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مناسبة الكتابة
فريوس كورونا
أنــا بكتــب الكتــاب الصغــر ده يف األيــام األخــرة مــن شــهر مــارس ســنة
 ٢٠٢٠عشــان موضــوع الوبــاء العاملــي الحــايل املعــروف باســم فــروس
كورونــا أو بشــكل علمــي (كوفيــد  .)١٩الفــروس ده بيصيــب الرئتــن ،ويف
أســوأ الحــاالت بيســبب الوفــاة باالختنــاق .أول حالــة وفــاة ســببها الفــروس
اتســجلت يف الصــن يــوم  ١١ينايــر ســنة  .٢٠٢٠النهــاردا وأنــا بكتــب الــكالم
ده ،فيــه مئــات اآلالف مــن الحــاالت املصابــة يف العــامل كلــه ،وفيــه عـرات
اآلالف مــن حــاالت الوفــاة بســببه .لســه مفيــش عــاج لغايــة دلوقتــي.
وأنتــم بتقــروا الــكالم ده ،هتكونــوا عرفتــوا أفضــل منــي بكتــر األمــور
وصلــت إليــه .فأنــا مــش محتــاج أقــول بالتفصيــل اإلج ـراءات الــي بتتاخــد
دلوقتــي عشــان تبطــأ انتشــار الفــروس أو الخســائر االقتصاديــة الــي
حصلــت .االختــاط االجتامعــي ،الســفر ،املؤمتــرات ،التجمعــات الكنســية،
املســارح ،املطاعــم ،األحــداث الرياضيــة ،واألشــغال املختلفــة كل ده بيقــرب
مــن طريــق مســدود.
مــش أول مــرة حاجــة زي كــدا تحصــل ،ســواء عامليًــا أو يف أمريــكا .يف
وبــاء االنفلونـزا العاملــي 1الــي حصــل ســنة ( ١٩١٨بحســب تقديـرات مراكــز
الســيطرة عــى األمـراض) ،تــوىف خمســن مليــون شــخص يف العــامل 2.أكــر مــن
خمســمئة ألــف منهــم كانــوا يف الواليــات املتحــدة .النــاس كانــت بتشــعر
باألعـراض الصبــح وميوتــوا بحلــول الليــل .كانــوا بيجمعــوا الجثــث مــن قــدام
البيــوت عشــان تتنقــل ملقابــر محفــورة بجرافــات .فيــه راجــل اتــرب بالنــار
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عشــان مكانــش البــس ماســك (أو قنــاع) .املــدارس اتقفلــت .والخــدام كانــوا
بيتكلمــوا عــن معركــة هرمجــدون.
طبعــا الســوابق الــي زي دي مــش بتثبــت حاجــة معينــة .املــايض
تحذيــر لينــا مــش مصــر محتــوم ،ومــع ذلــك ده الوقــت الــي بنحــس فيــه
بهشاشــة العــامل الــي احنــا عايشــن فيــه .األساســات الــي كانــت تبــدو ثابتــة
أو صلبــة بتهتــز .الســؤال الــي املفــروض نســأله ،هــل عندنــا صخــرة ممكــن
نقــف عليهــا؟ صخــرة ال ميكــن تهتــز أبــدا؟
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ول:
الجزء األ َّ
اإلله املُتسلِّط
عىل

فريوس كورونا

ول:
الفصل األ َّ
ه َّيا إىل الصخرة
أنــا اتشــجعت للكتابــة ألن اللعــب عــى االحتــاالت هــو فكــرة هشــة جــدا
ماينفعــش نحــط عليهــا رجاءنــا .االحتــاالت الــي زي  ٪ ٣وال  ،٪ ١٠الشــباب
وال كبــار الســن ،صحــة ضعيفــة وال صحــة مــن غــر تاريــخ مــريض ،يف ريــف
وال يف مدينــة ،عــزل ذايت أو وجــود يف البيــت مــع األصدقــاء .اللعــب عــى
االحتــاالت مايدينــاش غــر رجــاء قليــل .دي مــش حاجــة ثابتــة الواحــد
ممكــن يقــف عليهــا.
فيــه طريــق أفضــل .فيــه مــكان أفضــل نقــف عليــه :صخــرة اليقــن
بــدل رمــال االحتــاالت.
حل الرسطان
عندما َّ

أنــا فاكــر ملــا قالــويل يــوم  ٢١ديســمرب  ٢٠٠٥إين مصــاب برسطــان الربوســتاتا.
يف األســابيع القليلــة الــي بعدهــا كل الــكالم كان عــن االحتــاالت .احتــاالت
اننــا نســتنى ونشــوف .احتــاالت إين آخــد األدويــة .احتــاالت إجــراءات
العــاج بالطــب البديــل (أو الهوميوبــايث) 3.احتــاالت العمليــات الجراحيــة.
أنــا وم ـرايت نويــل أخدنــا أرقــام االحتــاالت دي كلهــا بشــكل جــدي .لكــن
كنــا نيجــي بالليــل ونبتســم لبعــض ونفكــر ،رجاؤنــا مــش يف االحتــاالت،
رجاؤنــا يف هللا.
مكانــش قصدنــا ســاعتها “إن  ٪١٠٠أكيــد ربنــا هايشــفيني يف حــن إن
كل مــا ميكــن للدكاتــرة إنهــم يقولــوه هــو احتــاالت ”.الصخــرة الــي كنــا
بنتكلــم عنهــا كانــت أفضــل مــن كــدة .أيــوة أفضــل مــن الشــفاء.
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حتــى قبــل مــا تجيــي مكاملــة تليفــون مــن الدكتــور يبلغنــي إن عنــدي
رسطــان ،هللا فكــرين بطريقــة رائعــة عــن الصخــرة الــي تحــت رجــي .بعــد
الفحوصــات الســنوية املعتــادة ،دكتــور املســالك البوليــة بــص يل وقالــي
“عايــز آخــد عينــة”
قلت يف بايل” فعال”؟ وسألته امتى؟
قاليل حاال لو عندك وقت
قلتله طبعا فيه وقت
وهــو رايــح يجيــب الجهــاز ،وانــا بغــر هدومــي عشــان ألبــس اللبــس
األزرق الجميــل بتــاع املستشــفى ،كان عنــدي وقــت عشــان أتأمــل يف الــي
بيحصــل .شــكله شــاكك أنــه ممكــن أكــون مصــاب بالرسطــان .وانــا بشــوف
مســتقبيل يف هــذا العــامل بيتغــر قــدام عينــي ،ربنــا فكــرين بأمــر قريتــه
مؤخ ـرا يف الكتــاب املقــدس.
تكلَّم الله

خلينــا واضحــن ،انــا مــش بســمع أصــوات .عــى األقــل عمــر مــا حصــل معايا
كــدا .ثقتــي يف إن هللا بيتكلــم مؤسســة عــى حقيقــة ان الكتــاب املقــدس هــو
كلمتــه( .وهاتكلــم عــى ده أكــر يف الفصــل الــي جــاي) .هــو اتكلــم خــاص
قبــل كــدة ومــازال بيتكلــم يف كلمتــه .فالكتــاب املقــدس ،املفهــوم بشــكل
صحيــح ،هــو نفســه صــوت هللا.
ده الــي هللا قالهــويل وانــا يف مكتــب دكتــور املســالك البوليــة منتظــر
العينــة الــي هاتأكــد إين عنــدي رسطــان“ .يــا جــون بيــر ،ده مــش غضــب.
ســواء عشــت أو مــت ،هتكــون معايــا” دي كانــت إعــادة الصياغــة بتاعتــي،
لكــن الــي هــو قالهــويل بالفعــل كان التــايل:
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ـب ،بَـ ْـل القْ ِت َنــا ِء الْ َخ ـا َِص ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع
هللا لَ ـ ْم يَ ْج َعلْ َنــا لِلْغَضَ ـ ِ
ألَ َّن َ
الْ َم ِســي ِح ،ال ِ
َّــذي َمــاتَ ألَ ْجلِ َنــاَ ،حتَّــى إِذَا َســ ِه ْرنَا أَ ْو ِنْ َنــا نَ ْح َيــا
َج ِمي ًعــا َم َعــ ُه (1تســالونييك :٥)١٠–٩
ســهرت أو منــت — مبعنــى عشــت أو مــت ،هاكــون حــي مــع هللا .أزاي ده
ممكــن؟ أنــا خاطــي ،عمــري مــا عشــت يــوم واحــد يف حيــايت — وال يــوم
— مــن غــر مــا أكــون قــرت يف معايــر هللا للمحبــة والقداســة .فــإزاي ده
ممكــن؟ إزاي هللا ممكــن يقــول “أنــت يــا جــون بيــر ،هتكــون معايــا —
ســواء عشــت أو مــت”؟
هللا حتــى مانتظــرش الســؤال عشــان يجــاوب .بســبب يســوع ،يســوع
وحــده .عشــان موتــه مــش هيكــون فيــه غضــب ضــدي .مــش عشــان كــايل.
خطايــاي وذنبــي وعقوبتــي وقعــت عــى مخلــي يســوع املســيح .هــو مــات
ألجلنــا .ده الــي بتقولــه كلمتــه .عشــان كــدة أنــا اتحــررت مــن الذنــب.
اتحــررت مــن العقوبــة .مــكاين متأمــن (متأكــد مــن) يف رىض هللا الرحيــم .هللا
قــايل “ســواء عشــت أو مــت هتكــون معايــا”.
الــكالم ده يختلــف متا ًمــا عــن اللعــب عــى االحتــاالت مــع مــرض
الرسطــان — أو مــع فــروس كورونــا .دي صخــرة متينــة تحــت قدمــي.
مــش هشــة وال رمــال .أنــا عايــز أكــون صخــرة تحــت قدميــك .عشــان كــدة
أنــا بكتــب.
هل الصخرة صلبة فقط من جهة الحياة اآلتية؟

لكــن ده مــش كل حاجــة .ممكــن شــخص يقـرا الــكالم ده ويقــول“ :النــاس
املتدينــة الــي زيــك ممكــن يالقــوا رجاءهــم بــس يف املســتقبل .ولــو هيكونوا
يف أمــان بعــد القــر ،فمــش عايزيــن حاجــة تــاين .لكــن هيفضــل صــوت هللا
الــي بيتكلمــوا عنــه مــش بيقــدم حاجــة تذكــر يف الوقــت الحــايل .متهيــأيل
كــدا هللا بــدأ كل يشء يف الخليقــة ،وهيعمــل نهايــة ســعيدة يف اآلخــر.
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لكــن ايــه أخبــار الــي بينهــم (يف ال ُنــص)؟ فــن هللا دلوقتــي وســط انتشــار
كورونــا فــروس؟”
يف الحقيقــة ،أعتقــد إين فعــا شــايف قيمــة كبــرة يف الفــرح يف محــر
هللا بعــد املــوت ملليــارات مــن الســنني الــي مــش هتنتهــي .عــى عكــس
املعانــاة الالنهائيــة الــي هتحصــل برضــو لنــاس تانيــة .وإين أحــط القيمــة
الكبــرة دي عــى النهايــة يبــدو منطقــي جــدا بالنســبة يل .لكــن الصخــرة
الــي تحــت رجــي (والــي أحــب أنــك تشــاركها معايــا) هــي بالفعــل تحــت
رجــي مــن دلوقتــي .اآلن!
وبــاء كورونــا هــو الظــرف الــي أنــا عايــش فيــه دلوقتــي .الظــرف
الــي كلنــا عايشــن فيــه .ولــو مكانــش فــروس كورونــا ،كنــت ممكــن أبقــى
مســتني مــرض الرسطــان يحصــل يل تــاين .أو إن االنســداد الرئــوي غــر املــرر
الــي بــدأ معايــا مــن ســنة  ٢٠١٤يكــون مســتني إنــه يحصــل بقــوة ويوصــل
ملخــي ويحولنــي لرجــل بــا عقــل غــر قــادر إنــه يكتــب جملــة واحــدة بعــد
كــدا .أو  ١٠٠مصيبــة تانيــة غــر متوقعــة ممكــن تحصــل يل — أو تحصــل
لــك — يف أي لحظــة.
الصخــرة الــي بتكلــم عليهــا هــي تحــت رجــي دلوقتــي .وأنــا قــادر
أقــول إن الصخــرة تحــت رجــي دلوقتــي — الرجــاء الــي بعــد القــر هــو
رجــاء حــايل .أيــوة موضــوع الرجــاء مســتقبيل لكــن اختبــار الرجــاء ده حــايل.
واالختبــار الحــايل ده قــوي.
الرجــاء قــوة ،وقــوة حاليــة .الرجــاء هــو الــي بيمنــع اآلن النــاس مــن
إنهــا تقتــل نفســها .الرجــاء بيســاعد النــاس دلوقتــي يقومــوا مــن رسايرهــم
ويروحــوا شــغلهم .الرجــاء هــو الــي بيــدي معنــى دلوقتــي للحيــاة اليوميــة،
حتــى الحيــاة املحبوســة ،حيــاة الحجــر الصحــي ،حيــاة البقــاء يف البيــت.
الرجــاء بيحــرر دلوقتــي مــن أنانيــة الخــوف والطمــع .الرجــاء بيم ّكــن اآلن
املحبــة واملخاطــرة والتضحيــة.
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عشــان كــدة خــي بالــك قبــل مــا تقلل مــن فكــرة املســتقبل .ألن ممكن
ملــا يبقــى مســتقبلك جميــل ومؤكد ،حــارضك هنــا هيبقى حلــو ومثمر.
يدُ ه عامل ٌة يف الفريوسات

ده الــي أقــدر أقولــه وأنــا بدافــع عــن حــاوة كلمــة هللا بالنســبة يل يف مكتب
دكتــور املســالك البوليــة“ :عيــش أو مــوت ،هتكــون معايــا ”.الرجــاء ده (مــن
خــال مــوت وقيامــة يســوع) بيخلينــي عايــز أســكب حيــايت مــن أجــل خــر
اآلخريــن دلوقتــي — وخاصــة عشــان خريهــم األبــدي .الرجــاء ده بيخلينــي
متحمــس إين ماضيعــش حيــايت ،وبينــزع الــردد .بيمــاين بغــرة إين أخــي
عظمــة يســوع املســيح معروفــة .بيخلينــي عايــز أن ِفــق وأُن َفــق (2كوررنثــوس
:١٢ )١٥عشــان أجيــب أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس معايــا للفــرح األبــدي.
وبالرغــم مــن أين أقــدر أقــول الــكالم ده ملــا شــخص بيعــرض ويقــول أن
إلــه جــون بيــر متخصــص يف املســتقبل بــس لكــن ملــوش دعــوة بالحــارض،
لكــن مــش ده بــس الــي ممكــن أقولــه.
يف الحقيقــة ،الــي هاقولــه بعــد شــوية غالبــا هيخــي البعــض يعــرض
“إيــه كل ده ،ده تدخــل كبــر قــوي مــن هللا يف واقعنــا هنــا ودلوقتــي .انــت
دلوقتــي اتنقلــت مــن إلــه مــش بــس بيصلــح املســتقبل لكــن إللــه كــان
بيمــد إيــده يف مســألة الفريوســات.
ليس «أنا بخري» بل «أشعر بأنَّني بخري»

خلينــا نقولهــا بالشــكل ده .غالبــا كان النــاس قبــل تشــخيص الرسطــان
بتاعــي بيســألوين “صحتــك عاملــة ايــه؟” وانــا كنــت بجــاوب “بخــر” .بطلــت
أجــاوب بالطريقــة دي خــاص .بقيــت أقــول “أنــا حاســس إىن بخــر” .وفيــه
فــرق بــن االثنــن .يف اليــوم الــي قبــل مــا أروح عشــان اختبــار الربوســتاتا
الســنوي ،كنــت حاســس إين بخــر .اليــوم الــي بعــده ،اتقــايل إين عنــدي
رسطــان .مبعنــى آخــر ،أنــا مكنتــش بخــر .فمــع إين بكتــب الكلــات دي،
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انــا معرفــش إذا كنــت بخــر وال ال .أنــا حاســس إين بخــر وأفضــل بكتــر مــن
الــي أســتاهله .ألن كل الــي أعرفــه ،ان أنــا عنــدي رسطــان دلوقتــي ،أو ميكــن
جلطــة دمويــة أو فــروس كورونــا.
إيــه الفكــرة هنــا؟ الفكــرة هــي اآليت :الســبب النهــايئ الــي يخلينــي
ماقولــش “أنــا بخــر” هــو إن هللا وحــده هــو الــي يعــرف ويقــرر إذا كنــت
بخــر دلوقتــي أو أل .فإنــك تقــول “أنــا بخــر” وانــت ماتعرفــش إذا كنــت
فعــا بخــر وال حتــى تقــدر تتحكــم انــك تبقــى بخــر ،هــو وكأنــك بتقــول
“بكــرة أنــا هــروح شــيكاغو وهاعمــل شــغل هنــاك” وانــت معندكــش أي
يقــن إذا كنــت حتــى هتبقــى عايــش بكــرة وال ال عشــان تعــرف حتــى تتكلــم
عــن شــغل هتعملــه يف شــيكاغو.
وده اليل بيقوله الكتاب املقدس عن جملة شبه كدة:
ــب الْ َيــ ْو َم أَ ْو غَــ ًدا إِ َل ِ
هــذ ِه
“ َهلُــ َّم اآل َن أَيُّ َهــا الْقَائِلُــونَ« :نَ ْذ َه ُ
ف َس ـ َن ًة َو ِ
الْ َم ِدي َن ـ ِة أَ ْو تِلْـ َـكَ ،و ُه َنـ َ
ـح».
ـاك نَـ ْ ِ
ـر ُ
اح ـ َد ًة َونَتَّ ِج ـ ُر َونَ ْربَـ ُ
ـي َح َياتُ ُكـ ْم؟ إِنَّ َهــا
أَنْتُـ ُم ال َِّذيـ َن الَ تَ ْع ِرفُــو َن أَ ْمـ َر الْ َغـ ِـد! ألَنَّـ ُه َمــا ِهـ َ
ــلِ .عــ َو َض أَ ْن تَقُولُــوا« :إِ ْن شَ ــا َء
بُ َخــا ٌر ،يَظْ َهــ ُر قَلِيــاً ث ُــ َّم يَضْ َم ِح ُّ
الـ َّر ُّب َو ِعشْ ـ َنا نَ ْف َعـ ُـل هـذَا أَ ْو ذ ََاك».
وبكــدا يبقــى اإللــه الــي بيتدخــل بــس يف املســتقبل اتبخــر .هــو ده تأثــر
ضــوء الشــمس الســاطع بتــاع الحقائــق الكتابيــة عــى آرائنــا الــي شــبه
الضبــاب الزائــل
ب ،سنفعل هذا أو ذاك
إذا ق َّرر ال َّر ّ

الصخــرة الــي أنــا واقــف عليهــا (والــي عايــزك تقــف عليهــا) هــي صخــرة
عمــل هللا يف العــامل اآلن ولألبــد“ .إن شــاء الــرب” بيقــول الكتــاب املقــدس
“وعشــنا” .هللا متداخــل بالقــدر ده اآلن .مــش بــس “ســواء عشــت أو مــت،
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هتكــون مــع هللا” لكــن كــان “هللا هــو الــي هيحــدد إذا كنــت تعيــش وال
متــوت .دلوقتــي.
ومــش بــس تعيــش وال متــوت .هــو كــان متداخــل أكــر مــن كــدة.
“لــو شــاء الــرب ،هنعمــل هــذا أو ذاك ”.مفيــش حاجــة مســتبعدة مــن
“هــذا أو ذاك” ،فــاهلل متداخــل متا ًمــا ،متا ًمــا .فالصحــة دي أو املــرض ده،
الكســاد االقتصــادي أو االنتعــاش االقتصــادي ،النفــس الــي فينــا مــن عدمــه.
وده معنــاه أنــه وأنــا منتظــر يف مكتــب الدكتــور مســتني الجهــاز
بتــاع أخــد العينــة ،كان ممكــن هللا يقــول (وهــو قــال كــدا فعــا بعديــن)
“ماتخافــش ،ســواء عشــت أو مــت ،هتكــون معايــا .ويف خــال الوقــت ده
وانــت عايــش ،مفيــش حاجــة هتحصلــك — وال حاجــة — أنــا مــش مقررهــا.
إذا أنــا قــررت انــك تعيــش ،هتعيــش ،ولــو قــررت انــك متــوت هتمــوت.
ولغايــة مــا متــوت عنــد قـراري ،أنــا الــي هحــدد إذا كنــت هتعمــل هــذا أو
ذاك .روح اشــتغل.
هو ده الصخرة بتاعتي  ...لليوم ولبكرة ولألبد.
ه َّيا إىل الصخرة

