١
قمة جبل الجليد
إدراك روحانيَّة َّ
نحو بائس
هناك أم ٌر خطأٌ على
ٍ

الوجدانيةً � ،أمرا
ال�صحة
الروحانية
تكون
ُيكن �أن َ
امل�سيحية ،دون التكامل مع َّ
َّ
َّ
َّ
ع�شت
جي ًدا .لقد ُ
ممي ًتا لك ولعالقتك باهلل ،وبالنا�س من حولك .و�أنا �أعلم ذلك ِّ
ال�شخ�صية
التو�ضيحية
ولدي من الأمثلة
ن�صف حياتي الرا�شدة بهذه الطريقةَّ ،
َّ
َّ
أهتم ب�أن �أرويه.
�أكرث َّمما � ُّ
ا�ستطعت ن�سيانها.
واملثال التايل هو �أحد الأمثلة التي �أمت َّنى لو
َ
ابنتي فيث (...)Faithأين هي؟

متحم َ�سني
قابلت جون و�سوزان بينما كُ نت �أعظ يف كني�سة �أخرى .لقد كانا ِّ
لزيارة الكني�سة التي �أرعاها ،وهي كني�سة احلياة اجلديدة يف كوينز ،نيويورك.
وذات � ٍ
�سيارتهما لنحو
أحد من ال َّأيام َّ
الرطبة يف �شهر متُّوز/يوليو ،قادا َّ
احلارة َ
املرورية
 145كيلوم ًرتا من كونتيكت ( ،)Connecticutمبا يف ذلك االختناقات َّ
املتوقَّعة ،لكي يح�ضرا خدماتنا الثالث املتتالية .وما بني اخلدمة الثانية والثالثة،
جانبا ليقول يل �إ َّنهما يتم َّنيان لو يح�صالن على ٍ
وقت يتكلَّمان
�أخذَ ين جون ً
فيه معي على انفراد.
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�سيظن راعيهما،
نت ُمن َه ًكا ًّ
لكن كلَّ ما كُ ُ
كُ ُ
جداَّ ،
مهتما به هو :ماذا ُّ
نت ًّ
وهو �صديق يل؟ ماذا �سيقوالن له �إذا مل �أوافق على لقائهما واحلديث معهما؟
ماذا �سيقوالن ع ِّني؟
أحب �أن �أ�س َت�ضي َف ُكما على غداء مت� ِّأخر بعد
فكذبت .وقلت‘‘ :بالت�أكيدُّ � ،
أي�ضا’’.
الظهر ،و�أنا متي ِّق ٌن � َّأن جريي
�ستحب ذلك � ً
ُّ
أي�ضا ،يف �إطار رغبتها �أن تكون ‘‘زوج َة �صاحل ًة للراعي’’ واف َق ْت
وجريي � ً
تف�ضل �أن تقول ‘‘ال’’.
أي�ضا ِّ
�صلت بها ،رغم �أ َّنها كانت � ً
على الغداء عندما ا َّت ُ
و�صلت مع جون و�سوزان �إىل البيت ،ويف ِ
غ�ضون دقائق
ونحو الثالثة بعد الظهر ُ
جل�سنا نحن الأربعة للأكل.
كثريا� .أ َّما �سوزان فلم تقُلْ �شي ًئا.
احلديث...وحتد
بد�أ جون
َّ
َّ
ث...حتدث ً
بع�ض النظرات التي حتمل معنى.
ويف �أثناء ذلك،
تبادلت مع جريي َ
ُ
لكن ح َّتى متى؟
�شعرنا ب� َّأن علينا �أن ُ
مننح ُهما الوقتْ .
وظلَّ جون يتكلَّم ويتكلَّم...ويتكلَّم.
ب�شد ٍة وحما�سة عن اهلل وعن حياته
مل �أ�ستطع �أن �أوقفه؛ �إذ كان ي�شارك َّ
وعن ال ُفر�ص اجلديدة يف العملُ .ورحت �أت�ساءل بيني وبني نف�سي بينما �أتظاهر
لكن ح َّتى متى؟’’ وقد كُ نت
باال�ستماع‘‘ :يا �إلهي ،كم �أو ُّد �أن �أكونَ ودو ًدا ولطيفًاْ ،
وكنت �أحر�ص �أن يكون
جراء �شعوري بالغ�ضبُ ،
غا�ضباَّ .ثم ُ
ً
�شعرت بالذَّ نب َّ
نت �أت�ساءل عن
ر�أي جون و�سوزان فينا �أ َّننا زوجان كرميان وم�ضيافان ،لك ِّني كُ ُ
ال�سبب الذي جعلَه ال يعطي زوج َته فر�ص َة �أن تقول �شي ًئا� ،أو �أن ُ
نقول نحن
ح َّتى � َّأي �شيء.
قليل بالذَّ هاب �إىل دورة املياه .وا�ست�أذن
أخرياَّ ،قررت �سوزان �أن ت�سرتيح ً
� ً
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َّمت جريي ب�صوت
هاتفي ًة �سريعة .وما �إن �صرنا مبفردنا ،تكل ْ
جون ُليجري مكامل ًة َّ
فعلت هذا .مل ت�س َن ْح للأطفال
خفي�ض ومتذمر قائلة‘‘ :بيرت .ال �أكاد � ِّ
أ�صدق �أ َّنك َ
فر�صة �أن يروك اليوم بتا ًتا’’.
خف�ضت ر�أ�سي َّ
البائ�س
ثري َمظ َهري
ونك�ست
ُ
ُ
متمنيا لو ي�س َت ُ
منكبيًّ ،
َّ
لكن هذا مل يحدث.
رحمتهاَّ .
�شعرت ب� ِّأن
عادت �سوزان من دورة املياه ووا�صل جون احلديث .ولكم ُ
�أكره هذه اجلل�سة حول مائدة املطبخ! وفج�أة ،وبكل براءة قال جون�‘‘ :أمت َّنى � َّأل
م�ستمرا يف الكذب بالنيابة ع َّنا‘‘ :ال بتا ًتا� ،إ َّنه
أطلت احلديث’’ .ف�أجب ُته
�أكون قد � ُ
ًّ
ل�شيء عظيم �أن ن�ست�ضي َفكما’’.
أنظر �إليها.
جل�ست جريي �صامت ًة بجواري .ومل �أرد �أن � ُ
وقت مل �أ�سمع فيه َ�صوت
بعد �ساعة �أخرى ،نط َق ْت جريي ،قائلة‘‘ :م�ضى ٌ
�سن الثالثة.
فيث’’ .فيث هي ابنتنا التي كانت حينها يف ِّ
فتبادلت مع
ا�ستمر جون يف احلديث كما لو � َّأن جريي مل تقُلْ �شي ًئا.
ُ
َّ
جريي النظرات ووا�صلنا التظا ُه َر باال�ستماع .ومن وقت �إىل �آخر كنا ُّمند رقب َتينا
لنحاول �أن نرى ما يحدث خارج املطبخ.
�أقعنت نف�سي �أنَّ َّ
أعرا�ض ال�ضيقِ والتو ُّتر
كل �شيء على ما يرامَّ � .إل � َّأن � َ
أ�ستنتج � َّأن عقلَها
والقلق ونفاد ال�صرب بد�أت تظ َه ُر على جريي .و�أ�ستطيع �أن � َ
يكون قد حدث لها.
ميوج بالكثري من الأفكار حول فيث ،وما ميكن �أن َ
كان ُ
وا�ستمر جون يف احلديث.
جدا على نح ٍو الفت،
كان البيت هادئًا ًّ
َّ
أطمئن على ابنتنا’’.
أذهب ل َّ
أخريا ،ا�ست�أذنت جريي وقالت‘‘ :يجب �أن � َ
� ً
جدا .واندفعت نازلة �إىل
قالت ذلك بنغمة
ا�ستطعت �أن �أدركَ �أ َّنها مت�ضايقة ًّ
ُ
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أي�ضا .غرفة
الطابق
ال�سفلي ،فلم جتد فيثَّ .ثم �إىل غرف النوم ،ومل جتدها � ً
ِّ
املعي�شة ،ومل جتدها .مل جتدها يف � ِّأي مكان يف املنزل .فاندف َع ْت جريي مرتعب ًة
أجد فيث يف � ِّأي مكان� .إ َّنها
�إىل املطبخ قائلة‘‘ :پيرت .يا �إلهي! ال �أ�ستطي َع �أن � َ
لي�ست هنا’’.
الرعب عندما تالق َْت � ُأعي ُننا جلزء من الثانية .لقد َّفكرنا يف الوقت
متلَّكنا ُ
نف�سه يف اخليار امل�ستحيل :حو�ض ال�سباحة!
غم �أ َّننا ك َّنا نعي�ش يف بيت �صغري �شبه م�ستقلّ  ،فقد كان لدينا حو�ض
ُر َ
لتحمل
اخللفي ،وذلك يف حماول ٍة م َّنا ُّ
�سباحة �صغري عمقه �أقلَّ من مرت يف الفناء ِّ
احلار الرطب يف ال�صيف .رك�ضنا نحو الفناء اخللفي ،لرنى � َّأن �أ�سو�أ
ِّ
جو نيويورك ِّ
خماوفنا قد حت َّققت.
كانت فيث واقفة يف و�سط حو�ض ال�سباحة وظهرها نحونا .كانت ابنتنا
ال�صغرية تقف عارية على �أطراف �أ�صابعها واملياه تغمرها حتى ذقنها ،وتكاد
متلأ فمها.
نتقد ُم يف ال ُعمر نحو خم�س �سنوات على
�شعرت ب� ِّأن وجريي نكاد َّ
يف احلال ُ
تتحركي’’ وهرعت لتنت�ش َلها من حو�ض ال�سباحة.
الأقلّ � .صرخت جريي‘‘ :فيث ال َّ
يبدو � َّأن فيث نزلت �إىل املياه بوا�سطة ال�سلَّم املو�ضوع دون �أن تنزلق،
لئل تغرقَ  ،وظل َّْت على تلك
وحافظَ ْت على نف�سها واقف ًة على �أطراف �أ�صابعها َّ
احلالَ ...من يعلم كم من الوقت؟
عدة
أعد� ،أنا وجرييَ ،لدفنِ ابنتنا ال�صغرية َ
بعد َّ
لكنت � ُّ
فلو �أ َّنها انزلقتُ ،
أكتب هذه
عدة � َّأيام ،بل � ِّإن � ُ
ظللت وزوجتي نرجتف َّ
�ساعاتُ .
أرجتف الآن و�أنا � ُ
الكلمات.
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يتغي داخلنا ،وكان
واحلقيقة املحزنة ب�ش�أن هذا احلادث هي � َّأن �شي ًئا مل َّ
الأمر يتطل َُّب خم�س �سنوات �أخرى ،ومزي ًدا من الأمل ،وبع�ض الأحداث
اخلطرية الأخرى.
احلد؟ � ِّإن �أتذكَّ ر هذه احلادثة
كيف ا�ستطعنا �أن نكون ُم ِهملني �إىل ذلك ّ
ت�صرفنا
ٍّ
جرا َء هذا القدر من عدم الأمانة وعدم ال ُّن�ضج الذي َّ
بكم كبري من ا َحل َرج َّ
أي�ضا! مل يكن جون هو امل�شكلة،
به مع جون و�سوزان ،ومع اهلل ،ومع �أنف�سنا � ً
و�صبورا ،بينما مل �أكن
بدوت ِّطي ًبا ولطي ًفا
بل ُ
كنت �أنا امل�شكلة .من اخلارج ُ
ً
للم�سيحي
كذلك من الداخل .لقد كنت �أريد �أن �أُظ ِه َر �صور ًة المع ًة َجميلة
ِّ
عما كان يحدث يف داخلي .كان ل�سان حايل
ال�صالح ،ح َّتى � ِّإن
ُ
انف�صلت متا ًما َّ
م�سيحيا �صا ً
يقول�‘‘ :أمت َّنى �أن �أكونَ
�سيعجب هذان الزوجان بنا؟ هل
حلا مبا يكفي .هل
ُ
ًّ
جي ًدا �إلى راعيه �صديقي؟’’.
�سيقد ُم جون ع ِّني
�سيح�سبا ِننا على ما يرام؟ هل
ِّ
تقريرا ِّ
ً
َ
وال�شفافية.
ال�صدق
لقد كان التظاهر �أكرث �أمانًا يل من ِّ
َّ
وروحانيتي مل تتالم�سا مع جروح عميقة
وكانَ ِت احلقيق ُة هي � َّأن تلمذتي
َّ
�سيما تلك الأمناط
اخلطية يف حياتي ،ال َّ
يف داخلي ،ومل تتعا َمال مع �أمناط َّ
القبيحة التي كانت تظهر خلف الأبواب املغلقة يف بيتنا ،ويف �أثناء التجارب
واخلالفات وال�صراعات والنك�سات.
والنف�سي.
الروحي
التطور
لقد ُ
كنت متو ِّق ًفا عند م�ستوى غري نا�ضج من ُّ
ِّ
ّ
امل�سيحية �إىل � ِّأي تغيري يف الأماكن العميقة من حياتي (�أي
ومل ت�ؤ ِّد حياتي
َّ
ال�سلوك الذي يخرج يف املواقف ال�صعبة).
�شيء ما خط�أ
وب�سبب ذلك ،كادت ابنتي �أن متوت .لقد كان هناك ح ًّقا ٌ
على نح ٍو ٍ
روحانيتي ،فماذا يكون؟
بائ�س و ُمرعب يف
َّ
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تاركو الكنائس

