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للر ّب يف هناية العام
وقفة تعظيم ّ
إعداد القس رميون أبو خمايل

يعيّد الناس مناسبة رأس السنة بطرق خمتلفة حول بَ ْل ِم َن الْ َعالمََِ .والْ َعالمَُ يمَْ ِضي َو َش ْه َوتُُهَ ،وأََّما الَّ ِذي يَ ْصنَ ُع
العامل :ففي أوسرتاليا يستقبلون العام اجلديد َم ِشيئَ َة هللاِ َ�فَ�ي�ثْ بُ ُت إِلىَ األَبَ ِد 1( ».يو 16 :2و.)17

ودق أجراس يسعى العامل وراء بركة مفقودة وأ ّما من يتبع املسيح
ابلزمامري والصفري يف منتصف الليل ّ
الكنائس .يف أمريكا اجلنوبية يستقبلون العام اجلديد فهو حييا يف بركة هللا كما هو مكتوب « ...باَ َرَكنَا ب ُ
ِك ِّل
بثياب فاقعة اللون مثل األمحر إذا كانوا يبحثون َ�ب َرَك ٍة ُر ِ
يح» (اف :1
وحيَّ ٍة فيِ َّ
الس َماواَِّي ِت فيِ الْ َم ِس ِ
عن ا ُحل ّب ،أو اللون األصفر اذا كانوا يسعون وراء  .)3املؤمن ابملسيح هو إبن الربكة كما هو مكتوب،

ني أَنَّ ُك ْم هِل َذا ُد ِعيتُ ْم لِ َك ْي تَ ِرثُوا َ�ب َرَك ًة 1( ».بط
يعبوا « َعالِ ِم َ
املفرقعات لكي رّ
املال .يف أمريكا يستخدمون ّ
أنت مبارك .واملؤمن يقف
عن هبجة املناسبة .يف الفيلبّني يلبسون ثياب مرقّطة  .)9 :3أنت مؤمن إذا َ
بدوائر ملّونة ،وأيكلون فواكه دائريّة الشكل إشارة وقفة خمتلفة يف هناية العام .املؤمن يقف وقفة تعظيم

الر ّب معه يف العام
للر ّب على أمور كثرية صنعها ّ
إىل سنة مليئة ابلنجاح .يف إسبانيا يستقبلون العام وشكر ّ
مبلء أيديهم حببّ ٍ
ات من العنب وأكلها دفعة واحدة املاضي .واملؤمن يقف يف بداية عام جديد لكي جي ّدد
الر ّب .ولكن ما هي األمور اليت تدعوان
إشارة اىل اإلزدهار يف العام اجلديد.
عهوده أمام ّ
كل إحتفاالت العامل لكي ّ
ولكن األمر املشرتك بني ّ
الر ّب يف هناية العام؟ وما هي التّعهدات
نعظم ّ
الر ّب للعام اجلديد؟
ابلعام اجلديد هو رغبتهم ابحلصول على سنة جيّدة اليت جيب أن نعاهد هبا ّ
للر ّب على عمله املبارك
مليئة ابلنجاح .دائما نقول «إن شاء هللا هذه السنة وقف داود امللك وقفة تعظيم ّ
تكون أفضل!!!» وكأ ّن اإلنسان يسعى وراء بركة يف حياته .وهذا ما كتبه يف مزمور  ،30حيث نقرأ:

مفقودة .واحلقيقة هي أن اإلنسان فعال يسعى وراء «أُ َع ِّظ ُم َك اَي َر ُّب ألَنَّ َك نَ َش ْلتَيِن َولمَْ تُ ْش ِم ْت يِب
بركة مفقودة« ،ألَ َّن ُك َّل َما فيِ الْ َعالمََِ :ش ْه َوَة جَْ
ال َس ِد ،أَ ْع َدائِي .اَي َر ُّب إِلهَِي اسَْ�ت َغثْ ُت ب َ
َش َف�يْ تَيِن .اَي َر ُّب
ِك ف َ
اآلب أَ ْص َع ْد َت ِم َن الهَْا ِويَ ِة َ�ن ْف ِسي .أَحْ�يَ�يْ تَيِن ِم ْن َ�بينْ ِ الهَْاب ِ
يش ِة ،لَيْ َس ِم َن ِ
ني
َو َش ْه َوَة الْ ُعيُو ِنَ ،وَ�ت َع ُّظ َم الْ َم ِع َ
ِط َ
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فيِ جُْ
ال ِّبَ .رمِّنُوا لِ َّلر ِّب اَي أَتْ ِقيَ َاء ُه َواحمْ َ ُدوا ِذ ْك َر
ِضا ُه.
َضبَ ُهَ .حيَاةٌ فيِ ر َ
قُ ْد ِس ِه .ألَ َّن لِلَ ْح َظ ٍة غ َ

اح َ�ت َرمُّنٌَ .وأَناَ
ِيت الْبُ َك ُاء َوفيِ َّ
ِعنْ َد الْ َم َسا ِء يَب ُ
الصبَ ِ
ُ�ق ْل ُت فيِ ُط َم ْأنِينَتيِ  :الَ أََ�ت َزْع َزُع إِلىَ األَبَ ِد .اَي َر ُّب
ِض َ
اك َ�ثبَّ َّت لجَِبَلِي ِع ّزاًَ .ح َجبْ َت َو ْج َه َك ف ِ
َص ْر ُت
بِر َ
السيِّ ِد أَتَ َض َّرُع.
ُم ْراَتعاً .إِلَيْ َك اَي َر ُّب أَ ْص ُرُخ َوإِلىَ َّ

َما الْ َفائِ َد ُة ِم ْن َد ِمي إِذَا َ�ن َزلْ ُت إِلىَ الحُْ ْف َرِة؟ َه ْل
اب؟ َه ْل خُْي رِبُ بحِ َ ِّق َك؟ ْاستَ ِم ْع اَي َر ُّب
ُّر ُ
يحَْ َم ُد َك ال�ت َ
َوارْحمَْ يِن .اَي َر ُّب ُك ْن ُم ِعيناً يِلَ .ح َّولْ َت َ�ن ْو ِحي إِلىَ

ْص يِلَ .حلَْل َت ِم ْس ِحي َوَمنْ َط ْقتَيِن َ�ف َرحاً لِ َك ْي
َرق ٍ
َ�تَ�ت َرمَّنَ لَ َك ُر ِ
وحي َوالَ تَ ْس ُك َت .اَي َر ُّب إِلهَِي إِلىَ
األَبَ ِد أَحمْ َ ُد َك».

للر ّب قائال»:أُ َع ِّظ ُم َك
يبدأ مّ
املرن مزموره ابلتّعظيم ّ

نَ َش ْلتَيِن َولمَْ تُ ْش ِم ْت يِب أَ ْع َدائِي ».كلمة نشلتين تُشري
إىل الرفع من قعر البئر .اإلنتشال من خماطر مؤّكدة،
وكم هي عديدة .معدل الوفيات حبوادث السري يف
شهري ومعظمهم من الشباب.
لبنان هو  50شخص اّ
إضافة إىل خماطر يف العمل وخماطر يف البيت وخماطر
املتفجرات واملشاكل اليت ميوت ضحيّتها
احلروب و ّ
أفراد مل يضعوا املوت ضمن حساابهتم .قد ال نرى ي ّد
اجملردة ولكنّها كانت حاضرة خالل العام
الر ّب ابلعني ّ
ّ

لتنقذان من املخاطر.