الكتــاب ده هــو دعــويت لكــم لالنضــام يل عــى الصخــرة الثابتــة ،يســوع
املســيح .أمتنــى أنــه يبقــى واضــح ايــه معنــى الــكالم ده .هــديف هــو إين أبــن
ليــه هللا يف املســيح هــو الصخــرة يف اللحظــة دي يف التاريــخ — خــال وبــاء
كورونــا فــروس — وايــه معنــى الوقــوف والثبــات عــى محبتــه القديــرة.
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الفصل الثاين:
أساس متني
ٌ
مــا يهمــش كتــر رأيــي يف موضــوع فــروس كورونــا — أو يف أي يشء تــاين لــه
عالقــة باملوضــوع ده ،لكــن أهــم رأي هــو رأي هللا .وهللا مــش صامــت فيــا
يتعلــق برأيــه .تقريبًــا مفيــش صفحــة يف الكتــاب املقــدس ملهــاش صلــة
باألزمــة دي.
ني وحلو
مت ٌ

ـس َو َز ْه ـ ُر ُه
ـب يَ ِبـ َ
صــويت زي العشــب ،أمــا صــوت هللا زي الجرانيــت“ .ٱلْ ُعشْ ـ ُ
ـت إِ َل َْٱلبَـ ِـد” (١بطــرس :١ .)٢٥–٢٤يســوع
َس ـ َقطََ ،وأَ َّمــا كَلِ َم ـ ُة ٱل ـ َّر ِّب فَتَثْ ُبـ ُ
قــال أن كلــات هللا يف الكتــاب املقــدس “ال ميكــن أن تنقــض” (يوحنــا
:١٠ .)٣٥الــي بيقولــه هللا هــو حــق وأحكامــه عادلــة كلهــا (مزمــور :١٩.)٩
عشــان كــدا كلمتــه هــي أســاس ثابــت للحيــاة“ .منــذ زمــان عرفــت مــن
شــهاداتك أنــك إىل الدهــر أسســتها” (مزمــور :١١٩ .)١٥٢االســتامع إىل هللا
واإلميــان يف الــي بيقولــه هــو زي انــك تبنــي بيتــك عــى الصخــر مــش عــى
الرمــل (متــى :٧.)٢٤
ـب ٱلـ َّرأْ ِي َع ِظيـ ُم
كلمتــه هــي املشــورة الــي محتــاج تنتبــه ليهــاَ “ .عجِيـ ُ
ــم” (إشــعياء :٢٨ ،)٢٩و “لِ َف ْه ِمــ ِه َل إِ ْح َصــا َء” (مزمــور :١٤٧ .)٥وملــا
ٱلْ َف ْه ِ
بيقــ ّدم املشــورة بخصــوص فــروس كورونــا ،فمشــورته ثابتــة ،ال تتزعــزع،
مشــورة باقيــة ولهــا فاعليــة دامئــة .ألن “ ُم َؤا َمـ َر ُة (مشــورة) ٱلـ َّر ِّب فَـ ِإ َل ٱلْ َبَـ ِـد
هلل طَرِي ُقـ ُه كَا ِم ٌل “ (صموئيــل الثاين :٢٢.)٣١
تَثْ ُبـ ُ
ـت” (مزمــور :٣٣ .)١١ح ًقــا “ٱ ُ
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ـب َوٱلْ ِبْرِي ـ ِز
عشــان كــدة كلامتــه حلــوة وغاليــة“ .أَشْ ـ َهى ِم ـ َن ٱل َّذ َهـ ِ
ٱلْ َك ِثـرَِ ،وأَ ْحـ َـى ِمـ َن ٱلْ َع َســلِ َوقَطْـ ِر ٱلشِّ ـ َها ِد( ”.مزمــور :١٩ .)١٠فعــا كلمــة
ــب؟ ك ََل ُم ٱلْ َحيَــا ِة ٱلْ َبَ ِديَّــ ِة
هللا لهــا حــاوة الحيــاة“ :يَــا َر ُّب ،إِ َل َمــ ْن نَ ْذ َه ُ
ِع ْنــ َد َك” (يوحنــا :٦.)٦٨
عشــان كــدة يف أفضــل األوقــات وأســوأها ،كلــات هللا بتعطــي ســام
وفــرح .وطبعــا الزم تبقــى كــدا .صــايت إن كل الــي يقــرأ الكتــاب ده يشــرك
يف خــرة النبــي إرميــا ملــا قــالُ :و ِجـ َد ك ََل ُمـ َـك فَأَكَلْتُـ ُه ،فَـكَا َن ك ََل ُمـ َـك ِل لِلْ َفـ َر ِح
َولِ َب ْه َجـ ِة قَلْ ِبــي” (إرميــا :١٥.)١٦
خلينــا نفتكــر ده :حــاوة كلمــة هللا مــا برتوحــش أو مــا بتضيعــش
يف اللحظــة التاريخيــة الــي بنختــر فيهــا عنايــة إلهيــة ُمــرة .الحــاوة
دي متضيعــش لــو اتعلمنــا الــر بتــاع “كَ َحــ َز َان َونَ ْحــ ُن َد ِائًــا فَ ِر ُحــونَ”
(٢كورنثــوس :٦ .)١٠هنشــوف أكــر بعديــن إيــه الــر ده .لكــن ممكــن
نقولــه دلوقتــي يف جملــة واحــدة :الــر بتــاع “كحـزاىن ونحــن دامئًــا فرحون”
هــو معرفــة ان نفــس الســلطان الــي يقــدر يوقــف فــروس كورونــا ،ومــع
ذلــك موقفــوش ،هــو نفــس الســلطان الــي بيحفــظ النفــس وقــت وجــود
الفــروس .يف الحقيقــة ،أكــر مــن انــه بيحفــظ كــان ،ده بيحليهــا بالرجــاء يف
إن مقاصــد هللا هــي صالحــة حتــى يف املــوت ،للنــاس الــي بتثـــق فيــه.
كيف تعرف ذلك يقي ًنا؟

إذن الســؤال املُلِــح أكــر هــو :إزاي أعــرف إن الكتــاب املقــدس هــو كلمــة
هللا؟ إجابتــي القصــرة هــي أن فيــه مجــد إلهــي بيشــع مــن خاللــه ،يناســب
متا ًمــا قالــب عــى شــكل هللا يف قلبــك ،زي تــروس العجلــة والجنزيــر ،أو
الجوانتــي وااليديــن ،أو الســمك وامليــاه أو الجناحــات والهــواء أو آخــر قطعــة
يف بــازل.
طبعــا ممكــن أتخيــل حــد بيقــول“ ،بــس الــكالم ده شــكله صــويف أو
شــخيص مــش موضوعــي .ليــه بتجــاوب بالشــكل ده؟
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تم ٌساسأ :يناثلا لصفلا

عشــان مــن  ٥٠ســنة ،ملــا كنــت بصــارع عشــان أعــرف املفــروض أبنــي
حيــايت عــى إيــه ،أدركــت إن الحجــج العلميــة والتاريخيــة للكتــاب املقــدس
مــش هتنفــع ملعظــم النــاس الــي يف العــامل .ليــه؟ ألنــه عــى الرغــم مــن
إن الحجــج دي صحيحــة ومفيــدة إىل حــد مــا لكــن الطفــل الــي عنــده ٨
ســنوات ،أو الشــخص القــروي غــر املتعلــم البســيط الــي عايــش يف غابــة يف
جنــوب املحيــط الهــادي ،أو الشــخص العــادي الــي عايــش يف الغــرب وعنــده
تعليــم أســايس بســيط ،كل دول مــا يقــدروش يتابعــوا الحجــج دي .ومــع
ذلــك كان واضــح بالنســبة يل إن هللا قصــد للنــاس الــي زي دي أنهــم يســمعوا
كلمــة هللا ويؤمنــوا مــن غــر مــا يقفــزوا يف الظــام.
يب ليس قفز ً
ة يف الظالم
اإلميانُ الكتا ُّ

اإلميــان بحســب النظــرة الكتابيــة هــو مــش قفــزة يف الظــام .لكــن لــه الــي
يــرره ولــه أســاس كويــس .هــو اســمه إميــان مــش عشــان مالهــوش أســاس،
لكــن اســمه إميــان ألنــه يحتــوي عــى ثقــة .الــرب يســوع مســاش املؤمنــن
عميــان لكــن ســمى غــر املؤمنــن عميــان (متــى :١٥“ .(١٤مبرصيــن وال
يبــرون” (متــى :١٣ .)١٣اإلميــان الخــايص يف كلمــة هللا مؤســس عــى
“الرؤيــة” ،رؤيــة حقيقيــة.
الســؤال رؤيــة إيــه؟ الكتــاب املقــدس بيجــاوب بالشــكل ده :إبليــس
بيعمــل كل الــي يقــدر عليــه عشــان يعمــي أذهــان غــر املؤمنــن ،عشــان
مينعهــم مــن إنهــم يشــوفوا إنــارة إنجيــل مجــد املســيح ،الــي هــو صــورة
هللا” (2كوررنثــوس :٤.)٤
مبعنــى تــاين ،فيــه نوعيــة مــن النــور الروحــي الــي بيــيء مــن خــال
اإلنجيــل — مــن خــال القصــة الكتابيــة للخــاص .إيــه نوعيــة النــور ده؟ ده
نــور “مجــد املســيح ،الــي هــو صــورة هللا ”.وده مــش ســحر ،ده مــش نــوع
مــن الخــرة الصوفيــة الــي فيهــا حاجــة بتظهــر وهــي يف الحقيقــة مــش
موجــودة .يســوع املســيح هــو شــخص هللا الكامــل اإلنســان الكامــل الــي
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مجــده األخالقــي والروحــي فــوق الطبيعــي — جاملــه وقيمتــه وعظمتــه
— بيســطع ويتألــق بوضــوح مــن خــال كلمــة هللا  ...وبيأكــد إن الكتــاب
املقــدس هــو حــق.
قالب عىل شكل الله داخل روحك
ٌ

عشــان كــدة قلــت ان فيــه مجــد إلهــي بيشــع مــن الكتــاب املقدس ،بيناســب
متامــا قالــب عــى شــكل هللا يف قلبــك ،وبكــدة بيتأكــد صــدق وقيمــة الكتــاب
املقدس.
أيــوة ،أنــا أؤمــن ان فيــه قالــب عــى شــكل هللا — زي نــوع مــن املعرفة
غــر املبــارشة بــاهلل — يف كل نفــس برشيــة .بيعــر الكتــاب املقــدس عــن
املوضــوع ده وهــو بيقــول عــن جميــع البــرَ “ :م ْع ِرفَـ ُة ِ
هللا ظَا ِهـ َر ٌة ِفي ِهـ ْم ...
هللا لَـ ْم ُ َي ِّجـ ُدو ُه أَ ْو يَشْ ـ ُك ُرو ُه كَ ِإلَـ ٍه” (روميــة :1.)21 ،19
ألَنَّ ُهـ ْم لَـ َّـا َع َرفُــوا َ
بيعلمنــا الكتــاب املقــدس بــأن املعرفــة دي املوجــودة يف كل نفــس
برشيــة بتخلينــا كلنــا مســئولني اننــا نشــوف مجــد هللا يف الطبيعــة .وكــان
مســئولني نشــوف مجــد هللا يف يســوع املســيح مــن خــال كلمتــه“ .
فالسـ َـاواتُ تُ َحـ ِّدثُ بِ َ ْجـ ِـد هللا” .احنــا ملزمــن اننــا نشــوف ونشــكر .وكــان
َّ
ابــن هللا بيعلــن مجــد هللا ،واحنــا ملزمــن اننــا نشــوف املجــد ده ونقــدم
العبــادة .بيقــول الرســول يوحنــاَ “ :و َرأَيْ َنــا َم ْج ـ َد ُه َم ْج ـ ًدا كَـ َـا لِ َو ِحيـ ٍـد ِم ـ َن
اآلب َم ْملُــو ًءا نِ ْع َمــ ًة َو َحقًّــا” (يوح َّنــا :1.)14
ِ
هــو ده املجــد الــي بيثبــت نفســه ،املجــد الــي بيشــع مــن كلمــة
هللا ،ويدينــا أســاس لــه أدلــة ومبنــي عــى إثباتــات اننــا نؤمــن بــإن الكتــاب
املقــدس هــو مــن عنــد هللا.
وق
التكنولوجيا يف مقابل التذ ُّ

الطريقــة التــي بنعــرف بيهــا مجــد هللا يف الكتــاب املقــدس شــبه الطريقــة
الــي بنعــرف بيهــا إن العســل هــو عســل .ممكــن العلــم والتكنولوجيــا
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يقولــوا ان الوعــاء ده فيــه عســل بســبب التجــارب الكيميائيــة — بالظبــط
زي ملــا علــاء الكتــاب املقــدس يقــدروا يقدمــوا حجــج مقنعــة إن الكتــاب
املقــدس ممكــن نثــق فيــه تاريخيًــا .لكــن معظــم النــاس مــش علــاء وال
أكادمييــن .احنــا بنعــرف ان ده عســل ألننــا بندوقــه.
بنفــس الطريقــة فيــه حــاوة إلهيــة ملجــد هللا يف رســالة الكتــاب
املقــدس .والحــاوة دي بتمــس جــزء فينــا احنــا عارفــن إن هللا هــو الــي
ــى قَ ْول َ
َــك لِ َح َن ِ
ــى ِمــ َن الْ َع َســلِ لِ َف ِمــي( ”.مزمــور
ــي! أَ ْح َ
حطــهَ “ .مــا أَ ْح َ
ــب الــ َّر َّب” (مزمــور :٣٤ .)٨هــي دي
:١١٩“ .)١٠٣ذُوقُــوا َوانْظُــ ُروا َمــا أَطْ َي َ
الرؤيــة الحقيقيــة والتــذوق الحقيقــي ،مــش إميــان مصطنــع ،لكنــه بيشــوف
وبيتــذوق الــي موجــود فعــا.
نعم آمني لصخرة عزائنا

عشــان كــدا ملــا املســيح يقــول “ال ميكــن أن ينقــض املكتــوب” (يوحنــا
:١٠ ،)٣٥وملــا الرســول بولــس يقــول “كل الكتــاب هــو موحــى بــه مــن هللا
(2تيموثــاوس:٣ ،)١٦وملــا الرســول بطــرس يقــول ان كتبــة الكتــاب املقــدس
كانــوا “مســوقني مــن الــروح القــدس (2بطــرس:١ ،)٢١قلوبنــا بــرد وتقــول
نعــم ،احنــا تذوقنــا وشــوفنا ،احنــا عارفــن .املعرفــة دي ليهــا مــا يربرهــا،
احنــا مــش بنقفــز يف الظــام.
نفوســنا بالكامــل بتتناغــم مــع الرصخــة الكتابيــة “ َرأْ ُس كَالَ ِمـ َـك َحـ ٌّـق”
السـ َـا َو ِ
ات” (:١١٩،)٨٩
(مزمــور :١١٩ ،)١٦٠إِ َل األَبَـ ِـد يَــا َر ُّب كَلِ َمتُـ َـك ُمثَ َّبتَ ٌة ِف َّ
“ك ُُّل كَلِ َمـ ٍة ِمـ َن ِ
هللا نَ ِق َّيـةٌ( ”.أمثــال :٣٠.)٥
ملــا ده بيحصــل ،حــق هللا الكامــل بيغمرنــا ،ولــو حتــى يف وجــه فــروس
ـر ِة ُه ُمو ِمــي ِف َد ِ
اخـ ِـي،
كورونــا .وده بييجــي بتعزيــة ملهــاش مثيــلِ “ .ع ْنـ َد كَـ ْ َ
تَ ْع ِزيَاتُـ َـك تُلَـ ِّذ ُذ نَ ْفـ ِ
َسي
ـب ُهـ َو الـ َّر ُّب ِمـ َن الْ ُم ْنك ِ ِ
ـي( ”.مزمــور :٩٤“ .)١٩قَرِيـ ٌ
ِّــص الْ ُم ْن َس ِ
الصدِّيــقِ َ ،و ِمــ ْن
الْ ُقل ِ
ــي بَالَيَــا ِّ
ُــوبَ ،ويُ َخل ُ
ــح ِقي الــ ُّرو ِح .كَ ِثــ َر ٌة ِه َ
َج ِمي ِع َهــا يُ َن ِّجيـ ِه الـ َّر ُّب( ”.مزمــور :٣٤.)١٩–١٨
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مفيــش إنســان يقــدر يعــزي نفوســنا يف وســط الوبــاء زي مــا هللا يقــدر.
تعزيتــه ال ميكــن تتهــز ،فهــي تعزيــة الصخــرة العظيمــة العاليــة يف البحــر
الهايــج .تعزيــة بتيجــي مــن كلمتــه ،الكتــاب املقــدس.
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الفصل الثالث:
ة با َّرة
هذه الصخر ُ
لــو كان هللا هيبقــى صخرتنــا يبقــى الزم يكــون بــار .ألن صخــرة غــر بــارة
هــي مجــرد رساب .أكــر يشء بيهــزه الوبــاء العاملــي هــو ثقتنــا يف أن هللا بــار،
وقــدوس وصالــح .لــو هللا مــش بــار يف وســط الوبــأ ده يبقــى احنــا ماعندنــاش
صخــرة مــن األســاس.
عشــان كــدة محتاجــن نســأل ،ايــه معنــى قداســة وبــر وصــاح هللا؟
ألن لــو مــش عارفــن معناهــم ايــه ،منــن هنعــرف إذا كان انتشــار فــروس
كورونــا خــى الصفــات دي تنهــار وال ال؟ أو العكــس ،ازاي هنعــرف إذا كانــت
الصفــات دي هــي األساســات األزليــة للصخــرة مخلصنــا؟
الــي هنشــوفه هــو ان الكتــاب املقــدس بيصــور قداســة وبــر وصــاح
هللا مــش عــى إنهــم أمــور متطابقــة لكــن متشــابكة .نبــدأ بقداســة هللا،
ايــه هــي؟
القيمة املتسامية وغري املحدودة

أصــل معنــى كلمــة القداســة يف العهــد القديــم هــو فكــرة إن الــيء أو
الشــخص يكــون متميــز — مختلــف ومتميــز عــن العــادي .وملــا بنطبــق
الكلمــة دي عــى هللا ،التميــز املقصــود بيعنــي إنــه يف مكانــة لوحــده .وكأنــه
جوهــرة مفيــش منهــا اتنــن ،قيمتــه فائقــة .ممكــن نســتخدم كلمة متســامي
للنوعيــة دي مــن التميــز اإللهــي .فهــو متميــز بشــكل فريــد للدرجــة أنــه
بيتســامى فــوق أي حقيقــة تانيــة .هــو فوقهــا وأغــى منهــا كلهــا.
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ملــا مــوىس رضب الصخــرة بــدل مــا يكلمهــا زي مــا هللا قالــه ،هللا وبخــه
سائِيـ َـل”
ـان أَ َمــا َم أَ ْعـ ُ ِ
“ ِم ـ ْن أَ ْجــلِ أَنَّ ُكـ َـا لَ ـ ْم ت ُ ْؤ ِم َنــا ِب َح َّتــى تُ َقدِّ َسـ ِ
ـن بَ ِنــي إِ ْ َ
(عــدد :٢٠ .)١٢مبعنــى تــاين ،مــوىس تعامــل مــع هللا مــش عــى انــه مفيــش
زيــه وانــه محــل ثقــة ألقــى درجــة ،لكــن عامله زيــه زي أي ســلطة إنســانية
الــي ممكــن نتجاهلهــا.
أو يف إشــعياء :٩ ،١٣–١٢هللا قــال إلشــعياء “الَ تَقُولُــواِ :فتْ َن ـ ًة لِ ـك ُِّل َمــا
يَ ُقـ ُ
ـول لَ ـ ُه ه ـذَا الشَّ ـ ْع ُب ِفتْ َن ـةًَ ،والَ تَ َخافُــوا َخ ْوفَ ـ ُه َوالَ ت َ ْر َه ُبــواَ .قدِّ ُســوا َر َّب
الْ ُج ُنــو ِد فَ ُهــ َو َخ ْوفُكُــ ْم َو ُهــ َو َر ْه َبتُكُــ ْم ”.مبعنــى تــاين ،ماتحطــوش هللا يف
مجموعــة واحــدة زيــه زي مخاوفــك العاديــة والحاجــات الــي برتعبــك .لكــن
عاملــه عــى انــه نــوع مــن الخــوف والرهبــة متميــز وفريــد بشــكل ال يقــارن.
عشــان كــدا ،قداســة هللا هــي تفــرده وعلــوه غــر املحــدود وقيمتــه
غــر املحــدودة فــوق كل يشء تــاين .هــو يف مكانــة لوحــده .وده معنــاه انــه
ال يعتمــد عــى أي يشء آخــر يف وجــوده ،هــو موجــود بذاتــه ،فهــو مــش
محتــاج ألي يشء وال بيعتمــد أو يتــكل عــى أي يشء .لكنــه كامــل وتــام،
عشــان كــدة ،هللا هــو أعظــم قيمــة بصفتــه مصــدر كل حقيقــة وكل قيمــة.
ً
منعزل
الكل ،لك َّنه ليس
ّ
فوق

