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في العهد القدمي امتحن الله قلوب الكثير من رجاله.
 

«وحدث بعد هذه األمور أن الله امتحن إبراهيم، فقال له: «يا إبراهيم!» فقال: 
«هأنذا». فقال: «خذ ابنك وحيدك، الذي حتبه، إسحق، واذهب إلى أرض املريا، 
وأصعده هناك محرقة على أحد اجلبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباًحا وشد 

على حماره... وقام وذهب إلى املوضع ...».

  واستمر الله ميتحن القلوب في العهد اجلديد:

احلياة  ألرث  أعمل  ماذا  الصالح،  املعلم  وسأله: «أيها  له  وجثا  واحد  «ركض 
األبدية؟»... وقال له يسوع: «يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل مالك وأعِط 

الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني».

«َمْن أحب أًبا أو أًما أكثر مني فال يستحقني، وَمْن أحب ابًنا أو ابنة أكثر مني 
حياته  وجد  َمْن  يستحقني.  فال  ويتبعني  صليبه  يأخذ  ال  وَمْن  يستحقني.  فال 

ُيضّيعها وَمْن أضاع حياته من أجلي يجدها.»
«بل أني أحسب كل شيء أيًضا خسارة من أجل فضل معرفة املسيح يسوع ربي، 

الذي من أجله خسرت كل األشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح املسيح.» 

املبادئ.  هذه  بكل  االقتناع  كل  مقتنعة  وأنا  للجدل،  قابلة  وغير  عظيمة  مبادئ    
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فبالنسبة إلى عمالقة اإلميان أمثال إبراهيم أو بولس، كان يجب أن يكون االمتحان 
صعًبا بالتأكيد. لكني مجرد فتاة جامعية، أحاول النجاح في الدراسة، وأصلي لكي 
أعرف إرادة الله في حياتي، وفي نفس الوقت أنا منجذبة إلى رجل وسيم جًدا اهتمامه 

األول هو ملكوت الله. أيوجد خطأ في هذا؟
  لكن هناك أسئلة من الله تتردد في داخلي ليس في ذهني فقط بل أيضا في قلبي 

ومشاعري وعليَّ أن أجيب عليها.
  - ُترى هل تريدين إمتام املسيرة إلى النهاية؟ إنه امتحاني اآلن.

  - نعم، يا رب.
  - هل تريدين أن تكوني مستحقة لي؟

  - نعم يا رب. 
  - هل تريدين أن تعرفي املسيح يسوع كرب؟ 

  - بالتأكيد يا رب.
  تقارن ليالس تروتر في كتاب أمثال الصليب (Parables of the Cross) دورة 
حياة النبات وموته بحياتنا الروحية، واخلطوات الالزمة إلماتة ذواتنا واحلياة للسيد 

املسيح في األمور العاطفية كما في األمور األخرى:

«األوراق اجلميلة النضرة يجب أن تسقط دون سبب واضح. ال يوجد مستفيد 
د من األوراق.» هكذا نحن أيضا في أول خطوة نحو العطاء نقدم  من هذا التجرُّ
تسليًما مماثًال، إنه تسليم إلهي وليس بشرًيا، واستعداد تام للتخلي عن أفضل 
دائما أن التسليم مقتصر على ترك اخلطايا، وافتقدنا  ما لدينا. لقد اعتقدنا 

بذلك املعنى احلقيقي للتسليم وهو تقدمي كل ما هو طاهر ومقدس.
م كان    إن احلياة التي بذلت على الصليب لم تكن ملوثة باخلطية -الكنز الذي ُقدِّ
عطية الله - حياة مباركة معطاة من الله. وكان ميكن ليسوع، بل ومن حقه أن يحتفظ 

بها، إال أن حياة جميع الناس كانت في الكفة األخرى.

  َمْن هو اإلله الذي يطلب منا الكل؟ إنه نفس اإلله الذي «لم يشفق على ابنه بل 
بذله ألجلنا أجمعني، كيف ال يهبنا معه أيًضا كل شيء؟»هو يعطي الكل، لذا فهو 

يطلب الكل.
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من  لي.  الله  استخدام  فُأفسد  إرادتي،  تسود  أن  خوف  يتملكني  نيسان:   ٢
السهل أن أسير خلف مشاعري وأجتاهل صوت الله وهو يقول: 

«هذه هي الطريق، اسلكي فيها.»

