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دعوة االستيقاظ

ليلة أخرى من النوم املتقطع .رمبا كان السبب يف إيقاظي
هو تلك العاصفة الشتوية اليت كانت هتب باخلارج .ولو أنين أشك
يف ذلك ،فقد كنت أستيقظ يف كثري من األحيان لعدة أسابيع .وقد
بدأت أعاين من ذلك .فأنا رجل أعمال يقضي وقتاً طوي ً
ال يف العمل
املرهق ،لذلك فإنين حباجة إىل النوم .غري أن األمر وصل إىل درجة
9

أنين مل أعد أستطيع أن أجنز يف اليوم جيداً؛ فقد كنت متعباً على
الدوام .وكان أفراد عائليت يسريون على أطراف أصابعهم من حويل
كما لو كنت كلباً جمروحاً مستعداً لعض أي شخص يقرتب منه.
ال أعتقد أن أحداً كان حيبين يف ذلك احلني .حسناً ،فلم أكن حىت
أحب نفسي.
قررت أن أهنض من الفراش .كانت الساعة الثالثة صباحاً.
ليس هناك الكثري مما ميكنك أن تفعله يف ذلك الوقت من الليل .لو
أنك هنضت وبقيت مستيقظاً ،فإنك ستشعر باإلعياء عند الظهرية.
ولو أنك بقيت يف الفراش وصارعت لكي ترجع إىل النوم ،فإنك
يف النهاية ستغفو ملدة ساعة فقط مث ينتابك شعور فظيع باإلرهاق
طوال النهار .لقد أصبحت تلك هي دورة نومي االعتيادية ،ومل
أستطع تغيريها.
لقد مسعت صديقاً يقول إنه كان يعاين من مشاكل مماثلة،
ولكنه قرر أن يستغل وقته يف الصالة .فقد شعر أن الذي يوقظه
هو إما الشيطان أو الرب .لو كان الشيطان هو الذي يوقظه ،فإنه
سيجعله يندم على ذلك عن طريق تقدمي التسبيح للرب ،ولو كان
الرب هو الذي يوقظه ،فالبد أن يكون هناك سبب وجيه لذلك.
وكان يرغب يف االستيقاظ واالستماع إىل ما يريد الرب أن يقوله.
مل أكن أعرف ما الذي أو من كان يوقظين ،لكنين حسبت أن فكرة
10

الصالة كانت جيدة .وهكذا اجتهت إىل غرفة املكتب ،وأخذت
معي بطانية ،ولففت نفسي هبا ومتددت ساجداً على األرض.
كان البيت هادئاً حيث كان األطفال وزوجيت نائمني بعمق.
مازالت العاصفة هتب .وكانت الريح ُتدث صوتاً خميفاً وهي
تصفر بني األشجار وحول البيت.
صليت قائالً" ،يا رب ،لست أدري ماذا حيدث .رمبا يكون
تقطع النوم هو السبب ،لكنين أظن أن شيئاً آخر كان يزعجين
منذ فرتة .هال ساعدتين لكي أدرك ما هو؟" متددت يف هدوء على
األرض وأنا ال أتوقع إجابة وحاولت بأية طريقة النوم.
وكنت يف حالة ما بني النوم واالستيقاظ عندما مسعت
الكلمات التالية" :توقف عن مقاوميت َ
وتعال إىل الوليمة يف الغرفة
الداخلية".
ذُهلت ،فقد كنت مستيقظاً متاماً .فنهضت من على األرض
ونظرت حويل لكي أرى إن كان هناك أي شخص يف احلجرة .مل َأر
أحداً .ومل أعرف ماذا أفعل بشأن ذلك ،فاستقر يب احلال يف وضعي
السابق .ما أن جلست مرة أخرى ،وكانت العاصفة خارج البيت
مازالت مستمرة حىت شعرت بانطباع عميق بأن هذا الصوت ميكن
وصفه فقط باعتباره "صوتاً داخلياً" بدا كما لو كان مهساً .فقد
ُهس يل مرة أخرى َ
"تعال إىل غرفيت الداخلية".
11

أدركت يف هذه املرة أن هناك شيئاً جديداً ورائعاً كان
خيرتق شخصييت العصامية العملية .أدركت أنين البد أن أترك نفسي
وأستجيب ملا ُطبع يف ذهين وقليب .فأجبت بصوت مسموع" ،يا
رب ،كيف أقاومك؟"
علي مهساً" ،أنت حتاول أن تستمر يف اإلنسان العتيق،
فرد ّ
وأنا أريد أن أجعلك إنساناً جديداً".
أجبت" ،ماذا ينبغي أن أفعل لكي أمسح لك بأن جتعلين
اإلنسان الذي تريدين أن أكونه؟"
"جيب عليك أن تتخلّي عن حماولة التحكم يف حياتك
وتشارك يف الوليمة بالغرفة الداخلية".
انتابين شعور باخلوف واحلماس ،أدركت أن الرب كان على
وشك أن يُظهر يل شيئاً جديداً ومنعشاً عن شخصه .كنت أتعلّم أن
أثق به أكثر فأكثر ،لكن دون أن أبذل جمهوداً للتخلي عن طريقيت
يف فعل األشياء .كانت تلك هي إحدى األوقات اليت كان البد أن
أختلّى فيها عن تفكريي العملي وأمسح له بأن يأخذين يف الرحلة اليت
أراد أن يصطحبين فيها.
صلّيت" ،يا خملّصي ،أريد أن أكون الرجل الذي تريدين أن
أكونه .أسألك أن تريين الوليمة يف الغرفة الداخلية حىت أمتكن من
املشاركة فيها".
12

إنين اآلن حديث العهد بذلك .لست متأكداً كيف تسري
الرؤيا ،لذلك فإن كل ما ميكنين أن أفعله هو وصف ما حدث.
عندما طلبت من خملّصي أن يظهر يل مكان الوليمة يف الغرفة
الداخلية ،بدأت احلجرة تتالشى .وكلما تالشت احلجرة كلما
أصبح املشهد اجلديد واضحاً .كان من الصعب إدراك الرؤية يف
البداية ألن الضباب كان قد غمرين .عندما بدأت األشياء تتضح،
متكنت من رؤية أنين كنت يف غيمة وأنين اآلن أهبط بلطف إىل
األرض .وبينما كنت أهبط ،شاهدت وادياً أخضر بديعاً فيه ينبوع
متدفق .ويف وسط الوادي كانت هناك قلعة من القرون الوسطى،
يكسوها الغبار وحييط هبا جسر متحرك .ويف احلقول احمليطة بالقلعة
كانت هناك خيام وآالف األشخاص يسريون بال هدف .كما رأيت
مجعاً قلي ً
ال من األشخاص يشقّون طريقهم حنو القلعة .وقد فُتنت
هبذا املشهد.
فسألت" ،يا رب ،ما الذي أراه هنا؟ أين هو هذا املكان،
ومن هم هؤالء األشخاص؟"
فأجابينَّ ،
"حتل بالصرب ،ألين مزمع أن أجعلك تشاهد رؤيا

بالتدرج الروحي حنو النضوج ألحد أبنائي .عندما تكتمل هذه
تتعلّق ّ
الرؤيا سوف تفهم ما ينبغي عليك أن تفعله لكي تصبح الرجل الذي
أريدك أن تكونه".
13

استطرد قائالً" ،سوف أمنحك مرشداً يُدعى امسه" "رسول".
بإمكانك أن تطلب منه يف أي مرحلة أن يساعدك على فهم ما
تشاهده ،وسوف يشرح لك ماذا يعين".
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الفصل الثاني

معسكر "الجيء"
عندما ملست األرض بلطف ،وجدت نفسي وسط األشخاص

احمليطني بالقلعة .فأدركت على الفور أنين أستطيع أن أراهم دون أن
يتمكنوا هم من رؤييت .أدركت أن هناك شيئاً خاطئاً ومميتاً .فقد بدا
األشخاص مجيعهم كما لو كانوا على وشك املوت .كانت عيوهنم
غائرة يف مجامجهم .كما كان قفصهم الصدري ظاهراً .وكانوا
يسريون على غري هدى .ومن حني آلخر كنت أرى أحدهم وهو
يتهاوى ميتاً .عندما كان ذلك حيدث ،كان هناك رجال متّشحون
بعباءات سوداء طويلة حيملون اجلثة إىل عربة ويلقون هبا يف النريان.
كان ذلك هو أشنع ما رأيته طوال حيايت.
15

بينما كنت أراقب ،مسعت صوتاً يقول" ،مشهد مزعج،
أليس كذلك؟"
فاستدرت ورأيت رج ً
ال ال يشبه أي شخص رأيته من قبل.
فقد كان طويالً ،مفتول العضالت ،وكان من املمكن لعينيه الثاقبتني
أن ختيفين لوال نظرة الشفقة والتحنن اليت بدت على وجهه .ميكنين
أن أقول من مالبسه ومن هالته أنه كان شخصاً مالئكياً .كما أنين
استنتجت من السيف وآثار جروح القتال على جسده ،أنه كان
حمارباً قديراً قد شهد الكثري من املعارك .كان يبدو عليه أنه قائد،
وأنه شاهد من قبل إشتباكاً باأليدي .لقد مسعت أنه عندما يشاهد
أحدهم شخصاً صادقاً ولديه سلطان ،فلن يكون هناك احتياج
ملزيد من التعريف به .كنت أشاهد شيئاً حقيقياً ،وقد أدركت ذلك
وقتها .فقد جذب انتباهي.
قال الرجل" ،أنا "رسول" .سوف أرشدك خالل هذه الرؤيا.
اسأل أي شيء ترغب يف معرفته ،وسوف أوضح لك معناه".
فسألت" ،ما الذي أراه هنا؟"
"القلعة متثل ملكوت اهلل الذي أُنشئ يف عاملكم .أما األراضي
اليت توجد خارج القلعة فإهنا متثل مكان السكىن املؤقت لألشخاص
الذين يف عاملكم .حالة هؤالء األشخاص متثل حالة البشرية .إن ما
تراه يف أولئك األفراد الذين يُرثى هلم ،هو احلالة الداخلية احلقيقية
16

لقلوب ونفوس البشر .هلذا السبب يبدو عليهم كما لو كانوا
جائعني.
"إن كثريين يف عاملكم ال يبدون هكذا بسبب قناع النجاح
والرخاء املصطنع .إال أن املنظر الذي تراه ينطبق على عمق كياهنم
الداخلي ،وما هي إال مسألة وقت حىت يعرفوا ذلك .أتدري ،إن
البشرية جوعى لعالقة مع خالقها .وما مل جتدها فإهنا ستهلك
حتماً .ما مل ِ
تأت إىل امللكوت وتأكل من مائدة اهلل ،فإهنا ستموت
بالتأكيد" ،هكذا أهنى "رسول" حديثه.
سألت" ،يا "رسول" ،ما الذي تسبب يف حالة اجلوع هذه
لدى البشرية؟"
فأجاب" ،ألن أبوا البشرية آدم وحواء اختارا أن يعصيا اخلالق
ومها يف اجلنة اليت خلقها ألجلهما ،وهكذا بدأت عملية اجملاعة
الروحية .لقد تسببت خطيتهما يف االنفصال عن اخلالق ،بالنسبة
هلما ولكل أبنائهم .ومع ذلك ،فإن اهلل ،يف رمحته ونعمته ،أوجد
طريقة لكي ترجع البشرية هبا إليه .إهنا احلل الوحيد لفداء البشرية
واستمراريتها .ذلك احلل وحده فقط هو الذي يُرجع البشرية إىل
اخلالق".
سألت يف سخط" ،سيدي ،ملاذا ال يعودون إىل اهلل فحسب؟
كل ما جيب عليهم أن يفعلوه هو أن ينظروا حوهلم ويروا احلالة اليت
17

هم عليها".
"املخادع العظيم يقنعهم بأنه ليست هناك مشكلة ال ميكن
لتدبرياته أن تصلحها .إنه خيدعهم بالكنوز األرضية .جيعلهم يشعرون
بإحساس خاص عن طريق االلتجاء لكربيائهم .إنه يظهر هلم كمالك
نور ويقنعهم بأن كل ما حيتاجونه هو ما يعرضه عليهم ،مال أكثر
أو وظيفة جديدة أو حب جديد يف حياهتم أو مدح إنسان  -تلك
هي بعض اسرتاتيجياته املضلّلة .غري أن ما يفعله يف الواقع هو أنه
يقودهم إىل النار اليت سوف هتلكهم معه يف هناية األمرّ .
فكر يف
عاملك ،وسوف تتذكر التزييفات اليت تعيق الناس عن رؤية احلق
والثقة يف تدبري اهللّ .
فكر يف حياتك نفسها والزيف الذي كان البد
لك أن تتغلّب عليه".
أخذت أفكر يف صراعي اخلاص مع اإلميان باهلل ،وكيف
قاومته لوقت طويل .ففي يوم من األيام كنت أحسب أن الشهرة
والثروة مها كل ما كنت أحتاج إليه .وحيث أنين نشأت من خلفية
كان املال فيها شحيحاً ،ظننت أن كل ما أحتاجه لكي أكون سعيداً
هو كثري من املال ،وزوجة مجيلة ،وأطفال وأشياء تسلّيين .لذلك،
عملت جبدية واستثمرت الكثري من الوقت واجلهد يف جمال عملي.
وأخرياً بدأت أرى بعض األشياء حتدث كما توقعتها .بدأت أحقق
النجاح املادي .لكن عند تلك املرحلة ،كانت عائليت على وشك
االهنيار ،وكل ما أوليته اهتماماً حبق كان على وشك االبتعاد عين.
18

كانت عائليت وحيايت ستتد ّمر بسبب ذلك احللم لوال صديق شرح
يل ما الذي يعنيه أن أكون مؤمناً حقيقياً .مل يقل ذلك الصديق
الكثري .لقد خدمين وأحبين فحسب ،لكن أفضل ما يف األمر هو
أنه كان أصيالً .لقد كان حييا إميانه فحسب .مل يكن حيمل لقباً أو
درجة علمية ،ومل يكن ميلك ثروات العامل .غري أن فرحه ونظرته
للحياة كانا يف غاية اجلمال واجلاذبية لدرجة أنين رغبت فيهما.
استطعت أن أرى بواسطة حياته وسعيه وراء املسيح أنه كان ميلك
اإلجابات .بدأت أدرك أنين ُخدعت يف ظين أن ربح ثروات العامل
على حساب نفسي وعائليت كان صفقة تبادلية عادلة .صفقة تبادلية
عادلة؟ إن الذي يعقد مثل هذه الصفقة ليس سوى شخص أمحق!
لقد ساعدين ذلك الصديق على رؤية احلقيقة عن طريق اقتيادي
غي عاملي،
إىل املسيح وإىل احلرية .عندما دخل املسيح حيايتّ ،
وخصوصاً زواجي .فقد أعاد الشفاء والصحة إليه .وقد ساعدين
على تصحيح أولويايت .كنت أحسب أنين كنت أتق ّدم بشكل رائع،
لكين أدركت اآلن أن هناك شيئاً ال يزال مفقوداً وأن اآلب كان
على وشك أن يظهره يل.
بعد تذكر تلك األشياء أجبت "رسول"" ،نعم ،أتذكر
التزييفات اآلن".
عندما بدأت أتفحص ذلك احلشد اجلائع ،رأيت شيئاً مناقضاً
متاماً للبؤس الذي كنت أشاهده .فقد كان هناك راكبون ميتطون
19

خيوالً رائعة ويرتدون دروعاً المعة ينطلقون وسط احلشد .كانت
الدروع ،واجلياد األصيلة وحالة الثقة لدى الراكبني ممتازة وجذابة.
وبينما كنت أراقب الراكبني وهم يتحركون بلطف بني احلشود،
صوب حنوهم من كائنات قبيحة كانت تتمشى
رأيت سهاماً ملتهبة تُ ّ
وسط حشود البشر .ومع ذلك ،مل يكن للسهام أي تأثري حيث
كانت دروع الراكبني تصدها .وبينما كنت أتأمل فيما أراه ،قال
"رسول"" ،راقب اآلن ما حيدث ،ألنك سوف تبدأ يف إدراك الرجل
الذي يريدك اهلل أن تكونه وماذا جيب أن حيدث لك حىت تصبح
ذلك الرجل".
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الفصل الثالث

التأثير على "الجيء"
ترجل أحد الراكبني واجته مباشرًة إىل إنسان جائع كان
ّ

منهاراً بالقرب مين .مث قال شيئاً مل أستطع أن أمسعه .فهز الرجل
اجلائع رأسه بشكل ضعيف .عندئذ سحب الراكب قارورة ماء
كانت مربوطة على وسطه .ورفع برفق رأس الرجل وجعله يشرب.
وبعد ذلك فتح الراكب كيساً وأخرج منه فاكهة وخبزاً .ورفع مرة
أخرى رأس اإلنسان اجلائع وساعده ليأكل .كان الراكب طوال
الوقت يربت بلطف على ظهر هذا اإلنسان ومينحه العزاء .فسرت
قوة يف جسد هذا اإلنسان حىت أنه استطاع أن يقف على رجليه.
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عندئذ رفع الراكب الرجل الذي كان يف يوم من األيام جائعاً على
ظهر جواده وأركبه معه .أمسك الراكب بدرعه حول هذا اإلنسان
لكي حيميه من السهام امللتهبة .وبينما كانا يتجهان حنو القلعة،
استمر الراكب يف تقدمي الطعام واملاء هلذا اإلنسان بينما كان حيميه
من السهام.
سألت حبماسة" ،من مها هذان الرجالن يا "رسول" ،وما
الذي رأيته للتو؟"
أجاب" ،الرجل اجلائع يُدعى "الجيء" ،وذلك ألنه يعيش
يف بلد ليست بلده" .الجيء" هو اإلنسان الداخلي لشخص ما يف
عاملك وهو مألوف بالنسبة لك .أما الراكب فهو يُدعى "مؤثر".
مل أمتكن بالتأكيد من التآلف مع الشخص الذي أنظره يف
"الجيء" ،لذلك قررت أن أسأل املزيد عنه فيما بعد .فقد انبهرت
أكثر بالشخص اآلخر ،لذا سألت:
من هو "مؤثر"؟
"إنه أحد احملاربني وقد بعث به الرب من الوليمة يف الغرفة
الداخلية .وهو يعمل لصاحل اهلل اآلب يف التأثري على البشر أمثال
"الجيء" لكي جييئوا إىل قلعة ملكنا .يستخدم "مؤثر" مواهبه املتفردة
وهو خيدم اإلنسان .ومع وجود روح ملك امللوك بداخله ،إىل
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جانب طرقه اخلاصة ،يصبح "مؤثر" صوت الرب ،ويديه وسلطانه
للبشر".
"لقد شاهدت للتو "مؤثر" يذهب إىل "الجيء" يسدد
احتياجاته األساسية .فقد شارك مع "الجيء" الطعام واملاء اللذين
حظي هبما هو نفسه من الوقت الذي قضاه يف الغرفة الداخلية .إن
الطعام واملاء اللذين أُخذا من هذه الوليمة ومتت مشاركتهما باسم
الرب مع شخص حمتاج ميكن أن يكون هلما تأثري قوي على البشر
كما رأيت للتو".
أكمل "رسول"" ،هل الحظت الربت الرقيق على ظهر
"الجيء" بينما كان "مؤثر" خيدم احتياجاته؟ إنه يرمز حملارب قوي
لكنه لطيف ،لن يدين أو حيكم على اإلنسان ،ذلك ألن "مؤثر" يعلم
قبل كل شيء الصراعات اليت يتعرض هلا "الجيء" .إنه يعلم أن
"الجيء" حيتاج ما هو أكثر من الطعام واملاء ،إنه حيتاج إىل القبول
غري املشروط .وعمل "مؤثر" هو أن حيول نظر البشرية باستمرار
إىل ملكها .ولن يستطيع أن يفعل ذلك لو كان متغطرساً ويصدر
أحكاماً .وهو ح ِذر يف الطريقة اليت خيدم هبا "الجيء" .فهو يتبىن
اجتاهاً متواضعاً ويظهر احرتاماً لإلنسان .كما أن "مؤثر" يعرف أن
"الجيء" حيتاج إىل أن يرى حمبة اهلل بطريقة عملية .فذلك جيعل
"الجيء" يرغب يف اختاذ اخلطوة التالية حنو اآلب وملكوته".
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سألت" ،ماذا عن تلك الكائنات القبيحة اليت تطلق سهاماً
ملتهبة على "مؤثر"؟
رد "رسول"" ،إهنم جنود املخادع العظيم ،عدو اهلل والبشر.
هذه املخلوقات تبذل قصارى جهدها لكي تُبقي البشر يف حالتهم
البائسة .فهم ال يريدون أن ينال البشر اخلالص من املوت والنار اللذين
سيواجهوهنما يف األبدية ،وهم حياولون أن جيرحوا "مؤثر" أو يثبطوا
عزميته بأن يصوبوا حنوه .غري أن سهامهم ال ميكنها أن تناله .طاملا أن
"مؤثر" يستمر يف االشرتاك بالوليمة يف الغرفة الداخلية ،سوف يظل
قوياً ويقاوم سهامهم .كما أن الدروع اليت يرتديها "مؤثر" سوف
تصد القذائف امللتهبة وكل خمططات املخادع األخرى".
وواصل" ،إن "مؤثر" ممتليء من روح الرب ألنه جييء مباشرًة
من الوليمة يف الغرفة الداخلية .باستطاعته أن مييّز القلوب البشرية
املستعدة لقبول مساعدته .ما مل ميتليء الشخص بروح اهلل ،لن يتمكن
من فهم ما أقوله .غري أن "مؤثر" يفهم ،ألنه يشارك بشكل منتظم يف
الوليمة ،وذلك جيعله حساساً لقلب "الجيء" .راقب ما حيدث عندما
يأخذ "مؤثر" "الجيء" حنو قلعة امللك".
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الفصل الرابع

إلى الملكوت
تابعت "مؤثر" و"الجيء" ومها يف طريقهما حنو القلعة.

والحظت أن راكبني آخرين قد وضعوا الجيءين جائعني على
خيوهلم وكانوا أيضاً متجهني إىل القلعة.
بينما كنا نتقدم ،الحظت حشداً من البشر اجلائعني يأكلون
على موائد خارج أسوار القلعة .مل ِ
يول "مؤثر" أي انتباه هلذا
النشاط ،لكين الحظت أن "الجيء" كان ينظر باشتياق إىل الطعام
الذي كان ُيـ ّوزع .بدأ "الجيء" يشري إىل الطعام وأشار إىل "مؤثر"
أنه يريد الذهاب إليه .فرأيت "مؤثر" يتوقف ،ويستدير إىل "الجيء"
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ويتحدث إليه وهو يشري إىل الطعام .بعد حلظة ،أومأ "الجيء" برأسه
كما لو كان قد أدرك ما يقوله "مؤثر" ،مث أكمال رحلتهما .كان
البد يل أن أسأل ،ألنين مل أمتكن من فهم ملاذا مل يسمح "مؤثر" لـ
"الجيء" أن يأكل يف حني أن الطعام كان متاحاً بشكل ملحوظ.
فرد" ،انظر عن قرب على ما يُق ّدم .كذلك انظر إىل النتائج.
سوف ترى إحدى أكرب اخلدع اليت يقدمها املخادع للبشر".
اختذت طريقي بني احلشد ونظرت إىل الطعام .مل يكن هناك
شيء مفيد .كان يبدو مثل الكثري من املشهيات اليت رأيتها يف
احلفالت .كانت تبدو أصنافاً مبهجة ،ولذيذة ،ومتنوعة لكنها تفتقد
للقيمة الغذائية .راقبت عن كثب األشخاص الذين كانوا حياربون
من أجل هذه األشياء اللطيفة .أردت أن أرى إن كانت املشهيات
قد أسفرت عن أي اختالف ،لكين مل أحلظ أي تغيري يف مظهرهم
اجلائع .كانوا حىت اآلن نفس البؤساء احلزاىن الذين قُ ّدر هلم املوت
والنار .كانوا ال يزالون حيتضرون من سوء التغذية .غري أن معظمهم
قد فقد آالم اجلوع كما أن شهيتم النهمة قد هدأت .مرة أخرى،
احتجت أن أسأل عن معىن ما شاهدته.
سألت" ،إن ما يُق ّدم ليس مفيداً كما أن البشر اجلائعني مل
خيلُصوا من املوت والنار .هل ميكنك أن ختربين ما الذي يعنيه ذلك
أيضاً؟"
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أجاب "رسول"ّ ،
"فكر يف عاملكم .ما تراه مياثل إحدى أكرب
أسس ديانات خمتلفة
اخلدع يف عصركم .فإن املخادع العظيم قد ّ
للبشر ُص ّممت لكي تزيل جوع البشرية لآلب .واملشهيات متثل هذه
الديانات .فإن املخادع يدرك أن البشرية حتتاج إىل استعادة العالقة
مع اهلل .فابتكر ،هلذا السبب ،تزييفات من شأهنا أن تلهي الناس عن
طريق تقدمي تنوير زائف هلم .هم يعتقدون أهنم عندما يشاركون يف
هذه الديانات فإهنم يعرفونه وتكون لديهم عالقة سليمة معه ،غري
أهنم قد ُضلّلوا .إنين أدعو أولئك البشر ضحايا الدين".
واصل "رسول"" ،إن ضحية الدين هو باحث يفحص وخيترب
جيربون الكثري
على السطح اخلارجي ملعرفة اهلل .أولئك األشخاص ّ
من الديانات على أمل أن جيدوا اهلل .جيربون كل شيء من التقيد
احلريف بالناموس إىل البوذية .جيربون التصوف الشرقي إىل الفلسفة
املتعالية .إهنم لن يقبلوا فحسب احلقيقة البسيطة لتدبري اهلل الذي
يسمح هلم باجمليء إليه ،وذلك ألهنم ُخدعوا باالعتقاد أن هناك شيئاً
خمتلفاً عن هذا التدبري .ها إين أخربك ،إن أي سعي لن جيد اهلل إال
من خالل تدبريه فقط .ليس هناك سوى طريق واحد إىل اهلل اآلب
وهو من خالل اإلبن يسوع املسيح".
"أكثر ما يثري األمل هو أنه توجد بعض الكنائس يف هذه
اجملموعة تُدعى باسم يسوع .غري أهنا مع ذلك تعلّم بأنه توجد
طرق أخرى إىل اهلل وأن يسوع ليس سوى طريق ضمن طرق
كثرية .أقول لك إن معلّمي هذه العقيدة الزائفة سوف يتم التعامل
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معهم بأكثر قسوة يف يوم الدينونة .اعلم ذلك :إن يسوع املسيح
هو تدبري اهلل الوحيد للبشرية وال ميكن العثور عليه أبداً يف قسم
املشهيات مع الديانات األخرى".
عرف
واصل "رسول" " ،ال ينبغي على املسيحية أبداً أن تُ َّ
باعتبارها ديانة ،ألن ما يُقدم فيها هو عالقة صحيحة مع اهلل من
خالل نعمته .وهي ال تنتج عن أعمال البشر أو السلوك املتدين .إنين
أمقت األمر عندما يدعو الناس تدبري اهلل "ديانة"!
ظننت أن "رسول" قد انتهى من حديثه ،لكن من الواضح أنه
كان يف قمة االنفعال بسبب موضوع الديانة .وهكذا واصل:
"ما الذي تقدمه الديانات ويُعترب ُمش ّهياً إىل هذا احلد؟
األحكام القانونية اليت تعطي إحساساً زائفاً باألمان؟ برامج حتاول
أن تعلّب اهلل عن طريق حماولة جعله شيئاً ميكنهم أن يفهموه ،بدالً
من اعتبار أنه غري قابل للتصور أو للتقييم؟ ماذا عن ديانات حتقيق
الذات؟ كل ما تفعله هو إرضاء احتياجاهتم األنانية .ال تقع يف
هذا اخلطأ ،وبالنسبة للشخص اجلائع تبدو هذه "الديانات املشهية"
جيدة وتفي بالغرض الذي صممها ألجله املخادع .فإهنا سوف
متنع الناس عن الشيء احلقيقي ،الوليمة احلقيقية اليت توجد يف عالقة
شخصية محيمة مع اهلل من خالل اإلبن يسوع املسيح ،لذلك البد
من جتنبها".
ردي البسيط.
"لقد فهمت األمر" ،هكذا كان ّ
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الفصل الخامس

الجسر إلى الملكوت
بعد ذلك واصل "مؤثر" و"الجيء" السري ،لذلك أسرعت

لكي أحلق هبما .وعندما أدركتهما ،كان "مؤثر" قد ساعد بالفعل
"الجيء" يف النزول عن حصانه .كانا يتحدثان باهتمام شديد .كان
"مؤثر" يشري حنو اجلسر املتحرك الذي يعرب الغبار .وقد الحظت أن
اجلسر كان عالياً .وبينما كنت أراقبهما ،توقف "مؤثر" عن الكالم.
وقد تعانق هو و"الجيء" ،مث رجع "مؤثر" على أعقابه وراقب
"الجيء" عن قرب .وفيما بعد شاهدت "الجيء" يسقط على
ركبتيه ،واضعاً يديه حتت ذقنه ويبدأ يف الصالة .مل أمتكن من مساع
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صالته ،لكن اجلسر املتحرك بدأ ينخفض ببطء بينما كان يصلّي.
عندما فتح "الجيء" عينيه ورأى اجلسر بأسفل أمامه ،ارتسمت
ابتسامة ال توصف على وجهه .كان وجه "مؤثر" يشع بالفرح .بدا
تغيت أمام عيناي.
األمر كما لو كانت عالقة "مؤثر" و"الجيء" قد ّ
مل أعد أرى غريبني وإمنا صديقني يعانق أحدمها اآلخر .كنت اآلن
أرى أخوين يلتقيان مرة أخرى بعد الغربة .وكانا يبكيان .غري أهنا مل
تكن دموع األمل أو األسى .لقد كانت دموع فرح ال يُنطق به.
بعد احتفال قصري ،عرب "مؤثر" و"الجيء" اجلسر املتحرك
متشابكي األيدي وتابعا سريمها حنو القلعة.
سألت" ،يا سيدي ،ما هذا الذي رأيته هنا؟ إنه أكثر املشاهد
اليت رأيتها تأثرياً".
أجاب "رسول"" ،لقد شاهدت للتو ميالد طفل جديد
مللكوت اهلل .لقد عرب "الجيء" اجلسر وهو اآلن يف عائلة اهلل".
مث واصل" ،تذكر أن ما تراه خيتص مبا جيري يف عاملكم
برؤيته السطحية .وكما تعلّم ،فإن القلعة متثل ملكوت اهلل يف
عاملكم .واألراضي خارج القلعة متثل العامل الذي تعيش فيه .والناس
املوجودون خارج قلعته هم "الجيء"وأهنم جوعى وخمدوعون
ومنقادون إىل املوت والنار ما مل يأكلوا من مائدة الرب .وحول
ملكوت اهلل يوجد غبار ال يُقهر ال ميكن للبشرية أن تعربه .وهو ميثل
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االنفصال العظيم الذي حدث عندما دخلت اخلطية إىل البشرية.
فاهلل قدوس والبشر خطاة .وال ميكن للقداسة واخلطية أن جيتمعا
معاً ،وهلذا السبب هناك االنفصال".
"إن املخادع العظيم قد جعل الكثريين من البشر يقتنعون
بأن األعمال الصاحلة والديانة ميكنها أن تعرب الغبار وتتسلق أسوار
ملكوت اهلل .ليس باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك .ليس هناك عمل
صاحل ميكن للبشرية أن تعمله ،أو أي ديانة ميكنها أن تتغلب على
هذا االنفصال .ليس هناك سوى طريق واحد للدخول إىل ملكوته
وهو عرب اجلسر الذي عمله اهلل .فإن اجلسر الذي عربه "الجيء" للتو
ميثل تدبري اهلل للبشرية ،الذي هو اإلبن يسوع املسيح .فهو الطريق،
واحلق ،واحلياة ،وال ميكن ألحد أن يأيت إىل اهلل بأية طريقة أخرى.
البد للبشرية أن تأيت من خالله هو وحده .يسوع هو اجلسر الذي
يوصل بني اهلل والبشرية .فقد بذل يسوع حياته من أجل البشرية يف
طاعة لآلب حىت أن كل من يؤمن بذلك ويأيت إىل اهلل من خالل
هذا اإلميان سوف خيلص من املوت والنار".
"إن قرار عبور اجلسر كان البد أن يتخذه "الجيء" .وحده.
وقد شرح "مؤثر" العملية لـ "الجيء" ،سار مع "الجيء" طوال
الطريق حىت مرحلة اختاذ القرار ،لكن االختيار تُرك لـ "الجيء".
إن اجمليء إىل اهلل ال ميكن أن يتم من خالل األهل أو األصدقاء أو
هؤالء الذين يتمنون لنا اخلري .قد ينشأ الشخص يف كنيسة ،وقد
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يكون لديه إرث عائلي من اإلميان بيسوع ،غري أن االختيار ال يزال
مرتوكاً له .إن اآلب السماوي ليس لديه أحفاد ،بل أبناء فقط.
هلذا السبب شاهدت "مؤثر" يبتعد عن "الجيء" عندما حان وقت
االختيار .لقد كان األمر بني "الجيء" واهلل".
"أدرك "الجيء" اهلبة اليت قُدمت له من خالل تدبري اهلل.
وقد أبلى "مؤثر" بالءاً حسناً يف توضيح األمر لـ "الجيء" بواسطة
مثال حياته .لكن القرار اآلن يف يدي "الجيء" ،وقد اختذ قراره.
عندما صلى "الجيء" إىل الرب ،أدرك أنه كان خاطئاً وضاالً ،وأنه
مل يكن يستحق حمبته أو اخلالص الذي ُمنح له .فقد تعب من احلياة
اليت كان يعيشها وأراد أن يعطيها هلل لكي يصنع هبا ما يراه الئقاً.
قال "الجيء" إنه أراد أن يقبل التدبري الذي ُصنع ألجله ويصبح ابناً
هلل .عند هذه النقطة ،أُنزل اجلسر ،وقد رأيت ما حدث".
اندهشت من هذا الشرح .وبينما كانت دموع الفرح تسيل
على وجنيت ،مل أمتالك نفسي إذ ّ
تذكرت الوقت الذي صلّيت فيه
تلك الصالة وعربت اجلسر إىل اآلبّ .
تذكرت فرح اخلالص وكيف
أنين عاهدت نفسي بأال أنسى أبداً ما خلصت منه .كما ّ
تذكرت
أيضاً الـ "مؤثر" الذي بعثه اهلل إ ّ
يل وقد شرح يل كيف أصل إىل
اجلسر.
يف هذه الرؤيا مت إقتيادي إىل عامل خفي كان يعكس احلالة
الداخلية للبشر واملعارك اليت جتري بعيداً عن األنظار .كنت أعاين
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يف البداية من صعوبة إدراك ما كنت أشاهده .ومع ذلك ،حاملا
تغيت نظريت وبدأت أنظر بعيون روحية وأفهم تلك األمور اليت
ّ
ال تُرى باجلسد ،أصبح واضحاً متاماً بالنسبة يل ملاذا قُ ّدم يل على
هذا النحو .حنن كائنات روحية تعيش مؤقتاً يف جسد حلمي .على
الرغم من اعتقادنا بأن معاركنا يف احلياة تدور رحاها يف اجلسد ومع
آخرين ،إال أن أعظم معاركنا تُ َش ّن يف هذا العامل الداخلي الذي
أُحضرت إليه .فإن املعارك اليت تُ َش ّن هنا هي من أجل نفس اإلنسان.
فالنفس هي اليت تعيش بعد أن ميوت اجلسد ،واملهم هو ،أين تستقر
تلك الروح يف األبدية؟ إن هذا العامل واملعارك اليت تُ َش ّن هنا تفوق
الوصف فيما خيتص بأمهيتها .للمرة األوىل ارتعبت مما كان جيري
يف العامل الروحي وقلة انشغايل يف إنقاذ "الجئني" آخرين خارج
امللكوت .كما أنين كنت غاف ً
ال عن اخلطر الذي كان من املمكن أن
أقع فيه .كنت متلهفاً لالستمرار يف متابعة "مؤثر" و"الجيء" ومها
يواصالن رحلتهما.
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الفصل السادس