ســمو هللا الالنهــايئ فــوق كل حقيقــة ال يعنــي أنــه مجــرد ذهــن منعــزل ال
يحــب .العقيــدة التاريخيــة عــن الثالــوث هــي عقيــدة كتابيــة موجــودة يف
كل الكتــاب مــن أولــه آلخــره .هللا موجــود يف  ٣أقانيــم ،لكــن ال  ٣أقانيــم
هــم واحــد — جوهــر إلهــي واحــد .فيــه إلــه واحــد مــش  ٣لكــن هــذا
اإللــه الواحــد موجــود يف وحــدة عجيبــة وحقيقيــة بــن اآلب واالبــن والــروح
القــدس — وكل واحــد فيهــم أزيل بــا بدايــة .كل واحــد منهــم هــو هللا ح ًقــا.
فالقداســة — ســمو قيمــة وعظمــة هللا — مــش معناهــا انعـزال وعــدم
وجــود محبــة يف ســموه الالنهــايئ .هللا اآلب يعــرف ويحــب االبــن محبــة
كاملــة وتامــة والنهائيــة (مرقــس :١٧ :٩ ،١١؛ كولــويس :١ .)١٣هللا االبــن
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يعــرف ويحــب اآلب محبــة كاملــة وتامــة والنهائيــة (يوحنــا :١٤ .)٣١الــروح
القــدس هــو التعبــر الكامــل والتــام والالنهــايئ ملعرفــة ومحبــة اآلب واالبــن
بعضهــم لبعــض.
ليــه ده مهــم؟ ألن الرشكــة الكاملــة الــي يف الثالــوث دي أساســية
لكــال هللا ولخلــوه مــن أي نقــص .الرشكــة الثالوثيــة دي أساســية لســمو
قيمتــه وجاملــه وعظمتــه — يعنــي أساســية لقداســته
القداس ُة متشابك ٌة ومتداخل ٌة مع الربّ

فيــه بُعــد مفقــود يف وصــف قداســة هللا الــي قلنــاه .الكتــاب املقــدس بيتكلم
عــن قداســة هللا مــش بــس فيــا يتعلــق بســموه ،لكــن كــان فيــا يتعلــق
باألخــاق .إنــك تكــون مقــدس مــش بــس معناهــا انــك تكــون متميــز أو
متســامي لكــن كــان معناهــا انــك تكــون بــار.
وده بيفــرض ســؤال هيكــون ليــه تداعيــات كبــرة عــى الطريقــة الــي
بنشــوف فيهــا عالقــة فــروس كورونــا بــاهلل :مبــا إن الــر معنــاه إن الواحــد
يعمــل األمــر الصحيــح ،واألمــر الصحيــح املفــروض يكــون متــايش مــع بعــض
معايــر الحــق .إيــه هــو بقــى املعيــار الــي بــر هللا بيتــاىش معــاه؟
قبــل الخليقــة ،مكانــش فيــه معايــر خــارج هللا .مكانــش فيــه حاجــة
بــراه كان املفــروض يخضــع ليهــا .قبــل الخليقــة كان هللا هــو الحقيقــة
الوحيــدة ،فلــا مايكونــش فيــه أي حاجــة غــر هللا ،إزاي ممكــن نعــرف ايــه
هــي الحاجــة الصحيحــة الــي هللا املفــروض يعملهــا؟ مبعنــى ،إزاي قداســة هللا
تشــمل مــش بــس ســموه لكــن كــان بــره؟
اإلجابــة هــي :معيــار بــر هللا هــو هللا نفســه .املبــدأ الكتــايب األســايس
هنــا هــو “هللا ال يقــدر أن ينكــر نفســه” (2تيموثــاوس :٢ ،)١٣هللا ال ميكــن
يتــرف بشــكل ينكــر بيــه قيمتــه وجاملــه وعظمتــه الالنهائيــة .هــو ده
املعيــار للحــق بالنســبة هلل.
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ده معنــاه ان البعــد األخالقــي لقداســة هللا — الــي هــو بــره —
هــو التزامــه الــي مســتحيل يتهــز بأنــه يتــرف بحســب قيمتــه وجاملــه
وعظمتــه .كل عاطفــة ،كل فكــرة ،كل كلمــة ،وكل فعــل مــن هللا دامئــا
هيكــون متســق مــع القيمــة والجــال الالنهائيــن لكاملــه املتســامي .لــو
أنكــر هللا القيمــة أو الجــال أو العظمــة دي ،ده الــي مــش هيبقــى صــح.
املعيــار النهــايئ يتكــر ،وســاعتها يكــون مــش بــار.
ومتداخل مع الصالح
ٌ
رب متشابكٌ
ال ُّ

صــاح هللا مــش متطابــق مــع قداســته أو بــره ،لكنــه متشــابك معهــم،
فقداســته تفيــض بالصــاح ،وبــره بيوجــه إزاي بيوهــب الصــاح ده .عمــر
األمــور دي ماتتناقــض مــع بعــض أبــ ًدا.
صــاح هللا هــو ميلــه إنــه يبقــى كريــم — يعمــل الــي يبــارك البــر.
ســمو كــال ومــلء هللا — قداســته — زي النبــع الــي بيفيــض .عشــان كــدة
اتجاهــه دامئــا انــه يكــون كريــم .فــاهلل مــش يف احتيــاج ،عشــان كــدة عمــره
مــا يســتغل اآلخريــن عشــان يعــوض نقــص فيــه .بالعكــس ،نزعتــه الطبيعيــة
هــي العطــاء مــش األخــد “ .وال يُ ْخـ َد ُم ِبأَيَــا ِدي ال َّنـ ِ
ش ٍء،
ـاس كَأَنَّـ ُه ُم ْحتَـ ٌ
ـاج إِ َل َ ْ
ش ٍء( ”.أعــال :١٧.)٢٥
إِ ْذ ُهـ َو يُ ْع ِطــي الْ َج ِميـ َع َح َيــا ًة َونَف ًْســا َوك َُّل َ ْ
لكــن صالحــه مــش مفصــول عــن بــره ،مــش بيمنــح بشــكل ينكــر قيمته
وجاملــه وعظمتــه غــر املحدوديــن .وده بيفــر ليــه بــر هللا يشــمل عقــاب
أبــدي وخــر يف نفــس الوقــت .ملــا يعاقــب هللا غــر التائبــن يف الجحيــم ،هــو
مــش بيديهــم صالحــه ،لكنــه مــش بيتوقــف إنــه يكــون صالــح .قداســته
وبــره بيحكمــوا عطــاءه لصالحــه.
عشــان كــدة صالحــه بيفيــض بشــكل خــاص لــي عندهــم مخافــة
ليــه وبيلجــأوا إليــهَ “ .مــا أَ ْعظَ ـ َم ُجــو َد َك الَّـ ِـذي َذ َخ ْرتَـ ُه لِخَائِ ِفيــكَ َ ،وفَ َعلْتَ ـ ُه
ــر!” (مزمــور :٣١)١٩
لِلْ ُم َّت ِكلِــ َن َعلَ ْيــكَ تُ َجــا َه بَ ِنــي الْبَ َ ِ
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املخافــة هلل واإلميــان مــش بيخلونــا مســتحقني صــاح هللا .الخطــاة
املحدوديــن واالعتامديــن مــش ممكــن يداينــوا هللا بــأي يشء .صــاح هللا
للخطــاة داميــا مجــاين وغــر مســتحق .ليــه طيــب بيميــل أنــه يبــن غنــى
صالحــه لخائفيــه والــي بيتكلــوا عليــه؟ ألن املخافــة واإلميــان دول بيظهــروا
قيمــة هللا وجاملــه وعظمتــه (روميــة :٤ ،)٢٠وعشــان كــدا بــر هللا بيخليــه
يأيــد املواقــف الــي زي دي الــي بتمجــد هللا.
ماذا إ ًذا عن فريوس كورونا؟

هنتنقــل يف الفصــل القــادم ،لســيادة هللا كليــة املعرفــة وكليــة التحكــم عــى
كل األشــياء .لكــن الــي شــفناه هنــا هيحمينــا مــن القفــز لالســتنتاج بــأن
أصابــع هللا يف فــروس كورونــا ممكــن تشــوه قداســته أو بــره أو صالحــه.
مــش هنبقــى بالســذاجة الــي ممكــن تســاوي بــن معانــاة البــر وظلــم هللا
أو نســنتنج إن هللا بطــل يكــون قــدوس أو صالــح وهــو بيديــر العــامل بتاعــه.
كلنــا خطــاة بــا اســتثناءات .كلنــا بدلنــا مجــد قيمــة وجــال وعظمــة
هللا بحاجــات تانيــة بســنتمتع بيهــا أكــر (روميــة :١:٣ ،٢٣ .)٢٣دي إهانــة
مخزيــة هلل ،ســواء حســينا بكــدا أو ال .عشــان كــدا احنــا مســتحقني للعقــاب.
إهانتنــا ملجــد هللا بتخلينــا مســتحقني غضبــه املقــدس .الكتــاب املقــدس
بيقــول اننــا “بالطبيعــة أبنــاء الغضــب” (أفســس :٢ .)٣وده معنــاه إن هللا
يبقــى قــدوس وبــار لــو منــع الخــر والصــاح عننــا.
عشــان كــدة فــروس كورونــا مــش بيشــاور عــى ظلــم هللا أو رشه أو
قلــة صالحــه .صخرتنــا يف األيــام الصعبــة دي مــش ظــامل أو مــش قــدوس.
ـس َص ْخ ـ َر ٌة ِمثْـ َـل إِل ِه َنــا١( ”.صــم :٢.)٢
وس ِمثْـ َـل ال ـ َّر ِّبَ ... ،ولَ ْيـ َ
ـس قُ ـ ُّد ٌ
“ لَ ْيـ َ
صخرتنــا مــش رساب.
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الفصل الرابع:
الكل
ّ
ن عىل
له سلطا ٌ
يف الفصــل التــاين اســتخدمت عبــارة “العنايــة اإللهيــة املُــرة” ،وفــروس كورونا
هــو عنايــة إلهيــة مــرة .إننــا نوصــف بعــض مــن أعــال هللا بإنهــا ُمــرة ده
مــش تجديــف .نعمــي حــاة راعــوث ،الــي فقــدت جوزهــا ووالدهــا االتنــن
وواحــدة مــن زوجــات والدهــا وقــت املجاعــة والســبي قالــت كــدة:
ــي الــ َّر ُّب
ــرَّن جِــ ًّدا .إِ ِّن َذ َه ْب ُ
الْق َِديــ َر قَــ ْد أَ َم ِ
ــت ُم ْمتَلِئَــ ًة َوأَ ْر َج َع ِن َ
فَا ِرغَــةً ... .الْق َِديــ ُر قَــ ْد كَــرَّ َ ِن؟» (راعــوث :١)٢١–٢٠
مكانتــش بتكــذب وال بتبالــغ وال بتتهــم ربنــا .كانــت حقيقة بســيطة ورهيبة.
العنايــة اإللهيــة املــرة مــش انتقــاص مــن طــرق هللا لكنهــا وصــف ليها.
كــان قلــت يف الفصــل التــاين ان حــاوة كلمــة هللا مــش بتتمحــي
يف وســط العنايــة اإللهيــة املــرة — مــش بتضيــع لــو اتعلمنــا الــر بتــاع
“كَ َحــ َز َان َونَ ْحــ ُن َد ِائًــا فَ ِر ُحــونَ” (٢كورنثــوس :٦ .)١٠وقلــت اننــا هرنجــع
تــاين للــر ده .ويف اآلخــر لخصــت املوضــوع يف جملــة :الســلطان الــي يقــدر
يوقــف فــروس كورونــا ،ومــع ذلــك موقفــوش ،هــو نفــس الســلطان الــي
بيحفــظ النفــس أثنــاء وجــود الفــروس .معرفــة األمــر ده بيعمــل فــرق كبــر
قــوي ،هــل الــكالم ده فعــا صــح؟
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هــديف يف الفصــل ده والــي بعــده إين أبــن إن هللا كيل الســلطان وكيل
الحكمــة .هــو متســيد عــى فــروس كورونــا .وعايــز أوضــح إن دي أخبــار
ســارة — فعــا ،هــو ده رس اختبــار حــاوة هللا يف أمــور عنايتــه املــرة.
إننــا نقــول إن هللا كيل الســلطان معنــاه انــه متســيد .ســيادته معناهــا
انــه يقــدر يعمــل ،وهــو فعــا بيعمــل ،كل الــي حســب مشــيئته بشــكل
محتــوم .وأنــا بقــول بشــكل محتــوم ألن فيــه أمــور هللا ،بشــكل مــا برييدهــا
لكنــه مــش بيتممهــا .هللا ممكــن يعــر عــن رغبــات هــو نفســه بيختــار
انــه مايعملــش حاجــة عشــان تحصــل .مــن الناحيــة دي ،األمــور دي مــش
محتومــة .هــو بنفســه مــش بيخــي الرغبــات الــي مــن النــوع ده توصــل
لدرجــة التحقيــق.
مثال ،فكر يف مرايث إرميا :٣:٣٣–٣٢
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 الَ يُ ِذ ُّل ِم ْن قَلْ ِب ِه،
َوالَ يُ ْح ِز ُن بَ ِني ا ِإلن َْسانِ .
هللا يحزننــا لكــن مــش مــن قلبــه .أنــا بعتــر الــكالم ده معنــاه انــه بينــا فيــه
جوانــب يف شــخصيته (قلبــه) مييــل إنــه مايحزننــاش ،لكــن فيهــا جوانــب تــاين
يف شــخصيته بتوجــب قداســة وبــر إنــه يحزننــا.
هللا مــش ذو رأيــن ،فيــه جــال ومتاســك يف كيفيــة تناغــم كل صفاتــه،
لكــن كــان شــخصيته فيهــا تعقيــد ،نقــدر نقــول ان شــخصيته شــبه
الســيمفونية أكــر مــن العــزف املنفــرد.
فلــا أقــول إن ســلطان هللا معنــاه انــه يقــدر يعمــل ،وهو فعــا بيعمل،
كل الــي حســب مشــيئته بشــكل محتــوم ،أقصــد ان مفيــش أي قــوة خارجــه
23

لصفل
لكلا ىلع ٌناطلس هل :عبارلا ا

تقــدر تتصــدى أو تحبــط مشــيئته .ملــا بيقــرر حاجــة انهــا تحصــل ،بتحصــل.
لــو عايزيــن نقولهــا بشــكل تــاين ممكــن نقــول كل حاجــة بتحصــل هــي
بتحصــل ألن هللا عايزهــا تحصــل.
سيادة شاملة

إشــعياء بيعلــم ويقــول ان الســيادة الشــاملة هــي جــزء مــن جوهــر
معنــى األلوهيــة:
هللا َولَيْ َس آ َخ ُر.
ألَ ِّن أَنَا ُ
ا ِإلل ُه َولَ ْي َس ِمث ِْل.
ُم ْخ ِ ٌب ُم ْن ُذ الْ َب ْد ِء بِاألَ ِخريِ،
َو ُم ْن ُذ الْق َِد ِيم بِ َا لَ ْم يُ ْف َع ْل،
قَائِالًَ :رأْيِي يَقُو ُم
َوأَفْ َع ُل ك َُّل َم َس َِّت.

(إشعياء :٤٦)١٠–٩

هللا عشــان يكــون هللا ده معنــاه إنــه يخــي مشــورته تحصــل —
دامئــا .هللا مــش بــس بيعلــن ايــه األحــداث الــي هتحصــل يف املســتقبل،
هــو بيخليهــا تحصــل .هللا بيقــول كلمتــه وبعديــن يضيــف “أنــا ســاهر عــى
كلمتــي ألجريهــا” (إرميــا :١.)١٢
ــت
وده معنــاه زي مــا أيــوب اتعلــم مــن خــرة صعبــة “ ،قَــ ْد َعلِ ْم ُ
ـر َعلَيْـ َـك أَ ْم ـ ٌر( ”.أيــوب :٤٢ ،)٢او زي مــا
ش ٍءَ ،والَ يَ ْعـ ُ ُ
أَنَّـ َـك ت َْس ـتَ ِطي ُع ك َُّل َ ْ
نبوخذنــر اتعلــم إذاللــه الرحيــم:
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ش َء،
َو ُح ِسبَ ْت َج ِمي ُع ُسكَّانِ األَ ْر ِض كَالَ َ ْ
َو ُه َو يَ ْف َع ُل ك ََم يَشَ ا ُء ِف ُج ْن ِد الس ََّم ِء`
َو ُسكَّانِ األَ ْر ِض،
َوالَ يُو َج ُد َم ْن َ ْي َن ُع يَ َد ُه
أَ ْو يَق ُ
(دانيال :٤)٣٥
ُول لَ ُهَ « :ماذَا تَ ْف َع ُل؟».
أو زي ما كاتب املزمور بيقول:
ك َُّل َما شَ ا َء ال َّر ُّب َص َن َع
	ف الس ََّم َو ِ
ات َو ِف األَ ْر ِض،
ِ
	ف الْ ِب َحا ِر َو ِف ك ُِّل اللُّ َج ِج.
ِ

(مزمور :١٣٥)٦

أو زي ما بيلخص الرسول بولس
ـب َرأْ ِي
ش ٍء َح َسـ َ
ُم َع َّي ِن ـ َن َســا ِبقًا َح َسـ َ
ـب ق َْصـ ِـد الَّـ ِـذي يَ ْع َمـ ُـل ك َُّل َ ْ
َم ِشــيئَ ِت ِه( ،أفســس :١)١١
كل األشــياء مــش بعــض األشــياء ،وبحســب رأي مشــيئته مــش بحســب أي
مشــيئة أو قــوة تانيــة خــارج ذاتــه.
مبعنــى تــاين ،ســيادة هللا شــاملة كل يشء وبتحتــوي كل يشء .هــو عنــده
ســيطرة مطلقــة عــى العــامل ده .بيحكــم الريــاح (لوقــا :٨ ،)٢٥والــرق (أيوب
:٣٦ )٣٢والثلــج (مزمــور :١٤٧ ،)١٦والضفــادع (خــروج :٨ ،)١٥–١البعــوض
(خــروج :٨ ،)١٩–١٦والدبــان (خــروج :٨ )٣٢–٢٠والجــراد (خــروج :١٠–١
 ،)٢٠والســلوى (خــروج :١٦ ،)٨–٦والديــدان (يونــان :٤ )٧واألســاك (يونــان
:٢ ،)١٠والعصافــر (متــى :١٠ ،)٢٩والعشــب (مزمــور :١٤٧ ،)٨والنباتــات
(يونــان :٤ ،)٦واملجاعــة (مزمــور :١٠٥ ،)١٦والشــمس (يشــوع :١٠،)١٣–١٢
وأبــواب الســجن (أعــال :٥ ،)١٩والعمــى (خــروج :٤ ،١١لوقــا :١٨،)٤٢
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والصمــم (خــروج :٤١١؛ م ـرايث :٧ ،)٣٧والشــلل (لوقــا :٥ ،)٢٥–٢٤والحمــى
(متــى :٨ ،)١٥وكل مــرض (متــى :٤ ،)٢٣وخطــط الســفر (يعقــوب :٤،)١٥–١٣
وقلــوب امللــوك (أمثــال :٢١ ١دانيــال :٢ ،)٢١واألمــم (مزمــور :٣٣ )١٠والقتلــة
(أعــال :٤ ،)٢٨–٢٧واملــوت الروحــي (أفســس :٢ — )٥–٤كل دول بينفــذوا
مشــيئته الســيادية.
ليس هذا أوان اآلراء العاطف َّية عن الله

بالتــايل هللا هــو الــي أرســل فــروس كورونــا .ده مــش وقــت اآلراء العاطفيــة
عــن هللا ،ده وقــت مـرارة وهللا قصــد انــه يحصــل ومتحكــم فيــه وهــو الــي
هينهيــه ،مفيــش حاجــة فيــه بــرة ســلطانه ،املــوت والحيــاة يف ايديــه.
أيوب مل يخطئ بشفتيه (أيوب :١ )٢٢ملا 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 أَ َخ َذ،
فَلْ َيكُنِ ْاس ُم ال َّر ِّب ُم َبا َركًا
			

(أيوب :١)٢١

الرب أعطى ،الرب أخذ .الرب أخذ أوالد أيوب العرشة.
يف محــر هللا ،محــدش عنــده حــق الحيــاة ،كل نفــس بناخــده هــو
عطيــة نعمــة ،كل دقــة قلــب هــي غــر مســتحقة .الحيــاة واملــوت يف النهايــة
هــم يف يــد هللا.
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لصفل
لكلا ىلع ٌناطلس هل :عبارلا ا

اُنْظُ ُروا اآلنَ! أَنَا أَنَا ُه َو
َولَ ْي َس إِل ٌه َم ِعي.
يت َوأُ ْحيِي.
أَنَا أُ ِم ُ
ْتَ ،وإِ ِّن أَشْ ِفي،
َس َحق ُ
َولَيْ َس ِم ْن يَ ِدي ُم َخل ٌِّص.

