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. ُذَنَك �إيَِل �أَْقَو�ليِ ْل �أُ ي. �أَميِ َل َكاَلميِ غيِ �إيِ �شْ
»َيا �ْبنيِي، �أَ

َك. طيِ َقْلبيِ ْح َعْن َعْيَنْيَك. �يِْحَفْظَها فيِ َو�شَ َل َتْبَ

�َشد«. ُكلِّ �ْلَ ُدوَنَها، َوَدَو�ٌء ليِ يَن َيجيِ لَّذيِ َي َحَياٌة ليِ َها هيِ لأَنَّ
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الف�صل الأول

ي�ؤخذ وفقًا للتعليمات

 من خبتى اخلا�شــة �شاأخبكم كيف اكت�شفت هذه  

»الزجاجــة الرائعة من الدواء االإلهــي«. لقد تعلمت 

عن هذه البكة العظيمة خــالل ال�شن�ات االأول من 

احلرب العاملية الثانية.

لكــ�ين بريطانيــًا، خدمت ف اجلي�ــش البيطاين 

العامليــة  احلــرب  اأثنــاء  ون�شــف  �شنــ�ات  خم�ــش 

الثانية،وعملت كمنظم للخدمات الطبية اأو )ما ي�شميه 

االأمريكيــ�ن م�ــرف م�شت�شفــى( وذلك مــع فريق 

اخلدمات الطبية البيطانية. وق�شيت الثالث �شن�ات 
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االأول ف �شحاري �شمــال اأفريقيا، ف م�ر اأواًل، 

ثم ف ليبيا، والحقًا ف ال�ش�دان.

وف ال�شحــراء، ي�جد اأمــران تعر�شنا لهما اأكرث 

من اأي �شيء اآخــر وهما الرمال وال�شم�ش. ق�شيت ما 

يقرب من عام كامــل ف ال�شحراء دون اأن اأرى اأي 

طريق مر�ش�ف ول� ملرة واحدة. �شافرنا عب الرمال 

واإ�شجعنــا ف الرمال وكثريًا ما كان لدينا اإنطباع باأننا 

ناأكل الرمال. كنا نتعر�ش للرمال لياًلونهارًا. وكان 

للرمال مع ال�شم�ش تاأثــري �شار جدًا على اأولئك الذين 

ال ميكن جللدهــم اأن يحميهم ب�شكل كاف من هذا الن�ع 

مــن التعر�ش لل�شم�ــش، وكنت اأنا واحــدًا منهم.وقد 

 ويديَّ حتى اإحرتق 
َّ

ظهر تاأثري ذلك وا�شحًا على قدمي

جلــدي، لدرجــة اإين اأ�شبحت عاجزًا عــن العمل ف 

الكثري من االأحيان.

وال�شابــط امل�شئــ�ل عن قيادة ال�حــدة التي كنت 
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اأخــدم فيها، عمل جاهدًا كي ال اأدخل امل�شت�شفى، الأنه 

كان يعلــم باأنــه �شيفقــد خدماتي ف ال�حــدة اإن �شمح 

ل بالدخــ�ل اإل امل�شت�شفــى. نتيجــة لذلــك، ق�شيت 

عــدة اأ�شهر اأعُرج علــى قدمي واأنــا اأوؤدي واجباتي 

الع�شكريــة، لكــن ف النهايــة كان عليــه ال�شماح ل 

بالدخــ�ل اإل امل�شت�شفــى. ذهبت اإل ثــالث اأو اأربع 

م�شت�شفيات ع�شكرية خمتلفــة، حيث ق�شيت فيها عامًا 

كامــاًل. خالل تلك املدة قابلت جنــ�دًا كان�ا قد ق�ش�ا 

�شنتني ف منطقــة ال�رق االأو�شط وق�ش�ا منها ثمانية 

ع�ر �شهرًا ف امل�شت�شفى ف ظروف مماثلة حلالتي. 

وقد اأعطى االأطباء كثري من الت�شخي�شات املف�شلة 

مل�شكلتــي. واأ�شم كل ت�شخي�ــش كان اأط�ل من االأ�شم 

الذي �شبقه. وف نهايــة املطاف، مت ت�شخي�ش حالتي 

على اإنهــا اإكزميا مزمنة، ورغــم اإين كنت قد تلقيت 

اأف�شــل عالج طبي ممكن ف ذلــك ال�قت، اإال اإنه مل 

ي�شاعدين.
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وقد راأيت جنــ�دًا كثريين لديهم ظروف مماثلة، 

مل يتلق�ا امل�شاعــدة، وحقًا كان�ا ف ظروف خطرية، 

يعانــ�ن من احلــروق واأمــ�ر اأخــرى. وكان يتم 

اإر�شالهم اإل جن�ب اأفريقيا.

ولكــن حالتي مل تكن بتلك اخلط�رة باالإ�شافة اإل 

اأن خدماتي للجي�ش البيطاين مل تكن ذات قيمة لدرجة 

اأن يق�مــ�ا باإهــدار مكان من اأجلي علــى منت �شفينة 

متجهه اإل جن�ب اأفريقيــا. لذلك، كنت فقط اأ�شتلقى 

ف الفرا�ــش ي�مــًا بعد يــ�م، اأت�شاءل كيــف �شيك�ن 

م�شتقبلي. ميكنني اأن اأق�ل لك، باأنه حني تق�شي عامًا 

كاماًل ف م�شت�شفى، يبدو االأمر وكاأنه دهرًا!

وقبل هذا ال�قت بفرتة ق�شــرية، كنت قد دخلت 

فــى عالقة �شخ�شيــة حقيقية مع الــرب ي�ش�ع، فقد 

ُولدت من جديــد ونلت ملء الروح القد�ش. ولكني 

كنــت جاهاًل جدًا ب�شاأن كلمــة اهلل، ولي�شت لدى اأي 

خلفية عن تعاليم الكتاب املقد�ش. وكنت اأمتلك الكتاب 
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املقد�ش، ومل اأكــن ف ال�اقع، لدى اأي م�شدر اآخر 

لطلب امل�شاعدة �ش�ى اهلل وكلمته.

وقــد بداأت اأبحث ف الكتــاب املقد�ش - ف ياأ�ش - 

الأرى ما ميكنه اأن يقــ�ل ل عن حالتي اجل�شدية، اإذ 

مل تكــن لــدى اأي نظريات عن ال�شفــاء، كل ما كنت 

اأعرفــه ه� اإننــي ف اإحتياج لل�شفــاء واأن ما اأملكه ه� 

الكتــاب املقد�ش، وكثري من ال�قت لقراءته،ومل يكن 

هناك الكثري للقيام به. لذلك بحثت ف الكتاب املقد�ش 

بغر�ش البحث عن �شــيء ي��شح ل باأنه هل ميكنني 

بالفعل الثقة باهلل ف �شفاء ج�شدي.

وفــى ذات ي�م، مررت ببع�ــش االآيات ف �شفر 

االأمثــال الــذي تعلمــت اأن اأ�شميها "زجاجــة الدواء 

 King االإلهــي". و�شاأقتب�ش من ن�شخة امللــك جيم�ش

 James Version وهــ� االإ�شدار الــذي كنت اأقراأه 

ف تلــك االأيام وه� ي�شتخدم لغة حية وق�ية للغاية:فى 
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�شفر )اأمثال 4: 22-20(

َل  ـــْل �أُُذَنَك �إيِ ي. �أَميِ ـــغيِ �إيَِل َكاَلميِ �شْ
»َيـــا �ْبنيِي، �أَ

ـــطيِ  ْح َعـــْن َعْيَنْيَك. �يِْحَفْظَها فيِ َو�شَ .َل َتْبَ �أَْقـــَو�ليِ

ُكلِّ  ُدوَنَها، َوَدَو�ٌء ليِ يَن َيجيِ لَّذيِ َي َحَياٌة ليِ َها هيِ ـــَك. لأَنَّ َقْلبيِ

�َشد«. �ْلَ

�َشـــد« قد  ُكلِّ �ْلَ وكانت العبارة االأخرية َ»َدَو�ٌء ليِ

�َشـــد«  ُكلِّ �ْلَ لفتت اإنتباهي. ففهمت باأن املق�ش�د بـ »ليِ

اأى كل اجل�شــد املادي )وف االإ�شــدارات احلديثة قد 

ترجمت بهذه الطريقة(. وفكرت فى نف�شي،»َدَو�ٌء«! 

اإن كان لدى �شحــة ف كل ج�شدي، فال ي�جد مكان 

للمر�ش، وهذا ما وعدين به اهلل.

ثــم نظرت اإل هام�ش املعاين فــى كتابي املقد�ش، 

فراأيــت كلمــة »َدَو�ٌء« فى الرتجمــة البديلة هى كلمة  

»�شحــة« وكانت تلك الرتجمة هــي املالئمة حلالتي. 

وكان اهلل يعــدين ب�شيء مــن �شاأنه اأن يكــ�ن الدواء 

الذي �شيحقق لكل ج�شدي ال�شحة. لذلك قلت لنف�شي: 
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»هــذا بال�شبــط مــا اأحتاجــه«. فعدت وقــراأت تلك 

الكلمات مرارًا وتكرارًا، وفهمت ج�هر الن�ش وه� 

اأن اهلل يقدم َلّ عر�شًا من خالل كلماته.

