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المقدمة

ما الذي يجعل شخًصا يكتب كتابًا؟ أحيانا المؤلفون يكتبون بسبب 
خبراتهم. ومن خلل التعليم والخبرة التي أكسبتهم معرفة متخصصة 
وفهم لموضوع معين. وكتابتهم تتيح لقرائهم أن ينمو في نفس المجال 

دون الخوض بكل التدريبات والخبرات بأنفسهم.

حياته  في  كان  إن  اليأس.  بدافع  يكتَب  أن  يمكن  أيًضا  والمؤلف 
ضعُف أو صراُع يحتاج أن يعالجه، فهو يمتحن، ويدرس، ويتأمل، 
أعماله  ثمرة  يضع  ثم  النمو.  على  نفسه  ليساعد  تعلّمه  ما   ويطبّق 

على الورق على أمل أن آخرين سيستفيدون مثلما استفاد هو نفسه.

اليأس،  بدافع  إنما  الخبرة،  بدافع  الكتاب  هــذا  أكتب  لم   أنــا 
 لقد أخبرت كثير من الناس أثناء عملية الكتابة أنني لم أكتَب هذا الكتاب 

بل هو الذي كتبني!

أتــدرب  كنت  عــمــري،  مــن  عشرة  السادسة  فــي  كنت   عندما 
الخطابة  السبت من أجل مسابقة  أيام   في وقت مبّكر من صباح أحد 
المجاورة،  نومها  غرفة  من  أمي  وسمعتني  الوالية.  مستوى  على 
أقاطعك  أن  يمكنني  »هل  وسألتني،  الغرفة  إلى  وجاءت  فنهضت 
للحظة؟«، وأنا في الحقيقة لم أمانع ألني كنت مستعًدا أن أخذ راحة. 
فقالت شيئًا في مستوى النبوة. فقد قالت »بول، هللا أعطاك قدرة خاصة 
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على التواصل، لكن احترس، الن هذا سيكون أيًضا الصراع األعظم 
أكثر جًدا من ذلك الصباح  اليوم  تبدو لي حقيقية  الكلمات  لك.« هذه 

الذي تحدثت معي بهذه الكلمات.

نقاط  أعظم  أيًضا  هي  لدينا  القوةُ  نقاط  أعظَم  إن  صحيح  هذا 
أنا.  ضعفي  ــ  الضعف  من  صياغته  تمت  الكتاب  وهــذا   ضعفنا. 
لكن هذا الضعَف تم تليينهُ بتدخل من نعمة هللا المذهلة وأفكار الكتاُب 

المقّدس القوية.

باقي  عن  يميزنا  ما  شيء  نختبر  سوف  القادمة  الصفحات  في 
الخليقة، شيء ما نكرره كل يوم: )أننا نتكلّم(. ومع ذلك فإن هذا الكتاب 
يعالج الموضوع بشكِل مختلف، فإنه ليس مناقشهة ألساليب ومهارات 
وذلك  قلوبنا  في  العظيم  الصراع  قصة  هو  إنما،  الفّعال.   التواصل 
هو السبب لصراعنا مع الكلمات. ومع ذلك فهنا يوجد أيًضا ما هو أكثر 
لكلمنا ونحتفل  ندرك خطة هللا  فأيًضا سوف  المعركة،  من  فحص 

بنعمته التي تقوينا.

قلبي. وأتمنى  ليغيّروا  استخدم هللا كلماتهم  الذين  الناس   أشكر كل 
 أن يغيَّر هللا قلبك أيًضا من خلل صفحات هذا الكتاب. أشكر أيًضا 

سو لتز والتي بموهبتها في الكلم جعلت هذا الكتاب يصبح أفضل.



الجزء األول

الكالُم ليس رخيًصا

َساِن،    اَْلَمْوُت َواْلَحَياُة ِفي َيِد اللِّ
اُؤُه َيْأُكُلوَن َثَمَرُه. َوأَِحبَّ

)أمثال 18 : 21( 



يا ال طبعي هذا!
يا رب، سامحني ـــ

لقد سمحت أن تُفسَد الدماثة بداخلي!
متى سأتعلّم أن أنتظَر

حتى أسمَع القصة كاملة،
ألجاوب تحت ضغط
مثل المسيَح أكون،
ألقابل الشر بالخير؟
يا رب، إننى أنمُو

ولكن نموي بطٌيء جًدا 
حتى حياتَي ـــ
فتت كل كبرياء

انزع كل أعشاب األنانية
أحرث جميع بقايا العناد
ازرع فّي واغرس بُحرية

المزيد من بذور ثمر الروح.
أرسل مطًرا غزيًرا.

