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الر ّب ()1
احلياة يف مشيئة ّ
القس رميون أبو خمايل

«حينَئِ ٍذ َق َ
ِ
وع لِتَ َ
ْس ُه َوحَْي ِم ْل َص ِليبَ ُه َو�َيْ�تَ�ب ْع يِن»
ال ِمي ِذ ِه«:إ ِْن أَ َرا َد أَ َح ٌد أَ ْن يأَْ يِ َ
ال يَ ُس ُ
ت َوَرائِي َ�ف ْلُ�ي ْن ِك ْر �َنف َ
الر ّب يف هذا العامل
الر ّب حليايت؟» أو»كيف ميكنين أن أحيا يف مشيئة ّ
كثريا ما يسأل املؤمن «ما هي مشيئة ّ
للسري مبوجبها
ال ّزمين واملادي و ّ
الر ّب أولويّة يف حياهتم وهم مستع ّدون ّ
الشرير؟» لبعض املؤمنني تكون مشيئة ّ
الر ّب عندما تسمح
الر ّب أمراً اثنوياًّ ،فهم يعيشون يف مشيئة ّ
مهما كان الثمن .وللبعض اآلخر تكون مشيئة ّ
الر ّب جيب أن يكون اهلدف
للر ّب يسوع املسيح فإن وجود املؤمن يف مشيئة ّ
هلم الظروف بذلك .أ ّما ابلنّسبة ّ
الس َما َو ِ
ات ُه َو أَ ِخي َوأُ ْخ يِت
الر ّب يسوع املسيح « َم ْن يَ ْصنَ ُع َم ِشيئَ َة أَيِب الَّ ِذي يِف َّ
األمسى يف حياته .لقد قال ّ
َوأُ ِّمي»(مىت  .)50 :12لذلك ح ّذر بولس الرسول املؤمنني يف أفسس قائالِ « :م ْن أَ ْج ِل َذلِ َك الَ تَ ُكونُوا
أَ ْغبِيَ َاء بَ ْل ف مِِ
الر ِّب( ».اف  .)17 :5لذلك على ّ
كل مؤمن أن يسأل نفسه يوميّا «هل
ني َما ِه َي َم ِشيئَ ُة َّ
َاه َ
الر ّب؟»
أان يف مشيئة ّ
خصص له جزءاً كبريا وهو يعلّم
للر ّب يسوع املسيح ،لذا ّ
لقد كان هذا املوضوع ّ
مهما ج ّدا ابلنّسبة ّ
تالميذه من خالل حياته ومن خالل تعاليمه .واحلادثة اليت أوردها البشري متىّ يف  28-21 :16تُظهر أمهيّة
للر ّب يسوع وللمؤمن أيضا .وال بُ ّد من اإلشارة هنا إىل أ ّن األصحاح  16من إجنيل
مشيئة اآلب ابلنّسبة ّ
الر ّب منه فصاعدا ابإلعالن عن األحداث
متىّ هو إصحاح
الر ّب يسوع املسيح ،إذ بدأ ّ
مفصلي يف خدمة ّ
ّ
للمرة األوىل أ ّن املسيح يتكلّم ابلتّفصيل عن خدمته املستقبليّة .وبينما هو
بشكل واضح وصريح .فنقرأ فيه ّ
اش َ
اك اَي َر ُّب! الَ يَ ُكو ُن لَ َك ه َذا!».
«ح َ
يتح ّدث عن مشيئة اآلب يف موته وقيامته قاطعه بطرس قائالَ :
الر ّب يسوع هذه املناسبة لكي يعلّم تالميذه درسا لن ينسوه ّ
كل حياهتم .لقد أرادهم أن يُدركوا
فاستخدم ّ
أمهيّة مشيئة هللا هلم ،واألسس اليت جيب أن تكون حياهتم يف مشيئة هللا مبنيّة عليها:
إ ّن احلياة يف مشيئة هللا مبنيّة على مثال املسيح
لقد ق ّدم املسيح نفسه مثاال أعلى للحياة الروحيّة امللتزمة مبشيئة هللا .يظهر هذا من خالل إعالن املسيح
وحواره مع بطرس .لقد أعلن املسيح عن التزامه مبشيئة اآلبِ « ،م ْن َذلِ َك الْ َوق ِ
ِر لِتَ َ
ال ِمي ِذ ِه
ْت اْ�بتَ َدأَ يَ ُس ُ
وع يُ ْظه ُ
ور َشلِ َيم َوَ�يتَأَلمََّ َكثِرياً ِم َن ُّ
وخ َوُرَؤ َسا ِء الْ َك َهنَ ِة َوالْ َكَ�تبَ ِة َوُ�ي ْقتَ َل َويِف الَْ�ي ْوِم الثَّالِ ِث
الشيُ ِ
أَنَُّه َ�يْ�نبَ ِغي أَ ْن يَ ْذ َه َب إِلىَ أُ ُ
الر ّب يسوع املسيح إذ يقول «ينبغي» .كان يسوع ينظر
َ�ي ُقوَم» ( .)21مل تكن مشيئة اآلب خيارا يف خدمة ّ
إىل مشيئة اآلب كأمر مسلّم به وابلتايل كان مستعدا أن ميضي إىل اآلالم والقتل قبل القيامة اجمليدة .يف
مكان آخر قال يسوع « َط َعا ِمي أَ ْن أَ ْع َم َل َم ِشيئَ َة الَّ ِذي أَ ْر َسلَ يِن َوأُمَتِّ َم َع َملَ ُه» (يو  .)34 :4لقد كان يسوع
ملتزما يف مشيئة اآلب حتىّ املوت كما يذكر الوحي يف رسالة فيليب عن يسوعَ « :وإِ ْذ ُو ِج َد يِف الهَْْ�يئَ ِة َكإِنْ َسا ٍن،
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الصلِ ِ
يب» (يف .)8 :2
َو َض َع َ�ن ْف َس ُه َوأَ َط َاع َحتىَّ الْ َم ْو َت َم ْو َت َّ
أ ّما بطرس فقد وجد صعوبة يف تقبّل مشيئة اآلب .مل يستطع بطرس حبسب منطقه البشري أن يقبل هذه
اش َ
ِرُه قَائِ ً
اك اَي َر ُّب!
«ح َ
الَ :
احلقيقة أ ّن يسوع سوف يُسلّم للعذاب واملوت« .فَأَ َخ َذ ُه بُ ْط ُر ُس إِلَيْ ِه َواْ�بتَ َدأَ َ�يْ�نتَه ُ
الَ يَ ُكو ُن لَ َك َه َذا!» ( .)22لقد كانت هذه رّدة فعل عاطفيّة جتاه املسيح غري مبنيّة على الواقع اإلهلي.
مشيئة هللا ال تُبىن على عاطفة اإلنسان ومشاعره ولكنّها تُبىن على إعالن هللا الثّابت .لذلك صلّى املسيح
«ي أََ�بتَا ُه إ ِْن لمَْ يمُْ ِك ْن أَ ْن َ�ت ْعُ�ب َر َع يِّن َه ِذ ِه الْ َك ْأ ُس إِالَّ أَ ْن أَ ْشرَ�ب َها َ�ف ْلتَ ُك ْن َم ِشيَ�ئتُ َك» (مىت
يف جثسيماين قائال :اَ
ويتهرب من املسؤولية،
 .)42 :26إ ّن اإلنسان بطبيعته ّ
حيب الطريق ّ
السهل ،لذا يتجنّب أيّة مش ّقة يف حياته ّ
ويبحث دائما عن راحته ،وهذه كانت مشكلة بطرس يف هذه املرحلة .ولكن مشيئة هللا ال تعتمد على راحة
الر ّب.
اإلنسان بل على ما يراه هللا مناسبا له .لذلك كانت رّدة فعل بطرس ضد مشيئة ّ
ولكن يسوع أعطى البُعد الروحي لتنفيذ مشيئة اآلب .مل يكن ما قاله بطرس عابرا ولكن اعتربه املسيح خطرا
ج ّدا .لذلك يقول الكتاب «فَالَْ�ت َف َت َوق َ
َال لِبُ ْط ُر َس« :ﭐ ْذ َه ْب َع يِّن اَي َشيْ َطا ُن .أَنْ َت َم ْعَ�ث َرةٌ يِل ألَنَّ َك الَ َ�ت ْهتَ ُّم
َّاس» ( .)23وقع هذا اجلواب على بطرس كوقع الصاعقة»:اذهب عين اي شيطان انت
بمَِا ل
لِهَِّ لَ ِك ْن بمَِا لِلن ِ
معثرة يل» .اي له من جواب! كان جوااب قاسيا من املسيح .وملاذا جييب املسيح هبذه القساوة؟ ألنه يعبرّ عن
الواقع الروحي يف العامل .ألن املسيح يعلم أن الذي ال يعمل مشيئة هللا هو حتما يعمل مشيئة إبليس ،حىت
الر ّب هو شخص خائن يعمل مشيئة إبليس
ولو كان هذا االنسان مؤمنا .إ ّن املؤمن الذي ال يعمل مشيئة ّ
الر ّب .لقد أراد املسيح أن ينبّه بطرس للخطر الذي هو فيه .لقد كانت مشكلة
ويضع العثرة يف طريق مشيئة ّ
بطرس يف ذلك الوقت أنّه يهتم مبا للنّاس ال مبا هلل.
هناك حقيقة روحية ال تقبل اجلدل ،فإما إن يكون االنسان يف مشيئة الرب يصنع ما يريده منه وإال فهو
السماوي .لذلك كتب
الر ّب يسوع املسيح نفسه مثاال لنا يف إطاعة مشيئة اآلب ّ
يعمل ضدها .لقد ق ّدم ّ
وع أَ َما َم ُه ْاحتَ َم َل
ِين إِلىَ َرئِ ِ
وع ،الَّ ِذي ِم ْن أَ ْج ِل ُّ
يس اإلِميَا ِن َوُم َك ِّملِ ِه يَ ُس َ
الس ُروِر الْ َم ْو ُض ِ
الوحي قائال« :ناَ ِظر َ
ني َع ْر ِش هللاِ�َ .فَ�ت َف َّك ُروا يِف الَّ ِذي ْاحتَ َم َل ِم َن خُْ
َجلَ َس يِف يمَِ ِ
ال َطا ِة ُم َقا َوَم ًة لَِ�ن ْف ِس ِه
َّ
يب ُم ْستَهِيناً باِ خِْل ْز ِي ،ف َ
الصلِ َ
ِمثْ َل َه ِذ ِه لِئَ َّ
وروا يِف ُ�ن ُف ِ
الر ّب ليست الطريق
ال تَ ِكلُّوا َوتخَُ ُ
وس ُك ْم( ».عب 2 :12و .)3واحلق يُقال أ ّن مشيئة ّ
السهل ليسلك فيه اإلنسان .لقد كانت مشيئة اآلب مكلفة ج ّدا ابلنسبة للمسيح .ولكنّه كان مستع ّدا لدفع
الر ّب؟
الكلفة ليكون يف مشيئته .فما هي الكلفة اليت تدفعها لكي تكون يف مشيئة ّ
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ملخص لكتاب :ثورة يف كنيسة
ّ
القصة وراء شعار WWJD -

