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كلمة للمترجم

فيها  الجميع  يرغب  سلعة،  الرحمة  أن  مرة،  ذات  أحدهم  لي   »قال 
لكن ال أحد يريد أن يقدمها. إال أن الرب جاء بي إلى نقطة، رفضت فيها 
أردت  وتقديمها.  إعطائها  قيمة  ورأيت  الرحمة،  على  بالحصول   االكتفاء 
أن يكون بيتي مكانًا يجد فيه الجميع الرحمة، وشعرت بالتعاطف مع هؤالء 
اللذين ال يستطيعوا العثور عليها. وأردت أن أستخدم المواهب واإلمكانيات 
تقدم  أن  وأردت  المتعبين،  هؤالء  محنة  لتخفيف  لي  الرب  أعطاها  التي 
مكلفة  الرحمة  ولكن  الرب لآلخرين.  نموذًجا مصغًرا من رحمة  رحمتنا 
جًدا، وتكاليفها أكثر بكثير مما كنا نتخيل، وعندما جاءتنا فاتورة الحساب، 
به.  متيمين  وكنا  عشقناه  طالما  الــذي  وبريقها  لمعانها  الرحمة   فقدت 

وهذه كانت حالتي.«

الكثير  ضمن  ومن  الكاتب.  كلمات  بل  الخاصة  كلماتي  ليست   هذه 
من الفصول والسطور وجدت هذه األكثر وصفًا لحالتي الحالية التي ربما 

بسببها سمح الرب لي أن أقرأ هذا الكتاب ليعالج تلك المشكلة. 

ومعتادة،  بسيطة  كلمات  كلها  والشفقة،  والتحنن،  والرحمة،   فالمحبة، 
الكلمات  تلك  داخلي  في  تدوي  مجهوًدا،  ويتطلب  صعب  تنفيذها  أن  إال 
كصوت بوق، كصوت صارخ في برية هذه الحياة التي يعوزها، منذ البدء، 

المحبة والتحنن، صوت يقول هذا هو طريق الرب.

ورديــة،  كلها  أحلمي  كانت  الجديد  بيتنا  وزوجــي  أنا  بدأنا   عندما 
كالشجرة  بيت  صراعات،  بل  بالحب  مليئًا  دافئًا  بيتًا  بيتي،  يكون   بأن 
فاتورة  بدأت  التي بل مأوى وبل ملجأ. وبالفعل  الطيور  إليها  تأوي  التي 
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 الحساب تأتي إلي بمتطلبات أكثر مما أحتمل فقد عرفت أنه من الطبيعي 
أن تنشأ الصراعات أو أن المحبة تتطلّب الكثير من التضحيات الستمرارية 
الحقيقية  المحبة  ولتوصيل  الملكوت  عمل  والمتداد  بزوجي   علقتي 
مكروه  هو  من  لكل  أو  الحب،  اليجد  من  لكل  أو  له  مأوى  ال  من  لكل 
ومرفوض من المجتمع ولكني لم أكن أعلم أبًدا أن تكلفة المحبة والرحمة 
والتحنن والرقة واالحتمال عالية، وتتضمن الكثير من التنازالت، وأن سكة 
الكثير  عن  والتخلّي  النفس،  ضبط  من  الكثير  تتضمن  العميقة   العلقات 
من الرغبات الشخصية، واحتمال كل من ال يُحتمل، وعدم اختيار الزائرين 
 )إذ أن الرب قال لي يوًما »أنا ال أنتقي من أقبله للملكوت وفقًا لمؤهلته 

فهل تنتقين من يدخل منزلك وفقًا لدرجة احتمالك له؟«(

كمال  وعدم  أنانيتي  من  الكثير  الكثيرعن   الكتاب  هذا  لي  كشف  لقد 
فتاة يرفضها  الكاتب من إحتواء  محبتي، فعندما اختبرت جزًءا مما فعله 
الجميع ومتمردة في بيته وجدتني أشكو وأطلب الرجوع، وحينها تتحول 
الفتاة  لتلك  رفض  رسالة  أكبر  إلى  اقدمها  أن  نويت  التي  المحبة  رسالة 
قدراتي  الكتاب  هذا  وتحدى  االتساع  من  المزيد  أجل  من  للرب   فجريت 
في احتمال اآلخرين. وعندما كان يأتي إلى بيتي من هم ليسوا على هواي 
المحبة والفرح قبل مجيئهم وأرتدي رداء الضيق بعد  كنت أجدني أرسم 
ذهابهم فاكتشفت الكثير من الرياء ونقصان المحبة. وعندما كنت أصطدم 
بزوجي صدامات تشبه األمثلة الموجودة في الكتاب وجدت أن استجاباتي 
لم ترَق لمستوى إيماني. ففي رأيي أن العلقات ترمومتر اإليمان. فياليت 
حرارة ودفء علقاتي تكشف عن مدى عمق إيماني وال تفضح ضحالته.

أتمنى لكل من يقرأ هذا الكتاب أن يوسع هذا الكتاب من تخومه ويستعد 
للمزيد من تحديات اإليمان، وفواتير المحبة الحقيقية. 

ماريان فايز



شكر وتقدير

خبير  الكاتب  أن  كتابًا،  أحدهم  يكتب  عندما  القّراء،  يفترض  ما   عادة 
قّراءنا  على  أن  وبوضوح  لنقُل  كتابه.  في  يطرحها  التي  المادة   في 
أن ال يفترضوا هذا اإلفتراض عنا! وطلبنا هذا وقعي جًدا، والسيما، عندما 
بالعلقات. اليوجد شيء  أحد خبير  فل  العلقات،  أي شخص عن   يكتب 
األول  الفصل  في  نتحدث  الموضوع.  هذا  من  تعقيًدا  أكثر  الحياة   في 
عن صراعاتنا الشخصية لتعلّم كيفية تقديم المحبة لآلخرين بما فيها محبتنا 
بناًء  ولكن  مختصرة.  كمقدمة  الفصل  هذا  كتبنا  لقد  البعض.   لبعضنا 
على أراء البعض قررنا أن يكون جزًءا ال يتجزأ من الكتاب. إذ أننا لم نرد 
أن ينسى الناس حقيقتنا، فنحن أيًضا خطاة  نعتمد بصورة يومية على نعمة 

هللا التي تساعدنا على القيام بما نشجع اآلخرين على عمله.

ال يجب أن يعتم إدراكنا ومعرفتنا بوجود الصراعات وإمكانية الفشل 
المسيح،  لنا في  المعلن  الممتليء رجاء،  للحق  إدراكنا  العلقات على  في 
للعلقات  يمكن  تُصلَح.  أن  ويمكن  تستمر  أن  يمكن  العلقات  أن   وهو 
كانت  مما  أكثر  وقيمة،  ومعنى  عمقًا  العلقات  تزداد  أن  يمكن  تنمو!   أن 
من قبل، فقد تقطعت العلقات في السابق بسبب الخطية. نأمل أن يطرح 
الكثير  وفيها  صعبة  فالعلقات  العلقات.  جانبي  من  كل  الكتاب   هذا 
لنا  أنفسنا. ويُظِهر  الرب إلنقاذنا من  أداة يستخدمها  أنها  إال  المشاكل  من 
الرب من خلل العلقات، عجزنا عن محبة اآلخرين، بمعزل عن التواصل 

مع مصدر قوتنا، الموجود في علقتنا بالرب الذي خلقنا وفدانا.
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الكثير  علمونا  اللذين  هــؤالء  نشكر  أن  نريد  الكلم  هذا  ضوء   في 
عن احتياجنا للنعمة. أوًل، الشكر لعائلتنا التي نشأنا فيها وآلباءنا وأقرباءنا 
يشاهدون  اللذين  وألطفالنا،  لزوجاتنا  الشكر  ثانيًا،  الكثير.  علمونا  اللذين 
صراعاتنا اليومية نحو النمو كأزواج وآباء. ثالثًا، الشكر للكنائس وللخدمات 
التي فتحت لنا باب الخدمة فيها، لقد ساعدتنا الكنائس على تطبيق ما كتبناه 
تحدت  التي   ،CCEF مؤسسة  في  العمل  فريق  نشكر  رابًعا،  تعليم.  من 
أعضاء  نحن  التي  للكنائس  الشكر  وأخيًرا  الوقت.  قدراتنا وشجعتنا طيلة 

فيها اآلن. النمو في النعمة هو مشروع مجتمعي!

