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إمتحان اإلميان ابلنار
إعداد القس رميون أبو خمايل

رحلة احلياة مع املسيح هي رحلة ممتعة وشيّقة يف إستيعاهبم يف اببل ممّا دعا نبوخذنصر إلختيار من بني
العامل .فاملسيح مل يعدان حبياة سهلة ولكنّه وعدان اليهود الذين سبق أن ُسبوا قبال ،أفرادا للمساعدة من

حبياة مباركة.

بينهم دانيال وشدرخ وميشخ وعبدنغو( دا  .)3ورغم

السيب جاء اليوم الذي فيه
من بني املواضيع ّ
املهمة اليت ذكرها املسيح لتالميذه مركزهم املرموق يف بالد ّ
مرارا وتكرارا هو موضوع التجارب واإلضطهادات .سيُمتَحن إمياهنم ابلنار .فاإلضطهاد هو أمر طبيعي يف
وسط عامل معا ٍد هلل «قَ ْد َكلَّ ْمتُ ُك ْم بهِ َذا لِيَ ُكو َن لَ ُك ْم فيِ َّ
أل ّن اإلميان احلقيقي ال ب ّد أن مُيتحن ابلنّار.
ال ٌم .فيِ الْ َعالمَِ َسيَ ُكو ُن لَ ُك ْم ِضي ٌقَ ،و ِ
عندما ندرس العهد القدمي ندرك أ ّن شعب تلك َس َ
لك ْن ثِ ُقوا :أَناَ قَ ْد

الر ّب بسبب خطاايه َغلَبْ ُت الْ َعالمََ»( .يو  .)33 :16واإلمتحان قد يتّخذ
املرحلة وقع حتت أتديب ّ

ابلسيبُ .سبيت اململكة الشماليّة على أشكاال عديدة ،فقد مُيتحن أبتون النار ،أو إبضطهاد
مبا يُعرف ّ
وسبيت اململكة عنيف أو قد ميتحن مبوقف يف العمل أو يف العائلة.
ي ّد األشوريني عام  722ق.مُ .
ني أَ َّن
اجلنوبيّة عام  586ق.م .على يد البابلينيِ .من نعم إ ّن اإلميان احلقيقي ال ب ّد أن ميتحنَ « ،عالِ ِم َ

بني املسبيّني كان هناك فتيان ثالثة إختارهم امللك ا ْمتِ َحا َن إِميَانِ ُك ْم �يُ نْ ِش ُئ َصْ�ب ًرا( ».يع  .)3 :1وأتيت
لوظائف يف اململكة ابإلضافة إىل دانيال .والذي التجربة من خالل ترهيب وختويف املؤمن لكي تبعده
السيب عن ثقته وإميانه ابملسيح.
يدرس َسيب اململكة اجلنوبية يُدرك أب ّن ّ
حدث على ثالث دفعات .وكانت الدفعة األوىل
ُسبيت مع يهوايكيم امللك قبل  16سنة .ومث
وسيب ابقي
السيب األخري عندما مات كثريون ُ
جاء ّ

الشعب .كانت أعداد املسبيّني اليهود كبرية ويبدو
أ ّن السلطات البابليّة كان حتتاج ملن يساعد يف
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حق كلمة هللا
واإلميان الصحيح يُ ىَبن على ّ
الثابت ،فأمام اإلمتحان إتخّ ذ شدرخ وميشخ
وعبدنغو موقفا اثبتا مبّنياً على احلق اإلهلي .فهم

لن يسجدوا لتمثال الذهب أل ّن احلق اإلهلي ال
يتغيرّ مع الظروف .كان هدف هذه التجربة أن
يدفع هؤالء األشخاص الثالثة بعيدا عن كلمة
الر ّب ،لكنّهم إتخّ ذوا موقفا اثبتا من احلق رغم
ّ
ّ
املفشالت من حوهلم .املؤمن هو شخص
كل ّ

أبنّه سيكون معه يف هذه الظروف ،ويف ّ
كل الظروف
الر ّب
الصعبة .فالثبات على كلمة احلق اإلهلي ووعود ّ
الصادقة ،هي ضرورة حتميّة إابن إمتحان اإلميان.

وهكذا خيترب املؤمن النّصرة الروحيّة يف أصعب الظروف

وأقساها ..إ ّن اإلميان الصحيح يتح ّدى النار ويصمد.
حت ولو كان مصريهم
وهذا كان قرار الفتيان الثالثة أنّه ىّ

املوت يف أتون النار فإنهّ م لن ّ
يتنكروا إلهلهم ،لن ينكروا
يشَ ،وإ ِْن
الر ّب فلسان حاهلم «ألََّ�ننَا إ ِْن ِع ْشنَا فَلِ َّلر ِّب نَ ِع ُ
ّ

مَُوت .فَإ ِْن ِع ْشنَا َوإ ِْن مُْ�تنَا فَلِ َّلر ِّب حَْن ُن».
مُْ�تنَا فَلِ َّلر ِّب ن ُ

الر ّب ،إنّه ال
ّ
يتمسك مبواقف كتابيّة من كلمة ّ
يسجد لتمثال الذهب  ...آمني .ولكن املؤمن

(رومية  .)8 :14فاإلميان الصحيح خيترب حضور هللا

أيضا ال يكذب وال يغش ابإلمتحان ،وهو يعيش

املبارك يف ّ
كل الظروف وقد يكون الفتيان الثالثة قد

حيب العامل
بقداسة ،ويلبس لباس احلشمة ،وال ّ
وال األشياء اليت يف العامل ،وهذه كلّها حتتاج إىل

الر ّب معهم يف
خسروا العامل كلّه ولكنّهم رحبوا حضور ّ

مواقف حازمة .فاإلميان الصحيح يواجه الضغوط

الر ّب أمني ويكون مع أوالده املؤمنني
أتون النار .إ ّن ّ

يف أصعب ظروف حياهتم .وقصة دانيال مع الفتيان

فهؤالء الشباب الثالثة كانوا بعيدين عن امللك

الثالثة تُظهر أ ّن اإلميان الصحيح ينتج أيضا بركات

عندما أخذوا موقفهم بعدم السجود لتمثال

الر ّب.فيا هلا من هناية مباركة
جميدة ،بركات ّ
متجد إسم ّ

الذهب ،ولكن ماذا سيفعلون عندما يقفون

مرة.
لتجربة ّ
أخي املؤمن ،إ ّن اإلميان ال ب ّد أن مُيتحن ابلنار ،وعندما

اضح هلل .ولكن ثقتهم إبهلهم
بل كان فيه حت ٍد و ٍ

سيُمتَحن إميانك ،ماذا سيبقى منه؟

وجها لوجه أمام امللك الذي مل يكن موقفه بريئا
يتمسكون بوعود ذلك اإلله .أل ّن من
جعلتهم ّ
ابلر ّب
أهداف التجربة أيضا أن متتحن ثقة املؤمن ّ
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الكتاب املقدس يف موضوعه وهدفه
 -1موضوع الكتاب املقدس :يسوع املسيح.
ان الرب يسوع املسيح هو املوضوع الرئيس يف الكتاب املقدس .فعند قراءة األسفار املقدسة يظهر لنا كمال
املسيح املتجسد يف شخصه وأعماله بطرق متعددة.
أ -يسوع املسيح اخلالق:
ان االصحاحات االوىل من سفر التكوين تُ َد ّون لنا عملية اخللق ،وتستخدم لذلك كلمة «إلوهيم» اليت
هي بصيغة اجلمع واليت حتتوي ضمنا :هللا اآلب وهللا االبن وهللا الروح القدس .وليس اال مع اكتمال العهد
اجلديد حىت ظهر لنا االعالن بشكل واضح ان كل االشياء قد ُعملت ابملسيح (يو .)3 :1وحبسب ما
الس َما َو ِ
ضَ ،ما
ات َوَما َعلَى األَ ْر ِ
جاء يف رسالة بولس اىل أهل كولوسي نقرأ« :فَإِنَُّه فِي ِه ُخلِ َق الْ ُك ُّلَ :ما فيِ َّ

ات ا ْم ِرياَ َس ٍ
�يُ َرى َوَما الَ �يُ َرىَ ،س َو ٌاء َكا َن ُع ُروشاً ا ْم ِسيَا َد ٍ
ات ا ْم َس َ
ني .الْ ُك ُّل بِ ِه َولَُه قَ ْد ُخلِ َق .اَلَّ ِذي ُه َو
ال ِط َ
َ�قبْ َل ُك ِّل َش ْي ٍءَ ،وفِي ِه َ�ي ُقوُم الْ ُك ّل» (كو .)17-16 :1ان هذا ال يعين انه ليس هلل اآلب والروح القدس أي

دور يف عملية اخللق ،بل ان هذا جيعل املسيح يف واجهة هذه العملية .وبناء عليه فان الكمال الظاهر يف

اخللق يعكس عمل يديه.
ب -يسوع املسيح احلاكم املطلق للعامل:
يتمتع املسيح أيضا بصفة احلاكم املطلق هلذا الكون ،كونه اخلالق العظيم له .وبينما تُقدم لنا االسفار املقدسة
صفة السيادة املطلقة هلل اآلب ،فإنه من الواضح ان قصد هللا هو ان حيكم املسيح العامل (مز.)9-8 :2
رب ،وأن تنحين له كل ركبة (إش )23 :45
ان خمطط هللا اآلب هو ان يعرتف كل لسان ان املسيح هو ٌّ
(رو( )11 :14يف .)11-9 :2ان اتريخ االنسان كما يرد يف الكتاب املقدس ،ابلرغم من انه يدون لنا
التمرد على هللا (مز ،)2-1 :2اال انه يعلن ان املسيح ينتظر اليوم الذي فيه ستكون سيادته مطلقة على
كل العامل (مز .)1 :110ان اليوم الذي سيُعلن فيه ان املسيح هو رب على الكل ال بد وأنه ٍ
آت ،واخلطية
ستُدان أيضا وستظهر سيادته للكل( .رؤ)16-15 :19
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ويف معرض تتميم قصده ،مسح هللا حلكام أرضيني أن جيلسوا على عروشهم ،امم عظيمة ظهرت مث سقطت:
مصر ،أشور ،اببل ،مادي وفارس ،اليوانن والرومان -لكن اململكة األخرية ستكون اململكة السماوية اليت
حيكم فيها املسيح (دا )14-13 :7
ان املسيح ليس ملكا فقط على االمم لكنه سيحكم من على عرش داود كابن داود وابألخص كملك على
اسرائيل (لو .)33-31 :1وهذا االمر سوف يصبح جليا عندما يعود الرب يف جميئه الثاين لكي يؤسس
حكمه االلفي اذ سيحكم على العامل أمجع مبا فيه مملكة اسرائيل.
ان سيادة املسيح تظهر أيضا من خالل عالقته ابلكنيسة اليت هو رأسها (أف  .)23-22 :1وكما انه هو
السيد املطلق على العامل واسرائيل والكنيسة ،كذلك هو الداين املطلق لكل البشر( .يو( )27 :5أش :9
( )7-6مز )8،11 ،2-1 :72
ت -يسوع املسيح الكلمة املتجسد:
ان الكتاب املقدس يعلن يف العهد اجلديد ان يسوع املسيح هو الكلمة املتجسد ،فهو جيسد لنا ويعلن طبيعة
هللا وشخصه.
كما تظهر يف املسيح يسوع أيضا كل الصفات االهلية اخلاصة ابهلل وحبكمته ،وقدرته ،وقداسته وحمبته.
ان يسوع املسيح هو الكلمة (يو )1:1اي ما ينطق به هللا ويعرب عنه .من خالل املسيح ،االعالن االهلي
املتجسد ،يستطيع االنسان ان يتعرف على هللا بشكل عميق ودقيق ،وهذه الدقة الكبرية ال يقدمها أي
إعالن إهلي آخر .وحبسب ما جاء يف الرسالة اىل العربانيني« :الَّ ِذيَ ،وُه َو َ�ب َه ُاء مجَْ ِد ِهَ ،وَر ْس ُم َج ْوَه ِرِهَ ،و َحا ِم ٌل

ُك َّل األَ ْشيَا ِء ب َ
ِكلِ َم ِة قُ ْد َرتِ ِه�َ ،ب ْع َد َما َصنَ َع بَِ�ن ْف ِس ِه تَ ْط ِهرياً لخَِ َطاياَناَ َ ،جلَ َس فيِ يمَِ ِ
ني الْ َع َظ َم ِة فيِ األَ َع يِال» (عب:1
 )3جند ان قصد هللا املركزي هو االعالن عن نفسه للخليقة من خالل ابنه الكلمة املتجسد الرب يسوع