إن صدى العهد الذي أخذه أعضاء الكنيسة على أنفسهم بعدم القيام أبي شيء قبل أن يسألوا «ما الذي
كان ليفعله يسوع؟» يبدو أنه قد امت ّد صداه اىل الكنائس اجملاورة .وها هو الدكتور بروس راعي احدى
كنائس شيكاغو ،وصديق القس ماكسويل قد وصلته أخبار ذلك التغيري يف مدينة رميوند فقام بزايرة لتلك
املدينة وعاد بعدها اىل كنيسته وهذا السؤال عن العهد خيتلج يف داخله.
وكان من ضمن األشخاص الذين يقصدون كنيسة بروس ،عائلة سرتلنج اليت كان األب فيها من أصحاب
املاليني ،أما األم ،واليت هي أخت راحيل ونسلو ،فقد كانت مريضة منذ سنتني وهلا ابنتني :روز ،ابنة احلادية
والعشرين ،فتاة مجيلة ورشيقة لكنها شرسة عدمية االكرتاث ،وفليسيا ابنة التاسعة عشرة ذات اجلمال الرقيق
والشعور النبيل والصرب الكبري.
اعتادت هااتن الفتااتن الذهاب اىل الكنيسة يف احلادية عشر من صباح كل يوم أحد ،ومل يكن والدمها
عضوا يف الكنيسة ،لكنه كان يق ّدم هلا تقدمات مالية كثرية.
ويف صباح يوم األحد الذي تال عودة القس بروس اىل كنيسته ،وخالل االجتماع ،صلى القس صالة ّ
تدل
على وجود شيء جديد يف اخلدمة .مل يسبق له أن صلى مثل تلك الصالة يف كنيسته طوال سنوات خدمته
االثنيت عشرة .أما فليسيا اليت كان احساسها الروحي مرهفا اىل حد كبري ،فقد أتثرت جدا وكانت ترجتف
أمام ملسة تلك القوة الفائقة .وقد أيقظت تلك الصالة الكثريين من أعضاء الكنيسة ،أيقظتهم من سباهتم
الروحي .فلما بدأ الواعظ خياطبهم عن زايرته لكنيسة رميوند ،شعر أ ّن كثريين منهم يستجيبون لندائه ،األمر
انر رجا ٍء مق ّدس يف وجود عمل إهلي مل يسبق له أن اختربه طوال سين خدمته الطويلة.
الذي أضرم يف قلبه َ
وكان يسأل نفسه :اي ترى كم من أفراد هذا الشعب ،األغنياء واملهذبني واملتأنقني ،حميب الرتف ،سيفهمون
طبيعة االقرتاح الذي سأطرحه أمامهم؟
لتحمل اآلالم املرتتبة عليه .وكان أعضاء الكنيسة قد مسعوا من قبل عن نبأ
أما بروس فكان على استعداد ّ
تلك احلركة اليت بدأت يف كنيسة رميوند ،وأن كنائس كثرية يف مجيع أحناء البالد تندمج يف تلك احلركة املباركة
فتقووا
تعمقوا يف احلياة الروحية ّ
ابقتفاء خطوات الرب يسوع .وكان من نتائج ذلك العهد أن الكثريين منهم ّ
روحيًّا بشكل ابرز وكأهنم قد اختربوا والدة جديدة.
يف ذلك الصباح بينما كان القس بروس يتكلّم أمام أعضاء كنيسته ّ
بكل هذا ابهتما ٍم كبري ،كانت فليسيا
تصغي اىل كل كلمة بكل انتباه ،أما اختها اجلالسة جبوارها فكانت بعكسها متاما ،فشتان ما بني روز
وفليسيا ،فالفرق بينهما كالفرق بني النار واجلليد .وبينما كان القس بروس يتكلم وقد ابن عليه أثر االنفعال
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يف حركاته ونربة صوته ،حث أعضاء كنيسته قائال « :أيها األعزاء إين سأطلب اآلن من أعضاء كنيسيت
أن أيخذوا على أنفسهم ذلك العهد الذي أخذه أعضاء كنيسة رميوند ورمبا سيكون هذا معناه تب ّدل عظيم
يف عاداتنا ،ورمبا سينجم عنه خسائر مالية ومتاعب وضيقات ،لكن ما هو معىن اتّباع يسوع؟» .بعد هذا
االقرتاح علت ضجة كبرية بني مجهور املصلني ،وانتهت اخلدمة الصباحية وعقبها صمت كبري .بدأ البعض
ابخلروج ،أما فليسيا فالزمت مكاهنا .نظرت روز اىل أختها وطلبت منها ان ترافقها اىل اخلارج فأجابت
فليسيا أختها ابلنفي وعن رغبتها يف البقاء .فاستشاطت روز غضبا وقالت ألختها ان ما تقوم هو السخافة
بعينها .وعادت روز اىل املنزل فسأهلا والدها عن فليسيا وعلم أهنا بقيت يف الكنيسة الجتماع اضايف مع
الدكتور بروس.
وبعد حوايل ساعة من الوقت عادت فليسيا اىل البيت وصعدت لرتى أمها املريضة وأخربهتا بكل ما حدث
وعن القوة الروحية العظيمة اليت مألت قلوب أفراد تلك اجلماعة بعد ذلك احلدث.
ويف مساء ذلك اليوم ،حني أضاءت األنوار املتعددة كل حجرات ذلك القصر ،جثت فليسيا يف ركن قليل
الضوء يف غرفتها مصلية .وملا انتهت من صالهتا ورفعت بصرها صوب النور ،كان وجهها وجه فتاة حزمت
وقررت مصريها يف هذه احلياة.
أمرها ّ
تلك الليلة تل ّقى الدكتور بروس زايرة من أسقف مدينته وهو صديق له أتى ليبارك اخلطوة اليت قام هبا الدكتور
بروس ،وليقف اىل جانبه .وفيما مها يتناقشان مبختلف أمور هذا العهد ،اذ ابلفزع يتملكهما لدى مساعهما
جرس الباب يدق دقا عنيفا.
كان هذا الشخص رسول قادم من قصر السيد سرتلنغ حيمل خرب وفاة هذا األخري انتحارا.
امتقع وجه الدكتور بروس واالسقف معه وتوجها فورا اىل القصر .ولدى وصوهلما وجدا ان الرعب واالرتباك
يسيطران على كل من هو يف املكان ،وفليسيا مع امها وروز راقدة وقد بسطت يديها على السرير .وعلى
أصرت هذه األخرية على أن يسندوها حىت تصل اىل الغرفة اليت كان
الرغم من مرض السيدة سرتلنغ فقد ّ
رجلها ملقى فيها ،فنظرت إليه دون أن تذرف دمعة واحدة مث عادت اىل غرفتها مبساعدهتم وما هي اال
دقائق معدودة حىت أسلمت الروح.
كان موت السيد سرتلنغ سببه مشاكل كبرية يف مصاحله التجارية ،فقد أوشك منذ فرتة على اإلفالس بسبب
تعرض جداي لإلفالس ،فكانت النتيجة أنه وضع حدا حلياته بسبب
املضارابت الكثيفة ،ويف هذا الصباح ّ
خير أمامه سجودا ،فلما تركه ذلك املعبود مل جيد
هذا الوضع املأساوي اجلديد عليه .لقد جعل من املال صنما ّ
له إهلا آخر يعبده ،فأصبحت حياته بال معىن ،وهكذا ُختمت حياة السيد سرتلنغ املليونري ابملوت احلزين.
حقا لقد مات كما ميوت األمحق ألنه ما قيمة الربح أو اخلسارة املادية إذا قيست ابلغىن الذي ال يستقصى
للحياة األبدية.
لقد كان هلذه الصدمة املثلثة اجلوانب أتثريا كبريا على حياة الفتاتني .لقد مات األب وحلقت به األم
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وضاعت الثروة بكاملها ،األمر الذي أفقد روز توازهنا ،أما فليسيا فقد متسكت إبمياهنا وصربها .وعلى أثر
ذلك انتقلت الفتااتن لتعيشا يف رميوند مع راحيل وأمها ،األمر الذي كان مبثابة جتربة كبرية ومرة لنفس روز،
جو التلمذة للمسيح.
جو مق ّدس مجيلّ ،
أما فليسيا فقد وجدت نفسها يف ّ
وللحال وجدت جماالً للعمل يف حي الركتاجنل وأظهرت مهارهتا يف الطهي ،وابتدأت تنمو وتتقوى روحيّا
بسرعة عجيبة.
مرت ثالثة شهور منذ أن صعد الدكتور بروس على منربه وألقى تلك الرسالة ،رسالة التلمذة اجلديدة
ّ
للمسيح .وها هو جيتمع مع األسقف جمدداً ليقررا أن يتبعا خطوات الرب يسوع أكثر فأكثر .لقد قررا
أن جيمعا أمواهلما معا وأن يقيما مستعمرة تضم ّ
كل األشخاص والفقراء واملنبوذين من اجملتمع ويهتما بكل
أحواهلم.
ويف يوم أحد من ذلك الصيف ،وقف الدكتور بروس ليعلن استقالته من الكنيسة كراع هلا قائال »:لقد عزمنا،
األسقف وأان ،على ختليص النفوس هبذه الطريقة الفريدة .فلو أننا استقلنا من عملنا وذهبنا اىل بومباي أو اية
بقعة من أفريقيا لكانت الكنائس والناس مجيعا يهتفون متجيدا لبطولة املرسلني ،فلماذا يعترب أمرا عظيما إذا
نكرس حياتنا وجهودان لتخليص اهلالكني يف هذه املدينة ابلكيفية اليت رأيناها أفضل من غريها؟» ولقد
كنا ّ
أبدى الناس دهشة ابلغة لذلك كيف أن رجلني من أشهر خدام الرب يرتك كل منهما بيته املريح ،ومبحض
اختياره وارادته يستقيل من منصبه العظيم وخيتار حياة كلها متاعب وانكار للذات وآالم .وقد وّدع أعضاء
كنيسة شيكاغو راعيهم بكثري من احلزن واألسى.
مرت األشهر ،وذات يوم خريفي خرج األسقف من املستعمرة اليت أنشأها مع الدكتور بروس ليتفقد الشوارع
ّ
سره األمر جداً إذ علم أهنا تدير
احمليطة هبا ،فلفت انتباهه هيئة فتاة متشي على الطريق ،فإذا هي فليسياّ .
مكاان صغريا تطهو فيه للفقراء يف تلك املنطقة ،وابلقرب من املستعمرة .دعاها لزايرته فلبّت فليسيا الدعوة
املكرسة للرب.
بسرور وقد أذهلها جسامة العمل الذي أُجنز وكل تلك النفوس ّ
وتعرفت فليسيا هناك على شاب ،كان يعمل كنجار يف املستعمرة ،يدعى ستيفن كاليد ،وقد أخربها أنه يف
ّ
فس ّرت
صباح ذلك األحد الذي أخذ فيه أعضاء الكنيسة ذلك العهد على أنفسهم ،كان هو واحداً منهمُ ،
فليسيا هلذا األمر كثريا.
وذات ليلة ،بينما كان األسقف عائداً اىل املستعمرة يف وقت متأخر ،وثب رجالن من خلفه ووقفا أمامه
وصواب مسدساً حنو وجهه ،وقام واح ٌد منهما بوضع يديه يف جيوب األسقف ليسلبه ماله .لكن األسقف
ّ
ّ
ظل ساكناً وراح يصلّي يف قلبه ألجل اللصني ،فاستجاب الرب لصالته يف تلك الليلة بطريقة عجيبة.
يتبع يف العدد القادم
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األحد 1نيسان 2018

ْس ُة َع َصافِريَ ُ�تبَ ُاع
«أَلَيْ َس ْت مَخ َ
ْسينِْ َوَو ِ
اح ٌد مِْ�ن َها لَيْ َس
بِ َفل َ
ور
َمنْ ِسيّاً أَ َما َم هللاِ؟ بَ ْل ُش ُع ُ
ُرُؤ ِ
وس ُك ْم أَيْضاً جمَِي ُع َها محُْ َصاةٌ!
فَ َ
ْض ُل ِم ْن
ال تخََافُوا .أَْ�نتُ ْم أَف َ
َع َصافِريَ َكثِريٍَة!»

(لو 6 :12و.)7
القراءة الصباحية
لو 34-1 :12
مز 88
القراءة المسائية
تث 31-30

اإلثنين  2نيسان 2018

«�فق َ
الر ُّب« :ف ََم ْن ُه َو
َ
َال َّ
الْ َوِك ُ
ني الحَْ ِك ُيم الَّ ِذي
يل األَ ِم ُ
يُ ِق ُيم ُه َسيِّ ُد ُه َعلَى َخ َد ِم ِه
لُِ�ي ْعطَِ�ي ُه ُم الْ ُعلُوفَ َة يِف ِحينِ َها؟»
(لو )42 :12

القراءة الصباحية
لو 59- 34 :12
مز 89
القراءة المسائية
تث 33-32

الرب إهلنا هو إله العناية واحلماية الذي يسهر على حياة أوالده املؤمنني.
إ ّن ّ
السماء اليت نتاجر هبا حنن أبرخص األمثان
الر ّب أ ّن طيور ّ
ولتوضيح الفكرة أعلن ّ
واليت ال قيمة هلا ابلنّسبة لنا ،هي ليست منسيّة أمامه .فهو يعرفها ويتذكرها
أهتم
الر ّب إن كنت ّ
ويهتم هبا وال تغيب عن دائرة عنايته وإهتمامه .لذلك يقول ّ
أهتم بكم أنتم اي أوالدي األحباء .ويضيف يسوع
بتلك العصافري فكم ابحلري ّ
إىل ذلك التوضيح مدى إهتمامه بنا ذاكرا أ ّن شعور رؤوسنا مجيعها حمصاة
أمامه .ال ميكن ألحد أن حيصي شعر رأسه إذ هي كثرية وقد يرتاوح عددها
بني  100و 250ألفا ،وقد يسقط منها  100شعرة ّ
كل يوم وينبت مكاهنا
املهمة اليت تبدو
شعر آخر وقد تعيش شعرة منه سنتني ومنها  6سنوات .هذه ّ
للر ّب.
مهمة ابلنسبة لنا هي ّ
مستحيلة وابألخص تبدو غري ّ
مهمة ابلنّسبة ّ
يهتم ّ
بكل انحية من حياتنا وهو
فالر ّب يستخدم هذا التوضيح ليعلمنا أنّه ّ
ّ
يهتم بنا بعناية ودقّة اتمة حىت أنّه يهتم ابلنّواحي اليت ال نكرتث هلا حنن .لذلك
ّ
ّخلص يسوع تعليمه لتالميذه بعبارة «ال ختافوا» .فأنت كمؤمن ٍ
غال ج ّدا على
أبدق تفاصيل حياتك
يهتم ويعتين ّ
الر ّب وأنت حمروس يف يد إله عظيم ّ
قلب ّ
فال داعي للخوف والقلق .تستطيع أن حتيا بطمأنينة أل ّن عينيّه ساهرة عليك.

