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احلياة بخار

القراءة: يعقوب 17-13:4

التاريخ: 1989/3/19

»َهُلمَّ �لآَن �أيَُّها �ْلَقاِئُلوَن: َنْذَهُب �ْلَيْوَم �أْو َغًد� �إَِل هِذِه �ْلَِديَنِة �أْو ِتْلَك، 

ُف �َسَنًة َو�ِحَدًة َوَنتَِّجُر َوَنْرَبُح. �أْنُتُم �لَِّذيَن َل َتْعِرُفوَن �أْمَر �ْلَغِد!  ِ َوُهَناَك َن�صْ

�أْن  ِعَو�َض   . َمِحلُّ َي�سْ ُثمَّ  َقِلياًل  َيْظَهُر  ُبَخاٌر،  �إِنََّها  َحَياُتُكْم؟  ِهَي  َما  لأنَُّه 

ا �لآَن َفاإِنَُّكْم َتْفَتِخُروَن  بُّ َوِع�ْسَنا َنْفَعُل هَذ� �أْو َذ�َك. َو�أمَّ َتُقوُلو�: �إِْن �َساَء �لرَّ

ًنا َوَل  ِمُكْم. ُكلُّ �ْفِتَخاٍر ِمْثُل هَذ� َرِديٌء. َفَمْن َيْعِرُف �أْن َيْعَمَل َح�سَ ِف َتَعظُّ

َيْعَمُل، َفذِلَك َخِطيٌَّة َلُه.«
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»ما هي حياتكم؟« )يعقوب 14:4(. �سوؤ�ل ي�ساأله يعقوب ف هذه 

ما هي  لنف�سه:  ي�ساأله  �أن  منا  بكل و�حد  قدمي حرّي  �سوؤ�ل  �إنه  �لر�سالة. 

حياتي؟ ما طولها، ما �أ�سا�سها، ما �متد�دها، ما معناها، ما قيمتها؟ لاذ� 

ُوجْدُت، �أين �أنتهي؟ 

يعقوب:  يقول  كما  تقولون  قد  باحلياة.  تخت�ض  �أ�سئلة  كلُّها  هذه 

»نذهب �ليوم �أو غًد� �إل هذه �لدينة �أو تلك وهناك ن�صف �سنة و�حدة 

حياتكم؟  هي  ما  لأنه  �لغد،  �أمر  تعرفون  ل  �لذين  �أنتم  ونربح.  ونّتجر 

�لرب  �ساء  �إن  تقولو�  �أن  عو�ض  ي�سمحل.  ثم  قلياًل  يظهر  بخار  �إنها 

تعظمكم« ف  تفتخرون  فاإنكم  �لآن  و�أما  ذ�ك،  �أو  هذ�  نفعل   وع�سنا 

)يعقوب 13:4-16(. كاأنكم م�سدر �حلياة، وكاأنكم متتلكون �حلياة. 

ف  �لو�سوع  هذ�  ف  نتاأمل  �أن  �لرب  بنعمة  نريد  حياتكم؟  هي   ما 

بع�ض �لنقاط:

w احلياة بخار لأنها ق�صرية. مهما حاولنا �أن نطيل �لعمر، �أي   1

نطيل �حلياة، و�لنا�ض كل �لنا�ض يحّبون �حلياة �لطويلة ويْدُعون لبع�سهم 

بطول �لعمر بقولهم: »يطّول عمرك، يطّول عمرك«. لكّن �حلياة تبقى مع 

تطويلها ق�سرية. يقول �لكتاب �لقد�ض: »�أيام �سنينا هي �سبعون �سنة، و�إن 

�إذ� كان �لإن�سان ن�سيًطا ويتمتع ب�سحة جيدة(،  كانت مع �لقوة«، )�أي 

»فثمانون �سنة« )مزمور 10:90(. �حلياة ق�سرية، يقول �لكتاب �لقد�ض 

وعمري  �أ�سباًر�  �أيامي  جعلت  »هوذ�  و6:   5  :39 مزمور  ف  ا  �أي�سً

يتم�ّسى  كخيال  �إمنا  ُجعل،  قد  �إن�سان  كل  نفخة  �إمنا  قد�مك.  �سيء  كال 

�لإن�سان«. �حلياة بخار لأنها ق�سرية. 
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ن�سكر �هلل لأن �حلياة ق�سرية، فاإّن طولها ال يُحتَمل. يقول �لكتاب �إنها 

بال�صور،  مو�سومة  ردّية،  قّلتها  مع   .)9:47 )تكوين  وردية«  »قليلة 

و�لجاعات،  و�لأوبئة،  و�حلروب،  و�لقذ�ر�ت،  و�لنجا�سات، 

»�أفخرها«  و�لويالت.  و�لأمر��ض،  و�ل�سطر�بات،  و�لفي�سانات، 

وبلّية« »تعب  فيها،  ما  �أجمل  فيها،  ما  �أح�سن  �لكتاب،  يقول 

 

�أيام  لياًل ونهاًر�، كلَّ  ي�ستغل ويكّد  �لإن�سان  �إّن  �أي  )مزمور 10:90(. 

