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المقذعة

 هذا الناشرين أحد يقترح لكي يكفي بما طويلة مذن وهذه للكتابة، متفرغا عقود ثالثة عشمى
 وبينما عذة. ومقاالت كتابا، عشرين من أكثر من مأخوذة قراءات على يحتوي الذي الكتاب

 أستعرض حيث (٧an Winkle Rip) وينكل ثان ريب شعر مثلما أشعر القراءات، هذه أتصئح

 جديد، من وشغكث وآمنت شككت فيها عاائ. ثالثين أو عشرين نحو منذ وأفكارا خبرادبؤ

وتون. وتغيرت

 إطار في تعمل وهي الكنيسة أراقب كي عذة، بلداب( إلى الغفر امتيار أيفائ نلث لقد

 يستحئ نن ومنها قدوة، بعد تن منها المبهرة، الشخصيات من بعضا وأحاور متنوعة، ثقافاب

 اكتشغث لقد وكتب. مقاالب في اللقاءات تلك وأجتر مكتبي إلى أعود ما وداثغا الالئمة.

 طالبة من رسالة تلعين مرة ذات الكاتب. حياة عن رومانسيًا فكر؛ األشخاص بعض لدى أة

 أو المكتبي. العمز أو البحث، لك أنجر أن "أستطع متطوعة. إلى أحتاج كنث إذا ما تتساءل

تكتب". ألشاهذن أجلس أن فقط وسعي في كان إذا ربما

 أًاذب الشابة، "عزيزتي ردي: يكون أن ينبغي كان حين في رقيائ، رفائ إليها أرسلن

 الغرفة في آخر إنساب( وجون الأطيق أنا !أكتب وأنا تشاهديني أن وسعك في ليس ال، مجنونة؟
 أن أحذ يجرؤ وال هؤشا، أكثرها وربما خصوصية، األعمال أكثر من عمل الكتابة إذ نفسها.

 تمضي أن جربب هل .الشديد بالملل ستشعرين ما سرعان أئك على عالو؛ .الحدود هذه يتجاوز
 من أكثرإثارة يكون ذلك لعز تغلق؟ تلفاز شاشة تشاهدي أوأن صخرة، في تحملقين كئه اليوم

يعمل". كاتب مشاهدة

 رموز مع يتعامل كمبيوتره، أوأمام األوراق من كومه أمام الغرفة في بمفرده الكاتب يجلس

 العملية تلك (Philip Rot) رث فيليب يشرح وكما ترتيبها. إعادة ثلم ترتيبها، محاوال مجردة،
 ذلك بعد أقلبها، ثلم جمالً أكتب حياتي. هي هذه جهة. كل على الجمز اقلب إني” :بالقول

 كودا أحتسي ثم األولى. بدة أخرى جمالً فأكتت ثانيًا أعود جديد. من أقليها ثلم إليها، أنظر

 على أستلقي بعدها معا. وأقليهما الجملئين، أقرأ ثلم الجديدة. الجمله أقلب ذلك بعد الشاي، من
دوة. بكز يومي رث وصف لقد جديد". من وأبدأ بعيذا، بهما وألقي أنهض ثلم وأفكر، أريكتي



ألمقدمة

 ألوادا، التشكيلوئن الفائنون يستخدم تواضائ. األكثر الكتابة تغد الفنون، كل بين

 المجردة الرموز تلك من جاذبئة أكثر الوسطين وكال األبعاد، ثالثية أعماال النحاتون ويعمل

 يتواصل والموسيقا- والرقص السينما األخرى- الفنون أشكال وفي الكائب. بها يتعامل التي
 القراط وهي وسيطًا، خطو؛ فتتطلفي الكتابة أائ حثية، وبصورة يباشرًا، جمهوره مع المبدع

 ,التي نفسها المجردة المعاني إلى يصل كي والفهم القراءة مجهود يبذن أن القارئ على لذا

 لقبيلة مثال (KingLear) لير" الملك” رواية من تسفًا تعرض فعندما ٠ الكايب قضنها قد كان

.بيضا، صفحات على ومرشوش مطحول أسون فلغفي مثل لهم فستبدو األمازون، هنود من

 المعرضين المهن أصحاب قائمة في مراكزمتقدمة في يقعون الكائب أة الدراسات تكشف

 بمعدل الكحول إلى ويلجأون بإفراط، القهوة ويحتسون بشراهة، دنخنون فهم اإلدمان. لخطر
 لقد أقوله، ما لدي ليس” العميقة: شكوكهم مع يتعاملوا أن يومائ عليهم ألة لماذا؟ .ئقلق

تطية". بصورة وأكتب وينابق، مرف أنا .قبل من شيء كز قلت

 أجزان يشرك أن يحاول صاحبه يجعل ئتجئد غير عمل هي الكتابة فإة ذلك، على عالوة

 وبالعكس. الغم إلى المنضدة من تخ لفافة أو كأس تحريك ذلك كان إن حش األخرى، الجسد

 يومائ إلحح تومئ التي الخالبة الحلودة بالطبيعة تتمع والية وهي كولورادو، في أعيش الحفن، لحسن

الكتابة(. أتجئب العملئة، تلك أثناء )وفي صحة أكثر بطرق بالكوكب االتصال ألعاود

 النور ألواجه كهف من لثوي خرجت كأني أشعر الناس، من جمع أمام أتكلم وعندما

 الكنيسة تواحه دوجهات خمسة أهز ما .قائال الخدهم فيسالني .الصوت وئغئرات المبهر

 في تأثيرن ترى كيف قائال: آخر شخص يسأل ثز الصو،. مواجهة في عيني فتطرف اليوم؟

 جالائ كت لقد أعرف؟ أن لي وكيف” أقول: أن أود األسئلة، هذه كز على وردا العالم؟".

 بأدب أبتسم ذلك، بدن لكن . الشاع مستوى تحت الطابق في يقع الذي مكتبي غرفة في

.معنى ذا شيائ أقول أن وأحاول

 بأني أعترف أن وعلي كاتيا؟ تكون أن دائائ تتمئى كنث هل المعتاد: السؤال يأتي شك، دون
 لما بيسبول.لكذالحعا أوالعب إطغاء رجز أكون كنثأريدأن األميركيين األطفال مثألغلب

 مصارين ألديح عمال أجد أن علي كان ،(Wheaton) ويتون كلئة في العليا بالدراسات التحقث

 الوحيد العرض كان بالجوار، كانت عدة مسيحئة هيائت مقرات بارح قرعت وعندما الدراسة.



المقنمة

 الوقت ذلك في كانت التي (Harold Myra) ميرا هارولد مؤسسة من هو عليه حصلت الذي

 إلى موجهة صحيفة وهي (.(Campus Life) الجامشة" الحياة” صحيفة نشر عن المسؤولة الهيئة

 وكتبد بالجامعة، مختصه أمور عن تقارير كتين األودى، السنة وفي الجامعة. طلبة من اليافعين
محرر. مساعذ عموائ عملي فكان للصور، ملائ ولمن بالجامعة، الخاصة النشرة من نسخه

 أي فوق الكتابة شأن من ثعلي عائه روحا تلك، النشر دار صاحب هارولد، خلق لقد
 يميل وهو مثال، يقول كان نظيره. قز بصبر الغفار العاملين من فريقه برشد وكان آخر. شء

 مما فقط ٠./٨٠ سوى ليست هي المقالة هذه فيليب،” الخشبي: كرسيه في بظهره الخلف إلى
 المقالة هذه لقول: مهدبة طريقة هو التصريح ا هذ أن الحائ فهمت .وقد إليه تصل أن يجب

 .العمل أثناء في تعلمته ما كز حرفائ تشن لقد . البداية من ها تعيد أن ويجب سيئة،

 والمقاالت، البقرات بناء ثلم الجملة، وبناء الصحيحة، األفعال استخدام في اللغوى العمل
تقريبا. شيائ أعرف ال كنن بدأت وعندما يكتب، أن المرء يتعلم أن يمكن الكئب. النهاية وفي

 طبيعة يناسب الورق على وتمثيلها الحياة خبرات تأثل عملية أة الحائ واكتشغث

 وأراقب مختلفة، شخصيات مع مقابالت إجراء أستطخ كنت االنطوائية. الحذرة شخصيتي

 صحيفة في أمضيته الذي الوقت أمدني لقد صحفيا. بوصغي األمن موقعي نافذة من العالم

 في اإليمان أمور عن الكتابة من أصعب تحدبا أجد لم حيث ممتاز، بتدريب الجامعية الحياة
 الداتب؛ وليس الصفقة، بدير هوالذي القارئ أؤ تعلمن لقد .مدللين أميركيين يافعين حياة

المهنة. خارج فستصير القارئ، انتباه لغت على الحفاظ في تفشل فعندما

 أو الهوتي، أو كنيسة، راعي ما: نوع من متخصصون وضعها المسيحية من.الغتب كثير

 لست أني هذا ويعني صحفيا، أعمز المهنية حياتي فبدأت أنا أائ آخر. تحصعى أوأى ئعللم،

 صوتي-صوت وجدت بوقت، ذلك وبعد اللوبة. بهذه تمسكن الحين ذلك ومنذ متخصصا.

 لكثي اإليمان، أمور في أبحث الكنيسة، من مجروح المسيحية- الروحانية درب على سائح

 على أعكز أن لي تتيح التي المهنة تلك أمتلك ألني الصادق بالعرفان أشعر أدراجي. أعود

حياتي. قصة تعكس دعوة فهي داخليا؛ به أصارع ما الورق

 التفاصيل في غرقت أني وجدت الجامعية"، الحياة” صحيفة في سنوات عشر نحو بعد

 موازنة وأراحع التوزيع، أراقب أدرس وقتي أمضي أني ووجدت النشر. لعمتة اإلدارة

 انتقلن نفسه، الوقت وفي حرا. كاتبا أصير أن الجريء. القران فاثخنبذ الكتابة. بدل التسويق

النقلة. تلك أؤكد وكأني شيكاغو، مدينة قلب إلى الضاحية في الحياة من



المقذعة

 حياتي. من الحقبة تلك إلى الكتاب هذا في ا؛,نتقاة الفقرات من الكثير ينتمي
 اختصاصيًا زوجتي عملك عندما سؤما ال جديذا، عالما أمامي المدينة حياة فتخك لقد

 ريفلي ملعب يجانب المدينة، وسط في عشنا المدينة. في المحتاجة الفائت بين ما اجتماعيًا

(Wrigley Field)، انسداد ينتابني عندما لصحفي. مثير مكان أئها شيكاغو وأثبئت 

 طمع، نوبة انتبائه قد شخطا فأرى الشوارع، في للمشي أنزل ،(Writer’s block) الكتابة"

.بسرعة المار النارية الدراجات راكبي أحد في يصرخ أو الحانات، إحدى خارج به يلقى أو

 التي المجالت من مجموعه إلى الجامعية الحياة صحيفة انضئت نفسه، الوقت في

 وبالتناوب .فيها بانتظام بالكتابة وبدأنى بم،Christianity Today) اليوم" المسيحية” دار تنشرها

 الكتا»ب هذا في وستجدون ،شهريا عمودا أخذت ، (Chuck Colson) كولسون تسك مع

 أحينا البالد، خارج أسافر الوقت ذلك في بدأت كما العمود. ذلك من عنة اقتباسات

 الرحالت، تلك في النشر. دور تنظمها رحالت ضمن أخرى مرات وفي مقاالت، في للبحث
 الملحدة، الواليات عن المختلفة الدول في الناس بها يرى التي المناظير أحترم أن تعثمت

 الدينيه التركيبة بشأن التشاؤم يعاني لمن وأقترح فيها. ترعرعت ألتي المسيحية نسخة وعن

 وقها ويمضي الصين، أو الغبين أو البرازيل مثل أماكن يزور أن الملحدة، الواليات في الصناعية

آخر. شيء بأي مزئن غير سارا خبرا بوصفه اإلنجيل يقبلون الذين الناس ببن

 جبال سفوح شيكاغوإلى وسط من باالنتقال كبرى درامية خطوًا اوخذت م،١٩٩٢ سنة في

 يا لكن الشارع، مستوى تحت الطابق في مكتب في أعمل كنك المكانين في كولورادو. في روكي،

 وكانت الشوارع، في المارة ركب الى أنظر كنت شيكاغو في بيتي في مكتبي نافذة من !فرق من له
 الصنوبر أشجار ديتي نافذة من فأرى اآلن أائ والسناجب. الحمام من تتألف هناك البرئة الحياة

 والقطط والدببة والظباء والفزالن الثعالب من ومواكب بالثلوج، المكسوة القمم ذات والجبال
بيتي. حديقة في تتجول الجبال-وكتها أسود أحد أرى أن يمكن آخر إلى وقب وش البذئة-

 شعرت ألني األخر والجزء شيكاغو، في جذا مزدحمًا صارت الحياة ألن جزئائ انتقلنا

 بما ألهتر الوقت اآلن حان ،األخرين قصعي كتبث صحفائ بوصغي كتاباتي. بؤرة في بتغيير

 الشخصي إيماني أفحعي ألن احتجت لقد .وشخصانية تأئلية أكثر نحوكتابات داخلي يحدث

 من معيشتي أكسب أن استطعن أني أتعجب زلنى ما الرحلة. تلك في خطواتي وأسجل

 صراعهم مع يتعاملوا أن عليهم مختلفة، أخرى مهن في يعقلون الذين اآلخرون .ذلك فعل

أفعله. كنث عائ أجرا فأتقاضى أنا أائ عملهم. مجال خارج جانبيا، أمرا بوصفه اإليماني



المقذعة

 المسيحى تمثيل إلى مدعو بآنى وآشعر الصحفئة، بهوش احتفظن العمدة، هذه في
 المؤسسة تمثيل أتجتب فإني معتته، كنسئة خلفئة ني كبرت ألني ربما دربه. في السائح العادي

 أن على مؤسسة هناك وليتسمن مرسوائ، كنيسة خادم لسمن أنا ٠ رسمئه صور؛ يأدة المسيحئه

 دون األسئلة، هذه تقود حيثما إلى أسئلته يستكشفن أن حربكنه كاتب وأنا .سمعئها أحمئ
 اإلجابات أنئل ثلم تعلمه، استطعمن ما وأتعتم المتخصصين إلى أذهب النتائج. بشأن أقلق أن

للقراءة. قابلة صور؛ إلى مفيدة أجدها التي

جه

 (thomas ميرتون توماس مع يتوحد أن يمكن الروحانئة موضوع يلمس كاتب كز إذ

(Merton حياته تعد حين في الثقة، نحوبالغ على الروحئة الحياة عن تعئر كتبه كون من قلقه في 
 التي للكلمات أة االنطباع لدي ينمو ما وكثيرا أيصا. الرعب بل والشكوك، بالقلق مبقالة

 في مرتفع مستوى إلى وصلن كتما باه وأشعر نفسها، حياتي تجمة من أكثر باقية قيمة أكتبها

 أسهل وتصحيحها الكلمات تحرير إؤ الفوضوئة. حياتي تمثيل أسيء الروحئة، الحياة عن كتاباتي

 تأثير بمدى فيها يخبرونني قراء من رسائل تصلني وعندما وتصحيحها. الحياة تحرير من جدا
 إذ زوجتي". إلى تكتم تعرفني- ال لكئك نعم!” أعترض. أن أرين بأش أشعر فيهم، كلماتي

الوابع. في نستحئها ال انتصاردة قرة االيمان، أمور عن الكائدب نحن تمدا، الكلمات

 ٠ ياسمها البوح دون الالهودت، كلائت باحدى التحاقي سنوامت عن كتبن عدة، أحيان في
 إلى وتكئمت الكتئة، زرت حر وذلك هناك، الناس ضايقت مدى أي إلى أدرك أكن لم

 ترئز لماذا تجرحنا؟ لماذا” قائال: األساتذة أحد سألني هناك. واإلدارتين المعتمين من بعض

 السنوات، إحدى في للجامعة األفضل الزميل جائزة منحناك لقد سلبى؟" هو ما على فقط

 أدابع أن بدن ببساطة أستمع أن حاولت سانحة". ها تجد فرصة كل في بنا وتشهر تعود وأنت

 المكتوبة للكلمات المجحفة للقرة فعل رد إطار في يتصرف كان أئه علمن لقد نغسي. عن

 واحدة نظر وجهة فقط ناقلة وعرضها، البالد طول في كتبي بواسطة انتشرت التي والمنشورة،

.لإلحراج ومسربة كافية وغير محدودة

 ذلك الجامعة كاتب قال نهاية"، ال الكتب لكثرة” الكائب؟ نحن ذلك نفعل لماذا

 في فقط العام هذا سيظهر كتاب مليون رح ونحو سنة، آالف ثالثة على يزيد ما منذ متنقدا

 إمكانئة تحمل التي الكلمات، من ينقخ ال سيال ننحت نزال ال لكئنا المقحدة. الواليات



عة اسنمت

 الجملة أكتب وعندما الكبرياء. من شيائ الكتابة كق تحمق العزاء. ئرص تحمل كما اإليذاء،

 لتقرأها: وققك فيها تمضي أن تستحق اها المتصلف االعتقاد بالتأكيد أحمل فأنا التالية،

 وأفكاري. لكلماتي ألعرضك باالنتباه، أطالبك قابك، أن ري لك يسبق لم إنساائ بوصغي”

. اآلراء تبادلني أن إمكانئة لديك تكون أن دون فضلك، من إلح أنصت

 كق تلون. .لقد نظر. وجهة من أكثر نقدمه آخر شيائ نملك ال ألئنا ذلك نفعل أئنا أعتقد

 ومن األصولجة، البيئة وفي الجنوب في تربيتي ومن األسرة، خلفيي من تأتي بألوان أكتبه ما

 الشخصجة، خبرتي عن قلبي من أكتب أن أستطع .الخلفجة الدروب في سياحتي مسيرة

 أو الكنسجة خطواتي أقدم عندما بأخرى أو بصورة لكئ . شاق دون خبرتك عن وليس

 غيتار وتر من صادر صوت مثل القارئ، لدى فعل رذ ذلك يثير فري المتثاقلة، البطيئة األسرة
 يعرفه ما كشف على ري يساعد الكاتب فإذ ،(Walker Percy) بيرسي ووكر يقول وكما رائن.

يعرفه. أئه يعرف ال لكئه بالفعل، القارئ

 وغاضبة ناموسبة كنيسة فيها- ترعرعك التي المسمومة" الكنيسة” عن كتبك لقد
 وأتعئم الكنيسة، هذه من تعاب حالة في أني أعلن عندما أمزح أنا ’ الجنوب من وعنصرئة

 عندما لذلك، ونتيجة خطأ. كان المطلق، الحق بوصفه تقدمه الكنيسة هذه كانت ما أن

 أكثر األسئلة، أطرح عندما اطمئناائ أكثر الحاقة، على شخصا نغسي رأيت الكتابة، بدأت
 (Whereis God “أتأئم عندما الله أين” العنوانين أذكر األولى، ئبي من إجابات. أقدم ئ

(when it Hurts). ١“السماء تمطر ال وعندما (Disappointment with God.) ويكشف 

القضايا. هذه في بها نغسي وضعت التي والطريقة معه، أصارع كنث ما العنوانان هذان

 الحدود"، ساكني” وصف إليهم أصغي كنت الذين األشخاص على أطلقت مرة، ذارق

 يقتربون بعضهم اإليمان. وعدم اإليمان بين ما أحد يسكئها ال أرص في العالقون هم وهؤالء

 من هرب وبعضهم أتباعه. من يحبطون لكئهم، يسوع إلى وينجذبون بحذر، الكنيسة من

 بها يشعرون كانوا التي التعزية إولى يحثون يزالون ال لكن سبغة، خبرات بسبب الكنائس

 دون هناك يقفون الذين هؤالء أكرم أن وأريد الحدود، على وقائ نغسي أنا أمضيت لقد .هناك

احترامي. عن لهم وأعبر باالنتماء، شعور

توجيههم وأحاول المجروحين، هؤالء مع أتولجد لكئي الكنيسة، عن أدابغ أن أريد ال

 مباشرة ترجمة ليس العربى العنوان أن الواغح ومن والنثر. للطباعة أوفير منغورات من هو ‘الماء( تمطر ال "عندما كتاب (١

)الناشر(. األصلي سنوان



المعدتئة

 فائضة حياة ليعطينا جاء وإئه يحذرنا، الحئ إذ يسوع قال لقد .لإلنجيل السار الخبر إلى

 خبرا بوصفها تبد لم وإذا .يسوع رسالة ليست فهي فياضة، حرة حياة تكن لم إذا .أفضل

٠ اإلنجيل ليشب فهي سارا،

 لقد وأتأئتها. بينها ما وأفرق وأحركها أنتقيها فأنا لذا الكلمات، هي صفتي إذ

 أشكاال الحفلث لقد العفو". أو الموهبة أو الهبة أو "النعمة : مثل كلمات مع ذلك فعلت

 يتمئعون )رياضغون الرياضة صفحات ئتوعة: غير أماكن في تظهر الكلمة ذه من

 الموسيقا تدريبات وفي األجر(، من معفاة ساعة )مدة االنتظار ساحات وفي بالموهبة(،

 هذه كز ألن أكثر؛ النظر أدقق أن أحاول هذا وجعلني . [(GraceNotes] النعمة )نغمات

 المسيحيون يوضر ما كثيرا لكئ وجاذبة، إيجابية استخدامات هي للكلمة االستخدامات
 النعمة أن غرينا وكان .ودائنون متزئتون أدهم المسيحيين في النامى يظئ .سيثه بسمعة

 يتشكل بدأ هناك ومن .بواسعلتنا بعاش إبها حيث الله، قصد عكش صورة لتنعق أكك

(.What's So Amazing About Grace)? النعمة" ماأعجب” كتاب

 للتعبير حئلتي عن العفرية، بفئتي فألخبرك” :قائل* أصرح أن استطعن لو أش لكر

 بحسب موضوع إلى موضوع من أنتقل الوابع، في الحداثة". بعد ما ثقافة إطار في إيماني عن

 السنين، مر على تتكرر مواضبع أرى الوراء، إلى' أنظر وعندما .الوقت ذلك في ضيقي ئثير ما

 تأئلث وإذا نحوالمرتمز. مئجهة اإليمان حواب من تدور كتاباتي أرى وأيفعا والنعمة. األلم مثل

اإليمان.. في مرتمزره أمور جميعها والصالة- والنعمة يسوع عن أئها تجد األخيرة كتبي مواضيع

 الصالة، عن كتادا سأؤلذ أني مثال عاائ عشرين منذ اقترح قد ألخدهم كان إذا

 مثل اكتشاف في الرغبة ألستشعز عدة سنوات إلى األمر احتاغ لقد القم. مل؛ لغجكذ

 الكتاب هذا في انتهجت لقد المقدرة. وليس الرغبة استشعرت اني وأقول الموضوع. هذه

 بعفن تقديم يستطيعون ربما الذين ألولئك األسئلة من بقائمة وأتيت صحفيا، حسا أيصا
 لكثيرين تظز الصالة لكئ الكون، إله مع التواصل وهي تقدر ال مغزة لدينا إذ اإلجابات.

 بطرح بدأت ؟بالصالة حعا أومن هل ؟ ذلك تغيير يمكن هل .الحياة في مفهوم وغير ممال طعائ

كتاب. إلى وقادتني كهذه، أسئلة

 أدري أن دون فيه، وأغوص يؤرقني موضوعا أتناول لنفسي. كتبي أكتن الوابع في أنا
 أكون الكتاب، أؤنفن عندما لكئي خلفي، آخر شخص يغوص رمما .السعلح على سأظهر أين

 تحاول الصغيرة، الحيوانات مثل )وهي الكلمات قطعان وأسوق القضايا أصارع تماائ، بمفردي



المقذعة

 كلماتي أن أدهقني وما بكلمة. كلمه إيماني لتفعيل بطريقه الكتابة أمدتني لقا* الهروب(.

إيمانهم. في آخرين تشجع على ساعدت

 .للعائل يقرأون قراء استئجار تقليد كوبا في كان باأليدي، الملفوف السيجار أائم الماضي في
 . مسموع بصوب تقرأ األدبية األعمال ساعه بعد ساعه يسمعون كانوا صمب، في يعملون هم وبينما

 العاملين. معنوائت من أيصا يربع أئه المشرفون الحظ كما الوقت، مرور على يساعد هذا كان لقد

 (I Count of Monte Cristo) “كريستو مونتي كونت” برواية السيجار بلف االملون استمخ
 أنوع أحد بتسمية لهم ليسمح (Alexander Dumas) دوما ألكسندر الكاتب راسلوا إئهم حش

 ال الذي (Montecristo) “مونتيكريستو” السيجار تسمية أصل هو وهذا روايته، سم السيجار
 السيجار للفذ مصبع عائل قرائه بين من سيكون أئه يفكر دوما كان إن أشظ .اليوم مشهورا يزال

 لفه ويدخل المحيط يعبر بأن له سمحت كلمات في والمشام األفكار صياغة إمكانية لكئ كوبا، في

.األميال بأالف عنه بعيدا ويزورمكاائ أخرى،

 بشر وعي في ويدخل فاصلة، هوة من أكثر فوق يقفز بأن للكاتب الكلمات تسمح
 وزمان مكان ني السر، في تحدث ما عاد؛ والقارئ الكاتب بين ما تبوزم التي الصفقة إذ .آخرين

 لكئى كئبي، أخد قراءته أثناء في شخصا يوثا أر لم أبرئها. الذي للشخص معلومين غير
 يعطي قد أكتب مما شيائ أة أتمش وأنا يقرأون. أئهم لي يؤكدون الذين القراء من أسمع ما كثيرا

 الكثير على يحصلوا لم لمن ويعمة دعانون، لمن وتعزية يسقون، لمن واالستئناسى بالرفقة شعورا

كنائسهم. في منها

 كتابك أقرأ كنت لقد ركيكة: بإنكليزدة مكتوبه إندونيسيا من رساله تلهيث مرة ذات

 ثالث أقرأها حقيقية. بركات هذه fl Jesus I Never Knew) أعرفه(( أكن لم الذي ))يسوع
 أن يساعدني كتابك إذ كتبئه. ما في أفكر وأنا ليال النوم أستبع لم كثيرة مرات في مرات.

 بوصفه بل سنة، ٢٠٠٠ منذ األرض على ومات عاش شخصا بوصفه فقط ليس يسع، أرى

. اليوم ئتاخا يزال وال سنة، ٢٠٠٠ منذ األموات من قام حقيقيا شخائ

 اعندماالبطر’ كتابي قرأت إئها لي قالت امرأ؛ قابلث م،١٩٩٨ عام لبنان إلى رحلة في

 فيه يختبوئن األرض تحت ملجأ في به تحتفظ كانت اللبنانية. األهلية الحرب أثناء في السماء

 كانت مرتفع، طاس في الكائنة شهتها حول المدفعية نيران تشتد كانت عندما الغارات. من

 شمعة تضي، وهناك الملجأ، إلى لتعش صغيرة ببائرية باالستعانة المظلمة األدراج على تنزل

 التي اللحظة فغي منها. سمعته لما بالتار شعوري مدى أصف أن أستطع ال كتابي. تقرأ وتبدأ



المقدمة

 األوسط الشرق في مدينة أجمل كانت وعندما إيمانهم؛ سبيل في يموتون المسيحيون فيها كان
خائفة. امرأة لتعري هناك إلى شيكاغو في شئتي ني كتبثها كلمات سافرت أنقاصا، كال

 النعمة' ماأعجب كتابي بها ساعنها التي الكيفية عن كتبت بيروت من أخرى سيده

 في كان لقد : قائل* نغسي في وأفكر الرسائل، هذه أقرأ شعتها. سرقوا مقاتلين من موقعها لتغير

 الذين الجيران كان الحتماله، أصارع كت وها األهلية. الحرب وليس المزمن، المرض ذهني

 الشقق يقتحمون الذين اللبنانية األهلية الحرب في مقاتلين وليس عال الموسيقابصوت يشغلون

 غيرالنقية، ذاتي كتبيها كلماب عندمايستخدم الله تلواألخرىئدهشني ومرة .استئذان دون

ألتخيلها. ماكنث بوسائل ليثمر بدوافعهاالمختلطة

 .أوالدك مثل كنشرها، التي والكثب تكتبها التي الكلمات” مرة: ذات صدين لي قال

 حياتهم يعيشون تتركهم أن إال تستطع ال النهاية في لكن تستطع، ما أفضل معهم تفعل

حقيقئ! هذا أن كم يريدون". كيفما ويؤثرون يريدون، حيث إلى فيذهبون بطريقتهم، الخاصة

 عدة، عقود مدار على تجبوا الذين وبناتي أوالدي من مختارات الكاب هذا يجمع

 غير الفقرات بعض على عالوة مقالة، وأربعين وخمس كتابا، وعشرين اثنين في وظهروا

 بالكلمات العمل امتياز على بالعرفان أشعر فإني المختارات، هذه أراحع وعندما المنشورة.

إليها. بالوصول بتاائ أفكر لم أماكن إلى تصل أن تستطع التي

 الظالل أراضي فيلم في دروسا يعطيه بويس أس. سي. كان الذي الطلبة أحد قال

(Shadowlands).مثا، يكتبون ونن حقيقى. وهذا وحدنا"، لسنا أئنا نعرف كى نقرأ إئنا ٠ 

وحدنا. نكوذ أال أملين ذلك يفعلون

٢٢٠٠٩ ربح كولورادو، يانسي، فيليب



ءالحخلةسًاوئ

 لتكون كلها حررت وقد يانسي. فيليب كتابات من ماخوذة قرا،ة ٣٦٦ الكتاب هذا يجمع

 بعضها على أجريث التي التحريرية التعديالت بعض على عالو؛ تقرينا، الطول في متساوية

٠ وضوحا أكثر تصير كي

 تشير الذي الحدث تخاطب أن تحاول الداللة ذات التواريخ بعض توافق التي القراءات
 تواريخها مع متزامنة نجذها أن يمكن الصلة ذات المواد وبعض (،١١/٩ )مثال التواريخ إليه

 والمواد االنتخابات، تاريخ من قريبة تكون ألن السياسي المدلول ذات المواد تميل )مثال،

 القراءات بعض تتع وكذلك . (.إلخ ..اديسمبر األول كانون شهر في تظهر الميالد بعيد المتعلقة

 سنة من تختلف الكنسئة المواسم بعض فتواريخ مشكلة؛ يحدث قد وهذا الكنسئة، الرزنامة

 حيث التواريخ من قريبة لتكون تقريبئة بصور؛ المواد طه وضعنا لذلك .أخرى إلى ميالدية

 عشر الثالث من الظهور في تبدأ يسوع، موت إلى تشير التي القراءات مثال، إقامتها. يحتفل

- نيان/أبريل شهر مطبع حتى وتتمر آذارامارس من

 القراءات هذه يبدأ أن الكنيسة رزنامة يتع الذي القارئ على أن يقترح المثائ والونع

 التاريخ إلى يصل حئى تالية قراءاب إلى األمام إلى متخطائ بأسبوعين، القيامة عيد قبل

 الخمسين بيوم الخاصة القراءات من ومجموعة الصعود بخصوص قراء؛ فإذ بالمثل، المنشود.

 الفعلئة التواريخ اختلقبا لو حتى امايو، أيار ١٨- ١ ه ومن أيارامايو، من الخامس في وضعث

أخرى. إلى سنة من

 األصلئة المصادر عن إضافئة معلومات تعطي وصفئة هوامش الكتاب، نهاية في هناك

االقتباسات. لهذه
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الأللكا/لغارر خانون ا
جئح

وشيد حجر ٠

 أو الزمان يحذه ال روحا لغويه الله. نظر وجهة من األمر وتأثل قلخ* الوراء إلى خطوة خذ

 لكي نار، من وعمود ئشتعلة عليقة مثل مادرة، أشياء آخر إلى وقب من الله اقترض المكان،

 شحذد لوقب شيائ ينبغى الله كان مرة، كل وفي األرض. كوكب على واضائ انطباعا يترن
 من واحذا الله أصبح :جديد أمر حدث فقد يسوع، في أثا يتخكاه. ثم به، رسالة ترسل كي

.تماائ وفريد له، شبيه وال مسبوق، غير حدث األرض؛ مخلوقات

 بسيطة.. زراعية بيئة في طفال يصبح لكي الكون ذلك اخترق الكون، يماله الذي الله
 بنفسه. مالبسه وارتداء والكالم المشي يتعلم أن عليه كان الرصع، األطفال كل حال وحاله

 اصوات نكلم بشرائ دماعا الغتية بالمعرفة تستبدال نفسه، عمنا الله ابن أعاق"” التجسد، في

 بعينا يحمالنه ال بشرتتين ساقين الكامل، بالحضور واستبدل صودا، صوبا األرامية اللهجة
 لكن الخشب، تشر على يقويان ذراعين الغليه بالقوة استبدل كما .حمارا أحيابا به واستبدل

 الوقت في مجرة مليار مئة ليرى بصره يمتن أن من وبدال النفس. عن الدفاع على يقويان ال

 في الحجارة من كومة أو الناصرة، في قريته في الضيق الزقاق من ألبعد بصره يصل لم نفسه،

أورشليم. العاصمة في مزدحم شارع أو القاحلة، اليهودتة صحراء

 بالفعل الله يريد هل بالبشر. العالقة في الله رغبة في نتشغك ال فإبنا يسوع، وبفضل

 أسس شخصيه، وبصورة ذلك. ليؤتمكدد ί-السما عن يسوع تخلى لقد بنا؟ حميائ ابصاال

المرئى. غير والعالم المرئي العالم بالبشر،بين الله يصل الذي الجسر

 تشبيها رشيد بحجر المسبح في الله اعالن (Η. Richard Niebuhr) نيبور ريتشارد دشيه

 الرسوم معاني يحزروا أن سوى الدارسون يستبع لم الحجر، هذا تككسف أن فقبل ؛دقيعا

 عليه كعب الذي األسود الحجر هذا اكئبف ينسى، ال تاريخي يوم في لكن الهيروغليفية.
 إتقان العلماء استطاع جنب، إلى جنيا الترجمات وبمقارنة لمختلغة. لفات بثالث ذاته النعل

.السابق في ضبابية رؤيته كانت ما بوضوح يروا أن واستطاعوا الهيروغليفية، اللغة



1 ugjb I Γلثأض/لغاير

 ألئنا بالله نثق آن يمكننا إذ إيماننا"؛ بناء نعيد” أن لنا أتاح يسع إذ ليقول نيبور ويستمر
 عالج أفضل فإذ لإلدراك، قابل وغير مفهوم، غير أووجدناه الله، في شككنا وإذا . بيسوع نثق

.اإليمان رشيد حجر مباشرة، يسوع في نتفرس أن هو

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

ذي/بذاير1ذوالث1خ٢
نمجآل

لإليهان الفئرة العدسة

 بعض إلى تحتاج عبارة وهذه إليماني، المكابرة بالعدسة أشبه يسوع أن أتصور أيائ إدني

 في كلمة كل على يحتوي الذي اإلنكليزية، للغة أكسفورد قاموس أمتلك أدني أفخر الشرح.

 القاموس من نسخة على حصلت الكتابة، رابطات إحدى إلى وبانتمائي .اإلنكليزئة اللغة

 القاموس نعل على النسخة وتحتوي فقط. دوالرا ٣٦,٩٥ مقابل واحد كتاب في موجودة
 قراءته يستطخ أحذ ال ائه حقى جدا، صغير الكتابة حجم أن واحد: عيب مع لكن بأكمله،

 العاملون يستخدمه الذي النوع من ممتازة مكبرة عدسة شرا* إلى اضئرني مما المجردة، بالعين

 وباستخدام دوار. حامل على ومردلبة الكبير، الطبق بحجم وهي النفيسة، الجواهر مجال في
 الفروق عالم أدخل أن يمكنني باليد، تسك أصغر أخرى عدسة مساعدة مع العدسة، هذه

اإلنكليزية. اللغة ألفاظ بين الدئة شديدة

 أسلط فعندما قاموسي؛ استخدام أثناء في المكيرة العدسات عن الكثير دغلمت لقد

 تصير لكن البؤرة، في أي المنتصف، في ة وتغض واضحة تبدو فائها الكلمة، على العدسة
 يسوع فإذ موازية، وبصورة .األطراف إلى المركز من اتجاهبا كأما فأكثر أكثر مشوشة الكلمات

عليه. مراكزه إيماني عدسة على أحافظ أن باستمرار أتعلم لذا إيماننا، بؤرة صار

 أتأئل الكتابة، مهنة في وكذلك الروحئة، رحلتي في كثيرا األطراف على عشت لقد

 مقابل في اإللهى والتدبير الصالة، مفهوم وغموض األلم، مشكلة عن إجابتها يمكن ال أسئلة

 وفي مشوشة. رؤيتي تصبح ذلك، أفعل وعندما األمور. من وغيرها الحرة، اإلنسانية اإلرادة
.وضوحه سابق إلى شي، كذ يعود ،يسوع إلى أنظر عندما ،األحوال تلك



م I للالنكا/بغالز كانون

 وماذا الجحيم؟ عن فماذا تضايقني؛ المستقرة المسيحية العقائد من الكثير أن أعترف

 (،Ambrose) أمبروز األسقف إجابة إلى وأعود المسيح؟ رسالة يسمعوا ولم ماتوا الذين عن

 يخاف كان إن الموت، فراش على راقدا سبل الذي أغسطينوس، القديس حياة في أئر الذي

 أن أتعلم فإئني وهكذا . صالحا سيدا لدينا إة :مبتسائ أمبروز أجاب الله. دينونة مواجهة

 من نوعا ذلك يبدو قد .يسوع أعرف أن أحاول بأن وذلك وصراعاتي شكوكي في بالله أثق
 الجديد. العهد كتابات كل في يسوع محورة يعكس أده أعتقد لكئني المواجهة، من التقلص

.األطراف إلى منها نتحرك بحورية رقطة ليكون به نبدأ أن علينا

 في لهنا يحدث ما حيال به يشعر وما الله نحو بصيرة على أحصل يسع، إلى بالنظر

.تغسيرها نسي، أن نستطع ال بطريقة الله جوهر عن يعير يسوع اذ اذ ؛األسفل

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

ذي/يذاير1الث فانون ٣
جحك

الله اقتراب

 يكن لم الحميمية من نوعا يسوع أتاح الله، جهة ومن جهتنا من ؟ يسوع أحدثه الذي الغرق ما

 ؛ميائ يسقط إسرائيل بني من العهد تابوت يلمس من كان القديم، العهد في .قبل من موجودا

 ال الذين اليهود يشغون. كانوا الجسد، في جاء الذي الله ابن يسوع، يلمسون كانوا من لكن
 جديدة طريقة يسوع علمهم الله، اسم حروف يتهجوا حتى أو ينطقوا أن ألنفسهم يسمحون

قبال. يقترب لم كما يسوع في الله اقترب لقد . بابا أو أبا الله: يخاطبون بها

 العرب ا بهن تأدره كيفيه أغسطينويس يصف أغسطينوس، القديس اعترافات كتاب في
 الزمن عن خارغ محدود، وغير كامز الله أن اليونانية الفلسفة من تعلم قد كان إذ اإللهى؛

 بالجنس مهووس شخص يدخز أن يمكن كيف يفهم لم أغسطينوس لكن للفساد، قابل وغير

 في شائعه كانت عدة وفلسفات مذاهب أغسطينوس جرب .بالله عالقة في مثله منضبط وغير

 إنسائ بين الممتد الجسر اإلنجيل، بحسب يسوغ النهاية في قابل حبى ئشبعه، لم لكئها عصره

القدوس. الكامل واإلله عادي،



الثأذي/يذاير فانون I ع

 فيسرد الله، مع الحميمية لتحقيق المبهرة الخطوة هذه العبرانيين إلى الرسالة تكشف

 مرة القديم: العهد زمن في الله إلى االقتراب يطلبون ش مطلوبا كان ما البداية في الكاتب

 قديس يدخل أن الكهنة، رئيسى وهو واحد، شخص يستطع الكعارة، يوم في السنة، في

 وخمس خاصة، ومالبس مرات، عدة طقسيا اغتساال يتضئن الطقس هذا وكان األقداس.

 في األقداس قدس يدخل الكهنة رئيس كان ذلك، كل ومع منفصلة. حيوانية ذبابح
 صوت وتولف مات إذا حئى كاحله حول حبال رابكا ثوبه، في أجراسا البائ شديد رعب

.الحبل بذلك جئته اآلخرون الكهنة يسحب األجراس،

 عرش إلى ببقة نتقدم أن اآلن نستطع لخية: مقارنة فتقدم العبرانيين إلى الرسالة أائ

 القارئ إصابة في لها مثل ال صورة األقداس، قدس إلى بالتقدم الجرأة .خوف بال النعقة"

 فامحا أسفل، إلى أعلى من الهيكل حجاب انشئ يسع، مات عندما لكن .بالذهول اليهودي

 "لنتقذم قائال: لذلك تبعا يكتب العبرانيين كاتب فإذ لذلك األقداس. قدس إلى الطريق

الله". إلى بثقة

 الله إلى نأتي أن نستطع بفضله، الله: نحو اإلحباط مشكلة في يسع به يسهم ما هذا

نفسه. إلى الوسيط صار نفه الله ألن ؛بشري وسيط إلى نحتاج ال مباشرًا.

السماء تمطر ال عندما كتاب: من

التأذي/يغاير فانون ع

ك1ؤ٩سو1 ع9لللد

للشخصية؟ اختبارا آجرى إذا يسع نتابج تكون كيف درى

 التي تلك عن جذردة بصور؛ اإلنجيل صفحات في لنا تظهر التي الشخصية تختلف

 هوليود أفالم من بعفى في أالحظها التي الصورة ائها أكير. كنث بينما عنها أسمع كنت
 الحوار يزدد يسع شخصية يؤدي الذي المملل كان األفالم، ه دمن في يسع. عن القديمة

وسط هادئة كشخصية الحياة ويعيش مشاعر، أي دون النبرة منتظم بصوت به الخامى



ع I الثأض/يغارز كانون

 صوت ونبرة ئسطح، بصوت الحكمة وقذلم يزعجه، شيء ال متطرفة، مهتاجة شخصدات
البروزاك. يسوع عليه تطلق أن يمكن ما إئه محسوبة.

 تجعل قوئة ،كاريزما” ذا رجال يسوع لنا تقذم األناجيل فإذ ذلك، من العكس على

 يسوع خاوية. وبطونهم تووف بال أدام ثالثة مدى على إليه ليستمعوا حوله يجلسون الجموع

 طيف عن األناجيل وتكشف .الجموع على يتحش نراه إذ ووجد بحماسة يتحرك األناجيل

 لنجاح بالفرح دهلل بالبرص، مصاب شخص مع مفاجئ تعانلف :يسوع مشاعر من وامع

 رسالته، تقبل لم مدينة على قوح المشاعر، متحجري الغريسيين نحو غضب نوبة تالميذه،

الصليب. وعلى جثسيماني في شديد ألم صرخات

 التالمس” حول وكانت الرجال، خدمة حركات إحدى تنظمها خلوة مرة ذات حضرت
 للرجال أستمع كنت وبينما التقليدئة. للذكورة المتحئظة األنماط من والخروج المشاعر" مع

 بعفى، بعضهم االستئناس و الحميمة واختبار أنفسهم عن للتعبير صراعاتهم قصص يشاركون
 يصارعون البشر زال ما المثافي، الذكوري اإلشباع من حالة عاش يسوع أن كيف الحظت

 أمام يسوع بكى األقز، على مرات، ثالث فغي إليها؛ يصلوا لكي قرائ عشر بتسعة بعده

 حزينة نغسي” لتالميذه: فقال المساعدة، طلب في يتردد ولم مخاوفه يخب لم كما تالميذه،
 مكشولما نفه يجعل عصرنا في قوائ قائدا كم معي". اسهروا” :وأضاف الموت". حئى جذا

الدرجة؟ لهذه

 كان سواء الناس. من يقابلهم من مع وسريعة حميمة بصورة يتواصل يسوع كان لقد
 يدخل كان بحيرة. على صياد مع أم حديقة، في دينى قائد- مع أم بئر، عند امرأة مع يتكئم

 حياتهم أعماق ليسوع يكثمفون الناس هؤالء كان ما وسرعان الموضع، لب إلى مباشرة

 يتجمهرون كان إئهم حلى الناس، قلوب من عميعا جوعا يستدعي يسوع كان لقد .وأسرارهم

.ثوبه ليلمسوا فقط حوله

أعرفه أكن لم الذي ع كتاب: من

.استثناسة بصورة هادفا اإلنسان يجعل لالكتائب مضاد عقار هو البروزاك (١



لكا/يغارو1لث1 خانون 0

ذي/يذاير1لت1 قاتون 0
كيح

الجديدة الرؤية

 بصورة العالم إلى أنظر أن أتعئم أن عتى بذ،٠ا محتل على اإللهى التكليف آخذ لكي

 الذين الناس عن أبحث أن من وبدال .يسوع فعل كما وذلك والمألوف، السائد عن تختلف
 ذواتهم· وتأكيد معنواتهم ريع إلى يحتاجون عئن أبحث ذاتي، ويوقدون معنواتي يرفعون

 أبحث خدمات، لي يؤدوا لكي الموارد أصحاب من المهئة الشخصائت إلى التقرب من وبدال

 بدال والمرضى الضعفاء، عن أبحث األقوياء، من وبدال المحدودة؛ الموارد ذوي األشخص عن

 من جاء أده يسوع يؤكد ألم لنفسه؟ العالم اش يصالح الطريقة بهذه أليس األصحاء. من

األصحاء؟ ال المرضى أجل من األبرار؟ ال الخطاة أجل

 ثانيير جان وتأهيلهم، ذهنائ المعاقين إلعاشة (LArche) العلك"” بيوت مؤسس يقول
JeanVanier)) تلئى الذي لكندا العالم الحاكم ابن فهو مجنون، كاه إليه ينظرون الناس إذ 

 Henri] نوين هنري الراهب )كان عالجا تأهيال مؤكلين عاملين يعبى والذي ممتارا، تعليائ

[Nouwen فيتجاهل فانيير أائ وسطهم. والعيش المعاقين األشخاص لخدمة منهم( واحذا 

 .العالم قتم تفاهة يتح أن( االنجييرعلي يتححهالة مجنوا يؤون أن يفصل إده ويقول منتقديه

 يحصل أن ال فائدة، على أيائ الخدام يحصل أن على يصر قانيير فإذ ذلك، على عالو؛

 بصور؛ الحمل مع يتجاوبون إعاقتهم، درجة كانت مهما فالمعاقون، يخدمونهم. من فقط عليها

 والتواضع والسخاء الرحمة اإلنسان: في ما أهلم يوقظون فإئهم ذلك يفعلون وعندما بطرئة،

يخدمونهم. من ويخدمون الحل، لهم يقدمون من بالحل يشبعون فإدهم وهكذا والمحبة.

 أغلب أن بالنكر ويجدر .)البرص( الجذام مرضى ببن بالعبادة مرًا الهند في استمتعت

 لعمل نتيجة جاءت الجذام عالج مجال في إليها التوصل جرى التي المتقدمة األبحاث

 ويخاطرون المرضى، هؤالء بين يعيشوا أن راضين وحدهم كانوا الذين المرسلين، األطباء
 أغلب في تزدهر كانت الكنائس فإذ لذلك، ونتيجة الخطير. ابرض لهذا أنفسهم بتعريض

الجذام. لعالج الكبيرة المراكز

 المكتسبة المناعة نقص مرض ببب أسرهم فقدوا من إلعالة بيودا ميانمار في زرت كما

 منهم سرقه الذي الحنان األطفال هؤالء يعوضوا أن المسيحوئن المتطوعون يحاول حيث )االيدز(،



٦ I ذي/بذاير1الث ديانون

 الالهوت، في عليا شهادة على حاصال قسا شاهدت تورنتو، في قانيير جان مركز وفي المرض. هذا
أة كما واحدة. كلمة يتكتم أن يستطع ال العمر منتصف في ذهنائ معاق لرجل يومئة رعاية يقدم

تشيلى سجون في حضرتها التي تلك وتأثيرا، حماسة حضرتها التى الكنسئة الخدمات أكثر من

 الله. حضور يتأصل والمرفوضين، والمكسورين والمهئشين البسطاء فبين "وديرو
بر

بم
آخر عالم من إشاعات :كتاب من

الثاذي/يغايؤ فانون ٦

الخفراء لمصلحة فخمة وجبات

 خئغتها التي الفقيرة البيئة وسط م ١٩٤٩ سنة عمله (Marcel Roussel) روسل مارسيل بدأ

 تلمس لم التي البشر من الكبيرة باألعداد نتأبرا وكان فرنسا، في الثانية العالمؤة الحرب

 ينجب مكانها، في تبقى أن من بدال الكنيسة، بأة قناعة الى روسل وصل حياتهم الكنيسة

 صاخ وبولس غبارا يسوع يغن ألم العمل. أماكن في سئما وال المحتاجين، إلى تذهب أن

 كل وفي الفنادق وفي السجون في مكان، كل في أئنا الحقيقة: هذه إلى روسل وظض خيام؟

 من مجموعة روسل عجي الهدف هذا ولتحقيق الله. مع حوارا نبدأ أن يمكننا العمل، موانع

.العمل أماكن في مرسالت بصفة الهدف ذلك أجل من للعمل الثارات النساء

 للصالة معا يجتمعن وكئ المصاخ، في بأعمالت( النساء هؤالء التحقت البداية، في
 المرسالت هؤالء تعيش فيه مطعم فتح في روسل األب فئر سنوات، عدة بعد لكن والدراسة.

 L' Eau) ‘الحي؛ "الماء باسم النوع هذا من طعم أول كان . العالم؛ في كأنوار يبرن”و ويعملئ

٧e) الماء” مطعم مثل أخرى، فرع افتتاح إلى نجاحه قاد ما وسرعان م،١٩٦٠ سنة افسح وقد 

 وبدأ .م ١٩٨٧ سنة هناك لي زيارة صمن فيه العشاء تتاولث وقد ليما، في (AguaViva) الحي؛؛

 اإلشارات بعض توجد كما ليما. في والنغوذ التأثير وأصحاب األغنياء يجتذب المطعم هذا
 :الطعام لقائمة الداخلي الغالف على تجب حيث للمطعم؛ الروحي القصد للزائر تعلن التي

 تأتي تماائ، والنصف العاشرة الساعة في مساء، وكز .‘سعداء نحن ولذلك حي! يسوع”

للضيوف. مساسة تعئدئة ترنيمة ليغنين معا النادالت



V الثاذاي/بائير خانون ا

 أن يجب نفسه العمل إذ ،(Marie) ماري األخت تقول اإلشارات، هذه على عالو؛

 الذي الطعام إلى انظر بنا، الحاصة الصالة حياة عن تسألنا ال” :وتقول الشهادة. هو يكون

 تشعر هل ؟ومعحثة باحترام النادل يعاملك هل بعناية؟ ومرئب نظيف طبقك هل نقدمه.

الله". نخدم فنحن كذلك، األمر كان إن المكان؟ هذا في بالسكينة

 وينظفون الموائد، ويخدمون يطهون، الحذام فإن ،(Brother Lawrence) لورنس األخ ويروح
 جديدة، إضافة أدخلن المرسالت العامالت لكئ الله. لمجد ذلك كز ويعبدون- األرضيات،

 تجد لذلك ليما. في الفقراء األطفال يخدمون الربح ومن فاخرة، طعام وجبات يقدمن فهئ

 الفقيرة األحياء من باألئهات نفسها األنيقة القاعة تمتلئ نفسه، اليوم من الحق وقت في أئه

 والصحة األطفال، وتربية الشخصية، النظافة أساسيات عن تعليائ يتلعين حيث ليما في

 لخدمة أنفسهم يكرسون المطعم، في الغريق أفراد كل عمل انتهاء وبمجرد والروحية. الجسدئة

المطعم. أرباح من تمول التي المجتمعية التنمية برامج وتطبيق الفقراء،

م ١٩٨٨ ايناير الثاني كانون ١ ه اليوم، المسيحية مجلة ، الفقرا، لمصلحة فاخرة وجبات

ذي/يغاير1لث1ئذوال٧

حياة نوال

 الثاني القرن الهوتى العبارة ذه قال كاملة". بصورة يحيا الذي اإلنسان في الله يتمجد”

 المسيحيين من كثيرين حال الصورة هذه تعكس ال لألسف لكن ايرينايومن، القديس للميالد
 المتزنتين من مجموعة بوصفنا يرانا المجتمع فإذ ال، أم حقيقيا ذلك كان سواء المعاصرين.

االعتراض. بإصع اإلشارة همهم كل بل بالحياة، االحتفال يعنيهم ال أناسا المكبوتين-

 من بدال تقليصها ويريدون الحياة يكرهون من سمعة على المسيحيون حصل أين من

 أفضل لهم وليكون حياة لهم تكون لكي أتيت فقد أنا أائ :قائال وعد نفسه يسرع ؟ تحسينها

الفياضة؟ الحياة تحقيق من يمنعنا الذي ما .“فياضة[ ]حياة

)المترجم(. المحافظين المؤمنين المسيحئين إلى ونظرته األميركى المجتمع هو المقصود (٢



V i ذاي/يغايز1الث خانون

 مواهبه' يستخدم أن مرة ذات (Fredrick Buechner) بوشنر فريدريك الكاتب قرر

 (Brendan) برندان هم اختارهم قديسين ثالثة أول القديسين. حياة ليستكشف األدبئة

 كتما ألئه الشخصائت؛ هذه أدهشته لقد يعقوب. الكتابئة والشخصئة (Godric) وغودريك

 الثالث الشخصائت هذه جعل الذي ما :وتساءل .مخفئة آشياء اكتشف حياتهم، في بحث

 يبؤون ممرع كانوا أئهم بها: ليصفهم التالية الكلمات على استقر النهاية، وفي بالقداسة؟ تتمئع

بشجاعة، وتخاطر قلبها، من تحيا حثاسئة، شخصائت كانوا لقد .حولهم الذيني فى الحياة كغح:. ٠غ. مركد- ٠٠ نو ١٢!ق:صصآح.غيك..ثو١ل ا.ت.٠
بالحياة. شعورا حولهم مرع يزيدون كانوا وهكذا

 صديقي مباشرة تنثمرت للقداسة، التعريف هذا يقدم بوشنر إلى استمعت عندما

 سوى يقضي ال ألله الروحئة حياته حيال بالقلق يشعران والداه كان الذي (Bob) بوب

 كان فثن مثله؛ بالحيوة يتمبع إنماائ أقابل لم لكشي الكنيمة. وفي الكلمة مع قليل وقب
ه ء ه ه مح

 بالمظالت ويقفز الجبال، ويتسلق الصدقائه، نجارة بخدمات ويقوم الضالة، الحيوانات يرعى
 فقد الدينئة، الكلمات يستخدم ما نادرا بوب أؤ من وبالرغم بنفسه. منزله وبنى الطبخ، تعتم

 أكثر بأله يشعر معه وقتا يقضي مرع كذ وكان أنا، فيهم بمن يحوئنه، حوله ض كذ أؤ الحظن

 يشعر الله أن تعتقد أن يمكنا، مثلما بالحياة واحتفاال العالم، في فرلحا يشع كان لقد .حيوئة

.قديشا بوب كان لقد بوشنر، تعبير باستخدام األقل وعلى خلقه. الذي العالم تجاه

 في لحيا؛ يبؤون الذين المسيحئين، من النجع ذلك إلى ينتمون ممرع كثيرين عرفت لقد

 مشيخائ مسيحائ السن، عن للكشف (Tine) الشوكة اختبار مكتشف كان حولهم. الذين

 التايلينول عقار تطوير في ساعد أله كما (،Jack McConnell) ماكونيل جاك اسمه تقائ

 زمالئه جهود لتوجيه تقاعده يكرس آن قرر النهاية، وفي . (MRI) المغناطيسي بالرنين والتصوير

 البحار، وراء ما وفي للفقراء. الطئئة الخدمة لتقديم عيادات لعمل المتقاعدين األطائء من

 النباتات ويدرسون لفات، عدة ويجيدون بأنفسهم، مركباتهم يصيحون مرسلين إلى تعرفت

 هؤالء يشعر ال ما وعادة األطائء. غياب في الحفن المرضى ويعطون المحلئة، والحيوانات

 لكئهم الكبيرة. األميري الكتاش إلى المريح باالنتماء بالحياة، يشغون الذين األثخاص

اب. بها وعد التي الفياضة للحياة تمثيأل األكثر

۶٢٠٠٠ /أكتوبر األول تثرين ٢٣ اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية( الصفحة” عمود



j Λ الثأذي/يذاير خانون

Λ ير1الغآذي/يغ فانون
جج

العالم فاي سلة أصعب

 حيث (،Amish) األميش جماعة إلى المنتمين أحد بيت في مرة ذات العشاء تناولت

 البالد، من الجزء ذلك في .لكنيستهم رغ اختيار في الغريدة طريقتهم عن سمعت«,نهم
 ال كما )اإلعدادي(، الثامن الصفن يتجاوز تعليم على يحصلون األميش من جذا قليلون

 كذ تصؤت الراعي، الختيار - الهوتي تدريب أو تعليم على الغالب في منهم أئ يحصل

 ثالثة على يحصل من وكن رعودة، إمكانئة لديهم الذين األشخاص أسماء على الرعئة

 ترانيم كتارب منهم كل يجد حيث منضدة حول ويجلسون يتقدمون فوق فما أصوات

 وعلى الجديد. الراعي بتعيينه تفيد بطاقة منهم واحن يجد الكتاب وداخل أمامه، موضوعا

 نحو منها كق األسبوع في عقتين يعظ أن الجديد الراعي على التاليفين، السنفين مدى

. دقيقة تسعين

 نظر . موئل؟ بأله المختار الراعي يشعر لم لو أماذا األميش: صديقي سألت وعندما

. الله إلى ينظر متواضعا شخصا نريد إدنا نريده. فال ،موئل بأله شعر "إذا : وأجاب بحيرة، إلحح

 إلقاء في القديم العهد طريقة تشابه ألها )مع الرعاة دعوة في العلريقة بهذه أنصح ال

 ذات (Lornas Merton) ميرتون توماس قال لقد أفكر. جعلني األخير تعليقه لكن القرعة(،
 لهم، والمشورة النصح سداء ئ األشخاص، تعليم من الرعاة، نحن نفعله، ما أغلب إذ مرة

بعض. مع بعضها الرعئة كز تغطها أن يجب أمور إال هي ما أجلهم من والصالة

 إهمال على يجبرنا المهنئة، والكفاءة الوظيفي الوصف على المعاصر تركيزنا أصبح هل
 غاندي، الهندوسى القائد أن أذكر الله؟ يعرف ألن االحتياج أي للراعي، األهر المواصفات

 االستقالل حول الساخنة المباحثات خضر في حئى إنسان، مليار من أكثر يقود كان الذي
 اثنين يوم كز يكرس كان بمقتضاه الذي مبدئه عن يتنازل أن رفض البريطاني، التاج عن

 يجعله سوف الروحئه التغذية من اليوم ذلك اكرام في الفشل أن يعتقد كان لقد للصمت.

األخرى. السئة األائم نوال فاعلية أقز

 في يوائ أعطيناهم إذا الروحوئن قادتنا سيصبح كيف :ألتساءل هذا يدفعني

ستزداد وكيف الشخصئة؟ والدراسة والتأئل، العميق والتفكير الصمت، من األسبوع



٩ ا الثأذي/يذاير شانون

 األولوئة لتكون المهنأة، كفاءته ال للراعي، الروحئة المئة نخع عندما كنائسنا كفاءة

عندنا؟ األولى

م٢٠٠١ امايو ادار ٢١ اليوم، الميحأة مجئة ، الخافسة المفحة عمود

ذي/يذاير1لث1 قانون ٩
 لخ لخجهح

الظل فزسح

 روايته ثالبة في األولى للمؤة (c. s. Lewis) لويس أس. سي. اإلنكليزفي الكاتب التقين

 للتصديق قابال يبدو للطبيعة الفائق جعلت إذ حياتي، في عميق تأثير لها كان لقد الفضائية.

حقيقائ؟ ذلك كان إذا ماذا :أتساءل أن إال أستبع إدلم حلى

 م١٩٦٣ سنة لويس وفاة بعد العشرين، القرن سئينيات أواخز في بالجامعة التحقن

 شعرت وبتردد، ئناظرة. في حصتا اإلنسان ئصايع كما كي مع وصارعت قليلة. بسنوات

 وأركل أصرخ وأنا الله ملكوت إلى وحملت نفسه، لويس مع حدث كما أنجذب، بنغسي
 خلفي الغز في يجلس مرشد كأئه الدائم، رفيقي لويس ظز الحين ذلك ومنذم بقدمى.

ورؤيتي. وتفكيري كتابتي، أسلوب من أحئن أن يشجعني

 وليم أقتبس ذلك وفي كتاباتي. في أئبعه أن أحاول األشياء، لمقاربة أسلوبا لويس عئمني

 المحكئ منطقنا ئصح للطبيعة، فائق هو وما الدين مجال في” (:William James) جيمس
 المنطقية النتيجة تلك إلى منجذبه الوابع نحو المحكية غير مشاعرنا تتأبر عندما فقط ئقنائ

 مع نفسه الوقت في يتالمس لم منطقيا طرحا نقبل ما نادرا فإئنا أخرى، وبكلمات ذاتها".

 الحدس هذا يخاطب أن هو الكاتب يواجهه الذي والتحدي الحقيقة. نحو المباشر حدسنا

الدفاعية. كتبه أقرأ أن حئى قبل الفضاء رواية ثالثية في في لويس فعل كما المباسر،

 الذين القراء مع وتعاطائ فهائ دائائ تعطيه والثن اإللحاد في لويس خلفية كانت لقد

 اإلله أن النهاية في واكتشف الله، مع كبير وجذب شد في نفسه هو دخن إذ كالمه، يقبلون ال

.يطل كان عائ تماائ مختذ الحبل، من األخر الطرف في الذي



لثاذاي/لذايز1 ثادون i ا

 .ناموسية غاضبة كنيسة شوهتها لدو، صور؛ على أتغلب أن أيخزا أنا على كان وبالمثل،
 الله أة أكتشف لكي بالبشر، مترطما كونيا متنمرا تصوره الله صورة ضد بشدة صارعت لقد

والنعمة. الرحمة إله هو

 الكثيرة والمنتجات عليها، المبنية واألفالم لكتاباته الجامح النجاح توبع لويس أة أشلئؤ

 على وهو بهذا أخبر قد كان إذا ٠ العليت ذايع نحو على انتشرت والتي أفكاره، من المستوحاة
 مجرد بل أسماة، لسنا الكائب معشر نحن إئنا دائائ يقول كان فقد وتراجغ؛ لجرع الحياة، قيد

 حعق ولكونه وبراعة، أمانة بكن لويس، فعله ما وهذا . للحز الكبير االسم إلى نشير صفات،

أنا. فيهم بمن االسم، ذلك عرفوا الناس من اآلالف مائت فإة هذا،

م٢ ٠ ٠ ٨ ايوليو لوز عدد اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة عمود

ي/بذاير١الثاذ كانون .ا
تمجح

قذرة نخات ص الهوت

 مرة وذات واحد. سطر في فكرته يصبغ أن تمكنه التي األدبية بالموهبة لويس أس. سي. سع

 الطبيعى الالهوت أساسيات إثبات يمكن آخر، دليل أي غياب في كهذا: شيائ ببساطة قال

الموت. من الغرد وموقف القذدة النكات : بشرتين ظ'هرتين من

 اإلخراج أمرين: حول خاطمة بصور؛ النكات هذه تتمحور القذرة. بارنكات لنبدأ

 معهما نتعامل لكئنا األرض؛ وجه على طبيعية’ العمليات أكثر من اثنتان وهما والتكاثر،
 كز مع فيها نشترك وظائف أئها ومع فكاهيتان. بل مألوفتين، غير وكأئهما وخجل يتعاب

للبشر. تبدوغريبة فائها الحيوانات،

 حضوره. في الحيوانات عن تكون ما أبعد بصورة يتصرفون البشر فإة الموت، جهة وهن

 بصدمة معه يتعاملون فوحدهم البثمر، أائ تماائ، طبيعية بصور؛ الموت مع الطبيعة تتعامل إذ

المتكررة. الكونية الحقيقة هذه اعتياد نستطبع ال كنا لو كما واشمئزاز،



ال I الثأذاي/يذاير كانون

 تناولها يجري ما كثيرا التي الضمير ظاهرة مثل) البشرية الغمة هذه آن لويسن ويقترح
 مخلوقة روح هو إنسان كذ البشر. داخل الشقاق ذلك حقيقة عن تكشف الشأن( هذا في

 لتكشف بالمودت والهويس القذرة النكات فتأتي مادفي، بجسد مرتبطة لكئها الله، صورة على

 بعدم نشعر أن فعال علينا البيئة. هذه في نمكث بينما فينا االنسجام وعدم بالقلق سا٠إحسا

 اإلحساس إلى ونفتقر فانية. أوضاع في تعيش أبدئة كائنات األمر، نهاية في ألئنا التوافق،

 والغاني؛ األبدي كيايا، بين كبير شق طويل زمن ئنذ فينا انفتح قد ألئه الداخلية بالوحدة

اإلنسان. سقوط إلى الشئ هذا الالهوتوئن ويعزي

 من ونخاف اإلخراج ذكر من نخجل أن الطبيعي من للبشرئة، الكتابية الرؤية وبحسب

 كل في مثلنا. روحية لكاثنات فعال كذلك ألئهما غريبين يبدوان العملين هذين فمثل الموت؛

 الذي والقلق المحدودة. الغانية المادة في األبدية الروح النسكاب مثاال غيرنا يوجد ال األرض،

هنا. بيتنا" في” لسنا أئنا يذكرنا الذي األدن، البشرى الشعور هو يكون ربما به نشعر

 الهوائ المرء يستخرج أن صعوبة رغم إئه بقوله مبالغة صيفة لويس .أس .سي ويستخدم

 أشكال كز إنكار األصعب من فإذ الموت، من التوجه ومن القذرة النكات من كهذا جوهريا

.ومثيالتها سمونا على تنم التي الشائعات هذه وجه في الطبيعي الالهوت

فقط أتساءل كفته كتاب: من

ذاي/يالير1الت كانون ال
ديح

االدة سكلة

 كتاب آخر قرأت أن بعد أدام، منذ ألوان؟ توجد لماذا متعة؟ األكل لماذا متعة؟ الجنى ئعذ لماذا

 اللذة؟ مثكلة عن كتابا أز لم لماذا فكرة، راودتني منها(، الكثير قرأت )وقد األلم" مشكلة” عن

اللذة؟ نختبر لماذا األماسى: الؤال يثأن ما مفغرا يجول فيلوائ أقابل ولم

إلى الموجه الفلسفى، المقابل وكأئه كبيرا، سؤاال لى هذا يبدو ة؟
C ا د و c

؛اللئ تأتي أين من

واإلنسانيين الملحدين على أليس المسيحيين. إلى الموجه األلم سؤال مقابل الملحدين،



ي/يغاير١الثأذ خانون I ا

 غياب يحكمه راؤم، بحسب عالم، في اللذة آصل لشرح مساو التزام العلماسين،

والمصادفة؟ المعنى

 عنه غنى ال الذي كتابه في مباشرة بصورة األمر واجه األقل، على واحد، شخص
 سبب أن حقيقة (G. K. Chesterton) تشسترتون .كاي .جي تتع فيه الذي ،٣“القويم اإليمان”

 ضعيفة المادية الفلسفة أن وجد ألئه وذلك اللذة. قضئة كان للمسيحية شخصيا هو اهتدائه

 العالم- هذا في الحياة يميز ما أحياائ الذي واللذة بالدهشة اإلحساس لذلك تغسيرها في جدا

 الجنس، مثل البسيطة البشرية الممارسات لبعفى السحرى اليعد يشبه ما يعطي احساسى

الفئي. واإلبداع األطفال، ووالدة

 وراء بالسعي بدأنا اذا فالنا نفسه؛ الوقت في جسيائ وخطرا عظيائ خيرا تمتل اللذة ان

 هذه أعطانا الذي ذاك رؤية ذلك إلى الطريق في نفقد فقد ذاته، حد في هدائ بوصفها اللذة

 والقابلغة الدماغ، في اللذة ومركز اللسان، في التذوق وبراعم الجنسية، الرغبة مثل العطايا،

 يؤدي سوف ذاتها، حد في لغدة التالم اتكريس فإذ الجامعة، سفر يخبرنا وكما .الجمال تقدير

.التالم اليأس من حالة إلى عكسية، وبصورة النهاية، في

 اللدة بأن يؤمنون أئهم مع هذا لئدة، مضادون بأئهم أوبأخرى بصور؛ المسيحيون اشتهر

 بوصفنا أنفسنا نقدم أن اختيارا. المسيحيين، نحن لدينا، اذ نفسه. الخالق اخترغ من هي

 انغماسهم من يجدون لكونهم الحياة في التي المتعة نصف عن ئغلوا ولين متزمتين أشخاصا
 انهاية، إلى باللذة لالستمتاع ننطلق أوأن الحسية، اللذات من وغيرها واألكل الجنس لدة في

الخالق. قصد كما بها االستمتاع يعني وذلك

 صورة بأفضل بها يستمع إلهية عطية بوصفها للذة المسيحية الفلسفة الجمع يقبل لن

 من شكل أي على المتشككين من بعض يتهكم فقن ؛الخالق من مقصودة حدود إطار في

 لماذا البسيطة: األسئلة بعض المتشككين، لهؤالء لدى لكى اتقنين. أو الحدود أشكال

.الله وجود يتضئن ال وافيا شرخا أنتظر زلت ما ؟ألوان توجد لماذا ؟ممع األكل

فقط أتساءل ٠كذئ كتاب من

.)الناشر( والنشر للطباعة أوفير منشورات من (Orthodoxy) “القويم اإليمان” كتاب (٣



ΙΓ I ىذونالثأذاي/يذاير

ΙΓ التاذاي/يذاير قانون
هحثم
الغلغو لحظات

 األول، اليوم فغي روما؛ زرت لما للفذ العجيبة القوة مع المقابلة تلك حييت ما أنسى لن

 مبسرة الواوع (Tiber) التيبر نهر إلى الحافلة واستقللث كاب، بوقت الغجر قبل استيقظت
 بب المالئكة تماثيل فيها نحت بأعمد؛ المردن الجسر على وقفت ثلم الفاتيكان. مدينة خارج

 ألصل بنايات عدة عابرا تمئيت وهدوء، وببطء الشمس. شروق ألشاهد (Bernini) بيرنيني

 لدرجة الهدوء في غايه كان وقت في الهائلة مساحاتها في وتجولت بطرس. القديس كنيسة إلى

 الراهبات بعض وباستثناء الجميلة. جدرانها بين صداها يتردد كان خطواتي من خطوة كذ أن

حينها. بمفردي كنهغ ،صلدى ًا ساجدات اكن الالتي التقؤات

 التماثيل تغئص أمكنني منه الذي الكنيسة، سطح إلى الساللم صعدت فترة، وبعد
 يكونوا لم الميدان. إلى خارلجا يتلوى طويال طابورا فرأيت بأكمله، الميدان إلى فوق من والنقر

 ألمانيا. من بالحافلة جاءوا الذين األغغاء المفئين من مغتين من مكونة ترتيل فرقة وإمما سائحين،

 كؤئت حئى أنجلو مايكل صئمها التي الاله شرفة من أتابع كنت يتجئعون، كانوا وبينما

 موسيقية آالت مصداحبة دون الكلمات بعض يرنمون وبدأوا مباشرة، تحتي كبيرة دائر؛ الغرقة

 التي الهائلة الالة تحت الرابع المخبأ هذا وداخل باأللمانية. وبعضها الالتينية، باللغة كانت

 سطح على طغى من مثل موسيقاهم وسط تعلق بأئني شعرت للصوتيات، وضع أفضل ئهيئ

.موسيقاهم ستحملني يداي، رفعت إذا وكاني المياه،

 في اعترف وقد األرض، وجه على عاش فائن أفضل مناع بال أنجلو مايكل كان لقد

 حياته كانت وعندما الشخصى، إيمانه زاحمت الفئية أعماله أن حياته من متأخرة مرحلة

الكلمات: هذه كتب نهايتها من تقترب

الغاشم الوجد هذا
 لحياتي إلهاونلكا الغذ من أئخذ جعلني

 الفادح الخطأ حجم أدركت الوقت مع لكئني

 بؤسه. معها تحمل أن يمكن الجامحة اإلنسان رغبة أن وكيف

العالم تفاهات مني سرقت لقد



الثأذاي/يغاير حانون I "اا

إلهي. في أتأثل لكي أعطيه أن يمكن كان الذي الوقت

 تفاهات عن نحن نتحول أن الشاق الفئي بعملهم منحونا أنجلووأمثاله، مايكل لكئ ربا.

 كنيسة داخل القصيرة ابرهة تلك في وإئني، إلهنا. عن نتأثل لكي الوقت وأعطونا العالم،

 الزمن، من لحظة هي بل األرض، هذه على ليس مجينا فضاة سكنث بطرس، القديس

صنائعه. الفئ بي صغ لقد العالم. هذا من ليست

 ۴٢٠٠٩ افبراير شباط ثينغز، فيرست موقع ، تفعله أن يمكنك وال يمكنك ما مقال من

الااكأذونالثألي/لاليز
 رجح

اسديا ألية

 (Crownهايتس" كراون” المسئى الجزء في المسا" "رؤية عن تقريراإخبارائ ١٩٩٣ سنة قرأت

(Heights مجتمعات أحد الى المنتمين من ألعا عشرون يعيش حيث نيويورك بروكلين، في 
 يقيم كان المسا أن منهم كبير عدد اعتقد ۴١٩٩٣ سنة وفي )الحسيديم(. المتدينين اليهود

(.MenachemMendelSchneerson) شنيرسون مندل مناحيم الحاخام شخص في بينهم

 شوارع في الهشيم في النار مثل الحاخام لهذا العلني الظهور عن األخبار انتشرت

 اللولبئة شعرهم وضغائر السوداء، بمعاظفهم الجماعة هذه أبناء اندغ ما وسرعان المنطقة، هذه

ئصلي. أن معتادا الحاخام هذا كان حيث المجبع إلى الطريق لجايبي على ليتجئعوا

 السنة في جلطة أصابته وقد سنة، وتسعين واحدا العمر من يبخ الحاخام هذا كان

 وحضر أخيرا الستار أزيح وعندما الوقت. ذلك منذ الكالم على قادرا يعد ولم السابقة

 يفعل أن يستبع لم طويلة لحية ذا هزيال رجال الطريق جايبي على المتجمهرون رأى الحاخام،

 الغناء من الحضور هذا يمع لم لكن حاجبيه. ويحرك برأسه ويومئ يلوح، أن سوى شيائ

 حئى األصوات وتعالت األبد". إلى المسيح، وملكنا ومعلمنا؛ سيدنا يعيش” واحد يصوب

 ببطء، يغادرون راحوا بعدها .المشهد عن الستار أسدن ثم بيده، غامضة إشارة الحاخام أشار

النشوة. من حالة في اللحظة يتذوقون وهم



ع! I الثأذي/يذاير حانون

 مسن مسيح م- بصوت آضحك كدت مرة آؤل األخباري التقرير هذا قرأت عندما

 الحاخام على فعلي رد إن الفكرة: صدمتني ثم (٢١٩٩٤ سنة )توى بروكلين؟ في أخرس
فقط؟ غائر؟ ابن ؟الجليل من نسيا .يسوع على األول القرن في الشعب فعل لرد مطابق شنيرسون

 الفعل ردود طبيعة أدرك وأتباعه الحاخام نحو اخذته الذي انخكم الموقف هذا جعلني

 يعقوب وإخوته مريم، أثه أليست يقولون: جيرانه كان حياته. طوال يسوع واجهها التي

 المعجزئة؟ القوى وهنه الحكمة بتلك اإلنسان هذا أتى أين من ويهوذا؟ وسمعان ويوسف،
 حئى صالح؟". شي؛ يخرج الناصرة أمن الناصرة؟’ يقولون: وهم المواطنين بعض تهغم كما

 الدينيين القادة أة كما مختال. كان أله معتقدين الناس، عن تعزله أن تحاول كانت أسرته

 روح فيه أو مجنون” إئه يقولون تارة متقلبة، فكانت الجماهير، أائ عليه. يقضوا أن حاولوا
ملئ. ليجعلوه يختطفوه أن يحاولون وتارة شرير"،

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

ذاي/بذاير1الث فانون 1ع

فيلقم المرغوب غير

 التصميم كان لقد يهودي. بصغه يتصرف لم عذة، مواقف في .لكته ..يهودرا يسوغ كان
 درجة يرتفع الرتب من سئم وجود بضرورة اليهودي االعتقاد عن تعير للهيكل المعماري

 رواق فقط يدخلوا أن السامريين مثل العرق مختلطي’ و لألمم مسمولخا كان .الله نحو درجة

 مسموحا كان الذي التالي، النطاق عن يفصلهم فاصل جدار هناك وكان الخارجى؛ األمم

 مرحلة إلى بالدخول لهم مسموح فكان اليهود، الرجال أائ اليهوديات. للنساء بدخوله

فقط. للكهنة القدس بدخول مصرحا كان أقرب.

 متفاوتة درجات عن ئعير دينية طبقات مقثائ مجتمعا كان نفسه المجتمع فإة وهكذا

 وبصورة شديدة بدلة النظام هذا على الحفاظ على يحرصون الغريسيون وكان القداسة، من

 بكن النجاسة وتجئب األيدي غسل مثل الطقسية وممارساتهم قوانينهم كانت كما يومية.

 قوائم الله يصع ألم الله. أمام مقبولين أنفسهم يجعلوا أن الدؤوبة محاوالتهم تجسد صورها



يد1لالقي/بغ1 كانون I ها

 يمع ألم )النجسة(؟ المقبولة غير الحيوانات من وغيرها )الطاهرة(، ذبيحًا المقبولة بالحيوانات

 المرغوب غير من وغيرهم الجسددة، التشوهات وأصحاب الطامثات، والنسماء الخطاة، الله

؟الهيكل دخول من فيهم"

 مع االجتماعي التفاعل في يتردد ال يسوع ظهر الديني، الطبقي النظام هذا وسط وفي

 كانوا سواء يلمسوه، بأن لهم وسمح النجسين لمس .الممامريين أوحدى الخطاة، أو ،األطفال

 من وبالرغم نجسة. أرواح فيهم من أم مجانين أم بالنزيف، مصابات نساء أم مشوهين، أم برصا

 يسوع كان فقد مريبى، لمس بعد للتطهير يوائ حددت الالويين سفر في المنكورة القوانين أة

 الطهارة بقواعد بتادا يعبأ ولم المرضى، عشرات ويلمسه بالجملة، للشفاء مناسبات يجري

الموتى. أو المرضى مع التالمس بعد المعللوبة

 كان لقد عقب. على رأسا عصره، في المقبولة الحكمة يسوع ولث األمر، وابع في
 يلمس يسوع كان عندما لكن االنمان، يمجسى المريغى مع التالممس بأة يؤمنون الغريسؤون

 الاًخالقية حياة تعيش امرأة غسلت وعندما يبرأ. األبرص كان بل يتنجس، يكن لم األبرص،

 السائدة العادات على يسوع تمرد وعندما حياتها. وتفئرت لها، عفر وقد ذهبت يسع، قدس

 (Walter Wink) وينك والتر يعير وكما الرجل. ذلك عبد نغى أممي، رجل بيت ودخل

. النجاسة عدوى على القداسة عدوى تغلبت

 .)االستيعاسة( الله رحمة إلى )الحصردة( الله قداسة من التركيز يسوع نقل وباختصار،

. مقبولين غير يوجد ال الله ملكوت في أده أعلن المقبولين لغير دخول ال رسالة من وبدال

م ١٩٩٦ ايونيو حويران ١٧ اليوم، المسيحية مجئة ، يسوع اكتثاف

ذاي/يغاير1الث فانون !0
جج

الثقافية الحروب خساوة

 ديمقراطية قناعة نحو بعنوان كبير تجئع أهام الثقافئة الحروب ’ موضوع مرة ذات تناوك
 في اإلنجيلين المبحتين ألشل اخبرن وقد اليهود. من قوئة أنية ضلم حيث ليبرالئة"،



ا0 ا الثأذاي/يذاير ١ىذوز

 (،Warner Brothers) برذرز،، ورذر”و (Diseny Channel) ديزني" قناة” رؤساء ضئت جلسة

(.Wellesley College) “ويلسنلي كليًا” ورئيس

 أن فاكتشفت اإلرشاد، على ألحصل األربع البشائر إلى ذهبت حديثي، أعذ ولكي

 المسيحيون يبدأ األميركية، اإلنتخابات تأتي مرة كز في واالن، ط. سياسيا يكن لم يسوع

 وإدني األبيض. للبيت المعد الله( امرأة )أو الله" رجز” المرنح هذا كان إذا ما يتجادلون

 أو أوأوكتاثيوس، طيباريوس، كان إذا ما مثال، يفكر، يسع أتخيل أن الصعب من أئه ألجد

لإلمبراطورية. الله" رجل” هو قيصر يوليوس

 االضطهاد موجات في الثقافية. الحروب يخسرون عندما المسيحيون يفعله بما صدمت لقد
 السجن أو للغرامات، يتعرضون الصينيون المؤمنون كان مثال، العشرين، القرن سئينيات في

 تكون أن يمكن روحية، نهضة اندلعت فقد الحكومي، االضطهاد هذا من وبالرغم والتعذيب.

 غير لملكورب( والءهم أعلنوا انسان مليون خمسين من أكثر الكنيسة. تاريخ في األكبر هي

.ذلك بسبب يعانون يجعلهم كان المرئى الملكوت أن من بالرغم مرئى

 األول، القرن من يهودي وهو أتبعه الذي الرجل إذ قلت للحديث، دوري جاء عندما

 وثنية. وإمبراطورة متحجرة دينية لمؤسسة تصدى لقد ثقافية. حروب في متوريا أيصا كان

 لم فعله؟ رد كان ماذا عليه. للقضاء مائ تآمرتا أئهما إال متعارضتين، كانتا اللتان القوتان هاتان

 العطية هذه إلى ويشير أعدائه، أجل من حياته يقدم أن بل والصرع، الحرب فعله رد يكن

 لهم اغفر أبتاه يا” موته: قبل قالها التي األخيرة كلماته بين ومن محيته. على دليال بوصفها

يفعلون". ماذا يعلمون ال ألئهم

 ذكرت إذا القراء معظم يميزه أن يمكن التلفزيونيين المشاهير أحد جاءني الندوة، وبعد
 مستعدا كنث لقد مباشرة. القلب في طعنني قلئه ما إذ لك أقول أن يجب” : لي وقال اسمه

 أتع ال إئني منهم. أئك وافترضت المسيحي، اليميني الجناح أقبل ال ألئني أقاومك، أن
 بعيد ألني كم أدركت ألعدائه، يسوع غفران عن تكلمت عندما لكئك يهودي. فأنا يسوع،

. يسوع روح من ألتعئمه الكثير لدى الواوع، في الروح. تلك عن

م١٩٩٦ ايونيو حزيران ١٧ اليوم، المسيحية مجثة ، يسوع اكتشاف
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ΙΊ ذاي/يغايز1لت1 حانون

فختصرة خزق بال

 نمطي، توجيهها. دساء أسئله األشياء"، عمل وكيفية باإلرشاد، المتعلقة األسئلة أغلب أن أعتقد

 للوصول مختصرة وا ١ط دائائ نريد حيت األميركبتن نحن بها نتميز الصبر الى تفتقر مطالب هي

 مختصرة، طرق يوجد ال لكن القدير. بالله االئصال عن الناجمة والمناوع ،“السحرة” النتيجة إلى

 هو يوجد ما نقاط. ثالث من حطة في وضعه يمكن ما يوجد ال األقل، وعلى سحر، يوجد وال

 المزمور، كاتب اكتشف كما الذي، بالله، الحميمة العالقة وراء السعي في كامل عمر قضاء إمكانئة

نسينا. وكاه نشعر وأحيانا راعيا، شجا به نشعر وأحيادا جدا، بعيدا دا وأحيا قرييا يبدو ما أحيادا

 خفية الله قيادة تكون األحيان أغلب في يفعل. أئه أعتقد نعم، إرشادا؟ الله يقدم هل
 أيصا الرضا. عدم من ثقيل بشعور يتكئم أو باألفكار، عقولنا يمد بأن وذلك مباشرة، وغير

 لنا يكشف ما وأحياائ دونه. من لنختارها كائ ما أفضل، خيارات نختار لكي دلهمنا ما كثيرا

 )وال والمواقف األحداث بعض ترتيب بإعادة يقودنا وربا عيوننا، على ئخفى خطرة تجارب
 األشياء؛ هذه عن أتكلم أن أستطع ال لكئني نبوئة، وأقوال وأحالم برؤى يقود الله يزال

.خبرتي( نطاق خارج تفع فهي

الشخصية. لحردتنا دلفي ال بطرق لكن حقيقي، بعون اإللهى اإلرشاد هذا يمننا

 إلى اآلالف يجذب الذي اإللهى، اإلرشاد موضوع أة فكرة أقاوم أن أستطع ال لكسي

 وأظن كبير. حد إلى فيها ئبابغ فكرة هي الكتب، من اآلالف ويبع الدراسة وحلقات المؤتمرات

كثيرا. أكثر ليس لها، المقدس الكتاب يوليه الذي االهتمام من نفسه القدر إلى فقط تحتاج أئها

 السحر بين ما (Bo rnislawMalinowski) مالينوقسكي برونيسالق االجتماعى العالم يفرق

 فهو الدين أائ يريده، ما ليفعلوا اآللهة يناور أن العصور عبر اإلنسان محاولة هو السحر والدين.

 أو مختصرة، طرق في الحقيقي اإلرشاد اختزال يمكن وال اإلله. لمشيئة نفسه اإلنسان يخفع أن

 مالينوثسكي. بحسب السحر، وليس الدين، تصنيف تحت يقع أن يجب بل .“سحري مصباح”
 فإة العالقة، هذه توجد وعندما الله. وبين بينك التزام عالقة إطار في اإلرشاد يأتي سوف عندئذ،

.إيمانك إلثراء الله يستخدمها وسيلة يصح ولكئه ذاته، حد في الهدف يكون ال اإلرشاد

اإلرشاد كسب: من
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IV اللكأالي/لغالز كانون
ججحنم

اإللشادالللالؤأ

 الشهور مرور بعد الخلف، إلى أنظر عندما إال الله إرشاد أدرك ال إئني ألفدنه. اعتراف لدى

 اتخان وقت في لكن األمر. في الله يد وضح معنوة، شيء لكن يصح وقتها السنوات. ربما أو

 أغلب كانت الوابع، في .اليقين وعدم والتشويش االرتباك هو به أشعر ما فأغلب نفسه، القرار

مباشرة. وغير تمة حياتي في اإلرشاد حاالت

 الحياة مجلة في أعمل كنت( بينما المهنئة. حياتي في مهائ طرق مغترق مثال، دبر، أتن

 األول بينهما. المصالحة يمكن ال اتجاهين بين وجذب بشن شعرت ،(CampusLife) “الجاسئة

 األمور. هذه من وغيرها الموازنات ووضع والتسويق واإلداري المافي العمل نحو يجذبني

 دون بينهما، المزج حاولت عنة ولشهور والكتابة. التحرير رائسة إلى االتجاه هو الثاني واالتجاه
 مردودا ويقدم المسيحئة، للخدمة فرصا يتيح مجال كز كان قاطعة. بصور؛ أقرر أن أستطع أن

 الى أببه أن حولي من أغلب ونصحني .مكا بالدورين أستمقع كند ألني كما متساو، شبه

 هذا أجل من أصلي كنث ما وكثيرا وقتها. المؤسسة حاجات بسبب وذلك اإلدارة مجال

ملموس. إرشاد على أحصل لم لكئني ع، المو

 مع أتعامل أن أستطع كنت خارجائ، أئني متكرر: شبه نمتا أالحظ بدأت الوقت وبمرور

 األرق، من شديدة نوبات مع أصاع كنت لكئي الظاهر، في صحيحا وأبدو اإلدارة ضغوط

 نحو األمر واستغرق .النوم من فقط ساعتين على أحصل كنت الليالي بعض في إئني حئى

 مشارج من مشروع في أعمل كنت عندما أدني وهي ،أخرى تفصيلة أالحظ لكي كاملة سنة

 أتجاهل أن وحاولت .األرق يعاودني اإلدارة، مجال في أعمل وعندما جئذا، أنام كنت الكتابة،

 )إن ساخرة بصور؛ واضائ أصبح الوقت مع األمر لكن أخرى، شهور لبضعة العالمات هذه

الوصف(. بهذا النوم عدم أصف أن لي كان

 اإلدارائت. في كامال أسبوعا ثم كتابة، مشارج في كامال أسبوعا أعمل كنت مرة، وذات

 ’اإلدارة أسابع أثناء في أنام ما ونادرا الكتابة، أسابع في الصغير كالطفل أنام كنت وبالفعل
 األحالم، في يتكتم الله أة سمعت لقد إلهائ؟ إرشادا ذلك يكون أن يمكن هل وتساءلت،

النوم؟ عدم بواسطة أيصا أيتكتم لكن



الثأتي/يغاير تيانون I ا٨

 أوضح هي النوم عدم رسالة أن أستنتج أن أخيرا استطعن حتو، الوضع يتفقر ولم

 شديدة تبدو الوراء، إلى أنظر عندما واألن عليها. أحصاى أن أستطع إرشاد رسالة

.وئباشرة الوضوح

اإلرشاد كتئب: من

IA ذاي/بتاير1الث حانون

الخلف الى نخلرة

 جاء فمثال، أتفقها. التي الكشب من بعض كتابة إلى قادتني التي األوضاع في أفكر ما كثينا

 جاءتني :ا هكن القطمة بدأت .له تعرضت رفض موقف بعد ؟،، األلم وقت في الله أين” كتاب

 كتاائ لتوي اكتشفت قد كدت وقتها جديد. لكتاب رائعة فكرة أئها رأيت م ١٩٧٥ سنة فكرة

 (Devotions Upon طارئة" مناسبات في روحئة تألمالت” عنوانه (John Donne) دون لجون

(Emergent Occasions، مبادئ كانت خطير. مرض يعاني كان عندما دون كتبها تأثالت وهو 

 جيمس" الملك ترجمة” حقبة إلى تنتمي التي العتيقة اإلنكليزئة اللغة لكئ عظيمة، الكتاب

(King James Version) عنة إلى فكتبث المعاصر. القارئ أمام مغلقة تجعلها المقدس للكتاب 
 بترجمة (Ken Taylor) تايلور كين فعل مثلما الكتاب لهذا عصرائ تناوال أقدم لكي ناشرين،

 قراءة” أو الحياة"، إلى يعود دون” الكتاب ذلك عنوان يكون أن مثال ورأيت جيمس، الملك

 بصفتها الفكرة راقتهم كلهم النماذج. بعض عتل في ساعات وقضيت دون". لجون ينة جد
.الحافي العصر في للتسويق قابال كتادا يروها لم لكئهم جميال، أدبغا تدريائ

 اقتراحه وكان (Harold Myra) مايرا هارولد هو الوقت ذلك في العمل في رئيسي كان
 وكذلك أيتما، قدلما كان السياق أة في أيائ بل القديمة، اللغة في فقط ليست المشكلة أن

 ام وباستخد والمعاناة، األلم معضاة عن كتادا أنت تكتب ال لماذا’ : لي فقال التفكير. طريقة

.“معاصرة؟ تفكير وطريقة أمثلة



I Ι٩ ذي/بذاير1الث حانون

 (Paul Braud) براند دول قابلت الكتاب، هذا أجل من البحث أجري كنت وبينما

 كانت فبينما الصدفة"؛” بمحض إليه تعرفت وقد األلم. موضع ني عالمية مرجعية وهو
 جاءتني المسيحية، الخيرئة المؤسسات بإحدى خاص مخزن في قديمة خزانة تنقف زوجتي

 أئها أعتقد الدولية. المؤتمرات أحد عن تقرير في ئتضئنة األلم عن مقالة هي ها” قائلة:

 ما بأسرع للقائه أرتب فبدأت الغريدة، براند د. نظر وجهة أبهرتني الوابع، في . ستعجبك

 ده احتقق قد كان التعيددة أحاديثه من لبعض مخطو؛ بوجود علمت النهاية، وفي .يمكن

 كتبتهما: اللذين للكتابين المكون المخطوط هذا وكان سنة. عشرين لنحو أدراجه أحد في

. (In His Image) صورته" ءلى”و (.(Fearfully and Wonderfully Made) “عجيا امتزت”

 من وغيره االختيار هذا في واضحة الثه يد تبدو كم أرى الخلف، إلى أنظر وعندما

 خبرتي من لكن األمام. إلى بنظرة ئدذك اإلرشاد أة أظئ دانتا كنت لقد االختيارات.

 أن فيجب الحاضر، في أائ الماضي. إلى أنظر عندما إأل واضحا اإلرشاد يبدو ال الشخصية،

وثقة؟ بطاعة معه نتجاوب أنا هل بالله. العالقة هي تركيزي بؤرة تكون

 بالنظر تفهم أن يجب الحياة إة” (:Soren Kierkegaard) كيركفارد سورين مقوالت ومن

األمام". إلى بائر ويعاش الخلف، إلى

اإلرشاد ى: من

ذي/يذاير1الت قانون ا٩

التغول

 إذ ؛ ؟ اليوم الجري في بالرغبة تشعر هل : السؤال نغسي أطرح أال طويل وقب منذ تعتمن

 التدريب لي يسمح عدة. أسباب في أفكر أن أستطع لماذا؟ سؤال. دون أجري أن دعتمت

 على مفيد أيه كما الوزن. زيادة بشأن أقلق أن دون أريد ما كز آكل بأن اليومى الرياضى
 وتسئق التزلي مثل أخرى، بأنشطة القيام أيثما لي ويتيح والرئتين. للقلب البعيد المدى

اآلجلة". المجازاة” من نوعا ظل الفوائد هذه كذ الجبال.



الثأذاي/يغايؤ تيانون ا ا٩

 االنتظام .سبب تأتي الصالة فوائد من الكثير فإذ البدنئة، للرياضة الحال هي وكما

 تحضر إئها (Nancy Maris) ماريس نانسي الكاتبة تقول الله. أهام الحضور وببساطة، والمواظبة،

 جاءتها إذا حمى صباح، كز مكتبها إلى كاتبة بصفتها به تذهب الذي نفسه بالتوحه الكنيسة

 األدام من الكثير في نفسه. بالتوحه الصالة مع أتعامل إدني لتستقبلها. موجودة تكون فكرة،

 أشعر سواء أستمر، ذلك مع لكئني للصالة، مباشرة بغائدة أشعر أن الصعب من يكون

 ال ما منه أسمع وربا أفضل، بصورة أعرفه أن راجائ الصالة في الله أهام أحضر ال. أم بالفائدة

الهادئ. واالختالء بالصمت إال سماعه بكن

 الله مع التواصل أن معتقدا يومائ، روائ بوصفها الصالة قاومت طويلة لسنوات

 على وأحصل منتظمة غير بصورة أصغي بنث ذلك ونتيجة .وتلقائائ حرا يكون أن يجب

تأتي وال االنضباط ثمرة هي التلقائئة أن تعلمت النهاية، وفي اإلشباع. من قليل قدر
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 قرر االدام، من يوم في ثلم متعددة. مناظر من البشرى الجسم من متغرقة وأجزاء وأيادي،
 ال والموسيقوئن الرياضغون أيضًا يراه. ما رسم في ويبدأ التدريبات هذه عن يتوقف أن

 -نضباط المستمر. التدريب دون من عظماء يصبحون

 التواصل مرى االستثنائئة األوقات تلك على آخر إلى وقت من أحصل لكى وااللترام

الله. هع الخر الحميم

 التينئة كلمة من (Meditate) “التأثل” إلى ئشير التي اإلنكليزئة الكلمة تأتي

 ويحكي . (Rehearse) للعرض السابق الموسيقي التدريب إلى لإلشارة أيصا تستخدم

 تبدو ما وعادة به. الخاص الناي على يتأئل ماشية راعي صبى عن (Virgil) فيرجل
 الصالة مثل أساسئة نغمات بلعب كالموسيقي فأبدأ .المسبق التدريب من نوع مثل صلواتي

 ما الجديدة. األلحان بعض وأجرب المزامير، مثل معروفة مقطوعات’ على وأتدرب الردانئة،

حاضرا. أكون أن هو حال أي على أفعله

اختالف؟ أى تحدث هل الصالة: كتاب: من



Γ. I ض/لغالر1الت كانون

ىذونالثأذي/يغاير٢.
هح

السليمة باسريقة اسالة

 وأخرى يصلي(؛، لوثر مارتن كان كما أصلي أن بتاى أستطع لن” :مثل مقوالت مع أئغق

 مدعوين لسنا فنحن ؛ تيريزا لألم كانت التي نفسها الروح بتاى لي تكون لن :مثل

 . ميرتون تومامر، قال الغريدة. ذواتنا لنحعى بل األرض، على آخرين أشخاهن الستنساخ

. نغسي أكون أن يعني قديائ، أكون أن "برأيي،

 بصفتها الفطرية زوجتي مهارات إلى بتاائ أصل لن أئني طويل وقت منذ تعتمت وقد

 األدراج، على الجيران أحد مثأل أقابل فعندما ؛للمسئين بيت أوراعية اجتماعية اختصاصية

 ٠ الشخصؤة همومهم تدرك ما فسرعان زوجتي، أائ .معهم صحفية مقابلة يشبه ما أجري فإدني
 محددة أوقاب في للصالة أميل فأنا :آخر اختالائ تعكس الصالة إلى ممارساتنا أة كما

.اليوم مدى على متباينة دفقات في فتصلي هي أائ منتظمة،

 كذ للصالة. السليمة الوحيدة هي طريقة توجد ال الله، أمام حقيقيين نكون أن باستثناء

 والتارخ والضعفات والمواهب والتعليم والمنظور الشخصية نوعية من جدا خاصر خلين هو مائ

 تصلي، كنت إذا” : (Roberta Bondi) بوندي روبرتا تقول وكما .الله ومع الكنيسة مع الخاص

 نقطة الكنيسة غيردت السنين، مدار وعلى . السليمة بالطريقة الصالة ممارمر، حينئد فائلك
 لمواجهة والشجاعة القوة أجل من بصلون األوائل المسيحيون كان إذ الصالة؛ في تركيزها

 صلوات الدولة كنيسة صاغت الرومانية، الدولة ديانة المسيحية صارت أن وبعد االصطهادات،

 آنسلم قاد ذلك، وبعد الرحمة. وطلب التوبة على التركيز كان الوسطى، العصور في ثلم مهيبة.

(Anslem) كليرقو دي وبرنارد (Bernard de Clairvaux) محية اكتشاف إعادة إلى الكنيسة 

 الصالة. في والبهجة الفرح من موجة (St. Francis) فرنسيس القديس أطلق ثلم ورحمته. الله

 وجورج (Teresa of Avila) اآلقيلية وتيريزا (Meister Eckhart) مايسترإكهارت اكتشف كما
 في الله حضور لورنس األخ ومارس للقلب، السرى الداخلي الصمت (George Fox) فوكس

 (Calvin) وكالقن العملية، التقوى نحو لوثر تولجه كان ذلك وبعد الروتيني. اليومى العمل

اليوم. حتوه قائائ التنوع ويظن الله. نحوإجالل

 أدهر، رغم يبكين، لجدات وشاهدت روسية أرثوذكسية كاتدرائية في يوم ذات وقفت لقد



I Π الثاذي/يذاير تيانون

 في كوريين مشيخيحن إلى واستمعت القديمة. السالقونية الصالة من كلبة يفهمن يكدن ال
 أصل من لألميركيين الكنائس بعض وفي .الليل طوال عال بصوب ويصلون يرنمون شيكاغو

 وفي .٤٤!رب يا اسمع اآلن و آمين!"” صيحات فرط من الصلوات تسمع ال تكاد أفريقى،

 أعضاء ويستمر . عال وبصوب واحد وقب في الجمع يصلي الجمهورئة، الصالة وقت اليابان،

 يمارسونها كانوا التي نفسها الشديدة الممارسات في ألمانيا في الصينية البيوت كنائس إحدى
 يقف أوكرانيا، وفي .مئصلة أائم ثالثة مدى على يصغون األوقات بعض فغي بالدهم؛ في

يرقصون. أفريقيا وني للصالة، المصغون

اختالف؟ أى تحدث هل الصالة: كتاب: من

ذاي/بذاير1ئذونالث٢ا

العاصف ولووهان يسوع

 السال شارع كنيسة في فيه آدرس الذي الصف في التطويبات تعليم وقت جاء عندما

(Lasalle Street Church) التي األفالم مراجعة وهو المعتاد روتيني ابعت شيكاغو، في 

 مهئه استغرقئأ فيلائ، عشر خمسة شاهدت ادني وحيث ومشاهدتها. يسوع عن صنعت
 أغلبها مضى وقد أسبوع، كز وقتي من ساعات عدة ومشاهدتها المطلوبة األجزاء تحديد

 األفالم من كبيرة أجزاء الخلف وإلى األمام إلى بشرعة ليتقدم العيديو جهاز انتظاري في

 أن. سي. قناة أشاهد بينما ذلك، فيه أعمل كنث يوم، وذات المطلوبة. األجزاء إلى للوصول

 من العشرين الثانية و الثامنة الدقيقة إلى الجهاز وصل وحين نفسه. الوقت في اإلخبارئة أن

 أتاح كنث بينما ،(King of Kings) الملوك" ملك” (Cecil B. DeMille) ميل دي سيسيل فيلم

 من مباشرة ألنتقل القيديو، تشغيل زر على ضغطث اإلخبارئة، القناة هذه على العالم أخبار

.الميالدفي األول القرن في المقدسة األرض إلى الحالي العصر

 حرب اندلعت فهناك التطويبات؛ أدرس كنت عندما م١٩٩١ سنة يحدث الكثير كان
 مصدر كانت التي الحرب هذه أن أصدق أكد لم األميركيين، من كثير ومثل الثانية. الخليج

 المشاهد بين يبحث الفيديو جهاز كان وبينما السرعة بهذه انتهت قد طويل، لوقت خوف



ΓΓ I الثًاذاي/بذاير خانون

 يوضحون أن أن. .سي شاشة على المعلقين مختلف كان الخلفية، في يسرع فيلم من المتتالية

 شوارتسكوف نورمان الكولونيل ظهر ثلم الكويت، في توا حدث ما والجداول الخرائط على

(NormanSchwarzkopf) .فجأة

 لقائد الصحفي للمؤتمر حية تغطيه إلى لالنتقال البرنامج، في تولعا أعلنت قد القناة كانت

 التحضير في أستمر أن حاولت الوقت، لبعض .المعارك النتهاء التالي الصبح في التحالف قوات

 التطويبات، وهويقدم ليسوع (Pasolini) داسوليني فيلم نسخة من دقائق خمس فشاهدت لدرسي،

العسكرة. الحملة قائد شوارتسكوف القائد من الدقائق بعض ثلم

 االستحواذ على قدرته العاصف نورمان أثبت فقد ؛تمانا العيديو جهاز تركت ما وسرعان
 قوات واستطاعة بحرا، المتخعى والفزو األخيرة. الحملة عن يتكئم كان بينما انتباهي على

 القوات في المشاركين وكن والسعوديين والبريطانيين الكويتيين شكر .التقدم التحالف

 بجنوده الفخر وشديد العسكرئة بحملته واثائ قائدا الجنرال وبوصف الجنسيات. متعددة

 هكذا” كانت: وقتها حلدي في دارت التي الفكرة أن وأتذئر رائعا. أداة قدم نئذوه، الذين

- الحروب تدار أن ينبغي

التالي( األش في )يتع

أعرفه أكن لم الذي يجع كتاب: من

ΓΓ الثاالكا/لالرز كانون

المعثوسة ت التحلويبأ

االبق( )ضتعمنالت^^ش

 اإلعالنات، بعض إلى أن أن. سي. قناة وانتقلت شوارتسكوف، الجنرال تقرير انتهى

 الذي ،(Max von Sydow) سايدو فون ماكس الممثل ألشاهد العيديو جهاز إلى فئدت

 فيلم في الجبل على للموعظة الوابع عن بعيدة نسخة يقدم الرقيق، األشقر يسع دور يلعب
 اسكندنافية بلكنة حينها وتكلم . (The Gratest Story Ever Told) يوثا" رويت قضة أعظم”



احاذونالتأذي/يغاير٢٢

 . .السموات ...ملكوت ...لهم ٠ ٠ .الن ٠. .بالروح .. .للمساكين ٠. طوبى : قائال وبطيئة ثقيلة
 كنت أن بعد خاصة سؤما ال البطيء، اإليقاع على نغسي أضبط أن الوقت مع علي كان

 قبل ثواب عدة مني األمر تطتب شوارتسكوف، الجنرال فم من الخارجة العاصفة إلى أستمع

معكوسة! الجبل على الموعظة إلى أستمع كذت فكاني المغارقة، أستوعب أن

 بما الغنية للجيوش طوبى .للمنتصرين وطوبى لألقوياء، طوبى الجنرال: رسالة كانت

األثاوس. للجنود وطوبى وصواريخ، نكئة قنابل تمتلك لكي يكفي

 الطريقة، بهذه جنب إلى جنيا الحدثين وضعت التي الغريبة الصدفة هذه أعطتني لقد
 أن من فبدال مرة. أول سمعوها الذين به شعر الذي الشعور يشابه ربما بالصدمة شعورا

 ها ثلم يسع. على حصلوا شوارتسكوف، مثل يتموئنه قائد على األول القرن يهود يحصل

 يصعب غريبة نصيحة الروماني، االستعمار من التحرر يرنوإلى مقهور لشعب يقدم يسع هو

فقركم. على الله اشكروا قبولها:

 تصمد أن يمكن مدى أي إلى األعداء. من االنتقام من بدال المحية يتبغى يسع كان

روما؟ أمام المبادئ هذه مثل على مبنية مملكة

 وصئت لمن طوبى : يقول يسع كان الثانية، الخليج حرب مثل موقف في ربا

 للمضطهدين طوبى رفاقهم، فقدوا والذين للخاسرين طوبى العراء، ني وصاروا بيوتهم
 كلمة أن اليونانية، لئغة دارس أئ ويقول . الحرب هذه ببب يعانون يزالوا ال الذين

 يشير يسوع كان التي القوة المضامين جهة من وجمالية جذا هادئة كلمة هي طوبى

 عن تعير قصيرًا صيحه يشبه ما إلى اليونانية الكلمة وتشير التطويبات. رسالة في إليها

"يالشعدك!". مثل: الفرح،

٠ ! البائسين لشعد يا . يسوع حال لسان كان

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من



ΓΗ ا الثأض/لذايو شانون

الي/ياللر1لث1 كانون ٢1ال
 كيآل

عستقبلية فآت عثا
٠

 المقدس الكتاب لمترجمي (Wycliffe) ويكلف مؤسسة من مجموعة مع صيف ذات تقابلت
 في يعيشون منهم الكثيرون كان أريزونا. صحراء في والوايع بدئة، الئم الرئيسي مقرهم في

 مقدار أبهرني وقد معدني. سقف ذي الخرسانة من مبنى في اجتماعنا وكان متنعله، بيوت
 فقيرة لحياة يستعدون كانوا الذين المهنوئن اللغووئن هؤالء به تمتز الذي والتكريس االتزام

 : تقول ترنيمه يرنمون أن يحوئن وكانوا إليها. يذهبون سوف التي النائية عملهم أماكن في شالة

 . ...أحد يعرفك ال شهرة، بال محآة، بال نفقة، بال لتخدم مكافأة، بال للعمل أرسلك، أنا "ها
 للعمل يخططوا لم المرسلون فهؤالء خطأ؛ فيها أة لي خطر الترنيمة هذه إلى استمعت وعندما

 وخدمتهم حياتهم يجعل سوف باه المقابل في واثقين الله، يخدمون كانوا بل مكافأة، بال

األبدئة. فغي األن، يكن لم إن تستحق،

 العالية الصغار نباتات وسط المتعرجة الترابئة الطرق في للجري الصباح في أذهب كنت

 رأسي أرخ أكاد ال كنت والعقارب، الجرس، ذات األفعى من ولخوفي أريزونا، صحراء في

 عيني رفصت جديد، طريق على أجري كنث بينما األائم أحد صباح وفي األرض. من

 لرياضات وغرف أوليمسان، سباحة حائتا فيه المع كسرب أمامي متأللائ منتجائ ألرى

 .للخيول واسطبالت قدم، كرة ومالعب غائء، وحدائق للجري، مرصوف ومسار األيروبيك،
 نجوم مشاهير تخدم التي األكل اضطرابات عيادات إحدى يتح المكان هذا أة الحائ عرفت

.والرياضئين السينما

 المرئبة، غير المتواضعة ويكلف مؤسسة مباني الى نسبائ البطي.* بالجري عودتي أثنا.* وفي
 المغارقة: وواجهتني توي. شاهدتها اتي المبهرة المباني وبين بينها الغرق بوضوح أدركث

 وفي اآلن الله لخدمة الناس وتعد النفوس، خالص أجل من تعمل إحداهما مؤسستان

 الحياة. بهذه لالستمتاع الناس إلعداد األجساد، خالص أجل من تعمل واألخرى األبدئة،

.العالم يمجدها المؤسستين أى الواصح من

 وكان الحياة. هذه في بامتيازاتهم يستمتعون ال ربا الذين يسوع أكرم التطويبات، في
تمر لن خدمتهم أة بالروح، والمساكين والمضطهدين والجياع والودعاء والحزانى للفقراء يؤكد



I ΓΕ الهذي/لاللز كانون

 باللذة. يختعق ما في جذا قنوعة فاترة مخلوقات إكنا :لويس أس. سي. كتب مكافأة. دون
 بسعادة وعودا نتجاهل حين في والشهرة، النجاح وطموح والشراب الطعام بلذات نتعتق

 الطين من كعكات بعمل اللهو في يستمر أن يريد جاهل طففي مثل إئنا إلينا. ئقدمة النهائية

 على فاخرة إجازة لقضا، مدعو أده حقيقة يتخيل أن يستطع ال ألده فقير، حئ في زقاق في

البحر". شاطئ

أعرفه أكن لم الذي يسع كتاب: من

الثأذاي/يذاير خانون Γ ع

اساية في عادل إله

 من الكثير عند “عصرائ” ليس أمرا المستقبلية المكافآت على التركيز أصبح لقد
 (،Bill Leslie) ليزلي بيل سابعا، فيها كت التي الكنيسة راعي الحظ وقد المسيحيين.

 تفضيالتها تغيرت غئى، وأكثر ثراء أكثر الكنائس أصبحت كتما” : فقال المالحظة، هذه

 إلى سبيل((، عابر مجرد إئني موطني، العالم هذا ))ليس مثال: تقول التي الترانيم من

أبي((". عالم ))إئه :تقول ترانيم

 بأي يشعرون يعودوا لم إدهم حتى مستريحين المسيحيون أصبح المتحدة، الواليات في

.التطويبات في يبع يخاطبها كان التي المتواضعة الحاالت من قرب

 إلى يستمع ألن فقط المرة يحتاج المستقبلية. المكافات قيمة كبز أن نجرؤ ال لكئنا

 اإلنسان عليها يحصل التي التعزية مدى ليدرك األميركيون العبيد يؤلفها كان التي األغاني

 . األبدي بيتي إلى لتأخذني األتية الجميلة، العزبة أدتها تمايلي” ترنيمة: مثال اإليمان. من

 يسمع بصوت وأهتف الجديدة، ثيابي أرتدي سوف السماء، إلى أصل عندما” وترنيمة:

 يكن لم . بيتنا إلى الرت يدعونا عندما نتحرر، سوف وسريعا وعرضها"، السماء طول في

األتي. العالم رجاء عاشوا لكئهم العالم، هذا في الرجاء من الكثير لديهم

 ، السماء في التي الكعكة بوصفها التطويبات في المنكورة الوعود على أتهغم أعد لم



٢٠ I كانونالثاذاي/الايز

 الرهينة ثقة من الفائدة ما المستقبلبة؟ المكافآت اإلنسان يرجو أن فائدة ما تقال. كما

 في بباب ئقئذا عمره بقجة يقضي لن ائه وإيمانه (Terry Waite) ويت تيري األنغليكاني

 والطعام والموسيقا والمحبة والرحمة واألصدقاء، األسرة من عالم وإمما بيروت، في قذرة شئة

 ما قلة؟ أطول لوقت ليصمد الكافية القوة يجد أن استطاع ’إذا ينتظره الجلدة، والكتب

 يكسر الذي العمل ذلك فيه بعالم يرضى ال الله بأؤ إيمانهم من العبيد جناها التي الفائدة

 اإليمان هو أفضل بمستقبل اإليمان إذ الغليطة؟ واألحبال بالسياط المساحون واألسياد الظهور،

 الكراسي على من المتكبرين ينزل سوف ما يولما باه العدل، نحو تميل الفودة الله ذرع بأؤ

.خيرات الجيع ويشع المبضعين، ويريع

 هنا العدالة أجل من نصارع ألن حاجتنا حاب( بأئة يلغي ال أفضل مستقبل في الرجاء إذ

 في بالمجازاة يسوع وعد يرذ النهاية. في عادل بإله باإليمان لنا يسمح بل العالم، هذا في واآلن

 وسينتصر للشر، مستقبل ال األمور، بديت مهما أده، يعلن آخر، عالم في جرس مثل الستقبل

النهاية. في الخير

أعرفه أكن لم الذي سوع كتاب: من

ذاي/يذاببر الثأ شانون ٢0

لقذةالله1ءر

 نتزوج، أن بمفردنا: نفعلهما أن نستطع ال أمران هناك” (:Paul Tournier) تورنييه يول يقول
 تلعب الكنيسة أن أدركت الكنيسة، هع الشخصبه رحلتي وفي . المسيحبه الحياة نعيش وأن

األرض. على الجديد" الله مجتمع” فنحن ضرورائ؛ بل حيوائ، دورا

 نجد سراب. لمحض عيوب بال التي المثالبة الكنيسة أن مؤلم، كحو على ندرك، إئني

 من أكثر وحصرئة التنوع، من أكثر وابل العبادة، من أكثر تسلية الكنائس من الكثير في

 من اإلحباط من أكثر يضطرب إيماني يجعل شيء وال النعمة. من أكثر وناموس اإلرسالبة،

المنظورة. الكنيسة



٢٦ I الأللي/لغالؤ فانون

 أنا بل اخترتموني أنتم ليس . لتالميذه يسوع بكلماربط رفسي أدفر أن يجب لكئني

 ووصلت الله. مراهنة : نقول أن بكننا بل الله، من مخاطرة الكنيسة كانت لقد . اخترتكم

 لقد التغيير. في الرجاء الى اشارة المعيودب الكنيسة مجتمع في أرى أصبحت أدني درجة الى

.الخزفئة اآلنية نحن بيننا يعيش أن اختار عندما ئجاملة أعظم البشري للجنس الله قدم

 الرؤيا، إلى التكوين من عدة، مرات متواصلة، وبصورة بأكمله، المقدس الكتاب قرأت

 الله عقل في كان لما والتحقيق النهاثلة، المحصلة هي الكنيسة أة حقيقة تدهشني مرة كل وفي

 العرق حواجز لكن عابرة جديدة هودة المسيح كجسد الكنيسة في العضوئة اة البداية. منذ

 األولى الفقرة اقرأ ببساطة، العالم. في مثله يوجد ال ئجتمائ تمقق وهي والنوع، والجنسئة

 اإلمبراطورة طول على متناثرة متنوعة مجتمعات إلى الرسول بولس رسائل من كذ من

 واللون والعرق الجنس أكثرمن يهز ما هو وهذا المسيح"، في” جميعا إئهم وعرضها. الروماسة

البشر. ئقئم أخرى فئة أئة أو واالقتصادئة االجتماعية والخلفئة

 الكنيسة ٠ الجروتستانية طائفتي أو عرقي أو الوطنئه هوئتي من أهم المسبح في هوئتي اة

 االختالفات، من الكثير بينهم أناس وسط في أفئلها الؤوئة بهذه أحتفل فيه الذي المكان هي

 البديل المجتمع من نوعا نعيش أن مسؤولون إدنا الواحد. الشيء ذلك في يشتركون لكئهم

.واالنقسام القبلية نحو متزايدة بصورة يتحرك عالم ليشاهدنا

لماذانهتلم؟ الكنيسة: كتاب: من

وز الثأذاي/لغا □كانون
د

الليل منتصف كنيسة

 آن االجر، مدفوعي موظفين آو طائفجة، مقرات دون "كذيسة"استطاءت مرة ذات زرت
 ذهبت وقد . المجهولون الخمر مدمنو اسمها أسبوع- كذ الملتزمين األعضاء ماليين تجتذب

 سترى أئك وأظن تعال،” : لي وقال الكحول، مع بمشكلته لتوه لي اعترف صديق من بدعوة

. بها تعيش األولى الكنيسة كانت التي الطريقة من لمحة



ΓΊ ؛ زأي/يغايز1لث1 شانون

 قد كان مهترائ بيائ دخلت ،االثنيت ليالي من ليلة منتصف في عشرة الثانية الساعة في

 السجائر دخان ط٠وسح الجو امتأل نفسه. اليوم نللل في سابقة اجتماعارت لسئه اسئخدم
 يعنيه كان ما أفهم أن قبل طويل وقت يمر ولم فيه. ألقيت قد غاز قنابل وكأن للعيون، المثيرة

األولى. بالكنيسة المقارنة في صديقي

 باالستماع يمتاز الصغيرة، للمجموعات تقليدي وصف مثل المشاركة وقت كان
 حضر من كز العناقات. من والكثير الدافئة، الفعل وردود العميق، واإلحساس المتمئن

 كثيرا وبكينا كثيرا، ضحكنا اإلدمان. مع صراعه في الشخصي تقدمه عن تقريرا يقدم كان

 أن يستطيعون أشخاص مع الوقت قضاء في مستمتعين األعضا، بدا األغلب، وفي أيصا.

 في جميعا فنحن صادقين، نكون أن من يمنعنا سبب هناك يكن لم أقنعة. بال أعماقهم يروا

واحد. قارب

 في مكان أي في رئيسى مقر لها وليس مبنى، أي المجهولين الخمر مدمني زمالة تملك ال
 استثمارون مستشارون أو األجر مدفوعو مشيرون أو موهفون، أو إعالمي، مركر أو العالم،

 ضوابط وضعوا قد الزمالة لهذه األوائل المؤسسون كان البالد. أرجاء في بالطائرة يتجولون
 بأن مؤمنين البيروقراطؤة، أشكال من شكل أي إلى يؤدي أن يمكن شيء أي مغ شأنها من

 يكرس متعاب كحول مدمن حميم: مستوى وعلى بسيكا، ظز إذا فقط يعمل البرنامج

 نجاحها الزمالة هذه أثبتت البساطة هذه وبسبب آخر. متعاب كحول مدمن لمساعدة حياته

 على نشأت التي المختلفة المساندة مجموعات أنوع من آخر نوعا ٢٥٠ منها تفع حمى

السرطان. مرضى مساندة مجموعات إلى المجهولين الشوكوالته مدمني من غرارها؛

 بخالكى أشبه المجهولين الخمر مدمني مجتمع في االنخراط كان صديقي، جهة وش
 شريكه كان مرة من وأكثر القبر. إلى إرساله على قادر؛ واحد؛ سقطه أة يعرف كان .خرفي

 في جالسا ويجده إليه ليذهب صبالخا الرابعة في التليغوة مكالماته على يرد التعافي في

 مثل دنراسته يمأل ساعة، والعشرين االرع مدار على تفتح التي المطاعم ألحد الساح النور

 الخمس للدقائق أستمر أن ساعدني رب، يا” مكررة: واحدة بعبارة ئعاقب، مدرسة تلميذ

خمر". دون التالية

 نهتلم؟ لماذا الكنيسة:



Γديانون|رالقاي/الايز |٧

rv الثالي/يغايز كانون
جح

خمر علو هد قطمون

 آوعلى المحلئة الكنيسة بها تقوم ال بطريقة الحاجات المجهولين الخمر مدمني زمالة في كشند
 والتي المحلئة الكنيسة في المفقودة الواحدة السمة عن سألته صديقي. مع بها تقم لم األقل

 هادئ بصوت قال ثلم يده، في الذي القهوة كأس إلى طويال فنظر الزمالة، في موجودة كانت

االعتماد. الكلمة: هذه

 السيب لهنا أليس بمفرده- ئكمل أن فينا واحد أئ يستطع ال قائال. يشرح أخذ ثلم

 وإلتقوى االثبائئة من جوا حولهم يثيرون الكنائس مرتادي أغلب أن إال يسوع؟ جاء

 وعلى مرئبة حياتهم تبدو بعض. على أوبعضهم الله على يعتمدون بهم أشعر ال واالبالد.

. والدونئة بالنقص يشعر فإئه الكنيسة إلى الكحول مدمن يذهب عندما لذلك .يرام ما

 ،الكحول على وهوإدماني نغسي في أكرهه ما أكثر .مضحك األمر : قال النهاية وفي

 ال أئني أدركت إدماني، بسبب إليه. ليعيدني الله استخدمه الذي الوحيد الشيء هو

 بهذا ربا يوم. كز الحياة أواصل لكي عليه أعتمد أن يجب الله. دون أعيثى أن أستطع

 نحن إلينا الله دعوة رثا روحائ. افتداني قد الكحول على إدماني إذ أقول أن يمكنني

 وعلى الله على تماثا معتمدا اإلنسان يكون أ'ن معنى القديسين نعلم أن هي المدمنين

. األرض على الله مجتمع

 إلى الحاجة تعلمت إليها، صديقي يذهب كان التي هذه الليل منتصف كنيسة من

 األصدقاء من مجتمع وعلى الله على الكامل- واالعتماد التائة، والصراحة االئضاع،
 كانت التي الصفات بالتحديد هي الصفات هذه أن وجدت ذلك، تأئلت وكلما المتعاطفين.

الكنيسة. أسمى عندما يسوع ذهن في

 فقد (؛Bill Wilson) ويلسون بل الكتشاف نتيجة المجهولين الخمر مدمني زمالة جاءت
 بلدته حوارج إلى سافر أن بعد أشهر سئة مدة الشراب عن ومتوقعا رصيائ يظز أن بل استطاع

 في يائسا يتجول كان وبينما بعمله. الخاصة االتفاقيات إحدى فشلت حيث عمل، سفرة في
 نفسه: في يقول وهو الحانة، صوب فائبه كؤوس، وقرع صحا؛ أصوات سمع الفندق، بهو

الخمر". إلى أحتاج”



٢٨! فانونالثأذاي/يذاير

 إلى أحتاج بل الخمر، إلى أحتاج لست بل ال” :تماائ جديدة فكرة جاءته وفجأة
 من سلسلة وبدأ الهاتف، نحو أخرى مر؛ البهو ائباه في حينها سار . آخز كحول مدمن

 مدمني زمالة مائ أسسا بعدها . (Bob Smith) سميث بوب الدكتور إلى أوصلته االتصاالت

٠ المجهولين الخمر

 إلى أحتاج ال إئني” خزي: بال أقول، أن يمكنني فيه الذي المكان هي الكنيسة إذ

-“آخر خاطئ إلى أحتاج بل الخية،

نهتر؟ لماذا الكنية:

الثاذي/لغاير ئذون٢٨

باشرات اسفام

 الدم عن اعثنر الشيب. إلى شعره يميل نحيف رجز فيها، نلتقي أن اتفقنا التي الغرفة دخل

 )المدع(، األرماديلو حيوانات أحد يشرح لتوه كان أته شارخا األبيغس، معطفه على الذي

 كان )البرص(. الجذام بكتيريا ئعيل التي األدمغة غير الوحيدة الفصيلة إلى ينتمي الذي

 لمستشفى التابعة األرفس على نستأجر كوخ في ويسكن ، الموضة عن بعيدة مالبسى يرتدي

 منبهر غير مرسل، قلب يزال ال براند يول قلب كان مهترئة. اقتصادية سيارة ويقود لويزيانا،

والشهرة. بالرفاهية

 المتقرحة األطراف وهويدرس براند بجانب جلست .أسبوعا له األولى زيارتي استمرت

 كنت الخشبى، الكوخ في الليل وفي بحوثه. فيها يجري كان التي استبرات وزرت للمرضى،
 طبيبة مارغريت كانت والكاري. األر من ولججتهم (Margaret) مارغريت وزوجته أشاركه

 أشعل بينما المائدة، تاركا الحافيتين قدميه على يول ينهض ابشاع، وبعد محترمة. عيون

 إلى الالهوت، إلى الجذام، من عذة، مواضع في معه حواراتي وأستهز التسجيل جهاز

 المواضخ هذه كل فكرفي قد أجده وكنت االجتماعي. التحول إلى العالم، في الجوع مكافحة

 والالتينية اليونانية الكلمات أصول ويناقش شيكسجير، يقتبس كان .الئمق من ما بدرجة



شانونالثأذي/يذاير -ا|٩

 الناضجة التينة اختيار كيية مثل، أشياء يعلمني كان للراحة التوف أثناء وفي .والعبرئة

 األكثر التينات إلى تنديع أن قبل عدة مرات وتحوم توبنى وهي الفراشات راقب حيث
 باستخدام التركيب المقعدة عشوشها األفريقئه الناسجة الطيور بناع كيفئه علمني كما ٠نحجا

ومنقار. واحدة رجل

 سوى يكونوا لم الهند. في مرضاه فيها يتذكر كان التي فهي الممغرة الحوارات أائ

 جراح هو كان الرائد، عمله بدأ وعندما البالغة. الطئئة عنايته بسخاء عليهم أسغ 'كبرات
 ومارغريت أجرى لقد .الحذام ضحايا من مليوا عشر خمسة بين يعمل الذي الوحيد العظام

 أيادي واالستخدام الحركة إلى ليعيد المرضى، هؤالء من لبعض الجراحية العملائت عشرات

 على عالوة األقدام. تركيب وإعادة األوتار، لنقل ئبتكرة عملائت بواسطة وئتيئسة، ئلتوية

 التي بدل جديدة أنوف وتصميم الحواجب، تركيب وإعادة اإلبصار، قعد من الوقاية عملائت

الجذام. درها

 يظهر المرض يدأ عندما اختبروه الذي والرفض لمرضاه، األسرى التاريخ لي يحكي كان

 ما جدا كثيرا ذلك، أثناء وفي المختلفة. العالجات ألنواع الفشل و النجاح وتجارب عليهم،
 يراهم كان بل كبرات، هؤالء يحسب يكن لم لمسحهما. التوقف إلى واضطر عيناه دمعت

اإللهئة. الصورة هذه بكرم أن يحاول لكي حياته قكؤس الله، صورة على مخلوقين أشخاصا

الله صورة على كتاب: من

الثأذاي/بذاير خانون ٢ ٩
 قح

الحقيقي التواضع

 السليم، البريطاني يالتحعظ السعريتمئز يضي هوجراحا كان .غريائ فريعا براند .ود كنت، لقد

 أجريت قد وقتها كنت ٠ العشرينائت منتصف في أشعث شعر ذا متشوقا شابا صحفائ وكنت

 أولمسين ورياضئين ناجحين أعمال ورجال وسياسيين وموسيقئين ممللين مع عدة: مقابالت

األدب. في يوليتزر بجائزة وفائزين نوبل بجائزة وفائزين



I Γ٩ الأللؤا/الالز كانون

 التواصل من مستوى أي من أعمق مستوى على براند د. إلى جذبني ما لهناك لكئ

 األول ميالدي عيد بعد أبي مات لقد حاورتها. أن سبق أخرى شخصئة ادة وبين بيني كان

 قد كنت قابلته وعندما لي. أبوى بنموذج أشبه براند د. أصبح مختلفة، وبطرق مباشرة،
 المستقلة. الشخصئة تكوين وألم المراهقين بتمرد أمر ألن محتاجا أكن ولم راشدا، أصبحت

. األؤل لقائنا منذ قدميه عند فجلست
 إلى الرسول بولس أشار .حقيقائ تواضائ فيها أقابل التي األولى المرة هذه كانت ربما

 أيثا. يسوغ المسيح في الذي البكر هذا فيغم فلتكن ٠ التواضع في نموذلجا بوصفه يسوع

 نفشه، أخلى لكنة لله. ثعادأل يكون أن غلتًا يحسب كج انه، صور في كاذ إذ انني

 كنت أئني اكتشفت براند، د. مع تقابلت عندما . الناس شبه في صائرا عبد، صورًا آخذا

 كان :مواهبه جثدا يعرف براند يول كان . الذات عن السلبؤة والصورة التواضع بين أخلط
 الجوائز من الكثير على وحصل تعليمه، مراحل كذ في الدراسئة دفعته على األؤل دائائ

 من له معطاة أي ، عطايا’ بالحقيقة هي مواهبه أن يدرك كان لكئه إنجازاته. على له تقديرا

المسيح. ألسلوب ئشابه بأسلون الخدمة في المواهب تلك يستخدم وكان محت، خالق

 المقحدة. الواليات في الحياة على التأقلم يحاول يزال ال كان مرة، أول قابلته عندما

 األرضى. من قريبة بسيطة حياة الى يشتاق وكان بالتودر، تصيبه اليومئه الحياة رفاهية كانت
 يتكلم كان .أسماءهم ينكر كان ما نادرا لكئه ومشاهير، وملوك دول رؤساء إلى تعرف لقد

 األثر أكبر له كان ما أائ معه. العاملين إلى العضل يرجع كان ما ودائائ فشله، عن بوضوح

 من لمجموعه حياته يكرس أن قرر عبقرئه، التقيتهم الذين الرجال أكثر من رجال فهوأن في،

 )الذين المنبوذين طبقة من أفراد الكوكب- هذا على واالزدراء لإلهمال تعرصا الناس أكثر

.بالجذام المصابون وهم الهند، في دلمسون( ال

الله صورة على كتاب: من



الثأذي',يغاير شانون إ ا“.

التأذايايذاير -"افانون
كجهح

سخأالقا1 بسن ال أبإد

 األرض على سقط براند د. بأن تخبرني تليغوسة مكالمة تلعبت ۴٢٠٠٣ ايونيو حزيران في

 الذي الكوخ من األرضى الطابي في مكتبه إلى به لينزل الكتب من صفدوا يحمل وهو

 مستشفى في غيبوبة في المستشفى في يرقد وقتها فكان ؛ بالدرابزين رأسه وارتطم فيه، يقيم

 عدة وبعد نيوزيلندا، إلى رحلة في قليلة أائم بعد زوجتي مع أسافر أن مقررا كان .سياتل في

.بسياتل لتمر رحلتنا مسار تفغر أن الطيران شركة إقناع استطعنا مدحة، مكالمات

 مشهدا براند، د. ابنة ،(Pauline) بولين تذئرت الطائرة، في قرأى إلكترونية رسالة وفي

 أصادن األسد جسد الغتاتان رأت "عندما : المالبس" وخزانة والساحرة األسد” فيلم من

 هذه يؤكدون كانوا أئهم يدروا لم ووقاره، كرامته من يجردوه لكي ودوه شعره حلقوا وقد

 نصف عليها ووضعوا رأسه، شعر نصف حلقوا أن بعد أبي حال هي تلك كانت الكرامة.

 وصدره. ورقبته بوجهه لصقوها عدة أنابيبا على عالوة الجراحة، بعد الجراحية الغرز من دائرة

مهيبا...". العجوز وجهه بدا ها-ا كز ووسط

 ولم بفته المشاعر غلبتني سريره، يجانب وجلست المستشفى إلى وصلت وعندما

 كنث الذي حياتي، في الذي العمالق براند بول د. ظن سنة، ثالثين لنحو الكالم. أستبع

 هئة خارجية قشرة سوى منه بقي فما حينها أائ .واإليمان واإللهام والحكمة للمشورة إليه ألجأ

وليد. طفل كجلد الناعم الحليق رأسه جلد وقيلت نحوه منته المادي. جسده من

 يفحصها بدأ وبغرابة، يده. في يدي فوضعت بشيء، ليمسك اليسرى يده مد وفورا

 بيده نفه الشيء وفعل ويحللها. ويختبرها يعتصرها أصابعي، فوق أصابعه ورا بأصابعه،

 متخصدا بصفته سنة خمسون من اكتسبها غريزة إدها سريره. جانب إلى وقفت لما الغنى
 كثيرا كان لقد 'غيبوبته. في حئى لمئه العصبية التوصيالت في مطبوعة ظلت اليد، جراحة في

 أن يستطع ال األن وجوههم. يتنبر مما أكثر مرضاه أيادي يتنبر أن يستطع إئه لي يقول ما

٠الناشر()والنشر للطباعة أوفير منشورات من لويس .أس .سي للكاتب المالبس" وخزانة واناحرة األسد” كتاب (٤



ام ؛ ذاي/يذاير1الث فانون

 يديه 'يمد أن يستطع لكئه يتنعس، أن بالجهد ويستطيم يفغر، أن حتى يستطع ال ورائ يتكتم،

لكثيرين. الشفاء قدمتا اللتين

التالي( التأكل في )يتع

الله صورة على كتاب: من

االألي/يغاير خاتون "(1
جح

العفل لذلقب صالخ

االبق( التأكل من )بتع

 د. أن عرفت األرضئه، الكرة نصف نحو عبرتت الكترونئة رسالة من قليلة، أائم بعد دم

 بأسبوع. الثمانين ميالده عيد قبل مموزايوليو، من الثامن في األخير النفس راعظ براند يول
 في أو االستحمام، أثناء في أو استيقاظي، عند متوقعة- غير أوقات في األسبوع، ذلك نلوال

 أجيب فكنت بك؟"، ماذا” : تسأل زوجتي وكاشت أبكي. شي أجد كث الصالة- أثنا^
 مستعدا لست ذهني: في وتجيء تذهب عبارة وظتت براند". د. أفتقد” الوحيدة: إجابتي

٠ بمفردي للمسير

 حذائي خلست أئني هو فعلته ما أول تأبينه، خدمة في للحديث دوري جاء وعندما

 كان رجال بسيطة بطريقة أكرم لكي مناسبا لي بدا ما هذا .القدمين حافي ووقفت وجورين
 قميص، وال حذاء، ال” سياسات ضد ضغط جماعة وشغل حذاء ليخبع فرصة كز ينتهز

 بالجذام المصابين أقدام لحماية طريقة أفضل عن يبحث الساعات آالف وقضى خدمة"، ال إدا

عليهم. خطرا الضبقة والصنادل األحذية تشكل والذين اإلحساس، فقدت التي

 هذه االيمان رحلة في الصعب سيري لكن بمفردي. للمسير مستعدا لست األن الى

 مدة إليه استندت الذي اإليمان عمالق من عليها حصلت التي القوة على كثيرا يعتمد
 فإة التأبين، خدمة في سمعنا وكما الغابة. وسط هائلة شجرة إلى المرء يستند كما سنة، ثالثين

 أئرت وقد القارات. عبر عريضة، ومساحة طويلة لمسافة امتدت قد براند د. تركها التي اآلثار



الثأذي/باللز كانون ا االل

 وفي الجيران، وفي الجذام، مرضى وفي الممرضات، في أيثا بل الجراحين، زمالئه في فقط ليس

حياته. مع تالمسوا الذين العاديين األشخاص

 أجلي، من حياته أضاع من” المشهورة: المسيح عبارة حياته جسدت شخعئما أعرف ال

 حياته عظام جراح قضا، ئعان بالنجاح، المهووسة الثقافة منظور من .براند .د من أكثر يجدها"

 إضاعة” أمثلة من صارخ مثال الكوكب، هذا على للقهر تعرنا واألكثر نقرا األكثر بين المهنئة

 التواضع بين جامعا عرفتهم، من كأكثر وغنئة، تشبعة حياة عاش براند د. لكن . الحياة

بالمغامرة. الهائل واإلحساس والعرفان،

 على الضو، تسليط في معه، شريغا كاتبا بصفتي ما، بدور أسهمت ألني باالمتياز، أشعر

 يهدر ال إمتيارا نلث وقد تؤمن، لكي واحدا حقيقائ قديسا تقابل ألن فقط تحتاج إدك حياته.

 يول يا ذلك أجل من .ليسرع والممبز األمين التاح ذلك إلى أتعرف طويلة ساعات بقضائي

شكري. لك براند،

الله صورة على : كتاب من



شبادل/فبرالز

ؤكجحر

ن١لم١.خ١

المال .هموم٢

 الجارئة المراكز إلى الخيام .من٣

 .كذيةحىالزائلين٤

 ه.دءوةداثاو

 الماضي .التقذمإلى٦

 للذرع نائ .ليس٧

 يبدو؟ كان كيف .٨
 يع "تخفيف عن الغذ . ٩

 وألطف أبطأ طريقة . ١ ٠

 النفس ضبط معجزة . ١ ١

 إلهى خجذ .١٢

 ق وعثا أطفال . ١ ٣

 العشق اقتصادات . ١ ٤

سعا المرئبة الزيجات روح .١ ه

المغثات .سئم١٦

 األلم مدرسة في غليا دراسات . ١٧

 المعجزات حدود . ١٨

 .إتكارذاتى١٩

 ورجاج مرايا .٢٠

 بالذنب للشعور تحهان . ٢ ١

يسوع انتقاد . ٢ ٢

 يغز ال الذي .اللغز٢٣

 السيطرة خارج .٢٤

 التاريخ في يوم أطول .٢٥

 للحياة تهديد . ٢ ٦

 النعمة ذهول .٢٧
 .كزمايهم٢٨

الشطرلج .أستاذ٢٩





شباتدافيواير

I شبائ/فبزاير 
 جح'

عالمان

 الحسيديم طائفة إلى يمنتمي (Joseph Schneeon) شنيرسون جوزيف اليهودى المعلم كان

 السجن، في الوقت من الكثير قضى أئه عنه ويروى روسيا. في الشيوعية بدايات أثناء في

 لينينغراد، مجمع في يصلي كان بينما م،١٩٢٧ سنة صباح وذات إيمانه. أجل من مضطهدا
 طالبين عذبوه حيث الشرطة قسم إلى وأخذ عليه، والعى المجمع إلى السرة الشرطة اندفعت

 وجهه أمام بمسدس المحلق لوح عندئذ، ذلك. فرفض الدينئة، أنشطته عن يتولف أن إليه

 الحاخام فأجاب آراءهم". يفغرون الناس من الكثير الصغيرة اللعبة هذه جعدت” :قائال

 وعاللم كثيرة آلهة لهم الذين أولئك فقط الصغيرة اللعبة هذه تخيف أن يمكن ” شنيرسون:
الصغيرة". اللعبة بهذه كثيرا آبه ال وعالمين، واحذا إلؤا لدى فألئ أنا؛ أثا واحد.

 في قثتان وهناك ,يسوع، تعليم في كثيرا مملكتان، أو عالمان"،” موضوع يظهر
 العالمين. هذين بين واضائ فاصال خائ ترسمان لوقا إنجيل من عشر السادس األصحاح

 الوكيل قثة على ئعلائ الله قدام رجس هو الناس عنن المستعلي إذ :يسوع يقول

 يزدهر العالمين. بين الغرق وتتناول ولعازر، الغنى قضة فهي الثانية، القثة أائ .الحكيم

 نقابل التبعات، يواجه ثم وس األبدئة، لحياته شيها يصغ أن آبه غير العالم هذا في الغنى
 على يحصل لكئه ثن، ال الحياة هذه في فاشال ئعد والذي جوعا، يتضؤر الذي المتسول

األبدئة. المكافأة

 عن بقصص تراثهم يمتلئ الذين اليهود للمستمعين القصص هذه مثل يسوع يحكي
 وأبطال وسليمان، داود مثال أقوياء، وملوك ويعقوب، وإسحاق إبراهيم مثال األثرياء، األباء

 قيتتهم لمن يكون رمما العالمين. بين المتناقضة البيم تلك يؤكد يسوع يظن لكن منتصرين.

 ودائائ الله. ملكوت في عليا قامات لعازر( مثل والمضطهدين )الفقراء العالم هذا في قليلة

 كنورا فيه نكنز لكي اآلخر، للعالم فيه نستثمر مكابا بوصفه العالم هذا يقدم يسوع كان ما

اآلتي. للدهر



Γ شبادط'افبزأير ؛

 ربح لو اإلنسان ينتفع ماذا ’ : يسوع يسأل ة، مبهم بصورة العالمين بين يجمع سؤال وفي

.“نفسه؟ وخسر كله العالم

المقدس الكتاب القي : كتاب من

Γ شباحئل/فبؤاير

المال حموم

 سنة، ألفي مرور بعد لكن آخر. موص أي من أكثر المال، عن ليقوله الكثير يسوع لدى كان
 نصيحة ئقدم ما نادرا أده ذلك أسباب أحد .حائ قاله ما فهم في مشكلة المسيحيين لدى يظن

 يرفض فهو ،١٢ لوقا في وكما بعينه. اقتصادى نظام أي على التعليق يتجئب فهو ؛“عملية”

 قوة بصفته أساسا المال يرى يسوع كان المالية. األمور حول شخصية خالذات في يتدحل أن

أسئلة: ثالثة في بالمال الخاصة األمور الرعاة أحد لخص وقد روحية.

للفقراء؟( قهر أو غز، أو ظلم، على األمر ينضوي )هل عليه؟ حصلت كيف

 ال رفاهيات على تضيعه هل آخرين؟ تستفز هل تكنزه؟ تفوم )هل به؟ تفعل ماذا

إليها؟( حاجة

بك؟ هو يفعل ماذا

 بالتحديد. األخيرة القضية على يركز فإئه الثالث، القضايا هذه يتناول يسوع أة ومع

 اإلنسان حياة في يتحغم أن يمكنه إذ نفسه؛ األوثان عمل يعمل المال فإة يشرح، وكما

 يتحرروا لكي الناس يسوع ويتحدى .الثه من بعيدا انتباهه ويشتت عليها، ويسيطر الشخصية
كليا. منه التخئص يعني ذلك كان وإن حلى المال، سلطان من

 للمال امتالنًا كز يدين ال فهو جيدا؛ تلخيصا المال من يسوع مأخذ ١ ٢ لوقا يلحص

 لكئه (،“والمالبس[ والشراب ]الطعام كتها هذه إلى تحتاجون أئكم يطم السماوي أباكم”)

 الغبى، الغنى قئة تشير وكما .المستقبل لنا ليؤمن المال على رجاءنا نفع أن بشدة يحذرنا

الحياة. مشكالت أكبر حل في النهاية في المال يفشل سوف



الع 1 شباتدافبرايؤ

 يمكن الكنوز هذه مثل ألن السموات؛ ملكوت في يكنزوا أن سامعيه يسوع يحث لذا

 أن ثقوا لكن ، تهتوئا ال : يقول دائائ كان األتي. الدهر وفي الحياة، هذه في تقيدهم أن
 سليمان، الملك هو مثاال، يقدم النقطة، هذه يؤكد ولكي األساسئة. احتياجاتكم الله يسدد

 لكئ عظيائ، يعلال سليمان يفئ بقومئتهم، المعترين ولليهود القديم-. العهد في إنسان أغنى

 ازدهاره أوج في وحش بعيد، زمن منذ سليمان ثروة تبددت لقد آخر: منظور من يراه يسوع

 عنايته لبغ الذي باإلله تثق أن األفضل من لذا الحقل. في بئة زهرة مثل نبرا يكن لم

والممتلكات. المال يشأن قلعا حياتك تقضي أن عن كلها، األرض على

 المقدس الكتاب الثى : كتاب من

شباق/فبرالر م
د

المراكزالتجأوؤة الى الضام عن

 العربى الخليج منطقة إلى اشد'ة المملكة من فريق مع رحلة في سافرت م،٢ ٠ ٠ ٩ سنة بدايات في

 األرح، زوجاته وخلقه )المول( التجاري المركز في يمشي رجل علينا: غريبة مشاهد شاهدنا حيث
 بهواتفهرًا النقاب خلف من ويتكلمن بالكامل أجسادهن تغطي سوداء مالبس يرتدين ونساء

البحر. مالبس يرتدين الالتي األورويائت وط الشاطئ على يتمسحن وهرًا الحديثة النعالة

 قوافل في الصحراء عبر يرتحلون بدوا الخليج في المحلوئن السكان كان مضيا، جيلى منذ

 والباقون البلدان، بعض في السكان من فقط ١ ٠ نحو فيمقلون اآلن، أائ .الجمال ظهور على

أثرياء. أعمال رجال على عالو؛ والغيلين، الهند مثل أماكن من يعملون وافدون

 .الكويت وفي العربئة، اإلمارات من أربعة في التكئم فرصة لي كانت الرحلة هذه أثناء وفي

 الحكومات وتسمح .المحلف المسيحين المؤمنين من حفنة على يزيد ال ما البالد هذه في ويوجد

 واحد مبنى يخدم أن بكن كما المحلئين. إيمان تغيير ئحاولوا لم ما األجانب، بخدمة للكناش

 كنيسة وسبعين خمسة الى الكويت في العدد )يصل الكنائس عشرادت الكنسئه المباني من
 يبتسم الله أن المؤبد من .المبنى استخدام في دوره منها كل يأخذ حيث نفسه(، المبنى في تعبد

.هناك الحكومات من المغروضة الكنسئة- الوحدة من القدر هذا عن راضائ



شبالط/فبراير ! ع

 العيادة جثتا. انطباعا وتركوا جئدة خدمة الماضي، القرن في األوائل، المرسلون خدم

 حة١الو نتثفى في ءباده خدمة ًايائ قدن ك .هذًاك "١ رقم" تحملصييوقددب ال ال ابحرين، في صموئيلعزويمرءسب اسسها التي

 المستشفى، هذا في .۴١٩٦٠ سنة المرسلون أسسها والتي ظبي أبو في مستوى أعلى على
 ,لهذه ونتيجة وسالم. بأمار( الحاكمة األسرة أفراد من فردا عشر سبعة والقابالت األحشاء ولد

.٠/٠١ إلى ٠/٥ ٠ من البالد هذه في األطفال وقيات معدل انخفض الخدمة،

 وينما العالم. من الجزء ذا اختاروا الذين الميحين للخذام كبيرا احتراائ أكذ إسي

 منطقة في أفغانستان، في يخدمان لطيفين شاين زوجين قابلت الضيافة، بيت في مقيائ كنت

 والنساء الرجال يظهر ال ببساطة، الثقافة، ها-ه في طالبان. جماعة عنف تهديد تحت دائائ تبع
 مكان أصال وحن إذ هذا رومانسى، موعد في مائ الخروج مة يمكنهما ال لذلك مائ، العلن في

 وال يضربها، زوجها ألن تصرخ جارة صوت يسمعان آخر إلى وقت من كانا إليه. يذهبان

 دولة في أساسي تعليم تقديم ويحاوالن .الحعا جراحها مداواة سوى بيء فعل يستطيعان

. ٠/٠٣٧ إلى فيها المتعلمين نسبة تصل

التالي( األش في )يع

م٢ * * ٩ األوسط، الشرق منشورة، غير رحالب نزات

عشباط/فبراير
 جح

الزباين حتي كنيسة

السابق( التأثل من )يتح

 جانبي على البئى اللون ذات المدينة مباني تبع القاهرة. إلى سافرنا الخليج بالد ومن

 المختلفة المحافظات من يومائ يأتي االتجاهات. كل في ألميال الصحراء في مشقوقة طرق
 وبعكس غيرهم. بماليين أصال المكتئة المدينة تعداد إلى يضيفوا القاهرة، في ليعملوا ماليين

 يعودون السكان، من ا ١ ٠ نحو يشكل تاريخي، مسيحي مجتمع مصر في يوجد الخليج، بلدان
مصر. في باإلنجيل بئر الذي مرقس القديس عصر إلى



0 ا شبادل/فبرايز

 منطقة وهي المعتلم، ضاحية في الزائلين" حي كنيسة” زرت اآلحاد، أائم من يوم وفي

 القاهرة، وتعتمد القمامة. جمع مهنة على يعيشون إنسان ٣٠,٠٠٠ نحو يسكنها فقيرة أحياء

 يطوفون الذين القمامة جامعي على القمامة، لجمع منتظمة صناعة وجود عدم بسبب

 القمامة نقل وبعد 'بالستيكية. أكياس في والشوابع البيوت من القمامة ويجمعون الشوارع
 إلعادة القابلة والمعادن البالستيك بغرز يبدأون المقئم، في فيها يعيشون التي المنطقة إلى

متواضع· دخل مقابل ويبيعونها التدوير،

 الفقير، الحي هذا من بالقرب كبير كهف مدخل أحدهم اكتشف سنة، نحوثالثين منذ

 هذا داخل من األحجار من طى ألف ١ ٤ ٠ من يقرب ما هناك المسيحيون تعل الوقت ومع

 وتجاوز مرتاديها عدد في الكنيسة نمت الوقت، ومع مقعد. ٣٠٠٠ يسع ممح لبناع الكهف

 ١٣ ويسع الصخر في المحفور الروماني المسرح يشبه ما في يجتمعون األن وهم المقاعد، عدد
 جميلة األرض أن كما الجدران، صخر في كتابية مشاهد بولندي نحات ونحت مقعد. ألنا

 حضور فرصة لنا اتيحت وقد الفقر. من صحراء قلب في جمال واحة ويشكل ومزروعة

.بالسرة بعضها ايسم هناك، خاصة اجتماعات

 شاهدت لقد العالم. اهتمام قلب في يظز جزء فعال- العالم من مختلف جزء إئه

 بأسره األوسط الشرق على يحكموا أال األميركيين إلى موجها رجاء وسمعت غريبة، ثقافة

 ديمقراطية في أعيش لكوني بالعرفان شاعرا وعدت اإلرهابيين، من صغيرة مجموعة بسبب
ولألقئيات. للمرأة محترمة ومعاملة اإلنسان، لحقوق حقيقية ضمانات فيها

م٢ ٠ ٠ ٩ األوسط، الشرق منشورة، غير رحالب كرات مذ

ير1شبادل/فبر 0

9داشا دعوة

 أثناع في الراعي ذلك كان والحكمة. باللطف يتمئعون الذين الرعاة بأحد مرة ذات اجتمعت

 داشاو مدينة في الكائن التعذيب معسكر تحرير في شارك قد الثانية العالمية الحرب في خدمته

األمر. هذا في خبرته عن سألته وهكذا األلمانية.



0 I شبادل/فبرالز

 بالجثث، ممتلئة الشاحنة كانت الجيش. شاحنات إحدى في للخدمة زميلي مع عينن

 األثاث نقل تشبه مهئسا كانت المدفأة. خشعب يرهلى كما تماائ مرئبة، صفوف، في مرصوصة

 في تأتي السلسة المشاعر وكانت الشاحنة، تلك في ساعتين قضيت مكان. إلى مكان من

لعملنا. كالوقود وكان مستمرا، فكان الغضب أائ أمواج، صورة

 وكانوا داشاو، مسؤلية يتوبون كانوا الذين (SS) األلمان النخبة ضغاظ أمر لتولي عدنا ثلم

 مجموعة ليصطحب متطوعا قادتنا أحد طلب حينها العنابر. أحد في الحراسة تحت موضوعين

 من دقائق بضع وبعد التحقيق. مراكز أحد إلى عشر االثني المساجين الضؤاط هؤالء من

 (Chuck) تسك خرج ما وسرعان ٠ األلي السالح قرقعة صوت سمعنا األشجار، بين اختفائهم

 وقال سالحه. فوهة من يتصاعد الدخان يزال وال األشجار، خلف، من خارلجا يتمئى المتطؤع

الهرب((. كثهم حاولوا ))لقد :مشمئرة بنغإرة

 الجثث رعب هناك كان أوال، راعيا. ألكون لي الله بدعوة فيه شعرت الذي اليوم هو هذا

 كز حياتي طوال أخدم أن يجب أئني شال، أدنى بال علمن وقتها الشاحنة. في تراصت التي

الله". أخدم أن الشر- هذا مثل يقاوم ما

 القائد يستدعيني أن الخوف من أتقيًا كدت لقد .تقك مع الحدث ذبك جاء ثلم

 هو األعظم والخوف األلمانية. المخابرات نياط من التالية المجموعة أصاحب أن مني ويطلب

.‘داخلي( في أيصا هو الضياط، هؤالء في الذي الوحش إذ .تقك فعله ما أفعل أن

 اآلن. عملي وبين ذاك بين الربط أرى إئني أكقل: الصمت من لحظاب وبعد

 شخعلى صادق إذا يحدث أن يمكن كان عائ أحياائ أتساءل ميلودراميا، أكون أن ودون

 في فيينا شواع في يتجول كان وقتما هتلر آدولف المدعو الشات ذلك وماهر حساس
 ولكانت الدماء- هذه كز سفك ليتجئب العالم كان ربا فيها. كان التي التشويش حالة

 الكرسي على جالائ يكون أن يمكن كان من أعلم ال ذلك، ولوال أنقذت. قد داشوا

 مع حياتي سنوات باقي أقضي سوف كنخ، لو وحئى اآلن. أنت عليه تجلسى الذي
 وتعئمذ نكرات، يوجد ال أئه داشاو في الشاحنة تلك في تعلمت فإئني ))قبرات((...