فالرب يتوقّع من املؤمن
إ ّن األمانة هي مطلب أساسي يف احلياة الروحيّةّ .
أن يكون وكيال أميناً على ما إئتمنه عليه .ولو مل تكن األمانة ممكنة يف
الر ّب منّا إذ يعرف جبلتنا
الر ّب منّاٌ .
أمور كثرية ال يتوقّعها ّ
حياتنا ملا توقّعها ّ
الر ّب مع خدمتنا
أنّنا تراب حنن (مز  .)14 :103ولكن عندما يتعامل ّ
والتزاماتنا الروحيّة فهو يعرف أ ّن هذا مرتبط بقراراتنا وأولوايتنا وتصاميمنا
وجديّتنا يف احلياة الروحيّة لذلك هو يتوقّع منّا األمانة .هو يتوقّع منّا أن
نتحمل املسؤوليّة الروحيّة اليت يعطينا اّإيها أبن خندم بتكريس وأمانة اتمة.
ّ
لذلك يسأل من هو الوكيل األمني احلكيم؟ على املؤمن أن ّ
يتذكر ثالثة
أمور عندما يفتكر خبدمته :أ ّوال عليه أن ّ
يتذكر أنّه وكيل على مواهبه .واثنيا
يتذكر أ ّن وكالته تتطلّب األمانة .واثلثا عليه أن ّ
عليه أ ّن ّ
يتذكر أ ّن وكالته
أي
صرف .هناك حاجة اليوم ،وأكثر من ّ
األمينة تتطلّب احلكمة يف التّ ّ
الر ّب.
وقت مضى ،إىل مؤمنني أمنا وحكماء ابلوكالة اليت أعطاهم اّإيها ّ
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الثالثاء  3نيسان 2018

«  . . .بَ ْل إ ِْن لمَْ َ�تتُوبُوا
َج ِمي ُع ُك ْم َك َذلِ َك َ�ت ْهلِ ُكو َن».
فَ
(لو )5 :13

القراءة الصباحية
لو 13
مز 90
القراءة المسائية
تث  - 34يش1

األربعاء 4نيسان 2018

«ألَ َّن ُك َّل َم ْن َ�ي ْرفَ ُع َ�ن ْف َس ُه
َ�يت ِ
َّض ُع َوَم ْن يَ َض ُع َ�ن ْف َس ُه
َ�ي ْرتَ ِف ُع».
(لو )11 :14

القراءة الصباحية
لو 14
مز 91
القراءة المسائية
يش 3-2

إ ّن التّوبة هي أساسيّة للخالص .والتّوبة يف تعريفها الكتايب هي الرجوع إىل
عرف
هللا من خالل التّغيري يف الفكر واملوقف جتاه اخلطيّة املعادية لفكر هللاّ .
الر ّب التّوبة يف العهد القدمي على فم نبيّه صموئيل حني قال لشعبه« :إ ِْن
ّ
ِك ِّل ُ�قلُوب ُ
ُكْ�نتُ ْم ب ُ
ِك ْم َر ِ
وث ِم ْن
الر ِّب ،فَانْ ِزُعوا اآللهََِة الْ َغرِيبَ َة َوالْ َع ْشتَ ُار َ
ني إِلىَ َّ
اج ِع َ
َو ْس ِط ُك ْمَ ،وأَ ِع ُّدوا ُ�قلُوبَ ُك ْم لِ َّلر ِّب َوا ْعبُ ُدوُه َو ْح َد ُه 1( »...صم  .)3 :7التّوبة
الر ّب وهذا يتطلّب من ّ
كل إنسان مراجعة سلوكه وعبادته
هي الرجوع إىل ّ
الر ّب وإختاذ موقف التّجاوب معه .التّوبة هي تغيري مسار
على ضوء كلمة ّ
ابلسلوك والعبادة لتتالئم مع فكر هللا املعلن يف الكتاب املق ّدس.
حياتنا ّ
وهذا يتطلّب نزع اآلهلة الغريبة من حياتنا ،إن كانت آهلة فعليّة مثل عبادة
األنبياء والق ّديسني ،أو إن كانت آهلة معنويّة مثل املال والكربايء والشهوة.
وأين حيدث ّ
كل هذا؟ يف قلب اإلنسان ،إذ أ ّن التّوبة هي قرار فردي يتّخذه
ّ
الر ّب ويسلّم حياته للمسيح ويطلب منه أن
كل إنسان عندما ينكسر أمام ّ
يكون املخلّص والسيّد الوحيد على حياته .إ ّن التّوبة هي أساس اخلالص
الر ّب ال يوجد خالص .هذا ما قصده
وبدون التّوبة واإلميان الكامل بكلمة ّ
َج ِمي ُع ُك ْم َك َذلِ َك َ�ت ْهلِ ُكو َن».
الرب عندما قال . . . « :بَ ْل إ ِْن لمَْ َ�تتُوبُوا ف َ
ّ
التّواضع هو زينة اإلنسان ولكن الوضع ال يبدو كذلك يف العامل الذي نراه من
ضعف ،فبالنّسبة هلم فإ ّن املتواضعني هم
حولنا .يعترب الكثريون أن التّواضع ٌ
الذين يعجزون عن التكبرّ وإظهار نفوسهم .وهناك تسابق يف العامل من حولنا
وحب الظهور وطلب
إلظهار ال ّذات وإبرازها واليت تتجلّى ابلتّنافس واحلسد ّ
كل إنسان وهو أمر متج ّذر يف ّ
اجملالس األوىل .فالكربايء هو مشكلة ّ
كل واحد
يظن اإلنسان أ ّن الكربايء هو الطريق األجنح ليكتشف بعد ذلك
منّا .وقد ّ
«�قبْ َل الْ َك ْس ِر
الرب يف كلمتهَ ،
أ ّن الكربايء هو سبب سقوط الكثريين كما قال ّ
الس ُق ِ
وح( ».أم  ،)18 :16فالكربايء هو طريق
الْك اَ
ِبرِْي ُءَ ،وَ�قبْ َل ُّ
وط تَ َشا ُم ُخ ُّ
الر ِ
الر ّب فهو طريق التّواضع مبعىن
اجملد القصري الذي يسبق الفشل .وأ ّما طريق ّ
أن يعيش اإلنسان بنظرة واقعيّة لذاته وللنّاس من حوله ،فرياهم خملوقني على
صورة هللا ومثاله فيحبّهم وحيرتمهم لشخصهم .التّواضع هو صفة اإلنسان
النّاجح ،واملؤمن النّاجح يف خدمته وحياته وأتثريه الروحي هو من يتحلّى بروح
الر ّب فيحصد
التّواضع ويق ّدم اآلخرين ابلكرامة ،مما جيعله أداة عظيمة يف يد ّ
يومي جيب أن
بدوره الرفعة الروحيّة واإلكرام من ّ
الرب .إ ّن التّواضع هو أمر ّ
نعمل عليه ّ
الر ّب أن يكسر كربايء اإلنسان
كل يوم يف خمدع ّ
الصالة طالبني من ّ
القدمي ليظهر تواضع املسيح فينا ،لنكون أداة انفعة جملد املسيح يف العامل.
عدد 2018 | 4

8

الخميس  5نيسان 2018

« َولَ ِك ْن َكا َن َ�يْ�نبَ ِغي أَ ْن

َ�ن ْف َرَح َونُ َس َّر ألَ َّن أَ َخ َ
اك َهذَا

اش َوَكا َن َضاالًّ
َكا َن َميِّتاً َ�ف َع َ
َ�ف ُو ِج َد( ».لو )32 :15

القراءة الصباحية
لو 15
مز 92
القراءة المسائية
يش 5-4

الجمعة  6نيسان 2018

«فَإ ِْن لمَْ تَ ُكونُوا أُ َمنَ َاء يِف َم ِ
ال
ُّ
الظ ْل ِم ف ََم ْن يأَْتمَِنُ ُك ْم َعلَى
الحَْ ِّق؟» (لو )11 :16

القراءة الصباحية
لو 16
مز 93
القراءة المسائية
يش 7-6

الضال هبذه العبارة املعبرّ ة ليعلن حقائق مثينة عن
ختم يسوع مثل اإلبن ّ
الضال يواجه املسيح الفريسيني العاجزين عن فهم
اخلالص .يف مثل اإلبن ّ
مهمة عن اخلالص .فاخلالص يتعلّق
موضوع اخلالص ليعلن هلم حقائق ّ
أبشخاص أموات يف أجساد حيّة .فاإلنسان البعيد عن املسيح هو ميّت
يتحرك ّ
ويفكر ويتّخذ القرارات
روحيّا وليس فيه حياة .فقد كان األبن ّ
الضال ّ
ويعيش حياة تبدو طبيعيّة من منظاران ،ولكن من منظار املسيح كان هذا
الضالل .فاإلنسان بدون املسيح هو ذلك
ّ
الشاب ميّتا ،فقد كان حييا حياة ّ
اإلنسان الضال والتائه الذي يتخبّط يف هذه احلياة دون أن يدرك معناها
وهدفها وآخرهتا .لقد جاء املسيح إىل العامل لكي يعطي احلياة لإلنسان
الفريسيون عن فهمه
ولكي يقوده يف طريق احلياة األبديّة .هذا ما عجز ّ
والذي يعجز عن فهمه اليوم رجال الدين يف كافة الطوائف .أ ّما املسيح
ص َما قَ ْد َهل َ
َك» (لو  .)10 :19املسيح يهتم
ُب َويخَُلِّ َ
فقد جاء لكي «يَ ْطل َ
حباجة اإلنسان الفرديّة وهو يريد أن ينقل ّ
كل إنسان من املوت إىل احلياة
ومن ّ
الضالل إىل يقني احلياة األبديّة .هذا ما يفعله
الظلمة إىل النّور ومن ّ
املسيح عندما نستسلم بني يديّه ونؤمن به ونقبله خملّصا رباّ على حياتنا.
الر ّب يسوع املسيح
هناك إرتباط بني األمانة املاديّة واألمانة ّ
للحق .ويستخدم ّ
عبارة «مال الظلم» ليشري إىل املال الذي يستخدم يف العامل اليوم بطريقة سيّئة
أقلّها التّمييز بني النّاس و ّ
السلطة و ّ
كل ما يرتبط هبا .ويريد
الظلم املرتبط ابلغىن و ّ
الر ّب من أوالده أن يستخدموا املال بعكس ما يستخدمه بقيّة النّاس .هو
ّ
منجده ونكون سبب بركة للنّاس من حولنا
يريد منّا أن نستخدم املال لكي ّ
الر ّب واخلدمة ونظهر حمبّة عمليّة لآلخرين
ونكون أمناء لكي نعطي لعمل ّ
من حولنا وهذا يظهر التّغيري الروحي يف حياة املؤمن .ولكن علينا أن نعرتف
أنّه يوجد صراع يف داخل املؤمن حول األمور املاديّة اليت جتعله يرسم خطوطا
يكرس النّاحية
للر ّب أن يتعداها يف حياته .هو ال يريد أن ّ
محراء ال يسمح ّ
دخل فيها .ليس املوضوع هنا
للر ّب التّ ّ
للر ّب وال يسمح ّ
املاديّة من حياته ّ
مادي ولكنّه روحي ،فاملؤمن الذي ال يتمتّع ابألمانة املاديّة هو أساسا غري
الر ّب
أمني ّ
للحق وهو إنتقائي يف حياته الروحيّة .هو يطيع ما يريد من كلمة ّ
الر ّب ذلك املؤمن النافع للخدمة وابلتّايل
ويرفض ما يريده .لذلك ال يرى فيه ّ
مهم يف حياة املؤمن حي ّدد
ال أيمتنه على ّ
احلق .إ ّن املال هو مؤشر روحي ّ
الر ّب له وأتثريه يف النّاس من حوله.
مدى تكريسه وطاعته ومدى إستخدام ّ
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السبت  7نيسان 2018

« َه َكذَا يَ ُكو ُن يِف الَْ�ي ْوِم الَّ ِذي
فِي ِه يُ ْظ َه ُر ابْ ُن اإلِنْ َسا ِن .يِف
َذلِ َك الَْ�ي ْوِم َم ْن َكا َن َعلَى
الس ْط ِح َوأَ ْمتِ َعتُُه يِف الَْ�بيْ ِت فَ َ
ال
َّ
ْل
َ�ينْز ِْل لِيَْأ ُخ َذ َها َوالَّ ِذي يِف الحَْق ِ
َك َذلِ َك الَ َ�ي ْرِج ْع إِلىَ الْ َوَرا ِء».
(لو 30 :17و)31

القراءة الصباحية
لو 17
مز 94
القراءة المسائية
يش 9-8

األحد 8نيسان 2018
«أَق ُ
ُول لَ ُك ْم إ َِّن َهذَا َ�ن َزَل إِلىَ َ�بيْتِ ِه
ُمَ�ب َّرراً ُدو َن ذ َ
َاك ألَ َّن ُك َّل َم ْن َ�ي ْرفَ ُع
َ�ن ْف َس ُه َ�يت ِ
َّض ُع َوَم ْن يَ َض ُع َ�ن ْف َس ُه
َ�ي ْرتَ ِف ُع( ».لو )14 :18

