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دائمـاً وھمـا ، ك�ھمـا مت�زمـان. الحياة وا�لم، وا�لم والحياة
سـمھا مـن احتى أخذت الحياة الدنيا ، فترقانيسيران معاً a ي
 .ظل الموتي الدموع ووادي البكاء وھي وادي ا�لم فھي واد

َفإِنََّنا " حتى الخليقة غير الواعية تشارك الخليقة العاقلة ا�لم 
ُض َمًعـا إِلَـى ا:نَ  : ٨رو . " (نَْعلَُم أَنَّ ُكـلَّ اْلَخِليَقـِة تَـِئنُّ َوتَـَتَمخَّ

بَــْل نَْحــُن الَّــِذيَن لََنــا  ..."، ولــيس مــن إســتثناء �بنــاء هللا )٢٢
بَاُكوَرُة الرُّوحِ، نَْحُن أَْنُفُسـَنا أَْيًضـا نَـِئنُّ فِـي أَْنُفِسـَنا، ُمَتـَوقِِّعيَن 

وأن كان اBنسان a يشـبع ) ٢٣: ٨رو " (التَّبَنَِّي فَِداَء أَْجَساِدنَا 
اBَِْنَساُن َمْولُوُد " من شيء في ھذه الحياة، ولكنه يشبع تعباً 

  ).١: ١٤أي" (َشْبَعاُن تََعبًا اْلَمْرأَِة، َقِليُل ا�َيَّاِم وَ 
وھـذه  فتح منافذ ومخارج ومتنفسـات فعالـةولكن هللا ا�مين 

ن اBع�نـات إجعلت اBنسان يعيش مـع ا�لـم وينتصـر عليـه، 
المقدسة ترسل أضواء تحيل ا�لـم إلـى مجـرد ظـل وتشـرق 

َولَُكـْم أَيَُّھـا اْلُمتَُّقـوَن " المواعيد اBلھيـة علـى الحيـاة شـافية 
ـَفاُء فِـي أَْجِنَحِتَھـا ا : ٤مـ�" (ْسِمي تُْشِرُق َشْمُس اْلِبرِّ َوالّشِ

٢.(  
ــذ مباركــة ــات ا�رض مناف ــي تمــ� جنب : وكــل دور الرحمــة الت

ألمــــة، فاBجتماعــــات الروحيــــة خيــــر مــــ�ذ للنفــــوس المت
ودور الرعـاة مـ�ذ لليتـيم،  والمستشفى خيـر مـ�ذ للمـريض

س وإلــه الكتــاب ومــن خلــف ھــذه كلھــا يقــف الكتــاب المقــد
المقدس الذي أخذ أمر تدبير التعزية بنفسه وعلى قلبه، فھو 

فالتعزية مـن المھـام ) ٣: ١كو٢" (أَُبو الرَّْأَفِة َوإِلُه ُكّلِ تَْعِزيٍَة ..."
  .اBلھية الخاصة

والسـعة ومن خ�ل ھذا اBيمـان تطـل النفـوس تجـاه الرحـب 
نــون دائمــاً ومــن ھنــا كــان المؤم ،والراحــة والســ�م وا�مجــاد

أبطال ملحمة ا�لم، فالذين يواظبون علـى الوسـائط الروحيـة 
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كــالمرض والظلــم . أكثــر قــوة علــى تحمــل كــل أســباب ا�لــم
ــا ــارب وغيرھ ــل والتج ــة ا�م ــل ، وخيب ــا إب ــنعون منھ ــم يص نھ

  . إنتصارات
ــك فــي ھــذه  ــك أخــي، أنــي أقصــد أن أقــدم ل وa يخطــر ببال

المقـدس ھـو ا�صـل فالكتـاب ، السطور بـدي�ً عـن كلمـة هللا
وا�ساس والمنطلق، وھذه ا�فكار مجرد أغصان صغيرة تتصل 
بكلمــة هللا وتتفــرع عنھــا، أردت أن تكــون مؤشــراً إلــى النبــع 

  .ا�كبر
لتقاط بعض ا�فكار التي تلمس مواقـع ن مھمتي ھي مجرد أإ

معينــة مــن حيــاة ا�لــم التــي نحياھــا، لمســت تأثيرھــا فــي 
أو في ذلك في حياتي الشخصية إختبارات خاصة، سواء كان 

 .حياة ا�فراد وا�سر والمجتمع الذي أعيش فيه وأتفاعل معـه
أقدم لك ھذه السطور مصـلياً أن يجعلھـا هللا واسـطة مباركـة 
لكي تثبت قدمك راسخة على طريق الحياة إلى يـوم المجـد 

  . مع سيدي يسوع
  .عزيز توما/ القس

  
  الفصل ا�ول
  أھل الطريق

إَِذا َوَجَد ُأنَاًسا ِمَن الطَِّريقِ، رَِجاTً أَْو نَِساًء، َحتَّى  ... "
  " يَُسوُقُھْم ُموثَِقيَن إِلَى ُأوُرَشِليَم 

  ).٢: ٩أع(
طلق علـى المسـيحيين فـي القـرن المسـيحي ا�ول لقد ُأ◌ُ 
بــه كثيــراً، ولقــد كــان المســيحيون يعتــزون " الطريــق " اســم 

أعمـال الرسـل  يتضح ذلك من ذكر ھذا اaسم مراراً في سفر
ھذه التسـمية مـع اسـم الشـعب وليس بالمصادفة أن تتفق 
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" ر عـاب" واaسم مـن أصـل لغـوي يعنـي "  عبرانيون" القديم 
وأن جاء اaسـم فـي ا�صـل وصـفاً لرحلـة الخـروج مـن مصـر، 

ومـا أكثـر المـرات  صفھم أيضاً كغرباء رحل على ا�رضولكنه ي
  .غرباءالتي فيھا ينبر الكتاب على كوننا 

جدير بالم�حظة حـديث الرسـول إلـى العبـرانيين، عـن كوننـا 
ــل أي ســماوياً غر ــاً أفض ــي وطن ــاء نبتغ ــى إو .ب ن تضــمن معن

ننــا أصــحاب تعلــيم أو مبــدأ، فوصــف بطريــق الحــق إالطريــق، 
إa أن ا�مر ا�ساسي يشير إلى المجد كنھايـة . وطريق الرب
  .ھذا الطريق
"  اسة ممـا قالـه بنجـاله الدرإتجاه تفكيرنا في ھذوأننا نتخذ 

ويتطلب السير الصـبر " نه طريق نقطعه سيراً a نقطعه قفزاً إ
واBحتمال وھذا أكثـر مـا يعوزنـا حتـى يمكـن أن نمضـي إلـى 

نفھـم أن الطريـق غيـر " أa نقطعـه قفـزاً " النھاية ومن قولـه 
ــان عميقــة  ــه ودي معبــد ففيــه منحــدرات تتخللــه شــقوق، في

ة قاسـية وa يخلـو مـن منـاطق ، قد تكـون حـارة aفحـمظلمة
يضــيق فــي مواضــع فــ� ومنحــدرات رھيبــة زلقــة، وقــد  ورطــة

السير بسھولة، فينحشر المسـافر حشـراً، وقـد تصـل يتيسر 
نـه إ. مرعباً  شقة أقصاھا، وقد يتسع جداً فيضحى تيھاً فيه الم

صورة مـن ھـذه الحيـاة، أو أن ھـذه الحيـاة تكـون غالبـاً بھـذه 
" ق يعج با�لم، وتغلـب عليـه المعانـاة من ھنا فالطري ،الصورة

َحتَّى إَِذا َوَجَد ُأنَاًسـا ِمـَن الطَِّريـقِ، ِرَجـاaً أَْو نَِسـاًء، يَُسـوُقُھْم 
  ".ُموثَِقيَن إِلَى ُأوُرَشِليَم 

�ن ولكننا نقطع الطريق بإيمان راسخ وعزيمـة a تلـين، ذلـك 
سيدنا المسيح قطع الطريق قبلنا، فقد ركـب السـفن، وكـان 
البحر ھائجاً، والريح عاصفة، سار على طرقـات وعـرة، نـذكره 

ولكنـه . عائداً من الجليل إلى أورشليم يقطع طريق السـامرة
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فيمضـي  ،المطروق والقصيرُيمنع من المرور في ذلك الطريق 
ولكنــه مضــى علــى ذلــك . إلــى طريــق آخــر طويــل ومــوحش

الطريــق المــوحش إلــى أورشــليم، وقــد كانــت تلــك المدينــة 
ي سلسلة المعاناة فقد أمتد طريقه من قلب صية حلقة فالعا

أورشليم إلى الجلجثـة، ويسـمى ذلـك الطريـق حيـث قطعـه 
نتھـى علـى الطريـق إلـى او" طريـق ا�لـم " يحمل الصـليب 

ومن قائل أن الھضبة كانت " جمجمة " الموضع الذي ُيقال له 
أن ھنــاك علــى شــكل جمجمــة رأس اBنســان، ومــن يــرجح 

اسمه مـن جمـاجم القتلـى التـي كانـت تنتشـر المكان أتخذ 
 ًaوفي نھايـة الطريـق . على وجه المكان، فتزيده وحشة وھو

ولكـن ھـل يمكـن أن تصـب . كان الصليب وكان المـوت والقبـر
ن ھناك أيضاً إ! ھي؟تنتوتبتلع والحياة في القبر وھناك تتوقف 

  . ھناك كانت القيامة والصعود والمجد. بدأ الحياة وتستمرت
ــد ــال القــديس أغســطين وق ــه حــول تســمية وق س فــي تأمل

  ".أن ھذا أيضاً طريق السماء الوحيد " المسيحيين بالطريق 
  

  الفصل الثاني
  الحياة مع الواقع

المسـتحقين ليس صواباً أن تقسم الناس إلى فريقين، فريق 
يعثـرك ھـذا إذا واجھـت فقـد . ا�لم وفريـق غيـر المسـتحقين

ن تقسم ا:aم إلى نوعين، ما aبـد وليس صواباً أيضاً أ ،الواقع
منه، كالخسائر والمـرض والمـوت، ومـا a تنتظـره كـالظلم، إذ 

ف� تـنس . وصاً وأنت تحيا مدققاً غير مستحق، خص تظنه جزاءً 
نك مازلـت تعـيش علـى ا�رض، حيـث ا�بـرار وا�شـرار ولـم أ

  .حتماaتهماء ا�برار فعش الحاضر بواقعه واترتفع بعد إلى س
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تحب الجميع، تنصف النـاس . نك تجتھد أن تكون مثالياً جميل أ
تعدل، a  ،التجرد والنزاھة ىترع ،طالما كان ذلك في مقدورك

تنحاز لذي قرابـة أو مـن أجـل منفعـة، حسـناً أن تصـنع ذلـك، 
ومع ھـذا أيضـاً فـ� . وفي كل ا�حوالوتتمسك به قدر طاقتك 

a تـنس أن . متنتظر أن ُتنصف دائماً، وa تعثر إذا لحق بـك ظلـ
من يظلمك لـيس لـه إيمانـك وليسـت لـه قيمـك أن لـه قيمـاً 

وعنھا تصدر تصـرفاته كـأمر طبيعـي، وھـذا مـا . ومعايير أخرى
أَْعَماُلُھْم أَْعَمـاُل إِْثـٍم، َوَفْعـُل الظُّْلـِم فِـي " قاله النبي إشعياء 

َھْل يَْجَتُنـوَن ِمـَن "وقال سيدنا المسيح ) ٦: ٥٩إش" (أَْيِديِھْم 
ْوِك ِعَنًبـا، أَْو ِمـَن اْلَحَسـِك تِيًنـا؟ا ولكـن هللا  ).١٦: ٧مـت" (لشَّ

يٌق َوَعـاِدٌل ُھـَو . إِلُه أََمانٍَة aَ َجْوَر فِيهِ " وحده   )٤: ٣٢تـث("ِصّدِ
. فعندما يلحق بك عكس أنتظـارك أو أسـتحقاقك تـذكر دانيـال

لــم يجــد الحاقــدون عليــه شــيئاً مــن جھــة عملــه، فإنــه كــان 
ولم يجدوا شيئاً من ناحيـة حياتـه، فقـد كـان . دراً مجتھداً مقت

أميناً، لم يكـن مرتشـياً وa رجـل محسـوبيات، فقـد كـان نقيـاً 
شـخص يعبـد  .تقياً، فوجدوا عليه شيئاً من جھة شريعة إلھه

ھـذا ھـو ذنبـه، الـذي . حقيقي في عـالم وثنـياBله الحي ال
ولكن ھل أنتھت حياته في . دى إلى طرحه في جب ا�سودأ
تذكر قديسي العلي الذين شھد لھم أنھم كانوا أعـز ! لجب؟ا

ا لَُھــمْ  لـَـْم يَُكــنِ "مــن الحيــاة وأكــرم  ولكــنھم " اْلَعــالَُم ُمْســَتِحّقً
ـْيِف، طَـاُفوا فِـي ُجُلـوِد " ُرِجُموا، نُِشُروا، ُجرُِّبوا، َماتُوا َقْت�ً بِالسَّ

، ٣٧: ١١عـب"(لِّيَن َغَنٍم َوُجلُوِد ِمْعَزى، ُمْعَتـاِزيَن َمْكـُروبِيَن ُمـذَ 
٣٨.(  

الَِّذي لَـْم " قدوس القدوسين وتذكر فوق الكل سيدك يسوع، 
إذ كـان و )٢٢: ٢بـط١( "يَْفَعْل َخِطيًَّة، َوaَ ُوِجَد فِـي َفِمـِه َمْكـٌر 

ط�قه إذ لم يجـد فيـه علـة للمـوت، الوالي الروماني حاكماً بإ
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كَّـُروا فِـي َفَتفَ " " أصـلبه أصـلبه " تافات الحقـد تـدوي كانت ھُ 
وا  الَِّذي اْحَتَمَل ِمَن اْلُخطَاِة ُمَقاَوَمًة لَِنْفِسِه ِمْثَل ھِذِه لِـَئ�َّ تَِكلـُّ

ــُكْم  ــي نُُفوِس ــوُروا فِ ــب " (َوتَُخ ــھادة  ).٣: ١٢ع ــع ش وa تتوق
حسنة عـن حياتـك، �نـه يـوم يشـھد العـالم لـك ربمـا ترجـع 

َوْيـٌل  "ن حياتك تشبھه كما قـال الـرب أنه وجد أشھادته إلى 
وبھـذا ) ٢٦: ٦لـو " (لَُكْم إَِذا َقـاَل فِـيُكْم َجِميـُع النَّـاسِ َحَسـًنا 

أَْعَمـاaً َكِثيـَرًة َحَسـَنًة " التساؤل واجـه السـيد الـذين أھـانوه 
يـو " (بَِسبَِب أَّيِ َعَمل ِمْنَھا تَْرُجُمونَِني؟ . أََرْيُتُكْم ِمْن ِعْنِد أَبِي

٣٢: ١٠ .(  
ه والتجريح، بسبب التناقض الصارخ بين ن دأب العالم التشويإ

، وتحـدث مقاومـة �ن احتكـاكوينتج عـن ھـذا . حياته وحياتك
حياتك توبخه وتجرحه، ومن ھنا تـأتي المقاومـة، لعلـك قـرأت 

ة معينـة كانـت عـتلك الرواية المتطرفة، التي تـدعي أن مقاط
كلھا فاسدة بإستثناء سـيدة واحـدة، وقـد دبـرت لھـا النسـاء 

يضـاح Bصق بھا نفس التھمة وھي بريئـة، وعنـدنا امؤامرة لتل
لَْو ُكْنُتْم ِمـَن اْلَعـالَِم لََكـاَن " الرائع الذي قدمه سيدنا المسيح 

يـو ... " (َولِكْن �َنَُّكـْم لَْسـُتْم ِمـَن اْلَعـالَِم . اْلَعالَُم ُيِحبُّ َخاصََّتهُ 
ن فإن تكن ممتازاً ومتميزاً وتتألم، خير لك من أن تكو) ١٩: ١٥

طلـب أحـد . وأسـوق إليـك واقعـة فعليـة. عاباً ومرضـياً عنـكمُ 
ا�ثرياء من أحـد العمـال المـؤمنين أن يشـھد لـه زوراً، فـرفض 
العامل ففصله من العمل وتطوع أثنان من العمال ليشھدا زوراً 

ولكنـه وھـو . وعلى ھذه الشھادة ُحكم ببراءة الثري. لصالحه
ه فـي السـيارة بـل عائد من المحكمة لم يأخذ الشاھدين مع

وبعـد . أھملھما وفصـلھما مـن العمـل لعـدم إطمئنانـه إليھمـا
  .ستدعى العبد ا�مين لعملهاوقت 
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أنـه . ھذا وa ينبغي أن تضيق بما يوجـه إليـك مـن نقـد جـارح
أروع شــھادة لــك، مــن أكثــر الكتــب رواجــاً فــي عالمنــا، ھــي 

 النقد إلى شھرتھا، فقد الكتب التي تعرضت لنقد جائر، وأدى
أثار النقد حب اBستط�ع في الناس فأقبلوا على شرائھا وإذ 

أن ينجسـھا، وھـذا مـا قالـه  بالنقد يروج لھا من حيث أريد بـه
  : شاعر قديم

أتـــــــاح لھـــــــا      تـإذا أراد هللا نشر فضيلة طوي    
  ودــــــــــان حســـــــــلس

     aمــا كــان يعــرف عــن     ا جاورتــشتعال النار فيمالو
  عودطيب عرف ال

وثـق أن . وليس بالضرورة أن تنال ثناء أو مكافأة وقتية أو زمنية
أَنَّ ... " خر لك شـيئاً أفضـل للمسـتقبل فـإني أحسـب هللا يدّ 

" آaََم الزََّماِن اْلَحاِضِر aَ تَُقاُس بِاْلَمْجِد اْلَعِتيِد أَْن ُيْسـَتْعلََن فِيَنـا 
ثمـن مـن يكون للحاضـر اBيمـان الـذي لـك وھـو أ). ١٨: ٨رو (

ھل تذكر حياتك قبل اBيمان؟ لقد . الذھب، أنه مكافأة مجيدة
كانـت المـوت . كانت تعسـة عـاثرة تتخـبط، لقـد كانـت ضـياعاً 

  .بعينه
أن اBيمان قوة في مواجھة الواقـع، وعـون علـى ثقـل الحيـاة 
بكل أحتماaتھا وتوقعاتھا، أنك a تسـتطيع أن تغيرھـا، ولكنـك 

ألفت الواقـع وتمرسـت علـى  تستطيع أن تتغلب عليھا حتى
وa تـنس أن البيـت يختلـف عـن الخـارج،  .أضطراباته وتقلباتـه

بطباعـه، ھـذا  ليس أب وأم وأخت وأخ، فـي الخـارج اBنسـان
يزحمــك، وذاك يــدفعك أو يخبطــك، والثالــث يريــد أن يســبقك 

م عليك، أن شارع ھذه الحياة صاخب مزدحم، a يتيسر ويتقدّ 
ت، وھل يخلو البيت أيضاً من المـد لك أن تقطعه بدون مضايقا

  !. والجذر؟
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ــك إذا مضــيت شاخ ــى الســماءولكن ــوق إل ــى ف ــر . صــاً إل نظي
أستطفانوس شھيد المسـيحية ا�ول، الـذي ُرجـم وإذ كانـت 
الحجارة تنھال عليـه كـان وجھـه نحـو السـماء يـرى مجـد هللا 
والسماء مفتوحة ويسوع قائماً عن يمين هللا، ففاضـت روحـه 

، aَ ُت "لغفران والمسـامحة وھي تفيض با ِقـْم لَُھـْم ھـِذِه يَـاَربُّ
   ).٦٠: ٧أع " (اْلَخِطيَّةَ 

  الفصل الثالث
  الطريق الذي نقطعه

أنك تحاول أن تتخير الطريق ا�قصر في رحلتك، �نـه قـد يـوفر 
كثيراً من العنـاء، وأنـت تفـتش علـى الطريـق ا�رحـب، لكـي 

�نك . لمأمونةعن السبل اتمضي بسھولة ويسر وتبحث أيضاً 
ولكن قف لتستمع إلى الـرب يـدعو موسـى . تبتغي الس�مة

أَْن يَْرِجُعـوا َويَْنِزُلـوا أََمـاَم َفـِم " عند خروجه بشعبه مـن مصـر، 
) ١: ١٤خـر" ( اْلِحيُروثِ بَْيَن َمْجـَدَل َواْلبَْحـِر، أََمـاَم بَْعـَل َصـُفونَ 

. للسـ�مةكثر طـوaً ووعـورة، ولكـن هللا رآه طريقـاً وكان ذلك أ
تُوَجـــُد طَِريـــٌق تَْظَھـــُر لِِ�ْنَســـاِن "وھـــذا مـــا يقولـــه الحكـــيم 

وقال السـيد ) ١٢: ١٤أم " (ُمْسَتِقيَمًة، َوَعاقِبَُتَھا ُطُرُق اْلَمْوتِ 
ِذي ُيـَؤدِّي إِلَـى اْلَحيَـاِة "  " َما أَْضـيََق اْلبَـاَب َوأَْكـَرَب الطَِّريـَق الـَّ
  ).١٤: ٧مت (
ؤدي إلى نتائج عكسـية، فالواسـعة تن طرق ھذه الحياة قد إ

يعبـر  يلحـق رائـع الـذوأنـه . والرحبة ليست خيراً من الضيقة
  ".في الطرق ضيق وھدى . " عنه النظم

ــق أولســت  ــاة اBيمــان خاصــة، مثــل طري جــد مــا يطــابق حي
عتـرض البحـر الطريـق، ولكنـه تحـول إلـى معبـر االخروج، لقد 

ــت عــين المــاء . للنجــاة ــور كان ــد العب ــوبع ــارة "  رةالُم وأن " م
ــة،  ــل التجرب ــا تمث ــاً فإنھ ــدو حتمي ــق يب ــارة للطري ــراض م أعت
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أو أن . والتجربــة تقــف كالشــيء الطبيعــي فــي رحلــة الحيــاة
المرور بمارة حتمي، بغض النظر عن موقفھا، فقـد تـأتي فـي 
ــد نھايتــه، وقــد تصــادفك  أول الطريــق، أو فــي وســطه، أو عن

ملـك حزقيـا، وتكـون وقد تكون مرضاً مثل الذي أصاب ال. مرات
ــال  ــي حزقي ــا حــدث للنب ــاة الزوجــة كم ــن وف ــد اaب ــا فق وربم

أيـاً . أو ظلماً أو خسـارةكما وقع ليعقوب،  المحبوب والمرتجى
  .ما تكون

ھم بھـا علـى أبنـاءه لمـارة، أو يعـدّ  ولكن شكراً � الذي يعـدّ 
السواء فقد جاء العبرانيون إلى مارة بعد أن لمسـوا قـدرة هللا 

في مصر،  تجلت في تحريرھم من العبودية القاسيةالعجيبة، 
ن عنايـة إ. وبعد أن أجتازوا في وسط البحر كما على اليابسـة

. هللا وضحت كالشمس، ولم تكن خافية على البصـيرة النيـرة
  .نسى لروعتھاوa يمكن أن ُت 

بالنسبة لت�ميذه، وقـد  –مارة  –ولقد كان صليب الرب يسوع 
واخـر أيـام إعـدادھم ر وضـوح، فـي أبـأكثبدأ السيد يعلن عنه 

للخدمة وأن تصريحاته لھم زادت وضـوحاً بعـد حادثـة التجلـي 
  .المجيدة حيث أستعلن مجده بأمجد كيفية وأروع صورة

وقد وقعت اBضـطھادات علـى الكنيسـة ا�ولـى، بعـد أن رأوا 
َوَھـا .. " وسمعوا منه الوعد العظيم . قام من ا�مواتالرب المُ 
ْھِر  أَنَا َمَعُكمْ  وبعـد ) ٢٠: ٢٨مـت " (ُكلَّ ا�َيَّاِم إِلَى اْنِقَضـاِء الـدَّ

حلول الروح القدس عليھم يـوم الخمسـين ونـوالھم قـوة مـن 
ــُدُس " ا�عــالي  ــرُّوُح اْلُق ــلَّ ال ــى َح ــوًَّة َمَت ــَتَنالُوَن ُق ــنَُّكْم َس لِك

  ).٨: ١أع... " (َعلَْيُكْم، َوتَُكونُوَن لِي ُشُھوًدا
د ملوك الشرق القدامى، أنه دعـى رئـيس ومما يروى عن أح

حــوت كــل صــنوف   ،ئــه إلــى وليمــة فــاخرة فــوق المعتــادوزرا
م الملــك لــه كأســاً كبيــرة، تجرعھــا الــوزير دفعــة قــدّ والطعــام 
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واحدة، دون ضيق أو أمتعاض، مع أنھا كانت غاية في المرارة، 
وسأله الملك فـي دھشـة، كيـف أسـتطعت أن تشـرب ھـذه 

ذلك �ن اليـد  ،فرد الوزير في ھدوء ورضا الكأس بھذه الكيفية
مت لـي كؤوسـاً مت لي ھذه الكأس الُمرة لطالما قدّ التي قدّ 

  .حلوة شھية
وأن الدھشة وكل العجب، تأخذنا بشـدة عنـدما نـرى السـيد 
في مواجھة الصليب، يوبخ بطرس لمحاولته أن يقـاوم القـبض 

َكــْأُس الَِّتــي الْ ! اْجَعــْل َســْيَفَك فِــي اْلِغْمــدِ " عليــه وھــو يقــول 
ولقد أكد السيد فـي ) ١١: ١٨يو " (أَْعطَانِي ا:ُب أaََ أَْشَرُبَھا؟ 

ص�ة البستان أنه جاء من السماء من أجل تلك الساعة واثقاً 
تأمـل . أن ا:ب يعطيه قوة لتقبلھـا كمـا يعطيـه غلبـة وإنتصـاراً 

خطواته وقد فـرغ مـن الصـ�ة، تجـده ماضـياً بقـدم ثابتـة نحـو 
إِنِّي " م نفسه لمن جاءوا ليلقوا ا�يدي عليه وھو يقدّ  الصليب
  ". أَنَا ُھَو 

جاءت زوجة السجان ذات صباح إلى المجاھد الشـھير مسـتر 
إليـك اليـوم خبـراً ثقـي�ً غـداً أني أحمل : براد فورد وھي تقول

فمــا كــان منــه أa أن بســط يديــه . ســيقدمونك إلــى الحريــق
�نـك أعطيتنـي منـذ  أشـكرك إلھـي: ونظره إلى فوق يصـلي

لقـد  ،وقت توقعاً لھذه الساعة، حتى أنھا a تأتي علّي فجـأة
أعددتني لتقبلھا، فقط أجعلني أھ�ً لھـذا الشـرف، أن أمـوت 

