيب ! و لم الشول  اذ لم يكن لدي فكرة ان ما  عرفه عن حياتي ال يمكن 
 ان يكون كاماًل حتى  جدل "

انثثه ال يسثثتطيع  نكثثار ان المشثثاعر يمكثثن ان توضثثح بشثثكل نفسثثي  فهثثو 
عطي الغير مرئثي هثو ال   تار االنكار  وفي  ي منهماأ فإن  حساس الم…يقول " 

مهثثم  وان سلسثثلة العطايثثا المخفيثثة ليسثث  فقثث  جثثزءاً مثثن حقيقثثتهم  ولكّنهثثا جثثزء 
 (.36-32اعمق في  لكل "هللص 

 
لقد تأملنا في الخبرات المشابهة كما في الفصل الثاني  واالشارة هنا هي 
اننا يمكن ان يكثون عنثدنا  بثرات مشثابهة ايضثًا لمثا يصثفه  شثعيا  حتثى اذا كانث  

وة  قل في التصور والفحوى. لقد جعل اهلل سر  لقه معروفاً لنا من  الل  برتنا بق
االنسانية  ويمكن ان نجعل نفس الخصائص عند النظر الى قصص ابراهيم وسارة  
إذ ن ّكر انفسنا تانية ان ه ل القصص ا برت بعد قرون من االحداث  فيفترض ان 

ا جربثه ابثراهيم وسثارة  لكننثا يمكثن يعاد حسابها. وال يمكن ان نكون متأكدين ممث
ان نسثثتعمل القصثثص للوصثثول الثثى نظثثرة فاحصثثة فثثي سثثر هللاهلل معنثثا(  وهكثث ا اذًا" 
يسمع" ابراهيم اهلل  ويخبرل كي يتر  بيته ليد ل ارضاً مجهولة  وه ا يجب ان يتم 
من  الل صوت  يالي "صوت دا لي" كما هو"  وذلك الصوت الدا لي يشترط 

وسثث  الحيثثاة  وكمثثا هثثو دينثثي بعثثد ذلثثك  حيثثث سيشثثترط كثثل  ان يكثثون قثثد سثثمع
القصثثص المسثثموعة عثثن اهلل  فثثبعض النثثاس يسثثمعون مثثثل هثث ا الصثثوت الثثدا لي 
بكلمات وجمل متميزة  وعلى اية حال يصف ا، رون ما يحدث لهم كشعور اكبر 
مما يتصلون به  فعلى سبيل المثال " شعرت ان اهلل مسرور مني  فقد كان يخبرنثي 

ه يحبنثي "  او "  حسسث  ان اهلل سثألني فيمثا اذا كنث   بشثر بكلمتثه كأشثعيا.". ان
 دعونا نعود الى الفصل الثامن عشر من سفر التكوين:
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" وتثثراءى لثثه الثثرب عنثثد بلوطثثات ممثثرا  وهثثو جثثالس علثثى بثثاب 
الخيمثثة  وفثثي وقثث  الظهثثر فرفثثع عينيثثه ونظثثر  واذا تالتثثة رجثثال 

قثائهم مثن بثاب الخيمثة  وسثجد قياماً لديه  فلمثا ررهثم  اسثرع لل
 ( 1-2: 21الى االرض "هللتك 

"  قثال الثرب" الثى " قثالواويالحظ الحقًا في النص ان هنا  تحثواًل مثن " 
(  فمن المحتمل ان المحثرر اال يثر للثنص  لث  20و9في نفس المحادتة هللا،ية 

تقاليد مختلفة  ففي واحدة منها تحدث عن رؤيا شثخص واحثد  و  ثرى عثن تالتثة 
اص  ولكن كلتا الصورتين تمثل الرب بوضوح  فان نم  القصة مألوف: ظهور اشخ

غريب  و غرباء  والمقيم المندهه استقبلهم بكرم وضيافة  ويبدو انهم مبعوتو اهلل 
 او اهلل نفسه.

يبدو ان ه ا التفسير " الطبيعي " يستنثزف معنى القصة دون الحاجة الى 
كثس ذلثك سثواء حصثل شثيء مشثابه ام لثم اتبات ذلك. انني ادعو القثاريء كثي يع

يحصل  فهل سبق وان تنصثل  مثن لقثاء مثع غريثب بالصثدفة  وشثعرت انثك تسثير 
بقثثثوة واتثثثارة وحيويثثثة واعيثثثاً بطريقثثثة مثثثا " لقثثثاء الثثثرب " فثثثي هثثث ا اللقثثثاء؟. ان حيثثثاة 

 الشخص يمكن ان تتغير الى االبد بواسطة ه ا الحدث. 
 

  اذ قُثثرَب نهايثثة السثثنة لقثثد حصثثل لثثي فثثي حيثثاتي الخاصثثة شثثيء مشثثابه
الثانية في الكلية  كان  لدي فكرة االنضمام الى رهبنة ا،بثاء اليسثوعيين منث  سثنة 
االبتثثداء  ولكثثن قثثررت ان انتظثثر علثثى االقثثل حتثثى انهثثي دراسثثتي فثثي الكليثثة  وفثثي 
الحقيقثثة تثث كرت بعثثد محاضثثرة القيثث  مثثن قبثثل شثثخص علمثثاني مشثثهورأ انثثه وانثثا  

عمل جيثداً ألجثل النثاس مثلمثا يعمثل العلمثاني  ولقثد كنث  كاليسوعيينأ نستطيع ال
ادرس متهيئثثثثاً لإلمتحانثثثثات النهائيثثثثة مثثثثع صثثثثديق  وفثثثثي نهايثثثثة المسثثثثاء   برنثثثثي   
وادهشني كليًا   انه قرر ان يد ل الرهبنة اليسثوعية  فقلث  لنفسثي " اذا كثان هثو 
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ذلثثك  يسثثتطيع فعثثل ذلثثك  فلمثثاذا ال  سثثتطيع  نثثا؟"  وبثثد ت بمعالجثثة الطلثثب بعثثد
بيثثومين  فثثثد لنا كالنثثا فثثثي ذلثثك الصثثثيفأ الرهبنثثة اليسثثثوعية فثثي نفثثثس اليثثوم بعثثثد 
شثثثهرين  وبثثثالطبع كثثثان هنالثثثك الكثيثثثر مثثثن التثثثأتيرات فثثثي العمثثثل  لكثثثن كبوتشثثثنير 

Buechner أ ا تثثثرت ان ارى ايضثثثاً اصثثثبع اهلل فثثثي الخبثثثرة  وقثثثد  تثثثر علثثثى حيثثثاتي
 بشكل كبير.
 

فبعد فترة غير طويلة لروايتثه االولثى  ان ذاكرة بوتشنير تزودنا بمثال ر ر 
المنشورة  دعال وزير مسؤول الثى الغثداء  ولثم يكثن لهمثا إال القصثير مثن الحثديث 
المشثتر  حتثى بثد  يتسثاءل عثن ماهيثثة المسثألة  ولكثن الحثديث تثم تحويلثه عنثثدما 

 تحدث الوزير عن عطية بويتشنير فقال:
قككا  انككه   ككل قككا  انككه  ،ككبق وان كككرس عطبتككه ألجككل هللا؟. أم

كر،ها ألجل اللنبسة؟ أم ألجل السبد المسكبح؟. لكم أعكد اتكذكر 

كبف كر،ها بالضبط، ولم ي  ل منها  بئاً عيبما،  وللن نقل 

خبرته حاالً الى  ؤون أخكرى لكذلك ال أعكرف الكى  كذا البكوم 

فبما إذا كان  ذا ما قد دف كه لبكدعوني الكى الغكداء أم ال، وللكي  

ذلكك النهايكة، عكدا تلكك التكي كانكت  لقكد ككان….يقوله لكي،أم ال

خارج االحداث التي حصلت خال  الخمسة ،نوات مكن الكت لم 

فكككي لورنبسكككبفبل، انهكككا ذككككرى مكككن عكككدة ذكريكككات متمبككك ة 

كالصورة القديمة التي ُحفِيَْت صدفة ببن صفحات كتكا  قكديم 

 (010)ص

 
ان بويتشثثثنير الثثث ي لثثثيس لديثثثه نيثثثة لمثثثثل هثثث ل المهنثثثة  هثثثو اليثثثوم  ثثثادم 

خي  ومواعظه وكتبه  تثرت علثى عثدد كبيثر مثن النثاس  وربمثا نحثن ايضثاً نقابثل مشي
 غريباً ونشعر مثل التلمي ين الل ين قابال الغريب على الطريق الى عماوس:
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"  لم تكن قلوبنا محترقة فينا. اذ كان يكلمنا فثي الطريثق ويفسثر 
  (.32: 24)لو لنا الكتب " 

يقثة اتصثال اهلل بنثا مثن  ثالل النثاس فاذا كان ك لك  فثان لثدينا  بثرة بطر 
 ال ين نقابلهم  ومن  الل احداث حياتنا ايضًا. 

 
هنا  قصة رائعة عن كيفية ا تبثار اهلل فثي الطبيعثة مثن قبثل  يليثا فثي سثفر 
الملو  االول  الفصل التاسع عشر حيث وصل ايليا الى جبثل حوريثب وسثكن فثي  

 كهف حيث يقول له الرب:
ام الثثرب  وهثثوذا الثثرب يجثثوز  وريثثح "  ثثرو فقثثم فثثي الجبثثل امثث

شديدة ومنيعثة تقلثق الجبثال وتكسثر الحجثارة امثام الثرب. ولكثن 
لثثيس الثثرب فثثي الثثريح  ومثثن بعثثد الثثريح زلزلثثة  ولكثثن لثثيس الثثرب 
في الزلزلة ومن بعد الزلزلة نار  ولكن ليس الثرب فثي النثار  ومثن 
بعثثد النثثار صثثوت مثثنخفض  فيثثف فلمثثا سثثمع ايليثثا  لثثف وجهثثه 

و رو وقام بباب المغثارة  واذا بصثوت يقثول لثه: مثا لثك  بردائه 
 (03-00: 09مل 0")هنا يا ايليا 

 
غالبًا ما يشعر الناس باالكتفاء ألن اهلل يتحدث مباشرة اليهم في عجائثب 
الطبيعة  فغروب الشمس ال يثير مشاعر الل ة فقث   ولكثن الرهبثة ايضثًا  وانثا ربمثا 

  امدح اهلل رنياً ألنني احس بحضورل
ان قثوة العاصثثفة يمكثثن ان تثيثثر مشثثاعر قثثدرة اهلل. ان لعبثثة الضثثوء والظثثل 

 -كمثا مثع ايليثا  -في غابة يمكن ان تسثوقنا الثى االحسثاس بحضثور اهلل السثري. و
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يمكن ان يسق  على وجهنا نسيم لطيف يرافقه الدفء  الشعور اننا بعناية الواحثد 
 الحبيب مع المحبوب. الكلي القدرة  وال ي هو لطيف كاالم مع طفلها  او

 
 دعوني انهي ه ا البحث بنص ر ر لفريدريك بوينتشر:

"لقثثثد بثثثدا لثثثي حينثثث ا   والزال باديثثثاً لثثثي  ان اهلل يتحثثثدث الينثثثا فثثثي هثثث ا 
ان مثثا  ."العثثالم  فثثاذا تحثثدث اهلل حيثمثثا كثثان  فانثثه يتحثثدث فثثي حياتنثثا الشخصثثية

 عنثدما يتحثدث فثي نحتاجه كي نتطور هو موقف تأملي نتعلم فيه كيثف نالحثظ اهلل
 حياتنا الشخصية.
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 الفصل الخامس
 

 الكشف عن حاجاتنا
 

"كل الحياة هي  لم " ه ل هي  ولى الحقائق البوذية النبيلة االربع لبثوذا  
 The Roadكتابه الرائ  هلل الطريق االقل سفراً M.Scott Peckفيبد   م سكوت بيك 

Less Traveled  الحقيقة ويقول:(باعادة سبك ه ل 
"الحياة صعبة " سواء كنا متفائلين ام متشائمين فثي مواقفنثا نحثو الحيثاة  
فكلنا نعرف اياماً تكون الحياة فيها مؤلمة حقًا   صوصاً عندما نشعر اننا في نهاية 
الحبثثل المشثثدود.  يكثثون مثثن الممكثثن لنثثا ان نفقثثد عمثثاًل فجثثأة او نصثثاب بمثثرض 

محبوب ما  او نواجه  سثارة  او نشثعر اننثا تحث   بيث  او عندما نشعر بفقدان 
ضغ  ووحيدين  ونتساءلأ ما ُتخب ئه الحيثاة لنثا. ربمثا نشثعر باالنسثحال الثى درجثة 
الفاقة وال نرى طريقاً نخرو بواسطته نحن او اوالدنا  وربما نشعر باليأس كلما نرى 

مؤسسثثثة الفقيثثثر ونتمنثثثى ان يخدمثثثه صثثثاحب الملكيثثثة الطمثثثاع الغبثثثي  او تخدمثثثه ال
القاسية  فالحياة صعبة  وتجلب لنا الكثير من األلم بالتأكيثد.  اقتثرح االشثارة الثى 

 طرل جلب انتبال اهلل الى  لمنا  وحاجاتنا  واالصغاء الى ردل. 
ربما يدعي القاريء انه لم يتهيأ مسبقاً لالحساس ألن يخبثر اهلل بمشثاكله 

سثثاس هثثو ان نسثثأل مسثثاعدته. بمثثا انثثه يعرفهثثا  والشثثيء الوحيثثد الثث ي يخلثثق االح
وذلك هو هدف صثالة االلتمثاس  ولكثن بمثا ان الصثالة هثي عالقثة شخصثية  فثان 
القضية ليس  قضية معلومات  ولكن مشاركة  حيث اعرف ان صديقي ربّمثا يتثألم 
بسبب وفاة ابيه المفاجيء  ولكن اريدل ان يتحدث معي بخصوص مشثاعرل وردود 

فتثثثي بكونثثثه مثثثدمر  ولكنثثثه الزال بحاجثثثة الثثثى فعلثثثه ألنثثثه صثثثديقي. انثثثه يعثثثرف معر 
التحثثثدث معثثثي حثثثول مشثثثاعرل ألنثثثه صثثثديقي. فبثثثين االصثثثدقاء واالحبثثثاب ليسثثث  
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المعلومثثات مهمثثة  ولكثثن االتصثثال والشثثفافية  وبثثنفس الحقيقثثة هثث ل نتقثثدم نحثثو 
 العالقة مع اهلل. 

نقثثر  فثثي سثثفر صثثموئيل االول عثثن ورطثثة حنثثةأ زوجثثة مثثن زوجتثثي  لقانثثة  
ال ثرى فننثة قثد انجبث  اطفثااًل بينمثا حنثة لثم يكثن لهثا طفثل  وكانث  حيث كانث  ا

فننة توبا حنة بشكل منتظم لعقمهثا  وعلثى الثرغم مثن ان  لقانثة تعهثد بحثب حنثة  
لكنهثثا كانثث  بائسثثة الحثثال حينمثثا صثثعدت الثثى الهيكثثل لتقثثدم ذبيحتهثثا الثثى الثثرب.  

 ذهب  في ه ا الوق  الى الهيكل لوحدها:
 

: 2صثم 2فصل  الى الرب وبكث  بكثاًء " هلل" وهي مرة النفس  
20) 

واذ هي كئيبةأ اقسم  الى الرب إن هي انجب  ابنًاأ لجعل  منه  ادماً 
 له. وفي ذات الوق  كان الكاهن عالي جالساً بالقرب  والحظ حركة فمها:

 
" فثثان حنثثة كانثث  تثثتكلم فثثي قلبهثثا  وشثثفتاها فقثث  تتحركثثان مثثن 

رى  فقثال لهثا عثالي: الثى غير ان يسمع صوتها  ظنهثا عثالي سثك
متثثى تتسثثاكرين  انزعثثي  مثثر  عنثثك  فاجابثث  حنثثة وقالثث : كثثال 
يا سيدي  اني امر ة حزينة الروح  ولثم  شثرب  مثراً وال مسثكراً  
ولكنني سثكب  نفسثي امثام الثرب  فثال تحسثب امتثك مثن بنثات 
الريثثثب  ألنثثثي مثثثن شثثثدة كربتثثثي وغيظثثثي قثثثد تكلمثثث  الثثثى ا،ن  

ي بسالم  إله اسرائيل يعطيك حاجتك فاجاب عالي وقال: انطلق
التثثي سثثأل  مثثن لدنثثه  فقالثث : لتجثثد جاريتثثك نعمثثة فثثي عينيثثك  
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صثم 2وانصرف  المر ة فثي طريقهثا  واكلث  ووجههثا لثم يتغيثر "هلل
2 :23-21) 

 
انتبثثه الثثى مثثا يحثثدث هنثثا  تصثثب حنثثة  لمهثثا وحزنهثثا علثثى الثثرب. انهثثا لثثم 

يبثثدو انهثثا تخبثثر اهلل بكثثل  تلثثتمس وتقسثثم وتتوقثثف عنثثد هثث ا الحثثد  بثثل بثثاالحرى
مشاكلها  ومن المحتمل انها تخبرل بالقانة ال ي يمتهن الحب. وربما كانث  تشثعر 
برعب كبير ألن حبه ليس كافيًا  او بخوفها من الحب الث ي قثد يث بل لعثدم إتمثارل 
 طفاًل. ربما تخبر اهلل بتهكم فننة وحزنها الخاص  و الستيائها ورغبتها في  نقها.

ت ان تسثثمع مثثن قبثثل اهلل الثث ي مثثن المؤكثثد انثثه يهثثتم بهثثا  وهثثي لقثثد اراد
تريد ان يكون لها طفاًل. ولكن هنا  اكثثر مثن ذلثك واال لكانث  قثد جعلث  طلبهثا 
يتكرر كثيرًا. يظهر ان اهلل هو الشخص ال ي اليه َتسكب روحها ونفسها المتألمثة. 

 لك. إذ ال ضثمان فعندما تتر  صالتها  لم يبَق لديها سوى صالة عالي كجثواب لث
 بطفل  ول ا سرعان ما حزن . 

يحثثدث انثثه يلقثثى الضثثوء علثثى مشثثاكل النثثاس  فقثث  ألنهثثم  فاضثثوها  مثثام 
الرب  وان مرضهم ال يشفى  وحبهم الوحيد ال يعيدهم الى الحياة  ولكن شيء ما 
حدثأ يخفف  عباَءهم  فاذا سألتهم ان يصفوا  برتهم  ربما يقولون:"اوجزت اهلل 

عرت  وبثدا انثه يسثتمع بانتبثال وعطثف  وشثعرت انثه فهثم مثا كنث   بغيثه  بكل ما ش
 وبطريقة ما شعرت بتحسن ". 

يتهم عالي حنة بكونها سكيرة  ويريد ابعادها من مكان الصالة. ربمثا فثي 
انفسثنا اصثوات تثد ل الثى سثماع الثرب بثنفس طريقثة الفثيض هث ل. ربمثا نشثعر انثثه 

خبثر ذواتنثا ان هث ل ا،الم ارسثل  الينثا كثي يجب ان نتألم بسبب  طايانثا  وربمثا ن
تجعلنا اكثر اعتماداً على اهلل  او ان ا، رين يعانون اكثر. وربما نسمع ذواتنا تقول 
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ان اهلل يعرف االفضل  وان ه ل االصوات تميل الى ان تحفظنا من جعل اهلل يعرف  
 كيف هو شعورنا حقًا.

قثثثد  يثثثوب كثثثل تكمثثثن فثثثي هثثث ا الخصثثثوص تعليميثثثة سثثثفر  يثثثوب. لقثثثد ف
شيء:المحاصثثثيل  والبضثثثائع  والماشثثثية  و  يثثثراً االبنثثثاء  وجسثثثمه غطثثثّي بثثثالقروح 
 الجلدية. وفي محضر اصدقائه الثالتةأ يلعن هللفي صالته ( يوم والدته إذ يختمها:

 

"ألنه من سبب  بثزي يثأتي تنهثدي  وتسثتفيض مثثل المثاء زفرتثي 
ع منثثه ألن المخافثثة التثثي  شثثي  جثثاءت علثثّي  والثث ي كنثث  افثثز 

 تاني لم اسك  ولم  هثد  ولثم اسثترح  وقثد  تثى الغضثب " هلل ي 
3 :14-16 ) 
 

 ما اصدقاء  يوب  فبداًل من ان يريحثول  او يشثجعول  انهثم يقتبسثون مثا 
فثثي الالهثثوت السثثائد بخصثثوص الصثثالح والطثثالح وااللثثم كثثي يقنعونثثه بعثثدم جثثدوى 

نهثثا  فثثأيوب واوالدل التحثثدث عثثن  لمثثه. انهثثم كاالصثثوات الدا ليثثة التثثي تحثثدتنا ع
يجثثثب ان يكونثثثوا مثثث نبين بالخطيئثثثة  ألن البثثثريء ال يعثثثاني هثثث ل ا،الم  اذ يقثثثثول 

 احدهم:
" طثثوبى لرجثثثل يؤدبثثثه اهلل  فثثثال ترفضثثثن تأديثثثب العزيثثثز ا 
مثثثثن  جثثثثل انثثثثه يكسثثثثر ويجبثثثثر  ويضثثثثرب ويثثثثدل تشثثثثفي" 

 (  21 -21: 3هلل ي
كثثل شثثيء ور ثر يحثثاول نصثثحه كثثي ال يثثتكلم مباشثثرة عثثن اهلل بطمأنتثثه ان  

سيسثثير علثثى مثثا يثثرام تانيثثة لكنثثه لثثن يرتثثاح مثثن كلمثثاتهم  وال سثثيقتنع مثثن 
 رغبتهم:
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"ولكني اريد ان اتكلم عند العزيز  وان احثاكم لثدى اهلل 
 (. 3: 23" هلل

" فثاعلموني وانثا اصثثم   وانبئثوني بثثاي شثيء  طغيثث  " 
  (.14: 23هلل ي

فثي  سثماع وعلى الرغم من كل مجثادالت اصثدقائه  فانثه لثن يتثر  رغبتثه 
 اهلل مباشرة.

كن  اتكلم مرة مع روحاني مشهور  ذكر ان شخصاً كان مرشدًا  ويعاني 
بثثنفس الوقثث  مثثن اليبوسثثة  والظثثالم فثثي الصثثالة  والتثثي سثثبب  لثثه االلثثم والكثثدر  
فقال لثي انثه وضثح لث لك الشثخصأ انثه مثن المحتمثل ان الخبثرة كانث   بثرة ليثل 

ذلثثك ال يعنثثي ان الشثثخص يشثثبه ذلثثك   الثثنفس المظلثثم  ففلتثث  منثثي عبثثارة:"لكن
ل لك ال يمكن له هللاو لها( ان يخبر اهلل كيف هي المسافة مزعجة ". وانا اؤمن ان 
العديثثثد مثثثن الهوتيينثثثا "يفسثثثرون"  لمنثثثا وظالمنثثثا فثثثي الصثثثالة   شثثثبه "بشثثثروحات" 

وهثثثي واحثثثدة مثثثن عالقتنثثثا - صثثثدقاء  يثثثوب. انهثثثم لثثثم يثثثد لوا حقثثثاً فثثثي القضثثثية  
  ويقطعثثوا الحثثوار المفتثثوح مثثع اهلل  فثثاهلل لثثيس بحاجثثة الثثى ان -الحقيقيثثة مثثع اهلل

يدافع عنه  حد من  الل المشاعر  والغضثب  واالسثئلة المفزعثة التثي لثدينا نحثول 
 ونحو الحياة.

