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 املقدمة

 العواصف سواء في العالم الطبيعي أو العواصف  
ً
في هذا العالم املضطرب، نواجه جميعا

العالم بسبب فيروس   التي تواجه  اليومية ومع ذلك حتى في الظروف الصعبة  في حياتنا 

لآلخرين،  هناك كورونا، وفى هذه األزمة حيث يدعونا هللا أن يكون كل واحد منا نعمة  

رجاء  في هذا العالم فقد أتى الرب يسوع في الهزيع الرابع أي في الوقت الذى ظن التالميذ  

هل تمر   الرب يسوع هو املعزي و املخلص والصديق األلزق من األخ،  -فيه إنهم منتهون 

 بتجربة صعبة اآلن؟  

تجارب ص أو   ، االبناء  مع  مشاكل  أو   ، وظيفتك  فقدان  من  تعاني  حياتك  ربما  في  عبة 

الزوجية أو بعض املشاكل املالية أو املرضية. إذا كنت في هذا املكان اليوم ، أريد فقط أن  

سنة   علينا  جاءت  لقد  وحدك.  لست  أنك  عاصفة   2020أقول  السفن،  تشتهى  ال  بما 

وبائية على كل العالم لم تميز بين مكان أو اخر غنى أو فقير بل جعلت الكوكب يضطرب  

السؤال عن سبب   وبدأ كل من بالتفسير عن سبب األزمة ولكن دعك من  له  له وليس 

بالقلق؟ هل  أنت خائف؟ هل تشعر  أنت مضطرب؟ هل  السؤال عنك هل  ؟ بل  االزمة 

 فقدت رجاؤك ؟ هل تشعر بيأس وإحباط من الحالة؟ 

 الطريق الى عدم الخوف :

الى   تسير  األمور  الن  الوضع  من  ونتأزم  نخاف  والفقر  بالطبع  كورونا  وباء  إن  األسواء 

واإلرهاب واألرض املشحونة هي مشكالت كوكبية تجعل حتى املؤمنين يائسين. لكن دعوتنا 

في هذا الكتاب هو أن نثبت عيوننا على املسيح فى وسط عالم مضطرب بإعتباره مصدر 

ْيٍء، لِكْن 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
َتِئِبيَن ِفي ك

ْ
ِريَن   الرجاء. الن الكتاب يعلمنا ان نكون "ُمك ِ

ْيَر ُمَتَضاِيِقيَن. ُمَتَحي 
َ
غ
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ْيَر َياِئِسيَن." )
َ
، ونتعلم العيش 8:  4كو    2لِكْن غ

ً
( رؤيتنا أن نشجع الجميع  وأن نعمل معا

 بدون أنانية  وجشع ونهم أو نشاهد الحضارة تغوص في الهاوية. 

في وسائل جديدة كى نعلم أوالدنا أن يكونوا   لنفكر  إننا نحتاج وقت  في  الحقيقة  ثابتين 

في    
ً
النظر جذريا إعادة  من  البد  املستقبل،  في  عليهم  القادمة  االضطرابات  أمام  حياتهم 

التعليم لجيل يتحمل العبء األكبر من مواجهة األخطار والتحديات غير العادية  معنى 

أوقات عصيبة   في  نعيش  إننا  نقول  أن  اإلنصاف  املستقبل. من  وفى  اليوم  نواجهها  التي 

مات املتزايدة في املجتمع أو التهديد باإلرهاب العاملي أو اإلحتباس الحراري سواء األنقسا

أو إحتماالت الصراع ) الحرب الشاملة( في أجزاء من العالم أو أوبئة جديدة سوف تهدد  

في أوقات متقلبة، وجاءت   أننا نعيش  لي أن    2020البشر، فمن الواضح  بكورونا ويبدو 

من اليأس الهادئ ملستقبل البشرية وكوكبنا. من خالل   العديد من الناس يعيشون بشعور 

هذا الكتاب نريد أن نتعرف على الطرق العملية التي بها نستطيع أن نجد الرجاء في هذا  

 العالم املضطرب وسوف نتطرق الى قضايا واسئلة ملحة في هذا الوقت من الزمان. 

 

الثق العيان وهذه  ة ليست فى ش ئ مادى هنا بل الرجاء املسيحي هو األيمان والثقة رغم 

في   إليه  نتطلع  ما  إن جوهر  أجلنا.  الفدائي من  الرب يسوع  وهو عمل  السماء  فى  هناك 

الكتاب املقدس لبناء رجاءنا هو، ما الذي فعله املسيح على الصليب من أجلي في حالتي  

 
ً
من   الخاطئة والتي تمكنني من معرفة أنني لن أخضع للدينونة وأن كل األشياء تعمل معا

أجل مجده؟ والجواب هو أن املسيح مات من أجلي وقام من أجلي وبالتالي فإن كل وعود  

 هللا فى املسيح هي لنا. 
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الوعود   إلى  وننظر  املسيح  إلى  وننظر  تواجهنا  التي  الظروف  عن   
ً
بعيدا ننظر  دعونا  لذا 

ر سارة عن  ونتمسك بها. يأتي الرجاء من وعود هللا املتجذرة في عمل املسيح وليست فى أخبا

عالم اليوم املضطرب فال تربط رجاءك باألخبار اليومية الغير ثابته بل باملسيح الثابت الى 

 األبد.

 

الجمعة يوم  عظة  في  فرنسيس  البابا  خضم    2020مارس    27قال  وفي  الرب  يسألنا   "

عاصفتنا يدعونا إلى استيقاظ هذا الرجاء والشركة وتطبيقهما على نحو قادر على إعطاء  

القوة والدعم واملعنى لهذه الساعات عندما يبدو أن كل ش يء يتخبط. يوقظ الرب من 

لدينا مرساة: لقد تم خالصنا بواسطة صليبه. لدينا   أجل إحياء إيماننا بذكرى القيامة.

ِفينا بصليبه وعانقنا به حتى ال يفصلنا ش ئ عن  
ُ
دفة: صليبنا خلصنا. لدينا رجاء: لقد ش

 محبته.

في خضم العزلة عندما نعاني من قلة الحنان وفرص اللقاء، ونختبر فقدان الكثير من  

ينقذنا: إنه قام ويعيش في حياتنا. يطلب   األشياء ، فلنستمع مرة أخرى إلى اإلعالن الذي 

منا الرب من إعالن صليبه إعادة اكتشاف الحياة التي تنتظرنا ، والنظر إلى أولئك الذين 

الفتيلة  نطفئ  ال  دعونا  فينا.  تعيش  التي  النعمة  وتعزيز  وتقدير  لتقوية  إلينا  يتطلعون 

ولنتر 3:  42املدخنة )أشعياء    ،
ً
أبدا باملرض  التي ال تصاب  الرجاء من  (  كها تض يء شعلة 

وال اجد أروع من كلمات الرب يسوع ألختم بها "ال تخافوا ثقوا أنا هو " هذا هو    1جديد." 

 رجاؤنا وسبب سالمنا. 

 

 
1 https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/urbi-et-orbi-pope-coronavirus-prayer-blessing.html 
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 الفصل األول 

 حلول واقعية ملشاكل تهدد الحياة  

البد أن نتفق أن املشاكل لن تنتهى، طاملا نعيش على هذا الكوكب نحن نواجه مشكالت  

متعددة ولكن البد من البحث عن حلول واقعية للمشكالت التي تهدد الحياة لذلك يتبنى  

 العالم االن أنظمة إحترازية 

 قبل الوقوع في األزمة -1

 ماذا نفعل أثناء االزمة -2

 مة ماذا بعد إنتهاء  االز -3

على  تتغلب  أن  تستطيع  لكى  الدول  تتخذها  أنظمة  الثالث  املراحل  من  مرحلة  فلكل 

تهدد بفناء عدد كبير من البشر. تصبح املشاكل أكثر   املشكالت الكونية الصعبة والتي 

في   اختبرناها  التي  االستراتيجيات  تعمل  وال  واضح  حل  هناك  يكون  ال  عندما  صعوبة 

من   األنواع  هذه  تسبب  وتتطلب  املاض ي.  والقلق  التوتر  من   
ً
كبيرا  

ً
قدرا املشاكل 

 استراتيجيات جديدة ومختلفة.

إضطرب الناس من الشعور بالعجز واملجهول وبدأ العالم كله فى إجراءات إحترازيه ضد 

إنتشار وباء كورونا وكل التصريحات تقول نحن نحاول أن نجعل املنحنى ينخفض عن  

ا بقدر  بل  للوفيات  الكبيرة  الفيروس  املعدالت  من  سيموتون  الذين  عدد  نقلل  إلمكان 

ويتساءل البشر هل يمكن أن يكون أنا واحد منهم؟ او أحد أفراد أسرتي ؟او أحبائي ؟ األمر 

بالفعل صعب !! ربما ال نمتلك إال الرجاء فى رحمة القدير وهذا ليس من قبل الضعف بل  

يعطينا هللا إيمان التسليم هو إيمان ينقل الجبال ويحرك املنحنيات، أصلى من أجل أن  
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لنفهم أن االمور ال تخرج خارج السيطرة بل هو يستطيع أن يحول هذه الغمة الى بركة 

 لهذا الكون!!   يارب نعلن إننا نحبك ونعلن رجاؤنا فيك يا إلهنا الحى.

 

لكن يبقى السؤال امللح ما هو دور الرجاء املسيحي في هذه األحوال فكل البشر في حالة من 

رعب والهلع. ال ننس ى أن مركز الثقل في الوجود األنسانى هو اإليمان والثقة رغم العيان ال

وهذه الثقة ليست فى ش ئ مادى هنا بل هناك فى السماء وهو عمل الرب يسوع من أجلنا،  

 جوهر ما نتطلع إليه في الكتاب املقدس لبناء رجاؤنا هو ، )الفداء( الذي فعله املسيح 
ً
إذا

ف  الصليب  األزمة على  أي  للخطية  اإللهى  الحل  هي  املسيحى  الفكر  في  الصليب  مركزية 

 اإلنسانية.

لقد صار الصليب هو إعالن هللا لعالم وقع تحت الدينونة وكان من الضروري أن يتحمل   

 للدخول الى 
ً
أحد نزول السيف العادل وبالفعل تم في الصليب فقد صنع املسيح طريقا

 
ً
. االقداس بدم صليبه وصنع فدائا

ً
  عظيما

"إن اجمالي التمويل االولي للوكالة الخاصة بمكافحة األوبئة    2Julie Sunderlandتقول  

مليون دوالر امريكي فقط    500املقدم من تحالف الحكومات واملؤسسات وصل الى مبلغ  

 ان ميزانية الوكالة يجب ان تكون اكبر من  
ً
بما يعادل نصف تكلفة طائرة شبح واحدة علما

 ذلك بكثير .

اض ال يمكن ان يكون هناك سالم نهائي . ان السؤال  في سباق التسلح مع مسببات األمر 

الوحيد هو ما اذا كنا سنقاتل بشكل جيد او سيئ . ان القتال السيئ يعني إننا سنسمح  

بالتسبب باضطرابات دورية ضخمة وفرض أعباء ضخمة على شكل   ملسببات األمراض 

 
2 https://www.project-syndicate.org/commentary/coronavirus-global-response-increase-preparedness-funding-

by-julie-sunderland-2020-02/arabic 
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ل مناسب في العلوم  خسارة االنتاجية االقتصادية  إن القتال الجيد يعني االستثمار بشك

والتقنية وتمويل األشخاص املناسبين والبنية التحتية لتحسين التأهب االستراتيجي وتولي  

 مهام القيادة لالستجابة العاملية املنسقة. 

كلها مسألة وقت قبل ان نجد أنفسنا مرة أخرى نواجه مسبب امراض قاتل بحق وقادر  

 من البشر تزيد عن
ً
أعداد القتلى في أسوأ الحروب البشرية. إن    على قتل أعداد كبيرة جدا

الجنس البشري يتمتع بالذكاء الكافي لتجنب ذلك املصير ولكننا بحاجة الستخدام أفضل  

على   للتركيز  بحاجة  ونحن  أنفسنا  إلنقاذ  تنظيمية  وقدرة  وموهبة  معرفة  من  نملكه  ما 

 التأهب املسؤول االن."

 

 

جود طرق لتسهيلها لذلك نحتاج إلى املرونة في لذلك عندما تكون الحياة صعبة البد من و 

تخطى   على  تساعدك  عملية  كأمور  النقاط  هذه  إعتبارك  في  ضع  األزمات،  أوقات 

 الصعوبات في حياتك : 

 اإلدرك والتمييز-1

 إدارة عواطفك -2

3- 
ً
 كن هادئا

)فكر خارج الصندوق(-4
ً
 كن خياليا

 إستعد ... حتى لو فات األوان للتحضير -5

6- 
ً
 كن مشغوال

ً
 ، مشغوال

ً
  ، مشغوال
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 اجعلها لعبة-7

 احصل على املساعدة وقدم املساعدة -8

لكى تعيش في هذه الحياة عليك أن تتوقع بقدر ما أمور صعبة تواجهك فالصعوبة أمر 

 جميعنا نسمع عبارات مثل هذه :  3ضروري في الحياة. 

 ! ضع كل هذا وراء ظهرك! ( ولكن في الواقع ال   ) استمر في ذلك !  
ً
 !  ال تيأس أبدا

ً
كن مرنا

هذه  تنفيذ  نستطيع  لكى  نفعلها  محددة  نقاط  من  البد  بمفردنا  ذلك  فعل  نستطيع 

 العبارات اإليجابية. 

املعلومات   الكثير من  أراه هو  ما ال  واملثابرة.  املرونة  واآلراء حول  األفكار  الكثير من  أرى 

حول كيفية زيادة تلك الصفات بالفعل. كيف يمكننا أن نكون أكثر مرونة؟ بناء املشروعة  

التحديات  مواجهة  يمكننا  كيف  هو  والسؤال  وكتابي  مسيحي  مطلب  والروح  العقل 

النجاح؟ لذا نظرت إلى أصعب السيناريوهات    -وفي النهاية    -الضخمة في الحياة ، واملثابرة  

 املواقف السهلة ، أليس كذلك؟(  للرؤية. )من يحتاج إلى املرونة في

الخاسرون؟   يفعلونه  الفائزون وال  يفعل  ماذا   ، املحك  واملوت على  الحياة  تكون  عندما 

إتضح أن البقاء على قيد الحياة في أخطر املواقف هو عملية برمجة عقلية البد منها لذلك 

مها لتعلم كيفية فى هذه النقاط الثمانية لدينا بعض الدروس الجيدة التي يمكننا إستخدا

 الصمود في الحياة اليومية.

املآس ي  أو  الصعبة  الوظيفة  أو  العمل  من  والتسريح  بالبطالة  يتعلق  األمر  كان  سواًء 

الشخصية ، أو األوبئة فإليك بعض النقاط يمكن أن تساعدك في بناء منظومة فكرية  

 لوقت االزمة.

 
3 https://time.com/3002833/how-to-be-resilient-8-steps-to-success-when-life-gets-hard/ 
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 ) اإلدراك والتمييز( عليك ان يكون لديك األدراك الجيد والتمييز ملا سي -1
ً
 حدث مستقبال

في  تهويل   "  " مؤامرة  كورونا  فيروس  باملشكالت"  تصطدم  ستجعلك  تلك  مثل  أفكار 

املوضوع " " لقد أجرت الشركة بالفعل جولتين من حاالت التسريح من العمل هذا العام 

 أنهم سيسمحون لي بالرحيل ال يستطيعون االستغناء عنى." ا 
ً
و تقول لكنني ال أعتقد أبدا

 لكنني ال أعتقد أنه سيضربني". وبالفعل تجد الحقيقة  
ً
" نعم  كان الحوار يسخن قليال

 املؤملة فال تتوقع ما تريده بل ميز ما يريده االخرون!!  

أول ش يء يجب فعله عند مواجهة الصعوبة هو التأكد من التعرف عليها في أقرب وقت 

مصا تستقى  )ال  فيها  املوثوق  املصادر  من  التواصل ممكن  وسائل  من  معلوماتك  در 

 االجتماعى (.

وضع علماء النفس هذا التساؤل : ما هو الش يء املشترك بين األشخاص الذين ينجون من  

املواقف التي تهدد الحياة؟ ووجدوا أن القاسم املشترك إنهم يبدأون على الفور في التعرف 

يتح ال  إنهم  وقبوله،  به  واألعتراف  الفعلي  وضعهم  واقع  اإلنكار  على  خالل  من  ركون 

 والغضب واملساومة واالكتئاب والقبول أو الرفض بدون تفكير وبسرعة.

ما الذي يقوله األطباء عندما يتمكنون من عالج مشكلة طبية بنجاح؟ "الش يء الجيد أننا  

  
ً
 أو تعيش في حالة إنكار ، تزداد األمور سوءا

ً
  - عرفناه في وقت مبكر." عندما تظل غافال

سرع ال يقود إال ملزيد من املشكالت. عندما تعلم أنك في مشكلة يمكنك التصرف. غالبا الت

الكحولي   للتعافي من اإلدمان  في اإلثنى عشر خطوة  بأن لديك  AAكما يقولون  ، اعترف 

 مشكلة هي أول خطوة حتى تبدأ رحلة  

 إدارة عواطفك )البد من التحكم في مشاعرك(-2
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يغرق   األحيان وجدوا عندما  في خزانات  في بعض  لديهم هواء  يزال  انه ال  الغواصين مع 

األكسجين الخاصة بهم. وأجهزة الغوص تعمل بفاعلية كيف يكون هذا ممكنا؟ وجدوا 

انه حدث خطأ عندما دخلوا في مرحلة الهلع فزعوا  وسحبوا منظم الهواء بشكل غريزي 

 من فمهم فحدث إختناق وماتوا.  

وتقول   في عا   M. Ephimia Morphewوتعلق  البشري  األداء  نفس ومؤسس جمعية  ملة 

على  العثور  تم  حيث  تدرسها  كانت  التي  الحوادث  من  سلسلة  عن   ، املتطرفة  البيئات 

غواصين تحت املاء ميتين وهناك  هواء في خزاناتهم وأجهزة الغوص تعمل بشكل مثالي. 

الباحثون  استغرق  لقد  وغرقوا.  أفواههم  من  للهواء  املنظم  بسحب  قاموا      "فقط 
ً
وقتا

 ملعرفة ما يجري ". يبدو أن بعض الناس يعانون من شعور شديد باالختناق عندما 
ً
طويال

يتم تغطية أفواههم. وأدى ذلك إلى قوة دافعة قوية للكشف عن الفم واألنف. وقد اتبعت  

الضحايا استجابة عاطفية كانت بشكل عام استجابة جيدة للكائن الحي  للحصول على  

 ت استجابة خاطئة في ظل الظروف الخاصة غير الطبيعية للغوص. الهواء. لكنها كان

تخبرنا هذه القصة أن مجرد لحظة وجيزة من التفكير غير الواضح يقود الى سلوك أثناء 

 ولكن عندما تشعر بالذعر ، ال يمكنك التفكير بوضوح.  -الغوص يقود الى املوت 

غير   نتائج  املتهور  القرار  صنع  يحقق  ما   
ً
أن  نادرا نرى  اليومية.  الحياة  في  فيها  مرغوب 

 يعترفون باملواقف الصعبة، ويحافظون على الهدوء ويقيمون 
ً
األشخاص املتزنين عاطفيا

 األشياء بشكل عقالني حتى يتمكنوا من وضع خطة والعمل بها. 

أن "أفضل الناجين ال يقضون أي  The Survivor Personalityفي كتابه  Al Siebertكتب 

تقري بالضيق من وقت  الشعور  أو  قد  
ُ
ف أو االنزعاج مما  الطوارئ   في حاالت    خاصة 

ً
با

في   الجد  على محمل  أنفسهم  يأخذون  ال  السبب  لهذا  نحو سيئ،  على  تسير  التي  األمور 
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العادة وبالتالي يصعب تهديدهم. " أنت تعلم أنك في وضع صعب لكنك عندما تحافظ على  

هناك طريقة   تكون  أن  يمكن  بكل هدوئك. هل  نعم  املشاكل؟  كل هذه  لتجنب  بسيطة 

 تأكيد!