الفناء الخارجي
بعد تلك األفكار ،سرت خلف "مؤثر" و"الجيء" على

اجلسر املتحرك حنو الفناء اخلارجي للقلعة .حاملا عرب "الجيء"
حتول معجزي .فقد حل ثوب أبيض المع حمل
اجلسر ،حدث ّ
املالبس القدمية املتسخة اليت كان "الجيء" يرتديها .ورأيت "مؤثر"
يهمس يف أذن "الجيء" .فسألت "رسول" ما الذي قيل وما معىن
املالبس اجلديدة؟
أجاب ،عندما عرب "الجيء" اجلسر حنو ملكوت اهلل ،حدثت
عدة أمور منها ،غ ِ
ُفرت كل خطاياه .فإن الثوب األبيض الالمع
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الذي حل حمل مالبسه القذرة القدمية هو رمز لالغتسال بدم احلمل.
وهذا يعين أن كل خطاياه املاضية قد أُبعدت عن نظر اهلل وذاكرته.
وبعد ذلك ،مهس "مؤثر" هبذه الكلمات لـ"الجيء" .استمع إىل
ما قاله".
وكما لو كنت أمسع تقريباً تسجي ً
ال معاداً ،مسعت "مؤثر"
يقول لـ"الجيء"" ،لقد كنت ضاالً ،لكنك اآلن ُوجدت .كنت
أعمى ،لكنك اآلن تبصر .كنت متسخاً باخلطية ،لكنك اآلن طاهر.
متجوالً بال وطن ،لكنك اآلن مواطن يف ملكوت اهلل.
كنت متشرداً ّ
كنت يتيماً ،لكنك اآلن ابن مللك امللوك .كنت تُدعى "الجيء"،
تغيت وامسك اجلديد هو
تغي بالضبط كما ّ
لكن ذلك االسم قد ّ
"متعلّم".
حاملا مسعت كلمات "مؤثر" ،تذكرت أن البدء يف حياة
جديدة مع املسيح كان أحد أعظم األفراح اليت حدثت يل بسبب
غفران خطاياي .تذكرت كيف أن "مؤثر" يف حيايت قد ساعدين
على رؤية نفسي بشكل خمتلف .فقد كان دائماً يع ّزز قراري للثقة يف
يسوع عن طريق تذكريي بأنه عندما تكون احلياة قاسية ،فإن الذي
أحبين فوق كل تصور يكون معي .كان من املهم أن حتدث تلك
املتابعة يف األيام األوىل بعد اختاذ قراري ،ألين كنت ال أزال ضعيفاً
وطفولياً .أرى أن هذا هو ما كان "مؤثر" يفعله مع "الجيء" ،الذي
يُدعى اآلن "متعلّم".
بدأت أجول بنظري حول الفناء .مل نكن يف القلعة بعد،
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لكننا كنا داخل ملكوت اهلل .بينما كان "مؤثر" و"متعلّم" يسريان
متشابكي األذرع حنو القلعة ،الحظت مشهداً مشاهباً ملا حدث
باخلارج .كانت هناك موائد عليها طعام .وكان يقف حوهلا
"الجئون" سابقون يف ثياهبم البيضاء الالمعة .كانوا يأكلون شيئاً،
لكين الحظت أن "الجئني" قد تغريوا بعض الشيء يف مظهرهم.
وعلى الرغم من أهنم مل يكونوا يشبهون املوتى ،إال أهنم مازالوا
ضعفاء وعرضة للمرض .قال "متعلّم" شيئاً لـ"مؤثر" .باستطاعيت
أن أقول إن "متعلّم" أراد أن يشرع يف األكل مما كان يُق ّدم ،لكن
"مؤثر" توقف وشرح شيئاً .فأومأ "متعلّم" برأسه ،وواصل السري مع
"مؤثر" حنو القلعة.
سألت" ،ما الذي أراه هنا يا "رسول"؟ ملاذا مل يتمكن
"متعلّم" من تناول الطعام يف هذا املكان؟"
أجاب "رسول"" ،لقد رأيت "متعلّم" وهو يعرب اجلسر ويدخل
يف عالقة مع اهلل .وقد فعل ذلك عندما قَبِل تدبري اهلل .لكن ال يزال
أمامه طريق طويل البد أن يقطعه قبل أن يصري الرجل الناضج روحياً
الذي حيتاج أن يكونه .إن النضوج الذي أحتدث عنه يتطلب طعاماً
روحياً حقيقياً .وقد شرح "مؤثر" ذلك له ،وأخربه أنه ال ينبغي
عليه التوقف يف هذا املكان لو أراد أن ينضج ويتمتع بصحة روحية.
سوف تالحظ أن "الجئني" سابقني آخرين قد توقفوا لألكل .انظر
إىل ما يأكلونه وستفهم بشكل أفضل ملاذا ال حيصلون على صحة
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أفضل كما ينبغي.
اجتهت إىل املائدة اليت كانت زاخرة بأنواع متعددة من
احللويات .كانت جذابة ولذيذة غري أهنا مل تكن حتتوي إال على
قيمة غذائية قليلة .ال عجب إذن يف أن "الجيءين" الذين كانوا
يأكلون هنا مل يتقووا وال زالوا يبدون ضعفاء.
سألت" ،ما الذي يعنيه ذلك؟"
رد "رسول"" ،يف عاملكم ،هناك بعض الكنائس اليت نسيت
إرساليتها يف إطعام القطعان اليت أُئتمنت عليها بالطعام احلقيقي
املوجود يف كلمة اهلل .هذا الطعام واملائدة ميثالن تلك الكنائس
بعينها.
"تلك الكنائس قد خففت كلمة اهلل لكي جتعلها مقبولة
جلماعاهتا .بالنسبة ألغلبيتهم ،فإن لديهم قلوباً ونوايا صاحلة ،غري
أن رسالتهم قد ارتبطت بربنامج دنيوي وهم مل يعودوا يعلّمون
احلق الكامل الذي أُعطي هلم من أجل بناء الكنيسة .لقد عملوا
على أن تكون رسالتهم لطيفة وخفيفة لكي جيعلوها جذابة وسهلة
الر ّضع يف مجاعتهم .وهم هبذا العمل خيلقون
اهلضم بالنسبة لألطفال ُ
حرية ورسالة خمتلطة .هلذا السبب فإن كثريين يف مجاعتهم حيسبون
الصواب خطأً واخلطأ صواباً .أولئك املعلّمون ال يبتغون أن يؤذوا
أحداً ،لكنهم نتيجة لذلك يسمحون لقطعاهنم بأن يتمرغوا يف اجلهل
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وعدم التوبة .فهم يقدمون تفسرياً بأن نعمة اهلل تغطي األمر كله غري
أن السبب احلقيقي الذي ألجله يقولون ذلك ،هو ألهنم خيافون من
التكلّم باحلق الذي سيؤدي إىل انقسام اجلماعة".
"فلو جاهروا بكلمة اهلل بالكامل وباحلق ،فذلك سوف يفصل
الظلمة عن النور .لكن ،لو فعلوا كذلك ،فإن أبناء اهلل سوف يشبّون
أقوياء ويشعرون باألمان .لو مل تتكلّم هذه الكنائس حبق كلمة اهلل
وتسمح له بأن يشق طريقه إىل قلوب أبنائه ،فسوف يظل أولئك
األطفال يعانون من فقر روحي ويصريون ُعرضة للسهام امللتهبة يف
حياهتم اليومية .إن الغرية الدائمة اليت تتكون من رسائل لطيفة تُعترب
خاطئة بالنسبة ألبناء اهلل ،ألن هذا النوع من الطعام ليس مغذياً
بشكل ٍ
كاف لكي حيوهلم إىل مؤمنني ناضجني".
وبعد أن أكمل "رسول" شرحه ،طلب مين أن أتبع "متعلّم"
و"مؤثر" إىل القلعة.
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الفصل السابع

المأدبة
صعدت درجات السلّم ،ودخلت من أبواب ضخمة تؤدي

إىل قاعة مأدبة واسعة .عندما تفحصت الغرفة ،الحظت مائدة طويلة
يف وسط القاعة وقف حوهلا بضعة أشخاص .كان ظاهراً أن هؤالء
األشخاص موجودون أساساً لكي يساعدوا الذين كانوا يتناولون
الطعام على املائدة .وقد بدا عليهم اهلدوء واالستعداد للخدمة.
كانت املائدة الكبرية حتمل أطعمة تدرجت من طعام األطفال
الرضع على طرفها إىل أطعمة أكثر صالبة وحتتوي على مزيد من
ُ
اللحم على الطرف اآلخر .كان نوع الطعام يزداد صالبة وتغذية
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تدرجيياً.
عند طرف املائدة ُوضعت األطعمة األكثر صالبة ،وكانت
حتوي تشكيلة شاملة متاحة .مل يكن هناك طعام لألطفال يف هذه
الناحية ،بل حلوم وخضراوات وفواكه فقط.
بينما كنت أراقب "متعلّم" و"مؤثر" ومها يدخالن قاعة
املأدبة ،ق ّدم "مؤثر" "متعلّم" إىل شخص آخر كان يقف عند املائدة.
كان هذا الشخص يبدو ناضجاً ولديه هالة من الثقة متاماً مثل
"مؤثر" غري أن مساهتا كانت خمتلفة .بعد تعريف أحدمها باآلخر،
يطوق بيديه "متعلّم".
انصرف "مؤثر" ،بينما كان الشخص اآلخر ّ
تقدمت هذه الشخصية اجلديدة حنو املائدة مع "متعلّم" .مث أجلسه
الرضع .وصلّى
على طرف املائدة الذي حيتوي على أطعمة األطفال ُ
الشخص اجلديد مع "متعلّم" أوالً ،وبدأ يُطعمه بامللعقة كما تفعل
األم مع رضيعها .عند هذا الوقت كانت تدور برأسي أسئلة كثرية،
وهكذا طلبت من "رسول" أن يشرح يل ما رأيته.
أجاب" ،ما رأيته اآلن وما سوف تراه الحقاً هو متثيل للكيفية
اليت جيعل األب هبا أبناءه ينضجون يف عاملك .الطعام يف قاعة املأدبة
ميثل كلمة اهلل .سوف يتناول "متعلّم" يف البداية طعاماً يسهل هضمه،
وعندما يكون قادراً سوف يُنقل إىل طعام أكثر صالبة .على نفس
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النمط يف عاملكم ،فإن املولود من اهلل حديث العهد حيتاج يف البداية
إىل أن يُطعم كلمة اهلل بامللعقة بواسطة األساسيات البسيطة لإلجنيل.
حاملا ينمو الطفل اجلديد يف املسيح ،فإنه حيتاج إىل أن يُنقل إىل فهم
أعمق حلقائق اهلل املخبأة يف الكتاب املقدس .افهم ذلك :إن كلمة
اهلل موحى هبا من اهلل نفسه ،وقد أعطاها ألبنائه من أجل فهم احلياة
اليت يريدهم أن يعيشوها ،لكي تلهمهم ،وتصحح سلوكهم عندما
يكون خاطئاً وجتتذهبم إىل شركة أعمق معه .ببساطة ،إن كلمته
سوف تعلّمكم كيف تعيشون احلياة اليت ينبغي أن يعيشها أوالده.
واصل "رسول"" ،حيث أن "متعلّم" حديث العهد مبلكوت
اهلل وقد كان مرتوكاً بدون طعام ،فإنه حيتاج إىل مساعدة يف نظامه
الغذائي .حيتاج إىل أن يُطعم مثل الطفل الرضيع ،ألنه سوف يعاين
من صعوبة يف فهم احتياجاته الغذائية اخلاصة .البد أن يُطعم بواسطة
شخص ُم ّهز لفهم تلك االحتياجات اخلاصة .هلذا السبب رأيت
"مؤثر" يق ّدم "متعلّم" إىل شخص ميكنه أن يسدد احتياجاته .واسم
ذلك الشخص هو "ناصح".
"ناصح" موهوب من اآلب بصفة خاصة ألجل هذا العمل.
فهو يعرف كيف يرعى طف ً
ال جديداً مثل "متعلّم" .سوف يطعمه
بامللعقة طعام األطفال ،وعندما يكون "متعلّم" مستعداً سوف يبدأ
يف إدخال طعام أقوى إىل معدته الروحية .وسوف ينقل "ناصح"
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"متعلّم" تدرجيياً حنو طرف املائدة ،حيث سيطعمه باألطعمة األكثر
صالبة.
سأل "رسول"" ،هل الحظت أن "ناصح" بدأ بالصالة
مع "متعلّم" قبل األكل؟ إن الصالة مهمة جداً يف التدبري الغذائي
للمؤمن .إن "ناصح" يعرض الطريقة اليت يتعلم املؤمن هبا أن يتواصل
مع اهلل .ففي الصالة يتحدث املؤمن إىل اهلل .ويف كلمته ،يتواصل
اهلل مع املؤمن .يف املراحل األوىل من عالقة املؤمن مع اهلل ،غالباً ما
يكون وقت كلمة اهلل والصالة مقسماً إىل أجزاء صغرية .لكن يف
عملية النضوج تبدأ ال ِق َطع يف االندماج ويتم االستمتاع بالتواصل
احلقيقي بني اهلل واملؤمن .ببساطة ،يتعلم املؤمن أن يتحدث ويستمع
املقرب .وهذا ميثل
بطريقة متزنة ،كما يفعل الشخص مع صديقه ّ
أمهية يف إرشاد "ناصح" مع استمرار عملية نضوج "متعلّم".
لقد أدركت اآلن هذه التفاعالت احليوية بعد أن شرحها
"رسول" يل .متكنت من رؤية الفائدة الرائعة من وجود شخص
متخصص يعمل مع "متعلّم" وكيف سيكون ذلك مثالياً يف عاملي،
عندما يرعى شخص ما مؤمناً جديداً يعرف احتياجاته اخلاصة .لكن
لدي أسئلة أخرى خبصوص اآلخرين الذين كنت
كانت ال تزال ّ
أشاهدهم حول املأدبة:
"لدي سؤال عن "مؤثر" .أما كان جيب على "مؤثر" أن يطعم
ّ
"متعلّم" ،حيث أنه هو الشخص الذي كان معه طوال الرحلة؟".
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رد "رسول"" ،ليس بالضرورة ،ففي بعض احلاالت ميكن
أن يكون "مؤثر" هو ذلك الشخص .إال أن األمر يعتمد على عدة
عوامل ،مبا فيها بعض االحتياجات اخلاصة لدى "متعلّم" .وقد ال
يكون "مؤثر" ُم ّهزاً للتعامل معها .دعين أقدم لك صورة أوضح
لقصد اهلل حىت تتمكن من إدراك مجال خطة اهلل بشكل أفضل".
"كما ذكرت من قبل ،فإنك ترى يف قاعة املأدبة متثي ً
ال لتقدم
املؤمن حديث العهد يف عاملك وهو ينمو من الطفولة إىل النضوج
منسقة بدرجة عالية يف
الروحي .لقد صمم اهلل كنيسته حبيث تكون ّ
هذا اجملال .وكل مؤمن يلعب دوراً هاماً يف جعل أطفاله ينمون
حنو النضوج الروحي .فإن كل مؤمن قد أُعطي مواهب رائعة من
الروح حىت يتمكن من االشرتاك يف هذه اخلطة واملساعدة يف بناء
الكنيسة .ويُعترب "ناصح" منوذجاً للمعلّمني املوهوبني الذين وضعهم
اهلل يف الكنيسة .ويتجسد هذا النموذج يف الرعاة ،وقادة اجملموعات
الصغرية ،وقادة الشباب .سوف جتد موهبة التعليم يف حالة تفعيل
يف أماكن عديدة .فهي مع املواهب األخرى تلعب دوراً حيوياً يف
النضوج الروحي للمؤمن".
للتو.

توقف "رسول" عن الكالم حىت أمتكن من فهم ما قاله

مث بدأ "رسول" حديثه" ،واآلن ،بالنسبة لسؤالك عن "مؤثر"،
فإن مواهب "مؤثر" يف املوقع االسرتاتيجي الذي حدده له اهلل يتم
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استخدامها على أفضل وجه يف العامل خارج القلعة .إنه ميثل يف
عاملك مؤمناً يعمل بشكل منوذجي كرجل أعمال ،أو مهين ،أو
عامل ،أو معلّم ،أو طالب ،أو شخص متقاعد .فهو ليس لديه منرب،
وال مؤهالت ،وال لقب وال أي شيء ليميّزه عن الناس من حوله.
إنه ال جيذب أي اهتمام لنفسه بل يوجه كل انتباهه إىل َملِكه .ميكن
أن يُنظر إليه باعتباره شخصية اهلل السرية ونزاهته وطلعته .وبالطبع،
فإن مواهبه الروحية اخلاصة تظهر يف الكيفية اليت يؤثر هبا على الناس
من حوله .لكن "مؤثر" ،ببساطة ،هو بطل يف األمور اخلاصة َبِلكه.
هلذا السبب ،ال ينبغي عليه فقط أن يرتدي الدروع من أجل احلرب
ويكون مستعداً للوقوف بثبات يف وجه العدو وهو خيدم يف السوق،
بل جيب عليه أيضاً أن يكون حمارباً لطيفاً ميثل مسات اهلل للناس من
حوله".
واصل "رسول" ،األشخاص اآلخرون الذين تراهم هم
"مؤثرون" بطريقتهم اخلاصة .وهم ميثلون املؤمنني املوهوبني روحياً
الذين خيدمون اهلل يف أماكن أخرى كثرية ،مثل البيت ،واملستشفيات
والسجون .غري أن أولئك املؤمنني يؤثرون بطريقة خمتلفة عن تلك
اليت يعمل هبا "مؤثر" بسبب الكيفية اليت أُعطوا هبا مواهب واملكان
الذي وضعهم اهلل فيه.
"أريدك أن تشاهد "ناصح" وهو يعمل مع "متعلّم" .سوف
تفهم بشكل أفضل احتياجات "متعلّم" وخطة اهلل عندما تذهب إىل
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الوليمة يف الغرفة الداخلية".
ُدهشت ملا مسعت "رسول" يقول إن الوليمة ال تزال أمامنا
يف الغرفة الداخلية .لقد ظننت أنين كنت أشاهد الوليمة .فإن كل
الطعام واخلدمة املتاحني لـ"متعلّم" كانا فوق كل شيء ميكنين أن
أقارهنما به .مل أدرك كيف ميكن ألي شيء أن يكون أفضل من
ذلك .لذلك ّ
فكرت ،لو مل يكن ما رأيته لتوي هو الوليمة ،فليس
باستطاعيت أن أختيل إىل أي مدى البد أن تكون الوليمة عظيمة
ومدهشة".
بدأت أفهم أن هناك عملية ضرورية من أجل إعداد
الـ"متعلّم" واملؤمن من أجل الوليمة .كما بدأت أعي أيضاً أن هذا
التدرج قد أُظهر يل حىت أمتكن من فهم ما ينقصين يف حيايت اخلاصة
وما الذي كان يعيقين عن الوليمة يف الغرفة الداخلية.
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الفصل الثامن

تكوين عضالت جديدة
انتبهت إىل توجيه "رسول" اخلاص مبراقبة "ناصح" و"متعلّم".

وبعد إحدى وجبات "متعلّم" ،رأيت "ناصح" يطلب منه مغادرة
املائدة ويذهب به إىل غرفة خارج قاعة املأدبة .فتبعته.
كانت الغرفة اليت دخلها "متعلّم" و"ناصح" عبارة عن قاعة
تدريب واسعة .كانت ُمه ّزة بكل األثقال واألجهزة اليت قد جتدها
يف أفضل صاالت األلعاب .وقد جعل "ناصح" "متعلّم" يتدرب على
بعض األثقال اخلفيفة .وبعدئذ قاد "متعلّم" إىل كوخ للراحة وأمره
أن يسرتيح .وبعد فرتة ،أخذ "ناصح" "متعلّم" مرة أخرى إىل املائدة
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للصالة وتناول الطعام .وقد مت نقل "متعلّم" على مسافة قريبة من
األطعمة األكثر دمساً .بعد أن تناول "متعلّم" طعامه ،كان ال بد أن
تتكرر دورة التدريب واالسرتاحة ،يف كل مرة كان "متعلّم" يدخل
فيها إىل قاعة التدريب ،كانت تُضاف أثقال أكرب إىل نظام تدريب
حمياً؛ كان األمر يتعلق بالنمو الروحي يف
"متعلّم" .وقد بدا ذلك ّ
عاملي .كنت أحتاج إىل "رسول" لكي يوضح يل األمر .فسألته أن
يساعدين يف فهم املشهد.
كنت يف يوم من األيام رياضياً يف عاملك ،أليس
"لقد َ
كذلك؟" هكذا سألين.
أجبت" ،نعم".
واصل "رسول"" ،حسناًّ ،
فكر يف تدريبك .أمل تكن هناك
ثالثة مكونات رئيسية للحصول على القوة والنضوج اجلسدي :أال
وهي التغذية ،والتدريب ،والراحة؟ ماذا كان سيبدو عليه األمر لو
أنك مارست واحدة أو اثنتني فقط من الثالثة؟ فإن التغذية بدون
التدريب كانت ستقود إىل زيادة الوزن .والراحة بدون التدريب
كانت ستقود إىل الكسل .والتدريب بدون التغذية كان سيقود إىل
االهنيار اجلسدي .نفس األمر يصح على النمو الروحي.
"مرة أخرى ،أقول لك إنك ترى متثي ً
ال هنا لكي تتحدث
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بالتفصيل عن احلق فيما يتعلق بالنمو الروحي للمؤمن يف عاملك ،لذا
استمع بعناية".
تكلّم ،فكلي آذان صاغية.
بدأ "رسول" قائالً" ،الطعام يف قاعة املأدبة ميثل القيمة
الغذائية لكلمة اهلل بالنسبة للمؤمن" .وقاعة التدريب متثل الضيقات
واالمتحانات اليت سيواجهها املؤمن .وكوخ االسرتاحة ميثل سالم
اهلل الذي يتبع االمتحانات".
وّ
أكد "رسول"" ،سوف أتكلم اآلن مباشرة فيما خيتص
بعاملك".
"تُعترب االامتحانات يف حياة املؤمن ضرورية بالنسبة للنمو
الروحي ،متاماً مثلما يُعترب التدريب ضرورياً للنمو اجلسدي .وجيب
على املؤمن يف أثناء االمتحانات أن يطبق حق كلمة اهلل على املوقف
الذي يواجهه .فعندما يستند على وعد موجود يف كلمة اهلل يتعلق
بامتحانه فيخترب خالص اهلل أو حكمته من أجل اإلرشاد ،فإنه ينمو
يف اإلميان بطريقة تشبه منو قوة عضلة الرياضي .ترى إذن أن تناول
كلمة اهلل ببساطة من أجل التعليم ليس هو السبب الذي من أجله
أعطاها لنا .فإن املؤمن جيب أن يتبع صميم وروح كلمة اهلل ويسمح
هلا بأن تؤثر يف الطريقة اليت يعيش هبا وإال فإهنا لن تستطيع أن تقوم
بعملها .وكمثال هلؤالء الذين درسوا حق اهلل لكنهم مل يسمحوا
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يغيهم بصورة شخصيةّ ،
فكر يف أعداء املسيح الذين جعلوه
له أن ّ
يُصلب .أمل يكونوا تالميذ لناموس اهلل؟ أمل يكرسوا حياهتم لدراسة
كلمة اهلل؟ على الرغم من ذلك ،مل تكن هلا تأثري عليهم ،ألهنم مل
يطبقوها على حياهتم ومل يسمحوا هلا بأن تفتح عيوهنم على احلق.
لقد فشلوا يف أن جيعلوا كلمة اهلل مرشداً هلم من أجل تغيري قلوهبم.
فقد كانوا أكثر اهتماماً باملظاهر والسلطة .وبدالً من السماح للحق
البسيط لكنه العميق يف كلمة اهلل أن يرشدهم ،فقد جعلوه معق ّداً
عن طريق استبداله بنواميسهم وتقاليدهم اخلاصة .وظنوا أهنم كانوا
يعرفون اهلل بسبب حياهتم الناموسية ،الدينية ،املتصلبة ،لكنهم مل
يتمكنوا من رؤيته حىت حينما جلس وأكل معهم .لقد فات أولئك
املتطرفون املتدينون جميء املسيا املنتظر وبركة التنوير احلقيقي املوجود
يف كلمة اهلل ،وذلك ألهنم مل يطبقوها على حياهتم اخلاصة.
واصل "رسول"" ،فيما يتعلق بكوخ االسرتاحة وما ميثله،
فإن سالم اهلل يدل على أن املؤمن يف عالقة صحيحة معه .هل
ّ
تتذكر ،بصفتك رياضياً ،الشعور الرائع الذي كنت تشعر به عندما
تكون مستغرقاً بالكامل يف تدريبك مث تتمكن من االسرتاحة بعد
امتحان قوة التحمل؟ هل ّ
تتذكر الرضا الذي كنت تشعر به؟ هل
ّ
تتذكر شرب املاء البارد يف يوم حار وكم كان مذاقه رائعاً بعد
التدريب الشاق؟ فعلى الرغم من أن سالم اهلل يفوق كل عقل ،إال
أنه يأيت على حنو مماثل بعد كل امتحان .فإن سالمه هو حجر معونة
يف نضوجك الروحي ،وهو نادراً ما ُيترب بدون امتحان أوالً".
52

سألت" ،يا "رسول" ،هل من الضروري حقاً اجتياز تلك
االمتحانات لكي أمنو؟".
سألين "رسول" بدوره" ،هل كنت ستجري أمياالً لو مل
يطلب مدربك ذلك منك؟ هل كنت ستتحسن كرياضي لو مل تكن
قد جريت تلك األميال؟ تلك هي الطريقة مع البشر واملؤمن على
حد سواء .كان املؤمن سيستقر يف وضع مريح وراكد وال ينمو
لوال االمتحانات واحملن .إن اهلل ميلك القوة والسلطان ليحول دون
حدوث االمتحانات ألبنائه لو أنه يرى األمر الئقاً .لكن البد أن
تفهم أن اهلل حيبك أكثر مما تتخيل ،كما أن خطته املطلقة هي من
أجل منفعتك .فإن اهلل يعرف أدق تفاصيل حياتك .وهو يعرف
ويدرك األمل الذي جتتازه يف االمتحانات اليت تتعرض هلا ،ألن اهلل
االبن قد واجه كل تلك االمتحانات عينها عندما عاش يف عاملك.
لكن أباك احملب لن يعفيك من تلك االمتحانات ،ألنه ينميك
لكي تشبه املسيح بواسطة تلك الدورات الروحية اليت تطبق فيها
كلمته على امتحانك وختترب إنقاذه أو حكمته اللذين يتبعهما سالمه
اهلاديء .تُعترب هذه الدورات نظام التدريب الذي صممه من أجل
منوك الروحي .هلذا تُعترب الضيقات واالمتحانات ضرورية".
واصل "رسول"" ،كثري من املؤمنني يظلون يف بؤسهم بدالً
من حماولة إجياد إجابات من كلمة اهلل والسماح هلا بتغيري حياهتم.
وهم يعانون من الركود يف منوهم الروحي ألهنم يتمسكون بطريقتهم
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اخلاصة يف القيام باألشياء أو يصرون على إسرتاتيجيتهم اخلاصة يف
احلياة .حياولون التعامل مع احملنة كما لو كانت عدوهم ويسعون
إىل اقتالعها بأية وسيلة ،حىت لو كان ذلك يتطلب منهم أن خيطئوا.
وهم يفشلون يف أن ينظروا إىل الداخل وإىل أعلى ويسألوا ما الذي
يرغب اهلل يف تعليمهم إياه من خالل االمتحان .فقد ذكر يسوع أن
املؤمن املثمر سوف يُش ّذّب لكي يأيت بثمر أكثر .والتشذيب عملية
مؤملة لكنه يقود إىل مزيد من الربكات وإىل اخلري املطلق للمؤمن.
كما تقول كلمة اهلل أيضاً إن أوالد اهلل سوف يؤدبون من أجل
مصلحتهم حىت يتخلوا عن خطية معيّنة يتمسكون هبا .ويف كلتا
احلالتني ،يُعترب التشذيب والتأديب ضروريني ،ألهنما يقودان إىل مثر
التحول أو مثر التوبة .وكال الثمرين جيد .لكن كم يكون حمزناً
ّ
عندما يوقف املؤمن منوه ويعيش يف البؤس الذي يسببه الركود يف
حياته".
بعد التعليق األخري الذي أدىل به "رسول" مل أمتالك نفسي
من التأمل يف حيايت اخلاصة ،وكيف أنين صارعت مع قضايا أردت
فيها أن أحتفظ بالسيطرة بدالً من ائتمان اهلل على مشكليت .كم
كنت أمحق يف اعتقادي بأن أي حل ميكنين أن أصل إليه كان
سيُعترب أفضل من احلل الذي كان سيقدمه خملصي احملب .مل أدرك
أن احملنة اليت كنت أحتملها ميكن أن تكون بركة جناة ،سواء من
املشكلة املعروفة أو من مشكلة أعمق مل أكن أدركها .لقد قدم يل
"رسول" بُعداً جديداً للنظر على امتحانايت ومشاكلي .كما أنه
قاطع أفكاري حني قال:
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"استمر يف مراقبة التقدم يف حياة "متعلّم" وسوف جتد اجملال
الذي كنت تقاوم اهلل فيه .سوف ترى أيضاً مشكلة شائعة حتدث
يف عائلة اهلل".
كنت قد نسيت قبل أن أدخل هذه الرؤيا،كيف أنين كنت
أقاوم اهلل .كنت مفتوناً جداً مبا أراه حىت أنين نسيت القصد من
الرؤيا أال وهو إظهار من يريدين اهلل أن أكونه ،وكيف ميكنين أن
أصبح ذلك الرجل .لقد أخربين "رسول" أن أراقب وأتعلّم .لذلك
استمعت لتوجيهه وبدأت أراقب باهتمام شديد بينما كان "ناصح"
يعمل مع "متعلّم".
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الفصل التاسع