.“اإلنسان في الله(( ))صورة معنى

فقط أتساءل كنى :كتاب من



٦ I شبادط/فبراير

شبادذافبراير ٦
نميآل

الماضي إلى التقدم

 السينما. إلى وأذهب البيتية مهائي قائمة أشطب أن قررت ألسبت، أثام أحد صباح في

 (Following الفوهرر" اتباع” بعنوان فيلتا أشاهد السينما قاعة في نغسي وجدت ما وسرعان

(the Fuhrer، ليسير إروين المخرج فيلم وهو الغيلم، هذا في الثالث. الرايغ عن فيلم وهو 

(Erwin Leiser) اليومية الحياة خلق يعيد أن المخرج حاول هتلر، عهد في ألمانيا عن الثاني 

 الحياة من صغيرة درامية وقصص المعروفة، اإلخبارئة المقتطفات بين فرط الحقبة، تلك في

الوقت. ذلك في ألمانيا في اليومية

 الالحق التأريخ سياق في بوصوح يظهر سوف ما بين الرمادرة المنطقة الغيلم يستكشف
 الوراء، إلى ننظر عندما واألن، المعتادة. اليومية الحياة في فعال يحدث كان وما الفترة، لتلك

 القصف، تصور التي المصورة السينمائية فاألفالم واضحة، بصور؛ تظهر النازية شرور فإذ
 المواطنين على كان ولكن بوضوح. الشر توثق كثها التعذيب، ات ومعكم الجنود، وحشود

 وهم يئخذونها' معتادة صغيرة خيارات صورة في الشرور، هذه مع يوميا يتجاوبوا أن األلمان

.التشويش من كثيف ضبا,ب داخل

 ال إئنا .أتأئل كنت الغيلم، ذلك مشاهدة بعد المنزل إلى عائذا تمئيت وعندما

 واضحة الشريرة الشخصيات تكون أن نعصل بل معتادا، أمرا الشر لحمسب أن نحمب

 نشعر هتلر، مثل شخصية وبسبب مثال. هتلر أدولف مثل الطبيعى، الحجم من وأكبر

 نعبد بل عائ، المختلفين نحتمل ال أيثما نحن أئنا نرى أن في نفشل وربا يرام، ما على بأئنا

.أيصا غريبة آلهة

 لصانعي سيتفح الذي ما الملحدة. الواليات بلدي، صوب أكثر تلجه أفكاري يدأت ثلم

 سجلت التي األشرطة بعفى يفحصون سوف مثال، اآلن من سنة أربعين بعد الذين، األفالم

 يطوينا سوف التاريخ أؤ أم للحرة؟ مضيائً شعلة كان زماننا أة سيحسبون هل زماننا؟ في

 ستبدو كيف البثمردة؟ على وضي اخترعناها التي األسلحة ب٠بسب التي الحضارة إيانا معتبرا

 سنودا؟ حالة مليون عددها يبلغ التي اإلجهاض حاالت السنين، من عشرات بصع بعد

واألخالقى؟ الثقافي وتراجعنا المادية ستبدوحضاراتنا وكيف



I V شبادالفبراتز

 بعد ينثر أن إروين مثل لمخرج كيف تساءلن الداخل، إلى أفكاري كز عادت وبينما

 عصرنا نميز التي المعروفة األحداث بين الشخصية حياتي عن يومية مشاهد السنين عشرات

 منذ يحضرني لم شعور المشؤوم- المصير ذلك أمام العجز من بشيء حينها شعرت المشوش؟

.العشرين القرن سئينيات

 الكرتونية علبتها من بيتزا فطيرة'من سعى مما قطعة أخرجت المنزل، الى وصلت وعندما

 المنزلية. مهامي قائمة أنجر أن قررت ثلم المايكروويف. فرن في وسئئها الثالجة، في المحفوظة

البيت. نوافذ حول والغبار للصوت عوازل أظع النهار من المتبئي وقضيت

فقط أتساذل كنت كتاب: من

V شبادل/فبرالز
د

الس لي ليس

 وسائل تسوده الذي العالم هذا في ليتصرف يسوع كان كيف األحيان: بعض في أتساءل

 أتخيله أن أستطيع ال الحديثة؟ التقنيات بواسطة تدار التي والخدمة االنتشار واسعة اإلعالم

 فعاني ألحد يسيح أتصؤره أن أستطع وال ٠ ضخمة مؤسسة إدارة تفاصيل بشًان مهموائ

 أن الصعب ومن مثال. التلفاز على الظهور قبل مظهره على تحسينات يجري بأن التجميل

خدمته. لدعم ويرسلها المسيح يسع يكتبها التمويل جمع رسائل أتخيل

 يدعون الذين والمبئرين الوعاظ تكشف صحفية تحقيقات إجراء إلى الصحفيون يميل

 يسوع كان هؤال^، من تماائ العكس وعلى .ذلك تدعم كافية أدنة دون معجزئة شفا، قدرات

 الذي للشخص قال مرقس إنجيل في مرات سع الواضحة. المعجرة قدراته إخفاء إلى يميل

 موضع إلى يهرب كان حوله، من تزدحم الجمع كانت وعندما !"،ألحد كعل ال انظر” شفاه:
البحيرة. عبر إلى قاريا يستقز أو خالء،

 حول تدور ترضية ظاهرًا لتصن المنقذ" عقدة” تعبير األحيان بعض في نستخدم
 من تماائ متحررا بدا الحقيقي المغشى أة للعجب والمثير اآلخرين. ئشكالت بحل الهوس



٨ شباتدافبرايرا

 حياته، أثناء في العالم سكان كل إقناع في قهرة برغبة يشعر يسوع يكن لم إذ العقدة؛ هذه

. للشفاء مستعدين يكونوا لم من شفاء أو

 ذلك كان ولو شيء أي على يرغمه أو إنسان أي ذرع يلوي يسوع بأن بتاكا أشعر لم

 ثلم خيار، كز نتابج يوضح ما دائائ كان العكمرخ، على الشخص. ذلك مصلحة في الشيء

 غني رجل سؤال على مرة ذات أجاب مثأل، بنفسه. ليقرر اإلنسان ملعب إلى القضئة رعيد

 عن بوضوح المالحظة هذه مرقس إنجيل ويضيف يمضي. تركه ثلم البئة، فيها تنازل ال بكلمات

. وأحئه؛ يسوع إليه نظر : بالقول يسوع نصيحة رفض الذي اإلنسان

 نتعلم أن الخدمة مجال في ونحتاج اإلنسان. لحردة كبيرا احتراائ يسوع أظهر باختصار،

 قدمها التي الكبرى الرموز فإذ (Elton Tureblood) تروبلد إلتون الحظ وكما أسلوبه. من

 األلم، وكأس ا-بغل، مثل منغرة، رمورا كانت الملكوت، دخول إلى للناس دعوته في يسوع

 الترغيب عن تكون ما أبعد هي دعوة يقدم الناس، يدعو عندما وكان الخدمة. ومنشفة

. واتبعني صليبك احمل : يقول كان فقد والمناورة،

م١٩٩٦ ايونيو خريران ١٧ اليوم، المسيحئة مجثة ، يسوع اكتشاف

شباتطافبراير ٨

يبدو؟ لثان قيف

 عن األساسئة المعلومات بعض إلى نفتقر نزال ال فإئنا اجريت، الدراسات من الكثير أن مع

 مشهد فقط ولدينا حياته، أعشار تسعة على يزيد عائ الكالم بهيل األربعة فاألناجيل ؛يسوع

 جدا فنادرة األسرئة، حياته تفاصيل أائ دراسته. عن شيائ نعرف وال مراهقته فترة من واحد
 التي الذاتئة السيرة مسائل وأقربائه. عائلته حول يختلفون يزالون ال الدارسين إذ حئى

.األناجيل كاتبي بال تثفل لم اليوم، المعاصرين بال تثفل

 ليسع تظهر لم إذ عينيه، ولون طوله، مثل يسع، شكل عن شيائ نعرف ال أئنا كما
 تكؤنات، سوى هذه تكن ولم الخامس، القرن في إأل الواقعئة من تقترب شخصئة صور



شبالط/فبرايز ا ٩

آدولو. باإلله شبيه لحية بال شات مثل ه صورو قد اليونانؤون كان الوقت، ذلك فحئى

 المشاركين على عرصت حيث المسيحي التعليم دروس، أحد في أدرس كفخ، مرة، وذات

 ثم وصينئه- وكورئة، أفريقئة، عدة- هيائت في يسوع تصور التي الفئئه الصور من ابت عشر

 غير )وهذا القامة طويل كان أئه على الغالبئة الفق ؟ يسوع شكل كان تظلون كيف سأللهم:

 أحد يقل ولم وسيائ، كان إئه قال أغلبهم أن كما األول(، القرن من يهودي جهة من مرجح

.الوزن زائد كان ائه

 الممئل فيها ظهر والتي السيح حياة عن (BBC) سي بي. بي. أفالم أحد عرن ثلم

 حسبوا الدرس في الحاصرين من بعثا إذ حلى بديائ، كان وقد يسوع شخصئة يملل الذي

ونحيعا. ووسيائ القامة، طويل ئعثله إئنا منغرا. ذلك

 منحني كان يسوع أن إلى الميالدي الثاني القرن إلى تعود التي التقاليد أحد يشير كان

 كل في الجذام. من يعاني كان أئه المسيحتين من الكثير اعتقد الوسطى، العصور وفي الظهر.

 قبل مكتوبة نبوة وهو ليسوع، واحدا جسدائ وصائ اال أجد أن أستطع ال المقدس الكتادب

.يسوع على الجديد العهد يطئقها فقرة وسط إشعياء، يصفه وفيها السنين، بمائت ميالده

 الائس، مئ ومخذول محتعر نئتهؤه. متحل: وال إلثه، قتئظز لجتان وال ته صورة ال”
 أللجل ده...ذجروح نعتد طلم محتثز وجويتا، عنه ؤكمشتر الحزن، ومختبر اولجاع رحل

.“خبيتا ه وبحثي عيه، شالمتا ناديت آدامتا. أللجل تسحوق تعاحيميتا،

هو. عنه تعئر مما أكثر عائ تعبر ليسوع المبهرة تمثيالتنا أن الواضع من

م ١٩٩٦ ايونيو حريران ١٧،اليوم المسيحئة مجلة ،يسوع اكتشاف

ير ددافبرل شبا ٩
نح

يسوع “تخفيف” ص الخش

 أئنا آخر: انطباع أي من أكثر واحد انطباع صدمني يسوع، عن كتابا أؤلف بدأت عندما
 تلك مثل منغر، وغير لطيائ كان طفال كنت لما عنه تعلمت الذي يسوع إذ . يسوع خلفنا



٩ إ شباددافبراير

 فعال يتميز يسوء كان بالتأكيد، التلفاز. برامج في لألطفال يقدمونها التي الشخصيات

فقط. كذلك يكن لم لكئه .األطفال تجتذب والشفقة اللطف مثل بصفات

 طوبى للفقراء، طوبى .الجبل على الموعظة درست عندما الحقيقة تلك أدركت لقد

 األمر صادف إذا إال مأثورة، شاعردة رئة المقوالت لهذه للنائحين". طوبى للمضطهدين.

ثدننا شوايع في النار حول المجتمعون المشردون نائحا. أو ئضحلهدا أو فقدؤا أنت وكنت ذع " "٠٥ اه ٠٠ ن
 ضحايا وأشر صورهم، الدولية العفو منظمة تتناقل والذين تعذبون الذين والمساجين الكبرى،

يهئئهم؟ أو يطؤتهم، أن يفكر من اإلرهاب-

 األكثر استغزارا-وا األكثر التصوير كان يسع، عن صيعت التي األفالم كل في

 أنتجته الذي التكاليف منخفض الغيلم في ظهر الذي ذلك هو الجبل، على للموعظة دلة-

 لتوئم غزوا قد الرومان الجنود كان (.Son of Man) اإلنسان" "ابن بعنوان سي بي البي

 اليهود الرجال من عددا فصلبوا االمبراطورة، على المعتدين بعض من لالنتقام جليليه قرية
 وسط .الرتع أحكالهم قتلوا بل األرض، إلى المنهارات زوجاتهم ودفعوا القتال، سن في الذين

 وعيناه يسع يخطو الموتى، على والعويل والدموع الدماء من العنيف المأساوي المشهد هذا

 أعداءكم، أحيوا لكم: أقول” األنين: صوت على ليغطي عال بصوب صائحا مشتعلتان
. يضطهدونكم الذين ألجل وصوئا

 تخئف لم المقبول. غير التصريح هذا مثل على القرويين فعل رد تتخيل أن يمكنك

غضبهم. أثارت بل أوجاعهم، الجبل على الموعظة

 جاء لقد بالرعب. وأيصا والتعزية، بالراحة شاعرا ليسع دراستي من خرجت لقد
 الحئ كان لقد إنجيله. في يوحائ البشير كتب كما ، وحعا نعمة مملوءا األرض إلى يسوع

 أيصا لكئني الوجدانية، حيرتي تهدئ فكانت نعمته أائ العقلية، حيرتي يريح يقدمه الذي
 أحد خرج هل األحد. مدارس في عنه أتعلم لم جانب وهو يسع، من ئرعيا جاليا صادفت

حياته؟ عن بالرضى شاعرا يسوع محضر من

 األشخاص هم بذلك شعروا ومن .يسوع من بالقرب وهم بالراحة شعروا جدا قليلون

 مروتما يكن'بتاائ لم األناجيل في قابلته الذي يسوع إذ ٠ معهم بالراحة أحد يشعر لم الذين

٠“ئخغغا” أو

م ١٩٩٦ ايونيو حريران ١٧ اليوم، المسيحية مجئة ، يسرع اكتشاف



I شباط/فبرايؤ

.I شبائ/فبر|ير
 ريح

وألحلف أبحطأ دلريقة

 الغدرة يملك الشيطان الشيطان. وقوة الله قوة بين عميق فرق عن البرئة في التجربة تكشف
 ذا من كثيرا البشر تعئم لقد التدمير. أو بالقوة، الطاعة قرض أو اإلبهار، أو اإلرغام على

 يرغم أن ويمكن وبدة. بغمي القوة من النوع هذا الحكومات واستخدمت القوة، من النوع

وعنيفة. خارجية الشيطان قوة إن يريدونه. شيء أئ يفعلوا لكي أخرين بشرا البشر

 أحيانا القوة ذه تبدو ومسالمة. داخلية فهي ؛ذلك من العكس على فهي الله، قوة أما

 الدائم اعتمادها وفي الخارج، إلى الداخل من التغيير وجوب التزامها فغي الضعف؛ مثل

 يعرف وكما عروشهم. عن الملوك تخلى أنواع من نوعا تشابه ربما لإلنسان، الحر االختيار على
يحتقره. أن المحبوب قرر إذا عاجرا الحب يصير أن يمكن عاشق، وكز ووالدة والد كز

 الكون سيد اختار فقد ؛كذلك ليس الله بالتأكيد، . نازيا ليس الله إن ميرتون توماس قال

به. يفعلونه ما حرة بكل ليختاروا الجنود من فرقة أمام عاجرا ويقف للكون، ضحية يكون أن

 العظمى القوة” الخفيفة: الله لمسة عن (Soren Kierkegaard) كيركيغارد سورين كتب
 يشعر لكي خئة بكز تضعها أن أيتما يمكنها ثقل، بكز العالم على يدها تضع أن يمكن التي

 إيماني إؤ .بقال أكثر الله لمسة تكون أن أتمئى أئني أعترف األحيان، بعض في .“بالحرة الخالئق

 ويغلب الله، يغمرني أن أريد أومن. أأل الالزم من األكثر واإلغواء الزائدة، الحرية جراء يعاني

واهتمامه. وجوده على قاطعا نهائيا دليال يعطيني وأن كامل، بيقين شكوكي

 أيثما. الشخصى تاريخي وفي البشر شؤون في فاعلية أكثر دورا يأخذ أن الله من أريد

 وباهرة سريعة إجابات أريد التدحل؟ من نفسه ويمع “يديه تكتف” أن الله على يجب لماذا
 إلها غموض، بال إلها أريد أحيهم. من لكز وأمانا وحماية ألمراضي، وشغاء لصلواتي،

.المتشككين ألصدقائي إليه أشير أن يمكنني

 التي ذاتها للتحديات أجوف ترديدا نغسي في أرى األفكار، هذه مثل في أوكر عندما

 مثلما اآلن التجارب هذه مثل يقاوم الله إن مضت. سنة ألعي منذ ليسوع الشيطان قدمها

. واأللطف واألهدأ األبطأ الطريقة ليختار األرض، على يسوع قاومها

أعرفه أكن لم الذي يسوع :كتاب من



اا إ شبالط/فبراير

ااشباتد/فبراير

اسس خلبحط ععجزة

 "معجزة (Ivan Karamazov) كارامازوف إيثان يسئيه ما أدهشني أكثر، يسوع عرفت كتما

 الغريسوئن، طلبها التي والعجائب واأليات الشيطان، اقترحها التي المعجزات النفس". ضبط
 كلفي إله أمام كبيرة عقبة يثكل أن يكن ال هذه كز إليه- أنا أتوق الذي القالح واإلثبات

 إة بقؤته. ليرغمهم المعجزات هذه مثل يصغ أن يسوع رفص هو عجيا األكثر لكن القدرة.

 كما نحيا أن القدرة منحنا إنه حش مطلق لهوإصرار اإلنسان، حرة على الشديد الله إصرار
 ذلك كز يعرف بالتأكيد يسوع كان .ونصلبه وجهه في كمصق أن وحدى موجودا، يكن لم لو

نفسه. ليضبط الفائقة قدرته كز موجها البرئة، في المجرب يواجه وهو

 أن يمكنها إرغام أو إبهار قوة توجد ال اله لنفسه الضبط هذا مثل علو، يصر الله أؤ أعتقد

 الحت فإذ الطاعة، على اإلنسان تجبر أن يمكن القوة أؤ ومع مائ. الله يريده الذي التجاوب إلى تصل

 إئ وأنا يسع: .قال الله ينتنظره ما هو بالحت.والحت الحت يبادل ألن اإلنسان يدعو ما هو فقط

 كان ميته أيه إلى مشيرا هذا "قال :يوحدا البشير ويضيف الجمع". إفي أجذب األرض عن ارتفعت

المضحيه. المحية على البشر الى دعوته يؤسسى ائه النفس. ء عط هي الله طبيعة اة ٠ يموت أن مرائ

 يستبع لم .الضان ابنه قصة لي يروي كان القلب كسير إنسان لقصة استماعي أذكر

 ما ونادرا والكحوليات، المخدرات على ماله كز وأضاع بوظيفة، يحتفظ أن (Jake) جيك االبن،

 كلمات عن كثيرا تختلف لم بكلمات العجز مشاعر لي يصف والده وكان .المنزل إلى يعود كان

 محيتي مقدار له أؤكد أن وأحاول وأحميه البيت، الى لوأستعيده أعدى كم .أورشليم عن يسع
 لي تعني ئ أكثر لي تعني محيته فإة لي، رفضه رغم أئه هو الغريب األمر” :أضاف ثلم نحوه".

. المحية هي هكذا كذلك؟ أليس غريب، .والملتزمين المسؤولين اآلخرين الثالثة أوالدي محية

 الله يمارسه الذي النفس ضبط لسر استبصارا األخيرتان الكلمتان هاتان أعطتني لقد
 المشجع غير البطيء الطريق الله يلتزم لماذا الله. صالح عن يدلح كتاب أي ني وجدت مما أكثر

 قوتها للمحية المحية. هي هكذا بالقوة؟ يجريه أن من بدال ينمو التر جعل على يصر الذي

اإلنسان. بقلب الفوز على القادرة الوحيدة القوة وهي الخاصة،

أعرفه أكن لم الذي يسع كتاب: من



ΙΓ شباتسبراير ا

اشبالط/فبراير٢
كيح

اسي خجلة

 خجال ئسئمها أن يمكرن التي الصفة تلك يسوع. في هذه النفس ضبط صفة أدهشتني لقد

 يئصف أن تولعت أدني ،األناجيل في يسوع بقصه دشبعت عندما أدركت، لقد .الهائ

 فيها عشمت التي أميركا جنودب في األصولغة كنيستي في اها أر كنخ، التي نفسها بالصغادت

 بطريقة: لي م تقا؛ العقيدة كانت الشديدة. العاطفئة بالضغوط فيها أشعر دائائ كنث طفولتي.

 الكنسئة، والسلطة والغموض والسر المعجزة سلطان وباستخدام .‘سؤال* أى تطرح وال أمن”
 ربح” أجل من للمناورة أساليب أيصا تعلمت كما .للشث مجال أى الكنيسة تترك لم

 أهام للحقيقة منافية بصورة نغسي وتصوير الكذب على يشتمل كان منها بعض ، النفوس
.يسوع في منها أائ أجد ال األن لكثي معه. أتكلم من

 أتباع من الكثير أن وجددت فقد صحيحة، بصورة الكنيسة تاردخ قرأت قد كدمت اذا

 دستويثسكي فيودور أعاد لقد بشدة. هو قاومها التي ذاتها للتجارب استسلموا يسوع

(Fyodor Dostoevsky) الكبير" المفيش” تعذيب غرفة في التجربة، مشهد تمثيل بايفة بمهارة 

(The Grand Inquisitor.) الشخص ذلك أسسها التي الكنيسة كارس أن يمكن كيف 

 وصلت لمدة بالقوة اإليمان على الناس أرغمت التي التفتيش محاكم التجربة، قاوم الذي
 في قليال أخث يروتستانتئة وبصورة نفسه، الوقت وفي سنة؟ مئة خمس من يقرب ما إلى

 وجعلوا الشعب، على اجباردا الكنيسة حضور المسؤولون جعل السويسرئة، جنيثا مدينة
 أيصا كانوا هناك والهراطقة القانون. عليها يعاقب جريمة )اإلفخارستائ( المناولة عن التخلف

األعمدة. على مربوطين يحرقون

 ائبعها التي المستميتة المحاوالت خزي، بكز المسيحى، التارح يكشف وهكذا

 بعفى وفي . المسيحئة على حرصا منه أكثر أئهم واثبا»ت المسيح أداء لتحسين المسيحوئن

 كتب .الطرق أقصر ض السلطة إلى تصل لكي الحكومة مع تتواطئ الكنيسة كانت األحيان،

 إذ” يلي: ما هتلر بأدولف األلمانئة الكنيسة افتتان عن (Helmut Thielicke) تيلكه هيلموت

 على نالحظ أن نستطع شديد. بإصرار الشيطان يروجه الوثنئة من شكل هي النجاح عبادة
 ؛القهري السلوك من شكال العظيمة النجاحات ولذت كيف م ١٩٣٣ سنة بعن سنوات مدى



الزا I شبالط/فبراير

 نمح اسم عن التساؤل عن المسيحوئن، فيهم بموح الرجال، توقف النجاحات، هذه تأثير فئخث

فيها". المدع الثمن وعن النجاحات، هذه فيه تتلم

 جونز جيم مثل رجال هتلر. مرح مصعرة ا صو؛ الكنيسة أنتجت األحيان، بعض في

(Jim Jones) كورش وديقيد (David Koresh.) تأثير في الممئلة القوة جئنا فهموا رجال 

 التي المناورة أدوات ببساطة الكنيسة تستعير األحيان، بعفى وفي والسلطة. والسر المعجزة

٠ التسويق وخبراء المبيعامت، ورجال السياسوئن، يتقنها

أعرفه أكن لم الذي يسرع كتاب: من

IP شباق/فبر!لو
- 

غشاق٩ادئلغال

 لي تصف دقائق عشر فقضت المثيرة، األخبار ببعض أيام منذ الصديقات إحدى استوقفتني

 يمشي! أن يستطع إئه واحدة. سنة العمر من البابغ اخيها البن األولى الخطوات لخائ وصائ
 النامخس كز ٠ الئمع يسترق قد شخص عند حالنا غرابة اليها، أستمع كنت بينما وأدركت

؟ الموضوع في المهلم ما ،المشي يستطيعون تقريبا

 الذي الدهشة من نوعا نادرة، رفاهبة لنا تقدم المبكرة الطفولة بأة اإلدراك صدمني لقد

 دعاد أن يمكرح الوليد، عليها يحصل التي السهرة" "أضواء إذ الحياة. لبقئة يختفي ما سرعان

 في شامة كز العاشق، وعند الرومانسئة. نيران وتضرم الحب يأتي عندما أخرى مرة إشعالها

 الفضول على وعالمة الشخصئة في جميال طابعا تعد غريبة هواية وأئة المنظر، جميلة الوجه

 آخر شخص عيني في جذا ممغرين نكون أن بركة على أخرى مرة نحصل عندئذ، واإلثارة.

باألمر. الحياة روتين يتكئل بعدها

 بصورة أفدر أن استطعت والعائق، الرصع بها نعامل التي المعاملة في تأئلت عندما

 أخرى، بالغئة صورة أدة من أكثر المقدس. الكتاب في البالغئة التشبيهات بعض أعمق

بنا. عالقته ليصف الغساق" و "األطفال" تشبيهي الله اختار



i IE افبراير شباحل

 يخطب كما الشعب، ود يخطب الله والعروس؛ العريس بتشبيهات القديم العهد يمتلئ

 حبيب مثل والجرح، بالرفض الله يشعر يستجيبون، ال وعندما محبوبة. امرأة وة الرجل

 عروسى بوصفها الكنيسة مصورا نفسها، الصورة الجديد العهد يستخدم ما وكثيرا مهجور.

 األبناء حقوق كل مع الله، أوالد أدهم المؤمنون فيصف التشبيه، يتفرر أن يمكن ثلم . المسيح

 الممكن من يجعل لكي ( الله من المولود الوحيد )االبن يسوع جاء لقد وامتيازاتهم. الورثة

 مائ كل ينظر أن يمكن كما إلينا ينظر الله إن الله. بيت في وبنات أبناء لنكون أيصا نحن تبئينا

معشوقة. أوإلى الوليد، طفله إلى

 وكأؤ كلها الخليقة مع يتعامل أن الله يستطع لنا: ليست قدرة الله تعطى المحدودية عدم إؤ

 دائائ يقوم الله أ'ؤ لي واضائ يبدو المقدس، الكتاب أقرأ فعندما ممررا. خاصا شخصا فيها فرد كز

 خطواتي من خطوة كل إلى ينظر الله أؤ أتخرل األفراد. البشر لمحرة داخله أبدئة رغبة بإشباع

األولى. رضيعه خطوات يرى ألن المشتاق الوالد ينظر مثلما الروحرة "مسيرتي" في األهام إلى

 والحت واألمومة األبوة وراء من القصد نعلم سوف الكون، أسرار تنكشف عندما وربا

 البشر لدى ممرزين نكون أن فيه( نختبر التي األوقات هذه أعطانا قد الله يكون ربا الرومانسي.

 الحميمرة خبرات أكثر المحرة تلك تعذ لها. يبذنا التي األبدئة المحرة إمكانئة لدينا يوقظ لكي

منها. لمحة مجترد األرض، على هنا نختبرها التي

فقط أتساءل ثمنت :كتاب من

عاشبائ/فبراير

العشق اقتصاديات

 الفنون. يسود إله الرومانسي؟ الحت على بشدة القومى ناتجنا يعتمد كيف يوائ فغرت هل

 يختص ما وفي المت. تتناول ال أغنية تجد أن وحاول والفنا، للموسيقا راديو محئة أئة افتح

 وهل الكتب. من آخر نع أى مبيعاتها في تفوق والعشق الحت روايات فإذ والنشر، بالكتابة

 الرومانسى الحت قصص من تخلو كوميدئة تمثيلرات أو طويلة، تلفزيونرة مسلسالت توجد

؟ درامي حبك أي في بعناية منسوجة



IE ا شالتط/فبزالر

 والجواهر واالكسسوارادت الموضة .الرومانسئ الحمي، على تعتمد بأكملها صناعارت
 بين الجاذبية لزيادة األكمل التقنيات باستخدام تفرينا صناعات كلها التجميل. وصناعة

 ئلحص أصبحت قد بامرأة الفوز أو ، رجل على الحصول مثل عبارات والمرأة. ارجل

.كوني حياة أسلوب تصوري، في هذا، ثقافة. كل وفي ثقافتنا، في الحياة حقائق من حقيقة

 االئصال، وثيقة العالمية قريتنا في األن، إلى بالمالحظة: جديرة ظاهرة أيصا هناك لكن
 وربا الرومانسى الحية بمشاعر ظ يشعرا لم وامرأة رجل بين تحدث الزيجات نصف من أكثر

 األفريقية البلدان أغلب في المراهقون يتعامل إذ صادفهم؛ إن الشعور هذا مثل يدركا لن
 في فيها نعد التي نفسها بالطريقة األهل، يرتبه به مسئائ أمرا بصفته الزواج مع واآلسيودة

به. ئستائ أمرا الرومانسى الحية الخرب

 شعروا ألئهم يتزوجوا ألن الناس يميل الغربية، الثقافات من وغيرها اشدة الواليات في

 الصفات هذه تتغير أن يمكن الوقت ومع ٠اآلخر الشخعس في ئعينه صفاري( نحو باالغبناب
متولدة. غير مفاجآت تظهر أن بكن كما .الجسددة السمات سيما وال وتتدهور،

 االنجذاب على عالقتهم يبنون ال المرئب الزواج في والزوجات األزواج فإذ العكس، على

 معه ويعيشون يعرفونه بالكاد الذي األخر الشريك ويقبلون األهل، قرار على بل المتبادل،
 الشخصى هو هذا كان إذا ،بل ؟سأتزؤج من ليس: عندهم السؤال فإذ لذا عدة. لسنواب

. معا؟ نبنيه سوف الذي الزواج نوع ما أتزوجه، سوف الذي

 فهو كان مهما الرومانسى. الحية مفهوم عن ما يوائ يتخلى سوف الغرب أن في أشللة

 ثقافات من مسيحيي مع حواري في لكن .األسرة الستقرار أساسا بصفته كثيرا ينفع ال
 .توحهاتنا تغيير على تساعد أن يمكن ، شسيعا المرئبة الزيجات روح أن أرى بدأت مختلفة،

.المسيحيه للحياة العمليه توبعاتنا من شيها نتعلم أن مثال نستطع ربا

التالي( التأش في )سع

فقط أتساذل كحة كتاب: من



شبالط/فبر!ير I ا0

شباددافبرايز ا٠
قح

egj غسبعا المرنبة الزيجات

السابق( التأثل من )يتح

 مجتمعنا في الناس غرسا. أمرا األلم قضئة على الالهوتى التركيز أجد ما دائائ كتت

 بما مقارنًا الجسدى األلم أقل ويعانون قبل، ذي من كثيرا أفضل صئة وفي أطول، يعيشون

 وفالسفتنا، الدراميين، وكائبنا فائنينا، لكن التارخ. في سابقة حقبة أئة في الحال عليه كانت

 األسئلة صياغة إلعادة جديدة طرى إيجاد يحاولون وهم أنفسهم ببن ما في يتعرون والهوتيينا،

 لماذا الحياة؟ في والمعاناة األلم هذا بكل الله يسمح لماذا يسألها. أدوب كان التي نفسها القديمة

الله؟ يتحل ال

 من أو —البؤس يكثر حيث الثالث- العالم من تأتي ال الصرخات فإذ دالة، وبصورؤ

 شديدة، آالائ عانى الذي (Alexander Solzhenitsyn) سولجنتسين ألكسندر مثل أشخاص

 النرجسي الغرب في يعيشون الذين من أساسؤة بصورة واالعتراض األزم صرخات تأتي بل

 الموازية الفكرة إلى مرارا أعود نغسي أجد الغريبة، الظاهرة هذه في أوكر وعندما المستريح.

ئسخا. المرئبة الزيجات عن

 لقد .بالله عالقتنا في ئسسعا المرئبة الزيجات روح إلى نحتاج أئنا أقترح هذا على وبنا؛

 الذهنئة. وقدراتي جسدي، وبنية ومحدوداتي، وإعاقاتي وجهي، بمالمح هكذا: الله خلقني

 "المادة بتغيير الله مطاسا الغمة، تلك أو الصفة، هذه على معترصا الحياة أقضي أن يمكنني

 بكز نغسي بتوافع أقبل أن ذلك، من العكس على ويمكنني منها، حيقن التي الخام"

 من بقائمة الله إلى أذهب ال . فيها العمل في الله يبدأ أن يمكن التي الخام المادة وأعدها عيوبي،

 مثل وإمما الزواج، في يحدث كما بااللتزام أتعلد أن قبل موجودة تكون أن يجب الذي المطالب

 الحياة شكل كان مهما مسلقة بصور؛ الله نحو التزامي أعدن ئسلعا، المرئب الزواج في ألزوج

.المستقبل سيأتي بما متأكدا لست فأنا بالطع، لمخاطرة، يتضئن هذا الحائ.

 في حدث مهما به وتلتصق الله تحب أن عهدا تئخذ أن يعني اإليمان إذ بلنا وإذا

 ئسلقا المرئب الزواج روح أن المفرح األمر نجد المرض"، وفي الصحة في الضراء، وفي السراء

 يعني اإليمان إذ مبدئؤة. بصورة نحونا من نفسه ئلزم أيتما نفسه فالله :اتجاهين في تعمل



ا٦ !شبالطافبراير

 على اإلثبات المسح يسوع ويقذم نفسه، العهد ذلك نفسه على قبع قد الله بأن تؤمن أئك

 وهذه كان، مهما عهده يحفظ بل أدائي، أساس على مشروخا قبوال يقبلني ال الله إذ .ذلك

النعمة. هي

فقط أتساءل دنئة ٠ كتاب من

Π شالظ/فبرالز
-

الفشغات شتم

 المسيحين” أن هي مالحظة مرة ذات تيلكه هيلموت األلمانى والالهوتي القش سجل

 ذلك، من واألكثر هذا؟ مع يختلف أن يستطع ض األلم". الهوت إلى يفتقرون األميركيين

 دون قرنين من يقرب ما عاش مجتمع من سليلم ألم الهوت يخرج أن نتوع أن ديمكننا كيف
 الحالة في التحغم” بواسطة المتاخية مشكالته من كثيرا ويحن خارجي، غزو ألي يتعرض أن

اآلالم؟ أشكال من شكي ألي ئسغن قرص؛ ولديه الجو،

 على رئزنا إذا لكن والمعاناة، األلم لقضية كتاية مبادئ خمسة األقذ على وجدت لقد

 على أيتا بل ئفء، غير الهوت على بالحصول فقط ليس نخاطر فائتا لحصرة، بصورة واحدة

األلم- عن الهوبنهرطق

.يتأثم أن ديمكن ال باستقامة يعيش الذي اإلنسان : ١ المرحلة

 على يحصلون سوف لكئهم الصعاب، يتحئلون الحون٠الص األشخاص :٢ المرحلة

النهاية. في راحة
للخير. مائ تعمل األشياء كذ :٣ المرحلة

.األلم احتمال إلى األمناء بعض ئدعى قد : ٤ المرحلة

المقدسة. المباالة عدم ه: المرحلة

 ما على نحصل هذا وفي يتأثم. أن ديمكن ال باستقامة يعيش الذي اإلنسان : ١ المرحلة

 سفري إلى تعود أن إدا عليك المفهوم. لهذا تلقائي فعي رد وهو الرفاهية" إنجيل” يسئى



IV شبالط/فبراير ا

 الله وعدهم حيث العبرانيين مع الله عهد في الالهوت هذا مصدر لتفهم والتثنية الخروج

العهد. انتهكوا إسرائيل بني لكئ بأمانة، ائبعوه إذا بالبركة

 راحة على يحصلون سوف لكئهم الصعاب، يتحئلون الصالحون األشخاص :٢ المرحلة

 أن استطعن فقط إذا” باه يؤمن كان المراثى مزامير من كبير جزء كاتب أة يبدو النهاية. فى
 مثل أة أعتقد أصبحت لقد . حدنث قد ما خطأ هناك أة بد ال . لنقذني فسوف ببري، الله اقع

 بساعد ائها اإلعداد. مزامير نحسبها أن يمكن الله، أهام النفس تبرئة تحاول التي المزامير هذه
أخرى. أحياائ تنقذون وال أحياائ، يتأملون األبرار أة تفهم لكي بأسرها األئة

 ٨ رومية من المقتبسة الشهيرة العبارة هذه للخير. معا تعمل األشياء كل :٣ المرحلة
 يحثون لمن تحدث سوف التي هي فقط الصالحة األشياء أة تعني لجعلها فهمها لساء كثيرا

 باقي فغي الرسول. بولس يقصده ما هو تماائ العكس أة هو االهتمام يثير ما لكئ . الله

 والخطر والعري والجوع والضيق الشدة عن فيتكئم األشياء لهنه تعريعا يقدم األصحاح،

 وال ،٤ منتصرين( من أعظم )نحن انتصارنا يعظم جميعها هذه في” أن يصر لكئه والسيف.

.الله محلة عن يفصلنا أن يمكن المشعة من قدر يوجد

التالي( التأثل في )يتح

فقط أساءل كنك، : كتاب من

اشالئل/فبرالز٧

األلم مدوسة في غليا دواسات

السابق( التأثل من )يتع

 األولى الرسول بطرس رسالة تشرح األلم. احتمال إلى األمناء لدعى قد : ٤ المرحلة

 والمشعة، األلم من تائة مناعة البار يوئبع حيث ، ١ المرحلة عن فبعينا ؛األلم قضئة في منعطائ
 يسوع"، حذو” يحذون الذين المؤمنين فكز االضطهاد. وجود يفترض الالهوت هذا فإة

هو. عانى مثلما العللم يعانون



IV ا شباتدافبراير

 فقرة في المتسامية الحالة إلى بولس الرسول يصل المقنسة. المباالة عدم ه: المرحلة

 خدمته. ئكئل لكي والحياة المسيح، مع ليكون الموت بين يحتار فيها التي ،١ فيدي منزه

 في عاناه الذي الفقر أن يرى أصبح أده الواصح من عقب. على رأسا انقلبت قد قتئه فتبدو
 والفقر الثراء كثيرة. إيجابية بنتائج أتت قد الضيقة هذه مثل ألؤ محيب أمر هو السجن

 تعني ئئد لم األوضاع هذه كز —والحياة الموت حلى والرفض، والقبول والمعاناة والراحة

 كان إذا هدف المسيح، تمجيد نهائية: بصورة يعنيه أصبح واحد شيء وحده لبولس. الكثير
يهلم. شي-* فال األوضاع، هذه كز في تحقيقه الممكن من

 دون هكذا الكتابية المراحل من قائمة نفع أن األشخاص بعض ئضايق أئه أعلم

 أقترح األشخاص، لهؤالء نهائيا. عاثا نظاائ وتفع المراحل هذه بين تصالح مرئبة منظومة

 أن نجد هوأن الفضول دثير فما الخامسة. المرحلة ضوء في األولى المرحلة يتأئلوا أن ببساطة

 فعند األولى. المرحلة إلى بالفعل تعيده بولس، إليها وصل التي المتقدمة الخامسة المرحلة

 على وباستمرار دائائ ليس لعاني- لن سليائ روحيا عيسا يعيش الذي االنسان بولس،
 أم مفرحة كانت سواء بولس، حياة في األحداث كز يستخدم أن الله ويستطع . األقز

الله. ملكوت المتداد أدوات لتكون مؤلمة،

 المرحلة تصفها التي الغلط الحالة تلك إلى وصلوا الناس من جذا قلة عدذا قابلت لقد

 تتقن أن يمكن كيف الملحدة. الواليات عن تيلكه هيلموت مالحظة يؤكد وهذا الخامسة،
 ولكي االن؟ من المتقدمة الحالة تلك في الحديث المائة البركات هذه بكز بوركت أئة

 مثل أخرى أماكن في نبحث أن العكس على يجب المرحلة هذه إلى وصلوا أشخاصا نجد

 األلم. مدرسة في عليا دراسات أكملوا ض مع لنتقابل وإيران الشمالية، وكوريا ياكستان،
 -أو١ المرحلة إمكانيات حول تجادل لكي والمجهود الوقت من الكثير ننفق أئنا يبدو ،لألسف

 تكسب الملحدة الواليات كانت عندما الماضية" الجميلة األائم” تلك إلى نتوق األقز على

السماء. عنان إلى اقتصادها وينطلق حروبها، جمع

فقط أتساءل كتت كتاب: من



شباتذافبرابد I ا٨

اشبادل/فبرالز٨

حدودالمعجزات

 لو حياته أدام من يورم أي في العجائب يصع أن يستطع كان أله المغترخى من الذي يسوغ،

 المعجزات يستخدم يسوع كان للعجب. مثيرة بصور؛ المعجزات بشأن مترددا يبدو كان أراد،
 أوصدقوني في، واألب األب في أني )"صدقوني هوته على دليل* إليهم ليقدم تالميذه مع

 كان المعجزات، هذه بجري فيه كان الذي نفسه الوقت في لكن نفسها"(. األعمال بسبب

 لمن يبع فيها قال منفصلة مناسبات سع الرسول مرقس بسجل شأنها. من بقلل كأله يبدو

أحدا!". تخبر ال” المعجزة: له صغ

 ووقت موسى وقت حدثت التي للمعجزات السطحى التأثير جبدا يعلم يسع كان لقد

 اإليمان على تشجع كانت ما نادرا لكئها الغفيرة، الجماهير تجتذب المعجزات كانت إيلبا.

 عرصا وليس والتضحية، الطاعة من قوبة رسالة يقدم يسوع كان لقد .المدى طويل والتكريس
 أخرى تفسيرات عصره في للمتشككن كانت أله المؤبد )من اإلثارة. عن للباحثين مبهرا

بها(. شماع كان التي للقؤة

 المبهرة المعجزات أن تعكس المقدس الكتاب روايات كانت واضح، بادساق لكن

 والدليل العميق. اإليمان تبني ال ببساطة —إليها نشتاق نزال ال والتي األلسنة، تعقد التي

 يسوع وجه أشرق عندما التجلي، معجزة من أفضل مثال لدينا ليس أله ذلك على

 السحابة، في معه وإيليا موسى ظهر التالميذ، ولدهشة كالنور. ثيابه وابيصت كالشمس،
 على فسقعوا ،التحئل يستطيعون مما أكبر األمر كان لقد مسموع. بعصو,ت الله دئم١وت

مرتعبين. األرض

 الحدث هذا أسكت هل ؟ويوحائ ويعقوب بطرس في الرهيب الحدث هذا تأثير كان ماذا

 وت أي من أكثر يسوع إليهم احتاج عندما قليلة، أسابع بعد باإليمان؟ ومألهم تساؤالتهم،

وهربوا- تركوه مغس،
 المعاناة أشكال كل محل لم إلها حئى جدا انتقائئة كانت يسوع معجزات أن ومع

 يفعله أن يمكن لما موجرا وعرصا إرسالبته، على بعالمات أشبه كانت فإئها البشري، واإلحباط

السقف- من أنزل الذي كالمغلوج المعجزات- هذه اختبروا لمن أائ الخليقة. لكز ما يوائ الله



ا٩ I شباددافبواير

 أشواق أيقظت فقد الباقيت، وعند األرض. يزور كان الله أن مقنائ دليال الشفاءات هذه قذمت

وموت. ألم كز وئنهي بالكامل، الكون الله ئجدد حش تماذا ئشع نن

 أعطتهم يؤمنوا، أن اختاروا من جهة من منها. يسوع توبع ما تماائ المعجزات فعلت لقد

 يذكر. شيائ تصع لم فهي ه، انكا؛ على صئموا قد الذين أنا ليؤمنوا. األسباب من مزيدا

العكس. وليس لتراها، بها تؤمن أن يجب األشياء بعض

السماء تمطر ال عندما : كتاب من

لر1شبادل/فبر ا٩

انخاوذادي

 بالتحديد، يعني، ماذا أجله؟ من حياتي أفقد ألن أحتاج إئني المسيح مقولة تداعيات ما

 وأحمل سنين، مدى على جيدا عرفتها التي النفس تلك أنكر أن يجب إدني يقول عندما

وأتبعه؟ الصليب

 كررها لما وإأل الذات، بإنكار الخاصة التصريحات بهذه مهائ شيائ يعني يسوع كان لقد

 بشأن التالية االستنداجات إلى وصلث التأثل، من الكثير بعد عدة. مرات األناجيل كنبة

يعنيه. كان ما

 وقتي وأقضي أنانى، كائن بالطبيعة إئني األساسية. هوتي في أوأل الذات إنكار يضرب

 العالم برؤية أبدأ أن إلى هذا ويؤدي الكون. هذا في لها مثل ال فريدة شخصية ومع جسد مع

 لها، منظوري مع األشياء بها تتواءم التي الكيفية على مبنية أحكاائ فأصدر منظوري، من

- حولي من الناس على أكرهه وما أحه ما بفرض وأبدأ

 أنتا إلى لوس أس. سي. يثير (The Trouble With X) “عالن مع المثكلة” مبالة في
 شخص ائه” عنهم: نقول إذ أصدقائنا؛ أقرب حدى نصادفه، شي، كز في مميها خطا نلحظ

 في القاتلة العيوب نرى أن يمكن ال لكئنا . يكون... أأل أتملى لكن بصحبته. أستمع ممتاز،

 بتغيرات ربما عنها، لمؤوة!من تعفينا تغيرات إيجاد ونحاول ضعفاتنا، فنعلل ؛أنفنا

العيبة. واتنا الحالجة أوأحوالنا الماضية خلفائتنا من



.٢ I شبالط/فبراير

 عن النظر بغض ٠ في التي القاتلة للعيوب والتائب الكامل بالقبول يبدأ ذاتي إنكار

 التواضع أرض إلى بنغسي أصل أن يجب المرغوبة، والسمات الرفيعة والمئزات اإلنجازات

خاطئ. أئني وأعترف قبلي، عاش آخر إنسان أي عن مختلعا لست أئني أعترف فيها التي

 ألهلم أن تسبائ السهل من هذه. من أكثر المسيحئة في عثرة أتخئل أن أستطبع ال

 مماثلة. مشاعر على ييت المتحررة اإلنساة من فالكثير المسيحئة؛ المحبة بأخالقائت الداس
 وأعترف اقر فيها التي المؤلمة الخطوة هذه ضد تصرخ في الذات حماية أنظمة كز لكئ

 شخصا بصفتي فقط أعزف أن وأقبل هودتي مكونات كز أفبد العمل هذا في خاطئ. بأني

الله. على متمردا

التالي( )يتعفياتًائل

مفتوحة نوافذ : كتاب من

شبادل/فبرالز٢٠

حاج مرابإ

السابق( األثل من )يتع

 المسيحئة أة (Pascal) ياسكال يقول المتواضعة. الحالة هذه في أبقى ال أنا الحظ، لحسن

 يكون لكي نفسه الوقت في وتدعوه ملعون، بل خاطئ، أئه ليدرك اإلنسان تدعو فهي غريبة.

 بالكبرياء الله مشابهة إلى الدعوة كرامة تصيبه ربما المتوازن، التضاد هذا دون من الله. مثل
. المميت بالخزي الخطئة فكرة تصيبه أو الرهيب،

 نغسي، أحمي أن بها أحاول التي الكبرياء عن وأتخئى ائضاع في نغسي أخسر أن بعد

 فليس . المسيح في بتعبير بولس يصفها التي السامية الحالة هذه جديدة: هودة في أجد
 في ذلك كل عن أتخز إئني بل .أفعالي أو قيمي أو أفكاري عن أدابع أن بعد ما في علي

 أحدد أن مسؤولئتي عن حلى أيصا وأتخأى لله، ابائ بصفتي عليها أحصل التي الهوية سبيل

.للعالم ورؤيتي األخالي قيمي لنفي



٢ا ا شباتط/فلزالز

 الحياة، في الصرلخ إلى بالحاجة أشعر آعود فال بالتنافمسة؛ إحساسي فجأة يتالشى

 أحيا وأن قضئتي، ال الله قضئة عن أداوع أن دوري أصبح لقد نغسي. ألثبت حجج عن والبحث

- حولي غئن يزني التي أنا صفاتي ال ومحته، يوع صفات تدركون حولي من تجعل بطريقة

 جميعا سندرك والراحة. لالسترخاء مدعاة وأكثر صحة أكثر المسيرة هذه وجدت لقد
 صحتنا مدى تحدد الحقيقة هذه ندرك بها التي الدرجة أة أعتقد لكئني أوبأخر، بشكفي ذلك

 أعيش أدني أنسى فيها التي اللحظة في القلق داخلي ويزداد الضغوط تشتعل الفئة.

 إثبات بطريقة أحيا لكي وأعود المسيح، هو واحد شخص من جمهور أمام أؤدي لكي حياتي

التنافس. على يعيش عالم في الذات

 باأللوان مألنه صورة لنقسي أرسم أن هو الحياة في األساسى دافعي كان السابق، في

 أن أدرك فإئني األن، أائ بها. يتا إليها ينظر من إذ حتى العميقة، الثاقبة واألفكار المبهجة

 أفضل، يكون الملون الزجاج تشبيه أولعن . الله صورة بوضوح تعكس مرآة، أكون هوأن دوري

. وجسدي بشخصئتى يشرق سوف فالله

مفتوحة نوافذ : كتاب من

افبراير شباتط Γا

بالذنب و للشعي تحيتان

 شديدة الحبة روايات إحدى من عبارة هذه . آسف آتك تقول ألن تحتاج آال الحبة يعني
 يعني الحبة وهوأن بالعكس، أومن أصبحت لقد العشرين. القرن سبعينائت من الرومانسئة

 يستحق كثيرا، شأنه من ئقئل الذي بالذب، اإلحساس إذ تعتذر. أن يجب أدك بالتحديد

 مح والتصالح التوبة نحو الشديدة القوة هذه تدفعنا أن فقط فيمكن والعرفان؛ الئكر مائ

إليهم. أسأنا الذين

 الحياة يعيشون مسيحئين إلى تعرفت لقد خطورة. أيصا يمثل بالذنب الشعور لكئ

 ينتهكون األائم من يوم في ربا كونهم من مرتعبين بالعيوب، فيه المبابغ الوعي من حالة في



شبادل/فبرالؤ ؛ Γا

 الوالذين من الموروث الكاذب الذنب بين التغريق يتحتم الناضج المسيحي إذ الله. قوانين

 في الواضحة الله قوانين انتهاك من الناغه الحقيقي والذنب ناحية، من والمجتمع والكنيسة

المقدس. الكتاب

 الذنب، في االنغماس إلى الناس بعض يميل األول. من مباشرة الثاني الخطأ ينع
 فكما اإلنسان. توجيه به المقصود الجسدي، األلم مثل الذنب، أن واعين غير كانوا لو كما

 أيائ أرواحنا فإذ اإلصابة، أو المرض بمكان نهتر لكي األلم، بلغة إلينا تتكئم أجسادنا أن

 هو الحالئين في الهدف للشفاء. الواجبة الخطوات نقخن لكي الذنب، بلغة إلينا تتكدم

 ويسيل إيلي تخبرنا كا،Legands ofour Time) زماننا" أساطير” كتاب في الصئة. استعادة

(Elie Wiesel) سيفيت وهي فيها نشًا التي للبلدة زيارته عن (Sighet) المجر. في

 البلدة تلك في اآلخدرين اليهود وكز قيسيل جمع سنة، بعشرين الوقت ذلك قبل

 أن اكتشف عندما تضايق ،بلدته قيسيل زار وعندما .التعنيب معسكرارت الى ورحلوا

 أن بحقيقة قيسيل دهش لقد تماائ. أليهود هؤالء ذكرى طمسوا للبلدة الحالئين القاطنين

يشفى. ال ينسى فما البداية؛ في ارتكابها شر يعادل ا شل يكون ربما لخيته اإلنسان نسيان

 كان من هم قديسين األن نحسبهم من أة الحظت الروحين، لألبطال قراءاتي في

 إلى ويتوقون جئنا، المثالي اإللهي النموذج ئعون ولكونهم بالخطئة. منضبط شعور لديهم

 في يعيشون فإئهم الناس، أغلب تعمي التي والدفاعئة الكبرياء من متحررون وهم القداسة،

وتقصيرهم. بعجزهم كامل وعي

 اإلذسا'ن أن يدركون ألئهم أخطائهم؛ بسبب كثيرا يحبطون ال الحقيقتين القديسين إن

 تبدومتناقضة، قد بصور؛ ،أيتا وهنا .الشفاء على يحصل أن يمكن ال بالذنب، يشعر ال الذي

 بالذنب اإلحساس إذ .الالزم من أكثر الذنب في منغمائ يعيش الذي اإلنسان علوت ينطبق

واالسترداد. بالغغران يعدنا الذي الله نحو يدفعنا عندما المرسوم بدوره يقوم

م٢٠٠٢ ر٠الثاني/ذوفمب تشرين ١٨ اليوم، المسيحئة مجثة ، الخلفئة الصفحة عمود



ΓΓ ! شبادسبراير

ΙΓΓ شبادل/فبراير

يسوح انتقاد

 حياة فترة فغي تتع. ما سرعان المقاومة فإؤ الراكدة، المياه تحريك في جديد قائد يبدأ عندما

 والقداسة. الفشة في مفرطة دعوة وهذه الله، من المرسل المسيا، أئه صرح األرض، على يسوع

 من الثاني األصحاح ويخبرنا الجليل. في صيته ذع بعدما ضده المقاومة نشطت ما عان وسب

حياته. فترة في يسوع إلى وجهت أساسة انتقادات ثالثة عن مرقس إنجيل

 يسوع سمعوا عندما كبيرة بصدمة الشريعة ئعلمو شعر لقد .يجدف أده األول االنتقاد
 يسوع ويعترف . وحده؟ الله إال الخطايا يفغر أن يستطع من قابلين: فتذئروا الخطايا، يفغر

ه. نخلي وجهة مرع الرسالة هي بالتحديد وهذه الخطايا- يفغر الذي هو الله فقط بذلك-

 لم إذ وتدقيذا؛ تقوى القديم العهد تابعي أكثر من األثن المقاومة يسوع واجه حياته، وفي

 إنسان. جسد في البشر بين يسكن أن يمكن اتعالي، المهوب العبرانيين اله أؤ قبول يستطيعوا

 رجال إائه حاسبين اليوم يسوع يقبلون )ومن االدعاء. هذا بسبب يسوع أعدموا النهاية، وفي
 تعامل وعندما بالله. نفسه ۶يسو فيها يربط التي المشاهد دلث يتجاهلون «,ستنيرا وئعلائ صالحا

. يصدقوه( أن رفغوا ببساطة لكئهم جيدا، وفهبوه سمعوه الهم فهذا يسوع، مع بعنف الغريسوئن

 واضحا تفضيال يبدي يسوع كان السمعة. سيئي أصدقاء يصاحب أده الثاني االنتقاد

 فكان الدينيون، والقادة السياسيون أما المجتمع. يرفضهم ما عادة الذين الناس لنوعيات
 مع يأكل ظن مشهورا، أصبح أن بعد حئى شابم. من ئقلل بكلمات ويدعوهم يستغرهم

 ءول٠ل تدور التي النميمة سمع وعندما أدنياء. المجتمع يخسيهم الذين وأصمدقائه منبوذ عسار

 ألدعو آب لم المرضى. بل طبيب إلى األصحاء يحتاج ال ببساطة: يسع قال األمر، ذلك

التوبة". إلى خطاة بل أبرازا

 نحو يتهاونون يسوع تالميذ كان الغريسيين، عند التقاليد. يخالف أئه الثالث االنتقاد

 وقب منذ خيطت قد القديمة فالرقعة .الجديدة الرقعة وقت حان لقد :يسوع فعزى رد فكان .السبت

 التغييرات بعض الله لدى الجديد". "العهد يموع يؤسس أن قبل طويل وقت يمض ولم طويل،

٠ارعبرانيين وبين بينه كان الذي الضيق الحصرى العهد يستوعبها أن يمكرع ال البثمري، للجنسى

المقدس الكتاب التق كتاب: من



شبالط/فبراير ؛ Γ م

"Γί شباتوبرايز
ئحح

|االياليحل

 على خدمته طوال يسوع عليها حصل التي المتباينة الفعل ردود جئنا الزارع مثل يلحعس

 القيامة، وبعيد الميالد بعيد ونحتفل سنة، بًالغي الوقت ذلك بعد نعيش الذين ونحن األرض.
الجسد. في كان عندما يسوع صادفه الذي التصديق عدم مدى ندرك أأل سهولة بكز يمكن

 ابهم حمى لهم جدا مًالوائ يسوع كان . شوارعهم في يلعب يشاهدونه الجيران كان لقد

 مريم ابن النجار هو هذا أليس ويتساءلون. الله، من مرسال يكون أن يمكن أئه ئصدقوا لم

 يديه على تجرى حتى له، اعطيت التي الحكمة ماهذه ؟ويهوذاوسمعان ويوسي وأخويعقوب

(.٣،٢:٦)مرقس قذات؟"

 ويذكر ٠ يسوع حياة في والمعتاد المعجزي بين المصالحة يستطيعوا لم نفسها يسوع اسرة حئى
 وحئى (.٢١ :٣) تختال"” اعتقدوه ألئهم ليمسكوه وإخوته يسوع أم جاءت مرة ذات ائه مرقس

 شيطان به إل يقولون لحظة فغي يسوع. هو من يقرروا أن يستطيعوا لم العادون األشخاحس
 كان ملفا. ليجعلوه يختطفوه أن يحاولون التالية اللحظة وفي (،٢ ٠ :١٠ )يوحئأ يهذي وهو

 عائ مفهوم أوضح لديهم األنبياء قراءة في استغرقوا الذين والغريسئين الكتبة أة المغترض من

 الجماعة. هذه مثل ليسوع المشكالت جماعة أثة تب لم لكن .المسائ عليه يكون أن يجب

 كانوا المعجزات، يجري كان وعندما أصدقائه. واختيارات حياته، وأسلوب تعليمه، انتقدوا فقد

الشريرة. واألرواح الشيطان إلى القوى هذه يرجعون

 والبحر الريح انتهر يسوع، يستقئه كان الذي بالقارب تعصف أ'ن الريح كادت عندما

 الذي اإلنسان هذا ما أماكنهم. في مرتعبين انكمشوا التالميذ إة حبى ابكم! اسكت!

 يسوع أة يقتنعون المشهد هذا جعلهم ؟مشاغيا طفال يؤدب كمن والمطر، الريح وجه في يصرخ

 يغلبه البشر، كل مثل إنسمابا يسع أيصا نفسه المشهد في نرى لكئنا آخر. شخص أى يشبه ال

التعب. فرط من القارب في النعاس

 إنسابا، الله صار عندما بالفعل حدث ما حول جدب( في األولى الكنيممة وطئت

 آخر- إنساب( أي مثل يسبع كان ما، فبطريقة البغز. هذا حز تستبع لم عقائدهم لكئ

 جدين أمر فهذا وجسد. اجتماعية، وخلفية وأسرة مهنة، وله بشرفي، عرق إلى ينتمى



Γ ع I افبرايز شباط

 ال الذي السؤ يقع وبشرته، يسوع ألوهة الحقيقتين، هاكين وبين الكون. تاريخ في تماائ
بتاى. بحن

المقدس الكتاب الثي :كتاب من

 لر1ئتلالدكل/قبر Γ ع
ثمنمىح

السبطرة خاوج

 ألموس لوس في التارخ عن.سوع تكتت ،٢٠٠٧ افبراير ثباط من األخير األسبع نهاية في

(Los Alamos) نيومكسيكو في (NewMexico.)

 من بعض عن رويت األمسبة تلك في الصالة موضع عن المجتمع لذاك تكتمت عندما

 ولسن جبل قئة إلى زوجتي مع فيه وصلت الذي اليوم في مثال، ٠ الجبال تستق في مغامراتي

(Mt. Wilson)، سوداء سحابة ظتلتنا األشجار، تنمو ال بعده الذي األمان ط تجاوزنا قد وكائ 

 واتع في” فأجابني: ،٤٤؟نفعل "ماذا خبرة: األكثر رفيقي فسألث تقترب، البرق ضربات وبدأت

 بعضنا' نبتعد أن أقترح للكهرباء. جبد موصل الجرانيتى فالصخر لنفعله، الكثير أمامنا ليس األمر
 النجدة. لطلب يهرع أن األخر يستطع أحدنا، صعق إذا حئى ذرع- مئة عن يقذ ال بما بعض عن

المستطاع". بقدر أصغر هدائ نفسه من ليجعل القرفصاء يجلس أن مائ واحد كل على كما

 :لزوجتي وولت باستسالم كتفى رفعت النهاية، وفي األخر، إلى أحذنا وزوجتي أنا نظرنا
 وجلسنا الصخور بين التمأق عصوي فثبتنا . مائ لنذهب جبدة. حياة عشنا لقد عزيزتي،

 بعضنا بأيدي وأمسكنا األخر، بجانب أحدنا جلسنا لكئنا صديقنا، اقترح كما القرفصاء
 كائ الوقت وطوال مائ. الثلجى التساقط أشكال وكن المطر، أغزونا كاملة ساعة ولمدة بعتما،

لها. التالي الرعد وصوت بجانبنا تضرب كانت برى ضربة كل بين الثواني نعد

 في حياتي في جدا مهائ درسا تعتمت لقد الكنيسة: في المجتمعين لمستمعى وقلت

 مهووس إئني حرا، كاتبا بصفتي لكم أقول أن يجب المسيطر. لست أئني وهو :اليوم ذلك
 حياتي، أنغم أن يجب أفعله، ما لي يقول رئيس لي ليس إئه فحيث ؛متووع وهلنا بالسيطرة.



Γa ! شباتدافبرأير

 ويلسن جبل قئة فوق لكئني المسيطر. أدني متصورا الحياة في أسير األحيان، أغلب وفي
. كبير وهلم هذا أؤ تعلت

 أسيطر أئتي ٠ظذذئ فكأما الوقت: طوال ينطبق هذا التمأق درس إذ أقول ورحت

 أنهي أن قبل أمامكم األن قلبية بنوبة أموت أن يمكن .تماائ العكس أكتشغث األمور، على

 'في سير حادث في أقتل أن يمكن أو :وأكملث بتور. يضحك الحضور بعض فراح . عبارتي
 فوق برق بصاعقة اإلصابة من أكثر مرجح هذا لعز غذا- (Denver) دنقر إلى عودتي طريق

.الضحك من المزيد فكان ويلسن". جبل قئة

نبوية! الكلمات هذه كانت كم أرهب ما

التالي( )يتعفيالتًاثل

اختالف؟ أى بودث هل الصالة: :كتاب طبعات بعفى في اضيقت رحالب؛ مذكرات

0 Γ شبادفبرس 

التاويخ غي يوم ألطول

السابق( التأثل من )يتع

 إلى انحرفت دنقر إلى ألموس لوس من عائذا السيارة قيادتي أثناء في األحد صباح في

 طبيعية مناظر لمشاهدة فقط وذلك كولورادو، والية حدود على بالكاد يبع بعيد ضيق طريق

 من ربع عنة مرات باغتتني وقد بأيام، الوقت ذلك قبل تساقط قد الجليد وكان تنوعا. أكثر

 مؤخرة بدأت المنحنيات، أحد عند ينحدر الطريق كان وبينما وفجأة، الطريق. ئغطي الجليد

 الخلفى إطارها انزلق حئى ذلك وقاوتث .ويسارا يميتا تتحرك إكسسلورر فورد طراز من سائرتي

مرات. نحوخمس جانبها على السيارة انقلبت ثلم اللزج. بالطين وتلعلخ األسفلت عن األيمن

 نفسه، الوقت في والمعدن والبالستيك الزجاج تكثر من الناتجة الضوضاء كانت
 وحاسوبي واألحذية، الجلية-، زالجات منها وتساقطت النوافذ، كز تهئمت األذان. رصم

كولورادو. حقول إلى المرتفع قئة من كئها سقطت السفر، وحقائب المحمول،



Γα ا شبادكل/فبرالز

 المحوك، أطفأت السليم. وضعها في لتستقر االنقالب عن السيارة توقفت النهاية، وفي
 كان األرض. إلى متئرا ألخرج المطيق السيارة سقف تحت وزحفت األمان حزام وفككت

 ظهري، أعلى شديد بألم أشعر وكنت وذراغئ، ورجلى وجهي بالجروح وامتاله ينزف، أنفي

مباشرة. الرقبة تحت

 لكي الصحراوئة األرض من مساحة عبر فتجولت متر، مئة لنحو حولي أشيائي تناثرت

٠ النعال وهاتفي حاسوبي أجد

 مالبس يرتديان وزوجة زوج منها وخرج السيارات، إحدى تولفت عدة، دقائق بعد

 الطسة، اإلسعافات في مرحضين فنيين كانا األوامر. بإصدار وبدًا! المشهد إلى واندفعا أنيقة

 إسعاف سيارة وطلبا سيارتهما، إلى وقاداني المقاطعة. في االسعاف هيئة رئيس الزوج وكان

 جعلكما الذي 'ما ’ »سألتهما: عنقي ثيتا وبعدما ثابت. بوضع رأسي واضعين بجانبي وجلسا

. هكذا؟ األحد صباح في النائي الطريق هذا في سيارتكما تقودان

 سان بلدة في مرسلة كنيسة بدأنا لقد المورمون. طائفة نتع "نحن قائلة: المرأة أجابت

.“قدنيها على لتقف الكنيسة هذه لمساعدة ذاهبين وكائ الصغيرة، لويس

 اإلسعاف، سيارة جاءت عندما .دائائ أتنكره سوف الذي حياتي أائم أطول أحد بدأ هكذا

 لمع الصق بشريط رأسي وتستوا لذلك، مخصص صلب بلوح جسدي بربط العاملون بدأ

 أالموزا مدينة إلى نصل لكي ساعة لنحو السيارة وقدنا رأسي. بوضع عنقي ثيتوا كما حركته
(Alamosa) الطوارئ. غرفة إلى متحرك سرير على متخيائ دملت حيث الصغيرة

التالي( التأثل في )يتبع

اختالف؟ ألي تحدث هل الصالة: كتاب: طبعات بعض في أضيقت رحالت؛ مذكرات



ΓΊ شبا إ b ير افيزا

شبادل/فبرالز٢1
دقحر

للحياة تقديد

السابق( األثل من )يتع

 ثلم األشعة. نتابج منتظرا اللوح، هذا فوق مريح غير وضع أكثر في ساعتين مدة رقدت
 كسر لدى كان لقد . ...يانسي سئد يا ذلك لقول سمة طريقة توجد ال قائال: الطبيب جاء

 القناة في يحدث لم الكسر أة هو السار الخبر بالذات. الثالثة العنقية البقرة في الرقبة، في

 األمر بي ينتهي أن المرجح من لكان ذلك، حدث فلو الشوكى، النخإع بها يمر التي العظمئة

الرقة. في الهئة اكررين أن دئت ري العفثم شفية ضوأن ادئئ اشم أئ بج.ر شلل

 نجري سوف .جراحة إلجراء دنفر إلى لنقلك جاهزة طائرة لدينا :شارحا الطبيب لي وقال

. يأحائئك تقصل أن تحب ربما .للحياة ئهدد الموقف .نزيف أى لنكشف ملونة، مقطعؤة أشعة

 ذلك وكان اليوم، ذلك في ساعات سع مدة اللوح بهذا مربويا استلقيت العموم، على

 حياتهم تفئرت أشخاص عن مقاالت كتبت لقد .بالكامل حياتي ألتأئل يكفي بما طويال وقتا

رباعي. أو نصغى بشللي تركهم حادث بسبب لحظة في تماائ

 يغذي الذي شرياني في تسريب هناك كان إذا لكن بأعجوبة. المصير هذا من نجوت لقد

. الشلل من أسوأ مصيرا أواجه فسوف جلطة، فيه تكونت إذا أو الدماغ،

 الموت احتمالغة حقا ومو الصالة، عن عئمته ما في متأمال هناك، أربد كنت وبينما

 لي أتاح عملي ومع زوجتي، مع الرائعة حياتي في تأئلت عجب. بسالم شعرت الوشيك،

■ قط أقابلهم لم بأشخاص ومتنوعة عدة عالقات بكتاباتي وأقمت واسعة، وحرة عميائ معنى

 فيما أفكر كنث وبينما الندم. من بالقليل وشعرت حياتي، إلى الخلف، إلى نظرت

 الكنسئة البيئه في ترثى من يوجد ال أئه من رغلم عميقة. بثقة شعرت انتظاري، في يكون قد
 شعورا شعرت فإدني والكبريت، للنار المرعبة الرائحة تلك تماائ وينسى فيها ترثيت التي نفسها

.والمحئة والرحمة الرأفة إله عرفت لقد بالله. بالثقة غامرا

التالي( ألئل١)يتعفي

اختالف؟ أى كدث هل الصالة: كتاب: طبعات بعض في أضيعت رحالت، مذبران



Γ V ا شباددافبراير

V ئسادل/فبرالر ٢

الفعمة ذهول

السابق( التأئل من )يتح

 لم إذ أرجوه؛ كنت ئ كثينا أفضل كانت —غ شكنا النتائج- أة فهو حدث ما أائ

 واحدة ساعة بعد المستشفى من وخرجت الشريان. من نزيف وجود المقطعية األشئة تكشف

 .أسبوعا ١ ٢ مدة الحركة من رأسي لمع صلبة رقبة دعامة ارتديت وقد زوجتي، وصول من

 من وبعض األلم بعض إال سق ولم الفسؤ، التحم الطبيعى، العالج من عنة شهور وبعد

 تقرييا لكثي الجائ، الفقري العمود في جراحة إلى أحتاج ربما العلق. فقرات في االنحراف

الطبيعية. حياتي استعدت

 اللقاءات )أو المصادفات من الكثير أرى الموقف، ذلك متذكرا الخلف إلى أنظر وعندما
 اللذان المورمون الزوجان هذان الجيد. المآل ذلك إلى الوصول في أسففت التي اإللهية؟(

 الساعة تلك في الطريق هذا في مرورهما تصادف مؤثالن، ئمعفان نفسه الوقت في هما
 المغترض من كان الذي الطويلة، الخبرة صاحب األشعة وفني األحد. صباح من المبكرة

 أوائل من هو الذي الطوارئ وطبيب مريض. لزميل يديال جاء األسبع نهاية إجازة في أئه

 كل وقبل كولورادو. في الصغيرة بلدته ليخدم عاد والذي مرموقة، طب كلية في الخريجين
’تكون. أن يمكن كان كما كارثية ليست لكئها خطيرة نفسها، اإلصابة شيء:

 سيارة في اللوح ذاك في مربوغا قضيته الذي الطويل اليوم ذلك إلى بذاكرتي أعود األن

فريدة. هدئة واحسبه الطوارئ، غرفة في ثلم اإلسعاف

 بحادث وبعضنا السرطان، مثل األمد طويل مزمن بمرض بعضنا الموت! سنواجه كلنا

 الحياة بين ممددا قضيتها الزمن من نافذة المنتصف- في ما شيائ كان -لي حدث ما مفاجئ.

 بأخبار أخرج أن فرصة أومع ساعات، أو دقائق غضون في بالموت وارد احتمابا مع ، الموت و

بالحياة. جديدة وفرصة جدا، سارة

 أسير كنت خاللها. من رأيته وما حييت، ما الزمن من النافذة هذه أنسى أال أتمئى

 السماء إلى ناظرا النعمة"، "ذهول أسثيها أن يكن حالة، في الحادثة بعد أسابع بضعة

جسدي يلث عندما وحئى .تماائ جديدتين بعيتين وأصدقائي، وزوجتي والنجيل واألشجار



ΓΛير تسبئ شبا ؛ 

 إلى يدفعني ما ركن كل في لي تحمل الحياة كات جديدة، وأوجاع ألالم انتباهي المتصفى

 األشياء: أبسط أجل من الشكر من عميق بشعور أستيقظ كنت يوم، كل في والشكر. الفرح

 والجليد الصخور بين من الغدير خرير وصوت األخرى، إلى ثجرة من تطير. التي الطيور

بنغسي. مالبسي ارتداء أو إصئعي تحريك على والقدرة بيتنا، بجانب

التالي( التأئل في )يتح

اختالف؟ أى تحدث هل الصالة: كتاب: طبعات بعض في أضيقت رحالب.( مذكرات

Λ افيرايؤ شباتط ٢
 جهح

القم ها كال

السابق( التأثل مز( )يتع

 وأفراد أصدقائي، من الالحقة الشهور في الدعم غمرني الحادثة، هذه خبر انتشر حينما

 الورق على روحي من بعتما الكتابة عمية في أسكت .قبل من أقابلهم لم وأشخاحبي أسرتي،

 كتب غرباء. وبين بيني هائلة روابط وصلتني التي والرسائل البطاقات من فأدركث المطبوع،
 عتي بالنيابة عبارة ئصوئن كانوا األصدقاء، جمعئة أو ،(Quakers) “الكويكرز” أن أحدهم لي

.بالفعل محموأل كنت باني شعرت لقد . بالنور لتحتان :هي

 في واضخا قرائ ألخفت المسنين، دور أحد في ديسة راعية تعمل زوجتي كانت وعندما

 واأللم بالخوف يشعر كالهما المؤمنين. غير مع بالمقارنة الموت المؤمنون بها يواجه التي الطريقة

 بعفتما حياة'بعضهم في ملموسا يكون يكاد اسهاائ المسيحكين المؤمنين لدى لكن والحزن.

 سوف يقول الذي الدار زائر بين الغرق إئها الصالة. في تحدث التى الغامضة العالقة بواسعلة
األمنيات". أطيب مع سعيدا. حائ” :يقول الذي والزائر يوم"، كل بأمانة، أجلك- من أصلي

 االنتصاري. اإللحاد من نوعا يروجون الكتاب من كبير عدد كان األخيرة، اآلونة في

 إمكانية أتفغم أن أستطع ال لكتني اإللحاد، يختار ألن أحدهم يدؤع قد ما أتفغم أن أستطبع

عاجرا أرقد كنت فعندما التروج؛ يستحذ وشيء سارة، بأخبار أشبه الموقف هذا يكون أن



Γ ٩ I شبالط/فبرالل

 القابلية وعدم الشديدة بالوحدة أشعر أن الممكن من كان جسدي، لتثبيت لوح في «*بوغا

الموت- بعد بمستقبل ويعدني يحيي الذي الله يذي بين أرقد باتي إيماني لوال التعزية،

 كنت بينما لدى كانت التي الواضحة الرؤية تلك عينى نصب أضع أن أحاول وأظن

 والحياة الموت بين الفاصل الخن أؤ حقيقة تعلمت لقد .مفصلة ساعات لسع مربوغا أرقد

 الرحلة. هذه في وحدي لست بأز اإليمان يحملها التى التعزية مدى وأدركت الدقة، شديد

.أنساها أن ما يوائ أستطع سوف أسي ٠أشلئ بطريقة األمور هذه تعلمت لقد

 تكاد وإنجازاتنا االجتماعية وصورتنا المالية، األمور في نبذلهما اللذين والطاقة الوقت إذ

.الوشيك الموت مواجهة في قيمة بال تكون

 كيف ؟أفتبد سوف تن أجفي؟ تن قليلة: أسئلة إلى يتحول الوقت ذلك في يهلم ما إذ

 في األسئلة بهذه أحتفظ كيف هو، والتحدي األخرى؟ للحياة مستعد أنا هل حياتي؟ قضيت
 اإللكترونية؟ والرسائل األوراق أطنان وأواجه يوم كز مكتبي إلى أجلس عندما وعيي مقدمة

اختالف؟ أى الث هل العالة: كتاب: طبعات بعض في أضيقت حالب، و مذكرات

شبادط/فبراير٢٩
هجك

e,Ijh 1’11 II ٠١l٠i nil

 الشطرلج، بنادي التحقن فقد ؛الشطرلج لعب على بقدراتي الثانوية المدرسة في أفتخر كنت

 اللعبة، بهذه المهووسين من غيري مع الطاولة إلى أجلس ما غاليا كنت الغداء، ساعة وفي

 ثلم مبارياتي، أغلب وكسبن متنوعة، تقنيات درست بها. خاصة مراحع قرءة في منغمسين

 شطرلج العب قابلت شيكاغو، في ثلم سنة. عشرين مدة حياتي من جانيا اللعبة هذه وضعت

الثانوئة. المرحلة منذ مهاراته إتقان على باستمرار يعمل كان ممتارا

 كالسيكي دفاع كذ أستاذ. أمام ألعب أن معنى تعلمت مباريات، بفع لعبنا عندما

 أجده تقليدئة، غير خطرة تقنيات إلى لجأت وإذا أيثا. كالسيكى بدفاع يقابله كان به، ومت
 اريدها، حركة بادة للقيام الكاملة بالحرة تمتعت أئني ومع للفوز. حغته داخل تحركاتي يضئن



Γشبادئل/فبرالؤ ! ٩

 فرق. أى تصغ استراتيجياتي من واحدة ال أئه النهائي االستنتاج إلى وصلت ما فسرعان
هو. أهدافه لتخدم األمر بها ينتهي كان أهدافي كز أن تضمن المتفوقة مهاراته كانت لقد

 الحربة الله يعطينا كثيرا. الطريقة هذه بشبه بما الخليقة، ومع عالمنا، مع الله يتعامل ربما
 استرداد وهو األصيل هدفه نخدم النهاية في فانا ذلك، مع األصلية، حئلته وعلى عليه لنتمرد

 سوف هذا فإن ببرى- إيمان خطوة أئها وأعترف المخئط- هذا قتلث وإذا وافتداؤه. العالم هذا

 كز لله أقدم أن عندئذ بكنني شر. أو خير من يحدث ما كل إلى بها أنظر التي الطريقة يغير

 والشر اإللهية. أهدافه لخدمة تقدمه بوصفها المال أو الموهبة أو الصحة مثل الخير أشكال

 وتتحؤل تفقدى أن يمكن الفشل، أو األسرية االضطرابات أو الفقر أو كاإلعاقة أيختما،

الله. إلى تقودني أدوات نفسها هي لتصبح

 جعلهم الذي بالجزح أشبه نفسه، اإلدمان حلى المستمرة، التجربة يجدون كثيرون
جديدة. لخليقة البداية نقطة تصور الجروح هذه إة حتى إليه، شديد احتياج في الله إلى يعودون

 توافق الدالئل أجعل لكي أجادل وياتي فيه، المبالغ بالتعليل متشكلذ يلهمني ربما

 الصالح اإلله أة باالستنتاج يبدأ فالمسيحى بالضبط. نعم، مسيعا. موضوعة نهائية نتيجة

 هذا نحو يتحرك التاريخ كز ويرى األصيل، تصميمها إلى ويعيدها الخليقة يسترد سوف

 مهما تسبعا تغترض فالنصر هاو، شطرلج العب مع الكبير األستاذ يلب عندما الهدف.

.المراحل من مرحلة أئة في الشطرلج رقعة على الحال بدت

٢٢٠٠٠ أائرامايو٢٢الصفحةالخلفية"،مجئةالمسيحيةاليوم،”عمود
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ا I آذال/ئلس

I اذال/هالس
 جه

غفعني١فحض

 كنائس"،” عنوان تحت الهاتف دليل في فيها نبحث تجربة لهبري أن ما بوائ وزوجتي قررت

 وبخدص المحش. هاتغنا دليل في المسجلة والعشرين األربعة الكنائس من كنيسة كز ونزور

 عدة دقائق بعد الكنيسة شعب حيودة أستشعر كدح ما عاد؛ شرحه، الصعب من خاهلى

 الناس كان هل ذلك: تحدد التي هي التالية األسئلة تكون ما وعاد؛ الكنيسة. دخولنا من

 وما األنشطة؟ ما ضحكات؟ أسمع كنث هل المدخل؟ بهو في الحديث أطراف يتجاذبون

الكنيسة؟ نشرة إليها تشير التي القضايا

 جلس محافظة، الكنائس أكذر من اثنتين فغي بالالهوت؛ مرتبطة الحيوة تكن لم لدهشتي،

 كانت حجت في حماسة، وبال بوجوم المعتادة الطقوس يؤدون وكانوا متراخين كراسيهم في األعضاء

 المرسلي. العمل وفي المجتمع في والنشاط الطاقة أكبرقدرمن تعكس التحرر شديدة أخرى كنيسة

بالصفة. تتمع التي الكنيسة في عنها أبحث التي للصفات واضحة صورة اآلن لدى أصبحت لقد

 تظهر التي السمة هي التنوع سمة لعز الجديد، العهد كنائس عن أقرأ عندما التنوع. . ١

 والنوع العرق حواجز الكنيسة وككت الخمسون، يوم ومنذ أخرى. سمة أية من أكثر بوصوح

 .اليهودي الديني المجتمع مئزت التي ذاتها الحواجز االقتصادي- وألمستوى االجتماعية والطبقة
 امرأة يولد لم أته يوم كز الله يشكر أن للناموس معلائ بصفته به يفترض كان الذي بولس، تعجب

 يونانى. وال يهودى ليس كتب: حئى له حدث الذي الجذري التغيير هذه من أبائ، أو أوعبدا
 إلى أدخل وعندما ٠ يسوغ المسيح في واحد جميعا الكلم وأنثى، دكر ليس حر. وال عبد ليس

الراحة. بعدم أشعر كنت لي، ومشابهين متشابهين، أعضاؤها كان كئما جديدة، كنيسة

 رؤية في اشتركوا إذا إال الناس من مجموعة بين التنوع ينجح لن بالتأكيد الوحدة. .٢

 يكون أن” :غيرها من أكثر واحدة حللبة أكد ،١٧ يوحائ في العظيمة يسوع صالة في .واحدة

 طلبة تحقيق في فسلنا يعكس العالم حول مسيحيه طائفة ألف ٣٨ وجود إن . واحدا الجمع

. حيويتها وأستشعر جديدة كنيسة أزور عندما الرائحة هذه من بكا أشتلم ربما ٠ يسوع



I Γ آذاواهاوس

 هي ،(William Temple) تجل ولبم األكبر األسقف يقول كما الكنيسة، اإلرسالبة. .٣

أعضائه". من ليسوا هم تن مصلحة أجل من الموجود العالم في المتعاون الوحيد "المجتمع

 المباشرين، جيرانها حاجات على اظرئة، المناطق في سئما ال الكنائس، بعض ترئز

 فرق وترسل وتنمية، إغاثة هيائت وتدعم أخرى، بالد في أخرى كنائس غيرها تتبغى حين في

ساحة أو مبناها اهتماماتها تتجاوز ال التى تلك فهى للحزن، المثيرة الكنائس أائ الحدود. عبر
متم“'   1 ٦· - - - " .. ٠ -14، .٠٠٠, ؛ ٥٥ ..ه. ل.٠٠و٢*-ف-د-كئ٠ل٠٠با٠١،1٠ل٠ه٠مب٠ل٠؛

بها. الخاصة السجارات انتظار
٠بد.د.ج.ص.٠-زسءا-!٠ًا٠-'٦,ال|, , ■τητι ,,ι.,ιΐ. ι,υ, II■,,,.. I .في دي

؛٢٠٠٨ انوفمبر الثاني تشرين عدد اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة” عمود

!ذاو/ماوس٢
جح

هحللولة ائألنواع5

 التي الكنيسة إلى بذاكرتي أعود وعندما التعددة. من قدر حضرها كنيسة كل في كان

 بالتناوب بجانبهما أجلس كنت بشخضين باإلعجاب أشعر جورجيا، أتالنتا، في فيها نشأت

 جانب إلى الجلوس أحت كنت .األحد مدارس صفوف أحد في تدرس أمي تكون عندما
 حيواني يثبه مما يتكؤن األلوان زاهي شاال ترتدي كانت ألئها ؛(Pa ton) يايتون السجدة

 المينك حيوان بعيتي ألعب االجتماع طوال وكنت اآلخر. ذيل منهما كل يعز مينك

 الشال هذا كان لقد المرنين. وذيليهما الطري وجلدهما المددبة، وأسنانهما الالمعتين الصلبتين
المملة. العظات من الكثير احتمال على يعينني

 كنت لكئني عنقه، حول ملفوفة حيوانات أئ توجد فلم ،(Ponce) يونس السبد أائ

 يجلس عندما جدا سعيدا يبدو وكان أطفال، سئة لديه كان طيبة. الناس أكثر ائه أعلم

 طوال راضبا ركبتيه على أجلس وكنت ضخائ، رجال كان ركبتيه. على آخر طفل أئ

 نشرة على أرسمها كنت التي الصور يمتدح كان ركبتاه. تخنلني أن دون االجتماع

 أصابعي أحرك كنت عندما أوتغمز تبتسم كانت وجولها يدئ على يرمم وكان الكنيسة،

.معبنة بطريقة



I “1 ل/ئلس1آذ

 فتحنيه من خارجا النابت آنغه شعر بسبب وآيضا طيبته، بسبب يونس المسد أتنكر

 من أكثر أحببت من وقتها سألقني إذا ركبتيه. على موقعي من بسهولة أراه كنت والذي
 واحدة، سنة عمري كان عندما أبي توصًا لقد . األولى المكانة يونس السهد يحتز فربا ؛لجمع،

المريح. الذكرى الحضور لي يقدم يونس السد وكان

 الحقائق: من المزيد عرفت تفكيري، في تعقيدا وأكثر أكبر صرت عندما ذلك، بعد
 رقبتها. تلغد 'كانت التي المينك حيوانات حقيقة يفغر وهذا غنية، كانت يايتون الجدة

 على فكان يونس، المسد أائ . كاديالك سيارات لبع ناجحا توكيال تمتلك أسرتها كانت لقد

 أسرته إلعاله الكافي المال يكسب كان ما ونادرا القمامة، لجمع شاحنة يقود ذلك، من العكس
 اصادق لن ما غاليا راشدا صرت ة اني لخزيي أدركت الحقائق، هذه عرفت عندما الكبيرة.

االهتمامات. من القليل في سنشترك كائ وربا ٠ يونس السيد

 ٠ الصديعين هذين طفولتي في المسيح يسوع كنيمة لتضئن جدا، سعيد بل سعيد، ائني

 يايتون السيدة من كل فيها يشعر أن يمكن بيثه تكون أن ينبغي الكنيسة أن أرى واألن

. المتساوي بالترحيب الشعر ذي األنف صماحب يونس والسيد الفرو، ذي الشال صاحبة

نهتلم؟ لماذا الكنيسة: كتاب: من

"اآذال/وئس
جآل

باسيل أللة

 السوفييتى. االتحاد انهيار إبان م، ١٩٩١ سنة روسيا زار المسيحيين من وفد إلى انضممت
 أؤ أالمدرك السهل من كان المسيحية، تجاه الثابت الجرواالحترام األدب ذلك قابلنا وعندما

 استحضرت لقد .الدين نحو من توجهها في تغيرت األئة هذه وأة دائائ، هكذا تكن لم األمور

الحقيقة. لتلك حية ذاكرة (Basil) باسيل زيارة

 مسيحيين إة وتقول الدولة إذاعة تبئها تقارير إلى ئشكغا يستمع لغترة باسيل كان

 هذا الروسية. والمخابرات األعلى السوفييت مجلس مع لقا؛ في كانوا الملحدة الواليات من



آذال/ئلس I م

 قطار استقن إئه حئى باسيل جانب من للتصديق قابل غير بدا الدين على الجديد االنفتاح

يقابلنا. لكي مولدافيا من ساعة عشرة أرج مدة وسائر الليل

 الشمس أكلت مزاع ومالهح ضخم وجسد عريضنين بكتفين يتحز باسيل كان

 أماميتان سائن كانت اذ جدا؛ خاصة ابتسامة لديه وكانت . ١بت ٠وش جسده على والرياح

 بعض يعكبس الخلفية أضراسه في المحشو الذهب كان يبتسم كان وعندما مفقودكين، علويتان

الفراغات. بين من النور

 كان فقد مكاني، من قفزت لحنجرته، من صوت أول وخزغ قمه باسيل فتح عندما
 أعلى صوكا حياتي في أسمع لم . سرج بضاعه قطار صوت طبقة إلى تصل صوت بنبرة يتكئم

السبب. وعرفنا ما وسرعان إنسان. حنجرة من يخرج ذلك من

 بع ائهامه بسبب عمل ثعسكر إلى وأرسل باسيل على القبض ألقي م،١٩٦٢ سنة
 صباح في ثلم لله. خدمته على عقابه من مرتبكا باسيل كان البداية، في .مسيحية منشورات

جديدة. بفرصة له سمح الله أن بصر لمحة في رأى المعسكر، في أائمه من يوم

 في يجتمعوا أن العمل معسكر في المساجين على كان الشمس، شروق قبل صباح كل

 في الشديدة الدبة على يصرون المعسكر قادة وكان .أسمائهم على الحراس ينادي أن حئى الخالء

 ونتيجة الحراس. من الدبة من نفسه القدر على يصرون ال ولكئهم المساجين، جانب من المواعيد

 شيائ يجدون ال الحراس، يحضر أن قبل عدة، دقائق الخالء في يقفون المساجين آالف كان لذلك

الدقائق. تلك في كنيسة يبدأ أن قرر يعظ، أن ح كان الذي باسيل أائ يفعلونه.

 عال بصوت يتكلم كان الفندق، في غرفتنا في فصته علينا يقعل باسيل كان وبينما

 كان حمل بضع كل وبعد أويرا. مغني مثل شديد؛ بحماسه ويديه بذراعيه ويشير وبسرعة،

 من يبطئ أن إليه ويطلب الهواء في المشرطين باسيل بذارعي يمسك (Alex) أليكس المترجم

 ويبدأ األرض، إلى وينظر يعتذر، باسيل كان مرة كل وفي قليال. صوته من ويخفض إيقاعه
 للتحكم، مفتاح لصوته يكن لم مجددا. يرتفع صوته كان ثواب ثالث غضون وفي أخرى مرة

.العمل معسكر في الباكرة الصباحرة األوقات تلك إلى يعود والسبب

التالي( التأش في )يتع

السوفييتية المخابرات مع الصالة كتاب: من



ع I عاوس آد

عاذاو/وئس
هجك

الدقيقتين ضسة

االيق( األش من ).حع

 لديه تكون األوقات أغلب وفي ٠ بالكامل تستأسرين لتمعين يومائ يعظ باسيل كان

 دقائق، خمس إلى الوقت يصل كان األحيان بعض وفي الحراس، وصول قبل فقط دقيقتان
 بأعلى يصرخ أن عليه كان لقد واحدة. عظة ليقدم أسبوعين نحو منه يتطلب األمر كان لذا

 تأقلمت الوقت، وهع أجس. صوته ذلك جعل وقد السجناء، من عدة آالف يسمعه لكي صوته

 لألالف، الخالء في الحديث المجمل-من في سنوات عشر —السنين مدار وعلى الصوتئة. أحباله
عنها. اإلقالع يستطع لم عاد؛ فأصبحت سرعة، وبأقصى صوته بأعلى التكلم عادة لديه تكونت

 في مرحصة غير سة٠كذي مبنى بناء في طاقته كرس م، ١٩٧٢ سنة سراحه أطلق وئنذ
 الكنيسة وغئى لبنة آخر وضع االضطهاد، تناقص أن بعد سنة، عشرة تسع بعد واألن، قريته.

 رجة ط؛ فواكه الينا جالائ فعلناه، ما كز على يشكرنا لكي موسكو، الى يأتي هو وها . يسقف

 أميركى روسى كارز وهو (،Alex Leonovich) ليونوفيتش أليكس إلى وطالبا مولدافيا، من

كنيسته. تكريس حفل في يتكلم أن االذاعلة، ببرامجه معروف

 يبكي كان اآلن لكئه . تشجح بأي فيها أشعر لم كثيرة سنوات مضتن .باسيل قال
 كلمات أحمل تمكنت لقد :ويقول قدر، بأي ينخفض أن دون صوته ويرتعش التأبر فرط من

 يداي كانت عندما يشجعني الذي الوحيد هو كان قلبي. في ليونوفيتش، األخ الرجل، ذلك

 الروسلة: بالطريقة وقلله بكتعيه، ليونوفيتش وأمسك يديه مث ثلم ظهري". خلف مغلولتين

 يعود أن ينتظر فيها كان التي السنوات من سنة كز عن مرة مرة- عشرة خمس مرتين، مرة،

روسيا. إلى ليونوفيتش

 عندما أئه أتذئر أصدق. أكاد ال التغييرات هذه مع "واآلن، : باسيل قال الختام وفي

 أفكر ا١وءذدم يتكلم. أن دون الشرفة في يظهر بأن له سمحوا م ١٩٥٩ سنة غراهام بيلي جاء

 واألخوات، اإلخوة أبها أصذق. أكاد ال بالدنا، قادة إلى التكر تتطيعون هنا، األن أنكم

 زيارتكم بأة نؤمن إئنا الدقيقة. ه ط في أجلكم من يصغون قريتي في المؤمنين إذ شجعاائ! كونوا

. جميعا' الرت ليبارككم بالدنا. إلى الله رسالة وصول في تساعد سوف



0 I آذاواماوس

 جزاء من ترب في يعيشون متخصصا عشر تسعة نحن فها شديد. بخزي شعرت فجأة،

 يناي أن عليه كان الذي اإليمان ذلك مثل عن نعرف ماذا فخم. فندق ني يقيمون إيمانهم،
المعاناة؟ هذه كز يتحئل أن شعبها على كان التي األئة هذه في وجوده على يحافظ لكي الصخر

السوقييتئة المخابرات مع الصالة كتاب: من

و/عالس1آذ0
جج

دععات ثالث

 لعازر. صديقه مات عندما بكى فعن البكاء. إلى يسوع األلم دفع نعرفها، مرات ثالث في
سريع. تتاع في أصدقائي من ثالثة فيها مات رهيبه سنه شخصيا اتنثمر

 في خبرتي لي كشفع لم إذ بتابا؛ القعن يعتاد أن ويمكن ال اإلنسان أة اكتشب لقد

 الشرق كقطار الحزن يصدمني مرة كل في الثالثة. تحئل في والثانية األولى الوفاة حادئئي

 شيائ أفعل أن أستطع وال أنفاسي، أستجمع أن أحاول ويتركني باألرض، فيسويني السريع،
لعازر. صديقه مات عندما ئثابها شعورا شعر يسع أة ما بصمور؛ يعزيني وما اليكا،. سوى

 ينتظر الذي المصير وأدرك أورشليم نظرإلى عندما يسوع من الدمع انهمرت اخر، وقت وفي

 في طريقه، ويضز أبنائهما أحد يبتعد عندما الوالذين حزن الحزن هذا يشبه العظيمة. المدينة هذه
 من بالهجر يشعران أوامرأة رجل أوألم عليه. ترش قد كان ما كز ويرض حردة، يحسبه ما سبيل

إنسان. على الحث يفرض أن يستطع ال قدرة، من لديه ما بكز الله، حئى الحياة. رفيق

 طلبات ودموع شديد بصراخ قدم يسوع أة العبرانيين إلى الرسالة تخبرنا وأخيرا،

 نقول أن المبالغة من هل الموت. من يخلصه لم لكئه .“الموت من يخلصه أن للقادر وتضرعات

 يكون أن عسى ما ؟ الله؟ يهتز هل أغلبنا: يؤرق ما كثيرا الذي السؤال طرح نفسه يسوع إة

.“تركتني؟ لماذا إلهي، إلهي،” المأساوي: المزمور ذلك اقتبس عندما يسوع قصده الذي المعنى

 أنا. أتجاوب كما معه تجاوب األلم واجه عندما يسوع أن لي كبيرا عزا؛ أجد أخرى، مرة

 كان ألئه احتمل، لكئه اليأس. من أيصا اقترب يكون ويكاد والهجر، والخوف، المرن، اخسر
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 أي في األمور بدت مهما به يثق أن يمكنه الذي المحؤة إله وهو الكون، مركز في أباه أة يعرف

األوقات. من وقت

 يتأبر، وال يتحرك ال قلبا ليس إبه . الله قلب من لمحة يقدم المتألمين مع يسوع تجاوب كان

وئكراؤا. برارا ويقترب يشعر محب أب قلت هو بل

أعرفه أكن لم الذي يرع كتاب: من

آذال/ئلس٦
جح

داألوض٩مثلد ب الغدا

 وقال المجتمع، في األرض بدود أشبه أئهم آخرين كائبا يصف الكائب أحد سمعت مرة ذات

 األساس في هم الذين الكائب فإة التربة، في أنفافي حفر فبواسطة . التربة تهوية على نعمل إئنا

 القراء يمألها أن يمكن ساحات يخلقون نفسه الوقت وفي وألنور، الهواء بدخلون إنمانؤون،

 ئحمبق ال األنفاق هذه يصع الذي األرض فدود بها؛ خاصة بلياقة الكئب تتمئع بأنفسهم.

.طريقهم في ويمضون التراب، يهضمون إئهم .يقول ما على توافق لكي إائك ثهدذا وجهك، في

 التروس يشبه ما حولي أصع مسيحؤا، اجتماعا أو كنيسة، حضرت كثما كنت لسنوارع،

 الذين يهوه بشهود الناس أغلب يثق ما بقدر المسيحين بالمتكثمين أثق 'كنت .الدفاعؤة

 يعزف نمتن بالمشاعر التالعب على وقدرتهم ،جؤذا حيلهم أعرف كنت األبوادب. يقرعون

 شيء فهي الكئب، أائ الحياة. مسرح كواليس في إال يظهر ال الذي ونفاقهم وترئة، أال على
 صدائ، أكثر بطريقة تتجاوب مشاعري وأدع يناسبني، الذي باندلتة أقرأها أن أستطع آخر.

وتأثيرا. مناورة وأقز

 أو قاعة باب تغلق أن يستطع ال فالكاتب أمنا^. الدينين الغائب على الكئب تحافظ

 المجردة الكلمة إال يملئ ال الكاتب أمامهم. غيبة في يؤلحذ أن يستطع وال مستمعيه، ئهدد

نفسها. عن تتكئم ليدعها الكتاب صفحة على

"المسيحؤة كتاب أعطت إئها (Liz Curtis Higgs) هيغز كيرتس ليز تقول لذلك، نتيجه



V ! آذاو/ئلس

 واحدة صفحة تقرأ سوف أتها أي الواحدة، الصفحة اختبار لويس .أس .سي لمؤلفه المجردة

 أن وقبل وثالثة، ثانية، صفحة قرأت ثلم ال؟ أم أخرى بصفحة ستتبعها كانت إذا تقرر ثلم
 وتقك اإليمان. إلى ثابتة عودة رحلة في وبدات 'كله الكتاب قرات قد كانت طويل وقت يمر

 أة غامض بشعور نفسه الكتاب التقط تماائ، مختلفة أوضاع في (Chuck Colson) كولسون

الكبرياه. وهو الروحئ، لبيسشئصمرضه

 هيغز كيربى ليز مثل أثخاص في يفكر كان األوكفوردئ، لوسى أس. سي. أة أشظ

 والتجديد الرجاء ليبط إذاعية أحاديث يقدم كان لقد كتابه. يؤلف كان عندما كولسون أوتقك

 أتكلم هنا وأنا الكائب، نحن لدينا ليس الثانية. العالمية الحرب دئرتها التي بريطانيا في الروحى

الكتب. هذه تأثير وعن كئبنا، مع سيتجاوب عئن فكرة أدنى المتواضعة، خبرتي من

إيمانهم شغلت التي الكتب يناقشون باررا مسيحيا قائدا ٢ ٢ : يزال ال الذي الحبر :بمتاب مقدمة

V اذال/ئلس

تماقا! ليس

 بإحساس كتابتي أبدأ لكئني آخر. شيائ أفعل نغسي أتخيل أن أستطح وال عملي أحث إني

الحقيقة. باب ثقب من ينظر الذي الطفل مثل الكائب، نحن بانا، والوعي باالئضاع عميق

 أكثر من واحد وهو (،Larry)- الري واسمه أصدقائي أحد عن مرة ذات كتبث

 من تاريخ لديه كان الجنسي، الميل مزدوج ولكونه لإلعجاب. إثارة عرفتهم الذين األشخامئ

 جلسات ويحضر ئتعاب، خمر مدمن أيصا وهو .الجنسين من بأشخاحس العاطفية العالقات

 كما التعاطي، عن اإلقالع من سنة عشرون وله تقرييا، يوميا المجهولين المدمنين مجموعات
 طائفة في هذا صديقي ترئى لقد العقاقير. استخدام يسيغون من لمساعدة مشيرا أصبح أئه

 ذلك منذ لكئه فيتنام، في للحرب بالتطع الطائفة هذه على وتمرد ،(Mennonite) المينونايت

.الحرب يؤئدون ال ممن صار الحين

٠)اسر( والنشر للطباعة أوفير منشورات من لويس أس. مي. للمؤلف المجردة ادبية (١



Λ I آدماوس

 خما: ترنيمتين بفعل اإليمان إلى اهتدى إنه ويقول بالمسيح. آمن حياته، مسيرة آثناء وفي

 لكلمات الري استمع عندما . (Amazing Grace) النعمة" أعجب وما (Just As I Am) أنا" كما”
 نعمة كانت لقد .هو كما يريده بالفعل إئه له قائال قلبه أعماق في إليه افذ تكلم الترنيمتين، هادين

 أزمته عن الري ويعبر .الحين ذلك منذ بطريقته الله يتبع الري وظز ٠ الحذ ذلك إلى عجيبة الله

. أكون(( أن الله يريدني ))كما وبين أنا(( ))كما بين عالق أئني أعتقد الطريقة: بهذه

 حيث اليوم المسيحيه مجلة في نشرتها مقالة مقدمة في باختصار الري عن كتبد

 من تليغونية مكالمة جاءتني أسابع بضعة وبعد .خصوصيته لحماية التفاصيل بعض يرت

 هذه الري من جاءت ثلم عليه. أرة ولم انتظرت المقالة". قرأت "لقد قيها: قال صديقي
 شخصا حقيقي'، شخطا أكون أن محاوال حياتي كز عشت لقد فيليب، المؤلمة: الكلمات

. فقرقين من توضيحى مثال في اختزلتني لكئك األبعاد. دالثئ

 الكائب: نحن نفعله ما باختصار حدد أئه اللحظة تلك في أدرئ إذ ئحعا؛ الري كان

 مقاالت. ومقدمات توضيحية، وقصص إحصائيات، إلى البشر روعة نختزل نختزل. أئنا
 حعه الواقع يفي لن للوابع تصوير مجرد بل الوايع ليست بالتأكيد- الغبون وكز الصحام

 أفعل سوف ألكئب. المفاتيح لوحة نحوم أمحه مرة كل في بذلك نغسي أدكر أن أحاول لذا بتاائ.

 بالحقيقة. هي كما الحقيقة عن أعير لن .أفشل سوف لكئني الحقيقة، أنعل لكي بوسعي ما

دعوتي. مسيرة من جزء أيصا هذا

 كتاب: من ، صحفيا بوصفه الكاتب عن الحقيقة: أدبيات

مهنتهم يتأئلون مؤمائ كاتيا عشرون ماء: من مقاحإع

ذال/وئس1٨
د '

يلعاواالقتصاد عندعا

 دوالر، تريليونات سبعة نحو العالمية المال اسواق انهارت عندما م٢ ٠٠٨ سنة عاصف أسبوع في
 تضلي أن يمكن كيف” المحرر: فيها سألني . (Time Magazine) تايم"” مجئة من متكاملة تلغين

.مراحل ثالث من للصالة مقاربة إلى وصلنا نتكلم، كائ وبينما .٤٤؟ه كهن أزمة في المرء



آذاواماوس ا ٨

 جثسيماني في يسوع صالة مثل للنجدة! طلائ غريرة صرخة بسيطة: األولى المرحلة
 لكن . الموت حئى ا جئ حزينة نفسه بأن وشعر دم، كقطرات يتساقط. عرقه كان حيث

 بل إرادتي، ال لتكن” إلى الكأس هذه عني تجيز أن ممكائ كان "إن من تفئرت صالته

 على وشجعته المحت، باألب ثقته تأكيد وأعادت القلق، من الصالة أراحته لقد إرادتك".

الصليب. مواجهة
 المرحلة إلى أدخل أن فيمكنني الكالم، على عالو؛ االستماع بهدف اصلي كنث إذا

 من أتعئمه أن يمكن الذي فما حياتي، مدخرات اختفت لقد التأثل. مرحلة وهي الثانية،

 على بيته يبنى العاقل الرجل” أحد: مدارس ترنيمة بالي في خطرت البادية؟ المصيبة هذه

 الرمل، على بيته يبنى الجاهل الرجل” تقول: ثم -“يبت الصخر على الصخر...والبيت
٠ المياه ترتفع األنهار .تسقط ..عليه األمطار فلتسقط

 ثقتنا وصعنا إذا حياتنا. عليه نبني الذي األساس لتعرف جئدة ورصا األزمات تقدم

 البيت نرى سوف فحتائ المشكالت، حل على الحكومة قدرة أو المادي، األمان في الكاملة

- يذم( الرمل على )والبيت ينهار

 في مليون ٢٣١ إلى زيمبابوي في التفغم سقف وصل نفه، المائبا االنهيار أسبع في

 لكي الله معونة إلى أحتاج األزمات: وقت في الصالة من الثالثة المرحلة إلى هذا ويقود المئة.

.بحن الباثين إلى الرحمة بعين أنظر لكي مشكالتي عن عينى يرغ

 الطاعون، ضحايا ليخدموا المسيحوئن مكث الرومانية، اإلمبراطورئة انهيار أيام في
 لها يا الطريق. قارعة على أئهاتهم بهم ألقت الذين األطفال يجمعئ المرصعات وكانت

 للفقراء، بيوت لبناء عطائهم من يزيدون الصعبة األوقات في المسيحؤون كان إذا شهادة من
 الهوس ويدفعها أخالقائ تنحز لثقافة الملكوت مبادئ وإعالن أفريقيا، في اإليدز ومواجهة

والرياضة. الغذ بمشاهير

 عن يسوع قصة مغزى بجدية نأخذ كنا إذا إال منطق. كز يناقض هذا الفعل رد إذ

أكيد. أساس على المبني البيت

م٢ ٠ ٠ ٩ ايناير الثاني كانون عدد اليوم، المستحلة مجلة ، الخلفية الصفحة” عمود



٩ ! هاوس آد

اذاو/وئس٩
د

؟اإلنجيليون ؟السيون المووهون

 كالنشاط، لهم. عنة سمات المورمون طائفة عن قرأتها التي المنشورات أحد يمتدح ن كت

 العالية، األخالقية الحياة المورمون ويعد الحكومى. التدغل ومقاومة النفس، على واالعتماد

إيمانهم. صحة على أدنة المثالية والمواطنة الفائقة، واإلنجازات

 كنث بينما على يلح كان ما شيائ فإذ السمات، لهذه واضحة جاذبية هناك أن ومع

 بالمسيحيين بل بالمورمون، ذهني في ترتبط لم يمتدحها كان التي فالفضائل المنشور. هذا أقرأ

 يروج منشور في مكتوبة تكون أن يمكن كان مكتوبة كلمة كل الوابع، في .المحافظين اإلنجيليين

والرصانة؟ واألخالق والنشاط الصالحة المواطنة عائ تعرف أن لحب أال اإلنجيليين.

 الثاني" المجيء” روايته في (Walker Percy) ييرسي والكر الكاتب شخوص أحد

(I Second Coming) التعليق هذا يعلق:

 لكئ ...الناس باقي عن كثيرا يختلفون ال ودودون، لطفاء عموائ .بمسيحيين شحاط إسي

 التي للدرجة منغرون األمر وابع في وهم لألخرين؟ منغرون هم فلماذا الحئ، لديهم كان إذا

 يشعر ال فلماذا حقيقة، السارة األخبار كانت إذا سر: هذا ؟...ويروجونه الحئ يعتنقون بها

لسماعها؟ بالسرور اإلنسان

 في رغبتهم يسبب المسيحيون يهمل أن يكن هل بقوة. أذنى في األخير سؤاله ذن

 عالي خبر وح يكون أن يجب اإلنجيل وع أة األساسية- الحقيقة صالحهم، إلى اإلشارة

السوء؟ شديدي ألشخاص رثه حد الجودة،

 منشغلون المئحدة( الواليات )في المحافظين اإلنجيليين المسيحيين إذ وحيث

 التعليم، وزارة أو لإلجهاض، الكتابية بالتعليالت المتخصصة الكونغرس تقارير يفحص

 توارا أقترح فاني العليا، الدستورية للمحكمة المختلفة القرارات أو التغ، دعم أوقرارات

 عن يسوع تثل تطبيقات لمناقشة كنائسنا في أطول وقها نقضي ال لماذا .وتصويبيا مهائ

 أوزانيا، شريرا أو سارائ، يكن لم أئه بركاته، أجل من الله شكر واحد والعائر؟ الفريسى

 محز أخالقياته كانت واألخر يقتني. ما كز ويعشر األسبع في يومين يصوم أوطارا.
 بلباقة، يصغي كان واحد سليم. الهوت أو ئشرف تاريخ أفي إلى تاريخه يرقى ال شط،



اذال/ئرس

 الزي ض ولكن الخاطئ". أنا الله، يا ارحمي” بسيطة: كلمات إال لديه تكن لم واألخر

ثرا؟ بيته إلى نزل

 لوقت سوى كبير، تاريخى تأثير لهم يكن لم األبرار الفسخين أة لالهتمام المثير من

 العالم؛ تغيير من بوع تالميذ تمكن حين في الروماه- اإلمبراطورة من قصي ركن في قصير
 لكئ والعصبئة، واالندفاع بالعيوب المملوئين األشخاحس من جماعة سوى يكونوا لم هم ٩

والخونة. الخطاة ألسوأ مجانائ غفراائ الذي.يقدم اإلنجيل بقوة الفرح غمرهم

فقط اتساءل كنت : كتاب من

-I لذاو/هالوس

 الوقت في رفقته. إلى ويشتاقون صحبته، في يكونوا أن يحوئن كانوا الخطاة. صديق يسع كان
 يدعون كانوا بل صادائ، ذلك يجدون بالشريعة تمئغا األشذ والغريسوئن الكتبة كان نفسه،

افتقدناه؟ الذي يسوع سؤ ما والثورة. الغضب إلى

 في وخوفهم الناس قلق تخئل أنت".. من لك أقول تصاحب، من لي قل” :المثل يقول

 اإلنجيل يذكر الناصري. يسوع على المبدأ هذا يطبقوا أن يحاولون كانوا حينما األول القرن

 طبيعئة اجتماعئة مناسبات كانت منها ثالث عشاء. دعوات المسيح فيها بل مناسبات ثماني
االجتماعى. القبول قواعد كز تنابض كانت الباقية، والخمسة األصدقاء. بين

ه ٠٠
 الطبيب براند، يول. د. مع عملي وبسبب االبرحس. سمعان مع يسع مرة ذات يسع تعشى

 من سنة ألعي إى لكم أقول أن وأستطع . البرهن مرضى مع أيصا تعئيت الجذام، في المتخصص

 شخص أخبرني المرض. لهذا االجتماعئة الوصمة تقليل في القليل سوى تفعل لم البئي التقنم

 كانت حيث الكنيسة خارج فيه يبكي كان الذي اليوم عن الهند، في عالائ تعليائ ومتعلم راى
 يكن لم أده كما الكنيسة، المدعوين جمع فسيغادر وإأل يدخل، أن يجرؤ يكن لم تتزوج. ابنته

أبرص؟ بيت يدخل عساه فتن بيته، في الزفاف حفل يستضيف أن ممكائ



اا ! آذال/ئلس

 أن المصاب على كان إذ الوصمة؛ هذه تؤكد صارمة قوانين هناك كانت فلسطين، .في
 تجاهل يسوع لكن إنسان. أي من يقترب عندما تجس!’ ويصرخ المدينة أسوار خارج يعيش

 الطين زاد اسمه.وما يحمل كما الوصمة هذه يحمل رجل مائدة إلى وجلس القوانين هذه كز

 مرقس، وبحسب رأسه. على الثمن كثير طسا وسكبت مندفعة امرأة جاءت أن العشاء في بته

.يسوع يخون لكي الكهنة رؤساد إلى مباشرة وذهب متقزرا المأدبة يهوذا ترك

 بعض وكان بارز. فرج من ضيافة يع بل أخرى، مرة في األقز، على

 والئمهم إلى ويدعونه يتبعونه كانوا إذ مزدوجين، عمال، بصفة يعملون الغرسين
 لكئ سبغا، اليوم كان لغضبهم، مثيرة وبصور؛ عئة. عن فيه ويبحثون يفحصونه حيث

 يقيمها التي االجتماعى التسئق والئم بين ما وقارن البرص، من رجا شفى ع

 ال .‘والعميان؛ والمشلولين والعسم والئرج للفقراء” ترئبها التي الله ومأدبة الغريسوئن،
 المدعوين من يسوع يغن لم إذ بارزين، مواطنين مع أخرى والئم أئ اإلنجيل ؛سبل

.إزعاحا يسببون ال الذين المالطفين

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

ااآذاو/ىوس
ديح

األوضاع يزعزع ايهان

 المسيح؛؛ أجل من شباب” مؤسسة في للعاملين مؤتمر في أتكتم لكي م٢ ٠ ٠ ٤ سنة المجر زرت

(Youth For Christ)، تتع قلعة في األسبوع نهاية لقضاء النمسا إلى القطار استعللث ثم 

 الجامعتين الطالب خدمة من الدولئة النسخة وهي (،IFES) أس؛؛ إي أف "آي هيئة

 واستمعت الشرقية، أوروائ من أشخاص المكالين في وحضر ،(Intervarsity) إنترثارسيتي"”

المدهشة. القصص بعض إلى منهم

 نشأوا قد كانوا البلدان، هذه مثل وفي .والتثيا أوكرانيا من كانوا قابلتهم نن معظم

 (،Sergey) سيرغي كان مثال، المراهقة. مرحلة في المسيحؤة إلى واهتدوا ملحدين يد على

 ذاهب إئه لوالديه يقول وكان العمر. من عشرة الثانية في كان عندما المسبح وبل قد



I π اذاو/ئلس

 الممور ليتسلق البيوت( داخل مياه دورات هناك تكن )لم الخارج في المياه دورة إلى
 األعمال من عمال بالفعل الوقت ذلك في اإليمان كان المسيحين. جيرانه مع ويصلي

األوفاع. تزعزع التي

 بواسعلة الشرقيين األوروبيين آالف معا تجمع كبيرة صالة خدمة األن سيرغي يقود

اإللكترونى. البريد

 أكياس في المقدسة الكتب تهريب في الغربيين يساعد فكان المجر، من (Peter) بيتر أائ

 البروتستانت إن يقول مولدافيا، من (Oleg) أولتغ .سرا يوزعانها والداه وكان سوداء، بالستيكية
 جدا متصالحة أصبحت الكنيسة ألؤ االنتخابات؛ في الشيوعيين للمرسحين يصوتون كانوا

االضطهاد. تحت كانت عندما نقاءها الكنيسة إلى يعيدوا أن اآلن ويريدون الحابا، الوضع مع

 مثير متحف وهو (،House of Terror) الرعب بيت ررن بودابست، في يوم وذات

 حيث العشرين، القرن في للمجر الحزين التاريخ يوثق الجودة من مستوى أعلى على للجدل
 لدى إذ .األخرى الناحية من والسوقييتية ناحية من النازرة بالقوتين محاطة دولة المجر كانت

 والروس. النازيين واألن والمسلمين، المغول للغزومن التعرض من طويال تاريائ الشعب هذا

 الروسية. ثم النازية برات للمخط رئيسى لمقر يستخدم قبل من كان مبنى المتحف ويحتز

 التنصت أجهزة المتحف ,يعرض كما هي. كما التعذيب وغرف الزنزانات على وحبذ

الشمولية. األنظمة تلك بها تتميز التي والدعاية

 الرائسي المرنح خطاب شاهدت قصير، بوقت الملحدة الواليات إلى عدت أن وبعد

 بالدنا عظمة من إة يقول كان فيه والذي االنتخابات بخسارة فيه يعترف الذي كيري جون

 بيت في ساعات بفع قضيت أن بعد أميركيين. نزال ال نادنتغطبات، التالي اليوم في أئنا

وعيي. في عميائ الدرس غاص الرعب،

م٢ ٠٠٤ المجر، غير«.نشورة، رحالب مذبرات
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ااذاو/وئس٢

ليسهجذذا؟

 (،Auschwitz) أوشقيتز مدينة في م٢ ٠ ٠ ٨ صيف في كامال يوائ قضيت الرحالت، إلى خودة

 مئة الثالث الثكنات كانت فهمه. عن العقل يعجز جماعي قتل فيها حدث التي المدينة وهي
 لكي هنا إلى بالمساجين يأتون كانوا لكئهم األفدنة، من عدد مساحة على ممتدة أوشغيتز فى

 الجثث من للتخئص الساعة مدار على تعمل األجساد محارق وكانت يعيشوا. لكي ال يموتوا

 نحومليون على قضي وقد اليوم- في جئة آالف نحوعشرة تمزق وكانت بالغاز، أعدمت الي

.اليهود من معظمهم إنسان مليون ونصف

 شركة كانت لو كما جدا، ومنئتا متهجائ يبدوا كان لكئه مرعبا، مكادا أوشقيتز كانت

 حادث تأثير مثال، تخبل الخالعى. للشر برنامجا يصمموا لكي بمستشارين استعانت قد كبيرة

 على يومائ ذلك يتكرر أن تخئل ثلم المئحدة، الواليات على اسبتمبر أيلول من عشر الحادي
مواطنيها. ضد مغمة حكومة يد على بل إرهابيين، يد على ال سنوات، أرع مدى

 لتحكي مشابهة ثكنات وغيرهما( وفرنسا، هولندا )مثل عدة بلدان تبئت لقد

 مشئإبهة متاحف أيصا العبرة الدولة أنشأت كما أوشثيتز، في قتلوا الذين مواطنيها قصص

 تقنيات مثل أسماء ذات معروضات لمشاهدة أفواجهم السياحوئن المرشدون ويقود عدة.

 سجين مئة ثمان فيها عاش التي الحياة أوضاع الثكنات إحدى وتصور . الغنائم أو اإلبادة

 وأخزى المساجين، تعذيب أجهزة إحداها وتعرض فقط. لمئتين مصئمة غرفة في مكدسين

 أو العدوى أنوع لبعض بتعريضهم الماجين فيها بستخذم طبئة تجاريب تفاصيل تقدم
 لدراسة المثأجة المياه من خذاناب في أوغمرهم العالجات، من مختلفة أنوع الختبار الحروق

اإلفاقة. إجراءات

 من هائلة وكومة المساجين، من المأخوذة األحذية من آالائ الغنائم"” مبنى ويعرض
 الحلفاء )وجد بترين إلى ارتفاعه يصل زجاجائ عارصا يمأل ابشري السعر من وتال الطارات،

 اعدام حائط تزور أن أيصا يمكن .أوشقيتز( في مخازن في موضوعين ابشري الشعر من طئبئ

 إليها ساقون العراة اليهود كان التي الحائم" عزف” دلم بالرصاص، رمائ اآلالف أعدم حيث

 مسحوقا تلفظ استمرت المداخن ألة ؛أوشقيتز في نبائت ينم لم ولسنوات بالغاز. بعدموا لكي
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 أفنية تشبه وخضراء، غنئة فاألرض اآلن، أائ تماائ. األرض غطى البشرئة العظام من ناعتا
للمبيت. األحمر الطوب من ومباي للمشي طرقات وتتخللها الجامعات،

 رأينا فقد ذلك، ورغم ثنوية. صرخؤ قوة أوشثيتز في ثجددا ليس الشعار وخذ

 هن نفسه بالعدر ليس ولكن ودارفور، ويوغسالقيا رواندا في نفشه يعيد أدامنا' في التاريخ

الشر. اإلتقانفي

م٢ ٠٠٨ بولندا منشورة، غير رحالب مذثمرات

الااآذاو/ئلس

األيام بعدنللمؤأحد حدلق

 (Flannery أوكونور فالنري بكلمات حي، دليز وهذا للمسيحية، المركزية الصورة هو الصليب

(O’Conners، أجله من الموت يستحذ وشره، رعبه كل دغلم” العالم أن وجد الله أن“.

 النظري التبرير في ليس أتأئل نغسي وجدت اآلالم(، )أسبع المقدس األسبع في

 كارل الالهوتى يسأل أن أحدهم حاول عندما لها. العملية التطبيقات في هو ما بقدر للكعارة،

 أحد ظهر بعد ذلك حدث "لقد :بارت أجاب ،“"الخالص تيله تاريخ عن (Karl Barth) بارت
 كذ يهزم أن الصليب استطاع لقد . الصليب على يسع مات عندما ميالدية ٣ ٤ سنة أيام

األمر. كثف مهما والمحبوب، الحبيب اتحاد وجه في تقف التي العقبات

 يسع جريمة كانت ابشرى. اإلنجاز حدود يكشف الصليب فإذ نفسه، الوقت وفي

 صليبه على علعت لوحة على التهمة عرضت وقد اليهود، ملك أئه البنطي بيالطس بحسب

 تأمرت عندما علسا مشهنا كان البشرية. العدالة ببطالن ساخرا إقرارا بصفتها ثالث، بلغات
 العدالة أنظمة أشهر طيق حيث بريء إنسان على الوقت ذلك في العليا الدينية السلطات كز

الظالمة. العقوبة الوقت ذلك في

 الصليب .الصلب شاهدوا الجمع لكن .القيامة يرأحد لم :بالقول ميرتون توماس يعلق
 أن اآلن لمرب عندما هذه، التناقض عالمة عند نتوبف هذا يجعلنا أن يجب . مكان كل في
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 آذ حقيقة المسيح كشف لقد اإلنسان. مشكالت أعمق يحال أن السياسة آو العلم من ننتفلر

.مرفة آلهة إال هي ما رجاءهم، فيها ويضعون البشر بها يفتخر التي والمؤسسات القوى كذ

 .التواضع :الله شخص في متوقعة غير طبيعة عن يكشف الصليب فإذ نفسه، الوقت وفي

 هو الجوهرة طبيعته في ]أي الله صورة في كان إذ الذي يسوع فإن بولس، كلمات بحسب
 شبه في صائرا عبد صورة آخذا نفسه أخلى بل لله، معادال يكون أن حلسة يحسب لم الله[،

 المساكين يتجاوب بالغطرة، الموت!". حئى وأطاع نفسه وضع كإنسان الهيئة في وجد وإذ الناس،

 (Apalachia) أياالتشيا في قذئت التي العظات في يظهر كما وإائهم، المسيح اتحاد مع والمهثشون

 في المعدمة المجتمعات في أو عشر، التاسع القرن في المقحدة الواليات مناطق أفقر من وض
 غرين غراهام أيصا: ذلك الروايات كاب وعرف الصليب. على تركز والتي الالتينية أميركا

(Graham Green) برنانوس وجورج (George Bernanos) وإغنازيوسيلون (Ignazio Silone) 

األدبية. أعمالهم ألرقى محورا يسوع، بموت تحتفل التي الكنسية األسرار من جطوا كتهم

 من إذ تقول التي اليهودية بالقاعدة تفي الكعارة إذ ؟ قيل ما إلى تضيف أن يمكننا ماذا

المجروح. هو يكون أن الله اختار الجلجثة، في الفغران. على القادر هووحده جرخ

م٢٠ ٠٩ أدارامايو عدد اليوم، المسيحية مجلة الخلفية، الصفحة عمود

عاآذال/مالس
1

المحتجب اإلله

 افتراضات نضع أن نجرؤ ال لكئنا .مكان كل في يظهر لله الفعلي الحضور إلى اإلنسان شوق إذ

 حسباننا في نأخذ نفسه الوقت في كا إذا إال الحميم بالحضور الله وعد بشأن النطاق واسعة

 اختبرها األوقات، هذه العظام القديسون اختبر لقد غائيا. فيها الله يبدو التي األوقات تلك
الله. احتجاب ما وقت في إنسان كز يختبر أوبأخرى وبدرجة أدوب،

 يلصق التي الدينية الملصقات أحد يقول يختبئ. ال الله إذ قائلين الناس بعض يحتح

 لكن . تبتعدا تحرك الذي من خمن الله، عن بعيد بأيك تشعر كك إذا السيارات: شملى
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 وقتا، بالتفصيل أدوب سفر يصف كاذبا. ذنبا يكون ربما الملصق هذا به يشعر الذي الذنب
 للمساعدة؛ طلبا وتضرع خطا، يرتكب لم أوئب أن خ بعيدا. تحرك الذي هو الله أن فيه يبدو

 تكون أن يمكن الله احتجاب مواجهة أن قبل من شككت وإذا .محتجبا يظن أن اختار الله فإذ

 ونسا؛ رجال من المسيحين، النائك أعمال تراحع أن فعليك اإليمان، مسيرة من معتادا جزءا

 وقائكان يصف ال منهم فقط واحد عن ابحث الله. مع الشخصى التواصل في حياتهم قضوا

. اشلم النفس ليل” يختبر فيه

 ردود هي والشكوى الشكوك .مهائ درسا أثوب يقدم يساندونهم، والذين تعانون، للذين

 الله إذ حتى جدا، مشروعة إئها بل اإليمان. ضعف على عالمات وليست مشروعة، أفعال

 أعداء أطروحات يجد أن المرء يتوح ال قد كلها. عليها المقدس الكتاب يحتوي أن على حرص

 (Lettersfrom األرض" من رسائل” كتابه في (Mark Twain) توين مارك كتب ما مثل الله-

(Earth رسل برتراند كتب أوما (Bertrand Russell) سيحؤا؟ لماذاأنالسث” في“ Why lAm) 
(Nota Christian- يكن لم إن يظهرون، جميائ أئهم العجيب لكن المقدس، الكتاب دئتي بين 

 الله كان لو كما إحباطاتنا، يتوبع المقدس الكتاب أن يبدو إذ األنبياء. أو المزامير فغي أثوب، في

اإليمان. درب على االستمرار تكلفة ويتغئم االعتراض، أسلحة تسبعا يمنحنا

 ال وبطريقة والجلجثة، جثسيماني في اإلنسان. مشاعر فعال الله يفهم يسع، وبسبب
 هذا لوثر مارتن حلس وقد الله. احتجاب يختبر ألن نفسه الله اضئر عنها، التعبير يمكن

 هذه في . الله بصارع الله التعبير: بهذا الصليب خثبة على حدث الذي الكوني الصرع

الله. من بالترك اإلنسان لشعور الكامل المدى الله عرف المظلمة، الليلة

السماء تمطر ال عندما كتاب: من

هااذاو/ماوس

في البارز أن أجد األناجيل، رواية أقرأ عندما ولدهشتي، األن، لكئني التاريخ. في خائن

خائنين ية حثا

أسوأ (سم على بذهما١ ئيا٠ئس أ'ن أم أو أن أئ يريد ال اختغى. ثلم ئائ1 ش يهونا اسم كان
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 كان يهوذا أن إشارة على األناجيل تحتوي ال إذ خيانته؛ وليس اعتياده هو يهوذا شخصية

جدا. عاددا شخطا يهوذا كان خديعته. وإتمام الداخلية الدائرة الختراق مدسوائ

 بقئة في أوكر السؤال، هذا أطرح بينما وحئى الله؟ ابن يخون أن إدا يهوذا استطاع كيف

 ال” ويلعن: يحلف كان الذي بطرس وفي جئيماتي، في يسوع من هربوا الذين التالميذ
 أن يعتاد رفضوا الذي عثر األحد وفي المحكمة، فنا، في عليه صعط عندما !"،الرجل أعرف

 النوعية في تختلف لم لكئها الدرجة، في مختلفة يهوذا خيانة كانت القيامة. روايات يصدقوا

الوال،. عدم صور من غيرها ض

األشفر. فقط لكئه األخير، يغن لم كما يسوع، خان شخص أؤل يهوذا يكن لم

 المسيحى الروائى ،(Shusaku Endo) إندو شوساكو روايات من الكثير تمحورت وقد
 حئى الثابتة محيته هي ليسوع رسالة أقوى أة يرى إندو كان الخيانة. موضوع حول اليابانى،

خانوه. لمن بالذات محيته بل خانوه، لمن

 بقوله: يسوع خاطبه فيه، يسوع كان الذي البستان إلى قتل عصابة يهوذا قاد عندما

 األئة وتآمرت .يحيهم ظل لكئه وتركوه، التالميذ باقي هرب الوقت، ذلك في صاحب". "يا

 صرخ وإهانة، خزيا األوضاع أكثر في عاريا علق عندما لكئه قتله، على إليها ينتمي التي

٠ لهم اغفر أبتاه، يا :يسع

 من كل مصير بين الذي التباين مثل بشرين مصيرين بين وضوحا أكثر تبائائ أعرف ال

 معجزات كالهما شاهد كما .يسوع تالميذ بين قيادة موبع في كالهما كان إذ ؛وبطرس يهوذا

 أنكز وكالهما واالحباط. والخوف األمل من المرجعة الدائرة تلك كالهما واختبر مدهشة.
 فيهوذا، مسيرتهما؛ في التشابه يتوقف النقطة، هذه عند باهائ. التبعية ثمن صار عندما السيد

 خائن. أعظم بوصفه التاريخ وطواه فانتحر، لفعلته، المنطقية النتائج قبل تائيا، ليس لكن نادائ
 يطرس، أائ الخطاة. الخونة ولكز له يقدمه لكي يسوع لجء ما الستقبال مستعد غير مات

 نهضة يقود وراح يسع، بها لجء التي والغفران النعمة رسالة على منفتحا ظن الخزي، نرغم

روما. إلى الوصول حئى تتوقف لم روحئة

أعرفه أكن لم الذي يسع كتاب: من
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اآذاو/ءالس٦
نميح

التيزي عتكة

 (Pierre Van Paassen) راسن قان ييير يحكي الثانية، العالمئة للحرب السابقة السنوات ذكرى في

 إلى وجرته مسر، يهودى معلم على قبضت عندما النازئة العاصفة قوات به قامت مخز عمل عن
 وبعد الموت. حئى أخر يهودائ يضربان زميالن كان الغرفة، من البعيد الركن فغي القيادة. مركز

 التالي السبت في ليقدمها أعدها قد كان التي العظة يعظ أن أمروه تماائ، مالبسه من المعلم عريا أن

ممتعضين. ن النار الرجال وافق رأسه، غطاء يرتدي أن اليهودى المعلم طلب وإذ المجمع. في

 الله، أهام متواضعا السير معنى عن عظته أجس، بصوب يعظ المرتعش المعلم وقف حينها

 يستمع كان كما الضاحكين، النازيين الرجال جانب من وينعر ئلكز كان للعظة تقديمه وطوال
الغرفة. من األخر الطرف في الموت حئى ئعذب كان الذي لجاره األخيرة للصرخات

 يسع، له تعرض الذي واإلعدام والتعذيب السجن عن اإلنجيل روايات أقرأ عندما
 النازيين. شرطة أمام المخزي الموقف ذلك وقف الذي العاري اليهودى الحاخام ذلك أتذئر

 عري عندما األرض، على الله ابن تحئله الذي والخزي اإلهانة مدى أتخلل أن أستطع وال

.بالشوك وتوخ ولطلم، عليه، وبصق وحلد،

 التشهير من نوعا يكون أن بيسعع االستهزاء من والرومان الدينئين القادة قصد كان

 من ويقولون: يلطمونه ثلم . نبوة منك لنسمع عظيم، ها؟ المسبجا،” بها. ادين التي بالجريمة
 يعرف ال مسائ أنت النبى. سيدنا يا قل، هيا،” ويقولون: أخرى مرة يضربون دلم ضربك؟".

إدا؟". الكثير

 الكهنة، رئيس رواق في التنئرئة، األلعاب هذه من اليوم، نوال كذلك األمر واستمر

 وصياحه الجمهور ئتاف إلى وهيرودس، بيالطس لخراس بها قام التي المهنية البلطجة إلى

 إلى يسع استمع حيث الصليب إلى وأخيرا الجلجثة، إلى الصاعد الطريق طوال وإهاناته

والتحذيات. اإلهانات من يم

 أظهره الذي النفس ضبط من القدر هذا عن بوضوح، تساءلت وأحياائ تعجبت، لقد

 شاءوا. ما يفعلوا أن وستالين وهتلر خان جنكيز مثل لنماذج سامحا التاريغ، مدار على الله

في المظلمة الجمعة تلك في الله أظهره الذي النفس بضبط تقارن شي^- ال شيء- ال لكن
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 يسوع استعاد ربما القاسية، اللكمات تحت للحم تمزيي وكز سوط، ضربة كل مع أورشليم.

 عند للتدغل جاهزة المالئكة يرق كانت .جثسيماني في والصراع البرئة في التجربة شريط

المحنة. تلك انتهاء بإعالن كفيله واحدة كامة كانت األمر. إصدار

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب؛ من

ذال/هالس1ا٧

تجريدالرباسات

 يكن لم الرادع، القرن فحئى الصليب؛ وصمة مع تتصالح لكي وقائ الكنيسة استغرقت لقد
 المسيحي الغذ في مشهورا يكن لم الصليب أن الدارسون )يالحظ اإليمان. رمز الصليب

الحقيقي(. الصليب شاهدوا الذين كز مات حتى

 اإلعدام أداة شكل على الذهب الفائنون يصوغ إذ مكان؛ كل في فالرمز األن، أائ
 تصغ الحلوى ومصاخ الغرة، يضربوا أن قبل الصليب البيسبول العبو ويرسم تلك، الرومانية

 اآلالم(.وما )أسبوع المقدس باألسبوع احتفاال المؤمنون لكييأكلها الشوكوالته صلباائمن
 ديانة العصر، بألغة أي اإلعدام. وسيلة الصليب-ديانة ديانة المسيحية أصبحت غريبا، يبدو

الغاز. أوعرفة الكهربائي، الكرسي أو المقصلة،

 الرسول لكي فاشل. شخعى أئه مجرم ميتة يموت الذي المشخعس في نفكر ما عاد؛

 بهم ظافرا جهارا أشهرهم والسالطين الرياسات جرد فيكتب: يسع، شخصية يتأثل بولس

يقصد؟ فماذا الصليب[". ]في فيه
 الرياسات الحالي عصرنا في جردوا أفراد في أفغر أن ديمكن المستويات، أحد على

 السجن، زنزانة في كع لوثر مارتن حبسوا الذين العنصروئن الشرطة فصياط والسالطين.

 (Vaclav هاقل قاسالنل سجنوا الذين والتشيكيون ،سولجنتسين رحلوا الذين والسوقييتيون

(Havel أكينو بينينو قتلوا الذين والغبينيون (Benigno Aquino)، أفريقيا جنوب في والسلطات 
 النهاية في لكئهم المشكلة، يحثون ألهم يطغون كانوا هؤالء كز مانديال- نيلسون سجنت التي



ΙΛ ! آذال/ئلس

 الباطشة، الثلطات محؤد أن تستطع الثابتة األخالقئة فالقوة الظالمة؛ العنيفة وجوههم عن كشفوا

 .‘٤!الله ابن االنسان هذا كان حائ” قائال: فظ روماني ضابط تعجب يسوع، مات وعندما

 يلفظ وهو لهم غفر الذي وضحيهم ناحية، من زمالئه قسوة بين واضحة المغارقة رأى فقد

 الحاكمان القوى أة حقيقة كضخ الصليب خشبة على المشغر الشاحب الجسد األخيرة. أنفاسه

 بها. تفي أن تستطع ال لكئها والعدالة، بالتقوى سامية وعونا تعذ مزدفة، آلهة تمثل العالم في

 القانون. من التنصل ال قتله، ما هو والقانون التدئن، عدم ال يسوع، ادهم الذي هو التددن

 العنيفة ومعارضتهم ليسوع وتعذيبهم الفظة، والديسه السياسؤة الثلطات محاكمات بواسطة
 كز الكراسي. عن فقط وتداخ الحافي، الوضع على تحافظ مغلطة لكونهم أنفسهم فضحوا له،

.لشرعئتهم فقدانهم تكشف كانت يسوع على هجمة

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

ن٠ذال/1ا٨
جح

خاصفة نضرة

العظيمة( للجمعة )قراءة

 حدث الذي المشهد (Dante) دانتي أو (Milton) ملتون بموهبة شخص يليذ أن أتمئى
 بدا إذ هناك؛ عبد قد جهئمائ احتفاال أن شلن ال يسع. فيه مات الذي اليوم في الجحيم في

 وانتهى النهاية، في الطفل الرؤيا سفر تنين والقضم الله، عقب سحقت التكوين سفر حثة أة

 حقول فراعة مثل صليمب على معقا إنقاذ، مهئة في األرخى إلى أرسل الذي الله بابن المطاف

للشذ! انتصار من له يا رئة.

 الشيطان قصده ما التاريخ: في قوة الحيل أكثر ولعئها األمد؛ قصير انتصارا كان لكنه

 الكامل، اإلله بين جسرا الصليب على يسع موت صغ نقد ٠خيرا نفسه به الله قصد شذا،

 واقتبع الخطئة، الله هزم العظيمة، الجمعة نسئيه الذي اليوم فغي نيائ. عسا المعيبة والبشرة
 التحول أعمال من عمل فغي أخرى. مرة بيته أهل واستعاد الشيطان، على وتغلب الموت،
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 هذا أن عجب ال انتصار. أعظم منه وجعل التاريخ في عمل أسوأ الله أخذ العظيم، الكيمياوى

بتاائ. نساه أأل أوصانا يسوع أن عجب وال يختفب، لم لرمز٠

 المتألم العبد بجروح سفينا. فقد إشعياء، يقول وكما رجاء. لدي الصليب، بسبب

 أئه بدا ما دكي بين من االنتصار ذلك مثل يستخلص أن قادرا الله كان إذا دجواته. ويس

 فشال يبدو ما كل في يفعل أن يمكنه فماذا الضعف، لحظات أقصى من قؤة يخرج وأن هزيمة؛

الشخصية؟ حياتي في وصعوبة

 كيمياء في .واإلنسان الله بين العالقة ينهي أن يكن الله- ابن مقتل حئى وال شيء- ال

للشفاء. قؤة أقوى إلى شرا الجرائم أكثر تتحول أن يمكن الغداء،

 اليوم ذلك فجر إنه القيامة. فجر في أخرى مرة جاء مميائ، جرحا المجروح الشافي جاء لقد
 األبدئة، منظور من التاريخ كز عليها يبدو التي للصورة خاطفة نظرة فيه لنا الله قدم الذي

 وكل جرح، وكز ندبة، كل إلى آخر، ضوء وفي تماائ، جديد منظور من ئنظر سوف عندما

 الفارغ والقبر الصليب بين ينتهي. أن ئغترض كان حيث من إيماننا يبدأ الحياة. هذه في إحباط
فيه. يعيش من ولكز للعالم، الرجاء التاريخ: وعد يحوم

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

اآذاو/ماوس٩
نميح

الخرب علدزعات

ويموت؟ يتأثم أن يسوع على كان لماذا

 من لكن عدة، كتب عنه أجابت سؤاذ بالفعل وهو بأكمله. بتاب إلى السؤال يحتاج

 نوعا يمئل األلم أن ومفادها الغريبة اإلجابة تلك المقدس، الكتاب يقدمها التي اإلجابات بين

 ببساطة لكئني هرطقة، األولى للوهلة الكلمات هذه تبدو الله. عند “التعليمئة الخبرة” من

 وفي (.٨ )ه: به تأثم مما الطاعة تعثم ابائ كونه مع العبرانئين: إلى الرسالة تقوله ما أردد

(.١٠ :٢) باأللم تكئل خالصنا رئيس إذ لنا نفسها الرسالة تقول آخر، مكان
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 كان أئه األقز على تعني بالتأكيد والسرة، بالغموض الممتلئة الكلمات، هذه

 دائائ الله كان المستويات، أحد على عندنا. معنى له كان كما الله، عند معنى للتجشد

 إلى األلم يحمل الذي الغريد العصبى الجهاز هذا صئم أن بعد الجسدى، األلم يفهم

 التجئد. قبل ليس جدى؟ بألم دئل ض رح ثعر هل لكن بالخطر. إنذارا أدمغتنا
 والرفقن العائلية والمثكالت الفقر، عن الله تعئم األرض على سنة وثالثين ثالث في

 يترك عندما تشعر كيف . األلم عن أيثما تعثم و .والخيانة اللفظؤة، واإلسا»ات االجتماعي،

 تشعر كيف التحقيق؟ أثناع في وجهك على يده صفعات جراء حمراء عالمات المحعق

 السياط؟ نهايات في المثبتة العقارب( )المسائة الحديد قبع ظهرك لحم في تغوص عندما

 على ولده. وأوتاره رسفك، عضالت في غليظ حديد مسمار يدى عندما تشعر وكيف

هذا. كذ الله تعئم األرض،

 تعجب .سبق عائ لمختلغة بصور؛ أداتنا الله سمع يسوع، وبفضل فهمها، يمكن ال بطريقة

 أن قادر عير كهنة ذئيش لنا ليس "ألن فيه. نجتاز ما كل في الله اجتياز من العبرانين كاتب

 تخرج كهنة رئيس لدينا (. ١ ه : ٤ ) حطيه بال بثلنا، شيء ثمل في مجرب بل لصعفاينا، قرثى

 (.٢ ")ه: بالئعغب نحاط أيصا هو إذ والضالئ، ب( بالجئ يغرق أن قادرا” األلم مدرسة في

بالحقيقة. هي كما أائتنا يتفغم الله فإذ يسوغ، وبسبب

 هل الله: عن بعيدا فيها نحن التي الهوة عمق من نصرخ ألن بعد نحتاج ال لذلك

 الله أن وتاريخيا مرئبا واضحا إثباائ يسوع أثين األرضية، حياتنا شاذبلنا فعندما . ‘تسمعني؟

فيها. معنا يئن بل أائتنا، يسمع

م١٩٩٠ األول/أكتوبر تشرين ٨ اليوم، المسيحية الغرب"،مجتة عالمات”

ل/وئس1ذ1٢٠

اسم يوددون

 )أسبوع المقنمى األسبوع آحدادث على بسرعة تعير طفولتي، فيها عشت التي الكنيسة كانت

 وكائ العظيمة، الجمعة يوم خدمة هناك تكن لم القيامة. أجراس إلى تستمع لكي اآلالم(،
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 وآجمل مالبسنا، بآفضل نحتفظ كتا شهور. ثالثة كل واحدة مرة الرب بعشاء يحتفل

القيامة. لعيد القليلة، كنيستنا وزينة ترانيممنا،

 تفعله ما عكس تفعل الكتابئة الرواية أن اكتشغث األناجيل، درست عندما لكن

 أحد قال كما فاألناجيل، األخير. األسبوع في تدخل عندما كثيرا ئبطئ فهي كبش؛

 إليها مضاف يسوع، لحياة األخير األسبوع أحداث هي المبكرين، المسيحين الكتاب

.اإلنجيل كتابة تاريخ بحسب بالتدرج تطول مقدمات

 اليوم” فيها: يقول مثيرة عظة (Tony Campolo) كامبولو توني والواعظ الكاتب يقذم
 أؤ واألحد، الجمعة اليومين، عاشوا الذين التالميذ عرف لقد .آت األحد لكؤ لجمعة،١

 ما أقوى فهو عاجرا، يبدو وعندما يكون. ما أقرب يكون عندئذ فهو غائجا، يبدو عندما الله
 من الله يخرجوا أال تعلموا لقد الحياة. إلى الموت من يعبر إمما فهو ميتا، يبدو وعندما يكون،

. بتاائ حساباتهم

 على واألحد الجمعة اليومان، حصل لقد .المنتصف في يقع يوم كامبولوفوق عثة تقفز
 السبت، يوم في كلها حياتنا نعيش نحن الوابع في لكائ الكنيسة، رزنامة في الممئز مكانهما

اسم. دون الذي اليوم

 حياة من األخير لألسبوع كبيرة مساحة األناجيل كهاب كرس السبب، لذلك ربما

 كانوا الهم القيامة. بعد لتالميذه يظهر فيها كان التي األسابع من أكثر األرض، على يسوع
 المنتصف، في الذي اليوم السبت، مثل أغلبه يبدو سوف للقيامة الالحق التاريخ أن يعرفون

. واالحتفال الفرح يوم األحد، مثل يكون أن من أكثر

 ورواندا السودان فيه عالم من وجميال، مقدسا أمرا يفعل أن بالله تثق أن تستطع هل

العالم؟ بلدان أغنى في الفقيرة والعشوائائت

 السبت هو اليوم إتمامه. ووقت الوعد، وقت بين الزحف، في البشرى التاريخ ويستمر

األدام؟ من يوم في األحد سيأتي هل األرض، كوكب على

م ١٩٩٦ ايونيو خريران ١٧ اليوم، المسيحئة مجلة ، يسوع اكتشاف
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ΓI اذاوامارسن
-

واالحتراق يسوح

 تعما قديمة مضغة تشبه يستخدم ،(Bill Leslie) ليزلي دل شيكاغو، في كنيستي راعي كان
 ويضح إليه يأتي واحد كذ ‘المضغة هذه مثل بأله يشعر األحيان بعض في إنه يقول كان يدودا.

 من يقترب كان النهاية، وفي داخله. في يحدث االستنزاف من بنوع فيها يشعر عدة، دقائق بقؤة
والتشئق. بالجفاف فيشعر الحقا، يعطيه ما لديه يكن لم عندما "االحتراق"، نقطة

 للئرشدة األفكار هذه عن وعئر أسبوع مذة خلوة في بل ذهب الزمن، ذلك وسط في

 له تقدم أن منها يتودع كان .جدا حكيمة راهبة وهي الخلوة، هذه في له جت التي الرولجبة

 دل، له: قالت ذلك، من العكس على ومضح. رابع إنسان أله عن مشجعه ئلعلفة كلمات
 . األعمق إلى تذهب أن يجب وجابا. فارعا إناؤك يكون عندما تغطه واحد شيء يوجد

 لرحلته يريد كان إن الداخلية لرحلته األولولة يعطي أن عليه أن الخلوة تلك في أدرك لقد

.تستمر أن الخارجية

 هذه من فيها يقترب كاد واحدة مرة فقط أرى األرض، على يسوع خدمة سجل في

 على ممندا يسوع سقط حينما جثسيماني بستان في وذلك ، االحتراق تشبه التي الحالة
 التوسل بنبرة تغسم صالته كانت دم. كقطرات منه يتساقط العرق وكان وصلى األرض

 مئ ئغلضه أن للقادر ودغبؤعات نبباب ودموع شديد بضراخ ))قدم لقد عنده. المعتادة غير

 الموت. من لنعن لن أله يعلم يسوع كان لكن ٠(٧ )ه: العبرانيين كاتب يكتب كما المودي(

.والغرب باأللم شعر داخله، الوعي ذلك نما وكلما

 لتغذ لكي أتى لقد اآلب. إلى الحمل نقل بأن باألزمة يسوع مر جثسيماني، في ما، بصور؛

(.٣٩ :٢٦ )ملى إرادتك" بل إرادتي، ال لتكن لكن” هكذا: صالته انتهت لذلك الله، نشيئة

 أصلي بالله. الكاملة بالثقة الذاتية، المشيئة عن باالنغصال الشعور هذه أجل من أصلي
 أن ياعدني أن المؤثل هو فقط والله الله يوم. كذ لله أقدمه كقربان وحياتي عملي أرى أن

لنفسي. ومحبتي لألخرين محيي بين الزبقة األرض على بثبات أسير

نهتر؟ لماذا الكنية: كتاب: من
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اذاو/ئلس٢٢
يقح'

المستقبل عن نظرة

 في تعلمته ها الظالم في تنز اال’ (:JoeBayly) بايلي جو اسمه حكيم رجل قال مرة ذات
 المؤبد من النور. نتذكر نكاد ال إئتا حش بكثافة الظالم يهبط األحيان بعض في لكن . لر١

.يسوع لتالميذ كذلك بدا األمر أن

 ضيق، لكم سيكون العانم "في مدودا: إعالائ المسيح أعلن األخير العشاء أثناء في

 عشر أحد هناك كان اللحظة، تلك في (.٣٣ : ١٦ )يوحائ “العازًا علته قد أنا بقوا: ولكن

 المساء، في الوقت ذلك بعد وبالفعل، حياتهم له يقدموا ألن سرور بكز مستعدين تلميذا

٠ يسوع عن للدفاع سيعا بطرس استان

 االنتصارئة تصريحاتهم أة المؤئد من إيمانهم. عشر األحد فقد التالي، اليوم في لكن

 يتأئم بعيد- من بأمان، يشاهدونه- وهم بالذنب تشعرهم ظلت السابقة الليلة في بها أدلوا التي

 في بعيدا كلهم انسوئا الله. على رعلت قد العالم كان لو كما األمر بدا لقد الصليب. على

٠ الرجل يعرف لم إئه األقسام بأغلظ أقسم وبطرس .الظالم

 رأوه الذي النور ذاكرة تبددت لقد !أجل منظور. مشكلة هي التالميذ مشكلة كانت

 ذلك في الساح. القيامة نور الرجال هؤالء على أشرق قليلة بأائم ذلك بعد لكن سابعا،

 الحاضر على الحكم معنى عرفوا لقد ينيرها. أن الله يستطع ال ظلمة توجد ال أئه عرفوا اليوم،

 جعلتهم بشجاعة جبناء، كانوا الذين هؤالء اشتعل القيامة، لهيب وبفعل .المستقبل ضوء في

.العالم ويفئرون يخرجون

 هذه القيامة. أحد إلى العظيمة الجمعة من متتالية بأعياد العالم نصف يحتفل اليوم،

 القيامة؛ أحد في حدث ما بسبب العظيمة، الجمعة اسمها أصبح المظلمة الحزينة الجمعة
 لوضعه الكوكب هذا يسترد سوف ما يوائ الله أة الرجاء المسيحجن لدى فإة لذلك، ونتيجه

الله. ئلك تحت الطبيعى

 يوم في أائمنا نعيش أئنا االضطراب، وأزمنة الظالم، نقابل عندما ، ١ذتذئ أن الحئد من

 ال الحاضر الرمائ آالم أن أحسب فإني” بولس: الرسول عئر وكما القيامة. ليلة السبت،

 أة أعتقد فإئني صدفة، األمر ليعس (.١٨ :٨ )رومية فينا" تستعش أن العتيد بالمجد تقاس
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 الرومان الجنود كان بينما ،٤ العالم غلبت قد أنا االنتصارئة: الكلمات بهذه دطق يسوع

المستقبل ضوء في الحاضر على يحكم أن عرف لقد عليه. للقبض استعدادا أسلحتهم يرتدون

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من

اذال/ئلس٢م

األلم فيهياء

 : التخالف هذا تأئل وموته. يسوع حياة ضوع في إال الكثير تعني ال تبادنا المسيحئة تتضئن
 الوقت فغي إداها، محاربا حياتي أقضي أن الواجب ومن سيئة" أمور” واأللم الفقر أة رغم

 يجد خير إلى يتحول الذي الشر من النمط هذا .يعانوها الذين دطوب أن يمكن نفسه

 أة ليرينا نفسه، في يقبله أن اختار عندما األلم يسرع مجد لقد يسوع. في األسمى تعبيره

فينا. يتكرر أن له أراد نموذجا أعطانا لقد .ويتحول يتغبر أن يمكن األلم

 ال يسوع، بسبب األلم. عن الكتابية الدروس لكز الكامل المثال المسيح يسوع يقدم

 ؛“ارتكبتها خطئة بسبب تتأئم أئها المؤبد من” مثل: كاللما إنسان أي عن أقول أن يمكنني

 سوف األعاصير أة بتاائ الله يعد لم األلم. أيثما اختبر خطئة، يرتكب لم الذي فيسوع

 سوف الميكروبات أن أو المؤمنين، غير جيراننا بيوت إلى طريقها لنتابم بيوتنا عن تنحرف

 مستثنى نفسه الله يكن لم كما العالم، هذا مآسي من مستثيين لسنا المؤمنين. من تهريب
 يتأئم أن يجب يسوع أة على اعترض عندما يسوع من انتهار أكبر تلعى بطرس أن تنكر منها.

(.٢-ه٢٣:١٦)ش

 في الشفاء. معجزات أجرى لذلك األلم على ثار أيثما ويسوع األلم؛ على نثور إئنا

 العكس، على لكئه، .“األلم فرصة أجل من رث يا أشكرك” قائل*: يصل لم جثسيماني،

 األلم في يجتاز ألن مستعدا كان ذلك رغم لكئه األلم. من يهرب لكي الله إلى تضرع

 ( أخرى... طريقة هناك كانت إن”) الصعب السؤال لنا ترك النهاية، وفي أكبر. هدف لخدمة
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للخير. موته عن الناتجة الثورة يستخدم أن يمكن الله بأن ووثق األب، مشيئة إلى للوصول

 اإلعدام يحدث- أن يمكن شيء أسوأ الله أخذ التاريخ، في تحؤلئة كيمياء أعظم في

 أشبه ذلك كان لقد والموت. الشر على النهائى االنتصار إلى وحؤله البريء- لالبن لرهيبا

 لقد .جميائ لنا وعدا داخله يحمل عمال كاذ الخير. لخدمة الشر بنية لتفيير بارعة، بحيله

تقرينا. وبضعفه ه(، :٥٣ )إشعياء سفينا فبجروحه للتصؤر؛ الفائق الصليب ألم تماائ افتدي

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من

آذاواعاوس ٢ ع

د

الغثأتم اإلله

 لكة . الله به يشعر ما بشأن التبصر من الكثير على القديم العهد من نحصل أن بكننا
 شعر به نشعر ما كذ اإلنسان. به يشعر ما الله يختبر عندما يحدث ما لنا يسجل الجديد العهد

 أيصا. فيه يشاركنا لكن األلم، عن يعرف فقط ليس إلها نريد نحن فطرئة، وبصورة به. هو
 عندما (Dietrich Bonhoeffer) بونهويغر ديتريش حط الشخصي. بألمنا يتأبر إلها نريد إسا

 أن يمكنه المتأثم اإلله فقط” النازين: سجن في ؤذيقة على الكلمات هذه ثاائ الهوي كان

 الله أة العبرانيين إلى الرسالة كاتب يكئبن اإلله. هذا مثل لدينا يسوع، بسبب . ؛ساعد

 ؛ذلك حدث بها التي الكيبة عن ذاتها الكلمة وتعأر .ضعفاتنا في معنا يتعاطف أن يستطع
مع". التائم معا تعنيان يوناستين، كلمئين من تأتي اليوناسة باللغة تعاطف فكلمة

 التي االحباط مشاعر يفهم الله صار يسوع، بسيب ائه، نقول أن المبالغة قبيل من هل
 يجئنا الصليب؟ فوق من أوصراخه يسع، دموع نفغر فكيف وإأل نفسه؟ الله تجاه بها نشعر

 تلك في واحتجادا، وصمائ اإللهئة للعدالة غيابا يبدو ما بشأن أسئلتنا لسغب أن جميائ

 كما به، تأئم ة الطاعة الله ابن تعلم"” لقد تركتني؟". لماذا إلهي إلهي” الرهيبة: الصرخة

 الشجاعة، ويتعئم ئطع، أأل ئجرب عندما الطاعة المر* يتعلم أن يمكن .العبراسين كاتب يكتب

.يهرب أن يجرب ما عند،
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 لم لماذا المالئكة؟ من فرقة يستدعي أو جثسيماني، في بسيف يسوع يلوح لم لماذا
 أهلم في لغشل فعل، قد كان لو ألئه السبب: لهذا ؟العالم يهر أن الشيطان لتجربة يستجب

 أن بها يمكن التي الوحيدة الطريقة هي هذه مائ. واحد مثل ويموت يعيش أن وهي له، إرسالية

للخليقة. وضعها التي القوانين داخل من الله يعمل

 الله داخل الدائر الصرع نرى أن يمكننا األنبياء، في سيما ال كله، المقدس الكتاب في

 رغبة الله لدى اآلخر، الجانب وعلى صنعهم، الذين البشر الله يحث ناحية، فمن نفسه.
 فعليه الصرع؛ هذا الله حزًا الصليب، على استعيدهم. الذي الشر على القضاء في شديدة

محية. قوة إلى وحؤلها الوجود، في التي المدثرة القوة كز الله ابن امتعس

الماء تمطر ال عندما :كتاب من

ذال/هاوس1٢0
 تمجح

حجرالعثرة

 ما وإرساليته. مجيئه حقائق وأهر المسيحي، اإليمان في الزاوية حجر هو المسيح يسوع موت إذ
 نفسه؟ الله تأئم حيث الصليب، مثل حدث على مبنية ديانة تقدمه الذي األلم قضية في اإلسهام

 - ؛ذلك ليثبت التارخ وجاء اإليمان، سبيل في عثرة" حجر” الصليب أن الرسول بولس رأى

 يحتمل لم الذي وهو يموت ابنه يرى أن الله يجعل مسوغ عن اليهود الناموس معلمو يتساءل إذ

 يذهب بأن ليسوع يسمح أن من رفعا أكثر الله أن اإلسالم ويعلم يذبح. ابراهيم ابن يرى أن

 (،Phil Donahue) دوناهيو فيل يشرح واألن، األشرار. أحد به استبدل لذلك الصليب، إلى

 التالية: بالعبارة المسيحية على األساسي اعتراضه الشهيرة األميركية التلفزيونية الشخصية

 يفديني لكي الصليب على يقتل بأن البنه المحية وكلي العلم، كلي إله يسمخ أن يمكن كيف”
الجلجثة؟". إلى ويذهب بنفسه ينزل لم لماذا هكذا، المحية(( ))ئي الله كان إذا خطئتي؟ من

 معجزئة بصور؛ الله، أن وهي اإلنجيل، في المحرة الفكرة المعترضين هؤالء كز فاتت لقد

المسبح؛ في كان لقد . السماء في هناك’ الله يكن لم ومات. األرفى إلى جاء الذي هو غامضة،
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 كان لو . الله مع الله صرع الصليب أظهر لوثر، وبتعبير لنفسه. العالم ئصالما يولس، يقول كما

 خالف على تبت الله، ابن أده حقيقة لكن الله؛ قسوة عن يعبر موته لكان إنسان، مجرد يسوع
 الرهيبة. البشرئة اآلالم كز الله امتص الصليب، على المتألمة. بالبشرة بالكامل يئبن الله أن ذلك،

 فما بالهزيمة. الظلماء الليلة تلك في الشاحب الجسد ذلك صورة تشي الناس، بعض عند
 الله صوت إله يسمع: أن يمكن آخر صودا لكز ابنه؟ ألم في يتحغم أن يستطع ال إله في الخير

 على البشري التارخ مدى على اإللهي الحب كاز كئف لقد . ربكم البشر: لكل يصرخ

 لحظة أئة في المالئكة يستدعي أن يستطع إئه قال الذي الوحيدة، الشخصية تلك في الصليب،

 يكسر. ال التي العدالة قواعد الله بل الجلجثة، في أجلنا. من ذلك- يفعل أال اختار لكئه لتنقذه،

 المسيحي. اإليمان في الزاوية حجر هو الناس، لبعض عثرة كونه مع الصليب، فإة وهكذا

الصليب. نحو تقودنا الله حكة مع األلم ائقاق كيفية عن السؤال حول مناقشة أئ

اآللم؟ وقت في الله أين كتاب: من

آذال/عالس٢1

تأثيوغيرهنخلوو

 يتوعون كانوا إذ المخلصين؛ للمؤمنين رهيبة صدمة األلم مواجهة كانت القديم، العهد في

 كبيرا. تغييرا لنا يكشف الجديد العهد لكن والراحة. والرفاهية بالخير األمناء الله يكافئ أن

 أيصا المسيخ فإن دعيتلم. لهذا ألنكم :قائف المتألمين للمسيحيين الرسول بطرس نصخ الحظ

(.٢١:٢ بطرس١)“حطوايه تسعوا ض شاال لنا تايها ألجبنا، تأئم

 أن أحاول لن عبارات مستخدمة ذلك، من أبعد هو ما إلى أخرى فقرات وتذهب
 ما جسده، في "يتئم أن يرجو إئه ويقول ]المسيح[" آالم شركة” عن بولس يتكتم أشرحها.

