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اقَ .ذابَ ْ
صفَةً فَ َرفَ َع ْ
ت أَ ْنفسه ْم
ت أَ ْم َوا َجه .يَصْ َعدونَ إِلَى ال َّس َما َوا ِ
"أَ َم َر فَأَهَا َج ِريحًا عَا ِ
ت ،يَ ْه ِبطونَ إِلَى األَ ْع َم ِ
بِال َّشقَا ِء .يَتَ َمايَلونَ َويَتَ َرنَّحونَ ِم ْث َل ال َّس ْك َرا ِنَ ،وكلُّ ِح ْك َم ِت ِه ِم ابْتلِ َع ْ
ت"(مزمور .)72-701:52
هل سبق لك أن وصلت إلى نهاية األلم؟ هل سبق لك أن وصلت إلى مرحلة في حياتك ال ترى فيها مهربًا
من مشاكلك؟ هل سبق لك أن كنت في مكان حيث اجتاحتك موجة بعد موجة من المشاكل ،مما أدى بك
إلى اإلرهاق الجسدي والعقلي والروحي؟ هل حاولت إخراج نفسك من المشاكل ولكن دون جدوى؟ هل
ربما تنجرف اآلن بشكل يائس وبال هدف في بحر غير مستقر من اليأس؟
تشجع يا صديقي .لقد كان ماليين الناس في مثل هذا البحر قبلك ،الذين خلصوا والخطاة على السواء ،وقد
ضيقِهِ ْمَ ،و ِم ْن َش َدائ ِ ِدهِ ْم ي َخ ِّلصه ْم"(مزمور .)701:52
عاشوا ليقولوا مثل داودَ "1فيَصْ رخونَ إ ِ َلى الرَّبِّ فِي ِ
بنعمة هللا تنجو .إن تاريخ بني إسرائيل وكنيسة الرب يسوع المسيح هو تاريخ النجاة من منتهى األلم.
هل يمكنك أن تحصي المرات الكثيرة في العهدين القديم والجديد عندما كان إسرائيل والرسل في منتهى
األلم؟ إن لم تكن قد وصلت إلى منتهى األلم أبدًا ،فابتهج بهذه التجربة التي قد تجعلك تنضم إلى شركة
الملتزمين .ألن لديك مزيد من خبرات منتهى األلم ،فستتعلم كيف تأخذها خطوة بخطوة.
إن "مدينة منتهى األلم" مكان من تصميم هللا يتطلب ثقة كاملة .ال بد أال تخاف من دخول هذه المدينة
ألنها ال غنى عنها لبناء الشخصية ،ولتنقية الروح ،وللتخلص من كل االرتباطات غير الضرورية
والشريرة .ستذيب الشوائب التي استقرت في روحك ،وتجعلك شاهدًا أفضل للمسيح وتلهب النيران التي
كانت لديك ذات يوم .ستحترق كل ارتباطاتك الدنيوية بنار الروح القدس .عند منتهى األلم ستضطر إلى
أن تجلس وترتاح وتسجد عند قدمي الرب يسوع المثفوبتين بالمسامير ،وسيرفع عنك كل أثقال روحك
ويروي عطش روحك الزائد .إنه ال يريدك أن تتشتت بما في العالم من ثرثرة واضطراب وضجيج .يريد
الرب يسوع لك أن تكون عند قدميه حيث تكون أنت وهو فقط  ،وال شيء آخر .فهو يريد أن يعلمك ما
ينبغي أن تتمسك به وما يلزم أن تتخلى عنه .سيعيدك إلى األساسيات .إننا بغير وعي ،نهرب بسهولة من
العمل مع الرب إلى العمل من أجل الرب ،من الحرارة إلى الفتور .في مدينة األلم هذه نكتشف أن كل ما
يهم هو هللا ،وهللا وحده .هنا نتغير من خدمة هللا أيضًا إلى خدمة هللا وحده ونعرف الفرق حقًا .في الواقع،
هنا في نهاية مدينة األلم تصل رحلتنا مع هللا في ملكوته إلى مستوى جديد.
