سيُعطيكُاهللُفوقُماُتستطيعُأنُتحتمُل ُ
ميتشُتشيز ُ

ُ
ُيدلي المؤمنون بأغرب التصريحات على اإلطالق حين يعزون المتألمين .ماذا يمكن أن تقول لشخص تنهار
ابنا ،أو
حياته؟ إن لم تكن لديك سوى دقائق قليلة ثمينة مع شخص فقد وظيفة ،أو من ازًل ،أو شريك حياة ،أو ا
الهدف من الحياة ،فما التعزية التي يمكن أن تقدمها له؟

ربما نلجأ في هذه الحالة إلى الحكمة الطبيعية وليس إلى الكتاب المقدس ،فينتهي بنا الحال بقول شيء من
قبيلً" :ل تقلق ،لم يكن هذا ليحدث في حياتك لو لم ير اهلل أنك تستطيع أن تحتمله" .قد يعترض المتألم ،ويهز
حقا ،يعد الكتاب المقدس بأنه لن يعطيك اهلل البتة في الحياة فوق ما
رأسه ويرفع يديه ،لكنك تصر ا
قائال " :ا
تستطيع تحتمل" .هذه حكمة طبيعية متخفية في هيئة حق كتابي .فقد وعدت بما ًل يعد به الكتاب المقدس على
اإلطالق.
التجاربُفيُمقابلُالضيقاتُ :
في األصحاح العاشر من رسالة كورنثوس األولى ،كتب الرسول بولس" :ل ْم تُص ْب ُك ْم ت ْجربةٌ إ اًل بشراي ٌة .ولك ان ٱهلل
أم ٌ ا
يعوا أ ْن ت ْحتملُوا".
يعون ،ب ْل سي ْجع ُل مع ٱلتا ْجربة أ ْي ا
ضا ٱْلم ْنفذ ،لت ْستط ُ
ين ،ٱلذي ًل يد ُع ُك ْم تُج ارُبون ف ْوق ما ت ْستط ُ
كان كالم بولس مح اد ادا ،فقد كان يتحدث عن "التجربة" ( ،)temptationأي الفخ الذي يصارع ويجتهد محاواًل

جرفنا إلى الخطية .فقد ا
قائال" :ع ْند ٱْلباب
حذر اهلل قايين من الخطية،
مستخدما صورة بالغية لحيوان مفترس ،ا
ا
ود عل ْيها" (تكوين  .)7 :4إن الخطية تالحقنا ،ا
أمين .تشتهي
خطايةٌ رابضةٌ ،وال ْيك ٱ ْشتياقُها وأ ْنت ت ُس ُ
لكن اهلل ٌ

الخطية أن تهزمنا ،لكن هناك منف ٌذ .فإن الخطية تنصب الفخ ،لكن بالنسبة للمؤمن ،نشكر اهلل ،الخطية ليست

باألمر الذي ًل ُيقاوم.
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لكن إن قام البعض بتطبيق كلمات بولس عن التجربة على اآلًلم العامة ،حينئذ سندرك المصدر الذي تأتي

لست أشكك في إخالص أو حسن نية من
منه جملة "لن يعطيك اهلل البتة فوق ما تستطيع أن تحتمل".
ُ
يستخدمون هذه العبارة ،لكن اإلخالص غير كاف .فحتى أصدقاء أيوب كانوا حسني النية.
خطآنُمزدوجانُ :

يكمنان في الفكرة غير الكتابية بإنه "لن يعطيك اهلل البتة فوق ما تستطيع أن تحتمل".
هناك خطآن على األقل ُ
ثانيا ،توجه المتألم إلى داخله ،وليس إلى
أواًل ،تلعب هذه الفكرة على منظور المجتمع بشأن اإلنصاف والعدل .ا

اهلل.

ُ-1الضيقاتُُ...هلُهيُمنصفة؟
حتما ستقدر بصريًّا وبحسب الوزن ما
إن أعطيت أبناءك بعض الصناديق كي يحملوها إلى السيارة ،فإنك ا
أرضا واألشياء تتناثر
يناسب أعمارهم وقدراتهم .فإنك لن تحملهم ثق اال ز ا
ائدا عن الحد ،ثم تراقبهم وهم يسقطون ا
في كل مكان .لن يكون هذا منصفاا لهم .فإن مقولة" :لن يعطيك اهلل البتة فوق ما تستطيع أن تحتمل" تلعب

على وتر اإلنصاف الذي ينال إعجابنا غريزًّيا .فهناك ما يرضينا في فكرة تو ُازن القياسات ،وفي تقييم اهلل لما
نستطيع أن نحتمل ،وسماحه بالضيقات بموجب هذا.
جدا في هذا "اإلنصاف" تحيط بهذه الحكمة الطبيعية :كان اهلل بالفعل غير منصف،
لكن هناك مشكلة واضحة ا
ائفا ،وكثير المحبة .فإن
ألنه لم يتعامل معنا بحسب ما تستحقه خطايانا .فقد كان طويل األناة،
ا
ومتمهال ،ومتر ا
الشمس تشرق واألمطار تسقط حتى على الظالمين (متى  .)45 :5يسمو اهلل إذن فوق تعريفات اإلنصاف

والظلم للدرجة التي بها نصير في وضع ًل يسمح لنا بتقييم أفعاله أو فحص مشيئته .فإن طرقه ليست خاضعة
لمقياس مجتمعنا عن اإلنصاف.
ُ-2القوةُُ...فيُالداخل؟
ٌّ
مستعد أم ًل .ربما يأتي ببطء أو في عنف وشدة ،لكنه ًل يطلب اإلذن ،وًل يكترث
ًل يسألك األلم هل أنت
بالوقت المناسبً .ل يوجد وقت مناسب كي تتحطام فيه حياتك .لكن تُخبرني مقولة "لن يعطيك اهلل البتة فوق