املسيح.
ث -يسوع املسيح املخلص:
يظهر عمل يسوع املسيح اخلالصي كاملوضوع املركزي يف اتريخ البشرية كما يرد يف االسفار املقدسة ،وذلك
بدءاً من سقوط االنسان حىت الوصول اىل ظهور االرض اجلديدة والسماء اجلديدة .ان املسيح هو النسل
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املوعود به يف سفر التكوين والذي سيسحق رأس احلية (تك .)15 :3ان العهد القدمي يصور لنا املسيح
كعبد هللا الذي سيحمل خطااي كل العامل (أش( )6-4 :53يو )29 :1لقد كان على املسيح ان ميوت على
الصليب كذبيحة خطية ،وأن يتحمل عقاب دينونة هللا املنصبة على خطااي كل العامل (1كو)4-3 :15
(2كو1( )21-19 :5بط1( )19-18 :1يو( )2 :2رؤ .)5 :1ان املسيح كونه املخلص ،هو ليس
فقط ذبيحة اخلطية بل أيضا رئيس كهنتنا األعظم (عب )27-25 :7ان أحد مقاصد هللا الرئيسية ،كما
وبناء عليه فان الكتاب
يعلن لنا الكتاب املقدس ،هو أتمني اخلالص للبشرية اهلالكة بواسطة يسوع املسيحً .
املقدس يقدم لنا املسيح كاملخلص الوحيد من سفر التكوين اىل سفر الرؤاي( .أع)12 :4
 -2اتريخ االنسان يف الكتاب املقدس:
يف حني ان الكتاب املقدس هو ابلدرجة االوىل مكتوب هبدف متجيد الرب ،اال انه يدون لنا اتريخ االنسان
املنسجم مع هذا اهلدف .ان قصة اخللق كما وردت يف االصحاحات االوىل من سفر التكوين تُ َّتوج خبلق
آدم وحواء .ان االسفار املقدسة ككل تعلن عن خمطط هللا وقصده للجنس البشري .فمقاصد هللا الثابتة
من حنو االمم تظهر بشكل واضح يف اتريخ البشرية .ان املتحدرين مباشرة من آدم وحواء تعرضوا لإلابدة
بسبب الطوفان أايم نوح .ويد ّون لنا تكوين  10عن نسل نوح الذي منه تشكلت امم االرض .مث بعد أن
سقط نسل نوح وتعرض لدينونة هللا عند برج اببل ،اختار هللا ابراهيم لكي يتمم قصده الذي هو االعالن
عن نفسه من خالل شعب أسرائيل .ومع بداية االصحاح الثاين عشر من سفر التكوين يبدأ موضوع بداية
شعب اسرائيل واترخيه .ان معظم العهد القدمي يتناول أخبار هذه االمة الصغرية مع عالقاهتا مبجموعة االمم
الكبرية من حوهلا .ان كل هذه االحداث التارخيية املذكورة يف العهد القدمي�َ ،تُ�ت ّوج حبسب مقاصد هللا،
مبجيء الرب يسوع كما يرد يف العهد اجلديد ،االمر الذي يتمم بشكل واضح وعد هللا البراهيم انه بنسله
تتبارك مجيع قبائل االرض.
مث يظهر لنا يف العهد اجلديد جمموعة جديدة من الناس واليت هي الكنيسة ،جسد املسيح الذي يضم اليهود
واالمم ،كل من يؤمن ابملسيح كاملخلّص الوحيد .وهكذا فان العهد اجلديد ،وابألخص سفر اعمال الرسل
والرسائل ،حيتوي على معامالت هللا مع الكنيسة ،اىل ان نصل اىل الذروة مع سفر الرؤاي.
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ان تعاقب املمالك – بداي ًة مع الفراعنة مث االشوريني فالبابليني ومادي وفارس وبعدها اليواننيني مث الرومان
– يصل اىل ذروته مع اململكة اآلتية من السماء ،مع جميء الرب يسوع اثنية .ان اليهود واالمم على السواء
هم موجودون يف امللك االلفي حيث سينعم اجلميع بربكات هللا الغنية.
ففي حني ان موضوع الكتاب املقدس يركز على الرب يسوع املسيح ويربط اتريخ العامل مبقاصد هللا اليت
متجده ،فان أعمال هللا ميكن ان تُرى من خالل اظهار سيادته على االمم وامانته مع شعبه اسرائيل ونعمته
لكنيسته .ان اكتمال الكل سيكون يف السماء اجلديدة واالرض اجلديدة وأورشليم السماوية وذلك يف احلالة
االبدية مع انتهاء التاريخ والزمن.
 -3قصد الكتاب املقدس:
استنادا اىل كلمة هللا املكتوبة هناك قصد سا ٍم وحيد معلن يف كل ما صنعه أو سيصنعه هللا منذ بدء اخلليقة
وحىت أبعد حد يف االبدية .ان هذا القصد األمسى هو اظهار جمد هللا .الجل هذا القصد الوحيد ُخلِقت
وخلق االنسان على صورة هللا وشبهه .وحبكمة هللا العظيمة وغري املدركة ،مُسح بوجود
وصمم الكون ُ
املالئكة ُ
اخلطية ،وأت ّمن الفداء من أجل حتقيق هذا القصد العظيم.
ان اظهار جمد هللا يتالزم مع كماله الالحمدود .فمحاوالت االنسان لكي ميجد نفسه ،تطرح دائما عالمات
االستفهام حيث انه خملوق غري كامل مليء ابلضعفات .اما اظهار جمد هللا فهو االعالن والتعبري عن حقه
الكامل والذي يعود ابلربكات الكثرية على خليقته .والن هللا هو الحمدود بكيانه ،وكماله كمال مطلق ،فهو
مستحق التمجيد الالحمدود ،ويكون ابلتايل من غري العادل أبدا ان متسك خليقته هذا احلق عنه الذي هو
له وحده .وجتدر االشارة أيضا ان هللا ال يسعى من خالل اظهار جمده اىل االكتفاء الذايت أو واملصلحة
الشخصية االاننية ،بل هو يقوم بذلك من أجل صاحل خليقته .ان اعالن هللا خلليقته وضع امامها هدفا مثينا
للمحبة وللتأمل به ،كما أعطاها أرضية اثبتة لإلميان والسالم القليب ،كما قدم أيضا لالنسان أتكيد اخلالص
واحلياة االبدية .وكلما تقدم االنسان يف فهم جمد هللا أكثر ،كلما استفاد أكثر من بركات هللا لالنسان.
ومبا ان الكتاب املقدس هو رسالة هللا لإلنسان ،فان هدفه وقصده األمسى هو نفس قصد هللا األمسى أي
اعطاء اجملد له.
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يف اخلتام جتدر االشارة اىل ان الكتاب املقدس يدون لنا االمور التالية:
الس َما َو ِ
ضَ ،ما �يُ َرى َوَما الَ �يُ َرىَ ،س َو ٌاء َكا َن ُع ُروشاً ا ْم
ات َوَما َعلَى األَ ْر ِ
« -1فَإِنَُّه فِي ِه ُخلِ َق الْ ُك ُّلَ :ما فيِ َّ
ات ا ْم ِرياَ َس ٍ
ِسيَا َد ٍ
ات ا ْم َس َ
ني .الْ ُك ُّل بِ ِه َولَُه قَ ْد ُخلِ َق( ».ألجل جمده كو )16 :1ان املالئكة والبشر،
ال ِط َ
ات تحَُ ِّد ُث بمَِ ْج ِد هللاِ» (مز)1 :19
الكون املادي وكل خليقة اخرى ،الكل قد ُخلق جملده».ا َّ
َلس َما َو ُ

 -2ان األمة االسرائيلية اختريت ألجل متجيد هللا (أش( )25 ،21 ،7 :43أش( )21 ،3 ،1 :60أش
( )3 :62ار)11 :13
 -3اخلالص هو ألجل متجيد هللا( .رو )23 :9كما ان اخلالص سيكون الظهار نعمة هللا (أف)7 :2
والذي هو اآلن اظهار حلكمة هللا (أف)10 :3
 -4كل خدمة ينبغي ان تكون ألجل متجيد هللا( .مت( )16 :5يو 1( )8 :15كو1( )31 :10بط:2
1( )12بط .)14 ،11 :4ان الكتاب املقدس نفسه هو الوسيلة اليت يستخدمها هللا لتحضري خدامه للقيام
بكل عمل صاحل2( .تيم)17-16 :3
 -5ان آالم املؤمنني هي ألجل متجيد هللا (رو)2 :5
 -6حىت ان موت املؤمن هو جملد هللا (يو( )19 :21فيلييب)20 :1
 -7ان املؤمن املخلّص هو معينّ ليشارك يف جمد املسيح (يو( )22 :17كو)4 :3
ان الكتاب املقدس مبجمله خيتلف عن أي كتاب آخر يف العامل يف موضوعه وهدفه .انه يسمو عن ابقي
الكتب كونه يعكس وضع االنسان وفرصته للخالص ،اضافة اىل شخصية املسيح السامية وعمله كاملخلص
الوحيد ،ويقدم ابلتفصيل االجماد الالمتناهية اليت هي من حق هللا وحده .انه الكتاب الوحيد الذي يعلن
اخلالق للخليقة ويكشف عن خمطط هللا الذي من خالله يستطيع االنسان ،ابلرغم من كل ضعفاته ،ان
يتصاحل مع هللا ويكون يف شركة أبدية معه.
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األربعاء  1شباط 2017

« َوق َ
َالِ :م ْن أَ ْج ِل هذَا َ�يْ�ت ُر ُك
الرُج ُل أَباَ ُه َوأَُّم ُه َوَ�ي ْلتَ ِص ُق
َّ
باِ ْم َرأَتِ ِهَ ،ويَ ُكو ُن االْ�ثنَا ِن َج َس ًدا
َو ِ
اح ًدا».
(مىت )5 :19
القراءة الصباحية
مت 19
مز 31
القراءة المسائية
خروج 14 - 13
الخميس  2شباط 2017

«أَ َو َما يحَ ِ ُّل يِل أَ ْن أَْ�ف َع َل َما
ِيرةٌ
أُرِي ُد بمَِا يِل؟ أَ ْم َعْ�ينُ َك ِش ّر َ
ألَ يِّن أَناَ َصالِ ٌح؟»
(مىت )15 :20

القراءة الصباحية
مت 16-1 :20
مز 32
القراءة المسائية
خروج 16 - 15

إ ّن ّ
خمطط هللا املبارك للزواج هو الوحدة التّامة بني الرجل واملرأة ليكوان جسدا
واحداً .هذه العالقة الفريدة هي أساس الزواج الناجح .وليس هناك أيّة عالقة
أخرى تشبه هذه العالقة بني هذين الشخصني .فالعالقة الزوجيّة بني الرجل
واملرأة هي أمسى من ّ
كل العالقات البشريّة ألنهّ ا وحدة حال مطلقة ،حبيث
يقول الكتاب أنهّ ما أصبحا «جسدا واحدا ».هذه الوحدة بني الرجل واملرأة
ليست وحدة عجائبيّة حتدث دون علم الزوجني بل هي وحدة مسؤولة أمام
الرب من البدء أن « َ�يْ�ت ُر ُك
هللا ،يعيش فيها الزوجان إبتحّ اد اتم .لذلك أوصى ّ
الرُج ُل أَباَ ُه َوأَُّم ُه َوَ�ي ْلتَ ِص ُق باِ ْم َرأَتِ ِه» .هناك ضرورة على ال ّزوجني أن يتحمال
َّ
الر ّب لكي يعيشا هذا اإلختبار املبارك .على الزوجني أن
مسؤوليتهما أمام ّ
يفعال هذه األمور ّكل يوم لتصبح جزءاً منهما :أ ّوالً ،أن يفتكرا بوحدهتما
معاً .واثنياً ،أن يصلّيا من أجل وحدهتما .واثلثا ،أن ّ
خيططا حلياهتما بوحدة
كاملة .ورابعا ،أن يتصرفا بوحدة ٌّ
كل مع شريكه اآلخر .وخامسا ،أن يعلنا
ّ
وتصرفاهتما عن وحدهتما مع بعض ومتايز عالقتهما الزوجيّة
للمأل بكالمهما ّ
ومسوها عن أيّة عالقة أخرى.
ّ
تعجب عند اإلنسان .فاإلنسان
إ ّن نعمة املسيح اخلالصيّة هي موضوع ّ
متحوره حول ذاته يعجز أبن يفهم حمبّة هللا العظيمة اليت ق ّدمت
أباننيّته وطمعه و ّ
الر ّب يسوع.
اخلالص لإلنسان جماانً ابلنّعمة من خالل ّ
جتسد وموت وقيا ّمة ّ
الر ّب نفسه برجل خرج
ويف مثل الفعلة الذي أعطاه املسيح يف مىت  ،20يشبّه ّ
عماال يف الصباح وكذلك فعل يف الظهرية
ليستأجر فعلة حلقله .وهو دعا ّ
وبعد الظهر أيضا .ويف هناية النهار أعطى اجلميع نفس األجر .فاعرتض عليه
الصباح ألنّه ساواهم ابآلخرين فوصفهم الرب أبصحاب
الذين جاءوا يف ّ
ين
العيون ّ
الشريرة .لقد أراد املسيح هبذا املثل أن ّ
يوضح ألتباعه أب ّن اخلالص مب ّ
على صالح هللا وليس على إستحقاق اإلنسان ،وأ ّن خالصه هو هبة جمانيّة
ابلتّساوي يعطيها ّ
وينضم إىل ملكوته .فليس ملن آمن يف
لكل من يؤمن به
ّ
للر ّب إمتيازات خالصيّة أفضل من الذي
عمر ّ
كرس حياته كلّها ّ
الشباب و ّ
آمن يف منتصف حياته أو يف هنايتها .فاخلالص هو هبة ال نستح ّقها مق ّدمة
لنا جماان ابلنّعمة املبنيّة على صالح إهلنا العظيم .فعلينا أن نفرح خبالصنا
وخبالص اآلخرين من حولنا شاكرين هللا على فضل نعمته.
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الجمعة  3شباط 2017
ور َشلِ َيم،
« َها حَْن ُن َصا ِع ُدو َن إِلىَ أُ ُ
َوابْ ُن اإلِنْ َسا ِن يُ َسلَّ ُم إِلىَ ُرَؤ َسا ِء