مرة أخرى نحن نُعلن عن امتناننا لعمل سو التز Sue Lutz  وفريق 
العمل الخاص بتحرير هذا الكتاب. لقد تم تنقيح هذا الكتاب كثيًرا بفضل 
إشرافها الدقيق ومهارتها التحريرية. عملية تحرير هذا الكتاب نفسها كانت 
مصدًرا للنمو في علقتنا ببعضنا البعض. ولهذا السبب، يمكننا أن نكون 

جميًعا شاكرين.

نتمنى لك، أن تدرك، أثناء قراءتك لهذا الكتاب، أننا ال نحتاج إلى تقنيات 
متطورة أو جديدة لنرى علقاتنا تزدهر. بل إن كل مانحتاج إليه، يتلخص 
داخل  في  إال  تتشّكل  أن  يمكن  أساسية ال  في مؤهلت وصفات شخصية 
قلوبنا بالحق والكلمة. وهذه هي الطريقة التي تنمو بها علقاتنا وتتشكل بها 
الكتاب  هذا  يساعدك  أن  نتمنى  ونعمته.  هللا  مجد  لتعكس   مجتمعاتنا 

في هذه المسيرة بطرق عملية. ألن كتابته ساعدتنا في هذه المسيرة.

Tim Lane and Paul Tripp

5 يونيو 2٠٠6



فصل   وأهــم  أقصر  األول:  الفصل 
في هذا الكتاب

إن كتابة كتاب تعتبر دائًما رحلة ذات منعطفات غير متوقعة. جّرب 
أبًدا  رحلة  تنهي  لن  فإنك  حياتك،  مسار  وترسم  تصمم  أن   مثًل 
في المكان الذي كنت تنوي أن تصل إليه. هذا الفصل هو واحد من تلك 
الكتاب،  كتابة هذا  انتهينا من  بعدما  المتوقعة، ألننا  المنعطفات غير 
أنت  الذي  الكتاب  كتابته.  تمت  لك كيف  نشرح  أن  يجب  أننا   أدركنا 

على وشك أن تقرأه هو كتاب عن علقة وقد كتب في علقة. 

قّسمنا  الناس«1،  يتغير  »كيف  كتاب  تأليف  في  اشتركنا  عندما 
الفصول وكتبناهم كل منّا على حدة. ومع ذلك، قررنا كتابة هذا الكتاب 
  Paulكان يكتب على الكمبيوتر و Tim ،Tim مًعا. عملنا في منزل
الكتابة، طريقة  في  ناقشنا طريقتنا  الغرفة.  عبر  وذهابًا  جيئة  يخطو 
انتهينا  عندما  والفصول.  والصفحات،  والفقرات  الجمل   كتابة 
من العمل، اتفقنا على أن هذه العملية كانت واحدة من أكثر خبرات 

الخدمة تفرًدا ومتعة في حياتنا.

أو تجربة مررنا  اختبرناه  اختبار  تعاوننا ليس مجرد  نتج عن  ما 
بها، ولكنه كان مثاالً حقيقيًّا ألشخاص منكسري القلوب اختبروا نعمة 
لقد كتبنا ألننا مثال  اإللهية في مجتمع منكسر ومجروح.  المصالحة 

1   متاح باللغة العربية- من إصدار »مركز دراسات المشورة الكتابية« التابع لخدمة »ذهن جديد«
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ألناس غير كاملين وبهم عيوب دخلوا في علقات حميمة  واختبروا 
نعمة هللا في الحياة اليومية وفي الخدمة. لم نكتب لنحدثكم عن خبراتنا 
لنحدثكم  ولكن  نجاحاتنا،  كثرة  من  اكتسبناها  التي  الحكمة   في 
عن الحكمة التي اكتسبناها من كثرة السعي والمعاناة، وسنفهم أكثر 

هذه النقطة عندما نقرأ خلفية تاريخية صغيرة عن علقتنا.

المشورة  هيئة  في  يعمل   Paul كان  سنوات،  خمس  نحو  قبل 
والتأهيل  التدريب  قسم  ويدير   CCEF التعليمي واألساس  المسيحية 
الوظيفة  هذه  أن  واكتشفت   CCEF هيئة  وجاءت  المحلي.  الكنسي 
تتضمن مهاًما كثيرة جًدا على شخص واحد وقررت  توظيف وتعيين 
المناسب  الرجل  تقرر أن Tim  كان هو   .Paul ليعين  قًسا محنًكا  
في المكان المناسب. بدأ كلنا العمل في نفس الغرفة في إثارة وتقدير 
متبادل. مع ذلك، نشأت المشاكل عندما بدأ كل منا، كاثنين من القادة 
نفس  في  اآلخر  مع  العمل  آمنة،  مسافة  من  اآلخر  منهما  كل  عرف 
الغرفة! أصبح من الواضح لنا أنه، على الرغم من أن رؤيتنا مشتركة، 
خطيتنا،  تستغرق  لم  المختلفة.  ومواهبه  شخصيته  منا  لكل  أن  إال 

وضعفاتنا، وفشلنا وقتًا طويًل لتطل علينا برؤوسها القبيحة.

فقد بدأت بعض اإلهانات البسيطة ووقفت مشاكل سوء الفهم الكبرى 
الذي  العمل  البعض وفي طريق  لبعضنا  المتبادل  تقديرنا  في طريق 
جمعنا هللا للقيام به. كانت تلك اللحظة لحظة حاسمة. وقفنا لنسأل أنفسنا 
إن كنا سنستسلم لخيبة األمل واإلحباط، أم سنُلزم أنفسنا لفعل ما نعلِّم 



أقصر وأهم فصل  في هذا الكتاب     13   

اآلخرين فعله عادة؟ و قررنا أن خيارنا الوحيد هو الثقة في المسيح 
بالطريقة التي نطلب من اآلخرين أن يحيوا بها، وأن نعطيه فرصة 

ليعمل فينا حتى يعمل من خللنا.

نتسرع دائًما ونّدعي بأننا لسنا خبراء بالعلقات. في الواقع، العكس 
هو الصحيح. هدفنا هو أن يساعدك هذا الكتاب على النظر من خلل 
الدائم  الُكلّي الحضور،  نافذة خطايانا المتحطمة لرؤية مجد مخلّصنا 
العمل إلنقاذنا وتغييرنا. نريدك أن تعلم أن من كتبوا هذا الكتاب هم 
مثلك في صراعاتهم وإمكانياتهم. نحن خطاة بسبب قدرتنا على التسبب 
لتنقذنا من  نعمة هللا  إلى  بحاجة  نحن  ولعلقاتنا.  الضرر ألنفسنا  في 
وإمكانيات  رجاًء  لدينا  أن  يعني  مما  هللا،  أبناء  أيضا  ولكننا  أنفسنا. 
خبراتنا،  أو  مواهبنا،  على  يعتمد  الذي  الرجاء  ذلك  ليس   كبيرة- 
أو سجّل حياتنا، ولكنه الرجاء الذي أساسه في المسيح. ألنه فينا ونحن 

فيه، إنه من الصواب أن نقول أن المسيح هو قوتنا!