3-  :
ً
 كن هادئا

 بعض الش ئ في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا ولكن بعد  
ً
قد يكون الكثير منا مرتبكا

ذلك عندما تجلس مع نفسك وتجد أن االرتباك لم يقودك الى ش يء مفيد. لقد وجد علماء 

ال يمكن تحقيقها رأوا فوائد جسدية  النفس أن األشخاص الذين تركوا أهدافهم والتي  

: "وجدنا على سبيل املثال أعراض أقل من االكتئاب وأثر سلبي Wroschونفسية. يقول  

 مستويات أقل من الكورتيزول ، ولديهم مستويات أقل  
ً
أقل بمرور الوقت". "لديهم أيضا

للجها الجيد  األداء  على  جيده  عالمة  وهو  الليمفاوية  الغدد  في  االلتهاب  املناعي.  من  ز 

 ويصابون بمشاكل صحية بدنية أقل بمرور الوقت ".

عندما تتوقف عن محاولة القيام بكل ش ئ. عليك تحديد ما يجب   -يمكنك فعل أي ش ئ

أن تلتزم به وما يجب عليك التخلي عنه وهذا يستلزم الهدوء لتصل الى قرارت حكيمة ففي  

 أثناء األزمة التسرع يقود الى مشكالت أكثر.  

 :كن -4
ً
 خياليا

قام مارشال جولدسميث بدراسة لألشخاص الناجحين بشكل ال يصدق. بعد تجميع كل 

كلهم   الناجحون  األشخاص  "هؤالء  صاح:  ثم  بينهم.  املشترك  الش يء  أدرك  البيانات 

يتميزون بالوهم والخياالت!"  فيقول " هذا ال يجب أن يساء تفسيره على أنه أمر سيئ. في 

دنا على أن نصبح أكثر فعالية. بحكم التعريف ، ال يجب أن تكون الواقع  الخيال يساع

". الحظ  للغاية  أهدافك منخفضة  لكانت   ،
ً
تماما دقيقة  كانت  إذا  دقيقة.  األوهام  هذه 
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Goldsmith    أنه على الرغم من أن األوهام  تعرض الناس لخطر الفشل، فإنهم يفعلون

يحفزون   فهم  للغاية:  لالهتمام   
ً
مثيرا آخر   

ً
حتى  شيئا املحاولة  في  االستمرار  على  الناس 

  . أيضا   
ً
لكنهم يحاولون كثيرا  ،  

ً
الناجحون يفشلون كثيرا ... "األشخاص  عندما يفشلون 

 بشكل جيد، فإنهم يستمرون حتى تعمل الفكرة ويشترك في  
ً
عندما ال تعمل األشياء معا

 ذلك الناجون ورواد األعمال العظماء ". 

امل  من  ينجون  الذين  يخدش األشخاص  قد  مفرطة.  ثقة  ثقة.  أكثر  هم  الصعبة  واقف 

بعضكم رأسه: "أليس الخطوة األولى هي عدم اإلنكار؟ عن مواجهة الواقع؟ "تحتاج إلى  

التمييز بين إنكار املوقف والثقة املفرطة في قدراتك. األول س يء للغاية ، لكن الثاني يمكن  

 أن يكون جيدا بشكل مدهش.  

لم تعترف ألول مرة أن لديك مشكلة. في املقابل  فإن وجود  من املستحيل حل مشكلة ما  

 إلى حد  
ً
إيمان قوي بشكل خاص بالقدرات الشخصية، حتى لو كان هذا االعتقاد خادعا

 ما ، ربما يساعدك على حل املشكالت:  

الرجاء    = مصيره  في  التحكم  على  الشخص  لقدرة  قوية  نظرة   + للموقف  واقعية  نظرة 

 األكيد.

 . حتى لو فات األوان للتحضير واالستعداد: إستعد .. -5

من ينجو من املواقف املهددة للحياة؟ هم الناس الذين أعدوا خطط إستباقية قبل وجود 

 الخطر. 

من األمور التي تعلمها كل شعوب األرض في أزمة فيروس كورونا هو غسيل اليد والنظافة 

السال  أمور  من  وكثير  نتكلم  ونحن  بيننا  ومسافة  تطوير  الشخصية  الن  الصحية،  مة 

الجيدة   نتائج جيدة    -العادات  للحصول على  الحل  السيئة هو  العادات  من  والتخلص 
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لتنفيذها  إرادتك  قوة  مع  الجيدة  العادات  ،أن  إنتشارة  وعدم  الفيروس  من  للتخلص 

 ستساعدك على أن تكون أكثر مرونة أمام التغيرات الجديدة.  

ك األستعداد  ألننا علينا  ماليين  تنقذ  كالنفس  القريب  فمحبة   
ُ
معا نعمل  أن  مجتمعات 

الصين   في  بسبب سوق  إنتقلت  من جرثومة  تأذى  كله  فالعالم  واحد،  في خندق  نعيش 

بعد أن تبين    2020يناير  1وأغلق سوق هوانان للمأكوالت البحرية بالجملة في ووهان في  

فيروس   النتشار   
ً
إحتماال األكثر  البداية  نقطة  األن  أنه  علينا من  لذلك  الجديد.  كورونا 

االستعداد لتغيير عادات األكل واالستهالك ونتبع أنظمة غذائية جديدة كثقافة إنسانية  

غير  واالسواق  املطاعم  وغلق  األطعمة  تحضير  في  املورثة  التقاليد  على  التنازل  وبداية 

 التى تبين إنها مصدر إلنتشار االوبئة. 
ً
 صحية خصوصا

 

 

6- 
ً
:  كن مشغوال

ً
 ، مشغوال

ً
 ، مشغوال

ما هي أفضل طريقة للبقاء والتحكم في مشاعرك عندما تكون األمور صعبة؟ "إعمل إعمل 

  ، العمل   ، "العمل  البد من  الصدمة  أعقاب  في  أو مت".   
ً
إعمل."تذكر قول "كن منظما

العمل" كما كتب ريتشارد موليكا طبيب نفس ي في جامعة هارفارد ُيدرس كيف نتعامل مع  

ة: "هذا هو الهدف الوحيد األكثر أهمية لألشخاص املصابين بصدمات نفسية في  الصدم

جميع أنحاء العالم." األيدي تفرض األمر على العقل.عندما تسوء األمور ، يصبح الناس 

حزانى أو خائفين ، يتراجعون ويمكن أن يؤذوا أنفسهم. والعمل يمكن أن يهدئ العواطف 

من يخرجك  ال  لكنه  البقاء   واالنفعاالت،  أن  املرنون  األشخاص  الفوض ى.يعرف  هذه 

 هو أفضل طريقة للحفاظ على الهدوء. صدقوا أو ال تصدقوا  نكون جميعنا أكثر 
ً
مشغوال
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سعادة عندما نكون مشغولين. أجعل وقتك مزدحم هذا أمر جيد كما يقول االمريكان  

keeping busy . )خليك مشغول( 

 إجعلها لعبة: -7

يحكى خبرته عن كيف    Joe Simpsonأحد الناجين من حادثة صعبة أثناء تسلق الجبال  

أنقذ نفسة بعد ان إنكسر قدمه كسر مضاعف بإنه حمس نفسه برقصة أي حركة كلما  

يفعلها يكافئ نفسه ! حتى نزل من فوق الجبل!  كيف فعل هذا؟ إنه علم األعصاب. تحفز  

الذي يفعله الكوكايين.عبر البقاء على قيد الحياة: فن األنشطة املرحة نفس مركز املكافأة  

وعلم املرونة: وبشكل مثير يتم تنشيط بنية داخل العقد القاعدية العصبية أثناء الشعور  

 باألمان واملكافأة والشعور الرائع املنبعث مثل تأثير عقار الكوكايين . 

ة تنطوي على أخطار وتحديات  حتى األشياء اململة يمكن أن تكون ممتعة إذا حولتها إلى لعب

ومكافآت صغيرة ويمكننا استخدام هذا النظام نفسه في املشاكل اليومية: حفز نفسك 

وأنت تبحث عن عمل وقل لنفسك)كم عدد السير الذاتية التي يمكن إرسالها اليوم؟ هل 

 يمكنك الفوز ؟ وهكذا ... 

اجين. يستمتع الناجون من إن اإلحتفال بـ "اإلنتصارات الصغيرة" هو ش ئ مشترك بين الن

األخطار بفرح كبير حتى من أصغر نجاحاتهم، هذه خطوة مهمة في خلق شعور مستمر  

بالدافع ومنع االنحدار إلى اليأس. كما أنه يوفر الراحة من الضغط الذي ال يوصف لحالة 

 البقاء على قيد الحياة.

 احصل على املساعدة وقدم املساعدة:   -8
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أمر جيد. هذا واضح. لكن في بعض األحيان نشعر بالخجل أو    الحصول على املساعدة

اإلحراج ونفشل في طلب ذلك. ال تدع الكبرياء يعوقك في الطريق. واألكثر إثارة هو أنه حتى  

 في أسوأ األوقات، فإن تقديم املساعدة يمكن أن يساعدك. 

ا. هذا يساعد الناس من خالل تولي دور القائم بالرعاية ، نزيد من الشعور باملعنى في حياتن

في أسوأ املواقف على النجاح. في بعض األحيان يكون كونك غير أناني هو أفضل طريقة  

أنجح   من  هم  العطاء  في  األسخياء  الناس  أن  النفسية  الدراسات  ظهر 
ُ
ت األنانية.  لتهزم 

 الناس ويعيشون لفترة أطول. 

يساعدك   مساعدة شخص آخر هو أفضل طريقة لضمان بقائك. يأخذك من نفسك.

تعمل   كيف  رؤية  وتمنحك  ولست ضحية.  منقذ  اآلن  أنت  مخاوفك.  فوق  االرتفاع  على 

قيادتك ومهاراتك على تعزيز اآلخرين وعلى املزيد من التركيز والطاقة للمثابرة. أفاد العديد  

أجل  من  ذلك  يفعلون  كانوا  أنهم  وقت صعب  في  بمفردهم  بقوا  الذين  األشخاص  من 

، أم ، ابن(. لذا بمجرد أن ينتقل التهديد ، وبمجرد أن يستقر   شخص آخر )زوجة ، صديق

غبار العاصفة، هل يمكننا أن نحيا حياة طبيعية مرة أخرى؟ في الواقع  يمكن أن تكون 

 الحياة أفضل فقط بأن تساعد االخرين.

 لذا عندما تكون الحياة صعبة ونحتاج إلى املرونة ، ضع في اعتبارك: الخالصة:

 لتمييزاإلدراك وا-1

 إدارة عواطفك -2

3- 
ً
 كن هادئا

4- 
ً
 كن خياليا
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 إستعد ... حتى لو فات األوان للتحضير -5

6- 
ً
 ، مشغوال

ً
 ، مشغوال

ً
 كن مشغوال

 إجعلها لعبة-7

 إحصل على املساعدة وقدم املساعدة -8

املساعدة   تذكر  لكن  اإلنسانية  النفس  نطاق  على  للمساعدة  أفكار  هي  النقاط  هذه 

من عمل الروح القدس فيقول بولس الرسول من سيفصلنا عن محبة    الروحية التي تأتيك

ليقوم   النفس تشحذ الجسد  الروح وقوة  املسيح أشدة أم ضيق. لذلك ال نفشل فقوة 

باملهام الصعبة في الشدائد ويستقبل الضيق بشكل يساعده على البقاء على قيد الحياة،  

لطبيعة كل هذه السنين فهو من  وهذا ما ساعد االنسان للبقاء حتى األن  أمام غضب ا

خالل العقل والروح والتوازن بينهما يحقق املعادلة الصعبة، وال ننس ى السبب الرئيس ى  

ألن االنسان مخلوق على صورة هللا في االبداع إستطاع أن ينتصر ويقف في مواجهة األوبئة  

نتذك يوم  وسيأتي  أشكالها  بكل  الحياة  ومحن  الطبيعية  والكوارث  الهجوم واالمراض  ر 

شحذ الهمم ونستعد   2020الفيروس ي كورونا  
ُ
وماذا فعل في العالم ولكن األن علينا أن ن

 بقلوبنا املمتلئة رجاء لنحمل هذا الرجاء للعالم املضطرب. 

ثانية لرجاء حي    3:1يعلن الوحى لنا فى بطرس األولى   الكثيرة ولدنا  "الذي حسب رحمته 

ملي األموات  من  املسيح  يسوع  في  بقيامة  محفوظ  يضمحل  وال  يتدنس  وال  يفنى  ال  راث 

 بمعنى 
ً
السماوات ألجلكم"هذه اآلية فى حياة كل مسيحي البد ان تكون حياة معاشه يوميا

 فنحن نحمل فى داخلنا قوة رجاء حى مبارك ال  
ً
البد ان نطبق هذا الكالم فى حياتنا يوميا

حياة جديدة ال موت فيها النه قام يؤثر عليه الزمان وال الخطية وال ينتهى وهذا الرجاء فى 

انا   يا هاوية!!  أين غلبتك  يا موت  أين شوكتك  من األموات وغلب شوكته لألبد فلنهتف 
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وانت حاملين هذا الرجاء الحى، فال خوف من وباء وال خطر بل رجاء يملء النفس ونحمله 

 للجميع أينما ذهبنا وتكلمنا، فهل أنت حامل لهذا الرجاء؟؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانى 
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 الهوت الرجاء 

في أواخر الستينيات ظهر منهج جديد في الفكر الالهوتى إسمه )الهوت الرجاء( كان قادتها  

األوائل من العلماء األملان الذين حاولوا القيام بوضع منظور الهوتى وفهم مهمة الكنيسة 

ري ملا حدث وكيف  بعد عصر الحرب العاملية األولى والثانية ومحاولة وضع منظور تفسي

 نجنب البشرية هذا الخراب. 

وكما    Jürgen Moltmannمصطلح صاغة الالهوتى  Theology of Hopeوالهوت الرجاء  

ركز الالهوتى كارل بارت على الهوت االزمة ومشكلة الخطية وكيف تم التخلص منها عند 

 والذى جرد سلطانها وكان تركيزه على مركزية املسيح وا
ً
لعمل الفدائي، لكن الصليب نهائيا

 بسبب الخراب والدمار واملوت الذى اختبروه 
ً
كان تركيز مولتمان على الرجاء وهذا أيضا

فى الحرب العاملية الثانية وهذا كان له رد فعل على الالهوتيين األملان بشكل مباشر ثم  

 على كل الفكر الالهوتى الغربي. 

في محاضرة في املركز املسكوني   قال مولتمان  2016بعد خمسين سنة وفى لقاء مسكوني  

لكتابه  اإلنجليزية  للترجمة  العاملي  الكنائس  مجلس  منشورات  نشر  بمناسبة  جنيف  في 

مسيحي 4الجديد   الهوت  لوجود  رست 
ُ
ك حياتي  في  الالهوتية  الجهود  "كل  ذلك:   قال 

  مسكوني عن مجيء هللا. الحياة فى رجاء هللا بل وملء الحياة. حيث نجد الكتاب املقدس 

عبارة عن سلسلة من التأمالت حول معنى الحياة ، والتفكير ، والرجاء في حضور محبة  

 هللا."

في كل مراحل     
ً
 وجوعا

ً
تثير معرفة" هللا الحي "عطشا كتب مولتمان: "في حياة كل البشر 

عليه،   هم  عما  راضون  غير  البشر  يجعل  هللا،  ملعرفة  والعطش  الجوع  هذا  الحياة، 

 
4 https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/50-years-after-theology-of-hope-jurgen-moltmanns-vision-

continues-to-inspire 
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البحث ع على  التي ويجبرهم  الحياة  بجانب  الحياة  املزيد من  الى  فيه  يسعى  ن مستقبل 

عاشوها بالفعل." هذه الصياغة تجعلنا نفهم ان البناء الفكري لالهوت الرجاء مرتبط 

 ببعد أخراوى وكلما تنتشر رائحة املوت حولنا البد أن نتذكر أن لنا رجاء فى املسيح.

الهوت الرجاء (، يؤكد الالهوتي األملاني يورجن حتى االن بعد خمسة عقود من نشر كتابه )

إن لدينا قوة سماوية   وبالفعل   ، العالم  لتغيير  الرجاء كقوة  مولتمان اإلصرار على قوة 

تجعلنا نستطيع ان نفكر بشكل مختلف، لذلك عيوننا تترجى وجه ربنا يسوع ليعلن لنا  

 ته لنا فى هذه األيام. ولُيسمع صوته فى كل االرض من خاللنا ونفهم وندرك ونميز صو 

الرجاء:   البداية   الهوت  هي  املسيح  قيامة  أن  إدراك  في   ، القيامة  على  يركز  هو الهوت 

والوعد ملا لم يأت بعد. يجب أن ُينظر  املسيحي الى نفسه على أنه "يقف ضد الشر" غير 

نى  صبور مع الشر وال يساوم على الشر وال توجد مساومة مع فريق الشر بكل اشكاله بمع

 الحياة الجديدة في مقابل املوت الروحى.  

في ثقافة ما بعد الحداثة أى في هذا العصر ُينظر إلى الكنيسة على أنها كيان مزعج، يواجه  

املجتمع بكل ما لديه من سلطة مالية وإمبراطوريات إقتصادية وجاه ومال وغنى وصحة  

إنه   في  االيمان  مجتمع  أي  الكنيسة  قوة  ان  نرى  هذا  كل  أي ومع  األبدية  الحياة  ينتظر 

وبالتالي  تكشف هذه  السماوية(،  أخر)أورشليم  عالم  في  قادمة  تنتظر مدينة  الكنيسة 

الرغبة فساد جميع املدن املصنوعة بيد البشر في هذه الحياة. هذا الشكل من الالهوت 

موجود في حوار مع رؤى أخرى للمستقبل ، وخاصة املاركسية ، وهو يقف ضد فردية  

الليبرالي والالهوت الوجودي. من بعض النواحي ، يكون األمر تقليديا ، ولكنه قد الفرد  

 5يكون جذريا سياسيا. تأثرت كنائس العالم الثالث بعمق بالهوت الرجاء.

 
5 http://mb-soft.com/believe/txn/hope.htm 
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مولتمان يورجن  هي  الجديد  الالهوت  هذا  في  املركزية  الشخصية  أن  شك   Jurgenال 

Moltmann" الهوت الرجاء"  . أكثر عمل مؤثر ملولتمان هو كتابهTheology of Hope "

. مما أثار ضجة كبيرة عندما تم نشره ألول مرة في  1967املنشور باللغة اإلنجليزية عام  

 عن أهمية الهوت علم األمور األخيرة  1965أملانيا في عام 
ً
 شامال

ً
 - ، يمثل هذا العمل بيانا

سيحي على الفكر واملؤسسات وعلم الالهوت األخروي الذي يؤكد التأثير الثوري للرجاء امل

 وظروف الحياة هنا واآلن. 

يفهم مولتمان اإليمان املسيحي بشكل أساس ي على أنه رجاء ملستقبل البشرية والخليقة ، 

  ، للتاريخ  اإللزامية  القوة  املصلوب. وعد هللا هو  وقيامة يسوع  الخروج  إله  به  كما وعد 

ديم الخبرة ، ويضعهم في تناقض مع إيقاظ الرجاء الذي يبقي البشر غير متناغمين لتق

الجديدة  النبضات  مصدر  الكنيسة  ويجعل   ، السائدة  واالجتماعية  الطبيعية  القوى 

املستمرة تجاه العالم، بكلمات مولتمان الخاصة ، " تحقيق البر والحرية واإلنسانية في  

 ضوء املستقبل املوعود ". 

د التي أنتجها مولتمان. إنه عمل قوة  هذا الكتاب هو مجرد جزء من ثروة الهوتية من املوا

روحية مستدامة وقوة منهجية ، مكتوب عندما كانت الثقافة الغربية في حالة زخم كبيرة.  

، وهو  
ً
يتكلم الهوت الرجاء عن فهم هللا على أنه أمامنا ومن ثم سيجعل كل ش يء جديدا

"الوج أبعاد  بوضوح  يدرك  عالم  إلى  تتحدث  إنها  وعوده.  في  اآلن  البشري معروف  ود 

واالجتماعي" التي لم يتم بعد ، وحقيقة أن الرجاء على مستوى اإلنسان هو عنصر الوجود 

 الهادف. 