بني  يفصل  شيء  ال  ذلك؟  في  الغريب  ما  محبوبة.  بأني  أشعر  أن  أريد  كنت    
احتياجات جيلي واحتياجات األجيال األخرى.

  لكني كنت أريد شيًئا أعمق. فمن بني كل ما حتويه مذكراتي من لغو وأفكار مثل 
القش ميكن لرياح الروح القدس أن تذريها، كان هناك أيًضا بعض احلنطة. ففي املجمل 
العام هناك اشتياق صادق بقلب ثابت نحو الله. قلب ثابت رغم آالف األسئلة التي 
دارت في عقلي وقتها وكنت أظن أنها أسئلتي وحدي لكني وجدت أنها أسئلة كل 

الذين يراسلونني أيضا.
في مقدمة هذه األسئلة يأتي السؤال الذي يحدد مسار احلياة: ما الذي أريده بحق؟ 
طاعة وصايا الله، ومحبتها والتمسك بوعوده؟ هل أفعل ما أريده، أو أفعل ما يريده 

هو مهما كان الثمن؟
حتت  وأهواءنا  إرادتنا  نضع  لم  ما  حياتنا  على  الله  سلطان  معنى  نفهم  لن  نحن    
قدميه. فعندما يدخل الصليب في حياتنا العاطفية، ينكشف القلب على حقيقته. 

هذا القلب الذي سيبقى وحيًدا إن لم يثبت في مكان الفرح احلقيقي.
  ذات صباح كنت اقرأ معجزة إشباع اخلمسة آالف نفس، لم يجد التالميذ إال خمس 
أخذهم  ثم  الكل،  منهم  طلب  لقد   « إليَّ «قدموهم  يسوع:  قال  وسمكتني.  خبزات 
وباركهم وقبل أن يعطي للجموع كّسرهم. تذكرت مقولة روث ستل اخلادمة في بيرو: 
«حياتي إن ُكسَرت ففي يدّي يسوع سوف تشبع الِكَسر اجلموع، لكن الرغيف الكامل 

يشبع غالًما واحًدا فقط».
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منذ عدة أعوام َقَرَعْت باب غرفتي فتاة جميلة في الثانية بعد منتصف الليل كانت 
تسكن معي في املنزل، بعد عودتها من موعد مع شاب، كانت تريد أن نتحدث. 
جلسنا على سريري حيث حتّدتث عن اشتياقها العميق أن تتزوج من رجل وسيم وثري. 
لم يكن هذا الرجل هو الذي كانت بصحبته تلك الليلة. فهذا الذي كانت معه رجل 

لطيف، مؤمن، وسيم، مثير لإلعجاب «ظريف جًدا» لكنه ليس ثرًيا.
  - ماذا تفضلني أكثر من أي شيء، اختيارك أم اختيار الله؟

  - بالطبع، اختيار الله
  - ماذا إن اختار الله لِك رجًال فقيًرا لكنه ُيقدس احلياة األسرية؟

  - لكن الله لن يفعل ذلك!
  - ِلَم ال؟

  - ألن الله يحبني!
  - هل معنى ذلك أن الله سيعطي لذاك الرجل الفقير الذي يقدس األسرة فتاة ال 

يحبها الله؟ 
  - آه، لكن ...

  - فكري معي، هل يحب الله هذا الرجل الفقير احملب لألسرة؟ إن كانت اإلجابة 
نعم، فهل سيعطيه الله امرأة دميمة؟ أم أّنه سيعطيه امرأة جميلة؟

  - هذا كالم صعب.
  - لقد قلِت إنك تريدين اختيار الله يا جاين. واختيار الله يرتبط بخطته للكون 
بأسره؛ كل ذرة، كل العوالم، كل البشر، اجلميل منهم والقبيح، الغني والفقير. فالله 
يبني منوذًجا دقيًقا يعمل للخير، وجزء من النموذج ميكن أن يتطلب أن تتزوج فتاة 



٣٨

حب ونقاء

جميلة من رجل بسيط يحب األسرة. أو رمبا هناك رجل غير وسيم وفقير يصلي أن 
تكوني له. ما رأيك في ذلك؟

. لقد صليت من أجل إرادة الله وطلبت  ما تقولينه شديد التعقيد بالنسبة إليَّ
زوًجا ثرًيا ووسيًما وهذا ما سأحصل عليه ألن الرب يسوع يحبني ويريدني أن أكون 

سعيدة.
وإن لم حتصلي عليه، فمعنى ذلك أن الله ال يحبك؟ امتألت عينا جاين الزرقاوان 
بالدموع، وقالت: أال يريد الله أن أكون سعيدة؟(سمعت صدى اجلملة التي قالتها 

حواء في جنة عدن).
هو يريد أن نكون مقدسني.

