التجارب والضيقات :حدودها وفوائدها
ال تخلو حٌاة إنسان – أ ًٌا كان – من التجارب والضٌقات .فهى للكل ،حتى لألنبٌاء والقدٌسٌن،
واألمثلة عدٌدة ،نذكر منها ما تعرض له أٌوب النبى وٌوسف الصدٌق...
فال ٌظن أحد أن التجارب والضٌقات هً للخطاة فقط بسبب خطاٌاهم .وإنما هً لجمٌع الناس.
وهناك فرق بٌن خاطئ ٌتعرض لضٌقة بسبب أخطائه ،وبٌن بار تصٌبه ضٌقة بسبب شر
اآلخرٌن أو حسدهم ،أو ألى سبب خارج عن إرادته
وجمٌع األبرار اجتازوا بوتقة األلم ،واختبروا الضٌقة والتجربة ،ولم ٌستثنهم هللا من ذلك.
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ًِ َبالَ ٌَا ال ِّ
ٌِرةٌ ه َ
فكثٌرة هً أحزان الصدٌقٌن ،ومن جمٌعها ٌنجٌهم الربَ " .كث َ
ص ِّد ِ
ب" (سفر المزامٌر )91 :43
الر ُّ
َجمٌِ ِع َها ٌُ َن ِّجٌ ِه َّ
وحدوث تلك التجارب ،ال تعنى مطل ًقا تخلى هللا عمن أصابتهم تلك المتاعب والضٌقات .كما ال
تعنى غضبه علٌهم أو عدم رضاه!..
بل أنه – تبارك إسمه – قد ٌسمح بالتجربة لمنفعتهم .وٌكون معهم فً التجربةٌ ،عٌنهم
أٌضا...
وٌقوٌهم وٌحافظ علٌهم ،وٌسندهم ً
إنه ٌسمح بالضٌقة ،ولكنه ٌقف معنا فٌها...
وهكذا ٌغنى المرتل فً المزمور وٌقول "لوال أن الرب كان معنا ،حٌن قام الناس علٌنا،
البتلعونا ونحن أحٌاء ،عند سخط غضبهم علٌنا ...نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ
الصٌادٌن .الفخ انكسر ونحن نجونا .عوننا من عند الرب الذي صنع السماء واألرض"
(مز.)923
إنه اختبار جمٌل :أن نرى معونة هللا فً خالل ضٌقاتنا...
وأن نختبر حنو هللا ومحبته وعمله من أجلنا .وهذه هً إحدى فوائد التجارب التً فٌها نشعر
أن بعض القوات السمائٌة تقف معنا ،وتصد عنا .ونختبر أٌ ً
ضا قول المزمور "مالك الرب حال ّ
حول خائفٌه وٌنجٌهم".

