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لحظة من فضلك

    

زوجة  مع  للعـــيش  مضــطًرا  كــنت  لو  »ولكن 

كزوجتي...« 

واجه  أن  له  ســـبق  أحد  ال  الــراعي،  أيها   »امسعـني 

ما أواجهه أنا اآلن في العمل«.

عليه  يفرضـــان  ال  اآلخر  الطفـــل  والدي   »ولكن 

ما يفرضه علّي والداي«. 

الطريقة  بنفس  أجبته  أيًضا  أنت  لُكنت   »حسًنا، 

لو كان قال لك مثل هذا الكالم!« 

املشيرون  يسمعها  غيرها  واملئات  االعتراضات  تلك 

جمـيع  إن  القــول،  خالصـــة  يومًيا.  املسيحــيون 

واحًدا: شيًئا  يقولون  املعترضني 
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لحظة من فضلك

وفائي  عدم  على  العـــذر  لي  تلتــمس  أن  »أرجو   

املسيحي  يعيش  أن  يجب  كما  العيش  مبسئولية 

مشكلة.  كأي  ليست  مشكلــتي  ألن  ذلك   املـؤمن؛ 

نوعها«.  من  فريدة  مشكلتي  إن 

  ولكن هل هّي حًقا كذلك؟ هل من املمكن أن يسمح 

نوعه؟  من  فريًدا  امتحاًنا  املؤمن  يخوض  بأن  اهلل 

وحتى لو فعل اهلل ذلك، هل ُيعد ذلك عذًرا كافًيا؟

إجابة  السؤال  هذا  على  الرسول  بولس  أجاب 

ميكنك  ال  »ال!  فقال:  للشك  مجااًل  تدع  ال  وافية  شافية 

يجب  كما  وتتصرف  لتفكر  مسئوليتك  من  التملص 

املبررات  تسوق  أن  ميكنك  ال  املؤمن،  يتصرف  أن 

حالة  إنها  حالة،  كأي  ليست  حالتي  إن   وتقول 

كورنثوس  في  لكلماته  استمع  نوعها.  من  فريدة 

ٌة  ـــِرَبٌة ِإالَّ َبَشِريَّ »َلْم ُتِصــْبُكْم َتْ  13  :  10  األولــى 

)أي ما أصابتكم جتربة أو محنة فوق طاقة اإلنسان(.«

كورنثوس  إن  األمـــور.  أحد  بتوضـــيح   ولنــبدأ 

تلك  من  استثناءات  بأية  تسمح  ال   13  :  10 األولى 

خطيتنا  إن  ألنفسنا.  اختالقها  إلى  منيل  التي  األنواع 

لها. العذر  التماس  ميكن  ال  ببساطة 

توجد  ال  أنه  لإلعالن  بولس  الرسول  يدعو  ما  إن 

استثناءات هو أن كل البشر في كل العصور يواجهون 

يحتكم  ولهذا  ذاتها.  األساسية  املشاكل  األساس  في 

أيام  في  اليهود  مع  اهلل  تعامل  قصة  إلى  بولس 

كورنثوس  في  األمم  من  كنيسة  إلى  كتب  حني  موسى 

مشاكل   – ظاهرًيا  األقل  على   – تواجه  أنها  تبدو  كانت 

أعمق  بالنظر  بعيد.  حد  إلى  مختلفة  بثقافة  تتعلق 

والثقافة  واللغة  واجلغرافيا  الزمن  مستوى  من 

اليهود  أصابت«  جميعها  األمور  »هذه  بولس:   قال 

انتهت  الذين  أنتم  لكم  مثااًل  هم  ليكونوا  قبلكم،  من 
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نفس  يقول  هو  وبالتأكيد  الدهور«.  أواخر  إليهم 

الشيء لي ولك اليوم.

مشكلة  لكل  مميزة  خصوصيات  شك  بال   هناك 

من املشاكل، وال يوجد موقفان متشابهان متاًما. ولكن 

هذه  وراء  أنه  هو  هنا  بولس  الرسول  عليه  يؤكد  ما 

البرية  في  اليهود  مشاكل  أن  جتد  سوف  اخلصوصيات 

الرومانية  اإلمبراطورية  في  الكورنثوسيني  وجتارب 

فرًقا  يوجد  ال  احلديث  العصر  في  البشر  وإحباطات 

ووصاياه  يتغّير؛  لم  اهلل  إن  بينها.  فيما   جوهرًيا 
اخلارجية  ظروفه  وطأة  حتت  واإلنسان  تتبدل،  لم 