يدر�سون تلك املجموع َة التي ُت َعرف ِب ْا�سم ‘‘تاركو الكنائ�س’’-1
ظلَّ الباحثون ُ
وبع�ض �أولئك التاركني
وهي جمموعة يتزايد عددها يف ال�سنوات الأخريةُ .
حقيقيون ،لك َّنهم �صاروا ُم َبطني من الكنائ�س .وقد قط َع ه�ؤالء
ُهم م�ؤمنون ُّ
بال�سيد امل�سيح ،لك َّنهم بد�أوا ُيدركون
قلبيا
الرجال والن�ساء َ
وحقيقيا ِّ
ًّ
عهد عالق ٍة ًّ
تقدم � َّأي ُعمقٍ
بالتدريج ،وعلى نح ٍو م�ؤملَّ � ،أن
الروحانية املُتاحة يف الكنائ�س مل ِّ
َّ
غي احليا َة �إىل �صورة امل�سيح� ،سواء فيهم �أم يف َمن حولهم.
حقيقي ُي ِّ ُ
ٍّ
�أين اخلط�أ؟ لقد كانوا تابعني ُم ِل�صني لي�سوع امل�سيح ،لك َّنهم كانوا
ي�صارعون كغريهم يف زيجاتهم وطالقهم و�صداقاتهم وتربية �أوالدهم ،وعزوبتهم
اجلن�سية و�إدماناتهم و�شعورهم بعدم الأمان ،وكذلك يف الرغبة يف
وحياتهم
َّ
أي�ضا يف الكني�سة
نوال قبول الآخرين ،وم�شاعر الف�شل واالكتئاب يف العمل ،و� ً
والبيت .فما اخلط�أ يف الكني�سة؟ وملاذا مل ت�ستطع م�ساعدتهم؟
آخر من تاركي الكنائ�س َمن ظلُّوا يف الكنائ�س ،لك َّنهم
َّ
ويت�ضم ُن ٌ
ق�سم � ُ
�صاروا خاملني بعد �سنوات من الإحباط والي�أ�س ،و�أدركوا � َّأن طريقة الأبي�ض
فقرروا
والأ�سود التي ُت َّقدم بها حياة الإميان ال تتالئم مع خربات حياتهمَّ ،
التوقُّف -على الأقلِّ
داخليا .غري �أ َّنهم ظلُّوا يف الكنائ�س من �أجل �أطفالهم،
ًّ
غم �أ َّنهم ال ي�ستطيعون
وب�سبب عدم وجود بديلْ ،
�سلبيةُ .ور َ
لكن ب�صور ٍة َّ
�سليما .هناك � ٌأمر
ت�شخي�ص امل�شكلة بدقَّة ،ف�إ َّنهم يعرفون � َّأن هناك �شي ًئا ما لي�س ً
مفقود ،لك َّنهم ال يعرفونه ،وال يعرفون ما يفعلونه �إزاءه.
وهناك جمموعة ثالثة َّممن َّقرروا التخ ِّلي عن �إميانهم متا ًما ،بعد �أن ملُّوا من
الروحية ،و�صاروا ي�شعرون بالإحباط
حالة التوقُّف التي يعانونها يف م�سريتهم
َّ
غالبا ما يكونون غ�ضوبني وعنيدين ومع َت ِّدين
كلَّما ر�أوا � َّأن امل�ؤمنني حولهم ً
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ملحبة
ب�آرائهم
ودفاعيني ِّ
ِّ
ومتكبين وم�شغولني متا ًما ح َّتى �إ َّنه لي�س لديهم وقت َّ
ي�سوع الذي ي�شهدون عنه ،مع � َّأن ه�ؤالء ‘‘يعرفون’’ اهلل ،ومنخرطون يف الكني�سة،
أ�شبه ب َعنا ٍء �أكرث
و ُي َ
وجر َاء ذلكَ ،
�صار الإميان عندهم � َ
بدون حما�س َت ُهم با�ستمرارَّ .
ال�صحف يف
بات
من كَو ِنه قيم ًة يف حياتهم .لذا َ
اجللو�س يف املقاهي وقراءة ُّ
ُ
اخليار الأف�ضل بدل الذَّ هاب �إىل الكني�سة.
عطلة نهاية الأ�سبوع َ
أكون َّممن يرتكون الكني�سة.
لقد َّمر وقت يف حياتي كان �أكرث ما �أمت َّناه هو �أن � َ
أتلوى من
لقد كان الأمل ال�شديد الناجت عن �أزمة كبرية يف حياتي يجعلني � َّ
ل�صا
يكون
الغ�ضب واخلزي؛ ف�أنا َمن حاول باجتهاد و�إخال�ص �أن َ
م�سيحيا ُم ً
ًّ
الرب وملكوته .كيف انتهت بي كلُّ جهودي هذه �إىل تلك
ملتز ًما ُتا َه خدمة ِّ
و�صلت �إليها؟
ال�سيئة التي ُ
احلالة ِّ
ك�شفت ما حتت �سطح
ظلَّ ال ُأمر هكذا ح َّتى و�صلَ الأمل �إىل درجة
ُ
وواجهت ٍ
الداخلية
الوجدانية
طبقات مرتاكم ًة من حياتي
امل�سيحي ال�صالح’’،
‘‘
ُ
َّ
َّ
ِّ
ً
م�شغول ح َّتى
املغية .لقد كُ نت
تلم�سها بتا ًتا َّقوة اهلل ِّ
التي ظل َّْت َمدفون ًة ،ومل ْ
�ضي لأعماق نف�سي’’،
لدي ٌ
�إ ِّنه مل يكن َّ
وقت ملا �أ�سمي ُته حينها ‘‘التحليل امل ََر ّ
كنت ُم ً
وقت
كما � ِّأن ُ
لدي ٌ
نهمكا وعلى �شفري الهاوية يف عمل اهلل ،فلم يكن َّ
�ضت مل�شكالت
تعر ُ
وعيا من �إدراكي املبا�شرْ .
أحفر يف مناطق �أقلَّ ً
ل َ
لكن عندما َّ
حقيقية يف حياتي ،دفعني الأمل ل ْأن �أواج َه حقيق َة � َّأن ي�سوع مل يخرتق م ِّني
َّ
� َّإل ٍ
حقيقيا على مدى �أكرث من
كنت
طبقات
�سطحية ًّ
جدا ،مع � ِّأن ُ
م�سيحيا ًّ
ًّ
َّ
ع�شرين �سنة.
ٍ
اجلذرية التي َّغيت حياتي وزواجي وخدمتي،
عندئذ
ُ
اكت�شفت احلقيق َة َّ
ويف النهاية َّغيت الكني�سة التي كان يل امتياز �أن �أخدمها .لقد كانت حقيق ًة
الغالبية العظمى
ب�سيط ًة ،لك ِّني مل �أدركها ،ويبدو �أ َّنها � ً
أي�ضا حقيق ٌة ال تدركُ ها َّ
21