المسح". آالم ض ناقضا يزال

 األائم الثانية، العالمية الحرب في الجيش في خدم وهوقس (Harry Boer) بور هاري قضى
ويكتب: الهادئ. المحيط عمليات مسرح في البحرة جنود بين الحرب هذه من األخيرة
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 ضابط أو مجند أي أقابل لم لكئني والخسائر، العميات من الكثير الثاني الغيلق شهد
 تساءل؛ البحرة جنود من جندي أي أقابل ولم للحرب. النهائية النتيجة في للحظة ثن

 أن المسألة كانت لقد مباشرة. األن تحقيقه عدم سبب عن مؤكدا، كان النصر بأؤ يقينه ٠٠رغ

. العدو يستسلم حموة بصبر كناضل

 ليس إداها هازائ الكونية- القوى على الصليب في المسبح انتصر بولس، وبحسب

 لكن النهائية، النتيجة المسيح صليب لنا يؤكد أن يمكن للذات. الباذلة بالمحية بل بالقوة،
 وشركة قيامته، وقوة المسيح، "يعرف أن بولس وصئى لنخوضها. المختلفة المعارك أمامنا تبقى

(.١٠ :٣ )فيلجي ونصرتها المسيح حياة بألم األرض على مئحدا ؛‘آالمه

 ئ الكثير ألن فيها؛ نفعله لما الكاملة األهئية الحياة، هذه في نعرف، أن نستطع لن

 أحد بسجن المسيحيين، ضد االضطهاد دوله تمارس عندما فمثال، لنا. منظورا ليس يحدث

 االجتماعيين االختصاصيين أحد ينتقل أوعندما السلمي، االحتجاج ممارسته بسبب الرعاة
 حال بوصفه الطالق زوجان يرفض عندما أو سكانها، لمساعدة فقيرة منطقة في العيش إلى

 الضان، ابنهما عودة في باألمل الوالذين أحد يتمشك أوعندما الصعبة، الزوجية لعالقتهما

 هذه كرًا في السرع- الثراء على الحصول استهواء الشباب المهنيين أحد يقاوم عندما أو

 أال المعنى، من أعمق مستوى على تأكيد هناك والصغيرة، الكبيرة والصعوبات، التجارب

ونصرتها. الفدائية المسيح آالم مع الشركة وهو

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من

ل/ىلس1ذ1٢٧
جح

الجديدة والبداية القيامة

 نحن أئنا أيثما وأعرف محية، الله أؤ عرفت لقد الله. إلى تعرفت ألئني أوال بالقيامة أومن

 في به فأحتفظ يموت، صديقي أترك ال إئني .أحيا، نحيهم بالذين نحتفظ أن نريد البشر

.بحيثى رؤيته عن أتولف أن بعد طويل لوقت قلبي وفي ذاكرتي
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 الله يعسهح األمر(، ذلك قلب في تقع اإلنسان حرة أة )وأتصور معلوم غير ما لسب

 تموت أو مثأل، الغطس رياضة يمارس بينما الشباب ريعان في شاب يموت فيه كوكب بوجود

كنيستها. في اإلرمالغات مؤتمر إلى ذهابها طريق في مروع حادث في شأة

 ال الله بأة أومن ال كث فإن به؛ يرضى ال بأئه أومن بذلك، يسمح الله كان لو وحئى

 تتغلب بها طريقة النهاية في تجد سوف اإللهية المحية إة محب. بإله عندئذ أومن فال يرضى،

 الموت الله يترك لن تفتخر". ال الموت، أئها” : (John Donne) دون جون كتب الحالة. هذه طى

 لماذا : تساؤلي تثير ما دائائ كانت القيامة قصة تفصيالت من تفصيلة هناك النهاية. في ينتصر
 يريد ما على يحصل أن يستطع كان أئه المغترض من الصليب؟ جروح بآثار يسوع احتفظ

لماذا؟ لمسها. يمكن جروح آثار من تعرفه يمكن جسدا اختار لكئه القيامة، جسد أشكال من

 وجنبه. وقدنيه يذيه على اآلثار هذه دون كاملة تكون لن القيامة قضة أن أعتقد

 وأشكال تجاعيد، دون وجلد متناسقة لؤلوة بأسنان يحلمون فإدهم البشر، يتخيل عندما

 لدى أائ الكامل. بالجسد نحلم —طبيعية غير بحاالت نحلم إئنا مغرية. جميلة جد

 كانت لقد االستثنائية. الحالة هي يشري وجلد عظمي هيكلي في المحدودية كانت يسوغ،

 التي األائم بتلك دائتا يذئره أمرا الكوكب، فمذا على الحياة إلى رمزا ه عند الجروح آثار

والمحدودية. األلم فيها عانى

 حدث أففبع الجروح هذه كل السماء، منظور فمن .يسوع جروح في رجائي أطع إدني

 بسبب .نكرى مجرد منه تجعل أن القيامة تستطع الحدث؛ ذلك حئى لكن .الكون تاريخ في
 نغسي، ألم وكز تلعيناها، ضربة وكز دوفت، قد بشرئة دمعة كز أة أرجو أن يمكئني القيامة،

 تختفي ال الندوب إذ ذكريات. تصح سوف هذه كز محبوب- فقدان على قلب وع وكز

 وسما.« جديدة أرض في جديدة، أجساد لنا تصح سوف .تؤلم تعود ال أيصا لكئها تماائ،

القيامة. بداية جديدة- بداية نبدأ سوف جديدة.

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من
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اذال/ئلس٢٨
تمسح

اللوواساصع

 عن جر طبيبا، وكان األب، باراغواي. في يعرفها أسرة عن نوين هنري الكاتب يحكي
 منه المحلي األس جهاز فانتقم اإلنسان، لحقوق وانتهاكاته هناك العسكري للنظام ئعارضته

 الصبي جنازة يحولوا أن البلدة أهل وحاول الموت. حش وتعذيبه المراهق ابنه على بالقبض

 الجنازة، أثناء في لالحتجاج. أخرى طريقة اختار الطبيب لكئ ضخمة، احتجاج مسيرة إلى

 الكهربائية الصدمات من مجرحا عاريا، السجن- في وجدها كما ابنه جتة الطبيب عرخس
 في تكن لم التي بالجئة القرية أهل كذ و جسده. في السجائر إطغاء وآثار بها عذبوه التي

 احتجاج أقوى ذلك كان لقد دمائه. في الغارقة السجن سرير فرشة على بل معتاد، تابوب

العالم. من مرأى على الظلم عرض الغ تجله؛ يمكن

 الحياة ظلم بسبب الله تجاه ضغينة يحملون الذين إذ الجلجثة؟ في الله فعله ما هذا أليس

 تلك الله تحئل بالفعل الله. على يجدفون ثلم ، أنت أو أنا ال الله، يتأئم أن "ينبغي يقولون:

 أشكال كل فغخ ئجرخا، عارائ يسع، جسد حمل الذي الصليب إة .اليوم ذلك في اللعنة

 الوقت وفي فيه، نعيش الذي العالم حقيقة الصليب كشف لقد . العالم هذا في والظلم العنف

الباذلة. المحية إله مقابل في الشديد، الظلم من عالم إده نعبده. الذي اإلله حقيقة نفسه

 مناعة أئة يسوع يظهر لم منها. يعفى لم الله حئى اإلحباط- مأساة من معش أحد ليس

 الجمعة أة وكما األخرى. الناحية من ليخرج فيه سار بل منه، مهرب أى وال الظلم، ضن

 الحذ قدم القيامة أحد فإذ عادلة، تكون أن يجب الحياة ذه أة فرضية على قضت العظيمة

الساح. الضوء خرج الظالم من الكون. هذا لتفز

 العالم هذا وسط في محت بإله اإليمان مع يصاع الذي أصدقائي، أحد تلئظ مرة ذات

 وليست قاسية العبارة هذه . القيامة! سوى الله يبرر ال” العبارة: بهذه األلم، في الغارق

 لكئه الشر، غلب قد المسيح صليب إة المجردة. الحقيقة تقع العبارة هذه داخل لكئ الهوتية،

 االم من يوم في أئه الساطعة اإلجابة القيامة تكون أن ينبغي كان لذلك الظلم. يغلب لم
الصحيح. وضعه إلى كته المادى الوابع الله يسترد سوف

المما تمطر ال عندما كتاب: من



I Γ٩ اذال/ئلس

اذاو/مالس٢٩
 جهح

تغييزجذوي

 حيث من لكائده حدث الذي الجذري بالتغيير صدمت المقدس، للكتاب دراستي في

 وعندما الصليب. كانت بدايته أة لنجد التغيير هذا نتتع أن يمكن األلم. إلى نظرتهم

 الغضب غن تقورون ال فإئهم الصعبة، األوقات عن الجديد الفهد أسفار كنبه يتكتم
 يشيرون يظلون بل المزامير، كتبة من الكثير أو أواألنبياء، مثال، عنه أثوب يصر كان الذي

 عن مصورة درامئة إجابه تائ ئثدماآل كانا لو كما وقيامته- المسيح صليب خذقين- إلى

األلم. سؤال

ء ٠٠ ٤٠ ة؛ .4. ء القيامة. أحد صباح في حدث ما إلى يستند بحرة، اعترفوا كما الرسل، إيمان كان لقد
 آن قائدهم: مع سنوات ثالث في تعلمه في فشلوا الذي الدرس التالميذ هؤالء تعلم لقد

 الله يبدو عندما يكون. ما أقرب فيه يكون الذي الوقت هو غائبا، فيه الله يبدو الذي الوقت

الموت. من عائدا طريقه في يكون ربما فاه مسا،

 يطبقه الذي النموذج هو —االنتصار ثم الغلمة، المأساة، —الثالثة األائم نمط أصبح لقد

 على األكيد الدليل يسع، نتنز أن يمكثنا التجربة. أشكال كز على الجديد العهد كنبه

"لماذا؟". سؤال عن إجابة أئة على نحصل ال كتا وإن حئى الله، محبة

 .حياتنا تصيب حقيقبة وشرور آالم وهي آالمنا، في يتركنا لم الله أؤ العظيمة الجمعة وتشهد

. للحزن مختبرا الله صار لقد بنفسه. ويتحئلها فيها يشترك أن أراد إله حتو، بها الله ويهتز

 الصليب على اقتبسه الذي المزمور كان لقد الله. صمت نفثه يسوع اختبر اليوم، ذلك في

.الراعي( )مزمور والعشرين الثالث المزمور وليس األلم( )مزمور والعشرين الثاني المزمور

 يعقوب يكتب لذلك النهاية. في ينتصر ما ليس األلم أة القيامة، أحد ويكثف

 بطرس: ويكتب . مسوعة تجارب في تقعون حيثما إخوتي يا فرح كل احسبوة : الرسول
 متنوعة،،. بتجارمبط يسيرا تمرنون —يحب كاذ إذ األن- ألكلم مع تبئؤجون، به الذي

 الخير أة كيفية شرح في الرسل ويستمر . الضيقات في أيصا رفتخؤ بل :بولس ويكتب

 والكثير الناضجة الشخصية هو الخير وهذا (،‘اشندى األلم” ذلك من ينشأ أن يمكن

المجازاة. من



.Η ! آذاواهاوس

 الض اإللهية المعجزة فإذ انتظر؛ فقط بولس. يقول ما بحسب وب، مسألة المسألة إذ

 ها يوما ستصبح األدام من يوم في القيامة، أحد صباح إلى المغلمة الصامتة الجمعة حولت

كله. الكون بحجم

االماء تمطر ال عندما كتاب: من

الس٠.الاآذال/

الشائكة األسالك خلف الرجاء

 .(JurgenMoltmann) مولتمان يورغن أبطاال: أحسبهم ثن واحذا قابلت فيرجينيا إلى زيارة في

 ئخفيها التي الدعابة وروح بالود يفيض شخصا األلماني الالهوتى ذلك وجدت ولدهشتي

الالهوتية. وكتاباته دراساته

 أوج في عشرة الثامنة سن في لجند حتى الكئده الفيزياء يمتهن ألن يخطط مولتمان كان
 هامبورغ، في للطائرات المضادة البائرائت إحدى في بالعمل ولف الثاندة، العالمدة الحرب

 بقيت لماذا السؤال: يطارده وظل هناك. الجودة الغارات في يتفحمون مواطنيه شاهد حيث

 الثالث السنوات الشات الجندى قفص للبريطاندين، االستسالم وبعد الحياة؟". قيد على

 النازئة، حقيقة مولتمان عرف وعندما إنكلترا. ثلم اسكتلندا، ثلم بلجيكا، في سجن في التالية
كلها. الحياة بشأن شديد بحزن شعر

 أسفار من نسخة ه أعط السجن في أميركيا قثا لكن مسيحده، خلغدة لمولتمان يكن لم
 ولما روزفلت. األميركى الرئيس من وموئعة المسلحة، للقوات مطبوعة والمزامير الجديد العهد

 يوجد أن يمكرن، هل” :تساءل ، أنت فها الهاوية، إلى نزلث وإن” الكلمات: هذه السجين قرأ
 بالخوا،، إحساسه عن بدئة عدرت كلمات وجد أكثر، قرأ وعندما المظلم؟". المكان في الله

األماكن". هذه مثل في وجونا أكثر هو بل الثائكة، األسالك خلف "موجود الله أن فاقتع

 الشدان حركة تقوده الذي (Norton) نورتن معسكر إلى مولتمان دقل ذلك بعد
 طعاائ إليهم وأحضروا األلمان، بالجنود المحتدون السكان رحب وهناك ،(YMCA) المسيحدين



ΡΊ ؛ و/ئلس1اذ

 الفظاح تجاه بالذب إحساسا عليهم يزيدوا ولم الميحئة، العقيدة وعلموهم المنازل، في مطهؤا

التاذوئن. 'وتكبها |ذي

 حالة في إى فيه. تخئحس الذي الرجاء الهوت يفع بدأ موكمان، سراح إطالق وعند

 واالسترداد. البقاء في نأمل أئنا إال والغناء، بالموت محاطون والقيامة، الصليب بين التضاد من

المسيح. قيامة أنوار تضيئه رجا، وهزا

 األصلي. تصميمه إلى الكوكب هذا الله يسترد فيه الذي للمستقبل عربوائ يسوع يعطينا

 بالمستقبل، إيمان له ليس من إنى . الموت على الله .وثورة ..المغديين فرح بداية هي القيامة |ذ
 وإائ الصالح، ض ليس الله أؤ إائ يظن الكوكب، هذا على التي والمعاناة األلم سيب ربا

 عن راضيا ليس أيصا الله بأة أومن أن لي فيسهح المستقبلي، اإليمان أائ القدرة. كلي ليس أده

جديذا. شيء كز يصغ أن وينوي العالم، هذا عليها التي الحالة

 إذ” :امة١القي وأحد الصيب جمعة بين المسافة عن مولتمان يورغن يعير واحدة عبارة في

". معه نحن نضحك حئى معنا، يبكي الله

م٢ ٠٠٥ /سبتمبر أيلول عدد اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة عمود

ا/وئس1االاآذ

،‘سيلمادو! اوسلو”

 مجموعة يدرب كان بينما كهربائي بمنشار نصغين يده يقبع أن (Bud Ogle) أوغل بد كاد

 روتينيا إجراء أجرى يده، بعالج الجراح يبدأ أن وقبل للفقراء. بيوت بناء على المتطوعين من

 الورم فاستؤصل الصدر. في خبيث ورم اكتشاف المفاجأة وكانت .باألشئة الصدر فيه يصور

 األمد طويل وتعاب اليد، جراحة تداعيات نفسه، الوقت في بد وواجه المناسب، الوقت في

الصدر. سرطان من

 يديرها التي الخدمة رموز من رمرا السيئة واألخبار السارة بينهاألخبار المزيج ذلك كان

المدينة. سكان من الفقراء لمساعدة بد



Hi آذاوامدن ا

 ما لكن الحادثة. هذه جراء من الله ذهن في يكون أن يمكن عائ أتساءل كنت لقد

 التنس كرات أعتصر كنخة بينما ذهني في به أحتفظ أن دائائ حاولت درسا كان بعدها حدث
 اشتمل وتعافي خالصي أن هو الدرس السابقة- قوتها إلى تعود حقى يدي عصالت لتدريب

. شديد ألم على

 أحيا* في الخدمة في التطوع إلى يأتون كانوا من لكن روحائ درسا يقدم يد كان

 الخطه بحسب يسير شيء ال تفشلوا. أن ستتعلمون هذا. هو الدريس كان الفقيرة. شيكاغو

 وبكن اإلدارية، األخطاء بعض بسبب فجأة للمشردين ملجأ المدينة إدارة بفلق ربما الموضوعة.

 المهووسين بعفى يفتعل ورثا الهيروين، تعاطي إلى ويعود الواعدين القادة أحد ينتكس أن

 النار العصابات بعض تطبق أو الكنيسه، نوافذ ئكشر أو حدسا، حدن مبنى لتدمير الحرائق

 والفوضى، األلم وسط في بأخرى، أو بصور؛ لكن الخدمة. مقر باب على األطفال أحد على

اإلنجيل. يتأصل

 أرى إئني الله. نعمة لتعرب طريقة الفشل يصير —األماكن هذه في يحدث ما هذا”

 لكن مجددا. يتعافى ال وبعضهم أوسائ. أوخمذا مرات أردع ينتكسون الكحولائت مدمني

 على والتغيير التعافي يعتمد خبرتي، في .الفشل وسط في الله نعمة بالتدرج يقبلون آخرين

 فثنا درجة كانت مهما لنا يفغر الله أن اكتشافنا إذ للئغران. قابلة خطاياه بأن الشخعى إيمان

. للشفاء مساحة فينا يخلق

 قصصهم، أشخاحصى سبعة حكى القيامة، عيد صباح الشمس شروق خدمة أثناء في

 أائ األموات، عداد في كنت لقد :أحدهم قال التعافي. حديبي مدمنين وكان منهم ثالثة
. أخرى مرة الحياة إلى أعود يأتني أشعر كلكم، وبمساعدتكم يسوع، ة فبمساعد اآلن

 يشرق الظالم، وسط وفي والرجاء، فباأللم يد؛ عند جديدا معنى القيامة اكتسبت
 لقد ’ باإلسجانئة: ثلم باالنكليزئة أوال بد، نادى اللغة، ثنائئة الخدمة أثناء وفي .الساحعإع النور

قام(. )بالحقيقة !آريسوسيتادو :مدوية بصيحه باإلسجاية اإلجابة فجاءت . قام!

م١٩٩٧ انوفمبر الثاني تشرين ١٧ اليوم، المسيحية مجلة ، المدينة في الرجاء زراعة أوغل، يد
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ذيسان/ايريل

اذيساناايريل
جح

النعمة إلى الجوم

 في بأسره، المجتمع بل االقتصاد، كان النعمة. إلى جائائ شحا م ١٩٩١ سنة روسيا في رأيت
 يبدون العادين الروس المواطنين أة الحظت األخر. يلوم واحد كز وكان سريع، تدهور حالة

 والنظرات وتشبع، بطيء والكالم لمتغشة، الرؤوس شديد: لعنف تعرضوا الذين كاألطفال

يبقوا؟ أن عساهم فبمن زائغة.

 صحفيا قبل من رأيت قد أكن ولم موسكو- في الصحفيين أحد بكى فيه لقا؛ أنسى لن

 تحت كناش عن يحكي العالمية السجون رابطة من (Ron Nickle) نكل رون كان عندما يبكى-
 طئت سنة، لسبعين الروسية. القسري العمل معسكرات في تنمووتزدهر كانت التي األرض

 كانت لقد الله. عن تتكتم أن فيه يمكنك الذي الوحيد والمكان للحئ، مستودعات السجون

الله. سولجنتسين مثل أشخاص فيها ولجن التي األماكن هي الكنائس، ال السجون،

 يرأس كان الذي الكبار الضياط أحد مع حواره عن أيثما نكل رون لي حكى كما

 المؤمنين بعض من المقدس الكتاب عن سمع قد الضابط هذا ؛كان الداخلية. وزارة

 لكن به. االنسان يؤمن شيائ ال متحفيه، قطعة حسبه لكن به، وأعجج، السن كبار من

 بوريس أمر عندما م،١٩٩١ سنة أواخر في التفكير. يعيد جعلته األخيرة األحداث
 كانت والفئرة، القومية الشيوعي الحزب مكاتب كز بإغالق (Boris Yeltsin) يلتسين

 أده تعليقه وكان الشيوعي، الحزب بتفكيك المكلفة هي الضابط هذا يرأسها التي الوزارة

 سهولة بين يقارن وكان اإلغالق، ذلك على الحزب مسؤولي من مسؤول أئ يعترض لم

 الكنيسة لتدمير سنة لسبعين استمرت التي الصعبة والحملة الشيوعي الحزب إغالق
 أئة عمر تجاوز على قادر المسيحى اإليمان” إة وقال القلوب، من بالله اإليمان واستئصال

. عيناي رأته ما هي آخر شيء أي من أكثر الصعود تعاود اآلن والكنيسة أيديولوجية.

 أحد صباح الفتة (YWAM) رسالة له شباب هيئة من مجموعة رفعت م،١٩٨٣ سنة

 بعض سجد ذلك، على وردا !،،.قام المسيح” الروسية: باللغة تقول األحمر الميدان في القيامة



٢ I ذيسان/ايريل

 مثيري المرش هؤالء الشرطة طؤقت ما وبكوا-وسرعان األرض على السن كبار من الروس

 سنوات؛ عشر من أقز وبعد ٠ السجن إلى بعنف واقتادوهم الالفتة، ومرقوا المشكالت،

 التقليدية: بالتحئة بعائ بعضهم يهئوئن القيامة عيد صباح األحمر الميدان في الجمع كان

. قام! .بالحقيقة قام.. "المسيح

النعمة اعجب ما كتاب: من

ذيسان/ايريل٢
تمجح

 في مختبئ واحد مضمون على ٢وه ٢٤ واألصحاحات مئى إنجيل في أمثال أربعة سفق
 أرض ومالك خاوائ، بيته يترك بيب صاحلي :األمثال هذه من كز في البطل تأئل الخلفية.

 وزنات يوزع وسهد المدعوين، كز ينام أن بعد متأخرا يصل وعريس لخادمه، شيء كز يترك

 سأله والذي الحداثة، لحقبة المركزى السؤال األربعة يسوع أمثال دوؤعت مًا، بصور؛ يمضي. ثلم
 أن هي الحداية اإلجابة اآلن؟". الله أين” :وبيكيت وكامو وماركس نيتشه مثل أشخاص

. الله غياب باسم يعرف ما فلسفة قوانيننا- بأنفسنا نفع لكي أحرار اآلن نحن ٠ تركنا المالك

 المتضئنة الرسالة جئنا أعرف كنث لقد آخر. مثال صادفت القراءة، في االستمرار ومع

 له. السابقة األمثال وبين بينه العالقة قبل من ألحظ لم لكئني والجذاء، الخراف نثل في

بطريققين: السابقة األربعة األمثال تثيره الذي السؤال عن األخير المثل هذا يجيب

 جزاء هناك سيكون حيث الدينونة، يوم في المالك، عودة عن لمحة المثل هذا يعطى أوال،

نار-حري. من

 يبدو التي القرون وهي وعودته، اختفائه بين يمر الذي الزمن عن ثاقبة فكر؛ المثل يعطي ثانيا،

 يهرب لم نفسه. الوقت في وصادمة عميقة إجابة السؤال ذلك عن ٢ه هش ويجيب غائيا. فيها الله
 الغريب صورة في —التخئي صور من البال على يخطر ما ابعد في تخش لكئه يختب، ولم الله

 أقول "الحز األرض. في والمدوسين المهتلين صورة في تخش والمريض. والسجين والجاع والفقير



م I ذيساناأيريل

 يضع األخير يسع تثل إذ ،،.فعلتلم فبي األصاغر، هؤالء إخوتي بأحد فتلئموة أتكلم بما لكئ:

 مبرين الفوضى نقاوم أن يجب أئنا الدائم: الحذ للعالم يقدم لكئه ثقيلة، مسؤولية الكنيسة ض

 الشرطة رجال من العكس على الذي الكوكب، لهذا مالك ويوجد قائد، يوجد اده حقيقة ض
 المسؤولية تقع المالك، هذا يعود وحلى للجمع. الكاملة العدالة يقدم سوف البشر، من والقانون

 التسئط، ئنطلق من ال مكان كل في المحتاجين إلى أيادينا نمد إئنا حضوره. وهل ئظهره أن طينا

فيهم. المختفي الله نخدم فإئنا المحتاجين، نخدم وعندما المحية. ئنطلق من ض

م١٩٩٢ وئزايوليو ٢٠ اليوم، المسيحية ،مجئة الخلفية الصفحة عمود

للساناألزلل م

 تمجح
أحراو شرفاء

 األسقف يكتب بسيطة. معادلة في واالنسان الله بين التواصل سر يختزل أن أحد يستطع ال

 حئى الشديد، بالخوف أحياائ "أشعر :الشهيد زميله إلى (Hugh التيميربحسل هيو اإلنكليزى

 .بتعزياته جديد من يزورني األحيان بعض في الله لكن فأر؛ جحر في ألختبئ أزحف أن أود إتي

 برئة في تائهين له التالي الشهر ونقضي األائم من يوم في روحئة وقعة نختبر ربما .“يذهب ثم يأتي

ويذهب. يأتي .لنيقوديموس يسع قاله ما هذا ، تشاء حيث تهث الريح ’ .والجفاف الفتور من

 صغارهما. ليريا الحمراء الثعالب من زوج ربع كذ يأتي بيتي، خلف الوابع المرتفع في

 الصخور، بين لجحرهم من رؤوسهم األحيان بعض في الصغار ئخرج ثحييا، لهم أصغر وعندما

 حركتهم صوت أسبع األحيان، بعض وفي المنتبهة. الالمعة بعيونهم ي ويتغرسونا الهواء ليشتوئا

 بي مر عندما مرة، وذات نيام. أئهم وأفترض شيء أى أسمع ال أخرى، أحيان وفي الداخل، في

 يسمعه، أو ء شى أئ يرى لن ربا أئه انتباهه الفائ الثعالب، وكر إلى أخذته نيوزيالندا، من زائر
.ال" أم ستظهر كانت إن إليهما يعود األمر .فيها التحغم نستطع ال .برئة حيوانات إئها :له وقلن

 صديقي فأصاب اليوم، ذلك في الجحر من أنفه ثجاغ صغير ثعلث أخرج فجأة،

 نيوزيلندا من رسالة منه وصلتني هذا، صديقي زيارة من أسابع مرور وبعد واإلثارة. بالدهشة
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 مر أن بعد بالله، عالقته فهم في ساعده الثعالب، بشأن تعليقي في الحعا تأثل إذ فيها لي يقول

 زوجته مثل جدا منه قريب الله بأن يشعر كان األحيان، بعفى في االكتائب. من طويلة بغترة

 وفي إليه. يستند إيمان أئ وال الله، بحضور شعور أئ لديه يكن لم أخرى، أحيان وفي وأوالده.

عليه". السيطرة يمكن ال الله تماائ، البدة الثعالب بثل” كتب: رسالته نهاية

 أشبه الكلمات هذه وتبدو . إليكم فيقترب الله إنى اقتربوا’ : الرسول يعقوب يكتب

 المعادلة، من الثاني الجزء لتحقيق زمنيا جدوال يقدم ال يعقوب لكن بسيطة. رياضية بمعادلة

 مهم دور لدئ شد، ودون طرفين. تتضئن الله مع الشركة أن ينبرني بل التعبير، جاز إن

 مئضعة، روحي وأجعل قلبي أنقي أن يمكنني يعقوب، يقترح وكما العالقة. هذه في ألعبه
لله. الباقي وأترك العالقة في بي الخاص الجزء مسؤولئة أتحئل أن وأتعتم

 ؟ اختالف أئ محدث هل الصالة: كتاب: من

عذيسان/أيريل
تمجح

غيرالمستجابة اكادة

 مع حوارات أجري أن علفي زوجتي اقئرخت المستجابة، غير الصالة عن أكتب كنت عندما

 بعيد. زمى منذ أغلبهم يصلى لي. وقالت الصالة. بشأن المسئيى والنساء الرجال بعض

. الشأن هذا في الحكمة بعض لديهم يكون سوف بالتأكيد

 راعية بصفتها فيه تساعد الذي التقاعد مركز إلى صاحبكها حق. على كانت وقد

 التي النساء احدى وعئمة ومنها متتالية. معجزات يصعى الى استمعد وهناك دينيه،
 الصديقات بعض مع الورق فيها تلب كانت جلسة تترك أن عليها بأن مرة ذات شعرت

 قد مشتعلة تركتها كانت شمعة أن اكتشفت المنزل دخلت وعندما .المنزل إلى وتعود

 أن استطاعت حريق وصار الصناعي- الورد من باقة في تشث النار وبدأت تماائ انصهرت

 على البقاع عن مثيرة قصص عن حكى وآخر المناسب. الوقت في وسادة باستخدام تخمده

 يأكل وهو اختنق الذي زوجها عن حكت وأخرى الثانية. العالمية الحرب من الحياة قيد
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 المناسب. الوقت في إنقاذه واستطاعا المنزل، أمام يمران تسبغان كان الذي الوقت في طوى،

 إحدى وتذكرت الظلم. وضن العالم سالم أجل من صلوات عن أيثما وسمعث

 الثانية الدرجة من مواطنة تعذ كانت حين طفولتها في صالتها أفريقي أصل من السيدات

 تشهدها؟ لكي العمر بها طال التي التفئرات حينها ليتخئز كان من الجنوب. واليات في

 عن يتكئم 'أن يريد كان أغلبهم فإة المستجابة، غير الصلوات عن أيثما سألت أدني وهع

 لكن الصخة، وانهيارات األسرة الماسي عن قصعى لديهم كانت لقد استجابة. الصلوات

بالصالة. إيمانهم تزعزع أن الخبرات هذه تستبع لم بأخرى، أو بصورة

 مساعد؛ إلى يحتاجون من فيه يعيثى كان الذي المبنى جزء في قليال تمئيت لقائنا بعد

 هع أتكتم أن حاولت متحركة. كراسى على وإنا الغراش طريحي إائ هؤال، كان إضافية.

 عن تعلموها التي األسرار كذ كثيرا. خقت قد كان عقولهم في النور لكى أيغما، هؤالء

!االسترجاع على قدرتهم وراء ما في األن تقع الصالة

 الحز أة مضمى وقت أي من اقتناعا أكثر كنث المكان، من عائذا السيارة قيادتي أثناء وفي

 :كورنثوس ألهل يقوله الرسول بولس كان ما هو المستجابة غير للصلوات والنهائى الوحيد

 حيفن لكن المعرتم، بعض 'أعرف األن .لوجه وجها حيفن لكن لغز، في مرأ؛، في األن تنظر فائنا”

 الله، طرق يفسر أن يستبع روحائ أو حكيائ كان مهما إنسان، يوجد ال . عرضت كما سأعرف

 واضحة، بصورة حالة في الله تدحل وسبب أخرى، حدوث وعدم معجزة حدوث سبب ويشرح

.ونثق ننتظر أن فقط بكننا بولس، الرسول ومع .أخرى حالة في بتادا تدحله وعدم

اختالف؟ أئ شدث هل الصالة: كتاب: من

هذيسان/أيريل

اسب ص صلوات

 في السالم أجل من أصلي مستحيال. بدا مهما بالضبط، أريده ما لله أقول أن تغت

 والتشرد البالد، من وغيرها الصمين في الديفة والحرية أفريقيا، في والعدالة األوسط، الشرق
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 أعتقد ذلك، من وأكثر بشدة- األشياء هذه كز في أرغب ألئني وذلك أميركا؛ في والعنصرئة

يريدها. أيئط لله١ أة

 الفقيرة األحياء خرمة في زمالئه من بعثا يجمع أن شيكاغو في لي صديق حاول
 واعترضو! سألهم من كز تقريبا وتراجع المدينة، هذه في الفقر مشكلة انتها، أجل من للصالة

 لديه فكان صديقي أائ . هذا؟ مثل ومستحيل مثاليًا شي، أجل من نصلي لماذا قائلين:

 هع تئغق كانت إذا سئما ال قلوبنا، رغبات عن نعبر لن كائ إن الصالة معنى ما .مختلف رأي

 تتحقق لكي نصلي عندما يحدث أن يمكن ماذا يعرف من أيثا؟ الله قلب رغبة أئه نعرف ما

 الستار خلف المسيحبون صهاها التي الكثيرة الصلوات لنتذبر األرض؟ على الله مشيئة

 كانت صلوات أفريقيا، جنوب في العنصري الفصل ظز وفي الشرقبة، أوروائ في الحديدي

ومثالغة. مستحيلة وقتها تبدو

 ال مثلما تماائ الله، يوخنا ولن ونريده. إليه نحتاج ما ببساطة نطلب ألن يدعونا الله إذ

 فيرنون يقول الميالد. لعيد هديه يتمائه بما قائمة ويمليه حضنه إلى تسأق الذي طفله أب يوبخ

 يصلي فإئه الشفاء، إلى يحتاج شخص عن يسمع عندما إئه (Vernon Grounds) غراوندز
 لكئي اإلنسان، ذلك لحياة حئة لديك أن شلن وال ما، قصدا لك أن أعلم رب، يا” هكذا:

 أطلب فوف خطير، بمرض شخص قد كان إذا يحدث". أن أريده ما مباشرة لك سأقول
 الله رغبة بوضوح يسوع أعلن وقد الشفاء، أجل من نصلى أن اثرنا الجسدي. الشفاء مباشرة

 اإليمان الشفاء. في الصالة لغاعلبة الدراسات عشرات وشهدت واكتماله. االنسان شفاء في

 على إضافية قوة وئضغي تناغم، في مائ تعمل والجسد والعقل الروح يجعل اإليمان يعمل.

أجسادنا. في طبيعبة بصورة الموجودة الشفاء عملبات

 سؤاال هذا يكن لم . تبرأ؟ أن أتريد اإلنسان: يسأل يسوع كان األحيان، بعض في
 المريض هودة دون أنفسهم يتصورون يكادوا ال المرضى بعض فاذ األطباء، يشهد كما بديهبا،

 بكز المشكلة نقدم أن يجب الصالة، طلبات كل في كما الشفاء، أجل من الصالة في هذه.

.قلوبنا إليه تشتاق ما لله ونقول أمانة،

اختالف؟ أي فدث هل الصالة: كتاب: من
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ذيساناايريل٦

الخواء مع التالمس

 ليل” ئسئى بما مروا الروحانية أساتذة كز إة تقول التي الحقيقة في التعزية ببعض أشعر

 شهورا، يستمر أخرى، أحيان وفي بسرعة، الليل هذا يمر األحيان، بعض في . المظلم لذغس١

 قضت الجفاف. من بفتر؛ يمر لم أئه ينعي واحذا شاهذا اآلن إلى أجد ولم سنوات. وري

 كما الصالة. أساتذة من تصبح أن قبل الصالة عدم من حالة في سنة عشرين االلية تيريزا

 من يموت يكاد بأئه فيها يشعر كان الصالة من فترات (William Cowper) كاور وليم اختبر

 الله، محضر عن بعينا "منفى الكلمات: بهذه الحذا أيصا نفه وصف لكئه الفرح؛ فرط

.“المغرب من المشرق كبعد

 كثيرا الديسة، والدورائت الكتب بعض على عالوًا الدينية، اإلعالم وسائل تتكلم ال

 يكث ال الله أؤ يقدمونها التي القصص تفترض ما كثيرا العكس، على بل الله. صمت عن

 تبدأ أن هذه البيت رئة ويوصي جديدة، كنيسة يبني أن الخادم ذلك يأمر الكالم. عن

 بالسالم والشعور الطيبة، والمشاعر النجاح، يمثل الله األجواء، هذه في اإلنترنت. على شركة
 الصمت يواجهون عندما اتجمة، القصص هذه مثل تسليهم الذين والمستمعون والدفء.

النقص. مشاعر فيهم ئثار بم ومن االستثناء، أئه ويحسبون ئصذمون اإللهى،

 إذ الحداثي؛ االستهالكي اإليمان يميز الذي المبتهج التفاؤل هو الفعلي االستثناء
 المسيرة من الروحية رحلتهم في يتوئعوه أن عليهم ما قرون مدى على المسيحيون تعلم

 الصليب يوحائ كتاب ومن ، المسيحي سياحة كتاب في السابح خاضها التي المضطربة
John of the Cross)) ”المظلم النفس ليل“ (Dark Night of the Soul،كتاب ومن كا 

 Thomas A Kempis) .) الكمجيسي توماس لمؤلفه (Imitation ofChrist) “بالمسيح االقتداء”

 لورنس األخ فهو الله،؛ حضور عن بانغتاح غيره من أكثر كتب الذي المسيحي المرشد أائ

المراحيض. وتنظيف االطباق غسيل أثناء في ذلك كتب الذي

 الصالة عن أتوبف هل والخواء، الظالم أو الروحي، الجفاف من موسائ أخئبر عندما

اإلجابة على والروحانية الصالة أساتذة كز يصر صالتي؟ في أخرى مرة الحياة تتدبق حتى

.الناشر( )والنشر للطباعة أوفير منشورات من (٢٠١٧) دنين لجون الميحي سياحة كتاب (١
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 أن رعد إال صالتي، إلى عادت الحياة أة أعرف كيف الصالة، عن تولفت إذا .بالئغي

 من ا كثط أصعب الصالة عدم عادة كسر فإة المسيحين، س الكثير اكتشف وكما أصلي؟

الصالة. عادة كسر

اخآلف؟ أي محدث هل الصالة: كتاب: من

ذبسان/أ.بريل٧
د

الفضيحة زائحة

 الحقيقة تلك يجئد شخصا أعرف وال المنخفض. المكان نحو تنساب الماء، مثل النعمة، إي

 وعلى العصور. مدى على األحت الترنيمة كاتب (John Newton) نيوتن جون من أكثر
 أكثر منذ المكتوبة (Amazing Grace) (‘النعمة أعجب "ما ترنيمة تظن التوقعات كل خالف

الكثيرين. وجدان في اآلن حش تعيش سنة، ٢٣٠ من

 عدم بدعوى الحعا الخدمة من سرح ثم مرفائ، الملكية البحردة الخدمة نيوتن جون دخل

 حتى والتجديف واللعن بالغتم معوا نيوتن وكان .الرقيق كبارة في العمل إلى وتحول الخضع

 في األطلسي المحيط عبر الرقيق لتجارة سفينة على عمل وإذ الدنيئة. البيئة هذه في زمالئه بين
السفينة. هذه قبطان صار حش النهاية في ترئى وقسوة، ظالائ التجارة هذه أائم أكثر

 النعمة. طريق على نيوتن الله وضع ابحر، غرض في درامى روحئ تحؤل حادثة وبعد

 نيوتن ينس لم ٠ األبرشيات احدى في قائ انكلترا كنيسة عيثته اللدهوت، درمى أن وبعد
 كتابته أثناء وفي ٠يكره ولم الالحقة حياته كز يميز كان الذي االستحقاق بعدم إحساسه

 إلى كالمه موجها كتب إنكلترا، في أولني بلدة إلى انتقاله من قصير وقت بعد لمنبراته

اإلنجيل". خذمة إلى كافرا ودعوت أوالدك، بين ومكاائ استا زنديقا أعثيك لقد” الرت:

 (John وسلي جون مثل المسيحي التارخ في المعة أسماء إشراف تحت نيوتن تعلم

(Wesley وايتغيلد وجورج (George Whitfield)، سرعان ثلم باإلنجيل، حماسيا كاررا وصار 

 اسمه موهوب شات لشاعر صديعا نيوتن صار بعدها، العبيد. تحرير حركة في قائدا صار ما



٨ i ذيسان/أ.بريل

 مرضه بسبب تنتابه كانت التي االنتحار في الرغبة نوبات أثناء في يخدمه وكان كاودر؛ ويم

 ويلبرفورس ويم المرموق للسياسى روجا مرشنا أيتا نيوتن كان الوقت ذلك وفي ٠الذغس
(William Wilberforce) على للقضاء سنة ألربعين الممتن صراعه عن يتخلى أال وشجعه 

 صادقة شهادة ليقذم البرلمان، أمام نفسه نيوتن ووقف االنكليزئة. اإلمبراطورئة في العبودية

المنحلة. الرقيق تجارة فع ض
 حماسته من بعضهم سخر حياته. في مختلفة لوائهامات وتهغائ مقاومة نيوتن واجه

 يساعده، أن من بدال كاوير، ولؤم صديقه مجهودات إلى يسيء أئه ائهموه وآخرون الكرارة،

 ماضيه, ذنوب عن للتكفير محاولة أبها مذعين العبيد لتحرير حملته بعضهم هاجم حين في
 أعمال من عتال بكونه األ نفسه إلى يسر ولم نفسه، عن تيدافع أن نيوتن يحاول لم لكن

 اشتمل الذي الكتابي التقليد داخل بوضوح تضعه نيوتن حياة فإن وهكذا، اإللهية. النعمة

 للمسيحيين ومضطهد بطرس(، )الرسول وخاس داود(، )الملك وزا؟ قاتي على أبطاله

الفضيحة. رائحة النعمة تحمل ما ودائائ .بولس( )الرسول

العجيبة النعمة إلى العار من نيوتن: جون كتاب مقدمة

ذيسانثمايريال٨

كبيرالخذم

 شقة تشاهد أن بإمكانك يزال ال جورجيا، والية في بالينز لمدينة السياحية الزيارة برنامج في

 (.JimmyCarter) كارتر جيمي األسبق األميركى الرئيس ما يوائ فيها قطن التي الشعبي اإلسكان

العالم. في رجل أقوى م١٩٧٦ سنة ليصبح كارتر جيمي صعد المتواضعة، األصول هذه ومن

 م،١٩٨٠ عام النتخابات خسارته فبعد أيتا. سريائ هبوطه كان السريع، صعوده ومثل

 الرأي استطالعات أحد إذ حئى الديمقراطيين، زمالئه من متيرا شخا، بلدته إلى عاد

 رائسته، فترة مدى على لجئدت التي أسرته، تجارة وجد عاد وعندما األسوأ. بالرئيس وصفه
الديون. من دوالر مليون إلى يصل ما عليها تكنص وقد
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 من ليسند كتابا أنف أن وبعد البناء. إعادة كارتر بدأ المتزعزع، الوضع هذا من

 يؤمن كان التي البرامج به ليتبئى أتالنتا في كارتر مركز أسماه ما أسس ديونه، عوائده
 الناب الدول من الكثير إليه تشت اإلنسان، حقوق مبادئ األساس تأكيده وبسبب بها.

 راقب مثال، .دة ورؤيو رائدة برامج يواسطة التطلع هذا مع كارتر وتجاوب عظيائ، قائدا بصفته

 من بيت لمؤسسة مساندته أن كما العالم. أنحاء كل في االنتخابات للديمقراطية برنامجه

 هذه إلى والمعنوي المادي الدعم من الكثير جلبت (Habitat for Humanity) البشرة" أجل

 الئي الخطيرة األمراض من عددا مؤسسته استهدفت ذلك، على وعالوة الناشئة. المؤسسة

 المشكالت. هذه مثل لمواجهة العلمية والخبرة الماأل الدعم فوحه الفقيرة، البلدان تصيب

النهر. وعتى غينيا، دودة على تقرييا بضي لذلك، ونتيجة

 ويجمع األحد، مدارس في يدرس وكان بلدته، في حاضرا كارتر كان أسبوع، نهاية وكئ

 من األون الحرقين ترى أن ويمكنك المعمدانية. ماراناثا كنيسة المحلية، كنيسته في التقدمة

 به، الخاصة النجارة ورشة في األسبق األميركى الرئيس هذا حفرهما اللذين ك ج.’ اسمه
 كارتر كان شهرين، وكز .األحد مدارس غرفة في الموجودة التلفاز خزانة أيائ فيها صبع والتي

المياه. دورات روزالبن زوجته تمغلغة بينما الكنيسة فناء في النجيل جز في دوره يأخذ

 االحترام ويثير شخصيا، العالم قادة مع يتعامل وظز كثيرا. كارتر سمعة تحئنت لقد

 احتراائ الرؤساء أكثر قائمة بين اآلن فهو تماائ، عنده الوضع انعكس وقد ذهب. أينما واالنتباه
 لغاربكز سابق، رئيس أفضل الختيار مسابقة ولودخل األميركية. الملحدة الواليات تاريخ في

 أو الغولف، رياضة بلعب ليستمتعوا األبيض البيت األخرون الرؤساء يترك حبن فغي تأكيد.

 يسع بمقولة المرء بذكر ا ط للخدمة. نفسها كارتر أسرة كرست شهرتهم، عائدات ليستثمروا
 أجل وس أجلي بى نمشه تهين وش تهبغها، نمشة تفلعى أن أران ش فإذ” :ترديدا األكثر

.“تفتطمها فهو اإلنجيلي

م٢٠٠٢ أبارامايو ٢١ اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة عمود



٩ ذيسان/أيريل!

ذيسان/ايريل٩

للضحك وقلتتا

 :األقز على مميزات بثالث تتميز البشرئة أن (w. H. Auden) أودن إتش. دبليو. الشاعر قال

 إطارا تملل هذه أودن قائمة أن وأعتقد وتصلي. وتضحك تعمل التي الوحيدة الحيوانات أئنا

الشخصي. للتأثل أنيائ

 بأخالق يسئى ما اخترعوا فأجدادنا يتفوقون؛ المسيحين إذ قول من أخجل ال العمل، في

 آخر. شيء أى يلتهم العمل ندع إئنا حش بحئ، العمل أخالق نقدر إئنا البروتستانتية. العمل

 اليومية المفكرة في أعمالنا مهام أحد بوصفه خلوتنا وقت ونحصص شركات، مثل تدار كنائسنا

 الشركات مديري مثل ضغط تحت يعملون ورعاتنا كمجيوتر(، برنامج في مثالية، أكثر بصورة )أو

الوحيد. المشرع اإلدمان للمسيحين العمل أصبح لقد اليابانين.

 األمر؛ هذا في شكوكي لدى لكن األن، فيه امتزنا قد نكون أن فيجب الصالة، فذ أائ

 في الصالة تمحور سبب يفغر وهذا العمل، من آخر نع إلى الصالة نحول أن المرجح فمن
صالتنا. في االستماع نمارس ما نادرا إذ فقط، التثئع حول غاليا الكنائس أغلب

 تكون ألن تميل المزامير( سفر في مثال نراها )التي الكتابية الصلوات أن الحظت لقد

 أكثر الحالقة محل في تسمعها أن يمكن التي بالحوارات شبيهة مرئبة- وغير ومتكررة متغرقة
 مثال، الكاثوليك من الصلوات هذه مثل عن وأتعتم بالطلبات. المكتثة التسوق قوائم من

 يصغون كانوا الذين أن والغريب العبادة. من نوعا بصفتها بالصالة أفضل وعي لديهم الذين

 مانلي وجيرارد (Macrina Wiederl hr) ويدركير وماكرينا ميرتون توماس مثل اليوم- طوال

 الواجب، من نوعا الصالة يحبون ال األثيلية، وتيريزا (Gerard Manley Hopkins) هوبكنز

ينتهي. ال الذي الحوار من نوعا يروتها بل

 ذيل في المسيحيون يتقهقر أودن، ثالثية في الثالثة الساق الضحك، عن الكالم وفي

 ليس لويس، أس. سي. يكتب كما الناس، باقي عن المسيحيون يتميز .األمر هذا في العالم
 عالم في يعيثوا أن غيرهم من أقن عليهم محكوم باه وال اآلخرين؛ من سقوطا أقن باهم

 أعتقد لذا، ساقط. عالم في يعيشون السقوط، حالة في أئهم يعرفون بأئهم يتميزون بل ساقط،
أنفسنا. على الضحك على القدرة خسارة على نجرؤ أال علينا أة



ذيسان/ايريل

 القتلين؛ فغي الصالة. مع الكثير في يشترك الضحك أن األمر، وابع في لي، ويخطر

 شملى أنفسنا تأخذ وال ساقطة. مخلوقات بانا معترفين المساواة، قدم على جميعنا نقف

 الضحك أائ ومستويات، ؤدب ضمن ويقئمنا يفرقنا أن يمكن العمل كثيرا. الجئ نحتل

فيولخناينا. والصالة

توئ األماكن أقن في الله على العثور كتاب: من

-انيساالسل
د

جاالع؛ ة ΗΙ1٠٢٩ كن لحالأ

 المجتمعات أحد عليها يعيش كان أرص على عبن مؤتمرا حضرت ببعيد، ليس وقت قبل

 من قرن نحو إلى المجتمع هذا تاريخ ويعود إنديانا، في (Utopian communities) ٢الطوباوئة

 الحياة تصف التي اللوحات وأقرأ للمباني الدقيقة الصنعة أتحسس كت وعندما الزمن.

 من واحد وهو المجتمع، هذا تدفع كاشت التي الطاقة من تعجبت الحقيقيين، لألتباع اليومية
األميركية. والمثالية الدينية الحماسة من توئدت التي المجتمعات عشرات

 اآلن انحرفنا لقد الكمالية. نحو الدابع تقرييا اختفى الحالي الوقت في أئه ببالي وخطر
 الكنائس من الكثير تمونت .ومثالي طوباوئ هو ما لكز مضاد نوع نحو المعاكس، االتجاه نحو

 أعضائها قدرة عدم على بالتحديد ترتمز والتي عشرة، االثنتي الخطوات على مبنيه مجموعات

كاملين. يكونوا أن
 الخطأ نحو الميل أن هو البشري الوابع في أالحظه وما .الحالي لالتجاه بتغضيلي وأعترف

 على مبنئ إنجيل ذراغى نغى.س أرمى أن إلى دفعنى ما الكمال، نحو الميل من كثيوا أكثر
 النهاية في تحولت فيه- أقف كت الذي ذلك مثل الطوباوئة- المجتمعات أغلب إذ النعمة.

األصلية. الخطية صخور سلسلة في عالقة جنحت التي السفينة مثل فالكمالية ؛متاحف إلى

 كاقة من مثالي مجتمع إيجاد إلى تمعى صارمة وقوانين الفاضلة" المدينة” فلسفة على تقوم مجتمعات الطوباودة المجتمعا'ت (٢

)الناشر(. الذات وتحقيق السعادة أفراده جمح يجذ أن عسى النواحي،



Π ا ذيسان/أيريل

 مستوى أعلى على الحياة إلى والشوق القداسة، مبدأ ندعم أن الكنيسة في يمكننا كيف

 السلطة، استخدام وإساءة والتظاهر والتغاهة الوهم في الحياة نفسه الوقت في ونتغادى الرقي، من

 المعاصرين نحون يكننا كيف العكسية: بالطريقة السؤال أولنطرح والحصرئة؟ الروحية والكبرياء

 ما نستهدف أن دون الذات وفحص والشغافية اإلدانة( )وليس المجتمعية المساندة على نشدد أن
 دائم خطر حالة في فردانيا، مجتمعا لكونها الملحدة، الواليات إن نستهدفه؟ أن يجب مما هوأقن

النعمة. استخدام إساءة من شديد خطر في وكنائسها الحرية، استخدام إساءة من

 الشيء بعض فأتعرى الجديد، العهد رسائل أقرأ ذهني، في األسئلة هذه تتخيط وبينما
 بعفر، فغي التذبذب؛ من حالة في بالفعل كانت األول القرن في الكنيسة أن حقيقة بفعل

 النعمة أن نحوفدرة تميل تكاد الحق قب ٩ في ثم الكمالية، الناموسية نحو تجنح تكاد األوقات

 فكان المعاكس. االتجاه في ليكب بولس يأتي ثلم اتجاه، في يعقوب يكتب الناموس. ابعلتت قد
 الثنائية الطبيعة تؤكد كانت الرسائل 'كز لكن للكنيسة، تعليمي تصحيحي دور رسالة لكل

 شعيا تكون أن مائ: االثنين تكون أن يجب الكنيسة فإذ أخرى، وبكلمات .اإلنجيل لرسالة

 ددينون دميا يكونوا أن النعمة في يستريح نفسه الوقت وفي القداسة، أجل من جاهدا يسعى

أنفهم. على ال الله على ويعتمدون اآلخرين، وليى أنفهم

 إلى اآلخر وبعضها االتجاه، هذا إلى الكنائس بعض تميل مستمرا. التذبذب ويظن

 فقن اتزان. في االتجاهين بين جامعة كنيسة متمئيا للرسائل قراءتي وتتركني اآلثم. االتجاه

.ذاك وإائ هذا إما تعبير، عليها ينطبق الكنائس من الكثير رأيت

 توصا األماكن أقن في الله على العثور كتاب: من

ااذيسان/أيريل
ييح

يلقودي غلحئلؤف ض وجاء

 الحروب باسيها شئت التي الكنيسة تدين أن هوسهل كم الرجاء تعكس قصعى إلى نحتاج
 يتعئق ما في أفضل األن نحن هل لكن الناء! على اإلسالمي التفييق أوندين الصدئة

والعادلة؟ الصالحة القرارات بائخان



١ذيسان/أيريل I !ا

 بعض منحني كتات الحضارات، صدام عن األخيرة األونة في قرأئها التي الكئب من

 في والمسلمين المسيحين مع الحذ عن يبحث يهودى عدن: جئة مدخل أمام” اسمه الرجا،

 هاليقاي كالين يوسي للكاتب (·*At the Entrance to the Garden of Eden) األرض"
(Yossi Klein Halevi.) يشعلون ممرع يكون ألن مرئحا هاليثاي يبذ لم األولى، وللوهلة 

 المحرة من الناجين من بروكلين في أرثوذكسي يهودي مجتمع في ترش فهو الرجاء؛ شمع

.المسيحين من خوف ولديه كبر لذا المجر(، في السجن اختبر نفسه )ووالده النازلة

 الرسشن األقلسين في يفغر وبدأ العبرئة، الدولة في ليعيش انتقل عندما تشجع لكئه

 ض جيرانه مع تباحث الروحانية، نحو وساعيا صحفيا وبوصفه والمسلمين. المسيحيين فيها:

األقليئين. هاثين

 هع يشتركون مما أكثر أشيا'ء في يشتركون والمسلمين اليهود أن مبكرا هاليثاي تعثم

 اليهود ]يقصد وأنتم، نحن إ المعرفة: من بالكثير يتمؤع ال شيح له قال وقد المسيحيين.

 لئحذدة، أدام في نصوم وأنتم نحن لهم. فليسن المسيحيون أائ دينيه، شريعة لدينا والمسابين؛،

 أائ واحد، بإله نؤمن وأنتم نحن للصور. فيضتون هم وأائ الصور، نحذم وأنتم نحن فال. هم ألما

آلهة((. ثالثة فيعبدون هم

 يحترم أن يتعلم الذي المحدد الواضح اإليمان صاحب للشخص نموذجا هاليثاي يقدم

 التي التصالحية الهالمية الحالة تلك إلى يتحول أن دون مختلفة، بطريقة العالم يرون من
يكتب: فإئه يسوع وعندمايتأئل يصلح كزشيء تقول

 يلوم والدي كان لقد منه. وخائغين غاضبين نزال ما .يسوع مع يتصالحوا ألن اليهود يحتاج

 سوف اخوتنا، من واحذا بصفته بيسوع لنرحمب نعود أن الى لكئنا، .ئشكالتنا كل على يسوع

 في اليهود هدف لتتميم اإللهية الوسيلة يسوع كان لقد زائغة. كاها المسيحية مع نتعامل نظز

. البشردة ا٠ذصغ مع مشتركة روحي لغة لدى يسوع، وبسبب ٠ العالم أنحاء كل في الثه كلمة نشر

 يسوع، مثل رجل العبرة الدولة في األن يوجد أن يتمئى ائه بقوله هاليثاي ويستمر

 والغفران. بالمحية يعظ متحمس ومؤمن الدينية، البيروقراطية يتحذى يهودي رؤيوي شخص

 هناك يزال ال ربما القناعة، تلك إلى ويصل متطرا، بكونه يعترف يهودي" متطرف” كان إذا

األوسط. للشرق أمل

 ويلسون، وجون يانسي فيليب ، األوسط والشرق اإلسالم موضوع تتناول كتب عن حوار

م٢ ٠ ٠ ٢ أغسطس ا آرب - مموز ا يوليو .وثقافات كئب دورية في



ΙΓ I ذيسان/أيريل

اذيساناايريال٢

صحية بدادة

 قضى الذي براند، يول د. البلد، لهذا حقيقى عاشني صحبة في كنت الهند، زرن مندما

 المؤسسات في تنسى ال جولة في براند .د قادني الزيارة هذه أثنا* وفي .هناك تقرسا عمره نصف

الهندئة. !لدة

 اشدة الواليات في الطت عن األوجه، بعض في كثيرا، يختلف ال الهند في الطت
 قرية، مليون عددها يبغ التي الهند ئرى نحو المذن عن يعيدا تذهب عندما لكئك وأوروائ.

 الكوليرا أصابته مرئ الهندى الطبيب يعالج كيف فمثال، .حقيقية مغامرة يصير الطت فإن

 في ليعطى للمريض الهند جوز محلول يعلق ولماذا نقية؟ مياه فيه توجد ال مكاب في بالجفاف
 وقيمته تعقيمه درجة في يقذ ال الهند، جوز ثمرة في الثفرى المحلول ألن بالتأكيد الوريد؟

 الطويل المائطى األنبوب ترى أن عجييا يظن لكئه طيي. غلوكوز محلول أي عن الغذائية

المعة. خضراء هند جوز ثمرة داخل ليستقر المريض ذرع من يزج

 لكونه طيبة بسمعة (Vellore) ثيلور في المسيحية الطت كلية مستشفى يتبع ومثال،
 المعقد التقني اتدريب من تفرط أن من فبدال آسيا؛ في الطيية المؤسسات أفضل إحدى

 المبنى يتميز منفصل مستشفى المعتاد االتجاه ذلك خالف على الكأية هذه أقامت للطلبة،

 األحوال لتحاكي والقس الطين من المصنوعة والجدران الطلق الهواء من بمساحات فيه

 المستشفى، هذا في تدريبهم إلى يضيفوا أن المستشفى هذا في الطلبة وعلى العرى. في المتاحة

النائية. الهندئة العرى أفقر في المتاحة الطيية الموارد استخدام على القدرة

 القرى إلى منتظمة رحالت تنظم الهند، في المسيحية الطت كلية فإذ ذلك، على عالوه

 ومساعديهم، الشيان األطياء للكأية تابعة سيارة تنقل شهر، كل من محدد يوم فغي النائية.

 للعظام، الجبائر وعمل الروتينية الحقن بإعطاء ويبدأون الكشف، اسرة ويفردون فيتجئعون

 في الشهر في يوائ الطيية الرعاية المرضى آالف ليتلعى الصغرى، الجراحية العمليات وإجراء
قراهم- داخل

 اشبعى المرسلي العمل هذا من قرتين ثمرة تتجلى دانة، إحصائية مستويات وعلى

 أنفسهم يعدون ٠/٠٣ من أقن الهند، في إنسان مليار على يزيد ما بين األتية: اإلحصائية في



i !Η .ذيسان/أيريل

 ٠ هناك الصحيه الرعاية حجم من ٠/٠ ١ ٨ من آكثر عن مسؤولون لسيحيحىI لكئ ،مسيحين

 قدم فقد سلطوئة، بطريقة يتصرفون الذين للمرسلين الساذجة األخطاء وؤغم

 كلمة ذكرت إذا إئك حتو، والتعليم. الطبة مجال في أسطوريا عمال للهند المسيحيون

 صورة أول فإذ المسيح- بيسوع مطلعا يسمع لم ربنا هندي- فلداح ألي مسيحي

 شهريا القرية إلى تصل طبية سؤارة أو مستشفى، صورة هي ذهنه إلى تتبادر سوف
 لكئه اإلنجيل، في ما كز هذا ليس بالتأكيد، ٠ المسيح باسم مجانية طسة رعاية تقذم لكي

. سيئه بداية ليس

فقط أتساءل كنت : كتاب من

سسان/ايالل
تمجح

الله وجى

 األسئلة إلى األخرى تلو مرة أعود األلم. مشكلة حول الكتابة في عملي من الكثير يدور
 وقصصهم ئبي، دراء إلى وأستمع .بعد تماائ يشف لم قديم جرح لمسل المرء يعاون مثلما نفسها،

لشكوكي. بشرية وجولما تعطي المؤلمة

 اإلحباط في خبراتهم لي يحكوا لكي نفسه األسبوع في شخصان بي ائصل عندما أتنثمر

 وطفلته زوجته إصابة بحقيقة لتوه كولورادوعلم في للشباب روحيا راعيا أحدهم كان الله. مع

 الشباب مجموعة مع أتحدث أن الوقت ا هذ مثل في يمكنني كيف سألني: اإليدز. بغيروس

 مخدرات مدمن بيته إلى دعا قد أشهر قبل كان أعمى، رجال كان وآخر المحبة؟". اإلله عن

 غير عالقة أقام الرجل هذا أن الحائ اكتشف لكئه الرحمة. أعمال من عمال ليعمل متعافيا

 محاولتي على ئعاقبني الله وكأن” ذلك: على تعليائ وقال سقفه، تحت زوجته مع شرعية

 معه، كانت التي المعدنية الثمالت نفدت الجملة، هذه قال أن بعد اإلنسان". ذلك خدمة

.أخرى مرة منه أسمم ولم العالم، الهاتف فصمت

 زوجة تحصل أن صادف لماذا . لماذا؟ أسئلة عن إجابة أقدم أن أحاول أال تعلمت لقد



ا٤ I ذيسان/أيريل

 القرى إحدى اإلعصار يضرب لماذا بالعيروس؟ المصابة الوحيدة الزجاجة على الشباب اص

 حادث في بالذات المرأة هذه طفل تصاب لماذا يضربها؟ وال أخرى قرية فوق ويعبر أوكالهوما، فى

 الجسدي؟ الشفاء لطلب الصلوات ماليين من فقط القليل ئستجاب لماذا بوسطن؟ في |لتزيج

 أعرف يهتز؟". الله "هل سؤال: قبل، من كان كما يؤرقني يعد لم واحذا سؤاال لكئ
 هواإلجابة. يسوع حاسمة: اإلجابة هذه أن لي ثبت وقد السؤال، هذا عن لإلجابة واحدة طريقة

 الكوكب هذا ظهر على المعاناة بشأن الله شعور عن تتساءل كنث إذا الله. وجه عرفنا يسوع، في

 قليلين بشرا إال يشف فبولم ؛األلم معضلة يسوع ينه لم بالتأكيد ٠ يسوع وجه إلى انظر ،٠٠المتأل
الله؟ يهتز هل اشتجر: السؤال عن أجاب لكئه الكرةاألرضجة_ من قصى ۶جذافيرك

 م١٩٩٣ انوفمبر الثاني تشرين ٢٢ اليوم، المسيحية مجتة الله؟"، يهتز هل ثهلم؟ أنا هل”

عاذيسان/أ.بريل
-

الرهقان

 يكون يكاد كوكب فوق جدا صغيرة بنقطة أشجه هو واحدا، إنساائ أن نعتقد أن الغريب من

 بدا ما هذا بالتأكيد الكون؟ حياة في فرقا ئحدث أن يمكن األطراف، المترامي الكون في تافؤا

 أن تثبت أثوب، لسفر والختامجة االفتتاحية األصحاحات لكئ أدوب. ألصدقاء األمر عليه

 وقت )في اشلن. على كانت الكونية األمور إذ حئى واحد، إنسائ فعل برد كثيرا تأبر الله

 بصفته ونوح- دانيال من كذ مع بفخر- أثوب إلى الله يشير حزقيال، للنبي رسالة في الحق،

. لديه( مفصلين ثالثة من احدا و

 األرض على الحياة أن يكشف شديد، بوضوح والمرسوم أثوب، يقدمه الذي المثال إذ

 من األول األصحاح في يأتي الذي الرهان مشهد بأن أومن أصبحت لقد الكون. في تؤثر

 ما فسرعان أبوب، عند سيئة األحوال صارت إذا أئه الشيطان فيه يراهن )الذي أدوب سفر
 لكن العظيم الرجاء من رسالة يقدم أثورب( بتجربة ويسمح الرهان الله ويقبل الله. سيهجر

 ينتهي النهاية، وفي السفر. هذا من شئمه الذي استدامة واألكثر األقوى الدرس لعئه مائ،



ذيسان/أيريل ا ا0

 فعلنا رد أهبة أثوب سفر يؤكد .واحد شخلص بإيمان يهتز الله وهوأن حاسمة، بصور؛ الرهان
 الدراها في ئتضئن الشخصى- إيماني تارخ األمر، واخ وفي البشرئة- تارخ إذ التجربة. عند

الكون. لتاريغ العظيمة

 آخرين مؤمنين حياة في يحدث بالرهان شبينا شيائ أن بإشارات يمتلئ المقدس الكتاب إن

 يتخبل المنظور. غير العالم أمام الله يعرضه الذي ،األؤل النموذج البشربشكل نحن إبنا .ًايغط'

 للعالم؛ تنقرا حمرنا النا” يكتب: عندما جمهور أمام عرض منصة في نفسه بولس الرسول

(.‘تالدكة؟ سندين أئنا بعلمون ألسئم ئدهائ: جانائ تعليثا وعلق . والناس للمالدكة

 هي حلزونية مجرة من النائية الضواحي في رمل كذرة كوكبا البشر، نحن ،نسكن
 لكل الكون. من اآلن حئى نراه أن نستطع الذي القدر في شبيهة، مجرة مليار من واحدة
 بولس ويؤكد الكون. هذا مستقبل يحدد سوف هنا يحدث ما أة تصر الجديد العهد أسفار

 الخليقة .“إليه ومجيئهم الله أبناء استعالن متوقعة أصابعها أطراف على تقف كتها الخليقة أن

 سوف الذي التغيير بواسظة الفساد، عبودية من تعنق أن منتظرة وتتمحض تئر، المادية

للبثمر. رث يحد

السماء تمطر ال عندما كتاب: من

هاذيسان/ايريل

الزمن خازج

 الله إجابة عدم سبب نفهم أن يساعدنا ربما بالزمن منه، شفاء ال الذي الرتباطنا، إدراكنا إذ

 يكاد ال الكون عن األساسية الحقائق بعض بعرض واإلجابة لماذا؟"،” أيوب: سؤال عن

 األمور من بالكثير جهلة الله يتركنا ربما . لي الباقي "ذع بالتحذير: مصحوبة يغهمها، أثوب

أعلى". من” المنظور يفهم أن يمكنه أنا، وال أنت وال آينشتاين، وال أيوب ال ألئه

 على الزمن، خارج يحيا الذي الله على تنطبق التي القوانين نفهم أن نستطع ال

التشويش مثال تخيل ويخرج. داخله يخطو أن الله يستطع داخله. في الذين نحن خالفنا



ا٦ I ذيساناأيريل

 يظل سوف آيوب آن مسئما يعلم الله كان هل ؛.‘السابقة المعرفة” مصطبح كلمة يكتنف لذي١
 وماذا حقيقائ؟ الرهان يكون كيف يعنم، كان إذا الرهان؟ الله يكسب تلم من له؟ تخبائ أه

عندئذ؟ الملوم هو يكون أال يطمها، الله كان إذا األرض؟ على تحدث التي الكوارث عن

 نستطع ال أدوب- مع الحازم الله حديث خلف األساسئة الرسالة هذه تكون وربا لكن-

 المعضلة. يكشف نضه السابقة المعرفة مصطبح إة الله. على هذه التبسيطئة قواعدنا طبق أن

 حالة في نفعلها يرانا ببساطة بل نفعلها، أن قبل األشياء نفعل ٤ مسبعا الله يرانا” ال ما، فبصور؛
 األمر بالضرورة رأينا حدث، أي في الله دور نكتشف أن حاولنا وكلما السرمدي. الحاضر من

 وربا .بالزمن المرتبطة لألخالقائت الهثة بمقاييسنا الله سلوك على وحكمنا ، أسفل من”
 ضوء في الطائرة؟" هذه تحئم في الله تسبب هل” نوع من التي تساؤالتنا نرى فيه يوم يأتي

تماائ. جديد

 محاوالتنا عن السابق والتعيين السابقة المعرفة حول الطويل الكنيسة جدل يكشف

 نرى سوف آخر، بعد وفي .الزمن حبز يدخل عندما فقط لنا معنى ذا يصبح ما نفهم أن العاجزة
 ويعني ، األزلئة األزمنة قبل اختير المسيح إة المقدس الكتاب يقول .أخرى بطريقة األمور ه ط

 النعمة إة هذا يقول أصال. الغداء إلى الحاجة قبل وأي السقوط، وقبل وحواء؛ آدم قبل دعنا

 بدء قبل’ إده شيء عن يقال أن يمكن كيف . األزل قبل المسيح في أعبسا” قد األبدية والحياة

 داخل" خطا” عندما لكئه بعد! يوجد لم ساقط كوكب فداء الله دبر الزمن، خلق قبل الزمن"؟

الزمن. في المأسور العالم هذا قوانين بحسب ويموت، يعيثى، أن الله ابن على كان الزمن،

السماء تمطر ال عندما كتاب: من

اذيسأن/أيريل٦

ية9سئسا9دل

 شهدت التي المدرسة (.Virginia Tech) “التكنولوجئة فيرجينيا” مدرسة في التالميذ إلى

: األطفال عشرات بحياة أودى نار إطالق



ذيسان/أدرلؤا ا ا٦

 ولن تماائ، ويتبخر يختفي، سوف به تشعرون الذي األلم إذ لكم أقول أن أتمئى كفته
 إلى معكم يظز سوف ،٢٠٠٧ /أبريل نيسان ١٦ في حدث ما أن هي الحقيقة لكئ يعود.

 أفعال وبسبب اليوم، نللثة في حدث ما بسبب مختلفين أشخاصا أصبحتم لقد .األبد

.مضطرب شخص

 العكس، على ويمر. يمضي سوف هذا وهوإذ أقوله، أن أريد ما أقول أن إدا أستطع ال

 علوه عالمة بوصفه به، تشعرون تستمرون وسوف به، تشعرون الذي األلم إلى أشير فاي

 وعندها .سائرة حادث في عنقي كسرت الني للعنق متئتا أرتدي إئني .والمحأة الحياة
 ألن يحتاجون كانوا الهم؛ لأللم ثسكن أى يعطوني لم خاص، لوح على مربوها استلقين

 يؤلم؟"، هذا هل” ويسأل: أطرافي، وحرك يختبر، الطبيب وطن جسدي. فعل رد ئتابعوا

 هى: بمالنا نتمائها كنث التي واإلجابة السليمة، اإلجابة كانت لقد . بهذا؟ تشعر هل ’و
 الشوكى نخاعي أن على دليال كان شعور فكز بهذا"؛ أشعر أن أستطع أ يؤلم هذا نعم.”

جسدي. اكتمال على وعالمة االئصال، على الحياة، على دليال األلم كان ينقخ. لم

 أسى أو حزن بأي (Cho) تشو الشات يشعر لم األلم. من الحت يقترب األسى، في
 ذلك لكم ألن باألسى فتشعرون أنتم، أائ .يحئهم لم ال زمالئه على النار أطلق عندما

 هذا يتألم وعندما إليه. تنتمون الذي البيان إلى منتمين كانوا ماتوا، والذين االتصال،

 األلم. ذلك تخدير ببساطة تحاولوا ال .األلم تتحئلون بينما ذلك تذبروا معه. تتالون البيان،

والحت. الحياة وتستقبلون الحياة قيد على أئكم دلين ال به اعترفوا

 يبدو ما يفتدي أن يستطع الذي بالله تثقوا أن هو لكم أقنمه الذي التحذي إذ

 تذئر أائم، بعشرة المدرسة هذه في حدث الذي النار إطالق قبل لالفتداء. قابل غير اآلن

 تماائ البريء الوحيد اإلنسان وقتلوا الله ابن على أشرار فيه قام يوائ العالم حول المسيحوئن

 الجمعة أو الحزينة، الجمعة بوصفه ليس اليوم ذلك نتنثر إى األرض. وجه على عاش الذي

 العالم، خالص إلى الفظع اليوم هذا قاد العظيمة. الجمعة بل الكارثئة- الجمعة أو المأساوة،

القيامة. إلى وأدى

 أسبوعين بعد قيرجينيا، مدرسة في ودمت عظة :نتألم عندما الله أين

؛٢٠٠٧ ايونيو حزيران عدد اليوم، المسيحئة مجئة ، فيها حدث الذي النار إطالق من



IV I ذيساناأيريل

اذيسانثمايريل٧

اإليمان علقى الحفاظ

 عن الكثير العبرين إلى الرسالة من العاشر األصحاح من الختاسة القليلة الفقرات تكثف

 أمالكهم، ومصادرة إيذائهم، في بالمسبح إيمانهم تسبب لقد الرسالة. لهذه األصلين القذاء

 بل برضا، االضطهاد ذلك قبلوا البداية في للئجن. دعزضهم لم وربا الماله، على وإهانتهم

اليأس. منهم بعصا أصاب التجارب، واستمرار الوقت، مرور هع لكن بفرح. ربا

 اللهجة شديد تذكيرا الرسالة ض عشر الحادي األصحاح يقدم اليائسين، ولهؤالء

 إذا سحرئة، وصفة اإليمان أن الطئ اإلنسان يجرب أن السهل فمن الحقيقي". اإليمان” بماهبة

 . صلواتاث كذ وستجا,ب راضية، حياة وتعيش جبدة، ويصحه ،غنبا تعيثى فسوف أجددها،

 والدليل المعادالت. هذه وفق تسير ال الحياة أن يكتشفون العبرانبين إلى الرسالة قراء لكن

 )وقد القديم. العهد في اإليمان أبطال من بعض حياة ولجلد بصبر الكاتب يراحع ذلك، عارى

اإليمان(. ألبطال الشرف قائمة األصحاح: هذا المغثرين بعض سئى

 الكاتب لكئ الله". إرضاء يمكن ال إيمان، بدون” أئه بوضوح العبرانبين كاتب يقول

 وبسبب ييأس". ال” يحتمل"،” يصبر"،” اإليمان: ذلك لوصف تحددة كلمات يستخدم

 وسدوا السيف، حد ض ونجوا جيوائ، وهزموا األبطال هؤالء من بعض انتصر اإليمان، هذا

 ورجموا، سالسل، في وطافوا فجلدوا، سعيدة نهاية يصادفوا لم آخرين لكئ األسود. أفواه

 باإليمائ، لهلم نشهودا كلهلم، فهؤالء” العبارة: بهذه األصحاح وختتم نصغين. إلى ونشروا
.“اين بالوا تإ

 بعض في مضمونة. معادلة أية مع تستقيم ال األصحاح هذا من تبدو كما اإليمان صورة إذ

 مهما ئثابر” لكي وعزيمه لجلدا يتطلب أخرى أحيان وفي االنتصار، إلى اإليمان يؤدي األحيان

 من واحذا نوعا العبرانيين إلى الرسالة من عشر الحادي األصحاح يقدم وال .“التكلفة كانت

 هوصاحب النهاية في الله بأن اإليمان على النوعين كال يعتمد ٠الباقين فوق األعلى بوصفه اإليمان

 هؤالء عن األخرى. الحياة في أم الحياة هذه في ذلك كان سواء وعوده- يحفظ وسوف السلطان
.“مدينه لهلم أعد ألئه إلههم، يدعى أن الله يهم نستحي ال لذلك” العبرانيين: كاتب يقول

المقدس الكتاب التي :كتاب من



ΙΛ ذيسان/أيريل ا

اتيسان/ابريل٨
د

أفضل

 ا٠مخلط تكون أن شيء أهر أوليس كثيرا؟ األديان تختلف هل” المتشككون: يسأل ما كثيرا

 ي السنين. آالف مدى على الحداي"” األسئلة هذه مثل نوبقن لقد به؟" تؤمن لما

 كانوا األولى الكنيسة في المجموعات من مجموعة على فعل رد في العبرانيين إلى الرسالة

بالمسيحية. الجديد واإليمان اليهودي اإليمان بين ممرقين

 طقوس خلفه تقف الذي اليهودية الديانة في المعتاد الروتين التزام يفضلون بعضهم كان
 الوقت ذلك في اليهود كان فقد آخر، امتيارا أيتما هناك أن كما السنين. لمائت تمتن وتقاليد

 لالضطهاد. معرضين المسيحيون كان بينما الرومانية، لإلمبراطورية الرسمية بالحماية متمتعين
المخاطرة؟ يستحذ بالمسيح اإليمان هل السؤال، وكان

 اإلنسان يختار أجلها من حاسمة أسبايا هناك أن على العبرانيين إلى الرسالة تصر

 وطريقة وموسى المالئكة من أفضل المسيح أفضل. كلمة حول الرسالة كز تدور المسيح.

.العالم يقدمه ما كل من أفضل كلها- القديم العهد

 من قوية ذفقه يسحل أن بعد معروف( غير يزال ال )الذي فإذ-الكتاب ذلك، رغلم

 الكن نرى ال لكئنا” ويكتب: التفكير ليعيد يتووف كأئه يبدو المزامير، على المبنى الالهوت

 في واإللقاء للتعذيب المسيحيون فيه يتعرض عالم على ئطلق أن يمكننا هل له. تخضعا بعد

للمسيح؟ خاضع عالنًا أئه السجون،

 لم إئه .إنساائ ويصبح العالم إلى الله ينزل أن أهئية الكاتب يشرح النقطة، هذه ومن

 يواجهها التي نفسها للصعوبات نفسه عرض بل سحرية، بطريقة اإلنسانية المشكالت ككل يلخ
 في الجديد العهد في آخر كاتب أئ يذهب مما أبعد إلى العبرانيين كاتب ويذهب إنسان. أى

.االنسانية يسوع طبيعة شرح

 من حررنا بموته، أوال، األرض. إلى يسوع لمجي، قوة أسبايا يقدم الثاني األصحاح في

 يعين أن يمكنه اإلنساي، للتجارب باختباره وثانيا، األبدية. الحياة لنا وانترع الموت سلطان

 األمور. ذه يحعق أن يمكنه سماه، في بعيدا بكونه الله حئى وال مالك، ال أمثالنا. المجربين

 المسيح؛ ودون العبودية. من اإلنسانية لتحرير إنقاد مهئة في األمر، وابع في يسع، جاء لقد



ا٩ ا ذيسان/ايريل

 أن يمكنه يسوع فقط وخطايانا. لفشلنا دائم أسر وفي الموت من مستمر خوف في نعيش ا٠فائ
المخاطرة. يتحئ به فاإليمان ولهذا .يعحررتا

المقدس الكتاب التى : كتاب من

اذيسان/ا.بريل٩
كيح

شاعلة أفة حمل

 كنيسة أكبر راعي مكتب في الليل من متأخر وقت في نغسي وجدت اليابان، إلى رحلة في

 يوتا تحئلت وبعدها بأكمله، اليوم ذلك صباح المتعبة الطائرة رحلة استعرفن لقد طوكيو. في

 الضيافة كرم لكئ وأنام، الفندق في غرفتي إلى أذهب أن فقط أردت االجتماعات. من ترجعا

الزيارة. هذه تطلب اليابانية

 المهنئة، حياته طوال إئه لي قال المترجم، وبواسطة األوراق، من رزمة الراعي اجتذب
إنسان. أي مع عنه يتكئم أن يخاف كان لكئه بالذات األمر هذا بشأن قلعا كان

 ٠/٠٩٩ بشأن باأللم شعوره توبف دون الراعي سكب التالية، دقيقة العشرين وطوال

 لقد ؟م ه ل ه ج ب٠بسب النار في جميعهم سيحترقون هل .المسيح يقبلوا لم الذين اليابانغين من
 تلك من وذلك الموت، بعد ثانية فرصة الناس لدى بأة يؤمنون الهوتيين إلى استمع قد كان

 الالهوين وبعض الجحيم. في للذين كرز المسيح أة عن األولى بطرس في الغامضة الفقرة

 تشير كانت المقدس الكتاب في فقرات أن مع العام بالخالص يؤمنون كانوا لهم، قرأ الذين

رجاء؟ أئ له أقدم أن يمكن هل .ذلك خالف إلى

 صالحين الجمع، على دشرق الشمس يجعل الته اة قائال مسموع بصوب معه فغرت

 من لديه ما آخر قضى الته ابن أة وذبرته يهلكون. وال يخئصون الجمع أن ويريد وطالحين،

 في الجحيم عن لويس أس. سي. نظرة معي الراعي ناقش ئم أعدائه. أجل من للصالة قوة

 التي (،Great Divorce 1) “العظيم الطالق” كتابه في قدمها التي المثيرة الخياتة الفئة

 وأة يرفضها، أن اختار لكئه الموت، بعد ثانية فرصة له كانت نايليون مثل شخصا أن إلى تشير

مشيئتك!". لتكن” نهائائ رفائ يرفضه لمن مترددا يقول اذ



٠ Γ نيسان/ايل ا

 ال بأن بشدة أومن لكئني لسؤالك، إجابة عندي ليست لصديقي: ولت النهاية في

 التي النهاية كانت ومهما ظالم!((. ))أنت له: ويقول النهاية في الله أمام يقف أن يستطع أحذ

. بالرحمة المصلح العدل جانب إلى يؤول فسوف التاريخ، إليها يؤول سوف

 الشخصي باالختبار بل أوالجدل، بالمالحظة ال النتيجة هذه إلى وصلث أوئب، ومثل

 هو هذا كان . ؟ كذلك أليس هذا، مثل عالم في شكوكي يفهم أن الله يستطع سوف

 التعذيب معسكر من (EttyHillesum) هيلسم إيتي الهولندى السجين سأله الذي السؤال
 في غاية تعبيرات على يشتمل لنا الله إعالن ألن يفهم؛ سوف بالتأكيد باه أومن النازي.

بالتحديد. الشكوك هذه عن البالغة

اختالف؟ أى محدث هل الصالة: كتاب: من

ذيسان/أيريل٢٠
د

مأساوية صعقة

 الحيرة لحظات من لحظة في السؤال هذا بطرس الرسول طرخ نذهب؟" من إلى يارت،’

 لقد السؤال. هذا مثل ئثان لكي مأساوئة صعقة إلى يحتاج لكثيرين، فاألمر واالرتباك.

 بالقرب الثانوة (Columbine) كولومبين"” مدرسة في كولورادو، في تاون لتل في هذا حدث

منزلي- من

 الحادث بهذا تاروا تن وكز المدرسة رو وإد واألنهات واألباء الدين رجال زال ما

 ظاهرا يبدو الشر عنصر إذ .إجابة منهم أئ لدى توجد وال لماذا؟"،” :السؤال ذلك يطرحون

 زمالئهم على والعنصرة بالكراهية مملوؤون مراهقون أمطر حيث بالذات- المأساة هذه في جدا

 بصورة يستبع لم أحدا إن حئى —أوتوماتيكية أسلحة من الرصاص من بوابل الدرس قاعة في

الحادث. وهذا الله بين يربط أن عالنية

 هذه تثيره الذي األخر السؤال عن االجابة تقدر لكي كولورادو في تعيش أن يجب
 حادب افتداع يمكن هل المرعب؟ الحادث هذا مثل من خير أئ يأتي أن يمكن هل المأساة:



٢ا i دل نيسان/

 اليد بخط كتبها التي التعليقات بنفسكه وتقرآ كليمينت حديقة تزور آن فيجب هذا؟ ثل٠م

 النائحين بالعابدين امتألت التي الكنائس تحضر أن ويجب . العالم 'أنحاء كل من أشطحامن

 شو توداي ذا برنامج تشاهد أن يجب الحادث. هذا تلت التي واألسابخ األثام طوال

(The Today Show) سكوت كربغ يفع حيث (Craig Scott)، الضحايا، من واحد أخو وهو 
 في ويعريه، أفريقي أصفي من الحادث في قتلوا الذين من الوحيد الصبي والد كتف على يده

 إلى تستمع أن يجب الهواء. على (Katie Couric) كوريك كاتي فيه انهارت الذي ٠الوقت

 السالح حامل وحه عندما شجاعتها يصفون وهم (Cassie Ben al) بيرنال كاسي أصدقاء

 طريق تئع أن يجب وأنت نعم،” :فأجابت ٠؟،،بالله تؤمنين هل” :وسألها رأسها إلى سالحه

 صديقه إلى تستمع أن ويجب األرض. على قالتها كلمات آخر هذه كانت حتى الله"،
 أكي معرفتي هو يعذبني ما "إذ البرا،؛: ورجا، الرجا،، ببرا،؛ تقول، وهي أخرى ليطة

 حيث الحكومئة المدرسة في الخامسة الغرقة درس تحضر أن يجب أخرى". مرة أراه سوف
 ويصغون بعصا، بعضهم بأيادي ويمسكون األرض، على يسجدون تالميذها المدرسة جعلت

 نثا؛ على األميركي المدنثة الحقوق اتحاد حافظ الوقت، هذا مثل )في .مسموع بصوت

 يعترفوا لم ألئهم لصغوفهم المدرسون اعتذر دنفر، في أخرى مدارس في التأثير( منخفض

المأساة. الستيعايب المدرسة بعد مقابلتهم الى التالميذ ودعوا مسيحيون، ألهم

الخير. يخرج قد الشر، من

م١٩٩٩ ايونيو حزيران ١٤ اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة ’ عمود

ذيسان/أيريل٢ا

السعيدة اساية

 المكسورة العالقة بدأ. حيث من قريبا ينتهي أئه نجد المقدس، للكتاب الدرامي" الحبك في

 نهرا الرؤيا سفر فيضور .تروع قد ٣ تكوين في التي واللعنة النهاية، في تشفى قد والبشر الله بين

 ئستبدل المرة هذه في لكن عدن. حئة من صورا مستعيرا ضغافه على الحياة وشجرة حظيتا

.المثمهد هذا في ظالم وال حزن وال موت ال .لله بالعابدين تعح عظيمة مدينة بالجمة



I ΓΓ ذيسان/أيريل

 أسوار و سترد، أورشليم :يهودي حلم لكل تتميائ بصفتها السماء يوحتا البشير يرى
 البال*د في يعيش الجئ مثأل، آخر- شخص جهة من .المتألفي الذهب من وشواع اليشب من

 فئمثل .للغرب نقي وماء الطعام فيه يتوافر وبسا األسرة، شمل نم السماء تمثل ربما النامية-

اإلنسان. عاشه حقيقي شوق لكن التحقيق السماء

 نصجو عندما تتحش. وسوف دت، خياال مجرد ليست أشواقنا بأة الرؤيا سفر يعد كما

 ئ؛ بصورة تمئيناه. ما كل على أخيرا نحصل سوف الجديدة، واألرض الجديدة السماء في

 ئذهلة أخبار بل مفرحة- أخبار الرؤيا، سفر في التي السيئة األخبار كل بين من تخرج سوف

 نهاية هناك تكون سوف مخفية. أوشروط عوائق أي دون واالكتمال بالصالح وعد فرحها. في

األلم. هذا كل بعد سعيدة

 اختياري. اعتقاد أو البال، على تخطر فكرة مجرد السماء ليست المقدسى، الكتاب في

 —مثله أمين كتاب يوجد هل البشرين- واإلحباط المأساة من بتايا المقدسى الكتاب يقلل وال
 ما موت. األنم هذا كذ أة األهئية: في غاية محورئة كلمة يؤكد لكئه األنم؟ لدرجة أمين

يأتي. سوف الخليقة تجديد وقت إذ دائائ. به نشعر لن اآلن، به نشعر

 أوخوف- اقتصادي بؤس في أو مغغكة، أسرة في أو األلم في عالقون باهم يشعرون وللذين

 األرض، على قضيناه ما كل من كثيرا أطول بوقت، السماء يعد مائ، واحد ولكز هؤالء، لكن

 التكوين. سفر في الوعد بهذا المقدس الكتاب يبدأ والسالم. والسعادة واالكتمال الصحة من

.تمانا جديدة بداية النهاية تكون سوف .ئستقبلية لحقيقة ضمايا نفسه، الوعد بهذا وينتهي

المقدس الكتاب الثي :كتاب من

ذيسان/أيريل٢٢

األخالقي الخون قمرجديدفاي

 كان مما أبعد ولكن نفسه، االتجاه في الشريعة يسوع دفع بداية، نقطة لتكون التوراة باستخدام

 على الموعظة قدمت لقد يعيش. أن راهب أي يجرؤ كان مما وأبعد يدفعوها، أن الغريسيون يجرؤ



٢٢ ا ذيسان/أيريل

I الحين. ذلك منذ وجاذبيته بقوته يؤثر ظل األخالقى، الكون في ا جدين قمرا قدمت دنى

 مسؤولية لحئلنا ثلم ،الجمح من التطبيق مستحيلة الشريعة من يسوع جعل لقد

 أئ يخرج لم لكن القتل، يمخ قانون التاريخ في بشرئ مجتمع لكز كان فمثال، ٠تطبيقها

 نمز إذ” قال: عندما للقتل يسوع قدمه الذي الموسع التعريف هذا يشبه بشي، مجتمع

 يكون أحتق، ألخيه...يا قاذ ونن المكم، هستؤجب يكون باطال أخيه على تغضب تن

جهنم،،· نار ئنوجب
 مجتمع أئ يفترض لم لكن الجنسى. االنحالل نحو دونية نظرة أيثما لديه مجتمع كز

 امرأ؛ إنى ينظؤ نس كز إذ لكلم: فأقول أنا وأائ” :يسع قدمه الذي التشدد هذا بمثل قانوة

 خير ألله ،عنان وألبها فاقلعها تعثرن الئمتى عسلن كانث فإذ .قلبه في بها رس فقد ليشتهيها،

٠،،لجهنلم في نمله حشدن يلعى وال أعضائك ألحد يهبلن أن لك

 المتكررة، االغتصاب جرائم يرتكبون من بإخصاء ئنادي عدة دعاوى إلى استمعت لقد

 وابع في الجنسية. للشهوة عقايا العيون وقاع الوجوه تشويه دعاوى قبل من أسمع لم لكئني
 في به ويحتفى المجتمع، في المأصل الترفيه من نع هي أميركا في الجنسية الشهوة فإذ األمر،

 الذي المضورة الرياضة مجلة من السنوي والعدد والبيرة، الجينز لسراويل التجارية االعالنارت

 المجالت من نسخة مليون العشرين وفي النسائي، البحر للباس المختلفة الطرارات يعرض

 وقعه يكون كم” (:John Updike) أيدايك جون كتت شهري. ئباع التي اإلباحية الجنسية

 اللعاب يتجئع مثلما شعوريا ال فينا تغور التي الجنسية الشهوة أن المعاصرة، األذن على غرييا

ذاتها!". في شريرة هي األفواه، في

 أسال الجبل، على الموعظة في الثمديدة الوصايا من وغيرها الوصايا هذه أتال عندما
 يجب هل يسألني؟ تن كز أعطي أن فعأل مئي يوغ يتوب هل التجاوب. كيفئة عن نغي

 ألقي هل عملتها؟ التي التأمين بوالص ألفي أن على هل اشكجة؟ حقوق عن أتخر أن

 القيم هذه أنقل أن يمكنني كيف الجنسسة؟ الشهوة لتجارب أتعرض لئأل خارجا بالتلغاز

اليومي؟ التطبيق خم إلى األخالب المثاب

أعرفه أكن لم الذي .سوع كتاب: من



ذلسان/ألرلل i Γم

ذيساناايريل٢ا“

المثالية القيم ض شعلة

 اإللهية للبيم عميعا احتراائ (Leo Tolestoy) تولستوي ليو الروسي الروائي من تشت

 التو، األخالقية والقيم المبادئ نحو تولستوي انجذب لقد عنها. للتنازل القابلة غير المطلقة

 وابع في يعيشها أن فشله أؤ رغم النار، سعلة نحو الفراشة تنجذب كما األناجيل في صادفها

 إؤ حتى حرفيا، الجبل على الموعظة يعيش أن تولستوي جاهد لقد .تماائ استنفده قد حياته

 قرأ أن بعد مثال، القداسة. عن لبحثه ضحية باها تشعر أسرته جعل األمر هذا في تشدده

 أرضه، عبيد يحرر أن قرر شي،، كل عن يتخز أن الغني للشاب المسيح أمر عن تولستوي

 ثم األطراف. مترامية وأراضيه وأمالكه األدبية، بأعماله الخاصة النشر حقوق عن ويتخز

 هع الحقل في يعمل وبدأ بنفسه، ه حذا-ه وصبع الفالحين، بمالبس شبيهة مالبمس ارتدى
 حز بشدة، اعترضست عينيها، أمام يتبدد المادى األسرة أمان أة زوجته رأت وعندما .العائل

التنازالت. بعض يقدم بدأ

 الباحث الشخصي ماضي من لقطات أرى أن أستطخ تولستوي، يوميات أقرأ وعندما

 الصراعات أكثر لكن وأسرته، تولستوي بين عدة ٠صراعاري اليوميات سمجحل الكمال. عن

 لنفسه يطع تولستوي ظل ،الكمال الى للوصول محاولة في ونفسه. تولستوي بين كانت

 وأكل الخمر، وشرب والتدخين، الصيد، عن توى والقوانين. القواعد من جديدة قوائم

 السامية المشاعر لتمنية قواعد .الوجدانية االرادة لتنمية قواعد بعنوان. مسودة وكتب اللحم.
 الشخصي االنضباط إلى يصل أن بتاائ يستبع لم لكئه الوضيعة". المشاعر من والتخلص

 وطلب بالعئة، علنيا عهدا تولستوي ادخن مرة، من وأكثر القواعد. بهذه للتقيد الضروري

 خزيه، دواعي ومن طويل، لوقت عهوده على الحفاظ بتاتا يستبع لم لكئه منفصلة. نوم غرف

نفسه. على فرضها التي القواعد على الحفاظ عجزه عن معلنة مرة عشرة سائ زوجته حملت

 تولف فترة بعد فمثال، عظيم. صالح تحقيق تولستوي استطاع األحيان، بعفى في

 وكانت والسبعين، الحادي عامه في (.(Resurrection) "القيامة" األخيرة روايته كتب طويلة

 (،Anabaptist) األنابايتست من وهي ،(Doukhobors) الدوخوبور"” ئسئى مجموعة لمساندة

 الرواية هذه عوائد بكز فتبع —الحايمم جانب من لالضطهاد تتعرض المجموعة هذه كانت



٢ع I ذيسان/أ.بريل

 والتي يتبغاها، كان التي الغلم لفلسفة كانت أئه كما كندا. إلى الهجرة على تهم عد ما

 في أحفاده يعدون أشخانس في وفاته بعد ممتد تأثير الجبل، على الموعظة من مباشرة استنبطها

االبن. كغ لوثر ومارتن غاندي مثال ,نبكر،

التالي( األثل في )يتع

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

للسان/الريل٢ع

سعيدة غير حياة

السابق( التأثل من )يتح

 تطبيق في فشل باختصار، .بالغشل القداسة الى تولستوي تءلم باء المقاييس، كالة على

:تحربها( ئظهر رواية )في جئدة بصور؛ ذلك عن زوجته عثرت وقد به. يعظ كان ما

 من فقط ولكن قلبه، من طيبته تأتي ال إذ فيه؛ الحقيقى الدفء من القليل يوجد”

 يعرف لم لكن المياه، دالء حمل في الثمال يساعد كان أئه يومائته تخبركم سوف مبادئه.

 طفله يعتل لم والثالثين- االثنتين السنوات هذه كل في راحة- أية زوجته ئعط لم أئه أحد

 أستريح أن فرصة ئعطني ولم مرضه، في فراشه بجانب دقائق خمس أمضى وال ماء شربة

٠ المضني( عملي من قلة

 وحئى أوسكينة. سالم أي إلى بتاائ يؤد لم الكمال نحو المحموم تولستوي سعي إذ

 الواسعة الهوة عن لتكشف نفسها، الفشل نغمة إلى وتعود تدور يومائته طئت وفاته، وقت

الفعلي. حياته ووايع لإلنجيل العليا القيم بين

 األرثوذكسئة الكنيسة على بشدة اعترخس .سعيد غير إنساائ عموائ ليوتولستوي كان
 بعض في الذاتى. للتطوير حططه كز فشلت كما شركتها. من حرم حئى عصره في الروسية

 ميله يقاوم لكي بيته من والمسذسات أرضه، من الحبال إخفاء إلى يضطر كان األوقات،

االنتحار. إلى



ذيسان/أيريل i ٢ ه

 مجعلة في متشرذا ومات وهوئته، وأرضه وأسرته شهرته من تولستوي هرب النهاية، وفي

نائية. ريفية قطار

 لليوتولستوي؟ المأساوئة الحياة من أتعلم أن يمكثني ماذا هذه، الفشل أمثلة إلى وبالنظر

 المطلقة الله لقيم الشديد احترامه يلهمني ما ودائائ الدينية، كتاباته من الكثير قرأت لقد
ه لل مح

 من العديد في مشكالتنا، يحل اإلنجيل إن يقولون الذين هؤالء خالف على تولستوي، ينكرنا

 والطموح- الكبرياء مثل الشخصية والمشكالت والعرق والمال العدالة قضايا مثل المجاالت-
 ماذا” شديدة: بجدية المسيح سؤال تولستوي ادخن لقد أحمالنا. إلى يضيف اإلنجيل أة

نفسه؟". وخسر كئه العالم ربح لو اإلنسان ينتفع

 ليس المسمح ألمر بسيطة طاعة في ممتلكاته رع و أرضه عبيد يحرر أن المستعد اإلنسان

أنا! أستطمع ليتني المثالية! قيمه يعيش أن استطاع تولستوي ليت تجاهله. يسهل إنسابا

التالي( )يتعفيالتًاثل

نجوت بالكاد : كتاب .من

ذسان/ألزلل٢0
- 

اسريق في التيع

السابق( التأثل من )يتع

 في فشلي بسبب المقدسة الله بيم على تحكموا ال” قائال: ننتقديه على تولستوي رد

 وتكشف . اسمه نحمل الذين الكاملين غير نحن بسببنا المسبح على تحكموا ال تطبيقها.

 المنتقدين هؤالء مثل مع تجاوبه عن لتولستوي، شخصيه رساله من مأخوذة واحدة فقرة

 من وقت في كانت والتي الروحية، لمسيرته ئلئضا الفقرة هذه وتملل حياته. نهاية من بالقرب

 لم التي للنعمة طليا مدوية وصرخة قلبه، بكز به آمن الذي للحى واضخا تأكيدا األوقات

.بالتمام يدركها

 هل لكئ جيدا، تعظ إئك ؟(Lev Nikolayevich) نيكواليقيتش ليف يا عنك، وماذا”



Ι"Ί I سدئناألزيل

 إلبًا يوجه الذي والسؤال األسئلة، بين طبحة األكثر السؤال هو هذا إذ به؟ تعظ ما تعيثن

 كيف لكن تعظ، ))أنت إلسكاتي: طريقة كانت لو كما انتصارة، بنغمة يوجه ما وعادة دائاًئ،
 أود شغف بكز لكئني ذلك، عن عاجر وأئني أعظ، ال أقي هو جوابي ويكون تعيثى؟((.

 مذنب بأقي شريرة...وأجيب وأفعالي أفعالي، بواسطة فقط أعظ أن أستطع إئتي ذلك.

ومبادئي... قيمي عيش في فشلي بسبب لالحتقار ومستحق وشرير

 والذي أئبعه الذي الطريق وليس أنا هاجموني لكن ذلك، أفعل نغسي فأنا حموني، ها

 نحوه وأسير البيت إلى الطريق أعرف كنث إذا هو؟((. ))أين يسألني من لكز إليه أشير

 يكن لم إذا للبيت؟ الصحيح الطريق ائه حقيقة من يفغر هذا ئرئحي هل مترنحة، بخطوات
 الطريق، عن ثبئبذا ترئحت إذا لكئني آخر؛ طريفي على إذا دلوني الصحيح، الطريق هو هذا

 ال ٠لمساندتكم مستعد أيصا وأنا الحقيقى، الطريق إلى وتعيدوني تساعدوذي، أن فيجب
 لكن بيته، إلى ذاهب ائه قال لقد إليه! ))انظروا بفرح: تهتفوا وال بتيهاني، تفرحوا ال ئفأوني،

٠ وساندوني ساعدوني بل على، بانتصاركم تفرحوا ال الطين!((. من بركة نحو هويزحف ها

التالي( )يتعفيالتًائل

 يعتوان ويلون أن. إيه. كتاب من اقتباس .نجوت بالكاد كتاب: من

لتولتوي" االسة الكتابات النحل: وخلئة األمد”

ذيسانثمابريل٢٦
سميح

دل(النعمة الحق

االبق( )يتعسالتًاثل

 البشري للقلب الثاقبة رؤيته إذ الدينية. تولستوي كتابات أقرأ عندما بالحزن أشعر

 ضد تسبح سالمون سمكة مثل فهو نقذائ. مسيحائ أيثما جعلته لكئها عظيتا، روائائ جعلته

األخالقي. اإلنهاك من انهار النهاية وفي حياته، نلوال يصاع فكان بيضها؛ لتضع السار

 نحو يتوبف ال الذي سعيه أجل من لتولستوي بالعرفان نفسه الوقت في أشعر لكئي



٦ I Γ ذلسان/الزلل

 عمري من مرحلة في رواياته صادفت البداية في يمحى. ال تأثيرا في أئر والذي الحقيقى اإليمان

 فيها ترعرعت التي فالكنائس اقني"؛ "اإليذاء ظاهرة من المتأخرة األثار أعاني فيها كت

 وعندما شبابي. صف في أراها كنث هكذا األقز، على أو المزلفين، من الكثير على احتوت

 اإلنجيل، هذا يتبعون من في الفاضحة والعيوب لإلنجيل المثالية البيم بين التباين الحظت
.للتطبيق قابلة غير وكاها المبادئ، هذه عن أتخلى أن بشدة جربت

 األصعب؛ الهدف حعق الذي األول الكاتب عندي وكان تولستوي. اكتشفت ثم
 رواياته في وجدت لقد الشر. جاذبية مثل وجذابا التصديق ممكوت، الصالح يجعل أن وهو

الروحية. للقؤة مصدرا القصيرة وقصصه الرمزئة وحكاياته

 حياته” أة تولستوي سيرة كتاب في (A. N. Wilson) ويلسن أن. إيه. مالحظات ومن

 الذات، تحسين من برنامجا كانت إذ النعمة، من أكثر الشريعة عن تعبيرا كانت الدينية

 نقائصه يرى أن يستطع تولستوي كان لقد . ساقط لعالم الله ألختراق رؤية كونها من أكثر

 بأن يثق أن التالية: الخطوة يأخذ أن يستبع لم لكئه الله. كماالت ضوء في شديد بوضوح
نقائصه. على الله نعمة تتغلب

 هذان عاش .دستويثسكي فيودور بلده ابن اكتشغث قصير، بوقت تولستوي قراءة وبعد

 من ورغلم تقرييا. نفسها الزمنية الفترة في وعمال الروس، الكائب بين األشهر وهما االثنان،

 على مختلفين كانا أيتما وربا ئ، يلتقيا لم فإئهما بإعجاب، بعائ بعضهما أعمال قرًاا أئهما

 دستويثسكي كان شثممسة، مشرقة روايات يكتب تولستوي كان حبرة فغي .نقيض طرفي

 الروحى الئسك برامج مع يحاول تولستوي كان حبن وفي تالية. عميقة روايات يكتب

 في وماله لصحته تبديد نوبات في يدخل آخر إلى آن من دستويثسكي كان الذات، وتطوير

والمقامرة. الخمر شرب

 األدب. في هائلة إنجازات أنجز لكئه حياته، في كثيرة أخطاء دستويفسكي أخطأ لقد

تولستوي. زخم مع المسيحى، اإلنجيل قلب وهما والغفران، للنعمة رؤية توصل رواياته كانت

التالي( األثل في )يتح

نجوت بالكاد : كتاب من



Γ٧ί نيسأن/أبريل

ذيسان/ابريل٢٧

ثانية فرصة

السابق( األيل من )يتح

 عليه القبض ألقي إذ ما؛ نوع من قيامة اختبر ،دويستويثسكي حياة من مبكر وقت في

 باإلعدام، عليهم حكم الذي األول نيكوالس للقيصر خائنة عدت مجموعة إلى النتمائه

 اقترفوه ما خطورة الثوري الشباب هذا وعي في يؤكد لكي ساحر إعدام إلجراء ورئب

 الرأس، مكشوفي الشباب ووقف االستعداد، وضع في النار اطالق فرقة فوقفت خطأ. من

 تهيب موكب في واقتيدوا ظهورهم، خلف بالحبال مربوطة وأياديهم بيضاء أكفاتا ومرتدين
 جاء عندما األخيرة، اللحظة وفي بالهة. في المحملقة الجماهير أمام بالجليد المفغاة األرض فوق

 رسالة حامال بحصانه واكائ فارس جاء ورفعت، البنادق وعست ،٤٤صوب! استعد،” األمر:

الشاتة. األشغال إلى اإلعدام من عقوبتهم من خئف القيصر بأئ تفيد القيصر من

 الموت براثن بين الوقوع اختبر لقد الخبرة. هذه آثار من بتاتا دستويثسكي يتعاف لم
 عنده غالية الحياة أصبحت اللحظة تلك ومنذ الموت، على المقبل به يشعر بما وشعر فعال،

 وحينما (. جديد هيئه في ثانية مرة سأولد حياتي، ستتغير األن : قال وقتها تقدير. أي فوق
 تقية امرأة له قدمت سيبيريا، إلى عليهم المحكوم سيقذ الذي القطار الستقالل يستعد كان

 بًاة يؤمن كان إره وحيث السجن. في به المسموح الوحيد الكتاب الجديد، العهد من نسخة

 سجنه. فترة أثناء في الجديد العهد دراسة على انكت دعوته، إلتمام ثانية فرصة أعطاه قد الله

 خطاب في عير ما بحسب تتزعزع، ال مسيحية بقناعات المنفى من خرج سنوات، عشر وبعد
 المسيح أن لي يثبت أن أحدهم استطاع إذا قائال: الجديد العهد نسخة أععلته التي للمرأة

.٤٤الحقيقة في أكون أن على المسيح، مع أظز أن أفضل فإئني الحقيقة، خارج

 لكئها لعنة، البداية في بذت لدويستويثسكي، أخرى فرصة السجن كان لقد
 الحياة صبببهت لقد . السقرين والفالحين والقتلة اللصوص من بالقرب يعيثى أن أرغمته

 شخصية مثل رواياته، في رسمها التي الشخصيات إثراء في هؤالء مع عاشها التي المشتركة

 تصؤر كان لقد (.Crime and Punishment) “والعقاب الجريمة” في راسكولنيكوق القاتل
في وجده الذي المحض الشر يفغر ال األصيل البشري الصالح عن الليبرالي دستويثسكي



Iذيساناأيريل ٢٨

 استطاع الوقت، وبمرور الواتع. هذا ليوافق الهوته يعذل يقوم آن عليه وكان المساجين، زمالئه
 يستطع اإلنسان بأن يؤمن أن واستطاع المساجين. أسوأ في حموة الله، من لمحة يرى أن أيئسا

الحملله. على حصل إذا فقط يحمئ، أن

انالي( التأئل في )يتح

نجوت بالكاد : كتاب من

ذيسان/أيريل٢٨
جهح

حيين٩هزشدلنل

السابق( التأثل من )يتح

 والعقاب الجريمة رواية أة ورغم .دستويثسكي روايات في النعمة مع تقابلغه لقد

 حياة يدخل الملطف النعمة بلشم رى فائنا خسيسة، جريمة ارتكب خسيائ انساائ تصور

 وقادته سيبيريا من وتبعته بالمسيح االيمان قتلت سونيا، اسمها عاهرة بواسطة راسكولنيكوق
 أمير صورة في مسيانئة شخصئة دستويثسكي يقذم كا، The Idiot) "األبله" رواية في الغداء. إلى

 العليا الطبقة دوائر بين (Myshkin) ميشكين األمير يتحرك وغموض، بهدو بالطمع. ئصاب
’والخذ والصالح بالتطف حياتهم منيرا نفه الوقت وفي نفاق، من فيها ما كاشعا الروسئة،

 أعظم من واحدة وهي (.(The Brothers Karamazov) كرامازوف" اإلخوة” وفي

 عبقري، أدري وهوال ،(Ivan) إيقان بين مقابلة دستويثسكي يرسم يوائ، كتبت التي الروايات

 نظام وكل البشري الجنس فشل ينتقد أن إيقان يستطع فيها ،(Alyosha) أليوشا التقي وأخيه

 لدى وليست .حال يقدم أن دون الفشل لذلك المختلفة األشكال لمواجهة صمم سياسى
 الحلله. للبشرة: الحذ لديه لكن إيقان، يثيرها التي البكردة للمشكالت حلون أيثما أليوشا

المحثة". أعرف لكئني الشر، مشكلة حز أعرف ال” أليوشا: ويقول

 رعئمت تولستوي من .الروحئين مرشدى الروسثيى هذين أعد لدى ليست واليوم،

 بعيد ألني حقيقة وتعلمن داخلي. في التي الله قتم إلى الداخل، نحو النظر إلى الحاجة



Γ ٩ I ليساناألزلل

 الكامل المدى أتعئم دستويقسكي، من لكن ٠ لإلنجيل الئليا المقاييس عن بائسة بصور؛

 كرت فحيث ني. يسكن نفسه الله لكئ داخلي، في الله ببم أة فقط ليس اإللهئة. سعمة

رومية. أهل إلى رسالته في األمر بولس الرسول وصف هكذا جذا- النعمة ازدادت !لخطئة،

 الئليا المثالية البيم بين الناشئ التوقر ينهي لكي مائ واحد ألي واحدة طريقة توجد

 المستوى على بتاائ نكون لن ألنا حقيقة نقبل أن وهو البشردة: لحياتنا المحبط والوابع لإلنجيل

 أى الطريق: منتصف إلى تولستوي وصل لقد ذلك. إلى مضطرين غير لكئنا المطلوب،

 "وصلت بأتجب يشعرني شي؛ أئ األخالقية- الله قتم تجاه مستريح بأقي يشعرني نيء

 الصحيح: اآلخر النصف إلى وصل ودستويثسكي النفس. خداع من قامي نوع هو أخيرا
 بولس، الرسول أائ قامي. خداع أيتا هو وغفرانه، الله محبة تمباه بالضيق يشعرني شيء أئ

. يسوع المسبح في هم الذين على اآلن الدينونة من شيء ال” أئه فيؤكد

نجوت بالكاد كتاب: من

١ذيسأن/ايربد٢٩

للجميع النعمة

 الروائيين من المزدوجة الرسالة تلك ئعئم بعد المطلقة: والنعمة المطلقة األخالقية البيم

 الموعظة في وتحديدا الجديد، العهد في علمه ما هذا أة ووجدت يسوع إلى عدت الروسيين،

 تعليقاته وفي الصالح، السامري مثل وفي الغني، الشاب هع يسوع تجاوب وفي .الجبل على

 وكما اإللهية. المقاييس من بتاائ يسوع يقلل لم أخرى، أخالقية قضية وأئة والمال الطالق ض
 الفاق الرت ووث هوكاط"، السماواب في الذي كماأنأبام كاملئ فكونواأخلم” :يقول

 فرنسيس وال تولستوي، يستطع ولم . بكرن ثمل وبن تفسملق، كل وس قلملق، ثمل بن

.بالتمام الوصايا هذه يحفظ أن إنسان أئ وال األسيزئ،

 على واللعل بالزنى، امسكت ليتي عثر لقد المطلقة. النعمة يقدم نفسه، يسوع لكئ

كنيسته. لتأسيس الخائن التلميذ ذلك واستخدم يعرفه. أئه أنكر الذي والتلميذ الصليب،



.I r زبعالن/ايرلال

 وثابتة ئطلقة النعمة .للمسيحرين باضطهاده تمثز شاول اسمه رجال استخدم تال تطور وفي
 تكًا التي األخيرة الكلمات من الصليب. على يسوع سئروا لمن حتى ممتئ وهي وشاملة.

.“دغفلون ماذا يشوذ ال آلم لهلم، اغبن أياة، يا” الكلمات: هذه األرض على سوع بها

 الض والمطلقة الئليا البيم آهام الشديد االستحقاق بعدم سنوات طوال آشعر كنت

 ما لكن النعمة. عن إشارة أئة إلى فيها أنتبه لم إئني حئى الجبل، على الموعظة تقدمها

 تبدأ إذ كله؛ الكالم في كبرز النعمة رسالة أن ووجدت عدت المزدوجة، الرسالة فهمت إن

 الذين لليائسين طوبى والودعاء. والحزانى، بالروح، للمساكين طوبى بالتطويبات- الموعظة
 بدأ .“الشرير من ذنوبنا...جنا لنا اغفر” الرائسة: الصالة نحو وتتحرك أخر- رجاء كز فقدوا

 لكز نموذجا تشغل التي الصالة نحو واستمر احتياج، في هم لمن لطيفة بكلمات عظته يسبع

عشرة. االثنتي الخطوات برامج

 المجهولين. المدمنين زمالة في المتعافين الخمر مدمنو يقول هكذا ؛ بيومه يوم كز

 والمحتاجين لليائسين النعمة . اليوم أعطنا كفافنا خبزنا :قائلين فئصوئن المسيحؤون أائ

للجمع. النعمة بمفردهم. الحياة على يقدرون ال والذين والمكسورين،

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

الاذلساناا.بزلال’

شبكةاألئن

 أن يمكن ال نموذجا البشري- للسلوك مسودة الجبل على الموعظة سنوات طوال أعد كنت
 الكلمات هذه أعطانا يسوع أة وجدت أخرى، مرة قرأتها عندما لكئني انسان. أى يعيشه

.الذ شخصئه طبيعة عن ئخبرنا لكي بل ،لتعجيزنا ليس

 واألشرار. األبرار على بشمسه يشرق السماوى أبانا ألؤ أعداءنا؟ نحمل أن علينا لماذا

 كنورا نكنز أن يجب لماذا كامل. السموات في الذي أبانا ألن كاملين؟ نكون أن يجب لماذا

 هم؟ أو خوف بال نعيش أن يجب لماذا بسخاء. يكافئنا وسوف هناك الله ألن السموات؟ في



"ا٠ ا ذيسان/أيريل

 كان إن ألئه تصتي؟ لماذا بنا. يهتم أن وعد الحقل وعشب الزنابق يكسو الذي اش ألن
 يعطي السموات في الذي أبانا بالحري فكم سمغا، أو خبرا أوالدهم يعطون األرضوئن ءاآلبا

-سألونه؟ لمن خيرات

 فعل مثلما نفعل لكي الجبل على الموعظة مبادئ يسع ئعلن لم ؟ ذلك فاتني كيف
 لقد .الكمال إلى نصل أن ونصئم وتقصيرنا، فشلنا على حزن في جبيننا وقئب تولتوي،

 الوصول محاولة عن نتوقف أأل يجب الذي الكامل اإللهى القياس لنا يقدم لكي إائها أعطانا

 تجبرنا الجبل على الموعظة إذ إليه. الوصول يستطع لن أحدا أن نفسه الوقت في. وندرك إليه،

 المقاييس بتخفيف الؤؤة لجسر محاولة أئة وأة واإلنسان، الله بين تعبر التيرال القوة ندرك أن

فادحا. خطأ تخطئ اإللهية،

 من آخر شكل إلى الجبل على الموعظة نحول أن هي نفعلها أن يمكن مأساة أسوأ إذ

 .المحاوالت هذه لكز نهاية تفع أن يجب الموعظة هذه إذ العكس، فعلى الناموسية؛ أشكال

 ألئها بل الالزم، من أكثر متشددة أللها ليس دائائ، تفشل سوف الغريسيي، ناموسية اذ

 نقف جميعا أئنا للجدل مجاال يدع ال بما الجبل على الموعظة تثبت يكفي. بما متشددة ليست

 واللحبموحى والزناة والغضوبين، القتلة العالية. الله مقاييس أمام الفشل من مستوية أرفى على

 هو هذا إذ األمر، وابع وفي الله. أمام اليائس الفشل من حالة في جميعنا إئنا والشهوانيون.

 اإللهي النموذج من سقطنا ألئنا الله. يعرف أن يريد الذي لإلنسان المناسب الوحيد الموقف

اإللهية. النعمة لنا تقدمها التي األمان شبكة سوى إليه نهبط مكان فال العالي،

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من
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I 9ل/هال1أي

 ججل
ة1لكألةالمجتؤ

 تجرها عربة يستقن ثري رجل عن مثال (So en Kierkegaard) كيركيغارد سورين يحكى

 والبارد. المظلم العراء في األحصنة خلف يجلس فالح ويقودها الداخل، من وئضاءة الخيول

 بانوراما رؤية تغوته العربة، داخل االصطناعي النور من بالقرب يجلس الغني الرجل وألة
في حوية بكن الفالح به يتمئع مجيد وهومنظر خارجا، النجوم

 هذا فإذ المخلوق، العالم على النور من مزيدا العلم يلقي وبينما الحديثة، العصور في

وراءه. القاح المنظور غير العالم رؤية ببالله يخفي النور

 إلى أصل أن لي يتيح المحمول حاسوبي جهاز التكنولوجي. للتقدم معاديا لست إبني

 والمذكرات المالحظات آالف على عالو؛ الماضية، العشرين السنوات في كتبته كتاب أي نعل

 ذلك في أستطخ الجبال، في خلوة في وقتي أقضي حينما آلني وهع الفترة. تلك في دونتها التي

 كما وآسيا. أورويا في أصدقائي إلى برسائل أبعث أن نفسه، الحاسوب هذا باستخدام الوقت،

 لغوائد والعرفان بالشكر أشعر أخرى، وألسباب لهذا إلكترونيا. الشهرية فواتيري أدفع آلني

.والتكنولوجيا العلم

 وهي للتصغيرئة، فمثال، للحياة. الحداثية رؤيتنا في الكامنة المخاطر أيضا أرى لكئني

 خريطة مثل العالم، خريطة يقدم فالبلم األشياء. تصفير في السيئ تأثيرها العصر، هذا روح
 حدود ئل التي المتعرجة والخطوط المزروعة األماكن إلى تشير التي بألوانها مثال، التضاريس

 على أعتمد كولورادو جبال أتساق وعندما والصخور. والتالل والمنخفضات المرتفعات

 يعطي أن يمكنها األبعاد، ثالثية حئى أو األبعاد، ثنائية خريطة توجد ال لكن الخرائط. هذه
 المنعش، الجبال هواء :بكاملها التسلق خبرة منها أي تنقل أن يمكن وال الكاملة. الصورة

 الجبل، قئة أعلى بالحمام الشبيهة الترميجان طيور عس ثلم البرئة، بالزهور المفروشة والتالل
 يتفوق المباشر اللقاء الجبل. قئة على االنتصار بطعم غداء تناول دلم المزيدة، الماء وجداول

يقاس. ال بما الخرائط تصنعه اللذين والتصغير االختزال على
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 أن يعذ بل منظور. غير لعالم ئطلائ مجاال يدع ال االختزال توجه أن ذلك، من واألهلم

.موجود هو ما كز هو المادي العالم أة المسلمات من

 ختزاله١ أو الله قياس يمكن ال وبالتأكيد ٠ يمثحن أو المنظور غير العالم يخسر أن يمكن ال

 التكنولوجئ التطور من كبيرا قدرا اختبرت التي المجتمعات في الناس من الكثير فإذ لذا

 اختزان يمكن ما كل عند فقط ويتوفون موجود. غير الله أن ظانين اليومية حياتهم يعيشون

 "يختلط :تولستوي يقول كما آخر. عالم من إشاعات أئة عن آذانهم وتضلم وتحليله، وتصغيره
نفسها". الحياة هي للحياة المادئة الحدود أة ويظوئن الماديين، على األمر

اخر عالم من إشاعات :كتاب من

أالايو٢

بعداإليمان ما

 يقود مرة كل وفي الغابات، من أفدنة عشرة به تحيط بيت في يعيش باألناقة مهووس جار لدى
 البونديروزا أشجار أغصان كضايقه كانت بيته إلى الصاعد المتعرج الطويل الطريق عبر سيارته

 يمكن األمر أة فاكتشف األشجار، تقليم خدمات إحدى يطلب ائصل يوم وذات الضنوبرئة.

 المطلوب، المبغ من وزع وألئه األشجار. هذه كل يقتم لكي دوالر آالف خمسة يكتفه أن

 يستطع ما ليقتم سئم على تعتعا متقطعة أائائ وأمضى كهربائيا منشارا بنفسه استأجر

 ذلك بعد فاكصل إليها. الوصول يستبع فلم األعلى، األغصان أائ أغصان. من إليه الوصول

 رودريغز، سيد’ له: يقول بمن فدجش أفضل، سعر على ربما ليحصل أخرى مرة نفسها بالخدمة
 لكي القريبة األغصان نستخدم أن ئخعلط كنا فنحن السابق؛ المبغ ضعف األمر يكتفك ربما

 على القادرة األغلى الشاحنة تلك ئحضر أن علينا األن األعلى. األغصان إلى منها نصل

البعيدة". األغصان تلك إلى الوصول

 التي القريبة األغصان قطعنا لقد القصة. بهذه الحديث المجتمع ئذبرني ما، بصور؛

 هذا وفي العالية. األغصان إلى الوصول الخطر من يبدو واآلن الغربية، الحضارة عليها بنيت

في األساسية األغصان من النور استنزفنا لقد” : (Annie Dillard) ديالرد آني تكتب الصدد،
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المقدسة". الماء مجاري ضفاف وعلى العالية األماكن في وأطفأناه المقدس، البستا'ن

 ظهر حئى وذلك ئعدس، هو بما إيمان بال يعيش أن التاريخ في مجتمع أى دحاول ال

 األونة في إال إدراكها في نبدأ لم تداعيات القفزة هذه لمثل إة الحديث. الغربى هع٠المجت

 دائائ كانت التي الكبيرة األسئلة بشأن االرتباك من حالة في نعيش األن ونحن .ألخيرة١
 المتشككين أصدقائي أحد كان واألخالق. والهدف المعنى أسئلة البشري، الجنس تشغل

 في ليفعل؟" الملحد كان "ماذا السؤال: هذا المختلفة المواقف في نفسه على يطرح ما كثير؛

 عن دؤوف، النهاية في لكئه . ؟ليفعل يسوع كان ماذا المشهورة: العبارة من مقصودة سخرية

عليها. دعتمد إجابات يجد لم ألله السؤال

 أوقات في .بالكامل حياتنا رواية ئغير أن مقدس هو ما كل من التخئص شأن من إن

 الكامل السلطان له محب إله بيد مخلوقين أفرادا بصغتهم أنفسهم الناس رأى العظيم، اإليمان

 من لحظة أئة في األمر عليه بدا مهما وذلك واالفتداء، االسترداد نحو به ويسير العالم، طى

 جامعة رواية دون ووحيدين، ضائعين أنفسهم يجدون إيمان بال فالناس اآلن أائ الحياة. لحظات

للحاضر. والمعنى المستقبل في الرجاء وتعطي وجودهم، شمل تتغبر

آخر عالم من إشاعات كتاب: من

الاأئأل/ئلو

االه ن9د عالم

 الثقافة من وناج التشيك، لجمهورئة السابق الرئيس (،Vaclav Havel) هاثل ثاتسالف

الكلمات: هذه في المشكلة يلحص الله، دون تعيثر أن حاولت التي الشيوعية

 يرى أن يمكئه الذي والكوني، المطلق النظام اإلنسان وقذ الله، بفقدان باه أومن
 موجود. هو ما كل مع ائساق في نفسه يرى أن واألهلم، مائ، ومرتبطة متناسقة األشياء كل

. مترابطة وغير منفصلة شظايا إلى ويتفككان يتجرًاان وشخصيته عالمه بدأ وبالتدريج

إئني :ويقول .لإللحاد طبيعية نتيجة ذلك لكون لبالده الماركسية اغتصاب هاقل شهد
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 يتضح آماكنه بعض وفي النفايات، مجارى مثل تبدو واألنهار الغابات، فيه تموت بلد من آت
 ضلف” يسئيه ما إلى ويرجعه هذا كز في السبب يتتبع وهو . نوافذهم يفتحوا أال المواطنون

 البشر؛ هؤالء أمثال . والعالم الطبيعة على ربا نفسه دوج الذي الحديث العصر إنسان

 والوص ئجملها في للخليقة المتواضع االحترام أقصد” للطبيعة: الفائقة المرساة إلى يفتقرون

 يرتدوا ألن أبناؤهم يحتاج فلن بالله، يؤمنون واألئهات األباء كان تجاهها...إذا بمسؤولياتنا

بالصديد". عيونهم قعمى ولن المدرسة إلى طريقهم في غاز أقنعة

 اإلرهاب يشأن لكن البيئة بشأن فقط ليس ملحة أسئلة ونواجه خطرة أدانا نعيش إئنا

 إلى بشدة يحتاج المجتمع إذ والموت- الحياة وتعريف العالمي والفقر والجنسانئة والحروب

 الكون في مكاننا نعرف ألن ونحتاج .هاقل كلمات بحسب مغسق نظام أو أخالقية بوصلة

 هذه عن نجيب أن يمكننا هل فوقها. نعيش التي األرض وتجاه بعضنا*بعتما تجاه ومسؤوليتنا

الله؟ دون األسئلة

 ال كون في المتمرد العاصي بموقفه يتمسك من على البطل صورة المعة'صر األدبب يسخ

 غيرها مثل فصيلة، مجرد )هوموساييان(، العاقل اإلنسان تحسب التطؤرئة والفلسفة له. معنى
 ماذا األنانية. الجينات جانب من عليها المغروض السيناريو تعيش أن نها مقدر الفصائل من

 مثل مستقبلنا- جهة من ونذرا كبيرا شيائ لتريا للعالم الروين كلتا يفوت ما هناك كان لو

اإلبحار؟ في ماجالن سفن ماضي ببساطة تجاهلوا الذين الجنوبية ألميركا األصليين السكان

آخر عالم من إشاعات :كتاب من

9عأالل/هال

السماء فلنى

 ما كل على للعالم رؤيتهم يقصرون الذين بين حئى آخر عالم من األتية اإلشاعات تتسئل

 عائ يتكئمون الكون، لهذا أومصمم إله وجود ذكر على يجرؤون ال الذين الثلما، مادي. هو

 الحياة إمكانية لتبح بدئة منضبطة الطبيعة إذ الكون. في الواضح األنثرويى المبدأ يسئى

يكون، لن الكون فإذ أوأقل، أكثر بسيط بقدر تحركت إذا الجاذبية فقوى األرض؛ كوكب على
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 فال تتنافر العضوة الجزيائت يجعل سوف ،الكهرومغناطيسية القوة في طفيعا تغييرا أة كما

 لو كما” (:Feeman Dyson) دايسون فريمان الفيزياء عالم كلمات وبحسب الحية. المادة نتكون
 صدفه. وجد كأله يبدو ال أله لدركون جيدا، الكون يعرفون ومن . آتون انا يعلم الكون ن١ك

قصده؟ الذي وتن القصد؟ ذاك ما لكن منه. وهدائ قصدا هناك يبدوكأن بفى

 كتابات في أجده مما أكثر المادي، العلم يتناولون الذين الكائب بين احترام روح أجد
 أن إال يسعها ال باستمرار، تلسع التي معرفتنا أن يعترف بينهم من فاألحكم الالهوتيين. بعض

 إلى قادت نيوتن، فيزياء مثل ومنطقية واضحة تبدو كانت التي األشياء جهلنا. أعماق تكشف

 واعترفوا جديدة، مجرة مليار سبعين الفضاء علماء اكتشف"” حياتي، مدة في مثال، كبيرة. ألفاز

 الزمن وعدلوا السوداء"(، المادة و السوداء" الطاقة”) للكون المكونة المادة من /'٠٩٦ تجاهلوا ألهم

 األحياء وعلماء السنين. من مليارات خمسة أو أربعة بنحو العظيم االنفجار فيه حدث الذي
وأبسطها. الخاليا أصغر في مذهال تعقيدا اكتشفوا ميكروسكوباتهم، في ئحمبقون الذين

 جزيء إذ أقز. وليس تعقيدا، أكثر العالم واالختزال، التصغير عملية جعلت لقد

 حرف، باليين ثالثة من مكونة برمجية شيفرة على يحتوي خلية كل داخل الوئوي الحمض

 قراءة على أقدر متزايد؛ بصورؤ صرنا وقد كله. البشري الجسم تركيب على لسيطر أن وقادرة

ولماذا؟ كتبها؟ الذي تن لكن الشيغرة.

 أيصا بل خلية، كل في المصعرة الشيغرة فقط ليس قراءة إلى أحد يرشدنا أن يمكن هل

فيه؟ نعيش الذي الكون بل كوكبنا، تحكم التي الكبرى الشيغرة

 والرسامون، الشعراء، أيصا. الغذ إلى تتسرب آخر عالم من األتية اإلشاعات إذ

 بتأثيرات يشعرون الكون- خلق عن القليل يعرفون الذين المسرحيات- وكاب والروائيون،

 من نوعا بوصفه له نفسه يقدم العالم أن الفائن يرى مصدرها. يدرون وال آخر، عالم من

 وكلماته، الله موسيقا بالفعل كا إذا شيكسجير. هاملت أو بيتهوفن برباعيات شبيها اإلبداع،

 عبر (Milton) ملتون سؤال يتردد نتلوها؟ التي الكلمات وما نعزفه؟ أن علينا الذي اللحن فما

للسماء؟". ظل سوى األرض تكن لم لو ماذا” الزمن:

آخر عالم من إشاعات :كتاب من
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9أيأل/هال0

w

الجسم اجزاء

 اإلجابات إحدى تترفز األب؟ إلى يسوع صعد بعدما األن الله بمحبة نشعر أن يمكئنا كيف

 مرة: ثالثين من أكثر تستخدم التي الغامضة العبارة تلك على الجديد العهد يقدمها التي

 صورة بصفتها العبارة هذه على الخصوص، وجه على إ بولس استقر لقد المسيح". جد”

 العيوب وكثيري متلعثمين ونساء رجال الى ارسالئته سلم يسوع، غادر عندما الكنيسة. عن
 والصوت والعيلين واألذنين والساقين الذراعين مهالم تارفا الكنيسة، رأسن دور يلعب هو صار

.ولك لي أيصا وتركها أخطائهم- على التالميذ لهؤالء

 ذهن في كان ما هو الجديد التنظيم هذا أة األريع للبشائر المتانية القراءة تكشف

 إرسالية عن أعلن وأئه قصيرا، كان األرض على وقته أة يعرف كان لقد البداية. من يسوع

 عليها تقوى لن الجحيم وأبوادب ،كنيستي أبني قائال. فصرح وقيامته، موته تتجاوز سوف

(.١٨:١٦)مئى

 كثيرون أعضماء فيه كبير لجسد المنظور غير الرأس بصفته يعمل أن يسوع قرار كان لقد

 التعايش على بعتما بعضنا نساعد لكي علينا يعتمد أده هذا فيعني لأللم. رؤيتنا في مؤثرا

 الجسد في نملل أن فعله: إلى مدعوون نحن عائ ا جئت المسيح" جسد” عبارة تعير األلم. مع

.ذلك إلى يحتاجون لمن سئما ال المسيح، شخصية المنظور اللحمي

 هذه كتب عندما العملية هذه مثل شيء بولس الرسول ذهن في كان أده المؤبد من

 باشزيه ضيعه كل في لهم الذيل عزي أن ئسقطع حئى ضيقتنا، كل في ئترينا الذي” الكلمات:

 أيتا تعرنا تكثر بالممسح كذلك فينا، المسيح آالم تكثن كما ألب الله. موص بها نحن نتعرى التي

 من المساعدات فجمع المبدأ، هذا الرسول بولس طيق خدمته كل وفي -ه(.٤ :١ كورنثوس ٢)

 المؤمنين عطايا أة معترقا المضطربة، المناطق إلى مساعديه وأرسل المجاعة، ضربتهم الذين أجل

شخصائ. الله من عطايا هي

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من
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تمجح

شيء كلت تسليم

 الكنيسة، إلى إرسالئته 'سئم عندما الله أؤ هو اليوم القدس بالروح الله معرفة عيب"” ؛ؤ

 يرفضون الوابع في هم الله يرفضون ثن الكثيرين فإذ لذلك، ونتيجة شيء. كز بالفعل سئمها

 في العالم قادت بالفعل الكنيسة لكئ الله. بتمثيل الكنيسة تؤديه التي الضعيف األداء

 العالم أن هو المخزي لكئ المدنئة. والحقوق والتطيم والطت األئئة ومحو العدالة قضايا

 الصليبئة، الحروب على تاريخها يشتمل التي الكنيسة بسبب أيثما الله على حكم المتفرج

الرقيق. تجارة ومساندة النساء، وقهر السامئة، ومعاداة التفتيش، ومحاكم

 من أكثر الناصري المسيح يسوع في خز الله أن حقيقة أقبل أن كثيرا أسهل أجده

 هذه أن على يصر الجديد العهد لكئ .شخصائ وفي المحئئه كنيستي يحضرون الذي الناس

 التسليم بل المبهرة، المعجزدة التدحالت من مغمطة سلسلة ال البداية: من الله حصة هي

 أن يخطط كان يسوغ، حيا؛ وطوال ٠ معيدين حطاة بشر إلى كلها اإللهئة لإلرسالئة المتدرج

 من سارة وأخبار ونعمة شفاء من يسع قذمه وما الكنيسة. نحن مكانه، نأخذ لكي يموت،

 قائال: وح لذلك .الجمع إلى يقدموه أن اآلن تالميذه يستطع حياته، في قليلين إلى الله،

كثير". يقتر تأتي مائث إذ ولكن وحذها. تبعى فهي وقث األرخين في المتنعلة لحئة تثخ لم "إذ

 عرشه عن مللبه تنازل يشبه الذي البشري، الجلد خلف واختفاءه الله انسحاب إذ

 ويرفضون األوقات، بعض في الكثيرون، يئلن أن فرصة يتيح البسطا،، الجنود بين ليعيش

 يتقدم سوف الملكوت أن أيثما تضمن المعلة هذه أن كما . يمقلونه مرى ببب بالتمام الله

 يتاقا دلفي لن النفس، ضبط معذالت أعلى يمارس الذي الله وأن متثاقل، بطيء بمعدل

 لتحارب قرائ عشر ثمانية األمر تطلب لقد .وقؤة بسرعة العالم في متدحال األسلوب هذا

 يزال ال الفقر محاربتها. الكثيرون قاوم الوقت، ذلك في وحئى الرقيق، تجارة الكنيسة

 تفعل أن الكنيسة تستطع ال كثيرة، أماكن وفي واالضطهاد، التمييز يسود وأيثما يسود،

للمساعدة. شيائ

 ونعترف إلينا انزل الله إلى نتضرع إئنا إلينا. الله يعيده ما هو المطروح والسؤال

 الكنيسة. تفعله ما كثيرا يشابه العالم في الله يفعله وما داخلنا، موجود دائائ الله أن بتردد
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 الكنيسة- تاريخ في يكثن روحا، بوصفه الله معرفة في األساسى العيب فإذ باختصار،

.وأتت أتا الروحية وسيرتا

منظور غير إله مع اللقا، محاولة :كتاب من

أالالئيو٧
١ئ

الجمال اختالل

 قادني نيبجال، إلى رحلة في .ذلك فيها أتوبع لم التي األماكن في الله حضور أدلة رأيت لقد

 التي ٤ الخضراء المراعي مستشفى داخل جولة في الطبيعي العالج اختصاصئي أحد
 في المرصوفة الطرقات بين نمشي يا وبينما با-فذام. المصابين تأهيل إعادة في تخصصت

 حياتي. في رأيتهم الذين البشر أقبح أحد المالعب أحد في الحظت المستشفى، خارج الغناء

 من تبقى ما على منهما بدال وتقف موجودتين، غير وقدماها بالشاش مربوطتان يداهزا كانت

 عيناها، أثا ئباشرة. األنفئة جيوبها أرى كنث إئني حتى تماائ، انكمثر( قد أنقها كان ساقيها.

 الندب وكانت .تماائ عمياء كانت ضوء- أئ تدخالن وال ئتلئف، بنسيج نفطيين فكانتا
ذراعيها. على الجلد من بقائ يغتلي

 حانة آخز إلى رلخئت قد المخلوقة هذه فوجدنا نفسها الطرقات من غدنا ذلك وبعد

 باقي تسحب دم األرض على كوعيها تضع بأن األرض على نفسها تجذب وهي الممشى،

 التى المرأة، تلك حول ذراعها ووضعت جانيت رولجتى انحتت تردد، أي ودون جسمها.
ئنا: تعرفناه ما سرعان لحتا النيجالئة باللغة تغني وبدأت جانيت كتف على رأسها أراحت

٠ يحسي يسوع
 (Dahnmaya) داهنمايا "إة المشوهة: المرأة تلك إلى مشيرا المرافق المعالج لنا قال ذلك بعد

 صغيرة كنيسة لدينا لكن .هندوسوئن مرضانا أغلب .تكريائ كنيستنا أعضاء أكثر من واحدة

 يأتي زائر كل تحئي أن وب الصالة، جنود من إئها ٠الباب ئفتح مرة كل في تأتي وداهنمايا هنا،
الطريق". في نمشي كتا بينما نتكلم سمعتنا ألها ئد ال به. وترحب المستشفى إلى
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 كنت بصورة أحتفظ مكتبي، من وبالقرب نوفيت. داهنمايا آن سمعنا عنة شهور بعد
 المهووسة بثقافتنا كلوثت باي أشعر مرة كل وفي ٠لجانيت تغني كانت عندما لها التقطتها قد

 المثالي الجسد إلى للوصول المال من طائلة مبابغ الناس فيها يديع والتي الجسدي- بالجمال

 فتات على الخضراء المراعي مثل مستشفى يعيش حين في إليه الوصول المستحيل
 التي زوجتي جميلتين: سؤدتين ألرى إليها، وأنظر الصورة هذه أسحب فاي التبرعات-

 السابق، اليوم في اشترته قد كانت األلوان زاهي نيجاليا ثوبا مردية جميلة، ابتسامة تبتسم

 واحد، اختبار في تنجح إلها إال ٠جمال اختباو أي في ترسب بالتأكيد عجوز ذراع تمسك وش

 لقد االلهي. الحضور نور يسبع المشوه، الجسد هذا قشرة وراء فمن األهلم. هو االختبار وهذا

يسكنه. بيائ فيها القدس الروح ولجد

 اختالف؟ أئ محدث هل المالة: كتاب: من

باو/ئبء1 ٨

د

الفقذس الفشل

 االحتياجات لذوي وهوبيت ،(L'Arch) الفلك"” في (Henri Nouwen) نوين هنري مرة ذات زرت

 ولكون الصغيرة، غرفته في معا الغداء وقتها تناولنا كندا. في تورنتو من بالعرب الشديدة الخاصة

 ناجحا كان المئحدة، الواليات في مرموقة جامعات في علم والهوتيا مشهورا نغسائ اختصاصيا نوين
جدا. بعيدة الكنسية الصداعة بدت هنا، لكن المؤتمرات، في وئتكلائ كاتيا بصفته جدا

 قاد وقد آدم. اسمه به يهتلم نوين كان بشات خاصة تناول بخدمة احتفلنا الغداء، بعد
 المشي على قادرا يكن لم آدم وألذ والعشرين. السادس آدم ميالد بعيد احتفاال الخدمة نوين

 الفهم. على عالمة أئة يبي لم شديدة، لدرجة عقليا قادر وغير مالبسه، ارتداء أو الكالم، أو

 بعض وفي الوقت، طوال يسيل لعابه كان حضرت. أسرته أة ئدركا كان األقل على لكئه

.عال بصوب يس كان األحيان،

 وينظف ذقنه له ويحلق فئحمته يوميالتجهيزآدم، ساعتين يمضي الحعاائه نوين لي قال

لدي كانت أئه أعترف أن ويجب اإلفطار. طعام ليأكل يديه ويقود شعره، ويمئعد أسنانه،
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 أتخز لم” :قائف أصر نوين لكن . المشغول الكاهن لوقت استثمار أفضل ذلك كان إذ شكوك

الصداقة". هذه من األكبر الفائدة على يحصل من هو 'آدم، ال أنا، شيء. أي عن

 أن معنى المسيرة هذه في تعثم لكئه .يقول كما البداية، في عليه صعبا األمر كان لقد

 معه نتجاوب أن نستطع وال حركتنا، تنظيم عن وعاجزون روحيا، متخلفون ونحن الله- ئحبنا

آدم. يئن مثلما لها نعنى ال التي والتأؤهات اآلمات بما؛مشبه إال

 يشجعه كان أحدهما داخله. يتنافسان صوتان حياته طوال هناك كان أئه نوين قال لقد

 الريفي. محبوب"” كونه في يستريح ألن فقط يدعوه األخر كان حين في ويحقق، ينجح أن

 وصل النهاية، وفي الثاني. الصوت الى استمع حياته، من األخيرة العشر المسنوات في فقط
 نستطع أن هو الخدمة أجل من والتشكيل التعليم من الهدف” أن وهي نهاثبة نتيجة إلى

.‘نقابله؛ شخص كز في ولمسته، ووجهه الله صوت ندرك أن باستمرار

 الكاهن تعبير: أفضل عنه طر عندي واحد مشهد يوجد نوين. هنري أفتقد سوف
 من عظته يصوغ كان لو كما تولف دون يداه متحرك“ بينما يعظ الذي الشعر، أشعث النشيط،

 حتى تماائ عقله دمر ئتجاوب، غير طفن هو لرجل بليغة تناول بخدمة ئحتفأل حوله، الهواء
 من أفضل رمزا أتخيل أن أستطع بالكاد إجهانه. يفئلون كانوا واألئهات األباء أغاب إذ

اإللهي. التجسد إلى ذلك

 ٢١٩٩٦ /ديمبر األول كانون ٩ اليوم، الميحئة مجثة ، الخلفية الصفحة عمود

أالواهايو ٩

٠

سالحه ض تجريدالخوف

 كان لو كما واإلدانة الغضب شديد إله صورة مهوال: واضحا خوا سنوات طوال عانيت

 إلى أسعى أن يمكنني كيف اإلله؟ هذا لمثل ئصلي أن يريد عساه من .صارائ كوا شرطائ
النعمة، اختبرت كتما دفاعاتي تناقصت الوقت، ومع كهذا؟ مخيف برفيق عالقة إقامة

ج م ٦
.يسوع إلى تعرفت فائقة، وبصورة ثلم بهم، موثوقا مرشدين وقابلت
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 لكونه باإلنجيل تثق نكي شجاعة إلى األمر يحتاج تتعاب، أصودح مسيحي جهة من

 الحقيقة بتلك يؤمنون مرشدين عن فبحثت محئة، هو الذي اإلله من سارة أخبارا باؤفعل
 سنوات، عشر مدى على الوابح. أرض على تحقيق األقز ولكئها اإليمان، في أساسئة االهكثر

 :األرض وجه على الناس أدنى ثعدون للذين ونعمة شفاة قدم الذي براند دول .د آثار أقثين

 األحيان، بعض ني .بالجذام والمصابون الهندى، الطبقى النظام في الطبقات أدنى من هندوس

 حئى شاكرة روحا يدي كان لقد البسيط. إيمانه من أتعجب كنت ما ودائتا مائ تصلي كذا٠

 الغن كعدم يواجه براند .د كان .صعبة أحوال وفي الفقر حد من يقترب بأجر يعمل كان بيرما
 البيت، إلى عودة وكاه الموت يرى كان النهاية، عند حئى .الخوف وليس الترئب من حالة في

لها. انقطاغا وليى لحياته وتتوج

 أة حقيقة يعكس شخصا كان بالثقة. جدير مرشد أته أيصا نوين هنري أثبت

 الداخلئة، نوين مخاوف ورغم تخيفه. وال اإلنسان روع من تهدئ لله الحقيقئة الصورة
 بل أمامه، من تهرب أأل يجب أئك الخوف عن تعثم لقد الله. شخصئة في ثقته وضع

 حئى أصلي فاي ..لذلك عينيه. في إليه وتنظر ثابائ وتقف بابتمام به تشعر أن ينبغي

أضئي". كيف أعرف ال بينما

 صالها الرسول بولسى رفعها التي العظيمة الصلوات من الكثير أة من أدعجهب اسي

 طريقته لبولس الصالة كانت لقد .واألقبية الزنارين غياهب في كتبها التي السجن رسائل في

 الحانية. الله برعاية كاملة ثقة إلى للوصول الحالئة، أوضاعه بشأن مخاوفه فوق االرتفاع في
 استفوئا العشرين، القرن سئينائت في المدنئة بالحقوق والمظاببيى الخدام فإن نفسها، وبالطريقة

 هذه المتشككون يحسب أن يمكن عال. ٠مولي٠بع والترنيم الصالة في السجن في أوقاتهم
 األوضاع يتخش بوايع إيماتا يحسبها المؤمن لكن الوايع. إنكار أشكال أسوأ من الصلوات

أسلحته. من الخوف وجرد المحيطة،

اختالف؟ أى تحدث هل الصالة: كتاب: من
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للفشل الثافي األعان

 وتبسيعلئة محلقة كانت أئها أجد الله، هع التواصل بشأن الشخصئة افتراضاتي أتأئل 'عندما

 هدفي، وكان االمتحان. درجات يفع متشدد ئدرس كأئه الله عن صورة ورثت الطفولة، منذ

 تحدث عندما ’المدرس رضا وأكسب العالية الدرجة على أحصل أن آخر: شخس كل مثل

 أويرسلك الركن، في تقف لكي الغرفة آخر إلى المدرس يرسلن سوف االرس، قاعة في شغبا

الردهة. أوإلى فارغة، غرفة إلى

 ويشوه المقدس الكتايب مع يتعارى دعلمئه، الذي التشبيه هذا في تقريبا شيء كذ

 على بل أسلكه، الذي “الجمم "اللوك على ال الرت، رضا يعتمد األؤل المقام في بالله. العالقة

 الكمال بمطالب أفي لتجعلني يكفي بما العالية الدرجات على أحصل أن يمكنني ال النعمة.

.ذلك إلى مضطر غير لكوني شاكر لكسي المدرس، يضعها التي

 ال فالله سلوكي؛ على بنا؛ تنقعإع أو تئصل ال بالله عالقتي فإذ ذلك، على عالو؛

 األوقات فإذ .تماائ العكس على أطيعه. ال عندما الردهة آخز في مهجورة غرفة إلى ئرسلني

 وهذه باليأس، إحساسا تجلب أن يمكن الله، عن االغتراب درجات بأعلى فيها أشعر التي

للنعمة. جديدة بداية فيها تحدث التي هي ذاتها األوقات

 هو هذا لكن الله، من الهروب في والرغبة النفس على بالشفقة شاعرا كهف في إيلبا اختبًا

 جهده قصارى يونان بذل وتعنيائ. لوائ وليس يعزيه، لطيعا همائ سمع فيه االي نفسه الوقت

فائقة. بمحبة واسترده يسوع منه اقترب بطرس، يأس درجات أقصى وفي . فشل لكئه الله من ليهرب

 أة فرضبة ذلك في بما البشرئة، العالقات فرضبات الله على أسبن ألن اميل إئني

 حتى ئطفثها ال للبشر محبته نار فيبدوأن الله، أائ عنه. رجعة ال تدميرا العالقات تدمر الخيانة

 البشر(، من الخيانة الله اعتاد قد ربما البشر)أو هؤالء من لها يتعرض التي الخيانة أنوع أقسى

 وفي داثغا، فائنا لوثر، الحظ وكما . كنيستي أبني الصخرة هذه على لبطرس. يسوع فقال

 التي والمتلعثمة المتقعلعة المحبة تعبيرات تقترب ال ربا وتائبون. وأبرار خطاة نفسه الوقت

كان. أبا طفله، يقدمه ما يقبل أب، كأي لكئه الله، يريده االي المستوى من حئى نقدمها،

منظور غير إله مع اللقاء محاولة : كتاب من
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عالجا بوصفعا الصالة

 نزال ال ئ تقرسا. شيء كل في خالف على فيه كائ يجانيت زواجي أوقات من وقائ أتنثمر
 كز شيء. أي في لألخر يتنازل أن مائ أي يرض ولم والسيطرة، القؤة نزعات مع صارع

 الشأن، بهذا ترددنا ورغلم شدينين. وجذب شد إلى يتحؤل كان كبيرا، أم كان صغيرا وار،

 ونخرج نجلس، يومائ ثمنا مائ. نصلي أن وهو قبل، من معنا ينفع لم أمرا محدب أن قررنا فقد

 ذلك في نقابلها سوف التي والشخصائت القرارات بشأن ًاصلى كائ الله. أمام نفوسنا في ما

 جديد ضوء في بيننا الثوى صرع نرى بدأنا الوقت، ومع أسرنا. وأفراد أصدقائنا وبشأن اليوم،

 الله، أمام حنب إلى جنبا اآلن أصبحنا لقد أعظم. لقوة كلينا، أنفسنا أخضعنا عندما تماائ،

 نحافظ زلنا ما سنة، وعشرين خمس مرور بعد واآلن، تضان. في بعثا بعضنا نواجه تئد ولم

' الممارسة. هذه طى

 (The Bible يسوع" قرأه الذي المقدس الكتاب” بعنوان القديم العهد عن كتابا كتبث لقد

(Jesus Read المزمور كاتب فيها يطلب والتي ولعن، شتم على تحتوي التي المزامير تناولث وفيه 

 أسئيه ما أتمئى فيه كنث تدريبا وصفث الكتاب هذا في أعدائه. من له ينتقم أن الله إلى

 تلك أثناء وفي منزلي. على المشرفة التالل أحد فوق وكانت األسبوعئة، الغضب" بشية”

 لقد .إلي أساءوا الذين الناس بعغس تجاه بها أشعر التي االستياء مشاعر لله أقدم كنث المشية،
 الكتاب هذا في وكتبث .فائز عالجى تأثير الله، أمام عميقة مشاعر أفتح أن نغسي إلرغام كان

 كشوكة بي ئلتصائ الظللم يعد ولم ثقيل، حمل من تخئصت وكاني شاعرا أعود ما عادة” أسي

 آخر شخص أهام مسمع وبصوت بقوة غضبي عن عبرت إذ ؛قبل من كان كما الجسد، في

 مثل على تحبرى مشاعر تنتابني هذه التعبير عملئة في أئه أجد كث األحيان، بعض وفي الله. هو
 تعامل التي عيوبي وعن الددانة، وروحي أنانئتي، عن الله روح إني ويتكئم األشخاص، هؤالء

.“للشفقة مثيرة بصورة المحدودة رؤيتي وعن وغفران، بنعمة اخرون معها

 هو آخر شخعائ كأن بالدهشة، ولدرت اليوم، كتابي من الفقرة هذه فت صاد. لقد

 وإن غضب. بشية آخر فيه مشيت الذي الوقت منذ عدة سنوات مرت لقد كتبها. الذي
اإلصابات في ومتأئال الثعالب، جحر مراقبا التز هذا فوق أتمئى بينما اصلي أزال ال كث
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 مئ الحيوانات أقدام آثار ولمتتيائ الصنوبرة، البونديروزا أشجار في الخنافس أحددتها التي
 الغضب؛ تالشى الوقت فمع ؛“الئكر مشيات” أسئيها أن األن األدق من لعئه الجليد،

.أعته دون حدث قد هذا وكان الشفاء، ونلث

اختالف؟ أي الث هل الصالة: كتاب: من

يو سأواما
I'

j!_S)jlg أعتثداب

 لقد الضارة. األعشاب عن ئعلمتج ما سرعان كولورادو، في العيش إلى انتقلت عندما

 الروسية، واألشواك األوكسبي، وزهور الدانديليون، مثل بها المرحب غير الفصائل تلك كانت

 يهدد مما الوالية، هذه من فيه أقيم كنت الذي الجزء في النباتية الفيروسات تنمومثل وغيرها،
 وبدأت أعشاب نازعة اشتريت صالحا، مواطائ أكون أن أريد ولكوني المحليه. الفصائل حياة

 المشرف التذ على الظهر يعيد أممسى كنمغ . والصيف الربع فصلي في الروتينيه الممارسة هذه

 فرصة التمشيات هذه أصبحت ان وحدمث الضارة. األعشاوب تلك عن باحائ بيتي، على

 بعيدا الطبيعة، بجمال تحاكا أصبح النهار، منتصف في قليلة دقائق في إئني حيث للصالة،

البيت. في مكتبي إلى جلوسي علي يجلبها التي المشئتاب كز عن

 frللقضا التمشيات تلك بشأن الحئ لي تجلى ترافقني، زوجتي كانت عندما يوم، ذات

 تساعدان المدقعتان زوجتي عينا كانت لقد أيصا. صالتي وبشأن الضارة، األعشاب على

 تماائ ابشية طبيعة تغيير استطاعت أئها هو األهلم لكن األعشاب، أماكن تحديد في كثيرا

 التركيز شديد هذه، مشياتي في ،كنرغ لقد البرئة. الزهور من فصيلة عشرين من أكثر يقعرفها

 المروج، كزتن التي الجميلة البرئة األزهار هذه رؤية ففاتتني الضارة، األعثاب على العثور على

لحمايتها! األعشاب أنتزع كغ التي نفسها األزهار وهي

 اذ إلى أجيء ألن فأميل للصالة، ممارستي في مشابها شيائ أفعل أئني حقيقة إلى وانتبهت

 أجمعها التي المتشابكة الضارة األعشاب عن كثيرا تختلف ال المشكالت، من مععدة بمجموعة

الزهور رؤية فاتتني كما تماائ والتسبيح، للشكر كثيرة فرص فتغوتني المنزل، إلى عائدا سآتي في
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 لتجنيد بمجهودات أشبة كانت حيث أناثلة، األساس في صلواتي كانت لقد الجميلة. برة١
 األعشاب(، )نازع المشكالت كاه،ل فقط الله إلى أنظر إئتي األنسة. أهدافي يخق غا

.ينفد صبري فإؤ يحدث، شيما أرى ال وعندما حولي، من المبدعة الله عمل مظاهر رؤية تفوتني

 فمن الصالة. في االستمرار وهو الصالة: في الصبر لئقدائ عالجا هناك أة وجدت لقد

 أسلوبك تفغر وإائ الصالة، عن فيها ئقيع إائ درجة إلى باإلحباط رصاب سوف أئك اشلجح

 عشر، الثامن القرن من وهوناسك ،(Jean Nicoias Grou) جرو نيكوالس جان وصف نيها.