الْ َك َهنَ ِة َوالْ َكَ�تبَ ِة�َ ،فيَ ْح ُك ُمو َن َعلَيْ ِه
باِ لْ َم ْو ِتَ ،ويُ َسلِّ ُمونَ ُه إِلىَ األُ َم ِم

لِ َك ْي َ�ي ْه َزأُوا بِ ِه َويجَْلِ ُدوُه َويَ ْصلِبُوُه،
َوفيِ الَْ�ي ْوِم الثَّالِ ِث َ�يقُوُم».
(مىت 18 :20و.)19

القراءة الصباحية
مت 34-17 :20
مز 33
القراءة المسائية
خروج 18 - 17
السبت  4شباط 2017
الص َ
ال ِة
« َوُك ُّل َما تَ ْطلُبُونَ ُه فيِ َّ
ني َ�تنَالُونَ ُه»
ُم ْؤِمنِ َ
(مىت )22 :21

القراءة الصباحية
مت 27-1 :21
مز 34
القراءة المسائية
خروج 20 - 19

هل هناك أصعب من ظرف األمل واملوت؟ نعم هناك أصعب منهما وهو أن
يعرف اإلنسان تفاصيل ما سيحدث معه وكيف سيتألمّ وميوت بسبب خياراته.
وطبعا هذا غري مستطاع ابلنسبة للبشر العاديني ،وأ ّما ابلنسبة ليسوع املسيح
فقد كانت الصورة أمامه واضحة .لقد عرف يسوع أ ّن إرساليته إىل العامل هدفها
فداء اإلنسان واملوت الكفاري عنه وقد عرف يسوع أيضا تفاصيل األحداث
املهمة .لذلك أخرب تالميذه مسبقا ما سيحدث معه
اليت سوف ترافق هذه ّ
وكيف سيسلّم إىل رؤساء الكهنة والكتبة يف أورشليم وكيف سيحكمون عليه
ابملوت ويسلّمونه إىل احملاكمة وكيف سيهزأون به وجيلدونه ويصلبونه .كان
الرب يسوع يعرف ّ
مهمته اخلالصيّة ليموت
كل هذا ورغم ذلك مضى يف ّ
ّ
على الصليب وحيمل خطااي العامل .لقد عرف يسوع الكلفة الباهظة للخالص
وأنّه سيقدم نفسه خلالصنا وسينتصر على املوت يف اليوم الثالث وكان على
استعداد للمضي ّ
بكل هذا األمر .إ ّن موت املسيح هو ضرورة حتميّة للخالص
يتم الفداء لذا فقد ذهب إىل املوت إختيارياّ من
إذ بدون موته ال ميكن أن ّ
أجلنا .لقد علم يسوع أيضا أنّه سيقوم منتصرا على املوت وخيتم اخلالص
بنصرة القيامة .فشكرا إلهلنا املبارك الذي يستحق أن نتوب عن خطاايان أمام
صليبه ونؤمن به رباّ وخملّصا على حياتنا وحنيا معه وله يف ّ
كل حلظة من حياتنا.
إندهش تالميذ املسيح من معجزاته العظيمة وقدراته اخلارقة ،ورغم معاينتهم
لعجائبه ألكثر من ثالث سنوات ظلّوا مندهشني من عظمة سلطانه .وعندما
لعن املسيح شجرة التني اليت تشري إىل األ ّمة اليهوديّة الرافضة له تفاجأوا
الشجرة يبست .وأ ّما يسوع فاستخدم هذه احلادثة لكي يعلّم
أيضا كيف أ ّن ّ
فالصالة هي
قوة هللا املعجزيّة يف حياهتم ّ
تالميذه أنّه ّ
ابلصالة سوف خيتربون ّ
حيق له الدخول أمام عرشه املبارك؟ املؤمنون
املدخل أمام عرش هللا ،ومن ّ
املغسلون بدم املسيح الذين صاروا أوالد هللا ابلتّبين .وملاذا يدخلون أمام
ّ
عرشه املبارك؟ لكي خيضعوا لسلطانه ومشيئته فال يكونوا كاألمة اليهوديّة
الر ّب واليت حصدت اللعنة .هذا النوع من الناس هم الذين آمنوا
العاصية على ّ
للر ّب وليس ألنفسهم وال لشهواهتم وال ملشيئتهم
ابملسيح ،الذين يعيشون ّ
الصالة مؤمنني
اخلاصة .أولئك خيتربون وعد املسيح هلم أ ّن كل ما يطلبونه يف ّ
ينالونه .فكما أ ّن اجلندي حيافظ على اتّصاله ابلقيادة العامة لكي حيصل على
مهمته ،هكذا أيضا املؤمن،
التّوجيهات الالزمة لينال ال ّدعم الكايف لتحقيق ّ
الر ّب ولكي
فهو حيافظ على اتّصاله ابلعرش ّ
السماوي لكي يكون يف رضى ّ
ابلصالة ننال ّ
ينال ّ
كل ما نطلبه
الر ّب يف حياتهّ .
كل ما يريد لكي حي ّقق مشيئة ّ
يف مشيئته وجملد امسه املبارك والقدوس.
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األحد  5شباط 2017

وحنَّا َج َاءُك ْم فيِ َطر ِ
ِيق
«ألَ َّن يُ َ
الحَْ ِّق َ�فل َْم �تُ ْؤِمنُوا بِ ِهَ ،وأَمَّا
الزَواين فَآ َمنُوا بِ ِه.
الْ َع َّش ُارو َن َو َّ
َوأَْ�نتُ ْم إِ ْذ َرأَْ�يتُ ْم لمَْ َ�تنْ َد ُموا أَ ِخريًا
لِ�تُ ْؤِمنُوا بِ ِه».
(مىت )32 :21
القراءة الصباحية
مت 46-28 :21
مز 35
القراءة المسائية
خروج 22 - 21
االثنين  6شباط 2017

َال لَُه :ياَ َص ِ
«�فق َ
اح ُبَ ،كيْ َف
َ
ْت إِلىَ ُهنَا َولَيْ َس َعلَيْ َك
َد َخل َ
َس َك َت».
لِبَ ُ
اس الْ ُع ْر ِس؟ ف َ
(مىت )12 :22

القراءة الصباحية
مت 22-1 :22
مز 36
القراءة المسائية
خروج 24 - 23

الر ّب يسوع مثل اإلبنني معراب عن حتميّة دخول اخلطاة التائبني إىل
ختم ّ
ملكوته ومأساة هالك رجال الدين املت ّعجرفني لسبب رفضهم للمسيح وعدم
اإلميان به .ويف تفاصيل املثل أ ّن األب الذي يشري إىل هللا ،قد طلب من
أحد أبنائه أن يذهب ويعمل يف احلقل فوعده ابلذهاب ولكنّه مل يفعل .وأ ّما
ابنه الثاين فرفض يف البداية أن يليب دعوة والده للعمل ولكنّه ندم ومضى إىل
احلقل وعمل .وسأل املسيح سامعيه قائال« ،فَأَ ُّي االْ�ث�نَينْ ِ َع ِم َل إ َِرا َد َة األَ ِب؟»
وقد كان اجلواب البديهي اإلبن الثاين .إ ّن هللا يدعو اليوم الناس للخالص،
فاملتديّنني منهم ،ورجال الدين ،والذين يعبدون هللا بشفاههم بدون ندم وتوبة
الر ّب املعلنة يف الكتاب املق ّدس ،هم الذين لن خيلصوا لسبب
وفعل مشيئة ّ
الر ّب
كربايئهم وعدم توبتهم .وابلنسبة ّ
للعشارين وال ّزواين الذين حت ّدث عنهم ّ
الر ّب ولكن يف حلظة
متردهم على ّ
يسوع فهم أانس عاشوا خبطاايهم وأعلنوا ّ
من الزمن أدركوا خطأهم وندموا على أفعاهلم وآمنوا ابملسيح املخلّص وبدأوا
الر ّب .فخالص اإلنسان ليس بتديّنه وال بتعابري كالمه
يعيشون لتّتميم مشيئة ّ
الر ّب واختيار طريق املسيح.
وألفاظه الدينيّة ولكنّه بندمه عن حياته البعيدة عن ّ

إ ّن خالص املسيح هو هبة جمانيّة مق ّدمة لإلنسان وهذا ما أعلنه املسيح
يف مثل العرس عندما أرسل صاحب العرس ليدعو الناس إىل عرسه .وقد
أعطى املسيح هذا املثل عن ملكوته لكي يُظهر أ ّن عدم قبول اليهود له
وينضموا إىل
هو خسارة هلم وأ ّن هناك الكثري من األمم الذين سيخلصوا
ّ
ملكوته ويستفيدوا من خالصه .لذلك فال ّدعوة للخالص مفتوحة جلميع
الناس من كافة األداين واخللفيات والثقافات .ولكن هل هذا يعين أ ّن
خالص املسيح رخيص؟ طبعا ال ،فالنّعمة اإلهليّة املخلّصة جمانيّة ولكنّها
ليست رخيصة .فلباس العرس هو رداء ّبر املسيح الذي يعطيه جمّاان ّ
لكل
من يطلبه ابإلميان .لذلك ذكر املسيح يف مثله عن رجل مل يكن عليه
امللوث
لباس العرس ،رجل حاول دخول امللكوت بلباسه البشري املدنّس و ّ
ابخلطيّة .هو إنسان مل يلتجىء إىل املسيح للخالص ،هلذا الرجل قال
السماوي َ
اس الْ ُع ْر ِس؟» أمام
«كيْ َف َد َخ ْل َت إِلىَ ُهنَا َولَيْ َس َعلَيْ َك لِبَ ُ
اآلب ّ
سؤال هللا العظيم مل يقدر هذا الرجل أن جييب بشيء فسكت ،وأوضح
املسيح أ ّن مكان هذا اإلنسان ليس يف ملكوته بل خارجه.
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الثالثاء  7شباط 2017

وع َوق َ
َال
اب يَ ُس ُ
«فَأَ َج َ

لهَُ ْم«:تَ ِضلُّو َن إِ ْذ الَ َ�ت ْع ِرفُو َن
الْ ُكتُ َب َوالَ �قُ َّوَة هللاِ».
(مىت )29 :22

القراءة الصباحية
مت 46-23 :22
مز 37
القراءة المسائية
خروج 26 - 25

األربعاء  8شباط 2017

ور َشلِ ُيم! ياَ
ور َشلِ ُيم ،ياَ أُ ُ
«ياَ أُ ُ
ني
قَاتِلَ َة األَنْبِيَا ِء َوَراجمِ َ َة الْ ُم ْر َسلِ َ
إِلَْ�ي َهاَ ،ك ْم َم َّرٍة أَ َرْد ُت أَ ْن أَجمْ َ َع
أَ ْوالَ َد ِك َك َما تجَْ َم ُع َّ
اج ُة
الد َج َ
احْ�ي َهاَ ،ولمَْ
فِ َر َ
اخ َها تحَْ َت َجنَ َ
تُرِي ُدوا!»
(مىت )37 :23

