الفيروس التاجي ( )Coronavirusوالمسيح
ِ
ام ُت ُه
َف ُه َوَذا ُل ْ
طُ
ف هللا َو َصَر َ
بقلم جون بايبر

َّ
مهما بعض الشيء .لكن ما يعتقده هللا بهذا الصدد هو ما
إن ما نعتقده بخصوص الفيروس
التاجي قد يكون ًّ
ّ
يش ِّّكل األهميَّة القصوى .فاهلل ال يخفي ما يف ِّّكر فيه .فقد تجد بالكاد صفحة واحدة في الكتاب المقدَّس ليست لها
صلة بهذه األزمة.

«ك َّل َج َس ٍد َك ُع ْش ٍبَ ،و ُك َّل َم ْج ِّد ِّإ ْن َس ٍ
الصوان« .أل َّ
إن أصواتنا تشبه العشبَّ .
ان َك َزْه ِّر
لكن صوت هللا كالحجر
َّ
َنُ :
َّب َفتَ ْثبت ِّإَلى األَب ِّد» .و ِّ
هذِّه ِّهي اْل َكلِّ َم ُة الَِّّتي ُب ِّّش ْرتُ ْم ِّب َها( ».بطرس
طَ ،وأ َّ
ُع ْش ٍب .اْل ُع ْش ُب َيبِّ َس َوَزْه ُرُه َسَق َ
َما َكلِّ َم ُة الر ِّّ ُ ُ
َ َ
َ
وب» (يوحنَّا :10
األولى  .)25-24 :1فكلماته التي في الكتاب المقدَّس قال عنهاَ « :
ال ُي ْم ِّك ُن أ ْ
َن ُي ْنَق َ
ض اْل َم ْكتُ ُ
«ح ٌّق َع ِّادلَ ٌة ُكلُّ َها» (المزمور  .)9 :19فاالستماع إلى هللا ،وتصديق ما يقوله ،هو كأنَّك تبني
 .)35وأقواله َ
(متى .)24 :7
بيتك على صخرة ،ال على الرمال
َّ

الر ِّ ِّ
ٍ
ِّ
َّ
يم اْلَف ْهمِّ»
يب َّأ
إن صوته ليس
كل موقف .فهو َ
«ع ِّج ُ
صحيحا فقط ،بل يأتي بالحكمة الكاملة في ّ
ً
ْي َعظ ُ
(إشعياء « .)29 :28لَِّفه ِّم ِّه الَ ِّإحصاء» (المزمور  .)5 :147وعندما ِّّ
يقدم المشورة بشأن الفيروس التاجي،
ْ
ْ َ َ
ّ
َما مؤامرةُ َّ
[خطة] الر ِّّ
َّب َفإِّلَى األ ََب ِّد تَثْ ُب ُت .أَ ْف َك ُار َقْلبِّ ِّه ِّإلَى َد ْوٍر
فسوف تكون مشورة ثابتة ،ال تزعزع ،وباقية« .أ َّ ُ َ َ َ
ط ِّريُقه َك ِّ
ام ٌل» (صموئيل الثاني .)31 :22
َف َد ْوٍر( ».المزمور ُ َ « .)11 :33
إن كلمات هللا في هذه األوقات ليست صحيحة وحكيمة فحسب؛ بل أيضا ثمينة وحلوة« .أَ ْشهى ِّمن َّ
َّ
الذ َه ِّب
َ
ً
َ
َُ
و ِّ
يز اْل َكِّث ِّ
اإل ْب ِّر ِّ
الش َه ِّاد( ».المزمور  .)19:10بل َّ
حالوة
إن كلماته هي ما يعطي
َحلَى ِّم َن اْل َع َس ِّل َوَق ْ
ط ِّر ِّّ
ً
يرَ ،وأ ْ
َ

1

ِّ ِّ ِّ ِّ
ك( ».يوحنَّا  .)68 :6ومع هذه الحياة األبديَّة غير
«ي َار ُّبِّ ،إلَى َم ْن َن ْذ َه ُب؟ َكالَ ُم اْل َح َياة األ ََبديَّة ع ْن َد َ
للحياةَ :
ال ُم َك لِّي لِّْلَف َرِّح َولَِّب ْه َج ِّة َقْلِّبي» (إرميا .)16 :15
«ك َ
البائدة ،تأتي كلمات ملؤها سالم وفرح ال يتزعزعانَ :
ِّ
ظل هذه اللحظة من العناية اإللهيَّة الممزوجة بالم اررة؛ لن تضيع إذا
في ّ
ِّ
السر هو :إدراك َّ
أن
ون» (كورنثوس الثانية  .)10 :6و ُّ
َوَن ْح ُن َدائ ًما َف ِّر ُح َ