يجهثثر الشثثاعر اليسثثوعي االنكليثثزي هللالقثثرن التاسثثع عشثثر ( جيرالثثد مثثانلي 
 ا،تية: بمشاعرل في القصيدة Gerald Manley Hopkinsهوبكنثز 

 
 إذا اكتفبت يا ر  بان أؤكد؛ فانت الر  حقاً 

 فما التمسه فقط؛  و ان اكون م ك ،بدي

 لماذا ين ح الخطاة في طرقهم؟

 والخببة  ي كل ما اتوصل البه في النهاية  

 أين انت يا عدوي، وانت يا صديقي
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 كم انت رديء، ات  ب اكثر من ت  بك

 شهوةآه، السلر ونشوة ال ؟التراجع أرعبني

 اعمل في الوقت الضائع اكثر من ال هد الذي قضبته 

،كككبدي، الحبكككاة التكككي يكككا لل  كككب انكككت ،كككببتها، أنيكككر ال كككرف 

 والحطام

 االن، دعها ر م كثافتها ! لئال ت ود مرة اخرى 

 مع رعشة م ع ة، انير، ته ني ريح طرية

 الطبور تبني، للنني ال ابني، ال، وللن اتوتر

 ي عمل يوقظال من عقبم، وال ينتج أ

 ار،ل يا ر  الحباة مطراً الى جذوري

 
يثابر  يوب في رغبتثه حقثًا  واهلل يثتكلم معثه مثن  ثارو الزوبعثة  فالفصثول  

(تحوي رد اهلل  لكنه ال يعطي تبريرات لمثا يحثدث أليثوب  بثل يخبثرل 42الى 31هلل
بهجثةأ مرارًا وتكرارًا من هو اهلل السر  والخليقة بدونثه سثتكون كثال شثيء   مثا ال لل

 او لًلم.
لقد كتب الكثير عن جواب اهلل أليثوب  إذ مثن الواضثح انهثا تطلبث  مثن  

القراء ردود فعل متعددة  وتتفاوت فثي التسلسثل مثن القبثول الثى الثرفض الصثريح  
وعلى اية حالأ فاذا بقينا بكتاب  يوب نفسه  و اصة العالقثة بثين اهلل وبينثهأ فاننثا 

بدو من نغمة غاضبة في النصوص التثي يثتكلم بهثا نالحظ شيئين. على الرغم مما ي
اهلل في سفر  يوبأ فانه هلل ي ايوب( ما زال حّيًا  وبحالة جيدة حتى النهاية  ويبثدو 

 انه مقتنع:
 

" فأجاب  يوب وقال للرب: ان ه ل كلها انا اعلم انك قثادر ان 
تصثثنعها  وال يعسثثر عليثثك شثثيء مثثن هثث ا الثث ي يخفثثي فكثثرة بثثال 

الجهالة تكلم  بأشياء ارفع مثن عقلثي فاسثمعني معرفة  ولكني ب
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اذاً فثثثثاقول  اسثثثثألك فثثثثا برني بسثثثثماع االذن كنثثثث  قثثثثد سثثثثمع  
عنثثثك  وا،ن عينثثثي قثثثد ابصثثثرتك مثثثن  جثثثل هثثث ا اسثثثك   واقثثثوم 

 (.6-2: 41نادماً على التراب والرماد "هلل ي 
 وعالوة على ذلكأ يوبا اهلل اصدقاء  يوب الثالتة:

 
ب مثثع  يثثوب بهثث ا الكثثالم  قثثال " وحثثدث انثثه بعثثد مثثا تكلثثم الثثر 

الثثثثثرب الليفثثثثثاز التيمثثثثثاني: قثثثثثد تثثثثثار غضثثثثثبي عليثثثثثك وعلثثثثثى كثثثثثال 
صثثثاحبيك  ألنكثثثم لثثثم تقولثثثوا فثثثّي الصثثثواب مثثثثل عبثثثدي  يثثثوب " 

 (.1: 41هلل ي 
"فثثانطلق اليفثثاز التيمثثاني  وبلثثداد الشثثوحي  وصثثوفار النعمثثاني  

: 41وصثثثنعوا كمثثثا قثثثال لهثثثم الثثثرب  ورفثثثع الثثثرب وجثثثه  يثثثوب " هلل
9 .) 
 
لمثات ا ثثرى  ربمثثا نحثثن نتفاعثثل مثثن  ثثارو العالقثثة  فيبثثدو ان  يثثوب وبك

واهلل مقتنعثثثين مثثثن تفثثثاعلهم.اذا تثثث كرنا انثثثه ال توجثثثد عالقثثثة انسثثثانية تنسثثثا   ثثثرى 
بالضثثب   فاننثثا نفعثثل حسثثنًا. فثثان نمثث  التفاعثثل الثث ي ال فقثث  يقنثثع  ولكثثن يرضثثي 

طثثرف مثثن الثثزوو  زوجثثاً واحثثداً يحتمثثل ان ال يرضثثي زوجثثاً ر ثثر  وحتثثى عنثثدما يعثثود
الثاني الى االول ايضثًا.ان كثل واحثد منثا ربمثا لثه عالقثة مختلفثة جثداً مثع اهلل  كثي   
كمثال  يوب واهلل كانا راضثيين بالعالقثات التثي لهمثا حيثث ان تعلثق حنثة واهلل كثان 
مختلفاً كثيرًا. فكل واحد منا يجب ان يبحث عن النم  ال ي يبدو حسن هلل ولنا  

فعل اهلل نحو االلم االنساني لم يكن مدركاً دائما كما رسمه كاتب فبالحقيقة ان رد 
  يوب.يتكلم اهلل الى موسى من العليقة المحترقة:
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" فقثثثثال الثثثثرب: إنثثثثي قثثثثد ر يثثثث  م لثثثثة شثثثثعبي الثثثث ي فثثثثي مصثثثثر. 
وسمع  صرا هم من سبب مستعبديهم. وإني علمث  اوجثاعهم 
ونزلثثثث  ال لصثثثثهم مثثثثن ايثثثثدي المصثثثثريين واصثثثثعدهم مثثثثن تلثثثثك 

ض الثثثثى ارض جيثثثثدة واسثثثثعة. الثثثثى االرض التثثثثي تفثثثثيض لبنثثثثاً االر 
وعسثثثثاًل. الثثثثى بلثثثثد الكنعثثثثانيين والحيثيثثثثين واالمثثثثوريين والفثثثثرزيين 

 (. 1-1: 3والحويين واليابوسيين "هلل ر 
 

 ويقول اهلل للمنفيين من  الل اشعيا:
" عثثزوا عثثزوا قثثومي. يقثثول االهكثثم طيبثثوا قلثثب اورشثثليم. ونثثادوا 

ب ضثثثعفين عثثثن كثثثل  طاياهثثثا "هلل ش انهثثثا قثثثد ا ثثث ت مثثثن يثثثد الثثثر 
40 :2-1.) 
 

 ويقول مرة   رى:
" اسثمعوني يثا بيث  يعقثوب وكثل بقيثة بيث   سثرائيل. المحمثولين 
مثثن الثثبطن. المحم لثثين مثثن الثثرحم والثثى الشثثيخو ة انثثا هثثو. والثثى 
الشثثيب انثثا احمثثل.  نثثا فعلثث . وانثثا ارفثثع. وانثثا احمثثل وا لثثثص 

 (. 4-3: 46"هلل ش 
 

تجسثد مثن اهلل  وهثو القلثب االنسثاني هلل. انظثر  نحن نؤمن ان يسوع قثد 
 كيف يجاوب:
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"فوافثال ابثرص وهثو يطلثب اليثه  وركثع قدامثه قثائالً لثه:إن شثثئ   
فان  قادر ان تطهرني فتحنن يسوع  ومد يدل  ولمسه وقال لثه: 

 ( 42-40: 2قد شئ   فاطهر " هللمر 
 

: 22لقثثثثثد بكثثثثثى ألجثثثثثل لعثثثثثازر  وحثثثثثزن لحثثثثثزن ا تيثثثثثه مرتثثثثثا ومثثثثثريم هلليثثثثثو 
( وعندما احس بتزايد الحشد المتجمع حولهأ اقترب إلى اورشليم:"فلما قثرب 33

 ونظر الى المدينة  بكى عليها وقال:
" لثثو علمثث  انثث  ابضثثاً فثثي يومثثك هثث ا نفسثثه مثثا هثثو لسثثالمك  

 (.41-42: 29ولكن ا،ن قد  في عن عينيك "هلللو 
 

أتينثثا ونحثن فثثي لحظثثات االلثثم والهيجثثان المؤلمثة  واالسثثى الخاصثثة بنثثاأ ت
رغبثثة كبيثثرة للبكاء وكثثأن لثثو ان الكثثون نفسثثه كثثان يصثثرخ:"ليس هثث ا مثثا نويثث  !"  
وربما نحس بأسى اهلل الخاص لًلم في العالم.ربما ان صدراً نقياً مفعمثاً بالمشثاعر 
ال يعتبثثر  تثثام المسثثألة  فثثإن قصثثة حنثثة اعطتنثثا اشثثارة إلثثى انهثثا مثثا اقنعثث  نفسثثها 

افظثث  علثثى سثثكب مشثثاكلها علثثى اهلل.يعطينثثا بانفجثثار واحثثد. ولكثثن يبثثدو انهثثا ح
 الرب يسوع مثااًل ر ر يهتز فيه العقل عند ذلك  حيث في جثسيماني:

"تثثثم   ثثث  معثثثه بطثثثرس ويعقثثثوب ويوحنثثثا  وبثثثد   ن يهثثثاب ويحثثثزن 
وقال لهم: إن نفسي حزينة حتى الموت  فاقيموا هاهنثا واسثهروا 

عنثثثه  تثثم تقثثثدم قلثثيالً و ثثثّر علثثى االرض  وكثثثان يصثثلي لكثثثي تعبثثر
 الساعة إن كان يستطاع وقال:
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" ربثثثا  يهثثثثا االب كثثثثل شثثثثيء مسثثثتطاع عنثثثثد   فثثثثاجز عنثثثثي هثثثث ل 
: 24الكثثاس  ولكثثن لثثيس مثثا اريثثد انثثا  بثثل مثثا تريثثد انثث  " هللمثثر 

33- 36.) 
 

يخبثثثر يسثثثوع  بثثثال فثثثي هثثث ل السثثثاعة مثثثا يشثثثعر ويتمنثثثى. فثثثاذا د لنثثثا هثثث ا 
لثثم  ذلثثك الثث ي ا تبثثرل المشثثهد بشثثكل تثثأملي  فاننثثا غالبثثاً مثثا نغمثثر بثثالخوف واال

يسوع في ظالم كبير بحيث اراد التخلص منه كما كان  ومن لحظة الضعف الكلثي 
تقريبًا  ومرة واحدة لم تكن كافية  فانه يرجع ويكرر نفس الكلمات مرتين ر ريين  

 وبطريقة من ينال القوة كي يستمر.
 

فثثثي  تزودنثثا كلمثثثات كثثثارل راهنثثثر فثثثي نهايثثة تأملثثثه بالمعانثثثاة التثثثي حصثثثل 
 البستان  وذلك ضمن كتابه هللالتمارين الروحية ( بتركيز و اتمة له ا الفصل فيقول: 

 
لككبس مككن واجبنككا ان ن مككل كثبككراً وال ان ن مككل اكثككر ممككا عمككل 

يسككوف فككي اللبلككة التككي ،ككبقت موتككه عنككدما كككان فككي جثسككبماني، 

ونسكتطبع ف كل  –وللكن ان كنكا قكادرين علكى ان كاز ذلكك مكراراً 

لكذا  –مة، فلقكد إنسكحق ألجلنكا فكي بسكتان ال يتكون ذلك فقط بالن 

نستطبع عمل كل  يء، وي ب ان نسأ  عن  كذه الن مكة مكراراً 

 وتلراراً 
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 الفصل السادس

 
 فيض قلب الشخص

 

"وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائاًل:  يلي 
  يلي لما شبقتاني  ال ي تأويله االهي االهي لماذا تركتني "

 (34: 23هللمر 
 

ان صثثثراخ يسثثثوع مثثثن علثثثى الصثثثليب حثثثو ل دم المسثثثيحيين البثثثارد كلمثثثا 
اسثثتمعوا حقثثاً الثثى هثث ا المقطثثع الثثى دم حثثار. إذاً يمكثثن ان يشثثعر يسثثوع بالفاجعثثة 

. لكنثثه يقتثثبس ؟وبشثثكل يثثائس جثثدًا  فثثأي رجثثاء عنثثدنا كثثي نرتثثاح لحظثثة احتضثثارنا
ي بمثثدح اهلل. إذ فثثي . وحيثثث سثثيقول الثثبعض: ان ذلثثك المزمثثور ينتهثث11المزمثثور 

 وس   لمه يجرب يسوع حضور راحة اهلل.
ان مثل ه ا التفكير ال يدفيء الدم البثارد المرتجثف اتنثاء صثرا ه العثالي 

". وان مرقس شثديد فثي تصثوير مشثهد المثوت  إذ انثه ؟"الهي  الهي  لماذا تركتني
 غيثث مثن  ال يعطينا االستعداد للراحة التي نبحثث عنهثا عبثر الرجثاء بثأن يسثوع قثد

ال تدعونا الثى تلثك الصثالة  وربمثا تفثتح لنثا   11قبل  بيه.لكن االشارة الى مزمور 
 طريقاً ر ر كي ننمو مقتربين نحو اهلل  وهو موضوع كتابنا ه ا.

الحظنا في الفصل اال ير  ان حنة  فاضث  نفسثها الثى اهلل فثي انزعاجهثا 
ا بثاهلل  لكنهثا كانث  ال تثزال من مشكلتها. إذ كان يمكن ان تتقوى بايمانهثا ورجائهث

جهوريثثًا  وهثثو يعطثثي بالحقيقثثة  11قلقثثة جثثدًا  وحتثثى اذا كثثان يسثثوع يصثثلي مزمثثور 
 صوتاً مؤلمًا  إذ تكفي حقاً معاناة منظم المزامير:إلهي إلهي  لماذا هجرتني؟ 
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بعيثثثداً عثثثن صثثثالتي  وعثثثن كلمثثثاتي  صثثثرخ. فالصثثثراخ لثثثيس فقثثث  بسثثثبب 
 من  الل إظهار غياب اهلل  بصم  اهلل. المعاناة  لكن ألنه جعل االسو 

هنثثا  اوقثثات فثثي حيثثاة كثثل شثثخص عنثثدما تبثثدو الصثثالة وكأنهثثا تقفثثز مثثن 
بعيثثد علثثى حثثائ  ال يختثثرل  فثثنحن نصثثرخ طثثالبين بعثثض كلمثثات الراحثثة  وبعثثض 
الملمثس الثثدافيء  وال شثيء يحثثدث. فمشثثاكلنا ليسث  مؤلمثثة فقث   ولكثثن اليثثأس 

نشثعر بثثه انّثه"عالم عثائلي "  ولكثثن بثاالحرى انّثثه  يترصثد عنثد البثثاب  ألن عالمنثا ال
 مكان قاس  وواسع  وبارد. 

يبدو منظم المزامير انه يشرح مثل ه ل الخبرة  ففي لحظثة الصثلب كثان 
مثثثن الممكثثثن ليسثثثوع ان يشثثثعر بثثث لك ايضثثثاً لكثثثن مثثثنظم المزاميثثثر ال يتوقثثثف عثثثن 

 الصالة  انه يستمر في افاضة قلبه نحو الخارو 
كثثل يثثوم  لكنثثك ال تجيبنثثي ابثثدًا  ادعثثو طثثوال الليثثل  وال "  دعثثو  الهثثي  

 يمكن ان  رتاح " تم ي كر اهلل باحساناته الماضية.
 "وان  القدوس الساكن مدحة السرائيل 

 عليك اتكل اباؤنا  اتكلوا فنجيتهم 
 اليك صر وا فخلصوا  عليك اتكلوا فلم يخزوا "

 

طيه قوة كي يستمر في يت كر منظم المزامير تاريا  الص شعبه  وه ا يع
الصالة. ونحن ايضًا يمكثن ان نتث كر تثاريا  الصثنا الخثاص. نث كر اهلل ومثا وعثدل 
يسوع  وما فعله اهلل لنا شخصيًا. يُ لكر القديس اغناطيوس الشعب في الخرابأ ان 

 يت كروا التعازي السابقة  ويثقوا ان اهلل سيحضر للمرة الثانية.
ضثًا  حتثى مثن  ثالل مثا يبثدو  نثه يفصلل المزمر ما يحدث لثه اي

 غياب اهلل 
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"و نثثثثثا دودة ولسثثثثث  انسثثثثثاناً  عثثثثثار للبشثثثثثر ورذالثثثثثة فثثثثثي 
كثثثثثل الثثثثث ين ابصثثثثثروني اسثثثثثتهز وا بثثثثثي  فغثثثثثروا . الشثثثثثعب

قثد اتكثل علثى الثرب فلينقث ل  . شفاههم وهزوا رؤوسثهم
 ويخلصه اذا ارادل "

 
يبدو ونحن ايضاً يمكن ان نعبر عن كل ما يزعجنا  وبالتفصيل  حتى ولو 

 : ان اهلل ال يسمع  فنحن نضع تقتنا  ونفيض قلوبنا فيه
"ألنك ان  اجت بتني من الثبطن  وجعلتنثي مطمئنثاً اذ كنث  علثى 

 تديي  مي 
 عليك القي  من الرحم  ومن بطن  مي ان  الهي 

 ال تتباعد عني فان الشدة قد اقترب   وليس من معين "
 

لية  وبعثد ذلثك ينتظثر الثرد  يبدو وكأن المزمر يتكلم بفكثرة واحثدة تفصثي
تطرقثثه  ثثالل الصثثم  فكثثرة ا ثثرى فيجهثثر بثث لك فثثي بعثثض التفصثثيل  وينتظثثر مثثرة 

 ا رى.
مثثثثن الممكثثثثن ان تعاقثثثثب االفكثثثثار هثثثثو بحثثثثد ذاتثثثثه رد اهلل  ينتثثثثزع بثثثث لك 
الحضور الصام   واحيانًا سيقول الناس ال ين يصلون هك ا  انثه ولثو ان اهلل كثان 

 ّيقظًا. وي هب المزمر اعمق في وصف بؤسه صامتًا  فانه يبدو يستمع مت
 

 " حاط  بي عجول كثيرة  وتيران باشان اكتنفتني 
 فتحوا علّي افواههم  مثل االسد اذا ز ر ليفترس 
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كالمثثثثاء انسثثثثكب   وتفككثثثث  كثثثثل عظامي صثثثثار قلبثثثثي  
 كالشمع  وذاب في وس  حشاي 

يبسث  مثثل الفخثار قثوتي  ولصثق لسثاني بحنكثي  والثثى 
 دتني تراب الموت اور 

ألنثثثه احاطثثث  بثثثي الكثثثالب  جماعثثثة االشثثثرار اكتنفتنثثثي  
 تقبوا يدي ورجلي 

 فأحصي كل عظامي  وهم تفرسوا وابصروني 
 اقتسموا تيابي بينهم  وعلى لباسي اقترعوا 

 

ربما ان صم  اهلل يتيح لنا المجال ان نوضح كل المنا و وجاعنثا  وعثادة 
إذ ال نسثثتطيع قثثول كثثل مثثا فثثي مثثا يكفثثي ذلثثك التوضثثيح ألصثثدقائنا االقثثرب فقثث   

قلوبنثا القلقثثة لكثل االصثثدقاء ألنهثم ال يمكثثن ان يسثتقبلوا االلثثم ويبثادلول بكلمثثات 
 مريحة. 

ينفجثثر المزمثثر مثثرة تانيثثة بعثثد الصثثم  الثث ي يلثثي ذلثثك  ويتحثثول الثثى اهلل 
 ملتمساً المساعدة:

 " وان  يارب ال تبعد  يا قوتي  سرع الى نصرتي 
 ن يد الكلب وحيدتي ن  من الحربة نفسي  وم

  لصني من فم االسد  ومن قرون األرام استجب لي"
 

يحصثثل لثثدى الشثثخص االنطبثثاع ان اهلل يظهثثر اقثثرب ممثثا كثثان فثثي بدايثثة 
الصالة  إذ هي رقيقة اكثر  واقل شثدة وبأسثاً وغالبثاً مثا يكثون النثاس مسثتمرين فثي 

بعيثدين عنثه فثي عنثدما يبثدون  -علثى سثبيل المثثال  –فيض قلوبهم الى اهلل  حتى 



 52 

المزاو  فاذا سألَ  عن االنعكاس ال ي حدث  فثانهم يقولثون انثه بعثد كثل صثم  
اهللأ يبدو  نه اقرب  وانه يسمع ويهتم. اعتقد ان الكثيرين يفشلون في ايجثاد مثثل 
هثث ل الراحثثة الناميثثة حتثثى إن كثثانوا  ثثائفين مثثن  ن يفيضثثوا الثثى الخثثارو مشثثاعرهم 

 التثي يبثدو انثه يعثاملهم بهثا. والنبثي  رميثا لثيس مثاكراً وحتى استيائهم مثن طريقثة اهلل
 على ه ا النحو:

 
" لثثم  جلثثس فثثي مجمثثع المثثازحين مفتخثثراً. مثثن اجثثل يثثد  كنثث  
اجلثثس وحثثدى. ألنثثك مًتنثثي غضثثباً ا لمثثاذا صثثار وجعثثي ابثثدياً. 
وجرحثثي مقنطثثاً يثثابى الشثثفاء. صثثرت لثثي مثثثل كثثاذب. مثثثل الميثثال 

 .(21-21: 23غير االمينة " هلل ر 
 

وقثثد شثثعر بالمواسثثاة اكثثثر  فعنثثد هثث ل النقطثثة يأ ثث  المزمثثور فجثثأة تحثثواًل 
 نحو المدح ال ي  شرنا اليه في البداية:

 
 سأ بر باسمك إ وتي. وفي وس  الجماعة اسبحك 
 يا اتقياء الرب سبحول. ومجدول يا معشر ذرية يعقوب 

و  شول يا كثل نسثل اسثرائيل  ألنثه لثم يحتقثر ولثم يكثرل اسثتغاتة 
لمسثثكين. ولثثم يعثثرض بوجهثثه عنثثه. وعنثثد صثثرا ه اليثثه اسثثتجاب ا
 له 
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ان االلم قد ُسم ع وحصل شعور بالراحة باهلل ال ي يبدو في البداية بعيثداً 
جدًا  وان ه ل الخبرة غالباً ما تتكرر من  الل االشخاص ال ين واظبوا على فيض 

  ألبا ايضًا: قلوبهم  نحو اهلل.نستطيع الوتول بيسوع كونه ا تبر القرب من
 

" وصاح يسوع بصوت عظيم. وقال: يا اب . في يثديك اسثتودع 
 (46: 13روحي. ولما قال ه ا. اسلم الروح "هلللو 

 
ثثع بثثه يمكثثن ان يثثرى فثثي مزاميثثر ا ثثرى هللعلثثى سثثبيل  ان الثثنم  الثث ي ُوض 
المثثثال المزمثثور السثثادس والثثثاني عشثثر والثالثثث عشثثر (  وفثثي مشثثاهد ا ثثرى مثثن 

حنثثة  فاضثث  نفسثثها نحثثو اهلل  وعنثثدما  رجثث  سثثرعان مثثا فارقهثثا التثثوراة نتثث كر ان 
 الحزن.

اسثثتطيع تشثثثجيع النثثثاس الثثث ين يشثثعرون بثقثثثل احثثثزان الحيثثثاة ان يحثثثاولوا 
 معرفة انه مهما امتلكوا منها ف لك غالباً ما يكون لهم طريقاً مريحاً للصالة.
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 الفصل السابع

 
 مشاعر الغضب والثأر

 
بالغضب الى درجة كبيرة عندما تريد ان تؤذي اال رين الى  لم تشعر ابداً 

. يمكثثن ان تكثثون مظلومثثاً او مصثثاباً شخصثثياً بسثثبب ؟درجثثة العثثول او القتثثل حقثثاً 
ا، ر  وربما تشعر بالغضب عندما تقر  في صثحيفة عثن هجثوم وحشثي علثى  مثر ة 

 مسنة ضعيفة  او ر ي  صور جثث تكوم  بسبب الحروب.
تصل الى حنجرتك كلما تت كر بعض ه ل االزمان  ان سرعة الغضب ربما

للحظات  بحيث تكون حقودًا جدًا. وان حاول  ي شخص ان يطلب منا الغفران  
فاننا نشعر حااًل بالغضب. إذ من المحتمثل اننثا ال نفكثر بالصثالة رنيثاً فثي انثه ربمثا 

ظة ستكون نتحول الى اهلل كي نسأله قلباً مسامحاً بعد هدوئنا.ولكن في حرارة اللح
 الصالة مستحيلة.

