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المقدمة
ِّ

َّفت كتابًا ب ُعنوان ‘‘املحبة تفعل’’ ( .)Love Doesو�أخذنا �إيراد
منذ ب�ضع �سنوات� ،أل ُ
ومالجئ �أيتام وبيو ًتا �آمنة للأطفال املرتوكني
مدار�س
هذا الكتاب وفتحنا به
َ
َ
يف ال�صومال و�أوغندا والعراق ونيپال ،وغريها من البلدان التي َع َّر َ�ضت فيها
النزاعات حياة الأطفال للخطر .كانت تلك �أوىل حماولتي يف ت�أليف ُ
الك ُتب،
القوة الفائقة التي
وحاولت فيها �أن � َ
أروي ً
ق�ص�صا لبع�ض الأمور التي تعلَّمتها عن َّ
كتاب ٍ
ثان ،لك َّنه مل ُي َن�شر .هذا
للمحبة يف هذا العامل .كان ُيف َرت�ض �أن َ
يكون هناك ٌ
َّ
هو الكتاب الثالث .فلأ�شرح لكم الأ�سباب.
�صديق يل الكني�سة ال�ضخمة ( )Mega Churchالتي
منذ ب�ضع �سنواتَ ،ت َرك
ٌ
ال�شعبية يف �سان فرن�سي�سكو
كان يرعاها يف جنوب كاليفورنيا ،وانتقل �إىل الأحياء
َّ
ف�شل ذري ًعا يف
حيث �أراد �أن يبني ُمتم ًعا بني الأ�شخا�ص الذين اختربوا ً
أي�ضا.
ويحب اهلل � ً
حياتهم� .إ َّنه َر ُجلٌ ُمتوا�ضع ،وال َ
أ�سر َت ُهُّ ،
يبخل َبوق ِت ِه ،و ُي ِح ُّب � َ
وبدلَ �أن ُي�ضي فقط ب�ضع دقائق كلَّ �أ�سبوع مع �آالف الأ�شخا�ص يف الكني�سة
يذهب �إىل ُم�ستويات �أعمق
ال�ضخمة التي كان يرعاها ل�سنوات َّ
عدةَّ ،قرر �أن َ
هون ِ
�سارات َ�صعب ًة و� ٍ
انك ٍ
من ال�شركة مع َع َد ٍد َ�صغ ٍري ِم َن الذين كانوا ُي ِ
إعاقات
واج َ
َ�شديد ًة يف حياتهم .ففتح مط َع ًما ،مع جمموعة �صغرية من الأ�صدقاء ،ليعمل فيه
رجالٌ كانوا يحتاجون �إىل بداية جديدة يف حياتهم .كما � َّأ�س�س بي ًتا للن�ساء الالتي
التحديات ُ
الكربى يف احلياة.
هن ب�شجاع ٍة ورجا ٍء َ
بع�ض ِّ
واج َ
َ
وقت ِ
املحبة َّ
ل�سكان
ُي�ضي ه�ؤالء الأ�شخا�ص املده�شون َ
فراغ ِهم يف تقدمي َّ
املحبة بطريقة ب�سيطة
م�شروعات الإ�سكان
ال�شعبي املجاورة للمطعمِّ .
يقدمون َّ
ِّ
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املحبة .ومثل �صديقي هذا ،كانوا يفعلون ذلك ب�سبب
وك�أ َّنهم م�صنوعون من َّ
مبحبة.
�أفكا ِر ِهم َّ
الثورية َّ
عما ي�ستطيع الإميان �أن يفعله يف العامل ،عندما ُي َّعب عنه َّ
حمبة النا�سً ،
جمرد اال ِّتفاق
لقد َّقرروا �أن ُي�ضوا املزيد من الوقت يف َّ
بدل من َّ
الفكري مع مبادئ ي�سوع امل�سيح .لقد �أرادوا �أن يتبعوا منوذج ي�سوع .وبدلَ �أن
ِّ
أحبوا النا�س كما كان يفعل ي�سوع.
يقولوا للنا�س مقا�صد ي�سوعُّ � ،
أنا�سها
� َّإن م�شروعات الإ�سكان
ال�شعبي �أماكن �صعبة؛ فهي مظلمة ومرعبة ،و� ُ
ِّ
النارية وال ُعنف والعراك
تعج تلك امل�شروعات بالأ�سلحة َّ
جميلون ،لك َّنهم مرعبونُّ .
والتعاطف َ
ُ
والك َرم والرجاء.
باملحبة
وال�سرقات ،لك َّنها حافل ٌة � ً
أي�ضا َّ
ُ
مبحبة
كان ه�ؤال ِء
يتحركون َّ
الرجال والن�سا ُء ال�شجعان العاملني يف املط َعم َّ
عمن ِ
بون
يرتك َ
ن�سيون َ
ومهملون .لقد كانوا يبحثون َّ
نحو َمن كانوا ي�شعرون ب�أ َّن ُهم َم ُّ
ليحبوهم بطريقة ي�سوع -وبنعمة َّفيا�ضة.