(تثنية :٣٢)٣٩

بالتــايل ،واحنــا بنتأمــل يف مســتقبلنا مــع فــروس كورونــا — أو أي موقــف
تــاين بيهــدد حياتنــا — يعقــوب بيقولنــا ازاي نفكــر ونتكلــم يف الظــروف دي
ِع َو َض أَ ْن تَقُولُوا« :إِ ْن شَ ا َء ال َّر ُّب َو ِعشْ َنا نَ ْف َع ُل هذَا أَ ْو ذ ََاك».
(يعقوب :٤)١٥
			
لو شاء الرب ،هنعيش ،ولو ما أرادش مش هنعيش
ميكــن انــا مــش هعيــش لغايــة مــا يتــم نــر الكتــاب ده .عنــدي عــى
األقــل واحــد مــن قرايبــي مصــاب بفــروس كورونــا ،وانــا عنــدي  ٧٤ســنة،
والرئتــن بتوعــي متأثريــن بجلطــة والتهــاب موســمي يف الشــعب الهوائيــة.
لكــن كل الظــروف دي مــش هــي الــي هتحــدد يف النهايــة .هللا هــو الــي
بيحــدد .هــل دي أخبــار ســارة؟ أيــوة .وهحــاول أبــن ليــه يف الفصــل الجــاي.
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الفصل الخامس:
ة سلطانه
حالو ُ
ليــه املفــروض إين أقبــل خــر ســيادة هللا عــى فــروس كورونــا وعــى حيــايت
عــى انــه تعليــم حلــو؟ انــا قلــت ان الــر هــو معرفــة إن الســلطان الــي
يقــدر يوقــف فــروس كورونــا ،ومــع ذلــك موقفــوش ،هــو نفــس الســلطان
الــي بيحفــظ النفــس أثنــاء وجــود الفــروس .مبعنــى تــاين ،لــو حاولنــا
نــرأ ربنــا مــن ســيادته عــى األمل ،احنــا بنضحــي بســيادته انــه يحــول كل
األشــياء للخــر.
إطاح ُة الله عن عرشه ليست بالخرب السا ّر

نفــس الســيادة الــي بتحكــم يف املــرض هــي الســيادة الــي بتســند وقــت
الخســارة .نفــس الســيادة الــي بتاخــد الحيــاة هــي الســيادة الــي غلبــت
املــوت وبتوصــل املؤمنــن لبيتهــم األبــدي يف الســاء وللمســيح .مــش حاجــة
حلــوة ان الواحــد يفكــر ان الشــيطان ،أو املــرض ،أو التخريــب أو القــدر أو
الصدفــة ليهــم الكلمــة األخــرة يف حيــايت .دي مــش أخبــار ســارة.
إن هللا هــو الــي بيملــك ،ده خــر ســار .ليــه؟ ألن هللا قــدوس وبــار
وصالــح ،وحكمتــه ال نهائيــةِ “ .ع ْنــ َد ُه ال ِْح ْك َمــ ُة َوالْقُــ ْد َرةُ .لَــ ُه الْ َمشُ ــو َر ُة
َوالْ ِفطْ َنـةُ( .أيــوب :١٢ ،)١٣لفهمــه ال اســتقصاء (مزمــور :١٤٧“ .)٥يــا لعمــق
ـي
غنــى هللا وحكمتــه وعلمــه” (روميــة :١١ .)٣٣هدفــه األســمى هــو “ لِـ َ ْ
ــا ِويَّ ِ
يســ ِة،
يُ َعــ َّر َ
الس َ
اتِ ،ب َو ِاســطَ ِة الْ َك ِن َ
الســا َِط ِني ِف َّ
ف اآل َن ِع ْنــ َد ال ُّر َؤ َســا ِء َو َّ
ب ِِح ْك َمــ ِة ِ
هللا الْ ُمتَ َن ِّو َعــ ِة” (أفســس :٣.)١٠
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مفيــش حاجــة بتفاجئــه ،أو تربكــه أو تحــره .قدرتــه الالنهائيــة مرتاحــة
يف ايديــن قداســة وبــر وصــاح ال نهــايئ — وحكمــة .وكل ده يف خدمــة
الــي بيثقــوا يف ابنــه ،يســوع املســيح .الــي عملــه هللا بإرســال يســوع عشــان
ميــوت مــن أجــل الخطــاة متعلــق متا ًمــا بفــروس كورونــا.
«كل يشء» للخطاة
َّ
كيف ضمن الله

العالقــة موجــودة يف روميــة :٨“ ٣٢الــذي مل يشــفق عــى ابنــه بــل بذلــه
ألجلنــا أجمعــن ،كيــف ال يهبنــا أيضً ــا معــه كل يشء؟” ده معنــاه ان
اســتعداد هللا انــه يرســل ابنــه عشــان يُصلــب مكاننــا هــو إعالنــه وتأكيــده
إنــه هيســتخدم كل ســلطانه عشــان “يهبنــا كل يشء”“ .كيــف ال يهبنــا أيضً ــا
معــه كل يشء؟” واملقصــود هــو طبعــا هيعمــل كــدة .املوضــوع مضمــون
بــدم ابنــه.
وإيــه هــو “كل يشء”؟ هــي األمــور الــي محتاجينهــا عشــان نعمــل
مشــيئته ومنجــد اســمه ونوصــل بأمــان ملحــره الســعيد.
بعــد اآليــة دي ب  ٣آيــات ،بولــس بيــرح ازاي املوضــوع ده بيحصــل
يف الحيــاة الواقعيــة — وقــت فــروس كورونــا .املوضــوع هيبقــى شــكله ايــه
ملــا التــزام هللا الالنهــايئ املضمــون بالــدم انــه يهبنــا كل يشء يتقابــل مــع
فــروس كورونــا؟ ده الــي بيقولــه بولــس:

َم ْن َسيَف ِْصلُ َنا َع ْن َم َحبَّ ِة الْ َم ِسي ِح؟ أَ ِش َّد ٌة أَ ْم ِضيْ ٌق أَ ِم اضْ ِط َها ٌد
وب:
أَ ْم ُجو ٌع أَ ْم ُع ْر ٌي أَ ْم َخطَ ٌر أَ ْم َس ْي ٌ
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 َن ٍم لِل َّذبْح.
َ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 :8)37–35
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أوعــى تفــوت الكلــات املؤملــة واملدهشــة دي “منــات كل النهــار” .ده معنــاه
إن “كل يشء” هللا هايهبــه لينــا ألنــه مل يشــفق عــى ابنــه يشــمل إنــه يوصلنــا
بأمــان مــن خــال املــوت ،أو زي مــا بيقــول يف روميــة :٨“ ٣٩–٣٨أنــا متيقــن
أنــه ال مــوت وال حيــاة  ...تقــدر أن تفصلنــا عــن محبــة هللا التــي يف املســيح
يســوع ربنــا”.
رشا
ما يقصدُ به الشيطان ًّ

حتــى لــو إبليــس ،بحســب الــي بيــأذن بيــه ربنــا ،لــه يــد يف آالمنــا وموتنــا،
هــو مــش صاحــب الكلمــة األخــرة .إبليــس مــا يقــدرش يؤذينــا مــن غــر
إذن هللا والحــدود الــي بيديهالــه هللا (أيــوب :١١٢؛ لوقــا :٢٢٣١؛ 2كوررنثــوس
:١٢ .)٧ويف النهايــة ينفــع نقــول للشــيطان الــي يوســف قالــه إلخوتــه
رشا ،أمــا هللا فقصــد بــه خــ ًرا”
الــي باعــوه للعبودية”:أنتــم قصدتــم يل ً
(تكويــن :٥٠.)٢٠
خــي بالــك ،مــا تحاولــش إنــك تقلــل مــن اللغــة دي .النــص مــش
بيقــول “هللا اســتخدمه للخــر” أو “هللا حولــه للخــر” .النــص بيقــول “هللا
قصــد بــه خـ ًرا” .هــم كان ليهــم هــدف رشيــر ،وهللا كان عنــده هــدف خــر.
هللا مبــدأش ينضــف املوضــوع يف وســط القصــة املليانــة بالخطيــة دي .لكــن
كان لــه قصــد ،ومعنــى مــن البدايــة ،مــن األول خالــص هــو قصــد بــه خـ ًرا.
هــو ده مفتــاح التعزيــة ملــا رش النــاس ورش الشــيطان يــزودوا آالمنــا.
يف املســيح ،لينــا كل الحــق اننــا نقــول للشــيطان (أو للنــاس األرشار)“ ،أنتــم
رشا والــرب قصــد بــه خ ـ ًرا” ال الشــيطان وال املــرض وال النــاس
قصدتــم بــه ً
الخطــاة ليهــم الســيادة ،هللا وحــده هــو الــي لــه الســيادة .وهــو صالــح
وحكيــم ولــه الســيادة.
كل شعرة
ليس عصفو ًرا ،بل ُّ

عب عن حالوة سيادة هللا للتالميذ بشكل جميل زي أي واحد:
يسوع َّ
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ْــس؟ َو َو ِ
ــس ُع ْصفُــو َرانِ يُبَا َعــانِ ِب َفل ٍ
ــا الَ يَ ْســ ُق ُط
احــ ٌد ِم ْن ُه َ
أَلَيْ َ
َعـ َـى األَ ْر ِض ِب ـ ُدونِ أَبِي ُك ـ ْمَ .وأَ َّمــا أَنْتُ ـ ْم فَ َحتَّــى شُ ـ ُعو ُر ُر ُؤ ِ
وس ـ ُك ْم
َج ِمي ُع َهــا ُم ْح َصــاةٌ .فَـاَ تَ َخافُــوا! أَنْتُـ ْم أَفْضَ ـ ُـل ِمـ ْن َع َصا ِفـ َر كَ ِثـ َر ٍة!
(متــى :10)31–29
مفيــش عصفــور بيقــع إال بحســب خطــة هللا .مفيــش وال فــروس واحــد
بيتحــرك إال بحســب خطــة هللا .دي ســيادة دقيقــة جــدا .وبعديــن يســوع
بيقــول ايــه؟  ٣حاجــات :أنتــم أغــى كتــر مــن عصافــر كتــرة .شــعور
رؤوســكم معــدودة .ماتخافــوش.
ليــه أل؟ عشــان ســيادة هللا الدقيقــة جــدا — ســواء عشــنا أو متنــا —
بتخــدم قداســته وبــره وصالحــه وحكمتــه ،يف املســيح احنــا مــش عســاكر
الشــطرنج بتاعتــه الــي ممكــن يســتغنى عنهــا .احنــا أوالده الغاليــن “أنتــم
أفضــل مــن عصافــر كثــرة”
هــو ده الــر الــي اتكلمــت عنــه قبــل كــدة :هــو معرفــة إن نفــس
الســلطان الــي يقــدر يوقــف فــروس كورونــا ،ومــع ذلــك موقفــوش ،هــو
نفــس الســلطان الــي بيحفــظ النفــس أثنــاء وجــود الفــروس .ومــش بــس
بيحفــظ ،لكنــه بريتــب ان كل األشــياء ،ســواء املــرة أو الحلــوة ،بتعمــل معــا
لخرينــا — خــر الذيــن يحبــون هللا املدعويــن يف املســيح (روميــة :٨.)٣٠–٢٨
أموت ح َّتى ينتهي عميل
َ
لن

النــوع ده مــن الثقــة الثابتــة زي الصخــر يف وجــه املــوت شــجعت شــعب
املســيح ملــدة ألفــن ســنة .حقيقــة حكمــة وصــاح ســيادة هللا كانــت القــوة
الــي بتــدي اســتقرار آلالف مــن املســيحيني يف تضحيــات املحبــة.
عــى ســبيل املثــال ،هــري مارتــن ،مرســل يف الهنــد وبــاد فــارس ،مــات
مــن الوبــأ (زي فــروس كورونــا) وهــو عنــده  ٣١ســنة ( ١٦أكتوبــر )١٨١٢
كتــب يف مذكراتــه يف ينايــر :١٨١٢
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مــن الواضــح ،ان الســنة الحاليــة هتكــون أخطــر مــن أي ســنة تانيــة
شــفتها يف حيــايت ،لكــن لــو عشــت عشــان أكمــل العهــد الجديــد باللغــة
الفارســية ،حيــايت بعــد كــدة هتكــون أهميتهــا أقــل .لكــن ســواء عشــت أو
4
مــت ،ليتعظــم املســيح يف! لــو لســه ليــا شــغل أعملــه فمســتحيل أمــوت.
غالبــا مــا كان بيتعــاد صياغــة الــكالم ده بالشــكل التــايل :أنــا مــش
همــوت لغايــة مــا الشــغل الــي عايــزين املســيح أعملــه يتعمــل” والــكالم ده
صحيــح جــدا جــدا .وبريتكــز بشــكل مبــارش عــى حقيقــة ان الحيــاة واملــوت
هــم يف ايديــن إلهنــا صاحــب الســيادة .فعــا قضيــة املســيح بالكامــل يف
إيديــه .قبــل الــكالم ده ب  ٧ســنني ،كتــب هــري مارتــن وهــو عنــده ٢٤
ســنة التــايل:
لــو هللا ملــوش الســيادة عــى الكــون ،كنــت هبقــى بائــس جــدا جــدا!
لكــن الــرب ميلــك ،فلتفــرح األرض .وقضيــة املســيح هــي الــي هتنتــر ،يــا
5
نفــي افرحــي باملشــهد املنتظــر ده.
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الجزء الثاين:
ماذا يفعل الله
بواسطة

فريوس كورونا؟

أفكا ٌر متهيديَّة:
رؤي ٌ
ه أنظار
ة وتوجي ُ
لــو مكانــش هللا نــزل مــن عــى عرشــه ،لــو كان فعــا بيحكــم كل يشء حســب
مــرة مشــيئته (أفســس :١ ،)١١ولــو انتشــار فــروس كورونــا ده بــكل دماره،
كان يف إيديــن ربنــا املقدســة البــارة الصالحــة الحكيمــة ،طيــب هــو بيعمــل
ايــه؟ ايــه مقاصــده؟
كُفُّوا عَنِ ْ ِ
النْسان

أول حاجــة عايــز أقولهــا قبــل مــا أحــاول أجــاوب عــى الســؤال ده ،هــو إنــه
مقارنــة بحكمــة هللا  ،رأيــي ملــوش وزن ،وال رأيــك أنــت كــان .احنــا شــايفني
ايــه ،بحســب الــي يجــي يف بالنــا ،ده أهميتــه قليلــة قــوي .الكتــاب املقــدس
ــل” (أمثــال :٢٨ .)٢٦يف املقابــل
ــى قَلْبِــ ِه ُهــ َو َجا ِه ٌ
بيقــول “ “اَلْ ُمتَّــ ِك ُل َع َ
الكتــاب برضــو بيقولنــا “ ،تَ ـ َوك َّْل َعـ َـى ال ـ َّر ِّب ِب ـك ُِّل قَلْ ِبـ َـك َو َعـ َـى فَ ْه ِمـ َـك الَ
تَ ْعتَ ِم ـ ْد( ”.أمثــال :٣.)٥
احنــا البــر محدوديــن ،خطــاة ،وثقافتنــا بتحدنــا ،وكــان بنتشــكل
(وبنتشــوه) بجيناتنــا وتاريخنــا الشــخيص .مــن قلوبنــا وعقولنــا وأفواهنــا
وبــكل الطــرق بنحــاول منطــق األمــور بشــكل يربرنــا وبحســب الــي يريحنــا.
فمــن الحكمــة اننــا ننتبــه لــي بيقولــه النبــي إشــعياء “ كُ ُّفــوا َعــنِ ا ِإلن َْســانِ
ـب؟” (اشــعياء :٢.)٢٢
الَّـ ِـذي ِف أَنْ ِف ـ ِه ن ََس ـ َم ٌة ألَنَّ ـ ُه َمــاذَا يُ ْح َسـ ُ
طيــب مــش كــدة يبقــى نــوع مــن االفــراض إين اكتــب الكتــاب ده
وكــان احــط جــزء منــه بالعنــوان ده”:ايــه الــي الــرب بيعملــه مــن خــال
فــروس كورونــا؟”
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ال مــش افـراض .مــش افـراض لــو كان هللا اتكلــم يف الكتــاب املقــدس.
مــش اف ـراض طاملــا هللا تنــازل واتكلــم لينــا بكلــات برشيــة عشــان نقــدر
نعرفــه ونعــرف طرقــه بالحــق (أه مــش معرفــة شــاملة لكــن حقيقيــة) .مــش
تطــاول لــو كانــت كلــات بولــس حقيقــة ملــا بيقــول “ الَّ ِتــي أَ ْج َزلَ َهــا [نعمته]
ستِــ ِه الَّ ِتــي
ِــر َم ِشــيئَ ِت ِهَ ،ح َس َ
ــب َم َ َّ
لَ َنــا بِــك ُِّل ِح ْك َمــ ٍة َو ِفطْ َنــ ٍة ،إِ ْذ َع َّرفَ َنــا ب ِ ِّ
ق ََص َد َهــا ِف نَف ِْســ ِه” (أفســس :١ .)٩–٨مــش افــراض ،ألن بولــس بيقــول
“حينــا تقرأونــه ،تقــدرون أن تفهمــوا درايتــي بــر املســيح” (أفســس :٣.)٤
هللا مــش صامــت بخصــوص الــي بيعملــه يف العــامل ده ،فهــو أعطانــا
الكتــاب املقــدس .يف الفصــل التــاين أنــا شــاورت عــى بعــض األســباب
الــي تخلينــا نثــق يف الكتــاب املقــدس بصفتــه كلمــة هللا .فهــديف دلوقتــي
مــش أين أحــاول أتخيــل أو أخمــن ايــه الــي ممكــن يكــون ربنــا بيعملــه
دلوقتــي .هــديف إين أســمع لكلمتــه يف الكتــاب املقــدس واحــط بــن ايديكــم
الــي بســمعه.
ما أبعدَ طرقه عن االستقصاء!

حاجــة كــان الزم أقولهــا قبــل مــا أحــاول أجــاوب عــى الســؤال الــي بيقــول
“هللا بيعمــل ايــه؟” وهــي ان هللا داميــا بيعمــل مليــار حاجة احنــا مانعرفهاش:
كَ ِثريا ً َما َج َعل َْت أَن َْت أَيُّ َها ال َّر ُّب إِلَهِي
َع َجائِبَ َك َوأَفْكَا َر َك ِم ْن ِج َه ِت َنا.
الَ تُ َق َّو ُم لَ َديْ َك.
لَ ُ ْخ ِ َب َّن َوأَتَ َكلَّ َم َّن ِب َها.
زَادَتْ َع ْن أَ ْن ت ُ َع َّد.