يحتمل ان ما نجد االيمان به صعبًا  هو مثا يمكثن بالحقيقثة ان نخبثر اهلل 
بثثه  وهثثو:كم نحثثن جسثثديون  وال نريثثد ان نخثثدم المعثثاقين. لثث ا فثثان هثث ا الفصثثل 

 سيرفع تلك االمكانية كطريق ر ر يطور  لفتنا مع اهلل.
نثثه يبثثدو انهثثا سثثفاكة  الحثثظ انثثي  ميثثل الثثى تجثثاوز  جثثزاء مثثن المزاميثثر  أل

(  231هلل239الثثثدماء  فكمثثثثال  عنثثثدما  سثثثأل النثثثاس الصثثثالة الجماعيثثثة للمزمثثثور 
 . لنقر  ه ل ا،يات:21فاني غالباً ما اطلب منهم التوقف عند نهاية ا،ية 

 
 لو قتل  الخطاة يا اهلل. فيا رجال الدماء  بعدوا عني
 ال ين ي كرونك بالمكر.ويأ  ون مدائنك بالباطل
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 .  ني لمبغضيك يا رب  بغض .وللقائمين عليك قلي   ال
 بغضاً تاماً ابغضتهم. وصاروا لي  عداء

 
 الحثثظ ان اال ثثرين ايضثثاً يتجنبثثون هثث ل االسثثطر عنثثدما يصثثّلون المزاميثثر 
جماهيريًا  ألننا نحرو بالكلمات  وال نريد ان نضعها في افواهنا. الزل  حتى االن 

ان اتخ  موقف يسوع السلمي  لكني اعرف اني  اشعر بالحقد احيانًا  وقد حاول 
فثثثي بعثثثض االوقثثثات  شثثثعر بغضثثثب قاتثثثل  فانثثثا ضثثثد القتل وكمثثثثالأالزال الشثثثعور 
باال تنثثال يتصثثاعد فثثّي كّلمثثا  سثثمع عثثن االغتصثثاب السثثادي  والتعثث يب  فانثثادي 
بحقثثثد بمعاقبثثثة المجثثثرمين. حيثثثث االنتقثثثام هثثثو الطريقثثثة التثثثي  شثثثعر بهثثثا  فثثثأحس 

اعتثثرف بمثثل هثث ل المشثثاعر  لكنهثثا حقيقيثة  وفثثي اللحظثثات التثثي  بثاالحراو عنثثدما
 شعر به ل الطريقة عندما اريد الصالة  فاني اشعر انها ستكون كلمثات تشثبه تلثك 

.  شى ان ال  كون المسيحي الوحيثد الث ي يعتبثر 239التي اقتبستها من المزمور 
 ه ا حقيقة  و ريد ان ادعو الى  نعكاس ه ل الحقيقة. 

 
انثثك كنثث  وال تثثزال تهثثان مثثن قبثثل شثثخص فثثي العمثثل  و نثث  ال  افتثثرض

هثثثل سثثثتتحدث عثثثن  ؟تثثثزال تغلثثثي عنثثثدما تقابثثثل صثثثديقك المفضثثثل  فمثثثاذا سثثثتعمل
. فثان لثم تقثل شثيئاً بخصثوص غضثبك ؟ م عن الرياضثة ؟ م عن ر ر نكتة ؟الطقس

. ومع ذلك  فثان ؟واستيائكأ فان محادتتك ستكون مملة  ومضجرة   ليس ك لك
وحيد في عقلك وقلبك هو مثا حثدث لثك فثي العمثل  فلمثاذا ال تتحثدث الشيء ال

. من المحتمل انثك  ثائف مثن كونثك سثتفقد السثيطرة  ؟عن الحادتة الى صديقك
وستض  وتهتاو  وتجعل من نفسك غبيًا  او ربمثا تخثاف مثن صثديقك الث ي يريثد 

قك نحو هلل و تريد ( مساعدتك لالنتقام  او ربما  نك ال تريد ان تسمم موقف صدي
ال ي  هانثك. ومهمثا كثان السثبب  فثاذا كنث  ال تكشثف نفسثك فثي هث ا الوقث   
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فانثثك تحمثثل  لفثثك شثثيئاً يخثثص العالقثثة  وبمثثا ان صثثديقك يجثثب ان يكثثون غيثثر 
حساس  وباالحرى ال يالحظ معك ان ذلك هو شيء  طأ فان تكتمك ربما يرسل 

 ظاًل على العالقة  وعلى االقل للحظة.
يثثثر يمكثثثن ان يسثثثتخدم فثثثي عالقتنثثثا مثثثع اهلل  فثثثاذا اعتقثثثد ان نفثثثس التفك

امتنعنثا ا بثار اهلل فثي الصثالة كثم نحثن غاضثثبون رغثم عالقثة التعثاون بيننثا  فانثه لثثن 
يكون هنا  شيُء ذو  هميثة لنقولثه  وربمثا ألننثا ضثجرون فثي الصثالة  فإننثا ال نريثد 

ل عامثثثل قثثثول مثثثا فثثثي قلوبنثثثا حقثثثًا. ولكثثثن كيثثثف يمكثثثن ان نخبثثثر اهلل اننثثثا نريثثثد قتثثث
 . ؟ ليس ذلك  طيئة ؟المشاركة بيننا  او  نق قريننا

 Ana –Mariaماريثثثا ريزوتثثثو  – تثثث كر قطعثثثة جميلثثثة لثثثث  نثثثا 

Rizzuto بعنثوان هللوالدة األلثه الحثيBirth of the Living God حيثث )
 تقول عن مختبر التحليالت:

 
" فككي الحقبقككة، ي ككري للمككريض الفرصككة لبسككت مل مبرراتككه 

ي الر بككات المألوفككة والتككي ال يملككن وصككفها الل وبككة كككي ي ككر

اذا لككم نسككتطع … بات ككاه أنككاس ي ككب ان ال ي ككرف  ككبئاً عككنهم 

تقببل أولئك الذين ي ب ان ال نقبلهم، واذا لم نستطع ككره أولئكك 

، واذا لم نسكتطع قتكل أولئكك الكذين …الذين ي ب ان ال نلر هم 

ن ان فالحبككاة ،ككتلون بائسككة حقككاً.يمل…ي ككب ان ييلككوا أحبككاء 

 نتسلى بلل  ذه التخبالت، وكأنها مسرحبة..."

 
عنثثدما قثثر ت الثثنصأ اعتقثثدت فثثوراً انهثثا تطثثرل غرفثثة صثثالة الشثثخص  إذ 
يمكثثن للشثثخص ان يقثثول هلل  شثثياء ربمثثا ال يقولهثثا الثثى  ي شثثخص  وعلثثى االقثثل 
يمكثثثن ان نصثثثرح ان ُكتّثثثاب المزاميثثثر لثثثم يكونثثثوا  ثثثائفين مثثثن قثثثول بعثثثض االمثثثور 

 .المخيفة الى اهلل
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يحتمثثل ان يكثثون الحثثوار المثثؤدي الثثى الصثثداقة مفيثثداً اذا اسثثتطع  ان 
ا بثثر صثثديقي كثثم انثثا غاضثثب مثثع شثثريكي فثثي العمثثل  فانثثا علثثى االقثثل سثثأتنفس 
الصعداء وذلك قد ينق ني من القرحة او ضغ  الدم العالي  اذا كان صديقاً جيدًا  

لغضثثب علثثى شثثريك سأسثثتمع اليثثه عاطفيثثًا  وربمثثا يشثثعر صثثديقي با ؟مثثاذا سثثيحدث
 العمل  لكن من المحتمل ليس بنفس قوة التدمير التي املكها.

 
عثثن قصثثثة فثثي صثثثف Rollin Fairbanks  بثثر مثثؤ راً رولثثثين فيربثثانكس 

ارشاد راعوي  حيث كان يرشد امر ة غاضبة بشدة على المعالجة السيئة التي  تتهثا 
ستمع  الى رولين من زوجها وعمتها. كما  ظهرت غضبها  ونما تهيجها وتقوى  فا

بعاطفثثة  لكنهثثا اعترفثث   نهثثا تعصثثب  قلثثياًل عنثثدما تحثثدت  عثثن قتثثل عمتهثثا. فقثثال 
رولين إنها اذا قتلتها فيجب ان ت هب الى الجنازة. لقثد صثر   " نثا لثن  ذهثب ! 
ال  ريثثثد " وعنثثثدها ادركثثث  مثثثا قالثثث   صثثثرخ رولثثثين بهثثثزل وقال:"مثثثاذا سثثثأعمل "  

االمثثثثين ال فقثثثث  مثثثثن ان تثثثثنّفس عثثثثن  وبكلمثثثثات   ثثثثرى  تمكنثثثث  فثثثثي هثثثث ا الجثثثثو
مشاعرها  ولكن ان تصبح مدركة لحجم اليأس ال ي شعرت به. وبعثد ذلثك كانث  
قادرة على طلب المساعدة  وقبل ه ا كان  تشعر باالسف على نفسها فق   ولم 
تكن قادرة علثى ان تتسثاءل مثا يجثب ان تفعثل كثي تغيثر حالتهثا  فقثد ر ت مثرة ان 

 ا الى  فكار قاتلة  وعرف  انه كان يجب ان تفعل شيئاً ما. حالتها الحاضرة تقوده
 

لقثثد صثثلى شثثعب العهثثد القثثديم والمسثثيحيون المزاميثثر. ربمثثا لثثيس لثثدينا 
إشارة الى حقيقة ان تعبير الغضب الشخصي يمكن ان يكون صالة مقبولثة  وحتثى 

مثر  واحثد مثن  سثهل المزاميثر المقبولثة مثن قبثل المز  239تمرين لًلفة  فالمزمور 
ومع ذلثك هثو تعبيثر فقث  عثن الكراهيثة ألعثداء اهلل  هنثا  صثعوبة ا ثرى اكبثر الثى 



 58 

على سبيل المثال ملك محارب يغتب  في الصالة بعد  21حد بعيد  ففي المزمور 
 مجزرته التي عاقب  عداءل بمساعدة اهلل:

 
 " علم يدي القتال. فتحنى ب راعي قوس من نحاس 

 ضدتني. و دبك رباني واعطيتني ترس  الصك. ويمينك ع
 اوسع   طاي تحتي. وعقباي لم تزلقا

 الحق اعدائي فادركهم. وال ارجع حتى افنيهم 
 اضربهم فال يستطيعون القيام. يسقطون تح  رجلي "

 (39– 33(: 21هلل21هللمز 
 

ان ه ا الرجل يقول هلل ما يشعر بالضثب   سثواء قثادل تثدريجياً واكثثر الثى 
 ثل ه ا الشعور قد حدث في التاريا.طرل سالمة. نحن ال نعلم ان م

يخبرنثثا القثثديس اغنثثاطيوس فثثي سثثيرته ال اتيثثة انثثه فثثي بدايثثة تحولثثه نحثثو 
حياتثثثثه الروحيثثثثة الجديثثثثدة لثثثثن يثثثثتمكن مثثثثن تهيئثثثثة فكثثثثرل للصثثثثالة إذا ذهثثثثب  لثثثثف 
هللالبربثثري(  الثث ي بثثدا انثثه سثثيلوث اسثثم سثثيدتنا  ويقتلثثه. لقثثد صثثلى كثيثثراً مثثن اجثثل 

من الوصثول الثى نتيجثة. لث ا تثر  لبغلثه اال تيثار بتحريثرل اال تيار  لكنه لم يتمكن 
زمامه  ولحسن حظ هللالبربري( وربما القديس اغناطيوس ايضًاأ فان البغثل لثم يأ ث  
الطريثثثق الثثث ي سثثثار فيثثثه هللالبربري(.لقثثثد علّثثثم اهلل اغنثثثاطيوس تثثثدريجياً كيثثثف يميثثثز  

 فتخلى اغناطيوس عن سيفه الى االبد. 
ب علينثثا إنهثثاء انشثثودة الرتثثاء الحزينثثة فثثي وعلثثى نفثثس الثثوتيرة مثثن الصثثع

 (236هلل231المزمور 
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 "على انهار بابل هنا  جلسنا. فبكينا عندما ت كرنا صهيون
 على الصفصاف في وسطها علقنا اعوادنا

ألنثثثه هنثثثا  سثثثألنا الثثث ين سثثثبونا كثثثالم الشثثثدو. والمنغصثثثون علينثثثا 
 سألونا تطريباً قائلين:غنونا من  غاني صهيون

 كيف نغني  غنية الرب في ارض غريبة 
 ان  نا نسيتك يا اورشليم. نسي  يميني

ليلتصثثثق لسثثثاني بحنكثثثي ان لثثثم  ذكثثثر . ان لثثثم افضثثثل اورشثثثليم 
 على افضل فرحي

 ذكثثر يثثا رب لبنثثي ردوم يثثوم اورشثثليم القثثائلين: هثثدوا هثثدوا حتثثى 
 …"اساسها

مثن كتثاب نجد صعوبة في قراءة الكلمثات اال يثرة  إذ اننثا نريثد مسثحها 
الرب  ليفسر بعيدًا كتعابير الناس االوائل ال ين لم يتعلموا حسنًا  ولكثن يجثب ان 
ننظثثر بصثثورة افضثثل الثثى قلوبنثثا ونميثثز بعثثض الغضثثب والثثثأر بانثثه لثثيس بعيثثداً عنثثا  
فثثثدعونا نرجثثثو ونصثثثلي ألننثثثا نجثثثرح بنعمثثثة اهلل ولثثثيس فقثثث  ألننثثثا نخثثثاف النظثثثر او 

 السماع  و االذى 
ا نثتخلص مثن مشثاعرنا فقث  بنعمثة اهلل  وال نسثتطيع طثرد المسألة هي اننث

مشثثاعر الغضثثب  والثثثأر  و الشثثهوة  نسثثتطيع محاولثثة السثثيطرة علثثى تعبيراتهثثا فثثي 
السلو  طبعًا  لكن ان نغير المشاعر نفسهاأ فاننثا نحتثاو الثى نعمثة اهلل  وبالتأكيثد 

عفويتهثثثا  فثثثان الطريثثثق الثثثى كسثثثب بعثثثض النعمثثثة هثثثو بفثثثيض مشثثثاعرنا الثثثى اهلل بكثثثل
وبثثثثداهتها. وكمثثثثا نفعثثثثل  يجثثثثب ان نبثثثثد  بالتحسثثثثس الجثثثثدي للغضثثثثب مثثثثثل رولثثثثن 
فيربانكس  ونستطيع عندها قول " ساعدني ألرى ماذا  عمل فثي هث ل الحالثة التثي 

 سبب  لي ه ا الشعور 
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 الفصل الثامن
 

 في كشف الخطيئة
 

 "جربني يا اهلل واعرف قلبي.  بلني واعرف  واطري
 طريق االتم. واهدني الى الطريق االبدي "وانظر ان كان في 

 (14 -13(: 239هلل231هللمز                                
 

الحظنثثثا فثثثي الفصثثثل اال يثثثر ميلنثثثا الثثثى تخطثثثي  المشثثثاعر الحقثثثودة فثثثي 
(.وعنثثثثثدما نقثثثثثر  هثثثثثاتين ا،يتثثثثثين 239هلل231مثثثثثن المزمثثثثثور  11الثثثثثى  29االيثثثثثات 

ليثثة مشابهة فنسثثثأل اهلل الحثثي كثثثي اال يثثرتين مثثثن المزمثثور  ربمثثثا نشثثعر بلوعثثثة  دا 
يجثب علثى المزمثر ان يكثون  -يبحث عني  ويعرف قلبي  ويريني  طريقثي الشثرير 

منكتثثًا  ويخبثثر بالحقيقثثة. ال نقثثول هثث ل الكلمثثات ونعنيهثثا إذا مثثا كنّثثا مثثؤمنين بعمثثق 
حقًا ان اهلل هو من جانبنا. فمن ال ي سيسأل إلهاً متطفاًل  وحاقثداً كثي يسثبر قلبثه 

 قلبها (؟ ال يتجاسر ب لك سوى الباحث عن االلم هلل ي الماسوشتي(فق .هلل و 
ال زال  ه ل ا،يات تكشف عن حقيقة الهوتية عميقة  وبمعنى ر ر اننا 
ال نستطيع معرفة كوننا  طاة بدون عون وكشف اهلل.  فهو ال ي يرينا  طايانا  وال 

ل اهلل يسثاعدنا كثي نستطيع كشفها ألنفسنا.في ه ا الفصل  ريد ان اسثبر طثرل جعث
 نتعرف على طرقنا الشريرة.

قبثثل عثثدة سثثنوات قابلثث   مثثر ة لثثم تسثثتطع فثثتح الكتثثاب المقثثدس بثثدون  ن        
تختبر االدانة  وهنا ال يوجد مشكلة اذا نظرت الى الكتاب المقثدس فبثدا لثك اهلل 
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ان  غاضبًا  ويلوم  ويهدد بالعقاب  ل ا فقد توقف  عن القراءة بما انها كثان يجثب
تتخطثثثى رؤيثثثة األعمثثثال العظيمثثثة فثثثي الكتثثثاب المقثثثدس والتثثثي تصثثثور اهلل مسثثثامحًا  
ومهتمًا  وعطوفثًا. لقثد افترضث  ان صثورتها عثن اهلل منعتهثا مثن مالحظثة  جثزاء مثن 
الكتثثثاب المقثثثدس  واسثثثتنتج  انهثثثا بحاجثثثة الثثثى  بثثثرة مختلفثثثة عثثثن اهلل كثثثي تغيثثثر 

 صورتها عنه.
لحصثثول علثثى  بثثرة اساسثثية بكوننثثا ناقشثثنا فثثي الفصثثلين االولثثين طثثرل ا

مقبثثثثولين بواسثثثثطة اهلل  والشثثثثعور ان االنسثثثثثان هثثثثو "تفاحثثثثة عينه"هللسيبسثثثثتيان مثثثثثور 
Sebastian Moore.) 

 
في مصطلحات التمارين الروحية االغناطيةأ نتحدث عن "مبد  مؤشر هثو 
 ول و ساس " كخبرة الهوية للشخص  وكمن يرغب في الوجثود بواسثطة اهلل. فقبثل 

لنا بعض الخبرة االساسية  فان اهلل يبدو مفزعًا  وبعيدًا  ومتطفاًل. والناس  ان يكون
غالبثاً مثا يصثبحون شثثكاكين  ويحثاولون ان يسترضثول. انهثثم بحاجثة الثى المسثثاعدة  
كي تكون لهم  برة مختلفة عن اهلل  لن تجعلهم العظات  او الطروحات الالهوتية 

 مهمة الفصلين االولين.يشعرون بحال سيء اكثر.وه ل الحقيقة كان  
  

نعتقد اننا نؤمن ونختبر حقاً ان اهلل كّون وّشكَل كياننثا العميثق  وكوننثا فثي 
 -23: 239وقثث  واحثثد فثثي رحثثم  مهاتنثثا  ونسثثتطيع ان نمدحثثه فثثي قلوبنثثا هللمثثز 

(  وعنثثدها نسثثتطيع ان نسثثأله كثثي يكشثثف لنثثا طرقنثثا الشثثريرة  عنثثدها سثثنعرف 24
 ل ي في القلب.تجريبياً ان له ه ا الصالح ا

 
ال زلنثثثا نعمثثثل هثثث ل الصثثثالة ألجثثثل الكشثثثف عثثثن كوننثثثا  طثثثاة بثثثالخوف 
والهلع  مثلما نرتعد عندما نطلب من صديقنا االفضل كي يخبرنا بصدل عن عيوبنا 
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طبعًا.نشثثثعر اننثثثا لسثثثنا ذاهبثثثين الثثثى محبثثثة مثثثا نثثثرى  وبكثثثل حثثثق  ألن الخطيئثثثة هثثثي 
نسأل شخصاً نحبه كثي يكشثف لنثا  بالضب  تعمية عيوبنا الحقيقية  ومن هنا عندما

عن عيوبنا  نفتح انفسنا الى نظرة جديدة اليهثا. فعنثدما جثاءت المثر ة التثي ذكرتهثا 
سابقاً وهي واتقة من طيبة اهلل بسبب  برتها  فهي ربما ادرك  ان كونها  اطئة هو 
بالضب  لفقر صثورتها ال اتيثة  وصثورتها عثن اهلل هللكمصثاص دمثاء( ومسثتبد  ال فثي  

 ا اتهم  نفسها بثهللالخطايا(.كونه
حقثثاً انثثه كشثثف حاجتنثثا وتسثثاؤلنا عنثثدما نتحثثدث عثثن  و نغنثثي الكلمثثات 

. ومثثن هنثثا فثثان هثث ل الكلمثثات تسثثتند علثثى الثقثثة بطيبثثة 239اال يثثرة مثثن المزمثثور 
ونبثثل اهلل  لثث ا فثثان هثث ل الثقثثة افترضثث  كيفيثثة لتعاملنثثا مثثع كشثثف اهلل لنثثا لطبيعتنثثا 

ريثثثدل يفعثثل ذلثثثك  فثثثافترض ان مثثثل هثثث ل الرغبثثثة تتحقثثثق الخاطئثثة.  واًل يجثثثب ان ن
عندما نعي مسبقاً ان شيئاً ما  عوو سنعرفه في عالقتنا معه او مع ا، رين  ونصبح 

 واعين بالمسافة بيننا وبينه  ونتعجب اذا كنا سببنا ذلك.
 

ان لعب دور كمن له عالقة عمل  و صثالة سثيحدث بعثض الثوعي.  مثر ة 
يقي  و برة قريبة من اهلل وال ي كان لها قبثل اسثبوعين  وصف  بعض الدفء الحق

ولكثثن سثثلم  الثثى فتثثرات مثثن اليبوسثثة العظيمثثة. وبينمثثا ننظثثر باعتنثثاء الثثى  برتهثثا  
فانها اصبح  واعية لكونها كان   ائفة مثلما ُج ب  مثن  ثالل قثرب اهلل وج بثه 

فثة معثه. وفثي لها. واالن لها دافثع كثي تسثأل اهلل ليكشثف مثا جعلهثا  ائفثة مثن االل
ه ل الحالة استطاع  است كار الوق  اال ير عندما شثعرت انهثا قريبثة منثه وسثألته  
كي يساعدها لتثرى مثا الث ي جعلهثا  ائفثة فثي صثالتها  حيثث سثتبد  بانعثاش هث ل 
اللحظثثثات القريبثثثثة وربمثثثا ستشثثثثعر ان الخثثثثوف ينمثثثو مثثثثرة تانيثثثة. ولكثثثثن االن ينثثثث ر 

اصبح الناس واعين لعدة مصادر للمسافة مع بمالحظة ما جلب االنتبال اليها  فقد 
اهلل والتثثي بثثدت فجثثأة قريبثثة جثثدًا. فثثانهم يسثثت كرون الخطايثثا القديمثثة  ويتسثثاءلون 
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فيما اذا غفرها اهلل. انهثم ربمثا يخفثون حتثى عثن انفسثهم حقيقثة تجعلهثم يخجلثون 
 مام اهلل. وعلى سبيل المثالأ فان العديد من االشخاص القلقين بخصوص هويتهم 
الجنسثثثية  يشثثثعرون بالخجثثثل  وال يريثثثدون ان يتثثث كروا الموضثثثوع. وهكثثث ا عنثثثدما 
يقثثر ون االنجيثثل  فثثانهم يصثثلون الثثى نثثص يعلثثو اندهاشثثهم  فثثاذا قثثر ت امثثر ة علثثى 

 سبيل المثال:
 

 " فاذا ان  قدم  قربانك على الم بح. 
 وذكرت هنا  ان ا ا  له عليك شيء 

 فدع قربانك هنا  قدام الم بح.
  وصالح ا ا .وامض اوال

 (14-13: 3حينئ  فأت وقدم قربانك"هللمتى 
 

فانهثثا فجثثأة تثث ّكر ا ثثا  بشثثيء فعلثثه لهثثا قبثثل سثثنوات  وهثثي لثثم تغفثثر لثثه 
ابثدًا  وتجثد االشثثمئزاز يرتفثع فيهثا مثثرة   ثرى. او اذا رجثل سثثمع هث ا الثنص الثث ي 

 يقر  في قداس االحد:
"ان اقرضثثث  فضثثثة لشثثثعبي المسثثثكين السثثثاكن معثثثك  فثثثال تلثثث  

 (13: 11يه كالمستوفي. وال تظلمه بالربا "هلل ر عل
 

فانه يجد نفسه مفكراً بمستأجري عقاراته وس  المدينة والث ين يسثددون 
 ايجارات عالية لبيوت تح  المستوى المطلوب
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في ه ل وعدد ر ر مثن طثرل ربمثا يكشثف اهلل  طيئتنثا لنثا. فثنحن نخبثر 
 اهلل مرة ا رى. بامكانية مالحظة شعورنا اننا قد فقدنا القرب من
( جثثامع الضثثريبة او 20-2: 29ان المثثثل اال يثثر يثث كرنا بقصثثة زكثثا هلللثثو 

الرجل الغني وال ي يحس فجأة بخطئ ه  الكبير  فقد نال فضوله ما هو االحسن له  
 إذ تسلق شجرة التين ليرى من هو يسوع  ال ي دعال الى النثزول من الشجرة 

 
 لي  ن  كون في بيتك ". "يا زكا.  سرع وانزل. فاليوم ينبغي 

 
لقثثثد اسثثثتنار زكثثثا ألنثثثه سيسثثثتقبل يسثثثوع فثثثي بيتثثثه  امثثثا المتفرجثثثون فثثثانهم 
دمدموا ألن يسوع ذهب ليأكل مع الخاطىء. لكن شيء حثدث لزكثا وذلثك لكونثه 

 في حضور يسوع فق . يبدو انه بدون كلمة توبيا من يسوع  يقف ويقول:
اكثن قثد غبنتثه  "ها انا يا رب اعطي المساكين نصثف مثالي. ومثن

 شيئاً.  عطه عوض الواحد  ربعة  ضعاف ".
 