  ".من أجل المسيح 
نھـا إ عتباطـاً،ان التجربة أو مارة a تعترض طريقك بالصدفة أو إ

لقـد كـان . مرسلة لمھمة خاصة وھامة، لكي يعدك الرب بھـا
الشعب الخارج من مصر يعاني من صغر النفس، وكـان أحـوج 

فقـد كـان أمامـه طريـق شـاق، ما يكون إلى الصبر واBحتمال 
ــة بالصــعاب ــزمھم . رحلــة طويلــة مليئ وكانــت العــدة التــي تل
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أنھــا رحلــة a  –واBيمــان الصــبر  –لمواجھــة كــل اBحتمــاaت 
ة وكانـت الغايـة عظيمـ. تستطيع القلوب الضعيفة أن تقطعھـا

جليلة تستحق المعاناة، أن يصلوا إلى كنعان حيـث يصـبحون 
رحلة تسـتحق المعانـاة، وھـي نھا إ. ميراثاً للرب شعباً خاصاً،

  .تستحيل بغير الصبر
الذين يشـبھون ا�طفـال، يبكـون مـن العطـش، وa أن الرجال 

يتحملــون الجــوع، ويتھيبــون الصــعاب، وتنقصــھم روح الجلــدة 
لــي كُ ن الــرب إ .المقاصــد المجيــدة a تتحقــق بھــم. والمثــابرة

ويقول لـه . أنه ولدالحكمة ينتھر إرميا إذ يحاول اBعتذار بحجة 
aَ تَُقْل إِنِّي َولٌَد، �َنََّك إِلَى ُكّلِ َمْن ُأْرِسـُلَك إِلَْيـِه تَـْذَھُب "الرب 

ويقـول الـرب عـن شـاول ) ٧: ١إر" (َوتََتَكلَُّم بُِكـّلِ َمـا آُمـُرَك بِـهِ 
  ".َكْم يَْنبَِغي أَْن يََتأَلََّم ِمْن أَْجِل اْسِمي َسُأِريهِ "
ن الطاعــة �عظــم مــا كــان يلــزم الخــارجين مــن تحــت نيــر وأ

فكثيـراً مـا تولـد العبوديـة روح التمـرد، وكـان الخـروج  العبودية
وأن الطاعة بالسوط والعصا  .مسألة طاعة قبل كل شيء آخر

الطاعــة ولكـن تحسـب الطاعـة التطوعيـة، و. تكـون بـ� قيمـة
التي تذكر ويعول عليھا، ھي التي تبرز في الشـدائد وتصـمد 
في وجه المسئوليات والتحديات فتمضي وتشق طريقھا كمـا 

وكـابن " وقد كان معنى طاعة ابن هللا الصـليب . على الشوك
وكـان لسـان حالـه فـي مواجھـة  "تعلم الطاعة مما تـألم بـه 

  ".يُد أَنَا، بَْل َما ُتِريُد أَْنَت لِيَُكْن aَ َما ُأرِ ... "  يا أبتاه الصليب
" يَا ُمَعلُِّم، أَْتبَُعـَك أَْيَنَمـا تَْمِضـي " جاء رجل إلى السيد يطلب 

�ن الرجل كـان يريـد أن يحمـل وa . رحب السيد بتبعيتهولم يُ 
لِلثََّعالِـب أَْوِجـَرٌة َولُِطُيـوِر " وبھذا قال لـه الـرب  ،يريد أن يتحمل

َماِء أَْوَكارٌ  ا اْبُن اBِْنَساِن َفلَْيَس لَُه أَْيَن ُيْسـنُِد َرْأَسـهُ السَّ "  ، َوأَمَّ
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ن تتبعنـي بمقابـل، وأنـا أشـترط أنت تريد أ) ٢٠و  ١٩: ٨مت (
  .فيمن يتبعني أن ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني

أن الرب يود أن يعرف مدى أستعدادك على التحمل، وإصرارك 
فـي أرض غيـر مزروعـة، تغلـب على الذھاب معه في البريـة 

 .عليھا الوھاد والوديان، عرضة للجـوع والعطـش والبـرد والحـر
. الطاعـةوأن مارة جاءت لتعـالج روح التمـرد، وترويـك مـن مـاء 

، ولكنھـا ليسـت طاعـة عميـاء بـل وھي طاعة غير مشروطة
بصرة، يظللھا السحاب نھـاراً ويضـيئھا عمـود النـار لـي�ً ممـا مُ 

  .  a يتوقفيتيح سيراً متواص�ً 
وھناك أثنتا عشرة  ،�ن إيليم تأتي بعد مارة ولكن شكراً للرب

ُثـمَّ َجـاُءوا إِلَـى إِيِلـيَم َوُھَنـاَك اْثَنَتـا "عين مـاء وسـبعون نخلـة 
ـــةً  ـــْبُعوَن نَْخلَ ـــاٍء َوَس ـــْيَن َم ـــَرَة َع ـــَد . َعْش ـــاَك ِعْن ـــوا ُھَن َفَنَزُل

ه العذبـة الحلـوة الظ�ل الورافة والمياحيث ) ٢٧: ١٥خر("اْلَماءِ 
ـــى ا" ـــِديِھْم إِلَ ـــَدُأوا، َفيَْھ ـــْم َھ ـــوَن �َنَُّھ ـــِذي َفيَْفَرُح ـــإِ الَّ ْلَمْرَف

  ). ٣٠: ١٠٧مز"(ُيِريُدونَهُ 
ُھَوَذا " وھذا ھو ا�ختبار الذي خرج به الملك حزقيا من مرضه 
�ََمِة َقْد تََحوَّلَْت لَِي اْلَمـَراَرُة، َوأَْنـَت تََعلَّْقـَت بَِنْفِسـ ي ِمـْن لِلسَّ

: ٣٨إش" (َوْھَدِة اْلَھ�َِك، َفإِنََّك طََرْحَت َوَراَء ظَْھِرَك ُكلَّ َخطَايَاَي 
ن الملك تأكد من خ�ل تجربته من حقيقـة رجـاء أوواضح ) ١٧

  . القيامة وتأكد من غفران خطاياه
وھؤaء الخـارجون مـن مصـر كـانوا فـي طـريقھم إلـى الحريـة 

عــرض للمتاعــب، ولكــن وســتظل مســيرتھم تت. مــروراً بمــارة
وأنـت تقبـل علـى . الھدف جليـل تھـون فـي سـبيله الصـعاب

ـــي  ـــوظ ف ـــمحل محف ـــدنس وa يض ـــى وa يت ـــوت a يفن ملك
سـبيله يسـتھان بالصـعاب، بـل أنھـا السماوات �جلك، ففي 

وفــي مثــل ھــذه الحالــة يقــول الرســول إلــى . تحلــو وتطيــب
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ــَتُكُم الَِّتــي لَ " العبــرانيين  . َھــا ُمَجــاَزاٌة َعِظيَمــةٌ َفــ�َ تَْطَرُحــوا ثَِق
�َنَُّكْم تَْحَتـاُجوَن إِلَـى الصَّـْبِر، َحتَّـى إَِذا َصـَنْعُتْم َمِشـيَئَة ِهللا ٣٦

  ).٣٦و  ٣٥: ١٠عب " (تََنالُوَن اْلَمْوِعَد 
إِنَّ " وa تنس إذا تألمت يسيراً، أنك كنت قب�ً عبداً ذلي�ً مھاناً 

َفـإِْن َحـرََّرُكْم " ولكـن " َعْبٌد لِْلَخِطيَِّة  ُكلَّ َمْن يَْعَمُل اْلَخِطيََّة ُھوَ 
فـإذا تـذكرت ) ٣٦و ٣٤: ٨يـو " (اaْبُن َفبِاْلَحِقيَقِة تَُكونُوَن أَْحَراًرا 

الماضي مع الخطية والحاضر وقد تبـررت والمسـتقبل ا�بـدي 
نَاِظِريَن إِلَى َرئِـيسِ اBِيَمـاِن " الذي ينتظرك، فكل صعب يھون 

ــِه  ِل ــُه، َوُمَكّمِ ــُروِر اْلَمْوُضــوعِ أََماَم ــِل السُّ ــْن أَْج ــِذي ِم يَُســوَع، الَّ
اْحَتَمَل الصَِّليَب ُمْسَتِھيًنا بِـاْلِخْزيِ، َفَجلَـَس فِـي يَِمـيِن َعـْرشِ 

ــزل إلــى أقســام ا�رض الســفلى، ) ٢: ١٢عــب " (ِهللا  لقــد ن
ُه فِـي َمـا " نظيرنا وأرتفع فوق كل رياسـة وسـلطان وتألم  �َنـَّ
  ).١٨: ٢عب " (ْد تَأَلََّم ُمَجرَّبًا يَْقِدُر أَْن ُيِعيَن اْلُمَجرَّبِيَن ُھَو قَ 

  الفصل الرابع
  صحبة على الطريق

ن أثقال الحياة تتضخم وتستفحل مع شعور اBنسان بالوحدة إ
فالوحدة قاسية، أو ھي قاتلة وقد ثبت أن الشعور بالوحدة قد 

كنه أن يتجـاوب صيب اBنسان وھو يعيش مع كثيرين إذ a يميُ 
فھم قد يكونون غير قادرين على تفھم متاعبـه أو ھـم . معھم

يســتخفون بمتاعبــه أو يســخرون منھــا ومــا أكثــر مــا يســمع 
أنــت . موھــوم(أو المتضــايق كلمــات اBســتخفاف المــريض 

  ).موھوم
بمـرض وھو مسكين a يملك أن يتجاوب معھـم، �نـه مصـاب 

فصام بينه وبـين يوجد فصام في شخصيته، . الشعور بالوحدة
وع�ج ھذا الشعور ا�ليم، صحبة طيبة ورفقة صالحة، . الناس

ھذا دواؤه ومن ثـم . وعواطف متفھمة حانية، وإھتمام مخلص
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ــاة صــحيحاً ســليماً  ــق الحي ــى طري . يســتطيع أن يمضــي عل
  .متجدد ا�مل، ينعم بس�م داخلي

ن البشرية المتألمة تحتاج إلـى حـب قـوي، وعواطـف رقيقـة إ
  .س صادقةوأحاسي

وجـاءت . رقد الجندي الجريح في سـريره بـ� وعـي وa حركـة
إلى جوار أبنھا فقال لھـا  ا�م تستأذن الطبيب أن تدخل لتقف

وأنه لو تنبـه فجـأة فستقضـي  ،أنه لن يشعر بوجودك الطبيب
عليه المفاجأة يمكن أن تعـودي بعـد أسـبوع، ربمـا يكـون قـد 

راجية أن يأذن لھا  أسترد وعيه ولكن ا�م ألحت على الطبيب
وتكتفـي بـأن . بالدخول لتكون إلـى جـوار سـرير أبنھـا صـامتة

ووقفت ا�م إلـى . وأمام إلحاحھا سمح لھا الطبيب. تنظر إليه
تحركـت يـدھا لتسـتقر  جوار السـرير طـوي�ً وبحركـة a إراديـة

، فـتح اaبـن وبسرعة مذھلة وغير متوقعـة. على جبھة اaبن
وجــه أمــه أبتســم، ومــن تلــك  علــىعينيــه ولمــا وقــع بصــره 

اللحظة بدأ يتقدم سريعاً نحو الشفاء وأقر الطبيـب أن لمسـة 
وقد ترك الجريح سـريره بعـد فتـرة . الحنان كانت الدواء الفعال

  .قصيرة غير متوقعة، لقد شفاه الحنان
. وأن محبة يسوع وحنانه وقربه والعيشة معه بلسـم الشـفاء

في الحكــيم الــذي يق المخلــص المحــب الــويقولــون أن الصــد
ــل يســتحيل وجــوده ــدر ب ــا، ين وأن وجــدت بعــض ھــذه . يعوزن

الصفات في صديق مـا، فـ� تجتمـع فيـه كلھـا ثـم أنھـا تكـون 
  .a قوة لھا وa فاعلية. ضعيفة باھتة

ن أو. وعنــدما يفتقــد الصــديق يقــول المــرء لــيس لــي إنســان
شــكراً � فقــد . ا�رض لــن يمكنھــا أن تعطــي صــديقاً صــدوقاً 

يسـوع وحـده " ُيوَجْد ُمِحبٌّ أَْلَزُق ِمـَن ا�َخِ " به السماء جادت 
ــاة . ھــو ھــذا الصــديق وأن نقــض العمــر معــه، وأن يمــ� الحي
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ــإ ــه ف ــحىبشخص ــماء أو تض ــن الس ــرب م ــاة تقت ذات  ن الحي
السماء على ا�رض فإختبار السماء يتحقق لنـا جزئيـاً ونحـن 

زمنــي فمنــذ أن ي�. يھــرب الحــزن والتنھــد. علــى ا�رضبعــد 
منفرداً فـي مكـان ولـن أواجـه ظرفـاً إa وھـو يسوع، لن أكون 

معي عمادي وأعتمادي، أنه يكون معي في منعطفات الحياة 
وفي مفترق طرقاتھا، وفي مواجھة ملماتھـا وشـدائدھا، أنـه 

اْلَمِسيُح ُھَو ُھـَو أَْمًسـا  يَُسوعُ  " �ن يكون معي دائماً a يتغير
  ).٨: ١٣عب " (ِد َواْليَْوَم َوإِلَى ا�َبَ 

وأن أنحرفنـا . أن أقسى متاعبنا تنشأ عن عدم معرفـة طرقنـا
ــاً أو يســاراً، بســبب أقتناعــات أو . عــن الطريــق الســوي يمين

يتحــدث النبــي إرميــا عــن . توجيھــات خاطئــة ھــو أمــر خطيــر
وأصبح أمامـه أكثـر . اBنسان كمسافر وصل إلى مفترق طرق

سير بـدون مرشـد خبيـر، من إتجاه، بينما ا:ثار قد محيت، فال
عــن الطريــق قــد ينتھــي إلــى التيھــان، أن أنحــراف المســافر 

" سبب مزيداً من الشـقاء، بـل أنـه يعـرض للھـ�ك السوي، يُ 
ـُبِل اْلَقِديَمـةِ  أَْيـَن : قُِفوا َعلَى الطُُّرقِ َواْنُظُروا، َواْسأَلُوا َعِن السُّ

إر " (ُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكْم ُھَو الطَِّريُق الصَّالُِح؟ َوِسيُروا فِيِه، َفَتِج 
ھـو الـذي . ويسوع وحـده ھـو طريـق الحـق والحيـاة. )١٦: ٦

بـل أنـه ُيصـحح يصحح مسار حياتنا، ھو الـذي يقودنـا ھاديـاً، 
م كل أعوجاج وأنحـراف فيھـا، ومـا أجمـل أن حياتنا ذاتھا، ويقوّ 

َف�َ  الرَّبُّ َراِعيَّ "  ٢٣نذكره راعياً، ويطيب لنا أن نتغنى بمزمور 
إِلَـى ِميَـاِه الرَّاَحـِة . فِي َمـَراعٍ ُخْضـٍر ُيْربُِضـِني٢. ُيْعِوُزنِي َشْيءٌ 

. يَْھِديِني إِلَى ُسُبِل اْلِبرِّ ِمْن أَْجِل اْسِمهِ . يَُردُّ نَْفِسي٣ .ُيوِرُدنِي
أَْيًضا إَِذا ِسْرُت فِي َواِدي ِظّلِ اْلَمْوتِ aَ أََخاُف َشرًّا، �َنََّك أَْنـَت ٤
  ... ".َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ُھَما ُيَعزِّيَانِِني . ِعيمَ 
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يسوع راعّي ھو يعولني بل ھو يـوفر لـي الشـبع فأنھـل مـن 
ھو يقودني في س�م وأمان، a يتركني وحدي . ينابيع الراحة
يحـدوني فـي عطفـه، . الظلماتوa في أحلك . في أي إتجاه

فــأكون فــي مــأمن مــن . ويصــحح مســار حيــاتي وإتجاھــاتي
مرشده، وعكـازه  ل عصاه تھديني الطريق أو تشير عليّ لض�ا

قد يكون الطريـق محفوفـاً . ينتشلني رافعاً أن عثرت وسقطت
  .بالمخاطر ولكنه معي يجيزني في س�م

. تغربين، وما أكثرھم فـي ھـذه ا�يـامموa يمكن أن ننسى ال
والغريـب أحـوج مـا . بعضھم في الشرق وبعضـھم فـي الغـرب

ويسوع صديق شخصـي لكـل واحـد، ھـو . قيكون إلى الصدي
فــي الشــرق والغــرب وفــي كــل مكــان، وھــو وحــده ا�مــين 

معي كل الطريق فـي . الصادق ا�مين، وھو a يتغير وa يتنكر
  .وسع أو ضيق

من أجمل الرسائل التي وصلتني أخيراً مـن أحـد المغتـربين، 
أن الشـعور الـذي لـم يكـن لـي قـب�ً . " رسالة يقول مرسلھا

أنـي أكـاد . ھـو اBحسـاس بوجـود الـرب. لعمق والروعةبھذا ا
ألمس وجوده بحواسي وليس فقط بحسي، ھـو حـال معـي 

رفيقي في الطريق، أمام عيني في عملـي،  –في مسكني 
ومن أحساس كھذا خرجـت ھـذه  ".بل أني أمام عينيه دائماً 

  : الكلمات
  وأنا في الغربة    ھو كل آمالي 
  يــــــكل منيت    يسوع حبيبي 

ومن ا�مور المحتملة في ھذه الحياة، أن نفقـد صـديقاً وفيـاً، 
. في درجتھـا القصـوىويأتي ذلك في وقت تكون حاجتنا إليه 

رھيبـاً فيلجـأ الواحـد إلـى مـلء فيحدث الفراغ ويكون موحشاً 
الفراغ المتخلف عن فقد الصديق قد تلجأ إلى ھـذا الشـخص 
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فـ� يسـتطيع الث ف� يفي، وإلى آخر ف� تتوفقان معاً، وإلى ث
ومـن ذا الـذي يسـتطيع أن يمـ� فـراغ . أن يتفھم أحاسيسك

ويسوع وحده ھو الذي يداوي الجرح : القلب ووحشته؟ يسوع
  :الكبير، وھو الذي يم� الفراغ، يم� الكل وفي الكل

  قـــنتفى عني الرفياو    رزايا ــي الــن أصابتنإ
   ختفى عني الصديقاو    �يا ــالب يوأحاطت ب

  ي في الظ�مــــوضيائ    وري ــوع الرب نفيس
  وھو شمسي والس�م    وھو حظي وسروري 

وأننا a ينبغي أن نلوم أصدقاءنا، فـ� ينبغـي أن ننسـى أنھـم 
ن يھـرب أبشر نظيرنا، وھم محـدودون ومحـاطون بالضـعف، فـ

الت�ميذ ساعة الصـلب فھـذا سـلوك بشـري عـادي، أنبـأ بـه 
). ٧: ١٣زك " (َي َفَتَتَشـتََّت اْلَغـَنُم اِْضـِربِ الرَّاِعـ" النبي زكريـا 

قــدم الرســول بــولس إلــى المحاكمــة، وa يصــحبه أحــد، وأن يُ 
ولسـت أنـا وأنـت خيـراً مـن . فليس ھو أفضل حظاً من سيده

الذين تخلوا عنھم وa أحسن حظاً من الذين تركوا، أن بـولس 
ْم فِـي اْحِتَجـاِجي ا�َوَِّل لَـ" بقلبـه الكبيـر عـن ضـعفھم تجاوز 

. aَ ُيْحَســْب َعلَــْيِھمْ . يَْحُضــْر أََحــٌد َمِعــي، بَــِل اْلَجِميــُع تََرُكــونِي
  ).١٧، ١٦: ٤تي ٢... " (َولِكنَّ الرَّبَّ َوَقَف َمِعي َوَقوَّانِي ١٧

ھـاربين، وطلب الذين فروا عنه،  لكن يسوع بعد قيامته سبق
يَـْذَھُبوا إِلَـى  اِْذَھبَا ُقوBِ َaْخـَوتِي أَنْ : " فأوصى المريمات قائ�ً 

ــي  ــاَك يََرْونَِن ــِل، َوُھَن ــت (" اْلَجِلي ــه ). ١٠: ٢٨م ــا قالت ــذا م وھ
إِنَُّه يَْسبُِقُكْم إِلَـى : اْذَھْبَن َوُقْلَن لَِت�َِميِذِه َولُِبْطُرسَ " الم�ئكة 

  ).٧: ١٦مر " (ُھَناَك تََرْونَُه َكَما َقاَل لَُكْم . اْلَجِليلِ 
ان إلى عمواس في وحشة وحـزن، وإذ كان إثنان منھما يسير

عابسين أقبل يرافقھما ويزيل وحشتھما ويعـالج عبوسـتھما، 
بتأكيد الرجاء الذي ظنوه قد ضاع، رجاء القيامـة، بـل كـان ھـو 
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ن إ ".القيامـة والحيـاة " فھو . ذات الرجاء معھما على الطريق
يعوض كل ا�صدقاء إذا تخلوا، ولكن ا�صدقاء مجتمعين يسوع 

وبـه تتقـدس . بل أن روابطنا بأصـدقائنا تكمـل بـه. هa يعوضون
أنه يغذيھا بحبـه ويملؤھـا روابـط بـل شـركة . وتتقوى وتتمكن

  . في المسيح وبالمسيح
ــالي ــي وآم ــين آaم ــع �ن ــدره ليتس ــي . وأن ص ــل آaم فيحم

ف� تكون جسـدانية بـل روحيـة، a . وأحمالي، ويسمو بآمالي
قـدير الـذي يسـتطيع أرضية زمنية بل سماوية، أنه الصديق ال

" أنه يتصدى لكل مـا أتعـرض لـه مـن صـنوف ا:aم والتجـارب 
ْيِل، َكَسـَواقِي  َويَُكوُن إِْنَساٌن َكَمْخبَأٍ ِمَن الرِّيحِ َوِسَتاَرٍة ِمَن السَّ

" َماٍء فِي َمَكاٍن يَابِسٍ، َكِظّلِ َصْخَرٍة َعِظيَمـٍة فِـي أَْرضٍ ُمْعِييَـٍة 
  ).٢: ٣٢إش (

  .ه الكثيرة، ف� تصيبني غمارتھاأنه فوق الميا
  .يسرع إلّي في وقت الضيق منقذاً فأمجده

  .ھو معي في اللجج وا�عماق البعيدة
  .في وجه كل القوى المعاندة والمعادية

  .ياتاجيأنه خيري في مواجھة مطالبي وإحت
  .أنه القوة الرافعة وفيه أستطيع كل شيء

  .ھو مجدي في ھواني، س�مي في الملمات
  .مانوئيل معي، وليس علّي أو ضداً ليأنه ع

ــاً عنــي فــي القصــاص  ھــو فــي مكــاني علــى الصــليب، نائب
  .والدينونة

  ".أَنَا ُھَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاُة " أنه طريقي 
  .ھو طريق الحق والحياة

  .وھو الطريق الحق والحياة
  .أسأل مع موسى عن الطريق، يعطيني الصديق قبل الطريق
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  ".ي يَِسيُر َفُأِريُحَك َوْجھِ " 
  .ھو الكل في الكل ومعه a أريد شيئاً 

  
  الفصل الخامس

  رعاية على الطريق
ونـنعم أيضـاً . أننا نحظى على الطريق برفقة الصـديق يسـوع

ــة ا:ب ــاء . برعاي ــل ا�حب ــاً ك ــاق حق ــه، وف ــت عنايت ــذي جل ال
يكفــي أن . الوالــدين واBخــوة وا�خـوات وا�صــدقاء: مجتمعـين

  .بنه عنا بل بذله من أجلنا أجمعينامسك نه لم يُ نذكر أ
ــد هللا ــدما نراجــع مواعي فــي العھــد القــديم، نقــول أن هللا  عن

ھـد الجديـد نھتـف القدير حققھا وعندما نعود إليھا في نـور الع
ونجد في صليب ربنا يسوع المسيح . ققھاأن ا:ب يح: قائلين

ْشـِفْق َعلَـى اْبِنـِه، اَلَِّذي لَْم يُ " المواعيد محور اBرتكاز لجميع 
" بَْل بََذلَُه �َْجِلَنا أَْجَمِعيَن، َكْيَف aَ يََھُبَنا أَْيًضا َمَعُه ُكلَّ َشـْيٍء؟ 

�َْن َمْھَمـا َكانَـْت " ويسوع ربنا ھو دائرة المواعيـد ) ٣٢: ٨رو (
" ، لَِمْجــِد ِهللا »ا:ِمــينُ «َوفِيــِه » الــنََّعمْ «َمَواِعيــُد ِهللا َفُھــَو فِيــِه 

  ).٢٠: ١كو ٢(
�نــات المقدســة، Bعوا:ب الســماوي كمــا نعرفــه فــي نــور ا

صـلي فـي يريد بنا خيراً، ومن ھنا نحن ُن . واBختبارات العملية
ونواجه مطاليب الحيـاة فـي " لتكن مشيئتك " ثقة وأطمئنان 

وھو يضـمن ". ُخْبَزنَا َكَفاَفَنا أَْعِطَنا ُكلَّ يَْوٍم " أعتماد كلي عليه 
aَ ُتـْدِخْلَنا " ن التجارب التي يخفيھا لنا العـدو الشـرير نجاتنا م

ــرِّيِر  ونحــن نســبق طلباتنــا ". فِــي تَْجِربَــٍة لِكــْن نَّجَِنــا ِمــَن الّشِ
  ".يا أبانا الذي في السموات " بالنداء 

كشـف لنـا عـن . فلكي يضع الرب أقدامنا علـى سـلم ا�مـان
ــد ــات الجس ــا حاج ــة أن هللا ا:ب يعطين ــائق رائع ــه  .حق ولكن
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ــوتيُ  ــا أيضــاً الملك ــط وھــو a . عطين ــا للحاضــر فق ــؤمن حياتن ُي
وھو . ؤمن حياتنا ل�بديةولكنه يُ . ة الزمنية المحدودةوللمسير

ولكنـه �نـه قبلنـا . يصنع بنا كل ھذا الفضل ليس Bسـتحقاقنا
�نـه ھكـذا " كأبناء ليتكفـل بنـا، وكـل مـا يفعلـه معنـا يسـره 

" ھكـذا " ر أحـدھم كلمـة وقـد فسـ. "شاءت المسرة أمامك 
" نھا مسرة a تعلل، �نه ليس شيء فينا، قلبه ھو السبب بأ

aَ تََخـْف، ). " ٤: ١٤ھـو " (ُأِحبُُّھْم َفْضـ�ً . أَنَا أَْشِفي اْرتَِداَدُھمْ 
" أَيَُّھا اْلَقِطيُع الصَِّغيُر، �َنَّ أَبَاُكْم َقْد ُسرَّ أَْن ُيْعِطـيَُكُم اْلَملَُكـوَت 