الر ّب
أعاننا يف أوقات املرض :لقد اخترب مّ
املرن إعانة ّ
«ي َر ُّب إِلهَِي اسَْ�ت َغثْ ُت ب َ
ِك
له يف وقت املرض فكتب ،اَ

َش َف�يْ تَيِن ».املرض هو من أل ّد أعداء اإلنسان .املرض
فَ

يدق اببه ليغيرّ حياته
مشكلة يف حياة اإلنسان عندما ّ
كلّها .ويوما بعد يوم نكتشف عجز ّ
الطب يف نواحي

«ي َر ُّب
للر ّب قائال :اَ
اَي َر ُّب» وينهيه ابلتّعظيم ّ
إِلهَِي إِلىَ األَبَ ِد أَحمْ َ ُد َك ».ونستطيع اليوم أن نتّحد

عديدة من أمراضنا .ويوما بعد يوم نكتشف أكذوبة

الر ّب يف هناية عام وبداية عام
مع مّ
املرن ونعظم ّ
جديد .ولكن ملاذا علينا أن ّ
الر ّب؟
نعظم ّ

العديد من األدوية اليت نتناوهلاَ .من يشفينا وكيف
ّ
نتخطى املرض يف حياتنا؟ هناك إله عظيم يعيننا .إله

علينا أن ّ
الرب يف هناية العام من أجل،
نعظم ّ
رعايته اجلسديّة لنا:

املرن بركة حفظ هللا له
أنقذان من املخاطر :إخترب مّ
من املخاطر ،لذلك قال «أُ َع ِّظ ُم َك اَي َر ُّب ألَنَّ َك

أي نصرخ إليه فيشفينا .واملرض والضعف
نستغيث به ّ
اجلسدي ليس هو حالة واحدة ولكن عد ّو يطاردان يف

ّ
يتدخل
الر ّب يعرف حبسب حكمته كيف ّ
كل يومّ .
يف شفاءاتنا لكي يعيننا يف ضعف أجسادان.
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املرن من أُمْ ِهلُ َك َوالَ أَْ�ت ُرُك َك» (عب  .)5 :13أيضا علينا أن
الر ّب مّ
حفظنا من املوت :لقد حفظ ّ
ّ
الرب يف هناية العام من أجل،
«ي َر ُّب أَ ْص َع ْد َت
املوت .لذلك يقول يف العدد  ،3اَ
نعظم ّ
ِم َن الهَْا ِويَ ِة َ�ن ْف ِسي .أَحْ�يَ�يْ تَيِن ِم ْن َ�بينْ ِ الهَْاب ِ
ني فيِ رعايته الروحيّة لنا:
ِط َ

جُْ
«رمِّنُوا لِ َّلر ِّب اَي أَتْ ِقيَ َاء ُه
ال ِّب ».عندما يتح ّدث عن اهلاوية يف العهد حضوره اجمليد يف حياتناَ :
الر ّب حاضرا معنا يف
القدمي هو يتكلّم عن حفرة املوتِ .من هناك أصعد َواحمْ َ ُدوا ِذ ْك َر قُ ْد ِس ِه ».لقد كان ّ
الر ِّب َح ٌّ
املرن « َم َ
ال َح ْو َل َخائِ ِفي ِه ،العام املاضي بشخصه املبارك ،هو القدوس وهو البار.
الر ّب نفس مّ
ال ُك َّ
ّ
لقد كان حاضرا معنا مبلء الهوته وعظمة جربوته.
ِم( ».مز .)7 :34
َوُ�ينَ ِّجيه ْ
مير اإلنسان بظروف كثرية هللا حاضر يف حياة أتقيائه .هذا امتياز ُمعطى للمؤمن
ّ
حول ظروفنا لألفضلّ :
تبدو سيّئة وحمزنة ،يظن خالهلا أبنّه سيعيش حالة ابملسيح فقط .هناك عالقة روحيّة عظيمة بني املؤمن
النوح واحلزن والكآبة ّ
الر ّب .هناك مهابة جيب أن يشعر هبا املؤمن .لذلك
كل حياته .ولكن يتفاجأ أب ّن و ّ

أي ق ّدموا الشكر عندما
وحيول النوح إىل فرح .يقول « َواحمْ َ ُدوا ِذ ْك َر قُ ْد ِس ِه» ّ
الر ّب معه يف ذلك الظرف ّ
ّ
الر ّب ألّنه هو قدوس وابر .وحنن شعبه
«ح َّولْ َت َ�ن ْو ِحي إِلىَ َرق ٍ
َ
ْص يِلَ .حلَْل َت ِم ْس ِحي تذكروا قداسة ّ
َوَمنْ َط ْقتَيِن َ�ف َرحاً» .وهذا ينطبق أيضا على العديد اخلاص «أتقياءه» .مل يرتكنا حلظة بل كان حاضرا يف
من ظروف حياة املؤمن يف أشغاله وأعماله وحياته حياتنا بعظمة جربوته .كان موجود معنا ألنّنا أوالده

حيول الظروف لالفضل.
الر ّب ّ
العائليّة ،إ ّن ّ

وقلبه علينا.

إعتىن ّ
ابملرن عناية أبويّة .لقد
الر ّب بنا يف عنايته األبويّة بنا :لقد اعتىن هللا مّ
بكل انحية من حياتنا :لقد اعتىن ّ

ّ
املرن قائال« :اسَْ�ت َغثْ ُت كانت هناك أوقات كان املرمن يغيظ اآلب السماوي
كل حلظة من حياتنا .كتب مّ
بَ
ِك» « ْاستَ ِم ْع اَي َر ُّب َوارْحمَْ يِن .اَي َر ُّب ُك ْن ُم ِعيناً بسبب خطاايه ،وكان اآلب السماوي تعامل معه

يِل ».ال ميكن أن يكون هناك حلظة يف حياتنا برفق وحنان حىت يف أوقات اخلطيّة املريرة .لذلك كتب
ِضا ُهِ .عنْ َد الْ َم َسا ِء
َضبَ ُهَ .حيَاةٌ فيِ ر َ
الر ّب معنا يف «ألَ َّن لِلَ ْح َظ ٍة غ َ
الر ّب غائب عنها .لقد كان ّ
يكون ّ

كل حلظة من السنة املاضية .علينا أن ّ
ّ
اح َ�ت َرمُّنٌ ».كم هي م ّدة غضب
ِيت الْبُ َك ُاء َوفيِ َّ
نعظم إسم يَب ُ
الصبَ ِ
الر ّب وحنمده ألجل عنايته بنا ووعده القائل« :الَ هللا ابملقارنة مع إبتسامة رضاه؟ حلظة .إذا غضب
ّ
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هللا على أوالده فهو للحظة ابملقارنة مع حمبّته اليت

وتقويه وتغيرّ ه.
تعمل على املؤمن لكي تسرتّده ّ
مر املؤمن مبطبات يف حياته
خالل السنة املاضية ّ
الروحيّة ،رمبا ابإللتزام ! رمبا ابألمانة املادية! رمبا يف
الر ّب غري راض عليه .ولكنّه ليس
اخلدمة! شعر أ ّن ّ

إله يهوى الغضب والقطيعة إنّه إله احملبّة الذي اعتىن

بنا وأظهر لنا حمبّته األبويّة لكي يوقفنا من جديد
بعد أن سقطنا.
مر املرمن يف أوقات اخترب فيها
بركاته اجلزيلة عليناّ :

سالم هللا الذي يفوق ّ
وقوة هللا اليت ال
كل عقل ّ
تُدحر وثبات روحي مبارك ،فكتب قائالَ « :وأَناَ

ُ�ق ْل ُت فيِ ُط َم ْأنِينَتيِ  :الَ أََ�ت َزْع َزُع إِلىَ األَبَ ِد .اَي َر ُّب
ِض َ
املرن هذه املرحلة
اك َ�ثبَّ َّت لجَِبَلِي ِع ّزاً ».اخترب مّ
بِر َ
الر ّب ومتّكال عليه .كانت
ألنّه كان معتمدا على ّ
الر ّب .عندما
عالقته فيه جيّدة وكان متواضعا أمام ّ

الر ّب خيترب بركات روحيّة ال
يعيش املؤمن أبمانة مع ّ
قوة هللا يف حياته وسالم هللا
حُتصى وال تُع ّد .خيترب ّ
وقوة
وقوة ضد اخلطية ّ
وفرح املسيح .خيترب استقرارا ّ
يف اخلدمة.