القراءة الصباحية
لو 17-1 :18
مز 95
القراءة المسائية
يش 11-10

مرعب حني سيظهر ربّنا يسوع املسيح اثنية للعلن .يف ذلك
اي له من يوٍم ّ
السياسيّة واإلقتصاديّة وال ّدينيّة .لن يعود
اليوم ستتوقّف فيه ساعة العامل ّ
ألي أمر يف احلياة قيمة .لن يكون هناك قيمة
التّاريخ للوراء ولن يكون ّ
ّ
وتطور .يف
لكل ما بناه اإلنسان من حضارة وأبنية وأنظمة وتكنولوجيا ّ
ذلك اليوم العظيم سيدرك العامل أ ّن ال قيمة لإلنسان بعيدا عن هللا وال حياة
مع هللا بعيدا عن شخص املسيح الفريد .يف ذلك اليوم تبطل اإلجنازات
وتنتهي األحالم ويعود اإلنسان إىل حقيقة أمره .لقد جاء اليوم الذي
فيه سيطلب هللا وكالته من اإلنسان ليق ّدم ّ
كل إنسان حسااب عن نفسه.
يف ذلك اليوم سيندم ّ
كل من إستهان خبالص املسيح ومن إختار اخلطيّة
الصادقة .سوف يندم ّ
أجل قراره الروحي
ورفض كلمات اإلجنيل ّ
كل من ّ
وإزدرى بنعمة املسيح الغنيّة .سيندم ّ
كل من مل يسرت خطاايه بد ّم املسيح،
احلق .إ ّن ذاك اليوم آت ،وهذا
ألنّه سيقف وحيدا يف مواجهة إله العدالة و ّ
يدعوان لكي نستع ّد وندرك أ ّن فرصة اخلالص ما زالت متاحة وابب التّوبة
واإلميان ما زال مفتوح وأ ّن يسوع حاضر لكي خيلّص ّ
كل من أييت إليه.
العشار ليظهر عظمة نعمته على اإلنسان
الفريسي و ّ
أعطى يسوع مثل ّ
املتواضع واملنكسر أمامه .وأختار يسوع هلذا املثل شخصيّتني معروفتني يف
الفريسي اليت متثّل اإلنسان املتديّن
زمانهّ .
الشخصيّة األوىل هي شخصيّة ّ
الشخصيّة
والذي كان رمزاً لاللتزام ال ّديين وحياة التّقوى يف زمن املسيح .و ّ
شريرة وغري حمبوبة يف
الثّانيّة هي شخصيّة ّ
العشار واليت كانت شخصيّة ّ
العشار حبسب
وشر ّ
الفريسي ّ
اجملتمع .كان الناس ينظرون من اخلارج لريوا ّبر ّ
ّ
الر ّب الذي ينظر إىل القلب فريى ما هو خمتلف .فقد رأى
الظاهر .وأ ّما ّ
العشار وهو
يظن نفسه أعظم من ّ
الر ّب يف الفريسي شخصا متكبرّ ا روحيّا ّ
ّ
العشار
الر ّب خطااي ّ
غري عامل أنّه بنظر هللا خاطئ كغريه من الناس .مل يربّر ّ
ولكنّه رأى يف داخله شعورا داخليّا ابخلطيّة ورغبة قلبيّة للتّغيري وصرخة
الر ّب وهذا ما جعله حيصل
للرمحة .ما ميّز ّ
العشار هو تواضعه وإنكساره أمام ّ
الفريسي الواثق من كماله وإستقامته
على غفران املسيح وتربيره خلطاايه .وأ ّما ّ
وغري املدرك حلقيقة خطاايه فقد عاد إىل بيته دون غفران ،فإ ّن التّواضع
الروحي هو أساس تعامالت هللا العظيمة مع اإلنسان.
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اإلثنين  9نيسان 2018

َّاس
«غَْ�ي ُر الْ ُم ْستَ َط ِاع ِعنْ َد الن ِ
ُم ْستَ َط ٌاع ِعنْ َد هللاِ».
(لو )27 :18

القراءة الصباحية
لو 43-18 :18
مز 96
القراءة المسائية
يش 13-12

الثالثاء  10نيسان 2018

«فَ َد َعا َع َش َرَة َعبِي ٍد لَُه َوأَ ْع َطا ُه ْم
َع َش َرَة أَ ْمنَا ٍء َوق َ
َال لهَُ ْم :تاَ ِج ُروا
آت».
َحتىَّ يِ َ
(لو )13 :19

القراءة الصباحية
لو 27-1 :19
مز 97
القراءة المسائية
يش 15-14

الشاب التّقي الذي جاء إىل يسوع
قال يسوع هذه العبارة بعد حديثه مع ّ
يبحث عن اخلالص .سأله يسوع إن كان قد حفظ الوصااي ،فقال حفظتها.
الشاب بتديّنه والذي كان مصدر اعتزازه أيضا فقد كان حيرتم
فقد متيّز ذلك ّ
الر ّب ،ولكن مل يكن لتلك الوصااي سلطاان على حياته .لذلك نظر
وصااي ّ
يسوع إىل داخل قلبه ورأى سواده وظلمته فطلب منه أن يوّزع ّ
كل أمواله على
الشاب أبمواله وكيف أ ّن
الرب يعلم مدى تعلّق ذلك ّ
الفقراء ويتبعه فقد كان ّ
الشاب حزينا ألنّه
هذه اخلطيّة الدفينة تقف حاجزا بينه وبني هللا .مضى ذلك ّ
صرح املسيح أنّه صعب على حمبيّ املال واملتّكلني
كان ذا أموال كثرية .حينئذ ّ
فتعجب النّاس من صعوبة اخلالص واستحالته.
عليه الدخول إىل ملكوت هللاّ ،
الشاب احلافظ للوصااي كلّها مل يستطع أن يدخل بسبب حمبّته
فإن كان هذا ّ
َّاس
للمال فمن يستطيع أن خيلص .حينئذ قال يسوع« :غَْ�ي ُر الْ ُم ْستَ َط ِاع ِعنْ َد الن ِ
الصاحلة وال أبمواله ّ
الطائلة
ُم ْستَ َط ٌاع ِعنْ َد هللاِ ».فاخلالص ليس أبعمال اإلنسان ّ
الرب وحده له ّ
كل القدرة
الر ّب ،و ّ
وال إبحساانته الكثرية .فاخلالص هو من صنع ّ
أن خيلّص من أييت إبنكسار وتوبة إليه طالبا اخلالص .لقد كانت مشكلة هذا
الشاب عدم إستعداده للتّوبة الكاملة واإلستسالم للمسيح وإتّباعه .لقدا أراد
ّ
إتّباع املسيح بوالء انقص وتوبة مبتورة فمضى حزينا .إ ّن اخلالص هو معجزة
هللا يف حياة اإلنسان الذي أييت بتوبة وإميان ابملسيح طالبا اخلالص بثقة.

أعطى يسوع مثل الوزانت لكي يظهر أمهيّة املواهب الروحيّة اليت يعطيها املسيح
الشريف أعطى عبيده قبل سفره وزانت
للمؤمن .ويشري املثل أ ّن اإلنسان ّ
الر ّب يسوع املسيح الذي يف
لكي يتاجروا هبا .فاإلنسان ّ
الشريف يف املثل هو ّ
الر ّب من املؤمن أن
صعوده إىل ّ
السماء أعطى مواهب ألوالده املؤمنني .ويتوقّع ّ
يستخدم موهبته كما توقّع هذا السيّد من عبيده .وكما حاسب السيّد عبيده
الر ّب ّ
فالر ّب
كل مؤمن على إستخدامه ملواهبهّ .
عنده رجوعه سيحاسب ّ
الر ّب على ّ
األقل موهبة
يتوقّع منّا أن نتاجر بوزانتنا حتىّ جييء .وقد أعطى ّ
ّ
السماء من خالهلا .هو يريدان أن
لكل مؤمن لكي خيدم هبا ويكنز كنوزا يف ّ
نستخدم مواهبنا لكي نبين فيها الكنيسة وخندم هبا املؤمنني اآلخرين ،فاملوهبة
الر ّب املؤمن الذي
الر ّب .ويف يوم جميئه سوف ميدح ّ
هي أداة العمل يف ملكوت ّ
إستخدم مواهبه على أمانته ،وأ ّما املؤمن غري األمني فسيخجل بذلك .ما
الر ّب يسوع يف يوم لقائه« :نِ ِع َّما أَُّ�ي َها الْ َعبْ ُد
أمجل أن نسمع كلمات املدح من ّ
يل َ�ف ْليَ ُك ْن لَ َك ُس ْل َطا ٌن َعلَى َع ْش ِر ُم ُد ٍن».
َّ
الصالِ ُح ألَنَّ َك ُكنْ َت أَ ِميناً يِف الْ َقلِ ِ
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األربعاء 11نيسان 2018

«�فقُوالَ لَُه:
َ
اج إِلَيْ ِه».
إ َِّن َّ
الر َّب محُْتَ ٌ
(لو )31 :19

القراءة الصباحية
لو 48-28 :19
مز 98
القراءة المسائية
يش 17-16

الخميس  12نيسان 2018

«�ف َرَا�قبُوُه َوأَ ْر َسلُوا َج َو ِ
يس
َ
اس َ
َ�يَ�ت َر َاء ْو َن أََّ�ن ُه ْم أَْ�ب َر ٌار لِ َك ْي
يمُْ ِس ُكوُه ب َ
ِكلِ َم ٍة َحتىَّ يُ َسلِّ ُموُه
إِلىَ ُح ْك ِم الْ َو يِال َو ُسل َ
ْطانِ ِه.
َسأَلُوُه ... :أَيجَُوُز لَنَا أَ ْن
فَ
ُ�ن ْع ِط َي ِج ْزيَ ًة لِقَيْ َص َر أَ ْم الَ؟»
َش َع َر بمَِ ْك ِرِه ْم َوق َ
َال لهَُ ْم:
فَ
«لِ َماذَا تجَُ ِّربُونَيِن؟»
(لو )23-20 :20
القراءة الصباحية
لو 20
مز 99
القراءة المسائية
يش 19-18

«الر ّب
الر ّب يسوع املسيح إىل أورشليم هذه العبارة الغريبة ّ
نقرأ يف حادثة دخول ّ
الر ّب إىل شيء؟ وهو املكتفي بذاته والعظيم يف جالله
حمتاج إليه ».فهل حيتاج ّ
والقدير يف جربوته .هو الذي يستطيع أن خيلق األشياء من العدم وهو القادر
الرب إىل
الر ّب» هل حيتاج ّ
أن جيعل احلجارة تصرخ لتقول «مبارك اآليت ابسم ّ
عادي
جحش ميلكه رجل غريب؟ من املالحظ أ ّن هذا اجلحش مل يكن جحشا اّ
السنني .لقد كان هذا اجلحش
بل كان قد ذكر يف ّ
نبوة زكراي  9 :9قبل مئات ّ
واحدا من العالمات النّبويّة اليت ترافق خدمة املسيح .هذه العالمات النّبويّة اليت
هي تفاصيل صغرية ولكنّها تتكلّم كثريا عن معرفة هللا الكاملة ّ
وخمططه اخلالصي
النبوة هذه عندما ىّلب
تتم ّ
الفريد .لقد كان من املدهش لتالميذ املسيح أيضا أن ّ
الر ّب إليه؟ احلقيقة هي
صاحب اجلحش النّداء وق ّدم جحشه .ولكن هل حيتاج ّ
حيب
حيب أن يشركنا يف أعماله العظيمةّ .
الر ّب ال حيتاج إىل شيء ولكنّه ّ
أ ّن ّ
الرب
الرب بتواضعه أن يستخدمنا يف خمّططه لنكون جزءا مما يعمل يف العامل .و ّ
ّ
يعطي اليوم اإلمتياز للمؤمنني أن يستخدموا مواهبهم وأمواهلم ومقتنياهتم ،وابلتّايل
يتمجد يف كل ما
الر ّب .علينا أن جنعل املسيح ّ
يصبح هلا قيمة عظيمة يف عمل ّ
منلك فهذا إمتياز لنا.

الشفويّة مع دوافعه
اخلطر الكبري يف حياة اإلنسان هو عندما تتعارض كلماته ّ
القلبيّة .فقد جاء إانس إىل يسوع خياطبونه ّ
بكل لباقة ولياقة وهم يدعونه معلّما
ويصفونه إبستقامة الكالم والتّعليم والعدل واحلق .هم يصادقون على رسالته
السماويّة وأنّه يعلّم طريق هللا .ولكن هم يف احلقيقة جواسيس جاءوا لكي
ّ
للصلب ،فوراء لطف كالمهم
ميسكوه بكلمة لكي يشتكوا عليه ويسلّمونه ّ
كان هناك خبث قلبهم .وأ ّما يسوع فقد شعر مبكرهم ومكيدهتم الشريرة لقد
جيربوه.
علم يسوع أب ّن كالمهم مل يعكس فكر قلبهم بل قد جاءوا مبكر لكي ّ
هذا الوضع الذي إختربه املسيح مع أولئك القوم هو ما يراه من مسائه اليوم
يف حياة الكثري من النّاس ،الذين يعبدون هللا بشفاههم ولكن قلوهبم مملوءة
ابخلبث .وهو يرى أولئك الذين يستخدمون لساهنم وكالمهم خلداع النّاس
الشر يف قلوهبم .وهذا األمر ليس ابلغريب عن جمتمع اإلميان،
بينما يضمرون ّ
ألنّه من املمكن للمؤمن بطريقة خم ّففة أن يتكلّم بشفاهه أبمور خمتلفة عن
حنب من القلب وخندم من القلب
دوافعه القلبيّة .لذلك جيب علينا أن ّ
ونضحي من القلب ،فيكونكالمنا إنعكاسا ملا يف قلوبنا.
ونسامح من القلب ّ
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الجمعة  13نيسان 2018

« َو ِحينَئِ ٍذ ُ�يبْ ِص ُرو َن ابْ َن اإلِنْ َسا ِن
ُوٍة َومجَْ ٍد َكثِريٍ.
آتِياً يِف َس َحابَ ٍة بِق َّ
َوَمتىَ اْ�بتَ َدأَ ْت َه ِذ ِه تَ ُكو ُن
وس ُك ْم ألَ َّن
فَاْ�نتَ ِصبُوا َو ْارَ�ف ُعوا ُرُؤ َ
ْترَِب».
نجََاتَ ُك ْم َ�تق ُ

(لو 27 :21و)28
القراءة الصباحية
لو 21
مز 100
القراءة المسائية
يش 21-20

السبت  14نيسان 2018

« َوقُوالَ لِ َر ِّب الَْ�بيْ ِت:
َ�يق ُ
ُول لَ َك الْ ُم َعلِّ ُم:

أَيْ َن الْ َمنْزُِل َحيْ ُث ُ
آك ُل
الْ ِف ْص َح َم َع تَ َ
ال ِمي ِذي؟»
(لوقا )11 :22