إًذا هل يريدنا الله أن نكون تعساء ومكتئبني. أهذا ما يجب أن تعنيه القداسة؟
بالطبع ال! بل من املستحيل أن يكون املعنى احلقيقي للقداسة أن تكوني تعيسة 
وكئيبة. القداسة في أصل اللغة تعطي معنى الكمال(wholeness) فأصل الكلمة 

واحد «Hale» ويعني صحيح وممتلىء.
هذا بالتأكيد يعني السعادة.

الذي  ما  بأنفسنا  نقرر  عندما  تبدأ  املشكلة  لكن  بالضبط.  تعنيه  ما  هذا  نعم 
سيمنحنا السعادة ونتمسك به. وإن لم نحصل عليه نغرق في دوامة رثاء الذات ألننا 

نظن أن الله ال يحبنا.
لكنك قلت اآلن إن الله يريد سعادتنا؛ لذلك من املؤكد أنه يريد أن يعطينا ما 

نريد. أعني في حدود املعقول.

  لقد أراد الله آلدم وحواء أن يكونا سعيدين لكنه لم يعطهما كل ما أرادا، فقد كان 
يعلم أن ذلك سيتسبب في موتهما؛ لذلك فقدا صوابهما وظّنا أن الله ال يحبهما وأنه 
كان بخيًال عندما أمرهما أال يأكال من شجرة معرفة اخلير والشر. فكيف يحبهما 
مادام لم يسمح لهما أن يحصال على ما أرادا؟ لقد وثقا في منطق احلية أكثر من 

منطق الله.

  في إحدى لقاءاتي مع الشباب تلقيت ورقة مكتوب عليها: «ماذا تفعلني عندما 
هل  الشخصي؟  منوك  يعيق  الذي  املستوى  إلى  وصلت  قد  عزوبيتك  أن  تشعرين 

تستمرين في الثبات على موقفك؟»

-

-

-

-

-

-

-

-
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  جيد أنني لم أكن على املنبر حينما تسلمت هذه الورقة؛ ألني رمبا كنت سأضحك. 
وقد داعبتني الفكرة بأن أجيب إجابة ساخرة مثل:«انتظري ثالثة أيام أخر، بعدها 

إما أن تطلبي من أحد أن يتزوجك أو أن تشنقي نفسك!»
  بالطبع لم أقل ذلك. فمربط الفرس هو في اجلملة «يعيق منوك الشخصي». هل 
هذا ما تعنيه العزوبية؟ هل معنى ذلك أن الزواج، والزواج فقط، هو املناخ الوحيد 
الذي يسمح بالنمو الشخصي العميق؟ كيف إًذا استطاع يسوع أن يتدبر أمره كرجل 

أعزب؟ 
  لألسف أخشى أن تكون احلية قد تكلمت إلى التي بعثت بالسؤال. أكاد أتخيلها 
وهي تتلوى هامسة: «الله قاٍس، يلوح بثمرة الزواج أمام عينيك وال يدعك تأخذيها. 
إن الله يحرمك من الشيء الوحيد الذي حتتاجينه لنمو شخصيتك، والذي سيحل كل 

مشاكلك ويجعلك تشعرين بسعادة حقيقية!»

W]O(« oDM�
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كان أول موعد بيني وبني جيم عندما دعاني أن أذهب معه إلى االجتماع اإلرسالي 
بكنيسة مودي في شيكاغو، في أواخر شهر نيسان. ولم أندهش من اختياره مناسبة 
كهذه بدًال من دعوتي إلى حفل موسيقى أو إلى العشاء. كانت املتحدثة ابنة املرسل 
حياة  في  األخيرة  الساعات  عن  حتكي  كانت   .C.T. Studd أفريقيا  إلى  الشهير 
والدها حيث كان مستلقًيا على فراشه ثم نظر إلى ممتلكاته البسيطة في الكوخ وقال 
لألشخاص املوجودين: «أمتنى لو أنني أملك شيًئا أتركه لكم، لكني قد أعطيت كل 

شيء ليسوع من زمن بعيد».