ال َ
أخطاء وعن َّ
املهم�شني واملُ َ
حبطنيُّ ،
�شخ�صني
يف �إحدى زياراتي ل�صديقي هذا يف �سان فرن�سي�سكو� ،
ُ
أح�ضرت َ
من العامل َني معي� .سافرنا بالطائرةَّ ،ثم ا�ست�أجرنا حافل ًة �صغري ًةَ َّ ،
وب ذلك
وات ْهنا َ�ص َ
املَط َعم لرنى الطريقة التي ُيكننا �أن ُن ِ
أم�ضينا نحو ن�صف �ساعة
�ساعد بها .بعد �أن � َ
خرج ُت لأُ ِ
أيت.
ال�سيارة ،فها َلني ما ر� ُ
داخل املطعم نغ�سل الأطباقْ ،
ح�ض َر �شي ًئا من َّ
أر�ضية .لقد
كانت كلُّ النوافذ مك�سورة ،و�شظايا الزجاج متناثرة على املقاعد وال َّ
ال�سيارة ،و�سرقوا كلَّ ما فيها .اخت َف ْت
َ
اقتحم بع�ض الل�صو�ص يف املنطقة املجاورة َّ
أي�ضا.
كلُّ حقائبنا ،وكلُّ حمافظنا ،وهواتفنا املحمولة ،وحوا�سيبنا املحمولة � ً
امل�سودة الأوىل لهذا الكتاب ،وقد كان
ُ
كنت يف ذلك الوقت قد انتهيت من َّ
املبدئي ُة هي الوحيد َة
تتخيلون؟ كانت تلك ال ُّن�سخة َّ
على حا�سوبي املحمول .هل َّ
لدي! (فمن يحتاج �إىل اال�شرتاك يف خدمة تخزين مل َّفاته على الإنرتنت لقاء
َّ
�شهريا؟) َ�س ٌهو َب�سيطٌ من جانبي �أ ِّدى بي �إىل �إعادة الكتابة من جديد.
� 99سن ًتا ًّ
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كنت � ِّأفكر يف فكرة هذا الكتاب على مدى زمن طويل.
ال�سار هو � ِّأن ُ
اخلرب ُّ
ُ
كنت مع بع�ض الأ�صدقاء الأع َّزاء يف كني�سة
قبل تلك الأحداث ب�سنوات َّ
عدةُ ،
حب كلَّ النا�س ،كلَّ
كبرية يف �شيكاغوَّ ،
مت عظة ق ُ
وقد ُ
ُلت فيها � َّإن علينا �أن ُن َّ
فقررت �أن �أ�ؤ ِّل َف كتابًا عن املو�ضوع.
نت ُمق َت ِن ًعا ًّ
الوقت .لقد كُ ُ
جدا بالأمرُ ،
�سيارتنا ه�ؤالء ،وغريهم من
من َّ
ال�صعب ت�صديق �أن ي�سوع ُي ُّ
حب �سارقي َّ
حبني �أنا و�أنت .ومع ذلك ف� َّإن
الأ�شخا�ص ال�صعبني الذين قابلناهم ،متا ًما مثلما ُي ُّ
املحبة -جمي ُعنا نحتلُّ املرتبة
املحبة املُذهلة �أ َّننا جمي ًعا مت�ساوون �أمام هذه َّ
ر�سالة َّ
الأوىل يف قلب اهلل .ويف حني ُ
ريدنا
نحاول نحن
ا�ستيعاب تلك الفكرة ،ف� َّإن اهلل ال ُي ُ
َ
حمبة.
أكادمييا ،بل �أن َ
�أن َن ُ
در َ�س ُه كما لو كان مو�ضو ًعا � ًّ
نكون َّ
غالبا ما �سيكونُ
لقد َ�س ِم ُ
عت �أنَّ من َّ
ثانيا ِّ
جي ًدا ،بل ً
ال�صعب �أن ت�ؤ ِّلف كتابًا ً
ردي ًئا .لذا يبدو �أنَّ � َ
�سمي كتابي
أولئك الل�صو�ص �أ�سدوا �إلينا مبعروف ،لذلك �أُ ِّ
�سودات
هذا،
الكتاب الثالث .لقد �أعطاين هذا احلدث انطبا ًعا ً
َ
مريحا �أ َّننا جمي ًعا ُم َّ
ونتغي لكي نكونَ ُهم� .أمت َّنى �أن ت�ستطيع الن�سخة الثانية من
للأ�شخا�ص الذين ننمو َّ
الفيا�ضة ،والنعمة
هذا الكتاب �أن ت�صن َع الفارق بطريقة ت�ؤكِّ د َّ
القوة العظيمة َّ
للمحبة َّ
الغنية يف حياتك ،والطريقة التي ُيكنها �أن ت�ؤثِّر يف العامل الذي تعي�ش فيه.
َّ

الفصل 1

األشخاص المخيفون
َّ
نظل كما اعتَ دنا أن نكون.
ألن
نحن ال نحتاج ْ
صائرون عليه-
نحن ِ
إن الله يرى ما ُ
َّ
حبة.