الروحانية الناضجة وجدان ًيّا

التيار الذي �أنتمي �إليه؛ ف�أنا �أومن ب� َّأن هذه احلقيقة الب�سيطة العميقة ،قادر ٌة
من َّ
ثوري يف حياة الكثريين َّممن �أ�صابهم الي�أ�س من حماولة
على �إحداث تغي ٍري ٍّ
ِ
الروحي ال
والن�ضج
النف�سية،
ال�صحة
عي�ش �إميانهم
امل�سيحي .واحلقيقة هي � َّأن َّ
َ
َّ
ّ
َّ
ُيكن �أن ينف�صال.
ج وجدانيًّا
العمر دون أن تنض َ
أن يتق َّد َ
م بك ُ

وجداين.
جدا هم الذين يخرجون من �أُ َ�سرهم وهم يتم َّتعون بن�ضج
القليلون ًّ
ّ
أومن ب� َّأن َّقوة امل�سيح قادر ٌة على ك�س ِر
يف �سنواتي الأوىل يف اخلدمةُ ،
كنت � ُ
� ِّأي قيد �أو لعنة ،لذلك مل �أُعر � َّأي اهتمام لطبيعة الأ�سرة التي ن�ش� ُأت فيها
وت�أثريها َّيف ،وكيف �أ َّنها ال تزال ُت ِّ
�شكلُ
لكن �أمل ُيع ِّلم بول�س يف
�شخ�صيتيْ .
َّ
حقيقيا بامل�سيح)،
2كورنثو�س � 17 :5أ َّنك عندما ت�صبح يف امل�سيح (�أي م�ؤم ًنا ًّ
ف� َّإن الأ�شياء العتيقة مت�ضي وي�صري ُ
رت �أن �أُلقي باملا�ضي
الكلُّ جدي ًدا؟ لذلك َّقر ُ
أفهم
وراء ظهري وال �ألتفت �إليه بتا ًتاَّ .
َ
لكن الأزمة عل ََّم ْتني �أن �أعو َد �إىل الوراء ل َ
مت�ضي بالفعل.
هذه الأ�شياء العتيقة ،كي َ
إيطالية َّ
مفكك ًة وم�شطور ًة ،حا ُلها ُ
حال ِّ
كل
أمريكية من �أ�صول � َّ
كانت �أُ�سرتي ال َّ
�ضحوا ب�أنف�سهم من �أجل �أطفالهما
الأُ َ�سر .وكان والداي طف َلني لعائالت مهاجرين ُّ
الأربعة ،لي�ستمت َع ال ُ
خبا ًزا ،وكان يعمل
أمريكي .كان والدي َّ
أطفال باحللم ال ّ
جديَّ ،ثم
جدا� ،أ َّو ًل يف خمبز حلويات يف مدينة نيويورك ميلكه ِّ
ل�ساعات كثرية ًّ
�صار يعمل لدى مو ِّزع خمبوزات كبري .كان هدفه الأق�صى �أن يح�صل �أوالده على
ٍ
جي ًدا يف احلياة.
ويتخرجوا حاملني
جامعية وي�ش ُّقوا طري ًقا ِّ
درا�سة ِّ
�شهادات َّ
جيدةَّ ،
إكلينيكي ،ومع زوج ال يتم َّتع باحل�ضور
ت�صارع مع اكتئاب �
كانت �أ ِّمي
ُ
ٍّ
ترب ْت يف طفولتها على يد �أب م�سيء ،والآن هي تختنق
الوجداين .وكانت قد َّ
22