وال يمكن أن تضيع تلك الحالوة حتَّى
«ك َح َزَانى
تعلَّمنا َّ
السر وراء أن نكون َ
السيادة نفسها التي يمكن أن توقف الفيروس التاجي ومع ذلك ال توقفه ،هي السيادة ذاتها التي تحفظ أرواحنا.
ّ
في الواقع ،هي تفعل ما هو أكثر من ِّ
ِّ
حفظ أرواحنا ،فهي تحّلي أيامنا بالرجاء في َّ
أن أهداف تلك السيادة اإللهيَّة
صالحة َّ
حتى الموت ،من جهة أولئك الذين يثقون في هللا.
ِّ
آن معا .لم تخطئ ن ِّ
امتُ ُه» (رومية َّ .)22 :11
عمي حين
« َف ُه َو َذا ُل ْ
ُ
طُ
حلوة ومريرة في ٍ ً
إن عنايته َ
ص َر َ
ف هللا َو َ
َن اْلَق ِّد َير َق ْد أَمرِّ
قالت« :أل َّ
َّني ِّجدًّا( ».راعوث  .)20 :1كان ذلك حقيقيًّا .وقد نطقت بهذا في نفس اللحظة التي
َ
فيها كانت كل َّ
مقدراتها على وشك التغيُّر.

َّ
َّ
أرسَله! َّإننا نعلم ذلك ألنَّه
موسما
إن هذا ليس
ُّ
للتصورات العاطفيَّة عن هللا .إنَّه موسم مرير .وهللا هو الذي َ
ً
كل شيء .فال عصفور يسقط على األرض دون أبينا
«ي ْع َم ُل ُك َّل َشي ٍء َح َس َب َأر ِّ
ْي َم ِّش َيئِّت ِّه( ».أفسس َّ .)11 :1
َ
ْ
السماوي
(متى .)29 :10
َّ
َّ
إن الطبيعة ليست ذات سيادة .والشيطان ليس ذا سيادة .واإلنسان الخاطئ ليس ذا سيادة .فاهلل يتسلَّط عليهم
جميعا (لوقا 25 :8؛ أيُّوب 12 :1؛ 6 :2؛ أعمال الرسل  .)28–27 :4لذا نقول مع أيُّوبَ « :ق ْد َعلِّ ْم ُت أَنَّ َك
ً
ِّ
ٍ
([غرض] في اللغة األصليَّة)( ».أيوب .)2 :42
َمٌر
ٌ
تَ ْستَط ُ
يع ُك َّل َش ْيءَ ،والَ َي ْع ُس ُر َعلَ ْي َك أ ْ

بأي
لذلك ،ال يحيط هللا بالفيروس
علما فقط؛ بل لديه أغراض من ورائه .فاهلل ال يفعل ً
َّ
شيئا ،وال يسمح ِّّ
التاجي ً
ٍ
ٍ
شيء من مشورات هللا األبدية (أفسس
كل
شيء ،من دون أغراض حكيمة .فاألشياء ال تحدث بالصدفة .بل ينبع ُّ
أما
 .)11 :1التي كلُّها حكمة .وكلُّها هادفة .وكلُّها
لطف ،بالنسبة ألولئك الذين يثقون في يسوع المسيحَّ .
ٌ
ٍ
ِّ
َّانا( ».رؤيا
«و َم ْن َي ْع َ
اء َح َياة َمج ً
ط ْش َفْل َيأْتَ .و َم ْن ُي ِّرْد َفْل َيأ ُ
بالنسبة لآلخرين ،فهي دعوة رحيمة لالستيقاظَ :
ْخ ْذ َم َ

يوحنَّا .)17 :22

طط الستكمالها أسبوعيًّا ،هي أن ِّّ
قدر من المساعدة في إرساء روحك
نقدم ًا
رجاؤنا وصلواتنا في المصادر التي نخ ِّّ
ِّ
فوق
الصحة
َّ
تثمنه َ
على صخرة كلمة هللا .لكي ترى عظمة وجمال وقيمة يسوع المسيح ِّّ
(فيلبي  .)8 :3لكي ّ
والحياة (المزمور  .)3 :63وأن يتمجَّد هللا فيك كلَّما ازداد شبعك فيه.
ِّ
ِّ
ِّ
َج ِّل ذلِّ َك أ َْر ُجو:
أ َُرّد ُد ه َذا في َقْلِّبي ،م ْن أ ْ
ِّإنَّه ِّمن ِّإحسان ِّ
ات الر ِّّ
َّب أَنَّ َنا َل ْم َنْف َن،
ُ ْ َْ َ
2

ِّ
أل َّ
ول.
َن َم َراح َم ُه الَ تَ ُز ُ
ِّ
ِّهي ج ِّد َ ِّ ِّ
َم َانتُ َك.
ص َباحٍَ .كث َ
َ َ
يرةٌ أ َ
يدةٌ في ُك ّل َ
ِّ
ن ِّ
َّبَ ،قاَل ْت َنْفسي،
ص ِّيبي ُه َو الر ُّ
َ
ِّ
َج ِّل ذلِّ َك أ َْر ُجوهُ( .مراثي إرميا )24-21 :3
م ْن أ ْ

3