ي.  َل َكاَلميِ غيِ �إيِ �شْ
ففى االآية 20 تق�ل: »َيا �ْبنيِي، �أَ

َها  «. ثم فى االآية 22 تق�ل: »لأَنَّ ْقَو�ليِ َل �أَ ْل �أُُذَنَك �إيِ �أَميِ

ُدوَنَها،  يَن َيجيِ لَّذيِ َي َحَياٌة ليِ )اأي كلمات واأقــ�ال اهلل( هيِ

.» �َشديِ ُكلِّ �ْلَ َوَدَو�ٌء ليِ

اأم  »�شحــة  الكلمــة  معنــى  كان  اأيــًا  لذلــك، 

دواء«، فال�شحــة واحليــاة همــا ف كلمــات واأق�ال 

يكــ�ن  اأن  ميكــن  كيــف  اأعــرف  اأكــن  مل  اهلل. 
ذلــك، ولكــن مــا اأعرفــه هــ� اأن اهلل وعــد بذلك.

يَن  لَّذيِ َي َحَياٌة ليِ وعندما راأيت هذه العبارة »... هيِ

ُدوَنَها، ...«،واأيقنــت بــاأن ذلك يعني اأكرث من  َيجيِ

جمرد قــراءة كلمات الكتاب، اإنه يعني قراءة الكتاب 

املقد�ش بالطريقة التي من خاللها نكت�شف كيف ن�شتقبل 

ما يقدمه اهلل لنا.
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كنت قد تلقيت كل الرعاية الطبية التي كانت متاحة 

َلّ ف تلــك الظــروف، ولكنها مل ت�شاعــدين، لذلك 

اإتخذت قــرارًا - ه� يبــدو بطريقة ما ب�شيطــًا جدًا - 

، وكان ذلك  فقــررت اأن اأتخذ من كلمة اهلل دواءًا َلّ

القرار حا�شمًا جدًا مرات كثرية بحياتي. 

وعندما اإتخــذت ذلك القرار، تكلــم الرب بنف�شه 

، لي�ش ب�ش�ت م�شم�ع ولكن ب�شكل وا�شح جدًا،  اإلَّ

وقــال: »عندما ي�شــف الطبيب الــدواء ل�شخ�ش ما، 

فتعليمات تناول الدواء تك�ن مكت�بة على الزجاجة« 

. ثم قال: »هذا ه� دوائي و�شاأعطيك اإياه، والتعليمات 
م�ج�دة على الزجاجة، فمــن االأف�شل لك درا�شتها 

بعناية!«.

ذكرين اهلل باأن الطبيب ال يعد باأي فائدة من تناول 

الدواء الــذي ي��شي به ما مل نتناوله وفقًا للتعليمات. 

وحيث اإين كنت اأعمل ف اخلدمات الطبية،فلقد كنت 

اأدرك تلك الكلمات متامًا.
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بعد ذلــك قــررت درا�شــة التعليمــات التي على 

الزجاجة. واأدركت ب�رعة اأن هناك اأربعة تعليمات 

. �َشـديِ ُكلِّ �ْلَ مـحددة الأخذ كلمـة اهلل كَدَو�ٌء ليِ

هذه التعليمات هي:

ي. َل َكاَلميِ غيِ �إيِ �شْ
�أَ 1 .

. ْقَو�ليِ َل �أَ ْل �أُُذَنَك �إيِ �أَميِ 2 .

ْح َعْن َعْيَنْيَك. ل َتْبَ 3 .

طيِ َقْلبيَِك. �يِْحَفْظَها فيِ َو�شَ 4 .

لقد اأدركت اإنه اإذا كنت اأريد احل�ش�ل على ف�ائد 

 اأن اأتبع تلك التعليمات االأربعة.
َّ

هذا الدواء، علي

وال ميكنني االآن الدخ�ل ف التفا�شيل التي تبعت 

قــراري، لكني بــداأت بقراءة الكتــاب املقد�ش ثالث 

مــرات كل ي�م بعد وجبــات الطعام،الأنه عادة هذه 

هى الطريقة التى يتناول بها النا�ش الدواء. 
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ف�شليــت وقلت: "يــا رب، لقد قلت بــاأن كلماتك 

هذه �شتك�ن دواًء لكل ج�شدي، واالآن، اأنا �شاأتناولها 

كــدواء، با�شم ي�شــ�ع". وف عدة اأ�شهــر قليلة،اأخذ 

دواء اهلل طريقــه ليحقــق النتيجة التــي وعد بها اهلل.

وكنــت اأمتتــع ب�شحــة جيــدة متامــًا ف كل جزء من 

ج�شدي.

ومنذ عــدة �شن�ات، كنت قد �شجلــت تلك اخلبة 

علــى �ريط ت�شجيل. ثم م�ؤخــرًا ف لندن، اإجنلرتا، 

اإلتقيت ب�شاب من باك�شتان،وقد اأخبين باأنه قد �شار 

م�شيحيًا، وباإنه كان يعاين من مر�ش االإكزميا الأكرث 

من ع�رين عامــًا. وذات ي�م �شمــع ال�ريط الذي 

�شجلــت عليه اختباري، فقــرر اأن يفعل ما فعلته اأنا، 

ففي هــذه احلالة، نال ال�شاب ال�شفــاء التام فى خالل 

ي�مني اأو ثالث. وهكذا، كان كالم ال�شاب الباك�شتاين 

�شهادة متجددة عن ذلك الدواء الذي ال يزال فعااًلملن 

يطلبه.
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الف�صل الثاين

اأعط اإهتمامًا �شديدًا

اأول التعليمــات االأربعة امل�جــ�دة على زجاجة 

ي«. َل َكاَلميِ غيِ �إيِ �شْ
الدواء االإلهي، هي »�أَ

نحــن ف حاجة اإل اأن نفهــم باأنه حني يتحدث اهلل 

اإلينــا، فاإنه يطلب منــا انتباهًا كاماًل. فــاإن كان االإله 

القديــر على ا�شتعداد للتحدث معنــا ف كل �شيء،فاإنه 

بالتاأكيــد اإح�شا�ــش باخل�ش��شية وذلك ي�شــري اإل اأننا 

بحاجة لالإ�شتماع اإل اهلل بكل اإهتماٍم واإحرتام. ومن 

املحزن، اأن هــذا لي�ش حقًا م�قــف الكثري من النا�ش 

الي�م. 
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فب�شبــب االإنت�شــار الهائــل ل��شائــل االإعــالم - 

االإذاعــة والتليفزيــ�ن وما اإل غري ذلــك - وب�شبب 

ع�امل متن�عــة ف ثقافتنا املعا�ــرة، اإكت�شبنا خبة 

االإ�شتماع اإل اأمريــن خمتلفني ف وقت واحد. فنحن 

نعاين من مر�ش ميكن اأن ي�شمى »االإهتمام املنق�شم«. 

اأنده�ش كثريًا عندما اأذهب لزيارة اأحد املنازل واأرى 

املراهقني فيه يق�م�ن بعمــل واجباتهم املدر�شية وف 

ذات ال�قت ي�شاهــدون التليفزيــ�ن، وبالتال هم ال 

يعط�ن االإهتمام الكامل الأي من االأمرين.

ف اأماكــن كثرية ف هــذه االأيام، �شــار لدينا ما 

يعرف باإ�شــم اخللفية امل��شيقية. �رنــا ن�شمع ح�ارًا 

بــاأذن، وف ذات ال�قــت نن�شــت اإل م��شيقــى ف 

اخللفيــة باالأذن االأخرى. بالن�شبــة ل �شخ�شيًا، ذلك 

اأمر حمبط للغاية. فاأنا من االأ�شخا�ش الذين يحبذون 

الرتكيز ب�شكل كامل ف عمــل واحد دون اأي ت�شتيت 
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لالإنتبــاه. واأظن باأن ذلك االأمر هــ� طبيعة اهلل التى 

و�شعهــا داخلي واأنا لن اأتخلى عنهــا. فعندما اأُجري 

حــ�ارًا، اأرغــب باأن اأن�شــت جيــدًا اإل من يتحدث 

معي. وعندما اأ�شتمع اإل امل��شيقى اأرغب باالإ�شتماع 

اإل امل��شيقــى، فاأنا اأحب امل��شيقــى، وعندما اأ�شتمع 

اإليها، ا�شتمع اإليها بكامل انتباهي.

ولكــن كما تــرى، على مــدى الكتــاب املقد�ش، 

املفتاح االأ�شا�شي لتلقــي ال�شفاء من اهلل ه� االإ�شتماع. 

ا�شمحــ�ا ل اأن اأو�شــح هــذا بب�شاطة: مفتــاح ال�شفاء 

كتابيًا ه� االإ�شتماع، ما ن�شتمع اليه وكيف ن�شتمع اليه 

ه� االأ�شا�ش. 

قــال ي�ش�ع لتالميذه فى اجنيــل )مرق�ش 4 : 24( 

»�نظرو� ما ت�شمعون«. 