للتقديس.  هللا  خطة  ومركز  عمق  في  أننا  جيًدا  ــدرك  يُ  جميعنا 
والروح  والكبرياء،  األنانية  ألن  نعاني،  سنظل  صحيح،  هذا   وألن 
تأكيد.  بكل  مهاجمتنا  ستعاود  الصبر  وعدم  والتهيج،  الغافرة،  غير 
ولكننا لسنا خائفين وال متروكين بدون رجاء، ألننا اختبرنا ما يستطيع 
جزء  هي  التي  والخدمة  العلقات  الظروف.  أحلك  في  فعله   هللا 
من السماء دائًما تتشكل في دكان المشاكل. ال يتسنى ألي منا الفرصة 
للتواصل مع الكاملين أو لتجنب آثار السقوط على العمل الذي نحاول 
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أن نقوم به. إال أننا، في أحلك الظروف، نجد أعمق التعزيات الموجودة 
تجدونه  سوف  ما  أن  لكم  نؤكد  أن  نريد  والخدمة.  العلقات   في 
في هذا الكتاب هو صحيح. ونحن نعلم أنه صحيح ليس فقط ألننا قمنا 
ألننا  أيًضا  ولكن  صحيًحا،  ووجدناه  الكتاب،  هذا  الهوت  بفحص 
تلو األخرى. ما يعرضه هذا  أمينًا مرة  الكتاب ووجدناه  إله  اختبرنا 
الكتاب ليس هو حكمة رجلين جاءا إليك ليعينوك، ولكنه يعرض إيمان 
رجلين محتاجين يريدان أن يشيرا إلى تعضيدات إلهية ال ينطق بها 
وهو  معنا  كان  الذي  اإلله  لنا  يعطيها  إليها،  الوصول  يمكن  ومجيدة 
معكم. هو قريب، ومعكم، وفيكم. هذا يعني أن هناك رجاًء لكم، حتى 
تختبر  أن  لك  باإلحباط وتحيّركم. نصلّي  التي تصيبكم  العلقات  في 

نعمته يوميًّا، كما نختبرها نحن أيًضا.



نهتم   ــاذا  ــمـ لـ الـــثـــانـــي:  ــفــصــل   ال
        بالعالقات؟

إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكتَنِي، بَِعيًدا َعْن َخالَِصي، َعْن َكالَِم َزفِيِري؟ 
لِي.  ُهُدوَّ  فاَلَ  أَْدُعو  اللَّْيِل  فِي  تَْستَِجيُب،  فاَلَ  أَْدُعو  النََّهاِر  فِي  إِلِهي، 

مزمور  2-1:22

»لقد وضعت آمااًل كبيرة على صداقتنا. فما الخطأ وما الذي حدث؟ 
اعتقدت أنني قد وجدت أخيًرا شخًصا يمكنني الوثوق به«.

»ال أستطيع أن أصدق سؤالك عن نزاهتي بعد كل ما فعلته لك. 
لست الوحيد الذي فشل في هذه العلقة. أنت أيًضا تسببت في أذيتي 

وآلمتني.«

تقلب  وأنت  لنتكلم  إليك  أتي  فأنا  دائًما.  تفعله  ما  هو  هذا  »أترى، 
الحوار رأًسا على عقب وتديره لينقلب ضدي. كم أنت بارع في جعل 
اآلخرين يشعرون بالذنب تجاه فشلك وسقطاتك! مشكلتك هي أنك تتقن 
رؤية أخطاء اآلخرين بداًل من رؤية أخطائك. ليس لديك أدنى فكرة 

عن مدى أذيتك لي. لقد خنت ثقتنا عندما أخبرتهم بما قلته لك«.
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من الواضح أنه ال توجد عالقة تقدم لك 

كل ما كنت تحلم به وتتمناه لهذه العالقة.
فأحالمك دائًما ما تصطدم بالواقع،

والواقع مر! 

أعلم  أكن  لم  لي.  قلتِه  بما  أحــًدا  أخبر  أال  أبــًدا  مني  تطلبي   »لم 
أن هذا سيؤلمِك«.

»اعتقدت أنك تهتم بي وبمشاعري بالدرجة الكافية التي ال تجعلني 
أحتاج أن أطلب منك أال تخبر أحًدا بما قلنا! كنت أعتقد أن علقتنا 

تهمك مثلما تهمني«.

تتصرف  ــا  ــًم دائ أنـــت  مــعــك.  مشكلتي  ــي  ه هـــذه   »أتــــرى، 
كما لو أنك أكثر التزاًما بهذه العلقة مني. أنت ترقبني مثل الصقر، 

تترقب أي لمحة توحي بفشلي لتنقّض عليها«.

ندخل  أن  يمكننا  أال  هنا؟  إلى  دائًما  الحديث  بنا  يذهب   »لماذا 
أي مناقشة صغيرة دون أن ينتهي بنا األمر إلى قائمة من االتهامات«.

هل تبدو لك هذه الشجارات مألوفة؟

مألوف؟  هو  ما  منها  تجد  هل  المحادثات،  هــذه  تقرأ   بينما 
استخدمناها  التي  الكلمات  نفس  مناقشاتك  في  تستخدم  لم   ربما 
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في األمثلة، ولكنك على األرجح، ستجد أنك في وقت ما في حياتك 
معينة  بعلقات  الكلمات  هذه  تذّكرك  قد  المشاعر.  بنفس   شعرت 
وخيبة  األلم  بلسعة  شعرت  لقد  تعرفه.  محدد  وبشخص  حياتك   في 
األمل التي سببها اآلخرون لك. كما أنك أنت تعرف جيًدا أنك خيبت 
لك  تقدم  علقة  توجد  ال  أنه  لك  الواضح  فمن  أيًضا.  البعض   ظن 
كل ما كنت تحلم به وتتمناه لها. فأحلمك دائًما ما تصطدم بالواقع، 

والواقع مر!

ا أنني لم أحتاج  »ال أصدق أنك فعلت هذا األمر لي! من المشجع جّدً
أن أفعل هذا وحدي«.

»لقد حصلت من هذه العلقة بقدر ما قدمت لها. إن صداقتك كانت 
دائًما مصدًرا مستمًرا للتشجيع«.

هللا  يفعله  قد  ما  منا  أي  يتخيل  لم  لنا،  لقاء  أول  تذكر  أال  »نعم. 
بصداقتنا«.

 »ما أقّدره وأشكر الرب عليه، هو أنه على الرغم من أن األمور 
لم تكن دائًما سهلة، إال أنك كنت ملتزًما بالتعامل مع مشاكلنا وخلفاتنا 

بطريقة بناءة. صدقك في علقتنا مريح للعلقة ومنعش لها«.

»لقد قدمت في علقتنا نموذًجا ومثااًل للصبر واالستعداد للستماع 
لآلخر، حتى عندما كان يبدو األمر صعبًا. لقد استخدمك هللا في حياتي 
إلهية  بطريقة  الكلم  في  والصدق  الصراحة  ويعلّمني  ليساعدني 

وبأسلوب مسيحي«.
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السهولة،  بــهــذه  ــا  ــًم دائ يــكــون  ــن  ل ــه  ب سنمر  مــا  أن  ــن   »أظـ
المستقبلية  مشاكلنا  مع  بالتعامل  ملتزمون  أننا  المشجع  من   ولكن 

بهذه الطريقة«.