أن تصبح مغذيًا لنفسك
كان املنظر مجيالً .يف البداية مل يعرف "متعلّم" ماذا يفعل

بالطعام .وقد تسبب يف فوضى .غري أن "ناصح" كان متأنياً .وقبل
مضي وقت طويل عرف "متعلّم" الطريقة ،ولكن مل يتمكن "ناصح"
أن يُدخل الطعام إىل فمه بسرعة كافية .على أية حال ،ومثل
الرضع الباقني ،سريعاً ما أصبح طعام األطفال غري ٍ
كاف،
األطفال ُ
وخاصة بسبب شهية "متعلّم" املتزايدة من جراء التدريب .كان
"ناصح" دائماً يسبق "متعلّم" خبطوة وهو ينقله على املائدة .وقبل
مضي وقت طويل صارا على طرف املائدة .يف أثناء هذه العملية
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بدأ "متعلّم" يزداد وزناً وقد منت عضالته .بدأ كل شيء فيه يبدو
صحياً ،بدءاً من شعره وجلده وحىت بريق عينيه .كان يتحول إىل
رجل أمام عيين .وهكذا فإنين أدرك اآلن قيمة الطعام املغذي الذي
كان يتناوله ،وقيمة أن يكون لديه معلّم موهوب مثل "ناصح" لكي
يطعمه والتدريب والراحة اللذين رافقا الطعام.
بدأ يتضح يل أن كل التغذية حىت هذه املرحلة كانت تُقدم
من "ناصح" إىل "متعلّم" .مل يتمكن "متعلّم" بعد من إطعام نفسه.
بينما كانت هذه الفكرة تدور يف رأسي ،طرح "ناصح" سؤاالً على
"متعلّم"؛ فأومأ "متعلّم" برأسه .وبعدئذ أعطى "ناصح" "متعلّم"
شوكة وسكيناً وأراه كيف يستخدمهما.
كان األمر متعباً يف البداية حينما حاول "متعلّم" أن يستخدم
أدوات األكل اجلديدة .كما أنه كان يف حرية ،أين يبدأ مع كل
الطعام املوضوع أمامه .ومع ذلك ،قبل مضي وقت طويل ،ومبساعدة
"ناصح" ،بدأ "متعلّم" يضع خطة ويكتشف طريقة لتناول الطعام
الذي كان يشعر باحلاجة له .ويف النهاية متكن "متعلّم" من متييز
احتياجاته الغذائية اخلاصة ،ويف هذه األثناء كان "ناصح" ميدح
تقدمه.
حاملا أصبح "متعلّم" ماهراً أكثر يف إطعام نفسه ،بدأ "ناصح"
يبتعد ويسمح لـ"متعلّم" بأن يصبح أكثر استقالالً .لكن كانت ال
تزال هناك مناسبات يتقدم فيها "ناصح" ويقرتح على "متعلّم" أن
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جيرب طعاماً مل يكن قد جربه من قبل .كان باستطاعيت أن أرى أنه
ّ
على الرغم من أن "متعلّم" كان يتحول إىل إنسان يغذي نفسه ،إال
أنه كان ال يزال حيتاج إىل ملسة "ناصح" اإلرشادية لكي يساعده
على رؤية أشياء ما كان سيعلّمه إياها سوى سنوات اخلربة.
بينما كنت أراقب ،حدث مشهد مؤثر لدرجة أنين زرفت
دمعة .وبينما كان "متعلّم" يطعم نفسه ،اكتشف طعاماً شهياً خاصاً
كان خمبئاً ومل ينتبه "ناصح" إليه .عندما وجده "متعلّم" ،مل يستطع
االنتظار لكي يشاركه مع "ناصح" .كان بإمكاين أن أرى أن ذلك
ملس "ناصح" ،ألنه أدرك أن "متعلّم" قد دخل للتو مرحلة جديدة يف
نضوجه .كان باستطاعيت أن أرى أن "ناصح" أيضاً قد حصل على
بركة حيث أن الشخص الذي كان يوماً ما يف احتياج ألن يطعمه
أحد أصبح اآلن يطعم من كان يطعمه .يا له من مشهد هبيج!
انتابين ذهول عظيم من التقدم الذي أحرزه "متعلّم" منذ
الوقت الذي دخل فيه قاعة املأدبة .وكان من املثري لالهتمام بصفة
خاصة أنه عندما دخل مرحلة اإلطعام الذايت ،زاد كل من نضوجه
وتكوين عضالته بشكل تصاعدي .فقد كان ينضج بشكل أسرع
من أي وقت مضى .كان هناك حق أراد الرب أن يعلّمين إياه ،وقد
كان متضمناً فيما كنت أشاهده .لقد ذكر "رسول" أنه كانت هناك
مشكلة شائعة يف عائلة اهلل و عندما أمتكن من رؤيتها ،سوف أمتكن
من رؤية اجملال الذي كنت أقاوم اهلل فيه .كنت جاهزاً لإلجابات.
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وقبل أن أمتكن من سؤال "رسول" لكي يظهر يل معىن ما كنت
حتدث قائالً:
أراهّ ،
"أخربين ما الذي تعلمته حىت اآلن يف هذه الرؤيا".
"إنين أدرك يا "رسول" أن هذه الرؤيا تصوير ملا حيدث
يف عاملي ،وعن احلرب الروحية اليت تُشن من أجل أنفس البشر.
كما أنين أدرك أن اهلل يؤثر يف البشر عن طريق استخدام املؤمنني
الناضجني بواسطة الروح القدس وبرسالة اإلجنيل اليت تقدم تدبري
اهلل من أجل البشرية .أدرك أن تدبري اهلل من أجل البشرية يوجد
فقط من خالل يسوع املسيح والتضحية اليت قدمها ألجلنا ،حىت
لو حاول عدو نفوسنا أن يقنعنا بعكس ذلك .أدرك أنه ما أن يأيت
شخص إىل اهلل من خالل يسوع املسيح ،حىت يصبح ابناً هلل ،ويكون
قصد اهلل وخطته أن ينمي هذا املؤمن لكي يصل إىل النضوج أي
أن يصبح مشاهباً له .أدرك أن اهلل قد أعطى أبناءه مواهب روحية
لكي يساعد يف بناء عائلته لتصل إىل النضوج .أدرك أن الطعام الذي
يغذي أرواحنا وينمينا هو كلمة اهلل والصالة .فإن كلمته تعلمنا
ببساطة كيف نعيش".
قاطعين "رسول" قبل أن أمتكن من االستمرار:
"واآلن أخربين ما الذي متثله قاعة املأدبة".
أجبت" ،أرى أن املؤمن اجلديد حيتاج إىل أن يتعلّم أوالً
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األساسيات املوجودة يف كلمة اهلل بلطف شديد بواسطة شخص
ميكنه أن يتكلّم عن هذه احلقائق بشكل ف ّعال .أرى أيضاً أن هدف
هذا املعلّم جيب أن يكون زيادة اشتياق املؤمن اجلديد للكلمة حىت
يبلغ النضوج بناء على احلقائق األكثر عمقاً املخبأة يف كلمة اهلل".
أوقفين "رسول" لكي يؤكد اهلدف من سؤاله التايل.
"وماذا بشأن اإلطعام الذايت؟".
أجبت" ،أرى أن هذا هو اهلدف املطلق للمؤمن".
فقال" ،حسناً ،ذلك ليس هو اهلدف املطلق ،لكن ال ميكنك
الوصول إىل هناك ما مل تعرب أوالً هبذا املستوى للنمو".
سألت" ،أنت تتحدث مرة أخرى عن الوليمة يف الغرفة
الداخلية ،أليس كذلك؟"
فأجاب" ،ها أنت تتعلّم".
علي بشأن اإلطعام الذايت ،غري أنين
لقد طرح "رسول" سؤاالً ّ
مل أكن متأكداً متاماً من كيفية إجابته .لكين علمت أنه كان هاماً.
فقلت" ،أحتاج إىل مساعدتك فيما يتعلق بالسؤال األخري".
تدرجك اخلاص على مائدة مأدبة اهلل"،
"أخربين أين أنت يف ّ
هكذا سأل "رسول".
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ّ
فكرت يف "متعلّم" وحاولت أن أقارن نفسي به يف عملية
النضوج .أعلم أنين قد عربت جسر يسوع املسيح وصرت ابناً هلل.
أعلم أنين انضممت إىل كنيسة عظيمة تؤمن بكلمة اهلل وتعلّمها بال
خوف.
لذا ،شعرت براحة وأنا أعتقد بأنين ختطيت موائد احللويات
وناصحي
يف فناء امللكوت .كما أنين شعرت بالثقة يف أن كنيسيت
ّ
قد أبلوا بالء حسناً يف مساعديت على اجتياز مرحلة طعام األطفال.
وحيث أنين كنت أنتمي إىل كنيسة عظيمة لديها معلّم متني للكتاب
املقدس ،شعرت أنين قد تقدمت إىل املوقع الذي يوجد فيه حبق بعض
اللحوم يف الكلمة وأنين قد تغذيت جيداً .بل إنين حىت اعتقدت أنين
كنت أمارس القليل من اإلميان من حني إىل آخر وكنت أمنو روحياً.
لكن انزعاجي بدأ يتزايد يف النقطة التالية اخلاصة مبقارنة تدرجي
مع تدرج "متعلّم" ،ألنين رأيت أين انتهت عملية نضوجي .لقد
أصبحت واعياً بشكل مؤمل أنين ال زلت أحتاج إىل أن أتغذى على
كلمة اهلل بواسطة شخص آخر ،وأنين مل أكن مغذياً لذايت .كان
واقع األمر أنين توقفت عن النضوج روحياً.
مل أندهش لسؤال "رسول" التايل" :هل ترى املشكلة اآلن؟
هذه املشكلة ال ختتص بك وحدك بل مبعظم أعضاء عائلة اهلل أيضاً.
فإنك مل تصبح بعد مغذياً لذاتك ،لذا ال ميكنك أن تذهب إىل الوليمة
يف الغرفة الداخلية .فإنك يف هذه النقطة من مسريتك الروحية تقاوم
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اهلل وهو لن يستطيع أن جيعلك تنضج وتصبح الرجل الذي يريدك
أن تكونه".
سألت" ،ملاذا نفعل ذلك بأنفسنا؟ ملاذا أفعله بنفسي؟"
أجاب "رسول"" ،هناك عدة أسباب ،لكنه يرجع يف
األغلب إىل الكسل الروحي .وهناك مشكلة شائعة أخرى .فإن
بعض املعلّمني ،سواء عن قصد أو عن إمهال ،ال يعلّمون أوالد اهلل
أن يصبحوا ُمطعمني لذواهتم ،جيعلون أبناءه معتمدين على اإلطعام
بامللعقة .أولئك املعلّمون ال يفهمون ذلك على ما يبدو ،على الرغم
من أهنم قد يكونون جادين وخملصني يف جهودهم للتعليم بشأن اهلل،
فما مل يرشد عملهم يف النهاية أوالد اهلل ،ويشجعهم لكي يصبحوا
مطعمني للذات ،تصري خدمتهم غري مكتملة بشكل حمزن كما أهنا
تعرقل العملية اليت صممها اهلل .ينتج الركود الروحي عن طريق
استمرار أوالد اهلل معتمدين على اإلطعام بامللعقة ،كما أن املعلّم
ال ينمي شركاء خدمة ميكنهم أن ينضموا إليه يف خدمته .وهكذا
يتأذى كل من املعلّم واملؤمن .من الضروري بشكل مطلق ألوالد
اهلل أن يصبحوا مغذين ألنفسهم لو أرادوا أن يصبحوا ناضجني
روحياً".
سألت ببساطة" ،ملاذا يُعترب ذلك ضرورياً؟"

رد "رسول"" ،انظر كيف جتيب كلمة اهلل عن ذلك
السؤال".
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مث اقتبس" ،مبَ يزّكي الشاب طريقه .حبفظه إياه حسب
كالمك .خبأت كالمك يف قليب لكيال أخطئ إليك".
واقتبس فيما يلي" ،فاثبتوا ممنطقني أحقاءكم باحلق والبسني
درع الرب وحاذين أرجلكم باستعداد إجنيل السالم؛ حاملني فوق الكل
ترس اإلميان الذي به تقدرون أن تطفئوا مجيع سهام الشرير امللتهبة.
وخذوا خوذة اخلالص وسيف الروح الذي هو كلمة اهلل".
بإمكاين أن أقدم لك املزيد من اإلجابات من كلمة اهلل
لتجيب على سؤالك ،غري أن رؤيتك لن تدوم طويالً .إن اإلجابة
البسيطة اليت حتتاجها هي أن كلمة اهلل مليئة بكنـز ميكن للباحث أن
ينقب فيه .سوف جيد املؤمن يف كلمة اهلل كل شيء حيتاجه للعيش،
ولالزدهار بشكل حقيقي ،وللتعامل مع اإلحباطات ،وحاالت
الفشل ،والنجاحات وكل ظرف يواجهه املؤمن ،تُعترب كلمة اهلل
األداة اليت يستخدمها اهلل لكي جيذب املؤمن للدخول يف العالقة
احلميمة املتاحة معه .فإن كلمة اهلل تتضمن رسائل حمبته ألبنائه.
درك بالقراءة العابرة وإمنا األمر يتطلّب جهداً
وهذه يف الغالب ال تُ َ
خملصاً وصادقاً الكتشاف هذه احلقائق .فإن كلمته حية مع احلق يف
أي حلظة لكل مؤمن يكون يف حاجة إليها .إن كلمة اهلل تعلن تدبريه
من أجل البشرية عن طريق اإلشارة إىل ابنه .كما أن كلمته تعطي
ألبنائه تعليمات من أجل االنضمام إليه يف حصاد نفوس البشر.
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وكلمة اهلل هي درع محايته ألبنائه وهي "سيف الروح" ،حيث أهنا
تزّود املؤمن بسالح هجومي كبري يف احلرب الروحية اليت يواجهها.
وكلمة اهلل تغرس يف املؤمن شجاعة من أجل القتال ومت ّده بأسلحة
من أجل كسب املعارك".
صبغت السؤال التايل بصبغة شخصية" .ملاذا أحتاج إىل أن
أكون مغذياً لذايت يا "رسول"؟"
نظر "رسول" يف عيين وهو يؤكد على النقطة التالية" .ألنك
تتقو .فإنك
يف خطر ،وهناك الكثري ميكنك أن ختسره لو أنك مل َّ
ضعيف وُعرضة للهجوم ،وكذلك احمليطون بك .إن الرب يريد
أن يستخدمك من أجل مقاصد أعظم سوف تبارك عاملك وسوف
تباركك بربكة ال توصف ،لكنه لن يتمكن من القيام بذلك ما مل
تكن دفاعاتك أقوى .فهو يريدك أن تكون يديه ،وصوته ،وحمبته
للمحيطني بك ،لكنك لن تستطيع ذلك ألنك ال تعرف .وما مل
يتم زيادة غذائك الروحي ،فلن تتمكن من أن تصبح الرجل الذي
أرادك اهلل أن تكونه ،ألنك ال تعرف كيف حتارب عدو البشرية.
لن تتمكن من خدمة اهلل كما جيب ألنك توقفت عن النمو يف أن
تكون على مثال املسيح .لقد ّ
تعطل منوك الروحي ألنك مل تصبح
ُمط ِعماً للذات".
أذن أخذت أفكر
بينما كانت كلمات "رسول" ترتدد يف ّ
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كم من املرات خدعت نفسي من جهة بركات اهلل عن طريق عدم
إتباع خططه يل .لكين مل أدرك قط اخلطر الذي كنت أواجهه.
وصرت أندم على املرات الكثرية اليت حاولت فيها إعاقة خططه
أدبر أموري مبفردي وعدم إتباع نصيحته .استطعت أن أدرك
بأن ّ
أن كسلي الروحي كان السبب يف عدم نضوجي .فقد وجدت أنه
من السهل جداً أن أحصل على كل ما أحتاجه من تغذية يف كلمة
اهلل من التعليم العظيم الذي تلقيته يف الكنيسة .غري أن هذا النظام
لنموي .كان يف واقع األمر يكفي بالكاد
الغذائي مل يكن كافياً
ّ
لكي يسندين ،والدليل على ذلك الطريقة اليت كنت أتردى هبا حنو
طبيعيت اخلاطئة القدمية قبل أن مير األسبوع .باستطاعيت اآلن إدراك
أن طعامي الروحي كان غري ٍ
كاف إىل حد كبري لدرجة أنين كنت
أعاين من األنيميا .باستطاعيت أن أرى أن ذلك ما كان يستلزم كثرياً
لكي يوقعين .وهذا األمر جعلين أشعر باخلوف عندما ّ
تذكرت تلك
الكائنات اخلفية القبيحة اليت كانت تُ َش ّن حرباً ضد البشر وضدي.
فقد أدركت حقيقة أن دروعي لن تصمد ضد هجمة قوية من هذا
العدو ،كان البد يل أن أفعل شيئاً حيال األمر .كنت قد بدأت
أتصبب عرقاً عندما أدركت خطورة موقفي .مل يكن جمرد حالة من
عدم النضوج الروحي ،على الرغم من أن ذلك هام .لقد كان حالة
من الضعف الذي يه ّدد الروح .وقد تيقنت أنه ليس باستطاعيت أن
أكون القائد الروحي لعائليت وأصدقائي واألشخاص املتواجدين يف
حيايت لو مل يكتمل نضوجي .علمت أن صلوايت كانت مبثل ضعف
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أو قوة نضوجي الروحي وقد كانت ،يف الوقت احلايل ،تعاين من
األنيميا كما كان احلال معي .فصرخت بقوة:
"يا "رسول" ،أنا مستعد لالنتقال إىل املستوى التايل .أدرك
أنين جيب أن آخذ املبادرة لكي أصبح مغذياً لنفسي .ال أريد أن
أعرض نفسي أو األشخاص من حويل للخطر بعد اآلن بسبب
ّ
كسلي الروحي .أشعر باخلوف من الكيفية اليت صرنا هبا ضعفاء
بسبب عدم نضوجي .أنا مستعد للعودة إىل البيت والبدء يف هذه
العملية جبدية .أريد أن أكون الرجل الذي يريدين اهلل أن أكونه.
أريد أن أكون حمارباً روحياً من أجل عائليت واألشخاص احمليطني
علي أن أعود وأبدأ يف النمو .خذين إىل البيت.
يب .أرجوك ،جيب ّ
البد أن أعود".
مألتين كلمات "رسول" بالطمأنينة" .إن رؤيتك مل تنت ِه بعد.
فحىت تصري الرجل الذي تتحدث عنه ،يستلزم األمر ما هو أكثر من
إطعام الذات .فهو أساسي يف العملية ،لكن هناك احتياج ملا هو
أكثر من ذلك .اتبع "متعلّم" وسوف ترى الرجل الذي يستطيع اهلل
أن يصنعه منك وكيف سيحدث ذلك لو أنك اشرتكت يف الوليمة
بالغرفة الداخلية".
فكرت يف نفسي" ،أخرياً سوف أرى الوليمة يف الغرفة
الداخلية".
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الفصل العاشر

الوليمة

شاهدت "متعلّم" ينهض من املأدبة حيث كان يأكل .فتبعته
وهو يتجه حنو بابني خشبيني كبريين يؤديان إىل خارج قاعة املأدبة.
كانت هذه الكلمات منقوشة على البابني الكبريين:
من يدخل هذه الغرفة جيب أن يدخل
عن طريق هجر الذات والثقة املطلقة
شاهدت "متعلّم" يتوقف ويقرأ الكلمات .باستطاعيت أن
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أقول إنه كان يدرس تأثري هذا االلتزام على حياته .فقد كان ذلك
مغياً للحياة ،مل يكن من املمكن الدخول بدون حساب
حتدياً جدياً ّ
النفقة .مل يسعين سوى التفكري يف أنه كان يتذكر من أين جاء،
خارج أسوار امللكوت ،وعملية النمو .فكرت" ،جيب عليه أن يدرك
أن الشخص الذي أحبه وذهب به إىل هذا احلد لن يطلب منه القيام
بشيء يؤذيه أو يوقع به حىت مع هذا التحدي الذي ُطلب منه" .بعد
فرتة من التأمل ،أومأ "متعلّم" برأسه كما لو كان يطمئن نفسه بتلك
األفكار اليت وردت إىل ذهين .مث فتح األبواب اهلائلة ودخل الغرفة.
كنت أقف خلف "متعلّم" عندما فُتحت األبواب ،وكان
باستطاعيت أن أرى حمتويات الغرفة الداخلية .مل تكن الغرفة واسعة.
لكنها كانت مرحية .كانت اجلدران تكتسي بألواح خشبية مزخرفة
وكان معلّقاً على اجلدران قطع من درع المع ،وسيوف ومعدات
حرب .وعلى احلائط البعيد كان هناك موقد كبري من احلجارة
تشتعل فيه النار .وعلى الغطاء كان هناك درع كبري حيمل رسم أسد
ومحل .كانت األرضية اخلشبية واجلدران املكتسية باخلشب يعكسان
وهجاً ذهبياً هادئاً من النار كان ينري الغرفة .يف مقابل املوقد ،كان
هناك كرسيان مرحيان يواجه أحدمها اآلخر .ولوال دفء الغرفة،
لكان من املمكن أن تكون تلك واحد ًة من غرف احلرب بسبب
األسلحة على اجلدران .مل تكن غرفة حرب باملعىن التقليدي ،لكن
ميكنك أن تفهم أن كثرياً من املعارك قد مت اإلعداد هلا يف هذه الغرفة
بواسطة االسرتاتيجيات اليت نوقشت على هذين الكرسيني.
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كنت أحترك بلهفة إىل املدخل لكي أتبع "متعلّم" عندما
أوقفين "رسول".
وقال" ،لن تستطيع الدخول هذه املرة إىل هذا املكان مع
"متعلّم" .إنه حمجوز ملتعلّم".
بينما كان يتكلم بدأت األبواب اهلائلة تُغلق.
وأضاف "رسول" سوف أشرح لك ماذا حيدث حىت تعرف
ما الذي جيب عليك أن تتوقعه لو أنك اخرتت أن تدخل الوليمة يف
الغرفة الداخلية"
سألت" ،ملاذا ال ميكنين أن أنضم إىل "متعلّم" يف الغرفة؟"
رد "رسول"" ،تُعترب الوليمة يف الغرفة الداخلية وقتاً خاصاً
وروحياً بشكل عميق بالنسبة لـ"متعلّم" .وهي ليست للمالحظة
بل لالختبار .سوف تفهم ذلك ما أن ختتار أن متضي قدماً يف
مسريتك الروحية عند عودتك إىل عاملك".
واصل "رسول"" ،الحظ النقش على األبواب .قبل أن تدخل
هذا الوقت واملكان اخلاصني ،هناك جيب أن هتجر ذاتك وثقتك
املطلقة .إن اهلجر الذايت هو وصف آخر "للذبيحة احلية" املذكورة
يف كلمة اهلل .هناك طريقة أخرى لوصفه وهي القول بأنه يتضمن
كل ما يكون للشخص أو يتمىن أن يكونه ،كل ما ميلكه الشخص
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أو يتمىن أن ميلكه؛ كل احلقوق الشخصية للنفس ،كل التطلعات
الشخصية وكل مظاهر احلياة ُتجر .هلذا السبب ،توقف "متعلّم"
للتأمل يف تكلفة القرار الذي كان على وشك أن يتخذه".
لقد شعر بالرهبة من مستوى االلتزام املطلوب من أجل
الدخول إىل الوليمة يف الغرفة الداخلية .البد أن "رسول" قد الحظ
ذلك ،ألن عينيه بدأتا يف إظهار التحنن مرة أخرى .مث قال:
" أشعر أنك منزعج بشأن هذا املطلب .دعين أشرح لك
بشكل أفضل ما الذي يعنيه حىت تتمكن من النظر فيما وراء اخلوف
األويل وترى املستقبل املبهج .هل تتذكر سؤالك لآلب قبل أن
تدخل هذه الرؤيا؟ فقد سألت ما الذي جيب عليك أن تفعله لكي
تدخل إىل الوليمة يف الغرفة الداخلية .فأجاب اآلب إنك جيب أن
تتخلّي عن حماولة السيطرة على حياتك .إهنا تلك احملاولة العقيمة
للسيطرة اليت تعيقك عن اختاذ اخلطوة التالية .فإن السيطرة على
احلياة هي جمرد وهم على أية حال .اهلل القدير وحده هو الذي
ميكن أن تكون له السيادة الكاملة .والسؤال هو ،هل ترغب يف أن
يكون اهلل هو السيد على حياتك ويسيطر عليها ،أم أنك ترغب يف
االستمرار مبحاوالتك العقيمة للقيام بذلك؟ اهلجر يعين أن تتخلّي
عن حماولة أن تكون سيداً".
استمر" ،أمل تدرك بعد الرسالة الكامنة يف مسرية "متعلّم"؟
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فإن كل ما خسره قد نال تعويضاً عنه عدة مرات بواسطة خطط
خملّص روحه الصاحلة والكاملة .إن هدف اهلل هو أن يبارك املؤمن
الذي يهجر حياته إىل العيش اآلمن مع اآلب احملب ،وليس معاقبته
من أجل القيام بذلك .وعدو املؤمن هو الذي حياول أن يقنعه بعكس
ذلك".
كنت أشعر بشعور أفضل بسبب كلمات "رسول" .أخذت
أفكر يف توقيت قرار "متعلّم" وكيف أنين شعرت أيضاً بأنه كان
حيتاج إىل أن يتذكر سجل ما فعله اهلل معه ،فقد حسبت أن "متعلّم"
كان حيتاج أن يستند على نفس اإلله الذي قاده بأمان إىل هذا احلد،
وسيمكث معه خلف تلك األبواب .أظن أننا مجيعاً نستطيع أن
نتحلى باجلرأة فيما يتعلق بنظرياتنا عندما يكون شخص آخر هو
علي أن
الذي يواجه االمتحان .لكن ملا تعلق األمر يب وكان يتوجب ّ
أطبقه على نفسي ،فقد كشف ذلك عن ُجبْ ِن .بفضل "رسول"،
متكنت من إدراك الفائدة العظيمة للتشجيع الذي يق ّدمه شخص
اجتاز تلك األبواب وعاش لكي خيرب عن ذلك األمر .متكنت من
رؤية كيف أن أصالته وخربته ميكن أن يغرسا الشجاعة يف الشخص
اخلائف بينما كان يشارك قصة حياته اخلاصة حول بركات اهلل بعد
اجتياز تلك األبواب.
سألت" ،يا "رسول" ،ملاذا انتابين اخلوف جداً يف أول األمر
عندما شرحت يل التزام اهلجر؟"
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أجاب" ،هل نسيت حالتك الروحية الراهنة؟ هل تفهم اآلن
بشكل أفضل كيف أن كلمة اهلل تغرس الشجاعة ،وملاذا حتتاج
ألن تصبح مغذياً لنفسك؟ إن ما متّ كشفه لك هو أنك لست
مستعداً للدخول إىل الوليمة يف الغرفة الداخلية .عندما تنمو روحياً
نتيجة للتغذي من كلمة اهلل ،وخربتك مع االمتحانات ،وأخرياً
سالمه الذي يأيت بعد النجاة ،سوف تأيت نقطة تتخطى فيها هذا
اخلوف بثقتك يف أمانة اهلل .عندئذ سوف تكون مستعداً للدخول
من األبواب إىل الوليمة يف الغرفة الداخلية .واآلن دعين أستمر لكي
أساعدك على الفهم".
توقف "رسول" ،مث أكمل" ،الثقة املطلقة" هي املطلب الثاين
لدخول الوليمة يف الغرفة الداخلية .لو كان اهلجر هو أن تتخلص
من وهم السيطرة ،فإن الثقة هي أن تتمسك مبا يعطيه اهلل القدير يف
املقابل .الثقة بشكل مطلق هي الثقة بالكامل ،بدون حتفظات .إهنا
التشبث بكلتا اليدين مبن هو قادر .إهنا التمسك بأفضل ما يقدمه
اهلل دون حماولة أن متسك اليد األخرى بشيء آخر .إن هذه العملية
تشبه التأرجح بدون شبكة أمان مع الثقة الكاملة يف أن الشخص
الذي سيمسك بك لن خيذلك أبداً حاملا ترتك احللقة وتعتمد عليه.
هذا هو مستوى آخر من الثقة .إن التحديات اليت ستواجهك هائلة،
من مثّ جيب أن تكون لديك تلك النوعية من الثقة ،وهكذا ستكون
املكافآت أيضاً .واملكافأة الكربى ستكون االستمتاع بالوليمة يف
الغرفة الداخلية.
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عند هذا احلد كنت قد مسعت ما يكفي عن الوليمة يف الغرفة
الداخلية .وقد أردت أن أعرف ما الذي جيب أن أتوقعه .فقد رأيت
الوليمة الكبرية اليت أُعدت على املأدبة ،ومل أ ِطق صرباً لكي أرى ما
ستبدو عليه الوليمة األخرى .كنت متحرياً بعض الشيء مبا رأيته
عندما اختلست النظر إىل الغرفة .فبدالً من رؤية مأدبة أخرى من
الطعام بانتظار "متعلّم" ،مل َأر سوى كرسيني .فكرت" ،رمبا سيكون
ذلك أمراً خاصاً بتقدمي الطعام ،حيث سيأيت اخلدم بالطعام بعد أن
تُغلق األبواب".
مل أطق االنتظار ملدة أطول ،لذا سألت "رسول"" ،بشأن
الوليمة يف الغرفة الداخلية ،أين الطعام؟ فقد نظرت عرب باب الغرفة
ومل َأر سوى كرسيني .ما الذي جيري هناك مع "متعلّم"؟"

