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 ا مازلت تعمل؟هللا أحق�  عز�زي 

 *رّ�سالعابد 

 .)Aid the Chruch in Need ACN( م�ادرة شموع للسالم في سور�ا أطلقتها جمعّ�ة عون الكن�سة المتأّلمة

 

، »لماذا نر�د أن نتأّكد من أّن هللا �عمل؟«لنسأل أنفسنا أّوًال:  ،قبل أن نطرح على هللا هذا السؤال
فقد �كون دافعنا هو �أسنا من ال�شر والواقع  ،دة وعلى أساس الدافع قد �ختلف الجوابفدوافع السؤال متعدّ 

فنحتاج إلى إلٍه خارق القدرة �ستط�ع أن �جعل الواقع أفضل �سهولٍة  ،العن�ف الذي �صنعونه المؤلم
جوهر  ف�كون  ،قد �كون دافعنا هو تجر�ة هللا �ما فعل المجّرب مع �سوع ،و�الرغم من ال�شر السّیئین

إن �نت حق�ا المس�ح فخّلص نفسك «أو �ما على الصلیب:  ،»إن �نت حق�ا هللا فأرنا عملك«سؤالنا: 
من الواضح أّن أساس هذه األسئلة هو نوع من القلق ال�شرّي والشّك ول�س  ،)٣٩: ٢٣(لوقا  »وخّلصنا
 شر و�معزٍل عنهم.و�تناول هللا من منظور قدرته الخارقة التي تفعل �الرغم من ال� ،اإل�مان

ف�سوع �قول للفّر�سّیین الذین أتوا  ،رّ�ما �مكننا أن نتلّمس أجو�ة هللا على أسئلتنا من خالل �سوع
ولكن  ،)٤: ١٦(متى  »ولن �عطى آ�ًة إّال ما حدث للنبّي یونان ،جیل شّر�ٌر خائٌن �طلب آ�ةً «�جّر�ونه: 

 ،لخالص اآلخر�ن فرفض اهللا أن �فعل شیئً یونان هو من طلب منه  ،!؟ما الذي حدث للنبّي یونان

                                                   
ة ببیروت لنیل دبلوم المرافقة ة في سور�ا، طالب في الجامعة ال�سوع�ّ لجماعة الح�اة المس�ح�ّ  ق العامّ المنسّ  ،طبیب أسنان من حمص *

 .DUACة الروح�ّ 
 

تین في الّسنة عن دار المشرق مجلَّة إلكترون�َّة ت  صدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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فواجه العاصفة ألّنه خان  ،سار معاكًسا لر�ح هللا ،عرضت عل�ه الشراكة مع عمل هللا فلم ُیلبِّ الدعوة
(مرقس  لقّلة اإل�مان في الناصرة (لم �قدر) أن �صنع أّي معجزة أ�ًضا �خبرنا اإلنجیل أّن �سوع ،دعوته

جواً�ا هو  ،ینتظر جواً�ا من اإلنسان حّتى �كتمل عمله اب المقّدس أّن هللا)، ومن الواضح من الكت٥: ٦
فالفرق بین عمل هللا والسحر هو أّن عمل هللا �جري �الشراكة مع اإلنسان  ،نعم اإل�مان التي قالتها مر�م

ود �شًرا بل ألّنه إن لم نكن أحراًرا لن نع ،لن یتخّطى حّر�تنا �أعماله مهما �ان الثمن وعبر دعوته، فهو
 و�لهنا إله أحراٍر أح�اء. ،سنص�ُح دمى

نستط�ع �حّر�تنا أن  ،صلیب هللا؛ لقد ر�ط هللا عمله �حّر�تناإلى ولكن بهذا المعنى قد تتحّول حّر�تنا 
نستط�ع أن  ،أن نصلب ،نستط�ع أن نخون  ،نستط�ع أن ننكر ،نرفض عطّ�ة هللا الجوهرّ�ة وهي الحبّ 

وال �ستط�ع هللا أن یرغمنا على أن نكون غیر ذلك؛ لقد طرح شعب العهد  ،ائنً وخا اشّر�رً  نص�ح جیًال 
و�ان األنب�اء  ،على هللا األسئلة ذاتها: أین أنت �ا إله الخروج �ا إله اآل�اء �ا إله العهد؟! االقد�م مرارً 