 أو وثابزة، وواثقة، شحجة، لله، خاضعة متواضعة، تكون أن يجب الصحية الصالة أة حقفة
الصبر. ونغاد التفحل خالف هو ما كز أخرى، بكلمات

اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: ض

gjLo/j٠

ججحك
اسواويس تسبيح

 ثالثة فقضيت العابد، بعيون هناك البرئة بالحياة أستمع أن أستراليا إلى رحلة في حاولت

 برفقة أهرول كنتا الصباح، في الجميلة. الله لخليقة عرض صالة وهي فيليب، جزيرة في أائم

 غابات فوق نائمة الكواال وحيوانات ،رأسي فوق تطير البيغاوات كانت بينما ،الكناغر

والبطاريق. البحرة للطيور خالبة مناظر أراقب كنث الليل، وفي .اليوكالييتوس

 من والعشرين الرادع في سنة كز فيليب جزيرة إلى البحرة الطيور من نحومليون يعود

 صائدة الما،، فوق عابرة أمواج صورة في الشاطئ نحو يطيرون ليلة، كل وفي /ستمبر. أيلول

 في اضطراراائ هبونا تهبط فهي ابراس، صعبة طيورا ولكونها الصغيرة. األسماك طريقها في

 الطيور هذه ئهاجئ و غاصبة. مترحه أعشاشها إلى تنتقل ثلم باألرس، وتصطدم الجزيرة، هذه

 تربية في يرقها هو غرابة واألكثر أالسكا. من كيلومتر( ألف ١ ٤ )نحو ميل آالف تسعة مسافة

 تاركين أسراب، في واألئهات األباء ئقبع ثلم السمنة، حد إلى صغارها ئعلعم فهي صغارها؛

 والبحث األسماك، واصطياد الطيران، كيفية اكتشاف ليحاولوا الخبرة عديمي الصغار هؤالء
الرحلة. يجتاز تقرييا نصفهم أة والمدهش أالسكا. إلى العودة طريق عن
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 يوم بعد أعشاشها إلى العائدة البطاريق به تقوم الذي الليلى العرض هو يسلي ما وأكثر

 عشرينات أو عشرات من "أطواف" ني الشاطئ صوب تطفو الغسق، وعند الصيد. من طويل

 صورة في القدم، إلى منها أئ طول يصل ال التي الطيور هذه تجتمع الشاطئ، طول وعلى منها.

 يراوغ؛ واحد الشاسعة. الرمال مسافات لعبور شجاعتها تستجمع لكي وتشكيالت، تجئعات

أخرى. مرة البحر في أنفشيم نلقين فيعودون الخوف، يهاجمهم ثر بعضهم، ويتبعه

: فيقول مقدسة دعوة الله، خليقة مراقبة أة لويس أس. سي. يقترح

 فهم النقي، الذكاء من أشكاز أفترض، كما والمالئكة، التقييم، الحيوانات تستطع ال

 األلوان ترى شبكيات لديهم هل لكن علمائنا؛ أفضل من أفضل والمذاقات األلوان يفهمون
 معنا الله يثاركه سر الطبيعة(( ))جماالت أؤ أتخيل ؟ نتذوق كما تتذوق حلوق أو نراها؟ كما

حلقنا. ألجلها التي األسباب من سبيا هذا كان ربما فقط. البشر نحن

 وردود طواويسها عن مقالة مرة ذات (Flannery O'Connor) أوكونور فالنري كتبت

 ،عليها النور انعكاس جراء ،ليقدموا ريشهم ينشرون عندما عليها يحصلون التي الفعل

 سائقي أحد صاح الجمال، هذا على فعل رد وفي مرة، وذات . الساطعة الشموس من مجرة

 فجأة. سيارته مكاح وضغط الباهر! الجمال ذلك من حمال لئحضر المارة: الشاحنات

 سيدة فعل ر فهو فالنري، لدى تغتال كان الذي الفعل ورد فيصمتون. الناس أغلب أتا

آمين!". "آمين! فقط: قائله صاحت عندما ئسمئة، سمراء

 شعرت ما هذا وبالتأكيد .هذا الفعل برد استمنع الطاووس صمم الذي الفائن أة أعتقد

.فيليب جزيرة فوق به

٢١٩٩٧ نيان/أبريل ٧ اليوم، الميحئة مجثة ، الخانة الصفحة عمود

عاواعايو
تمجح

المقددة الترئة

 أثوب. سفر نهاية في الروعة بايغ خطاب في الحيوان مملكة تمباه شعوره عن بوضوح الله يعير
لفرض عنها، الله يتكتم كان التي القينات بين يجمع دقيقا خائ فتالحظ قرب، من تأئز
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 والصقر والقزس والنعام الوحشى والحمار الجبلي والماعز اللبؤة ألوئب: الروحى ٤البذا

وبهيموث- والعراب واكر
 ويحتفل .الطبيعة في حرة برئة الحيوانات هذه فكز ؛أثوب إلى اخبئة الله رسالة هي البردة

 البذئة الحيوانات أة الواضح مئ اإلنسان. يروضهم لم الذين الخليقة من األعضاء بهؤالء |ش

 أيصا نحن أئنا ننساه: أن نحب بأمر تذكرنا فهي . الله يراه كما العالم في مهائ دورا طب

للترويض. القابل غير المنظور غير اإلله ذلك بهاء لحواسنا الحيوانات تعلئ كما كلوقات.

 في خطايانا ألن البرئة؛ الحيوانات عن نكتب عندما الوعظئة النغمة تجئب الصعب من

 وحيد أن كما النصف، إلى الفيلة عدد انخفض األفريقية، البلدان بعض في عظيمة. حعها

 سنة، كل وفي .اآللئة ببندفائتهم والجنود الصائدين بسبب وذلك باالنقراضى، مهدد القرن
 "نيو واليات مجموع تعادل الحيوانات- من ساكنيها وكز المطيرة- الغابات من مساحة ندثر

األميركى. الشرق في“إذغلذد

 أجد لكئني باالنقراض، المهددة الحيوانات على البرئة الحياة عن الكتابات أغلب تري

 القدرة على عالو؛ أيثما، فقدناه الذي ما البشر. نحن فينا ذلك تأثير عن أتساءل نغسي

 فقدائنا أو السلطة، من نغورنا يكون أن يمكن هل البرئة؟ الطبيعة جمال تقدير على الغطرئة

البرئة؟ بالحياة الضامر الشعور ذلك من نابائ بالله، الوعي

 فماذا ا أوئب قلب في الرهبة نغمة له وترا لمس حتى الحيوانات، هذه أوصاف الله ذكر إن ما

ولوياثان؟ لبهيموث المعدنئة القضبان عبر السوداني الغول حائت ئلقي ونحن كبرنا الذين نحن عنا

 تعزية” أئه بحز؛ (John Muir) موير جون الطبيعئة العلوم في المتخصص صرخ لقد

 واستمتعت عاشت الحجم، وصفيرة الحجم كبيرة المخلوقات، من غفيرة أعدادا عظيمة...أن

اإلنسان". ئخلق أن قبل الله، بمحئة

 عباب تمخر التي الحيتان وأيثما يديه، بعمل يخبر والغتان الله، بمجد تحدث السموات

 الحيوانات آالف التزال العالم، أركان بعض في أئه الحظ ولحسن تتقافز. التي واأليائل البحار،
 لتعيش- مكاائ لها نوسع هوأن نغطه أن نستطع ما وأقز .الله محئة في بوقتها وتستمع تعيش

أجلها. من فقط ليس أيثما، نحن أجلنا من

فقط أتساءل كدح، :كتاب من
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أالواهايو 1□

عشاوئدالقؤة

 أشارك أن والأستطع الروح، أختبرإظهرات لم الني الروحية؛ سابعاأشعربالدونية كنث
 قيمة اعطيها التي األمور أة أدرن أصبحث لكئني حياتي. في واضحة ئعجزات’ بأدة

 المعجزات؛ إجراء في يتردد ما كثيرا يسوع كان لقد نفسها. القيمة الله ئعطيها ال ربما عليا،

 يبدوأن .التقدم من نوعا تالميذه، يني بين لخدمته وتركه األرض عن رحيله عد أده كما

 للغدرة تعبيرات أي من أكثر المتواضعة، أوالده إنجازات يرى بأن يفرح فخور، أن مثل الله،

الفائقة. اإللهية

 هو البشرى التاريخ في األعظم التقدم كان أتصور، أن أمكسي إذ اإللهي، المنظور وش

 قد كان الذي اإلنسان، في سكناه القدس الروح استعاد فيه والذي الخمسين، يوم في حدث ما
 لكن عين. أئ ئخطئها ال ميبرة مباشرة بأعمال الله يتدخل أن دائائ أريد عدن. جئة في فعن

منهم. بالرغم وليس أناسب بواسطة عمله ويتمم أمثالي، البشر مع قوته دثارك أن يريد الله

 الطفل!". راشد مثل الجذ،عاملوني محتل على خذوني” هي ثراض ثمل صرحة إذ

 العلم تمام عالما الحردة ومنحني الملكوت، عمل في شريغا فجعلني الطلب، هذا يحترم الله إذ

 ناضجة حب عالقة في الرغبة ننطلق من ذلك يفعل الله إذ استخدامها. اسي، أن إمكانية

٠ مدللبن بأطفال وليس ناضجين مشركاء

 وسرعان واالستقاللية. بالحرة احتفاظهما مع الوحدة، الزوجان يحقق أن يمكن الزواج، في
 القدر بهذا عالقة في وأنثى( )ذكر مختلفين نوعين من شخصين بين الجمع أن الزوجان يدرك ما

معها. للتعامل كأه العمر تتطئب ربا خالفات ينشئ العرب من(

 ال نفسه، وللسبب ئوئنة، ثابتة منظومة في بالله العالقة اختزل أن بتاائ أستطع لن

 حياة، إئها العواقب. ومضمونة محسوبة معادلة أئة في الزوجية حياتي أختزل أن أيثما أستطع

 بعفر في .الزواج عالقة من تحد أكثر عالقة توجد ال .الحردة كامل آخر بشخص نامية وعالقة

 سلعا ئحددة واضحة األدوار فيه القديمة"، "التقاليد بحسب زوالجا أطب أن الجرت األحيان،

 بصور؛ يغير الخارج من حل دلك إلى أيتا أتوق أدني كما دائائ. مناقشتها إعادة إلى تحتاج وال

هذا. يحدث لم األن وإلى . ولي لزوجتي المعاناة تسيب التي الصفات من أدا وحاسمة فورية



ا٦ ! اائواهايو

 نخطوها خطوة كل في صالبة تزداد أرضبة على رحلتنا في ونستمؤ صباح كل نستيقظ ؛ى
المنظورين. وغير المنظورين الئركاء، بين المحبة، تعمل هكذا فوقها.

منظور غير إله مع اللقا.* محاولة : كتاب من

ΙΊ يو االواها
 يآلب'

الله أصوات

 وله كالرعد، عال األول الصوت أألصوات. من سلسلة صورة في الله خكة في تفكر أن يمكنك

 المذح النار لحست عندما أو المرتعد، سيناء جبل قئة فوق من الصوت تكلم فعندما عدة. مزايا

 فإذ للعجب، لكن، الصوت. هذا يكر أن أحد يستبع لم الكرمل، جبل فوق إيلبا أقامه الذي

 الكرمل- جبل وعند سيناء جبل عند إسرائيل بني منه- وارتعبوا الصوت سمعوا الذين هؤالء
 ذلك أثر في سعوا جدا قليلون بل عاقهم. ما هو العالي صوته كان وربا تجاهله. تعثموا ما سرعان

.الصوت صتت أن بعد حلى فيه يابروا أن ينبغي ما في يثابرون كانوا منهم وأقن ،المخيف الصوت

 قد الله صوت فيه فنجد جسدا، صار الذي الكلمة يسوع، قدمه الذي الصوت أثا

 طبيعائ، بشردا صوبا كان لقد الجليل. ورى احدى في يعيش يهودي بها يقحز نكئه اكتسب

 يكفي بما حنوبا يسوع صوت كان وقد يهربوا. ولم الناس يرتعب لم يثلطان، تكئم كونه ومع

الصوت. ذا صاحب يقتلون بل وبجادلونه، بعضهم يرفضه ألن

 ألسنة حئت الخمسين، يوم فغي . أخرى أشكاال الصوت اتخن يسوع، رحل أن بعد

 قريبا األخير الصوت هذا كان . تتشغل الله، جسد الكنيسة، وبدأت المؤمنين، على لهب من

 يقول . لإلهمال وبعرصا للرفض عرضة األكثر الصوت إنه الغمس. مثلي ولطيائ النقس، مثل

 ئطغئ أن حاول —الروح نحرن"” أن ويمكننا الروح، "تطفئ" أن يمكن إبنا المقدس ابكتاب
 تستطع! لن مثال. سيناء جبل فوق الملتبية الجبال صخور أو بالنار الملبدة موسى عليقة

 لحظات في حميمبة. األكثر الصوت هو الروح صوت الروح. ئطغئ أن تستطع لكئك

 هي األبات هذه بها. نعى ال بأباب فينا يشفع الروح فإذ بصلي، أن نعرف ال عندما ضعفنا،

الجديدة. الخليقة ومخاض المبكرة، الوالدة غلقات
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 الكتارى تعطيها التي األسماء إة الله. من باإلحباط الشعور القدس الروح يزيل ال
 أن حقيقة إلى تشير كئها وهي والمعري- والمشير والمعين المتشئع هي القدس- للروح المقدس

 بولس؛ يقول كما ، يأتي سوف ما عربون هو أيثما القدس الروح لكن ستحدث. المشكالت

 وقتية، اإلحباطات هذه مثل أة تنكرنا الروح إة ٠ والمال التجارة عالم من أرضتا تشبيها راسغا

الله. مع أبدئة لحياة ئقدمة مجرد وهي

الماء تمطر ال عندما :كتاب من

يأل/ئلو1ا٧
جح

لللون فقن خمغبى

 يغامرون الذين الحاثلون األشخاص وهم ، لمقدسين حمقى بواسطة عمله الله يتمم ما عادة

 الوابع، في شديد. ونحعظ دقيقة بحساباب قراراتي فأتناول أنا، أائ منطقي. غير يبدو بإيمان

 وجمال الذكاء، يحترم الحديث فالعالم اإليمان؛ أمور على ينطبق عجيب عكسي قانون هناك

 العكس على كثيرا. األشياء بهذه يهتز ال فيبدوأئه الله، أائ والتعقيد. والدبة والثقة الشكل

 به، يثقوا أن إال يعرفون ال الذين المتعلمين، غير البسطاء على يعتمد أئه يبدو ذلك، من
 أساتذة من أستادا يكون أن يمكن موهبة، األقذ الشخص العجائب. تحدث وبواسعلتهم

الله. مع الوقت قضاء في شديدة رغبة إال تتطئب ال الصالة ألن الصالة؛

 األعراق من ئبهج خليط من تتأنف التي شيكاغو في كنيستي نغمت مرة، ذات

 األزمات إحدى أثناء في الليل طوال صالة خدمة واالجتماعية، االقتصادية والخلفيات
 آمن؟ إجراء هذا هل” قلقهم: عن كثيرون عير الخدمة، هذه بتنظيم هتمنا وعندما الغبرى.

 طوال ليشرفوا أوئنئلمين حراسا نستأجر أن علينا هل شعبية. منطقة في الكنيسة أن سيما ال

باللهذث. الخاطمة العملية األمور كذ طويل لوقت وناقشنا أحد؟". يأت لم لو ماذا الوقت؟

 من مجموعة وهم الكنيسة، أعضمان أفقر من الصالة لليلة حماسه األكثر التجاوب وجاه

 مقدار عن التساؤل من نغسي أمبع أن أستبع لم .شعبيه مساكن في يعيشون الذين المسئيى

المساكن هذه في عاشوا ألهم ورغم السنين؟ عبر تستجب لم التي األشخاحس 'هؤالء صلوات
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الصالة. قؤة في الطفوفي اإليمان ذلك تظهرون زالوا فما والمعاناة، والجريمة الفقر وسط لشعبئة١

 في تفكر كنا ألئنا وذلك ساعتين؟"؛ أم ساعة الوقت؟ من سنقضي كم” تساءلنا:
 ال : السئين من المجموعة هذه رد فكان الناس. سئقز التي بالحافالت الخاصة ت لترتيبا ؛

٠“كلهافيالصالة الليلة سنقضي بفى

 عصاها على تئكئ عمرها من التسعينيات في أفريقية خلفية من سيدة جاءت يومها

 أن أرادت لماذا الخدمة فريق أعضاء ألحد وشرحت خطواتها، تبصر أن تستطع وبالكاد

 توجد له: قالت آمنة. غير سكنية منطقة في الصلبة، الكنيسة مقاعد على الليلة نقضي

 لدينا وليس متعلمين، لسنا فنحن بها. القيام نستطبع ال الكنيسة خدمة في كثيرة أشياع
 لدينا .ئصلي أن نستطع لكئنا سائ. األصغر أنتم لديكم مثلما الجسدئة الطاقة من الكثير

 كانت إذا الليل طوال ئصلي أن ,يمكننا أصال. ينام يكاد ال وبعضنا اإليمان. ولدينا الوقت،

ذلك". إلى حاجة هناك

 الحصرية الكنيسة تلك في المدللين الشباب من بعض جعل ما وهذا فعلوه. ما وهذا

 في ويضعف فيها، ظهوره بع تتو التي األماكن أقل في يظهؤ اإليمان أة وهو ئهائ، درسا يتعلمون

قوتا. فيها تراه أن تتوبع كت التي األماكن أكثر

منظور غير إله مع اللقاه محاولة : كتاب من

الل/مايو٨
قح

التغييرالجذوي

 السمكة تلك تشعر مثلما أشعر ما كثيرا إئني باإليمان. ئغعائ الصباح في أستيقظ ما نادرا

 كيسا تفرز السمكة هذه المالح. بالماء المملوء أسماكي حوض في بها أحتفظ التي االستوائية
 لها. يتعرض لن جيرانها من أحدا أن ئطمثئة سالم في تنام دم الليل، في جسمها حول ساما

 وأصحو الليل، مدى على إيماني يختفي ما عادة الشلم. من سحابة تصحووسط الصباح، وفي

.الشكوك من غيمة وسط
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 ساكن الله وروح الله هيكز أركم تعلمون أال :قائال كورنثوس أهل الرسول بولس سأل

 مستمًا إدراك في وأعيش المعرفة بهنه أستيقظ أن ينبغي أفال لله، هيكال كدت إذا فيكم؟

يحدث. ال هذا .لألسف اليوم؟ طوال لذلك

 عربون هو الذي العدوسب، الموعد ح بر ختمنا قد الله أة آخر مكان في بوبس يكتب

 أدوية يستخدموا أن األطبا-د على يجب األعضا،، زرع عمليات بعد . المقسى لبدا؛ ميراينا،
 القدس الروح أن أدرك أصبحت لقد الجديد. العضو الجسم يرفض ال لكي المناعة جهاز تثبط

 جهاز إذ ي. الله زرعها التي الجديدة الهودة تلك رفض من يمنعني بحيث داخلي قؤته يمارس

 أحتاج غسا أمرا ليس داخلي الله حضور أة يومئ تنكير إلى يحتاج داخلي الروحى المناعة

أعتنقها. أن ينبغي التي الحقيية هوي هو بل ألفظه، أن

 العتيق اإلنسان بخنع بولس ينصحنا إرادا. عمال يتطئب الجديدة الهوتة تلك اعتناق إة

 مالبسه خزانة من يختار كمن يومائ الجديد الذهن نلبس أن يوصينا كما الجديد، ولبس
.حقيقؤين وتصميم إرادة إلى دائتا تحتاج العمية هذه أن اكتشفت لقد يرتديه. أن يجب ما

 بكن ما إلدراك قليال، نتوقف أن علينا يومنا، في أخرى إلى مهئة من نندبح أن من وبدال

 في لتفكر قليال توقف تليغونئة، نكالمة إجراء قبل والوقت. الوقت بين الذي الوقت نسئيه، أن

 الكتاب ذلك أئر كيف لتتال قليال توقف كتاب، قراءة بعد به. شل سوف الذي الشخص

 قراءة قبل .حياتك إلى أضاف كيف واسأل قليال توقف تلفزيوني، برنامج مشاهدة بعد . فيك

االنتباه. مون مزيدا القدس، الروح من واطلب قليال توقف المقدس، الكتاب

منظور غير إله مع اللقا. محاولة : كتاب من

9اأبل/هال٩

مفقودة؟ موهبة

 شيكاغو: في المائشة الفائت مع يعمل صديق من التالية القصه إلى استمعت لقد

طعام شرا، على قادرة وغير مريضة، كانت مزرية. حالة في العاهرات إحدى جا،تذي
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 تؤجر كانت إئها لي قالت والنحيب، البكاء وسط ومن سنتين. العمر من البالغة ؤطفلتها
 إيجار من تحقق أن استطاعت و .الشاد بالجنس المولعين الرجال لبعض السنتين- ذات - بنتها ١

 ذلك، تفعل أن مضطرة كانت لقد كاملة. ليلة في هي تكسبه كانت مما أكثر الساعة في كلتها

 الماساوة. القصة لهذه االشماع استطعت وبالكاد المخدرات. على إدمانها على تنفق ؤكي

 عن بالتبلغ نطالب األن فأنا القانونية؛ المسؤولية تحت جعلتني ائها هو األسباب، من وسبب

 سألكها الشاة. المرأة لتلك أقول أن ينبغي األطفال.لمأدرما إلى اإلساءة حاالت من حالة
 الصدمة نظرة أنسى ولن للمماعدة، الكنيسة إلى تذهب أن مرة ذات وغرت قد كانت إن

 إلى أذهب يجعلني الذي ما الكنيسة! صاحت: وجهها. على بدت التي الساذجة النقية

. بالمزيد أشعر سيجعلونني هناك، ذهبت وإذا ٠بالفعل الشديد بالخزي أشعر كنث لقد ؟ خناك

 يهرعن كئ المرأة تلك يشبهن الالتي النساع أؤ هو صديقي وصة في صدمني الذي

 الملجأ يسرع في يرى كان بالخزي، اإلنسان يشعر كان وكئما عنه. بعيدا وليعس يسوع إلى

 كانوا الذين بهم، والمزدرى المدوسين أن يبدو العطية؟ تلك الكنيسة فقدت هل والمالذ.

 بين بالترحاب يشعرون يعودوا لم بيننا، األرض على عاش عندما يسجع حول يتجئعون

حدث؟ الذي فما وتابعيه. يسع تالميذ
النعمة. المحورية: الكلمة هذه إلى باالنجذاب شعرت السؤال، ذلك تأثلت وكلما

 الكثير يتعلم أن يستطع البيطرى الطبيب أة (Stephen Brown) براون ستيفن يكتب

 عندما الله عن العالم يتعئمه الذي ما نفسه. الكلب بمالحظة قبل من يره لم كلب مالك عن

 اليونانية، اللغة في ترد كما النعمة كلمة أصل تكع عندما األرض؟ على تابعيه 'يشاهد
 فإذ الشخصية، خبرتي ومن وأحتفل". أفرح،” المعنى: تحمل التي األفعال أحد فستجد

 في الناس يفكر عندما األذهان إلى تتبادر التي الصور أول هي ليست والسعادة، الفرح
 تذهب مكاائ الكنيسة يحسبون إئهم والمقارنة. اإلدانة توجيه في يفغرون لكئهم الكنيسة.

النعمة. في وليس األخالقيات، في يفغرون إنهم .ذلك قبل وليس نفسك، تنعي أن بعد إليه

النعمة أعجب ما كتاب: من
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9يأل/ئل1٢٠

د

كلمة أفضل آخر

 وًافتحها المختلفة، إيحاءاتها وأفحص أداعبها، اليوم. طوال بالكلمات ألعب كاتبا، بصفتي
 ويتعئن، الطعام يفسد وكما .تفسد أن تميل الكلمات أن اكتشفت وقد .أفكاري في وأعبئها

 في “Charity" كلمة خذ .قبل من يعنيه كانت ما تعني وال تتفعن أن يمكن أيائ الكلمات فإذ

 مستويات أعلى اإلنكليزية جيمس الملك نسخة مترجمو تأئل عندما .مثال اإلنكليزية اللغة

 األن، أائ الفضل. ذات بالمحبة توحي كانت التي "Charity” كلمة على استقروا المحبة،

(!".charity) فضلك أريد ال” ئحتحا: يقول من فنسمع

 الكبرى الالهوتية الكلمة ألئها (Grace) النعمة"” كلمة إلى أخرى مرة وأعود أدور ربا

 في استخداماتها كل في أجدها ألئني كلمة" أفضل آخر” وأسميها بعد. تفسد لم التي

 بئر مثل الكلمة هذه إذ األصل. في الذي المجد من ببعض احتفظت قد اإلنكليزية اللغة

 من تأتي ال الجيدة األشياء أن لتذبرنا المتكبرة، حضارتنا خلف يقع تنضب ال جوفية مياه

الله. نعمة من وإائ مجهوداتنا،

 جوهر على تحتوي فهي كلمة. أفضل آخر هي بالفعل وهي عجيبة، اكعمة إذ

 متعئش العالم إذ للشمس. كاملة صورة صغيرة ماء قطرة تعكس أن يمكن كما اإلنجيل

 أعجب ما” ترنيمة كانت إن إدا عجب فال يدركها؛ العالم هذا يكاد ال بطرق النعمة إلى

 من سنة مئتي بعد حئى أغنيات عشرة أفضل قائمة إلى طريقها حفرت قد النعمة"

 لكي النعمة من أفضل مكاائ أعرف ال مرسى، بال سفينته جنحت قد فلمجتمع تأليفها.

.اإليمان مرساة فيه ننزل

 برلين سور يسقط عابرة. تبدو النعمة حاالت فإذ الموسيقا، في النعمة نغمات مثل

 في ليصوتوا طويلة طوابير في أفريقيا جنوب في الملونون ويقف الغامرة، النشوة من ليلة في

 البيت في الزهور حديقة في عرفات وياسر رابين إسحاق ويتصافح األولى، للمرة االنتخابات

 برلين، سور سقط أن بعد لكن كوكبنا. على النعمة تهبط الزمن، من لحظات في األبيض-

 بدأوا االنتخابات، وبعد البناء. إلعادة الطويلة المهئة في كئيبة سنوات الشرقية أوروبا بدأت

لمحاولة عرفات وتعرض .بالدهم يديرون بها التي الكيفية تعرف محاولة أفريقيا جنوب في
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 ليبتلعه األخير الخافت ضوءه يطلق يحتضر، كنجم النعمة إن واحدة. في رابين وقتل اغتيال،

األسود. النعمة أعدم ثب

 النعمة أعجبا ما : كتاب من

الل/ئلو1٢ا

جح

الفعمة في السقوظ

 تستخدم كانت كنيسة في كبرت لقد اإليمان. كلمات أو أشكال في أوال إفي النعمة تأت لم

 الكلمات من ألكثير مثل ألنعمة .تماائ آخر شيائ تعني كانت لكئها كثيرا "النعمة كلمة

بها. الثقة أستطع أعد لم أئني لدرجة معناها من جردت الدينية،

 إفي ينظر كان فيها، درست ألتي الالهوت كلية في ألموسيقا. في النعمة اختبرت لقد
 إخراج إلى لجا لمحتا كنت إذا ويسألوني علائ، أجلي من يصغون هناك ألناس كان .ئنثائ بوصغي

 غرفتي نافذة من خارجا أتستق وبدأت وألحيرة. واالضطراب بالمضايقة شعرت مني. الشياحين

 الكنيسة، ظالم وفي رأي. نوع من ضخم بيانو فيها كان التي الكنيسة إلى وأتسئل المهجع في

 ألعزف ليلة كل من أكثر أو لساعة أجلس، كنث النوتة، قراءة من يمكنني خافت ضوء تحت
 نظاائ تصغ أصابعي بأة أشعر وكنث شوبر. وارتجاالت شوبان، ومقدمات بيتهوفن، مقطوعات

 هناك لكئني أيصا، مشوسا جسدي وكان مشوسا، عقلي كان فيه. نظام ال الذي العالم في
فراشة. كجناح ومبؤرا كسحابة، خفيعا والدهشة، والنعمة الجمال من عالما استشعرت

 واألشخاص، األفكار سحق من أهرب لكي الطبيعة. عالم في بذلك شبيه شيء حدث
 المسارات أتتع لى نب وك القرانيا. بشجر المرحئعة الصنوبر غابات في طويلة بشيات أممسى كذ،لى

 الخشب قبع وألتقط فوقي، تحوم الطيور أسراب وأشاجد النهر، عبر التغبن لذبابات المتعرجة
 كذ الطبيعة تستوعب بها التي بالطريقة أعجبت لقد داخلها. مختبئة الخنافس ألشاهد

 دحتوي العالم إة تقول التي الدالئذ شاهدت لقد .مكادا وتعطيها المختلفة الكائنات أشكال

للبهجة. واضحة آثار و العظيم، والخير المبهرة، العظمة على
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 قرميد إلى رأسه من يقع كمن بالضبط شعرت الحبا. في وقث تقريبا، نفسه الوقت وفي

 األرض كانت لو كما فجأة. وزني فقدت قد كنث لو كما المحتملة، غير الخعة من حالة في

 وللجمال للخير أيثما مستعدا أكن لم كما للحب مستعدا أكن لم محورها. على مالت قد

.صدري من أكبر وصار انتفخ كاه قلبي بدأ فجأة،

 لقد مبهر. شيء ادها ٠ العائة النعمة ٠ الالهودت دراسة في يسوئنه ما أختبر كنخ،’ لقد

 وال والجالل بالرهبة شعرت بالتحديد. أشكر من أعرف وال بالعرفان، أشعر نغسي وجدت

تركته. قد كدت، الذي الطفولة إيمان إلى بالتدرج وعدن ألعبده. أحد

النعمة أعجب ما ٠٠ كتاب من

يو سأواما

'جح
ضخمة؟ لماذاالاحضركنيسة

 عن بعيدة أصغر أماكن 1مغتال الضخمة، الكنائس ئؤئد الذي السائد ألخار أقاوم إنني

 كاي. جي. كتاب في التخالخة المالحظة تلك صادفت حتى السبب تماائ أفهم لم الضوء.

,(.Heretics) “"المهرطقون تشسترتون

 في واضح: والسبب أكبر. عالم في يعيش صغير مجتمع في يعيش الذي اإلنسان "إذ

. ئخعا اختيروا رفقاؤنا الصغير، المجتمع في أائ .رعتنا نختار أن نستطع الكبير المجتمع

 لديهم أشخاصا يشبهونني- أشخاصا فسأرافق االختيار، لدى كان إذا بالتحديد!

 الموسيقا إلى ويستمعون الداكنة، ستاربكس قهوة فقط ويشربون جامخة، درجات

 لكئني الوقود. الى نسبة األميال عدد تقييمات على بناء سخاراتهم ويشترون الكالسيكؤة،

 )والكنائس األصغر المجموعات شاكلتي. على ئم من مع بالملل أشعر سوف برهة بعد
بالجمع. أحتلن أن بجبرس األصغر(

 أن تتمئى شخص آخر فيه يعيش الذي المكان بوصفه المجتمع نوين هنري يعرف

من نوعا يشكل، مما معهم، العيش في جدا نرغمب بمن أنفسنا دحيط ما عادة ائنا معه. تعيش
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 تصع لكي لكن نادائ، يؤسس أن يمكن إسان أي المجتمع. هو هذا ليس الشلة. أو لذادى١
ί ج ء

شاقا. وعمال مشتركة، ورؤية نعمة يتهلب t مجتمعا

 اليهود المساواة، قدم وعلى مائ تجمع التاريخ في مؤسسة أول المسيحية الكنيسة كانت لقد

 هذا عن الكالم في يولس الرسول استفاض وقد واألحرار. العبيد والنساء، الرجال ٤واألمم

 بولس، يقول مختلفين، أشخاص من مجتمع وبتشكيل . الدهور لمتن المكتوم السر، بوصفه

(.١٠“٩ :٣ )أقسس للطبيعة الفائق الروحى العالم بل العالم انتباه نلفت أن العرصة لديذًا

 بيلي يا )نعم، النواحي. بعفى في المهئة هذه في الكنيسة فشلت لقد ،لألسف
 في عنصرئة تفرقة األكثر الساعة هي األحد صباح من عشر الحادية الساعة تظن غراهام،

 تعددة ئظهر فقط الملونين أو فقط البيض تجمع التي الكنائس حئى هذا، ومع أميركا(.

 الذي الوحيد المكان هي الكنيسة .االقتصادئة والطبقة التعليم، ومستوى السى في

 أئهاتهم، صدور على يزالون ال الذين الرصع من مائ- المختلفة األجيال فيه فأجد أزوره

 المسؤولين الراشدين ومن الخاطئة. األوقات في ويقهقهون يلعبون الذين األطفال إلى
 يأخذهم ربما الذين المبئين إلى األوقات، كذ في مناسبة بصورة التصرف كيفية والعارفين

العظة. طالت إذا النعاس

 ئشابهونني، ال أشخاص على تحتوي التي المتفيدة الجماعة عن قاصدا أبحث إئني

أصغر. كنائسى في أكون عندما محئبهم أستطع وال أجدهم ما وعادة

 م١٩٩٦ أثارامايو ٢٠ اليوم، المسيحية مجتة الخلفية"، الصفحة” عمود

أيو0تأو/1٢م

جح

الهادئة العناية

 هؤال* مثل خوف لتخفيف أفعل أن أستطع ماذا احتياج؟ لديه آخر شخصا أساعد كيف

 لتهدئة به تشارك أن ببننا ما أقوى هو البسيط الحضور مجرد أن تعلمت لقد األشخاص؟

آخر. شخص خوف
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 أيوب ألم تجاه المتشددة فعلهم ردود بسبب الثالثة أثوب أصدقاء لوم في محعون ائنا

 أيو يجانب صمت في جلسوا جاءوا، فعندما :أخرى مرة القصة نقرأ أن علينا ربما لكن

 ه هذه كانت بعد، ما في ظهر وكما فمه. منهم أي يفتح أن قباى ليال وسع أتام سبعة لمدة

معه. قضوه الذي الوقت كل في وحكمة بالغة األكثر األوقات

 أصاذه عائ الكالم يريدون كانوا إن يعلم فمن عنهم. وأبتعد المتألمين غريرا أتجئب أنا

 يدور حضوري؟ يفعل أن يمكن ماذا عنهم؟ ئخعفوا أو اآلخرون يعريهم أن تريدون أمال؟هل

بعيدا. أظز ممكن: شيء أسوأ أفعل ألني النتيجة وتكون التبريرات بهذه عقلي

 معارفه؛ أحد أسرة لتعزية جنازة إلى ذهابه قئة (Tony Campolo) كامبولو توني يحكي

 الحاضرة هي زوجته وكانت بن رجل جنازة فيها كانت أخرى قاعة إلى ذهب وبالخطأ

 معها ذهب بل الجنازة، في معها يبقى أن كامجولو قرر وحيدة، بدت وإذ الجنازة. في الوحيدة

المقبرة. إلى أيتما

 كامجولو اعترف معا، المقبرة غادرا وعندما المقبرة، جوار في التي الخدمة نهاية وفي

 يهم،،. ال لكن أعرفك. لم فأنا ذلك، أدركت” الزوجة: فقالت الفقيد. يعرف لم أئه لها
 ذلك كان كم بتاائ تدرك لن وقالت: تأئم، حش بشدة واعتصرتهما ذراعيه وأمسكت

. لي الكثير يعني

 .فيلسوف اسم أحد يذكر ال . ساعدك؟ شخص أكثر من :السؤال أطرح عندما
 عند موجودا كان شخصا شيء، نفسه في يدعي ال هادائ بسيائ شخصا يصفون ما وعادة

 يحتضن كان شخصا الرحيل، متعجال ساعته في ينظر يظز لم شختما إليه- الحاجة

 المتًائم الشخص بشروط وموجودا نتالحا، شخظما باختصار، ويبكي، بحنان، ويلمس

هو. بشروطه وليس

األلم؟ كتاب.'أيناللهفيوقت من



٢ع إ اتاواعايو

األل/مايو٢ع
-

الخب قؤ ثالقس

 سنوات، سع ولمنة المسيح. جسد من شافية لمسة اختبرت سبدة خطاب من نسخة طيت

 نكراه وفي مات، وبعدما نادر. عصبي بمرض ئصاب معروف كنسي وهوموسيقي زوجها، خذتت

منه: ا جز؛ إليكم الكنيسة. في العديدين األصدقاء إلى شكر خطاب األرملة أرسلت ،ألولى ١

 روحنا من رفعتم لقد والمساندة. بالمحبة أحطتموني األولى، األعراض بدأت أن ئنذ”

والبطاقات. الرسائل من يحمى ال بما المعتودة

 وساعدتمونا راثائ. طعاائ أحضرتم بعيدة. أماكن من وعادة هاتغبا، واصلتم زرتمونا لقد
 وأحضرتم أفنيتنا، نئفتم أشياءدئم. وتركتم والمكسورة المعئلة أشياءنا أصلحتم كثيرة. مهام في

حياتنا. على البهجة الضفاء محبة هدايا وأحضرتم قمامتنا. وأخرجتم بريدنا،

 أشياء فعلتم لقد البيت. في عنا ضرسا أحدكم أصإح بل ((...الطبيب)) دور لعبتم لقد

 نورم تساعد كانت )التي السعال سترة’ مثل لكلينا، سهولة أكثر الحياة جعلت عبقرية

 كان الذي باإلشارة يعمل التي اإلنارة ومغتاح صدره(، عضالت ضعف بسبب الثعال على
 و المقدس، الكتاب من بًايات شاركتمونا لقد حياته. من األخيرة األيام حتى يستخدمه نورم

 بعالجات يأتون كانوا الذين هؤالء ألجل منتظمة بصورة يصلي أن خدمته منكم بعض جعل
الكنيسة. في الموسيقا خدمة من حبا ا جزء يزال ال أده يشعر جعلتموه لقد المغمى.

 الصلوات هذه كانت ،تلواألخرى سنة بل اآلخر، تلو شهرا تلواآلخر، يولما !الصادة عن ألما

 لتكائ يكن لم قوة، وعطينا الصبة، األوضاع في ترفعنا كانت والتي نرسوعليها، التي المرساة مثل

 نفهم سوف ما يولما الله. معونة أيصا نحن نطلب لكي وساعدننا بشرية، بطرق عليها الحصول

 المعتاد عن أفضل حالة وفي أطول مدة معنا ظل أده نعلم لكئنا عنا. بالكامل نورم شفاء عدم شبب

. تجاهكم به نشعر عائ للتعبير يكفي بما قوية كلمة ليست المحبة إن المرض. بهذا لمصاب مما

 لم واهتمامهم، محبتهم فبسبب لها. الله حضور األرملة تلك كنيسة أعضاء مغل لقد

 من البشرية اللمسة بواسطة بمحبته تشعر أن استطاعت لقد لها. الله محبة في الشكوك تعذبها
.المحئبه كنيستها الممسح، جسد

األلم؟ وفت في الله أس كتاب: من
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األدغال في فشابك

 ألشق ال الكثيفة، األدغال وسط طريعه ويشئ منجال يأخذ الذي أشابه كتابا، أبدأ عندما

 طريقي؟ ضللت هل أحد؟ سيتبعني هل لنفسي. مسارا أشئ لكي ولكن لألخرين، مسانا

ويسارا. يميائ المنجل استخدام في أستمر فقط أكتب؛ بينما اإلجابة بتابا أعرف ال

 األمر وابع في أستخدم طريقي، شقي أثناء فغي تماائ، دقيقة ليست الصورة طه لكن

 االيمان مع صراعاتي إق سبقتني. التي العظيمة' الشهود سحابة’ كثيرون: صنعها خرائط
 تعبيرات أجد فإدني وعظيمة؛ حلويلة قشب سلسلة من تأتي أبها وهي االيجابئة، بميزة تتمئز
 الكنيسة فرويد سيغموند ابهم لقد نفسه. المقدس الكتاب في والحيرة الشلن عن مألوفة كثيرة

 الله لكن ذلك، تفعل ربما الكنائس بعض بالفعل إجابتها. تستطع التي األسئلة فقط بعلم أنها

 المقدس الكتاب يقدم وحبقوق، والجامعة أدوب مثل كتابئة أسفار في .ذلك يفعل ال بالتأكيد

إجابات. لها ليست ومباشرة صريحة أسئلة

 وساروا العقبات، هذه من الكثير واجهوا قد العظام القديسين أن أجد أبحث، وعندما

 يشعر وكما أشعر، كما مسدودة أمامهم بالطرق شعروا ما وكثيرا نفسها، المنحرفة المسارات في

 ال الروحي، النجاح اختبارات تعرض أن الحديثة الكنائس وتميل ئراسلونني. الذين ورائي

 الكنيسة مقاعد على الجالسين تجعل الباهر، النجاح من القصعى هذه الروحي. الفشل
 قضة تجد فإئك الكنيسة، تاريخ في قليال أكثر تتعئق عندما لكئك أسوأ. شعورا يشعرون

 مكان عن تبحث التي األسماك مثل التائر ضد بيسبحوا ئصارعون الذين قصة —تماائ أخرى

 الواقعئة من جرعة أضيف لكي لكن أحد، إيمان ألحتط هذا أقول ال بيضها. لتفع آمن

 نفسه الفشل يثئت عجيبة، فبطريقة به. قفي أن تستطع مما بأكثر قعد التي الروحئة للدعاية
 نمتلكه ما إذ انخفاصا. األماكن أكثر إلى تنساب المياه، مثل النعمة إذ الكنيسة. عقيد؛

 في وحدنا، إلنا للنجاح. وصفة وليس وانسحاق تواضع هو للعالم، نعطيه لكي الكنيسة في
 فانا لذلك .نفشل نظز وسوف فشلنا، أئنا يعترف من النجاح، يعبد يكاد الذي مجتمعنا

الله. إلى نهرع

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من
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الشفوك وفقاء

 يدفعنا وال أذرعنا يلوي ال الله إة .اليقين مع منها الغموض مع راحًا أكثر أصبحت الوقت، بمرور

 كما دائائ، يكون سوف نراه، سوف ما إن اإليمان. سوى مخرج لنا يكون ال بحيث الركن كحو
.نتيئن" أن نستطع ال أئنا لدرجة وقليال سكر، أن نستطع ال إئنا حئى "كثيرا : ياسكال يجول

 أن الله رفض أرى البشرئة، للعين منظورا نفسه جعل الذي الله يسوع، إلى أنظر عندما

 بتاائ ينتهك لم أسهل. ال أصعب، اإليمان من يجعل يسوع كان لقد به. اإليمان على ترغمنا

. يسوع ضن هذا قراره كان لو حلى بنفسه، لقرر أن العرد حذية

 فقط’ لنا: يقولون كانوا للشاذ. مساحة فيها نشأت التي الكنيسة في يكن لم

 التي الالهوت كلئة في .وئئتردا منحروا تعذ بأن تخاطر فإئه تطع، ال شخص وأى آش!".
 أن يئن أن السئينيات، في تجرا، خطاب على راسب"” تقدير على أخي حصل فيها، كا

 كالسيكيا، موسيقيا كان أخي أن ومع أخالقية. غير ذاتها، حد في ليست الروك موسيقا

 هذه لمحة كتابى سد أئ يجد أن يستبع فلم الروك، موسيقا يأنفون ئن حئى يكن لم

الروك. موسيقا ضن الكلية

 على وأنتعت تنافسيا- ئنابلرا كان فهو مرة- من أكثر يتحدث أخي إلى استمعت لقد

 مع يئغق لم األستاذ واحد: لسبب راسب"” تقدير على حصل أئه وأيقنت حديثه، شر

 أخي ترك .االستنتاج هذا على يعترض نفسه الله أن أيصا قرر األستان ذلك إذ بل استنتاجه.

 حذا ير لم ألئه عاثة بصفة كان ذلك أن وأعتقد بتاائ، يعد ولم اإليمان، أيتا ترك كما الكلية.

.الضان لالبن مكان فيها التي الكنيسة ئجد ولم يحرر،

 وحدت الروحى، ترحالي فغي أخي. خبرة عن جدا مختلفة خبرتي كانت فقد أنا، أائ

 األناجيل في أئه وأالحظ للشكوك. آمنة مساحة أتاحوا ومسيحيين بالنعمة مألنة كنيسة

 اآلخرين التالميذ رواية تصدق لم أئه رغم اآلخرين، التالميذ رفقة في توما التلميذ ظل

 كان نشادفة، وبطريقة إيمانه. ليقري يسوع ظهر وسطه في الذي المجتمع هو وهذا القيامة، عن
 شارع كنيسة و اليوم"، المسيحية” في ثلم الجامعية"، الحياة” مجئة في وزمالئي أصدقائي

اهتر كتما حملني آمائ مكاائ لي تشكلون شيكاغو، في (LaSalle Street Church). السال"
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 ويحتاجون بالوحذة يشعرون الذين المتشككين أجل من بالحزن أشعر إئني وتزعزع. إيماني

بالثقة. جديرين شكوك رفقاء إلى

متفلو غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

٩اتاو/هال٢٧
- 
للشلق عساحة

 يأخذ أن ًايصا يمكن ك٠الئ أة أعترف أن ًايئما ًاحتاج ،لتدفI مًادحا كثير! تكئمت أن بعد

 أشياء بشأن التساؤل إلى الشلن قادني حالتي، في نحوه. وليس اإليمان عن بعيدا اإلنسان

 أي يكن ولم وأمتحنها، اإليمان بدائل عن أبحث أن وأيصا بشأنها التساؤل إلى تحتاج كثيرة

 للثن كان كثيرين، ألخرين أائ شكوكي. بفضل مسيحائ زلت ما األن إئني .لي ئرضائ منها

 كل ومؤلم. متزايد روحى شلل إلى يؤدي ععبى كمرض فيهم عيل فقد مختلف؛ تأثير
 يقذ ال الشكوك هذه اب وط الشكوك. تعذبه شخص من خطاب على أرد تقريها، أسبوع

.أعرفه آخر اب ط أي عن أوإرهابا حدة

 تجعله طرق توجيهه نتعلم أن نستطع فائنا الشذ، على السيطرة نستطع ال أئنا رغم

 حقيقة مع يتناسب الذي بالتواضع شكوكي هع بالتعامل أبدأ األمر، بداية وفي .ساائ ال ئفيذا

محدودا. مخلوبا كوني

 بصغتنا حالتنا مع تتناسب أن يجب الصعبة الموضوعات ع بها نتعامل التي الطريقة إة

 تجعلها بطريقة المقدس الكتاب يعلمها التي الله سيادة عقيدة مثال خذ محدودة. مخلوقات

 فيه يرى الذي القدرة، كلئ الله منظور إة اإلنسانية. الحرة مع مستمر تودر في تقف تزال ال

 بل لنا، ئتاح غير المنظور هذا ألة ببساطة وهذا الالهوتيين، يحئر واحد، وقت في كله التاريخ

 متعددة األسهم يشرح لكي يصارع العالم في فيزياء عالم أفضل إة .تخئله حتى يمكئنا ال

 الله نعبد حئى المنظور في الغرق فيقبل لألمور، المئفيع التناول أائ بالزمن. الخاصة االتجاهات

محدوداتنا. فوق يسمو الذي
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 العقيدة. هذه جانبي على تقع التي الموضوعات بعض في نبحث أن نحاول أن يجب
 (The Great العظيم" الطالق” كتاب ذمه الذي الجحيم وصف في مثال، عزا، وجدت يد

(Divorce االختيار. ويواصل اإلنسان، يختار أن فيه يمكن مكاائ الجحيم يزال ال فيه الذي 

 أن على الجحيم، في أمللن أن لي خير” (:Milton) ميلتون الشاعر بلسان الشيطان يقول وكمطا

 يذهب من والجحيم- السماء بشأن األسئلة أهلم أة أصر زلئ ما لكئني السماء". في أم

 الموت بين الوسيطة الحالة وما والعقاب؟ الثواب شكل وما ثانية؟ فرصة توجد وهل أين؟ بى
 بالعرفان أشعر متزايدة بصور؛ لكئني تقدير. أفضل في بنظري تعتمة أشياد كتها والدينونة؟-

اإلجابات. لديه الذي الشخص هو المسيح يسوع في نفسه عن أعلن الذي الله ألن للجهل؛

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

الو/ئلو1٢٨

كيجك

البدائل غياب

 أن عالقة: ألية ضرورى مطلب ودشنا واإليمان، الثقة أمارس أن يجب موجود، الله أؤ أومن لكى

 اإليمان عمل طريقة أكتشف أن حاولت كتما لكئنى وموجود. كائن اآلخر الطرف بأة تؤمن
 فيه أدرك وقت أكثر ألن الخلفى، الثك باب من أتسئل نغسي وجدت الثقة، وممارسه وطريقة

 أختبر أن لي يضمن منظور غير الله كون إن اإليمان. ذلك غياب وقت هو اإليمان، إلى احتياجي

الشلن. من فتراب

 إلى اإليمان عدم من ثلم اإليمان، عدم إلى اإليمان من بندوب مثل يتذبذب مائ إنساؤ كز

بتاائ. اإليمان يجد ال بعضهم األمر؟ به ينتهي وأين أخرى، مرة اإليمان

 حالة في يغلثوا أو يؤمنوا أن المستحيل من أئه يجدون الذي هؤالء من بالعرب أشعر إدني

 ألدني مرة، أكثرمن لذلك تشابه مكان في كنث لقد والخيانة. الفدر ئشبه ما مواجهة في الثقة مرح
 فترات أفحص عندما ئقوئعة. غير إيمان عطية األوقات هذه في إائي الله منح طريقة من ألتغيب

 ئحبطنى األحيان، بعض في اإليمان. فقدان سمات كل فيها أجد بها، مررت التى اإليمان غياب

أتحول أخرى، أحيان وفي واإلحباط، والجرح األلم بسبب أتباعد أخرى، أحيان وفي األدلة، نجاب



أيأواهايو أ ٢٩

 الشى هذا عن وأتساءل .الله إلى عائذا مرة كن يجتذبني ما، شيائ لكن .المقصود العصيان نحو

 هذه وتظل العبارة، هذه يسوع تالميذ قال ٠ يسمعه؟ أن يقدر من صعب. الكالم هذا
 يسو الى ينجذبون أنفسهم يسوع سامعو وجد لقد ٠ دغلن من كل داخل تتردد الكلمادت

 وكًاما المغناطيس. من تقترب عندما البوصلة إبرة تتوقر مثلما منه، ينغرون نفه الوقت وفي

 ويتركونه؛ يمضون تلواألخر واحذا بدأوا سامعيه، قلوب في يسوع كلمات وغاصت الوقت، مر
 قال ربما . تمضوا؟ أن تريدون أيثما أنتم ألعئكم : يسوع فسألهم عشر. االثنا فقط بقي حلى

 المتكلمين أول بطرس يكون وكالعادة واالستسالم. المزن بين هي بنبرة لهم العبارة ذه

نذهب؟". من إلى رت، يا ” : فيقول

 فائى ولخزيي، دائائ. أعود تجعلني التي هي االجابة هذه القصيد. بيت هو عندي هذا
 بالفعل والتي االخرى، البدائل فقر هو القطع، بين بقائي أسباب أقوى أحد أة أعترف

 لديك تكون أن من األصعب الوحيد الشيء أذهب؟ من إلى رت، يا منها. الكثير جربت
العالقة. هذه لك تكون هوأأل منظور غير بإله عالقة

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

٩ Γ أياواتعايو
د

صرعاالشغف عالقاث

 ألجيب، نلغطن إذا الهزيمة؟ أم االنتصار الظالم؟ أم النور الجفاف؟ أم االمتال، تختار: أيما

 الله وحضور ناجحة، صالة حياة دائائ لك يضمن الذي المسار إة االثنين".” سأقول:

 إة سفينتك. جنوح إلى يؤدي ربما الذي المسار هو التجربة، على مستمرا وانتصارا بفاعلئة،

متباينة. متفررة ومواقف يقحن وعدم شكا دائائ تتضثن سوف منظور غير بإله العالقة

 إلى أنظر فعندما الخاطئ. السؤال أله أومن أللني السؤال؛ أتجلب أن أفصل لكلني

 بل والنجاح، االنتصار، ليس واحد: شيء في يشتركون أجدهم اإليمان، أبطال نحو الوراء

عن بعينا يقودنا أن يمكن السحرة، الوصفة بوصفها روحرة تقنية على تركيز أى الشغف.
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 يشدد المقدسى الكتايب اؤ ٠قيمة أدة من أكبر قيمة الله يعطيها التي والشغف الجثة القة٠لخ

 والعالقات السرة، الروحية الخبرة أو العقائدي، النظام من أكثر الشخصية العالقة ض

دائائ. متجئدة مستقرة حالة في تكون أن يمكن ال لشخصية١

 حرارة بكز الله موسمى جاذل .وشغف بوجد يتجاوبون الذين هم الله لدى المنغلين إؤ

 واستخدم الليل طوال الله مع صاع يعقوب حشبله. يغير أن الله أقع عدة مرات في إئه حيى

 على كسر وداود الله. على والثورة بالغضب أدوب انفجر البركة. على يحصل لكى لحيلة١
 ولم منه، ييأسوا أو الله يتركوا لم أئهم هو كئهم يميزهم ما لكن العشر. الوصايا نصف األقل

 الكامل. العصيان بل واللوم، الغضب الله يحتمل أن يمكن منهم. ييأس ولم الله يتركيم

 صريح ائهام في إلرميا الله يقول المباالة. عدم ائه العالقة: يوقف الذي هو واحدا شيائ لكؤ

. الوجه ال الثغا تحوي حولوا "ألئهم إلسرائيل:

 بإله العالقة عن المهر الدرس هذا المقدسى الكتاب في الروحيين العمالقة من أتعتم إئي

.حياتك جوانب من جانب كل إلى ادعه .الله تتجاهل ال فعلت، مهما منظور: غير

 أوقان أوئب، بها مر التي مثل المسيحيين، لبعض الشديدة األزمات أوقات جل

 آخرون، عنيف؟ وربا ئهتر غير يبدو باله بايمان التمئد يمكنهم كيف شديد. خطر

 ال حاسوب التشتيت- تراكم وهو حبائ، أكثر خطرا يواجهون بينهم، من نغسي وأحسب

 هذه اليومية- الحياة وانشغاالت صديق، وزفاف مقبلة، ورحلة ذففها، يجب فواتير يعقل،

 األثام بعض في األطراف. نحو االنتباه بؤرة من الله بديع شعور وبال بالتدريج تقوم األشياء
 هذا تفكير. أئ الله أعير أن دون ذلك وكز قراراب، وأئبذ وأعتل وآثمل أشخاصا اقابل

 الله في التفكير عن لحظة يتوف لم أثوب ألة ؛أدوب به نر ما كز من خطورة أكثر الفرع

به. تر ما وكل

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من
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لؤحش1فيلحلن

 جدرائه حجارة بائؤوه غرس وقد م.١٨٣٢ سنة روسيا في (Zagorsk) زاغورسك سجن ببي

 نعبر أن علينا كان المساجين، أروقة إلى نصل ولكي تدفئته. إلى الحاجة ليتجئبوا األرخى تحت

 بالتدرج قادتنا مهترئة حجرية درجات عبر فأسفل فأسفل، ،أسفل إلى حديدية، بوابات أردع
األرضي. الطابق في المساجين زنازين إلى جذا- كريهة رائحة مصدر إلى

 ثمانية قفز شيكاغو. في نومي غرفة حجم من يقترب دخليها زنزانة أول حجم كان

 وضع في ليقفوا سنة- عشرة اثنتي العمر من يبلغ أصغرهم كان المراهقة- عمر في صبيان
 يشتركان كانا صبغين كز أة يعني ما فقط، أسرة أربعة هناك كان ٠الباب فبخ أن بمجرد االنتباه

 مغز سرير كز كان ٠أخرى أثاث قطعة أية دون متهالكة، طاولة هناك كانت .واحد سرير في

.للوسائد أوأغطية مالءات تتوافر ولم قذرة، رقيقة ببطانية

 العدنين لوضع مكان أمامها بالسيراميك، ئبئنة فتحة هناك كان الغرفة، أركان أحد في

 مرحافزا وكانت اتجاه كل من للناطرين مكشوفة كانت الفتحة هذه القرفصاء. جلوس عند

 للماء وحيدا صنبورا كان للمياه الوحيد المصدر أن ومع لالستحمام، وأيتا الحاجة لقضاء

 واحدة ة نافذ* األرضية الزنزانة لهذه كان المرحاض. ذلك من متر نصب بعد على يقع البارد

 تفكح ولم يعطيها الثبج وكان الئقف، من بالعرب الجدران أحد أعلى في سنتيمترا ١ ه بطول
واحد. كهربائي مصباغ السقف عارمن بسلك ويتدنى بتاائ.

 كان األمن، ولدواعي .نع أى من راديو أجهزة وال تلفاز، وال تسلية، ألعاب أي أر لم

 خمس ريا أو أوسنقين، سنة، مدى على اليوم، طوال الماجين على يغبق زاغورسك سجن
 وقد الحرية. تنتظرين الحيوانات مثل المظلم القبو هذا في الصبية هؤالء فيها يجلس سنين،

تافهة. سرقات قضايا بسبب سجون أغلبهم أن عزفت

 رجل أده أثبت فقد السوفييتي، االتحاد في سجن أسوأ يعد الذي السجن، هذا مدير أائ
 الغذائية، المواد من السجن تموين تخفيض الحكومة قررت عندما سنغين، فقبل .وئجاع تخلصى

 الرهبان من كان فما المساعدة، طاليا زاغورسك منطقة في مشهور دير برهبان السجن مدير ائصل

فصل مدى على المساجين إلطعام وخضر خبز من السجن يكفي ما مخازنهم من اقتطعوا أن إال
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 سنة وفي المضحي. بعلهم برد الوقت، ذلك في شيوعيا كان الذي السجن، مدير تأر .الشتأء

 الشجاعة أعمال من عمال هذا وكان السجن- قبو في كنيسة بناء باعادة للرهبان سمح م،١٩٨٩

.آنذاك البالد على ئسيطر كانت التي اإللحادئة الحكومة في شيوعية إصالحية في ؛شوى

التالي( التأثل >يتعفي

الوقييتئة المخابرات مع المالة كتاب: من

ايالئيو“ا

قبو فاي واحة

االبق( األثل من )يتع

 في الجمال من بواحة أشبه األرخى تحت مستوى أبعد في الواقعة الصغيرة الكنيسة كانت

 الجذران. على للشموع جميلة ومنارات الرخام من أرضية الكهنة صع إذ الكثيب؛ القبو ذلك

 كان المناشبة، هذه وفي السجن. في خدمة إلقامة الدير من يسافرون الكهنة كان أسبوع كل وفي

الخدمات. لهنه ممتارا حضورا يضمن كان مما زنازينهم، من بالخروج للمساجبن يسمح

 إن (Bonifato Peter) بيتر بونيغاتو الكاهن األخ (Ron Nikkei) نيكل رون رفيقي سأل

 صالة؟” :وقال الكاهن وجه على الحيرة بدت .المساجين أجل من صالة يربع أن ممكائ كان

باإليجاب. فأومأنا صالة؟"، تريد

 أيقونة. حائال وعاد الغرفة نهاية في المذبح خلف اختفى ثلم التفكير، في التعئق عليه بدا
 رأسه غطاع خلع ثلم وأوقدهما. بصعوبة وعئقهما بخور، ووعاءي شموع حانتي أحضر ثلم

 ذهبيا وشالحا ربط ثلم المعتادة. السوداء أكمامه فوق ذهبية أكماائ ربط شديدة وبعناية ورداءه.

للصالة. مستعدا صار وعندها ذهبى، صاب مع صدره على يتدلى وئرقة عنقه حول

 وبعد أخيرا، ٠األخرى بيده ويمسكه كان كتاب من غائها بل بونيغاتوصال؛، األخ يتن لم

 بكلمة: صالته بونيغاتو األخ خقم المساجين أجل من الصالة رون طلب من دقيقة خشرين

خارلجا. الطلق الهواء ليحتضتنا السجن من وخرجنا آمين".



أياوامايو I االل

 ما٠بيذ به شعرت داخلائ صراعا هناك الكنيسة في حصل الذي المعقد اإلجراء استدعى

 فى تبعث الروسئة األرثوذكسية فالكنيسة روسيا؛ في المهولة الكاتدرائيات داخل أقف كث
 يفلق اذ لكن المطلقة. والسرة والرهبه والخضوع االحترام تيم هائلة بصور؛ وعبادتها صالتها

 الذين المراهقين في حينها وغرت التحضير من الكثير بعد فقط إليه الوصول يمكن بعيدا،

 أجل من الصالة أحدهم إليه طلب فإذا األرض. تحت القاح السجن في زنزانتهم في تركناهم

 بونيغاتو األخ كان هل الخارج، في أسرته أفراد من مريض فرد أجل من أو. لالحتمال، القؤة

 االقتراب في تفكر أن زنزانتهم في الصبية هؤالء أحد يجرؤ هل نفسه؟ المتعد الطقس سيتبع

اآلب؟ إلى بها يسوع ئصلي كان التي اليومية البسيطة باللغة ئصليا بنفسه، الله إلى

 وإعادة الفعلي، وحضورهم بالخبز، تجاوبوا، الرهبان فإذ االحتياج، يظهر عندما لكن

 صباح في وأسوأه روسيا في ما أفضل رأيت لقد . تصؤره يمكن مكان أبعد في العبادة تأسيس

.فواصل بال معا أتيا واحدة وللحظة زاغورسك، في واحد يو؛

السوقييتئة المخابرات مع الصالة كتاب: من
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للو9احزلراناي

لشفة حسابات

 مرة كم” للنعمة: رياضئة معادلة عن يبحث أن الرسول بطرس شخصية مع تماائ يتماشى كان

 يكون أن يحاول بطرس كان هذا، في .“مرات؟ سع إلى هل له؟ أغفر وأنا أخي إدح يخطئ
 فيهما المر، يفغر أن يتودع فقط مرات ثالث اقترحوا عصره في الناموس معلمي إذ حيث كريما،

إليه. أساء ش

 .“مرات سع مرة سبعين إلى بل مرات، سع إلى ليس” :يسوع أجابه ابرق وبسرعة
 عليه ترانمنت عبد عن المقحدية قصصه من واحدة ليحكي يسوع بطرس سؤال واستثار

 عبد على ديون تتراكم أن ئستحيال وكونه الدوالرات. ماليين ئعادل ما وصلت حتى الديون

 أسرته، ثصادرة تكفي ال :إليها يشير أن يسوع أراد التي النقطة إلى يشير فهذا القدر، بهذا

 سداده. يمكن ال دين ائه الهائل. الدين من صئيل جزء ولو لتديد ، ٠يملك ما وكل وأوالده
حرا. التبن وأطلق واحدة مؤة الدين ألفى الشفقة، أخذته الملك لكل

 حسابات لوصف بيعة كلمة استخدام جربت يسوع، أمثال في تأملغ كتما

 تخطو أن إلى يدعونا لكي البعمة عن القصص هذه مثل ذوى يسوع بأن أومن إئتي .اإلنجيل

 للنعمة االلهى النطاق وندخل النعمة عدم حياة بها تتميز التي االستحقاق حسابات خارج
 غير النعتة القتصادات إذ” (:Miroslav Volf) قولف ميروسالق يعثر وكما المحدودة. غير

األخالقى". االستحقاق اقتصادائت على األولوتة المستفعة

 الذي الطائر” نعمة: بال عالم في النجاح طريقة نتعئم ونحن الحضانة في كا أن ئنذ

 يوجد ال” ؛“قفتم ال أنم ال” فراخه"؛ بطعم الديدان على يحصل الذي هو يصحوئبكرا

 أعرف إئني ثمده". ذنعت ما على احصل” بحقوقك"؛ طابب” (؛‘مجاني غدا، اسمه شي،

 أنتصر، أن وأخفي عليه، أحصل ما ثقابل أعمل إذ بمقتضاها؛ أعيش ألئني جيدا القواعد هذه

.أقل وال أكثر ال يستحعون، ما على الناس يحصل أن وأريد .حقوقي نوال على وأصر

يقول اإلنجيل من آتيا صارحا لهمائ أسفع فإئني أسمع، بأن أهتر كدح، إذا لكئني
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 كسي، اشران. على وحصلت البقاب أستحذ كث لقد أستحق. ما على أحصل لم إسي

 بزال فخصلث بديوني، للوفاء السجن أستجئ كث المخبة. على فحصلث الغضب، أسئجئ

 ركبتي على أجثو تجعلني صارمة دروسا أستحئ كنئر .نظيب ائتماني سجل على ذلك من

.شرفي غلى أقيتت وليمة على حئلث لتغني الفقران، طابا

التعمة أعجب ما :كتاب من

خزيالنالوكو٢

النعمة تصف

 يحلن أن الفائن يختار كما الزمن الله خلق لقد الزمن. خارج كائن الله أة الالهوتؤون يخبرنا

 حاضر وكأئهما والماضي المستقيل الله يرى به. محدودا يكون أن دون داخله ۶يبد مجاال

 حقيقة لنفهم ساعدونا فهم بالله، الخاص األمر هذا بشأن محعون الالهوتؤون كان وإذا أبدي.

 البيانى الرسم إلى الله ينظر فعندما ؛ محبوبا مثلي ومتقلقال ’يتقلي شخصا الله يدعو أن
 دائائ صاعدا خائ قرى وا وبالعكس، الشر إلى الصالح من دعلبات يرى ال فاه لحياتي،

 الزمن من لحظة في ئلئعطة ابنه لصالح صورة وإمما صالحي، ليس الصالح هذا الصالح. نحو

األبدئة. طول على ومطيقة

 الصالحة أفعالي يون الذي الحسابات إله عن صورة ذهني إلى تباذر بينما كبرت لقد

 إله أدرك لم إسي معصرا. نوب جل ما ودائائ الموازين من مجموعة على السيئة وأفعالي

 الثابتة القوانين بها يتجاوز طوق عن البحث في يستمر الذي والسخاء الرحمة إله اإلنجيل،
 جديدة رياضيات ويفع الحسابية والجداول الرياضية المعادالت يمزق الله إذ النعمة. لعدم

 كل وتقلب نتوع ال حيثما تدهشنا التي العجيبة الكلمة تلك النعمة- رياضيات هي تماثا

عقب. على رأسا حساباتنا

 لكئني عليها. العثور في صعوبة أجد إئني حئى جدا، كثيرة صور في النعمة تظهر

بالله. عالقتها في النعمة تعريف احاول أن نستعد



ا“ I للو9حزلرانال

 من قدر يوجد ال أكثر- يحيك الله يجعل شيائ تفعل أن تستطع ال أئك النعمة تعني

 من عليها الحصول يمكرع التي المعرفة أو الضخمة، التنازالت أو البطولية الروحية ألفعال١

 قضايا أجل من الشاى العمل أو الكرازئة، الحمالت في المبذول المجهود أو الالهوت، ت كي

. بالفعل تجئك مما أكثر تجئك الله يجعل ،|لؤوالعدل

 أو الئنصرئة، من قدر يوجد ال —أقز ئحئك الله يجعل شيائ تفعل أن تستطع وال

٠لك محئته من ئقلل الله تجعل العتل، أو الزنى، أو اإلباحية، المشاهد أو (لكبرياء،

 ال قصوى ادحية وهذه يحب. أن الله يستطع ما بأقصى ئحئك الله أن النعمة تعني

٠ يزيدها أو ئنغصها أن شي؛ يستطع

 أبرشيته في يتمئى كان أيرلندي كاهن طمة (Brennan Manning) مانع برنان يحكي

 بالتأكيد” :للرجل وبال الكاهن انبهر .تصلي الطريق جانب على ساحدا فألخا فرأى الريفية،

 ابتسم ثلم لحظاب، وفغر الكاهن، إلى ونظر عينيه الفالح فربع الله". من جدا قريب أنت

(. جذا ئجئني هو نعم،” : وقال

النعمة أعجب ما :كتاب من
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د

طبيعتي غير عمل

ثاقبة. الهوتية بصياغة هي خرلحث زوجتي، وبين بيني محموم لجدل خضلم في

 : فجأة قالت عندما تقصيراتي، حول منقعل نقاش في تنهمكين الوقت ذلك في كتا لقد
بها!". قث التي الخسيسة األفعال بعض لك أغفر أئني العجب من أن أعتقن

 األفعال هذه تفاصيل أتجاهل فسوف الخطية، ال الفغران، عن أكتب إئني وحيث

 مثاليه الفغران ليس الفغران. لطبيعة الثاقبة بصيرته هو تعليقها في ضنتني ما لكن الخسيسة.
 الفغران اذ الجميلة. علبته من الجو معطر برش نستمع كما الهوا، في برسها نستمبع أفالطوية

عمل الفغران إذ الذاكرة. في عالائ الجرح يظز الخسيسة"، أفعالي” تغئز أن بعد وحئى صعب،
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الفغران يتضئنه الذي الظلم على تحج كانت آقها هو زوجتي تفعله كانت وما طبيعي، غير

 بين المصالحة قصة وهي نفسه، الشعور هذا التكوين سفر في الواردة القصة تلتقط

 ض بعد ثلم السجن، في بإخوته وألقى البداية في بقسوة يوسف تصنف وإخوته. يوسف
 بعض عليهم ليلعب عاد ثلم السكران" مثل لينتحب الغرفة فترك عليه، تغتب الندم كأن بدا

 كأسه بسرقة اآلخر ويئهم رهينة، منهم واحذا يأخذ ثلم أكياسهم، في ماأل فيخفي األالعيب،

 الحقيقة وفطح فاستدعاهم مشاعره، زمام يتملك أن يوسف يستبع لم النهاية، وفي الغضية.

مؤثر. درامي مشهد في لهم وغفر

 ?الء .طبيعيا ليس صعيا الفغران أؤ لحقيقة واقعى كتصوير القئة ه ط إلى أنظر األن إدني

 خطائ ودثروا أذوه الذين نفسهم األشخاص هم لهم، ليغفر ئصايع يوسف كان الذين اإلخوة

 ومع الرهيبة. مصر سجون في عمره سنوات أفضل قضى وبسببهم .العبودة في باعوه ثلم لقتله،
 أن قلبه كل من يريد كان أئه ولخ الصعبة؛ األحوال على وانتصر الحائ أفضل صارت حاله أن

بشدة. يؤلم يزال ال الجرح كان لقد بسهولة. الفغران نقطة إلى يصل أن يستبع لم لهم، يفغر

 يوسف أن ببساطة هي التكوين سفر من ٤٥ —٤٢ األصحاحات قصة أن أرى إئني

 فعلتموها!". التي الخسيسة األفعال كز لكم أغفر أن العجيب من أن أعتقد” إلخوته: يقول

 الملكى القصر أركان في ومحيته نوحه صوت صدى قردن يوسف، قلب النعمة اخترقت عندما
 صحة كانت لقد ال. مريض؟ الفرعون وزير هل النحيب؟ هذا ما القصر: سغان تساذل حئى

غفرانه. صوت ائه .يرام ما أفضل على يوسف

النعمة أعجب ما :كتاب من
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السلعية األسلحة

 جميال مشهدا (Gandhi) غاندي بعنوان (Richard Attenborough) أتنبورو ريتشارد فيلم يتفئن

فيما (Charlie Andrews) أندروز تشارلي المشيخئ للئرسل فلفته يشرح أن غاندي يحاول فيه
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 يعترضان شاين طريق قاطتي الرجالن يجد فجأة ثلم أفريقيا. جنوب في المدينة في مائ يتمتيان هما

 قائال: فاستوقفه غاندي أائ بالغرار. يلون أن وقرر الطريق قاحلتى إلى أندروز القش ينظر طريقهما.

 أندروز فقال أيتما؟"، اآلخر له فحول األيمن خدك على ضربك من إره الجديد العهد يقول )دأال

حرفائ. ال تالجا تفهم العبارة أؤ يفئ كان ه٠إ

 بالشجاعة تخأى أن يقصد كان أئه أعتقد ئتأنمزا. لسن” قائال: حينها غاندي يرد

 نجري ولن الضربات كرة لن أئنا شبن الضربات، بل الضربة، ئأخذ أن نستعذين وككون

 —البشرئة الطبيعة في ما شيائ تستدعي فإئك ذلك تفعل وعندما مواوغنا، عن ونتنازل هاربين

 نغسي، وعن ذلك، وهم المسيح أن أعتقد يتزايد. واالحترام تتناقصى، الكراهية يجعل شيائ

حعا،،. فائال يعمل هذا رأيت لقد

 آخر- إنسان ضن العنف داخله. في راسخة عقيدة إلى بالتدرج غاندي منطق تحول لقد
 كرامة بشأن به يؤمن كان ما كز ئناوض أعزل- لجمع على النار ئطلق لجندي ضن ولو حئى

 العنف .العنف بواسطة إنسان قناعاب تغيير تسئطع ال أئك يؤمن غاندي كان لقد البشرئة.

المصاكلة. إلى بتاائ يؤدي وال تنتهي ال كراهية ويصغ الصفوف يثئ

 وكان .تلخيها غاندي كان السياسؤة، حمالته من أي في العنف إلى لمناصروه محول وإذا

 سبيل في أموت أن تكننى .الدماء سفك تستحئ عادلة، كانت مهما قضؤة، توجد ال :يقول
أجلها". من انل أن تستحئ التوجدقضئة لكن قضئتي،

 نفه االبن كخ لوثر مارتن فعن أسلوبه؛ آخرون سياسوئن قادة تبئى غاندي، وئنذ

 حملة في ليستخدمها واألساليب المبادئ هذه واستورد الهند وزار لغاندي، الروحي السليل
 في الجبال يحرك أن يمكرن الثلم أن وغيره هو أثبت وقد أميركا. في للملؤنين المدنئة الحقوق

 الصبن أو النارة، ألمانيا مثل أماكن عن ماذا لكن االنفتاح. من بقدر تتمبع التي المجتمعات

 ؟االحتجاج أشكال من شكل أي العسكرئة األنظمة تسحق حيث أوميانمارابورما، الحديثة
 والثقافة، الدين حيث من غاندي ورثة وهم الهندوس، القادة بعفى أن للسخرية المثير )من

.الهندوسئة( في أصول لها ليس وأن بالمسيحئة غاندي تأبر بسبب كانت المبادئ هذه أن يرون

 كان إذا ما حول االختالف في والالهوتوئن والسياسوئن األخالق علماء يستمر سوف
 النضال قدرة تنكر أن أحد يستطع ال غاندي، بعد لكن .ذلك يكون ومتى مبررا المسيح النضال

األرض- وجه على تعداذا األمم أكبر ثاني تحرير إلى أدى لقد التغيير. إحداث على الئلمى

نجوت بالكاد : كتاب من
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االحتجاج نقاية

 خو أميائ ظل أئه فيه: محعا كان واحذا شيائ لكن صعفاته االبن كبغ لوثر لمارتن كانت

 يدعونه اآلخرون كان وعندما .بتاائ االعتداء يريد يكن لم يعتنقه؛ كان الذي السالم مبدأ

 يضعون المدنئة الحقوق مسيرات في المتظاهرون كان .المحئة إلى هو يدعو كان االنتقام، إلى
 وخراطيم الشرسة وبمالبهم وهرواتهم بعصهم الشرطة رجال أمام المحلة على أجسادهم

 إلى المؤرخون يشير ينتصرون. جعلهم ما هو األمر واقع في هذا الهائل. الضغط ذات المياه

 الكافي الشعبي التأييد على الحركة فيها حصلت التي الغريدة اللحظة بصفته واحد حدث

 أطلق عندما أالباما، والية في سيلما مدينة خارج جسر على اللحظة هذه وقعت لتجاحها.

 صدم لقد .الغرل السود المتظاهرين مواجهة في العنان لرجاله (Jim Clark) كالرك جيم المأمور

 مشروع تمرير على وافق أئه لدرجة العنيفة، الظلم من المشهد هذا جراء من األميركى السعت

المدنئة. الحقوق قانون

 انه الخزي، ببعفن وأعترف االبن، كبغ لوثر لمارتن قريبة مدينة في أتالنتا، في كبرت لقد

 رجاب( صف في كنث وممفيس، ومونتغومري سيلما مثل أماكن في مسيرات يقود كان عندما

 في سريائ كنث لقد الشرسة. الكالرب يقودون والذين بالهروات الممسكين البيض الشرطة

 تخبائ، ظل اله لكن العمياء. خطئتي إدراك في وبطيائ األخالقئة أخطائه على االنقضاض
االحساس. عديم األخالقي موقفي على يتغلب أن استطاع ساللحا، وليس هدائ لجسده وئعدائ

 شعورا نوقظ” أن بل البيض، نهزم أن ليس الحقيقي، الهدف إذ يقول كبغ كان لقد

 الهدف المصالحة، هو النهائى الهدف .بالتفوق شعورهم ونتحدى يقمعوننا من داخل بالخزي

مثلي. عنصري شخص قلب في كبغ بدأه ما وهذا . المحئة مجتمع خلق وهو االفتدء، هو

 تتبغى الناس من متزايدة أعداد بدأت موته، وبعد شهيدا. غاندي، مثل كبغ، مات

 والمجر، ويولندا، الغلبين، في بالعدالة. للئطاقبة طريقة بصفتها السلمى االحتجاج مبادئ
 واالثماد وألبانيا، ومنغوليا، ويوغسالقيا، وبلغاريا، الشرقئة، وألمانيا وتشيكوسلوقاكيا،

 ٠سلمئة بئرق القمع عبء من تخلصوا إنسان، مليار نصف من أكثر وتشيلي، السوفييتي،

نظم الحركات، هذه وفي .الطريق تقود التي هي الكنيسة كانت األماكن، هذه من الكثير في
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 يشع، أثام في حدث وكما ٠ومصلين مغنين شموعا، حاملين الشوارع في مسيرات ادحتمون

األسوار. ,غطت

أعرفه أكن لم الذي بوع كتاب: ض
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 الخرقى

 تمطر ال "عندما بعنوان األلم؟"وآخر وقت في الله أس” مغل غناوس ذات مخا كبت السي

 إجابات لدي كانت لقد . أخافوني البداية في .النائحين الحزانى مغ ؤئ' قضيت فقد ، الماء"
 عندما السنوات إحدى تحديدا دثر أتن .نوحهم وسط في بالمزج وشعرت أسئلتهم، عن قليلة

 كانت . جيراني أحد دعوة على بنا؛ قريبة، مستشفى في نساندة مجموعة إلى انضثمائ
 وكت يحتضرون، أشخاص من مكودة وهي قيمة"، يوم لكز "لتجفل ئسئى المجموعة هذه

كاملة. سنة مدى على المجموعة هذه اجتماعات إلى جاري أرافق

 خاطئة، ستكون الكلمة فهذه االجتماعات؛ بهذه استمتعت إدني أقول أن أستطع ال

 لللذ شهور من شهر كل في معنى األحداث أكثر أحد لي أصبحت االجتماعات هذه لكن
 اآلخرين لدى إيجابى انطباع ترك شخص كز فيها يحاول التي الحفالت عكس على السنة.

 المالبس اآلخرين. إبهار المجموعة هذه في عضو أى يحاول لم واإلنجاز، المكانة عن بالتعبير

 ألشخاص األشياء هذه تعني ماذا الجديدة- والسيارات والوظائف واألثاث والبيوت والموضة
 لكز لنجعل مجموعة أعضا، فإة قابلتهم، آخرين أشخاص أي من أكثر الموت؟ وشك على

 بعائ أن أتمئى نغسي وجدت وقد .الئصوى األهئئة ذات األمور على يركزون كانوا قيمة" يوم

. االجتماع هذا يحضرون بالمتعة فيه المبابغ واالهتمام بالئطحئة يتميزون الذين أصدقائي من

 قصص إلى أستمع بدأت والمتألمين، المحزونين من تعئمته عائ كتبت عندما بعد، ما وفي

سنتيمترات، بضعة منها كز سمك يبغ ماائت، ثالثة لدى غرباه. أشخاص من تأتيني

. )الناشر( والنشر للطباعة أوفير منشورات من يائسي فيليب للمؤلف الماء تمطر ال عندما كتاب (١
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 سمغ من مكونة الرسائل إحدى كإنت مقتنياتي. أثمن بين من وأعدها .الرسائل بهذه مملوءة
 في االنتظار غرفة في تجلس يانت ام ثشئر، ورق على أزرق بحير كتبته صفحة وعشرين

 وجاء،ت الدماغ. في بورم المصابة البنتها جراحة يجرون الجراحون كان حيث المستشفى
 بمث األنابب؛ أحد في الهواء بنغخ كتبها رباعي بشلل مصاب شخص من أخرى رسالة

الطابعة. تعلبعها حروف إلى النفخات هذه اآلفي الحاسب ئترجلم

 بعضهم يزان ال سعيدة. نهايات قصصهم تنته لم لي كتبوا الذين الناس من حيث

 ها رأيب لكسي "لماذا؟". سؤالهم عن إجابة على بعضهم وحصل لغم. الله بترك يشعرون

يتعرون. سوف الحزانى أن يسرع بوعد أتمسك تجعلني لدرجة والنوح الحزن من يكفي

أعرفه أكن لم الذي يسع كتاب: من
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خاطئة ألسباب األلم

 اآلخرين يحموا هوأن المسيحوئن مه رقد أن يمكن الذي األكبر االسهام أة أومن أصبحت لقد

 األلم. "يحترموا" أن اآلخرين وئعلموا يتعئموا عندما وذلك خاطئة، ألسباب يتأنثوا أن من

 صدغ بسبب األلم كان ١الئهلمماإذ هوألم؛ األلم كز هوأن األلم بئأن األهلم المنظور لعز

 في )أو ئعاني شخص مساعدة في خطوة أول حاد. اكتائب أو الحلق في التهاب أو نصغي

 .للتعاطف واستحقاقه األلم بحقيقة االعتراف هو الشخصي( ألمنا قبول في أنفسنا مساعدة

.األلم على معنى إضفاء في نبدأ أن يكننا الطريقة، بهذه

 يمكرن بالفعل. الموجود األلم الى آخر أة المسيحؤون يضيف أن يمكن آخر، مستوى على

 ئصل؟ "ألم بالذب: الشعور ألم المتألمين ألم إلى المستشفيات في المرضى زائرو يضيف أن

 هومن الشيطان "ريا :الحيرة من المزيد نضيف أوربا ؟"، يشفيك سوف الله أن إيمان لك أليس

 مثااللألخرين؟((. لتكون بالذات الله اختارك رثما أو هوتدبيرطبيعى؟ أم األلم؟ هذا في يتسبب
 نفعلها؛ أن يجب كان ما أشياء نفعل كلنا بالذنب. للشعور أكيد مبب األلم أن تعلمت لقد

لنا. عقادل أصابنا الذي األلم أن ونظن أنفسنا، نلوم أن السهل من األلم، يضربنا وعندما
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 للمتألمين. األذى تسبب أن يمكن النئة حسنة التعليقات حتى اخديد، األلم إطار في
 نعتق أن محدب دائ يكرا". اخماوى الموطن إلى أخذها ابنتك أئ الله أن المود )دمن

 هذا إلى ابنتهم الله يحب لم لو يتموئن الثكالى واألئهات األباء جاعلين كهذه، ت تعيق(

 وهذا ليحمله"؛ يكفي بما قودا كان إذا إال حمال أحدا ئعطي ال الله "إذ : نقول عندما أو ٠الحد

به. عرب بما يجرب لكيال أضعف إيمانه كان لو يتمش المتألم يجعل قد

 تمدثه الذي األلم أن أعرف أئني لدرجة المتألمين من يكفي ما مع مقابالت أجريت لقد

 األوساط في المعروفات النساء إحدى وصئت األصلي. األلم يفوق أن بكرن التعليقات هذه
 لكئها حياتها، على سيطر الذي الفلذ مفصل التهاب يسببه الذي الشديد األلم ليحبة٠ا

 باالدانة مشوبة تعليقات معلقين لها يكتبون الذين المسيحبون هو كثيرا أكثر يؤلمها ما إذ تقول

 اإلسهام يكون ربما باأللم. الله يسمح أجله من الذي للسبب الساذجة مفاهيمهم على بنا؛

 ألسباب األلم من النامى يحموا أن هو للمتألمين المسيحؤون يقدمه أن ينبغي الذي األهلم

تجئبها. يمكن خاطئة

األلم؟ اهـفيوك كتاب:أين من

9خزلزانالوذل٨

األلماس ض البحث

 محاولة في جهودنا كز نبذل بغا إذا رأيي في معنى بال األلم من الكثير سيعلز بصراحة،

 ثماني سولجنتسين قضى لماذا عنها. اإلجابة يكن ال التي "لماذا؟" أسئلة عن اإلجابة
 مراسلته في ستالين بشأن عابرا انتقادا تعليعا عتق اله فقط شالة أشغال معسكر في سنوات

 لهذه ليس مجنون؟ ديكتاتور نزوات لتحقيق اليهود ماليين مات لماذا أصدقائه؟ أحد

 معنى متأتم شخص وجد إذا إال كذلك تظز وسوف ذاتها، في معنى األلم من األشكال

 وسعد في ألماسة وحد كثيب، ئظلم منجم في عامل مثل يكون عندئذ وهو أللمه، شخصائ
األسود. الفحم أكوام
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; التعذيب معسكرات أحد في وئ قضى الذي (VictorFrank) فيكتورفرانكل قال

 (Bruno Bettelheim) بيتلهايم برونو وأيتا فرانكل استطاع لقد .“معنى دون األلم هو اليأس”

 هذه هثل في البشر سلوك بمالحظة معنى: بال التي اليهودئة المحرقة ألم من معنى استخالص
 ًاءمالهما لكن األساس شغلت تبصرات على يحصال أن استطاعا القسوة، شديدة األحوال

 اآلن ”وهم المعنى. هو شهادة" "تقديم أصبح وأخرين، (Elie Wiesel) فيزل وإليلي الالحقة.

ينجوا. لم من لتكريم أنفسهم يكرسون

 صح فاه القديسين. وحياة الجديد العهد دراسة على دستويثسكي انكب السجن، في

 اقتنعوا مسير؛ وصف كاللمما لإليمان. حاضنه ،سولجنتسين لمواطنه بعد وفيما له، السجن

 للمؤمنين الحية بالشهادة ثلم الغداء. إلى باالحتياج البشري الشر مع المباشرة بالمواجهة فيها

 في جميلة بصورة ذلك سولجنتسين وصف وكما التغيير. امكانية رأيا المعسكرات، هذه في

 (One Day in the Life oflvan “دينيسوقيتش إيقان حياة في واحن "يولم الكالسيكية روايته
(Denisovich). يحفظك ألن يكفي لكئه المعسكر، من سراحك تطبق لن رمما بالله اإليمان فإذ 

داخله. تقع بينما يوم كذ

 أستخلص أن أحاول فإني الرواد، بهؤالء مقارنة يبدوتافها الشخصى ألمي أن من وبالرغم

 في فيائ شيائ يصغ أن يمكن األلم إذ يقول الذي الكتابي بالوعد أبدأ ولذلك منه. معنى

 الرسول بولس يذكر حيث ه، رومية من بدءا الوعود هذه من طويلة قائمة وأرع حياتي.

 األلم يحقق أن يمكن دنيف نقسي: وأسأل والثقة، والرجاء، الناضجة، والشخصية الصبر،
 وئرغمني إيقاعي ض أبطئ يجعلني بأن الثبات، أو المثابرة، إلى يؤدي األشيا*؟". هذه كز

 الداخلية القوة مخزون كل باستدعاء ناضجة شخصية في يصغ إئه الله، إلى االلتفات على

 أن إمكانية عن وأتساءل الكتابية الوعود من القائمة هذه في وأستمر .للتطبيق متاحة وجعلها

والمعاناة. األلم عملية بواسطة معنى الله يصغ

األلم؟ وقت ني الله أين كتاب: من
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خزيزانايوليو٩
هح

القشترك األلم

 أة لهم نؤكد أن هو تعانون لمن تقديمه نستطع الذي الوحيد المعنى يكون األحيان، بعفى في

عندنا. معنى له عندهم، معنى له يبدو ال قد الذي ألمهم؛

 خاصا برنامجا تدير فهي شيكاغو، مدينة في الناس أفقر من بعض مع زوجتي تعمل
 والهجر الوحدة يعانون الذين المئيرل يخدم أن يحاول شيكاغو في السال شارع بكنيسة

 محاولة مس، شخص حياة في نفسها تبذل رأيتها عنة مرات في أحد. بهم يهتز ال والذين

معاناته. تلطف فهى الطريقة وأهئية.وبهنه قيمة لحياته أن تقتعه أن
٦

 السيد اسمه عاائ تسعين العمر من يبغ رجل معهم تعمل جانيت كانت تن بين من

 مدى على ذلك يرفض كان لكئه عينيه في عملية إجراء يجب كان ،(Mr. Kruider) كرويدر

 أعمى، أراده الثه وأة اليه، ينقر أن يستحذ ما يوجد ال أئه قرر السبعين، سن فغي سنة. عشرين

شبابه. في الفتيات إلى نظره بسبب الله من عقاب ربما هذا أن وظى لذلك، يستسلم أن وينبغي

 إقناع أجل من والمحية والمثابرة والمحاوالت الجدل من كاملتين سنتين زوجتي أمضت
 أبدت جانيت ألن : واحد لسبب وافق النهاية، وفي الجراحة. لهذه يخضع أن كرويدر السيد

 لها يئد فلم الحياة من كرويدر السيد يئس لقد لها. الكثير تعني سوف بصره استعادة أة له

 تجعل أن لها معنى ذا أمرا كان لقد له. معنى نقل’ عملية أجرت جانيت لكل عنده. معنى

الجراحة. اجراء على كرويدر السيد وافق وأخيرا يستسلم. ال والتسعين، الثانية سن في رجال

 يهتز من هناك أن أقنعته كثيرا، وبزيارته كرويدر. السيد معاناة في جانيت اشتركت حرفيا،

 في االشتراك وهو المبدأ، هذا كان لقد عنده. أهئية لهما وبصره حياته أن يرى من هناك وأن به،

 األكيد االسهام هو هذا بالفعل ورائ المجروح، الشافي عن نوين هنري كتاب محور هو المعاناة،

 نئع نحن ذلك، نفعل فعندما معنى. ذا اآلخرين ألم جعل في به نسهم أن يمكن الذي والوحيد

 كثيرا أكثر وفقر، ألم من فيها بما حياتنا الله شاركنا لقد ألمنا. شاركنا عندما معنا الله صنعه ما

فيه. اشترك الله ألن بتاائ؛ معنى دون األلم يكون أن يمكن ال والفقر. األلم من أغلينا عرئه مما

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من



حزيرانايوذيو I -ا

ذيو9.اخزيراناي

الفعسيزات ض س٩دل

 أقامت ،(The Holocaust) "المحرقة" مسلسز ئعزض كان بينما م،١٩٨٧ سنة ربع في

 يوم” بطقس أشبه الخدمة هذه وكانت للتعذيب، تعرضوا الذين اليهود تعرف خدمة كنيستي

 كتبه مما اقتبمات األطفال، ذلك في بما الكنيسة، أعضاء من عدة وقرأ .للمسيحين “هاشوآه
 اليهود حى في (Chaim Kaplan) كايالن تشايم مذبرات مثل المعسكرات، هذه من ألناجون

 ومالحظات الفقير، اليهود حي في الفراشات غياب عرن األطفال ألحد وقصيدة وارسو، في

 (Elie Wiesel) قيزل إيلي وقصص السجن، طبيب بصفته (Victor Frankl) فرانكل فيكتور

 "لماذا بعنوان ومختارات المحرقات، مداخن عن (Nelly Sachs) ساكس نيلي وقصيدة المحزنة،

 آم” بعنوان (Andre Shwartz-Bart) شثارتز-بارت أندريه رواية من “المسيحيون يكرهنا

!(.he Last of the Just) “ صغين

 إلى فاضطر بعضهم، أائ القراءات. هذه كز مدة بهدو الكنيسة شعب جلس

 أحد لي وقال ومؤلمة. بشعة بطريقه األحدارق تضور األوصاف أصبحت عندما المغادرة
 أكثر يؤلمني شيء هناك” :قيل ما كز وسمغ النهاية حئى الخدمة احتمل الذي أصدقائي

 كز اليهود. هؤالء كز أصوات إلى أصغي عندما به أشعر الذي والذنب البؤس كز من

 شيء أي من أكثر ئضايقني ما لكئ لهم. وأتأسف بهم أشعر أن هو أفعله أن أستطع ما
 من شيائ. عنها ندري وال األن تحدث ربا التي المشابهة المواقف عن أتساءل هوعندما آخر،

 وحاستا. سريعا يكن لم فعلهم رد ألة الثانية العالمئة الحرب في المسيحيين نلوم أن السهل

 كمبوديا مثل أماكن في الحالئة المواقف عن ماذا المناسبة؟ بالطريقة اليوم نتفاعل هل لكن

 بشأن تلك من بدال األمكان هذه أجل من كنسئة اجتمعات نعقد أن يجب هل وأوغندا؟

الثانية؟". العالمئة الحرب

 مدفوعة إعالنات في الدقيقة أوصافها بكز نشرت اليهود تعذيب معسكرات حقائق إة

 يتجاوب ولم صدقوها، الذين هم قليلين لكئ م، ١٩٣٩ سئة منذ تايمز نيويورك مجئة في األم

 مباشر لهجوم تعرضت أن بعد سنتين، بعد إال الحرب الملحدة الواليات تدحل ولم أحد،

الياباننين. من
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 عظام عبار من سنتيمترات، عنة بشمك تماائ، تغطى حقن يوجد أوشثيتز، خارج
 الكمبوديين ماليين وتل أحذث، وقت وفي المحرقات. مداخن نقفتها التي المحترقة يهود١

 فعلنا؟ رد كان ماذا والكونفو. دارفور مثل أماكن في ئقئلون الكثيرون زال وما والرو(ذدتين،

 .الخارج من تأتي أن يجب العدالة وهوأة غيره، من أكثر يبدومهائ درسا هناك أن يبدو

 بنهاية تتعئق كوة خالص أحداث من يأتيهم خالصا ينتظرون كانوا المعسكرات ضحايا كئ

 يمكن الرجاء، أوبث بالجمال واإلحساس الشجاعة، أو األخالقيات من قدر يوجد ال ٠ لم١الم

 الساحقة، ولألغلبية خارجية. قوة تدحل سوى الحياة قيد على البقاء إمكانية لهم يؤكد أن

المعسكرات. هذه بمثل يسهج الذي العالم هذا تدمير على نعتمد نجاتهم كانت

 مفتوحة نوافذ :كتاب من

ذيو9ااخزرراناي
قح

تعديدالسالح تحت إيمان

 بوضوح ذلك وأرى الروابط. وتقوي اإليمان الصعبة األوقات تغذي أن يمكن المتودع، خالف على

 ولدى زوجتي لدى األزمات. أوقات في السنين عبر تتقؤى ألن تميل التي البشرة العالقات في

 عاائ يبدو شيء تمييز أستطبع أصدقائهذ، وإلى إليهن أتحدث وعندما ابئة. سن دخطيع لجدات
 المسلون يتبادل الحنين. دشبه بشيء العصيبة األوقاشمت يتنبرون أئهم المسلين. ذكريات في

 أوقات عن بإعجاب ويتكئمون الطاحنة؛ االقتصادية واألزمة الثانية العالمية الحرب عن قصتا

 الدراسة وأوقات طفولتهم، في فيها عاشوا التي الفقيرة البدائية والبيوت األعاصير، مثل صعبة
ملصلة. أسابتع لثالث الجاف والخبز المعئب الحساء على عاشوا حيث الجامعية

 أزمات. قصحس تسمع فسوف بقوتهم، يأتون أين من مستقرة ووية أسرة سألتا اذا

 من واحذا أفضل بصور؛ أفهم أن أستطع فإئني الناس، بين ئعاشة القاعدة هذه رأيت الي

 هل بالعالقة. الثقة وهي واحدة مسألة في يتلئص النهاية في اإليمان إذ بالله. العالقة أسرار

 األحوال أسوأ فإذ الثقة، من صلبة أرضية على أقف نمث إذا بالله؟ أو أحيهم- بمن ثقة لدى

العالقة. ئدئر أن يمكنها ال



ذيو٩حزيؤاناي ا ا٢

 تضع الي اإليمان اختبارات يستكشف عمره كيركيغارد سورين المسيحى المفكر تغس
 يعاض عمره طوال وعاش صعبة، شخصية ذا رجال كيركيغارد كان االختبار. حيز الله أمانة

 وب مثال الكتابية الشخصيات إلى يلجأ كان األخرى تلو ومرة مستمرا. داخليا عذا^

 يبدو األهر كان للتجربة، تعؤضهم وقت وفي رهيبة. إيمان تجارب وجه في صمدوا الذين وإبراهيم
 لكن'من الطريقة- بهذه الله يتصرف أن يمكن ال .ضدهم يقف الله لوكان كما وإبراهيم، ألروب

 يخرج الذي هو اإليمان أنوع أنقى أؤ كان كيركيغارد استنتجه ما النهاية، وفي .يفعل أئه الواضح

بالله. الثقة في أستمر سوف فإدني أفهم، ال أدني رغم إده القائل التوحه ائه .األلم بوتقة من

 العقلية. الشكوك من أكثر الشخصية العالقة في األزمة حول المؤمن لدى اإليمان يدور
الحاضر؟ الوقت في األمور بدت مهما ثقتنا، الله يستحئ هل

 منظور غير إله مع اللقاء محاولة : كتاب من

9احزلرانالوذل٢

اإليمان ؤباغملة

 واالنتماء الوالء وعلى ناحية من البسيط اإليمان على يشتمل الذي الناضج، اإليمان أن أتعئم

 حول الحياة أحداث كل ترتيب ئعيد إئه .االرتياب جنون مقاومة في يعمل أخرى، ناحية من

 وعندما الله، من عطايا بصفتها أقبلها صالحة، أشياء تحدث عندما محتلم. بإله الثقة محور

 المقدس الكتاب في دالئل أرى إذ الله- من مرسلة بالضرورة أعدها ال سيئه، أشياء تحدث

 يستخدم أن يمكن الله بأن أثق لكئني الله. عن لالنفصال سبيا فيها أجد وال ذلك- على

إليه. أسعى الذي الهدف هو األقل، على هذا، للمنفعة. السيئه األشياء هذه حتى

 لي يسمح الصخر على المؤسس اإليمان الخوف. ال الثقة، منطور من الحياة المؤمن يرى

 أشعر قد ما ورغم السلطان، صاحب الله يزال فال الحاضرة، اللحظة فوضى رغم أئه باإليمان

 وال األبد إلى يستمر ألم ال وأنه المحية، إله عيني في قيمة لي تزال فال القيمة، عدم من به
 مقدمة هي الله، ابن موت أي التاريخ، لحظات أحلك أن يرى اإليمان النهاية. في الشر ينتصر

إسرا. لحظاته أكثر إلى



IP !حزيزانايوللو

 األنبياء، اقرأ الله. مشيئة تخالف أئها الوانح من العالم، في األشياء من الكثير تحدث
 والظلم الروحي، الزنى على بقؤة اعترضوا والذين عنه، بالنيابة للتم الله ينكهم الذين وغم

 المؤسسة يسع تقلق فيها التي اإلنجيل، روايات واقرأ والتمرد. والخية والعنف (الجتماعي،

 ال إئني . الله مشيئة’ الدين رجال عدها التي واإلعاقات القيود من الناس بتحرير يذئة٠الد

بوصوح. الله يقاومه ما على الله للوم سوعا أجد

 األشياء على الله أشكر أن يمكنني كيف .تلقائيا يضمحن ال المتشككين سؤال لكئ

 عندما فقط ذلك أفعل أن يمكئني السيئة؟ األشياء مسؤولية أحئله أن دون الحياة في الصالحة
به. العالقة في تعئمته ما على المبنية الثقة من توجها أؤسس

 المتمردين وثل جذا، بطيء بإيقاع يتحرك فهو الله؛ أسلوت يحيرني ما كثيرا

 هذه في ى٨ح لكئ .والعئممب بالهمسى ويتكلم قوته، استخدام في جدا ويقتصد والضانين،

 أكون وعندما يرغمه. أن ال اإلنسان ود يخطب أن ورغبته ورحمته صبره دالئل أرى الصفات
 أثق أن تعئمت لقد نفسه. لله وضوخا األكثر اإلعالن يسوع، على اركز الشلن، من حالة في

 أعرفها التي الله شخصية مع متوافعا أراه أن أستطع ال شر أو مأساة تحدث وعندما بالله،

.أخرى تفسيرات عن أبحث فإئني وأحيها،

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

9ماحزلزانايوك

اللذيذ الشر

 األشياء قيمة من رافائ األمر به ينتهي سوف للطبيعة، فائق هو ما ينكر الذي المجتمع إذ

 أغرى تجارب عن (Annie Dillard) ديالرد آني ئخبرنا استثنائية. مستويات إلى الطبيعية

 إناث من إغراء وأكثر أكبر المقوى الورق من ملونة بصور الغراش ذكور الحشرات علماء فيها

 حول تتجئع الغراش ذكور كان اإلغراء وبسبب فصيلتهم. إلى ينتمين الالتي الفراشات
 وتفلق تفتح بجانبهم المية الحقيقية الفراشات بينما االخرى تلوى مرة الملونة الصور هذه

هباء". أجنحتها



حزيرانايونيو I ا٠ال

 الميول ليصف المزيف باألبدي الخاص اللذيذ الثلم عبارة لويس أس. سي. يستخدم

 فريغ نمأل لكي ئتناه هو لما المتناهية قيمة وعطي ئقدسا، ليسى ما نقدمى اذ البشر؛ عند نفسها

سحره. فقد الذي عالمنا

 وقعت نظرة أول أتذبر المتناهية. ظئها في لخطئ التي األمور هذه من الجنس يعد

 عؤت النظرة هذه إصداراتها. أؤل من قليلة سنوات بعد ، بوي دالي مجئة على عيني فيها

 مكتشفى غير جديد عالم بدخول تراجعا بصفتي إفي، وأومأت الغموض، من حجايا أمامي
 تخطت أن بعد الماضى، آثار من المجلة هذه تعد اآلن واللذة. باإلثارة والؤعد اإلغواء من

.المجئة هذه عليه تجرأت قد كانت ما بمراحل اإلنترنت

 العصور إلى منتم أخالقي داعية كأني منه التحقير أو الجنس ئباجمة أقصد وال
 إلهية· شبه مستويات إلى الجنس ربع قد المعاصر الغرب أؤ إلى أشير لكئني الؤسطى.

 يرتدين الالتي الجميالت إلى (Sports Illustrated) المضورة" الرياضة” مجئة ئشير فمثال،

 سيكرت قيكتوريا محاذ تصوير كما الجمال، آلهات باهى السباحة مالبس صيحات آخر

(Victoria's Secret) تحترم السابقة األجيال كانت كالمالئكة. بأجنحة مالبس في عارضاتها 

 وال يقاوم، ال الذي والسحر األسمى الخير كأئه الجنس نقدم اآلن لكئنا والبتولغة، العذرية

 إلى الغازية، المشروبات إلى الرياضية المسارات من شيء أئ يبخ والذي يقاوم، أن ينبغي

األسنان. معجون

 والتي للجنس العليا القوة تلك في يشغك بدأ انه أعرفهم الذين الكهنة أحد ذكر

 أوأربعة ثالثة كل من واحد الدراسات، فبحسب المضورة. الروك وأغاني اإلعالنات تصورها
 بتال إده يقول لكئه السابقة. الليلة في الجنس مارس يوم كذ المواصالت في يراهم مموح

 وهو .تطورا وال نجائ، أكثر وال أسعد، يبدون ال فهم .فرق أئ يرى أن يستطع ال وجوهم،
 كاهائ بصفتي أتكتم وأنا مقداره- هذا عظيائ تأثيرا للجنس أن يعدون كانوا إذا” يسأل:

.“هذا؟ من ديمومة أكثر يكون أن ينبغي أال تسئال-

آخر عالم من اشاعات :كتاب من



عا i حؤيوانايوضو

عاخزلزانازوليو
جح

أتقياء؟ نخون لماذا

 مقالة صادفت الجنسية، التجارب مع فيها أصابع كنتع التي حياتي من المرحلة تلك في

 الفرنسى الكاثوليكى للكاتب (What I Believe) “به أوهن "ما بدوان كسب إلى أحاكي

 ما الباكرة. رواياته عن األدب في نوبل بجائزة فاز الذي (Francois Mauriac) موريا فرانسوا
 الجنسئة. شهوته لمناقشة كبيرة مساحة كرس قد مسن، رجل وهو موريا، أن هو أدهشني

 الرجل فخيال التجارب؛ لمضاعفة كبيرا خطرا المتقدم السن يحمل أن بكن قائال: ويشرح

.“إائه تمنحه الطبيعة تعد لم غائ رهيبا بديال له يقدم أن بكن المسمن

 الكاثوليكية. تربيته في سمعها قد كان التي الجنسي النقاء أطروحات كز موريا رففى

 ألخرين يحدث لم كما له، يحدث لم فهذا . الشهوة مشكلة يعالج الزواج أة مثال ومنها

 فكرة وتؤججه المعروفين، غير األخرين نحو االنجذاب على يشتمل الجنس ألة كثيرين؛’

العرصة. واغتنام المغامرة

 وجد لقد الشهوة". في تتحغم أن بكن الشخصي، "باالنضباط أئك فكرة أيصا ومنها

 تكتسح أن بكنها بحيث شديدة بقوة تأتي المد موجات مثل هي الجنسية الشهوة أة موريا

الطيبة. الغيات كز أمامها

 الحصرة الزوجية العالقة في إال يأتي أن يمكن ال الحقيقي الشع” أة فكرة وأيتا

 تهدئة يختبر ال لشخص كذلك يبدو ال قد لكئه حقيقيا، هذا يكون ربا واحد". بشريك

الزواج. في حتى الجنحة للدوافع

 ووجدها الجنسي والنقاء الفضيلة على محبش التي التقليدلة األطروحات وزن وهكذا

 الجنسي، نقائه على لحافظ اإلنسان يجعل واحد سبب إلى موريا وصل النهاية وفي ناقصة.

 يعاينون ألنهم العلب ألنقياء طوبى’ : قال عندما التطويبات في يسوع قدمه الذي السبب وهو
 صارمة قوانين تتع الروحية الحياة الله.إة عن يفصلنا النقاء عدم فإة موريا، وبكلمات . الله

 هو األسمى- المحية شرط هو تماائ...النقاء المادرة الحياة مثل عليها، واالعتماد اختبارها يمكن

 في المفلذ على يقع ما هذا نعم، الله. رؤية عليه: الحصول يمكن ما أسمى على الحصول شرط

ذلك". من أقن وال الجنسي، النقاء
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 ال بما أقول آن يجب لكئتي الشهوة. مع صراعاتي موريا فرانسوا كلمات قراءة دنه لم
 أن تتطلب لنا والمتاحة المقدمة الله محية إؤ حقيقيا. تحليله وجدت إئني للشك، مجاال يدع

 ايها۶ الحصول يمكن ال عليا، محثة نستقبل أن نستطع أن قبل وئلعلفة سعاة حواسنا تكون

 على أحفاظ عندما إدني النقا،. على الحفاظ ورا، الحقيقى الداوع هو هذا أخرى. بطرى

الله. مع الحميمية إمكانية من أحد داخلي، الشهوة

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

كو9هاحزلرانال

الصوت تخلدى

 الوعي على حصل الذي يويس، أس. سي. من الحياة مع للتعامل صحية طريقة تعلمن

 أوروبا، شمال شعوب أساطير مثل أشياء في وجدها التي اللذة بواسطة آخر عالم بحقيقة

 هذا من إشاعات فقط ليس أشواقنا، بواسطة استشعر لقد ثاغنر. وموسيقا الطبيعة، وجمال
 إلى التوق ؤؤخزات الجمال، وضات إذ وهويقول ذلك، صوته" "صدى وامما األخر، العالم

 الذي اللحن وصدى نجدها، لم التي الزهرة عبير ولكئها نفسه، الشيء هي ليست الفرح

. ‘بعد نزرها لم بالد موت وأخبار نسمعه، لم

 أستطع لكي األلحان بعض إلى وأستمع الزهور بعض أشتلم أن أحتاج أدني أدركن لقد

 وفائق طبيعى ضمن الحياة تقسيم عن ورجعت األرض. هذه على الحياة طبيعة أفهم أن

 مائ، االثنين لجمع طريقة عن أبحث بدأت ذلك من وبدال روحي، وغير روحى أو لبلبيعة،
قضنها. الله بأن أومن متزايدة بصورة أصبحت التي الوحدة ألحقق

 لقاد في غريبة إثارة برجفة أشعر إدني بها؟ أستمع التي اللذات ما نغسي: وسألت

 حيث العارية الصخور منطقة إلى األشجار منطقة أتجاوز عندما الجبال، دتأقي وفي الطبيعة،

 وعندما األمان. حيث األشجار إلى فأهع البرق صعقات وتقترب الهبوب في العاصفة تبدأ

 القرار مهائ ليس أئه وأدرك بري دب مع لوجه وجؤا الوعرة الجبلية المسارات أحد في أتقابل

أستطع وال غريبة ثقافات أزور وعندما الدب. بيد فالخيارات اللحظة، تلك في ادخنه الذي



ا٦ ؛ حزرزان/لوذلو

 المستأنسة: البشة بالمع أستمع أيثما إسي كما ٠ أسمعه أو أشئه، أو آكله، شيء أئ أحز ًان
 من وغيرها األزرق، والتوت والخوخ، بالدهون، الغنئة والمثئجات والقهوة، الجيد، الطعام مثرة

 ألعيش المدينة من انتقلث بعدما واألن حدائقها. من بنغسي ألتقطها عندما سيما ال ة،٠الغاكه

 المسرح وعروخى والموسيقا، األجنسه، األفالم ٠حيش للمدينة. الثقافية الحياة أفتقد اريف، فى

٠ ألدام ذهني في عالقة تظل لتي١

 على سابة وأدلة آخر، عالم من إشاعات كاها وملذاتي أشواقي إلى أستبع بدأت لقد

 روحيا، ليس الطبيعى العالم إذ يقول الذي للخداع فريسة وقعت قد كنث لقد .الخالق طبيعة

 تستبالت من ذلك في ما بكز المادة الله لحلق لقد واالستمتاع. السعادة يقاوم الله أوإذ

 ليسا للطبيعة الفائق والعالم الطبيعى العالم باللذة. أشعر بها والتي الجسم في إلحساس١

.نفسه المخلوق الوايع عن متمايزان تعبيران لكئهما منفصلين، عالمين

آخر عالم من إشاعات كتاب: مرئ

٠

ااخؤلزانالوللي

اسعيحإة الكتابة عثرات

 غير مادة ببساطة فهي الله. خليقة تناول عند بالحذر المسيحيون الكائب شعر٠ي ما كثيرا

 (Jacques Ellul) إيلل جاك يقول ئشابفة، وبصورة للطبيعة. فائئ هو بما ئقاذنة باالنتباه جديرة

 بطريقه عينيه يعصب تجعله التي للدرجة للطبيعة فائق هو بما الخاصة األسئلة يتجئب العلم إذ

 اكتشاف يعيدوا أن المسيحيين للكائب الوقت حان لقد المجاالت. هذه في التنكير اختناق إلى

البشرية. للطبيعة الحقيقية والسمات المادية بيئتنا

 كز تحول التي والوسائط العظيمة الصور عن أنفسنا نفصل الطبيعة نتجئب عندما إئنا

 لمحاكاة على القدرة وهي األساسية، ميزتها كتاباتنا فئغبد إليه، وتشير للطبيعة فائق هو ما
 دطز التي الزهيرات به تبوح الذي والسحر الربع، تولستوي يصف فعندما وتقليدها. الطبيعة

 التي والداللة الحيوية فيها يستثمر فهو ينصهر، بدأ الذي الجليد مساحات بين من برأسها

فإذ لذلك، ونتيجة الله. عالم عن تعبير أيصا هذا المسيحي. اإليمان خبرة وصف في يستثمرها



حزلزان/لوذلو ا ا٧

 ءألم في يعيشون الناس إذ الشعور. مرهف القارئ في البوق مباعر تثيران الفقرتين كال

 نقود أن قبل العميقة، المعاني منه ونستخلص العالم هذا نؤكد أن أوال يجب لذا الطبيعة؛

للطبيعة. هومتجاوز ما إلى الناس

 الطبيعة عن الكشف محاولة نحو الجيدين الكائب من بعض حديائ الطريق شئ

 ساح” بعنوان (AnnieDillard) ديالرد آني كتاب وكان للطبيعة. فائق لما حاملة بوصفها

 الكتابات. من النوع لهذا بعالمة أشبه (Pligrim at Tinker Creek) تنكر" نع عند

 وضوخا أقل منظور من لكن نفسها، المقاربة (Lewis Thomas) توماس لويس ويستخدم

 لهذا القراء لدى الجوع الكاتبين هذين مع التجاوط أظهر وقد الدزخة. الناحية من

 عاض ليما الطبيعة فوق وما فالطبيعة العالم. هع التعامل ني اكتماال األكثر التوحه

 تتعامل أن الفعالة الكتابة على ويجب نفسه، الواح عن تعبيران شا وإمما منفصلين،

.مثا معهما

 بين موجودة الغكر.ة هذه تكن لم مسيحي- مفهوم أساسه في والحلق اإلبداع إذ
 وكائب الئعراء كان تكنولوجيا".” كلمة ومنها يكنا"” كلمة استخدموا الذين اليونانيين،

 نموذج لديهم يكن لم إذ والصنعة؛ التنظيم ننطلق من لفكرون العظماء اإلغريق المسرح

 يصدشي لذلك .إبداعهم في تقليده يحاولون الذين المسيحيين لدى الموجود العدم من الخلق
 وبدال بروعة. المخلوق العالم هذا نستكشف أن فرصتا في ببساطة ورطنا المسيحيين نحن أئنا

 ال الذين قرائنا أغلب متناول عن جدا البعيد للطبيعة الفائق العالم إلى نرتحل ذلك، من

تباشرًا. إليه القفز يستطيعون

مفتوحة نوافذ :كتاب من

احزلرانالوللي٧

صالحة عحلدة دن١

 ما تحدد التي هي العطايا هذه نستخدم بها التي والطريقة صالحة، بعطايا العالم الله غمر لقد
ركوب تشبه اكزنة الحياة إذ وئثسغة. صالحة كونها في تستمر سوف العطايا هذه كانت إذا
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 إذا فقط متساوية. اليسار إلى أو اليمين إلى صهوتها فوق من المرء سقوط فإمكانية ،لحيل١

القيادة. ئتعة على تحصل أن يمكنك السرج، على باتزانك ئغغإت٠ا

 عطايا مع التعامل في االتزان بهذا وشبابي طفولتي في عرفتها التي الكنائس تتبع لم

 على وغللث . راضيتين غير متشككتين بعينين والرغبات المؤع إلى ينظرون كانوا لقد ٠٠الث

 هذا سطح فوق صالحة عطية لكز المبتسم المصدر هو الله بأن أثق أن قادر غير سنوات مدى

 حياة لهم لتكون أئيث فقد أنا وأائ وهبك، ويذبح يسرق إأل يأتي ال "السارى الكوكب.

 جاء لقد . الديية( المؤسسة إلى خطابه في بالتحديد يسوع قاله ما )هذا أفصل لهلم وليكون

- العالم غ؛ عيش طريقة يرينا لكي آخر عالم من

 أنكرنا فغئما .للئتعة مضادون أدهم شمعة على المسيحيون حصل الوقت، وبمرور

 بولس تكئم لقد السائد. المسيحى اليار نظر في روحيين أصبحنا الطبيعية، ارغبات

 بطريقة كانوا الذين المطرفة الروحانية هذه ئزوجي ضد اللهجة شديدة كلمات ارسول

 صمائرهلم، توسونه كاده، أقواى رياء في أدهم صرح ائه حتى الله، عطايا على يغترون ما

 المؤمنين من بالسكر لئتناوله الله لحلعها قد أطعته عن يمتؤغ أن وآمرين الرواج، عن مايعين

السكر". مع أحذ إذا سيء ترقش وال حيذًا، الله/ حليثه ثمل ألن الحق. وعارفي

 هذا أن الرسول بولس يصر كما بنكرها. لكي رغبات فينا يخلق لم الله أن الواضح من

 واألكثر األفضل، لنا يريد خلقنا الذي فهو محيا أيا خابقنا الله بوصف الله. خليقة هو العالم
 لكئها المتعة، حول متمركزة بحياة وال المطلقة، الشخصية باللذة المسيحية كمد ال .إشباعا

 نحقق حئى منها، ينتقص وال الجسدية، اللذة إلى الروحية اللذة يضيف للحياة بنظام يعد

 أنفسا. فيها تدنر لدرجة األشياء في باإلغراق تخاطر فإى وإال .الخالق لنا قصدها كما اللدات
 يشير أمرا تكون أن من بدال ذاتها حد في كهدف اللذة نقصد عندما االستخدام سوء يحدث

 فئن أعطيتني! التي الصالحة الرغبات أكمل ما” ياسكال: ئصأي منها. أكثر هو ما إلى

مصدرها كنت كما غايتها، أنت

آخر عالم من إشاعات :كتاب من
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ليو9اخزيزلناي٨
W

الك عوسليقا

 اسمه ارتبط الذي الموسيقي المؤلف (Johann Sabastian Bach) باخ سباستيان يوهان أصبح

 الكتان لوثر قرجم حيث (Wartburg) قارتبورغ قلعة رحاب في ولد الذي وهو بالكنيسة،
 يرعاه، كان الذي هو الله بأن تشعر موسيقاه، إلى تستمع وعندما األلمانية. إلى المقدس

 نفسه الله كأن بل العصر، ذلك في الحال كانت كما بالموسيقا المهتئين األثرياء أحد وليس

 مقطوعاته أغلب تستهل باخ كان لقد يكتبها. حملة وكز موسيقية نغمة كز يفحص كان

 حروف بثالثة ونهيها أعني"، يسوع، "يا عبارة الالتينية في يختصران (JJ) بحرفين الموسيقية

SDG)) وحده". لله "المجد عبارة تختصر الالتينية

 The Passion According to) ،،ش القذيس بحسب اآلالم” فإذ باخ، أعمال بين ومن

St. Matthew) مرة قذم قد العمل هذا كان األلمانية. اللغة في كتب كورافي عمل أعظم تعذ 

 في ثلم بالثمام. سنة مئة مدى على يعدم ال وظز كبيرا، اهتماائ بثر ولم باخ، أائم في واحدة

 الذي، تعلمه، من منه نسخة على (Felix Mendelssohn) مندلسن فيلكس حصل م، ١٨٢٩

 أئها ظن التي األوراق هذه يستخدم كان جين تاجر من األصل اشترى قد كان ادعى، كما

 من موجة تحددا المسرح على وقدمه العمل هذا ماندلسن وأحيى بضاعته. بلغن قيمة بال

األن. حتى تنته لم لباخ والحماسة االهتمام

 شيكاغو وكورال أوركسترا قدمته صيفي حفل في العظيم العمل لهذا استمعت لقد

 آالف ثالثة اجتمع شيكاغوحيث من بالقرب (Ravinia Park) راثينيا حديقة في السيمفوني
 الحاصر: الجمهور غرابة هالتني وقد ساعات. أردع استغرق عرض إلى لالستماع شخص

 والمظهر الجينز مرتدي من مجموعة مع دتزن العليا، الطبقة من الموسيتذا محيي من مجموعة

 لمناك ومن لمنا من القليل جانب إلى الموسيقا، من النوع بهذا العارض االهتمام ذوي البسيط
 السرد بذلك مبهورين هؤالء كز استمع لشيكاغو. الشمافي للشاطئ اليهود السغان من

.هئى انجيل بحسب يسوع صلب لقدة المباسر الكامل

 لكن الجلحثة. قئة على الدامية المتربة الليلة تلك عن يكون ما أبعد المشهد كان لقد
الذين المحترفون العازفون ودقل الموسيقا. في سحره الموسيقي األستاذ هذا نسج ما، بصور؛
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 المظلم اليوم ذلك سادت التي والرعب األلم مشاعر الموسيقا، بواسطة أجورا، دهقاضون

 وآثار المساميرالغادرة، ثقوب يصف ه مقو واعب, أي من أفضل البشرة، لكل ئية٠األه الغ٠ب

النافرة'. (ألشواك
 عرض شراردها ودح كنمسة بنهضة ظ أسمع لم العرخس؟ ذلك تأثير مدى يعلم تن

 هذه صنفته الذي بالتأثير شعرت مومائ، بصفتي داخلي، في لكن كالسيكي. موسيقي

 الواحد الحدث ذللن تصف وهي موسيقية، عقلية أعظم بقلم شديدة بعناية المكتوبة يقا٠الموس

 أن يمكن التي النعمة" قطراب” عن ئعير العظيم الغل كان إذا قسمين. التاريغ ننم لذي١
 تتحول أن ويمكن الفذة، العقلية تلك فبغضر ؤصقه، الموسيقا هذه تحاول لما العطش فينا توبط

. وحده لله المجد الله. حضور من فيضان إلى طه النعمة قطرات

مفتوحة نوافذ : كتاب من

للو9اخزلرانال٩

االنتباه

 زار التي السنة تلك في األطوار غريبي األوركسترا قادة أحد من االنتباه عن درسا تعلمن

 مع شيكاغو مدينة (Sergiu Celibidache) سيليبيداشي سيرجيو الروماني الموسيقي فيها

 القائد هذا مع تعمل أن يمكنها األوركسترات من القليل .الغيلهارمونية ميونخ فرقة فرقته،

 بأربعة بالمقارنة وهذا يقدمه، عرض أي قبل تدرييا عشر ثمانية إلى عشر باثني يطاب الذي

 ليس راعيا للموسيقا، شرقية ئقاربة على يصح إئه .اآلخرين القادة أغلب يطلبها فقط تدريبات

 بل الموسيقية، البزق أو األوركسترا قادة من بغيره بالمقارنة “مثافي” عرض تقديم مجرد في فقط
.انتباثهم جل استالب شأنه من والمستمعين الموسيقا بين حقيقي لقا؛ خلق إلى أيصا يسعى

 بخمس وبعدها والسبعين، الحادية سل في مرة أول الملحدة الواليات سيليبيداشي زار

 إلى للصعود مساعدة إلى يحتاج كان أخرى، مرة الملحدة الواليات زار عندما سنوات،

 عالمات يتجاهل كان لقد .قرق من ياته لكن معروفه، مقطوعات لحفلته اختار لقد المنصة.

بعنوان (Mussorgsky) موسورجسكي مقطوعة مذ إله حلى المؤلف، وضعها التي اإليقاع
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 كان وعندها المعتاد. ربها يغتا لتصير (Pictures at an Exhibition) تعرض" في خزر”

 ملة٠الج لهذه النقية الشمات برسم كثيرا أكثر مهتم أده يبدو كان موسيقية، جملة يتناول

 مقازئئ كانت لقد للمقطوعة. المتتالي التداعي في جمل من تليها ما مع دمجها من أكثر

داألداء. أكثرس التأثل إلى تميل للموسيقا

 ،U األوركسترا، هذه حضرة فغي انتباهنا؛ نعير عندما تتجاوب نفسها أجسادنا إن

 ثب وأصابعي يدي من وأصغ وئرًا، غته رأسي وأحرك بسقا، لع األمام إلى أميل

طويلة. لفتراب عينى وأغبئ أذنى، خلف الكوب

 الشدير انتباهه بتركيز الجمال يلقعن الشاعر أن (Simon Weil) قايل سايمون يكتب

 حياص في شه الشي^ أفعل أن يمكنني هل الحبيب. أيصا هكذا حقيقي. شيء على

 وحقائق جديدة، عقلية استبصارات عن البحث دائائ أحتاج ال الله؟ مع الداخلية

 النغش تغمر عندما اعتيادية واكثرها الحقائق أبسط إذ ؛قبل من أعرفها لم حديثة

كاإلعالن". فهي بأكملها،

 اللحظات من سلسلة متسلسل، مسار كاها الحياة فهم إلى أميل أدني أدركن، ،وبالتاثل
 الهاتفية المكابات تحقيقها. سبيل في األمام إلى وأتحرك أهدافي، واحدد وقتي، فانظم الغريدة؛

 هذا لكم .والتشتيت المقانلعة من نوعا أعده ،جدولي في موجود غير حدث أو'أئ الطارئة،

 هم ما- بصور؛ يقاطعونه الذين اآلخرين" يدع ما عادة كان الذي يسوع أسلوب عن نختلفن

 كان سواء أمامه، الذي لإلنسان كامال اهتماائ يبدي يسوع كان يومه. جدول له يحدد من

 روحئة دروسا يستخلص وكان مزمن. بنزيب ئصابة االسم مجهولة امرأة أم رومانيا ضابكا

 وأغنام وكرمة قمح ومحصول برية زهرة مثل أحد يلحظها ال جدا عادية أشياء من التأثير دائمة

وعائالت. زفاف وحفالت

آخر عالم من إشاعات :كتاب من
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للو9خزلرانال٢٠

السلغلنلع آلصدل

 المستعصية. االنسانية والمشكالت والموت الفقر يجتاح وفيها الهند، في كلكتا، زرت كد

 ظهر على بؤسا الناس وأكثر العقراء أفقر يخدض تيريزا األم دربتهى الالتي الراهبات ورأيت

 من مبهورا العالم ويقف كلكتا. شوارع من بلتقط التي الميتة نصف األجساد الكوكب: ١هذ

 ئبهرني الفتيات هؤالء في آخر شيائ لكن خدمتهى، ونتائج وتكريسهئ الراهبات هؤالء م١التز

 كهذا، مرض صعب مشرع في بالعمل نقمت إذا أئني أتصور سكيتتؤى. أعمق: بصورة

 من وأتؤسل الئمولبره، صحفئة تقارير بإرسال وأجلم محموم بإيقاع أتحرك سوف األغلب ض
 تساعدني أن شأنها من وسيلة بكن وأدعلق باستمرار، المهدائت وأبآلع الموارد، من المزيد أجل

بتاتا. كذلك كن لم الراهبات، هؤالء أائ واإلحباط. اليأس أتحئل لكي

 قبل صباحا، الرابعة فغي .عميهى يوم يبدأ أن قبل يحدث ما إلى هذه سكينتهى تعود

 ونداء. ضخم جرس صوت على الراهبا)ت هؤالء تستيقظ ،طويل بوقت الشمس شروق
 الصغيرة الكنيسة نحو التقاطر في ويبدأن .“للرت سكرا” الرد: ويأتي ٠ الرت؛ "للبارد

 ويصدى الهندية، بالطريقة األرفمى على ويجلسن البياضى، الناصع الهندى الساري مرتديات
 وقبل ٠ وعطثسخع كلمة وتحته صليب يتعئق البسيطة الكنيسة تلك جدار وعلى .مائ ويرنمن

الله. محثة وفي العبادة في أنئشهئ يغرقل عميل؛؛،” أؤل دقادلل أن

 المحتصرين إليوء البيت هذا يدرن الالتي الراهبات هؤالء في رعب أى أستشعر لم

 وما بم ما بشأن نؤس بال ولكن نعم، والرحمة، االهتمام أرى لكئني مأوى، وال أهل بال الذين

 الخميس يوم يأخذن الراهبات وهوأن لمبكرا تقليدا تيريزا األم أسست األمر، وابع في يتم. لم

 دائائ، موجودا العمل يظل سوف” قائلة: ذلك تشرح وكانت والراحة. الصالة كاملة إجازة
. به للقيام موجوداب نكوذ فلن وضن، سترح لم إذا لكن

 تجسدها التي المقدسة البساطة هذه يشبه ما على أحصل أن يوم ذات أستطبع أن 'أصلي

 يرذ عندما لكن فقط، الله أجل من أحيا لكي النعمة أشب الصباح، في الراهبات. هؤالء

 غاضب، قارئ من خطايا أفتح عندما أو واألهئئة، بالقيمة شعوري تدغدغ برسالة الهاتف

األحداث أونمدد اآلخرون يحدد فيه بالنفس، الزائد الوعي من حالة إلى أتقهقر نغسي أجد
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 فقط وأستمؤ التغيير إلى باحتياجي أثعر إتي وسكينتي. نغي بقيمة إحساسي مستوى
ا!تغيير حدوث إمكانية على يدل الذي الوحيد األكيد األساس هو اإلحساس ذلك ألة

 متفلو غير إله مع اللقا، محاولة :كتاب من

تيو9خزيراناي٢ا
جح

اخاعل اإليمان

 العملية. اليومية الحياة في االيمان عمل طريقة أستكشف أن بوجوب أشعر األمانة، ننطلق من

 بعض على الرحلة تحتو لم إذا المفاجآت. من الكثير على الشخصية إيماني حياة اشتملت

اإليمان. إلى نحتاج نكاد ال فنحن المسار، عن اليؤس غير االنحرافات

 للفئر الروحية الثؤة فيها تتدلق التي المتكاملة الحياة من نوعا الرهبان بعفر، يصف

 الصالة أوقات ئنظئه روحي مجتمع في يعيشون أغلبهم لكي األخرى. الحياة أشكال كز

 دقاطع التي األشياء من غيرها أو تلفاز أو خلوئة، هواتف لديهم وليست المحددة، والعبادة

 تكاد ال التي اليومية الواجبات قوائم نجابه الذين الباقين، نحن عائ فماذا باستمرار. أوقاتنا
 أوقات كذ وتماله المتاحة، والتأئل الصمت أوقات كز تفرق لكي تتأمر ثقافة في ونعيش تنتهي

فيها؟ تؤلف أن يمكن التي الفوف

 يتدلق أن أرجو فإلني للعصودة، بصور؛ الله حوز بالتقردلر الصباح في يومي أبدأ عندما

 لكئني اليوم. بداية في الهادئة النقطة تلك من يومي بقية على السكينة وتهمن السالم

 يتميز يوم في الهدوء من هذه الساعة يصف على فقط حصلث إذا حئى ألني وجدت

 في المهئه األمور أن أطي كنث لقد يرام. ما على تكون لن النهائية النتيجة فإذ باالضطراب،

 وأة تماائ. مرئبة تكون أن يجب الله- مع العالقة المعربين، أصدقائي عملي، زواجي، حياتي-

 كته النظام تجعل أن شأنها من جيدا، يعمل ال حاسوب برنامج مثال عيب، فيها منطقة أثة

 وبالذات —عندما حتى نعمته على بشدة وأعتمد الله أطلب أن تعتمت الحين ذلك منذ ينهار.

االنهيار. نحو تجه حياتى نواحى إحدى تكون —عندما
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 إنا؛ كوني أقبل أن تعتمت فقد اإليمان، عن علتا ويتكتمون يكتبون ش واحدا ووبصفتي

 حئى وري باالستحقاق فيه أشعر ال الذي ذاته الوقت ني يستخدمني أن بكنه لله وأة برئ(،،

 حيمفئها، عندما بنظري وخية حقيقية كانت عظة أعظ أو خطابا ألقي أن يمكئني ^لرياء. أشعر
 أو منه، لؤي خرجت حوار في التفكير بإعادة مشغوال عقلي يكون أقدمها، عندما أني ئ

 بينما حتى حقيقى أته أوهن ما أكثب أن يكسي .صديق من له تعرضن بجرح مشغوال أكون
إليه. الوصول إلى الناس أدعو ما إلى الوصول على قدرتي بعدم مؤلما وعيا واعيا أكون

 تواجهني التي المواقف في يعمل الذي بالله الثقة يعني الحاضر في اإليمان وممارسه إن
 شعور كز فإذ اإلدمان، من التعافي حركة عئمتني وكما حياتي. بقية فوضى من بالرغم

.الله نحو يدفعنا بالعجز

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

خزلرانالوذيو٢٢

“األحوال” يحت الله

 حالنا تهئه الله أن بمعنى ،“األحوال يحب الله” :تقول مقولة (Puritans) الجيوريتانيين لدى

 الله، في بمصدرها الحياة كل ربط إلى يسعون كانوا لقد الملموسة. النتائج من أكثر بها نحيا التي
.ئعتاد هو وها مقدس هو ما إلى العالم تقسيم من أل بد مائ العالمين إلحضار وذلك

 . الروحية األنشطة من جديدة بمجموعة أنفسنا نشغل أن يجب أئنا يعني ال الله إرضاء إذ

 حدوات نركب كنا سواء روحية، عظة أونعظ المنزل ئئظف كتا سواء إئنا الجيوريتانؤون، يقول وكما

 الروح، ه بهن لله. تقدمه يكون أن ويمكن نشاط فأئ للهنود، المقدس الكادب نترجلم أو ألحصنتنا

 تعرف أن "بكنك : تقول التي المالحظة تلك بعد، ما في (Tlaomas Merton) ميرتون توماس قدم

. يقوله شيء أئ من أكثر المقئة بها دستخدم التي الطريقة من الراهب، عن الكثير

 في أمجده أن كثيرا وأصعب الطبيعة في الله “أقدس” أن أسهل نسبيا أجده إئني

 تشغل التي المعتادة الروتينية لألعمال أرى أن بكنني كيف لحياتي. العادئة األحداث
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 هئر في الله وأرى مائ، العاش أحبمز أن يمكنني كيف معنى؟ ذي تشق أو نمط أئ يومي

العادي؟ يومي

 :يقون كان فقد .األعمال من عمل أي في كامنة روحئة دعوة يرى لوثر مارتن كان

 نقئ عمل هو األطفال، حفاصات غسل أو السماد، نقل مثل قذرا، يبدو عمل أي

 العادين؛ األشخاص يحظ لوثر كان لقد . وثقنس نقى قلب من يأتي كان إذا ومقدس

 كان لو كما أعمالهم يعملوا أن األحذية- وصانعي والجرارين، البقر، وحالبات المزارعين،

يراقبهم. نفسه الله

 شكوى في والبحث جار، مع الباب أمام والجلوس طفل، وتنظيف مسن، والد رعاية

 بقشيش وإعطاء األخثاب، وتقطع التمريض، واجبات وإتمام ضوئي، سللبا وتركيب زبون،
 غارقون إدنا بل األشياء، هذه نفعل أوقاتنا أغلب نقضي إلنا .المنزل لحاجات والتبئع للنادل،

قيمة. األشياء لهذه بأن نثق لكي اإليمان إلى يحتاج واألمر والمعتاد. الروتيني في

 الكنيسة وهي . المسيح يكر قتنا تحن، أثا كورنثوس: كنيسة أهل إلى يولس يكيب

 المسيح" فكر’ ائرس أن يعني ماذا ٠ فيها المسيح فكر ظهور جهة من الكنائس أقز كانت التي

العادة؟ األمور وسط في

 الرهبان طائفة إلى المنتمين الكائب أحد ،(Joan Chittister) شيتيستر جوان يكتب

 عادة... غير بصورة العادة الحياة نحيا أن” العبارة: هذه في الروحانية ملحتما البنديكتان،
. بتادا روحين لسنا فنحن يوم، كز نفعله ما في روحين نكن لم فإذا

آخر عالم من إشاعات :كتاب من

كو9خزلراناي٢الا
 ريح

خان لو صا ف تحط

 نعرف تشيققه نعتز أن ألحد شاة إذ .أرسلني للذي بل لي ليس تعليمي” يسوع: قال

مشيئة تعمل أن اخثر التشلشل': الحظ . تغسي من أنا أدكلم أم الثم، س هو هل الئعليلم،
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 الشخصي االرتحال من نوعا بوصفها اإليمان مسيرة يسوع يقذم هنا تتع. سوف والثقة لله،١

.مهترة هئة وثقة سك في تبدأ لله١ خف

 أن العميل يشجع فيها السلوكى، العالج من مدرسه انفسخيى المعالجين بعض يمارس

 إلنا المدرسة هذه تقول منطقي. غير ذلك بدا مهما حقيقئة ها حالة كانت لو "كما يتصرف

 بالتضرف بل الدوايع، على األفعال ضبط بمحاولة وال الماضي؛ إلى بالرجوع ال السلوك، نئر
 والمشاعر ئئحرك أن جذا السهل من .يحدث أن يجب التغيير حدوث من بذ ال لوكان" اكما١

نتحرك. المشاعر ننتظر أن من ال ٠تتع

 ،زوجتك محب كنت إن متأدننا لست لكئك زواجك على الحفاظ تريد ثمنك إذا

 الهدايا، إليها أحضر تجاهها، عواطفك أظهر فاحثها، :تجبها ثمنث لو كما بالتصرف ابدأ

 إذا تجها. ثمنك لو كما تتصرف تظهرعندما المث، مشاعر تجذ ربما عندئذ لها. تنتبها ثمن

 ثمنك لو كما تصؤف ذلك، على قادر غير نفسك تجد لكئك ألبيك تفغر أن تريد ثمنك

 ئقتنعا تغن لم لو حئى أحئك أو لك أغفر أنا أبي، يا الكلمات: قل له. عفررقط قد

 سلوك في تغيير إلى طرب، سلوك في التغيير يؤدي ما عادة الكلمات. هذه تعني أداك تماثا

آخر. طرب

 رغبة من تنع الطاعة كز أة لو أتمئى إدني بالله. عالقتي في أيائ شبيه شي؛ يحدث

 اإليمان حياة تشتمل جهتى، فمن .هكنا األمر يحدث ال ،لألسف لكن الله- إرضاء في فطرة
 ائ يحسي الله أة أفترض حقيقائ. كئه االمر كان لو كما انصرف على األحيان بعض في

 ليس أئه من بالرغم ،تفقدى أن ويمكن كارثة وأة النهاية، في ينتصر سوف الخير أة أو النهائيا،

 لو كما أتصرف حال، أئة على .قدائ تدفعني قليلة إلهية إرشادات إال لدى وليس تأكين لدى

 يسيغون لمن وأغفر الله، صورة يحملون بالفعل كانوا لو كما جيراني وأعابل شبا، إلها الله كان
اللهقدغغرليأوال. كان لو كما إفي

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من



حزيران'يونيو أ ٢ع

خزيرانالوذيو٢ع
كجهح

وعتى اآلن

 والرجاش الصبر من تتكؤن اإليمان حياة فإة ،(Stanley Hawerwas) هاورواز ستانلي بحسب

 الفضيتين: هاثين على نعتمد فإئنا التجربة، محظ بالله عالقتنا يفع شيء يصادفنا عندما

 تستحذ كانت أئها تست سوف أمانتنا أن في والرجاء طويلة، ذكريات ئثغله الذي الصبر

 نؤس ألئنا الفضيتين، هاتين واليهود المسيحوئن أئد ما كثيرا أئه هاورواز ويالحظ المخاطرة.

 عالى يحافظان والرجاء الصبر فإذ ومنه الكون، على يسيطر وأمين، صالخ هو الذي الله أن

اإليمان. ذلك على الثن بظالل ئلقي التي األوقات في حائ اإليمان

 في الحياة من يتكؤن اإليمان إذ قائال هاورواز عبارات صياغة أعيد أن يمكن أئني أتصؤر

 بصفته الله، فعله ما على نغسي أؤسس لكي الماضي في أعيش إئني المستقبل. وفي الماضي

ثانية. مرة الله يفعله أن يمكن ما في الثقة على الحصول من نوعا

 في الحواس من دالئل فدون اإلعاقات؛ بعض تتضئن منظور غير بإله ؟!.عالقة إذ

 عالقة في دخلنا الذي اإلله هذا هو بمن أنعشنا نذكر لكي الماضي إلى ننظر أن يجب الحاضر،
 معهم- الله بتاريخ المختار الشعب تنكر كانت ويعقوب وإسحاق إبراهيم إله عبارة إذ .به

.والثن التجارب من مواسم الثالثة لهؤالء حمل تاريخ

 بوصفها واجتهاد، بحد المقدس الكتاب دراسة ذاتها: بالنصيحة الجديد العهد رسائل تنصحنا

 الكنيسة شهادة أينا توجد المقدس، الكتاب وراء ما وفي اإليمان. لمسيرة الضرورية الطريق خرائط

 مثل أشخاص دون اليوم يكون أن إليماني كان أين الله. أمانة عن العصور كذ وعبر كله العالم في

 ائكأت عدة، مرات في ؟ ميرتون وتوماس مولتمان وغورغن ودستويعسكى وتشترتون أغسطينوس
.الطريق جانب على ئشيد تاريخي أثر على منهك مسافر يلكأ كما كلماتهم على

 الحماسة قدر من أتعجب سنة، وعشرين خمس منذ كتبته قد كنث مقاال أتناول وعندما

 فإئنى عاثة، وبصورة .الحين ذلك منذ به فغرت قد أكون ال أكاد أمر تجاه بها أشعر كنث التى

 الشعور في أستمر لن ديما األن، به وأوس به أشعر ما أن أفهم أن أستطع الماضي إلى بالنظر

,بعد ما في به اإليمان أو

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من



Γ° ا حزيزانريوذيو

للو9حزرراناي٢ه
ججح

ناتب حياة

 أفقر بين للثسئين رعاية برنامج زوجتي أدارت شيكاغو، في فيها عشنا التي السنوات طوال

: هكنا عاد؛ يدور بيتنا في العشاء مائدة حول الحوار وكان الفقراء.

جانيت؟" يا يومك، كان كيف”

 .أائم ثالثة منذ يأكلوا ولم لنكولن حديقة في يعيشون مأوى بال أسرة قابلت صعبا. كان”
 قد سنة وثمانين تسعة العمر من البالح (Big Martin) الكبير مارتن أة علمت بهم، االهتمام بعد

. عليها بالطالء وكتبوا الكنيسة سبارة اقتحموا العصاباشمت أعضاء بعض أة اكتشفت ثم توفي.

 يومي. مجريات عن جانيت تسألني المغامرات، هذه بتغاصيل العناوين هذه ملء وبعد
 لقد .اليوم حدث ما في فألفكر آه،” مغاده: ما وأقول الرعب من بسيائ شعورا أشعر عندئذ

 نعم، آه، .السريع البريد شركة من طرد جاء ثم .اليوم طوال الحاسوب شاشة في أحملق كنت

. جبدة! جديدة كلمة على عثرت الظهر بعد والنصف الثانية ونحو

 جانيت كانت شخصياتنا. اختالف عن فضال اليومية، حياتنا روتين كثيرا اختلنى لقد

 عادة اذت١ك والبشر: بالمغامرات حافله حياتها وكانت مكتبها. في اجتماعى وانغتاح بنشاط تعمل

العمالء. مائت مع أسبوعيا تتعامل وكانت نفسه، الوقت في شخائ لسبعين الطعام تقدم ها

 نزيل كان ما وعادة .للمسئين رعاية بيت في تعمل بدات كولورادو، إلى انتقلنا أن بعد
 تقريبا يوم كذ المنزل الى جانيت وتعود دخوله. من أيام عشرة غضون في يتولى البيت ذلك

 واليأس والغضب الشجاعة تعكس حياتية أحدادا يوميا تخوض التي العائالت عن بقصص

واألسى. ’الخسارة يثيرها التي المشاعر تميزها وجميعها

 أحملق المنزل في أجلس كعادتي كننى كولورادو، أم شيكا'غو في كما سواء األثناء، هذه وفي
 يحدث يومي في األساسى "الحدث" ويظن المثالية. الكلمة عن البحث لمحاوال حاسوب شاشة في

 أو وأسبوعي، الهاتف. جرس يدن آخر إلى وقت من ثلم البريد. ساعي يصل عندما الئهر، نحو

مثير. باه لكاتب اليومي الروتين تصف أن بكنك ال الغداء. على شخصا أقابل ذلك، نحو

تولتا األماش أقن في الله على العثور كتاب.' من



٩لي9احؤلرانال٢٦

خزيالنايوللي٢ا
كيح

فنعكتكل )nijg للدؤإ١ ل ض١ع٠ال

 وأقول الصكة الرعاية دار ونزالء المسئين الفقراء مع عملها في جانيت قصص إلى أستمع

 .“الكتابة أفكار بانقطاع أصاب أن بكن فال وظيفتها، في أعمل ئ إذا أئني أعتقد” لنفسي:

 سوف أوال، . فيليب يا مشكلتان، توجد خياالتي. من ليفيقني الواوع يأتي ما سرعان لكن

 وهكاا .“لتكتب الوقت من مزيد لديك يكون لن وثانيا، . العمل هذا في جدا فاثة* تكون

 اآلي الصوت إحداث ألواصل القبو إلى أنزل إفطاري، طعام تناول بعد التالي، الصباح فغي

.المفاتيح لوحة على أنقر يومي أقضي عندما الحقب في تنخر التي الحشرات صودت يشبه

 والنظرة، الشخصية، في بيننا- التى الفروق هذه أة أدرك أصبحت الوقت، وبمرور

 أنظر جديدتين عيلين جانيت لي تقدم كبيرة. قوة دقكل األمر واتع في “اليومي والروتين

 الشخصى إيماني يتعرض واالستثارة. التحدي أجد حيث أعرفه، أكاد ال عالم إلى بهما
 إال لديهم ليس اآلين هؤالء حياة في الرجاء تدخل أن محاوالتها إلى أستمع عندما للفحصى

كتاباتي. خبراتها تقتحم األن، يحدث مثلما األحيان، بعفى وفي .القليل

 بالعرق واعجب ادعخب العكس، على بل المناوشة. نظرة جانيت عمل أنظرإلى أعد لم

 أن شأنها من مواقف مع تتعامل وقتها بقضاء لها تسمح التي الروحية والمواهب الشخصية في
 جزءا بوصفه إليه انظر وأن بعملها، أفتخر أن تعلمت لقد معها. تعاتلن إذا بالجنون تصيبني

 أن على وأعمل أوويها أن يمكنني إليها، وأسئمع أخدتها، فعندما . لله الشخصية خدمتي من

٠ الحيوي عملها يستمر

 طرق عن وأبحث جابت، أجل من وأضئي القاعدة، هذه أآلئر الجيدة، األائم في

 شاشة أمام جالتا تجدني ربما السيئة- األقام في أتا والمثير. الشاى عملها في لمساعدتها
 كنن إذا أكتبها أن بكن كان التي العظيمة بالروايات حالما سارحتين، بعينين أنظر حاسوب،

القبو. ذا من بدال جانيت عمل في وقتي أففي

توسا األماكن أفز في الله على العثور كتاب: من



٢٧ إ 9حزيرانايوذي

9خزيرانايولي٢٧

I

الناعمة القؤة

 من خوب على عالوًا صريحا، عنصرائ تعليائ دعلم كانت اصولية جنوبية كنيسًا ني كبرين

 لي القراءة فتخت جهتي، من التفشب. حذ إلى يصل قومئ وانتماء أخروئ، بطاح الئيوعئة
 يقتد طاثزا نقثل أن” رواية مثل آخر. عالم على نافذة إلى تحولت ما سرعان صغيرة، نور طاقة

 العنصرى العصل افتراضات بشاذة انتقدت التي (ToKillA Mockingbird) الطيور" أصوات

 على أسود” مثل كيا قرأت عندما ذلك، بعد ثلم وجيراني. أصدقائي بها يؤمن كان التي

 سجن داخل من خطاب” بعنوان االبن كبغ لوثر مارتن وكتاب (Black Like Me) شاكلتي"
 .ل وئيد ينهار عالمي كذ أة شعرت (.(Letterfrom Birmingham City jail) “برمفنهام مدينة

واحدة. دفعة آخر عقال يخترق بأن واحد بشرى لعقي سمحت التي القؤة اختبرت لقد

 الحردة. على يشجع الذي الكتابة من الجانب ذلك أودر خاصة بصورة أصبحت لقد
 سعبوا أن ويستطيعون !أصواتهم دفوئا أن كنيستنا الى يأتون الذين المتكلمون يستطبع كان

 غرفتى في بمفردي أقرأ عندما لكئنى .الموسيقية آلته على العازف يلعب مثلما المشاعر وتر على
 آخرين ظلين قابلت القراءة، بواسطة الصفحة. أقبب مرة كذ في الكتاب على بالموافقة أصوت

 الذين أغسطينوسى- والقديمن ،تشسترتون كاي. .وجي لويس، ٠أسس سي. أمثال للطكوت
 قد آخرين مسيحيين أة تقنعني لكي الزمن حواجز فوق من هدوا األكثر أصواتهم قفزت

 أن دون المحية واختبروا الناموس، عرفوا مثلما النعمة عرفوا آخر وزمن آخر مكان في عاشوا

الوجدان. شغف مع المنطق بهدوء واحتفظوا التمييز، على قدرتهم يفقدوا

 لقد الكلمات. قوة اختبرت الشخصية خبرتي في ألقني كاتيا، أصيحت أئني أعتقد

 رأيت لذلك تستعاد. أن يمكن الحقيقية، معانيها غيرت التي المغشذة، الكلمات أن رأيت

 أشخاص إلى روحى بأكسجين لتأتى الوعور، وتكشف المخابئ تخترق أن يمكن الكتابة أة

 عن تعبير؟ جوهر الينا أرسل عندما الله أة رأيت لقد الهواء. تمرر ال صناديق في محبوسون

التحرير. على قدرة تخيلها بكن التي الطرق بأكثر تأتي الكلمة إة "الكية". أسماه تب،

 فيها الشيطان يمتلك عصور اشبمة- العصور من مختلب نوع أبواب على نكون ربا إقنا

األخرى اإلعالم وسائل نور بإبهار بالمقارنة باهتة رمادية الكلمات تبدو وفيها األثير، موجات



للو9حزلرانكل ؛٢٨

 الهستئ موجات من بالرغم ٠ أمل لدى يزال ال لكن مواد. من االفتراضي الوابع به يمتلئ وئ
 الحق وقت في لتظهر الحياة، قيد على الحي كلمات ظئت فقد الكنيسة، تاريخ في والسلطوئة

 وأصش ,الكلمات قوة بنغسي اختبرت لقد .بأسرها وثقافات أفراد لتفيير حئة قوى ا ه ذ ورعبو
 من قدرا أقوى لها الكلمات أة واالضطهاد، الضيق فيها يتزايد أزمنة في الكنيسة، تتذكر أن

.الحؤية على وتشجع تحرر عندما التأثير

تووتا األماكن أقل في الله على العثور كتاب: من

Γ A للو9حزلزانال
 نميحك

 والدعاية الفق

 أن مدحة رغبة . بقؤتين مشدود أده اليوم المسيحي الكاتعب يشعر القطبين، ذي كالمغناطيمى

 وتلك والبنية. الشكل وجمال الشخصي التعبير نحو فني وميل للحياة، معنى يعطي ما يقدم
 تقديم بين وئتظائ متصارعا دا تجا النتيجة فتكون ، رسالة ’ تقديم في الرغبة تعيقها أن يمكن

دعاية. وتقديم في

 في الرغبة من نوع إلى صمغا تشير وهي( محبوبة، كلمة ليست (Propaganda) دعاية كلمة

 صورة في هنا أقدمها لكئني الغايات. إلى للوصول المشوهة الوسائل واستخدام والتأثير المناورة
 أوربان البابا ضكئ االي اإلنكليزئة اللغة في للكلمة األصارح المعنى إلى يستند قبوال أكثر

 اإليمان ينشر لكي عشر السايع القرن في الدعاية" كلئة” أسس عندما (Urban VIII) الثامن

 النوع؛ هذا من دعاية تقديم إلى أسعى أئني أعترف فأنا مسيحائ، كاتبا وبصفتي المسيحي.
حقيقئة. أحسبها نطر وجهة في يفكرون اآلخرين أجعل أن في رغبة شغلة قد أكئب مما فالكثير

 الديحيحى الكائ»ب من الكثيرين فاة الدعاية، عن بعيدا األدرب لحنب ولمقاومة

 منه فائدة ال الغي أة معتقدين الكتابة، في الفئي األسلوب عن بعيدا يجذبهم بشيء يشعرون

 محافظون مسيحؤون يكئبها التي الروايات تميل النفوس. تخليص إلى الملحة الحاجة وجه في

 المقدس الكتاب قصص على روائئة لمسة إضفاء ئجؤد درجة )إلى الدعائي األسلوب إلى
فني. هو ما كي عن تماائ ويتخأون الثاني( بالمجيء النبوات أو التاريخبة



Γ٩' حزلزان/روالو

 الرشالم )أو الكاتب يعمل والدعاية، الغذ قطبي بين المغناطيسي المجال في ما مكان وفي .