املروعة عن   أو  بالرؤية األخروية  بثقة متجددة   
ً
، مدعوما املواقف  النوع من  ضمن هذا 

الفردية   املبالغات  مع  والتفاعل  الرؤيا،  سفر   
ً
خصوصا املقدس  الكتاب  في   الدينونة 



23 
 

جودية الالهوتية سعى مولتمان إلى إعادة التفكير في الالهوت النظامى من حيث الغاية  للو 

 النهائية وهذا هو الهوت الرجاء.

ال ُينظر إلى علم األمور األخيرة )اإلسخاتولوجى( على أنه الفصل األخير في كتاب الالهوت  

عناه الصحيح. النظامى، ولكن املنظور الذي يجب أن ُيفهم منه كل ش يء آخر ويعطي م

يعتبر علم األمور األخيرة ملولتمان املفهوم الرئيس ي أو املركزي الذي يتم من خالله وضع 

 كل ش يء آخر في الفكر املسيحي. 

يرى مولتمان أن القصة الكاملة إلسرائيل كشعب هي رحلة تاريخية فريدة حيث يواجه  

كلمة هللا. في يسوع املسيح  إسرائيل إله الوعد. يرى هوية إسرائيل بأكملها في ضوء وعود  

القيامة  باكورة  هي  قيامته  إن  مستقبلية.  كمملكة  ولكن   ، حاضرة  املستقبل  مملكة   ،

ويمكن أن يكون لها معنى فقط في هذا األفق العاملي للمعنى. الحياة املسيحية والخالص  

 باكورة تعيش في وعد مستقبل هللا في املسيح.

بعد الحرب بينما كان العالم يعيش الفظائع املروعة ينبثق الهوت مولتمان من تجربة ما  

التي ارتكبتها الجيوش األوروبية وكان أحد األسئلة التي طرحها على عامله هو كيف يمكن  

أوتشويتز   فيه  يحدث  عالم  في  جيد  إله  هناك  يكون  معسكرات    Auschwitzأن  )أكبر 

من   أكثر  فقد  اإلبادة.  ومراكز  األملانية  النازية  وطفل   1.1االعتقال  وامرأة  رجل  مليون 

 حياتهم(  ؟  

، يبرز هذا السؤال في آذان غربية تتحدى مشروعات املسيحية  
ً
حتى بعد مرور سبعين عاما

األوروبية في القرون السابقة. إذا كانت املجتمعات املسيحية من قادة وشعوب قادرة على 

املسيحي كأساس    إحتضان مثل هذه القسوة والدمار  فما الفائدة من التمسك بالدين

لهياكلنا السياسية؟ عالوة على ذلك، هل تعتبر املسيحية ذات صلة حتى لألفراد في سنين  
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الوجودية  من  كل  على  األزمة  ألقت  التاريخ؟  كتب  إلى  تنتمي  أنها  أم  الحرب  بعد  ما 

 6)الشخصية( على أنها شكوك )سياسية( مشتركة حول هوية مسيحية أوروبية.

الدخول في الصراع بين الدين والسياسة ومن يقود االخر ورأى العلم لكن بالطبع ال نريد 

في ذلك بل يجب أن ُينظر إلى الكنيسة على أنها شعب الرجاء ، يختبرون الرجاء باهلل الذي  

هو حاضر في وعوده. امللكوت هو اململكة القادمة والتي تعطي الكنيسة رؤية أوسع للواقع  

للخال  أي  "للخالص"  خاصة  رؤية  جميع  من  تنافس  أن  الكنيسة  على  الشخص ي.  ص 

 الحواجز التي بناها اإلنسان من أجل الرجاء. 

إنه يتحدى جميع الهياكل التي تستبعد نفسها ، وجميع الحواجز التي أقيمت بين الشعوب  

لة   لة ومحو  باسم الواقع الذي سيأتي في يسوع املسيح. يخلق امللكوت القادم رؤية متحو 

 واالن وليس فقط في مستقبل أخراوى. ملهمة شعب هللا هنا

 على الساحة الالهوتية، إال أنه ليس  
ً
على الرغم من أن مولتمان ربما يكون أكثر وضوحا

هو شخص آخر أصبح   Wolfhart Pannenbergالهوتي الرجاء الوحيد. الالهوتي اللوثري  

للع تحريره  إن  الستينيات.  أواخر  منذ  املتحدة  الواليات  في   
ً
جدا  

ً
املوسوعي،  معروفا مل 

( كتاريخ  )1968الوحي  واإلنسان"  ، هللا،  يسوع   " اخر  كتاب  وله   ، أعطاه 1968(  قد   )

مقالة   كتب  لقد   ، كتاريخ  الوحى  كتاب  في  الالهوتية.  الخريطة  على   
ً
مهما  

ً
مكانا بالفعل 

رئيسية تحتوي على "أطروحات عقائدية حول عقيدة الوحي". في هذا العمل ، نجد فهما 

من حيث علم اإلسخاتولوجى ومجئ املسيح باعتباره بداية ذلك املستقبل ،  لكل الواقع  

 وبطريقة مستقبلة ، ومفهوم هللا كإله املستقبل.

 
6 https://www.aitheology.com/2019/02/12/a-theology-of-hope-in-a-technological-age-introduction/ 
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نهاية العالم هي االفكار الالهوتية الرئيسية ، ألنه في النهاية فقط سُينظر إلى هللا على أنه  

سياقها العاملي الصحيح.   إله ، وفقط في ضوء هذه الغاية ، تظهر قيامة يسوع املسيح في

هذه  في  التفكير  إلعادة  أخرى  محاولة  هو  الرجاء  الهوت  في  الضخم  بانينبرج  عمل  إن 

 العقيدة الحاسمة. 

 ، ويتم 
ً
 وإنسانا

ً
فهو يتكلم عن البداية  "من النهاية" وُيدافع عن يسوع املسيح باعتباره إلها

معنى إعطاؤها  ويتم  التاريخ  في  كحدث  القيامة  عن  أفق    الدفاع  في  وضعها  طريق  عن 

شهادة   عن  للدفاع  واعدة  جديدة  محاولة  نرى  الواقع  في  هنا  العالم.  لنهاية  مفاهيمي 

 الكنيسة للمسيح كإله وإنسان وتأكيدها.

كما يأتي عمل الالهوتي الكاثوليكي يوهانس بي ميتز من جانب تركيز سياس ي أكثر بكثير.  

اولة جادة إلعادة التفكير في رسالة الكنيسة  ( ، لدينا مح 1968في كتابه "الهوت العالم" )

في ضوء التوجه املستقبلي لإليمان الكتابي. ربما يكون الالهوتي اللوثري كارل براتين هو  

  " كتب  والكنيسة.  لالهوت  ومعناه  الالهوت  من  النوع  هذا  عن  الرائد  األمريكي  املدافع 

 (. 1969مستقبل هللا )

وع التاريخي" الذي كتبه ألبرت شفايتزر في مطلع وبالطبع منذ نشر كتاب "البحث عن يس

به؟   فعله  الذي يجب  ما  ولكن  األخيرة.  األمور  تدرك بوضوح علم  الكنيسة  كانت  القرن 

وتنوعت اآلراء مثل هل كانت مجرد "قشر" مفاهيمي من القرن األول )هارناك(؟ هل كانت 

كان هل  )بولتمان(؟  الوجودية  للنهائية  الحية  األسطورية  استبدلت   اللغة  خطأ  مجرد 

 الكنيسة )لويزي(؟ 

لقد  الطويلة والصعبة.  الكتابية  الشهادة  الالهوت لقد درسوا  !! يقول علماء  بالطبع ال 

استمعوا بجدية إلى املناخ الفلسفي في وقتهم ، وخاصة شحذ وعيهم التاريخي من خالل 
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ن الوقت قد حان الجناح األيسر لتقليد هيجيلي )فيورباخ ، ماركس ، بلوخ(. ويزعمون أ

التيلوس) كلمة يونانية تعنى الغاية أو الغرض  Telosإلعادة التفكير في الالهوت في ضوء  

"علم  مصطلح  أصل  إنها  أرسطو.  مثل  الفالسفة  يستخدمه  ما  حد  إلى  مقيد  بمعنى   ،

 الغائية" ، أي دراسة الهدف أو دراسة األشياء بهدف أهدافها أو أغراضها أو نواياها.(

 

يأخذ التفكير الالهوتي عدة أنماط. أحد املناهج الفكرية للبحث هو أخذ عقيدة   يمكن أن

واحدة كمركزية والتفكير بها إلى بقية جدول أعمال االجندة الالهوتية)الالهوت النظامى(. 

تصبح العقيدة املركزية هي املحور واملذاهب األخرى هي عبارة عن عجالت مفاهيمية في 

التبرير. وباملثل بارت مع عربة املوضوع العقيدي.   فعل لوثر ذلك بقوة كبيرة مع عقيدة 

تجسد االبن. جعل علماء الهوت الرجاء من اإلسخاتولوجى مركزهم املفاهيمي. الخطوة  

 األولى هي استخدام هذا املركز لتأكيد معنى وأهمية يسوع املسيح. 

بل جعلوا العالم    لقد جعل علماء الهوت الرجاء من الفكر املسيحى فكر غائي مستقبلي

يفكر ويخطط ويحلم من حيث املخاوف واآلمال والخطط املستقبلية. عالوة على ذلك ،  

القضايا   الكنيسة من حيث  رسالة  لرؤية  الالهوت طريقة  ممارسة  النوع من  يوفر هذا 

األكبر لإلنسان في املجتمع ومسألة الثورة. وهذا الجهد ال يزال يتعين رؤيته بالكامل بمزيد  

ألبحاث والدراسات الالهوتية في املكتبة العربية. بالتأكيد من وجهة نظرهم الخاصة من ا

 .
ً
 ال يوجد نموذج الهوتي يمكن أن يكون مطلقا

على الجانب النقدي لهذا الفكر، تبرز األسئلة بالتأكيد. يبدو أنه مع التركيز على النهاية ، 

ال  مفهوم  مع  يتناسب  كيف  البداية.  حول  بسيط  سؤال  هل يطرح  والسقوط؟  خلق 

 سيكون من السهل تصور نوع من الثنائية مع "انتصار" هللا في النهاية؟ 
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بالتأكيد هذا لم يتم التفكير فيه، ولكن التركيز كان على االخرويات؟ عالوة على ذلك ، 

يبدو أن مولتمان يواجه صعوبة كبيرة في دمج أي فكرة عن حكم مستقبلي على أنه إدانة.  

الحدث الرئيس ى ثم مجيئه ثانية "وحضوره املستقبلي" وإذا   -سد املسيح  لكن إذا كان تج

نذير   من  أكثر  ورسالتها  في شهادتها  الكنيسة  فهل   ، الجميع  على مصير  الدليل  هو  كان 

في  ادانة  يوجد  أال  الدينونة؟  حول  حقيقي  نقاش  يوجد  أال  الناس؟  لجميع  للحقيقة 

مة في الكتاب املقدس هي إما حياة ابدية!! أو  املستقبل؟ بالرجوع للفكر الكتابى نجد القيا

 دينونة أبدية!! 

هل هذا الالهوت ليس أكثر من مجرد رد فعل على ثقافة العصر؟ ألن ماديتنا ونرجسيتنا   

 يفسر هذا بطريقة ما بوضعه 
ً
قد أعمتنا عن هللا كوجود حي ، هل استدعينا اآلن الهوتا

بعد   مجرد  الفضيلة  أصبحت  هل  املستقبل؟  املأساوية في  الحالة  عن  وماذا  أخراوى 

 لسلوك البشر االن؟ 

مثل هذه االنتقادات مهما كانت ضرورية ، ال يجب أن تمنعنا من استكشاف إمكانيات   

 التفكير من دراسة الغرض النهائي للكون من خالل دراسات الهوت الرجاء. 

 ماذا عن املعاناة؟ 

أمام األلم ومشكالت الكون يكون اإلغراء في التفكير هنا واآلن أي واقعنا، والخطورة تكمن 

هادتنا او التعبير عن هويتنا املسيحية إلى تقوى فردية أي الخصخصة. أي في  تحويل ش

أن كل ما يهم هو أنا ، يسوع وخالص نفس ى. طاملا أن جواز سفري إلى السماء مختوم ، 

الكفاية وال  بما فيه  العالم مربك  الدنيوية.  الشؤون  في  إلى االنخراط  فأنا لست بحاجة 
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سابيع القادمة وأهرب إلى األحالم السماوية في عطلة  معنى له ، دعني أتحمل واقعه في األ 

 .7نهاية األسبوع

البد    العالم.  معاناة  مع  بجدية  التعامل  من خالل  اإلغراء  هذا  مولتمان  الالهوتى  يقاوم 

للمسيحية أن يكون لها صوت في الساحة العامة )وفي حياتنا( ، فيجب أن تشارك بنشاط 

يطرح التي  األسئلة  عن  االجابة  أزمة في  يعالج  ال  إيماننا  كان  إذا  واملجتمعات.  الناس  ها 

 عصرنا بشكل غير كاٍف، سوف ال يوجد أهمية لوجودنا  فى عصر ما بعد الحداثة

جدله الرئيس ي هو  8يبدأ بإعادة صياغة املشكلة. في أحد أقصر كتبه "الكنيسة املفتوحة"  

اة الكنيسة وعبادتها. يجب أن أننا بحاجة إلى تركيز أكبر بكثير على مكان الجماعة في حي

 
ً
 من األعلى" بمعنى بدال

ً
تكون الكنيسة للشعب ؛ حياتها الحقيقية تأتي من األسفل "بدال

من خالل األسقف. كاهن  راعي أو الهوتي بل من القاعدة العريضة من الشعب. يجب أن 

 ، تشجع املشاركة الكاملة  
ً
 ومتحمسا

ً
 منفتحا

ً
لشعبها في كل  تكون الكنيسة املحلية مجتمعا

 جزء من عبادتها.  

يرى مولتمان الالمباالة كأكبر لعنة في عصرنا: إن توجهنا من جانب واحد نحو اإلنجاز   

على  قادرين  وغير  الحب  عن  عاجزين  نصبح  حساسين.  وغير  حزينين  يجعلنا  والنجاح 

سام  الحزن. لم يعد لدينا دموع ، ونحن نبتسم فقط ألنه من املفترض أن نستمر في االبت

. )ص 
ً
 ( 23... أصبحنا ال مبالين ، وما زلنا أحياء ولكن بالتأكيد وببطء نموت داخليا

 

يبدأ الهوت الرجاء وينتهي بإله شغوف. من املهم هنا استعادة املعنى األصلي لكلمة شغف.  

آالم   مثال على ذلك هو  باملعاناة. أفضل   
ً
أيضا بل  والغيرة  بالطاقة  األمر فقط  يتعلق  ال 

 
7 https://www.aitheology.com/2019/02/12/a-theology-of-hope-in-a-technological-age-introduction/ 
8 https://www.amazon.com/Open-Church-Invitation-Messianic-Lifestyle/dp/0334011779 
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،ل ليحقق  املسيح  وصلب   
ً
متجسدا جاء  ملا  وبمحبتها  بالبشرية  شغوف  الهنا  يكن  لم  و 

عدالته!! حيث نرى كل شغفه ال يهتز بسلوك البشر وال يتزعزع بسببنا وال يخيب رجاؤه 

 وكذلك املعاناة وااللم الناتجة عن خطايانا قد إجتاز فيها الرب يسوع من أجلنا.  
ً
فينا ابدا

إله يتحرك يعني  إلى    اإلله الشغوف   يتحرك 
ً
أيضا يبكي معهم ولكنه   ، العالم  مع معاناة 

 العمل للرد على صرخات اإلنسانية.

 النهاية هي البداية: 

يسميه  ما  هذا  بالنهاية.  يبدأ  الرجاء  الهوت  فإن   ، بداية  نقطة  الهوت  لكل  كان  إذا 

ون مقاربة األخروية. علم األمور األخيرة هو دراسة األشياء األخيرة التي أصبحت الالهوتي

 تعني أشياء كثيرة مختلفة. 

الثقافة الشعبية اإلنجيلية أصبح علم األمور األخيرة لألسف  في اآلونة األخيرة، وبسبب 

يعنيه   الثانى. ليس هذا ما  العالم واملجئ  نهاية  الشاملة حول  للتكهنات   
ً
مولتمان مرادفا

بالهوت الرجاء بل  دراسات الهوت الرجاء تتبع دراسة العهد الجديد الستعادة مركزية  

الرجاء األخروي في الكنيسة األولى. أي حقيقة أن الرسل واملسيحيين األوائل آمنوا بتثبيت  

حقيقي مللكوت هللا على األرض. كانوا يعتقدون أنه حدث وشيك. لم يكن الهدف من ذلك  

الم بل التبرير املستقبلي لشعب هللا في ظل االضطهاد السياس ي الحالي. وبالتالي تدمير الع

آثار   لها   ، والعشرين  الحادي  القرن  في  تزال  وال  األول  القرن  في   ، اإلنجيل  رسالة  فإن   ،

 سياسية على ارض الواقع أردنا او لم نريد.

الالهوتيين من  إلى مجموعة  مولتمان  ينضم   ، بذلك  القيام  وبعض    من خالل  والعلماء 

العالم   إلى  الخارق  العالم  من  األخيرة)اإلسخاتولوجى(  األمور  علم  جلب  في  الدين  رجال 

الطبيعي. مع الوقت والتأثير الثقيل للفلسفة اليونانية ، أصبح علم األمور األخيرة يركز  
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يتمكن   حتى  الفكرة  هذه  تصحيح  يريدون   ، ذلك  من   
ً
بدال الحياة.  بعد  الحياة  على 

 ون من التركيز أكثر على هنا واآلن.املسيحي 

إلى فعل   املبكرة  للمسيحية  الطابع األخروي  ُيترجم  أن  التعافي يجب  ، فإن هذا  ثم  ومن 

اليوم بطريقة  العيش  السؤال حول كيفية  تثير  فإنها   ، بينما ترتكز على فعل هللا  حالي. 

امل في  هللا  شعب  تحرير  نجلب  كيف   ، باختصار  املستقبلي.  الواقع  إلى  تعكس  ستقبل 

 الحاضر؟ 

 الهوت التحرير:  

لقد ولد الهوت التحرير من قلب الهوت الرجاء فنجد في مضمونه مستوحى من كتابات 

مولتمان ، فى أوائل السبعينيات ستشهد ظهور نسخة كاثوليكية فى أمريكا الالتينية عرفت  

التحرير.   الهوت  باسم  األ   liberation theologyالحقا  األمور  علم  كان  خيرة إذا 

Eschatology   يتعلق بواقع سياس ي ، فكيف سيبدو ذلك في سياق فقراء أمريكا الالتينية؟ 

 للصليب. قتل  
ً
 جديدا

ً
 يكشف وجها

ً
في هذه العملية التحررية، أصبح هللا املصلوب جسرا

الظلم    
ً
مستنكرا  ، اليوم  ذلك  في  السياسية  القوى  متحديا   ، سياس ي  كسجين  يسوع 

بما ال شك قد تأثر بمنظور ماركس ي للتاريخ ، وجد هؤالء الكهنة والوقوف مع املهمشين.  

 للعمل من أجل العدالة االجتماعية. تجسد اإلنجيل في سياق 
ً
في الصليب نموذجا أصيال

 أمريكا الالتينية كرسالة تحرير من عدم املساواة والعنصرية. 

و  مجموعة  إلى  مؤخرا  وتوسعت  أخرى  تأثيرات  له  كان  التحرير  الهوت  من  إن  اسعة 

الالهوتيات ، كان تأثير مولتمان حاسما في بدايته. إليك كيفية ترابط االثنين وربما نحتاج 

 دراسة مفصلة عن ذلك التأثير لكننا سنشير الى بعض االرتباط.
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لخص الصورة أعاله كال من الهوت التحرير وارتباطه بعلم الهوت الرجاء ملولتمان. 
ُ
 ت

خوان رامون مورينو ، القس اإلسباني السلفادورى واليسوعي ، قتل    1989نوفمبر    16في   

على يد القوات الحكومية السلفادوريه لكثرة كالمه وإلدانته انتهاكات حقوق اإلنسان في  

 في رف 
ً
البالد. وبينما كان الجنود يحملون جثته إلى غرفة إخرى، تالمس جسده مع كتابا

كان    بدمه. 
ً
، ملطخا كان مكتبته وسقط على األرض  نبوي لألب مورينو.  هذا آخر عمل 

" ، وهو  The Crucified Godالكتاب )في الصورة أعاله( ترجمة إسبانية لعمل مولتمان "

 جزء من مكتبة مورينو وبالتأكيد كان له تأثير مهم في فكره وعمله ككاهن يسوعي ناشط. 