 ،؟هللا أم وثن او حقً أین إخالصكم، ما هو اإلله الذي تعبدون أه ؟یرّدون مراًرا بل أین أمانتكم �ا شعب هللا
إ�مانه �ا�  إلى أن یراجع ،مع �ّل مأساة من سبٍي وحروب الذلك �ان شعب هللا في العهد القد�م مدعوً 

لینطلق في  ،وأن یتحّرر من صوٍر عن هللا أثبتت عدم جدواها ،ه و�طّور تجر�ته الروحّ�ة�وتار�خ عالقته 
 افشیئً  امستقبليٍّ � غیر مقیَّد �التصّورات القد�مة. شیئً  رٍ و�مكان انتظار حضو  ،نظرٍة إ�مانّ�ة أكثر رحا�ة

قد ال �كون  وأّن المس�ح ،منسحقة اأ�قن شعب العهد القد�م أّن هللا ال ینتظر ذب�حًة من لحٍم بل ینتظر روحً 
 ومتألًِّما. ا�ارً  اإّال عبدً 

 ،شّر اإلنسان وعنفه مدینة مّرت علیها ر�اح من سموم ،أنا من مدینة حمص في سور�ا المنكو�ة
من  ا��ف �ص�ح الجم�ع خائفً  ،شهدت واختبرت ورأیت ��ف تختنق المدینة �ض�اب الكراه�ة ورائحة القتل

بل �ظّن �عضهم  ،و��ف ال ی�الي جسد المدینة بهالك عضو من أعضائها أو حّي من أح�ائها ،الجم�ع
وما أصعب الكوارث اإلنسانّ�ة إن ق�ست  ،ةلقد مّرت �مدینتي �ارثٌة إنسان�ّ  ،أّن هذا الهالك هو الحلّ 

ففقدان التضامن  أّما في الكوارث ال�شرّ�ة ،�الطب�عّ�ة. في الكوارث الطب�عّ�ة یتضامن ال�شر أمام الطب�عة
 ؟و�سألنا هللا أین هما االثنان �اسمي ألص�ح ثالثهما ،!؟و�سأل الناس هللا أین أنت ،ال�شرّي هو لّب الكارثة

الحرب والناس �عودون إلى بیوتهم تدر�ج��ا یرّممونها �مز�ج من الحزن و�رادة الیوم خفتت نار 
ولكن هل عاد اإل�مان  ،عادت حر�ة الب�ع والشراء ؟ولكن هل عاد الحّب والدفء إلى القلوب ،االستمرار

 ؟وأین نرى هللا في حمص الیوم ،أز�لت الحواجز بین الشوارع، ولكن هل أز�لت بین األرواح ؟�الح�اة

�خبرنا إنجیل المیالد أّن هللا حین یولد سیولد في الظّل متواضًعا و�صوت خافت معلًنا محّ�ة مّجانّ�ة 
 تساعد الناس وتتفاخر خیرّ�ةٍ  في مؤّسسةٍ  و�التالي من الصعب أن نرى هللا ،ومنفتًحا على جم�ع الناس

أو بین أناس �جاهرون �مس�حّیتهم و�نكرون أخالق اإلنجیل. لن  ،أو تمزج مساعدة الناس �الفساد ،بذلك
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أو شّره أو الم�االته. الخوف من اآلخر �عیق  له لیولد في قلب إنسان انغلق على جرحه ا�جد هللا مّتسعً 
عن عالٍم میؤوٍس منه وال �مكن  ،غیر ساّرة او�نقل لنا یوم��ا أخ�ارً  ،واإلعالم �عیق عمل الروح ،عمل الروح

 هللا أن یولد ف�ه.

أراه بوجٍه رئ�سيٍّ  ،هناك �التأكید نجٌم یدّلني على عمل هللا ،مع هذا و�الرغم من لیل مدینتي المظلم
فأنا أعمل مع اآل�اء ال�سوعّیین في نشاٍط  ،في روح الشبی�ة الذین عاشوا مراهقتهم في قلب الحرب وأهوالها

ومن المدهش فعًال ��ف  ،ى اللقاءات الروحّ�ة للجامعّیینیهتّم بُ�عد المرحلة الجامعّ�ة الروحّي، �سمّ 
فلقد �نت على موعد مستمّر  ،استطاع هللا أن ینقذ هذه األرواح الشاّ�ة من التسّمم �سموم الحرب وحقدها