  ).٣٢: ١٢لو (
وقد كان يحلو للسيد . أننا صغار وضعاف لذلك فھو يرثي لحالنا

ة لـيعلن رقـ. أو يشبھھم باليتـامى"  أطفاaً " أن يدعو ت�ميذه 
العواطف ا�بوية نحونـا �ن ا�حاسيس التي تحيط بنا، وتدفق 

ــة أب ــا الرعاي ــه، وتعوزن ــا مــا نعتمــد علي ــيس لن ــه ل ــا يعلــم أن ان
َماِء َوا�َْرضِ، �َنََّك أَْخَفْيَت أَْحَمُدَك أَيُّ " والحماية  َھا ا:ُب َربُّ السَّ

). ٢٥: ١١مـت ("َوأَْعلَْنَتَھا لِ�َْطَفاِل  ھِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلُفَھَماءِ 
  ).١٨: ١٤يو " (aَ أَْتُرُكُكْم يََتاَمى " 

عطــي يكــون أكثــر ســروراً مــن المحتــاج أن المحسـن عنــدما يُ 
ين، عندما يرتوي حـب السـخاء فـي الذي يأخذ أنه يسر ضعف

نفسه، ويسر بسرور المحتاج وھكذا ا�ب عندما يكسـو بنيـه 
فإنه يفرح أكثر مـنھم، وا�ب الـذي يـؤمن سـ�مة بنيـه يكـون 
أكثر ھنـاء بسـ�متھم، ومـن يصـح أبنـه المـريض ومـن يـنجح 

ن أكثر غبطة، وأن تطلعات ا�ب إلى مسـتقبل بنيـه وأبناؤه يك
غبة قلب ا:ب أن يكون حاضـرنا سـعيداً تسبق تفكيرھم، أن ر

  .ومستقبلنا مجيداً 
أبــاً معتنيــاً، وعنايتــه مطلقــة " وقــد عرفنــا بــه اaبــن المبــارك 

شاملة غير محدودة، تحتوي كل خ�ئقه، كبـر شـأنھا أو صـغر 
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ولـيس أحـدھا . ماءويقوت طيـور السـ. طعم فراخ الغربانفھو يُ 
َخْمَسـُة َعَصـافِيَر أَلَْيَسـْت " علـى البيـع  ساقط القيمة يعطي

: ١٢لـو " (ُتبَاُع بَِفْلَسْيِن، َوَواِحٌد ِمْنَھا لَْيَس َمْنِسـيًّا أََمـاَم ِهللا؟ 
وھو ُيلبس زنابق الحقل أفخر من الملوك، مـع أنھـا توجـد ). ٦

واBنسان أفضل وأعظم من ھـذه . اليوم وُتطرح غداً في التنور
اً وعقـ�ً وجسـداً وهللا يھتم باBنسان كلـه روحـ. كلھا، أنه ابن

أبديـة وزمنيـة علـى حـد . يعتني بكل أعوازك روحية وجسدية
  . سواء

أن اBيمان بأبوية هللا ينفي القلق والھم، وعندما قدم ابـن هللا 
" معـوaً علـى مكانتنـا " وa تقلقـوا " ھذا اBع�ن عقب قـائ�ً 

ن أأن أسوأ مـا يمكـن أن نصـاب بـه، ھـو ". فكم بالحري أنتم 
كثر مـا أوأن a نفطن لقدرنا، وأن . النسبة العالية ننسى ھذه

ويعالج ھمومنا ومتاعبنا يشيع الطمأنينة والبھجة في أنفسنا 
  .ھو كوننا أبناء

من أروع القصـص التـي شـدتني، قصـة غـ�م اسـمه جـوني 
عاد ذات يوم إلى البيت وكان جائعاً، فطلب العشاء مـن : ھول

لغزيرة تنھمـر مـن عينيھـا فكانت الدموع ا. أمه ا�رملة الفقيرة
فأخذ الغ�م يھدئ لوعتھا، . إذ لم تكن في البيت لقمة واحدة

وطلب منھا ". ويقول a تأسفي حاaً سأنام ولن أشعر بالجوع 
أن تصلي لكي يسرع إلى النوم وقالت له دعنـا نـردد الصـ�ة 

طمئني يا أماه أولما فرغا من الص�ة قال جوني، . الربانية معاً 
وفـي الصـباح . ونـام اBثنـان. و أبونا فلـن نحتـاج أبـداً فطالما ھ

البــاكر طــرق البــاب ثــري أرمــل، يرجــو ا�م أن ترعــى صــغيريه 
  .اليتيمين بمقابل كبير، وقد صدق رجاء اaبن ولم يحتاجا بعد

ويعطـي  سن أنتقاء العطاياالذي يح: وھو ا:ب الكلي الحكمة
أَُلُه اْبُنـُه ُخْبـًزا، أََفُيْعِطيـِه َفَمْن ِمـْنُكْم، َوُھـَو أٌَب، يَْسـ. " ا�فضل
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ـَمَكِة؟  أَْو إَِذا َسـأَلَُه ١٢َحَجًرا؟ أَْو َسَمَكًة، أََفُيْعِطيِه َحيًَّة بََدَل السَّ
َفـإِْن ُكْنـُتْم َوأَْنـُتْم أَْشـَراٌر تَْعِرُفـوَن أَْن ١٣بَْيَضًة، أََفُيْعِطيِه َعْقَرًبـا؟ 

ــدَ  ــا َجيِّ ــْم َعطَايَ ــَن ُتْعُطــوا أَْوaََدُك ــِذي ِم ــاْلَحِرّيِ ا:ُب الَّ ًة، َفَكــْم بِ
َماِء، ُيْعِطي الرُّوَح اْلُقُدَس لِلَِّذيَن يَْسـأَلُونَُه؟   ١١: ١١لـو " (السَّ

– ١٣ .(  
فمعاملتــه لنــا فــوق مــداركنا وتخــالف . وإذ ھــو كلــي الحكمــة

علــى ا�رض ھكــذا علــت �نــه كمــا علــت الســماء " تفكيرنــا 
نا فالخضوع والتسليم حق علينـا، ومن ھ". فكارنا أأفكاره عن 

ينبغي أن نقبله برضى، ولنتأمل لعلنا نستطيع أن نتبين وجـه 
وقد يقـع علينـا عكـس أنتظارنـا، ذلـك �نـه . الحكمة في ذلك

يعرف أين يكون صالحنا، بل أنه يھتم أكثـر بصـ�حنا، وصـ�حنا 
أعظم من كل مصلحة زمنيـة، يوجـد الـذين يبيعـون أنفسـھم 

تتدھور حيـاتھم الروحيـة وا�دبيـة، ولكـن هللا بأثمان بخسة، و
  .تھمه قداستنا

وa يفوتنـا ھنـا أن نشـير إلـى . وقد تقتضي حكمتـه أن يؤدبنـا
يـر مـا يوضـح الفـارق قـول الفارق بين التأديـب والقصـاص، وخ

ُكلُّ ُغْصٍن فِيَّ aَ يَـْأتِي بَِثَمـٍر يَْنِزُعـُه، َوُكـلُّ َمـا يَـْأتِي : " السيد
يِه لِيَْأتَِي بَِثَمٍر أَْكَثَر بَِثَمٍر ُينَ  والنـزع قصـاص، ومـا ) ٢: ١٥يـو " (ّقِ

ينزع ييـبس ويجـف ويطـرح للنـار، أمـا التنقيـة فتأديـب، وذلـك 
النير الذي يضعه عليـك يشـد عـودك وأن  .يؤدي إلى ثمر أكثر

ويزيد ص�بتك، ويدربك على حمل المسئولية، وھو ليس ثق�ً 
تســلط علــى المعــادن a  أن كميــة النــار التــي. يقصــم الظھــر

تحرقھا، بـل تصـھرھا لتتنقـى وتـتخلص مـن الشـوائب وتلـين 
بقصــد م�ءمتھــا مــع حاجــة التصــنيع، لتشــكليھا إلــى نمــاذج 

  .لي الثمينةمختلفة كالكؤوس الجميلة والحُ 
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ِذي "ديـب فھـو ل�بنـاء ا�شرار أمـا التأوالقصاص يلحق ب �َنَّ الـَّ
ــُه، وَ  ُب ــرَّبُّ ُيَؤدِّ ــُه ال ــهُ ُيِحبُّ ــٍن يَْقبَُل ــلَّ اْب ــُد ُك ــب " (يَْجِل ). ٦: ١٢ع

ــول  ــاء، ويق ــل ا�بن ــاء، وعــام يشــمل ك ــب خــاص با�بن فالتأدي
يَـا اْبِنـي، aَ . " الحكيم أنه من نصيب اaبن الذي يسر به ا�ب

ُه الـرَّبُّ ١٢تَْحَتِقْر تَْأِديَب الـرَّّبِ َوaَ تَْكـَرْه تَْوبِيَخـُه،  ِذي ُيِحبـُّ �َنَّ الـَّ
شـائع مثـل ھناك ) ١٢، ١١: ٣أم" (ُبُه، َوَكأَبٍ بِاْبٍن ُيَسرُّ بِِه ُيَؤدِّ 

". يضحك علّى ومن ُيبكيني يبكـي علـىّ من ُيضحكني "يقول 
يدور جدل عما ھـو ا�نفـع " يفون ولعل ھذا تحوير لما قاله زيي

" ويقول " ضحكھم أم ھو الذي يبكتھم للناس، ھل ھو الذي يُ 
ھم خدمـة ثانويـة، ولكـن الـذي أن الذي ُيضحك الناس يؤدي ل
والحق فيما أقول واضح فا:بـاء " ُيبكيھم يؤدي خدمة جوھرية 

يحسنون تربية أبنائھم إذا أبكوھم، والمعلمون بنفس الطريقة 
م اBنحـراف، ينشئون أفضل، وسيف العدالة في المجتمع يقـوّ 

  .والتھاون علة الفوضى واBنح�ل
ع إنســان، ھــو أن ن أقســى مــا يمكــن أن يصــل فيــه هللا مــوأ

. أَْفَرايُِم ُموثَـٌق بِا�َْصـَنامِ " يھمله وھذا قوله بفم ھوشع النبي 
وإجمالي الموقف يتضح من قول المرنم ). ١٧: ٤ھو (" اْتُرُكوُه 

ــُه ِمــْن َشــِريَعِتَك "  ، َوُتَعلُِّم ــا َربُّ ــُه يَ ُب ُطــوبَى لِلرَُّجــِل الَّــِذي تَُؤدِّ
رِّيِر ُحْفَرةٌ لُِتِريَحُه ِمْن أَيَّاِم الشَّ ١٣ �َنَّ الرَّبَّ ١٤. رِّ، َحتَّى ُتْحَفَر لِلّشِ

�َنَّــُه إِلَــى اْلَعــْدِل يَْرجــُع ١٥. aَ يَــْرُفُض َشــْعبَُه، َوaَ يَْتــُرُك ِميَراثَــهُ 
 – ١٢: ٩٤مـز " (اْلَقَضاُء، َوَعلَى أَثَِرِه ُكـلُّ ُمْسـَتِقيِمي اْلُقُلـوبِ 

١٥.(  
إيضاح مفھوم التأديب بحسب وھذا ما قاله أحد المؤمنين في 

أن ما يلحـق بـي ويصـيبني مـن ألـم بسـيط " الخاص إختباره 
أستحقه من جزاء، وإذا قـيس مـا أسـتحقه فعـ�ً بالنسبة لما 

بما يلحق بي، كان في غاية البساطة، أنھـا ليسـت ضـربات، 
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أنما فـي الحقيقـة لمسـات تأديـب مشـفق وليسـت ضـربات 
  ".منتقم 

فـي محبـة أبـي الفائقـة، وحكمتـه وإذ أنني أثق بغيـر حـدود 
السامية وعنايته المطلقة، أتجرع كل كأس يقـدمھا لـي بكـل 

َونَْحـُن نَْعلَـُم أَنَّ : " ورضى، وأنا أثق مطمئناً أنھا لخيـريأرتياح 
ِذيَن ُھـْم  وَن َهللا، الـَّ ِذيَن ُيِحبـُّ ُكلَّ ا�َْشيَاِء تَْعَمـُل َمًعـا لِْلَخْيـِر لِلـَّ

  ). ٢٨: ٨رو " (َقْصِدِه َمْدُعوُّوَن َحَسَب 
خرج من ا:كـل أكـ�ً ومـن يُ : وھو آب قدير يستطيع كل شيء

خـرج الطـاھر مـن ويُ . ل الموت صـبحاً ظويحيل . الجافي ح�وة
وa شيء مسـتحيل أمامـه وa . وعنده للموت مخارج. النجس

شــيء يستعصــي عليــه ُمطلقــاً ويحــذر لســلي وزرھــد، لــئ� 
فـي حجـم وإمكانيـات ن نظنـه يقودنا تفكيرنا فـي هللا كـأب، أ

ــا مــن البشــر ومقــدرة ــه آبائن ــذي فــي " ، وننســى أن ــا ال أبون
ــي الســلطان ". الســموات  ــي وكل ــي الغن ــدرة وكل ــي الق كل

والسيادة إلى جانـب حبـه الفـائق وحنانـه الـدافق، ومراحمـه 
العميم، ونحن أبناء اBله القادر على كل   المستديمة، وجوده

  . شيء
تََوكَّلُوا َعلَـى الـرَّّبِ إِلَـى " خر الدھور ويكفي أن نشير إليه كص

ُھوِر  فھو أبونـا ). ٤: ٢٦إش " (ا�َبَِد، �َنَّ فِي يَاَه الرَّّبِ َصْخَر الدُّ
صخرنا القديم القدير الـذي لـيس عنـده تغييـر وa ظـل دوران، 

�َنَُّه لَْيَس َكَصـْخِرنَا َصـْخُرُھْم، َولَـْو " وھو اBله الحي الحقيقي 
" صـخر الـدھور " والصفة ). ٣١: ٣٢تث " (ْعَداُؤنَا اْلُقَضاَة َكاَن أَ 

 ححصن الحصـين، والنبـع الفيـاض، ويـرجتعني الكثير، تعني ال
مستمد من الصـخرة التـي تفجـرت بالميـاه لتـروي أن الوصف 

�َنَُّھـْم َكـانُوا " للمسـيح الشعب في البرية، وقد ُأخذت كرمـز 
" ٍة تَابَِعِتِھْم، َوالصَّْخَرُة َكانَِت اْلَمِسيَح يَْشَرُبوَن ِمْن َصْخَرٍة ُروِحيَّ 
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يقع على كونه إلھاً حيـاً  هوا�مر الھام، أن التنبي). ٤: ١٠كو ١(
  .حقيقياً 

اِْسُم الرَّّبِ ُبْرٌج َحِصيٌن، " الحصن الحصين أو حصن ا�مان وھو 
ــُع  يُق َويََتَمنَّ ــّدِ ر ويشــار إلــى المســيح كحجــ" يَــْرُكُض إِلَْيــِه الصِّ

الزاويــة، وا�ســاس الوحيــد والملجــأ ا�مــين، فــي مقابــل كــل 
التحديات واBحتماaت التي تواجھنا في الحياة ولعـل اBختبـار 

حد المرسلين في الھند لخيـر مـا يعزينـا ونحـن أالذي يحكيه 
  .ماضون على طريق الحياة

خــرج المرســل مــن أحــد اBجتماعــات مســتعج�ً ليصــل إلــى 
خـذ عربـة مكشـوفة تجرھـا الخيـل إجتماع فـي مكـان آخـر وأ

وكانت ھي الوسيلة الوحيدة المتاحة في تلك المنطقة، وفي 
ينھمـر وأسـرع السـائق  الطريق ھبت ريح عاصفة وبدأ المطـر

بسرعة زائدة، ولما أستوضحه المرسل عـن سـبب السـرعة 
والطريق طويل، قال السائق أننا نقترب من مأوى أمـين، وقـد 

ة في تجويفھـا كھـف متسـع، دفـع وص� حاaً إلى صخرة ھائل
الســائق العربــة داخلــه ومــا أن أســتقرت العربــة فــي الــداخل 

يا صخرة الدھور يا حصن ا�مان : " حتى صاح السائق الھندي
إلـى إلھـه،  هوقد ھزت ھذه الكلمات المرسـل وأرتفـع فكـر". 

ـْيقَ . اَُ� لََنا َمْلَجأٌ َوُقوَّةٌ " يردد القول  وأخذ اتِ ُوِجـَد َعْونًا فِي الّضِ
لِـذلَِك aَ نَْخَشـى َولَـْو تََزْحَزَحـِت ا�َْرُض، َولَـِو اْنَقلَبَـِت ٢. َشِديًدا

. َمْلَجُأنَـا إِلـُه يَْعُقـوبَ . َربُّ اْلُجُنوِد َمَعَنـا. اْلِجبَاُل إِلَى َقْلِب اْلِبَحارِ 
  ).٧، ٢، ١: ٤٦مز " (ِس�َْه 

�ب بعنايتـه وعندما يؤخذ ا�ب وتترمل ا�م، نجده يأخذ مكان ا
الفائقة، وتـدبيره العجيـب، أنـه يسـمح بالتجربـة ويتكفـل بمـا 

) " ٥: ٦٨مـز " ( أَُبـو اْليََتـاَمى َوَقاِضـي ا�ََراِمـِل " يترتب عليھا 
مـز " (َكَما يََتَرأَُف ا�َُب َعلَى اْلبَِنيَن يََتَرأَُف الـرَّبُّ َعلَـى َخائِِفيـِه 
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: ٦٦إش " (مُُّه ھَكَذا ُأَعـزِّيُكْم أَنَـا َكإِْنَساٍن ُتَعزِّيِه أُ ). " ١٣: ١٠٣
إِنَّ أَبِـي " بل أن الوالدين يتخليان، وأما ھو فـ� يتخلـى، ). ١٣

  ).١٠: ٢٧مز " (َوُأّمِي َقْد تََرَكانِي َوالرَّبُّ يَُضمُِّني 
َھْل تَْنَسى اْلَمْرأَُة َرِضيَعَھا َف�َ تَْرَحَم اْبَن بَْطِنَھا؟ َحتَّى ھُؤaَِء " 
أَْسـَواُرِك . ُھَوَذا َعلَى َكفَّـيَّ نََقْشـُتكِ ١٦. َسْيَن، َوأَنَا aَ أَْنَساكِ يَنْ 

  ).١٦و  ١٥: ٤٩إش " (أََماِمي َدائًِما 
م له التعظيم دائماً، ولنقبل أحكامه في خضـوع، ولـتكن قدّ فلنُ 

ثقتنا فيه ب� حدود، ثقة ابن محبته يسوع، الذي وإن كـان قـد 
إa أن محبتـه وثقتـه فـي ا:ب ". َحَزِن يَْسـَحَقُه بِـالْ " ُسر بـأن 

أستمرت في قوتھما لقـد أظلمـت الشـمس، وحـدثت زلزلـة، 
وتشققت القبور، وأنشق حجاب الھيكل من فوق إلى أسفل، 
وأضطرب العالمون، ولكن محبة اaبن وثقتـه فـي ا:ب، كانـت 

  .أقوى من أن تھتز أو تتزعزع
  ).٤٦: ٢٣لو " (ُروِحي  يَا أَبََتاُه، فِي يََدْيَك أَْسَتْوِدعُ " 

  
  الفصل السادس

  أمان على الطريق
ــوف  ــباب الخ ــاه زوال أس ــان معن ــاطة، أن ا�م ــن ببس ــد تظ ق

ــاةو ،والخطــر نســحبت عنھــا ا قــد ترســم صــورة صــافية للحي
ة، حســبما ذھــب الظــ�ل وتتوقــع مجتمعــاً تســوده العدالــ

الجمھوريـة الفاضــلة، فـي أمـر  أف�طـون الفيلسـوف اليونـاني
تتحقــق حتـى ا:ن ولـن تتحقــق، أو صـورة المدينــة التـي لـم 

وأن كانــت " أغســطينوس " الفاضــلة التــي صــورھا القــديس 
ولكنھا صورة ا�خيرة صورة للحياة للذين يعيشون ملكوت هللا، 

ُه َقـْد ُوِضـَع فِـي . " a يمكن أن تطابق العالم ككـل َواْلَعـالََم ُكلـَّ
رِّيِر  الم وإa فالحـال وأنـت a تعـيش فـي معـزل عـن العـ" الّشِ
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يقتضي أن تخرج من العالم، فـإن الحيـاة الـدنيا مھمـا بقيـت، 
فســتظل الظــ�ل مســيطرة عليھــا ويســود جوھــا الســحاب 

  .ا�سود الداكن
عدم الرؤية الجيدة، وا�مـل بـالرغم مـن كـل ولكن مع ھذا a ُن 

قلـت يغشـاني ظــ�م وإذ " تمامـاً كمـا أختبــر المـرنم . شـيء
ربما لم ولن نتعرض لمـا أصـاب بـولس و". الليل يضيء حولي 

الرسول على ظھـر السـفينة، حـين كـان أسـيراً ُمـرح�ً إلـى 
َولِكـْن " وإليك لمحة بسيطة من أوصاف تلـك الرحلـة  ،إيطاليا

ٌة ُيَقـاُل لََھـا  . »ُأوُروْكِليـُدونُ «بَْعَد َقِليل َھاَجْت َعلَْيَھا ِريـٌح َزْوبَِعيـَّ
ِفيَنةُ ١٥ َولَْم ُيْمِكْنَھا أَْن تَُقابِـَل الـرِّيَح، َسـلَّْمَنا،  َفلَمَّا ُخِطَفِت السَّ

ـْمُس َوaَ النُُّجـوُم تَْظَھـُر أَيَّاًمـا ... َفِصْرنَا ُنْحَمُل  َوإِْذ لَْم تَُكِن الشَّ
َكِثيَرًة، َواْشَتدَّ َعلَْيَنا نَْوٌء لَْيَس بَِقِليل، اْنُتِزَع أَِخيًرا ُكلُّ َرَجاٍء فِـي 

  ).٢٠، ١٥، ١٤: ٢٧أع " (نََجاتَِنا 
ثم إلى جانب ھذه العاصفة كـان ھنـاك إتجـاه خطيـر، إذ فكـر 
العسكر أن يقتلوا ا�سرى لئ� يھربوا ولكـن هللا أعطـى نعمـة 

 خلـص بـولسففكر في قلبه أن يُ  لبولس في عين قائد المئة،
وبسبب بولس أيضاً كانـت نجـاة لجميـع النفـوس، ولـم تھلـك 

ولن نكـون كالـذين a . بولسنفس واحدة كما أكد م�ك الرب ل
ـــاطر  ـــولھم المخ ـــدو ح ـــا "تب ـــُه ِحيَنَم ـــونَ �َنَّ ـــ�ٌَم «:يَُقوُل َس

َفـ�َ  ِحيَنئٍِذ ُيَفاِجُئُھْم َھ�ٌَك بَْغَتـًة، َكاْلَمَخـاضِ لِْلُحْبلَـى،،»َوأََمانٌ 
ْوَل َخائِِفيـــِه، َمـــ�َُك الـــرَّّبِ َحـــالٌّ َحـــ"، )٣: ٥تـــس١"(يَْنُجـــوَن 
  ).٧ :٣٤مز(" َوُيَنّجِيِھمْ 

ويشير الرسـول بـولس أيضـاً إلـى خطـر مسـتطير أحـدق بـه 
ويسـتبعد أن ورفاقه في آسيا وھو a يـذكر نـوع ھـذا الخطـر، 

ولـذلك . يكون خطراً في البحر، �نه يحدد آسيا مكانـاً للواقعـة
يشـير إلـى  ما أنـهإيرجع أن يكون واحداً من ث�ثة أحتماaت، 
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ع تماثيـل أرطـاميس صناالمؤامرة التي دبرھا ديمتريوس كبير 
خطيراً ألم به وقاربت حياته المـوت مرضاً  أو أنا�فسسيين، 

خبر اBنقسـام الـذي  أو أن ،ولم يكن الشفاء وكانت الس�مة
أيمـا . حدث في كورنثوس، وقـع علـى نفسـه وقـوع الصـاعقة

ولكـن كانـت . كان الخطر، فإنه يصفه، أنه كان فـوق اBحتمـال
أن هللا يسـتطيع أن يجـد ! كيـف؟ف. النجاة من لدن الرب إلھنـا

َفإِنََّنا aَ ُنِريُد أَْن تَْجَھلُوا أَيَُّھا اBِْخَوُة ِمْن ِجَھـِة ِضـيَقِتَنا " المنفذ، 
ا َفـْوَق الطَّاَقـِة، َحتَّـى  ْلَنـا ِجـّدً الَِّتي أََصابَْتَنا فِي أَِسـيَّا، أَنََّنـا تََثقَّ

لََنا فِي أَْنُفِسَنا ُحْكُم اْلَمْوتِ،  لِكْن َكانَ ٩. أَيِْسَنا ِمَن اْلَحيَاِة أَْيًضا
ِذي ُيِقـيُم  لَِكْي aَ نَُكوَن ُمتَِّكِليَن َعلَى أَْنُفِسَنا بَـْل َعلَـى ِهللا الـَّ

انَا ِمْن َمْوتٍ ِمْثِل ھَذا، َوُھـَو ُيَنّجِـي١٠ا�َْمَواَت،  ِذي . الَِّذي نَجَّ الـَّ
  ).١٠ – ٨: ١كو ٢" (يَما بَْعُد لََنا َرَجاٌء فِيِه أَنَُّه َسُيَنّجِي أَْيًضا فِ 

ن هللا a يمنع العاصفة، ولكنه يجيزھـا فـي سـ�م، وa يمنـع إ
خـرج يُ  حريق، a يمنع المـاء والنـار ولكنـها�تون، ولكنه يمنع ال

إلى الخصب، يسمح بالمرض ويشفي، يسمح بمـوت العائـل 
Bتقـع عالة، ويتكفل با aأنه يحـتم الصـليب ويضـمن القيامـة و

مـن رأسـك إa بـأذن أبيـك، لسـت أنـت متروكـاً احـدة شعرة و
للصدف، ونحن a نؤمن بالصدف ولكننا نـؤمن بالعنايـة ولسـت 

أعـرف مكانتـك : ابن العنايةسمى با�قدار، أنت أنت نھباً لما يُ 
إَِذا اْجَتـْزَت ٢. أَْنَت لِـي. َدَعْوُتَك بِاْسِمكَ . aَ تََخْف �َنِّي َفَدْيُتكَ " 