وعواصف )إن تطلب األمر(
أشرق بوضوح على روحي

وعندها سأُنبت 
صبًرا وصالًحا ومحبة ـــ

وتحّكم بالنفس ـــ
بغزارة،

ولساني سيتعلم 
أن يساعَد ويشفَي 

ويسبَح اسمُك 
في اسم اإلله الواحد

أنا أصلّي. 
آمين



الفصل األول

اهلل يتكّلم
»َوَباَرَكُهُم اهلُل َوَقاَل َلُهْم...« )تكوين 1 : 28 (

واحد  شيء  هناك  يوم،  كل  تفعل  ماذا  يهُم  ال  تعيش،  أين  يهُم  ال 
الصحيان  وقت  »أقد حان  البداية  من  تتكلَم.  أنت  اليوم.  تفعله طوال 
قسط  على  أحصل  أن  علي  سعيدة،  »ليلة  النهايةَ  حتى   اآلن؟« 
والدهليز،  والحمام،  النوم،  غرفة  في  تتكلَم.  أنت  فها   ، النوم«  من 
االجتماعات،  وقاعة  والمصنع،  والمتجر،  السيارِة،  وفي  والمطبِخ، 
وأسرتك،  وأصدقائك،  وأطفالك،  حياتك،  شريك  إلى  تتكلّم.  أنت  فها 
تقريبًا  البشر  يفعله  ما  هذا  تتكلّم.  أنت  بالعمل،  وزملئك  وجيرانك، 
بدون انقطاع وحتى بدوَن التفكيَر في أهمية هذا األمر بالنسبة لحياة 
اإلنسان. والقدرة على التواصل هي أحد األشياء التي تميزنا عن باقي 
»الكلم«  كّم  ندرك  أن  بحاجة  ونحن  ونتكلّم.  بشُر  نحن  المخلوقات. 

الموجود في حياتنا.

الكلمة في ذاتها ال تحمل شحنة. »الكلم« يبدو طبيعي جًدا، تقليدي 
القليل من األشياء األخرى  جًدا، غير مهم وغير ضار. ولكن هناك 
التي نفعلها أكثر أهمية. ولكن تحت اعتياديةُ الكلَم فإن هناك صراع 
يوم. وها هي بعض  نواجهها كل  التي  الكلمات  صراع  عظيم، وهو 

الطرق المألوفة لنتحدث عن صراعنا مع الكلمات.
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»لم أتخيل قط عندما كنا نخرُج سويًا في البداية، أنه سيتحدث معي 
بهذه الطريقة التي يتحدث بها اآلن!« 

»أنا ال أصدق ما أسمعه عندما يتحدَث إلى ابني!«

»لقد أغلقت علّي المكالمة وأنا في منتصف كلمي«

»والداي ال يكلّماني أبًدا إال عندما أكون في مأزَق«

»إنه يتحدَث معي بلطف فقط عندما يريُد شيئًا.«

»انه يتحدَث كثيًرا جًدا حتى أنه من الصعب أن تفهَم كلمة منه.«

»لم أكن مرتاًحا من الطريقةُ التي تحدثِت بها عن الناَس اآلخرين.«  

»يبدو أننا لن نحصَل أبًدا على وقت كاٍف للحديث.«

»لقد تكلّم كثيًرا، لكنني لم أستطَع أن أفهَم ما يحاول قوله«

»لماذا ننتهي دائًما بجدال؟«

»ماذا حدث؟ نحن كنا قريبين جًدا واآلن بالكاد نتكلُّم.«

»أشعر أنني أقضي وقتي كلهُ في فض الجدال بين أطفالي!«

أنسَى  أن  في  أجُد صعوبةُ  لكنني   ، الغفران  لقد طلب مني  »نعم، 
الجرح ، فما قاله كان قاسيًا جًدا.«

»أتمنى أن يمَر يوٌم على عائلتي بدون صراخ.«
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يصنَع  ال  أنه  يبدو  الكلم،  في  وقتي  أضيع  لماذا  أعرف  ال   »أنا 
أي فرق«

»لن نصل لمغزى األمور إذا ظل الجميع يتحدثون في وقٍت واحٍد.«

»دائًما يجب أن تقول الكلمة األخيرة.«

 »انه يتحدَث إلّي بلطف عندما نكون في مكاٍن عام.«

جميًعا  نسكَت  أن  األفضَل  من  انه  أعتقد  األحيان  بعض   »في 
عن الكلم.«

كل هذه األشياء ذكرتها األسر والعائلت لي في جلسات المشورة.  
وبعد أخذ كل شيء في االعتبار، فإنهم يمسكون بمشكلة صراع الكلم 
التي نعاني منها جميًعا. فمن منا لم يُجرَح من قبِل بسبب كلمة شخص 
لم يضطَر  منا  ذاته؟ من  قالها هو  يندَم على كلمة  لم  منا   آخر؟ ومن 
أن يكوَن حكًما في نقاش؟ من منا لم يرد أن يتحدَث جديًا مع من يحبه 
لكن ال يبدَو أن هناَك وقٌت؟ من منا يستطيع أن يقوَل »كلمي دائًما 

يلئم الموقف ودائًما يقال بشكل لطيف«؟ 

العامة  وسط  في  الهدوء  خلف  يقبع  الذي  العالم  هذا-  الكلم  عالم 
حوله  يدور  ما  وهذا  ـــــ  نحشَده  أن  جميعنا  نستطيع  الذي  واللطف 
مشكلةُ  عندي  ليس  »أنا  تقول  أن  تستطيع  كنَت  إن  الكتاُب.    هذا 
كنَت  إن  لكن  هذا،  المزيُد من  تقرأَ  أن  تحتاَج  فإنك ال  الكلماَت«  مع 
تعترُف –مثلي- أن هناَك صراع في الكلِم مازال يدوُر في حياتِك، 
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وإن كاَن هناك دليل على وجود صراع في التواصل بمحبة والتواصل 
في عالم  النضوج  أجل  هناَك مساحة من  يزال  كاَن ال  الملئم، وإن 

الكلم الخاص بك، فإًذا هذا الكتاب من أجلك أنَت.