"آه ،هناك طعام ،حسناً ،لكن الطعام الذي يشرتك فيه
"متعلّم" يتضمن قيمة غذائية أكثر من أي شيء آخر سبق أن اشرتك
فيه .فهو يُعد ليكون احملارب العظيم الذي يريد اهلل أن يكونه،
يتقوى حبكمة من اهلل وشجاعة لكي يواجه أي خصم .فهو ُيهَّز يف
ّ
هذه الوليمة ببدلة احلرب والبصرية لكيفية استخدام أسلحته الروحية
عندما خيرج من الوليمة .يف هذه الغرفة ،ليس هناك ما يشتت
"متعلّم" ،فهو ينمو اآلن أسرع من كل املراحل األخرى".
توقف "رسول" قبل أن يبدأ يف تصرحيه التايل:
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"كنت تتوقع أن يستمر الطعام الروحي الذي كان "متعلّم"
يشاركه بقاعة املأدبة .لذلك ،فقد اندهشت لرؤية أنه مل تكن هناك
مأدبة يف انتظاره .افهم ،إن كل شيء كان "متعلّم" يشارك فيه بقاعة
املأدبة كان يقوده إىل الوليمة يف الغرفة الداخلية .كل الطعام الروحي
الذي كان يتناوله قبل دخول الغرفة جيعله أكثر جوعاً للوليمة اليت
تنتظره .كل الطعام الروحي كان يبعث فيه رغبة لشيء يتخطى ما
كان خيتربه .ففي هذه الغرفة ،جيد "متعلّم" ما اشتهاه طوال حياته.
ويف هذه الغرفة ،يشارك "متعلّم" يف الوليمة اليت جتوع إليها كل
البشرية .إن الوليمة اليت يشرتك فيها "متعلّم" اآلن هي الرب اإلله
نفسه".
أحدثت كلمات "رسول" صدمة عظيمة يف داخلي .وقد
ذهلت من أن يكون ذلك هو معىن الوليمة يف الغرفة الداخلية،
غري أن هذا كان معقوالً جداً .متكنت من إدراك كيف كانت
اض،
كل جهود اهلل إلرجاع البشر إليه .متكنت من رؤية أنه غري ر ٍ
كذلك ال جيب أن نكتفي ،مبجرد احلصول على اختبار اخلالص.
فقصده هو أن جيذبنا أعمق وأعمق يف عالقتنا معه .متكنت من
إدراك أنه نتيجة لتلك العالقة احلميمة املتعمقة يتحول ما هو فائق
للطبيعة إىل ما هو عادي .كانت تلك هي الرسالة اليت كان يقدمها
لنا يسوع عندما قال إننا جيب أن نسكن فيه وهو فينا ،وهو مينح
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مساته وقيمه يف شركة السكىن .إن الوليمة يف الغرفة الداخلية هي،
يف احلقيقة ،الوقت الذي منضيه يف شركة السكىن مع املسيح .نعم،
لقد بدأت أعقل األمر.
عند هذه املرحلة شعرت باإلرهاق بسبب احلق الذي
تعرضت له وأردت أن أرجع إىل البيت .كنت مستعداً للدخول يف
ّ
مرحلة التغذية الذاتية يف حيايت ،واإلعداد لدخول الوليمة يف الغرفة
الداخلية .بينما كنت على وشك أن أطلب من "رسول" مرة أخرى
أن يُرجعين ،قال يل:
"راقب ما حيدث فيما بعد".
بدأت األبواب املؤدية إىل الغرفة الداخلية تنفتح ببطء .كنت
إىل جانب األبواب ،لذلك متكنت فقط من رؤية الرجل الذي جاء
ين .فقد كان واقفاً أمامي رجل
من الغرفة .مل أستطع أن أصدق عي ّ
يرتدي درعاً المعاً يشبه "مؤثر" .لقد ميّزته على أنه "متعلّم" ،لكنه
كان يشبه إىل حد ما الرجل الذي دخل إىل ملكوت اهلل .فقد
استُب ِدل الرجل الذي دخل ملكوت اهلل برجل جديد .كان واضحاً
حتول مذهل فائق للطبيعة يف حياة "متعلّم" وأن الوليمة
أنه قد حدث ّ
اليت شارك فيها للتو قد أتت مثارها .كان هذا الرجل اجلديد يقف
اآلن قوياً ،واثقاً ومرهباً .كان مستعداً للحرب.
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بدأ "متعلّم" يتجه حنو األبواب اليت تنفتح من قاعة املأدبة.
كان يسري بثقة وتصميم جديدين .أشار "رسول" إ ّ
يل لكي أتبعه.
اجتاز "متعلّم" األبواب ومضى خارج القلعة .عند أسفل
ال َد َرج ،كان "مؤثر" ينتظر مع جوادين مجيلني كانا متأهبني للمعركة.
كان أحدمها خيص "مؤثر"؛ أما الثاين فقد كان لـ"متعلّم" .بدأت
أدرك أن عملية اجملاهرة بالبشارة كانت على وشك أن تبدأ،
بالضبط كما فعل "مؤثر" مع "متعلّم" عندما كان "الجيء" كان
"متعلّم" و"مؤثر" على وشك الذهاب يف إرسالية من ملكوت اهلل
حبثاً عن "الجيء" آخر يدعوه اهلل إىل امللكوت.
كان "مؤثر" و"متعلّم" متحمسني بشأن إرساليتهما ،ألهنما
كانا جاهزين وصاحلني للمعركة .كان هذان الرجالن مستعدين؛
فقد كانا يعرفان بوضوح ما الذي تستلزمه إرساليتهما وكيفية القتال
يف املعارك اليت سيواجهاهنا .البد أن هذين الرجلني كانا حماربني
مرهبني ألعدائهما .كنت مسروراً لكوهنما إىل جانيب.
بعد أن امتطى "متعلّم" جواده بالكاد ،حترك "رسول" أمامي
ين بشكل مباشر قبل أن يغادر الفناء .وسألين،
مباشرًة ونظر يف عي ّ
"هل تفهم كل ما شاهدته يف هذه الرؤيا؟"
أومأت باإلجياب ،بالرغم من أنه كان ال يزال هناك الكثري
للتأمل فيه.
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بعد ذلك سأل "رسول" بنربة جادة" ،هل أنت مستعد لرؤية
الرجل الذي يريد اآلب أن يصنعه منك؟"
كنت قد أُسرت للغاية بتطور "متعلّم" حىت أنين نسيت أن
ذلك كان هو القصد األصلي للرؤيا .فقد أردت أن أرى الرجل
الذي أراد اهلل أن يصنعه مين .فأجبت" ،نعم ،أريد".
فأكمل "رسول"" ،هل تتذكر أنين أخربتك يف بداية رؤيتك
أن "الجيء" كان اإلنسان الداخلي لشخص ما مألوف بالنسبة
لك؟"
ّ
تذكرت بالفعل ،لكنين مل أكن أُعريه اهتماماً ،ألنين مل أمتكن
من رؤية أوجه شبه مع أي شخص أعرفه.
قال" ،لقد أعطاك اآلب بركة عظيمة .فهو يسمح لك برؤية
الرجل الذي ميكنك أن تكونه لو أنك شققت طريقك إىل الوليمة
يف الغرفة الداخلية .ما أن خترج من الوليمة ،سوف تُعطى الربكة
العظيمة ملساعدة آخرين لكي جيدوا الطريق إىل هذه الوليمة .واآلن،
انظر الرجل الذي ميكنك أن تكونه".
عندما بدأت كلمات "رسول" ختبو ،بدأ وجه "متعلّم" يتغري.
فهناك ،راكب على وخيل للحرب ،مرتدياً درعاً المعاً ومستعداً
للحرب ،لقد كان الرجل الذي كنت أتبعه خالل مسريته الروحية
إىل الوليمة يف الغرفة الداخلية .مل أكن أعرف كثرياً عندما رأيت
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الـ"الجيء" احلزين ألول مرة ،الذي أصبح "متعلّم" فيما بعد،
لقد كنت أنظر شخصاً مألوفاً جداً بالنسبة يل ،راكباً على حصانه
ومستعداً بشجاعة للمعركة ،كان الرجل الذي أرادين اهلل أن أكونه.
كان أيضاً الرجل الذي رغبت أن أكونه .كنت أتطلع إىل رجل أكرب
مين سناً .لكنين كنت أنظر إىل نفسي.
لو كانت هناك حلظة يف حيايت ميكن أن يتزامن فيها معاً
اإلحباط واإلثارة ،فإهنا تكون هذه اللحظة .نعم ،فإن كشف تأخري
الروحي وفقدان الفرح والقصد الناتج عن ذلك قد أحبطين .لكين يف
الوقت ذاته كنت أشعر باإلثارة بشأن رجاء الغد والقصد الواضح
أمامي .فحقيقة أنه بإمكاين أن أكون حمارباً مثل "متعلّم" و"مؤثر" قد
أغي األشياء .التفت لكي أخرب
أثارتين .فتعهدت بعزمية شديدة أن ّ
"رسول" بشأن تعهدي فرأيت نفسي أرتفع إىل السحاب وأُسحب
بعيداً عنه وعن الرؤيا .بينما كنت أرتفع ببطء ،متكنت من رؤية
"متعلّم" و"ناصح" وقد دخال بالفعل أرض املعركة .كانت هناك سهام
تُصد بواسطة درعيهما بنفس السرعة اليت كانت تُطلق هبا .متكنت
من رؤية الفرح على وجهيهما بينما يستالن سيوفهما ويستخدماهنا
ملهامجة عدو البشرية .فعلى مثال السرور املطلق الذي يُرى على وجوه
الرياضيني وهم يركضون من أجل اجلعالة ،كان على وجه هذين
احملاربني تعبري عن الفرح والرضا .كان ذلك هو املشهد األخري يف
الرؤيا وأنا أُسحب مرة أخرى إىل السحاب مث إىل غرفة مكتيب.
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الفصل الحادي عشر

الرحلة تبدأ
فتحت عيين .كنت ال أزال ممدداً على أرضية غرفة املكتب

ملفوفاً بالبطانية .كانت العاصفة ال تزال قوية .ظننت أن الرؤيا قد
دامت أياماً .ومع ذلك ،فعند النظر إىل ساعة احلائط ،أدركت أنه
مل متر سوى دقائق قليلة .كان قليب ينبض بعنف كلما تأملت يف
الرؤيا.
حاملا بدأت ّ
أسكن نفسي ،أصبحت هادئاً .كانت الريح
العاصفة بني األشجار واليت تدخل من حواجز النافذة تنذر بالصقيع.
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لكين كنت أشعر بالدفء والراحة بينما كنت متمدداً وملفوفاً
بالبطانية .وقبل أن ميضي وقت طويل استغرقت يف نوم هادئ مل
أختربه طوال أسابيع.
يف صباح اليوم التايل استيقظت على رائحة القهوة .كان
أبناؤنا الثالثة متحمسني من فرط اإلثارة .فقد أسقطت العاصفة
مثاين بوصات من الثلج الناعم مما أغلق الطرقات واملدارس .وكما هو
احلال بالنسبة لألطفال ،شعرت باإلثارة حيال هذه العطلة اإلجبارية
لدي الكثري لكي أفعله هبدف متابعة الرؤيا اليت تلقيتها منذ
إذ كان ّ
بضع ساعات.
بعد أن شاركت مع زوجيت ما حدث ،اتصلت براعي
كنيسيت وبالشخص الذي قادين إىل املسيح .شعرت باالرتياح بعد
أن شاركت رؤييت معهما ألهنما مل يشكاّ فيها .بدالً من ذلك ،قدما
يل تشجيعاً جريئاً ملواصلة التزامي اجلديد.
وفيما بعد بدأت أصلّي لكي يأيت اهلل ببعض الرجال إىل
ذهين لكي يشاركوين يف مسرييت للنضوج .فقد أدركت أنين كنت
أحتاج لرجال آخرين لكي يشجعوين وجيعلوين مسئوالً يف اهلدف
الذي وضعته وهو أن أصبح مغذياً للنفس .وقد أدركت أن هناك
مطلباً هاماً من أجل النمو الشخصي وهو أن أخدم شخصاً آخر.
مل أستطع التفكري يف شيء أقوم به حيال شخص آخر أفضل من
لدي
مساعدته للوصول إىل الوليمة يف الغرفة الداخلية .وهكذا كان ّ
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اجتاه للخدمة وأيضاً قبول املساعدة ،وأنا أتصل حبماسة بالرجال
الذين وردوا إىل ذهين.
كان معظم الرجال الذين حتدثت إليهم ذلك اليوم موجودين
يف منازهلم بسبب تراكم الثلوج .لذلك ،فقد شاركت بطريقة سهلة
ومسرتخية برغبيت يف االنطالق مبسرية روحية واكتشاف ما يعنيه
التعمق يف العالقة احلميمة مع املسيح .طلبت منهم أن ينضموا إ ّ
يل
حىت نتمكن من مساعدة أحدنا اآلخر.
وقد ضرب ذلك وتراً من التناغم يف كل الرجال الذين
حتدثت إليهم ،وقال كل منهم إنه كان يصارع مع نفس اهلموم وأنه
يرغب يف التقدم؛ إال أهنم مل يعرفوا ما الذي جيب أن يفعلوه .وقد
أجابت األشياء اليت شاركتها من رؤييت على أسئلتهم بشأن كيفية
البدء ،وهكذا كانوا مستعدين لذلك.
بدأنا نتقابل معاً أسبوعياً هبدف الصالة ودراسة كلمة اهلل
واحملاسبة .وبعد فرتة بدأنا نالحظ تغيريات يف كل الشخصيات
مبجرد احلصول على إرشاد من تعاليم املسيح .وبدأت حاالت
الغضب القدمية وذكريات األخطاء ُتحى ،وُكشفت اجلروح
الشخصية ،فصلّينا من أجلها واستُأصلت من جذورها .بدأت
عالقاتنا العائلية تزداد قوة ،وبدأ فرحنا يزداد.لقد فهمنا عند هذه
املرحلة أن اهلل قدم لنا دعوة لكي نقرتب إليه ونفهم ماذا يعين أن
نكون حتت قيادته وما هي فوائد رعايته لنا.
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من خالل هذه املسرية اجلماعية ،اقرتبنا مجيعاً من الوليمة
يف الغرفة الداخلية .وقد كانت اسرتاتيجيتنا األولية ملساعدة أحدنا
اآلخر على تغذية أنفسنا هي ببساطة أن جيد كل مشارك شيئاً
جديداً ومنعشاً من الكلمة ويأيت به إىل االجتماع األسبوعي .هذه
احملاسبة أجربتنا على التنقيب يف الكتاب املقدس واالستعداد .األمر
الرائع يف هذا الشأن هو أنه كلما فعلناه كلما أصبحنا مأسورين
باحلكمة والبصرية املوجودتني يف كلمة اهلل .وقد استنتج معظمنا
أننا مل نعد نستطيع أن حنيا بدون هذا األمر ،حىت لو مل تكن هناك
حماسبة .فقد أصبح من الطبيعي أن نستيقظ مبكراً ونستعد لليوم عن
طريق التمتع بوليمة من كلمة اهلل .حنن نبدأ يف تعلم ما الذي يعنيه
أن نكون "مغذيني للنفس".
عندما اقرتبنا مجيعاً من األبواب املؤدية للغرفة الداخلية،
واجهنا اخلوف الطبيعي الذي يسبق مستوى االلتزام املطلوب
لدخوهلا .فكل منا مبفرده جيب أن يتواجه مع املعوقات اليت لديه
ويتعامل معها .ومع ذلك ،فقد وجدنا أن املسيح يريدنا أن نتعامل
مع املخاوف واملعوقات بطريقتنا اخلاصة عندما نكون مستعدين.
تتطلب خطواتنا األوىل للغرفة الداخلية أن نصبح ُمط ِعمني للذات،
وذلك يؤهلنا للخطوة التالية.
بالنظر للخلف اآلن ،أدرك أنه عند هذه النقطة يف مسرييت
كان معظم ما كنت أتعلّمه ال يزال نظرياً بالنسبة يل .كان البد أن
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يبدأ من هناك ،غري أنه ال ميكن أن يبقى هناك .فحىت أجعل وعود اهلل
حقيقية بالنسبة يل شخصياً ،بالضبط كما ُشرح يف "غرفة التدريب"
بامللكوت ،سوف ُتـ َّقدم يل سلسلة من االمتحانات لتطبيق النظريات
وحتويلها إىل اختبار .فقد توصلت إىل إدراك أن اهلل يبين اخلربة
بواسطة االمتحانات وهو ال يقنع مبعرفتنا اجملردة للحقائق .فهو
يهتم بعالقتنا معه أكثر من معرفتنا به ،ومن خالل عملية االمتحان
نقرتب منه يف مسريتنا.
بعد بضعة أشهر من السعي لفهم اهلل بشكل أعمق يف كلمته،
كانت اخلطوة التالية يف مسرييت الروحية هي أن أجتاز خالل عملية
االمتحان اليت أحتدث عنها ،وهناك سأكتشف حقيقة تلك األشياء
اليت كان يعلمين إياها يف كلمته .سأكتشف أن تلك املسرية ليست
للخائفني .لكنين سأكتشف أيضاً أن جائزة الكون كانت تنتظرين
عند كل مرحلة من مسرييت.
وكما وعد "رسول" بالضبط ،ففي هناية االمتحان كان امللك
ينتظرين يف الغرفة الداخلية .غري أن األمر كان مرتوكاً يل لكي أختذ
اخلطوة النهائية عرب أبواب "هجر الذات والثقة املطلقة" .عند هذه
املرحلة مل أعرف ما الذي كان يعنيه ذلك وما إذا كنت مستعداً.
غري أن مسرييت كانت قد بدأت ،ومل يكن هناك جمال للرجوع
بالنسبة يل .كان البد ملسرييت أن تستمر كل الطريق عرب األبواب
وكنت على وشك مواجهة القرار املطلوب للقيام بتلك اخلطوة
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التالية .ومع ذلك ،قبل أن يُطلب مين اختاذ تلك اخلطوة سوف يُظهر
يل مثاالً آخر للرجل الذي أرادين اهلل أن أصبحه .فعلى مثال الرؤيا
اليت عرضت يل العامل اخلفي الذي ال نراه ،قدم اهلل يل مثاالً لرجل
سوف يكون ُمهم ً
ال وغامضاً يف عاملنا أيضاً .غري أن ما ال ُيـ َر يف مثل
ذلك الرجل ،هو القوة اخلفية اليت بداخله وقوة الكون اليت يف متناول
يديه ألنه يسكن يف الغرفة الداخلية .كنت سأُقاد إىل أحد أولئك
األبطال وكنت سأرى كيف يبدو الـ"مؤثر" احلقيقي .سوف
املبسطة
تكون مفاجأة بالنسبة يل ،ألنه لن يُصنّف ضمن الصورة ّ
جداً للشخص الذي نظنه "مؤثراً" .لكن حياته سوف تُستخدم لكي
تعطيين الشجاعة الختاذ اخلطوة التالية ،وسوف أفهم العمل اخلفي
الذي ميكن هلل أن يفعله مع رجل يعيش معه يف الغرفة الداخلية.
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االنطالق
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االنطالق
لدي شك يف أن اهلل
مرت بضعة أشهر على الرؤيا .مل يكن ّ

قد كشف يل طريقاً سوف يقودين إىل عالقة محيمة أكثر عمقاً
معه .كنت قد بدأت بالفعل يف رؤية تغيريات حبيايت عندما درست
كلمة اهلل ومسحت لتعاليمه بأن تقودين .كانت جهودي مضنية
يف البداية .إال أنه بواسطة تشجيع جمموعة الرجال الذين كانوا
يشاركون مسريهتم الروحية معي ،متكنا من تشجيع أحدنا اآلخر،
ومن إحراز تقدم .وعلى قدر ما كانت تلك الفرتة جيدة ،فقد
علي أن أواجه بعض التحديات اليت
علمت يف أعماقي أنه كان جيب ّ
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إما ستقويين أو تكسرين ،أو تفعل كال األمرين .كما علمت أيضاً
أنين سوف أواجه حتديايت بدون هؤالء الرجال ،وسوف تتعرض
قرارايت للصراع يف خصوصية عاملي الداخلي .ومن هذا املنطلق
اقتطعت وقتاً من برناجمي املزدحم لكي أضع األشياء وفقاً ألولوياهتا
وأسعى إىل فهم ما ستكون عليه خطويت التالية.
كنت أرغب منذ فرتة يف القيام بنزهة طويلة خالل عطلة هناية
األسبوع إىل ممر مهجور بني جذوع األشجار كنت قد مسعت عنه
العام املاضي .وقد قيل يل إن املمر يؤدي إىل جمموعة جبال ،على
مسافة أربع ساعات بالسيارة من بييت ،ومل يكن هذا املمر مطروقاً يف
العادة ،ولكن بعض الصيادين كانوا يسلكونه يف موسم صيد الغزالن
والديوك الربية .وحيث أننا كنا يف الشتاء وفيما بني املواسم ،فلم
أكن أتوقع أن أرى أحداً ،وذلك ما كنت أرجوه .لذا ،مبجرد أن
محلت شاحنيت ،وقبّلت زوجيت وأطفايل
خطرت الفكرة على ذهينّ ،
مودعاً إياهم واجتهت إىل اجلبال.
كانت زوجيت قد بدأت بالفعل يف رؤية تغيريات كثرية.
كت
كان باستطاعتها أن ترى اختالفاً يف حيايت بعد الرؤيا وأ َد َر ْ
أنين ما كنت أرغب يف االختالء بنفسي يف عطلة هناية أسبوع ما
مل يكن هناك احتياج حقيقي لذلك .لو كان هناك شخص حيتل
كمشجع بل ورئيس مشجعني ،فإهنا ستكون زوجيت.
املكانة األوىل
ّ
كان لديها فطرة روحية تتحلّى بالتمييز واملساندة .وهي جماهدة يف
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الصالة وتقضي الكثري من ساعات الصباح الباكر يف الصالة ألجل
عائلتها وآخرين .باستطاعيت أن أقول إهنا مل تندهش عندما ناقشت
معها رغبيت يف االختالء بنفسي .فقد ق ّدمت يل ببساطة التشجيع
الذي كنت أحتاجه للذهاب.
واآلن عندما أسعى للحصول على وقت من أجل شيء مماثل
أشياء كثرية تقف يف طريقي .فإن
هلذا االنطالق ،فإنين ال أدع
ً
جدول مواعيدي جيعلين مضطراً للمواصلة وجعل األشياء حتدث.
ومع ذلك فإن املثابرة على عمل األشياء حىت إجنازها هو أيضاً جزء
موجه حنو اهلدف .وهذا حيقق
من شخصييت ،حيث أنين باألحرى ّ
فائدة يل معظم الوقت .ولكنه كاد أن يؤدي إىل تدمريي تقريباً يف
هذه الرحلة.
كنت قد ألقيت نظرة غري مبالية على تقارير حالة الطقس،
ألنين مل أمتكن من أن أختيل أن هناك شيئاً مهما كان ،ميكنه أن
يعوقين عن تغيري خططي .كانت هناك بعض التقارير املبهمة عن
عاصفة شتوية ستعرب على اجلانب الغريب من مدينتنا .مل يرد أبداً على
ذهين أن املنطقة اليت كانت التقارير تتحدث عنها هي عينها املنطقة
اليت كنت سأقضي فيها عطلة هناية األسبوع .كان يوماً شتوياً مجي ً
ال
ومعتدالً على غري املعتاد عندما غادرت البيت .وقد استكنت إىل
التفكري بأنين سوف أواجه طقساً مماث ً
ال يف األيام القليلة التالية .رباه،
كم كنت خمطئاً.
91

أخذت معي األغراض اخلاصة بالتخييم  ،وما تتضمنه من
كيس نوم ،وجوارب للتغيري ،وعدة علب من الفاصوليا وماء،
ومقالة طهي من األلومنيوم ،ومصباح كاشف ،وخيمة لفرد واحد،
وأوتاد لتثبيتها .إنين يف العادة أحب السفر دون أن أصطحب معي
أشياء كثرية ثقيلة ،ألنين كنت أخطط لنزهة طويلة على املمر اجلبلي.
لكن عندما يتعلق األمر بوجبة دمسة ،فال بأس إذا اصطحبت معي
أشياء عديدة خاصة بالطعام وأدوات الطهي.
وبعد قيادة السيارة ملدة ثالث ساعات ،ظهرت اجلبال أمامي،
وبدأ قليب خيفق بشدة من شدة اإلثارة من هذا املنظر املهيب .وبعد
فرتة ،عثرت على املمر املهجور الذي كنت أحبث عنه.
وقبل أن أسلك هذا املمر ،قمت بتغيري سرعة احملرك ،حىت
ميكن للسيارة أن تصعد هذا الطريق الوعر ،وبعد أن قطعت حوايل
الساعة وصلت إىل مكان ال ميكن للسيارة أن تعرب فيه .فقررت أن
أتركها وابدأ نزهيت سرياً على األقدام عند هذه النقطة ..ومنذ أن
تركت الطريق السريع املُعبَّد ،مل أكن قد رأيت أحداً ،فقد كنت
مبفردي متاماً منذ ما يقرب من ساعتني.
وعندما كنت أعود بذاكريت فيما بعد إىل هذه املغامرة ،أدرك
أنه كان من املمكن أن أواجه مواقف صعبة للغاية لو كان قد حدث
يل شيء غري متوقع أثناء هذه الرحلة .ومع ذلك فلم يكن ذهين
يتوقع حدوث أية مشكلة خالل هذه املغامرة ..وكان باستطاعيت
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أن أستنشق عبري أشجار الصنوبر والسرو ،وكنت أرى الطيور وهي
مترح وتستمتع بدفء النهار غري املعتاد ،وكانت السناجب خترج من
أماكن بياهتا الشتوي وتشارك الكائنات األخرى يف ممارسة نشاطها.
وبالرغم من أنين كنت وحيداً ،فقد شعرت أن كل خليقة اهلل حتيط
يب وقد ُسح يل بأن استمتع هبا وبه.
لقد اكتشفت يف مسرييت للتمتع باحلميمية مع خملّصي ،أن
تعلّم االستمتاع به ليس هو فقط االمتياز العظيم الناتج عن الفداء،
بل إنه ضروري أيضاً لنموي الروحي .وكنت أعاين ،مثل كثري
من األشخاص املعاندين ،من صعوبة فهم وتطبيق هذا االمتياز.
وعموماً ،فإن ضغوط احلياة ،وحتديات الظروف الصعبة ،هي اليت
دفعتين ألن أسعى لقضاء وقت منفرد مع خملّصي وأصرخ طالباً
املساعدة .إنه ألمر خم ٍز أن يكون من الضروري أن يشعر اإلنسان
باليأس حىت يسعى إلشباع احتياجه األساسي لقضاء أوقات خاصة
يف عالقة محيمية مع الرب.
وبينما كنت أواصل نزهيت ،وصلت إىل جدول مياه كنت
أمتىن العثور عليه .ومع أن الفاصوليا تعترب مقبولة على العشاء بعد
تسخينها ،إال أنه ليس هناك أفضل من مسك السلمون الذي يتم
صيده وإعداده معها .كان بإمكاين رؤية أمساك السلمون املوجودة
بالقاع ،لذلك أخرجت سناريت ووضعت ُطعماً هبا وألقيتها ضد
التيار وبدأت أرخي اخليط يف املاء حىت بدأت مسكة جائعة يف التهام
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الطعم وبدأت أالعبها حىت تستسلم وأخرياً أمسكت هبا وصحت
وأنا أرفعها من املاء":ياهلا من مسكة مجيلة"
كنت يف العادة أصطاد السمكة مث أعيدها إىل املاء ما مل
أكن جائعاً .وهكذا فعلت هذا املساء ولكن بعد أن نصبت خيميت
واخرتت املكان املناسب إلشعال النار ،استطعت أن أصطاد مسكة
أخرى ووضعتها على النار .وقد جعلتين رائحة الطعام ،أدرك أنين مل
أتناول شيئاً طوال اليوم ،وأنين كنت جائعاً.
بعد أن انتهيت من وليميت ّ
ونظفت املقالة بالقرب من
وقربته من نار املعسكر .أسندت ظهري
اجلدول ،فتحت كيس النوم ّ
على صخرة قريبة وتركت نفسي أستمتع ببقايا نور النهار بينما
كانت الشمس ترحل حتت األفق الغريب.
صلّيت" ،يا رب ،إنين أشكرك هلذه الوجبة العظيمة اليت
أعطيتها يل .ال ميكنين التفكري يف أي شيء كان سيسرين أكثر من
السمك والفاصوليا .أشكرك من أجل هذه البقعة الرائعة للتخييم،
والقيادة اآلمنة يف اجلبال ،والعائلة اليت شجعتين على اجمليء إىل هذه
الغابة لكي أجد اإلجابة على بعض التساؤالت اليت تراود فكري".
انتهيت من صاليت ونظرت إىل النجوم ،وبينما كنت أالحظ
السحب وهي تتحرك اآلن بأكثر سرعة .واصلت صاليت.
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أليب دعوتك
"أيب ،هناك أمر ما يؤرقين .فقد تعلّمت أن ّ
للخروج واالستماع إليك .لذلك ،فإن طلبيت هي أن أمسعك وأنت
تتحدث إىل أعماق كياين .ساعدين على االستماع .اجعلين حساساً
يف يعطل شركيت معك،
لصوتك .يا رب ،إن كان هناك أي عائق ّ
أظهره يل حىت أختلى عنه .لو كان هناك طريق خمتلف ينبغي أن
أختذه ،أظهره يل وسوف أتبعك".
بعدما انتهيت من هذه الصالة اتكأت على الصخرة وأخذت
أستمع إىل النريان وهي تصدر أصواتاً .كانت األغصان الساقطة
ال تزال حتمل فيها القليل من ال ُعصارة وذلك جعل النريان ُتدث
بعض الفرقعات .نعم ،كنت مرهقاً من النهار الطويل .لكين كنت
مسرتخياً ،ومل أعد جائعاً ،كما أنين كنت أحظى بتجديد من َم ِ
لكي
كنت أحتاجه بشدة.
إنين أدرك أن الصالة ال جيب أن تكون عبادة شكلية جافة
يتم تدبريها .يف الواقع ،أعتقد أن هذا النوع من الصالة يُعترب إهانة
هلل يف بعض األحيان ،خصوصاً عندما تكون روتينية وبدون توسل
صادق إىل اهلل .حنتاج أن نأخذ صالتنا على حممل اجلد وبوقار وحنن
نقرتب إىل ملك امللوك .لكننا حنتاج إىل االستمتاع حبديثنا مع خملّصنا
ونرغب يف أن يستمتع هو بنا .صارعت لوقت طويل مع مفهوم
الصالة كل حني ،كما يشجعنا الكتاب املقدس .فإن اهلل يظهر يل
أن ذلك ،يف الواقع ،جمرد حديث معه وأنا أجتاز يومي وأتعامل مع
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األشياء اليت تنتظرين .فهو يريد أن ينشغل معي بتفاصيل حيايت وكل
جانب فيها .ذلك خيلّص وقت الصالة من كثري من الشكلية .لكنه
يرحب يب لكي
جيعلين أدرك أن صديقي ّ
املفضل هو معي ،وأنه ّ
أجاهر بصاليت كما يفعل صديق مع صديق آخر .أدرك أن صديقي
هو الرب اإلله نفسه ،وجيب أن يظل ذلك يف ذهين دائماً .هل ميكن
أن تكون يل عالقة غري رمسية مع اهلل؟ نعم .هل ميكن أن يكون هناك
نوع من عدم االحرتام وحماولة النزول به إىل مستواي؟ بالتأكيد ال.
شاركت هذا الفكر مع رجل مل يكن قد اكتشف بعد هذا
احلق ،حيث كان ال يزال متمسكاً بروتني صالته كما لو كانت
ديانته تعتمد على ذلك .فسألين عما إذا كنت أتعامل بشكل غري
رمسي متاماً مع اهلل ،وإذا كنت قد نسيت من هو ،عن طريق خماطبته
بشكل غري الئق .كان ردي إن ما حيدث هو العكس متاماً .فعندما
أقرتب إىل خملّصي وأرى من هو حقاً ،فإنين ال أمتالك نفسي من
االنبهار بعظمته وجالله .فإن دعوته إىل أبنائه هي من خالل حبه
غري املشروط الذي يُدعى "النعمة" ،ومن مثّ لن تكون هناك حاجة
للتمسك باحلرف من جهتنا .إن الصالة هي تواصلنا معه .إهنا
استجابتنا املمتلئة حباً له حاملا نعرف من هو .لست أدري ما إذا
كان تفسريي قد أقنع الرجل .لكين أعرف أنه قد حطم الكثري من
احلواجز يف صاليت اخلاصة .فإنين أستمتع اآلن مبخلّصي وأحتدث معه
كما مل حيدث من قبل.
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بينما كنت أجلس بالقرب من نار املعسكر وأتأمل يف رمحة
علي ،وكيف أنه قادين إىل محيمية أعمق معه ،متكنت
اهلل ونعمته ّ
من الشعور بلذته وحضوره .إال أن أفكاري كانت قد تشتتت ،فقد
كانت الريح تنشط وكانت تصحبها برودة متزايدة .كانت السحب
ّ
تشكل حاجزاً كثيفاً على ضوء القمر .وبدأت أحس بالغثيان خالل
فرتة االسرتخاء لشعوري بأنين قد أواجه شيئاً مل أكن أتوقعه .بينما
علي ،طرحت فرعاً آخر يف النار ألذكيها.
كان هذا الفكر يسيطر ّ
وذلك قاوم الربد لفرتة.
بعد وقت قصري ،اصطدمت اجلبهة الباردة املتضاربة مع اهلواء
الرطب الدايفء اجلنويب الذي كنا نستمتع به منذ بضعة أيام ،وحدثت
تكون الثلوج .بدأ األمر برقائق قليلة مث ثار ليتحول
النتيجة احلتميةّ ،
إىل أسرع وأثقل تساقط للثلوج شهدته على اإلطالق.
فقررت أنه قد حان الوقت لتفادي هذا الطقس ،لذا سحبت
كيس نومي إىل اخليمة ،كما وضعت فيها أيضاً بقية معدايت.
فحصت الرتكيبات لكي أتأكد من أهنا كلها ثابتة ،حيث أن الريح
كانت تنشط حبق .ألقيت نظرة سريعة أخرية حويل مث دخلت اخليمة
الصغرية .فرشت الوسادة األرضية وكيس النوم وسريعاً ما انزلقت
علي .وكنت سعيداً أنين وضعتها
فيه .كنت أرجو أال تقع اخليمة ّ
حبيث تكون يف محاية من هبوب الريح الشمالية.
واآلن ،جيب أن أكون أميناً .لقد أعجبين األمر .لست أدري
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ما هو أو من أين يأيت .لكين أحب أن ألتحف بكيس نوم دايفء عندما
تكون هناك عاصفة هوجاء خارج اخليمة .أعتقد أنه ذلك التعارض
بني الربد باخلارج والدفء يف كيس النوم .رمبا السبب يف ذلك هو
غريزة البقاء اليت تظهر على السطح ،أو أن هناك خياالً طفولياً جمنوناً
من نوع ما .أعرف فحسب أنين أنام يف حالة مرحية بالرغم من أنين
أقضي معظم الليل مدركاً لضجيج العاصفة من حويل.
بينما كنت ألف ذراعي حتت رقبيت أثناء نومي على ظهري،
بدأت ّ
أفكر يف تلك الليلة العاصفة بالعام املاضي .كانت هناك
عاصفة مشاهبة قد هبّت لدرجة أهنا أيقظتين من الفراش .ومع ذلك،
فلم تكن العاصفة هي اليت أيقظتين ،ألنين كنت أصارع مع مشاكل
يف النوم منذ فرتة .كال ،بل كان االضطراب الذي كان يهزين بشدة
بداخلي هو الذي أيقظين .سوف ّ
أتذكر دائماً تلك الليلة ألنه اهلل
قد أعطاين فيها الرؤيا.
غيت حيايت .ميكنين النظر إىل الوراء
الرؤيا! رباه ،كم ّ
تتغي حقاً بعد الرؤيا .فقد
اآلن ومالحظة أن حيايت قد بدأت ّ
كانت حقيقية مثل أي شيء قد رأيته أو صادفته .منذ ما يزيد
على عام اآلن ،أخذت أزاول بعض األشياء اليت تعلّمتها يف الرؤيا.
نتيجة لذلك ،تلقيت عوناً يف منوي الروحي ،وباستطاعيت أن أرى
االختالف .وأفضل ما يف األمر أن اآلخرين أيضاً يرونه ويق ّدرون
هذه التغيريات .لكن ،يبدو اآلن أنين أُدفع لعمل شيء آخر ،يُشبّه
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بطفل قد عرب يف املياه إىل خصره ،واآلن يطلب منه والده أن ينتقل
إىل املياه العميقة .إنه خائف ،لكنه يثق بأبيه .على نفس املنوال ،أشعر
إن اهلل حيثين على الثقة فيه بشكل أعمق .ذلك خييفين ،لكنين أتعلم أن
أثق يف قلب اهلل .لست واثقاً ما الذي أحتاج أن أفعله أو أطلقه أو
أمسك به .هلذا السبب أتيت إىل هنا .فإين أحبث عن إجابات .أنا هنا
لالستماع هلل وطلب إرشاده .ومع ذلك ،فكل ما أستطيع أن أمسعه
لدي مكان
اآلن هو العاصفة الثلجية اليت تنشط .أشكر الرب أنه ّ
جاف أمكث فيه وأجلأ إليه بالليل .أرجو أن ينتهي األمر وأمتكن من
مواصلة نزهيت .إال أن األمر مشكوك فيه على ما يبدو.
أغلقت عيين وصلّيت" ،أيب ،أنا هنا لكي أستمع إليك .أشعر
بقيادتك لكي أثق بك أكثر؛ لكين لست واثقاً حقاً كيف أفعل
ذلك .أشعر بسرورك حاملا اقرتبت إليك .أريد أن أقرتب أكثر
وأصبح اإلنسان واإلبن الذي تريدين أن أكونه والشخص الذي
ميكنه أن خيدمك أفضل.
أدرك أنين ال أستطيع أن أفعل ذلك مبفردي .إنين حباجة ألن
علي لكي أقوم به .لكنين أعرف أن هناك دوراً أيضاً
تضع يدك ّ
جيب أن أقوم به .أحتاج أن أعرف ما هو ذلك الدور حىت أمتكن
من القيام به .أيب ،قُدين هذه الليلة ويف األيام القادمة ملعرفة اخلطوات
اليت أحتاج أن أختذها فيما بعد".
بعد صاليت ،بدأت أفكر يف الرؤيا وأحاول اسرتجاع األمور
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اليت قاهلا يل "رسول" .فقد بدت واضحة جداً يف وقتها .لكن بعد
عام ،صارت بعض النقاط غامضة .كنت أرجو أن يساعدين الرب
على فهم ما أحتاج أن أفعله.
كان هذا هو الوقت الذي يسرتخي فيه اجلسد ويبدأ يف
النعاس ،لكن قبل فقدان الوعي مباشرًةّ ،
تذكرت الكتابة اليت كانت
مد ّونة على أُطر األبواب" ،من يدخل هذه الغرفة جيب أن يفعل ذلك
بواسطة هجر الذات والثقة املطلقة" .كان ذلك يشبه الوميض أمام
عيين .عندما حدث ذلك ،عرفت بطريقة ما أن ذلك كان املفتاح
الذي كنت أحبث عنه.
بينما كنت أتأمل يف الكلمات املد ّونة على أُطر األبواب
املؤدية إىل الغرفة الداخلية ،بدأ النعاس يغلبين .لقد جعلتين القيادة
الطويلة ،والوجبة املشبعة وضوضاء العاصفة أخلد للنوم .كانت
كلمايت األخرية قبل أن أغط يف النوم هي" ،يا رب ،اظهر يل ما
الذي يعنيه أن أهجر نفسي إليك وأثق فيك بشكل مطلق" .وأخرياً،
لففت نفسي بكيس النوم ومنت.
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الفصل الثالث عشر