إَِذا َمَشـْيَت فِـي . أَنَا َمَعَك، َوفِي ا�َْنَھاِر َف�َ تَْغُمُركَ فِي اْلِميَاِه فَ 
ــَذُع، َواللَِّھيــُب aَ ُيْحِرُقــكَ  ــاِر َفــ�َ ُتْل إِْذ ِصــْرَت َعِزيــًزا فِــي . ... النَّ

ُأْعِطـي ُأنَاًسـا ِعَوَضـَك َوُشـُعوبًا . َعْيَنيَّ ُمَكرًَّما، َوأَنَا َقْد أَْحبَْبُتكَ 
  .)٤ – ١: ٤٣إش ( "ِعَوَض نَْفِسَك 

سلكناه خائفين مضـطربين، وكـان ھـو كم من طريق موحش 
عينه طريق الس�مة، كـم مـن مشـكلة معقـدة خرنـا بإزائھـا 
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بال، كم مـن تـدبير  ىوترتب لھا حل معجزي، لم يخطر لنا عل
َعـالِِميَن أَنَّ " وصفناه بالسوء، ولكنه أسـتحال للخيـر والصـالح 

يَق ُيْنِشُئ َصْبًرا،  َوالرََّجاُء aَ ٥َوالصَّْبُر تَْزِكيًَة، َوالتَّْزِكيَُة َرَجاًء، ٤الّضِ
ُيْخِزي، �َنَّ َمَحبََّة ِهللا َقِد اْنَسَكبَْت فِـي ُقلُوبَِنـا بِـالرُّوحِ اْلُقـُدسِ 

  ).٥ – ٣: ٥رو " (اْلُمْعطَى لََنا 
لقد شعر النبـي إشـعياء، أن مـوت الملـك التقـي عزيـا، كـان 

ه، إذ كان النبي يعول عليه في مھمتـه كارثة كبرى حلت بأمت
الخاصة كالعكاز الذي يستند عليه، ويرى في كرسيه الملكي 

  .قوة تدعمه في نضاله
وإنتھــى، وكســر العكــاز ولكــن الجــالس علــى العــرش مضــى 

الذي عول عليه كالسـند، ومـع شـعور النبـي بوقـع الصـدمة، 
رأى الســيد الــرب جالســاً علــى "نفتحــت عينــاه علــى رؤيــا ا

فِي َسَنِة َوَفاِة ُعزِّيَّا " "عاٍل ومرتفع وأذياله تم� الھيكلي كرس
يَِّد َجالًِسا َعلَى ُكْرِسّيٍ َعال َوُمْرتَِفعٍ، َوأَْذيَاُلُه  اْلَمِلِك، َرأَْيُت السَّ

لقد فتحت التجربة عينيه بل ذھنـه ) ١: ٦إش " (تَْم�ُ اْلَھْيَكَل 
اليــد ا�مــور، علــى المصــدر ا�علــى وا�بقــى، الــذي بيــده مق

قترنت عادة تجارب المؤمنين على طريق الحياة برؤى اوھكذا 
  .وإع�نات مجيدة، رفعتھم عالياً فوق الھضاب والمنحدرات

وقد كان طريق المسيحي إلى السماء كما صوره يوحنا بنيان 
طريقاً شـاقاً تعترضـه " سياحة المسيحي " في كتابه الخالد 

ة اليأس التـي غـاص فيھـا صعاب جمة ومخاطر كثيرة، كبالوع
عاليـة تشـرف ق، والممر الضيق على ربـوة نالمسافر إلى الع

ــربض علــى جــانبي  ــدت ا�ســود ت ــة كمــا ب علــى ھــوة رھيب
نظيـر . نتھى بالمسيحي إلى السماءاالطريق، ولكن الطريق 

البرية فقد كانت الممر الوحيد الذي ينتھي إلى كنعان، ھنـاك 
ــاقيين والفــرزيي ــك العمالقــة مــن العن ــرغم مــن تل ن وعلــى ال
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إنتھـــت . الشـــعوب وتعرضـــھم للعبـــرانيين بـــالحروب الكثيـــرة
مســيرتھم إلــى تلــك ا�رض التــي تفــيض لبنــاً وعســ�ً وكــان 
اBستيطان فـي المـدن الحصـينة، والشـبع مـن العنـب، فقـد 
كانت أرض زرع وحصاد ورعي، وھي ترمز إلى السماء، كنعان 

  .السماوية
طر ا�كبر الـذي ھـدد الرحلـة، ولم تكن طبيعة ا�رض ھي الخ

وa كانت تلك الشعوب الخطر ا�عظم، بـل كـان أكبـر ا�خطـار 
والتمـرد، مـرة علـى المـاء،  يتمثل فـي روح الشـك واBرتيـاب

ــة ــز الم�ئك ــن خب ــام، الم ــى الطع ــرى عل ــاجن إ. وأخ  اaعوج
عنــدما يقــول . فــي ذات طبيعتنــا ھــو الخطــر الــداھم واaلتــواء
ــرنم  ــ" الم ــوبَى لِْلَك ــا ُط ــز " (اِمِليَن طَِريًق ــد ) ١: ١١٩م a يقص

الطريق الذي نقطعه في سيرنا، ولكنه يقصد إستقامة الحياة 
ا�دبية والروحية داخلنا �نه متـى صـلح الـداخل أسـتقام كـل 

إَِذا أَْرَضــِت الــرَّبَّ ُطــُرُق إِْنَســاٍن، َجَعــَل " شــيء وكــان ا�مــان 
  ).٧: ١٦ أم" (أَْعَداَءُه أَْيًضا ُيَسالُِمونَُه 

وقد يكون طريقك شخصياًَ◌، طريق يوسف الصديق، وھذا قـد 
ُيوُسـُف، ُغْصـُن َشـَجَرٍة ُمْثِمـَرٍة، " جاء في بركـة أبيـه يعقـوب 

. أَْغَصاٌن َقِد اْرتََفَعْت َفْوَق َحائِطٍ . ُغْصُن َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة َعلَى َعْينٍ 
ـَھامِ  َفَمرََّرْتُه َوَرَمْتـُه َواْضـطََھَدْتُه أَْربَـابُ ٢٣ َولِكـْن ثَبََتـْت ٢٤. الّسِ

َدْت َسَواِعُد يََدْيهِ  ِمْن يََدْي َعِزيِز يَْعُقـوَب، . بَِمَتانٍَة َقْوُسُه، َوتََشدَّ
  ).٢٤ - ٢: ٤٩تك " (ِمْن ُھَناَك، ِمَن الرَّاِعي َصْخِر إِْسَرائِيَل 

" ويحسن بك أن تقرأ التقرير التفصيلي الـذي يقدمـه المـرنم 
. آَذْوا بِاْلَقْيـِد ِرْجلَْيـهِ ١٨. بِيـَع ُيوُسـُف َعْبـًدا. َمُھْم َرُجـ�ً أَْرَسَل أََما

َقـْوُل . إِلَـى َوْقـِت َمِجـيِء َكلَِمِتـهِ ١٩فِي اْلَحِديِد َدَخلَْت نَْفُسـُه، 
هُ ٢٠. الرَّّبِ اْمَتَحَنهُ  ـْعِب . أَْرَسَل اْلَمِلُك َفَحلـَّ أَْرَسـَل ُسـْلطَاُن الشَّ
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" َسيًِّدا َعلَى بَْيِتِه، َوُمَسلَّطًا َعلَى ُكـّلِ ُمْلِكـِه  أََقاَمهُ ٢١. َفأَْطلََقهُ 
  ).٢١ – ١٧: ١٠٥مز (

أن هللا ھـو ربما يبدو لك أنه قد زج بيوسف في تيه، والحقيقة 
لقد كان طريقاً غامضاً a . مينالذي أدخله وأجازه ھذا التيه ا�

وعندما كـان ا�مـل !! يمكن التنبؤ بعاقبته، كم صعاب أعترضته
تجدد كان يتبدد أيضاً، عندما كانت النھاية تبـدو متوقعـة كـان ي

الطريق يتشـعب، ولكـن تأكـد أن ھـذا عينـه ضـمن خطـة هللا 
كــان حقــاً . فقــد أتضــح أنــه طريـق الھــدى والھدايــة. الحكيمـة

بمثابة سـلم يصـعد إلـى الرفعـة، ولـم يكـن منحـدراً كمـا بـدا 
  .للنظرة ا�ولى

ق، تأكـد أن مقاصـد هللا وربما تسير أنت في مثـل ھـذا الطريـ
) ٨: ٧جا " (نَِھايَُة أَْمٍر َخْيٌر ِمْن بََدايَِتِه " نحوك أمينة ومؤمنة، و 

�ََمِة "    ).٣٧: ٣٧مز " (اْلَعِقَب Bِْنَساِن السَّ
ــين  أو أن طريقــك كطريــق موســى تضــعه أمــه رغمــاً عنھــا ب

ولكن يداً تمتد لتأخذه من ھنـاك . الحلفاء في طريق المجھول
ولكن الطريق يمتد من ھناك إلـى . ه إلى القصر الملكيلتنقل

إلى راع مأجور يرعـى غـنم يثـرون  البرية، من ابن أبنة فرعون
. كاھن مديان، ولكن ھناك رأى هللا في العليقة وسـمع صـوته

وذلك قبل تكليفه بالقيام بأمجد مھمة، أمتد أثرھا على مـدى 
ى كنعـان، �جيال وھي تحرير الشعب المستعبد، وقيادته إلـا

ثم يعود موسـى إلـى مصـر ثـم مـرة أخـرى إلـى البريـة فـي 
طريق الخروج، حيث يلتقي مع هللا ويـتكلم معـه وجھـاً لوجـه 

  .فع إليه في المجدكما يكلم اBنسان صاحبه إلى أن رُ 
ويـنخفض ثـم يرتفـع ويرتفـع متعرج يرتفـع بالحقيقة ھو طريق 

  .ليهوھذا أكرم ما تتطلع إ. صاعداً إلى المجد ا�سنى
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، وتشبثوا بالحياة معه، وھـم ولھذا فقد تمسك المؤمنون با�
. فـي النـاحيتين الزمنيـة وا�بديـة يعلمون أنه ليس مثلھا أمناً 

أن تذھبوا، يقول السيد المجيد لت�ميذه ھل تريدون أنتم أيضاً 
تبـاعھم ليسـوع أوكانت المناسبة حين أرتد بعض الـذين كـان 

بتغون أن يأكلوا ويشـبعوا جسـدياً، نفعياً وسطحياً ممن كانوا ي
أن غير مھتمين بالطعام البـاقي، ولـم ُيبـد السـيد أسـتعداده 

يكون أتباعه قائماً على مثل ھذه الرغبات، فأنصرفوا، ويبدو أن 
ھل تريـدون أنـتم أيضـاً : " فألتفت إليھم قائ�ً  ،الت�ميذ تذمروا

س ليمتحن دوافعھم، فھتف بطـرفقد كانت فرصة " أن تذھبوا 
، إِلَـى َمـْن " ليعلن إختباره، معبراً أيضاً عـن عـزم رفاقـه  يَـاَربُّ

  ).٦٨: ٦يو " (نَْذَھُب؟ َك�َُم اْلَحيَاِة ا�َبَِديَِّة ِعْنَدَك 
كثيــرون يشــكون مــن المكــان، مكــان : الشــكوى مــن المكــان

المعيشة، موقع العمل، ولكننا نؤمن أن هللا يرتب خطواتنا وله 
الموضـع وأن تتطلـع إلـى الرسـالة  قصد من وجودك فـي ھـذا

فـي . التي يقصـد الـرب أن تؤديھـا للموقـع الـذي تعـيش فيـه
قـدم خدمـة جـادة . ھذا أنفـع. مقدروك أن تحيا بإيمانك عملياً 

أمينة مخلصة، وأحـتفظ بـروح المحبـة والتسـامح، وأظھـر روح 
النَّاسِ لِيَُكْن ِحْلُمُكْم َمْعُروًفا ِعْنَد َجِميعِ " اBحتمال وطول ا�ناة 

  .أنك ستحدث تغييراً وتنتصر) ٥: ٤في " (
كثـر أوعدم الرضـا علـة متاعبـك الحقيقيـة، أن  روح التذمروأن 

لقـد عـاش ابـن . المضايقات تنبع من الصدر وليس من الوسط
ــع  ــي مجتم ــي أحــوال ســيئة ف ــى أرضــنا، ف ــارك عل هللا المب

ولكنـه عـاش عاكفـاً بكـل . يتمسك بالدين شك�ً وليس روحـاً 
ة وكل الوقت، لكي يتمم إرادة ا:ب، وكان فرحـاً وa مثيـل القو

ھادئاً ھانئاً ينام فـي قلـب السـفينة، والسـفينة فـي . لفرحه
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كثر ما يعـوزك فـي رحلـة الحيـاة أن تمتلـئ أأن  ،قلب الزوبعة
  . من روحه وأن تكون لك رؤاه المشرقة
  : وھنا ينبغي أن نثير بعض التساؤaت

ـُعوب : " الأية قوة كانت لذاك الذي ق aَ أََخاُف ِمـْن ِرْبـَواتِ الشُّ
يَن َعلَيَّ ِمْن َحْولِي    ."اْلُمْصطَّفِ

إِْن َقاَمـْت َعلَـيَّ َحـْرٌب . إِْن نََزَل َعلَيَّ َجـْيٌش aَ يََخـاُف َقْلِبـي" 
  ).٣: ٢٧مز " (َفِفي ذلَِك أَنَا ُمْطَمِئنٌّ 

ــْدُخُل اْلَھْيَكــَل أََرُجــٌل ِمْثِلــي يَْھــُرُب؟ َوَمــْن ِمثْ «: َفُقْلــتُ "  ِلــي يَ
  ).١١: ٦نح " (» !َفيَْحيَا؟ aَ أَْدُخلُ 

ھؤaء جميعـاً  ، )٣٢: ١٥كو ١" (َحاَرْبُت ُوُحوًشا فِي أََفُسَس  "
داود ونحميا وبولس وغيرھم، كانوا في مواقع خطرة، ولكـنھم 
كانوا راسخين، يشعرون بس�م فما ھي أرضية ھذا السـ�م 

  !وما ھي مصادره؟
. ممـا أنـت عليـه كثر سوءاً أھؤaء في ظروف وأوضاع ن لقد كا

ولكنھم كانوا ينعمون بس�م عميق، مصدره اBحساس الدائم 
حصـنين المطلـق عليـه، كـانوا مُ وإتكـالھم . بوجود الرب معھم

داخلياً، فلم يسـتطع الخـوف أن يتسـرب إلـى قلـوبھم، وفـي 
َسـَكِني فِـي َوْيِلي لُِغْربَِتي فِـي َماِشـَك، لِ " ھذا يقول المرنم 

ـ�َمِ ٦! ِخيَاِم قِيَدارَ  . طَاَل َعلَى نَْفِسي َسـَكُنَھا َمـَع ُمـْبِغضِ السَّ
وسر ) ٧ – ٥: ١٢٠مز" (أَنَا َس�ٌَم، َوِحيَنَما أَتََكلَُّم َفُھْم لِْلَحْربِ ٧

، أنـه يسـتمد العـون ١٢١ز مـالذي كان له يتضح مـن الس�م 
ساھرة، تحفظه  ل �نه في حراسةمن فوق وقدمه ثابتة a تز

  .في الليل والنھار في الخروج والدخول
ن الس�م a تھبه الدنيا وa ينبع مـن ا�حـوال والظـروف، أنـه إ

ھُؤaَِء بِاْلَمْرَكبَاتِ َوھُؤaَِء بِاْلَخْيِل، "ينبع من اBستقرار الداخلي 
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ا نَْحـُن ُھْم َجَثْوا َوَسَقُط ٨. أَمَّا نَْحُن َفاْسَم الرَّّبِ إِلِھَنا نَْذُكرُ  وا، أَمَّ
  ).٨و  ٧: ٢٠مزمور " (َفُقْمَنا َواْنَتَصْبَنا

. أننا لسنا كأھل العالم نعول على المصادر الخارجية والمرئية
أنه a مبرر للخوف مع إيماننا أن هللا يسيطر ويھيمن على كل 

  .ا�حداث
خشـية  ١٩٧٩لقد فزع العالم في ا�سبوع الثـاني مـن يوليـو 

الـذي يزيـد ) إسـكاي aب(ضاء ا�مريكـي أن يسقط معمل الف
ھـذا لـو سـقط علـى إسـتراليا كوثقل . وزنه على سبعين طناً 

ــب،  ــه الرھي ــدمر مســاحة شاســعة بثقل ــاً ل ــان متوقع ــا ك كم
. بعـاد أخـرىأوبسبب ا�جزاء التي كان محتم�ً أن تتناثر إلـى 

إذ كـان  –ومن ھول ھذا الخطر المتوقع إنتحر رجل من ماليزيا 
ولكـــن رجـــال الفضـــاء  –يســـقط علـــى ماليزيـــا  محـــتم�ً أن
أســتطاعوا بوســائلھم الخاصــة أن يتحكمــوا فــي . ا�مــريكيين

وإسـتجاب . توجيه مسار ذلـك المعمـل ليسـقط فـي المحـيط
بـات الخـوف بغيـر مبـرر ومـن ھنـا . المعمل وسقط على الماء

ــى الرعــب  ــدفع إل ــدى علمــاء ي ــع والتصــرف الشــرير، ول والھل
طرة على ا�جسام التي تحلق فـي الوسائل المتقدمة للسي

الفضــاء علــى أبعــاد شاســعة، حتــى يمكــنھم توجيــه معامــل 
الفضــاء وســفنه لكــي تعــدل مســارھا أو تنــزل دون أن تكمــل 
سيرھا في حالة حدوث خلل، أو لكـي تنـزل فـي البحـر بـدل 

  .اليابسة
ن سيطرة العلم على ھذا النحو، لتجعلنا نفـتح عيوننـا مـن أو

الفائقــة فــي ثقــة مطلقــة a تعــرف وa جديــد علــى قــدرة هللا 
. تعترف بحدود، وa تتوقف على إحتماaت ما، فھو كلي القدرة

ف� مكان للخوف ونحن نمشي بأقـدامنا علـى طرقـات ا�رض 
أَْيـَن أَْذَھـُب ِمـْن ُروِحـَك؟ " أو ممرات الفضاء أو أعمـاق البحـار 
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ــَماَواتِ َفأَْنــَت  إِْن َصــِعْدُت إِلَــى٨َوِمــْن َوْجِھــَك أَْيــَن أَْھــُرُب؟  السَّ
إِْن أََخـْذُت َجَنـاَحيِ ٩. ُھَناَك، َوإِْن َفَرْشُت فِي اْلَھاِويَِة َفَھـا أَْنـتَ 

َفُھَناَك أَْيًضا تَْھِديِني يَُدَك ١٠الصُّْبحِ، َوَسَكْنُت فِي أََقاِصي اْلبَْحِر، 
َفاللَّْيـُل . »يإِنََّما الظُّْلَمُة تَْغَشانِ «: َفُقْلتُ ١١. َوتُْمِسُكِني يَِميُنكَ 

الظُّْلَمُة أَْيًضا aَ ُتْظِلُم لََدْيَك، َواللَّْيُل ِمْثَل النََّھاِر ١٢! ُيِضيُء َحْولِي
  ).١٢ – ٧: ١٣٩مز " (َكالظُّْلَمِة ھَكَذا النُّوُر . ُيِضيءُ 

 aينبغي أن يقوم إيمانك على الظواھر الطبيعيـة و a ومع ھذا
ال هللا معجزيـة وھـذه a على اBكتشافات العلمية، فـإن أعمـ

نبـه ولكـن كـل مـا أُ  تعليل، وa تتبع السبب والنتيجـةتخضع لل
ن كانت حكمة البشـر وصـلت إلـى ھـذا الحـد فكـم إ :إليه أنه

تكون حكمة هللا أعلى وأبعد، وھـذا ھـو السـبب فـي ھـدوئنا 
  .وطمأنينتنا

نبه إلى بعضھا مما ھـو أن أوإذا كنت تعول على الظواھر فأود 
ن هللا شـق البحـر وجعـل المـاء يقـف كنـد، وأوقـف ملموس، أ

الشمس عن الغروب، الكواكـب مـن حبكھـا حاربـت سيسـرا، 
والظل يرجع إلـى الـوراء، والـريح تسـكت عنـد كلمتـه والبحـر 

، أصــابعهيــبكم، وا�مــراض تھــرب عنــد كلمتــه وأمــام لمســة 
  .والموت يبتلع إلى غلبة

حسبما  جمالي القول،إولنستمع إلى ما يمكن أن نعتبره 
ر القديس أغسطينوس من جھة سيرة الرب وسلطانه وما عبّ 

لقد أتى " ينبغي أن يبعثه ذلك في أنفسنا من س�م وأمان 
 المسيح إلى ت�ميذه في وسط الزوبعة ماشياً على الماء،

قدميه وھو كذلك يضع يشق العاصفة ويدوس أمواج البحر ب
عد ھناك ما فلم ي. كل القوى المبتلعة في الوجود تحت قدميه

فع إليه كل سلطان في السماء وعلى ُيخيف المؤمن، وقد دُ 
َمْن أَْنَت أَيَُّھا اْلَجبَُل اْلَعِظيُم؟ أََماَم َزُربَّابَِل تَِصيُر "  ".ا�رض 
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" » َكَراَمًة، َكَراَمًة لَهُ : َفُيْخِرُج َحَجَر الزَّاوِيَِة بَْيَن اْلَھاتِِفينَ ! َسْھ�ً 
  ).  ٧: ٤زك (

  السابع الفصل 
  أعdم على الطريق

ــين إ ــوعر، محتمل ــق ال ــون الطري ــذين يقطع ــم ن ال ــاء، ھ العن
: ٣يـؤ " (» !بَطٌَل أَنَـا«: لِيَُقِل الضَِّعيفُ " بالتحديد أبطال اBيمان 

ــي ) ١٠ ــان الت ــة اBيم ــوي قائم ــى ســجلھا اليوتحت رســول إل
بعـض الملـوك وا�نبيـاء، وجمھـوراً أكبـر مـن النـاس  العبرانيين

وليسـوا ھـؤaء . البسطاء، من نسـاء ورجـال وشـبابن العاديي
"  يعقـوب من طينة أخرى غير البـاقين وحسـناً يعبـر الرسـول

ولكنھم كانوا جميعاً أع�ماً " َكاَن إِيِليَّا إِْنَسانًا تَْحَت ا:aَِم ِمْثلََنا 
رائدة ترفرف خفافة على طريق النضال الروحي المجيـد، وقـد 

وأنضـج فكـراً وأروع وال أكثر قـوة خرج من عاش منھم من ا�ھ
متداد طريق اBيمان كان ومـا زال يوجـد أبطـال، اتأثيراً، وعلى 

يسجل التاريخ روائع البطوaت الفـذة، ممـا يمكـن أن نسـميه 
َعــابِِريَن فِــي َواِدي اْلُبَكــاِء، ُيَصــيُِّرونَُه " الغلبــة المغيــرة " بحــق 
  ... ". ى ُقوٍَّة يَْذَھُبوَن ِمْن ُقوٍَّة إِلَ ....يَْنُبوًعا
ــأيوب �نــه يســبقھم وأود  تاريخيــاً، أنــه رجــل قــد أن نبتــدئ ب

ــروةأنھالــت  ــاً، ضــاعت الث ــه التجــارب صــنوفاً وألوان مــات  ،علي
ــاً  ،ا�وaد ــه أضــافت آaم ــون ا�صــدقاء في ــرت الزوجــة وظن تنك

ــادت  ــى ك ــي عظامــه حت ــار ف نفســية قاســية، وأشــعلت الن
باً وھم يعدونه مع الخطاة وكم كان عذابه رھي. تستحيل وقوداً 

ُمَعـزُّوَن " حسـن تعبيـر عنـدما قـال أوالمذنبين، وقـد عبـر ھـو 
ولكنه مع ھذه كلھا مضى على طريق ا�لـم ! " ُمْتِعُبوَن ُكلُُّكمْ 

 بصبر جبار، كسر حـدة التجربـة، وفـي تسـليم عجيـب أجھـد
ـــه العمـــ�ق ـــة نفســـھا دون أن تمـــس إيمان أخـــزى . التجرب
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ُھَوَذا " ستعداده أن يتحمل المزيد ااته بالشيطان وأحبط مؤامر
وبحسب ترجمـة دقيقـة عـن ا�صـل " aَ أَْنَتِظُر َشْيًئا . يَْقُتُلِني
وخـرج مـن تجربتـه خاضـعاً ". ھوذا يذبحني أثق بـه " العبري 

فصـار مضـرب ا�مثـال فـي Bرداة هللا، يقبل كـل شـيء بصـبر 
وَب َوَرأَ " صبره  : ٥يـع " (ْيـُتْم َعاقِبَـَة الـرَّّبِ َقْد َسِمْعُتْم بَِصـْبِر أَيـُّ

١١.(  
ــل  ــي الشــاب ب ــك النب ــا ذل ــي إرمي وa يمكــن أن ننســى النب

الذي حمـل المسـئولية الخطيـرة ولـم يتجـاوز ) الولد(بالحري 
ــة أســاتذة  ــدير غالبي ــر، حســب تق ــن العم ــة عشــرة م الرابع

باBضافة إلى أن فترة عمله كانـت متناھيـة . الدراسة الكتابية
أنفتحت عليه أبواب المتاعب من كل جھـة، كـان  العصوبة وقد

انــت قــد شــعبه يــرى فيــه نــذر شــؤم �ن كــأس غضــب هللا ك
إرميـا يعلـن نبـوة إرميـا فكـان  مأمت�ت على شرور شـعبه أيـا

ة سقوط أورشليم، منـدداً بشـرور قومـه، ُمعلنـاً قصـاص يحتم
رة القاحمـة هللا على خطايـاھم، قـدوم الكلـدانيين ا�مـة الُمـ

ِّيَن  "النبــي حبقــوق  بحســب وصــف ــَدانِي َفھــأََنَ◌َذا ُمِقــيٌم اْلَكْل
ــَك  ــابِ ا�َْرضِ لَِتْمِل ــي ِرَح ــالَِكَة فِ ــَة السَّ ــرََّة اْلَقاِحَم ــَة اْلُم ا�ُمَّ

وبـدaً مـن أن يتوبـوا تمـادوا  )٦: ١حب " (َمَساِكَن لَْيَسْت لََھا 
صطدم بـروح النبـي اوھذا . بعناد في طريق شرھم وفجورھم

يَا لَْيَت َرْأِسي َماٌء، َوَعْيَنيَّ يَْنُبوُع " على ألم ألماً  هالذكي فزاد
  ).١: ٩إر " (ُدُموعٍ، َفأَْبِكَي نََھاًرا َولَْي�ً َقْتلَى بِْنِت َشْعِبي 

