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القراءة :يعقوب 17-13:4
التاريخ1989/3/19 :
هذ ِه مْالَ ِدي َن ِة � ْأو ِت ْل َك،
«ه ُل َّم الآنَ �أ ُّي َها ا ْلقَا ِئ ُلونَ َ :ن ْذ َه ُب ا ْل َي ْو َم � ْأو غَ ًدا �إِ ىَل ِ
َ
َو ُه َن َ
�ص ُ
ين َال ت َْع ِرفُونَ � ْأم َر ا ْل َغ ِد!
اك َن رْ ِ
ف َ�س َن ًة َو ِ
اح َد ًة َو َن َّت ِج ُر َو َن ْر َب ُح� .أ ْن ُت ُم ا َّل ِذ َ
ارَ ،ي ْظ َه ُر َق ِلي ً
�ض �أنْ
ال ُث َّم َي ْ�ض َم ِح ُّلِ .ع َو َ
لأ َّن ُه َما ِه َي َح َيات ُُك ْم؟ �إِ َّن َها ُب َخ ٌ
هذا � ْأو َذ َ
الر ُّب َو ِع ْ�ش َنا َن ْف َع ُل َ
اكَ .و� َّأما الآنَ َف�إِ َّن ُك ْم َت ْف َت ِخ ُرونَ
َتقُو ُلوا� :إِنْ َ�ش َاء َّ
يِف َت َع ُّظ ِم ُك ْمُ .ك ُّل ا ْف ِت َخارٍ ِم ْث ُل َ
هذا َر ِدي ٌء .ف ََم ْن َي ْع ِر ُ
ف �أنْ َي ْع َم َل َح َ�س ًنا َو َال
َي ْع َم ُل ،فَذ ِل َك َخ ِط َّي ٌة َل ُه».
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«ما هي حياتكم؟» (يعقوب � .)14:4س�ؤال ي�س�أله يعقوب يف هذه
حري بكل واحد منا �أن ي�س�أله لنف�سه :ما هي
الر�سالة� .إنه �س�ؤال قدمي
ّ
حياتي؟ ما طولها ،ما �أ�سا�سها ،ما امتدادها ،ما معناها ،ما قيمتها؟ ملاذا
جد ُت� ،أين �أنتهي؟
ُو ْ
هذه ك ُّلها �أ�سئلة تخت�ص باحلياة .قد تقولون كما يقول يعقوب:
غدا �إىل هذه املدينة �أو تلك وهناك ن�رصف �سنة واحدة
«نذهب اليوم �أو ً
ون ّتجر ونربح� .أنتم الذين ال تعرفون �أمر الغد ،لأنه ما هي حياتكم؟
�إنها بخار يظهر قلي ً
ال ثم ي�ضمحل .عو�ض �أن تقولوا �إن �شاء الرب
وع�شنا نفعل هذا �أو ذاك ،و�أما الآن ف�إنكم تفتخرون يف تعظمكم»
(يعقوب  .)16-13:4ك�أنكم م�صدر احلياة ،وك�أنكم متتلكون احلياة.
ما هي حياتكم؟ نريد بنعمة الرب �أن نت�أمل يف هذا املو�ضوع يف
بع�ض النقاط:
 w 1احلياة بخار لأنها ق�صرية .مهما حاولنا �أن نطيل العمر� ،أي
ويد ُعون لبع�ضهم
يحبون احلياة الطويلة ْ
نطيل احلياة ،والنا�س كل النا�س ّ
لكن احلياة تبقى مع
بطول العمر بقولهم:
يطول عمرك»ّ .
«يطول عمركّ ،
ّ
تطويلها ق�صرية .يقول الكتاب املقد�س�« :أيام �سنينا هي �سبعون �سنة ،و�إن
ً
ن�شيطا ويتمتع ب�صحة جيدة)،
كانت مع القوة»�( ،أي �إذا كان الإن�سان
«فثمانون �سنة» (مزمور  .)10:90احلياة ق�صرية ،يقول الكتاب املقد�س
أ�شبارا وعمري
� ً
أي�ضا يف مزمور  5 :39و« :6هوذا جعلت �أيامي � ً
يتم�شى
كال �شيء قدامك� .إمنا نفخة كل �إن�سان قد ُجعل� ،إمنا كخيال
ّ
الإن�سان» .احلياة بخار لأنها ق�صرية.