 التضامن مع الفقراء:

ب" هي أن هللا عانى مع املسيح على الصليب. كانت إحدى األفكار الرئيسية لـ "هللا املصلو 

هذه الفكرة مثيرة للجدل ألنها ناقضت فهم عدم قدرة الالهوت على البقاء تحت االلم  

الكالسيكي  ال يمكن أن   الالهوت  في  الناسوت.   الجسدي لكن كان هذا من إختصاص 

األمر األكثر جدل هو  يعاني هللا ألن ذلك يشير إلى الضعف من كائن قوي. ومع ذلك ، كان  

 تضمين هذه الفكرة والسبب ان هللا عانى كما يعانى فقراء العالم.  
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كما كان الهوت الرجاء  ملولتمان يدعو الكنيسة إلى التراجع عن تحديد السلطة السياسية 

 من ذلك ، التوفيق مع املضطهدين. يذهب الجدل على النحو التالي: 
ً
للثقافة الغربية وبدال

يسوع   مدعوون ألن  واملسيحيون   ، معه  وعانى هللا  الصليب  في  املضطهدين  مع  تشارك 

 لتعريف ومعاناة أولئك الذين يعيشون على هامش الحياة. 

مع   للتضامن  كامل  الهوت  إلى  املصلحة  الالهوتية  مولتمان  بذرة  نمو  وضوع  بكل  نرى 

كهنة الكاثوليك  الفقراء في تراب أمريكا الالتينية. وقد ظهر ذلك عندما انعكس إهتمام ال

عندما  الستينيات.  أواخر  في  يخدمونهم  كانوا  الذين  الفقراء  ملحنة  الالتينية  أمريكا  في 

عملوا على التخفيف من حدة الفقر ، بدأوا في البحث عن الجذور التي خلقت واستمرت  

البؤس الهيكلي ملعظم القارة. كيف يمكنهم العمل ليس فقط إلطعام الفقراء ولكن أيضا  

 هم من إطعام أنفسهم؟ لتمكين

كان   األمام.  إلى  املصلوب خطوة  التحرير هللا  الهوت  فكر  أصحاب  الالهوتيون  سيأخذ 

ابتكارهم ، بعد السياق السياس ي ليسوع السياق التاريخي األصلي ، الستنتاج أن هللا لديه  

التحرير  ممارس ي  بين  يوائم  أن  للجدل من شأنه  املثير  االستنتاج  للفقراء. هذا  تفضيل 

والحركات الثورية وأن يكون على خالف مع الديكتاتوريات العسكرية اليمينية ، وفي بعض 

يتحدث  القوي  السياس ي  الالهوت  أصبح  باختصار   نفسه.  الفاتيكان  مع   ، األحيان 

 يضفي الشرعية على حركات العصابات العنيفة واألنظمة 
ً
الحقيقة للسلطة ولكنه أيضا

 الستعمار الغربى.اليسارية القمعية التي تقاوم ا

 تأثير الهوت التحرير:

(. على  LTبعد أكثر من خمسين عاًما من صياغتها األولية ، اختلط إرث الهوت التحرير )

ا الهوتًيا حيوًيا ال يمكن ألي الهوتي حديث  
ً
الجانب اإليجابي ، أصبح الهوت التحرير شريك
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البروت الجانب  من  كل  في   ، الكثيرين  أن  حين  في  يتجاهله.  ،  أن  والكاثوليكي  ستانتي 

لالستجابة   مضطرون  بأنهم  دائًما  شعروا  أنهم  إال   ، الرئيسية  ادعاءاتهم  سيرفضون 

لتحديها. في الحلقات الدراسية في جميع أنحاء العالم ، تستمر كتابات جوتيريز وسوبرينو 

 مع تنصيب بابا أرجنتيني. على الرغ
ً
م من وبوف في إثارة النقاش. أصبح تأثيرهم أكثر بروزا

باالهتمام  بالتأكيد  انتقل  أنه  إال   ، ذاته  حد  في  للتحرير   
ً
الهوتيا يكن  لم  فرانسيس  أن 

 بالفقراء إلى مركز اهتمام الكنيسة. 

ومع ذلك ، فإن هذا التأثير الواسع االنتشار ال يقارن بشهادة شهدائها. إن حياة وقصة 

ستانج في البرازيل وخوان   رئيس األساقفة أوسكار روميرو في غواتيماال ، واألخت دوروثي 

رامون مورينو في السلفادور أمثلة مقدسة ألولئك الذين تناولوا قضية املظلومين بدمائهم.  

مثال حقيقى فى اإليمان والعزيمة لن ينسوا أبدا من ذاكرة التاريخ. إنهم ينتمون إلى رفقاء  

 قديس ي الكنيسة الذين قبلهم. 

ال أفكار الهوت  تترسخ  لم  إنه  أمريكا  والحقيقة  في  الشاملة  الكنسية  املمارسة  في  تحرير 

الالتينية. بصرف النظر عن املجتمعات األساسية التي ال تزال موجودة ، فإن الالهوت لم  

الحركة  هي  كانت  الكاريزماتية  الحركة  ولكن  الكاثوليكية.  الجماهير  إلى  طريقه  يشق 

 في القرن املاض ي في أمريكا الالتين
ً
 ية.املسيحية األسرع نموا

الفقراء   لكن  الفقراء  اختار  التحرير  أن "الهوت  املثل  يقول  الالتينية  أمريكا  في كنيسة 

 اختاروا عيد العنصرة "أي عيد حلول الروح القدس اى التركيز على األمور الكاريزماتية".

العاطفية فقط هي مناهضة ألطروحة الهوت  الحالة  التركيز على  الجوانب  كثير من  في 

ت بل  األمور  التحرير.  على  والتركيز  األغنياء  أفكار  مع  التأقلم  إلى  ذلك  من   
ً
بدال سعى 

إن   التحرير  الهوت  حركة  رواد  من  كثير  ويعتبر  السياس ي.  التغيير  من   
ً
بدال السماوية 
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 مع القوى السياسية التفاعلية ، التي سعت  
ً
 ما اصطفوا سياسيا

ً
مسيحيي العنصرة غالبا

ها. ومن املفارقات أن الحركة املسيحية انقسمت إلى أفكار الهوت التحرير نفسها إلى قلب

للرأسمالية في املنطقة. هذا تطور مؤسف حيث إن كل من الهوت التحرير    إنتقادو   دفاع

 لديهم الكثير ليتعلموا من بعضهم البعض. Pentecostalismوالحركة الكاريزماتية  و

 إعادة صياغة الرجاء والتحرير:

ر  شهداء  إنتاج  من  الرغم  الالهوت على  قوة  تتحقق  لم  التغيير،  راية  رفع  تحملوا  ائعين 

 التحرري في وطنه األم. ومع ذلك لم يعد له أهمية اآلن مما كان عليه في القرن املاض ي. 

لتغيير   فعالية  األكثر  الطريقة  أن  افتراض  على  الستينات  لفترة  الثورية  الروح  اعتمدت 

ة لذلك ، انتشرت الديمقراطيات في املجتمع كانت من خالل الوسائل السياسية. ونتيج

املشاريع تظهر عالمات  فإن معظم هذه   ، ومع ذلك  الحرية.  وزادت  العالم  أنحاء  جميع 

االنحالل حيث يبدأ التصويت الشعبي في إعادتها إلى االستبداد بشكل أخر. بينما تفشل 

اس في البحث الديمقراطيات في حل املشاكل االجتماعية واالقتصادية املستمرة ، يبدأ الن

التقليل من أهمية هذه الحركات  عن قادة يعدون بحلول بسيطة ملشاكل معقدة. دون 

االجتماعية ، ربما كانت املشكلة في افتراضها األولي. ومع ذلك ، إذا لم تكن السياسة هي  

 الطريقة ، فما هي إذن الطريقة؟ 

تكنولوجي حديث؟ ماذا لو ماذا لو حان الوقت إلعادة صياغة الهوت الرجاء ضمن سياق  

لم يتحقق الوعد بالرجاء األخروي من خالل العمل السياس ي ولكن اإلبداع التكنولوجي؟ 

التقنيات  بل  السياسة  ليست  املضطهدين  لتحرير  أهمية  األكثر  القوة  كانت  لو  ماذا 

هذه   من  أكبر  متخصصة  دراسة  الى  املوضوع  هذا  يحتاج  ربما  للتكنولوجيا؟  الحديثة 
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حول ما إذا كان طريقة التحرير قد تتحول من السياسة إلى التكنولوجيا ويتضح  الدراسة  

 هذا من خالل التأثير العاملي املتزايد للرأسمالية التكنولوجية في عصرنا.

في عمل مولتمان األساس ي ، اإلله املصلوب ، يعمل الالهوتي على تحديد اآلثار السياسية  

أ إلى  ن حدث صلب املسيح يتحدى هيكل السلطة الهوت الصليب. باختصار ، يخلص 

السياسية ذاته. إذا قتل املسيح كسجين سياس ي ُمدان ، فإن هذا الواقع بدوره يتحدى 

 هو أن الجماعة 
ً
. ما يعنيه ذلك عمليا

ً
شرعية كل السلطة السياسية من اآلن فصاعدا

 من ذلك م
ً
 مع من هم في السلطة ولكن بدال

ً
ع املضطهدين  املسيحية يجب أال تتماش ى أبدا

 واملهمشين.

يعلن ملكوت هللا إعادة بناء املجتمع البشري ، ويتحدى الهياكل القائمة للقمع السياس ي  

التي   ، رسالة اإلنجيل هي  في جوهرها  للعيش املشترك.  إلى طرق جديدة  البشرية  ويوجه 

ا جديدة تولد ازدهاًرا وضد  
ً
األنظمة  يختار فيها البشر الحياة على املوت ، ويدعمون طرق

عن   مولتمان  يتحدث   ، ملموس  بشكل  املوت.  تديم  التي  القمع   5املوجودة  من  دورات 

 تستمر هى نفسها في املجتمعات: 

 الفقر والعوز من خالل الحرمان االقتصادي -1

 االضطهاد السياس ي حيث تستولي مجموعة على أخرى -2

 قافات الحاكمة االغتراب الثقافي والعنصري حيث تقوض هوية األقليات بسبب الث-3

 الدمار البيئي حيث تحدث التنمية االقتصادية على حساب النظم البيئية الطبيعية.-4

 العدمية حيث ال يجد الناس معنى في حياتهم.-5
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دورات تحرير يجب على املجتمع املسيحي    5ملواجهة هذه الدورات ، يتحدث مولتمان عن  

إلى    املشاركة فيها. لقد أخذت بعض الحرية هنا لتحديث ومراجعة بعض هذه املفاهيم 

 واقع القرن الحادي والعشرين:

تعزيز العدالة االقتصادية التي تخلق )ما تفعله الرأسمالية بشكل أفضل( وتوزع الثروة -1

)ما تفعله االشتراكية بشكل أفضل( بحيث يكون لدى الجميع أساسيات العيش )الصحة 

 والغذاء واملالبس واملأوى(. 

واملسئولية السياسية عبر جميع قطاعات املجتمع. ال يتعلق األمر فقط توزيع السلطة  -2

الناس  إلى السكان ويتحمل  بحقوق التصويت ولكن الوضع الذي تستمع فيه الحكومة 

 املسؤولية عن مجتمعاتهم. 

 دمج املجتمع مع التنوع حيث تحدث الوحدة في التعرف على االختالف واالحتفال به. -3

لطبيعة من خالل التنمية املستدامة، حيث تحترم البشرية خليقة  زراعة السالم مع ا-4

 هللا وتحافظ عليها وتقدمها. 

 زراعة الحياة الهادفة من خالل املجتمعات التي تثري الفرد وتغذية وتنمية.-5

بعبارات  التحرير  عن  الحديث  لبدء  مفيدة  بنية  هنا  املعروضة  مولتمان  أفكار  تقدم 

و  مجموعة  إلى  يتطرق  والثقافة محددة.  والسياسة  االقتصاد  مثل  القضايا  من  اسعة 

والهوية. من خالل القيام بذلك  يوسع فهمنا لطريقة التحرر لفتح التفكير اإلبداعي في  

 تحقيق الشمولية في جميع هذه املجاالت.
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 من االقوال الهامة ملولتمان : 

"This human history in the future of the coming God's judgment and 

kingdom" 

في غاية األهمية نفهم من خاللها مركزية   : عبارة  يقول مؤسس الهوت الرجاء مولتمان 

مفهوم امللكوت في الهوت الرجاء بمعنى " أن ترى هذه الحياة البشرية االن في مستقبل  

هللا  الحياة األبدية التي ستأتي ، وترى مستقبل الوجود والتاريخ البشري يقف بين دينونة  

القادمة وامللكوت الحقيقي املعد للمؤمنين"  فقد كان قول الرب يسوع للتالميذ عن سبب  

 ذهابه للسماء هو أن يعد لهم منازل فى السماء وأكد لهم فى بيت ابى منازل كثيرة !! "

محور تفكير مولتمان هو االمور اآلتية وهذه النظرة املستقبلية تساعدنا أن ندرك إننا 

  نتصارع هنا  
ً
 جدا

ً
على أمور نتخيل إنها قيمه للغاية لكن بقياسها باألبدية هى تافهة جدا

 على كتاب الهوت الرجاء، يبقى 
ً
وهذا هو الهوت الرجاء فبعد مرور اكثر من خمسين عاما

مستقبل الالهوت بالنسبة ملولتمان هو الهوت "هللا اآلتي" الذي يلهب فيه الرجاء لتجاوز  

مكن. بمعنى ان كل االمور األكيدة هى فى االبدية بينما املؤقت هو  حدود الواقع في مجال امل

 االن وهنا !!املسيح هو رجاء الشعوب.  

الرجاء فى االبدية ليس من منطلق خيال او شخص حالم بمستقبل أفضل بل هو رجاء فى  

الدخول لعهد أبدى مع املسيح في مثل الغنى والعازر نجد حوار فى غاية األهمية يوضح 

ال نحتاج الى امور عجيبة وظواهر فوق طبيعية لكى نؤمن ونقتنع بعمل هللا ونتوب اننا  

الى وباء يموت فيه باملاليين لكى  العالم   ال يحتاج 
ً

ونرجع عن طرقنا الردية ونؤمن فمثال

 يتوب الن رسالة اإلنجيل واضحة وموجوده تقدم الحياة والرجاء 
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ه الغني: ال، يا أبـي إبراهيم! ولكن إذا قام  نرى فى هذا الحوار بعد مسياني أبدى ) فأجاب

واحد من األموات وذهب إليهم يتوبون. فقال له إبراهيم: إن كانوا ال يستمعون إلى موس ى  

 واألنبـياء، فهم ال يقتنعون ولو قام واحد من األموات(  

إلى   يشير  النه  ابراهيم  فى حضن  العازر  يذكر  ان  تعمد  املسيح  بأن  بيري  جادل سيمون 

تكوين  إلي في  نجد  إبراهيم.  عبد  الدمشقي  ألي    15عازر  املعروف  التأسيس ي  العهد  نص 

(.  4:  15يقول هللا إلبراهيم "هذا الرجل لن يكون وريثك" )تك    -يهودي من القرن األول  

إبراهيم املدرك. بدعوة  في أن لعازر خارج أبواب نسل  يجادل بيري بأن هذا هو السبب 

يعي  ، إبراهيم  حضن  إلى  الضيق  لعازر  الفهم  من   
ً
فبدال العهد  طبيعة  تعريف  يسوع  د 

ابناء ابراهيم بالجسد اصبح كل من يؤمن هو ابن إلبراهيم باإليمان وهذا  اننا  للشعب 

يضع لنا اساس جديد لفهم ان املسيح صار هو ضامن لعهد جديد أبدى وهو ضامن لنا  

 برجاء حى مبارك ان نكون معه بل وفى احضانه،

وت الرجاء فاملسيح هو رجاء الشعوب وهذا ليس من منطلق الطمأنينة هذا هو مركز اله 

فقط بل باإليمان نعلم ان لنا رجاء فى املسيح فحتى اذا فنى جسدنا هنا فنحن فى املسيح 

وباملسيح املقام لنا وعد بالدخول فى الراحة، بقى لنا بعد راحة يا شعب املسيح ال تخافوا  

 مل فى أوقات األزمة وليس الخوف من املوت والدينونة !!نحتاج الى بث رسالة الرجاء واأل 
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 الصوت النبوي للكنيسة وسط االزمة: 

سيبقى الصوت النبوي للكنيسة هو املناداة باإلنجيل أي الخبر السار الذى فيه الكفاية  

من  جزء  للمسيح  الثانى  واملجئ  الدينونة  رسالة  ان  بمعنى  توازن  هناك  يكون  ان  والبد 

اإلنجيل املتوازن ولكنها ليست اإلنجيل، فعلى سبيل املثال عندما ندرس األنبياء الصغار  

ة للشعب نستطيع بكل سهولة ان نلتمس رسالة الرجاء فى نصوص ونجد رسائل دينون

 األنبياء وبنفس الكيفية في العهد الجديد. 

هللا    وملكوت  املقبولة  الرب  بسنة  وينادى   
ً
خيرا يصنع  يجول  كان  عندما  املسيح  نجد 

بالطبع ينادى بالتوبة والرجوع ولكن بلغة مملؤة بالرجاء والحب والرحمة والغفران رسالة 

نجيل بين البركة واللعنة دراسة نحتاجها بشدة فى وسط األزمات ربما يظن البعض ان اإل 

هللا خارج التاريخ وقد خلق العالم وتركه يمش ى كما يريد ، ال يا أحبائي هللا هو سيد التاريخ  

وكورونا فيروس ليس خارج السيطرة بل هو فى يد هللا وحتم باألوقات واألزمنة مسكنهم 

ب ش ئ  يوجد  عدالة هللا ألن  بين  الفهم  فى  نتوازن  دعونا  فى سلطانه  كله  بل  دون حساب 

 ومراحمه فهى على الكل ال تزول واحسناته ال تفنى. 

إن رجاء الكنيسة ال يرتكز على نوع من اليوتوبيا أى املدينة الفاضلة بل في هذه الحياة في 

أننا   يعني  ال  الفعالة هذا  املنتجة  أعمالنا    -الطاعة  امللكوت    -من خالل  نبني  أن  يمكننا 

 بطريقة إنجيل اجتماعي جديد بل بالطاعة املطلوبة منا هي طاعة هلل.

بل    امليعاد  معرفه  لنا  يجعل  ولم  وبطريقته  زمانه  في  امللكوت  بمجئ  القدير  الهنا  يعد 

توقعها  فى  الكنيسة هو  لكن قوة رجاء  وربما توجد عالمات  للملكوت  الدائم  االستعداد 

توقعات مستقبلية  الدائم ملجئ ع تقدم  لكن وعوده ال  الطاعة من وعوده.  وتنبع  ريسها 

غامضة. بل تقدم على أساس الطاعة التي تجعلنا نتشارك في العمل في عالم اليوم. ألن 
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في   ، والبؤس واملرض  الحاجة  في خضم   ، الغرض  لهذا  بالفعل  القدس قد أعطي  الروح 

العا تئن ألجل فدائها. هذا  التي  الخليقة  الواضح وسط  الحياتي  املنظور  من  يخلو  ال  لم 

 املتوازن.