مبادئ هللا  أجل عرض  من  فقط  ليس  الكتاب  هذا  من  الهدَف  إن 
السامية التي صنعها من أجلنا وبعد ذلك يذّكرنا كم نحُن بعيدين عنها 
تماًما، فمعظمنا بشكل مؤلم يعلم المسافة بين ما نحن فيه وما يريدنا هللا 
أن نكون فيه، ال إن هذا الكتاب ُكتب لكي يكون مصدر رجاء. فالكتاب 
الُممكن أن يحدث بسبب إرادة الشخص  التغيير  التغيير،  يدور حول 
وعمل الرب يسوع المسيح.  يسوُع هو الكلمة الوحيدة التي هي رجاء 

لكلماتنا! وفيه فقط نجد الرجاء لكي ننتصر في صراِع الكلمات.

لقد كتبُت هذا الكتاُب ألنني مقتنَع أننا لم ندرَك بعد كيف تستطيع 
التواصل.  لمشكل  ومعالجتنا  فهمنا  طريقة  جذريًا  تغيَّر  أن  هللا   كلمة 
ال يجب أن نُحبط! وال يجب أن نعيش »عالقين«، وال يجب أن نستسلَم 

للستخفاُف بمثل هذه الخطايا في هذا العالم الساقط والقاسي.

أساساُت  أربعة  في  متأصل  ألنه  للرجاء  كتاَب  هو  الكتاُب  هذا 
ومبادُئ تغييَر في الحياِة:

جًدا 	  بكثير  أفضل  وهــي  كلماتنا  ألجــل  رائعة  خطة  لديه   هللا 
من أي خطة يمكن أن نضَعها ألنفسنا.

الخطية تدخلت وغيرت بشكل جذري في منهاج كلمنا وهذا نتج 	 
عنه المزيد من الجروح والتشويش والفوضى.
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في يسوع المسيح نجد النعمة التي تُمدنا بكل ما نحتاج حتى نقول 	 
ما يريدنَا هللا في األساس أن نقوَل.

الكتاُب المقّدس يعلّمنا بكل وضوح وبساطة كيف نتحّرك مما نحن 	 
واقفين فيه إلى ما يريدنا هللا أن نكوَن فيه.

والخطية،  هللا،  بخطة  نهتم  سوف  الكتاب  هذا  من  فصل  كل  في 
والنعمة، وخارطة النص الكتابي. 

صلتي هي أن يقودَك هذا الكتاب إلى معرفة جديدة عن تصميم 
الشخصية  صراعاتك  عن  جديدة  واستنارة  ألوالده،  األصلي   هللا 
عملية  الفيّاضة، وحكمة  نعمة هللا  على  متجدد  واعتماد  الخطية،  مع 
الذي  الكلم  الناس من  المزيد من إكرام هللا وإفادة  ينتج عنها  كتابية 

يُعاش. 

كالمنا: العالم الواقعي

نخرج  أن  استطعنا  أخيًرا  صمت.  في  فيلدلفيا  في  مًعا   نعيش 
في ليلة مًعا، ومع ذلك فها نحن في السيارة مًعا دون أن ينطَق أحدنا 
كلمة. لم يكن من المفترِض أن يصبَح األمُر هكذا، الصمت كان يصُم 
األذَن وبدا كأنه داَم لساعات، رغم أنه في الحقيقِة داَم لبضُع دقائق. 
حدث  ما  حول  الذكرياِت  من  شريطًا  يدوُر  كان  منا  كل  عقل   ففي 
الحظ  حسن  ومن  براءتنا.  على  ونؤكد  جروحنا  ونضّمد  سبق،   فيما 
واستقبلناه،  للغفران  السعي  تم  فقد  طويًل،  يدم  لم  الصمَت  هذا   أن 
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الصحبة  وهي  أال  الغفران  من  أكثر  هو  بما  نتمتع  مجدًدا  نحن   وها 
التي تجمعنا مًعا. 

منا  فكل  وبــبــراءة،  تلقائي  بشكل  كله  الــمــوضــوع  ــدأ  ب  لقد 
كان في نهاية يوم جمعة طويل ونهاية أسبوع طويل، وكل منا لديه 
به  الخاصة  التوقعات  من  ومجموعة  لألمسية  به  الخاصة  الترتيبات 
خادًما  يكوَن  أن  من  أكثر  ُمطالب  كان  منّا  كل  اآلخر.  الطرف  عن 
للرّب، وهذا بشكل سريع أدى إلى جرح عندما رفض اآلخر مطالبنا 
لهذه األمسية. وأخيًرا تحدث كل منّا بدافع من هذا الجرح، فقد اتهمنا 
بعض بداًل من االستماع وانتقدنا بعض بداًل من النظر إلى دواخلنا، 
كل منا لم يعِط فرصة لآلخر وانحصر كل منا داخل شرنقته المليئة 
لها  يا  بول  »يا  داخلك  في  تقوُل  قد  به.   الخاص  والغضب   بالجرح 
باألمل«.  مليء  أنه  المفترض  من  كتابك  لبداية  كئيبة  طريقة   من 
لكن هذا اللقاء العادي في تلك الليلة العادية في حياة عائلة »تريب« 
تلّخص كل ما يدوُر حوله هذا الكتاُب. هذا الكتاُب يدوُر حول خطة 
مثل  لحظات  ألم وضغوطات  من  تحمينا  والتي  لكلماتنا،  الرائعة  هللا 
كلمنا  مسار  وتشوه  تضلل  التي  خطيتنا  حول  يدور  فالكتاُب  هذه.  
لآلخر.  محبتنا  من  أكثر  الذاتيةَ  رغباتنا  حول  متمركًزا   ليصبح 
هذا الكتاُب يدوُر حول نعمة الرب الرائعة التي تدعونا مجدًدا لخطة 
الكتاب يدوُر حول  التي تنجي وتُرد وتغفُر وتحرُر. هذا  النعمة  هللا، 
خطوات كتابية بسيطة من التوبِة والتغييِر. هذا الكتاب يدوُر حول إله 
 عظيم يريد ويستطيع أن يأخَذ عوالم كلمنا المليئة بالمشاكل ويحولها 
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إلى المكان الذي يكون فيه الحُب الدافَع والسلُم هما النتيجةَ. إن هللاَ 
ذواتهم  عن  بالغريزة  يتحدثون  الذين  األشخاص  يحّول  فهو  يعمُل، 

ليصبحوا أشخاًصا مؤثرين ألنهم ينطقون لسانه هو. 

