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مناسبة الكتابة:
فريوس كورونا
ـت هــذا الكتــاب الصغــر يف األيَّــام األخــرة مــن
ألَّفـ ُ
شــهر آذار/مــارس مــن عــام 2020م ،يف بدايــات
العاملــي املعــروف ب ِْاســم فــروس
تفــي الوبــاء
ِّ
ِّ
كورونــا ،أو الشــهري باختصــار «»COVID-19
(مــرض فــروس كورونــا  .)2019يؤث ِّــر هــذا
الفــروس يف الرئتَــن ،ويف أســوأ الحــاالت ،يســبِّب
الوفــاة بفعــل االختنــاق.
ورد تقريــ ٌر عــن أ َّول حالــة وفــاة بهــذا
الفــروس يف الصــن ،يف  11كانــون الثاين/ينايــر
ـب اليــوم ،هنــاك مئــات اآلالف
2020م .وبينــا أكتـ ُ
مــن حــاالت اإلصابــة حــول العــامل ،وعــرات
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اآلالف مــن الوفيــات .وال يوجــد عــاج معــروف لــه
— حتَّــى اآلن.
يف الوقــت الــذي تقــرأ فيــه هــذه الكلــات،
ربــا صــارت لديــك معلومــاتٌ أكــر م ِّنــي عــن
َّ
كيفيــة تطـ ُّور األحــداث .لذلــك ،ال داعــي للخــوض
يف تفاصيــل اإلجـراءات التــي تُتَّخــذ إلبطــاء انتشــار
الفــروس ،أو الخســائر االقتصاديَّــة التــي أ َّدى إليهــا
ـي والســفر ،عالو ًة
هــذا .كــا أ َّن االختــا َط االجتامعـ َّ
عــى املؤمتـرات ،والتج ُّمعــات الكنسـ َّية ،واملســارح،
واملطاعــم ،وكذلــك األحــداث الرياضيَّــة ،والــركات
واألعــال — عــى وشــك التوقُّــف التــا ّم.
ال يُعــ ُّد هــذا أمــ ًرا غــر مســبوق — ســوا ٌء
العاملــي أم يف أمريــكا .فبســبب
عــى الصعيــد
ِّ
1
وبــاء اإلنفلونــزا
العاملــي الــذي انتــر يف عــام
ِّ
1918م (بحســب تقديــرات مراكــز مكافحــة
األمـراض الســارية) ،تُـ ُو ِّ َف خمســون مليــون شــخص
حــول العــامل 2،مــن بينهــم أكــر مــن خمــس مئــة
ألــف شــخص مــن الواليــات املتَّحــدة .كان النــاس
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يشــعرون بأعــراض املــرض يف الصبــاح ،وميوتــون
بحلــول املســاء .كانــت الجثامــن تؤخَــذ مــن
الرشفــات األمام َّيــة للمنــازل ،وت ُنقَــل إىل قبــور
حفرتهــا الج َّرافــات .وقــد أُطلِــق الرصــاص ذات م َّرة
عــى أحــد األشــخاص لعــدم ارتدائــه قنا ًعــا واق ًيــا.
أُغلِقــت املــدارس ،وبــدأ الخ ـ َّدام ورعــاة الكنائــس
يتح َّدثــون بشــأن معركــة هرمجــ ُّدون.
قط ًعــا ،ال ت ُث ِبــت الســوابق شــيئًا .فاملــايض هــو
أشــبه بتحذيــر ،وليــس قَـ َد ًرا محتو ًمــا .ورغــم ذلــك،
فإنَّنــا نشــعر يف هــذا الوقــت بهشاشــة هيئــة هــذا
العــامل .فاألساســات التــي كانــت تبــدو متينــة آخذ ٌة
باالهتـزاز .والســؤال الــذي ينبغــي أن نطرحــه اآلن
ـف أقدامنــا عــى صخــرة — صخــر ٍة
هــو :هــل تقـ ُ
ال ميكــن أن تتزعــز َع بتاتًــا؟
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ول:
الجزء األ َّ

اإلله املُتسلِّط
عىل
فريوس كورونا

ول:
الفصل األ َّ
ه َّيا إىل الصخرة
مــا دفعنــي إىل الكتابــة هــو ألقــول إ َّن األرقــا َم
واالحتـ ِ
ـش ج ـ ًّدا
ـاس هـ ٌّ
ـب املئويَّـ َة أسـ ٌ
ـاالت والنسـ َ
ال يصلــح أن نضـ َع رجا َءنــا عليــه .هنــاك احتــاالت
مــن قبيــل  %3يف مقابــل  ،%10أو الشــباب يف
الس ـ ّن ،أو ضعــف الص َّحــة يف مقابــل
مقابــل كبــار ِّ
مــريض ،أو املناطــق الريف َّيــة
عــدم وجــود تاريــخ
ّ
يف مقابــل املناطــق الحرضيَّــة ،أو العــزل الــذايتِّ
يف مقابــل الزيــارات االجتامع َّيــة لألصدقــاء يف
املنــزل .ال مي ُّدنــا هــذا التطلُّــع إىل النســب املئويَّــة
واالحتــاالت بالرجــاء .وليــس هــذا موض ًعــا ثابتًــا
ميكننــا الوقــوف عليــه.
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أفضــل
ُ
طريــق أفضــل ،وموضــ ٌع
هنــاك
ٌ
بإمكاننــا الوقــوف عليــه :صخــر ُة يقـ ٍن بـ َ
ـدل رمــال
االحتــاالت.
حل الرسطان
عندما َّ

ـت يف  21كانــون األ َّول/ديســمرب
أتذكَّــر أنَّنــي تلقَّيـ ُ
مــن عــام 2005م خـ َر تشــخيص إصابتــي برسطــان
الربوســتاتا .وطَــوال أســابي َع عـ َّدة تلت ذلــك ،كانت
األحاديــث كلُّهــا تــدور حــول االحتــاالت والنســب
املئويَّــة ،مــن قبيــل احتــاالت االنتظــار دون
فعــل يشء ،واحتــاالت تنــا ُول أدويــة ،واحتــاالت
ـي 3،واحتــاالت الجراحــة الجذريَّــة.
العــاج التجانُـ ّ
ـت وزوجتــي ،نويــل ،نأخــذ هــذه األرقــام عــى
كنـ ُ
َمح َمــل ال ِجـ ّد .أ َّمــا يف املســاء ،فك َّنــا نبتســم أح ُدنــا
لآلخــر ونف ِّكــر هكــذا :ال يك ُمــن رجاؤنــا يف األرقــام
واالحتــاالت ،بــل رجاؤنــا هــو يف هللا.
مل ن ُك ـ ْن نقصــد بهــذا أ َّن مــن املؤكَّــد بنســبة
 %100أ َّن هللا سيشــفيني ،يف حــن ليــس يف ُوســع
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األط َّبــاء ســوى أن يق ِّدمــوا يل بضعــة أرقــام
واحتــاالت ،بــل كانــت الصخــرة التــي نتحــ َّدث
بشــأنها أفضــل مــن ذلــك؛ أجــل ،أفضــل مــن
الشــفاء ذاتــه.
فحتَّــى قبــل أن أتل َّقــى تلــك املكاملــة الهاتف َّيــة
مــن الطبيــب التــي أخــرين فيهــا بأنَّنــي مريــض
بالرسطــان ،كان هللا قــد ذكَّــرين بطريقــ ٍة واضحــ ٍة
ـف عليهــا .فبعــد انتهــايئ
ورائعــة بالصخــرة التــي أقـ ُ
الســنوي املعتــاد ،نظــ َر إ َّيل طبيــب
مــن فحــي
ِّ
املســالك البوليَّــة وقــال يل« :أو ُّد أخــ َذ عيِّنــة مــن
األنســجة للفحــص».
ـألت الطبيــب:
ـت يف نفــي« :ح ًّقــا؟» وسـ ُ
قلـ ُ
«متــى؟»
أجابني« :اآلن ،إذا كان لديك الوقت».
«سأخصص الوقت لذلك».
ِّ
ليحــر األدوات؛
وبينــا كان الطبيــب ذاهبًــا
ِّ
ـدي ردا َء املستشــفى
وبينــا كنـ ُ
ـت أغـ ِّـر ثيــايب ألرتـ َ
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األزرق املعتــاد وغــر الجــذَّاب ،أتيــح يل بعــض
الوقــت للتفكــر يف مــا يحــدث« .يعتقــد الطبيــب
إذًا أنَّنــي قــد أكــون مريضً ــا بالرسطــان» .وبينــا
ـي،
بــدأ مســتقبيل يف هــذا العــامل يتغـ َّـر أمــام عينـ َّ
ـت قــد قرأتــه يف
اســتحرض هللا إىل ذهنــي شــيئًا كنـ ُ
اآلونــة األخــرة يف الكتــاب املقــ َّدس.
تكلَّم الله

فلن ُك ـ ْن واضحــن م ًعــا .أنــا ال أســمع أصواتًــا ،عــى
األقـ ِّـل مل يحــدث يل هــذا مــن قبــل .لك ـ ْن تَك ُم ـ ُن
جــذور ثقتــي يف أ َّن هللا يتكلَّــم يف حقيقــ ِة أ َّن
الكتــاب املقـ َّدس هــو كلمتــه (سنســتفيض يف ذلــك
يف الفصــل التــايل) .فقــد تكلَّــم ،مــ َّرة وإىل األبــد،
وال يــزال يتكلَّــم بواســطة كلمتــه .فحــن يُف َهــم
الكتــاب املق ـ َّدس فهـ ًـا صحي ًحــا ،فهــو صــوت هللا.
وإليكــم مــا تكلَّــم بــه هللا إ َّيل يف عيــادة
ـت أنتظــر أ ْخـ َذ
طبيــب املســالك البول َّيــة ،بينــا كنـ ُ
الع ِّينــة لفحــص األنســجة ،والتــي كان مــن شــأنها
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أن تؤكِّــد مــا إذا كنــت مريضً ــا بالرسطــان أم ال« :يــا
ـت أم
جــون بايــر ،ليــس هــذا غض ًبــا؛ فســواء عشـ َ
ـت ،ســوف تكــون معــي» .هــذه إعــادة صياغــة
مـ َّ
م ِّنــي لــكالم هللا ،لك ـ ْن إليكــم مــا قالــه بالفعــل:
ـب ،بَـ ْـل القْ ِت َنــا ِء
هللا لَـ ْم يَ ْج َعلْ َنــا لِلْغَضَ ـ ِ
«ألَ َّن َ
َــاص ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح ال ِ
الْخ ِ
َّــذي
َمــاتَ ألَ ْجلِ َنــاَ ،حتَّــى إِذَا َسـ ِه ْرنَا أَ ْو ِنْ َنا نَ ْح َيا
َج ِمي ًعــا َم َع ـ ُه» (1تســالونييك .)10-9 :5
كنــت مســتيقظًا أم نائً ــا — أي ســواء
فســواء
ُ
مــت — ســأكون ح ًّيــا مــع هللا .كيــف
عشــت أم ُّ
ُ
ميكــن أن يكــو َن هــذا؟ أنــا خاطــئ ،ومل يســبق يل أن
ـت يو ًمــا واح ـ ًدا مــن أيَّــام حيــايت — وال يــوم
عشـ ُ
واحــد — دون أن أو َجـ َد دون مســتوى مقاييس هللا
عــن املح َّبــة والقداســة .كيــف ميكــن إذًا أن يكــو َن
هــذا؟ كيــف يقــد ُر هللا أن يقــول يل« :يــا جــون
ـت»؟
ـت أم مـ َّ
بايــر ،ســتكون معــي ،ســواء عشـ َ
9
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ـرح هــذا الســؤال ،فقــد
مل ينتظــر هللا أن أطـ َ
أجــاب عــى الفــور :هــذا بســبب يســوع ،يســوع
غضــب.
ي
ٌ
وحــده .فبســبب موتــه ،لــن يقــع عــ َّ
ليــس هــذا ألجــل كــايل ،بــل أل َّن خطايــاي وذنــويب
ــت عــى مخلِّــي ،يســوع
وعقوبتــي قــد ُوض َع ْ
املســيح .فقــد مــات «ع َّنــا» .هــذا مــا تقولــه كلمــة
ـت مــن الذنــب ،ومــن العقوبــة،
هللا .لذلــك ،أُع ِتقـ ُ
ورصتُ آم ًنــا يف نعمــة هــذا اإللــه الرحيــم .هــذا مــا
ـت ،ســتكون معــي».
ـت أم مـ َّ
قالــه هللا« :ســواء عشـ َ
يختلــف هــذا متــا َم االختــاف عــن التعلُّــق
ٍ
ونســب مئويَّــة ،ســواء مــن
واحتــاالت
بأرقــام
ٍ
ٍ
جهــة مــرض الرسطــان ،أم فــروس كورونــا .هــذه
أساســا
ـي؛ ليــس هــذا ً
صخــر ٌة راســخ ٌة تحــت قدمـ َّ
ـف قدمــاك أنــت أيضً ــا
هشًّ ــا أو رمــالً  .وأو ُّد أن تقـ َ
ـت هــذا الكتــاب.
عــى هــذه الصخــرة .ولهــذا ألَّفـ ُ
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هل الصخرة صلبة فقط من جهة الحياة
اآلتية؟

ربــا يقــرأ أحدهــم
لكــ ْن ،ليــس هــذا َّ
كل يشءَّ .
هــذا ويقــول« :إ َّن أمثالكــم مــن املتديِّنــن ال
يجــدون رجاءهــم إلَّ يف الحيــاة اآلتيــة .فــإذا
ضمنــوا حياتهــم مــا بعــد املــوت ،يكونــون قــد
نالــوا مــا يريــدون .لك ـ َّن ‘صــوت هللا’ هــذا الــذي
يتح َّدثــون بشــأنه ال يقـ ِّدم تد ُّخـ ًـا يُذكَــر يف الحيــاة
كل يشء يف الخلــق،
الحــارضة .أعتقــد أ َّن هللا بــدأ َّ
وكتــب نهايــات ســعيدة ،لك ـ ْن مــاذا عـ َّـا بينهــا؟
ـي
أيــن هــو اآلن ،يف الوقــت الحــارض ،يف أثنــاء تفـ ِّ
فــروس كورونــا؟».
حس ـ ًنا ،أعتقــد أنَّنــي أُضفــي بالفعــل قيم ـ ًة
كــرى عــى الفــرح يف محــر هللا بعــد املــوت،
آالم
ملليــارات ال تنتهــي مــن الســنوات ،يف مقابــل ٍ
ومعانــا ٍة حــارضة ل َن ُقــل إنَّهــا ال تنتهــي .يبــدو هــذا
ومقبــول عنــدي .لكــ َّن الصخــرة التــي
ً
معقــول
ً
ـب
أقــف عليهــا (تلــك التــي أو ُّد أن يكــون لــك نصيـ ٌ
11
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ـي اآلن.
معــي فيهــا) تو َجـ ُد يف الحقيقــة تحــت قدمـ َّ
نعــم ،اآلن!
ر حيــث
فــإ َّن وبــاء فــروس كورونــا منتــ ٌ
أعيــش ،بــل حيــث نعيــش جمي ًعــا .ولــو مل يُ ِصبْنــي
فــروس كورونــا ،فقــد يصيبنــي الرسطــان الــذي
يتحــن الفرصــ َة للظهــور مجــ َّد ًدا ،أو الجلطــة
َّ
ســبب لهــا ،والتــي ال تــزال
الرئويَّــة التــي ال
َ
موجــود ًة منــذ عــام 2014م ،وتنتظــر الفرصــة
ـاي إىل
للتح ـ ُّرك ،والذهــاب إىل الدمــاغ ،مح ِّولــة إيَّـ َ
رجــلٍ بــا عقــل ،لــن يتمكَّــ َن مــن كتابــة جملــة
واحــدة أخــرى الح ًقــا ،أو حتَّــى مئــة بل َّي ـ ٍة أخــرى
ي -أو عليــك — يف
مفاجئــة ميكــن أن تقــي عــ َّ
أيَّــة لحظــة.
الصخــرة التــي أتحــ َّدثُ بشــأنها موجــود ٌة
قدمــي اآلن .يف وســعي أن أقــول إ َّن
تحــت
َّ
قدمــي اآلن فقــط؛ أل َّن
الصخــرة موجــود ٌة تحــت
َّ
ـح
الرجــاء مــا بعــد املــوت هــو رجــا ٌء حــارض .صحيـ ٌ
12
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يل ،لكـ َّن اختبــار
أ َّن موضــوع الرجــاء نفســه مســتقب ٌّ
قــوي.
رض ٌّ
رض .وهــذا االختبــار الحــا ُ
الرجــاء حــا ٌ
إ َّن الرجــاء قــ َّو ٌة حــارضة؛ فهــو الــذي مينــع
النــاس مــن قتــل أنفســهم — اآلن .وهــو الــذي
يســاعدهم عــى النهــوض مــن الف ـراش والذهــاب
إىل العمــل — اآلن .وهــو مــا يعطــي معنــى للحيــاة
اليوم َّيــة ،حتَّــى لــو كانــت حيــاة حبيســة ،أو يف
ـي ،أو فُ ـرِض عليهــا أن تلــزم املنــزل —
َح ْجــر ص ِّحـ ّ
اآلن .وهــو يحــ ِّر ُر مــن أنان َّيــة الخــوف والجشــع
— اآلن .وهــو يؤيِّــد املحبَّــة واملجازفــة والتضحيــة
بالقــ َّوة — اآلن.
لــذا ،تــو َّخ الحــذ َر قبــل أن تقلِّــل مــن شــأن
فربــا يكــون حــارضك حلـ ًوا ومثمـ ًرا
الحيــاة اآلتيــةَّ .
حــن تكــون حياتــك اآلتيــة جميل ـ ًة ومضمونــة.
يدُ ه عامل ٌة يف الفريوسات

هــذا هــو مــا يف وســعي أن أقولــه دفا ًعــا عــن
كلمــة هللا الرائعــة التــي كلَّمنــي بهــا يف عيــادة
13
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مــت،
طبيــب املســالك البول َّيــة« :إ ْن
عشــت أو َّ
َ
ســتكون معــي» .ويجعلُنــي مثــل هــذا الرجــاء
(بســبب مــوت املســيح وقيامتــه) أرغــب يف َسـكْب
حيــايت مــن أجــل خــر اآلخريــن اآلن ،وال ســ َّيام
ـدي ،كــا يح ِّفــزين َّأل أضيــع
مــن أجــل خريهــم األبـ ّ
حيــايت ،ويزيــل الــر ُّدد ،وميــأين بال َغــرة والحامســة
يك أذيــع عظمـ َة يســوع املســيح ،ويجعلنــي أرغــب
يف أن أُن ِفــق وأُنفَــق (2كورنثــوس  )15 :12يك آيتَ
بأكــر عــدد ممكــن مــن البــر معــي إىل الفــرح
األبــدي.
ّ
لكــن ،مــع أ َّن هــذا هــو مــا يف وســعي
قولــه ،أمــام اع ـراض أحدهــم قائـ ًـا إ َّن إلــه بايــر
متخصــص فقــط يف الحيــاة اآلتيــة ،وليــس يف
ِّ
الحيــاة الحــارضة ،فهــو ليــس الــي َء الوحيـ َد الــذي
يَلــ َزم قولــه.
يف حقيقــة األمــر ،مــا أنــا عــى وشــك قولــه
قائــا:
عــى األرجــح ســيجعل أحدهــم يعــرضً ،
«يــا للعجــب! هــذا تدا ُخـ ٌـل زائـ ٌد عــن الحـ ِّد هلل يف
14
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ـت اآلن مــن الحديــث بشــأن
الحــارض .فقــد انتقلـ َ
إلــه يُصلِــح املســتقبل فحســب ،إىل إلــه يــده عاملة
يف مســألة الفريوســات».
ليس «أنا بخري» بل «أشعر بأنَّني بخري»

فلنصــغ األمــ َر هكــذا .عــاد ًة مــا كان النــاس
يســألونني قبــل إصابتــي مبــرض الرسطــان« :كيــف
وكنــت أجيــب« :أنــا
هــي حالتــك الص ِّحيَّــة؟»
ُ
بخــر» .مل أ ُعــ ْد أجيــب بهــذا اليــوم ،بــل أقــول
اآلن« :أشــعر بأنَّنــي بخــر» .وهنــاك فـ ٌ
ـرق مــا بــن
الجوابَــن .ففــي اليــوم الــذي ســبق ذهــايب إىل ذلــك
ـنوي للربوســتاتا ،كنــت أشــعر بأنَّنــي
الفحــص السـ ِّ
ـض
بخــر ،لكــن يف اليــوم التــايل ،قيــل يل إنَّنــي مريـ ٌ
بالرسطــان .بعبــارة أخــرى ،مل أكـ ْن بخــر .بــل بينــا
ـت بخ ـرٍ
أكتــب هــذه الكلــات ،ال أعــرف إذا كنـ ُ
أم ال .أشــعر بأنَّنــي بحــال جيِّــدة ،أفضــل كثــ ًرا
ربــا أنــا مريــض اآلن بالرسطــان ،أو
مـ َّـا أسـ ّ
ـتحقَّ .
ربــا بفــروس كورونــا.
بجلطــ ٍة دمويَّــة ،أو َّ
15
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مــاذا أحــاول أن أقــول هنــا؟ أحــاول أن أقــول
ـايس الــذي يدعونــا إىل عــدم قَــول:
إ َّن السـ َ
ـبب األسـ َّ
«أنــا بخــر» هــو أ َّن هللا وحــده يَعلَــم ويقــ ِّرر إذا
ـت بخـرٍ أم ال — اآلن .فــأن تقــول« :أنــا بخــر»
كنـ َ
بينــا أنــت ال تعلَــم إذا كنــت بخــر أم ال؛ وبينــا
ال ميكنــك التحكُّــم يف مــا إذا كنــت بخــر أم ال ،هــو
كأنَّــك تقــول« :غ ـ ًدا ،ســأذهب إىل شــيكاغو وأبــدأ
ـت
مرشو ًعــا» ،يف حــن أنــت ال تــدري حتَّــى إذا كنـ َ
ـتظل عــى قيــد الحيــاة حتَّــى الغــد أم ال ،ناهيــك
سـ ُّ
عــن تأســيس مــروع يف شــيكاغو.
إليك ما يقوله الكتاب املق َّدس عن هذا:
ـب الْيَـ ْو َم
« َهلُـ َّم اآل َن أَيُّ َهــا الْقَائِلُــونَ :نَ ْذ َهـ ُ
أَ ْو َغـ ًدا إِ َل َهـ ِـذ ِه الْ َم ِدي َنـ ِة أَ ْو تِلْـ َـكَ ،و ُه َن َاك
ِف َسـ َن ًة َو ِ
ـح .أَنْتُ ُم
ـر ُ
نَـ ْ
احـ َد ًة َونَتَّ ِجـ ُر َونَ ْربَـ ُ
ال َِّذيــ َن الَ ت َ ْع ِرفُــو َن أَ ْمــ َر الْغ ِ
َــد! ألَنَّــ ُه َمــا
ـي َحيَات ُ ُك ـ ْم؟ إِنَّ َهــا بُ َخــا ٌر ،يَظْ َه ـ ُر قَلِي ـاً
ِهـ َ
ــلِ .عــ َو َض أَ ْن تَقُولُــوا :إِ ْن
ث ُــ َّم يَضْ َم ِح ُّ
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شَ ــا َء ال ـ َّر ُّب َو ِعشْ ـ َنا نَ ْف َعـ ُـل َه ـذَا أَ ْو ذ ََاك»
(يعقــوب .)15-13 :4
هــا قــد تب َّخـ ِ
ـرت اآلن فكــر ُة اإللــه املتداخــل فقــط
يف الحيــاة اآلتيــة .هــذا هــو تأثــر ســطوع شــمس
الحـ ِّـق الكتــا ِّيب عــى الضبــاب رسيــع الــزوال آلرائنــا
الشــخص َّية.
ب ،سنفعل هذا أو ذاك
إذا ق َّرر ال َّر ّ

إ َّن الصخــرة التــي أقــف عليهــا (والتــي أريــدك أن
تقــف عليهــا أنــت أيضً ــا) هــي صخــرة عمــل هللا يف
العــامل اآلن ،وإىل األبــد .يقــول الكتــاب املقــ َّدس:
«إ ْن شَ ــا َء ال ـ َّر ُّب َو ِعشْ ـ َنا» .يعنــي ذلــك تدا ُخـ ًـا يف
ح ِّيــز الحــارض إىل أقــى حــ ّد .ال يتوقَّــف األمــر
ـت ،ســتكون مــع هللا»؛
ـت أو مـ َّ
عنــد« :ســواء عشـ َ
لك َّنــه ميتــ ُّد أيضً ــا إىل « :هللا هــو َمــن ســ ُيق ِّرر إذا
كنــت ســتعيش أو ســتموت — اآلن».
ال يقتــر األمــر عــى الحيــاة أو املــوت،
لك ـ َّن هللا أكــر تدا ُخـ ًـا أيضً ــا مــن ذلــك« .إِ ْن شَ ــا َء
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صلا ىلإ اَّيه :لَّوألا لصفلا

