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اعمل ابسم يسوع
القس رميون أبو خمايل

أبي مثن .كثريون ينظرون إىل النجاح من منظار املبارزة واملقارنة
يبحث اإلنسان دائماً عن سبل للنجاح ّ

مع اآلخرين ،ومنهم من يبين جناحاته على فشل اآلخرين .أ ّما النجاح احلقيقي فهو خمتلف ج ّدا .النجاح
احلقيقي هو أن تكون انجحاً مبقياس هللا.

سر واحد وحيد إذا عرفته ،وعرفت كيف تستخدمه
ولكي تكون ذلك اإلنسان الناجح يف مقياس هللا ،هناك ّ
جنحت .نعم هناك مفتاح مرتّب من هللا للنجاح .هذا املفتاح هو اسم يسوع .فما املقصود هبذا القول ،وكيف

نستخدم هذا االسم املبارك ،وما هي أتثرياته على املؤمنني؟!.
الر ّب يسوع املسيح،
وهذا ّ
السر نتعلّمه من خدمة الكنيسة األوىل .من التالميذ األوائل الذين عاشوا مع ّ

والذين قِيل عنهم هّأنم فتنوا املسكونة .هؤالء تعلّموا من بداية خدمتهم أن يعملوا ّ
الكل ابسم يسوع .ونقرأ
قصة حصلت بعد يوم اخلمسني عندما صعد بطرس ويعقوب إىل اهليكل للكرازة،
يف الكتاب املق ّدس عن ّ
حيث التقيا برجل مقعد حُيمل من قِبل البعض .فما هو الذي دفعهما ليلتقيا هبذا املقعد الذي جرت فيه
املعجزة؟ هّإنا حمبّتهما وطاعتهما ليسوع .أل ّن يسوع قال  ...وأمر  ...أن يُكرز ابمسه ابلتّوبة يف ّ
كل مكان.
كل مؤمن أن يعمل ّ
ذهبا ألن يسوع قال ،وكذا حال ّ
كل أمر ابسم يسوع املسيح.

جسدي مل يكن له رجاء إلاّ ابالستعطاء ،ومل خيطر بباله أ ّن أحداً قد يغيرّ واقعه ،مل يكن
هذا الرجل العاجز
اّ
تدخل هللا يف حياته .وأمامه وقف ّ
ويتفرسان به؟
يتوقّع ّ
كل من بطرس ويوحنا .ما الذي جعلهما يقفان ّ

الر ّب يف قلب بطرس ويوحنا شفقة مل تكن من قبل ،وضع إحساساً مع
اسم يسوع الذي غيرّ مها .لقد وضع ّ
اآلخرين مل يكن من قبل ،واحرتاماً مل يكن موجوداً جتاه اآلخر .وحنن كبشر عندما خندم ابمسنا ننظر ملن

ين وحمرتم .ننظر ملن هو من ثقافتنا ،وعوائدان ،ومستواان .وهذا هو
حيرتمنا ،ننظر ملن هو مستحق ،ملن هو غ ّ

الر ّب يف أايمنا عندما خندم ابمسنا وليس ابسم يسوع.
سبب فشل الكثريين يف عمل ّ

ولكن خيتلف األمر كثرياً عندما خن ِدم ابسم يسوع .ألنّه عندها سنخ ِدم َمن هو حمتاج ،ومن يشعر بعجزه.

سنخ ِدم وقتها ِمن دون مقابل رغم التح ّدايت واملصاعب .سنخ ِدم ّ
كل طبقات اجملتمع ولن ننظر إىل
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بغض النّظر عن استحقاقهم ألنّنا خندم ابسم يسوع.
الشخص وكأنّه غري مستحق ،سنخدم اجلميع ّ

وابلعودة إىل تلك القصة نسأل ماذا طلب هذا الرجل من بطرس ويوحنّا؟ طلب َص َدقَة! هذا ّ
كل ما يستطيع

أن يراه .هو ال يعلّم أ ّن مع بطرس هناك اسم فوق ّ
كل اسم ،اسم يسوع القادر على تغيري حياته وأبديّته.
الناس جتهل َمن هو إله املؤمن ،النّاس ال تتوقّع.
أي مال ليق ّدمانه كصدقة هلذا الرجل ،ولكنّهما
أمام هذا الواقع وقف بطرس ويوحناِ .من جه ٍة ليس معهما ّ
افتكرا ابسم يسوع .اسم يسوع القادر على ّ
كل شيء ،اسم يسوع الذي جاء لكي يغيرّ واقع اإلنسان .افتكرا

ابسم يسوع وقاال للعاجز «عندان ما نستطيع أن نعطيه لك – عندان اسم يسوع» .اسم يسوع لن خيذلنا.
كل معجزة و ّ
اإلميان والثّقة ابسم يسوع يسبق ّ
قوة ابسم يسوع ما
كل عمل إهلي عظيم .هل تؤمن أ ّن لديك ّ

ميكن أن يغيرّ واقع أو حياة شخص ما .هل لديك أيّها املؤمن الثّقة لكي تقف وختدم ابسم يسوع؟ ألنّك
ابلرجاء واليقني واإلميان والثّقة.
عندها ستخ ِدم ّ

لقد أدرك الرسول بطرس حقيقة حمزنة وهي أنّه بذاته وابمسه فاشل وعاجز كما هي احلال مع املقعد .ولكنّه
بقوته ،ويعلن
قوة على التّغيري.مل يرتّدد أبن يُعلن فشله ّ
قوة معجزيّةّ ،
قوة خارقةّ ،
آمن أ ّن ابسم يسوع هناك ّ

قوة اسم يسوع .ثِق أخي املؤمن أب ّن اسم يسوع قادر حيث تعجز أنت ،وهو يفعل حيث ال يستطع أحد
ّ
أن يعمل.