خطة  مسار  من  ــوال«  »ل وزوجتي  أنا  خرجت  الليلة  هذه  في 
قوتهَ  وأن  تكفي،  نعمته  أن  تعلّمنا  لكننا  الزمن،  من  لبرهة   هللا 
 في ضعفنا تكمُل )كورنثوس الثانية 9:12(. وأدركنا أن هناَك مخرًجا 
 من الفشل الشخصِي التام. فبإمكاننا، بقوته أن نكسب معركة الكلمات. 

وهذا ما يدوُر حوله هذا الكتاب.

الكلمات لها قيمة

الكلمات قوية، مهمة وذات مغزى، وهذا ما كان يفترض أن تصبَح 
عليه، فعندما نتكلّم يجب أن يكوَن لدينا اإلدراك أن هللاَ أعطى كلماتنا 
مغزى. لقد عين هللا الكلمات بحيث تكون مهمة، الكلمات كانت ذات 
أجل  من  أهمية  ذات  والكلمات  السقوط،  ووقت  الخليقة  وقت  مغزى 

الفداء. هللا أعطى الكلمات قيمة.

قد أعد التصميم لتواصلنا، وخطة محددة وهدف ألحاديث  إن هللاَ 
جسد المسيح. وأنا أتمنى أن أضَع أساس كتابي راسخ لفهَم التواصل 
بحيث نبدأ من أين سمعنا أول مرة كلمات منطوقة، ثم ننتقل لمرحلة 
السقوط والدور الذي لعبته الكلمات في حدث التغيير الذي حل بالعالم، 
وأخيًرا التمعن في الكلمات من جهة امتياز الفداء. وكل الكلم الذي 
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يحدث في العالم مرتبط بهذه األحداث. وإدراك كل هذا سوف يوجهنا 
إلى أهمية كلماتنا، وأسباب صراعنا الشديد معها، والتصميم الذي لدى 

هللا من أجل كلم شعبه.  

إن معظَم الكتُب الخاصة بالتواصل تركز على التقنيات والمهارات 
دون أن تعترَف أن مشكلتنا مع الكلمات تكمن في األعماق، فمشكلة 
الصراعات في الكلم تعود جذورها إلى جنّة عْدن. فعندما تفهم أن 
هذه اللحظات شكلُّت عالم الكلمات الخاص بنا، ستفهم وقتها مشكلتك 
لنا.  أوجده هللا  الذي  المخرج  وكذلك  الكلم  مع  في صراعك  الذاتية 
يعطيك  بحيث  المشكلة  على  أمينة  نظرة  يلقي  سوف  الكتاُب  وهذا 
تغييًرا أكثر من المؤقت والتجميلي. إن أدركَت جذور مشكلتك فسوف 

تختبر تغييًرا يدوم.

اهلل يتكّلم!

أنت لن تدرَك أهمية الكلمات، إال عندما تعرف أن أوَل كلَمة سمعتُها 
أذن اإلنسان لم تكن كلماُت إنساَن أخَر، لكنها كانُت كلماُت هللاَ نفسه!

حقيقة  إلى  جذورها  تعود  اإلنساني  التواصُل  في  ما  كل  قيَمة   إن 
أتى  جديًدا  المخلوق  العالم  وأصــوات  مشاهد  وفي  يتكلُم.  هللاَ  أن 
 صوت هللا وتحدث إلى أدم وحواء بكلمات بلغة البشر. وباختيار هللا 
هذه الطريقة إلعلن ذاته، فقد رفع هللا الكلمات في مكانة ذات أعلى 
نستطيع  الكلمات  خلل  فمن  الحق،  إلعلن  أولى  كوسيلة   أهمية 
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أن نعرَف حقائق هامة وقد تكون حقائق معروفة لتكشف عن وجود 
كلمات  عالم  لفهم  وفي خلل سعينا  حياة.  تعطي  حقائق  هللا ومجده، 
المرة  المهم أن نفهمه من وجهة نظر تكوين 1، وهي  اإلنسان، من 

الوحيدة في تاريخ اإلنسانية التي لم يكن فيها صراٌع في الكلمات.

في تكوين 1 كان عالم التواصل هو عالم مكون من السلم والحق 
لم يكن يستخدُم  أبًدا كأسلحة،  والحق  لم تستخدم  والحياة، والكلمات 
الكلمات كانت تستخدُم بمحبة دائًما، والتواصل اإلنساني  ليهدم،  أبًدا 
الكثير  يعلّمنَا  أن  بمقدوُره  عالَم  إنه  مطلقًا.  السلم  ربط  يكسر   لم 
عن التواصل، ففي البدء أعلن هللا عن ذاته وخطته وغايته من خلل 
كان  فقد  إليهم،  تحدَث  وحــواُء،  أدُم  خلَق  أن  بعد  ومباشرة   كلمات. 
هذا اختياُره ليعلَن عن ذاتهَ ويحدد إرادته ويعطي هوية ألدم وحواء 
كانت  األخرى  ذاته  إعلن  وسائل  وكل  الكلمات.  وسيلة  عن طريق 

تتحدُد وتُفسُر من خلل هذه الوسيلَة األساسيَة. 