وقــد كــانوا يطالبونــه بــأن يتنبــأ لھــم حســب ھــواھم، وينــادي 
يف يبلغ لھم ا�مر إلـى بالس�م a باBنذار، وھذا زاد عذابه فك

ــاً  ــوا ضــ�a ًaحق ــاً . أن يطلب ــه أن يجــاريھم إلتزام وھــو a يمكن
ولكـن ھـذا ھـو لسـان حـالھم . بمسئوليته نحـو هللا ونحـوھم

الَِّذيَن يَُقولُوَن " وحال الضالين المنحرفين في كل مكان وزمان 
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ــَرْوا«: لِلــرَّائِينَ  ــاِظِرينَ »aَ تَ . لََنــا ُمْســَتِقيَماتٍ aَ تَْنُظــُروا «: ، َولِلنَّ
  ).١٠: ٣٠إش " (اْنُظُروا ُمَخاِدَعاتٍ . َكلُِّمونَا بِالنَّاِعَماتِ 

ــورة . وكانــت ھــذه اBنتظــارات المنحرفــة تصــطدم بروحــه الغي
  .فتغلي بين أض�عه ناراً متأججة ُمحرقة آكلة

ونــذكر أيضــاً واقعــة أخــرى فــي حيــاة إرميــا عنــدما كــان يــدعو 
دم التصـدي لھـم، وإa فـإن أورشـليم دانيين وعللمة الكابمس

ستسقط تحت الحصار فحنق عليه رؤساء الشعب وطلبوا من 
الملك قتله، فسلمه الملك صدقيا �يـديھم فـألقوه فـي جـب 

ولم يكن في الجب ماء بل وحل فغاص إرميا . ملكيا ابن الملك
في الوحل لوa توسط عبد ملك الكوشي لدى الملك Bخراجه 

أصحاح (ات جوعاً فأخرجوه وأودعوه السجن لمات مختنقاً أو م
٣٨.(  

ھربـاً مـن الحصـار، إلـى مصـر تـاركين أورشـليم والذين ھربوا 
شـليم قـد وجـد نعمـة فـي أخذوا إرميا معھم، إذ كان فـي أور
لكن الذين أخـذوه عنـوة إلـى عين ملك بابل فأوصى به خيراً، 

مصر زادوه ألماً على ألم وحزناً علـى حـزن بسـبب إنحـرافھم 
عبـادة هللا إلـى عبـادة ا�صـنام، والمـرجح أن إرميـا مـات  عن

بمصــر حســرة وألمــاً علــى قســاوة شــعبه، ولكنــه ظــل أمينــاً 
ــة ورُ  ــدلت الرؤي ــى تب ــع مــن لرســالته a يحــابي الوجــوه حت ف

  .وسطھم ليكون مع إلھه في السماء
وكثيرون يظنون أن رجال ونساء الكتـاب المقـدس، ھـم نخبـة 

وب الصـبر واBحتمـال، لـذلك أود أن فريدة a مثيل لھـا فـي در
  . متداد تاريخ اBيماناأشير إلى أع�م أخرى على 

مـل الرسـالة حس تلميذ يوحنا الحبيـب الـذي وفتذكر بوليكارب
عن الرسول معلماً في آسـيا واعظـاً مقتـدراً وكاتبـاً مسـيحياً 
مرموقاً، ومثاaً رائعاً في غيرته علـى اBيمـان ا�قـدس وعلـى 
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 غ الرابعة والثمـانين مـن العمـر وشـىولما بل .ليةالنفوس الغا
به كداعية ل�يمان المسيحي، ولمـا ُأسـتدعى أمـام الحـاكم 

إيمانه المسيحي والتجديف على إما إنكار : " خيره بين أمرين
وبدون تـردد قـال عشـت مـع " اسم يسوع أو الطرح في النار 

سيدي يسوع سنين ھذا عـددھا ولـم أجـد فيـه غيـر الحـب، 
ني مديون بنفسي لـه وa يمكـن إنكره خوفاً من الموت فھل أ

ــق أرادوا أن  ــى موضــع الحري ــدموه إل ــه، ولمــا ق أن أمنعھــا عن
يربطوه إلى الساري حتى a يھرب مـن النـار، فقـال لھـم لـن 

ن يسـوع الـذي يمنحنـي الجـرأة والقـدوم إلـى النـار، إأھرب، 
ــات أمــام لھيبھــا، ووقــف فــي  يســتطيع أن يھبنــي أيضــاً الثب

ضعه ثابتاً راسخاً a يتزعزع حتى فاضت روحـه وھـو مرفـوع مو
ولقـد كانـت حياتـه بركـة لت�ميـذه . الوجه إلى السماء يصلي

وقد دفعتھم شجاعته أمام الموت إلى النشـاط المتزايـد فـي 
  .طريق الخدمة

أمــا جــون ھــس الــذي دأب علــى توصــيل حــق اBنجيــل إلــى 
المقــدس إلــى بريطانيــا، وإذ كــان محظــوراً أن يــدخل الكتــاب 

الـب�د كــان يقــوم بتھريبــه فــي أجولــة البطــاطس، حتــى غــزا 
الكتاب إنجلترا فلما ألقوا ا�يادي عليه وحكمـوا عليـه بـالموت 

يـارب أجعـل ھـذه النيـران التـي تتقـد " حرقاً كان يصلي قائ�ً 
" في بدني أن تقترن بنور حق اBنجيـل ينتشـر فـي بريطانيـا 

�ته، وجاء الوقت الـذي ولم يمض وقت طويل حتى تحققت ص
ُسئلت فيه الملكة فكتوريا عن سر عظمة ب�دھـا، فأمسـكت 

ھــذا ســر " بالكتــاب المقــدس ورفعتــه بخشــوع وھــي تقــول 
  ".عظمة بريطانيا 

حد رجال الدين الغربيين ويدعى الون أوھنا قصة سيدة يرويھا 
ُعرفت السيدة بتقواھا وعمق شركتھا، ولمـا ُأصـيبت . فوستر
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عــن الحركــة وجــدتھا فرصــة ســانحة لقــراءة  بشــلل أقعــدھا
الكتاب المقدس والص�ة، وكانت تـنعم بالرضـا دون شـكوى أو 
تذمر، أمتـد بھـا المـرض وأصـيبت رقبتھـا بتصـلب، فطلبـت أن 

لھا منصة يوضع عليھا الكتاب في موضع معـين يسـمح تعمل 
a  يلـى القـراءة، وبحسـب تعبيرھـا ھـي لكـلھا أن تـداوم ع
وبعـد فتـرة أخـرى مـن الوقـت بـدأت ذراعھـا  .ُتحرم من قراءته

تتصلب، لم يبق غير مفصل الكوع يتحرك فطلبت أن تربط إلى 
  .يدھا شوكة حتى تتمكن من تقليب صفحات الكتاب

سـفاً لحالھـا، آ وعندما كان يبدي أحد أفراد البيت أو ا�صـدقاء
أن تكــون لــي ھــذه الفرصــة : كانــت تؤاخــذھم، وھــي تقــول

راسة حكمة هللا والتمتع بالشركة مع المتسعة عاكفة على د
شھية، تلذ إلھي، فھذا إمتياز أني أعيش على مائدة ملوكية 

ن ھذا إمتيـاز أعتبـره أفضـل تعـويض أوتطيب لنفسي، وأشعر 
. عن ألمي، أتلذذ وأتعزى بما يفتقر إليه أكثر ا�غنياء وا�صحاء

يني حتى وكانت ص�تھا بإستمرار a تحرمني إلھي من نور ع
حتـى النھايـة وa تحرمنـي مـن  نني أن أراك في كلمتـكيمك

ھذه القوة الضـئيلة الباقيـة فـي كـوعي والتـي تمكننـي مـن 
النزھة عبر صفحات كلمتك، ومتى سمحت أن تطبق أجفاني 
فإســمح أن تنفــتح �شــبع بشــبھك وقــد قــرأت الكتــاب فــي 
سنوات المرض ا�ربع خمس مـرات بإمعـان وتـروي، وa يـدري 

سـاعة مـن الليـل أغمضـت عينيھـا عـن ھـذه أھلھا في أيـة 
الحياة، ولكنھم أيقنوا أنه قبل فجر اليوم التالي فتحتھما على 

  .أمجاد السماء
طبيب بالقاھرة  عـن  –ومن مدة وجيزة حدثني أحد ا�صدقاء 

مضمون رسالة وصـلته مـن سـيدة، أصـابھا المـرض الخبيـث، 
سـتة  وعرفت أنھا ستنتقل من ھذه الحياة في مدة a تتجاوز
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. شھور، وھذا بعض ما أذكره من كلمات رسالتھا إلى الطبيـب
أني أشعر أني على وشك السفر في رحلة شـيقة ممتعـة "

أنــي سأســتبدل . ســأغادر بيتــي ھنــا إلــى بيــت ا:ب ھنــاك
الكثير، الـوطن ا�رضـي بـالوطن السـماوي، الصـحبة الزمنيـة 

، بالرفعة ا�بدية، جسـد ا�مـراض وا�وجـاع بالجسـد الُممجـد
ھذه الحياة بحياة المجد لـن يكـون المـرض ھنـاك، لـن تكـون 

وع�ج ودواء سأكون مع المسيح  ا�وجاع، a أحتاج إلى طبيب
  . لبھجتييا

أؤكد لك يا صديقي أن ليس من خـوف فـي قلبـي وa أنزعـاج 
ني أطلب تقديم الميعاد، إذلك �ن بقلبي حنيناً إلى الرحيل و

ھا، وثق يـا عزيـزي مـرة ني مشدودة إلى السماء مشغولة بإ
حساسـي اني بدأت بالفعل أعيش ھنـاك، بـدليل أن إأخرى، 

أما القبر في نظري فھو محطة وسـطى . با�لم يكاد يت�شى
أنزل بھا كما من طائرة �سـتقل أخـرى تنقلنـي إلـى محطـة 

كتب إليك و:خـرين مـن أصـدقائي لكـي أؤكـد أالوصول، وإني 
كنـت أصـلي أن يكـون لكم أني مطمئنة بس�مة الرحلـة وأن 

حظكم من الحياة الدنيا أفضل، ولكني أرجوكم أن تتأكدوا مـن 
" خ�ص نفوسـكم، وأنكـم قبلـتم المسـيح الـرب فھـو حياتنـا 

َمَتى ُأْظِھَر اْلَمِسيُح َحيَاُتَنا، َفِحيَنِئـٍذ ُتْظَھـُروَن أَْنـُتْم أَْيًضـا َمَعـُه 
 نلتقـي مـرة ربما a. �ني أشتاق أن أراكم ھناك" فِي اْلَمْجِد 
كتـب إلـيكم مـرة أوربمـا a يكـون فـي إمكـاني أن . أخرى ھنا

أخرى، فإعتبروا ھذه رسالة الـوادع وإلـى اللقـاء حـول عـرش 
  ."الحبيب يسوع لكم تحيات ضيفة ا�رض مستوطنة السماء

والذين ھم  .وغير ھؤaء من ا�ع�م البارزين المباركين كثيرون
م مـا سـجله الرسـول بحق أعظم من منتصرين، ينطبق عليھ

فِي اBِيَماِن َمـاَت ھـُؤaَِء أَْجَمُعـوَن، َوُھـْم لَـْم : "إلى العبرانيين
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ُقوَھا َوَحيُّوَھا، َوأََقـرُّوا  يََنالُوا اْلَمَواِعيَد، بَْل ِمْن بَِعيٍد نَظَُروَھا َوَصدَّ
ولُوَن ِمْثـَل ھـَذا َفإِنَّ الَِّذيَن يَقُ ١٤. بِأَنَُّھْم ُغَربَاُء َوُنَزaَُء َعلَى ا�َْرضِ 

  ).١٤و  ١٣: ١١عب " (ُيْظِھُروَن أَنَُّھْم يَْطُلُبوَن َوطًَنا 
ولكن أنظارنا ترتفع أكثر إلى يسوع الذي خصه النصيب ا�كبـر 

وحقق النصر ا�عظم، فھـو رئـيس إيماننـا ومكملـه . من ا:aم
. بـل فـتح طريـق النصـر. ل با�لم وحقق النصر ا�عظممِّ وقد كُ 

  :جادوأعد ا�م
  . أنه كما قال إشعياء النبي رجل أوجاع ومختبر الحزن

  . من جھة اBحتقار، إستھزأوا به بصقوا على وجھة
  .من جھة اBھانة، ضربوه ونتفوا شعره      
  .من جھة الظلم، ُظلم أما ھو فتذلل          
من جھة الموت، مات ميتة العبيـد             

  . ا�ذaء المحتقرين
ــى َوإِْذ ُوِجــَد فِــي الْ "  َھْيَئــِة َكإِْنَســاٍن، َوَضــَع نَْفَســُه َوأَطَــاَع َحتَّ

مضى على طريـق المـوت  ).٨: ٢في " (اْلَمْوَت َمْوَت الصَِّليِب 
  .مات وقام ناقضاً أوجاع الموت .يتحدى الموت

لِذلَِك َرفََّعُه ُهللا أَْيًضا، َوأَْعطَاُه اْسًما َفْوَق ُكّلِ " من جھة الرفعة 
ـَماِء لَِكْي تَجْ ١٠اْسٍم  ـْن فِـي السَّ ُثَو بِاْسِم يَُسوَع ُكلُّ ُرْكبَـٍة ِممَّ

َويَْعَتـِرَف ُكـلُّ لَِسـاٍن أَنَّ ١١َوَمْن َعلَى ا�َْرضِ َوَمْن تَْحَت ا�َْرضِ، 
  ).١١ – ٩: ٢في " (يَُسوَع اْلَمِسيَح ُھَو َربٌّ لَِمْجِد ِهللا ا:بِ 

نا بنعمتـه ومن مجده ينظر إلى جھادنا ويؤازرنا بروحه، ويسـند
وھناك . وھو ھناك في إنتظارنا ليمنحنا أكاليل الغلبة واBنتصار

لن يكون ا�لم ولن يكون الحزن �نه سيكون الملـك والعـروس 
  .والتتويج

  .مجداً للرب
  الفصل الثامن
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  عdمات على الطريق
داســته أقــدام كثيــرة، جمھــرة المــؤمنين  ن طريقنــا مطــروق،إ

وبـالرغم . كـوا أثـارھم عليـهساروا فيه، وجمـوع القديسـين تر
مما يعج به ھذا الطريق من متاعب، ولكـنھم جميعـاً أجتـازوه 

فالمجد يقع ھنـاك . في س�م، فطريق ا�لم ھو طريق المجد
في نھاية طريق اBيمان، بعكـس الطـرق التـي يسـلكھا غيـر 

دة، ولكـن المـوت قـائم عنـد عبـَّنھا تبدو سـھلة ومُ إالمؤمنين، 
ِريــٌق تَْظَھــُر لِِ�ْنَســاِن ُمْســَتِقيَمًة، َوَعاقِبَُتَھــا تُوَجــُد طَ " نھايتھــا 

  ).١٢: ١٤أم " (ُطُرُق اْلَمْوتِ 
aَ تَـْدُخْل فِـي َسـِبيِل " وقد أعطانا الحكيم الفارق بين ا�ثنين 
�َنَُّھـْم يَْطَعُمـوَن ُخْبـَز ... ا�َْشَراِر، َوaَ تَِسْر فِـي طَِريـقِ ا�َثََمـِة 

ــرِّ، َويَْشــرَ  يِقيَن َفَكُنــوٍر . ُبوَن َخْمــَر الظُّْلــمِ الشَّ ــّدِ ــا َســِبيُل الصِّ أَمَّ
ـا طَِريـُق ا�َْشـَراِر ١٩. ُمْشِرق، يََتَزايَُد َوُيِنيُر إِلَى النََّھاِر اْلَكاِملِ  أَمَّ

  ).١٩ -١٧، ١٤: ٤أمثال " (aَ يَْعلَُموَن َما يَْعُثُروَن بِِه . َفَكالظَّ�َمِ 
  : لھداية على رأس طريق المؤمنل اً ن ھناك منارة أو فنارإ
يَْھِدينِي . يَُردُّ نَْفِسي: " من مسيرته ويھدي خطواتهؤّ يُ  �

وكلمة يھدي ھي نفسھا ". إِلَى ُسُبِل اْلِبرِّ ِمْن أَْجِل اْسِمِه 
 a تشير إلى الراعي حين يمسك عصاوالكلمة . كلمة يقود

ية ھنا ن الھداإيرد به الشاردة، أو يدفع به قطيعه إلى ا�مام، 
تتم بالراعي نفسه، ويسير أمام القطيع لكي يتبعه ربما نحو 
المراعي الخضر أو إلى ينابيع الراحة، أو إلى الظل الظليل، أو 

ويخشى ، ن القطيع يواجه مفترق طرقإ: في طريق الس�مة
أن يندفع في إتجاه خاطئ خطير، من ثم يبادر  يعليه الراع

فيتبعه القطيع في أمان، الراعي ليتخذ مكانه أمام القطيع، 
والمرنم الذي يتحدث ھنا عن ضمانات الس�مة، يتحدث من 

بالرعي، وقد أنعكس أختباره  لشتغأمھمته الخاصة فقد 
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َكْت ُخطَُواتِي بِآثارَِك " الزمني على مفاھيمه الروحية  تََمسَّ
ووجود ا:ثار يؤكد أن شخصاً () ٥: ١٧مز(" َفَما َزلَّْت َقَدَماَي 

أنه a يدفعنا إلى . مامنا، يتقدمنا، قطع الطريق قبلناموجود أ
المجھول، أو يرسلنا لنمضي ونتخبط في سيرنا، حيث نكون 

قال السيد ومن ھنا . عرضة لمفاجآت مختلفة a طاقة لنا بھا
َمْن يَْتبَْعنِي َف�َ يَْمِشي فِي الظُّْلَمِة . أَنَا ُھَو نُوُر اْلَعالَمِ " 
  )١٢: ٨يو(".

ھل تأكـدت أنـك تسـير مـن خلفـه تتبـع . أمر حيوي ولكن ھنا
ــة الســيد  ــد قضــت حكم ــرف، وق ــاً a تشــرد وa تنح أن مطيع

فھـي تعنـي أن a " تبعني ا" يستخدم كلمة لھا معان خاصة 
 a تباع الم�صق وعن قريب، بحيـثBتسبقني وتتضمن أيضاً ا
يكون ھناك فاصل بينك وبينه يعرضك إلى أن يغيب عن نظرك، 

أن الحيـاة التـي . كون رؤيتك لشخصـه ليسـت واضـحةأو أن ت
  .تتبعه عن أقرب قرب آمنة

�َنَُّكـْم aَ " وھذا ما أكده النبي إشعياء للراجعين من السـبي 
�َنَّ الرَّبَّ َسائٌِر أََماَمُكْم، . تَْخُرُجوَن بِاْلَعَجلَِة، َوaَ تَْذَھُبوَن َھاِربِينَ 

  ).١٢: ٥٢إش" (َتُكْم َوإِلَه إِْسَرائِيَل يَْجَمُع َساقَ 
ــرين ــى أم ــا إشــارة إل ــة : وھن ــن ناحي ــا م ــارق بينھم ــى الف إل
فخروجھم من مصـر كـان بالعجلـة . وإتفاقھما من ناحية أخرى

ن وجه مولكن رجوعھم من بابل كان ھادئاً منظماً في ھذا يك
الخ�ف ولكن وجه اBتفاق في تقدم الرب لھم ففي خروجھم 

السـحاب نھـاراً وعمـود النـار من مصر كان الرب يتقدمھم في 
  .لي�ً بحيث يضئ لھم فيمكنھم السير نھاراً ولي�ً 

ن إنـه يتقـدم خطواتـك شخصـياً، إ. مع الفـردوھكذا ھو يعمل 
وھـذا مـا  ."َوْجِھي يَِسـيُر َفُأِريُحـَك " وعده لموسى شخصي 

بِاBِيَماِن تَـَرَك ِمْصـَر َغْيـَر َخـائٍِف ِمـْن َغَضـِب " قيل عن موسى 
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َد، َكأَنَّــُه يَــَرى َمــْن aَ ُيــَرى اْلمَ  ). ٢٧: ١١عــب (" ِلِك،�َنَّــُه تََشــدَّ
فالمسألة الجوھرية ھي مسألة إيمان، أما ا�مان فھو نتيجـة 

فضل مـن أولست أدري ماذا تريد أكثر أو حتمية مترتبة عليه، 
  ھادياً ومرشداً؟كونه يتقدمنا 

 :نھا الرايةإ. وھناك ع�مة أخرى ترفرف على طريقك �
وتستعمل الراية كع�مة على الطريق معھا يطمئن المسافر 
أنه على الطريق، لم ينحرف، فطالما ھو يراھا نصب عينيه 
يمضي بقدم ثابتة، من أجل ھذا يحرص المسافر أa يتحول 

وما أكثر اBشارات  ه عنھا وإa وجد نفسه قد ضل وتاهببصر
لِ�َُمِم ِمْن  َرايَةً َفيَْرَفُع " التي توضح أن الراية تعني الھداية 

بَِعيٍد، َويَْصِفُر لَُھْم ِمْن أَْقَصى ا�َْرضِ، َفإَِذا ُھْم بِاْلَعَجلَِة يَْأتُوَن 
  ).٢٧و  ٢٦: ٥إشعياء " (لَْيَس فِيِھْم َراِزٌح َوaَ َعاثٌِر ٢٧. َسرِيًعا

مُّ ُمَشتَّتِي لِ�َُمِم، َويَْجَمُع َمْنِفيِّي إِْسَرائِيَل، َويَضُ  َويَْرَفُع َرايَةً " 
  ).١٢: ١١ إش... " ( يَُھوَذا

: ٦٠مز ... " ( َرايَةً َخائِِفيَك  أَْعطَْيتَ : " نھا وسيلة ل�رشادإ
٤.(  
ُعوبِ "    ).٢٢: ٤٩إش " ( ُأقِيُم َرايَتِيَوإِلَى الشُّ

وفي كل ھذه الشواھد ن�حظ أن هللا نفسه ھـو الـذي يقـيم 
  .الراية ويرفعھا

"  نفسه بالرايـة عـن المسـيا المنتظـرالنبي إشعياء ر وقد عبَّ 
ـُعوبِ،  ـى اْلَقـائَِم َرايَـًة لِلشُّ َويَُكوُن فِي ذلَِك اْليَْوِم أَنَّ أَْصـَل يَسَّ

ُه َمْجـًدا  والرايـة ھنـا شـخص ". إِيَّاُه تَْطلُُب ا�َُمُم، َويَُكوُن َمَحلـُّ
اِْلَتِفُتـوا إِلَـيَّ " وليست شيئاً، أنھـا شـخص الـرب ولـيس آخـر 

" ُصوا يَا َجِميـَع أََقاِصـي ا�َْرضِ، �َنِّـي أَنَـا ُهللا َولَـْيَس آَخـَر َواْخُل 
  ).٢٢: ٤٥إش (
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ولن ننسى مطلقاً اaسم الذي أطلقه موسى علـى المـذبح 
". يھـوه نسـي " الذي بناه للرب بعد اBنتصـار علـى عمـاليق 

الـرب رايتـي " ومعنى نسي متسع جداً ولكن أقرب المعاني 
ل�نتصـار، وتأكيـداً لھـذه الحقيقـة أننـا بـالرب  وكان ھنا رمزاً ". 