إدراك روحانية قمة جبل الجليد

الزوجية َّمتيزت باحلزن
حتت عبء تربية �أربعة �أطفال مبفردها .لذلك ف� َّإن حياتها
َّ
والوحدة ،كما كانت طفولتها.
الطبيعي �أن
إخوتي من هذه البيئة ،فكان من
وهكذا
ُ
خرجت �أنا و� َ
ِّ
املنطقي � َّأل نتم َّتع بال ُّن�ضج
املحبة واحلنان واالهتمام ،ومن
َ
نكون جائعني �إىل َّ
ِّ
ننظر �إىل
الوجداين .وبعد �أن تركنا البيت لنذهب �إىل اجلامعة ،حاولنا � َّأل َ
ّ
اخللف ،لك َّننا مل نقدر؛ ل َّأن ذلك ‘‘اخللف’’ كان يف دواخلنا.
كان بيتنا يبدو من اخلارج على ما يرام مثل �أغلب البيوت ،بل كان يبدو
�أف�ضل من كث ٍري من بيوت �أ�صدقائي ،وكانت �أحوا ُلنا تبدو �أف�ضل من �أحوالهم.
اله�ش الذي يكاد يكون م�صنو ًعا من ورق اللعب ،تهاوى
لكن ذلك البيت َّ
َّ
متا ًما عندما كنت يف ال�ساد�سة ع�شرة .لقد انت َه َك �أخي الأكرب �أحد القوانني
غري املكتوبة يف �أ�سرتنا ،هو �أ َّنه مل ُيطع والدي وترك اجلامعة .والأ�سو�أ من ذلك
الق�س مون وزوج َته (امل� ِّؤ�س َ�سني لإحدى الهرطقات) كانا هما
كان �إعالنه � َّأن َّ
حت�سب �أخي على مدى
الوالدين
َ
احلقيقيني للإن�سانية .لذلك كانت �أ�سرتي ُ
َّ
ال�سنوات الع�شر التالية يف عدا ِد الأموات ،وكان ممنو ًعا من العودة �إىل املنزل.
لقد كان والداي ي�شعران باخلجل واالن�سحاق ،فان�سحبا عن احل�ضور يف الأ�سرة
اخلا�صة برتك
املمتدة ،واب َت َعدا عن الأ�صدقاء .ومبرور الوقت ،ك�ش َف ِت ُّ
َّ
ال�ضغوط َّ
�أخي املنزل ،ثقوبًا وعيوبًا بالغ ًة يف �أُ�سرتنا ،وف ََ�ض َحت ا�ضطرابها ،ما �أ َّدى مبرور
الوقت �إىل تفكُّ ِك الأ�سرة وانف�صال عالقاتنا.
وتطل ََّب ال ُأمر نحو ع�شرين عا ًما لنبد�أ يف التعايف.
روحانية والدي وانخراطه يف الكني�سة
أ�ساويا بامتياز ،فهو � َّأن
�أ َّما ما كان م� ًّ
َّ
روحيا يف �أ�سرتنا) مل يكن لهما �سوى ت�أثري
(وقد كان هو الع�ضو الأك َرث َّ
حيوي ًة ًّ
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زوجا و�أبًا،
�ضئيل يف حياته
الزوجية وتربيته لأبنائه .فقد كانت طريقته ،بو�صفه ً
َّ
انعكا�سا لثقافته وللأ�سرة التي ن�ش�أ فيها �أكرث َّمما عك�ست �إميانه بامل�سيح.
ً
والظاهر لنا جمي ًعا � َّأن الأُ َ�س َر تختلف بع�ضها عن ٍ
لكن ما تعلَّم ُته
بع�ضَّ .
بعد �أكرث من ع�شرين �سنة من العمل عن قُرب مع الأ�سر املختلفة هو ما يلي:
رت بالع�صيان الذي ارتكبه والدانا
� َّأن �أ�سرتك ،هي مثل �أ�سرتي متا ًما؛ لأ َّنها ت�أ َّث ْ
الأ َّوالن يف �سفر التكوين  ،3وبكلِّ ما تب َع ذلك من خزي و�أ�سرار وكذب
املحبة غري
وخيانات وف�شلٍ يف العالقات ،عالو ًة على الإحباطات ،واجلوع �إىل َّ
امل�شروطة .ويقب ُع كلُّ هذا خلف الواجهات اجلميلة لكلِّ الأُ�سر و�أكرثها احرتا ًما.
اإليمان بالمسيح

�سن الثالثة ع�شرة ،كنت ُمبطًا وغري متي ِّقنٍ من وجود اهلل ،فرتكت الكني�سة
يف ِّ
قبلت امل�سيح يف حياتي
متت ِب ِ�صلة �إىل ‘‘احلياة
احلقيقية’’َّ .ثم ُ
مقتن ًعا �أ َّنها ال ُّ
َّ
م�سيحي يف كني�سة �صغريةَّ ،ثم يف حلقة در�س للكتاب
مو�سيقي
بداي ًة يف حفلٍ
ٍّ
ٍّ
حمبة اهلل
َّ
املقد�س يف اجلامعةُ .
كنت حينها يف ِّ
غمر ْتني َّ
�سن التا�سعة ع�شرة ،وقد َ
احلي الذي �أظهر نف�سه يل.
التعرف �إىل َ
يف امل�سيح ،وبد� ُأت م�سري َة ُّ
ي�سوع ِّ
التيار
وعلى مدى ال�سنوات ال�سبع ع�شرة التالية،
ُ
انغم�ست َّ
بقو ٍة يف َّ
الكاريزماتي الذي َت َع َّرف ُتهً ،
ناهل كلَّ قطرة َّمما �أ�ستطي ُع �أن �أح�صل عليه من التلمذة
ِّ
امل�سيحية،
املقد�س والكثري من الكتب
يت وقر� ُأت الكتاب َّ
والروحانية املُتاحة� .ص َّل ُ
َّ
َّ
مت
كما
�شاركت �أي�ضً ا يف املجموعات ال�صغرية ،وح�ضرت الكني�سة بانتظام ،وتع َّل ُ
ُ
وكنت �أعطي من
الروحية،
عن التدريبات
وخدمت بحما�س ٍة م�ستخد ًما مواهبيُ ،
ُ
َّ
م�ستعدا ل ْأن ي�سمع.
مايل ب�سخاء ،و�شاركت �إمياين �أي�ضً ا مع كلِّ من كان
ًّ
ثانوية َّمدة �سنةَّ ،ثم
بعد �إنهاء املرحلة
اجلامعيةُ ،
عملت مع ِّل ًما يف مدر�سة َّ
َّ
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اجلامعية ،وقادين هذا
التحقت بالعمل َّمدة ثالث �سنوات يف فريق اخلدمة
ُ
َّ
�إىل االنتظام يف ك ِّل َّيات الهوت مثل پرين�ستون ( )Princetonوغوردون كونويل
إ�سپانية
( ،)Gordon-Conwellو� ُ
أم�ضيت �سنة يف كو�ستاريكا لتعلُّم اللغة ال َّ
متعددة الأعراق يف منطقة كوينز.
وذلك ا�ستعدا ًدا لزرع كني�سة ِّ
و َطوال هذه ال�سنوات ال�سبع ع�شرة؛ وم َع كَوين تاب ًعا �أمي ًنا لي�سوع امل�سيح،
الوجدانية من حياتي على حالها .ويف واقع الأمر ،كان تعبري
النف�سية
ظ َّل ِت
ُ
َّ
اجلوانب َّ
املتخ�ص�صني ،ولي�س الكني�سة.
‘‘اجلوانب
يخ�ص امل�شريين ِّ
تعبريا ُّ
الوجدانية حلياتي’’ ً
َّ
أساليب مختلفة للتَّلمذة
تجريب
َ
ُ