م
صائرون
ونحن
َ َ َّ

ال�سيارة التي �أ�صبحت
ان َت ِه ُ
يت �أنا و�أ�صدقائي ِ َّما كُ َّنا نفعله يف املَط َعم ،و�أخذنا َّ
ال�سيارة �إىل �ساحة �شركة ت�أجري
الآن بال نوافذ،
َ
لنذهب �إىل املطار .دخلْنا لإعادة َّ
ال�سيارات ،وبدا علينا ما َح َد َث لناَ .حملَق فينا امل�س� ُ
ُلت له بربود:
حائرا .ق ُ
َّ
ؤول ً
رميت
وت ُمب َت ِع ًدا ً
قليلُ ،
‘‘لقد كانت على هذه احلال عندما �أخذناها’’ ،وبعد �أن َخطَ ُ
بثقاب ُم�ش َت ِعل
رت مثلما ي�ش ُعر َالبطَ ل
ال�سينمائي عندما ُيلقي ٍ
�إليه باملفاتيح� .ش ُع ُ
ُّ
يت الثقاب
ال�سيارة خلفه .ملحوظة من ُمرتِف� :إذا �أل َق َ
من ورا َء َك ِت ِف ِه ف َتن َف ِجر َّ
ال�سيارة؛ فهذا ُي ِ
املُ�ش َت ِعل ،ال تلتفت ُ
للم�ش َهد.
اجلو العا َّم َ
ف�سد َّ
لتنظر عندما تنفجر َّ
عت �أن �أ َت َب َّي � َّأن الأمر
جراء �سرقة كلِّ �شيء ،لك ِّني ا�ستطَ ُ
لقد كُ ُ
نت ُم َبطًا َّ
ُيكن ال َتعا ُملُ معه� .أ َّما ما َل �أُد ِر ْكه فهو �صعوبة ركوب الطائرة والعودة �إىل مدينتنا
ال�صف �إىل �ضابط الأمن الذي طلب
دون �أوراق لإثبات
مت َّ
ال�شخ�صيةَ .ت َق َّد ُ
َّ
جيبي و�أخرجتهما
م ِّني �إبراز تذكرة الطائرة و�إثبات
ال�شخ�صيةَ � .
أدخ ُ
لت َّ
َّ
يدي يف َّ
َعت َك ِت َف َّي نحو الأعلى ب�صور ٍة ُمثرية لل�شفقة
لدي �شيءَ .رف ُ
فارغَني .مل ُيكن َّ
لدي � ُّأي �شيء .لقد ُ�س ِرقَت كُ لُّ �أم ِت َعتي -حقيبتي وحمفظتي
ُ
وقلت له‘‘ :لي�س َّ
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�شخ�صية يف فيلم �إثارة وت�شويق ،ومل ُيكن امل�س�ؤول
�شعرت ك� ِّأن
وكلِّ �شيء’’ُ .
َّ
أمني ُم ِ
جدا ،لك ِّني �أ�ستطيع �أن �أ َت َف َّهم موق َفه بينما كان ي�ؤ ِّدي عمله.
تعاط ًفا ًّ
ال ُّ
بالنفي،
�س�ألني �إذا كانت هناك � َّأية طريقة ُيكنني بها �أن �أُث ِب َت ُهو َِّيتيُ � .
أجبت ّ
َّفت كتابًا منذُ َّمدة .بحثنا عن �صورة لغالف الكتاب
َّثم فج�أة َتذَ كَّ رت :لقد �أل ُ
ن�سيت �أ َّنه مل ُتكن هناك �صور ٌة على الغالف� ،سوى ُ�ص َو ٍر
على الإنرتنت ،لك ِّني ُ
علي �أن �أ�ضع �صورة كبرية يل على
لبالونات( .يف ذلك الوقت ،ذَكَّ ُ
رت نف�سي � َّأن َّ
َّيت عن الفكرة
غالف هذا الكتاب َت َُّ�س ًبا حلدوث ذلك املوقف ثاني ًة .لك ِّني تخل ُ
لت ما ُيكن �أن تبد َو عليه �صورتي على غالف كتاب).
عندما َت َخ َّي ُ
كثريا يف الآون ِة الأخريةَ .
كيف نُثب ُِت من
�أثار كلُّ هذا �س� ًؤال ُ
كنت �أُف َِّك ُر فيه ً
ال�شخ�صية� ،أو رخ�صة القيادة عن
تخربنا به البطاقة
نحن؟ ُ
ل�ست �أق�صد بذلك ما ُ
َّ
ي�سوع
النا�س ع َّنا .لقد َت َكل ََّم ُ
ُه ِو َّي َتنا� ،أو ما نقوله للنا�س عن �أنف�سنا� ،أو ما يقوله ُ
الكيفية التي يجب بها �أن ُن َع ِّر َف ب�أنف�سنا .لقد قال �إ َّنها لي�ست ما
لتالميذه ً
كثريا عن َّ
نقول �إ َّننا ن�ؤمن به ،وال هي كلُّ الأمور ال�صاحلة التي مت َّنينا �أن نفعلَها يو ًما ما .ال ،لقد
قال �إ َّننا يجب �أن ُن َع ِّر َف ب� ِ
كثريا ما
أنف�سنا بب�ساطة ،بالطريقة التي ُن ِح ُّب بها الآخرينً .