(مزمور :٤٠)٥

مــش بــس خططــه يف موضــوع فــروس كورونــا أكــر مــن إننــا نقــدر نعدهــا،
لكنهــا كــان مــن نواحــي كتــرة أعمــق مــن اننــا نفهمهــا كلهــا“ .يَــا لَ ُع ْمــقِ
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ِغ َنــى ِ
هللا َو ِح ْك َم ِت ـ ِه َو ِعلْ ِم ـ ِه! َمــا أَبْ َع ـ َد أَ ْحكَا َم ـ ُه َعــنِ الْ َف ْحـ ِ
ـص َوطُ ُرقَ ـ ُه َعــنِ
ِال ْســ ِتق َْصا ِء!” (روميــة :١١ .)٣٣لكــن ملــا بولــس كتــب الــكالم ده مكانــش
عايــز يقولنــا “خــاص بقــى اقفلــوا كتبكــم املقدســة وكل واحــد يصنــع
واقعــه بنفســه”
بالعكــس ،الكلــات دي عــى طــرق هللا الــي أعمــق مــن فهمنــا كانــت
مكتوبــة يف نهايــة  ١١إصحــاح بيرشحــوا أعظــم أخبــار يف العــامل ،وكلهــا
مكتوبــة عشــان نفهمهــا .مثــا ،ملــا بولــس اتكلــم عــن فكــرة إن الزم األمل
يحصــل قــال كــدة:
ــل نَ ْفتَ ِخــ ُر أَيْضــاً ِف الضِّ يق ِ
ــس َذلِ َ
َــات َعالِ ِمــ َن أَ َّن
ــك فَقَــ ْط بَ ْ
َولَ ْي َ
ـر تَ ْزكِيَ ـ ًة َوالتَّ ْزكِيَ ـ ُة َر َجــا ًء َوال َّر َجــا ُء الَ
ـئ َصـ ْـرا ً َو َّ
الضِّ يـ َـق يُ ْن ِشـ ُ
الصـ ْ ُ
هللا ق ِ
يُ ْخــزِي ألَ َّن َم َح َّبــ َة ِ
َــد ان َْســ َك َب ْت ِف قُلُو ِب َنــا بِالــ ُّرو ِح الْقُــ ُد ِس
الْ ُم ْعطَــى لَ َنــا( .روميــة :٥)٥–٣
“املعرفــة”! الكتــاب املقــدس اتكتــب عشــان نعــرف األمــور الــي هللا أعلنهــا.
وخصوصــا األمل ،مبــا فيــه تفــي فــروس كورونــا .ففكــرة ان كلمــة هللا أعمــق
مــن اننــا نفهمهــا معناهــا ان هللا داميــا بيعمــل أكــر مــن الــي احنــا بنشــوفه،
وحتــى الــي بنقــدر نشــوفه ،مكنــاش هنشــوفه لــو مكانــش أعلنــه لينــا.
توجيه األنظار إىل واقع

عشــان كــدة دوري مــش إين أتخيــل زي مــا أغنيــة جــون لينــون املشــهورة
بتقــول 6.جــون لينــون بيقولنــا تخيلــوا لــو مفيــش ســا وال جحيــم لكــن
بــس الســا الطبيعيــة الزرقــاء الــي بنشــوفها .وبعديــن بيقــول التخيــل ده
ســهل ،حــاول بــس .عنــده حــق طبعــا ان املوضــوع ســهل ،ســهل قــوي .لكــن
فــروس كورونــا بيفــرض واقــع صعــب ،مــش خيــاالت ســهلة .هللا وكلمتــه
هــم الواقــع الــي احنــا محتاجينــه — الصخــرة الــي تحــت رجلينــا .فهــديف
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دلوقتــي إين أشــاور عــى الواقــع مــش أخلــق واقــع .هــديف إين اســمع الــي
ربنــا قالــه ،وأبقــى متأكــد مــش أتخيــل.
هشــاور عــى الــي بيعلمــه الكتــاب املقــدس وبعديــن أربطــه بفــروس
كورونــا .ودورك تحكــم ايــه هــو الصــح.
انــا بقــول كــدا عشــان الــي قالــه املســيح عــن “متييــز الزمــان الحــارض”.
املســيح كان متضايــق ان النــاس بيعرفــوا يســتخدموا منطقهــم عشــان
يعرفــوا املنــاخ أو الطقــس لكــن مــش بيســتخدموه عشــان يفهمــوا عمــل
هللا يف التاريــخ:
السـ َـا ِء َوأَ َّمــا َه ـذَا
يَــا ُم ـ َرا ُؤو َن تَ ْع ِرفُــو َن أَ ْن تُ َ ِّي ـ ُزوا َو ْج ـ َه األَ ْر ِض َو َّ
ـف الَ تُ َ ِّي ُزونَـ ُه؟ َولِـ َـاذَا الَ تَ ْح ُك ُمــو َن بِالْ َحـ ِّـق ِمـ ْن ِق َبــلِ
ال َّز َمــا ُن فَ َك ْيـ َ
نُف ِ
ُوس ـ ُك ْم؟ (لوقــا :١٢)٥٧–٥٦
ف رجــايئ انكــم تطلبــوا معونــة هللا ،وتشــوفوا كلمــة هللا ،وتحكمــوا بنفســكم
ايــه الصــح .أمتنــى انكــم متتحنــوا الــي بقولــه مبعيــار الكتــاب املقــدس
(1يوحنــا :٤ )١وتتمســكوا بالحســن (1تســالونييك :٥)٢١
س َّتة مسارات ينبغي السلوك فيها

ممكــن صفحــات كتــرة تتكتــب عــن كل اإلجابــات الســتة الــي هــرد بيهــا
عــى الســؤال :ايــه الــي هللا بيعملــه مــن خــال فــروس كورونــا؟ لكــن ألن
الوضــع ُملــح ،مــش هاقــدر أخــد وقــت طويــل عشــان أكتــب صفحــات كتــر.
أنــا هشــاور بــس عــى طــرق (مســارات) يف الحــق الكتــايب الــي أمتنــى انكــم
متشــوا وراهــا بعــد مــا تقفلــوا الكتــاب ده .كنــت أمتنــى اننــا منــي الطــرق
دي مــع بعــض ،لكــن أنــا مضطــر أســيب املوضــوع ده معاكــم ،والــرب
يقودكــم.
إيه اليل هللا بيعمله من خالل فريوس كورونا؟
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الفصل السادس:
إظها ُر البشاعة
األدب َّية للخط َّية
اإلجابة األوىل

هللا بيدي العامل ،يف وباء فريوس كورونا ،زي
كل الكوارث التانية ،صورة ملموسة للرعب
األخالقي والقبح الروحي لخطية التقليل
من هللا.
يف الحقيقــة ،الخطيــة هــي الســبب يف كل البــؤس املــادي املوجــود .بيوصــف
اإلصحــاح الثالــث مــن الكتــاب املقــدس دخــول الخطيــة للعــامل وبيورينــا ان
الخطيــة هــي أصــل الخ ـراب والشــقاء العاملــي (تكويــن :٣ .)١٩–١بيلخــص
ــك كَأَنَّ َــا ِب ِإن َْســانٍ َو ِ
اح ٍ
بولــس األمــر ده يف روميــة :٥ِ “ ١٢مــ ْن أَ ْجــلِ َذلِ َ
ــد
َد َخلَـ ِ
ـت الْ َخ ِط َّي ـ ُة إِ َل الْ َعالَـ ِـم َوبِالْ َخ ِط َّي ـ ِ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 ْخطَ ـأَ الْ َج ِمي ـ ُع”.
العــامل مكســور مــن ســاعتها .كل الجــال املوجــود يف العــامل مخلــوط
بالــر والكــوارث واألمـراض واإلحباطــات .هللا كان صانــع العامل مثــايل “” َو َرأى
هللا ك َُّل َمــا َع ِملَـ ُه فَــاذَا ُهـ َو َح َسـ ٌن ِجـ ّدا( ”.تكويــن :١ .)٣١لكــن مــن ســاعة
ُ
ســقوط اإلنســانية يف الخطيــة لحــد النهــاردا ،التاريــخ مــع كل أمــوره العجيبــة
هــو عبــارة عــن ســر متحــرك مليــان جثــث.
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ُ
السقوط دينونة

الكتــاب املقــدس مــش بيشــوف االنكســار ده عــى إنــه مجــرد حاجــة
طبيعيــة ،لكــن بيشــوفه عــى انــه دينونــة مــن هللا عــى العــامل اتغلغلــت
فيــه الخطيــة .شــوف بولــس ازاي بيوصــف تأثــر دينونــة هللا عــى العــامل
بســبب الخطيــة:
إِ ْذ أُ ْخ ِض َعـ ِ
ـس طَ ْوعـاً بَـ ْـل ِمـ ْن أَ ْجــلِ الَّـ ِـذي
ـت الْ َخلِي َقـ ُة لِلْ ُبطْــلِ — لَ ْيـ َ
أَخْضَ َع َهــا — َعـ َـى ال َّر َجــاء .ألَ َّن الْ َخلِي َقـ َة نَف َْسـ َها أَيْضـاً َسـتُ ْعتَ ُق ِمـ ْن
ُع ُبو ِديَّــ ِة الْف ََســا ِد إِ َل ُح ِّريَّــ ِة َم ْج ِ
ــد أَ ْوالَ ِد ِ
هللا .فَ ِإنَّ َنــا نَ ْعلَــ ُم أَ َّن ك َُّل
ـض َمعـاً إِ َل اآلنَ( .روميــة :٨)٢٢–٢٠
ـن َوتَتَ َم َّخـ ُ
الْ َخلِي َقـ ِة تَـ ِ ُّ

البطــل .عبوديــة الفســاد .األنــن .دي صــور للدمــار والشــقاء العاملــي املوجود
مــن ســاعة دخــول الخطيــة للعــامل .وبولــس بيقــول ان الخ ـراب ده راجــع
لدينونــة هللا“ :إِ ْذ أُخ ِْض َعـ ِ
ـت الْ َخلِي َقـ ُة لِلْبُطْــلِ — ِ ...مـ ْن أَ ْجــلِ الَّـ ِذي أَخْضَ َع َهــا
— َعـ َـى ال َّر َجــاء ”.الشــيطان مــا أخضعهــاش عــى الرجــاء ،وال آدم أخضعهــا
عــى الرجــاء ،هللا هــو الــي عمــل كــدة .زي مــا بولــس بيقــول يف روميــة :٥١٦
“ألن الحكــم بســبب خطيــة واحــدة للدينونــة”
أوالد الله أنفسهم تحت الدينونة

مفيــش شــك الجــزء ده مليــان بالرجــاء —”حريــة مجــد أوالد هللا” (روميــة
:٨ .)٢١فــاهلل عنــده خطــة مذهلــة للخليقــة الجديــدة الــي فيهــا هيمســح
كل دمعــة مــن عيونهــم (رؤيــا :٢١ .)٤لكــن بالنســبة لدلوقتــي ،احنــا كلنــا
تحــت الحكــم ،هــو أخضــع العــامل للمــوت ،والكــوارث والشــقاء.
أيــوة حتــى أوالده ،الــي “ســبق فيعنهــم للتبنــي (أفســس :١ ،٥املفديــن
بــدم ابنــه (أفســس :١ )٧ومعينــن للحيــاة األبديــة (أفســس :١ — )١٨حتــى
ـس َه َكـذَا فَ َقـ ْط
احنــا بنعــاين وبنمــوت بســبب دينونــة هللا يف الســقوطَ “ .ولَ ْيـ َ
بَ ْ
َــن ِف أَنْف ُِســ َنا
ــل نَ ْحــ ُن ال َِّذيــ َن لَ َنــا بَاكُــو َر ُة الــ ُّرو ِح نَ ْحــ ُن أَنْف ُُســ َنا أَيْضــاً ن ِ ُّ
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ـي ِفـ َدا َء أَ ْج َســا ِدنَا” (روميــة :٨ .)٢٣املؤمنــن بتكتســحهم ميــاه
ُمتَ َوقِّ ِعـ َن التَّبَ ِّنـ َ
التســونامي ،املؤمنــن بيتقتلــوا يف الهجــات اإلرهابيــة ،املؤمنــن بيجيلهــم
فــروس كورونــا.
تنقي ٌة ال عقاب

الفــرق بالنســبة للمســيحيني — الــي بيقبلــوا املســيح بصفتــه أغــى حاجــة
ش َء
يف الحيــاة — هــو ان اختبارهــم للفســاد ده مــا يعتــرش دينونــة“ .إِذا ً الَ َ ْ
ِمـ َن ال َّديْ ُنونَـ ِة اآل َن َعـ َـى ال َِّذيـ َن ُهـ ْم ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســوعَ” (روميــة :٨ .)١األمل
بالنســبة لينــا تنقيــة مــش عقــاب.
هللا لَـ ْم يَ ْج َعلْ َنــا لِلْغَضَ ِب” (١تســالونييك :٥ )٩بنموت بســبب املرض
“ألَ َّن َ
والكــوارث زي كل البــر .لكــن بالنســبة للنــاس الــي يف املســيح“ ،شــوكة”
ـح( ”.فيلبــي
املــوت خــاص اتشــالت (1كورنثــوس :١٥“ .)٥٥الْ َمـ ْوتُ ُهـ َو ِربْـ ٌ
:١ .)٢١معنــى اننــا منــوت هــو أن “ن ُكــو َن َمـ َع الْ َم ِســي ِح( ”.فيلبــي :١.)٢٣
ن ح ِّريَّ ُته مق َّيدة
الشيطانُ حقيقة ،لك َّ

ملــا بنســب شــقاء وبــؤس العــامل ده لدينونــة هللا ،انــا مــش بغمــض عينــي
عــن حقيقــة ان الشــيطان متــورط جــدا يف شــقاء العــامل بتاعنــا .الكتــاب
املقــدس بيســميه “إلــه هــذا العــامل” (2كوررنثــوس :٤ )٤و”رئيــس هــذا
العــامل” (يوحنــا :١٢ ،)٣١و”رئيــس ســلطان الهــواء” (افســس :٢ .)٢هــو كان
“قتــاال مــن البــدء” (يوحنــا :٨ ،)٤٤وهــو بريبــط وبيقهــر بأمـراض كثــر (لوقــا
:١٣ ،١٦أعــال :١٠.)٣٨
لكــن الشــيطان مربــوط بلجــام ،واللجــام يف إيــد هللا ،هــو مــش بيترصف
مــن غــر مــا ربنــا يســيبه .بيتــرف بــس باســتئذان وحــدود (أيــوب :١،١٢
:٢ ،٦لــو :٢٢2 ،٣١كوررنثــوس :١٢ .)٧يف النهايــة هللا هــو الــي بيقــرر حــدود
الدمــار الــي إبليــس ممكــن يعملــه .هــو مــش منفصــل عــن دينونــة هللا،
بالعكــس هــو بينفذهــا مــن غــر مــا يقصــد.
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األسايس
السؤال
ّ

الســؤال بقــى دلوقتــي الــي هيخلينــا نحــاول نفهــم املعنــى الــي ورا فــروس
كورونــا بشــكل أدق هــو :ليــه هللا يجيــب دينونــة ماديــة عــى العــامل بســبب
رش أخالقــي؟ آدم وحــواء تحــدوا هللا ،وقلوبهــم بقــت ضــده .فضّ لــوا حكمتهم
عــى حكمتــه واختــاروا االســتقالل عنــه بــدل الثقــة فيــه .التحــدي والتفضيــل
واالختيــار ده كانــوا رشور روحيــة وأخالقيــة .األمــر كان خطيــة يف النفــس أوال
مــش يف الجســد ،كانــت خطيــة تجــاه هللا أوال مــش تجــاه اإلنســان.
لكــن ر ًدا عــى التمــرد األخالقــي والروحــي ،أهلل أخضــع العــامل
املــادي للكــوارث والشــقاء .ليــه؟ ليــه مايســيبش العــامل املــادي يف نظــام
كويــس ويجيــب الشــقاء عــى النفــس البرشيــة ،مبــا انــه املوضــوع بــدأ يف
النفــس البرشيــة؟
إجاب ٌة مقرتَحة

اقرتاحــي كالتــايل :هللا وضــع العــامل املــادي تحــت لعنــة عشــان األمــور املاديــة
املرعبــة الــي بنشــوفها حوالينــا يف األمـراض واملصايــب تبقــى صــورة واضحــة
بتورينــا ازاي الخطيــة حاجــة رهيبــة .مبعنــى تــاين ،الــر املــادي هــو مثــال،
درامــا ،يافطــة تحذيريــة بتشــاور عــى العــار األخالقــي للتمــرد ضــد هللا.
ليــه ده ممكــن يكــون مناســب؟ ألن يف حالتنــا الحاليــة ،بعــد الســقوط،
واحنــا معميــن بســبب الخطيــة ،مــش بنقــدر نشــوف أو نحــس قــد ايــه
قبيحــة الخطيــة ضــد هللا .بالعافيــة ممكــن حــد يف العــامل يحــس بفظاعــة
تفضيــل أمــور تانيــة عــى هللا .مــن ممكــن مايجيلــوش نــوم بســبب احتقارنــا
اليومــي هلل ســواء بتجاهلــه أو بالتمــرد عليــه؟
لكــن طبعــا ،أد إيــه بنحــس عــى طــول بأملنــا الجســدي .قــد ايــه
بنزعــل لــو هللا مــس أجســادنا .ممكــن مــا نحزنــش ملــا بنقلــل مــن قيمــة هللا
يف قلوبنــا كل يــوم ،لكــن خــي فــروس كورونــا بــس ييجــي ويهــدد أجســادنا،
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عــى طــول نبــدأ نركــز مــع هللا ،مــش كــدا؟ األمل الجســدي هــو بــوق هللا
الــي بيــرب عشــان يقولنــا ان فيــه حاجــة كبــرة غلــط يف العــامل .املــرض
والتشــوه هــم صــور هللا يف العــامل املــادي بيورونــا ايــه هــي الخطيــة بالنســبة
للعــامل الروحــي.
وده حقيقــي حتــى لــو البعــض مــن أكــر النــاس تقــوى يف العــامل
بيعانــوا مــن األمــراض والتشــوهات دي .املصايــب هــي عــروض إلهيــة
بتفرجنــا الخطيــة تســتحق ايــه وازاي الــي هيحصلهــا يــوم الدينونــة هيكــون
أســوأ ألــف مــرة .املصايــب دي تحذي ـرات ،هــي دعــوات للصحيــان عشــان
نشــوف الرعــب األخالقــي والقبــح الروحــي للخطيــة ضــد هللا.
كل ده عشــان نقــدر كلنــا نشــوف ونحــس أد ايــه مكــروه ومهــن
ومــيء اننــا نعامــل خالقنــا باحتقــار ،وإننــا نتجاهلــه ومانثقــش فيــه ونقلــل
منــه ونديلــه اهتــام يف قلوبنــا أقــل مــن الــي بنديــه لشــكل شــعرنا.
محتاجــن نشــوف ده ،ونحــس بيــه وإال مــش هنلجــأ للمســيح عشــان
يخلصنــا مــن قبــح الخطيــة .ممكــن نــرخ عشــان نهــرب مــن عقــاب
الخطيــة .لكــن هــل هنشــوف ونكــره القبــح األديب للخطيــة الــي بتهــن هللا؟
لــو محصلــش كــدة ،مــش هيكــون ألن هللا مدنــاش صــور واضحــة للقبــح ده
ملــا بعــت البــؤس املــادي زي فــروس كورونــا .عشــان كــدة هللا يف رحمتــه
بيــرخ لنــا يف األيــام دي :اصحــوا :الخطيــة ضــد هللا هــي شــبه الــي انتــو
شــايفينه ده! الخطيــة قبيحــة ورهيبــة وأخطــر بكتــر مــن فــروس كورونــا.

42

الفصل السابع:
دينونات إله َّي ٍ
ٍ
خاصة
ة
إيقا ُع
َّ
اإلجابة الثانية

بعض الناس هتصاب بفريوس كورونا
كدينونة محددة من هللا بسبب توجهاتهم
وترصفاتهم الخاطئة.
حقيقــة ان كل الشــقاء هــو نتيجــة الســقوط — نتيجــة دخــول خطيــة
التقليــل مــن هللا للعــامل — مــش معنــاه ان كل آالم فرديــة هــي دينونــة
محــددة عــى خطايــا شــخصية .مثــا ،معانــاة أيــوب مكانتــش بســبب
خطايــاه الشــخصية .أول جملــة يف ســفر أيــوب بتوضــح ده “كَا َن َر ُجـ ٌـل ِف
هللا
ـوبَ .وكَا َن َه ـذَا ال َّر ُجـ ُـل كَا ِم ـاً َو ُم ْس ـتَ ِقيامً يَتَّ ِقــي َ
أَ ْر ِض ُعـ َ
ـوص ْاس ـ ُم ُه أَيُّـ ُ
الــر( ”.أيــوب :١.)١
َويَ ِحيــ ُد َعــنِ َّ ِّ
وزي مــا شــفنا قبــل كــدة ،شــعب هللا بيختــروا كتــر مــن التأثــرات
املاديــة لدينونتــه .الرســول بطــرس بيتكلــم يف املوضــوع ده ويقــول:
ـت ِ
ـت الِبْ ِتـ َدا ِء الْقَضَ ــا ِء ِمـ ْن بَ ْيـ ِ
هللا .فَـ ِإ ْن كَا َن أَ َّوالً ِم َّنا ،ف ََم
ألَنَّـ ُه الْ َوقْـ ُ
ـي نِ َهايَـ ُة ال َِّذيـ َن الَ يُ ِطي ُعــو َن إِنْجِيـ َـل ِ
هللا؟ َوإِ ْن كَا َن الْ َبــا ُّر بِالْ َج ْهـ ِـد
ِهـ َ
ـئ أَيْـ َن يَظْ َه َرانِ ؟ (١بطــرس :٤.)١٨–١٧
يَ ْخلُـ ُ
ـص ،فَالْفَا ِجـ ُر َوالْ َخ ِاطـ ُ
بالنســبة لبيــت هللا ،الدينونــة الــي مــن هللا بتبقــى للتنقيــة مــش عقــاب.
فمــش كل اآلالم الــي بتحصــل تعتــر دينونــات محــددة مــن هللا عــى خطايــا
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محــددة .لكــن هللا أحيانــا بيســتخدم املــرض عشــان يجيــب دينونــات محددة
عــى النــاس الــي بريفضــوه ويســلموا نفســهم للخطيــة.
خاص ٍ
ٍ
ة عىل خطايا مع َّينة
لدينونات
أمثل ٌة
َّ

