313

بحثًاًعنًالمعيار
هل كلمته فوق كلمتك؟
يعيش ًالفائزون ًبكلمة ًهللاً ،أما ًالخاسرون ًفيعيشون ًبكلمة ًاإلنسانً .هذا ًهو ًالفرقً
الكاملً .
اًاإل ْن َس ُ
"فَأ َ َجابَهًُيَسُو ُ
انً،بَلْ ًبِ ُك ِّل ً َكلِ َم ٍة ً ِم َنً
ع ًقِائًِلَ ً:م ْكتُوبٌ ً:أَ ْن ًلَي َ
ْس ًبِ ْال ُخب ِْز َ
ًوحْ َدهُ ًيَحْ يَ ِ
هللاِ.فَأ َ َجابَهُ ًيَسُو ُ
ب ًً ،أَ َّن ًال َّر ُج َل ًالَ ًيَ ِعيشُ ًبِ ْال ُخب ِْز ً َوا ِح ٍد ًبَلْ ً ُك ِّل ً َكلِ َم ِةً
ع ًقَائًِلَ ً :ما ً ُكتِ َ
هللاِ"(لوقاً.)4:4
ً
هذان ًإذنً ،هما ًاألمران ًاللذان ًينبغي ًأن ًيعيش ًالناس ًبمقتضاهماً :الخبز ًالماديً
والخبز ًالروحيً .فإن ًعشنا ًبهذينً ،فسنعيش ًبشكل ًجيدً .أما ًإذا ًأهملنا ًأحدهماً
فسنموتً .
لقدًواجهًالربًيسوعًدائماًكًلمًإبليسًبكلمةًهللاًً،بقولهً"مكتوب"ً.كانًالربًيسوعً
يرجعًدائماًإلىًاألسفارًالمقدسةًالتيًحفظهاًفيًصغرهً.لقدًتعلمًالربًيسوعًاألسفارً
المقدسةً،وعاشًحسبًًاألسفارًالمقدسةً،وتممًاألسفارًالمقدسةً،وانتصرًباألسفارً
المقدسةً .لقد ًساندت ًاألسفار ًروحهً ،وأبعدت ًعنه ًالعدوً .الكتاب ًالمقدس ًكان ًخبزهً
ْسًبِ ْال ُخب ِْزً
وسيفهً.إننيًأريدًأنًأؤكدًلكًضرورةًمعرفةًالكتابًالمقدسًوبركاتها"ً.لَي َ
ًاإل ْن َس ُ
هللاِ"ً .تلك ًكانتً ،في ًالواقعً ،حياةً
انً ،بَلْ ًبِ ُك ِّل ً َكلِ َم ٍة ًتَ ْخ ُر ُج ً ِم ْن ًفَ ِم ً ً
َوحْ َدهُ ًيَحْ يَا ِ
الرب ًيسوعً .ال ًينبغي ًلنا ًأن ًنعيش ًحسب ًمشاعرناً ،أو ًحسب ًأفكارنا ًوآرائناً ،أوً
حسبًماًيقولهًاآلخرونًعناً،بلًبكلًكلمةًمنًكًلمًهللاً .
جينماًكانًالربًيسوعًفيًالثانيةًعشرةًمنًعمرهًوهوًفيًالجسدًعلىًاألرضً،كانً
يعرف ًاألسفار ًالمقدسة ًمعرفة ًجيدةً ،لدرجة ًأذهلت ًاألطباء ًوالكتبة ًوالمحامينً
والفريسيينً .كان ًالرب ًيسوع ًيتنفس ًبكلمة ًهللا ًشهيقا ًوبالصًلة ًزفيراً .هكذا ًعاشً
حتىًصعدًليكونًمعًاآلبً.وبسببًهذاًالتكريسًللكتابًالمقدسًعرفًالربًيسوعً
ماًيمكنًأنًيطلبهًمنًاآلبًوماًالًيمكنً.كماًعرفًماًالذيًيقولهًللتعزيةًوماًيقولهً
للدفاعً.وكانًيعرفًماًالذيًينبغيًلإلنسانًأنًيعيشًبمقتضاهً.وكذلكًعرفًأنًيميزً
الخيرًوالشرً.كماًعرفًكيفًيتكلمًمعًالزناة ًوالجنودًوالصيادينًواألغنياءًوالفقراءً
والملتزمينًوالمتهاونينًوأعدائهًعندماًكانًعلىًالصليبً .

وعندماًبدأت ًخدمة ًالربًيسوعًالكهنوتيةً،تعلمًالتفكيرًحسبًكلمةًهللاًوالتحدثًبهاً
والسلوكًبمقتضاهاًحتىًإنهً،حسبًكًلمًمارتنًلوثرً"كانًضميرهًأسيراًلكلمةًهللا"ً.