هللا، الخالق ذو السيادة والرب، تكلم إلى أدم وحواء بكلمات حتى 
القدير وغير  اإلله  تجذبك.  األعجوبة  هذه  دع  يفهموا!  أن  يستطيعوا 
فمنذ  إنسانية!  كلمات  عبر  ومفهوًما  معروفًا  نفسه  يجعل  المحدود 
يختبئ في صمت،  بعيد، وهو ال  أو  بمعزل  ليس  الخليقة وهللا   بداية 
شيء  كل  ويفسر  نفسه  عن  ليعلن  الكلمات  ويستخدم  يقترب  هو 
وبإسهاُب  بقوةُ  ـــــ  يتكلُم  أيًضا  لكنه  فقط  يعمل  إلهًا  ليس  فاهلل   آخر، 
مميزة  عمله  في  مرحلة  فكل  لشعبه،  ووضوُح  وبشموُل  وباستمراُر 

بكلماته، وهو ال يترك شعبه بل شاهد.
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اللحظة  احتياج  ليخاطب  بمحبة  صمم  قــد  هللا  تــواصــَل  إن 
يكشف  فهو  أمر  في  يعمَل هللا  أن  فقبل  فهمها.  يمكن  بسيطة   بكلمات 
يتحدث  فهو  العمل  في  يكون  وعندما  يفعَل،  أن  مزمع  هو   عما 
إله  هو  صنعه.  ما  يفّسر  فهو  العمل  من  ينتهي  وعندما  يفعله،   عما 
من السهل أن يكوَن معلوًما ألنه إله يتحدث. إن الكتاَب المقّدس يقّدمه 

لنا كمقياس عظيم لكل أنواع التواصل.

وغايته  وخطته  ومشيئته  يُعّرف شخصيته  كلماته  من خلل  وهللا 
أب،  راعي،  درع،  حصن،  شمس،  صخرة،  مثل:  الكلمات  وحقه. 
تعبر  الكلمات  هذه  كل  ومــاء،  خبز  سيد،  باب،  خــروف،   قاضي، 
نميل  الكلمات والتي  بهذه  يفعل، نحن على دراية  عن من هو وماذا 
لنسيان داللتها، لكنها الكلماُت التي بها استطعنا أن نتعرَف على رب 
اإلنساني  التواُصل  تفهَم  أن  تستطيع  أنت ال  الملوك!  وملك  األرباب 
بدون أن تبَدأ من هنا، وبمجد هللا وبنعمته المذهلة في إعلنه عن ذاته 

تمكنّا من أن نفهَم، وهذا هو الذي يغير جذريًا مفاهيمنا عن كل هذا. 

الــمــوجــودة  الكلمات  مــن  أفــضــل  ــك  ذل على  مــثــال  يــوجــد   ال 
بإشعياء4٠: 31-9.