اليوم  البشر  ويظل  يتغّير.  لم  نفسه  هو  زال  ما  املعقدة 

اآلخرين  ومع  اهلل  مع  العالقة  من  موقفهم  نفس   في 

وبناًء  املقــّدس.  الكتــاب  زمـن  في  احلال  كان  كما 

اليوم  جديدة  تزال  ال  املقّدس  الكتاب  فرسالة   عليه 

بولس  عليها  ن  دوَّ التي  اللفافة  كشف  يوم  في  كما 

اخلطاة  إن  كورنثوس.  في  مرة  ألول  وُقرئت  كتابته 

رسالة  أن  يجدون  زالوا  ما  اهلل  ناموس  على  املتمردين 

احلل  هي  املقّدس  الكتاب  يحتويها  التي  الغفران 

احلياة.  هذه  في  األكبر  األساسية  للمشكلة  الوحيد 

صار  الذي  املسيح  يسوع  عن  الرسالة  هذه  ُتبر 

مختاريه.  أجل  من  وميوت  يعيش  لكي   إنساًنا 

هو أيًضا عانى اجلوع، وسوء الفهم، والكراهية، ووهن 

معنى  أيًضا  واختبر  متاًما.  مثلنا  املوجع  واأللم  العزم، 

جمهور  وسط  الشديدة  والِوحدة  مؤملة،  قرارات  اتاذ 

الصديق،  من  اخليانة  مرارة  وذاق  متقلب.  سطحي 

نعم،  محبته.  وشاركهم  قلبه  لهم  فتح  ممن  والنكران 

ب في كل شيء ... ولكن بال خطية«. ولو كان  لقد ُجرِّ

استثناءه  ملتمًسا  نفسه  عن  يدافع  أن  إلنسان  يحق 
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وفريدة  غيرها  عن  تتلف  حالته  أن  إلى   ومحتكًما 
ســبق  ما  على  بناًء  املســيح  فيســوع  نوعها،  من 

قط  يتهرب  لم  أنه  غير  بذلك.  اجلميع  من  أحق   هو 

صار  واآلن  القريب.  أمام  أو  اهلل  أمام  مسئوليته  من 

لُيخّلص  فقط  ليس  منا،  واحًدا  بحق  الفريد  اهلل   ابن 

)الكّفاري(  البدلي  مبوته  اآلتي  الغضب  من   خاصته 

موفية  ُمقّدسة  حياة  ليحيا  أيًضا  بل  الصليب،  على 

لهم  بره  ُيحسب  حتى  عنهم؛  اهلل  متطلبات  جلميع 

لهم. ُمخّلًصا  به  يؤمنون  حينما 

خنتبره  أن  بد  ال  ما  كل  اختبر   – خطية  بال   - أنه  ومبا 

املفديون  أبناؤه  يستطيع  بنعمته  أن  يعرف  فهو  اليوم 

يعرف  الذي  ذاك  يقول  ولهذا  خطاه.  إثر  يتبعوا  أن 

بنفسه:  اختبرها  أنه  إذ  املعرفة  حق   مشاكلنا 

هو  أنه  ومبا  »ما أصابتكم جتربة فوق طاقة اإلنسان«. 

وميكنك  عليه.  تعتمد  أن  فيمكنك  ذلك  يقول  من 

مسئواًل  يعتبرك  أنه  حقيقة  على  تعتمد  أن   أيًضا 

لوصاياه. وفًقا  مشكلة  كل  مواجهة  عن 

حاالت  هناك  ليست  املؤمنون،  املسيحيون  أيها 

بحياته  ذلك  على  برهن  قد  بنفسه  املسيح  إن  خاصة! 

أيام  وفي  املثل.  تعمل  أن  منك  ينتظر  وهو  وموته، 

)النفسية(  الفرويدية  األخالقيات  فيها  اخترقت 

اإلنسان،  مسئولية  لعدم  مروجة  املجتمع  أروقة  كل 

غيرهم  على  اللوم  إلقاء  أن  الناس  وجد   وبينما 

عن سلوكهم اخلاطىء صار أمًرا شائًعا، يدعوك يسوع 

املسئولية. حياة  حتيا  أن 

اآلخر«،  اخلد  »حتـــويل  في  للتقصـــــير  مكـان   ال 

املسيح  صّلى  لقد  إليك«.  يسيء  ملن  »اإلحسان  في  أو 

كنت  أنك  من  الرغم  على  أجلك  من  ومات  ألجلك 
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أن  مبسئوليته  وفائه  من  نابًعا  قراًرا  اتذ  لقد  له.  معادًيا 

نهايته. إلى  اجللجثة  طريق  يسير 

يسوع  بنيَّ  البشر  جميع  مصير  عليه  أخذ  وملا 

أن  أوالده  من  اهلل  ينتظر  كيف  حاسم  حنو  وعلى  نهائًيا 

عنكم  اطرحوا  مؤمنون،  أيا  ولذلك،  وميوتوا.  يعيشوا 

من  وبداًل  اآلخرين،  على  اللوم  إلقاء  وكفاكم  األعذار، 

إليها«  دعيتم  التي  للدعوة  يحق  كما  »سيروا  ذلك 

بقوة روح اهلل.

نحن جميًعا في هذا مًعا

سنضطر  أننا  »أخشـــى  الطــبيب:  يقـول   عندما 

سوف  للقلق،  داعي  ال  ولكن  جراحة،  إجراء   إلى 

تفكر  حينها  فلعلك  بسيطة«،  جراحية  عملية  تكون 

بالنسبة  اإلبرة  وخز  »إن  قال:  الذي  الرجل  كلمات  في 

خطيرة«. جراحية  عملية  هو  لي 

األمر.  بحـــقيقة  الطبيب  أعلمــــك  لقد   حسـًنا، 

إجراء  من  بد  وال  سارة  غير  الفحص  نتيجة   إن 

تعود  الدهشة  وقع  حتت  اآلن؟  العمل  فما   جراحة؛ 

يبعث  مبا  تبرك  أن  راجًيا  زوجتك  وتبر  البيت  إلى 

»ليس  لك:  تقول  ريب  غير  ومن  نفسك.  في  الرجاء 

هذه  ملثل  وخضع  سبق  فريد  فالعم  السوء،  بهذا  األمر 

اآلن  فهو  تعلم  وكما  سنة،   18 قبل  اجلراحية  العملية 

في متام الصحة منذ ذلك احلني«.