ــل َهــذَا أَ ْو ذ ََاك» .ال يش َء مســتثنى
الــ َّر ُّب  ...نَ ْف َع ُ
مــن «هــذا أو ذاك» .فــإ َّن هللا متداخــل متا ًمــا يف
هــذه الص َّحــة ،أو ذاك املــرض؛ يف هــذا االنهيــار
االقتصــادي ،أو ذاك التعــايف؛ يف هــذا ال َّنفَــس ،أو
ّ
انقطاعــه.
كنــت أنتظــر يف
يعنــي ذلــك أنَّنــي بينــا
ُ
عيــادة الطبيــب حتَّــى تصــل آلــة أخــذ ع ِّينــة
األنســجة ،كان هللا ميلــك القــدرة أن يقــول يل
ـت
ـف .ســواء عشـ َ
(وهــذا مــا فعلــه الح ًقــا)« :ال ت َخـ ْ
ـت ،ســتكون معــي .وأيضً ــا يف الوقــت الحــا ّيل،
أم مـ َّ
أي
حــي ،لــن يحــدث لــك يشء — ُّ
بينــا أنــت ٌّ
يشء — مل أعيِّنــه! إذا قــ َّررتُ أن تعيــش ،فســوف
تعيــش .وإذا قــ َّررتُ أن متــوت ،فســوف متــوت.
وإىل أن متــوتَ بقــرا ٍر م ِّنــي ،أنــا َمــن ســيُق ِّرر إذا
ـت ســتفعل هــذا أم ذاك .ه َّيــا ابــدأ العمــل».
كنـ َ
18
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هــذه هــي صخــريت — اليــوم وغــ ًدا وإىل
األبــد.
ه َّيا إىل الصخرة

هــذا الكتــاب هــو دعــو ٌة مق َّدم ـ ٌة م ِّنــي يك تنضــم
إ َّيل للوقــوف عــى تلــك الصخــرة املتينــة ،يســوع
املســيح .وأرجــو أن يتَّضــح لــك يف مــا يــي معنــى
أبــن ملــاذا يُ َعــ ُّد هللا ،يف
ذلــك .إ َّن هــديف هــو أن ِّ
املســيح ،الصخــرة يف هــذه اللحظــة مــن التاريــخ
— يف وســط وبــاء فــروس كورونــا — وكيــف
يكــون وقوفنــا وثباتنــا يف مح َّبتــه القديــرة.
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الفصل الثاين:
أساس متني
ٌ
ال يَ ُهــ ُّم كثــ ًرا رأيــي بشــأن فــروس كورونــا ،أو
أي يشء آخــر ،لكـ َّن رأي هللا هــو األهـ ُّم مبــا
بشــأن ِّ
ال يُقــاس .وهــو ال يكتــ ُم ع َّنــا رأيَــه بشــأن هــذا
األمــر .فمــن النــادر أن نجــ َد صفحــ ًة يف الكتــاب
املقــ َّدس ال عالقــة لهــا بهــذه األزمــة.
ني وحلو
مت ٌ

عشــب ،أ َّمــا رأي هللا فهــو صــ َّوان،
إ َّن رأيــي
ٌ
ِــس َو َز ْهــ ُر ُه َســ َقطََ ،وأَ َّمــا كَلِ َمــ ُة
ــب يَب َ
«الْ ُعشْ ُ
ــت إِ َل األَبَ ِ
ــد» (1بطــرس .)25-24 :1
الــ َّر ِّب فَتَثْبُ ُ
«ل
قــال يســوع إ َّن كالم هللا يف الكتــاب املقــ َّدسَ :
َــض» (يوح َّنــا  .)35 :10فــا يقولــه
ُ ْي ِكــ ُن أَ ْن يُ ْنق َ
هللا « َحـ ٌّـق َعــا ِد َل كُلُّــه» (مزمــور  ،)9 :19ومــن ث َـ َّم،
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ـت إىل مــدى الحيــاة — «إِ َل
ـاس ثابـ ٌ
فــإ َّن كلمتــه أسـ ٌ
ال َّد ْهـ ِر أَ َّس ْسـتَ َها [شــهاداتك]» (مزمــور .)152 :119
يشــبه اإلصغــاء إىل هللا واإلميــان بــه بنــا َء بيـ ٍ
ـت عــى
الصخــر ،ال عــى الرمــل (متَّــى .)24 :7
فــإ َّن كلمــة هللا هــي ذلــك الــرأي الــذي
ِيــب
ينبغــي أن توليــه َّ
كل انتباهــك؛ فهــو « َعج ُ
الـ َّرأْ ِي َع ِظيـ ُم الْ َف ْهــمِ » (إشــعياء  ،)29 :28و«لِ َف ْه ِمـ ِه
ال إِ ْح َصــا َء» (مزمــور  .)5 :147وحــن يعطــي رأيًــا
بشــأن فــروس كورونــا ،ســيكون رأيًــا راسـخًا ودامئًــا
وغــر متزعــزع «أَ َّمــا ُم َؤا َمــ َر ُة الــ َّر ِّب فَــ ِإ َل األَبَ ِ
ــد
ــل»
«ا طَرِيقُــ ُه كَا ِم ٌ
ــت» (مزمــور َ ،)11 :33
تَثْ ُب ُ
(2صموئيــل .)31 :22
ومــن ث َــ َّم ،فــإ َّن كلــات هللا حلــوة ومثينــة،
ــى ِمــ َن الْ َع َســلِ
ــب َ ...وأَ ْح َ
«أَشْ ــ َهى ِمــ َن ال َّذ َه ِ
َوقَطْــ ِر الشِّ ــ َها ِد» (مزمــور  .)10 :19وهــي يف
الحقيقــة تحمـ ُـل حــاو َة الحيــاة األبديَّــة« :يَــا َر ُّب
ــب؟ كال ُم الْ َح َيــا ِة األَبَ ِديَّــ ِة ِع ْنــ َد َك»
إِ َل َمــ ْن نَ ْذ َه ُ
(يوح َّنــا .)68 :6
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ومــن ث َ ـ َّم ،ففــي أفضــل األوقــات وأســوئها،
تجلــب كلــات هللا ســا ًما وفر ًحــا ال يت َز ْع َزعــان.
حتـ ًـا ال بُ ـ َّد أن يكــون األمــر كذلــك .صــايت هــي
كل َمــن يقــرأ هــذا الكتــاب مــا اختــره
أن يختــر ُّ
ـيُ « :و ِجـ َد كَال ُمـ َـك فَأَكَلْتُـ ُه فَـكَا َن كَال ُمـ َـك
إرميــا النبـ ّ
ِل لِلْفَــ َر ِح َولِ َب ْه َجــ ِة قَلْبِــي» (إرميــا .)16 :15
ِ
الحــ ْظ ذلــك :لــن ت ُفقَــد حــاوة كلمــة هللا
يف تلــك اللحظــة الحاســمة مــن التاريــخ ،التــي
نختــر فيهــا عنايــ ًة إله َّيــ ًة ُمــ َّرة 4،إن تعلَّمنــا
رس أن نكــون «كَ َحــ َز َان َونَ ْحــ ُن َد ِائًــا فَ ِر ُحــونَ»
َّ
(2كورنثــوس  .)10 :6ســرى الحقًــا وبالتفصيــل
الــر ،لكــ ْن إليكــم تعريفَــه اآلن
ماهيَّــة هــذا ِّ ّ
رس «كَ َحــ َز َان َونَ ْحــ ُن َد ِائًــا
يف جملــ ٍة واحــدة :أ َّن َّ
فَ ِر ُحــونَ» هــو معرفــة أنَّ الســيادة نفســها التــي
متنــع فــروس كورونــا ،لك َّنهــا
كان يف وســعها أن َ
مل تفعــل ،هــي التــي تســاند النفــس وتدعمهــا يف
أثنــاء األزمــة .بــل يفــوق األمــر مجــ َّرد مســاندة
ـس وتحلِّيهــا
ودعــم؛ إذ تزيِّــن هــذه الســيادة النفـ َ
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بالرجــاء يف أ َّن مقاصــد هللا ط ِّيبــة وكرميــة ،حتَّــى
يف املــوت ذاتــه — ألولئــك الذيــن يضعــون ثقتهــم
فيــه.
كيف تعرف ذلك يقي ًنا؟

ومــن ث َ ـ َّم ،فــإ َّن السـ َ
ـؤال األكــر إلحا ًحــا اآلن هــو:
كيــف تعــرف يقي ًنــا أ َّن الكتــاب املقـ َّدس هــو كلمــة
ـرة هــي أ َّن مجـ ًدا إلهيًّــا يشـ ُّع
هللا؟ إجابتــي املختَـ َ
قالــب
مــن هــذه الكلمــة ،ويالئــم متا ًمــا أبعــاد
ٍ
عــى شــكل هللا ،موجــو ٍد داخــل قلبــك ،متا ًمــا مثــل
الــروس والعجــات ،واليــد والقفــاز ،والســمك
وامليــاه ،واألجنحــة والهــواء ،والقطعــة األخــرة مــن
لعبــة الرتكيــب (البــازل).
ميكننــي أن أتخ َّيــل اآلن أحدهــم يــر ُّد عــى
قائــا« :تبــدو هــذه اإلجابــة نو ًعــا مــا
إجابتــي ً
ـت هكــذا؟».
وجدان َّيــة وغــر موضوع َّيــة .ملــاذا أجبـ َ
كنــت
ألنَّــه منــذ خمســن عا ًمــا؛ عندمــا
ُ
ـي
أصــارع يك أعـ َ
ـرف األسـ َ
ـاس الــذي ينبغــي أن أبنـ َ
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جــج األكادمي َّيــة
عليــه حيــايت،
ُ
أدركــت أ َّن ال ُح َ
والتاريخ َّيــة إلثبــات ص َّحــة الكتــاب املقــ َّدس لــن
تُجــدي نف ًعــا مــع غالب َّيــة العــامل .ملــاذا؟ ألنَّــه ،مــع
أنَّهــا صحيح ـ ٌة ونافع ـ ٌة بدرج ـ ٍة مــا ،فــا يســتطيع
رجــل
ٌ
طفــل يف ســ ِّن الثامنــة ،أو
ٌ
أن يســتوع َبها
قــروي غــر متعلِّــم تلتقيــه يف بقعــ ٍة نائيــ ٍة مــن
ٌّ
ـادي
أدغــال جنــوب املحيــط الهــادئ ،أو شـ ٌ
ـخص عـ ٌّ
يف الغــرب مل ي َنـ ْـل ســوى قسـ ٍ
ـط قليــلٍ مــن التعليــم.
ورغــم ذلــك ،فقــد بــدا يل واض ًحــا أ َّن هللا أرا َد
لهــؤالء النــاس أن يســمعوا كلمــة هللا ويؤمنــوا بهــا،
دون أن يقفــزوا يف الظــام.
يب ليس قفز ً
ة يف الظالم
اإلميانُ الكتا ُّ

التعريــف الكتــا ُّيب لإلميــان أنَّــه قفــز ٌة يف
ليــس
ُ
ـي عــى
الظــام ،بــل إ َّن هــذا اإلميــان معلَّـ ٌـل ومبنـ ٌّ
اإلثباتــات واألدلــة .فقــد ُس ـ ِّمي إميانًــا ال ألنَّــه بــا
را مــن الثقــة .مل
أســاس ،بــل ألنَّــه يتض َّمــ ُن عنــ ً
ـف يســوع املؤمنــن ،بــل غــر املؤمنــن ،بأنَّهــم
يَ ِصـ ْ
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عميــان (انظــر متَّــى )14 :15؛ كونهــم « ُم ْب ِصِيـ َن ال
ـايص
يُ ْبـ ِ ُ
ـرونَ» (متَّــى  .)13 :13يُبنــى اإلميــا ُن الخـ ُّ
إذًا يف كلمــة هللا عــى «اإلبصــار» ،أي الرؤيــة
الحقيق َّيــة.
ره هــذا اإلميــان؟
لكـ ْن مــا الــيء الــذي يبـ ُ
هكــذا يجيــب الكتــاب املق ـ َّدس :يفعــل الشــيطان
ـي «أَ ْذ َهــا َن َغـ ْ ِ
َّ
ـر الْ ُم ْؤ ِم ِن َني،
كل مــا يف وســعه يك يُعمـ َ
ُــي َء لَ ُهــ ْم إِنَــا َر ُة إِنْجِيــلِ َم ْج ِ
ــا ت ِ
ــد الْ َم ِســي ِح،
لِئَ َّ
الَّـ ِـذي ُه ـ َو ُصــو َر ُة هللا» (2كورنثــوس .)4 :4
روحــي مــن نــو ٍع
مبعنــى آخــر ،يشــ ُّع نــو ٌر
ٌّ
القصــة الكتاب َّيــة
مــا بواســطة اإلنجيــل ،الــذي هــو َّ
وأي نــوع مــن النــور هــذا؟ هــو نــور
للخــاصُّ .
ــد الْ َم ِســي ِح ،ال ِ
« َم ْج ِ
َّــذي ُهــ َو ُصــو َر ُة ِ
هللا» .ليــس
هــذا ســح ًرا ،أو شــيئًا روحان ًّيــا وجدان ًّيــا ،يظهــر
لك َّنــه غــر موجــود يف الحقيقــة ،بــل إ َّن يســوع
املســيح هــو ذلــك اإللــه — اإلنســان الــذي يش ـ ُّع
والروحــي والفائــق للطبيعــة — أي
مجــ ُده األد ُّيب
ُّ
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جاملــه وقيمتــه وعظمتــه — بواســطة كلمــة هللا.
هــذا مــا يؤكِّــد ص َّحــة الكتــاب املق ـ َّدس ويُثبِتهــا.
قالب عىل شكل الله داخل روحك
ٌ

قلــت إ َّن مجــ ًدا إله ًّيــا يشــ ُّع مــن الكتــاب
لهــذا ُ
املقــ َّدس ،ويالئــم متا ًمــا قالبًــا عــى شــكل هللا
موجــو ًدا داخــل قلبــك .ومــن ث َـ َّم ،هــذا مــا يؤكِّــد
صــدق الكتــاب املقــدس وقيمتــه ويُث ِبتُهــا.
أجــل ،أومــن بوجــود قالــب عــى شــكل هللا
— أي نــو ٍع مــن املعرفــة غــر املبــارشة بــاهلل —
ويعــر الكتــاب املقــ َّدس
كل روح برشيَّــة.
داخــل ِّ
ِّ
عــن هــذا بقولــه عــن جميــع البــرَ « :م ْع ِرفَ ـ ُة ِ
هللا
هللا لَـ ْم ُ َي ِّجـ ُدو ُه
ظَا ِهـ َر ٌة ِفي ِهـ ْم  ...ألَنَّ ُهـ ْم لَـ َّـا َع َرفُــوا َ
أَ ْو يَشْ ــ ُك ُرو ُه كَ ِإلَــ ٍه» (روميــة .)21 ،19 :1
يعلِّمنــا الكتــاب املقـ َّدس بــأ َّن هــذه املعرفــة
كل روح هــي التــي تجعلُنــا
املوجــودة داخــل ِّ
مســؤولني جمي ًعــا عــن رؤيــة مجــد هللا يف الطبيعــة.
كذلــك أيضً ــا ،نحــن مســؤولون عــن رؤيــة مجــد هللا
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ــاواتُ ت ُ َحــ ِّدثُ
فالس َ
يف يســوع بواســطة كلمتــهَّ .
بِ َ ْجـ ِـد هللا (انظــر مزمــور  ،)1 :19ونحــن مل َزمــون
أن نــرى هــذا املجــد ،وأن نرفــ َع شــك َرنا .كذلــك
أيضً ــا ،يُعلِــن ابــن هللا مجــد هللا ،ونحــن مســؤولون
عــن رؤيــة هــذا املجــد ،وتقديــم العبــادة .يقــول
الرســول يوح َّنــاَ « :و َرأَيْ َنــا َم ْجـ َد ُه َم ْجـ ًدا كَـ َـا لِ َو ِحيـ ٍـد
اآلب َم ْملُــو ًءا نِ ْع َم ـ ًة َو َح ًّقــا» (يوح َّنــا .)14 :1
ِم ـ َن ِ
هــذا هــو املجــد الــذي يُث ِبــت نفســه ،والــذي
يشـ ُّع مــن كلمــة هللا ،ومي ُّدنــا بأسـ ٍ
ـاس معلَّــلٍ
ومبني
ٍّ
عــى إثباتـ ٍ
ـات وأدلَّــة لإلميــان بــأ َّن الكتــاب املقـ َّدس
هــو ِمــن عنــد هللا.
وق
التكنولوجيا يف مقابل التذ ُّ

تُشــ ِب ُه وســيل ُة معرفتنــا مجــ َد هللا يف الكتــاب
املق ـ َّدس وســيل َة معرفتنــا أ َّن العسـ َـل هــو عســل.
ربــا يقــول العلــم والتكنولوجيــا إ َّن إنــا ًء مــا يحتوي
َّ
عــى عســلٍ بســبب بعــض التجــارب الكيمياويَّــة
التــي أُجريــت عليــه ،متا ًمــا كــا يســتطيع دارســو
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الكتــاب املقـ َّدس أن يق ِّدمــوا ُحج ًجــا مقنعـ ًة تؤيِّــد
املوثوق َّيــة التاريخ َّيــة للكتــاب املقـ َّدس .لكـ ْن ليــس
معظــم النــاس علــا َء أو دارســن أكادمي ِّيــن؛ فإنَّنــا
نعل ـ ُم أ َّن العسـ َـل عسـ ٌـل ألنَّنــا نتذ َّوقــه.
كذلــك أيضً ــا ،ت َك ُمــن حــاو ٌة إله َّي ـ ٌة يف مجــد
متس
هللا الظاهــر يف رســالة الكتــاب املقـ َّدس .وهــي ُّ
جان ًبــا م َّنــا نعلــ ُم ج ِّيــ ًدا أ َّن هللا هــو َمــن وضعــه
فينــا « َمــا أَ ْحـ َـى قَ ْولَـ َـك لِ َح َنـ ِـي! أَ ْحـ َـى ِمـ َن الْ َع َســلِ
لِ َف ِمــي» (مزمــور )103 :119؛ «ذُوقُــوا َوانْظُــ ُروا
ـب ال ـ َّر َّب!» (مزمــور  .)8 :34هــذا إبصــا ٌر
َمــا أَطْيَـ َ
وتــذ ُّو ٌق حقيق َّيــان؛ فهــو ليــس إميانًــا تخ ُّيل ًّيــا ،بــل
ر ويـ ُ
ـذوق مــا هــو موجــو ٌد يف الحقيقــة.
إميــا ٌن يبـ ُ
نعم آمني لصخرة عزائنا

َــض
لــذا ،عندمــا يقــول يســوع« :ال ُ ْي ِكــ ُن أَ ْن يُ ْنق َ
ــوب» (يوح َّنــا )35 :10؛ وعندمــا يقــول
الْ َم ْكتُ ُ
ـاب ُهـ َو ُموحــى ِبـ ِه ِمـ َن
الرســول بولــس« :ك ُُّل الْ ِكتَـ ِ
هللا» (2تيموثــاوس  ،)16 :3وعندمــا يقــول الرســول
بطــرس إ َّن كتبـ َة األســفار28املق َّدســة كانــوا « َم ُســو ِق َني
ِمــ َن الــرو ِح الْقُــ ُد ِس» (2بطــرس  ،)21 :1تقــول
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وصنــا
وأبصنــاْ ِ ،
قلوبُنــا :نعــم آمــن .فقــد ُذقْنــا َ ْ
ـف هــذه املعرفــة عــى أسـ ٍ
ـاس
ـرف يقي ًنــا .وتقـ ُ
نعـ ُ
ســليمٍ ومتــن .لذلــك نحــن ال نقف ـ ُز يف الظــام.
ويتالمــس كِيانُنــا كلُّــه مــع كلــات
ُ
الكتــاب املقــ َّدس القائلــةَ « :رأْ ُس كَال ِم َ
ــق»
ــك َح ٌّ
(مزمــور )160 :119؛ «إِ َل األَبَ ِ
ــد يَــا َر ُّب كَلِ َمتُ َ
ــك
ــا َو ِ
ات» (مزمــور )89 :119؛ «ك ُُّل
الس َ
ُمثَ َّبتَــ ٌة ِف َّ
كَلِ َمــ ٍة ِمــ َن هللا نَ ِقيَّــة» (أمثــال .)5 :30
حــق
وعندمــا يحــدث ذلــك ،يفيــض علينــا ُّ
هللا كامـ ًـا ،ويؤثِّــر يف أعامقنــا ،حتَّــى أمــام فــروس
مثيــل لــه:
كورونــا .وهــو يفيــض علينــا بعــزاء ال َ
َــر ِة ُه ُمو ِمــي ِف َد ِ
اخ ِ
ــي تَ ْع ِزيَات َ
ُــك تُلَــ ِّذ ُذ
« ِع ْنــ َد ك ْ َ
نَ ْفـ ِ
ـب ُهـ َو الـ َّر ُّب ِمـ َن
ـي» (مزمــور )19 :94؛ «قَرِيـ ٌ
ـص الْ ُم ْن َسـ ِ
الْ ُم ْن َكـ ِ
ـح ِقي ال ـ ُّرو ِح.
ـرِي الْ ُقلُـ ِ
ـوب َويُ َخلِّـ ُ
الص ِّديــقِ َو ِم ـ ْن َج ِمي ِع َهــا يُ َن ِّجي ـ ِه
ـي بَاليَــا ِّ
كَ ِث ـ َر ٌة ِهـ َ
الــ َّر ُّب» (مزمــور .)19-18 :34
ال يقــدر إنســان أن يع ـ ِّزي أرواحنــا يف وســط
هــذا الوبــاء كــا يقــد ُر هللا .فــإ َّن تعزياتــه ال
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تتزعــزع ،مثــل صخــر ٍة عظيمــ ٍة ومرتفعــ ٍة وســط
بح ـ ٍر هائــج .وهــذه التعزيــات آتيــة مــن كلمتــه
— مــن الكتــاب املقــ َّدس.
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الفصل الثالث:
ة با َّرة
هذه الصخر ُ
إذا كان هللا هــو صخرت َنــا ،فــا بُـ َّد إذًا أنَّــه بــا ٌّر .فــإ َّن
صخــر ًة غــر بــا َّرة هــي مج ـ َّرد رساب .وإ َّن الــيء
ـي هــو ثقتنــا يف
الــذي قــد يُزعزعــه فينــا وبــا ٌء عاملـ ٌّ
بـ ِّر هللا ،وقداســته ،وصالحــه .لكــن ،لــو مل يكــن هللا
كل ذلــك ،لــن تكــون لنــا صخــرة نقــف
بــا ًّرا وســط ِّ
عليهــا.
لــذا يلــز ُم أن نســأل :مــا معنــى قداســة
هللا وبــ ِّره وصالحــه؟ فــإ ْن مل نعــرف معنــى هــذه
ـرف إذا كان
الصفــات ،فكيــف سيتس ـ َّنى لنــا أن نعـ َ
ـي فــروس كورونــا قــد فتَّتهــا وحطَّمهــا أم ال؟
تفـ ِّ
ـرف أنَّهــا
أو ،يف املقابــل ،كيــف سيتسـ َّنى لنــا أن نعـ َ
هــي األساســات الرسمديَّــة للصخــرة التــي تنقذنــا
وتخلِّصنــا؟
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ســرى اآلن أ َّن الكتــاب املقــ َّدس ال يصــف
قداســة هللا وب ـ َّره وصالحــه حاس ـ ًبا إيَّاهــا صفـ ٍ
ـات
ٍ
صفــات متشــابك ًة
متطابقــة ،بــل بوصفهــا
ومتداخلــ ًة م ًعــا .لنبــدأ اآل َن بقداســة هللا .مــا
املقصــود بقداســة هللا؟
القيمة املتسامية وغري املحدودة

يحمــل جــذر الكلمــة التــي اســتخدمها العهــد
أي
القديــم مبعنــى «قداســة» معنــى االنفصــالْ ،
ـادي.
ـاف يشء مــا وانفصالــه عــن ِّ
اختـ َ
كل مــا هو عـ ّ
ُّ
ســيدل
وعنــد تطبيــق هــذا املعنــى عــى هللا،
االنفصــال عــى أ َّن هللا يص َّنــف يف فئ ٍة مبفــرده ،أو يف
فئـ ٍة فريــد ٍة مــن نوعهــا .فهــو نظـ ُر أملاسـ ٍة فريــدة
مــن نوعهــا ،فائقــة القيمــة .نســتطيع أن نســتخد َم
متســام أو متعــا ٍل ()Transcendent
كلمــة
ٍ
ـي؛ فهــو
لوصــف هــذا النــوع مــن االنفصــال اإللهـ ّ
منفصـ ٌـل يف تفـ ُّرد حتَّــى إنَّــه يتســامى فـ َ
أي يشء
ـوق ِّ
ـكل.
ـكل ،وأعــى قيمــة مــن الـ ّ
آخــر ،وهــو فــوق الـ ّ
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َ
بــدل أن
عندمــا رضب مــوىس الصخــرة
يكلِّمهــا كــا أوصــاه هللا ،وبَّخــه هللا قائـ ًـا« :ملْ ت ُ ْؤ ِم َنــا
سائِيــل»
ــان أَ َمــا َم أَ ْع ُ ِ
ِب َح َّتــى تُ َقدِّ َس ِ
ــن بَ ِنــي إِ ْ َ
(العــدد  .)12 :20مبعنــى آخــر ،مل يتعامــل مــوىس
ـخص اســتثنا ّيئ ،وجديـ ٌر بالثقــة
مــع هللا عــى أنَّــه شـ ٌ
عــى نحــ ٍو فائــق ،بــل فقــط عــى أنَّــه مجــ َّر ُد
ســلط ٍة برشيَّــة أخــرى مثــل أيَّــة ســلط ٍة أخــرى،
ميكــن تجا ُهلهــا.
ويف إشــعياء  ،13-12 :8قــال هللا إلشــعياء« :ال
تَخَافُــوا َخ ْوفَـ ُه [خــوف هــذا الشــعب] َوال ت َ ْر َهبُــوا.
َقدِّ ُســوا َر َّب الْ ُج ُنــو ِد فَ ُهـ َو َخ ْوفُ ُكـ ْم َو ُهـ َو َر ْه َبتُ ُكـ ْم».
مبعنــى آخــر ،ال تضيفــوا هللا إىل مجموعــة مخاوفكم
العاديَّــة ،أو األمــور التــي ترهبونهــا ،بــل تعاملــوا
معــه عــى أنَّــه نــو ٌع منفصـ ٌـل ومتفــر ٌد متا ًمــا — أي
ـام -مــن الخــوف والرهبــة.
نــوع متسـ ٍ
ومــن ثَـ َّم ،فــإ َّن قداسـ َة هللا هــي تســاميه غــر
كل
املحــدود ،وقيمتــه غــر املحــدودة ،التــي تفــوق َّ
يشء آخــر .فهــو يص َّنــف يف فئــة مبفــرده ،مــا يعنــي
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أي يشء آخــر؛ ألنَّــه
أنَّــه ال يعتمــد يف وجــوده عــى ِّ
ذايتُّ الوجــود .لــذا ،فهــو ال يحتــاج إىل يشء ،وال
ينقصــه يشء.
يعتمــد عــى يشء .هــو كامــل ،وال ُ
ومــن ث َــ َّم ،هــو ميتلــك القيمــة األعظــم بصفتــه
وكل قيمــة.
كل حقيق ـ ٍة ِّ
مصــد َر ِّ
ً
منعزل
الكل ،لك َّنه ليس
ّ
فوق