أنا هاوضح منوذجني لدينونات محددة عىل خطايا محددة.
يف ســفر األعــال إصحــاح  ،١٢هــرودس امللــك مجــد نفســه بأنــه ســمح
ضبَـ ُه َمـا َُك الـ َّر ِّب ألَنَّـ ُه لَـ ْم يُ ْعـ ِ
ـط
لنفســه يتقــال عليــه إلــه”“ .فَ ِفــي الْ َحــا ِل َ َ
الْ َم ْج ـ َد ِ َّ ِ
ل ف ََصــا َر يَأْكُلُ ـ ُه ال ـ ُّدو ُد َو َمــاتَ ( ”.أعــال :١٢ .)٢٣هللا يقــدر يعمــل
كــدا مــع كل الــي بيمجــدوا نفســهم .وده معنــاه اننــا املفــروض نندهــش
ان باقــي حكامنــا مــش بيقعــوا ميتــن كل يــوم بســبب كربياءهــم أمــام هللا
وأمــام النــاس .إن ربنــا مايعملــش معاهــم كــدا دي رحمــة عظيمــة.
منــوذج تــاين هــو خطيــة املثليــة الجنســية .يف روميــة :١ ،٢٧الرســول
ـي
بولــس بيقــول “ َوكَ َذلِـ َـك ال ُّذكُــو ُر أَيْض ـاً ت َا ِركِ ـ َن ْاس ـ ِت ْع َم َل األُنْثَــى الطَّبِي ِعـ َّ
اشْ ـتَ َعلُوا بِشَ ـ ْه َوتِ ِه ْم بَ ْع ِض ِهـ ْم لِ َب ْعـ ٍ
ـض فَا ِعلِـ َن الْ َف ْحشَ ــا َء ُذكُــورا ً ِب ُذكُــو ٍر َونَائِلِـ َن
ِف أَنْف ُِس ـ ِه ْم َج ـ َزا َء ضَ الَلِ ِهـ ِـم الْ ُم ِحـ َّـق“ ”.الج ـزاء املحــق” ده هــو األثــر املــؤمل
لخطيتهــم “يف نفســهم”
“الج ـزاء املحــق” ده هــو منــوذج واحــد لدينونــة هللا الــي بنشــوفه يف
ـب ِ
السـ َـا ِء َعـ َـى َج ِمي ـعِ
هللا ُم ْعلَ ـ ٌن ِم ـ َن َّ
روميــة :١ ١٨هللا بتقــول “ألَ َّن غَضَ ـ َ
فُ ُجــو ِر ال َّنـ ِ
ـاس َوإِثْ ِ ِهـ ِـم ال َِّذي ـ َن يَ ْح ِج ـ ُزو َن الْ َحـ َّـق بِا ِإلثْـ ِـم ”.عشــان كــدا ،مــع
إن مــش كل اآلالم هــي دينونــة محــددة عــى خطايــا محــددة ،لكــن فيــه
آالم كــدا.
ص أنفسنا
فلْنف َح ْ

بالتــايل فــروس كورونــا ال ميكــن أن يكــون عقابًــا واضــح وبســيط عــى
أي شــخص .أكــر شــخص مســيحي محــب ومليــان بالــروح القــدس والــي
خطايــاه مغفــورة يف املســيح ممكــن ميــوت بســبب فــروس كورونــا .لكــن
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املفــروض ان كل واحــد فينــا يفحــص قلبــه عشــان مييــز لــو كانــت آالمنــا
هــي دينونــة هللا عــى الطريقــة الــي عايشــن بيهــا.
لــو جينــا للمســيح ،نقــدر نتأكــد ان آالمنــا مــش دينونــة عقــاب مــن
هللا .نقــدر نبقــى متأكديــن مــن ده عشــان يســوع قــال “” َمـ ْن يَ ْسـ َم ُع كالَ ِمــي
ــل ق ِ
َويُ ْؤ ِمــ ُن بِال ِ
َــد
َّــذي أَ ْر َســلَ ِني فَلَــ ُه َح َيــا ٌة أَبَ ِديَّــ ٌة َوالَ َيــأْ ِت إِ َل َد ْي ُنونَــ ٍة بَ ْ
انْتَ َقـ َـل ِم ـ َن الْ َم ـ ْو ِت إِ َل الْ َح َيــا ِة( ”.يوحنــا :٥ .)٢٤مفيــش دينونــة عــى الــي
يف املســيح يســوع (روميــة :٨ .)١ده بيبقــى تأديــب مــش تدمــر “ألَ َّن الَّـ ِـذي
يُ ِح ُّب ـ ُه ال ـ َّر ُّب يُ َؤ ِّدبُ ـ ُهَ ،ويَ ْجلِ ـ ُد ك َُّل ابْــنٍ يَ ْق َبلُ ـ ُه” (عربانيــن :١٢)٦
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الفصل الثامن:
ندا ُء صحو ٍ
ة لالستعداد
للمجيء الثاين
اإلجابة الثالثة

فريوس كورونا هو نداء صحيان هللا باعته
عشان نستعد للمجيء الثاين للمسيح
بالرغــم مــن ان تاريــخ الكنيســة املســيحية مليــان بالتوقعــات الفاشــلة لنهاية
العــامل ،لكــن هتفضــل حقيقــة ان يســوع املســيح جــي تــاين .املــاك قــال
وقــت صعــود املســيح “أَيُّ َهــا ال ِّر َجـ ُ
ـال الْ َجلِيلِ ُّيــو َن َمــا بَالُ ُكـ ْم َوا ِق ِفـ َن تَ ْنظُـ ُرو َن
السـ َـا ِء َس ـ َيأْ ِت َه َك ـذَا
السـ َـا ِء؟ إِ َّن يَ ُســو َع َه ـذَا الَّـ ِـذي ا ْرتَ َف ـ َع َع ْن ُك ـ ْم إِ َل َّ
إِ َل َّ
السـ َـا ِء” (أعــال :١)١١
كَـ َـا َرأَيْتُ ُمــو ُه ُم ْنطَلِق ـاً إِ َل َّ
وعند مجيئه هيدين العامل
َو َمتَــى َجــا َء ابْـ ُن ا ِإلن َْســانِ ِف َم ْجـ ِـد ِه َو َج ِميـ ُع الْ َمالَئِ َكـ ِة الْ ِق ِّد ِ
يسـ َن
س َم ْجـ ِـد ِهَ .ويَ ْجتَ ِمـ ُع أَ َما َمـ ُه َج ِميـ ُع
َم َعـ ُه ف َِحي َن ِئـ ٍـذ يَ ْجلِـ ُ
ـس َعـ َـى كُـ ْر ِ ِّ
وب فَ ُي َم ِّيـ ُز بَ ْعضَ ُهـ ْم ِمـ ْن بَ ْعـ ٍ
اف
الشُّ ـ ُع ِ
ـض كَـ َـا ُ َي ِّيـ ُز ال َّرا ِعــي ال ِْخـ َر َ
ِمـ َن الْ ِجـ َدا ِء (متــى :٢٥)٣٢–٣١
بالنســبة للنــاس الــي مــش هيكونــوا مســتعدين ملقابلــة املســيح ،اليــوم ده
هييجــي بشــكل مفاجــئ زي الفــخ
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فَا ْح َ ِ
ــوم
ــرزُوا ألَنْف ُِســ ُك ْم لِئَــاَّ تَثْق َ
ــا ٍر َو ُســ ْك ٍر َو ُه ُم ِ
ُــل قُلُوبُكُــ ْم ِف ُخ َ
الْ َح َيــا ِة فَ ُي َصا ِدفَكُــ ْم َذلِ َ
ــك الْ َيــ ْو ُم بَ ْغتَــةً( .لوقــا :٢١)٣٤
أوجاع املخاض

يســوع قــال انــه هيكــون فيــه مــؤرشات ملجيئــه — زي الحــروب ،واملجاعات،
والــزالزل (متــى :٢٤ .)٧يســوع ســمى العالمــات دي “أوجــاع الــوالدة أو
املخــاض” أو مبتــدأ األوجــاع (متــى :٢٤ .)٨وهنــا هــو بيصــور األرض زي
املــرأة وقــت مخــاض الــوالدة ،بتحــاول تولــد عــامل جديــد ،الــي يســوع
هيوجــده وقــت مجيئــه الثــاين.
بولــس لقــط الصــورة دي يف روميــة :٨ ٢٢وشــاور عــى كل آالم الزمــان
ده أو الدهــر ده عــى إنهــا آالم والدة — كل شــقاء الكــوارث واألمـراض (زي
فــروس كورونــا) .وصورنــا احنــا يف أمراضنــا كجــزء مــن آالم الــوالدة بتاعــت
العــامل .احنــا بنــن واحنــا مســتنيني لفــداء أجســادنا وقــت مجــيء يســوع
الثــاين ،ملــا هيقيــم املــوىت ويدينــا أجســاد ممجــدة جديــدة (فيلبــي :٣)٢١
ألَ َّن الْ َخلِيقَــ َة نَف َْســ َها أَيْضــاً َســتُ ْعتَ ُق ِمــ ْن ُع ُبو ِديَّــ ِة الْف ََســا ِد إِ َل
ُح ِّريَّـ ِة َم ْجـ ِـد أَ ْوالَ ِد ِ
ـض
ـن َوتَ َت َم َّخـ ُ
هللا .فَ ِإنَّ َنــا نَ ْعلَـ ُم أَ َّن ك َُّل الْ َخلِي َقـ ِة تَـ ِ ُّ
ـس َه َك ـذَا فَ َق ـ ْط بَـ ْـل نَ ْح ـ ُن ال َِّذي ـ َن لَ َنــا بَاكُــو َر ُة
َمع ـاً إِ َل اآلنََ .ولَ ْيـ َ
ـي ِفـ َدا َء
الـ ُّرو ِح نَ ْحـ ُن أَنْف ُُسـ َنا أَيْضـاً نَـ ِ ُّ
ـن ِف أَنْف ُِسـ َنا ُمتَ َوقِّ ِعـ َن التَّبَ ِّنـ َ
أَ ْج َســا ِدنَا( .روميــة :٨)٢٣–٢١

اسهروا!

النقطــة الــي أقصدهــا هــي :يســوع عايزنــا نشــوف آالم الــوالدة (مبــا فيهــا
فــروس كورونــا) عــى إنهــا أمــور بتفكرنــا وتنبهنــا إنــه جــاي تــاين وإننــا
محتاجــن نكــون مســتعدين“ .لِ َذلِـ َـك كُونُــوا أَنْتُ ـ ْم أَيْض ـاً ُم ْس ـتَ ِع ِّدي َن ألَنَّـ ُه ِف
َســا َع ٍة الَ تَظُ ُّنــو َن يَ ـأْ ِت ابْ ـ ُن ا ِإلن َْســانِ ” (متــى :٢٤)٤٤
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انــت مــش محتــاج تبقــى مــن النــاس الــي بتحــدد تاريــخ معــن
للمجــيء الثــاين عشــان تاخــد كالم املســيح مبحمــل الجــد .الــي بيقولــه
مفيهــوش لبــس “انْظُ ـ ُروا! ْاس ـ َه ُروا َو َصلُّــوا ألَنَّ ُك ـ ْم الَ تَ ْعلَ ُمــو َن َمتَــى يَ ُكــو ُن
ـت ْ ...اسـ َه ُروا إِذا ً ألَنَّ ُكـ ْم الَ ت َ ْعلَ ُمــو َن َمتَــى يَـأْ ِت َر ُّب الْ َب ْيـ ِ
ـت َ ...و َمــا أَقُولُـ ُه
الْ َوقْـ ُ
لَكُــ ْم أَقُولُــ ُه لِلْ َج ِميــعِْ :اســ َه ُروا” (مرقــس :١٣)٣٧–١٣
الرســالة واضحــة ،اســهروا ،اســهروا ،اســهروا .وآالم الــوالدة أو آالم
املخــاض بتاعــت العــامل الطبيعيــة مقصــودة عشــان توصــل الرســالة دي.
ولكــن ،لألســف ،كــم مــن نــاس مــش ســهرانني .ومــع كل نشــاطهم املســعور،
هــم ناميــن خالــص بخصــوص مجــيء يســوع املســيح الثــاين .الخطــر كبــر
وفــروس كورونــا هــو دعــوة صحيــان رحيمــة عشــان النــاس تســتعد.
الطريقــة الــي نســتعد بيهــا هــي اننــا نيجــي ليســوع املســيح،
نقبــل غف ـران الخطايــا ،ومنــي يف نــوره .وســاعتها هنبقــى مــن بــن الــي
يتقــال عليهــم:
َوأَ َّمــا أَنْتُ ـ ْم أَيُّ َهــا ا ِإل ْخ ـ َو ُة فَل َْس ـتُ ْم ِف ظُلْ َم ـ ٍة َحتَّــى يُ ْد ِركَ ُك ـ ْم ذلِـ َـك
هللا
ـح  ...ألَ َّن َ
الْ َيـ ْو ُم كَلَـ ٍّ
ـصَ .ج ِمي ُع ُكـ ْم أَبْ َنــا ُء نُــو ٍر  ...بَ ْل لِ َن ْسـ َه ْر َون َْصـ ُ
ـب ،بَـ ْـل القْ ِت َنــا ِء الْ َخـا َِص ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح،
لَـ ْم يَ ْج َعلْ َنــا لِلْغَضَ ـ ِ
الَّـ ِـذي َمــاتَ ألَ ْجلِ َنــاَ ،حتَّــى إِذَا َسـ ِه ْرنَا أَ ْو ِنْ َنــا نَ ْح َيــا َج ِمي ًعــا َم َع ـ ُه.
(1تســالونييك :٥)١٠–٤
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الفصل التاسع:
ة تناغُمنا مع القيمة
إعاد ُ
غري املحدودة للمسيح
اإلجابة الرابعة

فريوس كورونا هو دعوة رعدية من هللا لينا
عشان نتوب ونصحح وضع حياتنا عشان
تنسجم مع القيمة غري املحدودة للمسيح.
فــروس كورونــا مــش دعــوة فريــدة للتوبــة .يف الحقيقــة ،كل الكــوارث
الطبيعيــة — ســواء فيضانــات ،أو مجاعــات أو هجــات جــراد أو أمــواج
تســونامي أو أمــراض — كلهــا دعــوات هللا املؤملــة والرحيمــة للتوبــة.
بنشــوف ده يف الطريقــة الــي رد بيهــا املســيح عــى الكارثــة املكتــوب
يف لوقــا :١٣:٥–١
ـاضا ِف َذلِـ َـك الْ َوقْـ ِ
ـت قَـ ْو ٌم يُ ْخ ِ ُبونَـ ُه َعــنِ الْ َجلِيلِ ِّيـ َن ال َِّذي َن
“ َوكَا َن َحـ ِ ً
ـس َد َم ُه ـ ْم ِب َذبَائِ ِح ِه ـ ْم .فَ َقـ َ
ـال يَ ُســو ُع لَ ُه ـ ْم :أَتَظُ ُّنــو َن
َخلَ ـ َط بِيالَطُـ ُ
ـر ِمـ ْن ك ُِّل الْ َجلِيلِ ِّيـ َن ألَنَّ ُهـ ْم
أَ َّن َهـ ُؤال ِء الْ َجلِيلِ ِّيـ َن كَانُــوا ُخطَــا ًة أَكْـ َ َ
كَابَـ ُدوا ِمثْـ َـل َهـذَا؟ ك ََّل أَقُـ ُ
ـول لَ ُكـ ْم .بَـ ْـل إِ ْن لَـ ْم تَتُوبُــوا فَ َج ِمي ُع ُكـ ْم
ـر ال َِّذي ـ َن َس ـ َق َط َعلَ ْي ِه ـ ُم
كَ َذلِـ َـك ت َ ْهلِ ُكــونَ .أَ ْو أُولَ ِئـ َـك الث ََّمنِ َي ـ َة َعـ َ َ
ـر ُج ِف ِس ـلْ َوا َم َوقَتَلَ ُه ـ ْم أَتَظُ ُّنــو َن أَ َّن َه ـ ُؤالَ ِء كَانُــوا ُم ْذنِ ِب ـ َن أَكْـ َـرَ
الْـ ُ ْ
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ِمـ ْن َج ِميـعِ ال َّنـ ِ
الســاكِ ِن َني ِف أُو ُرشَ ـلِي َم؟ ك ََّل أَقُـ ُ
ـول لَ ُكـ ْم! بَـ ْـل ِإ ْن
ـاس َّ
لَـ ْم تَتُوبُــوا فَ َج ِمي ُع ُكـ ْم كَ َذلِـ َـك تَ ْهلِ ُكــونَ”.
بيالطــس كان دبــح نــاس بتتعبــد يف الهيــكل .وبــرج يف ســلوام انهــار وقتــل ١٨
واحــد كانــوا معديــن ســاعة مــا انهــار .واحــدة مــن الكارثتــن كانــت نتيجــة
رش إنســاين والتانيــة يبــدو إنهــا كانــت حادثــة.
معنى البل َّية لك

الجامهــر كانــت عايــزة تعــرف مــن يســوع“ ،ايــه معنــى الــي حصــل ده؟
هــل كان ده نــوع مــن الدينونــة اإللهيــة املحــددة عــى خطايــا محــددة؟”
لكــن إجابــة املســيح كانــت مذهلــة ،فطلــع معنــى مــن الكارثتــن ينفــع
لــكل النــاس ،مــش بــس النــاس الــي ماتــت .يف الحالتــن قــال كــدة“ :ال الــي
اتقتلــوا عــى يــد بيالطــس وال الــي وقــع عليهــم الــرج كانــوا خطــاة أســوأ
— منكــم”.
منكــم؟ ليــه املســيح فتــح موضــوع خطاياهــم؟ هــم مكانــوش بيســألوا
عــى رأيــه بخصــوص خطاياهــم هــم .لكــن كان عندهــم فضــول عــن النــاس
التانيــة .كانــوا عايزيــن يعرفــوا معنــى الكــوارث دي بالنســبة للضحايــا الــي
ماتــت ،مــش بالنســبة لينــا كلنــا.
وده الــي خــى إجابــة يســوع مذهلــة ،فمضمــون الــي بيقولــه ان
الكارثتــن دول لهــم معنــى لــكل النــاس .والرســالة هــي “توبــوا أو هتهلكــوا”
وقالهــا مرتــن “ إِ ْن لَ ـ ْم تَتُوبُــوا فَ َج ِمي ُع ُك ـ ْم كَ َذلِـ َـك ت َ ْهلِ ُكــونَ” (لــو :١٣.)٥
دعو ٌ
وقت
ٌ
ة رحيم ٌة بينام ال يزال هناك

ايــه الــي كان بيعملــه يســوع هنــا؟ كان بيعيــد توجيــه دهشــة النــاس،
الدهشــة الــي خلــت النــاس دي تســأل يســوع مكانتــش يف محلهــا .كانــوا
مندهشــن ان فيــه نــاس اتقتلــت بوحشــية واتســحقوا بالــرج بشــكل ملــوش
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معنــى .لكــن يســوع يقولهــم “الــي مفــروض تندهشــوا منــه انــه مــش أنتــم
الــي اتقتلتــوا أو اتســحقتم ،يف الحقيقــة ،لــو متبتــوش هتواجهــوا دينونــة زي
دي يف يــوم مــن األيــام”.
أقــدر أســتنتج مــن ده ان هللا عنــده رســالة رحيمــة يف كل الكــوارث
الــي زي دي .والرســالة هــي اننــا كلنــا خطــاة ،رايحــن للهــاك ،والكــوراث
هــي دعــوات رحيمــة مــن هللا اننــا نتــوب ونخلــص طاملــا لســه فيــه وقــت.
يســوع حــول نظرهــم مــن امليتــن لــي عايشــن وقــال مــا معنــاه “بــاش
نتكلــم يف الــي ماتــوا ،خلينــا نتكلــم عنكــم ،ده أهــم دلوقتــي .الــي حصــل
لهــم متعلــق بيكــم انتــم كــان ،أكــر مشــاكلكم مــش خطيتهــم هــم لكــن
خطيتكــم انتــم” .أعتقــد دي رســالة هللا للعــامل وســط وبــاء كورونــا الحــايل.
هــو بيدعــو العــامل انــه يتــوب طاملــا لســه فيــه وقــت.
ما معنى التوبة؟

خلينــا نكــون محدديــن أكــر ،يعنــي إيــه توبــة؟ الكلمــة يف العهــد الجديــد
معناهــا تغيــر يف القلــب والفكــر ،مــش تغيــر ســطحي يف الــرأي ،لكــن تحول
داخــي عميــق بحيــث اننــا نــدرك ونقــدر القيمــة الحقيقــة هلل وليســوع.
املســيح وصــف التغيــر ده كالتــايل:
فَق ََال لَ ُه يَ ُسوعُ :ت ُِح ُّب ال َّر َّب إِلَ َه َك
ِم ْن ك ُِّل قَلْب َِك
َو ِم ْن ك ُِّل نَف ِْس َك
َو ِم ْن ك ُِّل ِف ْكر َِك
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َم ْن أَ َح َّب أَبًا أَ ْو أُ ًّما أَك َ َْث ِم ِّني
فَال يَ ْستَ ِح ُّق ِني.
َو َم ْن أَ َح َّب ابْ ًنا أَ ِو ابْ َن ًة أَك َ َْث ِم ِّني
فَال يَ ْستَ ِح ُّق ِني

(متى :١٠.)٣٧

مبعنــى تــاين ،أهــم تغيــر يف القلــب والفكــر الــي التوبــة بتدعــو إليــه هــو
اننــا نقــدر قيمــة هللا بــكل كياننــا ،ونقــدر قيمــة يســوع ونتعلــق بيــه أكــر
مــن أي عالقــة تانيــة.
ملَ قد يهدِّ دنا يسوع بالهالك؟

الســبب الــي خــى يســوع يقــول اننــا لــو متوبنــاش كلنــا هنمــوت كــدا هــو
اننــا كلنــا بدلنــا هللا ،الــي هــو كنزنــا ،بأمــور تانيــة أقــل قيمــة منــه وحبينــا
األمــور دي أكــر (روميــة :١ ،)٢٣–٢٢وكلنــا اتعاملنــا مــع يســوع كــا لــو كان
جاذبيتــه أقــل مــن املــال واملتــع واألًصدقــاء والعائلــة .احنــا مانســتاهلش
كلنــا الهــاك ألننــا كرسنــا قامئــة مــن القواعــد ،لكــن ألننــا احتقرنــا قيمــة
غــر محــدودة — احتقرنــا القيمــة غــر املحــدودة هلل بالنســبة لينــا يف يســوع
املســيح.