كانتًأسمىًعبارةًفيًحياتهًهي"إنهًمكتوب"ً ،ولمًيكنًلديهًأيًقاعدةًأخرى ًغيرهاً
يعيشًبهاً .وألنهًعاشًحسبًماًهوً"مكتوب"ً،الًيزالًيعيشًاليومً .وبهذاًتممًكلً
النبواتً .وبهذهًالعبارةًعرفًهللاًً،وبهاًأصغىًإلىًصوتًاآلبًوأطاعهً.وقدًحاكىً
كثيرونًآخرونًحياةًالربًيسوعًوانتصرواًكماًفعلً.والمدىًالذيًتتمسكًفيهًبكلمةً
هللاًفوقًكلمتكًهوًالمدىًالذيًتنتصرًفيهًوتجدًمجدًهللاًبوجهًالربًيسوعًالمسيح.
اآلنًًكلمةًاإلنسانًالطبيعيًأوًالجسديًتفصلناًعنًهللاً.إنًإبليسًيريدًمناًأنًنحياً
حسبًكًلمًالبشرً .إبليسًالًيريدًلناًأنًنعيشًبماًهوًمكتوبً.اسمحًليًياًصديقيً،
أن ًأذكر ًبعض ًكلمات ًالبشر ًالتي ًتأتي ًمن ًقاع ًالجحيمً ،والتي ًغالبًا ًما ًنلقيها ًبًلً
مباالةًفيًوجهًهللاًً،وهيًكلماتًنرفعهاًفيًالغالبً،فوقًكلمةًهللا.
 -1ال أحد يحبني:
كم ًمرة ًقال ًالمسيحيون"ً :ال ًأحد ًيحبني"؟ ًهذه ًكذبةً .هذه ًكلمة ًليست ًمكتوبةً .هذهً
كلمةًمنًإبليسًينطقهاًلسانًاإلنسان ًموجهة ًإلىًقلبًهللاًكخنجرًذي ًحدين"ً.الًأحدً
يحبني!" ًتأمل ًمدى ًما ًفي ًهذه ًالكلمات ً"ال ًأحد ًيحبّني" ًمن ًعنف ًوشر ًووضاعةً
خصوصاًعندماًتأتيًعلىًلسانً.هلًهللاً"الًأحد"؟ًهلًخالقًالنورًوالظًلمً،وصانعً
الزهورًوالرياحًوالنعامًوالكًلبً ًً،الًأحد؟ًهلًهوًالذيًأعطىًالناسًنفسًاًالًأحد؟ً
هلًمنًجعلًالعشبًينموًوالزهورًتتفتحً،ومنًيرويًالمحاصيلًلتكونًطعاماًلكً
علىًمائدتكً،ومنًيحفظًاألرضًفيًمدارها ًلئًلًتحترقًأوًتتجمدًحتىًالموتً،هوً
الًأحد؟ًهلًمنًأحبًالعالمًحتىًبذلًابنهًالوحيدًلكيًالًيهلكًكلًمنًيؤمنًبهً،هوًالً
أحد؟
كيفًيمكنًللعبارةًالقائلة"ً:الًأحدًيحبني"ً ،أنًتصمدًأمامًمحاكمًالعدالةًاألبدية؟ًإنً
موضوعًمحبةًهللاًهو ًاالمخلوقاتًالتيًخلقهاًعلىًصورتهً ،سواءًمنًفسدًمنهمًأوً
منًنالًالفداء"ً .مكتوب"ًإنًهللاًيحبكً.هذهًهيًكلمةًهللاً.الًبدًأنًنعيشًبهذهًالكلمةً
كلًيومً.الًتعشًحسبًمشاعركًأوًأفكاركً،بلًبماًهوًمكتوبً.الًتقلًعلىًاإلطًلقً
إنه ًالًأحدًيحبكً.قدًتعيشًفيًبيتًكلهًصراعًأوًربماًلم ًتسمعًكلمةًطيبةًمنًأيً
شخصًفيًحياتكً.لكنًالحقيقةًهيًإنهً"مكتوب"ًإنكًمحبوبً .
باإلضافةًإلىًذلكً،فإنهًليسًهللا ًوحدهًالذيًيحبكً ،بلًيحبك ًأيضاًالقديسون ًكلهمً.