ان هثثث ا تثثثم فقثثثث  لكونثثثه فثثثي حضثثثثور اهلل  و يسثثثوع  ويمكثثثن ان يثثثث كرنا 
بحاجتنا الى القداسة واالهتداء  ل لك اذا حاولنا البقاء قريبين من اهلل   و إذا قر نا 

س فشثلنا فثي  و سمعنا الكتاب المقدس بيقظة  فإننا ربما نجد انفسنا عفويين نعك
التعامل مع ا، رين قياساً الى تعامل اهلل معنا. ل ا فان كلمات االبانا سثتأ   معنثى 

 جديدًا:  غفر لنا  طايانا  كما نحن نغفر لمن   طأ الينا.
 

هنثثا  طريقثثة ا ثثرى نسثثأل فيهثثا الثثرب كثثي يكشثثف لنثثا  طايانثثا  إذ نقتثثرح 
(  فثنحن 31 -46: 20مثر من  الل القراءة التأملية لشفاء األعمى برطيمثاوس هلل

 ايضاً مثل برطيماوس نشعر غالباً بالفقر  والعمى  وبالحاجة  ومثله نستطيع الصراخ 
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 "يسوع   بن داود  ارحمني!"  
والمتفرجون يوبخثون برطيمثاوس طثالبين منثه الصثم   ونحثن ربمثا نسثمع 
اصثثواتاً دا ليثثة تطلثثب منثثا الصم :"يسثثوع لثثيس لثثه وقثث  ألمثثثالي." و "يجثثب ان 

ون قادرًا ألعرف  طاياي الخاصةأ بعدما اعرف الوصايا."  و " من السثخافة ان اك
افكثثثر ان يسثثثوع سثثثيتكلم معثثثي  انثثثه كلثثثه  يثثثال." لكثثثن برطيمثثثاوس لثثثم ينتبثثثه الثثثى 

 التوبيخات  فصاح عاليًا:

 
  فثدعال يسثوع  إذ القثى برطيمثاوس جبتثه وقفثز "  بن داود  رحمنثي !"

 وجاء الى يسوع  فقال له الرب:
 ".  ؟ذا تريد مني ان افعل لك" ما
 

تخيثثل مثثاذا يثثدور فثثي دا ثثل االعمثثى عنثثدما يسثثمع هثث ل الكلمثثات. انثثه 
هثل تسثاءل فيمثا  ؟سيمتليء بالبهجة  واللهفة  ولكن هثل كثان لثه شثكو   و  ثوف

اذا تصثثثاعد رجثثثاُءل فقثثث  كثثثي يسثثثق  فيثثثتحطم عنثثثدما يقثثثول يسثثثوع انثثثه ال يسثثثتطيع 
رى  هل كان يخثاف مثن التغييثرات التثي . وبينما هو يفكر في طلب ان ي؟مساعدته

. وبعثد كثل ذلثكأ فثان العثون الوحيثد ؟ستحصثل فثي حياتثه اذا حصثل علثى التماسثه
ال ي يعرفه هثو االسثتجداء  والطريثق الوحيثد الث ي يعرفثه للمحاكثاة مثع العثالم هثو  
كرجثثل اعمثثى. لثث لك بينمثثا نسثثمع نحثثن ايضثثاً كلمثثات يسثثوع المو جهثثه الينثثا  ربمثثا 

ن ونرجو ونحن مهتزين بسبب الخوف  فماذا نرى عندما يفتح يسثوع نرتعد مرتعشي
عيوننا لنرى ش رنا  ونحن نعلم ماذا سيجاوب برطيماوس:" ربي  اريد ان ارى.". انه 
فعثثل تقثثة عظثثيم  كثثي يقثثول بجسثثارة انثثه يريثثد تغييثثر كثثل حياتثثه. ويقثثول يسثثوع لثثه: " 

طيماوس كان  وجه يسثوع  ذهب  ايمانك شفا ."  ان الصورة االولى التي ررها بر 
 وهو ينظر اليه بمحبة  انا اؤمن واعترف.
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تلك كان  على االقل الطريقة الوحيدة لقراءة كلمات يسثوع حثول ايمثان 
برطيماوس  اذ ان  برة القرون من   يام يسوع تخبرنا ان اولئك ال ين سثألوا يسثوع  

لثثثى عيثثثون كثثثي يشثثثفي عمثثثاهم يسثثثتطيعون ان يثثثروا  طايثثثاهم وينثثثدموا عبثثثر النظثثثر ا
 الحبيب  ال العدو.

 
في هللزمالة الخثاتم( (J.R.R.Tolkien)يشرح الروائي جي. رر.  ر. تولكين  

لقثثثاء العيثثثون التثثثي تؤسثثثر النظثثثرة التثثثي توُدهثثثا. جثثثاء دورف هللقثثثزم ( وجملثثثي معثثثاً فثثثي 
استراحة الى  رض لوتلورينأ وهي مملكثة هللجثن(. فثاالقزام والجنيثات صثاروا اعثداء 

جبثثر علثثى هثث ا اللقثثاء. فتكلمثث  كاالدريثثل ملكثثة الجثثان بلغثثة تقليثثديين ويظن انثثه  
 االقزام وقال :.

 
لقككد نيككرت الككى جملككي، الككذي جلككس محككدقاُ ح ينككاُ، فابتسككمت، 

والق م يسمع أال،ماء التي اعطبت بلسانه القديم الخكاص، فنيكر 

الى فكوق والتقكى ب بونهكا، فبكدت لكه وكأنكه نيكر ف كأة ألكى قلكب 

فبدى االع كا  علكى وجهكه، وب كد خصم، ورأى محبتهم وفهم. 

 (460ذلك ابتسم بال وا  )ص 

 

لقثثد نظثثر العديثثد مثثن المسثثيحيين فثثي عيثثون يسثثوع  وحيثثث توقعثثوا رؤيثثة 
 االدانة  ر وا المحبة.
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 الفصل التاسع
 

 غفران الخطيئة
 
 

نسأل اهلل شيئًا واحدًا  وهو ان يكشثف لنثا  طايانثا  وان نسثأله الغفثران. 
طايا ذاته  ربما ُيختبر كغفران  ولكن غالباً مثا يكثون كافيثاً ان مثا ان فعل كشف الخ

نحتاجثه هثو ان نسثأله كثي يتوضثح لنثا غفرانهثا. وفثي هث ا الفصثل سثننظر الثى طثثرل 
 التحول الى الرب كمثل طريقة الغفران. 

 
 واًل  نحتثثاو الثثى مالحظثثة مسثثتلزمات الغفثثران. فثثإذا  ذينثثا صثثديقًا  فهثثل 

فثإذا لثم ينثتقم  فانثه يظهثر شثفقة عظيمثة نحونثا. لكننثا نريثد  ؟سنرضى اذا انثتقم منثا
. اننثثا نبغثثي اعثثادة الصثثداقة  ونريثثد العثثودة الثثى االلفة ونعثثد ؟المزيثثد   لثثيس كثث لك

صديقنا اننا لن نؤذيه هلل  و نؤذيها ( ب لك الطريق مثرة   ثرى ألننثا نريثد منثه الوتثول 
حسب حساباً لنا   ي كثي بنا مرة   رى. وبمعنى ر ر نسأل صديقنا المتأذي كي ي

يرجعنثثا الثثى حالثثة االقتثثراب نفسثثها  عنثثدما اصثثبح مثثن الممكثثن لنثثا  ذيتثثه هلل ذيتهثثا (. 
ففي الحالة االولى. علينا ان نكون متحفزين حتثى فثي عالقتنثا مثع اهلل ايضثاً وذلثك 
عبر الخوف من العقوبة  الخثوف مثن جهثنم  كثي عنثدها نتحفثز برغبثة للرجثوع قربثاً 

 ة.اليه عبر المحب
 

نقثثثول مثثثرة   ثثثرىأ ان قصثثثة تعامثثثل اهلل مثثثع بنثثثي اسثثثرائيل فثثثي الصثثثحراء  
وبالرغم من الدم الكثير ال ي سفك فيه  فانها ربما تكثون تعليمثاً لنثا. ففثي الفصثل 

مثثثثن سثثثثفر الخثثثثروو  يثثثثدعو اهلل موسثثثثى الثثثثى الجبثثثثل ليسثثثثمع ويسثثثثتلم القثثثثانون  14
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وصثايا اهلل  واتنثاء يصثغي موسثى الثى  32والوصايا  ومن ه ا الفصل وحتى الفصل 
ذلك يقلق الناس  فيطلبون من هارون ان يصنع لهم رلهة من ذهب. وعنثدما يرجثع 
موسثثى مثثع لثثوحي الوصثثايا  ويجثثد النثثاس يمرحثثون ويمجثثدون العجثثل الثث هبي  فانثثه 
يثثدعو الثثى جانبثثثه  ولئثثك الثثث ين سثثيثبتون مثثع يهثثثول  ويثثأمرهم ان يقتلثثثوا كثثل الثثث ين 

 يقول يهول لموسى: 33تة رالف. وفي الفصل يعبدون إلهاً كاذبًا.فيموت تال
 

" تر  ان  والناس ال ين جلبتهم مثن مصثر هث ا المكثان واذهثب 
 ( 3-2: 33الى االرض التي  نا وعدت بها هلل ر 

 
الحثظ ان النثثاس ال يحرمثثون مثثن االرض الموعثثودة  ولكثثن اهلل لثثن يثث هب 

 معهم:
 

 " فلمثثا سثثمع الشثثعب هثث ا القثثول الردي.بكثثوا. فلثثم يتخثث  احثثد
 ( 4منهم زينته عليه "هللرية 

 

فيبثثثدو انهثثثم يريثثثدون اعثثثادة االلفثثثة مثثثع اهلل  وعنثثثدما يلثثثين اهلل  وبعثثثد ان 
ي هب معهم  ستكون لديهم الفرصة كي يخونوا اهلل مرة   رى  وتلك هي مخاطرة 
اهلل عنثثدما يغفثثر مثثن كثثل قلبثثه. واذا سثثأل  حثثدنا  عثثادة الصثثداقة هثث ل  فثثان االجابثثة 

 :32تكمن في المزمور 
 

 " رحمني يا اهلل كمثل نعمتك. وكمثل كثرة مراحمك  مح مفتمي 
 اغسلني كثيراً من ذنبي. ومن  طيئتي طهرني" 



 69 

 
يثث كر المزمثثر هنثثا االسثثم الثث ي كشثثفه اهلل لموسثثى  والمسثثجل فثثي هلل  ثثر 

34 :6 ) 
 

"فلمثثثا جثثثاز الثثثرب قدامثثثه. نثثثادى: الثثثرب الثثثرب االل رؤوف رحثثثيم 
يعتمثثد المزمثثر علثثى الكشثثف  ".طويثثل الثثروح كثيثثر االحسثثان والوفثثاء
 ال اتي ألنه يعرف انه ال يكسب المغفرة.:

 
 "ألنني انا عارف بفتامي. و طيئتي  مامي في كل حين  

اليك وحد    طأت. والشر قدامك صنع . لكيمثا تصثدل فثي 
 اقوالك. وتتزكى في محاكمتك "

 
وربمثا عندما نأتي كخطاة امام اهلل  يمكثن ان نعثدد الطثرل التثي بهثا  هنال.

يظهر من الغريب ان نخبر اهلل بخطايانا  وبعد كل ذلكأ فان اهلل هو ال ي يكشفها 
لنا  وبالتاكيد ليس من واجبه ان ي كر ما فعلنال  و اهملنال  فالروايثة علثى ايثة حثال 
ليس  ألجله  بل ألجلنا. وعندما نفّصل  طايانا  نقول بتثأتر " هثل صثديقي مثازال 

س الديناميكية ممكن ان ًتزع  حتى عالقتنا مع الرب  ". وبنف ؟يخفي ذلك الحقد
 . تم يضع المزمر الكلمات ا،تية في افواهنا مرة   رى ؟وماذا نريد من اهلل اكثر

 
" هثثا انثثك قثثد احببثث  الحثثق فثثي االفئثثدة. وفثثي الخفيثثة اوضثثح  

 لي الحكمة 
 تنضحني بالزوفا فاطهر. وتغسلني فابيض افضل من الثل 
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 اً. فتج ل العظام التي حطمتها سمعني سروراً وفرح
 اصرف وجهك عن  طاياي. وامح كل مفتمي "

 
نريد الصفح الكامل  والشهادة الصحية النظيفثة  وضثمان ان  طايانثا لثن 

 تقف في طريق الصداقة  إذ المزمر يستمر:
 

 "قلباً نقياً ا لق فّي يا اهلل. وروحاً مستقيمًا جدد في باطني 
 وروحك القدوس ال تنثزعه مني ال تطرحني من قدام وجهك. 

  ردد لي سرور  الصك. وبروح عاتق  عضدني "
 

نريد اعادة االلفة والصداقة  فإن فرحنا ليس ضمن مفهوم الطاعة الخانعة 
 هلل ولوصايال  ولكن ان نكون واحداً مع اهلل  وان نعرف مرة ا رى اننا تفاحة عينه.

اهلل كثثي نثثأتي ببقيثثة  يمضثثي المزمثثر بالتأكيثثد فثثي التحثثدث عثثن العمثثل مثثع
الخطاة الى طرل اهلل  ويعود العائدون بثالترنيم  فثإن إعثادة االلفثة تقثود الثى الظفثر. 
يزودنثثا االنجيثثل بعثثدد مثثن امكانيثثات التأمثثل بخصثثوص االقتثثراب مثثن يسثثوع ألجثثل 
الغفران. ففيات الشفاء هي مثال  ول. وعلى اية حال فثانني اريثد ان ر ث  مقطعثين 

نهمثا يقثدمان دلثياًل مسثاعداً للعديثد مثن المسثيحيين. االول هثو يميزان بطرس بمثا ا
   حيث يفتتح المشهد بوقار واضح: 23مشهد غسل ارجل التالمي  في يوحنا 

 
" وقبل عيد الفصح كان يسوع يعلم ان قثد حضثرت سثاعته لكثي 
ينتقل من ه ا العالم الى ا،ب.فاذ كثان قثد احثب  اصثته الث ين 

 اية. في العالم. احبهم الى الغ
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فلما كان العشاء وقد  امر الشيطان يهوذا سمعان االسخريوطي 
 ان يسلمه 

هللإذ كان يسوع عالماً ان االب قد جعل كثل شثيء فثي يديثه. وانثه 
 من اهلل  رو والى اهلل يمضي ( 

 قام عن العشاء. وتر  تيابه. وا   مندياًل وتأزر به 
ها وصثثثب مثثثاًء فثثثي مطهثثثرة. وشثثثرع يغسثثثل  قثثثدام التالميثثث  ونشثثثف

 بالمنديل ال ي كان متأزرًا به"
 

إن  ولئك ال ين يدركون ان يسوع يعرف حقاً  ي نوع من االشخاص هم   
وكيثثف  ثثانوا قثثيم يسثثوع  ومثثراراً وتكثثراراً فشثثلوا فثثي عثثيه ذواتهثثم بصثثورة  فضثثلأ 

 يستطيعون في ه ل اللحظة ان يشعروا باال وة مع التالمي  

 
فثثي تلثثك اللحظثثات اال يثثرة  إذ  ان التالميثث  غيثثر متأكثثدين مثثن نثثزاهتهم

"   ؟سيسثثألون مثثن فثثيهم هثثو الخثثائن. نقثثر  إجمثثاالُ انهثثم سثثألوا:" هثثل  نثثا هثثو يثثا رب
واالنجيلي يؤكد معرفة كل واحد منا بشكل كامثل  والعديثد مثن النثاس يثدركون هث ا 
المقطع ويشعرون بنفس االحجام المع بثر عنثه مثن قبثل بطثرس. انهثم يشثعرون بعثدم 

 عوبة تركهم يسوع كي يغسل اقدامهم استحقاقهم وص
 

 " ان  ال يمكن ان تغسل قدمي "
 

ان قول بطرس هو في دا ل كل واحد منا  إذ اننا نجد صعوبة كبيثرة فثي 
قبول الخدمة والمغفرة والمحبة للشخص ال ي ال  يستحقها.و صوصاً من يسوع  
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تى ا،ن ألننثا ألننا ال نستطيع عمل  ي شيء لكسب محبته  فال زلنا بحالة سيئة ح
 نعلم اننا غالباً ما نخونه ونخون ما هو بصددل. وهو يقول لنا ما هو عليه:

 
"فلمثثا غسثثل ارجلهثثم. تنثثاول تيابثثه واتكثثأ ايضثثاً. وقثثال لهثثم: هثثل 

 تعلمون ما صنع  بكم 
 انتم تدعونني معلمًا وسيداً. وحسنا تقولون. ألني انا ذلك 

ارجلكثثثم. فثثثانتم  فثثثاذا كنثثث  اذاً انثثثا السثثثيد والمعلثثثم قثثثد غسثثثل 
 يجب عليكم ان يغسل بعضكم اقدام بعض 

ألني اعطيتكم مثااًل. لكي تكونوا كما صثنع  انثا بكثم. تصثنعون 
 (23-21انتم ايضاً "هللرية 

 
ربمثثا ان  حثثد اسثثباب إحجامنثثا عثثثن قبثثول غفرانثثه ينبثثثق مثثن االدرا   ننثثثا  

يبثثثدو  سثثثنتوقف عثثثن  حقادنثثثا الخاصثثثة. ولكثثثن الحثثثد االعمثثثق الحجامنثثثا يثثثاتي كمثثثا
بالتأكيثثد مثثن صثثعوبة قبثثول العطيثثة المجانيثثة  لكثثن عنثثدما نعمثثل نقبلهثثا  ونسثثتطيع 

 ا تبار مشاعر بطرس:

 
 " يا سيد. ال تغسل لي قدمي فق . بل ايضاً يدي ور سي"

نثثرى فثثي مشثثهد العشثثاء اال يثثر هثث ا نتثثائ  تقبثثل يسثثوع لبطثثرس والتالميثث  
ى  حيثثث فثثي الحقيقثثة يتثثابع اال ثثرين إذ هثثم فثثي  لفثثة ويسثثتطيعون افشثثاله مثثرة ا ثثر 

يهثثوذا  يانتثثه  وبطثثرس ينكثثر معرفتثثه لصثثديقه تثثالث مثثرات  والكثثل يهربثثون بعيثثداً 
 ويتركونه.
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يبدو وكثأن يسثوع يحتضثن ب راعيثه الخثاطيء عبثر الغفثران فقث  كثي يجثد 
ذلك العائثد االلفثة كثي يمكثن ان يطعنثه بثالظهر  وهث ا يقودنثا الثى مشثهد ر ثر فثي 

 س بالرب القائم  ذلك ال ي نكرل.حيث يلتقي بطر 12يوحنا 
يفتتح الفصل بمشهد صيد السمك العجائبي  فعندما يخبر يوحنثا بطثرس 
ان الثثثرب علثثثى الشثثثاطيء  ال ينتظثثثر بطثثثرس حتثثثى يصثثثل الثثثى الشثثثاطيء  بثثثل يشثثثد 

 قميصه على حقويه ويقفز في البحر  تم يحدث المشهد األتي:
 

ن يونثثا. " فلمثثا تغثثدوا. قثثال يسثثوع لشثثمعون بطثثرس: يثثا شثثمعون بثث
 تحبنثثثي اكثثثثر مثثثن هثثثؤالء. قثثثال لثثثه: نعثثثم يثثثا رب. انثثث  تعلثثثم  نثثثي 

 احبك. قال له: ارع كباشي 
قثثال لثثه تالثثث دفعثثة: يثثا شثثمعون بثثن يونثثا. اتحبنثثي. فحثثزن الصثثفا 
مثثن اجثثل قولثثه لثثه تالثثثة. اتحبنثثي. فقثثال لثثه: يثثا سثثيد. انثث  عثثارف 
بكثثل شثثيء. وانثث  تعلثثم  نثثي احبثثك. فقثثال لثثه يسثثوع:  رع غنمثثي 

 (21-23: 12"هلليو 
 

يختبثثر يسثثوع فثثي هثث ا المشثثهد الرقثثة واالهتمثثام  وبثثداًل مثثن ربطثثه لسثثان  
بطرس  فانه يعطي فرصة له كي ينكرل تالث مرات معاً مع تالث تأكيدات لحبه لثه 

 ومالحظته لقول بطرس "ان  تعلم كل شيء"
  

يبدو ان النص يقول ان بطرس قادر علثى تأكيثد حبثه ليسثوع حتثى لثو انثه 
سثثوع يعرفثثه مثثن الثثدا ل والخثثارو  ويعثثرف كثثل عيوبثثه وضثثعفه  والنثثاس يعثثرف ان ي

الثث ين يسثثتعملون هثث ا الثثنص ألجثثل الصثثالة  ويضثثعون انفسثثهم فثثي محثثل بطثثرسأ 
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يختبثثثرون يسثثثوع كقثثثوة عظيمثثثة للغفثثثران. واكثثثثر مثثثن ذلثثثك  فيسثثثوع ال فقثثث  يغفثثثر 
 لبطثثرسأ ولكثثن يسثثأله ان يهثثتم بقطيثثع يسثثوع  وبطثثرس يعثثود الثثى االلفثثة  ويسثثوع ال
فق  يثق به وبقلبه الخاص مرة   رى  ولكن يأتمن اليه شعبه المحبوب. اتحد هنا 

 الغفران والدعوى الى التعاون في العمل الرسولي.
  

يدعو القديس اغناطيوس في هللتمارينه الروحيثة ( المختلثي الثى التأمثل فثي 
 طايثثال كثثي يثثتكلم بشثثكل مثثألوف مثثع يسثثوع علثثى الصثثليب. وعنثثدما يفعثثل النثثاس 

  فثثثانهم غالبثثثاً مثثثا يجثثثدون صثثثعوبة فثثثي البدايثثثة كثثثي ينظثثثروا الثثثى عيثثثون يسثثثوع هكثثث ا
 مباشرة  ولكن عندما يفعلونأ فانهم يشاهدون عيون محبة الغفران.

 ويقترح اغناطيوس على المختلي ان يطرح  سئلة: 

 
 ؟ما فعل  للمسيح
 ؟ماذا افعل للمسيح
كل سثهل . ان ه ا النوع من الحديث  سيجيء بش؟ماذا سأفعل للمسيح

 الى من ا تبر شكل الغفران ال ي ا تبرل بطرس بجانب بحيرة طبرية.
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 الفصل العاشر
 

 اظهار االمتنان
 

عنثثثثدما نفثثثثيض قلوبنثثثثا الثثثثى الخثثثثارو  وتصثثثثبح مسثثثثموعة  وعنثثثثدما نسثثثثأل  
الغفران  نشعر انه اعطي لنا  فان االمتنثان يتثدفق فثي قلوبنثا  ونريثد ان نشثكر اهلل. 