القراءة الصباحية
مت 23
مز 38
القراءة المسائية
خروج 28 - 27

الصدوقيون.
الفريسيّون و ّ
إنقسم اليهود يف أايم املسيح إىل قسمني رئيسيّني مهاّ :
الصدوقيني الذين يؤمنون فقط أبسفار
كان أغلبيّة اليهود يف ذلك احلني من ّ
موسى اخلمسة وينكرون عقائد أساسيّة يف الكتاب املق ّدس مثل قيامة األموات
الفريسيون كانوا يؤمنون ّ
بكل كتب العهد القدمي
واملالئكة واألرواح ّ
الشريرة .و ّ
أهم
ابإلضافة إىل التقاليد اليهوديّة مثل كتب املشنا والتّلمود وهي ابلنسبة هلم ّ
الصدوقيون يف فخ احلذف من كلمة هللا ووقع
وأعلى من الكتب املق ّدسة .وقع ّ
الصدوقيون
الفريسيون يف فخ اإلضافة إىل كلمة هللا .ويف أحد األايم جاء ّ
ّ
الر ّب يسوع عن موضوع القيامة وأعطوه أحجية املرأة اليت تزّوجها
ا
و
حياور
لكي
ّ
سبعة إخوة وذلك بعد موت ّ
كل واحد منهم ،وســـألوه أنّه يف القيامة ملن
تكون هذه املرأة .أجاهبم املسيح أبنّه يف القيامة ال يزّوجون وال يتزّوجون بل
السماء .ووضع يسوع أصبعه على عمق املشكلة قائال:
يكونون كاملالئكة يف ّ
«تَ ِضلُّو َن إِ ْذ الَ َ�ت ْع ِرفُو َن الْ ُكتُ َب َوالَ �قُ َّوَة هللاِ ».فالكتب املق ّدسة هي حكمة
وقوة هللا وإن اإلضافة عليها واحلذف منها هو خسارة للربكة املوجودة
هللا ّ
فيها .فاإلنسان الذي يؤمن ابلكتاب املق ّدس على أنّه كلمة هللا دون زايدة وال
وقوة هللا العاملة من خالل كلمته.
نقصان ،خيترب النور احلقيقي واليقني الروحي ّ
أ ّما الذين جيتزئون من الكلمة ّ
ويشككون هبا وينتقصون من قيمتها ويُ ِ
دخلون
ابلضالني اخلاسرين الذين ليس هم
أفكارهم وفلسفاهتم عليها ،فيصفهم هللا ّ
لقوة هللا.
فقط جيهلون الكتب ولكنّهم أيضا يفتقدون ّ
السالم».
الر ّب يسوع هذه الكلمات حبزن شديد على أورشليم «مدينة ّ
قال ّ
تلك املدينة اليت مل تعرف زمان إفتقادها ألنهّ ا رفضت املسيا املنتظر خمّلص العامل
ومل تستفد من جاللة حضوره ومعجزاته وتعاليمه .وابملقارنة مع ضالل اإلنسان
الرب ،يفتح املسيح قلبه ليعلن ما خيتلج يف داخله من مشاعر وحزن
وبعده عن ّ
املتكررة
وأمل جتاه شعب أورشليم .هو يظهر هلم رأفته ورمحته من خالل الفرص ّ
يف التاريخ البشري اليت أعطاها لشعب تلك املدينة لكي يعيشوا يف رضى هللا.
ويوحد
الر ّب من خالهلا أن جيمع شعب تلك املدينة ّ
هذه الفرص اليت أراد ّ
قلوهبم لعبادته الطاهرة والنقيّة و ٍ
ليتوحدوا حتت لوائه
لسلوك يليق إبمسه املبارك ّ
وليكونوا خاصته يف العامل .ويصف تلك احملاوالت مبحاولة الدجاجة جلمع
مرة أردت»؟ ولكن املشكلة كانت دائما
فراخها حتت جناحيها .ويسأل «كم ّ
يف التّجاوب البشري الذي له حريّة اإلرادة إذ يقول «ومل تريدوا» .وقد أ ّدى
الر ّب مبعاكسة مشيئته واضطهاد األنبياء ورجم املرسلني من
هذا الرفض ملشيئة ّ
قبل هللا إليها .أمام هذا الواقع يكشف املسيح عن مشاعره احلزينة جتاه بش ٍر
الر ّب وعدم التجاوب معه
الر ّب .إ ّن اإلبتعاد عن ّ
يؤذون أنفسهم ببعدهم عن ّ
حيزن قلب هللا ولكنّه يؤدي إىل خسارة اإلنسان األبديّة.
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الخميس  9شباط 2017

ِش َارِة الْ َمل ُ
َك ِ
وت
« َويُ ْك َرُز بِب َ
ه ِذ ِه فيِ ُك ِّل الْ َم ْس ُكونَ ِة

َش َها َد ًة لجَِ ِمي ِع األُ َم ِم .مُثَّ يأَْتيِ
الْمُْ�نَ�ت َهى».
(مىت )14 :24

القراءة الصباحية
مت 28-1 :24
مز 39
القراءة المسائية
خروج 30 - 29
الجمعة  10شباط 2017

ض َ�ت ُزوالَ ِن َو ِ
لك َّن
َلس َم ُاء َواألَ ْر ُ
«ا َّ
ال ِمي الَ َ�ي ُز ُ
َك َ
ول».
(مىت )35 :24

القراءة الصباحية
مت 51-29 :24
مز 40
القراءة المسائية
خروج 32 - 31

إ ّن إحدى عالمات األايم األخرية هي البشارة خبالص املسيح يف ّ
كل العامل.
لقد ّ
أكد يسوع هذه احلقيقة يف نبواته الشهرية قبل موته وقيامته معلنا لتالميذه
عن عالمات األايم األخرية .هذه ليست العالمة الوحيدة ولكن هي من
بعض العالمات اليت ستجتمع كلّها يف الوقت عينه معلنة قرب إنتهاء العامل.
ِش َارِة الْ َمل ُ
َك ِ
وت ه ِذ ِه «،
ويستخدم املسيح فعل الكرازة قائالَ « ،ويُ ْك َرُز بِب َ
والكرازة هي اإلعالن واإلعالم لكي يعرف الناس أنهّ م أمام خيار .وما هو
هذا اخليار؟ «بشارة امللكوت هذه» واليت تشري إىل الرسالة احمل ّددة اليت كرز
املؤسس على عمل فداء
هبا يوحنا وكرز هبا املسيح وهي بشارة ملكوت هللا ّ
املسيح الفريد يف العامل .إ ّن الكرازة اليت جتتاح العامل اليوم هي الكرازة إبسم
كل األرض و ّ
يسوع املسيح املخلّص الوحيد يف ّ
لكل الناس واملسكونة مجعاء.
ّ
املهمة العظيمة.
الرب أن يكون شريكا يف هذه ّ
فكل مؤمن ابملسيح مدعو من ّ
وّ
مدعوة أن حتمل بشارة امللكوت اليت كرز هبا املسيح إىل
كل كنيسة حمليّة ّ
العامل .هذا هو اخلرب الذي حيتاجه الناس يف أايمنا ،إنّه يوجد رجاء للخالص
األبدي ،وهذا الرجاء ال يكمن يف السياسة واإلقتصاد والتديّن ولكنّه مضمون
ّ
مبخطط هللا الكامل للعامل من خالل عمل املسيح .لذا علينا أن نكرز ونعلن
تعم املسكونة من حولنا علينا أن ّ
نتذكر أ ّن
خالصه وإذ نرى البشارة ابملسيح ّ
جميئه قريب.
ض َ�ت ُزوالَ ِن َو ِ
ال ِمي الَ
لك َّن َك َ
َلس َم ُاء َواألَ ْر ُ
من جيرؤ على قول هذه العبارة« :ا َّ
َ�ي ُز ُ
ول».؟ على من يقوهلا أن يتميّز بع ّدة صفات تؤّهله لذلك .جيب أن يكون
السماء
السماء واألرض ،واثنيا جيب أن يكون خالق ّ
أ ّوال له سلطان على ّ
السماء واألرض .وأيضا أن يكون
واألرض ،وأن تكون له القدرة على إزالة ّ
لكلمته قدرة تفوق قدرة الوجود .من هو اي ترى؟ ومن مثله اي بين آدم؟ إنّه
يسوع املسيح املبارك الفريد الذي كتب عنه الوحي قائال« :الَّ ِذيَ ،وُه َو َ�ب َه ُاء
مجَْ ِد ِهَ ،وَر ْس ُم َج ْوَه ِرِهَ ،و َحا ِم ٌل ُك َّل األَ ْشيَا ِء ب َ
ِكلِ َم ِة قُ ْد َرتِ ِه» (عب  .)3 :1هو
الذي أعلن عن ذاته قائال«« :أَناَ ُه َو األَلِ ُف َوالْيَ ُاء ،الْبَ َدايَ ُة َوالنِّ َهايَ ُة» َ�ي ُق ُ
ول
الر ُّب الْ َكائِ ُن َوالَّ ِذي َكا َن َوالَّ ِذي يأَْتيِ  ،الْ َقا ِد ُر َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء( ».رؤ .)8 :1
َّ
نعم ،وحده املسيح من له سلطان الكلمة ألنّه خلق العامل بكلمة وله القدرة
أن ينهيه بكلمة .وهو الذي أعطاان الكتاب املق ّدس كلمته الثابتة والواضحة
واملعلنة واليت نستطيع أن نقرأها ونطيعها بثقة ونبين حياتنا عليها وعندان ّ
كل
مسك
السماء واألرض .بينما يسعى الكثريون للتّ ّ
التأكيد أبنهّ ا أثبت من ّ
ابألمور امللموسة واحملسوسة ،علينا أن ننتبه أ ّن كلمة هللا أثبت وأقوى من ّ
كل
يؤسس حياته
ما نراه من حولنا وأ ّن من يفعل مشيئة هللا بطاعة مطلقة للكلمة ّ
وأبديّته على ثوابت ال ميكن أن تتزّعزع.
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السبت  11شباط 2017

«�فيَ ْم ِضي ه ُؤالَ ِء إ ىَِل َعذَاب
َ
أَبَ ِد ٍّي َواألَْ�ب َر ُار إِلىَ َحيَا ٍة
أَبَ ِديٍَّة».
(مىت )46 :25

القراءة الصباحية
مت 25
مز 41
القراءة المسائية
خروج 34 - 33
األحد  12شباط 2017

« َوق َ
َالَ «:ماذَا تُرِي ُدو َن أَ ْن
�تُ ْع ُطوين َوأَناَ أُ َسلِّ ُم ُه إِلَيْ ُك ْم؟»
َج َعلُوا لَُه ثَ َ
ني ِم َن
الثِ َ
فَ
الْ ِف َّض ِة( ».مىت )15 :26

القراءة الصباحية
مت 46-1 :26
مز 42
القراءة المسائية
خروج 36 - 35

الشر املنتشر يف ّ
كل ميادين احلياة.
يعتاد العامل اليوم تلو اآلخر على واقع ّ
الشارع والعائلة ،ممّا
السياسة والعمل و ّ
الشر من حولنا يف ال ّدين و ّ
فنرى ّ
جيعله يفرض نفسه كواقع ليصبح جزءا مقبوال يف حياة اإلنسان ،فال يرى
اإلنسان احلاجة إىل العقاب أو القصاص جراء اخلطأ املقرتف .فكم من
جمرم طليق يف العامل لسبب مكانته السياسيّة أو إمكاانته املاديّة؟ وكم من
املراّت اليت يربّر فيها اإلنسان شروره وشرور الذين حيبّهم .هذا كلّه خيفف
من فكرة العقاب األبدي خلطااي اإلنسان وجيعل من عقيدة الدينونة اإلهليّة
فكرة مستبعدة .ولكن املسيح أوضح يف تعاليمه عن مكانني لإلنسان بعد
موته ،األ ّول هو مكان للعذاب األبدي والثاين مكان للحياة األبديّة.
فمن حي ّدد مبادئ الكون واألبديّة هو واضع أساساهتا ومبدعها وخالقها
تشوه القيم الروحيّة واملبادئ األخالقيّة
الرب نفسه وليس اإلنسان .فإ ّن ّ
ّ
عند البشر ال تغيرّ يف طبيعة هللا الكاملة فاهلل القدوس سيجازي ّ
كل
إنسان حبسب عمله .وأما الذين قبلوا املسيح خملّصا شخصيا على حياهتم
وإسترتوا بدم احلمل فسيحصلون على احلياة األبديّة مع خملّصهم إىل األبد.
الر ّب يسوع املسيح منشغال بتتميم ّ
خمطط اآلب
يف الوقت الذي كان فيه ّ
السماوي لفداء اإلنسان ،كان يهوذا اإلسخريوطي منشغال خبيانه املسيح ،فيا
ّ
الر ّب واهتمامات اإلنسان .ففي الوقت الذي
هلا من مفارقة بني اهتمامات ّ
فيه كان يسوع يستع ّد أن يق ّدم ذاته لفداء يهوذا ،كان يهوذا يستع ّد إلهالك
يسوع .ويف الوقت الذي فيه كان يسوع يظهر عظمة حمبّته ليهوذا ،كان يهوذا
يستعد ليظهر عمق كراهيته ليسوع .ويف الوقت الذي فيه مثّن يسوع يهوذا
جتسد وموت إبن هللا ،مثّن يهوذا يسوع بثالثني من الفضة.
أبغلى األمثان وهو ّ
ويف الوقت الذي فيه رفع يسوع وجه يهوذا أمام مجيع الناس وجعله بني
تالميذه ،مضى يهوذا إىل أعداء يسوع ليبيع سيّده لقاء مبلغ من املال .ويهوذا
لكن احلياة مليئة أبفراد يهينون يسوع
تصرفاته هذه و ّ
هذا ليس الوحيد يف ّ
ويبيعونه أبرخص األمثان .أولئك الذين مات املسيح عنهم وق ّدم ذاته لفدائهم
ودفع أغلى األمثان لكي خيلّصهم ،يسريون أمامه هبزء وحيتقرون صليبه ويبيعونه
ّ
خبطية رخيصة ويديرون الظهر له ويرفضون قبوله خملّصا على حياهتم ،فخيانة
يهوذا هي صورة عن الكثريين يف أايمنا .أمام هذا املشهد جيدر ابملؤمنني
ابملسيح أن يقفوا وقفة الوالء واألمانة والتكريس إلله أحبّهم إىل املنتهى.
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االثنين  13شباط 2017