وليست مجرد أحالم املستقبل. إن وجهة النظر حول    worldviewلذلك البد أن يكون لنا  

العالم هنا واآلن. يمسك روح  في  التي قدمها وعد هللا للمستقبل تدعونا للخدمة  العالم 

ن فوق أو من خارجنا أو من  املسيح املقام هذا العالم. وهو يفعل ذلك ، ليس كتدخل م

تلقاء نفسه ، ولكن من خاللنا، من خالل توقعاتنا ، ومن خالل استعدادنا ، ومن خالل 

 طاعتنا. فهل رجاؤنا فى وسط االزمة يجعلنا  متوقعين مستعدين مطيعين. 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 األوبئة بين البركة أم اللعنة

إللهية واللعنة اإللهية !! وبين العفو اإللهى  تتعدد األراء حول التعامل مع قضية البركة ا 

والدينونة فهل إلهنا يعاقب بلعنة أم هو إله البركة فقط بدون اى عقاب !! وهل الخطية 

تجلب على االنسان لعنة الوباء القاتل وكيف نفهم نصوص الكتاب املقدس التي تقول 

سبب تعدياتهم ؟؟ وهل ان الرب ضرب شعوب في أوقات محددة بالوباء وباألمراض كلعنة ب
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البركة تخص شعب محدد ؟ وهل اللعنة موجوده في العهد الجديد عهد النعمة أم كانت 

 مرتبطة فقط بالعهد القديم وتعامالت هللا مع شعوب األرض قبل مجئ املسيح؟؟ 

انها قضية شائكة والدخول فيها كأننا ندخل حقل ألغام فهناك تيارات فكرية متعددة في  

لكن سوف نجتاز هذه الدراسة متكلين على نعمة هللا نحاول بكل أمانة ان هذا الشأن و 

نقدم الحق باستقامة من كلمة هللا والرجوع لتفسير الالهوتيين املوثوق فيهم ربما ال نصل  

لرأى يتفق مع وجة نظرك!!  لكن نؤكد لك أيها القارئ الكريم إننا سنحاول ان نعبر الجدل  

 ى كتابى متوازن.   في هذه القضية ونصل الى رأ

الحقيقة ان سؤال هل فيروس كورونا غضب من هللا ألجل خطايانا ام هو إمتحان لتذكيه  

بهذا   نقوم  وسوف  شافية  إجابات  الى  نحتاج  ربما  االن  محله  في  ليس  ؟؟سؤال  إيماننا 

الدور!! ولكن وقت االزمة نفسها أعتقد انه في وقت األزمة البد أن يسأل كل شخص من  

سيكون هناك العديد من االحتياجات امللموسة  "كيف يدعوني هللا للخدمة؟"  ،  شعب هللا  

 في مجتمعاتنا اثناء وبعد االزمة.

 املعادلة الحقيقية لرسالة االنجيل هي : رسالتنا = خدمتنا العملية.

مجتمعاتنا    في  الخطيرة  املشاكل  من  والعزلة  الوحدة  كانت  الوبائي،  التفش ي  هذا  قبل 

يؤدي التباعد االجتماعي والحظر الى مزيد من ذلك، وهذه التدابير على  االنسانية. سوف

الفيروس نفسه. االقتصاد قيد  العاملي من  أكبر لالقتصاد   
ً
تهديدا التحديد تشكل  وجه 

والعوز   الفقر  الحجر الصحي بسبب إغالق املصانع وحظر التجوال سيسبب حالة من 

 اآلن كمسيحيين ، نحتاج  
ً
إلى التواصل بطرق ملموسة إلعالم جيراننا  لكثيرين، املهم جدا

 أنهم ليسوا وحدهم فنحن رجاء للعالم املحتاج.
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ضع في اعتبارك أولوية التساؤل كيف يدعوك هللا لالستماع إلى اآلخرين أو التحدث بكلمة 

مطمئنة  أو للمساعدة في توفير الطعام أو الضروريات ملن يفتقرون ، أو ملشاركة البركات 

أولئك الذين يكافحون في هذه االزمة. يمكن أن تكون املكاملة الهاتفية مشجعة  التي لك مع  

للغاية ألولئك املعزولين. ضع في إعتبارك كتابة الرسائل ووضعها في صناديق بريد جارك  

مع معلومات االتصال الخاصة بك. شجعهم على التواصل إذا كانوا بحاجة إلى أي ش ئ،  

 ص مسن غير قادر على الحركة بأمان.يمكن أن يتم تقديم طعام إلى شخ

حتى في أوقات االبعاد االجتماعي، يمكننا توصيل رسالة الرحمة والحب. هللا يدعو شعبه   

املضايقات  من  العديد  هناك  سيكون  لألخرين،  وبركة  نعمة  ليكونوا  مكان  كل  في 

هذ  نرى  أن  تشجيع  روح  يعطينا  هللا  األوقات.  هذه  مثل  في  واإلحباطات  ه والتحديات 

املساعدات البسيطة كوسائل خدمة لآلخرين. هللا يعمل في كل واحد منا النه ]هو[ ملجأنا 

 وقوتنا ... لذلك لن نخش ى واألهم من ذلك هو بث روح الرجاء ملن يخافون. 

بالتأكيد هللا معنا خالل هذا الوقت هو يعرف ضعف بشريتنا، وبرغم االزمة أننا نشعر  

 اه املجهولة التي نحن فيها.بحضور هللا ونحن نبحر في املي

 لكن بالرجوع لسؤالنا الرئيس ى األوبئة ما بين اللعنة ام البركة؟؟ 

ِهِه" )مزمور  
َ
ِ ِإل

ب  ى الرَّ
َ
ُه َعل

ُ
ُه َيْعُقوَب ُمِعيُنُه َوَرَجاؤ

َ
ْن ِإل

َ
وَبى مِل

ُ
(.كلمة  5:  146نجد في املزامير "ط

" هي  بركة  بمعنى  عبرية  كلمة  من  تأتى  ونترجesherطوبى  سعادة."  العبرية  مها  والكلمة 

 "بارك" هي "
ً
"، والتي يمكن أن تعني مدح، تهنئة، تحية، بل  barakاألخرى التي تترجم غالبا

 بمعنى لعنة.
ً
 وتستخدم أحيانا

: "كـأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم املسيح. 16:10كورنثوس  1يقول بولس في  

امل سيح" وبالبحث نجد ان كلمة بركة وكلمة الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد 



43 
 

لعنة تستخدم بشكل كبير في العهد القديم والجديد  "املسيح افتدانا من لعنة الناموس 

 (  13:3إذ صار لعنة ألجلنا" )غال 

 ك برنس وهو معلم للكتاب املقدس له شهرة كبيرة في موضوع اللعنات والبركات يقول دير 

تحل  اللعنة  فإن  وترفض  البركة  تقدم  ، عندما 
ً
 دقيق جدا

َ
واللعنات خيط البركات  )بين 

أن   منهم  ناموس موس ى، طلب هللا   إســـــــــــــــــرائيل كنعان تحت  محلها. عندما دخل شـــعب 

حد بديلين: إما البركات التي وعــــــــــــد بها هللا ملن يطيعونه، أو اللعنات  يعلنوا على أنفسهم أ

التي تنشأ عن عدم الطاعـــــــــــة. وليس هناك خيار ثالث! وهذا ينطبق على من ســــمعوا إعالن  

رضــــو انفسهم بال شك لعنات مشابهة( االنجيل وما فيه من بركات.   9فإن رفضـــوه، عَّ

ة إن هذا موضوع جدلي كبير ويطرح علينا تساؤالت كثيرة وما بين التهويل والتهوين  الحقيق

َمُخ  7:6من الدينونة اإللهية نقول ببساطة املبدأ الكتابى في غالطية  
ْ
 ُيش

َ
هلُل ال

َ
وا! ا

ُّ
ِضل

َ
 ت
َ
" ال

".
ً
ْيضا

َ
اُه َيْحُصُد أ َساُن ِإيَّ

ْ
ِذي َيْزَرُعُه اإِلن

َّ
ِإنَّ ال

َ
ْيِه. ف

َ
 َعل

وع ليس لعنات متوارثة وال عوالم خفية وتهويل املشكالت الشخصية والعاملية على  املوض 

إنها غضب الهى بسبب لعنة على هذا البلد أو هذه الشخصية!  وال في نفس الوقت التهوين  

 !! لعنة  كل  من  املسيح  إفتدانا  وقد  عهد جديد  في  نحن  توجد  ال  اللعنات  بأن  واملناداة 

جابات شافية وربما الذين ينظرون من وجه نظر أن وراء كل بالتأكيد القضية تحتاج إ

األمور من هذا   كل  تفسير  السهل  من  يجدون  اإلنسان  تحارب  العالم شياطين  في  ش يء 

الدهور  أواخر  في  ونحن  البشرية  خطاي  بسبب  لعنة  هو  التاجي  فالفيروس  املنطلق 

 فتوبوا واال ستموتون في خطاياكم والجحيم
ً
 ينتظركم؟  واملسيح سيأتي سريعا

 
9 https://dpm.name/images/books 
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والفريق االخر املضاد لذلك يقول الفيروس التاجي أمر طبيعي فاألوبئة تحدث وستحدث 

بسبب دورة الحياة لكل الكائنات البشرية واملوضوع ليس له عالقة باهلل وتعليلهم في ذلك  

أن هللا خلق الكون بقوانين وتركه يسير في طريقه بمعنى : ان هللا يشاهد من الخارج ما 

 وال يتدخل بالصور التي يتوهمها البشر !!  يحدث 

 خالصة املوضوع زرع وحصاد وهذا قانون الهى !! 

وما بين هذا وذاك الرأي نرى االمر على ان هللا هو سيد التاريخ ويتداخل في كل االحداث 

وال نستطيع ابعاده عن االحداث الحالية او املستقبلية والكتاب املقدس يؤكد ذلك واالمر 

طية بالتأكيد لها نتائج حالية هنا على األرض ولها بكل تأكيد نتائج ابدية على االخر الخ

االنسان وما بين اللعنة واملوت والبركة والحياة نحتاج ان يكون لنا فكر متوازن فليس كل 

ما يحيط بنا من أمراض وأوبئة هو لعنات ونحتاج عمل الروح القدس ليجعلنا نميز  وعلى  

تستبعد نتائج الخطية التي أفسدت حياتنا وجعلت األرض تئن  النقيض ال تستطيع ان  

والخليقة تتمخض من األلم واملعاناة والظواهر الحالية تؤكد ذلك فاملوضوع في النهاية 

هو زرع وحصاد فأنت تستجيب ملا يحدث االن اما بالتهويل او باالستهانة ولكن دعني إريك 

 طريق أفضل لالستجابة:

املق الكتاب  في  إلى  سنجده  نحتاج  ما  كل  هو  الفريد  الوقت  هذا  خالل  ملساعدتنا  دس 

معرفته من أجل تمجيد هللا واالستمتاع به إلى األبد. سنجد توجيها ينطبق على ما إذا كانت  

 على عقب. في الواقع ، كمسيحيين ، نواجه 
ً
خططنا األفضل تنحرف أو ينقلب العالم رأسا

،  أنت وأنا نفس الخيار الصعب اليوم الذي وا 
ً
جهناه باألمس ، وسنواجهه مرة أخرى غدا

 والتحدي الحقيقى هو هل نثق في يسوع ونتبعه؟ 
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إذن كيف يبدو ذلك في مواجهة خطط االستجابة املتغيرة بسرعة ، والتوقعات املشؤومة  

يميز ردك اإليمانى؟  أن  ينبغي  اليقين بشأن املستقبل؟ بإختصار ما  والكثير من عدم   ،

 ثالث أمور هامة  

 يمان ال الخوف:  اإل -1

 من أن نتصرف 
ً
 ، ولكننا نتصرف في اإليمان بدال

ً
ليس الهدف أننا ال نشعر بالخوف أبدا

يكل عن  ال  بحث  في  األفق  على  نظراته  إنه يضع  الظروف.  تستهلكه  الخوف  الخوف.  في 

 (. يبدو الخوف دائما خارجا ، لكن ال ينهض أبدا. 31:13املتاعب. "" )مزمور 

اإليمان جاهل. ال ، إنها تعرف املتاعب التي تحيط بها ، لكنها مع ذلك تختار  هذا ال يعني أن  

أن تنظر إلى هللا بإيمان. "لقد قلت في املنبه:" لقد قطعت عن نظرك. "لكنك سمعت صوت  

 (. 31:22دعوات الرحمة عندما صرخت لك طلًبا للمساعدة" )مزمور 

تفع الذنوب والخوف ،ويكاد إذن كيف يجب أن يستجيب املسيحيون للخوف؟ عندما تر 

 األمل يغمى عليه الى الرب يسوع اليك ارفع عيني إليك. 

 يركز الخوف على األزمة لكن اإليمان يثبت عينيه على املسيح. 

 األمل وليس اليأس: -2

(. مشلول بالخوف  10- 9:  31والنتيجة الحتمية للخوف غير املحدود هي اليأس. " ")مزمور  

التي تشركنا في التشاؤم. نتذمر. نشكو. مثقلة باألفكار املظلمة ، ، اليأس هو مثل الشبكة  

 نتوقع الشر فقط باستمرار. ومع احتدام الخوف ، يأسنا اليأس من الداخل إلى الخارج. 

إذا كان اإليمان يرفع نظرتنا ، فإن األمل يرفع معنوياتنا من زنزانة اليأس. إنها تغير توقعاتنا 

(. عندما يتطلع اإليمان إلى املسيح ، تجد فيه أملها 31:19مور  من الشر إلى الخير. "" )مز 
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(. "ولكني أثق بك يا رب. أقول: "أنت إلهي. أوقاتي في يدك" )مزمور 13:  2املبارك )تيطس  

 أ(.  14-15: 31

كما يبشر الرجاء باملسيح كمساعدتنا الدائمة في أوقات الشدة. قد تختلف الطريقة التي  

م األمل  بها هذا  اللجنة نشارك  يمكن عزل  ال  يتغير.  لم  ذلك  نفعل  لكننا   ، ع من حولنا 

 يعيش فيك ، على أمل أن يلمع 
ً
العظمى. امنح اآلخرين كل األسباب ليروا أن هناك رجاءا

 الفرح في املسيح في هذا العالم الخائف والخائف.

 الحب  وليس الكراهية )أو الالمباالة(  -3

وامل والرجاء  اإليمان  يبقى  اآلن  الحب "حتى  هو  أعظمها  ولكن  ؛  الثالثة  هؤالء  حبة 

(. إن حب جارتنا ليس أقل أهمية اليوم من األمس ، على الرغم 13:13")كورنثوس األولى  

من أن الحب في اآلونة األخيرة اتخذ أبعاًدا غير طبيعية. قد يكون البقاء في املنزل بعيًدا عن 

ام بها في هذا الوقت. ولذا فإننا نحب  اآلخرين أحد أكثر األشياء املحبة التي يمكنك القي

 جيراننا ، من قبيل املفارقة كما قد يبدو ، من خالل االنتظار في الداخل والثقة في املسيح.

ولكن دعونا ال ننس ى أن "نحب الرب ، يا جميع قديسيه! يحافظ الرب على املؤمنين ، لكنه  

بالشجاعة ، كل من ينتظر   يجيب بوفرة على من يعمل بفخر. كن قويا ، ودع قلبك يتحلى

 (. 24-23:  31الرب! " )مزمور 

 . "يسوع املسيح هو هو أمس واليوم وإلى األبد" )عبرانيين  
ً
يقدم لنا الكتاب املقدس وعدا

13 :8 .) 

لقد أزعج الفيروس الوبائي حياتنا )وربما إيمانك( لذلك دعوتي ان نذهب إلى املسيح. انتبه 

الح بكلمات  وتشبث  استمع  "السماء لندائه.  بأن  يسوع  وعد  في  الرجاء  على  واألمل  ياة. 
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" )مرقس  
ً
(. لذلك عندما تسود الخطية  31:  13واألرض تزوالن ، لكن كالمي لن يزول أبدا

 وتخش ى السيطرة ، ارفع عينيك إلى املسيح وارفع صوتك في أغاني التسبيح. 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 املسيح رجاء الشعوب 

 رجاؤنا في املسيح : 

ُزوُل.   (.25-22:  3نجد فى)مراثي إرميا    
َ
 ت
َ
نَّ َمَراِحَمُه ال

َ
ْفَن، أل

َ
ْم ن

َ
َنا ل نَّ

َ
ِ أ
ب  اِت الرَّ

َ
ُه ِمْن ِإْحَسان ِإنَّ

ذِلَك   ْجِل 
َ
أ ِمْن  ي،  ْفس ِ

َ
ن ْت 

َ
ال
َ
ق  ، بُّ الرَّ ُهَو  ِصيِبي 

َ
ن ُتَك. 

َ
َمان

َ
أ  
ٌ
ِثيَرة

َ
ك َصَباٍح.   ِ

ل 
ُ
ك ِفي   

ٌ
َجِديَدة ِهَي 

ٌب  ِ
ي 
َ
ْرُجوُه. ط

َ
ُبُه. أ

ُ
ل
ْ
ط

َ
ِتي ت

َّ
ْفِس ال ُه، ِللنَّ

َ
ْون َرجَّ

َ
ِذيَن َيت

َّ
بُّ ِلل  ُهَو الرَّ

 منه ، ال يزال 
ً
يا لها من كلمات مشجعة من كلمة هللا! عندما يبدو كل ش يء حولنا ميئوسا

في   السالم  تجد  أن  يمكنك   ،  
ً
وحيدا تكون  عندما  الرب.  في  بالرجاء  نتمسك  أن  بإمكاننا 

ويمكنك أن تجد الرجاء ملواجهة كل يوم جديد في    25-22:  3راثى  الكلمات املوجودة في امل

 الرب. 

 تمسك بوعود هللا: 
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َك« )عبرانيين  
ُ
ُرك

ْ
ت
َ
 أ
َ
َك َوال

ُ
ْهِمل

ُ
 أ
َ
اَل: »ال

َ
ُه ق نَّ

َ
(. نقرأ أيضا أن إرادة هللا  5:  13نقرأ في كلمة هللا "أ

ِبَها ُمْفَتِكٌر  ا 
َ
ن
َ
أ ِتي 

َّ
ال اَر 

َ
ك
ْ
ف
َ
األ ُت 

ْ
َعَرف ي  ِ

 
ن
َ
"أ ،    صالحة  ر 

َ
 ش

َ
ٍم ال

َ
َسال اَر 

َ
ك
ْ
ف
َ
أ  ، بُّ الرَّ َيُقوُل  ْم، 

ُ
َعْنك

 َوَرَجاًء." )إرميا  
ً
ْم آِخَرة

ُ
ْعِطَيك

ُ
(. تحلى بالشجاعة والقوة في كل يوم في معرفة أن  11:  29أل

لنا. يمكن أن ينقذنا هللا من اليأس في حياتنا أو اإلحباط الذى يسببه  هللا يفي بوعوده 

 الناس أو الظروف. 

ليس شعار لكنه حقيقة غيرت أمم وشعوب عبر التاريخ وصنعت    رجاء الشعوباملسيح  

 من اإلنسانية. فكر معى  إذا حاولت أن تخرج املسيح من حياة البشر ترى 
ً
 جديدا

ً
شكال

الدمار والخراب يحل والفوض ى والعشوائية فى املكان وهذا الرجاء فى املسيح قوة داخلية  

يختلف عن الذين إختاروا رجاءهم فى ش ئ أخر !! تريد تجعلنا نواجه أزمات الحياة بشكل  

أن تعرف ما الذي يجلب لي الرجاء في األوقات الصعبة؟ الوعد بأن ما مررت به لن يضيع 

يسوع   ربنا  أبو  هللا  "مبارك  بولس  فيقول  أخرين.  لبركة  هللا  سيستخدمه  بل  فائدة  بال 

يقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين املسيح أبو الرأفة و اله كل تعزية الذي يعزينا في كل ض

هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من هللا النه كما تكثر االم املسيح فينا كذلك  

أنه ال يريحنا خالل صعوبات    5-3:  1كورنثوس    2باملسيح تكثر تعزيتنا أيضا" وعد هللا في  

من خدمة اآلخرين !!   الحياة فحسب، بل إنه يجهزنا من خالل معاناتنا الخاصة لنتمكن 

 ال تقدمه أى ديانة أخرى؟ املعاناة هي طريقة هللا املدهشة لنا لكي  
ً
هذا أمر عميق جدا

نتحول ملساعدة اآلخرين في املستقبل لذلك نجد هجوم فيروس ي جعل الكوكب كله يدرك  

 !! لنا رجاء فى املسيح ي
ً
 أليس هذا جرس إلهى لنا جميعا

ً
 او نموت معا

ً
 سوع إننا نعيش معا
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أن   اآلن  الواضح  جميع    COVID-19من  إتخاذ  ويجب   ، خطيره  عاملية  جائحة  هو 

    72املكتوبة قبل    -  C. S. Lewisاالحتياطات الالزمة. ومع ذلك ، فإن كلمات  
ً
ربما    –عاما

 تبدو ذات صلة ببعضنا. فقط استبدل "القنبلة الذرية" ب "الفيروس التاجي".

