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مقدِّمة

س بعمٍق يف قراِر أن أتَبَع يسوع املسيح. كنُت  ة هوشع يف الكتاب املقدَّ أثَّرْت يفَّ قصَّ
عىل  املقاعد  يف  أجلس  كثريين،  حال  حايل  كنُت،  لكنِّي  الكنيسة،  يف  تَرْعَرعُت  قد 
املعرفة  يتالمَس مع رسالة اإلنجيل.  بأن  لقلبي  أن أسمَح  ة دون  مدى سنواٍت عدَّ
هوشع،  لسفر  دراسٍة  بعد  املسيح.  حمبَّة  وأقصد  نا،  يغريِّ ما  هي  املحبَّة  لكنَّ  جيِّدة، 
ُحبًّا  أدركُت مقداَر صرِب حمبَِّة اهلل وعمقها ُتاهي وُتاه اجلميع. كيف ال ُأحبُّ اهلل 

دُت وقاومُت طوياًل عىل هذا النحو؟ عميًقا من خالل ابنه يسوع املسيح؟ ملاذا مترَّ

كتابة  يف  سنوات   10 نحو  أمضيُت  قد  كنُت  إذ  حيايت؛  من  اللحظة  تلك  يف 
نقرأه يف مثل تلك  بم  لنا مقارنًة  اهلل  رأيُت مقداَر عمِق حمبَّة  الرومانسيَّة،  الروايات 
الروايات ونشاهده يف األفالم الرومانسيَّة. حمبَّة اهلل ناٌر آكلة! وشغُفه من نحونا يفوق 
ر  ا تطلَّبت ذبيحَة َسفِك دِم ابنِه ليكفِّ ا حتَّى إنَّ َفهَمنا. حمبَّته عالية وعميقة وشاسعة جدًّ
ثابتٌة إىل األبد،  مها إىل كلٍّ منَّا  التي يقدِّ إليه. حمبَّته  عن خطايانا فاحًتا الطريق أمامنا 
لة. اهلل أمنٌي وجديٌر بالثقة، وهو  ها أمواُج املشاعر املتقلِّبة أو األحوال املتبدِّ ال تغريِّ
مه بُسكنى الروح القدس فينا. عندما َنقَبل  حمبوُب قلوبِنا الذي هيُبنا زواًجا روحيًّا يتمِّ

يسوع، ُنصبح يف املسيح، متومني وحمفوظني مهم كان. لن َيفِقدنا بتاًتا.

ة حبِّه هذه،  كني ألكتَب قصَّ وبينم كنُت أدرُس سفر هوشع، شعرُت بأنَّ اهلل حيرِّ
اهلل  لصفات  دراستي  ويف  إليه.  احتجُت  الذي  الدراميَّ  احلبك  النبيِّ  حياة  فكانت 
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ائي الفرَق بني ما كنُت أكتُب عنه سابًقا  لتطوير شخصيَّة مايكل، صلَّيُت أن يرى ُقرَّ
ومآلنٌة  ة  وأبديَّ وثابتة  ية  مضحِّ احلقيقيَّة:  املحبَّة  وطبيعة   ) الشهواينُّ احلبُّ  )إروس، 
ين عن َتوِقهم ألْن ُيقابِلوا رجاًل مثل مايكل،  ائي معربِّ غف. وحني راسلني ُقرَّ بالشَّ
ا واحًدا: ‘‘يمكنكم أن تقابلوه! إنَّ اسَمه يسوع’’. وهذا هو السبب  أرسْلُت إليهم ردًّ
ر’’: لتعلَم عظمَة املحبَّة التي حيبُّك اهلل هبا،  ‘‘احلبُّ املحرِّ الذي دفَعني ألكتَب رواية 
ل  ْضَت له من أموٍر يف احلياة. اهلل قادٌر أن حيوِّ وأنَّه حيبُّك ويقبُلك، بغضِّ النظر عمَّ تعرَّ

الرماَد إىل مجال، وأن يصنَع الكلَّ جديًدا.