القراءة الصباحية
لو 38-1 :22
مز 101
القراءة المسائية
يش 23-22

يف إجنيل لوقا اإلصحاح  21يعطي املسيح عالمات األايم األخرية اليت سرتافق
تتدرج لتصل إىل ذروهتا
جميئه الثاين .فهناك عالمات أ ّوليّة وعالمات الحقة ّ
مبجيء املسيح املبارك .أوضح يسوع يف خامتة موضوعه ع ّدة أمور اثبتة ال
تتغيرّ  )1( :جميئه سيكون منظورا من قِبَل مجيع النّاس يف ّ
كل العامل؛ ( )2جميئه
السماء وليس من األرض لذلك هو ٍ
آت على سحابة ،فهو لن يولد
سيكون من ّ
السياسي
جم ّددا ولن يكون شخصيّة صاعدة يف الكنيسة ولن يكون إبن اجملتمع ّ
الشخصيّة الفريدة اليت صعدت إىل
ولن يكون رجال من صنع البشر ،بل هو ّ
بقوة وجمد كثريين .فبعد الكرازة ابملسيح
السماء بعد القيامة ( )3جميئه سيكون ّ
ّ
بقوته العظيمة وجمده البهي )4( .جميء
ألكثر من ألفي عام سيظهر للعلن ّ
املسيح هو فخر أتباعه ،ففي يوم ظهوره سوف يرفع ّ
كل مؤمن يف العامل رأسه
من اإلضطهاد والظلم واإلنكسار ألن مسيحه قد جاء ملعونته ( )5جمي املسيح
الرجاء ليكون مع شعبه إىل
هو رجاء أوالده الوحيد ويف جميئه سوف حي ّقق ّ
تتم يف زمننا احلاضر وتشري أ ّن جميئه
أبد اآلبدين .إ ّن عالمات األايم األخرية ّ
قريب ج ّدا على األبواب وأ ّن جناتنا ابتت قريبة ووشيكة .فلنَ ِعش بروح اإلنتظار
الر ّب لكي ال خنجل يف جميئه.
ونق ّدم الغايل والثمني على مذبح التكريس جملد ّ
الر ّب
كان عيد الفصح ّ
مهما ج ّدا ابلنّسبة لليهود ،فهو اليوم الذي افتدى فيه ّ
أهم النبوات القدمية
الر ّب إحدى ّ
شعبه اخلارجني من مصر .يف ذلك اليوم أعطى ّ
عن فداء املسيح وكفارة ال ّدم .واحتفل اليهود عرب السنني هبذه املناسبة اليت أمرهم
الر ّب يف شريعته يف العهد القدمي حتضريا جمليء املسيح .كان يسوع يعلم أنّه
هبا ّ
سيق ّدم نفسه ذبيحة لفداء العامل يف تلك املناسبة إمتاما للنّبوات اليت تثبت ّ
خمطط
هللا اخلالصي لإلنسان .امللفت يف هذه احلادثة الفريدة يف لوقا  22أ ّن يسوع
للشركة
أكل الفصح مع تالميذه ومل يفعل ذلك كما يفعله بقيّة اليهود كمناسبة ّ
وّ
الطعام والتّأ ّمل ،ولكنّه فعلها وهو يعلن أنّه هو سيكون ذبيحة الفصح احلقيقيّة
بعد وقت ليس بقليل .تظهر حمبّة املسيح العظيمة ابستعداده الطوعي للموت
عنّا لفدائنا ،فموته مل يكن صدفة وآالمه مل تكن فجائيّة وتضحيته مل تكن ابألمر
كل ذلك ّ
العفوي ،بل كان ّ
مبخطط إهلي عظيم ،وقد كان يسوع على استعداد
أن جيتاز تلك املرحلة من ّ
خمطط الفداء إبدراك اتم وإستعداد للموت عنّا على
صليب اجللجثة .نعم ،أكل يسوع الفصح وعلّم تالميذه دروسا قيّمة يف تلك
الليلة وبعد ذلك كان هو الذبيحة األخرية يف فصح اليهود ،وكان الذبيحة
كل الذابئح فأمتّ الفداء ليعطي احلياة األبديّة ّ
اليت أكملت ّ
لكل من يؤمن به.
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األحد  15نيسان 2018

«�فق َ
َال لهَُ ْم« :لِ َماذَا أَْ�نتُ ْم نِيَا ٌم؟
َ
قُوُموا َو َصلُّوا لِئَ َّ
ال تَ ْد ُخلُوا يِف
تجَْ ِربَ ٍة»».
(لو )46 :22

القراءة الصباحية
لو 71 -39 :22
مز 102
القراءة المسائية
يش  -24قض 1

اإلثنين  16نيسان 2018

الر َّب،
باَ رِكي اَي َ�ن ْف ِسي َّ
ِن
َوُك ُّل َما يِف باَ ط يِ
لُِ�يبَار ِِك اسمَْ ُه الْق ُّ
وس.
ُد َ
(مز )1 :103

القراءة الصباحية
لو 23
مز 103
القراءة المسائية
قض 3 - 2

الصالة هي مفتاح النّصرة الروحيّة على التّجارب .فقد علّم يسوع تالميذه خالل
ّ
الصالة،
الصالة .فقد كان يسوع املثال األعلى يف ّ
خدمته األرضيّة أمهيّة حياة ّ
لقد صلّى يف اخلالء والعلن ،وقبل ّ
الطعام وقبل اخلدمة وبعد اخلدمة والوعظ
والتعليم .لقد كان يسوع رجل صالة ابمتياز ،فرسم يف حياته صورة املؤمن
الصليب أخذ
املنتصر لكي نقتفي آاثره .ويف هناية خدمته األرضيّة وأمام حت ّدي ّ
الصالة يف بستان جثسيماين .هناك أخذ
يسوع تالميذه ليعلّمهم أعظم درس يف ّ
قوة من اآلب إذ إستسلم وخضع بني يديّه يف جلسة صالة.
يسوع اإلنسان ّ
هناك علّمنا يسوع كيف نضع ذواتنا وإراداتنا ملشيئته املباركة .وعلّم أيضا تالميذه
الصالة ال
الصالة للنّصرة يف التّجارب .فبدون حياة ّ
درسا آخر وهو ضرورة ّ
ميكن لنا أن ننتصر يف التّجارب اليت تواجهنا يف ّ
كل يوم لكي تبعدان عن مشيئة
الصالة وليسأهلم «ملاذا أنتم
الر ّب .لذلك جاء يسوع إىل تالميذه ليحثّهم على ّ
ّ
ليشجعهم أن يقوموا ويصلّوا لئال يدخلوا يف التّجربة .إ ّن املؤمن املنتصر
نيام؟» و ّ
هو املؤمن املصلّي ،الذي يسكب حياته وحت ّدايته ّ
القوة
الر ّب طالبا ّ
كل يوم أمام ّ
فالقوة الروحيّة ليست يف املؤمن ولكن يف
الر ّبّ .
والعون والرتّكيز على مشيئة ّ
وقوته
إله املؤمن العظيم .فلنتق ّدم إليه ّ
ابلصالة ّكل يوم طالبني مشيئته وحكمته ّ
فنخترب النّصرة الروحيّة على التّجارب.

عندما يبارك هللا اإلنسان هو يغدق عليه ابخلري ،فيعلن بذلك عن أتييده
ورضاه عليه ،وعندما يبارك الرب شيئا ما فهو يق ّدسه ويطهره .ولكن ماذا
يعين أن يبارك اإلنسان هللا؟ وهل ميكن أن تزيد أي شيء على كماله؟ إن
اإلنسان عندما يبارك هللا هو ال يزيد عليه ابخلري ،أو يقدسه ويطهره ،لكنه
بذلك هو حيمد الرب ويشكره على بركاته من حنوه .هو يعرتف ويع ّدد
مراحم الرب عليه ،وكأنه يثنيّ عليها .هو يقدم الشكر والعبادة هلل ،أو
اإلحنناء والسجود .وهذا ما فاض به قلب داود من حنو هللا عندما تذكر
مرامحه الكثرية على حياته .وهذا ما قصده أيضا يف مزمور آخر عندما مّرن
الر َّب
ِيح ُه يِف فَ ِمي َ ...ع ِّظ ُموا َّ
قائال« :أُباَ ر ُِك َّ
الر َّب يِف ُك ِّل ِحنيٍَ .دائِ ًما تَ ْسب ُ
سر أبوالده عندما تصعد من أفواههم
َم ِعيَ ،ولُْ�ن َع ِّل اسمَْ ُه َم ًعا ».إن الرب يُ ّ
املباركة لشخصه الكرمي ألهنا فعل عبادة وشكر لكل ما صنعه هلم .فال
نرتدد أبداً عن تقدمي هذا الشكر والربكة له ألنه يستحق كل سجود وإكرام.
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الثالثاء  17نيسان 2018

ِحينَئِ ٍذ َ�فتَ َح ِذ ْهَ�ن ُه ْم
لَِ�ي ْف َه ُموا الْ ُكتُ َب.
(لو )45 :24

القراءة الصباحية
لو 24
مز 104
القراءة المسائية
قض 5-4

األربعاء 18نيسان 2018

َوِم ْن ِم ْلئِ ِه نحَْ ُن جمَِي ًعا أَ َخ ْذناَ ،
َونِ ْع َم ًة َ�ف ْو َق نِ ْع َم ٍة.
(يو )16 :1

تدخل إهلي لكي يفهموا الكتب وما سبق
لقد كان التالميذ حباجة اىل ّ
وعلّمهم إايه هللا .فبالرغم من أن الرب يسوع كان قد سبق وأعلن لتالميذه
يف أكثر من موضع أنه سوف يذهب اىل أورشليم ويُسلّم للصلب هناك،
ومن مث يقوم من املوت يف اليوم الثالث ،إال أهنم مل يقدروا أن يصدقوا األمر
بعد حدوثه إال بتدخل مباشر من الرب .والسبب قد يكون انتج عن عدة
أمور ولكنها تتمحور كلّها حول ضعف الطبيعة البشرية وعدم اإلميان.
تدخل الرب هنا بنعمته لكي يزيل ّ
كل حرية عند تالميذه .هو موجود
وكما ّ
أيضا بنفس هذه النعمة يف حياة أوالده ابلروح القدس الساكن فيهم .إن
املؤمن ال ميكنه أن يتّكل على قدراته البشرية يف أي من األمور اإلهلية .فهو
حباجة للروح القدس لكي يفهم كلمة الرب .وحيتاج له أيضا لكي يتذكر
كل ما تعلّمه هذه الكلمة .كما إنه ال يقدر على خدمة الرب كما جيب
من دون نعمته ومعونته الكاملةّ .
فلنتكل دوماً على الرب وندعه هو يقود
وابألخص عندما تبدو األمور حميرّ ة من حولنا وال نقدر على فهمها.
حياتنا،
ّ
ما هو ملء املسيح؟ ومن هم الذين أخذوا من ملئه؟ تقول اآلية  14من
هذا االصحاح أن املسيح كان مملوءاً نعمة وح ّقاً ،كما نقرأ أيضاً يف رسالة
كولوسي « :فَإِنَُّه فِي ِه يحَِ ُّل ُك ُّل ِم ْل ِء َّ
الال ُه ِ
وت َج َس ِداًّي ».إن ملء املسيح
كل ملء هللا .أي ّ
هو نفسه ّ
كل ما ميلك هللا من مزااي إهلية ونعم وبركات
وحق هي موجودة يف شخص الرب يسوع .أما الذين أخذوا من ملء
ّ
املسيح فهم الذين قبلوا املسيح خملصاً وأصبحوا أوالد هللا ابلوالدة اجلديدة.
هم الذين انلوا طبيعة جديدة جتعلهم شركاء الطبيعة اإلهلية ويعيشون

القراءة الصباحية
يو 28-1 :1
مز 105
القراءة المسائية
قض 7-6

يف فيض من النعم والربكات (نعمة فوق نعمة) .لقد قال الرب يسوع
ْض ُل ».إن املؤمن
َ « :وأََّما أَناَ َ�ف َق ْد أََ�تيْ ُت لِتَ ُكو َن لهَُ ْم َحيَا ٌة َولِيَ ُكو َن لهَُ ْم أَف َ
مدعو للتمتع هبذه احلياة الفضلى ،وبنعمة الرب العظيمة ،وابلتايل هو

مدعو ألن يسمح للرب أبن ميتلك كيانه ،فيتمتع بكل نعمه وفضائله.
عدد 2018 | 4

15

الخميس  19نيسان 2018

ِم إِ ْذ سمَِ َع
َ�فنَ َظ َر إِلىَ ِضي ِقه ْ
اخ ُه ْم.
ُص َر َ
َوذ ََك َر لهَُ ْم َع ْه َد ُهَ ،ونَ ِد َم َح َس َب
َكْ�ث َرِة َرحمْ َتِ ِه.
َوأَ ْع َطا ُه ْم نِ ْع َم ًة ق َّ
ين
ُدا َم ُك ِّل الَّ ِذ َ
َسَ�ب ْوُه ْم.
(مز)46-44 :106
القراءة الصباحية
يو 51-29 :1
مز 106
القراءة المسائية
قض 9-8

الجمعة  20نيسان 2018

َصنَ َع َس ْو ًطا ِم ْن ِحبَال َو َط َرَد
فَ
الجَْ ِمي َع ِم َن الهَْيْ َك ِل ،اَلْ َغنَ َم
الصيَار ِ
ِف
َرَ ،وَك َّب َد َرا ِه َم َّ
َوالَْ�بق َ
َوَ�قلَّ َب َم َوائِ َد ُه ْمَ .وق َ
َال لِبَا َع ِة
«:ارَ�ف ُعوا ه ِذ ِه ِم ْن
الحَْ َما ِم ْ
ه ُهنَا! الَ تجَْ َعلُوا َ�بيْ َت أَيِب َ�بيْ َت
تجِ َ َارٍة!»( .يو)16-15 :2
القراءة الصباحية
يو 2
مز 107
القراءة المسائية
قض 11-10