 وتقديم ضعيفة فنئة طرق استخدام نحو القوى إحدى فتغرينا عمله؛ المسيحي الموسيقي( أو

 إلى الفسات في الغرق نحو األخرى القوة تجذبنا حين في لغوي؛ ثرنة غير مباشرة ت عفى
 توقرا التوقر هذا أعد أصبحت لقد المسه. الحساسائت سبيل في الرسالة محتوى تغيير درجة

عليه. التشديد يجب صعحائ

 الكاتب ينجح أن يمكن إذ الجاييين؛ أحد نحو االنحياز عند عاد؛ النجاح الكثيرون يجد

 ألحادث الشئ أة هي النتيجة لكن الدعاية. جانب نحو ينحاز عندما المسيحي العالم في

 جانب إلى الميل في نستمر كائ وإذا .األائم مع ائساعا يزداد والعلماني المسيحي العالمين بين

 األخر، الجانب على فقط. ألنفسنا ألكيب ونبع نكلب بأن األمر بنا ينتهي فسوف الدعاية،

 فليس العالم، يتبغاها التي األدبئة المقاييس يتبغى أن ببساطة ديمكنه ال المسيحي الكاتب فإة

.الله ض التعبير إائ النفس، عن التعبير النهائي هدفنا

مفتوحة نوافذ : كتاب من

خزيالنايوليو٢٩

التلفاز ئيسة

 الشخصي اإليمان تدفع الحماسة من دفقة االعتياديين المسيحئم إلى المسيحي التلفاز يقدم

 فلسفة على بقؤة يعترضون الذين المشاهدين بعض المحلئة. الكنيسة في غائبة تكون ما كثيرا

 البرامج هذه تقدمها التي األمثلة من باإللهام ذلك من بالرغم يشعرون التلفزيوني، البرنامج

.بالمسيح إيمانهم عن التعبير على قدرة لديهم أشخاص من

 رسالة المسيحي، التلفاز يقدمها التي الحماسة بين المشاهدون يخلط عندما الخطر يأتي

 الرونق. إلى المحلئة الكنيسة تفتقد التلفزيوني، باإلبهار فمقارنة وعملها. المتجسدة الكنيسة
 االعتمادي التأثير هو خطرا األكثر وربا .ومربكة تبدوئتعدة والرسالة ؛بالمقارنة ملأل أكثر الخدمات

 أمامه تروى آخرين أشخاص اختبارات المشاهد يتبغى حيث التلفاز، يصنعه الذي البديلي أو

.الحقيقئة الشخصئة الروحية اختباراته له تكون أن دون شخصائ، يختبرها كأله ويشعر



I Γ9حزيرانالوذي ٩

 فى الحقيقئ االجتماع عن يختلف التلفاز على تشاهده الذي الكنسى االجتماع
 مزعجة، أصواائ تصدر التي والسعلة بالؤكام المصابون األطفال حيث المحلئة الكنيسة قاعة

 وؤبما السمع، في مشكلة لديهم الذين واألجداد مقاعدهم، في يتململون الذين والمراهقون

 لتلغاز١ كنيسة تختبر أنت األمر، وابع في العظة. أثناء في نعسوا الذين الكنيسة أعضاء بعض
الخاصة. المعيشة غرفة واضبايا: أماائ أكثر وسط في

 الزيارات برنامج في تشارك أن منك يطلب أحد ال ئتلغز، كنيسه اجتماع تشاهد عندما

 منك يطلب وال المراهقين، الفتية اهتمام كلقى بطريقة اإلنجيل تدرس أن أحد يتحداك وال
 شهريا تبرعا تقدم أن هو مطلوب هو ما كز ربما مثال. للمساجين وجبات تطهو أن أحد

 الكنيسة في العضو يستطع ربما الله؟ برسالة العالم إلى للوصول األفضل الطريقة ما للقناة.

 محتة أحدث إلى تقدم التي التبرعات من المزيد هي اإلجابة أة يستنتج أن اإللكترونية

 محقق أن بكن فكيف أكبر. قيمة الشخصئه السهاماته كان اذا ما في يفغر أن دون تلفزيونية،

اإللكترونئة؟ الكرارة بعجائب تقارن عندما واحد، إنسان يذدمها التي الخدمة

 طويلة ألوقاب السير ذلك في بما المسيحئة، للحياة واقعئة صورة المقدس الكتاب يقدم
 على تظهر ال األمور هذه والصرع. واأللم المذل، الفشل واختبار الروحئة، البرة عبر وممئة

 لذلك العظيمة. النصرة اختبارات تعقبها التي المختصرة المقدمة في ذكرت إذا إال التلفاز-
 منها ينقعبع وال السعادة فيها تتوقف ال حياة كأئها المسيحئة للحياة النهائية الصورة تظهر

 ال الذي فالمشاهد وخطيرا، سيائ فعفي رذ الصورة لهذه فإذ األمر وابع وفي والنجاح، الفرح

 لو كما ئقبقة، بصورة بالدونية بالشعور يبدأ أن يمكن يشاهده، الذي ذلك مع خبرته تتفوه
 بالغم أشبه تكون أن يمكن اإللكترونية الكنيسة إذ باختصار: اإليمان. سحر إلى يفتقد كان

. الجسد ذلك أعضاء باقي إلى تفتقر لكئها للجسد،

مفتوحة نوافذ :كتاب من



I“-1 حزيرانايوذيو

·الاخزيزانايوذيو

عختلف جبل

‘جانيت عزيزتي
 أة تعلمنا الوقت، وبمرور الجبال. نتسلق فإئنا كولورادو، في نعيش أصبحنا إذ اآلن،

 ومهما الظر؛ صعوبة كانت ومهما األخرى. أهام وضعها ثم قذم روع من يتكؤن اكاق

البئة. إلى تصلين النهاية في فإئلش ساقيب، في بها تشعرين التي األلم شدة كانت

 فقد وأنت، أنا أائ الجبال؛ غبر التلغريك"” ركوب مثل األزواج لبعفى الزواج يبدو ربما
 تتطلبه الذي الحب من النوع ذلك لكئه الحت، على يعيش الزواج أة كعلمنا وقد .لجتال ساقنا

 قدائ بخطوة، خطوة األمام، إلى بالتقدم ضلت قرار المسيحية؛ التلمذة أو واألمومة، األبؤة

زواجنا. على شهر مئة ثالث بمرور أحتفل بينما اليوم الشديدة بالسعادة أشعر لهذا رعا بقدم.

 لطلب وذهبنا بمفرده، منا كز ويعيش تفقرق أن إمكانية في بالنا فغر األوقات، بعض في

 شي؛ أي من أكثر يًا يؤدر ما اليوم، لكن نفعله. أن علينا وجب ما وفعلنا الزوجية، المشورة

الخير. من كثير خرج الصرع، هذا ثنايا بين من أئه لله- وعرفان بتواضع وأتكلم آخر-

 مدينة وسط إلى مرعبة بلقلة الريفى الحوب من خرجنا عندما معا- ذهبنا فأينما

 ما وهذا فأكثر. أكثر وكيرب تتأقلمي، أن استطعش األخرى- القارات إلى والسفر شيكاغو،

. حولك من األخرين تصفرين ال تكيرين فعندما : فيك أحيه
 انزلقت التي السيدة ■خدمبع . المسدس يخدم برنامجا ترأسعت شيكاغو في سنة ١ ٢ لمدة

 الالتي والعاهرات المساعدة. تصلها أن قبل أيام ثالثة مدة هناك وطئت االستحمام حوض في

 األسرة سواك. أحد عليهن يشفق أن دون الموت يواجهن وكن وبخئ السن في تقدمن
 وبناتك، أوالدك هم هؤالع أصبح لقد قديمة. سيارة في يعيشون أشخاص خمسة من المكونة

ينقد. ال اهتمام في ألحهم من تتضايقين وكنش
 اإلخوة بين الحروب كز، ال التى الضغوط *المسئين. لرعاية مصغة في تعملين اآلن

 الذين المرضى قلوب في السطح على تتصاعد كلها تفقر، لم التي والجروح واألخوات،

معهم. وصلين هؤالء، لمثل والمساندة المشورة تقدمين الموت. تنتظرين غيبوبة، في يرقدون



I r حزيزانالوذلي

 هذه ئكرسي أن اخترب كونك من أكثر أتعجب لكئني مهاراتك، من أتعجب إئني

 فاش علائ، أكقلي ألئني ونهائئة. شديدة معاناة يعانون والذين المنسئين لمساعدة المهارات

 سوف حياتي، نهاية في أئه أعتقد لكئني أفعل، لما العلنئة المكافآت من الكثير على أحصل

 فمائ تفعلين. ما تفعلي لكي ساعدك لمناحا وئرت أش هو فعلته شي* وأقدس أعظم يكون

.وًاذا أنت .٠جبًاذ تسًاقذا

التالي( )يتعفيالتًائل
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!تفوزايولبو

اتشوزايوليو

اسة من نظرة

االبق( التأثل ض )يتح

 جاء وعندما .أوريفون والية في يورتالند مدينة إلى زيارة في كث الماضية، السنة في
 الغسق الوادي عبر سائرتي أقود أن الممكن من كان عدة: خيارات في فغرت فراغي وقت

 إلى القطار أستقن أن أيثما الممكن من وكان الماء. شالالت وأتأئل كولومبيا لنهر ذي٠المح

 التجارة المراكز أحد داخل أتمئى أن أيثما يمكن وكان انار. حساء وأتناول المدينة وسط

.فيه المنتشرة الصغيرة المقاهي أحد من القهوة وأحتسي

 في واستمررت العرف، خدمة وطلب الفندق غرفة في البقاء قررت ذلك، كحل من وبدال

 االستمتاع على قادر غير جعلتني لقد معا؛ لنا سنة ٢٥ وقلته ما هذا ئبي. أحد على العمل

 تلك وأدخر مائ، نكون ال عندما عمل مدمن مثل اشي القمل أفثل أصبحت يردي.

أحاسيسي. إيقاظ على القادرة الوحيدة المرأة مع الثاركها الممتعة اللحظات

 الرودودندرون وزهور العبرة، الرائحة ذات الورود أتأئل أن علمني من أنب، كنب لقد

 ٢٥ في مرة تحدث ولم .يورتالند بها تتيز التي الخضرة دائمة األوراق ذات بالجرس الشبيهة

 درجة وتختبري حذائك، وتخلعي إليه تهرعي أن دون ما^ نع من اقتربنا أن معا قضيناها سنة
 الطازج والتوت الخوخ لنتناول الطريق جانب على نتوبف تجعليننا . قذلبك بأصاح الماء حرارة

 التي تلك عن بعيدا المع هذه مثل أختبر عندما بالخيانة أشعر هذا ويجعلني حديتا. المقطوف

اختبارها. على الكدرة ي أيقظب

 المرأة يرضيه. لكي اآلخر يريده ما يكون أن غريزائ توائ يتوق مائ كذ كان الزواج، قبل

 واألزهار، النباتات يالحظ الشات والرجل بالرياضة. وتهتلم ومثيرة تبدوجميلة أن تريد الشابة

 الرجال يفعل أن يميل كما مقتضبة بكلمات اإلجابة من بدال األسئلة يسأل أن نفسه ويدرب
 معكوسة، تصبح أن تبدأفي ما وبصور؛ إيقاعها من ئبعلئ العمية تلك فإذ الزواج، بعد أائ ٠عادة

األختر. رغبة أجل من التنازل يقاوم منهما وكل حقوقه. على واحد كز فيصر



تغوؤادوليو ا ٢

 أخرى رة العكسي االتجاه في تسير خفية بصور؛ العملية هذه تبدأ ربما السنوات، تمر أن بعد

 رفيق على الحصول بهدف ليس المرة، هذه في بنضج األخر الطرف يريده ما نحو جديد بميل أشعر

الحياة. من قرن ربع تعي قضى الذي الرفيق إرضاء في حقيقية رغبة بدايع لكن

 المرحلة, تلك إلى الوصول قبل زواحهم عن يتختون الذين األزواج أجل من بالحزن أشعر

 ليس هذا الثمر منتصف لكن دائائ، يفعل كما كبعز، إلينا الثمر منتضف سلل لقد

 بحثنا لقد شيء. أئ لبعبت بعضنا وال للعالم نثبت بأن نفسها الرغبة لدينا رثد لم جدا. سحما

 بئة من المنظر .بعائ بعضنا نريد أئنا : التالي هو إليه وصلنا وما الحياة هذه في نريده ما في جيدا

إليه. وصلنا أن بعد جدا، جيدا جيدا، يبدو الجبل
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الدافكأ الؤفح

 والستين الخامس زواجه لعيد التالي الصباح في (Vernon Grounds) غراوندز قيرنون قابلت

 حجر وضع في المرموقة الشخصيات من مجموعة إلى ينضلم أن فيه ينبغي الذي اليوم وفي
 ئدير منصب في سنة ٢٣ مدة غراوند خدم دنقر. في الهوت لكئيه الجديد للمبنى األساس

 المسيحية المشورة في رائدا كان لقد فيها. استشارا منصيا ويشغل يتقاعد أن قبل الكئيه هذه

االجتماعي. والنشاط

 متالصقين المكتبة إلى الدرس قاعة من يمشون الطلبة من لجتائ شاهدنا النافذة، ومن

فيرنون: قال حينها تمطر. بارد يوم في الريح مواجهة في

 أن يتووعوبا ائهم الله. حضور باستشعار جدا مهتئس يبدون الطلبة هؤالء من الكثير

 اشير فائني المشيعة، غير الروحيه حياته عن طلئ، لخبرني وعندما مستمر. اشراق في يعيشوا

 مبدس لويس أو نفسها، المشكلة مع يصمارع كان الذي نوين هنري مثل آخرين، نحو اليه

(LewisSmedes) لله. صديق أئه يتاائ يشعر لم الذي



م ا تغوؤالوكو

 صدقني، الوقت. طوال ثابت واحد مستوى على تظن بالله عالقة نتوع أال يجب .

 الوقت. طوال النشوة من مستمر حال على نظل كم الزواج من سنة ٦٥ مدار على ؛ى

 ثلم حياتي((. تنيرين ))أنب حالي: ولسان بقوة، المشتعلة المدفأة كنار لي ارومانسئة بدأت

 بعض تفقد الدافئ. المتوهج الفحم من كومة إلى وتتحؤل النار تهدأ السنين، عشرات بعفن

 المارشمالو، حلوى من بعض عليه تشوي أن يمكن أيثما: جيد المتوهج الفحم لكن الحرارة،

. أمامنا ينفتح والشركة الرفقة من آخر مستوى وهذا .قدميك فئ وتل

 أغلب نادرة. المرات هذه لكن الروحية. النشوة عدة مراب اختبر أده غراوندز ويقول

 لعالقته عليا قيمة يفع كما تماائ بالله، للعالقة عليا قيمة يفع ألده ويواصل تثابر كان الوقت

.“المدفأة نار على قدنى أدفئ "إسي الزوجئة:

 اقتبسها كلمات في ولصلى فأكثر، أكثر المتقدمة السن يتأئل بدأ السئين، تجاوز عندما

 عليه يحصل أن يمكن ما أقصى على يحصل” أن طاليا (Robert Frost) فروست روبرت من
أمامه. يزال ال كان عمره دلن أة وقتها يدرك يكرع ولم .“يضمحز سء من

 في راسخة ثقة لدى إة :ويقول التجارب. من نصيبه ز غراوند أخذ عقود، تسعة في

 الروحية القوى أن أيثما أومن لكئنى ذلك- تثبت القيامة يريد- ما كز يفعل أن الله قدرة
 ذلك كز تعيش عندما .والتخالف الغموض أقبل إدنى الخير. قوى محبط أن تحؤاول األخرى

 الذي الصيني الفيلسوف مثل إدنا، تقبلهما. أن إال تستطع لن أنا، عشت كما الطويل الوقت

الخلف". إلى بالنظر إال الحياة نفهم ال بالمعكوس، حمار صهوة يمتطي
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سلفا اإليمان

 سنة ثالثين منذ العالم اختالف خاتني القديمة، تايم مجالت من كونه أرع كنت عندما

 الجليدى العصر” بعنوان افتتاحية مقاالت تنشر تايم كانت الوقت، ذلك في األن. هو عثا

حمرك بقعه دخلهر العالم خرائط كانت .الحراري االحتباس عن نسمع فنحن اآلن أائ ؛ األتي



ليو تفوزايو i م

 "٠٠بذها االقتصاد خبراء وتنهأ أفريقيا. حدود حمى الصينيه الهند عبر تمتد الشيوعيه من كبيرة

 وروب اشدة الواليات بين الدودج التساوي من وحالة االقتصاد على األميركية السيطرة

وأورودا. واليابان والصين

 هثل كلمات عن جدوى بال بحثت ،٢٠٠١ /أغسطس آب في صدر أحدث، غذد وفي
 ًاحداث تداعيات يتوئعوا أن المراقبون فات ما، بصور؛ ال، ،‘الدن؛ بن "أسامة أو القاعدة"”

الباردة. الحرب ونهاية اإلرهاب على الحرب مثل حياتي، في عاصرئها مهئة

 يشدد المقدس الكتاب أة صدمني بالمستقبل، التنيؤ في الضعيفة نتائجنا تأئلت وعندما

 قرون أربعة العبرانيون وانتظر .واحد طفل أجل من طويلة سنوات ابراهيز انكفر االنتظار. على

 الملك على حصل حئى الكهوف في داود وانتظر مصر. من الخالص على يحصلوا لكي

 ؛ظهر لكي صبر بنغاد يسوع انتظروا والتالميذ الغريبة. نبواتهم محعئ األنبياء وانتظر الموعود.

إليها. تاقوا التي تجؤ^المسياذية

 عاجلة صالة وتلتها ، سريعا آب أنا ها :الرؤيا سفر نهاية في الختامية يسوع كلمات كانت
اآلن. حتى مستجابة غير الصالة هذه ودظز . يسوع الرت ائها كعال، آمين صداها: تردد

 علم دون األميركيون، السجناء طمع الثانية، العالمية الحرب في النارة معسكرات أحد في

 األلمانية العليا القيادة أن ابراديو عبر األخبار جاءت يوم، وذات .الصغ راديوبدائي جهاز الحراس،

 في فثر بسبب األلمان الحراس الحقيقة هذه يعرف ولم الحرب. انتهت وبذلك استسلمت، قد

االحتفاالت. الخبروعئت انتشر األلمانى. الجيش داخل التواصل

 وجوههم، وتعبيرات تغيرهيئببم بسبب السجناء نتعرف ال نغاد متواصلة، أائم ثالثة وطوال

 مواجهة في ويضحكون للحراس، ويلوحون يفغون، كانوا السارة. األخبار هذه لسماعهم استجابه

 ليجدوا استيقظوا الراع، اليوم وفي الطعام. وجبات على النكات وثاركون الشرسة، الكالب
االنتظار. زمان أخيرا انتهى لقد موصدة. غير البوابات تاركين هربوا األلمان كز أن

 الحالية، األزمات نواجه عندما المسيحيين نحن لماذا، لنفسي: أسأله الذي السؤال هو ها

 الحلفاء، جنود مثل نتصرف ال لماذا سلعا؟ النتيجة نعرف حين في وقلق، بخوف نتجاوب

 هو اإليمان أنيش األرض؟ على واقائ تصير أن قبل بها نؤمن التي السارة األخبار ونضدق

؟ الخلف إلى بالنظر إال معنى له ليس ما تصديق
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ع تغويوليو!

حتغوزابوليو

تفعله أن السياسة سفككليع ال عا

 كلمة ألقيث ذنثر، في عقد الذي م٢ ٠ ٠ ٨ لعام الديمقراطي الوطني المؤتمر من أشزر ثالثة قبل

 كان القاعة، تلك في الصالة على منضائ تركيزنا كان وإذ الوالية. أقامته صالة غداء فى
 اتحاه في بأخذها لألئة الوعود إعطاء اآلخر تلو واحدا وجيزة فترة بعد سيتناوبون اكياسوئن

خاطئ. هو ما ثمل تصحيح شاه من آخر

 كتبه سطنا تنبرت أمامي، المجتمعين للقادة أقوله ما في أوغر كنت وعندما

 الديمقراطية إذ يقول فيه (Jurgen Habermas) هابرماس يورغن المعاصر األلماني الفيلسوف

 رؤية السياسوئن ئقدم أن يمكن وإذ تقديمها. هي تستطع ال صفاب المواطنين من تطلب

 األمانة بصفات التحتي على قادرة حكومة توجد ال وحر، ومزدهر صحي لمجتمع سامية

 وبده لئحمته المجتمع هذا خلفيه في تتوافر أن يجب التي الشخصيه والمسؤولية والرحمة

.واالستمراردة بالقوة

 أن يدركون اشدة الواليات في الحزبين كال من السياسيون زال ما الحظ، لحسن

 آخز نوعا يمتلوا أن مسؤولون اإليمان أصحاب الصحي. المجتمع في حيويا دورا يلعمفي اإليمان

 فإذ يشفى، ال جرلخا تحرحه وعندما لنا، وليس لله، ئلك هو الكوكب هذا أن وهو الرؤى، من

 حئى أو العرقية، الخلفية أو الدحل، أو المظهر ئحددها ال اإلنسان قيمة وأن ويبكينا. يبكيه الله

 رعايتنا والعدالة- الرحمة وأن .لالنتهاك قابلة غير الله من مقدسة عطية لكئها المواطنة، حالة

 السياسيين بائفاق تعر نسبية بيائ ليست - األصاغر هؤالء اخوتي أحد يسع يسئيهم لمن

خلقنا. الذي من مقدسة وصايا لكئها االجتماع وعلماء

 أن صعيا ونجده الرؤية. هذه دائائ نعيش ال المسيحيين، نحن أئنا، حردة بكز أعترف

 نفعل ائنا األخرى. والحياة الحياة اآلتي-هذه والعالم العالم، هذا نحو االلتزام على تحافظ

 هذه في الحياة كيفية عن ليقوله جدا كثيرا أكثر لديه المقدس الكتاب أن نتنثمر أن حسائ

.نهايتها عن يقوله مما أكش الرحلة

 قدر وبناته، وأبنائه الله مخلوقات أجل من مكرسين أشخاص إلى العالم يحتاج

المدينة هذه ونحو األبدئة، الحياة نحو هم كما الحياة هلنه نحو وملتزمين نفسه، لله تكريسهم
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 ١األحر ديمقراطية فإذ هابرماس، يورغن يقول كما ألئه، السماوية. المدينة محاه كما األرضية،

. مواطنوها اليها يحتاج التي السمات عن آخر، مكا؟ في تبحن أن يجب

!٢٠٠٨ اسبتمبر أيلول عدد اليوم، اديية معجلة ، الخلفئة العفحة عمود

سوؤالوللو0

بألئعمة المشغبتان العدفان

 الذي لألمور" العظيم القكس” مبدأ يطغى كان المختلفة، االجتماعية يسوع تفاعالت في

 األغنياء إلى التقدير بعدن ننظر ما عادة العالم، هذا في .التعلويبات في صوته صدى يتردد
 يحك، الله .تماائ جديد منطفي ذا جديدا عالما فتقدم النعمة أائ ٠ والناجحين والجميالت،

 يرفض ال الله ألن .ئحيهم أن أيثا نحن علينا فيجب والمضطغدين، يعانون، والذين الفقراء،

 نمدانا بنفسه، يسوع ودقه الذي النموذج وبواسطة أحدا. نرففى أال أيصا نحن يجب أحدا،

. بالنعمة مشغيتان عينان ايريناوس القديس يسئمه بما العالم الى كنظر أن

 والمضطؤدين الفقراء من يجعل كان ما كثيرا ألده اإلرسالية، هذه يسوع أمثال وتعكس

 الوحيد الشخص لعازر- اسمه فقير رجل عن القصعى هذه إحدى تحكي يصصه. أبطال

 غني. شخعى ببل من لالستغالل تترض القصصية- أمثاله في استا يسع أعطاه الذي

 لعازر كان حين في الشهى، األكل بطته ويمأل الفاخرة الثياب يلبس الغنى كان البداية، في
 فيعكس الموت يأتي ثم ٠ الكالب مع الغني بيت أبواب خارج ويجلس بالقروح، مفغى الفقير

 استويت أئلن أذكر” إبراهيم، من آتية الكلمات هذه الغني الرجل ويسمع .تماائ األوضاع

.“تتغدك ؤأئث يتفرى ذاآلذلمؤ ايالائ. يغارر وبنبلن حبايك، في حيرايك

 أغلبهم كان الذين األوائل، المسيحيين قلوب في كنصي المؤلمة القصة هذه غاصت

 الكنيسة عملت الزمن، من فترة مدى وعلى . متواضع اقتصادي مستوى إلى ينتمي

 في األوائل المسيحيون اشتهر لقد المسيح. قدمه الذي اإللهي المنطق هذا تئع لكي بجد
 عكس على المسيحيون، فكان والمعذبين. الفقراء مساندة إلى بميلهم الرومانية اإلمبراطورية

لتسديد عليهم يقبض عندما الوثنيين جيرانهم الفتداء دائائ مستعدين الوثنيين، جيرانهم



٦ ! ليو رو تفو

 أما بالمرضى، الميحوئن اهتم ،االمبراطوردة الطاعون خرب وعندما ذلك. غير أو ديون

 األولى، القليلة القرون وطوال عليهم. األعراض أؤل ظهور بمجرد يهملونهم فكانوا الوههن

 وئكسون الغرباء، يستضيفون فكانوا بجدئة، المسيح وصايا الكنيسة أخذت االقل، ض

٠ المسجونين ويزورون الجوعى، وئطبموذ العراة،

 الذي ئسطنطين، انتصر حئى هذه، الخير أعمال استمرت الكنيسة، لمؤرخي ووفعا

 إلى الكنيسة مالت الحين، ذلك منذ الدولة. كنيسة وأسس قانوا بالمسيح اإليمان جعل

 الكنيسة أصبحت الوقت، وبمرور لإلمبراطور. بالفقراء االهتمام مهئة وتركت العقر وئة

الثرة. المؤسسات من نفسها

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

Ί سوزايوالو

الثالث العالم بعيون اإلنجيل

 في واالضطراب باإللهام أشعر األولى، الكنيسة تاريخ وأدرس يسع قصص أقرأ عندما

 أصبحت كيف . أتساءل الواضح، يسوع بنموذج اليوم الكنيسة أقارن فعندما ؛واحد آن

والترحاب؟ بالقبول المائشون فيه يشعر يئد لم الذي المحترمين” مجتمع الكنيسة

 عرقية خلفية إلى فيها الناس ينتمي كنيسة أحضر حيث كولورادو، في اآلن أعيش

 تلك مقارنة وتزعجني . الوسطى( )الطبقة واحد اجتماعي ومستوى )البيض( واحدة
 الطبقة كنائس إذ . التقع بالغة تربة في وتأصلت سنت التي الجديد العهد بكنيسة الكنيسة

 المرفوضين من المتنوعة الجماعة هذه كثيرا تشبه ال مائ الكثيرون يعرفها التي الوسطى

.األعمال وسفر األناجيل في والموصوفين اجتماعيا

 أجد المشهد، أتخيل أن وأحاول يسوع زمن إلى بخيالي أعود أن أحاول وعندما

 الشفاء رسالة بفعل يسع، حول يتجئعون والعاهرات والخطاة والعائرين والمرضى الفقراء

يجربونه بعيد، من يقفون فكانوا والتأثير السلطان وذوو األغنياء أائ ئعدتها. كان التى والغفران
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 مكاز من أنني، اال يسوع، زمن عن الحقائق هذه أعرف به. يوقعوا لكي عليه ويتجسسون

 أفقد أن السهل من الملحدة، الواليات مثل غني بلد في المتوسطة الطبقة كنائس في المردح

 المجتمعات من حرج مظات قرأت رؤيتي، أصحح ولكي المبح- لرسالة الثورى المغزى رؤية
 ص جدا مختلعا يبدو الثالث العالم منظور من اإلنجيل إذ .الثالث العالم في الفقيرة المسيحية

 أن المتعلمين وغير الفقراء يرى ال مة، أميركا. كنائس من الثكثير في به يوغط الذي اإلنجيل

 بالبصر؛ وللعمي باإلطالق، للمأسورين .ألنادي المساكين.. ألبشر مدحني ) يسوع إرسالية

 بوصفها يسمعوتها بل إشعياء، النبي من قديم اقتباس مجرد هي .الحردة"( في المنسحقين وأطلق

 عدوه وإمما رمزي، روحي منظور من لألوضاع الفظيلم العلب هذا يفهموا ولم سارة. أخبار
 الفقراد يظن يعاملهم، العالم كان فمهما لتابعيه. يسوع يقدمه ونمدائ ثنتثلرا ورجاء إلهيا وعدا

لديه. مرذول يوجد وال أحدا يرفغس ال الده أة واليقين، بالثقة يسرع يسيب يتملعون والمرضى

 أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

تفوزايوليو ٧

 د
هئغرة عظة

 مقال كتابة وظيفة أعطت (Virginia Stem Owens) أوينز ستم فيرجينيا اسمها صديقة لي

 وإذ تكساس. في الجامعة في تدرسه الذي الكتابة مساق لطلبة الجبل على الموعظة عن قصير
 الواليات من تكساس اة حيث للنعل، تبدئي احترام لديهم يكون أن منهم تتوبع كانت

 في أحدهم: كتب لها. صادمه طلبتها فعل ردود كانت اإلنجيلين، من عالية نسبة فيها التي

 تضدق أن ينبغي ال إدك تقول قديمة مقولة هناك آخر: وكتت . كبرى خدعة الدين رأيي

. الحالة هذه على تذطبق وهي تقرأه، ما كذ

 مدارس في الجبل على الموعظة مرة أول فيه سمعت الذي الوقت فيرجينيا تنفرت

 يسوع تضور الراعي يقدمها التي باأللوان المرسومة التوضيحية الصور كانت حيث األحد،
 بالها في يخطر ولم وردئة. بشرة ذوي بأطفال شحالما األخضر بالعشب مكسوة تتة على جالسا

آخر: رأي لهم فكان طلبتها أائ .متقررا أو غاضرا فعلها رد يكون أن وقتها يتاائ
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 في دائائ التفكير دون متعة باة يسمح وال كبير حذ إلى متزمت الكنائس به تعظ "ما

ال". أم خطئة ذلك كان إذا ئ

 جعلتني وقد أقرأها، أن الصعب من كان لقد الجبل((. على ))الموعظة مقالة أحب لم”

كامل". أحد وال ئ، أكون أن يجب أشعرأئني

 عبارة أكثر هذه إن .زنى فهنا امرأة إلى كنظر أن ٠غريبة الموعظة هذه في المطلوبة األشياء”

. يوائ سمعتها إنسانئة وغير وغبئة متطرفة

 أشعر بدأت النقطة هذه عند فهو: الحادثة هذه على تعلينا فيرجينيا كتبته ما أائ

 الشيء هو هذا كان لقاى والتلقائئة. بالصراحة هذه الفعل ردود شت لقد باكشجع.
 ...المسيحئة والحفارة الثقافة من سنة ألعى عبر مصغى غير لإلنجيل أصيل فعل رد الحقيقى،

 كما تماائ والجاهلة، المخبصة لآلذان منغرا يظز اإلنجيل أة غريبة بطريقة ئشحائ أجده إئتي

األؤل. القرن في كان

 بعيد حد إبى المقدس الكتاب وعد فبينما قيمته. يؤكد ما بصور؛ هذا إة جهتي، من

 الكتابئة األمئة لكن الماضي، القرن مدى على سئما وال الدينى االعتياد ببب وتحديه حدته

 في لإلنجيل األوائل المستبعين من يقترب موقف نحو تدفعنا أن شأنها من والمنتشرة الحالئة

األول". القرن

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

 تفوزايو ٨
الك فشك لكائ الجلس

 االمازون قرى في مثعال يلعبه ئ أكبر الكبرى، المذن حياة في كبيرا دورا الجنس يلصب لماذا

 المواصالت وسائل على والملصقات الكبرى، اإلعالنات ولوحات المالص، صيحات النائية؟
 الناس حيث البدائئة الغابات في له يكن لم ا ودو أهئئه للجنس تعطي ظها المدينة، في

الجنس على المعاصر التشديد أة إيلل جاك الفرنسي االجتماع علم في المتخصص يرى عراة.
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 العالق عن للجنس الجسدي العمل فصل إذ الحميمية. انهيار على عالمة فيه واإلفراط

 الجمى، عن الدراسات تضاعفت وهكذا . التقنئة تطوير على فقط نعمل يجعلنا الوجدانية،
 المصدر يواجه ما فيها يوجد أن دون الجنس، وقيديوهارت الجنس، عن اإلرشادة والفتب

.ئعانيه الذي لأللم الحقيقي

 الحداثين من الكثير األمر. في تتداخل آخر عالم من اإلشاعات أن أقترح إئتي

 الكنيسة يتجلبون الخاصة. حياتهم في التسامي من ضئيل بقدر سوى يتدون ال التقدمين
 مبادئ عليه تنطبق ال سرا الجنس يظل لكن الكون. ألفاز نعظم لحل البللم أن ويعتقدون

 وال الجنسئة. الشهقة تزداد بل يشع، ال فهو الجنس ئطعم عندما الحداثئة. العلمية التصغيرئة

 وظيفية، ممارسة التعري يمارس من حلى سحره: من يقلل أن يستطع المعرفة من قدر يوجد

الداخلية. مالبسها مرتدية وهي زوجته تحييه عندما باإلثارة يشعر

 لمحاوله بكاته وتأخذ تظهر األقل القوى فإذ بالله، أو بآلهته، اإليمان ما مجتمع يفقد عندما

 كتب أخرى. طرى عن يبحث السل أمانه سدت الذي الروحى االشتياق إذ نفسها. تأليه

الله". عن يبحث أجوهرائ[ فهو دعارة، بيت باب يقرع رجل "كل تشسترتون: كاي. جي.

 تقدسة. شبه أسطورة قوة الجنس يكون يكاد الملحدة، الواليات وفي الحديثة أوروبا في

 كبيرا اهتمالما ونمارس اآللهة، نصاف في ونضعهم أكثر جنسية جاذبية ذوي الناس نختار إدنا

 المحترفين بالمصورين وئحيطهم أجسادهم، عن مفئلة إحصائائت وننشر حياتهم، بتغاصيل

والمكانة. المال عليهم ونغدق المشاهير، صور التقاط في المتخصصين

 يشير ئئد ولم نفسه، األبعد الشيء هو أصبح بل أبعد؛ شيء إلى يشير الجنس يعد لم

المقدس. بديل نفسه، هو صار، بل المقدس إلى

 عن الكالم أسكتت الجنس، من فيه المبابغ خجلها بسبب الكنيسة أن األسوأ، وربا

 منها، تسام هوأكثر ما إلى تشير أن شأنها من آخر عالم من قوبة إشاعة مثل هو الذي الجنس

 ائ اكثر روحية معاني فيه استثمر الذي ،الجنسانية وبدع اإلنسان خالق إلى تشير عندما

 مدار وعلى واإلنكار، بالكبت فذاشته الجنس أفقذنا لقد حداثى. إنسان أئ يتخيل أن بكن
 المطلق صورة في يتنغر الجنس جعل في واإلنكار للكبت الفجة محاوالتنا ساعدت الوقت،

 تشير القوة هذه أن يرون مائ قليلين لكل الحياة، في الجنسية القوة وتستمر محدود. هو بينما

الذيضئتغا. ذاك إلى

اخر عالم من إشاعات :كتاب من
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ليو أربو تفو ٩
 قح

الجيدة الحياة

 أعماق من األتية القاسية فالصؤر للسلطة؛ كرمز الله في التفكير أقاوم كنث طويل لوقته

 بصفته الدين أرى كند النامى، من الكثير ومثل . عميقة وندودا جروحا في تركت قد طفولتى
 الذين نحن وعلينا المنظور، غير العالم من نتسلمها أخالقية ومنظومة القواعد، من مجموعة

 هذه كانت إن الله يهتر لماذا بحذافيرها. وننفذها نطيعها أن الكوكب هذا وجه على نعيش

 التحذيرات إلى أستمع فقط كنث .أدري أكن لم ال؟ أم قوانينه على تحافظ التافهة المخلوقات

الثمن. أدفع فسوف القوانين هذه انتهكث إذا أدني اللهجة شديدة

 الحاسودب برامج تبدأ عندما بفرح. للسلطة أخضع أن بكن أئني أدرك بدأت لكلني

 أجيد أن أريد عندما بدئة. تعليماته وأتع الفئى بالدعم أئصل خاطئة، بطريقة بالتصرف

 جسدئة، إلصابة أتعرض 'أو أمرض وعندما دروس. لتلقي أدع الغولف، مثل صعبة، رياضة

الطبيب. إلى أذهب فاي

 الله عالقة في أفكار عندما ذهني في بها أحتفظ ألن األقرب الصورة يقدم الطبيب لعز

 للسبب اتي؟٠حي أعيش أن بها ينبغي التي الطريقة عن الله مفهوم أطيع أن علي لماذا بالخطية.

 الهدف في معي يشترك أئه واثائ طبيبي إلى ألجأ إئني الطبيب. آراء أطع يجعلني الذي نفسه

 أصل لكي لمساعدتي تؤلمله أكبر وخبرة حكمة يحمل لكئه جئدة، بصحة أكون أن وهو نفسه
 أو المسرطنة المواد مثل روحية- أخطارا بوصفها الخطئة إلى أنظر أن تعلمث الهدف. هذا إلى

 يريد الله أة أثق أن أتعلم إلني أتجئبها. أن يجب التي أواإلصابات- الفيروسات أو البكتيريا

مكبوتة. محدودة حياة أحيا أن لي يريد وال العالم، هذا في لي األفضل

 شاندت عدة، بلدان في لئعزض دسابر الذي الجسد عالم معرض ذرت عندما

 في رأيئها التي األعضاء لصور ا مجلد واشتريت المحفوظة البشرئة األجساد من معروضات

 بين الغرق شانن أن بعد للتدخين طبيب أئ يعود أن إمكانئة أفهم أن أستطع ال .العرض
 أشعر وعندما .جنب الى جنائ موضوعتين السره المدخن ورئة السليمة الصدحئه الرئة شكل

 تكشف المعرض هذا في المعروضات من الكثير .المجلد هذا إلى ألجأ التبغ، تجريب نحو بميول

إائه لمعرنا الجسد، في االضطراب إلى فيها اإلنسان سلوك يؤدي أن يكن التي الطرق



تغول/يوليو ا

 فع، لخطئة؛ ا في آفكر عندما بالرئتين نغي أدفر إثني .الحتمالها ئضئائ ليس لفقوط

الجديدة. بالحياة اإلمداد قنوات وتخنق الصحة، وتدمر النمو، تؤخر

آخر عألم من إشاعات :كتاب من

■اتفوؤايوكو
كتيح

دقة فشو اهشامات

 أن تعلمت اكلما لكسي .ينفري المراهقة في وكان تخيفني، طفولتي في الخطئة في التفكير كان

 السابق ني لدى كان لقد تتفهت. دفاعاتي فإذ شبا، والذا بصفتي دعة، أكثر بمنظور الله أرى

 القواعد من عشواثئة قائمة ألفه المزاج عصبي متزمت' عجوز كاه الله عن كاريكاتورتة صورة

 الهدف أفهم أن أستطع األن لكئني طيب. وقت قضاء من الجمع يمغ وهوأن واضح بهدب

القواعد. هذه من الحقيقي

 )"ال واألئهات األباء لغائدة الموضوعة القواعد بين الغرق واألئهات األباء كذ يعرف

 لغائدة الموضوعة وتلك (، آتية! جذئك غرفتك- نظف . ! الهاتف في أتحذث بينما تتكلم

 فالله الثانية، الفئة في تقع الله قوانين إذ .الخارج!"( في بارد الجؤ ثقيلة- مالبس ارتد”) األبناء

.صووة بأفضل اإلنساني المجتمع عمل كيفئة يعلم

 البشر لغائدة مصئمة قواعد بصفتها هذا، ضوء في العشر الوصايا أرى بدأت لقد
 اإلنسان ال اإلنسان ألجل لجعل السبث” قال: عندما المبدأ هذا يسوع أئد لقد أنفسهم.

 سوف البشر أن يفترض وهو واقعئة، الكيب أكثر المقنص الكتاب إذ السبت". ألجل

 العمل أو هؤالء، يملكه ما اشتهاء أو الجارة أو الجار اشتهاء لتجربة آخر إلى وقت من يتعرضون
 سوف البشرئة أن هويفترض باختصار، .إليهم يسيغون ئن على االنفعال أو الالزم، من أكثر

باالضطراب. يدها إليه تمتد ما كز تصيب

 بالنهي وذلك االضطراب، هذا من للحماية وسيلة العشر الوصايا من وصلة كز تقدم

 البدائتة. لغرائزنا ال نقول أن الحرتة البشر، نحن لدينا، فإذ الحيوانات، خالف على عنه.

الضرر. نتجئب فإئنا ذلك، نفعل وعندما



η يوليو؛ تفو

 كأل لئثمكل الكوكب هذا على الحياة تنسج فإئها مائ، العشر الوصايا أخذنا وإذا

 صحي مجتمع صورة في سالم، في نعيش أن لنا السماح هو منه والهدف معنى، ذا متكاثأل

 (Matthew Henry) هنري ض الكتابي المفسر الحظ سنة، ٣٠ * ومنذ الله. سلطان تحت

 بصورة فائنا مجده، نطلب عندما معنا. المصالح يتبادل أن الله سر "لقد : فقال المالحظة، هذه

. الشخصية مصالحنا نحعق لائلة حقيقية

آخر عالم من إشاعات :كتاب من

للو9االغوالل

هجنم

أواعرالحلبيب

 أحد أجرى عندما 'بشرط، ويمسكون أقنعة يرتدون الذين هؤالء أحد مرة ذات التقين

 في للتأثل فرصًا السرير في قضيته الذي التعافي وقت وكان فدمي، في جراحة الجراحين

لقعابنا. أخرى أحيان وفي لحيرنا، األحيان بعض في إرادائ، نختاره الذي األقم

 الذي الوقت قبل للغولف مباراة بلعب لي يسمح أن أقنعه أن حاولت طبيبي زيار؛ في

 يجتمعون األصدقاء بعض” له: ولث جديد. من الطبيعية حياتي لممارسة لي لحدذه قد كان
 طويأل وقائ قضيت لقد عندي. مهر أمر هذا السنة. في فقط واحدة مرة المباراة هذه في مائ

 ساقي على ولمحابغا لحسدي، من العلوي الجزء وعط لمسئخدلما الضربات على ادذرب

 التردد، من لحظة ودون المباراة؟". هذه في إليهم أنضر أن أستطع هل تمالما، ثابتين وفخذي

. التاليان الشهرين في الغولف لعبت إذا جدا يحزنني سوف الطبيب: إجابة كانت

 وئلت الرفض. عن اإلعالن في الغريبة الطريقة هذه عن زوجتي مع نكلمت بعد، ما في

.“النفسي طبيبه لست أنا ال؟ أم يحزن طبيبي كان إذا أهتر "لماذا مازحا:

 لعبي مع شخصية مشكلة طبيبي لدى دكن لم جدا. واضحة كاشت الفكرة لكي

 لذلك بمصلحتي، حقيقيا اهتمالما مهتر لكئه .معي فهويتعاطف أيصا، يلعبها ولكونه .الغولف

.البعيد المدى على بتعافي يضر أن شأنه من األوان قبل شيائ فعلث إذا سعيد غير يكون سوف



تموؤايولغو I ا٢

 يرض السبب ولهذا عمري، ولبقية بعدها، والتي المقبلة، السنة الغولف ألعب أن يريدني إئه

األوان. قبل مباراة ألعب أن

 أصد قد كان إذا للكلمات. الغريبة طبيبي اختيارات أقدر بدأت مائ، تكتمنا وعندما

 لحئ١ الخيار لي ترك لقد وأتمرد. سأعترض كنث فربا األن!"، غولف ال” الطريقة: بهذه قرارا

 عصياني أة وهي بككنة، شخصية طريقة بأكثر المباراة هذه لعبي تداعيات عن يعير أن واختار

صحتى. أستعيد أن هى وظيفته ألن وذلك يحزنه، سوف
١ ه

 ما في سؤما ال حياتنا، في الله دور عن صورة يكشف المريض، حياة في الطبيب دور إن
 الله يصنعه الجسدية، الصحة نحو ليقودني جسدائ معي الطبيب يفعله فما بالخطية. يتعئق

 انتهانما بوصفها ال الخطايا إلى النقر أتعئم إئني .الروحإق ونمري صحتي لتحقيق روحؤا معي

 المخاض من قائمة بصفتها بل المزاج، عضبي قاص يضعها التي العشوائية القواعد من لقائمة
لمصلحتي. وذلك ثمن، بأي قبسها ينبغي التي

٢١٩٩٩ /ديمبر األذل كانون ٦ اليوم، البئة مجلة ، الخلية الصفحة عمود

اتغويوليو٢

؟األكم سلوع

 حياتنا، من األلم حقيقة بإزالة تقوم ال ومات تألم حيث األرض إلي يسوع مجيء حقيقة إذ

 عتا. وهومنعزل نعاني ليشاهدنا سابرا يجلس ال الله أن :مهئة أخرى حقيقة عن تكشف لكتها

 من موقفه تكشف معربة شخصية لقطة الله أعطانا يسع، فغي لذا متا. واحذا الله أصخ لقد
.يسوع عن نعرفه بما تنعح أن يجب واأللم الله عن أسئلتنا كذ البشرية. المعاناة

 يار كان ئتأنمأ، شخائ دقابل كان عندما األلم؟ مع األرض- على الله- تعامل كيف

 هع ئعاني أن” يعني الذي الالتيني األصل من الرحلة كلمة )تأتي وتراحم وعمق ببدة
 نمن في كان لكئه واصغت!". حزتك ابتخ جوغك! تئل” بتاائ: ألحد يعل لم األخر"(.

المه. يشفى كان متألما، شخصا يقابل مرة
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 على )أووافق لمس مثلما ذلك، وهويفعل ماتة تقاليد يسوع تجاوز األحيان، بعض .ني

 عابئ غير والمنبوذين، المهئشين ابرص يلمس كان عندما أو ثزمن، نزيف فيها امرأة ض(

٠ تجرا تجمدا هرابهم

 الني لعاني. برؤيتنا يستمع اللي ليس الله أة دقنعنا أن يجب يسوع فعل رد نموذج اة

 كز لديهم كان ألله ، الله؟ يهتر هل مثل: بأسئلة أنفسهم عذبوا يسوع تالميذ أة ٠أشائ

٠ يسوع وجه إلى ينظرون كانوا :الله اهتمام على منظور دليز يوم

 نحواالبتعاد يميل كان بغا. أي فعل رد مثل فعله رد كان األلم، بنفسه يسع واجه وعندما

 طريقة هناك تكن لم لكن ‘أخرى طريقة هناك كان إن الله سأل مرات ولثالث األلم، ض

.والترك الهجر وهوشعور جدا، اإلنسانى الشعور ذلك مرة، أول ربما يسوع، اختبر ثم أخرى،

 مريرا صراعا أمير أن أستطع األرض، على األخيرة يسوع ليلة عن اإلنجيل روايات في
.األلم نجابه عندما كتنا به نشعر ما والرجاه- بالعجز والشعور الخوف هع

 الله يشعر ماذا سؤالنا. عن أبدئة اجابة األرخن على يسوع حياة سجل ئشكل أن يجب

 األلم ئعضلة عن تقرائب الله ئععلنا لم السؤال، هذا عن اإللهي الرذ البشري؟وفي تجاءاأللم

 أائ .لتفييرها قوة لديها ليست لكن الصعبة، األمور الفلسفة تشرح أن يمكن نفسه. أعطانا بل

بالتغيير. يعد فهو يسع، حياة قئة بوصفه اإلنجيل،

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من

سد

يقذعه أن أحد يستحلبع ال تعليم

 ئصادف فائنا اآلخرين، آالم الحترام لدينا مجهود أقصى تقديمنا من بالرغم األوقات، بعضى في
 بناته تحاول ألزهايمر، بمرض ئصاب شخص في بالتحديد أفكر .هدف أو معتى أي من خابا ألما

 المضمون من الخالي الحزين الجد ذلك يرون عندما قلوبهي تنفطر يوم كل في لكن رعايته،
وعامل شديدة ذهثة بإعاقة المصاب الطفل في مثأل أوافكر .أباهم األدام من يوم في كان األي



"II ! تغوؤايوالي

 ،غيزقادر٠ضهي في حراك بال راقنا طويال غمرا الطفل هذا يعيش را .٤ ٠و٣٠ بين يتراوح ذكائه

المتخصصة. البئة الرعاية من ئكلغة طويلة ساعات إلى ويحتاج الفهم، أو الكالم على

 ذوى بين يعمل أطفال طبيب وهو (،Jurgen Trogisch) تروغيش يورغن د. تساءل

 معض هن هل هؤالء؟ مثل حياة من المغزى ما” قائال: الصعبة، العقلئة االحتياجات
 أدار وعندما اننى. سؤال عن اإلجابة تروغيش د. يستبع لم عنة ولسنوات . لحياتهم؟

 التدريبؤة السنة تلك نهاية في حنللب الجدد، المساعدين من مجموعة لتدريب تمهيدئة دراسة

 حدثت التي التغييرات ما :الشباب هؤالء إلى وهها التي األسئلة بين ومن استبانة. ملء
الخاصة؟" االحتياجات ذوي منع تماائ منخرنا أصبحت عندما حياتك في

اإلجابات: بعض من غية هي وها

حقيقئة. قيمة ذا شيائ أفعل أتني أشعر حياتي في مرة أول ٠

 أستطع أئني قبل من غلدي في يدر لم أشياء أفعل أن أستطيح أئني األن أشعر ٠

أفعلها. أن

 طوال منها الشديد ولعربي .سابين محئة أكسب أن استطعت لمنا، وقتي طوال ٠

الخاصة. االحتياجات ذوي من أعدها أعد لم الوقت، ذلك

المساعدة. في الرغبة ئ توقظ فهي اإلنسانئة؛ المعاناة مع تجاوائ أكثر اآلن إئني ٠

الحياة. في هومهم عائ أتساءل التدريب هذا جعلني لقد ٠

 كانت كما ئهئة تبدو الصغيرة مشكالتي تعد لم احتماال. أكثر أصبحت لقد ٠

 تعئمت لقد ذلك، كز وفوق .نقائصي بكز نغسي أقبل أن تعلمن كما قبل، من

الحياة. في البسيطة المع أحترم أن

 في طرحه الذي السؤال إجابة أدرك وغيرها، التعليقات هذه تروغيش د. قرأ عندما

 ساعدوهم، من حياة في ظهر لكئه األطفال، هؤالء حياة في األلم معنى يظهر لم ذيما البداية.
.الدراسئة المناهج وأعمق أعقد لهم تقديمها تستبع لم دروسا تعلموا الذين

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من
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عاتغول/بولبو
 جه

ئثابر؟ لماذا

 محل إلى ذهبث إذا فمثال بالله. والعالقة آخر بإنسائ العالقة بين جوهري اختالن هناك

 خبرة لتوها جودي خاضمتط لقد لنفسي. سأقول صدفه، جاراتي احدى والتقيد البقالة،

 حياتها، عن فأسألها شيء، فعل إلى يدفعني فهذا جودي، أقابل عندما لذلك طالق.

 "يجب بعد: ما في لزوجتي وأقول الكنيسة. حضور إلى أدعوها وربا أطفالها، على وأطس

ما". وقب في وأطفالها جودي مع نتقابل أن

 منظورة دالئل ئصادفني ما ونادرا الله، أرى"” ال إئني إذ ؛يختلف فالترتيب الله، مع أائ
 تجعل الله، عن والبحث المقصود، النظر عملية إذ .قاصدا حولي أنظر كند إذا إأل به، دنكرني

 أوال، تأتيان والطاعة الثقة أن على دائائ تبر المسيحية كانت السبب، لهذا تكائ. اللقاء من

بعد. ما في المعرفة ثلم

 إئني به. أشعر ما كان مهما الروحية التدريبات في أثابر فاي االختالف، هذا وبسبب
 نأتي أن يجب العالقة، هذه سبيل في المضني السعي وفي إليه. وأتعرف الله أعرف أن أريد

.نحن شروطنا وليس هو بشروطه الله إلى

 :ميخا نبوة من العدد ذلك مثل الله، لمعرفة شرولما القديم العهد أنبياء ويفع

 وقبب« الحئ تصخ أن إآل الرت، منك قطلبه وماذا صالخ، هو ما اإلنسان أئها أخيرن قد

 بمحية التصرف أن الجديد العهد رسائل وتخبرنا إلبئ". مع موئاصائ وئستلذ الرحتًا،

 بل مشيئته؛ أعرف ثم أوال، الله أعرف ال أنا نمونا. إلى ويؤدي به العالقة من يقوي الله تجاه

 وقائ أقضي أن بمعنى بالله، نشطة حية عالقة في وأدخل مشيئته. عمل بواسطة الله أعرف

 التلقائية بالرغبة أشعر كنث سواء وصاياه- وأطع بهم، هو يهتر الذين بالبشر وأهتر معه،

ال. أم ذلك في المباسرة

 ،هوتك بمعرفة نبدأ أن بكتنا كيف” :قائال الله إلى كالمه مولجؤا ميرتون توماس تساءل
 ال .وتختلف آخر إله أي قدوس، الله . أنت هو مما ضئيال شيائ نكون أن أوال نبدأ أن دون

 أعرف أن مثأر بكنني فال بيننا؛ المشتركة األرضية من شي، وجود دون الله أعرف أن بكنني

ميرتون: ويضيف الفرنسية. باللغة المعرفة بعفى دون فرنسيا شخصا
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 وبالكامزه فأكثر أكثر أنفسنا نقدم عندما وذلك جزئح، بصورة فقط استنارة نستبل إئنا
 (لسبى فترى...ولذلك نعتل، بل تعتل، ثلم أوال، نرى ال إئنا المتبع. الحب بالخضع لله

بتاتا. الرحلة يبدأ لن يؤبن، أن قبل بوضوح يرى لكي ينتظر الذي فإذ

منغإو غير إله مع اللقاء محاولة : كتاب من

اسوؤالوليو0

/يعنم

استاد إتقان

 ما نتساءل الحياة اعتيادية تجعلنا عندما أو الله بحضور الشعور يتضائل عندما االيمان يخسر

 فرى أئ واحد؟ إنسان يفعل أن ويمكن "ماذا : ونتساءل .فري أى تصتع فعلنا ردود كانت إذا

. ؟ الضئيل الفردي مجهودي يصتئه سوف

 الحرب من بالناجبن شخصية ٠لقاءب على مبنيا تلفازائ مسلة مرة ذات شاهدت

 يوائ الجنود من مجموعة تذبر حول تدور اتلسل هذا من حلقة وكانت الثانية. العالمية

 على مرتين أو ومرة ضيقة؛ حفرة في اليوم ذلك قضى أحدهم منهم. كز قضاه ئحذدا

 الوقت يضيعون نفسه اليوم قضوا آخرون تجاهها. النار فأطلق ألمانئة درابة ترت اليوم، مدى

 أي مثل اليوم تر وعموائ، النار. إلطالق عنيفب تبادي في قضوه منهم بعض .الورق لعب في

 يشاركون كانوا اليوم ذلك في أتهم علموا بعد، ما في الجبهة. هذه على المشاة لجنود آخر يوم

 يشعر لم الثغرة. معركة وهي بأسرها، الثانية العالمية الحرب في لحستا االشتباكات أكثر في
 ذلك في يحدث كان لما الكاملة الصورة ير لم منهم أحدا ألن وقته، في بالحسم منهم أي

األخرى. اك^زماكن ثمن نفي الوقت

 الموكلة المعتادة أدوارهم العاديون األشخاهس يؤدي عندما الغبرى االنتصارات لكم

 له ئتيح جيد مزاج في كان سوا، جدال بال يوم كز بدوره يقوم األمين والشخص إليهم-

 إلنا كان. مهما يوم كذ المبن عمله في األمين الشخعذ يجد ال. أم المباشرة قائده أوامر إطاعة

إلينا. الموكلة المهالم مع بأمانة بالتجاوب اإليمان ؛ممارس



ا٦ !تفوزايوكو

 يسوع لحياة سردا كتاباتهم إلى أضافوا قد اإلنجيل كتبة كان لو أتمئى األحيان، بعض في
 بصفته قضاه الذي الوقت جدوى في يتشكك كان هل الخدمة. إلى يهجه أن قبل الوادئة

المقكور- انن العمل بائفيذلك

 بشأن وأتساءل به. االعتراف في أرغب مما أكثر كثيرة، مرارا الشكوك تهاجمني

 وبشأن والظلم، اإلنسانى األلم وبشأن المقدس، الكتاب نصوص في الظاهرئة (الختالفات

 المسير، في أستمر األوقاب، هذه مثل في المسيحية. الحياة وحقيقة المثاليات بين الهائلة ااًلؤة
 مزيد أجل من وأصلي اإليمان، عادة على تعتمدا حقيقيا، شيء كز كان لو كما ’ وأتصرف

أخرى. مرة الشكوك هجوم تمع ال لكئها تأتي، وهي والطمأنينة، الثقة من

منظور غير إله مع اللقاء محاولة : كتاب من

يوليو لغو ا٦

العنيفة التناقضات

 واالرتباك والتوئر الشك من يتخئص أن إنسان أراد "إذا (And ewGreely:) غريلي أندرو قال

 كنث لقد الناصرى". يسوع أو يهوه عن تماائ يبتعد أن عليه حياته، من االضطراب أنوع وكل

 من بطاع وسبفها حياتي تنظيم إلى تؤدي سوف بالته العالقة أة أتوة شبابي سنوات في

فائال. حيا توئرا تتضئن اإليمان حياة أة اكتشفت العكس، على الهادئة. العقالنية

 ء شوب كز جعل في الملحة بالرغبة يشعرون المسيحيون القادة كان الكنيسة، تاريخ طوال

 نهائية صورة في المسيحية والعقائد السلوكيات يلتزمون الناس وجعل ومنتظائ، منضبكا

الكذب". "اختبار اجتياز يمكنها

 تتمير مثلما وضبابية، غمونا أجن بل المقدس، الكتاب في الميل هذا أجد ال أش إال

.ساقطين وبشر كامل إله بين عالقة كانت إذا سيما ال عالقة، أئة

 دعلبهت الهوته. في األساس حجر أصبحت عبارة في تشسترتون، كاي. جي. قال

 بها واالحتفاظ معا، بها باالحتفاظ العنيفة، التناقضات بين الجمع صعوبة على المسيحية



gjJgj/jgxiLj ا IV

 ب جسئ على نقيض تأكيد من تأتي الهرطقات أغلب إذ الغدة(؛. من ذاتها الدرجة على

اآلخر. النقيض

 ب٠جاذ إبى الجنوح نحو تميل الظاهرية التناقضات مع بالراحة تشعر ال التي الكنيسة

 الهوي أقرأ عندما بذلك أشعر كارثئة. نتائج لذلك تكون ما وعادة اآلخر، حساب على

 كاثا، الله هو ما بصور؛ كان والذي اإليمان، محور يسوع، قهم يحاولون وخم األولى القرون

 ثر الله، لسيادة العظيمة النتائج يكتشفون وهم اإلصالح الهوتئي أقرأ ثلم أيثما. كلائ وإنسان

العذرية. براثن في الوقع من تابعيهم ئحموا لكي يجاجدون

 تمموا المحية؛ سوى يهلم شيء ال تفقدها؛ عندما حياتك تجد سوف آخرا؛ يصير األول
 الله ملكوت حز لقد ؛تعملوا وأن تريدوا أن فيكم العامل هو الله ألن ورعنة بخوب خالصكم

 ال النض قيمة األعظم؛ هو يخدم من ؛كطفل السموات ملكوت ادخل ؛بالتمام ليس لكئ
 أيثا؛ النعمة ازدادت الخطية، زادت كأما فيهم؛ أنت تظئه بما بل فيك، الناس يظئه بما بقاس

ميت. أعمال دون اإليمان لكن فقط، باإليمان تخلعس إبنا

 أن ديمكن منها أئ يوجد وال الجديد، العهد في تظهر للحياة العميقة المبادئ هذه كز

.متناقصا يبدو مما خال يسير منطقي مفهوم في يختزل

 . معا النقيضين في لكئها النقيضين، أحد في وليست المنتضف، في ليست الحقيقة

 توصلن التردد، بعض وهع (.Charles Simeon) سيميون تشارلز البريطاني الراعي هذا قال

معه. أئغق أن إلى

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

9ك9ل اسوز/٧

التغييربالتلدقس

 العالقة إطار في فقط ئوئر أن يمكن لكئها الغفر، في موجودة قابلئة الروحية الحياة أن أفهم إبني

ولهيأتها أنت سقت التي روحي إلى أدعوك الله: متخاطبا أغسطينوس القديس قال بالله.



IV ا ذغوؤايولدو٠

 أشواقنا فإذ اإلمكانية، هذه لدينا جميعنا أئنا وهع إليك". فيها وضعئه الذي بالوئق لك١التقب
 التواصل مهارة لدينا تصبح وعندئذ الله، مع نتالمس حش مشبعة غير تظن سوف الروجة

 إذ ٠مؤدر حد إلى منطقية يسوع يرسمها التي الجديدة الوالدة صورة يجعل هذا الله. هع

 جديدة حياة بدء إمكانية فينا توبظ الروحي، بالوابم نئصل تجعلنا التي العملية وهو التجديد،

الله. شعب ومع الله مع العالقة بواسطة عليه نحن ما نصبح لله، وبتات أوالدا وبصغتنا تماائ.

 الجراح وهو آخر، شخعى أي من أكثر المسيحية حياتي في أئر الذي الشخص أتذبر

 ورافقته براند. د. مع كتب ثالثة كنبث الزمن، من سنة ١٥ مدار فعلى براند؛ بول المرشل

 قضيت حياته. في المهئة األحداث تتع معا أعدنا حيث وإنكلترا، الهند إلى رحالت في

 مع مقابلة أينا أجريت كما . بالله والعالقة والحياة الطب في خبرته عن أسأله الساعات مائت

 براند د. كان معه. عملئ الالتي العمليات غرفة وممرضات وأسرته وزمالئه السابقين ترضا؛
 من مرحلة وفي مائ. قضيناه الذي الوقت أجل من له دائلم تقدير ولدى وعظيائ، صالجا رجال

 كان الشخصي، إيماني عن للكتابة الشجاعة من قلين لي كان عندما الروحي، نموي مراحل

هو. إيمانه عن أكتب لكي الكاملة الشجاعة لدى الوقت ذلك في

 الحياة، ونمط العدالة، إلى أنظر اآلن إئني براند. بالدكتور عالقتي بسبب تغيرت لقد

 إلى وأنظر مختلفة، بصورة أيصا الطبيعة إلى أنظر إئني حش كبيرة؛ بصورة بعينيه المال وأمور

.تماائ جديد ضوء في الجسدي، األلم سيما وال البشري، الجسد

 لكئني .الداخل من وجودي عمق في بالغة، بصورة براند بالدكتور عالقتي في أئرت

 المناورة طريق عن يغيرني أن فيها حاوذ مواقف أتذئر أن يمكنني ال الخلف، إلى أنظر عندما

عالمه. مع عالمي تالمسى عندما وذلك سعيدا، تختارا تغيرت لقد التأثير. في والرغبة

 مسيحيا بوصغي عليه ما أصبحت لقد بالله. العالقة في محدث نفسها التتلية أن وأعتقد

 دائائ أسنطح ما لكن أصعها، أن األوقات أغلب في أستطع ال غامضة بطرق بالله، بالعالقة

الله. مع التاالمس بفضل فقط تغيرت لقد ضاغطة. أو لمناورة طرائ بتاائ تكن لم إئها أقوله أن
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تغوؤايوليو I ا٨

ΙΛ سوؤايولبو
هحك

احل٩ شخص ض جملقول

 لوحة مكتبها على تفع نساعنتي كانت،الجامعبة الحياة مجلة في شادا صحغبا عملت عندما

. فقط بسين من قصيدة عليها ء ٠ مكتوب صغيرة

وقفتى ممئ سريعا فقط واحدة حياة

ويبقى يظل للمسيح تفعله ما فقط

 دائائ فاي بصدقها، أومن أئني ومع بضألتي. أشعر القصيدوة هذه أقرأ مرة كل وفي

 القدم كرة في مباراة أشاهد أو سيارتي، في الزيت أغئئ عندما تطبيقها. كيفية عن أتساءل

 أثناء في األصدقاء بعض مع المضحكة القصص أتبادل أو أشجئه، الذي للغريق األميركية
 اإلمالئية األخطاء أصحح أو ميشيغان، بحيرة على لئزهة ألجئط أو بيتي، في القهوة استراحة

 إيماني يؤثر أن يجب كيف المسيح؟ أجل من أفعلها أعمال هذه هل خبي- أحد مخطوطة في

المنظور؟ العالم في اليومي سلوكي في المنظور غير العالم في

 أكثر تهلم ما فهو في، الله يطنه ما أائ .كثيرا تهلم ال في الناس قفئ ما فإذ يسوع، بحسب

 الصالة من بدال أحد، فيها يراك ال مغلقة غرفة في صل مغاده: ما يسوع لك يقول جدا.

 وليس لله عش أخرى، بكلمات .حبا رو بوصفك المديح على محصل ربما حيث العلن في

 يسوع فإذ لذلك اآلخرين. انتباه عن باحثا ضوضاء أصع أن ألبئ ال الني .لألخرين

النهاية. في تهلم، ما كز هو في الله رأي بأن وأثق التنافسى، الصرع عن أتخر أن يدعوني

 فقط قاعدتان "توجد التالية: العبارة (Madame Guyone) غويون مدام الناسكة قالت

 المحدودة التخصبة مصالحنا أو أنفسنا من نجعل أن هي األولى الكون، هذا في األخالقية للحياة
 أن يمكنني( . العام الكونى الصالح أو الله هو المركز هذا نجعل أن هي واألخرى حياتنا، نركز حدا

الله. إلى نغسي من حياتي في الفاعل المركز أنعل أن أحاول أئتي في كئها الروحئة مسيرتي الخص

 مكون جمهور أمام أؤدي كدت إذا حياتي تختلف أن يمكن كيف نغسي: أسال إدني

 سوف الذي ما” أو ؟أفعل أن أريد ما نغسي: أسأل دائائ كنث إذا ال واحد؟ شخص من

 شوف ذلك كلت إذا أفعل؟". أن الله يريدني "ماذا ولكن الناس؟"، رضا أنال يجعلني

أمام تغسي بإثبارش أهقلم لن عندئذ ألئني التنافسبة، أو الشخصبة بالكزانه شعوري يتضاءذ



ا٩ I تفوزايوليو

 أن بكنها بطريقة بالعيش وذلك الله، بإرضاء أهتر أن ذلك، من بدأل بكنني، ٠ ألخرين ١

ع. حياة أسلوب إلى اآلخرين يجذب

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

اتغوؤ/لوللو٩

قحك

 أشعر عندما األخالقية. بصورته النار إطالق يوقف أن يوافق إنسان أي العفران تحدي يواجه
 أغفر. ال يجعلني عذر مئة أجد أن الوقت ذلك في بكنني حقي، في ارئبب قد ما كلائ أن

 . المسؤول غير السلوك على اشجع أن أريد ال إئني .نرسا يتعلم أن ينبغي مثال: لنفسي فأقول

 أن تحتاج ائها مصلحتها. في بكون سوف فهذا لها، أغفر أن قبل لتتأئم قليال أتركها سوف

 يبدأ أن هو عليه حقه، في أخبى الذي الشخص كنث لقد نتائج. لها األفعال أن تتعلم

 ما على باألسف حئى يشعر ال بينما أغفر، أن بكنني كيف له. أغفر أن قبل باالعتذار
 ألئ عندما للغغران. مقاومتي ينهلل سء يحدث حش المجج تجييش في فعل؟...وأبدأ

 كأئه أو االستسالم، من نوع وكأئه األمر يبدو القفران، لتقديم ئسئيدا تجعلني التي للدرجة

الرخوة. العواطف إلى الجامد المتعلق من قفزة

بذلك، أبرت مسيحيا، بصفتي أئني، :الدابع ئعطيني واحد عامل القفزة؟ هذه أقفز لماذا
د ٠ ٠٠ / ٠٠ ٠٠ ٠٠ * ٠. _*♦ ٠ جع و ٠٠ ٠٠ ٠

أخرى. منفعية أسباب ثالثة أميز أن أيثما ويمكنني عقر. الذي لإلله ابائ وبصفتي

 من نعمة. عدم سلسلة ويكسر واأللم، اللوم دائرة وحده الفغران يوقف أن يمكن أوأل،

 القعور قيوذ الفغران يعك ثانيا، لهم. تغبر أن نستطع لم بن ما بصورة مرتبطين نفلذ دونه،

 إذا حش المذنب، الطرف في التغيير حدوث يتيح أئه كما الخطأ. ارفل من ندى بالذنب

 بين ممتارا ارتبالما يخلق الفغران أة هو الثالث والسبب مطلوبة. تطن العادلة العقوبة كانت

 الذي الشخص عن نختلف ال أئنا ندرك وبذلك له، المفغور والشخص يغبر الذي الشخص

 أنا حقيقتي إة : قايل سايمون قال .أفضل أئنا نفترض أن داثائ نحش كنا وإن حعنا، في أساء

.بالغغران" ذلك أعرف أن ويأتي نغسي، في أطئه عائ مختلفة أيتما



لموؤ/يوكو ا ٢٠

 ذذب٠ال ئ ربء ء ويجعل الرط يقطع أن يمكن. المكفسب غير ادمقحئ غير الفغران" اة

 فى بطرس بيد يأخذ وهو األموات من القائم يسع الجديد العهد تصور بعيدا. يتدحرج

 حامآل بعدها حياته بطرس يعيش أن دع خناك يكن لم خطوات. ثالث من غفرا؟ شي

 إيماه صخرة فعلى العكس، على ٠ال الله. ابن حذ في خيانة ارتكب لشخصي الكسيرة' النظرة

كنيسته. المسيح بنى المجددين، الخطاة هؤالء

النعمة أعجب ما كتاب؛ من

٠٠’Γ٠

دماء! قفى

 عرب صغيرة مدينة في قنبلة الجمهوري األيرلندي الجيش مغلمة وجررت ،۴١٩٨٧ سنة في

 يوم في الحرب ضحايا لتأبين مجتمعين كانوا البروتستانت من مجموعة وسط بلهفاست

 هذا جعل الذي فما آخرون. ٦٣ وخ االنفجار، هذا في حتفه شخصا ١١ ولقي المحارب.
 وهو الجرحى أحد بئنه الذي الفعل رد إئه عير؟· من أكثر األذهان في تعتق اإلرهابي العمل

المصلحين. طائفة إلى ينتمي ئبي رجل ،(Gordon Wilson) ويلسون غوردون

 المتر ونصف متر تحت عاائ ٢ ٠ الثمر من البالغة ابنته مع ويلسون االنفجار دفئ لقد
 وهي الشادة، ابنته قالتها كلمات آخز هذه كانت جدا". أحدلق أبي.” والخرسانة. الطوب من

.العفين ينتظرون وهم ،بيده بسك

 ذلك في السياسلون قاله ما أحد يتذئر ال” يلي: ما بعد ما في الصحف إحدى كتبت

 تعالحتت .لقد ..بتاائ قاله ما ينسى أن يمكن ال ويلسون لغوردون استمع من كذ لكن ٠ الوقت

البغيض". العمل بهذه قاموا من قدمها التي البائسة المسوغات كل فوق غفرانه نعمة

 أحمل ال لكئى ابنتى، فقدت لقد :المستشفى في سريره على يرقد وهو ويلسون قال

 الليلة أطمتي، سوف .أخرى مرة الحياة إلى ويلسون ماري ئعيد لن المر الكالم ضغينة.

لهم". الله يفغر أن ليلة، وكز



٢ا ! تغوؤادوكو

 يعيش أن أبيها قرار كان وأيضما محبة، كلمات ابنته، بها نطقت التي األخيرة الكلمات كانت
 سمع عندما العالم بكى لقد قائلي: الصحقئين أحد كنب المحبة. من نفسه المستوى هذا علو،

. األسبوع ذلك من الحق وقب في البريطانبة االذاعة هيئة مع كابهة مقابلة يجري ويلسون

 البروتستانت بين للثصالحة حملة ويلسون غوردون قاد المستشفى، من خرج أن وبعد

 ورر ويلسون، حول أثيرت التي االعالمبه الضجه بسبب و .الشمالبة أيرلندا في ثولياك لكأ ١و
 العمل ذلك مثل أن االنفجار هذا من لالنتقام خعلطوا قد كانوا الذين البروتستانت لمتطرفون١

 مرع أكثر في وتكدلم ابنته، عن كتابا ويلسون وكتب النظير. منقطع سيامسا غباة يكون سوف
 وتقابل .النهاية؛ في شيء كز هي المحبة العبارة: هذه باستمرار وكرر العنف، ضد موضع

 قائلي: عملباتهم يوقفوا أن وطلب فعلوه، ما شخصبا لهم وغفر الجمهوري الجيش منغمة مع

دماء؛؛. كفى يكفي. ما فيكفي تماائ. مثلي أحباء فقدتم أدكم أعلم”

 مجلس في عضوا ويلسون من الناشئة األيرلندبة الجمهوربة جعلت النهاية، وفي
 وكز الثممانبة، وأيرلندا األيرلندبة، الجمهوربة أكرمت م،١٩٩٥ سنة توفي وعندما شيوخها.

 والنعمة الفغران بروح اشئهز الذي العادى المسيحي المواطن ذلك ذكرى العظمى بريطانيا

،العادبة. غير
النعمة أعجب ما :كتاب من

يوليو تغوال٢ا

سدة سيا توبة

 اختارت أن بعد .العالمبة السياسة مسرح على ئلغب للخفران دراما م١٩٩١ سنة العالم شاهد

 لتولي الشعب ممئلو اجتمع تاريخها، في انتخابات أول بعد النيابى مجلسها الشرقبة ألمانيا

 تؤلجل الغريبة ألمانيا وكانت يومبة، بصورة كتعبر الشيوعبة الكتلة وكانت .مهئتهم مقاليد

 في ثقيلة مهام الجديد البرلمان أمام وكان ألمانيا، نطري توحيد إلعادة الجذربة الخطوة تلك

 القرار هذا على التصويت قرروا أدهم عملوه رسمي عمل أول كان لكئ البالد. شؤون إدارة
السياسة: بلغة صياغته من أكثر الالهوت بلغة صيغ الذي االستثنائي،



تفوزايوليو ؛٢٢

 األلمانية.·هوبالذيابة الديمقراطية للجمهورئة ثنتخب نيابي مجلس أول أعضاء نحن

 زه تعرض الذي والعتل واإلبعاد اإلذالل عن بمسؤوليتنا نعترف األرض، هذه مواطني عن

 الثقيل الحمل بهذا ونعترف والخزي، باألسف، ويشعر اليهود. واألطفال النساء و الرجال

 حتم أثناد في العالم شعوب على فائق تعذيب أنزل األلمانى...لقد التاريخ يحمله الذي
 شعب من ونطلب دسامحونا. أن العالم يهود كز من نطلب .انا القومية.. االشتراكية

 األلمانية السياسات ارتكبته الذي والعنف النفاق أجل من لنا يفغر أن العبرية الدولة

 بالدنا في اليهود المواطنون له تعرض الذي واإلذالل االضطهاد أجل ومن تجاههم، الشرقية

.أيصا م ١٩٤ ه سنة بعد

 أقدامهم على األعضاء ووقف .باإلجماع الوثيقة هذه الشرقى األلمانى البرلمان مرر وقد
المحرقة. في ماتوا الذين اليهود نكرى في للحظة صمتوا ثلم التصفيق، من طويلة لغترة

 المقتولين اليهود يعيدوا لم األلماني؟ البرلمان جانب مئ هذا مثل عمل أنجزه الذي ما
 دبط فذ على ساعدوا لكئهم النازى. المكم نظام ارتكبها التي الفظابع يلغوا ولم الحياة، إلى

 كانت الزمان من عقود خمسة قرن- نصف لنحو الشرقيين األلمان تخنق كانت التي الذنب

الفغران. نوال من نوع أي إلى حاجتها ئنكر حكومتهم فيها

 ألمانيا ودفعت ارتكبتها. التي الموبقات عن رسميا بدورها تابت فقد الغربية، ألمانيا أائ
 نهي العبرية والدولة ألمانيا بين عالقة وجود حقيقة إذ لليهود. تعويئما دوالر مليار ٦ ٠ الغربية

العالمية. السياسة في حئى الخاصة، قوتها للنعمة إذ المغير. الفغران ذلك عن ئذهل إعالن

النعمة أعجب ما :كتاب من

Γ Γ تفوزادوكو

القيود ليسر

 الشيوعية كانت التي األمم حياة في حدثت للغغران علنية درامية مشاهد الحالي العصر شهد

. السابق في عليها ئسيطر



٢ Γ ا تفوزايوليو

 يوحائ البابا زار العسكري، الحكم فترة وفي الحديدي، الستار انهيار قبل م،١٩٨٣ سنة في

 من كبيرة جماعات وسارت الطلق. الهواء في هائال قداسا أقام حيث بولندا، الثاني بولى
 تديت حيث (Poniatowski Bridge) بونياتوسكي جسر عبر أبرشياتها، بحسب ئتئمه االس،

 مباشرة يمر الطريق كان بقليل، الجسر إلى الوصول وقبل العداس. فيه أقيم الذي الملعب صوب

 إلى الذاهبين فصائل كانت االخرى تلو وساعة الشيوعي، للحزب المركزية اللجنة مقر أمام

 ٠ لكم! نفغر نحن لكم، نفغر نحن المبنى: أمام مرورها أثناء في واحد صوت في تنشد العداس

 بشيء يصيحون كانوا وآخرون حقيقي، قلبي بإخالص الكالم هذا يقولون منهم بعفى وكان

. الكراهية حثى هثا تستحعون ال شيء. ال أنتم يقولون: وكاهم الغضب، من

 على (Jerry Popieluszko) بوبيلوسكو جيري’ القس لجثة على غبر سنوات، مرور بعد

 كانت بأسرها. بولندا عظاته كهربت العمر ض ٣٥ يباغ قسى وهو (.Vistula) قيستوال نهر وجه

 تحمل مسيرات في الشواع إلى الكاثوليك خرج أخرى ومرة أظافره. ا وكن اشعتا قد عيناه

 الرسالة يعظ بوبيلوسكو كان لقد . نفقر نحن .نفغر نحن أيصا: عليها مكتوب الفتات

 عن دافعوا ’ قائال: الكنيسة، أمام الميدان تماله كانت التي للجموع أحد بعد أحدا نفسها

 النعمة روح كانت النهاية وفي يطيعه، الشعب استمر موته بعد . بالخير الشر قاوموا الحق.

.النظام أسقطت التي هي السائدة

 روسيا في قسى يفغر أن يمكن هل .الفغران صرع شى بأسرها، الشرقية ألمانيا وعبر

 لألطياء الرومانيون يفقر هل تماائ؟ كنيسته ودئروا سجنوه الذين الروسية المخابرات لضياط

 ألمانيا مواطنو يفغر هل ؟ بالسالسل أسرتهم في األيتام المرضى قيدوا الذين والممرضات

 الخائنات والزوجات ،والقساوسة الالهوت كليات أساتذة منهم الذين للجواسيس- الشرقية

 اإلنسان حقوق ناشطة علفت عندما السرية؟ الشرطة إلى بهم وشوا الذين الخونة واألزواج
 أدى ما السرة، الشرطة عنها أباغ الذي هو زوجها أة (Vera Wollenberger) فولينبرغر فيرا

وتقيأت. الحائم إلى هرت البالد، خارج ونفيها عليها القبض إلى

 ينسى. لكي الماضي قدئر أئه الفغران مؤة ذات (PaulThillich) تيليك بول عدن لقد

 بتاائ، سهال ليس الفقران لكى األفراد. على ئطيق مثلما الشعوب، على تطبيقها يمكن قاعدة

؟التاريخي لماضيهم الناس استعبدت قيودا يكسر قد الذي فما ،أجيال إلى األمر يحتاج وربا

النعمة أعجب ما :كتاب من
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يمجهح

0جئعدد

ه ء
 أحذين تبلى أال أيصا حرص أئه كما سيناء، برئة في التائهين للعبرانيين طعاائ الله دبن لقد

 عندما السحيين من الكثير ’ ئباسرة بصورة احتياجاتهم وسدد الجائعة الجموع أطعم أيصا يسوع

 اإلحباط. من نوع حئى ربما أو الحنين من بشيء الخلف إلى ينظرون المثيرة القصص هذه يقرأون

.“المعجزئة؟ الطرق بهذه احتياجاتي الله يسدد ال لماذا األن؟ هكذا الله يتصرف ال لماذا”

 في مأسور وهو لجأ بولس فنجد مختلعا. نمكا تصور الجديد العهد رسائل أن يبدو لكن

 الذي الرداء له: وكتب . الجسدئة باحتياجاته يهتر لكي تيموثاوس صديقه إلى باردة زنزانة
 وكتب . الرقوق سئما وال أيثما والكسب حثت، متى أحبره كاريس، عند ترواس في تزكئه

 أنه بولس يكتب آخر سياق وفي للجدنه". لي نابع ال معلف وأحيره ترقش خذ : أيثا

 بولس قاد أورشليم، في المجاعة اندلعت وعندما . تيطس بمجيء “إلهية "تعزية على حصل

 احتياجات يسدد الله كان لقد . أسخها التي الكنائس كل بين تبرعات جمع حملة بنفسه

 أعضاء بواسطه مباشرة، غير بطريقة لكن العبرانغين، احتياجات سدد نمتا الوليدة الكنيسة

 فعل الله لكن كذا، فعلت الكنيسة بين يعرق بولس دكن لم ٠ المسيح جسد في آخرين

 هي الدنيمة أؤ دائائ يكتبه كان ما ضوء في خاطائ يكون أن يمكرن، التقسيم هذا مثال . كذا

فعله. الذي هو فالله شيقا، فعلت قد الكنيسة كانت فإن لذلك المسيح؛ جسد

 ذلك في الله. مع األولى مقابلته حقى رجوعا الحقيقة هذه على بولس إصرار تتبع يمكن

 األميركي الغرب في الجوائز صائدي مثل للمسيحيين، عنيف' م,ضطهدا بولس كان الوقت

 يكفي بما المائ نورا رأى دمشق إلى الطريق في لكئه للعدالة. المطلوبين ئطاردون كانوا الذين

 ٠ تضطهدني؟ لماذا شاول، شاول، يقول: السماء من صودا وسمع أدام، لثالقة عينيه ليعمي

المسيحيين. الهراطقة هؤالء أطارد فقط إئني من؟ أضطهد أضطهدك؟

. سيد؟ يا أنت من األرض: على فددا انطرح أن بعد شاول سأل ثر

؛.‘تضطهده أنت الذي يسوع، أنا” الرد: وجاء

 قد يسوع كان لقد .شاول في القدس الروح ضتقه الذي التغيير ئلحعى العبارة هذه

 لكؤ يسوع. وليس المسيحيين، ويضطهد ئطارد شاول وكان بشهور. الوقت ذلك قبل صلب
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 جسده. األمر وابع في هم الناس، هؤالء آذ شاول أخبر االموات، بين من القائم الحز، يسوع؛

بولس. الرسول ينساه لن درسا كان لقد يؤذيه. يؤذيهم ئ

 السماء تمطر ال عندما :كتاب من

ليو )ايو تفي ٢ح
جح

ص٩لماذاا

 وابع وجود عن دليال أريد كنث لقد ألسماء. من ا١درامئ تدحال أريد كنت شكوكي، أثام في
 جزئيا أهئية، أقن تبدو للطبيعة الفائقة التدحالت هذه فمثال إيماني، أثام في أائ منظور. غير

 إلى أنتبه أن ظمن لقد الوابع. لتفسير كافية غير للحياة المادئة التفسيرات أة أجد ألئني

 الحت في أرى أن أستطبع المنظور. وغير المنظور العالمين بين وضوخا أقز تواصل أشكال

 والطبيعة الجمال في أستشعر الكيميائي. التجانيب مجرد لتفسيره يكفي ال شيائ الرومانسي
 كنث لقد العبادة. سوى معها ثناسرا نجاوثا أجد ال الذي العبقري الخالق على دالة عالمات

 المكان، هذا في الله كان لقد "حائ ليدرك: لجللم أيقفله الذي يعقوب مثل األوقات، بعض في

ذلك". أدر ولم

 البشر في األصيل التوق عالمات أستشعر الجنسية، الرغبة ذلك في بما الرغبة، في
 تسمح لن القوة المحية أن اإلدراك من النالج االنزعاج أرى والمعاناة، األلم وفي لالتصال.

 تخاطبني التي النعمة كسماب والغفران والعدل والكرم الرحمة بواسطة أشعر البقاء. في لهما

 النعمة. غياب جراء من كشرهت التي روسيا، مثل أماكن أزور عندما سئما ال آخر، عاتم من

 لم العالم أن لدرجة واستقرار، بثبات الصفات هذه عاش شخصا يسوع في أستشعر إسي

 غير العالم ألن ال أومن، إئني باختصار، منه. والتختص إسكاته إلى واضطر تحئله يستطع

 عندما آخر عاتم إلى دائائ ئتئح المنظور العاتم ألن ولكن العاتم، هذا في يتداخل المنظور

. أفضل عاتم إلى ئتطلعا يعانيه الذي للنقص يشير

 أوائل من لكونها اإلنجاز. من مرمودا سجال حيائها تقدم امرأة إلى مرة ذات استمعت

 الغدد طبا عالم في شهرة على تحصل أن استطاعت المرأة، حقوق مجال في الناشطات



a أ/ تفو ا ٢qj لدو

 ا٠ؤهغ الوراء، إلى أنظر عندما” ببساطة: قالت قصتها نهاية في .الرجال يحتكره الذي الصائء
 ٠الخلفية،، في تصويرئة موسيقا هومجرد آخر شيء وكز محبوبة، وئ أخبئ أئتي :يهز ما

 يكتب تهلم؟ أيثما ماذا الحياة، نهاية وفي أومن. كوني في السبب هي أيثا، المحبة،

كذ وئضذى ض، كل "تحتبن أئها المحبة عن ويضيف أبذا". تسعط ال المحبة” بولس: '.كل- م : ٥٠٠؟ نح ه ى نم ني ; ٦ ٠/ نم ه م / نم٠

 ،الله محبة هي هذه إن إال القول يكن ال . شي؛ كل على ونصبر شي؛، كل ونرجو شي؛،
 أن دقنعني المحبة من تذؤقته وما هذه. الكمال مقاييس بكز تفي إنسانبة محبة توجد ال الهله

 تهزم ل> تهذأ ولن الكوكب، لهذا الحزينة القئة بتلك ئرضى أن ويمكن ال الكاملة المحبة

 الكرام. مرور بالوجود يمر أن محبتها موضوع لإلنسان، تسمح ولن الخير، يسود وحلى الشر،

النهائى. هدفها تحقق حتى لثابر الكاملة المحبة

 آخر عالم من إشاعات كتاب: من
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د

الودلن إلبى العودة

 األفقر المجتمع تغث شيكاغو، في شعبئة ماكن من بالقرب دلجا مع جانيت زوجتي تعمل
 أوقاائ كتهم عاشوا السود. من ونصفهم البيض، من عمالئها نصف نحو الملحدة. الواليات في

 المتعددة- االجتماعبة واالضطرابات الكبير، وافاد عالمبتان، حربان العانم- تارخ من عصيبة

 لكئ بالموت. الوعي من حالة في يعيشون عمرهم من والثمانينبات السبعينبات في وهم وكتهم،

 كانت للموت. مواجهتهم طريقة في والسود البيبى بين واضائ اختالائ يالحظ كانت جانيت

 كانوا بازدياد. والقلق بالخوف يشعرون البيض من الكثير كان األغلب في لكن استثناءات، هناك
 ئكاهة برح احتفظوا العكس، فعلى السود، أائ .صختهم وتدهور وأسرم، حياتهم من يشكون

واليأس. بالمرارة للشعور أكثر أسبايا لديهم أن من بالرغم عالية، معنوية وروح جبدة

 لتفسير جانيت بها خرجت التي النتيجة كانت بينهما؟ النظرة في الغرق هذا سبب كان ماذا

كنح اذا بالسماء. السود لدى راسخ ايمان الى مباشرة متبعه يمكن رجاء الرجاء، هي السبب



ΓΊ I لثووالوالو

 أفريقي. آصل من لآلميركئين جنازات بحضور عليك السماء، 'عن معاصرة ا صو تسمع أن تريد

 بالسكينة تتمئز السماء في الحياة عن جميلة لغوة صورا السود الوعاظ يرسم ممئزة، فببالغة

 من ٠لمناك إلى الذهاب إلى متشوقين مقاعدهم في التملئل في يبدأون السامعين أن حتو، والجمال
 من نوع الموت وهوأؤ السليم- مكانه في لكن والموت؛ الفقد بحزن الفقيد أهل يشعر أن اطبيعى

فيها. المنتصر نن وعرف بالفعل نهايتها حددت معركة في تراجع الحياة، لسلسلة العجاثي االنقطاع

 به واالستمتاع الله انتظار تعلموا الذين المجهولين، القديسين لهؤالء أئه مقتع الني

 العودة من نوعا السماء إلى الذهاب يكون سوف األرض، على حياتهم صعوبات من بارغم

 في المحبوسون فهؤالء حياتهم. في حقائق التطويبات صارت لقد انتظارها. طال الوطن إلى

 يسوع يعدهم والعنف، والخوف، والكراهية االقتصادية، والفوضى المعككة، واالسر األلم؛

 بصحة يعدهم األرض، على عاشوه الذي الوقت كل من كثيرا وأغنى كثيرا أطول بزمان

.مجازاة زمان .وسالم وسعادة وسالمة

أعرفه أكن لم الذي يسع كتاب: من

ΓΊ تغوؤايولبو

الشخصية تغبير

 كنث بدايه تركيبها. وأعين شخصئتي أفكك أن الثانوة الدراسة المرحلة في بإصرار حاولت

 هيليبيليز بيثيرلي مثل الشديد، باالحراج تشعرني تلفار برامج هناك كانت .جنوبغا كوني أكره

(The Beverly Hillbillies’) ، هاو" و"هيي (Hee Haw)، الجنوبيين، من ما بطريقة هزأت التي 
 يستهز ؛By don Johnson) جونسون ليندون الرئيس أسمع عندما مكاني في أنغبس وكنث

 كانت األئة بقية أؤ سئما ال ثقيلة، جنوبئة بلكنة اإلخوة..." األميركيون أئها” بعبارة خطابه

 وكنث وعنصرون، ولجهلة، متخلفون، أدهم )السئينائت( الوقت ذلك في الجنوبيين على تحكم

فيها. وعشت ويدت التي المنطقة عن تماائ نغسي أفصل أن أريد

 ئنذ أئه حئى كبيرة بصورة ونجحت بحرف، حرائ ئطقي، طريقة تغيير محاولة وبدأت

 حملة وبدأت الجنوب. أعماق عمق في نشأت ألني يعرفون حين الناس يندهش الحين ذلك



Γتقووريوليي ؛ ٦

ت

 ٠٠ حئإ٦اك تلك عينئ عن من أنزع أن أستطع لكي العظيمة العالمئة الكئب لقراءة شحخصدق

 ئ مع يتماشى يكان سلو^ أي عن وابتعدت األشياء. خاللها من أرى كنث التي المحلئة

 حمئ،،” كان ما كز فقط ويبيت الجنوبى، والذوق األخالقائت بحسب ثناسب"” هو

 ض ا سئت وليس لي خادائ وأجعلها مشاعري ني أتحغم بكي جاهدت أس كائ ٠ أصيال و

 دنت عائ مختلفة بطريقة حرف ثمل’ تشكيل على نغسي ألرغم كتابتي، خذ غبرت أئني كما

٠ قبل من أفعله

 الحياة هع براحه تناسبت شخصئة لي معطبا التحول، برنامج نحج العموم، وجه على
 مرونة وأكثر حساسئة أقز أصبحت ٠ كتت التي السنين عشرات في أحياها ن’أ أريد كتت التي

 سمات كانت لكئها فيها، نشأت التي الثقافة في ينمو مما ليست سمات وهي نهنائ- وانفتاحا

 حدودا هناك أن بسنوات، ذلك بعد إال أدرك، لم لكئني الصحافة. ني عملي في لي ئغيدة

 أناؤا، كث لقد ذريعا. فشال فشلث لله، المهئة األمور أغلب فغي ذاتائ. المصنوعة للشخصئة

 الروح ثمر إلى أفتقر كنث التعئف، وباستثناء والرحمة. التعاطف وقليل المحئة في فقيرا كئيبا،

 فقط تنمو فهي . تصنيعها بكن ال السمايت هذه بأن االدراك الى ووصلث . ه غالثلئه بحسب

القدس. الروح داخلئة- قوة إرشاد تحت

 أقوم منتظمة ممارسة الصفات من القائمة هذه عبر الصالة جعلث الحين، ذلك ومنذ

 هل .التفعف الوداعة، اإليمان، الصالح، اللطف، األناة، طول السالم، الفرح، المحبة، دها:

 إئني الصبر؟ وأمارس بالسالم، وأشعر الفرح، أختبر هل وعالقاتي؟ حياتي في المحبة أظؤر
 القدس. الروح عمل نتيجة يأتي السمات هذه في األمام إلى تقدم أى أن أعي ارضاع بكز

 نفعله ما ليست” المسيحئة التلمذة أن .ل( Heinrich Arnold) أرنولد هينريك .جاي مع وأئغق

فينا". يحيا لكي لله المجال بترك تتعئق هي وإمما نحن،

٢١٩٩٩ األول/.أكتوبر تشرين ٢٥ اليوم، المسيحئة مجتة ،“الخلفئة الصفحة” عمود



Γ V أ تغووايوليو

Γ V ٩لي9لغول/ل

األصالة ض مزيد

 هو والذي ميرتون، لتوماس السابق األدب أستاذ (Mark Van Doren) دورين قان مارك زار

 كنتاكي في دير في السابق تلميذه ،(Quiz Show) المسابقات" برنامج” فيلم ع مو أيثا

 أن ميرتون لتوماس آخرون وأصدقاء دورين قان يستبع لم .عاائ عشر ثالثة دام غياب بعد.

 ثدمن نيويوركلي رجل من تغيره أن بإمكانها التي القؤة ما اجتاحه. الذي التغيير يفهموا

 التطيق دورين قان وطق والصمت؟ االختالء لقدس راهب إلى الماجنة الحفالت طى
 اختالائ أر لم وتكئمنا جلسنا عندط لكئنا الشيء؛ بعض سائ أكبر يبدو "كان اآلش:

 واجبنا إذ أتفجر؟ يجطني الذي ))ما :فأجاب .قظ(( تتغير لم إئك !))توم :له قلت .فيه ثهائ

 سعيدا ووقفت لي، مختردا التعليق هذا كان لقد أقلي((. وليس أكثر أنفستا نكون أن هو هنا

لنظرتي". بتصحيحه

 بما أقارنه وعندما األرض، على الله عمل ذروة باه الروح مجال الجديد العهد لقنم

 إلى يقتربون القديم العهد في الشعب كان السبب. من لحه ألتقط أن أستطبع قبله، حرى

 متخصصين. كهنة إشراف وتحت الطقوس، من ثعئدة سلسلة بواسطة ورعد؛، بخوب الله

 يبدون دهم رغم قبل، دي من أكثر شخصجه بصورة ايصال لهم فكان يسوع، تالميذ أثا

 هذا .إرساليته فهم يسيغون كانوا النهاية وحئى قاله، مما قليال ا جز؛ إال يستوعبوا لم كاهم

.بشرله دعس لكز فريدة بصور؛ ثناسبة بطريقة الله حضور القدس الروح يشخصن و

 المقام في له أصبحت الصالة إذ حياته نهاية قرب (Henri Nouwen) نوين هنري قال

 هو الصالة، في ))الحقيقى(( العمل إذ” قائال: وأضاف للبركات". االستماع” وقت األول

 هذا أن يعترف وكان عني؛؛. يقال التي الجيدة الكلمات إلى وأستمع صامائ أكون أن

 نفسه يرى أيه به يعني كان إذا ليس لكن بالذات، االعتداد بعض يحمل كأيه يبدو ربما
 إلى استمز نوين وكلما فيه. ككن أن الله اختار الذي الهيكل وبوصفه المحبوب، بوصفه

 كان إنجازات. من حعقه بما أو اآلخرين بنظر نفسه تقييم في رغبته تناقصت الصوت، ذلك

 الممارسات وفي اليومية، حياته في نفسه عن الداخلي الحضور ذلك يعير كي دائائ يصلي

كان المختلفة. المحية وعالقات والعمل، واللعب والحديث والشرب األكل مثل البسيطة



ΓΑ| تغوؤايوليو

 مدج أي من وأعمق أثبن” صخر على مؤسسة هويي في الحقيقئة الحرية أجل من بعى

إنساني". لوم أو

٢١٩٩٩ األول/أكتوبر تثرين ٢٥ اليوم، المسجية مجئة ، الخلفئة "الصفحة عمود

تغيل/يوليو٢٨
د

صريح اعتراف

 تشير الناموس؟ فائدة ما : الرسول بولس رسائل من رسالة كل في فطائ يظهر موضوع هناك
 عليها المنصوص والطقوس القواعد من المجموعة تلك إلى بولس براء ألغلب الناموس كلمة

 جيدا. القواعد هذه يعرف كان فرسا، بصفته السابقة بولس حياة وبفضل .القديم العهد في
 موقفه يعرفوا أن اليهود أراد ؛،‘المسيح في "الحرة أو الجديد" العهد” عن بالكالم بدأ وئما

الناموس. من الحالي

 شخصية، بصورة نفسه عن بولس فيه يعير رومية رسالة في فصل أكثر ،٧ رومية في

األمر. في تفكيره طريقة بوضوح بولس يكشف

 يكشف الناموس أة يرى كان فقد بالكامل، الناموس بإهمال بتاكا بولس يوص لم

 أده وهو واحد: لشيء صالح الناموس الله. يرضي الذي والسلوك لألخالق أساسية قاعدة

 مثل القواعد، تلك أة بولس يرى .“بالناموس إال الحتة أعرب نم بل” الخطية. يكشف

وبارة. وصالحة مفيدة العشر، الوصايا

 يجعلنا ال فهو سيوئن، أئنا يبح، أئه من فبالرغم الناموس: في كبيرة مشكلة هناك لكن

 ضمير لبولس كان بالناموس، الصارم التمئك في بولس عاشه عئر ونتيجة حاال. أفضل

 جعله أئه اال شيائ يفعل يكن نم بحزن، بولس يسرد كما الناموس، لكن الحساسية، شديد

 عرى الناموس . السقى! اإلنسان أنا ويحي قائال: فيعترف الوقت، طوال بالذنب يشعر

 والقوانين- القواعد من مجموعة أئة أو الناموس- عليها. للتغئب قوة ئقدم نم لكئه ضعفاته،

.مسدود طريق إلى النهاية في تقود



Γ٩ ا تفوزايوسو

 إلله كاملي غير إنسان يخضع عندما يبدأ الذي للصراع هاائ توضيحا ٧ رومية يقدم

 يجد سوف .المبحة؟((، خطاياي من أتختص أن يمكنني ))كيف يتساءل: مسيحي أئ كاهل.

هذا- المربح بولس اعتراف في راحة
 أراد التي النقطة هي بالتحديد وهذه بالعجز، مائ واحد كذ يشعر الله، مقاييس أمام

 المفرغة الدائرة تكسر أن يمكن والقوانين القواعد من مجموعة توجد ال .إليها يشير أن بوش

 الحرب،،· ببتي ال الرح بحن؛ تعرن” لكي خارجى عون إلى نحتاج إئنا والذنب. للفشل

.٨ رومية في العون بهذا بولس ويحتفل

المقدس الكتاب التي كتاب: من

Γسموليو ٩

الداخل في الذي الك

 الرسول بولس يقدم األصحاح، هذا وفي .٨ رومية في الرئيسى الموضوع هو القدس الروح

 ،٨ رومية في أوال، اإلنسان. حياة في تغيير إجرا؛ في القدس الروح طريقة عن شامال عرصا
 بإعالنه فيبدأ الخطئة. ئشكلة وهي قوة، بكز أثارها التي المزمنة المشكلة حل في بولس يرغب

 المسيح تعامل لقد . يسوغ المسيح في هم اتذين عتى األن الذينو من شيء ال إدا انه:

.ونهائائ تالما تعامال الخطئة ئشكلة” مع وموته بحياته

 يضع فالله .العملئة ليشرح البنوك عالم من كلمة بولس يستعير (،٤ )رومية آخر مكان وفي

 حياتنا ال هو حياته وفق يكون تقييتنا أن ز الخاص، يسرع فمان االئتماني حسابنا في

 على بموته يسوع، على ووضعها نستحعها التي الخطئة عقوبة كز نقل أيصا الله فإذ وباإثل، نحن.

الناموس. لعنة من ومحررين منتصرين البشر يخرج التبادلئة، الصفقة هذه في الصليب.

 ميائ. يظز لم المسيح يسوع أة :األفضل األخبار على يولس يصر العادة، هي كما ثلم،

 نحن أجسادنا "نميي" سوف األموات من يسوع أقامت التي نفها القوة بأن بولس ويبتهج

 يكسر أن يستضع الذي وحده وهو الحياة ئعطي القدس الروح فينا. السابي بروحه أيثا

.٧ رومية في الموصوف المئت البائس النمط



I Ηليو تفوزايو ٠

 ض“االاخل في الذي "الله لكن الحياة. شكالت كذ تزيل ال الروح أن المؤبد ض

 راف، عالقتنا في جانبنا إلى يعمل الروح ألنفسنا. نصنعه أن نحن نستطع ال ما لنا يصغ أن

.رضاي ؟،،كيف” أو ماذا؟"” نعرف وال ئصلي ونحن حلى ضعفنا، في ليساعدنا

 التارخ؛ في المحرة الدراما هو األفراد المؤمنين داخل يحدث ما أة بولس ويخبرنا

 االنتصارات تؤدي سوف ما، بصور؛ . اش أبنا؛ استعالن يتودع افليقة انتظار ألة : فيقول

 يتأئل بينما نفسه يتمانك الرسول يكاد ال الخليقة. أنين وشغاء تحرير إلى داخلنا الروحية

 يمكرك، بالتأكيد- شيء وال يتاقا، شيء ال شيء- ال مدوأله بإعال؟ ٨ رومية فينهي األمور، هذه

الله. محية عن يفصلنا أن

المقدس الكتاب القي :كتاب من

■"الوئوليو

المجد على نافذة

 فيلبي أهل إلى الرسائل هي ورجاة- بهجة المقدس الكتاب أسفار أكثر أن المدهش من

 روما. في الجبرئة اإلقامة في بولس قضاها انتي القترة من تخرغ وهي وأفسس- وكولوئي
 يرتحل بولس يعد لم الوقت. وهي غالية سلعة له يتيح السجن أن : لذلك مقع سبب وهناك

 الفترة، هذه طوال أعداؤه. بشعلها التي الحرائق بطغئ أو يفعل، كان كما مدينة إلى مدينة من

الحياة. معنى عن سامية أفكار نحو انتباهه يكرس أن فاستطاع فيها، تشتيت ال أجوا، في استقر

 مرتفعة المعنوبة بروحه احتفاظه عن كوبي سجن في سنة ١ ٤ قضى سجين يحكي

 ذهنية نافذة اختلقث لذلك زنزانتي، في نوافذ لدى تكن لم الرتابة. كان شيء أسوأ : ويقول

 شاهق لجبل جميال مشهدا ذهني في ))شالهدت(( خاللها ومن الباب، على عقلي في رسملها
 لي، حقيقيا المشهد أصح لقد الصخور. بين من تتدلق التي المياه وينابع باألشجار ئغئى

. الزنزانة باب إلى أنظر مرة كل في ذهني مجهود بال أتخيله أصبحت ألني حلى

كان عندما يراه"” بولس الرسول كان لما ملمحا أفسس أهل إلى الرسالة لنا تقدم



ام i تفوزايوللي

 يتخيل أوال، فيه. مأسورا كان الذي المكان في الحياة رتابة عن بعيدا يتجول أن لذهنه يسمح

 شكره عن فيها يئر التي الفقرة على الستار فينفتح تركها، التي الكنائس في الروحى |دذمو
 أن أجلهم من يطلب نجده ثم أفسس. كنيسة بها تتميز التي الروحية الحيوية أجل من لله

الله. لنعمة يستقصى ال الذي الغنى مجدا: أكثر مشاهد ليروا أذهانهم عيون’ تنفتح

 هدف ما األعظم: السؤال بولس يسأل فيها السارة. باألخبار مفعمة الرسالة هذه

 في الكبرى األمور لنرى حياته أوضاع عن العيون يرفع أن ويحاول الخليقة؟ من الكلى الله
 الله، محية غئة عن ئعير لكي حذ أقصى إلى الصوت يرغ وعندما الكونية. األمور —الوجود

حزينة. خافتة نغمة أية نسمع ال فإئنا

 المسيحية الحياة كانت أوإذا فعال يهتز الله كان إن تتساءل أو باإلحباط، تشعر كث إذا
 تصف فهي هائلة؛ بقوة فيك تؤثر أن بكنها أفممس أهل إلى الرسالة فإؤ المجهود، تستحذ

للجمتع. المتاح (‘المسيح في الذي الغنى”

 المقدس الكتاب القى :كتاب من

اسفد

كيحنم

اإلسععان حعاة وة٩د

 ائه مميرا: نمائ يالحظ فهو المعاصر، العانًا إيلل، جاك الفرنسي، االجتماع عالم يتأئل عندما

 قيم ابتكار إلى الوقت مع يميل تخالغية، بصورة فهو ما، مجتمعا المسيح إنجيل يتخلل عندما

الغريب؟ التطور هذا سبب فما .لإلنجيل ئنابضة

 لكنيسة المؤسس الراعى ،(Gordon Cosby) كوزبي غوردون كتابات في اإلجابة أجد
 المجتمعات أؤ مالحظته كوزبي العاصمة.يسحل واشنطن في (Church ofthe Savior) المغلص

 بز تر ئنضبطة بحياة نفسه عن يعبر قوى تكريسي بحز، تبدأ عال مسيحي التزام فيها التي

 النجاح هذا لكن اقتصادا، فائصا يصغ الجادة الحياة من النوع هذا والتلمذة. التكريس على

والتقئخ. والتسيب الفساد إلى ويقود االنضباط روابط كسر إلى النهاية في يؤدي المادى،



تغوؤايوليو ! ام

 ئل١األو البينيدكتان الرهبان كان إذ ؛ الرهبانية الدائرة النمط هذا كوزبي وسئي

 مصارف، عمل في الغائغس واستثمار األراضي، وزراعة الغابات إزالة في شديد بجد يعملون

 جونسون يول المؤرخ بحسب قرون، ستة بنحو ذلك وبعد الحبوب« وتخزين ماشية، وتربية
(Pau! Johnson) ”وأصبت روحية، مؤسسات تكون أن عن. البينيديكتية األديرة تولفت 

 ألديرة١ رؤساء زأصح ؛‘العليا االجتماعية الطبقة ألفراد فقط محفوظة للعاطلين كيات شبه

 جونسون ويصف .المرفهة حياتهم على للحفاظ الرهبانى النظام عائد نحونصف على يستولون
طفيلية،(. عليا طبقة” أرهم الحقبة هذه في البينيدكتان الرهبان أغلب

 قورة دفعة نفسها: الدورة هذه والغرنسيسكان واليسوعيون، الدومينيكان، كرر وقد

 المتعة نحو انجراف ثم االقتصادي، واالزدهار الوفرة من فترة تنتج واالنضباط، التكريس من
 واجه كما الرهبانية. عليها تأسست التي المبادئ إحياء إلعادة مصلخ يأتي حئى والتسلب

نفسه. التحدي البروتستانت المصلحون

 من رمما نفسه. المتكرر النمط هذا في تقع أن بكنها بأسرها أتا أة القديم العهد يضور

 وحؤاء آدم حياة فئنذ (.‘الرهبانية الدائرة” من ال البشرة" الدائرة” ئسئيها أن األفضل

 الله إلى نلجأ إئنا والنجاح. الوفرة مع التعامل في واضائ عجرا البشر أظهر الجئة، في الموجزة

.درام ما خير على األمور تصير عندما وننساه الحاجة، عند

 من يسوع حذر سبب أكثر فهمت عدة، دول في المتكرر النمط هذا الحظد عندما

 لذلك الله. إلى يلجأ أن البائس المحتاج على السهل من والمساكين. الفقراء وتطويبه الغنى
 بخيارات فرغ وقت كز ويمأل وقدراته ثرائه على بقوة يعتمد الذي مجتمعي، على أقلق

 سالمة إة الدائرة؟ تلك نكسر بها طريقة نجد أن الوفرة، وقت في يمكننا هل والمتعة. للتسلية

.السؤال هذا إجابة على متوقفة ئستقبلنا

٢٢٠٠٤ اسبتمبر أيلول عدد اليوم، المسيحية مجتة الخلفية"، الصفحة” عمود
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I اب/اغسحلس
ئح

“!إيقانجيليثوس”

 شخصائت عن تقارير نيوزويك؛ أو تايم مثل محجالت في وأقرأ الخارج في رحالتي من أعود عندما
 بين االستقطاب يعني ما عادًا وهذا السياسة، في يصب النهاية في شيء كذ فإذ أميركية، إنجيلية

 كتلة صورة في المحافظين اإلنجيللدن يرون األميركيين من كثير السياسي. واليسار السياسي اليمين
 وانماسة الحيوة إدراك يغوتهبنم ودكذا .أخالقلة موضوعات ببضعة مهووسة ئتجانسة تصويتلة

.األخرى العالم مناطق من الكثير في إنجيلي"” كلمة تحمله الذي السارة األخبار ومفهوم

 أيتاائ صاروا الذين األطفال ويرعون السجون، إلى الطعام أفريقيا في اإلنجيللون يحمل

 القارة. هذه قادة من الكثير ولدربون االرساليات، مداريس ويديرون اإليدز، مرض بسبب

 متناهية دة اقتصاد مشروعارت تقيم قروطى برامج االنجيليون يدير الالتينيه، وأميردائ آسيا وفي

 مدى وعلى الدجاج. من صغيرة أووطعاائ حياكة ماكينات شراء الفقيرة لألسر تتيح الصعر

 انجيلله مؤسسات تعولهم الذين األميركلين المرسلين عدد ارتفع الماضية، الخمسين السنوات

/'.٠٩٠ إلى /'٠٤٠ من

 لحظة بالقلق يشعر وبدأ البرازيل، في ساوياولو في اإلسبانية تتحدث منطقة صديقي زار

 الشوارع في اللة أسلحة حاملين السكنلة المناطق يجوبون المخدرات محار صبيان شاهد ما
 الرؤوس، فوق تتدئى البالستيكلة المياه أنابيب حيث الفقيرة، البيوت بين الضئقة الطينلة

 تغوج المجاري ورائحة العالي، الجهد خطوط من التيار تسحب المكشوفة الكهرباؤة واألسالك
 فيه ئحملقون معدتلة أكواحا القاطنين السكان أن الحظ عندما قلقه وتزايد مكان. كل في

 مكافحة طثاط من هوضابط هل .منطقتهم يقتحم للشكوك مثيرا أبيض رجال بوصفه بغضب

 شعار المنطقة في الرئيسي المخدرات تاجر الحظ ثلم متخذ؟ شرطي هو هل المخدرات؟

 الذي القميص ظهر على والمطبع صديقي، يزورها كان التي المحلله الخمسينلة الكنيسة

 أي “إيثانجيليكوس!” قائال: وهتف عريضة ابتسامة التاجر هذا وجه على فظهرت يرتديه.
ابتسامات. إلى الجمع وجوه على والريبة الشك نظرات وتحولت السار. الخبر حامل أو المبثر
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 مدا حتى المنطقة، لهنه كثيرة عمادة مساعدايت السنين عبر الكنيسة هذه قدسى لقد

 اإلنجعية تنموالكنائس أيصا، الملحدة الواليات وفي الكنيسة. لهذه األجانب بالزوار بفرح يرحب

 نممبة المحافظون اإلنجيليون ويقود التقليدية. البروتستانتية الكنائس تتضاءل بينما المحافظة

 المشكالت لمجايفة الثانية العالمية الحرب بعد ظهرت التي مسيحية هيئة مئة الخمس من كبيرة

 كبيرة الكنائس أعداد كثيرة كبرى مدن في تتضاعف كما .الوقت ذلك في الناشئة االجتماعية

 يبغ والتي شيكاغو من بالعرب (Willow Creek) كريك ويلو كنيسة غرار على المبنية الحجم
كاليفورنيا. جنوب في (Saddleback) سادلباك وكنيسة نسمة، ألف ٢٣ تعدادها

 الحداثة. بعد ما جيل لتخدم تصنيفها يصعب التي الناشئه الكنيسة هذه ت ٣ظه وقد
 الواليات في نموا األسرع الكنائس من وتسعين ثالثة أن حديثة دراسة دشقت األمر، وابع في

شحانفدة. إنجيلية كنائس نفسها كئد المتحدة

م٢٠٠٧ ايونيو حريران ٣ اليوم، المميحية مجلة ، بالحياة ونابض غريب موزاييك

Γ آب/ًاغسحلس

الشارح في كلمة

 مع تعيش أن يجب الصالة، عن كتارا تؤلف كث "إذا العبارة: هذه مرة زوجتي لي قالت
 قائلبي إذ” وأضافت: الفقراء. المدينة سكان خدمة رواد من إئها إذ الوقت"؛ بعض المشردين

. رفاهيه وليس ضرور؛ يضغون الشوارع

 صالتهم بنوعية اصطدمت دنثر، في للئشردين مقهى ررت فعندما منطقيا؛ كالمها كان

 كفافنا خبزنا” الريانية. والصالة صلواتهم بين التشابه هالني األمر، وابع وفي الواقعية. شديدة

 بهم ألذا بيوتهم، في الطعام ينفد عندما صالتهم عن قصص لديهم كتهم اليوم": أعطنا
 ئصتون كانوا منهم المؤمنين فإذ الشارع، في يعيشون ولكونهم .معجزئة بصور طعاائ يجدون

 أسرارا بالفعل يحملون فهم ذنوبنا"، لنا اغفر” يضلون: وعندما الشرير". من محنا” يومائ:

.والنذم الخزي من مدفونة قديمة
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 المسيحيين األصوليين عدد من تدهش سوف :متمررمى مشير وهو جون، لي قال

 تسمع فسوف المشردين، النقان ارسالئة أثة تزور فعندما عجب؛ ال الشوارع. ساكني بحن

 الخطئة خطاب من ثابتة جرعة على يحصلون هناك .والكبريت والنار الجحيم عظات بانتظام
 الشارع ساكني أن بنظردة هذا جون صديقي خرج الخذمة، من سنة عشرين وبعد والباطل".

 االلتحا'م يتعلموا لم الطفولة، في الغلة". اضطرابات” من نوع في األصولئين مع يشتركون

 أو االلتزام يستصعبون لذلك األب. بوصفه بالله أو عموائ، اآلخرين على أو يالوالذئن

وغريبا♦ أمن غير مكاائ العالم يحسبون هم وهكذا بهم، الثقة أو اآلخرين على االنفتاح

 آمن مكان أئها للصالة: جديدا معئى تعلمت المشردين، مع قضيته الذي الوقت وفي

 أن يمكن به موثوق أوصديق زواج شريك لديهم الذين هم مائ حائ واألوفر األسرار♦ لمشاركة

 أسراره. ليشاركه الله له األقل فعلى العالقات، هذه مثل له ليس من أائ أسراره. معه يشارك

 هذه الحتمال استعدادا الله لدى أة حقيقة تكشف ومحبوبين، أحياة، نزال ال أئنا )حقيقة

.بذلك( له نعترف مما أكثر األسرار

 يمكن خدمة أفضل فإذ هذا، الصلة اضطراب بشأن محعا كنت إذا” جون: لي قال

 الشهور مدى على الشارع أهل يتعلم أن أتملى المدى. طويلة عالقة هي لهؤالء أقنمها أن

 وأمملى ٠سليمة بصمورة أسرارهم مع التعامل يمكنه شخعائ بصفتي بي يثقوا أن والسنوات
 العين في إليهم النظر أن المشردين مع يتعاملون لمن وأقول بالله. الثقة الوقت مع يتعلموا أن

 آم، إنسان أي من أكثر التواصل إلى يحتاجون إئهم المال. أو األكل من أهلم يكون ذيما

قيمة". ذوي أشخاصا بصغتهم يراهم تن إلى ويحتاجون

م٢ ٠ ٠ ٦ ايناير الثاني كانون عدد اليوم، المسيجة مجلة الخلية"، الصفحة” عمود
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فله غيرالمرغوب المرض

 اإليدز مثل مرنا ئصاحب الذي االجتماعى الوصم عن شيء كذ يعرف يسوع كان لقد

 بالجذام المصاب الشخص يعيش أن تقضي الالويين سفر قوانين كانت )البرص(. الجذام أو
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 ويرتدي آخر، شخص آي وبين بينه متزين عن تقل ال مسافة على ويحافظ المدينة، خارج
 أن بسهولة أستطع جنازة(. الى الذاهبون المعرون يرتديها التي تشبه مالبمس )أي مسوحا

 منحوه أئهم شذ ال بينهم. كهذا شخص سان عندما الجموع بين شرى الذي الغضب أتخجل

 ،،دطهزني أن تقدر أردت إن محد، يا : قائال يسع قدمي عند بنفسه وألقى فأتى واممائ، مكابا

 بالنعمة المتعجرة الجملة هذه ولوقا، ومرقس هئى الثالثة، اإلزائية األناجيل تحتوي
 ألم الجع- من صادرت كبرى شهقة أة المؤبد من . الرحل ونق يده يسوع مذ نفسها:

 ض اإلنسان ذلك فيه حرم تغنى نهرا نمم األبرص. ارتجف وربا كهذا؟ ئضزوا موسى يمع

 من الواحدة اللمسة هذه وبسبب ؟ لجشده .لالسى بمشري لجسد الدافئة باللمسة االحامن

حياته. إلى السالم أعيد لقد مرضه. انتهى يسع،

 المسيحيون ويستمر بعده، من الكنيسة تبعته ئتكررا تمطا المرفى مع يسوع تجاودب صقع
 في الكنيسة أة’ من رغم الجذام، حالة في .والمنبوذين والفقراء المرضى مع التعاقل في اتباعه في

 نفسه، الوقت فغي الله"، من ملعونين” برسالة الناس هؤالء بؤس إلى تضيف األحيان بعض

 كرست المسيحية الطوائف بعض العالج. نحو الطريق يقودون أفراد آخو إلى حين من يظهر
 مرسلين، من جاءت المجال، هذا في العلمية االختراقات أة كما الجذام، مرضى لرعاية نفسها

الجذام. مرضى مع العمل قتلوا الذين الوحيدين 'كانوا ألئهم وذلك

 قالت الجذام، لمرضى ومصئة عيادة لها التابعات الراهبات تدير التي تيريزا، األم

 المشكلة ئعالج ال األدوية هذه لكئ الجذام. مثل بأمراض للمرضى دواء لدينا” مرة: ذات

 وأضافت . عالجه الراهبات أخواتي تحاول هوما المرض هذا الرفض. مرض وهي األساسية،
المادي". االحتياج من أكثر الرفض دمانون والفقراء المرضى أة

 يسمع كان الشاع في يمثمي كان عندما أئه أستراليا في الخمر مدمني أحد أخبرني

 الفقر همأ بالرفض والشعور الوحدة إة بعيدا. تسع يجتازه أو نحوه يسير من كل خطوات

االحتياج. هذا يسدد لكي معجزات أوصاغ طبييا يكون أن المر^ يحتاج ال .٤٤ وطأة األشد

أعرفه أكن لم الذي يسع كتاب: من
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عاب/اغسطس

أيسر؟ أيما

 أصدقائه مع تكئم أئه حتى يسوع يقابل أن بشدة أراد مشلول شخعى عن األناجيل تحكي

 قضى الذي ارجل خاللها! من وذأوه يسوع فيها كان التي الغرفة سقف في فتحة ليعملوا

العمودئة. الشهرة من واحدة لحظة به تمر سوف أفقي وضع في حياته

 بااليمان دائائ ينبهر كان لقد له. الناس بمقاطعة يستمع كان يسوع أة الواضح من

 من المكونة الغرقة تلك في اإليمان من النوع هذا ظهر تولغا. الناس أقل من يأتي عندما ؛لقوي

 يؤكد )وهذا إيمانهم يسوع رأي عندما الحاضرين. حمر هذا يسوع فعل رد لكن .زجال أربدة

.“خطاياك لك مفغورة .نخف ال بنى، "يا :للمغلوج قال الشفاء(، في األربعة األصدقاء دور

إنسان؟ خطايا ليغفر يسوع يكون وتن باألمر؟ الخطئة دخل ما

 الجسدي: الشفاء من موقعه تلحص أئها بدا غامضة بكلمات الجدل يسوع أسفقا

 يثبت ولكي . وامش((؟ ))قم : يقال أن أم خطاياك(( لك ))مفغورة : للمغلوج ئقال أن أيسر "أبا

 عليها يرقد كان التي الحشئة ولن قدميه، على ووقف المشلول قام فقط، بكلمة ئئلره، وجهه

يته. إلى ومضى

 وال ئضححه، لم لحتقى عيب يصادله ولم يشفيه، أن يقدر لم مرصا يسوع يقابل لم

 للغغران، المستقتل ناحية من عمال يستلزم الخطايا غفران لكن إخراجه. يستطع لم شيطان

تائبين. عير مضوا والغفران النعمة عن القوة شديدة يسوع لكلمات استمعوا مموح وبعض

 يسوع قالها ،“الخطايا ئغعز أن األرص عتى سلطاائ اإلنسائ الش أة تعلموا لكئ ولكن”

 . أسمى هو ما األدنى يخدم فيه توضيحائ مثاال للئققفكين مقدائ الرحل شفى بينما

 شفوا من ثمل ٠ جسدي مرض أي من أسوأ تداعياب الروحي للمرض أن يعلم يسوع كان لقد

 األجساد، خاليا يشفي لكي األول المقام في يسوع يأت لم ماذا؟ ثلم النهاية- في يموتون سوف

النفوس. يشفي لكي بل

 الروح. عالم قيمة من نعلل أن مادرة، أجساد في نعيش الذين نحن علينا، أسهل ما

 والكبرياء، والترت الرياء عن يتكئم طويأل وقائ ز كئ يسوع أن رغم أئه بالي في خطر لقد

 هذه؛ “الروحئة” المشكالت لشغاء نفسها كرست التلفاز على مسيحئة خدمة أئة أعرف ال
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 ف نغسى، عن الجسدية. المشكالت شفاء على ترتمز التي المراكز من الكثير أعرف لكئني
 وأش الجسدي، األلم من نوبة أقل من أتعذب بسهولة أش أتنتمر بالكبرياء، بالشعور أبدأ

الخطئة. من باأللم أشعر ولما

أجرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

آب/ًاغسئس 0

اوتحال حصيلة

 في رحلة طوال مدينة إلى مدينة من مالبسي حقيبة أطارد الماضي الخريف قضيت لقد
 الطريق، وفي الصالة. عن الجديد كتابي أقدم تمنث بينما المقحدة، والواليات المقحدة، المملكة

.للكنيسة شاملة رؤية على حصلث

 الواليات في لظرائهم من إيمانهم بشأن جدرة أكثر العظمى بريطانيا في المسيحوئن يبدو
 المحتوى يقتل حين في المحتوى، الى جوعا يبدون البريطانيين المستمعين جمهور كان المقحدة.

التسلية. بعناصر ئغئائ يكون عندما صورة بأفضل أميركا في

 وال المسيحيين، إلى فستنظر أن، .أن .سي شبكة من استنتاجاتهم يبنون ممن كنث وإذا
ء م

 معهم. ويناورون السياسيون يتملقهم تصمويتيه كتلة مجرد لكونهم المحافظين، االنجيليين سيما

 يكرسون الذين العاديين المسيحيين من له حصر ال عددا قابلن نفسه الوقت في لكئني
 نيوجيرسي أحياء في التعليو من والمتسربين بنسلفانيا، في المشردين مثل ملحة لقضايا أنغشهم

 قالي سيليكون في التنفيذيين والمديرين هارقرد، جامعة في آسيوية أصول من والطلبة الفقيرة،
النامية. البلدان إلى اإلرسالية الرحالت عن فضال السيليكون(، )وادي

 مكادا تزال ال فشلها، ومناطق أخطائها كذ رغم باأللم.والكذيسة، مآلائ العالم يزال ال

 رجز لي قال العالم. في والصرع االنكسار حاالت في المعنى عن والبحث الجروح لشغاء

 ياركنسون. مرض الله أعطاني لقد” مرة: ذات باألرض محث صغيرة بخطوات يمشي مسن

 مستبرة كانت إئها سيدة لي قالت الصالة؟". في أقوله ما إلى يستمع أئه أثق أن بكنني كيف
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 محاوالدي( عن وسمعث المسيئة. الزوجية العالقة من عاائ ١٩ طوال بحرارة الصالة في

 تعرضن ومراهقات شاحنات صدمتهم وأطفال المولودين، لألطفال خلقية وعيوب ىار،١اذت

 وفاة بعد حياتها من ئظلمة فترة عن متفرغة، خادمة األن هي امرأة، لي وقالت .لالغتصاب

 أريد ال رب، "يا قائلة: فجأة ضزخذ بعدها ئصلي، أن تستطع ال شهرا ١٨ قضت حيث ؛بنها

 أخرى شهور سئة قضن فقد ذلك، من وبالرغم . ‘بك! االئصال مقطوعة هكذا، أموت أن

.أخرى مرة ثصلي أن تستطع أن قبل ذلك بعد

 وختني الصوت مكبر إلى عمرها من العشرين في فتاة جاءت االجتماعات، أحد في

 الجبال. ينعل الذي اإليمان بخصوص المقدس الكتاب وعود حرفية بصورة آخذ ال ألدني

 لكئني ذاك، الصادق األطفال إيمان من إضافية جرعة إلى أحتاج بالفعل إئني وئلت وافقتها،

 إيمانهم إن لهم أقول بأن يتأملون الذين هؤالء إيمان إلى أسيئ أن أستطع ال نفه الوقت في

 سر ولكئها ،محل تشكلة ليست الحياة أن أتعلم النفوس، هذه مثل مرئ ما. بصورة ناقص

 لنحيا متروكين لسنا أئنا هو األكيد الوعد لكن أكيدا، ضماائ الصالة تعدم ال يعاش. غاثفس

بمفردنا. الغامض السر هذا

م٢ ٠ ٠ ٧ امارس آذار عدد اليوم، السبحية مجلة ، الخلفية الصفحة” عمود

آب/أغسحلس ٦

وسلي اسفرهع

 وهي وسلي، جون مذكرات الصباحية لقراءاتي معى أحضرنى بريطانيا، عبر رحلتى في
 أقرأ فث األتام، بعض في وبالمصاذفة، بًا. وال يكل ال الذي المبسر لذلك يومية مذبرات

.األمسية تلك في لزيارتها موعد على كنت مدينه إلى وسلي رحلة عن

 أمسيات في وأتكلم المدن بين مريحة سيارة أستعذ كننى فقد ! اختالف من له يا لكن

 ويتكلم والثلج، األمطار تحت جوادا يمتطي فكان وسلي، أائ .ودود جمهور أمام تشيعا محجوزة

.غاضبين تعارضين يواجه وكان العراء، في عريضة جماهير أمام اليوم في مرات أوخمس أربع
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 حياته وأسلوب التحئل، على بقدرته اتبهرن وسلي، مذبرات من انتهيت وعندما

 الجدف على ٠ بريطانيا عبر تنمووتتكاثر كانت التي المؤمنين بجموعات المطلق وتكريسه المذقق،
 به المحيعبن الثقافة وغنى الطبيعة لجمال وسلي تقدير عدم أالحظ أن إأل أستطع لم اآلخر،

 هاذا” ويكتب: الروحي العالم إلى بئرعة ينتقل كان زهور حديقة يتأئل كان عندما فمة،

 التاريب إنكلترا مباني أعظم من واحذا زار وعندما الله". محثة معرفة إال المرة يسئ أن ويمكن
. تحترق! سوف كلها فاألرض نعم، البيت! لهنا المتبعى الوقت أقصر ما : كتب

 والحل والموسيقا الطبيعة وجمال الغذ من وعطاياها الحياة بهذه نحتفل أن يكننا كيف

السموات؟ ملكوت في كنورا ألنفسنا ونكنز الفقراء نخدم نفسه الوقت في ونحن البشري،

 األشياى طبيعة بحسب إمكانية، أرى ال” :قائأل العنى خطورة عن مرة ذات وسلي عيت

 وبساطة العمل في نشالما ينتج بالضرورة الدين ألة . طويل لوقت دينيه نهضة أية تستمر أن

 الكبرياد، زاد الثروة، زادت ظما لكن ثروة. ينتجا أن إال يمعكن ال األمران وهذان اإلنفاق، في

 يكون فلن الحادث، النمط استمر إذا أئه عرفت لقد صورها؛؛. بكز العالم ومحية والغضب،

سنة. ثالثين نحو بعد انكلترا في الميثوديعست طائفة الى منتمون مسيحيون هناك

 األقل على لكئها، العالم، في األغنى هي التي بلدي، إلى أفكاري سانرت ما وسرعان
 عن المؤرخون يتعئمه سوف الذي ما :وتساءلت تددائ. البالد أكثر من واحدة اآلن، حئى

 كاي. جي. من اقتباس ذهني إلى قفز األن؟ من سنة مثغي بعد المعاصرة األميركية الكنيسة

 أن يمكوع منها التي الزوايا من الئتنا؛ عدد يوجد لسعط: أن جدا السهل من : تشسترتون

ليقف؛؛. ائزانه تحفظ واحدة زاوية لكئ المرء، يسقط

م٢ ٠٠٧ انوفمبر الثاني تشرين عدد اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة عمود

V آب/أغسحلس

ئضهو

 الفصل من قانونيا شكال بارس الجنوب كان عندما جيدا وأتذبر عنصريا، كرعرعت لقد

 للرجال واحدة مياه: دورات ثالث تضلم أتالنتا مدينة وسط في المحاذ كانت العنصري.
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 تضلم البنزين محطات كانت الملؤنة. البشرة لذوي وواحدة ابيض، للنساء وواحدة البيض،

 العمالء تخدم والمطاعم الفنادق كانت الملونة. البشرة لذوي وواحد للبيض واحد صنبورين،

 الكثير أغلق ،قانونؤة غير الممارسات هذه من المدنية الحقوق قانون جعل وعندما فقط، اسفى

منشأتهم المؤسسات أصحاب من

 جورجيا، لوالية حاكائ بعد فيما انئبب الذي (Lester Maddox) مادوكس ليستر كان
 مطعمه أغلق أن وبعد الجديد، القانون هذا على المحكين المطاعم أصحاب من واحدا

 ميثاق يشبه ما وصغ ، الحدية موت سائه ما نكرى لتخليد تذكارا دصثا افتتح للدجاج؛
 العصى يبخ كان عيثه، يكسب ولكي األسود. باللون ثبتلن كعن في وؤضعه الجديد الحقوق

 العبى من نتح وهي والطفل- واأللم األب أحجام- ثالث في الفؤوس ومقابض الخشبية

 اشتريت وقد المدنية. الحقوق عن المدافعين المتظاهرين بها تضرب الشرطة كانت التي الغليظة

.الصحف بخ من كسبتها بنقود العممي هذه من واحدة

 التي فيها( عضوا أخته )كانت كنيستي يحضر األحيان بعض في مادوكس لستر كان
العنصرية. تعلل ئلتوية الهوتية حية تعثمن فيها

 األحد أيام لئراقب مراقبة نرق كنيستي في الشمامسة مجلس عبت السئينيات، وفي

الكنيسة. دخول المشاغبين السود من واحد يحاول أن خشية الكنيسة مداخل

 لتكون خاصة مدرسة كنيستنا أسست المدنئة، الحقوق قانون الكونغرس أقر وعندما

 كنيستنا ترك الوقت، ذلك في السود. التالميذ وجه في تماائ ئفتثة وتكون للبيض، مالدا

 معلمي أحد ابنة قبول الكنيسة لحضانة رفض على اعتراصا المتحررين األعضاء بعض

 رفض سنة، مرور وبعد الطفلة. برفض القرار هذا أقر أغلبنا لكن السود، المقدس الكتاب

 تقدم (Carver Bible Institute) المقدس للكتاب كارقر لمعهد منتميا طاليا الكنيسة مجلس

 الراعي ذلك ذلك بعد أصبح الذي [Ton Evans] إيقانز توني اسمه )كان الكنيسة لعضوة

الشهير(. والمتكلم

 الراكون حيوان الشيطان )أي كون لوسيغر مارتن تسمية كنغ لوثر مارتن على ئطلق كنا

 مسيحيا. خادائ بكونه يتظاهر ماركسي وعميز شيوعي ائه نقول وبائ .الرائحة( بغيض

 أكثر ربا، الذي الرجل، لهذا األخالقية القوة أقذر أصبحن أن قبل طويل وقذ تر ولألسف

صريحة. عنصرية حرب من الجنوب غمى أخر، شخص أي من

النعمة اعجب ما كتاب: من



j Λ آب/أغسحلس

Λ اب/اغسحلس
نمجج

الروح قوة

 أى .“برمنغهام مدينة سجن من خطاب” كتابه في العفران مع صراعه كبغ لوثر مارتن سجل

 يصبحون والجموع شيوعيا، إداه حاسبين يهاجمونه الجنوبيون العمثمس فكان السجن، خارج

 احتاج أده كع كتب ٠ الغرل لمناصريه بهراوادبم يضربون الشرطة رجال وكان ، ! الزنجي اشنقوا

ألعدائه. يفغر أن يستطع لكي الالزمة الروحية القوة على يحصل لكي عدة أدام يصولم ألن

 األخالقي الغضب مخزون ئخاجلب أن يحاول كبغ كان الفتن، إلى ليخرغ القر بذبع

 سيلما، فغي الغضب. هذا فاض أالباما، والية في سيلما مدينة أحداث وبعد األئة. لدى
 يلوحون وهم جيادجم بحوافر المتظاهرين جموع جيادهم صهوة الممغطين الجنود اخترق

 على البيض كان وبينما أرنا. األجساد وطارحين الرؤوس مغشمين ويساذا يميائ بهراوايبم

المتظاهرين. جموع على للدموع المسيل الغاز ؛يطبقون الجنود كان ويلوحون، يهتفون الجانبين

 سي. بي. ايه. قناة قاطعت عندما المشهد هذا من لمحة أول األميركيين أغب شالهن

 (،Judgment at Nuremberg) نورمبرغ محاكمة فيلم وقتها كان الذي األحد، يوم لغيلم عرضها

 ذاًلها يحمل كان أالباما من حيا سا يبذ المشاهدون رآه ما األحداث. ه لهن تصويرا لتذيع

 ألمانيا. في انارة فظابع بصور كان الذي السينمائى الغيلم في لتوهم شاهدونه كانوا لما ئفزعا

 لسنة التصويت حقوق قانون مشروع جونسون ليندن الرئيسى قدم أائم بثمانية ذلك وبعد

.للكونغرس م ١٩٦ ه

 يرفض لم البارود. بقؤة ال النعمة بقوة خاضها للخرب، رفيعة استراتيجية كبغ طور لقد

 ذلك كل من واألهر شخصيات. ال سياسات يقاوم كان إذ ئعادونه، كانوا الذين ثقابلة بتاائ

 مثل: بعبارات مناصريه يعظ كان لقد بالمحية. والكراهية بالئلم، العنف بقابل كان أده هو
والكراهية". المرارة كأس من بالئرب المرئة إلى عطشنا نطفئ أال "علينا

النعمة أعجب ما :كتاب من
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اب/اغسحلس ٩

للتوبة قت9

 إغالق قبل بالطائرة ممفيس إلى سافرت م،٢٠ ٠٨ سنة /نوفمبر الثاني تشرين من الرادع في
 قد المقحدة الواليات أة عرفت الطائرة، هبطن وعندما ئباشرة. الشرق في االقترع منافذ

أفريقي. أصل من رئيس أول انتخبت

 اغتيل الذي الغرل حول ببي الذي المدنئة الحقوق متحف في تجولن التالي، اليوم في

 أعرفها التي بالمشاهد الخاصة المعروضات درست ساعات، مدى وعلى كبغ. لوثر مارتن فيه

 الشمالغة، كارولينا والية في غرينزبورو في الشجعان الجامعة طلبة مراهعا. كنغ حينما جبدا

 رؤوسهم، في سجائرهم البيض الحمقى من جماعة أطفًا بينما الغداء طاولة إلى جلسوا الذين

 يركلونهم أحذوا ثلم األرض على ليسقطوا للطاولة المرتبعة الكراسي فوق من دفعوهم ثلم

 (Freedom الحرة جولة وحافلة ويضحكون. يشاهدون الشرطة رجال كان ببما بأقدامهم،

(Ride هذا إلى بالنظر ميسيسيبى. في تدفن لم التي الجثث وصور أالباما. في أحرقت التي 

 يطالبون فقط كانوا أناسي نحو يولجه العنف هذا كل دحئل المعقول غير من يبدو التاريخ،

 الغرل، في واإلقامة المطاعم في واألكل التصويت، حئ اإلنسانئة: الكرامة ئكونات بأبسط

بالجامعة. وااللتحاق

 الجبل" قئة إلى وصلن لقد” األخير: كبغ خطاب من كلمات رأيت المتحف، وخارج

 بفع مشمس يوم في حنجرتي في اشتعلت كلمات كانت لقد معدنبة. لوحات في منحوته

 تعلموا أن أريدكم لكئي معكم، هناك إلى أصل لن ؤبما” أوباما: باراك انتخاب بعد ساغاب

 من بركة في كبغ غرق التالي، اليوم في .“الموعد أرض إلى نصل سوف الشعب، نحن أئنا،

فيها. أقف كنت التي نفسها البقعة في دمائه

 .المسيحئين من والكثير أوباما بين السياسات في الخالف أهئئة من أنتقص ال شاذ بال

 ووقئ للتأئل، وقئ بصفتها اللحظة هذه نستخدم أن نستطع هل أقول: األقل على لكن

استغرق لقد تأسيسها؟ ئنذ بها األئة هذه ممثزت التى الئنصرة خطئة في نصيبنا عن للتوبة ٠ ٠ ٠ ح

 جامعة تعترف ولم .الرق لتجارة مساندتهم عن يعتذروا لكي سنة ١٥٠ الجنوبيين المعمدانيين

سنة قبل بها االلتحاق من السود الطلبة منعت عندما بخطئها م٢ ٠ ٠ ٨ عام حقى جونز بوب



اب/اغسحلس

 ت١ا تمثيل في فشلنا لقد كانت: المناسبة هذه في قالوها التي االعتذار وكلمات م،١٩٧١
 تنطبق الكلمات هذه ألنقسنا". محبتنا اآلخرين محثة وصية إتمام نستبع ولم دقيقة، بصورة

 هل المدنية. الحقوق حركة بشدة قاوموا المحافظين اإلنجيليين من كثيرا ألة جميائ، علينا

العرقية؟ والمصالحة للشغا، كنغ مثل قائد دعوة مع نتجاوب أن األن نستطبع

م٢ ٠٠٩ آذارامارس عدد اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة عمود

.اآب/أغسءلس

االوتدادنحواألعام

 نفسه: السؤال منهما كال وسألت المدينة، في الفقيرة المناطق خدمة في يعمالن صديعين زرت
 بالله عالقتنا فإة ))نرتد(( أو نخطئ، عندما أئنا الكنسيون األشخاص لنا يقول بة، تقليد بصور؛

 االرتداد أة وجدتم هل .يومئة بصورة الفشل مع يعيشون الذين هؤالء مع تعملون أنتم .تنقبع

منه؟". يقربهم أم الله عن بعيدا يدفعهم

 إئها ثن، أدنى بال” سريعة: المخدرات ئدمني مع يعمل الذي ،(Bud) بد إجابة كانت

 إلدمانهم، استسلموا مدتن عن األخرى تلو قصة عليك أقص أن أستطتع نحوه. تدفعهم

 قدرة أفهم فإئني أراقبهم، وعندما ·أشرهم وحق أنفسهم حق في يرتكبونه ما فظاعة عالمين

 عاجزون. لكئهم يقاوموه، أن آخر شيء أي من أكثر يريدون ما هو الشر .العالم هذا في الشر

 إلى اللجوء من يكونون ما أقرب تجعلهم التي نفسها اللحظات هي هذه الضعف لحظات لكئ

 أم ويواصلوا، ينهضوا أن يمكنهم هل اآلن؟ وماذا ذريعا. فشال فشلوا لقد المعونة. طالبين الله

 مفتالحا هناك أة قررت لقد األمر، وابع في ينهضون. منهم بعض الله، بنعمة مشلولين؟ يغلتوا

 لله ابن أئه بعمق بضدق أئه هو ال: أم يشفى سوف المخدرات ندمن كان إذا ما بحدد واحدا

.٤٤له يفغر أن يمكن ابن ألمما بتاائ، يفشل ال لله ابائ ال له، يفغر أن بكن

 ذلك على يوافق اإليدز، لمرضى صحيه رعاية مركز بدير الذي ديفين أيضا كذلك

يواجهون ثن المركز هذا في الذين الرجال هؤالء أكثرمن روبين أشخاصا أقابل لم :ويقول
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 فيروس التقط أغلبهم أنفهم. على المرض جلبوا الذين بأخرى أو بصور؛ أئهم عالمين الموذ

 أشرح أن أستطع ال . بالغشل سميون حيادهم إذ .المتعلمة الجنسية الممارسات من المناعة نقص

آخر". مكان أي في أره لم بالله، وائصاال روحانيه، الرجال هؤالء لدى لكئ ذلك،

 ببؤسنا، معرفتنا ازدادت كما األن،” (:Francis de Sales) السالسي فرنسيس كتب

 أن حتوه وثيقة، بصور؛ يبصالن والبؤس الرحمة ألن ؛أعمق ورحمته الله بصالح ثقتنا صارت

 غرقوا ثم سقطوا، الذين هؤالء بشدة فرنسيس وينتقد . األخر دون ممارسته ويمكن ال أحدهما
 يقومون لله الحقيقيين التابعين إذ . لشيء أصبح ال إدني بؤسي! أشد ما :قائلين بؤسهم في

وشجاعة. وتواضع بهدوء سقطاتهم من

منظور غير إله مع £٠اللقا محاولة : كتاب من

ااآب/أغسطس

نعوت ال( نخدم

 يدير حيث الهند، في (Vellore) قيلور في رؤاره أبرز من واحد عن براند يول د. أخبرني

 األسابع وطوال ،(Pierre) ييير اسمه فرنسي راهميا هم جاء يوم ذات ٠ البرموه لعالج مستشفى

 أسرة في ييير وبن حياته. قصة لهم وحكى وزوجته براند بول د. مع مكث التالية القليلة

 التغيير إيقاع بعدء بسبب األمل بخيبة يشعر أصبح حتوه الفرنسي البرلمان في وخدم عريقة،

 ولم .يسئعطون ع الشوا في مشردين األالف أمسح الثانية، العالمية الحرمب وبعد السياسي.

 حبن في والسياسيين، النبالء بين البرلمان في ينتهي ال الذي الجدل يحتمل أن ييير يستبع

.السواع في خارلجا جوعا المسردون يموت

٠٠ 1 ٠٠ تع ئتجئدين الباريسيين المتسولين من الكثير مات استثنائية، بصورة قارس شتاء وطوال
 .بينهم يخدم لكي كاثوليكيا راهيا وأصبح السياسي منصبه من ييير فاستقال .ع الشوا في

 القيام بتعليمهم فبدأ المتسولين؛ هؤالء حياة بنظم أن هو يفعله أن يستطع ما أة وأدرك

 العيوات لجمع المدينة تطوف فزوا أنفسهم يقسموا أن وقادهم أفضل، بصورة بسيطة بأعمال

صناعة بإنشاء وبدأ المهمل، الطوب من مخزن بناء إلى قادهم ثلم البالية. والخرق الفارغة



ابعستلس ا ا٢

 ئ١و٦والم الفنادق ترميها التي المستعملة الغبوات من ضخمة كألمات يفرزون فيها جديدة

تصنيعها. ويعيدون والشركات

 أفقر اخر متسول مساعدة مسؤولؤة بتحثل المتسولين هؤالء ييير آلهم النهاية، وفي

 هذه لكئ . عمواس باسم خيرة مؤسسة أسست قليلة سنواب وفي المشرع، ونحح منه.

 في متسولون هناك ئثد لم العمل، هذا من سنواب فبعد كبيرة؛ أزمة واجهت المؤسسة
 لم إذا يساعدونه! من المتسولين من فريقي يجد أن يجب” قائفا: ييير فأعلن ياريس.

 الداخل. نحو بالتحول الحركة هذه تبدأ سوف المتسولين، هؤالء من أفقر هم من يوجد

 يجدون ال عندما تماائ، الروحئ التأثير يغعد وسوف قوية، غنية مؤسسة يصبحون سوف

.“يخدمونهم من

 كيلومتر آالف ثمانية ئبئد الهند، في حذا؛ مستعمرة في ضبالقه بيير األدب وجد

 إلى ينتمون منهم الكثيرون الجذام، مرضى من مائت لع تقابل حيث ياريس، عن

 قابلهم، وعندما ٠ ياريسى متسولي أسوأ من بكثير أسوأ وحالتهم الهند، في المنبوذين طبقة

 ببناء وثملهم فرنسا، في المتسولين إلى عودته وعند عريضة. ابتسامة وجهه على ارتسمت

 الهند في المستشفى على القائمون كان وعندما .الهند في ثيلور مستشفى في جناح
 أن يجب أنقذتمونا، الذين أنتم ال! ال! رده: كان السخؤة، العطؤة هذه أجل من يشكرونه

برت،،. وإأل نخدم

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

اب/!غسحلس ا٢

دد للسفي االستسالم

 سج العبارة هذه يسع كرر .‘يحدها؛ أجلي من لحيائه أضاغ وتئ ئضيئها، لحيائه ولجن تن”

 اكرس أن بمجرد العقد اختبر اله المبدأ، هذا نفسها يسع حياة كل األناجيل. في مرات

 وفي المقاومة. بدأت ثلم تنتهي. ال متزايدة بمطالب تتبعه الجمع فكانت العلنئة؛ للخدمة نفسه

حياته. ففن النهاية



ا٢ I آب/أغسحلس

 الروحي: للنمو مراحل أربعة عن (Bernard of Clairveaux) كليرقو دي برنارد تكلم

 أجي من وذلك أنعسنا، أجل من الله نحب أن (٢ أنفسنا؛ أجل من أنفسنا نطع أن (١

 نحت أن وأخيرا، (٤ أنانية؛ بال الله، أجل من الله كحث أن (٣ لنا؛ يفعله أن الله يستطيع ما

 ممثل أخرى، مرحلة أضيف أن ويمكئني لنا. العظيمة الله بمحية واعين الله، أجل من أنفسنا

الله. أجل من اآلخرين نحب أن وهي الروحية: األمومة أو األبوة مرحلة

 األعظم القوة وهي المضحيه، للتحية يمهم تقدفي هو العالم في للمسيحيين تأثير أفضل إن
 مع الليل طوال بالسهر محيتهم عن ئعيرون واألئهات اآلباء إذ .العالم تغيير على واألقدر

 الشخصية برغباتهم لمضحين المدارس، مصاريف لدبع وظيفتين في والعمل المرضى، أطفالهم
 رقدم الله ملكوت إذ للحياة. مشابها نمائ يتعئم يسوع يتح من وكل وبناتهم. أبنائهم أجل من

لنا. الله فعله ما هو ببساطة هذا ألن بمحية، لألخرين نفسه

 لكي .كتفسلل قريبك محج، أن وصيته كانت .النفس محيه أهئية من يسوع ينتقص لم
 خدمة من يأتي األكمل، الذاتي واإلشباع الحقيقية، النفس محية هوأن قذنه الذي االقتراح

 أخرى، بكلماب أو أنفسنا، من ئطور إئنا الذات. في واالنحصار النرجسية من ال اآلخرين،

 كانوا آخرين مع أنفسنا في ئطورها التي والمواهب العطايا هذه نشارك ما لكي ذواتنا نحقق
األمور. هذه في مائ حثا أقز

 يجدوا” كي تألملية تمارسات في البرئة الطبيعة إلى يخرجون الكتيات، طلبة بعض

 يكون ال النفس اكتشاف أن هو هؤالء لمثل يسوع يقدمه الذي االقتراح ألما أنفسهم".

 بأعمال بل النفس، في بالتأثل ال اآلخرين، إلى النفس من بالخروج وإى الداخل، في بالتأئل

 ألن ؛ يحدها فهذا حياته، يضبع من” صدقها: يسوع مقولة تثبت ما كثيرا النهاية، في المحية.

.االرتفاع إلى يؤدي الذي هو للسقوط، االستسالم

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من



آب/أغسحلس ا م!

اب/اغسحلس م!