لقد فشل هذا الرجل العاجز من ّ
كل ما هو من حوله ،وكان حيتاج إىل تغيري يف حياته .ويف ذلك اليوم الذي
فيه قابل بطرس ويوحنا ،اخترب التّغيري ،وقف على رجليه ووثب وصار ميشي .لقد حدثت املعجزة يف حياته.
الر ّب يسوع ،فقال للرجل «لَيْ َس يِل فِ َّض ٌة َوالَ َذ َه ٌبَ ،و ِ
لك ِن الَّ ِذي يِل فَإاَِّي ُه
لقد أعطاه بطرس ممّا أعطاه اّإيه ّ
يح الن ِ
أُ ْع ِط َ
ِي ق ُْم َوا ْم ِش!» .النّعمة املعطاة للمؤمن ابملسيح ،هي نعمة معطاة لكي
يك :باِ سم يَ ُس َ
َّاصر ِّ
وع الْ َم ِس ِ

نشاركها مع اآلخرين.

الر ّبَ »:وَد َخ َل
والتّغيري يف حياة ذلك املقعد العاجز ،مل يكن فقط تغيريا
اّ
جسدي ،ولكنّهكان روحيّا .تقولكلمة ّ
ِح هللاَ» .إ ّن عمل املسيح يثري دهشة الناس عندما يروا التّغيري الذي
َم َع ُه َما إِلىَ الهَْيْ َك ِل َوُه َو يمَْ ِشي َويَ ْط ُف ُر َويُ َسبّ ُ