لكن ال َأمر لي�س كذلك .لي�س ا ُحل ُّب
ن�ش ُعر ب�إغراء �أن نَ ُظ َّن �أنَّ ُه ِو َّيتنا �أكرث من ذلكَّ ،
م َّبة.
�صري ُه؛ �إ َّننا نَ َت َح َّول ل َن�صري َ َ
�شي ًئا نَ َق ُع فيه ،كما يقولون ،بل هو �شي ٌء نَ ُ
حب مثل
الطيبني واملتوا�ضعنيَ .فمن ال ُي ُّ
من ال�سهل �أن ُن ِح َّب الأ�شخا�ص ِّ
حمبة الأ�شخا�ص
ه�ؤالء؟ ه�ؤالء ُهم الذين � ُ
أم�ضيت �أغلب حياتي �أُ ِح ُّب ُهم .وبوا�سطة َّ
املحبة .وحيث � َّإن الأ�شخا�ص الذين
لت � ِّأن �أُ ُ
م َّب َت ُهمَ ،ت َخ َّي ُ
الذين ت�سهل َ َ
جيد َّ
ملحبتي � َّإيا ُهم.
� َ
أحبب َت ُهم كانوا ِّطيبني و�صاحلني ،فقد كانوا ي�شكرونني وميتدحونني َّ
كنت �أَ َ َت َّنب الأ�شخا�ص الذين َل �أف َه ْم ُهم والذين
لكن ما �أدرك ُت ُه يف الواقع هو � ِّأن ُ
َّ
يعي�شون بطريقة خمتلفة ع ِّني .و� َ
�صحيح � ِّأن
بع�ض ُهم كان ُيخيفني.
ال�سببُ :
إليك َ
ٌ
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أم�ضيت للأ�سف كُ لَّ حياتي � َ َأت َّنب الأ�شخا�ص الذين
كنت م�ؤ َّدبًا َم َع ُهم ،لك ِّني � ُ
ُ
�أم�ضى ي�سوع كلَّ حياته معهم.
أنف�سنا
املحبة ونتل َّقاهاَّ � ،إنا �أن ن�صري ُ
نحن � ُ
َ
لي�س ْت ُخطَّ ة اهلل لنا فقط �أن ُنعطي َّ
م َّبةَ .من ي�صريون َم َّبة َيرون اجلمال يف الآخرين ح َّتى و� ْإن كانت َت َ�ص ُّرفا ُت ُهم
َ َ
بقناع َب ِ�شعُ .يكننا �أن ُن ِّلخ�ص ما كان ي�سوع يقوله
املُحبِطَ ُة ُت َغ ِّطي ذلك اجلمال ٍ
يريدنا �أن ُن ِح َّب كلَّ النا�س ،كلَّ الوقت ،و�أن نبد�أ مبَن
لتالميذه بالقول� :إ َّنه كان ُ
يخيفوننا .احلقيقة �أ َّننا َّربا ُنخي ُف ُهم ،دون �أن ندري ،ب َق ْدر ما ُيخيفوننا.
هل هناك �أ�شخا�ص يجب �أن ترتك بينك وبي َن ُهم م�سافة كبرية؟ �أجلُ .هناك
�أ�شخا�ص يف حياتي وحياتك لي�سوا �آمنني .هم �أ�شخا�ص �سا ُّمون وزارعو خ�صومات
�أينما كانوا .لقد �أعطانا اهلل ال ُقدرة على التمييز ،ويجب �أن ن�ستخدم هذه القدرة
َهما و ُلط ًفا وقُدر ًة على الغفران ،ولهذه الأمور َّقو ٌة
يف حياتنا� .أعطانا � ً
أي�ضا َ َ
م َّب ًة وف ً
درة على التمييز ،والإدانة
كثريا ما ال نكت�شفها �أو نُ ا ِر َ�سهاُ .هناك ف َْرق بني ال ُق َ
عظيمةً ،
كثريا والثانية ً
جدا.
قليل ًّ
وال�سر هو �أ َّننا يجب �أن ن�ستخدم الأوىل ً
َّ
امل�ستمرةُّ .
املحبة هو �أ َّننا يجب �أن نواجه الكثري من خوفنا بوا�سطة
� َّإن ما �أتعلَّمه عن َّ
ال�صعبني .عاد ًة ،عندما �أُقا ِبلُ
�شخ�صا ُيخي ُفني ،ف� ِّإن
ً
االقرتاب من الأ�شخا�ص َّ
�سرعان ما �أ�ضع بيني وبينه احلواجز واملتاري�س ،وذلك با�ستخدام كلماتي املع َّقدة
أحمي نف�سي ،وهي جتع ُلني �أ�شعر
و�آرائي ال�صا ِرمةِّ � .إن �أبني هذه احلواجز لكي � َ
منار�سه جمي ًعا
ب� ِّأن على �صواب ،ويجع ُلني هذا �أ�شعر بالأمان� .أعتقد � َّأن هذا � ٌأمر ُ
بدرجة �أو ب�أخرى ،وهذا ال ي�ستدعي اخلزيَّ � .إل � َّأن ي�سوع مل يفعل ذلك .لقد
م َّبة ،وذلك عندما
ك ََ�ش َف لنا ب�سلوكه الطريقة التي ُيكن بها �أن ي�صري الإن�سان َ َ
را�ضيا �أن
تنا َولَ الع�شاء الأخري له مع �شخ�ص كان يعرف �أ َّنه �سيخونه ،و�أ َّنه َق ِبلَ ً
ميوت ميت َة ُم ٍرم وهو بريء.