ال من  الكثير  أن  نعتقد  ما  أشعر  )بطريقة  ذري؟"  عصر  في  نعيش  "كيف  الذرية.  قنبلة 

"ملاذا ، كما كنت ستعيش في القرن السادس عشر عندما كان الطاعون يزور  باإلغراء للرد:  

  أو كما كنت ستعيش في عصر الفايكنج عندما قد يهبط املهاجمون  
ً
لندن كل عام تقريبا

الواقع ، أنت تعيش بالفعل    من الدول االسكندنافية ويقطعون حلقك في أي ليلة ؛ أو في

في عصر السرطان  عصر الزهري  عصر الشلل  عصر الغارات الجوية  عصر حوادث 

في  باملبالغة  نبدأ  تدعنا  ال   ، أخرى  وبعبارة  السيارات.  الحديدية عصر حوادث  السكك 

حداثة وضعنا. صدقني ، سيدي أو سيدتي العزيزة ، لقد تم الحكم عليك أنت وجميع من 

عدام قبل اختراع القنبلة الذرية: وستموت نسبة كبيرة منا في طرق غير سارة. في تحب باإل 

 عن أسالفنا وهى التخدير أثناء العمليات الجراحية؛ ولكن ال 
ً
الواقع لدينا ميزة كبيرة جدا

 أن تبحث عن الحزن ألن العلماء أضافوا فرصة أخرى  
ً
يزال لدينا ذلك. من املضحك تماما

 بالفعل بهذه الفرص والذي لم يكن فيه املوت نفسه  للموت املؤلم واملب
ً
كر لعالم كان مليئا

 هذه هي النقطة األولى التي يجب طرحها: وأول إجراء يتم  
ً
فرصة على اإلطالق ، بل يقينا

تلك  فدع   ، ذرية  قنبلة  بواسطة   
ً
جميعا تدميرنا  تم  إذا   .

ً
معا أنفسنا  تجميع  هو  اتخاذه 

بالع األمر  يتعلق  عندما  وإنسانية  القنبلة  معقولة  أشياء  على  ،   - ثور  والعمل   ، الصالة 

 ، التنس  ولعب   ، لألطفال  واالستحمام   ، املوسيقى  إلى  واالستماع   ، والقراءة   ، والتعلم 

السهام   رمي  ولعبة  في    - والدردشة مع أصدقائنا  ونفكر  الخائفة  الخراف  نجتمع مثل  ال 

يفع أن  للميكروب  )يمكن  أجسادنا  ُيهلكون  قد  يحتاجون  القنابل.  ال  لكنهم  ذلك(  ل 

 للسيطرة على عقولنا. 
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جميع   إتخاذ  "يجب  وبالتالي   ، للغاية"  "خطير  فيروس  كورونا  العاملي  الوباء  هذا  فإن 

 مع وضعنا الحالي ؛ أنها تحمل 
ً
االحتياطات الالزمة". كما أن كلمات لويس ال تتوافق تماما

يحين قدر اإلمكان: يتم إساءة أهمية "بعض الش ئ" لهذا اليوم ومع ذلك، نود أن نكون صر 

أن   لتعني  تم استخدامها  إذا  لويس  أو ال    COVID-19استخدام كلمات   
ً
مهما  

ً
أمرا ليس 

وإن كان في سيناريو مختلف   -ينبغي أن يعطل الحياة بأي شكل من األشكال. تذكيرنا اآلن 

 ال يوجد ش يء ج  -بعد سبعة عقود  
ً
 أبدا

ً
ديد تحت  هو هذا: املوت خطير  لكنه ليس جديدا

الشمس. لذلك دعونا ال نستسلم للهلع والذعر. دعونا ال نسمح للخوف بالسيطرة على  

عقولنا وشل قلوبنا. دعونا نستمر في الحياة والضحك ونخدم ونستمتع بمن نحبه )نعم  

حتى لو كان ذلك من مسافة ضرورية!(. ألن القدير الهنا موجود على العرش ، ال يجب أن 

 للخوف.
ً
 نكون عبيدا

يعلن الوحى املقدس لنا في رسالة يوحنا هذه الكلمات املشجعة لنا في عالم االزمة " َواآلَن  
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َ
لُّ َمْن ِعْنَدُه هذ

ُ
اِهٌر." َوك

َ
   3:3-28:2يوحنا  1ُهَو ط

ا الجزء ويقول : " يتعلق هذا القسم بأكمله برجائنا في يعظ القس جون ماك أرثر على هذ

قيمة   تكمن  وهنا  املحبوبين  أبناءه  هم  ملن  املسيح  عودة  في  رجاؤنا  املسيح.  يسوع  مجئ 

 الحياة" 

 ،
ُ
ة َحبَّ

َ ْ
َجاُء َوامل ُبُت: اإِليَماُن َوالرَّ

ْ
َيث

َ
ا اآلَن ف مَّ

َ
هناك ثالث كلمات عظيمة في الكتاب املقدس" أ

 
َ
ال
َّ
الث "  هِذِه 

ُ
ة َحبَّ

َ ْ
امل َمُهنَّ 

َ
ْعظ

َ
أ َولِكنَّ   

ُ
ة
َ
في   13:13كورنثوس  1ث النقاش  من  الكثير  يحدث 
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الكتاب املقدس فيما يتعلق باإليمان وبالطبع املحبة فالحب في الكتاب املقدس موضوع  

 .10مهيمن في أجزاء كثيرة من العهد الجديد 

في الظالم. إنه مثل إحضار الفرح والبهجة في    إن كلمة "الرجاء" ذاتها تشبه إضاءة ضوء

وضع حزين. إنه مثل إدخال الحياة إلى مشهد املوت. الرجاء كلمة تض يء على الفور وترفع  

ِإْن  19:15كورنثوس  1الروح املعنوية وتنتج الفرح. الحياة بال رجاء قاتمة. يقول بولس    "

 َرَجاٌء ِفي
ْ
ط

َ
ق
َ
َحَياِة ف

ْ
َنا ِفي هِذِه ال

َ
اَن ل

َ
اِس. ومعنى هذه األية   ك ى َجِميِع النَّ

َ
ق

ْ
ش

َ
َنا أ ِإنَّ

َ
ِسيِح، ف

َ ْ
امل

إن كان رجاؤنا في املسيح يقف عند الحياة الحاضرة نكون مخدوعين !! ونترجمها هكذا " 

 من جميع الناس" تذكر لنا رجاء  
ً
إذا كان لديك فقط رجاء في هذه الحياة ، فأنت أكثر بؤسا

ميز ملعنى الرجاء ليس مجرد رغبة في ش يء جيد في املستقبل ، فى املسيح. املعنى الكتابي امل

بل باألحرى يقين وثقة في الحصول عليه، فإن الرجاء الكتابي هو توقع واثق ورغبة في ش يء  

 جيد في املستقبل. 

أشد البؤس بل أقس ى حياة بائسة عندما يكون رجاءك فقط في هذه الحياة. إذا لم يكن 

ذه الحياة ، فهذا هو البؤس األعلى ألن هذه الحياة هي بخار  لديك أي ش يء تتوقعه بعد ه

ومليئة   
ً
جدا قصيرة  األحوال  أحسن  في  الحياة  هذه   .

ً
بعيدا يختفي  قصيرة  لفترة  يظهر 

ا بما يحدث هنا فقط ، فهذا بؤس شديد. لكن هذه  
ً
باملشاكل. وإذا كان كل رجاءك مرتبط

لنسبة للغالبية العظمى من الناس في  هي الحال بالنسبة ملعظم الناس. هكذا هو الحال با

 العالم يشعرون بكآبة الحياة ألنه ال يوجد رجاء أكيد في الحياة القادمة.

هناك بعض الرغبات ، بعض األوهام ، بعض الوعود الدينية التي يتم تقديمها تذكرنا إنها 

 زائفة ، بالنسبة ملعظم البشرية طوال تاريخها ، لم يكن هناك رجاء حقي
ً
قي، وال رجاء آماال

كاتب عبرانيين بلغة  املوصوف  يكون مثل  أن  ْفِس    19:6يمكن  ِللنَّ ِمْرَساٍة 
َ
ك َنا 

َ
ل ُهَو  ِذي 

َّ
"ال

 
10 https://www.gty.org/library/sermons-library/62-21/a-theology-of-hope 
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إدراك   للروح"   مرساة  هو  الذي  "الرجاء  ِحَجاِب" 
ْ
ال َداِخَل  َما  ى 

َ
ِإل ُل 

ُ
ْدخ

َ
ت اِبَتٍة، 

َ
َوث َمَنٍة 

َ
ُمْؤت

 يقول أي
ً
اِسيَن    13:8وب  حقيقة أن أي رجاء خارج هللا كان رجاًء زائفا ِ النَّ

ل 
ُ
ا ُسُبُل ك

َ
ذ
َ
، "هك

َفاِجِر َيِخيُب،."  
ْ
 هللَا، َوَرَجاُء ال

ْفَسُه!" ما    8:  27يقول أيوب  
َ
ُعُه، ِعْنَدَما َيْسِلُب هللُا ن

َ
َفاِجِر ؟ ِعْنَدَما َيْقط

ْ
ُه َما ُهَو َرَجاُء ال

نَّ
َ
، أ

 هو رجاء املنافق عندما يزيل هللا روحه!"

َت 24:31نقراء في أيوب  
ْ
ن
َ
ُت ِلإِلْبِريِز: أ

ْ
ل
ُ
ْو ق

َ
َهَب َعْمَدِتي)رجائي(، أ

َّ
ُت الذ

ْ
ْد َجَعل

َ
ْنُت ق

ُ
، "ِإْن ك

ِلي.
َ
ك األمثال  28ُمتَّ يقول سفر   .") أنكرت هللا  )فإنني  هللَا   ْدَجَحْدُت 

َ
ق وُن 

ُ
ك
َ
أ ي  ِ

 
ن
َ
أل  "10:28  

يَ 
َ
َراِر ف

ْ
ش
َ
ا َرَجاُء األ مَّ

َ
يِقيَن ُمَفر ٌِح، أ ِ

د  ِ
ُر الص 

َ
ِبيُد. في ترجمة أخرى "رجاء الصالحين يكون  ُمْنَتظ

، ولكن رجاء األشرار يهلك."
ً
 فرحا

إنه ألمر فظيع أن يكون كل رجاؤك في هذا العالم ، كل رجاؤك في نظام ديني زائف في هذا  

العالم أو كل رجاؤك في الذهب أو املال أو أي ش يء في هذا العالم من وضع البشر. هذا في 

في وصف محنة البشرية الضائعة ، يقول الرسول     2في رسالة أفسس    الواقع ال رجاء فيه.

بولس ، "ليس لديهم رجاء ، ألنهم بدون هللا في العالم." إذا لم يكن لديك إله ، فال رجاء  

 لك.

في الواقع إستسلم الكثير من الناس في أيام بولس، لذلك كانوا غير قادرين على العثور  

سهم عليه ، غير قادرين على العثور على أي ش يء مؤكد على أي ش يء  يمكنهم تثبيت نفو 

نداء  نجد  لذلك  عقيمة،  ذاتها  في حد  الحياة  أن  مفاده  إستنتاج  إلى  توصلوا   ، وحقيقي 

 بولس لهم املسيح مرساة النفس.

كانت هناك فلسفات غنوسية موجودة في ذلك الوقت تعرقل فهم الرجاء املسيحى ونادت  

وأ للجسد،  رجاء  يوجد  ال  وستغادر أنه  الجسد  في  ما  بطريقة  مسجونة  كانت  الروح  ن 
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الجسد بطريقة ما وقال الفالسفة بطريقة أو بأخرى أن تلك الروح ستغادر إلى عالم أخر 

اب ديوجين  "أنا أفرح ، ألعب في   تَّ
ُ
بدون أي حساب على ما صنعته في حياتها. قال أحد الك

استمتع بمباهج الحياة وعندما أحرم  شبابي ، لفترة طويلة بما يكفي على األرض ، أكذب و 

ضوء الشمس الذي أحببته. على الرغم من من الحياة أسقط كحجر بال صوت ، وأترك  

 آخر. "  أعتقد أن هذا هو أمل امللحد أو أمل الفيلسوف 
ً
أنني رجل جيد ، فلن أرى شيئا

 امللحد.

 

 

الص هذه  في  نجد  القيامة  في  البشرية  رجاء  إن  الثابته  تايم والحقيقة  مجلة  لغالف  ورة 

في عام   بارت ألمريكا   كارل  زيارة  بمناسبة  الواليات    1962االمريكية  إلى  بارت  كارل  جاء 

املتحدة ، البلد الذي أعتبره اكثر مكان في العالم يؤمنون فيه بحرية الرأي ولقد كان العام 

كلية   في  محاضرة  وألقى  تايم  مجلة  غالف  على  فيه  كان   Union Theologicalالذي 

Seminary in Richmond  بارت كارل  تايم تظهر عليه صورة  ويمكنك رؤية غالف مجلة 

وهو حزين  ولكن في الخلفية يوجد تصوير للقبر الفارغ وإكليل شوك مطروح على األرض.  

 ، رأيت أن تصميم الغالف القديم ال يزال يعبر عن أعمق    55واليوم بعد أكثر من  
ً
عاما
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بارت   كارل  في الهوت  بارت بل ماليين من جزء  أثر على حياة  القيامة والذى  وهو حدث 

املفكرين، بمعنى أن الرب يسوع الذي خدمه بارت قام من بين األموات ويعمل بقوة بيننا، 

املسيح املقام هو رجاء الشعوب وكتب على هامش الغالف " الهدف الرئيس ى للبشرية ليس 

 هو املوت بل القيامة"

نار والكبريت أو الدينونة أو الجحيم أو الخطية. اإلنجيل هو خبر سار  ال يتعلق اإلنجيل بال

عن فرح عظيم باهلل وعمله الفدائي لإلنسان لدرجة أنه لن يتوقف عند أي ش ئ سيفعله 

لذلك   النور،  أوالد  أي  املحبوبين!  كأوالده  وبنوتنا   ، خطيتنا  وهزيمة  فسادنا   إلبطال 

 انا فقط ألن املسيح قد هزمها لألبد.االنجيل ال يتعلق بالدينونة على خطاي

البد من العودة للتركيز على رسالة اإلنجيل والتي تحتفل بإرادة هللا الغنية التي ظهرت في   

 املحبوب  يسوع املسيح ليعيد الجنس البشري إلى نفسه. وهذا ما فعله! 

رة: الخبر  صالتي هي أنه في األيام القادمة للكنيسة سوف نتعلم مرة أخرى الوعظ بالبشا

بالفعل عند   التي قد هزمها  ، وليس أحزان الخطية واملوت  للبشر  السار عما فعله هللا 

 الصليب. 

 والذين ليس لديهم  
ً
هذا هو الذى يجعلنا في موقف اليأس من أولئك الذين ال يملكون شيئا

لديهم ش ئ يمكنهم التأكد منه في الحياة القادمة بال رجاء هنا وبالتأكيد في االبدية، ربما  

. الناس يغرقون  
ً
 حقا

ً
رجاء فقط في هذا العالم املادي والذى سيزول وهم بالتالي أكثر بؤسا

 ، الترفيه  في  بؤسهم  يغرقون   ، الجنس  في  بؤسهم  يغرقون   ، الكحول  إدمان  في  بؤسهم 

يغرقون بؤسهم في االكتساب ، يغرقون في عالقات متسلسلة. بطريقة ما يحاولون صنع 

الي من  للهروب  أولئك  ش يء  عن   
ً
تماما مختلف  وهذا  والالمعنى  بالعدمية  والشعور  أس 

 الذين يعرفون هللا ولديهم شركة حية معه.
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َنا   25إلى    23:    8في رومية االصحاح   ِإنَّ
َ
جزء رائع يشرح بعمق معنى رجاؤنا فى املسيح :   "ف

ى اآل 
َ
ِإل  

ً
ُض َمعا َتَمخَّ

َ
َوت ِئنُّ 

َ
ت ِة 

َ
ِليق

َ
خ
ْ
لَّ ال

ُ
نَّ ك

َ
أ ُم 

َ
ْعل

َ
َنا  ن

َ
ل ِذيَن 

َّ
ال ْحُن 

َ
ن َبْل   ،

ْ
ط

َ
ق
َ
ا ف

َ
ذ
َ
ْيَس هك

َ
َول َن. 

 
َ
أل ا. 

َ
ْجَساِدن

َ
أ ِفَداَء  َي  ِ

َبن  التَّ ِعيَن  ِ
 
ُمَتَوق ُفِسَنا، 

ْ
ن
َ
أ ِفي  ِئنُّ 

َ
ن ْيًضا 

َ
أ ُفُسَنا 

ْ
ن
َ
أ ْحُن 

َ
ن وِح،  الرُّ  

ُ
وَرة

ُ
َنا َباك نَّ

ْيَس َرَج 
َ
وَر ل

ُ
ْنظ

َ ْ
َجاَء امل ْصَنا. َولِكنَّ الرَّ

َ
ل
َ
َجاِء خ ْيًضا؟  ِبالرَّ

َ
 َيْرُجوُه أ

َ
ْيف

َ
َحٌد ك

َ
ُرُه أ

ُ
نَّ َما َيْنظ

َ
اًء، أل

ْبِر." ُعُه ِبالصَّ
َّ
َتَوق

َ
َنا ن ِإنَّ

َ
ُرُه ف

ُ
ْنظ

َ
ْسَنا ن

َ
ْرُجو َما ل

َ
ا ن نَّ

ُ
 َولِكْن ِإْن ك

لم يتحقق بعد. وكل هذا   الجزء األكبر منه   ،  
ً
لدينا خالصا أن  ما يقوله بولس هنا  هو 

أن تختبر أفراح الخالص في الوقت الحاضر ، لكن ال يمكن  مرتبط  برجاؤنا. من الرائع  

الفوائد  السماء.  في  حقيقة  رجاءنا  يصبح  عندما  لنا  هللا  أعدها  التي  تلك  مع  مقارنتها 

اآلية   في  ويقول  بالرجاء.  بها  نتمسك  بعد.  تتحقق  لم  للخالص  ننتظر   23الحقيقية  أننا 

 ا كأبناء وفداء أجسادنا.بفارغ الصبر تحقيق ذلك ، ننتظر بفارغ الصبر تبنين

لدينا فداء ألرواحنا ، لقد تلقينا طبيعة جديدة في الداخل ، لقد تحولنا من خالل قوة 

تجديد روح هللا القدوس املتجدد. نحن جديدون في اإلنسان الباطني ، لكن لدينا نفس  

ي الجسد البشري القديم غير املسترد ، ونحن ننتظر بفارغ الصبر حتى يتحقق رجاؤنا ف

أي  أن نستقبل الجسد الجديد الذي أعده هللا للذهاب الى ما سبق لنا    -خالص جسدنا  

 وتم إعداده كفداء الروح عندما نكون في صورة يسوع املسيح. 

هذه هي الكلمة اليونانية   -هذا هو السبب في أن املوت بالنسبة لنا ليس نهاية " الخسارة "

ية اآلن، إنساننا الداخلي املخلص، اإلنسان  املستخدمة  بل هو ربح بمعنى نحن في عبود 

الباطني، الطبيعة الجديدة املخلصة ، حياة هللا املمنوحة لنا بطريقة تحويلية يتم حبسها  
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في   إنها  لنا هو تحرير.  بالنسبة  إلى أن تتحرر، حتى املوت  في الجسد ويكون لديها الشوق 

 الخاطئ. هذا هو رجاؤنا العظيم. الواقع روح القيامة املحررة من اآلثار الضعيفة للجسد 

 ، الرجاء حقيقة  ، سيصبح   
ً
أبدا هذا  ننس ى  ال  حتى  أخرى  مرة  وأقول   

ً
سابقا قلت  وكما 

وعندما يحدث ذلك، سنعرف بالتأكيد أن العناصر األكبر لخالصنا كانت في هذه الحياة 

لك.  غير محققة. من الجيد أن تعرف وتجرب مغفرة الخطية وخدمة روح هللا التي تؤكد ذ

الحب    -من الجيد أن يكون لديك الروح القدس الساكن. من الجيد أن تجرب ثمر الروح  

 ، الفرح ، السالم ، اللطف ، الصالح ، اإليمان ، الوداعة، ضبط النفس.