أتديبه الروحي لنا :اي ليت املؤمن يعيش يف حالة
النصرة يف ّ
كل حني .ولكن ،ولألسف ،يتعثر أحياان
املرن عندما اخترب
ويسقط .وهذا ما حصل مع مّ

وظن أنّه لن خيسرها أبدا .نسي أ ّن
الر ّب ّ
بركات ّ
الر ّب هي عطااي مثينة جيب أن حنافظ عليها.
بركات ّ

«ح َجبْ َت َو ْج َه َك ف ِ
َص ْر ُت ُم ْراَتعاً».
كتب قائالَ :
ابلرب هو ثباته .هو ال يقدر
ولكن األمر املدهش ّ

أن حيتمل اخلطيّة وحىت لو أتت من أوالده .عندما
خنطئ يتدخل هللا لريجعنا عن اخلطيّة .وهذا هو
التأديب الروحي الذي من خالله حجب هللا وجهه
الر ّب قائال« :إِلَيْ َك اَي َر ُّب
عن داود فصرخ إىل ّ
السيِّ ِد أَتَ َض َّرُعَ .ما الْ َفائِ َد ُة ِم ْن َد ِمي إِذَا
أَ ْص ُرُخ َوإِلىَ َّ

ُّر ُ
اب؟ َه ْل خُْي رِبُ
َ�ن َزلْ ُت إِلىَ الحُْ ْف َرِة؟ َه ْل يحَْ َم ُد َك ال�ت َ
بحِ َ ِّق َك؟»
أي
الر ّب للمؤمن هو التقوميّ ،
وهدف أتديب ّ

يؤّدبه لكي يقوده إىل التوبة والغفران أوال ،واثنيّا
الر ّب لكي يستخدمه
لكي يسرتّده إىل حضن ّ
جملده :لكي حيمده ولكي يخُرب حبقه .على املؤمن أن

يُ ّ
الر ّب ألنّه ال يرتكه يف خطاايه ولكنّه يتعامل
عظم ّ
معه بكافة الطرق لكي «يشرتك يف قداسته».

أمانته الثابتة جتاهنا :هو إله األمانة الدائمة .ال
الر ّب أمينا .تقول كلمة
يوجد يوم لن يكون فيه ّ
الر ّب« :إ ِْن ُكنَّا َغ�يْ َر أُ َمنَ َاء َ�ف ُه َو َ�ي�بْ َقى أَ ِمينًا ،لَ ْن
ّ

َ�ي ْق ِد َر أَ ْن ُ�ينْ ِك َر َ�ن ْف َس ُه 2( ».تيم  .)13 :2كتب
«استَ ِم ْع اَي َر ُّب َوارْحمَْ يِن .اَي َر ُّب
مّ
للر ّبْ :
املرن يقول ّ
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ْص يِلَ .حلَْل َت
ُك ْن ُم ِعيناً يِلَ .ح َّولْ َت َ�ن ْو ِحي إِلىَ َرق ٍ
ِم ْس ِحي َوَمنْ َط ْقتَيِن َ�ف َرحاً لِ َك ْي َ�تَ�ت َرمَّنَ لَ َك ُر ِ
وحي َوالَ
تَ ْس ُك َت .اَي َر ُّب إِلهَِي إِلىَ األَبَ ِد أَحمْ َ ُد َك ».لقد
الر ّب على حياة املؤمن اجلسديّة والروحيّة
سهر ّ
يف العام املاضي فكيف ال يقف املؤمن وقفة

الر ّب املبارك يف هناية العام.
التعظيم إلسم ّ

علينا أن ّ
الرب يف هناية العام من خالل،
نعظم ّ
عهودان الصادقة أمامه،

جيب أن يكون الزائر األ ّول رجال وجيب أن يدخل من
ئيسي للمنزل ويحُ ضر معه هدااي تقليديّة مثل
املدخل الر ّ
قمح للدجاج ،أو مشروب لألب أو حطب للمدفأة.
وإن مل يحُ ضر هذه اإلغراض فهو غري مقبول يف البيت.
ويؤمن اإلنكليز أب ّن هذه اهلدااي سوف جتلب احلظ
السعيد هلم خالل العام اجلديد.
أي شخص
املؤمن ابملسيح ليس عليه أن ينتظر ّ
الر ّب يسوع
ليباركه ،أل ّن مصدر الربكات العظيمة هو ّ

«ي َر ُّب ُك ْن ُم ِعيناً
العهد األ ّول :عهد اإلعتماد :اَ

حي يف حياته يف ّ
كل حلظة .كل ما عليه
املسيح وهو ّ

العهد الثاين :عهد الرضى« :حياة يف رضاه»

جسدي وروحيّا.
اّ

يِل» .

«رمِّنُوا لِ َّلر ِّب اَي أَتْ ِقيَ َاء ُه
العهد الثالث :عهد العبادة َ
َواحمْ َ ُدوا ِذ ْك َر قُ ْد ِس ِه».

أن يفعله هو أن يعيش قربه لكي خيترب رعايته حلياته

«رمِّنُوا لِ َّلر ِّب اَي أَتْ ِقيَ َاء ُه
العهد الرابع :عهد القداسة َ
َواحمْ َ ُدوا ِذ ْك َر قُ ْد ِس ِه».
العهد اخلامس :عهد اإللتزام «لِ َك ْي َ�تَ�ت َرمَّنَ لَ َك
ُر ِ
وحي َوالَ تَ ْس ُك َت .اَي َر ُّب إِلهَِي إِلىَ األَبَ ِد أَحمْ َ ُد َك.
يؤمن اإلنكليز أب ّن أ ّول زائر يزورهم يف بداية
السنّة سيجلب هلم احلظ السعيد خالل العام.
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هل اإلجنيل هو أغلى شيء عندك؟
قال أحد اخلدام :
يف زايرة يل إىل كنيسة آسيوية ،جلست جبوار امرأة صغرية احلجم ،وكانت يداها معوقتني لدرجة أهنا مل تستطع
أن متسك كتاب الرتانيم.
سألتها :هل لديك إجنيل؟ قالت ال.
وملا سألتها إن كانت تريد احلصول على نسخة منه أضاء وجهها وقالت نعم .ويف أثناء ذهابنا سويّة إىل
الفندق ألعطيها اإلجنيل ،سألتها عن يدها ،فقالت يل :بينما كان اجلنود يفتشون عن األانجيل وصلوا إىل
منزيل .وكنت قد أخفيت إجنيلي حتت الرماد البارد يف املوقد الذي أع ّد عليه الطعام ،ولكنهم كانوا يعرفون
كل األماكن اليت ميكن أن خُتبّأ فيها األانجيل.