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حمبة الآخرين � ًأمرا �أكرث تعقي ًدا َّمما كان يفعل ي�سوع .يف
�إ َّننا جنعل من َّ
كلِّ َّمرة �أحاول �أن �أحمي نف�سي ب�إخبار �شخ�ص ما ب�آرائي املختلفة عن �آرائه،
خائف هكذا؟ َمن ُتا ِو ُل �أن ُتبهِر؟
ٌ
يهم�س اهلل يل وي�س�ألني عن قلبي :ملاذا �أنت
هل �أ�ش ُع ُر بعدم الأمان ح َّتى � ِّإن �أُ ُ
دائما مبَن ي َّتفقون معي يف الر�أي؟
حيط نف�سي ً
وعندما يكون النا�س ُمطئني ،ملاذا � ِّأن�صب نف�سي ُم َ�ص َّح ًحا لآرائهم؟ � َّإن َه ْدم �آراء
آراء ال َآخرين!
الآخرين ال يجعلنا نحن على �صواب ،بل فقط يجعلنا َّممن َي ِهد َ
مون � َ
حب
لقد َ
دائما ثاب ًتا� .إ َّنه يريد �أن تكون قلوبنا له ،ويريدنا �أن ُن َّ
كان َه َد ُف اهلل ً
حب الذين �أبعدنا ُهم َع َّنا .ولكي نفعل ذلك ،فهو يريدنا �أن نعي�ش
الذين حولنا ،و ُن َّ
آراءنا ل ُن ِّ
غطي بها خوفنا ،بل
بال خوف� .إ َّننا ال نحتاج يف ما بعد لأن ن�ستخدم � َ
احلب يف قلوبنا و ُن ِّنميه ُلي�ش ِب َع َ َ
العال �أجمع.
على خالف ذلك ،هو يريدنا �أن نزرع َّ
و�سوف َّ
حمبة ،ال يلقون بالنا�س
تت�شكل حياتنا بفعل هذا ّ
احلبَّ � .إن َمن ُي�ص ِبحون َّ
من فوق ال ُ
أ�سطح ،بل ُي َدلُّونَهم من فوقها كي ي�ضعو ُهم �أمام نعمة اهلل ،كما َّدل
�أ�صحاب املفلوج ِ
�صاح َب ُهم �أمام امل�سيح ال�شايف.

قابلت
الثانوية� ،س�ألَني � ُ
كنت قد ‘‘ ُ
أحدهم � ْإن ُ
عندما ُ
طالبا يف املدر�سة َّ
كنت ً
حرفيا‘‘ :بالت�أكيد مل �أف َعلْ ’’� .أنا مل �أقا ِبلْه
ي�سوع’’ُ .
كنت � ُّ
أظن �أ َّنه ميزح؛ ف�أجب ُته ًّ
جدا
أعرف � َّأي �صديق فعلَ ذلك .وا�ستنا ًدا �إىل ما قر�أ ُته ،ف� َّإن عد ًدا ً
يو ًما ،وال � ُ
قليل ًّ
وحواء،
تقابلوا مع اهللُ .
أبدية’’ َ
من الب�شر يف ‘‘هذا اجلانب من ال َّ
نعرف عن �آ َد َم َّ
الرعا ِة
أي�ضا َ
ومري ،وكذلك فعل مو�سى على جبل �سيناء� .أذكُ ُر � ً
ويو�سف َ
ُ
بع�ض ُّ
ال�صيادين .وكذلك ِل َّ�صان على تلِّ اجللجثة.
واملجو�س ،وكذلك جمموع ًة من َّ
وهناك �آخرون ،لك َّنهم لي�سوا كثريين.
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ي�سوع من ٍ
�سار يف �شوا ِر ِعهم،
يف املقابل ،هناك كثريون ًّ
جدا را َقبوا َ
بعيد .لقد َ
ي�سوع يف مواجهة القادة ،ور�آه عد ٌد من النا�س مع َّل ًقا
وح�ضر احتفاالتهمَ .
وقف ُ
ي�سوع ،لك َّنهم يف �أح�سنِ
على ال�صليبُ � .
قابلوا َ
أفرت�ض � َّأن ر َّدهم �سيكون �أ َّنهم َ
ال ِ
ٍ
ي�سوع من م�ساف ٍة بعيدة ،ظا ًّنا
أحوال مل َيروه � َّإل
حلظات .وباملثل ،ر� ُ
أيت �أنا َ
أ�شخا�صا خل َق ُهم اهلل
� ِّأن قابل ُتهُ .