االنتباه إىل تفضيالتنا االنتحار َّية

التوبــة معناهــا اننــا ننتبــه كويــس لتفضيلنــا االنتحــاري للصفيــح أكــر مــن
الدهــب ،لألســاس الــي عــى الرمــل بــدل الصخــر املتــن ،للعــب يف ميــاه
املجــاري بــدل اإلجــازة عــى شــاطئ البحــر .زي مــا يس اس لويــس بيكتــب:
الســكر والجنــس
احنــا مخلوقــات قلبهــا فاتــر ،بتضيــع حياتهــا يف ُ
والطمــوح يف حــن اننــا معــروض علينــا فــرح غــر محــدود ،زي
مــا يبقــى طفــل جاهــل عايــز يــروح يعمــل فطائــر بالطــن يف
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حــي فقــر النــه مــش قــادر يتخيــل معنــى عــرض متقــدم لــه
بأنــه يقــي إجــازة عــى شــاطئ البحــر .احنــا بــرىض بالقليــل
7
قــوي قــوي.
الفــرح غــر املحــدود الــي لويــس بيتكلــم عنــه هــو اختبــار اننــا نشــوف
قيمــة املســيح وجاملــه وعظمتــه ونســتمتع بطعــم القيمــة دي ونتكلــم عنها.
َد ْ
عنا إىل االتِّكال عىل املسيح
ف ُ

الــي هللا بيعملــه مــن خــال فــروس كورونــا هــو انــه بيورينــا — بصــورة
واضحــة ومؤملــة — ان مفيــش حاجــة يف العــامل ده بتعطــي األمــان والشــبع
الــي ممكــن نالقيــه يف عظمــة املســيح وقيمتــه الــي ملهمــش حــدود .الوبــاء
العاملــي ده أخــد مننــا حريــة حركتنــا ،والشــغل ،وعالقتنــا بالــي حوالينــا
وجــه لوجــه .أخــد مننــا أماننــا وراحتنــا ،وميكــن كــان يف النهايــة ياخــد
مننــا حياتنــا.
ربنــا بيعرضنــا للخســاير دي عشــان يشــجعنا اننــا نعتمــد عــى املســيح،
أو مبعنــى آخــر هللا بيخــي الكارثــة (املصيبــة) هــي املناســبة الــي بيقــدم فيها
املســيح للعــامل عشــان عظمــة املســيح الفائقــة واملشــبعة تلمــع وتبــان أكــر
ملــا املســيح يحفــظ فرحنــا وســط األمل.
عط َّي ُة اليأس

فكر مثال ليه هللا وصل بولس للمرحلة اليل يئس فيها من الحياة:
“فَ ِإنَّ َنــا ال نُرِي ـ ُد أَ ْن تَ ْج َهلُــوا أَيُّ َهــا ا ِإل ْخ ـ َو ُة ِم ـ ْن ِج َه ـ ِة ِضي َق ِت َنــا الَّ ِتــي
أَ َصابَتْ َنــا ِف أَ ِســ َّيا ،أَنَّ َنــا تَثَ َّقلْ َنــا جِــ ًّدا فَــ ْو َق الطَّاقَــ ِةَ ،حتَّــى أَي ِْســ َنا
ـي ال
ِمـ َن الْ َح َيــا ِة أَيْضً ــا .لَ ِكـ ْن كَا َن لَ َنــا ِف أَنْف ُِسـ َنا ُح ْكـ ُم الْ َمـ ْو ِت ،لِـ َ ْ
نَ ُكــو َن ُمتَّ ِكلِـ َن َعـ َـى أَنْف ُِسـ َنا بَـ ْـل َعـ َـى ِ
هللا الَّـ ِـذي يُ ِقيـ ُم األَ ْمـ َواتَ ”
(٢كورنثــوس :١.)٩–٨
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بولــس ماشــافش اختبــار اليــأس ده حاجــة شــيطانية أو عشــوائية ،لكن شــاف
لــه قصــد ومعنــى .والقصــد ده هــو قصــد هللا :الخــرة دي الــي هــددت
حياتــه كانــت عشــان “ال نَ ُكــو َن ُمتَّ ِكلِ ـ َن َعـ َـى أَنْف ُِس ـ َنا بَـ ْـل َعـ َـى ِ
هللا الَّـ ِـذي
يُ ِقي ـ ُم األَ ْم ـ َواتَ ” (٢كورنثــوس :١)٩
دي الرســالة بتاعــة فــروس كورونــا :بطلــوا تتكلــوا عــى نفســكم
والتفتــوا هلل .انتــم حتــى ماتقــدروش متنعــوا املــوت .لكــن هللا يقــدر يقــوم
املــوىت .وطبعــا االتــكال عــى هللا مــش معنــاه ان املســيحيني املؤمنــن يبقــوا
ســلبيني ،عمــر املســيحيني املؤمنــن مــا كانــوا ســلبيني .لكــن معنــى الــكالم
ان األســاس والطريقــة والهــدف بتــاع كل حاجــة بنعملهــا هــو هللا .زي مــا
ـر ِم ْن ُهـ ْم َج ِمي ِع ِهـ ْمَ .ولَ ِكـ ْن ال أَنَــا بَـ ْـل نِ ْع َمـ ُة
بولــس قــال“ :بَـ ْـل أَنَــا تَ ِع ْبـ ُ
ـت أَكْـ َ َ
ِ
هللا الَّ ِتــي َم ِعــي” (١كورنثــوس :١٥.)١٠
فــروس كورونــا بيدعونــا اننــا نخــي هللا هــو الحقيقــة الســايدة واألهــم
يف حياتنــا .فحياتنــا بتعتمــد عليــه اكــر مــا بتعتمــد عــى حتــى انفاســنا.
وســاعات هللا بياخــد أنفاســنا عشــان يخلينــا نرتمــي عليــه.
معنى األشواك

او خلينا نفكر يف قصد هللا من شوكة بولس املؤملة يف جسده:
َولِئَـ َّـا أَ ْرتَ ِفـ َع ِب َفـ ْر ِط ا ِإل ْعالنَـ ِ
ـت شَ ـ ْوكَ ًة ِف الْ َج َسـ ِـدَ ،مـ َ
ـاك
ـات ،أُ ْع ِطيـ ُ
ـت إِ َل
َض ْعـ ُ
الشَّ ـيْطَانِ  ،لِيَل ِْط َم ِنــي لِئَـ َّـا أَ ْرتَ ِف ـ َعِ .م ـ ْن ِج َه ـ ِة َه ـذَا ت َ َّ
الــ َّر ِّب ث َــاثَ َمــ َّر ٍ
َــال ِل« :تَ ْك ِف َ
ات أَ ْن يُفَا ِرقَ ِنــي .فَق َ
يــك نِ ْع َم ِتــي،
ألَ َّن قُــ َّو ِت ِف الضُّ ْع ِ
سو ٍر أَفْتَ ِخــ ُر بِالْ َحــر ِِّي ِف
ــف تُ ْك َم ُ
ــل» .فَبِــك ُِّل ُ ُ
ــي قُــ َّو ُة الْ َم ِســي ِح” (٢كورنثــوس :١٢)٩–٧
ــي ت َِح َّ
َــات ،لِ َ ْ
ضَ َعف ِ
ــل َع َ َّ

بولــس اتبــارك بإعالنــات عظيمــة ،وهللا شــاف خطــر الكربيــاء ،والشــيطان
شــاف خطــورة الحــق والفــرح .هللا بيتحكــم يف مخطــط الشــيطان ،بحيــث
الــي الشــيطان فاكــر انــه هيدمــر شــهادة بولــس ،هــو يف الحقيقــة الــي
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هيــؤدي التضــاع بولــس وســعادته .بولــس اتصــاب بشــوكة يف الجســد —
“مــاك أو رســول الشــيطان” لكنــه يف نفــس الوقــت مرســل مــن هللا .احنــا
مــش عارفــن بالظبــط ايــه الشــوكة دي ،لكننــا عارفــن ان األشــواك مؤملــة،
وكــان عارفــن ان بولــس تــرع للمســيح  ٣م ـرات انــه يشــيلها.
لكــن املســيح مشــالهاش ،ألن عنــده قصــد مــن األمل ده ،والقصــد ده
هــو “ألن قــويت يف الضعــف تكمــل” (2كوررنثــوس  .)٩ ١٢كان قصــد هللا هــو
ان مــن خــال إميــان وفــرح بولــس الــي مــش بيتزعزعــوا ،يشــع نــور املســيح
أكــر بصفتــه أغــى مــن الصحــة .طيــب ورد فعــل بولــس ايــه عــى القصــد
ـات (2كوررنثــوس :١٢)٩
سو ٍر أَفْتَ ِخ ـ ُر بِالْ َح ـر ِِّي ِف ضَ َع َفـ ِ
ده؟ فَ ِب ـك ُِّل ُ ُ
بــكل رسور؟ إزاي كــدا؟ ليــه بولــس مســتعد انــه يقبــل شــوكته بــرور؟
ألن أعظــم هــدف عنــده يف الحيــاة هــو ان املســيح يتعظــم يف جســده ســواء
بحيــاة أو مبــوت (فيلبــي :١ .)٢٠كان هــو ده فــرح بولــس :انــه يشــوف
جــال املســيح ويقــدر قيمتــه بصفتــه كنــزه األغــى ،وانــه يظهــر املســيح
للعــامل بصفتــه أفضــل مــن الصحــة والحيــاة .فيــه قصيــدة جميلــة اســمها
“الشــوكة” كتبتهــا مارثــا ســنيل نيكولســون والــي عاشــت بــن ،)١٩٥٣–١٨٩٨
بتختــم القصيــدة بالكلــات دي:
َّمت أنَّه ال يعطي شوك ًة بتات ًا دون نعم ٍة إضاف َّية؛
تعل ُ
الحجاب الذي يُخفي وجهه.
يزيح
فهو يعطي الشوكة يك َ
َ
ربح
يف الخسارة ٌ

قبل بولس الخسارة ،جزئيا ،ألن بالخسارة دي هو بريبح املسيح أكرث
ش ٍء أَيْضً ــا َخ َســا َر ًة ِمـ ْن أَ ْجــلِ فَضْ ــلِ َم ْع ِرفَـ ِة
“بَـ ْـل إِنِّ أَ ْح ِسـ ُ
ـب ك َُّل َ ْ
ـرتُ ك َُّل األَشْ ـ َيا ِءَ ،وأَنَــا
الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع َر ِّب ،الَّـ ِـذي ِم ـ ْن أَ ْجلِ ـ ِه َخـ ِ ْ
ـيح” (فيل ِّبــي :٣.)٨
أَ ْح ِسـ ُب َها نُفَايَـ ًة لِـ َ ْ
ـح الْ َم ِسـ َ
ـي أَ ْربَـ َ
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هــو ده معنــى التوبــة :انــك تختــر تغيــر يف القلــب والفكــر بيقــدر قيمــة هللا
يف املســيح ويشــوفه أفضــل مــن الحيــاة “ألَ َّن َر ْح َمتَـ َـك أَفْضَ ـ ُـل ِم ـ َن الْ َح َيــا ِة.
اي ت َُســبِّ َحانِ َك” (مزمــور :٦٣ ،)٣كان ده إميــان بولــس .وكان إميــان
شَ ــ َفتَ َ
حقيقــي يف الحيــاة واملــوت .يف الحيــاة ألن املســيح هــو حــاوة أي لــذة،
وأحــى مــن أي لــذة .ويف املــوت ألن “أمامــك (أمــام هللا) شــبع رسور .يف
ميينــك نعــم إىل األبــد (مزمــور :١٦.)١١
وبــاء كورونــا فــروس هــو اختبــار خســارة — مــن أصغــر خســارة
لوســائل الراحــة ألكــر خســارة ،خســارة الحيــاة نفســها .ولــو احنــا عرفنــا
رس فــرح بولــس ،ممكــن نختــر الخســارة دي باعتبارهــا ربــح .هــو ده الــي
بيقولــه هللا للعــامل :توبــوا وظبطــوا حياتكــم مــرة تانيــة مــع قيمــة املســيح
غــر املحــدودة.
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الفصل العارش:
سن ٍ
إيجاد أعام ٍ
ة
ح َ
ل َ
وس َ
ط الخطر
اإلجابة الخامسة

فريوس كورونا هو دعوة هللا لشعبه انه
يبطل الشفقة عىل النفس والخوف ،وبفرح
شجاع ،يعملوا أعامل محبة صالحة متجد هللا
ـئ نُو ُركُـ ْم َه َكـذَا قُـ َّدا َم ال َّنـ ِ
ـي يَـ َر ْوا
ـاس لِـ َ ْ
املســيح علــم أتباعــه وقــال “فلْ ُي ِضـ ْ
أَ ْع َملَكُــ ُم الْ َح َســ َن َة َو ُ َي ِّجــ ُدوا أَبَاكُــ ُم ال ِ
ــا َو ِ
ات” (متَّــى :٥.)١٦
الس َ
َّــذي ِف َّ
الــي غالبــا مــش بنالحظــه هنــا هــو ان أتبــاع املســيح بيبقــوا ملــح أكــر
لــأرض ونورهــم أوضــح يف العــامل ملــا أعاملهــم الحســنة تتعمــل يف وســط
املعانــاة واألمل.
اللمعان وسط ظُلمة الخطر

ـوب لَ ُك ـ ْم
قبــل اآليــة الــي فاتــت دي عــى طــول ,يســوع قــال للتالميــذ “طُـ َ
شيـ َر ٍة ِمـ ْن أَ ْجـ ِـي كَا ِذ ِبـ َن.
إِذَا َع َّ ُيوكُـ ْم َوطَ َر ُدوكُـ ْم َوقَالُــوا َعلَ ْي ُكـ ْم ك َُّل كَلِ َمـ ٍة ِ ِّ
ــا َو ِ
ات” (متَّــى :٥.)١٢–١١
الس َ
افْ َر ُحــوا َوت َ َهلَّلُــوا ألَ َّن أَ ْج َركُــ ْم َع ِظيــ ٌم ِف َّ
ـح األَ ْر ِض ...أَنْتُـ ْم نُــو ُر الْ َعالَـ ِـم”
وبعدهــا قــال مــن غــر أي فاصــل“ :أَنْتُـ ْم ِملْـ ُ
(متَّــى :٥.)١٦–١٣
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مــش بــس األعــال الحســنة هــي الــي بتــدي املســيحية نكهتهــا القويــة
وبريقهــا ،لكــن األعــال الحســنة رغــم الخطــر .فيــه غــر مســيحيني كتــر
بيعملــوا أعــال حســنة ،لكــن نــاد ًرا ملــا الناس متجد هللا بســبب األعــال دي؟
أيــوة الخطــر يف متــى  ٥كان االضطهــاد مــش املــرض ،لكــن املبــدأ لســه
واحــد يف الحالتــن .أعــال املحبــة يف وســط الخطــر ،ســواء كان الخطــر ده
مــرض أو اضطهــاد بتشــاور بشــكل أوضــح لحقيقــة ان األعــال الحســنة دي
الــي ســاندها هــو الرجــاء يف هللا .مثــا يســوع قــال:
ـي
“بَـ ْـل إِذَا َص َن ْعـ َ
ـت ِضيَافَـ ًة فَــا ْد ُع الْ َم َســاكِ َني :الْ ُجـ ْد َع الْ ُعـ ْر َج الْ ُع ْمـ َ
ـس لَ ُهـ ْم َحتَّــى يُكَافُـ َ
َاف ِف
ـوك ألَنَّـ َـك تُـك َ
فَ َي ُكــو َن لَـ َـك الطُّـ َ
ـوب إِ ْذ لَ ْيـ َ
ِقيَا َمـ ِة األَبْـ َرارِ” (لوقــا :١٤)١٤–١٣
الرجــاء يف هللا بعــد املــوت “ألنــك تكافــأ يف قيامــة االبـرار” هــو الــي بيدعــم
ويــدي قــوة ان األعــال الحســنة الــي مــش منتظــرة أي مكافــأة يف الحيــاة
دي .وينطبــق نفــس األمــر عــى األعــال الحســنة الــي بتحطنــا يف خطــر،
وخاصــة خطــر املــوت.
تعليم يسوع
بطرس
الكيف َّية التي ط َّبق بها
َ
ُ

اســتفاض الرســول بطــرس أكــر مــن أي كاتــب تــاين يف العهــد الجديــد يف
الــكالم عــن تعليــم يســوع الواضــح عــن األعــال الحســنة:
ـي يَكُونُــوا ِف َمــا يَ ْفـ َـرُو َن
ـن األُ َمـ ِـم َح َس ـ َنةً ،لِـ َ ْ
“ َوأَ ْن ت َ ُكــو َن ِس ـ َرتُ ُك ْم بَـ ْ َ
َعلَ ْيكُــ ْم كَفَا ِع ِ
هللا ِف يَــ ْو ِم االفْ ِتقَــا ِدِ ،مــ ْن أَ ْجــلِ أَ ْع َملِكُــ ُم
ش ُ َي ِّجــ ُدو َن َ
ــي َ ٍّ
الْ َح َســ َن ِة الَّ ِتــي يُال َِحظُونَ َهــا” (١بطــرس :٢)١٢
وكــان اتكلــم بطــرس عــن فكــرة األعــال الحســنة وقــت الخطــر
ـب َم ِشــيئَ ِة ِ
هللا فَلْيَ ْس ـتَ ْو ِد ُعوا أَنْف َُس ـ ُه ْم
وقــال “ :فَ ـ ِإذًا ،ال َِّذي ـ َن يَتَأَلَّ ُمــو َن ِب َح َسـ ِ
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كَـ َـا لِ َخالِــقٍ أَ ِمـ ٍن ِف َع َمــلِ الْ َخـ ْـر” (1بطــرس:٤ .)١٩مبعنــى آخــر ،ماتخليــش
احتامليــة األمل أو حقيقتــه متنعــك مــن أنــك تقــوم باألعــال الحســنة.
ً
أعامل حسن ًة وسط الخطر
مات املسيح يك يوجِ دَ

بريبــط بطــرس النــوع الجديــد ده مــن الحيــاة مــع مــوت يســوع مــن أجــل
ــل ُهــ َو نَف ُْســ ُه [املســي ٍح] َخطَايَانَــا ِف َج َس ِ
خطايانــا “ال ِ
ــى
ــد ِه َع َ
َّــذي َح َم َ
ـر” (١بطــرس :٢ .)٢٤فبســبب
الْ َخشَ ـ َب ِة ،لِـ َ ْ
ـي نَ ُــوتَ َعــنِ الْ َخطَايَــا َف َن ْح َيــا لِلْـ ِ ِّ
املســيح ،ب ُييــت املســيحيني املؤمنــن الخطيــة وبيســكبوا نفســهم يف
مامرســة أعــال الــر الصالحــة.
بيعمــل بولــس نفــس الربــط ده بــن مــوت املســيح وغــرة املســيحيني
ـي
املؤمنــن يف األعــال الحســنة “الَّـ ِـذي بَ ـذ ََل نَف َْســه [املســيح] ألَ ْجلِ َنــا ،لِـ َ ْ
خاصــا َغ ُيــو ًرا ِف أَ ْعـ َـالٍ َح َسـ َن ٍة”
يَف ِْديَ َنــا ِمـ ْن ك ُِّل إِثْـ ٍـمَ ،ويُطَ ِّهـ َر لِ َنف ِْسـ ِه شَ ـ ْعبًا ًّ
(تيطــس :٢.)١٤
بولــس بيوضــح كــان ان األعــال الحســنة دي موجهــة للمســيحيني
ــر لِلْ َج ِميــعَِ ،وال
وغــر املســيحيني “فَــ ِإذًا َح ْســ َب َم لَ َنــا فُ ْر َصــ ٌة فَلْ َن ْع َمــلِ الْ َخ ْ َ
ِســ َّي َم ألَ ْهــلِ ا ِإل َميــانِ ” ِ
(غالط َّيــة :٦“ ،)١٠انْظُــ ُروا أَ ْن ال يُ َجــاز َِي أَ َحــ ٌد أَ َحــ ًدا
ــر بَ ْعضُ كُــ ْم لِ َب ْع ٍ
ــض َولِلْ َج ِميــعِ”
ِــر ،بَ ْ
ــل ك َُّل ِحــ ٍن اتَّ ِب ُعــوا الْ َخ ْ َ
ش ب َ ٍّ
َعــ ْن َ ٍّ
(١تســالونييك :٥.)١٥
يتعظَّم املسيح يف اللطف املجازِف