متسكت إبجنيلي بشدة وقلت هلم :أرجوكم ال أتخذوا اجنيلي مين  ،إنه أغلى شيء عندي ألنه يتكلم عن

يسوعي .فقال يل اجلنود»:إنه ليس سوى كتاب مليء ابخلرافات».
فتشبثت إبجنيلي ولكنهم أخرجوين ومعي االجنيل اىل خارج املنزل وجلدوين على منصة عالية لكي جيعلوين
أشعر ابخلزي والعار أمام اجلماهري .جلست أربع ساعات وأان متشبثة ابإلجنيل على صدري ّ
ومنكسة الرأس
علي .لقد كان الناس يعتقدون أين كنت خجلة من نفسي ،ولكين ابحلقيقة
أمام سخرية الناس مين وبصقهم ّ

كنت أصلي .وحاولوا مرة أخرى أن أيخذوا اإلجنيل مين ،ولكين تشبثت به قائلة  :أرجوكم ال أتخذوه مين،
ويدي متسكان ابإلجنيل بقوة
إنه أغلى شيء عندي ألنه يتكلم عن يسوعي .فطرحوين يف الوحل بغضب ّ
يدي مبطرقة بطريقة موجعة لكي أيخذوا مين إجنيلي إىل أن أصبحتا مثل العجينة .وإىل اآلن
وأخذوا يضربون ّ
ال أستطيع أن أعمل هبما أي شيء وال حىت أن أطعم نفسي».
أمام هذه الواقعة املؤثرة ال بد وأن نطرح هذا السؤال على أنفسنا :
هل اإلجنيل أغلى شيء عندان؟ هل نقرأه ابنتظام؟ وهل نعيش كما حيق ألجنيل املسيح؟
عدد 2017 | 1

7

اإلجنيل املقيّد
وليم تندال
أقل ما يقال فيه أنه رائد جيش املصلحني .هو ابحث ومصلح بروتستانيت ولد عام  1494قام بوضع أ ّول
ترمجة انكليزية معاصرة للعهد اجلديد مستم ّدة من اللغة االصليّة اليواننية والعربيّة (عام ،)1926-1925
كما أنه ترجم أيضا اجزاء من العهد القدمي اىل اللغة االنكليزية املعاصرة وأ ّول من استخدم وسيلة الطباعة

للكتاب املق ّدس يف مطبعة غتنربغ  Gutenbergيف وقت كانت فيه الكنيسة الكاثولكيّة يف انكلرتا متنع

ترمجة أو نشر اي جزء من الكتاب املق ّدس .نشر  6000نسخة من العهد اجلديد ومتّ توزيعها يف انكلرتا

بواسطة بعض التجار وهكذا حصل الشعب االنكليزي على أ ّول نسخة من االجنيل .كان رجل جد مثقف
أتقن مثاين لغات ابحرتاف حبيث يظن املرء أ ّن مجيعها لغاته االصليّة .يُعرف أيضا مبهندس اللغة االنكليزيّة

والعديد من عباراته ما زالت تستعمل اىل يومنا هذا .واجه املشاكل مع الكنيسة الكاثوليكيّة وحت ّدى الكرسي
البابوي وقوانينه واهتم اباب روما جبهله لكلمة هللا .كتب كتباً عديدة اىل جانب ترمجته للكتاب املق ّدس عندما

اختبأ لسنوات يف مكان ال يزال جمهوال اىل اليوم .اعتربت مجيع كتاابته وترمجاته هرطقات ومنع نشرها من قبل
الدولة والكنيسة .أحد أصدقائه ،والذي يعتقد أنه كان عميال للملك هنري الثامن أو لالكلريوس أو لالثنني
وحبس يف قلعة فيلفوورد خارج بروكسل ألكثر من سنة ( 500يوم) .متّت
معاً ،خانه فأُلقي القبض عليه ُ
حماكمته بطريقة غري عادلة بتهمة اخليانة واهلرطقة ومتّ شنقه واحراقه على الوتد عام  .1535استشهد وليم
ويشجع على االصالح الديين يف انكلرتا .كلماته االخرية كانت»:اي رب
ليحرك ّ
تندال ولكن عمله بقي حيّا ّ
افتح عيين ملك انكلرتا» .استجيبت هذه الصالة بعد  3سنوات عندما نشر امللك هنري الثامن سنة 1539

الكتاب املقدس ابالنكليزيّة كنسخة من ّقحة جملهودات تندال .عرفت هذه النسخة «ابلكتاب املق ّدس املقيّد»
ذلك ألهنا كانت تثبّت بسالسل على املنابر يف الكنائس يف أنكلرتا خوفا من الغزو االجنيب.
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األحد  1كانون الثاني 2017

َ 22وَهذَا ُكلُّ ُه َكا َن لِ َك ْي يَتِ َّم
َما قِ َ
الر ِّب باِ لنَّبيِ ِّ:
يل ِم َن َّ
ْر ُاء حَْتبَ ُل َوتَلِ ُد
ُ «23ه َوذَا الْ َعذ َ
اس ُه ِع َّمانُوئِ َ
يل»
ابْناً َويَ ْد ُعو َن مَْ
ﭐلَّ ِذي َ�ت ْف ِسريُُه :ا هَّ
َللُ َم َعنَا».
(مىت .)23-22 :1
القراءة الصباحية
مت 1
مز 1
القراءة المسائية
تكوين 2 - 1
االثنين  2كانون الثاني 2017

«...أَ َح ّقاً ق َ
َال هللاُ الَ تأَْ ُك َ
ال
ِم ْن ُك ِّل َش َج ِر جَْ
النَّ ِة؟»
(تك )1 :3