حيدثه يسوع .عندما ختدم ابسم يسوع تكون النتائج مدهشة ومباركة ويعود فيها ّ
كل اجملد المسه املبارك.
قوة ابسم يسوع فاعمل فيها أخي املؤمن .دعوان نعمل ابسم يسوع.
هناك ّ
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الرتنيم يف الكنيسة
إن املوسيقى من أمجل أشكال الفنون التعبريية .فلها أتثريات كثرية على نفس االنسان وهي قادرة أن تسيطر
ّ
وتتحكم هبا .فقد يشعران حلن حزين ابلكآبة ،وحلن سريع ابحلماس ...حىت إن اآلالت
على مشاعره
املوسيقيّة واألصوات تلعب دوراً يف هذا املوضوع وتعطي انطباعاً معيّناً عن حالة معينة تنعكس من خالل
اللّحن والصوت واآللة.
الح ُظ
من املنطقي أن ختتلف أتدية الرتانيم والتفاعل مع الكلمات حبسب اختالف املوضوع واللحن .كما يُ َ
حيب االستماع اىل املوسيقى كشاول عندما
أيضا أن االنسان التعيس واملتعب ال حيسن الرتنيم ،لكنه رمبا ّ
روح شرير ،إال أنه حتماً ال يستطيع الرتنيم.
كان يباغته ٌ
ماذا تعين لك فرتة الرتنيم يف الكنيسة؟ هل هي فرتة لالستجمام والنقاهة؟ هل تُفرض عليك فرضاً فتجد
أمر صعب
ابلروح والفكر ٌ
صعوبة يف املشاركة فيها؟ أبيّة روح تعبد الرب خالل هذه الفرتة؟ ال ب ّد أن الرتنيم ّ
يتطلب جهاداً ،فهو شك ٌل من أشكال الشركة مع الرب .فهل ّ
فكرت يوماً يف هذا؟ كيف تصلّي يف خمدعك
وكيف تتوجه إىل الرب؟ هل هناك من يفرض عليك أوقات الصالة؟ كيف تصف أوقات شركتك مع الرب
جمرد كلمات تتلوها كفرض أو واجب أم هي شركة بكل ما للكلمة من
ابلصالة؟ هل هي ّ
حارة أم ابردة؟ ّ
معىن تتفاعل فيها ابحلديث مع هللا؟
ان الرتنيم فقرة ممتعة جداً يف العبادة ،اهنا فرتة وقوف أمام عرش هللا حيث يتشارك أوالد الرب بتقدمي ذابئح
احلمد والشكر والتعظيم والتكريس لذاك الذي ذُبح واشرتاان هلل أبيه من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة.
وأبي روح؟
فكيف نؤّدي أمام هذا اخلالق العظيم تسابيحنا ّ
هناك يف الكنيسة ع ّدة أصناف من املؤمنني املرمنني:
املتمتمون
أن التمتمة هي خارج إطار الرتنيم يف الكنيسة من حيث الزمان واملكان .فهي قد تظهر حالة من الالمباالة،
من احلزن رمبا ،أو من عدم الرتكيز أيضاً .وابلتايل فإن مؤّدي التمتمة يكون خارج إطار الزمان واملكان
الالزمني يف العبادة .فإن حمضر هللا مكان مهوب وجميد فيه الفرح والنصرة والسالم واالبتهاج ابلرب الذي
الش ْع ِب َوَر َاء ُهَ .وَكا َن َّ
يكون حاضراً يف الوسطَ « .و َص ِع َد جمَ ِي ُع َّ
َّاي َوَ�ي ْف َرُحو َن َ�ف َرًحا َع ِظ ًيما
الش ْع ُب يَ ْض ِربُو َن باِ لن ِ
ض ِم ْن أَ ْص َواتهِِ ْم 1( ».ملوك )40:1
َحتىَّ انْ َش َّق ِت األَ ْر ُ
املتأ ّملون
نتفوه هبا .ومن املؤكد
أمر مهم ،إذ من خالله نستطيع أن نعين الكلمات اليت ّ
إن التأ ّمل بكلمات الرتانيم هو ٌ
ضروري لكي يعبد ابلروح واحلق «
أن العابد إبمكانه أن يتأ ّمل يف كلمات الرتنيم أثناء ترنيمها ،وهذا أمر
ّ
وحَ ،وأُ َرتِّ ُل باِ ل ِّذ ْه ِن أَيْ ًضا 1( « .كو .) 15:14
وحَ ،وأُ َصلِّي باِ ل ِّذ ْه ِن أَيْ ًضا .أُ َرتِّ ُل باِ ُّلر ِ
ف ََما ُه َو إِذًا؟ أُ َصلِّي باِ ُّلر ِ
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أخي املؤمن ،إن أردت أن تتم ّعن بكلمات الرتنيمة أكثر فبإمكانك أن تفعل ذلك ،ولكن ليس أثناء الرتنيم،
خمصص فقط للرتنيم وليس لدراسة كلمات الرتنيمة بصمت ،خذ الكلمات معك وادرسها يف
فوقت الرتنيم ّ
وقت الحق.
مّ
املرنون
مرن؟ كيف
إن الرب يبارك كنائسه ابلكثريين من أصحاب املواهب املوسيقية والذين حيبّون الرتنيم .هل أنت مّ
ترن؟ هل خلف املذايع ،أو بشكل انفرادي فقط؟ أتشرتط تشكيل جوقة تنخرط فيها حىت تضع
ومىت مّ
موهبتك يف خدمة الرب؟ ّ
كل هذه األمور جيّدة ومفيدة يف العبادة ،ولكن وقت الرتنيم اجلماعي هو وقت
استخدام موهبتك أيضاً لقيادة أصوات العابدين ودعمهم يف متجيد الرب «لكل شيء حتت السماوات
وقت» وفرتة الرتنيم يف الكنيسة هي الوقت األنسب الستخدام موهبتك وبناء اآلخرين أيضاً.
اخلجولون
ميكن للمرء أن يقول« :إين أحب الرتنيم ولكن صويت ال يسمح يل بذلك ».أخي العزيز ال تقلق فالرب
حتماً يستمتع برتنيمك عندما يصعد من القلب .ال تلتفت كثرياً ملن هم حولك ،فعبادتك هي للرب وليس
سيتمجد
ورن بفرح ،بدون خوف أو عوائق ،فمن املؤكد أن الرب
للناس .ارفع صوتك ونفسك أمام هللا مّ
ّ
ويسر برتنيمك.
ّ
يتكلّم الكتاب املقدس عن تسبيح الرب يف أكثر من  250مكان العهد القدمي واجلديد.
بعض هذه اآلايت:
ح ُدوُه اَي ُك َّل ُّ
الر ِّب إِلىَ َّ
الش ُع ِ
الد ْهرَِ .هلِّلُ اَوي
حتَ ُه قَ ْد قَ ِويَ ْت َعلَْ�ينَاَ ،وأَ َمانَ ُة َّ
ِحوا َّ
وب .ألَ َّن َرمْ َ
الر َّب اَي ُك َّل األُ َم ِم .مَ ِّ
َسبّ ُ
(مزمور )2-1:117
ِحوُه َح َس َب َكْ�ث َرِة َع َظ َمتِ ِه( .مزمور )2:150
ِحوُه َعلَى �قُ َّواتِ ِهَ .سبّ ُ
َسبّ ُ
ح ُد اسمَْ َك ألَنَّ َك َصَ�ن ْع َت َع َجبًا( .إشعياء )1:25
اَي َر ُّب ،أَنْ َت إِهلِي أُ َع ِّظ ُم َك .أَ مْ َ
الر َّب ،ألَنَُّه قَ ْد أَْ�ن َق َذ َ�ن ْف َس الْ ِم ْس ِك ِ
ني ِم ْن يَ ِد األَ ْش َرارِ( .إرميا )13:20
ِحوا َّ
َرّنمُِوا لِ َّلر ِّبَ ،سبّ ُ
ال أَبْ َص َرَ ،وتَبِ َع ُه َوُه َو يمَُ ِّج ُد هللاََ .وجمَ ِي ُع َّ
َوفيِ الحَْ ِ
الش ْع ِب إِ ْذ َرأَ ْوا َسبَّ ُحوا هللاَ( .لوقا )43:18
نرى إذا أن تسبيح الرب من خالل الرتنيم ليس جمرد شعور فقط ،بل هو فعل إدراك ونشاط و ٍاع حلقيقة
طبيعة هللا وعظمته وحمبته ونعمته وصالحه وجربوته وعمله يف حياة ّ
كل واحد منا.
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الخميس  1شباط 2018