دة،  عملُت جنًبا إىل جنٍب مع كارين بورزما لنستفيَض يف حقائق حمبَّة اهلل املتجدِّ
ٍل  تأمُّ كلُّ  ويبدأ  يوميَّة.  تأمُّالٍت  إىل  لناها  وحوَّ عليها،  وء  الضَّ الروايُة  سلََّطِت  والتي 
فض إىل النجاة  ر’’، متتبِّعني رحلة آنجل من اليأس والرَّ بمشهٍد من رواية ‘‘احلبُّ املحرِّ
لنا  ة، وتأمَّ ًة من القصَّ والفداء، وانتهاًء باالسرتداد. كم استخرجنا مواضيَع روحيًَّة ُمهمَّ
يف معناها يف حياة كلٍّ منَّا شخصيًّا. من هذه املواضيع أذُكر: عطيَّة الرجاء، وحقيقة 

ة الكامنة يف غفران اهلل. ة امُلغريِّ حضور اهلل معنا حتَّى يف أحلك األوقات، والقوَّ

هكم  نا نريد أن نوجِّ س؛ ألنَّ ترضب التأمُّالت جذوَرها عميًقا يف الكتاب املقدَّ
وعن  اهلل،  عن  لدينا  للحقِّ  مصدٍر  أفضُل  هي  اهلل  فكلمة  اهلل؛  كلمة  إىل  باستمراٍر 

ف هبا مع شعبه. الكيفيَّة التي يريُد أن يترصَّ

نا نتشارك مًعا يف جوهر رحلتها؛  ورغم أنَّ أحوالنا ختتلف عن أحوال آنجل، فإنَّ
تنا احلقيقيَّة.  إذ كثرًيا ما نشعر بالرفض، ظانِّني أْن ال أحد يمكن أن حُيبَّنا وحيبَّ ُهِويَّ
ك  التمسُّ دون  اهلل  عن  هة  املشوَّ ومفاهيمنا  املايض  جروُح  حَتوُل  ذلك،  عىل  عالوًة 
بمحبَّة اهلل وتصديق أنَّه قادٌر عىل افتداء األمور الصعبة يف حياتنا. هلذا، عندما ُتنهوَن 
ُتبرِصوا بُوضوٍح أكثَر قلَب اهلل، ودعَوَته لكم لتحيوا  قراءة هذا الكتاب، ُنصلِّ أن 
من جديٍد فيه. ونصلِّ أن تدوا الرجاَء والفرَح يف احلقِّ الذي ستقرأوَنه عن حمبَّة اهلل 

رة، بينم تدنون منه أكثر فأكثر. املحرِّ



 مرفوضون
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ال  حيُث  من  أحياًنا  يرضُب  فنجده  منَّا،  ا  أيًّ يسَتثني  ال  فإنَّه  الرفض،  هيجُم  عندما 
د رضباته يف َوَضح النهار. وعندما ُأراجع أحداَث حيايت،  ندري، وأحياًنا ُأخرى يسدِّ
ر أنَّني عندما كنُت طفلة، وقفُت مقابل غرفة  ر أمل هذه الرضبات املوِجعة. أتذكَّ أتذكَّ
عنها.  أبتعَد  وأن  الغرفة  أدخَل  أالَّ  تقول يل من رسيرها  أسمُعها  بينم كنت  والديت 
تراجْعُت حينها بينم انفَطَر قلبي مقتنِعًة أنَّ والديت مل حُتبَّني. احتضنَْت والدُة ُكلِّ طفٍل 
ي كاَنْت  ي، فلم تفَعْل ذلك. غري أينِّ رأيُت أنَّ أمِّ ُأمِّ ا  أمَّ من حويل صغريها وقبَّلْته، 
ل واألقسى، إالَّ أنَّه  ر الرفَض األوَّ تقبُِّل والدي ِمراًرا وَتكراًرا. كان هذا الرفُض املبكِّ

مل يكن الوحيد:

ا 	  ان البلدة، أمَّ شعرُت بأينِّ منبوذة؛ ألنَّ مجيَع الطلبة املحبوبني كانوا من سكَّ
أنا فكنُت أسكُن خارَجها عىل بعد بضعة كيلومرتات. 