الهروب العظيم
استمرت العاصفة طوال الليل لكنين مل ِ
أبال هبا ،ألنين كنت

أشعر بالدفء والراحة .وقد استغرقت يف نوم عميق .إال أنه قبل أن
أستيقظ مباشرًة مسعت هذه الكلمات بوضوح ،وقد فتحت عيين يف
الواقع عندما مسعتها.
"احلكمة سوف تتحدث .لكن ،جيب عليك أن تستمع بقلبك
وليس بذهنك فقط .استمع إىل خادمي وهو سوف يرشدك" ،ذلك
هو ما مسعته.
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ذُهلت لوضوح هذه الكلمات ،حىت أنين اعتقدت أن الصوت
صادر من شخص كان بالفعل جبانيب .عندما استيقظت ،أدركت
أنين كنت يف اخليمة وأنين قد منت طوال الليل دون أن أستيقظ.
عندما ّ
فكرت بشأن الصوت والرسالة اليت حيملها ،بدأت
أشعر بالربد الذي كان يالمس وجهي املكشوف .فمنذ التحفت
بكيس نومي مل أشعر باالخنفاض الكبري يف درجة احلرارة .ولكن
عندما استيقظت اآلن وأصبح وجهي مكشوفاً للربد ،أدركت أنين
قد أصبح معرضاً ألن أفقد حيايت ْإن مل أرجع بسرعة إىل السيارة
وأعود للبيت.
فارتديت قميصاً وجوارب إضافية ألنين مل أكن أملك أي
مالبس إضافية تقيين من الربد .فأنا مل أستعد هلذا احلدث .نظرت
خارج اخليمة وق ّدرت أن حوايل  10بوصات من الثلج قد سقطت
أثناء الليل .صحيح أنه مل يكن هناك ما ينيبء بسقوط الثلج حالياً،
الس ُحب الكثيفة كانت تنذر بسقوط املزيد منه.
غري أن ُ
تركت خيميت واألشياء األخرى ،ومل أحضر سوى كيس
نومي الذي كنت ألفه حول رأسي وأكتايف .كان السري يف الثلج
يُعترب صراعاً ،فقد كان ينبغي أن أخوض فيه .وسرعان ما بدأت
رجلي تشعر بتأثري الصقيع واألمل الناتج عنه .كنت أحترك بشكل
ثابت ،مما حافظ على سريان الدورة الدموية ،ألن ذلك حافظ
عليهما من التخ ّدر .كان صراعاً استمر ملدة ثالث ساعات وأنا
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أواصل السري والبقاء على طريق ٍ
خال من الثلج لقد كانت العاصفة
هتب بشدة وتدفع الثلج لألمام.
أدرت حمرك السيارة وشكرت اهلل ألنه مل يتعطل .وبينما
كنت أجري عملية التسخني للمحرك ،قمت بإزالة الكمية اهلائلة
من الثلوج اليت تكدست على النوافذ طوال الليل .مث بدأت أشق
طريقي عرب اجلبل.
كنت أحاول السري ببطء على املمر القدمي حيث سلكت
علي أوقات مل أستطع فيها سوى
طريقي بني األخاديد اخلفية ،ومرت ّ
التخمني بأنين أقود السيارة يف املمر .وبعد ثالث ساعات شعرت
بارتياح عندما رأيت طريق احلقل املؤدي إىل الطريق السريع ،إال
أن ارتياحي مل يستمر طوي ً
ال عندما رأيت آثار العاصفة الثلجية على
الطريق املفتوح وعلى احلقول .كنت قد خرجت للتو من بني اجلبال
حيث تكدست كميات كبرية من الثلوج على أغصان األشجار .أما
يف احلقول املنبسطة أسفل اجلبال ،فقد كانت أكوام الثلوج مكدسة
على الطرق .ومل أمتكن من التمييز بني احلقول والطريق وا ُحل َفر
املوجودة .وقد تسبب الثلج املتطاير يف احلد من رؤييت.
رفعت صالة صامتة لكي أخرج من بني اجلبال ،فقد أدركت
أنين يف خطر عظيم ،وكان ميكن أن حتدث أشياء قد تتسبب يف
كارثة أثناء نزويل من اجلبل ،وكان ينتابين يف ذلك الوقت إحساس
باالرتياح وأيضاً بالتك ّهن واالرتياح لكوين قد قطعت الطريق إىل
هذا احلد آمنا ،والتكهن خبط سري بقية الرحلة إىل البيت.
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قدت شاحنيت على الطريق ،وبذلت قصارى جهدي
لالستقرار يف وسطه .فقد كان ذلك يعين إما أن أكون على صواب
أو أن أكون على خطأ ،فلم تكن هناك طريقة أخرى ميكنين هبا
أن أعرف إذا كان هذا هو الطريق املستقيم أم أنه حفرة قد أقع
فيها .وواصلت السري على الطريق ملدة ساعتني ،لكن يف الدقيقة
األخرية خرج اإلطار األمامي للسيارة عن الطريق وسقطت يف حفرٍة
عميقة.
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الفصل الرابع عشر

البيت الريفي
لقد سافرت حىت اآلن أكثر جداً مما يتطلّبه جمال عملي ،لقد

لدي .رمبا
كنت أسافر بصفة مستمرة ،وأصبحت الطرق مألوفة ّ
لدي معرفة أفضل باألماكن والطرق،
تقول إنه كان جيب أن تكون ّ
لكنين يف هذه املرة جعلت حدسي يقودين يف هذه الرحلة .فإنين مل
أكن يف العادة أبدأ رحلة طويلة دون أن أ ّطلع على أحوال الطقس
وما ستكون عليه حالة اجلو أثناء القيادة على الطرق .ما كنت بالطبع
سأذهب يف رحلة ختييم لو كنت قد عرفت مبا كان سيحدث .ولكن
نتيجة الستعجايل يف الذهاب حنّيت كل هذه األمور جانباً ،ومل
أكن حمقاً يف هذه املرة ،ألن أعظم سقوط للجليد حدث يف القرن
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العشرين أغرق املنطقة اليت كنت فيها .مل أكن أعلم بعد مغادرة
منزيل بأربع وعشرين ساعة ،أنين سأجد نفسي حماصراً داخل خندق
بقرب الطريق الريفي ،وأحبث عن مالذ حيميين من هذا الطقس الذي
كنت أواجهه .وبالنظر إىل الوراء ،ميكنين اآلن رؤية يد اهلل القديرة
وهي تعيد توجيه رحليت وتستجيب صاليت اليت رفعتها إليه يف الليلة
املاضية .ولكن الوصول إىل تلك النقطة كان يعد خربة مؤملة.
حاولت حتريك السيارة ،ولكن الصوت الغريب الذي صدر
عنها جعلين أدرك أن هناك شيئاً ما قد حدث ،وعندما حفرت يف
الثلج ،متكنت من رؤية أن حمور العجل قد انكسر .وقد تضاعفت
املشكلة بتصدع خزان املياه (الردياتري) .كان السائل املضاد للتجميد
ينسكب على األرض.
شعرت بالغثيان عندما أدركت خطورة موقفي .لن أمتكن
من قضاء الليلة يف السيارة ،ويف خالل بضع ساعات سوف أجتمد
بواسطة الربد القارس الذي كنت أشعر به.
يتبق سوى دقائق معدودة
نظرت إىل ساعيت فأدركت أنه مل َ
قبل حلول الظالم .ما كان ميكن للظالم أن يصري أكثر قتاماً لوال
أن العاصفة كانت يف ذروهتا .كنت أستطيع بالكاد أن أتبني مالمح
البيئة احمليطة يب .كانت الريح تصدمين بقوة وأدركت أنين أحتاج
وعلي أن أجده يف احلال .بدأت أشعر باليأس .وكنت
إىل مالذّ ،
خائفاً .ألول مرةُ ،صدمت باحتمال أنين قد أواجه حقاً موقف حياة
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أو موت.
فصليت" ،يا يسوع ،لقد خلّصتين من بعض املواقف الفظيعة
يف املاضي .ومل يكن أي منها مبثل هذه اخلطورة اليت أواجهها اآلن.
بالرغم من ذلك ،فإنين أعلم أنك تستطيع أن تعطيين ما أحتاجه
للبقاء حياً .ليس باستطاعيت أن أرى خمرجاً من ذلك ،لكين أثق
فيك وأقبل ما تريده ألجلي ،سواء كان حياة أو موتاً .افتح عيين
على طريقك أيها اآلب وسوف أسلك فيه ،أو أغلق عيين وخذين
إىل ملكوتك".
عندما فتحت عيين بعد الصالة ،الحظت على ما يبدو
أخدودين يقودان إىل خارج الطريق الريفي .وعندما تركت عيين
تتبعان الطريق الصغري ،متكنت بالكاد من رؤية بيت ريفي قدمي.
وقد تشجعت عندما رأيت دخاناً يتصاعد من مدخنته .فبدأت على
الفور أسري ،مث أجري وأتعثر على الطريق املؤدي إىل البيت .بينما
كنت أفعل ذلك ،تعثرت وسقطت يف خندق خفي خمرتقاً اجلليد.
مل تكن املياه عميقة .لكنها كانت كافية لكي تبللين بالكامل .كنت
اآلن يف ورطة كبرية حيث بدأ اجلليد يتكون سريعاً على مالبسي
واخرتق الربد املرعب جسدي.
ملا اقرتبت أكثر من البيت ،متكنت من رؤية أنه كان أثراً
من املاضي .وقد ُصمم بناؤه من أجل غرض عملي بدالً من جمرد
الشكل .وقد أدركت يف الواقع أنه كان يشبه كثرياً بيتاً كانت
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تعيش فيه جديت قبل وفاهتا.
أظن أنين قد بدأت أُصاب باخنفاض يف درجة احلرارة ،ألنين
بدأت أتذكر تفسري جديت للكيفية اليت تطور هبا الطراز املعماري.
فقد كانت تقول إن البيت حيتاج ألن تكون له طريقة لتهوية احلرارة
اخلانقة يف فصل الصيف احلار .لذا ،فإن معظم البيوت لديها قاعة
مركزية تقع يف وسط البيوت ذات األسقف العالية كانت تسمح
للهواء بالتحرك حبرية عرب البيت وتؤدي إىل اخنفاض احلرارة .وكان
املطبخ ،وغرف النوم وصالة االستقبال عاد ًة ماتُبىن على جانيب املمر
املركزي .وكانت النوافذ واألبواب احلاجزة تُفتح يف كافة أحناء البيت
يف الصيف ،مما كان يسمح ألداة تعديل اهلواء يف املمر بامتصاص
اهلواء للداخل واخلارج .إن هذا الرتتيب باإلضافة إىل السقيفة فوق
الباب يقدم طريقة فعالة للنجاة من أيام الصيف شديدة احلرارة .من
ناحية أخرى ،كان اجلو قات ً
ال يف الشتاء عندما تشق ريح الشمال
طريقها عرب كل الشقوق وأُ ُطر النوافذ املفككةّ .
تذكرت عندما
كنت أزور جديت يف وقت عيد امليالد تقريباً ،وكان األمر يستلزم
الكثري من احلطب إلبقاء منزهلا دافئاً ،أو على األقل كان يبدو
كذلك ،ألن مهمة إحضار احلطب كانت تقع على عاتقي أنا.
عندما صارت العائالت أصغر ،وأصبح التكييف متاحاً
للمناطق الريفية ،حلّت البيوت احلديثة حمل البيوت الريفية القدمية.
نتيجة لذلك ،متّ حمو جزء كبري من التاريخ األمريكي وقد كرهت
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هذا األمر .ولكن هذا البيت مل يلحق به الدمار الذي قد حتدثه
السنني ،وقد كنت تقريباً أشعر باإلثارة لرؤية بيت قدمي مثل هذا
ال يزال قائماً بنفس القدر الذي أردت أن أعرف به ذلك الشخص
الذي كان يسكن فيه.
يف طريقي إىل البيت أثناء ما تبقى من نور النهار ،متكنت من
رؤية حظرية ومرحاض خارجي قدمي كانا قد شهدا أياماً أفضل.
كانت أشجار الكروم حتجب املرحاض اخلارجي القدمي ،كما أهنا
كانت متتد بظالهلا حىت احلظرية ،وكان من السهل إدراك أن املزرعة
مل تعد تعمل لكنها أصبحت أثراً لعصر و ّ
ىل.
اقرتبت من درجات الشرفة األمامية للبيت القدمي ،وترددت
أعرض نفسي للخطر .ألنين مسعت
يف الطرق على الباب خوفاً من أن ّ
عن بعض أولئك األشخاص الذين يقطنون املناطق النائية ،وكنت
أتوقع أن أجد بندقية مصوبة إىل وجهي .فمعظم هؤالء األشخاص
الريفيني هم ببساطة جهالء وفقراء غري أهنم يتميزون بطيبة القلب،
يشعرون بسعادة وهم ميدون يد العون للمحتاجني ،ولكن بعضاً منهم
كانوا يعانون من جنون االضطهاد ،مل أكن أدري أياً منهم كنت
سأواجه ،لكن مل يكن هناك جمال للرتاجع فقد كنت سأقضي حنيب لو
أنين مل أحتمي من الربد.
نداء ،وأنا أعتقد أن النداء سيكون أقل تأثرياً من
أطلقت ً
الطرق على الباب ،هل هناك أحد يف البيت؟ لكن صوت الريح كان
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أعلى من صويت مل يكن هناك بد من الطرق على الباب .وهكذا
فعلت .بعد فرتة مسعت صوت خطوات على األرض املكسوة
باخلشب .وأخرياً انفتح الباب ببطء .شعرت برعدة تسري يف
جسمي وأنا ألف ذراعي حول جسمي حماوالً احلفاظ على الدفء
على قدر اإلمكان.
وكان هذا الشخص يقول بصوت تكسوه نربة مرحة "يا
إهلي ،من ذا الذي يناديين يف مثل هذا الطقس؟" ،وعندما انفتح
الباب مل أمتكن من رؤية هذا الشخص بوضوح بسبب الظالم ،غري
علي خفت حدته عندما أدركت أن
أن التوتر الذي كان يسيطر ّ
مالك هذا البيت من ضمن األشخاص الطيبني.
أُضيئت األنوار يف الشرفة واملمر داخل البيت ..عندما انفتح
الباب متاماً ،رأيت رج ً
ال مسناً من أصل أفريقي حيييين بوجه باسم.
أحسست على الفور بارتياح وعزاء ألنين شعرت بأنين حمل ترحيب
يف بيت هذا الرجل.
قلت" ،سيدي ،لقد ضللت الطريق أنا وشاحنيت و  "...لكن
قبل أن أمتكن من إكمال مجليت قاطعين الساكن" ،ادخل يا بين إىل
البيت واستدفئ .سوف مترض للغاية لو مل أحضر لك بعض الثياب
اجلافة .دعنا نذهب إىل املطبخ وتستدفئ بواسطة "بيسي العجوز"
بينما أذهب أنا إلحضار املالبس كي ترتديها".
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قبل أن أمتكن من املقاومة ،جذبين الرجل املسن من ذراعي
وقادين إىل داخل البيت ،فعربنا املمر حنو املطبخ .عندما دخلت
املطبخ بدأت أتساءل ما إذا كنت قد دخلت آلة الزمن ورجعت
إىل الوراء مائة عام إىل املاضي .فقد كانت وسيلة الراحة "احلديثة
الوحيدة" الظاهرة هي مصباح نور واحد يتدىل من السقف بواسطة
سلك معلّق وثالجة قدمية يعلوها حمرك .كنت قد شاهدت صوراً
هلذه الثالجات القدمية ،لكين مل َأر واحدة منها عن قرب .ويف وسط
املطبخ يوجد أكرب موقد خشب رأيته يف حيايت .فقد كان مصنوعاً
من حديد أسود مسبوك ،وأبواب مطلية باملينا ،وكان مرفوعاً عن
األرض بواسطة أرجل حديدية مطلية بالنيكل ،وقد مخّنت ،البد أن
ذلك املوقد كان هو "بيسي" .وفور دخويل من باب املطبخ شعرت
باحلرارة املنبعثة من املوقد القدمي.
سحب الرجل املسن مقعداً من حتت طاولة مطبخ صغرية
وقربه من املوقد .وبعد ذلك أخذ قدحاً معدنياً وصب فيه قهوة
ّ
سخن بأعلى
ساخنة ينبعث منها البخار من دورق مصقول كان يُ ّ
املوقد .مث ق ّدمه يل وهو يبتسم.
"اجلس هنا ،وسوف أرجع حاالً .يوجد حليب يف الثالجة
وسكر على الطاولة لو أردت أن تضبط قهوتك" ،هكذا قال الرجل
املسن وهو خيرج من الباب.
جلست أستديفء بالقرب من املوقد القدمي .وساعدتين القهوة
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على التخلص من الرعشة .مل أكن أعرف بالضبط كيف أتعامل
مع هذا الشخص ،ألنين مل َأر قط شخصاً يشبه هذا الرجل املسن
يرغب هكذا يف تقدمي مثل هذا الكرم واملساعدة لشخص غريب
عنه متاماً.
ّ
فكرت يف نفسي" ،بالتأكيد ،جيب عليه ،مثل معظم الناس،
أن يكون حذراً من أي شخص يقرع بابه .فإن استقبال شخص
غريب يف بيته هبذه الطريقة قد يكون خطراً أو على األقل غري
مريح".
كنت أعلم أنين إذا تعرضت ملثل هذا املوقف ،ملا كنت قد
فتحت الباب ،وبالطبع ما كنت سأدعو شخصاً إىل الداخل .كنت
مسروراً فقط ألنين مل أكن أتعامل مع شخص مثلي عندما قرعت
بابه.
أخذت أتأمل فيما حيتويه املطبخ .على الرغم من أنه كان
قدمياً إال أنه كان نظيفاً متاماً وكان يف حالة رائعة .مل يكن فيه
انسداد يف املواسري أو مياه تسيل على األرض ،بدالً من ذلك كانت
هناك مضخة يدوية وأحواض غسيل ذات مقاسات خمتلفة موضوعة
على طاولة بالقرب من املضخة .كان املطبخ يتكون من خزانة
كبرية عليها منخل وردي ،وعالّقة حتمل األقداح واألطباق ،وطاولة
مطبخ مع الكراسي والثالجة ،إىل جانب "بيسي" .الحظت أيضاً أن
الرجل املسن كان يطهو عشاءه ،ألنه كانت هناك عدة أشياء على
الطاولة جاهزة لإلعداد.
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مسعت الرجل املسن ميشي يف املمر .وقد بدأ يتحدث قبل
أن يدخل من الباب" .ارت ِد هذه املالبس يا بين بينما أشعل النار يف
الغرفة األخرى" .وقبل أن أمتكن من أن أقول شيئاً أعطاين الرجل
املسن املالبس واستدار يف االجتاه الذي جاء منه.
نظرت إىل املالبس .كانت قدمية لكنها نظيفة وكانت تتميز
برائحة مصدرها التجفيف الشمسي .مرة أخرى ،ذكرى لطيفة من
زمن بعيد اجتاحتين يف تلك اللحظة حاملا ّ
تذكرت جديت .وكانت
املالبس اليت أعطاين إياها عبارة عن قميص قطين ،وسرتة ،وبنطلون
جينز وبعض اجلوارب السميكة .فقمت على الفور بنـزع مالبسي
املبتلة وارتديت هذه املالبس ،وسرعان ما اكتشفت أهنا ختص رج ً
ال
أضخم مين .ولكنها مع ذلك كانت رائعة جداً.
مل أعرف ماذا أفعل باملالبس املبتلة ،فطويتها على مقعد يف
زاوية احلجرة .مث جلست مرة أخرى جبوار املقعد لالستدفاء وتناول
القهوة اللذيذة.
بينما كنت أشرب القهوة ،دخلت أنفي رائحة مألوفة أخرى
حيث كان الرجل املسن يشعل ناراً يف املدفأة بالغرفة اجملاورة
للمطبخ .مضى وقت طويل منذ أن مشمت ناراً تُشعل بواسطة إيقاد
الصنوبر .فإن معظم املدايفء احلديثة هلا مفاتيح إشعال غازية ومل
تعد "القداحة الصنوبرية" تستخدم اآلن .ليس هناك شيء ميكن أن
يُستخدم لكي جيعل خشب البلوط يشتعل أكثر من إيقاد الصنوبر.
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وكانت رائحة الصنوبر املميزة تنبعث منه وهو حيرتق .إهنا تلك
الرائحة اليت ظلت ّ
تذكرين بطفوليت.
بدأت مشاعر التوتر واحلذر اليت كانت تنتابين ختتفي ،وبدأت
أشعر باالسرتخاء .ونتيجة لإلجهاد الذي أصابين طوال اليوم أحنيت
رأسي للنوم ،لكن قبل أن أمتكن من ذلك ،عاد الرجل املسن ،وصب
لنفسه قدحاً من القهوة ،وسحب مقعداً وجلس أمامي.
مث مد يده ليصافحين وهو يقول" ،امسي جايب .هل تشعر
بالدفء واجلفاف اآلن؟"
وعرفته بنفسي.
فأجبت باإلجياب ّ

سأل جايب باهتمام شديد" ،اآلن حسناً ما الذي كنت تقوله
اآلن عن ضالل الطريق؟"
فرويت له رحليت .كان باستطاعيت أن أقول إن جايب كان
مهتماً حيث أنه كان يتلقف كل كلمة .مث سألته إن كان هناك أي
فندق أو بلدة باجلوار حىت أمتكن من طلب املساعدة وإجياد مكان
لقضاء الليل.
أجاب جايب" ،توجد بلدة صغرية على بُعد عشرين مي ً
ال على
الطريق ،كما أن لديهم سيارة لسحب السيارات العالقة ،غري أنه لن
لدي هاتف لكن حاملا تتوقف
خيرج أحد معك يف هذا الطقس .ليس ّ
114

العاصفة سوف أصطحبك يف سياريت إىل هناك .أما بالنسبة ملكان
تبيت فيه ،فمرحباً بك هنا .فض ً
ال على أنه ليست هناك إمكانية
للخروج يف هذه العاصفة الليلة".
ّ
فكرت يف هذا العرض وقلت له" ،أكره أن أفرض نفسي على
لدي اختيار آخر على ما يبدو .سوف أسعد
ضيافتك ،لكن ليس ّ
لتعويضك عن هذه الضيافة واإلزعاج الذي تسببت لك فيه".
وقف جايب ،واجته إىل املوقد وصب قدحاً آخر من القهوة
وهو يهز رأسه" ،يا بين ،أظن أنك مل تفهم بعد الفرح الذي يشعر
به الشخص جملرد كونه بركة لشخص حمتاج .فإنك على األرجح
تعيش يف عامل موحش عندما تُ َّ
قدم فيه يد املساعدة لشخص يف ورطة
يُعترب ذلك عالمة على الضعف بل وأسوأ من ذلك ،إنك ال تساعد
على اإلطالق ألنك تظن أن هذا الشخص هو الذي أوقع نفسه يف
هذه الورطة .واآلن ال تقلق بشأن تعويضي عن إزعاجي .فقد مت
تعويضي عن هذه اخلدمات قبل أن تطرق بايب بوقت طويل .أنت
ضيفي ومن دواعي سروري أن أخدمك .واآلن أعتقد أنك مل تأكل
شيئاً منذ مدة وميكنك تناول العشاء معي ،هل أنا حمق يف ذلك؟"
مل أكن قد ّ
فكرت يف هذا األمر ،لكين كنت قد بدأت أشعر
بالضعف بسبب عدم األكل طوال اليوم .وأدركت أنه من اجليد
تناول شيء.
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أجبت" ،جايب ،سوف يكون ذلك جيداً حقاً .هل هناك
شيء ما ميكنين أن أفعله ملساعدتك؟"
النار.

رفض جايب عرضي للمساعدة وقال يل أن أستديفء وأبقى جبوار

راقبت جايب وهو يتحرك بسرعة وبكفاءة يف املطبخ بينما
كان يعد العشاء لنا .كان ماهراً ومتمرساً يف الطبخ .بعد وقت
قصري مألت املطبخ رائحة الفراخ املقلية واخلبز يف الفرن .كما كانت
هناك تشكيلة من اخلضراوات تُطهى يف عدة قدور على املوقد .مل
أمتالك نفسي من انتظار الوجبة.
استمتعت مبشاهدة جايب وهو يعمل على املوقد اخلشيب
القدمي .كان فتح وإغالق أبواب الفرن للتحكم يف احلرارة يُعترب
فناً حقيقياً .وكان جايب بارعاً يف ذلك .بعد قليل أعلن أن العشاء
علي أن أغتسل وهو يشري إىل احلوض بالقرب من
جاهز وأنه جيب ّ
املضخة .بينما كنت أغسل يدي ،كان جايب قد أع ّد املائدة وانتظرين
للجلوس.
عندما جلسنا على املائدة ،أمسك جايب يدي وأغمض عينيه.
وبدون أي سابق إعالن أطلق تنهيدة طويلة وصلّى هبدوء ومحيمية.
"أيها الرب يسوع .أنت صاحل جداً معي .ال يسعين أن
أشكرك مبا فيه الكفاية من أجل بركاتك يف حيايت .هلذا السبب
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أشعر باالمتنان ألنك أعطيتين فرصة لكي أشكرك عن طريق خدمة
هذا الشاب .امسح يل أن أعطيه ما أعطيتين إياه .وفوق كل شيء
اجعله يراك كما أنت حقاً ويصل إىل معرفتك كما تريد أن تُعرف
حقاً .فقد كان يف رحلة طويلة وخطرية ،لكنك حفظته ساملاً .أظهر
له خطتك وقصدك ألجل حياته حاملا تفتح قلبه حلكمتك .أشكرك
من أجل هذا الطعام الوفري الذي نوشك على تناوله .يف امسك
أصلّي .آمني".
أُسرت حبديث جايب املريح واحلميمي مع الرب .فقد كانت
الصالة بسيطة لكنها عميقة بالنسبة يل .وقد تعجبت أن جايب طلب
أن ينفتح قليب على حكمة اهلل ،وهنا ّ
تذكرت الصوت الذي كان
خيربين يف وقت ّ
مبكر من ذلك الصباح أن "أستمع بقليب وليس
بذهين" .كان ذلك عميقاً جداً لدرجة أنه مل يكن هناك جمال ألن
يكون هذا قد حدث مصادفة .كنت قد بدأت أدرك يف أعماقي،
أن سيادة اهلل كانت تعمل مع األحداث اليت قادتين إىل مائدة هذا
الرجل .أدركت أن جايب كان يعرف عن اهلل ما كنت أحتاج أن
أعرفه.
كانت الوجبة أفضل مما كنت أرجوه .فقد كان الطعام
شهي املذاق ،واستمتعت بالفراخ واخلضروات باإلضافة إىل اخلبز
الساخن والزبد ومربة التني املصنوعة يف البيت .كنت أتناول الطعام
بسرعة تنم عن اجلوع الشديد الذي كنت أشعر به .ولكن كان
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علي أن أبطئ عن قصد وأحتدث مع جايب ،كان هناك طعام
جيب ّ
كثري على املائدة ولكن تبقى منه القليل بسبب جوعي .كان جايب
يستمتع مبراقبيت وأنا ألتهم الوجبة حيث أنين حملته يبتسم من اهلمهمة
الالإرادية اليت كنت أصدرها بعد كل قضمة .كنت قد تناولت
وجبات رائعة يف حيايت ،لكين مل أتناول قط وجبة ُمشبعة جداً مثل
تلك اليت أعدها جايب تلك الليلة.
بعد العشاء ،مسح يل جايب أن أساعده يف محل الصحون ،كما
مسح يل بإحضار حطب كان مكدساً يف الشرفة ووضعه يف النار
اليت كانت تديفء املنزل القدمي .كان جايب يريد أن خيدمين وحيرص
على أن أكون مرتاحاً طوال الوقت ،وحيث أن العاصفة كانت ال
تزال هتب بقوة ،فقد أدركت أنه لوال ضيافة جايب لكنت يف موقف
يائس ،كنت يف غاية السعادة لبقائي معه تلك الليلة .لكن أكثر ما
مألين بالفرح والسرور مل يكن جنايت من املواقف اليت تعرضت هلا،
وإمنا ألنين تعرفت على هذا الرجل املسن .فلم أتقابل قط مع شخص
ينضح مبثل هذا الفرح واحليوية للحياة .أصابتين عدوى منه .فكلما
اقرتبت منه ،كلما أردت أن أرى احلياة من خالل عينيه.
بعد العشاء جلسنا حول "بيسي العجوز" حىت وقت متأخر
من الليل .كان حديثنا ينساب هبدوء ،لكنه بدأ شيئاً فشيئاً ينتقل إىل
مستوى أعمق ،حيث بدأت جدران اخلصوصية تتهاوى .شعرت
بالراحة ملشاركة خلفييت وبعض التحديات اليت واجهتها يف حيايت
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مع جايب .وقد أبدى تعاطفاً عميقاً معي عندما شاركت معه مأساة
خساريت ألهلي يف حادث حتطم سيارة منذ بضع سنوات .كما أنه
استمتع بسماع قصصي عن جديت وبيتها ألنه كان يذكرين ببيته.
أخربته كيف أنين كنت أراقبها وهي تطهو على موقدها اخلشيب
القدمي ،وكيف أننا قد فقدنا هذا الفن القدمي الرائع .فضحك وهو
يقول إنه مل يعترب نفسه قط فناناً .مل أشعر أبداً مبثل هذه الراحة يف
مشاركة هذا اجلزء من حيايت بينما كان جايب يصغي إىل سنوات من
الذكريات املخزونة بداخلي.
يف ذلك الوقت تقريباً تلقيت مكاملة على هاتفي اخللوي.
الحظت أنين كنت أستقبل اآلن إشارة ضعيفة ،لكين أدركت أهنا
لن تستمر طويالً .كانت زوجيت .فرويت هلا بإجياز ما حدث وما
تعرضت له .قالت إنه كان من املتوقع أن تستمر العاصفة ملدة يومني.
فبدا أنين كنت سأمكث مع جايب وقتاً أطول مما توقعته يف البداية.
شعرت باالرتياح لكوين آمناً ودافئاً .وقد ّ
ذكرت يل أن األطفال
كانوا متحمسني للبقاء يف البيت وعدم الذهاب إىل املدرسة ،مث فُقد
االتصال متاماً .على الرغم من انقطاع حديثنا قبل اآلوان إال أنين
شعرت بأن مح ً
ال صغرياً قد انزاح مبجرد احلديث معها ،والتأكد
من أن كل شيء جيري على حنو جيد .كان ذلك هو الشيء األخري
الذي جعلين أهدأ أخرياً أمام النار ،وأستمتع بصحبة جايب .حاملا
أغلقت اهلاتف اخللوي ،كان جايب يعطيين كوباً من احلليب وقطعة
من فطرية التفاح الطازجة من املوقد .كنت أحظى مبعاملة جيدة
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وتغذية جيدة حيث أن اللمسة األخرية للوجبة الرائعة قد ُختمت
بالفطرية واللنب .كما أنين ُوعظت بطريقة مل تكن حتمل كلمات،
بل بعطف بسيط وفرح صادق يف العطاء .شعرت كما لو أنه ُسح
يل أن أجلس يف الصف األول لكي أرى رج ً
ال يعبد ربه بالطريقة
اليت كان يعامل هبا الغريب الذي دخل حياته .كان من الواضح
أنه مل يكن هناك نفاق يف حياة هذا الرجل .فقد كانت أفعال الود
اليت أظهرها يل حتدث بني هذا الرجل وربه .مل يكن يتظاهر لكي
يثبت شيئاً أو إلثارة االنتباه .كانت عبادة خالصة وحظيت بامتياز
رؤيتها .أدركت أن هناك الكثري لكي أتعلّمه من هذا الرجل وكنت
مسروراً بقضاء وقت أطول معه.
نظر إ ّ
يل جايب باهتمام شديد وقال" ،إنك تشعر بالتعب بعد
هذا السفر .فلماذا ال تأوي إىل الفراش وحتظى بنوم جيد .يبدو أننا
سوف نقضي الكثري من الوقت لكي نتعرف أحدنا على اآلخر" .مثَّ
ّ
أشار إىل الغرفة اليت أعدها يل.
لدي الكثري من الوقت لكي
البد يل أن أعرتف بأنه مل يكن ّ
أتفحص أثاث البيت .فقد أسرتين رائحة الطعام والنريان يف املدفأة
يف وقت مبكر .كنت أُقتاد اآلن إىل الغرفة اليت كنت سأقضي الليل
هبا.
عند دخويل الغرفة ،الحظت على الفور أن جايب أشعل
النار يف مدفأهتا .كان هناك سرير حديدي منتصباً جبوار احلائط،
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وكان ُمغطى بلحاف ،وهناك بيجاما قطنية موضوعة عليه .كانت
أرضية املنزل بأكملها مصنوعة من خشب الصنوبر .ما أن نظرت
الغرفة اليت كانت ُم ّعدة من أجلي ،حىت غمرين إحساس بالعرفان
عب هبا عنها عن
من جراء حمبة هذا الرجل ملخلّصنا والطريقة اليت ّ
طريق خدمته يل.
بدأت بالقول" ،جايب ،ال أدري كيف ميكنين أن أشكرك من
علي أن
أجل ضيافتك وهديتك هذه الليلة يل .هناك الكثري جيب ّ
أتعلمه منك ومما تعرفه عن إهلناً".
أجاب جايب" ،أعتقد أننا قد اجتمعنا على طريق سوف
نسافر عليه معاً لفرتة من الوقت على األقل .دعنا نرى أين قد يقودنا
ذلك ، .دعنا اآلن حنظى بنوم هادئ".
كان باستطاعيت أن أمخّن أن جايب كان متعباً ومستعداً للنوم.
فتمنيت له ليلة سعيدة وأغلقت الباب.
قفزت سريعاً على السرير .وابتلعتين املرتبة الريش بداخلها.
كانت العاصفة ال تزال هتب بشدة باخلارج .لكنين كنت أشعر
باألمان ،والدفء ،والراحة .وبينما كانت النريان ترتاقص من
اخلشب احملرتق ،أخذت أتأمل يف حتديات اليوم واألحداث اليت
قادتين إىل هذه النقطة.
وصلّيت" ،يا رب ،باستطاعيت أن أرى يدك وهي تعمل
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طوال هذا اليوم .أشعر أنك هتيئ اإلجابة عما يعنيه هجر نفسي
والثقة حبق فيك .سوف أستمع إىل احلكمة وهي تتحدث إ ّ
يل.
ساعدين لكي أستمع بقليب وليس بذهين".
بينما كنت أتلو هذه الصالة ،شعرت بالطمأنينة بأن ذلك هو
حقاً ما كان حيدث وبأن جايب سيكون هو "رسول" اهلل يل .وهبذه
الصالة ،استغرقت يف النوم.
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الفصل الخامس عشر