لَـْيَس ِمْثـَل ِهللا " ننتصر، ومن ھنا أيضاً كانت البركة اBجمالية 
َماَء فِي َمُعونَِتَك، َواْلَغَماَم فِي َعظََمِتـهِ . يَا يَُشوُرونُ  . يَْرَكُب السَّ

َمـْن ِمْثُلـَك يَـا ... ْحتُ اBِلُه اْلَقِديُم َمْلَجأٌ، َوا�َْذُرُع ا�َبَِديَُّة ِمْن تَ ٢٧
تـث ... " (َشْعبًا َمْنُصوًرا بِالرَّّبِ؟ ُتْرسِ َعْونِـَك َوَسـْيِف َعظََمِتـَك 

٢٩ – ٢٦: ٣٣.(  
ثم أa تذكر إنجازات كثيرة وكبيـرة قـد حققتھـا؟ تـرى مـا ھـي 
الع�مة التي وضعتھا تذكاراً بـل تقـديراً لفضـل المعونـة التـي 

ولــو راجعــت . Bنجــاز الكبيــرآزرتــك، ومعھــا أمكــن أن يتحقــق ا
تفاصيل ما تم معك لعرفت أنه تم بصورة لم تتوقعھا وبأسـھل 

أa ينبغـي أن تعمـل مـا عملـه ! مما أفتكرت ورسـمت وقـدرت
صموئيل بعد اBنتصار على الفلسطينيين في المصـفاة حيـث 

" أخذ حجراً ونصبه، ودعى اسم الحجـر، حجـر المعونـة وقـال 
  ).١٢: ٧صم ١" (لرَّبُّ إِلَى ُھَنا أََعانََنا ا

ن معونة الـرب لـك أبـرز المعـالم علـى الطريـق، تـذكرك بمـا إ
وھي أيضاً تحفزك لتمضي في يقـين إلـى  ،سبق وتحقق لك

المستقبل مستبشراً متفائ�ً �نه �نه a يأس وa تشاؤم مـع 
ط�ق الثقة، �نه يتكـل علـى أن المؤمن واثق على إاBيمان، 

  .اBله القدير
رة عن آبائھـا، وكانـت ھـي يسيدة ورثت مزرعة صغ قرأت عن

ــد لمعيشــتھم، وفــي  ُأصــيب حــدى الســنين إالمصــدر الوحي
المحصول بنكسـة أوقعـت الرعـب فـي قلـب السـيدة، وھـي 

وفي ضيقھا مضت منفردة وجلست . تخشى الشھور القادمة
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على مرتفعة صغيرة في قلب المرزعة وكانـت تلـك المرتفعـة 
عاشـت فيـه جـدتھا وكانـت وھـي موضع الكوخ القديم الـذي 

جالسة مھمومة تحرك أصـابعھا علـى ا�رض، وإذ بھـا تلمـس 
رداً، فلما تأملتـه وجدتـه قضـيب حديـد مـن بقايـا كـوخ اشيئاً ب

الجدة وحاaً عادت إلى ذاكرتھا النكسة التي حدثت في أيـام 
 جتـازتواضـاً أن ا�مـر تـدبر ببركـة هللا جدتھا، ولكنھا تذكرت أي

فـي سـ�م ففـاض السـ�م فـي قلبھـا وقامـت  جدتھا ا�زمـة
�َنِّي أَنَـا " ن إله جدتي ھو ھو إلھي بدون تغيير إوھي تقول، 

ــُر  ومــا أحســن أن نخاطبــه مــع  ).٦: ٣ مــ�... " (الــرَّبُّ aَ أَتََغيَّ
َولِكـْن . َوَكِرَداٍء تَْطِويَھا َفَتَتَغيَّرُ " المرنم والرسول إلى العبرانيين 

  ).١٢: ١عب " (ِسُنوَك لَْن تَْفَنى أَْنَت أَْنَت، وَ 
وa يمكن أن ننسـى السـلم المنصـوبة علـى ا�رض ورأسـھا 

�نھـا مكلفـة . تمس السماء وم�ئكة هللا صاعدة ونازلة عليھا
عيسو، بحراسة شخص واحد، يعقوب الذي فر من وجه أخيه 

نفھم أنه لم تكن " صادفه " ونام في مكان صادفه ومن القول 
. معينة، تميـزه كنقطـة خاصـة علـى الطريـق للموضع أوصاف

ولكن فـي ذلـك المكـان نصـب هللا سـلم العنايـة وأحـاط ذلـك 
وفــي الوقــت نفســه a ننســى . النــائم بحراســة ُعليــا قــادرة

الملك شاول بن قيس ينام ومن حوله جيشه ولكن من خ�ل 
ھذه الحراسة أمكن أن يتسلل داود مرتين، ويقطع مرة طـرف 

ثانية يأخذ سيفه والكأس التي يشرب بھا، جبته وفي المرة ال
 aتــنعس و a ذلــك �ن الحراســة نامــت، ولكنــك فــي حراســة

بَِسـ�ََمٍة أَْضـطَجُع بَـْل أَْيًضـا . " تنام، ف� تخش من خوف الليل
: ٤مـز " (أَنَاُم، �َنََّك أَْنَت يَا َربُّ ُمْنَفِرًدا فِي طَُمْأنِيَنٍة تَُسـكُِّنِني 

٨.(  



 تأمت في طريق ا�لم

 ٤٩

ص أجتازه أحد المؤمنين، نظم الكلمات الرائعـة وفي إختبار خا
التي كانت تعزيـة لكثيـرين، وھـي كلمـات تؤكـد أن الحراسـة 

  : التي أحاطت بيعقوب تتبع المؤمنين كل ا�زمنة
  في غربتي ن نمت في القفارإ

  يـــوسادت ارـــــــوكانت ا�حج
  ر باب السماءــــھناك لي تظھ

  ء�ـــــــنحو الع رــأبص اً ـــوسلم
ختبـاراً آخــر فـي حيــاة ا" محنــايم"وبعـد سـلم العنايــة، كانـت 

كان عائداً ھارباً من بيت خاله aبان وخاله يتعقبـه  ذيعقوب، فإ
مكان الذي رآھم فيه بھذا اaسم ظھرت له م�ئكة هللا فدعا ال

َفـَدَعا . »!ھـَذا َجـْيُش هللاِ «: َوَقاَل يَْعُقـوُب إِْذ َرآُھـمْ  " "محنايم"
ــكَ  ــاِن  اْســَم ذلِ ــايِمَ «اْلَمَك والكلمــة تعنــي  )٢: ٣٢تــك" (»َمَحَن

كم كـان ذلـك مثيـراً، إذ شـعر أنـه محـاط " فرقتان أو جيشان"
وإن ! كم كان ذلك ُمعزياً لـه؟. هاحوتطوقه العناية في غدوه ور

كنــا نــذكر أن النبــي أليشــع رأى ذلــك الجــيش الســماوي 
حديث، في التاريخ اليحرسه، ولكن نود أن نشير إلى محنايم 

ذلــك . يعســكر حــول الســائح الھنــدي الصــادھو ســندر ســنغ
التقي الذي تعرض بسبب إيمانه وجھاده إلى محاوaت كثيرة 
للقضاء عليه، وتھمنا ھنا واقعة الكھـف، فقـد لجـأ إلـى كھـف 

تبعتـه جماعـة  ،ذات يوم ليستريح، وإذ كـان نائمـاً لفـرط تعبـه
كـنھم لمـا مسلحة، وقد شعروا أنه وقع في قبضة أيـديھم، ول
حين ففـروا أقتربوا من الكھـف وجـدوه محاطـاً بجيشـين مسـل

ين لھذا السائح الفقيـر ھـذه القـوة ھاربين، وھم حيارى من أ
  .؟ نعم يرسل لك عوناً من ھيكل قدسهالمسلحة

  . ة اBلھيةيولنذكر فقط بعض مواعيد الحما
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" فِـي َوَسـِطَھا أَُكوُن لََھا ُسوَر نَاٍر ِمـْن َحْولَِھـا، َوأَُكـوُن َمْجـًدا " 
  ).٥: ٢زك (

أَْنَت ُبْطُرُس، َوَعلَـى ھـِذِه الصَّـْخَرِة أَْبنـي َكِنيَسـِتي، َوأَْبـَواُب " 
  ).١٨: ١٦مت " (اْلَجِحيِم لَْن تَْقَوى َعلَْيَھا 

وســ�ماً، a تخشــى  فــامض ثابــت الخطــى ممتلئــاً طمأنينــةً 
وa تخشى أي تدبير شرير . ربوات الشعوب المصطفين حولك

نـه مباغـت إ ،وa ما يسمى مفاجئاً أو مباغتـاً . في الظ�م يتم
بالنسبة لك ولكن ليس بالنسبة للذي عيناه تخترقـان أسـتار 

لقد كـان يعقـوب a يعلـم أن خالـه يتعقبـه، ولكـن هللا . الظ�م
وھكـذا كـل التجـارب . ر aبان مـن أن يمـس يعقـوب بسـوءحذّ 

ــردين، ــدنا منف ــن أن تج ــزان a يمك ــاوف وا�ح ــر إ والمخ ن أكث
  ".aَ ُأْھِمُلَك َوaَ أَْتُرُكَك " الوعود تكراراً ھو ھذا 

  الفصل التاسع
  منعطفات على الطريق

مز " ( .»تََغيُُّر يَِميِن اْلَعلِّيِ : ھَذا َما ُيِعلُّنِي«: َفُقْلتُ ١٠" 
١٠: ٧٧.(  

رنم ھنا بقسـوة ا�لـم، وفـي ھـذا يتفـق مـع حكـم سلم المُ يُ 
ة، أو ھـي أن للتجارب جوانب إيجابيالناس عامة، ولكنه يدرك 

وھذا . تنطوي على أغراض وغايات، وأن هللا يسمح بھا لھدف
ــ ــي يّش ــق التق ــي بح ــاخض وھ ــاع آaم الم ــارب بأوج به التج

قاسية، ولكنه طريق خروج الحياة، وھو يشـير إلـى آaم أمتـه 
كيــف أنھــا تمخضــت عــن رؤى متجــددة، وإنط�قــة إلــى آفــاق 

اسياً حتى أطلق على المسـبيين مجيدة، لقد كان السبي ق
ولكنھم في ا�سر أدركوا الكثير، أن هللا a يفرق " بنو الموت " 

بيـنھم وبـين سـائر الشــعوب عنـدما يخطئـون ويبتعـدون عنــه 
ــالمراحم، قبــل  فيتــركھم وحــين يرجعــون إليــه يرجــع إلــيھم ب
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السبي كانت العبادة عندھم تتركز في الھيكل وa تجوز بعيداً 
ي السـبي عرفـوا المجـامع وإنتشـرت تلـك فـي عنه، ولكن ف

جميع الب�د، فبدأوا يعبـدون حيثمـا يوجـدون، ويحرصـون فقـط 
المطلقـة في العيد أن يذھبوا إلى الھيكل، وأدركوا سيادة هللا 

فــإن تتــألم تــتعلم وتجھــز وتعــد Bتمــام مقاصــد . فــي التــاريخ
  .المشيئة الحكيمة

ه، فخصـه أبـوه بقلب أبيه، وأحتل مكانة خاصـة عنـدشاب فاز 
وكان الشاب جـديراً بھـذه اBمتيـازات، لـيس . بإمتيازات معينة

لكونه أبناً فقط، ولكن لطاعته أيضاً، يستجيب �وامـر أبيـه ولـو 
علـى شـفتيه صعبة، وكانت ھناك عبارة جاھزة كانت المھام 

ومن ھـذه المكانـة أخـذ يتطلـع إلـى "  ھأنذا يا أبتِ " بل قلبه 
وتـه، لقـد كانـت البدايـة حلـوة تحفـل الرفعة والتفوق على أخ

ھـذا النحـو فـي ولكن وھو ماض على ھذا . بمشجعات كثيرة
الطريق السـوي يؤخـذ عـن طريقـه وينحـدر مـن مركـزه، مـن 
البنوة الجليلة الكريمـة إلـى العبوديـة البغيضـة وa يتوقـف بـه 
اBنحدار عند ھذا الحد بل تلفق له تھمـة مشـينة تنتھـي بـه 

  . إلى السجن
عطف خطير، وفي مرة aح له بصيص من النور وا�مـل، ھذا من

فتعلق به وذلك بأن يذكر اسمه لدى عظيم ليكون ذلك سـبباً 
في ا�فراج عنه، ولكن حتى ھـذا النـور يخبـو ويختفـي لمـدة 

ذا كله ظـل الشـاب أمينـاً نزيھـاً، طويلة، لمدة سنتين، ومع ھ
. ن الظروف وا�وسـاط لـم تسـتطع أن تدفعـه إلـى اBنحـرافإ

شــاب مثــل ھــذا يطــوح بــه إلــى مثــل ھــذا المنعطــف أولكــن 
ليس عن حكمة تسأل عن ھذا، لقد كانت كـل ھـذه ! الحرج؟

بمثابة آaم المخاض، فمن ھذه ا�وضاع عينھـا، خـرج يوسـف 
حـد أإلى الرفعة، ليكون الثاني في مصر بعد فرعـون، a يرفـع 
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نتظــر الــرب ليتشــدد اذنــه، ثــق فــي حكمــة هللا وأيــده بــدون 
أََرأَْيَت َرُج�ً ُمْجَتِھًدا فِي َعَمِلـِه؟ " يتشجع قلبك وأنتظر الرب ول

  ).٢٩: ٢٢أم ! " (aَ يَِقُف أََماَم الرََّعاعِ . أََماَم اْلُملُوِك يَِقفُ 
و ابنه أو زوجتـه أو صـديقه الحمـيم أبنته اثقته في رجل وضع 

وعلق عليھم ا:مـال العريضـة، وبنـى قصـوراً ھائلـة بحسـبما 
برجـاً عاليـاً أن يبنـي أن يصور ويتصور، دفعته أح�مه  ستطاعا

فـإذا . الذي عول عليـهوأختفى ھذا الشخص وصرحاً شامخاً، 
a ليسـت أفكـار هللا . a. أمتدت يد الموت ظن أن آماله ضاعت

   .كأفكارك وa طرقك كطرقه أنه رأى لك شيئاًَ◌ أفضل
ذ ُأخـ. زوجة شابة، فرحـة مسـرورة بالوفـاء الـذي تعـيش فيـه

ھــذا منعطــف فــي طريــق . الــزوج وھــي فــي ريعــان شــبابھا
الحياة، زاوية حرجة ُوضعت فيھا وھي بحسب تصورھا ُظلمت 

  .بقسوة
أو أطفال صغار a يمكنھم أن يحصلوا على قـوتھم، ويحتـاجون 

ويؤخذ العائل وُيحرمون من حنانه ورعايته وكفالته . إلى العائل
  . بھم، ھذا أيضاً منعطف قاسٍ 

مـا ھـي؟ سلم أن � مقاصـد حكيمـة فـوق مـداركنا، ولكننا ُن 
لسنا نعلم ولكن توجد بعض اBحتماaت التي يمكن أن نذھب 
إليھا ولكن ا�مر الحقيقـي إنمـا يتصـل تمامـاً بحكمـة عجيبـة 

  .عالية فوقنا وفوق إدراكنا البشري المحدود
قد يكون إنتقـال ھـذا الشـاب أو تلـك الشـابة، أو ھـذا ا�ب أو 

لكي يضمھا الرب مـن وجـه الشـر، وھـذا مـا يقولـه . تلك ا�م
يُق َولَـْيَس أََحـٌد يََضـُع ذلِـَك " الرب بفم النبي إشعياء  ـّدِ بَاَد الصِّ

َوِرَجاُل اBِْحَساِن ُيَضمُّوَن، َولَْيَس َمْن يَْفطَُن بِأَنَُّه ِمـْن . فِي َقْلِبهِ 
يقُ  ـّدِ ـرِّ ُيَضـمُّ الصِّ ـ�َمَ ٢. َوْجِه الشَّ يَْسـَتِريُحوَن فِـي . يَـْدُخُل السَّ

الُِك بِاaْستَِقاَمِة . َمَضاِجِعِھمِ    ).٢و  ١: ٥٧إشعياء " (السَّ
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ــرد  ــه الف ــة فتنب ــع التجرب ــد تق ــى أوق ــة أو المجتمــع إل و العائل
النھاية، فيصحح مسار الحياة الفردية أو الجماعيـة، فيرجعـون 

aــدينون عــن ا ســتھانة أو يفيقــون مــن ســلبيتھم، إذ ھــم مت
" اء، وإذ بالتجربة تجعلھم يتقون هللا يقول المـرنم وليسوا أتقي

. أي أن المذلة كانت واسطة للھدايـة" َقْبَل أَْن ُأَذلََّل أَنَا َضلَْلُت 
السـجين  بـنھمأسمعت مؤخراً أن خطاباً وصل إلى عائلة من 

يسوع دخل إلـى قلبـي " في العراق يحمل ھذا النبأ المبارك 
  ".من باب السجن 

ل العائل يرجع إلى أن هللا يريـد أن يـدخل إلـى وقد يكون إنتقا
محيط العائلة ويأخذ المسئولية كلھا علـى قلبـه وبكـل تأكيـد 
سيتيح ذلك للعائلة أن تكون في رعاية أعظـم ومعتمـد أقـوى 

  .وأغنى
أن هللا يبني ملكوتـه، ولـو أنـه ھذا ونحن a ينبغي أن ننسى 

. عطلـتمقاصـده وتراعي ھذه الحالة، وذلك الظرف، لتوقفـت 
وھـذه غايـة عظمـى . ولكن هللا يبني ملكوتـه بمـوت أو حيـاة

يھون كل شيء فـي سـبيلھا وھـذا مـا ذھـب إليـه السـجين 
ــَتَعظَُّم اْلَمِســيُح فِــي َجَســِدي، " بــولس تمامــاً  َكــذلَِك ا:َن، يَ

عـدم نسـياننا أن مـع  )٢٠: ١في" (َسَواٌء َكاَن بَِحيَاٍة أَْم بَِمْوتٍ 
  .تب على التجربة من آثارهللا يتحمل كل ما يتر

شـاب . منعطف آخر ملحوظ وملمـوس، يتعثـر بسـببه كثيـرون
ولكنـه a . زكي مجتھد يسھر ويتعب لكي يحافظ على تفوقـه

كفاءة ومقـدرة يعطى قدر استحقاقه وُيرفع عليه من ھو دونه 
علــى أي حــال معــايير . ان كــان فــي الدراســة أو فــي العمــل

ــة م ــة متذبذب ــدنيا مختلف ــة،ال ــايير  تأرجح ــذلك مع ــت ك ليس
في حينـه وإن السماء تحتفظ بحقك وتعطيك نصيبك  السماء،

لكــن متــى وكيــف؟ أن هللا يقــدر والمكافــأة فــي ســلطانه فــ� 
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 a تفشل بل ثـق أنـك ستحصـد فـي حينـه أن كنـت aتتعثر و
  .تكل

إنسان أمين يؤدي عمله بضمير صالح، a بخدمة العينين كمن 
ومـع ذلـك . ن يرضـي هللايرضي الناس بل بخدمـة القلـب كمـ

الحيـاة، يؤخذ بمؤامرة ظالمة ھذا أيضـاً منعطـف علـى طريـق 
وبھذا الصدد ينبغي أن تعرف حقيقتين أشكر هللا �نـك تعـيش 

a يتسلط عليك داء اBنحراف إلـى الخيانـة ھـذه مكافـأة أميناً 
سامية، أن تكون بريئاً وتدان خير مـن أن تكـون خائنـاً وتكافـأ، 

�ََمِة " وبة فھذه أوضاع مقل : ٣٧مـز " (َفإِنَّ اْلَعِقَب Bِْنَساِن السَّ
٣٧.(  

زرت من عدة سنين شخصاً كانت ھذه تجربته، دخل السجن 
ستقر به الحال او. مؤامرة خبيثةوفصل من عمله أيضاً بسبب 

كان السـجن ھـو الجامعـة التـي تخـرج : بعدھا في بيته وقال
ون طــريقھم فــي منھــا أبنــائي لقــد كــان ا�وaد الث�ثــة يشــق

لم يكونوا مجتھدين وa متفوقين ولكن ھذه  ،الدراسة بصعوبة
ينـزوون وراء جـدران البيـت يسـتذكرون بجـد  المحنة جعلـتھم

وإجتھاد وقد تخرج الث�ثة ا�بنان وا�بنة من كلية الطبن وھـذا 
ومـن ھنـا تعلمـت أن أشـكر مـن . أكثر جداً مما كنت أحلم به

ائ�ً أنا a أريد أن أشير إلى ما ، وأضاف الرجل قأجل كل شيء
حدث لمن دبروا لي المـؤامرة فقـد خرجـوا كلھـم فـي حركـة 
التطھيــر، ولــيس ھــذا يعنينــي أن بعــض ا�خــوة البســطاء 
ينشغلون بما يلحق بالظالم والشـرير والمعتـدي مـن قصـاص 

لكن ھذه مسألة a تشغل المـؤمن �نـه يسـلم أمـره . زمني
تى يقضي هللا، فھذا شـيء لكن كيف أو م. لمن يقضي بعدل

ــر مــا أرجــوه أن يســتيقظ ضــمير  ــل أن أكث يتصــل بســلطانه ب
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ولكــن . الخطــاة ويثــور ضــدھم حتــى ينقــادوا إلــى اBســتقامة
  .بالنسبة لي فما أنتھيت إليه فوق أكثر جداً من أنتظاري

فقـط a . علـى طريـق الحيـاةقد تتعـرض لمنعطفـات مختلفـة 
ئاً أفضل وجھـز لـك مكانـة تتعثر بل تطلع، فإن هللا رتب لك شي

بل أن المستقبل ينطوي علـى أمـور عظيمـة أكثـر ممـا . أرفع
أن المرض منعطف خطير يقع بثقله على . يخطر لك على بال

قيـود وأغـ�ل يبـدو أنھـا بـل أنفسـنا والعاھـات أيضـاً  أجسادنا
، ولكــن المســيح أوضــح أن ذلــك يحــدث لكــي طاقتــك تشــل

مولـود أعمـى، وھـذا مـا قالـه يتمجد هللا، ھذا ما قاله بـإزاء ال
ھـَذا اْلَمـَرُض لَـْيَس لِْلَمـْوتِ، بَـْل " أيضاً بخصوص مرض لعـازر، 

َد اْبُن ِهللا بِِه    ).٤: ١١يو " (�َْجِل َمْجِد ِهللا، لِيََتَمجَّ
لك العاھات التي كـان مقـدراً لھـا وإلى جانب ھذا ن�حظ أن ت

عويضـات النسيان، تمخضت عـن تن تودع أصحابھا إلى أركان أ
لـم " عجيبة a يمكن حصرھا، ھذا مـا قالـه رجـل فقـد بصـره 

أبصر حتـى فقـدت بصـري فعوضـني عـن ظـ�م العينـين بنـور 
ــة  ــان والمعرف ــبخس التعويضــات " اBيم ــا أن ن ونحــن a يمكنن

  . الحسية
وضـرير مـا الناس من وقع أقـدامھم، سيدة ضريرة كانت تعرف 

أيـديھم، شـاب الناس من ملمـس على قيد الحياة يعرف زال 
وغيرھم فـي التـاريخ . يرى طريقه بصعوبة، برع في الموسيقا

  .القديم والمعاصر
 ،من وقـت قصـير قابلـت شـابة علمـت أنھـا مدرسـة مقتـدرة

لغة أنجليزية، لـم يبـق فـي كفھـا اليمـين غيـر مدرسة أولى 
ــا  تواحــد اBبھــام ا�صــبع الجــانبي، فقــد أصــبع معظــم كفھ

وأندھشـت �نھـا . عد كھربائيوا�صابع ا�ربعة في حادث مص
تقلب الجريدة بھذا ا�صبع الواحد، تشـد النظـارة عـن عينيھـا 
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ــم  ــام فل ــك باBبھ ــل ذل ــت أن أفع ــذا ا�صــبع حاول ــدھا بھ وتعي
  .أستطع، فشلت تماماً، أن هللا لم يجعلھم عالة في الحياة

اسـتقبلتني " ھذه القصـة " رسالة النور"وقد قرأت في مجلة 
أن  أشـارت إلـيَّ . أنھا عميـاء. أنزل فيه ذيعلى باب المنزل ال

ثـم أغلقـت . أطفـأت نـور البـاب. أترك الحقيبة في مكان معين
ثـم أسـرعت . الباب ثم فتحت باباً آخر وبسرعة أضاءت الصالة

ت كــل شــيء فــي للــداخل تعــد الشــاي وقدمتــه لــي ووضــع
حيويتھــا ولــم يعطلھــا عــن يفقــدھا  مكانــه، فــإن العمــى لــم

  .فوق مشكلتھا وإنتصرت على العقبةلقد صعدت . الحركة
 فتقبل حالتـك. كل ھذه العاھات منعطفات على طريق الحياة

�نك a تستطيع أن تغير الواقع ولكنـك تسـتطيع أن . كما ھي
ــك ــك وإمكانات ــك بوضــعك معجــزة تســتوجب . تعمــل بطاقات أن

  .الشكر �
ومن الكوارث خرجت اaبتكارات العظيمة التي تؤدي للبشـرية 

أساســية وحيويــة لرفاھيــة اBنســان وســعادته فقــد خــدمات 
إنتھت محنة المھندس اليوناني سوستراتوس إلـى إكتشـاف 

ــ ــي أّم ــميم ھندس ــات تص ــار والمحيط ــ�ت البح ــاaً ن رح أجي
فإذ كان ينتظـر علـى شـواطئ اBسـكندرية سـفينة . متعاقبة

حلـت بـه فاجعـة رھيبـة، تحطمـت السـفينة . تحمل خطيبتـه
. م بصخرة وغرقت السـفينة وخطيبتـه�نھا أرتطمت في الظ�

العاليـة  ةاBسـكندريوھذه النكبة ھدت تفكيره في بناء منـارة 
التي تنطلق ا�نوار مـن نوافـذھا العاليـة تھـدي السـفن إلـى 

ن محنتـه الخاصـة أنقـذت ا:aف طيلـة إالمواني في سـ�م، 
  .ھذه ا�جيال من كوارث مماثلة

  اBحتياجات والمخاطر أيضاً 
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أ المزمور المائة والسابع، تجد ثـ�ث تجـارب ا�ولـى عندما تقر
مــن ثــم . التيھــان فــي جــوع وعطــش حتــى أعيــت النفــوس

صرخت إلـى الـرب فأنقـذھم مـن شـدائدھم وھـداھم طريقـاً 
مستقيماً، ثم حالة ضياع ويـأس وتخـبط فـي الظلمـة وظـ�ل 

صرخوا الموت موثقين بالذل والحديد �نھم عصوا هللا، ولكنھم 
راحم فأنقذھم وأيضاً تعرضـوا لمخـاطر رھيبـة فـي المإلى إله 

ــت أنفســھم  ــح عاصــفة، أذاب  بتلعــتاووســط بحــر ھــائج وري
حكمتھم فرجعوا إلـى الـرب فھـداھم مـن فضـله إلـى المرفـأ 

ليـدفع  سخر المخاطر أو اBحتياجاتيأن هللا قد . الذي يريدونه
النفس الجامحة إلى العودة والرجوع إلى بيت ا:ب، ومـن ثـم 

باً أبدياً حانياً وبيتـاً أبـدياً آمنـاً، وكرامـة ورفعـة مـن بعـد تجد قل
ومــا علــى شــاكلتھا الھــوان، ھــذه المخــاطر واBحتياجــات 

  .منعطفات تنتھي بنا إلى أعظم اBختبارات
  اaضطھادات

ظل الت�ميذ قابعين في أورشليم a يتحركون حاملين رسـالة 
سـف فـي اBنجيل، البشرى المفرحة للعـالم الھالـك الـذي ير

ــه الظــ�م ــك، يقتل ــاوي والمھال ــدفع . المھ ــاء اBضــطھاد ف وج
ومــن ثــم أنطلقــوا واBنجيــل علــى  ،الت�ميــذ خــارج أورشــليم

مـن ( َفالَِّذيَن تََشتَُّتوا" الخ�ص للعالم  ىقلوبھم يحملون بشر
ــِريَن بِاْلَكلَِمــةِ  )جــراء الضــيق الــذي حــدث : ٨أع("  َجــالُوا ُمبَّشِ

فـي طريـق التكليـف الـذي وضـعه  ومن ثم وضعت أقدامھم)٤
اْذَھُبوا إِلَى اْلَعـالَِم أَْجَمـَع َواْكـِرُزوا بِاBِْنِجيـِل  "عليھم سيدھم 

  ".لِْلَخِليَقِة ُكلَِّھا 
ذلك الجنـدي " ليوa"ومما يذكر في تاريخ المرسليات الحديث 

ا�سباني الذي ُجرح في الحرب، وكان طريحـاً متـأثراً بجراحـه 
تــرة النقاھــة، حلقــت روحــه عاليــاً إلــى الســاخنة، ثــم فــي ف



 تأمت في طريق ا�لم

 ٥٨

ــاب  ــه للكت ــ�ل قراءت ــن خ ــيح، وم ــوع المس ــا يس ــليب ربن ص
المقدس في تلك الظـروف تثقـل بالمسـئولية نحـو النفـوس، 
فنظم وقاد حركة ا:باء اليسوعيين التـي أدت خـدمات جليلـة 
في مجال الكرازة باBنجيل في أكثر من قارة من قارات العـالم 

" َويَْفَتُح آَذانَُھْم لِِ�ْنَذاِر " اء في سفر أيوب وخ�صة القول ما ج
يقِ "    ).١٥و  ١٠: ٣٦أي " (َويَْفَتُح آَذانَُھْم فِي الّضِ

وكأن ا�ذن مغطاة بطبقة صمغية ف� يمكن السـمع وإذا بـا� 
يسمح بالضيق والتجـارب فتـذيب الطبقـة الجامـدة مـن ا�ذن 