ْتم.	  ر والشَّ ضُت للتنمُّ تعرَّ

اسَم 	  بيتي  كان  حيث  الريفيِّ  الطريِق  عىل  ُيطِلقوَن  الناس  بعَض  سمعُت 
ة الدجاج’’. ‘‘أزقَّ
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ا، ومالبيس التي أخذهتا من أقربائي 	  زة يدِويًّ سِخَرِت الفتيات بأثوايب املطرَّ
بعَد أن صاَرْت ضيِّقًة عليهم.

فاَز 	  َمن  لكنَّ  الصيف،  بمسابقِة سباحٍة يف ناية  أفوَز  سَعيُت جاهدًة ألْن 
بالوساِم األزرَق كان قريبتي التي كانت يف زيارٍة إىل منزلنا.

 كنُت مفتونًة بفًتى كان تروُقه فتياٌت أمجُل وأذكى منِّي.	 

ل يف اجلامعة التي رغبُت فيها. 	  مل ُأحِرِز العالماِت املناسبَة ألُسجِّ

َبَكيُت كثرًيا يف ِصَغري من أمل الرفض الذي شعرُت به. وملَّا وصلُت إىل الصفِّ 
الرابع، تعلَّمُت أن أتظاهَر أنَّ الرفَض ال يؤملني، فرصُت أبلُع الرفَض بمهارٍة أفضَل 
أن  أمل  امليَش يف طرقاِت األمل ُمرِسعني عىل  أكثر. أال حياوُل معظُمنا  كلَّم نضْجُت 

َد قريًبا؟ يتبدَّ

ة.  ًة يستغرُق شفاؤه سنواٍت عدَّ ًة رسيًعا، ومرَّ إنَّ الرفض جرٌح- جرٌح يلتئُم مرَّ
ومهم كاَنِت األحوال، ال يتطَّلب األمر الكثرَي لُيفَتح هذا اجلرُح من جديد، فنشعر 
َم يرشُح من حيث جرى يوًما ما. وأحياًنا، يصرُي الرفُض  ًدا، ونرى الدَّ ق جمدَّ بأمل التمزُّ

التهاًبا ُيضِعف حياَة املرء ويطرُحها يف الرسير.

أحياًنا- وجًها َيفى علينا حتَّى ُيرشَق  آخَر  َوجًها  الذي نختربه  للرفض  لكنَّ 
حم. عليه نور، ونبحث عن املحبَّة والقبول اللَذين اشَتْقنا إليهم منذ أن كنَّا يف الرَّ



1٥

اليوم 1 

اشتياٌق إلى القبول

صها صامًتا،  ق أليكس ستافُّورد إىل سارة من فوق. كان فمه مزموًما فيام راح يتفحَّ حدَّ
لْت صورهتا يف املرآة صباح اليوم، وهي  وهي واقفة بل حراك قدَر استطاعتها. لقد تأمَّ
البيضاء.  وبرشهُتا  األشقُر  ها  أمِّ وشعُر  وأنُفه،  أبيها  ذقُن  هلا  كان  سرياه.  ماذا  تعرف 
ام كانتا أكثر ُزرقًة. وقد أرادت أن يعتربها بابا  ها، مع أنَّ وكانت عيناها أيًضا كعينَي ُأمِّ

قت إليه رافعًة رأسها بأَمل. غري أنَّ نظرات عينَيه مل تُكن ُمَطْمئنة. مجيلة، فحدَّ

يروق  كان  تسمع صوَتيهام.  أن  فاستطاعت  مفتوًحا،  االستقبال  شبَّاك غرفة  كان 
حديث  إىل  وُتصغي  تقعد  أن  سارة  وأرادت  دهة.  الرَّ يف  الزهور  رائحُة  تعبَق  أن  ماما 
وإذا جلسْت  الداخل.  إىل  ترجَع  أن  بابا  يريد  متى  متاًما  تعرف  الطريقة  بتلك  والَدهيا. 
صامتًة، فلن تزعَجهام، وكلُّ ما ينبغي أن تفعله ماما هو أن تطلَّ برأسها وُتنادهَيا بِاْسِمها.