�ل�سباب، وحتى �أيام �ل�سيخوخة و»�أفخرها تعب وبلّية«.

وق�رصها مفيد، الأّن فيها نقّرر اأبديَّتنا الطويلة. �إنها بخار، لكن �أثناء وجود 

هذ� �لبخار، باإمكان �أي و�حد منا �أن يقّرر �أين �سيكون ف �لأبدية �لطويلة 

للرب،  وي�سلِّم حياته  �ل�سيح،  ويقبل كفارة  يتوب،  من  تنتهي.  لن  �لتي 

�إل  وياأتي  �خلطية،  ويرتك  لأجله،  �ل�سليب  على  �ل�سيح  بعمل  ويوؤمن 

من  �لق�سرية  �لفرتة  ي�ستطيع ف هذه  �أبدية. وهكذ�،  ياأخذ حياة  �لرب، 

ودهر  �لبدين  �أبد  �إل  �لرب  مع  فيعي�ض  �لطويلة،  �أبدّيته  يقّرر  �أن  حياته 

�لق�سرية، ميكن  �حلياة  �أخرى، وف هذه  ناحية  �لجد. من  �لد�هرين ف 

لالن�سان �أن يكون له متّتع وقتي ق�سري باخلطية، ويذهب �إل جهنم حيث 

�لدود ل ميوت و�لنار ل تطفاأ. �إل �أبدية مظلمة، مرعبة، يكابد غ�سب 

�هلل �إل �أبد �لآبدين، حيث يقول �لكتاب �لقد�ض: »ي�سعد دخان عذ�بهم 

�إل �أبد �لآبدين ول تكون ر�حة نهاًر� ولياًل« )روؤيا 11:14(. 

�أن  �لق�سرية، ف هذه �حلياة،  �لفرتة  ن�سكر �هلل لأننا ن�ستطيع ف هذه 

نقّرر �أبديتنا �لطويلة. ليت �لرب يعطينا حكمة حتى نتخذ �لقر�ر �ل�سليم، 

احلياة بخار
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فناأتي �إل �لرب بالتوبة، ونغت�سل بدم �ل�سيح، وناأخذ �خلال�ض، ونح�سل 

على �حلياة �لبدية.

قال  للأبدية. كما  نذخر  ان  اإذ من خلل ق�رصها ميكن  ن�ستفيد من ق�رصها، 

عندما  وذلك  )متى 20:6(،  �ل�سماء«  كنوًز� ف  لكم  »�كنزو�  �ل�سيح: 

�لرب، عندما  �لرب ونخدم  ُنِحّب  �سة. عندما  نْذَخر حياة روحية، مقدَّ

�ساحًلا  ن�سيًبا  لنف�سنا  نذخر  �لر�سيَّة،  �ل�سحيحة  �حلياة  لي�سوع  نعي�ض 

بقوله:  �آخر  تذخري  من  �لوحي  ر  ُيحذِّ �أخرى  ناحية  من  �لبدية.  طو�ل 

يوم  ف  غ�سًبا  لنف�سك  تْذَخر  �لتائب،  غري  وقلبك  ق�ساوتك  �أجل  »من 

�لغ�سب، و��ستعالن دينونة �هلل �لعادلة« )رومية 5:2(. 

خر  خر غ�سًبا، �أن ندَّ �إًذ� باإمكاننا ف هذه �حلياة �لق�سرية، بدل �أن ندَّ

لأنف�سنا بركات و�متياز�ت عظيمة وجليلة ف �لأجماد مع �لرب، �إل �أبد 

�لبدين. �حلياة بخار لأنها ق�سرية. 

w احلياة بخار لأنها �صخيفة. بخار، ومن ياأبه للبخار. فالبخار،   2

به،   يهتّم  �أحد  ول  �سيء،  يوؤّثر ف  ول  �ساكًنا،  ك  يحرِّ ل  �سخيف،  �سيء 

»بخار يظهر قلياًل ثم ي�سمحل« )يعقوب 14:4(. �حلياة �سخيفة، لأّن 

�لوت ين�سف كل م�ساريعها. بخار يخّطط �أن ي�سري ف طريق معّي، وف 

�جتاه معّي، وفجاأة تر�ه يتال�سى. �لهو�ء يتالعب به، وين�سف كل م�ساريعه. 