ٍة،  َرةَ ِصْهيَْوَن اْرفَِعي َصْوتَِك بِقُوَّ »َعلَى َجبَل َعال اْصَعِدي، يَا ُمبَشِّ
»ُهَوَذا  يَُهوَذا:  لُِمُدِن  قُولِي  تََخافِي.  الَ  اْرفَِعي  أُوُرَشلِيَم.  َرةَ  ُمبَشِّ يَا 
أُْجَرتُهُ  ُهَوَذا  لَهُ.  تَْحُكُم  َوِذَراُعهُ  يَأْتِي  ٍة  بِقُوَّ بُّ  الرَّ يُِّد  السَّ ُهَوَذا  إِلُهِك. 
اْلُحْمالََن،  يَْجَمُع  بِِذَراِعِه  قَِطيَعهُ.  يَْرَعى  َكَراٍع  قُدَّاَمهُ.  َوُعْملَتُهُ  َمَعهُ 
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اْلِميَاهَ،  بَِكفِِّه  َكاَل  َمْن  اْلُمْرِضَعاِت«.  َويَقُوُد  يَْحِملَُها،  ِحْضنِِه  َوفِي 
ْبِر، َوَكاَل بِاْلَكْيِل تَُراَب األَْرِض، َوَوَزَن اْلِجبَاَل  َماَواِت بِالشِّ َوقَاَس السَّ
، َوَمْن ُمِشيُرهُ يَُعلُِّمهُ؟  بِّ  بِاْلقَبَّاِن، َواآلَكاَم بِاْلِميَزاِن؟ َمْن قَاَس ُروَح الرَّ
فَهُ  ، َوَعلََّمهُ َمْعِرفَةً َوَعرَّ َمِن اْستََشاَرهُ فَأَْفَهَمهُ َوَعلََّمهُ فِي طَِريِق اْلَحقِّ
تُْحَسُب.  اْلِميَزاِن  َوَكُغبَاِر  َدْلٍو،  ِمْن  َكنُْقطٍَة  األَُمُم  ُهَوَذا  اْلفَْهِم.؟  َسبِيَل 
َوَحيََوانُهُ  لإِِليقَاِد،  َكافِيًا  لَْيَس  َولُْبنَاُن  َكُدقٍَّة!   يَْرفَُعَها  اْلَجَزائُِر  ُهَوَذا 
َواْلبَاِطِل  اْلَعَدِم  ِمَن  اَمهُ.  قُدَّ َشْيٍء  َكالَ  األَُمِم  ُكلُّ  لُِمْحَرقٍَة.  َكافِيًا  لَْيَس 
نَُم  اَلصَّ بِِه؟  تَُعاِدلُوَن  َشبٍَه  َوأَيَّ  هللاَ،  تَُشبُِّهوَن  فَبَِمْن  ِعْنَدهُ.  تُْحَسُب 
ٍة. اْلفَقِيُر  يِه بَِذَهٍب َويَُصوُغ َسالَِسَل فِضَّ ائُِغ يَُغشِّ انُِع، َوالصَّ يَْسبُِكهُ الصَّ
ُس، يَْطلُُب لَهُ َصانًِعا َماِهًرا لِيَْنُصَب  َعِن التَّْقِدَمِة يَْنتَِخُب َخَشبًا الَ يَُسوِّ
َصنًَما الَ يَتََزْعَزُع! أاَلَ تَْعلَُموَن؟ أاَلَ تَْسَمُعوَن؟ أَلَْم تُْخبَُروا ِمَن اْلبََداَءِة؟ 
انَُها  أَلَْم تَْفَهُموا ِمْن أََساَساِت األَْرِض؟ اْلَجالُِس َعلَى ُكَرِة األَْرِض َوُسكَّ
َكِن.  َماَواِت َكَسَراِدَق، َويَْبُسطَُها َكَخْيَمٍة لِلسَّ َكاْلُجْنُدِب. الَِّذي يَْنُشُر السَّ
الَِّذي يَْجَعُل اْلُعظََماَء الَ َشْيئًا، َويَُصيُِّر قَُضاةَ األَْرِض َكاْلبَاِطِل. ْم يُْغَرُسوا 
َعلَْيِهْم  أَْيًضا  فَنَفََخ  َساقُُهْم.  األَْرِض  فِي  ْل  يَتَأَصَّ َولَْم  يُْزَرُعوا  لَْم  بَْل 
فََجفُّوا، َواْلَعاِصُف َكاْلَعْصِف يَْحِملُُهْم. »فَبَِمْن تَُشبُِّهونَنِي فَأَُساِويِه؟« 
يَقُوُل اْلقُدُّوُس. اْرفَُعوا إِلَى اْلَعالَِء ُعيُونَُكْم َواْنظُُروا، َمْن َخلََق هِذِه؟ 
ِة َوَكْونِِه  َمِن الَِّذي يُْخِرُج بَِعَدٍد ُجْنَدَها، يَْدُعو ُكلََّها بِأَْسَماٍء؟ لَِكْثَرِة اْلقُوَّ
أََحٌد.  لَِماَذا تَقُوُل يَا يَْعقُوُب َوتَتََكلَُّم يَا إِْسَرائِيُل:  يُْفقَُد  َشِديَد اْلقُْدَرِة الَ 
لَْم  أَْم  أََما َعَرْفَت  بِّ َوفَاَت َحقِّي إِلِهي«؟  »قَِد اْختَفَْت طَِريقِي َعِن الرَّ
يَْعيَا. لَْيَس  بُّ َخالُِق أَْطَراِف األَْرِض الَ يَِكلُّ َوالَ  ْهِر الرَّ تَْسَمْع؟ إِلهُ الدَّ
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ِشدَّةً.  يَُكثُِّر  ِة  اْلقُوَّ َولَِعِديِم  قُْدَرةً،  اْلُمْعيَِي  يُْعِطي  فَْحٌص.  فَْهِمِه  َعْن 
ُمْنتَِظُرو  ا  َوأَمَّ تََعثًُّرا  يَتََعثَُّروَن  َواْلفِْتيَاُن  َويَْتَعبُوَن،  يُْعيُوَن  اَْلِغْلَماُن 
ةً. يَْرفَُعوَن أَْجنَِحةً َكالنُُّسوِر. يَْرُكُضوَن َوالَ يَْتَعبُوَن.  ُدوَن قُوَّ بِّ فَيَُجدِّ الرَّ

يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُون. 

هللا  نــرى  كنافذة  لتعمل  ذروتــهــا،  بلغت  اإلنسانية  اللغة   وهنا 
من خللها.

أيًضا.  خليقته  تُعّرف  إنما  هُو،  من  تُعّرف  فقطَ  ليست   كلمات هللا 
إنها تعطي الهويُة والمعنى والغاية لكل ما خلقه هللا. ونحن فقط نتعّرف 
على أنفسنا عندما نستمع إلى الكلمات التي تحدث فيها عنا، هللا يخبرنا 
بها.  نفعله  التي  والطريقة  فعله  علينا  يتوجب  ما  يُعّرفنا  نحن،   من 
ال نستطيع أن نكتشف أي من هذه األشياء بأنفسنا! الرجاء الوحيد آلدم 
وحواء أن هللاَ سيتكلُّم لهُم، وأعطاهم هوية وغاية، وجعلهم يدركون 

العالم الذي وضعوا فيه.

كلمات هللا تضع حدوًدا وتعطى حرية. كلماته تخلق حياة وتجلب 
دالالتها.  توضح  وحواء  آلدم  األولى  وكلمته  الكلم  خلق  موت. هللا 
الكلماُت ليست رخيَصة. الكلمات تكشُف، وتُعّرف، وتشرُح، وتشّكُل.

الناس يتكّلمون

ونحن ننظر للتواصل من الجهة الفضلى للخليقة، نحتاج أن نلحظَ 
جًدا  واضحة  تبدو  النقطة  هذه  ربما  يتكلمان.  كانا  وحــواَء  آدَم   أن 
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آدم وحواء  فقدرة  لنا.  أهميتها  نهمَل  أن ال  يجب  لكن  تذكر،  أن   عن 
المخلوقات.  باقي  عن  متميزين  جعلتهما  بالكلمات  التواصل  على 
فيمكنهما أن يعبّرا عن أفكارهما، ورغباتهما، ومشاعرهما ويشاركاها 
بإعطائهم  الكلم!  يستطيعا  هللا؛  مثل  كانا  فقد  البعض،  بعضهما   مع 

هذه القدرة، وضع هللا شكًل لحياتهما.