« َ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
الجمعة  2شباط 2018

«أَ َو َما حَيِ ُّ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
كل العالقات البشريّة هّ
واملرأة هي أمسى من ّ
ألنا وحدة حال مطلقة ،حبيث
يقول الكتاب هّأنما 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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السبت  3شباط 2018
ور َشلِ َيم،
« َها نحَْ ُ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
األحد  4شباط 2018
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
إختياري من
يتم الفداء لذا فقد ذهب إىل املوت
اّ
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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االثنين  5شباط 2018

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
الثالثاء  6شباط 2018

َال لَُه :اَي َ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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األربعاء  7شباط 2018

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
الخميس  8شباط 2018

ور َشلِ ُيم! اَي
اَ
ور َشلِ ُيم ،اَي أُ ُ
«ي 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 هّ
ألنا 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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الجمعة  9شباط 2018

ِ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

السبت  10شباط 2018

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 .ويستخدم
ِش َارِة الْ َمل ُ
َك ِ
وت ه ِذ ِه « ،والكرازة هي
املسيح فعل الكرازة قائالَ « ،ويُ ْك َرُز بِب َ
اإلعالن واإلعالم لكي يعرف الناس هّأنم أمام خيار .وما هو هذا اخليار؟
«بشارة امللكوت هذه» واليت تشري إىل الرسالة احمل ّددة اليت كرز هبا يوحنا وكرز
املؤسس على عمل فداء املسيح الفريد يف
هبا املسيح وهي بشارة ملكوت هللا ّ
العامل .إ ّن الكرازة اليت جتتاح العامل اليوم هي الكرازة إبسم يسوع املسيح املخلّص
لكل الناس واملسكونة مجعاءّ .
كل األرض و ّ
الوحيد يف ّ
فكل مؤمن ابملسيح مدعو
املهمة العظيمة .و ّ
مدعوة أن
كل كنيسة حمليّة ّ
الرب أن يكون شريكا يف هذه ّ
من ّ
حتمل بشارة امللكوت اليت كرز هبا املسيح إىل 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
تعم
عمل املسيح .لذا علينا أن نكرز ونعلن خالصه وإذ نرى البشارة ابملسيح ّ
املسكونة من حولنا علينا أن ّ
نتذكر أ ّن 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 ِه،
َ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 ُ
الر ُّب الْ َكائِ ُن
ول َّ
َوالَّ ِذي َكا َن َوالَّ ِذي يأَْتيِ  ،الْ َقا ِد ُر َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء( ».رؤ  .)8 :1نعم ،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
كل التأكيد هّ
أن نقرأها ونطيعها بثقة ونبين حياتنا عليها وعندان ّ
أبنا أثبت من
مسك ابألمور امللموسة واحملسوسة،
السماء واألرض .بينما يسعى الكثريون للتّ ّ
ّ
علينا أن ننتبه أ ّن كلمة هللا أثبت وأقوى من ّ
كل ما نراه من حولنا وأ ّن من يفعل
يؤسس حياته وأبديّته على ثوابت ال ميكن أن
مشيئة هللا بطاعة مطلقة للكلمة ّ
تتزّعزع.
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األحد  11شباط 2018

«�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

االثنين  12شباط 2018

« َ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 الْ ِف َّض ِة».
الثِ َ
فَ
(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 جيعله
السياسة والعمل و ّ
الشر من حولنا يف ال ّدين و ّ
فنرى ّ
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
الرب نفسه
مبادئ الكون واألبديّة هو واضع أساساهتا ومبدعها وخالقها ّ
تشوه القيم الروحيّة واملبادئ األخالقيّة عند البشر ال
وليس اإلنسان .فإ ّن ّ
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 فيه
هلا من مفارقة بني اهتمامات ّ
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 أبغلى األمثان
جتسد وموت إبن هللا ،مثّن يهوذا يسوع بثالثني من الفضة .ويف الوقت الذي
وهو ّ
فيه رفع يسوع وجه يهوذا أمام مجيع الناس وجعله بني تالميذه ،مضى يهوذا إىل
تصرفاته
أعداء يسوع ليبيع سيّده لقاء مبلغ من املال .ويهوذا هذا ليس الوحيد يف ّ
لكن احلياة مليئة أبفراد يهينون يسوع ويبيعونه أبرخص األمثان .أولئك
هذه و ّ
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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الثالثاء  13شباط 2018

«�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

األربعاء  14شباط 2018

«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
حتىّ 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 حُيتذى 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 يعكس شركته
الر ّب.
ّ
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 ٍ
ني مسنونة
فيتأسف على ما فعله ولكنّه ال يريد التّغيري.
ويرى ال ّدم ينزف من جسده ّ
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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الخميس  15شباط 2018