تحتمل التي اسية

 في المعادلة. في اإلنهاك عنصر دخول غن الثغر طويلة معاناة مع يصارعون الذين يتكئم

 البريدئة البطاقات تماله االهتمام. مئ قدر على تحصلون فا المرض، كان مهما البداية،

 الوقت، مع لكن المنزل. في منكان أجفي من الزهور باقات وتتزاحم بريدهم، صندوق

االهتمام. يتضاءل

 بتسى تأليف من كتاب وفي ٠ ولرجنا تزعجنا تنتهي ال التي المزمنة المشكالت إئ

 المتتالية المؤات من مرة كل في أئه كتبت الشخصئة، خبرتها عن (Betsy Burnham) بيرنهام
 انتقر وعندما الزوار. من أقز عدن إليها يأتي كان الظهور، تعاون السرطان كاذ فيها التي

 أصدقائها من بعضى متزايدة. بصورة والوحدة والخوف بالضعف أكثر ئشعر أصبحت المرض،

 كأئهم تستجب، لم الشفاء أجل من صلواتهم ألن باالستياء يشعرون أصبحوا المسيحتين

 وكراهية بالذنب تشعر بتسي تاركين وابتعدوا، إيمانهم فقدوا هؤالء نشف. لم أئها يلومونها

الجسدي. ومرضها ألمها عن فضال النفس

 بتعاطف األمر يبدأ نفسها. بتسي قصة حتية بعيوب المصابين األطفال أهل ويردد

 احتياجات تزداد وعندما شيء. كز يخبو ما سرعان لكئه الوالدة غبب شديدئن واهتمام

تناقصت. قد المساعدة عروض تكون عئة، الجتما وا النغسئة مشكالتهم وتتفاقم األهل، هؤالء

 أناة طول’ نترجمها التي الكلمة تلك الروح، ثمر قائمة ضمن الرسول بولس يضع

 وهذا الكلمة هذه إحياء أعدنا إذا صنيعا نحسن إدنا األمد. طويلة المعاناة تعني: حرفتا وهي

.طويل لوشت تدوم التي المعاناة أنوع على دطبعه لكي بحرفئته المفهوم

 ال عندما المحبة إلظهار مدعوون المسيح جسد في أئنا أومن إئني بحرص: هذا سأقول

 ما عادة طويل، لوقب يعانونه الذين سئما وال األلم، يعانون الذين الناس .ومحبا قريبا الله يبدو

 التي المؤلمة يومائته في لويس أس. سي. من أفضل هذا عن أحذ يجر لم تركهم. الله أة يشعرون

 (.Grief observed) الحزن" ئراقبة” الكتاب إلى بعد ما في تحولت ثلم زوجته وفاة بعد بها احتفظ
 كان الذي وهو المشهد، عن وغائبا جدا بعيدا الله بدا العميق، احتياجه وقت في أئه لويس يسجل

.مرتين الداخل من وأوصده وجهه في الباب أغلق قد كان لو كما قريبا. دائائ يبدو



IE 1 آب/أغسحلس

 وفي بها. ينطق أن المتألم يستطع ال التي بالصلوات تنبق أن يجب المرات، بعض في
 عادئين أشخاص من إأل الله مجة استقبال ويمكن ال ما كثينا الشديدئن، الفقد أو األلم لحظات

المسيح. يسوع جسد بوصفنا نعمل أن بالفعل، بكننا، الطريقة بهذه .ومثلك مثلي ودم بلحم

المتألمين مساعدة كتئب

عاآب/أغسحلس

عاديون شافون

 البار والرجل العظيم، الملك داود، .أدوب على رده في األلم يبرر أن نفسه الله حش يحاول لم

 .تماائ نحن معه نتعامل كما األلم مع تعاملوا كتهم المسيح، يسوع الله ابن النهاية وفي أدوب،

 في الله إلى صرخوا النهاية وفي لتخفيفه، وسعهم في ما كز ووعلوا وظيائ، وذأوه محنته، حاولوا

 النهاية في شافية بة١إجا على نحصل أأل محبطا أجده شخصي' إئني .األلم ذلك بسبب يأس

.يتابون ش شعليها

 في هو اإلجابة غياب أة وهي المفاجأة نجد فإئنا أخرى، زاوية من األمر إلى نظرنا إذا لكن

 يذكر لم ساعدك؟" شيء أكثر "ما :نتعين أشخاصا سألث فعندما سارة. أخبار األمر واقع

 أستاد أي أو مثال، (Yale) ييل جامعة الهوت كلئة من الدكتوراة يحمل شخص اسم أحد
 من مجردين بعضنا بجوار نقف فيها وكئنا ديمقراطئة، مملكة األلم مملكة إة مشهور. الهوب

.ساذة أخبار وهذه المساعدة، على نفسها القدرة لدينا كئنا المجردة. إنسانئتنا إال شيء كل

 ومهما أللم". مع المناسب "التجاوب فيها محفوظ عبوة يقدم أن أحد يستطع ال

 إلنسان تعدم عندما فشلها ما مرحله في تست سوف للكثيرين، ئشحعة كلماب بعض عدت

 .ائفاوا تجد فلن عنهم، خعفت التي األشياء عن وسألتهم أنفسهم للمتألمين ذهبت وإذا ٠ معجنا

 يظن حين في معاناته، عن بعيدا انتباهه يشئت أن مرحة بطريقة ساعده صديعا يتنكر بعضهم
 وصادقة أمينة مواجهة يريدون آخرون .باأللم ويستخفذ مهين األسلوب هذا مثل أن اخرون

.لالكتائب ئثير الكثير والكالم النقاش أة وون وغيرهم وثباسرة،



I Jo آب/أغسحلس

 ص فطرة بصور؛ المحثة الن المحثة؛ هو المتألم إليه يحتاج ما فإن العموم، وجه على
 حن (LArche) الئلك خدمة مؤسس فانير جيان يعثر اآلخر. إليه يحتاج ما بدئة تحدد التي

 محبا قلثا :واحذا شيائ األلم كسرهم الذين المجروحون "يطلت : يقول عندما جثنا األمر هذا

. لهم بالرجاء مألائ قلثا لهم- نفسه ئكرس

 :السؤال إجابة نفسها هي المتابين؟ أماعد كيف : السؤال إجابة فإذ األمر، وادع في

 أشير فسوف المتألمين، ساعدة طريقة وعلمنا كتابثة فقرة عن سألتني وإذا ٠ أحب؟ كيف

 ما هذا للمحثة. البلخ وتصويرها األولى كورنثوس رسالة من عشر الثالث األصحاح إلى لك

 دائائ يستخدم الله كان دائائ، أسلوبه ويحسب والحكمة. المعرفة ال المحثة، :المتألم إليه يحتاج

.المتألمين إلى شفاءه يحملوا لكي عاديين أشخاصا

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من

اآب/أغسطس0
قح

بانحان إحساس

 قبل الموت ظاهرة سوئه ما إلى سابعا زردها المستشفيات في للخدمة مجموعه أعضاء أشار
 مريضهم نثة، بحسن الموت، على المشرف المريض أقارب يجعل عندما تحدث وهي ، الموت

 أن ينبغي ال ال. ئشكالت. دون األخيرة شهوره يجعلوا بأن وذلك يموت، أن قبل يموت

 هذه. حالتك في ليس األن. ليس لكن القمامة، تخرج دائائ كنث أئك أعلم ذلك! تفعل

 له. داعي ال قلعا لنفسك تسثب سوف بالغواتير. نفسك نشغل "ال أو عنك"، فألخرحها
. فصاعدا األن من ذلك أتولى سوف

 يؤخذ الحياة، في دور له يزال ال أئه شعورا اإلنسان ئعطي شيء كز فإذ وباللدريج،

 بيتها. في معها لتعيش وتأتي بيتها تبع أن المتزوجة غير المريضة ابنتها األم تنصح فمة، منه.

 اإلحساس فإذ وهكذا الفرددة. بهويتها إحساسها وعذت بذلك أئها لتندهش ذلك، فتفعل

النصائح. هذه يسبب أكثر يتضاءل المرض، بسبب بالفعل تضاءن الذي والغاعلثة، بالقيمة



ا٦ ا آب/أغسحلس

 اآلخرين على االعتماد إلى يحتاج شديد بمرض المصاب اإلنسان أن الواضح، من

 عن الزائدة المساعدة في ننزلق أن السهل من لكن الصعبة. العملية الحياة مطالب ليواجه
بالكرامة. إحساس من له تبش ما على تقفي والتي !لالزم

 ال ما عادة العالم. هذا في لهم مكاى كناك أن في تغفون األمر واقع في المتألمين إذ

 شيء كل من يجعل العالج بسبب أو المرض بسبب واإلجهاد العمل، مواصلة يستطيعون
 وأن مكادا، لهم أن دنكرهم بشيء التمثل الى يحتاجون جميعا، مثلنا لكئهم، أصعب.

 الفذة خبرتهم دون ستتقلقل البيت موازنة وأن منها، يختفون عندما سهلة تبقى لن الحياة

 الدقيق االتزان ذلبثة استشعار يستطيعون الحكماء واألقارب األصدقاء ثابتة. أبقتها طالما التي

.أخرى ناحية من الالزم من أكثر ماعدة وتقديم ناحية، من المساعدة عرض بين

 خلف العيون، عن بعيدا نضعهم للترضى. طبيعيا “مكاائ” ئعطي ال ثقافة في نعيش إئنا

 سوى أوقاتهم يشغل شيء بال أسرة، في يستلقون نجعلهم الرعاية. ودور المستشفيات حدران
التلفاز. في التحغم أجهزة

 على تحافظ لمساعدتهم طرق عن نبحث أن يجب المرضى، وأحباب أصدقاء نحن ائنا،

 جدا عملية طرق من يتكؤن الحذ أن الناس بعض يرى ومكانة. مكان لهم يزال ال بأئه إحساسهم

منهم. مرفائ أشد آخرين مرضى لمساعدة فرصا لهم نقدم أن يمكن أئه، آخرون ويرى للخدمة،

المتالمين نساعدة كتيب

اآب/أغسحلس٦

للموت هلخلول

 ساندرز سيسيلي استطاعت م، ١٩٦٧ سنة المسئثى رعاية كرستوفر القديس دار افتتاح منذ

(Cicely Sanders) أن الثانية إليزابيث الملكة برمتها أن بعد سيسيلي، بالسيدة اآلن والملعبة 

 تؤحل عالية تقنيات دون يختارونها، التي بالطريقة يموتوا أن فرصة شخص ألف ١ ه إلى تقدم
 كذ أنشأته الذي سريرا ٦٢ يحوي الذي الدار تصميم ويتضثن اصطناعية. بطريقة الموت
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 كريما،، مورا انسان كل يستحق «سيسيلي المسدة وتقول المحتصرين. رعاية عن دعنعته ما
ترصاها. لكل الحئ هذا لتقديم طاقتها كل تكرس وهي

 مع عملها جعلها وقد المرضى. حقوق ورعاية التمريض مجال في ساندرز تدربت البداية، في

 للتمريض. مدرسة أئة تعلمه أن تستطخ ال منظور من األمر ترى المحتصرين، ومع السرطان مرضى

 شديدة حالة في الموت المرضى يواجه المزدحمة، الحديثة المستشفيات في أره سيسيلي وجدت لقد

المحتصرين. المرضى هؤالء بين حياتها تقضي أن داخلي بدايع تشعر وبدأت الوحدة. من

 عمرها. من والثالثين التاسعة سن في ۴١٩٥٧ سنة العلل في مؤئطة ساندرز وأصبحت

 الومي،، النور بعنوان روحئة تأثالت كتاب تقرأ كانت بينما ذلك، من سنتين وبعد

(Daily Light) عليه وائكل طريقك للرب سلم” :٣٧ مزمور من المعروف العدد صادت 

 يوم بعد إليه. دعيت قد أئها تشعر ما لتعمل آن قد األوان أن شعرت عندئذ، . وهويجري

 قد كانت التي العمل خكة تكتب بدأمق بالمستشفى، الملحقة الكنيسة في التأثل من كامل

 االحتياج كبيرين: عنوانين تحت أفكارها فقشمت .تضت لسنواب ذهنها في اختتزت
الحديثة. المحتصرين رعاية دور حركة وبذت الورقة تلك ومن . الحكة” و

 فوائد. أيصا ويقدم فوائد، يستقبل المحتضرين مجتمع فإذ سيسيلي، ترى وكما

 مجتمع إلى تحتاج أيصا الكنيسة لكن .وإمكانائتها الكنيسة رعاية إلى المحتصرون يحتاج

 لنا ويقدمون نستمع، أن وئعلموننا األبدئة، األمور وعينا إلى يستدعون فهر المحتصرين؛

باسمه. اآلخرين بخدمة المسيح لخدمة طريقة

 مما أكثر رحلتهم يشاركهم الذي لله رؤية هي المحتصرين لخدمة رؤيتي إذ ساندرز: وتقول

 يمنع ال إله فهو التعبير- جاز إن عجزه- وقوة والغايرة، المضحية بمحبته مائ، شخعر( أي يستطيع

. نجتازها بينما ئصاحبنا لكئه بالخطر، والمألن الحر عالمه في تحدث التي الصعبة األمور حدوث

م ١٩٩٠ اديسمبر الثاني كانون ١٧ اليوم، المسيحية مجئة ، للموت منظور



IV i آب/أغسطس

ااب/اغسحلس٧
د

الحقيقي صراعنا

 (World فيجين" ورلد” اإلغاثة هيئة رئيس كان ه (Bob Seiple) سنجل بوب مع تحاورت

(Vision وقتها لي قال .م ١٩٩٤ سنة حدثت التي المجازر وقت رواندا من لتوه عاد أن بعد 
 لونه أصبح الذي النهر في تحته تطفو الجثث آالف شاهد حين جسر على يقف كان ائه

 قبائل من مليون نحو المناجل باستخدام الهوتو قبائل رجال وقلي لقد .الدم بسبب قرمزيا

 يستبع لم ألسباب المدارس- في وزمالئهم نفسها، كنائسهم وأعضاء جيرانهم،’ التوتسي-

فهمها. أحد

 توجد وال لي، إيمان أزمة كانت لقد لي: قال بينما سيئة بصورة مرتجعا سيجل بدا

 للوحوش. إهانة هذه ال، - وحشية كلمة بعضهم استخدم .الفظابع هذه تصف تعبيرات

 ال نفسه، الوقت في اثنتان أو واحدة فريسة يقتلون .للئتعة وليس لتأكل، تقتل الحيوانات

سبب". أدنى دون نفسها فصيلتهم من مليوى

 تفغر الطبيعة، في قوة أئة أجد أن أيتا أنا أستبع لم سيجل، إلى أستمع كنث وعندما

 التفسير- تكون أن يكن العالم هذا وراء من شريرة روحية قوة فقط .رواندا في يحدث كان ما

 أثناء في جدا ضرورية موارد يبذر هتلر جعلت التي للتفسير القابلة غير نفسها القوى نوع

لليهود. عرقية إبادة في يستخدمها بأن الحرب

 الطمع قوة وهي مشابهة، ئظلمة روحية قوة حديتا، المتحدة الواليات في رأينا لقد

 تاركين أرباح، صورة في الدوالرات ماليين امتصاهى إلى الشركات مديري دفعت التي
 الذين الموقفين من آلالف الحياة مدخرات على ئيبزين لإلفالس، تتعرض الشركات

 تدبع كانت التي الظالمية القوى هذه مثل يسوع واجه وعندما عمرهم. طوال بجد عيلوا

 في المنطقة في الكثيرون كان حين في ضخمة، غالل ومخازن جميلة قصور بناء إلى الناس

 مجالس رؤساء ئظراء يسوع واجه عندما أخرى، وبكلمات عبيدا. يعيشون الوقت ذلك

 اإلله وهو روحيا استا وأعطاها روحية قوى هذه أة ويميز أن استعالع الطائعين، اإلدارات

)المال(. مامون الوثن
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 فقد العاتم. عن جدينا شيائ تعتمت ألني الشريرة؛ الروحية بالقوى إيماني أغثر لم

 الرسول توكيد أقبل وأصبحت المقدس. الكتاب بلغة بالفعل أعرفه ما صياغة أعيد أن تعلمت

 على يحدث ما إذ مرئية. غير قوى مع بل ودم، لحم مع ليست الحقيقية مصارعتنا أن بولس

.ترى أن عيوننا تستطع ما أكثر الكوكب هذا

آخر عالم من إفاخات ا كتاب من

اآب/أغسحللس٨

المال تدنيس

 يرغب أن ال منه، نفسه يحمي أن لإلنسان ينبغي شيائ إداه حاسيا المال إلى ينظر يسوع كان

 في مائ يعيش لمن ئقلقة فكرة وهذه .“أيئط' قلبك يكون فهناك كنزك، يكون "حيثما فيه.

 سلبية، روحيه قوه بصفته المالذ المسيح صون لقد الملموسة. المادرة بالكنوز حافله مجتمعات

 ال شديدة: بصراحه يسوع قال لذلك السموات، ملكوت يقاوم مامون اسمه صنم فهو

. المال أو الته : سيدين تخدم أن تقدر

 المال، سلطة من متحررين يجعلنا أن شأنه من ما كز نفعل أن يسوع نمذانا أنعسنا، ولحماية

 إيلل جاك كتاب قرأت عندما أسي أتذبر للفقراء. كله وإعطائه منه التام بالتخشى ذلك كان ولو

 إسا .اقتراحاته من بعض صنتني (Money And Power) “والنغوذ المال” بعنوان لالهتمام المثير
 ذلك كان وإن حئى له، تقديسنا ومن الروحية قوه من وقلل المال ندنس بها طرائ نجد أن يجب

 غير المفاهيم هذه لي بدت .الشوارع في الهواء في ننثره أن حئى أو الغرباء على منه رزم بتوزج

 المال فذست أدني حقيقة لي كشف جانبي من هذا الفعل ورد تبتذلة. تكون ونكاد منطقية

ئقذس. خ لشي االحتقار من نع إضاعته أن حسبت ألدني وذلك له، الروحية للقؤة وخضعت

 أدني أدركت السموات، ملكوت لخدمة المال أستخدم أسي فيه أظلي كنث الذي الوقت في

 عن وأبحث سينابه ومن أعطيه سوف الذي العدر بشأن أقلق كنث لقد العطاء. مغزى أفهم لم
 وكنث اعطيه، سوف الذي المال باستخدام خدمة أفضل تقدم التي المختلفة الخيرئة الخدمات

.جهودي أجل من شكر خطاب أيصا وربا الضرائب من خصئه يمكئنى إيصاال أنتظر
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 عن المقنس الكتاب يعلمه لما تماائ العكس هو المحسوب القبق العطاء من النوع هذا

 وهذه الضحك، من نوبة في كأده المبتهج المسرور المععلي دسميه من بولس الرسول يصف العطاء.
 حول نضعها التي التقديس هالة يهدم إده منطقي. غير جوهره في العطاء أة بسبب هي الثكاهة

 سجنه، من المال تحرير من نع هو والعطاء حديدئة؛ في-خزائن المال نخزن بالغريزة إئنا المال.

والدائن. والوارد الحسابات وسجالت التنافس على مبني مجتمع في لتعمل النعمة لكي؛مطلق

آخر عالم من إشاعات :كتاب من

اآب/أغسحلس٩

القبضة تخفيف

 أئ تفوق التي حولي من احتياجات مدركا أصبحت شيكاغو، مدينة وسط في الحياة بسبب

 المنزل إلى تأتي كانت الفقراء، المسلين بين تعمل كانت التي زوجتي، منطقي. عطاء نمط

 عدم بسبب بيوتهم من دطزدوا أن وشك على مسنين عن القلوب تفطر بقصعى لمحئلة

 دوالر مئة مببغ الحالة، هذه في عنهم. الكهربائي السار يقطع أن وشك على أو اإليجار دفع

 حئى أو الحكومية البيروقراطية تجعل أن حاول لكن التالي، للشهر يعينهم أن يمكن كان مثال

 بوفع فبدأنا االحتياج. هذا مثل مع بسرعة تتجاوب أن للثحاسبة خاضعة خيردة جمعية
 صغيرة ورقة مع الباب، ئتحة تحت من ودفعها طروب في دوالر والمئة الخمسين فئة أوراق

٠ يهتم شخص من فيها: مكتوب المصدر مجهولة

 تسئخذم سوف أئها متأبدين غير نقودا لعطي أن السفاهة من نوعا كان لو كما األمر بدا

 قد بذلك إدني السفاهة. هو التفكير هذا أة أدركث ما وسرعان . إيصال وبال سليمة، .طريقة

 أحتاج أئني وأدركت الالزم، من أكثر عليا قيمة إلى المال تربع منطقية اقتصادئة نظرة بنيت

 أن أحتاج بنث المال. عن كتابه في إيلل جاك اقترخ كما علي، سلطانه وأكسر المال ادئى أن

 السموات، ملكوت في استثماره لعرن عليه الله ائتمنني قرض أده حقيقته: على المال أرى

 وأبوك السر، في الفقراء دعطي أن يسوع أوصانا أبدية. عوائد تدفع الذي الوحيد الملكوت

. عالنية سيجازيك الخفاء في يرى الذي



Γاب/اغسحلس ا ٠

 يظهرون الذين المتين المندوبين هؤالء على أضحك أن أتعتم أن أيثا أحتاج كث كما

 وقة أشتر لم أو المناسب، االستثمار أختر لم إذا يحدث قد مما يحذروني لكي التلفاز في

 المال بشؤون المختصة (Fortune) "فورتشن" مجئة أعامل أن أحتاج الصحيحة. التأمين

 ئ تؤثر أئها أدركت ألثني محظورة، مواد كانت لو كما أن، أن. سي. قناة على المال وبرامج

 مثلما علي يقبض فهو :الكبرياء يؤثر ومثلما المحظورة المواد تؤثر مثلما في يؤثر المال .سسا تأثيرا

 ال خياالت في يجتذبني فهو الموت؛ حمى وتعتصرها فرائسها على الضخمة الخات تقبض

 أتحرر” لن الشخصى للصرع مجاال المال يقدم والكبرياء، الشهوة ومثل تحقيقها. يستطع
.كذلك حسبه ويسع إله، األمر واتع في هي .شخصئة ذات قوة إئها بتاائ. منه

آخر عالم من إشاحات :كتاب من

اب/اغسحلس٢٠

فتكلبوج تعملتى

 إشعياء قال الله. غياب عن أمثلة لنجد المقدس الكتاب من أبعد هو ما إلى ننظر أن نحتاج ال إئنا

 يميل وكمسافر األرض. في كفريب تكون "لماذا إرميا: وتساءل عنا،،. وجهك "حجبت لله:

 العالقة وفي االبتعاد، من وأوقات والحميمية العرب من أوقات قضاء تتضئن عالقة أئ ليبيت؟".

.أخرى إلى جهة من يتمايل سوف البندول فإؤ قريبة، كانت مهما بالله،

 متجاورا روحائ، أتقدم فيه كنث الذي نفسه الوقت في الهجر، شعور اختبرت لقد

 إنذار، سابق ودون آخرين. أساعد أن يمكن بأئني فيها شعرت التي للدرجة الطفوفي اإليمان

 الله أن بتاائ أثق أكن لم مكان؛ أي إلى تذهب ال صالتي بدت كاملة، لسنة الظالم. خئم

 للحصول ألجأ نغسي فوجدت ، الغياب خدمة بواسطة لذلك أحد يعدني لم .إفي يستمنع

 بشأن صريحا كان الذي (George Herbert) هربرت جورج مثل الشعراء إلى الراحة على

 كئبا: الذي (Gerard Manly Hopkins) هويكنز مانلي جيرارد ونظيره الروحي، جفافه أوقات



٢ا I آب/أغسحلس

 الصالة مزامير لك نروع رت، يا

 حضورا العلى في نشغر فال

 الخطاة بصلى مرتجفين، إليك،
 غفورا صوتا سمان من تسبع فال

 الصحراء في تالهت صالتنا وكأة

ؤقورا موائ صمت في ترانيئنا وماتت

 تبد لم وعندما .مطبق صمت في ترانيمي وماتت طريقها، صغت أيثما هي صلواتي أة بذا

 وبدأت الطقسئة الصالة في يستخدم الذي الممالة كتاب يائائ اشتريت نافعة، روحية تقنية أثة

 مقدائ المقدس، الكتاب فقرات في ترددت صلوات ببساطة قرأت السنة، وطوال أستخدمه.

 فأرجوك إيمان. حئى لدى نئد لم ربما كلمات، لدى "ليست : حالي ولسان لله الصلوات هذه

كلماتي". عن بديال الكلمات هذه واقبل اآلن. أقدمه أن أستطبع ما فهي الصلوات، هذه اقبل

 أوقات من جدا ئهائ وقائ بوصفها الغياب من الفترة هذه نحو الحلف إلى أنظر واآلن

 لقد سابق. وقب أي من أكثر بجدئة الله خلف أسعى كنث األوقات هذه في ألئني نموي؛

 كونه من أكثر عطية بوصفه الله لحضور عميق وتقدير سخدد بإيمان األوقات هذه من خرجت

حعائكئشيا.

منظور غير إله مع اللقاء محاولة : كتاب من

اب/اغسحلس Γا

االنتظار في

 بعد تظهر أراها ثلم مقالة كتابة في عنة شهورا آمضي عندما مجهودي نتائج آرى آن آحث
 تعمل الصالة لكن .قئته إلى الوصول لدى أفرح ثلم جبال أتسئق وعندما مطبوعة، ذلك

 وتأتي المبذول، المجهود أحد نالحظ وال السر، في ئصلي الله. قواعد أخرى، لقواعد وفعا



آب/أغسحلس I ٢ا

 تعم طويلة. بفترة نتوقعه كنا الذي الوقت وبعد مبهرة، بطرق نتائجنا، ال الله، نتائج النتائج-
 ند ألنا الصالة تعني باختصار، المتسقة. بمغاهيمنا الله نحد وال لله أنفسنا نفتح أن الصالة

الله. هو يكون الله

 لسع زوجة ينتظر يعقوب االنتظار. من تخرج المقدس الكتاب في الصلوات من كثير

 الخالمرغ العبرانوئن ينتظر أبيها. من للخداع تعرض أن بعد أخرى سنوات سع دلم سنوات،

 قبا أخرى عقود أربعة ثلم ليقودهم، الله دعوة السنين لعشرات ينتظر وموسى قرودا، مصر من

 وشمشون؛ حئة، وزكرائ، إليصابات ويوسف، مريم يدلمنلها. لم التي الموعد أرض إلى الوصول

.الممسا ينتظرون اليهود، كل مثل

 هع تضئن كما يتضئن، الذي الناضج اإليمان مائ يطلب الزمن، خارج هو الذي الله،

 عالمات أهلم أحد هو الصبر .االيمان امتحان من نوع يبدوكأله كان وتأخيرا انتظارا هؤال،، كل

.الوقت بمرور إال تظهر ال صفة النضج،

 "هل ..اآلن!"، الحلوى أريد لكئني” وصلنا؟"، هل” اآلن؛ األشياء األطفال يريد

 األحئة فإذ أخرى، جهة ومن قصاصي؟". وقت انتهى هل” اآلن؟"، الهدايا نفتح أن بكن

 أطائء يصيروا أن قبل طويال وتدريبهم دراستهم فترة مرور الطت طلبة ينتظر االنتظار. يتعلمون

 االنتظار، يستحزن ما ننتظر داثائ .الضان االبن يعود أن برجاء، واألئهات اآلباء ينتظر .مولين

الصبر. نتعلم األثناء هذه وفي

 جاءت . الصبغ المرابيين مرى أكثر الردن تنثغر كغسي المزامير: كتبة من واحد كتب

 تنتهي حثى الدقائق يئدون الذين الصبح لمراقبي مشاهدته من الباتب ذهن إلى الصورة
 وأتوبع أنتظر أظل وأن التجربة، وقت الحتمال الصبر أجل من اصلي وإئني مراقبتهم. نوبة

٠ صبورا ألكون الالزم الصبر أجل من اصلي ٠ وأرجووأوش

اختالف؟ أئ نحدث هل الصالة: كتاب: من
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Γ Γ اب/اغسحغس
د

بالتوقف

 محتل على الصالة يأخذون والذين شخصيا أعرفهم الذين القالئل من واحدة قابلن

 مارشيا لدى الصالة. عمالقة من وغيرهم مولر، وجورج لوثر، مارتن يفعل كان كما اج

(Marcia) أسسته الذي الداخلية" القلعة” نموذج فيه تتع الذي للصالة المخئحس مكانها 
 الساعات كز عن تكدمني بائها فوجئت الصالة، عن سألتها عندما لكلني األقيلية. تيريزا

يومها. في األخرى

 يسع مع تتحدث كانت عندما مثال، السامرئة المرأة خذ صالة. يكون أن يمكن الحوار”
 حواراتي إلى أيتما أنظر أن أحب إئني صالة؟ هذه تكن ألم وأورشليم. والجبال الماء بشأن

 أسأله، ذاك. أو اإلنسان هذا داخل الكائن يسرع مع أتحدث إئني صالة. بوصفها الناس مع

 المقدس، الكتاب أقرأ عندما صالة. إلى يتحول كان، أومهما الشاي أو العداء نذا دع يازب،

 ما كز أرجع مستمرة، وبرغبة أضليه. بل والسبعين، الثالث المزمور أقرأ ال إئني صالة. فهذه

صالة. إلى حياتي في شيء كز سحول ذلك، أفعل وعندما الله، إلى أفعله

 مني طلن إذا الصالة. من نوعا القلية أعمالي وتصح أرسم، بينما أصلى رسامة. إلني

 من أكثر به يستمع الذي الشيء عن يبحث أن له أقول فإئي الصالة، في أساعنه أن أحد
 أن الله من اطلن .الجبال تسئق أو الكتابة تكون ربا ولك، الله. لمجد ويفعله آحم، شيء أي

 تأتي به، أستمع ما أفعل عندما عادة إئني أجله. من تفعله أئك ذلك، تفعل بينما ئذئرك،

 وعلى أجله، من أصئي فإني بالي، على شيء يخطن أن ذهني-وجرد في كثيرة طلبات إلي

.بالي في تخطر المهئة األشياء يجعل سوف أده بالله أثق العموم

 نقضيه الذي الوقت هذا أة واعين أنفسنا نجعل ال لماذا الهم. هو الله مع وقت قضاء إة

. معه بالفعل كنا لو كما نتصرف ثلم الله، هومع

 ببعض. بعضها لها عالقة ال أقساائ حياتي أقئلم أئني أدركت لمارشيا، استمعت عندما

 اإلحساس وبدابع حياتي. أجزاء باقي عن بغرابة منفصل روحى عمز أئة لدى الصالة مفهولم

 ثلم دونها، أخرى أحيان وفي بسعادة األحيان بعض في للصالة، الوقت أخصص بالواجب،

 من الدرس خذا دعلمت أن منذ اليوم. في الحقيقية"” األمور في الفتز أواصل الصالة بعد



آب/أغسحلس IΓ"ا

 هو ليس الرياضة، ممارسة قبل اإلحماء مثل شيائ بصفتها الصالة أرى بدأت مارشيا،

 بالله المستمر وعيي زيادة هو والهدف :الهدف إلى الوصول وسيله لكئه ذاته، حد في الهدف

الحياة- وكل اليوم، كل مدى على

اختالفى؟ أي محدث هل الصالة: كتاب: من

آب/أغسحلس Γ م

سبع هفا غبر صلوات

 لسامعيه ذلك يسوع أكد حياتنا. تفاصيل كل في الوثيق الله انخراط الجديد العهد يؤكد

 استيعاب أستصعب وبصراحة، .“محصاه جميعها رؤوسكلم شعور فحئى أنتلم وأائ” قائال:

 الصالة؟ على تطبيقها بالحري فكم بالبشر، الشخصى الله اهتمام بشأن التصريحات هذه

 الصورة بهذه يهتلم إنسان أي أتخيل أن أستطع ال” مرة: ذات لي أصدقائي أحد قال كما
التافهة". اهتماماتي أكثرمن بها ليهتلم أكبر أمور لديه الله أة ئئ ال الله؟ بالحري فكم بحياتي،

 لديهم، الذاتية الصورة فقر بسبب صلواتهم، يكتمون هذا، صديقي مثل الناس، بعض

 إيكهارت مايستر الناسك رفض . التقوى منطلق، من نفشه الشيء آخرون يفعل حين في

(Meister Ekhart) التعافي مثل “التفاهات هذه مثل أجل من المحت الغنى لله تصلي” أن 

 طوال لنفسها شيائ تطلب لم أئها (Cathrine of Genoa) الجنوئة كاثرين وتفتخر مرض. من

 من نغسي أمغ بأن مثالهم، أتع أن ألجرب األحيان بعض في المستمرة. الصالة من سنة ٣ه

مناسبة. غير أو أنانية تبدو صالة أئة

 بثوحه يسحل أجده فادني المقدس، الكتاب صلوات الى اخرى مرة أعود عندما لكئني

 من مزيدا تريد وأرملة طفال، تطلب عاقر امرأة هي فها ؛“األنانية” الصلوات أنوع كز الرضا

 أجل من الناس يصلي معركة. في االنتصار أجل من يتوسل وجندئ الطعام، لطهو الزيت

 طليا نفسها الريانية الصالة تتضثن أعدائهم. من االنتقام أجل ومن الجفاف، وقت في المطر
 في والشجاعة العمل، في والنجاح السفر، في السالمة أجل من بولس صئى اليومي. للحبز

صلواتهم. في الجسدي والشغاء الحكمة طلب على قارئيه قعت، يعقوب، أائ الكرارة.



Γ ع ا آب/أغسحلس

 الصلوات بشًان القلق عن توففت المقذس، الكتاب في الموجودة الصلوات مراجعة بعد

 فذبما معي، للتواصل األؤلئة الوسيلة بصفتها الصالة على يعتمد الله كان إذا المناسبة. غير
 غير من المناسبة الصالة ئحدد قانودا أختلق عندما الله وبين بيني ممكنه حميمئه نشو، اعيق

 ودوافعي أفكاري يخصني- ما كل .الالزم من أكثر تافه سيء فال يسوع، وبحسب المناسبة.

الله. اهتمام يجتذب ومزاجي- واختياراتي

اختالف؟ أئ تحدث هل الصالة: كتاب: من

اب/!غسحلس Γ ع

ع الكد وأب

 يكن ألم . أحد يختبر لم مثلما الكوكب هذا في الموجودين والرعب والغللم األللم يسوع اختبر
 ليأل؟ النوم من ويمنعه نهاره، ساعات من ساعة كل في وعيه الشعور هذا يمأل أن الواجب من

نفسه؟ عمق األمور هذه تزلزل أن المغترض من يكن ألم

 الشخصائت بين وقته ذلك من بدال وقضى األب يد في الكوكب هذا هلم يسوع ترك بل ال،

 والمفئشين والعاهرات واألرامل والصؤادين المغارين المجتمع: في أهمؤة بال التي العادية

 الصالة- أي األب- مع يسوع تكتم إذ (Helmut Thielcke) تيلكه هيلموت يقول والمنبوذين.

 الوقت من مئسع دائتا لديه كان السبب "ولهذا الجمع. مع الكالم من يسع عند أهلم كان
 وليس منه ينع السالم كان أيصا، السبب ولهذا األب. يد في هو الوقت كذ ألؤ للناس؛

تحتها". يسير أن فقط يبنيها، أن يحتج لم قزح: قوس مثل الكون دغلن الله أمانة ألة االضطراب.

 نفسه ويسع قزح، قوس مثل العانلم تغطي الله أمانة بأن أيصا يؤمنون يسوع، يتبعون من

 .حدودها أقصى إلى األمانة هذه فيها تجرب أوقات تأتي سوف األمانة. لهذه األقوى اإلثبات يقدم

 الظالم في ضربة وكأئها اليأس، أعماق من صالة في الله إلى أصرخ األوقات، هذه أواجه وعندما

 اآلن، يراها أن يستطع ال التي الكاملة بالصورة الثقة يستعيد أن الظالم، وسط يحاول إلنسان

 يرام، ما على األمور تكون وعندما لألمور. اإللهى المنظور من صغيرة لمحة لو ينال كي ويصاع
حياتي. بتغاصيل يهتلم الله أؤ وأومن قائائ، الحوار على أحافظ لكي أكثر بجد أعمل أن علي



آب/أغسحغس ا Γ ه

 الصوة بأة بثقة أضئي بي. مستمرة عالقة في يرغب الله أة ودهشة بإيمان أضئي إئتي

 .إش األبدئة وبين بيني التي الهوة ولجشر الصدع لرأب الله صئتها التي الطريقة هي بفسها
 أللنى كماأتئر اصلي . العالم هذا في الشفائى الله مسارعمل في نغسي أصع لكي أصئي

 إساى أنا، ألئني التواصل، من مثاليا شكال بتاائ الصالة ليست . ذلك أفعل أن إال أستضع ال
 كيائ مع أتواضل أن ثحاوال مثالي، غير مادي كوكب على يعيش مادي وكيان مثالي، غير

 وكثيرا ويتناوعى، يزداد الله بحضور والوعي ثسقجاب، ال الصلوات من بعض مثالي. روحي

 أعرف األن :بولس يقوله بما مؤمائ أستمر، لكئني الوضوح. من أكثر الغموض أستشعر ما

زفئ،،. كما سأعرف حينئذ لكن المعري، بعفى

 اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: من

آب/أغسحلس ٢ 0

العاملة النعمة

 إنسان يوجد وال الله، لمحية مؤئلين غير يجعلنا أن يمكرن نرتكبه خطأ يوجد ال أله النعمة تعني

 على يحكلم عالم في نحيا إلنا تنظيفها. بكن ال إنسانية وصمة توجد وال افتداؤه، بكن ال

 فعلوه ما ثمن أخالقيا والغاشلون والمدانون المجرمون يديع بأن وئطالب سلوكهم من الناس

. للئعضرين تفغر أن الصعب من تجد الكنيسة حتى أفعالهم. نتائج مع ويتعايشوا

 اإلله يحكمه أض بعالم يؤمن لمن إال لها معنى وال عادلة وغير منطقية غير النعمة

ثانية". فرصة” دائائ يقدم الذي الرحيم

 عرش على جديد من تربعت التي النادرة الترنيمة ، النعمة أعجب ما ترنيمة وئعلن

 بل هم، من وفق ال الناس، على تحغم الله أن الوعد ذلك شعبية، األكثر األغاني قوائم

 نيوتن جون كب .ئستقهم بحسب وإتا ماضيبم، بحسب ال يكونوا. أن بكن ما وفق

(John Newton)، التي النعمة هذه عن فيها وعير الترنيمة هذه والمستبيح، الحين الرذ تاجر 

العجيبة. النعمة قوة غيرته أن بعد الترنيمة هذه نيوتن كتب لقد . مثله بائشا افتدت



٢ ٦ ا آب/أغسحلس

 العالم مانديال نيلسون عتم لقد يصمت. فاه تعمل، وهي النعمة العالم دشاثد عندما

 بعد للبالد، رائسته ببدء االحتفال مقحمة يشاربه أن سجاده من طلب عندما النعمة في درائ

 مانديال عبل ذلك بعد كم أفريقيا. لجنورب رئيائ وانتببه عاائ ٢٧ بعد السجن مبرج، خرج أن

 والصالحة. الحئ لجنة صادم: اسم ذات حكومئة للجنة رئيائ توتو ديزموند األسقف بتعيين

 رآها والتي تلقائؤة، بطريقة تنشأ التي المضاد واالنتقام االنتقام دائرة يوقف أن مانديال أراد لقد
والقهر. االضطهاد عاش قد كان عرن فيها ا-تكم يتولى التي البالد في تحدث

 هذه استماع جلسات في أفريقيين الجنوب استمع ونصف، سنتين مدى وعلى

 إذا وبسيطة: واضحة القواعد وكانت .ارئبت قد كانت التي القطائع تقارير إلى اللجنة،

 فلن تماائ، بجرثه واعترف ثئبميه، وواجه بالخطأ األبيض الجيش ضابط أو الشريي أقر

 العدالة إلى المقنبر األسلوب هذا على المقشددون تذئر .الجرم هذا بشأن يعاقب أو يحاكم

 أكثر الشفاء إلى تحتاج البالد أن أضر مانديال لكن عقاب، بال المجرمين سراح تطبق والذي

العدالة. إلي تحتاج تا
التالي( التأش في )يتع

آخر عالم من إشاعات كتاب: من

٦ Γ آب/أغسحلس

العدالة وواء ئ

السابق( التأثل من )يتح

 برويك دي قان اسمه شريى ص والمصاغة، الحئ لجنة استماع جلسات إحدى ني

(van de Broek) ،١٨ عمره شائ على النار آخرين شرطه رجال مع النار أطلق فيها حادثة 

 نفسه، البيت إلى برويك دي قان عاد سنوات، ثماني وبعد جثته. في النار وأشعلوا عاائ
 صب بينما خشبي عمود في مربولما مشاهدته على زوجته وأجبر الشات؛ والد على وقبض

لحائ. وأحرقه لجشدة على الكيروسين



I Γ1 آب/أغسحلس

 الض اننة السدة لتلك الفرصة أعطئت عندما المحكمة جلسة على صمت وقع

 ماذا” القاضي: سألها الئرلي. اعتراف مع تتجاوب لكي زوجها، ثلم ابنها، أوال فقذت

 حرقو؛ الذي المكان إلى يذهب أن منه تريد إئها قالت ؟،،.يرويك دي قان السيد من تريدين

 الشرطي فوافق محترمة. دفي مراسم له تقيلم أن تستطع حش اداب ليجمع زوجها، جثة فيه

.متكس، ورأسه

 لدى يزال وال عني، أسرتي كذ برويك دي السيد سرق لقد” آخر: طليا أضاقت ثلم

 أعيش الذي الفقير المى إلى الشهر في مرتين يأتي أن أريده لذا ألقدته. الحفي من الكثير

 أؤ برويك دي السيد يعرف أن وأريد له. ألما أكون أن أستطع حتى يوتا معي ويقضي فيه،

حقيقي هذا غفرانه أة ددرك حتى أحتضنه، أن أريد إئني .أيصا له أغفر وأدني له، ععز الله

 الذي الوقت في النعمة أعجب ما يردون القاعة في الحاضرين كذ بدأ تلقائية، وبصورة

 قان األبيض الشرلي نحو الشهود منده اعراه في وسارت العجوز السيدة هذه فيه كعدمت

التار. فرط من الرعي فاقذا سعط ألنه للترنيمة، يستمع فلم تر أتا برويك، دي

 طوال البالد أرجاء في تنعن ولم اليوم، ذلك في أفريقيا جنوب في العدالة تنعن لم
 آخر شيائ لكى والمصالحة. الحؤؤ لجنة جانب من المؤلمة اإلجراءات فيها اجريت التي الشهور

حدث. قد العدالة وراء ما

 نيلسون استوعمفي لقد . بالحير السر اغبب بل السر يغلتنلق ال :الرسول بولس قال
عليه. التغئب بها ثكن واحدة طريقة فإذ الشر، يحدث عندما أئه توتو، وديزموند مانديال

 يقضي ما لكى الشر. ئعاقب والعدالة إشعاله، وئعيد أخرى مرة الشر االنتقام يحئز

 يستوعب أن المجروح الطرف يستطع عندما وذلك الخير، :واحد شيء هو تماتا، الشر على
 عالم من النعمه سبعه الذي األسلوب هو هذا روحه. داخل التوعل من ويمنعه ويحتويه، الشر

موته. وفي حياته في يسوع أعلنها والتي آخر

اخر عالم من إشاعات :كتاب من



rv| آب/أغسصس

Γ V اب/اغسحلس
نمجهحك
الدائرة توسيع

 مع بالفعل صغوا الذين المسيحتين من مجموعة رافقت م، ١٩٩١ سنة روسيا إلى رحلة في

 نتعلم أن نريد ألدنا دعوناك لقد وقتها: المسؤول الضابط لي وقال الروسية. المخابرات فنياط

 العهد من نسخه مليوني توزيع في الضابط هذا استمر غادرنا، أن وبعد . توبة كلمة معنى

 سنوات طوال أدني أدركث إذ بالخزي، شعرت الوقت ذلك في الروسي. الجيش ألفراد الجديد
 مجرد أعدهم كنث فألئني الروس. القادة أجل من أصلي أن لي يخطر لم الباردة، الحرب

نحوه. نظرته ئعطيني أن أجل من إداه سائال الله أمام أحيزهم أن خطوة بتاائ أدخن لم أعداء،

 بكن كيف إرهابية؟ عنف بأعمال العرب يقاومون األن الذين المتطرفين عن وماذا
 وصئت القاعدة تنظيم أعضاء أسماء من اسائ كنيسة كز تبئت اذا التأثير، يكون أن

اإلنسان؟ ذلك أجل من بإخالص

 نرض ال التي األعراض كز مواجهة في قلوبنا نفحص أن علينا هل ذلك، من وأكثر

 امتألت م،٢٠٠١ سنة /سمتمبر أيلول ١١ يوم مساء في لمعادية؟ ونحسبها مجتمعنا في عنها

 لوقب صالة. خدمة أجل من إعالن سابق ودون تلقائيا اجتمعوا الذين باألعضاء كنيستي
 أيتا بل باألعداء، بالوعي المصحوبة الصالة إذ .بأنفسهم الوعي األميركيون مارس محدود،

 لنعرف سماعدونا أعداؤنا عجيبة، فبطريقة الذاتي، للتأثل فرصة لنا تقدم األعداء، أجل من

.ذلك أصدقاؤنا يفعل مثلما تماائ هودتنا،

 األشخاص أجل من يلة كذ بصلي كان أئه أخيه إلى رسالته في لويس أس. سي. ذكر

 على وموسوليني وستالين هتلر ووضع غيرهم، من أكثر يكزههم، أن مجرب أئه يشعر الذين
 تتزايد أن بكن كان أده يتأثل وكان أجلهم، من صئى أده كتب أخرى، رسالة وفي القائمة. رأس

 أجلهم، من مات المسح أن وتذكر إليه. وصلوا لما شبيهة لمعدالت إلى لتصل أيتا هو قسوته

البيعة". المخلوقات هذه عن كثيرا مختلعا ليس” إده: أيتا لويس وقال ألجله. مات مثلما تماائ

 القائمة تتضئن ربا المقحدة، الواليات في الناس بعض عند باألعداء. قائمة لدينا تقرييا كئنا

 إلى والمنتمين العلمانيين أو المتطرف، اليمين إلى المنغمين والجمهوريين األصوليين من بعثا

ئباشرا اضطهادا المسيحيون يجاده أخرى، أماكن ني . (ACLU) المدنية للحردات األميركي االتحاد



A آب/أغسحلس ا ٢

 التمثك في مائ يشتركون المسيح، ليسوع الحقيقيون التابعون مختلفة. وأديان حكومات من
 ذلك، يفعلون وعندما إليهم. يسيغون الذين لهؤالء وصوئا أعداءهم، يحبوا أن بوصيته المدهش

أخرى. بصورة يختبروها أال ويمكن الذين لهؤالء الله محبة دائرة توسخ في مائ يشتركون فاهم

اختالف؟ أي محنث هل الصالة: كتاب: من

Λ آب/أغسحلس ٢
تمجح

ثالثاسئلة

 وسفر الخروج سفر من تعلمت لقد محتجب؟ الله هل صامت؟ الله هل ؟ عادل غير الله هل

 عن الناتجة الدفينة المشكالت تحل ال دعا الثالثة األسئلة لهذه السريعة اإلجابات أة العدد

 على الناس أكثر كانوا فقد المباشر، الله حضور عاينوا العبرانيين أة فبرغم بالله. األمل خيبة

 الحزينة سينا^ سهول في الله على تمردوا مختلفة، مرات عشر فغي وارتدادا. دعلائ األرض وجه
 الممتدة، خيراتها بكل نفسها، الموعد أرض حدود على وحلى واضحة. مساراب بال المئيسطة

مصر. في بالعبودة يتمئعون كانوا حيث الخوالي األثام إلى يحلون يزالون ال كانوا

 التذحل إلى يميل الله يجعل ال الذي السبب في بالئيصر المحزنة النتائج هذه بدنا را
 واإلعالنات الخارقة بالمعجزات يوم كز يضح بعالم المسيحين بعض يحلم .األائم هذه المباسر

 والضربات األحمر، البحر شق عن ائالفتتان حافله عظات إلى أستمع الله. لحضور الميبرة

 المعجزات هذه لبع قوة الله ثطلق أن يتوق المتكلم كان لو كما البرة، في اليومي والمن العشر،
 قليال نتووف سوف فائنا العبرانيين، ارتحال سير ط تتبعنا إذا لكئنا نفسها. بالطريقة اليوم

 نوع ئغذي ال أده الواضح من اإليمان؟ ئثذي الطريقة، بهذه المعجزات شبر هل لنتساءل،

 واضائ دليال العبرانيون يقدم فعله. قد الله لكان وإأل فينا، الله ئنئيه أن يريد الذي اإليمان

يفعلها. بمن مؤمنين وليس عليها، تدمنين تجعلنا ربما والعجائب، األيات أة على

 القصص لكن العبودية، من لتوه خارجا بدائيا، شعبا كانوا العبرانيين أة صحيح

 فريدريك يقول كما العبرانيون، تصرف لقد .اليوم عائ غريبة ليست نغمة لنا تحمل الكتابية

. أشذ بصورة فقط ولكن ,بغا، واحد كل مثل” بوشنر،



Γ ٩ ؛ آب/أغسحلس

 عندما دهشت لقد : واحد آن في والحيرة بالدهشة شاعرا لهم دراستي من خرجت لقد
 لله، من اإلحباط تسب كبرى تشكالت ثالث الله حذ عندما الشعب تأئر قئة أدرئ

 ولم بتاتا غائجا الله يكن لم إليه. نحتاج عندما واحتجابه الله، وصمت العدالة، غياب —وش

 بسبب بالحيرة وشعرت . العبرانيين إيمان يدلم لم ذلك كل ومع للحظة، محتسا' أو صامائ يكن

انسحب؟ هل تراحع؟ هل الله؟ تسر هل األرض. في الله أعمال بشأن داخلي في ثارت أسئلة

السماء تمطر ال عندما :كتاب من

آب/أغسحلس٢٩

فباشر شمس فلوع

 قصص من لكن فيها. زيت ال واضحة مباشرة بصورة الله يتدخل ألن أتوق دائائ كنث لقد

 المباشرة. اإللسة التدحالت سلسات"” من بعائ أفهم أن بكنني المحزنة، العبرانين فشل

 الذي العبراني فالغرد الشخصية. الحردة غياب ئباسرة، بصور؛ صادفوها التي المشكالت موع
 الدورة أو كالجنس، الخاصة، حياته في شيائ يجد ال القدوس، اإلله هذا مع بالقرب يعيش

 التي الله قوانين وجه أمام من يهرب الغذائية، عاداته أو مالبسه، نسيج ئكونات أو الشهرية،

 ن١م يقترب أته الله يعلم وكما تكلفة. له كان تختارا شعيا كونهم إؤ .التفاصيل أدن تراعي

 يعيشوا أن أيصا المستحيل من أده الشعب هذا أدرك خاطئ، شعب وسط يعيش أن المستحيل

.وسطهم في قدوس إله مع
 كذ ظنا! صعنا لقد صعنًا! لقد ا نموت سوف أنفسهم: المتسدين كلمات إلى استمع

 للرت، نستمع أن نريد ال : يقولون أخرى مرة لملم . سيموت االجتماع، خيمة من يقترب من
نموت". فسوف وإأل أخرى، مرة العظيمة ناره نرى أن وال

 الشمس صورة في نيوس إسحاق العظيم العالم حدق تجربة، إطار وفي مرة، ذات
 ٠ مؤئت بعمى واصيب عينه، شبكية يحرق أن الباهر الشعاع فكاد مرآة، على المنعكسة

 النور يغارق ولم الشعاع، تأثير يختب لم ئغلقة، نوافذ خلف أيام لثالثة اختبأ أن بعد وحئى
 لكئني الشمس، نور عن حيالي ابعن لكي الوسائل كذ استخدمت لقد وكتب: عينيه.



.P آب/أغسحلس ا

 دهائق بفع حذق نيوتن أن ولو ٠ الظالم في األن أز مع صورتها رأيت فيها، فغرت نمتما
 أن تستطع ال البصر في تتحفم التي الكيميائية المستقبالت إذ .حتائ ه بصر لقثد أكثر،

المباشر. الشمس لنور الكاملة القؤة تتحئل

 تعلمه ما توضيح في يساعدنا وهو نيوتن، اسحاق اختبار من ئسكبيها أن يمكننا عبرة يوجد

 وسطهم، في وهو مرئية بصورة الكون إله مع يعيشوا أن حاولوا لقد البرة. درس من العبرانيون

 فقط اثنين إال يستبع لم مصر، أرض من زحين هربوا الذين األالف بين من النهاية، في ولكن

 الشمس؟ في محملى فكيف الشمعة، ضوء تحتمل بالكاد كنث إذا هذا. الله حضور يحتمال أن

 على شاكرين نكون أن يمكن هل . آكلة؟ نار في يسكن ثغا من إشعياء: النبى تساءل
األمل؟ خائبي نكوذ أن من ال الله، احجاب

 الماء تمطر ال عندما :كتاب من

الاآب/ًاغسحلس

معاصرة وأسئلة قدامى أنبياء

 لقد األساس. من بقراءتهم أهتز كنث إذا ذلك األنبياء- وهم في أخطئ ما كثيرا كنث لقد
 بإصخ الناس إلى ليشيروا ويجيوئن يروحون عفنة، رائحة ذوي عجائز رجاال أراهم كنث

 اكتشغث ولكئتي األمم. على بالدينونة قتادي كان الذي إيلؤا مثل والويالت، اإلدانة

 يتعاملون فغم ئعاضزة".” المقدس الكتاب كتابات أكثر العدامى األنبياء كتابات أن لذهولي،

 يبدو الذي والشر الله، صمت ٠ كالغيوم اليوم مجتمعاتنا ئظلل التي نفسها الموضوعامت مع

 في تساؤالتنا هي، كما تخلل، األنبياء تساؤالت إذ نهاية. له تبدو ال الذي العاتم وألم سائدا،

المحابر. واحتجابه البادي وصمته اإللهبة، العدالة غياب الحديث: العالم

 التاريخ؛ في إنسان أي من روحائ وشفعا حماسة األكثر وهم القديم، العهد أنبياء كان لقد

 لماذا الله؟ عن البعيدة األمم تزدهر لماذا تساءلوا: لقد بالله. األمل خيبة مشاعر عن يعبرون

 أين المعجزات؟ من القليل إال يوجد ال لماذا العالم؟ في والغساد الفقر من القدر هذا يوجد



ام I آب/أغسحلس

 صمتك. اكسر نفسك، أظؤر الوقت؟ هذا كز تتركنا لماذا دائائ؟ تنسانا لماذا رث؟ يا أنت

شيائ! افعل الله، خاطر أجل من وحرفائ،

 أسلوبه في الظاهر الملوك، ئشير األرستقراطى وهو إلشعياء، المدني الصوت كان لقد

 .غاندي عن مثال تشرشل ونستون أسلوب يغيب كما إيليا، مثل آخر نبي عن غائبا الشخصي
المحنض". إسرائيز إله يا محتجب إله أنت لحعا :إشعياء قال إذ

 زمانه، فغي . والنجاح االزدهار الهوت فشل على اعترض عال فبصوب إرميا، أائ
 وشبه يصفين. وينسرون بل الجالة، واألبار األقبية غياهب في يلثون الحقيقيون األنبياء كان

 العبرانيين، كز ومثل .“يغئض؟ أن يستطع ال كجيار فير، قد كإم” بإم الله إرميا

 الله تحرير أحداث طفولتهم في تعنموا إذ االنتصارات، قصص على تريى قد كان النبي فإذ

 رأوا لكئهم الموعد. أرض حئى إداهم وقيادته بينهم، ليكن ونزوله العبودية، من أجدادهم

 واضح تضان وفي تتالثى. االنتصارات هذه كز البطي،، بالتصوير المتقبل رؤى في اآلن

 يرتفع، الثه مجد التبئ حزقيال يرى الملك، سليمان عصر من ينسى ال الذي المشهد بين

يتالثى· أن قبل للحظة الهيكل على وخيم

 الهيكل البابليون الجنود دخل لقد ومرير. صريح وابع في إرميا رآه رؤيا، في حزقيال مادأه

 في المهجورة أورشليم شواع في وجهه على إرميا فهام األرض، إلى تماائ أحرقوه ثلم ودوئه،

هيروشيما. انفجار من ناح فعل مثلما والذهول الصدمة من حالة

السماء تمطر ال عندما كتاب: من

PI آب/أغسحطس

ق دصت ال لدوجة جيدجذا

 أن البالغ إصرارهم وهي أخيرة: واحدة رسالة دون األنبياء عن ئتئض يكتمل أن ديمكن ال

 يصلون القديم العهد أنبياء كان ما دائائ .عظيم بفرح وإائ ، نهائية كونية بهزيمة ينته لن العالم

ورجاء. أمل رسالة إلى النهاية في



آب/أغسحلس I ام

إلى النهاية في يتحولون عندما الطيور تفريد دشبه ما إلى تتحول أصواتهم كانت لقد

 يجمع سوف األخير، اليوم ذلك في الزمان. هذا أسوار وراء ما في الكائن الفرح وصف

 هع الذائب ترعى سوف البلى. اعتراه كثوب جديد من سدجها ويعيد كبساط األرخى الله

الثور. مع العشب األسد ويأكل نفسه، الحقل في الحمالن

 ض للتؤ سراحها أطيق عجول مثل الفرح من نتقافز سوف إسا مالخي النبي ويقول
 تذرف ولن بعد، ما في الرتع األطفال يموت لن ألم. وال خوف هناك يكون ولن حظائرها،

 أسلحتها الجيوش تحول وسوف األمم، وسط كنهر السالم يصير وسوف ذلك، بعد الدمع

 الله مجد يمأل سوف .اليوم ذلك في الله اختباء من أحد يشكو ولن بالحة، أدوات إلى

بهائه. في ئظلمه الشمس تبدو بنور األرض

 أو انتقالي، وقت لكئه ذاته، حذ في هدائ البشرى التاريخ يكن لم األنبياء، جهة من

 الجديدة والسماء الجديدة األرض أخرى، ناحية ومن ناحية، من عدن بين اعتراخسة، جملة
ئسيطزا. الله يظن السيطرة، خارج شيء كز يبدو عندما حئى الله. يصنعها سوف التي

 استخدمت الكنيسة إن’ ويقولون للمستقبل، األنبياء رؤية في راحة يرون ال الناس بعض
 حقيقائ، االدهام هذا ويظن الشم". أشكال وكز والقهر العبوددة لتسوخ لقرون الفكر هذا

 هؤالء حياة في ترى لن لكئك هذه. األنبياء رؤية استخدام بالفعل أساءت الكنيسة إؤ حيث

 كانت المستقبلي. بالعدل بوعود الحافي الظلم على الناس إسكات محاولة ونبؤاتهم األنبياء

 والضيف، والغريب واليتيم األرملة رعاية إلى الحاجة بشأن حادة كلمات األنبياء لهؤالء
 ينتظروا أن الله شعب على ليس اذ .الديسة والمؤسسة المكم مؤسسة وتنظيف اصآلح وبشأن

 ما إصالح أيتا هم عليهم بل األمور، إلصالح الله تدحل منتظرين والليالي األدام ويعدوا

 الجديندين، والسماء لألرض حالائ حائ نموذلجا حياتهم في يكونوا أن وعليهم إصالحه، يمكن

تكتمال. ذلك يروا ألن الشوق بذلك البشر في ليوقظوا

٠السما تمطر ال عندما :كتاب من
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ايلول/سيتعبر

اايلول/سبتير
ئآل

الفعمة صرافو

 بها ننظر التي الكيفئة حول يدور يسوع، بها قام التي بالثورة أتأبر تجعلني التي األساليب أحد

 االتجاه في خبيبع بتحولت( أشعر ألني اليوم؛ يبكتني يسوع نموذج إة . مختلفون’ هم من إلى

 لدعوات سماعي ازدان الالاًخالقئة، المظاهر وزاذت المجتمع، انكشن فكأما تماائ. المعاكس

 إلى تميل دعوات وهي األخالقي، االلتزام من أكبر وض الحمة، من أقز قدر إظهار إلى

. القديم العهد أسلوب إلى العودة

 المفاهيم من وبولس بطرس الرسوالن اسئخدنها التي المفاهيم أحد صار لقد

 الله نعمة نئنم أن علينا أن على المفهوم هذا ويشدد الجديد، العهد في عندي المفئلة

 استخدنثه الذي العطر مزثر، الذهن إلى الصورة هذه وبعيد . نصرئها( )أو البشر إلى

 تأتي نعالطية كزذة المرش لهذا كانت وقد الحالئة. السبراي"” صناعة قبل قدلما النساء

 القطرات هذه تكفي وكانت صفعلائ، متى الصغيرة الثقوب من ئندفعة العطر بقطرات
 بهذه تمانا. الغرفة جو رائحة بتغيير كفيلة قليلة ضغطات وكانت الجسم، لكز الصغيرة

 لكئها بأسره، المجتمع أو العالم تفغر ال ائها أعتقد. كما النعمة، تعمل أن يجب الطريقة
المحيط. الجؤ يري

 صورة من تفئرت المسيحين عن السائدة الذهنئة الصورة ألن بالعتق؛ أشعر واآلن

 على المزارعون يضئه الذي المبيدات مرش من تقترب اخرى صورة إلى العطر برائت

 في وأعرف فلنرسه. شر! هناك فلنرسه، بئ!، هناك الزراعئة. األفات على للقضاء ظهورهم

 المجتمع هذا في الشر على القضاء مهمة عاتقهم على أخذوا ممن المسيحئين بعض الواتع

حولهم. من الموبوء
 التي المغايرة بالقوة ادخش لكئى مجتمعنا. على الشديد القلق في نعهم أشترك وأنا

 أن ومع لألبرار. وليس للحطاة األصحاء، وليس المرضى ألجل أتى الذي يسع، مها يقئ

محب’ لعب ناز ما وبصور؛ للغغران. دائائ نستعدا كاذ فإئه الشر، عن بتاائ يتغاض لم سوغ



٢ I أيلول/سيتهبر

 أئ” داي: دوروثي تكتب كما الئمعة. هذه فبدان حطن فيواجهون اليوم أتباعه أائ الحطاة"،

.“أحبه شخص ألقل محبتى بقدر فقط الله احب
ي ٦

النعمة أعجب ما كتاب: من

اللول/سلسلر٢
جح

االستقطاب سياسة

 المستمر باالرتباك يشعرون السياسى وئحلضهم قابنهم بوصفه يسوع إلى ينظرون الذين كان

وهم الفائرين، صديق باه يعرف يسوع صار لقد .يرافقونه للذين اختياراته في يتأثلون عندما نم ز ٠٠٠ ٠٠ ٠ هـ٠ع س / ٦ تم ٠٠ ٠ ٠٠ه نم ؛٠٠

 ومع .لالستغالل الخافع بالشعب وليس المسنبل، بالمحتل بوصوح مصيرها ربطن مجموعه
 باحترام نيقوديموس مثل ينبا د قائدا تعامل كان فقد عصره، في الدينى النظام هاجم يسوغ أة

 الشايى نحو ورحمه محبه أظهز فقد والعنف، المال أخطار صد بوضوح تكدم أله ومع . بايغ

.الرومانى المئة ونحوقائد الغنى،

 وهولن ال، أم معه الفق سواء إنسان، لكز اإلنسانبة الكرامة تقدر يسوع كان باختصار،

 تعسم التي التصنيفات هذه من أي أو اجتماعبه طبقه أو عري أساس على ملكوده يؤسس

 كان أو أزواج، الخمسة ذات الجنس ئختبطه المامرئة تلك هو اإلنسان كان لو فحئي البئر.

 أنم اإلنسان كاذ ملكوته. في مقبولين كانا فهذان الصليب، على ئحئضر الذي اللعس ذلك

إليها. ينتمي التي الفئة أو تحته يندرج الذي التصنيف من جدا

 هو كم بها. أومن وضبة أدة في انخرلحذ كدما بالئبكيت تشعرني يسوع في الئمه هذه

 بعضهما مقابل فريعين في مصطعين أنفسنا لنجذ االستقطاب، سياسات إلى االنضمام سهل
 كيف العطبين. بين ما الفاصلة الخطوط عبر األعدا، ئهاجائ منهما كل ويصيح بعصا،

 من لتوها خرجت التي المرأة تلك أحج، ألن يدعوني الله ملكوت أن نتنبر أن أصعب ما

 الرجل وذلك العملبة(، لها أجرى الذي الطبيب أحث، أن بل )أجل، اإلجهاض عيادة

من حيا؛ عاش أن بعد )اإليدز( المكتسبة المناعة نقص بمتالزمة إصابته جراء يحئضر الذي



Η I أللوالسلتهبر

 خليقة يستفز الذي واألراضى العقارات صاحب الثرى أيتما أحث وأن الجنسى، االنفالت
 حعا؟ اإلنجيل أفهلم هل نغسي: أراجغ أن فعلى هؤالء، لمثل المحبة أظهر أن أستطع لم إذا٠الله

 كما الفروق، على والتشديد بدئة، الفاصلة الخطوط سم إلى السياسئة الحركات تميز

 محثة كانت ذلك، من النقيض وعلى وشجبها. المغايرة النظر وجهة إدانة على تعيش أئها

 النظر بغض للجمع، النعمة وتصرف"” الفروق، فوق وتتسامى الخطوط، هذه تخترق يسوع
 هض والمنا! للحياة المناصر اليمينى اللوبى كان سواء قضئة- بكز الخاصة الخصائص عن

 السياسئة الحركات فإذ والعدالة- الغالم شعار يروع الذي اليسارى اللوبى أم لإلجهاض،

 . للمحئة فرص أئة تخنق أن شأنها من التي والسلطة القوة عباءة ارتداء دائائ تحاول بأن تخاطر

 أن فيه، أنخرط الذي النشاط نوع كان تهما لي، ينبغي ال أئه يسوع من دعلمغ لقد
السموات. لملكوت خائائ سأكون وإال والتواضع، المحئة عن أتخلى

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

"اأيلول/سبأغبر

صادم حذ إلى فتاخ

 الذي الكبير التغيير عن مرة ذات شيكاغو في أحضرها كدت التي الكنيسة راعي تكلم

 الرسل أعمال سفر إلى تنتقز ثلم الالويين، سفر تقرأ ألن فقط تحتاج . الله اقتراب” أحدله

 دخول قبل جئدا أنفسهم ئطؤروا أن القديم العهد في العابدين على كان الئغيير. مقدار لهدرك
 )أغلئؤم الله أتباع فإة األعمال، سفر في أائ الكاهن. بواسطة لله قرابينهم وقدموا الهيكل،

 وهي ،(Abba) أبا بكلمة الله وبخاملبون البيوت في يجتمعون كانوا األتقياء( اليهود من

 يهودي أي بال يخطرفي لم نفشه، يستخدمهايسوع أن وقبل . بابا أسراًئحميمًامثل كلمة

 هي فصارت يسع، مع أائ واألرض. السماء خالق العظيم، اإلله يهوه، ليدعو بها ينطئ أن

الصالة. في الله لمخاطبة األوائل المسيحوئن يستخدمها التي المعتادة الكلمة

المصورون كان (،John F. Kennedy) نمنيدي أف. جون األميركي الرئيس حكم إائن



أيلولسيتغير ا ع

 مكتب حول جالسين الحكومة لرجال صورة مثال، للمشاعر. مثيرًا مشاهذ أحيابا يلتقطون

 الصوارخ أزمة مثل ،كبرى عالمئة تداعيادت نات قضايا يناقشون الرمادة لحلبهم في الرئيسى
 المشي، لتوه تعتم طفن وهو االبن جون وئدعى الرئيس، ابن يدخل األثناء، تلك وفي الكوة.

 الموضوع بأهئلة وال األبيغى، البيت ببروتوكوالت عابئ غير الضخم الرائسي المكبب ويتسأق

 جون الطفل كان مكتبه.وأحيابا، في بابا يزور فقط الطفل كان لقد الكباراقشونه. كان الذي
بسرور. ويتابعه األمور، هذه كذ والذه فيترك استئذان، أدنى دون البيضاوي المكتب في يتجول

 الصورة بهذه ألوالده ئتاح الله أن كيف تعكس يسوع استخدنها التي أبا كلمه كانت

 بأبنائه. شفوف بشري أب أي مثل لمتالحا بابنه صار فإبه الكون، سئد هو الله أة فمع الصادمة.

 روح إة فيقول أكثر، بقرب الحميمة الصورة هذه الرسول بولمن يرسم ،٨ األصحاح رومية في

. بها ينطق ال بأبات فينا يشفع فإبه بصلي، ماذا نعرف ال وعندما فينا، يعيثى الله

 بقواعد نهتم ألن أيصا نحتاج وال للثمتطة، بتملثل وفق الله إلى نقترب ألن نحتاج ال نحن

 لقد .الدخول أخنا لما للكاملين"، إال "نوع الفتة يحمل الله ملكوت كان فإذا جسدة. طهارة

 روماني، مئة وبقائد الغلشين، ذات الفقيرة بالمرأة يرحب القدوس اإلله أن لئعلئ يسوع جاذ

 وحبى أبا".” ندعوه أن هو إليه نحتاج ما فكن -بجانبه. صليب على معلق وداعى بائس، وبعسار

الحذ. هذا إلى اقترب الله ألن نغى؛ أن فقط فيمكننا مفهومة، بكلمات ندعوه أن نقدر لم إذا

النعمة أعجب ما : كتاب من

ايلولسيتير ع

ثصئي؟ لماذا

 السديدة. بالضآلة بشعرني كانت مشهور؛ شخصائت مع أوقابا أمضيت صحفائ، بصفتي

 وفائزين مشهورة، موسيقئة نزي وأعضاء المئحدة، للواليات رئيسين مع حوارين أجريت فقد

 قبل جيدا وأراجعها أسئلتي اج أتي ولع .أولمبيين ورياصين تلفزيونيين، ونجوم نوبل، بجائزة

 نغسي أحسمي أن أستطع ما ونادرا أللقاءات، هذه قبل جئنأ نوثا أنام ما نادرا فإني أللقاء،

معهم. الماواة قدم على صديعا



ع إ سول/سسلر

 شخص إئه شيء. كز خالق من أقترب الصالة في فإني ذلك، من التقيض وعلى

 بين تماائ أصمث أن سوى شيء أي أفعل كيف .يقاس ال نحو على بالصغر أشعر يجعلنى
 خطو؛ أخذت إذا ألقوله؟ لدى بما سيهتر أده أعتقد أن يمغنني كيف هذا، كل وفوق يذيه؟

 الكائن العجيب، اإلله هذا اهتمام من أتعجب فإني الكاملة، الصورة إلى ونظرت الوراء إلى

الفسيح. الكون في الضئيل الكوكب بهذا اإلنسانى، والفهم والزمان المكان وراء ما

 ويستثمز يتدحن أن قادر فهو ومكان، زمان من يحدنا بما محدودا ليس اإلله هذا وألة

 أين من” المشهور: والسؤال مائ. بكز ليهتر الوقت كز حرفائ لديه إة إنسان. كل حياة في

 أئنا حقيقة تكشف نفسه؟ الوقت في تربة التي الصلوات لماليين ليستمع الوقت الله يجد

 سدتوعخب أن نستطع ال فنحن الزمن، حبيسو وألئنا الزمن. حدود خارج نفكر أن نستطع ال

 هي لكئها يستوعبها، أن أحد يستطع ال مسافة هي والبشردة الله بين ما والمسافة األبدئة.

بنا. محثة عالقة في يكون أن لله يتيح ما دائها

 أي من أكثر وهم بالزمن، محدودا يكون أن راصيا كوكبنا، على يعيش يسوع كان عندما

 كما األب، عظمة يعرف كان أئه الواضح ومن والبشر. الله بين ما الهائن الغرق آخر شخص

 قبل عندك لي كان الذي المجد : الكبرى الصورة هذه في الحنين من بنوع أحياائ يتأئل كان
 ويحصي بالعصافير، يهتر الذي الله اهتمام في ط يشكلن لم يسوع لكى . العالم يكون أن

الناس. رؤوس في الشعر

 كان فإذا الصالة. في ساعاب يمضي كان إئه حئى الصالة قيمة يقدر يسوع كان لقد

 يسوع "ألة الجملة: فستكون نصلي؟"، لماذا” السؤال: عن واحد؛ بجمله أجب أن على

 مقرضون- نحن مثلما سء، لكز معرصا كان األرض، على كان وعندما .“ئصلي كان

.الصالة هو تجاوبه كان الحاالت كل في .لؤما نحن تعرضنا مثلما تماائ ولألجربة للرفض تعرض

اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: من



أيلوال/سيتلعبر إ 0

اللول/سلسبر0
-

ثووي عمن

 كتابة عادة على حافظت التي اليهودئة الفتاة هي (Etty Hillesum) طسم إيتي كانت

 اسم عليه أطلقن عثا كتبت وقد .أوشقتز في التعذيب معسكر في كانت عندما اليومائت

 مخترقة، روحئة محليات على الفتاة هذه حصنن لغن الله. مع ينقعلح ال الذي الحوار

 المعسكر، أركان أحد في أقف كنث عندما أحياائ” معنوائ. القاحل المكان هذا في حئى

 على تنساب أحياائ الدمع سمائك، نحو مرفوعتان وعيناي أرضك، في مغروستان قدماي

 أريد قائله: وكتبت الرعب، إيتي عرقت، لقد . عميقة وعرفان شكر مشاعر دمع خدي،

 رغم أقون أن نفسه الوقت في قادرة وأكون الرعب الناس دسئيه ما عمق في هنا أكون أن

 بالدوار وئصابة جاف حلقي تجمى، ذكن في هنا أقف أجل، جميلة((. ))الحياة شيء: كل

 الجز.* وذلك الياسمين، نبات مع اينا أعيش لكئى شي،، أي فعل عن وعاجزة والحئى

. نافذتي خلف السماء من

 االيمان. في التشكيك دائم عالم في تمارسها ونحن الثورة، أعمال أحد هي الصالة إذ

 أخرى عالمات عن والبحث الصالة في أستمر باإليمان لكئي بالعربة، شعون لدي يكون ربما
 فإني الخليقة، كز في الجزيائت من أقرب مستوى على حاضرا الله يكن لم لو‘الله لحضور

 اللذين غرابته وفي الكون جمال في حاضر الله إذ الوجود. ليتالح كان ما العالم بأن أومن

 واألن الكوكب هذا زان الذي يسع، ابنه في حاضر الله إدراكهما. في البشر يفشل ما كثيرا

 الجوعى في حاضر الله الله. أهام فيه يعيشون الذين للبقر وممئال وئحامائ شفيعا يعمل

 نخدم ونحن ،٢٥ األصحاح مئى بشارة في يسوع قال كما والمساحين، والمرضى ولقردين

 كنائس وفي الالتينئة، أميركا في العقيرة ٠المجتمعارب في حاضر الله نخدمهم. عندما الله

 الله. لمجد شئنت التي العظيمة الكاتدرائائت في حاضر أده كما الصين، في السرة البيوت

 الذين لكز بهدر، يتكلم وهو بها، ينقى ال بأائب فينا يشفع الذي الروح، في حاضر الله

.مولحبه مع متوافقه ضمائر يحوزون

 هي بل الله، استحضار في طريقتي ليشذ الصالة أة كيف أرى أن تعلمن لقد

تعئقث وكلما ال. أم استشعاره استطعن سوا، المستمر، حضوره مع التجاوب في طريقتي



٦ I للول/ئددلتهبر1

 بعيدا تحولئن أو الصالة، لعدم بالذنب الشعور عئق إلى وغصت بالتقنيات، الالزم من أكثر

 الله رفقة تارسة تعني الصالة أة تغسي أذئر فإني الصالة، يستجاب ال عندما احبا؛ في

.الدوام على الحاضر

اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: من
٠

سيقبر أيلول ٦

أعلى النظرالى

 الدايس الغالم وسعن أل ساح وهي إليها( األرض تنتمي التي )المجرة السانة درب رأيت مر؛ ذات

 من بالقرب الصومال في لألجئبن لمعسكر إلى زيارة في كنن عندما ذلك حدث مهيب. لمجد في

 .األلماس بشظايا مرصع سرج طريي مثل شاسع نظلم فضا؛ عبر ممئد؛ لمجرتنا كانت .االستواء خط
 أنظر للشارع، ضو أقرب عن بعيدا الدافئة الرمال على استلقيث كئما صرت الليلة، تلك ومنذ

بدت. كما شاسعه تثد لم األرض أة وأرى بدت، كما فارغه تثد لم التي السماء إلى

 حول اإلغاثة عائل مع حوارات أجري الليلة لتللق، السابق اليوم أمضيت قد كنث
 تفهرت- واألسماء األماكن أة ومع الحين. ذلك في بالمكان أك التي الغبرى الكارثة

 .كئيب نم على يتشابه اإلناسة المعاناة مشهن فإذ إثيوبيا- السودان، رواندا، كردستان،

 يبحثون وآباء ويموتون، يصرخون وأطفال طبيعئة، رضاعه أطفابهن إرضاع يستبض ال ألمهات

أشجار. بال أراص في للوقود خشب عن رجاء دون

 نظري أرخ أن أستبع لم اإلنساني، البؤس قصص إلى االستماع من أيام ثالثة بعد

 القرن في بائسه دولة وفي مجهولة، أرض في الكائن ذلك الالجئين معسكر عن بعيدا
 كز ليشذ الحاضرة اللحظه أة فجأ؛ تنثرت المجرة، مشهد شاهدت أن بعن لكئ األفريقى.

 بأسرها، وحضارات وحكومات قبائل أوتهبن ترتفع وقد األمام، إلى التارخ سيمضي الحياة.

 من األنم مشاجد على يصري بطاق أقصر أن أجرؤ ال لكهي إثرها، في الكوارث تقع وقد

.التجوم نحو أعلى إلى أتظن ألن أحتاج بل ،حولي



V أيلول/سبتهبر إ

 الغش وتهدي أوقاتها في المنازل أتتح الجيار؟ ربط تفك أو الثرائ؟ عقد أنث تربط هل”
 األسئلة هذه الله طرح األرض؟ على ستلها جعلك أو السماواب، سهن عرفت هل بناته؟ مع

 المبلش. حلده حدود في رؤيته حصر ائه حئى ابه، تتب بمعرفة مهووسا كان الذي أدوب، على
 للكون أوسع رو نال لكمه بالمغة، لمصارا جلده يزل لم .أوئب أفاد التذكير هذا أة الفريك لكن

 هن دخلو ال نغمه يحمل أروب سفر في الله خطاب فإة جهتي، من الله. يديره الذي الفسيح

 عندما الخشونة، بعض يمارش أن الكون إله حق فمن األهلم، الرسالة هي هذه ربا لكن خشونة،
 أال يجب الك، الالحقة األجيال من دمنا وما شكواه. وجاهة كانت مهما صغير، إنسان ئهاجمه

سماءها. النجوم وتكسو القمر، فيها يغيب ليلة في واضحه ترى التي الكبيرة الصورة رؤية نفقد

تويا األماكن أقز في الله على العثور كتاب: من '

V ايلول/سدسبر

البزية في التثوين

 األوضاع مع ألتأقللم الوقت بعض إلى احتجت شيكاغو، مدينة وسط في سنة عشرة ثالث بعد

 الصفيح علب جامع جيراننا: شخصيات إلى أفتقد نغسي أحد روكي. جبال في الجديدة

 الذي العقلي والمريض ،(Tut the Uncommon) االستثنائى" تات” نفسه تسئي كان الذي
 الشخعس وذلك لمشتعلة، غير سيجارة بتدخين نتظاهرا اليوم نلوال القهوة في يجلس كان

زوجة". إلى أحتاج” :تقول الفتة حامال كالرك شارع في يحوم كان الذي األطوار غريب

 خلف التذ فوق ترعى التي الظباء البشر: من أكثر حيوانات نرى الجديد، موقعنا في

 يمر الذي فوستر سئيناه الذي األحمر والثعلب المنزل، جانب في ينقر الخشب وناقر بيتنا،
 السلكى الباب خارج فوستر جلس أتام، عدة منذ إليه. نقدمه طعام عن باحها مساء كذ

 كنث الذي (Garrison Keillor) كيلور لغاريسون اإلذاعى البرنامج إلى ليستمع الخارجى

 برأسه يميل األثناء هذه في فوستر كان الحائط. بورق مكتبي جدران تغطية أثداء في إليه أستمع

بالبرنامج. تستمتعا بدا عموتا لكئه الجاز، موسيقا إلى يستمع وهو



Λ ا أللول/سللمبر

 مبتدرا جديدًا، مرة المقدس الكتاب أقرأ بدأت حلى انتقالنا، منذ طوين وقت يمضن لم
 األوضاع تغيرت كلما تتغير المقدس الكتاب نبرًا أن اكتشغث ما وسرعان التكوين. بسفر

 من بالجليد مكسوًا الجبال وكانت الجليد. موسم أثناء في الخليقة قصة أقرأ كنث بي. المحيطة
 بلوة. بيضاء بعباءة اكتست قد صنوبر شجرة كل وكانت الصباح. ضو^ في وتلمع حولي،

 ترتمت عندما” :ألوئب الحائ الله وصفه وقت األولى- الخليقة قرح قفيل السهل من كان

الله". بني جمع وهتف مائ، الصبح كواكب

 طيور من صغير طائر بنافذتي ارتطم فقد مزعج. صوت قراءتي قاطع ذاته، األسبوع في
 وبعد أجنحته. من جناح كن على المعقوفة الصفراء والخطوط الملتوي الذيل ذوي الصنوبر

 أحمر دم من وقطرات أنفاسه اللتقاط يصاع الثبج، من كومة على بطنه على سقط االرتطام،
 رفرف ثلم دوار، حالة في كان لو كما رأسه يتمايل دقيقة عشرين هناك ظن منقاره. من تتساقط

.ميثا الجليد على سقط ثلم لينهضى، جاهدا النهاية في

 سمعت الظهيرة، أخبار في صغيرة. مأساة وقتها شاهدت العالم، في المآسي تتوالى بينما
 الصغير الطائر موت فإذ ما، وبصورة أفريقيا. في ومذبحة األوسط، الشرق في وقعت بمجزرة

 لقطه كانت فقد :اليوم ذلك في أقرأه كنث ما أهئية أمامي مثن النافذة، عبر شاهدته الذي

 لجمال بين ما التكوين- سفر من والثالث الثاني األصحاحين بين ما الهائل التحول تمثل

.المرع الخليقة وسقوط البديع الجلة

توقتا األماكن أقن في الله على العثور كتاب: من

Λ أيلوال/سيتمبر

ظ اسفو بعد

 مشهد فغي .قبل من ألحقها لم تحريرة مالحظه التكوين سفر من الثاني األصحاح يتضئن

 جديد إحساس من له يا . يسئيها كي آدم أمام الحيوانات الله يستعرض لللظر، الفت

.آدم سيفعله ما منتظرا المتفرج، دون يلخن ائساعه بكن الكون خالق والثلطان! بالقوة



I Λ أللول/لسسر

 (،Blaise Pascal) ياسكال باليز يقول كما السببية "كرامة البشر، نحن أعطينا، لقد

 فغي ثقيل. حمز أيتما هي الكرامة هذه أن التكوين سفر من التالية األصحاحات وتثبت

 تكئهم اآلالت. وصناعة والموسيقا والزراعة األسردة الحياة أساسائت البشر أتعن قصير، وقت

 وقث يمر ولم .جنئسا بها يتمئز التي الكئيبة الغمات من وغيرها والعهارة القتل أتقنوا أيتما

 األرض، في اإلنسان عمل أئه الرت فحرن” اإلنسان: حلق على الله ندم"” حئى طويل

(.٦ :٦ )تكوين قلبه" في وتأسف

 عندما أوقات، فغي .والمشارك المساجد بين ما يتراوح كاه كله القديم العهد في الله ويبدو
 الحدود، كز الشر يتجاوز وعندما دئحقئلة، غيز ألبعاد التلم ويتزايد األرفس، من الدم يصرخ

 الناس. ويموت األرض، وتنفتح الجبال فئدخن .عنيف وربا حاسم، نحو على الله يتدحل

 حقى البشر مع السببئة كرامة بابغ يتغاب يشارك الذي اإلله عن يكشن الجديد العهد لكز

 ذلك يفعل أن وكان أراد- لو العالم تدمير حق صاحب اختار وهكذا لهم. ضحئة صار إئه

ثمن. بأي العالم، يحت أن نوح- أائم في مرة

 وهو يشعر كان كيف التاريخ. في يتدخل أأل الله على صعائ كان كم :أحيابا أتساءل

 وتضمحل تنقرض الرهيبة- والغيلة الضخمة والحيتان المطيرة الغابات الحليقة- مجذ يرى

 كان كيف يفتون؟ يكادون أنفسهم العبرانيين يرى وهو يشعر كان كيف األخر؟ وراة أحدها
الله؟ به تحلى الذي النفس ضبط ثمن ما الوحيد؟ ابنه قعد لما يشعر

 العقوبات سئما وال البشر، نحن فينا تأثيره حيث من السقوط، في أوكر دائائ كنت

 ئكرس الله. في تأثيره في التفكير فيصدمني اآلن أائ .٣ األصحاح تكوين في عليها المنصوص
 فهو ذلك، ئتع ما كز أائ األصلى. الخليقة مجد لوصب فقط أصحاحين المقدس الكتاب

الخلق. إلعادة المؤلم اشار

تولغا األماكن أقز في الله على العثور كتاب: من



٩ I أيلول/لستهبر

اللول/سسبر ٩
د

الخبير الغاوق

 ألئهم روما على األوائل المسيحيون انتصز المسيحية، وفي شهيد. مصطلح األديان بعض تتبغى

 إيمانهم، إنكار رفضوا .جسدائ الحياة قيد على البقاء مجرد بدل األبدئة المكافآت اختاروا
 يد على يموتون كانوا المسيحيين أؤ محوري. )فرق الكنيسة. بذار الشهداء دماء وأصبحت

. أحدا( يقتلون وال روما،

 عن نسمع ما بقدر األبدئة، المجازاة عن الغرب في جذا قليال كالنا اليولم نسمع

 في يدرسون ممرح مثال األوسط الشرق من الشباب بعيدا. الموت البعاد المختلفة التقنيات

 الغرب في المبذولة الطاقة قدر من الغيظ، درجة إلى يصل الذي باالنبهار يشعرون الغرب،
 المتاجر، في ئباع التي المجالت وقت أي في اسقطلئث إذا مثال، الجسدئة. الحياة على للحفاظ

 الغذائية، األنظمة أو العضالت، بناء إلى تشير التي العناوين من كبيرا عددا تحصي فسوف

.للجسد نوبه الذي لالهتمام رموز جميعها وهي العاريات- النساء أو الموضة، أو

.األخرى األديان بعض تبئته أخر مسيحى تعبير هو األخالقى الترت

 م٢٠٠٣و ١٩٩١) والثالثة الثانية الخليج حربي في األميركيون الجنود قاتز حيتما مثال،

 مجالت وال كحوليات دون فيها يعيشون التي تقرييا األولى المرة تلك كانت التوالي(، على

 في مشتركة كانت التي البلدان تسود التي اإلسالمية للتقاليد احتراائ وذلك جنسية،
 اإلسالم بين ما األخالقية المعايير في االختالفات أؤ أدركوا فقط منهم قليلون العمليات.

ثقافية. مجرن وليست أيصا، فلسفية اختالفات هي والغرب

 يؤذي هل” قاعدة تطبيق إلى األميركى المجتمع يميل أخالقي، هو ما. تحديد أجل فمن

 جذسياه عنائ األمر تضئن إذا ليس لكن اإلباحية، الجنسية المواد تقئن دلم ومن أحدا؟" هذا

 أو جارك، نافذ؛ تكسر ال دمت ما قانونية، بصورة تسكر أن يمكنك .لألطفال جنسيه وإساءًا

 الجمع ألن التلفاز؛ على بالعنف بأس ال للخطر. آخرين معرصا مخمور، وأنت سيارتك تقود

.تمثيل مجرد أئه يعرفون

 نعرف حين فغي مفاهيمنا. وراء الكامنة المادئة تكشف األخالقيات معايير أؤ غير

بهذا روحانية. أكثر شكل في اإلسالمية المجتمعات تراه مادئة، الصور أقصى أئه على االيذاء



اللول/سدقمبر

 الغف من أو اإلباحية، الجنسية المواد من أكثر مبرا يكون أن يمكن الذي ما األعمق، المفهوم
 المسلسالت في واالبتذال للشر الساخر التصوير حتى أو التسلية، أشكال من شكال كاذ وإن

األكبر". الشيطان لقب الملحدة الواليات اكتسبى المنطلق، هذه من الطويلة؟ التلفزيونية

تولغا األماكن أقل في الله على العثور كتاب: من

اًايلول/سيتعبر٠
د

الضدام ص التعلم

 في أفريقيا. غرب الواقعة غامبيا من مواطن فهو نادرة؛ حاله (Lamine Sanneh) سانيه المين يمثل
 له أعلن الذي الليبرافي اإلصالحى المرسن أة هي والمغارقة المسيحية. اعتناق قرر مراهقته سدوات

 التفكير، سانيه وأعاد التفكير. يعيد أن الشاتي إلى وطات، الفرح، بدل بالحرج، شعر قراره، المين

النهاية. في بتعميده المرسل أقع إئه حلى اإلنجيل، نحو يقاوم" ال نحو على "مدفوع باه وشعر

 التاريخ في دكتوراه على ليحصل دراسته في استمر أده هو تعقيدا، المغارقات زاد ما

 وثيقه عالقه على ظن الروحية، مسيرته وإدان .المسيحى الالهوت يدرس كان بينما الديني،

 ييل، جامعة ثم هارؤرد، جامعة في أستادا سانيه وبصفة المسيحية. تعتنق ال التي بأسرته

األديان. حوار إلى استثنائية ميزاب أضاف

 والحروب االستعمار بسبب بالذنب شعورهم يتجاوزوا أن الغربيين المسيحيين سانيه ويحن

 أفريقيا. من ثلثاهم ألعا، ٧٥ المسيحية يعتنق يوم، كل فغي العالمية. الصورة تغيرب فقد الصليبية،

سارا. خبرا بوصفه بالحقيقة، هو كما اإلنجيل يختبرون الجدد اللشطاء المؤمنون وهؤالم

 األديان بعض من وعنيائ حديثا ندا وأفريقيا آسيا في المسيحيون يواجه نفسه، الوقت وفي

 به، تتميز الغربية العلمانية أن يرون الذي والتفسخ الفساد من المتدينين لنغور فمثال األخرى.

 األرص على يخسرون الدول بعض في المعتدلين أؤ ونرى الخاص. التبشيري مخعلعلهم لهم فإذ

شرائعهم. من عنيفة لتحا يفرضوا أن المتشددون يحاول حيث المتشدد، المد مواجهة في

الدروس تعثم على يحئهم فإئه األخرى، األديان بعض معتنقي سانيه يخاطب وعندما



II I أيلول/سيتمبر

 الذين، افساد الى سيؤدي وثيقة، بصور؛ بالسياسة الذين فؤدط الوسطى. العصور كنيسة من

 في سواء والدولة، الكنيسة ببن ما المزج المسيحيون جردب لقد الغلطة. استخدام وإساءة

 إسبانيا في أم كرومويل، حكم تحت بريطانيا في أم كالقن، إدارة تحت السويسرية جنيف

 أثارت لكئها لوقت، نافعه العهود تلك فكانت التفتيش، محاكم حكم تحت الالتينية وأميركا

.عنيعا فعفي رد الحائ

 أن الغربيين فطى متناقضة؛ تحديات األخرى الرئيسية األديان وأتباع المسيحيون يواجه
 في يؤثر اإليمان أن ترى والتي تماائ، الصورة خارج الدين تدبح ال التي الثقافات من يتعلموا

واألخالقية. المجتمعية األمور في الدينيين القادة إرشان وتطلفي الحياة، جوانب كز

 الذي المسيحي، الغرب من يتعلموا أن األخرى األديان أتباع على نفسه، الوقت وفي

 متعدد صان عالم في األقليات حقوق لحماية المثلى الطريقة هي الليبرالية الديمقراطية أن وجد
 ذلك في بما بنا، ستحيق الكوارث الدروس، هذه كلنا نتعلم لم وإذا كبير. حد إلى الثقافات

حالائ. الحادث الحضارات" "صدام

 م٢٠٠٧ ايوليو مموز عدد اليوم، المسيحية مجلة الخلفية"، الصفحة” عمود

ااًايلول/سيتهبر

بالطاقة اإلغاثة اعدانعمل

 الحادي هجمات من أسبوعين بعد التفتيش، نقاط لعبور الالزم التصريح على حصلنا أن بعد
 سفان أجل، نيويورك- سفان اصعلفذ العالمي، التجارة مرتمز على /سبتمبر أيلول من عشر

 نحن” مثل: بسيطًا رسائل تحمل الفتات ورافعين ثلؤحين الطريق جانبي على نيويورك-

 الطاقة يقيدون اإلغاثة في العاملون كان لكم". شكرا اب. 'ليبارككم أبطاننا. أنتم ئبئكم.

 لديهم كان الوقود. من الطاقة تستمد سياراتهم كانت مثلما التشجع من النوع هذا من

 مهام من الجبال به تنوء ما يواجهون كانوا لقد أدايهم. في السارة األخبار من جدا القليل

 والزجاج المخطئة، واألجهزة المنهارة، واألتربة الملتوي، الصلب من أطنان رفع مثل ئحتطة،

المشجعين صفوف بقائلون الحواجز، عبر سياراتهم يقودون مرة كل في كانوا لكئهم .الهلم



ألليل/سيلممبر ا ا،

 لقد األميركية. القدم كرة العبو منه .بخرج الذي التعق مثل نيويورك سكان من والملوحين
 إحدى في كنث .خدماتهم تقدر بأكملها أئة هناك أة العاملين هوال؛ يذكرون المشجعون كان

 توبن (Salvation Army) الخيرية" الخالص جيش” لمنئمة التابعة الصغيرة الحافالت

التشجع. أصوات أعلى على وتحصل بأنوارها

 ثن القا هو الخالص، جيش في ضابط وهو (،Moises Serrano) سيرانو مويسيس كان
 وثالثين سائ عمل قد سيرانو كان .فقط شهر منذ هذا منصبه يشغن وكان المدينة. في الحدث

 أربعين ثلم ساعات، سغ ونام ساعة، أربعين عبل ثلم ساعات، أرح ونام متواصلة، ساعه

 عصبئ بانهيار أصيب فقد مساعده، أائ حذا. وا يوائ استراخ ثلم ساعات، سث ونام أخرى،

فيها. كنث التي الحافلة في معنا وكان .بتاائ تتعاته من يتعافى ال وقد باكرا،

 والية من استدعاؤهم وجرى قابلتهم، الذين الخيرية المنقمة هذه أعضاء مرع كبين عند

 المؤن أنوخ بكن مآلنة وشاحنات بمخازن دائائ المستعدين األعاصير عمل طاقم هم فلوريدا،

 قائد لي قال نيويورك. إلى شاحناتهم كذ حركوا ننهاتن، في المبليان سقط وعندما األساسية.

 ،١)الياذكيز( نيويورك أهالي مع صعبا تعالال متوقعا هنا جئت لقد الصدق، لك أقول” :الغريق

وعرفانهم". شكرهم وأظهروا لنا ابقشموا حيث الوابع، في العكش وجدت لكئي

 صائطهم كان لقد الخالص. جيش ألعضاء المرحة الصالبة جدا قدرن لقد

 شم؛ قد السنين مر على كانوا لقد .األولى الصفوف في ويخدمون المشرحة، في يعملون

 رؤية على القو؛ هذه وئا أئهم ذلك من األهلم والمجتمع، االنضباط على مبنية داخليه قوة

 الجنود كذ لكن قيادية، تراتبية الخالحس جيش لدى ربما .يخدمونهم كانوا لمن واضحة

 جنود إة أحدهم، لي قال كما .واحد شخعس من جمهور أمالم يؤدون كانوا والجنديات

 دعما” المشهور: العدد في وذلك وحده، الله من التحية لينالوا يخدمون الخالص جيش

واألمين". الصالح العبد أيها

تووتا األماكن أقز في الله على العثور كتاب: من

.)المترجم( ومنغرون ومتغطرسون متكبرون بأئهم عموائ نيويورك أهز ئعزف (١
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ΙΓ الليل/سلغغبر
جح

‘‘صغر’’ المنحلقة علد |حة٩

 .فيهما يرغب من كل إلى والصالة المشورة لتقديم مستعدين الخالص جيش ممثلو كان

 يرثدون الذي الخالص جيش أعضاء كان العالمى( التجارة مرقر )موق صغر"” المنطقة وفي

 على والصالة. المشورة يريدون لمن نقصدا الروحين للفدام المنغزة الحمراء الشترات

 العيون غسيل األساسئة: االنسانئة االحتياجات توفير في للمساعدة لمناك كانوا العموم،
 معدن على يسيرون لمن األحذية وأغطية الجالة، للسفاه المريبات وتوفير الدغان، ألهبها التي

 أماكئ أيتا يقدمون كانوا البسيطة. واألغذية المياه لتوفير محائب أيتا يديرون كانوا ملتهب.

 إلى فيه وصلث الذي اليوم وفي الشهيرة. المطاعم أحد من هدئه مطهؤا ودجالجا للراحة،

 يقدمون يوم كل كانوا .ببيوتهم العاملون ليتصل هاتفئة بطاقة ١٥٠٠ يورعون كانوا لمناك،

.والركام األطالل من برئة في الرحمة من بواحه أشبه كانوا لقد .طعام وجبة ٧٥٠٠ نحو

 أن يستطع األبعاد ثنائي تمثيل يوجد ال لكن التئى، في المنشور؛ الخرائط درست لقد

 الببع وكانت نوافذها، وتهئمت ميادين، ثمانية في المباني هجزت فقد الدمار. مقدار عن ئعبر

 الفاكس بأجهزة المرودة المكاتب األرض.آالف فوق العالية األرضائت من تبرز الحادة اسة

 ا أيلول من عشر الحادي صباح في والركام. باألتربة ئفائة كانت والحواسيب والتليغونات

 االتصاالت ويجرون المفاتيح، لوحات وراء المكاتب هذه إلى يجلسون الناس كان سبتمبر،
.خئت قد العالم نهايه كأن بدا فجأ؛ ثم عملهم، يوم لبدء القهوة أكواب ويلتقطون التليغونئة،

 المنطقة في واحد؛ ابتسامة أن ولم متلجهم. الكل العاملين، وجوه في أتأئل كنث لقد

 والدمار، الموت سوى يقدم الموق هذا يكن لم كهدا؟ مكائ في تبتسلم أن يمكنك كيف صغر.

.بعفى حق في بعضهم البشر يرتكبه أن بكن ما أسوأ عن يشهد تنكارائ نصبا وكان

 التجارة مرتمز أمام الشاع في يقع مهجور مبنى في مقامه أكشاك ثالثة شالهدت ولمناك

 أجل من السرطة صباط التالية: العناوين الثالثة األكشاك على مكتوت وكان العالمي،

 األخير هذا )ويملل المسيح أجل من الصئة وعائل المسيح، أجل من االطغاء رجال المسيح،

 الشرطة بأن أخبروني قد الخالص جيش من القساوسة وكان أدعمه(. أن أحب خيرائ عمال

 هيئة وهي األحمر، والصليب الموق. في يومائ صالة خدنغى بإقامة طالبا قد اإلطغاء وهيئة
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 و)هل : بالعول جوابهم فكان فرقها، إلى ينضوئا أن الخالمن جيش أعضاء إلى طلبن الديسة،

لمنا!". نحن لهذا تمزحون؟

توة األماكن أقن في الله على العثور كتاب: من
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المرذول

 رواياته. الدرامى بالحبك شبيهة (Shusaku Endo) إندو شوساكو اليابانى الروائى حياة ئ تبدو

 اإليمان واعتنق اليابان، إلى عاد وعندما .محتال يابانائ بوصفه محتقرا غريائ عاش منشوريا، فغي

 تؤلن اليابان في الكنيسة كانت لقد االغتراب. ألم من أخرى حه عانى وأثه، هو بالكاثوليكئة
 إلى النتمائه زمالئه تنعر جراء عانى المدرسة في .الياباني الشعب تعداد من ١ من أقن نسبته ما

 كان لقد باالغتراب: اإلحساس شذ؛ من لتزيد الثانية العالمئة الحرب وجاءت الغربي. الذين ذلك

.اليابان لدن يضربون راحوا الغربئين أؤ غير الروحي، وطنه إائه حاسائ الغرب إلى دائائ إندوينظر

 مثل الفرنسيين، الكاثوليك الروائئين أدب ليدرس فرنسا إلى إندو سافر الحرب، بعد

 للرففى تعرضى لكئه (George Bernanos) برنانو وجورج (Francois Mauriac) موريا فرانسوا
 البحار، وراء ما الشابى التبادل طالب أون كاذ إذ دينه؛ ال عرقه أساس على المرة هذه

 العدائئة الدعاية من دائم تغارا خلقوا قد الحتفا؛ كاذ لقد (.Lyons) ليون مدينة في وأولهم

 أطلق وقد مثله، مسيحئين من العرقى لإليذاء هدائ جديد من نفشه إندو ليجذ لليابانئين،

. العيتين ضئق المهووس لقب عليه بعضهم

 ليبحذ المقنسة األراضي زار أورودا، في دراسته من اليابان إلى إندو يعود أن قبل

 أيخنا عرف يسوغ أن حياكه: غئر اكتعشاائ اكتشن هناك، وجوده أثناء وفي يسع. حياة في

 يسخرون جيرانه كان .الذوام على بالرففى فجزة كانت يسع حياة إذ بل حيايه. في الرففى

 بتحياته مواطنوه واستبدن أصدقائه، أقرب خائه .العقلئة قواه في تتشكك أسرته وكانت به،

.والمنبوذين المرفوضين وسط يتحرك كان خدمته، أثناء وفي معروف. مجرم حياة



IE I أيلول/سيتعبر

 الروحى. اإلعالن من الكثير فيها بقوة إندو صدم يسوع، حياة في الجديد التبعئؤ هذا
 المنتصرة. ابقسطنطينية الفرشة الديانة بوصفها ياباني، منظور من المسيحية إلى ينظر كان لقد

 بالكاتدرائيات وأعجب الصليبية، والحمالت المقدسة، الرومانين اإلمبراطورة درس لقد

عار. دون مسيحيا فيه المرة يكون أن يمكن بلد في بالحياة يحللم وكان أورودا، في الئخمة

 يتجئب لم نفشه يسوغ أة رأى المنشأ، أرض في المقدس الكتاب يدرس وهو واألن،
 النبى صؤره الذي المتألم العبن ليكون نفسه يسوغ جاء لقد . القبول وقتة النعمة وفقدان العان

 . وجولهنا عنه وكئشئر الحزن، ومختبر أوجاع رجل الناس، من ومرذوذ محتقر ٠ إسعياء

إندو. يختبره كان الذي بالرفض الشعور يغهلم تن أكثر هو بالتأكيد هذا يسوع

نجوت بالكاد :كتاب من

عااللول/سلقغبر

عحبجاألم

 ينان ئئزنة أسرة في ينشأ الذي الطفن إذ (Eric Fromm) فروم إريك النفسى المعالج يقول

 كان، مهما الطفن وتقيل مشروطة، غير تكون ألن تميز وهي األم، محية المحية: من نوعين

 الطفل ئظهر عندما والقبول الرضى وتمنح مشروطه، تكون ألن تميل وهي األب، ومحية

 هذين الطفل يستقبز أن هو المثاليًا الوضع إذ فروم ويقول .السلوك من معينة مقاييسز

 األباء يغضف والتي اليابان، فإذ شوساكوإندو، الياباني الروائى وبحسب ويختزنغما. النوعين

األمومية. محيته تفغر ولم األبولة، الله محية فهتث قد سلطودون، باهم فيها

 محية تؤكذ أن عليها فإذ اليابانيين، من القبول من درجة أية على المسيحية تحصل- لكي

 الناس تجتذب المحية فتلك الجراح، وعاصب األخطاء غافر المحب الله حيث األمومئة، الله

 مرًا كم إليها. المرسلين وراجمة األنبياء قاتلة يا أورشليم يا أورشليم يا ) .ترعتهم أن بدن

تريدوا"(. ولم جناحيها، تحت فراغها الدجاجة تجمع كما أوالدك، أجمع أن أردت

 والمقوهين القيمة وعديمي العاهرات أجل من يسع يأتي أمومية، ديانه في” إندو: يقول



أيلول/سبتمبر I ا0

 األبوي المحبة مع ائزاائ لئجري أمومئه محبذ ليقدم جاة يسوع أن إندو ويرى لهم"، يفغر حئى

 كذ تفغر وهي جريمة، ارتكب لو حئى الطفل تهجر ال األلم محبة .القديم العهد يعكثها التي

 حر يحبهم ظن المسيح أة هوإدراكهم حعا التالميذ أبهر ما إندوأة ويرى . الئعف أشكال

 أن فهو الجديد أائ خطأك، أحد لك يثبت أن جديدا ليسق أئه هو هنا واألمر خانوه. أن بعد
.يحبك ويظن خطأك لك يثبن

فيك؛ نقرًا حيث األمومبة، المسيح محبة صورة تفاصيل يسع حياة إثدو كتاب بكمل

 يعانون كانوا ض يهجر لم أئه يميزه: كان ما شيائ لكئ ضخائ. يكن ولم نحيال كان”

 المسلون كان وعندما .بجانبهن يبقى كان تبكي، النساء كانت فعندما .نع أي من اضطراباب

 عيتيه لكئ معجزي، شيء هناك يكن لم صامائ. بجانبهم يجلس كان بالوحدة، يشعرون

 كلمة عنهم ئعل فتم هجروه، ئن أما معجزة. أئة من األعمق بالمحبة تغيضان كانتا الغائرتين
. حالصهم ألجل بصلي باستمرار وكان أوجاع، رجن كان حدث، مهما استياء. أو لوم

وواضحا. وبسيائ نقبا مثاال تقف .يسع حياة كذ هي هذه كانت

نجوت بالكاد الكتاب: من

األليل/سلصبر0

للكو زلو في صحفيون

 بسرعة تتغير األمور كانت موسكو. في وجدناه الذي التهذيب بالخ االستقباذ كثيرا أقلقني

 يمكن ال بأكملها، نلحدة دولة أن علمن لكئي ٠٢١٩٩١ عام السوفييتي االتحاد في شديد؛

 ٠ صادق حوار الى أتوق وكدن وصحاها، ليله بين المسيحيين نحو ودود؛ صارت قد تكون أن

 لبعض ،أميركبا مسيحبا قائدا عشر تسعة من المكونة المجموعة نحن نتعرض، أن أريد كدن
 كاذ كما تتغغك دولة في المسيحية ده محي أن يمكن الذي القري حول التحدي عالية األسئلة

 هم المراسى، صعبي الناقدين الساخرين الصحفيي من مجموعة أة مثال أعتقد كدن باددا.

 في الصحفيين نادي في حدث ما وإليكم ٠ خاب طئي لكئ التحدي، ذلك مثل سيطرحوا من



اI 0 أيلول/سيتمبر

 سلطن منصة على آجبثمنا الذين األميركيين، المسيحيين نحن بأنفسنا، عرفنا أؤال، موسكو.

 الدولية الشجون زمالة من (Ron Nikkle) نيكل رون بدا صغير. مسرح في األضواء عليها

.متحئظة شخصيه بطبيعته وهو ،منفتحا شخصا

 تحكم أن تستطع إئك تشرتشل ونستون قال” :التالي النحو على كالمه نيكل بدأ
 المقحدة والواليات السوفييتى االئدان فإة المقياس، لهذا ووفائ سجونه. من ما مجتمع على

 مدى على العالم حول سجودا زرت لقد فظيعة. سجودنا ألن ؛ماساوة حالة في كليهما

 العدالة في وخبرا ،وسلوكيين اجتماعيين اختصماصميين الى ودكئمذ عديدة، سنوات

 الكثير شاهدت وقد نؤمن- لكئنا السجون. تغيير كيفيه منهم أي يعرف لم االجرامية.
 .الخارج إلى الداخل من اإلنسان يغير أن يستطع المسيخ السين ذلك-أن على األدئة من

 يقوم وبفضله األموات، من قام لكئه اإلعدام، نحكم فيه ونفذ سجيائ، نفسه يسوع كان لقد

. اليوم السجناء من الكثير

 عثمرات عنه اإلفراج بعد السجن إلى عاد الهند في سجين قحه رون ذكز ذلك بعد

 المفرغة الدائرة يكسر أن ببساطة المجرم يستطع فال عاائ. وعشرين واحد غضون في المرات

 المحاكم قاعات عن غيابه من الثلطات حارب وعندما ما. يوائ المسيح وجد لكئه للجريمة.
 للمرة” الساق: السجين أجاب حدث؟ ماذا وسأله: بيته في المحتئ الحاكلم زاذه طويلة، مد؛

لي". أخذ غفر حياتي في األولى

 ما بفعل “المراس صعبي الساخرون الصحفيون” هؤالء قام ثلم صمن، القاعة ساد
 بالفه األسئلة قائمة أائ حاد. تصفيق في كئهم انفجروا سنة: ألف بعد وال ألتولفه كنن

 نجده؟ كيف الفغران؟ هذا ما” التالي: النحو على فكانت لرون وحهوها التي التحذي

 مهنتهم أبناء لدى إة الصحفيين أحد لنا قال ذلك بعد .٤٤؟الله المرء يعرف أن يمكن كيف

 فتراب أمضوا منهم فكثيرون بالسجنا^؛ االهتمام إلى خاصا ميال السوفييتي. االثماد في

.الثجون في

السوفييتية المخابرادت مع الصالة كتاب. من



أيلول/سيتءبر ا ا٦

ΙΊ ل/سدلمبز9أبل
I

الك دون صالخ

 القك ن لجك ٠ ب في تشتركان والشيوعؤه المسيحؤة أة بأسى (Pravda) براؤدا محرروصحيفة الحظ

 وذلك ؛ مسيحبة هرطقة لقب الشيوعية على أطلقوا األشخاص بعفى إة حتى العليا،

 بين ما العرقى التناغم تحقيق على والعمل والعدالة والمشاركة المساواة على ها تشديد بسبب

 تعبير حد على ، المبقفى تحقيق دون الطريق على عاائ وسبعون أربع فهو كان ما لكى البشر.
 األعظم عؤة الجتما ا التجربة أن عئمتهم وقد الماركسي، لماضيهم وصفهم في الغاصبين الروس

رهيب. نحو على خاطئة كانت البشرة تاريخ في

 يتحز لسبب وذلك بشدة، الدين وحاربوا باإللحاد، التقليددون الماركسؤون نادى
 أي فيهم يقتلوا أن عليهم كان ظالميهم، على العنيفة بالثورة الثائل بلؤموا فحلى بالدهاء.

إلهي. عقاب من خوب أي أو المادرة، الحياة هذه بعد أبدده حيا؛ في رجا؛

 في يقع الذي التناقفى عن مر؛ ذات (JosifTon) تون جوزيف اسمه روماني قسى كتب

البشربة. إلى الماركمسة النظرة قلب

 المحكومة الصدفة بمحفى المواد تفاعل نتيجة هي الحياة أن تالميذهم يعلمون[ ]إلهم

 التضحية بكافئ ))محاعر،(( وال أبدبة، حياة توجد ال وأله والبقاء، لألكؤف دارون بقوانين
 أن أغلمهم لكي يرسلوني ذلك، التالميذ يتعلم أن وبعد .الئمع أو األنانؤة بعاقب أو بالنفس

 المجتمع. أجل من الخير فعل في طاقاتهم كز يبذلون أخالق وذوي ئبالء ونسا؛ رجاال يكونوا

 لن تماائ، مادي عالم وسط فغي الصالح؛ نحو دايح أي إلى يفتقرون األمر، واوع في لكئهم،

 أو ذواتهم ينكروا أن يريدون يجعلهم الذي ما .ويمتلك يختطف من إال شيء على يحصز

اآلخرين؟" لمنفعة أخالي حيا؛ يعيشوا ألن يدفعهم الذي الداوع ما ؟أمنا، يكونوا

 الرحمة لممارسة الناس تحفيز عليهم الصعب من كان أله براقدا محررو واعترف
 وتزيدون وتفئرونهم الناس، ئصإحون كيف” سؤاال: المحررون هؤالء إلينا ؤوجه والتعاطف.

واليأس. االكتائب من حالة في كئها الدولة بذب لقد دافعؤتهم؟" من

 الماركسبة؛ حلم يعتنقون أصدقائه من كثيرا رأى الذي (T. s. Eliot) إليوت أس. تي. قال
كائ وما . الفردي الصالح إلى فيه الناس يحتاج ال بحيث مثالحح مجتمع عن يبحثون الجمبع أن



IV ا أللول/سسبؤ

 باالتحاد انتهي األمز هوآن براقدا، وصحيفة السوفييتية، والمخابرات السوفييت، القادة من نسمعه

الصالح. يكون كيف نسي ٠وشعح المثالية، عن يكون ما أبعد مجتمع معا: بالسيقبن السوفييتي

السوفييتية المخابرات مع الصالة :كتاب من

االلؤ(ل/سسبر٧
ججحنم

الك عندمانثب

 وجدت الكائب، ينتاب ما كثيرا الذي والتشكك القلق من نوبه في أتخيعًا كفت بينما يوم ذات
 إلى جاءت كتب؟ هل لكن الله، تكلم لقد فيه. أجتاز بما شيقا يعللم الله كان إذا ما أنساءل نغسي

 بإصع عليهما مكتوا الحجر من لوحين موسى الله أعطى لقد العشر. الوصايا مباشر؛ ذهني

 أوًا انشكوا قد العبرانيون كان سيناء، جبل من موسى نزل وعندما (.١٨ :٣١ )خروج الله
بها. الله يقوم كتابة إعادة أول إلى أدى ما اللوحين، موسى كسز غضبه، سور؛ وفي وصيتين.

 وذلك الحديث( العصر )عراق بابل في حدث المعجزدة اإللهية للكتابة الثاني المشهد
 من مأخوذًا ذهبيه آنيه دلس الذي بلشاصر، الملك عهد في الكبرى، الوالئم إحدى أثناء في

 هي الليلة تلك وكانت الحائط. على كلمات أربغ وكبئه يد ظهزت وفجأًا أورشليم. هيكل

العرس. يد في البابلية اإلمبراطورة سقوط ليله

 الغلطات أمسكب عندما وذلك يسع، فيها كتب واحدًا حادثه األناجيل ئشحل

 لكن .موسى شريعة يحسب رجائ الموت عقوبه تستحئ كانت .بالرنى ممليسه امرأًا الدينية

 وكتب انحنى لكئه شيقا، يسوع يقذ لم . اإلعدام عقوبة تطبيق من اليهود يمنعون كان الرومان

 تلك في بحجر". أوال فليرمها خطية، بال منكم كان نن” قال: تكلم وعندما األرض. على

اشمة. عصر بدأ لقد المدعين. على الثغ انقلب اللحظة،

 أهل إلى رسالته في وقال .القلوب على المكتوب الناموس عن بولس تكدم ذلك بعد

 ال الحي، الله بروح بل بحبر ال مكتوبه مائ، مخدو المسح، رسالة أئكم ظاهرين” :كورنثوس

. (٣ :٣ كورنثوس٢) لححة قلب ألوح في بل حجرة، ألوح في



ίΛ بر٠أيلول/سبت ؛

 وشمر النعمة. إلى الشريعة من المسير؛ تكشن فإئها مائ، المشاهد هذه وضع عبد
 ًا الهيكل- ساحة في رمل ثم حائط، حجرة، ألواح الثالوث. أقانيم فيها ينخرط دان، نحو

 جيل؛لى من تنتقل القلوب على الله كتابة لكئ الزمن. عوامل أهام الوسائط هذه تصمن

 كحن ألئنا :قائال أفسس أهل إلى الرسول بولسل كتب وقد .متفئرة حيواب صورة في آخز

 من القريبة "يويما" اليونانية الكلمة استخدم وقد (،١٠ :٢ )أفسس الفتية[" الله أتحفة غتله

.شعرة( قصيدة )وتعني اإلنكليزية "Poem” كلمة

 عال الكلمات فتألين نفسه، بالثقل أشعر أعد لم اإللهية، الكتابة مشاهد استعراضى وبعد

تماائ. آخر شيء هو تقدسة، فنية أعمال إلى والوالء المزاج متقلبي بشر وتحويل شيء، الورق

م٢ ٠٠٧ استسر أيلول اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة عمود

اايلول/سيتغبر٨

الداخلي الفق

 االعتراص دائم كان أئه (Milan Conde a) ا كوندير ميالن المويد التشيكى الموذ كتب

 العكس على . الفئى العمل تشبه أن يجب الحيا؛ أن (Goethe) غوته األلماني مفهوم على

 وال متوعة، غير الحيا؛ ألن الوجود في أصال ظهر الدن أن يظن كان كونديرا فإذ ذلك، من

 إليهما تفتقر ومعنى بنيه إليها ليقدم الفئ إلى فيه تحتاج الذي الحذ إلى وذلك لها، شكل

 قاساللى صديقه وهو لذلك، استثناء يقدم أن عليه أن اعترف كونديرا لكئ .األساس في

 وألحذ التشيك، جمهورية رئيستى صان ثم كونديرا، مثل كاتيا بدأ الذي ،(Vaslav Havel)هاقل
 لوحدة نموذجا تقذم هاقل حياة أن يرى كونديرا كان عالمنا. في األخالقية األصوات أقوى

الهدف. نحو الواثق الحثيث واالستمرار الموضوع،

 في يقع بينهما الغارق كان إذا ما أتساءل فإني المؤلفان، كتبه مما بعثا قرأت وألني

 المفكرين أغلب حال حاله كونديرا، يرى حياتهما. خلفية ئشكالن اللكين النظر وجهتي

 نعنى بنية توجد وال ،(Metanarrative) كبرى" رواية” للحياة ليشذ أن الحداثيين، بعد ما

.ذاهبة( هي أين )إلى الحياة مصير وال أتت(، أين )من الحياة مصدر تشرح أن بكنها



ا٩ ا أيلول/سيتمبر

 الرثاء: من مزاج في هاقل كتب فقد العالم. اشنى ذلك مثل للحيا؛ أة فرأى هاقل، أائ

 تقع بشدة، إليها نحتاج التي الكوة المسؤولية غياب أزمه أة ئقتنائ كأكثر أكفر صرت لقد”

 من عمل جميائ هي وحياكنا والوجود والطبيعة الكون أة اليقبل كعدنا أئنا حقيقة في مبديا

. معلوم قصد صورفي ويئجه محددا، معفى الوجود لهذا أة أي المقصود، الحلي أعمال

 الحيا؛ فقط ليس يرى واضحة- بصورة مسيحائ نفشه هاقل يحسب ولم المسيحي- اة

 يحتاج كامرف فني عمن هي حدة على فرد كل حيا؛ أة أيصا يرى بل فسا، عمال عمونبها في

 جمالت( ذات أشياء منها لنخلئ الخام المواد استخدام في الله مع نشترك إئنا التفعيل. إلى
 لخببها ط نعتلم نمرى روايه من جزء هي قصيرة قصصا حياتنا في نكتت ونحن يبقى.

التفاصيل". نعرف أن دون الدرامي

 أن مسؤول لكئك العمل، إتمام عن المسؤوذ لك القديمة: التلمودة المقولة تقول

 عند واألمر وافتدائه. التالف الكوكب ذلك استرداد وهو الله، عمل هو العمل .“فيه تشترن

 بلمسة نأتي أن وهو العمل، في االشتراك من بد ال أئه هو سواء حد على والمسيحيين اليهود

 يعني المسيحيين، وعند أيادينا. إليها تصل أن يمكن منطقة أئة إلى وشقاء ورجام وعدي سالم

 ممكائ ا'الفتداء ذلك جعل الذي المسيح، ليسوع تالميذ بوصفهم ذلك يفعلون ائهم هذا

٠ بها القيام نحن نستطبع ال بصور؛

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

اايلول/سيتير٩
كيحك

االوسي ووتيالي توقيف

 على وصينين ٤٦ المزمور من المعروف العدد هذا في أقرأ . الرب أنا إني واعلموا: كعوا

 من والسكينة وساكائ، هادائ أصير أن أي أكذ، أن يجب أوأل، األهئئة. من نفسه القدر

 التي الرسائل على أرد كنك سنوات، عشر منذ ضدها. المعاصرة الحياة تتامر التي األمور

 سنوات، خمسى ومنذ سعداء. مراسلي يجعل هذا وكان أسبوعين، غضون في إلحح تصل

يريدون األن بالرضى. يشعرون وكانوا يونين، غضون في بالفاكس ردي أرسل صرن



.Γ للول/لداسمار1 ؛

 التعقية الرسائل أستخدم ال ألني ويوخونني ذاته، اليوم في اإللكترونى البريد على ردا
النعال. الهاتف على المباشرة

 لوعلى حثى الفعل، أكثرمن بالكينونة واالهتمام آخر، بعالم والوعى والرئة الغموض
 العالم هذا إيقاع إطار في طبيعئة بصور؛ لي تأتي ال أمور كتها الهدوء، من قليلة دقائق مدى

الداخلية. حياتي يغذي بان قلو ألسئخ بصعوبة الوقت أجن أن يجب . المحموم

 ألكاتبة بدأب اإليطالية، أسيزي مدينة حتى األقدام على طيرا روحيه رحلة أثناء في

 تعرين ما التالي: السؤال عن اإلجابات من قائمة لدون (Patricia Hampl) هامجل باتريشيا
 الذي النحيب االتفاقيات، إجراء اشع، الئكر، التسبيح، كلمات: بضع كتبث الصالة؟

 لغة: ممارسة كاها تبدوفقط الصالة أة اكتشقث الدها القائمة؛ انقطعب ثلم التركيز. فائدة، بال

 الصالة” أة تكتشف وراحت . فيه نفشه اإلنسان يصع وضع هي الصالة أساسية، بصورة ’

 كل على االنتباه ممارسة من عادة هي بل الرؤية، من للحذ طريقه ليشذ للبؤرة- ضبن هي

. موجود هو ما

 كز يأتى والتركيز، الهدوء من الحالة هذه في كعوا. االنتباه. ممارسة من عادة إئها أجل،

الصحيح. مكانه في كله الكون ينضبط اليومى، لروتيني التوقيف هذا في البؤرة. إلى شيء

 األمم بين أتعالى الله؛ أنا إني اعلموا: التالية: للوصية تعدني السكينة وصية إة

 الله لقمع يتآمر عالم وسط الحقيقة بهذه أومئ أن فقط الصالة١ب ببلنني .“األرض في أتعالى

تمجيده. بدن

اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: من

أبتلول/سيتهبر ٢٠٠

لعني عًا تغثيك

 عليه. للتمرد تجئعوا الذين والرؤساء الملوك على السموات في وهويضحك الله ٢ المزمور يصور

نضطهدين مؤمنين أو الصين، في للغضادقة يتعرض قائ أو أفريقيا، سجيائ تصؤرنا ما وإذا



٢. I أللوالردددسر

 اإليمان هذا على للحصول الملموس الواوع فوق قفز؛ يتطلب* األمز فإذ الشمالية، كوريا في

 وهو الرسون بولز لمنا وأنكز األرض. في ويئعالى األمم، بين فة يتعالى الله بأؤ المئسامي

 لك يكن لم” له: قائال بيالطس مغاهيلم يصحح وهو يسع أيتا وأذي فيلبي، سجن في يرتم

 بلك ليسوع كاتت تلك، األزمة لحفله ني حئى فوق". من أعطيك قد تكن لم إذ سلطان على

أصال. الشمسية المجموعة خلق قبز ما إلى الممتدة النظرة

 اإلجازة، معنى الالتينية باللغة "ئوئا" األمر فعز ويحمز الله". أنا إش واعلموا: بعوا”

 إجازة، على الحصول إلى يدعونا الله” قائال: (Simon Tugwell) تغويل سيمون يشرح كما
. الله هو يكون الله وندع الوقت، بعض الله دور لعب* عن نتولف ألن ويدعوا

 مواعيدنا وسعل لحدابربنا في وضئه يجبا شيائ أو جادا، عفال الصالة نحسب ما كثيرا

 نستربخ ألن الله يدعونا حينها: فابنا قد يكون المقصود إذ تغويل يقول المختلفة. وأنشطتنا

 التي المهئة األمور هذه كل عمل عن نتوئف أن بكننا إده لنا يقول مسؤولياتنا. من ونهرب

 سياي وفي . بها ليهتر له ونتركها عالمنا، في الله دور لبب نحاول بينما تتئمها أن نحاول

 الذي لذلك ونتركها ومحدودائتنا، وضعفنا بفشلنا نعترف بأن الصالة لنا سمح مئصل،

الئتناهية. برحمة اإلنسانزة والفشاشة التعف مع يتجاذب

 يجب .والتحغم القيادة قمر؛ عن أتنازذ أن بالتأكيد يعني ذاته يكون الله أترن أن

 قضاياي، وخدمة أهدافي تحقيق ليالئر بعناية وصئمته بنيته الذي العالم هذا أفغك أن

له. مديرا نغسي وتصبت

 الذين كل على عالو السجن، لخراس نبوخنتئر، يابل، يرج باة وحواء، آدم
 إذا ديك. خطون؛ جيدا يعرفون هؤالء كز الكبرياء- أوحئى المختلفة اإلدمانات ئصارعون

 يصيرا أن يريدان كانا وامرأة رجل إلى وصوال الماضي ني األصلية الخطئة تتع وسعنا في كان

 الحز نسترجع أن به- ونعترف الله نتنفر أن هي الصالة في خطوؤ أون فإذ الله، مثل

الخاصة". ممتلكاته في يقيم ال أده اإلنسان يعرف لكي :(Milton) ملتون يقول كما .الكونى

اختالف؟ أى تحدث هل المدالة: كتاب: من



للول/سسبرI Γ 1ا

ايلول/سيتير٢ا
رججآل

فوق ض البدء

 الذب جدول سئى صغير مائى جدوب بمحاذاة ضخم جبل ظز في ضئق واد على منزلي يقع

(BearCreek.) ويفيض الجدول يمتلئ الغزيرة، األمطار وبعد الربع في الجليذ ينصهر وعندما 
 إذ حش صغير، جدوي مجرد وليش نهرا، كان نو كما ويتصرف المحيطة، الصخور على زابنا

 وعندما الجبل. فوق منبعه حش الجدول هذا تسعت مرة ذات فيه. غرقوا األشخاص بعض

 مثل صغيرة انخفاضات تمأله جليدي حقل عند واقائ نغسي وجدن لمناك إلى وصلت

 . الشمس أكواب تسئى فهي لذا الجليد، الشمس تصهر عندما يحدث ما وهو األكواب،

 من الناتجة المياه لرجرجة خفينا صودا أسمع أن استطعن الجليددة، العلقة هذه وتحت

 للمياه، )سواى( مسارات تتسرب بدأت الجليدي الحقل هذا حاقة على ثلم الجليد، انصهار

 التركة هذه تنسكن ما وسرعان كبيرًا، لجتلئه بركه ثلم ثغا، ما محئائ لتصبغ بذورها تتجئع وهي

 دهيرات إلى النازل طريقها في وتنضلم الجبل، فوق من نزوال الطويلة رحلثها لتبدأ فوق من

.الجدول ذلك مائ تؤلن اخرى

 إلى أتي فأنا االتجاه. تحديد في أخطى ما غاب أئي الصالة، في أفكر وأنا بالي، في خطر

 أتضرع .تسبائ يعللم ال كان لو كما الله أختر ثلم األسفل، من مبتدائ واهتماماتي بأحوالي الله

 العكس، وعلى األمور. بعض في تزدد؛ على أتغلن أو ره، أير أن أرجو كنن لو كما إليه،

.أسفل إلى النازل السار يبدأ حيث فوق مرع أبدأ أن ينبغي

 بالسرطان، المصاب العلم بأموري- حائ يهتلم الله أن أدرك فإني االبباه، أغير وعندما

 مما أكثر األمور هذه بكز الله يهتلم المقثرد- المراهق المغغكة، واألسرة العالمى، والسالم

 تنساب الله عند من انفخانا. األماكن أكثر إلى تنساب الماء، مثل النعمة إذ أنا. أهتلم

الرحمة. ينابع

 على يحدث ما كل عن األولى المسؤولية يتحئل الذي الله، مع أبدأ أن علي لذلك

 صرخ الكوكب؟ هذا في الله عمل في ألعبه أن يمكن الذي الدور ما وأسأله: األرض، وجه

 أقفر أم إدا الصفاف على أون دائم" كنهر والبر كالمياه الحئ يجر” قائال: النبى عاموس

السار؟ في



Γ Γ I أيليل/سيقمبؤ

 الطبيعة، إلى أنظر عندها .تماائ منظوري يتفرر الصالة، لبداية النقطة هذه أتخن عندما
 أنظر مهوب. عظيم فنان توقع الوابع في أرى بل ذهبؤة، حور وأشجار برئة زهورا فقط أرى وال

 ذا شخصا أرى بل ساقين على تنتصرا يمشي عارائ بائائ حيوابا فقط أرى وال اإلنسان إلى
 وذلك ،والئكر الحمن داخلي في يتصاعد عندئذ الله. صور؛ على مخلوى أبدى ومصير هوثة

مفروصا. واجبا وليس طبيعي، فعفي رد في

اختالف؟ أفي تحدث هل الصالة: كتاب: من

Γ Γ بر٠أيليل/سيت
 كجههح

العلزيق اقعاع

 يتبع المرن يجعل الذي الداح والحياة الحي يكون ربا .والحياة؛ والحئ الطريق هو أنا ’:يسوع قال

 التي اليومرة المسيرة أو الطريق"،” في تتلئعز عالقة، أئة حال حالها بالله، العالقة أة غير .يسوع

 (SornKierkegaard) كيركيغارد سورين ربط وجودي. تفاصيل على االالع إلى الله أدعو فيها

 الرياضرات مسائل حلول عن يبحثوا أن يريدون الذين المدارس وصبرة المسيحرين بعض بين ما
 خطوة. خطوًا المسألة حل بمحاولة إال الحساب يتعللم أحد ال الكتاب. نهاية في اإلجابات قسم في

 فقط مقصده إلى السائح يصل أن بكن (John Bunyan) تنيل جون صاغه الذي التشبيه في

.انحرف كاه فيها يبدو الذي واألجزاء وصعوباته، أفراحه واجتياز الطريق، بائع

 عليها؛ يقضي حتى أو الجنسرة، رغبته يقلل أن بحرارة لله يصلى عازب صديق لدفي

 وتدفعه انتباهه، االباحرة المواد تشئت حيث فوله. حد على مستمرًا، تجارب له تسبب فهي
 أشظ إثي له 'أقول عنه، التعبير أستطبع الذي اللطث وبكز .الفشل من دوامات غياهب في

 صرن مثال يعيد كأن يستجيب، أن صديقي يريده كما الطلبة تلك سيستجيب الله أن في

 الجنسى االنضباط يتعلم أن صديقي على أن األغلي دمائه. في الذكورة هرمون مستوى

المختلفة. التدريبات وعلى الله على تعتمدا آخر، شخحس أفي يتعامها مثلما

 لنا، ويبدو طويال. وقتا سقوطه تبعات يتحئل الساقط العالم هذا الله ترن ما، لسبب

حصولنا من أكثر شخصياتنا، لنمو عليا قيمة يعطي الله أة العالم، هذا في العائشين نحن



أللول/سسلر ا ٢م

 شخصياتنا بها ليشكل راحتنا من تخرجنا التي األشياء يستخدم ما كثيرا وأئه الراحة، على

 ألوم وال الجديدة، الحقائق على منفتحا أظز أن أحاول الشخصيه، الروحية حياتي في

 نحو الفشل، ني حلى يقودني الله بأن أثق ولكئي تودعت. كما األمور تحدث ال عندما الله

 الض بالكيفية أدرى بأئه ، مني أكثر يعللم أبي” بأن أثق ألن أيائ أتوق وأنا والنمو. التغيير

 بريقة يتدحل كان الله أة أرى القديم، العهد عصر ني أتأئل وعندما العالم. هذا بها يدار

 لكن حياتي، في بها يتدحن أن دائائ منه أتملى التي نفسها الطريقة وهي الوضوح، شديدة
 عش أحدا يرغم وال يخطئ، ال ابنه- الله أرسل وعندما أتوبع. كنث كما تكن ر النتابخ

 أحياى الله يسمح قتلناه. أن إال مائ كان ما والشغاء- بالنعمة مألن شخص وهو به، اإليمان

أعظم. أهداتا ليحئئ الشخصية المآسي بحدوث

منظور غير إله مع اللقاء محاولة :كتاب من

اللول/سلسر٢الا
هح

الجحيم أبوابا

 الكنيسة- مصير لونية يسع رستها التي الصورة أن (Elton Trueblood) تروبتد إلتون ينكئ

 المسيحيين صورة هي دفاعية. وليشث هجومية، صورة هي - عليها تقوى لن الجحيم أبواب

 من مرحلة أية في األمر بدا ومهما االنتصار. ويحققون الجحيم، بوابات اقتحام يحاولون وهم

النعمة. هجماب الشر قوى تحمي التي األبواب تحتمل فلن التاريغ، مراحل

 ديابالت أمام الشعب عائة سجد عندما ،الغيليثى من األتيه الصور ينسى أن يستطع من
 من منظور غير بجدار اصطدمت قد لوكانت كما تولفت والتي طغا، خمسين منها الواحدة تزن

 الذي المكان وهو مسيحية، أغلبيه تسكنه الذي آسيا قارة في الوحيد البلد هى الشيليين الصالة.
 من (Benigno Aquino) بينينوأكينو نزل عندما الشيان. أسلحة على النعمة أسلحة تغتبن فيه

 االقتباس هذا على يحتوي خطايا يده في يحمل كان مباشرًا، اغتياله قبل مانيال في طائرته

 اإلنسان أو الله يعرئه رد أقوى هي بريء يلخنها التي الطوعية التضحية إذ غاندي: من

حيائه- لكل الخطاب، هذا يقدم أن الفرصة ألكينو تسنح لم المتغطرس". الطفيان على



٢ ع ا سبتمبر أيلول

قاتلة. بضربة ماركوس نظام أصيب فقد نبوية، الكلمات ها-ه أن أثبنت زوجته- وحياة

 بجحيم ليسى انتهت الباردة الحرمب اة (Sam Nunn) نن سام السابق السيناتور يقول

 المضاءة الشموع مسيرات تظهر لم . الشرقية أورودا كناسى في الشموع بوهج بل نووي،

 ساعدت لكئها التلغزة، شاشات على المسائية األخبار في واضحة بصورة الشرقية ألمانيا في

 تعداد وصل وأخيرا ألائ، ثلم مائت، بضعة كانت البداية في األرضية. الكرة وجه تغيير على

 الشوارع إلى خرجت بأكملها، ئدن تعداد وهويعادل شخص، ألف مئة خمسى إلى المسيرات

 ضوء على الليل نلوال ضالة وبارت الى المسيرات هذه تحولغة ثلم المضاءة، الشموع تحمل

 كان نيكوالي، سان كنيسة في الصالة اجتماعات فبعد (،Leipzig) الزغ في الشموع

 وبدا المسيحيه، الترانيم ويرنمون المظلمة، الشوارع في مسيرات يسيرون السلميون المحتجون

القوة. هذه مثل أمام عاجزين أسلحتهم، بكل الشرطة رجال

 مليون الشرقية برلين في المسيرات هذه من مسيرة فيها اجتذبت التي الليلة في وأخيرا

 طول على ضخمة الفتة وظهرن واحدة. رصاصه إطالق دون البغيض برلين سور دمر محتلج،

الكنيسة". أيئها نشكرك” :تقول اليبزغ في شاع

النعمة أعجب ما :كتاب من

ايلول/سيتمبر Γع

النعمة ترسانة

 أرجاء في اكلحة الثورة انتشرت الراكدة، التلوث سحب النقي الهواء رياح تدفع مثلما

 إلى المجموع في سكانها تعداد يصل بلدان عشم■ اختبرت وحده م ١٩٨٩ عام فغي العالم.

 دورا المسيحيه األقليه لعبت البلدان هذه من الكثير في سلميه. ثورات نسمة، مليار نصف

 نان قد .‘البابا؟؛ لدى عسكرية فرقة كم” ستالين: أطلقه الذي الساخر السؤال كان جوهريا.

.هذا سؤاله على وافية إجابة

 تقرييا الجمخ ألة تدهشة؛ وكانت .إدهاائ الثورات أكثر اندلعث م، ١٩٩٤ عام في ثلم

لالحتجاح األصلى الموطئ أفريقيا جنوب كانت تحدث. لم لكئها دم، حائماب تولعوا



I Γ ο أيلول/سيتعبر

 والموعظة تولستوي يدرس (Mohandas Ghandi) غاندي موهانداس كان فهناك السلمي؛

 من االبن كنغ لوثر مارتن تبائه )الذي السلمي للغضال استراتيجيته وخع وهناك الجبل، على

 التدريي يمارسوا أن طويل زمن مدى على أفريقيا جنوب لمواطني الفرصة أتيخب لقد بعده(.

 تمشى كانت سوداء امرأة عن (Walter Wink) ولتروينك يحكي النعمة. أسلحة استخدام على
 خ لك” شكرا وقالت: تولفت، عندئذ أبيض. رجل عليها بصق عندما أوالدها مع الشارع في

التجاوب. يسئعإع ولم مكانه في الرجل سمر األطفال". على أيائ تبصق أن يمكن هل واآلن

 مئ النساة وجذ عليها، االستيالء يريدون البيض كان التي السود قرى إحدى في

 مكيرات باستخدام الجنود أعلن ثلم والجرافات. بالجنود محاطات أنفسهي األسود العري
 باألرض. الجرافات تسويها أن قبل بيوتهم لنرك فقط دقيقتين القرية سفان أمام أة الصويت

 بالميول النسا؛ عتب وإذ أعمالهم. في القرية رجال وكان سالح، أئ النساء لدى يكن لم

 الهولندية الكنيسة إلى ينتمون والذين األبيض، العرق من األفريكانز لدى التي المتحئظة

 القرية وطلت التيز، الشرطة رجان فغر مال.سهرة، وخلئئ الجرافات أمام وقفئ المصلحة،

.هذا يومنا إلى قائمه

 جنوب في المسيحي االيمان لعبه الذي الدور نكزت بالكاد االخبارية التقارير أة غير

 في أمل كز (Henry Kissinger) كيسنجر هنري برائسة الوساطة فريق فقن أن فبعد أفريقيا.

 كيني مسيحي دبلوماسي اجتئغ االنتخابات، في بالمشاركة لإلنكاتا المنتمي الحرية حزب إقناع
 العمل عن بوصلة تعئز )تسيب قناعاتهم تغيير في وساعن معهم، وصئى القادة، بكز سرا

ممكائ(. االجتماع ذلك جعل مما الرحالت إحدى تأخير في الطائرات إحدى في غامضة بصور؛

النعمة أعجب ما :كتاب من

0 Γ أيلول/سبتير

الصعب الفغران

 سجن من خزغ عندما أفريقيا جنوب في النعمة إلى االفتقار سلسله مانديال نيلسون كشن

دبليو. ٠ أف صرخ وقد االنتقام. بدن والمصالحة الفغران برسالة عاائ وعشرين سبعا دام
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 تشددا وأكثرها كالقسة كنيسة أصغر من المنتخب نفسه، (F. w. De Klerk) كليرك دي
 الله أن أي ، بالدعوة عميني بإحساس شعر أئه كنيسته شعب أمام أفريقيا، جنوب في

 من الرفض يتضئن قد هذا أن يعتر كان أئه رغم أفريقيا، جنوب شعب كز لخالص دعاه

إليها. ينتمي التي جماعته

 ألن البداية؛ في فامتع العنصري. الفصل عن كليرك دي يعتذر أن الوئد الرعماء أصر

 كان (DesmondTutu) توتو ديسموند األسقف لكن السياسة. هذه بدأوا من بين من كان أبيه
 اعتذار ضرورة عن يتنازل ولم بالغغران، أفريقيا جنوب في المصالحة تبدأ أن الضروري من أن يرى

 لشعوب سئما وال للعالم، نعلمه أن نتمغئ أن يجب واحد درس توتو: وبحسب .كليرك دي

كليرك. دي اعتذر النهاية، وفي . للخفران مستعدون ألنا :وبوروندي ورواندا البوسنة مثل

 وبدا الفغران. أمور في يفكرون بدأوا السياسى، النفوذ السوداء األغلبئه نانع أن وبعد

 الصحئة عن بالئيابة ألحد يفغر أن يمكن ال السياسة. يفع وهو جدا الهوتائ العدل وزير كالم
 يحدن أن يمكن وال بنفسه. هو يخفر أن للشم تعرض شخص كز على يجب بل نفسها،

 ئكئذ أن ويجب ارتكبه. والذي حدث، ما المرغب: الجرم عن التام الكشف دون الفغران

 أن قبل الخفران يطلبوا أن يجب الفظع ارتكبوا الذين أن كما وثائفئة. وضوح بكز هذا كز

.يغغروه أن ليستطيعوا األلم بكز ماضبهم يتذئرون المواطنون كان بخطوة، وخطوة لهم. يفقر

 يجب لكئ لأللمان، مثال نفغر أن يمكن واضائ. وال سهأل ليس الفغران أن اكتشفوا لقد

 نبعنه أن يجب لكن األطفال، على للمعتدي نخفر أن يمكن .األلماني الجيش على قيود وخع

 قوانين نطبق أن يجب لكئ الجنوبئة، العنصرية نخفر أن ويمكئ محتملة، ضحيه أية عن تماائ

.أخرى صه حدوثها تمع

 األقز على تتجئب قد وصعوباته، تعقيداته بكز الفغران تمارس التي األمم أن إال

 شعر األهلئة، والحروب المذابح نشاهد وبدن الفغران. عدم ويالت أي العكس، ويالت

 أكثر أحيادا ممتدة طويلة طوابير في أفريقيا جنوب مواملني من السود وهويشاهد بالمكافأة العالم

.االنتخابات في لألصويت التاريخ في لهم فرصة أول بسبب مبتؤجين يرقصون كم، ١ ,٥ من

النعمة أعجب ما :كتاب من
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1 Γ Ίل/لستمبؤ9لل
Ί

أحد اليزيذى التي العطية

 بطبيعته األلم . األلم أجل من الله نشكئ ’ :شديد بإخالص (Paul Brand) براند يول ٠ د يقول

 ة األلم بها يتميز التي الطبيعة هذه الملتهب. الفرن عن إصبعنا نبعد أن ليرغئنا يكفي بما مؤلم

لها. ننتبه ال فربا فعل، برد بطالبنا ال التحنيرئة العالمة دامت فما الذمار. من تحمينا والتي

 يريذها ال التي العطية إلهية- عطيه األلم إذ بل األلم، صئم عندما الله يخطئ لم

 شبكه إئها آخر. أموح أي من أكثر ائصاالب شبكه األلم نحسب أن علينا إذ هنا وأقول .أحد

 حماية واحد: بهدب حارسه وتقف الجسم، أرجاء. كل في تنتشر األلم مستقبالت من هائلة

اإليذاء. من الجسد

 بائسًا. الحياة تجعل بصور؛ ويتولمح األلم ينتشر فأحيادا ؛جيد األلم كز إذ أقول وال

 األلم أن هو للسرطان، النهائية المراحز يجتاز أو مزش، مغاصز التهاب يعاني لمن واألمر

 تلعب األوقات، أغلب وفي ألغلبنا؛ أائ بعينه. النعير هو منه اكشر يجعل نحو على يسود

الحبر. كوكتنا سطحنا على الحياة لنا وتحفظ مهائ، حماية دون األلم شبكة

 نشتكيها أن يمكن التي الشرعيه الوحيدة الشكوى فاذ براند، د. وصف حد وعلى

 حالة في كما السيطرة، عن ويخرج يثور أن يمكنه إذ إيقاله. نستطع ال أبنا هي األلم ضن

 لدينا وليس يقدمه، الذي االنذار استوعبنا أئنا رغم النهائية، مراحله في السرطان مريضى
 يقلخ األلم من /'٠ ١ من أقز أن طبيبا، بوصغي يقب، على لكئي ٠ األلم سبب لعالج نفعله ما

 حاالت من /'٠٩٩ أائ السيطرة((. عن الخارج ))األلم نسئيها أن يمكن التي الفئة هذه تحت
 الراحة، إلى تحتاج لألصحيح قابله مواقف عن ناتجًا مؤوتًا آالم فهي الناس، يعانيه الذي األلم

اإلنسان". حياة أسلوب في تغييرا تتطئب أو األدوية، وبعفس

 المشكالت من الكثير عن تجيب ال األلم" عطية” عن المدهشة الفكرة هذه أن أعترف

 النغسيه الصدمًا تكون ما كثيرا .لأللم واقعى لمنظور بدايه نقطًا لكئها والمعاناة، باأللم المرتبطة

فيه. الكائنة الجوهرئة القيمة إلى ننتبه ال إئنا حئى شديد؛ األلم عن الناتجة

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من
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تمجح

استحداداأللم

 العالم' حول ببحر شخص أصغر (Robin Graham) غراهام روس مع مقابله مر؛ ذان أجزين

 بداية في روبن أقبع [(.Dove] اليمامة"” عنوان يحمالن وفيلم كتاب في قصته )ذوتت بمفرده
 يحاوز كان ما بقدر مستقبله، عن بحائ ليس عشرة، السادسة سن في مراهقا كاذ لما رحلته

 المحيط عواصف من عنيفة عاصفة سحقت الطويلة، الرحلة تلك مسار وفي قليال. تعطيله

 جراء الماء تحت القناء من بأعجوبة ونجا نصغين، سارقكه عاتية موجة وقطعن سفينبه، لمقدم

العاتية. الزوبعة تلك

 خالية المحيعد من بأجزء مر عندما وركود وحزن يأس أوقان أيتا روبن اجتاز كما

 به وصل األمز إذ حثى االستواء، ط من بالقرب األمواج، أو الهواء تيارات من تماائ

 )سرعان البحر. إلى وقفر القارب أشعن ثلم قاربه، على الكيروسين من عثوة إفراغ إلى
 النيران، ليطغئ جديد من القارب إلى البحر من فقفز رأئه، يغير ربح عصفة جعلته ما

رحلته(. ويتاح

 قوارب من الئقة تحية فتلعى أنجلوس، لوس مدينة ميناء روبن دخل سنوات، خمس بعد

 صحفيين على عالو؛ الفتات، ترفع 'جماهير بانتظاره كان كما البخارئة، صائراتها يطلق

 أبة عن مختلب آخر مستوى على اللحظات تلك في فرحه كان .نفيرها تطلق وسيارات

 من عائدا كان لو المشاعر، هذه بمثل يشعر أن الوايع في ممكائ كان ما اختبرها. أخرى خبر؛

 هو العالم حول رحلته في وعناؤه ألمه كان لقد كاليفورنيا. والية ساحل على عادبة بحربه نزهه

 يعود هو وها الرحلة، بدأ عندما عاائ عشر ستة عمره كان المنتصرة. عودته فرحة في السبب

والعشرين. الحادية سن في

 مباشر؛ اشترى اإلنجاز، هذا بسبب والصحة بالقوة المتزايد روبن شعور وبسبب

 أن بعد خشبيا كوحا عليها وبنى مونتانا، والية في ،(Kalispell) كاليسبل في أرض قطعة
 دعائية رحالت في بالذهاب أغراءه السينما ومنتجو الناشرون حاول ييذيه. خشبه قطع

 كز رفض آئه غير كبيرة، مالية ومبابغ التلفزيونية، البرامج في واستضافات البالد، حول

المقدمة. العروض
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 ا٠راحتت ألجل بدئة المضبوطة بيائتنا في ميال الحداثيين، نحن لدينا، إذ هنا وأقول

 من استئصاله من تمكنا إذا أئنا ونظر، ٠األكبر وغدونا تعاستنا سبب األلز نحسب أن

 لتلك تخضع ال فالحياة روبن، خبرة من يظهر كما لكن سعداء. نصير فسوف تماائ، حيادنا

 مع وكثيؤا اإلنسانية، األحاسيس نسج من يتجرأ ال جزء هو األلم السهلة. التقسيمات
 األنم تجلب في يقلخ ال السعادة مفتاح إذ واإلنجاز. بالسعادة للسعور ضرره مقدمه يكون

 ليعقل واستغالله حمايتنا، إلى يهدف إنذارا بوصفه ره دهم في يقلخ بل ثمن، بأي

ضننا. وليس لمصلحتنا،

األنم؟ وقت في الله أين كتاب: من

٨ Γ أيلول/سيتغبر

ogJi فجائية

 ما كثيرا التي تصريحاته في للحياة التخالغية الطبيعة عن شديد وتكثيب بالغة في يسع عير

 يجدها". فهذا أجلي من حيائه- أضاغ وتن يضيعها، حيائه وجذ "تن :األناجيل في تكررت

 المتقدم، النفس علم به ينادي الذي الذات" إشباع” عن البحث عكش التصريح هذا يأتي

يكفي. بما متقدتا ليس أئه يظهر ما سرعان والذي

 احتياجات بتلبية ليس يأتي الحقيقى اإلشباع أن وهو األبعد، الئبصر المسيحية تقدم

اآلخرين. بخدمة بل الذات،

 الكاتدرائيات صور بالي في تأتي ال زرها، التي العظيمة الكنائس أتذبر أن أحاول عندما

 ملحقه صغيرًا كنيسه مثال أتذئر بل اآلن، متاحف سوى تعد ال والتي أورودا، في العظيمة

 (،Newark) نيوارك مدينة وسط فقير حى في كنيسة أو )البرص(، الجذام لعالج بمستشفى

 العاصمة في إرسالية كنيسة أو بالماء، متشع وسقف الجير، من متأكله بجدران كنيسة وهي

 األماكن هذه مثل في .المموج الصاج من وسقف اسمنتية، بكتلة مبنية سانتياغو، التشيليه

المسيحية. المحية وفرة رأيت اإلنسانى، البؤس وسط أنشئ التى
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 العامل. المبدأ لهذا عظيائ مثاال لويزيانا، والية كارقيل، في الجذام مستشفى يقدم

 وصلخ الشوارع، يسوي من تجد لم لكئها بتطويرها، ووعدت األرض، حكوميًا هيثًا اشترت

 كانت المستنقعات. مياه تصريف على يعمل أو المزرعة، في يعملون كانوا الذين العبيد أكواغ

الجمع. إبعاد في تنجلخ الجذام وصمة

 لرعاية كارقيل إلى المحية أخوات تسئى الراهبات من طائفة انتقلن النهاية، وفي

 البيضاء سهى مدح وترقدين بساعثين، الشمسى شروق قبل يسئقيظئ كى الجذام. مرضى
 تدريب معسكرات انضباط من أعلى بانضباغ الراهبات هؤالء عاشة الحار. الجو في ابئساة

 العمل. هذا لتأدية استعدادهى أبذيى الالتي وحذهى لكئهى األميركية. البحرة مشاة

 كل وفوق للحياة، قابله منطقة كارقيل من وجعئئ المباني، أساساب ووضئئ الخنادق، حفزن

 األلم تضافر من مستوى أعمق تتئمى لقد المرضى. إلى البهجة ويجلي الله قحدن ثمى هذا،

المضحية. الخدمة بواسطة وذلك اإلنسانية، الحياة في واللذة

 مئي فستهرب والرفاهية، الراحة أو العقاقير من السعادة عن باحثا حياتي أمضيت إذا

 نتالجا بوصفها المتوع، غدير على تأتي لكئها يطاردونها". عئن تبتعد فالسعادة” السعادة؛

 ذلك يتضئن ما وغاليا حياتي. فيها أستثمر التي الدعوة على لجائية عالوه أو جانبيا،

.ألم دون اللذة تخيل الصعب ومن ومعاناة. ألم على االستثمار

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من

أيلول/سيقبر٢٩

قزح قوس بلد

 النعمة عن ألتكثلم أفريقيا جنوب في ئدن عدة تجوب جوله في سافرت م،٢ ٠ ٠ ٦ عام في

 على للحصول محموائ سعيا وإيران الشمالية كوريا مثل دون تسعى حبن وفي العاملة.

 عن الجمع تكثم وقد النوودة. أسلحبها تفكيك على أفريقيا جنوب عملة نووئة، أسلحة

.هناك حدقة التي التغيير معجزة
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 (Nelson مانديال نيلسون اقترح الدم، وحائمات األهلية الحرب توقعات عكس وعلى

(Mandela ض بل العدالة، تحقيق على مبنية ليشذ جديد؛ توتوطريقه ديسموند األساقفة وكبير 

 رئيائ تنصيبه حفل ليشهن السجن في حارسه مانديال استضافة على فعالو؛ المصاغة. تحقيق

 رع الخاص. حارسه ليكون للثود، اللدود العدو وهو أبيض، شرطيا مانديال عيك، أفرقيا، لجنوب
بأسره. العالم في ى دحقن لجا نمو توتو ديسموند شكلها التي والمصالحة الحئ لجنه صارت

 التى االولة هذه في التع تنى أختبرت أن قبل رحلتي من طويل وقت يمغين لم
 البيض من أعضائها أغلب أسقفية، كنيسة في تكلمث األولى الليلة في قزح. قوسى تشبه

 العاصمة؛ إلى ذهبت أدام عدة وبعد بريطانية. أصول من والمنحدرين دة إلنكليز با الناطقين
 الكنيسة إلى والمنتمين المتشددين البيض األفريكانز من جمع أمام تكأمن حيث بريتوريا،

 آالف سبعة يسع ضخم مبغى إلى قليل وقت منذ انتقلوا قد وكانوا المصلحة، الهولنددة

 )ال التقاليد. عريقة المصلحة الهولندئة الكنيسة يعرفون لمن متناقصا يعث أمر وهو شخص،

 التغيير في الخاسرين أكبر هم األفريكانز كان لقد الطبول(. من كبيرة مجموعة بل أرغن،

 الكثيرين احتقار نالوا كما والمكانة- والمال والئلطة الئغوذ من الكثير خسروا —الحادث

 تغثوا من وصان البالد، تركوا منهم كثيرون العنصري. الفصل سياسة ثهندسي بوصفهم

مضى. وقت، أي من وانفتاحا تواضائ أكثر

 (Ray McCauley) ماكولي راي كنيسة في تكتمت مباشرة، التالية الليلة في

 /'١ ٠ و ،٠/٠٨٠ منهم السود يؤلت عضو، ألفل ٤٣ أعضائها عدد يباغ والتي الخمسينية،

 عبادة أسلوب من متحعائ تكون قد أدك ورغلم · مختلطة أعراي من أو ملونون

 ئصئق، جمهور إلى تتكئم أن جدا األلطف من أن أعترف أن فعلي الكاريزماتيبن،

 جنوب في السود من كبير؛ نسبه وألذ الوقت. نلوال برأسه ويومئ ، آمين! ويقول

 هؤالء من تحئلوها التي المعاملة ضوء في للدهشة يدعو فهنا المسيحية، اعتنقوا أفريقيا

 المقحدة الواليات في يوازيها ما لها مالحظة وهذه بالدهم. إلى اإليمان ذلك جلبوا الذين

مالكيهم. دين العبيد اعتنق حيث

م٢ ٠٠٦ أفريقيا، جنوب منشورة، غير رحالب مذكرات



t“. I 1يلول/سيتعبز

."(ايلول/سبتمبر

|الهسخلول|اخغؤ

 اسمها بالئقدير، جديرًا امرأة قابلن أفريقيا، جنوب إلى ۴٢٠٠٤ عام أجريئها زيارة في

 اتي الفئة وهي واألسود، األبيض بين ما مختلط عرق إلى تنتمي وهي ،(Joana) جوانا

 سياسة تغيير أجل من ثائرًا كانت طالبه، كانت عندما . الملونين ٠ باسم هناك تعزف

 لهذا الثلمي اتفكيان أحد: يتوقعها لم التي المعجزة شهنب ثلم العنصري، الفصل

 لجلسات حائ بثا تشاهد يلة٠۶ط ساعات زوجها مع جلمشن ذلك، بعد البغيض. النظام

والمصالحة. الحئ لجنة استماع

 أكثر ملفئ، تفتخ أن قررت مؤخرا، نالئها التي بحراتها فقط جوانا تبتهغ أن وبدن

 كان عدة. سنوادت مانديال فيه أمضي الذي السجن وهو أفريقيا، جنوب في عنعا السجون
 متشدد نحو علوت وكانوا السجن، على ئسيطرون بالوشوم أجسادهم المفغاة العصابات رجال

 بالهجوم عصابتهم عضوه على الجدد المساجين يحصل بها التي الخاصة قواعدهم يأبقون

 هؤالء تاركة ذلك، تتجاهل فكانت السجن إدارة أائ فيهم. العصابة ترغب ال مساجين على

.بعذا بعضههم يقتلون بل يضربون، الحيوانات

 البسيطه الرساله كانت السجن. ذلك أمعاء بمفردها تدخل الجذابة المرأة هذه بدأت

 فعله ما أصغر نطاق على تبق أن محاولة والمصالحة، الفغران رسالة هي تحملها التي
 المساجين ئعلم وراحت صغيرًا، مجموعاب تنثلم بدأن كتها. األثة في مانديال نيلسون

 وفي ابشعة. جرائمهم بتغاصيل ويشاركون بالئدريج يشبحون وجعلتهم الثقة، ألعاب
 أائ عنف، حالة ٢٧٩ سجلت قد السجن سجألت كانت زياراتها، لبداية السابقة السنة

 اإلذاعة هيئة إذ حئى مبهرًا جوانا نتائج كانت فقط! حاتين هناك كانت التالية السنة في
 منهما كز مدة وثائقيا فيلقين تصوير لندن من فريعا أرسلن سي.( بي. )بي. البريطانؤة

المسدة. تلك عن ساعة

 على مطعم في عملها، في الحين ذلك منذ معها اشترن الذي وزوجها، جوانا قابلن

 كان ما تفاصيل على للحصول عليها ضغطت الصحفي، وبحثل تاون. كيب بمدينة البحر
إفي ونظرت فمها، إلى طريقها في -بها تأكل كانت التي الشوكة تولب السجن. في يحدث



.I ρ أيلول/سيتمبر

فقط علئ كان السجن. في موجودا الله كان فيليب، يا "بالتأكيد تقريبا: تفكير دون وقالت،

اقرار يكون ألن يصبغ تصريح فهو جوانا؛ قالته الذى التصريح هذا فى ا

 منظورا". أجعته أن

كثير فغرن لقد

 األهاكن أقل في حاضر، دائائ الله ونتبغه. الله نعرف أن نريد الذين نحن جميائ، لنا إرسالئة
.منظورا نجعله أن سوى علينا وليس ،توبائ

توئائ األماكن أقل في الله على العثور :كتاب من



األؤل/أنيتوبر تشرين

د

 مأسورون مسثمعون ٠ ١

 المتوع خالف على بطن . ٢

 النعمة استخدام إساءة .٣

 ثغرات . ٤

 المدى قصيرًا نتائج .ه

العاطفية الحياة .٦

 الصالح؟ لماذا .٧

 الوئضاء صوت خئض .٨

متساوين غير شركاء . ٩

 ئبئة؟ الصالة هل . ١ ٠

 المتودع وغير المجهول .١ ١

 مصارعة مباراة . ١ ٢

 القضبان .كذيسةخلف١٣

 كهذا مكاح في ترثم أن ٠ ١ ٤

 الصارخ األلم بوق . ١ ه

المعطي طلت . ١ ٦

 تفككة سيمفونية . ١ ٧

 األلم .إءادًاتشكيل١٨

 والمفئدى والسيئ الصالح . ١ ٩

 الصين في ارتعاش . ٢ ٠
 والئمو االضطهاد بين ما . ٢ ١

 العموم وجه على الله . ٢ ٢

 كنسى اعتران .٢٣

 سليمان .حماأل٢٤

 المزيد إلى .الشوذ٢ه

 مفاجئة صالة . ٢ ٦

 األدوار .غكس٢٧

 مجعدة صورًا . ٢٨

 هتاك شخعل يوجد . ٢ ٩

 اإلحباط مع التعامؤ .٣٠

األحوال .ضبد٣١





األؤل/ادثلمزهبز تشوين

I رز٩٠ا٠م١ل/ا٩آل1 تشرين

ن9لألسول فسلمعون

 طة روين م،٢’٠٦ عام أفريقيا جنوب إلى زيارتي في أجرها التي اللقاءات كل في

 يولسمور سنجن إلى دغتنا تاون، كيب إلى ذهبنا عندما والمصالحة. الئعمة تجئد التي جوانا،

(Poll ΟΟΓ) وئرتبطة منفصلة، سجون خمسة من ثكؤن ثدهش مكان إئه .تعمل حيث 

 سجين، آالف ثمانية يساوي مساجين وبمجموع األرض، تحت أنفاق بواسعلة ببعض بعضها

الطبيعية. االستيعابية قدرتها أضعاف ثالثة وهو

 وقادت الرياضية، للتمارين غرفًا دشبه ما في مزدحمين السجناء من مائت عدة كان

 الشجناء احترام نالب وقد باسمه، سجين كز تحيي وكانت مميز، حضور لها كان الخدمة. جوانا

 مدة زنازينهم من بالخروج للئزالء يستح كان األدام، أغلب في سواء. حد على والمسؤولين

 جانب من جدا بها مزحيا فرصًا كنسية خدمة حضور فرصة كانت فقد لذا فقط، ساعة

 قرييا .بوجد يرنمون الرجال من مائت عدة صو,ت أنسى أن بسهولة أممكر، لن المساجين.