ال يعنــي تعــايل هللا فـ َ
كل يش ٍء آخــر أنَّــه عقـ ٌـل
ـوق ِّ
منعــزل متا ًمــا ،وخــا ٍل مــن املح َّبــة .فــإ َّن عقيــدة
الثالــوث امله َّمــة ت ُ َع ـ ُّد عقيــد ًة كتابيَّ ـ ًة متا ًمــا .فــاهلل
موجــو ٌد يف ثالثــة أقانيــم إله َّيــة ،وهــؤالء الثالثــة
ـي واحــد .هنــاك إل ـ ٌه
هــم واحــدْ ،
أي جوه ـ ٌر إلهـ ٌّ
واحــد ،ال ثالثــة آلهــةَّ ،إل أ َّن هــذا اإللــه الواحــد
رسيَّ ـ ٍة وحقيقيَّــة مــا بــن اآلب
موجــو ٌد يف َوحــد ٍة ِّ
ـدي وأز ّيل
واالبــن والــروح القــدس — ٌّ
كل منهــم أبـ ٌّ
ـي.
(ال بدايــة لــه)ٌّ .
وكل منهــم هــو هللا الحقيقـ ّ
أي قيمــة هللا وعظمتُــه
لهــذا فالقداســة — ْ
ٌ
منعــزل بــا مح َّبــة
املتســام َيتَان — ال تعنــي أنَّــه
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ـرف االب ـ َن
يف ســم ِّوه غــر املحــدود؛ فــاهلل اآلب يعـ ُ
ويح ُّبــه عــى نح ـ ٍو كامــلٍ وغــر محــدود (مرقــس
يعــرف
كولــوس  ،)13 :1وهللا االبــن
11 :1؛ 7 :9؛
ُ
ِّ
اآلب ويح ُّبــه عــى نحــ ٍو كامــلٍ وغــر محــدود
َ
(يوح َّنــا  ،)31 :14والــروح القــدس هــو التعبــر
الكامــل وغــر املحــدود عــن معرفــة اآلب واالبــن
ومح َّبتهــا بعضهــا لبعــض.
ومــا أه ِّميَّـ ُة هــذا؟ أل َّن هــذه الرشكــة الثالوثيَّة
الكاملــة أساس ـ َّي ٌة ألجــل كــال هللا وتكا ُملــه؛ فهــي
أساسـيَّ ٌة ألجــل قيمته وجاملــه وعظمته املتســامية،
أي أنَّهــا أساسـ َّي ٌة يف قداســته.
القداس ُة متشابك ٌة ومتداخل ٌ
رب
ة مع ال ّ

هنــاك بُعـ ٌد مفقــو ٌد يف ذلــك الوصــف لقداســة هللا.
يتكلَّــم الكتــاب املقــ َّدس عــن قداســة هللا ليــس
فقــط مــن حيــثُ تســاميها ،بــل أيضً ــا مــن حيــثُ
وســا يعنــي ليــس
البعـ ُد األد ُّيب لهــا .أن يكــون هللا ق ُّد ً
ـام ،بــل أيضً ــا أنَّــه بــا ّر.
فقــط أنَّــه منفصـ ٌـل ومتسـ ٍ
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ـرض هــذا ســؤالً ســتكو ُن لــه آثــار عظيمــة
يفـ ُ
يف نظرتنــا إىل فــروس كورونــا وعالقتــه بــاهلل:
فعــل الصــواب؛ ومــا دا َم
مــا دام الــ ُّر يتض َّمــن َ
ٍ
َ
معــن
االمتثــال
فعــل الصــواب يتض َّمــن
ُ
ملقيــاس َّ
لالســتقامة والصــواب ،فــا املقيــاس الــذي يخضــع
لــه ب ـ ُّر هللا؟
قبــل الخلــق ،مل تكــن هنــاك مقاييــس خــارج
هللا .مل يكــن هنــاك يش ٌء خــارج هللا ميكــن أن
ــل لــه .فقبــل الخلــق ،كان هللا
يخضــ َع هللا أو َيت ِث َ
هــو الحقيقــة الوحيــدة .عندمــا ال يوجــد إذًا ســوى
ـواب الــذي
هللا وحــده ،فكيــف ميكــن أن تحـ ِّد َد الصـ َ
ـمل
ينبغــي أن يفعلــه هللا؟ أي كيــف ميكــن أن تشـ َ
قداس ـ ُة هللا تســام َيه وب ـ َّره أيضً ــا؟
مقيــاس بــ ِّر هللا هــو هللا
اإلجابــة هــي أ َّن
َ
ـايس هــو أ َّن هللا« :لَ ـ ْن
ذاتــه .واملبــدأُ الكتــا ُّيب األسـ ُّ
يَ ْقـ ِـد َر أَ ْن يُ ْن ِك ـ َر نَف َْســه» (2تيموثــاوس  .)13 :2أي
ف بطريقــة تُن ِكــر قيمتــه
ر َ
لــن يقــدر هللا أن يت ـ َّ
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وجاملــه وعظمتــه غــر املحــدودة .هــذا هــو
مقيــاس الصــواب عنــد هللا.
يعنــي هــذا أ َّن ال ُبعــ َد األد َّيب مــن قداســة
هللا — الــذي هــو بــ ُّره — هــو التزامــه الــذي ال
ف مبــا يتَّفــق مــع قيمتــه وجاملــه
ر َ
يلــن أن يت ـ َّ
رص ٍف
وعظمتــه .فــإ َّن َّ
كل عاطفــة وفكــرة وكلمــة وت ُّ
يصــدر عــن هللا ،ســيكون دامئًــا متَّف ًقــا مــع القيمــة
والجــال غــر املح َدوديــن لكاملــه املتســامي .فلــو
حــدثَ أن أنكـ َر هللا هــذه القيمــة ،أو هــذا الجــال،
أو هــذه العظمــة ،ملــا كان هــذا صوابًــا .حينئــذ،
ـايس ،ولــن يكــون بــا ًّرا.
سيفس ـ ُد املقيـ ُ
ـاس األسـ ُّ
ومتداخل مع الصالح
ٌ
رب متشابكٌ
ال ُّ

ليــس صــاح هللا متطاب ًقــا مــع قداســته ،أو مــع ب ِّره،
لك َّنــه متشــابك ومتداخــل معهــا؛ أل َّن قداســتَه
ـض بصــا ٍح ،وبـ َّره هــو الــذي يو ِّجــه من َحــه لهذا
تفيـ ُ
الصــاح .ال تتعــارض هــذه الصفــات بتاتًــا بعضهــا
مــع بعــض.
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ـاح هللا هــو َميلُــه ألن يكــو َن ســخ ًّيا،
فــإ َّن صـ َ
َ
يبــارك البــر.
يفعــل مــا مــن شــأنه أن
َ
أي أن
ويُشــبه كــال هللا املتســامي ،أي قداســته ،نب ًعــا
فائضً ــا؛ لذلــك هــو مييــل ألن يكــو َن ســخ ًّيا؛ فهــو
يســتغل بتاتًــا
ُّ
ال يحتــاج إىل أحــد ،ومــن ث َــ َّم ،ال
نقصــا فيــه .بــل يف املقابــل،
اآلخريــن يك يعــ ِّوض ً
متيــل طبيعــة هللا إىل العطــاء ،ال إىل األخــذ « َوال
يُخْــ َد ُم ِبأَيَــا ِدي ال َّن ِ
ش ٍء إِ ْذ
ــاس كَأَنَّــ ُه ُم ْحتَ ٌ
ــاج إِ َل َ ْ
ش ٍء»
ُهــ َو يُ ْع ِطــي الْ َج ِميــ َع َح َيــا ًة َونَف ًْســا َوك َُّل َ ْ
(أعــال الرســل .)25 :17
ـاح هللا غــر منفصــل عــن ب ـ ِّره؛ فــا
لك ـ َّن صـ َ
مي َنــح هللا صال َحــه عــى نحــو مــن شــأنه أن ينكــر
قيمتَــه وجاملَــه وعظمتَــه غــر املحــدودة .ولذلــك،
يتض َّمــن بــ ُّر هللا العقــاب األخــر ،كــا يتض َّمــن
الصــاح أيضً ــا .فعندمــا يعاقــب هللا غــر التائبــن يف
ـف
الجحيــم ،فهــو ال مينحهــم صال َحــه ،لك َّنــه مل يتوقَّـ ْ
بهــذا عــن أن يكــو َن صال ًحــا؛ فقداســته وبـ ُّره هــا
اللــذان يو ِّجهــان كيفيَّــة َم ِ
نحــه لصالحــه.
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خاصـ ٍة
ألجــل ذلــك ،يفيــض صــاح هللا بصفـ ٍة َّ
عــى خائفيــه والذيــن يَحتَمــون بــه « َمــا أَ ْعظَــ َم
ُجــو َد َك الَّـ ِـذي َذ َخ ْرت َـ ُه لِخَائِ ِفيــكَ َوفَ َعلْتَـ ُه لِلْ ُم َّت ِكلِـ َن
َعلَ ْيــكَ » (مزمــور .)19 :31
غــر أ َّن هــذا اإلميا َن وهــذه املهابـ َة ال يَربَحان
صــاح هللا؛ فالخطــاة املحــدودون واالعتامديُّــون
أي
متا ًمــا ،ال يقــدرون أن يربحــوا عــن اســتحقاقٍ َّ
يشء مــن هللا .بــل إ َّن صــاح هللا مــن نحــو الخطــاة
مييــل هللا
دامئًــا م َّجــا ٌّين ودون اســتحقاق .ملــاذا ُ
إذًا إىل إظهــار جــوده الوافــر نحــو َمــن يخافونــه
ويتَّكلــون عليــه؟ أل َّن اإلميــا َن واملهابــة يُعلِنــانِ
قيمـ َة هللا وجاملَــه وعظمتَــه (روميــة  .)20 :4ومــن
ث َـ َّم ،فــإ َّن ب ـ َّر هللا يجعلُــه مييـ ُـل إىل التصديــق عــى
مثــل هــذه التو ُّجهــات التــي تكرمــه.
ماذا إ ًذا عن فريوس كورونا؟

ســنتح َّدث يف الفصــل التــايل بشــأن ســيادة هللا
كل يشء .لكـ ْن،
كلِّ َّيــة العلــم ،وكلِّ َّيــة التح ُّكــم فــوق ِّ
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ســيمن ُعنا مــا تح َّدثنــا بــه حتَّــى اآلن مــن القفــز إىل
اســتنتاج أ َّن يـ َد هللا املتداخلــة والعاملــة يف فــروس
كورونــا تشـكِّك يف قداســته أو بـ ِّره أو صالحــه .لــن
ـري
نكــون بالســذاجة التــي تجعلنــا نربـ ُط األملَ البـ َّ
ـتنتج أ َّن هللا توقَّــف عــن
بافتقــار هللا إىل الـ ّر ،أو نسـ ُ
وســا أو صال ًحــا يف إدارتــه لعاملــه.
أن يكــون ق ُّد ً
جميعنــا خطــاة ،وليــس هنــاك اســتثناءات.
فقــد اســتب َدلْنا جمي ًعــا مبجــد قيمــة هللا وجاملــه
وعظمتــه أشــيا َء نســتمت ُع بهــا أكــر (روميــة 23 :1؛
 ،)23 :3وهــذه إهانــة شــائن ٌة هلل ،ســواء شــعرنا
نســتحق العقــاب.
بذلــك أم ال .ومــن ث َــ َّم ،فإنَّنــا
ُّ
نســتحق عــن
وتجعلُنــا إهانتنــا هــذه ملجــد هللا
ُّ
جــدار ٍة غض َبــه املق ـ َّدس .يقــول الكتــاب املق ـ َّدس
إنَّنــا بِالطَّبِي َعـ ِة أَبنــا ُء الْغَضَ ــب (انظــر أفســس ،)3 :2
وســا وبــا ًّرا إذا مــا
مــا يعنــي أ َّن هللا ســيكون ق ُّد ً
حجــب صالحــه ع َّنــا.
ومــن ث َ ـ َّم ،ال يـ ُّ
أي
ـدل فــروس كورونــا عــى ِّ
ـاب القداســة أو ال ِّرب أو الصالح عــن هللا .صخرت ُنا،
غيـ ِ
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ـت دون
ليسـ ْ
يف هــذه األيَّــام العصيبــة واملضطربــةَ ،
ْــل الــ َّر ِّب
وس ِمث َ
ــس قُــ ُّد ٌ
بــ ٍّر أو قداســة .فإنَّــه «لَ ْي َ
ـس َص ْخ ـ َر ٌة ِمثْـ َـل إِلَ ِه َنــا» (1صموئيــل .)2 :2
َ ...ولَ ْيـ َ
ـت صخرتُنــا وهـ ًـا أو رسابًــا.
ليسـ ْ
َ
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الفصل الرابع:
الكل
ّ
ن عىل
له سلطا ٌ
اســتخدمت يف الفصــل الثــاين عبــارة «عنايــ ٌة
ُ
إله َّي ـ ٌة ُم ـ َّرة» .هــذا هــو فــروس كورونــا .ال يُ َع ـ ُّد
وصفُنــا لبعــض أعــال هللا بأنَّهــا ُمــ َّرة تجديفًــا؛
فقــد قالــت نعمــي ،حــاة راعــوث ،التــي فقــدت
زوجهــا واب َنيهــا وإحــدى ك َّنتَيهــا يف أثنــاء املجاعــة
واالغــراب الكلــات اآلتيــة:
ـت
«ألَ َّن الْق َِديـ َر قَـ ْد أَ َمـ َّر ِن ِجـ ًّدا .إِ ِّن َذ َه ْبـ ُ
ــي الــ َّر ُّب فَا ِرغَــ ًة ...
ُم ْمتَلِئَــ ًة َوأَ ْر َج َع ِن َ
ـر ِن؟
َوال ـ َّر ُّب قَ ـ ْد أَ َذلَّ ِنــي َوالْق َِدي ـ ُر قَ ـ ْد كَـ َّ َ
			 (راعوث .)21-20 :1
مل تكــن نعمــي تكــذب ،أو تبالــغ ،أو تلقــي
باالتِّهامــات .كانــت هــذه هــي الحقيقــة البســيطة
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انتقاصــا
والرهيبــة .ليــس تعبــر «العنايــة امل ُــ َّرة»
ً
وصــف لهــا.
مــن شــأن طــرق هللا ،بــل هــو
ٌ
كذلــك ،ذكــرتُ يف الفصــل الثــاين أ َّن حــاوة
ـص وســط هــذه العنايــة املـ َّرة
كلمــة هللا لــن تتناقـ َ
رس أن نكــون «كَ َحـ َز َان َونَ ْحـ ُن َد ِائًــا
— إذا تعلَّمنــا َّ
فَ ِر ُحــونَ» (2كورنثــوس )10 :6؛ وقلــت إنَّنــا ســنعود
ر ،ثــ َّم لخَّصتــه يف جملــ ٍة
الحقًــا إىل هــذا الــ ِّ
واحــدة عــى النحــو اآليت :الســيادة نفســها التــي
متنــع فــروس كورونــا ،لك َّنهــا
كان يف وســعها أن َ
مل تفعــل ،هــي التــي تســاند النفــس وتدعمهــا
يف أثنــاء األزمــة .ومعرفتنــا لهــذا هــي مــا يصن ـ ُع
الفــارق .أهــذا صحيــح إذًا؟
الرب صنع
كل ما شا َء
َّ
ُّ

إ َّن هــديف يف هــذا الفصــل ،ويف الفصــل التــايل ،أ ْن
وكل الحكمــة .فــإ َّن لــه
أُظ ِهـ َر أ َّن هللا ضابـ ُط الـ ِّ
ـكل ِّ ُّ
ـح أ َّن
ســلطانًا عــى فــروس كورونــا .وأريــد أن أوضـ َ
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رس
هــذه أخبــار ســا َّرة ،بــل إنَّهــا يف حقيقــة األمــر ُّ
اختبــا ِر حــاو ِة هللا وســط أعــال عنايتــه امل ُـ َّرة.
الــكل ،فإنَّنــا
ّ
حــن نقــول إ َّن هللا ضابــ ُط
نقصــ ُد أ َّن لــه الســلطان .ويعنــي ســلطا ُن هللا أو
كل
ســيادته أنَّــه يقــدر أن يفعــل ،بــل يفعــل ح ًّقــاَّ ،
مــا يشــاء عــى نحـ ٍو قاطـعٍ أن يفعلــه .وأقــول عــى
نحــ ٍو قاطــع؛ أل َّن هللا ،مــن ناحيــة ،يشــاء أمــو ًرا
يعــر عــن
لك َّنــه ال ينفِّذهــا؛ فهــو يســتطيع أن ِّ
رغبـ ٍ
ـات يختــار هــو نفســه ألَّ يحقِّقهــا .مــن هــذه
الناحيــة ،هــذه األمــور ليســت قاطعــة؛ فهــو نفســه
ال يســمح ملثــل هــذه الرغبــة أو املشــيئة أن ترقــى
إىل مســتوى التنفيــذ.
مثل يف مرايث إرميا :33-32 :3
تأ َّمل ً
«فَ ِإنَّ ُه َولَ ْو أَ ْح َز َن يَ ْر َح ُم
َح َس َب ك ْ ََث ِة َم َر ِ
اح ِم ِه.
ألَنَّ ُه ال يُ ِذ ُّل ِم ْن قَلْ ِب ِه
َوال يُ ْح ِز ُن بَ ِني ا ِإلن َْسانِ ».
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ُيحزِننــا هللا بالفعــل ،ولكـ ْن ليــس مــن قلبــه .أعتقــد
ـب مــن
أ َّن معنــى هــذا هــو :مــع أ َّن هنــاك جوانـ َ
طبيعــة هللا (قلبــه) ال متيــل إىل إحزاننــا ،فــإ َّن هنــاك
ـب أخــرى مــن طبيعتــه تُ ــي (ت ُحتِّـ ُم) قداسـ َة
جوانـ َ
إحزاننــا وبـ َّره.
ليــس هللا مــزد َو َج الشــخصيَّة ،بــل يكمــن
ٌ
جــال وترابــ ٌط كاملَــن يف كيف َّيــة تضافُــر جميــع
صفــات هللا م ًعــا .لكــن ،ليــس هللا أيضً ــا خاليًــا مــن
التعقيــد؛ فــإ َّن طبيعتَــه أشــ َبه بســيمفون َّية ،أكــر
مــن كونهــا أدا ًء صوتيًّــا منفــر ًدا.
لــذا ،عندمــا أقــول إ َّن ســيادة هللا تعنــي أنَّــه
كل مــا
يقــدر أن يفعــل ،بــل هــو يفعــل حقًّــاَّ ،
يشــاء عــى نحــ ٍو قاطــع أن يفعلــه ،فأنــا أقصــد
ـارج ذاتــه ميكــن أن تحب ـ َط
أنَّــه مــا مــن ق ـ َّو ٍة خـ َ
مشــيئته أو ت َعوقهــا .فحــن يقـ ِّرر هللا حــدوث يشء
مــا ،فإنَّــه يحــدث .أو بكلـ ٍ
كل
ـات أخــرى ،يحــدثُ ُّ
يشء؛ أل َّن هللا يشــا ُء حدوث َــه.
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سيادة شاملة

علَّــم إشــعياء أ َّن هــذا جــز ٌء مــن صميــم معنــى أن
يكــو َن هللا هــو هللا:
«أَنَا هللا َولَ ْي َس آ َخ ُر.
ا ِإللَ ُه َولَ ْي َس ِمث ِْل.
ُمخ ِ ٌْب ُم ْن ُذ الْ َب ْد ِء بِاألَ ِخريِ

َو ُم ْن ُذ الْق َِديمِ بِ َا لَ ْم يُ ْف َع ْل
قَائِ ًلَ :رأْيِي يَقُو ُم
س ِت»
َوأَفْ َع ُل ك َُّل َم َ َّ
			 (إشعياء )10-9 :46
يجعــل
ُ
فــأن يكــون هللا هــو هللا يعنــي أنــه
رأيَــه يقــو ُم -دامئًــا .ال يكتفــي هللا بــأن يخــر
باألحــداث املســتقبل َّية التــي ســتقع ،بــل يجعلُهــا
تقـ ُع أيضً ــا .فهــو ينطــق بكلمتــه ،ثـ َّم يضيــف« :أَنَــا
ــى كَلِ َم ِتــي ألُ ْج ِريَ َهــا» (إرميــا .)12 :1
َســا ِه ٌر َع َ
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يعنــي هــذا ،كــا تعلَّــم أيُّــوب مــن تجرِبتــه
ش ٍء َوال
الصعبــة« :قَ ـ ْد َعلِ ْمـ ُ
ـت أَنَّـ َـك ت َْس ـتَ ِطي ُع ك َُّل َ ْ
ـر َعلَ ْيـ َـك أَ ْم ـ ٌر» (أيُّــوب )2 :42؛ أو كــا تعلَّــم
يَ ْعـ ُ ُ
ـر حينــا أذلَّــه هللا رحم ـ ًة بــه:
نبوخذنـ َّ
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ش َء
« َو ُح ِس َب ْت َج ِمي ُع ُسكَّانِ األَ ْر ِض كَال َ ْ
َو ُه َو يَ ْف َع ُل ك ََم يَشَ ا ُء ِف ُج ْن ِد
الس َم ِء
َّ
َو ُسكَّانِ األَ ْر ِض
َوال يُو َج ُد َم ْن َ ْي َن ُع يَ َد ُه
أَ ْو يَق ُ
ُول لَ ُهَ :ماذَا تَ ْف َع ُل؟
(دانيال )35 :4
			
أو كام قال كاتب املزمور:
«ك َُّل َما شَ ا َء ال َّر ُّب َص َن َع
الس َم َو ِ
ات َو ِف األَ ْر ِض
ِ
	ف َّ
	ف الْ ِب َحا ِر َو ِف ك ُِّل اللُّ َج ِج»
ِ
			 (مزمور )6 :135
أجمل الرسول بولس:
أو كام َ
ش ٍء َح َس َب َرأْ ِي َم ِشيئَ ِت ِه»
«ال َِّذي يَ ْع َم ُل ك َُّل َ ْ
(أفسس )11 :1
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ـب
فهــو يعمــل َّ
«كل يشء» ،ال بعــض األشــياءَ « ،ح َسـ َ
َرأْ ِي َم ِشــيئَ ِت ِه» ،ال حســب مشـ ٍ
ـيئات أو قــوى أخــرى
خــارج ذاتــه.
ٍ
بكلــات أخــرى ،إ َّن ســياد َة هللا شــاملة؛
ُّــا مطلقًــا يف هــذا العــامل:
فهــو متحكِّــم تحك ً
يتحكَّــم يف الريــاح (لوقــا  ،)25 :8والــروق
(أيُّوب  ،)32 :36والثلج (مزمور  ،)16 :147والضفادع
(خــروج  ،)15-1 :8والبعــوض (خــروج ،)32-20 :8
والجراد(خروج،)20-1:10والسلوى(خروج،)8-6:16والدود
(يونــان  ،)7 :4واألســاك (يونــان  ،)10 :2والعصافري
(متَّى  ،)29 :10والعشب (مزمور  ،)8 :147والنباتات
(يونــان  ،)6 :4واملجاعــات (مزمــور ،)16 :105
والشــمس (يشــوع  ،)13-12 :10وأبــواب الســجن
(أعامل الرســل  ،)19 :5والعمى (خروج 11 :4؛ لوقا
والص َمــم (خــروج 11 :4؛ مرقــس ،)37 :7
َّ ،)42 :18
والشــلل (لوقــا  ،)25-24 :5وال ُح َّمــى (متَّــى ،)15 :8
كل مــرض (متَّــى  ،)23 :4ويف
كــا يتحكَّــم يف ِّ
خُطــط الســفر (يعقــوب  ،)15-13 :4ويف قلــوب
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امللــوك (أمثــال 1 :21؛ دانيــال  ،)21 :2ويف األمــم
(مزمــور  ،)10 :33ويف القتلــة (أعــال ،)28-27 :4
ويتح َّكــم أيضً ــا يف املــوت
الروحي (أفســس )5-4 :2
ّ
— وهــذه جميعهــا تن ِّف ـ ُذ مشــيئته الســياديَّة.
ليس هذا أوان اآلراء العاطف َّية عن الله