تعرت�ض
عندما بد� ْأت خدمتي
القيادية ت�صل �إىل مداها ،بد�أت زوجتي جريي ُ
َّ
م�شرية �إىل � َّأن َّيف ويف الكني�سة � ًأمرا خط�أً على نح ٍو بائ�س .كُ نت �أعرف �أ َّنها َّربا
عدة �أ�ساليب للتلمذة ،كلٌّ
تكونُ على ّ
ظللت �أحاول �أن � ِّأطب َق َّ
حق ،لذلك ُ
احلوار الدائر يف
منها َيركِّ ز على �أم ٍر ُمتلف ،وقد �سا َع َدين ذلك نو ًعا ما ،وكان ُ
داخلي على النحو التايل:
تتجد ُد
�سي ِّغي هذا النا�س� .سوف ِّ
‘‘املزيد من درا�سة الكتاب ،يا پيرتُ .
�أذهانهم ،ومن َث َّم حياتهم’’.
اجلميع ينخرطون يف
‘‘ال! �إ َّنها حياة اجل�سد الواحد .يجب �أن �أجعلَ
َ
الكن�سي �إىل �أبعاد �أعمق ،يف املجموعات ال�صغرية� .سيفي هذا
حياة املجتمع
ِّ
غالبا بالأمر’’.
ً
العميق يتطل َُّب َّقو َة الروح القد�س .ولن ي�أتي
التغيري
‘‘تذكَّ ر يا پيرت � َّأن
َ
َ
بال�صالةِ � .
أطولَ يف ال�صالة ،ور ِّت ِب اجتماعات �صالة �أكرث يف
هذا � َّإل َّ
أم�ض وق ًتا � َ
الكني�سة؛ فاهلل ال ي�ستجيب � َّإل عندما ن�ص ِّلي’’.
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يتغيون ح ًّقا
‘‘ال! فالأمر يتعل َُّق باحلرب
الروحية .ال�سبب يف � َّأن َ
النا�س ال َّ
َّ
الكتابي و�صلِّ
ال�شيطانية التي ت�ؤثِّر فيهم .ط ََّبقِ ا َحل َّق
هو �أ َّنهم ال يقاومون القوى
َّ
َّ
ِ
ال�شرير’’.
ي�سوع ِ
ب�سلطان َ
امل�سيح من �أجل النا�س ل ُتطل َقهم � ً
أحرارا من ِّ
ف�سي�سري
ال�شعب يف حم�ضر اهلل يف العبادة،
‘‘العبادة هي احللّ � .إذا غ ُِم َر
ُ
ُ
كلُّ �شيء على ما يرام’’.
ال�سيد امل�سيح يف م َّتى � .40 :25إ َّننا نتقابل مع امل�سيح
‘‘تذكَّ ر كلمات ِّ
واملهم�شني
عندما نعطي َب�سخاء للإخوة الأ�صاغر ،من املر�ضى واملجهولني َّ
�سيتغيون’’.
وامل�سجونني .اجعلهم ينخرطون يف خدمة الفقراء ،وعندها
َّ
ا�ستثنائية ،وتكون
‘‘ال يا پيرت ،حتتاج ل ْأن جتعل النا�س ي�سمعون اهلل ب�صورة
َّ
تقي ُدهم’’.
لديهم ب�صرية َّ
نبوية .عندئذ �سيك�سرون القيود غري املنظورة التي ِّ
مبني
يفهم ُ
‘‘كفى يا پيرت .ال ُ
النا�س نعمة اهلل يف الإجنيلَّ � .إن وقوفنا �أمام اهلل ٌّ
بربه هو ال ِّبرنا
على عمل امل�سيح بالكامل ،ولي�س على عملنا نحن .ال ُأمر مرتبطٌ ِّ
يتغيون’’.
نحن! ِّكرر هذا املفهوم عليهم كلَّ يوم ،كما يقول مارتن لوثر ،و�سوف َّ
دون ّ
املقد�س يف كلِّ ما قلته �آن ًفا .و�أنا �أومن
�شك ،هناك ٌّ
حق من الكتاب َّ
أي�ضا اختربت
ومنونا
ب� َّأن لكلٍّ منها مكان يف م�سريتنا
الروحي .و�أنت � ً
الروحية ِّ
َّ
ّ
اهلل وح�ضوره بوا�سطة واحد �أو �أكرث من هذه الأمور يف �أثناء م�سريتك مع
امل�سيحَّ � .إل � َّأن امل�شكلة هي يف الآتي :مع كلِّ هذا ،ف�إ َّنك ت�شعر ب� َّأن �شي ًئا
�شعرت �أنا متا ًما .يف الواقع ،ت�ض ُع
ما مفقو ٌد ،كما
تقدمها كلُّ
الروحانية التي ِّ
ُ
َّ
الوجداين.
النمو
دفاعي ًة �أخرى متنع النا�س من ِّ
احلالية طبق ًة َّ
�أ�شكال التلمذة َّ
ّ
معينة من
حقيقية ومفيدة يف مناطق َّ
روحية َّ
ول َّأن النا�س يح�صلون على خربات َّ
املقد�س و�شركة امل�ؤمنني -ف� َّإن
حياتهم -مثل العبادة وال�صالة ودرا�سة الكتاب َّ
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هذا يجعلهم يظ ُّنون خمطئني �أ َّنهم بخري ،ح َّتى لو كانت عالقاتهم وحياتهم
روحيا’’
التقدم’’
و�ضع بائ�س .و ُي ِّقدم �إليهم هذا ‘‘ ُّ
الداخلية يف ٍ
ُّ
الظاهري ً
�سببا ‘‘ ًّ
َّ
احلقيقي.
الوجداين
يجعلهم ال يقومون بعمل النمو
ِّ
ّ
وهكذا ف ُهم خمدوعون.
ع�شت هكذا ل�سنوات عديدة يف حياتي
جي ًدا؛ حيث � ِّإن ُ
و�أنا �أعل َُم ذلك ِّ
معينة من حياتي وحياة الذين
النمو
الروحي يف ٍ
امل�سيحية .فب�سبب ِّ
نواح َّ
َّ
ِّ
الوجداين يف كلِّ ٍ
مكان من
أهملت حقيقة وجود عالمات عدم الن�ضج
حويلُ � ،
ِّ
حياتي وحياتهم.
�سنعرتف � َّأن هناك
احلقيقي مع النف�س
� َّإن �أغلبنا ،يف حلظات ال�صدق
ُ
ِّ
ٍ
اليومي املبا�شر .وكما ي�شري الت�شبيه التايل،
طبقات عميق ًة حتت َوع ِينا
ال�سطحي ِّ
ِّ
ف� َّإن  %10فقط من جبل اجلليد يظهر فوق �سطح املاءُ ،ويكن �أن ُيرى .ويف هذا
ُ
ون�شارك بانتظام
نح�ضر الكني�س َة
املرئي ُيكن �أن َ
نكون لطفاء وحمرتمنيُ -
اجلزء ِّ
ال�سطحي �أن ‘‘ ِّ
ننظ َف
امل�سيحية .ن�ستطيع يف هذا اجلزء
يف كلِّ �أ�شكال احلياة
َّ
ِّ
وال�سلوكيات غري
واملخدرات والألفاظ البذيئة
حياتنا’’ متا ًما -من
الكحوليات ِّ
َّ
َّ
الأخالقية بكلِّ �أنواعها .ون�ص ِّلي ونتكلَّم عن امل�سيح مع الآخرين.
منوذج جبل اجلليد