اإلعالن
استيقظت عند الفجر تقريباً وكانت نفس الكلمات اليت

مسعتها يف صباح اليوم السابق ترتدد بداخلي" .احلكمة سوف
تتحدث .لكن جيب عليك أن تستمع بقلبك وليس بذهنك .استمع
إىل خادمي وهو سريشدك" ،باغتتين هذه الكلمات وأنا أستيقظ.
إنين أعترب نفسي شخصاً عملياً مثل أي شخص آخر عندما يتعلّق
األمر باألحالم .لست من النوع الذي يضع ثقة كاملة يف األحالم
باعتبارها دائماً رسالة من اهلل .إال أن شخصييت العملية كانت
تتعرض للتحدي بواسطة هذه النداءات لالستيقاظ يف الصباح الباكر
ّ
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والطريقة اليت كانت تتواىل هبا األحداث.
لدي
بينما كنت مستلقياً يف دفء الفراش ،دون أن تكون ّ
رغبة حقيقية يف التحرك ،كان باستطاعيت مساع الصوت الصادر
عن األواين يف املطبخ ورائحة القهوة .وقد شجعتين رائحة اللحم
الذي كان يُقلى على "بيسي العجوز" على النهوض واالنضمام إىل
جايب.
ارتديت مالبسي سريعاً ،وكانت النار يف املدفأة قد انطفأت
منذ وقت طويل وبدأ الربد يسيطر على جو الغرفة .ذهبت إىل
املطبخ ،وكما حدث من قبل ،رأيت الرجل املسن منشغ ً
ال يف إعداد
وجبة الصباح لضيفه .وقلت له مبجرد دخويل" ،كان ذلك أفضل
نوم حظيت به .إنك حتتاج أن تشيّد فندقاً".
حيول نظره" ،ما كان باستطاعتك
رد جايب بضحكة دون أن ّ
أن تتحملين ...أو األسوأ من ذلك ،ما كنت سأحتملك بالطريقة اليت
تأكل هبا" .وضحك كالنا بسبب التعليق األخري.
بينما كنت أصب قهويت جازفت بالتعليق قائالً" ،جايب ،هل
لديك ثقة كبرية يف األحالم؟" أجاب" ،أغلب الوقت ال ،لكين
بدأت ّ
أفكر يف األحالم بشكل خمتلف مؤخراً .ملاذا؟ هل تراودك
بعض األحالم اجلديدة اليت ختتلف عن األحالم املعتادة؟"
أخربته عن املرتني األخريتني اللتني تلقيت فيهما نداءات
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االستيقاظ .بدا جايب متحرياً وهو يستمع إ ّ
يل .فسألته ما الذي يظنه.
رد" ،رمبا ترغب يف اجللوس عند مساع اإلجابة" .صب جايب لنفسه
قدحاً من القهوة وجلس على املقعد أمامي مباشرةً" .يف اليومني
األخريين أيقظتين هذه الكلمات".
"شارك ما علّمتك إياه وسوف تتحدث احلكمة .شارك ما
علّمتك إياه وسوف تتحدث احلكمة" ،هكذا كرر جايب مرتني.
عند ذلك الوقت كنت أشعر برعشة تسري يف عمودي
الفقري ،لكنها ليست من الربد .شعرت كما لو كان هناك تيار
كهربائي يسري يف جسدي عندما شارك جايب حلمه .بدا لكلينا أن
اهلل قد ّ
نظم األحداث بعناية حبيث نتقابل معاً من أجل قصد ما .كنا
نشعر باإلثارة حيال ما كان سيحدث بالرغم من أنه مل تكن لدينا
فكرة عما سيكون.
انتهينا سريعاً من اإلفطار .مل يكن أي منا مهتماً بأن يقضي
وقتاً طوي ً
ال يف تناول الطعام .كنا نرغب يف إجياد بعض اإلجابات
واكتشاف ما كان الرب يقودنا إليه.
أعد جايب قدحاً آخر من القهوة بينما كنت ّ
أنظف األطباق.
وأحضرنا املزيد من احلطب للمدفأة .كان الربد قارساً باخلارج،
على الرغم من أن العاصفة قد انتهت .كنت أظن أن البيت بارد
125

بالداخل إىل أن خرجت إىل اخلارج .كان واضحاً أن البيت العتيق
مل يكن يُقارن ببيوت اليوم فيما يتعلق بالطاقة .غري أنه كان كفي ً
ال
ببقاء ساكنه على قيد احلياة ،بشرط أن تكون املدفأة جمهزة بالنار.
بينما كان جايب منشغ ً
ال يف تغليف أشياء باملطبخ ،كنت
أشعر برغبة ملحة يف االعتناء ببعض األمور الشخصية الضرورية.
جيب أن أقول إنين كنت أخشى دخول املرحاض اخلارجي.
فقد مضى وقت طويل منذ أن استخدمت مرحاًضاً مماثالً .فقد
استبدلت جديت يف النهاية مراحيضها اخلارجية .غري أنين كنت جمرباً
على استخدامها يف سنوايت األوىل عندما كنت أزورها .كنت أشاهد
الكثري جداً من العنكبوت ،واحلشرات ،واملخلوقات األخرى تعيش
يف تلك األماكن .كنت أخاف دائماً من أن خيرج شيء وميسك
يب .ميكن ملخيّلة الطفل أن تصبح حية جداً يف بعض األحيان .كما
أهنا جتعل الشخص البالغ يعيش ثانية بعض الكوابيس غري املفهومة
لو أنه توجب عليه أن يعود إىل مكان كان خياف منه يوماً ما .وقد
تساءلت ماذا سأفعل عندما جازفت بالرجوع إىل كابوسي.
مل أذكر شيئاً جلايب ،لكنين تسللت إىل اخلارج حنو املرحاض
القدمي الذي رأيته عندما دخلت منزل جايب ألول مرة .استطعت
أن أرى يف نور النهار أنه كان حىت أسوأ مما رأيته ألول مرة .كان
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ُمغطى بشجرة كرم وهو اآلن ُمغطى تقريباً بالثلج .لكن مل يكن
لدي اختيار .تعجبت لقدرة جايب من أنه مل يذهب إىل املرحاض
ّ
اخلارجي منذ أن تقابلت معه .كنت أشعر بالتعاطف مع الرجل
املسن ألنين استطعت أن أدرك ملاذا كان يرجئ ذهابه إىل هناك على
قدر اإلمكان .استطعت أن أختيّل فحسب اإلزعاج الذي كان يشعر
به ،عندما يتوجب عليه أن يغادر بيتاً دافئاً ويذهب إىل املرحاض
اخلارجي القدمي.
بعد اخلوض يف الثلج للوصول إىل املرحاض ،كان البد يل
برجلي .كان املرحاض
أن أفتح الباب وأنا أدفع الثلج إىل الوراء
ّ
يشبه كثرياً مرحاض جديت فقد كان يتكون من فتحتني .مل أرغب
يف البقاء وقتاً طوي ً
ال بسبب الربد وتلك األمور األخرى اليت كانت
تتسرب إىل ذاكريت ،وما أن جلست ،حىت مسعت ضجيجاً حتت
املقعد .وذلك أخافين جداً ،حيث أنه أعاد يل ذكريات شياطني
مستعدة النتزاعي إىل اهلاوية بأسفل .فقفزت واقفاً وبدأت أجري
خارج املرحاض ،ناسياً أن سروايل كان ال يزال متدلياً .حاملا عربت
من الباب ،سقطت على وجهي يف الثلج .ما أن نظرت إىل أعلى
حىت رأيت مصدر الضجيج .كان حيوان الراكون .فقد كان هذا
احليوان املنـزعج غري مستعد لزياريت على قدر ما كنت غري مستعد
خلروجه املستعجل من خالل الفتحة األخرى للمرحاض .كنا كالنا
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منزعجني.
نظرت حويل ،راجياً أال يكون جايب قد رآين وأنا على
هذا احلال .وبسبب انزعاجي من هذه اخلربة ،قررت أن أحتمل
ال ،ريثما أفكر يف خطة أفضل من استخدام "فندق
لوقت أطول قلي ً
الراكون" .نفضت الثلج عن وجهي وعن جبهيت  ،مث رجعت إىل
البيت.
عندما دخلت إىل البيت ،كان جايب جالساً على كرسيه
يقرأ كتابه املقدس .قال يل دون أن يرفع بصره" ،أتدري لقد ّ
فكرت
احلمام؟ لو كان األمر
لتوي يف شيء .رمبا حتتاج أن تذهب إىل ّ
كذلك ،يوجد مرحاض داخلي يف اخللف هناك" ،قال ذلك وهو
يشري فوق كتفه" .فيه أنابيب مياه داخلية وسخان كهربائي صغري.
فلم أعد أخرج يف أيام مثل هذا اليوم .لذلك شيدت مرحاضاً
جديداً بالداخل .فإنين مل أستخدم املرحاض اخلارجي القدمي منذ
عشر سنوات .يف الواقع ،أعتقد أن هناك راكوناً قد استوىل عليه".
احلمام الذي أشار جايب إليه .وقلت بصوت
اجتهت إىل ّ
هامس" ،قل ذلك من البداية .من اجليد معرفة ذلك يا جايب!"
أقسم أن جايب كان يقاوم الضحك وهو يقضم شفته السفلية .ذلك
اخلبيث املسن قد رأى على األرجح األمر برمته .عندما استقريت ،مل
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أمتالك نفسي من الضحك .يا له من مشهد ذلك الذي حدث.
عندما عدت ،جلسنا يف املقاعد املرحية اليت كانت تواجه
مدفأة غرفة املعيشة .وحيث أن "بيسي العجوز" كان ال يزال ساخناً
يف املطبخ ،وكانت النار متأججة يف مدفأة غرفة املعيشة ،اليت كانت
جماورة للمطبخ ،فقد كنا نشعر بالدفء والراحة .لقد كانت خطتنا
هي أن نقضي يومنا بني هاتني الغرفتني ونكتشف احلكمة اليت وعد
الرب هبا.
بدأت حديثنا بالقول" ،جايب أعتقد أن هناك بعض املعلومات
عن خلفييت حتتاج أن تعرفها .فالذي عرفته هو جزء من رؤية قد
أعطاها اهلل يل منذ عام تقريباً .أشعر أنه يأخذين إىل خطوة أخرى
أحتاج أن أختذها ،لكنين لست متأكداً ما هي أو كيف جيب
اختاذها".
سأل جايب" ،ملا ال تطلعين على األمر بسرعة وحتكي يل على
قدر ما ميكنك أن ّ
تتذكر عن الرؤية؟"
اسرتخيت يف مقعدي ورشفت القهوة .وكذلك فعل جايب.
كنت أشعر بكثري من الراحة للمشاركة مع هذا الرجل على
الرغم من أنه كان واضحاً وجود الكثري من االختالفات فيما بيننا.
إن االختالفات اليت مل تتم معاجلتها واليت تسود جمتمعنا ،قد زرعت
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الشك يف قلوب الناس الذين توجد بينهم فروقات .مما تسبب يف
عدم القدرة على التواصل مع بعضهم بعضاً .فأنا رجل أبيض من
اجلنوب يف منتصف العمر ،وجايب رجل أسود يف الثمانينات من
عمره .أنا رجل أعمال جامعي من الطبقة املتوسطة ،وجايب مزارع
ريفي حصل على القليل جداً من التعليم األساسي والقليل من
األشياء املادية .هذه االختالفات كانت يف الغالب ستجعلنا صامتني
ال يشارك أحدنا اآلخر يف شيء .فإهنا تعيق الناس عن التفكري يف القيم
املشرتكة وحىت الرجاء املشرتك بينهم .فقط عندما يبادر شخص ما
ويكسر حاجز الصمت يتم اكتشاف األمور املشرتكة.
أخذ جايب زمام املبادرة بالفعل .فقد برهن يل على أن منظوره
مل ُيلى عليه بواسطة الثقافة ،أو اختالف األجناس ،أو نظام قيم
العامل .كان هناك شيء يف هذا الرجل يأسرين وجيذبين إليه .لقد
دعاين إىل عامله وقد أردت الذهاب إىل هناك ،وهو مل يربهن يل فقط
على أصالته يف عبادته ملَ ِ
لكه ،لكين أدركت أنه قد أُعطي حكمة
ليست من هذا العامل.
لقد حدث جتلّي حاملا أدركت أن تلك كانت حقيقة صلبة
كان اهلل يرسخها يف لكي أعيش مبوجبها .فقد كان يقودين لكي
علي أن أحكم
أفهم أن حكمته تنبع من عدة مصادر وأنه ال جيب ّ
كم
على "رسول" .مل أمتالك نفسي من الشعور بالتوبيخ بسبب ّ
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احلق واحلكمة اللذين افتقدهتما يف حيايت ،ألنين كنت أحكم على
األشخاص على أساس أصلهم ،أو سنهم ،أو جنسهم ،أو حالتهم
االجتماعية ،أو تعليمهم .كان اهلل يتحدث معي يف تلك اللحظة
عن مجال خلقه املتنوع ،والبصرية اليت ميكن أن تُكتسب من وجهة
نظر ختتلف عن وجهة نظري .نعم ،لقد عرفت القليل عن هذا
الرجل .إن عاملي يطلب مين أن أكون حذراً .وبكل تأكيد كان
عامله يطلب منه أيضاً أن يكون أكثر حذراً وال يدعين أدخل إىل
بيته ،أو مينحين األمان أو يعاملين مبثل هذا الكرم واحملبة املسيحية.
غري أنه مل يتصرف وفقاً لقانون قد ميليه عليه العامل .كان قانونه
اخلاص بالسلوك بعيداً عن هذا العامل ومن مملكة أخرى .لقد كان
جايب ميثل ملكه وقد مثَّله على أفضل وجه.
كما عرف كالنا أن طريقينا قد أُعطيا تكليفاً إهلياً بأن
يتقاطعا ،وأن جايب سيكون أداة يف يد اهلل لكي يق ّدم يل احلكمة اليت
كنت أحبث عنها .مل أكن أدري ماذا كان جايب سيستفيد من ذلك.
لكين ظننت أنه اعترب ذلك فرصة لكي يق ّدم شيئاً عملياً يف عبادته
ملخلّصنا ،وكان ذلك كافياً بالنسبة له .كان هناك حب أخوي ينمو
يف داخلي جتاه هذا الصديق اجلديد حيث متكنت من رؤية الكنـز
الذي كان ميثله يف عيين اهلل .رفعت صالة صامتة قبل الرد على
جايب" ،أيب ،أشكرك من أجل هذا الرجل ومن أجل أنك وضعته يف
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حيايت .ساعدين لكي أتعلّم منه".
بعد صاليت الصامتة ،بدأت أشارك عن الرؤيا .وقد ساعدين
على ّ
التذكر أنه كانت هناك عاصفة شتوية تعصف خارج البيت
الريفي .فقد كانت عاصفة مماثلة ملا حدث ليلة الرؤيا.
أردت أن أق ّدم جلايب خلفية على قدر اإلمكان ،لذا قضيت
بعض الوقت يف تقدمي خلفية عن الصراعات اليت تعرضت هلا يف
حيايت قبل الرؤيا .أخربته عن عائليت والطريقة اليت كنت أجتاهلهم
هبا .أخربته عن صراعايت مع العادات اليت أخفيتها عن نظر األصدقاء
واألحباء .أخربته عن النفاق الذي كنت أعيش فيه كمسيحي
وكيف صارعت مع الشعور بالذنب .الحظت أنه يفهم احلالة اليت
كانت عليها حيايت قبل الرؤيا من االهتمام الذي رأيته على وجهه.
فقد أدرك اخلطر الذي كنا فيه أنا وعائليت.
وضحت اخللفية ،حتدثت بعد ذلك عن رؤية إتباع
بعد أن ّ
"رسول" عرب معسكر "الجيء" ،وعبور اجلسر إىل املأدبة وإىل الباب
املؤدي إىل الغرفة الداخلية .أخربته عن التأثري الذي أحدثته الرؤيا
التغيات اليت حدثت بعد ذلك .متكنت من رؤية
على حيايت و ّ
االرتياح والسرور على وجهه بسبب هذا اخلرب .عندما ذكرت له أن
جمموعة من الرجال كانوا "يسافرون معي يف الرحلة املقدسة" حنو
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احلميمية مع املسيح ،ترقرقت الدموع يف عينيه .وعندما أوضحت له
جهودنا لكي نصبح مغذين ألنفسنا بواسطة كلمة اهللّ ،
أكد وميض
عينيه أنه كان يعرف هذا السر اهلام .استغرقت مشاركيت وإجابيت
ألسئلته عن الرؤيا يف جمملها معظم النهار.
حان الوقت السرتاحة ،لتناول أقداح من القهوة  .وقد كنت
أمتىن هذه الراحة ،لكنين انتظرت أن يقرتحها جايب .وأخرياً قال،
احلمام .واالختيار لك .ميكنك أن
"دعنا نأخذ راحة للذهاب إىل ّ
تستخدم املرحاض الداخلي أو اخلارجي .إال أن "راندي" الراكون
املسن باخلارج قد ال يعجبه أن تعتدي على منـزله".
فأجبت قائالً" ،أيها املسن اخلبيث ،لقد رأيت األمر برمته
وتركتين أخرج إىل هناك هذا الصباح! كنت تعلم ما سيحدث!"
لدي فكرة
كان جايب يبتعد وقد صاح وهو يستدير" ،ليس ّ
عما تتحدث عنه" .غري أنه كان يبتسم ابتسامة عريضة.
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الفصل السادس عشر

الحكمة تتحدث
بالرغم من أنين كنت ال أزال أشعر بالشبع من اإلفطار الرابع،

إال أن جايب اقرتح أن نتناول قطعة من فطرية التفاح وكوباً من
احلليب كوجبة غذاء خفيفة .بينما كان يقوم بذلك ذهبت إلحضار
كمية من احلطب وألقيت هبا يف "بيسي العجوز" أي املدفأة .مل تقل
قساوة الطقس بل صار أكثر برودة من الصباح الباكر .أخذت أهز
رأسي وأنطق بصالة شكر من أجل عدم وجودي باخلارج يف الربد.
كان ذلك سيؤدي إىل موت حمقق لوال أنين وجدت جايب وبيته.
عندما رجعنا إىل مقاعدنا كان جايب هو الباديء باحلديث.
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تعب
"هل تفهم احلقيقة بشأن احلميمية احلقيقية مع املسيح وكيف ّ
عن نفسها للعامل؟" أكمل جايب دون انتظار جواب مين" ،هناك
تعبري حم ّفز ينشأ عندما يكون ابن اهلل احلي ساكناً أو مقيماً يف
تلك العالقة ،يدعى يف الكتاب املقدس "بالثمر" .غري أنه بعيد عن
تصورنا فيما يتعلق بالطريقة اليت يعمل هبا والبُعد الذي ميكن أن يصل
إليه .حنن نعلم فقط أن هناك أمراً فائقاً للطبيعة يف حياتنا نتالمس
معه ،وهو ال يُدرك بالكالم أو حبواسنا الطبيعية .حنن نعلم فحسب
أن هناك شيئاً خمتلفاً حيدث مع الشخص ونرغب باملشاركة فيه.
وهذا األمر يُشبَّه باإلحساس بالعطش والرغبة يف شرب املاء .وقد
دعا يسوع نفسه "املاء احلي" .عندما يكون ابن اهلل ساكناً يف هذا
"املاء احلي" ،فإن الرب يسوع يُلمس يف هذا الشخص بشكل فائق
للطبيعة .ويصبح هذا الشخص قنا ًة لذلك "املاء احلي" لكي يعرب من
خالل حياته إىل شخص آخر .هل تفهم هذه العملية؟"
ّ
فكرت يف املرة األوىل اليت رأيت فيها جايب ،وكيف أنين
أُعجبت بسلوكه ،وكيف أنه جذبين إليه بالرغم من أنين كنت
أعرف القليل عنه .باستطاعيت أن أدرك اآلن بواسطة هذا الشرح أن
ما رأيته أو شعرت به كان "املاء احلي" الذي كان جايب يتحدث
عنه .كان يسوع احلي يف جايب يشهد عن حقيقة أن جايب حييا يف
عالقة ُسكىن مع الرب .كان يسوع احلي يف جايب ميد يده إ ّ
يل وحيبين
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من خالل هذا الرجل .وقد ساعدين ذلك على فهم الكيفية اليت
نشارك يسوع هبا مع اآلخرين .إهنا ليست الطريقة اليت خنرب هبا عنه،
إهنا يف الواقع مشاركتنا له مع اآلخرين .حنن نشارك حياته فينا مع
اآلخرين .نشارك "وليمة" ما يعنيه بالنسبة لنا مع اآلخرين .بطريقة
ما بدا اآلن أن استحالة إظهار احملبة إىل شخص كريه ممكنة .فأنا ال
أوصل نعمة ،وحده اهلل يستطيع ذلك .لكن باستطاعيت أن
ميكنين أن ّ
يف يصنع املستحيل وهذا
يوصلها من خاليل .فشخصه ّ
أمسح له بأن ّ
يرسخه يفّ.
مبدأ أساسي آخر شعرت أن اهلل أراد أن ّ
أكمل جايب" ،هل تفهم حقيقة كلمة اهلل وكيف أن كلمته
تقودنا إىل هذه احلميمية معه؟ فهناك موضوع ثابت من سفر التكوين
إىل الرؤيا .إن إهلنا إله ُمب ومحيم وحنون يرغب يف أن تكون لديه
عالقة مستمرة ومحيمة مع أبنائه .فبسبب الذبيحة اليت ق ّدمها الرب
يسوع ،انفتحت أبواب السماء على مصراعيها لنا .وأصبح قدس
األقداس الذي نقرأ عنه يف اهليكل ميثل حمضره .لقد كان حجاب
اهليكل الذي حييط بقدس األقداس ميثل االنفصال .وقد انشق هذا
احلجاب من أعلى إىل أسفل عندما ُصلب يسوع وهكذا دفع الثمن
الذي اقتضته خطايانا .كان انشقاق احلجاب عالمة رمزية من
رحب بنا
اهلل على أننا مدعوون إىل حمضره وإىل ذراعيه .فنحن ُم ّ
من خالل يسوع .املشكلة تكمن يف أن معظم املسيحيني قد قبلوا
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بسرور فداءهم ،لكنهم مل جيازفوا للدخول بعمق إىل هذه العالقة
احلميمة اليت يدعونا ملكنا إليها .إهنم يبقون فحسب داخل احلجاب
وحياولون اإلمساك بعاملهم بقبضة من حديد بدالً من إجياد السالم
والقوة اليت توجد خلف احلجاب .هلذا السبب ،فإهنم يعيشون يف
صراع ،وال يصلون إىل السالم الذي يريد اهلل أن يعطيهم إياه".
سألت" ،ملاذا نفعل ذلك يا جايب؟"
أجاب دون تردد" ،ليس باستطاعتنا أن ندرك حقيقة وكمال
النعمة .إذ يبدو أن فهمنا للنعمة حمدود خبالصنا وحده .حنن ال ندرك
أهنا تسلمنا أيضاً إىل ذراعي خملصنا وإىل ملكوته".
هت يف رؤيتك عرب اجلسر الذي ميثل الرب يسوع،
"لقد ُو ّج َ
وحنو القلعة اليت متثل ملكوت اهلل .إن املؤمنني احلقيقيني يفهمون أننا
خنلص من خالل يسوع وحده ،من خالله وحده ميكننا أن ننضم إىل
عائلة اهلل .معظم املسيحيني يفهمون ذلك ويقبلونه عن طيب خاطر.
واآلن تلك هي النقطة اليت يتخبط فيها أوالد اهلل يف فهمهم ملا ُصنع
هلم أكثر من ذلك .وقد أوضحت رؤيتك هذا األمر .فقد أُخذت
داخل القلعة إىل الغرفة الداخلية اليت متثل العالقة احلميمة مع خملصنا.
وقد أُظهر لك أن هناك ما هو أكثر من جمرد االنتماء للرب يسوع.
لقد اُظهر لك أنه ال زال هناك املزيد لالستمتاع به واختباره مع إهلنا
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احلي .كما أُظهر لك أن هناك بعض املتطلّبات منك لكي تدخل إىل
هذا املستوى من احلميمية مع امللك".
فتح شرح جايب عيين على أشياء مل أفكر فيها من قبل .لقد
ملعت صورة النقش الذي شاهدته على إطار باب الغرفة الداخلية يف
أفكاري" .من يدخل هذه الغرفة البد أن يفعل ذلك بواسطة هجر
ذاته والثقة املطلقة".
ذكرت أنك
بينما كنت أتأمل هذا الفكر ،قال جايب" ،لقد َ
تعبت يف البداية عندما رأيت مستوى االلتزام املطلوب منك لكي
ار َ
تدخل إىل هذه احلميمية األعمق .ملاذا ارتعبت؟"
أجبت" ،إن فكرة هجر كل حقوقي الشخصية والثقة يف اهلل
بشكل مطلق ،فيما يتعلق مباذا ،وكيف ،ومىت سوف يستخدمين،
قد أخافتين جداً".
شجعك ،أليس كذلك؟ ماذا قال لك؟"
"لكن "رسول" ّ

أجبت "سألين إن كنت قد نسيت حاليت الروحية احلالية؟
كما سألين إن كنت قد فهمت بشكل أفضل أن كلمة اهلل تغرس
الشجاعة وهلذا السبب كنت أحتاج إىل أن أكون مغذياً لنفسي فأمنو
أكثر قوة من خالل ذلك".
سأل جايب" ،كيف أثر موضوع "تغذية النفس" يف مشوارك
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الروحي؟"
"يف العام املاضي جعلتها عادة يومية أن أقضي وقتاً يف كلمة
اهلل .كان األمر صعباً يف البداية لكنه أصبح أسهل بل وحىت ضرورياً
بالنسبة يل ،حيث كنت أشعر بكثري من الفرح من وعوده وتأكيداته.
واألمر املضحك ،يبدو أنين قد ازددت ثقة وصرت أفهم األمور اليت
كانت مبهمة بالنسبة يل قبل هذه املمارسة".
استفسر جايب" ،ماذا قال لك "رسول" غري ذلك ،عندما
كنت خارج الغرفة الداخلية؟"
أجبت" ،قال إن خويف كشف أنين مل أكن مستعداً بعد
للدخول إىل الغرفة الداخلية .وقال إنه عندما أمنو روحياً نتيجة
للتغذية من كلمة اهلل ،وخربايت مع االمتحانات والضيقات ،مستنداً
على وعوده الجتيازها ،وسالمه الذي يأيت عندما حيقق الوعود،
فإن ثقيت يف حقيقة أنه سوف يساعدين دائماً ،سوف تنمو .وقال
إن أمانة اهلل سوف تتجاوز يف النهاية خويف .وإنين سوف أكون
مستعداً يف ذلك احلني للدخول عرب األبواب إىل الوليمة يف الغرفة
الداخلية".
"هل واجهتك بعض احملن يف العام املاضي واستخدمها اهلل
لكي يظهر أمانته لك؟"
أخذت أفكر يف بعض األشياء اليت حدثت يف عائلتنا ويف
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عملي العام املاضي .كانت هناك نقطة يف الواقع وهي أنين كنت
حمبطاً بعض الشيء ،وقد ظننت أنه رمبا يكون التزامي اجلديد قد
تسبب يف مزيد من املشاكل عن أي وقت مضى ،ومع ذلك ففي
كل وقت كنت أتعرض فيه حملنة ،كنت أصلّي وأسأل اهلل من
أجل املعونة ،واألمر األكيد هو أنه كان يق ّدم يل إجابة أو ح ًَ
ال أو
عالجاً .يف كل مرة يطرأ أمر ما ،كان يزّودنا بطريقة ما .البد يل
أن أعرتف بعد عام من ذلك ،أن خويف قد ّ
قل بشأن الكيفية اليت
ستنتهي إليها األمور .كما أنين متتعت مبزيد من الفرح بعد أن رأيته
يأيت ملعونتنا .شعرت أنين قد اقرتبت أكثر إليه بعد كل امتحان ،وأن
ثقيت تزداد يف أمانته .لقد ساعدين جايب على فهم كلمات "رسول"
بأكثر وضوح.
سأل جايب" ،ماذا عن االمتحان األخري الذي واجهته باألمس؟
هل ميكنك أن تربطه خبطة اهلل بأن يباركك ويعدك لكي تأخذ تلك
اخلطوة إىل الغرفة الداخلية؟"
"يا للهول هل كان كذلك؟" هكذا ّ
فكرت حاملا تذكرت
سريعاً اللحظات اليائسة اليت كنت أواجه فيها إمكانية التجمد حىت
املوت.
حيث أن حديثنا كان جيري يف ج ٍو من الود ،مل أشعر بأنين
مضطر إىل إجابة جايب مباشرةً .فقد كانت لدي احلرية لكي أمسح
لذهين باالجنراف بعيداً عن حمادثتنا والتفكري يف سؤال جايب بشكل
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أكثر عمقاً.
فكرت يف صاليت داخل اخليمة قبل أن تبدأ العاصفةّ .
تذكرهتا
كلمة بكلمة .فقد وردت إىل ذهين" ،أيب ،أنا هنا لكي أستمع إليك.
أشعر بقيادتك لكي أثق فيك أكثر ،لكين لست واثقاً من كيفية
القيام بذلك .أشعر بسرورك ألنين اقرتبت إليك أكثر .أريد أن
أقرتب إليك أكثر ،اإلنسان واإلبن الرجل الذي تريدين أن أكونه،
والشخص الذي ميكنه أن خيدمك بشكل أفضل .أدرك أنين ال
علي لتحقيق
أستطيع أن أفعل ذلك مبفردي .أحتاج إىل أن تضع يدك ّ
علي دوراً .أحتاج أن أعرف ما هو ذلك
ذلك ،لكين أعلم أيضاً أن ّ
الدور حىت أمتكن من القيام به .أيب ،قدين هذه الليلة واأليام التالية
ملعرفة ما هي اخلطوات اليت أحتاج أن أختذها فيما بعد".
بعد ذلك بدأت أرجع إىل نفسي .فقد كان اهلل يظهر يل
مثاالً من خالل الرجل املتواضع الذي كان جيلس يف مقابلي ،عما
حيدث بشكل فائق للطبيعة عندما يقيم رجل مع امللك .هناك تأثري
مقدس من حياته يتحدث بصوت أعلى من الكلمات ،وهذا التأثري
يؤثر على كل الذين يتالمسون معه .هذا التأثري ال ُيد بألقاب ،وال
ُيد باحلالة االقتصادية ،وال ُيد باإلرث الثقايف أو ال ِعرقي ،وال
ُيد بالسن أو املوقع اجلغرايف .يف الواقع ،قد يكون يف بعض األحيان
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خمفياً أو حمجوباً عن االجتاه العام للعامل كما يف حالة جايب .لكن من
خالل سيادة اهلل القديرة ،سوف جيد العامل مثل هذا الرجل ،ويشق
طريقاً إىل بابه إلجياد حلول للفجوة اليت تعيش يف قلوهبم ،فجوة ال
ميألها سوى احلميمية اليت يريد خملّصنا أن ميألها هبا .استطعت أن
أرى بوضوح أيضاً أن اهلل كان يُظهر يل أن ذلك كان هو الرجل
الذي أراد أن يصنع مين شبيها له ،وأنه قد حان الوقت لكي أختذ
تلك اخلطوات اهلامة الضرورية.
خطر على ذهين الباب إىل الغرفة الداخلية والنقش املكتوب
عليه" .هل كنت مستعداً؟" وردت هذه األسئلة على ذهين" .هل
كنت مستعداً هلجر كل الطرق األخرى والثقة بالرب بشكل كامل
وخاص؟ هل كنت أعرف حقاً ما الذي سيعنيه ذلك؟"
أجبت أخرياً" ،جايب ،ميكنين أن أرى أن اهلل كان يظهر يل
أنه يعرفين ويعرف كل شيء يفّ ،وأنه يعتين يب وبكل شيء يفّ ،وأنه
يسود على كل األشياء ،وأنه يريد التدخل يف كل جوانب حيايت.
فقد كان يبلغين رسالة مفادها أنه أمني و أنه لن يرتكين أبداً .فهو
يقودين لفهم أنين أستطيع أن أثق يف أن نعمته سوف تكفي ألي
شيء سوف أواجهه ،وأنين جيب أن أختذ اخلطوات الالزمة للدخول
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إىل الغرفة الداخلية .فهناك ميكنين أن أصبح اإلنسان واإلبن الذي
يريد أن يصنعه مين".
أومأ جايب برأسه موافقاً على هذا الرد ،وساد علينا الصمت
َي حياتنا.
لفرتة .يف تلك األثناء فهمنا يف صمت سبب تقارب طري َق ْ
أدرك جايب أنين قد وجدت اإلجابة على سؤاله واخلطوة التالية اليت
كان اهلل يقودين الختاذها .وأدركت أنين كنت أحتاج إىل مثال حي
حقيقي لكي أراه يف الواقع .وقد أُعطيت هذا املثال يف جايب.
أخرياً سألت" ،جايب ،ما الذي تطلّبه األمر منك لكي تعرب
ذلك الباب" ،عاملاً أنه أدرك أنين كنت أشري إىل الغرفة الداخلية.
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الفصل السابع عشر

حر أخيراً
قضينا معظم الوقت حىت اآلن يف معاجلة حيايت والرؤيا.

