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سو ُع َف ْ
س ِطه ِ ْم
اختَ َفى َو َخ َر َج ِم َن ا ْلهَ ْي َك ِل مُ ْجتَاز ًا فِي َو ْ
" َف َر َفعُوا ِح َجا َر ًة لِي َ ْر ُجمُوهَُ .أمَّا ي َ ُ
ساناً َأ ْع َمى مُ ْن ُذ وِ َال َدتِهِ "
ضى َه َك َذاَ .وفِي َما هُ َو مُ ْجتَا ٌز َر َأى إ ِ ْن َ
َو َم َ
يو99: – 8:95
هل عمرك تخليت وإنسحبت من خدمة هللا ،أو من الشهادة أو من الصالة
وحضور اإلجتماعات أو إمتنعت من أن تكون طيب وعطوف تجاه اآلخرين ،وذلك
ألن شخص ما إتهمك زورا بشيئا ما ،وكان على وشك أن يلقي بالحجارة عليك؟
هل عمرك إنسحبت في إستياء تغذي مشاعرك المجروحة ،وتشعر باألسف لنفسك،
وتسمح للغضب والمرارة وخيبة األمل واإلستياء يتراكم في نفسك عندما ال تسير
األمور بحسب أهواءك؟ هل قررت اإلنسحاب من تدريس مدارس األحد ،أو خدمة
الشباب ،أو الرعاية ،أو الخدمة في المجلس اإلداري لمجرد أن عدة أشخاص
إشتكوا طريقة تعاملك وتناولك لألمور؟ كم عدد أوالد هللا الذين تخلوا وإنسحبوا
عن خدمة الرب لساعات أو أيام أو شهور أو سنين أو تخلوا وإنسحبوا تماما
بسبب اإلنتهار الغير مسر واإلستفزاز.
أعزائي كم من اإلستفزاز واإلساءة والشكاية واإلنتقاد يمكنك التعامل معه
وتحمله قبل أن تصاب باإلحباط وتترك وتغادر الخدمة األساسية التي أعطاها هللا
لك لتنجزها؟ لماذا ننسحب من خدمة الرب بينما لم يمنحنا هللا " تصريح
اإلنسحاب"؟ لماذا نهجر ونترك مهمتنا اإللهية عندما تسير األمور في إتجاه
معاكس على الرغم من أن هللا لم يمنحنا أبدا ترخيص للتخلي عن مسارنا؟ هل
يمكنك أن تقلب معي بأصابعك صفحات الكتاب المقدس وتقول لي كم مرة أعطي

هللا خادما من عبيده "تصريح لإلنسحاب والتوقف" أو "ترخيصا بالتوقف"؟ ومع
ذلك تتناثر بطول الطريق اإللهي السريع في خدمة الرب أعداد ال تحصى من
الحطام الروحية ملقاه في حفر الطريق وذلك ألنهم كتبوا تذاكر سفرهم الخاصة بأن
ينسحبوا أو يتوقفوا هناك .آه يارب ليتك ترحمنا ويا ليتنا ننظر إلى الرب يسوع
وننهي العمل الذي أعطانا إياه لنقوم به دون أن نفقد خطوة في تغذية اآلهات و
خيبات األمل.
أليس ذلك رائعا أن الرب يسوع المسيح أكثر األشخاص الذين عاشوا علي
أرضنا وقد تم نقده وسوء معاملته ولم يقدره أحد  ،لم ينسحب أو يتوقف إطالقا !!