القراءة الصباحية
مت 2
مز 2
القراءة المسائية
تكوين 4 - 3

من هو يسوع املسيح خملّص العامل؟ يظهر هذا املقطع أمامنا ثالث صفات
رئيسيّة عن شخصيّة املسيح الفريدة .فهو أ ّوال رجل النبوات الذي سبق
فأعلن لنا هللا عنه يف العهد القدمي كما ذكر إشعياء النيب قبل  600عام.
إرتباط يسوع ابلنبوات يعلن خمطط هللا الثابت عرب األجيال ابملسيح
املخلّص .واثنيا هو املولود من عذراء حبسب النبوات أيضا وحبسب الواقع
الذي حت ّققت من خالله النبوات عندما ولد يسوع من العذراء القديسة
مرمي .تعلن هذه احلقيقة فرادة يسوع عن أي إنسان آخر يف العامل ،فرادته
يف طبيعته البشريّة الكاملة .فهو مل يولد مبشيئة بشرية أورثته اخلطيّة،
بقوة الروح القدس بكمال مطلق ،لذا فهو إنسان كامل .واثلثا
ولكنّه ولد ّ
يسوع املسيح هو هللا الذي ظهر يف اجلسد خلالصنا وهو إله كامل .هذه
الصفات اليت متّيز هبا يسوع هي أساس اخلالص ،إذ أ ّن اخلالص مرتبط
بشخصه الفريد واملبارك وهو ال يتح ّقق إال من خالل اإلميان به .لذلك
تستطيع أن تتي ّقن من خالصك عندما تضع إميانك هبذا املخلص العظيم.
هذا هو السؤال الذي طرحه الشيطان على حواء يف اجلنة قبل السقوط يف
ومنمق ،ولكنّه خطري ج ّدا .هو خطري
اخلطيّة .هو سؤال بسيط ولطيف ّ
ألنّه ابلظاهر يشكك بكلمة هللا ،وابلعمق يشكك بصدق هللا وأمانته
وحمبّته وصالحه .فعندما ينجح إبليس بتشكيك اإلنسان بكلمة هللا ،هو
فعليّا ينجح بتشكيك اإلنسان بكل صفات هللا .هذه هي احلرب اليت
قادها إبليس يف اجلنّة فاسقط آدم وحواء ،وهي احلرب ذاهتا اليت قادها
عرب العصور وحىت أايمنا هذه .إهنا حرب ضد كلمة هللا .فاليوم نرى أداين
هتاجم كلمة هللا يف الكتاب املقدس وأداين أخرى تنظر للكتاب املقدس
كأي كتاب ثقايف آخر .ولألسف هناك مسيحيّة يف العامل اليوم حتتقر
كلمة هللا ابملعتقد واملمارسة .لذلك علينا أن نتمسك بكلمة هللا املعلنة يف
الكتاب املقدس ونسري كل خطوة من حياتنا بضوء هذه الكلمة اإلهليّة فال
بفخه القدمي .لذلك علينا أن نقرأ ونطيع ونعظ
نسمح إلبليس أن يوقعنا ّ
وحنفظ ونعبد ونسلك بضوء كلمة هللا يف الكتاب املقدس معلنني ثقتنا
متسكنا الكامل بكلمته.
التامة ابهلل من خالل ّ
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الثلثاء  3كانون الثاني 2017

«أَمَّا أَنْ َت اَي َر ُّب َ�فُ�ت ْر ٌس يِل.
ِص ْويِت
مجَْ ِدي َوَرافِ ُع َرأْ ِسي .ب َ
الر ِّب أَ ْص ُرُخ َ�فيُ ِجيبُيِن ِم ْن
إِلىَ َّ
َجبَ ِل قُ ْد ِس ِه»
(مز 3 :3و)4

القراءة الصباحية
مت 3
مز 3
القراءة المسائية
تكوين 6 - 5
األربعاء  4كانون الثاني 2017

« َوق َ
َال لَُه« :أُ ْع ِط َ
يك َه ِذ ِه
جمَ ِي َع َها إ ِْن َخ َرْر َت َو َس َج ْد َت
يِل»ِ .حينَئِ ٍذ ق َ
وع:
َال لَُه يَ ُس ُ
«ﭐ ْذ َه ْب اَي َشيْ َطا ُن! ألَنَُّه
وب :لِ َّلر ِّب إِلهَِ َك تَ ْس ُج ُد
َم ْكتُ ٌ
َوإاَِّي ُه َو ْح َد ُه َ�ت ْعبُ ُد»
(مىت 9 :4و)10
القراءة الصباحية
مت 4
مز 4
القراءة المسائية
تكوين 8 - 7

كتب داود هذا املزمور يف ظرف صعب من حياته حني كان يف خطر
املوت وهو هارب من وجه ابنه والكثري من شعبه الذين سبق أن تفاىن
يف خدمتهم .كانت ختتلج يف داخل داود يف ذلك الوقت مشاعر اخليانة
واخلوف واألمل وهو يواجه املوت احملتم من أقرب الناس إليه .ولكن ماذا
عساه أن يفعل؟ يف ذلك الوقت العصيب رفع داود نظره إىل العالء بثقة
الرب احملب والقادر على كل شيء ،إله
الرب .ركز عينيه على ّ
وإميان حنو ّ
ابلرب عالقة شخصيّة وحقيقيّة
األمانة الدائمة .لقد كانت عالقة داود ّ
كما يظهر بكلماته« ،أََّما أَنْ َت اَي َر ُّب َ�فُ�ت ْر ٌس يِل .مجَْ ِدي َوَرافِ ُع َرأْ ِسي ».إن
قوة املؤمن اليوميّة وهي سنده الوحيد
هذه العالقة الشخصيّة هي أساس ّ
الرب وينال
يف األزمنة الصعبة .هذه العالقة تسمح للمؤمن أن يتقدم إىل ّ
الر ِّب أَ ْص ُرُخ َ�فيُ ِجيبُيِن ِم ْن
ِص ْويِت إِلىَ َّ
إستجاابت الصالة فيقول مع داود« :ب َ
الرب ،بل ضع ثقتك
َجبَ ِل قُ ْد ِس ِه ».ال تنتظر األزمات لكي تلتجئ إىل ّ
ابملسيح وسر معه ليكون لك عوان يف أزمنة الضيق.
إن عمل الشيطان يف العامل مرتبط ابلتجارب ،وإجنازاته مقتصرة على
إسقاط الناس يف التجارب .فالتجربة هي حيلة من الشيطان مرتبطة
الرب .وقد صار ربّنا يسوع املسيح
أبكذوبة هدفها إبعاد اإلنسان عن ّ
مرات
مثالنا األعلى ابلنصرة على التجارب حني واجه الشيطان ثالث ّ
يف بداية خدمته وانتصر .لقد كان عرض إبليس مغر عندما عرض على
يسوع اإلنسان أن يعطيه ممالك العامل كلها وجمدها .ولكن هذا العرض
كان مرتبطاً بشرط جوهري وهو السجود للشيطان .أما يسوع فكان
حازماً وسريعاً يف رّده حني رفض هذا العرض املغر وتسلّح بكلمات
وب :لِ َّلر ِّب إِلهَِ َك تَ ْس ُج ُد َوإاَِّي ُه َو ْح َد ُه َ�ت ْعبُ ُد».
الكتاب املقدس قائالَ « :م ْكتُ ٌ
الرب وتسقطك يف هذا الفخ.
التجربة هدفها أن تقنعك بكسر وصااي ّ
الرب أنت تسجد أمام الشيطان وتعطيه والءك.
وعندما تكسر وصااي ّ
فالسجود للشيطان هو ليس أن تصنع له متثاال وتركع أمامه بل هي أن
الرب .عليك أن
تدير ظهرك هلل ولكلمته وتعيش حياة تتجاهل فيها كلمة ّ
ابلرب وتواجه كل صوت يف حياتك بسلطان كلمته وإذ تفعل ذلك
تؤمن ّ
بقوة الروح القدس.
ختترب النصرة ّ
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الخميس  5كانون الثاني 2017

إن الثمر الذي يظهر يف حياة املؤمن هو أحد أهم عالمات التجديد يف
حياته .فعندما يقبل اإلنسان يسوع خملّصاً يولد من جديد بعمل الروح القدس
أهم مثار السالم مع
ويتصاحل مع هللا ويدخل يف عهد السالم معه .إن إحدى ّ
يتصرف بطريقة خمتلفة
هللا هي روح السالم الذي يسيطر على املؤمن وجيعله ّ
يف العامل .فالطبيعة القدمية اليت فينا هي طبيعة خماصمة وأاننيّة تطلب ما
لنفسها ألهنا يف حالة عداء مع هللا .وأما الطبيعة اجلديدة فهي طبيعة مساملة
تبغي العالقات الطيّبة واملساملة مع اآلخرين نتيجة السالم مع هللا .فاملؤمن
ابملسيح يبتغي السالم مع اجلميع ويطمح أن يزرع السالم يف أي مكان وجد
فيه .وهذا األمر ليس ابلسهل يف وسط عامل مليء ابألاننيّة وحمبة الذات
والعداء والرفض واحلسد والبغض .لذلك قال املسيح طوىب لصانعي السالم
أي أ ّن السالم يف عائالتنا وعملنا وجرياننا وكافة عالقاتنا حيتاج إىل جهد
وختطيط ومثابرة لكي نصنعه وحنافظ عليه .هو حيتاج إىل مؤمنني يعيشون
حياة امللء ابلروح القدس ابستمرار .حيتاج املؤمن أن يعيش حياة قريبة من
الرب بشركة الكلمة والصالة لكي ميتليء ويفيض بسالم هللا .وعندما يفعل
ّ
هذا يظهر صفات هللا يف حياته ويربهن عمليّا أنّه إبنا هلل.