من الجيد أن يقودك الروح. من الجيد تجربة صالة من القلب وترى إستجابة هللا لها. من 

ية ، وأن تتمتع بالعبادة. من الجيد أن تشارك في خدمة  الجيد أن تستمتع بالشركة املسيح

الرب. من الجيد أن نرى يده ذات التوجه السيادي في حياتنا. كل هذا جيد ، لكن ال ش ئ  

من ذلك يقترب مما سيكون عليه عندما يصبح الرجاء حقيقة. ما لم تراه عين ولم تسمع  

اء وأعتقد أنه من الجيد أن يكون به إذن انسان !! الكتاب املقدس يقول الكثير عن الرج

 لديك أساس كتابى، لكن في كل األحوال يأتي رجاؤنا من عند هللا . 

 

 : رجاؤنا من عند هللا

الرجاء ليس عند البشر، إنه في هللا. إنه في اإلله الذي ال يتغير وال عنده ظل دوران، اإلله  

بالحق وال يستطيع أن يتكلم سوى   الذي ال يخضع أبدا للتغيير. اإلله الذي تكلم وتكلم

ملاذا أنت منحنية يا نفس ي ؟ وملاذا تئنين في ؟ ترجي   : "5:  43الحقيقة ولهذا يقول املزمور  

هللا، ألني بعد أحمده، خالص وجهي وإلهي " األشياء ليست كما يجب أن تكون. األشياء  

لها إ التي تخطط  بالطريقة  ليست  األمور  أن تكون.  تريدها  . ليست كما 
ً
ذا كنت مسؤوال
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هذا   عن  "توقفوا   ، املزمور  صاحب  ويقول   ، باالنزعاج  وتشعر  باليأس  تصاب  وهكذا 

وترجوا هللا". تذكر أن هللا هو عونك. يقول إنه عونك وإلهك. رجاؤنا إذن يأتي من عند هللا. 

به   ألن هللا قد قطع وعودا باالهتمام  والحماية والتوجيه والرعاية واإلعالة يمكننا الوثوق 

 لغد أفضل.

، يجب أن تضع ثقتك في هللا. ضع    7مرة أخرى على نفس األشياء. اآلية    78يؤكد املزمور  

التزم تجاهنا  الذي  الذي يستحق رجاؤنا. إن هللا نفسه هو  في هللا. هو  أو رجاءك  ثقتك 

 بوعد الرعاية ، ووعد تلبية جميع احتياجاتنا ، ووعد الحياة األبدية. 

 عن الرجاء    يقول الكتاب املقدس
ً
أنه يأتي من هللا ، إنه    -ومن املهم مالحظة ذلك    -أيضا

مصدر رجاؤنا ، وهو نعمة إلهية. إنه ليس شيئا يمكنك إكتسابه او برمجة العقل لتصير 

 انسان متفاءل. 

إنه نعمة من هللا هدية كريمة. هللا مصدر هذه    لم نفعل  أي ش يء لكسب رجاؤنا.  أننا 

 نأمل فيه وهو يعطينا هذا الرجاء الصالح بالنعمة.الهبة. هللا هو الذي 
ً
 يعطينا شيئا

  أين نجد جوهر هذا الرجاء؟

 أين نجد املعلومات حول هذا الرجاء؟ أين نتعلم ماذا يعني هذا الرجاء؟ 

مثل  املطاف  نهاية  في  نكون  أن  في  رجاؤنا   ، السماء  في  رجاؤنا   ، األبدية  الحياة  في  رجاؤنا 

ص يتحد معا في وحدة واحدة ال تتجزأ طوال األبدية بروحنا  املسيح ، رجاؤنا في  
َّ
جسد ُمخل

املخلصة التي بواسطتها سوف نمدح الرب ونخدمه. إنه أمل يمكن الدفاع عنه. تقول ، 

"كيف يمكن الدفاع عنها؟ كيف أنها ليست مجرد فطيرة في السماء؟ " يمكن الدفاع عنها 

تأتي من كلمة هللا. وكلمة هللا صح  ، وأي ألنها  للكتاب املقدس  يحة. أي دراسة مخلصة 

دراسة صادقة للكتاب املقدس ستسمح للكتاب املقدس نفسه بالتفريغ على قارئ منفتح 
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الذهن صدقه. يمكن للكتاب املقدس أن يدافع عن نفسه لكل من يدرسه. لذلك لدينا  

في الكتاب املقدس. رجاء يأتي من هللا. لدينا أمل أعطته لنا النعمة. لدينا رجاء مرسوم لنا 

 ولذلك ، لدينا رجاء يمكن الدفاع عنه بموضوعية. 

الرجاء ال يجعلنا نخاف من املوت ،ما الذي يجب أن تخاف منه إذا كان املوت سيخرجك 

به  إعترفت  املسيح  إلى يسوع  عندما جئت  ؟  الكامل  لتحقيق رجاؤك  الجسد  من سجن 

للخطية". ملاذا تريد ذلك؟ "ألنني لم  كمخلص لحياتك، ماذا تريد؟ تقول ، "أردت الغفران

أرد أن أذهب إلى الجحيم. أردت أن أذهب إلى الفردوس. " لم تأِت إلى املسيح وقلت ، "أريد  

أن أخلص ، لذا سأكون زوجة أفضل" ، "أريد أن أخلص ، لذا سأصبح زوجا أجمل" ، 

 أفضل . " "أريد أن أخلص لكي أجعل هللا يعمل لجعل حيات
ً
ي أكثر نجاحا ،  "سأكون طفال

 ومليئة بالسالم والفرح والسعادة".

 ، ما الذي كان يربكك 
ً
لم يكن هذا ما كان يدور في ذهنك حقا ألنه عندما تم خالصك حقا

في ذلك الوقت كان حقيقة ما لديك؟ خطيئتك. لم يكن األمر يتعلق بظروفك. كان عليك 

إلى خطيتك ، لذا كنت قادما كخاطئ كآثم وك ، "أه ،يا هللا ، أن تتخطى ذلك  نت تقول 

خلصني وأنقذني من خطيتي وعواقبها في نعمة تلك الحياة األبدية التي تقدمها." لقد كنت 

مدرك تماما ، أي شخص يأتي للخالص  أنك كنت تشرك هللا في أمر له عواقب أبدية ،  

 أليس كذلك؟

ي كنت تسير فيه لم تكن هذه مجرد صفقة زمنية ، كنت تنظر إلى األبد وتدرك املسار الذ

كانت له نتائج أبدية مخيفة إلى حد كبير. لم يكن األمر يتعلق بإصالح زواجك ، ولم يكن 

يتعلق بإصالح عائلتك أو حياتك املهنية أو جعل الحياة أسهل للتسامح. لم تكن تفكر في 

وبالخطية   بالعار  الشعور  غمرك  لقد  بصدق.  يتم خالصهم  عندما  يفعل  أحد  ال  ذلك. 
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األبدية الدائمة. عندما جئت إلى املسيح ، أعطي لك حياة أبدية ، أعطي لك رجاء    وعواقبها

 تلك الحياة األبدية. 

من الطبيعي أن نخاف املوت، من الطبيعي أن نخاف األلم ، هذا طبيعي ، لقد بنى هللا  

 من املوت وهكذا عندما يكون لديك هذا الرجاء ، تختفي 
ً
ذلك فينا ، لكن هذا ليس خوفا

 ة املوت. يختفي ألن املوت يدفعك ببساطة إلى حضرة الرب .لدغ

 

أي شخص يخاف من السماء؟ أي   -ال خوف من السماء. أي شخص يخاف من السماء  

شخص يخاف من حضور يسوع املسيح؟ هل يخش ى أحد أن يدخل أورشليم الجديدة ، 

املقدسة؟ هللا املدينة السماوية ، عاصمة الدولة األبدية؟ أي شخص يخاف من املالئكة  

ببساطة  هو  واملوت  يخيفني  السماء  عن  ش يء  ال  القديسين؟  يخاف  أي شخص  اآلب؟ 

 الباب. 

  الخالصة:

رجاءنا يأتي من هللا. إنها هدية نعمة مجانية. كما هو موضح لنا في الكتاب املقدس. إنه 

ة معقول ويمكن الدفاع عنه ألن الكتاب املقدس صحيح. الرجاء  مضمون وُمؤمن بقيام

املسيح. وهو ما يؤكده عمل الروح القدس فينا. إنه رجاء يدافع عنا ضد ضربات الشك  

باستمرار  تنقذنا  يد هللا  نرى  حيث  تجاربنا  خالل  من  تقويتها  يتم  العدو.  من  تأتي  التي 

 وتحمينا وتحفظنا على هذا الرجاء.

الحياة   املوت.  من  الخوف  يزيل  فهو  لنا  فرح  أعظم  مصدر  مرتبطة  إنه  مرساة  األبدية 

لنا.   يشفع   ، هللا  العرش  غرفة  في  الحجاب  داخل  هو  الذي   ، نفسه  املسيح  بيسوع 

 وستتحقق جميع وعوده عندما يظهر بمجد في اخر الزمان، هذا هو رجاءنا.
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اِهٌر." يقول  "3يوحنا  1
َ
َما ُهَو ط

َ
ْفَسُه ك

َ
ُر ن ِ

ه 
َ
َجاُء ِبِه، ُيط ا الرَّ

َ
لُّ َمْن ِعْنَدُه هذ

ُ
ويؤكد  "كل    َوك

كان علي  أن أشرح ما هو هذا الرجاء ، أليس كذلك؟ وفعلت.   -اآلن    - من عنده هذا الرجاء"  

" يطهر نفسه كما    -وهذا هو الرجاء الذي كنت أتحدث عنه    -"وكل من لديه هذا الرجاء"  

 هو طاهر". ومن ثم فإن الرجاء في النهاية يؤثر على سلوكنا. إنه رجاء يطهر ويقدس.

إثباته. املؤم يمكن  نفسه".  يطهر   ، املسيح  في  الرجاء حقا  لديه هذا  الذي   ، الحقيقي  ن 

املسيح.  عن  به  تؤمن  وما   ، الخطية  عن  به  تؤمن  ما  هو  مسيحيا  كونك  على  والدليل 

  ، للنقاء  الشخص ي  والسعي  والنقاء.  واملحبة  الطاعة  هو  مسيحيا  كونك  على  والدليل 

 نك تعيش في ضوء الرجاء األبدي الحقيقي.  والسعي الشخص ي للقداسة هو دليل على أ

اتعجب ملاذا اصبح كالمنا غير مؤثر وشهادتنا غير فعالة وأفكارنا مكرره وبال معنى امام 

 رائحة املوت التى تحيط بنا فى كل مكان فى العالم.

ال اريد أن اكون مصدر إزعاج لك وانت تقرأ هذا الكتاب بل اطرح سؤال ملاذا نحن هكذا  

متى سنظل فى حالة من الدوامة والى أين نحن ذاهبون !! اصبح االن الجميع يتكلم    !! والى

تاريخ  فى  توجد  لم  للتواصل  قنوات  فيوجد   !! الخربان  التليفون  لعبة  نلعب  كأننا  ولكن 

بين البشر وخيبت  البشرية قبل ذلك الوقت ولكن أصبحت مع الوقت سبب للتصادم 

اط والصراعات بين املختلفين فى الرأي او العقيدة ربما  رجاء الكثيرين وسبب فى زيادة اإلحب

نحتاج ان نبحث عن حلول خارج الصندوق ونجد معنى الرجاء املسيحى املفقود والفرح  

الحقيقى رغم االلم واملعاناة واملرض واملوت، نحتاج ان نفهم معنى الرجاء من جديد فى 

 حياتنا لذلك ليس لدى اجابه عن هذه األسئلة!! 
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 سأصلي لكنى 

 

) ربى يسوع قلبي ينبض بالحياة ألنك خلقتني وأبقيت نفس ى حتى االن لذا اصلى ولدى رجاء 

وثقة فى وعدك األمين ان تشجع وتقوى قلوبنا فى هذا الوقت من الزمان ، انقذنا يا رب  

وارحم شعبك وذكرنا اننا موجودين فى االرض بسبب ان نشجع بعضنا البعض وليس لكى 

ض، فعندما تبدأ متاعب الحياة في إرباكنا وتسبب لنا ازعاج أصلى ان نقتل بعضنا البع

 تحمى عقولنا من عدم االنضباط وقلوبنا من عدم التوبة وكنيستنا من عدم الوحدة 

امنحنا القوة لكى نستيقظ كل يوم مستعدين بقلوب واثقة فى وعودك ومستعدة أن تقف 

السماوي، ال يسعنا إال أن نشكرك على    امام التحديات والصعاب ألننا لنا فيك رجاء أبي

ال   الذي   ، األبدية  الحياة  في  الرجاء  هذا   ، لنا  أعطيته  الذي  الرجاء  هذا  الرجاء،  هذا 

نستحقه  ال يمكن أن نكسبه وال يمكن أن نفقده ، ألنه مرتبط بدخولك الى االقداس بدم 

يس لنا،  يشفع  الذى  الحقيقى  الكهنة  رئيس  ذلك،  ثمن  دفعت  وقد  املسيح. صليبك  وع 

نشكركم على رجائنا األبدي. نشكركم على أننا نعيش برجاء ، وأننا لنا ميراثا في السماء ال 

يضمحل وال يتالش ى. نحن نعيش في رجاء ، ويتم خالصنا في الرجاء. نحن نتوق لتحقيق 

هذا الرجاء وكل امتالءه عند ظهور يسوع املسيح ويمكننا أن نقول بعد ذلك مع يوحنا ،  

تعالى يا ربى يسوع"حتى ذلك الوقت عندما يصبح رجاءنا حقيقة ، عندما يصبح ما    "أمين

نتوق إليه ما نحن عليه ، نرجو أن نكون مخلصين في العيش على ضوء ذلك الرجاء في 

  ، ذلك  في  لنكون مخلصين  األبدي. ساعدنا  لوجودك  أنفسنا  نعد  بينما  الذاتي  التطهير 

 نصلي باسم ابنك يسوع آمين.
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 الفصل الخامس 

 كيف نعبر األوقات الصعبة؟ 

العالم:  هذا  في   
ً
حقا  

ً
سعيدا ليكون  فقط  أشياء  ثالثة  إلى  يحتاج  الشخص  أن  "يقولون 

شخص يحبك  وش يء نفعله ، وش يء تسعى إليه وترجوه ."توم بوديت، واملسيحية قدمت 

ان تحب   ينبغي عليك  الرب يسوع اعظم وصيتين وهما  املعادلة عندما قدم  الرب  هذه 

الهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك وتنتظر مجيئه لحياة ابدية وهذه الثالثية هى 

 التى تعطى الحياة معنى:

 تحب الرب الهك فى اعالن يسوع وتكون فى عالقة وشركة معه -1 

 وكل ما علينا ان نبذل قصارى جهدنا لكى نقدم الحب لقريبي أي لكل من يخيطون بنا.  -2 

بدية حيث نسكن معه فى السماء !! فما أعظمك اله يعرف عنا كل ش ئ  والرجاء فى اال   -3 

رحلة   ان  القول  نستطيع  فقط  وهنا  االرض  كل  فى  اسمه  يتمجد  أن  منتظرين  فلنعبده 
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حياتنا حققت الغرض ولها معنى ووجود حقيقة بعيد عن الزيف والخداع الذى إنتشر  

 هذه األيام. 

رى وكانت كاتبة وناشطة حقوقية أمريكية ومن  نجد هيلين كيلر التى عاشت ال تسمع والت

عباراتها الشهيرة قالت "عندما ُيغلق باب السعادة، ُيفتح آخر، ولكن في كثير من األحيان 

تحت لنا" وبالفعل نحن نحتاج 
ُ
 إلى األبواب املغلقة بحيث ال نرى األبواب التي ف

ً
ننظر طويال

 فى وقت الظالم ان نض ئ شمعة وال نلعن الظالم. 

ذا كنت تعتقد أن الحياة عادلة ومصممة لتكون رحلة ممتعة مفروشه بالورود، فكر فإ

مرة أخرى. إذا كنت تتوقع أن الحياة تدين لك بش ئ ما ، ستصاب بخيبة رجاء كبيرة. ذلك 

ويتركك   أبواب  فى وجهك  يغلق  في بعض األحيان. سوف  الحياة قد تكون غير عادلة  ألن 

م أكبر  تبدو  أمور  وتواجه  أن  الناس   
ً
أيضا املمكن  من  الحياة.  فى  العيش  على  قدرتك  ن 

األوقات  في هذه  والوباء  واملوت  املحن  عليك خاللها  التي ستمطر  الحياة  تواجه مراحل 

الصعبة ، يتطلب األمر ببساطة الكثير من الرجاء والتشجيع لالستمرار. إنها بادرة الرجاء  

بغض النظر عن مدى صعوبة األمر.   -نالصغيرة التي تحفزك على رؤية األشياء بعين االيما

الحياة   تحديات  على  بالتغلب  األمر  يتعلق  عندما  األهم  العرجاء  هو  الرجاء  يكون  ربما 

الصعبة ومصدر هذا الرجاء من اليقين بانك محبوب ومقبول وغير مرفوض من نعمة 

وفى  هللا فى املسيح يسوع تشجع أنت لست قشه فى مهب الريح انت مخلوق على صورة هللا 

املسيح تم إعادة صياغة وجودة وصرت خليقة جديدة فهل حدث هذا فى حياتك واذا لم  

 يكن اجعله يحدث االن !! 

يقول بولس الرسول من سيفصلنا عن محبة املسيح أشدة ام ضيق. لذلك ال نفشل فقوة  

في الشدائد ويستقبل الضيق  باملهام الصعبة  الروح وقوة النفس تشحذ الجسد ليقوم 

اعده على البقاء على قيد الحياة، وهذا ما ساعد االنسان للبقاء حتى األن أمام  بشكل يس
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 ألن 
ً
غضب الطبيعة كل هذه السنين فهو من خالل العقل والروح والتوازن بينهما، وأيضا

االنسان مخلوق على صورة هللا في االبداع إستطاع ان ينتصر ويحقق املعادلة الصعبة 

واال  األوبئة  مواجهة  في  أشكالها ويقف  بكل  الحياة  ومحن  الطبيعية  والكوارث  مراض 

وماذا فعل في العالم ولكن األن علينا   2020وسيأتي يوم نتذكر الهجوم الفيروس ي كورونا  

شحذ الهمم ونستعد بقلوبنا املمتلئة رجاء لنحمل هذا الرجاء للعالم املضطرب. 
ُ
 أن ن

جميعنا وهذا ليس قلة ايمان إنما نحتاج ان نكون اكثر صراحة ونقول ان الخوف انتاب  

 وصنع قواعد ال تستطيع اى قوة فى  
ً
ش ئ طبيعي إنسانى ان نخاف ولكن وضع للبحر حدا

هذا العالم ان تتخطاه انا وانت لسنا فى مهب الريح هو له السلطان وهذا ما يعطينا الرجاء 

نرتع ربما  الضيق  فى وسط  الهية  ومعونة  ولنا سند  ثابته  نفوسنا  مرساة  !!  ان  ال  وملا  ب 

فالحياة غالية ولكن دعوتي ان نذهب بكل مخاوفنا للقدير وهو سيجيبك ويثبت افكار  

قلبك لكن دعونا ونحن نفعل ذلك نطلبه بإيمان وثقة وهو قادر ان يتدخل صرخ العبد 

وبيتي نصرخ   أنا  !! وها  الباب  اذناه عند   من بيت سيدى وثقب 
ً
القديم، ال اخرج حرا فى 

 م )انا ملك الفادى اللى فدانى وبموته وحبه أحياني(ونقول مع املرن

وجدنا  وألننا  إحتياطاته  إتخذ  والكل  علينا   
ً
جدا غالية  أصبحت  منا  واحد  لكل  الحياة 

أنفسنا فى حالة نرى أعداد الوفيات تزداد كل يوم نعم هناك من يحصلون على الشفاء  

ام عمرى يمكن أن تنتهى هكذا ولكن هذا االرتباك جعلنا نفكر هل حياتي لها ثمن ؟ وهل أي

فى املسيح تتبدل   لنا  فى الرجاء والرجاء الذى  لنا  التى  ؟  ولكن عندما ندرك القوة 
ً
سريعا

الصورة من ظالم الى حياة واستنارة حقيقية تملء القلب ان لنا مرساة قوية فى وسط اى  

ال عدوى  عواصف نجد انفسنا فى سالم وهذا ال يتعارض مع محبة الحياة والخوف من 

 الفيروسية.  
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 في مواقف صعبة فى هذه االيام .هناك قرارات صعبة. هناك  
ً
يجد البشر أنفسهم حتما

  يطلب الناس إجابات. 
ً
إخفاقات ونقاط ضعف ربما مشكالت مالية على االسرة وايضا

 وللعلم هناك أوقات ال تملك فيها إجابات )حتى اآلن(.