القديسًإنسانًتقدسً.واإلنسانًالمقدسًيحبًالناس ًجميعا"ً.ألَ َّنً َم َحبَّةًَهللاًِقَ ِدًا ْن َس َكبَ ْ
تً
س ْ
وح ْ
ًال ُم ْعطَىًلَنَا"(روميةًً .)5:5مرةًأخرىًإذاًقلتًإنهً"الًأحدً
ًالقُ ُد ِ
فِيًقُلُوبِنَاًبِالرُّ ِ
يحبني"ً ،فذلك ًكًلم ًالجهل ًأو ًالًلمباالة ًأو ًاالستخفاف ًأو ًالشفقة ًعلى ًالذاتً .إنهاً
عبارةًبًلًدليلً ،سواءًمنًالتاريخًأو ًمن ًالكتابًالمقدسً .ياًصديقيً،الًتعشًحسبً

أكاذيبًإبليسًلئًلًتهلكً.بلًينبغيًأنًتحياًحسبًالحقائقً .هذاًماًفعلهًالربًيسوعً.
الًيمكنكًأنًتكونًمسيحياًوأنتًتضعًكلمتكًفوقًكلمةًهللاً .
دعوني ًاآلن ًأتجه ًإلى ًكلمة ًأخرى ًمن ًكًلم ًالناسً ،من ًالمسيحيينً ،التي ًيضعونهاً
أحيانًاًأعلىًمنًكلمةًهللاً .
" -2ال يمكنني عمل ذلك":
هذاًكذبًياًصديقيً.ماًهذهًالكلمةًالمروعةًالتيًترفعًنفسهاًفوقًمعرفةًهللا؟ًأالًتعلمً
إنهًمكتوب"ً :أَ ْستَ ِطي ُع ً ُك َّل ً َش ْي ٍء ًفِ ْ
يح ًالَّ ِذيًيُقَ ِّوينِي"(فيلبيًُ "ً .)13:4كلُّ ً َش ْي ٍءً
يًال َم ِس ِ
ص ِّو َر ْ
ُم ْستَطَا ٌ
ح"ً
ك ًالَ ًتَ ْن َج ًُ
ع ًلِ ْل ُم ْؤ ِم ًِ
ن"(مرقس ًً .)23:9ومكتوبُ "ً :كلُّ ًآلَ ٍة ً ُ
ًض َّد ِ
ت ِ
(إشعياء ًً .)17:54إن ًالمعيشة ًحسب ًكلمته ًتعني ًعدم ًتعرضك ًللثعابين ًالسامة ًأوً
إصابتكًبسمومًالشك.
ماًهيًهذهًالروحًالمشتكيةًالتيًتتذمرًوتئنًتحتًعبءًالشكًوعدمًاإليمان؟ ًإنهاً
تشكو ًمن ًأن ًالرحلة ًصعبةً ،ومن ًأن ًمياه ًالحياة ًنادرةً ،ومن ًأن ًالخبز ًالسماويً
جافً،ومنًأنًعمودًالنارًمظلمً،،ومنًأنًسحابةًهللاًمتناثرةً.إنهاًتشكوًأنًدمًيسوعً
غيرًفعال ًليسًفيهًالكفايةً،وأنًنعمةًهللاًقاصرةً،وأنًذراعًهللاًقصيرةً ،وأنًأذنهً
صماءً.هللاًغائبًغيرًمهتمًووعودهًفاترةً .
ما ًهي ًهذه ًالروح ًالمشتكية ًالتي ًتلوي ًكلمة ًهللا ًلتفسدهاً ،وتقولً :إن ًنيره ًصعبً
وحملهًثقيل؟ًأليست ًهيًالروحًذاتهاًالفاسدةًالجسدانيةًالتيًاشتكتًمنًنقصًالبصلً
والكراثًفيًالبرية؟(عدد ً)5:11؟ ًأليست ًهي ًالروحًذاتهاًالتيًقامتًضدًموسىً،
وت ًفِي ْ
وقالت"ً :لِ َما َذا ًأَصْ َع ْدتُ َمانَا ً ِم ْن ً ِمصْ َر ًلِنَ ُم َ
ًوالَ ً َما َءَ ً ،وًقَ ْدً
ًالبَرِّ يَّ ِة؟ ًألَنَّهُ ًالَ ً ُخب َْز َ
َك ِرهَ ْ
يف"(عدد ًً .)5:21صديقيً ،إن ًعبارة ً"ال ًيمكنني ًعملً
ت ًأَ ْنفُ ُسنَا ًالطَّ َعا َم ًال َّس ِخ ًَ
ذلك" ًهي ًرصاصة ًمن ًترسانة ًالجحيمً .إنها ًمضادة ًللحقيقةً .إنها ًتعبير ًمن ًضدً
المسيحً،إنهاًموضوعًنقيضًلموضوعًهللاً.هلًنضعًأيًكلمةًفوقًكلمةًهللا؟ً" َحا َشا!ً
انً َكا ِذبا"(روميةًً .)4:3
بَلْ ًلِيَ ُك ِنًهللاًُ َ
صا ِدق َ
اًو ُكلُّ ًإِ ْن َس ٍ
يمكنك ًأن ًتتبرر ًبصرف ًالنظر ًعن ًمدى ًفسادكً .يمكنك ًأن ًتتطهر ًبصرف ًالنظرً
عنًمدىًنجاستكً.يمكنكًأنًتتقدسًبصرفًالنظرًعنًعددًمراتًسقوطكً.يمكنكً
أنًتكونًأداةًتعبرًعنًمحبتهًفيًكلًنواحيًالحياةً،بصرفًالنظرًعنًمدىًاستيائكً.