وقد سعدت للحصول على اسرتاحة من ذلك الرتكيز واكتشاف
املزيد عن جايب .فقد أدركت أن هذا الرجل كان لديه الكثري الذي
سيكشف كيف ّ
تشكلت شخصيته وروحه .وعلمت أنين لن أمتكن
حقاً من فهم املعوقات الكثرية اليت كان يتوجب عليه أن يواجهها
ويتغلّب عليها .ما فهمته هو أنين أردت أن أتعلّم منه .فقد رأيت
فيه الكثري جداً من الصفات الشبيهة بصفات املسيح .كما شعرت
بالدهشة من األشياء األوىل اليت كشفها يل عن نفسه.
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يبدو أن جايب مل يكن دائماً الشخص الكرمي اللطيف العطوف
الذي كنت أراه .ففي احلقيقة ترك جايب منـزله مبكراً وهو يف سن
املراهقة ،نفس هذا البيت الذي يعيش فيه اآلن ،وشق طريقه إىل
شيكاغو .وهناك انغمس يف حياة الفساد .وبعد فرتة قصرية من
الطيش واالحنطاط األخالقي ،وجد نفسه مدمناً للنبيذ الرخيص
ويعيش حتت جسر .وظل يقوت نفسه بواسطة األعمال الغريبة،
والتسول والسرقات الصغرية .ويف أحد األيام رجع إىل نفسه عندما
أدرك أن الوجبات الرخيصة اليت كان اجليش يقدمها جلنوده تُعترب
وليمة باملقارنة مع القمامة اليت كان حييا عليها .لذلك التحق باجليش
لكي يشارك يف احلرب العاملية الثانية.
وعلى مثال الكثري جداً من األمريكيني الزنوج يف ذلك
الوقت ،كان يتلقى تدريبات يف ميدان القتال غري أن الواجبات اليت
أوكلت إليه كانت يف قاعة الطعام .وهناك تعلّم الطهو .وبدا األمر
كما لو أن إسهاماته يف احلرب ستكون باملطبخ ،ويف إحدى الليايل
سقطت قنبلة أملانية على مبىن كان قريباً من جايب .وقد حوصرت
أكثر من عشرين فرقة عسكرية بالقرب من القنبلة اليت مل تنفجر.
وكان األمر سيستغرق ساعة قبل أن تصل املساعدة على أمل إبطال
مفعول القنبلة وإنقاذ القوات احملاصرة ،وقد أُعطي االختيار جلايب
أن يراقب املوقف ويظل يف مأمن أو يندفع خماطراً حبياته للمساعدة.
وقد اندفع جايب.
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كان جايب وقتها شاباً قوياً جداً .وكان قادراً على رفع
األخشاب الثقيلة بدون مساعدة وإخالء املدخل املسدود .وقد
اندلعت نار بينما كان جايب حياول أن حيرر الرجال املُحاصرين
وانتشر الرعب بينما كانوا يقومون بإخالء املكان .كثريون هربوا
حلياهتم ،تاركني اجلرحى خلفهم ،بينما بقي جايب حماوالً إيقاف
نزيف جروحهم وحام ً
ال إياهم على ظهره.
بعد أن محل جايب اجلندي األخري من بني األنقاض ،سقط
مغشياً عليه من الدخان الذي مأل رئتيه .ووصل خرباء املفرقعات
وأبطلوا مفعول القنبلة ،مما أنقذ البيوت اجملاورة .ونُقل جايب وباقي
اجلنود اجلرحى إىل املستشفى امليداين سريعاً.
ويف املستشفى تقابل جايب مع أحد القسوس باجليش ،وكان
مهتماً بنفس جايب .وبدأت عالقة صداقة بينهما .وقد متكن هذا
الرجل من أن يلمس قلب جايب "باخلرب السار" حملبة اهلل العظيمة
له وغفران اهلل الغامر حلياة اخلطية اليت كان يعيشها .كان جايب قد
مسع عن املسيحية ،غري أنه مل يرغب يف أن تكون له عالقة هبا ،ألن
كثريين من مرتادي الكنائس "املسيحيني" من حوله الذين ترعرعوا
متكن أخرياً من رؤية شخص
معه كانوا يعاملونه كحثالة .وعندما ّ
استطاع أن يرى املسيح فيه حقاً ،أراد أن يعرف املزيد عن شخص
الرب يسوع .عندما عرف أن املسيحية تتعلق بعالقة املؤمن مع اهلل
من خالل الرب يسوع ،وليست إرثاً ثقافياً أو انتساباً إىل كنيسة أو
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طائفة ،متكن من رؤية وفهم الفرق بني املسيحية احلقيقية واملسيحية
الزائفة .كان قد تعثّر من املسيحية الزائفة ومل يرغب يف أن يتعامل
معها .ومع ذلك ،عندما تالمس مع املسيحية احلقيقية ،استطاع أن
يرى ما كان ينقصه يف حياته ،ومييّز الذين أساءوا متثيل عائلة الرب.
وطلب أن يدخل الرب يسوع إىل حياته .وأراد أن حيصل على كل
ما قدمه اهلل من خالل الرب يسوع ،وهناك يف تلك املستشفى ركع
جبوار سريره وطلب من الرب يسوع أن يأيت وحييا فيه.
إن التغيري الذي حيدث يف حياة املؤمن بعد أن يقرر دعوة الرب
يسوع للدخول يف حياته ،هو أمر قد ال يالحظه معظم الناس ،ولكن
جايب مل يكن كذلك ،فقد كان لديه وعي مستنري باملسيح الذي حييا
يف داخله ،وقد تعهد بتكريس حياته يف وقت مبكر .وكثريون من
الذين عرفوا جايب يف حياته السابقة ،الحظوا الفرق يف حياة هذا
الشاب املستهرت ،وقدروا له أن يصبح رجل دين ،لكن جايب مل يشعر
بأن هذه كانت دعوته أو أن هذا األمر سيحدث تغيرياً يف حياته.
شعر جايب بأنه من الضروري أن يرجع إىل عائلته ويتعامل مع األمور
اليت جعلته يغادرها .كان يعلم أن هناك مشاعر كثرية ُجرحت
والبد أن يعاجلها .كان عليه أن يواجه شياطني غضبه اليت كانت
ختتيبء حتت مظهره اخلارجي .مل يكن هناك مكان للنضال والفوز يف
املعارك أفضل من هذا املكان .وأخرياً رجع جايب إىل بيته.
عندما وضعت احلرب أوزارهاُ ،منح جايب مكافأة لشجاعته،
وتلقّى رسالة شخصية من عضو الكوجنرس يف واليته ،يشكره فيها
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على مسامهته يف احلرب .وكانت شجاعته إلنقاذ حياة ما يزيد عن
عشرين جندياً مع اجملازفة حبياته حمل تقدير من رئيس الواليات
املتحدة ،فأرسل له رسالة يعرتف فيها ببسالته .وعاد إىل بيته بط ً
ال
حيظى باحرتام رفاقه يف احلرب .وقد أثار نضجه العقلي واجلسدي
إعجاب أفراد عائلته .فقد استطاعوا أن يدركوا أن تدريبات اجليش
أثرت على شخصيته ،ولكنهم فهموا بعد بضعة أيام السر احلقيقي
وراء هذا التغيري العجيب الذي حدث .لقد أثّر الرب يسوع يف حياة
جايب كما لو أن هناك شخصاً جديداً ّ
حل يف جسد جايب وهو
الذي يعيش بينهم اآلن .واشتاقت عائلته أن تأكل من الوليمة اليت
يتعرفوا
كان يشارك فيها ،وشيئاً فشيئاً بدأ كل إخوته يطلبون أن ّ
على الرب يسوع ،ألهنم تأثروا بالتغيري الذي صنعه الرب يف حياة
أخيهم األكرب .ومل يستجب والداه هلذه الدعوة سريعاً ،ومل يكن
تعرفا على
جايب متعجالً .لكنه ظل حيبهما وخيدمهما حىت أهنما ّ
الرب يسوع بعد فرتة قصرية.
وتويف والده بعد سنتني من رجوعه ،تاركاً له مسئولية قيادة
العائلة ،وأصبح جايب "األب" هلذا البيت .وعلى الرغم من أنه كان
شاباً ،إال أنه توىل هذه املسئولية اجلديدة املُلقاة على عاتقه ،وفعل
ما كان جيب أن يفعله وهو أن يصلّى ..وخيدم ..ويصلّي ..وخيدم.
وكان كل إبن يُنهي تعليمه الثانوي ،ويتعلّم حرفة وميارس حياته
اخلاصة يف مكان آخر ،لكن جايب ظل يف البيت حىت تنتهي كل
املسئوليات اليت أوكلت إليه.
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كان جايب يف أوائل الثالثينات عندما تزوج من حمبوبته.
وكانت تصغره بعشر سنوات وتشع مبحبة املسيح .يف الواقع ،كان
جايب يقول دائماً إن ذلك هو ما جذبه إليها أوالً .وقد أجنبت له
أربعة أطفال عقب زواجهما ،وانتقلت والدته للعيش مع أحد إخوته
اآلخرين ،بينما بقي هو يف املزرعة القدمية يعمل فيها لكسب العيش،
ومتكن جايب أخرياً من مواصلة حياته والبدء من جديد ،لكنه كان
مزوداً بسنوات من اخلربة العملية.
شاركت مع جايب لساعات ،حيث أنه قد استحوذ على
انتباهي الكامل .أثناء هذا الوقت أطلعين على النقاط البارزة لستني
عاماً من حياته .واستطعت أن أدرك عملية النمو املنهجي البطيء هلذا
تشكلت شخصيته وإميانه من خالل الوليمة وتكوين
الرجل الذي ّ
عائلة كان أفرادها معتمدين على األب يف إعالتهم .كان هناك الكثري
بشأن هذا الرجل أكثر مما كان مستعداً أن يكشفه .كنت مكتفياً
يوصل هبا املعلومات بالرغم من أنين كنت أحبث
بالسرعة اليت كان ّ
عن الكيفية اليت واجه هبا تلك الشياطني اليت حتدث عنها .وقد
متكنت من معرفة حملة عن تلك الكيفية قبل أن نأوي إىل الفراش.
سألته" ،جايب ،لقد حتدثت عن شياطني الغضب واإلجحاف
اليت كان البد لك أن تواجهها عند رجوعك إىل البيت .أي نوع من
الشياطني كنت تتحدث عنه؟" شعرت أنين كنت أعرف اإلجابة،
ألنين رأيت الكثري من السود عندما كنت طف ً
ال كان يُساء معاملتهم.
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كنت أتوقع منه أن يتحدث عن الكيفية اليت تعرض هبا لسوء املعاملة
والكيفية اليت كان سيواجه هبا اإلجحاف عند عودته إىل البيت .وقد
فوجئت برده.
"اإلجحاف يعين احلكم على شخص ما مسبقاً إستناداً على
افرتاض جاهل" ،هكذا أجاب جايب .فقد حكم البيض مسبقاً على
السود بأهنم يسلكون وفقاً لطريقة معينة ،وذلك ألن أولئك البيض
اجلهالء يشعرون أننا مجيعاً نتصرف بنفس الطريقة .احلقيقة هي أنه
يوجد بعض السود الصاحلني وبعض السود السيئني .وكما هو احلال
مع كل الناس ،فإننا مجيعاً خمتلفون".
واستطرد قائال" ،بعض السود اجلاهلني حيكمون على البيض
باعتبارهم يسلكون بطريقة معينة ،يف حني أنه يوجد يف الواقع بيض
صاحلون وبيض سيئون .لذا فإن التحيّز ال يتعلق فحسب باالختالفات
العرقية .إنه يتعلّق باجلهل .ميكننا أن نتحيز ضد أشخاص ألهنم أثرياء
أو فقراء ،نظيفون أو متسخون ،معمدانيون أو كاثوليك .واإلجحاف
ليس حمدوداً على عرق معني ،أو ضد أشخاص معينني أو ضد ضحية
معينة فقط .فنحن مجيعاً ضحايا ومذنبون على حد سواء .فقد
كانت هذه بعض شياطني الغضب واإلجحاف اليت كان يتوجب
علي أن أواجهها يف حيايت اخلاصة وكانت من صنعي .احلقيقة هي
ّ
ال فحسب يف طريقيت اخلاصة ومسحت جلروح بضعة
جاه
كنت
أنين
ً
أشخاص أن ّ
تشكل نظريت عن بقية هؤالء األشخاص".
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تغي األمر بالنسبة لك؟"
سألت" ،مىت ّ

"عندما بدأت أمسح حملبة املسيح يل أن تغمر الكراهية اليت
عانيتها من اآلخرين" ،هكذا أجاب جايب" .فقد قررت أنه من
األفضل جداً يل أال أدع كلمات بضع أشخاص تتميز بضيق األفق
واإلهلام الشيطاين أن تسحبين إىل عاملهم .بدالً من ذلك ،قررت أن
أسحبهم إىل عاملي عن طريق الصالة ألجلهم والسماح هلل بأن يعمل
فيهم".
غي ذلك حياهتم؟"
سألت" ،وهل ّ

"بالنسبة للكثريين ،ال أعلم بالضبط .اهلل وحده يعلم .بالنسبة
للقليلني؟ نعم بالطبع .أبعد مما ميكنك أن تتخيل".،
علي أن أ ّخلص األمر ،فإنين سأقول
أكمل جايب" ،لو كان ّ
إنين عندما غادرت املنـزل كنت عبداً لغضيب ومراريت .كنت
سأظل هكذا ما مل يقطع يسوع احلبال اليت استعبدتين .وقد قطعها
وأرجعين إىل املصدر لكي يثبت ذلك .فعلى هذه القطعة الصغرية
من األرض صمدنا أنا وهو أمام عواصف ،وتيارات ،ويأس وكل
أنواع التحديات ،حىت أمتكن من أن أرى فحسب أنه أكثر شخص
أحب حيايت وأنين حتت بصره كل حني .لقد علّمين أن أكون أباً
صاحلاً ألنين تعلّمت منه .وقد علّمين أن أكون زوجاً صاحلاً ،عن
طريق تقدمي مثاله هو ،وما فعله لكي حيب عروسه ،الكنيسة .لست
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أدري كم عدد الناس الذين لُمسوا .لكن ،فيما يتعلق يب وبعائليت،
فإننا نعرف الفرق الذي صنعه".
سألت جايب عن زوجته واكتشفت أهنا ماتت منذ عشر
سنوات .وقد حصل أبناؤمها األربعة على درجات جامعية ،حيث
أصبح أحدهم طبيباً وآخر حمامياً .كان هناك ابن آخر معلّم باملدرسة
واألخرى أم وربة منـزل .ولديه اثنا عشر حفيداً وإثنان من أبناء
األحفاد.
كان الوقت قد تأخر وكان كالنا مستعدين للذهاب إىل
النوم .كانت العاصفة قد إنتهت أخرياً وحتولت إىل مهس ،بالرغم
من أن الثلج كان عميقاً جداً لدرجة أنه كان يتطلب يومني إلزالته.
متنينا لبعضنا ليلة سعيدة وحنن نتجه إىل غرفتينا .كان يوماً مشحوناً
بالنسبة يل وجلايب ،لكنه مل يكن كامالً .فالتايل سيكون نقطة التحول
حيث أنين كنت سأختذ خطويت األوىل حنو الغرفة الداخلية.
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الفصل الثامن عشر

الخطوات األولى
مل يكن نومي مرحياً كما كان يف الليلة السابقة .فقد كنت

أصارع طوال الليل مع ما شعرت أنه جيب أن أعمله .فإن النقش
الذي كان يف الرؤيا ،وكلمات جايب ،وأحداث اليومني املاضيني،
بدت مجيعاً كما لو كانت تنسج رسالة يل وهي أنين جيب أن أتقدم
يف مسرييت الروحية .أحسست أنين لو مل أتقدم فسوف أعود إىل
اخللف بشكل ال إرادي.
عندما بدأ ضوء الفجر يظهر من خالل النافذة ،سعدت
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بالنهوض من الفراش وارتداء مالبسي .كان جايب قد أعارين بالفعل
حذاء مطاطياً الستخدامه عند اخلروج ،إىل جانب سرتة ثقيلة وقبعة.
ً
شعرت أنين أحتاج إىل تقييم حالة سياريت والتمشية والصالة .كان
اجلليد قد أصبح متماسكاً ومل أنغرس فيه بشكل عميق جداً .فقد
كان بإمكاين أن أسري على الطريق املؤدي من بيت جايب إىل طريق
املزرعة بسهولة إىل حد ما .كانت السيارة يف املكان الذي تركتها
فيه .كانت هناك أيضاً مركبات تسري على الطريق ،لكن الناس
كانوا يقودون سياراهتم حبذر إىل العمل وإىل األماكن األخرى اليت
يريدون الذهاب إليها .صلّيت وأنا أمتشى على طريق املزرعة" ،يا
رب ،ها أنا أبدأ يف فهم رسالتك يل .أعلم أنين صارعت مع االلتزام
هبجر الذات والثقة املطلقة .ومع ذلك ،فإنين أعلم أيضاً أنك تستحق
أكثر من ذلك مين ومن كل أبنائك".
بدأ ضوء الشمس يبزغ فوق األشجار ومتكنت بشكل أفضل
من رؤية احلقول اجلميلة املغطاة بالثلج .كانت الطيور حتلق يف اهلواء،
مسرورة بانتهاء العاصفة حىت تتمكن من البحث عن طعام .كان
هناك صقر ذيله أمحر اللون حيلّق فوقي ،بينما كان ضوء الشمس
املنعش ينعكس على أجنحته .أخذت نفساً عميقاً من اهلواء البارد
ومهست" ،يا له من مجال هذا الذي خلقته يا أيب".
اسرتجعت يف تلك اللحظة كلمات الرب يسوع" ،انظروا
إىل طيور السماء .إهنا ال تزرع وال حتصد وال جتمع إىل خمازن.
وأبوكم السماوي يقوهتا .ألستم أنتم باحلري أفضل منها".
156

تنهدت قائالً" ،أيب السماوي ،أنت أمني وقد كنت أميناً
على الدوام ،ألن تلك هي طريقتك .أعلم أنه ميكنين أن أثق بك يف
كل شيء سوف أواجهه .لقد أظهرت يل أنه ال يوجد شيء ميكن
حلُك .أنا مستعد اآلن وها
اعي وأنا ََ
أن ينتزعين من عنايتك .أنت ر ّ
أنا أتعهد أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي أختلى فيه عن حقوقي
الشخصية وأئتمنك على حيايت .لست أدري ما الذي سيعنيه ذلك
أو إىل أين سيأخذين ،لكن هذا هو عملك ،وليس عملي أنا .أدرك
أن ذلك ال يعين حيا ًة من الرفاهية أو حياة بدون امتحانات .أؤمن
أن تلك االمتحانات سوف يكون هلا دائماً قصد ،وأهنا سوف تعمل
من أجل قصدك .يا ملكي ،أريد أن أحيا يف حمضرك وأصبح اإلنسان
واإلبن ،نعم ،يا رب أن أكون البطل ،الذي ترغب يف أن أكونه".
عندما أهنيت صاليت ،بدأت أرجع خبطوات بطيئة إىل منـزل
جايب .واصلت االستمتاع بضوء الشمس ومجال النهار .شعرت
بالسالم عندما اختذت قراري بأن أخطو خطوايت األوىل لعبور الباب
املؤدي إىل الغرفة الداخلية ،وأن احلياة اليت قررت أن أعيشها من
هذه النقطة فصاعداً سوف تكون داخل تلك الغرفة .فكرت يف
كلمات الرسول بولس" ،مع املسيح ُصلبت .فأحيا ال أنا بل املسيح
حييا يفّ .فما أحياه اآلن يف اجلسد فإمنا أحياه يف اإلميان ،إميان ابن
اهلل الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلي" ،لقد فهمت معناها اآلن كما
مل أفهمها من قبل.
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عند عوديت إىل منـزل جايب ،وجدت أنه قد أعد اإلفطار لنا.
فشاركت معه التزامي اجلديد كما أنه شاركين فرصيت .بعد اإلفطار
اصطحبين إىل البلدة للبحث عن قاطرة والبدء يف عملية إصالح السيارة
والرجوع إىل بييت .تطلّب األمر يوماً آخر ،لكين رجعت أخرياً إىل
عائليت وأصدقائي .وكانوا أول من مسعوا بعد جايب بقراري وفرحوا
معي .وقد تبعين اآلن بعض األصدقاء يف مسرييت إىل الغرفة الداخلية
اليت ّقربتنا أكثر من بعضنا.
مر عامان منذ ذلك اليوم الذي اختذت فيه قراري على
َّ
الطريق املؤدي إىل مزرعة جايب ،ومل أندم على ذلك قط .وقد
واجهت العديد من التهديدات واالمتحانات يف حيايت ،ومت التغلب
عليها حيث استخدم ملكي هذه االمتحانات يف تدرييب .مل أعد أنظر
إليها باعتبارها أموراً حتدث بالصدفة .بل أراها حمددة ،ويف الوقت
املناسب ،واسرتاتيجية ،وهادفة.
واصلنا أنا وجايب صداقتنا حيث ظل هذا الرجل املسن
ينصحين حىت وفاته .وقد أصبح أباً ثانياً يل .وساعدين على رؤية
األشياء من خالل عيون خمتلفة ،وأصبح صوتاً متوازناً بالنسبة يل.
عندما تويف جايب أثناء نومه ،مسحت يل عائلته أن أجلس
معهم يف مقصورهتم بالكنيسة أثناء اجلنازة حيث أهنم كانوا يعرفون
حمبيت جلايب وحمبته يل.
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كان جايب دائماً مليئاً باملفاجئات ،حيث اكتشفت أن هناك
الكثري من األشياء اليت مل يذكرها عن نفسه أو عن اآلخرين .وكان
يتقدم دائماً يف حياته ويف مسريته الروحية .وكانت إحدى مقوالته
املفضلة" ،يُعترب املاضي هو األرض اليت مشيت عليها من قبل وليس
ّ
هناك احتياج للسري عليها مرة أخرى .أنا أتقدم إىل امللك" .أعتقد
أن الطريقة اليت كان جايب يعيش هبا حياته هي الطريقة اليت عاش
هبا الرسول بولس عندما كتب" ،أنسى ما هو وراء وأمتد إىل ما
قدام ،أسعى حنو الغرض ألجل جعالة دعوة اهلل العليا يف املسيح
هو ّ
يسوع".
واكتشفت بعضاً من تلك املفاجئات يف جنازة جايب .كنت
تغيوا عندما أخربين بأنه قد قرر أن
قد سألته إن كان الناس قد ّ
يسمح حملبة املسيح أن تغمر الكراهية اليت القاها من اآلخرين.
أجاب" ،بالنسبة للكثريين ،لست أعرف يقيناً .اهلل وحده يعرف.
بالنسبة للقليلني؟ نعم بالطبع .فوق ما ميكنك أن تتخيل" .كان هذا
واضحاً يف اجلنازة.
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الفصل التاسع عشر