هللا هــو إذًا َمــن أرسـ َـل فــروس كورونــا .ليــس هــذا
ـت ُمـ ّر ،وهللا
أوان اآلراء العاطفيَّــة عــن هللا .هــذا وقـ ٌ
هــو َمــن ع َّينــه ،وهــو ضابطــه ،وهــو َمــن سـ ُينهيه.
وال يشء خــارج عــن نطــاق ســيطرته؛ فالحيــاة
واملــوت يف يــده.
مل يخطئ أيُّوب بشفتَيه حني قال:
« ُع ْريَانًا َخ َر ْج ُت ِم ْن بَطْنِ أُ ِّمي
َو ُع ْريَانًا أَ ُعو ُد إِ َل ُه َن َاك.
ال َّر ُّب أَ ْعطَى
َوال َّر ُّب َأ َخ َذ
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فَلْ َيكُنِ ْاس ُم ال َّر ِّب ُم َبا َركًا»
(أيُّوب )21 :1
			
الــرب هــو َمــن
الــرب أعطــى
والــرب أخــذ .كان ُّ
ُّ
ُّ
أخــ َذ أبنــاء أيُّــوب العــرة.
يعيــش يف محــر
َ
الحــق أن
ال أحــد لديــه
ُّ
كل نَ َفـ ٍ
ـس نلتقطُــه هــو عطيَّ ـ ُة النعمــة.
هللا .فــإ َّن َّ
وكل نبض ـ ِة قلــب هــي أم ـ ٌر ال نســتحقُّه .فالحيــاة
ُّ
واملــوت هــا يف النهايــة يف يــد هللا:
«انْظُ ُروا اآلنَ! أَنَا أَنَا ُه َو
َول ْي َس إِل ٌه َم ِعي.
يت َوأُ ْحيِي.
أَنَا أُ ِم ُ
ْت َوإِ ِّن أَشْ ِفي
َس َحق ُ
َول ْي َس ِم ْن يَ ِدي ُم َخل ٌِّص»
(تثنية )39 :32
لــذا ،بينــا نف ِّكــر يف مســتقبلنا مــع وجــود فــروس
كورونــا — أو مــع وجــود أيَّــة أحــوا ٍل أُخــرى تهـ ِّدد
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ـوب بالكيف َّيــة التــي ينبغــي
حياتنــا — يخربنــا يعقـ ُ
بهــا أن نفكـ َر ونتكلَّــم:
«أَ ْن تَقُولُــوا :إِ ْن شَ ــا َء الـ َّر ُّب َو ِعشْ ـ َنا نَ ْف َعـ ُـل
َهـذَا أَ ْو ذ ََاك » (يعقــوب )15 :4
إ ْن شا َء ال َّر ُّب سنعيش .وإ ْن مل يشأ ،فلن نعيش.
َــر هــذا
َ
ربــا لــن
َّ
أعيــش حتَّــى أشــه َد ن ْ َ
األقــل مــن
ِّ
أصيــب واحــ ٌد عــى
الكتــاب؛ فقــد
ُ
أقــاريب بعــدوى فــروس كورونــا ،وأنــا يف الرابعــة
ولــدي رئتــان ضعيفتــان
والســبعني مــن عمــري،
َّ
موســمي يف
والتهــاب
بســبب جلطــ ٍة دمويَّــة،
ٍ
ٍّ
الشُّ ــ َعب الهوائ َّيــة .لكــ ْن ليســت هــذه العوامــل
هــي التــي تقــ ِّرر مصــري ،بــل هللا هــو الــذي
يفعــل .أهــذه أخبــا ٌر ســا َّرة؟ نعــم .وســوف أحــاول
الســبب يف الفصــل التــايل.
أبــن
أن ِّ
َ
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الفصل الخامس:
ة سلطانه
حالو ُ
أســتقبل خــ َر ســيادة هللا عــى
َ
ملــاذا ينبغــي أن
فــروس كورونــا ،وعــى حيــايت ،عــى أنَّــه تعليــ ٌم
ر ،كــا ذكــرتُ ســابقًا ،يكمــن يف
حل ـ ٌو وســا ّر؟ ال ـ ُّ
معرفــة أنَّ الســيادة نفســها التي كان يف وســعها أن
متنـ َـع فــروس كورونــا ،لك َّنهــا مل تفعــل ،هــي التــي
تســاند النفــس وتدعمهــا يف أثنــاء األزمــة .بتعب ـرٍ
آخــر ،إ ْن حا َولْنــا تربئــة هللا مــن ســيادته عــى األمل،
كل
فنحــن بهــذا نضحــي بســيادته عــى تحويــل ِّ
األشــياء للخــر.
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إطاح ُة الله عن عرشه ليست بالخرب
السا ّر

إ َّن الســياد َة نفســها التــي تســيطر عــى املــرض
هــي التــي تســاند يف أوقــات الخســارة والفقــدان.
والســيادة نفســها التــي تأخــذ الحيــاة هــي التــي
هز َمـ ِ
ـت املــوت ،وأعــادت املؤمنــن إىل الســاء وإىل
املســيح .ليــس باألمــر الســا ِّر أن نظـ َّن أ َّن الشــيطان،
التخريبــي ،أو القَــ َدر ،أو
العمــل
َ
أو املــرض ،أو
ّ
الصدفــة لهــا الق ُ
َــول الف َْصــل يف حيــايت .ليســت
هــذه أخبــا ًرا ســا َّرة.
لك ـ َّن ُحكــم هللا وســيادته هــا ح ًّقــا أخبــار
ـح وغ ـ ُر
ســا َّرة .ملــاذا؟ أل َّن هللا ق ـ ُّدوس وبــا ٌّر وصالـ ٌ
محــدو ٍد يف حكمتــه؛ فهــو « ِع ْنــ َد ُه ال ِْح ْك َمــ ُة
َوالْ ُقـ ْد َرةُ .لَـ ُه الْ َمشُ ــو َر ُة َوالْ ِفطْ َنـةُ» (أيُّــوب ،)13 :12
و«لِ َف ْه ِمـ ِه ال إِ ْح َصــا َء» (مزمــور  ،)5 :147و«يَا لَ ُع ْمقِ
ِغ َنــى ِ
هللا َو ِح ْك َم ِتــ ِه َو ِعلْ ِمــ ِه» (روميــة .)33 :11
ف اآل َن ِع ْنـ َد ال ُّر َؤ َســا ِء
وهدفــه األكــر هــو أن «يُ َعـ َّر َ
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الس ِ
ات  ...ب ِِح ْك َمــ ِة ِ
ــا ِويَّ ِ
هللا
الس َ
ــاط ِني ِف َّ
َو َّ
الْ ُمتَ َن ِّو َعــ ِة» (أفســس .)10 :3
حــره؛
ال يشء
ُ
يباغــت هللا ،أو يربكُــه ،أو يُ ِّ
فقدرتــه غــر املحــدودة هــي يف يــد قداســته وبـ ِّره
وصالحــه غــر املحــدودة — وكذلــك يف يــد حكمتــه
وكل ذلــك هــو يف خدمــة أولئــك
غــر املحــدودةُّ .
الذيــن يؤمنــون بابنــه ،يســوع املســيح .وهنــاك
صل ـ ٌة وثيق ـ ٌة مــا بــن فــروس كورونــا وإرســال هللا
يســوع يك ميــوتَ عــن الخطــاة.
«كل يشء» للخطاة
َّ
كيف ضمن الله

تَك ُم ـ ُن طبيعـ ُة هــذه الصلــة يف اآليــة يف روميــة :8
 32التــي تقــول« :الَّـ ِـذي لَـ ْم يُشْ ـ ِف ْق َعـ َـى ابْ ِنـ ِه بَـ ْـل
ـف ال يَ َه ُب َنــا أَيْضً ــا َم َعه ك َُّل
بَ َذلَـ ُه ألَ ْجلِ َنــا أَ ْج َم ِعـ َن كَ ْيـ َ
ش ٍء؟» يعنــي هــذا أ َّن اســتعدا َد هللا ألن يرسـ َـل ابنه
َْ
يك يُصلَــب عوضً ــا ع َّنــا كان إعالنًــا وتصدي ًقــا منــه
كل ســيادته يك «يَ َه َبنــا
عــى أنَّــه ســوف يســتخدم َّ
ـف ال يَ َه ُب َنــا أَيْضً ــا َم َعـ ُه ك َُّل
َّ
كل يشء» .فعبــارة «كَ ْيـ َ
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وبــكل تأكيــد ســيفعل
ِّ
ش ٍء؟» تعنــي أنَّــه قط ًعــا
َْ
ذلــك ،وأ َّن هــذا مضمــو ٌن بــدم ابنــه.
النــص
«كل يشء» الــذي يتحــ َّدث
ومــا ُّ
ُّ
بشــأنه؟ هــو األمــور التــي نحتــاج إليهــا يك نصن ـ َع
مشــيئته ،ومن ِّجــد اســمه ،ونصــل بســام إىل محــره
البهيــج.
فبعــد ثــاث آيــات ،أوضــح بولــس الرســول
كيف َّيــة حــدوث ذلــك عــى أرض الواقــع — أي
يف وســط فــروس كورونــا .كيــف ســيبدو الوضــع
إذًا حــن يلتقــي فــروس كورونــا وتع ُّه ـ ُد هللا غــر
«كل يشء»؟
املحــدود ،واملعت َمــد بالـ َّدم ،بــأ ْن يَ َه َبنــا َّ
إليكــم مــا يقولــه بولــس الرســول يف هــذا الشــأن:
« َم ْن َسيَف ِْصلُ َنا َع ْن َم َحبَّ ِة الْ َم ِسي ِح؟ أَ ِش َّد ٌة
أَ ْم ِض ْي ٌق أَ ِم اضْ ِط َها ٌد أَ ْم ُجو ٌع أَ ْم ُع ْر ٌي أَ ْم
وب:
َخطَ ٌر أَ ْم َسيْ ٌ
ف؟ ك ََم ُه َو َم ْكتُ ٌ
إِنَّ َنا ِم ْن أَ ْجلِ َك نُ َاتُ ك َُّل ال َّن َهارِ.
قَ ْد ُح ِسبْ َنا ِمث َْل َغ َنمٍ لِل َّذبْح.
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َولَ ِك َّن َنا ِف َه ِذ ِه َج ِمي ِع َها يَ ْعظُ ُم انْ ِت َصا ُرنَا
بِال َِّذي أَ َح َّب َنا»
			 (رومية )37-35 :8
ال تَ ُفتْ َ
ــك هــذه الكلــات املذهلــة ،رغــم أنَّهــا
موجعــة« :نُ َــاتُ ك َُّل ال َّن َهــار» .يعنــي ذلــك أ َّن
عبو َرنــا آ ِمنــن مــن املــوت هــو أحــد األمــور التــي
«كل يشء» الــذي ســي َهبُنا هللا
لنــا مــن هللا ضمــن ِّ
يشــفق عــى ابنــه ،بــل بذلَــه مــن
إيَّــاه؛ فهــو مل
ْ
أجلنــا ،أو كــا يقــول روميــة « :39-38 :8فَــ ِإ ِّن
ُمتَ َي ِّقـ ٌن أَنَّـ ُه ال َمـ ْوتَ َوال َح َيــا َة  ...ت َ ْقـ ِـد ُر أَ ْن تَف ِْصلَ َنــا
َعــ ْن َم َحبَّــ ِة ِ
هللا الَّ ِتــي ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع َربِّ َنــا».
رشا
ما يقصدُ به الشيطان ًّ

حتَّــى لــو كانــت للشــيطان — بحســب القَــ ْدر
الــذي يُســمح لــه بــه — عالقــ ٌة بآالمنــا وموتنــا،
فهــو ليــس مطلَــق القــ َّوة .ال يقــد ُر الشــيطان
أن يؤذيَنــا دون ســاح مــن هللا ،ودون حــدو ٍد
موضوعــ ٍة لــه (أيُّــوب 12 :1؛ لوقــا 31 :22؛
57

هناطلس ُةوالح :سماخلا لصفلا

2كورنثــوس  .)7 :12يف النهايــة ،مــن الصــواب أن
نقـ َ
ـول للشــيطان مــا قالــه يوســف إلخوتــه الذيــن
شا أ َّمــا هللا فَق ََصـ َد
باعــوه عبـ ًدا« :أنْتُـ ْم ق ََص ْدتُـ ْم ِل َ ًّ
َــرا» (تكويــن .)20 :50
بِــ ِه خ ْ ً
احــرس مــن أن تخفِّــف مــن معنــى
لكــنِ
ْ
هــذه الفكــرة .ال يعنــي ذلــك أ َّن «هللا اســتخد َم
ر إىل خــرٍ»؛
ر للخــر» ،أو أنَّــه «حــ َّول الــ َّ
الــ َّ
ـرا» .كان
أل َّن يوســف قــال« :أ َّمــا هللا َفق ََصــدَ ِبـ ِه َخـ ْ ً
رشا ،يف حــن كان قصــد هللا
قصــ ُد إخــوة يوســف ًّ
للخــر .مل يبــدأ هللا مبعالجــة نتائــج هــذا العمــل
رشيــر يف منتصــف الطريــق ،بــل كان لديــه قصــد
ال ِّ
ومغــزى منــذ البدايــة .فمنــذ البدايــة ،قصــد هللا بــه
خ ـ ًرا.
مفتــاح عزائنــا حــن يتســ َّبب
هــذا هــو
ُ
آالم لنــا .ففــي
رش الشــيطان يف ٍ
رش البــر و ُّ
ُّ
الحــق أن نقــول للشــيطان
كل
املســيح ،لدينــا ُّ
ِّ
شا أ َّمــا هللا
(أو لــأرشار)« :أنْتُــ ْم ق ََص ْدت ُــ ْم ِل َ ًّ
ـرا» .فــا الشــيطان ،وال املــرض ،وال
فَق ََص ـ َد ِب ـ ِه َخـ ْ ً
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اإلنســان الخاطــئ ميلكــون الســيادة ،بــل هللا وحــده
صاحــب الســيادة .وهــو صالــح وحكيــم
هــو
ُ
وذو سلطان.
كل شعرة
ليس عصفو ًرا ،بل ُّ

كان كالم يســوع لتالميــذه عــن حــاوة ســيادة هللا
هــو األجمـ َـل واألروعَ:
ــس ُع ْصفُــو َرانِ يُبَا َعــانِ ِب َفل ٍ
ْــس؟
«أَلَيْ َ
َو َو ِ
ــى األَ ْر ِض
ــا ال يَ ْســ ُق ُط َع َ
احــ ٌد ِم ْن ُه َ
ِب ـ ُدونِ أَبِي ُك ـ ْمَ .وأَ َّمــا أَنْتُ ـ ْم فَ َحتَّــى شُ ـ ُعو ُر
ُر ُؤ ِ
وسـ ُك ْم َج ِمي ُع َهــا ُم ْح َصــاةٌ .فَــا تَخَافُــوا.
ــل ِمــ ْن َع َصا ِفــ َر كَ ِثــ َر ٍة»
أَنْتُــ ْم أَفْضَ ُ
			 (متَّى )31-29 :10
ال يســق ُط عصفــو ٌر واحـ ٌد َّإل بحســب ُخطَّــة هللا ،وال
يتحـ َّر ُك فــروس واحـ ٌد َّإل بحســب ُخطَّــة هللا .هــذه
ســياد ٌة بالغـ ُة التدقيــق واالهتــام بالتفاصيــل .ثـ َّم
مــاذا قــال يســوع بعــد هــذا؟ قـ َ
ـال ثالث ـ َة أمــور:
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أَنْتُـ ْم أَفْضَ ـ ُـل ِمـ ْن َع َصا ِفـ َر كَ ِثـ َر ٍة ،وشُ ـ ُعو ُر ُر ُؤ ِ
وسـ ُك ْم
َج ِمي ُع َهــا ُم ْح َصــاةٌ ،فَــا تَخَافُــوا.
وملَ علينــا َّأل نخــاف؟ أل َّن ســيادة هللا املدقِّقــة
هــذه — ســواء عشــنا أم ُمتنــا — تخــدم قداســته
وب ـ َّره وصالحــه وحكمتــه .فإنَّنــا يف املســيح لســنا
ِقطَــع ِشـطْ َرنْج يف لعبــة هللا ميكــن االســتغناء عنهــا،
بــل نحــن أبنــاؤه األع ـ َّزاء عليــه — «أَنْتُ ـ ْم أَفْضَ ـ ُـل
ِم ـ ْن َع َصا ِف ـ َر كَ ِث ـ َر ٍة».
ثــت بشــأنه
ر الــذي تح َّد ُ
هــذا هــو الــ ُّ
ســابقًا :معرفــة أنَّ الســيادة نفســها التــي كان يف
وســعها أن متنـ َـع فــروس كورونــا ،لك َّنهــا مل تفعــل،
هــي التــي تســاند النفــس وتدعمهــا يف أثنــاء
َّــف هللا يف ســيادته عنــد مجــ َّرد
األزمــة .وال يتوق ُ
كل
الدعــم واملســاندة ،بــل يحــرص عــى أن تعمـ َـل ُّ
األشــياء ،ســواء كانــت ُمـ َّرة أم ُحلْــوة ،م ًعــا لخرينــا،
أي لخــر الذيــن يح ُّبــون هللا ،واملدع ِّويــن يف املســيح
(روميــة .)30-28 :8
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أموت ح َّتى ينتهي عميل
َ
لن

هــذا النــوع مــن اليقــن الراســخ كالصخــر يف وجــه
شــعب املســيح بالجــرأة
املــوت هــو مــا أمــ َّد
َ
حق ســيادة
والبســالة طَــوال أل َفــي ســنة .فقــد كان ُّ
هللا الحكيمــة والصالحــة هــو القــ َّو َة التــي ثبَّتــت
ِ
تضحيــات
آالف املؤمنــن ،ومكَّنتهــم مــن تقديــم
َ
املحبَّــة.
مثـ ًـا ،يف كانــون الثاين/ينايــر من عــام 1812م،
املرســل
كتــب هــري مارتــن (َ ،)Henry Martyn
إىل الهنــد وبــاد فــارس ،والــذي مــاتَ بالطاعــون
(وبــأ نظــر فــروس كورونــا) ،وهــو يف الحاديــة
والثالثــن مــن عمــره ( 16ترشيــن األ َّول/أكتوبــر
1812م) ،الكلــات التاليــة يف مذكِّراتــه:
«حســبام أرى ،ســتكون الســنة الحال َّيــة
أخطــر مــن أيَّــة ســن ٍة أخــرى مضــت.
ـت عــى قيــد الحيــاة حتَّــى
لكــن ،إ ْن بقيـ ُ
انتهــايئ مــن ترجمــة العهــد الجديــد إىل
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اللغــة الفارسـ َّية ،فلــن تكــو َن لحيــايت بعـ َد
هــذا أه ِّم َّي ـ ٌة كبــرة .وســواء كان نصيبــي
ـيح
هــو الحيــاة أم املــوت ،فليتعظَّــمِ املسـ ُ
ّيف! فــإذا كان لديــه عمـ ٌـل آخــر يريــدين أن
5
أقــوم بــه ،فلــن أمــوت».
أُعيــد صياغــة هــذا التعبــر كثــ ًرا عــى النحــو
عمــل املســيح
التــايل« :لــن أمــوتَ حتَّــى ينتهــي ُ
الــذي حـ َّدده يل» .وهــذا صحيــح متا ًمــا؛ ألنَّــه قائـ ٌم
عــى حقيقــة أ َّن الحيــاة واملــوت هــا يف يــد إلهنــا
صاحــب الســيادة .ح ًّقــا إ َّن قض َّيــة املســيح بأكملهــا
هــي يف يــده .فقبــل ذلــك بســبع ســنوات ،كتــب
مارتــن ،وهــو يف الرابعــة والعرشيــن مــن عمــره،
الكلــات التاليــة:
لكنــت
«لــو مل يكُــنِ هللا ســ ِّي َد الكــون،
ُ
ـرب هــو َمــن
شــق ًّيا ً
وبائســا جـ ًّدا .لكـ َّن الـ َّ
ميلــك ،فلتَبتَهِــ ِج األرض .وســوف تنتــر
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قض َّيــة املســيح .ابتهجــي يــا نفــي بهــذا
6
الرجــاء».
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الجزء الثاين:

ماذا يفعل الله
بواسطة
فريوس كورونا؟
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أفكا ٌر متهيديَّة:

رؤي ٌ
ه أنظار
ة وتوجي ُ
طيــح عــن عرشــه؛ وإ ْن كان
إ ْن مل يكُــنِ هللا قــد أُ َ
ــب َرأْ ِي
ش ٍء َح َس َ
يف الحقيقــة َمــن يضبــ ُط «ك َُّل َ ْ
َم ِشــيئَ ِت ِه» (أفســس  ،)11 :1وإن كان وبــاء فــروس
اب ،هــو يف
كورونــا هــذا ،بـ ِّ
ـكل مــا يسـ ِّببه مــن خـر ٍ
يــده املتَّســمة بالقداســة والـ ِّر والصــاح والحكمــة،
فــاذا يفعــل هللا إذًا؟ ومــا مقاص ـ ُده؟
كُفُّوا عَنِ ْ ِ
النْسان

أ َّول مــا أو ُّد أن أقولَــه ،قبــل محاولــة اإلجابــة عــن
هــذا الســؤال ،هــو أ َّن رأيــي ،باملقارنــة بحكمــة هللا،
ال يســاوي شــيئًا ،وكذلــك رأيــك أنــت أيضً ــا؛ فــا
نظ ُّنــه ،بحســب مــا ميليــه علينــا تفكرينــا ،ليــس ذا
أه ِّم َّيــة تُذكَــر .يقــول الكتــاب املق ـ َّدس« :الْ ُمتَّ ـ ِك ُل
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ــل» (أمثــال  ،)26 :28يف
ــى قَلْبِــ ِه ُهــ َو َجا ِه ٌ
َع َ
املقابــل ،يوصينــا بــاآليت« :ت َـ َوك َّْل َعـ َـى ال ـ َّر ِّب ِب ـك ُِّل
قَلْ ِبـ َـك َو َعـ َـى فَ ْه ِمـ َـك ال تَ ْعتَ ِم ـ ْد» (أمثــال .)5 :3
ر ،محــدودون ،وخطــاةٌ،
فإنَّنــا ،نحــن البــ َ
ومق َّيــدون بحــدود ثقافتنــا ،ونتشــكَّل (ويُســاء
تشــكيلنا أيضً ــا) بحســب جيناتنــا وتاريخنــا
ويخــرج مــن داخــل قلوبنــا وعقولنــا
الشــخيص.
ُ
ّ
كل أشــكال التربيـرات ملــا نفضِّ لــه ومنيــل
وأفواهنــا ُّ
إليــه .لــذا ،مــن الحكمــة أن ننتبــه إىل قــول إشــعياء
ـي« :كُ ُّفــوا َعــنِ ا ِإلن َْســانِ الَّـ ِـذي ِف أَنْ ِفـ ِه ن ََسـ َم ٌة
النبـ ّ
ــب؟» (إشــعياء .)22 :2
ألَنَّــ ُه َمــاذَا يُ ْح َس ُ
أال يُ َعــ ُّد إذًا تأليفــي هــذا الكتــاب عجرفــةً؟
فضــا عــن وجــو ِد قســمٍ كامــلٍ فيــه بعنــوان:
ً
«مــاذا يفعــل هللا بواســطة فــروس كورونــا؟»؟
كل ،ليــس هــذا عجرفــةً .ليــس إ ْن كان هللا
َّ
قــد تكلَّــم بالفعــل يف الكتــاب املقـ َّدس؛ وليــس إ ْن
كان قــد تنــازل يك يح ِّدثنــا بكلــات برشيَّــة حتَّــى
ونعــرف طرقَــه بالحقيقــة
يتســ َّنى لنــا أن نعرفَــه
َ
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(وإ ْن كا َن بصــور ٍة جزئ َّيــة) ،وليــس إ ْن كانــت
كلــات بولــس الرســول صحيحــة[« :هللا] أَ ْج َزلَ َهــا
ـر
[نعمتــه] لَ َنــا ِبـك ُِّل ِح ْك َمـ ٍة َو ِفطْ َنـ ٍة ،إِ ْذ َع َّرفَ َنــا ِبـ ِ ِّ
َم ِشــيئَ ِت ِه» (أفســس )9-8 :1؛ وليــس إ ْن ك َّنــا ،كــا
قــال بولــس حــن نقــرأ ســنقدر أن نفهـ َم « ِد َرايَ ِتــي
ِــر الْ َم ِســي ِح» (أفســس .)4 :3
ب ِ ِّ
ليــس هللا متكتِّـ ًـا بشــأن مــا يفعلُــه يف هــذا
العــامل؛ فقــد أعطانــا الكتــاب املقـ َّدس .وقــد أرشتُ
يف الفصــل الثــاين إىل بعــض األســباب التــي تدعونــا
إىل الثقــة بــأ َّن هــذا الكتــاب املق ـ َّدس هــو كلمــة
ـت أهــدف هنــا إىل تخ ُّيــل أو ابتــكار
هللا .لــذا ،لسـ ُ
أفــكار بشــأن مــا قــد يفعلــه هللا ،بــل هــديف
أصغــي إىل كلمتــه يف الكتــاب
الحقيقــي هــو أن
َ
ُّ
املق ـ َّدس ،ث ـ َّم أســتودعكم مــا أســمعه.
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ما أبعدَ طرقه عن االستقصاء!