الجمعة  6كانون الثاني 2017

الرب
الرب إلبراهيم أبو املؤمنني الذي دعاه ّ
نقرأ يف تكوين  12عن دعوة ّ
يف اخلامسة والسبعني من عمره لكي يرتك أرضه وعشريته ويذهب إىل
أرض املوعد حيث سيولد ويصلب وينتصر على املوت ّربنا يسوع املسيح،
الحقا حبسب خمطط هللا اخلالصي .وهنا تربز صفة من أروع صفات
الرب .لقد آمن إبراهيم
اإلميان الصحيح وهي الطاعة الفوريّة لصوت ّ
ابلرب ،ورغم عدم رؤيته للموعد وألرض املوعد أمام عينيه ،كان مستعدا
ّ
الرب هي إعالن
الرب طاعة فوريّة وكاملة .إن الطاعة لكلمات ّ
أن يطيع ّ
الرب أن نؤمن به هو ال يطلب منّا
ابلرب .فعندما يطلب منّا ّ
الثقة التامة ّ
اإلميان األعمى ولكن اإلميان املبين على كلمته املقدسة .لذلك أعطاان
الرب إعالان كامال من النبوات والوصااي والتوجيهات اليت ّ
تشكل أساس
ّ
إمياننا الذي هو الكتاب املقدس .إن اإلميان الصحيح يوجب علينا الطاعة
الرب لنا رغم التحدايت .ويُعترب إبراهيم مثاال
الفوريّة والكاملة إلعالانت ّ
حيّا لإلميان الطائع.

الس َ
ال ِم ألََّ�ن ُه ْم
« ُطوبىَ لِ َصانِ ِعي َّ
أَ�بْ نَ َاء اللهَِّ يُ ْد َع ْو َن»
(مىت )10 :5

القراءة الصباحية
مت 20-1 :5
مز 5
القراءة المسائية
تكوين 10 - 9

« َوق َ
الر ُّب ألَ�بْ َرا َم« :ا ْذ َه ْب
َال َّ
ِم ْن أَ ْر ِض َك َوِم ْن َع ِشريَتِ َك َوِم ْن
َ�بيْ ِت أَب َ
ِيك إِلىَ األَ ْر ِ
ض الَّتيِ
أُر َ
ِيك4 ...فَ َذ َه َب أَ�بْ َرا ُم َك َما

قَ
الر ُّب َوَذ َه َب َم َع ُه لُ ٌ
وط.
َال لَُه َّ
ني
َوَكا َن أَ�بْ َرا ُم ابْ َن خ ٍ
مَْس َو َسبْ ِع َ
َسنَ ًة لَ َّما َخ َرَج ِم ْن َح َارا َن».
(تك )4-1 :12

القراءة الصباحية
مت 37-21 :5
مز 6

القراءة المسائية
تكوين 12 - 11
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السبت 7كانون الثاني 2017
الر َّب َح َس َب ب ِِّرِهَ .وأُ َرمِّنُ
«أَحمْ َ ُد َّ
الر ِّب الْ َعلِ ِّي».
الِ ْس ِم َّ
(مز )17 :7

القراءة الصباحية
مت 48-38 :5
مز 7
القراءة المسائية
تكوين 14 - 13

األحد  8كانون الثاني 2017

« َوأَمَّا أَنْ َت ف ََمتىَ َصَ�ن ْع َت
َص َدقَ ًة فَ َ
ال ُ�ت َع ّر ْ
ِف شمَِالَ َك َما
َ�ت ْف َع ُل مَيِينُ َك»
(مىت )3 :6

القراءة الصباحية
مت 15-1 :6
مز 8
القراءة المسائية
تكوين 16 - 15

الرب؟ سؤال إذا طرحناه يف أايمنا جييب عليه معظم
كيف يعبد اإلنسان ّ
الناس قائلني« :ليعبد كل إنسان هللا كما يريد ».ولكن ليست هذه هي
للرب .فالرب ال يقبل أي عبادة تتعارض مع إمسه املبارك
احلال ابلنسبة ّ
وصفاته احلميدة .ورغم أن العبادة هي حاجة بشريّة ولكنّها هي أ ّوال
الرب كما يريد أو كما يرتئي أو
مطلباً إهليّا .فال يستطيع اإلنسان أن يعبد ّ
الرب
كما يستحسن .بل العبادة مرتبطة مببادئ هللا الثابتة .جيب أن نعبد ّ
كما يريد وكما يطلب هو .فالعبادة املقبولة عند هللا هي العبادة احملددة من
هللا .فالعبادة يف العهد اجلديد مرتبطة ابإلميان ابملسيح وابلطاعة لكلمته
املباركة .فبدون املسيح ال توجد عبادة مقبولة وبدون الطهارة ال توجد
فالرب القدوس حريص على إمسه وعبادته .لذلك جيب
عبادة مقبولةّ .
الرب لكي تكون عبادتنا مرضيّة
علينا أن منتحن عبادتنا على ضو كلمة ّ
الر ِّب الْ َعلِ ِّي».
أمامه فنقول مع مّ
الر َّب َح َس َب ب ِِّرِهَ .وأُ َرمِّنُ الِ ْس ِم َّ
املرن« :أَحمْ َ ُد َّ
إن العطاء هو من صفات هللا املعطاء الذي مينحنا كل بركاته جماان بوفرة.
الرب أن
والعطاء هي ميزة من ميزات أوالد هللا .فاملؤمن مدعو من قبل ّ
يتشبه أببوه السماوي ويعطي من ماله لآلخرين .ليس هذا العطاء لكي
يالقي إستحسان هللا وعطفه ،بل هو انبع من قلب شكور يرغب أبن
ابلرب .إن إحدى ميزات العطاء املادي هي السريّة التامة يف
يتمثل ّ
العطاء .أن تساعد شخصاً دون أن خترب أحداً ودون أن تعلن للناس من
حولك ،وأحياان دون أن خترب الشخص الذي تساعده .ويشبّه املسيح
تعرف مشالك ما تفعل ميينك .هذا العطاء ليس
هذه السريّة أبن ال ّ
الرب الذي ينظر
للتباهي أمام اآلخرين وإظهاره بل هو عطاء أمام عيين ّ
إىل القلب املعطاء ليباركه .هذا العطاء ليس لإلستغالل حبيث حياول
الرد من اآلخر جزاء
املعطي أن حي ّقق مكاسب من خالل عطائه أو يتوقع ّ
عطائه بل هو العطاء ببذل وتفان وتضحية كاملة دون توقّع من اآلخر.
الرب ويباركه.
هذا هو العطاء الذي يتمجد فيه ّ
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االثنين  9كانون الثاني 2017