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حتمل .يقول الكتاب �إنها
ن�شكر اهلل لأن احلياة ق�صرية ،ف�إ ّن طولها ال يُ َ
«قليلة وردية» (تكوين  .)9:47مع ق ّلتها رد ّية ،مو�سومة بال�رشور،
والنجا�سات ،والقذارات ،واحلروب ،والأوبئة ،واملجاعات،
والفي�ضانات ،واال�ضطرابات ،والأمرا�ض ،والويالت�« .أفخرها»
وبلية»
يقول الكتاب� ،أح�سن ما فيها� ،أجمل ما فيها« ،تعب
ّ
ونهاراَّ ،
ويكد لي ً
كل �أيام
ال
(مزمور � .)10:90أي �إنّ الإن�سان ي�شتغل
ّ
ً
وبلية».
ال�شباب ،وحتى �أيام ال�شيخوخة و«�أفخرها تعب ّ
نقرر �أبديَّتنا الطويلة� .إنها بخار ،لكن �أثناء وجود
وق�رصها مفيد ،لأ ّن فيها ّ
يقرر �أين �سيكون يف الأبدية الطويلة
هذا البخار ،ب�إمكان �أي واحد منا �أن ّ
التي لن تنتهي .من يتوب ،ويقبل كفارة امل�سيح ،وي�سلِّم حياته للرب،
وي�ؤمن بعمل امل�سيح على ال�صليب لأجله ،ويرتك اخلطية ،وي�أتي �إىل
الرب ،ي�أخذ حياة �أبدية .وهكذا ،ي�ستطيع يف هذه الفرتة الق�صرية من
يقرر �أبد ّيته الطويلة ،فيعي�ش مع الرب �إىل �أبد االبدين ودهر
حياته �أن ّ
الداهرين يف املجد .من ناحية �أخرى ،ويف هذه احلياة الق�صرية ،ميكن
لالن�سان �أن يكون له مت ّتع وقتي ق�صري باخلطية ،ويذهب �إىل جهنم حيث
الدود ال ميوت والنار ال تطف�أ� .إىل �أبدية مظلمة ،مرعبة ،يكابد غ�ضب
اهلل �إىل �أبد الآبدين ،حيث يقول الكتاب املقد�س« :ي�صعد دخان عذابهم
نهارا ولي ً
ال» (ر�ؤيا .)11:14
�إىل �أبد الآبدين وال تكون راحة ً
ن�شكر اهلل لأننا ن�ستطيع يف هذه الفرتة الق�صرية ،يف هذه احلياة� ،أن
نقرر �أبديتنا الطويلة .ليت الرب يعطينا حكمة حتى نتخذ القرار ال�سليم،
ّ
139

ر�سالة �سالم

فن�أتي �إىل الرب بالتوبة ،ونغت�سل بدم امل�سيح ،ون�أخذ اخلال�ص ،ونح�صل
على احلياة االبدية.
ن�ستفيد من ق�رصها� ،إذ من خالل ق�رصها ميكن ان نذخر للأبدية .كما قال
امل�سيح« :اكنزوا لكم كنو ًزا يف ال�سماء» (متى  ،)20:6وذلك عندما
ْ
مقد�سة .عندما ُن ِح ّب الرب ونخدم الرب ،عندما
نذ َخر حياة روحيةَّ ،
ن�صيبا �صا ً
حلا
املر�ضية ،نذخر النف�سنا
نعي�ش لي�سوع احلياة ال�صحيحة
ً
َّ
طوال االبدية .من ناحية �أخرى ُي ِّ
حذر الوحي من تذخري �آخر بقوله:
«من �أجل ق�ساوتك وقلبك غري التائبْ ،
غ�ضبا يف يوم
تذ َخر لنف�سك
ً
الغ�ضب ،وا�ستعالن دينونة اهلل العادلة» (رومية .)5:2

ندخر
ندخر
غ�ضبا� ،أن َّ
�إ ًذا ب�إمكاننا يف هذه احلياة الق�صرية ،بدل �أن َّ
ً
لأنف�سنا بركات وامتيازات عظيمة وجليلة يف الأجماد مع الرب� ،إىل �أبد
االبدين .احلياة بخار لأنها ق�صرية.
 w 2احلياة بخار لأنها �سخيفة .بخار ،ومن ي�أبه للبخار .فالبخار،
يهتم به،
يحرك �ساك ًنا ،وال ي�ؤ ّثر يف �شيء ،وال �أحد ّ
�شيء �سخيف ،ال ِّ
«بخار يظهر قلي ً
ال ثم ي�ضمحل» (يعقوب  .)14:4احلياة �سخيفة ،لأنّ
املوت ين�سف كل م�شاريعها .بخار ّ
معي ،ويف
يخطط �أن ي�سري يف طريق نّ
معي ،وفج�أة تراه يتال�شى .الهواء يتالعب به ،وين�سف كل م�شاريعه.