صديقي  ،ال تحتقر مدينة منتهى األلم ألنها في الطريق إلى مدينة هللا .وال يوجد مكان أرقى ،وال أنبل،
وال أعظم ،وال أسمى ،وال أقدس من مدينة األلم .هنا يصعد المالئكة وينزلون ،ويخدمونك في شركة
مقدسة مع هللا .بالطبع إذا كنت جديدًا في مدينة منتهى األلم ،فقد يكون األمر مخيفًا .قد تقول مع المرنم1

" َأل َّن َأيَّا ِمي َق ْد َفنِي َ ْت فِي د َخا ٍنَ ،و ِع َ
ظا ِمي ِم ْثل َوقِي ٍد َق ْد يَب ِ َس ْتَ .م ْلفو ٌح َكا ْلع ْشبِ َويَابِسٌ َق ْلبِيَ ،ح َّتى َسهَوْ ت
ص َق ع ْ
صرْ ت ِم ْث َل بو َم ِة ا ْل ِخ َربِ.
ع َْن َأ ْك ِل خبْزِيِ .م ْن َ
َظ ِمي ب ِ َلحْ ِميَ .أ ْشبَهْت قو َق ا ْلبَ ِّريَّةِِ .
صوْ تِ َت َنهُّ ِدي َل ِ
صرْ ت َكعصْ فور ٍ م ْن َفر ِ ٍد َع َلى الس ْ
َّطح ِ"(مزمور  .)2-21:57أو قد تشعر بانفصال تام عن هللا ،
َسهِ ْدت َو ِ
طينِي َأ ْن َأ ِجدَه"(أيوب .)2172
وتقول مع أيوبَ "1م ْن ي ْع ِ
قد يكون التواجد في مدينة منتهى األلم غير مريح للغاية .يعتمد مقدار ما يهزك على عمق نظام جذورك.
إن لم تصل جذورك إلى أعماق الينابيع اإللهية ،فقد يكون األلم غام ًرا .فهنا تحصد ما زرعته طوال
الوقت من إهمال في الصالة وفي التأمل وفي قراءة كلمة هللا؛ وعصيان في الشهادة ،وانشغال تام بأمور
الدنيا ،ومحاولة المضي قد ًما لتجعل بيتك أكثر راحة وتعطي القليل جدًا للرب .هنا ينبغي أن نتفق أخي ًرا
مع كلمات ترنيمة مارتن لوثر" 1الحصن العظيم هو إلهنا" .دع الخيرات واألقارب تذهب ،وهذه الحياة
الفانية أيضًا 1الجسد الذي قد يقتلونه 1أما حقيقة هللا فباقية ،وملكوته إلى األبد.
هنا في مدينة منتهى األلم نذهب معه حسب شروطه حيث نقول" 1لن يحكمنا هذا اإلنسان" ،ونبدأ طريق
الهالك .ال يوجد لعب هنا .ال يوجد هنا مكان للتظاهر .هذا ليس مكانًا للمفاوضات ،المطلوب هو
الخضوع الكامل .ال شيء أقل من ذلك سيخرجنا من مدينة األلم.
االن ،يكفينا ما عندنا من فكر الهوتي .ولنكن عمليين .ولننتقل إلى" 1ما ينبغي أن نفعله بعد ذلك؟" عندما
ألقى بطرس عظته في يوم الخمسين ،تساءل الناسَ "1ما َذا نَصْ نَع؟"(أعمال  .)2217لذلك كانت النصيحة
األولى لشعب هللا في يوم ميالد الكنيسة هي 1تُوبُوا! لم يكن اقتراحًا ،بل دعوة من هللا .يا صديقي ،هذا هو
أول شيء ينبغي عليك فعله 1الطهارة والنقاء وتغيير المسار .بعد ذلك ،ال بد أن تقوم بالتعويض كما فعل
ضا .لقد سمعت هذه األمور مني سابقًا ،لكن
زكا .ثم ينبغي أن تضيف الصالة إلى ذلك ،وتضيف الصوم أي ً
اليوم أريد أن أقترح أداة قوية إضافية 1ابدأ بترتيل التسابيح .هذا بالحقيقة ما فعله المسيحيون األوائل بعد
التوبة والصالة 1بدأوا يسبحون الرب .ال تتوقف عن ترديد ترنيمة .واصل التسبيح وال تتوقف .سبّح
طوال الطريق إلى السماء.
لكن سبّح بشكل خاص من كل القلب ،نعم حتى في الظالم .ال بد أن تتذكر أن الغيوم المظلمة فوقك تخفي
الشمس للحظة ،وهي مليئة بماء الحياة الذي بدونه ال يمكنك النمو .حقًا ،إنه في الظالم تصبح أنغامك
أحلى وترنيمتك أكثر إلها ًما .ليس لدينا مثال أفضل في هذا من مثال ربنا يسوع .في نهاية العشاء الرباني
األخير ،خرج يهوذا في الظالم ليخون سيده .ومع ذلك  ،في أحلك ليلة ظلمة في تاريخ البشرية ،دعا
الرب يسوع إلى ترديد الترنيمة التقليدية لمثل هذه المناسبة (متى  .)25173رفض الدخول في الشفقة.