هل تبدو لك هذه الكلمات مألوفة؟

نأمل  ولكننا  حواراتك،  في  بعينها  الكلمات  هذه  تستخدم  لم   ربما 
أن تتمكن من االستمتاع بهذه الخبرة من الصداقة والتشجيع المتبادل 
في علقاتك. لقد وضع هللا الناس في حياتك ووضعك أنت في حياتهم. 
وطباعك.  شخصيتك  في  بصماتهم  سترى  حياتك  إلى  تنظر  عندما 
بالتأكيد كانت هناك أوقات كنت فيها سعيًدا جًدا ألنك لم تخض فيها 
بعد  حتى  والنعمة،  بالصبر  األوقات  هذه  في  عوملت  لقد  بمفردك. 
تغفر  أن  المواقف  من  الكثير  في  مستعًدا  كنت  أيًضا  وأنت  فشلك. 

لآلخرين واختبرت بركة القيام بذلك.

عالَمْين

ا للرب على دائرة األصدقاء التي أعطاها هللا  كانت إليسا شاكرة جّدً
لها. لقد قضت أول شهرين، بعد انتقالها خارج واليتها لتعمل بوظيفة 
جديدة في والية أخرى، في وحدة شديدة. قبل أن تأخذ قرار االنتقال 
إلى والية أخرى، لم يخطر ببالها ولم تتخيل أبًدا أنها ستفتقد كنيستها 
وأصدقائها بهذا الشكل. الشيء الوحيد الذي جعلها تستمر في الحياة 
االستمرار  من  يتمكنا  حتى  بمتابعتها،  كيرت  التزام  هو   قُدًما، 

في علقتهما وبالتالي من الزواج في المستقبل غير البعيد.
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لم يمض الكثير من الوقت قبل أن تبدأ إليسا في التواصل مع الناس 
ومارثا.  أماندا  مع  وثيقة  علقة  في  أصبحت  جيدة.  كنيسة   في 
وكانت شاكرة جًدا، أن هللا سمح بوجودهما في حياتها. بدت األشياء 
يسكنون  أصدقاء  لديها  اآلن  فهي  يرام:  ما  على  تسير  كلها  وكأنها 

بالقرب منها، كما أن كيرت سيكون معها قريبًا.

لها  تأتي  كانت  التي  كيرت  أواًل، رسائل  تتغير.  األمور  بدأت  ثم 
يوميًا، لم تعد تأتي يوميًا كما كانت. ثم توقفت رسائل البريد اإللكتروني 
التي كان يرسلها أسبوعيًا. بدأت إليسا في التوتر والقلق عندما كانت 
تأت  لم  األسبوعية(،  متعتها  )قمة  الجمعة  مساء  مكالمة   تنتظر 
هذه المكالمة مساء الجمعة. واتصلت إليسا بكيرت يوم السبت لتسأله، 
إذا كان كل شيء على ما يرام. وقال إنه على ما يرام، لكنه في الحقيقة 
كان واضًحا عليه أنه لم يكن على ما يرام. في األسبوع الذي يليه قل 
التواصل جًدا، فلم يكن منه سوى القليل من الرسائل النصية القصيرة. 
اإلثنين،  يوم  كيرت  من  مطواًل  إلكترونيًا  بريًدا  إليسا  تلقت   ثم 
ولكنه لم يكن ذلك البريد الذي كانت تنتظره إليسا. كتب كيرت أنه أعاد 
النظر في علقتهما. وتوصل إلى أنه لن يفكر في االنتقال إلى الوالية 
التي هي موجودة بها اآلن، وتوصل إلى أنهما يجب عليهما أن ينسيا 
علقتهما.« سحقت إليسا وتألمت جًدا. فكيرت لم ينِه فقط علقته بها، 

لكنه فعل ذلك عن طريق البريد اإللكتروني!
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إن أعمق وأكثر جراحاتنا إيالًما تحدث في العالقات.
فهناك أوقاتًا نتمنى فيها أن نعيش بمفردنا، 

وأوقاتًا أخرى نفرح لمجرد أننا مع الناس. 

األيام التي تلت هذا البريد اإللكتروني، ظلت إليسا تحاول أن تحيط 
بمفردها،  تكون  عندما  تفعله  كانت  ما  كل  ألن  باألصدقاء،   نفسها 
هو البكاء. حب الناس لها ودعمهم لها جعلوا حياتها تستمر. من ناحية، 
يمكن  ال  بطريقة  ومتفاهمتان  طيبتان  ومارثا  أماندا  من  كل  كانت 
تصديقها. لكن من ناحية أخرى، غادر كيرت حياتها تارًكا إياها تعاني 
من الشعور بالخيانة. فهي لم تعتقد أبًدا أنها سوف تتخطى هذه الصدمة. 
الشعور  العلقات تستحق أخذ مخاطرة  إذا ما كانت  وتساءلت حول 

بمثل هذا النوع من األلم.

نحن جميًعا نعيش في هذين عالَمْين بطريقة أو بأخرى. فإن أعمق 
أوقات  فهناك  العلقات.  في  موجودة  إيلًما  جروحنا  وأكثر  أفراحنا 
لمجرد  نفرح  أخــرى  ووأوقـــات  بمفردنا،  نعيش  أن  فيها   نتمنى 
أننا مع الناس. ولكن ما هو مؤكد هو أننا جميًعا قد تشّكلنا بشكل كبير 

وواضح من خلل العلقات التي هي مليئة بكل من الحزن والفرح.

حياتك.  فــي  الــعــلقــات  بــشــأن  بإمعان  لتفكر  للحظة   تــوقــف 
فّكر في العلقات في أسرتك أثناء نشأتك. ما هي القواعد والقوانين 
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تتعامل  عائلتك  كانت  كيف  عائلتك؟  تتبعتها  التي  الُمعلنة   غير 
واألسلوب  الُمثلى  الطريقة  هي  ما  والشجارات؟  الصراعات  مع 
هناك  كانت  هل  المشاكل؟  لحل  عائلتك  تتبعه  كانت  الذي  النموذجي 
أنماط منتظمة للغفران؟ هل رأيت في عائلتك أي سعي ومنح للمغفرة؟ 
دور  أكبر  له  كان  من  معا؟  بها  تتواصلون  كنتم  التي  الطرق  ماهي 
هادئة  أســرة  في  نشأت  هل  العائلة؟  داخــل  العلقات  في   وتأثير 
أم صاخبة؟ ما هو شكل المحادثات التي تدور بينكم حول مائدة الطعام؟ 
فيها  النقاش  والممنوع  المحرمة  المواضيع  بعض  هناك  كانت   هل 
أم أن كل شيء متاح للنقاش؟ كيف تعبرون عن الغضب داخل األسرة؟ 
فيها  يزداد  التي  الفترات  في  إيجابية؟  بطريقة  معه  التعامل  يتم  هل 
لحفظ  األسرة  أفراد  يقدمه  الذي  االستثمار  مدى  هو  ما  االنشغال، 
العلقات األسرية في وضعها الصحيح وإبقاءها صحية؟ هل كان يتم 
تحفيز أفراد األسرة لإلنجاز بصورة إيجابية أم بطريقة التهديد والحث 
والراحة،  للسترخاء،  مكانًا  بيتك  كان  هل  بالذنب؟  الشعور   على 
الوقوع  )تخشى  البيض  قشر  على  تسير  وكأنك  فيه  تشعر  أنك   أم 
في أي خطأ(؟ إلى أي درجة كان أفراد عائلتك يقدمون مثااًل لخدمة 
اآلخرين، ويشجعونها داخل األسرة؟ ما هو نوع العلقات التي كانت 

تقيمها عائلتك مع المجتمع المحيط؟

ستُظهر لك إجاباتك على هذه األسئلة األساسية، كيف شكلت عائلتك 
وجهات نظرك بشأن العلقات مع اآلخرين. هل تبنيت قيم أسرتك؟ 
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نشأنا  التي  عائلتنا  تعد  عائلتك صارت صراعاتك؟  هل صراعات 
رأينا  على  تؤثر  التي  التأثيرات  من  العديد  من  واحدة  منها   وخرجنا 
في العلقات ونظرتنا لها. أنت لم تصبح ما أنت عليه من تلقاء نفسك، 
ولهذا السبب تعتبر العلقات غاية في األهمية. فل مفر من العلقات، 
احتمالية  أن  في  العلقات  صعوبة  وتكمن  التأثير.  شديدة  أنها  كما 
وبقوة  موجودان  كلهما  النعمة  ملء  واختبار  الخطية  في   السقوط 
تفعله،  النعمة أن  فالخطية تقف في طريق ما تستطيع  العلقات.   في 
في حين أن النعمة تغطي ما تتسبب الخطية في عمله. تُظهر علقاتنا، 
والرواسب  الخالص  الذهب  من  والمتحرك  المتغير  المزيج   هذا 

التي بل قيمة، بوضوح.