املرن يع ّدد مراحم الرب ومعامالته
من الالفت جدا يف هذا املزمور كيف أن مّ
وبركاته على شعبه ابلرغم من عصياهنم وقساوة قلوهبم وعدم فهمهم .هذا
األمر يدعوان ابلفعل للتساؤل عن السبب الذي يدفع الرب للتأنيّ على شعبه
ابلرغم من جهلهم .ولكن رمحة الرب وطول أانته مها فوق العقل البشري،
كما إن أمانته وصدقه يف عهده مع شعبه هو فوق أمانة اإلنسان له .ولوال
هذه امليزات اإلهلية جتاهنا ملا بقي إنسان على وجه اإلرض حيّا ،وملا متتّع
أيضا ابمتياز احلياة األبدية .نعم إن هللا طويل الروح وكثري الرمحة وهو مل يصنع
معنا حسب خطاايان ومل جيازان حسب آاثمنا ،بل أنعم علينا ابلغفران الكامل
بدم الصليب وبنعمة احلياة األبدية .فال ترتدد أبداً ابلتوبة والرجوع اىل حضن
قسيت قلبك لسماع صوته ،فرمحته
الرب إذا زلّت بك القدم أحياانً ،أو ّ
ونعمته ألوالده هي أقوى من أي ظرف ميكن أن توجد فيه.
هل ميكن أن تتحول أماكن العبادة ،حيث ينبغي أن يكون حضور هللا
ظاهراً فيها ،وحيث ينبغي أن تُق ّدم العبادة هلل بوقار وتقوى ،إىل أماكن
حتول إىل مركز
تق ّدم العبادة إلله آخر؟ يف هذه احلادثة جند أن هيكل هللا ّ
جتاري للناس تسود فيه عبادة املال عوض عبادة هللا .إن االبتعاد عن
حيول العبادة
ّ
حق كلمة هللا ،وتعليم وصااي هي وصااي الناس ،ال بد وأن ّ
إىل إله آخر من صنع البشر .إن معظم البدع واالحنرافات العقائدية اليت
أ ّدت اىل االبتعاد عن هللا تتدعي أبهنا تنبع من كلمة هللا وتتوجه ابلتايل
اىل هللا .ولكن احلقيقة هي على عكس ذلك متاماً .فبالرغم من أهنا يف
الظاهر حتاول أن تتغطى حتت سرت كلمة هللا ،إال أ ّن فحصاً دقيقا هلا
مدعوون دائما
يُظهر بشكل واضح احنرافها وبعدها عن الرب .لذلك حنن ّ
لكي منتحن ّ
حق هللا الكتايب ،لكي حنفظ أنفسنا من
كل شيء على ضوء ّ
أي احنراف عقائدي ميكن أن يقودان لعدم تقدمي العبادة الصحيحة هلل،
والتعلّق أبمور أخرى خمتلفة تبعدان عن العالقة والشركة الصحيحة مع هللا.
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السبت  21نيسان 2018

الض ِ
يق،
أَ ْع ِطنَا َع ْوناً يِف ِّ
َص
َ�فبَا ِط ٌل ُه َو َخال ُ
اإلِنْ َسا ِن.

(مز)12: 108

لقد اخترب داود أمهية االتكال على الرب يف كل نواحي حياته ،وال سيما يف
احلروب اليت خاضها ابسم الرب .لقد ادرك أن االتكال على امللوك األرضيني،
أو أي قوة بشرية ،لكسب احلرب هو ابطل طاملا إنه اتكال على االنسان
وحمدوديته البشرية .لذا نراه يف هذا املزمور يعبرّ عن حاجته لتدخل الرب يف
ظروفه الصعبة ويف مواجهته ألعدائه .لقدكان داود ،كما يشهد عنه الكتاب،
رجال حبسب قلب الرب الذي سيصنع كل مشيئته ،ألنه كان يتقن فن اللجوء
اىل الرب واالتكال عليه يف كل الظروف .والرب بدوره مل خيذله أبدا يف ذلك.

القراءة الصباحية
يو 3
مز 108
القراءة المسائية
قض 13-12

األحد 22نيسان 2018

بَ َد َل محََبَّيِت يخَُ ِ
اص ُمونَيِن.
َص َ
الةٌ.
أَمَّا أَناَ ف َ
(يو )34 :4

القراءة الصباحية
يو 4
مز 109
القراءة المسائية
قض 15-14

هل يراودك الشعور أبن الناس من حولك هم ال حول هلم والقوة وابطل االتكال
عليهم؟ إذاكنت تشعركذلك فأنت على الدرب الصحيح الذي يقودك لالتكال
على الرب .فهو الوحيد القادر أن يقدم لك العون الذي حتتاجه واخلالص
الذي تتوق إليه« .اَهللُ لَنَا إِل ُه َخ َ
السيِّ ِد لِ ْل َم ْو ِت مخََار ُِج».
ال ٍ
الر ِّب َّ
صَ ،و ِع ْن َد َّ
يتوجه للناس من حوله بكل
ماذا تكون ردة فعل اإلنسان عادة عندما ّ
روح طيّبة وهدف املساعدة وم ّد جسور احملبة ،ولكنهم ابملقابل يواجهونه
ابلعداء والبغضة؟ هو شعور ابلرفض واالهانة والظلم .وهذا ما اختربه داود
يف حياته أيضا وكتب عنه يف هذا املزمور وهو يرفع شكواه هلل .فبالرغم من
أنه أظهر ملن هم حوله كل حمبة ،إال أن ردة فعلهم كانت مشينة :خصام
بغضة غش .لقد عاملهم ابحلسىن فأجابوه ابلسوء ،ولكن رغم ّ
كل ذلك
كانت ردة فعله :أما أان فصالة .هذه العبارة تعين أن ردة فعل داود أمام
هذه اإلساءة كانت ابلصالة .فالصالة يف هذه احلالة هي الدواء األفضل
اجه
الستمرار احملبة .حياول املؤمن أن يواجه العامل من حوله ابحملبة ،ولكنه يو َ
ابلرفض .حياول أن يقدم املسيح املخلص ،فيجابه ابلغضب .حياول أن
يسلك ابستقامة وحمبة أمام العامل فيواجه ابالحتقار والبغض ...أمام هذا
الواقع هل جيب عليه أن يستسلم للفشل؟ طبعاً ال ،بل عليه ابملقابل أن يواجه
ابلصالة لكي يتمكن من االستمرار يف التمثّل ابملسيح ومبحبته املضحية.
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اإلثنين  23نيسان 2018

جتسد فيه
مل يتحقق هذا القسم يف أي إنسان يف العهد القدمي إىل اليوم الذي ّ

الرب يسوع .لقد كان الكهنوت الالوي كهنوات مؤقتا وزائال غري مكتوب له

الر ُّب َولَ ْن َ�ينْ َد َم« :أَنْ َت
ْس َم َّ
أَق َ
َكا ِه ٌن إِلىَ األَبَ ِد َعلَى ُرْ�تبَ ِة

االستمرارية .فهو كان ظ ً
ال لألمور السماوية ومتهيداً لدخول كهنوت أبدي،

َمل ِ
ْكي َصا َد َق».

كهنوت الرب يسوع يف املسكن السماوي أمام عرش هللا .إن خدمة الرب

(مز )4 :110

يسوع الكهنوتية مستمرة دائما وهي تؤمن لنا الدخول املستمر اىل حمضر هللا.
إن الرب يسوع يشفع فينا دائما أمام عرش النعمة وهو ال يتعب من هذه اخلدمة
متر به ،ومهما هتت يف مسريك عن الدرب
مطلقاً .إذا ،مهماكان الوضع الذي ّ

القراءة الصباحية
يو 5
مز 110
القراءة المسائية
قض 17-16

الثالثاء  24نيسان 2018

َ�فقَالُوا لَُهَ «:ماذَا َ�ن ْف َع ُل َحتىَّ
َ�ن ْع َم َل أَ ْع َم َ
ال هللاِ؟»

وع َوق َ
َال لهَُ ْم«:هذَا
اب يَ ُس ُ
أَ َج َ

ُه َو َع َم ُل هللاِ :أَ ْن ُ�ت ْؤِمنُوا باِ لَّ ِذي
ُه َو أَ ْر َسلَ ُه».

(يو)29-28 :6
القراءة الصباحية
يو 33-1 :6
مز 111
القراءة المسائية
قض 19-18

الصحيح مع الرب ،فإن يسوع ،الكاهن اىل األبد ،هو الشفيع الوحيد القادر

أن يعرب بك وسط تلك الظروف الصعبة .وهو وحده القادر على أن يعيدك اىل
الشركة املتينة مع هللا  .فال ترتدد أبدا من االلتجاء اىل هذا الكاهن السماوي
 ،فهو حاضر يف كل حلظة لكي يشفع فيك ألنه يفهم ضعفك وحمدوديتك.
صحيح أن هذا السؤال قد ُطرح بسبب دعوة الرب يسوع للجموع لكي
يعملوا للحياة األبدية ،ولكن الرب طلب منهم ذلك ألن الطبيعة البشرية
تسعى دائما لالتكال على أعماهلا وقدراهتا يف نوال ما تصبو إليه .فبسبب
حالة السقوط اليت تعيش فيها البشرية ،فإن فكرة نوال أمر ما من دون عمل
مقابل هي غري واردة يف املنطق البشري .فكم ابحلري عندما يكون ذلك
األمر ال يُق ّدر بثمن؟ ماذا لو كان احلياة األبدية مث ً
ال؟ جواابً على ذلك يقدم
الرب يسوع العمل الوحيد الذي ميكن أن يقوم به اإلنسان ،أال وهو اإلميان
بشخص الرب يسوع وفدائه العجيب .هذا هو العمل الوحيد القادر أن
يرضي هللا ،ألنه يُسلّم بعجز الطبيعة البشرية ويتّكل على هللا بشكل مباشر.
إن هللا ال يقبل أي عمل تقوم به ذراع البشر يف مسألة اخلالص واحلياة اليت
حيجم من شخصه ومن عمله اخلالصي .هللا يطلب اإلميان
ترضيه ،ألن ذلك ّ
ألنه هو األمر الوحيد الذي يعيد الفضل إليه وليس لالنسان .ابإلميان حنن
ننال احلياة األبدية ،وابإلميان نسلك يف رضى الرب.
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األربعاء 25نيسان 2018

اآلب فَإِليَ َّ
ُك ُّل َما ُ�ي ْع ِط يِين ُ
ِلَ ،وَم ْن ُ�ي ْقب ِْل إِليَ َّ
ُ�ي ْقب ُ
الَ أُ ْخر ِْج ُه َخارًِجا»
(يو)37 :6

ما أمجل هذا الوعد الذي يعطيه الرب يسوع لكل من يقبل إليه.
إنه وعد بل امتياز لكل إنسان يُقبل اىل املسيح لكي جيد خالصه األبدي

فيه .إنه وعد ابلقبول مهما كانت خلفية اإلنسان ومهما كان ماضيه .هو
وعد بضمان غفران الرب له وعدم تغيرّ حمبته جتاهه .حياول إبليس ّ
املشكك
أن يهاجم اإلنسان الذي أييت ابلتوبة اىل الرب ابلكذب والتضليل ،وأن يومهه
أبن الرب لن يقبل أنساان خاطئا مثله ،ولكن وعد الرب اثبت وال يقف عند

أهلية أو استحقاق االنسان ،بل يعتمد على حمبة الرب الثابتة الالحمدودة.
القراءة الصباحية
يو 71-34 :6
مز 112
القراءة المسائية
قض 21-20

الخميس  26نيسان 2018

وث:
َ�فقَالَ ْت َرا ُع ُ
َي أَ ْن أَْ�ت ُرَك ِك َوأَ ْرج َع
«الَ تُلِ ِّحي َعل َّ
َعنْ ِك ،ألَنَُّه َحْ�يثُ َما َذ َهبْ ِت أَ ْذ َه ُب
ِيتَ .ش ْعبُ ِك َش ْع يِب
ِت أَب ُ
َو َحْ�يثُ َما ب ِّ
وت
َوإِهلُ ِك إِهلِيَ .حْ�يثُ َما ُم ِّت أَ ُم ُ
اك أَنْ َدفِ ُنَ .
َوُهنَ َ
الر ُّب
هكذَا َ�ي ْف َع ُل َّ
يِب َو َ
هكذَا يَزِي ُد .إِنمََّا الْ َم ْو ُت
َ�ي ْف ِص ُل َ�بيْ يِن َوَ�بْ�ينَ ِك».
(را )17-16 :1
القراءة الصباحية
يو 24-1 :7
مز 113
القراءة المسائية
را 2-1

ومن انحية أخرى يسعى إبليس أيضاً لتشكيك املؤمن يف بداية إميانه خبالصه
األبدي من خالل إيهامه أبن الرب رفضه بسبب ضعف ما يف حياته ما زال
يصارع معه .ولكن وعد الرب أنه ال خيرجه خارجا .فعندما يُقبل اإلنسان إىل

الرب يسوع ،هو جيد امللجأ األمني واحلضن احملب الذي لن يرتكه إىل األبد.
ما الذي دفع براعوث ألن أتخذ هذا املوقف وتلتصق بنعمي حىت املوت؟
ملاذا مل أتخذ موقف عرفة قريبتها؟ إن التصاق راعوث بنعمي مل يكن التصاقاً
عاطفياً غري و ٍاع ،بل كان مدركاً لكل ما يرتتب عنه من تبعات .وهذا يظهر
من خالل ما قالته ،فهي أدركت أن قرارها ليس االلتصاق فقط بنعمي ،بل
بشعبها أيضا وإبهلها وبكل ظروف حياهتا الصعبة واحللوة حىت املوت .ال
ب ّد وأن تعلّق نعمي ابلرب أثّر يف حياة راعوث وقادها ايضا لكي تتعلّق هي
أيضاً ابهلل .إن تكريس راعوث ليس تكريسا مبنياً على القدرة البشرية ،فلوال
يفسر الفرق بينها وبني
عمل الرب يف حياهتا ملا اختذت قرارها هذا .وهذا ما ّ
عرفة .إن نعمة هللا اليت تعمل يف قلب اإلنسان وتب ّدل حياته وجتعله خليقة
جديدة ،هي اليت تقوده أيضا اىل التكريس الكامل هلل واالستعداد النكار
الذات ومحل الصليب واتباع الرب .لقد قررت راعوث االلتصاق ابلرب من
خالل التصاقها بنعمي ،فكافأها هللا وأدخلها يف نسب املسيح .ال خنف من
أن نتمثّل بتكريس راعوث الكامل للرب ،ألنه وعد أنه يُكرم الذين يُكرمونه.
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الجمعة  27نيسان 2018