عد النظر الى مختلف طرل قول الشكر هلل.ونستطيع البدء مع المزمور ربما  نه يسا
201: 

 
 "اعترفوا للرب فانه صالح. وان الى االبد رحمته 
 ليقل مخللصوا الرب ال ين نجاهم من يد العدو

 ومن البلدان جمعهم. من المشرل والمغرب والشمال والبحر
بيالً الثثى ضثثلوا فثثي البريثثة فثثي قفثثر ال يهتثثدى فيثثه. ولثثم يجثثدوا سثث

 مدينة عامرة. جاعوا وعطشوا. وكرب  انفسهم فيهم
 فصر وا الى الرب في حزنهم. فنجاهم من شدائدهم
 وهداهم في طريق مستقيم. لينطلقوا الى مدينة عامرة 

 فيشكروا الرب على نعمته. وعجائبه ألبناء البشر
 ألنه اشبع نفساً  اوية. والنفس الجائعة مًها من الخيرات "

 (9-2: 201هللمز        
 

يستمر المزملر في ه ا االتجال  فيث كر مجثاميع مختلفثة مثن النثاس الث ين  
كانوا في ورطة عندما صثر وا الثى الثرب فانقث هم تم حثثوا كثي يقثدموا الشثكر الثى 
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الثثرب لحبثثه الثابثث . وهكثث ا هثثو الطريثثق الوحيثثد لتقثثديم الشثثكر مثثن  ثثالل تثث كر 
ا ننسى ما فعله اهلل لنثا  فاننثا نبثد  باستصثغار االعمال الجليلة للرب  حقاً اننا عندم

 اال رين  ونفَتخر بانجازاتنا  وهك ا نسق  في الخطيئة. 
  حيثثث 33-11: 21ان هثث ا يشثثبه مثثثل الخثثادم غيثثر الثثرحيم فثثي متثثى 

يستلم الخادم الغير األمينهللقصة العبد الشرير( الغفران عن مديونيته الكبيثرة عنثدما 
فجأة ينسى ما تم عمله لهأ ويضع زميلثه الث ين سثبق يستجدي رحمة الملك  لكنه 

وان ادانثثه مبلغثثاً زهيثثداً مثثن المثثال فثثي السثثجن. ان هثث ا الجحثثود يقودنثثا الثثى العمثثى 
اال القي  وقسوة القلب  والحاجة الى الشفقة والقدرة على رؤية االشياء كما هثي 

 حقًا. 
يا. انهثا تثأتي هنا يجب علينا ان نُ ّكر انفسنا بالمعنى الجث ري لإلفخارسثت

مثثن المعنثثى اليونثثاني لتقثثديم الشثثكر  ففثثي االفخارسثثتيا نثث ّكر انفسثثنا بكثثل االعمثثال 
 الخالصية هلل نحونا كأناس وافراد ونقدم الشكر له.

 
المزّمثثثر واالفخارسثثثتيا يثثثدالن علثثثى ان صثثثالة تقثثثديم الشثثثكر ال يمكثثثن ان 

. فثان كثل حياتنثا تنضب  فنحن ال نحتاو الى الجري بحثًا عن مواد الحوار مثع اهلل
هي عطية  ونستطيع بأستمرار اكتشاف اكثر االشياء التي تؤدي الى شكر اهلل. فان 
عجائب الخلق وعمل ايادي اهلل على سثبيل المثثال ال تنضثب. فنسثتطيع شثكر اهلل 
علثثى كثثثل شثثيء نثثثرال  ونلمسثثه  ونسثثثمعه  ونشثثم رائحتثثثه  ويعطينثثا السثثثرور. ولكثثثي 

كثثون صثثالة شثثكر صثثغيرة لهثثا قثثدرة بصثثورة ال   نحصثثل علثثى فكثثرة صثثغيرة عثثن كيفيثثة
باركثا ايهثا النثور :"… 90 -32: 3متناهيةأ لنقر  نشيد الفتيان الثالتة فثي دانيثال 
 الا" …والظلمة للرب. سبحال وارفعال الى الدهور 
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هنا  طريقة ا رى لتطوير صالة االمتنان  هي في قضاء وق  في الصالة 
ى حياتنثا كتثاريا  ثالص شخصثي. ففثي كتثاب سثائلين اهلل كثي يسثاعدنا علثى ان نثر 

( اسثثتنتج  ان الشثثثخص يسثثتطيع ان يسثثثأل اهلل GOD AND YOUهللاهلل وانثث  
بعثثثض المسثثثاعدة  وحينهثثثا يسثثثتدعي صثثثورة مثثثن صثثثور فتثثثرة الطفولثثثة. فعلثثثى سثثثبيل 
المثثثال  صثثورة بيثث  العائلثثة  او صثثورة شثثخص محبثثوب  ويثثدع الثث كريات تتصثثاعد 

ا ثرى نسثتطيع الث هاب  ثالل فتثرات حياتنثا ألجثل  مجتمعة بحرية تقريبًا  وبطريقثة
 اكتشاف كيف ان اهلل حاضر لدينا ويخلصنا ويساعدنا في كل تقلبات الحياة.

 
يجثثثب علينثثثا ان نكتثثثب مزمثثثور شثثثكرنا الخثثثاص مثثثن  ثثثالل االصثثثغاء الثثثى 
مختلثثثف احثثثداث حياتنثثثا المخزونة.وسثثثوف لثثثن نختبثثثر كثثثل ذاكثثثرة كثثث اكرة ايجابيثثثة 

عثض الثث كريات ربمثا تجلثب مشثثاعر االسثتياء والغضثب مثثن ولطيفثة  فبالحقيقثة ان ب
الناس في ماضينا ومع اهلل ال ي يبدو انه ال يهتم عندما كنا نتألم. فثاذا حثدث هث ا 
نستطيع القول هلل كم شعرنا ونشعر كما الحظنا سابقًا:" اين كن  عندما ضرب ابي 

. تكفي غرابة ؟ "…"."ما نوع تاريا الخالص ال ي وضعته لي عندما ؟ مي وضربنا
هثث ا النثثوع مثثن الصثثالة ان تقثثود الثثى القبثثول واالمتنثثان مثثع انهثثا ربمثثا تتطلثثب بعثثض 

 الوق . 
 

( انثثه قبثثل ماضثثيه  20لقثثد وجثثب علثثى الشثثحاذ االعمثثى برطيمثثاوس هللمثثر 
فهثثو رجثثل اعمثثى وشثثحاذ  وال يبثثدو انثثه تمثثرن فثثي االسثثتياء مثثن طبيعثثة الحيثثاة التثثي 

 راً على ان يسأل طلباً للبصر قسريًا. صنعته  فاذا فعل  فانه لن يكون قاد
 

كي يصل برطيمثاوس الثى نقطثة القبثول هث لأ يجثب عليثه ان يث هب عبثر  
كثثل مراحثثل التفسثثيرات المبنيثثة بصثثورة حسثثنة جثثداً هللمثثن قبثثل اليزابيثث  كبلثثر روس 
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Elisabeth Kubler-Ross ولكن االن يجب عليه ان ينكر عمال والهيجثان الث ي) .
لمسثثاومة معثثه ليصثثبح مكتئبثثًا  لكثثن االن قبثثل عمثثال  ولحثثد فثثي حياتثثه ومثثع اهلل  وا

االن كثان قبولثه شثيئاً مثثن الماضثي  ال سثيطرة علثى حريتثثه االن  فثان حريتثه هثي إن ثثه 
 يرغب في التغيير 

 "رابي  اريد ان ارى "
من المهم ان يدر  برطيماوس او  ي واحد منا مثا يعنيثه االرتطثام الكامثل  

نثثي عثثدم الشثثعور بالحيثثاة  وال حتثثى التعامثثل الثثوردي. كثثي يقبثثل الماضثثي. انثثه ال يع
فالحياة تعامل  مثع برطيمثاوس عبثر ضثربة قاسثية كمثا قثد واجثه ضثربات قاسثية مثن 
العديثثد مثثن النثثاس. فاالطفثثال   ضثثعوا الثثى ابثثاء غيثثر محبثثين وغيثثر مثثاهرين وصثثاروا 

بشثكل جسميًا ونفسيًا مجروحين روحيا نتيجة ذلثك. واالقربثاء المحبوبثونأ افترقثوا 
 مأساوي ودائمي  والباقون يجرحون بعمق.

 
ان نقبل الماضي ال يعني ان نقبل كل شخص وكل شيء، لكن 

 ان نغفر بطريقة عميقة

( Fear and Tremblingوضع سورين كيركجارد في هللالخوف واالرتجثاف 
تصثثريحاً اتنثثاء تعليقثثه علثثى القصثثة الكتابيثثة لطوبيثثا وسثثارة. فقثثد تثث كر ان سثثارة قثثد 

لثثثة لثثثدى جاريتهثثثا الخاصثثثة ألنهثثثا تزوجثثث  سثثثبعة رجثثثال ومثثثاتوا فثثثي ليلثثثة صثثثارت مهز 
زواجهثثثثم. واالن طوبيثثثثا طلثثثثب الثثثثزواو منهثثثثا  ولقثثثثد ر ى العديثثثثد طوبيثثثثا بطثثثثاًل لكثثثثن  

 كيركجارد يقول "ال " 
 

ألن ما تتطلبه محبة اهلل هو ان يكون الشثخص راغبثاً …سارة هي البطلة 
بثدون عيثب شخصثي  فمثن  ان يتر  نفسه شافيًا عندما من  البداية يفسد

البدايثثثة اصثثثبح للشثثثخص نمثثثوذو مجهثثثض مثثثن قبثثثل االنسثثثانية. والنضثثث  
اال القي يتطلب افتراض مسؤولية السماح للمحبوب ان يعمل مثثل هث ا 
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العمل الجريء !  فأي اذالل من قبل وجه الشخص ا، ثر!  واي ايمثان 
و الثث ي فثي اهلل كثثي نثثؤمن انثثه فثثي اللحظثثة القادمثثة عليهثثا ان ال تكثثرل الثثزو 

 اصبح  مدينة له بكل شيء 
 

كي تقبل الماضي كماضي نجلب منثه الحريثة  لكثن الحريثة ال تعنثي اننثي 
لس  الشخص الث ي صثنعه الماضثي  فبرطيمثاوس هثو مثن هثو ألنثه شثحاذ  عمثى  

 وسارة ايضاً هك ا هي  بسبب تاريا زواجاتها 
 
فثي  يثة مثال ر ر هو معزز باستجابة شاب ولد وبه مرض سرطان الثدم  و  

لحظثثة مثثن حياتثثه كثثان مثثن الممكثثن ان ينثثثزف حتثثى المثثوت مثثن جثثرح بسثثي . ولقثثد 
او  –ُسئل فيما اذا رغب ان لم يكن قد اصيب بالمرض فقثال:" كيثف اسثتطيع انثا 

انثه اشثبه  ؟ان ارغب في حدوث اكثر االشياء اهميثة لثي  لثم يحثدث – ي شخص 
لثثف جثثدًا  وكثثان مثثن بثثالقول انثثي ارغثثب ان اكثثون قثثد ولثثدت علثثى كوكثثب ر ثثر مخت

المحتمل ان اكون به. فضعه في ه ا الطريق: ذلك اني لن يكون لثدي طريثق ر ثر 
" 

وحتى االن  ومع هث ا القبثول  فثان هنثا  الحريثة التثي تثأتي مثن الماضثي  
فبرطيمثثاوس تحثثرر مثثن كونثثه مسجونًا:"شثثحاذ  عمثثى " حتثثى اذا لثثم يسثثتعيد بصثثرل  

س زوو مثثريم  او االعمثثى برطيمثثاوس فهثثو حثثر ان يصثثبح الشثثاعر االعمثثى برطيمثثاو 
تابع يسوع. ك لك ايضاً يستطيع المصاب بالسرطان وهو صغير  بقبولثه ماضثيه ان 
يصبح دكتورًا  او معلمًا  او زوجًا  وال ي من الممكن ان يصبح مصاباً بالسثرطان. 
وان يقبل الماضي  كما ان ماضي  يعني قبول المستقبل المتحدد بماضي  ولكن مع 

 المستقبل. ه ا 
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المرحلثة التطويريثة اال يثرة باالزمثة  Erik Eriksonيثدعو اريثك اريكسثون  
بثثين نزاهثثة االنثثا واليثثأس. ان التكامثثل او الحكمثثة وصثثف  فثثي هللالطفولثثة والمجتمثثع 

Childhood and Society انه قبول الواحد لآل ر  وكان لزامثاً لثدورة الحيثاة ان ":)
الستعاضثثة:" انثثه يعنثثي هك ا محبثثة مختلفثثة تكثثون  وتلثثك بالضثثرورة  لثثم تسثثمح با

وجديدة لوالدي الشخص." وه ا ما عني  سابقاً عنثدما قلث  ان مثثل هث ا القبثول 
يقصثد ان يغفثثر بعمثثق  وانثه لثثيس تحقيقثثاً لرغبتنثثا  ولكثن نعمثثة نسثثتجديها بالصثثالة  

 والنتيجة هي االمتنان.
 

ب ( المصثثثثا.Robert Massie,Jrاسثثثثتمع الثثثثى كلمثثثثات روبثثثثرت ماسثثثثي هلل 
 الصغير  وانظر فيما إذا كن  تستطيع ان تحس باالمتنان ال ي عندل. 

 
كي اقول ذلك يجثب ان اقثول انثي جئث  عبثر االلثم … ؟هل انا عقالني

ومشاكل سنواتي الثمانية عشر االولى والتي ال تكشف عن شثيء بالنسثبة 
لهثثثا. ان تثثثؤمن بثثث لك  يجثثثب ان تثثثؤمن انثثثي لثثثم اتعلثثثم شثثثيئاً عثثثن الطبيعثثثة 

ة والشثثثفقة عبثثثر سثثثنوات المستشثثثفيات  وذلثثثك ألن والثثثدي  كانثثثا االنسثثثاني
عاجزين عن ان يمنحا احساساً اكثثر مثن قثدر متوسث  مثن االيمثان  ثالل  
كثثثل انتكاسثثثاتي. فثثثاذا كانثثث  هثثث ل حقيقيثثثة.واذا امتلكثثث  ركثثثائز الغلبثثثة  
ثف  واالستنثزاف  وااللم  والثوعي الث اتي  والسثأم  والحثزن  حيثث لثم  ض 

قديري له ل الحياة الموهوبثة لثي  رنث ا  كثان ذلثك سثوء بأية طريقة الى ت
حثثظ حقثثاً إذا كانثث  تثثدعو الثثى الشثثفقة. هللروبثثرت ماسثثي وسثثوزان ماسثثي  

 (.063  ص 5791الرحلة  نيويور  
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انها نعمة عظيمة ان تشكر اهلل حتى لما يبدو مأسثاوياً فثي الحيثاة  ونحثن 
هث ا االمتنثان  ولكثن مثثل ب لك ال نخطث،  فانثا بثاالحرى ال  حثث القثراء الثى مثثل 

ديالن توماس نحو ابيه المحتضرأ احث اولئك الث ين يشثعرون بالغضثب واالسثتياء 
فثثي حيثثاة االلثثثم كثثي  سثثثأل اهلل كثثي يكثثون حاضثثثرًا  ويسثثاعدنا لنثثثؤمن ان الليثثل هثثثو 
"حسن"  اذَا ربما نحن ايضًا سنختبر  الص اهلل  ونكون قثادرين علثى الصثالة مثن  

 كل قلوبنا 
 لى الرب في حزنهم. فخلصهم من شدائدهم " فصر وا ا

 ارسل كلمته فشفاهم. ونجاهم من مهالكهم
 فليشكروا الرب على نعمته. وعجائبه ألبن البشر 

وليثثث بحوا لثثثه ذبثثثائح التسثثثبيح. وليصثثثفوا اعمالثثثه بالتهليثثثل "هللمثثثز 
201 :29-11) 
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 الفصل الحادي عشر
 

 انشاء مزمورنا الخاص باالمتنان
 

اال يثثثر  شثثثرت الثثثى اننثثثا ربمثثثا نريثثثد كتابثثثة مزمورنثثثا الخثثثثاص  فثثثي الفصثثثل 
باالمتنان الى اهلل. اريد ان استخدم جزءاً من قصة الطفولة في انجيل لوقا كي  شير 

وابن  زكريا واليصابات  الى نقطة في الفصل االول حيث نلتقي بزوو عقيم وعجوز:
بقصة حنة  م صموئيل   ان قصتهم ت ّكرنا عم اليصابات  وفتاة صغيرة اسمها مريم.

والتي التقينا بها فثي الفصثل الخثامس  ومثع قصثة ابثراهيم وسثارة والتثي التقينثا بهمثا 
في الفصل الثالث  ومثل عقم سارة واليصابات  فان ابثراهيم وزكريثا يسثمعان وعثداً 
باالبن  وهما مرتابثان. إن تسثبحة مثريم تحمثل اكتشثافاً يشثير الثى نشثيد شثكر حنثة 

وئيل الثثثى الهيكثثثل. ان الفصثثثل االول للوقثثثا يحثثثدث مثثثثل هثثث ا عنثثثدما جلبثثث  صثثثم
الشثثعور مثثع إتثثارة إسثثتثنائية وغامضثثة  وفثثرح يجلثثب ويحمثثل الثثى االقتثثراب مثثن اهلل  

 وانا ادعو القاريء الى عكس ذلك تأملياً معي.
مثثثن هثثثم زكريثثثا واليصثثثابات  وتنتهثثثي بكلمثثثات  1الثثثى  3تشثثثرح ا،يثثثات  

بات كانثث  عاقرًا وكانثثا كالهمثثا قثثد طعنثثا فثثي حثثادة:"ولم يكثثن لهمثثا ولثثد ألن اليصثثا
 يامهما." وعل متن ه ل المالحظثة يثد ل زكريثا بالقرعثة الثى قثدس اقثداس الهيكثل 

 حيث يرتاع من الرؤيا.
ان االقتثثثراب مثثثن اهلل يثثثوقظ الخثثثوف فثثثي انسثثثانيتنا. ولكثثثن كثثثان للمثثثال  

"يكثثون لثثك  ا بثثاراً جيثثدة  وليسثث  سثثيئة لزكريثثا  إذ ان زوجتثثه العثثاقر سثثتحمل ابنثثاً 
فرح وتهليل  وكثيرون يفرحون بمولثدل." "كيف اعلثم ه ا؟"عنثدما  ثرو  لثم يقثدر 
ان يكلمهثثثم وكثثثان يشثثثير الثثثيهم  واقثثثام صثثثامتاً يعمثثثل إشثثثارات تشثثثير الثثثى ان شثثثيئاً 
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اسثثتثنائياً حصثثل لثثه. والمسثثتحيل يثثتم تجثثاوزل  حيثثث اليصثثابات تصثثبح حبلثثى.واهلل 
 ازال عنها " لعار"مثلما فعل لحنة.

يتحر  المشهد الى الناصرة  حيث تستقبل الع راء زيارة مدهشة  كثر  تم 
من كونها رسالة من اهلل  إذ نالحظ مرة ا رى الخثوف الث ي يثؤتر نتيجثة الثدنو مثن 

 اهلل  فتعلن اال بار السارة مرة   رى.
يبدو ان اعطاء مغزى االعالن  والدعوة مع كل التثاريا الالحثق هثو  شثبه  

اال بثثار السثثارة  ويمكثثن تقريبثثاً ألي شثثخص ان يتحسثثس كثثون بتصثثريح لتسثثميتها ب
الكثثون يحمثثل نفسثثاً مثلمثثا ان المثثال  ينتظثثر جثثواب مثثريم. فّكثثر بمثثا يترتثثب علثثى 

"انثثثا  ادمثثثة اجابتهثثا ! حيثثثث يختبثثر الشثثثخص تنهثثثداً وتعجبثثاً عنثثثدما تقثثول مثثثريم: 
 ليكن لي كما قل ." …الرب 

ربما يقول  حدنا  ان العثالم  ربما تعتبر ه ل هفوة فتاة  ولكن مع جوابها  
تمحور فثي اتجثال جديثد  فثال عجثب ان المسثيحيين يريثدون ان يحنثوا رؤوسثهم  و 
ركبهم  ألن هنا في ه ل القريثة الصثغيرة جثدًا   مثة  سثيرة معثاً مثع فتثاة صثغيرة تقبثل 

 البشارة
 ( 24: 2"والكلمة صار جسداً وحل فينا "هلليو 

ليصثثابات  وتحييهثثا  فيقفثثز الجنثثين بعثد هثث ا المشثثهد تسثثرع مثثريم لزيثارة ا 
في رحم اليصابات مبتهجًا  فتقول اليصابات لمريم ما يريد المسيحيون قوله  الل 
االجيثثال االولثثى لهثثا لمثثا فعلتثثه لنثثا:" مباركثثة انثث  فثثي النسثثاء  ومبثثار  الطفثثل الثث ي 
 ؟سثثتحملينه  ولكثثن لمثثاذا انثثا مفضثثلة جثثدًا  ذلثثك ألن  م ربثثي يجثثب ان تثثأتي الثثي  

ا وصثثل  ذنثثي  صثثوت تحيتثثك  قفثثز الجنثثين فثثي رحمثثي مبتهجثثًا  مباركثثة التثثي وحالمثث
 رمن   ذلك ما يقوله الرب لها سيتم "

لقثثد جثثاء اهلل الثثى  قثثرب مثثا يسثثتطيع  و  يثثراً ان االسثثتجابة ليسثث   وفثثاً  
وارتجافثثًا  ولكثثن بهجثثة غيثثر محثثدودة  فقثثد قفثثز يوحنثثا فثثي الثثرحم للبهجثثة  ليثث كرنا 



 84 

 رى في التوراة حيث يجلب حضور اهلل البهجثة المدهشثة  بكل تلك الحاالت اال
ويجعل االقدام ترقص  والصوت مرتاًل  ويُعيد  نشودة موسى ومريم بعدما انقث  اهلل 

(  او رقثثص 12-2: 23بنثثي  سثثرائيل مثثن جثثيه فرعثثون فثثي البحثثر االحمثثر هلل ثثر 
: 6صثثم 2داود "رغثثم كثثل مثثا قثثد يحثثدث" مام التثثابوت حالمثثا جلبثثه مثثن  ورشثثليم هلل

فليسثثبحوا  سثثمه بثثالرقص. بالثثدف والمزهثثر "  249(   و المزمثثور 24-23
 ( 3: 249فليرتلوا له " هللمز 

ان صورتي المفضلة تتواجثد فثي الفصثل الثالثث مثن سثفر االعمثال عنثدما  
 شفي الشحاذ المشلول:

"فوتثثب وقثثام. وصثثار يمشثثي. ود ثثل معهمثثا الهيكثثل وهثثو يمشثثي 
 (  1: 3ويطفر ويسبح اهلل " هلل ع 

 
احثثدث عنثثدما كتبثث  الفقثثرة اال يثثرة ربمثثا يعطينثثا اشثثارة حثثول كيفيثثة  ان م 

كتابة مزمور  متناننا الخاص  فعندما بد ت وانا ليس لدي فكرة  نني سثأت كر صثور 
الرقص ألجل البهجة  لقد جاءت من  الل المصاحبة  كما تأمل  بكلمات النص 

نصثوص ريثات الكتثاب  اللوقاوي. فاذا تركنا انفسنا تشعر بالعواصثف المثثارة بتأمثل
المقثثدس  فاننثثا سثثنجد انفسثثنا تنتقثثل فثثوراً مثثن صثثورة الثثى صثثورة  مثلمثثا ان قلوبنثثا 
وعقولنا تحاول ان تعبر عن كثل مثا هثو مثثار فينثا مثن  ثالل االحسثاس بحضثور اهلل 

 وجودته وشفقته.
تفضي مريم هللفي نثص الفصثل االول مثن  نجيثل لوقثا( تسثبيحتها بثالترنيم    

كلمة من الترتيلة في الترجمة الالتينية  لقد وضع المؤلف في فم كما تعلن في  ول  
مريم  غنية تشبه هلللحافًا ذا رقع (  فمن يراجع نصوص العهد القديم  يبثدو لثه انهثا 

 تول  عملية مصاحبة ذلك. 
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نتثثثثائ  عمليثثثثة  –اريثثثد ان ابثثثثين وبمسثثثثاعدة الكتثثثثاب المقثثثثدس والمراجثثثثع  
 برز عبارات    ت من العهد القديم:المصاحبة االبداعية  حيث ان الترجمة ت

 
أ 2: 1صثثثم 2وابثثثته  بثثثاهلل مخلصثثثي "هلل… "اعتثثثز قلبثثثي بثثثالرب 

 (21: 3حب 
 (22: 2صم  2ان نظرت نظراً الى م لة  متك..."هلل"…

 نعم من اليوم فصاعداً ستهنئني جميع االجيال 
"  رسثثثل  الصثثثاً لشثثثعبه.  قثثثام الثثثى الثثثدهر ميثاقثثثه.  سثثثمه قثثثدوس 

 (9: 220ومهوب"هللمز 
امثثا نعمثثة الثثرب فهثثي مثثن الثثدهر والثثى الثثدهر علثثى  ائفيثثه."هللمز "

203 :21 ) 
 صنع القوة ب راعه. فرل المستكبرين بفكر قلوبهم 

 (29: 21"يأ   الكهنة عراة. ويوطيء االقوياء " هلل ي 
 (22: 3"ال ي يجعل الضعفاء في العلو. " هلل ي

 ( 9: 201" والنفس الجائعة مًها من الخيرات "هللمز 
 غنياء فارغينوارسل اال

 (9-1: 42"يأتي لمساعدة اسرائيل عبدل."هلل ش 
 (3: 91هللمز …" "ذكر نعمته 

لرحمتثثثثه الثثثثى ابثثثثراهيم  –طبقثثثثاً للوعثثثثد الثثثث ي عملثثثثه ألجثثثثدادنا -
 و حفادل الى االبد.
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لقثثد ذكثثر المؤلثثثف عبثثارات مثثن اجثثثزاء متعثثددة مثثن التثثثوراة والتثثي تحمثثثل  
حبلى بشكل عجثائبي  واسثت كار موضوع بهجة وشكر مريم. ان حالة مريم بكونها 

حنة وانشودة الشكر التي غنتها  وهي مجرد فتاة صغيرة هلل ادمة متواضثعة ( رفعهثا 
اهلل ال ي لم يختار القوي والقادر  لكن الضعيف والمتواضع. نت كر عبارة بولس:" 
بل انما ا تار اهلل جهال العالم ليخزي الحكماء. وا تار اهلل ضثعفاء العثالم ليخثزي 

ويثثثثثثاء. وا تثثثثثثار اهلل ادنيثثثثثثاء العثثثثثثالم والمثثثثثثرذوالت والغيثثثثثثر الموجثثثثثثودات ليبطثثثثثثل االق
 (.11-11: 2قور 2الموجودات " هلل

ان التأمل في سثر مثريم يث ّكر مؤلثف لوقثا كثي يقثول مثن المزاميثر و يثوب   
اشثثعيا الثث ين رددوا نفثثس الموضثثوع. وبجانثثب العبثثارات البثثارزة  والتثثي هثثي اقتبثثاس 

ديثثد مثثن المراجثثع اال ثثرى للمواضثثيع الكتابيثثة فثثي الثثنص  مباشثثر تقريبثثًا. وهنثثا  الع
 فاالنشودة هي عمل لحاف مرقع.