.٤٤...موت .وال..دكاء هناك يكون .ولن.٠الميك سنرى جدا، وقرييا

 باها السجن وصعها ألتي الثالث الزنزانات إحدى إلى زيارة أجزينا االجتماع، بعد

 أدوار ثالثة العادئة. المعيشة غرفة حجم في غرفة في ينامون رجال ٤٩ مسيحية". زنزانات”
 كان األرض. على الغتين من قبع على ينامون بعضهم وكان بعفي، فوق بعضها األسرة من

 الرائحة فإذ لذا يومائ، مر؛ ويفرغ رجال، ٤٩ يخدم القمامة، أكياس من كيائ المرحاض"”

بجدار. يرتحلم كتن ضنمتني الناتجًا

 مدى هنا ومسجون قاتل أنا للسجناء: الشخصية القصص من بعصا سمعنا لمناك،

 اآلخر تلو واحدا .“زوجتي قتلن مغتصب...وقد عاائ...أنا وثالثين ثمانية على عالو؛ الحياة،

 لو حتى أجله، من يعيشوا أن يتموئذ اآلن باتوا وكيف حياتهم، الله غير كيف يحكون كانوا

 يسير اإلصالحية، العدالة من برنامجا جوليان، وزوجها، جوانا تدير السجن. من يخرجوا لم

.واالسترداد والتوبة االعتراف مراحل في الرجال بهؤالء



٢ I األؤل/أوئبر تشرين

 مدينة وجماز القلق الهواة إلى الصدمة، يشبه ما في حزلجنا، ثلم الترانيم بعض ذئنا

تاون. كيب

 هؤالء زيق الحوائط، على والكتابة الجنسية الصور وتذل معي: ظن واحد مشهد

 ضوء في لمسني، ما أكثر هذا كان والتسابيح. الترانيم من بكلمات زنزاناتهم جدران المساجين

المكان". هذا في حاضرا بالتأكيد الله كان لقد” المطعم: في جوانا لي قاله ما

٢٠٠٦ آفريقيا، جنوب منشورة، غير رحالت مذكرات

األمدبر سدرين
هعك

اسوقع خالف على بحلل

 كان والذي (Dr. c. Everett Koop) كوب إيقرت سي. دكتور مع مقابلة مر ذات أجريث

 مسيحيا بوصفه كوب مؤكالت كانت الملحدة. للواليات العالم الطبيب منصب وقنها يشغل
 الشخصان (Francis Schaeffer) شيفر وفرنسيس هو كان لقد شائبة. تشوبها ال ئحافائ انجيليا

اإلجهاض. بمكافحة الخاصة السياسية المواجهة لدخول المحافظين المسيحيين حشدا اللذان

 الهزيلة النحيفة بأجسادرم االيدز، مرضى زار ، األقة طبيب بوصفه كوب دور في

 وقد مسيحيا. أم طبييا بوصفه سواء معهم، عميي بتعاطب يشعر وكان القرمزية، بالعروح المآلنة

هؤالء. مثل الدولة في وئهنلون ضعاف هناك يكن ولم والمهتل، بالئعيف يعتني أن دقهد

 كنيسة فيها بما دينية، مجموعاب أمام متتالية أسابع سبعة مدى على كوب وتحدث

 اليهودية، المحافظة والمجموعات المسيحى، اإلعالم ومؤتمر ،(Jerry Fal-well) فالويل جيري
 وفيها العائة، الصحة لخدمة الرسمي بالزي الكلمات هذه كز كوب قدم والكاثوليك.

 لكئه الزوجية. الخيانات وعن المنفلتة، الجنسية الممارسات عن التوقف إلى االحتياج أكل

 والكبار، للصغار سواء؛ حد على والمثليين للعيريين األول الطبيب أنا” :قائأل يضيف كان

 الخطئة، تكرهون ربا قائال: المسيحيين إخوته إلى كالته وولجه وللمنحتين". لألخالقيين

الحطاة". لحيوا أن عليكم لكق



م ا بر9كت1األؤل/ تشرين

 كلمة يستخدم وكان الجنسي- لالنغالت الشخصي رفضه عن يعبر كوب كان ما كثيرا
 من يعمل كان للصحة وزيرا بوصفه لكئه المثلية- الممارسات إلى يشير كان عندما اللواط”

 إلى يتحدث كان عندما عيناه رأته ما يضدق كوب تكئ لم بهم. ويهتز المثليين مصالح أجل

 كوب وكان !كوب !كوب !كوب باسمه: يتفوئذ وراحوا بوسطن، في مثلي ومئني ألب نحو
 ألني هذا أة أعتقد ممارساتهم. عن أقوله مما بالرغم تصدق، ال نساند؛ المئتًا قدموا لقد : يقول

 وفضال هم. حيثما إليهم وسأصل الشعب، كل صحة وزير إئه ليقول خرج الذي الشخص

ويرعوهم". ليذهبوا المتطوعين ألجند كمى معهم، بالتعاطف أطاب كنث أني عن

 بالمشاعر المعبأة الكلمة تلك يستخدم األن فهوإلى معتقداته؛ عن بتاائ كوب يتنازل لم

 به حظي الذي الدافئ االستقباذ ئحافظ مسيحي أئ يغز لم لكي اللواط"-” السلبية-

.المثليين من كوب

النعمة أعجب ما :كتاب من

بر9ألؤل/أئ1 تشرين م

اسمة استخدام إساءة

 في الليل من متأخر وقب حئى جلسى . ‘النعمة استخدام إساءة إمكانية بشن؛ أدركى لقد

 دام زواج بعد زوجته ترن قرر أئه لي يبوح وهو دانيال صديقي إلى واستمعت المطاعم، أحد

. قبل من أشعر لم كما بالحياة، أشعر تجعلني من’ :صفه و حد على وجد لقد عاائ. عشر خمسة

 مقدم هو لما واألخالقية الشخصية النتائج جيدا يعتلم مسيحيا، بوصفه دانيال، كان

 يشعر يقول، كما أئه، غير الثالثة. وأوالده لوب دائم إيدا؛ في يتسبب أن يمكرن فقرارة عليه.

مقاؤمثها. تصعب مغناطيسية قوه األصفرائ، المرأة تلك نحو تجذبه شديدة بقؤ؛

 المقدس. الكتاب تدرس أنت فيليب، يا لي قال عندما العنبلة دانيال ألقى ذلك بعد
عليه؟" ئقدم أنا كالذي فظيعا شسا لي الله يغغز أن إمكانية هناك أة تظي هل

 كنمى وبينما .تتلوى كأفعى إليها نجلس كائ التى المنضدة على دانيال سؤال سعط



األؤل/ًاكتوبز تشرين إ ع

 صديقى ونع أن يمكنني كيف النعمة. تداعيات في وعميقا طويال أفكر رحت قهوتي أشرب
لمتاح؟ الفغران أن يعتر كان إذا الفظع الخطأ هذا عن عدل أن

 فارغة" أيد يحد حيثما الله يعطى : أغسطينوس القديس يقول للنعمة. شرط لمناك

 ئذ ال أخرى، بكلماب الله. عطرة يقبن أن يستطع ال بشدة قبضتيه يكور الذي فاإلنسان

 استخدام إساءة أنا سثيته ما أن (C. s. lewis) بويس .اس .سي ويشرح .ستعتل أن للنعمة

 تجالماه، ببساطة هو الشر عن التغاضي والغفران: التغاضي بين ما الخلط من ناح النعمة

 لكى يعطى، كما يستقبل ألن فيحتاج الفغران ألما .شرا وليس خيرا كان لو كما معه والتعامل

. له غفراائ يستقبل أن بكن ال بذنبه، يعر ال الذي اإلنسان :كامال يكون

 تأكيد. بكل لك؟ الله يفغر أن بكن هل التالي: فكان صديقي لدانيال قلته ما ألما

 يستخدم ألم والرناة. القتله يستخدم الله أن وتعرف جردا، المقدس الكتاب تعرف فأذت

 نحن مشكلتنا الفغران الجديد؟ العهد كنيسة ليقودا وبولس بطرس هما متهورين شقرين

 ممارس ونحن نتفرر إئنا أي الله، عن ببعدنا الخطرة، لنرتكب فيه نجتاز إذ.ما .الله مشكلة وليس

 لكن األن، الفغران عن تسألنى أنت ذهبنا. حيث من سنعود أئنا صمان هناك وليس التقرد-
للطريق؟؛؛. وتغييرا توبة يتطلب ذلك كان إذا سرما ال الحائ، الفغران بذلك سترغب هل

النعمة أعجب ما : كتاب من

األؤل/أوئلر تشرين ع

تفرات

 إلهنا نعمة 'يحرلون ممول نكوذ أن يمكن فائنا يهوذا، وهو الجديد، العهد كتبة أحد يقول كما

 أعرف أجل، األمر. هذا أريد أذهاننا. أعماق من ملتوية فكرة تأتي البداية في . الدعارة إلى

 هذه تنمو ما وسرعان الحائ. الفغران أطلب أن دائتا بكنني أفعله؟ ال لم لكئ خاطئ. أئه
 رخطة ’ النعمة تصير الوقت، وبمرور .تولى بال الذهب باب تقرع لمبئة فكرًا لتصير الفكرة

األخالقرة؛؛. غير لألعمال



ه I بر9األؤالألثت تشرين

 منتش وهو لوثر، مارتن كان متعذدة. بأساليبا الخطر هذا مع المسيحيون تجاوب لقد

 مالنكتون لصديقه فكتب النعمة، استخدام إساءة بإمكانية استهزأ قد اإللهية، بالئعمة

(Melanchthon:) ”وإذا حقيقية. بنعمة بل مزئغة، بنعمه تكرر فال باشمة، كاررا كث إذا 
 الكافي بشدة...من وأخطئ خاطائ، ض حقيقية. أيضا -الخطية فلتكب حقيقية، النعمة كانت

 ال الخطية أن العالم، خطية يحمل الذي الحمل في إائها أعطانا التي الله نعمة بغنى ندرك، أن

. الواحد اليوم في المرات آالف أوقتلنا زكينا لو حئى النعمة، هذه عن تفصلنا

 اليوم، في المرات آالف والقتل اآلنى المسيحيون يمارس أن من متخوفون وهم وآخرون،

 فكيف الخطية. لعالج قوه بوصفها النعمة يقدم المقدس فالكتاب المبالغة؛ هذه على لوثر حاسبوا

 يوصينا كما النعمة في ننمو’ أن ينبغي أال نفسه؟ اإلنسان في والعالج المرض يوجد أن يمكن

 (Walter تروبيش والتر كتب بالوالد؟ االبن كما بالله شغنا يزدان أن ينبغي أال ؟ الرسول بطرس

(Trobisch نحن كما نظن أن نستطع فال بلنا، متى لكئ نحن، كما يقبلنا الله إذ :قائال .

 النعمة” تعبير (DietriichBonhoefferi) بونهور ديتريش العشرين القرن الهوتى حتن لقد

 وشعر النازية، *ألمانيا في يعيش بونهويغر كان النعمة. استخدام إساءة عن به ليعير الرخيصة

 الرعاة كان هتلر. شكله الذي التهديد مع المسيحيون بها تجاذب التي الجبانة الطريقة من بالصدمة
 بينما األسبوع طوان يصمتون األحاد،'ثلم أيام في الكنائس منابر على من النعمة يعظون اللوثريون

 كتاب ويشير العرقية. اإلبادة مارسوا وأخيرا المرضى، وقتل العنصرية سياسات يتبعون النازيون كان

 بالتحلي المسيحيين ئطالب التي الجديد العهد من العديدة البقرات إلى التبعية ثمن بونهويغر
بالمسيح. والتشيه للتلمذة دعوة هي لإليمان، دعوة كذ أن يؤكد بونهويغر كان لقد بالقداسة.

 النعمة أعجب ما :كتاب من

األؤل/أفتوبر تشرين ه

المدى قصيرة نتأدخ

 على الحصول متطتبات أنهي كي األلمانية اللغة أساسيات تعئم إلى انطررت صيب دان

يبحرون أصدقائي فيها كان التي الجميلة، األمسيات بابين! صيب من له ويا غليا. شهاد؛
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 مع أمضيتها المقاهي، في الكادتسينو ويحنسون الدؤاجادت، ويركبون ميشيغان، بحيرة في
 أمسيات خمس أمضي كث األلمانية. األفعال ئصريف تعلم محاال األلمانية للفه ئعلمي

 لوع التي الكلمات ونهايات المغردات أحظ أمسية كذ في ساعات وثالث األسبوع، في

 امتحان؛ في النجاح فقط: واحد لهدف التعذيب هذا تحئلث لقد أخرى. مرًا أستخدنها

٠ .الشهادة على والحصول

 األلمانية؛ وتتعلم جيدا، تدرس أن نريدك فيليب، يا” قائال: الكلية نسحل لووعذني ماذا

 شهادتك جهرت لقد النجاح. عالمه ستحقق باك شسيعا نعدك لكئنا االمتحان، وتدخل

 الحاذة الشعة تلك في الصيفية األمسيات تلك كذ سأمضي كث أني تظوئن هل . بالفعل

ال. بالتأكيد الخانقة؟

 رسالته في الرسول بولس والجفها التي الالهوتية القضية هي هذه كانت باختصار،
 وتزيد العقل توسع اللفات :بالتأكيد نبيلة أسبات هناك األلمانية؟ أتعتم لماذا رومية. أهل إلى

 من األلمانية ألدرس تدفعني لم األسبادب هذه لكن التواصل- على القدرة مساحة من
 تهددني كانت التي واألفكار شهادة، على الحصول أناني: لهدب أدرس كث لقد قبل.

 إال أتذبر ال واليوم .الصيف ذلك في أولوياتي ترتيب أعيد لجئلي في تسيبت التي هي

 بولس تعبير حذ ،على الحرف عتق إذ عقلي. في خشرا حشرئها التي األلمانية من القليل

المدى. قصيرة نتابلج يحعق الرسولآل،

 يمكن كان واحن داح لهناك نوعا؟ األلمانية اللغة ألتعئم يلهمني أن ويمكن كان الذي ما

 هذه لتعلمث األلمانية، سوى تتكلم تكن لم أحببئها، التي زوجتي كانت إذا قويا. يكون أن

 التي المرأة مع أتواصل أن بشنة سأريد عندئذ كنث ألني لماذا؟ قياسى. وقت في اللغة

 بها أصيغ التي الجفل في سليمه بصور؛ وأضعها األفعال اصرف الليالي لسهرت أحببئها.

 كنرا اللغوية حصيلتي إلى جديد؛ إضافه أية ولحسيث إليها، سأرسلها التي الحح، رسائذ
 كذئر، دون األلمانية سأتعلم كنث .أحيها من أمام نغسي عن التعبير اتقان من يمكنني ثميائ

المكافأة. هي نفسها العالقة أن وسأحسب

التالي( )يتعفيالتًائل

النعمة أعجب ما :كتاب من
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Ί كعنوبر 1ألؤل/1 تشرين

العاظنمئة الحدأة

السابق( التأثل من )يتع

 أنبقى : السؤال عن اإلجابة في حاشا! إجابة: أفهم أن الحقيقة هذه تساعدني

 الزفاف ليلة في لعروسته عريش يقول أن يمكن هل النعمة؟". تزداد لكي الخطئة في

التالي؟ الكالم
 كوضيح إلى أحتاج لكئي معك. حياتي تمضية إلى وأتوق جدا، أحئك حبيبتي،”

 نساء هع أخرغ أن به يمكنني الذي الحذ أعرف أن أريد تزوجنا، أن بعد األن . التفاصيل بعفى

 بعفى في أدخز أن بائعين هل بعثلى؟ أوأقبل بعنهى؟ أضاح أن يمكن هل أخريات.

 تنشي ال لكى تجرم، قد العالقات هذه مثل أة أعللم آخر؟ إلى وقت من الغرامئة العالقات

. الفغران من كبير كم لممارسة لك عظيمه فرص أئها أينا

 كالتي وكلمة الوجه، على ضفعه هو ، جوان الدون هذا على المقبون الوحيد الفعل رد

.انل ص شيثا يفهر ال أئه الواضح فمن حاشا! :بولس قانها

 الثفرى دون فعته يمكنني ما أقصى ما” :القائل بالوئحه الله مع تعاملنا إذا وبالمثل،

 يتجاور الله يريده وما نحونا. من الله مشيئة يفهر ال التوجه ذلك مثل فإذ ، للعقوبة؟

 شركه، مديز أو العمل في رئيشا الله ليس .قرنا الطاعة يفرض بشئد عبيد عالقة بمراحل

طلباتنا. وئجيب لنظفز المصباخ نحلق"” جئى أيتا هو وال

 وهي األرض، وجه على قربا العالقات أكثر من لحميمئة اكثر شيائ الله يطلل بالتأكيد،

 فأنا القلل. يريد هو بل جئنا، أداء ليس الله يريده ما العمر. نلوان الممتنة الزواج عالقة

لها. محئتي ألعئرض بل بالفضل، اعتراقا منها ألنان ال لزوجتي صالحة" أعماال” أمارش

 بدايع بل وليسقهؤا الحرف". بعتق” ال الروح" بجذة” أخدم أن الله يريدني بالمثل،

النعمة". من النابعة الحياة هي التلمذة” إذ (Clifford Williams) ويمز كليغورد يقول المحشة.

النعمة آعجب ما :كتاب من
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V األؤل/أكلوبر تشرين

اص؟ لماذا

 كلمه في الجديد العهد يحسب صالحا المر، ليكون األساسي الداح ألحعتى أن علي كان إذا

 الذي للغثى بتلخيعس رسائله أغلب الرسوز بولس يبدأ العرفان. كلمة الخترت واحن؛،

 العرفان وبداح بالتأكيد، فسنسعى أجلنا، من المسيح فعله ما لجئنا إذا المسيح. في لنا

 القداسة أجل من نجاهد سوف العظيمة. المحثة هذه لمثل مسثجقين نكون ألن بالجميل،

 تيطس، إلى رسالته في الرسول بولس قال وكما دحنا. ألده بل يحثنا، الله لنجعل ال
 والي بالثفعل ونعيش العالمثه، والشهواب الفجور دنكز أن ئعلمنا التي هي الله نعمة فإذ

الحاضر". العالم في والتقوى

 العادي"، "الوقب (Nancy Mairs) ميرس نانسي الكاثوليكية الكاتبة ذكريات كتاب في

 أن فقط يمكن الذي بابا"” بوصفه لله الطفلثة الصور على تمردها سنواب الكاتبة هذه تروي

الممنوعات: من مجموعه وتتجئب الواجبات، من قائمة تتع عندما درضته

 أكوسن أن غلي عنها، أكعر وكي ٠ المحرمات من شيائ أفعل أن بالخطر دائائ أشعر ئ’

 سلوك من يمنعني ألئه لألتذي؛ استعداد داخلي وفي ختثني الذي الكائن ذلك من العفران

. علي ليقبفل أخطئ أن ئنتظرا يقف الذي اإلله أئبغه: أن مبدئثا مني يتوع كان

 تشعر باستمرار وكانت والقوانين، القواعد هذه من الكثير حعا ميرس انتهكت لقد

 يطابت الذي اإلله كتفة في وأزدهر، أنمو أن دعلمهغ تعبيرها: حد على أعلقت، ثم بالذبب.

. المحثة مستحيال: الثعدي يجعل أن شأنه من واحد بشي؛

 الداخلثة والتغييرات صالحا. تكون أن الرغبة هو الصالح إلى يدعو سب أفضل إذ

 لم إن صالحا يكون أن يستطع من قائال. أغسطينوس القديس تساءل .ومحثة عالقه تتطئب

 الله أحبب المشهور: التصريح أغسطينوس صاغ وعندما المحثة؟ بواسطة صالحا يجعله من يجد

 لذا إرضائه، إلى دائائ مثاال سيكون بصدفى الله يحت فالذي حعا؛ جادا كان ، شئت ما وافعل

٠ الرني تحت’ واحدة: وصثة في كًاه الناموس الرسول، بولس بعده ومن المسيح، يسوع لحص

 يكتت أن بولس دح الذي وغ المر فالسؤاذ العجيبة، الله محثه علينا ت اسثحو إذا

 أن دون أفعل أن يمكن ماذا رومية- أهل إلى رسالته من والساخ السادس األصحاحين
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 ال الله، نعمة ندرك أن نحاول أتامنا كز سنمضي بل بتادا، أذهاننا في يوذ لن “أعاقب؟

.كسقعتها أن

النعمة أعجب ما :كتاب من

بر9٠عغ٦1ألؤل/1 تشرين ٨

ضاء الشي دلوت خقض

 في عدة مراب ضمب خلواب يقود شخص هو (Brennan Manning) مانخ برنان الكاتب
 الله سمعوا هذه، الصمت خلوات في يرنامجه ائبعوا الذين كز أة مرة ذات لي قال وقد .العام

 لدينا كانت الخلوات. هذه إحدى في اسمي فسجلذ والشلق، ،بالفضول شعرت .يكلتهم

 ثيائ كان المطلوب لكئ نفعله، أن نريد ,ما في للخلوة الخمسة األثام أغلب نمضي أن الحرثة

الصالة. من يومائ ساعتان واحدا:

 األول اليوم في دقيقة. ثالثين من أكقر يوائ للصالة خصصت أني الوابع في أئن

 تجؤن حثى، لحسن شجرة. الى نستبدا وجلست بالعشب، مكشو مرج لخاله حقى تجولن

 واحدا غبيا ترى أن ظبيا. ١٤٧ عدده يبلع الببا؛ من قطع حيث*جلسذ، نفسه المكان في

 ما سرعان لكني، .مذهل أمر فهو الطبيعية بيئتهم في منها ١٤٧ تشاهد أن أائ مثير، أمر فهذا
الوابع. في ممال أمرا كان تغيير، أدنى دون ماعقين مده ظبيا ١٤٧ ئثمالهذ؛ أة أدركن،

 تركن الذي العمل في أفكر أعد لم في. يؤثر للمشهد السديد الهدوء بدأ لحظاب، بعد

 استرخى بركان. دها كلمنا التي القراءات وال أمامي، التي اللسليم تواريخ في وال البيت، في

 رت ايكي مايستر يقول والسكينة. باللدوء عقلي شعر الخائل، الكثيف( الضمب وفي لجشدي،
(Meister Ekhart:) ”واكتماال". ودالله وعمائ قيمة أكثر الصالة كانت العقز، هدأ كتما

 الحقول مساحات في أبحثا الظهر بعد يومائ كدن أئي رغم ذلك بعد ظبي أى أر لم

 فبيرة كلماب قلن التالية، القليلة األدام وإدان عليهم. العثور محاولة في المحيطة والغابات

 أعد كيف يرشدني أن الله أسأذ وكنتجذ السنة، تلك في الخمسين بلغن قد ثمنت لقد لله.
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 و،ض ذهني، انتابث التي األمور من وكثيرا كثير؛ قوائلم كتبث عمري. برى قبعى لما روحي

 شملى الطبيعة حضن في النحو هذا على هادبا جلسث قد أكذ لم لو ذهني إلى لقرن كانت ما

 سارات عنة إلى أشار الذي الروحي الفحص من كوعا األسبع ذللن صان ساعات. مدى

 نهاية في لكن األوقات، هذه في صوبا أسمع لم النمو. من للمزيد فيها أسيز ألن أحتاج

.الله ٠صوذ سمعت أثي برنان مع أوافق أن على كان األسبع،

 الذين مع للتواصل وسائل يجد الله أة مضى وقب أي من اقتناعا أكثر صرن لقد

حولهم. من الوئضاء صون يخعضون عندما سؤما ال يطلبونه،

اختالف؟ أئ تمدث هل الصالة: كتاب: من

بر 9األؤل/أئ تشرين ٩

متساوين غير شركاء

 ما فالغارق ؛ للئجك مثيرة سطحئه ه فهن متساوين، غير شركا، مجرد ونغسي الله أدعو أن

 عمل نؤدي ألن دعانا لما الله أة غير الطريقة. بهذه عنه نعئر أن حبى من أكبر والله اإلنسان بين

 أن البشر الله فيه يفوض والذي التحالف، من عجسا نوعا أقا؛ فقد األرض، على هنا الملكوت

التارخ. معه نكتب إئنا نقوة أن ويمكننا باذ إئه حثى عمله، يعملوا

 شي، تابعا- األم يكون من في سائدا واحذا شريغا الشراكة لهذه أة الواضح من

 بين ما أو الثالث، العالم من مغمورة ودولة الملحدة الواليات بين ما شراكة مثال يشبه

 البشر يقير عندما يحدث ما جئنا نعنر إدنا الثانوثة. المرحلة في هاو ومئرمج مايكروسوفت

 السيطرة في ثقله كل السائد الطرف يستخدم ما عادة المتكافئة: غير التحالفات هذه مثل

 مهددا يجعله ما لديه ليس الذي الله، أائ صامائ. األضعف الطرف يظل من في والسيادة،

معه. المستمر التواصر( إلى سبق، ما نقيص على يدعونا، فهو أمثالنا، جانب من

 ئحئمل إئه حئى لألمانة، عليا قيمًا انه وضع ورا، من األسباب من أحياائ ئعحبت لقد

 المقذس، الكتاب في المسحلة الصلوات أرع وعندما ٠ معتلة عير عضب انفجاراب أحياائ
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 وأيورب للغلم؛ تعريمه جراء يشكو ارميا الئنثر. دعمة م ه ل كانت كثيرين أن أرى أن يذهلني

 يعلئنا لذا .بالئنلم الله حبعوق ويئهم ،“الئتسناه؟ إن ننتفع ماذا” :قائف الله عن يتساءل

بأمانه. ئصلي أن المقدس الكتاني

 في للصراحة واضخا واحذا سحا (Walter Brueggemann) بروجمان والتر يقترح
 .“منها جزءا وليسق كتها الحياة تتناول القصائد وهذه هكذا، الحياة ألن” المزامير: سفر

 الترانيم إلى فقط ويستمع الحماسني اإلنجيلني ألكنائس يزور أن مغفرا األمر بروجمان ويجد

 االئساق بشأن'يعدم وثمكوى واعتراض وغضني تراب بأئها المزامير قصف حين في السعيدة،

 الترانيم” ترديد في تستمر التي الكنيسة أن الواضح من األقز، على ٠العالم في نختبره الذي

المقدس. الكتاب يفعله عائ تماتا مختلعا أمرا تفعل الفح الوابع مواجهة في السعيدة

 بيننا. ما شيء كز محفز أن يريدنا الله أة هو المقدس الكتاب صلوات من أتعتئه ما

 كئيني قلبي حين في ابتسامه أئمدع الحياة في سرت اذا .بشكوانا شخصائ اليه نأتي أن يريدنا

أحترمها. وال العالقة في أميائ أكون ال عندئذ فأنا داخلي، في

اختالف؟ أئ محدث هل الممالة: كتاب: من

ألؤل/أوئبر1 تشرين ا٠
د

شقفة؟ العادة ن ۶٦١

 عن يجيب يقدمه الذي المثال أن أدركث فيها، يصلي يسوع كان التي الكيفية دراسة بعد

 وأبدأ الئكوك تتسئز عندما حقيقيا؟ فروا تصبع هل ئهئة؟ أهي الممالة: بشأن مهلم سؤال

 فاش النفس، إلى الفتم أشكافي من ئقدس نكل تخذن الممالة كانت إذا عائ أتساءل

 بكلمة األشياء كز وئحبل بكلمة، الوجود عوايزإلى أحضر الذي الله، ابئ أن تغسي أذئر

 تصبع الممالة كانت لو كما يصغي كان لقد .ئضتي ألن الضاغط باالحتياج شعر قدرته،

 كان الذي الوقت بقدوأهئية ئهائ للصالة بخئممه الذي الوقت كان لو وكما حقيقيا، فروا

بالناس. لالهتمام ئخصئه



األؤل/ألثتوبر تشرين

 أن شملي إذ لي قال الصالة، مجال في أبحث أئي األطباء أصدقائي أخد عرف عندما

 اش يهتئ (٣ الصالة؛ يسمع أن الله (يستطتؤ٢ ؛موجود الثه (١ : كبرى نرصجادد بثالدبة أبدأ

 يجفي؛ئ .أودحضها الفرضيات هذه من أي صدق إثبات يمكن ال” :قائال تاغ ثم .بصلواتنا

 يسوع كان الذي المثال أن هو عندي األمز لكن حق، على وهو تؤمن(؛. ال وإائ بها تؤمئ أن

 خغمنا أو الصالة، قدر من انتعصنا وإذا .اإليمان مصلحة في قوائ دليال يقدم حياته، في يعيشه

.مضئأل كان يسوغ أن عندئذ نحكر فإئنا لها، قيمة ال أن

 ألن بالحياة؛ تمده سوف التي هي كانت لو كما بالصالة يتمسك يسع كان لقد

 كاذ فقد ذلك، وبغ بها. ويعتل األب نشيئة لتعلم والطاقة اإلرشاد على يحصل كان بها

 أكون متى إلى المؤمن، غير الجيل أئها”) العالم هذا في به يحيط ثا باإلحباط أحياائ يشعن
 بعفى وفي إلهك"(، الزت ببرب ال”) التجارب يحارفي كان أخرى، أحيا؛ وفي معكم؟"(،

(.“تركتني؟ إلهي،لماذا إلهي”ونصرغ.) يغث كان األحيان

 شي، كز يعلر الله كان إذا ’ ويقولون: الصالة، فائدة عن األسئلة المتشككون يثير

 من أفضل إجابة لدى ليست األسئلة، هذه ولمثل “باألشياء؟ إخباره من الهدف فما أصال،

 شعر لبئه األب؛ حكلة مائ أي من أكثر يعرف كان الذي يسع، يقدمه كان الذي النموذج

٠ باألسئلة السماء يغمر أن ثديد باحتياج نفسه الوقت في

 على مواظبته فإذ الصالة، لفاعلجة للطبيعة فائقة أدلة أى يعدم لم يسوع أن ورغم

 لكز بانتهار أشبه وهذا ، رعظوا اسألوا بصراحة: قال لقد للصالة. قيمة تؤسس الصالة

 الصبي شفاء في التالميذ فشل عندما الصالة. أشكال من بدائائ شكال العآلبة يحسب نن

الصالة. عدم . بسيعذ تفسير يسوغ لدى كان المصرع،

اختالف؟ أي محدث هل الصالة: كتاب: من



ال I بر٩االلمؤل/ائك تشرين

بز9ئت1ألؤل/1 \\تشرين
هحثم

استوقع ؟غير المجلعون

 يعتلم يسوع كاذ بالرسائلي، الحح يكئبون من مثل . ليسوع حئى بسيائ شيائ تكن لم الصالة أة يبدو

 ليكن الوحدة: طلب حول تدور األطول فصالته الصلوات، لفجاب ال عندما القلوب وجع
تستبنا. لم الصالة هذه أن يعللم الكنيسة بتاريغ معرفة أبسط لديه نن وعز “واحدا الجمع

 كان الذين عشن االثتي يختان أن قبل األب من اإلرشاد يسع طلن أخرى، ليله وفي

 األشخاص من الجماعة هذه كانت إذ أتساءل األناجيل أقرأ عندما لكئي برسالته. سثكلعهم
 يذكر كما ضمنها، من كاذ جماعه فهلم صالة. أئة استجابه لكز األمناء غير المراوغين

 الرعد ابتي على عالو؛ نهذا ،“له ئشلائ صار الذي اإلسخريوطي، يهوذا” لوقا: البشير
 داعرا ينتهره يسوع سنسمع ما سرعان الذي المترور، دطرس وسمعان السياسي، وطموحهم

 عشر االثتي هؤالء بشأن االحباط ورط من يسع دتهذ عندما بعد، ما وفي . شيطان يا إداه
 تيان؛ في لغنة بتحفه كان إذ أتساذن .٤٤؟أحتملكم متى إلى معكم، أكون متى إلى” : قاذ

.الجبل على تطلي كان عندما ته األب

 اختيار في (Ray Anderson) أندرسون راي الالهوتي يتأئل للئفكير، ئثير كتاب في

 يصلي كان التي الليلة في يهوذا مصير يسوع عرف هل تالميذه. أحذ ليكون ليهوذا يسوع

 ويخوقه؟ ليذهب العشاء طاوته يهوذا ترن عندما الصالة تلك في األب ذكر هل فيها؟
 للتخلص وسيلة ليست أئها” الصالة: عن نيحورائ مبدًا يهوذا خبرة من أندرسون ويسئخإعل

 يعتة عتل في التوقع وعير المجهول لذمج خريقة هي بل الحياة، في المتوقع وغير المجهول من

.“حياتنا في الله

 استمر لقد . متوع وغير متجهول هو ما كز ترن لم لتالميذه نفسه يسوع وصلوات

 الضعيف. يمانهم و التافهة باهتماماتهم ويحبطونه بانبطام يسوع ئفاحوئن عشر االثنا هؤالء
 منهم عشر أحذ خاض النهاية، في لكن الشديد. احتياجه لحظة في كتؤم خذلوه األمر، وآخر

 يسوع لصالة المتأخرة االستجابة من نوعا هذا كان لقد مستمرة. لكن بطيئة، كفيير غملئة

 لخطوات ادباعه عن بطرس سمعان وعئز . المحرة رسول وصار يوحائ قلب الذ األصيلة.

،يسوغ خان الذي ،يهونا هو الوحيد االستثناء .األلم يسوع محئل كما األلم بئحئل يسوع



ΙΓ ككدوبر1األؤن/ سترين ا

 خ وغامضة غريبة وبأسالب .دة البشر حالصن وإلى العئليمب الى قادت الخيانة هذه لكن
فينا. الله نعمة عمل في وتدمجه متوقع، وغير مجهول هو ما كز الصالة تشمل

اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: من

رر٩كت1األؤل/ تشرين ا٢

تددكل-ارعة صاراة

 هع يصارع يسوع كان حيث جسيماني، بستان في وقفن التي المصارعة عن تكلمن لقد

 عندما دلك، وبعن آخر. طريق هناك يكن لم حيث أخيرا خيارا بوصفها فقط ويثبتها الله مشيئة
 بدعى اإلنسان حقوق بانتهاكه مشهور )شخص التوب عن يكون ما أبعذ شخصا الله اختار

 سمعت قد قائال: الكنيسة قادة أخد اعترض األمم، إلى رسالله ليحمز الطرسوسي( شاول

 هذا أوقذ الله لكن .“أورشليم في بقذييك قفز الشرور من نمم الرجل، هذا عن كثيرين من

 الرجل، هذا راح سنوات، بعدة ذلك وبعد . نختار إناء لي هذا ألن "اذهب! باألمر: الحوار

الجسدي. المرض أشكال ألخد إزالة أجل من ويصلي الله، مع ئساوم بولس، اسمه صار الذي

 مثل تبدو صور؛ في بشر مع حوار في يدخز أن وضابئه الكون هذا خالئ يقبز لماذا

 ض الروحي؟ تدريبنا من ا جزة بوصفه التدريب بهذا الله يطالب هل المساومة؟ أو الجذل

 لتكون هذه العاطفية انفجاراتنا على يعتمد اللغة- هذه أستخدم أن جار إذ الله- أن يمكن

 ل:كب قد إنذار جرس بوصفها أو البشرة، الئغس إلى أو العالم إلى بواسطتها ينظر نافذًا
موسى. ويدعو يتدخل الله جعز ما هو العبرانيين صراخ كان لقد تدحال؟

 الناس بأقرب بعالقاتي أشيها أن هو الصالة في مائ الله يريده لما وهائ يعطيني ما أكثر
 أتذبر طفولتنا. في عانيناه الذي واأللم الخزي، أسرار وحده يعرف الذي أخي أتذبر لي.

 كذ معها أناقش والتي األرض، وجه على إم أئ يعرفني مما أكثر تعرفني التي زوجتي

 ‘محرري ري أو .'فيها سنسكن التي الوالية إلى المطاعم، في تطلبه الذي الطعام من بداية شيء

كذ مع كثبي. من أئ إنتاج مراحل من بالقلق محفوفة مرحلة كل في بيدئ يسك الذي



اI" I األؤل/أكتوبر ريزتا٠تش

 أقنم الله. مع تلك المساومة بمشاهد تذكرني بطريقه أتصرف الحميمين، شركائي الناس، .هؤالء

 متغبرا· ذلك كل من وأخرج توية، إلى وأصل اآلخر، نظر وجهًا وأقبل وأئراحع، اقتراحات،

 أن يريدني الله أة ألدرن ورعدة، خوف في أؤأل الله إلى أقترب إبراهيم، حال وحالي

 بكز العالم، نعنا حاله بوداعه أقبز أن أجرؤ ال وأنا أجادله. وأبدأ أمامه، االرتعاد عن أتوف

. شخصيته في يحضر وبأن بوعوده، وأطالبه الله أدعو أن ويجب وجور. ظلم من فيه ما

اختالف؟ أي نمدث هل الصالة: كتاب: من

األؤل/ض٢الااتشرلر
ججحنم

القضبان خلف فليسة

 التي المشاهد بعفى وجود ولوال .خمسينية تبنيه ال بنكهة كنسيه خدمة وسحط أجلمل بند

 أكبر أحد في مجتمعون أئنا أنسى أن السهل من لكان المكان، بذلك تذئرنى أن أصرت

 المهترئة، المالبمس من تشكيلة يرتدون رجال، كلهم اتضور. بجبنه حولي أدعلر تشيلي. سجون

.الندبات منهم كبير عدد وجوه وتعلو

 من واقترب األبيض، بالقميص المميزة الهيئة صاحب الكندى.، الضيف قام الترنيم، بعد
 أكثر في سجودا زار قد (Ron Nikkle) نكيل رون الرجل، هذا أؤ السجن دسيس أعلن المنبر.

 (Prison Fellowship الدولية السجون زمالة وهي يرأسها، التي فالمؤسسة دولة؛ خمسين من

(International، لتحسين الحكومات مع وتعمل المساجين، إلى المسيح رسالة توصيل تستهدف 

!،،.آمين” :قائلين النزالء من عشرة نحو صاح .السجون أوضاع

 العديد في المسيح في وأخواتكم إخوتكم من السالم لكم أحمل إني” بثوله: رون بدأ

 بأن للمترجم ليسمخ والتالية جملة كل بين يتووف رون وكان ، العالم حول السجون من

 في يعيش الذي ،(Pascal) ياسكال تحيات إليكم أحمل” اإلسبانية. إلى يقوله ما يترجم
 ئلحذا. بغونه يفتخر وكان عالما ليصبغ تعليمه تلعى الذي ياسكال مدغشقر. دولة في أفريقيا،

ليسع المطمئم السجن في ألقي ثلم للطاليب، اضرايب في اشتراكه بسبب عليه قبض يوم ذات



I IE األؤل/أكتوبر تشرين

 ألواح على بكوع كوعا يجلسون كانوا لقد .رجل ٢٥٠٠ بنحو مزدحائ كاذ لكئه رجل، ٨ ٠ ٠
 أن يمكنك .بالقمل مفغاة وأجسادهم بالية، قذرة مالبس يرتدون أغلبهم فراش، دون خشبية

 يسمعون كانوا الذين التشيليين، النزالء عشرات كان . هناك العاثة الصحة مستوى تتخيل

٠ آمين قائلين: عالآل بصوب يصرخون واهتمام، بشعف

 الكثاب وهو واحد كتاب سوى السجن في يقرأه كتاب أي ياسكال لدى يوجن لم’

 وفي .ئصلي وبدأ اإللحادة، معتقداته رغم يوميا فيه يقرأ كان أسرته. إليه أرسئته الذي المقدس
المزدحمة. الغرفة هذه في ليلة كز كتاب درس يقود ياسكال صار شهور، ثالثة نهاية

 ينهت ظز ياسكال أة العجيب لكن الثالثة. الشهور هذه بعد سراحه أطبق ولدهشته،

 الكتب وتوزج للوعظ مرة األسبع: في مرتين يزوره كان عنه! االواج بعد السجن إلى
 أدرك ألله الحصر؛ حساء من ضخمة آنيه معه يحضر كان الحتع، أائم في الثانية والمرة المقدسة،

 .طعام سرقة بسبب للسجن تعرضوا منهم كثيرون التغذية. سوء من يموتون يكادون النزالء أة

٠ هناك جوعى وطوئا السجن، يدخلوا أن قبل حئى جوعى كانوا لقد

 السجناء كز يبقى والتحيات، األحضان من العديد وسط األجانب، الزوار يغادر وعندما

إحماء".” وقث مجرد كان االجتماع ذلك في لهم حدث ما كز ألة العبادة؛ من لمزيد

تووتا األماكن أقز في الله على العثور كتاب: من

بر األؤل/ألءتو عشرين

كعنا مثاب في تروف أن

 دكر زاره. سجن أسوأ تذئر يحاول أن الدولية السجون رابطة من نيكل رون إلى طلبث

 سجائ يزوران (Chuck Colson) كولسون وتقك هو فيها كان التي بالمرة أخبرني ثلم للحظات

 داخلى، سرى سجن إلى (Nego) نيفو اسمه سابق وهوسجين لمرشدهم"” أدحلهم .زامبيا في
 المفغى الحديدى القفص يشبه مبنى من اقتربنا المجرمين. أسوأ الحتواء الداخل في مبنى

 السجناء كان . هم٦ نحو مساحته فناء حول الزنزانات اصطئب األسالك. من بشبكة

االستلقاء جميعهم يستطيعوا أن من أضيق زنزانات في اليوم في ساعه وعشرين ثالبا يمكثون



ا0 ! !ألؤل/أوئبر تشرين

 قد نيفو كان لقد ٠الصغير الغناء في يناالك واحد؛ ساعه يمكنهم حجن في نفسه، الوقته في

المكان. هذا في سنة عشرة اثنتي أمضى

 العيون من مجموعاب نرى أن استفئنا الداخلي، السجن من اقتربنا عندما رون: قال

 عن نمقثت البوابة، انفتحت وعندما الحديدية. البوابة تحت سم ه بارتفاع لتفه من فينا تحملئ

 ئرعمون السجناء وكان صفية، تجهيزاب أى توجد لم قبل. من مكان أي في أزها لم قذار؛

 المعدنية الزنزانات هذه تسخن الالهبة األفريقية الشمس كانت طعامهم. أواني في التبرز على

 قائال وتعجبت الكريه. الخانق الجو ذاك في بالغة بصعوبه أتنعس كنته .ئطاق ال درجات إلى

. كهذا؟(( مكان في بشر يعيش أن يمكن ))كيف نغسي: في

 ونعلموا الخلفى الجدار الى منهم ثمانون نهمبه نكون، بمن نيفو أخبرهم عندما لكئ،

 قائال: نيفو إفي وهمس أجزاء. أربعة من جميل تناغم في يرنمون وبدأوا صفوف. في أنفسهم

 قرييا((. الموت وسيواجهون باإلعدام عليهم محكوم الرجال هؤالء من وثالثين خمسه ))إذ

 التي والفظاعة السكينة، وتطللها السالم يغشاها التي وجوههم بين ما التضاد صدمني لقد
 بالفحم دقيعا رستا أتبئ أن استطعت الظالم، في مباشرة وخلفهم بهم. المحيط المكان تغطي

 يعملون ساعات أمضوا المساجين أن المؤبد من .مصلويا ليسوع الرسم كان الجدار. على

 معاناتهم، يشاركهم معهم، هناك موجودا كان المسيخ أن أدركئه عندما وصدمت إنجازه. على

المكان". ذلك مثل في يرنموا لكي يكفي فرحا ويعطيهم

 الملهمة الكلمات من بعائ إليهم وأقدم إليهم، أتكتم أن المغترض من كان” رون: وتابخ

أنا". ال المعلمين، هم كانوا لقد التحية. كلمات ببفع أتمتم أن إال أستبع لم لكئي اإليمان- عن

توئتا األماكن أقن في الله على العثور :كتاب من

ألؤل/أوئلر1 تشرين ا0
جححنم

الحالوخ األلم بوق

 هو الحياة من الوحيد الهدف أن يعتقدوا أن الناس- بعض يستطتع باألحرى أو “يمكننا

جميال، بيائ ابن عليه، الحصول يمكنك ما كذ على احصل .مستريحا اإلنسان يكون أن



األض/أوئبر تشرين ! ا0

 األلم وجود لكن األمر. في ما كز هذا ٠ جيدة حيا؛ عش الجنش، مارس بالطعام، استمنح

 اخترنا إالإذا الحياة، هوهدف هذا أن نعتقن أن جدا الصعب من يجعل الحياة في والمعاناة

.أنفسنا نعمي أن

 عندما وأستمخ، أحتفز أن أستطع كي فقط موجود العالم بأن اإليمان الصعب من

 الحياة من الهدف أن االعتقاد الصعب من جائعين. ليله كز الغراش إلى العالم ئلث يذهب

 السريعة. العلرق على عظامهم تتهئم العثرين تحت شبادا أرى عندما بالسعادة، الشعور هو

 الحياة، بغراغ ويذكرني ويرعبني والموت األلم يتهذدني االستمتاع، نحو الهرب حاولن إذا

. موجود هو ما كز هو العالم هذا كان إذ

 هناك أن على ألدئة١ هوأحد !أللم بأن وأثق اصرخ. أخزى ًاحيان وفي ًاحيااأئذئر،

 هذه في خطأ شيء هناك مشكلة. نعيشها التي اإلنسانية الحالة في وأن إليه، نتوق أفضل شيائ
 أن ويعتقد العالم، بهذا يرضى من كز اإلنسانية. والمآسي والعنف بالحروب المألنة الحياة

 يسمع؛ لئأل أذنيه في قطتا واضعا يعيثى أن يجب االستمتاع، هو الحياة لهنه األسمى الفنف

جدا. مرتفع األلم بوي دغير صون ألن

 يمكن األخر، الجانب وعلى البؤس. بهذا يسمح لغونه الله أهاجلم أن يمكنني شلن، دون

 موجود، هو ما كز ليس العالم هذا أة الله بوعد أومئ أن يمكنني الله. من األلم يقربني أن

.باأللم المحفوفة األرض هذه في خلقه يسيرون لمن أفضل مكاائ يعد الله بأن أومن بأن وأخاطر

 تذكرنا التي والمعاناة األلم مثل السيئة األمور تلك دون مخلوا. تكون أن الصعب من
 الكافيه الحكمة لدينا أة أونفئ العالم، هذا ندير أن نستطع أئنا نفئ ربما واعتمادئتنا، بضعفنا

 إئنا آذاننا. في الصارخ األلم صوت دون سليم كحو على وللعيش األخالقية، قراراتنا الئخان

 على تمردا لكتهما ألم، بال عالم في الرجراوالمرأة عاش عدن. جتة قصة تثبت كما مخطوئن،

 وائ بالله، نثق أن إائ االختيار: لدينا وحواء، آدم بعد جئنا الذين أيصا ونحن ذلك. هع الله

.العالم هذا في الذي األلم بسبب أنفسنا نلوم وال نلوئه أن

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من



ا٦ I األؤل/اختوبر تشرين

بر9فت1ألؤل/1 !"اتشرين

دللناالفكتمب

 فهناك الثمق، في أائ . األلم قضئة حوذ يدور محوذه أن أيوب لسفر السطحئة القراءة تكشف

 يستحعه لم ألما يحتمل أن أيوب على كان اإلنسانية. الحردة قضئة المحاذ- على أخرى قضئة

.بحردة المقدمة بالمحية ونهائية أساسية بصور؛ مهتر الله أن ليثبت

 الشيطان ادهامات كانت لقد القصة. في تافقا أمرا والله الشيطان بين ما الرهان يكن لم

 إده نفسه. الله شخصئة من تنال ائهاماب ، حوله سيج ألئه وقط الله يحج، كاذ أدوب أن

 الله يعبدون أدوب مثل األمناء المؤمنون واألشخاص المحية، يستحل ال نفه الله بأن ائهام

 هو الحماية، أشكال كز زوال بعد أثوب، فعل زد كاذ ذلك. يفعلوا كي "رشاهم" ألئه فقط

٠ يئئها أو الشيطان ائهاماب يست الذي

 اإلنسان فيه يحصل عالما نتخيل أن يساعدنا ربما هذه، اإلنسانية الحرثة قضئة ولئؤم

 بوضوح إنسان كز فيه ويعرف ومتسعا، عادال يكون العالم هذا مثل .يستحق ما كل على

 العالم هذا مثل في ضخمة مشكلة هناك لكل العدن. يسود عندئذ منه. الله يتووعه ما

 الحرة المحية —المحية منا يريد الله األرض. على تحقيقه الله يريد ما بتاائ ليس أئه : المنغم

 أن يرى الله إذ للمحئة. الله يوكلها التي العليا القيمة من نقتل نجروأن ال ونحن المجانئة،

 في الشر من سرطاائ كوكينا يكون بأن يسمح إئه حتى جدا مهر أمر المجانية الحرة المحية

محدودة. لفترة لكل العالم، هذا

 سوف حقيقية. حرثة هناك تكون فلن تمالما، لمحكمة قوانين وفق العالم هذا سان إذا

 كل الشخصئة المصلحة ئلوث وسوف العادلة، المجازاة ننان كي سليمة تصرفاري( نتصرف

 الكتاب في الموصوفة المسيحية الفضائل فإذ العكس، على بها. نقوم التي الخير أعمال

 أن تحلنا التي والدواح التجارب رغم الله نختار عندما تنشأ التي الفضائل هي المقدس

العكس. نفعل

 اخترنا ألئنا وذلك ألما؛ االختيار هذا تضئئ لو حلى بحرثة، المحية نختان أن الله يريدنا

 به، نتمسك أن الله يريدنا العادلة. والمكافأة الطئبة المشاعر محاه وليس الله لحاه وااللتزا؛ الطاعة

 أثوب تمثك لقد بشدة. وننكره لنترنمه األسباب كز لدينا كانت لو حلى أثوب، فعل مثلما



ااألؤل/أئيبر٠لشرلز ا ا٧

 ا ٠ظلائ يبدو عائ التاريخ في مثاب( أفضل اإلنسان هذا فيه كان الذي الوقت في الله الة م
لذاته. المعطي يطلب ظل العطايا، كز زانق أن فبعد العطية، أجل من المعطي يطاب

ام؟ وقت في الله أين كتاب: من

IV اال،ؤل/اوئلر تشرين

aj ig Ο٩1 ill فغئثة

 القيمه هي الحياة نجعز أن يمكن الله. مقياس غن لمختلف قنس مقياس وفق أغلبنا يئضرف

 ومنظور مقياس وفق يعمل الله أن الواضح من لكئ جريمة(. أفظع القتن تصح دم )ومن الئليا

 الله أن بمعنى ،مقدسة أدها يعلن إده حئى اإلنسانية، للحياة عليا قيمه الله يفع بالتأكيد آخر.

 يمارس أن في الله يتردد لم مثال، نوح، أدام وفي الحياة. يأخذ أن الحئ له إنساائ، وليش وحده،

الغر. انتشار يوف لكي اإلنسانية الحياة الله أخذ القديم العهد في عديدة مؤات وفي الحن، هذا

 بعض لمناك أن كيف تكشفن التي الكتابيه العقراب من الكثير هناك فإذ وبالمثل،

 تأس :األلم من نفثه الله يسئثئ لم .لأللم أوالده كعرص من أفبغ الله يحسيها التي األمور

 الله أن تكشف األمور هذه هل الصليب. على ويموث إنساكا الله يصير أن في الرهيب األلم

 حتى ألم، دون الحياة من أهم الله يراها التي األمور بعض هناك أن تكشف أم الرحمة؟ بال

له؟ وال؛ الناس ألكثر

 وعلى فهونادرا، ؛األلم قضئة بشأن بها نأتي التي األسئلة المقدس الكتاب تفهر ما دانتا

 فهو العكس، على لماذا؟".” :الخلف ينظرإلى الذي السؤال عن يجيب ما الغموض، تثير نم

 فقط األرض على موضوعين لسنا إئنا الهدف؟". ما” األمام: إلى ينظر الذي السؤال يثير
 ائنالمنالنتفئرونصيرأكثرنيها والسعادة. والمردة، الحياة وران ونسعى رغباتنا، نشع لكي

 تظئر ما فأحيادا الخليقة: كل على يسود عجيب نمط بواسطة العملية هذه تحدث وربا بالله.
.كبرى قيمة له شيائ األلم ينبئ وربا حيرا، الشر يصير وها األلم، خلقية على ة التذ

 المقدس، الكتاب بحسب يكون ال وربا الخطير، من ألمنا؟ بواسطة إلينا الله يتكتم هل

 من شكل كل في الله رسالة عن ضفير موقف كن في الدقيق بالبحث أنقشنا نعذب أن



ا٨ I األؤل/أئتوبر تشرين

 عالم في الناس، من عيرنا حاز حاننا نعيش، أئنا هي ببساطًا الرساله تكون ربما .األلم أشكال

 يتكئم الله أجل، : نقول أن نستطع الطويل، التاريخ إلى النظر لكئ ثابتة، صارمة قوانين له

 نغمات على الله يكتبها التي السيمفوبة تحتوي األلم. دغم إلينا يتكللم ربا أو باأللم، إلينا

 قائد غطى على يسيرون الذين لكئ اللحن. على المتطئلة والمسارات النشاز، وبعض فرعثة،

الوقت. يحين عندما الصادح الغنا، في لالنطالق متجددة قوه سينالون ،األوركسترا

األلم؟ وقت في الله أين كتاب: من

ΙΛ األؤل/ًاوئبر تشرين
 د

األلم تشغيل إعادة

 األشياء كز أن نعلم ونحن رومية: رسالة في وثامال قودا تصريحا الرسول بولس يقدم

 األمور فقط. ليعني التصريح هذا تفسير دسا، أحياائ . الله يحثون لئنين للخير مائ تعمل

 بولس فإذ األصحاح، باقي من يتضح وكما . الله يحثون للذين ستحدث التي هي الجثدة

 المشيئة ليتئم بولس، حياة في ألما األحداث أكثر الله استخدم لقد .تماائ العكش يقصد كان
 األوضاع بواسطة بولس في يعمل كان الله إذ نقود أن األدق من لعز حياته. في اإللهثه

الصعبة. األوضاع في يعمل كان الله إذ نقول أن بدن الصعبة،

 سفر رسالة نتنكر أن علينا جثدة؟ أمورا به يصخ كي حياتنا إلى األلم الله يضيف هل

 إجابًا على نحصز أن نستطع ال ونحن الله، نطاق في تقع األلم سبب عن األسئلة إذ .أوئب

 المسيح األقاردب بعض عرف . مثل تصريحارب نستنتج أن الحز لدينا ليس . األسئلة هذه عن

 أن دورنا ليس يرقد". فالائ الله جعل الذي السبب هو هذا أن المؤبد فمن الجنائز، إحدى في

 من وغيره بولس يصر الحدث. مع بها سنتجاوب التي الكيفية هو دورنا لكئ األسباب، نفهلم
 فينا سيعمل شلن دون األلم فإذ الله، مشيئة في بالثقة نتجاوب عندما أئنا الجديد العهد كتبة

(.١٥ :٣٦) الضيق في آذانهم ويفتح دله في البارش يلجي نفسه: أدوب قال كما للحير.

 على ئقدمون فابشر ؛األلم خبرة إلى آخر بعدا يضيف ئنتجه قوه بوصفه األلم مفهولم إذ

 الوالدة. في والنساء الرياضبة، المنافسات في الرياضثون مثال يشهد كما هدف، له كان إذا األلم



تشريناألؤل/أكغتوبر I ا٩

 ابؤا٠ئث رجاة ئعطي األلم على السلينم المسيحي الفعل رد فإذ المقدس، الكتاب وبحسب

 فًان صورته، على يشكدا الذي بروحه ووثقنا الله، على اكغلنا كلما المرفى. فراش على للئتائم

 أفضل نصيرأشخاصا أن حرفيا ونستطع . يخيب ال رجاء إله .داخلنا يتثفل الحقيقي الرجاة

معنى ذا شيبا ليصير عندئذ تشكيله بعاد فسوف معنى، بال األلم أل بدا فمهما .األلم بسبب

 إعادة على يعمل تؤلم- التي األشياء في وليس فينا- إئه األلم؟ وقت في الله أين

 بل الخير، منه يخرغ أن أمل على بالشر يأتي الله إل نقولن ال جيدا. ليصخ السيئ تشكيل

.خيرا منه يخرج فالله الشر، يعع عندما إله نقولن أن يسئنا

األنم؟ وقت في الله أين كتاب: من

بر9ل01األؤل/ تشرين ا٩

ى لملعغندIgللددلفأدIg الصالخ

 عن كب ثالقه كتبث لقد” أتوعه. لم سؤاال يطرح بشخص وإذا الكتابة، عن أحاصر كث

تنث؟". ماذا باختصار: لنا قل األلم.

 أن يكن األلم سيئ. األلم لجيد. األلم” المعادلة: بهذه غريزائ، يبدو نحو على أجبت،
 ما ئلحص الثالثة األفكار هذه إذ قث ،للتأثل الوقت لدى كان عندما ذلك، وبعد بفقدى".

الحياة. أمور أغب بشأن بل ،األلم بشأن فقط ليس دعثهئه،

 د. )البرص( الجذام في المتخصص مع عملي بسبب تعلمث لقد .لجيد األلم أوال،

 وط؛ أجسادنا، ندمر فسوف األلم، يقدمها التي الميكر اإلنذار وظيقه فقدنا إذا أئنا براند يول

الجذام. مرض في يحدث ما بالتحديد

 المأساوبة التأثيرات المسئين المرضى داررعايه في يوميا تشاهد فزوجتي أيصا. سيئ األلم لكي

. معنى دون سادي بتعذيب أشبه هو المحتصر السرطان مريض فألم فائدة؛ بال الذي لأللم

 ومن الجذام، ومريض المحنير، اإلنسان فمن األلم. بغتنى أن أيثما يمكن لكئ

بإعاقة تعيش التي (Joni Eareckson Tada) تادا إريكسون جوني مثل آخرين أشخاص



Γ. I األؤل/أئكوبر تشوين

الحياة. تقذمه ما اسوا من صالح آمر يخرغ آن يمكن آقه نتعلم مستمرة،

 بها أرى عدسة كألها تبئسها إني حئى متعددة أشكال في االيمانئة الثالثئة هذه تظهر
 مثلما كرخا، أمرا المعاصرين ألغلب صان االفتداء مفهوم أة االعتقاد إلى أميز إش الحياة.

 اتجاه في فئخطئ االفتداء، أرض على نقف أن نستطع ال ما كثيرا فنحن أيصا. الكلمة صارب

يجب. مما أكثر سرائ أونراه يجب، مما أكثر ا جئت األلم حسبان

 والديمقراطوئن المسيحي، العلم وأتباع البيئة، عن الدفاع ودعاة الئدامى، الماركسوئن
 الطبيعة. صالخ يمجدون هؤالء كز والصئة- الغنى أو االزهار، بالهوت والمنادون الليبرالغون،

 األبوئن، السالم حفظ ودعاة والئتووئن، والكالقنوئن، الجدد، المحافظون فإذ األخر، الجانب وعلى

.اإلنساني للسقوط المرة بالحقيقة دائائ ئذكروننا الصحف ومحررو اإلنسان، حقوق ومحامو

 من العالم ورؤية الدائرة إتمام إلى أسعى فإني الغيف، هذا من ما مكان في االستقرار وبدل

 الرسول بولس رسالة من الثامن األصحاح أة هو عندي واألمر االفتداء. وهي الثالثة العدسة

 ويؤكد الخليقة، صالح يؤكد فهو نفسه. الوقت في وواقعرة رجاء األكثر البقرة هو رومية أهل إلى
 كانت وقد ئصادنا- التي )األشياء(’ كز كانت مهما أئه التأكيد جرس تقرع وهي أيتما. سقوطها

للخير. النهاية في وتعمل تفندى أن ديمكن فكلها الصعوبة- في غايه بولس لدى األشياء

م ١٩٩٥ /سبتمبر أيلول ١١ اليوم، انبحئة مجثة ، الخافشة الصفحة عمود

٠ Γ لر9األؤالأقت تشرس

اسين في اوتعاش

 إلى رحلة إطار في وذلك الصين، في البيوت كنائس لحركة ممتلين أربعة مع حواراب أجريت
 وهو ،(Shi) شاي األخ هو في تأثيرا الزوار أكثر وكان م.٢ ٠ ٠ ٤ عام بغين الصينرة العاصمة

 ما إطار في وضئه ممكنا يكن ولم عاائ، وأربعين أربعة العمر من يباغ وحماسي ذكي رجز

 محافظته فرغ شاي دراس مراهقته، سنوات في البسطاء الصينرين الفالحين مسيحرة يسئى

بإحدى يمر أن معتادا كان األحمر. الحرس في الحعا وخدم الشيوعي، الشباب لرابطة



.Γ األؤل/أئز(لر تشرين ا

 بالحاة؛ المفعمة الممينين المسيحئيى شهادالت الى واستمع حفبمر وعندما الكنيسة، يحفبمز آن
 لمسؤوله أعلن شهور، ببضعة ذلك وبعد وقرأه. ئقدسا كتادا اشترى الشديدة. انيرة أصابئه

 نفسه على يقبع الطريقة بهذه أله إداه محذرا الرئيس فيه صاح .مسيحائ صان أده الحزب في

 الغرفة، شاي غادن وعندما .الواعد السياسي بمستقبله ويضحى الحياة، في التقدم فرص كز

ولده. بخيانة ليبلعه شاي بوالد المسؤول ارصز

 لقد” قائفا: ئعئظة بأقسام الباب عند والذه قابئه المنزل، إلى شاي عاد وعندما

 تشيك كاي دشياغ المسيحى التايواني الزعيلم حاربت لقد لنا. جذا سيثا أمرا فعلك

(Chiang Kai-shek)، طرن ثلم بيتي!" في يسع صار واألن كوريا، في المسيحين وحاربك 
 نكئب في أائم عنة نماي وباث .الشاع في يخصه ما بكز وألقى المنزل، من شاي األرب«

الوالذ كان إليه، الحديث ويحاول الشاع في والذه يشاهد كان وعندما أصدقائه. الحذ

 المعجزي الشفاء بعد وذلك بالتدريج، يلين شاي والد بدآ سنوات، بعشر ذلك بعد
.مسيحائ يثما أ األن هو وصار لحفيده،

 يقبض لم لي: قال الشرطة. من ليهرب باستمرار يسافر أن شاي األخ على كان

 الشرطة وصول قبل هربت مر؛ ذان لي. وإخفائها الكنيسة بفضل وذلك قبل، من علي

 في مسيحى ألف ٢٦ ٠ على اآلن يثمرف القيادئة، شاي مهارات وبفضل فقط". دقائق بثالث

السنة. في واحد؛ مر؛ مشهورة، كنسئه قائدة أيتما هي التي زوجئه، ويرى محافظته.

 الثميوعئة الثورة بعد هناك من طرن مرسال قابلك قد كنمحع ،الممين الى أذهب أن قبل

 تركناها التي الكنيسة على الشديد باألسف شعرنا لقد التالي: لي وقال م،١٩٥٠ عالم
 من يوجد وال الهوت، كتائت وال مطايع، توجد وال يعئثهم، قن هناك يكن لم ورا،نا.

 ذوره أدى القدس الروغ أن ويبدو . القدس الروح فقط موارد، توجد ال العيادات. يدير

وجه. أكمل على

توسا األماكن أقز في الله على العثور كتاب: من



Γا i األؤل/أفتوبر تشرين

لر9ل01األؤل/ تشرين Γا
هج

؟اسو االفللكلقاد بين ما

 هناك الحثي بين ما واضح اختالف لي يظهر البحار، وراء ما كنائس إلى زياراتي في

 نعيش الذين فنحن الحياة؛ في والصعوبات األلم من موففهم الثمالغة. أميركا في والمسيحين
 عقبه بوصفه األلز المتشككون ويتناول األلم. بمشكلة مهووسين نبدو مسبوقة غير راحة في

 الصالة اجتماعات تركر ما عاد؛ .يقبلوه لكي المؤمنون وصارع بالله، اإليمان طريق في أساسيه

أخرى. أماكئ في كذلك األمر يكون ال حين في الشفاء، وطلبات األمراض على أميركا في

 يصلون هناك المسيحيون كان إذ الصين في المسجلة غير البيوت كنائس يزور رحال سألغط
 ائه أجاب فكرلحظات، أن وبعد للحكومة. العنيفة السياسات في تغييرات حدوث أجل من

 أئهم دغترضون هم . وأضاف .الضغوط تخفيف أجل من يصلى صينائ مسيحيا فط يسبع لم

األمثلة: بعض لي ضرب ثم ذلك". بخالف آخر أمرا يتخيلون وال مقاومة، سيواجهون

 اقامة بسبب الشابة األشغال مع سنه وعشرين اثنين مدة للسجن الرعاة أحد كعرى

 شعب شكر الكنيسة، الى وعاد السجن من خرج وعندما ٠ مزحص غير كنسي اجتماع
 عندما البضر فقنب زوجيه أن كمخ مسجون، آخز ورع أجله. من صالتهم على الكنيسة

 اإليمان أنكز ائه السجن مأمور فأخبر معها، يكون أن بثن؛ يريد وكان السجن، في كان
 أخرى مرة نفسه فشئم الضمير، بتأنيب شعر ما سرعان سراحه، أطلئ أن وبعد .المسيحي

السجن. في التالية الثالثين السنوات ليمضي للشرطة،

 عنيفه دكتاتورئه تحكمها كانت حيث سابعا(، )بورما ميانمار في نفسه النمط وجذت

 عندما” البلد: لزيارة دعاني الذي الشخص لي قال الدينية. األنشطة أنوع كز تضطهد

 في فترات أمضوا األغلب على جميعا أئهم تدرك أن يجب والقساوسة، الرعاة إلى تتكئم

 موضوع عن كئبي أحد عن أتكئم أن ئناسيا كان إذ سألته وعندما . إيمانهم بسبب السجون

 هذا العليك.” لي: ،فقال“التمطرالسماء عندما” أو “األلم؟ وقت في الله أين”األلم،مثل

 أن نريدك إيماننا. بسبب لالضطهاد سنتعرض أدنا ئشيعا نفترض فنحن هنا، به نهتز أمرا ليس
. بعض مع بعضنا لنتوافق المساعدة إلى نحتاج فنحن النعمة؛ عن تتكئلم

آخر عالم من إشاعات كتاب: من



Γؤل/أكغتوبر٠تشريناال |٢

Γ Γ االكؤل/اوئلر تشرين
-

العموم جه9 على الله

 له قال اضطهادا. فيها المسيحيون يختبر آسيوئة لبلدان زيارة من مؤحرا أصدقائي أحد عان

 ة المسيحين ئقئلون إندونيسيا فغي ؛فيها نحن التي للبركة شاكرون إئنا” :ماليزيا في المميحيون

 يموت حيث اندونيسيا، وفي ٠ أنشطتنا على والتضييق التمييز نحتمل أن فقط فعلينا هنا أائ

 ألئهم فيها؛ نحن التي للبركة شاكرون "إئنا له: قالوا فقد إيمانهم، أجل من بالفعل المسيحوئن

 ذلك". فعل وسعنا في يزال فال هنا أائ بحرة، المقدس الكتاب نشر يستطيعون ال ماليزيا في

٠ الكلمة قوة تقدر اندونيسيا في فالكنيسة

 التي البلدان ذلك في بما البلدان، من العديد أزور أن بفرصة أحظى كاتبا، بوصغي

 المصاعب، تأتي عندى' الصالة. صياغة في الواضخ الغرق الحظن لقد المسيحين. يضطهد
 خلصنا رب؛ يا هكذا: يصغوا أن والوفرة، الرفاهية بلدان في يعيشون الذين المسيحيون يميل

 المضطهدين، للمسيحين استنعت فقد ذلك، من العكس وعلى . التجارب هذه من
. التجارب هذه لنحتمل القؤة أعطنا رب؛ يا هكذا. يصلون شديد فقر في يعيشون والذين

 الشالة األشغال مع السجن في سنة وعشرين اثنين (Allen Yuan) يوان آلن أمضى

 إلى وعاد السجن من خرج وعندما الصين. في ئرحضا غير مسيحيا اجتماعا يقود كان ألنه
 "لقد :قال ثلم مرص، أو إصابه أئة دون الشالة األسفان أنهى أئه الله يشكر كان الكنيسة،

 يعمل كان لقد بذلك. فرحا وكان ،“السجن في السالمة أجل من صلواتي الله استجاب

الوقت. ذلك نوال ئدبئة مالس دون الروسية الحدود من بالقرب

 من ٠/٠٣٧ فقط األن يمهلون المتقدمة البالد في المسيحين فإذ التقديرات، بعض وبحسب

 ممطا أالحظ الكنيسة، تاريخ أقرأ وعندما أسافر؛ وعندما العالم. أنحاء كالة في المؤمنين المسيحين

 األوط الشرق من آخر- إلى مكا؛ من جغرافيا يتحرك الله أؤ غريبة: تاريخية وظاهرة تتكررا،

 يذهب الله أؤ هي ببساطة ونظرئتي النامية. البلدان إلى ثلم الشمالية، أميركا وإلى أورورا، إلى

 خمس هناك حيث الملحدة، الواليات مثل بلد في مخيفة فكر؛ هذه إؤ إليه. يحتا'جون حيث

االنتباه. وتشتيت للتسلية فضائية تلفزيونية فناة مئة
تودعا األماكن أقز في الله على العثور



ΓΙ“ I ل/أكتوبز٩األ تشوين

األؤل/أثتوبر اسرين“
ح٠ج

ئسني اعترانى

 األهلم النتيجه للتذئر، قصيد؛ ليكون داود كتبه الذي والخمسون، الحادي المزمور يعد ربا

 قصين؛ ينثلم وأن شي،، السر في أخالقية بشقطة نان يعترف أن .ببثقخ اآلثمة لعالقته

تماثا! آخز شي؛ فهذا وعرضها، البالد طول في لئئئى االعتراف ذلك تروي نشئلة

 مالحلم تصع التي الوحيدة األئه تكون فربا العبرانية األنة أائ أبطالها، لديها األمم كز

 العبادة حدمات في يستخذم الذي البليغ، المزمور هذا يكيفن ٠ أبطالها قفز فيها تروي أدبية

 لداوذ كذي النهاية في كانت العبرانية اال أن كين االعتراف: لممارسة نرثنا بوصفه

السياسية. إنجازاته من أكثر لله ككريشه

 االجترار وهويصف التوبة، مراحلي عبر المعلي( )أو القارى المزمور يأخذ بحطو؛ وخطو؛

 أخرى، مر؛ الموقف في أجتار أن الفرصة لي أتيحت لو آه،” المخطئ- يمارسه الذي العقلى

 جديدة ددايه في الرجاء النهاية في ويأتي الضاغط، والدئب الخزي مشاعر - العكس لععلن

الحقيقية. التوبة من تنع

 ارتكبها: التي للجريمة صارائ عقادا يحمل الذي القديم، العهد ناموس تحت داود يعيش

 الحقيقية الطبيعة عن والخمسين الحادي المزمور يكشف عجيبه، بطريقه لكن .رجائ اإلعدام
 وحدكأخطأت،والشرقذام إليك” قائال: بالله.فيصرخداود للعالقة انتهاكا إياها حاسيا للخطية

 فالذبيحة دنيه؛ تزيز أن تقدر دينية ممارسات وال طقسية، ذبيحة ال أن قرى ائه . صنعت عيليك
داود. لدى موجودتين كانتا وهاتان ، المنسحقة والروح المنكسر القلب هي الله يطلبها التي

 نور. من بصيدا ليرى المأساة قلب من يخرج خير عن داود يبحن صلواته، وسط في
 آخرون يتعئلم فقد لألخرين. أخالقيا درسا لتكون الخبرة هذه يستخدلم كي الله إلى يصلي إئه

 بقراءة يحصلون قد أو تلك، السقوط تواجن عن االبتعان فيها اجتار التي الخطية قصه بقراء؛

 الصالة هذه صارت بل داود، صالة بالكامل الله استجاب لقد الفغران. في رجاء على اعترافه

 عظيمة. سقعئه وكانت العبرانية، االئه على ملك أفضز سقعن لقد ملكه. في له تراب أعظم

وغفرانه. الله محية عن بعينا يسقن أن يمكن آش، شخعس أئ وال هو، ال لكئ

المقدس الكتاب الثي :كتاب من



األؤل/أئتوبر تشرين |٢ع

بر9األؤل/أفت تشرين ٢ ع
كيحك

سليمان حماقة

 يكون أن المتوح من كان وهكذا سليمان. مصلحة في يعمل تخيله يمكن شيء كل كان
 هن ٨ ملوك ١ في الهيكل لتكريس صالته كانت بالجميل. معترقا شاكرا لله طائعا سليمان

 كان التي والميزات البركات كز سليمان بدد ئلكه، نهاية قرب في لكن الصلوات. أعظم

 الفجور في القياسية األرقام كز علم الرومانسى، للحت غئى الذي الشاعر ذلك بها. يتمع

 الحكمة أمثال صاغ الذي الحكيم، الرجل هذا !عشيقة مئة وثالث زوجة، مئة سع الجنسي:

له. مثيل ال بإفراط جميعا انتزكها ووصايا،

 الهيكز لله بني الذي التقى، الرجل هذا ائخذ األجنبيات، زوجاته ترضي ولكي

المقدسة. الله مدينة في األوثان عبادة أدخز أئه فظيعة: أخيرة خطو؛ العظيم،

 في الله على معتمدة نشأت أئة من العبرانية األئة سليمان لحون واحد، جيل في

 الطريق، ذلك وعلى ومواردها. بذاتها ئكتفية سياسيًا قوه لتصير الحياة، قيد على بقائها

 وفاة وقت حان عندما أئه للئخرية، يدعو ومما ليعيقها. الله دعاه التي الرؤئه سليمان قثن

 منها. خرجت قد كانت التي بمصر الئبه شديدة صارت قد العبرانية األئة كانت سليمان،

 رسمى دش وعلى السخرة، على تقوم وعمالة مترهلة بيروقراطية على تعيش استعماريًا دوائً

 الله بملكوت االهتمام الدنيوى النجاح زاحلم لقد شاء. متى يقرره الملك سلطان تحت للدولة

 بوصفها العبرانية ئة للدًا الواضحة البسيطًا الرؤية غابت وقد لجمعاء. والمملكة سليمان حياة في

 وبدأت مملكئين األئة انقسنش سليمان، موت بعد اإللهية. العقوبًا فكانت الله، مع عهد ائه

والدمار. التدهور سلسنًا

 "هناك سليمان: عن تعبير أفضل (Oscar Wilde) وايلد أوسكار من اقتباس بعير ربما
 أن هي والثانية يريده، ما على المر^ يحصل أأل هي األولى العالم: هذا في فقط مأساتان

 يتعئق ما في سيما وال أراد، ما كل على سليمان حصز بريده". ما على اإلنسان يحصل

 حوله ما على اعتماده وزاد الله، غلى اعتماده قز وبالتدرج، والسلطان. والمكانة القوة بعوائفي

 ح ملك وجيش الهيكل، حجم ضعف في بيب العالم، في "لحزيم" أكبز القوة: مظاهر من

يعانيها أن يمكن بالله أمل خيبة أزمه أئة النجاح أزان ربا قوي. واقتصاد الحربية، بالغرباب



Γο I األؤل/أئإ(بر تشرين

 قز بالعطايا، استمخ وكئما الله. في رغبة أئة قلبه من أيثا أزال أئه المؤسف لكى سليمان،

.بالمععلي اهتمامه

السماء تمطر ال عندما : كتاب من

0 Γ األؤل/أئذوبر تشرين
 د

المزيد إلى اشوق

 بوجود مماما يصدمون ربما المعدس، البتاب في األنشاد رشيد مثل سفر وجود ددهشهم من

 الكز األباطيل باطل” قائال: باالحباط الحافل السفر هذا كاتب فيه.يصرح الجامعة مثل سفر

 هو سليمان أن عريضه إشاراب يحوي فائه لكاتبه، اسائ يعطي ال الثغر أن ورغم . باطل

 في إنسان وأشهر وأحكم أغنى قصه السفر هذا يحكي به. أوحى الذي األقل على أو كاتبه،
 اإلنسان ذلك انهار النهاية وفي بها. خلم التي اللدة أشكال بكز لنفسه سمح عندما العالم

.بالكامل حيائه بدن فقد شديدين، ويأس تدم في المعلم( )أي الجامعة"”

 جميلة بقصيدة مبتدائ للثغر، ئكئائ ئلئطا الثالث، األصحاخ يعدم الثغر، في وباكرا

 الجامعة بحث مع تقليديا يئغق وهذا الحياة، معنى ليناقش هناك من يمئد ثم الوقت، عن
 من يجعأهم عبائ’ البشر عاتق على وضغ الله إذ بقوله السفر الكاتب ويختر المعنى. عن

 عن البحث في الجامعة أمضاه عمر بعد األرض. على الكامز الشبغ ينالوا أن الممكن غير
 السالم من النادرة اللحظات حئى إنناك؟" ما كز هذا هل” :قائال يسأل والسعادة، اللذة

 الحيا؛ فإذ الجامعة، وبحسب الموت. تهديد جراء القساد نانها عليها، حصل التي والسكينة

الله. لسنا ألئنا كاملة؛ بصور؛ معئى لها يكون ولن الله، عن بعيدا معنى دون

 أكثر هو ما إلى دفين بشوى نشعر إئنا البشر". قلوب في األبدية ونغ” أيثا الله لكن

 وعمل األيام، بمرور مرة تصير ال ومحبه األبد، إلى تدوم سعادة عن نبحث الحياة: هذه من

.ملل بال مشبع

 نحو المسقبر بالئنهور الشعور جهه، من حالتين: بين ما يترجح الجامعة فإذ وهكذا

باليوميات الشبه كثيرة وبصورة أعلى. أمر إلى االنجذاب أخرى جهه ومن واإلحباط، اليأس



بو9ألؤل/أكتت1 تشزين ا ٢٦

 يحل ال الصرخ أن ورغم االتزان. عن االنسان بحث يسجل الجامعة سفر فإذ الشخصية،
 الجامعة سفر لكن أصال. يحكل الصرع كان إذ يتساءلون القراء بعض فإذ األصحاح، هذا في

كله،،. اإلنسان هو فهذا وصاياه، واحفظ الله ائي” الجامعة: لحكمة التلخيص بهذا ينتهي

المقدس الكتاب التي كتاب: من

األؤل/أئكوبز تشرين ٢ ٦
نميح

جثة عفا صالة

 فيها التعايثى استطئث وقد .الغلق لتنمية موطائ عندي الالهوت كلية كانت البداية، في

 ليحصل األقل، على وكذا، كذا يفعن أن الطالب على المتوع. الروحى السلوك بتقليد؛،”
 المسيحية". الخدمة” انسائة الكريهة القضية تلك مثال هناك كانت جيدة. درجات على

 أو الشاع، في الكرارة مثل منتظمة، خدمه في يشترك أن طالب كل إلى تطلب الكلية كانت

.الجامعي" العمل خدمة ’ في فاشتركت أنا أائ .والمرضى المسئين دور أوزيارة السجون، خدمة

 التلفاز. وأشاهد الجنوبية كارولينا والية جامعة في للطلبة تردؤا أزور كنث سبت، كز

 عن تقريرا أرح أن التالي األسبوع في علي كان كما ، أشهد أن بالتأكيد المغترض من كان
 أصيله؛ المغبركه تصصي بذن األرجح على الشخصي. بإيماني لهم شهدت قد الذين الطلبة

فيها. أحد تشك تم ذ1

 في المشتركين الطلبة من أربعة مع اسبوعيا ضال؛ اجتماغ احضن ان أيصا المطلوب كان

 جو، يصلي :ثابائ نظاائ تئع االجتماعات هذه كانت بها. أخدم التي الجامعية العمل خدمة
 أثن لم .ثواب عشر نحو بأدب األربعة ينتظرني ثلم اآلخر، جو ذلك بعد كريس، ثلم كربغ، بلم

غرفنا. إلى ونعود عيوننا نفتح القصير، الصمت وبعد :بتاائ أصلي

 أخعلط لم لماذا. أعلم ال .صايت الجمثع، ولدهشة شباطافبراير، شهر ليالي إحدى وفي
 وجدت صالته، من األخر جو انتهى أن وبعد وكريس، وكريغ جو صئى أن بعد لكن ٠لذلك

ارتفع. قد العرفة في التوقر معدل أن أستشعر وبدأت رت،، يا” .تسمع بصوب أصئي نغسي



Γ VI األؤل/ألثتوبر تشرين

 اآلالف انعشرة بالطالب نهتم أن بنا يفترض أده أعلز رب، يا :مثل شيائ قدغ أذفو، وكما

 ذهبوا إن أهتز ال أني تعنز وأنت الجحيم. إلى سيذهبون الذين الجنوبية كارولينا والية جامعة في

لهتاك((. إلى ذاهبا أيثما أنا كنث إذ أهتز وال أصال. جحيم هناك كان إذا ال، أم الجحيم إلى

 على كهذه كلمات ويع مدى تقدر أن لتستطخ الهورتع كليه الى تنطمز أن عليك
 أو األسود، السحر يمارس يثلي نخحائ أة إلى أقرب عندهم فاألمر الغرفة. في الحاصرين

الصاآلة. فأكملث يوقفني، أن أحد يحاول لم لكن ذباح. األطفال يقدم
التالي( التأثل في )يتح

السماء تمطر ال عندما :كتاب من

Γ V بر9األؤل/أئذ تشرين

األدوال غخش

السابق( التأثل من )يتع

 المفترس من الصالح. السامري كل بشًان أتحددث بدأت ،ث٠صًاي عندما ما، لسبب

 السامري اهتمام كان مثلما الجامعة بطلبة اهتمام الالهوت، كلثة طلبه نحن لدينا، يكون أن

 لم بل االهتمام، بهذا أشعر لم لكني وميت. حى بين ما دمائه في الغاري باليهودي الصالح

.ع شي بأئ تجافهم أشعر

 كنث وبينما جديد. ضوي في القصة هذه رأيث صالتي، وسط في ما. شي، لحنن ثم
 كائن من مقترا ينحني وعباءًا، رداة يلبس المظهر، عتيق سامرئ رجن المشقذ: رأيت أتكلم،

 الداخلية، مخي شاشة في فجأة لكن والموت. الحياة بين ما حفر؛، في والدم التراب ئغطيه

 السرقة ضحية اليهودئ، وأخذ يسوع، وجه الطيث السامرئ أخذ . الشخضين صورة تغيربت

ئبي. وجؤا وكان أيائ، آخر وجؤا الغفر، طريق على باإلكراه

 . الدم ثألل ويوقف جراحي لينغلغذ مبللة بخرقة تكا يقترب يسوع رأيت عين، غمضة في

 البطيء، باشوير المشهن أظر وكأني نغي، رأيت ثم شقتى. وأضز عينى أفح نغي ورأيت



بر9األؤل/أئ تشرين ؛٢٨

 األمثال أو بالرؤى، أومن لم الذي ذلك-أنا، كز رأيت قوة. من أوتيت ما بكن يسوع على أبصق

الغرفة. وتركث ونهضت الصالة عن تولفت فجًا؛ ثلم الرؤيا، أذهلتني لقد .يسوع حثى أو الكتأبئة،

 نثل إلى أقرب كانت رؤيا- بالضبط تكن لم حدث. ما في أوكر كتب، الليلة هذه وطوال

 خلن أضعه أن أستبع لم لكئي أخالقي. منغطغى إليه أضيف يقظة حلم إلى أمامي محول

 لكئى متيعائ، لسن حقيقائ؟ كان هل معناه؟ كان ماذا كانت. كما حياني وأواصل ظهري

 األهان أجد الجامعة هلذه في وجودي أثنا، في كنث لقد كبدن. قد باالكتفا، شعوري أؤ عرفت

 شكوكي في ربا لنفسي. جديدة رؤية عندي صارت لقد كذلك. األمر يئد تم .الرئتي ني

احتيالجا. الناس أشد الوقت ذات في كنث بنفسها، والواثقة الساخرة، والأدردتي

 أنتظر أن أريد بحذر: فيها لها ولت الليلة، تلك في خطيبتي إلى مختصرة رساله كتبث

حياتي". في األهلم الروحئة الخبرة على لتوي حصلث ربا لكن باألمر، أتحدن أن قبل أائم بضعة

الماء تمطر ال عندما كتاب: من

٨ Γ لر٩األؤل/ائت تشرين
د■

ة مجفن njg ك١

 لجلسنا كيلومتر. ألف من أكثر بعد على تعيش التي أثي، أزور كنث اإلجازات، إحدى في

 صندوق نزل ما وسرعان دائائ. يفعلوا أن واألبناء األلمهات يميل كما الماضي، نكرياب نستعيد
 التي الرقيقة المستطيالت من وئمة منه تفيض وبدأن الخزانة. في زفه على من القديمة الصور

 األرئب لجلة في ثلم البقر، رعاة زي في صورتي الراهقة. الى الطفولة من حياتي مسير؛ توثق

 المتتالية، البيانو عزف حفالت ثلم االبتدائية، -المرحلة من األولى السنة مسرحيات إحدى في

الجامعة. وأخيرا الثانوية، ثلم االبتدائية، المدرسة في التخرج ثلم

 .الخلف من الصورة على مكتوب واسمي رضع، صون؛ وجدت الصور تلك وبين
 الشعر، خفيف الخدود، ممتلئ :طفل أي مثل أبدو كنث إذ ؛مألوفه كانت نفسها الوجه صورة

بين من خرلجت قد كانت لو كما ولمهترئة، ئجئدة كانت الصورة لكن .عيتي في زائغة ونظرة



ا٢ ٩ I األؤل/أفتوبر تشرين

 بهذه احتفابها سبب عن أمي سألث المرحلة. تلك في نربيها كائ التي الكالب أحد أسنان

الجيدة. الصور من العديد فيه كان الذي الوقت في المفسدة الصورة

 والدي أصيب شهور، عشرة عمري بلغ عندما أسرتي: عن تعرنه أن يجب أمر خناك
 بعد وتوفي القهر(، )أسفل الثعلبية المنطقة في الشوكى النخاع يصيب الذي األطفال بشلل

 الرابعة سن في تماائ مشلوال والدي كان ئباشرة. األول ميالدي عيد بعد أشهر، بثالثة ذلك

 كانت معدنية اسطوانة داخل يعيش ألن اضطئ إده حثى عضالته ضعقت وقد والعشرين،
 مهووسين م ١٩٥ ٠ عام كانوا فالناس يزورونه؛ األشخاص من القليل كان .التنئس على تعينه

 الزائر أائ اإليدز. فيروس عدوى من خائفون اآلن هم مثلما األطفال شلل عدوى من بالخوف
 مكان في تجلس كانت التي أئي، فهو وأمانه إخالص بكل أبي إلى يأتي كان الذي الوحيد

فيها. يعيش التي األسطوانة جانب في ئثيته مرآ؛ بواسطة يراها أن بكنه بحيث خاص

 رئته في مثيته كانت الصورة هذه ألن تذكارا؛ بالصورة احتفظت ائها امي لي وشرحن

 المعدنية، الرئة هذه في ولولذيه لها صور تثبيت أبى طلب لقد فيها. يتنئس كان التى المعدنية

 االصطناعية. الرئة لهذه المعدنية المقابض بعض بين ما الصور تثيث ألن أمي اضئرت لذلك

.ومهترئة ئجئذة طفولتي صور بين من تحديدا الصورة هذه كانت السبب لهذا

التالي( التأثل في )يتع

السماء ^طر ال عندما كتاب: من

كلوبر1ألؤل/1 تشرين ٢ ٩

فناك شخحق يوجن

االبق( األش من )يتع

 بإحضار مسموحا يكذ لم حيث المستشفى، دخل أن بعد والدي رأيت قد ما نادرا

 ما بالدخول، لي سيخ لو فحثى جدا، صغيرا كنن إني ثلم المشلولين. جناح إلى األطفال
ألتنكزشيى. ئ



i Pi األؤل/ألثتوبر تشرين

 أن غريبا بدا .وقودا غريبا بعلي رد كان المجعدة، الصورة بقصة أمي أخبرتني وعندما

 ض األخيرة الشهور وفي بتاائ. ألتقيه لم إني القول يمكن أئه رغم بي، يهتم شخصا أتغيل

 يكن لم أسرتي. ألسرته- الثالثة الصور تلك في يحمائ يقظته ساعاب أبي أمضى حياته،
 أجل ألجلنا؟ ئصتي أكان اليوم؟ غوال يفعل كان ماذا بضره. مجال في آخز شيء خناك

 سؤما وال محبته، عن مشلون إنسان يعبر أن يمكى كيف لكن .أجل ؟يحبا كان هل .بالتأكيد

تصه؟ عرقة في يزوراه أن طفاله يستطع ال حين

 كانت التي القليلة الروابط من واحدة ألئها المجئذة؛ الصور؛ بلن في كثيرا قغرت لقد

 غمري من كثيرا أقن غمر في ماث غرسا رجال كاذ أبي. أي الغريب، الرجل بذلك ترطي

 شه تكرسا في، يفغر يوم وكن كئه، اليوم أمضى معه، ذكريات لدى ليست شخعل إئه .الحالي

 الوجود. من آخز بعد ني نفسه الشيء يفعل غامضى نحو على هو ربما يستطع. ما بقدر شبا لي،
تبدأ. أن حئى قبل قسو؛ بكز انبث التي العالقة تلك الحدن طويل، وقث-وقث لي سيناخ ربا

 المجعدة الصورة والدتي أرتني عندما بها شعرت التي المشاعر ألن القصة تلك أذكر

 إقامتي غرفة في افبراير شباط شهر ليالي من الليلة تلك في بها شعرت التي نفسها المشاعر هي
 شخص لمناك- شخص يوجد أئه وأدركث المحبة، بإله األولى للمرة آمنت عندما الجامعة، في

 هناك ذلك، من أكثر بل الكوكب. هذا غهر على بالتدريج تتغئث وهي الحيا؛ يرابث

 يستجن جديدا غامرا شعورا العجيب- الرجاع من ئفاجائ شعورا كان لقد يحبني. شخص

آثاره. ألقتفي حياتي بكن اغاز أن

السماء تمطر ال عندما كتاب: من

األؤلدبر سنرين

اإلحباط عع اصاعن

 اله يظن طفل ومثل أتجانته. بأن أشلم أؤأل، الله: الحتجاب التلقاآلة استجابتي جئنا أعتلم

 الله إبعاد أحاوذ المكتنزدين، الصغيردين بيديه عيثيه بغطي بأن الكبار من يختبئ أن يستعلع

به؟ أعترف فلماذا لي، نفشه الله يطهر لم إذا حياتي. عن



."ا ا األؤل/أوئبر تشرين

 من يظهر تجاذب أذل الله. من اإلحباط ذلك لمثل آخذين تجس أدوب سفر إلينا يقذم

 يرون كانوا لقد الهوتهم. مع متوايي غير الله من العميئ أثوب إحباط كان أثوب. أصحاب

 أن له قالوأ بار. أئه يعرفون وإله ابر، يدعي إنسائ بين ما واألسود كاألبيض واضحا خيارا

 هذه مثل تقول أن عليك عار ظالما. ليس الله أة نعلم نحن حالهم: لسان وكان مساعره، نكبت

عنه! المتجاوزة األشياء

 صارغ وموقائ مترابط، غير لغوا بغل كان الذي أثوب، تجاوب فكان الثاني، التجاوب أائ

 قد. كنث الرجم؟ من أخرجتني لماذا” .ئقدموه أن أصدقاؤه يصر الذي المنطق مع التناقض

 لن أئه يعلم كان احتجاجا ئقدائ الله أثوب هاجم هكذا . عين قرني ولم الروح أسلمث

النافذة. بزجاج األخرى تلو مر؛ فيرتطلم القرب يحاول طائر مثل نعائ، يجدي

 بعض إلى يحتاجان الطرفان كان لقد الغفر؟ يؤيده التجاوبين أى هو: والسؤال
 يذهبوا أن األتقياء أثوب أصدقاء الله أمر العاصفة، كلمات كز دطقت أن بعد لكئ التصحيح،

أجلهم. من يغلي أن طالبين نادمين تائبين أثوب إلى

 أي لله تقوة أن وسعك في أة هي أثوب سفر يقدمها التي الجريئة الرسائل إحدى إة

 وغضبك شكونمك أمانه ألق كانت. أثا وئحك بمشاعر وشارنمه حرك الرب على ألق ٠شء

كتها. يمتصها أن قادر وإحباحلك-فالله خيانئك أيتا بل وترارقك،

 أن يعصلون الله. على يعترضون وهم اإليمان عمالقة المقدس الكتاب يصور ما كثيرا

 يقدم المنظور، هذا من حياتهم. من يخرجوه أن بدن يعقوب، مثل يعرجون، لقائه من يخرجوا

 إنكار بكنك ال الحديث: النفس علم فرضيات أللحي األوان قبل شهاد؛ المقدس الكتاب

 كز مع يتعامز أن الله يستطع عنها. تعير أن األفضل من لذلك تختفي، أولجئتها مشاعرك،

 أسغب بكز أميل الذي التجاوب مع التعامل الله يستطع ال واحدا- عدا ما إنسانى تجاوب

 لم .موجودا يكن لولم كما العيش أو الله وهوتجالمل :غريزي نحوشبه على فيه السقوط إلى

أثوب. تجاوب لحطه أثة في التجاوب هذا يكن

السما تمطر ال عندما :كتاب من



األؤل/اشلوبر تشرين I ام

وئبر1ألؤل/1 تشرين االر

األحوال فلالظ

 خاتمته كأن يرى لكئه أمانه، المقدس الكتاب أجزاء أكثر أدوب سفر ريتشارد صديقي يحسب

 غوال أنكعلره كفت وما مسر، وهذا الله، من شخصيا ظهورا أثوب ناز بموضوعه: ترتبط ال

 صراعاتي؟ في القصة تساعدني أن يمكن كيف أيوب، زار كما يزرني لم الله ألن لكن .السنين

 قضؤة في المهئة الفاصلة الحطوط احد على إصبعه وضع قد ريتشارد صديقي أن أعتقد

 إى العاصفة. في الله إليه يأتي أن قبل أوئب حياة األرض على أتامتا تشبه ما، فبصور؛ اإليمان.
 إله وجود على االعتراض مصلحة في يصت بعثمها وإشاعاب، متعرقة أدلة نقنفي أيثا نعيش

عيان. يوحد ال حيث االيمان ممارس ألن نحتاج أيثا نحن محب. قوي

 يكشف" أن الله إلى متضرعا شئته في الخشبية األرضية على بوجبه ريتشارد انبزخ

 مع فعل كما المنظور المادي العالم يدحن أن الله استعداد على إيمانه بكن مراجائ ذاته، عن له

 من نوع بأي يشعر الله كان إذا ما في أشلن بصراحة وأنا الرهان. خسر ريتشارد أن غير .أثوب

 ظهر النهاية، وفي القديم، العهد في مرارا ذلك الله فعل لقد .ألحد شيائ يثبت أن اإللزام"”

نطلبه؟ الذي التجسد من المزيد فما المسيح. شخص في خاصه بصور؛

 على الحصول في البشر لدى الشديدة الرغبة كانب إن أتساءل لكئي بابغ، بحذر ذلك أقول

 الصلوات، هذه مثل توافره. بدل اإليمان إلى االفتقار أحيانا تعكس الشفاء- معجزات حئى معجزة-

 معجزي حل إلى نتوق فعندما الرمى. أمام ريتشارد وضعها التي الشروط قائمة مثل تكون ربما

المنظور؟ العالم في شيائ لنا الله يثبت بأن مشونا لله والءنا نجعل أى هذا يعني فهل للمشكلة،

 الحقيقى فاإليمان دائم؛ احبا؛ إلى هذا يؤدي فقد الله، من منظورة براهين على أصررنا إذا

 موبع في يضعنا ألن يهدف ما بقدو نريده، ما ليفعل عليه والضغط الله مع المناورة كثيرا يحاول ال
 رجال من قلة أن حقيقة صدمتني المقدس، الكتاب في بحثت وعندما مشيئته. نفعل يجعلنا

 أن بمطالبة ليعس الله، احتجاب مع الباقون تجاودى الله. مع دراميا لقاء أثومى مثن اختبروا الله

 رسالة من ١ ١ األصحاح ويشير احتجابه. استمرار رغم االيمان في باالستمرار بل نفسه، يخلهر
. وحيوها وصدقوها نظروها، بعيد من بل المواعيد، ينالوا لم اإليمان عمالقه أن إلى العبرانيين

السماء تمطر ال عندما :كتاب من
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ذي/ذيقمبر1الث تشرين

I الثألي/لوقدبز تشرس
ريح

الستاو خلف ص

 عدو، كأئه انثه نرى أن ئجرينا ربما مضلال. أمرا الله احتجاب مع االصطدام يكون أن يمكن
 الكتاب في مشهورة شخصية حياة في حادثه الحقيقة هذه تؤبد المباالة. أئه احتجاده ونفئر

 بالمقارنة بسيطه أقول نسبائ، بسيطة موالجفه الله احتجاب دانيال النبى واجه المقدس.

 طلباته الله يتجالهل لماذا المستجابة: غير الصالة بشأن دانيال حاذ مثال. أدوب والجفه بما

 نفسه وحرم وناخ، حرن .يوائ وعشرين واحد مدة للصالة نفشه دانيال كرس لقد المتكررة؟
 كان الوقت ذلك ونوال لجسده. دهن أئ يستخدم ولم الئعام، أطايب هجر الجيد. الطعام

االستجابة. ينل لم لكئه الله، إلى يصرخ

 بعيثين للطبيعة، فائق كاثئ له ظهر أراده. ئ جذا أكثر دانيال نان يوم، وذات

 على دانيال رفقاء كز سقن له. المجاور النهر ضفاف على كالبرق، ووجه كاللهيب

 المبهر، الكائن هذ إلى الكالم دانيال حاول وعندما الرعب. من عليهم مفشائ األرض

الكالم. يستبع لم

 صال؛ استجابه المالك هذا أرسل لقد التأخير. ذلك سبب له يشرح العجيب الزائر أخذ

 اإلعاقة، من أسابيخ ثالثة بعد وأخيرا فارس". ملك” من لمقاومه تعرض لكئه البداية، في

المقاومة. هذه على ينتصر أن ميخائيل واستطاع اإلمدادات، وصاب

 لسفر مواز منظور من إال الكونية الحرب وتلك المذهل المشهد هذا تفسير أحاوذ لن

 للخير الكونية القوى بين ما الحرب في حاسائ دورا أدوب، حال حاله دانيال، لعب لقد أدوب.

 له الصالة بذب لقد رؤيته. مجال عن بعيد مكان في كانت األحداث أغلب أن رغم والشر،

 لقد .تماائ العكسى كشعب الستار" خلف من” لمحة لكى الئباليا، نفسه الله وبدا فائدة، بال

.مغاهيته تشوه أدوب، رؤية مثل المحدودة، دانيال رؤية كانت

 .نظى مما أكثر النشاط، من الكثير على تحتوي الخلفية في كله للكون الكبرى الصور؛ إة

 جدا- الكثير بل —الكثير فإذ ببساطه، نصلي أوعندما الغدة، وقب في بالله نتمسك وعندما



Γ الثا.ذي/ذوسر تشرين ا

 لن الله أة نضدق أن نستطع كي وثقة إيماائ يتطئت األمر إة به. نحلم مما أكثر وهو يحدث،

.بعيدا بدا مهما عائ يتخلى ولن يتركنا

الماء تمطر ال عندما :كتاب من

Γ ذي/ذوقمبر1الث تشرين
د

النازية ؟صليبا اسليح صليبا

 تحج عندما شما ال صرع، إلى الدولة أمالم الكنيسة تطرحه الذي التحذي يتغلن ما كثيوا

 اللجة للعقيدة األقسى االختبار الفارغة ألمانيا وئ الله. دون "أربائ" نفئها الشمونه األنظمة

عموائ. ألكنيسة فيه فشلن اختبار وهو ألعالم، ومملكة الله مملكة :مملكنين وجون تفترض ألتي

 ألكنيسة أن هتلر، مقاومة قادة أحد وهو (،Martin Niemoller) نيمولر مارتن أعترف

 اعتاذب ألقردانى، اإليمان فبممارسة هتلر. لمقاومة الكافية ألشجاعة إلى أفتقرت عموائ

 الكثير الواتع، في اعتراضهم. عن ليعيروا الالزم من أكثر أعضاؤها وانتظر للدولة، الخضع

 النازئة، ظهور على البداية في الله شكروا نفسه- نيمولر ذلك في بما البروتستانت- القادة من
.للئيوعية الوحيد البديل أده بدا الذي النظام وهو

 األخالقيات باستعادة هتلر وعد إلى البداية في تنجذبين اإلنجيلوئن القادة كان الطابع، لسوء
 يشبه "بما الكنيسة فإذ ،(Karl Barth) بارت كارل تعبير حد وعلى والمجتمع. الحكومة إلى

 للبروتستانت يكن لم . الرجاء درجات بأعلى بل حقيقية، بثقه هتلر، بنظام رحبت اإلجماع،

 على المعقوف الصليب” الشعار المسيحيون تبئى الدولة. مقاومة في راسخ تقليد أى األلمان

 كان النازية. األغاني وغنوا النازي الزي قساوستهم وارتدى ، قلوبنا في المسيح وصليب صدورنا،
الدولة. قؤه إغواء في واقعة الكنيسة أن أخرى حه أدركوا عندما جدا تأحر قد الوقت

 العظات من سلسلة نيمولر دشر .النازي الخطر حقيقة وأدركت استيقظت أقلية لكن

 سنوات سع أمضى لذلك . هتلر وليس يسوع المتحدي: الواضح العتوان ذلك تحمل

 كان النهاية، وفي آخر. معسكر في بونهويعر ديتريتش أعدم بينما النازية، المعسكرات في



م I الثأذاي/ذوقمبر تشرين

 هتلر. قاوسنل التي ألمانيا داخل األهئية ذات الوحيدة المجموعه هم األمناء المسيحيون
 هؤالء كذ والمحامون- الجامعات وأساتذة والئلماء واألطياء والسياسوئن والبرلمان النقابات

 عليا لشلطة والءهم يدركون الذين المسيحيون، فقط .الحكم في هتلر بوجود وانتفعوا استثمروا

قاوموا. تن هم الدولة، من أعلى

 مثل تواجه أن بتاائ عليها يكن لم ألله بالعرفان؛ الملحدة الواليات في الكنيسة تشعر ربما

 رحتت األميركية الديمقراطية فإذ العكس، على الطفيان. مواجهة في الصعب االختيار ذلك

 لم” :(Robert Bellah) بياله روبرت كلمات وس الدينى. اإليمان على المبني بالنشاط تاريخيا
 فيها تتكتم لم األنة تارخ في ببرى قضئه أية اشدة الواليات في الدينية الكيانان ته

. العلن وفي السر في مسموع، بصوت

م ١٩٩٧ شباطافبراير، ٣ اليوم، المسيحية مجلة ، الالنعمة دولة

"I ذاي/ذيقمبر1الث تشرين

كخأناالدؤعمة

 الالنعمة دخان( بدله الزكية النعمة رائحة نشر إلى مدعوين المسيحيون يكون أن يعني ماذا
 لقد التساؤل. هذا عن واحدة إجابه الذهن إلى تقفز الحديثة، الملحدة الواليات في الخانق؟

 وفق تتصرف صارت إلها حلى السياسية القضايا في تتورط بأن لنفسها الكنيسة سمحت
 فيه تتعرض آخذ مجاز هناك وليس الالنعمة. قوانين نفسه، الوقت في هي التي العوى موازين

 مسؤوليتهم بل المسيحيين، لخئ أسايد أنا .العالم المجال من أكثر دعوتها، فقدان لخطر الكنيسة

 والحقوق العبيد، تحرير مثل األخالقية الحمالت فغي السياسة؛ في منخرطين يكونوا أن أيصا،

 في ئبابغ اإلعالم وسائل أن وأعتقد الصفوف. المسيحيون لم دعت اإلجهافي، ومناهضة المدنية،

 انخرطوا والذين أعرلهم، الذين المسيحيين إذ الديني. اليمين بثته الذي الخطر"” تضخيم

 لكئي اإلعالم. بها يصورهم التي الكاريكاتورية الرسوم إلى.بعيد يشبهون ال السياسة، في

 اإلنجيليون" المسيحيون” مثل ئصطلحات استخدام إلى الميل ذلك تجاه بالقلق أيصا أشعر

 الكاريكاتورية الرسوم تعكس .واحد أمر وكأئهما متبادل، نحو على الديني اليمين و



الي/لووملر’!لثالشريدت I ع

 يريدون متشددون اخالقيون دعاة كأئهم المسيحيين إلى ينظر صان العالم الرأي أن السياسية

األخرين. حياة في التحض

 إى الخوف. على فعل رد ذلك أن وأرى نعمة؛ بال يتصرفون المسيحيين بعض أن أعللم

 نرى نفسه، الوقت في )البرلمان(. الكونغرس في وأحياى والمحاكم، المدارس في بالهجوم نشعر
 وانتحار والطالق الجريمة مثل مجاالت فغي ٠ويتفسخ يتحئز المجتمع يجعل أخالقيا تغيرا حونا

 الواليات تتفوق الشرعية- غير والوالدات العقاقير استخدام وإساءة واإلجهاض الشباب

 أئهم فأكثر أكثر االجتماعيون المحافظون يشعر لذلك الصناعية. البلدان من غيرها على المقحدة
.للهجوم باستمرار تتعرض بيتهم بأن ويشعرون شديد، ضغط تحت واقعة أقلية يصيرون

 الوقت وفي علمانى، مجتمع في األخالقية القيم شأن المسيحيون يربع أن يمكن كيف

 الصديق األعمدة، تنقلب عندما المزمور: نابللم عير كما والمحية؟ النعمة روغ يحملون نفسه
 أصحاب من كثيرون مسيحيون يبديه الذي د التشا؛ خلفية في بأن واثقون ونحن . ؟ يفعل ماذا

 أئه أيصا أعللم لكئى ضئيال. فيه الله مكان صار عالم بشأن عميق قلئ يكمل القوية، األراء

 بال فاألخالقيات يكفي؛ ال ؤحذة األخالقى االهتمالم فإذ الفرخت، إلى يسوع أشان كما

.العالم مشكالت من الكثير تحز ال نعمة

النعمة أعجب ما :كتاب من

ذاي/ذوقهبر1الث تشرين ع

الرحمة أسلحة

 تقديم هي العالم إلى المسيحيون يقدنها أن يجب التي األساسية اإلسهاماب أن أعتقد

 يغعز أن يستطع العالم فإذ (Gordon McDonald) ماكدونالد غوردون يقول كما النعمة.

 يؤدي ال رأيي، وفي النعمة. تقديم يستطع ال لكئه تفعله، أن الكنيسة تستطع ما كز

 قضايا في سيما ال كثيرا ونتعئر العالم، إلى النعمة تقديم في ينبغي كما دوذهم المسيحيون

والسياسة. اإليمان



ع I لي/ذوقمبر1الث تشرين

 اليهوددة السياسات كانت للبشر. محيته في تتدحل بآن مؤسسة آلية يسوع يستح لم
 خلفية ذات سامرده بامرأ؛ بالك فما سامردة، امرأة مع الفغم من تمنعه والديسة العرقية

 القرية تلك إلى مرسلته لتكون يسوح يختارها السيهات، مستوى فوق ليتن أخالقية

 لالة خونه رعدون كانوا والذين عسار، على تالميذه مجموعة اشتملن وقد السامرة. في

 بالوطنية تتميز طائفة العكس على وهم العبورين، من واحد على أيثما واشتملت اليهودئة،

 المعمدان يوحائ يسوع تلح مئصل، سياق وفي واإلرهاب. العنف ممارسة حد إلى الشديدة

 كما مدش، لريسي وهو نيقوديموس، وقابفي السائدة، لللقافة معاكسة بطريقة يتصرف الذي

 رجل بيت وفي سمعان، اسثه لريسي بيت في يسوع تتئى رومانيا. مئة قائد أيثا قائفي
 صفه أي من األهز هو اإلنسان أؤ يرى *سوع كان األبرص. سمعان وهو تجس أده دغترض

.به مرتبطه

 رصذخ ونظفي عنها، النالج واالستقطاب السياسة بفعل ننجرف أن السهل من أؤ أعلم

 تقول يسوع وصية لكفي األخرى. الناحية على الذي العدو مواجهة في المختلفة بآرائنا

. كم أعداء أحيوا : بوطموح

 يلوث الذي هوليوود في السينمائى المنتج أهو باإلجهاض؟ تنادي تن أهو ؟عدوي تن
 في المخدرات يروح الذي التاجر أهو األخالقية؟ تيقنا ئهذد الذي السياسي أم ثقافتنا؟

 لكئه سليمة، دوايع على مبني الحقوقي أو السياسي نشاطي كان إذا الفقيرة؟ المدينة أحياء

 عالائ زلث ما أني أيتا ويعني يسع، إنجيل أفهم لم أني هذا فيعني المحية، على يقضي

بعد. النعمة أفغم ولم بالناموس،

 الحروب تجئب يكن ال وربا محورة، مسائز هي المجتمع تواجه التي القضايا أن صجخ

 أسلحة الحرب- هذه في أخرى أسلحة يستخدموا أن يجب المسيحيين لكفي الثقافية،

 يسع أن ،(Dorothy Day) داي دوروثي كتسها التي الرائعة العبارة بحسب وذلك الرحمة"،

 التفوق وال السياسي، الصواب ليس المميزة: الواحدة العالمة تلك نحمز أن يجب أئنا أعلئ

 عبقرئة وال معجزة، ال شيائ- ينخ ال محية دون إئه قائال بولس وأضاف المحية. بل األخالقي،

(.١٣ كورنثوس١ ) عظيمة شخصية تضحية وال الهوتية،

النعمة اعجب ما كتاب: من



ذي/ذوقمبر1تشرين،لت ο

ا/ذوةملر۶ز1لث1 س تشر 0

عحععه

 الحميمئة إذ يقول الذي (G. K. Chesterton) تشسترتون .كاي .جي شعان ننسى أن نجرؤ ال

 يقع عنا للكنيسة. كذلك ليست لكئها للدولة، جيدًا تكون ربما والدولة، الكنيسة ببن ما

 النعمة رساله المطاف نهاية في ستغرق الالنعمة بقوانين تدار التى فالدولة الشديد؛ الخطر

الكنيسة. تقدمها أن المفترى السامية

 ال مفيدة، الكنيسة أة تقرر قد الدولة فإة يشخ'للسلطة، ال الذي الدولة جوع وبسبب

 ألمانيا في مأساوال درامية صورة بأكثر حدث ما وهذا الكنيسة. على الدوله سيطرب إذا سيما

األخالق. باستعادة هتلر وعد إلى األلمان اإلنجيليون انجذب عندما النازال

 أهام االتزان من نوعا تصغ مقاوتة، ووًا تكون عندما صور؛ بأفضلي الكنيسة تعمرًا

 وحميمة، دافئة والدولة الكنيسة ببن ما العالقة صارب وكئما الكاسحة. الدولة قوة

 الدين من نوعا لنصير عندئذ ويتذهور نفسه، االنجيل يتغير الكنيسة. رسالة تأثير خئف

 (Alasdair ماكنتاير وآالسدير (Aristotle) أرسطو بها نادى التي العليا األخالقيان .المننى

(McIntyre ال أخرى، بكلمات —شرير لرجل المحية يدي صالح لرجل فيها مكان ال ١ 

النعمة. إلنجيل فيها مكان

 وتحويلها المسيح، لتعاليم المطلقة الطبيعة تخفيف على دائتا الدولة تعمرًا المجتل، في

 ويذهب المسيح. إلنجيل تماائ لمضاد وهذا —الخارجية األخادقيات أشكال من شكل إلى
 ذلك بتاائ ئعللم ال الجديد العهد إذ ليقون ذلك من أبعذ إلى (Jacques Ellul) إيتل جاك

 العهد يأمر إذ ؛ المسيحية—اليهودال األخلدقيات بالتعبير مرارا إليه دشار الذي الشيء

 في أباكم كاملين...ألن كونوا” :يوصيهم ثلم بالمسيح، اإليمان ويقبلوا يتوبوا أن الناس الجديد

 المبادئ هذه كارس حكومة تتخيرًا أن وحاوز الجبل على الموعظة اقرأ هوكامل". السموات

.القوانين من مجموعة بوصفها

 الحضارة في األخالق تتناول التي المعاصرة الغيب أهلم ألحذ الفضيلة"، بعن” كتاي له اسكتلندي أخالى وعاللم فيلوف (١

٠الغة)المترجم(



٦ I الثأذاي/ذوقهبر تشرين

 على العبادة قرض تستطع ال لكئها األحد، يوم والمسارح المحاز الحكومة تفلق أن يمكن

 قلوبهم تشفي أن تستطع ال لكئها ،٢“κκκ” جماعة أعضاء على تقبض أن يمكنها الناس.
 من تجعل قوانين تمرن أن يمكنها المحثة. دشهم أن تستطع ال أئها المؤكد ومن الكراهية، من

 أن يمكنها .بعائ بعضهما ئحثان الزواج شريكي تجمز أن يمكن ال لكئها صعوبة، أكثر الطالق

 أن يمكنها وعدال. رحمة لبدوا أن األغنياء ترغلم أن تستطع لن لكئها العقراء، إلى ذعائ تقدم

 تكافح أن تستطع القلوب. شهوات في تتحغم أن تستطع ال لكنها الزنى، ومحوم البفاع ممع

 تمنع أن تستطع لن لكئها العس، تجذم أن يمكنها الشع. تحارب أن تستطيع ال لكئها السرقة،

القداسة. تفرض أن تستطع ال لكئها الفضيلة، تشحع أن يمكنها الكبرياء.

النعمة أعجب ما كتاب: من

ذي/ذوقهبر1الث تشرين ٦

نافذة gl هراة

 (NowaHuta) هوتا نوا اسمها بولندا في قرية ستالين بنى الشيوعثة، التجربة من باكر وقب في
 يستطع ال ائه قال الشيوعي. الملم لقدمه أن ويمكن لما تعرصا لتكون ، اتجديدة البلدة” أو

 لحديد مصبع ذات جديد؛ واحد؛ بلد؛ بناء يستطع لكئه واحدة، دفعة كئها البالد تغيير

 في ثلم تتخ. سوف لما ا ر لتكون واسعة، وشوارع كثيرة، عناء وحدائق فسيحة، وشقق براق،
 نيات خالف على يعكس، مما الشيوعية تضامن"” ئنئمة معاقل أحد هوتا نوا صارت بعد ما

.تعمل واحدة بلدًا تجعق أن الشيوعية قشل وأحالمه، ستالين

 وحعقوا العلماني، المجتمع وسعن نفشه األسلوب المسيحوئن استخدم لو ماذا

 وطقهم يحسبوئه ما الى تنتمي مستعمرًا العائم في المسيحوئن يمئل .بونهوئعر قال النجاح؟

للملكوت مستعمرات تأسيس نحو ا.لجئ من بمزيد يعملوا أن المميحين على ربما ٠ الحقيقي

 بتغؤق اإليمان مبادئها أهلم من م،١٨٦٥ عام أميركا ني تأشث عنصر جماعًا وهي ،"Klan Klux Ku" الكامل لالسم اختصار (٢

 أميركا ني الملونين بحقوق العشرين القرن منتصف ني طالبن التي المدنية الحقوق حركة محاربة ني بارز دور لها كان األبيض. البرق

)الناشر(.



I V الثأذاي/ذوةمبر تشرين

 المجدع صورة تعكسل مرآه الكنيسة م دستخد ما كثيرا اليه. ودشير الحقيقى الوطن ممتله
للحياة. أخرى غريقة وتعكس آخر، ملكوب على رطل نافذ؛ تكون أن بدن حولها، من شه

 يمخ العالم كان إذا محرها. أن الكنيسة فطى الشريرة، الخاطئة يحتقر العالم كان إذا

 العالم كان إذا والشغاء. الطعام الكنيسة تقدم أن فيجب تعانون، الذين الفقراء عن المعونة

 فيجب اجتماعرا، المهئشين يخزي العالم كان إذا .االضطهاد درع أن الكنيسة فعلى يضطهد،

 الذات، وتحقيق المكسب عن يبحث العالم كان إذا المصانزة. الله محرة الكنيسة لعلى أن

 أن فيجب باالنتقام، يطالب العالم كان إذا والتضحية. الخدمة إلى تميرًا أن الكنيسة فعلى

 أن الكنيسة فعلى وجماعات، طوائف الناس يعشم العالم كان إذا النعمة. الكنيسًا تقدم

 األقل، على هذه، تحرهم. أن الكنيسة فعلى أعداءه، تدئر العالم كان إذا وتوحدهم. تجئفهم

قاس. عالم في للسماء مستعمرة الجديد: العهد في الكنيسة رؤية هي مح لم ه ٠.* ٠ ءية -
 مجموعة وفق المسيحؤون يعيش هكنا الشيوعرة، الدول على المتمردين يعيش ومثلما

 :مثل بكلمات الكنيسة معرنا بونهويغر كتب كما ، خاهى شعب إلنا .اخرى وقوانين قواعذ

 كان ألله وال صالحا؛ مواطائ كان ألله يسوع يصدع لم نسادر. وغير متوع وغير ئعتاد 'غير

 وترى تراه أن الحين ذلك في عالمه في الموجودة العوى اسئطاعب بل الباقين، من قلينا ألعلن

 أوامرهم يتلعون كانوا أللهم األوضاع؛ قلب على يعملون أشخاص بالحقيقة: هم كما أتباعه

أورشليم. أو روما بخالف أخرى سلطة من

اشدة؟ كالواليات بلد في الروحرة األوضاع قلب إلى تهدف هذه، مثل تبدوكنيسة كيف

النعمة أعجب ما :كتاب من

V ذاي/ذوقهبر1!لت تشرين

ؤائشة

 بشًان محددة إرثادات يقدم مما أكثر عائة مبادئ عن عاد؛ يتكلم المقدس الكتاب أن مع

 ذلك نفعل ونحن قوته، من الماذ نجرن أن يكننا جميعا: لنا ئتالحا واحدا عمال يقدم فإئه المال،

.لألخرين لعطيه بأن



Λ I بر٠الثأذي/ذوش تشرين

 الهيكل كمؤسسة ومتًاكلة فاسدة مؤسسة الى ولنيها أرمله تقدم أن منطقيا يكن لم
 تكون أن ينبغي التي للروح مؤثرا تطفرا المرأة تلك عمل في رأى يسع أة غير أورشليم. في

إعطاؤه. هي المال الستخدام وسيله أفضل .المال تجاه لنا

 أرمله قصه واشنطن في المخلص كنيسة من (Gordon Cosby) كوسبي غوردون يحكي
 أمانة وبكن أسبوع كذ وكانت وكسوتهم. السئة أطفالها إلطعام يكفي بالكاد دخلها كان

 لها ليقول إليها كوسبي يذهب أن الشمامسة أحد اقترح العطاء. طبق في دوالرات أربعة تفع

العطاء. طبق في ؤضعها بدن األسرة احتياجات بعض تسديد في الماذ تستخدلم أن يمكرن ائها

 األرملة فعل رد كان شديدا. ندائ ذلك على ندم لكئه الشماس، نصيحة كوسبي ادع

 .“ومعئى كرامة لحياتي يعطي الذي الوحيد الشي، أخذ تريدون” :وقالت الشديد، الحزن هو

العواقب. كانت مهما تشئه بما ئئنثكة وكانت العطاء، تشب قد كانت لقد

 الناس يحتاج أجل، المعطي. في تأثيره هي للعطاء األساسئة الفائدة التالي: هو ابقتالخ

 العاجل. التمويل طلت بذلك ئذئرني ما ودائائ المادئة، مساعدتي إلى الهند وفي أفريقيا في

 تذكذس األخذ. إلى أخز احتياج أئ يفوق العطاء إلى أنا احتياجي أن هي الحقيقة أن إال

 في الطيور مثل الته- نعمة بعصل هنا جميعا نعيش فنحن األرمى؛ على بمكاني العطاء عملية

 بأمانها تهتز وال تقلق، ال المخلوقات هذه يسع. يقول كما الحقل، في التي والزهور السماء

 بالله وثقتي إيماني عن للئعبير فرصة العطاء إلي يقدم نهتز. أال أيصا نحن وعلينا المستقبلي،

الكثيرة. الحقل وزنابق الصغيرة بالعصافير يهتز كما بي سيهتز الذي

المال كتيب: من

Λ قهبر9ذي/ذ1الث تشرين
جح

اسنائس منافقو

 (Winston Churchill) تشرتشل ونستون قال بالمسيح؟ للمؤمن حائ ضرورئة الكنيسة هل

 الخارج. من يدعمها كان البناء: في الطائرة الدعامة مثل كانت بالكنيسة عالقكه إذ مرة ذات

بالعقيدة أومن صرت أن بعد وذلك الرس، من مد؛ االستراتيجية هذه تجربه حاولث وقد



زاي/ذوقمبر1!لث تشرين  I Λ

 للمسح؛ أتباعا أنغشهم يرون كثيرون وحدي. أكن ولم بأمانة لله نغسي وكرست بإخالص،

 بعضهم يشعر كما بقصصي، شبيهة قصص بعضهم ولدى الكنائس. يحضرون ال لكئهم

 ببساطة آخرون يحضرونها. كانوا كنيسة مع السابقة خبرتهم بسبمب بالحيانة، ورا ،باالستنزافة

 خلف والسير شيء، يسوع خلف السير . الكنيسة من شيء على يحصلون ال إئهم يقولون

 وتقول التعب؟ فلمانا ٠ تماائ آخر شيء ،األحد يوم الكنيسة ادب محر نحو المئجهين المسيحين

: (Anne Sexton) سيكستون آن الشاعرة

الغائرات المسامير يديه في دبوا

.العائثوات جميعهم اعئتروا ذلك وبعد

 الكنيسة. عن تبعدني حواجز عدة أرى أن يمكنني الروحية، مسيرتي في أتأئل وعندما

 عائ (Friedrich Nietzche) نيتشه فريدريك الملحد الفيلسوف مرة ذات تئل .النفاق أوال،

 عن يقولونه ما سأصدق بالعولك فأجاب المسيحين. نحو من الحذ هذا إلى سلبيا جعله
. حعا الخالص نالوا أشخاص مثل قليال أكثر بدوا لو خالصهم،

 األصوليه طفولتي في أحدؤئها وجراح بندوب محمال الكنيسة من أيصا أقترب أنا

 مالبسهم، أفضل المسيحيون يرفدي اآلحاد صباح في .مطلقارت من فيها بما المسيحية

 أن الحقيقية، الشخصية الخبرة من أعلم لكئي ابتساماتهم، أفضل وجوهم على ويرسمون

 سريائ فعلي ر كان لقد وشرا. عنائ أكثر أرواحا تخبي أن جدا يمكن الواحهات هذه مثل
 أحي في صننني أن إلى حالي هي هذه وظك النفاق. أشكال كز مواجهة في ومتطرائ

 “تماثا؟ يشبهونني فيها نن كز كان إذا الكنيسة تبدو أن يمكن كيف” : التالي السؤال األائم

 إلى النظر بدل روحانيتي، على أرلز فبدأت الواجب، بالتواضع السؤال هذا أشعرني وقد

اآلخرين. روحاة

 الصادق من المنافق تحديد في الحقيقى القاضي هو الله أن قررت الوقت، ذلك في
 وأصير والئ، أسئرخي بدأت عندئذ .القديركين الله يني بين الحكم سأترن الكنيسة. في

 األطفال أو الكامل، الوالد أو الكامل، الزوج لديه من النهاية، فغي لألخرين. غفراائ أكثر

الكنيسة؟ من نيأس فلماذا فيها، من عيوب بسبمب األسرة من نيأس ال إئنا الكاملون؟

نهتر؟ لماذا الكنيسة: كتاب: من



٩ I الثأذاي/ذوقمبر تشرين

قمبر٩الثالكلم/ز تشريرتع ٩
جح

العدوء

 وقت في توبعاتي قللتع إني المتشككين أحد يقول ربما الكنيسة؟ دحو دوجهي غير الذي ما

 محاوالت عدة بعد حالها، عبى الكنيسة اعكدت ربا أو الروحية، مسيرتي أثنا، في ما

 يكن لم حاجه في الكنيسة مألب لقد الخلفية: في يعمل كان آبر بشي، أشعر لكئي فاشلة.

 النغش” : (Saint John of the Cross) الصليبي يوحائ القديس كتب آخر. بشكل ملؤها تمكتا

 ستخبو الوقت مع بمفردها. المشتطة الجمرة مثل تكون .فهي..وحيدة تكون عندما العضلى
حق. على أئه وأظن .“تضطرم أن بدل

 لهنا ربا .مجتمع في فقط بعاش حياة هي بل داخلي، عقالني إيمان مجرد المسيحية ليشب
 بشدة. إليه أحتاج أمرا الكنيسة في بأن أشعر عميي مستوى فطى ؛تماائ الكنيسة عن أتخن لم

 قشرة وتنمو إيمانى يخبو .يعانى من أنا أنى وجدن الزمن، من مده الكنيسة هجرت فكتما

جديد. من إليها عودة الكنيسة عن ابتعادي رحالب كذ صارت ما وسرعان قوقي. الالمحية

 دون نغسي أتخيل ال أكاد فإني للكنيسة، الذهاب في المتقنع ماضي رغم األيام، هذه

 مثضاهذ من عنها، لمنافعا كوني الى الكنيسة شأن في متشككا فوني من تحركتا كيف الكنيسة.

الكنيسة؟ نحو توجهي تأهيل أعاد ما أحدد أن يمكنني هل منخرط؟ مشارك إلى لها منتقد

 في عنه أبحث أن يجب نا السنين مر على تعئمث إني بالثول أجيت، أن يمكنني

 المدرسة بشأن خيار لدى كان مما أكثر الكنيسة في خيار لدئ يكن لم الطفولة في الكنيسة.

 الكنيشه هذه فأجرب الكنيسة، بشًان اختياراتي أمارس صرت الحائ، أرتادها. كنث التي
 كان أنا. في يقع المناسبة الكنيسة تحديد في ابغتاخ أة العملية بهذه تعئمث وهكذا. تلك، أو

 مثل قضايا بدأت أنثر، فين رعلت، أن فبمجرد األمور. رؤية في طريقتي يتضمن األمر

.فأقز أقز ئهر الكنيسة إليها تنتمي التي الطائفة

٠٠ ق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٦ وأبدأ الكنيسة، محئل مجرد عن ألتولف النظر في الجديدة الطريقة هذه ساعندنى وقد
 فسوف ئشاركبن، أشخاصا بوصفها الكنيسة إلى النظر في نبدأ عندما .أحيها أن محاولة في

تحققه. أن الله يريدها الذي المكان ذلث تصير لجعبها في بساعن أن عندئذ نستطع

نهتر؟ لماذا الكبة: كتاب: من



الالذاي/ذيصبر تشريرئب I ا

ةملر٩الثأزآيا/ز تشرين .ا

المللدلمعون؟ ض

 خدمه آرى كنث لقد هومعروض. لما المثر المستهلك بروح الكنيسة مع أتعاض أن اعتدت لقد
قليال. أتسلى أن أريد أحبه، نيائ أعبي أداة. وكأئها العباد؛

 (Soren Ki- كيركيغارد سورين قال شاكلتي، على هم الذين األشخاهي دكر وعلى

(erkegaard بانتباه ونشاهد المستمعين، بين نجلس مزحا: الكنيسة يحسب ألن مميل إئنا 
 وعرفاننا شكرنا تظهر فإئنا يكفي، بما تسلينا إذا العيون. إليه يجتذب أن يحاول الذي الممهل

 الله الكنيسة، في المسرح. من العكس على تكون أن يجب الكنيسة لكن والتحية. بالتصغيق

 دور يلتب أن ويجب الرئيس، الممثل دور لعب عن يكون ما أبعد والخادم لعبادتنا. المستمع هو

نئشا. الممثلين ويساعد المسرح خشبة تحت نقر؛ في يجلس الذي الخفى المساعد أو المحعز،

 خشبة على الممثلين بين ما وليس الشعب، قلوب داخل يكون يحدث ما أهلم إذ

 حصلث؟ عالم ليس: الصحيح، السؤاذ طارحين العبادة خدمة نترن أن يجب المسرح.

الله. إلى أنظر أن المنبر- من أعلى أنظر أن أحاول واآلن “لخذث؟ بما الله سر هل” بل

 دقدمها أن يجب التي الحيوانية الذبيحة تفاصيل ليحدد الجهد بذن الذي نفسه اإلله

 أعبدة، حظاثرن من وال ثورا بيتك من آخذ ال الحعا: لهم قال الذي هو الهيكل، في الئعب

 الخارجية األمور على التركيز في بالغوا عندما . األلوب الجبال على والبهاثلم الزعر حيوان لي ألن

 من الداخلي التوحه أي القلب، بذبيحة أكثر ئهتائ الله كان لقد األهلم: األمر فقدوا العبادة، في

 الروح على تنضيا تركيزي أجعن أن أحاول الكنيسة، أرتاد عندما واألن والشكر. الخضوع

.يقدم ما على يحكلم الذي المسرحي الناقد مثل مقعدي، في االسترخاء من أكثر الداخلية

 على أكثر يركر الذي البروتستانتي التقليد بحسب العبادة في أسباب لعدة أستمر أنا

 وترتيب الموسيقا أسلوب بشأن كثيرا أقلئ أعد لم لكثي المنبر. على من المنطوقة الكلمة

 العبادة- هدف على وليس الخارج على التركيز إذ الخارجي. الزخرف و العبادة، خدمة

األهلم. الرسالة أفقن يجعلني الله- مع اللقاء

نهتلم؟ لماذا الكنيسة: كتاب: من



II ا الثاذاي/ذوقمبر تشرين

التأذي/ذوقمبر تشرين اا
جح
الخريبة االشخية

 العئه تمبلس السكر، عيد في . بائسين فاشلين وآخرين ناجحين أفراد على أسرة كل تحتوي

 في يفرط الذي تشارلز، العلم بجانب الشركات احدى رئيسى نائب منصسب تشغل والتي ماري

 وبعضهم أذكياء المائدة حول المجتمعين بعض أن ورغم .يوائ وظيفه أثة يشعل ولم السرادب
 وافرا، حفا منه ينالوا لم وآخرون بالجمال يتمتعون بعضهم أة ومع كذلك؛ ليسوا األخر

كبيرة. أهئيه بال نصير األسرة إطار في الفروق فإذ نعاقون- وغيرهم جيدة بصئؤ وبعضهم

 لكئ األسرة، عن يغترب أن طاقته بأقصى يحاول كان لو كما جوني العلم ابن يبدو
 ألئنا مائ؛ كز حال حانه األسرة، إلى ينتمي فهو إقصاؤه؛ بها يمكن عمليه طريقة توجد ال

 داخل وتلئئ الكروموسومات وتتلؤى نفسها، الجينات ولنا ذاتهم، لألجداد وبدنا ببساطه

 يقول .األسرة هذه في عضويتنا في يؤثرا أن النجاح أو الفشل يستطع ال خاليانا. أنوية
 مقبون ألئك إليه؛ تذهب الذي المكان” إئها األسرة عن (Robert Frost) فروست روبرت

.٤٤ الحال كانت مهما لهناك

 لتكون األسرة مؤسسة بها وأعني االنسانية، المؤسسة هذه اخترع الله أن أحياائ أعتقد

 صورة بأفضل االسر تعمل األخرى. بالمؤسسات العالقات ممارسة فيه نتعئلم تدريب، مجال

 األسرة تبني حيث بها، تحتفل عندما بل أعضائها، بين ما االختالفات بخفي عندما ليس
 وسلي جون والدة عيرت وبما األقوياء تضعف وال فيها، األضعف األعضاة الصحيحه

(John Wesley:) ئشفى، أن إلى المريض أحث اآلخرين؟ من أكثر أحب أطفالي مئ ئئ٤٤ 

يعود". أن إلى والبعين

 نصبح إئنا إلبها. االضمام نختار ال التي الوحيدة البشرة المؤسسة تلك هي األسرة

 ؤسك بنا ألبي وقد جانبنا، من اختيار بال أنفشنا نجد فإئنا لذلك، ونتيجه نولد. إذ ما فيها

.المتشابهين غير البشر من غريبة تشكيلة
م

 أخرى تشكيلة الى ننضلم أن طوعا نختار أن ٠ أخرى خطوة الى تدعونا فهي الكنيسة أائ
 هذا مثل أة وجدت لقد المسيح. يسوع إلى االنتماء وهو واحد، شيء بها يجمعنا غريبه

.أئه المجتمع نوين هنري عرف، وقد .أخرى بشرية مؤسسة أية من أكثر األسرة دشبه المجتمع



الثأذي/ذوقعبر تشرين I ا٢

 على هذا تعريفه وينطبق معه". العيش في ترغب كنث إنسا؟ آخر فيه يعيش الذي المكان”

األحاد. صباح تجتمع التي والكنيسة األعياد، في تجتمع التي األسرة

نهتر؟ لماذا الكنية: كتاب: من

ΙΓ لكا/ذوقملز1لث1 تشرين

حادث تغيير

 التارخ. في التدخل في الله تردد عن يكشن القديم العهد في متكدرا تمطا أمتز أن أستطع

 بضع يصغ ثلم مؤلم، ببط، يتحرك ثلم معه، يتعامل بشرى شريلش عن ويبحث ينتظر، الله
 كئها تنع عظيمه ويقو؛ باخ باندفاع المعجزئ النشاظ يعود األناجيل، وفي ينتظر. ثلم معجزات،

 يصع .االنتقائتة شديدة بصورة يتدخل كان نفشه يسوغ لكن المسيح. يسوع شخعى من

 واأللم، والجوع المرض على والقضاء الجمع وإطعام الجمع شفاء منها الهدف ليس معجزات

الله. نلك على عالمات يقدم هوأن األساسي الهدف بل

 حين األن وهي ساعة، تأتي ائه يسع قال كبير. تغيير عن أعلل أيصا يسوع أن كما

 الساجدين". هؤالء مثل طاين األب ألن والحل بالروح لله يسجدون الحقيقؤون الساجدون

.العاديين البشر في —توبائ األماكن أقل في وضغه وأعان الله، حضور مكان غجر لقد

 انتهاك في مهاراده خشببه على يعرض مسرحا ليكون الكوكب هذا الله يصمم لم

 يتواصل أن أساسجه بصورة يريد الله لكل ٠ أحيابا اليسر نحن نتوق مثلما الطبيعة، قوانين

 شديد، ببطء يعمل كان العالقة، هذه يسئعين وكي يخذ. وأن يبذ أن البشر- مع شخصجا

 هناك كان وبواسعلتهم، البشر في يعمل أن داثائ يختار وألئه األحيان. من الكثير في مؤلم بل

 حيث القديم بالعهد ومقارنة واالندفاع. والتعؤئر التقدم على عالو؛ األخطاء، من الكثير

 حين في تقهعز، كأبه الجديد العهد يبدو األسوار، وانهيار البحر شق مثل العظيمه المعجزات

بالله. الحميمة الشخصجة العالقة نحو حثسا تقدائ يتقدم الوابع في هو

 فرعون تفرق التي القوة أعمال حيث القديم الله لخغم إلى يشتاقون مسيحتين أعرف أنا



IP I الثاذي/ذوقمبر تشرين

 إني ٠ األيام هذه مثل إلى أشتاق ال لكتي .البعل كهنة وتحرق باألرض، أريحا أسوار وتسوي
 إنى الوقت. طوال الله هدف هما اللذين والحرة النعمة بواسطة يمتد الذي بالملكوت أومن

 من نوعا تعد لألرض ئغادزثه بأن أخبزهم حيث لتالميذ؛ يسوع يمنحها التي العلمًانينه أقبن

 كيف نعرف ونحن القدس(. )الروح المشير لدخول الباب يفقلخ اله األمام؛ نحو التقدم

 المشير يعمن بل الخارجية، بالقوة التغيير يفرضون وال أوامز، يصدرون ال المشيرون: يعمل

.والعمل االستيقاظ إلى النائمة الداخلية الصحة يدعو إذ الخارج، إلى الداخل من الجيد

 أغلب .المثاليًا الوسط الصالة تقدم ،متساويين غير شريفين ببن ما العالقة ولتحقيق

 االيجابية، باألفكار عقلي يغذي :ئباشر وغير خفية بصور؛ المعري، المشير، يتواصل الوقت

 المزة أفضل اختيارا أختار أن يلهمني أقوله، أن ينبغي كان وما قلته، حاد بتعليق ويذكرني

 الحتياجات حساسيتي من ويزيد المخفية، التجارب أخطار على العبوء ويلقي المقبلة،

عذاائ. ال سالائ ويمنحئي وجهي، في يصح وال لي يهس الله روح اآلخرين-إذ

اختالف؟ أئ الث هل الصالة: كتاب: من

ذي/ذوقمبر (لثا ((تشرين“

لقاءاذإلعية

 من فإذ لذا منها. رغائ وليى الخليقة، بواسعلة الله يعمل اإللهئة، للعناية الطبيعي المار في

 فائنا الله، بشخص نثق فعندما التأكيد. من ر وئ بأي الصالة استجابادت أغلب اثبات الصعب

ومتبادلة. حميمه حقيقيه شراكه نرى أن نستطع الصدفة. مجرد من أكثر األحداث في نرى

 في ساعات. عشز دام طيران بعد بودابست المجرية العاصمة وسط مرتعيا وقوفي أتذئر

 الذي الفندق دخلن أن وبعد سأقدلمها. التي لألحاديث ئذكراب أحبل المحمول حاسوبي

 ساعات بفع فيه أمضيت الذي المطار في الكبرباء سلك نسيت أني اكتشث فيه، سأقيم
 األحد، كان التالي واليوم ساعة، بعد ستفلق المحاذ كانت األخيرة. رحلتي في أقلخ أن قبل

 .الغريب البلد ذلك في لحاسوبي غيار قبع على أحصن أن فيه يمكنني الذي المكان أعرف وال
 تماائ، األمل أفقن أن وقبل اإلنكليزية. يغتم عئن أبحث وبدأت شريعة، صال؛ صتيث



I IE الثاذاي/ذوقمبر تشرين

 امتحان لتوه الشات هذا أنهى لقد “ئساعذك؟ أن نستطع هل” قائأل: أئه مع فغى جاءني
 الحواسب محال ألحد المجاورة القطار محئة نحو متطلعين ووالدته وكان اإلنكليزئة اللغة

صدفة؟ مجرد هذه هل إليها. أحتاج التي القطعه فيهما فقط متجرين أحد وهو اآلية،

 واحد؛ وجبه لدي وكانت مشارك، ومئي ألائ يضلم مؤتمرا أحضر كنث بستة، ذلك بعد

 من مع الحديث أطراف تجاذبت وعندما للجلوس. عشوائؤا مكادا اخترت بمفردي. أتناولها
 أائ وأثهما. بنتان نفسها- 'األسرة من أفراد هم الطاولة إلى الجالسين أن عرفت بجانبي،

 ائه أي المريء، سرطان من األخيرة المراحل ويواجه ميشيغان في المنزل في والدهمافهويمغث

 قادتا فقد بنتاه أثا معه. يعيشا أنسبائه من نسيبان أتى لذا الوفاة، من أيام رعد على يحتضر
 الشهور نلوال رولجها تترن لم التي وأئهما أخرى، واليه من ساعة عشرين مدة سائرتهما

 أن تعلم كانت ألدها وزوجتي؛ أنا لتقابلني المؤتمر هذا إلى أيصا جاءت فقد الماضية، السئة

 التي باألسئلة قائمه ومعها جاءت الوفاة. على المقبلين المسلين رعاية دار في تعمل زوجتي

؟أماخ هل تناقشها. أن تستطع كانت إذ رجاء بصيص ولديها تسألها، أن تريد كانت

 العبارة هذه قال تحدث"، ال فهي أصلي، ال وعندما المصادفات، تحدث اضلي، "عندما

 أن أجاوز المصادفات، تلك تشريح وبدن (William Temple) تجل ويم األساقفة رئيسى

مصادفات. مجرد وليست ، إلهلة لقاءات أدها وأرى إيماني، لبناء أستخدمها

اختالف؟ أي محدث هل الصالة: كتاب: من

IE صدبر9الي/ذ1لث1 تشرين
نمجح

الملفوت شرخاء

 والئطئ أعتنين، رجتين ايصرإلى أعان ثلم الموت، من صغيرة لمتاة يسع أقام أن بعد حافل يوم في

 يسوع وشعر الجموع، دعاوت تنتهي. ال التي الناس باحتياجات مغمورا يسوع بدا أخرس؛ إلى

 ال كفنم ومنعجين منطرحين كانوا ألدهم الشعب؛ نحو قلبه في تتزايد وتعاطفب رحمه بمشاعر

 المباشرة القليلة الوصايا إحدى يسوع قدم الثمي، بابغ اإلنسانى االحتياج نقابل في لها". راعى
حصاده". إلى ننته يركز أن الحصاد رب من اطلبوا” أجله. من ئصلي ما بشأن



Ιο I اطأذي/ذوقمبر لشرين

 إلى يحتاج لكله فلسطين، من الصغير الركن ذلك في دائائ تأثيرا يسوع قرن لقد أجل،

البحار. وراء ما العالم قارات روما،ئلى ملكوت؛للهإلى عن السارة ملوااال^^خبار١ كي سركاء

 الهند إلى ليذهب بالدعوة (William Carey) كاري ويم شعر عشر، التاسع القرن في
 المحيطين والقساوسة الرعاة به سخر حقوله. حصاد في ليعقلوا الله يرسلهم الذين أحذ ليكون

 ذلك يفعل أن يستطع فهو الهند، في الوثخين يخلص أن يريد الله كان إذ بني، يا :قائلين به

 في الله يفعله ما الوابع، في الشراكة. مفهولم يفهموا أن فاتهم لقد أمثالنا". إلى الحاجة دون

جدا. قليز أمثالنا، دون األرض

 األرض، على الله مشيئة تنعن أن نصر فإننا األرض، على الله عمل في شركاء وبوصفنا
 ملكوتك، ليأب ئصلي أن يسوع علتنا لقد األمر. كلف مهما األمر لهذا أنفسنا وكرس

 هي بل للتدحل، لله هادئة اب استدعاء مجرد الكلمات هذه وليسن . مشيئتك لتكئ
المضطرب! العالم ترتيب أعت عدالة! أعطنا شديدة. مطالب

 نفتقد البشر، نحن فإئنا، ألثوب، الله صرح وكما .والله نحن ،نلعبها مختلفة أدوارا لدينا إن

 أسئلة عن نجيب أن نستطع وال الكونية، والعدالة اإللهي التدبير استيعاب على القدرة إلى

 وصلواتنا. بأفعالنا الملكوت أجل من نعمل بأن يسع، حطى نتع أن هو دورنا لكئ . لماذا؟

 جسد نحن ؟العالم في الله شعب يفعل ماذا آخر: سؤال هي اإلجابة ؟العالم في الله يعمل ماذا

 ، المسيح في فإلنا المفئل، الرسول بولس تشبيه استخدام أردنا وإذا .األرض على المسيح

 نفغر والذين يخدمهم، المسيح نخدمهم، فالذين مرة. ١٦٤ الجديد العهد يكررها جملة وهي

نفسه. المسيح بيدي رظهؤها فانا للئنكسرين، الرحمة رظهذ وعندما لهم. يفغر المسيح لهم،

اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: من

الثأذاي/ذوقمبر تشرين ا0

المزدوجة اسسؤولية

 خندق الى سننسحب أئنا بمعنى السلبيه، من نوع الى الصالة تؤدي أن الناس بعفى يخشى

األمرين: بين ما تناقض أئ يسوع ير لم العملي. الفعل عن بديال إياه حاسبين الصالة



الثأذي/ذوقمبر تشرين I ا٦

 باحتياجات االهتمام في أيثما طويله وساعاب الصالة، في طويله ساخاب يمضي كان لقد

 مع حقيقية شراكة في وكنؤقت ئائ، األمرس األعمال سفر في الكنيسة مارب كما الناس.
 الوقت يتيحوا كي شمامسه علنوا ثلم باألرامل، االهتمام بشأن لإلرشاد طليا صغوا لقد الله.

 االهتمام عن يتوقفون فقد الصالة، عن تولغوا إذا الصالة. وهو ابيوى الدور ليمارسوا للقادة
 ببن 'ما تواجههم كانت التي الخالفئة الثقافئة القضايا بشأن مائ ئصوئن كانوا لقد باألرامل.

األمم. أمام االسة المطالب بعض تقليل يقرروا كي مؤتمرا أقاموا ثلم واألمم، اليهود

 زارهم. ثلم لهم أيثما كقب لكئه الوليدة، الكنائس أجل من باجتهاد الرسول بولس صر

 الرائب كز بأن صالته في تير أن بعد بحرئة، رحله وفي .اشاني من ذاتها بالدرجة وعمل صز

 وبدأ السفينة، ظهر على شخظما ٢٧٦ قيادة زمام أخذ للسفينة، الوشيك التحطم من سينجون

 نموذغ األعمال سفر في الواردة القصص لنا تقدم اإلنقاذ. مجهود لتنظيم األوامر إعطاء في

 ولعئنا .المسيحئين وعمل الله عمل بين ما التغريق المستحيل من تجر بصور؛ المزدوجة المسؤولئة

 خالصكم تمموا” لئم: قاذ حيث ظاجرها، في مغارقه تبدو التي فيلبي ألهل بولس وصئه نتنبر

المشرة". أجل من تعملوا وأن تريدوا أن فيكم العامل هو الله ألن ورعدؤ، بخوب

 اإللهى. التدغل غياب على أربر الصالة، مع وإحباطاتي صراعاتي في كنث لقد

 شراكة، هي الصالة أن فهمت عندما تفئرت رؤيتي أن إال أطلئه؟ عندما الله يعمل ال لماذا

 أرخ أن إفي يطلب الله إذ األرض. على الله عمل إلتمام واإلنسان الله بين ما حبي تفاصر

 الببرى غئته في هذه صلواتي هو ينسخ ثلم أمانه، عالمي واحتياجات واحتياجاتي نغسي

أستوعبها. أن بصعوبة أحاول التي الخطة —لحياتي

اختالف؟ أي محدث هل الصالة: كتاب: من

ΙΊ الثأذي/ذوقمبر شرين
 د

االستقراو زاوية

 األنيق التعبير المناجم وعائل الجيولوجيون يستخدم أحضانها، ببن أعيش التي الجبال في

جانب على الصخر جلمود عليها يستقر التى المحددة الزاوية لوصف االستقرار زاوية



ا٦ I الثأذي/ذوقمبر تشرين

 الصالة بين ما العالقة في أفغر عندما الصورة تلك أتذبر . األسفل نحو يتدهور أن دون الئل

 صخري. انهيار ويحدث وتتحرذ الصخور، هذه إحدى تتحرر آخر إلى وب من والعمل.

 دقيقة جليدئة لرقائق تراكم يحدث عندما الجليدئة، االنهيارات في كهذا أمر يحدث وأحياائ

يذكر. وزن ثنها ألى يكون يكاد ال

 بين ما الجمع في الحالقة طريقته هو بونهودعر ديتريش مميز سر إة األلمان الالهوتيين قال

 كان وبينما اإليجابي. والنشاحذ التقوى تمزج روحانره تنشئ والتي العملية، والواقعية الصالة

 المهئة الفكرة كتب األلمانية، المقاومة حركة أواثر ننتظرا األديرة أحد في تختبائ بونهودعر

 بال يوم الوابع في هو شخصي وتشعع ومسائية صباحية صالة بال يمر الذي اليوم التالية:
 أن بعد حئى صلواته أوقات على الحفاظ في استمر راعيا، بونهويعر وبوصف . أهئية أو معنى

هتلر. على انقالب في االشتراك بتهمة السجن دخرًا

 وودح األرض. على الله نشاط مع شراكه بوصفها الصالة طبيعة بونهور أدرن

 المحيط الشر متجاهلين فقط الشخصية الئقوى ممارسة إلى تراجعوا الذين األلمان المسيحيين
 أمرا الله يقعرًا أن وننتظر نصلي أن ببساطة نستطع ال .الحال واتع هو هذا أن حاسبين بهم

 دون السر قوى لمواجهة النشاط من بونهور حذر نفسه، الوئ وفي .مسترخوذ نحن بينما

الصالة. قرة على االعتماد

 كليات أروقة من تختفي أن الصالة كادت وسبعينياته، العشرين القرن ستينيات في

 يتحذن كان وعندما االجتماعي. اإلنجيل على األكبر التركيز كان حيث اإلنجيلية الالهوت

 محاضرة إلقاء إلى يؤدي رمما أو الشكوك، يثير هذا كان الشخصية، الصالة حياة بشأن ألحد

 اإلرشاد عن بحائ األديرة يزورون البروتستانت بدأ لذلك، ونتيجه .الئعودة مخاطر عن

 الذي االجتماعي الفئرًا أن ميرتون وتوماس داي دوروثي مثل كلماء من وتعئموا الروحي.