أو ُّد أن أقــول شــيئًا آخــر قبــل محاولــة اإلجابــة عــن
ســؤال« :مــاذا يفعــل هللا؟» ،وهــو إ َّن هللا دامئًــا مــا
يفعــل مليــارات األشــياء التــي ال نعرفهــا:
«كَ ِث ًريا َما َج َعل َْت أَن َْت أَيُّ َها ال َّر ُّب إِلَهِي
َع َجائِبَ َك َوأَفْكَا َر َك ِم ْن ِج َه ِت َنا.
ال ت ُ َق َّو ُم لَ َديْ َك.
َلُخ ِ َْب َّن َوأَت َ َكلَّ َم َّن ِب َها.
زَادَتْ َع ْن أَ ْن ت ُ َع َّد» (مزمور )5 :40
ــت
ليس ْ
فــإ َّن مقاصــده مــن وراء فــروس كورونــا َ
ُحــى ،بــل هــي،
فقــط أكــر جــ ًّدا مــن أن ت َ
مــن نــوا ٍح عــ َّدة ،بعيــد ٌة عــن االســتقصاء« .يَــا
لَ ُع ْمــقِ ِغ َنــى ِ
هللا َو ِح ْك َم ِتــ ِه َو ِعلْ ِمــ ِه! َمــا أَبْ َعــ َد
أَ ْحكَا َم ـ ُه َعــنِ الْ َف ْحـ ِ
االس ـ ِتق َْصا ِء!»
ـص َوطُ ُرقَ ـ ُه َعــنِ ْ
(روميــة  .)33 :11لكــن ،عندمــا كتــب بولــس هــذا،
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مل ي ُك ـ ْن يقصــد أن يقـ َ
ـول لنــا« :أغلقــوا إذًا كتبكــم
الخــاص».
املق َّدســة ،واصنعــوا واق َعكــم
ّ
بــل عــى النقيــض ،هــذه الكلــات عــن
طــرق هللا البعيــدة عــن االســتقصاء كانــت ذروة
أحــد عــر أصحا ًحــا ،قرأنــا فيهــا أعظــم األخبــار،
مثــا ،حــن
والتــي كُ ِتبــت جميعهــا يك نفهمهــاً .
َ
تنــاول بولــس حتم َّيــة األمل ،قــال:
«بَـ ْـل نَ ْفتَ ِخ ـ ُر أَيْضً ــا ِف الضِّ ي َقـ ِ
ـات َعالِ ِم ـ َن
ــر ت َ ْزكِ َيــ ًة
أَ َّن الضِّ َ
ــرا َو َّ
يــق يُ ْن ِش ُ
الص ْ ُ
ــئ َص ْ ً
َوالتَّ ْزكِيَــ ُة َر َجــا ًء َوال َّر َجــا ُء ال يُخْــزِي ألَ َّن
َم َح َّبـ َة ِ
هللا قَـ ِـد ان َْسـ َك َب ْت ِف قُلُو ِب َنــا بِالـ ُّرو ِح
الْقُــ ُد ِس الْ ُم ْعطَــى لَ َنــا» (روميــة .)5-3 :5
« َعالِ ِمــ َن»! كُ ِتــب الكتــاب املقــ َّدس حتَّــى نعلَــم
األمــور التــي أعلنهــا هللا ،وال س ـيَّام بشــأن األمل —
ـي فــروس كورونــا .وهكــذا
مبــا يف ذلــك آالم تفـ ِّ
فــإ َّن تعبــر «بعيــدة عــن االســتقصاء» يعنــي أ َّن
هللا دامئًــا مــا يفعــل مــا يفــوق قدرتنــا عــى الرؤيــة،
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بــل حتَّــى مــا ميكننــا أن ن ـراه ،مــا ك َّنــا ل ـراه لــوال
أنَّــه أعل َنــه لنــا.
توجيه األنظار إىل واقع

ليــس دوري هنــا إذًا هــو أن أتخ َّيــل ،كــا تخ ُربنــا
أغنيــة جــون لينــون الشــهرية بعنــوان «»Imagine
يطلــب إلينــا أن
ــل) 7،والتــي فيهــا
(مبعنــى تخ َّي ْ
ُ
نتخيَّـ َـل أنَّــه ال توجــد ســاء ،وال جحيــم ،بــل فقــط
الســاء الزرقــاء مــن فوقنــا .ثــ َّم يقــول« :مثــل
ســهل .فقــط ج ِّربــه» .أجــل ،هــو
ٌ
هــذا التخيُّــل
ـهل مــن الــازم .لك ـ ْن ،يفــرض
ـهل ح ًّقــا ،بــل أسـ ُ
سـ ٌ
فــروس كورونــا واق ًعــا صعبًــا ،ال تخيُّــات ســهلة.
وهللا وكلمتــه هــا الواقــع الــذي نحتــاج إليــه —
أي الصخــرة التــي نقــف عليهــا .لــذا ،فهــديف هنــا
أختلــق
هــو أن أو ِّجــه األنظــار إىل الواقــع ،ال أن
َ
واق ًعــا .هــديف أن أســم َع مــا قالــه هللا ،وأقــ َّر بــه
وأؤيِّــ َده ،ال أن أتخ َّيــل.
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ســوف أو ِّجــه أنظــارك إىل مــا يعلِّمــه الكتــاب
املقــ َّدس ،ثــ َّم أربــط هــذا بفــروس كورونــا.
بالحــق.
وســيكون عليــك أن ت َحكُــم
ّ
أقــول ذلــك أل َّن هــذا هــو مــا أخربنــا بــه
يســوع بشــأن «متييــز هــذا الزمــان» .فقــد كان
ســاخطًا أل َّن النــاس كانــوا يســتطيعون اســتخدام
عقلهــم ومنطقهــم ل َف ْهــم أمنــاط الحالــة الج ِّويَّــة،
يف حــن عجــزوا عــن اســتخدامه ل َف ْهــم أعــال هللا
يف التاريــخ:
«يَــا ُمــ َرا ُؤو َن تَ ْع ِرفُــو َن أَ ْن تُ َيِّــ ُزوا
ــا ِء َوأَ َّمــا َهــذَا
الس َ
َو ْجــ َه األَ ْر ِض َو َّ
ــاذَا ال
ال َّز َمــا ُن فَ َكيْ َ
ــف ال تُ َيِّ ُزونَــ ُه؟ َولِ َ
تَ ْح ُك ُمــو َن بِالْ َحـ ِّـق ِم ـ ْن ِق َبــلِ نُف ِ
ُوس ـ ُك ْم؟»
			 (لوقا )57-56 :12
ـب معون ـ َة هللا ،وتنظــر
لذلــك ،رجــايئ هــو أن تطلـ َ
إىل كلمــة هللا ،ثـ َّم تَح ُكــم بنفســك بالحـ ّـق .أمت َّنى أن
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متتحــن مــا أقولُه بحســب املكتــوب (1يوح َّنــا ،)1 :4
تتمســك بال َح َســن (1تســالونييك .)21 :5
وأن َّ
س َّتة مسارات ينبغي السلوك فيها

كل إجاب ـ ٍة
ـب صفحــاتٌ كثــر ٌة عــن ِّ
ميكــن أن ت ُكتَـ َ
مــن اإلجابــات الس ـتِّة التــي ســأق ِّدمها يف مــا يــي
عــن ســؤال« :مــاذا يفعــل هللا بواســطة فــروس
كورونــا؟» لكــن ،نظــ ًرا إىل ضيــقِ الوقــت ،فلــن
أطيــل يف ذلــك ،بــل ســأكتفي فقــط بتوجيــه
َ
األنظــار إىل مســارات الحـ ِّـق الكتــا ِّيب التــي أرجــو أن
ـت أمت َّنــى
تتَّب َعهــا بعــد أن ت ُغلـ َـق هــذا الكتــاب .كنـ ُ
لــو أمكننــا الس ـ ُر م ًعــا يف تلــك املســارات مســافة
ي أن َ
أتــرك لــك هــذه
طويلــة ،لكــ ْن ســيكون عــ َّ
امل ُه َّمــة ،وأدعــو هللا أن يرشــ َدك.
ماذا يفعل هللا بواسطة فريوس كورونا؟
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الفصل السادس:
إظها ُر البشاعة األدب َّية
للخط َّية

اإلجابة األوىل

يرسم هللا للعامل ،بواسطة وباء
فريوس كورونا ،كام بواسطة أيَّة
بل َّية أخرى ،صور ًة ما ِّديَّ ًة وملموس ًة
الروحي
للبشاعة األدب َّية والقُبح
ِّ
للخط َّية التي تح ُّط من قدر هللا.
كل شــقا ٍء
يف واقــع األمــر ،الخط َّيــ ُة هــي ســبب ِّ
ٍ
وبــؤس مــا ِّد ّي .يــروي لنــا األصحــاح الثالــث
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َــت
يف الكتــاب املقــ َّدس الكيف َّيــة التــي دخل ْ
بهــا الخط َّيــ ُة العــامل ،مب ِّي ًنــا أ َّن الخط َّيــة هــي
أصــل الخــراب والشــقاء املوجــود يف العــامل
(تكويــن  .)19-1 :3وقــد لخَّــص بولــس األمــ َر يف
روميــة  12 :5قائـ ًـاِ « :مـ ْن أَ ْجــلِ َذلِـ َـك كَأَنَّ َا ِب ِإن َْســانٍ
َو ِ
اح ٍ
ــد َد َخل ِ
َــت الْخ َِط َّيــ ُة إِ َل الْ َعالَــمِ َوبِالْخ َِط َّيــ ِة
الْ َم ـ ْوتُ َو َه َك ـذَا ا ْجتَــا َز الْ َم ـ ْوتُ إِ َل َج ِمي ـعِ ال َّنـ ِ
ـاس
إِ ْذ أَ ْخطَــأَ الْ َج ِميــ ُع».
ظــل العــامل يف حالــة
ومنــذ ذلــك الحــنَّ ،
ر
انكســار ،وصــار ُّ
كل جــا ٍل فيــه ممتز ًجــا بالــ ِّ
والكــوارث واألمـراض واإلحباطــات .فقــد خلقــه هللا
هللا ك َُّل َمــا َع ِملَــ ُه فــإذا ُهــ َو
عامل ًــا مثاليًّــاَ « :و َرأى ُ
َح َسـ ٌن ِجـ ًّدا» (تكويــن )31 :1؛ لكــن ،منــذ ســقوط
البرشيَّــة يف الخطيَّــة وحتَّــى يومنــا هــذا ،مل يَ ُعـ ِـد
كل عجائبــه ،ســوى ســرٍ متحــ ِّر ٍك
التاريــخ ،مــع ِّ
ينقــل الجثــث.
ُ
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السقوط دينونة

ـب الكتــاب املق ـ َّدس هــذا االنكســار أم ـ ًرا
ال يحسـ ُ
طبيعيًّــا ،بــل يــرى أنَّــه دينونــ ُة هللا عــى عــا ٍمل
ــف بولــس
رشتْ فيــه الخط َّيــة .وإليكــم َو ْص َ
اســت َ
لنتائــج دينونــة هللا عــى العــامل بســبب الخطيَّــة:
«إِ ْذ أُخ ِْض َع ِ
ــس
ــت الْ َخلِيقَــ ُة لِلْ ُبطْــلِ  -لَ ْي َ
ــل ِمــ ْن أَ ْجــلِ ال ِ
َّــذي أَخْضَ َع َهــا
طَ ْو ًعــا بَ ْ
ــى ال َّر َجــاء .ألَ َّن الْ َخلِيقَــ َة نَف َْســ َها
— َع َ
أَيْضً ــا َســتُ ْعتَ ُق ِمــ ْن ُعبُو ِديَّــ ِة الْف ََســا ِد إِ َل
ُح ِّريَّـ ِة َم ْجـ ِـد أَ ْوال ِد ِ
هللا .فَ ِإنَّ َنــا نَ ْعلَـ ُم أَ َّن ك َُّل
َّــض َم ًعــا إِ َل اآلنَ»
َــن َوتَتَ َمخ ُ
الْ َخلِيقَــ ِة ت ِ ُّ
(روميــة .)22-20 :8
البُطْــل؛ عبوديَّــة الفســاد؛ األنــن — هــذه صــو ٌر
حــل منــذ أن
للخــراب والبــؤس الشــامل الــذي َّ
دخل ِ
َــت الخطيَّــ ُة العــامل .ويقــول بولــس إ َّن هــذا
اب هــو بســبب دينونــة هللا« :إِ ْذ أُخ ِْض َع ِ
ــت
الخــر َ
الْ َخلِي َق ـ ُة لِلْبُطْــلِ ِ ...م ـ ْن أَ ْجــلِ الَّ ـ ِذي أَخْضَ َع َهــا —
75

ّيطخلل ةَّيبدألا ةعاشبلا ُراهظإ :سداسلا لصفلا

َعـ َـى ال َّر َجــاء» (روميــة  .)20 :8مل يكــن الشــيطان
هــو َمــن أخض ـ َع الخليقــة عــى الرجــاء؛ ومل يكــن
آدم هــو َمــن أخضعهــا عــى الرجــاء ،بــل هللا هــو
َمــن فعــل ذلــك ،كــا قــال بولــس يف روميــة :16 :5
«ألَ َّن الْ ُح ْك ـ َم ِمــ ْن َو ِ
اح ٍ
ــد لِل َّديْ ُنونَــ ِة».
أوالد الله أنفسهم تحت الدينونة

شــك أ َّن عبــارة « ُح ِّريَّــ ِة َم ْج ِ
ال َّ
ــد أَ ْوال ِد هللا»
(روميــة  )21 :8مملــوء ٌة بالرجــاء؛ فلــدى هللا ُخطَّـ ٌة
ـح هللا
مذهلـ ٌة بشــأن خليقـ ٍة جديــدة ،حيــث َ ْ
«ي َسـ ُ
ك َُّل َد ْم َعــ ٍة ِمــ ْن ُع ُيونِهِــ ْم» (رؤيــا  .)4 :21أ َّمــا يف
الوقــت الحــا ّيل ،فجميعنــا تحــت دينونــة هللا .فقــد
أخضــ َع هللا العــامل للمــوت والكــوارث والبــؤس.
أجــل ،حتَّــى أوالد هللا أنفســهم — الذيــن
«سـ َب َق فَ َع َّي َنهــم لِلتَّ َب ِّنــي» (أفســس  ،)5 :1وافتداهم
َ
بــدم ابنــه (أفســس  ،)7 :1وع َّينهــم للحيــاة األبديَّــة
(أفســس  -)18 :1أي نحــن أنفســنا نتألَّــم ومنــوت
بســبب الدينونــة التــي أوق َعهــا هللا يف الســقوط:
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«بَـ ْـل نَ ْحـ ُن ال َِّذيـ َن لَ َنــا بَاكُــو َر ُة الـ ُّرو ِح نَ ْحـ ُن أَنْف ُُسـ َنا
ــي ِفــ َدا َء
أيْضً ــا ن ِ ُّ
َــن ِف أَنْف ُِســ َنا ُمتَ َوقِّ ِعــ َن التَّ َب ِّن َ
أَ ْج َســا ِدنَا» (روميــة  .)23 :8يُكتَ َســح املؤمنــون
مبيــاه أمــواج تســونامي ،ويُقتَــل املؤمنــون يف
الهجــات اإلرهاب َّيــة ،ويُصــاب املؤمنــون بعــدوى
فــروس كورونــا.
تنقي ٌة ال عقاب

يَك ُمــن الفــرق ،عنــد املؤمنــن — أي الذيــن قبلــوا
املســيح بصفتــه كنزهــم األســمى — يف أ َّن اختبــا َر
ش َء
هــذا األمل والفســاد ليــس دينونــة« :إِذًا ال َ ْ
ــى ال َِّذيــ َن ُهــ ْم ِف الْ َم ِســي ِح
ِمــ َن ال َّديْ ُنونَــ ِة اآل َن َع َ
يَ ُســوعَ» (روميــة )1 :8؛ فهــو للمؤمنــن أملُ تنقيــة،
وليــس أملَ عقــاب.
ــب»
«ألَ َّن
هللا لَــ ْم يَ ْج َعلْ َنــا لِلْغَضَ ِ
َ
(1تســالونييك  .)9 :5فإنَّنــا ،نظــر جميــع البــر،
منــوتُ مــن جــ َّراء أمــراض أو كــوارث ،لكــ ْن
ألنَّنــا يف املســيح ،فقــد انتُزِعــت «شــوكة» املــوت
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ـح»
(1كورنثــوس  ،)55 :15وصــار «الْ َم ـ ْوتُ ُه ـ َو ِربْـ ٌ
(فيل ِّبــي  .)21 :1فقــد صــار رحيلُنــا عــن العــامل
يعنــي أ ْن نكــون « َم ـ َع الْ َم ِســيح» (فيل ِّبــي .)23 :1
ن ح ِّريَّ ُته مق َّيدة
الشيطانُ حقيقة ،لك َّ

حــن أنســب مــآيس هــذا العــامل وآالمــه إىل دينونــة
عينــي عــن حقيقــة أ َّن
فلســت بهــذا أُعمــي
هللا،
ُ
َّ
العاملــي .فــإ َّن
للشــيطان عالقــ ًة كبــر ًة بشــقائنا
ّ
الكتــاب املقــ َّدس يســ ِّمي الشــيطان« :إِلَــه َهــذَا
ال َّد ْهــرِ» (2كورنثــوس  ،)4 :4و« َرئِيــس َهــذَا
الْ َعالَــم» (يوح َّنــا  ،)31 :12و« َرئِيــس ُســلْطَانِ
الْ َهــ َوا ِء» (أفســس  .)2 :2وقــد كان «قَتَّــالً لِل َّن ِ
ــاس
ِمـ َن الْ َبـ ْد ِء» (يوح َّنــا  .)44 :8وهــو «يربــط» البــر،
و«يتس ـلَّط عليهــم» بأم ـر ٍ
اض كثــرة (لوقــا 16 :13؛
أعــال الرســل .)38 :10
لكـ َّن الشــيطا َن مربــو ٌط بلِجــام ،ونهايــة هــذا
يعمــل دون إذنٍ
ُ
اللجــام يف يــد هللا؛ فالشــيطان ال
رف َّإل بســا ٍح منــه ،وبحســب
مــن هللا ،وال يتــ َّ
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حــدو ٍد مع َّين ـ ٍة موضوع ـ ٍة لــه (أيُّــوب 12 :1؛ 6 :2؛
لوقــا 31 :22؛ 2كورنثــوس  .)7 :12هللا هــو َمــن
ـرر الــذي ســيو ِق ُعه
يقـ ِّرر بصــور ٍة نهائ َّيـ ٍة مــدى الـ َّ
الشــيطان .وليــس الشــيطا ُن منفصـ ًـا عــن دينونــة
هللا ،بــل باألحــرى يخدمهــا — وإن كان عــى نح ـ ٍو
غــر متع َّمــد.
األسايس
السؤال
ّ

واآلن ،إليكــم الســؤال الــذي يســلِّط مزيــ ًدا مــن
الضَّ ــوء عــى املغــزى مــن فــروس كورونــا« :ملَ
رش
يوق ـ ُع هللا عــى العــامل دينون ـ ًة ما ِّد َّيــة بســبب ٍّ
أد ّيب؟» فقــد عــى آدم وح ـ َّواء هللا ،وانقلبــا عليــه،
وفضَّ ــا حكمتَهــا عــى حكمتــه ،واالســتقالل عنــه
عــى االتِّــكال عليــه .لكــن كان هــذا العصيــان،
رشا روح ًّيــا وأدب ًّيــا ،أي خط َّي ـ ًة يف
وهــذا التفضيــل ًّ
الــروح ال يف الجســد .فقــد كانــت تتعلَّــق بــاهلل يف
املقــام األ َّول ،ال باإلنســان.
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لكــ َّن هللا ،يف ر ِّد فعــلٍ عــى هــذا التمــ ُّرد
والروحــي ،أخضــ َع العــامل املــاد َِّّي للكــوارث
األد ِّيب
ّ
والشــقاء .ملــاذا؟ ملــاذا مل يــرك العــامل املــا ِّد َّي عــى
حالتــه ال َح َســنة ،ويجلــب الشــقاء عــى الــروح
كل يشء؟
البرشيَّــة ،مــا دام قــد بــدأ منهــا ُّ
إجاب ٌة مقرتَحة

إليكــم إجابتــي املقرتَحــة :وضــ َع هللا العــاملَ
املــا ِّد َّي تحــت لعن ـ ٍة حتَّــى تصــر األهـ ُ
ـوال املا ِّديَّ ـ ُة
امللموســ ُة التــي نراهــا مــن حولنــا يف األمــراض
والباليــا صــور ًة ح َّيــ ًة وواضحــ ًة ت ُظهِــر لنــا مــدى
ر املــاد ُِّّي َم َثـ ٌـل،
بشــاعة الخطيَّــة .مبعنــى آخــر ،الـ ُّ
امــي ،أو الفتــ ٌة تشــ ُر إىل الفظاعــة
أو مشــهدٌ در ّ
األدب َّيــة للتمــ ُّرد عــى هللا.
كيــف يُ َع ـ ُّد هــذا مالمئًــا؟ هــذا مالئ ـ ٌم ألنَّنــا،
يف وضعنــا الحــا ِّيل بعــد الســقوط ،وقــد أصابتنــا
الخط َّيــة بالعمــى ،عاجــزون عــن رؤيــة قبــ ِح
حــق هللا والشــعور مبــدى
ارتــكاب الخط َّيــة يف ِّ
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بشــاعتها .فنــاد ًرا مــا يشــعر أح ُدهــم مبــدى بشــاعة
تفضيــل أشــيا َء أخــرى عــى هللا .بــل َمــن م َّنــا
ـي مــن شــأن
يجافيــه النــوم بســبب تقليلــه اليومـ ِّ
هللا بتجا ُهلــه أو عصيانــه؟
لكــ ْن مــا أشــ َّد مــا نشــعر بآالمنــا املا ِّديَّــة!
ربــا ال
مــس هللا أجســادنا! َّ
وكــم نغضــب إذا َّ
كل
نحــزن ألنَّنــا نحــ ُّط مــن قــدر هللا يف قلوبنــا َّ
يــوم .لكــ ْن فليُهــ ِّد ْد فــروس كورونــا أجســا َدنا،
كل انتباهنــا .أليــس
وحينئــذ سيســتحو ُذ هللا عــى ِّ
ُ
بــوق هللا
هــذا صحي ًحــا؟ فــاألملُ املــاد ُِّّي هــو
يــرب بــه يك يخ َربنــا بــأنَّ العــاملَ يعــاين
الــذي
ُ
َخطْ ًبــا مر ِّو ًعــا .فاألمـراض والتشـ ُّوهات هــي صــو ٌر
يرسـ ُمها هللا يف العــامل املــاد ِِّّي يك يُظ ِهــر لنــا الكيف َّيــة
الروحــي.
التــي تبــدو الخطيَّــة عليهــا يف العــامل
ّ
يظــل هــذا صحي ًحــا ،حتَّــى وإ ْن أُ
صيــب
ُّ
َ
ـض مــن أتقــى املؤمنــن يف العــامل بهــذه األمراض
بعـ ٌ
والتشـ ُّوهات .فالباليــا ع ِّينــة يُظ ِهــر بهــا هللا لنــا مــا
تســتحقُّه الخط َّيــة ،ومــا ســتناله يو ًمــا يف الدينونــة،
81

ّيطخلل ةَّيبدألا ةعاشبلا ُراهظإ :سداسلا لصفلا

لكـ ْن بدرجـ ٍة أســوأ مبــا ال يُقــاس .فهــي تحذيـرات،
ونــداءاتُ صحــو ٍة تن ِّبهنــا إىل البشــاعة األدب َّيــة
حــق هللا.
والقبــح
الروحــي الرتــكاب الخط َّيــة يف ِّ
ِّ
ليــت هــذا يجعلنــا جمي ًعــا نــدرك ونشــعر
مبــدى كراهــة ،وقبــح ،وبشــاعة تعا ُملِنــا مــع خالقنا
بــازدراء ،وتجا ُهلنــا لــه ،وعــدم َوضْ ــع ثقتنــا فيــه،
و َحطِّنــا مــن قــدره ،ومنحــه اهتام ًمــا يف قلوبنــا
أقـ َّـل حتَّــى مــن الــذي نوليــه لتصفيفــة شــعرنا.
وإل
نحتــاج ألن نــرى ذلــك ،ونشــعر بــهَّ ،
فــت إىل املســيح طالبــن الخــاص مــن
فلــن نلتَ َ
ربــا نــرخ طالبــن النجــاة مــن
قُ ْبــح الخطيــةَّ .
عقوبــة الخط َّيــة ،لك ـ ْن ألعلَّنــا نــرى ونبغــض ذلــك
ـح األد َّيب للخط َّيــة ،الــذي يحـ ُّط مــن قَـ ْدر هللا؟
القبـ َ
إذا مل يحــدث ذلــك ،فلــن يكــون الســبب هــو أ َّن
هللا مل مي َّدنــا بصــو ٍر ح َّي ـ ٍة وواضح ـ ٍة لهــا يف شــقائنا
املــا ِّد ِّي -مثــل فــروس كورونــا .ومــن ث َ ـ َّم ،يــرخ
هللا برحمتــه يف هــذه األيَّــام ،قائـ ًـا لنــا :اســتيقظوا!
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حــق هللا؛ فهــي بشــع ٌة
هكــذا تبــدو الخط َّيــة يف ِّ
وقبيح ـةٌ ،وأخطــر كث ـ ًرا مــن فــروس كورونــا.
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الفصل السابع:
دينونات إله َّي ٍ
ٍ
ة
إيقا ُع
خاصة
َّ