آخ ُرو َن قَالُوا«:هذَا ُه َو
َ
آخ ُرو َن
يح!»َ .و َ
الْ َم ِس ُ

يل
يح ِم َن الجَْلِ ِ
قَالُوا«:أَلَ َع َّل الْ َم ِس َ
يأَْ يِت؟
(يو )41 :7

القراءة الصباحية
يو 53-25 :7
مز 114
القراءة المسائية
را 4-3

السبت  28نيسان 2018

َواآل َن َ�يق ُ
اشا يِل!
الر ُّبَ :ح َ
ُول َّ

ين يُ ْك ِرُمونَيِن،
ف يِّ
َإِن أُ ْك ِرُم الَّ ِذ َ
ين يحَْتَ ِق ُرونَيِن يَ ْص ُغ ُرو َن.
َوالَّ ِذ َ
(1صم)30 :2

القراءة الصباحية
يو 29-1: 8
مز 115
القراءة المسائية
1صم 2-1

منذ أن بدأ املسيح خبدمته الكرازية وإعالنه عن نفسه والدعوة لإلميان بشخصه،
والناس منقسمون اىل قسمني .قسم مستعد لإلميان به واضعاً حكمته البشرية
وكربايءه جانباً ،وقسم آخر حياول أن جيد شىت اإلعذار والتحاليل البشرية
لكي يرفض املسيح .القسم األول مستعد لالنكسار أمام عظمة الرب يسوع،
ومقراً خبطاايه وحاجته للخالص ابإلميان .أما
معرتفا بسيادة املسيح املطلقةّ ،
القسم الثاين فال يفشل من إجياد األسباب اليت تربّر له رفض املسيح ،معتمداً
على حكمته وفلسفته البشرية النابعة من كربايئه وعدم استعداده لالنكسار
أمام خالقه .لقد علّم الرب يسوع أن اإلنسان يف هذه احلياة هو أمام خيارين
ال اثلث هلما ،األول يقوده اىل احلياة األبدية ،والثاين يقوده اىل املوت
األبدي .ابب ضيّق وطريق كرب ،وقليلون هم الذين يدخلون منه .وابب
واسع وطريق رحب ،وكثريون هم الذين خيتارونه .والسؤال الذي يطرح نفسه
عند هذا احل ّد ،من هو املسيح ابلنسبة لك؟ وأي ابب من البابني ختتار؟
كيف يكون أكرام الرب ،أو كيف يكون احتقاره؟ إن اجلواب على هذا
السؤال جنده من حياة عايل الكاهن وأوالده حفين وفينحاس .فمن خالل
قراءتنا لالصحاح الثاين من صموئيل األول جند أنه ابلرغم من أن عايل كان
رئيس كهنة هلل ،إال أن حمبته ألوالده كانت على ما يبدو أكرب من حمبته
للرب .ونتيجة هلذا األمر كرب ابناه حفين وفينحاس ليكوان ،من اخلارج كهنة
هلل ،ولكن من الداخل ومن القلب أوالداً البليس واخلطية واهلالك .وتقول
لنا كلمة هللا إن عايل أكرم بنيه عوض أن يكرم هللا ،فسمح البنيه أن يفعال
كل ما يتعارض مع وصااي هللا دون أية حماسبة من قبله .ونتيجة لذلك جلب
على نفسه وعلى أوالده غضب هللا ودينونته على اخلطية .إن احتقار هللا
وعدم أكرامه يطرق ابب حياتنا عندما نساوم على وصاايه وكلمته .حنن
حنتقر الرب عندما تنقلب األولوايت يف حياتنا ،فنعطي الذات املركز األول
ونضع هللا يف املركز الثاين أو الثالث ،أو حىت أحياان يف املركز األخري .علينا
أن حنرص دائما على أن يكون هللا السيّد والرب الوحيد املالك على عرش
حياتنا ،وكلمته هي النور لسبيلنا ،عندها فقط نقدم له االكرام الالئق به.
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األحد 29نيسان 2018

فَإ ِْن َح َّرَرُك ْم االبْ ُن فَبِالحَْ ِقي َق ِة
تَ ُكونُو َن أَ ْح َر ًارا
(يو)36 :8

القراءة الصباحية
يو 59-30 :8
مز 116
القراءة المسائية
1صم 4-3

اإلثنين  30نيسان 2018

َاك َوق َ
اب ذ َ
َال«:أَ َخا ِط ٌئ
فَأَ َج َ
ُه َو؟ لَ ْس ُت أَ ْعل َُم .إِنمََّا أَ ْعل َُم
َشْ�يئًا َو ِ
اح ًدا:

أَيِّن ُكنْ ُت أَ ْع َمى
َواآل َن أُبْ ِص ُر».
(يو )25 :9
القراءة الصباحية
يو 9
مز 117
القراءة المسائية
1صم 6-5

ابحلرية احلقيقية .ولكن
عندما خلق هللا اإلنسان ووضعه يف اجلنة كان يتمتع ّ
حرية غري مسؤولة ،بل كان عليه أن يسمع لوصية
هذه احلرية مل تكن ّ
هللا له ويعمل هبا لكي يتمتع هبذه احلرية احلقيقية .لكن مع سقوط آدم
وحواء يف العصيان وعدم طاعة وصية هللا ،دخلت اخلطية اىل اجلنس
البشري ،وفقد اإلنسان احلرية احلقيقية واصبح مستعبداً للخطية والبليس.
والعامل اليوم يعمل جاهدا لكي يتمتع ابحلرية ،ولكنه ابملقابل جيد نفسه
مستعبداً لشهواته وللخطية من حوله دون أن يتمكن من التغلب عليها.
إن السبيل الوحيد لكي يعود االنسان اىل احلرية احلقيقية هو من خالل
حترير الرب يسوع فقط .عندما يؤمن االنسان املستعبد لشهواته ابلرب
حيرر االنسان من عبودية
يسوع ،خيلص وخيترب حترير الرب له .فاملسيح ّ
اخلطية ،ومن خوف املوت ،وأييت به اىل حريّة أبناء هللا .لكن هذه احلرية
حق هللا .وكلّما
ليست من دون ضوابط ،بل هي مسؤولة وتقوم على ّ
ون الحَْ َّقَ ،والحَْ ُّق يحَُ ِّرُرُك ْم».
حبق هللا ،كلّما متتّعنا هبا أكثرَ « .و�َت ْع ِرُف َ
التصقنا ّ
الرب الشافية نقلت هذا االنسان من الظلمة والعمى ،اىل النور
إن ملسة ّ
والرؤية الواضحة .والتغيري الذي دخل اىل حياته كان جذراي قاده لإلميان
ابلرب يسوع وخالصه أيضا .وابإلضافة اىل الشفاء واخلالص ،متيّز هذا
التغيري أبنه أعطى هلذا الرجل حكمة أوفر وجرأة أكرب .هذه احلكمة جعلت
«ف
فوجهوا اإلهانة إليه قائلني :يِ
قادة اليهود يفقدون حجتهم يف مواجهته ّ
خَْ
ال َط اَاي ُولِ ْد َت أَنْ َت بجُِ ْملَتِ َكَ ،وأَنْ َت ُ�ت َعلِّ ُمنَا!» .هذه احلكمة اليت حيصل
عليها كل من ينال ملسة املسيح الشافية ،هي انبعة من زوال العمى الروحي
الذي كان يقود حياته بفضل عمل نعمة هللا .كما أن اجلرأة الكبرية اليت حتلى
هبا ظهرت من خالل جماهرته إبميانه أمام اليهود ،يف الوقت الذي فيه خاف
الس ِّنْ ،اسأَلُوُه» .فعندما
أبواه من اإلجابة على أسئلتهم فقالوا هلم« :إِنَُّه َكا ِم ُل ِّ
يدخل الرب اىل حياة اإلنسان ويصنع فيه معجزة الشفاء الروحي يصبح ابناً
ال أَ َخ ُ
«الر ُّب يِل َف َ
ان؟»
افَ .ما َذا يَ ْصنَ ُع يِب اإلِنْ َس ُ
له ولسان حاله يقولَّ :
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سبع صفات لشعب هللا
اعداد األخت ابسكال احلاج

* تالميذ يف مدرسة واحدة هلم مع ّلم واحد

ور َوتحَََّ�ي ُروا ،ألَ َّن ُك َّل َو ِ
اح ٍد َكا َن يَ ْس َم ُع ُه ْم
أعمال �َ 8 – 7 -6 : 2فلَ َّما َص َار ه َذا َّ
الص ْو ُتْ ،اجتَ َم َع الجُْ ْم ُه ُ
َ�يتَ َكلَّ ُمو َن بِلُ َغتِ ِه.
ني؟
ني َ�ب ْع ُض ُه ْم لَِ�ب ْع ٍ
ِت الجَْ ِمي ُع َوَ�ت َع َّجبُوا قَائِلِ َ
ني َجلِيلِيِّ َ
ض« :أَُ�ت َرى لَيْ َس جمَِي ُع ه ُؤالَ ِء الْ ُمتَ َكلِّ ِم َ
َ�فبُه َ
فَ
َكيْ َف نَ ْس َم ُع نحَْ ُن ُك ُّل َو ِ
اح ٍد ِمنَّا لُ َغتَ ُه الَّيِت ُولِ َد فِي َها؟
أب واحد
* أبناء يف عائلة واحدة هلم ٌ
ني إِلىَ َو ِ
اح ٍد.
يوحنا َ 52: 11ولَيْ َس َع ِن األُ َّم ِة َ�ف َق ْط ،بَ ْل لِيَ ْج َم َع أَْ�بنَ َاء هللاِ الْ ُمَ�ت َف ِّرقِ َ
* خراف يف رعيّة واحدة وهلم ر ٍاع واحد

يوحنا َ 16 :10ويِل ِخ َر ٌ
آت بِتِْل َك أَيْ ًضا َ�فتَ ْس َم ُع َص ْويِتَ ،وتَ ُكو ُن
اف أُ َخ ُر لَيْ َس ْت ِم ْن ه ِذ ِه الحَْ ِظريَِة�َ ،يْ�نبَ ِغي أَ ْن يِ َ
اح َدةٌ َوَر ٍاع َو ِ
َرِعيٌَّة َو ِ
اح ٌد.

والرب الكرمة احلقيقيّة.
* أغصان يف كرمة واحدةّ ،
يوحنا « 1 : 15أَناَ الْ َك ْرَم ُة الحَْ ِقي ِقيَُّة َوأَيِب الْ َك َّرا ُم.
* حجارة يف بيت واحد ،تكون بناء واحد.

وحيًّاَ ،ك َهنُوتاً ُم َق َّد ًسا ،لَِ�ت ْق ِدميِ ذَباَ ئِ َح ُر ِ
 1بطرس  5 : 2كُونُوا أَْ�نتُمْ أَيْضًا َمبْنِيِّنيَكَحِجَارَةٍ حَيَّةٍ َ�بْ�يتًا ُر ِ
وحيَّ ٍة
يح.
َم ْقبُولٍَة ِعنْ َد هللاِ بِيَ ُس َ
وع الْ َم ِس ِ
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* أعضاء يف جسد واحد ،له رأس واحد.

رومية َ 5 : 12
ضُ ،ك ُّل َو ِ
ينَ :ج َس ٌد َو ِ
آلخرِ.
يحَ ،وأَ ْع َض ٌاء َ�ب ْع ًضا لَِ�ب ْع ٍ
اح ٍد لِ َ
اح ٌد يِف الْ َم ِس ِ
هك َذا نحَْ ُن الْ َكثِريِ َ

* عروس يف زينة واحدة ،هلا عريس واحد.

الس َما ِء ِم ْن ِعنْ ِد هللاِ ُم َهيَّأَ ًة
ور َشلِ َيم الجَْ ِدي َد َة ناَ ِزلًَة ِم َن َّ
رؤاي  2 : 21و َ 9وأَناَ يُ َ
وحنَّا َرأَيْ ُت الْ َم ِدينَ َة الْ ُم َق َّد َس َة أُ ُ
وس ُم َزَّ�ينَ ٍة لِ َرُجلِ َها.
َك َع ُر ٍ
ال ُر ِ
وس ا ْم َرأََة خَْ
َوتَ َكلَّ َم َم ِعي قَائِ ً
وف».
الَ « :هلُ َّم فَأُ ِريَ َك الْ َع ُر َ
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بوليكاربوس 69م – 155م
شهد للمسيح يف حلبة املصارعة
اب الجَْ ِحي ِم لَ ْن َ�ت ْق َوى َعلَْ�ي َها»(مت .)18 :16وقد بناها بقوة وجمد،
يس يِتَ ،وأَْ�ب َو ُ
قال يسوع ...« :أَبْين َكنِ َ

فتحول تالميذه
فيسوع صعد من القرب مظهراً نفسه حيًّا ،وأرسل الروح القدس على شكل ألسنة من انرّ ،

اجلبناء واملضطربني ،إىل جنود بواسل للصليب ،فشفوا املرضى ،وأقاموا املوتى ،واندوا ابإلجنيل جبسارة ،فانضم

اآلالف إىل ملكوت هللا ،ومل حيدث شيء مشابه هلذا من قبل.
وابلرغم من جلد القادة اليهود للتالميذ ،وحتذيرهم بعدم التح ّدث عن يسوع مرة أخرى ،إال أن التالميذ
َاح ُك ُموا ،ألََّ�ننَا نحَْ ُن الَ يمُْكُِ�ننَا أَ ْن الَ
أجابوهم قائلني »:إ ِْن َكا َن َح ًّقا أَ َما َم هللاِ أَ ْن نَ ْس َم َع لَ ُك ْم أَ ْكَ�ث َر ِم َن هللاِ ،ف ْ

َ�نتَ َكلَّ َم بمَِا َرأَْ�ينَا َوسمَِ ْعنَا»( .أع .)20-19 :4

وقد أعلن األابطرة الرومان أن اتّباع املسيح جرمية عقوبتها املوت ،وذلك خوفا من ازدايد عدد املسيحيني،

وكرههم هلم المتناعهم عن السجود لألصنام .وبدأوا يف إلقاء اللوم على املسيحيني يف ّكل كارثة واجهتهم.
وقد تن ّهد أحد املسيحيني قائ ً
ال »:إذا فاض النهر أو حدث جفاف أو جماعة أو انتشر وابء ،يصرخ عبدة
األصنام قائلني :ألقوا ابملسيحيني إىل األسود».