اجتاه نّ
ب عنده م�رشوع �أن يتع ّلم ،يلتقيه املوت
املوت ين�سف م�شاريع احلياة .طا ِل ٌ
فال ي�صل �إىل املدر�سة� .أب عنده م�رشوع �أن يهتم بعائلته ،فيذهب بح ًثا
عن لقمة العي�ش ،ولكنه ال يعود� .إن�سان �سافر ،ليغيب �سنة ويرجعَ ،و َعد
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بالعودة ال�صيف املقبل� ،أتى ال�صيف وهو مل ي� ِأت ...اختطفه املوت .ي�ضع
االن�سان االمكانيات واملجهودات الكبرية ،وير�سم امل�شاريع لهذه احلياة،
وتبقى احلياة �أ�سا�سها �سخيف وم�شاريعها �سخيفة لأن املوت يتالعب بها.
عظيما.
تغيريا
لكن ب�إمكاننا �أن جنري فيها ً
ً
هذه احلياة ال�سخيفة ميكن �أن ن�س ِّلمها للم�سيح ،وامل�سيح بدوره يجعل
أ�سا�سا ال يتالعب به املوت ،وير�سم
لهذه احلياة معنى ،وقيمة ،وي�ضع لها � ً
ُ
ُ
حبه و�أعي�ش له ،ي�صبح
لها هدفًا .عندما �أعطي حياتي هذه للم�سيح ،و�أ ّ
حلياتي معنى .عندما �أخدم امل�سيح ،و�أتك ّلم عن امل�سيح ،و�أعبد امل�سيح،
و�أ ّجمد امل�سيح ،و�أجمع مع امل�سيح ،ي�صبح حلياتي هدف .ويجعل امل�سيح
للحياة ال�سخيفة قيمة عظيمة .قيمة ال تنح�رص يف هذه احلياة فقط ،بل
تتعداها �إىل الأبد ّية .امل�سيح ُيعطي حياة �أبدية كما يقول من فمه املبارك:
ّ
«خرايف ت�سمع �صوتي ...فتتبعني ،و�أنا �أعطيها حياة �أبدية ،ولن تهلك
�إىل الأبد» (يوحنا  27:10و .)28هذه احلياة الق�صرية ت�صبح حياة طويلة
خالدة ،ولها �أجماد �أبدية ،تتمتع باملرياث الأبدي مع امل�سيح .ي�ست�سخف
بع�ضهم احلياة ،وهذا يقودهم �إىل الإنتحار .ل�سان حالهم :ما هي حياتي؟
حدا .ال� .إن كنت
ما قيمتها؟ ما معناها؟ ما �أ�سخفها! وي�ضعون لها ًّ
ت�ست�سخف هذه احلياة اجعل لها قيمة� ،س ِّلمها لي�سوع حتى ي�صبح لها
قيمة يف هذا العامل ،وي�صبح لها قيمة �أبدية.
ق�ضى عليها
 w 3احلياة بخار لأنها �ضعيفة .تت�أ َّثر بكل �شيء ،و ُي َ
ب�سهولة .بالأم�س القريب كان بيننا �أع ّزاء و�أقارب وجريان� .أين هم
اليوم؟ ق�ضوا بحادث �سري ،مبر�ض ،بجلطة ،بانفجار بالدماغ .انتهى
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االمر يف هذه احلياة ،وذهبوا �إىل الأبدية .لذلك يقول الوحي الإلهي:
«�أنتم الذين ال تعرفون �أمر الغد» (يعقوب  ،)14:4الغد لي�س لكم،
«عو�ض �أن تقولوا �إن �شاء الرب» (يعقوب  ،)15:4واذا مل ي�ش�أ الرب،
ال ت�ستطيع �أن ت�ستمر يف احلياة �أيها الإن�سان ال�ضعيف .ما هي حياتكم؟
�إنها حياة �ضعيفةُ ،عر�ضة للأمرا�ض ،والأوبئة ،والأوجاع ،واحلوادث،
واملخاوف ،واجلوع ،واحلرب ،والقتل ،والدمار.