اإلجابة الثانية

بعض األشخاص
سوف يصاب ُ
بعدوى فريوس كورونا كدينون ًة
خاص ًة من هللا عليهم ،بسبب
َّ
تو ُّجهاتهم وأفعالهم الخاطئة.
كل شــقا ٍء هــو نتيجــ ٌة
ال تعنــي حقيقــ ُة أ َّن َّ
للســقوط — أي نتيجــ ُة دخــو ِل الخط َّيــة التــي
كل أ ٍمل
تحــ ُّط مــن قَــ ْدر هللا إىل العــامل — أ َّن َّ
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خاص ـ ًة مــن هللا عــى خطايــا
ـردي يُ َع ـ ُّد دينون ـ ًة َّ
فـ ٍّ
فمثــا ،مل تكُــ ْن آالم أيُّــوب بســبب
ً
شــخص َّية.
ضــح ذلــك مــن أ َّول آيــ ٍة
خطايــاه الشــخص َّية ،ويتَّ ُ
ـوبَ .وكَا َن َهـذَا
يف الســفر« :كَا َن َر ُجـ ٌـل ْ ...اسـ ُم ُه أَيُّـ ُ
ــل كَا ِم ً
ال َّر ُج ُ
يم يَتَّ ِقــي هللا َويَ ِحيــ ُد َعــنِ
ــا َو ُم ْســتَ ِق ً
الــر» (أيُّــوب .)1 :1
َّ ِّ
ـعب هللا الكثــر
وكــا رأينــا ســابقًا ،يقــايس شـ ُ
مــن النتائــج املا ِّديَّــة لدينونتــه .وقــد عـ َّـر الرســول
بطــرس عــن األمــر بهــذه الكلــات:
ـت البْ ِتـ َدا ِء الْقَضَ ــا ِء ِمـ ْن بَ ْيـ ِ
ـت
«ألَنَّـ ُه الْ َوقْـ ُ
ِ
ــي نِ َهايَــ ُة
هللا .فَــ ِإ ْن كَا َن أَ َّو ًل ِم َّنــا ،ف َ
َــا ِه َ
ِيــل هللا؟ َوإِ ْن كَا َن
ال َِّذيــ َن ال يُ ِطي ُعــو َن إِنْج َ
ـص ،فَالْفَا ِجـ ُر َوالْخ ِ
ـئ
الْ َبــا ُّر بِالْ َج ْهـ ِـد يَ ْخلُـ ُ
َاطـ ُ
أَيْ ـ َن يَظْ َه ـ َرانِ ؟» (1بطــرس .)18-17 :4
هــذه الدينون ـ ُة اإلله َّيــة ،للَّذيــن هــم مــن «بيــت
كل أ ٍمل
هللا» ،هــي للتنقيــة ،ال للعقــاب .ليــس إذًا ُّ
ناجـ ًـا عــن دينونـ ٍ
خاصـ ٍة مــن هللا عــى خطايــا
ـات َّ
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مع َّينــة .لكــن مــن ناحيــة أخــرى ،يســتخد ُم هللا
ٍ
خاصــ ًة عــى
املــرض أحيانًــا يك يوقــ َع
َ
دينونــات َّ
الذيــن يرفضونــه ،ويسـلِّمون أنفســهم إىل الخط َّيــة.
خاص ٍ
ٍ
ة عىل خطايا
لدينونات
أمثل ٌة
َّ
مع َّينة

ٍ
خاصــ ٍة عــى خطايــا
إليكــم َمثَلَــن
لدينونــات َّ
معيَّنــة.
يف األصحــاح الثــاين عــر مــن ســفر أعــال
الرســل ،عظَّــم هــرودس امللــك مــن نفســه ،وســمح
ضبَـ ُه َمـ ُ
ـاك ال َّر ِّب
بــأن يُد َعــى إل ًهــا« .فَ ِفــي الْ َحــا ِل َ َ
ألَنَّــ ُه لَــ ْم يُ ْع ِ
ــط الْ َم ْجــ َد ِل ف ََصــا َر يَأْكُلُــ ُه الــ ُّدو ُد
َو َمــاتَ » (أعــال الرســل  .)23 :12يســتطيع هللا أن
كل َمــن مي ِّجــد ذاتَــه ،مــا يعنــي
يفعـ َـل ذلــك مــع ِّ
ـب؛ أل َّن الكثــر مــن ُحكَّامنــا
أنَّنــا ينبغــي أن نتع َّجـ َ
كل يــوم بســبب وقاحتهــم
ال يســقطون أمواتًــا َّ
وغطرســتهم أمــام هللا والنــاس .فــإ َّن طـ َ
ـول أنــا ِة هللا
(ضَ ْبطَــه لنفســه) هــو رحم ـ ٌة عظيمــة.
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املثــل اآلخــر هــو خط َّيــة مامرســة الجنــس
ي .ففــي روميــة  ،27 :1قــال الرســول بولــس:
املث ـ ّ
« َوكَ َذلِ َ
ــك ال ُّذكُــو ُر أَيْضً ــا تَا ِركِــ َن ْاســ ِت ْع َم َل األُنْثَــى
ــي اشْ ــتَ َعلُوا بِشَ ــ ْه َوتِ ِه ْم بَ ْع ِضهِــ ْم لِ َب ْع ٍ
ــض
الطَّبِي ِع َّ
فَا ِعلِـ َن الْ َف ْحشَ ــا َء ُذكُــو ًرا ِب ُذكُــو ٍر َونَائِلِ َني ِف أَنْف ُِسـ ِه ْم
ــق»
ــق» .هــذا «الجــزا ُء امل ُِح ُّ
َجــ َزا َء ضَ اللِهِــمِ الْ ُم ِح ّ
هــو النتيجــة املؤملــة لخط َّيتهــم «يف أنفســهم».
ــق» ســوى َمثَــلٍ
وليــس هــذا «الجــزاء امل ُِح ّ
ٍ
واحــد عــى دينونــة هللا التــي نراهــا يف روميــة
ـب ِ
السـ َـا ِء َعـ َـى
هللا ُم ْعلَ ـ ٌن ِم ـ َن َّ
« ،18 :1ألَ َّن غَضَ ـ َ
َج ِميــعِ فُ ُجــو ِر ال َّن ِ
ــاس َوإِثْ ِهِــمِ ال َِّذيــ َن يَ ْحجِــ ُزو َن
كل أ ٍمل
الْ َحـ َّـق بِا ِإلثْــمِ » .ومــن ثَـ َّم ،ففــي حــن ليــس ُّ
خاص ـ ًة عــى خطايــا مع َّينــة ،فبعــض
هــو دينون ـ ًة َّ
األمل هــو كذلــك بالفعــل.
ص أنفسنا
فلْنف َح ْ

وهكــذا ،فــإ َّن فــروس كورونــا ليــس ببســاط ٍة
أي إنســان؛ فقــد ميــوت
عقوبــ ًة رصيحــ ًة عــى ِّ
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ـب جـ ًّدا ،وممتلــئ مــن الــروح القــدس،
مؤمـ ٌن ُم ِحـ ٌّ
نـ َ
ـال غفـران خطايــاه باملســيح ،مــن جـ َّراء فــروس
كل م َّنــا قلبــه
ـص ٌّ
ـري بنــا أن يفحـ َ
كورونــا .لكـ ْن حـ ٌّ
حتَّــى من ِّي ـ َز مــا إذا كان أمل ُنــا دينون ـ ًة مــن هللا عــى
ســلوكنا أم ال.
إ ْن ك َّنــا قــد أتينــا إىل املســيح ،فســنتيقَّن أ َّن
أملنــا ليــس دينونــ ًة عقاب َّيــ ًة مــن هللا .ونســتطيع
التي ُّقــن مــن ذلــك؛ أل َّن يســوع قــالَ « :م ـ ْن يَ ْس ـ َم ُع
كال ِمــي َويُ ْؤ ِم ـ ُن بِالَّـ ِـذي أَ ْر َس ـلَ ِني فَلَ ـ ُه َح َيــا ٌة أَبَ ِديَّ ـ ٌة
َوال يَـأْ ِت إِ َل َديْ ُنونَـ ٍة بَـ ْـل قَـ ِـد انْتَ َقـ َـل ِمـ َن الْ َمـ ْو ِت إِ َل
الْ َح َيــا ِة» (يوح َّنــا  .)24 :5فــا يش َء مــن الدينونــة
عــى الذيــن هــم يف املســيح يســوع (روميــة .)1 :8
ـب ،وليــس قضــا ًء وإهــاكًا:
وهكــذا فــإ َّن هــذا تأديـ ٌ
«ألَ َّن الَّـ ِـذي يُ ِحبُّ ـ ُه ال ـ َّر ُّب يُ َؤ ِّدبُ ـ ُهَ ،ويَ ْجلِ ـ ُد ك َُّل ابْــنٍ
يَ ْق َبلُ ـ ُه» (عربان ِّيــن .)6 :12
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الفصل الثامن:
ندا ُء صحو ٍ
ة لالستعداد
للمجيء الثاين
اإلجابة الثالثة

إ َّن فريوس كورونا هو ندا ُء صحوة
ٍ
آت من هللا يك نستع َّد للمجيء
الثاين للمسيح.

مــع أ َّن تاريــخ الكنيســة حافـ ٌـل بالنب ـ َّوات التــي مل
تتحقَّــق عــن نهايــة العــامل ،فــإ َّن املجــيء الثــاين
يظــل حقيقــةً .قــال املــاك
ُّ
ليســوع املســيح
عنــد انطــاق يســوع إىل الســاء« :أَيُّ َهــا ال ِّر َج ُ
ــال
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السـ َـا ِء؟
الْ َجلِيلِ ُّيــو َن َمــا بَالُ ُكـ ْم َوا ِق ِفـ َن ت َ ْنظُـ ُرو َن إِ َل َّ
إِ َّن يَ ُســو َع َهــذَا ال ِ
ــا ِء
الس َ
َّــذي ا ْرتَفَــ َع َع ْنكُــ ْم إِ َل َّ
السـ َـا ِء»
َس ـ َيأْ ِت َه َك ـذَا كَـ َـا َرأَيْتُ ُمــو ُه ُم ْنطَلِ ًقــا إِ َل َّ
(أعــال الرســل .)11 :1
وعنــد مجــيء يســوع ثانيــة ،ســوف يَديــن
العــامل:
« َو َمتَــى َجــا َء ابْــ ُن ا ِإلن َْســانِ ِف َم ْج ِ
ــد ِه
َو َج ِميــ ُع الْ َمالئِكَــ ِة الْ ِق ِّد ِ
يســ َن َم َعــ ُه
س َم ْج ِ
ف َِحي َن ِئ ٍ
ــس َع َ
ــد ِه.
ــذ يَ ْجلِ ُ
ــى كُــ ْر ِ ِّ
وب فَيُ َميِّ ـ ُز
َويَ ْجتَ ِم ـ ُع أَ َما َم ـ ُه َج ِمي ـ ُع الشُّ ـ ُع ِ
بَ ْعضَ ُهــ ْم ِمــ ْن بَ ْع ٍ
َــا ُ َي ِّيــ ُز ال َّرا ِعــي
ــض ك َ
اف ِمــ َنالْجِــ َدا ِء»(متَّــى.)32-31:25
ال ِْخــ َر َ
وأولئــك غــر املســتع ِّدين للقــاء املســيح،
ســيصادفهم ذلــك اليــوم بغتــة:
«فَا ْح َ ِ
ُــل
ــا تَثْق َ
ــرزُوا ألَنْف ُِســ ُك ْم لِئَ َّ
ــوم
ُــا ٍر َو ُســ ْك ٍر َو ُه ُم ِ
قُلُوبُكُــ ْم ِف خ َ
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الْ َح َيــا ِة فَ ُي َصا ِدفَكُــ ْم َذلِ َ
ــك الْ َيــ ْو ُم بَ ْغتَــةً»
(لوقــا .)34 :21
أوجاع املخاض

مــؤشات إىل
قــال يســوع إنَّــه ســتكو ُن هنــاك
ِّ
مجيئــه — كالحــروب واملجاعــات والــزالزل
(متَّــى  -)7 :24ودعــا هــذه العالمــات «األَ ْو َجــاع
[أوجــاع املخــاض]» (متَّــى  .)8 :24يصــ ِّور هــذا
ـب
َ
األرض وكأنَّهــا امــرأة يف مخــاض ،تحــاول أن ت ُنجـ َ
العــاملَ الجديــد ،الــذي ســيوج ُده يســو ُع مبجيئــه.
اســتخد َم بولــس هــذه الصــورة نفســها يف
روميــة  ،22 :8ونســب أوجــاع املخــاض إىل جميــع
أنَّـ ِ
ـات هــذا الدهــر — أي جميــع مــآيس الكــوارث
واألمــراض (مــن قبيــل فــروس كورونــا) .وقــال
إنَّنــا ،نحــن املؤمنــن ،يف أمراضنــا وباليانــا ،جــز ٌء من
أوجــاع مخــاض هــذا العــامل .فإنَّنــا ن ـ ُّن منتظريــن
فــداء أجســادنا عنــد مجــيء يســوع ،حــن سـ ُيقي ُم
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األمــوات ،ويعطينــا أجســا ًدا جديــد ًة مم َّجــدة
(فيل ِّبــي .)21 :3
«ألَ َّن الْ َخلِي َق ـ َة نَف َْس ـ َها أَيْضً ــا َس ـتُ ْعتَ ُق ِم ـ ْن
ُعبُو ِديَّــ ِة الْف ََســا ِد إِ َل ُح ِّريَّــ ِة َم ْج ِ
ــد أَ ْوال ِد
ِ
َــن
هللا .فَ ِإنَّ َنــا نَ ْعلَــ ُم أَ َّن َّ
كل الْ َخلِيقَــ ِة ت ِ ُّ
ــس َهكَــذَا
َوتَ َت َمخ ُ
َّــض َم ًعــا إِ َل اآلنََ .ولَيْ َ
ــل نَ ْحــ ُن ال َِّذيــ َن لَ َنــا بَاكُــو َر ُة
فَقَــ ْط بَ ْ
َــن ِف
الــ ُّرو ِح نَ ْحــ ُن أَنْف ُُســ َنا أَيْضً ــا ن ِ ُّ
ـي ِفـ َدا َء أَ ْج َســا ِدنَا»
أَنْف ُِسـ َنا ُمتَ َوقِّ ِعـ َن التَّ َب ِّنـ َ
(روميــة .)23-21 :8
اسهروا!

هــذه هــي الفكــرة التــي أو ُّد طر َحهــا :يريدنــا
يســوع أن نختــ َر أوجــاع املخــاض (مبــا يف ذلــك
أوجــاع فــروس كورونــا) لتكــو َن أشــ َبه بتذكــرٍ
وتنبيـ ٍه لنــا بأنَّــه ٍ
آت ،وبأنَّنــا نحتــاج إىل االســتعداد:
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«لِ َذلِـ َـك كُونُــوا أَنْتُـ ْم أَيْضً ــا ُم ْسـتَ ِع ِّدي َن ألَنَّ ُه ِف َســا َع ٍة
ال تَظُ ُّنــو َن يَــأْ ِت ابْــ ُن ا ِإلن َْســان» (متَّــى .)44 :24
ليــس عليــك أن تكــو َن مــن املهووســن
بتحديــد تاريــخ محــ َّدد للمجــيء الثــاين حتَّــى
ـت أنــك تأخـ ُذ كال َم يســوع عــى َمح َمــل ال ِجـ ّد.
تُث ِبـ َ
واضــح وال لبــس فيــه:
فــإ َّن مــا يقولــه يســوع
ٌ
«انْظُـ ُروا! ْاس ـ َه ُروا َو َصلُّــوا ألَنَّ ُك ـ ْم ال تَ ْعلَ ُمــو َن َمتَــى
ْــت ْ ...اســ َه ُروا إِذًا ألَنَّكُــ ْم ال تَ ْعلَ ُمــو َن
يَكُــو ُن الْ َوق ُ
َمتَــى يَ ـأْ ِت َر ُّب الْ َب ْيـ ِ
ـت َ ...و َمــا أَقُولُ ـ ُه لَ ُك ـ ْم أَقُولُ ـ ُه
لِلْ َج ِميــعِْ :اســ َه ُروا» (مرقــس .)37-33 :13
الرســال ُة واضحــ ٌة متا ًمــا :اســهروا! اســهروا!
ـي
اســهروا! وتهـ ُ
ـدف أوجــا ُع مخــاض العــامل الطبيعـ ِّ
إىل إبالغنــا بهــذه الرســالة .لكــن ،لألســف ،مــا
أكــر غــر الســاهرين! فمــع جميــع نشــاطاتهم
نــوم عميــقٍ مــن
املحمومــة ،فهــم يَغطُّــون يف ٍ
جهــة مجــيء يســوع املســيح .إ َّن الخطــ َر شــدي ٌد
وماحــق ،وفــروس كورونــا هــو نــدا ُء صحــو ٍة رحيـ ٌم
يك نســتع ّد.
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يعنــي اســتعدادنا أن نــأ َيت إىل يســوع املســيح،
ـال غف ـران الخطايــا ،ونسـ َ
وننـ َ
ـلك يف نــوره .حينئـ ٍـذ،
نكــون ضمـ َن الذيــن ليســوا:
«ف ظُلْ َمــ ٍة َحتَّــى يُ ْد ِركَكُــ ْم َذلِ َ
ــك الْيَــ ْو ُم
ِ
ـصَ .ج ِمي ُع ُكـ ْم أَبْ َنــا ُء نُــورٍ ...ف ََل نَ َنـ ْم إِذًا
كَلِـ ٍّ
هللا لَـ ْم يَ ْج َعلْ َنــا
ـح ،ألَ َّن َ
 ...بَـ ْـل لِ َن ْسـ َه ْر َون َْصـ ُ
ــل القْ ِت َنــا ِء الْخ ِ
َــاص ِب َربِّ َنــا
ــب ،بَ ْ
لِلْغَضَ ِ
يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح ،الَّـ ِـذي َماتَ ألَ ْجلِ َنــاَ ،حتَّى
إِذَا َســ ِه ْرنَا أَ ْو ِنْ َنــا نَ ْح َيــا َج ِمي ًعــا َم َعــه»
			(1تسالونييك .)10-4 :5
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الفصل التاسع:
ة تناغُمنا مع القيمة
إعاد ُ
غري املحدودة للمسيح
اإلجابة الرابعة

رعدي
إ َّن فريوس كورونا هو ندا ٌء
ٌّ
نتوب
من هللا لنا جمي ًعا ،حتَّى َ
ونُعي َد حياتنا إىل تناغُمها مع
القيمة غري املحدودة للمسيح.

ليــس فــروس كورونــا يف ح ـ ِّد ذاتــه دعــو ًة فريــد ًة
إىل التوبــة ،بــل يف الحقيقــة تُعـ ُّد جميـ ُع الكــوارث
الطبيعيَّــة — ســواء الفيضانــات أم املجاعــات أم
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هجــات الج ـراد أم أمــواج تســونامي أم األم ـراض
— دعـ ِ
ـوات هللا املؤمل ـ َة والرحيم ـ َة إىل التوبــة.
يتَّضــح لنــا ذلــك مــن ر ِّد يســوع يف لوقــا
 5-1 :13عــى ســؤال طُــرِح عليــه بشــأن إحــدى
الكــوارث:
ــك الْ َوق ِ
ــاضا ِف َذلِ َ
ْــت قَــ ْو ٌم
« َوكَا َن َح ِ ً
يُخ ِ ُْبونَــ ُه َعــنِ الْ َجلِيلِ ِّيــ َن ال َِّذيــ َن َخلَــ َط
ـس َد َم ُهـ ْم ِب َذبَائِ ِح ِهـ ْم .فَ َقـ َ
ـال يَ ُســو ُع
بِيالَطُـ ُ
لَ ُهـ ْم :أَتَظُ ُّنــو َن أَ َّن َهـ ُؤال ِء الْ َجلِيلِ ِّيـ َن كَانُــوا
ْــر ِمــ ْن ك ُِّل الْ َجلِيلِيِّــ َن ألَنَّ ُهــ ْم
ُخطَــا ًة أَك َ َ
كَابَ ـ ُدوا ِمثْـ َـل َه ـذَا؟ ك ََّل أَقُـ ُ
ـول لَ ُك ـ ْم .بَـ ْـل
إِ ْن لَـ ْم تَتُوبُــوا فَ َج ِمي ُع ُكـ ْم كَ َذلِـ َـك تَ ْهلِ ُكــونَ.
أَ ْو أُولَ ِئ َ
ــر ال َِّذيــ َن َســ َق َط
ــك الث ََّمنِ َيــ َة َع َ َ
ـر ُج ِف ِسـلْ َوا َم َوقَتَلَ ُهـ ْم أَتَظُ ُّنــو َن
َعلَيْ ِهـ ُم الْـ ُ ْ
ـر ِمـ ْن َج ِميـعِ
أَ َّن َهـ ُؤالَ ِء كَانُــوا ُم ْذنِ ِبـ َن أَكْـ َ َ
ال َّن ِ
الســاكِ ِن َني ِف أُو ُرشَ ــلِي َم؟ ك ََّل أَق ُ
ُــول
ــاس َّ
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ــل إِ ْن لَــ ْم تَتُوبُــوا فَ َج ِمي ُعكُــ ْم
لَكُــ ْم! بَ ْ
كَ َذلِ َ
ــك تَ ْهلِكُــونَ».
أناســا كانــوا يتعبَّــدون يف الهيــكل،
قتــل بيالطــس ً
ـرج يف ســلوام ،أودى بحيــاة مثانيــة
وكذلــك ســقط بـ ٌ
ـخصا مــن املــا َّرة .كانــت إحــدى الكارثتَــن
عــر شـ ً
رش اإلنســان ،يف حــن كانــت األخــرى
ناتج ـ ًة عــن ِّ
مج ـ َّر َد حـ ٍ
ـادث ،عــى مــا يبــدو.
معنى البل َّية لك

أراد الجمــوع أن يعرفــوا مــن يســوع معنــى
فعــل دينونــ ٍة
هــذه األحــداث ،ومــا إذا كانــت َ
خاص ـ ٍة مــن هللا عــى خطايــا معيَّنــة .لك ـ َّن إجاب ـ َة
َّ
يســو َع كانــت مذهلــة؛ فقــد اســتخلص مــن هاتَــن
يخــص الجميــع ،وليــس فقــط
الكارثتَــن مع ًنــى
ُّ
«كل ،مل يكــن الذيــن قُتلــوا
قائــاَّ :
الذيــن ماتــواً ،
عــى يــد بيالطــس ،أو الذيــن ُسـ ِ
ـحقوا تحــت الــرج،
رش منكــم أنتــم».
خطــا ًة أ َّ
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منكــم؟ ملــاذا أثــار يســوع هنــا مســألة
خطاياهــم؟ مل ي ُكــنِ الجمــوع يطلبــون رأيــه بشــأن
خطاياهــم؛ فقــد انتابهــم الفضـ ُ
ـول بشــأن اآلخريــن،
وأرادوا أن يعرفــوا مــا كانــت تعنيــه هــذه الكــوارث
لضحاياهــا ،وليــس لهــم.
جعــل إجابــ َة يســوع مذهلــ ًة
َ
هــذا مــا
وعجيبــة؛ فقــد قــال مــا مضمونــه إ َّن معنــى هــذه
يخــص الجميــع .وكانــت رســالته هــي:
الكــوارث
ُّ
وإل ســتهلِكون» ،مكــ ِّر ًرا إيَّاهــا م َّرت َــن:
«توبــواَّ ،
«بَـ ْـل إِ ْن لَ ـ ْم تَتُوبُــوا فَ َج ِمي ُع ُك ـ ْم كَ َذلِـ َـك تَ ْهلِ ُكــونَ»
ــل إِ ْن لَــ ْم تَتُوبُــوا فَ َج ِمي ُعكُــ ْم
(لوقــا « ،)3 :13بَ ْ
كَ َذلِ َ
ــك ت َ ْهلِكُــونَ» (.)5 :13
دعو ٌ
وقت
ٌ
ة رحيم ٌة بينام ال يزال هناك

مــاذا فعــل يســوع هنــا؟ كان يســوع يُعيـ ُد توجيـ َه
ـت هــؤالء إىل
دهشــة النــاس؛ فالدهشـ ُة التــي دف َعـ ْ
طَـ ْرح ســؤالهم عــى يســوع كانــت يف غــر محلِّهــا.
بعــض النــاس قُ ِتلــوا بهــذه
لقــد اندهشــوا؛ أل َّن
َ
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القســوة ،وبعضهــم اآلخــر ُس ِ
ــحقوا بــا هــدف
أو معنــى .لكــ َّن يســو َع قــال لهــم« :أري ُدكــم أن
تندهشــوا ألنَّكــم مل تكونــوا ضمــن هــؤالء الذيــن
قُتلــوا أو ُس ِ
ــحقوا تحــت الــرج .ففــي حقيقــة
األمــر ،إ ْن مل تتوبــوا ،ســتواجهون أنتــم أنفســكم
دينون ـ ًة كهــذه يو ًمــا مــا».
اســتنتاج أ َّن
باالســتناد إىل ذلــك ،أســتطي ُع
َ
هللا يو ِّجــه إلينــا رســال ًة رحيم ـ ًة وســط مثــل هــذه
الكــوارث ،وهــي :أنَّنــا جمي ًعــا خطــاة ،متَّجهــون
وليس ِ
ــت الكــوارث ســوى دعــو ٍة
َصــوب الهــاكَ ،
لنتــوب ونَخلُــص بينــا ال يــزال
رحيمــ ٍة مــن هللا
َ
وقــت .فقــد حــ َّول يســوع نظــ َره مــن
هنــاك
ٌ
األمــوات إىل األحيــاء ،وقــال مــا مفــاده« :يجــب َّأل
نتكلَّــم عــن األمــوات ،بــل عنكــم أنتــم .هــذا أم ـ ٌر
أكـ ُر إلحا ًحــا؛ فــا حــدث لهــم يتعلَّــق بكــم أنتــم.
ال تك ُمــن أكــر مشــكالتكم يف خط َّيتهــم هــم ،بــل
يف خط َّيتكــم أنتــم» .وأعتقــد أ َّن هــذه هــي رســالة
هللا للعــامل وســط وبــاء فــروس كورونــا هــذا .فهــو
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يدعــو العــامل إىل التوبــة بينــا ال يــزال هنــاك
ـت.
وقـ ٌ
ما معنى التوبة؟