«�فتَذََّك َر بُ ْط ُر ُس َك َ
وع
َ
ال َم يَ ُس َ
الَّ ِذي ق َ
َال لَُه«:إِنَّ َك َ�قبْ َل أَ ْن
يح ال ِّد ُ
َث
يك �تُ نْ ِك ُرين ثَال َ
يَ ِص َ
َم َّر ٍ
َخ َرَج إِلىَ َخارٍِج
ات» .ف َ
َوبَ َكى بُ َك ًاء ُم ًّرا».
(مىت )75 :26

القراءة الصباحية
مت 75-57 :26
مز 43
القراءة المسائية
خروج 38 - 37
الثالثاء  14شباط 2017

«قَائِالً«:قَ ْد أَ ْخ َط ْأ ُت
إِ ْذ َسلَّ ْم ُت َد ًما بَرِيئًا».
َ�فقَالُواَ «:ماذَا َعلَْ�ينَا؟ أَنْ َت
أَبْ ِص ْر!»
(مىت )4 :27

القراءة الصباحية
مت 31-1 :27
مز 44
القراءة المسائية
خروج 40 - 39

قبل أسبوع اآلالم الذي ختلّله القبض على يسوع وحماكمته ،تنبأ يسوع لبطرس
عن األمور اليت ستحدث معه الحقا .لقد كان بطرس قبل هذا األسبوع واثقا
قوته الذاتيّة ّ
ومتأكدا أبنّه سيكون ذلك الويف للمسيح
من نفسه ومتي ّقنا من ّ
الر ّب يسوع املسيح الذي يرى املستقبل أمام عينيه بوضوح
ىّ
حت املوت .و ّ
لكن ّ
الشمس ،أعلن لبطرس ما كان جيهله عن أمور ستحصل معه .لقد أعلن له
ّ
مرات يف ليلة واحدة قبل أن يصيح الديك .وهكذا
املسيح أبنّه سينكره ثالث ّ
كان  ...كما قال يسوع .وملا حدث هذا وصاح الديك ّ
تذكر بطرس ما مسعه
مرا .أمران أساسيّان
من فم املسيح الصادق فخرج إىل خارج وبكى بكاء ّ
جيعالن من بطرس مثاالَ روحيّا يحُ تذى به ،األمر األ ّول هو ت ّذكره لكلمات
يسوع واألمر الثاين هو توبته على ما فعله .فاهلل ال يتوقّع الكمال منّا إذ هو
لكن هللا يتوقّع
يعرف عمق مشكلتنا الروحيّة وضعفنا البشري وصراعنا الروح ،و ّ
منّا أن نضع كلماته يف قلبنا وفكران حىت إذا أخطأان إليه نعرف ذلك ونرجع
وقوة الروح القدس.
إليه ابلتوبة يف تلك اللحظة عينها ونطلب غفران املسيح ّ
اإلنسان املؤمن ابملسيح هو ذلك الشخص الذي يدرك فشله وعدم قدرته
على إرضاء هللا ،فيقبل خالص املسيح ويعتمد عليه ّ
كل يوم بفحص حياته
على ضوء كلمته املباركة وابعرتافه خبطاايه ،وأن ميت ّد حنو األمام بنمو روحي
الر ّب.
يعكس شركته ّ
الصحيحة مع ّ
بعد أن سلّم يهوذا اإلسخريوطي يسوع إىل رجال الدين اليهود ،ندم واعرتف
مبا أخطأ به أمام رجال ال ّدين معرتفا بذنبه ،فلماذا مل حيصل على الرمحة؟
لسببني رئيسيني .1 :ألنّه ندم بدون توبة و .2ألنه إعرتف بفعلته اخلاطئة
يف املكان اخلاطئ .فالندم بدون توبة يشبه ذلك اإلنسان الذي جيرح نفسه
ّ
بسك ٍ
فيتأسف على ما فعله ولكنّه ال
ني مسنونة ويرى ال ّدم ينزف من جسده ّ
يريد التّغيري .واإلعرتاف ابخلطأ يف املكان اخلاطئ يشبه من ينزف ال ّدم بسبب
جراحاته ويذهب إىل مصنع للمالبس طالبا املساعدة .لقد عرف يهوذا أنّه
سلّم دما بريئا ولكن بدل أن أييت إىل يسوع ابلتوبة وطلب الغفرانّ ،قرر أن
يذهب إىل رجال الدين اليهود لريّد هلم املال .واحملزن يف قصة يهوذا هو ختلّي
رجال الدين اليهود واخلطاة عنه يف تلك اللحظة ووضع الذنب عليه وكأهنم
أبرايء .فمن خيون املسيح ألجل الناس يُفاجأ يف حلظة احلقيقة أ ّن الناس يتربّأون
منه ساخرين عند سقوطه .أليس ابألمر الغريب أ ّن معظم الناس يعيشون
لريضوا من ال يكرتثون ألمرهم! لقد وضع يهوذا آماله يف املكان اخلاطئ
وحصد ما زرعه .لذا من الضروري أن يضع اإلنسان ثقته وآماله بشخص
املسيح الثابت الوحيد الذي ال يتغيرّ  ،نبع احملبّة والغفران واخلالص األبدي.
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األربعاء  15شباط 2017

اب الهَْيْ َك ِل قَ ِد
« َوإِذَا ِح َج ُ
انْ َش َّق إِلىَ اْ�ث�نَينْ ِِ ،م ْن َ�ف ْو ُق إِلىَ
أَ ْس َف ُل»
(مىت )51 :27

القراءة الصباحية
مت 66-32 :27
مز 45
القراءة المسائية
الويني 2 - 1

الخميس  16شباط 2017

ْجأٌ َو�قُ َّوةٌَ .ع ْوناً فيِ
اَهللُ لَنَا َمل َ
الضْ�يق ِ
َات ُو ِج َد َش ِدي ًدا.
ِّ
 ٢لِذلِ َك الَ خَْن َشى َولَ ْو
ضَ ،ولَ ِو
َ�ت َز ْح َزَح ِت األَ ْر ُ
اْ�ن َقلَبَ ِت الجِْبَ ُ
ال إِلىَ َ�قل ِ
ْب
ِحارِ.
الْب َ
(مز )2-1: 46
القراءة الصباحية
مت 28
مز 46
القراءة المسائية
الويني 4 - 3

أهم أجزاء هيكل اليهود يف العهد القدمي .كان
كان حجاب اهليكل أحد ّ
حجاب اهليكل هو حاجز الفصل بني القدس وقدس األقداس .مل يكن من
مرة واحدة يف
املسموح ألحد ابلدخول إىل قدس األقداس إالّ رئيس الكهنة ّ
السنة يف عيد الكفارة .كان قدس األقداس يشري إىل مكان حضور هللا وكان
ّ
حجاب اهليكل يشري إىل احلاجز الثابت بني هللا القدوس واإلنسان اخلاطئ،
حيق فقط
كان هذا احلجاب يشري إىل إستحالة تق ّدم اإلنسان إىل هللا .كان ّ
مرة واحدة .وأل ّن رؤساء
لرئيس الكهنة الذي هو رمز للمسيح أبن يدخل ّ
الكهنة كانوا خطاة كان عليهم أن يق ّدموا ذابئح عن أنفسهم قبل الدخول
املهمة .وما حدث
الر ّب إذا إستهانوا هبذه ّ
والتّط ّهر وكانوا يف خطر املوت أمام ّ
يف موت يسوع على الصليب هو فداء اإلنسان من خطاايه فداء اتما وفتح
ابب الدخول إىل هللا ابلتّمام ّ
لكل من يسترت بدم املسيح .لقد كان رئيس
ويرش الدم تعبريا عن توبته وقد كانت تلك
الكهنة يق ّدم ذابئح حيوانيّة ّ
الذابئح تشري إىل كفارة املسيح حيث كان رئيس الكهنة يرمز إىل ما سيفعله
شق
املسيح عنّا أمام عرش هللا .وعندما متّم يسوع الفداء على الصليب مبوته ّ
هللا حجاب اهليكل وألغى الكهنوت القدمي وفتح ابب الدخول إليه من خالل
فداء املسيح واإلميان به .لقد أصبح يسوع صانع الفداء وخادمه أمام احلضرة
اإلهليّة.

خيضع بناء املالجئ يف علم اهلندسة إىل أنظمة وقواعد مشددة ومقاييس
حمددة ،هتدف كلها اىل أتمني سالمة اإلنسان الذي حيتمي هبا من أخطار
احلرب .فهناك مالجئ تتحمل قصف الطريان وهناك مالجئ تتحمل
القنابل النووية .ولكن ماذا لو انشقت األرض وابتلعت املالجئ؟ أو ماذا
لو صعد البحر وغطاها ابلكامل ابملياه؟ مهما حاول االنسان أن جيد
احلماية لنفسه بقوة ذراعه ،يبقى اخلطر على حياته وسالمته سيّد املوقف.
ولكن عندما يلجأ اإلنسان اىل محاية الرب ،كما اخترب املرمن يف املزمور
 ،46فهو سيسكن مطمئناً مهما كانت الظروف .ففي وقت الضيق ،هللا
هو العون األكيد .ويف وقت اخلطر هو املالذ اآلمن الوحيد .وحىت لو
وصل اخلطر اىل تغيري مالمح األرض واجلبال والبحار ،فاهلل هو احلصن
احلي الذي ميأل حياة املؤمن.
األمني والسند الوحيد ،وذلك بسبب الرجاء ّ
هذا الرجاء احلي كان ميأل حياة بولس الرسول أيضا فصرخ قائال« :ألَ َّن يِ َ
ل
يح َوالْ َم ْو ُت ُه َو ِربْ ٌح ».وحنن ابلتايل مدعوون أيضا للتمتع
الحَْيَا َة ِه َي الْ َم ِس ُ
هبذا الرجاء احلي والثقة الكاملة حبماية الرب.
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الجمعة  17شباط 2017
وحنَّا �يُ َع ِّم ُد فيِ الَْ�ب ِّريَِّة
َكا َن يُ َ
َّوبَ ِة لِ َم ْغ ِف َرِة
َويَ ْك ِرُز بمَِ ْع ُموِديَِّة ال�ت ْ

ورِة
الخَْ َطاياَ َو َخ َرَج إِلَيْ ِه جمَ ِي ُع ُك َ
ور َشلِ َيم َوا ْعتَ َم ُدوا
الَْ�ي ُهوِديَّ ِة َوأَ ْه ُل أُ ُ
جمَ ِي ُع ُه ْم ِمنْ ُه فيِ َ�ن ْه ِر األُ ْرُد ِّن،
ني بخِ َ َطاياَ ُه ْم.
ُم ْعترَ ِفِ َ
(مر )5-4 :1

القراءة الصباحية
مر 20-1 :1
مز 47
القراءة المسائية
الويني 6 - 5

السبت  18شباط 2017

وع َوَم َّد يَ َد ُه َولَ َم َس ُه
َّن يَ ُس ُ
َ�فتَ َحن َ
َوق َ
َال لَُه«:أُرِي ُد ،ف ْ
َاط ُه ْر!».
(مر )41 :1

القراءة الصباحية
مر 45-21 :1
مز 48
القراءة المسائية
الويني 8 - 7

جمرد دعوة ملمارسة
إن معمودية التوبة اليت كان يوحنا يكرز هبا مل تكن ّ
غسالت خارجية ،بل كانت دعوة اىل التغيري القليب واالستعداد لقبول
شخص املسيح .فاملعمودية حب ّد ذاهتا مل يكن إبمكاهنا أن تغفر اخلطااي،
ولكنها كانت إعالن خارجي عن التوبة القلبية اليت كانت لتُهيّئ الناس
لقبول الرب يسوع .ولكن امللفت يف هذا األمر أن مجيع كورة اليهودية
وأهل أورشليم اعتمدوا من يوحنا معرتفني خبطاايهم ،ولكنهم بعد فرتة
من الزمن اندوا وطالبوا بصلب املسيح .إن توبتهم هذه مل هتيّئ مكاان
يف الداخل لعمل املسيح فأتت عقيمة .إن التوبة احلقيقية هي التوبة اليت
تسمح للرب يسوع إبحداث التغيري القليب .هي التوبة اليت تسمح للروح
القدس أن يعمل داخل االنسان فيظهر فيه مثر الروح.
هل شعرت يوما ما أن توبتك اليت تتقدم هبا اىل هللا ال أتيت بثمر التغيري؟
هناك احتمال أال تكون توبتك تربة صاحلة لعمل الرب يف داخلك .علينا
دائما أن هنيّئ بتوبتنا مكاان لعمل الرب والروح القدس فنخترب عندها
التغيري وظهور مثر الروح يف حياتنا.
أمل يكن بقدرة الرب يسوع أن جيري معجزة شفاء األبرص دون أن مي ّد
يده ويلمسه؟ ابلطبع كان إبمكانه ذلك ،ولكنه بعمله هذا أرادان أن ندرك
فعال مدى حمبته وحنانه جتاه اإلنسان املعذب ،ومدى طهارته وقداسته
وبُعده عن اخلطية« .فتحنّن يسوع» ،كيف ال وهو قد ترك أجماد السماء
لكي أييت ليطلب وخيلّص ما قد هلك؟ وما أحوجنا يف يومنا هذا اىل
حنان الرب من حنوان وسط هذا العامل الظامل الشرير ،وما أحوج الناس
من حولنا ألن يروا حنان الرب يسوع انبعاً من قلوبنا جتاههم« .وم ّد يده
وملسه» ،من يقدر أن يلمس األبرص دون أن تنتقل عدوى هذا املرض
ميس النجس فيطهر،
النجس إليه؟ وحده الرب يسوع منبع الطهارة الذي ّ
إذ ال سلطة للخطية عليه .إن حاجتنا الدائمة هي لاللتصاق ابلرب يسوع
فيحوله اىل قوة ،ويلمس كل خطية
الذي يقدر أن يلمس كل ضعف فينا ّ
فيُربئها.
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األحد  19شباط 2017