واإلحباط. اإلرهاق إلى سيؤدي الصالة دسانده ال

 النشاط بين والعمل-ما الصالة بين ما الحادث بالتودر الخاص طريقه في مائ كرًا سيشعر

 مائ الكلمتين هادين أن وأرى والتال، النشاط مرتمز من أخبار رسالة انتظام أتلعى .والتال

.ليسوع تبعيتنا في إليه مدعوون مانحن كل على تشتمالن

اختالف؟ أي نمدث هل الصالة: كتاب: من



I IV الثأذي/ذوقمبر تشرين

قمبر9لثاذي/ذ1تشرين1٧
نميح

الشوءالخلفني

 المكان بفعل يتشئث لة ؛الخلف إلى ووجؤه حماره امتطا، على صينى فيلسوف يصر

 الكتاب يعمل فيه. كان الذي المكان في يتأثل ذلك وبدن إليه. الذهاب يهدف الذي

 على الخلف إلى الثموء الجديد العهد رسائل كلقى ما. نحو على نفسها بالطريقة المقدس

 على الثمو، بلقيائ والرسائل اإلنجيل أن كما جديدة. بطريقه نفهتها حثى اإلنجيل أحداث

.القديم العهد

 تؤثر التي األمور أقوى إحدى باألنبياء قيل كما جملة ظلت طويلة، قرون مدى على

 قبوله في العضل (Justin Martyr) الشهيد يوستين يرجع اإليمان. إلى يأتون الذين الناس في

 هي كما القديم العهد نبوات حدوث دوة فيه أحدقته الذي االنطباع إلى المسيحي اإليمان

 النبوات ياسكال بليز الالمع الفرنسي الرياطسات عالم أورد كما المقدس. الكتاب في واردة
 يقرأون ال المسيحيين من قليل واليوم، إيمانه. في المؤبرة العوامل أقوى أحد بوصفها المتحعقه

 بالوحدة الشعور فقدنا لقد .بالمستقبل تخبري( سحرة مفاتيح دشبه عائ للبحث إال األنبياء

المصلحين. لدى موجودة كانت التي العهدين بين ما العميقة

 لكل القديم، العهن نقرأ كي مهائن سببان هما المقدس الكتاب وفهلم حضارتنا فهلم إذ

 يسع تتبع لقد .يسوع قرأه الذي المقدس الكتاب هو هوأئه نقرأه يجعلنا سبب أهلم يكون ربا

 وعن نفسه عن يعرنها ألن يحتاج كان التي المهئة الحقائق كل القديم العهد أسفار بقرات في

 حئى بل ،والصدوقيين الغريسيجن وبين بينه الخالفات يسوي لكي منه اقتبس لقد .إرسالئته

 يونان وآية والراعي الله حمل مثل يسع، استخدمها التي البالغية والصور نفسه. الشيطان مع
 استخدمها القديم العهد صفحات من نباشر؛ آييه صور كئها هي البائؤون، رفضه الذي والحجر

.نفشه ليعرف يسوع

 المقدس. الكتاب من القديم العهد تقتعيع أن الحكومات إحدى حاولن مرة ذات

 من القديم العهد دارسو واختفى اليهودي"، الكتاب” هذا دراسة ألمانيا في النارة حرنت

 ودورداته. الالهوت منشورات من القديم العهد دراسات واختفت األلمانية، الالهوت كليات

 لذلك للفرامة وتعرض المزامير، عن كتابا ثتمرد فعل في بونهور نشر م،١٩٤٠ عام وفي



ΙΛ I الغالي/نوقمبر تشرين

 الذي الصالة كتاب يشرح كان باه مقنعا احج الحكم، استئناف مرافعات وفي السبب.
 وليس القديم، العهد مرع مرارا اقتبس يسوع أن إلى بونهور وأشار نفسه. يسوع استخدته

 على عالو؛ .يعد أغبعت تكن لم العبرة القانونية الكتب قائمة أة هع آخر- كتاب أي من

.يسوع إلى وصئتا صراخة يشير القديم العهد أغتب فإذ ذلك،

يسوع قرأه الذي المقدس الكتاب كتاب: من

ذي/ذوقمبر1الث تشرين ا٨

الداخل ض ععلوماث

 جاذ ؛‘الله؟ يبدو كيف بشرعة، أحب” سؤال فإن (Elaine Storkey) ستوركي إلين بحسب
 لتوه المولود أخيها إلى أسرعن حيث المستشفى، في صغير؛ فتاة لسان على فطري بذكا؛

.الداخل من المعلومات بعض يعطيها أن فئمكنه السماء، من آتيا أخوها دام فما عليه؛ وطرخئه

 اإلجابة عن مختلفًا تكون ربا إجابة وهي الفتاة، سؤال عن إجابًا القديم العهد يقدم

 عن فقيرة رؤية دائائ لدينا ستكون القديم، العهد فدون مثال. الجديد العهد يقدمها التي
 وأعطى آدم، خلئ الذي هو التاريخ: في يعمل شخص ولكئه فلسفيًا، تركيبًا الله ليس الله.

 خيمة لنفسه صئم من وهوأيصا باالسم، موسى إلى نفشه وعرف إبراهيلم، ودعا لنوح، الوعن
 هوأكثر القديم والعهد يعرف، أن يريد والله ١ تكوين فمنذ البرئة. في شعبه وسط فيها ليسكئ

الله. شخصية بشأن اكتماال لدينا التي الوحي أشكال

 والمهابة؛؛. للوئقير ئهيأ؛ تئد لم أدمغتنا” إذ (John Updike) أيدايك جون الروائى قال

 صورة عن بعيدا ئهنا لنا، قديمًا مغاهيئها بذت وكلما تبدوقديمة. صارت الكلمات، هذه مثل

 الله إذ شرحا. ونوفيه صندوق في الله نضغ أن نستطع ال ائنا .القديم العهد لنا يعلئها التي الله

 وال نفهمه، أن بسهوله نستطع إلها الله ليس البشري. االستئناس على ومستحيز غامض

.ألوئب( الله خطاب محور هو )وهذا يفعته أن ينبغي ما لله يقول أخذ

 بولس كتب .ئبئبها إلى أميل مشكالت عدة إلينا يقدم القدبز العهن أن أعترف إد



بر٠الثأذي/ذوش تشرين I ا٩

 ذاك وترئ هذا اخترت إذا لكتي اللطف، فقط أحب .“وصرائئه الله لطف هونا”' :الرسول
 إنى نفسه. عن الله إعالن على االعتماد بدن الله عن شخصيه صورًا لنفسي كونت قد أكون
.الله كالم إلى أستمع أن دون الله عن بالغيابة أتكتم أن أجرؤ ال

 كأله بعيدا الله يقف هل حياتنا. في كبيرا فرقا نحدث الله عن بها نفغر التي والطريقة

 أم بعيد؟ من ليشاهده وقف ثلم الثابتة، قوانينه وفق يعمل وترلى الكون خلئ ساعات صاخ

 ال واألطفال؟ والنساء الرجال أيثما بل الكون، فقط ليس يديه في يمسك حنون أرل الله أن

بالحقيقة. هو كما الله نفهلم أن من أهلم مشروع الوجود في يوجد

يسوع قرأه الذي المقدس الكتاب كتاب: من

ذاي/ذوقمبر1الث تشرين ا٩

يومية تذكيرات

 ئتكررة رسالة إلى القديم العهد صفحاب عبر نستمع يتوبف، ال الذي الطبول قرع مثل

 تذكيرات العبرانية الحضارة قلب في وتوجد حولنا. وليس الله، حول متمحور العالم أن

 أجزاء يضعون وكانوا لله، وأطفالهم حيواناتهم أبكار يكرسون كانوا الحقيقة. بهذه مستمرًا
 بيوتهم أبواب على ئعئقاب يفتقون كانوا كما وأذرعهم، رؤوسهم حول ملفوفه الشريعة من

 يضبرون أيتا كانوا إئهم حئى ،اليوم في مر؛ مئة نحو ٤؛ئباذك” كلمة ينبرون وكانوا لألنكير،

لألنكير. مالبسهم في أهدايا ويخيطون مميزة بطريقه شعورهم

 عالم في يعيش أده يذكره بما يصطدم أن دون تقي يهودي على ساعة تمر كانت ما نادرا

 يوم أو البطح، مثل الدينية واألحداث باألعياد حافال كان العبرانى التقويم حئى الله.

 هو العالم بأن يؤمنون كانوا لقد القمر. ودورة والحصاد الزرع مواسم فقط وليس الكعارة،

أيتا. لله مللن أئها ببساطه يعني مما ئقدسة"،” اإلنسانية والحياة لله. ئللذ

 الوثائق لنا تضمن أال .بتاائ أميركية غير القديم العهد تميز التي المفاهيم هذه تبدو

 أي غلى نتمرد إئنا السعادة؟ وراء والسعي والحرية الحياة حئ األميركية لألئة المؤسسة



Γ. ! ألث(لي/ذوةمبر تشرين

 على تعتدي أن يمكن حدودا لنا يضع شخص أى وتقاوم الشخصية، حراتنا في حل قت

 وليس كامال، أسبوعا نعيش أن يمكن الصناعيه، العلمانية بيئتنا وفي ٠ الشخصعيه مساحتنا
الله. عالم هو العالم هذا أة دنبرنا شيء أي نصادف أن دون يوم، مجرد

 في (Wheaton College Chapel) ويتون كلية كنيسة في رسالة إلى استمث أني أذكر

 روبرت األستاذ اختار أوحها. في الله موت حركة كانت عندما الماضي، القرن سبعينيات
 قال باوة". إلهك الرت داسم تنطن "ال الثالثة: الوصية عن يتكتم أن (Robert Weer) ويبر

 راح ثم العشم، عن االمتناع صورة في ضيق منظور من الوصية هذه نعثر ما عادة إئنا ويبر

 عش” ئة: توكيد بصورة قال كما أو .“موجود غير الله كان لو كما يعش ال” إلى المعنى يوسع

. الله بوجود واعيا دائائ

 ما أهلم مرع ويبر. مع أكثر ادفقت القديم، العهد في بيئتها في الوصيه درست كتما

 الله بمركزية الدائم الوعي إطار في الحياة هو القديم العهد في العظيم اليهودي التراث يقدل

الوجود. هذا في

يسوع قرأه الذي المقدس الكتاب :كتاب من

٠ Γ الثاذاي/ذوقعبر تشرين

d٢١٠Iinj٩lQ

 في تسيبن التي الجماعة أئ وهي يدجفني، ما دائائ حقيقة هناك يسع، حياة آدرس عندما
 دشبهه خارجيا، األقذ على كانت، التي الجماعة هي يسوع، لدى الغضب درجات أقصى

 .للغريسيين المجتمعيه الصورة بعيد حد إلى دشبه كان يسوغ أة الدارسون يلفق كثيرا.

 بعض في لهم وينحاز العريسيين، ثقافة من يقتبس وكان موسى، وشريعة التوراة ئطع كان

 بًاقصى العريسيثى يسوع مرك خ فقد ذلك، ومع .العائة المحافل في جرت التي الجداالرب

 قادة والثميان والمرائين واألغبياء األفاعي وأوالد باألفاعي دعاهم إله حلى هجومه درجات

الخارج! من المبيضة والقبور العميان!



ذي/ذوقمبر1لل1 تشرين ا ٢٠

 تسميهم ما كثيرا يشبهون العريسؤون كان لقد الغضب؟ ذلك مثل اسكفن الذي ما

 يدفعون الله. الئباع حياتهم كدسوا الذين األميركية، الواليات بعض أصوليو الصحافة

 يكسبوا المرسلين ويرسلون الشريعة، قوانين أذن حتى ويطيعون بالغة، بدئة عشوذهم

 كان لقد عنيفة. جرائم أو جنسية خطايا في يتورطون ما ونادرا اإليمان، إلى أشخاصا

.مثاليون مواطنون القريسيون

 الشريعة قشور التزام حطورة يرى كان أده للئريسيين يسوع انتهارات أشد كشقث لقد

 في .إدراثمها السهل من وليس وخبيثة، مخادعه وسموئها العقلية ههذه فئخاطر روحها. دون

 أؤ وأعتقد المخاطر. هذه لتوضيح للعريسيين أخالقيا تشريحا يسوع أجرى ،٢٣ ومئى ١١ لوقا

العصر. ذلك في كانت كما عصرنا في نفسها المخاطر تمئل تزال ال المخاطر هذه

 الشريعة. وقشور الخارجية المظاهر على العريسيين تركيز يسوع أدان العموم، على
 اختطاائ فمملوء؛ الداخل من أائ والصحفة، الكأس خارج تنثون ألئكم” : يسوع لهم فقال

 اآلخرين. إلبهار ظاهريًا ممارساب الوقت، بمرور الله، محية تعبيرات صارت لقد . وشرا

 يصومون كانوا عندما والئغب الجوع عن تعير بمظاهز يظفرون يسوع زمن في المتدينون كان
 مقاح أجسادهم على ويربطون القتن، في فيها ئبابغ بصور؛ وئضوئذ قصيرة، أصواائ ولو

 هذه وراء الكامنة الدوابع يسوع أدان الجبل، على الموعظة وفي المقدس. الكتاب من

تبدونصرة. ال التي الممارسات

 كان الشريعة، بقشور التمئك حيايه حلوال قاوم الذي ،(Leo Tolstoy) تولستوي ليو
 الدينية األنظمة كز فاة ،تولستوي وبحعسب المظاهر. على المبنيه الديانة ضعف مدى يفهم

 تحديد ذلك، من العكس على فرفض، يسوع أائ خارجية. وأنظمه قواعذ ترويج إلى تميل

 كان لقد النفس. عن الرضى من بحالة بها يشعروا كي أتباعه يمارسها القواعد من مجموعه
 بعدم وعيك درجة بل ، طهارتك’ درجة نمدده ال الروحي الئضج دليز إؤ يقول تولستوي

الله. لنعمة الباب يفتح الذي هو الوعي فهذا طهارتك؛

النعمة أعجب ما كتاب: من



٢ا I سدرينالثأنكا/ذوقهلر

الثأذي/ذوقمبر تشرين ٢ا
ئحتم

٩لد1ؤ,1,111 خرة ص ألعير

 وجزئبا بسبها، شخصميا عانيته ما جراء جزئيا الشريعة بقشور التمئلط عن كتبئة لقد
 تقف الشريعة قشور اذ الكنيسة. لها تتعرفى قوده تجربه تممل الشريعة قشور بأة أومن ألني

 بنا، تسخر وهي األسهل. الطريق نلخن أن تغوينا اإليمان طريق جانبي على إغراء ممللة مثل

 الرسول بولس يكتب كما شيء. بأهلم تفي أن تستطع ال لكنها اإليمان، منابع ببعضى واعدة
 وسالم بر بل ،وشردا أكال ليمى الله ملكوت ألؤ عصره. في الشريعة بقشور للمتمئكس

القدس". الروح في وفح

 هو المسيح في الحردة طريق لكن ،صعبا الشريعة بقشور التمئك يبدو ،األولى للوهلة
 اآلخرين من االقتراب هو الصعب لكن تقتل، أأل نسائ السهل من األصعب. الطريق

 من وفائال. حائ الزواج على نحافظ أن األصعب لكن الزنى، نتجئب أن السهل من بمحبة.

 داثتا علي الحردة، في أعيش عندما الفقراء. خدمة الصعب من لكن الضرائب، ديح السهل
 بما وعيي من أكثر أهتائه بما وعبا أكثر يجعلنى ا فهن القدس؛ الروح إلرشاد مفتولحا أكون أن

 أختبئ أن وال المرائين، مثل الخارجى، السلوك ض قناع خلن أختفي أن أستطع ال .حعقته

.آخرين مسيحتين مع تافهة مقارناب خلن

 "تؤدي .ل(: Gresham Machen) ماشن غريثام جاي. المصاح الالهوتى كتب
 النظرة تجعل حين في الدين، في الشريعة بقشور التمشك إلى السريعة إلى المتدلية النظرة

 الشريعة بقشور للتمئك النهائي التأثير إذ . النعمة عن باحائ اإلنسان إليها السامية

 المسيحية الطوائف نحسب ألن نميل ونحن الله. إلى اإلنسان كظرة من تخئض أئها هو

 جونز بوب جامعة بين ما الفروق أن هي الحقيقة لكن . روحانبة أكثر تدقيعا، األكثر

(Bob Jones) ويتون وجامعة (Wheaton)، المنونايت بين ما أو (Mennonites) والمعمدانبين 

القدوس. باإلله قارنتها إذا تافهة فروق جميفها ،(Southern Baptists) الجنوبيين

 كرة من أنعم الكواكب من غيرها بسطح مقارنه األرض سطح أن مرة ذات قرأت

 شاسعا يبدو الهادئ المحيط قاع وانخفاض إيفرست قئة ارتفاع بين ما والغرق البلياردو.

تبدو الفروق فهذه األخرى، الكواكب من النظر عند لكن الكوكب، هذا على يعيشون لمن



IΓΓ الئذبي/ذوشمبر تشرين

 ما وإذا وغيرها. مسيحية طائفة بين ما التافهة السلوكية الفروق أرى األن هكذا جدا. ضئيلة
 البثور. إحدى تبدومثل “األخالقية إيثرست” هاتة فإذ الكامل، القدوس باإلله أنفسنا قارائ

عطيه. بوصفه تقبله أن فقط يمكنك بل بالجهد، الله قبون تكسب أن تستطع ال

النعمة أعجب ما :كتاب من

ΓΓ ذي/ذوقهبر1الث تشرس

فرحون عتسؤلون

 أهام الجميلة مالبسي وأرتدي األحد، صباح لي سلوب بأفضل أطى كنث طفال، كنث لما

 ممارسة مكان هي الكنيسة أة قط بخاطري يدر لم المسيحيين. ض حولي تن وأمام الله،

 من هي العيوب أة وأدرن النعمة، منظور من العالم أرى أن فأريد األن، أائ واألمانة. الغدق

.الثقوق بواسطة فقط يمر فالنور النعمة؛ تتطلبات

 مئي. يبدو ما وأنهن ممكنة، واجهة أفضلي أرتدي أن تجري تزال ال كبريائي لكلي

 يكون يكاد لكلي األمر، بهنا واحدة مر؛ نعترف أن السهل من ٠ بويس أس. سي. قال

 تشرق التي الشمس من المعة، كانت إن لمعائها، يأتي مرايا أئنا ندرن أن المستحيل من

 لسنا إئنا ألنفسنا ونقول قليال. كاذ ولو ذواينا، في ضوة؛ بالتأكيد لنا إذ ألنفسنا فنقول عليها.

 من يخجلون ال بسطاء أطفاال بوصفنا احتياجنا نقبل عندما تأتي النعمة إة مخلوقات. مجرد

. قرحين(( ))متسولين نصح عندما أي تائة، واعتماده قزح في عنه ويعيرون احتياجهم

 جروحنا عليه. باالعتماد لله المجن نعطي العرحين، المستولين المخلوقات، نحن إئنا،

 أن هو األرض على البشري مصيرنا إة غبرها. النعمة نور ينفذ التي الئقوق هي وعيودنا

 الجاذبية قوة من نهرب أن المصير هذا تقبولت إال يمكئنا وال ومائتين، وصفغاء كاملين غير نكوذ

الله. إلى نقترب أن بكننا فقط عندئذ .الئعمة ونقبلي

 أولئك هنا بالقديسين وأقصد . القديسين من أكثر الخطاة إلى الله يقترب أن الغريب من

خطيتهم. رؤية على قدرتهم بتاائ تفقدون ال الذين فهم الحقيقيون القديسون أتا بتقواهم، المعروفين



rr! الثاذاي/ذوقهبر سدرين

 فعندما بخيط. انسان كل السماء في الله يربط الروحانية. مجال في المحاضرين أحد يشرح وكما
 أكثر. إليه يقربك وهذا عقدة- فيه جاعال جديد، من الله فيربطه الخيط، هذا تقبع فأنت تخطئ،

.“فأقرب أقرب إليه يجذبك الله يفلذ جديد؛ عقد؛ كز ومع الخيط، وتقطع تخطئ األخرى تلو ومرة

 مختلنب ضوء في الكنيسة أرى بدأت نغسي، بها أرى التي العلريقة تغيرت أن بمجرد
 باالعتراف نشترن ونحن النعمة. إلى العطاش للبشر مجتمعا بوصفها أراها رحت إذ أيثما؛

التعافي. طريق في الكحول مدمني حاذ حاتنا بالتمعب

النعمة أعجب ما :كتاب من

Γ F ذاي/ذوقهبر1الث تشرين
د

االستقالل “عدم” اعالن

 “العجز” هي واحدة كلمه على (Ole Hallesby) هالسبي أوليه النرويجى الالهوتى استقر

 سواء” هذا: عن كتب وقد الصالة، في الله يقبله الذي القلبي التوحه ئتئص بوصفها

 الذين أولئك فقط لنا. الكثير تعني وإتا لله، شيائ تعني ال فهي ال، أم كلمات شكز ادخنت

.“حقيقية ه صاح يصملون الذين هم بعجزهم يعترفون

 واألئهات األباء يحتفل .الئغس على االعتماد إلى نتوق الوالدة منذ إلنا !عقبة من نها يا

 يثغوا أو مالبسهم، يرتدوا أو الحائم، إلى يذهبوا كأن أنفسهم: على األطفال يعتمد عندما

المدرسة. إلى بمفردهم يمشوا أو الدراجة، يقودوا أو أحذيتهم، أربطة يشدوا أو أسنانهم،

 ندح أو نملكها بيوت في ونعيش مواصالتنا، أجر؛ نع دد أن نحث، الراشدين، نحن إئنا،

 الذين إلى دونية نظرة وننظر خارجية. قوى على االعتماد دون بأنفسنا قراراتنا وخذ أجرئها،

 كتبع عن نبحث فائنا متودع، غير تحددا نواجه وعندما والتبرعات. اإلعانات على يعيشون
 قبوال األكثر القلبي التوحه من بأؤل أوال نتشتى أسب، بكز أئنا، كما .“الذاتية المساعدة”

 لتالميذه: يسوع قال الكون. هذا في البشر نحن حالتنا وصف في دلة واألكثر الله لدى

دائائ. تجالهلها إلى نميل بسيطة حقيقة وهذه .“شيائ تفعلوا أن تقدرون ال بدونى”



I ΓΕ لالني/لوصبر1 تشرين

 القراءة تعلم على قادرا أكن لم طفال، كدخ، ة نغسي. على ئعثيدا الح، أني هي والحقيقة
 حه اخطائي ويصححوا المعلمون يعلقني لم لو الكتابة ألتعللم كنث وما .أحد يعلمني أن دون

 بيتى، إلى الكهرباء توصل كي ومؤسساتها الدولة على أعتمد فأنا راشدا، وبوصغي األخرى. دلو
 وأعتمد الذهاب، أريد حيث إلى دعإنى التى المسارات ينتجون الذين السيارات صانعى وعلى

 أغيش إني .روا ويفدوني يريدوني الكنائس ورعاة القساوسة وعلى تطعموني، المزارعين على

شيء. كز بيديه يمسك الذي اش يوجد الدائرة هذه مركز وفي المستمر، االعتماد من شبكة في

 أن هو ئصلي "أن نوين: هنري وبكلمات نغسي. حقيقة في أتأئز أن الصالة ترغمني

الله((". والث إنسان ))أنا تراحع: دون ببساطة تقول وأن الكامل، الله نور في تسير

 عليهم، االعتماد مرحله أطفالهم يتجاوز عندما بئئه يشعرون واألئهاب األباء أغلث

 بتاكا أتجاوز لن القاعدة. تتغير الله مع وطبيعي. صحي شيء النمو أة يعرفون أئهم رغم

 في المساعدة طلث يقع نغسي. أخلع ببساطه فإني ذلك، أعتقد وحين الله. على اعتمادي

 والصالة الطلبات. هذه من سلسلة من تتكؤن نغشها الرانية فالصالة الصالة؛ مفهوم أصل

الله. عن االستقالل عدم"” بإعالن أشبه هي

 اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: من

لي/ذوقمبر1الث تشوين Γ ع
هعنم

عقداإليمان

 يعيشون الناس، من عيرهم من أكثر ربما الخدمة، في المنفرطين األشخاص أن الحفلث لقد

 الله؛ لعمل والطاقة الوقت يكرسون داموا ما أدهم يعتقدون فهم .معدت غير إيمان" عقد” وفق

.المقابل في خاصة ئعائلة يستحعون فهم

 سثطبحه الذي الطعام تشتري وهي سير ئخالغه بحعها تحرر عندما بالصيق زوجتي تشعر

 المستشفيات، في عنهم يسأل من قحدون ال لمن زيارة في تكون عندما أو المشردين، لخدمة

٠ أودعده الذي االغ بحسب االنتظار عداد ئقررها التي المدة تجاورت أدها المخالفة سبب ويكون



Γο ا قمير ذاي/ذو الثأ تشوين

 عمل في الوقت من تزيد تمضية إلى بالحاجة شعرن ألتها المنة تجاورب قد تكون الوابع، وفي

المدينة! محكمة إلى يوم نصف تستغرق ورحلة غرامة :نكافأتها فتكون الله.

 وهو يده يقطع أن كاد والذي شيكاغو، في الفقيرة األحياء خدمة في متطوع أيثا وهناك

 .للئشردين بيوت لبناء العمل في الكهربائي المنشار استخدام كيفية المتطوعين ألحد يشرح

 فقد طريقة، من بأكثر أثوب حياة يشبه حيا؛ عاثى الذي (Douglas) دوغالس صديقي أائ

 بسبب أطفاله وأحد هو بليغة لجروح وتعرض بالسرطان، زوجته وتوفيث الخدمة، فشل اختبر
 الحياة والحياة. الله بين ما تخلطوا "ال أصدقاءه: ينصح دوغالس يظل لكئ مخمور. ساثفي

فعادل". الله أائ عادلة، ليست

 وهوأصحاح رومية، رسالة من الثامن األصحاح ذلك إلى عاد؛ ألجأ الشكوك، كتنامى عندما

 أم ضيق أم أبدة المسيح؟ محية عن سيفصلنا تن” الرسول: بولس يتساءل وفيه حعا. عظيلم

 الخدمة. في الشخصى تاريخه بولس يلحعى هذا وفي “؟ سيف أم حطت أم عري أم جوع أم اضطهاد
 يمكن الله بأؤ ليؤمئ الكافية الئقة لديه كانت لكئ اإلنجيل، أجل من التجارب هذه كل تحئل لقد

النهاية. في الخير لتحقيق ذاتها- في جيدة ليشة هي التي - األمور هذه كل يستخدم أن

 في سينتصر ئجيا إلها ليرى المصاعب وراء ما إلى ينظر أن بولمى الرسول تعئم لقد

 رؤساء وال مالئكة وال حياة، وال موت، ال أئه متيقن فإني” .لحتتا شيء كل ويصخ النهاية

 التي الله محية عن تفصلنا أن تقدر أخرى، خليقة وال عمق، علووال وال قوات، وال ]شياطين[،
الخدمة. في تعقيدات من يحدث ما كل هذه مثل ثعه تحمل. أن بكن . ‘ربنا يسوع المسيح في

نهتر؟ لماذا الكنيسة: كتاب: من

0 Γ ذاي/ذوقمبر1الث تشرين

اسن على تحريش

 القضايا، مع الفاعل االشتباك عن والتوقف االنفصال من كوعا البداية في الصالة تبدو قد

مر؛ يدفعنا المنظور هذا لكئ اإللهي. المنظور من األمر إلى والنظر للتأئل وقب وتمضية
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 إلى نلجأ فنحن لذا الله، هع عاملون إئنا الملكوت. عمل تمام و الله مشيئة تحقيق إلى أخرى

 أثناء في ألمانيا في شديد؛ أزمه أدام في عاش الذي بارت كارل .للئراكة تبدنا ألئها الصالة

 بارت أبدى وقد للمسيحية". والئليلم الحقيقى العمل” هي الصالة أة أعلن النازي، الحكم

 الوقت في كانوا الله، خدمة في والمحاربين والمفكرين العاملين أنشعل إة ’ :قائال التالية المالحظة

.الصالة" في األنشط واضح، نحو وعلى نفسه،

 يبدأ المشردين إلى الطعام يقدم الذي الكاثوليكى المطبخ في الحديثة، أنجلوس لوس مدينة في

ويموتون يعيشون الذين وأخواتنا إخوتنا نخدم أن مستحقين رب يا اجعلنا بالصالة: العمل يوم

تكفي: ال ما عادة االفتتاحية، الصالة هذه أن المتطوعين ألحد ويروي

 بأن وأشعر العمل، لهذا الهائلة المسؤولية في الالزم من أكثر انغنغت بأني أحياائ أشعر

 ،))أجل :يلي ما أتناكر عندئذ .أخرى مر؛ الصالة كلماب وأعيد قليال الوراء إلى أتراجغ أن على

 هناك وسيكون الطعام، سيكفي ما وبصور؛ الله. عمل هو بل العمل، عن المسؤول أنا لسث

اليوم((". هذا في لتقديمه المتطوعين من يكفي ما هناك وسيكون إلعداده، الوقت من يكفي ما

 العمل فريق ويصر ساعة. مد؛ وصلي ليذهب( واحد يتطوع الطعام، إعداد أثناء وفي
 الحصر لتقطع اإلضافيتين اليدين هادين إلى يحتاجون كانوا لو حثى الممارسة، هذه على

 تختوا إذا أئهم ويعتمون عملهم. وليس الله، عمل يكون أن يريدونه إئهم القهوة. إعداد أو

 على مدمنين جعبهم إلى تميل التي السائدة الثقافة لضغط سيستجيبون الصالة، وقت عن
 األسبوع أائم من محدد يوم صبيحة في يجتمع كته المجتمع فإة ذلك، على عالو؛ العمل.

 دور الصالة فتلعت األمامية، الخطوط في اللقطاء أائ .التأئلية الصالة من ساعة نصف مدة

المستشفى. في الطوارئ غرفة دور وكذلك الراحة، واحه

اختالف؟ أئ محدث هل الصالة: كتاب: من



I Γ٦ تشرينللثًاذاي/ذوقمبر

٦ Γ الثألي/لوقمير تشرين
 جح

علفرد عزن

 كل في دوجود الميز هذا االنهيار. من حالة في المجتمع يكون عندما لالختالء العطش يزداد

 أة كما. الصحراء. في الكهوف إلى يهربون األول القرن في اليهود األسينيون كان األديان.

 نظاائ يتبع الهندوسى غاندي وكان االجتماعية. األوهام من نفشه ينقي كي انسحب يوذا

 يقطعها يكن لم ممارسة وهي أسبوع، كل من االثنين أدام حلوال التا؛ الصمت عليه يفرض

إنجلترا. ملك مع اجتماع لديه يكون عندما حئى

 غير اعتماد كز ويكسر التخئي، وأشكال األقنعة كز عائ واالختالء الصمث يخلخ

 أحذ لم” قائال: (Henry David Tlaoreau) ثورو ديقيد هنري يصر المادئة. األمور على معتل

االختالء". من أكثر بالرفقة جديرا رفيائ

 ميرتون فكان بالدنا. في واالختالء الصمت حياة عن األقوى المداح ميرتون توماس كان

 األرض تلك على يعيشون يزالون ال أئهم رغم الذين البشر هؤالء إلى االنضمام إلى يتوق

 فهم واالختالء، الصمت في الذي العجيب الفرخ يتذوقون فاهم بالوئضاء، المآلنة البائسة

 ورغباته العالم هذا أخبار تستطع ال حيث البعيدة، األديرة في الجبال كهوف يسكنون الذين
 االختالء لحياة الوحيد التعليز أة على أيصا يصر كان لكئه . إليهم دصز أن وصراعاته وشهواته

أيثا". الناس بل فقط، الله ليس تحب أن سيساعدك ذلك أن االقتناع هو تلك، المقصود

 .العالم هموم عن واالنفصال العزلة إلى تحتاج ال االختالء حياة أة ميرتون أثبك لقد

 )ميرتون( الراهب هذا من والدين والثقافة السياسة مراقبة في حدة أكثر بالدنا تعرف فلم
يعيش. كان حيث الدير أرض يغادر أو يتكلم، كان ما نادرا الذي

 لم فيها، نعيش التي األخالقية األزمة من األوقات تلك مثل في أئه وئدثشني

 ايليا التقى لقد واالختالء العئمممت نحو جديدة حركه صور؛ في بعد الكنيسة سسجب

 إلى هزت نفشه يسوع بل المعمدان، ويوحائ بولس والرسوة بمفردهم. الله ويعقوب وموسى

الروح. عذاء لينان البرئة

 ؟ كالم دون الطبيعة، وسط للتمئى أسبوع نهاية كز ساعلن مسيحى كز أخذ اذا ماذا

لو فماذا االثنين، يوم هو اختار لقد للصمت؟ يوائ نمارس وبدأنا غاندي، مثل فعلنا لو ماذا
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 لو ماذا راديكالية، أكثر نكون ولكي أحد؟ كز الكنيسة بعد الصمت هذا نمارس أن ادفعنا

األخد؟ يوم والمذياع التلفاز في الرياضية األحداث كل صودق أسغنا

 يمكن الروحية االنضباطات هذه أن يذئروننا والمعتزلون فالرهبان لمنا؛ أتووف أن يجب

.السيطرة عن تخرج أن

م١٩٩٨ نيسان/أيريل، ٦ اليوم، المسيحية مجلة ، الخلفية الصفحة عمود

Γ V الثأذاي/ذوقمبر تشرين
- 

أعوإخونية

 وفي فينا فقط ليس تؤثر نلخنها التي اإليمان خيارات أن لمنهله: حقيقة أدوب سفر يمتل

 االنسان ينفع هل قائال: أدوب أليفاز ودح عجييا؟ هذا أليس نفسه. الله في أيصا بل مصيرنا،

 ؟،،طرقك قومث إذا فائدة من أو يررت إذا للقدير نشرة من هل .العبن نفشه ينفع بل الله؟

 بواسطة ذبادح يقدم وهو الكلمات، هذه يجتر أليفاز ظل ربما النهاية، وفي . (٣- ١ :٢٢ )أدوب

 على عظيم نصر على الله يحصل أن في أدوب إيمان كسيب لقد الفغران. ويطلب أدوب

بجملتها. اإلنسانية التجربة في سمكان كان الذي الشيطان،

 أيثما، نحن فينا ذلك يزال وال أدوب، في المحث على كان الكون تاريخ من جزة؛ إذ

 وراء الكامن السر ذلك إلى إشارات فقط المقدس الكتاب يقدم اإليمانية. فعلنا ردود وفي

الحقيقة: تلك

 رأيت الله: ملكوت ع مجي ئعبنون أتباعه كان فيما ١ ٠ لوقا في يسوع يبولها عبارة

السماء". من كالبرق ساقطا الشيطان

 افتداع حطة في فاعلين األرض على سنكون أئنا ٨ رومية في لالهتمام مثيرة خمسة

 تترجمها كما أو (،١٩ :٨ )رومية الله" أبناء استعالن يتووع الخليقة انتظار ألة” الطبيعة.

 الله أبناء من لمحة على يحصل أن هو الكون أحالم أجمل إذ” اإلنكليزئة: الطبعات إحدى

. الحقيقيين األحياء وبناته
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 السماوات في والسالطين الرؤساء عند األن يعرف لكي” أفسس: رسالة في عبارة

(.١٠ :٣ )أفسس المتنوعة" الله بحكمة الكنيسة، بواسطة

 دعللع أن المالئكة تشتهي بنا: خاصة أمورا هناك أن بطرس الرسول من حاسم توكيد

٠(١٢:١بطرس١ءليها")

 تمسك عندما .أهئية فعلنا لردود أن :ألوئب المحورة الرسالة اإلشارات هذه مثل وئكرر

 الفتداء الغبرى الله لخئة كبيرا نصرا حعق التجارب، مواجهة في لإليمان حيط بأربع أدوب

 لنا يستح وهو الكون، هذا افتداء في االشتراك كرامة عاديين أشخاصا الله منخ لقد األرض.

 نستطع ربما تعبير. أقوى أثوب عنه عثر والذي عابنا، في والقلم األلم نقاوم بان طاعتنا يواسطة

 هذا السترداد الله حطة وإذ الساقط، العالم هذا من أدوب شكاوى على يوافق الله إذ وول

به. يؤمنون من إيمان على تعتمد العالم

يسوع قرأه الذي المقدس الكتاب كتاب: من

Γ Λ الثأذي/ذوقمير تشربن

عالحزوح

 ٣.بالله" األمل خيبة” عنوان يحمل كتابا مر ذات كتبث الروحى. للعالج نموذجا المزامير تمنحني
 بدا بالله". األمل خيبة على التغلب” منه بدال واقترح العنوان، بشأن ولعا الناسر كان البداية في

 المكتبات إلى السلبي العنوان ذلك مثل يحمل كتابا الناشر هذا يقدلم أن بالهرطقة أشجه األمر
 المقدس الكتاب أن وجدت لكئي الرائعة. المسيحية الحياة عن بالغلى رفوفها تعح التي المسيحية

أيثما. مخعفة لغة وهذه بالله- المؤلمة األمل بخيبة شعروا أشخاص عن ئعئلة قصعس على يحتوي

 وعدد وإرميا، حبعوق أيتا فهناك بالله، اصطدما اللذين وحذلهما وموسى أيوب ليس

 لكانت. عناوين حتنذ لو المزامير بعض أسماءهم. نعرف ال الذين المزامير نابمي من

الله". من يائس” أو ،”الله من متروك” أو الله"، من بالخيانة أشعر” أو الله" من غاضب”

.)الناشر( والنثر للطباعة أوفير منشورات من الماء"، تمطر ال عندما” بعنوان العرشة إلى الكتاب هذا ترجع (٣
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والثمانين: التاسع المزمور من األعداد بعض مثال تأئل

 باطل أي غضثك؟إلى كالنار ئقئ ليتى االختباء؟ كل ياردتختبذ ليتى”

؟،،· آدم بني جميع خلقث

: والثمانين الثامن المزمور في المشاعر هذه أو

 وصبا. شصا غني علي؟...أبعدن وجفك تحلجث لماذا نغسي؟ ترفص رث يا لماذا”

الغلمة". في معارفي

 لكن الروحي، الفشل من المشاهد هذه المقدسة الكتابات تتضئب أن غريفا يبدو ربما

العالج. مبادئ من مهائ مبدأ الوابع في يعكس تضمينها

 تسوء ربما : بالعوبه الجدد عمالء لحذر أن الزواجي المعالج من مثال المتودع من

 قد طويلة سنوات مدى على مدفونه كانت التي فاالستياءات . تتحشن أن قبل عالقتكما

 تعد الواوع، في الحقيقي. الفهر به لستبدل أن قبل الفهم سوء وسيظهر السطح. على تطفو

.فينا عصابئة عوامل عن الغئف على تساعدنا قد والتي النفسي، التحليل مثل المزامير

 يصيبني االعتراف ومزامير التسبيح ومزامير الغضب لمزامير العجيت المزح يعي لم

 الروحي االكتمال باستمرار يدهشني العكس، على بل قبل. من كان كما باالضطراب
 المشاعر كل في الله يشركوا أن يريدون كانوا الذين العبرانيون الشعراء هؤالء به يتمئز الذي

 نضع أو ، مالبسنا أفضل نرتدي ألن نحتاج ال ائنا .اليومئة حياتهم في يختبرونها التي

 نثق أن يسئنا بل الله، وبين بيننا حواجز هناك ليس .“وجودنا على التجميل مستحضرات

الئهاية. حتى معه أتناء ونكون به

 تاريخهم أو مشاعرهم من وثبات صالبه أكثر واقائ العبرانيين للئعراء يمثل الله كان

 هو الصرع ذلك كان النهاية، وفي حياتهم، نواحي كل في معه ئصارعون كانوا لقد المتقلب.

.إيماتهم صدق ئثتت ما

يسوع قرأه الذي المقدس الكتاب كتاب: من
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Γذاي/ذوقمبر1الث تشرين ٩
 تمجح

األحداث محو؛

 )ولمكذ ما حدبا معك حضرت اذا نفسه. الوتت في خارجيًا وحيا؛ داخليًا حيا؛ جميثما نختبر

 غاليا وستكون هناك، كانوا ونن حدث، ما بشأن "خارجية" بحقائق منزلي إلى فسأعود مثال(، حفال
 فستكون الحدث بذلك الخاصة "الداخلية" آرائي أائ بها. أنت ستعود التي للحقائق جدا مشابهًا

 .الحفل في تركبه الذي باالنطباع ذاكرتي سترتبط الشخصية. وانطبافعاتك آرائك عن تماثا مختلفًا

 هل نغسي؟ أوأحرجت أحذا ضايقت هل ساحرا؟ حضوري كان هل ذكية؟ مالحظاتي كانت هل

. ذاتك عن لكن نفسها، التساؤالت أنت ستطرح الغالب في ؟ األخرين أمام حسنة بصورة بدوت

 المختلفة- وفتوحاته إنجازاته كانت لقد مختلفة. بصورة الحياة يرى كان داون أن يبدو

 من الهروب في نجاحه أو حليات، على انتصاره أو مجردتين، بيدين برئة حيوانات قتل مثل

 عندما لكن .واسعتين ونجومية شهر؛ منحته قد —الفلسطيين جيوش على قضائه أو شاول،

 إله يهوه، بها يجعل طريقًا يجد كان عنها، قصائد ويكتب األحداث هذه في يتأئل كان

 داون فإذ الله" حضور ممارسة” عبارة معنى كان مهما كلها. فيها األحداث بحور إسرائيل،
م ء م

 بسيطة بلغة آم فصيحة دلفة تسبيح بقصائد الحضور هذا عن يعير كان سواء . يختبرها كان

حياته. تفاصيل في الله ئضئن كان الحالتين كلتا في معتادة-

 أن بعد فيها هرب التي المرات إحدى وبعد الله. عند مهلم أئه ثقًا داود لدى كانت لقد

 (،١٩ :١٨ )مزمور بي" سر ألده لحأضني” كتب: أعدائه يد في الوقوع من جدا قرييا كان

 لماذا إلهي إلهي :قال من أول فهو الشعور. بذلك الله أخبر عنه، تخأى الله بأن شعر وعندما

العالقة. في بوعوده الله يفي أن مصرا الله، يسابل كان لقد . تركتني؟

 ليس له، منظور غير كان وإن الروحى، العالم بأن بصدى يؤمن كان أدوب، حياة كل وفي

 وئشكل والعروش. والكهوف والرماح السيوف عالم الطبيعى"-” العالم من حقيقة أقز

 العالم حقيقة نحو اليومية حياته توجيه باستمرار يعين أن الواعية لمحاوالته سجال مزاميره

 خطواب بوصفها نغشها الصلوات هذه نستخدم أن يمكننا قرون، بعد واآلن للطبيعة. الفائق

لله. الفعلي الحضور ممارسة إلى بأنعسنا، الوع من يقودنا وطريعا اإليمان، على تساعدنا

يسوع قرآه الذي المقنس الكتاب كتاب: من



الثأذي/ذوقمبر تشرين ا ا“.

الثأذاي/ذوقهبر تشرين م٠
 جحك

هتقذعة عدوسة

 الصناعية الثورة عالم في إليها. أحتاج عملية هي الحياة تفاصيل كل في الله إدخال عملية إذ

 يومنا ونمأل ببعض. لبعضها عالقة ال أقساائ حياتنا تقسيم إلى نميل االيقاع، سريعة الحديثة

 بالمنزل واالهتمام العمل، إلى والذهاب اإلجازة وتمضية السيارة كإصالح متعددة بأنشطة

 والمجموعات الكنيسة مثل الروحية"” لألنشطة أوقاائ نقتبغ أن نحاول ثلم األوالد، وباحتياجات

المزامير. ثقافة في التقسيمات هذه من أائ أرى ال لكئي الشخصية. والخلوة الصغيرة

 النقطه الله من يجعلون المزامير نغموا الذين اآلخرين والشعراء داون فإذ ما، بصور؛

 النشاط هي عندهم العبادة بالله. عالقة ذا شي، كز يجعل مما حياتهم، في ما لكز المرجعية

بعذه. آخر أمرا ليفعلوا منه وينتهون يفعلونه أمرا وليست الحياة، في المحورى

 مهئه خطو؛ لي ئقكز والمزامير التوجيه، إعادة من اليومية العملية ه ها* أتعلم إني

 رفعها التي الصلوات من أجعز أن أحاول إني اليومية. حياتي محور الله جعل عملية في

 الجديد، العهد كتبه ذللن وعز لقد وأصيلة. صادقه بصور؛ أنا صلواتي العبرانيون الئعراء

 فعز األرض على كان عندما نفشه، الله ابن آخر. سفر أي من أكثر المزامير اقتبسوا عندما

والله. اإلنسان بين ما الحوار لفه لتكون المزامير هذه على معتمدا نفسه، األمز

 أستشعر وأنا حياتيا. التزاائ يتطلب أمر هو الشخصية صلواتي المزامير لجئز بأؤ واثق أنا

 بفقر أشعر تجعلني أن شأنها من الله إلى وعطسا وجوعا ورغبه باإللحاح، إحساسا المزامير هذه في

 األيائل تلهث كما الله خلف يلهن المزامير نانللم كان لقد إليه. عطشي وضعف لله إلى حوعي
 نلوال تستيقظين يستلقون كانوا لقد المياه. جداول عن 'باحثة ألسنتها تتدلى التي العطشى المرهقة

 ويحسبونه الرب، ديار في واحذا يوائ يمضوا أن يفئلون وكانوا الرمل"، بجمال” يحلمون الليل

 أشعر يجعلني مما المتقدمة، اإليمان مدرسة في تالميذ كانوا لقد آخر. مكان في يوم ألف من خيرا

. بالعدوى أصاب أن رجاء على المزامير أقرأ لذلك .بهم نغسي مقارنة لدى الحضانة في بأني

يسع قرأه الذي المقدس الكتاب كتاب: من
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! األؤل/دسلملر كانون

األؤل/دببسبر خانون ا
د

سماء توجن نم لو تخين

 جرى التي اإلنسانية المجتمعات كل أة اإلنسان دراسة 'في المتخصصون الثلما، يعدو

 شكل عن أتساءل بدأت الحقيقة، هذه تعرفت عندما الموت. بعد بحيا؛ تؤمن اكتشاوها،

 بعض إلى ؤضلث لخيالي، البنان أطلقن وعندما الموت. بعن بحياؤ يؤمن ال الذي المجتمع

 األسطوري مجتقعني على سأطلى نناسب، عنوان على الحصول أجل ومن االستنتاجات،

.أكريما أي أميركا، كلمه هومقلوب اسائ

 ما حياؤ بوجود يؤمنون ال ألدهم آخر؛ شيء كل فوق الشباب قيمه األكريمؤون يعدر
 فإذ لذلك، ونتيجه واألمل. الرجاة يمثل الذي هو والشباب األرض، على الحياة انتهاء بعد

 الرياضة ٠ األكرمن بين ما وينجح يزدهر التجدد، الشباب وهم على بالحفا يعد شي، أي

 منحوته وأجساد تجاعيد، أي دون لوجوه صورا المجالت أغلفة فئقدم القومي، الهوس من نوع

.الجمال رائعه

 بحقيقة مزح تذكير هم الثن في فالمتقدمون الثئ؛ في التقدم األكريمرون يحترم ال
 وكريمات الئيع، شفاء مثل أمورا دائائ تروج أكريما في الصحة صناعة أؤ كما الحياة. نهاية

 تقدم آثار إلخفا، المعئدة الوسائل من وغيرها التجميل، وجراحات للتجاعيد، المانعة الجلد

 المشاعر، في بلدا األكثر األكريمية المناطق في الموت. إلى المقدمة وهي الشيخوخة، أو السئ
الناس. باقي عن معزوله خاصة، بيوت في انثين المواطنون يضع

 ابضة'الغذائية مثل فاألنشطة .“الجوهر” من أكثر المظهر"” على أكريما تشذذ

الوثنية. العبادات طقوس دقارب مكانة نانث مثال، األجسام، وبناء الرياضية، والتدريبات

 الثمات تجلن حين في العالم، هذا في والنجاح اإلنجاز عن جينا المبني الجسد يطئ

 السلبية النتائج وس المدبح. من القليل والتواضع- والتضحية الرحمة مثل النبيلة، الداخلية
 صعوبه أينا يعانون اعاقات، أو الجسد في تشوهات يعانون الذين األشخاض فإة الجانبية،

أكريما. في المنافسة في كبير؛



األؤل/دللدسر كانون ا ٢

 االنسان بها يعيش التي الكيفية على حصرية شبه بصورة فثركز األكريمى الدين أما

 يؤمنون زالوا ما الذين األكريمؤون أائ الموت. بعد للئجازاة نظام يوجد ال حيث واآلن، هنا

 في األرض. على هنا واالزدهار الجيدة الصحة صورة في رضاه عالمات عن يبحثون فغم بإله،

 أغلب يكرسون األن لكئهم ،،التبشير’ أسموه ما األكريميون الكفنة ادع األوقات، من وقت

٠ مواطنيهم معيشة مستوى ربع في طاقتهم
 الحياة قيد على المئة األجساد على يحافظوا كي عمبهم من باليين األكريمؤون ينفق

 هذا وليس عليه. يسجعون بل األحئة بإجهاض يسمحون حين في حديثة، أجهزة بفضل
 وتنتهي الوالدة عند تبدأ اإلنسان حياة بأة يؤمنون األكريمؤون ألن يبدو؛ كما لمتنابنائ أمرا

. الموت عند

 في أعيش زلن ما ألني بالتأكيد سعيد وأنا .يخيفني كهذا مجتمع في التفكير مجرد إذ

 الرأي استطالعات تؤكد كما الموت بعد بحيا؛ الساحقة الغالبية تؤمن حيث المعتادة، أميركا

(.GeorgeGallup) غالوب جورج من

فقط أتساذل كنت :كتاب من

Γ األؤل/دسهبر كانون

جذا جوديقديم٩باش

 إلى أض أحضره لكتاب الزاهي األحمر الغالف على كانت الجملة، هذه رأيت مر؛ أوز

 فقد وجودية، كلمة علته ما أعلم لم أني ورغم . اليوم الوجودية بعنوان: كليبه من البيت

 بيثه في كبرت لقد .الطليعية الفلسفة من غامض عالم نحو الطريق لي الكتاب هذا فتغ
 الئئة ثقافة كانت لقد الخطيرة. الملوثات هذه لمثل الئغرس من تحمية بإحكام، مخلقه أصولية

 واغادوغو ثقافة غرابة بقدر على غريبة ياريس( في والمثقفين الفائرين )بيئة السين لنهر الجنوبية

 في يعيش مراهقا كنث لما األحمر الغالف ذا الكتاب ذلك قرأنى لكئي بوركينافاسو. عاصمة

 (،Sartre) وسارتر (Camus) كامو روايات من غينات أقرأ ودحت، العشرين، القرن سئينيات

للحياة. في استيقظ شيائ وكأن



Γ ! بر٠األؤل/ديس ديانون

 الشعور وعدم السار، مع بالثير واإلحساس باألخرين، والالمباالة المتبلدة، المشاعر
 ذلك بواسطة تشربت الصفات هذه كز الجنون- أصاده لعالم المستسلم والقبول باأللم،

 شعرت لقد أنا! هذا إذ ظاللها. في نشأت التي المسيحية األصولية تمثله الذي المحكم الدرع

شيء. كز قبل لعصري ابن فأنا الوجودية؛ كتهب من كتان كز أقرأ وأنا الشعور بهذا

 اليأس مع أتوحد أن استطعث أني أرى أن أستطع األدام، هذه أتذئر عندما واآلن

 إنسان حدث أن يمكن هل فيه؟ نعيش الذي السيرك هذا معنى ما أعيش؟ لماذا الوجودى.

 عقلي تضرب األسئلة هذه كانت الكوكب؟ هذا وجه على البشر مليارات وسط فرا

 الروائيين هؤالء كسب أقرأ كفمغ بينما الشاطئ على الصخور المحيط موجات تضرب كما

 لقد (.Turgenev) وتيرجينيلى (Hemingway) لهمينغواي روايات بعدهم ومن الفرنسيين،
 وقدمش العشرين. القرن سئينيات حقبة بها تميزت التي القولة األسئلة كذ عقلي عترت

 ووجدت إجابة. لديها ليس أن أصرت باها األسئلة عن اإلجابة أشكال من شكال الوجودئة

 (Kurt Von- االبن قونيئت وكيرت (John Updike) أبدايك جون األحدث- الكتابات أن

.(negut Jr إيرقغ وجون (John Irving) كوسنسكي وجيرذي (Jerzy Kosinski) بيرسي وواكر 

(Walker Percy) دخان رائحة مثل ئقبضة نكهة وهي ذاقها، العبث نكهة يقدمون كانوا كلهم 

.القديم السيجار

 سوى تعاني تكن لم يعاينها كان التي الحاالت دلن أن (Carl Jung) يولخ كارل ويذكر

 الذي العالم العصاب هو المعنى فقدان أن يحسب كان أئه كما المعنى". وفقدابآ الحياة فرغ”

 وال الدين يستعلع ال بأسئله أنفسهم الناس يعذب حيث الزمن، هذا في البشرية تعانيه

عنها. اإلجابة الفلسفة

 الله بدأ أن وبعد مراهقتي؛ أثنا^ في بالوجودية احتكاكي من سنوات بضعة مرور وبعد

 غريبة. صدمه صدمني اكتشالما اكتشفهن ،عندي كانت التي واليأس الخواء مشاعر يشفي

 الكتاب قلب في األخرى، األماكن كل عن دوقا موجود، نفه والخواء اليأس شعور أن

 ويحتوي نتجاهله. ما كثيرا الذي الغامض، السفر وهو الجامعة، سفر في سئما وال المقدس،
 يكتبون كانوا الذين هؤالء كتابات في صادفيها التي والمشاعر األفكار كذ على الغفر ذا

الوجودي. اليأس عن

االلي( ايأش ني )يتح

يسوع قرأه الذي المقدس الكتاب كتاب: من



i F كالوناألؤل/دلدعدملر

"I األؤل/ديسمبر شانون
د
األواش الوجوديون

السابق( التأثل من )يتع

 الجامعة سفر يمللها التي اللذيذة السخرية يغدرون المعاصرون الوجوددون كان إذ أتساءل

 إذ . جديد الئمسي تحث فليس” : يقول عندما والعاشر التاسع واألعداد األول األصحاح في

 . ئبلنا كانت التي الدهور في كاذ رما؛ منذ فهو !(( جديد هذا ))انظر. عنه: يقال شيء وحن

 العشرين، القرن سئينيات في التابوهات لتحطيم صرخه كأده يبدو كان ما أن أدركت لقد

 المدى سنة آالف ثالثة منذ تولع الذي المعلم للجامعة القديمة للنبؤات تحقيي سوى كان ما

 أسفار أحد صار سفر في هذه وأفكاره مشاعره وضخ ئذهلة، وبصور اإلنسانية. للخبرة الكامز

 بحثي أبدأ جعلني مما كلها، األزمنة سفر بصدق، الجامعة سفر كان لقد المقدس. الكتاب

عصره. سبق الذي السفر ذلك ألفهم

 الملحة األسئلة بعض بدأت حئى الجامعة، برسالة الشديد انبهاري من تخلصن إذ وما

 كله القديم العهد أقرأ أن قررت عندما مباشر نحو على األول السؤال صنمني وقد تظفر.

 ال األمثال؟ سفر بذلك وأعني جيرانه، أقرب مع الجامعة سفر تعايش كيف واحدة. مرًا

 بصورة الغفرين هذين قرأدث إذا .االختالف من الحد هذا إلى مختلقين سفرين نفيل يمكون

. األمثال سفر على ساخر ردا ليكون كتب قد الجامعة سفر كان إذا ما تتساءل فسوف متتالية،

 االنضباط، وممارسه الحكمة، تطلم يطلن فهو ئعاش؛ وكيف الحياة األمثال سفر عرف

 الئغمة اختفاء فتجد الجامعة، سفر في أائ مزدهرة. طويله حياًا المرء يعيش كي القوانين، وائباغ

 وكز الحياة، في معرفته يجب ما كز عرفث لقد : التالي دشبه شيائ تقول التي الواثقة التقريردة

 ذوو البرام فالئبالء والئخرية. اليأس محلها ليحز الحكيم- هذا حكمة تسع أن عليك ما

 مهما ويسمنون، ينجحون األشرار الناس. باقي مثل ويموتون أيصا يعانون العالية األخالق

.ذلك بعكس األمثال حكمة أخبرتنا

 األشرار، عنز مثل يصيثهلم صديقون يولجن أن األرص: عتى يجزى باجن يولجد”

(.١٤ :٨ )الجامعة بابلز" أيثما هذا إذ :فعلث .الغديقئ عمل ئثز ئصيبهلم أشرار ويولجد

العهد أسفار من متجاورين سفرين بين ما التفاوت هذا يحبطني كان السابق، في



ع I. الءؤل/دسسملز1 قانون

 الوقت وبمرور ذلك؟ من أكثر المقدس الكتاب في ائساق هناك يكون أن ينبغي أال القديم.

 طويلة سيمفونية مثل . القديم العهد قوة مظاهر من التنوع أة حقيقه أقدر العكس، على بدأت،

 إحداث ني تشارك وكئها الكئيب، إلى البهيج من متباينة، أمزجة ذات ألحان على تحتوي

 نختبر فأحيادا جميعا، نختبره ما يعكس والذي المعدس، الكتاب لقنمه الذي الكئي التأثير

 الم١ء في العيش في نستمر نحن بينما والعشرين، الثالث المزمور سكينة وأحيادا ،أوئب تجارب

 التي كتلك صارخه تناقضارتع يكشفن أخرى وأحياائ األمثال، حكمة بحسب يسير ما أحيادا

الجامعة. سفر بأمانة يكشفها

يسيع قرأه الذي المقدس الكتاب كتاب: من

األؤل/ديسمبر فانون ع

اسب في األبدية ٢

 أالسكا والية في اج أنكور خارج عدة أميال يعد على جميال مشهدا مر؛ ذاك صاذفت
(Anchorage, Alaska) الطريق جانب على توقفت المسارات من عددا أن الحظث حيث 

 نحو دعد على تتغذى كانت الفئرة البيضا، الحيتان من صغيرؤ مجموعه لمشاهدة السرج

 أستمم يشاهدون كانوا تن مع دقيقة أربعين وقفت .الشاطئ من مترا و*عشرين خمسه

 جميلة. هاللغة رسوم في السطح تطفوإلى التي الحيتان أطياف وأتاع الرتيبة، البحر بحركة

.الدينؤة الرهبة يشبه ما في صامدا الواوف الجمع كان

 لمتابعة الواقف الجمهور فعل رد لجئنا لقح كهذا، مشهد في حاضرا المعلم الجامعة كان لو

 وضع” لقد آلهة. تكن لم وإذ أخرى، حيوانات مجرن لئنا أئنا دائائ يعمر ألئه الحيتان؛ هذه

 الخبرة أشكال من الكثير على األنيقة الجملة هذه مثل وتنطبئ . البشر قلوب في األبدية الله

 تعبيراب لنفسها تجد غريزؤ البشر- عند الدينية الغريزة إلى تشير بالتأكيد إئها االنسانية.

 لكن اإلنساني، السلوك في الباحثين يحير مما البشرية والمجبعات الثقافات كز في متعدد؛

 عدهبائ؛ الجامعة ليس الدينية. األساليب بخالب أيائ أخرى بوساثن األبدية تستقبل قلوبنا

الخليقة. في الكامن الجمان باهر بوضوح فهويرى



ا/دالدلعبرئاألؤا قتالون ا 0

 ألله عميقة؛ فلسفية حقائق على يحتوي وسفرا عظيائ آدبغا عمال الجامعة سفر يظن
 أنفسا دكؤس تجعلنا تكاد التي المغرية بالماذات الوعد الكوكب: هذا على الحياة جانبي يقذم

 القب النهاية في تشع ال الملذات هذه كز أن الحزين اإلدراك أيثما يقدم ثلم وراءها، للسعي

 األبدئة، هو آخر، لبيب مخلوقون ألئنا علينا؛ جذا كبير هذا المحير الله عالم إذ .تماائ البشرى

 يسكت، أن يمكنه الزمن، عن الخارج الفردوس من الجانب هذا على شيء ال أن نجد فنحن

الرضى. بعدم شعورنا

 الغتن اإلنسان ئدرك ال بالها التي ولبهم، في األبدئه لجتن "...وأيثما الجامعة: يكتب

 الدرس الجامعة. سفر في المحورئة النقطه هي هذه . الئهاقة إلى ابداقة من الله قعتله الذي

 يرتدي وهو الجامعة أيثما تعلمه والرماد، الغراب في جالشا كان بينما أوئب تعلمه الذي نفشه

بأنفسنا. الحياة سر نكتشفن أن نستطع ال البشر، نحن أئنا، القصور: في الفاخرة الثياب

 هومعطي الله بأن نثق أن ودون الله، لئلطان أنفسنا إخغماع ودون محدودئتنا، إدراك فدون

 الجامعة سفر يدعونا وهكذا والقنوط. اليأس من حالة في األمر بنا سينتهي صالحة، عطية كل

.صرع دون مائ قليلون يفعله أمر وهذا الخالق، سلطان تحت مخلوقاب بوصفنا حالئنا نقبن ألن

يع قرأه الذي الكتاب كتاب: من

ϋ األؤل/دبللدملر كالون

تقليدية غير جن ٣

 المتأخر التاريخ من األكبر الجزء وهوسع وعاموس ويونان والثاني األول الملوك أسفار ئسجل

 االبتعاد مسيرة الشمالية المملكه بدأت المنقسمة. العبرانية االنة حياة من األولين للقرنين

 لملوك كثيرا أكبر مساحة ئكرس المقنص الكتاب لكئ لنشأتها. األولى األائم ئنذ الله عن

 تسعه وهم الجنوبية، المملكه حكموا الذي العشرين الملوك بين فمن وأنبيائها. الجنوبية المملكة

 غير الروحية القيادة سماب عليهم بذت منهم حفنه هناك كاست، واحدة، وامرًا؛ رجال عشر

 مع يلفق بما الحياة في أمانة أكثر أئها الجنوبية يهوذا مملكة وأثبئث الشمالية. المملكة في الموجودة

الشمالية. المملكة أكثرمن القرن ونصي قرائ عاشت لهذا اإللهي، العهد



٦ I األؤل/دلسمبر خازون

 وهو يهوشافاط، اسمه مميز ملك عن الثاني األثام أخبار سفر من العشرون األصحاح يخبرنا
 فأغلت لذا حكمه، إدان كان الذي بالسالم يهوذا حغام من أي ينغر لم . األوائل يهوذا ملوك أحد

 الحرب فلسفه فإذ وباختصار المعركة. أرض على محدث الثاني، األثام أخبار في تقع التي األحداث

 فستخسر حلفائك، قوة في أو العسكرثة بقوتك وثقت إذا هي-التالية: الغفر هذا في السائدة

.ضدك األوضاع كانت مهما تماائ- الله على وتعتمد سبع أن العكس على عليك .الحرب

 األزمات، وقك فقط الله على االعتماد فإذ يهوذا، ملوك حياة في بانتظام يئضح وكما

 يشتري كي الملكية الكنوز من ينفل كان أفضلهم حتى الئظير. ننقطعن شجاعه يتطر كان

 حالة يمثل يهوشافاط الملك كان ذلك، من العكس على المجاورين. الحلفاء من المساعدة
 في مائ كتها األنة دعا الغازية، الجيوش تهذذته عندما روحيا. السليم الفعل رد من نموذجية

الرت. ليسيحوا جيشه مقدمة في المرنمون أرشين الحرب، يوم وفي ضخم. صالة اجتماع

 لكئها حربية، معركؤ إلى منه كنسية لخدمة لمناسبة تبدو يهوشافاط مخعلطات كانت

 يهوشافاط جيش وسار بعض، على بعضها األعداء قوات انقليك إذ المراد؛ تحقيق في نجحت
 سجرن وسعن ساطعًا تبدو القومي اإليمان من المشرقة اللحظة هذه منتصرا. بالده إلى عائدا

 لما مثاال قدم الخاصة، وحياته يهوشافاط - للملك القتنية الصلوات وبواسطة ئشؤه. تاريخي

بالله. تاائً ثقًا قائد يثق عندما يحدن أن بكن

المقدس الكتاب التي : كتاب من

األلدببسبر خانون ٦
د

بإجابات .اسالبة

 طريقه وتادع طفال مستهتر سائق دهش فإذا بالعدالة. فطرثا داخليا شعورا إنسان كن لدى إذ

 بفعلته. يغبث أن بكن ال : يقول حالهم ولسان اآلخرون السائقون يالحقه فسوف مبال، غير

موحدا. داخليا قانودا نتع النهاية في لكئنا بالعدالة، الخاصة القواعد حول نختلف ربا

 في ويعيش يولد طفل "ذئب" ما .ئججفًا األحيان أغلب في تبدو الحياة فإذ وبصراحة،

نيويورك في برونكس شمال أو البرازيلية جانيرو دي ريو أو الهندثة كلكتا في الفقيرة األحياء



V األؤل/دسدمبر للحالون ؛

 ماليين على ليتستطوا ستالين، أوجوزيف هتلر، أدولف مثل أشخاص يترن لماذا األميركية؟
 من عيرهم يعيش حين في شبابهم، ريعان في لثغاء صالحون أشخاص يموت لماذا البشر؟

اشر؟ أرم حش األشرار

 يطرح حتعوق مثل نبائ نجذ القديم، العهد وفي مختلفة. بصور كهذه أسئله نطرح كئنا

 لفه حبعوق' يستعمل .قواعذ ألئة تخضع ال إجابة ناز وقد األسئلة، هذه ئباشرة الله على

 والشر والعنف القلم مع الله يتجاوب ال لماذا بتغسير. فهوئطالب ؛الكالم ئجئل وال صريحًا،

 أة آخرين: ألنبياء أعطاها التي ذاتها باإلجابة الرم أجادفي وقد حوله؟ من النبى يراه الذي

 البابليين ألن ؛حبعوق تطمئن ال الكلمات هذه مثل لكن سريعا. يهوذا سيعاقبون البابليين

أشر؟ أئه يد على شريرة أئة دعاب أن عدالة تلك تكون أن بكن هل .هتحيون قساة

 بحقيقة ئقنعه الرب مع حبعوق حوار لكن الشر. لمشكلة حال حبعوق نبوة تقدم ال

 النهاية. في ينتصر الشر العدالة إله يترن أن يمكن ال .السيطرة يفقد لم الله أة :مؤثمدة واحدة

 أساساب ليزلزل، عظيمه بقو؛ سيتدحل ثلم أسلوبهم، بحسب البابليين مع الله سيتعامل أوال،
القلم. صور من صور؛ أئة قبقى لئال األرض

 (.١٤ :٢ )حبعوق البحر" المياه تفئي كما الرت مجد معرفة من تمتلئ األرض ألن”

 إطار وفي الفرح. إلى الغضب من النبى توحه تغير أن العظيم المجد هذا من لمحًا واستطاغت
 األصحاح في بجمالت( عنها يعير جديدًا، إيمان دروش حبعوق يتعئم الله، مع الجدل"” هذا

 بأجمل ينتهي بالشكوى، يبدأ الذي الغفر إة حلى حبعوق الله إجابات ت٠أرض لقد األخير.

المقذس. الكتاب في األغنيات

المقدس الكتاب التق : كتاب من

V األؤل/دسمبر خانون
مجح

والحقا اآلن م

 األحداث كانت إذا ما يخبرونا بأن يهتوئن ال أئهم هي األنبياء في المحيرة الغمات أكثر من

والسماء- األرض خلق أوإعادة جديد قائد مجيء أو زالزذ أو غزواب من بها- يتنيأون التي



V I األؤالدللدسر كانون

 ئضعون األمر وايع في وهم سنة. آالف ثالثة بعن حئى أو سنه، ألف بعد أو غذا ستحدث

 نفسها، الفقرة في معا السنين، آالف بعد ستتحلق التي تلك مع التحعى قريبه النبؤاب

 اعترف مشابه، سياى وفي الزمني. التسلسل مفهوم األنبياء يعرف لم )ربا ضبابئة. وبصور؛

الله(. وضعه الذي الزمني بالجدول علمه بعدم اإلنسان يسوع

 في مرة مركين، يتحلق أن شأنه من حدبا األنبيا، ي.صف ما أحيادا أكثر، األمور ولتعقيد

 وتلد تحبل العذراء ها المشهورة: إسعياء نبوة البعيد. المستقبل في وأخرى القريب، المستقبل

 يشيران التاليان فالعددان الفئة؛ هذه تتع (١٤ :٧ )إشعياء عائنوئيل اسمه وتدعو ابائ،
 الطفل هذا أن يفترضون الدارسين من كثير) نفسه اشعياء زمن في محعقخ، النبوة أن الى

 يسوع وميالد النبوة، لهنه النهائي التحقيق بين ما يربعن البشير مئى لكن اشعيا،(، ابن هو

العذراء. مريم المطؤبة من العذراوي

 المزدوج التحعق وهي لألنبيا،: الستة لهذه أسما، المقدس الكتاب دارسي ولدى

 األسلوب هذه مثل أن غير .الخالق الثنائي الربط أو كل، من جزء أو الثالثي، التحعق أو

 أائمه في أمرا يصف النبي كان إذا ما نعرف أن لنا كيف التساؤالت. من المزين يثير المعئد

 مزيجا يصف ربا أم جذا؟ البعيد أو البعيد، أو ,القريب، المستقبل في إال يتحعق لن أمزا أم

األمور؟ هذه من

 بها الله ينظر التي الطريقة عن لمحه إلينا يقدم المحئر، النبوى، األسلوب هذا أن أعتقد

 وال الزمن خارج كائن والله اإللهي، بالمنظور بصؤ لديه راثائ"،” بوصفه فالنبي التاريغ. إلى

 ولكل العالم، تأسيس قبل سابعا معروف” اخل إذ بطرس الرسول ويقول بحدوده. يتقبد

 الله أن الرسول بولس ويضيف (.٢٠ :١ بطرس١ ) أجلكم" من األخيرة األزمنة في أظهر قد

 هو األبدئة الحياة في رجاءنا فإذ وبالمثل، (٤ :١ )أفسس العالم تأسيس قبل’ تابعيه اختار

(.٢:١ )يطس األزلئة" األزمنة قبل” ذعن

 بعض الجديد العهد بغاب أسس آلينشتاين، النسبئة دة النظر من طويل وقمت وقبل

حرفائ. أزلئة إائها حاسبين الحقائق،

يسوع قرآه الذي الكتاب كتاب: من



I Λ األؤل/ديسمبر فانون

األؤل/دسددمبر كالون ٨
جج

اللبوي ضز لحا

 الجديد العهد بغبة أحد ينظر أن يمكن بالمعكوس. صور؛ بأفضل تعمز النبوة أة معضله هناك

 أنبياء نبوات فيه وكدقعت اليهودي، العهد متطلبات يسوع سدد كيف ليوضخ الخلف إلى

 كان .الربط هذا إلى الوصول يستطيعوا لم زمانه في الناس أغلب أن رغم القديم، العهد

 ذلك بدن إليهم أرسل الله لكن أورشليم، يحكلم داود مثل مللي عن يبحثون يسوع معاصرو
أيثا. كته العالم بل العبرانية، األئة فقط ليس يحكلم خادائ ملغا

 بأسلوب يوحائ كتتا خدر. بتواضع الرؤيا مثل سفر مع نتعانز أن يجب ذاته، وللئبب

 يعلم ال لكئ دهب( من شوارع الزانية، بابل أحصنة، يركبون )قرسان عصره على ينطبق

 الله أؤ نفترض أن يمكننا لكئ النبوات. ذه بها ستتحعق التي الكيفية اليقين وجه على أحد

. األصلي الوعد تفوق بطريقة سيحعقها

 عكسل المسير أثمدوا أنغشهم األنبياء أة أرى بدأت عندما الشخصيه قراءتي تفئرت لقد

 مجيدا مستقبال وصوروا اإلنسانى، الشوق عرفوا لقد الحاضر. إلى المستقبل من أي االتجاه،

 كي الله يريد كما العالم إلى رؤية قدموا لقد أيامهم. في السامعين سلوك في يؤثروا كي

. الحالئين والضيق اليأس وقت في حتى به الناس يتمسك

 والبعيد البعيد، المستقبل لمعرفة مغاتيغ عن للبحث األنبياء إلى ألجأ السابق في كنث

 نهاية إلى مقدمة الحرارى االحتباس هل دووية؟ بمحرقة العالم سينتهي هل كذلك. جدا

 وقادر محث، بإله أثق هل الحاضرة. حياتي في تؤدر أن ينبغي األنبياء رساله أة حين في ؟ العالم

 والعدالة للغالم اإللهئة بالرؤية ألتصئ هل الثوضوفي؟ القرن هذا في حئى شيء، كل على

 هذا يبد لم لو حئى يملك، الله بأة أومن هل والقهر؟ الحرب حطاب الكنيسة سئب، لو حئى

الحاضرة؟ العالم حالة في واضحا

 بينما الحاضر، نحو انتباهنا األنبياء يجذب حين في المستقبل، نحو نطير أن نريد يعلردا إدنا

 برؤيتهم نثق أن يمكننا هل يصورونه. الذي المستقبل ضوء في الحاضر هذا نعيش أن يطالبوننا
 العكس؟ إلى تشير أدلة من لدينا كان مهما لألرض، الحقيقي الواح إياها حاسبين ونقبلها

 ينثمرنا القدرة؟ وكتى ورحيائ وكرقا ئحائ إلها الله كان" لو "كما األن نعيش أن يمكن هل



٩ I األؤلديسمبر خانون

 العالم اآلن هو كما العالم, وسيصير ذلك. سيعلن التاريخ وأة فة، كذلك الله أن األنبياء

الله. ه يريد كما

يسوع قرأه الذي الكتاب كتاب: من

األؤل/دللدسر فانون ٩
د

شعلبالخغتاب٢

 شغن إذ يقهر؛ ال عندها صان عزرا، إليه انفخ عندما لكئ مؤثرا، قائدا بمفرده نحميا كان

 السياسئة ائصاالته جرا، نحميا تلعاه الذي التشجع وبسبب .متكامال فريعا مائ االثنان

 وبواسطة العمل، في تنخرط التي اإلدارة نموذج بواسطة حوله من كثيرين ألهم الجئدة،

 فقد ؛دة القو بالشخصئه يقود مما أكثر المعنوية بالقوة فيقود عزرا أائ بالحير. الحسور استبشاره

 التصميم شديد أئه بدا وقد موسى، أخي هارون إلى وصوال الكهنوتي نسئه يتتع أن اسئطاغ

المفقودة. استقامته الدور هذا إلى بعيد أن

 الروحي التئئد حاله صدمته سنوات، بعدة السبي عودة قبل أورشليم إلى وصل عندما

 كوبه صوم في األرض على بنفسه وألقى ولحسه رأسه شعر فحلئ هناك، اليهود أصابت التي

 يتوبوا أن اليهود من األرض سكان دفعن عليه بدت التي االنسحاق صورة إذ حتى طويل،

حياتهم. أسلوب وئفئروا أيثا هم

 ترميم في الشائ العمل نحميا أبم أن بعد بكان ،٨ نحميا في أنجز الذي العمل أائ

 أمل على معا تجئعوا أعدائهم، من أمان في األولى للمؤة اليهود صان وعندما أورشليم. سور

 الجمهور خاطب روحائ، قائدا عزرا وبوصف .القومئة بالحودة السعور من بعغس استعادة

 الحين، ذلك في سنه ألف نحو عمرها بخ وثيقة من وقرأ حديتا مبنى منبر على وقف العظيم.

 عزرا كان وبينما الرب. مع العبرانوئذ قطعه قد الذي األصلى العهد تضلم التي الوثيقة وهي

 يشرح لم المقدسى الكتادب لكئ . الجموع بين ما وينتشر يعلو والنحيب البكاء صوت راح يقرأ،
 هو أم الله؟ عهد انتهاك من الطويل تاريخهم على بالذنب السعب يشعر هل . الدموع سبب

 مهما السياسي؟ باالستقالل تتمخ العبرانية األنة كانت عندما الخوالي األائم إلى الحنين



األؤل/دسسر فانون

 الله ضخم. الحتفال باإلعداد وبحميا عزرا أمز الدموع. وقث الوقت يكن لم السبب، كان

الحجري. أورشليم سور بنا، أعين مثلما بناؤه، ئعاد المختار شعبه إن .الوئح ال الفرح، يريد

 منبر على وحيدا يقف رجل صورة وهي األصحاح- هذا في المرقرة الصورة بدت لقد

 الكتاب". شعب” صاروا لقد .اليهودي للجنس ا ر أصبحث صورًا —ملفوف درج من يقرأ

 فاهم ،قبال به تمئعوا الذي القومي الزهو استعادوا وال األرخن يستعيدوا لم اليهود أن ورغلم

.الكتاب تلميذ الكاتب، : لليهود الجدين النموذج عزرا صان لقد .عزرا درس ينشوا لن

المقذس الكتاب القى كتاب: من

األؤل/دالدسبر كانون .ا
 بح٠

يسوم اعاقرأه

 هي هذه واستخدمه. يسوع قرأه الذي المقدس الكتاب نقرأ فإئنا القديم، العهد نقرأ عندما

 قبل قصص أنشدها. التي والتسابيح حفظها، التي والقصائد يسوع، صألها التي الصلوات

 كز يحترم يسوع كان لقد فيها. تأئل التي والنبؤات طفولته، في إليها استمع التي النوم

 يسوغ فهمنا أكثر، القديم العهد فهمنا وكتما العبرانية. المقدسة األسفار من ولحرف" نقطة”

 ولقرأ موته، بعد لفتح جعله الذي المسيح، عهد هورسالة القديم العهد لوثر: مارتن قال أكثر.
اإلنجيل"- بواسطة مكان كذ في عنه وتعلن

 في تلميذين بجوار بوغ ظهور عن لوقا يخبرنا إنجيله، من اللهجة شديدة بقر؛ وفي

 بدا فقد الهشيم، في كالائر تنتشر بدأت قد كانت القيامة أنباء أن ومع .عمواس إلى الطريق

 وبنوع المحبطة. عيونهما نظرات من يسوع أدركه ما وهذا بعد، يصدقا لم التلميذين هذين أن

 األقام في يسوع الرجل لذلك حدث ما كز تكررون يسوع جعتهم العملية، الفكاهة من

قائال: انتهزئما ذلك بعن بعد. يميزاه لم فهما الماضية؛ القليلة

 اذ سفي كان أتا األسا،! به دكنت تا بجبع اإليمان في ائئتوب ذالتطيثا العبثان ))اقفا”

 لهما يعتكر األسا؛ لجيع ذبن ثوسى ين ادقنًا ثم تجد؛؟(( إلى ونحز بهذا يتألم المسيخ

(.٢٧-٢ه :٢٤ )لوقا “الغئب لجيع ئ به المفئئة األتون



tl ! األؤل/دلسمبر دانون

 الكنيسة زمن في التالميذ بالعكس. لكئ عمواس طريق خبرة إلى اليوم نحتاج إثنا

 بيسوع عالقتهم تكون كيف يعرفوا لم ال لكئهم واألنبيا،، موسى يعرفون كانوا األولى

 لها الصال أي بسرعة تفقد لكئها المسيح، يسوع فتعرف المعاصرة الكنيسة أائ المسيح.

واألنبيا،. بموسى

يسوع قرأه الذي المقدسى الكتارب كتاب. من

II األؤل/ديسمبر كانون
جح

االه 0لزلك الا٢

 جبال في صغيرة ومرة في معزوال وحيدا مكنن الستاء، لصواب أحد في أسبوعين مدى على

 لم لكئى والمذبرات، بالغئب مألنه كبير؛ سفر حقيبه معي أحضرت قد كدى كولورادو.

 الرؤيا، سفر أنهيت وعندما التكوين سفر من بدأت المقدس. الكتاب واحدا: كتابا إأل أفتخ

 ألن الرئيسي؛ الطريق إلى مكوثي مكان من المؤدي المتر لتجرف شاحنة أطلب أن علي كان

عليه. كثيرا ترانمتث قد كالث الثلوغ

 شي، في التالم والتركيز البشر، كل عن البعيدة والعزلة الجليدي الصمث عماه ما ألما
 أكثر صدمني وما المقدس. الكتاب بها أقرأ كنث التي الطريقة تماائ ئز هذا كز أن هو واحد

 الكتبة، الله قدرة عن تقرأ أن يمكن الالهوت، كتب في :التالي هو اليومئة قرا،تي في الكز

 مدفونة لكئها المقدس، الكتاب في موجودة المفاهيم وهذه .تفئره وعدم الكامل، وعلمه
 المقدس، الكتاب تقرأ فعندما المناجم. من الذهب يستخرج كما استخراجها ويجب داخله،

 السلوك بفعل مصدوائ الله يبدو األخرى، تلو مر؛ .حقيقيا شخصا بل ودخاائ، بخارا يقايل لن

. رأيه يغير ’ فاه معئرع، فعل رد يقرر أن بعد وأحيادا .اإلنساني

 هذين في فعلث كما ،توبغب دون متواصل نحو على المقدس الكتاب قرأين اذا

 سوف باختصار أيصا- بألم مقرونه غامرة سعادة تنتابك أن إأل يسعك فلن األسبوعين،

 يتواصز كي االنسانية الخبرة من صورا يقترضى الله أن صحيح الكون. رب مشاعر تفغرن

أبعد. حقيقة إلى تشير الصور ذه أن المؤبد من لكى نغؤئها، بطريقة معنا



األؤل/تلللدمبر كانون I ا٢

 هي إرميا في التي الجريح اخب فصورة آخر. سفر أي من أكثر التبئ إرميا في أئر لقد

 يكون أن طوعا يختار فلماذا موجود، شي* 'كز خلق الذي اإلله .أففثها أكاد ال تهيبة صورة

 تؤثر بأن يسمح الله أة حقيقة بالعا تأثيرا في أئرت لقد خليقته؟ جانب من اإلذالل ذلك محز

.الحذ ذلك إلى تجافه فعلنا ردود فيه

 حروفنا بحسب أقسام في مرئبة ومغاهيلم كلماب في ونضعه الله، نستأنس عندما

 والتي وبينه بيننا تكون أن يمكن التي القوة بالمشاعر المآلنة العالقة قوه نفقد فائنا األلغبائؤة،

 الذين نحن لنا، هذه من أثد خطورة هناك تكون ال ربما آخر. شيء أي من أكثر الله يطلبها
 أقسى هي ربا مجردة، مفاهيم في الله وضع محاولة إذ الله. في نفكر حئى أو ونتكئم نكتب

.إليه نوجهها إهانه

 يهتم ال الله بأن إحساس بأقوى خرجت المقدس، الكتاب كل قراءة من أسبوعين بعد

يب. أن واخب األب مثل يهتر لكئه نحقه، بأن كثيرا

فقط أتساءل كنت، :كتاب من

األؤل/دسملر خانون ا٢

ءالمحثاالمرفوض

 ووة يسه شيائ شخصية- غير قوه بوصفه الله عن صورًا أذهانهم في الناس من الكثير يحمز

 والوحد كالحب بالمشاعر، مآلن إله أئه وهي تماائ، منافيه صورة في الله هوشع يصور الجاذية.

له. العبرانين رض على يتوح والنمع-إلة والغضب

 رعبة عن بالكالم ويبدأ .األليمة مشاعزه بها ليوبخ الحزينة هوشع قصة الله يستخدم
 األنة تلك لكق ء. الصحر في عسا ؤلجن كمن فكان العبرانية، األئة وجد عندما األولى المب

 المحمق يختبره الذي القاتل الخزي يحتمل أن الله على فكان .األخرى تلو مرة الله ثقة خائن

 ألفرايم فأنا النفس: على الشفقة صادم، نحو على تشبه نغمة الله كلمات ونميل المجروح.

(.١٢ ه: )هوثع كالسوس يهوذا ولبيت كالثث،



اI" I األؤل/دسلمبو كالون

 في مترجحة الله مشاعز جعن الذي السبب تشرح المرفوض للمحجا القوبة الصورة هذه
 اآلن، يبكي الله فإذ انتظر؛ لكن العبرانية- األثة على للقضا، يستعذ جهه فهومن . ١ ١ هوشع

 المشاعر في التقئبات وتبدوهذه .أخرى مر؛ الدينونة حزم بكن بعلن إئه بل ال، ذراعيه- فات

.المحبوب من للرففى تعرفى نن إال ئقدرها أن يستطع وال نحويائس، على منطقية غير

 صديعها ترتمها الثانوبة المرحلة في فتا؛ اسًان الخيانة؟ شعور من أقوى إنساني شعور هناك هل

 اقرأ أو .والخيانة والؤحر الحجا أغنيات إلى المذياع في استمع أو .أجمل ألدها أخرى فتا؛ مع وذهب

 حول أحيه بين ما شجارات من تطورت منها نسبه وستجد القتل، جرائم عن الحوادث صفحة في

 على يحصل وال يحب نن شعور تبين الطبيعية، باأللوان صورة هوثع بواسطة الله يرسلم الخيانة.

إنسان. على الحب يفرض أن القدرة، كلئ الله حئى وال أحد، يقدر ال . المقابل في شيء

 أو القديم العهد شعب زنى"” عن هوثع نبؤة من أصحاح كذ يتكئلم الوابع، في

 هو العجيب لكن المحبوبة. عروسته ألحد يشارتمه أن يقبل ال الذي المحجا هو الله . عهارته
 ستتغير أئها أمل على األلم، يتحئل ألن مستعدا ويظن بها، ويلتصئ تعود، أن بعد يقيأها أئه

ليجت. بل ئعابت ألن ال يتوق الله أن هوثع ويثبت .األائم من يوم في

المقدس الكتاب التي : كتاب من

IP األؤل/دسسبر قانون
د

انافقم؟ عل ب

 أرى فإني حولي، وأنظر بيتي من القرب البقالة محل ني المحاسبة طابور في أقف عندما
 األطعمة أكياس من يريدونه ما وينتقون أنوفهم، في أقرالما يضعون الرأس لحليقي مراجعين

 وثمرة الهليون، أعواد وبعض لحم شريحة يشتري المرهين المهبييت من شابا وأرى الخفيفة،
 بأصابعها تضغط العظام، لهشاشه بسبب الفهر محبية ئسئه سيدة أرى كما مشوبة، بطاطا

 الناس هؤالء كذ الله يعرف هل نغسي، وأسأل .والغراولة الخوخ ثمرات في رصوصا ئسيبه

حعا؟ ه عند مهوئن هم هل باالسم؟



“11 i ديسمبر ل ل خانون

 على والمعترضين جهة، من اإلجهاض على المعترضين مظاهراب أشاهد عندما أحياائ

 هي والتي تولد لم التي األجنه أتخيل أن أحاول جهةأخرى، من اإلجهاض على االعتراض
 في جثة زجا آنية في معروضة أجنة قبل من رأيت لقد . المتبادل الثنف ظ) ورا، من السبب

 لإلجهاض المعارضون يحتح الرحم. داخل اإلنسان تطؤر من المتقدمة المراحل تشرح المتاحف
 منها كال أن الالهوتوئن يقون . العالم حول سنودا يقتلون األجلة هذه من ماليين نحوسئة بأة

 الحياة صورة يروا أن دون سنودا يموتون إنسان ماليين سئة في الله رأي فما الله. صورة يحمل

مهوئن؟ هم هل الرحم؟ خارج

 كز يتوق واحد؛ جمله هناك إذ (Raynolds Price) يرايس رينولدز الروائى يقول

 الجملة هذه يسع أعلئ وقد ويريدك". يحبك األشياء كز صاخ إذ” سماعها: إلى البشر

 وهؤال، أيصا، البشر صاخ هو األشيا كز صاخ إن الصوت. عذب رعد مثل عال بصوت

 لالهتمام فردائ ئستحئة مفهوم، غير لسبب الله، حسبها قد غريبة، فصيلة هم البشر

 على النهاية وفي الوعرة، فلطين تالل على المحثة، هذه شخصائ الله أظؤر لقد والحب.

.الجلجثة صليب

 إنسان أصغر من أكبر ليشذ الله ين أن أعلئ عبد، صورة في األرفى يسوع زار عندما

 الجروح أيصا عليها دقشت والتي فينا، فرد كز أسما، عليها لقشت التي اليد إلها .العالم في

.الحذ ذا إلى أئ اله الله؛ تكئقها التي

 الكونثة، الوحدة آالم تغمرني ذاتي، على الئغقة في غاروا نغسي اآلن أجد وعندما

 إلى أعود فإنى والجامعة، أوئب سغزي مثل أسفار وعمق، صدق بكز عنها تعثر والتى

 تصصع ال الشمس تحت’ حياتي بأن شعرمت اذا وأقواله. يسوع أعمال عن االنجيل قصعى

 .العالم إلى الله جاء أجلها من التي األساسئة األسباب من سبغا أنابض فإني الله، لدى فرقا

نفسه. يسع سوى ليشذ مهم؟،، أنا هل” السؤال عن فاإلجابة

يسوع قرآه الذي المقنص الكتاب :كتاب من



IE I ألؤل/دسمبر1 كانون

ιε األؤل/دلسملر شانون
w

اس؟ يهتم هل

 قائال: أوئب تنهتك متألم. إنسان بأي وال به يهتز ال الله أة االستنتاج: بهذا مترددا أدوب خرج

 الله أة على تذن عالته أئة طابا المزمور ناظز وضزغ منه". نسمعه الذي الصوت أخفض ما”

يتركه. لم الله أة دليل أى الصالة، يسمع

 امها أثبئت عندي واإلجابة يهتز؟" الله هل” :سؤال عن لإلجابة واحدة طريقه إال أعلم ال

 قدم بل األلم، معضلة عن فلسفئه إجابه يقدم أن يسوع يحاوذ لم اسح. يسوع وهي حاسمة:

 أن أستطع فإني سئئ، أمر حدوث في السبب منه أعرف أن أستطع ال أني ورغم وجودية. إجابه

عليه. الدمع تنساب وجؤا الله يسوع أعطى لقد األمر. ذلك حيان الله يشعر كيف منه أعرف

 القديم العهدين بين هائال اختالبا أجد واحدة، مرة كئه المقدس الكتاب أقرأ عندما

 كاملة وأسفار واإلحباط. الشك عن تعبيراب عنة أجن أن أسطع القديم، العهد في والجديد.

 داكنه نغمه تقرا المزامير ولبصف .المحوري الموضوع هذا حول تدور وأدوب وحبعوق إرميا مثل

 األلم. من النوع هذا من القليل أقز الجديد العهد رسائل تضز صارخ، تناقفى وفي حزينة.

 يعقوب، رسالة من األول األصحاح البشري: الوجود من االلم معضلة ئخكغب لم شلن، ودون
 سفر من كبير وجزة كئها، األولى بطرس ورسالة رومية، من والثامن الخامس واألصحاحان

 السؤال ذلك بعؤه يسه ما مكان أى في أجن ال أر بالتفصيل.غير األمر مع يتعامل الرؤيا

رأفة؟". الله نسي هل” :٧٧ المزمور يقذمه الذي االئهام مثال نجذ الله؟". يهتز هل” الحاسم

 الممؤال هذا عن أجاب المسيح يسوع أة هو حدث الذي التفئر في السبب أة أعتقد

 شعور عن يتعاطون من كز وجها. الله يقدم يسوع، في الرسائل. كتبوا الذين الشهود أمام

 بطرس الوجه. هذا إلى ينظر ألن فقط يحتاج يغز، الذي كوكبنا سطح على األلم بشأن الله

 عندما عقولهم. في الوجه ذلك ينطبخ كي الزمن من يكفي ما يسوع تبعوا ويوحائ ويعقوب

 وعلى عبده، فقدان على الحزين المئة قائد ومع الدم، نازفة المرأة مع يسوع تفاعز شاهدوا
 مجاال يدع ال بما وأدركوا األعمى، الس وعلى وحينها، ابئها رحز التي المكلومة األرملة

البشر. ألم محاه الله يشعر كيف للسن

يسوع قرأه الذي المقنس الكتاب كتاب. من



األؤل/ديسهبر نون لثأ I ا0

األؤل/دسمبر خانون 10

عخليغا اضطرابا اضطربت( ٠

 على مطبوعة أيقونة في المقدسة العائلة نرى الميالد، وعئمة يصور الذي المسيحي الغذ صور في

 نوعا بوصفها المالك رسالة تستقبل وهي هادائ العذر مريم المطؤبة وجه ونرى ذهبى، ورق

 اصطربثة لقد القده. لوقا البشير بها يسرد التي الطريقه بتاائ ليست هذه لكن البركة. من

 تلك المالك لها أعلن وعندما لها. المالك ظهور عند خائفة"” وكانت عبائ" اضطرابا” مرخ
 تماائ، اعتياده أمور في تفغر مرخ كانت لملكه، نهاية ال الذي العلى ابن عن السامية الكلمات

. عذرا،! لكئى فصرخت:

 إطار خارج سنودا مراهقة فتاة مليون من أكثر تحبل حيث الحديثة، الملحدة الواليات في
 اليهودي المجتمع في أائ بكثير. خطور؛ أقز مريم تخشاه كانت الذي المصير صار الزواج،

 أن بتاى ويمكن ال المالك، بها أتى التي األخبار هذه فإذ الميالدي، األول القرن في الصغير

 وتكون زانية، الزواج قبل تحمل التي المخطوبة تحسب اليهودئة الشريعة مفرحة. أخبارا تكون

رجائ. للمومي( معرضة

 من عليه يشتمل ما بكز عائلي احتفاب( وسك المعمدان يوحائ وبن شهور، عدة بعد

 وبعد ذكر. يهودي طفل بميالد احتفاال التقليدي اريغي والفناء المحتفلين، واألقارب القابالت

 غناء جوقة وال األقارب، من زيارة وال قابلة، بال البيت، عن بعيدا يسوع ويد أشهر، بسئة ذلك
 فهذا الرومانى، التعداد في بالقزض قفي كان العائلة رأس بوصفه دكر حضور إذ وحيث ريفية.

 الوالدة حوج من بعببها كي لحم بيت إلى الحبلى امرأته يوسف اصطحب هل : التساؤل يثير

قرئتها؟ في

 كان العالم مصير أن في أفكر عندما الئقعريرة تنتابني يسع، ميالد قصة أقرأ عندما

 يرفس الله بابن شعرت كأما المالك كلمات نريم راجعن مر؛ كم ريفية. فتا؛ فعل برد مربوغا

 حلم مجرد كاذ ذاك إذ لنفسه قائال المالك لقائه في التفكير يوسف أعان مر؛ كم داخبها؟ في

؟ خطيبته جسد شكل تغير بتابعون قروبين وسعز العيش خري يتحئل وهو

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من



ا٦ I األؤل/دسمبز قانون

األؤل/دللدسلر فانون ا٦
W

اتاوساوة

 السادس القرن في الصين إلى (Matteo Ricci) ريتشي ماتيو اليسوعى المرسل ذهب عندما
 الصينيون وكان المسيحية. القصة شرح على ليساعنه دينيا فائ السرق إلى معه أحضر عشر،

 للمطلب صورا أنتج عندما لكئ .يسوع الطفئ بكه مريم للعذراء صورا لتبئي مستعدون
 ورعب. بنغور الجمهور تجاوب المحتوم، مصيره ليواجه كبر اإللهى الطفن أة يشرخ أن وحاول

المصلوب. اإلله رافضين عبادتها على وأصروا العذراء، ئغئلون كانوا لقد

 المسيحية البلدان في أئنا أالحظ لدى، التي الميالد عيد بطاقات رزمة في أقتت عندما

 أو شبهة أية من الخالية المستأنسة الهادئة باألعياد االحتفال نريد فنحن نفسه؛ األمر نفعل

 التى القصة أة ئذكرنا أمر أي من المسيحية القصة ئنئلذ أن نحاول شيء كل وقبل فضيحة.

.الجلجثة عند انتهت لحم بيت في بدأت

 طبيعة يدرك من هو واحد شخص يبدو ومئى، لوقا بشارثي في الميالد رواية في
 سمعان وهو التدريجي: التحعق تسار على الته وضعها التي الغامضة السرية العملية

 صراعا أة فهم فطرية وبصور؛ المنظر، المسيا هو الطفل هذا أة أدرك الذي الشيخ،

 ولعالنه إسرائيل في كثيرين وقيام لسقوط وضغ قد هذا إة” :فقال بالتأكيد. سيحدث

 الكثير بأة سمعان شعر ما، وبصور؛ .أئه مرًا شين في سيجوز سيعا أة تنيأ ثلم . ئقاؤم

 جديد؛ قوة العالم إلى وصلت لقد األمور. سطح على الكثير يتغير لم وإذ الئمق، في تغير

.فيه القوى موازين ستقلت

 وبن لقد السلطة. مراكز في هم تن على حطر أى سيشكن يسوع أة يبد لم البداية، في

 للئعبير بشارة أو إنجيل اليونانية الكلمة استخدم مرع أون وهو قيصر أغسطس عهد في

 سيدوم والمستقر المستنير حكته أن كثيرون تصور وقد قيادته. تحت الجديد العالمي النظام عن

المكم. لمعضلة الناجغ الحز مقدائ األبد، إلى

 من مغمور ركن في وبد بانجيله، قيصر أغسطس فيه يحتفل الذي نفسه الوقت وفي
 كتبوا تن لكئ عنه. يكئب ولم مولده، مؤرخ أى يلحظ لم الذي يسوع، الطفن إمبراطوريته،

 يأتي وفيه تماائ. جديد عالمى نظام عن لتعير إنجيل"” كلمة أيضا اقتبسوا يسع، حياة قصة



ίν ! األؤل/دبللدمبر دانون

 من الذي التعداد بإقامة آمر عندما عابرة إشارة ليكون فقط واحدة مرة قيصر آغسطس دكر
لحم. بيت إلى ويذهب أسرته يأخذ ألن يوسف اضطر أجله

أعرفه أكن لم الذي سوع كتاب: من

V! األؤل/ديسمبر خانون

لقادئة شانت ٠خع ۴

 رائعة إلى أستمع لندن مدينة في جميل مسرح في جلسن الميالد، مواسم أحد في أني أتذبر

 الرب". مجد تعتن فيه” الذي اليوم عن ئغني كامز كوران ئقدلمها "المسا" (Handel) هاندل

 التاج، جواهر إنجلترا- مجد بقايا أشاهد لندن متاحف في اليوم ذلك نهار أمضيت قد كذ

 وفغرت بالذهب- المفغاة لندن عمدة وعربة الخالص، الذهب من المصنوع المكم وصولجان

 عندما إشعيا، لمعاصري خيان مألت قد كانت ربما والئلطان العتى من الصور هذه مثل أن

 عندما سليمان أدام تذبروا أدهم نلش، ال إشعيا،، كلمات اليهود قرأ عندما .الوعد بهذا سجعوا

 من آخز نوعا ارتدى ظهر الذي المسا لكز الحجارة". مثل أورشليم في الفئة الملك جعل”

 ينادى عندما” (Father Neville Figgis) فيبز نيقيل األب يكتب التواضع. مجد وهو المجد،
 يكون أن ألما للبشر، ليعلمها للطبيعة فائق كائن إلى تحتاج ال حقيقة فهذه كبير((، ))اذ بأن

 ويحرك يزمجر، الذي اإلله . للناس علمها الذي هو يسوع فقط حقيقة، فهذه صغير((، »الله

 وال الكالم يستبع لم طفال بلدة في وبن الئئزلج، بيادق مثل واإلمبراطوريات الجيوش
وحيا. وطعالما مسكتا له ليدبرا ومرًا يوسف على يعتمد كان بل مثانته، في والتحغم األكن

 التحرك: في العالم قادة يستخدمها التي التقليدية الطريقة من لمحاب رأيت لندن، في
 والمالبس دحاسئة، آالب على دعزف التي والموسيقات الشخصيين، المراس باستخدام

 عنة قبل المتحدة الواليات الثانية إليزابيث الملكة زارت لقد المتألقة. والجواهر الزاهية،

 الزيارة: مراسم عن المفصلة تقاريرهم يكتبوا أن الصحفيين سرور دواعي من وكان سنوات،
 مناسبة لكز لديها كان بحيث كغم، ٩ ٠ ٠ نحو تزن وزينتها الملكة مالبس حقائب كانت

 الدم، بالزما وحدة وعشرون أخذهم، ولى حال في حداد مالبس لطقم باإلضافة طقمان،



ΙΑ I ألؤل/دسمبر1 قانون

 شعرها مصفف معها أحضرت كما النعومة، شديدة المرحاض مقعد أغطية من كبيرا وعدذا

المرافقين. من كبيرا وحشدا ،ووصيعثين الخاهل،

 حظيرة في تواضائ، أكثر نم على لألرض الله زيارة كانت ذلك، من العكس على

 أن يمكن كان للبقر. مذؤد سوى الوليد الملك لوضع مكان وبال مرابعين، بال للحيوانات

العجيبة!". العطية هذه الله أعطى فيها التي الليلة تلك هادئة، كانت كم . البغال أخد يدهشه

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

ΙΛ األؤل/دبسهبر خالون

جديدة صنماوبع +

 التغيير ئقدرون ال ربما الرسمية، غير أو الشخصية الصالة تمارس دينية ثقافة في مائ ترثوا تن

 الثقافات أغلب في الله. اإلنسان يقارب أن بها يمكن التي الطريقة في يسوع أحدثه الذي

الله. من اإلنسان يقترب عندما األولي الشعور هو الخوف الدينية،

 مباشر، بلقاء الله بارقه"” تن .والخوف العبادة بين ما جتعوا اليهون أن شلن من ما

 حركية بإعاقة يخرج ربما أو موسى، مثل يلمع ووجهه اللقا، هذا من ئخرغ أن يتوئلخ قاذ

 إال يدخله ال أقداس ودس الهيكل في لله يخصص كان الذي الشعب ووسط يعقوب. مثل

 طفل مثل نحومفاجئ على الله نلغز الله، اسم نطق من ويتهيب السنة، في مز؛ الكهنة رئيس

الخوف. على تشئمن لم البشر مع للتواصل طريقه الله وجذ يسوع، في حيوانات. خطير؛ في

 لقد النجاح. من أكثر الفشل القديم العهد ويتضئن كثيرا. الخوف ينجع لم الوابع، في
 الجديد. العهد نسئيه المقدس الكتاب وبلغه ومختلف، جديد أسلوب إلى احتياج هناك كان

يعيرها. بل واإلنسان، الله بين ما السحيقة الئؤة على العهد هذا يشذذ وال

 يكن لم المالح. بالما، ممتلائ سملبه حوض اقتنيت عندما الئجشد عن كثيرا دعلمث لقد

 المبذول المجهود إلى بالنظر شاكرًا، أسماكي تكون أن المتودع من كان حين فغي . سهال األمر
 األسماك كانت الحوض، فوق ئخئم ظتي كان مر؛ كز فغي .كذلك األمر يكن لم أجلهم، من

صدفة. بأقرب لالحتماء تغوص



األؤل/ديسمبر ناتون I ا٩

 التي الرحمة أعمان للفهم. قابلة غير تصرفاتي وكانت إلي، أنا كنت أسماكي، عند

 على لشغائهم محاوالتي يفغرون وكانوا قسو؛، يحسبونها كانوا أجلهم من أمارسها كنت
 أدحن أن على مفاهيمهم، تغيير اذدت لو أني في أفغر فبدأت لتدميرهم. محاوالت ألها

 التحدث أستطبع كي سمكه نغسي أنا أصير أن يجب كان لو كما . التجسد من نوع في

.فهتها يستطيعون بلغة إليهم

 اإلنجيل، يحسب لكئ .طفأل الله يصير بأن ئقاذن ال أمر هو سمكة، اإلنسان يصير أن

 أن لو كما داخلها، شكال يثخن أن قرر المادة، خلق الذي اإلله لحم. بيت في حدث ما فهذا

 قصة الله كتب لقد روايته. في شخصية صار روائائ أو رسمها، التي الصورة على بقعه صار فائنا

جسدا. صار فالكلمة الحقيقي. التاريخ صفحات على حقيقية شخصياب باستخدام

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

األؤل/دسمبر كانون ا٩

الفزذوى ۴
 بها ألصف سيما وال الكلمة، هذه أستخدم عندما ألما يتودع كتن جبيني أقطب أحدني

 ميالد قصة أقرأ عندما لكئي القلم. وضحايا الخاسرين عن ئقال صعبة كلمة فهي يسع؛

 صف إلى يميل الله فإذ واألقوياء، األغنياء إلى يميل العالم أن دغم هذا: أقول فإني يسع،

 األعراء أنرز” الرائعة: ترنيمتها في العذراء مريم قالت السياق هذا وفي .والمهئشين المزذرين

. فارغين األغنياء وصرف خيرات، الجياع أشع المبضعين، وروع الكراسي عن

 موجاب أل تعرض الذي المعاملة سوء فحر روماني وهوقش (Laszlo Tokes) الزلوتوبس

 القش ئحاولة عن ئحكى (.Ceausescu) تشاوشيسكو الروماني الديكتاتور على االحتجاج

 وقبا في وذلك إليها، نفيه جرى التي الصغيرة الجبلية الكنيسة في الميالد عيد خدمه إعداد
 وعرضها. البالد طول في العنف تفئى وقد المعارضين، على يقبض السرى البوليس كان

 ومئى. لوقا في الميالد قصة أخرى مر؛ يقرأ وجلين األبواب، أوطن حياته، على توبس -فوب
الذي النش اختار المناسبة، تلك في القساوسة من الكثير به يعظ أن يمكن ما خالف وعلى



Γ. I األؤل/دلسملر ديانون

 لمخاطبة على قدرة األكثر البقرة كانت لقد هيرودس. بها قام التي األبرياء مذبحة إلى يشير
 والخوف القمع تحت يوم كز المزدرون المظلومون يعيشه ما سيفهمون كنيسته. شعب أحوال

 قرعت عليه. دى ًاي تشاوشيسكو أن أنباء انتشرت الميالد، يوم التالي، اليوم وفي والعنف.

 األائم تلك توبمس يتنكر آخر. هيرودس وسقعز رومانيا، أرجاء الفرح وعم الكنائس، أجراس
 الذي التاريخ أبعاد من بعن إله لنا. بهيح جديد بعد الميالد قصة ألحداث صار لقد قائال:

 غنائ صدى عاشوها لمن م١٩٨٩ عام الميالد عيد أحداث كانت لقد الحاصرة. حياتنا في تحعق

 واضحين اإلنسانية الحماقة ووبح اإللهي التدبير حكمة بذت الوقت ذلك في الميالد. لقئة

 أربعين منذ األولى للمرة . األزلية ترانسلقانيا تالل فوق والقمر الشمس وضوح مثل للفهم

قوميا. عيدا بوصفه الميالد بعيد رومانيا احتفلن سنة،

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

٠ Γ األؤل/ديسمبر فانون

*الخوف

 المقدس، الكتاب في إلنساب( ظهوره لدى ماللب. أى بها ينطق التي األولى الكلمات تكون ومما

 باألرضيين، سماوة كائناب الصال فعند مستغربا؛ هذا وليس . تخف! ال كلمات: هي

 لكئ .السلل تشيه بما بصييهم الذي الخوف فرط من وجوههم على البشر يقع أن المتوع من
 ولد الذي يسوع، في . خوب أفي يثير ال شكل في األرض على الله ظهور عن يتكلم لوقا البشير

 الحوف يثيز أأل يمكن ماذا الخوف. تثير ال لالقتراب طريقة الله وجد البقر، إلطعام بذود في

وليد؟ طفلي أكثرمن

 حركة تنظيم على قدرتك وتفقد اللغة، عن تتخلى :أخرى مرة طفال تصير أن تخيل

 فكرًا يعطيك هذا لعز اإلخراج. في التحفم أو الئعام، تناوي( عن عاجرا وتصبح عضالتك،

 األرض على يسوع فإذ المقدس، الكتاب وبحسب الله. مارسه الذي اإلخالء معنى عن

 ويتنيأ الموت ويهزم الخطايا ويغفر المعجزات يصبع كان إلها، وبوصفه مائ. واإلنسان الله هو كان
 اعتادوا من اليهود أائ حوله. من قلوب في الرهبة باعائ ذلك كز يسوع فعز لقد ٠بالمستقبل



شانون!ألؤل/دلسمبر ؛ ٢ا

 كيف .الحيرة من كبيرا قدوا آيفبما فيهم يثير يسوغ كان النار، آو السحايب عمود مثل الله صور

 جسلم كان لقد الرت؟ مسيغ هو الناصرة، من لتجار اس لحم، بيت في طفل يكون أن يمكن

.اشديق من يمنعهم اإلنساني يسوغ

 في يكشن لوقا البشر لكن .خدمته كي في يسوع يسعون الحائرون المتشغكون كان

 مجموعة لدى يكن لم األولى. األدام من يسوع هوده يؤثمد كان الله أة كيف ٢ األصحاح

 وتعرف المالئكة. جوقة من مباشر؛ السار الخبر رسالة سمعوا فقد ثن؛ أي الحقل في الرعاة

.دهتوا الهيكل في المشتكون المعئمون حمى أيصا. إليه مسئين ونبئة نبى

 بعضها كثيرة، سبارا أ المقدسى الكتارب يقدم بشر؟ صورة ويأخذ نفسه الله يخلي لماذا
 باهوا. دليال ئعطي الهيكل في المعتمين يعلم المراهي يسوغ مشهن إذ عملي. وبعضها الهوتى،

 في الظاهر الله مع أوحواوا مناظرة، أوربما حدينا، العادلون البشر حري أن يمكن األولى وللمرة
 دون الفقيرة- واألرمله الناموس ومعلم والذيه إنسان- أي مع يسرع يتكئلم أن يمكن الجسد.

اإلنسان. من الله اقترب يسوع، في ٠!"تخافي ال” أو !،،تخف "ال البداية في يقول أن

المقدس الكتاب التي :كتاب من

األؤلديسمبر قانون ٢ا
تمجح

كونني ميالد عيد ب

 امرآة غريبة. كوسة ا رمو يوحثا الرسول يستخدم الرؤيا، سفر من عشر الثاني األصحاح في
 نجوم ثلث يسقط ذيته إذ حنى رؤوس، سبعة ذو ضخلم أحتر وتنين بالشمس، متسربلة حبلى

 األصحاح لهنا أن المفسرين أغلب وينفق السما*. في حرب الصحرا*، إلى هروب السما*،

الكون. فيرتعد طفل يوتد العالم. في وتأثيره يسوغ بميالد عالقة

 من جديد؛ مجموعة ئضيعا تموني، منظور من الميالد يقدم ١ ٢ يوحائ رؤيا أن هذا يعني

 أشبه كان األرض على منظووا كان ما األبرياء. ومذبحة والمذود الرعاة مشاهد إلى الصور
 حين وفي كتها. الخليقة أساساب تزلزذ تصدعات فهناك األعماق في أائ السطحبة، باألمواج



Γ٢ ؛ األؤل/ديلسبر كانون

 حالة في الكوثة القوى كانت لحم، بيت في الذكور األطفال قز يحاول هيرودس الملك كان

الئتار. حنب من ضروس حرب

 نوعا كان بل طفل، ميالد مجرد من أكثر المسيح ميالد كان الروحي، العالم منظور من
 ويرسم الكون. إنقاذ أجل من الكبير الصرع في الحاسم االختراق هو الميالد إذ العرو. من

الوجود. هذا في الخير دوى ئقاوم الذي السين قتل صور؛ في الصرع فذا صورة الرؤيا سفر

 زاويتين من تروئة نفئها، الصورة واحدة. صورة إئها للميالد؟ الحقيقية"” الصورة ما
 يوحائ يدمح فيه الذي كته، الغفر نمعن ١ ٢ رؤيا في المسيح لميالد الرؤية هذه وتمقل .مختلفئين

 يحدثان متوازيان تاريخان هناك اليومية، الحياة في المنظورة. غير وتلك المنظورة األمور بين ما

 الفاصل الستار نيريع الرؤيا، سفر أائ السماء. في وواحد األرض على واحد نفسه: الوقت في
المنظور. غير العالم في نؤبر اليومية قراراتنا نتخن ونحن أئنا االنطباغ هذا ويترن معا. لنرالهما

 مواجهة في والحمل السر، مقابل الخير :تتقابلة صور بواسطة التاريخ الرؤيا سفر يصور
 منظورنا من يبدو ما كان مهما أئه أيتا يؤئد لكئه والزانية. العروس بابل، اتالم أورشليم السين،

 عنهم رغائ االشرار سيحقق النهاية وفي التاريخ. كل على السلطان هوصاحب الله يظن المحدود،

 الحقيقة. هذه على أمثله الرومان وجنوده البنطي بيالطسل كان لقد لهم. الله ونتها التي الخئة

.للعالم الخالص أتاحوا يدروا أن دون لكئهم بصلبه، يسوع من يتخلصون أئهم يظوئن كانوا

المقدس الكتاب التى : كتاب من

األؤن/دلسمبر خانون ΓΓ ج

فتواكان خونان

 كثيرا لكن الخاصة، العقائد بين ما بالغروق كثيرا أهتر ال أنا .أحياائ يغمرني ألن السك ييل

لإليمان. الكبرى المنظومة عن أتساءل وأنا نغسي أضبن ما

 ويحملون أنيقه بدالب يرتدون مهئين يبدون أشخاصا أشاهد ذنقر، مطار في أقف مثال،

القهوة منصات عند يقفون الالح. الجنود يحمل كما أنيقة جلدئة حقائب أكتافهم على



I ΓΓ األؤل/ديسمبر قانون

 هل : أتساءل أحدني . التالي االجتماع نحو ينطلقوا أن قبل عجل على االبرسو يحنسون

الله؟ في أحدهم يعكر

 الزجاج من يتكؤن أحدهم ٠ متوازيدن بكودين غريب ايمان في المسيحنون يشترن

 فيتكؤن األخر أائ حديبا، المطحونة القهوة ورائحة جلددة وحقائب صوفنة ومالبس والحديد

 ثعطئ نحن والجحيم. السماء تسئى نراها ال أخرى وأماكن شريرة روحنة وقوى مالئكة من

 أمر فهذا المنظور، غير األخر العالم في مواطائ نفشه اإلنسان يحسن أن أائ المادي، العالم في
إيماائ. يتطلل

 عندما .إليماني المراسي هي األوقات وهذه أمامي، العالمان يتالمس آخر، إلى وقب من

 البارعة والتصميمات الزاهية األلوان ومضات تفتح المرجاننة، السعاب عند الغوص أمارس

 وعندما .خليقبه بجماب( المبتهخ المبدغ الخالق أرى فأكاد عينى، أمام نافذ؛ واألسماك للسعاب

 لمحاب بمشاهدة لي ويسمح نافذ؛، لي يفتح أيثما فهذا الفقران، يستحذ ال ما زوجتي لي تفقر

اإللهية. النعمة من

 من سام ودخان أبخرة أيثا تأتي لكئ اللحظات، هذه مثل على أحصل أني صحيح

 العسكرئة! القؤة الثروة! السلطة! الجنسية! الجاذية روحي. إلى وتتسئز المادي، العالم

 األخالقنة يسوع تعاليلم هو األهر وليس الحياة، في ما أهز هي األمور هذه إذ لي يقولون

 أقرب الثن تجعل ساقط، عالم في الحياة هوأن عندي واألمر ٠الجبل على موعظته في اللطيفة

اإليمان. عدم من الئسيان إلى

 عالم في اإليمان اللتزام الالز؛ الصرع جبذا أعلز المنظور، التانم في مواثلائ وبصفتي

 الله ينزل عندما الحادث الصرع إلى ويشير األمور، المسيح ميالد يقلب وهنا منظور. غير آخر

 المسيح يسوع أنجره وما لينصاغا. العالمان التقى لحم بيت في أخدهما. قواعد بحسب ليحيا

 إدا عجب فاد .العالمين هذين إلى التناغلم الله دعيد أن الممكن من جعئ األرفس كوكب على

 أيتا بل المتندين، الرعاة من مجموعة فقط ليس مووظه الترنيم، في المالئكة لجوقة تنفجر أن

بأسره. الكون

توقتا األماكن أقن في الله على العثور كتاب: من



rt“ ا يسمبر األؤال/د شانون

ألؤل/ديسمبر1 نون
١ئ

التأويخ -انفساد

 في .الميالد موسم في ديكنز تشارلز روايات جو إلى بحنين أشعر ال الناس، أغلب خالف على
 موسم عن ذكرياتي كل فصارت قليلة، بأائم والدي وفاة بعد األعياد حغب الباكرة، طفولتي

 مشاهد لرؤية مثاعري تتحرن أن النادر من السبب، لهذا ربما األحزان. بهذه مغلئله الميالد

 في وأعمق، أكبر معاني الوقت بمرور اكتسب الميالد عيد لكن الكريسماس. أشجار أو المغارة

آخر. إلى وقب من ينتابني الذي للئسيان تتجددا وتريابا شكوكي، عن إجابه بكونه األول المقام

 المقدس الكتايب تقرأ وعندما مائ. والروحى المادى العالمان، يلتقي الميالد، عيد في
 يحدث. ما نادرا هذا أن تدرن فسوف اإلنسانية، الحضارة عن تمهيدي كتان مع بالتوازي

 الخروج، سفر أائ والمعابد، واألهرام القديمة، المصردة الحضارة أمجاد المراحع هذه مثل وتتال

 المرجع يمجد حين وفي تماتا. البالد فرعون اسم ذكن ويتجاخل عبرانيتين، قابلتين اسم فينثمر

 على يحتوي المقدس الكتايب فإذ وروما، اليونان مئ لكز الحضارئه اإلسهاماب التاريخي

 اإلنسانية الحضارات ويعامل سلبية، إشارات وأغلبها الطرش، كال إلى ضئيله إشارايب

العبرانية. األئة وسط الله لعمل ثابته خلفيه بوصفها فقط العظيمة

 وشاهدت الصباح هذا حاسوبي فتحت األولى. للمرة الكتابان يئغق يسوع، في لكئ
 أم تؤمن كتت سواء مائ. والتاريخ اإلنجيل يوبده بما ضئني اعتراف وفيه المعروض، التاريخ

 ظهر على حدث ما وكز .نصغين التاريغ فم ائه حئى مهائ كان يسوع ميالد فإذ تؤمن، ال

ميالده. بعن وإتا المسيح ميالد قبل إائ حدث الكوكب، هذا

 وهو والمكان، الزمان الله دخل المتعرجة، أورشليم تالل بين ما البارد، الظالم في

 أيتما خغغ وليد، طفلي جلد لحدود خضغ المحدود غير اإلله بعد. أو قبل عنده ليس الذي

 غير الله صورة هو :الحعا عنه يكتب الرسل أحذ إذ حتى للموت. القابلة للمحدوة

 العيان شهود لكئ . الغز يقوم وفيه شيء، كل قبل هو الذي خليقة. كل بكر المنظور،

 يحاول رضع هوطغز رأوه ما كز بل ذلك، من شيء أي يروا لم األولى الميالد بتيلة القالئل

.التنئس في رئتيه يستخدلم أن األولى للمرة

توئائ األماكن أقز في الله على العثور كتاب: من



األؤل/دلدلدمبر كانون ا ٢ع

األؤل/دببلسبر خانون Γ ع

,-الغزول

 وال متوافقة، غير فجائية بحركاب أطرافه يحرك وليد من تهديدا أقز يكون أن يمكن ماذا

 التجشد، : التنازل تأمل الملكى. رداءه الملك خلع لقد تزياه؟ ما على تركزا أن عيناه تستطتع

 المخاطرة. أيثما تأئل البشر. من أكثر الحيوانات من شهوده كان شطرين، التاريخ شطر الذي

 الحاجز، هذا ازالة لكن البشر. وببن بينه فصلت التي السحيقة اللؤة الله عبر التجسد، فغي

بشدة. للفئر ومعرنما محدودا يسع جعل

: (The Hungering Dark) الجايع" "الظالم كتابه في بوشنر فريدريك يقول

 هذا يكون وربا البشر، من بمأمني يثد لم نفشه الله أن بالله يؤمنون لمن الميالد يعني

 تجعلنا بطريقه إلينا الله أتى لقد .والثلبية الصمت رعث يشكل وهو للميالد، المظلم الجانب

 إلى يكبر وعندما رضتع، طفل جمجمة نغشم أن جدا السهل من ونحبكه. نرفضه أن قادرين

. صليب الى وقدميه ينيه سئرنا ،الجمجمة تهشيلم معه نستعلبع ال حد

 من تحولث أئك أو جديدا، مولودا صررن أتك للحظي تخيل الميالد؟ يوم الله شعر كيف
 ذلك في أقرب. التشبيه هذا ربا المجردة- بالعبن درى يكاد ال دقيق بحري كائن إلى إنسائ

عاجز. ضعيف وليد شكل األشيا، كل خالق أخذ لحم، بيت في اليوم

 فهو اإللهية مئزاته عن المسيح تخلي لوصف الالهوتيؤن يستخدمه الذي التعبير أائ
 تضئئ فإئه اإلذالل، من الكثير تضثن التختي ذلك مثل أن رغم أئه والغريب اإلخالء.

 الجسد مح األبدئة. عيوب نسئيه أن بكن ما أحيثا تأئلث لقد الحردة. من نوعا أيثما

. العيوب تلك دون لكن ،بثمرفي قياس على يتصرف أن حريه المسيخ المادفي

 عن يعير أن بكنه األشجار. صوته يقتاخ أن دون قوقه يريد ما يقول أن يستطتع صار لقد

 األرض يزلزل أن بدن الهيكل، في سولما يضفر بأن أو ثعليا الملك هيرودس يدعو بأن غضبه

 أرملة أو كفيف، رجل أو زانية، امرأ؛ إلى —يريد تن إلى يتكئم أن ويمكن .العاصف بحضوره

 الكائنات بها تنطئ )التي “نخف ال” بعبارة: كالته يسبق أن دون —أبرض أو مكلومة،

.البشر( تقابل عنذما السماوة

السماء تمطر ال عندما :كتاب من



I ٢0 األؤل/دلللدمبر كانون

األؤل/دسدمبر كانون Γ ه
جه

“الخلمة” تظم ٢

 آغلقب كولورادو، جبال وسعد صغيرة قمرة في فيهما انعزلت اللذين االسبوعين آثناء في
 رحمت المقدس. الكتاب أقرأ أن سوى أفعله شي^ لدى يكن فلم الغرق، الثلجية العاصفة

 أهالم وقفوا الذين مع أتوحد نغسي وجدت القديم، العهد في األخرى. تلو صفحه ء سفل أقرأ
 شعرت أقرأ، رحت وعندما المزامير. ونابلمو وحبوئق وارميا وأيوب موسى بشجاعة: الله

 ومًاص صغرى انتصارات في حياتها عاشت إناسه شخصساث أبطادها مسرحيه أشاهد بأئى

 غير المسرح مدير إلى شكوى أو استغاثة صرخاب يصرخون آخر إلى وقب ومن نمرى.

. هنا، نشعر كيف تعللم ال أنت ’ المنظور:

 بشر، غينا ألك الله: وجه في االبهام بهذا ألقى عندما جسار؛ أكثرهم أدوب كان

 مكا؟ من يدوي صوت صدى أسمع أن أستطبع كتت ما كثيرا تنظر؟". اإلنسا؟ كتئلر أم

 األمور تسير كيف تدري ال أيتا وأنت !أجل الستار. خلف من المسرح، خشبة عن بعيد

 األناجيل، إلى وصلائ عندما لكئى ألدوب. صورة وبأوضح ولألنبياء لموسى هذا قيل . هنا

 الله إذ فسأقول اللغة، ذه أستخدلم أن لي كان إذا .المئؤمة األصوات صئك الحظك

 والفقد، الحزن شخصيا، اختبر لقد الكوكب. ذلك حدود في الحياة تكون كيف اكتشف

 يعاني كان التي ذاتها المتربة السهول عن بعيدا ليس عانها ئضطربة قصير؛ بحيا؛ وذلك

.مصائبه جراء أدوب فيها

 يشعر: ال أبه له أدوب ابهام عن اإلجابة كابب للئجشد، الكثيرة األسباب بين من

.الزمن من مذ؛ مدى على حائ له كان لقد أجل، بئر؟" غينا ألك”

 مباشر؛ أحاوذه أن أتمئى كما العاصفة، وسط من الله صوت إلى أستمع لو أحياائ أتمئى

٠ يسوع عن أكتب أن اخترت السبب لهنا وربا ٠ أدوب مثل

 إنسا؟ لحنجر؛ من بل العاصفة، من فقط ليس دكتم، “الكلمة” ألن أبكلم؛ الله ليس

 كي الصلب وضع في ممددا التشريح، طاولة على الله استلقى يسوع، في الناصرة. من يهودى
أنا. فيهم بمن األرض، وجه على عاشوا الذين المتشككين كز يتفحصه

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من



I Γفانوناألؤل/دلللدملز ٦

٦ Γ األؤل/دللدسلر قانون

األفالم في يسوح

 (Mel وايت مل السينمائى المنبج أقرضني عندما جديدا اتجاائ يسوع عن بحثي ادخن

White) الكالسيكى الغيلم بين ما تراوحت يسرع حياة عن فيلائ عشر خمسة من مجموعة 

 CecilB.DeMille)) ميل دي بي. سيسيل م١٩٢٧ عام أنتجه الذي الملوك" ملك” الصامت

 (Cotton Patch للجمخ واإلنجيل ،(Godspell) اإللهى" السحر” مثل الموسيقية األفالم إلى

(Gospel، مونتريال" يسع” الكندثة الفرنسية الحديثة المعالجة إلى (Jesus of Montreal) .

 درست تاليتين لسنقين ثلم مشهدا. مشهدا اثاها دارسا جيدا، األفالم هذه راجعت لقد

 في لمناقشاتنا انطالق منصة بوصفها األفالم هذه ئستخدائ يسع، حياة عن دراسيا فصال

الدراسي. الفصل هذا

 حياة أحداث من كبير حدث إلى نأتي كنا عندما : التالي النحو على يعمل الفصل كان

 الحدث، لهذا متنوعة معالجات ثماني أو سع منها وأختار المختلفة األفالم أدععد كنت يسوع،

 وأردع دقيقئين من مقتطفات أعرض كنخ، يبدأ، الفصل كان وعندما باالهتمام. جديرة تبدو
 المعالجات إلى ؤصوال صالبة األكثر إلى الكوميدئة المعالجات من مبتدائ فيلم، كز من دقائق

 مخرجين ثمانية أو سبعة بعيون الحدث مشاهدة أن وجدنا لقد للفكر. إثارة واألكثر األعمق

 والتووع االعتياد بسبب يسوع حياة قصعى اعتلى الذي التمدء خارج ننطلق أن تساعدنا

 من وغيرها. والكنيسة األحد مدارس في واالستماع القراءة سنوات عبر عليها ترسب الذي
 بعتما .معضها تناقض وهي خاطئ، األفالم هذه قدمئها التي التفسيرات من بعض أن الواضح

فعال؟ حدث الذي ما الخاطئ؟ كاذ التفسيرات أئ لكى .نحوفاضح على

 حين فغي يسوع؛ إنسانثه رؤية اعيد أن ساعددني األفالم خه أن هي األهلم النقطة

 القيامة، بعد المجيدة وحياته المسيح وجود سبق عن كثيرا الكنائس في المتكررة العقائد تتكئلم

 وقيامته نوته بعد نفسها،كتتت األناجيل حئى األرضية. حياقه بعيد، حد إلى تتجاهل فائها

 الكتابة، وقت عن نسبيا بعيد ماضى في ت أحداث عن تقريرا لتقدم السنين، بعشرات

 الماضي إلى أعون أن األفالم طه ساعدتني لقد اليوم. عائ مثال الكورثة الحرب ثعد مثل

على يقف وهو المر، أن'يشعر يمكن كيف معاصروه. رآها كما يسوع حياة ألستشعر أكثر



Γ V I األؤل/داللدمبر كانون

 اإلنسان ذلك مع تجاوبي يكون أن يمكن كان كيف ؟ يسوع حول الملتفئة الكبير الجمع أطراف

 كنث هل زبا؟ فعل كما مثال، العشاء لتناولت( سأدعوه كث هل معاصريه؟ من كنث إذا

وبطرس؟ يهوذا فعل مثلما سأخونه كنث هل الغني؟ الشات مثل حزيائ سأمضي

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

٧ Γ األؤل/ديسهبو خانون

اسليح؟ قذا لثان قن

 إخراج من هش"، القديس بحسب اإلنجيل” فيلم األولى للمرة شاهدت م،١٩٧١ عام في

 حفيظة الغيلم ا نعذ عرض أثار وقد (،Pier Paolo Pasolini) ياسوليني ياولو ييير اإليطافي

 المجتمع أثار أده كذلك والمثير الشاشة، على يسوع تالحظ ما نادرا التي الدينية، المؤسسة

أيتما. وماركسيا مثليا بوصفه داسوليني يعرف الذي السينمائي

 المضطربة. المرحلة تلك في المراهقه اجتازوا من فقط ياسوليني فيلم تأثير يفهم أن يمكن

 الفئئة. المسارح في الساخرة الجماهير ئسكت أن القدرة الغيلم لذلك كان الوقت، ذلك في

 والنفاق المادئة مواجهة في ثوره رسالة أعلئ تن أول ليسوا أنهم الراديكاليون الطلبة أدرك وقد

قبلهم. من ذلك يسوع فعل لقد والمحية. للغالم مؤددًا ورسالة المجتمع، في الذي

 الذهنية للوئرة ئقبقة تقييم إعادة أجري أن ساعدني الغيللم إؤ أقول جهتي، من

 أولئك تفئل كان يسوع أن يبدو الخارجي، المظهر جهة ومن يسوع. عن لدي كانت التي

 ليسوع كانت فقد الكنائس، أغلب من المرفوضين وأولئك الالهوت، كليات من المطرودين

 كانت سواء السلطة، في كانوا الذين وهؤالء . خمر وبريب أكول أده لمعاصريه بين شهر؛

 كان المجتمعي. للثلم وقلعا للمشكالت، مثيرا يحسبونه كانوا دينية، أم سياسية سلطة
 تكون بأن يهتز وال بالئهرة، يستهزئ فكان ثوردة؛ منطلقاب من ويتصرف يتكلم يسوع

 أن حقيقة أتجش أن أستطبع ال لألجاج. التقليدئة المقاييس من غيرها أو أمالك، أو أسرة لديه

 رسالتها وأن مش، إنجيل من بالكامل مأخوذة ياسوليني سيناريوفيلم في كانت التي الكلمات

.يسوع عن السابق مفهومي مع واضحة بصور؛ تتناسب لم



ΓΛ ! االءؤل/دللددملر كانون

 حياة خدمة من وهو (،Bill Milliken) ميبكين بل أشل تقريبا، ذاته الوقت ذلك في

 كتابا ألفك كما المدينة، وسط في الفقيرة األحياء في عالجيا مجتمعا ،(Young Life) الشباب

 كان عائ الكتاب هذا عثت وقد (.So Long,, Sweet Jesus) اللطيف" يسوع وداغا” بعنوان
 (Campus “الجامعية الحياة” مجئة في محررا أعمل كنث األائم، تلك في داخلي. في يحدن

(Life، المسيح أجل من شباب مؤسسة منشورات إحدى وهي (Youth for Christ.) وغندما 

 روغ كانت المسبح؟ هذا يكون من أتساءل: كنث اآلخرين، كتابات أحرر أو أكتب كنت

 الجو بساير أئك أم حعا؟ بهذا تؤمن هل لي: وتهمس حولي تحوم بدأت قد صغير؛ شاق،

 المحافظة المؤسسات إحدى إلى انضمئث هل به؟ تؤمن لكي لك يدفعون ما وتمارس حولك،

؟يسوع بسبب بالتهديد شعرت التي ذاتها الدينية للمجموعات الحديثة الئتخ وهي اآلمنة-

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

ΓΛ األؤل/دسلدمبر فانون
ؤيحنم

صاك كفت لص ه

 قاعد؛ على يوليتزر جائزة على الحاصلة المؤرخة (Barbara Tuchman) توكمان باربرا مإ
 التي األحداث يعرف القارئ أن منطلق من نكتب أن ينبغي ال التاريخ: كتابة في واحد؛

 ئقاوم كانت مثال، الثانية العالمية الحرب في الغفرة معركة عن تكتب كانت عندما نتناولها.
 األمر، وابع في األمور". انتهت كيف يعلم كئنا شلن، ودون” مثل: جمله تضيف أن إغرا،

 من المعركة. تنتهي أن يمكن كان كيف اشرة معركه خاضت التي الحلفاء قوات تعرف لم

منها. جاءوا التي نورماندي شواطئ إلى العودة في الرغبة تدفعهم أن يمكن كان األمور، ظاهر

 كانت كما األحداث دراما في الموجود التوبر يشبه بما يحتفظ أن يريد الذي المؤرخ

 على بعدى. منظور من األحداث لسرد المستقبلية النظرة يستخدم أن يجرؤ ال تتكسف،

 كان الذي نفسه التوبر القارئ لدى يخلق أن يحاول الجيد المؤرغ فإذ ذلك، من العكس

.هناك وكاه بلحظة لحظة تتكسف وهي األحداث، قلب في كانوا من به يشعر



٢٩ I األؤلديسهبر خانون

 من األناجيل نقرأ إق يسع. عن وتفكيرنا كتاباتنا كل في المشكلة هي هذه أة وأرى

 محاوالت ومن خلقدونئة، إلى نيقية من الكنسئة المجامع كذ إليه آلت ما يعرف تن عدسة

 فكان أسرة، وله اسم له الجليل في يهودا انساكا كان لقد يسوع. هوية تفهلم أن الكنيسة

 عاثوا تن كل عن مختلعا أخرى بصور؛ كان لكئه مائ. أي مثل بآخر، أو بشكفي شخصا،

األرض. هذه وجه على

 من شكل على تئغق كي المحموم الجدل من قرون خمسة الكنيسة استغرقت لقد
 في تردوا لتذين فاألمر مائ". أئ عن والمختلف مائ" أئ مثل” بين ما المعرن االوان اثكال

 كئة إلى بالتأكيد سئمين االئران هذا أة هو اسمئة، مسيحئة ثقافة في حئى أو الكنائس،

 أة تعبن أن في كبيرًا صعوبة الكنيسة لدى اة . ياسكال قال كما . مائ أي عن نختلف

 أن نفسها الصعوبة أيصا تجد كما ذلك، لنكرون الذين مواجهة في إنساكا، كان المسيح يسوع

٠“االاتين في كثيرة واالحتماالت الله، كان أئه ئعلن

 المستطاع قدن أنظر أن كتابتي في أتمئى لكئي العقائد، على أشدد إني بوضوح: فألئتها

 تلتفين كانوا الذين الجمع من أي يشاهده كان كما وأشاهده أسفل"، من” يسع حياة إلى

. إنسانؤتي نحو بلكن عمق بأكثر يسع، أجتذب أن لوثر، كلمات ئستخدائ وأتمئى، حوله.

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من

كألوناألؤل/دسمبز٢٩

األسد استئناس

 الذي األطفال( صديق اللطيف الوديع )الرجل روجرز مستر نوعئه عن كثيرا يسوع يختلف

 الالهوت. كلئة في عنه درسك الذي الشخص عن أيصا ويختلف األحد. مدارس في قابلئه
 في الشخصائت. هذه من جدا استئناسا أقن كان الحقيقى يسع أة في الغرق يكمن أوال،

 في (٧ulcan) قولكان شخصئه يشبه كان يسوع، عن ذهني في كانت التي السابقة الصورة

ألحح إنسان مثل يسير وهو الجأش، رابط ساكائ هادائ يظن (:Star Trek) النجوم حرب فيلم



االءؤن/دلسمبر كانون !٢٩

 أة رأيث مرع هذا ليس األرض. أي الغبرى، الفضائية السفينة في لإلثارة قابلين بشر وسط

 كان بعمق: يسع ٠في يؤثرون األخرون كان لقد تصوره. الجيدة يسوغ أفالم أو األناجيل
 كان الوابع، في .يتهلل يجعله البسيط اإليمان كان كما الذاتي، البر ويغضبه العناد، يحبعله

الناس. أغلب من وشفعا وجدا وأكثر العادي، اإلنسان من وتلقائيه عاطفية أكثر يبدو

 لقد يتعداه'. ال محدد حير في أضقه أن علي صعيا كان يسوع، شخصية درست كلما

 اشفعين مع مجموعه وطرد سولما أخذ لكئه الروماني، االحتالل عن قليال يسوع تكلم

 األخبار شاعمب نفسه الوقت وفي اليهودية، الشريعة باحترام يوصي كان . الهيكل في الصغار
 الوقت وفي الغرباء، أحد مع التعاطف فرط من كثيرا يتأئم كان .الائموس ينتهك كان أله عنه

 لديه كانت شيطان!". يا عئي ابعد” له: قائفا شديدا انتهارا أصدقائه أقرب ينتهر نفسه،

بصحبته. تمئعوا جنسيا والمنغلتين األغنياء لكن والزنى، المال تجاه عنها يتنازل ال نظر وجهات

 المعجزات لصبع قوته كانت التالي اليوم وفي حساب، بال المعجزات منه تنسابب يوم في
 وغدا الثاني، مجيئه عن بالتفصيل يتكلم اليوم الناس. ايمان عدم بسبب توبفت كاها تبدو

 عليه، القبض من يهرب مرة ذات اإلنسان. ابن فيها يأتي التي الساعة وال اليوم ال يعرف ال

 يوصي ثلم السالم، صنع عن شديدة ببالغه يتحدث كان ثابتة. بخعلى ذلك نحو يسير ثلم
 عندما لكئه الجدل، مركز في يجعله عظيائ كالائ نفسه عن يتكلم كان .سيوف بثمرا، ه تالميذ

 (:Walter Wink) وينك والتر قال كما سرا. عليها الحفاظ إلى يميل كان معجزة، يجري كان

.بتاائ الصورة بهذه نخترغه أن استطعنا لما بالفعل، عاش قد يسوع يكن لم إذا

 فكيف .ومتويع ممل، األناجيل: يسع على المر، ئطلعهما أن يمكرع ال كلمتان

 سايرز دوروثي تعبير بحسب أو الشخصيه؟ هذه مثل دستثنس أن الكنيسة استطاعت
(Dorothy Sayers'.) ”أليائ منزليا قائ لتجعله يهوذا أسد أظافر الكنية قئب كيف 

العجائز؟". والنسوة الشاحبين، الدين رجال دناسب

أعرفه أكن لم الذي يسوع كتاب: من



I ρ٠ األؤل/ديسهبر لثانون

،P األؤل/دللللمبر كأنون
تمجهح

اللللبليااألساسني ب

 الله. عن تماائ مختلفة بصور؛ لخرجث دونه، ومن الله، عن الغائمة مفاهيمي يسوع يصحخ

 يسوع، بسبب لكن تغيير. أو حراك بال ساكائ جامدا النا الهي يكون أن دوقه يمكن كان

 محور في الله عن المفاهيم تغيير كان )هل لدى التي الغريرئة المفاهيم هذه أعدن أن يجب

 لرفضنا ذاقه ويعرض بالحرة، لنا ويسمح عنا، باحائ يأتي إله عن يسوع يكشف . إرساليته؟(

مجة. إله هو شي، كل وفوق وإهانتنا. ونومنا

 في لكن يسوع، رسالة صدمة استيعاب المسيحية الثقافة في ترثوا نن يستطع ال قد

 بين ما يحدث ما لوصف الطبيعية البريقة هي أبذا المحية ليست يسوع، بخالف فائه الوابع،

 وأرسطو الله. إلى “محية” كلمة األخرى الرئيسية األديان معظم تنسب لم وإلههم. البشر

 .إنساقا يحلن زيوس أوأن ، ريوس يحمل أقه بدعي أن إنسان ألي الغريب من بصراحة: قال

 هي المحية أن إلى بوضوح ويشير ،“محية الله” أن المقدس الكتاب يؤكد صادم، تضاد وفي

 ابنه بذل حتى العالم الله أحمن هكذا األرض: إلى يسوع مجيء في األساسى السبب

. ‘األبدئة الحياة له تكون بل به يؤمن ئن كز يهبك لكيال الوحيد

 بصبر أنتظر شيكاغو مدينة في (O'Hare Airport) أوهير مطار في أمضيتها طويله ليله أذكر

 (،Karen Mains) مينز كارين الكاتبة، الصديقة كانت ساعات. خمس تأحرث رحلة نافد

 وتمطر ال عندى'” كتاب أؤلف الوقت ذلك في كنث نفسه. المؤتمر إلى معي مسافر؛ بالصدفة

المستجابة. غير وصلواتهم وشكوكهم وأحزانهم الناس باالم جدا نتأثرا ونمث ، السماء

 ظز سؤاال طرحث أدري ال حيث من ثم طويلة، مد؛ صمت في إزًا كارين استمعت

. مهر األمر أن أعتقد ؟ ئحيك بأن لله ببسماطه فيليب يا سمحت هل ئائ:١معيد

 ورغم الروحية. حياتي في الشاغرة الفجوة على ضوءا ستلت أنها ئباشر؛ أدركث لقد

 هي يسوغ قصة أن األهر: الرسالة عتي غابث فقد المسيحي، اإليمان قلب في طويال عشث أني

 لله، وإحبالما ألما تتضئن أحل، وإحبالما؟ ألما أيثما القئة تتضئن هل الله. بمحية االحتفال قصة

.االنسانية أسرته ليستعيد شيء أى يفعل باله الوعد ئخثد يسوع لكن أيصا. ولنا

م١٩٩٦ لحزيرانايونيو، ١٧ اليوم، المسيحية مجئة ، يسوع اكتثاف



ألؤل/ديسمبز1 فانون ا ام

كانوناألؤل/دلسمبر ام
-

المستعز التجند ه

 األكويني توما الرائد الالهوتي بين ما الهوتي جدل اندح قرثين، من بأكثر اإلصالح قبل

 حول الجدل وكان (John Duns Scotus) سكوتس ذنز جون اسمه إنكلترا من ناشئ والهوتي

اإلنسان؟". يخطئ لم لو ليأتي، يسوع كان "هل :السؤال

 كان الساقط، للكوكب الله عالج هو التجئد أة يرى األكويني كان حبن في

 جسدا صار الكلمة أة سكوتس رأى فقد ؛المحلق على أكبر شيائ هناك أة يرى لمعاصره

 حطة أو لمشكلة حل مجرد وليس لإلنسان، الله رسمه الذي األصلي التصميم لئمئل

 الصليب تؤكد كتابئة بقرات إلى يشير األكويني كان األساسئة. المئة فشل بعد بديلة

 أفسس من بقرات إلى فأشار سكوتس أائ بالله. المكسورة اإلنسان لعالقة تفاعال بوصفه

 الكن يحمل وهو شيء، كز أصل فيه الذي الكوني المسيح بشأن تتحدث وكولوسي

النهائئة. الغاية نحو

 بوصفهما قبولهما ويمكن كتابي، سند المقاربتين من لكن أن الكنيسة قذرت النهاية وفي

 في لكئ األكويني، توما ائباع إلى دثر الهوتيون مال فقد ذلك، ومع قويما. إيماائ كئيبما

 اإلنجيلئين على وربا سكوتس، رأي رانر، هوكارل كاثوليكي الهوتي درس األخيرة، السنوات

.حذؤه يحذوا أن المحافظين

 بوصفها الكنيسة تشبيه في أيثما حائ صار وابع الى تشير المسيح في بولس عبارة اة

الزمن. مدى على التجسد تمد فالكنيسة المستح؛ جسد

 يخطر الذي السؤال (Austin Fare) فارر أوستين طرخ أكسفورد، في جميلة عظة وفي

 والوابع ،المسيح جسد بوصفها للكنيسة المتسامي بولسى تشبيه بين ما يربط انسان أي ببال
 كوننا ببن السحيقة الهوة تلك حيال نفعل أن علينا ماذا .السؤال ويقون للكنيسة، الملموس

 هي هذه صلواتنا؟ وسخافة وتغاهتنا ونجاستنا وأنانغتنا كسلنا، الفعلي؛ وأدائنا المستح، جسد

. بأنفسنا نحن نفعله وما بنا المسيح فعله ما بين الكائنة الهوة

 األول اليوم في المسيح: تالميذ فعله الذي نفشه األمر نفعل أن علينا إذ فارر يقول

بولس كلمات مقتبسين أنفسنا، دنر نذ . أخرى مرة القيامة ونستذكر نجتمع األسبوع من



ا"ا I األؤل/دلسملر كانون

 الذنورب في موتى وأدنا يسوع، المستح في هم الذين على اآلن دينونة ال أن الرسول،

 جديدة. خليقة فهو المسيح في أحد كان إذ وأئه يسع، المسيح في أحياء لكئنا والخطايا،

 كوروس ٢ ؛١١ :٦،١ :٨ )رومية جديدا صار قد الكز هونا مضت، قد العتيقة األشيا،

 التي االفتدائئة النظرة عبر علينا ئطز الله أن الباهرة: الحقيقة نواجه باختصار، (.١٧ ه:

.المسيح يسوع ابنه في

م٢ ٠ ٠ ٨ ايناير الثاني كانون اليوم، السيحئة مجلة ، الخلفئة الصفحة عمود





شليزوعرفان

 الكيب في كلمة مليوني نحو بعناية قرأت التي (Brenda Quinn) كوين برندا لي قالت

 هذا . فيليب يا تكسه، كتاب أسهل هذا سيكون التأثالت: هذه لتختار المختلفة والمقاالت

 عملوا الذين والناشرين والمحررين األصدقاء من الطويلة السلسلة بسيب ونللثط حقيقى،
 بعض نسيان من خوائ فرذا، فرذا أسمائهم دبر على أجرؤ ولن عقود. ثالثة مدار على معي

 (،Campus Life) الجامعية" "الحياة مجتة في العمل فريق تحديدا أشكر أن أون لكنني األسماء،

 زوندرقان نشر ذور في العاملين على عالوة ،(Christianity Today) اليوم" المسيحئة” ومجئة

(Zondervan) ودبلداي (Doubleday) يردمانز و (Eerdmans) اشدة فايث-المملكة وهودر 

(Hodder Faith UK) المصادر. هذه من جاءت المختارة التأثالت من الئظس فالغالبئة ؛

 المبذول الجهد من نفسه القدر ونشره، هذا مثل تجميعي كتاب تحرير يتطئب شد، دون

 (Bob Hudson) هدسون وبوب (John Sloan) سلوان جون وجد وقد أصلتي. كتاب في

 ٣٦٦ تحويل ثم الحاسبة، مواضعها في ووضعها الكلمات لضعل طريقة زوندرؤان في وزمالؤهما

 مسة'عنتى أنجرت نفسه، الوقت وفي ورقى. كتاب إلى اإللكترونئة الصيفة من لمختار تأثل
 أحد، يقدره ال قد الذي الميز العمل مبتهجة بروح (Melissa Nicholson) نيكولسون ميلئسا

 برندا وظلت .مختلفة وشهور بأدام وترتبط لمريقها لتًاخذ المقتطعة الكثيرة النصوص هذه بتتبع

 لكز لذا .العشوائئة تفضيالتي أنا؛ بطول ئحتملة مراحله، كل في العمل في منخرطة كوين

.جزيال شكرا : أقول منكم واحد

نسي يا فيليب





المصادو قائمة

1. Disappointment with God (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1988)

.والنشر( للطباعة أوفير منشورات )من السماء تمطر ال عندما

2. Soul Survivor (New York: Doubleday, 2001)

.والنشر( للطباعة أوفير منشورات )من نجوت بالكاد

3. The Bible Jesus Read (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1999)

4. Church: Why Bother? (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1998)

5. Finding God in Unexpected Places (New York: Doubleday, 2005)

6. Guidance (Portland, Ore.: Multnomah, 1983)

7. Helping the Hurting (Portland, Ore.: Multnomah, 1984)

8. I Was Just Wondering (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1989, revised edition 1998)

9. In the Likeness of God (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2004)

الكلمة( دار منشورات )من صورته على

10. Indelible Ink: Twenty-Two Prominent Christian Leaders Discuss the Books That Shape Their
Faith, Scott Larsen, editor (Foreword by Philip Yancey) (Colorado Springs: Waterbrook, 2003)

11. The Jesus I Never Knew (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1995)

12. John Newton: From Disgrace to Amazing Grace, by Jonathan Aitken (Foreword by Philip
Y'ancey) (Wheaton, Ill.: Crossway, 2007)

13. Meet the Bible (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2000)

14. Money (Portland, Ore.: Multnomah, 1985)

15. Open Windows (Westchester, Ill.: Crossway, 1982)

16. Prayer: Does It Make Any Difference? (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2006)

الكلمة( دار منشورات )من اختالف؟ أئ ث محل، هل الصالة:

17. Praying with the KGB (Portland, Ore.: Multnomah, 1992)

18. Reaching for the Invisible God (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2000)

الكلمة( دار منشورات )من منظور غير إله مع اللقاء محاولة

19. Rumors of Another World (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2003)

الكلمة( دار منشورات )من آخر عالم من إشاعات



المصادى قائمة

20. A Syllable of Water: Twenty Writers of Faith Reflect Upon Their Art, Emilie Griffin, editor 
(chapter 14 by Philip Yancey) (Orleans, Mass.: Paraclete, 2008)

21. What's So Amazing About Grace? (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1997)

الحياة( منهل دار منشورات )من النعمة أعجب ما
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الكلمة( دار منشورات )من األلم؟ وقت في الله أين

منها. اقتباسه جرى تأثل كز أسفل المجالت مقاالت مصادر تجد أن يمكنك مالحظة: *



باالءنخليزباج المواضيع فشرس
Subject Index

Abba, Jan. 3, Sept. 3
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 الله إلى النظر إلى يميل وكان األميركي، الجنوب من محافظة عائلة في ياني فيلب ترئى

 هكذا عليه". ليقبغس بحياته التمزع يحاول شخص أي عن يبحث ساخط شرطي” أئه على

. الثه عن الخا'طئة الصورة هذه ترسيخ إلى ممارسادها أدت كنيسه من تعافيه عن يانسي يعبر

 التربية من أتعافى حاج أنا لنفسي. كجا أؤلف أنا” برة: قانه ما في هذا وينعكس

 غامر بعرفائ أشعر أصغر. ال أكبر تابعيه يجعل الذي اإليمان عن وأبحث المسة، الكنسة
اهتمامي". أثارت لطالما التي باألسئلة يتعلق ما في حثة كتاباب وضع من لئمغني

 والنشر للطباعة أوفير من العربئة إلى منها ئرجم وقد منشورة، كب عدة للمؤلف

 يغيب"، ال الذي والسؤال نجوت"، وبالكاد الماء"، تمطر ال عندما” كتب: أربعة

اشية". والنعمة

التالية. الصفحات انظر الكتب، هذه عن للمزيد





عندهاالتمعلؤاسما،
(Disappointment with God)

:جهرا أحذ اليطرحها أسئلة ثالثة

ظالم؟ اف هل .١

؟ صامت أهو . ٢

أهونختبئ؟ .٣

 المقدس. الكتاب من ئستئد ويقدن وصدق بوضوح األسئله هذه عن يانسي يجيب

 وسخرية، والمباالة شكوك من تسجه أن يمكن وما الحياة، خيبات لقتخطي بأيدينا يأخذ وهو

 ئعطيه ما إلى فقط ليس وعطش لنا، الفائقة الله بمحبة ثقه إلى وأحكم، أقوى بالله إيما؟ إلى

وأفعاله. وصفاته ذاته في الله هو لمن بل الله،



تبة,؛

نجوت لخاد با
(Soul Survivor)

 غيرت استثنائية شخصية عشرة لثالث بالجميل ؟ وعرفا بئكريم يكون ما أشبه الكتاب هذا
 حيا؛ عن حديثه لمحاب يانسي يقدم فيه، تأثيرهم سرد إلى باإلضافة وعمله. يانسي حياة
 إلى تشيسترتون، كاي. جي. الذهن، المشئت الصحافي من إيمانه. ورحلة منهم واحد كل

 براند يول د. مثل معاصرين إلى دوستويثسكي، وفيودور تولستوي ليو المعذبين، الروائئين

 نموذلجا إليه قدموا الذين لهؤالء ملهمه صورا يانسي يقدم —بوشتر وفريدريك ديالرد وآني

مشرقة. وحيا؛ حي إليما؟



السؤال
يغيب١|اليد

ةت٦.

'٦.ج
يغيب ال الذي السؤال

(The Question That Never Goes Away)

الله؟ يا أنت أين الله؟ أين :جميائ نتساءل

 مدرسه في القتل حادثة وقعت حيث نيوتاون، مدينة في السؤال"” هذا يانسي يتناول

 في وأيثما شخص، ١٩۶٠٠٠ بحياة التسونامي أمواج أودت حيث اليابان في ثلم ابتدائية،

 ١١,٠٠٠ فيها لبئ دامية أهليه حرب اندفعن حيث السابقة( )يوغسالفيا سراييثو مدينة

٠شماحتعهم

 في سيما وال واألالم، المآسي به تعصف عالم في إجاباب عن يبحثون الذين إلى

 النزاعات من ساخن صفح على دقف والتي االضطراب، شديدة العربية منطقتنا

 جديد، من والرجاء العزاء الكتاب هذا في تجدوا أن نتمئى االستقرار- وعدم واإلرهاب

 ممكنة، تكون قد أئها وط لغم يخطر لم بطريقه معاناتكم مع لألجاوب مجؤزين لثكونوا

عنه. االبتعاد بدن الله من وستقتربون



الج

ألصمي

المغتبة اسملمج
(Vanishing Grace)

 الحاضر عصرنا في عيت التي النعمة موضوع يانسي يستعرض الكتارب، هذا في
 ايماننا اظهار بكيغيه يتعئق عميق هاجمل مسيحيا بوصغي ينتابني .يقول اذ

 ذلك ومع والرجاء، الفغران عن السارة باألخبار لنكرر دعينا لقد لألخرين.
 . سارة أخبارا رسالئنا يحسبون ال النامى من كثيرا أة تببن أدلة باستمرار أواحه

 انخفاضى، في المسيحية حول اإليجابية اآلراء بأن البحوث إليه تشير ما ورغم

 وكيف االنفصام؟ هذا فلماذا االرتفاع، في آخذ بالروحانيات االهتمام فإذ

 إلى واإلعجاب االنتباه تثير بطريقه النعمة يقدموا أن المسيحيون يستطتع

 يجدد للنجاة؟ طليا يصرخ عالم في يوروا أن يمكنهم وكيف ئنفك؟ مجتمع

 في هم كما سلوكهم في بالنعمة ممتكى ليكونوا للمسيحيبى نداءه يانسي

 خارجها، من أم الكنيسة في سواء الناس، من كثيرا ألن إيمانهم؛ عن اإلعالن

النعمة. إلى عطاش هم





 نسبي يا فيلبب هحع كاهلة سلة
يشعر وعقلك يفخر قلبك ستجعل

 والكائب المفكرين أحملي أحد الماضية الثالثة العقود مدى على ياني فيليط أصبح
 أن اليحيط من كبير؛ أعدادا والبسيطة الصادقة كتاباته -اعدت إذ والمعلمين؛

.أعظم يجرأ؛ ويعيثوه أكبر، بوضوح إيمادهم يفهموا

 وننك اذ عن يومية ودية أحاديث في ياني فيلب مع كاملة سنة إمغا، إدا تخيل

!'ممكائ هذا صار لقد . آخر شيء وكل والعالم

 تغمن ملهمة يومية قرا،؛ ٣٦٦ في ياني كتبه ما أففل اشمة نغمات كتاب يجمع
.يثعر وعقلك يفغر قبك تجعل أن

نسبي يا فيليب
 اذ إلى النظر إلى يميز وكان األميركي، الجوب من محافظة عائلة في ياني فيليب تريى

 هكذا .“عليه ليقبغى بحياته التمع يحاول شخص أئ عن يبحن ساخط شرطي أل على

اذ. عن الخاطئة الصورة هذه ترسخ ممارسانهاإلى أدت كنية من “تعافيه” عن يعيرياني سج ء ٠٠ * ٠ يا ٠ -

 أربعة والنشر للطباعة أوفير من العربية إلى منها ئرجلم وقد منثورة، عدة كشلي له

 ،“يغيب ال الذي ؤال٠و"ال نجوت"، بالكاد”و ،“الما* تمطر ال "عندما ي:

.“اشيبة والسن
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