رة والسـ�مة، فتنفتح لتسمع فتكـون الطاعـة والفھـم والبصـي
وتنفتح العيون الداخلية وتنطلق ا�حاسيس والحواس فتكـون 
 الرؤى واBع�نات الفائقة، كما صـرح أيـوب مـن خـ�ل تجربتـه

: ٤٢أي " (َك َعْيِنـيبَِسْمعِ ا�ُُذِن َقْد َسِمْعُت َعْنـَك، َوا:َن َرأَْتـ"
٥.(  

  الفصل العاشر
  أنوار على الطريق

وط الظ�م، يبدأ مع إنتصار النور يبدأ الفجر مع إنسحاب آخر خي
على فلول الظ�م الھاربة وأن الفجر العظيم الذي أطـل علـى 
مواضــع الظلمــة بشــعاع داعــب خــاطر البشــرية فــي تجاربھــا 

  .جمعاء، وفي تجربة الموت خاصة ھو شعاع الرجاء
وحيث لـم يطلـع ذلـك النـور، ولـم يبـد شـعاعه، كانـت ھنـاك 

ن الســؤال الــذي يمثــل إ. طالمراثــي والــدموع واليــأس والقنــو
إِْن َمـاَت " الخط الفاصل بين اليـأس والرجـاء ھـو سـؤال أيـوب 

  ).١٤: ١٤أي " (َرُجٌل أََفيَْحيَا؟
ولم تكن ھناك إجابة باBيجاب لدى كثير من شعوب ا�رض، أو 
كانت ھناك أح�م غامضـة، تزيـد اBنسـان حزنـاً وأسـى أمـام 

  .الموت
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شھير إلى ب�د الھنـد، عـن المرسل ال" ستانلي جونز"حدثنا 
a تكــاد يفقــدن أوaدھــن، فقــال أن صــراخھن  اعنــدما:مھــات 

  .تحتمله ا�رض فحزنھن قاتل، ومرارة نفوسھن سم ناقع
وإذا قرأنا الكتابات التي وجدت على سـراديب مـوتى الرومـان 
في عصور الوثنية، أو سمعنا عـن الصـور التـي غطـت جـدران 

ھنا " فنقرأ عبارة مثل بغير رجاء، مدافنھن �دركنا ھول الحياة 
، أو رأيــت رســم مصــباح منطفــئ، "نــاقيرا ترقــد فــي الظــ�م 

وغيرھا من الكتابات والرسومات التي تعبر عن أن الموت كـان 
  .في العدمعندھم نھاية فقد كانوا يعتقدون 

ُثمَّ aَ ُأِريُد " وعندما كتب الرسول بولس إلى أھل تسالونيكي 
ــوا أَ  ــوا أَْن تَْجَھُل ــْي aَ تَْحَزُن ــِديَن، لَِك ــِة الرَّاقِ ــْن ِجَھ ــا اBِْخــَوُة ِم يَُّھ

ِذيَن aَ َرَجـاَء لَُھـمْ  وفـي إشـارته ). ١٣: ٤تـس ١" ( َكاْلبَاقِيَن الـَّ
ھذه تلميح إلى جھالة الوثنيين لحقيقـة القيامـة، ومـا يترتـب 
 a على ھذه الجھالة من حزن يـائس وبكـاء قـانط ا�مـر الـذي

ولقـد  .المسيحية، حيث الرجاء المشرق الوضـاءمكان له في 
كانت لدى أنبياء وأتقيـاء العھـد القـديم اBجابـة باBيجـاب عـن 

   .ومن ثم لم يغلب عليھم الحزن. الرجل الذي وإن مات يحيا
. لقد ورد ھذا السؤال في ا�صحاح الرابع عشر من سفر أيوب

ذكر جـذور وھناك يرجو أيوب من القدير أن ُيعيّن له أج�ً، ثـم يـ
جـذورھا فـي بـاطن ا�رض، وإذا الشجرة التي ُقطعت وُتركت 

أشتمت تلك الجذور رائحة الماء، أفرخت مـرة أخـرى وواصـلت 
ولكنـه فـي . فوجد في ذلـك مثـاaً للحيـاة بعـد المـوت. الحياة

ـا أَنَـا َفَقـْد ... "قين يالتاسع عشر قطـع الشـك بـال اBصحاح أَمَّ
َوبَْعـَد أَْن ٢٦، َوا:ِخـَر َعلَـى ا�َْرضِ يَُقـوُم، َعلِْمُت أَنَّ َولِيِّـي َحـيٌّ 

، ٢٥: ١٩أي... " (ُيْفَنى ِجْلِدي ھـَذا، َوبِـُدوِن َجَسـِدي أََرى هللاَ 
٢٦.(  
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ر كـل ع�ن مثل ھذا، وقد عبّـإولم يحرم أحد أتقياء العلي من 
عن ذلك بكيفية أو بأخرى، نظير بعـض الشـواھد البـارزة  واحد

  :ج إلى تفسير، ومنھاالواضحة التي a تحتا
. �َنََّك لَْن تَْتـُرَك نَْفِسـي فِـي اْلَھاِويَـةِ " قول داود الملك النبي 

أََماَمـَك . ُتَعرُِّفِنـي َسـِبيَل اْلَحيَـاةِ ١١. لَْن تََدَع تَِقيََّك يَـَرى َفَسـاًدا
). " ١١و ١٠: ١٦مـز " (فِي يَِميِنَك نَِعٌم إِلَى ا�َبَِد . ِشبَُع ُسُرورٍ 

ا أَ  مـز " (أَْشبَُع إَِذا اْسَتْيَقْظُت بَِشـبَِھَك . نَا َفبِاْلِبرِّ أَْنُظُر َوْجَھكَ أَمَّ
١٥: ١٧.(  

: َفْلَنْسـَمْع ِخَتـاَم ا�َْمـِر ُكلِّـهِ " وھذا ما ورد في سفر الجامعـة 
هُ  �َنَّ َهللا ١٤. اتَّقِ َهللا َواْحَفْظ َوَصايَاُه، �َنَّ ھَذا ُھـَو اBِْنَسـاُن ُكلـُّ

ْيُنونَِة، َعلَى ُكّلِ َخِفّيٍ، إِْن َكاَن َخْيًرا أَْو  ُيْحِضرُ  ُكلَّ َعَمل إِلَى الدَّ
. تَْحيَـــا أَْمَواُتـــَك، تَُقـــوُم اْلُجَثـــثُ ) " ١٤و  ١٣: ١٢جـــا " (َشـــرًّا 

َك طَـلُّ أَْعَشـابٍ، . اْسَتْيِقظُوا، تََرنَُّموا يَـا ُسـكَّاَن التُّـَرابِ  �َنَّ طَلـَّ
  ).١٩: ٢٦إش " (ْخِيلََة َوا�َْرُض تُْسِقطُ ا�َ 

وكان قول السيد الرب لدانيال بعد أن أتم رسـالته وجـاء وقـت 
ـا أَْنـَت َفاْذَھـْب إِلَـى النَِّھايَـِة " رحيله من ھذا العـالم ل¢خـر  أَمَّ

اِم  )... ١٣: ١٢دا " (فَتْسَتِريَح، وتَُقـوَم لُِقرَعِتـَك فِـي نَِھايَـِة ا�َيـَّ
  .وغير ھذه الشواھد كثير

ھذا الرجاء لم تكـن أحـزان العبـرانيين يائسـة قانطـة وبسبب 
إلـى البكـاء علـى . رھم من الشعوب، لذلك وجب التنبيـهكغي

ــه  ــوب أن ــِريِّيَن ... " يعق ــٌة لِْلِمْص ــٌة ثَِقيلَ ــك " (َمَناَح ). ١١: ٥٠ت
وكانت عادة زيارة القبور وثنيـة وليسـت عبرانيـة ولمـا مسـت 

َشـْعٍب ُيِغيُظِنـي  "العدوى شعب الـرب جـاء التحـذير والوعيـد 
ُر َعلَـى ا:ُجـرِّ . بَِوْجِھي يَْجِلـُس ٤. َدائًِما يَْذبَُح فِي اْلَجنَّاتِ، َوُيبَّخِ

يَْأُكُل لَْحَم اْلِخْنِزيِر، َوفِي آنِيَِتِه . فِي اْلُقُبوِر، َويَِبيُت فِي اْلَمَدافِنِ 
  ). ٤و  ٣: ٦٥إش " (َمَرُق ُلُحوٍم نَجَِسٍة 
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يـوم نتقل إلى اBع�ن الكامل، وإلـى فجـر ولكننا نود ا:ن أن ن
العـالمين أكثـر أعظم وأمجد طلع على البشرية، وأطل علـى 

وھو فجر يوم القيامـة، قيامـة ابـن هللا، عنـدما . إشراقاً وروعة
أنـه " لَِماَذا تَْطُلْبَن اْلَحـيَّ بَـْيَن ا�َْمـَواتِ؟" دوى صوت الم�ئكة 

" يـدوي فـي ربوعنـا  قام كما قال ومن بعدھا أخذ ھذا الھتاف
   ".حقاً قام . بالحقيقة قام

فقيامـة : وتتعلق التعزية وتستند أساساً على قيامة المسيح
المسيح عربون قيامتنا، وھي الـدليل القـاطع السـاطع علـى 

ــه  ــَن " قيامــة ا�مــوات �ن ــوَع ِم ــاَم يَُس ــِذي أََق ــاَن ُروُح الَّ َوإِْن َك
ــذِ  ــيُكْم، َفالَّ ــاِكًنا فِ ــَواتِ َس ــَواتِ ا�َْم ــَن ا�َْم ــيَح ِم ــاَم اْلَمِس ي أََق

  ).١١: ٨رو ..." (َسُيْحِيي أَْجَساَدُكُم اْلَمائَِتَة 
" شق القبر وشق طريق اBنتصار  لقد ،وانتصارن قيامته فتح إ

: ١٥كـو ١" (اْلَمِسيُح بَاُكوَرٌة، ُثمَّ الَِّذيَن لِْلَمِسـيحِ فِـي َمِجيِئـِه 
٢٣.(  

ھذا الرجاء، حتى نعرف أنه لم  ولنأخذ بعض ا�مور، في طريق
يعد ھناك مكان ل�حزان المفرطـة، والعويـل المـر، �ن اليـأس 

يقوم الرجاء  –والحزن معاً على صعيد واحد، وعلى صعيد آخر 
  .والتعزية، ف� يأس بغير حزن، وa حزن مع الرجاء

أن نتعـرف علـى ويلزمنا في طريق التعرف علـى قـوة الرجـاء 
ة ل�نتصـار المجيـد الـذي حققـه الـرب بعض الجوانب الُمشـرق

  .والمخلص
َفإِْذ َقْد تََشـاَرَك ا�َْوaَُد  " أي إبليس –سلطان الموت إبادة  .١

ِم اْشـَتَرَك ُھـَو أَْيًضـا َكـذلَِك فِيِھَمـا، لَِكـْي ُيِبيـَد  فِي اللَّْحِم َوالـدَّ
: ٢عـب (" بِاْلَمْوتِ َذاَك الَِّذي لَـُه ُسـْلطَاُن اْلَمـْوتِ، أَْي إِْبِلـيَس 

١٤.( 
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الذي دفـع اBنسـان . أن إبليس ھو العدو ا�ول، العنيد الخطير
إلــى طريــق المــوت، بحيلتــه الشــريرة، إذ أوعــز ل�نســان 

وإذ بالخطية ھـي طريـق . بالعصيان والمخالفة كطريق للرفعة
ــِة ِھـــَي َمـــْوٌت " المـــوت  ). " ٢٣: ٦رو " (�َنَّ ُأْجـــَرَة اْلَخِطيـَّ

وجاء ابن هللا ليبيد إبلـيس " ى العالم وبالخطية دخل الموت إل
. اَ:َن َدْيُنونَُة ھَذا اْلَعالَمِ : " يوحناوسلطانه كما جاء في إنجيل 

وفي قبالة ). ٣١: ١٢يو " (اَ:َن ُيْطَرُح َرئِيُس ھَذا اْلَعالَِم َخاِرًجا 
ْيطَاَن َساقِطًا ِمْثـَل اْلبَـْرقِ ِمـَن " الصليب قال السيد  َرأَْيُت الشَّ

وكان الصليب ھو الوسيلة التـي جـرد ). ١٨: ١٠لو " (َماِء السَّ 
ــ�َِطيَن " فيھــا إبلــيس مــن ســلطانه  إِْذ َجــرََّد الرِّيَاَســاتِ َوالسَّ

وبــذلك فقــد ) ١٥: ٢كــو " (أَْشـَھَرُھْم ِجَھــاًرا، ظـَـافًِرا بِِھــْم فِيــِه 
الشيطان الموت كحربته وطعنته فقد أحال يسوع المـوت بابـاً 

ة، أن اBبادة a تتحدث عن م�شاة إبلـيس، فإنـه للحياة ا�بدي
محفوظ لدينونة ذلك اليوم الرھيب، فاBبادة لسلطانه وليست 

 . لذاته أو لشخصه
 :يسوع يبيد الموت نفسه .٢

يـوم أن تأكـل مـن " فالموت حكم دينونة وقـع علـى البشـرية 
وإذ قـام ولكـن يسـوع مـات نائبـاً عنـا، ". الشجرة موتاً تمـوت 

إن كان فـي آدم يمـوت الجميـع ففـي المسـيح عشنا معه، ف
" يحيا الجميع وھنا نود أن نعرف وضع الموت بعد قيامة الموت 

اَلَّــِذي أََقاَمــُه ُهللا نَاقًِضــا أَْوَجــاَع اْلَمــْوتِ، إِْذ لَــْم يَُكــْن ُمْمِكًنــا أَْن 
  ).٢٤: ٢أع " (ُيْمَسَك ِمْنُه 

ــط  ــه رب ــان ل ــو ك ــا ل ــا كم ــوت ھن ــور الم ــو" ُيص ــال الم " ت حب
وتلـف ھـذه . ويستخدم الرباط لربط أية فريسة بعنـف وقسـوة

الربط ا�طراف خاصة، وھي تـربط بضـغط شـديد رھيـب يعصـر 
. الجسم عصراً، ويضحى كجثة ھامدة a قوة لھا على الحركة
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فھـو . ويقصد بربط ا�لم كل صنوفه، التي يتعرض لھا اBنسـان
يصـير مريضـاً  ُمقيد كعبد a ينعم بحرية ذاتيـة، وھـو ُعرضـة أن

. طريح الفراش، وينتھي إلـى أن ُيطـرح فـي قبـر تلفـه حبالـه
  .وُيغلق عليه ھناك

وأن للموت أوجاعه كامنة في تلـك الـربط، يضـاف إليھـا ھولـه 
ــاء  ــرة، فمــن مــات أصــبح فــي قبضــته، وا�حب ــه المري وفجيعت
يتوجعون حسرة وأسفاً ويكفي أن نذكر يعقوب وھو يقول عند 

" َوأَنَـا إَِذا َعـِدْمُت ا�َْوaََد َعـِدْمُتُھْم : " صـرنزول بنيـامين إلـى م
  ).١٤: ٤٣تك (

ويسوع مات ولفته ربط الموت في قسـوته، ولكنـه فـك الـربط 
ستحالت أمام سلطانه إلى شـبه محروقـة قـد أفقد . وقطعھا

أكبـر وأعظـم قـوة مـن فھـروب الحيـاة ورئيسـھا، . أكلتھا النـار
اً إلى قـوة بدنيـة أو عقليـة وa توجد إشارة ھنا ُمطلق –الموت 

ويأخــذھا . فاBشــارة إلــى ســلطانه، يضــع نفســه مــن ذاتــه –
لِھَذا ُيِحبُِّني ا:ُب، �َنِّي أََضُع نَْفِسي " أخذ عزيز مقتدر : بذاته

لَـْيَس أََحـٌد يَْأُخـُذَھا ِمنِّـي، بَـْل أََضـُعَھا أَنَـا ِمـْن ١٨. :ُخَذَھا أَْيًضا
. َضـَعَھا َولِـي ُسـْلطَاٌن أَْن آُخـَذَھا أَْيًضـالِي ُسْلطَاٌن أَْن أَ . َذاتِي

  ).١٨و  ١٧: ١٠يو " (ھِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْلُتَھا ِمْن أَبِي 
وقيامة المسيح تركت ربط الموت وقيوده، وقد حلـت وأضـحت 

أَْيـَن " في حكم غير الموجودة، بحسـبما يعبـر ھتـاف النصـرة 
  ".يَا َھاِويَُة؟ َشْوَكُتَك يَا َمْوُت؟ أَْيَن َغلَبَُتِك 

تَِصـيُر ... : " ويلزمنا أيضاً أن نتفھم قـول النبـوة والرسـول أيضـاً 
أَْيَن َشْوَكُتَك يَـا «٥٥. »اْبُتِلَع اْلَمْوُت إِلَى َغلَبَةٍ «:اْلَكلَِمُة اْلَمْكُتوبَةُ 

ويرجــع ). ٥٥، ٥٤: ١٥كــو ١" (»َمــْوُت؟ أَْيــَن َغلَبَُتــِك يَــا َھاِويَــُة؟
ـيُِّد  "اBقتباس ھنا إلى  يَْبلَُع اْلَمـْوَت إِلَـى ا�َبَـِد، َويَْمَسـُح السَّ
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ُموَع َعْن ُكّلِ اْلُوُجوِه، َويَْنِزُع َعاَر َشْعِبِه َعْن ُكّلِ ا�َْرضِ،  الرَّبُّ الدُّ
  ).٨: ٢٥إش " (�َنَّ الرَّبَّ َقْد تََكلََّم 

وفـي  –والموت ھنا يشخص، وتصـور البشـرية كمـا لـو كانـت 
لقمـة سـائغة يبتلعھـا المـوت وتمضـي إلـى  –جميع ا�جيال 

ــاك تســتقر ــه وھن ــة . جوف ــد أن قيام ــا تفي ــن اBشــارة ھن ولك
وقـد  المسيح حققت العكس، فقد دارت الدائرة على المـوت،

ــم تعــد البشــرية بعــد تحــت ســطوته، اللقمــة  ُأبتلــع ھــو، فل
السائغة التي تبتلع، فقد دارت العجلة على الموت، فأضـحى 

د قـاھراً جبـاراً كمـا كـان، ويضـيف الرسـول ھو مقھوراً، ولم يع
  ).٥٥: ١٥كو ١... " (أَْيَن َشْوَكُتَك يَا َمْوُت؟: " القول

شوكة المـوت، أو حربتـه تغيـر إتجاھھـا، فقـد أخـذ يسـوع أن 
زمام المبادأة، فرد الشوكة إلى الموت نفسه، فمنى بھزيمـة 

  . النصر في عقر دار الموت ، ومن ھنا دوت صيحةساحقة
وتنـا أن نشـير إلــى وصـف آخـر يوضــح حـال المـوت بعــد وa يف

َوإِنََّمــا ُأْظِھــَرتِ ا:َن بُِظُھــوِر ُمَخلِِّصــَنا يَُســوَع " قيامــة المســيح 
ِذي أَْبطَـَل اْلَمـْوَت َوأَنَـاَر اْلَحيَـاَة َواْلُخُلـوَد بَِواِسـطَِة  اْلَمِسيحِ، الـَّ

  ).١٠: ١تي ٢" (اBِْنِجيِل 
تصـر علـى المـوت، بـل إلـى كـل إن اBشارة ھنا ھامـة، a تق

المـوت الروحـي . مثيل ونظير لـه، كـالموت بالـذنوب والخطايـا
وا�دبي الذي ساد على الجنس البشـري كمـا علـى المـوت 

  .نفسه
أن قيامة الرب يسوع ھي المعركة الفاصلة، التي تركـت كـل 
ــدت  ــا، وفق ــة ســدت فاھ ــة، فالخطي ــى أشــياء مفرغ ــك إل ذل

سـطوته وسـلطانه، فيسـوع  سيادتھا وسيطرتھا والموت فقد
َماِويَّاتِ " المقام    ... ".َوأََقاَمَنا َمَعُه، َوأَْجلََسَنا َمَعُه فِي السَّ
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لقــد كانــت حقيقــة القيامــة والخلــود مســتترة تحجبھــا ظــ�ل 
الموت ولكنھا خرجت إلى النـور، وإلـى اليقـين فـي المسـيح 
المقــام، وإذ بــدأت بشــرى اBنجيــل تنتشــر، ويــؤمن اBنســان 

ه المبارك بدأت ظ�ل المـوت ترتـد وتھـرب متراجعـة أمـام بحق
 .نوره المجيد

 :يسوع جرد كل عوامل الموت من فاعليتھا .٣
أَمَّا َشْوَكُة اْلَمْوتِ َفِھَي اْلَخِطيَُّة، َوُقوَُّة اْلَخِطيَِّة ِھَي النَّاُموُس " 

�نـه " ن الخطية ھي سبب المـوت وعلتـه إ ).٥٦: ١٥كو ١" (
قوة الخطية زالت بموت المسيح ولكن " وت بالخطية دخل الم

ِة، " عن خطايانا  َفاُ� إِْذ أَْرَسَل اْبَنـُه فِـي ِشـْبِه َجَسـِد اْلَخِطيـَّ
وقيامته المنتصـرة، " َو�َْجِل اْلَخِطيَِّة، َداَن اْلَخِطيََّة فِي اْلَجَسِد 

إًِذا aَ َشـْيَء " معناھا قبول ذبيحته الكفارية عن خطايا العـالم 
ــنَ  ــوَع،  ِم ــي اْلَمِســيحِ يَُس ــْم فِ ــِذيَن ُھ ــى الَّ ــِة ا:َن َعلَ ْيُنونَ الدَّ

الِِكيَن لَْيَس َحَسَب اْلَجَسِد بَْل َحَسَب الـرُّوحِ  ). ١: ٨رو " (السَّ
إًِذا aَ تَْمِلَكنَّ اْلَخِطيَُّة فِـي َجَسـِدُكُم اْلَمائِـِت لَِكـْي ُتِطيُعوَھـا " 

مُ ١٣فِـي َشـَھَواتِِه،  ِة، بَــْل َوaَ تَُقـّدِ وا أَْعَضـاَءُكْم آaَتِ إِْثـٍم لِْلَخِطيـَّ
ُموا َذَواتُِكْم ِ� َكأَْحيَاٍء ِمَن ا�َْمـَواتِ َوأَْعَضـاَءُكْم آaَتِ بِـرِّ ِ�  " َقّدِ

  ).١٣و  ١٢: ٦رو (
َمْلُعـوٌن : " ھذا وقد كان الناموس سيفاً ُمسلطاً علـى أعناقنـا

ــ ــعِ َم ــي َجِمي ــُت فِ ــْن aَ يَْثُب ــلُّ َم ــابِ ُك ــي ِكَت ــوٌب فِ ــَو َمْكُت ا ُھ
ا عن الخطية وa يمدنا بـالقوة للـتخلص أنه ينھان". ...النَّاُموسِ 

منھا وفشلت البشرية جمعاء عن إتمام مطاليبـه، ھـذه أيضـاً 
ھي نفسـھا كشفت عجزنا فالوصية التي ھي للحياة ُوجدت 

َوْيِحـي أَنَـا اBِْنَسـاُن " للموت، فكانـت صـرخة اليـأس المريـرة 
ِقيُّ ال : " شـكراً �" َمْن ُيْنِقُذنِي ِمْن َجَسـِد ھـَذا اْلَمـْوتِ؟ ! شَّ

في المسـيح قـد أعتقنـا مـن نـاموس ناموس روح الحياة  فإن
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ومـــن موضـــع اBنكســـار كانـــت النصـــرة ". الخطيـــة والمـــوت 
ِذي ُيْعِطيَنـا اْلَغلَبَـَة بَِربَِّنـا يَُسـوَع : " المجيدة َولِكْن ُشْكًراِ ِ� الـَّ

  ".يحِ اْلَمسِ 
ومن ھنا لم يعد الحزن يلقي بثقله الرھيب علينا، فقد أنتقلنا 

  . العزاء والرجاءفقد حل . من الموت إلى الحياة
وأود أن نتأمل في مسيرة، ذھاباً وإياباً مـن عنـد القبـر، كانـت 
تلك المسيرة في فجر يوم القيامة، وھي تمثل فـي إتجاھھـا 

ي عودتھـا البشـرية مـع إلى القبر البشرية ب� رجاء، وتمثل ف
  .الرجاء

كانت تلك المسيرة، مسيرة النسوة، والنساء أكثر ألماً وحزنـاً 
وأغــزر دموعــاً، مضــت النســوة بــاكراً باكيــات حــام�ت معھــن 
حنوطاً للجسد الذي يرقد ھناك تحت حجر كبير، يمثـل عقبـة 

حكــم فمـن يـدحرج الحجـر؟ أنھــن يقصـدن قبـراًَ◌ قـد أُ . أخـرى
داً ميتــاً، وددن لــو أســتطعن أن يضــعن أغ�قــه، ويطلــبن جســ

عليه حنوطاً تعبيراً عن الوفـاء ويضـفن علـى البكـاء الـذي بـدأ 
يوم الجمعة أو قبله، مزيداً من البكاء، لقد قاست أعينھن  منذ

جيـداً م�مـح مـن يـأتي وتورمت، ولم يعدن قادرات أن يميـزن 
. نتـه البسـتانيريقھن، فقـط رأت المجدليـة يسـوع وظفي ط
  .انت قلوبھن تتمزق أيضاً لفرط الوجيعةولقد ك

حتــى الرجــال الــذين مضــوا فــي طريــق آخــر كــانوا مھمــومين 
ــان  ــه ك ــر بھول ــك �ن القب ــين عابســين ذل ــى مثقل ــاً عل جاثم

وتـراءى لھـم . وتراءى لھم الحبيب يم� الحياة حيـاة صدورھم
أنه لـم يبـرح فكـرھم، كانـت أنفسـھم . وقد أصبح جثة ھامدة

  .فقد مات الرجاء تفيض ُمراً ناقعاً 
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لم يجدن حراسة عسكرية عند القبر، ولم يجـدن الحجـر فـي 
ــاً، زادت حســرتھن،  ــر فارغ ــرج، وجــدن القب ــد ُدح موضــعه فق

  ... موع دماً ساخناً يكوي الوجهدتحولت ال
aَ تََخاَفـا " ...ثم رأين م�كاً عند باب القبر، يوجه الك�م إلـيھن 

لَـْيَس ُھـَو ٦. ُكَما تَْطُلبَـاِن يَُسـوَع اْلَمْصـلُوبَ أَْنُتَما، َفإِنِّي أَْعلَُم أَنَّ 
ِذي َكـاَن الـرَّبُّ ! ھُھَنا، �َنَُّه َقاَم َكَما َقالَ  ا اْنُظَرا اْلَمْوِضـَع الـَّ َھلُمَّ