إن حاسة النظر هي حاسة مهمة ج ّدا يف حياة اإلنسان .يشبّه املسيح
العني ابلسراج الذي ينري اجلسد .حاول أن تغمض عينيك لفرتة عشرة
الرب من هذا التشبيه .فالعني هي صلة اإلتصال مع
ثوان فتهفم قصد ّ
العامل اخلارج .وقد حنتاج إىل ألف دفرت لنكتب فيه ما نراه من حولنا بفرتة
نصف ساعة من الوقت .وما نراه ابعيننا يؤثر على حياتنا وطريقة تفكريان.
فإذا نظران صور العنف والدمار والقتل إنعكست على حياتنا سلبا ،وإذا
رأينا ورودا وبساتني مثمرة تؤثر فينا أيضا .فما نراه بعيوننا مهم ألنه سيؤثر
على تفكريان وسلوكنا .وابلتايل فمن الضروري أن حنرص على استخدام
نظران حبسب مشيئة هللا بقداسة وطهارة ونقاوة .عندما يتكلّم املسيح
عن العني البسيطة هو يعين العني الطاهرة والنقيّة واليت تنعكس يف حياتنا
بتفكري وإهتمامات وتصرفات طاهرة .عندما تكون أعيننا طاهرة يكون
الرب أبن نستخدم
جسدان كلّه نيرّ ا أي يف النور .لذلك علينا أن نعاهد ّ
عينينا لنرى ما هو طاهر ونقي.

الثلثاء  10كانون الثاني 2017

إن دينونة اآلخرين هي خطيّة حيذران منها الكتاب املقدس .ولكن ما هو
املقصود هبذه اخلطيّة؟ يستخدم الكثري من الناس هذه اآلية ليفعلوا كل أنواع
اخلطااي متحججني أبن ال أحد يستطيع أن ينبّههم أو ينذرهم أب ّن ما يقومون
به هو خطأ .طبعا هذه احلجة هي ابطلة ألن هناك فرق بني الدينونة والتمييز.
الرب ،وتعلن لآلخر أبن ما يفعله
التمييز هو عندما متتحن أمراً ً
بناء على كلمة ّ
هو خطأ .فمثال عندما يكذب الولد يقول له والده أنت تكذب .يف هذا
الرب
الوضع ال يصدر األب على الولد حكم دينونة ولكنّه يعلن له ما يقوله ّ
عن تصرفه .هو يف هذه احلالة مييّز األمور ويقيسها على ضوء كلمة هللا .يف
الرب .وأ ّما الدينونة فهي عندما تضع رأيك
هذه احلالة يعلن اإلنسان ما يقوله ّ
أو فكرك أو فسلفتك يف احلياة مقياسا تقيس عليه اآلخرين وتصدر احكام
الري .حذر املسيح من هذه اخلطيّة وقد واجهتها
دينونة ّ
حبق كل من خيالفك ّ
الكنيسة الحقا مبواضع األطعمة وما يفضله اإلنسان يف نواح مسح هللا لنا حبريّة
اإلختالف .ولكي يفصل اإلنسان بني الدينونة والتمييز عليه أن يبين التمييز
على كلمة هللا ،لئال يقع يف خطيّة الدينونة.

ِ
«س َر ُاج جَْ
ال َس ِد ُه َو الْ َعينْ ُ
فَإ ِْن َكانَ ْت َع�يْ نُ َك بَ ِس َ
يط ًة
َج َس ُد َك ُكلُّ ُه يَ ُكو ُن َ�ن رِّياً»
فَ
(مىت )22 :6

القراءة الصباحية
مت 34-16 :6
مز 9
القراءة المسائية
تكوين 18 - 17

« الَ تَ ِدينُوا لِ َك ْي الَ تُ َدانُوا»
(مىت )1 :7

القراءة الصباحية
مت 14-1 :7
مز 10
القراءة المسائية
تكوين 20 - 19
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األربعاء  11كانون الثاني 2017

يكثر يف أايمنا من ينادون إبسم هللا ويكثرون الصالة والعبادة .ولكن املسيح
سبق وأعلن يف كلمته عن هذه األايم الصعبة .نشاهد ونقرأ عن رجال
دين من أداين خمتلفة يصلّون معاً أبسلوب غريب عن كلمة هللا .نشاهد
ويتشوش مبا
مهرجاانت دينيّة يف العامل حتت اسم هللا .حيتار اإلنسان أحياان ّ
الرب ليست ابلكالم
حيدث .ولكن املسيح سبق وأخربان قائال إن عبادة ّ
ولكن بفعل إرادة اآلب السماوي .إن احلياة الروحيّة الصحيحة هي احلياة
اخلاضعة إلرادة هللا املعلنة يف كلمته .هذه هي إرادة اآلب أن كل من يقبل
إىل املسيح ويقبله ّراب وخملصاً على حياته خيلص .وعندما خيلص يتج ّدد
ابلروح القدس وينضم إىل كنيسة حمليّة تعلّم كلمة هللا بنقاوة ،ليمارس فيها
حياته الروحيّة لينمو يف اإلميان ويكتشف مواهبه وخيدم أبمانة كارزا إبسم
الرب يسوع املسيح يف كل ما يعمله .احلياة الروحيّة هي أن تضع حياتك
ّ
الرب وتسمح له أبن حيقق مشيئته الصاحلة يف العامل من خاللك
بتصرف ّ
ّ
حبسب كتابه املقدس.

الخميس  12كانون الثاني 2017

قال يسوع هذه الكلمات عندما واجه قائد املئة الروماين الذي آمن به.
كان إعالن هذا القائد األممي عن إميانه ابملسيح حداث مميّزا يف خدمته
صرح املسيح قائال أنّه مل جيد يف إسرائيل إمياان مثل هذا .كان أمراً
حبيث ّ
حضره ملئات السنني ،ووعد أن
مؤملاً أن أييت يسوع إىل الشعب الذي ّ
يولد منه وتعامل معه عرب التاريخ مبعجزات وعجائب ،وحافظ عليه يف
اصعب الظروف ،ليجد أن شعبه هذا غري مكرتث جمليئه وغري مدرك
حلاجته الروحيّة للخالص .كان أمراً مبهجاً ليسوع أن أييت قائداً أمميّا
غريباً إليه ويعلن إميانه الكامل به .ويف هذا الوقت تنبأ يسوع أبن كثريين
سيأتون إىل املسيح من كافة أمم العامل بينما يُطرح الكثريون من اليهود يف
فردي .وهناك
الظلمة اخلارجيّة .فاتّباع املسيح ليس أمرا وراثيّا ولكن إختبارا اّ
الكثري من املؤمنني ابملسيح اليوم من أداين خمتلفة من العامل ينجذبون إىل
حمبته العظيمة وخالصه الفريد فينضمون إىل ملكوته من خالل اإلميان
به .واألمر احملزن هو أن الكثريين ممن يولدون يف بيئة مسيحيّة يف أايمنا
يرفضون خالص املسيح .فهنيئا لكل من يؤمن ابملسيح إمياان شخصيّا
وخيترب عظمة العالقة معه.