َوإِ ْذ لمَْ َ�ي ْق ِد ُروا أَ ْن َ�ي ْقترَ ِبُوا إِلَيْ ِه
ِم ْن أَ ْج ِل الجَْ ْم ِعَ ،ك َش ُفوا

ْف َحيْ ُث َكا َنَ .وَ�ب ْع َد َما
السق َ
َّ
ِير الَّ ِذي َكا َن
َ�نقَبُوُه َدلَّ ُوا َّ
السر َ
ُوج ُم ْض َط ِج ًعا َعلَيْ ِه.
الْ َم ْفل ُ
(مر )20: 2
القراءة الصباحية
مر 2
مز 49
القراءة المسائية
الويني 10 - 9
االثنين  20شباط 2017

اِ ْذبَ ْح هللِ حمَ ْ ًداَ ،وأَ ْو ِف الْ َعلِ َّي
ُور َكَ ،وا ْدعُنيِ فيِ َ�ي ْوِم
نُذ َ
يق أُنْ ِقذ َ
الض ِ
ْك َ�فتُ َم ِّجدَنيِ ».
ِّ
(مز.)15-14 :50

القراءة الصباحية
مر 3
مز 50
القراءة المسائية
الويني 13 - 11

تُعترب هذه احلادثة من أكثر األحداث تعبرياً عن إدراك احلاجة اىل الرب
يسوع والتصميم الكامل للوصول إليه .مل يسمح هؤالء الرجال األربعة
ألي حاجز أن مينعهم من الوصول ابملفلوج اىل الرب يسوع .لقد كانوا
لتحمل كامل املسؤولية يف اخلراب الذي أحدثوه يف سقف ذلك
مستعدين ّ
املنزل ،ألهنم كانوا يتوقعون بكامل اإلميان أن مسعاهم لن يكون عقيما
بل سوف يثمر أوال يف حياة املفلوج ومن مث يف حياة الكثريين .إن إمياهنم
القوي مبا يقدر أن يقوم به الرب يسوع ،وثقتهم الكاملة بتدخله يف ذلك
يوحدوا أهدافهم وليقوموا هبذا العمل بقلب واحد وي ٍد
األمر ،دفعاهم لكي ّ
واحدة ،فكانت املعجزة.
إن روح اإلنسجام واهلدف الواحد يف خدمة الرب يسوع ومتجيد امسه هو
أكثر ما حنتاجه يف هذه األايم األخرية يف كنائسنا .حياول ابليس جاهدا
أن يلهي املؤمنني عن خدمة الرب من خالل زرع اخلالفات فيما بينهم.
ولكن عندما تسود روح التناغم وتوحيد اجلهود واألهداف بني املؤمنني يف
الكنيسة ،عندها فقط نسمح للرب أن يعمل املعجزات يف وسطنا.
لقد وصل الشعب قدميا يف تقدميه للذابئح ،وتطبيقه للناموس ،اىل منط
سر قلب الرب هو فقط دم الذابئح
طقسي
خارجي ّ
ظن معه أن ما يُ ّ
ّ
ّ
وتنسم رائحة شحمها والبخور .لقد غفلوا بسبب قساوة قلوهبم عن
ّ
حقيقة مطلب هللا من اإلنسان .لقد نسوا أن هللا يطلب القلب املنكسر
والروح املنسحقة يف عبادته .لذلك نرى الرب يف هذا املزمور يوبخ الشعب
على عبادته وتقدمياته الفارغة من أي موقف داخلي يرضي هللا .إن
الذابئح اليت ترضي هللا فعال هي ذابئح احلمد والشكر واالعرتاف بفضل
الرب على اإلنسان « اِ ْذبَ ْح هللِ حمَ ْ ًدا» .هي ذابئح االلتزام ابلتصاميم
القلبية والتعهدات اليت يقطعها أمام الرب يف مساع صوته واتباع وصاايه
ورك َ» .وعندما يقوم اإلنسان بتقدمي هذه الذابئح ،عندها
َ«أَ ْو ِف الْ َعلِ َّي نُ ُذ َ
ويتمجد امسه القدوس.
يلتجئ اىل الرب يف يوم الضيق فيلتفت اليه وينقذه ّ
علينا أن ننتبه اىل التصاميم اليت نقطعها يف حمضر الرب ،إلن إمهاهلا وعدم
ممارسة العبادة املرضية أمامه ابلشكر واحلمد سوف حيجبان وجهه وبركاته
عنا.
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الثالثاء  21شباط 2017

اِ ْرحمَ ْ نيِ ياَ اَهللُ َح َس َب

َرحمْ َتِ َكَ .ح َس َب َكْ�ث َرِة َرأْفَتِ َك
ا ْم ُح َم َع ِ
اص َّي.
(مز )1 :51

كتب توماس كاراليل قائ ً
تفحصنا ّ
كل ما يقوم به االنسان جند
ال« :اذا ّ
أن التوبة هي األمسى بينها وأن أكرب غلطة هي عدم وجودها يف حياته».
ويقول اسحق واتس أيضا« :يف القرب ال مكان للتوبة» .ان ما سبق يظهر
مر العصور ،ويف هذا املزمور  51جند
لنا أمهية التوبة يف حياة املؤمن على ّ

مثاال جيدا لذلك يف صالة داود وهو يطلب الغفران من الرب بسبب
خطيته املتعددة اجلوانب .لقد تعلّم داود يف شركته مع الرب فن اجللوس
عند قدميه واالعرتاف بكل ما ميكن أن يقف حاجزاً أمام عالقته املتينة

القراءة الصباحية
مر 20-1 :4
مز 51
القراءة المسائية
الويني 15 - 14
األربعاء  22شباط 2017

ِيحَ ،وق َ
َال
الر َ
َ�فقَا َم َواْ�نَ�ت َه َر ّ

ِ«:اس ُك ْت! اِبْ َك ْم!».
لِلْبَ ْحر ْ

وء
الر ُ
ِيح َو َص َار ُه ُد ٌ
فَ
َس َكنَ ِت ّ
َع ِظ ٌيم».
(مر)39: 4
القراءة الصباحية
مر 41-21 :4
مز 52
القراءة المسائية
الويني 17 - 16

معه ،وهذا ما جعله رج ً
ال حبسب قلب الرب .وتُعلّمنا كلمة الرب يف سفر
األمثال أنَ « :م ْن يَ ْكتُ ُم َخ َطاياَ ُه الَ َ�ينْ َج ُحَ ،وَم ْن يُ ِق ُّر بهَِا َوَ�يْ�ت ُرُك َها �يُ ْرَح ُم».
فإذا كنا نريد فعال أن نكون أشخاصا انجحني وحبسب قلب الرب علينا

أال نراعي أية خطية يف قلبنا بل نعرتف هبا ونرتكها لكي نُرحم.
من هو هذا الذي خياطب البحر وينتهر الريح فيطيعانه؟ إنه اخلالق الذي
به كان كل شيء به ،وبغريه مل يكن شيء مما كان .هو الذي خلق كل
شيء من العدم ،وهو احلامل كل األشياء بكلمة قدرته ،فكيف ال تطيعه
خليقته؟ هذا اإلله الذي ه ّدأ العواصف من حول التالميذ وقادهم اىل
شاطئ الربّ ،هو نفسه الذي وعد أن يكون معنا اىل انقضاء الدهر .ما
الذي ميكن أن حيدث مع أوالد الرب وهو غري قادر على التعامل معه؟ ما
منر هبا والرب غري قادر على هتدئتها؟
هي الظروف الصعبة اليت ميكن أن ّ
إن الرب يسوع هو هو أمسا واليوم واىل األبد ،وكما كان سابقا مع
تالميذه يف البحر وهم يتعذبون ،هو معنا أيضا يف غربتنا يف هذا العامل لكي
يعيننا وحيافظ علينا .علينا ان نتحلى بكامل الثقة واإلميان أن الرب معنا
مهما كانت أحوالنا وظروفنا وهو حاضر لكي ينقذان من أي جتربة ميكن
منر هبا ،فلنطرح كل أمحالنا ومهومنا عليه ألنه هو الذي يقود سفينتنا.
أن ّ
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الخميس  23شباط 2017

اب
َو َسأَلَُهَ «:ما اسمُْ َك؟» فَأَ َج َ
قِائِالً«:اسمْ ِي لجَِئُو ُن ،ألََّ�ننَا
َب إِلَيْ ِه َكثِريًا
َكثِريُو َن»َ .و َطل َ
أَ ْن الَ �يُ ْر ِسلَ ُه ْم إِلىَ َخارِِج
ورِة.
الْ ُك َ
(مر )10-9 :5
القراءة الصباحية
مر 20-1 :5
مز 53
القراءة المسائية
الويني 19 - 18
الجمعة  24شباط 2017

وَوإِذَا َو ِ
اح ٌد ِم ْن ُرَؤ َسا ِء
الْ َم ْج َم ِع اسمُْ ُه ياَ ي ُِر ُس َج َاء.
َولَ َّما َرآ ُه َخ َّر ِعنْ َد قَ َد َميْ ِه،
َب إِلَيْ ِه َكثِريًا قَائِالً«:اْ�بنَتيِ
َو َطل َ
الص ِغريَُة َعلَى ِ
آخ ِر نَ َس َم ٍة.
َّ
لَْ�يتَ َك تأَْتيِ َوتَ َض ُع يَ َد َك َعلَْ�ي َها
لِتُ ْش َفى َ�فتَ ْحيَا!»
(مر)23 :5
القراءة الصباحية
مر 43-21 :5
مز 54
القراءة المسائية
الويني 21 - 20

توسل هذه األرواح النجسة أمام
إن ما يلفت انتباهنا يف هذه القصة هو ّ
الرب يسوع من أجل عدم إرساهلا خارج الكورة (أو اهلاوية حبسب اجنيل
لوقا) .فعندما يتاوجه الروح الشرير مع الرب يسوع تكون النتيجة حمسومة،
ألن املسيح هو اخلالق واألرواح املخلوقة كلّها أتمتر بكلمته .عندما مسح
الرب يسوع إلبليس أبن جيربه ثالث مرات ،بعدما صام أربعني يوماً
يف الربية ،جند أنه يف املرة الثالثة انتهر ابليس وطرده قائ ً
ال« :ا ْذ َه ْب ياَ
َشيْ َطا ُن! »...والنتيجة أن ابليس تركه وذهب .إذاً فاملواجهة بني الرب
يسوع وبني ابليس ومجيع مالئكته الساقطة نتيجتها حمسومة لصاحل الرب.
وبناء على ذلك فإن احلرب الروحية اليت يشنها ابليس ومالئكته على أوالد
الرب تكون نتيجتها حمسومة لصاحل املؤمن شرط أن يكون هذا األخري
حمتميا ابلرب اخلالق.
هل نريد نصرة روحية يف حربنا الروحية ضد أجناد الشر السماوية؟ علينا
إذا أن نلتصق ابلرب ونتّكل عليه بكل إميان واثقني أبنه معنا وهو حيارب
عنا.
إن ما قام به اييرس يف جميئه عند املسيح كان حباجة إىل شجاعة وجرأة
كبريتني .لقد كان رئيساً للمجمع ،وهذا اجملمع كان من اجملامع الكبرية
وكل الشعب يعرفه .لقد كان يتمتع بوقار كبري أمامهم ،فهو يهتم بتنظيم
وخير عند قدمي الرب
العبادة يف اجملمع من القراءة والوعظ ،لكن أن أييت ّ
يسوع كان أمراً غري اعتيادي .فبالرغم من هذا اجلمع الكثري الذي كان
عند البحر تق ّدم اييرس وسجد للرب يسوع .لقد كان إميانه ابملسيح أكرب
من املراكز الدينية وأكرب من املراكز االجتماعية .مل حيتسب لشيء من
حوله يف سبيل التفاتة من الرب يسوع حنوه وحنو حاجته يف شفاء ابنته.
لقد ختطى كل احلواجز اليت ميكن أن تقف عائقاً امام الوصول اىل املسيح
فنال مبتغاه من جراء إميانه الكبري واستعداده للتواضع واالنكسار.
وكم من احلواجز واملعوقات يف يومنا هذا ،تشكل س ّدا كبرياً امام الناس
مينعهم من التقدم اىل املسيح إبميان وانكسار! هذه العقبات ال ميكن
ختطيها اال ابلتمثّل إبميان اييرس واتضاعه.
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السبت  25شباط 2017