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

الجمعة  16شباط 2018

ْجأٌ َو�قُ َّوةٌَ .ع ْوناً فيِ
اَهللُ لَنَا َمل َ
الضْ�يق ِ
َات ُو ِج َد َش ِدي ًدا.
ِّ
 ٢لِذلِ َك الَ نخَْ َشى َولَ ْو
ضَ ،ولَ ِو اْ�ن َقلَبَ ِت
َ�ت َز ْح َزَح ِت األَ ْر ُ
الجِْبَ ُ
ال إِلىَ َ�قل ِ
ِحارِ.
ْب 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 ،كان
حيق فقط لرئيس
هذا احلجاب يشري إىل إستحالة تق ّدم اإلنسان إىل هللا .كان ّ
مرة واحدة .وأل ّن رؤساء الكهنة كانوا
الكهنة الذي هو رمز للمسيح أبن يدخل ّ
خطاة كان عليهم أن يق ّدموا ذابئح عن أنفسهم قبل الدخول والتّط ّهر وكانوا يف
املهمة .وما حدث يف موت يسوع على
الر ّب إذا إستهانوا هبذه ّ
خطر املوت أمام ّ
الصليب هو فداء اإلنسان من خطاايه فداء اتما وفتح ابب الدخول إىل هللا
ابلتّمام ّ
لكل من يسترت بدم املسيح .لقد كان رئيس الكهنة يق ّدم ذابئح حيوانيّة
ويرش الدم تعبريا عن توبته وقد كانت تلك الذابئح تشري إىل كفارة املسيح حيث
ّ
كان رئيس الكهنة يرمز إىل ما سيفعله املسيح عنّا أمام عرش هللا .وعندما متّم
شق هللا حجاب اهليكل وألغى الكهنوت القدمي
يسوع الفداء على الصليب مبوته ّ
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 األمني والسند الوحيد ،وذلك
احلي الذي ميأل حياة املؤمن .هذا الرجاء احلي كان ميأل حياة
بسبب الرجاء ّ
بولس الرسول أيضا فصرخ قائال« :ألَ َّن يِ َ
يح َوالْ َم ْو ُت ُه َو
ل الحَْيَا َة ِه َي الْ َم ِس ُ
ِربْ ٌح ».وحنن ابلتايل مدعوون أيضا للتمتع هبذا الرجاء احلي والثقة الكاملة
حبماية الرب.
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السبت  17شباط 2018
وحنَّا ُ�ي َع ِّم ُد فيِ الَْ�ب ِّريَِّة َويَ ْك ِرُز
َكا َن يُ َ
َّوبَ ِة لِ َم ْغ ِف َرِة الخَْ َط اَاي
بمَِ ْع ُموِديَّ ِة ال�ت ْ

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

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

األحد  18شباط 2018

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

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

يلمس األبرص دون أن تنتقل عدوى هذا املرض النجس إليه؟ وحده الرب
ميس النجس فيطهر ،إذ ال سلطة للخطية عليه.
يسوع منبع الطهارة الذي ّ

إن حاجتنا الدائمة هي لاللتصاق ابلرب يسوع الذي يقدر أن يلمس كل
فيحوله اىل قوة ،ويلمس كل خطية فيُربئها.
ضعف فينا ّ
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االثنين  19شباط 2018

َ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

الثالثاء  20شباط 2018

ح ًداَ ،وأَ ْو ِف الْ َعلِ َّي
اِ ْذبَ ْح هللِ مَ ْ
الض ِ
يق
ُور َكَ ،وا ْدعُنيِ فيِ َ�ي ْوِم ِّ
نُذ َ
أُنْ ِقذ َ
ْ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 مستعدين
لتحمل كامل املسؤولية يف اخلراب الذي أحدثوه يف سقف ذلك 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 األمر ،دفعاهم
يوحدوا أهدافهم وليقوموا هبذا العمل بقلب واحد وي ٍد واحدة ،فكانت
لكي ّ
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
وتنسم
طقسي
خارجي ّ
سر قلب الرب هو فقط دم الذابئح ّ
ظن معه أن ما يُ ّ
ّ
ّ
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
ح ًدا» .هي ذابئح االلتزام ابلتصاميم القلبية والتعهدات اليت يقطعها أمام
مَ ْ
ورك َ» .وعندما يقوم
الرب يف مساع صوته واتباع وصاايه َ«أَ ْو ِف الْ َعلِ َّي نُ ُذ َ
اإلنسان بتقدمي هذه الذابئح ،عندها يلتجئ اىل الرب يف يوم الضيق فيلتفت
ويتمجد امسه القدوس.
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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األربعاء  21شباط 2018