يمكنكًأنًتجدًحياةًالًتؤذيًالمشاعرً ،حياةًالبرًوالسًلمًوالفرحًفيًالروحًالقدسً.
يمكنكًأنًتكونًمنضبطاًحتىًلوًلمًتكنًمنضبطًا ًطولًحياتكً.يمكنكًأنًتكونًألنهً
مكتوبًإنكًيمكنًأنًتكونًكذلكً.كلًماًيريدًهللاًلكًأنًتكونًعليهًيمكنًأنًتكونً.
مجدًاً ،مجدًاً ،مجدًاً .إنني ًشاكر ًجدا ًألن ًهذا ًمكتوبً .يا ًصديقيً ،ثابر ًفي ًإيمانكً،
واتركًعنكًكلًاألحمالًوالخطيةًالتيًتتعبكًبسهولةً.يمكنكًأنًتفعلًذلكً .
ثالثاً،تأملًكلمةًاإلنسانًالتيًترفعًنفسهاًفوقًكلمةًهللاًمراتًعديدةًفيًكنائسناً .

 -3لو أن اآلخر يكون...
إذاًارتقىًاآلخرًإلىًمستوىًماًيعلنهً،فيمكننيًفعلًذلكً .هذه ًهيًالكذبةًالثالثةًفيً
قائمةًأكاذيبًاليومً.مكتوبًإنًالربًيسوعًالمسيحًهوًالطريقًوالحقًوالحياةً،وإنهً
هو ًخبز ًالحياة ًوالماء ًالحيً .قال ًالرب ًيسوع ًللمرأة ًالسامرية ًالزانيةُ "ً :كلُّ ً َم ْنً
ًال َما ِء ًيَ ْعطَشُ ًأَيْضاَ ً .ول ِك ْن ً َم ْن ًًيَ ْش َربُ ً ِم َن ْ
يَ ْش َربُ ً ِم ْن ًه َذا ْ
ًال َما ِء ًالَّ ِذي ًأُ ْع ِطي ِه ًأَنَا ًفَلَ ْنً
ش ًإِلَى ًاألَبَ ِدً ،بَ ِل ْ
صي ُر ًفِي ِه ًيَ ْنبُو َع ً َما ٍء ًيَ ْنبَ ُع ًإِلَى ً َحيَا ٍةً
يَ ْعطَ َ
ًال َما ُء ًالَّ ِذي ًأُ ْع ِطي ِه ًيَ ِ
أَبَ ِديَّ ًٍة"(يوحناً.)14:4
الًتسألً"كيفًيعيشًاآلخرون؟"ًأو"هلًيعيشًاإلنسانًالمسيحيًحسبًالمسيحية؟"ً
إنها ًليست ًمسألة ًنقص ًالنوعية ًلدى ًاآلخرين؛ ًبل ًإنها ًببساطة"هل ًتؤمن ًبه؟" ًإنً
كنتًتؤمنًبهًفستجريًمنًداخلكًمنًأعماقكًمنًقلبكًأنهارًماءًحي ً" َم ْن ًآ َم َن ًبِيً،
ًال ِكتَابُ ً،تَجْ ِريً ِم ْنًبَ ْ
ال ْ
ًحيً"(يوحناًً.)38:7الًيعتمدًهذاًعلىًماً
طنِ ِهًأَ ْنهَا ُرً َما ٍء َ
َك َماًقَ َ
يفعله ًاآلخرون ًأو ًما ًال ًيفعلونهً .األمر ًال ًيتوقف ًإال ًعلى ًاإليمان ًبالسيد ًالمسيحً.