ال! ال أريد أن اقرأ كتابًا آخر عن العالقات!

والكتب  بالمجلت  بالفعل،  متكدسة  المحلية  مكتباتكم  أن   بما 
التي تدور حول العلقات، فلماذا تضيع وقتك في قراءة هذا الكتاب؟

يفيد  أن  الذي من شأنه  الكتاب،  نقّدمه في هذا  أن  يمكننا  الذي   ما 
كل من، أبسط الناس اللذين لم يقرأوا قط عن العلقات وأكثر الناس 
ملًل من مثل هذه الكتب؟ نريد أن نسلّط الضوء على عدسة هللا الفريدة 
حياتهم.  في  بها  لينظروا  ألوالده،  هللا  يعطيها  التي  نوعها،  من 
الذي  الطريق  ومعرفة  مسارك  تحديد  على  العدسة  هذه  وستساعدك 
ينبغي أن تسلكه في العلقات خلل تقاطعات الخطية والنعمة المتشعبة 
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تفهم  ال  ساذًجا  تظل  بدونها، سوف  والتي  العلقات.  في   والمتشابكة 
المشاكل،  تواجه  عندما  لها.  كارهًا  متشائًما  ستنمو  أو  العلقات  في 
بعض  ومع  البشرية  الحكمة  مع  وحيًدا  متروًكا  نفسك  تجد  سوف 
مؤقتة،  حلواًل  تنتج  التي  العلقات  في  العالم  يعلمها  التي   التقنيات 
الشخصية.  في  دائم  تغيير  أو  شخصي  تغيير  أي  تضمن  ال  ولكنها 
والخلل القاتل الموجود في ما تقدمه الحكمة البشرية من آراء ومشورة، 
تغيير  إلى  الحاجة  تغير علقاتك دون  أن  يمكنك  بأنه  تعدك  أنها  هو 
بك  ينتهي  المنظور،  هذا  عليها  ويتسلط  يحكم حياتك  نفسك. وعندما 
األمر في نهاية المطاف، إلى حلول بعيدة كل البعد عن ما يريده هللا 

لحياتك ولصداقاتك. الحظ الكاتب المسيحي C.S.Louis ما يلي:

»يرى إلهنا أن مشيئتنا وعزيمتنا ليست قوية جّدًا كما 
نّدعي، بل هي ضعيفة جًدا.

فنحن مخلوقات فاترة، يسهل خداعها ببعض من الشراب 
والجنس والطموح بينما معروض علينا الفرح األبدي، 
فطائر  يذهب ليصنع  أن  يريد  الذي  الجاهل  الطفل   مثل 
من الطين في أحد األحياء الفقيرة ألنه ل يفهم ما يقصده 
أبواه من عرضهم عليه عطلة في البحر. فنحن نرضى 

ونقنع بالقليل ببساطة شديدة جًدا.«1

1  1 C. S. Lewis, The Weight of Glory and Other Addresses )New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1960(, 3-4.
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وفقًا للحكمة البشرية، فإننا نحاول حل ما نمر به من أزمات بطريقة 
تهدف إلى الحصول على االنفراج العلئقي، ولكن هللا يريد أن يقودنا 
إلى نهاية قدرتنا على التحمل أو التعامل، بحيث يقودنا إلى أن نرى 
 حاجتنا إلى العلقة معه وكذلك مع اآلخرين. كل شيء مؤلم نختبره 
في العلقات يهدف إلى تذكيرنا بحاجتنا هلل. وكل شيء جيد وصالح 
فقط  نجده  أن  يمكن  ما  عن  كناية  هو  العلقات  من  عليه   نحصل 
العلقة  فهذه   C.S.Louis من  سنقتبس  الثانية  وللمرة  الرب.  في 

الرأسية هي األساس لكل ما يقول الكتاب المقّدس عن العلقات.

أصدقائي  أعــز  من  أكثر  هللا  أحــب  أن  أتعلم  »عندما 
أفضل  بــصــورة  أصدقائي  أعــز  سأحب   األرضــيــيــن، 
من محبتي لهم اآلن. لكن لو اخترت أن أتعلّم أن أحب  
أصدقائي على حساب هللا وبدًل من هللا، سأتحرك بذلك 
نحو الحالة التي فيها سأفقد محبتي ألصدقائي األعزاء. 
أوًل  ــى  األول المكانة  ذات  األشياء  نضع  عندما   فإنه 
في مكانها فلن تفقد األشياء ذات المرتبة الثانية مكانتها، 

بل ستزداد«.2

من الواضح، أن ما يتحدث عنه لويس، ال تراه دائًما بهذا الوضوح 
العديد  يوجد  أيًضا.  حياتنا  في  واضًحا  ليس  أنه  كما  حياتك.   في 
األشياء  ترتيب  إلى عكس  ميلنا  عن  لنا  تكشف  التي  المؤشرات  من 

2 C. S. Lewis, Letters of C. S. Lewis )New York: Harcourt Brace Jovanovich,   
    1966(, 248.



لماذا نهتم بالعالقات؟     25   

ووضع األمور الثانية في المرتبة األولى. ولهذا السبب نحن نتصارع 
مع:

الشفاء والتحرر من آثار لحظة من األذى الشديد.

الغضب من الطريقة التي يَُعقِّد بها المراهقين من أبنائنا 
حياتنا.

أننا أصبحنا دفاعيين عندما يتحدانا أحدهم.

تجنب الصراع بسبب الخوف.

محاولتنا لمسايسة األمور في العمل.

يمكن  التي  المكسورة  العالقات  لحالة   استسالمنا 
أن تلتئم.

النميمة عن الناس.

الكذب خوفًا من ما سوف يعتقده اآلخرون.

المساومة على قناعاتنا للحصول على موافقة اآلخرين.

بحثنا عن عالقات مريحة وتجنبنا للعالقات الصعبة.

الشك في هللا عندما تسوء وتتشوه عالقاتنا.

الغيرة من نجاح اآلخرين في إنشاء صداقات ناجحة.

السيطرة في العالقات بسبب الرغبة في الشعور باألمان.
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برامجنا  تحقيق  في  نفشل  عندما  الناس  في  النفجار 
ودورنا وأهدافنا وتنفيذ جدول أعمالنا.

الحياة في عزلة مريرة بسبب خيبة األمل.

ا. فكل واحد منا،  الكتاب مهم جّدً  لهذا السبب يعتبر موضوع هذا 
ن فهًما واضًحا لما هو مقصود بوضع األمور  في حاجة إلى أن يكوِّ
ننا من القيام بذلك. كما إننا نحتاج  األولى أوالً، وكيف أن يسوع يُمكِّ
جدول  لعمل  اللزمة،  العملية  التغييرات  ومعرفة،  فهم  إلى  أيًضا، 
المادية  الواقعية  الخطوات  ولمعرفة  علقاتنا،  أجل  من  جديد  أعمال 

الملموسة التي نحتاج أن نتخذها أثناء سعينا إلرضاء هللا.

إن كل شيء مؤلم نختبره في العالقات
من المفترض أن يذّكرنا بحاجتنا إلى اهلل. 