١ أيار ١٩٤٨- مررت اليوم بامتحان صعب جًدا. تلقيت رسالة وصلتني ببريد 
اجلامعة، جعلتني أصلي جاثية على ركبتّي. يالروعة إكرام الرب ونعمته الغنية 
لي ( ١يو١ :٧ ): «ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة 
بعضنا مع بعض. ودم يسوع املسيح ابنه يطهرنا من كل خطية». ثبتني يا رب 

في طريقك. فأنا َأَمتك.
٢ أيار- قضيت الصباح كله في خلوة مع الله. لم أستطع الذهاب إلى الكنيسة 
من شدة املطر. ال أعرف كيف أتعامل مع «مشاعري اجلديدة». أنا مستعدة 
أن أفعل إرادة الله، لكني ال أعلم إن كانت رغباتي خاطئة، وإن كانت كذلك، 

يجب أن أنزعها.
٣ أيار- يوجد اليوم داخلي تسليم كامل لله. 

  لقد كانت الرسالة املذكورة من جيم طبًعا، اعترف فيها أنه تعدى حدوده في موعدنا. 



٤١

نعم لقد كان غريًبا بعض الشيء، لكني أعتقدت أني مخطئة. و«مشاعري اجلديدة» 
هي املشاعر التي استيقظت بقوة جتاه جيم بعدما اعتقدت أني تعلمت كيف أترك 

مشاعري ساكنة في إرادة الله. لكنها مستيقظة متام اليقظة.
  قال الله لداود امللك أن يبني مذبًحا في بيدر أرونة اليبوسي، وعندما أراد امللك شراء 
األرض من أرونة، توسل إليه أن يقبلها كهدية ومعها ثيران للتقدمة وخشب النوارج 

كوقود للرب. لكن امللك داود رفض قائًال: «لن أقدم لله تقدمة لم تكلفني شيًئا.»
  وأنا أقول: يا رب، أقدم لك قلبي.

٤ أيار - ازدادت اليوم شدة االمتحان. يسألني الرب بإصرار: «أحتبيني؟» 
أحاول التهرب من السؤال. لكني في النهاية أجبت: نعم يا رب. وإني مدركة 
للمعركة الدائرة بني اجلسد والروح، الروح نشيط أما اجلسد فضعيف. من الواضح 

أني محتاجة إلى االمتحان.
 

يا إلهي، فليقف بيننا صليبك.
دعنا نحبك وهبنا قوة من عندك

ولنظل دائًما عند قدميك املثقوبتني نتأمل
فهذا هو املكان الذي فيه سنتقابل
فلتثبت وجوهنا كحجر الصوان

افعل مشيئتك. وليكن هذا هدفنا كل آن
يا رب قد وجهنا قلوبنا. أكِمل مسيرتنا

انزع كل أهوائنا، واجعل محبتك تشتعل فينا.

٥ أيار- درست أنا وجيم سوًيا كما كنا نفعل كل اثنني وأربعاء وجمعة.
أحداث؟ كيف  السابقة من  القليلة  حملته األيام  يتخيل ما  ٦ أيار- َمْن كان 
ميكن أن يعمل الله إرادته في حياتي وأنا متعلقة بأمنياتي الشخصية؟ لتكن 

مشيئتك.

  لقد كنت بحالة مزرية، «متعلقة بأمنياتي». ومتنيت أن ما أمتناه هو ما يتمناه الله، 
وإن لم يكن كذلك، متنيت أن تزول أمنياتي، لكنها لم تزل.

‰Ë_« bŽu*«



٤٢

حب ونقاء

يسوع،  «يا  فارغني  إليك  ونعود  نأخذ  األرض  غلة  باكورات  من   - أيار   ٩
سعادتك في القلوب احملبة». 

١٢ أيار - مت ترشيح جيم إليوت ملنصب رئيس اجتماع اإلرساليات األجنبية.
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