حتِ َك.
حنيِ اَي اَهللُ َح َس َب َرمْ َ
اِ ْرمَ ْ

َ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 معه ،وهذا ما

القراءة الصباحية
مر 20-1 :4
مز 51
القراءة المسائية
الويني 15 - 14

الخميس  22شباط 2018

ِ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

جعله رج ً
ال حبسب قلب الرب .وتُعلّمنا كلمة الرب يف سفر األمثال أن:
« َم ْن يَ ْكتُ ُم َخ َط اَاي ُه الَ َ�ينْ َج ُحَ ،وَم ْن يُ ِق ُّر بهَِا َوَ�يْ�ت ُرُك َها ُ�ي ْ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 هي الظروف
منر هبا والرب غري قادر على هتدئتها؟ إن الرب يسوع
الصعبة اليت ميكن أن ّ
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
منر هبا ،فلنطرح كل
وظروفنا وهو حاضر لكي ينقذان من أي جتربة ميكن أن ّ
أمحالنا ومهومنا عليه ألنه هو الذي يقود سفينتنا.
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الجمعة  23شباط 2018

اب
َو َسأَلَُهَ «:ما اسمُْ َك؟» فَأَ َج َ
قِائِالً«:اسمْ ِي لجَِئُو ُن ،ألََّ�ننَا
َب إِلَيْ ِه َكثِريًا أَ ْن
َكثِريُو َن»َ .و َطل َ
ورِة.
الَ ُ�ي ْر ِسلَ ُه ْم إِلىَ َخارِِج الْ ُك َ
(مر )10-9 :5

القراءة الصباحية
مر 20-1 :5
مز 53
القراءة المسائية
الويني 19 - 18

السبت  24شباط 2018

وَوإِذَا َو ِ
اح ٌد ِم ْن ُرَؤ َسا ِء الْ َم ْج َم ِع
اسمُْ ُه اَيي ُِر ُس َج َاءَ .ولَ َّما َرآ ُه َخ َّر
َب إِلَيْ ِه َكثِريًا
ِعنْ َد قَ َد َميْ ِهَ ،و َطل َ
الص ِغريَُة َعلَى ِ
آخ ِر
قَائِالً«:اْ�بنَتيِ َّ
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 اَي َ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 العبادة
وخير عند قدمي الرب يسوع
يف اجملمع من القراءة والوعظ ،لكن أن أييت ّ
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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األحد  25شباط 2018

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

الر ُّب
أَمَّا أَناَ فَإِلىَ هللاِ أَ ْص ُرُخَ ،و َّ

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

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

من عاله وخيلصهم من ضيقاهتم .لكن ابملقابل آهلة األمم هي أصنام يقول
َّاس .لهََا أَْ�ف َوا ٌه
عنها الكتاب املقدس« :أَ ْصنَا ُم ُه ْم فِ َّض ٌة َوَذ َه ٌبَ ،ع َم ُل أَيْ ِدي الن ِ

َوالَ َ�تتَ َكلَّ ُم .لهََا أَعْينٌُ َوالَ �تُ بْ ِص ُر .لهََا آذَا ٌن َوالَ تَ ْس َم ُع .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

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

االثنين  26شباط 2018

َولِل َْوق ِ
ْت أَلْ َزَم تَ َ
ال ِمي َذ ُه أَ ْن يَ ْد ُخلُوا
الس ِفينَ َة َويَ ْسبِ ُقوا إِلىَ الْعَبرْ ِ ،إِلىَ
َّ
َ�بيْ ِت َصيْ َداَ ،حتىَّ 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

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
منر
الوقت املناسب .إن حتديد الوقت لتدخل الرب يف الظروف الصعبة اليت ّ
هبا يعود له وحده .فهو قد خيتار االنتظار حىت 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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الثالثاء  27شباط 2018