»فانظرو�   )18  :  8 )ل�قا  اجنيل  فى  اأي�شًا  وقال 
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كيف ت�شمعون«.

علينــا و�شع االأمرين معًا، ما ن�شتمع اإليه، وكيف 

ن�شتمع اإليه.

هناك ن�ش اآخــر ف العهد القدمي يتعلــق بال�شفاء، 

وي�ؤكد االأمر نف�شه. ه� ف �شفر )اخلروج 15: 26(، 

حني كلم اهلل اإ�رائيل من خالل م��شى:

َنُع  َك،َوَت�شْ بِّ �إيِلهيِ ـــْوتيِ �لرَّ �شَ »�إيِْن ُكْنَت َت�ْشـــَمُع ليِ

يَع  َفُظ َجميِ اَياُه َوَتْ َغى �إيَِل َو�شَ ، َوَت�شْ قَّ فيِ َعْيَنْيهيِ �ْلَ

نَي َل  يِّ �ْصيِ ْعُتُه َعَلى �ْليِ ا َو�شَ َّ ا َما ميِ ، َفَمَر�شً هيِ �شيِ َفَر�ئيِ

يَك«. افيِ بُّ �شَ ُع َعَلْيَك. َفاإيِنِّ �أََنا �لرَّ �أَ�شَ

الحظ معي العبارة االأخرية فهى تتفق مع تعليمات 

زجاجة الدواء االإلهي: "اأنــا اأوفر الدواء، واأنا اأي�شا 

طبيبــك". ف العبيــة احلديثة هــذا هــ� بال�شبط ما 

ترتجم اإليه تلك الكلمــات: "اأنا الرب، طبيبك". اهلل 

يق�ل ل�شعبه "اأنا على ا�شتعداد الأك�ن طبيبكم، طبيب 
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اأج�شادكم املادية". ومع ذلك، هناك �روط، لقد بداأ 

كالمه ب »�إيِْن...«.

ال�ــرط االأول، واالأ�شا�شي ه�: »�إيِْن ُكْنَت َت�ْشَمُع 

َك،...«.  كما ترون مرة اأخرى،  بِّ �إيِلهيِ ْوتيِ �لرَّ �شَ ليِ

مــا ن�شتمع اليــه ه� اأمر فــى غاية االأهميــة. والكلمة 

العبية التي ترتجم اإل »اإن�شت باإهتمام« هي تكرار 

للفعــل »اإ�شتمع«. وعلى هذا يجري االأمر: »�إيِْن ُكْنَت 

َت�ْشَمُع...« اأى االإ�شتماع باإن�شات اإل �ش�ت الرب 

اإلهك،والرتكيز الكامل هنا ه� على االإ�شتماع.

عندمــا كنــت اأطلب ال�شفــاء لنف�شي مــررت بهذه 

االآيــة باالإقــرتان باآيات اآخــرى من �شفــر )االأمثال 

4: 20- 22( ف�شاألــت نف�شي، ما معنــى االإن�شات اأو 

االإ�شتماع؟ 

ولقد اأعطــاين اهلل ج�ابًا على �ش�ؤال.فقال: "اأنت 

متلك اأذنني، اأذن مينى واأذن ي�رى. اأن ت�شتمع )اأي 
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تن�شــت( معناها اأن ت�شتمع اإلَّ بــكال االأذنني، باأذنك 

اليمنى واأذنك الي�رى.ال تن�شت اإلَّ باأذنك اليمنى، 

وتن�شــت اإل اأمــر اآخــر باأذنــك الي�ــرى الأن ذلك 

�شي�ؤدى ال الت�ش�ي�ش".

ويك�ن الرتكيز على احل�ش�ر اإل اهلل واالإ�شغاء 

اإليه باإهتمام واإعطاء اهلل االإنتباه الكامل.هذا ه� االأمر 

االأ�شا�شي امل�ج�د فــى التعليمات على زجاجة الدواء 

االإلهي. مــا ُيهم بالفعل، ه� ما ن�شتمــع اإليه، وكيف 

ن�شتمع اإليه. وهذا لي�ش فقط مفتاح ن�ال ال�شفاء بل ه� 

اأي�شًا مفتاح تلقى االإميان - وبالطبع ال�شفاء واالإميان 

مرتبطــان معــًا ارتباطًا وثيقــًا - فباالإميــان ن�شتطيع 

احل�ش�ل علــى ال�شفاء الذي وفــره اهلل، واالإ�شتفادة 

من ذلك الدواء االإلهي. 

واحدة من اآياتي املف�شلة، والتي تقدم اأي�شًا حقيقة 

بالن�شبة ل خــالل اإقامتي الط�يلــة ف امل�شت�شفى هي: 
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َبُ  ، َو�خْلَ ـــَبيِ اخْلَ )روميــة 10: 17( »�إيًِذ� �لإيِمَيـــاُن بيِ

َكليَِمةيِ اهلل«.  بيِ

واأنــا اأرقد ف �رير بامل�شت�شفى، كنت اأق�ل لنف�شي 

باإ�شتمرار "اأنــا اأعرف باأنه اإذا كان لدى اإميان، فاهلل 

�شي�شفينــي"، ولكــن بعد ذلك مبا�ــرة اأق�ل: "لكن، 

لي�ش لدى اأي اإميان". 

وعندمــا كنت اأكــرر ذلك القــ�ل لنف�شــى مرارًا 

وتكــرارًا باأنه لي�ش لــدى اإميان،وجدت نف�شي فى ما 

و�شفه "ج�ن بنيان" ف كتابه "�شياحة امل�شيحي" كاإين 

فى الظالم، وحيـدًا ف م�شـتنقع الياأ�ش. 

ذات ي�م واأنا اأقــراأ كتابي املقد�ش، وقعت عيناى 

علــى هذا املقطع فــى ر�شالة )روميــة 10: 17( »�إيًِذ� 

َكليَِمةيِ اهلل« وفى الرتجمة  َبُ بيِ ، َو�خْلَ َبيِ اخْلَ �لإيِمَيـــاُن بيِ

العربيــة الب�شيطة ترتجم اإل»فالإميـــان ياأتى نتيجة 

�شماع �لر�شالة.... «،كانت هناك كلمتني تقفزان 
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خارجــًا من ال�شفحة اأمامــي: »�لإيِمَياُن« و»ياأتى«. 

بعبــارة اأخرى، مل يعد مــكان للياأ�ش.قــد تك�ن بال 

اإميــان، ولكــن االإميــان اآت ال حمالــة. اإن مل يكــن 

لديك، ميكنك احل�ش�ل عليه.

بالطبع، بحثــت الأرى كيف ياأتي االإميان، تق�ل 

َكليَِمةيِ اهلل« مرة  َبُ بيِ ، َو�خْلَ َبيِ اخْلَ كلمة اهلل: »�لإيِمَياُن بيِ

اأخرى، متامــًا كما ف �شفر )االأمثــال 4 : 20- 22( 

وت�جهت مبا�ــرة للع�دة اإل كلمــة اهلل. كما بداأت 

اأفح�ــش تلك االآيــة، فراأيــت باأننا يجــب اأن نبداأ من 

كلمة اهلل، تلك هي البداية،ن�شتمع اإل كلمة اهلل بعناية 

ومــن هــذا االإ�شتماع ياأتي مــا ي�شميه الكتــاب املقد�ش 

»�خلب«اأي ال�شمع وه� القــدرة على �شماع اهلل. ثم 

ومن اخلب، ينم� االإميان.

اإنهــا كلمــة اهلل التــي عندمــا ن�شغى اليهــا اأواًل 

ُتنتـــج القـــدرة على �شـماع اهلل، ثــم ونحن ن�شـتمر 
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فــى الرتكيــز علــى �شــ�ت اهلل، من خــالل ذلك 

االإن�شات، ينم� االإميان.

مبعنى، اأن كل �شيء يعتمد على كيفية اإقرتابنا من 

كلمــة اهلل، هل نقرتب منها باإهتمام كامل؟ هل ن�شتمع 

بــكال االأذنني؟ هل نركز على كلمة اهلل؟هل دخلنا اإل 

تلك احلالــة الروحيــة والذهنية التي ي�شميهــا الكتاب 

املقد�ش االإ�شغاء؟حيث نك�ن نحن قادرون حقًا على 

�شماع ما يق�له اهلل لنا؟.

اأنا متاأكــد اأن الكثري مــن النا�ش يقــراأون الكتاب 

اأذهانهــم  الأن  اهلل.  ي�شمعــ�ن  ال  ولكنهــم  املقد�ــش 

م�شغ�لة باأم�ر اأخرى. فهم يفكرون كيف �شيدفع�ن 

االإيجار، اأو كيف �شتك�ن حالــة الطق�ش، اأو يقلق�ن 

علــى ال��شع ال�شيا�شي. هنــاك ق�ى اأخرى تعمل ف 

عق�لهم، وبالتال،ونتيجة لذلك هم ال ُينم�ن قدرتهم 
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نهائيا على �شماع اهلل. 