ما أعظم هذا االمتياز الذي نتمتع به ،فإهلنا يف السماء آذانه صاغية

الر ُّب
أَمَّا أَناَ فَإِلىَ هللاِ أَ ْص ُرُخَ ،و َّ

لتضرعاتنا وصلواتنا يف ّ
ومساء .هو يسمع لصراخ أوالده
كل حني ،صباحاً
ً

احا
يخَُلِّصُنيِ َ .م َس ًاء َو َصبَ ً

وح�َ ،فيَ ْس َم ُع
َو ُظ ْه ًرا أَ ْش ُكو َوأَنُ ُ
َص ْوتيِ .
(مز.)17-16: 55

القراءة الصباحية
مر 29-1 :6
مز 55
القراءة المسائية
الويني 23 - 22

األحد  26شباط 2017

َولِل َْوق ِ
ْت أَلْ َزَم تَ َ
ال ِمي َذ ُه أَ ْن
الس ِفينَ َة َويَ ْسبِ ُقوا إِلىَ
يَ ْد ُخلُوا َّ
الْعَبرْ ِ ،إِلىَ َ�بيْ ِت َصيْ َداَ ،ح ىَّت
يَ ُكو َن قَ ْد َص َر َف الجَْ ْم َع.
(مر )45 :6

القراءة الصباحية
مر 56-30 :6
مز 56
القراءة المسائية
الويني 25 - 24

ويستجيب من عاله وخيلصهم من ضيقاهتم .لكن ابملقابل آهلة األمم هي
أصنام يقول عنها الكتاب املقدس« :أَ ْصنَا ُم ُه ْم فِ َّض ٌة َوَذ َه ٌبَ ،ع َم ُل أَيْ ِدي
َّاس .لهََا أَْ�ف َوا ٌه َوالَ َ�تتَ َكلَّ ُم .لهََا أَعْينٌُ َوالَ �تُ بْ ِص ُر .لهََا آذَا ٌن َوالَ تَ ْس َم ُع.
الن ِ
لهََا َمنَ ِ
اخ ُر َوالَ تَ ُش ُّم ».ومع ذلك نراهم يصلّون هلا ويسجدون أمامها
ويصدقون أهنا آهلة ميكن االتكال عليها .أمام هذه احلقيقة ال يسعنا سوى
أن نرفع آايت الشكر واحلمد لربنا ،ألنه أانر لنا أذهاننا لكي نعرفه عن
قريب وخنترب خالصه وحمبته وعنايته بنا .إنه جالس يف ميني عرش العظمة
يشفع فينا ويسمع لصلواتنا وجييب سؤل قلوبنا ،فدعوان نتق ّدم من شخصه
يف كل حني وبكامل الثقة وال ندع أي شيء يعيق صلواتنا له.
أمل يكن إبمكان الرب يسوع أن يُبقي التالميذ معه وهو يصرف اجلموع؟
ملاذا نقرأ إذاً أنه ألزمهم للذهاب اىل العرب يف السفينة من دونه؟ اجلواب
بكل بساطة ألنه كان خيطط ألن يعلمهم درساً مهما جداً عن حقيقة
شخصه وعن رعايته هلم مهما ظنوا أنه بعيد .لقد مسح الرب لتالميذه أن
يصارعوا الليل كله مع الرايح واألمواج يف البحر حىت ظنوا أهنم مرتوكني
لوحدهم من دون رعاية الرب هلم .ولكن الرب يف الوقت احملدد تدخل .يف
اهلزيع الرابع أاتهم ماشيا على املاء .يف اهلزيع الرابع أاتهم ابلنجدة واملعجزة
النقاذهم من ظرفهم الصعب وحمنتهم .أاتهم يف اهلزيع الرابع لكي يعلّمهم
أنه يف اللحظة اليت يظنون فيها أن الرب بعيد عنهم ،يف تلك اللحظة
عينها هو حاضر ابلكامل معهم .إن الرب يسوع ال يرتك خاصته أبداً،
وهو يتدخل دائما يف الوقت املناسب .إن حتديد الوقت لتدخل الرب يف
منر هبا يعود له وحده .فهو قد خيتار االنتظار حىت
الظروف الصعبة اليت ّ
اهلزيع الرابع ،كما قد خيتار التدخل سريعا دون االنتظار .هو وحده يعلم
الوقت املناسب ،وكل ما علينا فعله هو اإلميان أبنه معنا حىت ولو ال نشعر
بذلك ،وأن نثق أبنه سوف يتدخل لنجدتنا.
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االثنين  27شباط 2017

«إ َِّن الَّ ِذي يخَْ ُرُج ِم َن
اإلِنْ َسا ِن َذلِ َك �يُ نَ ِّج ُس
اإلِنْ َسا َن»
(مر )20 :7

القراءة الصباحية
مر 7
مز 57
القراءة المسائية
الويني 27 - 26
الثالثاء  28شباط 2017

«ألَنَُّه َماذَا َ�يْ�نتَ ِف ُع اإلِنْ َسا ُن لَ ْو
ِح الْ َعالمََ ُكلَّ ُه َو َخ ِس َر َ�ن ْف َس ُه؟»
َرب َ
(مر )36 :8