ويحد ُث هذا يف الواقع يف كلِّ َّمر ٍة �أجت َّن ُب فيها � ً
ي�سوع
أراقب َ
أفهمهم .لقد جعلني خويف منهم ك� ِّأن � ُ
على �صور ِته ،ل ِّأن ال � ُ
ٍ
ي�سوع’’،
كنت ح ًّقا �أو ُّد �أن ‘‘�أقا ِبلَ
لكن ما �أدرك ُته هو � ِّأن � ْإن ُ
َ
للحظات قليلةَّ .
أقرتب �أك َرث من ال ِ
أ�شخا�ص الذي خل َق ُهم -من كلِّ الأ�شخا�ص،
علي �أن � َ
ف� َّإن َّ
ولي�س فقط بع�ضهم.
يظهر لكلِّ
كان ميكن �أن يفعلَ اهلل ال َأمر بطريقة خمتلفة؛ فهو ي�ستطيع � ْأن َ
ِ
واحلقول .ميك ُنه �أن يظ َه َر يف مباريات ال�سوپر بول
طفلٍ مولو ٍد يف امل�شايف والأكواخ
طلب املدار�س .ول َّأن اهلل مل
جنوم الغناء� ،أو جلميع َّ
( ،)Super Bowlويف حفالت ِ
أعتقد � َّأن ُخطَّ َته هي �أن نقا ِبلَ نحن
لكن � ُ
يفعلْ ذلك ،فهو ال يعني �أ َّنه يتج َّن َبناْ .
ون�شعر ك�أ َّننا قابلناه هو.
َ
النا�س الذي خل َق ُهمَ ،
يريدنا
تقريبا .واحلقيق ُة هي � َّأن اهلل ُ
قابلت اهلل كلَّ ٍ
بهذا املعنى� ،أكون قد ُ
يوم ً
املقد�س ،لك َّنه
�أن نتعل ََّم عنه ب�أن نقر�أ الر�سائلَ والق�ص�ص التي ُج ِم َع ْت يف الكتاب َّ
أحب
ريدنا � ً
ُي ُ
نحب الأ�شخا�ص �صعبي املرا�س� .إذا ُ
كنت �أو ُّد �أن � َّ
أي�ضا �أن نقا ِبلَه ب�أن َّ
أمور كما �أراها �أنا ،و�أجت َّن َب الباق َني،
ُّطفاء معي ،والذين َ
فقط ال َ
أ�شخا�ص الل َ
يرون ال َ
املقد�س ،و�أ َّدعي � ِّأن
فرديا فقط من الكتاب َّ
فهذا ُي�ش ِبه قراءة ال�صفحات املرقَّمة ًّ
أعرف ما يقو ُله يل.
� ُ
يحبوا جريانَ ُهم والنا�س �صعبي املرا�س
أخرب ُ
لقد � َ
ي�سوع تالميذَ ه � َّأن عليهم �أن ُّ
ي�سوع
من حولهم �إذا �أرادوا �أن ُي�شبهوهَّ .ربا يكون م�ألوفًا لنا �أن َ
نوافق على ما قالَه ُ
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جم َع تالميذَ ه وقالَ لهم � َّإن
متا ًما .لك ِّني مل �أقر�أْ يف الكتاب َّ
املقد�س � َّأن َ
ي�سوع َ
ي�سوع �أن نفعلَ ما قالَه .وما قالَه
عليهم �أن يوافقوا على ما قالَه فح�سب .بل ُ
يريدنا ُ
نحب كلَّ ِ
النا�س كلَّ الوقت.
ُ
ي�سوع هو � َّإن علينا �أن َّ
ٌ
َ
لدي ‘‘�أعدا ٌء’’.
نحب �أعدا َءنا .و�أنا
قال ُ
حمظوظ ُهنا؛ ل ْأن لي�س َّ
ي�سوع �إنَّ علينا �أن َّ
أعتقد �أ َّنهم
غا�ضبا من كوريا
ال�شمالية وال�صني ورو�سيا ،وال � ُ
و�أعني بذلك � ِّأن ُ
ل�ست ً
َّ
ِ
�شخ�ص م�سا ٌمل �أ َّل َف �ساب ًقا ،وو�ض َع ٍ
بالونات على ِغال ِفهَ .من يغ�ضَ ُب
غا�ضبونَ م ِّني� .أنا ٌ
من ٍ
امل�سيح عنى � ًأمرا � َآخ َر حي َنما ذك ََر كلمة
لكن يبدو �أنَّ َ
�شخ�ص كهذا؟ ْ
ي�سوع َ
نختلف
أ�شخا�ص الذين ال نف َه ُم ُهم ،والذين ُ
نحب ال َ
‘‘�أعداء’’ .لقد عنى �أنَّ علينا �أن َّ
الكثري من � ِ
أراهن �أ َّنك ِ
تواج ُه
م َع ُهم يف الر�أي .و� ُ
أمثال ه�ؤالء ،و� ُ
أعتقد �أنَّ يف حياتي َ
�شخ�صا من �أولئك ال ِ
أ�شخا�ص �صعبي املرا�س.