ما تستطيع أن تحتمل" بأن لدي أنا ما يستلزمه األمر ،وبأنني قادر على تحمل كل ما يقف في طريقي ،وبأن
اهلل يسمح بالضيقات فقط بحسب قدرتي أنا على اًلحتمال .فكر فيما تتسبب فيه هذه الحكمة الطبيعية :إنها
توجه البشر إلى داخلهم.
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إًل أن الكتاب المقدس يوجهنا نحو اهلل .كما يقول كاتب المزمور" :ٱهللُ لنا مْلجٌأ وقُ اوةٌ .ع ْوانا في ٱلض ْيقات ُوجد
يدا .لذلك ًل ن ْخشى ول ْو تز ْحزحت ْ
اهها .تتز ْعزعُ
شد ا
ض ،ولو ْٱنقلبت ٱْلجبا ُل إلى قْلب ٱْلبحار .تعج وتج ُ
يش مي ُ
ٱأل ْر ُ

يكمن الحل في داخلنا .بل يعطي
ٱْلجبا ُل بطُ ُموها" (مزمور  .)3-1 :46حين تخور قوانا تحت أثقال ساحقةً ،ل ُ
اهلل المعيي قدرة ،ولعديم القوة يكثر شدة (إشعياء  .)29 :40فإن القوة تأتي منه إلى منتظريه.
إلىُأينُتوجُهناُالضيقات؟ ُ

تأتي الضيقات في كل صورة وحجم ،لكنها ًل تأتي لكي تظهر لنا المقدار الذي يمكننا تحمله ،أو كيف يمكننا

طم مع بشر محطمين.
جيدا .فإن اآلًلم الغامرة تعترض طريقنا ألننا نعيش في عالم مح ّ
التحكم في الوضع ا
تماما مع أنفسنا مق اد اما؛ فإننا ًل نملك ما يستلزمه األمر .سيعطينا اهلل
وحين يأتي األلم ،ليتنا نكون واضحين ا
فوق ما نستطيع أن نحتمل — لكن ليس فوق ما يستطيع هو.

ث يأْتي ع ْوني! [من أين يأتي عوني؟]" (مزمور  ،)1 :121وًل بد أن نتمكن من
سأل كاتب المزمور" :م ْن ح ْي ُ
ٱلرب ،صانع ٱلساماوات
اإلجابة كما أجاب هو .علينا أن نعلم ونؤمن ،في أعمق أعماقنا ،بأن "م ُعونتي م ْن ع ْند ا

ٱأل ْرض" ( .)2 :121حين تأتي الضيقات ،ثق أن معونة الرب ستأتي .هذا الخبر نافع للمتألمين ،بما أننا
وْ
ائفا عن أنفسنا.
شيئا
شيئا ز ا
صحيحا عن اهلل ،وليس ا
نقول ا
ا

تح ادث بولس عن وقت فيه أعطاه اهلل فوق ما يستطيع أن يحتمل .ففي رسالته إلى أهل كورنثوس ،كتب" :فإاننا
قُٱلطَّاقَةُ ،حتاى أي ْسنا
يد أ ْن ت ْجهلُوا أيها ْ
ٱإل ْخوةُ م ْن جهة ضيقتنا اٱلتي أصابتْنا في أسياا ،أاننا تَثَ َّق ْل َناُجدًّاُفَ ْو َ
ًل ُنر ُ
ضا" ( 2كورنثوس  .)8 :1فقد اجتاز بولس ورفقاؤه في ظروف فاقت قدرتهم على التحمل" :لك ْن
من ٱْلحياة أ ْي ا
كان لنا في أ ْنفُسنا ح ْكمُٱ ْل َم ْوتُ" (.)9 :1

فهما محوريًّا عن يأسه هذا .لماذا تث اقل هو ورفقاؤه فوق طاقة احتمالهم؟ "لك ْي ًل ن ُكون ُمتاكلين
ثم يقدم لنا بولس ا
ا
ٱأل ْموات" ( 2كورنثوس  .)9 :1سيعطيك اهلل فوق ما تستطيع أن تحتمل
يم ْ
على أ ْنفُسنا ب ْل على ٱهلل ٱلذي ُيق ُ
عتيد أن يأتي" :أل ان خفاة ضيقتنا ٱْلوْقتياة
حتى تُستعل ن شدة قوته في حياتك .وفي الحقيقة ،إن ثقل مجد أعظم ٌ
تُْنشئُ لنا أ ْكثر فأ ْكثر ثقل م ْجد أبديًّا" ( 2كورنثوس .)17 :4

ربما ًل تعتبر اليوم اآلًلم الغامرة "خفيفة" و"وقتية" ،لكن فكر في ضيقاتك من جهة مليارات األعوام من اآلن.
أحيانا ما يكون أصعب شيء تتعلق به هو رؤية أبديةً .ل يحاول بولس التقليص من حجم
ففي وسط المحنة،
ا
محنتك ،بل يحاول التوسيع من نظرتك لألمور.
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فإن األلم ًل يكتب كلمة النهاية في السيناريو .ففي هذه الحياة ،سيعطيك اهلل فوق ما تستطيع أن تحتمل ،لكن
ثقل المجد اآلتي سيفوق تصورك.
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