فلنكُــ ْن أكــ َر تحديــ ًدا .مــا معنــى كلمــة توبــة؟
تعنــي هــذه الكلمــة يف العهــد الجديــد تغي ـ ًرا يف
القلــب والذهــن ،وهــو ليــس تغيــ ًرا ســطح ًّيا يف
ي عميــق ،يجعلنــا نـ ُ
ـدرك
الــرأي ،بــل تح ـ ُّو ٌل داخ ـ ٌّ
ونقــ ِّدر القيمــ َة الحقيق َّيــة هلل ويســوع املســيح.
وصــف يســوع هــذا التغيــر كالتــايل:
ــب الــ َّر َّب إِلَ َه َ
«فَق َ
ــك
َــال لَــ ُه يَ ُســوعُ :ت ُِح ُّ
ِمـ ْن ك ُِّل قَلْ ِبـ َـك َو ِمـ ْن ك ُِّل نَف ِْسـ َـك َو ِمـ ْن ك ُِّل
ِف ْك ـر َِك» (متَّــى )37 :22
ْــر ِم ِّنــي فَــا
ــب أَبًــا أَ ْو أُ ًّمــا أَك َ َ
« َمــ ْن أَ َح َّ
ـر
ـب ابْ ًنــا أَ ِو ابْ َنـ ًة أَكْـ َ َ
يَ ْسـتَ ِح ُّق ِنيَ .و َمـ ْن أَ َحـ َّ
ِم ِّنــي فَــا يَ ْس ـتَ ِح ُّق ِني» (متَّــى .)37 :10
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مبعنــى آخــر ،أهـ ُّم تغيــر يف القلــب والذهــن تدعو
إليــه التوبــة هــو أن نقـ ِّدر قيمـ َة هللا ،ونتعلَّــق بــه
كل كِياننــا ،وأن نقــ ِّد َر أيضً ــا قيمــ َة يســوع،
مــن ِّ
ونتعلَّــق بــه فــوق أيَّـ ِة عالق ـ ٍة أخــرى.
ملَ قد يهدِّ دنا يسوع بالهالك؟

ـب فجميعنا
يعــود ســبب قَــول يســوع إنَّنــا إ ْن مل نتُـ ْ
كذلــك نَهلِــك إىل أنَّنــا جمي ًعــا اســتب َدلْنا بــاهلل ،الــذي
أقــل قيمــ ًة منــه ،وأح َب ْبناهــا
هــو كنزنــا ،أمــو ًرا َّ
أكــر منــه (روميــة  ،)23-22 :1وإىل أنَّنــا تعاملنــا
أقــل جاذب َّيــ ًة
جمي ًعــا مــع يســوع كــا لــو كان َّ
مــن املــال والتســلية واألصدقــاء والعائلــة .ل َْســنا
ـتحق جمي ًعــا الهـ َ
ـاك؛ ألنَّنــا خالفْنــا قامئ ـ ًة مــن
نسـ ُّ
القواعــد ،بــل ألنَّنــا ازد َرينــا بقيم ـ ٍة غــر محــدودة
— بالقيم ـ ِة غــر املحــدودة هلل يف يســوع املســيح.
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االنتباه إىل تفضيالتنا االنتحاريَّة

تعنــي التوبــة إذًا أن ننتبــ َه ج ِّيــ ًدا إىل تفضيلنــا
االنتحــاري للنحــاس عــى الذهــب ،ولألساســات
ِّ
الرمل َّيــة عــى الصخــر املتــن ،وللَّعــب يف قنــوات
ميــاه الــرف عــى قضــاء عطلــ ٍة عــى شــاطئ
البحــر .كتــب يس .أس .لِويــس هــذه الكلــات:
«نحــن مخلوقــاتٌ فاتــر ُة القلــب ،تُضيِّــع
الســكر والطمــوح والعالقــات
حياتَهــا يف ُّ
ـرح غــر
الجنس ـيَّة بينــا يُع ـ َرض علينــا فـ ٌ
محــدود .فإنَّنــا نشــبه طفـ ًـا جاهـ ًـا يرغب
يف االســتمرار يف ُص ْنــع فطائ ـ َر مــن الطــن
حــي فقــر؛ ألنَّــه ال يســتطيع تخ ُّيــل
يف ٍّ
معنــى ٍ
عــرض مقــ َّدم لــه بقضــاء عطلــة
عــى شــاطئ البحــر .فنحــن نــرىض بأقـ ِّـل
8
القليــل بســهول ٍة زائــد ٍة عــن الح ـ ّد».
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«هــذا الفــرح غــر املحــدود» الــذي تحـ َّدث لِويــس
بشــأنه هــو أن نختـ َر رؤيـ َة قيمـ ِة املســيح وجاملــه
وعظمتــه ،واالســتمتاع مبذاقهــا ،والتحـ ُّدث عنهــا.
َد ْ
عنا إىل االتِّكال عىل املسيح
ف ُ

مــا يفعلــه هللا بواســطة فــروس كورونــا هــو
أنَّــه يُرينــا — بصــور ٍة واضحــ ٍة ومؤملــة — أ ْن
ال يش َء يف هــذا العــامل مينحنــا األمــا َن والشــبع
اللذَيــن نجدهــا يف َعظَمــة املســيح وقيمتــه غــر
ـي م َّنــا
املحدودتَــن .فقـ ِـد انتــز َع هــذا الوبــاء العاملـ ُّ
ح ِّريَّــة الحركــة والعمــل وعالقاتنــا باآلخريــن وج ًهــا
وربــا ينتــز ُع يف
لوجــه ،كــا انتــزع أمانَنــا وراحتَنــاَّ ،
النهايــة حياتَنــا.
ويع ِّرضنــا هللا ملثــل هــذه الخســائر يك يدف َعنــا
يجعــل
ُ
إىل االت ِّــكال عــى املســيح .بتعبــرٍ آخــر،
ـيح إىل العــامل؛
هللا مــن البل َّيــة فرص ـ ًة ليق ـ ِّد َم املسـ َ
أل َّن عظم ـ َة املســيح الفائقــة واملش ـبِعة إىل التــام
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ـيح
تتجـ َّـى مبزيـ ٍـد مــن الربيــق حــن يحف ـ ُظ املسـ ُ
فر َحنــا يف ِخضَ ــ ِّم األمل.
عط َّي ُة اليأس

مثــا ،يف الســبب الــذي
ً
فكِّــر معــي،
أوصــل هللا بولــس إىل حــ ِّد اليــأس
َ
ألجلــه
من الحياة:
«فَ ِإنَّ َنــا ال نُرِيــ ُد أَ ْن تَ ْج َهلُــوا أَيُّ َهــا ا ِإلخْــ َو ُة
ِمــ ْن ِج َهــ ِة ِضي َق ِت َنــا الَّ ِتــي أَ َصابَتْ َنــا ِف
أَ ِســيَّا ،أَنَّ َنــا تَثَ َّقلْ َنــا جِــ ًّدا فَــ ْو َق الطَّاقَــ ِة،
َحتَّــى أَي ِْســ َنا ِمــ َن الْ َح َيــا ِة أَيْضً ــا .لَ ِكــ ْن
كَا َن لَ َنــا ِف أَنْف ُِســ َنا ُحكْــ ُم الْ َمــ ْو ِت،
ــى أَنْف ُِســ َنا
ــي ال نَكُــو َن ُمتَّ ِكلِــ َن َع َ
لِ َ ْ
هللا ال ِ
ــى ِ
َّــذي يُ ِقيــ ُم األَ ْمــ َواتَ »
ــل َع َ
بَ ْ
			 (2كورنثوس )9-8 :1
مل يكــن بولــس يــرى أ َّن اختبــا َر اليــأس مــن الحيــاة
هــذا شــيطا ٌّين أو عشــوا ّيئ ،بــل رأى أ َّن لــه غرضً ــا
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وقصـ ًدا ،وأ َّن هــذا القصـ َد هــو قصـ ُد هللا؛ فــإ َّن هذه
ـي ال نَ ُكــو َن
الخــرة التــي هـدَّدتْ حياتَــه كانــت «لِـ َ ْ
هللا ال ِ
ــى ِ
َّــذي يُ ِقيــ ُم
ــل َع َ
ــى أَنْف ُِســ َنا بَ ْ
ُمتَّ ِكلِــ َن َع َ
األَ ْم ـ َواتَ » (2كورنثــوس .)9 :1
هــذه هــي رســالة فــروس كورونــا :توقَّفــوا
عــن االتِّــكال عــى أنفســكم والتفتــوا إىل هللا .ال
ميكنكــم حتَّــى أن متنعــوا املــوت ،لك َّن هللا يســتطيع
ـم األمــوات .وقط ًعــا ،ال يعنــي «االتِّــكال عىل
أن يُقيـ َ
هللا» أن يصـ َر املؤمنــون خاملــن وســلب ِّيني .مل ي ُكــنِ
املؤمنــون يو ًمــا خاملــن أو ســلبيِّني ،بــل يعنــي أن
كل مــا نفعلــه ومنوذ ُجــه وهدفُــه هــو
ـاس ِّ
يصـ َر أسـ ُ
ـر ِم ْن ُهـ ْم
هللا .كــا قــال بولــس« :بَـ ْـل أَنَــا ت َ ِعبْـ ُ
ـت أَكْـ َ َ
َج ِمي ِع ِهـ ْمَ .ولَ ِكـ ْن ال أَنَــا بَـ ْـل نِ ْع َمـ ُة ِ
هللا الَّ ِتــي َم ِعــي»
(1كورنثــوس .)10 :15
نجعــل هللا
َ
يدعونــا فــروس كورونــا أل ْن
الحقيقـ َة الســائد َة واألهـ َّم يف حياتنــا .فــإ َّن حيات َنــا
مــا تعتمــ ُد حتَّــى عــى
تعتمــ ُد عليــه أكــرَ َّ
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أنفاســنا
ـس هللا َ
أنفاســنا .ويف بعــض األحيــان ،يحبـ ُ
حتَّــى يجعلنــا نرمتــي عــى صــدره.
معنى األشواك

ـس
فلنتأ َّمـ ْـل م ًعــا أيضً ــا يف قصــد هللا مــن شــوك ِة بولـ َ
املؤملــة التــي أصابَتْــه يف جســده:
« َولِئَـ َّـا أَ ْرتَ ِف ـ َع ِب َف ـ ْر ِط ا ِإل ْعالنَـ ِ
ـت
ـات ،أُ ْع ِطيـ ُ
شَ ــ ْوكَ ًة ِف الْ َج َس ِ
ــدَ ،م َ
ــاك الشَّ ــيْطَانِ ،
ــا أَ ْرت َ ِفــ َعِ .مــ ْن ِج َهــ ِة َهــذَا
لِ َيل ِْط َم ِنــي لِئَ َّ
ــت إِ َل الــ َّر ِّب ث َــاثَ َمــ َّر ٍ
ات أَ ْن
َض ْع ُ
ت َ َّ
َــال ِل« :ت َ ْك ِف َ
يُفَا ِرقَ ِنــي .فَق َ
يــك نِ ْع َم ِتــي،
ألَ َّن قُــ َّو ِت ِف الضُّ ْع ِ
ــل» .فَبِــك ُِّل
ــف ت ُ ْك َم ُ
َــات،
سو ٍر أَفْتَ ِخــ ُر بِالْ َحــر ِِّي ِف ضَ َعف ِ
ُُ
ِ
ِ
ــي قُــ َّو ُة الْ َمســي ِح»
ــي تَح َّ
لِ َ ْ
ــل َع َ َّ
(2كورنثــوس .)9-7 :12
ٍ
بإعالنــات عظيمــة .وبينــا
لقــد بــورِك بولــس
رأى هللا يف ذلــك خطــور َة الكربيــاء ،رأى الشــيطان
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الحــق والفــرح .لكــ ْن تَ َحكَّــ َم هللا يف
خطــور َة
ِّ
مخطَّطــات الشــيطان ،بحيــث إ َّن مــا ظ َّن الشــيطان
أنَّــه سيفســ ُد شــهاد َة بولــس ويخ ِّربهــا قــد أمثــر
أصيــب
يف الواقــع اتِّضا ًعــا ورسو ًرا لــدى بولــس.
َ
بولــس بشــوك ٍة يف الجســد — « َمـ َ
ـاك [أو رســول]
ـول مــن
الشَّ ـ ْيطَانِ » — لك َّنهــا كانــت يف الواقــع رسـ ً
ـرف مــا كانــت عليــه طبيعــة
هللا .و ُرغـ َم أنَّنــا ال نعـ ُ
َ
األشــواك
نعــرف ج ِّيــ ًدا أ َّن
هــذه الشــوكة ،فإنَّنــا
ُ
ـرب ثــاثَ م ـ َّر ٍ
ات
ر َع إىل الـ ِّ
مؤملــة ،وأ َّن بولــس ت ـ َّ
يك تفارقــه تلــك الشــوكة.
الــرب مل يفعــل ذلــك؛ إذ كان لديــه
لكــ َّن
َّ
قصــ ٌد مــن هــذا األمل« :ألَ َّن قُــ َّو ِت ِف الضُّ ْع ِ
ــف
ــل» (2كورنثــوس  .)9 :12كان قصــده أن
تُ ْك َم ُ
يشــ َّع املســيح ،بواســطة إميــان بولــس وفرحــه
غــر املتزعز َعــن ،بصفتــه أفضـ َـل وأعــى قيمـ ًة مــن
الص َّحــة ذاتهــا .ومــاذا كان ر ُّد فعــل بولــس تُجــا َه
سو ٍر أَفْتَ ِخــ ُر بِالْ َحــر ِِّي ِف
هــذا القصــد؟ «بِــك ُِّل ُ ُ
َــات» (2كورنثــوس .)9 :12
ضَ َعف ِ
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بــكل رسور! كيــف ميكــن أن يكــو َن هــذا؟
ِّ
ملــاذا كان بولــس عــى اســتعداد أل ْن يقبـ َـل شــوكتَه
بــرور؟ أل َّن هدفَــه األكــر يف الحيــاة كان أن
يتعظَّــم املســيح يف جســدهَ ،ســ َوا ٌء كَا َن ِب َح َيــا ٍة أَ ْم
بِ َـ ْو ٍت (فيل ِّبــي  .)20 :1كان هــذا هــو مصــد َر فــرح
بولــس ورسوره — أن يــرى جــال املســيح ،ويقـ ِّد َر
قيمتــه بصفتــه كنــ َزه الفائــق ،وأن يُظهِــر للعــامل
أفضــل مــن الص َّحــة والحيــاة .هنــاك
ُ
أ َّن يســو َع
قصيــدة رائعــة بعنــوان «الشــوكة» ()The Thorn
 ،كتبتهــا مارثــا ســنيل نيكولســون (Martha Snell
ـت مــا بــن عا َمــي 1898
 ،)Nicholsonوالتــي عاشَ ـ ْ
و1953م ،وتُختَتَــم بهــذه الكلــات:
َّمت أنَّه ال يعطي شوك ًة بتات ًا دون
«تعل ُ
نعم ٍة إضافيَّة؛
الحجاب
يزيح
فهو يعطي الشوكة يك َ
َ
الذي يُخفي وجهه».
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ربح
يف الخسارة ٌ

ر؛ ألنَّــه يربــح املســيح أكــر
قَ ِبــل بولــس أن يخ ـ َ
فأكــر بهــذه الخســارة:
ش ٍء أَيْضً ــا خ ََســا َر ًة
«بَـ ْـل إِ ِّن أَ ْح ِسـ ُ
ـب ك َُّل َ ْ
ِمـ ْن أَ ْجــلِ فَضْ ــلِ َم ْع ِرفَـ ِة الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع
ـرتُ ك َُّل األَشْ ـ َيا ِء،
َر ِّب ،الَّـ ِـذي ِمـ ْن أَ ْجلِ ِه َخـ ِ ْ
ـيح»
َوأَنَــا أَ ْح ِسـبُ َها نُفَايَـ ًة لِـ َ ْ
ـح الْ َم ِسـ َ
ـي أَ ْربَـ َ
(فيل ِّبــي .)8 :3
هــذا هــو إذًا معنــى التوبــة :أن تختــ َر تغيــ ًرا يف
القلــب والذهــن ،يقـ ِّدر قيمـ َة هللا يف املســيح ،ويراه
أفضــل مــن الحيــاة ذاتهــا« .ألَ َّن َر ْح َمتَ َ
ــل
ــك أَفْضَ ُ
َ
اي ت َُس ـ ِّب َحانِ َك» (مزمــور .)3 :63
ِم ـ َن الْ َح َيــا ِة .شَ ـ َفتَ َ
كان هــذا هــو إميــا َن بولــس ،وكان هــذا اإلميــا ُن
حقيق ًّيــا يف الحيــاة ويف املــوت :يف الحيــاة؛ أل َّن
املســيح هــو حــاو ُة أيَّ ـ ِة ل ـذَّة ،وأفضــل مــن أيَّــة
لــذَّة ،ويف املــوت؛ أل َّن «أَ َما َم َ
ــك [أمــام هللا] ِشــ َب ُع
سورٍِ .ف َيِي ِنـ َـك نِ َعـ ٌم إِ َل األَبَـ ِـد» (مزمــور .)11 :16
ُُ
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إ َّن وبــا َء كورونــا هــو اختبــار خســارة —
مــن أبســط خســار ٍة لوســائل الراحــة ،وحتَّــى أكــر
ـرف
خســارة للحيــاة نفســها .وإذا اســتطعنا أن نعـ َ
رس فــرح بولــس ،فســوف نجتــاز هــذه الخســارة
َّ
حاســبني إيَّاهــا رب ًحــا .هــذا مــا يقولــه هللا للعــامل:
توبــوا ،وأَعيــدوا تنا ُغ َمكــم مــع القيمــة غــر
املحــدودة للمســيح.
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الفصل العارش:
سن ٍ
إيجاد أعام ٍ
ة
ح َ
ل َ
وس َ
ط الخطر
اإلجابة الخامسة

إ َّن فريوس كورونا هو دعو ُة هللا
املو َّجهة إىل شعبه يك يتغلَّبوا عىل
رثاء النفس والخوف ،وميارسوا
َ
أعامل املح َّبة ال َح َسنة التي مت ِّجد
هللا بفرح متَّسم بالشجاعة.

ـئ نُو ُركُـ ْم َه َكـذَا
علَّــم يســوع أتباعــه قائـ ًـا« :فلْ ُي ِضـ ْ
قُـ َّدا َم ال َّنـ ِ
ـي يَـ َر ْوا أَ ْع َملَ ُكـ ُم الْ َح َسـ َن َة َو ُ َي ِّجـ ُدوا
ـاس لِـ َ ْ
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السـ َـا َو ِ
ات» (متَّــى  .)16 :5لك ـ ْن
أَبَاكُ ـ ُم الَّـ ِـذي ِف َّ
عــاد ًة مــا يفوتنــا أن نالحــ َظ أ َّن ملوحــ َة أتبــاع
املســيح لــأرض ،وبريقهــم كنــو ٍر للعــامل يــزدادان
حــن ميارســون هــذه األعــال ال َح َســنة حتَّــى
وســط األمل واملعانــاة.
اللمعان وسط ظُلمة الخطر

كان يســوع قــد قــال لتالميــذه قبــل تلــك اآليــة
ـوب لَ ُكـ ْم إِذَا َع َّ ُيوكُـ ْم َوطَ َر ُدوكُـ ْم َوقَالُــوا
بقليــل« :طُـ َ
شيــ َر ٍة ِمــ ْن أَ ْج ِ
ــي كَا ِذبِــ َن.
َعلَيْكُــ ْم ك َُّل كَلِ َمــ ٍة ِ ِّ
السـ َـا َو ِ
ات»
افْ َر ُحــوا َوتَ َهلَّلُــوا ألَ َّن أَ ْج َركُـ ْم َع ِظيـ ٌم ِف َّ
أي فاصــل،
(متَّــى  .)12-11 :5ثــ َّم تابــ َع ،دون ِّ
ْــح األَ ْر ِض  ...أَنْتُــ ْم نُــو ُر الْ َعالَــمِ »
ً
قائــا« :أَنْتُــ ْم ِمل ُ
(متَّــى .)16-13 :5
ليســت إذًا األعــال الحســنة فحســب هــي
التــي تُضفــي عــى املســيح َّية نكهتَهــا القويَّــة
وبريقهــا ،بــل أيضً ــا األعــال الحســنة رغــم الخطــر.
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أعــال
ً
كثــرون مــن غــر املســيح ِّيني ميارســون
ـاس هللا بســببها.
َح َســنة ،لك ـ ْن نــاد ًرا مــا مي ِّجــد النـ ُ
ـح أ َّن الخطـ َر يف األصحــاح الخامــس مــن
صحيـ ٌ
إنجيــل متَّــى كان االضطهــاد ،وليــس املــرض ،لك ـ َّن
املبــدأَ واحـ ٌد يف كلتــا الحالتَــن .تشــر أعــال املح َّبة
يف ِخضَ ـ ِّم الخطــر ،ســواء كان املــرض أم االضطهــاد،
بأشـ ِّد وضــو ٍح إىل حقيقـ ِة أ َّن هــذه األعــال مؤيَّــد ٌة
برجــا ٍء يف هللا .مثـ ًـا ،قــال يســوع:
ـت ِض َيافَـ ًة فَــا ْد ُع الْ َم َســاكِ َني:
«بَـ ْـل إِذَا َص َن ْعـ َ
ُّوب
ـي فَيَ ُكــو َن لَـ َـك الط َ
الْ ُجـ ْد َع الْ ُعـ ْر َج الْ ُع ْمـ َ
ـس لَ ُهـ ْم َحتَّــى يُكَافُـ َ
ـوك ألَنَّـ َـك تُـك ََاف
إِ ْذ لَ ْيـ َ
ِف ِقيَا َمـ ِة األَبْـ َرارِ» (لوقــا .)14-13 :14
فــإ َّن الرجــاء يف هللا مــن جهــ ِة مــا بعــد املــوت
(«ألَنَّـ َـك تُـك ََاف ِف ِقيَا َمـ ِة األَبْـ َرارِ») هــو الــذي يدعم
ويؤيِّــد بالق ـ َّوة األعــال الحســنة ،التــي ال تنتظــر
أيَّــة مكافــأ ٍة يف هــذا العــامل .وينطبـ ُـق األم ـ ُر ذاتــه
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عــى األعــال الحســنة التــي تض ُعنــا يف خطــر ،وال
س ـ َّيام خطــر املــوت.
تعليم
بطرس
الكيف َّية التي ط َّبق بها
َ
ُ
يسوع

كاتــب
أي
ٍ
َ
اســتفاض الرســول بطــرس ،أكــر مــن ِّ
آخ ـ َر يف العهــد الجديــد ،يف حديثــه بشــأن تعليــم
يســوع الواضــح عــن األعــال الحســنة:
ـن األُ َمــمِ َح َس ـ َنةً،
« َوأَ ْن تَ ُكــو َن ِس ـ َرت ُ ُك ْم بَـ ْ َ
ْــرو َن َعلَيْكُــ ْم
لِ َ ْ
ــي يَكُونُــوا ِف َمــا يَف َ ُ
هللا ِف يَـ ْو ِم االفْ ِت َقــا ِد،
ش ُ َي ِّجـ ُدو َن َ
كَفَا ِعـ ِـي َ ٍّ
ِمــ ْن أَ ْجــلِ أَ ْع َملِكُــ ُم الْ َح َســ َن ِة الَّ ِتــي
يُال َِحظُونَ َهــا» (1بطــرس .)12 :2
طــرح بطــرس الرســول فكــر َة األعــال
كذلــك،
َ
الحســنة التــي تُ ــا َر ُس وســط الخطــر قائـ ًـا« :فَـ ِإذًا،
ـب َم ِشــيئَ ِة ِ
هللا فَلْيَ ْس ـتَ ْو ِد ُعوا
ال َِّذي ـ َن يَتَأَلَّ ُمــو َن ِب َح َسـ ِ
َــر»
أَنْف َُســ ُه ْم ك َ
َــا لِخَالِــقٍ أَ ِمــ ٍن ِف َع َمــلِ الْخ ْ
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(1بطــرس  .)19 :4مبعنــى آخــر ،ال تــد ِع احتامل َّيــة
َ
ُ
األعــال
تحــول دون مامرســ ِتك
األمل أو حقيقتَــه
الحســنة.
أعامل حسن ً
ً
ة
مات املسيح يك يوجِ دَ

وسط الخطر

ربــ َط بطــرس هــذا النــوع الجديــد مــن الحيــاة
مبــوت يســوع عــن خطايانــا« :ال ِ
ــل
َّــذي َح َم َ
ُهــ َو نَف ُْســ ُه [املســي ٍح] َخطَايَانَــا ِف َج َس ِ
ــى
ــد ِه َع َ
ـر»
الْخَشَ ـبَ ِة ،لِـ َ ْ
ـي نَ ُــوتَ َعــنِ الْ َخطَايَــا َف َن ْح َيــا لِلْـ ِ ِّ
يــت
(1بطــرس  .)24 :2فبســبب املســيحُ ،ي ُ
املؤمنــون الخطيَّــة ،وينكبُّــون عــى مامرسـ ِة أعــال
الــ ِّر الصالحــة.
الصلــ َة
وقــد أقــا َم بولــس الرســول هــذه ِّ
نفســها مــا بــن مــوت يســوع و َغــرة املؤمنــن يف
َ
األعــال الحســنة ،حــن قــال« :الَّـ ِـذي بَـذ ََل نَف َْســه
ــي يَف ِْديَ َنــا ِمــ ْن ك ُِّل إِثْــمٍ ،
[املســيح] ألَ ْجلِ َنــا ،لِ َ ْ
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ــالٍ
َويُطَ ِّهــ َر لِ َنف ِْســ ِه شَ ــ ْع ًبا ًّ
خاصــا َغ ُيــو ًرا ِف أَ ْع َ
َح َســ َن ٍة» (تيطــس .)14 :2
كذلــك ،أوضــح بولــس أ َّن هــذه األعــال
الحســنة مو َّجهــة إىل املؤمنــن وغــر املؤمنــن.
ـر لِلْ َج ِميـعِ،
«فَـ ِإذًا َح ْسـ َب َم لَ َنــا فُ ْر َصـ ٌة فَلْ َن ْع َمــلِ الْ َخـ ْ َ
َوال ِسـيَّ َم ألَ ْهــلِ ا ِإلميَــانِ » ِ
(غالطيَّــة « ،)10 :6انْظُ ُروا
ــل ك َُّل
ِــر ،بَ ْ
ش ب َ ٍّ
أَ ْن ال يُ َجــاز َِي أَ َحــ ٌد أَ َحــ ًدا َعــ ْن َ ٍّ
َــر بَ ْعضُ كُــ ْم لِبَ ْع ٍ
ــض َولِلْ َج ِميــعِ»
ِحــ ٍن اتَّ ِب ُعــوا الْخ ْ َ
(1تســالونييك .)15 :5
يتعظَّم املسيح يف اللطف املجازِف