اذا اردنا كتابة مزمور امتناننا الخاص ومدح اهلل  يمكن ان نأ ث  ورقثة مثن 
لوقثثا  ونبثثد  بافكارنثثا الخاصثثة ومشثثاعرنا  ونثثدعها تتحثثر  كمثثا تشثثاء  ويحتمثثل اننثثا 

باصابة بعيداً عن ما نريد قوله  فالكلمثات نت كر قصائد  و  سطر  و عبارات تلقينا 
والصور الكتابية ربما ستقفز الى الفكر  فندونها جميعًا بسرعة. وان  ربما تريد ان 
تنظر الى ما هثو فثول النصثوص او ال تريثد  فالحثظ ان مؤلثف لوقثا يبثدو انثه يعمثل 

هك ا   ي  من ال اكرة  فاالشارة ليس  ادراكاً لدقة ما  ولكنه يحاول  ن يخبر اهلل
 انه ممتن بنفس القدر االبداعي والكمال ال ي نستطيع ادارته. 

وبعد ان ندع المصاحبة وال كريات تأتي  نستطيع  ن نضثع مزمثوراً سثوية  
ونخي  العديد من المواضثيع والعبثارات علثى قثدر اسثتطاعتنا  فثال  حثد عثدانا يقثر  

 مزمورنا اذا لم نرد مقاسمته كما فعل المزمرون. 
نحثثاول فقثث   جثثراء تمثثرين فثثي  لثثوة غرفتنثثا الخاصثثة  او فثثي مصثثلى  اننثثا

يمكن ان نكون احراراً ومختبري البهجة  ونفتح طرقنا الى التعلق باهلل. فنحن نعمل 
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اشثثثياءنا  مثثثام اهلل مثثثثل  حثثثدب نثثثوتردام بثثثدون شثثثهود: و" وامثثثا انثثث  فثثثاذا صثثثلي . 
 ي يثرى فثي السثر فاد ل الى مخدعك. واغلق بابك. وصل البيك سرًا. وابثو  الث

 ( 6: 6يجازيك "هللمتى 
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 الفصل الثاني عشر
 

 معرفة يسوع
 

لقد ركزنا في هث ل الفصثول الخاصثة بااللفثة مثع اهللأ علثى قيمثة الشثفافية 
او السماح هلل كي يعرف ما نعتقدل ونشعر به حقثًا  حتثى عنثدما ال نحثب  و نرهثب 

ى العالقثة مثع اهلل باعتبارهثا ناضثجة  إذ من ما نعتقدل ونشعر به.ولقد  شرنا ايضثاً الث
يكشثثف عثثن  فكثثارل ومشثثاعرل  ومثثا يقيمثثه  وكيفيثثة تفاعلثثه معنثثا. ولقثثد تعلمنثثا فثثي 
الصالة التعامل الكبير تجاهثه وتجثال انفسثنا  يضثًا  وهث ل الرغبثة فثي هللمعرفثة ( اهلل  
هثثي هللمعرفثثة (فثثي مفهثثوم يوحنثثا لثثث هللمثثن يعثثرف المحبثثة (  وهثثي تسثثكن فثثي  عمثثال 

نا  حتى لو كما الحظنا ان الرغبة هي غالبثاً مثا ُتَسثكُ  بسثبب  وفنثا منثه ومثن قلوب
 انفسنا.

 
نثثثؤمن نحثثثن المسثثثيحيون ان يسثثثوع الناصثثثري هثثثو المتجسثثثد الثثث ي   ثثث  

"مثثثن اهلل  او كثثثي نكثثثون  Rosemary Haughtonجسثثثداً " كمثثثا تترجمثثثه روزمثثثاري 
اهلل  فثان رهاننثا االفضثل دقيقين  كثرأ من كلمة اهلل  و االبن. فاذا كنا نعرف محبة 

 ي مثع –هو ان نعرف ان نحب يسوع  حيث ان الطريق الميسر الثى االتحثاد معثه 
 أ يمر عبر يسوع الناصري. -اهلل

 
وفي الفصول القليلة القادمة   ريد ان انثاقه كيثف نسثتطيع ان نعثرف ان 
نحثثب يسثثوع. إذ  دعثثو  الثثى ان تتأمثثل مشثثهداً فثثي الفصثثل االول ينجيثثل يوحنثثا  

ث يصثرح يوحنثا المعمثدان انثه لثيس المسثيح  لكنثه صثوت للمسثيح  وبعثد يثوم حي
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ر ى يسثثثثوع قادمثثثثاً نحثثثثول فأشثثثثار اليثثثثه كحمثثثثل اهلل  واعطثثثثى شثثثثهادة عنثثثثه. تثثثثم يلثثثثي 
 المشهد:

 
"وفثثي الغثثد كثثان ايضثثاً يوحنثثا ماشثثياً واقفثثاً هثثو واتنثثان مثثن  

 تالمي ل 
 فنظر الى يسوع ماشياً  فقال: هوذا حمل اهلل 

 ي ان كالمه. فتتبعا يسوع فسمع التلم
فالتف  يسوع. فررهما يتبعانثه. فقثال لهما.مثاذا تريثدان. 

 فقاال له: رابي.ال ي تأويله يا معلم.  ين تقيم 
فقال لهما: تعاال وانظرا. فاتيا. وابصرا اين كثان يسثكن. 
فاقاما عندل يومهما ذلك.وكان نحو عشثر سثاعات "هلليثو 

2 :33-39) 
 

إنثثك مثثدعو كثثي  ؟مكثثان هثث ين التلميثث ين هثثل تسثثتطيع جعثثل نفسثثك فثثي 
تكون مع يسثوع  وانث  تسثير  لفثه  انثه يلتفث  اليثك ويسثألك "مثاذا تريثد؟"فماذا 

تثث كر تلثثك االمانثثة  فانهثثا احسثثن  طثثة عمثثل  وربمثثا ال تريثثد  ي شثثيء   ؟تقثثول لثثه
ولكن كي تجري ضمن مسافة معينة  وربما كي تعرف انك قد نل  الغفثران  وربمثا 

 ك  فاسأله فق  ماذا تريد.تريدل ان يريح

 
ان العالقة غالباً ما تخفق  صاًل عندما ال يعرف طرف  و طرفان ماذا يريد  

 حدهما من ا، ر  فاذا اردت كتفاً كي تصرخ  فانني ال  قول لك ماذا  ريثد  ربمثا 
ألنّثثك تسثثيء الفهثثم الواضثثح  بسثثبب جفائثثك  فتشثثعر باالذيثثة   و ربمثثا  شثثعر انثثك 
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ول لثثثي شثثثيئاً بخصثثثوص يومثثثك حيثثثث ال  حتثثثاو فكرتثثثك كثثثي غيثثثر مبثثثال عنثثثدما تقثثث
اتعثثاطف حقثثًا  ألنثثي ال  عثثرف حتثثى كثثوني  صثثرخ علثثى  كتافثثك كثثي  وضثثح رغبتثثي  
ل لك في عالقتنا مع يسوع ايضثاً نحتثاو الثى الرجثوع الثى هث ا المشثهد مثرة   ثرى 

 ومراراً وتكراراً كي نسمعه يسألنا ماذا نريد. 
طثثرل سثثماح اهلل  و يسثثوع. وإعطائنثثا مثثا  شثثرنا فثثي الفصثثول السثثابقة الثثى  

نريد  فلقد تكلمنا عن  منية التغلب علثى  وفنثا  وألجثل الراحثة والشثفاء والمغفثرة 
اريد االن ان افترض انني اريد مع التلمي ين ان  رى اين هو يسوع. وانا  ملك ه ل 
ا الرغبة كي  قول ان التلمي ين يريدان ان يعرفا  كثر بخصثوص يسثوع  ذلثك ألنهمث

 يريدان ان يقضيا وقتاً معه ألنهم منج بون اليه.

 
يشثثثجع القثثثديس  غنثثثاطيوس فثثثي مثثثا يثثثدعول االسثثثبوع الثثثثاني مثثثن تمارينثثثه  

الروحيثثةأ المتثثروض كثثي يسثثأل عثثن النعمثثة كثثي يعثثرف يسثثوع  حسثثن ألجثثل ان يحبثثه 
  كثر  ويتبعه بقرب  كبر 

 تضع نفس الرغبة في ه ا السبيل: Godspellالرواية الغنائية  
 

" كثي نثرال بوضثثوح  كثثر كثيثرًا  وكثثي نحبثه  كثثثر كثيرًا وكثي نتبعثه  كثثثر قربثاً "أ فإننثثا 
 والتلمي ان لدينا في الواقع مثل ه ل الرغبات  ونريد الصداقة مع يسوع.

 
ألول وهلة  فانه يحتمل ان  مثل ه ل الرغبة تكون كنثزهة فكريثة  فعنثدما  

نشثثعر نوعثثاً مثثا بثثالخوف.  لثثيس   نشثثعر اننثثا منجثث بون الثثى  ي شثثخص بشثثري  فاننثثا
. اننثثا نخثثثاف لثثئال نجثثد الصثثثالح بمثثا فيثثثه الكفايثثة  كفايثثة تكفثثثي الثثى هثثث ا ؟كثث لك

الشخص الج اب. وبالطبع وكما يزعم سيباستيان مور بشكل صحيح في هللدع ه ل 
 يثثة –( اننثثا ال نرغثثب  بثثداً ان نعثثرف Let This Mind Be In Youالفكثثرة فيثثك 
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  وبنفس المستوى  ال نشعر اننا انفسثنا كنثا مرغثوبين  يكنها الواحد لآل ر -محبة
وال زلنا غالباً ما نجهض رغبة الصداقة  و االلفة مع ا، ر بسبب الخوف مثن كثون 
ا، ر لن يبادل الرغبة. وُيحتمل ان يكون اقوى منا  وحتى عندما نشعر بالرغبة في 

 .؟ان نعرف يسوع  فما ال ي يساعدنا كي نتغلب على ه ا الخوف
 شرنا في الفصول االولى الى ان الخبرة هي الجواب الوحيثد  فثاذا نظرنثا  

الى عيثون يسثوع ووجثدنا هنثا  الشثفقة والمحبثة والغفثران والثدفء  فثان مثثل هث ل 
الخبرات تشح  رغبتنا لمعرفة يسوع  كثر من ذي قبل  وُتطمئ ُننثا علثى انثه يريثد ان 

ؤَكد عنثدما يمكثن ان نفهثم بطثرس نكون  صدقاءل. ان الرغبة  على سبيل المثال  ت
  واالحساس ان يسوع يدعونا الى رفقته   و عندما نسمع ما تعني لنا 12في يوحنا 

 ه ل الكلمات في حساب يوحنا في العشاء اال ير:
 

 "ما من حب  عظم من ه ا.  ن يب ل االنسان نفسه عن  حبائه. 
 انتم احبائي ان عملتم ما اوصيتكم به 

بيثثدا. الن العبثثد ال يعلثثم مثثا يصثثنع سثثيدل. لسثث  اسثثميكم بعثثد ع
 ولكني سميتكم احبائي. ألني اعلمتكم بكل ما سمع  من  بي 
ليس انتم ا ترتموني. بثل انثا ا تثرتكم. واقمثتكم لتنطلقثوا وتثأتوا 
 بثمار. وتدوم تماركم. لكي يعطيكم ا،ب مهما سألتم باسمي 

 انما اوصيكم به ا. لكي يحب بعضكم بعضًا "
 (21-23: 23هلليو 
 

  ؟دعونثثا نفتثثرض اننثثا نملثثك رغبثثة فثثي محبثثة يسثثوع  فمثثا معنثثى اننثثا نرغثثب
. انك ال تعملها عبثر التحثدث طثول ؟ولكن  ية صداقة ؟ نرغب في تطوير الصداقة
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الوق   وال بالتفكير به هلل و بها ( كثيرًا  فان تلك عالقة  يالية. وال عنثدما تنهمثك 
ذ الوقث  مثع ا، ثر  وبسثؤال ا، ثر  مع نفسثك  ولكثن تعملهثا عبثر محاولثة اسثتنفا

كثثي يتحثثدث لثثك عثثن نفسثثه هلل  و نفسثثها (  وذلثثك يعنثثي النظثثر واالصثثغاء  وعلثثى 
 سبيل المثال التأمل.

. نريد ان نعرف ؟عندما ننظر  ونستمع الى اال رين  فماذا نريد ان نعرف
القلثثب ا، ثثر مثثا يحثثب ومثثا ينفثثر منثثه  والمحبثثة والكثثرل  والبهجثثة والحثثزن   لثثيس  

حثاول ان تتخيثل عالقثة بثدون قلثب  انهثا سثتكون عالقثة مثع انسثان رلثي.  ؟ك لك
وكما في القصص واالفالم فحتى االنسان ا،لثي يعطثى بعثض المثودة والقلثب  واال 
ستكون عالقة مملة وجافة  وطبعاً تحتاو الثى بعثض المعلومثات عثن هث ا الشثخص 

هو  وكم عدد   وته  ال ي تريد ان تعرفه معرفة افضل  فان  تود ان تعرف من  ين
مثاذا  ؟الثا لكثن هثل سثتقتنع بث لك…وا واته  وما هي المدارس التي ذهب اليها 

انثثك نريثثد ان تعثثرف مثثا هثثو شثثعور الشثثخص نحثثو  ؟تحثثب ان تعثثرف مثثا عثثدا ذلثثك
عائلته هلل و عائلتهثا (  ومكثان الثوالدة  والمثدارس التثي درس فيهثا  وتريثد ان تعثرف 

بثثه  وينفثثر منثثه  وقثثيم الشثثخص  و  يثثراً تريثثد ان طبيعثثة قلبثثه: مزاجثثه  ولعثثه  ومثثا يح
تعثثرف مثثا هثثو شثثعور الشثثخص نحثثو   وتريثثد ايضثثاً ان تعثثرف مثثاذا  ومثثا هثثو اهتمثثام 
يسوع بالقيم والمحبة والكثرل. فيسثوع نثادراً مثا يكشثف عثن المعلومثات  انثه يبكثي 
علثثثثثثثى اورشثثثثثثثليم  ويثثثثثثثدعو الفريسثثثثثثثيين قبثثثثثثثوراً مكلسثثثثثثثة  ويصثثثثثثثرخ بوجثثثثثثثه بطثثثثثثثرس 

 شيطان !".بغضب:" لفي يا 

 
لثث ا فثثان اول شثثيء يقثثال بخصثثوص تأملنثثا بيسثثوع هثثو ان كثثل واحثثد منثثا 

هثثثل تهثثثتم بثثثي بالطريقثثثة التثثثي  ؟هثثثل تغفثثثر لثثثي ؟يرغثثثب ان يعثثثرف قلبثثثه  هثثثل تحبنثثثي
وكيثثثف تجعثثثل  ؟اهتممثثث  بشثثثعبك هللابنثثثاء العهثثثد القثثثديم (؟ هثثثل تبثثثته  بمثثثا  بثثثته 

تان  و عنثثدما قثثل لثثي كيثثف شثثعرت فثثي البسثث ؟(؟ مثثاذا تشثثبه يثثا يسثثوعValueالقيمثثةهلل
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غسثثل   رجثثل التالميثث . وفثثي كثثل حثثاالت الرغبثثة فثثي الكشثثف الثث اتي فثثي تعثثابير 
 القلب من جهة اهلل  و يسوع.

 
لوهلثثة نثثثرى ان هثثث ا هثثثو مثثثا ينويثثثه التأمثثل  ونثثثرى انثثثه ايضثثثاً يتضثثثمن قلبنثثثا 
الخثثاص  والصثثداقات المتبادلثثة التثثثي تتطلثثب حثثواراً مسثثثبقًا  ورغبتثثي لمعرفتثثه هثثثي 

عرت بعمق انني استطيع ان اصبح مقفراً ان انا ال احصثل علثى مثا عاطفية  وربما ش
اذا  اريد  ومثل القديسة ترازيا االفيلية التي وفي اشارة واحدة في حياتها قال  هلل " 

 ".  كان هك ا تعامل اصدقاء   فال عجب انهم قليلون

 
ان ما يهز العقل هو االدرا  ان ما يريدل يسوع هو ان يعرفني ويريدني ان 

عرفثثه  وهثث ا يقثثود مثثرة ا ثثرى الثثى تصثثور الشثثفافية  فكشثثف الثثنفس ال يجثثيء مثثرة ا
واحدة  وبالحقيقة نحن نخاف ان نفعل ذلك بب ء  ولكن الحظ ان كشف ال ات 
يعنثثثي ان نثثثدع ذات الشثثثخص تصثثثبح شثثثفافة اكثثثثر فثثثاكثر  وهثثث ا يمكثثثن ان يصثثثبح 

لمثا تتعلثق بيسثوع  مخيفًا  فنحن ربمثا لسثنا بشثبه بعثض التثاتيرات التثي تبثرز فينثا مث
وال بعض ردودل العاطفية  اما وعلى اية حال  فمثلما ان كل عالقة هي حقيقةأ فان 
العالقة مع يسوع ستتعمق ك لك فان اتنين منثا سيصثبحان شثفافين اكثثر فثاكثر فثي  
كلمات الواحد لال ر  عندما نرغثب فثي رؤيثة يسثوع كمثا هثو فثي الحقيقثة  وندعثه 

قتنا معثثه سثثتركد عنثثدما تختفثثي بثثوعي منثثه تثثأتيرات قويثثة يرانثثا كمثثا نحثثن حقثثًا  فصثثدا
محددة  او عندما نحاول تجنب مشاعرل القوية.وهنا طريق واحثد افضثل لالقتثراب 
من الحصول على معرفة يسوع   بد  في جعل رغبتي في معرفًة  فضل  لث لك ربمثا 
يثثثل احبثثه اكثثثر واتبعثثه بقثثرب اكبثثر  تثثم اجلثثس واقثثر  الفصثثول العشثثرة االولثثى ينج

مرقس  واذا كان باالمكان ففي جلسثة واحثثثدة  واتثر  قصثص االنجيثل تثؤتر علثّي  
وتمس  يالي  وتوقظ عواطفي  وتجعلني اعتقد وارغب.فاالناجيل ليس  مجلدات 
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تاريخيثثة جافثثة  وال ادلثثة الهوتيثثة  هثثي ادب  صثثب الخيثثال كتثثب كثثي يثيثثر  يمثثان  
جيثثثل مكتثثثوب  وهثثثو مكثثثتظ و مثثثل  وحثثثب القثثثراء. ان انجيثثثل مثثثرقس يعتبثثثر اول ان

باالفعال والقصص  ل ا هو احسن مكان كي نبد  فثي الحصثول علثى معرفثة افضثل 
 ليسوع. 

وبعثثد ان انهثثي قثثثراءة الفصثثول العشثثثر االولثثى  اسثثثتطيع لوقثث  قصثثثير ان 
ومثا بقثي  ؟وهثل احببتثه ؟اعكس ما هو هدفي بخصوص يسوع  وكيف تفاعل  معثه

ى مهمثثة النهثثا تخبرنثثي كيثثف يثثأتيني يسثثوع . ان هثث ل االنطباعثثات االولثث؟فثثي الثث اكرة
مباشثثرة االن  وربمثثا اريثثد ان اتحثثدث معثثه االن. احيانثثاً يالحثثظ النثثاس كثثم ان هثث ل 
الخطثثوة مسثثتعجلة  وكثثم ان يسثثوع جثثاد   واحيانثثاً نالحثثظ انثثه غالبثثاً مثثا يأ ثث  وقتثثاً 
  ليصلي الى ابيه   اصة في االوقات المهمة من حياته  واحياناً نتعجب من شفقته
وفثثثي اوقثثثات ا ثثثرى نثثثنغمس فثثثي غضثثثبه وغيرتثثثه وهكثثث ا يثثثرد علثثثى غضثثثب وعنثثثف 

 ا، رين. 
احيانًا ننج ب من  الل عالقته مع رسله  واحياناً نضعه جانباً لعنفثه  ان 
الصثثالة تسثثاعدنا كثثي نرجثثع الثثى مثثا هثثو مفيثثد مهمثثا كانثث  اضثثطراباتنا اكثثثر قسثثرية 

و ليساعدنا كثي نفهثم صثوراً عنثه عندما نقر  سائلين يسوع كي يعمق معرفتنا ونحبه ا
ال نحبها. فعندما نقر  االنجيل به ل الطريقة مع الرغبة بمعرفة  فضثل ليسثوع  فاننثا 
على تقة انه سيأ   فرصة تأملنا كي يكشف شثكل نفسه  وال ي نحتاجثه  ويمكثن 
ان نتعلثثثق بثثثه فثثثي هثثث ا الوقثثث   وبكلمثثثات ا ثثثرى فاننثثثثثا علثثثى تقثثثة انثثثه فثثثي التأمثثثل 

فتح انفسنا ايضاً الى لقثاء حقيقثي مثع يسثثثوع الحثي الث ي مثا زال يريثد باالنجيل سن
مرافقتنثثثا علثثثى االقثثثل علثثثى قثثثدر مثثثا فعثثثل فثثثي حيثثثثثاته العامثثثثثة  ونثثثثق ايضثثثاً ان روحثثثه 

 القدوس سيستخدم تأملنا و يالنا كي يكشف يسوع عن نفسه لنا. 
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يشثثثجع اغنثثثاطيوس دي ليثثثوال الثثث ين يمارسثثثون الرياضثثثات الروحيثثثة  كثثثي 
عملوا تخيالتهم عندما يتأملون باالنجيل كي يروا النثاس فثي المشثهد  ويسثمعوا يست

الا. انه حتى ينصح المتروض كثي يقثوم بثدور …ماذا يقولون  ويستنشقوا الروائح 
الخادم للعائلة المقدسة في مشهد الميالد  ل لك ال داعثي الن نكثون  ثائفين كثي 

 دنا. ندع  يالنا ي هب سدى  بل لنثق ان الروح سيقو 

 
ربما ان بعض االسئلة القادمة ستساعد القاريء كي يجرب ه ا النوع من 
التأمثثل االنجيلثثي. هثثل يسثثوع يريثثدني ان ابقثثى معثثه حينمثثا كثثان يصثثلي علثثى جانثثب 