ما يقع حتت ال�سطح
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جذور كياننا الأعمق ال تزال موجودة ومل تت�أ َّثر.
َّ
لكن َ
احلالية ن�سب ًة �ضئيل ًة فقط من ذلك اجلزء الذي
تخاطب النماذج
ُ
الروحية َّ
َّ
كبريا
ي�ؤ ِّلف نحو  ،%90والذي يقع حتت �سطح املاء .وامل�شكلة هي � َّأن ً
جزءا ً
أ�سميه
(انظر اخلطَّ املن َّقط) يظلُّ دون مل�س ِة ي�سوع امل�سيح� ،إىل �أن نح�صلَ على ما � ِّ
وجدانيا’’.
روحانية نا�ضجة
ًّ
‘‘ َّ
عندما لفت األلم انتباهي

الروحانية
منفتحا على مفهوم
يف النهاية ،ا�ستطا َع ْت ثالث ُة �أمو ٍر اجتذابي ل َ
أكون ً
َّ
قاومت بكلِّ
النا�ضجة
جئت يف الواقع �إىل هذا املكان بعد �أن ُ
وجدانيا .وقد ُ
ًّ
وجدانيا.
الروحانية النا�ضجة
�شد ٍة مفهو َم
َّ
ًّ
َّ
املقد�س
أ�شعر بالر�ضى وبالفرح الذي َي ِع ُد بهما الكتاب َّ
الأ َّول � ِّأن مل �أكن � ُ
الرب �إىل
يف امل�سيح .مل �أكن �سعي ًدا ،بل ُمبطًا ُوم َه ًدا و َت ِع ً�سا .لقد �أتى بي ُّ
بناء على وعد ‘‘نريي ِّهي وحملي خفيف’’ (م َّتى )30 :11
احلياة
امل�سيحية ً
َّ
الفيا�ضة .لك ِّني مل �أكن �أ�شعر بها.
وهذه دعوة ِّ
للحر َّية واحلياة َّ
يدويا ُلينا�سب متا ًما
كان النري يف فل�سطني القدمية م�صنو ًعا من اخل�شب ًّ
أكتاف الثريان دون �أن ي� َؤذيها �أو يجرحها .وبالطريقة نف�سها ،كان ي�سوع ي�ؤكِّ ُد � َّأن
� َ
ِحملَ ا ِّت ِ
وهي’’ لذلك ُيكن ترجمة كالمه كالتايل‘‘ :لقد
باع ِه هو ‘‘نري خفيف ِّ
مت حيا ًة منا�سب ًة متا ًما لك ،فيها نري ُيك ُنك �أن ت�ضعه على كتفك ،فيكون
�صم ُ
َّ
منا�سبا َ
وهي ،و�أنا �أَ ِع ُدك بذلك’’.
لك متا ًما .وهو خفيف ِّ
ً
أ�شعر
لكن الواقع هو � ِّأن بعد �سنوات من كَوين
م�سيحيا نَ ِ�شطًاُ ،
َّ
كنت � ُ
ًّ
بالإجهاد و�أحتاج �إىل التوقُّف .وكنت �أعي�ش �أغلب حياتي يف هيئة ر ِّد فعل ملا
يفع ُله الآخرون �أو ما قد يفعلونه بي �أو ِّ
كنت �أعرف � ِّأن
يفكرون فيه ب�ش�أين .لقد ُ
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أعي�ش كذلك كان � ًأمرا خمتل ًفا متا ًما؛ �إذ
لكن �أن � َ
يجب �أن � َ
ُ
أر�ضي اهللْ .
أعي�ش ُل َ
نري امل�سيح ِّهي ًنا يل بتا ًتا.
مل ُيك ْن ُ
حاولت على مدى
ومكتئبا و ُم َّر النف�س .فقد
غا�ضبا
ُ
الثاين هو � ِّأن ُ
ً
كنت ً
�شخ�صني �أو ثالث ِة �أ�شخا�ص .كانت لدينا خدمتان
خم�س �سنوات � ْأن �أقوم ب�أدوا ِر َ
وكنت � ُ
أعظ يف
إ�سپانية بعد الظهرُ ،
باللغة ال َّ
إنكليزية يف ال�صباح وواحدة بال َّ
إ�سپانية الكني�س َة �آخذًا معه
جميعها .وعندما تركَ الراعي امل�ساعد يف اخلدمة ال َّ
مئ َتني من الأفراد الذين يف ذلك االجتماع البالغ عددهم مئتني وخم�سني
أغفر له وف�شلت.
ليبد�أ بهم كني�سته،
ُ
ووجدت نف�سي �أكر ُهه .حاولت جاه ًدا �أن � َ
أخترب ال�ضغطَ
املتزايد النا َجت من كَوين �أعي�ش حيا ًة
َ
وبالت�أكيدُ ،
كنت � ُ
مزدوجةُ � -
املحبة والغفران � َّأيام الآحاد ،وعندما �أكون مبفردي يف
أعظ عن َّ
أ�شتم و�ألعن .لقد بد�أَ ِت ال ُه َّو ُة ما بني معتقداتي وحياتي
�سيارتي � َّأيام االثنني � ُ
َّ
احلقيقية تظهر ُبو�ضوح مرعب.
َّ
الأمر الثالث ،كانت جريي زوجتي ت�شعر بالوحدة ،والإنهاك َلكو ِنها حتيا
ٍ
واج َه ْتني يف
كما لو كانت �أ ًّما تعيلُ مبفردها �أربع
طفالت .ومن ف َْر ِط �إحباطها َ
النهاية .لقد و�صلت �إىل الدرجة التي جعلتها ال ت�ستطيع �أن تقبل �أعذاري
التهر ّبي ،ومل َي ُع ْد لديها ما تخ�سره.
وت�أخريي و�سلوكي ُّ
ويف ٍ
أم�سي ِ
ال�سرير
ات ،عندما ُ
كنت ً
جال�سا يف َّ
وقت مت� ِّأخ ٍر يف �إحدى ال َّ
وواج َه ْتني بهدوء‘‘ :پيرت� ،س�أ�شعر مبزيد من
�أقر�أ،
ْ
دخلت جريي الغرفة َ
أكون زوجتك� .س�أخرج من هذه
أعي�ش مبفردي عن �أن � َ
كنت � ُ
ال�سعادة لو ُ
أحبك لك ِّني �أرف�ض �أن �أحيا بهذه الطريقة
املطحن ِة التي و�ضع َتني فيها� .أنا � ُّ
وحاولت �أن �أتكلَّم معك ،لك َّنك مل ت�سمع� .أنا ال
انتظرت
بعد الآن .لقد
ُ
ُ
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أتابع حياتي من
�أ�ستطيع تغيريك؛ فهذا � ٌأمر ُّ
يخ�ص َك �أنت .لك ِّني �أريد �أن � َ
م�صممة.
دونك’’ .وقد كانت ِّ
أي�ضا .قيادتك
َّثم �أ�ضافت�‘‘ :آه ،باملنا�سبة .الكني�سة التي ترعاها؟ �س�أتركها � ً
ت�ستحق اال ِّتباع’’.
ال
ُّ
حبون.
بع�ض النا�س ي َق َ
فهمت ِللَحظ ٍة ال�سبب الذي يجعلُ َ
ُ
تلون �أحيانًا َمن ُي ُّ
�شعرت
جزء م ِّني يف ذلك الوقت كان ُ
يريد �أن يخنقها ،وقد ُ
لقد َّعرتني متا ًماٌ .
زي عميق ،وكان هذا الكالم �أكرث َّمما ت�ستطيع كرامتي احتماله.
عمو ًما ِبخ ٍ
أدركت � َّأن ما فع َل ْته جريي معي حينها كان �أعظَ َم عمل من
بعد ذلك � ُ
املحبة َع ِملَته معي يف كلِّ زواجنا .كان املعنى وراء كلِّ ما قا َل ْته هو
�أعمال َّ
الروحي �أمران ال ينف�صالن .من غري املمكن
�ضج
التايل‘‘ :ال�صحة
النف�سية وال ُّن ُ
َّ
ُّ
نف�سيا’’.
�أن َ
تكون ً
روحيا بينما ال تزال غري نا�ضج ًّ
نا�ضجا ًّ
أومن بالكثري من
ومع � ِّأن ُ
أحب َ
ي�سوع امل�سيح بكلِّ �إخال�ص ،و� ُ
كنت � ُّ
م�ستعد
طفل َر�ضي ًعا وغري
كنت من الناحية
الوجدانية ً
ٍّ
احلقائق ب�ش�أنه ،فقد ُ
َّ
أعرتف بعدم ُن�ضجي.
ح َّتى ل ْأن � َ
النظر يف
وملَّا َّقررت جريي �أن ترتك الكني�سة ،دفعتني نحو احلافة ل ِّأقر َر َ
كنت قبل
ما وراء ال�سطح لأرى �أعماقَ جبلِ اجلليد القابع داخلي ،والذي ُ
جمرد فكرة ال َّنظر �إليهَّ � .إن لدى الأمل قدر ًة عجيب ًة على َج ْع ِلنا
ذلك �أرتعب من َّ
نقو على مواجهتها من قبل ،ومن
منفتحني على احلقائق اجلديدة التي مل َ
نتحرك يف ِّات ٍ
اعرتفت باحلقيقة امل�ؤملة
أخريا
ُ
لنتحركَ فيها .و� ً
اهات مل نكن َّ
َّثم َّ
ذكرت) مل تلم�سها
وهي مناطق هائلة من حياتي ُ(عمق جبل اجلليد الذي ُ
القيادي ،ومعرفتي للكتاب
يغي موقعي
ّ
نعمة امل�سيح بتا ًتا .ويف �أثناء ذلك ،مل ِّ
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تغي
َّ
املقد�س ،و�سنوات تدريبي يف ك ِّل َّية الالهوت ،وخربتي ومهاراتي -مل ِّ
جميعها من تلك احلقيقة املُخجلة.
وجدانيا’’.
الروحانية غري النا�ضجة
أ�سميه الآن ‘‘
لقد ُ
متورطًا يف ما � ِّ
كنت ِّ
ًّ
َّ
أي�ضا،
كنت �أمت َّنى �أن �أهرب �أنا � ً
أ�سا�سي لكني�ستي ،فقد ُ
ومع � ِّأن ُ
كنت َ
الراعي ال َّ
أن�ضم �إىل قافلة تاركي الكنائ�س.
و� َّ
احترام إنسانيَّتنا الكاملة