ال يوجد شيء آخر نعتمد عليه أكثر من قدرتنا على إرسال واستقبال 
مطار  في  قلقة  محادثة  في  مقهى،  في  هادئة  محادثة  في  التواصل، 
التجوال  ميعاد حظر  عن  تأخرنا  سبب  عن  دفاع  محل  في   مزدحم، 
وقت  في  نتكلّم.  نحن  هذا  كل  في  بالعمل،  مهمة  إتمام  عدم  عن  أو 
البرلمان  للفصل في جدال، في مناقشة مطولة عن  أو  لتعليم أطفالنا 
أو مناقشة حادة مع صديق، في كل هذا الناس تتكلّم. في أمسية هادئة 
 جميلة، في كلم عن مباراة رياضية، في كلمات رومانسية عن الحب، 
الناس  هذا  كل  في  وسخط،  غضب  وتوبيخ،  تصحيح  عبارات  في 
تتكلم. في الثرثرة المشوشة على رصيف محطة القطار، مع أصوات 
األطفال الذين يمشون من البيت إلى المدرسة، في كل هذا الناس تتكلّم.

الكلمات توجه مسار وجودنا وعلقتنا. إنها تُشكَل ملحظاتُنا وتحدد 
اآلخرين من خلل  الناس  معرفة  في  نبدأ  الحقيقة  في  نحن  خبراتُنا. 
المحادثة، ونريد أن ننعزَل عندما نسمع كلمات كثيرة ونشعر بالِوحدة 

عندما ال يكلّمنا أحد لفترة طويلة.
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الخليقة  باقي  عن  يميزنا  لم  هللا  الكلم،  على  بقدرة  ُخلقنا  عندما 
استمع  تتعلَم؟  أن  أتريد  وعلقتنا.  حياتنا  طبيعة  حدد  لكنه  فقط، 
 وتكلَّم، أتريد أن تكوَن لديُك علقُات؟ استمع وتكلَّم، أتريد الحصول 
أتريد  وتكلَّم،  استمع  تتعبَد؟  أن  أتريد  وتكلَّم،  استمع  وظيفة؟   على 
جُسد  وسط  تشارَك  أن  أتريد  وتكلَّم،  استمع  ألوالُدك؟  أبًا  تكوَن  أن 
المسيح؟ استمع وتكلَّم. الناس تتواصل؛ وهذه طبيعة وجودنا. الكلمات 
خلق  حية. هللا  ككائنات  نفعلها  والتي  األخرى  األشياء  كل  في  تؤثر 

كلمنا وأعطى له قيمته.

التواصل  عالم  في  وجمال  بساطة  هناك  كــان   1 تكوين  فى 
 البشرى، ولم تكن هُناك عوائَق في التواصِل وال صراع في الكلمات. 
مجادالَت  هُناك  يكن  لم  هللا.  مجَد  يعكُس  كان  يُنطق  شيء   وكل 
إجابات غاضبة.  وال  قلة صبر،  وال  كراهية،  كلمات  وال  وأكاذيَب، 
ولم يكن هُناك صياَح، وشتيَمة، أو إدانَة. لم يكن هُناك كلمات تنطق 
بكبرياَء، وال خداَع وال تلعَب بالكلمات، وال كلمات أنانيَة. كان هناك 
هُناك  يكن  لم  وبالتالي  ومحبة،  بوادعة  وتنطق  فقط  صادقَة  كلمات 
احتياَج لكتاَب مثل هذا عن التواصل. كل كلمة كانت تتوافق مع مقياس 

مثال هللا وتصميمه.

لألسف، إن عالَم تكوين 1 قد انتهى منذ زُمٍن بعيد. العطية العظيمة 
للتواصل أصبحت مصدر خطايا كثيرة ومعاناة. عادةً البشر يتكلّمون 
ويجهلون تصميم هللا، ويدّمرون ما صنعه. وكما ننظر للوراء بتعجب           
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لــ تكوين 1، يجب أيًضا أن ننظَر برجاء للمستقبل حيث اليوم الذي 
ينتهي فيه صراع الكلمات، عندما نكون مع هللا ونصبح مثله، ونتكلّم 

فقط كما صممنا، لألبد.

تفسير الكلمات  

 1 تكوين  من  نتعلَمه  أن  نستطيُع  ــَر  آخ شــيء  هُناك  زال   ال 
عن الكلمات. الكلمات تحدد، وتشرح، وتفسر.

يعيشون  مثاليين  ــاس  أنُ كانوا  ــواَء  وح آدَم  أن  من  الرغم   على 
يحتاجون  زالــوا  ما  لكن  هللا،  مع  مثالية  علقة  في  مثالي  عالم   في 
يحتاجون  وهم  للتعريف،  يحتاج  فعالمهم  إليهم،  هللا  يتحدَث   أن 
لتفسير،  يحتاج  شيء  كل  الحياة،  يفهموا  وأن  أنفسهم  يفهموا   أن 
يفهما  أن  يستطيعا  لم  هللا.  على  يعتمدان  كانا  وحواء  آلدم  وبالنسبة 
الممكِن  من  كانا  التي  االكتشافات  كانت  فمهما  أنفسهم.  من   األشياء 
لشرَح  يحتاجان  ــازاال  م لكنهما  وحياتهم  العالم  في  يفعلها   أن 

وتوضيَح بكلماَت من هللا. تفسير الكلمات. 