  ؟الجبل
  ؟هل هو بحاجة  الى كتف ليصرخ عليه عندما كان يبكي على اورشليم

  ؟هل هو بحاجة الى ان تفيض مشاعرل ايضاً 
  ؟ان اعمل ليسوع في وضعه الحروماذا يمكن 

  ؟هل يريدني ان ابقى معه في بستان الجثسيماني
 

شخص واحد امضى كامل اليوم الثامن في التروض باقياً مع يسوع عنثدما 
تحمثثل رالمثثه  وحتثثى سثثاعدل فثثي وقفثثة واحثثدة كثثي يثثنهض ويسثثتمر  فهثثل يمكثثن ان 

ي مثع النثاس المعث بين امسح وجهه  و اعطيه كأس ماء؟. هل ال زال يعاني كما يعثان
هثثل يثثثود ان يتحثثثدث عثثن مشثثثاعرل معثثثي؟ وكيثثف يشثثثعر حثثثول  ؟بسثثبب اعتقثثثاداتهم

ان ه ل بضعة اسثئلة فقث  ربمثا تثنهض فينثا  ؟حضوري معه في ه ا النوع من التأمل
مرة لنسمح النفسنا ان نقثر  االنجيثل بشثكل  صثب الخيثال مثع الرغبثة بثان نعثرف 

 اكبر وان نتبعه عن قرب اكثر.يسوع معرفة افضل ألجل ان نحبه بعمق 
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 الفصل الثالث عشر
 

 ماذا يحب يسوع
 

 The Challenge ofفي كتابه هللتحدي يسوع  John Sheaيقول جون شي 

Jesus  ان يسوع كان يهودي الوصية االولى: " بالنسثبة الثى يسثوع  فثان عهثد اهلل )
سوع تخبر ان كل نسمة من ي…هو ان الرب هو الهه  وال يوجد رلهة ا رى امامه 

بقصثة اهلل  وان اهتمامثثه القثثاطع  ومركثثز تنظثثيم شخصثثيته ونشثثاطه هثثو انثثه هلل ي اهلل( 
 (.63هو ال ي ارسله "هللص

 
ومن الجدير ان ن ّكر انفسنا ان  ي شيء ر ر يجب ان نقوله عن يسثوع 
يشترط  ال  يضيع حقيقثة انثه هللكثان ويكثون( إنسثاناً  اصثاً جثدًا  يهثودي المولثد فثي 

  ويهودي المعتقد  وتركيز  هتمامه لم يكن على نفسه  لكن علثى فلسطين االسيرة
يهول  الواحد  اهلل الحقيقي. فحسب المعطيات التاريخية  والتقليد  والتعليم ال ي 
عرضثثثنال علثثثى العديثثثد منثثثا  فثثثان المسثثثيحيين يميلثثثون الثثثى التشثثثديد علثثثى الهوتيثثثة 

د مثثثثثن تالميثثثثث ل المسثثثثثيح  ويهمثثثثثالن انسثثثثثانيته فال زالثثثثث  المشثثثثثكلة تواجثثثثثه العديثثثثث
المبكثرين  ال ألنثه كيثف ان اهلل يصثبح انسثثانًا   و بثاالحرى كيفيثة فهثم الخبثرة التثثي  
كان  لديهم عن ه ا اليهودي المسمى يسوع   صوصاً بعد القيامثة. لقثد ا تبثروا 
حضور نفس يسوع مع ال ين ساروا واكلوا في فلسطين. والخبرة التي شعر بها هي 

ا نحن بحاجة الى مساعدة الروح القدس كي نختبثر نفثس اشبه بخبرة اهلل نفسه  ل 
 السر   ي كي نختبر يسوعاً حقيقياً هو كلمة اهلل. 
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ان طريقثثة اعطثثاء الثثروح هثثي الوحيثثدة التثثي تقودنثثا فثثي هثث ا االتجثثال  وهثثي 
التأمثثل باالنجيثثل مثثع الرغبثثة التثثي تحثثدتنا عنهثثا فثثي الفصثثل اال يثثر. فالرغبثثة لمعرفثثة 

ثثثر  واتباعثثه بقثرب اكبثثر. وهنثثا  طريثثق ر ثثر لنقثثل نفثثس افضثل هثثي ألجثثل محبتثثه اك
 ".؟الرغبة هي بالتساؤل:"ماذا تحب  يا يسوع

 
اقترح  ن َ    بعض المقاطع من انجيل مرقس ألؤشر االجابات الممكنة 
للسؤال المطروح اعالل  له ا الغثرض  سثتدعي  برتثي الخاصثة فثي تأمثل االنجيثل  

الل العديثد مثن االشثخاص عبثر المراجعثة ولكن عبر ذاكرة  برتي الموصوفة من  ث
واالرشاد الروحثي. اننثي اعمثل ذلثك بثبعض الخثوف واالرتجثاف بسثبب الخطثر مثن 
  ثثث  هثثث ل الخبثثثرة كمعيثثثار. فثثثال زلثثث  ال اعلثثثم  ي معثثثان ا ثثثرى مثثثن دعثثثوة القثثثراء 
الكتشاف احتماالت االشارة الى بعض الطرل التي اعلنها يسوع نفسه الثى النثاس. 

ب ان  نبه الى ان  برة  ي شخص ليسث  معيثاراً لثي  و لثك. وفي نفس الوق  يج
فكثثل صثثداقة هثثي فريثثثدة وما يحصثثل بينثثك وبينثثي ولثثثم يحثثدث سثثابقاً ابثثداً بثثثنفس 
الطريقثثة بالضثثب  بسثثبب كثثوني انثثا وانثث  فريثثدين. لثث لك فثثان صثثداقتنا هثثي فريثثدة  
وفرادتهثثا تتضثثمن صثثداقتنا. ونفثثس الشثثيء هثثي صثثداقة الشثثخص مثثع يسثثوع  انهثثا 

 حالة اكثر من "الشيء القديم نفسه ".ليس  

 
ان واحدًا من االسباب التي جعل  االرشاد الروحي مثيراً جداً لي هثو ان 
كل شخص  رالأ له قصة جديثدة يقولهثا بخصثوص العالقثة مثع اهلل  و يسثوع. ومثع 

 ه ا التنبيه  دعونا نمضي كي ننظر في المقاطع المختارة من انجيل مرقس.
يسثثوع المعموديثثثة  التثثي تعتبثثر د ثثواًل الثثى مسثثثرح للحظثثة  وبعثثد اجتيثثاز 

 االنجيل  وال ي سنرجع اليه فيما بعد  نقر  مباشرة بعد العماذ:
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"ومثثثن بعثثثد مثثثا  سثثثلم يوحنثثثا. وافثثثى يسثثثوع الثثثى الجليثثثل. 
يكرز ببشارة ملكوت اهلل قائاًل: قثد كمثل الزمثان. وقثرب 

 ( 23-24: 2ملكوت اهلل. فتوبوا ورمنوا باالنجيل " هلل
 

 نضثثع غالبثثاً تصثثورات التوبثثة واال بثثار السثثارة  ومثثاذا يعنثثي يسثثوع؟ اننثثا ال
بمعنى المفهوم ال ي يجيب عنه باقي االنجيل على ه ا السؤال. فاهلل اصبح قريبثاً 
بيسثثوع مؤكثثدًا  وذلثثك االقتثثراب يتطلثثب تغييثثر قلبنثثا وعقلنثثا تجاهنثثا وتجثثال اهلل مثثن 

  الل االقتراب من اال بار السارة مؤكدًا.

 
 جميعاً مؤ راً في نهاية القداس اغنية:غنينا 

 سمع  صوت يسوع يقول  تعال إلّي وارتاح 
 اضطجع  ايها المرهق  اضجع ر سك على صدري 

 جئ  الى يسوع كما كن   مرهقًا  وباليًا  ومتهرئًا  وحزينًا.
 وجدت فيه مكان االستراحة  وجعلني مسروراً 

الحثثثي  سثثثمع  صثثثوت يسثثثوع يقثثثول: نظر  هثثثا  نثثثا اعطثثثي المثثثاء
 بحرية

 الماء الحي   يها العطشان  انحن الى االسفل واشرب وعه 
 جئ  الى يسوع  وشرب  من ذلك الجدول مانح الحياة 

 عطشي قد ُروي  وروحي انتعش   واالن  حيا فيه 
 سمع  صوت يسوع يقول: انا هو نور ه ا العالم المظلم 
 تطلع  الّي  صباحك سيبزن  وكل يومك سيكون ساطعاً 

رت الثثثى يسثثثوع  فوجثثثدت فيثثثه نجمثثثي  شمسثثثي  وفثثثي نثثثور نظثثث
 الحياة ذلك  سأمشي كل  يام السفر المتحققة..
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حينما غني  االغنية  كثان وقتثي صثعباً بسثبب دمثوع الفثرح  فادركث  كثم 
ان يسثثثوع هثثثو بشثثثرى سثثثارة لثثثي  وان االقتثثثراب منثثثه يبهجنثثثي ويغمرنثثثي باالمتنثثثان  

 ن يشاركون نفس المشاعر.فافترض  ان شعبية االغاني تعني ان اال ري

 
في المقطع ا،تي من االنجيل يرى يسوع شثمعون و  ثال انثدراوس  وبعثد 
ذلثثثك يوحنثثثا وا ثثثال يعقثثثوب  ويقثثثول لكثثثل واحثثثد مثثثنهم ببسثثثاطة "تعثثثال  اتبعنثثثي ". 
فيتركون رالت صيد السمك ويتبعونه  حتى ولثو سثل منا بث لك  فاننثا ربمثا ال نعثرف 

يثثة الحقيقيثثة لهثثؤالء التالميثث  االربعثثة االوائثثل  ومثثا بالتفصثثيل الكامثثل الثثدعوة التاريخ
  ؟ماذا يريد لي ؟زلنا نلمس الحضور الشخصي الج اب والهائل  ماذا كان يشبه

 
لقد كان لحكايات االبطال االسطوريين جاذبية قوية عند الناس  اذ نحب 
ان نقثثثر  هلل و نثثثرى االن فثثثي االفثثثالم ( زعمثثثاء عظمثثثاء يحشثثثدون النثثثاس حثثثولهم كثثثي 

  ورحلثثة الحمثثام Odysseyهثثوميروس واوديسثثة  Iliadلبثثوا علثثى الشثثر فثثي اليثثاذة يتغ
  واسثثثاطير الملثثثك ررتثثثر Vergil s Aeneidالزاجثثثل الطويلثثثة  وفرجيلثثثوس اينيثثثد 

وفرسثثانه  والعديثثد مثثن الحكايثثات اال ثثرى التثثي ال زالثث  تجثث بنا  كمثثا ان انجثث ابنا 
يثثرة إذ تشثثهد علثثى نفثثس الثثى البطثثل الغربثثي هثثو مثثن نفثثس النثثوع فثثي السثثنوات اال 

 (اThe Lord of the Ringsالتأتير تالتية تولكين الشعبية هللسيد الحلقات 

 
يتحسثثثثب اغنثثثثاطيوس فثثثثي تمارينثثثثه الروحيثثثثة لهثثثث ا التثثثثأتير البثثثثدائي با ثثثث ل 
انعكاس المتروض على  ي ملك  يالي مثل الملك اراجون في هللسيد الحلقثات (  

 قيقول:"في
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: روائثي Tolkien John Ronald Reuelجثون رونالثد ريويثل تثولكين  
 وقد اشتهر بملحمتثه الثالتيثة  عثالل والتثي 2191انكليزي ولد سنة 

 م هللالمترجم( 2933-2934اصدرها سنة 
 

الواقع ان يسوع  حسثن مثن احالمثك " فهثل تحثس بثبعض االتثارة وترجثو 
 بعض الحماس عندما تلتقي بيسوع؟

 
هرهم كمن يشرح هوية ان المشاهد ال ي يتبع دعوة التالمي  االوائلأ تظ

يسوع  فهو يطرد الشيطان  ويشفي حماة بطرس  والعديثد مثن المرضثى. فثاي نثوع 
عنثدما يثث هب  ؟  ومثاذا يكشثثف لنثا بخصثوص رجائثه واحالمثه؟مثن الرجثال هثو هث ا

ليصلي "في الصباح الباكر وكان الظالم مخيماً "  وكيف كان   برة يهودي الوصية 
نسأله كي يعلمنا كيف نصثلي  تمامثاً بعثد ان سثأله  ربما يجب علينا ان ؟األولى ه ا

 :؟التالمي  ماذا يشبه

 
"فوافثثثثال ابثثثثرص وهثثثثو يطلثثثثب اليثثثثه. وركثثثثع قدامثثثثه قثثثثائاًل لثثثثه: إن 

 شئ .فان  قادر ان تطهرني 
 فتحنن يسوع. ومد يدل.ولمسه وقال له:قد شئ .فاطهر 

 وفيما هو يقول.للوق  ذهب البرص عنه.وطهر "
 (41-40: 2هللمر 

 
ة واحثثدة لكلمثثات يسثثوع هي:"طبعثثًا  اريثثد "  فثثاذا كثثان يسثثوعأ  ان ترجمثث

كش ف اهللأ فاننا نرى هنا تفاعل االنسان االلهي مع الم االنسان  مثل توبيا يسوع 
 الصارم للروح الشرير وال ي يعتبر تفاعله ازاء حضور الشرير في العالم.
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يسثوع الثى يرينا الفصل الثاني وبداية الفصل الثالثث االفعثال التثي تجلثب 

الصثثليب انه يغفثثر الخطايثثا  ويأكثثل ويشثثرب مثثع جبثثاة الضثثرائب والخطثثاة هللويثثوبا 
 اولئك ال ين يستاؤون من ه ا النوع من رفال المائدة (

 
انثثه يعلثثن نفسثثه رب السثثب   و  يثثراً يشثثفي رجثثاًل يثثابس اليثثد فثثي السثثب  
 ن  وفي المجمع "  رو الفريسيون للوق  مع اصحاب هيرودس. وتفمروا عليه في

 ( 6: 3يهلكول "هلل

 
وكيف يبدو لك؟ وكيف تتفاعل عندما ترال "فنظر حولثه الثيهم  ؟ماذا يشبه

: 3بغضثثب حزينثثاً علثثى غبثثاوة قلوبهم.وقثثال للرجل:مثثد يد .فمدها.فاسثثتوت يثثدل"هلل
 (؟3

 "تم صعد الى الجبل.ودعا ال ين ارادهم.فمضوا اليه 
 واقام اتني عشر.ليكونوا معه ولكي يرسلهم ليكرزوا

: 3ون لهم سثلطان علثى شثفاء االمثراض وا ثراو الشثياطين"هللويك
23-23 ) 
 

ومثثا هثثو شثثعور  حينمثثا تراقبثثه  ؟مثثاذا يشثثبه حينمثثا يختثثار اتباعثثه االقثثربين
 يختار؟

  ؟هل تريد ان تكون مختاراً 
  ؟هل تخاف من ان يجتاز 

 ؟هل تخاف من احتمال ا تيارل لك
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اء التثثثي يفعلهثثثا الحثثثظ ان االتنثثثي عشثثثر هثثثم مختثثثارون كثثثي يعملثثثوا االشثثثي
يسثثوع  يبشثثرون باال بثثار السثثارة  ويطثثردون الشثثياطين. ربمثثا يعرفثثون مثثن اعمثثاقهم 
انهثثم سيحصثثلون علثثى نفثثس المعاملثثة التثثي حصثثل عليهثثا يسثثوع اذا تبعثثول  فكيثثف 
يشعر يسوع بخصوص يهوذا االسخريوطي."ال ي نكرل"؟. شيء واحد مؤكد:عندما 

الولئثثك الثث ين نريثثدهم ان يثقثثوا  فثثان  نعثثد بعثثض الخيثثارات البسثثيطة الصثثدقائنا او
 يسوع يستطيع ان يفهمنا ذلك ألنه فعل الشيء نفسه.

 
كيثثف يشثثعر يسثثوع عنثثدما تعتقثثد عائلتثثه انثثه مجنثثون ويعتقثثد زعمثثاء دينثثه 
الخثثاص ان الشثثياطين قثثد هللاسثثتملكته (  فثثان كنثثا لثثم نسثثيء الفهثثم سثثابقاً ابثثدًا  او 

كرة عن ما كان يمكن ان يشعر به. ولكن اتهمنا باطاًل  عندها تكون لدينا بعض الف
تسثثتطيع ايضثثاً ان تسثثأله كثثي يكشثثف عثثن شثثعورل  وكيفيثثة عالجثثه لمشثثاعرل. وبعثثد 
قليثثل يلقثثي نظثثرة حولثثه ويقثثول "هثثؤالء هثثم ا ثثي وا تثثي وامثثي "  فهثثل تشثثعر انثثك 

وكيثثثف يشثثثعر بخصوصثثثك  إذ يضثثثعك ضثثثمن  ؟وكيثثثف تشثثثعر ؟ضثثثمن مثثثدى عينيثثثه
يثثثثدر  الشثثثثخص الثثثث ي ينظثثثثر حثثثثول الثثثثدائرة .؟  ومثثثثن ر ثثثثر ضثثثثمن الثثثثدائرة؟دائرتثثثثه

المتضمنة ال فق  عدد من اصدقائه  ولكثن ايضثاً العديثد مثن االشثخاص الث ين لثم 
يعثثرفهم  وحتثثى اشثثخاص لثثم يحثثبهمأ مثثا نثثوع هثث ا الشثثخص الثث ي يضثثمن اشثثكااًل 

  ؟مختلفة من الناس حول عائلته
 

لن هب الى الفصل الخامس  وحادتة شفاء الشخص الث ي اسثتولى عليثه 
الشيطان  فبينما تقر  المقطع  سثتالحظ همجيثة الرجثل وقوتثه  وتخيثل كيثف يكثون 
فزعثثك لثثو كنثث  قثثرب الشثثخص  تثثم الحثثظ كيثثف ان يسثثوع يقتثثرب منثثه بثثدون  يثثة 
حماية  إذ ال تخيفه قوة الشرير. فثاي نثوع مثن الرجثال هثو؟ ربمثا تسثتطيع  ن تفهثم 
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لمجنثثون الثث ي كثثان معثثه لمثثاذا سثثكان المدينثثة:"  قبلثثوا الثثى يسثثوع. فابصثثروا ذلثثك ا
 اللجيون جالساً البساً وصحيح العقل. فخافوا 

 
تثثثثم ا بثثثثرهم الثثثث ين ابصثثثثروا.كيف كثثثثان امثثثثر المجنثثثثون 

 والخنازير 
 فجعلوا يطلبون اليه ان ينصرف من تخومهم "

 (.21-23: 3هللمر 
كيثثف سثثتتفاعل عنثثدما يثثرفض يسثثوع اقامثثة الشثثخص المشثثافى معثثه؟.نقر  

يوحنا المعمدان. فكيف كان يشعر يسوع عندما  في الفصل السادس عن قطع ر س
سمع بخصوص ه ا العمل المؤسف  ه ا الغريب االطوار القاسي ال ي قطع ر س 
هثث ا الشثثثخص الجيثثد فثثثي فتثثرة شثثثهرته؟.ربما نعثثثرف مثثا يشثثثبه ذلثثك عنثثثدما نخسثثثر 

 شخصاً محبوباً كبيراً جدًا  وعندما تبدو الحياة متقلبة المزاو.

 
بيسوع الغريب جدًا  وذلك في مشهد مع امثر ة  نلتقي في الفصل السابع

( حيثثث يبثثدو لنثثا يسثثوع قاسثثيًا  وعثثديم االحسثثاس عنثثدما 30-14: 1 مميثثة هللمثثر 
تسثثأله هثث ل االمميثثة كثثي يطثثرد الشثثيطان مثثن ابنتهثثا. "ال يحسثثن القثثاء  بثثز البنثثثين 
للكثثالب ". الشثثك اننثثا نحثثاول مثثرات عديثثدة تفسثثير هثث ل الكلمثثات  فيبثثدو انهثثا 

ن يسثثوع كثثثان إنسثثاناً محثثدودًا  وكثثان عليثثثه ان يثثتعلم شثثيئاً عثثن المحبثثثة تقثثول لنثثا ا
وااليمان من ه ل المثر ة االمميثة. نثرى فثي هث ا المشثهد  الصثة شثديدة حيثث ان 
 يسوع من  بناء العهد القديم  ويبدو ان رؤيال ورسالته محددة ببني جنسة ودينه.

 
ئلهم  وتثثراتهم  هنثثا انسثثان فقثث   فكثثل النثثاس محثثد دون بثثوالداتهم  وعثثوا

ودينهم. لكن يسوع له الحرية كي يصغي الى الجواب السريع للمر ة  وان يغير ر يه  
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الوحيثثد فثثي المشثثهد  فكيثثف يبثثدو كثثي يثثتعلم شثثيئاً مثثا. ان هثث ا هثثو طريثثق التأمثثل 
 ؟ لكم

 
( 31: 20( وهلل11: 1في الفصثول المحثددة بشثفاء الثرجلين األعميثين هلل

هثدد  فلثثالث مثرات يتوقثع رالمثه وموتثه  ويظهثر نرى يسوع مدركًا اكثر للهال  الم
نية االتصال بتالمي ل لما سيحدث. هم في الواقع عمي تالث مرات  المرة االولى 
بعثثد ان يتنبثثأ بنكثثران بطثثرس لثثه كشثثيء يمكثثن ان يحثثدث  والثانيثثة بعثثد ان يتجثثادل 

اليثه التالمي  في الطريق حول من هو االعظم  والثالثة بعثد ان يثأتي يعقثوب ويوحنثا 
ويسثثأالنه ان يجلسثثثا عثثثن يمينثثه ويسثثثارل فثثثي الملكثثوت  فيغضثثثب العشثثثرة  ويشثثثعر 

. فهثثثثل يتمنثثثثى انهثثثثم ؟يسثثثثوع بالحاجثثثثة الثثثثى ان يجعلهثثثثم يفهمثثثثون مثثثثا يتحثثثثدتون بثثثثه
 ؟وكيثثف يشثثعر كمثثن يثثرى تجمثثع غيثثوم العاصثثفة ؟سثثيفهمونه  ويرافقونثثه فثثي محنتثثه

 ؟وان  كيف تشعر نحول

 
( مثثع 1-1: 9رة علثثى التجلثثي هللكثثي ننهثثي هثث ا الفصثثل  دعونثثا نلقثثي نظثث

(. عند المعمودية 22-9: 2االشارة الواضحة الى معمودية يسوع في نهر االردن هلل
" وللوق  عندما صعد مثن المثاء. ر ى السثموات قثد انشثق .والروح  نقر :

كالحمامة نازاًل عليه وكان صوت من السثموات:ان  ابنثي الحبيثب الث ي 
 به سررت " 
 

ا سمع هث ل الكلمثات  وهثو يهثودي الوصثية كيف كان شعور يسوع حينم
. نسثثتطيع ان نسثثأله كثثي يكشثثف هثث ا لنثثا. واالن ليسثثوع فثثي التجلثثي  بثثرة ؟االولثثى

ا ثثرى عميقثثة عثثن اهلل  علثثى االقثثل يسثثتطيع احثثدنا ان يقثثر  المشثثهد بهثث ل الطريقثثة 
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حتى اذا كان بعض المعلقين يرون المشهد كأنه ظهر بعد القيامة  وتثرجم الثى حيثاة 
 .العامة

يتوقع يسوع االلم للمرة االولى فقث   وهثو يمكثن ان يحثس ان الكراهيثة 
والتسمم بدر يحيطان به  وعند نقطة االتصال الحرجة ه ل يسمع الكلمات تانية " 
ه ا هو ابني الحبيب له اسمعوا "  فكم يجب ان تكون ه ل الكلمات مريحثة لثه. 