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

القراءة الصباحية
مر 7
مز 57
القراءة المسائية
الويني 27 - 26

األربعاء  28شباط 2018

«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
السر هو
الوقت هو فقط ما ميأل قلبكم ».قد نظن أحياان أن ما نلهج به يف ّ
غري ظاهر أمام الناس من حولنا ،ولكنه ابحلقيقة يلعب دور 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 إن كنا نلهج
ومسر إلهلنا ،فال ب ّد أن
ونتغذى ومنأل أفكاران بكل ما هو طاهر وجليل ّ
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
ِح
امتيازاهتا يف سبيل ملذات هذا العامل الوقتية؟ « َماذَا َ�يْ�نتَ ِف ُع اإلِنْ َسا ُن لَ ْو َرب َ
الْ َعالمََ ُكلَّ ُه َو َخ ِس َر َ�ن ْف َس ُه؟» إن هذا الزمن احلاضر 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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السنَ ِة إِىل ِ
الر ِّب إِهلِ َك َع ْل�ي َها َدائِماً ِم ْن أَو ِ
آخ ِرَها.
َّل َّ
َعْ�ينَا َّ
(تث)12 :11
حنن اآلن واقفون على أعتاب املستقبل اجملهول .أمامنا عام جديد طويل فمن يعلم ما سيأتينا به؟ من خيربان
مبا سنجتازه خالله من صعوابت وشدائد أو اختبارات ووقائع؟ من ينبئنا حباجات املستقبل فنذخر هلا؟ هذه
نتشجع ونتقوى بوعد الرب املفرح «الرب إهلك يعتين بك عيناه ترعيانك
كلها أمور جنهلها متام اجلهل ولكننا ّ
كل الطريق من أول العام حىت هنايته» .كفايتنا يف هللا .ينابيع عطائه ال تنضب وال جتف .بركاته غزيرة ورمحته
تفرح مدينة هللا.
حر وال جفاف يؤذايننا ألن سواقي هنره ّ
ال ح ّد هلا .فما دام هللا مرجعنا ومنه خالصنا فال ّ
األرض أرض جبال وبقاع أي متنوعة ليست سهال وحسب .وهكذا احلياة فلو كانت تسري على وترية
واحدة بال تنويع أو تبديل لضجران من الراتبة .فنحن حباجة اىل اجلبال والبقاع .اجلبال جتمع مياه الشتاء
لتسكبها على البقاع فتحيي زرعها وتزيده مثراً .هذه هي حالنا .املصاعب والضيقات تدفع بنا إىل عرش
النعمة حيث تنهال الربكات ،فجبال احلياة وتالهلا اليت طاملا تذمران لوعورهتا هي عينها السبيل لنيل نعمة
هللا وبركاته .كم هم الذين ميوتون ويدفنون يف رمال الصحاري والبقاع ،ولو أنعم عاشوا على اجلبال والتالل
الزدهرت حياهتم وأمثرت؟ وكم هم الذين ميوتون برداً أو حراً لوال وقاية اجلبال؟
فاجلبال إذن جبال هللا الشاهقة الشاخمة ،خري وقاية ونعمة ألوالده .فلنتسلّقها فرحني مسرورين شاكرين.
من كتاب ينابيع يف الصحراء
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شذرات
• احلياة املسيحية ال تُقاس بِطولهِ ا بل بِ ُعم ِقها.
نشرُه هو أعظم امتياز.
• َّإن اكتشاف احلق يف املسيح هو أعظم ر ٍ
بح لكن َ
• الكنيسة اليت ال تسنُد راعيها ابلصالة حتكم عليه ابإلعدام.
اج َك أن يدوَم خري دوام ،فليكن املسيح فيه شاغال َ
أردت لزو ِ
أول مقام.
• إذا َ
خنتار كيف جنتاز خالله.
يقرر ما يجُ يزان فيه ،ولكن لنا حنن أن َ
• هللا ُ
• املولود مرًة واحد ًة ميوت مرتني ،أما املولود اثني ًة فإنه وإن مات مرًة سيحيا إىل األبد.
• يرتعب إبليس من املؤمن املُ مّرن.
أيت صديقاً يف ضيق ٍة ،فكن له صديقاً ابحلقيقة.
• إذا ر َ
اإلجنيل عظيمة جداً حبيث ال جيوز أن نبقيها سراً.
• بشارُة
ِ
• الوقوف مع اجملموع ِة سهل ،أما الوقوف وح َد َك فيحتاج إىل جرأة.
• َمن خيدم الرب ألجل املال فقط ُ
يكن ُمفلِساً من الناحي ِة الروحية.
جرِب أسبوعا أن تكون وديعا.
• أتَ ُظ ُّن أ ّن الودعاء ُضعفاء؟ إذاّ ،
كتب كثريةٌ ميكن أن َ�تُ�ن ّوَِر اإلنسان ،ولكن كلمة هللا وح َدها تقدر أن تُغّ�ي َرُه.
• ٌ
ضاعف فرحك؟ ُع َّد بركات هللا لك.
• أتري ُد أن تُ َ
ِ
أعشاشها.
• هللا يُطعم الطيور ،غريَ أنُّه ال يُلقي طعا َمها يف
آمنت ترى».
• يقول اإلنسان «أُؤمن إذا رأيت» أما هللا فيقول «إن َ
• رمبا ال يعطينا هللا أجوبة دائما ،غري أنَُّه يُعطينا نعم ًة يف ِّ
كل حني.
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ملخص لكتاب :ثورة يف كنيسة
ّ
القصة وراء شعار – WWJD
(اتبع)
فهذا الذي حدث كان نتيجة العهد الذي أخذه ابورز على نفسه أال يفعل شيئاً ما كان يسوع ليفعله...
ابألخص متألّماً من جهة زوجته وابنته .فقد كاان
وتقابل الرجالن وجلسا يتح ّداثن ،كان ابورز حزيناً وكان
ّ
يعيشان حياة الرتفّه ،واآلن مل تعد األمور يف حياهتما كاملاضي ،بل جيب أن يتأقلما على وضعهما اجلديد،
وّ
تطوع مسرت ابورز حلمله .وقد طلب ابورز من القس أن يداوم على الذهاب
كل هذا بسبب الصليب الذي ّ

مقر الشركة لكي يعظ العاملني هناك .فوعده القس خرياً .غادر القس املكان وهو ّ
يفكر يف إدوارد
إىل ّ
نورمان ،وراحيل ونسلو ،واملسرت ابورز والنتائج اليت ترتّبت على أعماهلم .اهتم أش ّد االهتمام ملعرفة النتائج
العظيمة اليت كان ينتظر حدوثها لو أ ّن ّ
كل من أخذ العهد على نفسه كان أميناً يف حفظه .هل سيحفظون
سيفرون هاربني من هذا احلمل الثقيل الذي تعهدوا أن حيملوه؟  ...ويف إحدى الليايل وبينما
عهودهم أم ّ