نظرة الكتاب المقّدس إلى العالقات

ألن هذا الموضوع هو شمولي جًدا وُكتب على نطاق واسع، لذلك 
هللا  يريدنا  التي  الطريقة  تلّخص  كتابية  حقائق  بثماني  نبدأ  أن   نريد 
أن نفكر بها في علقاتنا. وستشكل هذه الحقائق الطريقة التي نتعامل 
بها في كل شيء في هذا الكتاب. لن نناقش هذه الحقائق في كل فصل، 

لكنها األساس للنموذج المسيحي للعلقات الصحية اإللهية.
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1- لقد ُخلقنا من أجل العالقات. 

تأخذنا هذه الحقيقة إلى سفر التكوين حيث بداية كل شيء. يطرح 
علقاتنا؟«  أهمية  هي  وما  نحن،  »من  مثل،  أساسية  أسئلة   السفر 
بُّ اإِللهُ: »لَْيَس َجيًِّدا أَْن يَُكوَن آَدُم َوْحَدهُ،  في تكوين 2 :18، َوقَاَل الرَّ
فَأَْصنََع لَهُ ُمِعينًا نَِظيَرهُ«. هذه اآلية مرتبطة بشكل وثيق بتصميم هللا 
علئقية،  كائنات  لنكون  هللا  خلقنا  فقد  آدم.  باحتياج  وليس   للبشرية 
واالبن،  اآلب،  الثالوث  مجتمع  في  يعيش  هللا  علقات.  إله  هو  ألنه 
سفر  يتحدث  ال  على صورته.  اإلنسانية  خلق  وهو  القدس،  والروح 
لكونه وحيًدا،  آدم  معاناة  األول عن  المقام  في  األصحاح 2  التكوين 
بقدر ما كشف لنا عن طبيعته باعتباره الشخص الذي خلقه هللا ليكون 
على ما هو عليه. ألن هللا خلق آدم كائنًا بسيطًا مصمًما للحياة االجتماعية 
الخليقة بدون  لذلك ال تكتمل  العلقات –  م من أجل  – شخص ُمصمَّ
التكوين  سفر  يوضح  بينما  المخلوق.  الكيان  لهذا  مناسب   رفيق 
 األصحاح 2 كيف أن كّلً من الذكر واألنثى يكّمل كل منهما اآلخر، 
إال أن تطبيقات الحق تسير على نطاق أوسع لتشمل جميع العلقات 
تستخدم  التي  »معين«،  كلمة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة   اإلنسانية. 
في هذا النص لتعني حواء، تستخدم في الكلمة، لتتحدث عن الطبيعة 
البشرية، وتتمم العلقات. كلمة »معين« تستخدم  التي تكّمل نقائص 

بشكل أساسي لتصف الرفيق، وليس عامل مساعد في العمل.
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»معين«  كلمة  معنى  من  متأكدين  يجعلنا  ــذي  ال السبب   إن 
وعندما  شعبه.  مع  هللا  علقة  لوصف  تستخدم  الكلمة  هذه  أن  هو 
هللا  إلــى  الكلمة  تشر  لم  الطريقة،  بهذه  الكلمة  هــذه   استخدمت 
كرفيقنا  إليه  أشارت  ولكنها  موظف،  أو  العمل  في  زميل  أنه  على 
نستطيع  ال  العلقة  إلــى  أشياء  يجلب  ــذي  ال األســاســي   وشريكنا 
 .)22-2٠:  33 ؛   9:  27 )مزامير  العلقة  في  نوجدها  أن   نحن 
لذلك ال يعالج هللا في هذا النص مشكلة أعباء العمل التي يقوم بها آدم 
وحاجته لمن يفعلها بداًل عنه، وإنما يوضح حقيقة أنه هو كائن اجتماعي 
يفتقر إلى الرفيق المناسب له. ومثلما خلق هللا البشر وبداخلهم حاجة 
األفقية  الرفقة  أجل  من  أيًضا  خلقهم  فقد  هللا،  لرفقة  رأسية   عميقة 

مع أشخاص آخرين.

نحن جميعنا نبحث عن استراتيجيات أو تقنيات
من شأنها أن تحررنا من آالم العالقات

 ومن العمل الشاق الذي تتطلبه العالقات الجيدة. 

العلقات  أن  حقيقة  إلــى  يشير   ،2 األصــحــاح  التكوين   سفر 
هي مكّون أساسي من مكونات الكيان الذي صممك هللا عليه. العلقات 
اإلبداعي  بعمله  يصل  جعلته  التي  للدرجة  هلل،  بالنسبة  ا  جّدً  مهمة 
إلى ذروته من خلل خلقه لحواء. ومًعا تستطيع هي وآدم أن يختبرا 

معنى المجتمع، بصورتيه الرأسية والعمودية، في وجود هللا الحّي.
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2-  من جهة ما، سنجد أن جميع العالقات صعبة. 

نتعامل  أن  علينا  أننا  إال  مثيرة،  ــى  األول الحقيقة  أن  حين   في 
إنجاحها،  اردنا  وإن  الكمال.  عن  تبعد  علقاتنا  فجميع  الواقع.   مع 
سفر  من  البهيج  الثاني  األصحاح  فبعد  عليها.  العمل  يتطلب   فهذا 
سبب  الخطية  دخول  أن  حيث   ،3 األصحاح  مباشرة  يأتي  التكوين 
انخرط   ،3 األصحاح  تكوين  ففي  العلقات.  في  واالرتباك  اإلحباط 
الحال  ويتدهور  واالفتراء.  اآلخر  اتهام  خطايا  في  والمرأة   الرجل 

في تكوين 4، عندما قتل أخ أخيه.

نزال  إننا ال  إال  القتل،  يرتكبوا جريمة  لم  منا  العديد  أن  في حين 
نواصل ارتكاب هذه الخطايا فنحن نتأرجح بين خطية القتل وخطية 
االتهام، وخطية اللوم. وال عجب من أن علقاتنا في حالة من الفوضى 
الخطية.  مع  صراعاتنا  كل  علقاتنا  في  بوضوح  وتظهر   الشديدة! 
سوف  علقاتك،  في  بركة  أو  تقدم  بأي  التمتع  في  ترغب  كنت  إذا 
يتطلب األمر منك أن تعترف بتواضع بذنبك وأن تُلزم نفسك بالعمل 

اللزم لبناء العلقات.

هي  العالقات  يجعل  أن  إلــى  منا  كل  يميل    -3
المطاف والغاية بدال من أن يجعل منها الوسيلة.

عندما نفكر بإمعان في سفر التكوين األصحاحات من 1-3، يصبح 
من الواضح لنا أن العلقة األصلية التي صنعها الرب ليستمتع بها آدم 
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وحواء، كانت هي علقتهما مع هللا. من شأن هذا التواصل العمودي 
والرأسي مع هللا أن يوفر أساًسا للمجتمع األفقي الذي كان ينبغي لهما 
يوجه  كان  الرب  ما صنعه  كل  البعض.  بعضهما  مع  فيه  يعيشا  أن 
أنظار آدم وحواء إلى علقتهما األساسية والرئيسية واالبتدائية معه. 
هللا.  إلى  أنظاره  يوجه  كالسهم  يعمل  أن  الخلق  جميع  على   وكان 
ولكننا بسبب خطايانا نميل إلى أن نعامل الناس اللذين هم من الخليقة 
األشياء  أكبر. أصبحت  أهمية  ذات  وكأنها  الخليقة  نعامل  وكذلك  بل 
ننشده.  الذي  المجد  نفسها  هي  مجده،  عن  لنا  لتعلن  هللا  خلقها   التي 
الشخصية  مشيئتنا  أن   ،C.S.Louis مع  نرى  عينه  السبب  ولهذا 
االستقرار  إلى  نسعى  فنحن  نعتقد.  كما  قوية  وليست  جًدا،   ضعيفة 
في العلقات اإلنسانية والشبع منها، بينما هي موجودة ألجل توجيهنا 
مع هللا.  العلقة  في  إال  يوجد  ال  الذي  المثالي  العلئقي  اإلشباع  إلى 
الخليقة  ونرفع  األوضــاع  ترتيب  نعكس  عندما  أننا  هي،   المفارقة 
العلقات  ندّمر  بذلك  فنحن  الخالق،  مرتبة  من  أعلى  مرتبة   إلى 
تمّكننا  ولكي   - بها  لنستمتع   - لنا هللا  وأعطاها   - بها هللا  قصد   التي 

من االستمتاع . 