الو�ض َع ذا َته .يف الواقعَّ ،ربا �أكونَ �أنا ً
فقدت
ي�سم ُح ب�أن ن�ضي َع َّمر ًة �أو َّمر َتني .لك َّنه ال ُ
� ُ
يفقدنا كما ُ
أعتقد � َّأن اهلل َ
ي�سم ُح لنا �أن ن�ضي َع َّمد ًة
حا�سوبي عندما اق ُت ِح َم ْت احلافل ُة التي ا�ست�أجر ُتها .بل هو َ
حمب َته لنا كما
من الزمن �إذا كانَ ْت تلك رغب َتنا .ومتى جرى ذلك ،ف�إ َّنه ال ُي ِّ ُ
غي َّ
ابتعد ع َّناً .
نفعلُ نحن م َع ٍ
مبحب ِته،
�شخ�ص �أهملَنا �أو َ
بدل من ذلك ،ي�سعى اهلل �إلينا َّ
ينتظرنا ح َّتى نعو َد �إىل
يجدنا .ومع �أ َّنه ُ
يعرف متا ًما َ
ويحا ِو ُل �أن َ
مكان وجو ِدنا ،ف�إ َّنه ُ
الوقت ِ
ُر ِ
وراعيا يف ِ
�شدنا ثاني ًة .وبهذا يكونُ َلدينا يف داخ ِلنا خروفًا ًّ
نف�سه.
�ضال ً
نبح ُث عن � ِ
أنف�سنا .بل هو
خربنا اهلل ما علينا �أن نفعلَه بينما َ
ويف تلك الأثناء ،ال ُي ُ
يذكِّ ُرنا ب ُل ٍ
طف ب ُهو َِّي ِتنا ،و َمن نكون .وهو يتاب ُع �إعاد َة كتاب ِة حيا ِتنا ب�صور ٍة جميلة
فقدت الن�سخة الأوىل على
وغري متوقَّعة ،كما ُ
فعلت ب�إعادة كتاب ِة كتابي بعد �أن ُ
دائما �أف�ضلَ .
احلا�سوب امل�سروق .والرائ ُع � َّأن الن�سخ َة اجلديد َة م َّنا �ستكونُ ً
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تغي داخلي،
اميا ،ف�أنا �أك�سب قُوتي بالفوز يف اجلدلَّ .
لكن �شي ًئا ما َّ َ
ب�صفتي ُم ً
لت �إىل اال�ستنتاج �أ َّننا ُيكن �أن نكون على
و� ُ
أريد �أن �أكون مثل ي�سوع .لقد َو َ�ص ُ
�صواب ،لك َّننا ال نكون يف الوقت نف�سه على َح ٍّق .هل تعرف ماذا �أعني؟ �أعني
لدي الكلمات ال�صائبة التي ُت ِفحم
� ِّأن َّربا �أكونُ على �صواب ،وذلك عندما تكون َّ
ال�شخ�ص الذي �أمامي ،لك ِّني ال �أكونُ على َح ٍّق لأنَّ قلبي ٍ
عندئذ ال يكونُ ُ ِ
م ًّبا.
للأ�سف ،عندما تكونُ �آرائي �أكرث � ِّأهم َّية من الأ�شخا�ص ،ح َّتى �أولئك �صعبي املرا�س
دائما � َّأل
مر �إىل ماء من جديد .لذلك �أحاول ً
الذين خل َق ُهم اهلل ،ف� ِّإن �أح ِّو َل ا َخل َ
املحبة يف �سبيل �أن �أكون
�أبتلع الطُّ عم الذي ُت ِّقد ُمه يل الظُّ لمة لكي �أتخ َّلى عن َّ
على �صواب .دون ّ
لكن
لي�س ِت الفكرتان على النقي�ض بع�ضهما من بع�ضَّ ،
�شكَ ،
�صائبا .اخرت �أكرث الق�ضايا
كبريا بني �أن يكون الإن�سان حنونًا و�أن يكون ً
هناك فرقًا ً
تحم�سة يف كلِّ ِّ
لكن
حالياَ ،
االتاهاتَّ .
االجتماعية �إثارة َ
فتجد �أ�صوا ًتا ُم ِّ
للج َدل ًّ
َّ
احلقيقة املُحزنة هي �أ َّننا �ضللنا طريقنا ،وبينما نحاول �أن َّ
ندل الآخرين على الطريق
املحبة واللُّطف لن ُي ِّغيهم
جمرد تقدمي َّ
ال�صحيح .ا َجل َد ُل ال ُي ِّغي الأ�شخا�ص ،كما �أنَّ َّ
�أي�ضً ا .فقط ي�سوع ،هو َمن لديه القدرة على تغيري النا�س ،و�سيكون من الأ�صعب
أفكارنا املُت�ضَ ِّخمة ر�ؤي َت ُهم له.
حجب ْت �آرا�ؤنا و� ُ
على النا�س �أن َيروا ي�سوع �إذا َ
كنت
كنت � ُ
أعتقد � َّأن الإن�سان ُي َعرف بوا�سطة الذين ُي�ضي وقته معهمُ .