من أجل هذا ،فإن المؤمن ال ٌمكن أن تتعبه الضٌقات .ذلك ألنه ٌؤمن بتدخل هللا وعمله
وحفظه .وٌؤمن بأن هللا ٌهتم به أثناء الضٌقة أكثر من اهتمامه هو بنفسه.
وكلما حلّت به مشكلةٌ ،ؤمن أن هللا قادر على حلها ،بل أن هللا عنده حلول كثٌرة .لذلك
فالمؤمن ال ٌفقد سالمه الداخلى أثناء التجارب ،وال ٌفقد اطمئنانه ،وثقته بعمل هللا.
إن كل تجربة هً بال شك مجال لخبرة روحٌة جدٌدة ،تع ّمق مفاهٌم اإلنسان برعاٌة هللا وعمله
وانقاذه...
على أن هللا – فً شفقته وحنانه – قد وضع قواعد معٌنة للضٌقات التً ٌسمح لها ان تحدث.
وفً مقدمتها:
 +إن هللا ال ٌسمح بتجربة هً فوق طاقتنا البشرٌة
إنه – جلّت قدرته – ٌعرف مقدار احتمال كل واحد منا ،وال ٌسمح أن تأتٌه التجارب إال فً
حدود احتمال طاقته البشرٌة
ولعل أحدهم ٌسأل :ما أصعب التجربة التً وقعت على أٌوب الصدٌق ،فً موت أوالده،
وضٌاع ثروته ،وفقد صحته ،وتخلى أصدقائه ...من كان ٌستطٌع أن ٌحتمل كل هذا؟!
ونجٌب بأن هللا كان ٌعلم أن الطاقة الروحٌة ألٌوب كانت تقدر أن تحتمل كل هذا ،لذلك سمح
بما حدث
أما أنت فال تخف .لو كنت فً قامة روحٌة مثل أٌوب ،ألمكن أن تتعرض لمثل تجاربه .ولكن
هللا ال ٌسمح لك أن ُت َج َّرب إال فً حدود احتمالك.
 +الشرط الثانى ان هللا ال ٌسمح بالضٌقة إال ومعها المنفذ...
أى تأتى المشكلة ومعها الحل .فال توجد تجربة وهى حالكة الظالم ،دون أٌة نافذة من نور...
فلٌس هناك مجال للٌأس .إن الحل موجود ،وربما ٌحتاج إلى شًء من الوقتٌ ،منح صاحب
التجربة فضٌلة الصبر وانتظار الرب .حٌث ٌنظر إلى المشكلة فً رجاءٌ ،رى الحل بعٌن
االٌمان قاد ًما من خالل محبة هللا وقدرته ...وهللا قادر أن ٌمنح االحتمال والصبر.

ضا أن التجارب التً ٌسمح بها هللا ،هً للخٌر .أو تنتهى بالخٌر
ٌ +نبغى أن نعلم أٌ ً

معا للخٌر للذٌن ٌحبون الرب.
فكل األشٌاء تعمل ً

مصدر المقال :م وقع األنب ا تكاله ٌمانو ت.

ٌحولها إلى خٌر .وهكذا
شرا فً ذاتها ،فإن هللا بصالحه قادر أن ّ
حتى إن كانت المشكلة تبدو ً
فاإلنسان المؤمن ٌؤمن بخٌرٌة التجارب ،سواء فً وقتها أو فٌما بعد ...ولهذا فإن التجارب ال
وكثٌرا ما كنت أقول:
تطحنه ،وال تضغط علٌه ،وال تفقده سالمه.
ً
سمٌت ضٌقة ،ألن القلب قد ضاق عن أن ٌتسع لها .أما القلب الواسع فال ٌتض ٌّق
"إن الضٌقة ُ
بشئ"
 +شرط رابع للتجربة :إن لها زم ًنا محددً ا تنتهى فٌه..
تمر بكٌ ،مكنك أن تقول
فال توجد ضٌقة دائمة تستمر مدى الحٌاة ...ولهذا ففى كل تجربة ّ
"مصٌرها أن تنتهى" أي سٌأتى وقت تعبر فٌه بسالم ...إنما علٌك – خالل هذا الوقت – أن
تحتفظ بهدوئك وبسالمة أعصابك .فال تضعف وال تنهار ،وال تصغر نفسك أمام التجربة .وال
تفقد الثقة فً تدخل هللا ومعونته وحفظه...
واعلم ان التجارب نافعة بالشك .ولوال منفعتها ،ما كان هللا الشفوق ٌسمح بها...
وما اكثر الفضائل التً ٌمكن أن نحصل علٌها ،إن كنا نتعامل مع الضٌقات بطرٌقة روحٌة.
إنها تقوى النفس ،وتمنحها ألوا ًنا من الخبرات ،سواء فً معالجة المشاكل ،أو فً الرجاء
واإلٌمان بعمل هللا .أو فً الحكمة التً ٌقتنٌها المختبرون ،أو فً التدرب على الصمود وقوة
الثبات أمام الضٌقة حتى تنتهى ،مع التدرب على االحتمال والصبر...
ولوال الدخول فً بوتقة التجارب ،ألصبحت النفوس ه ّ
شة مدلّلة ال تقوى على شًء ،ولم
تتدرب على الدخول فً الصعاب واحتمالها..