‘‘ماذا كان عيلَّ أن أعمل يا أليكس؟ مل تقِض معها قطُّ ولو دقيقًة واحدة. ماذا كان 

عيلَّ أن أقوَل هلا؟ أنَّ أباها ال َيعنيه أمُرها؟ أنَّه يتمنَّى لو مل توَلد أصًل؟’’

انفرجت شفتا سارة. أنكِِر األمر يا بابا، أنكِره!
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نا نشتاق إىل الشعور بالقبول ممَّن نحبُّهم. لكْن ماذا حيُدُث عندما ال ننال هذا القبول؟ إنَّ

لقد كانت صورته يف ذهنها عىل مدى سنواٍت أقرَب إىل إلٍه ُيعَبد. كاَنْت ترجو 
أن حيبَّها بالطريقة التي لطاملا حلَمْت أن حُيبَّها هبا، وكانت ترجو أن يكوَن فخوًرا هبا، 
ا احلقيقة التي سمَعْتها صدفًة، أنَّ والَدها  وأن ُيعرَيها انتباَهه، وحتَّى أن ُيرَسَّ هبا. أمَّ
ْت يُد رفض أليكس أبعَد من هذا  ا مل تولد قّط، فهي حقيقٌة حطَّمتها. بِل امتدَّ متنَّى أنَّ
َنْت أعمَق احلقائق التي آمنَْت هبا عن  بكثري؛ إذ تغلَغَلْت كلمُته يف قلب سارة، وكوَّ

ا رخيصٌة ومكروهة، وأنَّه كان من األفضل لو مل ُتوَلد. نفسها: أنَّ

ا عىل َمن ُيضَطرُّ إىل مَحْله، الصغري منَّا والكبري. إالَّ أنَّنا  إنَّ الرفض مِحٌل ثقيٌل جدًّ
ُأمٍّ أو صديق، أو من  مجيًعا نحمله. سواٌء ُوضع هذا احِلمل عىل أكتافنا من أٍب أو 
ٍم أو ُمعلِّمة أو زميل، فال فرق؛ إذ مَرْرنا مجيُعنا بتلك املواقف التي وَضَعنا الناس  ُمعلِّ
نا َلْسنا عىل املستوى املطلوب لنستحقَّ قبوهَلم، وقد  ة امليزان، وأخربونا بأنَّ فيها عىل كفَّ

فاهتم النافرة. فعلوا ذلك بَمطالِبهم املحكيَّة، أو بنظراهتم الساخرة، أو بترصُّ

ما كلمت الرفض التي تغلغَلْت يف أعمق قلبكم وسبَّبت لكم اجلروح الداخليَّة؟

‘‘مل أُعد ُأحبُِّك’’.	 

‘‘لسَت ذكيًّا كفاية’’.	 

‘‘لسِت مجيلًة بم يكفي’’.	 

 	.’’ ‘‘إنََّك مملٌّ

‘‘أنِت ال ُتعِجبني أحًدا’’.	 
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ا تدخل من ُأذٍن وخترج من األُخرى. بل  نا قائُل هذه الكلمت، فإنَّ عندما ال هُيمُّ
قد نستهزئ هبا ونضحك، ورسعان ما تتالشى من الذاكرة. لكْن يف مواقف كثرية 
نا القائل، تعلُق هذه الكلمت يف أذهاننا، وتصبح جزًءا منَّا. ُثمَّ نسرتِجُعها  حيث هيمُّ

ُصها ِمراًرا وَتكراًرا، لنجَد أنَّنا كلَّم فَعْلنا ذلك، آمنَّا هبا شيًئا فشيًئا. ونتفحَّ

بتاًتا’’.  ‘‘ال أحَد سيحبُّك  ‘‘أنا ال ُأحبُّك’’ إىل  ل أذهاُننا مجلَة  وبمرور الوقت، حتوِّ
ل  ثمَّ تتحوَّ ‘‘ال يمكنَك فعُل أيِّ يشء’’،  ‘‘ال يمكنَك فعُل هذا’’ إىل  ل مجلُة  وقد تتحوَّ
هذه األخرية إىل ‘‘ال َتنفُع ليشء، وال قيمَة لك’’. وهكذا تتَّسع الرسالة لتصَل إىل أبعد 
زوايا َكينوناتنا حمطِّمًة إحساَسنا بالقيمة، فنتساءل ما إذا كاَنْت حياُتنا غلطًة يف َجوَهِرها.