الرسل ،فقطعوا رأس بولس وصلبوا بطرس وأحرقوا آخرين ،وقطعوا رؤوسهم
وقد قتل الرومان الكثري من ّ
ابلسيف ،وألقوهم للوحوش .وقد مات هؤالء الق ّديسون ،بينما كانت كلمات املسيح ترن يف آذاهنم« :إن
كان العامل يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضين قبلكم».
وقد منت الكنيسة بشكل أقوى يف مواجهة االضطهاد ،وامتدت إىل أقاصي روما ،بل إىل أبعد من ذلك.
الرسل والتالميذ ،من أوائل هؤالء كان بوليكاربوس ،وفيما
وظهر جيل جديد من املسيحيني ليأخذوا مكان ّ
قصته.
جزء من ّ
يلي ٌ

كان أسد يدور حول ذلك الشاب الذي كان يقف يف وسط حلبة املصارعة أبقدامه املغروسة يف الرمال

ورأسه املتأهبة لالنقضاض عليهّ .
وظل اجلمهور يشاهد يف صمت بينما كان احلاكم ينظر بغضب إىل الشاب
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من مقصورة اإلمرباطور يف املدرج .وكان ّ
احلكام يطلقون على املسيحيني لقب كفرة ،وذلك لرفضهم السجود
آلهلة الرومان ،وتقدمي البخور لألابطرة .ويف مسريان أمر احلاكم إبعدام أي مسيحي يرفض إنكار اإلميان
ابملسيح .وهكذا وقف هذا الشاب يف ثبات يدور حوله األسد.
هلم اآلن ،أنت شاب وتنتظرك احلياة أبكملها .مل يفت األوان بعد ،فلقد حلف بعض
وصاح احلاكمّ »:
أصدقائك اآلن ابلقسم لقيصر .سأخرجك من أمام األسود إذا أطعت» .فه ّز الشاب رأسه رافضاً ،ووقف
اثبتاً بينما كان األسد يقرتب إليه .وقف األسد مث انقض عليه ،ويف حلظة اشتبكا وأخذ األسد يف متزيق
الشاب ،وأغلق األسد ّ
فكه الرهيب وترنّح الشاب وهتف اجلمهور وصرخ بعضهم« :املوت للكفرة».
وقام أحد القادة الرومان منادايً« :مل يكن هذا الشاب سوى اتبع» .وصاح آخر« :نريد بوليكاربوس،
قائدهم .املوت للكفرة! املوت لبوليكاربوس!» وأطلق احلاكم مرسوماً فخرجت جمموعة من اجلنود إللقاء
القبض على بوليكاربوس أسقف مسريان.
كان بوليكاربوس قد تل ّقى التعاليم يف شبابه على يد يوحنا الرسول ،وقد قاد الكثريين لإلميان بيسوع املسيح.
وجروه حىت وقف أمام احلاكم الروماين لإلقليم ،واثر
وعندما وجد اجلنود بوليكاربوس دفعوه اىل احللبة ّ
الشعب عند رؤية بوليكاربوس ،وهتفوا« :املوت للكفرة! املوت لبوليكاربوس!»
املطرز يف مقصورة اإلمرباطور ،ونظر إىل بوليكاربوس يف ثوبه املغرب بغضب،
وقف احلاكم يف ثوبه األرجواين ّ
وأشاح بيده وهدأ اجلموع.

وسأل« :هل أنت بوليكاربوس معلّم املسيحيني؟»
فأجاب بوليكاربوس« :نعم» .فقال احلاكم« :ارحم شيخوختك واحلف لقيصر وانقذ نفسك وأشر إىل
السجناء املسيحيني هناك وقل« :أبعدوا الكفرة» .فأدار بوليكاربوس وجهه بعيداً عن السجناء وأشار إىل
عبدة األصنام ورفع صوته إىل السماء وقال« :أبعدوا الكفرة» .فغضب الشعب وصروا على أسناهنم عند
مساعهم هلذه اإلهانة وصرخوا« :كيف جيرؤ على نعتنا ابلكفرة؟» وحاول احلاكم إغراء بوليكاربوس مرة
أخرى قائال« :احلف القسم لقيصر ،وسأطلق سراحك .أنكر املسيح!» فانتصب األسقف واقفاً وأجاب
لست ومثانني عاماً ومل يسئ َّ
بصوت واضح« :لقد كنت خادماً له ٍ
إيل ،فكيف أج ّدف على ملكي الذي
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خلّصين؟» فصاح احلاكم« :احلف بقيصر!» فأجابه« :إن حماوالتك جلعلي أحلف بقيصر ستذهب س ًدى.
استمع َّ
إيل جيّداً ،أان
مسيحي» .فقال احلاكمّ :
«لدي هنا وحوش مفرتسة وسألقي بك إليهم إذا مل تغيرّ
ّ
رأيك» .فأجاب بوليكاربوس« :أحضرهم» .فأجاب احلاكم« :إذا مل تكن خائفاً من الوحوش ،سأحرقك
حيّاً» .فقال بوليكاربوس« :أنت هت ّددين ابلنار اليت حترق لوقت قليل ،ولكنك جتهل انر العقاب األبدي
هلم افعل يب ما تشاء».
املع ّدة لغري املسيحيني .ملاذا تنتظر؟ ّ

فصاح أحدهم« :هذا هو معلّم آسيا ،أبو املسيحيني ،الذي يعلّم الكثريين أال يعبدوا آهلتنا ،أحرقوه!» فقيّدوه
بقش ومادة ملتهبة منقوعة يف الزيت وأخشاب .وصلّى بوليكاربوس بصوت مرتفع:
إىل سارية ،وأحاطوه ّ
«ريب وإهلي كلّي القدرة أبو ابنك احملبوب يسوع املسيح ،والذي عرفناك من خالله .أابركك ألنك منحتين
شرف هذا اليوم وهذه الساعة اليت سأُ َع ُّد فيها ضمن شهدائك ،أنت اإلله األمني واحلقيقي ،لك اجملد اآلن
وإىل دهر الدهور .آمني».
وأضرموا النريان يف مشعل طويل ،وأخذت ألسنة اللهب يف االرتفاع .وشجعت جسارة بوليكاربوس يف
مواجهة املوت املسيحيني املضطهدين يف كل أحناء اإلمرباطورية ليثبتوا يف إمياهنم ابملسيح.
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القيامة – خدعة أم حقيقة؟
ملخص من كتاب برهان يتطلّب قرار
ّ

ملؤسسها .إهنا تقوم على هذه
إن املسيحية هي الداينة الوحيدة ،بني كل الدايانت ،اليت تنادي ابلقرب الفارغ ّ

العقيدة اجلوهرية اليت بدوهنا يكون ّكل إميان ابطال .فالشخص الذي يريد أن يقبل تعاليم املسيح األخالقية،
لكنه ابملقابل يرفض قيامته من األموات ،حيتاج إىل اعادة النظر يف موقفه .لقد أعطى املسيح تعاليمه
الكل أو نرفض ّ
وضمنها حادثة موته وقيامته .فإما أن نقبل ّ
قوة
الكل .إن املسيحيّة ّ
مؤسسة على ّ
العظيمة ّ
هذه القيامة ،فبطرس بىن موعظته يوم اخلمسني على حقيقة القيامة ،وبولس ركز كل تعليمه واميانه على هذه
القيامة (1كو.)17 :15
ومبا أن ثبات املسيحيّة يرتكز على ثبات القيامة ،فقد تعرضت هذه احلقيقة للهجمات العديدة من
ّ
املشككني ،إال أهنا صمدت أمام ّ
كل التجارب وذلك لسبب وحيد هو إهنا حقيقة راسخة.
لكن ما الذي جيعل منها كذلك؟
التاريخ يشهد لصحتها:
إن املسيح هو شخصيّة اترخييّة حقيقيّة ال ميكن ألي انسان عاقل أن ينكر حقيقتها .إضافة إىل ذلك
فالتاريخ يشهد عن وجود ّ
كل الشخصيات اليت عاصرت املسيح وحادثة قيامته .إن مسألة القيامة ،دون
التطرق إىل صحتها واجلدال حوهلا ،هي مسألة اترخيية مثبتة بشهادة مؤرخني كثريين (ومنهم يوسيفوس
ّ
اليهودي) .ومبا أهنا مسألة اترخيية حقيقية ،فما علينا إال درس الوقائع التارخيية احمليطة هبا لنرى ما إذا كانت
صحيحة أم ال .لقد شهد أكرب احملامني والقضاة الذين سعوا إىل دحض القيامة ،شهدوا على ثبوت الوقائع
التارخيية وكفايتها للحكم على صحتها .نذكر منهم حمامياً يدعى فرنك موريسون أراد أن يكتب كتاابً ض ّد
القيامة فانتهى به املطاف إىل كتاب بغاية الدقة يف صحة القيامة.
مشاهد ما قبل القيامة وما بعدها:
تستحق التوقف عندها وحتليل
إذا ما نظران إىل األحداث اليت سبقت القيامة ،تطالعنا عدة مشاهد اثبتة
ّ

الوقائع حوهلا .فإذا تناولنا أوالً موت الرب يسوع نستطيع القول إن هذا املوت كان حقيقياً ال حيتمل ّ
الشك

متخصصون
مطلقاً ،إن من الناحية الكتابية أو من الناحية العلمية ،وقد شهد على هذه األخرية أطباء
ّ
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يتعرض لإلغماء ،كما زعم البعض ،مث استفاق وقام.
عديدون .إذا املسيح مل ّ

اثنيا قرب يوسف الرامي احملفور يف الصخر وحادثة دفن املسيح واألكفان اليت وضعت على جسده مع
وختم من قبل الرومان
األطياب ،ابإلضافة إىل ذلك احلجر الكبري الضخم الذي وضع على ابب القرب ُ

بطريقة حمكمة بناء على طلب من رؤساء اليهود .إن إغالق ابب القرب هبذه الوسيلة احملكمة ،وحراسته
بشكل دقيق ،مل يكن ابألمر البسيط الذي ميكن التساهل معه ،ألن اجلماعة اليت كانت متخصصة بذلك
كانت معرضة للموت يف حال أخفقت ابملهمة.
وأخريا مشهد التالميذ وهم يفرون هاربني خائفني مما قد حيصل هلم بعد أن مات سيّدهم.
أما بعد القيامة فماذا نرى؟
حتول قرب يوسف الرامي احملكم اإلغالق إىل قربٍ فارغ ٍ
أي جثمان وذلك بشهادة كل الفئات،
وخال من ّ
لقد ّ

املوالني الذين اندوا ابلقيامة ،واملضادين الذين حاولوا إجياد تعليالت خمتلفة للحادثة .أضف إىل ذلك أيضاً

األكفان اليت كان من املفرتض أن تلتصق جبسد امليت حتت أتثري الطيب ،ها هي اآلن موضوعة بعناية مكان
اجلسد .فلو أن أحداً ما سرق جسد الرب ،لكان أخذه مع األكفان إذ ال وقت الزالتها ووضعها بدقة ،مث
ما احلاجة لفعل ذلك؟ أما فيما خيتص ابحلجر الذي ُدحرج من مكانه ،فقد كان أمراً عجيباً ليس له تفسري

منطقي .فهذا احلجر الضخم حيتاج الشخاص كثريين الزاحته ،وهذا متاماً ما كانت املرميات تفتكرن به قبل
وصوهلن إىل القرب .لكن الرب أرسل مالكه ودحرج احلجر ،األمر الذي صعق احلراس الذين قبلوا ابملال من
الكهنة جملرد أن يعرتفوا إهنم كانوا نياما .هذا األمر كان خطرياً جداًكما أشران سابقاً إال أن املال ووعد الكهنة

للجنود ابستعطاف السلطة الرومانية الستبقاء حياهتم دفعهم لذلك األمر.

ومشجعاً هلم للتغلب
بعد هذا نشاهد املسيح وهو يظهر للتالميذ يف أمكنة عديدة مثبتاً حقيقة قيامته،
ّ

على خوفهم.

وأخريا يطالعنا مشهد األعداء الصامتني أمام تعليم الرسل عن القيامة (بطرس يوم اخلمسني ،و بولس امام
فستوس الوايل) يعلن عن فقر هذه اجلماعة يف مواجهة هذه احلقيقة الراسخة.
ابلرغم من ّ
كل النظرايت الواهية اليت حتارب هذه احلقيقة واليت تفتقر إىل الرباهني ،تصمد القيامة كحدث
اترخيي اثبت.
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