�لوت ين�سف م�ساريع �حلياة. طاِلٌب عنده م�صوع �أن يتعّلم، يلتقيه �لوت 

فال ي�سل �إل �لدر�سة. �أب عنده م�صوع �أن يهتم بعائلته، فيذهب بحًثا 

عن لقمة �لعي�ض، ولكنه ل يعود. �إن�سان �سافر، ليغيب �سنة ويرجع، َوَعد 
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بالعودة �ل�سيف �لقبل، �أتى �ل�سيف وهو مل ياأِت... �ختطفه �لوت. ي�سع 

�لن�سان �لمكانيات و�لجهود�ت �لكبرية، وير�سم �ل�ساريع لهذه �حلياة، 

وتبقى �حلياة �أ�سا�سها �سخيف وم�ساريعها �سخيفة لأن �لوت يتالعب بها. 

لكن باإمكاننا �أن جنري فيها تغيرًي� عظيًما. 

هذه �حلياة �ل�سخيفة ميكن �أن ن�سلِّمها للم�سيح، و�ل�سيح بدوره يجعل 

لهذه �حلياة معنى، وقيمة، وي�سع لها �أ�سا�ًسا ل يتالعب به �لوت، وير�سم 

عطي حياتي هذه للم�سيح، و�أُحّبه و�أعي�ض له، ي�سبح 
ُ
�أ لها هدًفا. عندما 

حلياتي معنى. عندما �أخدم �ل�سيح، و�أتكّلم عن �ل�سيح، و�أعبد �ل�سيح، 

و�أجّمد �ل�سيح، و�أجمع مع �ل�سيح، ي�سبح حلياتي هدف. ويجعل �ل�سيح 

بل  فقط،  �حلياة  تنح�ص ف هذه  قيمة ل  قيمة عظيمة.  �ل�سخيفة  للحياة 

تتعّد�ها �إل �لأبديّة. �ل�سيح ُيعطي حياة �أبدية كما يقول من فمه �لبارك: 

�أبدية، ولن تهلك  »خر�ف ت�سمع �سوتي... فتتبعني، و�أنا �أعطيها حياة 

�إل �لأبد« )يوحنا 27:10 و28(. هذه �حلياة �لق�سرية ت�سبح حياة طويلة 

خالدة، ولها �أجماد �أبدية، تتمتع بالري�ث �لأبدي مع �ل�سيح. ي�ست�سخف 

بع�سهم �حلياة، وهذ� يقودهم �إل �لإنتحار. ل�سان حالهم: ما هي حياتي؟ 

كنت  �إن  ل.   .� حدًّ لها  وي�سعون  �أ�سخفها!  ما  معناها؟  ما  قيمتها؟  ما 

لها  ي�سبح  لي�سوع حتى  �سلِّمها  قيمة،  لها  �جعل  �حلياة  ت�ست�سخف هذه 

قيمة ف هذ� �لعامل، وي�سبح لها قيمة �أبدية. 

ى عليها  تتاأثَّر بكل �سيء، وُيق�سَ احلياة بخار لأنها �صعيفة.   w  3

هم  �أين  وجري�ن.  و�أقارب  �أعّز�ء  بيننا  كان  �لقريب  بالأم�ض  ب�سهولة. 

�نتهى  بالدماغ.  بانفجار  بجلطة،  مبر�ض،  �سري،  بحادث  ق�سو�  �ليوم؟ 

احلياة بخار
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�لإلهي:  �لوحي  يقول  لذلك  �لأبدية.  �إل  �حلياة، وذهبو�  �لمر ف هذه 

لكم،  لي�ض  �لغد   ،)14:4 )يعقوب  �لغد«  �أمر  تعرفون  ل  �لذين  »�أنتم 

»عو�ض �أن تقولو� �إن �ساء �لرب« )يعقوب 15:4(، و�ذ� مل ي�ساأ �لرب، 

ل ت�ستطيع �أن ت�ستمر ف �حلياة �أيها �لإن�سان �ل�سعيف. ما هي حياتكم؟ 

�إنها حياة �سعيفة، ُعر�سة لالأمر��ض، و�لأوبئة، و�لأوجاع، و�حلو�دث، 

و�لخاوف، و�جلوع، و�حلرب، و�لقتل، و�لدمار. 