القراءة الصباحية
مر 8
مز 58
القراءة المسائية
عدد 3 - 1

يف أحد األايم أراد املرسل الربيطاين هدسون اتيلور أن يعلّم املؤمنني درسا
روحيا مهما .فجاء بكأس ومأله ابملاء ووضعه على الطاولة أمامه .وبينما
هو يتكلم ضرب يده بشدة على الطاولة مما جعل املاء خيرج من الكأس
ويبلل الطاولة .وأتبع عمله هذا ابلقول« :إن األوقات الصعبة سوف
تواجه حياتكم .ولكن تذكروا أنه ما سيظهر من داخلكم اىل اخلارج يف
ذلك الوقت هو فقط ما ميأل قلبكم ».قد نظن أحياان أن ما نلهج به
السر هو غري ظاهر أمام الناس من حولنا ،ولكنه ابحلقيقة يلعب دور
يف ّ
الغذاء السري ألفكاران وقلوبنا .فإن كنا نلهج مبا هو غري طاهر ،فقد أييت
الوقت الذي سيخرج فيه ذلك اىل العيان دون أن نقدر على جلمه .ولكن
ومسر إلهلنا،
إن كنا نلهج ونتغذى ومنأل أفكاران بكل ما هو طاهر وجليل ّ
فال ب ّد أن أييت ذلك ابجملد للرب ،وابلنعمة للناس من حولنا .فما يزرعه
اإلنسان إايه حيصد أيضاً.
اتّبعت إحدى القبائل قدميا نظاما غريبا يف انتخاب ملك عليها وتوليه
للحكم .لقد كان امللك املنتخب يتمتّع خالل ُحكمه الذي كان ميت ّد
لسبع سنوات ،بكامل السلطة والنفوذ واحلرية يف عمل كل ما حيلو له.
ولكن أمام هذا االمتياز كان عليه ٌ
شرط وحي ٌد ،إذ كان جيب أن يُقتل يف
هناية ملكه ليفسح يف اجملال أمام شخص آخر لكي خيلفه ابحلكم لسبع
سنوات أخرى .أما ما كان يثري العجب فهو وجود أشخاص مستعدين
دائما لكي يضحوا حبياهتم الطويلة لقاء سبع سنوات من احلكم والنفوذ.
قد جيد البعض أن هؤالء األشخاص الذين كانوا يقبلون ابملوت بعد هناية
واليتهم هم جمانني .ولكن ماذا عن الذين هم على استعداد للتخلي عن
حياهتم األبدية وكل امتيازاهتا يف سبيل ملذات هذا العامل الوقتية؟ « َماذَا
ِح الْ َعالمََ ُكلَّ ُه َو َخ ِس َر َ�ن ْف َس ُه؟» إن هذا الزمن احلاضر
َ�يْ�نتَ ِف ُع اإلِنْ َسا ُن لَ ْو َرب َ
ال يشكل نقطة يف حبر األبدية ،فهل من احلكمة إذا أن يهمل اإلنسان
أبديته يف سبيل ما يظن أنه قد جيلب له السعادة يف هذا العامل؟
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فيتامينات حتتاجها بعد سن األربعني
إعداد جلنة الشركة واملؤمترات
مكمالت غذائية للحفاظ على
مع بلوغ سن األربعني ،حيتاج جسم اإلنسان إىل بعض الفيتامينات على هيئة ّ
الصحة والوقاية من عدد كبري من األمراض اليت تظهر مع التق ّدم ابلعمر .ورغم أ ّن تلك الفيتامينات األساسيّة
موجودة يف العديد من املأكوالت كاللحوم ،األمساك ،الدواجن واخلضروات وغريها إلاّ أ ّن إمتصاص اجلسم
ابملكمالت الغذائية لضمان الفائدة.
هلا واالستفادة منها يقل مع بلوغ األربعني عاماً ،لذا يتعينّ االستعانة ّ
وإليكم فيما يلي أهم الفيتامينات اليت جيب احلرص على تناوهلا ابنتظام مع بلوغ العقد الرابع من العمر،
وهي كاآليت:
• فيتامني B12
يعترب فيتامني  B12ضروراي جدا لضمان كفاءة عمل املخ واجلهاز العصيب ،فض ً
ال عن دوره يف تكوين كرايت
الدم احلمراء.
• الكالسيوم
يساهم الكالسيوم يف منع اإلصابة ابلعديد من األمراض مثل النوابت القلبية والسكتة الدماغية ،وهشاشة
العظام اليت قد تسبب الكسور اخلطرية .وجيب على من هم فوق األربعني تناول  1000ملغ من الكالسيوم
يوميّا ،لذا فينصح بتناوهلم األطعمة الغنية ابلكالسيوم مثل احلليب واللنب الرائب ،العدس ،الفاصوليا ،التوفو،
مكمالت الكالسيوم الغذائية.
والسمك ،والسبانخ ،وغريها إىل جانب ّ
• فيتامني D
يُعترب فيتامني  Dضروراي ملنع أنواع خمتلفة من السرطان ،وأمراض الكبد و ّ
السكري وأمراض القلب ،كما
أنّه يساعد على تثبيت الكالسيوم يف العظام ،وتُعترب أش ّعة الشمس أفضل مصادره ،ابإلضافة إىل منتجات
األلبان ،واحلبوب ،واألمساك .ويوصى ملن هم فوق األربعني بتناول  4000وحدة دولية يوميا ،لذا يُنصح
املكمالت الغذائية إىل جانب األطعمة السابقة.
بتناول ّ
• املغنسيوم والبواتسيوم
للوقاية من إرتفاع مستوايت ضغط الدم ،يُنصح َمن هم فوق األربعني اباللتزام بتناول اجلرعات املوصى
هبا من املاغنيسيوم والبواتسيوم .ويف هذا العمر ،تقدر اجلرعة املوصى هبا من املاغنيسيوم بـ  320ملغ و
البواتسيوم  4.7غرام يوميا.
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شذرات روحيّة
• تغيري إسم اخلطيّة ال يغيرّ طبيعتها وال مفعوهلا كما ان تغيري إسم السم ال جيعل منه عسال.
• املرأة احلكيمة أمثن من كنوز سليمان احلكيم.
• احملبة الكاملة ّ
حمكها األزمات.
• الصالة ال تعرف حدوداً أو سدوداً ،بل تدخل إىل كل مكان وتفعل يف كل زمان.
• أكثر شيء حنتاجه هو الصالة وأقل شيء منارسه هو الصالة.
• اإلنتصار يف الداخل يضمن اإلنتصار يف اخلارج.
• ساعة صالة يف الصباح الباكر توفّر عليك متاعب يوم طويل.
• احملبة ال تسقط أبدا لكنها أحياان أتيت متأخرة.
• عندما تفتش عن أسباب ضعف شهيتك الروحيّة ال تتجاهل اخلطيّة اخلاصة الصغرية.
• األسرار اإلهليّة هتمس أبصوات خفيفة وال يسمعها إال الذين التصقوا ابهلل.
• أيّة صورة تعطي عن املسيح من مكان عملك ويف بيتك؟ هذه هي الصورة الواضحة.
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أضواء على الكتاب املقدس
سفر انحوم
يبشر بسقوط نينوى سبب تعزية إلسرائيل
يعين اسم انحوم «تعزية ».وميكن أن تكون رسالة السفر الذي ّ
ألجل اخلراب الذي سبّبه األشوريّون الشرسون يف أرضها والضرابت اليت أتت عن طريقهم على شعبها.
الكاتب
يجُ مع معظم دارسي الكتاب على أ ّن انحوم هو كاتب هذا السفر النبوي .إالّ أنّنا ال نعلم الكثري عن هذا
مرة واحدة هنا (ان  .)1:1أ ّما
الكاتب سوى أنّه ّ
مسمى األلقوشي .وال يُذكر امسه يف الكتاب املق ّدس سوى ّ
الشراح فإ ّن ألقوش
ألقوش مسقط رأس النيب فال ميكن ابلتّحديد معرفة موقعها ،ولكن حبسب اعتقاد غالبيّة ّ
مسيت الحقاً ألقيسي .وهذا جيعل انحوم نبيّاً ليهوذا وقد
هي مدينة تقع جنويب يهوذا بني أورشليم وغ ّزةّ ،
يفسر ذلك اهتمامه ابنتصار اململكة اجلنوبيّة على أعدائها.
ّ
اتريخ الكتابة
يتنبّأ سفر انحوم بسقوط مدينة نينوى عاصمة اإلمرباطورية األشوريّة األمر الذي حدث سنة  612ق.
م .على يد البابليّني احلديثني .لذلك فال ّ
شك أ ّن السفر ُكتب قبل تلك السنة ،مهما كان من أمر فاحل ّد
فريجح أن يكون سنة  663ق .م .الذي هو
األدىن لتاريخ الكتابة هو سنة  612ق .م ..أ ّما احل ّد األبعد ّ
سنة خراب مدينة نو أمون ( )8:3اليت هي طيبة عاصمة مصر العليا .وقد حدث هذا اخلراب على يد
أشورابنيبال سنة  663ق .م ..ويُعتقد أب ّن الكتابة حصلت قبل إعادة إعمار تلك املدينة اليت جرت سنة
نبوة انحوم هو بني سنة  663ق .م .وسنة  654ق .م ،.على زمن
 654ق .م ..لذلك يُعتقد أب ّن زمن ّ
قوهتا.
الشرير يف الوقت الذي كانت فيه اإلمرباطوريّة األشوريّة مل تزل حمافظة على ّ
ّ
منسى امللك ّ
اخللفيّة التارخييّة
وشلمناصر
كقوة عامليّة مع جميء أشورانسريابل الثاين ( 859-884ق .م).
ّ
بدأت اإلمرباطوريّة األشوريّة تربز ّ
الثاين ( 824-859ق .م ).إىل امللك ،وتواىل على امللك عدة ملوك وصوالً حىت أشورابنيبال (-669
 631ق .م ).الذي سيطر على معظم مدينة طيبة يف مصر العليا .لكن سرعان ما ابتدأ ملكه يضعف وجنم
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نبوبالصر الكلداين ملكه ،وحتالف يف سنة
وسع
ّ
اإلمرباطورية األشوريّة أيفل تدرجييّاً .ويف سنة  616ق .مّ .
 612ق .م .مع امليديّني والسيثيّني ليد ّمر نينوى .هذا وكان دمار نينوى شام ً
ال لدرجة أصبحت معها املدينة
أسطورة اترخييّة مل ّدة ألفي عام تقريباً إىل أن اكتُشفت سنة  1842على يد  Layardو  .Bottaأ ّما بقيّة
اجليش األشوري فقد ُهزمت يف حاران سنة  609ق .م ،.واكتملت سيطرة البابليّني احلديثني بعد معركة
نبوبالصر.
نبوخذنصر الكلداين ابن
كركميش سنة  605ق .م .إذ انقرض اجليش األشوري بكامله على يد
ّ
ّ
خلفيّة مدينة نينوى
تقع مدينة نينوى ،املوصل احلاليّة ،يف العراق مشايل هنر الفرات على مسافة  600ميل من إسرائيل ،أي سفرة
أسسها منرود (تك  )11:10فكانت عاصمة
ثالثة أشهر يف زمن النيب انحوم .أ ّما هذه املدينة القدمية اليت ّ
اإلمرباطورية األشوريّة على زمن انحوم ،وكان يبلغ تعداد ّ
سكاهنا حوايل  600,000نسمة .هذا وكان سور
السور الذي كان حييط ابملدينة املركزيّة فكان حوايل مئة
املدينة ميت ّد بقطر يبلغ طوله ثالثة أميال؛ أ ّما عرض ّ
قدم .هذا وكانت متت ّد ضواحي املدينة إىل حوايل  20مي ً
ال من القطر .وكان شعب نينوى معروفاً بشهوانيّته
وشراسته ،وأبنهّ م كانوا يعيشون على هنب املدن األخرى ويفتخرون بكميّة اجلماجم اليت جيلبوهنا معهم من
املعارك اليت كانوا خيوضوهنا .مل يكن الشعب األشوري القدمي يُتقن سوى احلرب ،لذا كان يشعر ابلنقص من
الناحية العلميّة إذ كانت حضارهتم متّكلة بشكل شبه كلّي على حضارة البابليّني العلميّة .ومل يكن فيهم من
ضمت حوايل  20,000جملّد.
حمبيّ العلم سوى آخر ملوكهم العظام ّ
أشورابنيبال الذي بىن مكتبة يف نينوى ّ
غاايت سفر انحوم
يقف سفر انحوم يف الطرف اآلخر من األرض اليت يقف عليها سفر يوانن .ففي حني خيرب هذا األخري عن
الرب يصفح عنهم حملبّته هلم وطول أانته عليهم ،يُنبئ
كيفيّة رجوع أهل نينوى إىل هّ
الل وتوبتهم اليت جعلت ّ
سفر انحوم ابلدمار الشامل اآليت على املدينة .ومن جهة أخرى يهدف السفر إىل تعزية يهوذا عن طريق
التنبّؤ خبراب نينوى يف ضوء األذى الذي ّ
جراء حرب األشوريّني عليهم.
حل إبسرائيل ويهوذا من ّ
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سفر حبقوق
يشتق اسم حب ّقوق من الفعل العربي الذي يعين «عانق ».وهكذا فاسم النيب هو اسم الفاعل من الفعل عانق
ّ
أي «املعانقّ ».
ابلصالة وعدم تركه احليدان عنه قبل إجياد ّ
احلل ملشكلته
ويذكر امسه هذا مبعانقة النيب إلهله ّ
إبعالن إهلي مع ٍّز لنفسه تظهر نتيجته يف هناية السفر (.)19-17:3
كان حبقوق نبيّاً معروفاً يف أوساط شعبه ،مع العلم أبنّنا لسنا نعلم الكثري عن حياته العائليّة الشخصيّة.
رجح أن يكون الكاتب كاهناً له خدمته يف العبادة يف اهليكل.
ويُ ّ
اتريخ الكتابة
نبوة حب ّقوق .فالسفر يتح ّدث
يف سفر حبقوق ّ
مؤشرات زمنيّة تساعدان على حتديد الفرتة اليت ُكتبت فيها ّ
عن جميء الكلدانيّني القريب (6:1؛ 1:2؛  )16:3لتأديب يهوذاّ .
ويتأكد من خالل وصفه للكلدانيّني
شرير ( .)4-2:1لذلك
أبنهّ م أصبحوا ّ
قوة عامليّة عظيمة .أ ّما احلكم يف يهوذا فهو حبسب السفر حكم ّ
فالفرتة األوىل من ملك يهوايقيم بن يوشيّا ( 597-609ق .م ).هي الفرتة اليت تتناسب مع وصف
قوة عامليّة عند سقوط نينوى  612على أيديهم ،يف حني
األحداث يف سفر حبقوق .فالكلدانيّون أصبحوا ّ
الشرير عرش يهوذا يف  609بعد أبيه الصاحل يوشيّا ،وهكذا غدت الدينونة ابلسيب اليت تنبّأ
اعتلى يهوايقيم ّ
أيضاً عنها إرميا حمتّمة وقريبة واملسألة مسألة سنني قليلة.
خصائص حبقّوق وأهدافه
يتميّز سفر حب ّقوق ابخلصائص التالية:
الل على اببل
الل على نينوى األشوريّة ،يعلن سفر انحوم دينونة هّ
 )1يف الوقت الذي يعلن فيه انحوم دينونة هّ
الل ليهوذا على يد الكلدانيّني (.)12:3
الكلدانيّة يف سياق احلديث عن أتديب هّ
مير بدون معاقبة يف الوقت
 )2يتميّز حب ّقوق ّ
الشر ّ
ابلصراع الذي يدور يف خلد املؤمن الق ّديس وهو ينظر ّ
الل على ّ
احملك ،فهذا أمر
الذي يؤمن فيه إبله ق ّدوس .أ ّما املسألة حبسب سفر حب ّقوق فليست مسألة قداسة هّ
ال جدل فيه مّإنا املسألة مسألة وقت .فليهوذا ّ
وحكامها األشرار وقت للدينونة ،كما أ ّن هناك وقت لدينونة
شرهم أيضاً.
املهامجني الكلدانيّني بسبب ّ
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مسي سفر حب ّقوق سفر اإلصالح الذي دار حول
«البار إبميانه حييا» ( .)4:2وقد ّ
 )3هذا السفر هو سفر ّ
موضوع التربير ابإلميان .وقد استخدمت هذه اآلية يف رسالة رومية  17:1و غالطية  11:3والعربانيّني
(البار) ،تش ّدد رسالة غالطية على احلياة (حييا) أ ّما
 .38:10ففي حني تش ّدد رسالة رومية على التربير ّ
رسالة العربانيّني فتش ّدد على اإلميان.
 )4حيتوي سفر حب ّقوق على آايت كثرية مقتبسة إن من النّاس أو من كتّاب العهد اجلديد رغم صغر
الشر» ( .)13:1ج« .أ ّما
حجمه :أ« .ال تص ّدقون به إن أخرب» ( .)5:1ب« .عيناك أطهر من أن تنظرا ّ
الرب كما ّ
تغطي املياه البحر» (.)14:2
البار فبإميانه حييا» ( .)4:2د« .أل ّن األرض متتلئ من معرفة جمد ّ
ّ
الرب ففي هيكل قدسه فاسكيت ق ّدامه اي ّ
كل األرض»
ه .ويل ملن يسقي صاحبه» ( .)15:2و« .أ ّما ّ
رب عملك يف وسط السنني أحيه» ( .)2:3ح« .يف الغضب اذكر الرمحة» (.)2:3
( .)20:2ز « .اي ّ
ابلرب أبتهج إبله خالصي» (.)18:3
ط« .فإنيّ أفرح ّ

رسالة يعقوب
الرب رسالته هذه إىل «اإلثين عشر سبطاً الذين يف الشتات» ( .)1:1ويف هذه العبارة
يوجه يعقوب أخو ّ
ّ
إشارة إىل املسيحيّني اليهود األوائل ال إىل الكنيسة ّ
املفسرين خيتلفون يف حتديد املكان اجلغرايف
ككل .على أ ّن ّ
لكن البعض اقرتح
الذي توّزع فيه أولئك املؤمنون .فمعىن الكلمة يشري إىل بعدهم اجلغرايف خارج فلسطني ّ
أ ّن املرحلة املبكرة لكتابة هذه الرسالة قد ال تسمح بوجود كنائس يهوديّة خارج منطقة فلسطني اجلغرافيّة.
لذا فاألرجح أن تكون تلك اجلماعة حمليّة ،يع ّزز هذا الرأي وجود جمامع حمليّة من شتات اليهود يف أياّ م
استفانوس شهيد املسيحيّة األ ّول (أع  .)9:6إضافة إىل أ ّن يعقوب كان يعرف الكثريين ممّن كانوا يزورون
أورشليم لالشرتاك يف احتفاالت األعياد اليت كانت تقام فيها سنوياًّ.
أي حال ميكننا اعتبار أ ّن هذه الرسالة ُكتبت لتُقرأ من املؤمنني اليهود املشتّتني خارج مدينة أورشليم،
على ّ
ألنّه ال ميكننا اجلزم أب ّن هؤالء عاشوا يف املناطق الشرقيّة من الشرق األدىن ،كما حاول البعض أن يبيّنوا.
ومتتاز هذه الرسالة أبنهّ ا مليئة ابلصور والرموز اليهوديّة .فإىل جانب ذكر اجملمع فيها ( )2:2يوجد اعرتاف
متكرر للناموس ،واستخدام
من الكاتب بوحدانيّة هّ
الل ( )19:2وإشارة إىل إبراهيم «أبينا» ( ،)21:2وذكر ّ
الل ( ،)4:5كما يشري الكاتب إىل األقسام اليهوديّة (.)12:5
«رب اجلنود» لإلشارة إىل هّ
لصفة ّ
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وأل ّن رسالة يعقوب تش ّدد على ضرورة األعمال يف اإلميان وال تعاجل مسألة اخلالص ابلنّعمة فقد واجهت
على مدى التاريخ بعض من ّ
بصحتها .من بني هؤالء املصلح الكبري مارتن لوثر الذي كان ينظر
شككوا ّ
إليها كأنهّ ا «رسالة مزيّفة» مقارنة مع أسفار العهد اجلديد األخرى اليت تشهد بشكل أوضح عن شخص
أي تناقض بني كتاابت
يكمل بولس والعكس ابلعكس ،وال ضرورة لرؤية ّ
املسيح وخالصهّ .
لكن يعقوب ّ
اإلثنني .فبسبب املنحى العملي عند يعقوب ال حتمل هذه الرسالة الهواتً عميقاً مع أنهّ ا ال ختلو من
التصرحيات التعليميّة املختلفة (راجع 18-17 ،13-12:1؛ 19 ،13-10 ،1:2؛ 5:4؛ .)9-7:5
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الكلمة الضائعة
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استفانوس
حنشون			
				
حجي
				
اييرس
				
جملدلية
				
اله
				
مؤاب

				
براناب
ابراابس			
			
سالومي
				
ساراي
				
استري
				
رب
سام

ايليا
دانيال			
سفرية
				
دينة
متوشاحل
				
موسى
سليمان
				
يسوع
ايوب
				
اخنوخ
				منرود
جاد
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