4-  ال توجد مفاتيح سرية تضمن لنا عالقات خالية 
من المشاكل. 

نبحث جميعنا عن استراتيجيات أو أساليب تحررنا من آالم العلقات 
نأمل  لبنائها.  الجيدة  العلقات  تتطلبه  الــذي  الشاق  العمل   ومن 
للعلقات،  الجيد  التخطيط  في  المتنوعة  األساليب  نتعلّمه، من  ما  أن 
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والمزيد من التواصل الفّعال، والتعريفات الواضحة لألدوار المتنوعة، 
البيولوجية  والدراسات  والنزاعات،  الصراعات  حل  استراتيجيات 
وبناء  وتشكيل  والمرأة،  الرجل  بين  األساسية  االختلفات  حول 
الشخصية- وغيرها من أنواع الدراسات التي ال يمكننا أن نذكرها كلها 
من كثرتها- سوف يصنع اختلفًا في علقاتنا. قد يكون هناك أهمية 
العلقات  دائرة  في  فقط  ولكن  القيمة  ذات  الموضوعات  هذه  لكل 
الموضوعات  هذه  كانت  إذا  ولكن  محدودة،  وبصورة   اإلنسانية 
هي كل ما نحتاج، فستكون بالتالي، حياة يسوع، وموته الكفّاري عنا، 
وقيامته، ال لزوم لها أو، في أحسن األحوال، تكون زائدة عن الحاجة.

 إن المهارات والتقنيات تغرينا ألنها تعدنا بحل مشاكل العلقات 
تغيير مسار واتجاه  عن طريق محاولة تحسين وتغيير سلوكنا دون 
 دوافع قلوبنا. ولكن الكتاب المقّدس يقول شيئًا مختلفًا جًدا. فهو يقول 
صحيحة،  علقات  لصنع  الوحيد  الحقيقي  األمــل  هو  المسيح   أن 
ألنه هو الوحيد القادر على الحفر داخل قلوبنا للوصول إلى أعماقنا 

لمواجهة ولمعالجة دوافع ورغبات قلوبنا األساسية. 

كانت  إذا  عما  ما،  مرحلة  في  تتساءل،  سوف   -5
العالقات تستحق كل هذا العناء 

في مرحلة ما، سوف يُحبط كل منّا ويُصاب بخيبة األمل من علقة 
ما في حياتنا. إن صحة ونضج علقة ما، ال تقاس بغياب المشاكل، 
ولكنها تقاس بالطريقة التي يتم بها التعامل مع المشاكل )المحتومة( 
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بالخطاة،  مليء  مجتمع  في  نعيش  خطاة،  فنحن  منها.  مفر  ال   التي 
منذ والدتنا وحتى يوم مماتنا. إن العلقة الجيدة، تتطلب تمييز أنماط 
الخطية المتكررة التي تميل إلى إمراض العلقة وإزعاجها، بأمانة. 
لحراسة  الدائم،  واالستعداد  التواضع  على،  أيًضا  تنطوي  أنها  كما 
نفسي كشخص في العلقة وأيًضا الشخص اآلخر، من أنماط الخطية 

المتكررة هذه. 

نتيجة  تأتي  البشر،  بين  العلقات  في  الموجودة  الصراعات  ألن 
الحكيمة  العلقات  أما  قلوبنا،  داخل  موجودة  عميقة  روحية  لمعارك 
العميقة.  الروحية  المعركة  بهذه  بينة  على  لتكون  دائًما  تسعى   فهي 
بالطريقة  يتعلق  فيما  يقظًا،  تكون  أن  يجب  السلم،  أوقات  في   حتى 
وراء  الكامنة  رغباتك  بواسطة  علقاتك،  بها  تُسَرق  أن  يمكن  التي 

قلبك، والقادرة على المراوغة بمهارة وبشكل مستمر. 

كيف تتعامل مع خيبات األمل العلقاتية؟ هل تلوم؟ تنكر، وتهرب، 
المواجهة؟ هل تهدد؟ أم تتلعب؟ أم هل تقول  وتتجنب الشخص أو 
الحقيقة، وتبدي الصبر في العلقة، وتقترب إلى الناس بلطف، وتطلب 
المغفرة وتمنحها، وتغفل وتهمل الهفوات واإلساءات البسيطة، وتشّجع 
كنا  أينما  تمسنا  األسئلة  هذه  بأن  نعترف  دعونا  اآلخرين؟   وتُكرم 
أكثر عملية  يكون  لن  الحقيقي،  المسيحي  النضج  إن  وفي كل وقت. 

وواقعية من هذه األسئلة الفاحصة! 
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مشوشة  عــالقــات  فــي  بدخولنا  اهلل  يسمح   -6
ومسيئة من أجل تحقيق أهدافه االفتدائية.

تذّكرنا هذه الحقيقة السادسة، بأننا بطبيعة الحال نسعى إلى، تجنب 
لصورته!  مشابهين  ليجعلنا  ليستخدمه  هللا  اختاره  الذي  ذاته   الشيء 
ألم تتساءل يوًما، لماذا ال يُصلح هللا من علقاتك بين عشية وضحاها 
)دون أن تبذل أي مجهود يُذكر(؟ عادة ما نفكر أنه، إذا كان هللا يهتم 
الصعبة  العلقة  إن  الواقع،  في  أسهل.  علقاتنا  فسيجعل  حقًا،   بنا 
ما هي إال علمة لنا على حب الرب ورعايته. نحن نفضل أن يغيّر هللا 

العلقة الصعبة، لكنه لن يَُسر إال إذا غيرتنا تلك العلقة.

ألم تتساءل يوًما، لماذا ال ُيصلح اهلل 
من عالقاتك بين عشية وضحاها )دون أن تبذل 

أي مجهود ُيذكر(؟ 

إن ما يحدث أثناء العلقات الصعبة المسيئة، هو أن حقيقة قلوبنا 
تظهر، وضعفاتنا تنكشف، ونصل إلى نهاية قدراتنا على االحتمال. 
ماذا يحدث عندما نصل إلى هذه الحالة؟ هل نبحث عن المساعدة التي 
لن نحصل عليها إال من هللا؟ إن ما يميز العلقات الناضجة هو، وضع 
الشخص الضعيف والمحتاج رجاؤه في نعمة المسيح. ال تعتبر ضعفاتنا 
أوهامنا  ولكنها  خطورة،  العلقات  مظاهر  أكثر  هي  الشخصية، 
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الشخصية وضلالت غرورنا التي توهمنا بقوتنا وقدرتنا. إن االعتماد 
على الذات غالبًا ما يكون أحد مكونات العلقة السيئة. في الوقت الذي 
فيه نود أن نتجنب المسيء من العلقات وأن نستمتع بمجتمع عميق 
وحميم، يقول لنا الرب أننا، لن نعثر على الحميمية والعمق إال أثناء 
عملنا على إنجاح أكثر العلقات إساءة. ما هي أكثر العلقات أهمية 
في نظرك؟ على األرجح، هي تلك العلقات التي دفعتك إلى العمل 

عليها والتمسك بها برغم األوقات الصعبة والمؤذية منها. 