  فهثثثل كثثثان لثثثه شثثثكو  وبعثثثد كثثثل ذلثثثك فثثثإن قثثثادة ديثثثن اهلل  رجثثثوا ليقتلثثثوا يسثثثوع
. اعثثرف النثثاس الثث ين صثثر وا بفثثرح عنثثدما سثثمع ؟بخصثثوص الفصثثل الثث ي كثثان بثثه

يسثثثوع الكلمثثثثات الدافئثثثثة  والمحبثثثة  واالطمئنثثثثان مثثثثن قبثثثل اهلل فثثثثي هثثثث ل السثثثثاعة 
المظلمة. وقد  حس ان ذكرى ه ل الخبرة ساندته في بستان الجثسيمانية  فكيثف 

 ؟وماذا يشبه يسوع بالنسبة لك ؟يكون ه ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الرابع عشر
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 ما هي قيمة يسوع؟

 
نرى االصدقاء يشاركون قيم بعضهم البعض في  يثة صثداقة حميمثة  حقثاً 
انهثثم يأ ثث ون بالتحثثدث عثثن قثثيم بعضثثهم الثثبعض  واحيانثثاً مثثن  ثثالل التنافثث  حتثثى 
بدون محاولة عمل ذلك  فاالصدقاء الحميمون يأتون كثي يشثاركوا االذوال والقثيم 

ي الطعام  والمالبس  والقراءة  والسياسثة  والفثن  وحتثى االصثدقاء  بينمثا حالمثا ف
نصل الى معرفة  فضل ليسوع  فاننا نبد  مالحظة ليس فق  ما يشثبه ولكن مثا هثي 

 قيمة يسوع.
اريد ان اشير في ه ا الفصل الى بعض طرل االنتبال الى قثيم يسثوع. فثي 

يسوع كان يهودي الوصية االولى  واهلل  الفصل اال ير الحظنا مع هللجون شي (أ ان
 هو قيمته االولى  وال يوجد ر ر  زاءل:

 " يا معلم.  يما اعظم الوصايا في الناموس".
فقثثال لثثه يسثثوع:تحب الثثرب الهثثك مثثن كثثل قلبثثك ومثثن  

 كل نفسك ومن كل فكر   
-36: 11هثثثث ل هثثثثي الوصثثثثية االولثثثثى العظيمثثثثة "هللمتثثثثى 

31 .) 
 

 م به ل الوصية بصورة  اصة. انه يظهر بالممارسة كيف يلتز 
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" وجثثثاءوا الثثثى اورشثثثليم. فثثثد ل الهيكل.وجعثثثل يخثثثرو 
الباعثثة والمبتثثاعين فثثي الهيكل.وموائثثد الصثثيارفة وكراسثثي 

 باعة الحمام قلبها 
 ولم يدع احداً يد ل بمتاع الى الهيكل 

وكثثثان يعلمهثثثم ويقثثثول لهم:الثثثيس مكتوبثثثاً ان بيتثثثي بيثثث  
رتمول مغثثثثثثارة صثثثثثثالة يثثثثثثدعى لجميثثثثثثع االمم.وانثثثثثثتم صثثثثثثي

 (21-23: 22للصوص "هللمر 
 

لقثثد كتبثث  الوصثثية االولثثى فثثي قلبثثه ونفسثثه  فيسثثوع يقثثيلم وقتثثه مثثع الهثثه  
ولقد امضى اربعين يوماً في الصحراء قبل ان يبد   دمة شعبه  ويبدو انه ا   وقتاً 

 للصالة وبشكل منتظم ومن  الصباح الباكر:
 

لثى موضثع " وسحراً جداً فثي الغثداة قثام و رو.ومضثى ا
 ( 33: 2قفر.وكان يصلي هنا  "هللمر 

وبعثثد ان اطعثثم الخمسثثة رالف:" وللوقثث  الثثزم تالميثث ل 
ان يركبثثثثثوا السثثثثثفينة. ويسثثثثثبقول الثثثثثى العبثثثثثر عنثثثثثد بيثثثثث  

 صيدا.الى ان يطلق هو الجماعة 
 فلما ودعهم. ذهب الى الجبل ليصلي "

 ( 46-43: 6هللمر 
 

 ي انجيل لوقا نقر :ولقد صلى وق  التجلي  وفي بستان الجثسيماني. وف
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" وحدث انه إذ كان يصلي فثي موضثع. فلمثا فثرن. قثال 
لثثه واحثثد مثثن تالميثث ل:يا رب.علمنثثا ان نصثثلي كمثثا علثثم 

 ( 2: 22يوحنا ايضاً تالمي ل "هلللو 
 

لقد الحظ التالمي  يسوع يصلي فأرادوا الثتعلم منثه  وبالحقيقثة انثه صثلى  
مة بالنسبة له  فلقد اراد ان يفعثل كثيرًا  وه ا دليل ان تلك الصالة كان  ذات قي

شيئًا  واحب ان يعمله  ربما لحاجته ألن يعمله  وه ل الحقيقة وحدها تخبرنا شيئاً 
بخصوص ا تبار يسوع هلل  فاهلل لم يكثن ذا  الث ي يفزعثه. وان اسثتجابته للتلميث  
ال ي سأله كثي يعلمهثم ان يصثلوا  يثدعوهم ونحثن معهثم الثى حياتثه الباطنيثة  فثاهلل 
هو  ألبا   بي  األب العزيز. فيستطيع احدنا ان يقول  مثي  االم العزيثزة بمثا ان اهلل 
لثثيس لثثه جثثنس  فالمسثثألة هثثي  ن يسثثوع يختبثثر اهلل  الواحثثد وااللثثه الواحثثد   ثثالق 
الكون والقدوس  الرهيب الواحد  الوالد المحب الدافيء  وعالوة على ذلك  فان 

قولوا: يثا ابتثال. ليتقثدس اسثمك " وقثد ظثل يسثوع اهلل هو ايضًا ابونا " اذا صثليتم.ف
حتى في معاناته في البستان وعلى الصليب يدعو اهلل  با هللهكث ا تلفثظ باالراميثة (  

 وحتى في ه ا الحد االقصى ما زال واتقاً ان اهلل هو  با 
" وصثثاح يسثثوع بصثثوت عظيم.وقال:يثثا ابثث .في يثثديك 

 ( 46: 13هلللو …" استودع روحي 
 

تقته باهلل ال ي ألجله ب ل وقتاً كبيراً  الل حياتثه. ولثدينا ذلك هو قياس 
نظرة ا رى عن كيفية ا تبارل هلل "كأبا" بعمثق فثي غضثبه علثى قثادة ديثن اهلل ألنهثم 
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ليس فقث  لثم يفهمثوا اهلل ألجثل انفسثهم  ولكثن حتثى  عطثوا لآل ثرين فكثرة كاذبثة 
 عن من هو اهلل:
 

و الكثثثثأس " انثثثثتم االن معشثثثثر الفريسثثثثيين تطهثثثثرون  ثثثثار 
 واالناء.فاما باطنكم فانه مملوء اغتصاباً وشراً. 

يثثثثا جهثثثثال.اليس الثثثث ي صثثثثنع الظثثثثاهر هثثثثو ايضثثثثاً صثثثثنع 
 الباطن 

لكثثن اعطثثوا مثثا عنثثدكم صثثدقة.وها كثثل شثثيء اذاً يتطهثثر 
 لكم 
 

ولكن الويل لكم ايها الفريسيون. ألنكم تعشثرون النعنثع 
  والس اب وكل البقول. وترفضون حكم اهلل ومحبته.وقد

 …كان ينبغي ان تفعلوا ه ل.وال تغفلوا عن تلك 
 

انثثتم ايضثثاً ايهثثا الناموسثثيون الويثثل لكم.ألنكثثم تحملثثون 
النثثاس اوسثثاقاً عسثثرة الحمثثل.وانتم ال تمسثثون االحمثثال 

 …باحدى اصابعكم 
 

الويثثثثثثل لكثثثثثثم ايهثثثثثثا الناموسثثثثثثيون.ألنكم ا ثثثثثث تم مفتثثثثثثاح 
 المعرفة.فما د لتم انتم.والدا لون منعتموهم 

 (31-39: 22هلللو 
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لقثثد اشثثتعل يسثثوع غضثثباً بشثثكل عنيثثف علثثى اولئثثك الثث ين ابعثثدوا النثثاس 
عن معرفة طبيعة اهلل الحقيقية  فقد عرض لهم مثن هثو اهلل عبثر اعمالثه  ألنثه عثرف 
اهلل بحميميثثة كبيثثرة  ووصثثل بالشثثفقة الثثى حثثد انثثه مثثس المصثثاب بثثداء الجثث ام كثثي 

 يشفيه  وان يعال  االعمى:
 

مثدن كلهثا والقرى.وهثو يعلثم فثي " وكان يسوع يطوف ال
مجثثثامعهم.ويكرز ببشثثثارة الملكوت.ويشثثثفي كثثثل مثثثرض 

 وكل سقم 
فلمثثثثا ر ى الجمثثثثوع.تحنن علثثثثيهم.ألنهم كثثثثانوا معثثثثث بين 

-33: 9ومنطثثرحين كالضثثأن التثثي لثثيس لهثثا راع "هللمتثثى 
36 ) 

 
 ومرة ا رى قال:

"  عتثثثثرف لثثثثك  يهثثثثا ا،ب رب السثثثثماء واالرض.النثثثثك 
 الفهماء.واظهرتها لالطفال   في  ه ل عن الحكماء و 

 نعم  يها ا،ب.النه هك ا صارت المسرة امامك
كل شيء قد دفع الي من ابثي.وال احثد يعثرف االبثن اال 
االب.وال  حد يعرف االب اال االبن ومن يريثد االبثن ان 

 يكشف له 
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تعثثثثالوا الثثثثّي يثثثثا جميثثثثع المتعبثثثثين والثقيلثثثثي االحمال.وانثثثثا 
 اريحكم 

لمثثوا مني.فثثاني وديثثع ومتواضثثع احملثثوا نيثثري عليكم.وتع
 القلب.فتجدوا راحة النفسكم 
 الن نيري طيب.وحملي  فيف "

 (30 -13: 22هللمتى 
 

 وقد اكل مع جامعي الضريبة  والمومسات  والم نبين ا، رين  لماذا؟:
 

" ال يحتثثاو االصثثحاء الثثى الطبيثثب. لكثثن المرضثثى. لثثم 
 :3رت الدعثثو الصثثديقين.لكن الخطثثاة الثثى التوبثثة "هلللثثو 

32-31 ) 
 

وبكلمات ا رى  فان اهلل هو " با"  ي  ب  حتى للمنبوذين من المجتمع 
( بمصثثثدر بثثثارز 19: 1الثثثى  2: 3واالمميثثثين. تزودنثثثا الخطبثثثة علثثثى الجبثثثل هللمتثثثى 

لتعلثثيم يسثثوع.إذ يمكننثثا ان نمضثثي وقتثثاً طثثوياًل فثثي التأمثثل بتثثأتيرات هثث ل الفصثثول  
يضًا دوام التأمل باالنجيثل  راغبثين طالبين االنشغال بعقل وقلب يسوع  ونستطيع ا

معرفة يسوع ألجل محبته اكثر واتباعه بقرب اكبر. ويعني ان نتبعثه بقثرب اكبثرأ ان 
نعثثثيه قيمثثثه  وان نكثثثون شثثثخص الوصثثثية االولثثثى  ولكثثثن ايضثثثاً ان نعثثثيه الوصثثثية 

 العظمى الثانية:
 " والثانية التي تشبهها: تحب قريبك كمثل نفسك " 
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  (.39: 11هللمتى 
فان المعنى الكامل له ل الوصية ووصية يسوع اال ثرى بنثاًء عليهثا  ل لك

-32: 13فثثي االهميثثة تجثثال اهلل جثثاءت الينثثا فثثي مشثثهد الدينونثثة اال يثثرة لمتثثى هلل
 (  وتدعونا الى الرجوع الى المثل العظيم في نهاية ه ا الفصل:46

 
"واذا جثثثثاء ابثثثثن االنسثثثثان فثثثثي مجثثثثدل. وجميثثثثع المالئكثثثثة معثثثثه. 

 على كرسي مجدل فحينئ  يجلس 
ويجتمثثثثع امامثثثثه كثثثثل االمم.فيميثثثثز بعضثثثثهم مثثثثن بعض.كمثثثثا يميثثثثز 

 الراعي الخراف من الجداء
 ويقيم الخراف عن يمينه.والجداء عن يسارل.

حينئثث  يقثثول الملثثك للثث ين عثثن يمينثثه:تعالوا يثثا مبثثاركي ابي.رتثثوا 
 الملك المعد لكم من  انشاء العالم 

.وغريباً كنثثثثث  ألنثثثثثي جعثثثثث  فاطعمتموني.وعطشثثثثث  فسثثثثثقيتموني
 ففويتموني.

 وعرياناً فكسوتموني.ومريضاً فافتقدتموني.ومحبوساً فاتيتم اليّ 
 

حينئثثثثثث  يجيبثثثثثثه الصثثثثثثديقون قائلين:يثثثثثثا رب متثثثثثثى ر ينثثثثثثا  جائعثثثثثثاً 
 فاطعمنا . و عطشان فسقينا  

 ومتى ر ينا  مريضًا  و محبوساً.فاتينا اليك 
م فيجيثثثب الملثثثك ويقثثثول لهم:الحثثثق اقثثثول لكم.بمثثثا انكثثثم فعلثثثت

 باحد ا وتي هؤالء الصغار.فبي فعلتم  
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مثثع الجوعثثان   م العطشثثان  ام الغريثثب   م  ؟فمثثع مثثن تعثثرف هويثثة يسثثوع

مع العاري   م مع السجين   م مثع االصثغر بثين   وتثه وا واتثه؟. اذا احببنثا هثؤالء 
اال وة واال وات بفعالية تحاول تهدئة  عبائهم  فإننا نحب يسوع. واذا لم نحاول 

ف اعبثثاءهم  فثثان يسثثوع سثثيقول اننثثا ال نحبثثه. وهثث ا هثثو حقثثاً قثثول صثثعب ان نخفثث
 صوصاً في عالم ندر  كثيراً ما فيه من رالم الماليين من   وة وا وات يسوع من 
 ثثالل وسثثائل االعثثالم الجماهيريثثة.فإذا جئنثثا فثثي النهايثثة الثثى القثثول الصثثعبأ ربمثثا 

ألن المهمة مستحيلة جدًا  يجب ان نتمنى ان لم يسبق  ن سؤلنا معرفة قيم يسوع 
  ؟فنحن ربما نشعر باننا سنوضع مع المعز هلل و الجداء( فكيف سنتصرف

نحتثثاو الثثى ان نسثثأل كثثي نثثدر  قثثيم يسثثوع ألجثثل محبتثثه  واتباعثثه  اوالا 
بقرب اكبر  فنحن ال نستطيع تغيير قلوبنا بواسثطة قثوة ارادتنثا الخاصثة  فثاذا يعلثن 

نثثا الرغبثثة فثثي ان نقاسثثمه قيمثثه  وبكلمثثات يسثثوع لنثثا مثثا هثثي قيمثثه  فانثثه سثثيهب ل
 ا رىأ الرغبة بان نعطى قلباً شبيهاً بقلبه 

( يعيثثثد The Sacred Journeyفثثثي سثثثيرته ال اتيثثثة هللالرحلثثثة المقدسثثثة 
القاء الضوء على حيرتنثا. لقثد وقثع عقثداً Frederick Buechnerفريدريك بويتشنير 

  وبينمثثا هثثو  ثثارو مثثن Alfred Knopfلروايتثثه االولثثى فثثي مكاتثثب الفريثثد نوبثثف 
المكتثثب  مثثّر بزميثثل دراسثثة فثثي كليثثة سثثابقة كثثان يعمثثل كمراسثثل. فيقثثول بوتشثثنير:  
كن  كما اعتقدت على حافة الشثهرة والثثروة  ولكثن بثداًل مثن الشثعور بثاي كبريثاء 
 و احسثثاس باالنجثثاز الثث ي يصثثاحبه التفثثول بسثثبب المقارنثثة مثثع اال ثثرين  اتثث كر 

لسبب من شيء ما كالحزن  وعلى االغلثب شثعور  شثبه تسرعي الكبير والمجهول ا
بثثالخزي." انثثه يعكثثس  طثثة حظثثه وحاجثثة زميثثل الدراسثثة الثثى الحثثظ. فلقثثد افترقثثوا 
بدون ان يتحدث واحد الى اال ر عن  ي شيء. تم يفكر بويتشنير ويقول:"كل ما 
اسثثتطيع قولثثه االن هثثو شثثيء صثثغير  لكثثن حثثدث فثثي دا لثثي مثثا ال ينسثثى كنتيجثثة 
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ذلثثك بعثثض الثثوميض البسثثي  الخثثارو مثثن الحقيقثثة فثثي المثثدى  –العثثابر  لالجتمثثاع
البعيثثد  حيثثث ال يوجثثد فثثرح حقيقثثي ألي شثثخص حتثثى يكثثون لنثثا جميعثثاً فثثرح فثثي 

فما شثعرت بثه كثان شثيئاً افضثل واكثثر … ويمكن ان ال يكون اعتماد له –اال ير 
كعطيثثة حقيقيثثة ممثثا كنثث   و ممثثا اكثثون  وقثثد حثثدث  وربمثثا ان كثثل االشثثياء تعمثثل  

 (.91"هللص 
ان مثثا نسثثثتطيع عملثثه هثثثو التأمثثل بحيثثثاة يسثثوع وقيمثثثه مثثع الرجثثثاء والثقثثثة   

كبوتشنير  وسنكون حاصلين على عطية العطثف  لث لك سثنتعاطف مثع كثل ا وتنثا 
وا واتنا السّيئي والسيئات الحظ  ولن نلف  نظرنا بعيداً عن ورطتهم  فالشفقة هي 

 بداية عمل شيء ما.
 ثث  صثثورة مثثن الثثدا ل   ي مثثن حقيقثثة ان الرسثثل   يمكثثن ان نأثانياااا 

مع يسوع لمدة تالث سنوات  ولم يعرفوا حقثاً قيمه.فعنثدما  -وجنة و د -عاشوا 
 لم يستقبل السامريون يسوع في مدينتهم  سأل يعقوب ويوحنا الرب:

 "  تريد ان نقول.فتنزل نار من السماء فتفنيهم 
: 9ي روح انتمثثا "هلللثثو فالتفث  ونهرهمثثا قائاًل:لسثثتما تعرفثان مثثن   

. فبمثثا ان طثثرح السثثؤال عليثثه يعتبثثر نعمثثة  فاننثثا بحاجثثة الثثى ان نكثثون (34-33
صثثبورين مثثع انفسثثنا مثثا دمنثثا ننتظثثر النعمثثة. وفثثي نفثثس الوقثث   نحثثاول ان ال نثثدير 
نظرتنثثا بعيثثداً عثثن الجثثوع والعطثثه والتشثثرد والمثثرض فثثي اوسثثاطنا ومثثا يظهثثر علثثى 

 شاشات تلفازنا.
ن مثثثن النظثثثر الثثثى عالمنثثثا كمثثثا هثثثو حقثثثاً بعيثثثون يسثثثوع نصثثثلي كثثثي نثثثتمك 

العطوفة  وان يكون عندنا القلب والنباهة كي نعمل قلياًل ألجل تخفيثف االحمثال  
ونصثثحح اال طثثاء ونريح المتعبثثين  وان نسثثتمر فثثي تأمثثل يسثثوع ونطلب المشثثاركة 

 في قيمه  فنحن يمكن ان نكون متأكدين ان نعمته لن تغيب عنا
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يمكن ان نستنت  من مناقشتنا لتطوير االلفة مع اهلل ومع يسوع من  الل  
التركيز على السثؤال الث ي يلّثح علينثا عنثدما نصثبح اصثدقاء احثد مثا. هثل صثديقي 

انا اعلم  كم  كون مسرورًا  عندما  عرف واحب يسوع   ؟يّقدر حضوري وصداقتي
وع فرصة ليقول لنثا مثاذا تعنثي صثداقتنا هل نعطي يس ؟ولكن كيف يشعر هو نحوي

لقثد ادركث  مثن  ثالل ارشثادي الروحثي الخثاص انثي كنث  اقثاوم بغربثة  ؟بالنسبة له
إعطثثثثاَءل تلثثثثك الفرصثثثثة. وا، ثثثثرون ربمثثثثا يالحظثثثثون نفثثثثس المقاومثثثثة الدفاعيثثثثة فثثثثي 

 انفسهم  فدعونا نعكس قلياًل ه ل الظاهرة.
ع سثثعيد ألننثثا سثثعداء  ربمثثا ان هثث ل المقاومثثة تنثثثزع مثثن الخثثوف ان يسثثو  

ولكن كل واحثد منثا هثو واحثد مثن حشثدل  وبعثض النثاس تفعثل  و نثا اؤمثن  وانظثر 
الى يسوع كمحسن عظيم يعبر العطايا والحسنات  لكن ال الحاجات وال هثو يتثأتر  

 كثيراً بصداقتهم.
بثثثثد ت احثثثثس عنثثثثد مراجعثثثثة الحيثثثثاة مثثثثؤ رًاأ ان يسثثثثوع كثثثثان شثثثثاكراً لثثثثي  

كلماته في انجيل لوقا:"ك لك انثتم. اذا فعلثتم كثل شثيء لصداقتي  وفكرت فوراً ب
: 21 مرتم به.فقولوا:نحن عبيد بطالون.ألننثا انمثا عملنثا مثا كثان يجثب علينثا "هلللثو 

( ولكثن عنثدما شثعرت ان يسثثوع قثال شثيئاً مثثثل هث ا: يمكثن لثثك اذا اردت ان 20
لم اكن  تفكر بنفسك كخادم ال يستحق  ان تعمل ولكن  ال اكون ناكر الجميل اذا

  وعندها ادرك  ان يسوع ؟ممتناً للناس ال ين صادقوني  وعملوا معي  وعانوا معي
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انسثثان حقثثًا  وان كونثثه انسثثان هثثو كثثي تكثثون سثثعيداً وشثثاكراً عنثثدما تكثثون محبوبثثًا  
 ومع ذلك فالصداقة هي متبادلة.

ربما نقاوم منح يسوع فرصة كثي يخبرنثا كثم هثو يق ثدر صثداقتنا كثيثراً ألننثا  
رب من ذلك النوع من االلفة. ونريد ان نكون محبوبين وان يُهتّم بنا ومشثاركين  نه

ولكن  شيئاً فينا يخجل من االعالن المفتوح للحب من قبل صديق ما. وعلى االقل 
اسثثثتطيع ان اقثثثول هثثث ا عثثثن نفسثثثي. فثثثان جثثثزءاً منثثثي يقثثثاوم مثثثنح يسثثثوع فرصثثثة كثثثي 

نامية التي تعمل في عدة  شياء يخبرني كيف يشعر تجاهي.وينشأ ه ا من بعض الدي
 ذات صلة با، ر.

" وهو واحد من تسعة انواع من TWOانا باالحرى على وشك وصف "تو
( هث ا تجنبثوا إقثرارهم ان لهثم TWOالشخصيات المتميزة  والنثاس مثن امثثال هللتثو 

  وقثريبين الثى  ي شثخص. مسثاعدينانهم يفتخثرون بانفسثهم لكثونهم …حاجات 
فانهم ال يعترفون بحاجتهم الى اال رين ألي مسثاعدة "هللرحلثة وبالنظر الى انفسهم 
 Maria Beesing,Robert J.Nogosek,& Patrick H.O -اكتشثثاف الثث ات 

Leary,The Enneagram:A Journey of Self Discovery,p.11) 
طبعًا ان الناس حملة ه ا النوع من الشخصية  بحاجة الى تقثدير وحثب.  

لمشثثثثكلة  حتثثثثى بالنسثثثثبة ألنفسثثثثهم  ويسثثثثألون مثثثثا وهثثثثم فقثثثث  لثثثثديهم اعتثثثثراف با
يحتثثاجون  فلقثثد تطلثثب منثثي وقثث  طويثثل كثثي اقثثول فثثوراً ليسثثوع:"  برني مثثا هثثو 

 شعور  نحوي " تم بعدئ   نتظر جوابًا.
اذا اردنثا صثثداقة مثع يسثثوع  وهثثو يريثد صثثداقتنا  فعنثد ذا  نحثثن بحاجثثة  

هثو يمنحنثا فرصثة كثي نخبثرل  الى اعطائه فرصة ليعبر عن اعتنائثه واهتمامثه بنثا  كمثا 
 كم نحن بحاجة الى تقديرل. وعندما يُعطيه الناس تلك الفرصة  يبدو انه يت وقها.

 
ان احجامنثثثثا عثثثثن اعطائثثثثه الفرصثثثثة ربمثثثثا يكثثثثون مسثثثثعى الخنثثثثدل اال يثثثثر  

ألزدواجيتنا نحو االلفة مع اهلل ألجل ان يفرض نفسه  وعنثدما نصثبح مثدركين هث ل 
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لرب ألجل النعمة كي نكون احراراً تماماً كي نتنازل عن المقاومة  نستطيع مساءلة ا
حاجتنا الى الخوف ألجل الحفثا  علثى انفسثنا ونقثدم دلثياًل ألنفسثنا بغنثى محبتثه  

 فبعض الحرية ستفتح الباب أللفة اعمق ال نستطيع تخيلها  بدًا.
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Seek My Face 
 

Prayer as Personal Relationship 

In Scripture 

 
By William A.Barry,S.J. 
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