يجب علينا اأن ننمى القــدرة على ال�شمع، ونتيجة 

ال�شمــع ينم� االإميــان. ذلك ه� االجتــاه الذي تاأخذه 

كلمــة اهلل مــع م�قفنــا ال�شحيــح جتاههــا، اأن تنتــج 

االإن�شــات، وعندما نك�ن قادريــن على ال�شمع ياأتي 

االإميــان. فنحن دائمــًا م�جهني اإل كلمــة اهلل واإل 

طريقة ا�شتقبالها. 

وبالتــال، فــاإن اأول التعليمــات امل�جــ�دة على 

َل َكاَلِمي«. ِغ اإِ زجاجة الدواء االإلهي هى »اأَ�شْ
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الف�صل الثالث

اأَِمــْل اأُُذَنــــَك

االآن �شنتناول �رح النقطــة الثانية من التعليمات 

ْل  االأربعة امل�ج�دة على زجاجة الــدواء االإلهي »�أَميِ

ْل« هي كلمة اإجنليزية قدمية ن�عًا  �أُُذَنَك«. وكلمة »�أَميِ

ما، لذلــك نحن بحاجة اإل التاأكد من اإننا نفهم بدقة ما 

تعنيه.وكلمة "مَييــل" اأي ينحني اإل اأ�شفل، هي كلمة 

ت�شتخدم للداللة على ميــل واإنحدار تل. لذلك، »اأن 

منيل اآذاننا« يعني اأن ننحني باآذاننا اإل االأ�شفل. 

وهذه حقيقة عــن ج�شم االإن�شان، ه� اإنه ال ميكنك 

اأن  تنحنــي باأذنــك دون اأن حتنــي براأ�شــك الأ�شفل. 
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فحني متيل اأذنــك، اأنت فى ال�اقع متيــل راأ�شك. ما 

معنى ذلــك؟ معناه وج�د ت�جه فــى القلب ي�شري اإل 

الت�ا�شــع واالإ�شتعداد للتعلم. و�شاأو�شح لكم ذلك من 

واقع اخلبة. 

حني كنت اأدر�ش الكتاب املقد�ش واأنا ف امل�شت�شفى 

باحثــًا بجهد عــن حل مل�شكلتــي ال�شحية، كنــت اأقراأ 

الكثــري من ال�عــ�د عن ال�شفاء والبكــة والرخاء، 

ولكن م�قفي جتاهها كان مرتبطــًا بخلفيتي، واأعتقد 

باأن ذلك ينطبق على كل واحد منا. 

وكانــت خلفيتــي مرتبطــة بطريقة معينــة داخل 

الكني�شــة امل�شيحيــة، حيث كان مفهــ�م امل�شيحية لدىَّ 

غري مرتبط بال�شعادة –فى ال�اقع، كان على العك�ش 

متامًا - كنــت قد ك�نت ا�شتنتاجــًا ف فرتة مبكرة من 

حياتي وه� اإن كنت اأود اأن اأ�شري م�شيحيًا، فعلى اأن 

اأك�ن م�شتعدًا للحيــاة البائ�شة. وكنت اأي�شًا قد قررت 
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ف وقت مبكر جدًا من حياتي باأين غري م�شتعد الأعي�ش 

بائ�شًا، وبالتال، مل اأكن اأريد اأن اأك�ن م�شيحيًا. لكن 

لــ�ال التدخل ال�شيــادي هلل ف حياتي ه� الذي غريين 

متامــًا، ولكني ال اأزال اأحمل الكثــري من تلك املفاهيم 

القدمية معي.

وعندما وجدت هذه ال�عــ�د املتكررة ف الكتاب 

املقد�ــش اخلا�شــة بال�شفاء وال�شحة والقــ�ة، واحلياة 

الط�يلــة والرخاء وال�فرة، ظللــت اأهز راأ�شي - مل 

اأكن اأميل براأ�شي، بل كنت اأهز راأ�شي – واأق�ل "هذا 

ال ميكن اأن يك�ن! هذا اأمر اأكرث روعة عندما يتح�ل 

اإل حقيقــة! اأنا ال اأ�شتطيــع اأن اأ�شدق باأن هذه الديانة 

تك�ن مثل ذلك!" وكان رد فعلي مماثاًل عندما قراأت 

ال�ع�د التي ف )املزمــ�ر 103: 5،3( حيث تق�ل: 

ي ُكلَّ  ي َي�ْشفيِ ذيِ . �لَّ كيِ يَع ُذُنوبيِ ُر )اأي اهلل( َجميِ ي َيْغفيِ ذيِ »�لَّ

ُد  ، َفَيَتَجدَّ ْييِ ُعْمَركيِ اخْلَ ي ُي�ْشـــبُع بيِ ذيِ ... �لَّ كيِ �أَْمَر��شيِ
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.» َباُبكيِ �ْصيِ �شَ ْثَل �لنَّ ميِ

فقلت لنف�شــي "اأتدرى،اإن ذلك م�شتحيل". اهلل ال 

ميكن اأن يك�ن كذلك. اأعني، اأن لدينا ت�قع بالب�ؤ�ش 

لك�ننا م�شيحيني.

وبينما كنت اأ�شتجيب ف داخلي لتلك الفكرة، تكلم 

اهلل معــي لي�ش ب�ش�ت م�شم�ع، ولكن ب�شكل وا�شح 
وكاأن �شخ�شــًا بالفعل يتحدث معــي وقال: "االآن قل 

ل، من ه� التلميذ؟ ومن ه� املعلم؟".

ففكرت بعمــق للحظة وقلت: "يا رب، اأنت املعلم 

واأنا التلميذ".

ثــم اأجاب: "ح�شنًا، هل لديــك مانع باأن ت�شمح ل 

بتعليمك؟" اأدركت بعد ذلك باأين مل اأكن اأ�شمح هلل اأبدًا 

باأن يعلمني. كانت لدى اأفكار م�شبقة، فاإن قال الرب 

لَّ اأمــرًا خمتلفــًا ف كلمتــه، مل تكن لــدى ف احلقيقة 

القــدرة على �شماع ذلــك، الأن ذهنــي كان قد اأغلق 
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متامًا بتلك االأفكار امل�شبقة. فج�هر كالم اهلل كان: 

"اأَِمــْل اأُُذَنــَك وتخلى عن اأفــكارك امل�شبقة، اإحني 

رقبتك ال�شلبة ودعني اأخبك كم اأنا �شالح، وكم ه� 

رائع التدبــري الذي اأعددته لك. ال حتكم علي بح�شب 

 القدرة، الكرمي، 
َّ

املعايري الب�ريــة الأين اأنا اهلل كلــي

واالأمني واأنا اهلل الرحيم".

ذلــك يبز مبداأ مهم جدًا متعلــق بكلمة اهلل، وه� 

اأن كلمــة اهلل ال تعمل فينا اإال بالقــدر الذي نقبلها بها. 

واإن مل نقبل كلمة اهلل، فلن تفيدنا ب�شيء.

وهناك مقطع ق�ي جدًا ف ر�شالة ) يعق�ب 1: 18- 

ـــاَء َفَوَلَدَنا  19 ،21( ف حديثه عن اهلل، يق�ل: »�شَ

قِّ )الحظ اإننا �رنا م�شيحني مبقت�شى كلمة  َكليَِمةيِ �ْلَ بيِ

َكْي َنُكوَن َباُكوَرًة  اهلل. لقــد ُولدنا اهلل بكلمة احلــق( ليِ
َيُكْن ُكلُّ �إيِْن�َشاٍن  اَء، ليِ بَّ ي �لأَحيِ . �إيًِذ� َيا �إيِْخَوتيِ هيِ قيِ ْن َخاَلئيِ ميِ
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،)الحظ  َكلُّميِ ًئـــا فيِ �لتَّ ، ُمْبطيِ َماعيِ ـــتيِ ًعا فيِ �ل�شْ ُم�ْصيِ

اأن االإن�شــان احلكيم يك�ن �ريعًا فــى االإ�شتماع لكنه 

َك  ذليِ ، ...ليِ بيِ ًئا فيِ �ْلَغ�شَ يك�ن مبطئًا فى التكلم( ُمْبطيِ

َوَد�َعٍة  ، َفاْقَبُلو� بيِ ّ َة �ـــصَ ـــٍة َوَكْثَ ا�شَ �ْطَرُحو� ُكلَّ َنَ

ُكْم«. َرَة �أَْن ُتَخلِّ�َس ُنُفو�شَ َة �ْلَقاديِ ْغُرو�شَ َمَة �ْلَ �ْلَكليِ

ت�شفيــك،  تخل�شــك،واأن  اأن  ميكنهــا  اهلل  كلمــة 

وميكنهــا اأن تباركك بطرق ال ح�ر لها، ولكن فقط 

اإذا ا�شتقبلتها ب�داعة. 