وتفسير  تنظيم  حول  يدور  فهو  اإللهي،  مثل  البشري  التواصل 
وشرح للعالم من حولنا.

األطفال  أفواه  تأتى من  التي  البسيطة  الصغيرة  التفاسير  أول  من 
البحثية  األسئلة  إلى  البالون«(  يعمل  كيف  أعــرف  إني  ــي،  )»أم
ــزواج؟«(  ال قبل  الجنس  أمــارس  أال  المهم  من  )»لماذا   للمراهقين 
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باستمرار،  أعمَل  أن  )»لماذا علّي  البالغين  المحبطين من  أسئلة  إلى 
ومع ذلك ال يوجد مال يكفى للتنزه؟«(، الناس تستخدم الكلمات لتوصل 

المعاني التي وضعتها لألشياء.

األطفال الصغار يرهقون والديهم بآالف من »لماذا« في األسبوع 
 الواحد ألنهم يريدون أن يفهموا عالمهم. المراهقون يقضون ساعات 
أصدقائهم.  مع  اليوم  أحداث  يناقشون  التليفون،  على  لها  حصر  ال 
الرجل العجوز يجلس في الحديقة مع صديقه وينظر كيف كانت حياته 
فيما مضى،  ويتساءل بصوت عالي في أي شيء أمضاها. نحن نتكلم 
ألننا نريَد أن نعرَف؛ حتى نعرَف يجب أن نتكلَم. والكلُم ليس رخيًصا 
تحدد  الحياة  بها  نفسر  التي  والطريقة  رخيَصة.  ليست  التفاسيُر  آلن 

كيف سنتعامل معها.

تكوين 1 وكالمنا

ما الذي يجب أن نأخَذه في االعتبار من خلل فهمنا عن التواصل 
في تكوين1؟

 أواًل، كلماتنا تنتمي هلل، فهو المتحدث األعظم. إن روَعة، وأهميَة 
قراره  وفى  عظمته  في  جذورها  تكمن  البشرى  التواصُل   وعظَمة 
أن يتكلَّم مُعنا وأنه سمَح لنا أن نتكلَم معه ومع اآلخرين. إن هللاَ قد فتح 
الوحيُد  السبَب  إن  مفتاَحه.  لتكون  الكلماُت  واستخدم  لنا  الُحق  أبواُب 
لفهمنا أي أمر هو أن هللاَ تكلُّم. والكلمات تنتمي هلل، لكنه أقرضنا إياهُا 

حتى يمكننا أن نعرفهَ ونُستخدم بِه.
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يجب  ننطقها  كلمة  كل  لنُا،  تنتمي  ال  الكلماَت  أن  يعنى   هــذا 
صدى  يكوَن  أن  يجب  لتصميُمه،  ووفقًا  هللا  لمقاييُس  وفقًا  تكوَن  أن 
للمتكلُّم األعظُم وتعكَس مجُده. وعندما نفقد هذه الرؤية، كلماتنا تفقد 
ملذها الوحيد من الصعوبة. الكلم خلق بواسطة هللا من أجل هدفه، 

وكلماتنا تنتمي إليه.

على المستوى الشخصي:

تقييم الذات في التواصل

باألسفل يوجد بعض ثمر هللا للكلم )انظر غلطية 5 : 23-22(.

 قيم ذاتك وأنت تبدأ هذا الكتاُب.

هل كلمك مع اآلخرين يؤدى للحلول الكتابُية للمشاكل؟. 1

ضده/ضدها/. 2 »أنــا  أم  مًعا«  »نحن  شكل  يتخذ  كلمك  هل 
ضدهم«؟

وصادقين . 3 منفتحين  يكونوا  لكي  اآلخرين  تشجع  كلماتك   هل 
فيما يتعلق بأفكارهم ومشاعرهم؟

ذاتك . 4 عن  وتحامي  دفاعي  أم  للتعليم  وقابل  ودود  أنت   هل 
عند التحدث مع اآلخرين؟

هل تواصلك صحي في العلقات األساسية في حياتك؟. 5
األب – االبن	 
الزوج – الزوجة	 
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النطاق الموسع لألسرة	 
علقة األشقاء والنسب	 
مدير – موظف	 
صديق – صديق	 
جسد المسيح	 
جار – جار	 

الشخصي . 6 الروحي  والنمو  اإليمان  على  يشجع  كلمك   هل 
في من هم حولك؟

هل تتحدث مع اآلخرين لتطور علقتك بهم، أم أنت تتكلم فقط . 7
لحل مشكلت خلل األوقات الصعبة؟

هل تتكلم كلمات وداعة وصدق عندما تخطئ وكلمات غفران . 8
مخلصة عندما تغفر ألحد أخطأ بحقك؟

تطالبهم . 9 أم  اآلخرين  لخدمة  استعدادك  تعكس  كلماتك   هل 
أن يخدموَك؟

بــإدراك . 1٠ هذا  تفعل  هل  الكلم،  صــراع  مع  تتواجه  عندما 
المقّدس  والعمل  المعينة،  نعمته  هللا،  غفران  أي  ــــ  لإلنجيل 

للروح القدس؟

أشجعك أن تبَدأ في قراءة هذا الكتاُب بإخلص في امتحان ذاتك. 
كلما  التغيير  بعمل  ذاتك  والــزم  واآلخرين،  هلل  بخطاياك  اعترف 

استمريت في القراءة.