حقيقة أن عالقاتنا تعمل على حياتنا بل وتغّير   -7
وجــود  على  راســخــة  أكــيــدة  عالمة  هــي  فينا 

النعمة. 

العمى  هي  العلقات  في  نواجهها  التي  العوائق  أكبر  من  واحدة 
العديدة  أننا ال نرى الطرق  الروحي. عادة ما ال نرى خطايانا، كما 
باستمرار  الرب  يحمينا  منها.  غيرنا  ويحمي  بها  هللا  يحمينا   التي 
خادم  نشبه  نحن  خطايانا.  وقمع(  )وكبت  تقييد  من خلل  أنفسنا  من 
ا في ملوك الثاني 6 :15-22. فقد ارتبك من رؤيته لجيش  أليشع جّدً
العدو، الذي كان يحيط به، حتى فتح هللا عينيه لرؤية جيش الملئكة 
األكثر روعة الذي أرسله هللا لحمايته. لماذا تمّكن هذا العبد من رؤية 
جيش األعداء المحيط بإسرائيل فقط، بينما لم يتمكن من رؤية »التلل 
التي تكسوها خيول ومركبات النار« التي أرسلها الرب؟ إنه العمى 

الروحي الناتج عن عدم اإليمان. 
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كيف يمكنك قياس قدراتك في العلقات؟ هل تقيس حجم المشاكل 
وعلقاتك؟  حياتك  في  تقيس حجم حضور هللا  أنك  أم  بها  تمر   التي 
مع الوضع في االعتبار طبيعتنا الخاطئة، سنكتشف أنه من الُمدهش 
أن الناس ال يزالون قادرين على التواصل بالرغم من وجود الخطية 
لنا  تُعلن  المسائية،  ليلة، نشرات األخبار  فإننا نسمع كل   في حياتهم! 
عن الكثير من جرائم القتل واالغتصاب وكذلك أخبار السطو وحوادث 
السرقة، التي تشير إلى أن مجتمعاتنا أصبحت أماكن محفوفة بالمخاطر 
ال نشعر فيها باألمان في العلقات. ومع ذلك، فهذه النشرات اإلخبارية، 
تفشل في إيقاف ومنع اآلالف من األشياء الجيدة التي يقدمها ويفعلها 
الناس، ليجعلوا من تلك المجتمعات نفسها مجتمعات صالحة للعيش. 
بنفس  يكون  أن  يمكنه  علقاتنا،  إلى  به  ننظر  الذي  المنظور   إن 
هذه الدرجة من االنحدار والميل التي أصابت عبد أليشع. فنحن نميل 
ميلنا  من  أكثر  والفشل  البشرية  والضعفات  الخطايا  رؤيــة   إلى 
 إلى رؤية األشياء الجيدة التي يصنعها هللا داخل علقاتنا وبعلقاتنا. 
تشكر  أمور  دائًما  تجد  سوف  علقاتك،  في  عن هللا  تبحث  كنت  إذا 

الرب عليها. 

يقّدم الكتاب المقّدس رجاًء واضًحا لعالقاتنا.   -8

هل تتركك تحديات العلقات ُمحبطًا؟ هل يصدمك صدق الكتاب 
إدراكك  يبتلعك  هل  البشري؟  المجتمع  عن  يتحدث  عندما  المقّدس 
بمقدار العمل الشاق الذي تتطلبه العلقات؟ إذا كان األمر كذلك، فأنت 
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انفصال  الصليب من  ما حدث على  إن  الحقيقة:  لمعرفة هذه   مستعد 
بين هللا اآلب والمسيح االبن والروح القدس، يقّدم لنا أساًسا للُمصالحة. 
لم تعاني أي علقة على األرض، معاناة أكثر من معاناة اآلب واالبن 
وصــرخ  الصليب،  على  يسوع  علق  عندما  ــقــدس،  ال ــروح   والـ
في متى 27 :46 »بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً: »إِيلِي، إِيلِي، لَِما َشبَْقتَنِي؟« 
أَْي: إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكتَنِي؟«. كان يسوع على استعداد أن يكون 
االبن المرفوض من هللا اآلب، حتى تعرف عائلتنا معنى المصالحة. 
لقد كان يسوع على أتم استعداد ليكون هذا الصديق المنبوذ حتى ننال 
نحن صداقات ُمحبَّة. كان يسوع على أتم استعداد أن يكون هو الرب 
منا لآلخر.  نحيا نحن في محبة خاضعة كل  المرفوض حتى  واإلله 
اختار يسوع أن يكون األخ المنبوذ حتى نتمكن نحن من إقامة علقات 
بحسب فكر هللا. اختار يسوع أن يكون الملك المصلوب حتى تختبر 

مجتمعاتنا السلم الحقيقي. 

بطريقتين  وقيامته،  وموته  حياته  في  المصالحة  يسوع  صنع  لقد 
أصبحت  المصالحة  وهذه  هللا،  مع  يسوع  صالحنا  لقد   أساسيتين. 
فيما بعد األساس للطريقة التي يصالحنا بها هللا مع بعضها البعض. 
ــى  األول األمـــور  يسترد  المسيح  إن   ،C.S.Louis ــال  ق  فكما 
قلوبنا،  في  يَملك هللا  تزداد! عندما  بل  الثانية  األمور  تموت  حتى ال 

يسود السلم في علقاتنا. 
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الكثير  هناك  ولكن  السماء،  في  إال  المسيح  عمل  يكتمل   لن 
الرجاء  الجديد،  العهد  علينا  يعرض  اآلن.  به  نتمتع  أن  يمكننا   الذي 
والوداعة  التواضع  مثل  بأشياء  تتسم  أن  يمكنها  علقاتنا  أن   في 
والصبر والصدق البنَّاء والسلم والغفران والرحمة والشفقة والتحنن 
والحب. أليس من الرائع أن نعمة هللا بإمكانها أن تجعل هذه األشياء 
الساقط!  العالم  في  الذين  للخطاة  حتى  علقاتنا،  في  ومتاحة   ممكنة 
 إن هذا الرجاء، يتحدى كل ما نصاب به من إحباط أو حتى رضى، 
النمو  من  المزيد  دائًما  هناك  ألن  علقاتنا،  حول  لدينا  يتكون   قد 
علقاتنا،  إلى  تجلبها  أن  الرب  لنعمة  يمكن  التي  والبركة   والسلم 
حتى هنا في األرض. إن رجاء بشارة اإلنجيل يدعونا إلى عدم رضا 
ُمقّدس من جميع علقاتنا، حتى - بل وخصوًصا – من تلك العلقات 

التي تتميز بالقليل من المشاكل الكبيرة. 

هدفنا ورجاؤنا

هدفنا  أن  اعتبارك  في  ضع  رجــاًء،  الكتاب،  هــذا  تقرأ   بينما 
موضوع  حول  المقّدس  الكتاب  صدق  بمثل  صادقين  نكون  أن  هو 
العلقات. وإذا نجحنا، سيضع لك هذا الكتاب خريطة تسير وفقًا لها، 
نحو ممارسة ما تعلّمت. فباإلضافة إلى كوننا صادقين، نأمل أن نكون 
العلقات.  إمكانيات  بشأن  المقّدس  الكتاب  إيجابية  بقدر   إيجابيين 
لتربح  جاهًدا  لتسعى  اللزم  التشجيع  من  تحتاج  ما  سيعطيك   وهذا 
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مكافأة العمل الشاق على العلقات التي هي علقات افتدائية تعويضية 
ناجحة. وإذا كنت تتساءل، لماذا نهتم بالعلقات؟ فإن جوابنا سيكون: 

»ألن هللا فعل ذلك«. 