ه صورَتنا  بأْن يشوِّ لنا  إذا كنَّا قد سَمْحنا لَرْفض اآلخرين  كيف نواصُل املسري 
عن أنفسنا؟ يصدُّ حقُّ اهلل تلك األكاذيب هبذه الكلمت من أحد مزامري امللك داُود:

ي.  . َنَسجَتني يف َبطِن ُأمِّ ألنََّك أنَت اقَتنَيَت ُكلَيَتيَّ
أمَحُدَك ِمْن أجِل أينِّ قد امَتزُت َعَجًبا.

َعجيَبٌة هي أعمُلَك، وَنفيس تعِرُف ذلَك َيقينًا.
مَلْ ختَتِف عنَك ِعظامي حينَم ُصنِعُت يف اخلَفاء،

وُرِقمُت يف أعمِق األرض.
َرْت، رأْت َعيناَك أعضائي، ويف ِسفِرَك ُكلُّها ُكتَِبْت يوَم تَصوَّ

إذ مَلْ َيُكْن واِحٌد ِمنها )مزمور 139: 16-13(.

وتصميم.  بقصٍد  وأبَدَعنا  خلَقنا  الذي  اهلل  عن  املؤثِّرُة  الكلمُت  هذه  تتكلَُّم 
َد غلطة؟ اجلواب عن ذلك هو أنَّ اهلل نسج أدقَّ  هل تتساءلون إْن كانت حياُتكم جمرَّ
كوُك بشأن قيمتكم؟  الشُّ بعينَيه كلَّ ما وضَعه فيكم. هل تراِوُدكم  تفاصيلكم ورأى 
َصنَعكم  اهلل  فيكم؟  أمَل  وال  َمعيبون  أنَُّكم  أتظنُّون  وَعَجب.  بامتياٍز  خملوقون  إنَّكم 

واقتناُكم. أتشعرون بأنَّكم وحيدون وغري معروفني؟ اهلل يراُكم.
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ها  ُأمُّ منه. وأحبَّتها  التخلََّص  متنَّى  يراها غلطًة وإزعاًجا ومِحاًل  كان والد سارة 
التي  النظرة  أنَّ  إالَّ  نحوها.  أليكس  أمام مشاعر  عائًقا  اها  إيَّ َمعيبة، حاسبًة  بصورٍة 

رآها هبا والداها ال ُتطابقها بتاًتا.

إنَّ أعمَق احلقائق عنَّا هي أنَّ اهلل خلَقنا. نحن حمبوبون ومعروفون وَمقبولون. 
بل أكثر من ذلك: اهلل ُيرَسُّ بنا!

ا:  ره العدد يف ِسفِر صفنيا 3: 17 عن اهلل مدهٌش جدًّ ما يصوِّ

بُّ إهلُِك يف وَسطِِك َجبَّاٌر.  الرَّ
ُيَلُِّص. َيبَتِهُج بِك فَرًحا. 

َيسُكُت يف حَمَبَّتِِه. َيبَتِهُج بِك برَتنٍُّم.

يوًما  نكوَن  لن  أنَّنا  حينها  ن  نتيقَّ أن  فيمكننا  بنا،  ويبتهج  ُيرسُّ  خالقنا  كان  إذا 
الشعور  من  ُتعانون  كنُتم  وإذا  ذلك.  بِخالِف  قيَل  مهم  قيمة،  بال  أو  منبوذين  ما 
أن  نا  الذي وحَده هيمُّ ذاك  نحو  تدفُعُكم  القاسية  الناس  فاجَعلوا كلمِت  فض،  بالرَّ
نكوَن مقبولني عنده. أفسحوا يف املجاِل لكلامته هو أن تتغلَغَل يف قلوبكم، وخترتَق 

كلَّ نواحي حياتكم. إنَّكم ثمينون وحمبوبون ومقبولون.
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روا يف ما ختربكم به  لوا يف مزمور 139: 13-16 وفكِّ تأمَّ
ة وعناية. ما  األعداد الكتابيَّة عن خلِق اهلل لكلٍّ منكم بِدقَّ

رسائُل الرفض التي ُيمكن أن حيلَّ مكاَنا هذا احلّق؟