واحدة مــن االأم�ر التــي يجب علينــا جتنبها هي 

عــدم الطاعة وك�ــر التعليمات، الــذي يرتبط عادة 

ب�شخ�شية االأطفال. اإذًا، مــا ه� تعريف الطفل الغري 

املطيــع؟ اإحدى عالمات عدم الطاعــة عند الطفل ه� 

الرد بــاإزدراء وباملجادلــة ، فه� يجــاوب باإزدراء 

حني يتم تق�ميه اأو تعليمه ال�شل�ك اجليد. 
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ولكن الــرب يق�ل: "الترف�ــش، عندما اأخبك 

عن اأمر مــا، ال جتادلني،ال تقل ل باأنــك تعتقد باأن 

االأمر ال ميكــن اأن يتحقق، اأو م�شتحيــل حدوثه، اأو 

اإنني ال اأعني ما اأقــ�ل. ا�شمح ل باأن اأعلمك". ذلك 

ه� معنــى االأذن املائلة، وهذا معنــاه اأن اآتي اإل اهلل 

واأق�ل له: "يا اهلل،اأنت املعلم؛ واأنا التلميذ. واأنا على 

ا�شتعــداد الأن اأدعك تعلمنــي، اأنا اأميــل اأذين الأ�شفل 

ليمكنني االإ�شتماع اإليك".

ْل �أُُذَنَك« اأي اإنحناء االأذن،  وفى هذا امل��ش�ع»�أَميِ

يجــب اأن ن�اجه حقيقة اأن لدى معظمنا ح�اجز نف�شية 

تظهــر عندما نبداأ بقراءة الكتــاب املقد�ش، وتع�د ف 

كثري من االأحيان اإل خلفياتنا. فالكثري منا كان ينتمي 

اإل طائفــة معينة ف املا�شي. ورمبــا ال يزال بع�شنًا 

اأع�شــاء فاعلني ف بع�ش الط�ائــف. اأنا ال اأعار�ش 

الط�ائــف، ولكن اأريــد اأن اأ�شــري اإل اأن كل طائفة 
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لديهــا نقاط �شعــف ونقاط ق�ة. ففــي بع�ش االأم�ر 

تكــ�ن خمل�شة جدًا للحق، وف اأمــ�ر اأخرى تك�ن 

غري خمل�شة للحق. فاإذا كنا نقي�ش اهلل من وجهة نظر 

اخللفيــة الطائفية التي ننتمي اإليهــا، اأو اإذا حكمنا على 

الكتاب املقد�ش مــن خالل ما تعلمه لنا بع�ش الكنائ�ش 

اأو بع�ــش الط�ائف، �شن�شتبعد مــن عق�لنا الكثري من 

احلقائق التي يريــد اهلل منا اأن ن�شتقبلها، حقائق ميكن 

لها اأن تباركنا وت�شاعدنا.

فعلــى �شبيل املثال، فهنــاك بع�ــش الكنائ�ش ُتعلم 

بــاأن زمــن املعجــزات قد م�شــى. مل ي�شبــق ل اإين 

متكنــت من العث�ر علــى اأي اأ�شا�ش لذلــك التعليم ف 

الكتــاب املقد�ش. ال بل باإمــكاين التفكري ف الع�رات 

من االآيات املقد�شة التــي ت�شري اإل عك�ش ذلك متامًا. 

لكــن اإن اإقرتبت مــن اآيات الكتــاب املقد�ش واأنت ف 

ذهنك ذلك التعليم باأن زمن املعجزات قد م�شى، فاإذا 
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وعدك اهلل بعمل ُمعجزي، رمبا لن تك�ن قادرًا على 

�شماعه اأو اإ�شتقبال ذلك التعليم. 

بع�ش اجلماعات امل�شيحية ت�شري اإل اإنه من اأجل اأن 

تك�ن مقد�شًا، عليك اأن تك�ن فقريًا، واأن اأي طريقة 

اأخــرى للحيــاة غري الفقر قــد تك�ن خاطئــة تقريبًا. 

ح�شنــًا، اإن كان ق�شــد اهلل اأن يبــاركك باالإزدهــار 

املادى لكــى تتمكن من امل�شاعدة فى بناء ملك�ته -كما 

ُيذكــر ذلك عدة مرات فى الكتاب املقد�ش - اإذًا، البد 

باأن يك�ن ذلك ه� ق�شده. فاإذا كان اإجتاهك ف التفكري 

باأن عليك اأن تك�ن فقريًا، لن تك�ن قادرًا على ن�ال 

نعمــة االإزدهار التي يقدمها لك اهلل اإ�شتنادًا على اآيات 

الكتــاب املقد�ش.ت�جد اآية اأعتقد بــاأن معظمنا يحتاج 

اإل و�شعهــا ف قلبــه وهى فــى ر�شالــة )3ي�حنا 2( 

ًحا  ْيٍء �أَُروُم �أَْن َتُكوَن َناجيِ يُب، فيِ ُكلِّ �شَ بيِ َها �ْلَ يُّ
»�أَ

َحٌة«. يًحا، َكَما �أَنَّ َنْف�َشَك َناجيِ حيِ َو�شَ
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اأتذكر عندما بداأت فى قراءة هذه االآية ا�شطدمت 

ب�شيء. وقفــزت اإل ذهني كل الت�ش�رات واالأفكار 

امل�شبقة القدمية،وفكرت اأن هذا م�شتحيل وال ميكن اأن 

تعني االآية ما تق�ل. 

ْل �أُُذَنَك«.  ولكن، كما ترى، قال اهلل: »�أَميِ

اأي ال تاأتــي اإلَّ بت�ش�راتك وحججك اأو اأفكارك 

اخلا�شــة، اأو حتــى باأفكارك امل�شبقة. بــل اإحني تلك 

الرقبة ال�شلبة واإ�شمح ل باأن اأُعِلمك. 

هــذا ه� ال�رط  االأ�شا�شي لن�ال ال�شفاء من خالل 

كلمــة اهلل، اأن ن�شع جانبــًا كل الت�ش�رات واالأفكار 

امل�شبقة واأن نحني رقابنا ال�شلبة ونفتح اآذاننا،ونن�شت 

باإهتمـام اإل ما يق�له اهلل، واأن ال نرف�ش كالمه حتى 

ول� اإنه يتعار�ش مع ما كنا نظن باأن اهلل يق�شده.

اهلل ه� اأهــم  بكثري من اأي طائفة، اأكب بكثري من 
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فهمنا واأكب بكثري من كل االأحكام امل�شبقة التي لدينا. 

ال حتــد من قــدرة اهلل وتت�شــ�ر اإنه غري قــادر على 

م�شاعدتك. 

»اأَِمْل اأُُذَنَك« ودع اهلل يخبك عن قدرته وكم ه� 

م�شتعد لفعل الكثري من اأجلك.
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الف�صل الرابع

ْح َعْن َعْيَنْيَك ال َتْبَ

لقــد تناولت االأمــر االأول والثاين مــن التعليمات 

ـــغيِ  �شْ
امل�ج�دة على زجاجة الدواء االإلهي وهما: »�أَ

ْل �أُُذَنَك«. ي« و »�أَميِ �إيَِل َكاَلميِ

فلذلــك منطقيًا ننتقــل االآن اإل االأمــر الثالث من 

ْح َعـــْن َعْيَنْيَك«. وكلمة »ل  التعليمــات وه� »ل َتْبَ

ْح« فى االآية ت�شري اإل كلمات واأق�ال اهلل. َتْبَ

ميكــن اأن نلخ�ــش الفكرة الرئي�شيــة ف هذا االأمر 

الثالــث بكلمة "الرتكيز على كلمــة اهلل"، وواحد من 
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االأمــ�ر الرائعة عن العني الب�رية – والتي ال تنطبق 

على احلي�انات اأو املخل�قات االأخرى - ه� اأن لدينا 

عينان،ولكــن مــن خالل الرتكيــز، ميكننــا ت�شكيل 

�ش�رة واحدة.وذلك بالطبع يحدث عندما تك�ن عني 

االإن�شان �شليمة وتب�ر بالطريقة التي ق�شدها اهلل.ف 

الطبيعــي ورغم وج�د اإب�شار جيد لدى االإن�شان،اإال 

اأن الرتكيز الغري ال�شحيح ينتج عنه عدم و�ش�ح فى 

الروؤية. 

اأعتقــد باأن امل�شكلة مع الكثري مــن النا�ش ف العامل 

الروحــي تكمن فى اإنهــم مل يتعلمــ�ا تركيز ب�رهم 

الروحــي، لذلك اأ�شبحت روؤيتهــم لالأم�ر الروحية 

غري وا�شحة.

واأعتقد اأي�شــا باأن كثري من النا�ش لديهم االإنطباع 

باأن العــامل الروحي �شبابي، غــري حقيقي وغام�ش 

ولي�ش لــه �شكل وا�شــح. واأنــا اأعلم بــاأن ذلك كان 
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اإنطباعــي عن الديــن قبــل اأن اأعرف الــرب ب�شكل 

�شخ�شي. كنت اأفكر باأن التدين ه� ن�ع من ال�شباب 

املحيط باأعلى مباين الكنائ�ش العتيقة، وا�شتنتجت باأنه 

اإن كنــت جيدًا اإل درجــة كبرية، رمبــا اإ�شتقر ذلك 

ال�شبــاب ف�ق راأ�شــي. ولكن ذلك مل يحــدث اأبدًا. 