تكامل (تكوين .)27 :1
لقد خلق اهلل ًّكل م َّنا على �صورته ،بو�صفه ِكيانًا ُم ً
واجتماعية.
وعقلية
وروحية
ج�سدية
وتت�ضم ُن هذه ال�صورة �أبعا ًدا
َّ
َّ
َّ
ووجدانية َّ
َّ
َّ
التو�ضيحي التايل:
مثل الر�سم
لنت�أمل ً
َّ
مك ِّونات المتع ِّددة لشخصيَّاتنا
ال ُ
اجتماعيَّة
وجدانيَّة
عقليَّة
جسديَّة
روحيَّة

ودائما ما ي�ؤ ِّدي جتا ُهلُ � ِّأي جانب من هذه اجلوانب �إىل نتائج مد ِّمرة-
ً
ذهنية
يف عالقتنا باهلل وبالآخرين وب�أنف�سنا .ف�إذا قابلنا ً
مثل ً
�شخ�صا لديه �إعاقة َّ
اجل�سدي �سيكونان �أمران وا�ضحان
الذهني �أو
ا�ضطراب ِّمنوه
ج�سدية ،ف� َّإن
�أو
ِّ
َّ
َ
ِّ
يعج بالأطفال هو � ٌأمر �سهلٌ ؛ لأ َّننا
متا ًما .ومتييز طفلٍ ُم ٍ
�صاب ُّ
بالتوحد و�سط فناء ُّ
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�سنجده واق ًفا مبفرده ل�ساعات دون �أن يتفاعلَ مع ال ِ
آخرين.
أطفال ال َ
ظاهرا بالطريقة ذاتها ،ولن ن�ستطي َع �أن
النمو
�أ َّما ت� ُّأخر ِّ
الوجداين فلن يكون ً
ِّ
لكن مبرور الوقت؛ وعندما ننخرط يف عالقات
نراه عندما نقابل املرء �أ َّول َّمرةْ .
جلية.
قريبة به�ؤالء الأ�شخا�ص ،ف� َّإن احلقيقة تظهر َّ
الوجداين’’ يف َ�سعيي نحو اهلل َّملدة �سب َع
كون
لقد ُ
كنت �أجتاهل ‘‘املُ ِّ
َّ
ع�شر َة �سنة .كما �أ َّنه مل تكْ ن لأ�ساليب التلمذة امل َّتبع ِة يف الكنائ�س واخلدمات
التي عمل َْت على ت�شكيلي اللغة �أو الالهوت �أو التدريب الذي من �ش�أنه
يهم عدد الكتب الذي قر�أتها� ،أو حلقات
�أن ي�ساعدين يف هذا املجال .ال ُّ
واالجتماعية
اجل�سدية
الدرا�سة التي ح�ضرتها يف اجلوانب الأخرى من احلياة-
َّ
َّ
يهم عدد ال�سنوات التي َّمرت .كنت �س�أظلُّ ر�ضي ًعا
والفكرية
َّ
والروحية -وال ُّ
َّ
أ�سا�س
وجدانيا ح َّتى َ
ال�سيد امل�سيح .وال ُ
يواج َه ذلك ويجري التعاملُ معه بنعمة ِّ
ًّ
مت�صد ًعا ،ومل يكن
يت عليه حياتي (وعلَّمته للآخرين) كان ِّ
الروحي الذي َب َن ُ
ُّ
عمن هم حويل.
أخفي ذلك َّ
ممك ًنا �أن � َ
علمت � َّأن الطريقة التي يجب �أن �أتعاملَ بها مع احلياة هي بوا�سطة
لقد َت ُ
ثانياَّ ،ثم امل�شاعر ثال ًثا -،بهذا الرتتيب .ونتيجة لذلك،
احلقائق �أ َّو ًلَّ ،ثم الإميان ً
الرب.
مل يكن ُم ًّهما ً
مثل �أن �أتكلَّم عن غ�ضبي ،بل كلُّ ما َي ُه ُّم هو م�سريتي مع ّ
أغلب النا�س هم َّممن يبتلعون
أظن � َّأن
وكنت � ُّ
علي �أن �أكب َته .و� ُ
َ
الغ�ضب خطري و� َّأن َّ
ؤذون الآخرين� .أ َّما النوع
غ�ضبهم في�ؤذون �أنف�سهم� ،أو َّممن يخرجون غ�ضبهم وي� َ
َ
بون
يت�سب َ
الثالث فيرتاوح ما بني َ
اجلانبني ،وه�ؤالء يبتلعون ح َّتى ينفجروا ،وبهذا َّ
أطلب �إىل
تقليدي ًة َّممن يبتلعون م�شاعرهمُ ،
يف الأذى� .أ َّما �أنا ُ
وكنت � ُ
فكنت حال ًة َّ
اهلل �أن يتخلَّ�ص من م�شاعري ‘‘ال�سيئة’’ ويجعلني مثل امل�سيح.
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لقد �أ َّدى ف�شلي يف ‘‘االنتباه �إىل اهلل’’ ،و�إىل ما يحدث داخلي �إىل فقداين
مبحبة ويتكلَّم �إ َّيل،
إلهية .لقد كان اهلل ي�أتي َّ
الكثري من العطايا واملواهب ال َّ
جي ًدا .مل �أتوقَّع بتا ًتا �أن �أتقابلَ مع
غيين ،لك ِّني مل �أكن م�ستم ًعا ِّ
ويحاول �أن ُي ِّ َ
اهلل بوا�سطة م�شاعري مثل حزين واكتئابي وغ�ضبي.
والروحية،
النف�سية
ال�صحة
عندما
ُ
أخريا العالقة ما بني َّ
اكت�شفت � ً
َّ
َّ
كل �شي ٍء يف حياتي ،ومل يكن
غيت َّ
بد� ْأت داخلي ثور ُة َت ٍ
�صحيح َّ
متاما م�سريتي
ممك ًنا العودة �إىل الوراء .كما � َّأن هذا االرتباط
َّ
غي ً
الثوري َّ
غي زواجي وطريقة تربية �أوالدي ،ويف النهاية
ال�شخ�صية مع امل�سيح ،كما ِّ َ
َّ
أي�ضا.
غي كني�ستي � ً
َّ
الحياة بطريقة اهلل -حياة جميلة