 ،في هذه اللقاءات مع بوح الشبی�ة عن خبرتهم في الحرب، ف�الرغم من الصعو�ات والجراح والالاستقرار
ر �عمٍق نافٍذ وحساسّ�ٍة روحّ�ٍة ونضٍج م�ّكر وتفّتٍح �المواهب وانفتاٍح غیر مشروٍط على ی�شّ  ترى جیًال 

ضّد سموم الحرب؛ إّنهم ال یتوهون في متاهات الس�اسة ولكنّهم ی�حثون عن  ااآلخر�ن، و�أّنه �ان ملّقحً 
مسلمین تأّملوا أ�ًضا  استقبلنفي اللقاءات الروحّ�ة. إ ،ك�فّ�ة التمّرس في رؤ�ٍة أعمق للح�اة ولذواتهم

واكتشفنا سوّ�ة ��ف �مكن خلق فضاٍء خّالٍق في حّر�ة المحّ�ة مع اختالف  ،وشار�ونا خبراتهم ،�اإلنجیل
 ،ولقد بدأ هؤالء الشبی�ة بتنظ�م م�ادرات رسولّ�ة ،�الرغم من اختالفاتنا ااكتشفنا هللا الذي یر�دنا معً  ،هوّ�اتنا

ا سّمي میالدك سالم یهتّم بزرع ال�سمة على وجوه األطفال المسلمین الفقراء فقد أقاموا لمّدة سنتین نشاطً 
 أّن العید �عنیهم �شيء. وامّمن لم یتوّقع اتحدیدً 

هو إرث من األب فرانس فاندرلوخت ال�سوعّي َمن ابتكره  هذا النشاط (لقاءات الجامعّیین الروحّ�ة)
جاع فرانس في  ،بدا�ة حصار حمص الذي استشهد ف�هف�ه حّتى  اقبل الحرب بثالثین عاًما وظّل مستمرً 

على  افرانس �ان أمینً  ،الحصار مع الجوعى وأكل طعامهم القلیل الذي رّ�ما لم �كن إّال حشائش األرض
ولقد رأینا هللا  ،لم یوضع تحت المك�ال ادعوته للمحّ�ة ورفقة �سوع حّتى النها�ة، �ان ِملًحا لم �فسد وسراجً 

 وح األب فرانس.�عمل بوضوح في ر 

�انت  ،أ�ًضا الرهبنة ال�سوعّ�ة التي تا�عت رسالتها وخاّصًة في غوث الالجئین واالهتمام �الفقراء
و�ذلك جم�ع أصحاب النوا�ا الخّیرة من جم�ع أط�اف مجتمع المدینة الذین  ،أمینًة على رفقتها ل�سوع

 لین برفقة مذود �سوع في الظّل.قّدموا �صمت وفعلوا الكثیر من الخیر مفّضلین أن �ظّلوا مجهو 
هو دعوة الملكین  اوفر�دً  جمیًال  انص�  الر�اضات الروحّ�ةالقّد�س إغناطیوس دي لو�وال في �تا�ه إلینا �قّدم 

على  ،إللٍه ساحٍر �غّیر الواقع �حر�ٍة من عصاه اوفي النّص نجد صورة هللا معاكسًة تمامً  ،الزمنّي واألزليّ 
ولنا أن نتأّمل ما  ،و�حّقق الخالص الملك هو إله (�كّد) من أجل أن یر�ح العالم العكس فا� �حسب دعوة

) من تعٍب و صبٍر وتصم�مٍ على تحقیق الهدف مهما �انت الصعو�ات �هللا هنا یدعونا  ،تعن�ه �لمة (كدٍّ
عق�ات؟  وقد نتساءل أ�عقل أن �كون هناك أمام عمل هللا ،(دعوة الملك) لنكون شر�اء له في �ّده وتع�ه
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هي صخور األرض وأشواكها  ال (ال) اإلنسانّ�ة التي نقولها � ،نعم، حّر�تنا أن نقول ال لمشیئته تعالى
 فال تزهر ثمار �لمة هللا وال تعطي ثمرها. ،وطیور السماء

أن نصمت لنصغي لصوت قرعه على ال�اب، فإن أخذنا قرار فتح  ! علینا أّوًال ؟أین هي خطوات هللا
 وقد نتعّشى سوّ�ة عشاء الشراكة. ،سمع خطواته في الداخلسن ،ال�اب