األســايس الــذي ع َّينــه هللا لشــعبه
الهــدف
إ َّن
َ
َّ
هــو أن مي ِّجــدوا َعظَ َمتَــه ،ويعظِّمــوا قيمــ َة ابنــه،
َشبُــو َن
يســوع املســيح« ،فَ ـ ِإذَا كُ ْنتُ ـ ْم تَأْكُلُــو َن أَ ْو ت ْ َ
ش ٍء لِ َم ْج ِ
ــد ِ
هللا»
أَ ْو تَ ْف َعلُــو َن شَ ــ ْيئًا فَافْ َعلُــوا ك َُّل َ ْ
ـائ
ـب انْ ِتظَــارِي َو َر َجـ ِ
(1كورنثــوس َ « ،)31 :10ح َسـ َ
ـيح ِف َج َسـ ِـديَ ،س ـ َوا ٌء كَا َن ِب َح َيــا ٍة
 ...يَتَ َعظَّـ ُم الْ َم ِسـ ُ
فالهــدف هــو أن
أَ ْم بِ َــ ْو ٍت» (فيل ِّبــي .)20 :1
ُ
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كل يشء ،وأن يتعظَّــ َم املســيح يف
يتم َّجــد هللا يف ِّ
ـدف األســمى
الحيــاة واملــوت أيضً ــا .هــذا هــو الهـ ُ
املعــن مــن هللا للحيــاة البرشيَّــة.
َّ
وهكــذا ،فــإ َّن أح ـ َد مقاصــد هللا مــن فــروس
يعمــل شــع ُبه عــى إماتــ ِة رثــا ِء
َ
كورونــا هــو أن
النفــس والخــوف ،ويَ َهبــوا أنفســهم لألعــال
الحســنة وســط الخطــر .فاملؤمنــون َييلــون أك َرث إىل
تســديد الحاجــات ،ال نحــو الراحــة؛ وإىل املحبَّــة ،ال
نحــو الشــعور باألمــان .هكــذا هــو مخلِّصنــا ،وهــذا
مــا مــات ألجلــه.
ٌ
مثال من الكنيسة األوىل

تحـ َّدث رودين ســتارك ( ،)Rodney Starkيف كتابــه
بعنــوان« :انتصــا ُر املســيح َّية» (The Triumph of
 )Christianityبــأ َّن املبــدأ األهــ َّم الــذي ســا َد يف
القــرون األوىل للكنيســة املســيحية هــو «أ َّن املح َّبــة
املســيح َّية وأعــال الخــر ينبغــي أن تتجــاو َز حدو َد
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العائلــة ،بــل أيضً ــا حــدو َد دائــرة املؤمنــن ،لتصـ َـل
9
كل املحتاجــن».
إىل ِّ
ُضِبـ ِ
ـت اإلمرباطوريَّــة الرومان َّيــة بوبا َءيــن يف
العا َمــن  165و251م .وخــارج الكنيســة املســيحية،
أي أسـ ٍ
ـي يدعــو إىل
مل ي ُكـ ْن هنــاك ُّ
ـاس ثقــا ٍّيف أو دينـ ٍّ
الرحمــة والبــذل« .مل يكــن هنــاك إميــا ٌن بــأ َّن اآللهة
يكرتثــون بشــؤون البــر»« ،10وكانــت الرحمــة ت ُع ُّد
خلـ ًـا يف الشــخصية ،والشــفق ُة عاطفـ ًة َم َرضيَّــة؛ أل َّن
الرحمــة تتعلَّــق بتقديــم مســاعدة أو نجــد ٍة غــر
11
مســت َحقَّة ،وهــذا نقيــض العــدل».
وهكــذا بينــا كان ث ُلــث اإلمرباطوريَّــة
ـرب األط َّبــاء إىل أراضيهــم
يهلِــك ج ـ َّراء املــرض ،هـ َ
يف الريــف ،وكان الذيــن تظهــر عليهــم األعــراض
يُطــ َردون مــن البيــوت ،وهجــ َر الكهنــ ُة املعابــد.
لكــن قــال ســتارك« :ا َّدعــى املســيح ُّيون أ َّن لديهــم
كافَّــة األجوبــة ،واأله ـ ُّم مــن ذلــك ،أنَّهــم تح َّركــوا،
12
رصفــوا عــى نحــ ٍو ســليم».
وت َّ
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تض َّمنــت األجوبــة غف ـران الخطايــا بواســطة
املســيح ،والرجــاء يف الحيــاة األبديَّــة بعــد املــوت.
ٍ
وقــت مــن العجــز
كانــت هــذه رســال ًة مثينــ ًة يف
ـي واليــأس التــا ّم.
الط ِّبـ ِّ
ـت أعــدا ٌد
أ َّمــا مــن جهــة األفعــال ،فقــد اعت َنـ ْ
كبــر ٌة مــن املســيحيِّني باملــرىض وامل ُ ْحتَ َضيــن.
وقــرب نهايــة الوبــاء الثــاين ،كتــب ديونيســيوس،
ُ
أســقف اإلســكندريَّة ،رســال ًة يشــي ُد فيهــا بأعضــاء
قائــا:
كنيســتهً ،
وإخالصــا ال
«أظهــر معظــم إخوتنــا محبَّــة
ً
حــدود لهــا ،حيــث مل يبخلــوا بأنفســهم،
بــال
بــل آث َــروا غ َريهــم .وإذ مل يُلقــوا ً
للخطــر ،تولُّــوا مســؤول َّية املــرىض ،مل ِّبــن
كل حاجاتهــم ،ومعتَنــن بهــم يف املســيح،
َّ
بــل مفارقــن معهــم أيضً ــا هــذه الحيــاة يف
13
ســعادة هادئــة».
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إسكات جهل األباطرة

مبــرور الزمــنَ ،
تــرك هــذا االعتنــاء — املضــا ُّد
للثقافــة الســائدة واملؤيَّــد مــن املســيح — باملــرىض
والفقـراء أثـ ًرا هائـ ًـا يف ِربْــح الكثرييــن ،وانتشــالهم
مــن الوثنيَّــة املحيطــة بهــم .ثــ َّم بعــ َد مــرور
قرنَــن ،حــن أراد اإلمرباطــور الرومــا ُّين جوليــان
(363-332م) أن يُعيــ َد إحيــا َء الديانــة الرومانيَّــة
القدميــة مــ َّر ًة أخــرى ،حاســ ًبا املســيح َّية مصــد َر
ـب يف إحبــاط إىل رئيــس الكهنــة
تهديـ ٍـد متزايــد ،كتـ َ
الرومــا ِّين يف مقاطعــة ِ
غالط َّيــة رســالة جــاء فيهــا:
«لقــد تقــ َّدم اإللحــاد [أي اإلميــان
املســيحي] ال ســ َّيام بواســطة خدمــة
ّ
املحبَّــة التــي يق ِّدمهــا هــؤالء للغربــاء،
واهتاممهــم بدفــن املــوىت .إنَّــه لعــا ٌر
وفضيح ـ ٌة أ ْن ال أح ـ َد مــن هــؤالء اليهــود
يســتعطي ،وأ َّن هــؤال ِء الجليل ِّيــن الذيــن ال
إلــه لهــم [أي املســيحيِّني] يعتنــون ليــس
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فقــط بفقرائهــم ،بــل أيضً ــا بفقرائنــا نحن،
يف حــن يطلــب الذيــن ينتمــون إلينــا
14
املســاعدة م َّنــا دون جــدوى».
املرسل من الله
تخفيف األمل
ُ
َ

ُــض بــن حســباننا فــروس كورونــا
ال يوجــد تناق ٌ
عمــا مــن هللا ،ودعوتنــا للمؤمنــن إىل املجازَفــة
ً
للتخفيــف مــن األمل الــذي يتسـ َّبب فيــه .فمنــذ أن
أخضـ َع هللا العــامل للخطيَّــة والشــقاء عند الســقوط،
عـ َّـن وقــى أن يســعى شــعبه إىل إنقــاذ الهالكــن،
عــن دينونــ َة
حتَّــى وإ ْن كان هــو نفســه َمــن َّ
الهــاك .فقــد جــاء هللا نفســه إىل العــامل يف يســوع
ـي البــر مــن دينونتــه العادلــة
املســيح حتــى ين ِّجـ َ
(روميــة  .)9 :5هــذا هــو معنــى صليــب املســيح.
وبهــذا ،تشــمل أعــال شــعب هللا الحســنة
ـف
الصــاة مــن أجــل شــفاء املــرىض ،وحتَّــى يو ِقـ َ
هللا يــده ،ويحـ ِّول ع َّنــا الوبــاء ،ويدبِّــر العــاج .فإنَّنــا
ـي فــروس كورونــا ،ونعمــل
نصـ ِّـي هلل يف أثنــاء تفـ ِّ
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عــى تخفيــف اآلالم التــي يُســ ِّب ُبها ،متا ًمــا كــا
صـ َّـى إبراهــام لينكولــن مــن أجــل انتهــاء الحــرب
األهل َّيــة ،وعمــل عــى إنهائهــا ،وإ ْن كان يحســ ُبها
دينون ـ ًة مــن هللا:
ونصــي بحــرارة — أن
ِّ
«نأمــل بشــ َّد ٍة-
ُ
متــي ع َّنــا رسي ًعــا كارثــ ُة هــذه الحــرب
َ
العاتيــة .لكــ ْن ،إ ْن شــا َء هللا لهــا أن
تســتم ّر ،حتَّــى ت َ
ُغــرق جميــع الــروات
التــي ك َّومهــا العبيــد عــى مــدى مئتــن
وخمســن عا ًمــا مــن الك ـ ِّد والعمــل دون
كل قطــر ِة دمــاء
أجـرٍ ،وحتَّــى يسـ َّدد مثـ ُن ِّ
أراقتهــا الســياط بقطــر ِة دما ٍء أخــرى تر ُاق
ـنظل نــر ِّدد ،كــا قيــل
بالســيف ،فإنَّنــا سـ ُّ
منــذ ثالثــة آالف ســنة‘ :أَ ْحــكَا ُم الــ َّر ِّب
ــق َعا ِدلَــ ٌة كُلُّ َهــا’».
َح ٌّ
عمــل يقــوم بــه ،وقــد ٌر كبــ ٌر منــه
ٌ
لــدى هللا
رس ّي .كذلــك ،لدينــا نحــن أيضً ــا عمـ ٌـل
محتجـ ٌ
ـب و ِّ
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نثــق بــاهلل ،ونطيــع كلمتــه،
نقــو ُم بــه .وإ ْن ك َّنــا ُ
فســوف يجعــل ســيادته ،وكذلــك خدمتنــا نحــن،
تُتَ ِّمــان مقاصــ َده الحكيمــ َة والصالحــة.
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الفصل الحادي عرش:
خلخلَ ُ
ة جذورنا يك نذهب
إىل األمم
اإلجابة السادسة

بواسطة فريوس كورونا ،يُ َخل ِْخ ُل
هللا جذو َر املؤمنني املستق ِّرين يف
جميع أنحاء العامل ،يك يطلقَهم
ٍ
وجذري ،ويك
جديد
لفعل يش ٍء
ّ
شعوب
يرسلهم بإنجيل املسيح إىل
ِ
العامل التي مل يصل إليها اإلنجيل
بع ُد.
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ربــا يبــدو َربْــ ُط فــروس كورونــا باإلرســال َّيات
َّ
فكــر ًة غريبــة؛ إذ نــرى ،عــى املــدى القصــر،
فــروس كورونــا يحظــ ُر الســفر والهجــرة وتقــ ُّدم
ي .لك َّننــي ال أفكِّــر عــى املــدى
العمــل املرســ ّ
القصــر؛ فلطاملــا اســتخد َم هللا األمل واالضطر ِ
ابــات
التــي وقعــت يف التاريــخ ل َن ْقــل كنيســته إىل أماكـ َن
ـرض أنَّــه ســيفعل
ـب إليهــا .وأفـ ُ
كان يجــب أن تذهـ َ
ذلــك مــ َّر ًة أخــرى ضمــن التأثــر طَويــل املــدى
لفــروس كورونــا.
االضطهاد بوصفه اسرتاتيج َّي ًة إرسال َّي ًة

انظــر ،مثـ ًـا ،كيــف نقــل هللا شــعبه خارج أورشــليم
يف إرســال َّية إىل اليهوديَّــة والســامرة .فقــد أوىص
يســوع تالميــذه بــأن يكــرزوا باإلنجيــل إىل العــامل
أجمــع ،مبــا يف ذلــك «أُو ُرشَ ــلِيم َو ِف ك ُِّل الْ َي ُهو ِديَّــ ِة
الســا ِم َر ِة َوإِ َل أَق َْص األَ ْر ِض» (أعامل الرســل .)8 :1
َو َّ
لكـ ْن بحلــو ِل زمــنِ أحـ ِ
ـداث األصحــاح الثامــن مــن
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ســفر أعــال الرســل ،بــدا كــا لــو كانــت اإلرســال َّية
قــد توقَّفــت عنــد أورشــليم.
ُ
تحريــك الكنيســة إلمتــام
ومــاذا تطلَّــب
إرســاليَّتها؟ تطلَّــب هــذا مــوتَ اســتفانوس،
واالضطهــا َد الــذي تَرتَّــب عليــه؛ فبعــ َد استشــهاد
اســتفانوس مبــارش ًة (أعــال الرســل ،)60 :7
ــت نــرا ُن االضطهــاد:
اندل َع ْ
« َو َحــ َدثَ ِف َذلِ َ
ــك الْيَــ ْو ِم اضْ ِط َهــا ٌد
يس ـ ِة الَّ ِتــي ِف أُو ُرشَ ـلِي َم
َع ِظي ـ ٌم َعـ َـى الْ َك ِن َ
فَتَشَ ــتَّ َت الْ َج ِميــ ُع ِف كُــ َو ِر الْيَ ُهو ِديَّــ ِة
ــل  ...فَال َِّذيــ َن
الســا ِم َر ِة َمــا َعــ َدا ال ُّر ُس َ
َو َّ
تَشَ ــتَّتُوا َجالُــوا ُمبَ ِّشِيــ َن بِالْ َكلِ َمــ ِة»
			 (أعامل الرسل .)4-1 :8
هكــذا حــ َّرك هللا شــعبه بواســطة االستشــهاد
واالضطهــاد .وأخــ ًرا ،ســمعت «اليهوديَّــة
ـت طُ ُرقَنا،
ليسـ ْ
والســامرة» اإلنجيــل .فــإ َّن طــرق هللا َ
ـي .هــذا هــو مــا
لكـ َّن نجـ َ
ـاح إرســال َّيته أكيـ ٌد وحتمـ ّ
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قالــه يســوع ،وال ميكــن أن تســقط كلمتــهَ « :عـ َـى
َه ِ
اب الْ َج ِحيــمِ
ــذ ِه َّ
الصخْــ َر ِة أَبْ ِنــي كَ ِن َ
يســ ِتي َوأَبْــ َو ُ
لَــ ْن تَقْــ َوى َعلَ ْي َهــا» (متَّــى َ « ،)18 :16و ُيكْــ َر ُز
ِببِشَ ــا َر ِة الْ َملَ ُكـ ِ
ـوت َهـ ِـذ ِه ِف ك ُِّل الْ َم ْسـكُونَ ِة شَ ـ َها َد ًة
لِ َج ِمي ـعِ األُ َمــم» (متَّــى  .)14 :24مل ي ُقــلِ املســيح:
«ربــا يُكــ َرز» ،بــل قــال« :يُكْــ َرزُ».
َّ
االنتكاسات بوصفها اسرتاتيج َّي ًة
ُ
للتقدُّ م

ربــا نظ ـ ُّن أ َّن وبــاء فــروس كورونــا هــو انتكاس ـ ٌة
َّ
لإلرســال َّيات يف العــامل .لك ِّنــي أشـ ُّـك يف ذلــك؛ فكثـ ًرا
مــا تتض َّم ـ ُن طــرق هللا انتكاسـ ٍ
ـات ظاهريَّ ـ ًة يَنتُــج
عنهــا تقـ ُّدم كبــر.
يف  9كانــون الثاين/ينايــر مــن عــام 1985م،
ـس هريســتو كوليتشــيف (Hristo
قُ ِبـ ُ
ـض عــى القـ ِّ
 ،)Kulichevأحــد رعــاة الكنائــس يف بلغاريــا،
وأُل ِقــي يف الســجن .كانــت جرميتــه تتمثَّــل يف
تقدميــه عظــ ًة يف كنيســته رغــم أ َّن الحكومــ َة
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رجــا آخــ َر راع ًيــا للكنيســة ،مل تنتخ ْبــه
ــت ً
ع َّي َن ْ
الكنيســة .كانــت محاكمتُــه مهزل ـ ًة وعبثًــا ،و ُح ِكــم
عليــه بالســجن مــ َّدة مثانيــة أشــهر .ويف أثنــاء
ـس يف الســجن ،كــر َز
الوقــت الــذي أمضــاه هــذا القـ ُّ
بــكل وســيل ٍة ممكنــة.
باملســيح ِّ
كتــب هــذه
وبعــد خروجــه مــن الســجنَ ،
كل مــن الســجناء وحــ َّراس
«طــرح ٌّ
الكلــات:
َ
ـن يل أ َّن الخدمـ َة
الســجن الكثـ َر مــن األســئلة ،وتبـ َّ َ
هنــاك كانــت مثمــر ًة أكــ َر مــن الخدمــة داخــل
ـتطعت أن أخــد َم هللا يف الســجن
الكنيســة؛ فقـ ِـد اسـ
ُ
15
ـت ح ـ ًّرا».
بصــور ٍة أفضــل بكث ـرٍ مـ َّـا لــو كنـ ُ
كثــ ًرا مــا تكــون هــذه هــي طريقــة هللا.
َ
العاملــي
والنطــاق
فــإ َّن خطــورة فــروس كورونــا،
َّ
النتشــاره ،هــو فرصـ ٌة أهـ ُّم وأعظــم مــن أن يهد َرها
هللا .وهــي ســتخد ُم قصـ َده الشــامل والــذي ال يُهـ َزم
ِ
يســفك املســيح
مــن جهــة الكــرازة إىل العــامل .مل
د َمــه باطـ ًـا .ونقــرأ يف ِســف ِر الرؤيــا  9 :5أنَّــه بذلــك
الــدم اشــرى هلل شــع ًبا « ِمــ ْن ك ُِّل قَبِيلَــ ٍة َولِ َســانٍ
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حتــا ســينال مكافــأة
َوشَ ــ ْع ٍب َوأُ َّمــ ٍة» .وهــو
ً
ـتعمل عــى إمتــام
آالمــه .وحتَّــى األوبئــة نفســها سـ ُ
اإلرســال َّية العظمــى.
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ة ختام َّية
صال ٌ
أيُّها اآلب،
يف أفضــل لحظـ ِ
ـات حياتنــا يف َجث َْســيامين ،مل يغلِ ْبنــا
النــوم ،بنعمتــك ،بــل بقينــا ســاهرين نصغــي إىل
صــا ِة ابنــك .فقــد كان يعــرف ،يف أعامقــه ،أنَّــه ال
بُ ـ َّد أن يتــأمل ،لك َّنــه رص َخ يف ناســوته الكامــل« :إِ ْن
ـر َع ِّنــي َهـ ِـذ ِه الْ ـ َكأْ ُس».
أَ ْم َك ـ َن فَلْتَ ْعـ ُ ْ
كذلــك نحــن أيضً ــا ،نشــعر يف أعامقنــا بــأ َّن
هــذا الوبــاء معـ َّـن بحكمتــك للخــر ،وألجــل إمتــام
مقاصــ َد رضوريَّــة .نحــن أيضً ــا ال بُــ َّد أن نتألَّــم،
لكـ ْن يف حــن كان اب ُنــك بريئًــا ،لســنا نحــن كذلــك.
لك َّننــا معــه ،يف برشيَّتنــا األقـ ِّـل مــن أن تكــو َن
عــر ع َّنــا
كاملــة ،نــرخ أيضً ــا« :إ ْن أمكــن فلتَ ُ ْ
هــذه الــكأس» .يــا ربَّنــا ،متِّــم رسي ًعــا ذلــك العمــل
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ـت أن تفعلــه.
املــؤمل والعــادل والرحيــم الــذي عزمـ َ
ال تتــوا َن يف الدينونــة ،وال تؤخِّــر رحمتــك .اذكــر
ـس رصا َخ
البائســن ،يــا ّ
رب ،حســب رحمتــك .وال تنـ َ
نصــي أن
املســاكني .أعــط شــفا ًء ،ودبِّــر عال ًجــاِّ .
تخلِّصنــا — نحــن خليقتَــك املســكين َة والعاجــزة —
مــن هــذه األح ـزان.
بؤســنا وحزنَنــا
رب أيضً ــا َّأل تض ِّيــع َ
نصـ ِّـي ،يــا ُّ
هبــا ًء ،بــل نـ ِّـق شــعبَك مــن انشــغالهم املتخــا ِذل
بالفكــر املــا ِّد ِّي العقيــم ،وباللهــو والتســلية بعي ـ ًدا
تنجــذب
عــن املســيح .ال تســ َم ْح ألفواهنــا بــأن
َ
إىل طُعــم الشــيطان وتلتقطــه .واخلَـ ْع ع َّنــا جــذو َر
الكربيــاء والكراهيــة والظلــم وبقاياهــا .أ ْع ِطنــا أن
ـح
نثــو َر عــى اســتهانتنا واســتخفافنا مبجــدك ،وافتَـ ْ
َ
جــال املســيح وتذوقَــه.
عيــو َن قلوبنــا يك تــرى
أَ ِمـ ْـل قلوبَنــا إىل كلمتــك ،وإىل ابنــك ،وإىل طريقــك.
اســا
امألْنــا بشــجاع ٍة رحيمــة .واصنــ ْع لنفســك ً
بواســطة خدمــة شــعبك.
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ـري صحــو ًة عظيمـ ًة مــن أجــل
ُمـ َّد يـ َدك لتُجـ َ
ِ
الكلــات الرهيبــ َة
هــذا العــامل الهالــك .ال تــ َد ِع
لســفر الرؤيــا تُنطَــق عــى هــذا الجيــلَ « :ولَــ ْم
رضبــت األجســاد،
يَتُوبُــوا َعــ ْن أَ ْع َملِهِــ ْم» .فكــا
َ
تظــل
األرواح الغافيــة .ال تســ َم ْح بــأ ْن َّ
ارضب اآلن
َ
نامئــ ًة يف ظــام الكربيــاء وعــدم اإلميــان .بــل
برحمتــك العظيمــة ،قُـ ْـل لهــذه ال ِعظــام« :عيــي!»
قلــوب املاليــن وحياتهــم إىل تناغُمهــا مــع
وأ ِعــ ْد
َ
القيمــة غــر املحــدودة للمســيح.
ب ِْاسم يسوع املسيح ،آمني.
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املالحظات
باسم «اإلنفلونزا
 1يُع َرف هذا الوباء ْ
اإلسبان َّية» ،وقد بدأ ما بني الجنود املقاتلني
يف الحرب العامليَّة األوىل .وكانت الصحافة
كشف عن الوباء،
اإلسبان َّية هي أ َّول َمن
َ
فس ِّمي باإلنفلونزا اإلسبانيَّة ُرغم أنَّه مل يبدأ
ُ
يف إسبانيا (النارش).
”2 “1918 Pandemic (H1N1 Virus),
updated March 20, 2019, Centers
for Disease Control and Prevention,
https://www.cdc.gov/flu/pandemicresources/1918-pandemic-h1n1.
html.
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يل ،وهو
 3ويُس َّمى أيضً ا العالج املث ّ
الطب
ٌ
عالجي
نظام
وشكل من أشكال ِّ
ٌّ
البديل يستند إىل املبادئ التي
صاغها صامويل هانيامن عام
1796م .ويعتمد هذا العالج عىل
الطب ،والذي يقول :املثل
قانون أبقراط يف ّ
تنص نظرية املعالجة املثل َّية
يعالج املثلُّ .
عىل أ َّن املريض ميك ُن أن يُشفى باستخدام
ك ِّم َّيات ضئيل ٍة من املواد التي تس ِّبب يف
جسم الشخص السليم أعراضً ا مشابه ًة
ألعراض مرض الشخص املصاب (النارش).
 4قد يبدو هذا التعبري غريبًا ،لك َّن املؤلَّف
سيوضح املقصو َد به يف الفصل الرابع
ُ
(النارش).
5 Henry Martyn, Journals and Letters
of Henry Martyn (New York:
Protestant Episcopal Society, 1861),
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