ليتنا ال نكون مثل إيليا الذي كتب تذكرته الخاصة للوصول فقط إلي شجرة البطمة
ولكن بدال من ذلك ليتنا نكون مثل الرب يسوع المسيح الذي أصر على إنجاز
مهمته وإرساليته حتى في بستان جثيماني .ماذا سنقول يوم الحساب والدينونة
عندما يتم فتح كل الصفحات التي أليام الرثاء والشعور باألسي ألنفسنا والشفقة
على الذات من كتاب خدمتنا وأعمالنا ونحن في الجسد؟ رؤ 21:21ماذا سيكون
جوابنا عندما ٌنخبر فى السماء أن هللا خطط لنا أن يقوم بأعمال رائعة مجيدة من
خاللنا في أيام اإلنسحاب والتخلي والتوقف هذه؟ هل ظللنا أمناء وأكملنا السعي؟
صديقي دعنا نلقي نظرة على نص كتابي يبدو فيه أن الرب يسوع كان له
سبب وجيه ليداوي الجراح و خيبات األمل  ،في إنجيل يوحنا األصحاح الثامن،
نرى الرب يسوع في الهيكل في عيد المظال .هنا يتم نصب كمين لرجل هللا المثالي
حتي يتم إتهامه من قبل الفريسيين (عد .)6كيف تشعر عندما يتحد معا القادة
المتدينين لتقويض عمل هللا الذي قد دعا أحد أن يفعله؟ كيف تشعر عندما تفقد
الثقة ليس فقط من الذين هم من الخارج ولكن من النواة الداخلية للمؤسسة
الدينية؟ كيف تشعر عندما يقوم هؤالء الناس بمحاولة متعمدة لتدميرك من خالل
الخداع واألكاذيب والتلميحات؟ آه يا صديقي هل حان الوقت للهروب واإلنسحاب -
هل هو وقت "التخلي واإلنسحاب" ؟ كيف تشعر عندما كنت قد فعلت أفضل ما
لديك للغاية وتري الناس الذين فشلوا في إعتراضك وصيدك في الفخ يقررون
اإلتقاط الحجارة وقتلك على أي حال (عد)95؟

إسمحوا لي أن أطرح عليكم سؤاال :هل الرب هو من دعاك للعمل الذي تقوم به
أم كان إنسان الذي أقحمك في هذا العمل؟ إذا كان اإلنسان هو من دعاك إلى
العمل،إذا يحق لك اإلنسحاب عندما يقاومك اإلنسان ويتعارض معك .ولكن إذا كان
هللا هو من قد دعاك إلي هذا العمل إذا كل إيذاء وعدم ثقة ومعارضة وإعتداء من
وفي يد البشر لن يمنحنك العذر أبدا ومطلقا للتخلي عن سالحك وتعبس في أحد
األركان .الذي دعاك هو الذي سيكون معك وستحملك نعمته فقط إذا واصلت عينيك
عليه .مجدا للرب ! هللا ليس إله إنهزامي منسحب حاشا وكذلك ليس أتقياءه طالما
محتفظون بإنسانهم العتيق على الصليب.
في الواقع لم ينسحب الرب هنا في يوحنا أو يتراجع  ،على الرغم من إتهامه
تبارك إسمه بأن به شيطان وكانت هناك محاولة لقتله  ،تصادف مع رجل ولد
اعمي بينما كان يخرج من الهيكل هللويــــــا .يقول الكتاب المقدس" وفِيما هو
مج ت ٌ
از رأى إِنسانا أعمى منذ ِوالدتِ ِه " الكلمة اليونانية لـ "رأي" هنا في هذا النص
هي "  "eidoمما يعني شيئا أكثر من مجرد تالقي األنظار وأنها تشمل مراقبة
وإستيعاب لجميع جوانب كارثة هذا الرجل .فهي معرفة وفهم للمصيبة .هذا على
النقيض تماما من الكلمة اليونانية " "blepoالتي تعني مجرد رؤية فقط بالعيون
المجردة .نعم عندما كان الرب يسوع يغادر الهيكل "رأى" الرجل المولود أعمى .
مجــــــــــــــدا للرب!!!
هل مازلت تري "  ، " eidoعندما ٌتعامل معاملة سيئة أو ٌتسمي بلقب ٌمهين
داخل الكنيسة  ،اإلحتياجات بينما تهم بمغادرة المكان؟ هل ترى أن أحد اإلخوة
يحتاج إلى بدلة جديدة ،أو إطارات جديدة ،هل تري أن هناك حاجة للصالة،
وتضميد الجراح ( الشفاء) أو ربما وجبة غذائية؟ هل ال تزال ترى القازورات
الملقاة على العشب األخضر والتي تحتاج أن يتم إنتقاؤها وإلتقاطها؟ أم أنت اآلن
في مكان "رؤية ،لم تعد ترى"؟ عندما تعامل معاملة غير عادلة ،هل تستمر في
خدمة الحب والحنان ،أم أنك تكف عن رؤية إحتياجات اآلخرين ،وتغلف نفسك
تماما في موضوع سوء معاملتك .عندما ننسحب أو نتراجع  ،نفقد الزخم في عمل

هللا .نأتي إلى طريق مسدود وسننجرف حاال في وحل اإلنشغال بالذات الذي أنقذنا
منه هللا يوما ما و ذات مرة.
إذا كان للرب يسوع سببا لإلنسحاب والتوقف ،ليندب حظه في البكاء قليال،
وليطلب اإلرتياح قليال ،وأن يواسيه تالميذه قليال قبل أن يكمل ويستمر ،لرأينا ذلك
في هذا الموقف .هل هنال أي سبب علي وجه التحدبد إلنكار الذات لتتوقف عندما
يتم مهاجمتك عاطفيا أو تدميرك؟ جاء شفاء الرجل األعمى على الفور بعد الطرد
العنيف للرب يسوع من الهيكل .لم ينسحب الرب أو يتوقف .لم يسمح تبارك إسمه
بتراكم المرارة وخيبة األمل في قلبه .ذهب مباشرة للخدمة.