ونوجهها يف
�ضعيفة ،لكن ب�إمكان هذه احلياة ال�ضعيفة� ،أن نلملمها
ِّ
معي ،فت�صبح قوة هائلة .حياتكم بخار .وكلنا يعرف �أنه عندما
اجتاه نَّ
معيُ ،ي�سيرِّ الآالت ال�ضخمة يف امل�صانع.
وجه يف اجتاه نَّ
يتجمع البخار و ُي َّ
ّ
هذه احلياة الب�سيطة ،املحتقرة ال�ضعيفة تتحول �إىل حياة منتجة ،فاعلة،
ونوجهها يف االجتاه ال�صحيح.
عاملة� ،إن ك ّنا ن�ضعها بني يدي الرب،
ّ
ك ُّلنا يعرف ق�صة �شاول الطر�سو�سي .كان يظن نف�سه �أنه �شيء� ،إىل
�أن التقاه الرب يف طريقه �إىل دم�شق ،ف�أراه حجمه الطبيعي �أمام جمرد
نور �أبرق حوله ،و�إذا به �أعمى ،ملقى على االر�ض ،عاجز عن ال�سري،
يحتاج �إىل من يقوده بيده .هذه هي حقيقة حياته ال�ضعيفة .وبعد حوار
ق�صري مع الرب ،و�ضع نف�سه بني يديه قائ ً
ال« :يا رب ماذا تريد �أن �أفعل؟»
(�أعمال  .)6:9ماذا كانت النتيجة؟ �إنتاج �ضخم وهائل ،جال يف كل
وخب النا�س عن حمبة ي�سوع ،وعن خال�ص ي�سوع ،وعن �صليب
العامل ،رّ
ي�سوع .ونفو�س كثرية رجعت �إىل الرب� .إنتاج �ضخم كان من خالل
بخارا لكنه مللمها وو�ضعها بني
حياة هذا االن�سان ،الذي كانت حياته
ً
يدي ي�سوع ،فكانت النتائج الهائلة واملباركة واملجيدة .هل �أنت �ضعيف
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وحتتقر نف�سك؟ حاولت �أن تنتف�ض ولكن مل ت�ستطع ،لأنك حاولت
بنف�سك؟ ق ُْل له يا رب ماذا تريد �أن �أفعل�َ .ض ْع نف�سك حتت ت�رصفه.
فتتمتع بقوة عظيمة بعمل الروح القد�س.
ويوجه ،ي�سيرِّ القطارات ال�ضخمة التي تزن
يتجمع البخار
عندما
َّ
َّ
مئات االطنان ،فت�سري على ال�سكة يف خط �سري م�ستقيم .نحن ال ن�ستطيع
�أن ن�سري يف خط ال�سري امل�ستقيم ،لأنّ حياتنا بخار – جمرد بخار ،حقرية،
ب�سيطة ،هزيلة ،حمتقرة و�سخيفة .علينا �أن نلملمها ون�ضعها بني يدي
الرب ،فت�ستطيع حينئذٍ �أن ت�سري بقوة هائلة يف هذا اخلط امل�ستقيم املر�سوم،
الذي �أراده الرب لنا.
القطار يحمل النا�س وينقلهم من مكان �إىل مكان .هذا البخار ينقلنا
من مكان �إىل مكان �آخر :من مكان اخلطية ،والعناد ،وال�ضعف� ،إىل
املر�ضية �أمام الرب.
والرب ،وحياة االميان
مكان القوة ،والتقوى ّ
َّ
أي�ضا
ولي�س هذا فقط ،ولكن هذا يعطينا �إمكانية �أن ننقل الآخرين � ً
معنا ،كما ح�صل يف حياة �شاول الطر�سو�سي ،ب�سبب القوة الهائلة
موج ًها،
التي و�ضعها الرب فيه ،عندما مللم حياته و�أ�صبح هذا البخار َّ
فا�ستطاع �أن ينقل الكثريين من املوت �إىل احلياة ،ومن الظلمة �إىل النور،
ومن �سلطان ال�شيطان �إىل حرية جمد �أوالد اهلل.
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