لقد ُ
� ُأظ ُّن �أن ُهو َِّي ُتنا ُمرتبطة باملجموعات التي ننتمي �إليها �أو باملواقف التي ن َّتخذها يف
االجتماعية ُ
نحن مرتبطون بها .الآن
الق�ضايا
إميانية التي ُ
الكربى� ،أو التقاليد ال َّ
َّ
حمبتناَّ � .إن
�أعتقد �أ َّنه رغم � َّأن النا�س ُي َ�ص ِّنفوننا وف ًقا لآرائنا ،ف�إ َّن ُهم �سيتذكَّ روننا من َّ
فعل ُهو َِّياتنا باالنخراط مع النا�س الذين ك َّنا
ما تعلَّم ُته من ا ِّتباعي لي�سوع �أ َّننا جند ً
ي�سوع هذا املفهوم بثالث �أفكار ب�سيطة لك َّنها تبدو
نحاول �أن نتج َّنبهم .لقد خل ََّ�ص ُ
وت َّب قريبكِ ُ ،
الربِ ُ ،
وت َّب َعد َّوك.
م�ستحيلة التطبيقْ � :أن ُت َّب َّ
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كل الوقت
كل الناس ّ
ّ

أحب قريبي
�أريد �أن �أُ ِح َّب اهلل �أكرثُ � ،
أريد ذلك ح ًّقا .و َمن ال يريد؟ �أريد �أن � َّ
لكن
وجرياين � ً
أي�ضاَ .مل ال؟ � ِّإن �أعي�ش بال ُقرب منهم .و ُهم عمو ًما ُم�شا ِبهون يلْ .
أحتمل ُهم َّملدة من الزمنَّ .ربا
�أن �أُ ِح َّب �أعدائي؟ فهذا َ�صعب .بالت�أكيد �س�أحاول �أن � َّ
لكن �أن �أُ ِح ُّب ُهم؟ كيف هذا؟
�أكون � ً
أي�ضا لطي ًفا معهم لب�ضع دقائقْ .
لقد جاء ي�سوع �إىل الأر�ض بب�ساط ٍة ُمعل ًنا �أ َّنه ي�ستطيع �أن ُي َح ِّول �أعداء اهلل
أ�صدقاء له .مل يفعل ذلك ب�أقوال م�أثورة �أو حما�ضرات �أو بت�أنيب َمن يرتكبون
�إىل � َ
باملحبة ،وهو يفعل ذلك دون �أن ُي�شعرنا باخلوف �أو اخلزي .ال
الأخطاء� .إ َّنه يقنعنا َّ
املحبة
ير َف ُع �صو َته ،وال ي�صيح لكي ُيع ِّلي �صوته فوق َ�ضو�ضاء حياتنا� .إ َّنه َيد ُع َّقوة َّ
باملحبة يف حياة الآخرين
تفعل ال َعمل كلَّه .ونحن لدينا ال ُفر�صة نف�سها للت�أثري َّ
كلَّ يوم.
بع�ضا ،فهذا ما ُخ ِل ْقنا لأجله� .إ َّنه لي�س فقط البداية عندما
حب بع�ضنا ً
�أن ُن َّ
لبقية
نبد�أ با ِّتباع ي�سوع امل�سيح ،بل هو الطريق اجلميل الذي علينا �أن ن�س ُل َكه َّ
حب النا�س كما
َو�ض ًّويا
حياتنا .هل �سيكون الأمر ف َ
ً
وغام�ضا وغري مريح عندما ُن ُّ
الفيا�ضة
فهمنا؟ نعم ،با�ستمرارَّ .
�سي�سا ُء ُ
أحبهم ي�سوع؟ بالت�أكيد .هل ُ
لكن َّ
� َّ
املحبة َّ
عاد ًة ما تعني ‘‘التلوين خارج اخلطوط’’ وجتاوز القواعد والأعراف املو�ضوعة� .أن
و�صربا و�شجاع ًة.
ُن َّ
حب القريب الذي ال نفهمه هو � ٌأمر يتطل َُّب جمهو ًدا وتوا�ض ًعا ً
�إ َّنه يعني َت ْرك الأمان الذي توفِّره العالقات ال�سهلة ،والدخول يف عالقات بالغة
ال�صعوبة والإرباك.
حاولْ �أن َ ِت َد طريقة ُت ُّب بها الأ�شخا�ص �صعبي املرا�سٍ ،
عندئذ �ستعي�ش
كنت تتج َّنبهم و�أعطهم
وابح ْث عن �أ�شخا�ص َ
احلياة التي تكلَّم عنها ي�سوع .اذ َه ْب َ
�ستعرف �أك َرث عن اهلل ،وعن قريبك ،و�أعدائك ،وكذلك عن
�سخي ًة .عندئذ
ُ
َّ
حمب ًة َّ
ويختلف َ
عنك متا ًما،
ابح ْث عن �شخ�ص ترى �أ َّنه ُمطئ ،وتختلف معه،
ُ
�إميانكَ .

األشخاص المخيفون
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وقر ْر �أن ُت َّب هذا الإن�سان كما تريد �أن ُي ِح َّب َك ي�سوع.
ِّ
نحتاج ل ْأن ُن ِح َّب كلَّ النا�س ،كلَّ الوقت.
مل يقل ي�سوع َقطُّ � َّإن هذه الأمور �ستكون �سهلة ،بل قال �إ َّنها ُمكن ٌة وف َّعالة.