إحترس من اإلنسحاب والتوقف .يعني اإلنسحاب والتوقف عن عمل الرب
بشكل عام " الشغل والمداومة " للشيطان لزرع بذور له من المرارة واإلستياء
والغضب والشفقة على الذات في قلوبنا .عندما نتوقف وننسحب بسبب مشاعر
األسي أو الشفقة على الذات فإننا نبدأ في أن " نخلص " أنفسنا ،قال الرب يسوع
"فإِن من أراد أن يخلِّص نفسه يهلِكها ومن يهلِك نفسه مِن أجلِي فهذا يخلِّصها" .
لوقا  .1::5اإلنسحاب والتوقف أمر خطير ما لم يمنحه هللا لنا لتجهيزنا وتهيئتنا
لعمل أعظم في المستقبل أمامنا .الرب يسوع لم ينسحب أو يتوقف وكذلك بولس
الرسول .بعد ضربه وموته نراه يستعيد وعيه ويستمر بخدمة الكرازة.
أعمال 25:2:وكذلك أيضا بولس وسيال لم يتوقفا عندما تعرضا للضرب ووضعا
في المقطرة ،بدال من ذلك رفعا صوتهما في الصالة والتسبيح وقادا السجان
وعائلته إلى الخالص اع . 4:-25:26
فماذا يا تري كنت قد حققته إذا كنت لم تنسحب وتتوقف لتجلس تحت البطمة؟
ماذا نفقد ونخسر إذا سقطنا على وجوهنا؟ هل صرح الرب ليشوع ولشيوخه أن
يسقطوا على وجوههم بعد هزيمة عاي أم أنهم إمتلكوا تصريح وحيد من هللا وهو
إمتالك أرض الموعد خطوة واحدة في وقت واحد؟
تأمل ترخيصك ،عقدك مع الرب ومعرفة ما إذا كان يتضمن هذا العقد بند "
أوقات لإلنسحاب والتوقف" من الخدمة والمحبة ومالحظة إحتياجات اآلخرين .
إدرس العقد الخاص بك .هل يشمل الشعور باألسف لنفسك ،والنظر في أوجه

قصورك والتمركز فيها كلما جلبها لك إبليس؟ هل عقدك يتضمن األفكار السلبية
عن أولئك الذين يسببون لك المتاعب؟ عندما تملك الكدمات والسحق ،هل ترى
ضرورة للصالة من أجل ذلك مع الراعي في ساعه التجربة؟ آه ماذا يتكون ويشمل
عقد عملنا مع هللا؟
ا ٌت ِهم الرب يسوع تبارك إسمه زورا وتمت مالمته علي أن به شيطان و ٌبصق
صلب ،ومع ذلك لم يتوقف
ضرب زورا في وجهه و ٌ
سخر منه زورا و ٌ
عليه زورا و ٌ
في أن يري  eidoإحتياجات اآلخرين .في الواقع وهو على الصليب أظهر إهتماما
بوالدته عندما قال ليوحنا الحبيب "هوذا أمك" (يوحنا  )11:25وقد سكب قلبه
بالرحمة تجاه أولئك الذين وضعوه وعلقوه على الصليب بينما يصيح صارخا "يا
أبتاه إغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون" لوقا  4::14كل لحظة من حياة
الرب يسوع كانت عطاء في خدمة اآلخرين .الحياة التي أعطاها في الجلجثة كانت
الحياة التي فقدها لحظة بلحظة في إعطاء نفسه دون تغيير أو تبديل.
إسمحوا لي أن أختم بهذا السؤال :هل كلمات الرب يسوع " ........كما أرسلنِي
اآلب أرسِ لكم أنا " يوحنا  12:11تتضمن وتشمل نفس الدعوة لنكون مثله
فنرفض كل أوقات للتوقف واإلنسحاب ونستمر في خدمة الرب يسوع حتى نصل
إلى راحتنا في السماء؟ أطلب من الرب يسوع أن يغفر لك أوقات اإلنسحاب
والتوقف التي كنت قد إتخذتها دون موافقته والعودة إلى المسار الصحيح بحيث
تمتلئ من اآلن كل صفحة من صفحات كتابك  -كتاب أعمالك السماوي  -بأفعال
الطاعة البهيجة واألفكار باألمور النقية الجميلة والصادقة وذات الصيت الحسن.
نعم صديقي العزيز ،إذا كنت في "فترة توقف" اآلن عد ثانية مرة أخرى .لقد
إشتاق الرب يسوع لك .سيكون سعيدا بعودتك مرة أخرى!
" فرفعوا حِجارة لِيرجموه .أما يسوع فاختفى وخرج مِن الهيك ِل مجتازا فِي وسطِ ِهم
ومضى هكذا .وفِيما هو مجتا ٌز رأى إِنسانا أعمى منذ ِوالدتِ ِه " يو2:5 – 95:5
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