وزوجا
كانت هذه ال�سنوات االثنتا ع�شرة �أف�ضلَ �سنوات حياتي ،ب�صفتي �إن�سانًا ً
َّمت �أ َّننا �إذا �أ َّدينا واجبنا
و�أبًا وتاب ًعا لي�سوع امل�سيح وقائ ًدا يف كني�ستي 2.لقد تعل ُ
نخترب حينها
الوجداين
ال�صعب ب َت�ضمني الن�ضج
َ
والروحانية ،فيمكننا �أن َ
َّ
ِّ
حقيقية الوعو َد العظيم َة التي لنا من اهلل -حلياتنا وكنائ�سنا وجمتمعاتنا،
ب�صور ٍة َّ
وهذا يجعلُ حيا َتنا جميل ًة.
ي�سجل الر�سول بول�س يف ِ
غالط َّية  23-22 :5ما يحدث عندما نعي�ش
ِّ
ثمر حيا ُتنا بعطاياه ومواهبه مثل �أ�شجار
حيا ًة
(حقيقية) بطريقة اهلل� ،إذ ُت ُ
َّ
املقد�س
الب�ساتني .ويف ما يلي �س�أ�ستخدم ترجم َتني من �أ�شهر ترجمات للكتاب َّ
العربية هنا) ل ِّأقدم الطريق َة التي ي�شرح بها
باللغة الإجنليزية (ومرتجمة �إىل َّ
الر�سول بول�س الثمر اجلميل الذي ي�صفه يف ِ
غالط َّية :23-22 :5
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الترجمة الدوليَّة الحديثة ()NIV

ترجمة الرسالة ()The Message

			
حمبة
َّ
			
فرح
			
�سالم
		
طول �أناة (�صرب)
			
لطف
			
�صالح
			
�إميان (�أمانة)		
			
وداعة
			
		
تع ُّفف (�ضبط نف�س)

م�شاعر ا ُحل ِّب للآخرين
ُ
حما�سة للحياة
�سكينة
ا�ستعدا ٌد لال�ستمرار يف فعل الأمور نف�سها
�شعور ُ
القلبي
ٌ
بالتعاطف ّ
اجلوهرية ميكن �أن
االقتناع � َّأن القدا�سة
ُ
َّ
تتخلَّلَ الأ�شياء والأ�شخا�ص
احلفاظَ على االلتزام واالنتماء
ن�شق طريقنا بعنف
عدم االحتياج لأن َّ
يف احلياة
القدرة على �إدارة طاقاتنا بحكمة

غريبا
َي ُعدنا اهلل �أ َّننا �إذا ع�شنا احلياة بطريقته (ح َّتى و� ْإن كان ذلك يبدو ً
طبيعي و�صعب يف البداية) ،ف� َّإن حياتنا �ستكون جميلة.
وغري
ٍّ
وخ�ص�ص وق ًتا لهذه القائمة .اقر�أ القائمة ببطء ُم�ص ِّل ًيا،
توق ِّْف عن القراءة ِّ
حد �صار هذا
نف�سك ب�أمانة�‘‘ :إىل � ِّأي ٍّ
و َد ْع كلَّ كلم ٍة تتخلَّلك ب ُعمق .ا�س�أل َ
الثمر حقيق ًة يف حياتك اليوم؟’’ ِّفكر يف �أ�سلوب حياتك يف البيت والعمل
مبحبته الآن �أينما كُ نت .اطلب �إليه
واملدر�سة والكني�سة .وا�سمح هلل ب�أن يغمرك َّ
�أن يعملَ فيك ،كي ت�صري ذلك الإن�سان املو�صوف بال�صفات املذكورة �آن ًفا.
طريق ٌة أُخرى

أومن ب� َّأن اجلدران التي نرتطم بها يف م�سريتنا مع اهلل هي عطايا منه .ولي�س من
� ُ
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لكن اهلل يعملُ على تغيري
مقا�صد اهلل �أن َ
نكون من بني َمن يرتكون الكنائ�سَّ .
تبعية امل�سيح يف القرن احلادي والع�شرين ،كما يعمل على تو�سيع
فهمنا ملعنى َّ
ذلك الفهم ،وذلك ٍ
نظن .وكما كانت احلال
جذري ًة وعم ًقا َّمما ك َّنا ّ
بطرق �أكرث َّ
ِ
واملنحدرات
املنح َنيات
الكثري من َ
مع �إبراهيم ،ف� َّإن اهلل ي�أخذنا يف رحلة َّ
تت�ضم ُن َ
ٍ
ال�سيد امل�سيح.
التي ُت ِد ُث
تغيريات عميق ًة يف حياتنا بوا�سطة عمل ِّ
ي�صري �أمل البقاء
واحلقيقة املحزنة هي �أنَّ �أغلبنا لن َّ
يتقدم �إىل الأمام � َّإل عندما ُ
واح�سبها عطايا
تقبل �أحوالك
ُ
حيث نحن �أملًا ال ُيحت َملُ َّ .ربا هذا هو موقفك الآنَّ .
ْ
من اهلل ،وافتح قلبك بينما تقر�أ هذا الكتاب الآن كي تقابله بو�سائل جديدة متا ًما.
ندعو اهلل لتغيرينا-
نتغي � -أو ،بكلمات �أخرى� ،أن َ
نحن ال ن�ستطيع �أن َّ
عندما ال نكون واعني ،وعندما ال نرى احلقيقة.
ال�صح َّية
أفح�ص من ق ٍ
يف الف�صل التايل �س� ُ
وحانية غري ِّ
ُرب � َّ
للر َّ
أهم ع�ش ِر َ
مظاهر ُّ
وجدانيا ،لنبد�أ يف �إجراء التغيريات التي يق�صدها اهلل يف حياتنا.
وغري النا�ضجة
ًّ
أ�شكرك يا �إلهي على نعمتك ورحمتك يل.
� ُ

أدركت حقيق َة ُوجودك ،وال احتياجي �إلى
ف َلوال عم ُلك يف حياتي ملا �
ُ

قوة الروح
املغي يف �أعماقي� .أعطني يا ُّ
رب ال�شجاع َة لأكون �أمي ًنا و�أ َد َع َّ
عملك ِّ
تقتحم �أعماقي ،وتتعا َمل م َع ِّ
كل ما هو حتت ال�سطح يف
القد�س
ُ
ي�سوع ت�شكيلي بالكاملِ .
رب �أن � َ
حمبة
يعيد
حياتي ح َّتى َ
ُ
�ساع ْدين يا ُّ
أدرك مدى َّ
ال�شخ�صية يل ،وكم �أ َّنها طويل ٌة وعري�ض ٌة وعميق ٌة ومرتفعة.
امل�سيح
َّ
با�سم ي�سوع امل�سيح� .آمني!
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