مر يف طريقه على أحد خمازن مسرت ملتون رايت وهو أحد الذين أخذوا العهد
كان القس عائداً إىل منزلهّ ،
على عاتقهم .فما كان من القس إالّ ان ابدره ابلسؤال عن أ ّول تغيري أجراه يف عمله؟ فأجابه رايت« :إ ّن

أ ّول تغيري أحدثه هو إصالح العالقة اليت بيين وبني املو ّظفني ،والفراشني ،والشيّالني والبيّاعني ،اجتمعت هبم

أيت الدموع تنهمر
تصورت أ ّن املسيح كان ليتكلّم .وكان أثر اجتماعي هبم كبري جداً وقد ر ُ
وخاطبتهم كما ّ
خيتص إبدارة جتاريت».
من عيون اثين عشر منهم .وإنيّ اآلن أعيد بناء جتاريت ومعاماليت من جديد فيما ّ
وقال« :لقد رمست برانجماً ملا كان يسوع ليفعله لو كان اتجراً نظريي :فأ ّوالً كان سيشتغل يف التجارة وغايته
ميجد هللا ال أن يربح املال ،و ّ
كل ما له سيكون مبثابة وديعة ،وستكون عالقته رائعة ابملو ّظفني ،ولن
أن ّ

يرتكب اخليانة ،وسيساعد ّ
يهم ابالنصراف بعد هذه الزايرة كان مقتنعاً
كل حمتاج »...ول ّـما كان القس ّ
متاماً بعظمة تلك الثورة وذلك االنقالب العظيم يف أعمال ذلك التاجر الذي لن يفعل شيئاً ما كان يسوع
ترن بصوهتا العذب وقد ازدحم الكثريون حول
حي الركتاجنل وبدأت راحيل مّ
ليفعله ...وجاء مساء سبت ّ
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اخليمة ليلتها وهجر السكريون احلاانت وكأ ّن روح الرب ّ
حل على املكان .ويف تلك الليلة وقفت بقرب
مرة يف حياة فرجينيا الفتاة الغنيّة-خطر هلا هذا الفكر :ما الذي كان ليفعله
فرجينيا امرأة تبكي وأل ّول ّ
يسوع المرأة خاطئة نظري هذه الواقفة أمامها؟ اجتهت فرجينيا حنو املرأة وأمسكت بيديها .وراحتا تبكيان،
فلما التفتت إليه اندهشت ألنّه كان رولن بيدج...
وجثا شاب جبوار راحيل اليت كانت ال تزال مّ
ترنّ ،
استيقظ سكان مدينة ردموند على أح ٍد جديد وبدأوا يتكلّمون عن السلوك اجلديد للكثريين والذي
كان حيدث انقالابً يف عادات الناس ويف أسلوب حياهتم .حت ّدثوا عن املسلك الذي سلكه الكساندر
ابورز وفضيحة شركة السكك احلديدية ،والتغيريات العظيمة اليت حدثت يف صحيفة إدوارد نورمان،
وكذلك ذهاب راحيل إىل حي الركتاجنل لتقود فرقة التسبيح يف االجتماعات التبشرييّة .فض ً
ال
عن جتديد ما يقرب من اخلمسني من أردأ الشخصيّات يف حي الركتاجنل ،وأيضاً جتديد رولن بيدج
الشاب املعروف يف اجملتمع .وقد كان االندهاش األعظم ألعضاء الكنيسة هو التغيري الذي طال
راعيهم .فعظاته صارت رسائل إهليّة وما عاد يقرأ العظة من على الورق كما كان يفعل سابقاً.
ومع اقرتاب موعد انتخاب رجال احلكم يف املدينة ،راح القس ّ
يفكر يف أنّه لربمّ ا قام أولئك احلكام

برتخيص وفتح حاانت جديدة يف املدينةّ ،
ففكر يف نفسه« :أليس أنسب عمل ميكن أن يعملوه
كمسيحيني هو أن ينتخبوا أعضاء اجمللس البلدي للمدينة من صفوة القوم؟» وهذا ابلذات ما كان
يشغل ابل دوان لدمارش وهو مدير كليّة لنكولن إذ ّقرر أن يلقي ّ
بكل ثقله ونفوذه وأتثريه يف معركة
الرتشيح ليأيت ٍ
برجال يصلحون للمراكز القياديّة يف املدينة .وأل ّول مرة يف اترخيها شهدت مدينة ردموند

ومدرسي الكليّة وأساتذهتا واألطبّاء ورجال الدين يزجون أنفسهم يف الشؤون
الكثري من رجال العلم ّ
الشر ...ويف عصر يوم سبت ،بينما كانت فرجينيا يف حي الركتاجنل،
السياسيّة ويعلنون احلرب على ّ
قوات ّ

شاهدت فتاة خترج من حان ٍة وهي تغنيّ منتحبة فنظرت إليها فرجينيا وعرفتها إذ هي نفسها تلك الفتاة
ترن فيها راحيل فأسرعت إليها وأمسكت بيدها.
اليت صلّت ألجلها يف إحدى الليايل اليت كانت مّ
-يتبع-
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