هها ف  �سعيفة، لكن باإمكان هذه �حلياة �ل�سعيفة، �أن نلملمها ونوجِّ

عندما  �أنه  يعرف  وكلنا  بخار.  حياتكم  هائلة.  قوة  فت�سبح   ، معيَّ �جتاه 

، ُي�سريِّ �لآلت �ل�سخمة ف �ل�سانع.  ه ف �جتاه معيَّ يتجّمع �لبخار وُيوجَّ

فاعلة،  �إل حياة منتجة،  تتحول  �ل�سعيفة  �لحتقرة  �لب�سيطة،  �حلياة  هذه 

عاملة، �إن كّنا ن�سعها بي يدي �لرب، ونوّجهها ف �لجتاه �ل�سحيح. 

�إل  �سيء،  �أنه  نف�سه  يظن  كان  �لطر�سو�سي.  �ساول  ق�سة  يعرف  كلُّنا 

جمرد  �أمام  �لطبيعي  حجمه  فاأر�ه  دم�سق،  �إل  طريقه  ف  �لرب  �لتقاه  �أن 

�ل�سري،  �أعمى، ملقى على �لر�ض، عاجز عن  به  و�إذ�  �أبرق حوله،  نور 

يحتاج �إل من يقوده بيده. هذه هي حقيقة حياته �ل�سعيفة. وبعد حو�ر 

ق�سري مع �لرب، و�سع نف�سه بي يديه قائاًل: »يا رب ماذ� تريد �أن �أفعل؟«

 

�إنتاج �سخم وهائل، جال ف كل  �لنتيجة؟  )�أعمال 6:9(. ماذ� كانت 

�لعامل، وخّب �لنا�ض عن حمبة ي�سوع، وعن خال�ض ي�سوع، وعن �سليب 

�إنتاج �سخم كان من خالل  �لرب.  �إل  ونفو�ض كثرية رجعت  ي�سوع. 

حياة هذ� �لن�سان، �لذي كانت حياته بخاًر� لكنه للمها وو�سعها بي 

يدي ي�سوع، فكانت �لنتائج �لهائلة و�لباركة و�لجيدة. هل �أنت �سعيف 
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حاولت  لأنك  ت�ستطع،  مل  ولكن  تنتف�ض  �أن  حاولت  نف�سك؟  وحتتقر 

ت�صفه.  حتت  نف�سك  ْع  �سَ �أفعل.  �أن  تريد  ماذ�  رب  يا  له  ُقْل  بنف�سك؟ 

فتتمتع بقوة عظيمة بعمل �لروح �لقد�ض. 

تزن  �لتي  �ل�سخمة  �لقطار�ت  ي�سريِّ  ه،  ويوجَّ �لبخار  ع  يتجمَّ عندما 

مئات �لطنان، فت�سري على �ل�سكة ف خط �سري م�ستقيم. نحن ل ن�ستطيع 

�أن ن�سري ف خط �ل�سري �ل�ستقيم، لأّن حياتنا بخار – جمرد بخار، حقرية، 

يدي  بي  ون�سعها  نلملمها  �أن  علينا  و�سخيفة.  حمتقرة  هزيلة،  ب�سيطة، 

�لرب، فت�ستطيع حينئٍذ �أن ت�سري بقوة هائلة ف هذ� �خلط �ل�ستقيم �لر�سوم، 

�لذي �أر�ده �لرب لنا.

�لقطار يحمل �لنا�ض وينقلهم من مكان �إل مكان. هذ� �لبخار ينقلنا 

�إل  و�ل�سعف،  و�لعناد،  �خلطية،  مكان  من  �آخر:  مكان  �إل  مكان  من 

مكان �لقوة، و�لتقوى و�لّب، وحياة �لميان �لر�سيَّة �أمام �لرب. 

ا  �أي�سً �لآخرين  ننقل  �أن  �إمكانية  يعطينا  هذ�  ولكن  فقط،  هذ�  ولي�ض 

�لهائلة  �لقوة  ب�سبب  �لطر�سو�سي،  �ساول  حياة  ف  ح�سل  كما  معنا، 

ًها،  موجَّ �لبخار  هذ�  و�أ�سبح  للم حياته  عندما  فيه،  �لرب  و�سعها  �لتي 

فا�ستطاع �أن ينقل �لكثريين من �لوت �إل �حلياة، ومن �لظلمة �إل �لنور، 

ومن �سلطان �ل�سيطان �إل حرية جمد �أولد �هلل.

احلياة بخار