لك ، أسمع من العديد من األشخاص الذين كتب املفكر الالهوتى مايكل هورتن " أنا مث

 املزيد من األخبار حول مدى  
ً
- COVIDيعبرون عن القلق ، حتى الخوف ، ألننا نسمع يوميا

بقى عيوننا على الرب   19
ُ
وتأثيره على حياتنا. وربما نحتاج في مثل هذه األوقات أن نثبت ون

را مقالة  وكتب  والطمأنينة"  والراحة  السالم  يمنح  فهو  في يسوع  فيها خوفنا  يناقش  ئعة 

 مقابل مخافة هللا؟  

في وول ستريت ، فإن "الخوف الشديد" هو الذي يقود السوق   Fear-Greed"وفقا ملؤشر 

. إنه ليس مجرد فيروس تاجي. يبدو أن الجميع قلقون ، حيث COVID-19اآلن في أعقاب  

 عن الهزة التالية  24يتفقدون دورات األخبار على مدار  
ً
النعدام األمن لدينا.    ساعة بحثا

إلى جانب صحتهم ، يخش ى الكثيرون من فقدان وظيفتهم أو حريتهم الشخصية. ويعاني 

الكثير من الخوف من االنهيار األقتصادي ، بينما يشعر البعض اآلخر بالقلق من االنهيار  

البيئي. يخش ى العديد من املسيحيين من انهيار نظام مسيحي محجوب. يعبد آخرون األمن  

وبالتالي يخشون من أي شخص وأي ش يء يبنيه القادة أو وسائل اإلعالم على أنه يهدده. 

أنت تفهم وجهة نظري. األمر كله يتعلق بالتحكم. أكثر ما نخشاه أن نفقده يخبرنا من أو  

 ماذا نعبد ، أين نضع ثقتنا.

خوف. في حين  االختبار األول ملعرفة ما إذا كنا نعبد هللا الحق هو الخوف. هذا صحيح: ال

أن الخوف من جميع أنواع األشياء هو عالمة على التعقل هذه األيام ، يبدو الخوف من  

هللا مجنوًنا ليس فقط للجيران غير املؤمنين ولكن حتى في الكنيسة. ليس من املستغرب 

أن يتم رفض إله الكتاب املقدس بشكل متزايد في املجتمع األمريكي األوسع ، ألنه حتى في  
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نهاية  الدوا في فيلم حياتنا: وسيلة حتى  إلى ممثل مساعد   
ً
ئر اإلنجيلية يتم اختزاله كثيرا

صحتنا وثروتنا وسعادتنا . في األحاديث العادية ، حتى بين املسيحيين ، نعبر عن الخوف  

 من أي تهديد لرفاهنا ولكننا نلتقي النجوم أو يثير الحاجبين إذا ذكرنا الخوف من هللا.

fearing God مخافة هللا. .أى 

من هللا"   "الخوف  عبارة  قراءة  متابعة  تتم  ما   
ً
غالبا  ،  

ً
تحفظا األكثر  السياقات  في  حتى 

 أشبه 
ً
إنه يعني شيئا يعني الخوف حقا.  أن الخوف ال  والنتيجة هي  بسرعة مع شرحها، 

باالحترام. لكن االحترام قد ال يسجل في أكثر من لفتة مهذبة. ال ، الخوف يعني الخوف.  

عني أن هللا وحده مخيف في مجده ، وبار في أحكامه ، ورحيما لكل من يدعون باسمه.  هذا ي

واملحبة   الثقة  إلى  ويؤدي  الخوف"  "يطرد   ، اإللهي  الخوف  الخوف،  من  الصحيح  النوع 

 (. إن تقليل الخوف من هللا مضلل لسببين على األقل.4:18)يوحنا األولى 

 أن يكون هللا صاحب السيادة أكثر واقعية منا. . يتطلب العقل أن نعيش مع ذرة الواقع و 1

لنا وعلى كل ما قام به. مثل الشمس    -حياة مبدعة    -في الواقع ، هو الحياة ويعطي الحياة  

املرئية ، هللا موجود وأرسل أشعة الخير الخاصة به بغض النظر عما إذا كنا نعترف به أم 

وجوده ، فهو موجود ، يوجه أعيننا ال. حتى عندما تحجب غيوم العناية اإللهية الغامضة  

 إليه.

 على سطح قصره ، تعجب من "بابل العظيمة التي  
ً
تذكر نبوخدنصر ملك بابل. متجوال

بنيتها" ، وتكبر لذلك دفعه هللا إلى الصحراء ليعيش كحيوان بري. لحسن الحظ ، لم تكن 

ه إذا تكبر وشهر هذه نهاية القصة. استخدمه هللا ليثبت للملوك وكل رئيس في العالم أن

 37-34:4انه اله فهو مجنون وال يعيش في الواقع. دانيال 
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يَّ َعْقِلي، َوَبارَ 
َ
َرَجَع ِإل

َ
َماِء، ف ى السَّ

َ
ْعُت َعْيَنيَّ ِإل

َ
ُر، َرف صَّ

َ
ن
ْ
ذ
َ
ُبوخ

َ
ا ن

َ
ن
َ
اِم، أ يَّ

َ
ِتَهاِء األ

ْ
َعِليَّ َوِعْنَد ان

ْ
ُت ال

ْ
ك

َبِد 
َ
األ ى 

َ
ِإل َحيَّ 

ْ
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َ
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ِإل ُه 

ُ
وت

ُ
ك
َ
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َ
أ اٌن 
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ط

ْ
ُسل ُه 
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َ
ط

ْ
ُسل ِذي 

َّ
ال  ،

اِن  
َّ
َوُسك َماِء  السَّ ُجْنِد  ِفي  اُء 

َ
َيش َما 

َ
ك َيْفَعُل  َوُهَو  ْيَء، 

َ
ش   

َ
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َ
ك ْرِض 

َ
األ اِن 

َّ
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هُ 
َ
ْو َيُقوُل ل
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 ُيوَجُد َمْن َيْمَنُع َيَدُه أ

َ
ْرِض، َوال

َ
يَّ َعْقِلي، األ

َ
ِت َرَجَع ِإل

ْ
َوق

ْ
ْفَعُل؟«. ِفي ذِلَك ال

َ
ا ت

َ
: »َماذ

ِتي 
َ
ك
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َ
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َ
ث
َ
َوت َماِئي، 

َ
َوُعظ ُمِشيِريَّ  َبِني 

َ
ل
َ
َوط َوَبَهاِئي،  َوَمْجِدي  ِتي 

َ
ك
َ
َمْمل ُل 

َ
َجال يَّ 

َ
ِإل  َوَعاَد 

.
ٌ
ِثيَرة

َ
 ك

ٌ
َمة

َ
   37َواْزَداَدْت ِلي َعظ

ْ
ذ
َ
ُبوخ

َ
ا ن

َ
ن
َ
اآلَن، أ

َ
َماِء، ف ْحَمُد َمِلَك السَّ

َ
ُم َوأ ِ
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ُ
ُح َوأ ِ

َسب 
ُ
ُر، أ صَّ

َ
ن

ُه.
َّ
ْن ُيِذل

َ
ى أ

َ
اِدٌر َعل

َ
ُهَو ق

َ
ِكْبِرَياِء ف

ْ
ُك ِبال

ُ
ُرِقِه َعْدٌل، َوَمْن َيْسل

ُ
ْعَماِلِه َحقٌّ َوط

َ
لُّ أ

ُ
ِذي ك

َّ
 ال

 . الخوف الجيد من هللا يبدد الخوف السيئ من أي شخص أو أي ش يء آخر.2

ن شأن الخوف من هللا ، نحن ال نفشل فقط في إعطاء هللا حقه بل نحرم أنفسنا التقليل م

الترياق الوحيد للمخاوف املعوقة التي تالحقنا. إن الخوف من هللا   وبعضنا البعض من 

 يطفئ الخوف املشلول من أي شخص أو أي ش يء آخر.

 

األولى التي يجب سنة : "هذه هي النقطة    70س ى اس لويس قال هذه العبارة من أكثر من  

بواسطة   تدميرنا جميعا  تم  إذا   .
ً
معا أنفسنا  تجميع  اتخاذه هو  يتم  إجراء  وأول  طرحها: 

وإنسانية   معقولة  أشياء  بإيجادنا  األمر  يتعلق  عندما  القنبلة  تلك  فدع   ، ذرية    - قنبلة 

ال  الصالة ، والعمل ، والتدريس ، والقراءة ، واالستماع إلى املوسيقى ، واالستحمام لألطف

 مثل األغنام    -، ولعب التنس ، والدردشة مع األصدقاء ولعبة السهام  
ً
غير متجمعين معا

ذلك(  يفعل  أن  للميكروب  )يمكن  أجسادنا  يكسرون  قد  القنابل.  في  والتفكير  الخائفة 

 11لكنهم ال يحتاجون للسيطرة على عقولنا" 

 
11 C. S. Lewis, “On Living in an Atomic Age, in Present Concerns (Harvest Books, 2002), 78–80. 
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 فالرج
ً
 او نموت معا

ً
اء في ان نعيش بحسب وهذا حقيقى نحتاج ان نفهم إننا نعيش معا

 كلمة هللا فهو يعرف جبلتنا ويعرف كيف يحول التراب الى مجد أبدى وهذا هو رجاؤنا  

كما اكتشف نبوخدنصر ، نستعيد عقلنا عندما نرفع أعيننا إلى السماء. لقد عدنا تمشيا 

. ال يمكننا أن نخلق أو ننقذ أنفسنا. لكنن
ً
ا مع الواقع. نحن لسنا مسؤولين ولم نكن أبدا

خلقنا وخلصنا من قبل هللا في يسوع املسيح! اآلن يمكننا أن نرى االحتياجات من حولنا ، 

احتياجاتنا واحتياجات جيراننا والخلق ، كفرص وليس تهديدات. نريد أن نؤدي دورنا في 

كبح انتشار الفيروس. نحن مدعوون للدفاع عن حياة جيراننا ، وخاصة األكثر ضعفا:  

د ، وكبار السن ، والفقراء ، واأليتام ، واألرامل وجميع ضحايا الظلم. الذين لم يولدوا بع

 من 
ً
نحن مدعوون ألن نكون وكالء صالحين على خلق هللا. ولكن هذا ألننا نخاف هللا بدال

 أي شخص أو أي ش يء آخر.

 

  
ً
باطال باملسيح  للمؤمنين  بطالنه  أصبح  الذي  األخير"  "العدو  ألنه  يهددنا  املوت  حتى  وال 

 )كورنثوس األولى  وال 
ً
(. نحن نهتم بهذا العالم ليس ألنه سيتم تدميره ولكن  57-50:  15غيا

ألنه سيتم استعادته في املسيح ربما يتخيل البعض ان هذا العالم الفاسد سيعيد الهنا 

استخدامه مرة أخرى هذا مجرد خيال لكن الحقيقية سيزول الفاسد ليعلن عدم الفاسد 

 من أن ننقلب على 25-18  :8ابدية غير فاسده )رو  
ً
(. حياتنا تتجه اآلن نحو جيراننا بدال

أنفسنا. تغذينا الحرية ، ال الخوف ، "ألن هللا لم يعطنا روح الخوف بل روح القوة واملحبة 

(. يجب أن يكون العنوان الحقيقي  7:  1تيموثاوس    2والنصح" اى السيطرة على النفس )

 أحد نلتقي به لالحتفال بقيامة املسيح. "عيد القيامة !" في الواقع ، كل يوم 
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عندما نخاف هللا ، تصبح كل املخاوف األخرى ال يمكن التحكم بها بالكبرياء البشري بل 

بالطريقة  تعلمها  إلى   
ً
، نحتاج أحيانا الوعد والخالص. مثل نبوخدنصر  بإخضاعها إلله 

النتيجة فإن   ، هللا  مع  الشركة  ألجل  خلقنا  أننا  بما  ولكن  االحتياطات    الصعبة.  تبرر 

( وحكمة 10:  9الصعبة. "مخافة الرب هي بداية الحكمة ومعرفة القدوس بصيرة" )أمثال  

 12(. 30:1هللا هي املسيح )كورنثوس األولى 

يقودنا خوف هللا إلى الثقة ويؤتي بثمر الروح، لحصاد البركات ألنفسنا ولآلخرين. إذا كان 

 لشفائنا من ج
ً
 صعبا

ً
نوننا البشرى االستهالكي الشره ولجعلنا كائنات هللا يستخدم مردودا

تعيش بشكل أفضل، فما هي النتيجة التي يمكن أن تكون أفضل؟ األمر ال يقتصر فقط  

على "الحفاظ على الهدوء واالستمرار" ، ولكن نجد جزء مشجع لنا في كلمة هللا في أمثال  

5:3-8 

ى
َ
ِبَك، َوَعل

ْ
ل
َ
ِ ق

ل 
ُ
ِ ِبك

ب  ى الرَّ
َ
ْل َعل

َّ
َوك

َ
ْعَتِمْد. ت

َ
 ت
َ
ْهِمَك ال

َ
 ف

َك. 
َ
ُم ُسُبل ِ

و 
َ
ُه، َوُهَو ُيق

ْ
ُرِقَك اْعِرف

ُ
ِ ط

ل 
ُ
 ِفي ك

، ِ
ر  بَّ َواْبُعْد َعِن الشَّ ِق الرَّ ْفِسَك. اتَّ

َ
ْن َحِكيًما ِفي َعْيَنْي ن

ُ
ك
َ
 ت
َ
 ال

اِمَك. 
َ
اًء ِلِعظ

َ
ِتَك، َوَسق وَن ِشَفاًء ِلُسرَّ

ُ
َيك

َ
 ف

تتطلب حكمة وصبر وإحتمال وخبرات أكثر بكثير من خالل االزمات تنشأ التحديات التي  

مما تمتلكه االن. تتطلب جميع مواقف الحياة الصعبة في بحار هائجة على كل البشرية،  

الفعل   ردود  وإدارة  الحكمة  لصوت  بطاعة  واالستماع  بالصبر  املمزوجة  الجرأة  تتطلب 

 هذه املرحلة.الشعورية. سواء النابعة منك أو من االخرين والتعقل هو األهم في 

 
12 https://corechristianity.com/resource-library/articles/what-are-you-afraid-of 
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البد ان نسعى الى التعقل، ففي قلبي نداء للكنيسة إنه في وقت االزمات نحتاج الى طلب  

 الحكمة السماوية فنعرف متى نتكلم ومتى نصمت ! 

 

 هناك ثالث خطوات ملواجهة هذه املواقف الصعبة  بمعونة نعمة هللا.

فى هذا املوقف: يبدأ نموك عند    . تذكر أن هذا املوقف ال يتعلق بك فقط بل العالم كله1

 لدرجة أنه سيحقق  
ً
حافة منطقة راحتك. يمتلك الرب الكثير من القوة لتشكيلك روحيا

 متعددة فيك ومن خاللها في هذه الحالة الصعبة. 
ً
 أهدافا

ِقَضاِء ال2
ْ
ى ان

َ
اِم ِإل يَّ

َ
لَّ األ

ُ
ْم ك

ُ
ا َمَعك

َ
ن
َ
ْهِر" . تذكر أنك لست وحدك: قال لنا الرب يسوع "َوَها أ دَّ

( عليك أن تستمد املعونة من كلمة هللا ومن شركة املؤمنين اآلخرين. وهذا له  20:28)متى  

 أهمية كبرى. 

  بالوحدة املطلقة  
ً
 ما تثير األزمات  شعورا

ً
لكن هذا ليس حقيقة رجاؤنا فى املسيح    -غالبا

 املقام.  

ى ا3
َ
ْل َعل

َّ
َوك

َ
  . الثقة بحكمة هللا وليس بحكمة اإلنسان.: "ت

َ
ْهِمَك ال

َ
ى ف

َ
ِبَك، َوَعل

ْ
ل
َ
ِ ق

ل 
ُ
ِ ِبك

ب  لرَّ

ْعَتِمْد.". )أمثال 
َ
 ( 5: 3ت

إن عدم الثقة باهلل إغراء هائل في وسط االزمات النه هناك العديد من األصوات في هذا  

العالم تعطيك النصيحة واملشورة ويمكن أن تتجه نحوها بسهوله، ولكن يجب عليك أن  

 طاة لك . تختار الثقة بحكمة هللا املع
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 الخالصة:  

الحياة   أزمات  التعامل مع  الكتاب حول  كثيرة من خالل هذا  أسئلة  بعد مناقشة   
ً
أخيرا

يبقى مركز   ولكن  والالهوتية  الكتابية  اإلجابات  أن نضع بعض  املستطاع  بقدر  وحاولنا 

الثقل في الثقة وااليمان بأن الرب يسوع في سفينة الحياة ومهما هاجت البحار هو يعرف 

 لنهاية وسيصل بنا الى ميناء السالم هذا هو رجاؤنا وسط عالم مضطرب.ا
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 الخاتمة 

إن سر التحرر من الخطية التي تستعبدنا  هو هذا:   يقول املفكر املسيحى تيموثى كيلر"

 بما هو عليه وما فعله  
ً
عليك أن تعبده ، عليك أن تشعر بعظمته ، يجب أن تكون متأثرا

 عندما تتذوقه، ستفقد شهيتك للخطية." من أجلك. 

عندما يمتلئ قلبك بالرجاء في محبة هللا وتعيش حالة املنتظر هنا تستطيع أن تعبر أي  

 صعاب في الحياة ومهما كانت االزمات ومدى إنتشار رائحة املوت من حولك. 

ي بل أنا  هو السيطرة والتحكم في حياتي فأنا ال أريد أى ش يء يقود حيات أصل املشكلةالن 

له  يحلو  ما  االنسان  يفعل  لذلك  الحقيقية  االزمة  تكمن  هنا   !! أخر  يوجد  وال  فقط 

 وربما ال يجد استجابة  
ً
الصالح هامسا الهنا  الحياة بال ضابط وال رابط فيأتي  ويستبيح 

 فيحتاج االمر الى زوبعة عاملية مثل فيروس كورونا!! 

ر ونستهين فيأتي فلك نجاتنا دون ان نعلم  نحن أمامنا إختيارين إما نخضع ونطيع أو نتكب 

اليومية   الروتينية  ومتطلباتها  الحياة  ودوامات  والفلسفات  األفكار  طوفان  في  ونضيع 

 وتكون نهاية رحلة الحياة بال فائدة مملؤة بالندم والعار !! 

لكن هناك فرصة األن أن تعيد حساباتك مرة أخرى وتصل الى التوازن في التفكير وتدرك 

 ق هذا الكون اله موجود يتحكم  في خليقته وسيصل بها الى حيث يريد !  ان فو 

هو يدعوك لتكون شريك في حياة تختبر فيها البر والحق هنا على األرض وأيضا حياة ابدية  

 تختبر فيها املجد مع املسيح إلى األبد. 

 القس رفيــــــق إبراهيــــــــم  

٢٠٢٠ 