حتــى بعــد فرتة قــررت باأين مل اأعــد اأهتــم باالأم�ر 

الدينية وذهبــت اإل درا�شة االأمــ�ر الفل�شفية. ولكن 

تظل احلقيقة دائمًا،اإنه اإن مل نتمكن من تركيز عي�ننا 

الروحيــة ف�شيك�ن دائمًا لدينا عدم و�ش�ح ف روؤيتنا 

للحقائق الروحية. انظر اإل كلمات ي�ش�ع ف التعامل 

مع الروؤية الروحية. فى اجنيل )ل�قا 11: 34(:

، َفَمَتـــى َكاَنْت َعْيُنَك  �َشـــديِ ُهَو �ْلَعنْيُ �ُج �ْلَ َ »�صيِ

يَرًة  ِّ �، َوَمَتى َكاَنْت �صيِ ً ُه َيُكوُن َنيِّ يَطًة َفَج�َشُدَك ُكلُّ َب�شيِ

َفَج�َشُدَك َيُكوُن ُمْظليًِما«. 

هنا ي�ش�ع يتحدث عن اأمر ما ي�ؤثر على اجل�شد كله. 
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وهــذا يذكرين على الف�ر، مبا ورد ف �شفر )االأمثال 

4 :20-22( عــن كلمات اهلل التي ت�شفي ج�شدنا كله. 

ولكــن ي�ش�ع هنا يبحث عن الطريقة التي ن�شتخدم بها 

يَطًة...« اأعتقد  اأعيننا. »...َفَمَتى َكاَنْت َعْيُنَك َب�شيِ

باأن ذلك يعني، قبل كل �شيء اأن ن�شكل �ش�رة واحدة 

غري م�شتته  مثبتته االإجتاه. فنحن ال ننظر ف اإجتاهات 

خمتلفة بعي�ننــا االأثنني ولكنهما يثبتان فى اإجتاه واحد 

لروؤية �شــ�رة واحدة. ثم يق�ل ي�ش�ع، باأن النتيجة 

�ش�ف تظهر ف ج�شدنا كله 

.»...،� ً ُه َيُكوُن َنيِّ »... َفَج�َشُدَك ُكلُّ

ً ال جمال فيــه للمر�ش،  رِّ
اأعتقــد بــاأن اجل�شد الَنــري

واأوؤمن اأن الن�ر والظــالم ال يجتمعان. املر�ش ه� 

من الظالم. وال�شحة هى من الن�ر. 

ُقوَن  تَّ َها �ْلُ يُّ
ف �شفر )مالخي 4: 2( يق�ل: »َوَلُكْم �أَ
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َها،  َحتيِ ـــَفاُء فيِ �أَْجنيِ ِّ َو�ل�شِّ ْم�ُس �ْلبيِ ُق �شَ ي ُت�ْصيِ ـــميِ ��شْ

.» َيةيِ وَن َكُعُجوليِ �ل�شِّ َفَتْخُرُجوَن َوَتْن�َشاأُ

ال�شم�ــش ف الطبيعــة، هي م�شــدر الن�ر. حني 

ت�ــرق ال�شم�ــش، ينتج مــن �ش�ءها �شيئــان؛ اأواًل، 

الب. وثانيــًا، ال�شفاء. ذلك ه� عمــل الن�ر. عك�ش 

ذلــك ه� اأعمال الظلمة، عك�ش الب اخلطية، وعك�ش 

ال�شفــاء املر�ــش. اخلطيــة واملر�ش هما مــن اأعمال 

الظلمة، الــب وال�شفاء هما من اأعمــال الن�ر. يق�ل 

ي�شــ�ع: »اإذا كانت عينك ب�شيطــة فج�شدك كله يك�ن 

ممل�ء بالن�ر والب وال�شحة«. كل االأمر يعتمد على 

وج�د عني ُمثبتة.

ـــيَطًة« ف اللغة الي�نانية  الكلمــة التي ترتجم»َب�شيِ

هــي كلمــة ذات معــاين خمتلفة )وقــد راجعت ذلك 

بتدقيق ف اإثنني من املعاجم الي�نانية(. اإحدى املعاين 

الرئي�شية هى »ب�شيطــة« اأو »خمل�شة« والتي اأعتقد 
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باأنهمــا يظهران املعنى.فاإن كانــت عينك ب�شيطة اأو 

خمل�شة، اأي اإن كنت تــرى االأ�شياء بالطريقة التي 

ُكتبت بها،فاإن كنــت ل�شت ماهرًا جدًا اأو فل�شفى وال 

تعــرف العديد من الطرق ل�ــرح الن�ش بعيدًا عن 

معناه؛فاأنت فقط ت�شدقه لك�نه يعني ما يق�ل. 

كنــت قد اأ�رت اإل اأن االأمر الثاين من التعليمات 

ْل �أُُذَنَك«والذى تف�شريه اإحني رقبتك  الذى يق�ل: »�أَميِ

ال�شلبة، وكــن على اإ�شتعــداد لالإ�شتماع. وو�شحت 

اأنــه ت�جد بع�ــش احل�اجز الطبيعيــة، ولقد �رحت 

اثنني منهما وهما التحيز واالأفكار اأو املفاهيم امل�شبقة. 

وبعبــارة اأخرى، نحن نظــن باأننا نعــرف م�شبقًا ما 

ينبغــي اأن يق�له اهلل، لذلك ال نرغب فــى االإ�شتماع 

اإليه.  

واالأمر الثالث من التعليمات يتحدث عن الب�شاطة 

اأو االإخال�ــش. اأود اأن اأو�شح باأن ح�اجز الب�شاطة 
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واالإخال�ــش هــي العقلنــة والتعقيد.اأ�شبحــت حذرًا 

حني اأ�شمع ال�عاظ وهــم ينقل�ن الكثري من اخلبات 

العاملية، خ�ش��شًا عند حماولتهم اإثبات حقيقة الكتاب 

املقد�ــش. ال اأعتقــد بــاأن الكتــاب املقد�ــش يحتاج اإل 

م�شادقة من قبل اخلــبات العاملية. وف النهاية ذلك 

ال يبني ثقة النا�ش.

عاجــاًل اأم اآجاًل، كما قلت ف وقــت �شابق، فاإن 

االإميــان ياأتي عن طريق االأ�شغاء اإل كلمة اهلل واأي 

�شــيء ي�رف اإنتباهنا فرتة ط�يلــة عن كلمة اهلل لن 

يــ�ؤدي ف نهاية املطاف اإل بناء اإمياننا. فعلينا قراءة 

الكتــاب املقد�ش بعني ب�شيطة وخمل�شة تق�ل: "هذا ما 

يق�له اهلل، وهذا ما يعنيه، واأنا اأ�شدقه كما ه�".

اأعــ�د بذاكرتــي اإل واقــع خبتــي اخلا�شة ف 

امل�شت�شفى. كنت وقتها اأ�شتاذًا ف الفل�شفة، ول معرفة 

بالالتينية والي�نانية وقادرًا على االإقتبا�ش من العديد 



44

من الكتب الكثرية واملفيدة التي قراأتها.

كنــت مري�شًاوقــد اإكت�شفــت من خــالل كلمة اهلل 

طريقــة ب�شيطة جدًا وغري معقــدة لن�ال ال�شفاء: وهى 

اأن اآخــذ كلمة اهلل كدواء ل. االآن، بالن�شبة اإل العقل 

الفل�شفي، تلك الفكرة هي غري معق�لة! اإنها فقط مثرية 

لل�شخريــة!  كان مــن املمكن اإ�شتبعادهــا. ولكن، كما 

ترى، كنت مري�شًا، والفل�شفة مل ت�شفني. لذلك كنت 

حقًا اأواجه اختيارين وا�شحني: ميكنني اأن اأك�ن ذكيًا 

واأبقــى مري�شــًا، اأو اأن اأك�ن ب�شيطــًا واأُ�شفى. �شئ 

واحــد كنت �شعيد به اأكرث مــن اأى وقت م�شى،وه� 

اإنني اأ�شبحت ب�شيطًا مبا فيه الكفاية الأنال ال�شفاء.

وهذا يــبز الق�ل، اإن كانت عينــك ب�شيطة، اإن 

كنت �شادقًا وخمل�شًا، واإن مل تكن متعمقًا جدًا، واإن 

كنــت ال تعــرف الكثري من احلجــج، واإن كنت غري 

قادر على االإقتبا�ش مــن جميع الاله�تيني، فاأنت اإذًا 
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لديك فر�شة اأف�شل بكثري لل��ش�ل اإل اهلل. اأنا اآ�شف 

الأين اأقــ�ل هذا، ولكن لدى خبة على مدى �شن�ات 

عديــدة وقد اإقتنعت باأن الاله�ت عادة ال ي�شاعد على 

تق�ية اإميان ال�شع�ب.

ا�شمحــ�ا ل اأن اأقتب�ش فقرتني مــن كتابات ب�ل�ش 

الأختم تلك الفكرة. الحــظ باأننا نتحدث عن ن�ع من 

الب�شاطة التي ف نظر العامل تعتب حماقة. كتب ب�ل�ش 

عــن هذا امل��ش�ع ف ر�شالــة )1ك�رنث��ش 1: 25( 

ـــْعَف اهلليِ  ! َو�شَ َن �لنَّا�سيِ »لأَنَّ َجَهاَلـــَة اهلل �أَْحَكـــُم ميِ

.»! َن �لنَّا�سيِ �أَْقَوى ميِ

ال�شليب  كان  ال�شليب.  عن  اأ�شا�شًا  يتحدث  اإنه 

ف  تت�ش�ره  اأن  ميكن  �شيء  واأحمق  اأ�شعف  يعتب 

تاأتي  ال�شليب  �شعف  من  ولكن  ال�قت.  ذلك  ثقافة 

احلكمة  تاأتي  ال�شليب  الفائقة. ومن جهالة  هلل  قدرة 
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اأ�شعف  اإل  نذهب  اأن  علينا  لذلك  اهلل.  من  املخفية 

واأجهل �شيء كي نتلقى ق�ة وحكمة اهلل.