توديع جابي
كان أعضاء كنيسة جايب ال ميثلون أية مجاعة التقيت هبا من

قبل .فلو كان هناك منوذج للمحبة واالنسجام بني األعراق املختلفة
داخل الكنيسة ،لكان هذا النموذج الذي شاهدته يف ذلك اليوم.
فقد كان هناك نسيج متعدد األلوان بينما كان أولئك األعضاء
يسلّمون على بعضهم بعضا بعناق وفرح .كان هذا واقعاً حياً
حيدث أمامي.
مل يكن احلال هكذا يف املاضي .لقد كانت الكنيسة يف يوم
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من األيام تضم فقط السود .ويف فرتة الستينات املضطربة متّ إحراقها
بالكامل وتشتّت شعب الكنيسة ،وبقيت آثارها املتفحمة كقذى
يف عيين اجملتمع وكشاهد على الكراهية واإلجحاف ،إىل أن شرع
شاب أبيض يف إعادة بنائها بعد بضع سنوات من هذا احلادث.
مل َ
حيظ بأي دعم يف البداية وأُحبطت كل جهوده .فقد كان
السود مرتابني منه ،ومل يشارك أي إنسان أبيض يف هذا العمل،
إال أن هذا الشاب استمر يف العمل كل يوم مبفرده لرفع األنقاض
وهتيئة املوقع إلعادة البناء .بعد ذلك ظهر جايب يوماً ما وساعد
الشاب .كانا يعمالن كل يوم معاً ما باستطاعتهما .وشيئاً فشيئاً بدأ
أشخاص آخرون من أعراق خمتلفة ينضمون إليهما .فنُصبت خيمة
يف املوقع وبدأ هذا الشاب يعظ لشعب الكنيسة من السود الذين
رجعوا إليها مرة أخرى ومن البيض الذين كانوا ينضمون إليها .ويف
وسط الرماد واألنقاض ،توحدت اجلماعة يف حمبة .وأدى ذلك إىل
إعادة تأسيس مبىن الكنيسة .بعد بضع سنوات كانت الكنيسة قد
منت جداً لدرجة أنه أضيفت مباين جديدة إليها .وأدرك اجلميع تأثري
هذه الكنيسة لدرجة أنه قد أُنشئت كنائس أخرى حتذو حذوها.
وخرج منها مرسلون إىل مجيع أحناء العامل .وكما قلت من قبل ،فلم
أر شيئاً مماثالً.
باستطاعيت أن أقول إن جايب كان حمبوباً من كثريين ،وقد
امتد تأثريه فيما وراء كل احلدود العرقية ،واالقتصادية والثقافية.
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فقد كان حيضر اجلنازة حكام ،وأعضاء جملس شيوخ ووجهاء من
خمتلف املستويات ،وقد جلسوا جبانب أناس يرتدون مالبس ال ُع ّمال
والثياب القطنية اخلفيفة ،دون أن يشعروا بالضيق لعدم وجودهم يف
املكان املناسب .وكانت جوقة الكنيسة حاضرة بأكملها .وكانت
كل املقاعد مليئة مع وجود كثريين يقفون باملمرات اجلانبية للكنيسة
وخارج مبىن الكنيسة.
رمنت اجلوقة ترانيم تسبيح وعبادة ،وأعدت قلوبنا لعبادة
ملك جايب .كان البعض يبكون ،لكن كان هناك احتفال بالدرجة
األوىل حيث كنا هناك لالحتفال حبياة هذا الرجل املميّز.
بعد أن أكملت اجلوقة موسيقاها قام الراعي املعاون ،وشاب
مفوه ،بالصالة وقراءة كلمة اهلل ،مث وقف الراعي األبيض الذي
أسود ّ
كان قد بدأ إعادة بناء الكنيسة واقرتب إىل املنصة.
وبدأ كالمه قائالً" ،كان جابريال عاموس براون صديقاً
حمبوباً للبعض منا ،لكن أفضل ما يف األمر أنه كان بطريقة أو بأخرى
أباً أو ِج ّداً روحياً ملعظمنا .انظروا حولكم فحسب ،وسوف ترون
حيا ًة قد لُمست بشكل مباشر أو غري مباشر بواسطة جايب".
استطرد قائ ً
ال "معظم الذين هنا مل يتقابلوا قط مع هذا الرجل
إال أن حياتكم قد تأثرت به .لقد أتيتم اليوم إىل هذه اخلدمة التأبينية
بواسطة دعوة من شخص ترك تأثرياً على حياتكم ،وهو قد تأثر
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بدوره هبذه الكنيسة .فقد قيل لكم ببساطة إننا سوف نكرم اليوم
حياة شخص مميّز جداً ،وهلذا فقد طلبنا منكم أن تنحوا جانباً
جدول أعمالكم احلافل وتنضموا إلينا يف هذا الوقت اخلاص .وقد
لبيتم دعوتنا ،حيث أن هذه هي أكرب مجاعة قد جتمعت مرة واحدة
يف مبىن هذه الكنيسة وحوهلا".
"رمبا دعاكم أحد األصدقاء أو عضو بالعائلة لكي حتضروا
هذه اخلدمة ،وهنا تعرفتم على اإلرث الروحي الذي انتقل إليكم
من هذا الرجل .ورمبا ال تعرفون من أين جاء ،ولكن خالل شبكة
العالقات اليت ربطت بعضكم بعضاً ،وميكنكم اقتفاء آثارها للوصول
إىل هذا الرجل الذي نكرمه اليوم ،سوف جتدون فيها نقطة بداية قد
بدأت معه حىت وصلت إليكم .كيف ميكن أن حيدث ذلك؟ كيف
ميكن لرجل متواضع قضى معظم حياته غامضاً وحمتجباً يف مكان
ريفي أن يؤثر يف أشخاص بواشنطن ،وكاليفورنيا ،وأملانيا وإجنلرتا؟
هل تقولون إنه أمر مدهش؟ نعم إنه كذلك .إهنا النعمة املدهشة".
دوت كلمة "آمني" بني احلاضرين بعد أن أهنى الراعي كلماته
االفتتاحية.
مث أكمل" ،أنتم هنا اليوم لتكرمي صديق أو رمبا شخص
جمهول بالنسبة لكم .عندما تقومون بذلك سوف تفهمون الكيفية
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اليت أثّر هبا على حياتكم ،وكيف أن حياته سوف تستمر يف التأثري
حتول إىل الرتاب الذي جاء
لوقت طويل بعد أن يكون جسده قد ّ
منه".
"كل منكم لديه قصته اخلاصة عندما جتيبون على ذلك السؤال
بصمت يف أذهانكم ،وتربطونه جبايب مرة أخرى .بإمكاننا أن نقضي
أياماً ،أو أسابيع ،أو حىت سنوات للحديث عن التأثري الذي كان
لذلك الرجل وحنن نلقي نظرة على شجرة العائلة الروحية اليت منت
من حياته ،وامتدت يف النهاية إليكم .لكننا ليس لدينا الوقت الذي
يسمح بذلك ،كما أن معرفيت جلايب جتعلين أقول بأنه ما كان لريغب
يف ذلك .يف الواقع كان سيُصاب بامللل ،وخيرج من هنا ويذهب
للعمل يف حديقته".
ضحك احلاضرون ،حيث متكنوا من ختيّل الرجل املسن وهو
خيرج من الباب.
أكمل الراعي" ،مل يكن جايب ّ
يفكر كثرياً يف نفسه .بل كان
حنول أعيننا
يف احلقيقة أكثر انشغاالً باآلخرين وكان يشجعنا على أن ّ
أنس أبداً الوقت الذي كنا فيه نعمل معاً مبفردنا بني
عن أنفسنا .لن َ
األنقاض احملرتقة للكنيسة القدمية وكنت أشكو من أنه لن يساعدنا
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أحد ،وخاص ًة األشخاص البيض الذين شعرت أهنم جيب أن يقودوا
هذا العمل .هل تعلمون ما الذي قاله يل عندما كنت أشعر باألسى
على نفسي؟"
"إن كل رثاء للذات هو من الشيطان .واآلن هل ستستمع
له أم هلل؟ ارجع إىل العمل ودع اهلل يتعامل مع قلوهبم!" أنتم تعلمون
بقية هذه القصة حيث أنكم قد انضممتم إىل إرسالية هذه الكنيسة.
وكما كان جايب سيقول" ،هناك طريق لنقطعه! واآلن واصلوا
املسرية!" مع هذه العبارة دوت ضحكة أخرى بني احلاضرين.
"هناك قصة حتتاجون إىل مساعها وأشعر أنه قد حان الوقت
لكي تسمعوها .مل خيرب جايب أحداً هبذه القصة .سوف تكون
مر وقت طويل منذ
هذه هي املرة األوىل اليت تسمعوهنا فيها .لقد َّ
حدوثها".
كنا مجيعاً مستعدين لسماع القصة اليت كان الراعي يتحدث
عنها حيث أن نربة صوته كانت مثرية جداً حىت أنه جعلنا كلنا
جنلس على أطراف مقاعدنا.
"بعضكم يعرف أو يسمع عن ضحك جايب وفرحه .ما قد
ال تدركونه هو مصدر ذلك الفرح .فقد كان جايب دائماً يثبّت
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عينيه على ربه يسوع ،وقد مسح له بأن يعمل بطريقته معه .مل يكن
جايب يشغل نفسه برثاء الذات أو يسمح للغضب بأن يقهره .فقد
أخربين ذات مرة أنه كان ينظر لألمر باعتباره امتحاناً لو أنه استطاع
أن يظل قوياً ،ويصمد أمام العاصفة ويرى ما أراد اهلل أن يتممه من
امتحن؟ كانت بعض تلك االمتحانات جزءاً من " َط ْور
خالهلا .وهل ُ
منوه" كما كان يقول .غري أن بعض االمتحانات كانت هلا هدف
اسرتاتيجي يف حياة شخص آخر وهذا هو ما أصبو إليه .هذه قصة
حمنة كان البد جلايب أن يواجهها وكيف أثرت اسرتاتيجياً يف حياة
شخص آخر ،وشخص آخر ،وأخرياً وصل التأثري إليكم".
"منذ سنوات عديدة ،عندما كان جايب يف أوائل األربعينات،
يكون عائلة شابة وحياول أن يؤمن عيشه بواسطة العمل
وكان ِّ
الشاق يف مزرعته ،حظي مبحصول وفري بصفة خاصة يف أحد
األعوام .وقد اندهش ،يف الواقع ،كل املزارعني اآلخرين يف املقاطعة
من نتاج حمصوله ،خصوصاً أن حماصيلهم قد أتت بعائد سيء جداً.
ما مل يدركوه هو أن جايب كان قد حسب دورة احملصول وطرق
التسميد العضوي مبفرده وعرف كيف خيصب الرتبة عن طريق
السماح هلا باالسرتاحة عندما كانت حتتاج إىل ذلك ،واستخدام
احملاصيل املختلفة لوضع التغذية الضرورية مرة أخرى يف األرض.
كما أنه صلّى كثرياً من أجل حماصيله ،وقد أخربين أنه شعر بأن ذلك
هو أفضل ما قام به".
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و كان هناك مزارع يعيش بالقرب من جايب من النوع
البخيل واحلقود .وقد شعر بالغرية من جناح جايب .وبسبب هذه
الغرية ،أشعل هذا الرجل يف سكون الليل النار يف حظرية جايب،
وحرق جزءاً منها .رأى جايب النار ومتكن من إمخادها قبل أن
تتسع كثرياً وتتسبب يف خسارة كبرية .لكن األمر املضحك هو أن
املزارع ،الذي كان حياول أن حيرق حظرية جايب ،خطا يف حفرة
بالقرب من احلظرية وُكسرت رجله يف أثناء هروبه من التخريب
الذي تسبب فيه .وبينما كان متمدداً على األرض ،رجله مكسورة،
أخذه جايب على حني غرة وأدرك ما حاول الرجل القيام به".
توقف الراعي عن قصته وسألنا" ،واآلن ماذا كنتم ستفعلون
لو كنتم يف مكان جايب؟"
استطعت أن أمسع مههمة بني احلاضرين حيث كانوا يتهامسون
مبا كانوا سيفعلونه.
"نعم أنا أيضاً!" ،قال الراعي" .لكن ليس جايب .أترون،
ما كان جايب ليسمح لألفعال الشريرة لشخص آخر أن متلي عليه
أفعاله .فقد كان يتق ّدم على صوت قرع طبول ملكه .لقد شعر أن
احملنة اليت كان يواجهها ،هي ما إذا كان سيسمح لصوت يسوع أن
يقوده ويعلو على صوت عدوه أم ال .وقد تبع جايب صوت ملكه.
وبدالً من أن يفعل ما كنت أنا وأنت سنفعله ،ربط جايب
رِجل الرجل بقطعة من القماش ،وربط بغله بالعربة وأوصل الرجل
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إىل بيته .مل ينطق جايب أو الرجل بكلمة يف أثناء العودة إىل البيت.
وعندما رفع جايب الرجل لكي يساعده على النـزول من العربة،
ويوصله إىل بيته سأل اجلار جايب" ،ملاذا مل تقتلين؟ كان جيب أن
تقتلين!"
"لست أدري ماذا كان رده ،مل خيربين به جايب أبداً .غري أن
جايب أكمل معروفه فأحضر خضراو ٍ
ات وحلوماً إىل املزارع وعائلته
خالل فرتة تعافيه من رجله املكسورة .كان ذلك الطعام هو كل
ما لدى العائلة لتأكله خالل تلك الفرتة ،ألن كل اجلريان اآلخرين
كانوا ميقتون هذا الرجل ومل يتعاطفوا معه .وإن ُعرف السبب بطل
العجب".
"كان هناك صيب صغري يف بيت ذلك املزارع الذي حاول
أن حيرق حظرية جايب ،وكان قد ترىب يف جو من املرارة ،والشفقة
على الذات والكراهية لآلخرين .وقد طبع سرطان هذا اجلو عالمته
على الصيب الصغري ،فنشأ شريراً مثل أبيه ،بل وحىت أكثر شراً.
وكان يعاين من صعوبة طوال الوقت عندما كان يتعامل مع الغضب
والشفقة على الذات اللذين كانا يعيشان فيه .إنكم على األرجح
ال تدرون أن هذا الصيب املراهق هو الذي أحرق هذه الكنيسة منذ
بضع سنوات مع بعض األصدقاء اآلخرين .ورغم أنه مل يُقبض عليه
يف ذلك الوقت ،غري أن اإلحساس بالذنب والعار من أفعاله طارده
لعدة سنوات فيما بعد".
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كان الصمت يهيمن على احلاضرين متاماً حيث أدركوا
أهنم كانوا يسمعون أمراً بشأن تاريخ كنيستهم مل يسمعوا به من
قبل .كان واضحاً أن جايب سيكون له دور كبري يف إعادة تأسيس
احلياة اليت كان الراعي يتحدث عنها ،ومل نطق االنتظار حىت العبارة
التالية.
أكمل الراعي" ،غادر الشاب املقاطعة والتحق بالبحرية،
وذهب إىل فيتنام .مل يكن مستعداً للمصاعب اليت كان سيواجهها
ومل يكن لديه أساس لكي يصمد أمام ذلك .وقد كسره األمر،
ومثلما فعل الكثري من جنودنا يف ذلك العصر ،بدأ يدمن الكحول
واملخدرات .ولنتقدم سريعاً إىل بضع سنوات فيما بعد.
"بعد انتهاء احلرب ،أصبح سكرياً ومدمناً للمخدرات وتائهاً،
حيث كان يطوف شوارع مدينة كانساس .وتركت عائلته املقاطعة
بعد أن تويف أبوه .ومل يكن حىت يعرف إىل أين رحلوا .كان وحيداً
متاماً يف احلياة ،بال أصدقاء ،مفلساًُ ،م ّطماً نفسياً ومهجوراً".
"قفل راجعاً إىل املزرعة اليت كان قد ترىب فيها .كانت
مهجورة ،متاماً مثل حياته .فاشرتى زجاجة ويسكي ومسدساً لكي
خيفف من أمله ومن خوفه عندما يضع هناية حلياته البائسة .هنا تدخل
اهلل عن طريق إرسال جايب الذي تصادف عبوره يف ذلك اليوم
ووجد الشاب على جانب الطريق ومعه مسدس يف يد ،وزجاجة
ويسكي فارغة يف اليد األخرى".
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توقف الواعظ بينما كنا ننتظر كلماته التالية" .عندما نظر
الشاب إىل جايب ،تذكر طفولته ،وكيف ساعد الرجل األسود
الضخم والده على العودة إىل البيت يف إحدى الليايل عندما كانت
رجله مكسورة ،وكيف زّود العائلة بالطعام عندما مل يتمكن أبوه
من العمل يف املزرعة .بدأ الشاب يلعن جايب ،لكن قبل أن يتمكن
من ذلك ،أُصيب باإلغماء من فرط سكره".
"أحضر جايب الرجل السكران إىل بيته .وكان كل أبناء جايب
غائبني باجلامعة ،وهم على األرجح مل يعرفوا حىت هبذه القصة بشأن
الزائر الشاب الذي جاء إىل منـزل أبيهم وأمهم ،هل تعرفوهنا؟"
هكذا قال الواعظ وهو ينظر إىل أبناء جايب .فأومأوا بأهنم مل يسمعوا
بذلك من قبل.
تناول الواعظ قلي ً
ال من املاء من كوب كان موضوعاً على
املنصة لكي جيلي حنجرته مث أكمل "يف ذلك الوضع خ ّدم جايب
وزوجته احملبوبة كاترين هذا الشاب مبحبة املسيح .وعندما كان
يتعرض للجفاف ويعاين من أعراض التخلّص من الكحول
الشاب ّ
واملخدرات ،كان جايب وكاترين مها اللذان حيممان رأسه وجسده
باملاء البارد ويصليان له .وقد ناواله طعاماً كان يشبه املن النازل
من السماء .وعندما عادت إليه صحته ،أخذ جايب الشاب معه
إىل احلقول ،وعلّمه كيفية العمل يف احلقل ،وبدأ يعيد إليه كرامته
الضائعة .وقد أظهر جايب الرب يسوع هلذا الشاب بواسطة الطريقة
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اليت كان يعيش هبا حياته .وبعد ذلك مأل الفراغات املتبقية عن
طريق دراسة كلمة اهلل .وشيئاً فشيئاً بدأت حمبة هذا الرجل وتلك
السيدة والقيادة يف روح اخلدمة اليت أظهرها جايب تأتيان بثمرمها.
فشعر الشاب مبحبة األب ألول مرة يف حياته ،ورغب فيما كان
جايب وكاترين ميلكانه .فقد أراد يسوع يف حياته .ويف ليلة صافية
كانت تسطع النجوم ركع الشاب يف احلقل خلف بيت جايب وسلّم
حياته ليسوع".
مع هذا التعليق األخري د ّوت صيحة من أحد احلاضرين ،وبدأ
اجلميع يصفقون لقرار الشاب .وعندما هدأت األصوات ،أكمل
الواعظ حديثة.
"كان ال يزال هناك الكثري من العمل جيب القيام به لتأهيل
هذا الشاب ،لكنه اآلن لديه ملك الكون يف حياته ،وجايب إىل
جانبه .كان مهيئاً لبدء حياة جديدة وإتباع ملك امللوك يف أي
مكان يقوده إليه امللك .مل يكن إدراك الشاب يرقى إىل أن امللك
كان سيقوده إىل كنيسة صغرية حمروقة لكي يعيد بناءها .مل يكن
يرق
إدراكه يرقى إىل أنه سيكون الراعي األول لتلك اجلماعة ،ومل َ
إدراكه إىل أنه سيقف أمامكم هذا اليوم لكي يروي لكم هذه القصة
عن الكيفية اليت استخدم اهلل هبا جايب لكي يقلب حيايت .غري أنه قد
حان الوقت لكي أفعل ذلك".
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أصابت الدهشة احلاضرين .فقد أدركوا ألول مرة أن الواعظ
كان يروي هلم قصة حياته .فقد كان هو الشاب الذي أحرق
الكنيسة منذ بضع سنوات ،وكان هو الشخص الذي بدأ يف عملية
إعادة البناء .أخذ أحد األشخاص يرمن "النعمة العجيبة" ،بينما كان
اجلميع ميسحون الدموع من أعينهم .انضمت اجلماعة بأكملها إىل
الرتنيمة بينما ذهب الراعي الشريك الشاب األسود إىل الراعي لكي
يعانقه .بكى كالمها وعانقا بعضهما لبضع دقائق .بعد أن انتهت
الرتنيمة ،استطرد الراعي قائالً:
"إنين أشارك قصيت معكم ،غري أن األمر ال يتعلق يب .إنه
يتعلق برجل متواضع متكن اهلل من أن يصنع أموراً عظيمة من خالله.
كان جايب هو هذا الرجل العطوف .فقد مسح جايب حلياته بأن تكون
حتت تصرف اهلل ،وكان يسري وفقاً لربنامج اهلل ومل يتذمر قط من
ذلك .فقد وضع ثقته يف اهلل وسار معه .تلك هي احلياة اليت حنتفل
هبا اليوم وال يسعنا إال أن نتعلّم من هذه احلياة".
"ماذا ميكننا أن نتعلّم من هذه احلياة إذن؟ ما هي بعض
املبادئ اليت ميكننا أن خنرج هبا من حياة هذا الرجل املتواضع ذي
التأثري العظيم؟ ما الذي ميكننا أن نأخذه معنا إىل بيوتنا ونطبقه على
أفكر يف ذلك ،وأراقب ذلك الرجل وهو يعمل
حياتنا؟ لقد كنت ّ
لسنوات عديدة وها هو ما رأيته .لرمبا ترغبون يف تسجيل ذلك .لرمبا
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ترغبون يف دراسة هذه املبادئ والصالة بشأهنا وتطبيقها يف حياتكم
اخلاصة .لو فعلتم ذلك ،أؤكد لكم أهنا سوف تؤثر على حياتكم
بشدة ،ويوماً ما سوف يكون بإمكانكم أن تصبحوا أشخاصاً ذوي
تأثري عظيم مثل جايب .ميكنكم أنتم أيضاً أن ترتكوا وراءكم إرثاً
من اإلميان ،عندما تؤثر حياتكم على العامل من حولكم .ميكنكم أنتم
أيضاً أن تعقدوا يوماً ما اجتماعاً مثل هذا يقتفي إثر شجرة عائلتهم
الروحية رجوعاً إليكم .إنين أدعو هذه املبادئ "مبادئ تأثري جايب".
وها هي إليكم":

مباديء تأثير جابي
 mكن باحثاً عن اهلل :اجعل أعظم هدف شخصي يف حياتك هو
أن تنمو يف معرفتك لإلله العظيم .افهم أن ذلك سوف يكون مسعى
دائماً .مل ّ
يكل جايب قط بل كان يسعى باستمرار ملعرفة املزيد عن
اهلل .اس َع إىل استنارة يومية عن شخص ملك امللوك كل أيامك على
هذه األرض.
 mكن ساكناً في اهلل :اجعل رغبتك اليومية هي السكىن يف حمضر
اهلل القدير .ال تدع أي شيء يعرقل ذلك .فهو قوتك ،وقدرتك،
ومصدر املياه احلية حلياتك .ففي قوته يستطيع أن يستخدم حياتك
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لكي ّ
تتمكن من فعل املستحيل ،كأن حتب مثل يسوع ،وتغفر مثل
يسوع ،وتدير اخلد اآلخر ،وتسمح هلل بأن خيرج شيئاً صاحلاً مما
هو سيء .كان جايب رج ً
ال سار مع اهلل .وقد سكن يف سرت القدير.
نتيجة لذلكّ ،
متكن اهلل من استخدامه ملساعدة عدوه للرجوع إىل
بيته بعد أن حاول أن حيرق حظريته ،وإثبات غفران يسوع لعائلة
حمتاجة بالرغم من أهنا مل تطلبه .هذا الصالح ،الذي نشأ بواسطة
امتنان ُمب عميق خلالقهّ ،
مكن الرجل من أن يكون أداة يف يد
اهلل إلنقاذ ابن عدوه من االنتحار وقيادة االبن إىل حياة اخلدمة
مللكنا .يستطيع اهلل أن يفعل املستحيل من خالل شخص يسكن يف
يسوع.
 mجاهر به :كان لدى جايب خطة بسيطة للمجاهرة بإميانه .فقد
كانت لديه أولويات وكل ما فعله كان ينبع من خالل هذه اخلطة.
أوالً ،كان حيب زوجته كما أحب املسيح الكنيسة وبذل نفسه
ألجلها .ثانياً ،كان حيب أبناءه كما أحب األب ابنه الضال ويفتح
يطوق عامله احمليط به مبسئولية مقدسة
ذراعيه دائماً هلم .ثالثاً ،كان ّ
ويعب عن احملبة اليت أُعطيت له من قِبل يسوع إىل كل الذين يأيت
ّ
اهلل هبم إىل حياته ،سواء كانوا صاحلني أو طاحلني.
يوجهنا يف "مبادئ جايب" ،كنت مشغوالً
بينما كان الواعظ ّ
بكتابتها ،ألنين أدركت أنين كنت أحتاج ملشاركتها مع الرجال
الذين أتقابل معهم .بينما كنت أقوم بذلك ،استمر االحتفال لفرتة
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ختلله الكثري من الشهادات ألشخاص أرادوا أن يشاركوا فحسب
بقصة عن جايب .كان اجلو مرحياً .ومل يكن أحد يف عجلة من أمره.
بعد فرتة ال بأس هبا ،وصل االحتفال جبنازة جايب إىل هنايته .مل نكن
نرغب يف أن ينتهي .فقد أردنا أن منسك بطريقة ما هبذا الرجل
وبذكراه .غري أنه انتهى أخرياً.
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الفصل العشرون

الرحلة تستمر
بناء على ما شاهدته يف اجلنازة ،كان جلياً بالنسبة يل أن
ً

ذكرى حياة الرجل ستستمر لسنوات عديدة بعد ذلك .وبعد أن
ختبو ذكراه من التاريخ بوقت طويل ،سوف يظل التأثري الذي
علي،
كان حلياته على أجيال قادمة .فقد استخدم اهلل حياته للتأثري ّ
وأنا على يقني من أنه سوف يُعاد إنتاجها من خاليل يف السنوات
القادمة.
رجعت إىل البيت بعد اجلنازة ذلك اليوم ،ومل أمتالك نفسي
من العودة مرًة ثاني ًة إىل الرحلة الروحية اليت سلكت فيها منذ الرؤيا.
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فمنذ وقت الرؤياّ ،
نظم اهلل بعناية الظروف ،واألحداث واألشخاص،
ليس فقط جملرد إظهار ما كان ناقصاً يف مسرييت املسيحية ،لكن
لكي ميأل أيضاً ما كان ناقصاً فيها .كما أنه ق ّدم يل منوذجاً يف
جايب عما تبدو عليه احلياة عندما يسكن الشخص مع يسوع .وقد
توصلت إىل إدراك أن هذا هو ما حيتاجه العامل .فهو حيتاج إىل
مناذج لألصالة .حيتاج أن يرى االختالف الذي يصنعه املسيح يف
احلياة .ليس بالشرح والتفسري منا ،بل بإظهار املسيح فينا .وهم مل
يروا يف جايب شيئاً مدهشاً .مل يكن هناك شيء فيه جيذب االنتباه
إليه ،غري أن ما رأوه كان حقيقياً ،كان نقياً وكان ُمشبّعاً بالسلطان
األخالقي .فقد كان جايب باحلقيقة أصيالً.
تعرفت
وبينما كان ذهين يتجول ذهاباً وإياباً من الوقت الذي ّ
فيه على جايب حىت عوديت إىل املنزل بعد اجلنازة ،ختيّلت "العرش
األبيض العظيم" يف السماء ،والوقت الذي سيق ّدر فيه املسيح أعمالنا
من أجله ،والطريقة اليت عشنا هبا يف احلاضر .فقد عرفت جايب جيداً
مبا فيه الكفاية لكي أدرك أنه ما كان ليدري بالطريقة اليت ُك ّرمت هبا
ذكراه يف اجلنازة .كما كنت أعرف أن دهشته الكربى سوف تنتظره
عندما يسمح الرب له بأن يرى إرث اإلميان ،وحياة األشخاص
املتغية اليت نبعت من حمبته ملخلصه وطاعته البسيطة .وعلى الرغم
ّ
املتغية يف
من أن مثر أمانته قد شوهد بواسطة حياة األشخاص ّ
اجلنازة ،إال أن التضاعف التصاعدي حلياة أولئك األشخاص اليت
سرتبح آخرين سوف يستمر حىت عودة املسيح .وسوف جيتمع
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هؤالء األشخاص حول املسيح وعرشه ويصفقون جلايب احملارب
األمني الذي يتقدم الستالم مكافأته من خملصه.
مل أمتكن من السماح لذلك الفكر بأن يعرب دون أن أمهس
بسؤال ملخلصي" ،هل ميكن حليايت أن تكون مثمرة هبذا الشكل
مثل حياة جايب؟" وعلى الفور ،ورد إىل ذهين هذا الفكر" ،فقط
لو جعلت هدف حياتك هو السكىن معي يا ابين .عندما تسكن
معي ،سوف يكون هناك مثر يفوق خيالك .لكن أفضل ما يف األمر
هو أنك حتقق قصدي يف حياتك ،وذلك هو كل ما يهم .ال تقارن
نفسك جبايب .اس َع ورائي فحسب واصبح كل ما ميكنين أن أفعل
بك ،ليس أكثر ،وبالتأكيد ،ليس أقل".
نعم ،تلك كانت اإلجابة اليت كنت أحتاجها لذلك السؤال
امللّح عما هو القصد من حيايت ،والكيفية اليت ميكنين أن أقدم هبا
لدي مللكي .ليس ما نفعله ألجل ملكنا هو ما يبقى ،إمنا ما
أفضل ما ّ
يبقى هو ما ينتج من مثار هذه العالقة احلميمة مع ملكنا .ال جيب أن
يكون اهتمامي هو خلق مرياث من اإلميان .إن اهتمامي هو ببساطة
أن أكون أميناً ،وأمسح ألي مرياث جييء فيما بعد بأن يكون نتيجة
لعالقة سكناي مع املسيح.
كانت هذه اإلجابة لصاليت القلبية ،على ما يبدوّ ،
تك ِمل
القطعة األخرية للسؤال اخلاص بالكيفية اليت ستلعب هبا حيايت دورها
يف حتقيق "التكليف العظيم" .أشعر اآلن بالسالم ،وقد علمت أنين
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عربت بالكامل من الباب إىل "الغرفة الداخلية" .لن تكون هناك أبداً
تصورت أن الباب املؤدي إىل
رجعة إىل حيايت القدمية ،حيث أنين ّ
الغرفة الداخلية قد أُغلق خلفي ،بينما خطوت أنا إىل دفء احلياة
اآلمنة يف املسيح .لقد بدأت رحليت خلف باب الغرفة اآلن حبق،
وسوف أعيش احلياة القادمة يف تقدم من هذه النقطة إىل أعماق
هذه الغرفة.
ماذا عنك؟ أين أنت يف مسريتك الروحية؟ أتدري ،إهنا رحلة
منضي فيها ،إهنا رحلة مقدسة قد ُص ّممت لكي تأخذنا إىل الوليمة
يف الغرفة الداخلية مث إىل عاملنا احمليط بنا ،حيث نصبح "مؤثرين"
من أجل إهلنا .و"الرحلة" اليت أحتدث عنها تتطلب أكرب التزام يف
حياتك .يف الواقع ،إهنا تتطلّب التزام حياتك .فباعتبارنا أبناء هلل،
جيب علينا أن نتعهد بأن نغذّي أنفسنا على كلمة اهلل .ذلك سوف
يتقرب أوالده
يساعدنا على النمو يف فهمنا له ،ولشوق قلبه بأن ّ
إليه .من هذا "اإلطعام للذات" نصري مستعدين اللتزامنا التايل ،وهو
هجر حياتنا من أجل ملكنا والثقة فيه بشكل مطلق .عندما حيدث
ذلك ،نعرب األبواب إىل الغرفة الداخلية.
دعين أحذرك ،لو قررت أن متضي يف هذه الرحلة ،إهنا
ليست للجبناء ،ألهنا سوف تعزل ضعاف القلوب سريعاً عندما
جتيء التحديات .لكن على الطريق الذي ستأخذنا فيه هذه الرحلة،
سوف نصبح أبطال اهلل ،وسوف يظهر اهلل لنا كيف ال نعيش حياة
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تكرمه فقط ،لكنه سوف يظهر لنا أيضاً ،كيف نعيش احلياة كما
خلقها لكي تُعاش ،أحياء بالتمام بقصد ،وقوة وسالم.
لذا ،لو كنت مستعداً جلولة حياتك ،استعد للركوب!
فإن امللك يرسلنا إىل السوق ،ألنه يوجد "الجيء" آخر هناك،
قلبه مستعد للرجوع معنا إىل امللكوت وينبغي علينا أن نظهر له
الطريقَ .
تعال معنا .حنن حنتاج إىل املساعدة عن طريق احلصول على
مزيد من "املؤثرين" يف السوق يبينون احلق فيما يتعلق مبحبة خالقنا
وخطته لإلنقاذ .ذلك هو نوع األشخاص الذين يكون العامل مستعداً
لالستماع إليهم .أتدرون ،إنه ميكننا أن نصنع اختالفاً حبق؟ لكن
ّ
تذكروا ،هناك خطة أعطاها اهلل لنا لكي نتبعها ،لو أردمت أن تصنعوا
ذلك االختالف .حىت نكون مؤثرين حقيقيني جيب أن نكون حتت
تأثري املسيح ،وهذا النوع من التأثري يوجد فقط يف الغرفة الداخلية،
حيث نتعلّم أن نسكن معه هناك.
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خــــاتمة
جيب أن تكون هناك نقطة يف حياة كل مؤمن يقيّم فيها
التق ّدم الذي يقوم به يف رحلته الروحية .إن أكثر القياسات دقة ال
يأيت عند مقارنة نفسه باآلخرين أو بأعماله الروحية ،لكن بعالقته
احلميمة مع الرب يسوع املسيح اليت تنمو يف حياته .ملاذا ال جيب
أن تُعترب األعمال الروحية هي أفضل مقياس؟ دعونا نسأل الرب
يسوع نفسه.
يعلّم الرب يسوع تالميذه يف يوحنا  15عن ضرورة السكىن
(كماً ونوعاً).
فيه .فقد قال إنه إن مل نثبت فيه فإننا لن نأيت بثمر ّ
كما ذكر أنه من الضروري للمؤمن أن يأيت بثمر ،ألن الثمر يكرمه
كما أنه يكرم اآلب.
ها هو املغزى :ذكر الرب يسوع أنه ليس باستطاعتنا أن نأيت
بنوع الثمر الذي يتحدث عنه بواسطة جهودنا اخلاصة .ال ميكننا أن
نأيت بثمر يكرمه ويكرم اآلب حبق بواسطة قوة اإلرادة ،أو بقراءة
تصورها أو ابتكرها
كتب عن املساعدة الذاتية ،أو بأية وسيلة قد ّ
إنسان .فإن الثمر الذي حتدث عنه الرب يسوع يأيت من أصل إهلي
ويأيت من عالقة الثبات فيه.
إن كلمة التعايش رائعة لوصف السكىن يف املسيح .فما الذي
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يعرفها القاموس باعتبارها" :العيش معاً .العيش احلميمي معاً
تعنيه؟ ّ
لكائنني متباينني يف عالقة منفعة متبادلة" .متباينان؟ كيف ذلك؟
بالنسبة للمبتدئني ،ماذا عن الكامل يف مقابل الناقص؟ ماذا عن اهلل
الذي ال ميكنه أن يصنع أمراً خاطئاً يف مقابل الشخص املُقيّد بفعل
األمور اخلاطئة؟ ماذا عن اهلل القادر على كل شيء يف مقابل الشخص
غري القادر؟ ماذا عن اإلله القدوس الذي حييا مع شخص قد غُفرت
له خطاياه ،لكنه خاطئ؟ هذا هو ما تقدمه لنا هذه العالقة الرائعة
مع املسيح لو أننا وافقنا على قبوهلا .مل تُق َدم لنا الدعوة والوصول إىل
اهلل من خالل املسيح فقط بل أيضاً امتياز السكىن فيه مثلما هو حال
الغصن مع الكرمة .حنن مدعوون إىل عالقة عميقة ،محيمة ،فعالة
مع الرب يسوع .ونتيجة هلذه العالقة من التعايش والسكىن والثبات
سوف حيدث تفاعل فائق للطبيعة .وهذا يُدعى "الثمر".
كيف حيدث هذا الثمر يف حياة املؤمن؟ إن الثمر ليس نتيجة
للتعليم ،أو اللقب أو املهنة .إنه ليس نتيجة لإلجناز الشخصي ،أو
أخالقيات العمل ،أو كون الرب يسوع حيب هذا الشخص أكثر
من اآلخرين .هذا الثمر طبيعي مثلما ينمو العنب من كرمة صحية،
والتفاح من شجرة تفاح ،والطماطم من نبات طماطم .عندما يكون
كل شيء مناسباً فيما خيتص بالتغذية واملناخ ،فإن الشجرة أو الكرمة
سوف تنتج مثراً .على نفس النمط ،عندما نثبت يف شركة مع الرب
يسوع بطريقة صحية وغري ُمعاقة ،فإنه سوف يأيت بثمر من خاللنا.
عندما يكون هناك مقدار متزن من الغذاء الروحي إىل جانب املناخ
الروحي الصحي ،سوف يظهر الثمر.
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ما هو هذا الثمر الذي حتدث الرب يسوع عنه؟ سوف يقول
معظم املسيحيني اإلجنيليني إنه أولئك الذين تقودهم إىل املسيح.
أوافق على أن ثباتنا يف املسيح سوف جيعلنا يف النهاية ننضم إليه يف
مثر احلصاد ،لكنين أؤمن أن هناك عملية حتدث يف تطورنا الروحي
قبل أن نتمكن من أن نكون فعالني يف اإلتيان بثمر يف حصاد نفوس
التحول.
األشخاص ،أنا أدعوها مثر ّ
التحول؟ يذكره بولس الرسول يف غالطية :5
ما هو مثر
ّ
" .22وأما مثر الروح فهو حمبة فرح سالم طول أناة لطف صالح
إميان وداعة تعفف" .كما وصفه بطرس الرسول يف بطرس الثانية :1
 4باعتبارنا "شركاء يف الطبيعة اإلهلية" .هناك طريقة أخرى لوصفه
هو "التشبه باملسيح".
إن مثر الروح يصف طبيعة املسيح .كما أن وجود مثر الروح
ظاهراً يف حياتنا هو دليل على أن اهلل هو الذي يهيمن على هذه
العالقة بأن حييا املسيح فينا وحنن فيه .هذا هو هدفنا .ليس أن نصبح
أناساً أفضل ،بالرغم من أن هذا هدف يستحق العناء .بل باألحرى
أن يهيمن يسوع على حياتنا .إن هدفنا هو أن ُنضع طبيعتنا
"كذبيحة حية" ،حىت ميكن لطبيعته أن هتيمن علينا .عندما يهيمن
يسوع على مفاتيح حياتنا ،سوف يكون هناك مثر ،وسوف ننضم
إليه يف النهاية يف احلصاد ،حيث يُطلق العنان للمواهب الروحية اليت
ننفرد هبا .وعندما يُطلق العنان هلا ،سوف نصبح حماربني خطرين
لصاحل ملكنا.
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تُعترب القصة اليت قرأمتوها للتو إيضاحاً هلذا النمو الروحي .إهنا
رحلة داخلية تصف الرحلة الروحية ألحد املؤمنني يف املسيح .لقد
اعرتضت هذا املؤمن عوائق ّ
عطلته عن حتقيق إمكانيته لكي يصبح
اإلنسان واإلبن الذي يريده اهلل أن يكونه .مث أُظهر له بعد ذلك طريق
ميكن أن يقوده إىل ذلك املكان األعمق مع املسيح ،لو أنه وافق على
إتباعه .رمبا تقرأ قصة حياتك يف هذا الكتاب؟  ،نتيجة لذلك ،رمبا
ميكنك اآلن أن تتعرف على عوائق يف رحلتك الروحية .وها أنت
اآلن تعرف ما هو املوقف الذي جيب عليك أن تتخذه للبدء من
تشجع ،ألن حياة البطل يف
جديد يف رحلتك؟ لو كان األمر كذلك ّ
سبيل اهلل ال زالت أمامك ،وها قد عرفت ما الذي جيب أن تكون
عليه خطوتك التالية .اعلم ذلك :نرجو أن ترغب يف أن تكون بطل
اهلل ،بعد ذلك ينبغي أن تكون اخلطوة التالية هي االحتياج إىل سعي
متعمد حلميمية أعمق مع املسيح .أصلّي أن تكون متحمساً الختاذ
ّ
هذه اخلطوة وتبدأ بالتحرك .حنن حنتاج إليك لكي تنضم إلينا يف
احلصاد بعد أن تكون قد أكملت رحلتك إىل الغرفة الداخلية .وذلك
سوف يكون مثر رحلتك حنو عالقة محيمة مع اهلل.
لن تعرف إطالقاً ما الذي ينقصك ما مل تتذوق املياه احلية
اليت توجد يف الغرفة الداخلية .عندما تصل إىل هناك ،سوف جتد
ذلك الذي كانت نفسك تعطش إليه طوال حياتك .فهو موجود
ويف انتظارك لكي تشرب منه كما حيلو لك .لكن اخلطوة التالية
مرتوكة لك .فهل ستتخذها؟
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