مكتوب":ينظرًويحيا"(عددً9،8:21؛ًيوحناًً.)15،14:3انظرًإلىًالمسيح! ً
ً
ًالمسيح معي .المسيح بداخلي .المسيح بجانبي .المسيح يكسبني .المسيح يعزيني،
ويستردني .المسيح ورائي .المسيح امامي .المسيح في الهدوء .المسيح في الخطر.
المسيح في فم الصديق أو الغريب .المسيح في قلب كل من يحبني .المسيح تحتي
المسيح فوقي( .منسوب إلى القديس أندرو)

هو ًالمسيحً ،المسيحً ،المسيحً ،المسيحً ،المسيح ًإلى ًاألبدً .اجعل ًالمسيح ًيحيط ًبكً
ويشبعكً.الًيهمًماًيفعلهًاآلخرونًأوًماًالًيفعلونه؛ًوالًيهمًمنًهمً.إنًروحًإلقاءً
اللومًعلىًاآلخرينًفيًمآزقناًهيًمنًإبليسً .هلًسبقًلكًأنًسمعتًأحدهمًيقولً:
"لنًأعودًإلىًالكنيسةًماًدامًاألمرًكذلك"؟ًكانًهناكًيهوذاًفيًكنيسةًالربًيسوعً،
ومعًذلكًلمًيتركًأيًتلميذًتلكًالكنيسةًبسببًيهوذاً.همًببساطةًأبقواًأعينهمًعلىً
السيد ً
هلًسمعتًأحداًيقول":لنًأذهبًإلىًالكنيسةًأبدًا ًبسببًماًًيُقال"؟ًلماذاًياًصديقيًالً
تحتاج ًإال ًلمعرفة ًما ًهو ًمكتوبً .ليس ًهناك ًأحد ًمدعو ًللمعيشة ًحسب ًتعليقاتً
اآلخرينً .كم ًمن ًأشخاص ًيعيشون ًحسب ًتعليقات ًاآلخرين ًوكًلمهم؟ ًإنهم ًيأكلونً
عشبًاًمرًاًمنًالجحيمً،ويحرمونًأنفسهمًمنًبذورًالكزبرةًالحلوةًفيًالسماءً(خروجً
ً.)31:16إذاًكانتًحياتكًيحكمهاًكًلمًاآلخرينًوليسًكًلمًالسيدًالمسيحً،فإنكًكمنً
يقف ًعلى ًكرة ًمتدحرجةً .ستفشل ًوتفشل ًوتفشلً ،وستكون ًفي ًأكثر ًالليالي ًظلمةًً.
ليسًمكتوباً"عشًبكًلمًاآلخرين"ً،بلً"عشًبكلًكلمةًتخرجًمنًفمًهللا"ً.هللاًيحبكً.
هللا ًهو ًالنصرً ،والرب ًيسوع ًهو ًالخبز ًالوحيد ًالذي ًتحتاجهً .كان ًإلقاء ًاللوم ًعلىً

اآلخرين ًواحدة ًمن ًأولى ًخطايا ًاإلنسانًعندًسقوطه ًمتهمًا ًاآلخرين ًبمشاكلهً .ألقىً
آدم ًاللوم ًعلى ًحواءً ،وألقت ًحواء ًاللوم ًعلى ًالحيةً .إن ًكل ًمن ًيلومون ًاآلخرينً
تعرضواًللعضًمنًالحيةًالتيًخدعتًحواءً.فيًيومًالدينونةًلنًيتمكنًأحدًمنًإلقاءً
اللوم ًبسبب ًإخفاقاته ًعلى ًتقصيرات ًاآلخرينً .نرجو ًمن ًالرب ًأن ًيساعدنا ًجميعاً
على ًأن ًنحيا ًبما ًهو ًمكتوبً ،وليس ًبما ًنفكر ًبهً ،وليس ًبما ًيفكر ًبه ًاآلخرون ًأوً
يقولونهًعناً،وليسًبمشاعرناً .
ًاإل ْن َس ُ
هللاِ"(متىً
انً ،بَلْ ًبِ ُكلِّ ً َكلِ َم ٍة ًتَ ْخ ُر ُج ً ِم ْن ًفَ ِم ً ً
" َم ْكتُوبٌ ً :لَي َ
ْس ًبِ ْال ُخب ِْز َ
ًوحْ َدهُ ًيَحْ يَا ِ
ً.)4:4إنًمنًيحياًبهذهًالكلمةًهوًالمنتصرً.أماًمنًيحياًبأيًكلمةًأخرىًفهوًخاسرً.
ينبغي ًأن ًتعيش ًبما ًهو ًمكتوب ًكل ًيومً ،من ًاآلن ًفصاعدًاً ،لكي ًتعيش ًمع ًالربً
يسوعًالمسيحًإلىًاألبد.
ً
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