نتقدم قلياًل علــى ذلك،فى ر�شالــة )1ك�رنث��ش 

3: 18(، يقــ�ل ب�ل�ــش �شيئــًا مثريًا جــدًا لالإهتمام، 

والأننى اأدرك باأنه كان يتحدث اإل اأنا�ش لديهم خلفية 

فل�شفيــة متامًا كتلك التي اإكت�شبتها من خالل درا�شتي، 

ميكنني اأن اأقدر ذلك جيدًا.

ُه  »َل َيْخَدَعـــنَّ �أََحٌد َنْف�َشـــُه. �إيِْن َكاَن �أََحٌد َيُظنُّ �أَنَّ

َي  َكْي َي�شيِ اًل ليِ ْ َجاهيِ ، َفْلَي�صيِ ْهريِ يٌم َبْيَنُكْم فيِ هَذ� �لدَّ َحكيِ

يًما!«. َحكيِ

كما ترى، بيننا وبني حكمة اهلل ه�ة عميقة، وهى 

منطقــة الت�ا�شع. علينــا اأن نرتك احلكمــة الدني�ية 

جانبــًا. واأن ن�شبح جاهلني بالن�شبــة للعامل كي نتمكن 

من الدخ�ل حقًا اإل حكمة اهلل.
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فى تلك املرحلة، واجهــت اإختيار، اأن اأ�شتمر ف 

البقــاء حكيمًا فى نظر العامل وبالتــال البقاء مري�شًا، 

اأو اأن اأق�م مبا ه� جهــل بالن�شبة للعامل واأح�شل على 

ال�شفاء. ف ال�اقع على اأن اأق�ل، لقد كنت اأكرث حكمة 

حــني �رت جاهاًل فى نظر العــامل و�ُشفيت، من اأن 

اأبقى ذكيًا بالن�شبة للعامل واأظل مري�شًا. قد يبدو االأمر 

معقــدًا، ولكن هــذا بال�شبط مــا يق�له ب�ل�ــش: "اإن 

كنــت حكيمًا ف هــذا العامل، فاأنت حتتــاج الأن تك�ن 

َن  جاهاًل كي تك�ن حكيمــًا" »لأَنَّ َجَهاَلَة اهلل �أَْحَكُم ميِ

.»...! �لنَّا�سيِ

ْح َعْن َعْيَنْيَك«. لتكن عينك  والتطبيق ه�: »ل َتْبَ

مثبتة، ب�شيطــة وخمل�شة،اإقراأ كلمات الكتاب املقد�ش 

كما ُكتب، و�شدق كلماته الأنها تعني ما تق�ل.
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الف�صل اخلام�س

ِاْحَفْظَها ِف َو�َشِط َقْلِبَك

لقد قمنــا بالفعل بدرا�شة اأول ثــالث تعليمات عن 

كيفيــة ن�ال الــدواء االلهــي، االآن ناأتــى اإل االأمر 

الرابع واالأخري مــن التعليمات، عن كيفيــة اإ�شتقبال 

َك«. طيِ َقْلبيِ كلمات اهلل واأق�اله: »�يِْحَفْظَها فيِ َو�شَ

يعتــب هذا االأمــر الرابع من التعليمــات له معنى 

حقيقي جدًابالن�شبــة ل وذلك ل�شببني: ال�شبب االأول، 

خبتــي ال�شخ�شيــة فى نــ�ال ال�شفاء مــن خالل هذا 

املقطع الكتابي. وال�شبب الثاين،ه� اإنني وملدة خم�ش 

�شنــ�ات، كنت رئي�شــًا لكلية ف �ــرق اأفريقيا وذلك 
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لتدريــب املدر�شني االأفارقة علــى التعليم ف املدار�ش 

 بالطبع اأن اأتعرف على 
َّ

االأفريقية. لذلــك، كان على

بع�ش مبادئ التدري�ش. واإحدى هذه املبادئ الب�شيطة 

التــي ا�شتخدمناها ف حماولة لغر�ش املعرفة ف عق�ل 

طالبنا ه� ما ن�شميه "ب�ابة االأذن" و "ب�ابة العني". 

عندمــا ترغب ف جــذب اإنتباه الطفــل بالكامل، اأنت 

حتتاج اإل اإ�شتخــدام كل االأب�اب املتاحة. اإذ ال يكفي 

الطفل اأن ي�شتمــع فقط، لكنه يحتاج اأي�شــًا اأن ي�شاهد 

ويرى. 

ف ال�اقع، نحــن اأي�شًا دربنــا املدر�شني على اأن 

الطفــل ال يحتــاج اإل جمــرد االإ�شتماع فقــط، واإل 

روؤيــة ما يتعلمه، لكنه يحتاج اأي�شًا اإل اأن ي�شارك به 

عمليًا. اأن ي�شتمع ويرى ويفعل.

وقــد تباركت حــني راأيت باأنه ف هــذا املقطع من 

�شفــر االأمثال، قد ت�قــع اهلل �شـيك�ل�جيــة التدري�ش 

ْل  احلديثــة منذ اأكرث مــن 3000 عام. فقد قــال: »�أَميِ
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ْح )اأي كلماتي واأق�ال(  ... َل َتْبَ �أُُذَنَك �إيَِل �أَْقَو�ليِ

َعـــْن َعْيَنْيَك،)وعندئذ �شــ�ف تدخــل اإل قلبك اأي( 

ـــَك«. كمــا ترى،فاإن  ـــطيِ َقْلبيِ ...�يِْحَفْظَهـــا فيِ َو�شَ

غر�ش دخ�ل املعل�مة عــب ب�ابتي االأذن والعني، 

ه� ال��شــ�ل اإل ذلك اجلزء املركزي واحلي�ي من 

�شخ�شية االإن�شان والذي ي�شميه الكتاب املقد�ش القلب. 

عندما ت�شل اإل قلب الطالب �ش�ف يفعل�ن ما وعدت 

بــه. ولكن اإن مل ت�شل اإل قل�بهم، فلن تاأتي بالنتائج 

االإيجابية.

بع�ش اأنــ�اع االأدوية التي تتناولهــا، كي تك�ن 

فعالة، البــد لها باأن ت�شل اإل جمــرى الدم. ميكنك 

اأخذ الدواء ولكــن اإن مل ي�شل اإل جمرى الدم، فلن 

يفعــل مــا يفرت�ش بــه اأن يفعله.ح�شنــًا، دواء اهلل ال 

يك�ن فعااًل، اإال عندمــا ُيطلق ف القلب. والتعليمات 

الثالثة ال�شابقة تتعلــق كلها ب��ش�ل الدواء اإل املكان 

الــذي يك�ن فيه قادرًا علــى تاأدية ما وعد به، وذلك 
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املكان ه� القلب. ثم بعد ذلك يق�ل: ».. �يِْحَفْظَها فيِ 

َك«. طيِ َقْلبيِ َو�شَ

نحــن بحاجة اإل اأن ننظر ف االآية التالية من �شفر 

االأمثــال والتي هي واحدة من اأكــرث االآيات عمقًا ف 

ٍظ  فُّ الكتــاب املقد�ــش. )اأمثال 4: 23( »َفـــْوَق ُكلِّ َتَ

.» َياةيِ َج �ْلَ اريِ ْنُه َمَ �ْحَفْظ َقْلَبَك، لأَنَّ ميِ

َج  اريِ ْنُه )اأي مــن القلب( َمَ  يــا لعمق هذا: »...ميِ

 .» َياةيِ �ْلَ

اأع�د مرة اأخرى بذاكرتــي اإل �رق اأفريقيا،   

واحدة مــن طالباتي كتبت هــذه االآية بلغتهــا العامية 

والتي كانت ت�شمى Lorlagoli. كنت اأعرف ما يكفي 

فقط من تلك اللغة الأك�ن قادرًاعلى قراءة ما كانت قد 

كتبتــه على جدران مبنى ال�شكن اجلامعي، لقد كتبت: 

"احر�ش قلبــك بكل ق�تك الأن منــه تخرج كل اأم�ر 
احليــاة". قد كان غاية ف الب�شاطة، واأكرث ب�شاطة ف 
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املعنى من الــذي ورد ف الرتجمة االإجنليزية "للملك 

جيم�ش".

تلــك القناعة مل تفارقني وهى: "اأن كل االأم�ر ف 

احلياه تخرج من قلبــك". وبعبارة اأخرى، ما متلكه 

داخل قلبــك �شيحدد كل ما �شت�اجهــه ف حياتك. اإن 

كنــت متلك احلق ف قلبك، ف�شت�شري حياتك ف االإجتاه 

ال�شحيح. واإن كنت متلــك الباطل ف قلبك، ف�شت�شري 

حياتك ف اجتاه خاطيء. 