رفض الخوض في السلبيات .ال شيء جيد يأتي من الروح السلبية .من روح التسبيح في تلك الليلة
المظلمة خرج اثنان من أروع األحاديث في الكتاب المقدس كله 1حديث عن الكرمة واألغصان (يوحنا
 ):0وحديث عن الروح القدس (يوحنا  .):3صديقي ،ماذا تنتج في أحلك ساعاتك؟
ينبغي أن تتعلم التسبيح في الظالم ،وتتصرف كأن هللا ال يزال حيا فيك ويهتم بك؛ متذكرا أن هللا عنده
لك مخرج .بالتأكيد يفعل ذلك .هل تفهم؟ إن لم تسبح في مدينة منتهى األلم فهذا دليل على أن إيمانك ميت

وأن إلهك قد تركك .قال المبشر لوران هيلم" 1التسبيح هو أنفاس الثقة؛ وحيث ال يوجد تسبيح تختنق الثقة
حتى الموت" .التسبيح والثقة في عالقة تكافلية .ال يمكن ألي منهما البقاء على قيد الحياة دون اآلخر .فإن
مات أحدهما يموت اآلخر أيضًا.
لذلك ،فإن التسبيح منطوقًا أو مرن ًما ليس اختيارًا ،إنه شيء تفعله عندما تشعر به .إنه نظام ينبغي القيام به
وال يمكن التخلي عنه أبدًا .يمكن التعبير عن سفر المزامير بكلمة واحدة 1التسبيح .السماء مليئة بالعبادة
المبهجة .كان عدم التسبيح هو المشكلة الرئيسية ألصدقاء أيوب الثالثة الذين جاءوا لتعزيته .نعم ،لقد أتوا
للتعزية ،لكنهم زادوا من بؤس أيوب ألنهم فشلوا في تقديم التسبيح .احتاج أيوب إلى شاب كداود ،الذي
بالتسبيح أخرج الملك من االكتئاب (صموئيل األول  .)721:3باإلضافة إلى ذلك ،لدينا مثال بولس وسيال
(أعمال الرسل  .)701:3وصال إلى نهاية أالمهم ،ومع ذلك رددوا التسابيح في منتصف الليل.
أخيرًا ،دعونا ال ننسى كيف خلص هللا أم ًما بأكملها من خالل التسبيح .خاض شعب إسرائيل ويهوذا
حربًا ضد موآب (ملوك الثاني  .)2عندما كان بنو إسرائيل في نهاية األمر ألنهم لم يتمكنوا من العثور
على ماء دعا أليشع عازفًا للموسيقى (العود) .وبينما كانوا يردون التسبيح ،أعطى الروح القدس إعالنًا
لطريق الهروب ،بحفر الخنادق .مأل هللا الخنادق بالماء وأنقذ جيش إسرائيل.
عندما كان بنو إسرائيل على وشك أن يهاجمهم حشد كبير يفوق العدد ،كان يهوشافاط الملك خائفًا (أخبار
ك أَ ْعيننَا"
األيام الثاني .)75اجتمع الشعب معًا للصوم والصالة .قالواَ "1ونَحْ ن الَ نَ ْعلَم َما َذا نَ ْع َمل َول ِك ْن نَحْ َو َ
(أخبار األيام الثاني  .):7175أمرهم هللا بمواجهة العدو بالتسبيح وحققوا نصرًا عظي ًما .عندما تكون في
نهاية األلم ردد ترنيمة .كانت هذه عالمة االنتصار في الكنيسة منذ األزل .عندما نال المؤمنون الخالص
رتلوا ترنيمة .عندما منعوا من التبشير باإلنجيل ،رتلوا ترنيمة .عندما تم سجنهم رتلوا ترنيمة .لذلك ،يا
صديقي ،إن كنت في مدينة منتهى األلم ،ردد ترنيمة ولن يمر وقت طويل حتى تجد طريقًا للهروب ،أو
إعالنًا ،أو كلمة تعزية من السيد المسيح .في الواقع ،لن يمر وقت طويل وستكون في طريقك إلى مدينة
الفرح المقدس .يسكن هللا في تسبيح بني إسرائيل .قم بالتسبيح ،وأظهر التجاهل التام لمشاعرك ،فقط افعل
ذلك.
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