ُه َقـْد َقـاَم ِمـَن : َواْذَھبَا َسِريًعا ُقوaَ لَِت�َِميِذهِ ٧. ُمْضطَِجًعا فِيهِ  إِنـَّ
َھا أَنَـا َقـْد . ُھَناَك تََرْونَهُ . ُقُكْم إِلَى اْلَجِليلِ َھا ُھَو يَْسِب . ا�َْمَواتِ 

، َفَخَرَجَتا َسـِريًعا ِمـَن اْلَقْبـِر بَِخـْوٍف َوَفـَرحٍ َعِظـيمٍ ٨. »ُقْلُت لَُكَما
َوفِيَما ُھَما ُمْنطَلَِقَتاِن لُِتْخِبَرا تَ�َِميَذُه ٩. َراكَِضَتْيِن لُِتْخِبَرا تَ�َِميَذهُ 

 َa َمَتا َوأَْمَســَكَتا . »َســ�ٌَم لَُكَمــا«:َقاُھَمــا َوَقــالَ إَِذا يَُســوُع َفَتَقــدَّ
اِْذَھبَا ُقـوa . َaَ تََخاَفا«:َفَقاَل لَُھَما يَُسوعُ ١٠. بَِقَدَمْيِه َوَسَجَدتَا لَهُ 

: ٢٨مـت " ( »Bِْخَوتِي أَْن يَْذَھُبوا إِلَى اْلَجِليِل، َوُھَنـاَك يََرْونَِنـي
١٠ – ٥(  

بفــرح عظــيم  دنا جــئن إلــى القبــر، ُعــدن ولــيس بمثــل مــُعــ
ن القبـر إوبسرور غامر يحملن أمجد بشرى، بشرى القيامـة، 

  .لم يعد بعد خاتمة الحياة، بل ھو بداية حياة المجد
ومـن ھنـا ". مجـده  أن يتألم ويـدخل إلـى" وھذا ھو الخ�ص 

َولَـْم " صارت جموع المؤمنين تقبل على الموت راضـية راغبـة 
: "... حتى أن بولس الرسول قال" ُھْم َحتَّى اْلَمْوتِ ُيِحبُّوا َحيَاتَ 

  ".لَِي اْلَحيَاَة ِھَي اْلَمِسيُح َواْلَمْوُت ُھَو ِرْبٌح 
  .من ھنا تنبع التعزية وتتدفق تمحو ا�حزان وتطفئ نيرانھا

لم يعد القبـر أمامنـا لقـد أضـحى وراء ظھورنـا، تجاوزنـاه إلـى 
لـه، فقـد فكـت وحلـت أن أحباءنـا غيـر ممسـكين داخ. الحياة

أضـحى نقطـة . ربطه، لقد تجاوزوه للع�ء، وتخطوه إلى المجد
ومـن ھـذه النقطـة تبـدأ الحيـاة وتنطلـق . على طريق ا�بدية
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وتستمر إلى ما a نھايـة، تمتـد إلـى المجـد وتتسـع بإتسـاع 
  .ا�بدية غير المحدودة

ِجَھِة الرَّاقِـِديَن، لَِكـْي aَ  ُثمَّ aَ ُأِريُد أَْن تَْجَھلُوا أَيَُّھا اBِْخَوُة ِمنْ " 
ِذيَن aَ َرَجـاَء لَُھـمْ  ُه إِْن ُكنَّـا ُنـْؤِمُن أَنَّ ١٤. تَْحَزنُوا َكاْلبَـاقِيَن الـَّ �َنـَّ

يَُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكـذلَِك الرَّاقِـُدوَن بِيَُسـوَع، َسُيْحِضـُرُھُم ُهللا 
  ... ".أَْيًضا َمَعهُ 

رك للتعزية، وقد أضحى لغة وأن مجئ الرب الثاني أساس مبا
التحيــة يتبادلھــا المؤمنــون فــي أوقــات اBضــطھادات خاصــة، 

والمثـابرة، فيمضـي الواحـد  مشجعين بعضھم علـى التحمـل
منھم على ا�شواك أو وسط ا�ھوال، وقلبـه متعلـق بيسـوع 
الــذي ســيجئ ثانيــة فتتبــدل ا�حــوال، لقــد كــانوا يشــجعون 

الـرب  –مـاران آثـا "الجميع طمئن بعضھم بعضاً بالتحية التي ُت 
     ".قريب 

  
  الفصل الحادي عشر

  نھاية الطريق
ن الرحلة aبد أن تنتھـي، تنتھـي بنـا إلـى شـاطئ ا�بديـة، إ

حيث يكون سلطاننا على شجرة الحياة، سنقف ھناك علـى 
البحــر البللــوري، ومــن موقعنــا ھنــاك ســنرفع أبصــارنا، نتطلــع 

ھـو غنـي عـن  سنرى عرشاً وعلى العرش جالس من"لنرى 
كــن نظرنــا ول جميــل جــداً أن نكــون حــول العــرش، ،"التعريــف

حـول العـرش،  سيتجه إلى الجالس فوق العرش، ولـن نكـون
فكلـه . ولن تشبع عيوننا من النظر إليه والتفـرس فـي جمالـه

  .جميل مجيد
دري لسـت أ. سـرع لتنظـر إلـى آثـار الجـروحولكن عينـي ست

   !!كيف ستبدو في جسده الُممجد
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مـن كـاف نت السماء ھي مجرد الوجود معه، فھذا أكثـر إذا كا
فمعه a أريد شيئاً، فھذا أمجد من السماء وأبھى من أنوارھـا 

عندما آمن أحد العبيد بيسوع وقبله " وعبيده ينظرون وجھه " 
ُمخلّصاً، وكان ذات مرة يستمع إلى سفر الرؤيا، ووصل القارئ 

ْنُظُروَن َوْجَھـُه، َوُھـْم َسـيَ " إلى ھـذه ا:يـة سـينظرون وجھـه 
قال ھذا كثير ليكتب فقط ) ٤: ٢٢رؤ " (َواْسُمُه َعلَى ِجبَاِھِھْم 

ھذا إمتياز نكتفي في وصفه بالقول " وعبيده ُيقبلون رجليه " 
أنه إمتياز سماوي أن نكون معـه فھـذه شـھوة نفوسـنا، وقـد 

  .بلغناھا
 ومن روائع ھذا اBمتياز، أننا سنكون معه كـل حـين، ويجمعنـا

َحْيـُث أَُكـوُن " كد ھو بفمـه الطھـور أمعه مكان واحد، حسبما 
لن ندخل لنلقـي نظـرة عـابرة ونمضـي " أَنَا تَُكونُوَن أَْنُتْم أَْيًضا 
  ".ُھَوَذا َمْسَكُن ِهللا َمَع النَّاسِ " بل أننا سنقيم معه 

سنكون معه في مكان، والسماء عينھا ھي ھذا المكان، لـن 
فـوق الوصـف، يسـتحيل التعبيـر عـن أحاول أن أصفھا، فھـي 
أنھا وما تحويه لم تقع تحت أبصـارنا، . أمجادھا في لغة البشر

مــا أفرطنــا فــي التصــوير وa ذھبــت إليــه أفكارنــا أو خيالنــا مھ
َما لَْم تََر َعْيٌن، َولَْم تَْسَمْع ُأُذٌن، َولَْم يَْخُطـْر َعلَـى "... واBبداع 

ُه هللاُ : بَــاِل إِْنَســانٍ  نھــا إ) ٩: ٢كــو ١" ( لِلَّــِذيَن ُيِحبُّونَــُه َمــا أََعــدَّ
  .لي الحكمة والغنىعداد هللا الكُ إ

ويلزم أن ننبه إلى ا�وصاف التي يقدمھا لنا الرائي، ھي صور 
  .تقريبية ولكن السماء في جوھرھا فوق ذلك بكثير

مؤمنة على فراش الموت، ولما أحسست أن النھاية  مكانت أ
ذي يجلس إلى جوارھـا أن يقـرأ لھـا أقتربت طلبت من أبنھا ال

 ٢١حول أوصاف السماء، ولما وصـل اaبـن إلـى عـدد  ٢١رؤيا 
ھل يـا أمـاه سـوقھا مـن ذھـب نقـي كزجـاج . توقف ليسألھا
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بني أن الرائـي يلمـح بھـذه ا�وصـاف أفقالت ا�م يا ! شفاف؟
إلى ما a يوصف أنه يحاول أن ُيقرب �فكارنـا السـماويات فـي 

  .ولكن مجد السماويات آخر. منيةمفاھيم وأوصاف ز
وســنكون معــه علــى عــروش تحــف بعرشــه، كملــوك علــى 
 a توجد وضاعة ھنـاك، لـيس ھـوان بعـد، وھنـاك a عروشھم
فوارق مطلقاً الجميع ملوك ھناك، أنھا رفعة ملكية وھي أيضاً 

. وعروس سماوية بحسب غنى السـماء. بالمفھوم السماوي
ــة أوفــى وأكمــل، ــاك ســنحظى برعاي ــاك ســنحظى  وھن وھن

لَْن يَُجوُعوا بَْعـُد َولَـْن يَْعطَُشـوا بَْعـُد َوaَ تََقـُع " بمنتھى التعزية 
ِذي فِـي  ْمُس َوaَ َشْيٌء ِمـَن اْلَحـرِّ، �َنَّ اْلَحَمـَل الـَّ َعلَْيِھِم الشَّ
 َوَسِط اْلَعْرشِ يَْرَعاُھْم، َويَْقَتاُدُھْم إِلَى يََنابِيعِ َماٍء َحيٍَّة، َويَْمَسحُ 

سيكتمل ويكمـل ) ١٧، ١٦: ٧رؤ " (ُهللا ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيونِِھْم 
برنا، وسيكمل فرحنا، فنرنم ترانيم السماء وقد حلـت وطابـت 

أنـين أو حـزن a أنغامھا، لن تكون فيھـا إشـارة أو تلمـيح إلـى 
  .ليس شيء من مثل ذلك.. ھناك مكان للتنھد

ي عيب، كعروس سنكون ھناك في بر وقداسة، لن يعلق بنا أ
ــاً بيضــاء، قــد بيضــت فــي دم  مزينــة لعريســھا، ســنلبس ثياب

  .الخروف وسنلوح ھناك بأع�م النصرة، ونھتف ھتاف النصرة
وa مكـان ھنـاك لمـن يصـنع  وھناك صحبة القديسين وا�برار،

  .دنساً، ھناك المكتوبون في سفر حياة الخروف
فينـا، �ن والحقيقة أننا ينبغي أن ننتظر حتى يستعلن المجد 

أية محاولة لتقريـب الحقيقـة، ھـي محـاوaت أرضـية لمـا ھـو 
أنھا محـاوaت قاصـرة . سماوي محاولة الجسد لما ھو روحي

قصرة، فالسـماء أمجـد مـن كـل مـا يمكـن أن ُيقـال، مھمـا ومُ 
  .كانت إمكانات القائل
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أن الرسول بـولس الـذي ُأختطـف إلـى السـماء، لـم يشـأ أن 
سماوية فائقـة a يمكـن أن ُيعبـر عنھـا يتحدث �نه رآھا أموراً 

َوaَ يَُســوُغ "... لبشــر فأمســك عــن الكــ�م وھــو يقــول بلغــة ا
  ".Bِْنَساٍن أَْن يََتَكلََّم بَِھا 

وليت كل واحد منا يكـون كـذلك الرجـل التقـي الـذي أحتفـى 
بعيد مي�ده الرابع والتسـعين وكـان أحـد خـدام الـرب حاضـراً، 

ال رجـل هللا، أتمنـى أن نكـون مـن ودار بينھما ھذا الحديث قـ
مثـل ھـذه المناسـبة السـعيدة،  حولك في العام المقبل في

أن من في مثل سني a يتمنون له مثل : فقال الشيخ التقي
فقـال لـه . د فـي ا�عـاليعيّـھذه ا�منية، بل يتمنون لـه أن يُ 

فـرد . ما ھو فكرك عن السماء بأعتبارھا مكانـاً جمـي�ً : الخادم
من نصف قرن كنت بأسـتمرار مشـغوaً بأوصـاف : الشيخ قائ�ً 

السماء كثير التفكير والتأمل فيھا، ولكنـي ا:ن أرتفعـت فـوق 
الشكل وأخذت أعيش السماء نفسھا وفي يقيني أن أروع ما 

ُھَوَذا َمْسَكُن ِهللا َمَع " يطيب لفكري ھو ھذا التصريح المبارك 
َوُهللا . ْم يَُكوُنـوَن لَـُه َشـْعباً النَّاسِ، َوُھَو َسيَْسـُكُن َمَعُھـْم، َوُھـ

  ).٣: ٢١رؤ ..." (نَْفُسُه يَُكوُن َمَعُھْم إِلَھاً لَُھمْ 
فقـال لـه الراعـي ومــا رأيـك فـي المــوت، أa يمثـل رعبـاً فــي 

أن مــن أرتفــع بإيمــان ورجــاء إلــى : نظــرك؟ فــرد الشــيخ قــائ�ً 
وُن فِـي َواْلَمـْوُت aَ يَُكـ" السماء، a يشغله ُمطلقاً ما ھو عـابر 

لقـد ھربـت : وسأله أخيراً عن رأيه في ا�حزان فقال" َما بَْعُد 
  .ھا نور الرجاءدا�حزان يطار

  
  الفصل الثاني عشر 
  وقفة على الطريق
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ا:ن ومن موقعي ھـذا ينبغـي أن ألقـي نظـرتين، نظـرة إلـى 
أن هللا  إلـى ذاكرتـي ھـذه ا�مـور،الوراء إلى الماضي، فتعـود 

وإليه رتب خطواتي، وأنـي قفي ھذا ھو الذي شدني إلى مو
ي سـيدي معـ مقتنع تماماً أنه لم يتركني وحدي لحظة، كان

خطـواتي خطـوة خطـوة، واجـه معـي كـل كل الطريـق، رتـب 
. الظروف بقدرته الفائقة، أعانني في أعمالي ُمشـدداً وُمقويـاً 

حامى عني وقـد أنصـفني أخرجنـي مـن الضـيقات ومنحنـي 
ولقـد زالـت ب وأعطاني منافذ، الفرج، أشفق علّي في التجار

  .كلھا وھا أنا أحيا أتحرك وأُوجد كم كان ُمحباً وحانياً عليّ 
 ًaعني، بل كـان مشـغو ًaأن إلھي كما عرفته لم يكن مشغو
بي لم يكن ساكناً بل كان متحركاً ُيسرع إلـّي ويقتـرب منـي 

إلى أذنيه، أنيني حـرّك بأسرع مما تصورت، ھمساتي دخلت 
لمست عواطفـه فـي كلماتـه . معيإلّي ووقف ، جاء هعواطف

أَنَــا إِلــُه أَبِيــَك، إِلــُه " وفــي أفعالــه، وھــو يقــول، لــي ولشــعبه 
إِنِّي َقْد َرأَْيُت «: َفَقاَل الرَّبُّ ... إِْبَراِھيَم َوإِلُه إِْسَحاَق َوإِلُه يَْعُقوبَ 

... َجـاَعُھمْ إِنِّي َعلِْمُت أَوْ ... َوَسِمْعُت ُصَراَخُھمْ ... َمَذلََّة َشْعِبي
  ... ".َ◌نََزْلُت �ُْنِقَذُھمْ 

لَـْيَس ِمْثـَل " إن إلھي كما عرفته لم يكن متوانيـاً وa متراخيـاً 
ــَماَء فِــي َمُعونَِتــَك، َواْلَغَمــاَم فِــي . ِهللا يَــا يَُشــوُرونُ  يَْرَكــُب السَّ

  .كان دائماً يبادر لمعونتي" َعظََمِتِه 
من يد كل أعدائه من يـد وجميل ما صور به داود كيفية أنقاذه 

َماَواتِ َونََزَل، َوَضـبَاٌب تَْحـَت ِرْجلَْيـهِ " شاول  َرِكـَب ١٠. طَْأطَأَ السَّ
) ١٠، ٩: ١٨مز " (َعلَى َكُروبٍ َوطَاَر، َوَھفَّ َعلَى أَْجِنَحِة الرِّيَاحِ 

حتى عندما تأخر لم يكن ذلك إھماaً لي ولكن لحكمة عاليـة 
   .عظيماً مجيداً  لمجد اسمه وليعمل معي عم�ً 
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والصنيع ا�عظم الذي صنعه معي، ھـو الفـداء، لقـد أفتـداني 
وأقتناني لنفسه، فھذا يؤكد مكانتي ويحقـق لـي الثقـة بغيـر 

لَْيَس �ََحٍد ُحبٌّ "  و "أََحبَِّني َوأَْسلََم نَْفَسُه �َْجِلي ... " حدود 
  ".أَِحبَّائِِه  أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسُه �َْجلِ : أَْعظَُم ِمْن ھَذا

" ولم يكن معي فقط بل قد حملني، وحملنـي بعواطـف ا�ب 
َوفِي اْلبَرِّيَِّة، َحْيُث َرأَْيَت َكْيـَف َحَملَـَك الـرَّبُّ إِلُھـَك َكَمـا يَْحِمـُل 
اBِْنَساُن اْبَنُه فِي ُكّلِ الطَِّريـقِ الَِّتـي َسـلَْكُتُموَھا َحتَّـى ِجْئـُتْم 

لقد لمست دقة عنايته وكمالھا، قـد أحـاط " إِلَى ھَذا اْلَمَكاِن 
. بي وبك وبنا جميعاً، ضرب حصاراً واقياً حولنـا فكانـت سـ�مة

وجدت فيه قلب ا�ب وإخ�ص الصديق، وعنايـة الراعـي، بـي 
بِِذَراِعـِه يَْجَمـُع . َكَراعٍ يَْرَعى َقِطيَعهُ " وبك في كل أطوار الحياة 

ــ ــِنِه يَْحِمُلَھ ــي ِحْض ــوُد اْلُمْرِضــَعاتِ اْلُحْمــ�ََن، َوفِ بــل أن " ا، َويَُق
... " عنايته بنا سبقت وجودنا وھي تمتد على أمتـداد أيامنـا 

ِليَن َعلَيَّ ِمـَن اْلـبَْطِن، اْلَمْحُمـولِيَن ِمـَن الـرَِّحمِ  َوإِلَـى ٤. اْلُمَحمَّ
ـْيبَِة أَنَـا أَْحِمـلُ  ْيُخوَخِة أَنَا ُھَو، َوإِلَى الشَّ نَـا َقـْد َفَعْلـُت، َوأَ . الشَّ

  ).٤و  ٣: ٤٦إش " (أَْرَفُع، َوأَنَا أَْحِمُل َوُأنَّجِي 
وكل أثقالنا ھو يحملھا عنا، طلب أحد الرعاة من ابنـه الصـغير 
أن يحضر له كتاباً، ورفع الطفل الصغير الكتاب وكان ثقي�ً فتعثر 
الصغير في المشي، وترنح بثقله، ولكن في لحظة رفع الوالد 

حمله على صدره، وھـذا جعـل فكـره ابنه بين يديه، وأستقر ب
يتجه إلـى هللا الـذي يحملنـا وأثقالنـا وھمومنـا ومتاعبنـا، وأن 
أذھاننا تنطلق مسرعة لتفكر وتتأمل بل تشكر يسوع المبارك 

  ".�ن أحزاننا حملھا وأوجاعنا تحملھا 
وأني أردد مواعيده إذ كان الماضـي الـذي أنظـر إليـه شـاھداً 

aَ تََتلَفَّـْت �َنِّـي . َخـْف �َنِّـي َمَعـكَ aَ تَ " على صـدقھا وأمانتـه 
َوَھا أَنَا َمَعُكْم " " َقْد أَيَّْدُتَك َوأََعْنُتَك َوَعَضْدُتَك بِيَِميِن بِرِّي . إِلُھكَ 
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ْھِر  أَنَـا " أنه كشف لي عـن قدرتـه " ُكلَّ ا�َيَّاِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّ
" أعلن لي أزليته وأبديتـه " ِم�ً ِسْر أََماِمي َوُكْن َكا. ُهللا اْلَقِديرُ 

  ... ".الَِّذي َكاَن َوالَِّذي يَْأتِي... أَْھيَِه الَِّذي أَْھيَهْ 
َواْلَكلَِمـــُة َصـــاَر َجَســـًدا َوَحـــلَّ "  ..هللا معنـــا. أنـــه عمانوئيـــل

، َوَرأَْيَنا َمْجَدُه، َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد )نصب خيمته في وسطنا(بَْيَنَنا
ا ِمَن ا:بِ، َممْ    ).١٤: ١يو " (لُوًءا نِْعَمًة َوَحّقً

إلى المستقبل، الزمني  ني وموقعي ھذا أوجه نظرةومن مكا
 aوا�بــدي، مــن ناحيــة المســتقبل الزمنــي لســت أخشــى و

أني أتوقع أن يكون المستقبل كالماضي تماماً، أتصاaً . أتھيب
ولكنـي a أخشـى وa .. بواقع ھذه الحياة الدنيا التـي نحياھـا

أن إلھـي ا�مـين . �ن ثقة راسخة تغمـر قلبـي.. ف مطلقاً أخا
سيواجه المسـتقبل .. الذي كان معي ولم يتخل عني ھو ھو

. وھـذا يكفـي جـداً، وھـذا يم�نـي أمـ�ً ورجـاء وبشـراً . معي
أذكــره راعيــاً وأعلــم أنــه يتقــدمني، أن المســتقبل طريــق 
ــا دام وضــع  ــه م ــه ســيتقدمني، �ن ســأقطعه مــن خلفــه �ن

على الطريق وأخرجني إلى ھذه الحياة وھذا الوجود أقدامي 
�َنَِّنـي َعـالٌِم " ودعاني لملكوته ا�بدي فھـو يـؤمن مسـيرتي 

" بَِمْن آَمْنُت، َوُموقٌِن أَنَُّه َقاِدٌر أَْن يَْحَفظَ َوِديَعِتي إِلَى ذلَِك اْليَْوِم 
قد يكون ھناك ظل يكتنف المستقبل الزمني ف� أسـتطيع أن 

ح، ولكني أنظر إلـى بعيـد إلـى مـا وراء الـزمن ومـن أراه بوضو
ھناك من السماء يشع نور، وأنـا أنظـر إلـى أبعـد مـن الظـ�ل 
فقد شدتني السماء بأنوارھا، وقـد رفعنـي ھـذا الرجـاء عاليـاً 

أعيش بأحاسيسي ومشاعري فوق ھنـاك، فـي . فوق الزمن
  ..الموضع ا�على

  ...وسيأتي غروب وليل، ثم شروق وفجر مجيد
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قد ا�حباء فـإنھم a يموتـون، ويسـتيقظون يقينـاً فـي اليـوم ير
وقد يقصر ليلـي أو يطـول، ولكـن متـى أسـتيقظت مـع . ا:خر

الفجر ا�بـدي فسيضـحى الـزمن وراء ظھـري كنقطـة عـابرة، 
ا�بـد لكـي a  ة، وقـد بـدأت حيـاأضـمحلكبخار ظھر قلي�ً ثـم 

إلـــى ھنـــاك أتطلـــع ببصـــري بـــل بكـــل حواســـي  –تنتھـــي 
لقد وجھت نظري إلى ھناك وتركته ليبقـى ھنـاك .. ووجداني

أيضاً بھا، ودعنـا  وارتبطتلن أحوله فقد شدتني ا�مجاد إليھا 
ليھـا إونمسك بالحياة ا�بديـة التـي  اaتجاهيا أخي نتخذ ھذا 

  .لنمسك ونتمسك بھا معاً . دعينا
a أود أن نضيع الوقت في تعليـل ا:aم أو التجـارب التـي تقـع 

�َنَّ " صيبنا، فھي داخلـة ضـمن أرصـدتنا السـماوية علينا أو ت
َة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيََّة ُتْنِشـُئ لََنـا أَْكَثـَر َفـأَْكَثَر ثَِقـَل َمْجـٍد أَبَـِديًّا . ِخفَّ

١٨ َa َونَْحُن َغْيُر نَاِظِريَن إِلَى ا�َْشيَاِء الَِّتي ُتَرى، بَـْل إِلَـى الَِّتـي
ا الَِّتي aَ ُتَرى َفأَبَِديٌَّة �َنَّ الَِّتي ُتَرى وَ . ُتَرى : ٤كو ٢" (ْقِتيٌَّة، َوأَمَّ
١٨، ١٧.(  

ــاك ــا . أن العــوائص وا�لغــاز ســتحل ھن ــاك ستنكشــف لن وھن
ــت  ــات الحكمــة الســامية التــي غاب ــا ونحــن مكون عــن إدراكن

ستع�ن حكمة هللا لنا في كل ان إمحدودون في الجسد، بل 
ا، أستع�ن ھذه الحكمـة ما وقع علينا وأصابنا في الحياة الدني

سيشــكل عناصــر ھامــة فــي مســراتنا وأفراحنــا ھنــاك، أنھــا 
ستكون الباعث القوي الذي سيدفعنا إلى مزيد مـن التعظـيم 

َفإِنََّنـا نَْنُظـُر ا:َن " � ويدفعنا إلى السجود عند موطئ قدميه 
ِرُف بَْعـَض ا:َن أَْعـ. فِي ِمْرآٍة، فِي ُلْغٍز، لِكْن ِحيَنئٍِذ َوْجًھا لَِوْجـهٍ 

  ).١٢: ١٣كو ١" (اْلَمْعِرَفِة، لِكْن ِحيَنئٍِذ َسأَْعِرُف َكَما ُعِرْفُت 
أن الغاية عظيمـة . قف ا:ن وأعلم أن طريقك ھو طريق المجد

وإليـك شـھادة ... وا�مجاد فائقة في سبيلھا يھون كل صـعب
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ِذِه ا�ُُمـوِر أَنَا يَُسوُع، أَْرَسْلُت َم�َِكي �َْشَھَد لَُكـْم بَِھـ"  .يسوع
ــْبحِ اْلُمِنيــرُ . أَنَــا أَْصــُل َوُذرِّيَّــُة َداُودَ . َعــِن اْلَكَنــائِسِ  . »َكْوَكــُب الصُّ

: َوَمــْن يَْســَمْع َفْليَُقــلْ . »تََعــالَ «: َوالــرُّوُح َواْلَعــُروُس يَُقــوaَنِ ١٧
انـاً  َوَمْن ُيِرْد َفْليَْأُخْذ َماَء َحيَـاةٍ . َوَمْن يَْعطَْش َفْليَْأتِ . »تََعالَ « َمجَّ

  ).١٧، ١٦: ٢٢رؤ " (
   ١٩٧٩/ ٤٧٣٠رقم اnيداع 
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