هــدف هللا األســايس لشــعبه هــو اننــا منجــد عظمتــه ونعظــم قيمــة ابنــه،
َشبُــو َن أَ ْو ت َ ْف َعلُــو َن شَ ـ ْيئًا فَافْ َعلُــوا
يســوع املســيح“ .فَـ ِإذَا كُ ْنتُـ ْم تَأْكُلُــو َن أَ ْو ت ْ َ
ش ٍء لِ َم ْج ِ
ــد ِ
ــائ ...
ــب انْ ِتظَــارِي َو َر َج ِ
هللا” (١كورنثــوس :١٠َ “ ،)٣١ح َس َ
ك َُّل َ ْ
ـيح ِف َج َسـ ِـديَ ،س ـ َوا ٌء كَا َن ِب َح َيــا ٍة أَ ْم بِ َ ـ ْو ٍت” (فيل ِّبــي :١.)٢٠
يَتَ َعظَّ ـ ُم الْ َم ِسـ ُ
فالهــدف أن يتمجــد هللا يف كل يشء ،وأن يتمجــد املســيح يف الحيــاة واملــوت.
هــو ده الهــدف األعظــم الــي هللا عايــزه مــن الحيــاة البرشيــة.
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عشــان كــدا ،أحــد أهــداف هللا مــن فــروس كورونــا هــو ان شــعبه
يبطلــوا الشــفقة عــى النفــس والخــوف ويوهبــوا نفســهم لألعــال الحســنة
يف وســط الخطــر .املســيحيني املؤمنــن بيميلــوا أكــر لتســديد االحتياجــات
مــش للراحــة ،للمحبــة مــش للشــعور باألمــان ،مخلصنــا كــدا وهــو ده الــي
مــات عشــانه.
ٌ
مثال من الكنيسة األوىل

بيحــي رودين ســتارك ( )Rodney Starkيف كتابــه “انتصــار املســيحية” (The
 )Triumph of Christianityان يف القــرون األوىل للكنيســة املســيحية كان
املبــدأ األهــم الــي كان ســايد هــو ان “املحبــة املســيحية وأعــال الخــر
الزم يتجــاوزوا حــدود العائلــة ،وكــان يتجــاوزوا حــدود دائــرة املؤمنــن،
8
ويوصلــوا لــكل مــن هــو يف احتيــاج”.
فيــه وباءيــن رضبــوا اإلمرباطوريــة الرومانيــة ســنة  ١٦٥ميالديــة وســنة
 ٢٥١ميالديــة .وبــرة الكنيســة املســيحية ،مكانــش فيــه أي أســاس ثقــايف أو
دينــي يدعــو ألعــال الرحمــة والتضحيــة .بيقــول ســتارك “مكانــش فيــه
اعتقــاد ان اآللهــة بتهتــم بأمــور البــر”“ 9،وكانــت الرحمــة بتعتــر خلــل يف
الشــخصية ،والشــفقة كانــت بتعتــر عاطفــة مرضيــة :ألن الرحمــة معناهــا
10
تقديــم مســاعدة أو نجــدة غــر مســتحقة ،وده كان ضــد العــدل”.
بالتــايل ،يف الوقــت الــي كان فيــه تلــت اإلمرباطوريــة بيهلــك بســبب
املــرض ،الدكاتــرة كانــوا بيهربــوا ألوطانهــم املختلفــة .كان الــي بيظهــر عليهم
األع ـراض بيتطــردوا مــن البيــوت ،والكهنــة ســابت املعابــد ،لكــن بيالحــظ
ســتارك ويقــول “املســيحيني كانــوا بيدعــوا ان عندهــم إجابــات واألهــم مــن
11
كــدة انهــم اتحركــوا واترصفــوا بشــكل ســليم”
اإلجابــات الــي كانــت عندهــم كانــت تشــمل غفــران الخطايــا مــن
خــال املســيح ورجــاء الحيــاة األبديــة بعــد املــوت .دي كانــت رســالة غاليــة
يف وقــت العجــز الطبــي واليــأس التــام.
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أمــا بالنســبة للترصفــات الســليمة الــي كانــوا بيعملوهــا .أعــداد كبــرة
مــن املســيحيني اهتمــت باملــرىض والــي بيموتــوا .بنهايــة الوبــأ التــاين،
كتــب ديونيســيوس أســقف اإلســكندرية جــواب بيشــكَّر فيــه يف أعضــاء
كنيســته ويقــول:
وإخالصــا ال حــدود لهــا ،حيــث
أظهــر معظــم إخوتنــا محبَّــة
ً
بــال
مل يبخلــوا بأنفســهم ،بــل آث َــروا غ َريهــم .وإذ مل يُلقــوا ً
كل حاجاتهــم ،ومعتَنــن
للخطــر ،تولُّــوا مســؤوليَّة املــرىض ،ملبِّــن َّ
بهــم يف املســيح ،بــل مفارقــن معهــم أيضً ــا هــذه الحيــاة يف
12
ســعادة هادئــة.
إسكات جهل األباطرة

مبــرور الزمــن ،العنايــة بالفق ـراء واملســاكني الــي املســيح بيأيدهــا والثقافــة
كانــت برتفضهــا كان ليهــا تأثــر كبــر يف ربــح نــاس كتري مــن الوثنيــة املحيطة.
بعــد الــكالم ده ب ٢٠٠ســنة ملــا االمرباطــور الرومــاين جوليــان ( ٣٦٣–٣٣٢م)
حــاول يحيــي مــن جديــد الديانــة الرومانيــة القدميــة وشــاف املســيحية عــى
انهــا مصــدر تهديــد بيزيــد ،كتــب وهــو محبــط لرئيــس الكهنــة الرومــاين يف
مقاطعــة غالطيــة وقالــه الــكالم ده:
املســيحي] ال ســ َّيام بواســطة
لقــد تقــ َّدم اإللحــاد [أي اإلميــان
ّ
خدمــة املحبَّــة التــي يق ِّدمهــا هــؤالء للغربــاء ،واهتاممهــم بدفــن
املــوىت .إنَّــه لعــا ٌر وفضيحـ ٌة أ ْن ال أحـ َد من هؤالء اليهود يســتعطي،
وأ َّن هــؤال ِء الجليليِّــن الذيــن ال إلــه لهــم [أي املســيحيِّني] يعتنــون
ليــس فقــط بفقرائهــم ،بــل أيضً ــا بفقرائنــا نحــن ،يف حــن يطلــب
13
الذيــن ينتمــون إلينــا املســاعدة م َّنــا دون جــدوى.
61

خلا َطسو ٍةنَسَح ٍلامعأ داجيإ :رشاعلا لصفلا
املرسل من الله
تخفيف األمل
ُ
َ

مفيــش تناقــض مــا بــن اننــا نشــوف فــروس كورونــا بصفتــه عمــل هللا
ويف نفــس الوقــت اننــا ندعــو املســيحيني املؤمنــن انهــم يخاطــروا عشــان
يخففــوا األمل الــي ســببه الفــروس .مــن ســاعة مــا ربنــا أخضــع العــامل
للخطيــة والشــقاء يف الســقوط ،قصــد ان شــعبه داميــا يســعى عشــان ينقــذوا
الهالكــن ،حتــى وإن كان هــو نفســه الــي عــن دينونــة الهالكــن .هللا نفســه
جــه للعــامل يف يســوع املســيح عشــان ينقــذ النــاس مــن دينونتــه العادلــة
(روميــة :٥ )٩هــو ده معنــى صليــب املســيح.
عشــان كــدة األعــال الحســنة الــي بيعملهــا شــعب هللا مــن ضمنهــا
الصــاة مــن أجــل شــفاء املريــض وان ربنــا ميــد ايــده ويشــيل الوبــأ ،وانــه
يبعــت عــاج .احنــا بنصــي مــن اجــل فــروس كورونــا وبنعمــل عشــان
نخفــف أملــه زي مــا أبراهــام لينكولــن كان بيصــي عشــان الحــرب األهليــة
تنتهــي ،وكان بيســعى انــه ينهيهــا ،بالرغــم مــن انــه شــافها دينونــة مــن هللا.
ـي ع َّنــا رسي ًعــا كارثـ ُة
نأمـ ُـل بشـ َّد ٍة — ونصـ ِّـي بحـرارة — أن متـ َ
هــذه الحــرب العاتيــة .لك ـ ْن ،إ ْن شــا َء هللا لهــا أن تســتم ّر ،حتَّــى
تُغـ َ
ـرق جميــع الــروات التــي ك َّومهــا العبيــد عــى مــدى مئتــن
وخمســن عا ًمــا مــن الكـ ِّد والعمــل دون أجـرٍ ،وحتَّــى يسـ َّدد مثـ ُن
كل قطــر ِة دمــاء أراقتهــا الســياط مــن خــال قطــر ِة دمــا ٍء أخــرى
ِّ
ـنظل نــر ِّدد ،كــا قيــل منــذ ثالثــة آالف
ت ـر ُاق بالســيف ،فإنَّنــا سـ ُّ
ســنة“ :أَ ْح ـكَا ُم ال ـ َّر ِّب َحـ ٌّـق َعا ِدلَـ ٌة كُلُّ َهــا”.
هللا عنــده عملــه الــي بيعملــه ،وكتــر منــه رسي ،واحنــا عندنــا شــغلنا ،لــو
وثقنــا فيــه وأطعنــا كلمتــه ،هيســتخدم ســيادته وخدمتــه عشــان يتمــم
مقاصــده الحكيمــة والصالحــة.
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الفصل الحادي عرش:
خلخلَ ُ
ة جذورنا يك نذهب
إىل األمم
اإلجابة السادسة

من خالل فريوس كورونا ،يخلخل هللا جذور
املؤمنني املستقرين يف جميع أنحاء العامل،
وجذري ،ويك
يك يطلقَهم لفعل يشء جديد
ّ
يرسلهم بإنجيل املسيح إىل شعوب العامل
التي مل يصل إليها اإلنجيل بعد.
ميكــن يبــان ان ربــط فــروس كورونــا باإلرســاليات فكــرة غريبــة ،ألن عــى
املــدى القصــر فــروس كورونــا بيقفــل موضــوع الســفر والهجــرة وتقــدم
العمــل املرســي .لكــن انــا مــش بفكــر عــى املــدى القصــر .داميــا كان ربنــا
بيســتخدم األمل واملشــاكل الــي حصلــت يف التاريــخ عشــان يحــرك كنيســته
ألماكــن كانــت محتاجــة تروحهــا .أنــا بفــرض انــه هيعمــل كــدة تــاين كجــزء
مــن التأثــر طويــل املــدى لفــروس كورونــا.
االضطهاد بوصفه اسرتاتيج َّي ًة إرسال َّي ًة

افتكــر مثــا ازاي هللا حــرك شــعبه مــن أورشــليم يف إرســالية لليهوديــة
والســامرة .يســوع كان وىص تالميــذه انهــم ياخــدوا اإلنجيــل للعــامل كلــه “إىل
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أورشــليم واليهوديــة والســامرة وإىل أقــى األرض (أعــال :١ ،)٨لكــن ملــا
وصلنــا ألعــال  ٨كان بايــن ان اإلرســالية متعطلــة يف أورشــليم.
طيــب األمــر كان محتــاج ايــه عشــان الكنيســة تتحــرك يف اإلرســالية؟
املوضــوع تطلــب مــوت اســطافنوس واالضطهــاد الــي حصــل بســببه .أول مــا
اســطفانوس استشــهد (أعــال :٧ )٦٠انفجــر االضطهــاد
َو َحــ َدثَ ِف َذلِ َ
يســ ِة الَّ ِتــي
ــك الْيَــ ْو ِم اضْ ِط َهــا ٌد َع ِظيــ ٌم َع َ
ــى الْ َك ِن َ
الســا ِم َر ِة
ِف أُو ُرشَ ــلِي َم فَتَشَ ــتَّ َت الْ َج ِميــ ُع ِف كُــ َو ِر الْ َي ُهو ِديَّــ ِة َو َّ
ــل  ...فَال َِّذيــ َن تَشَ ــتَّتُوا َجالُــوا ُمبَشِّ ِ يــ َن بِالْ َكلِ َمــ ِة
َمــا َعــ َدا ال ُّر ُس َ
(أعــال :٨)٤–١
دي الطريقــة الــي ربنــا دفــع بهــا شــعبه انهــم يتحركــوا — مــن خــال
االستشــهاد واالضطهــاد .يف النهايــة “اليهوديــة والســامرة” ســمعوا اإلنجيــل.
طــرق هللا غــر طرقنــا ،لكــن اإلرســالية أكيــد هتحصــل ،ده الــي قالــه يســوع
ــى َه ِ
يســ ِتي
وكلمتــه مــش ممكــن تنــزل األرضَ “ .ع َ
ــذ ِه َّ
الص ْخــ َر ِة أَبْ ِنــي كَ ِن َ
يــم لَــ ْن تَقْــ َوى َعلَ ْي َهــا” (متــى :16َ “ ،)18ويُكْــ َر ُز ِببِشَ ــا َر ِة
اب الْ َج ِح ِ
َوأَبْــ َو ُ
الْ َملَ ُكـ ِ
ـوت َهـ ِـذ ِه ِف ك ُِّل الْ َم ْس ـكُونَ ِة شَ ـ َها َد ًة لِ َج ِمي ـعِ األُ َمــم” (متــى :24.)14
“ربــا يُك ـ َرز” ،لكــن قــال“ :يُ ْك ـ َرزُ”.
املســيح مقالــشَّ :
االنتكاسات بوصفها اسرتاتيج َّي ًة للتقدُّ م
ُ

ممكــن نتخيــل ان وبــاء فــروس كورونــا هــو انتكاســة لإلرســاليات يف العــامل.
أشــك يف الــكالم ده ،أوقــات كتــر طــرق هللا بتتضمــن أمــور شــكلها انتكاســات
لكــن بينتــج عنهــا تقــدم عظيــم.
يــوم  ٩ينايــر  ،١٩٨٥القســيس هريســتو كوليشــيف ،واحــد مــن
القســوس يف بلغاريــا ،اتقبــض عليــه واتســجن .جرميتــه كانــت انــه وعــظ يف
كنيســته بالرغــم مــن ان الدولــة كانــت عينــت واحــد تــاين انــه يبقــى قســيس
مــن غــر مــا شــعب الكنيســة يختــاره .كانــت محاكمتــه إهانــة وتســفيه مــن
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العــدل .واتحكــم عليــه ب ٨شــهور ســجن .ووقــت مــا كان ف الســجن ،كــرز
باملســيح بــكل وســيلة ممكنــة.
كل مــن الســجناء وحـ َّراس الســجن
ـرح ٌّ
ملــا خــرج كتــب الــكالم ده“ :طـ َ
ـن يل أ َّن الخدم ـ َة هنــاك كانــت مثمــر ًة أك ـرَ مــن
الكث ـ َر مــن األســئلة ،وتبـ َّ َ
ـتطعت أن أخــد َم هللا يف الســجن بصــور ٍة
الخدمــة داخــل الكنيســة؛ فقـ ِـد اسـ
ُ
14
ـت حـ ًّرا”.
أفضــل بكثـرٍ مـ َّـا لــو كنـ ُ
أوقــات كتــرة بتكــون دي طــرق هللا ،خطــورة فــروس كورونــا وانتشــاره
يف العــامل كلــه فرصــة أعظــم مــن ان هللا يضيعهــا .والفرصــة دي هتخــدم
مقاصــد هللا بخصــوص إرســاليته يف العــامل كلــه الــي ماتتهزمــش أبــدا .املســيح
ماســفكش دمــه عــى الفــايض .وزي مــا رؤيــا :٥ ٩بيقــول انــه اشــرى هلل
شــعب “ ِمــ ْن ك ُِّل قَبِيلَــ ٍة َولِ َســانٍ َوشَ ــ ْع ٍب َوأُ َّمــ ٍة” .املســيح هينــال مكافــأة
آالمــه ،وحتــى األوبئــة نفســها هتســاهم يف تتميــم اإلرســالية العظمــى.
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ة ختام َّية
صال ٌ
أيُّها اآلب،
يف أفضــل لحظـ ِ
ـات حياتنــا يف َجث َْســيامين ،النــوم مغلبنــاش ،بنعمتــك ،لكــن
فضلنــا ســهرانني نســمع لصــا ِة ابنــك .ألنــه كان عــارف ،يف أعامقــه ،أنَّــه
ــر َع ِّنــي
الزم أنــه يتــأمل ،لك َّنــه رص َخ يف ناســوته الكامــل“ :إِ ْن أَ ْمكَــ َن فَلْتَ ْع ُ ْ
َه ِ
ــذ ِه الْــ َكأْ ُس”.
واحنــا كــان ،حاســن يف أعامقنــا بــأ َّن الوبــاء ده معـ َّـن بحكمتــك للخري،
وعشــان إمتــام مقاص ـ َد رضوريَّــة .احنــا كــان الزم نتألَّــم ،بالرغــم مــن ان
ابنــك كان بــريء ،لكــن احنــا مــش كــدة.
لك َّننــا معــاه ،يف برشيَّتنــا األقـ ِّـل مــن أن تكــو َن كاملــة ،نــرخ أيضً ــا“ :إ ْن
ـر ع َّنــا هــذه الــكأس” .يــا ربَّنــا ،متِّــم رسي ًعــا ذلــك العمــل املــؤمل
أمكــن فلتَعـ ُ ْ
ـت أن تفعلــه .ال تتــوا َن يف الدينونــة ،وال تؤ ِّخــر
والعــادل والرحيــم الــذي عزمـ َ
ـس رصا َخ املســاكني.
رحمتــك .اذكــر البائســن ،يــا ّ
رب ،حســب رحمتــك .وال تنـ َ
أعــط شــفا ًء ،ودبِّــر عال ًجــا .نصـ ِّـي أن تخلِّصنــا — نحــن خليقتَــك املســكين َة
والعاجــزة — مــن هــذه األحـزان.
بؤســنا وحزنَنــا هبــا ًء ،بــل نـ ِّـق شــعبَك
رب أيضً ــا َّأل تضيِّــع َ
نصـ ِّـي ،يــا ُّ
مــن انشــغالهم املتخــا ِذل بالفكــر املــا ِّد ِّي العقيــم ،وباللهــو والتســلية بعيـ ًدا
ـذب إىل طُعــم الشــيطان وتلتقطــه.
عــن املســيح .ال تسـ َم ْح ألفواهنــا بــأن تنجـ َ
واخلَ ـ ْع ع َّنــا جــذو َر الكربيــاء والكراهيــة والظلــم وبقاياهــا .أ ْع ِطنــا أن نثــو َر
ـح عيــو َن قلوبنــا يك تــرى جـ َ
ـال
عــى اســتهانتنا واســتخفافنا مبجــدك ،وافتَـ ْ
املســيح وتذوقَــه .أَ ِمـ ْـل قلوبَنــا إىل كلمتــك ،وإىل ابنــك ،وإىل طريقــك .امألْنــا
بشــجاع ٍة رحيمــة .واصن ـ ْع لنفســك اسـ ًـا بواســطة خدمــة شــعبك.
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ّيماتخ ٌةالص

جــري صحــو ًة عظيمــ ًة مــن أجــل هــذا العــامل الهالــك.
ُمــ َّد يــ َدك لتُ َ
ال ت ـ َد ِع الكلـ ِ
ـات الرهيب ـ َة لســفر الرؤيــا تُنطَــق عــى هــذا الجيــلَ “ :ولَ ـ ْم
األرواح الغافيــة.
ـت األجســاد ،أرضب اآلن
يَتُوبُــوا َعـ ْن أَ ْع َملِ ِهـ ْم” .فكــا رضبـ َ
َ
ال تس ـ َم ْح بــأ ْن تظـ َّـل نامئ ـ ًة يف ظــام الكربيــاء وعــدم اإلميــان .بــل برحمتــك
ـوب املاليــن وحياتهــم إىل
العظيمــة ،قُـ ْـل لهــذه ال ِعظــام“ :عيــي!” وأ ِعـ ْد قلـ َ
تناغُمهــا مــع القيمــة غــر املحــدودة للمســيح.
ب ِْاسم يسوع املسيح ،آمني.
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املالحظات
1

باس��م «اإلنفلونزــا اإلسـ�بان َّية» ،وقــد بــدأ مــا بــن
يُع ـ َرف ه��ذا الوب��اء ْ
الجنــود املقاتلــن يف الحــرب العامليَّــة األوىل .وكانــت الصحافة اإلســبانيَّة
فسـ ِّمي باإلنفلونـزا اإلســبان َّية ُرغــم
هــي أ َّول َمــن كشـ َ
ـف عــن الوبــاءُ ،
أنَّــه مل يبــدأ يف إســبانيا (النــارش).

3

وشــكل
ٌ
عالجــي
ي ،وهــو نظــام
ويُســ َّمى أيضً ــا العــاج املثــ ّ
ٌّ
الطب البديل يســتند إىل املبــادئ التــي
مـ�ن أش�كـال ِّ
صاغها صاموي��ل هانيامن عــام 1796م .ويعتمــد هــذا العــاج عــى
تنــص
قانون أبقراط يف
الط��ب ،والــذي يقول :املثــل يعالــج املثــلُّ .
ّ
نظريــة املعالجــة املثل َّيــة عــى أ َّن املريــض ميكـ ُن أن يُشــفى باســتخدام
ك ِّميَّــات ضئيل ـ ٍة مــن املــواد التــي تس ـبِّب يف جســم الشــخص الســليم
أعراضً ــا مشــابه ًة ألعــراض مــرض الشــخص املصــاب (النــارش).

2	“1918 Pandemic (H1N1 Virus),” updated March 20, 2019,
Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.
gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html.
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