ما فــى قلبك ه� ما يحدد م�شار حياتك.لذلك يق�ل 

اهلل: "اإن كان على دوائي وكلماتي واأق�ال اأن حتقق 
مــا قد وعدتك بــه، اإذن عليــك اأن ُتدخلها اإل قلبك، 

َك«  طيِ َقْلبيِ وحتتفظ بها هناك". »... �يِْحَفْظَها فيِ َو�شَ

لي�ــش على هام�ش قلبك، بل احفظهــا ف عمق قلبك. 

اإحتفظ بها ف مركز حياتــك كلها و�شخ�شيتك، وهى 

�شت�ؤثر على الطريقة التى حتيا بها.
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وفى ختام هذا التعليم ح�ل كلمة اهلل وك�نها دواًء 

لنا، اأود اأن اأنتقل اإل عبارة م�ازية ف العهد اجلديد. 

ف )عبانيــني 12:4( تتحدث االآيــة عن طبيعة كلمة 

اهلل وكيف تعمل ف داخلنا.ولت��شيح املعنى �شاأقتب�ش 
من ترجمتــني خمتلفتني لهــذه االآية؛ كــي نتمكن من 

التقاط بع�ش الف�ارق بني االإ�شدارات:

اأواًل، كما وردت بالرتجمــــة االإجنـليزية »امللك 

:»King Jamesجيم�ش

ْن ُكلِّ  ـــى ميِ ْم�شَ اَلٌة َو�أَ ـــٌة َوَفعَّ َمـــَة اهلل َحيَّ »لأَنَّ َكليِ

ْف�سيِ  َل َمْفـــَرقيِ �لنَّ َقـــٌة �إيِ ، َوَخاريِ ْيـــنيِ ي َحدَّ ـــْيٍف ذيِ �شَ

َزٌة �أَْفَكاَر �ْلَقْلبيِ  يِّ ، َوُمَ َخاخيِ ليِ َو�ْليِ َفا�شيِ وحيِ َو�ْلَ َو�لرُّ

  .» هيِ اتيِ يَّ َونيِ

االإجنليزيــة  بالرتجمــة  وردت  كمــا  ثانيــًا، 

:»New American Standard«امل�حدة

ْن ُكلِّ  ـــى ميِ ْم�شَ اَلٌة َو�أَ ـــٌة َوَفعَّ َمـــَة اهلل َحيَّ »لأَنَّ َكليِ
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ْف�سيِ  َل تقا�شـــيم �لنَّ َقٌة �إيِ ، َوَخاريِ ْيـــنيِ ي َحدَّ ـــْيٍف ذيِ �شَ

، َوقادرة على �ُلكم  َخاخيِ ـــليِ َو�ْليِ َفا�شيِ وحيِ َو�ْلَ َو�لرُّ

 .» على �أَْفَكاَر ونو�يا �ْلَقْلبيِ

اإذًا، اإن كان ل اأن اأختار كلمة واحدة تلخ�ش هذا 

َقٌة«.  االأمر، اأعتقد باأنها �شتك�ن كلمة »َخاريِ

فكلمة اهلل، هى ف ال�اقــع خارقة، الأنها تخرتق 

اإل االأماكــن التي ال ميكن الأي �شــئ اآخر اإخرتاقها. 

وقــد تع�دنــا على فكــرة اأن م�رط اجلــراح بن�شله 

احلــاد واملدبب ميكنه اإخرتاق االأن�شجة الب�رية بدقة. 

ولكن كلمة اهلل قــادرة على اإخرتاق عامل اآخر، فهي 

تق�شم بــني النف�ش والــروح وتخــرتق مناطق عميقة 

جدًا ف �شخ�شياتنا. ت�جد اأم�ر داخل اأنف�شنا ال ميكننا 

فهمها ب�شكل جيد عن ذواتنا، ولكن،كلمة اهلل تك�شفها 

لنا. اإنها تف�شل بــني املفا�شل واملخاخ ومت�ش املناطق 

الروحيــة واجل�شديــة فينــا. ولي�ش هنــاك جمال من 
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جماالت حياتنا خارج نطاق عملها.

اإذا كان لديك مر�ــش ف النخاع اأو ف املفا�شل، 

فهذا املقطع ي�شري اإل اأنــه قد ال ت�جد اأدوية ف الطب 

الب�ــري اأو قد ال ت�جد اآداة ب�ريــة ميكن اأن تتعامل 

مــع ذلك املر�ش، ولكــن كلمة اهلل ميكنهــا اأن ت�شل 

اإليه. اإذا كانــت لديك م�شاكل �شخ�شيــة داخلية، وال 

ميلــك الطبيب النف�شــي حلها، فكلمــة اهلل قادرة على 

ال��ش�ل اإليها الأن كلمة اهلل خارقة.

مــا ه� مهم هــ� اأن ناأخذ كلمــة اهلل بالطريقة التي 

يطالبنا بهــا اهلل نف�شــه اأن ناأخذها. يجــب اأن ناأخذها 

باإهتمــام كامــل وباإجتاه قلــب قابل للتعلــم ومت�شع. 

علينا اأي�شــًا اأن ن�شع جانبًا ح�اجــز التحيز واالأفكار 

اهلل بعــني ب�شيطــة  اإل كلمــة  امل�شبقــة، واأن ننظــر 

خمل�شة و�شادقة،وبدون جمادلة اأو و�شع نظريات 

كثرية،ويجــب اأن ناأخــذ كلمــة اهلل علــى اأ�شا�ش اإنها 
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تعني مــا تق�ل. علينا اأي�شًا اأن نزيــل ح�اجز العقلنة 

والتعقيد،وعندئذ �شــ�ف ن�شمح الأق�ال اهلل بالدخ�ل 

والقيام بعملها.
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�شالة ختامية

اأود اأن اأ�شلي لك واأنا فى نهاية هذه الكتاب:

يا �أبانا �ل�شماوى،

�أ�شكرك من �أجل �لذين قر�أو� هذ� �لكتاب،

�لذين لديهم �حتياجات روحية وج�شدية

�لتي ل ميكن حلها �إل من خالل كلمتك

�أ�شلي �أن تدخل هذه �لكلمة �إل قلوبهم،

وتفعل كل ما هو �صوري ف نفو�شهم 

خللق �إميانهم ونو�ل �ل�شفاء و�خلال�س لهم،

وللح�شول على �ل�شالم و�لفرح و�لوئام.

�أ�شلي كل هذ� ف ��شم ي�شوع،

 �آمني.
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نبذة عن الكاتب

ديريك برن�س

اإجنليزيني.   ل�الدين  الهند  ف  برن�ش  ديريك  ولد 

جامعتي  ف  والي�نانية  الالتينية  للغة  كدار�ش  وتعلم 

على  ح�شل  حيث  ببيطانيا،  وكامبيدج،  اإيت�ن 

زمالة ف الفل�شفة القدمية واحلديثة من كلية كينج.  وقد 

جامعة  ف  كالهما  واالآرامية،  العبية  اأي�شًا  در�ش 

كامبيدج واجلامعة العبية ف اأور�شليم.  باالإ�شافة 

احلديثة  اللغات  من  الكثري  يتحدث  فه�  ذلــك  اإل 

االأخرى.



60

اأثناء تاأديته للخدمة الع�شكرية ف اجلي�ش البيطاين 

الكتاب  درا�شة  ف  بداأ  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 

املقد�ش واختب مقابلة مغرية للحياة مع امل�شيح ي�ش�ع.  

ي�ش�ع  اأن  اأواًل  املقابلة:  هذه  من  الإ�شتنتاجني  وو�شل 

حقيقي،  املقد�ش  الكتاب  اأن  وثانيًا،  حي،  امل�شيح 

االإ�شتنتاجان  وهذان  للع�ر.  وم�اكب  ومنا�شب، 

غريا م�شار حياته بالكامل.  فمنذ ذلك احلني، كر�ش 

حياته لدرا�شة وتعليم الكتاب املقد�ش.

احلياة  »مفاتيح  االإذاعــــي  برناجمه  وو�ــشــل 

الناجحة«، الأكرث من ن�شف العامل ويت�شمن ترجمات 

واملاليزية،  والكرواتية،  وال�شينية،  العربية،  للغة 

واالإ�شبانية  وال�شام�ن،  والرو�شية،  واملنغ�لية، 

والت�نغا.  وقد األف اأكرث من 50 كتابًا، وما يزيد عن 

ُترجم  وقد  م�ش�ر،  تعليم  و160  م�شجل  تعليم   500
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ون�ر العديد منها باأكرث من 60 لغة.

الكتاب  تف�شري  هي  االأ�شا�شية  ديريك  م�هبة  اإن 

وقد  وب�شيطة.  وا�شحة  بطريقة  وتعليمه،  املقد�ش 

ت�شبب ت�جهه الالطائفي والالمذهبي ف جعل تعاليمه 

اخللفيات  كل  من  االأ�شخا�ش  وت�شاعد  متامًا  منا�شبة 

العرقية والدينية.
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