«لَيْ َس ُك ُّل َم ْن َ�يق ُ
ُول يِل :اَي
َر ُّب اَي َر ُّب يَ ْد ُخ ُل َمل ُ
وت
َك َ
الس َما َو ِ
ات .بَ ِل الَّ ِذي
َّ
َ�ي ْف َع ُل إ َِرا َد َة أَيِب الَّ ِذي فيِ
الس َما َو ِ
ات» (مىت )20 :7
َّ

القراءة الصباحية
مت 29-15 :7
مز 11
القراءة المسائية
تكوين 22 - 21

« َوأَق ُ
ين
ُول لَ ُك ْم :إ َِّن َكثِريِ َ
َسيَْأتُو َن ِم َن الْ َم َشار ِ
ِق َوالْ َم َغار ِ
ِب
َوَ�يت ِ
حاق
ِس َ
َّكئُو َن َم َع إِبْرا ِه َيم َوإ ْ
ُوب فيِ َمل ُ
الس َما َو ِ
َك ِ
ات
وت َّ
َوَ�ي ْعق َ
َوأَمَّا َ�بنُو الْ َمل ُ
َك ِ
وت َ�فيُ ْط َرُحو َن
إِلىَ ُّ
الظل َْم ِة الخَْارِِجيَِّةُ .هنَ َ
اك
ِير األَ ْسنَا ِن»
يَ ُكو ُن الْبُ َك ُاء َو َصر ُ
(مىت 11 :8و.)12

القراءة الصباحية
مت 17-1 :8
مز 12
القراءة المسائية
تكوين 24 - 23
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الجمعة  13كانون الثاني 2017

وجه يسوع سؤاله هذا إىل تالميذه األقربني واصفاً اّإيهم بقليلي اإلميان.
ّ
طربي ،ه ّددت
حدث هذا عندما واجه التالميذ عاصفة هوجاء يف حبرية اّ
حياهتم ابملوت .وأمام ذلك املشهد شعر التالميذ أبنهّ م يف خطر داهم
ال جناة منه .وزاد على خوفهم أ ّن يسوع كان انئما يف ذلك الوقت .مما
أشعرهم أبنهّ م مرتوكني للظروف ،مما زاد من رعبهم وخوفهم .يشبه مشهد
التالميذ يف ذلك القارب حتدايت احلياة اليت تواجهنا يوميّا واليت تبدو
كموج البحر تريد أن تبتلعنا .فهناك أخطار جسديّة يف حياتنا وأخطار
ماديّة وأخطار عاطفيّة و ...اخل تواجهنا يف أايمنا وتدخل اخلوف إىل
قلوبنا .وما يزيد على املشكلة هو عدم وجود يسوع بشكل منظور معنا.
منر به وأحياان غري
فنحن نظنّه أحياان غائبا وأحياان انئما وأحياان راضيا مبا ّ
مكرتث ،مما يشعران ابخلوف والرعب والوحدة .والسبب يف هذا هو عدم
الرب معنا وهو يهتم ألمران ولن يرتكنا يف أي
اإلميان أي عدم الثقة أب ّن ّ
منر هبا .هو يريد من املؤمنني به أن يثقوا دائما أبنّه معهم يف كل
جتربة ّ
ظروف حياهتم ليحامي عنهم وينجيهم ويظهر جمده يف حياهتم.

السبت 14كانون الثاني 2017

هبذه الكلمات البسيطة وصف مىت دعوته للخدمة .قال له يسوع« :اتبعين»؛
بقوة يف
الرب ّ
فقام وتبعه .اي هلا من شهادة عظيمة من مؤمن استخدمه ّ
العامل .فإن سألنا مىت ،صانع املعجزات ،ومرافق املسيح يف خدمته ،والشاهد
املبشر الذي كان جزءا من الذين فتنوا املسكونة
على موت وقيامة املسيح ،و ّ
قصتك مع املسيح ألجابنا قائال« :مسعت صوت
ابإلجنيل ،كيف بدأت ّ
املسيح قائال يل اتبعين فقمت وتبعته ».إن إتّباع املسيح ليس أمراَ صعباَ ولكنّه
حيتاج إىل أذن خملصة تسمع لصوت املسيح ،وطاعة فورية تستسلم لصوت
املسيح املبارك .فعندما يسمع اإلنسان دعوة املسيح له للخالص ،عليه أن
يتجاوب ابإلستسالم له بطاعة وإميان .إتّباع املسيح هو السري وراء املسيح يف
كل شيء وهو يتطلّب ترك األمور املاضية يف حياتنا اليت ال تنسجم مع مشيئة
املسيح واحياان تتطلّب ترك كل شيء .فال ميكن لإلنسان أن يتبع املسيح
ابمحال احلياة القدمية ،بل عليه أن يكون مستعدا ألن يرتكها .نعم لقد ترك
مىت ماضيه وتبع يسوع فحصد حياة مليئة ابلربكات الروحيّة مع املسيح .إن
تثمن.
إتّباع املسيح يبدو من اخلارج تضحية كبرية ولكنّه ابحلقيقة الربكة اليت ال ّ

ني اَي قَلِيلِي
« َما باَ لُ ُك ْم َخائِ ِف َ
اإلِميَا ِن؟»
(مىت )26 :8

القراءة الصباحية
مت 34-18 :8
مز 13
القراءة المسائية
تكوين 26 - 25

«�فق َ
َال لَُه« :ﭐ�تَْ�ب ْع يِن»�َ .فقَا َم
َ
َوتَبِ َع ُه»
(مىت )9 :9

القراءة الصباحية
مت 17-1 :9
مز 14
القراءة المسائية
تكوين 28 - 27

عدد 2017 | 1

15

األحد  15كانون الثاني 2017

«ﭐلحَْ َصا ُد َكثِريٌ َولَ ِك َّن الْ َف َعلَ َة
قَلِيلُو َن»
(مىت )37 :9

القراءة الصباحية
مت 38-18 :9
مز 15
القراءة المسائية
تكوين 30 - 29

االثنين  16كانون الثاني 2017

الَ تَ ُظنُّوا أَيِّن ِجئْ ُت ألُلْ ِق َي
َس َ
ضَ .ما ِجئْ ُت
ال ًما َعلَى األَ ْر ِ
ألُلْ ِق َي َس َ
ال ًما بَ ْل َس�يْ ًفا
(مت.)34 :10

القراءة الصباحية
مت 10
مز 16
القراءة المسائية
تكوين 32 - 31

هناك حاجة ملؤمنني مبشرين يف العامل .تنبع هذه احلاجة من حقيقتني رئيسيّتني
حبسب تعريف املسيح .احلقيقة األوىل هي أن احلصاد كثري ،واحلقيقة الثانية
هي أن الفعلة قليلون .فعدد اخلطاة يف العامل الذين حيتاجون إىل بشارة كثريون،
ألن اإلنسان يولد ابخلطيّة ويعيش فيها ابلفطرة .فكل يوم يولد خطاة يف
العامل ويكربون لتكرب معهم خطاايهم وينتقلوا من مرحلة الطفولة الربيئة إىل
اإلحرتاف يف اخلطيّة يف عمر مبكر .وبني عديد اخلطاة يف العامل هناك حصاد
وفري للمسيح بني كل أ ّمة وشعب وقبيلة ولسان .هؤالء ّ
يشكلون احلصاد
الكثري .ولكن لكي خيلصوا هناك حاجة لكي يرسل فعلة إىل ذلك احلصاد.
وهنا تكمن املشكلة الثانية وهي عدد الفعلة القليلون .فاملؤمنون يف العامل ليسوا
األكثريّة .وأضف إىل ذلك أن الكثريين من املؤمنني هم منهمكون أبمور احلياة
وغري فاعلني يف عمل الكرازة .لذلك هناك حاجة للفعلة يف حقل الكرازة
املسيحيّة .هناك حاجة ملؤمنني مبشرين .لذلك علّمنا املسيح أن نصلي ألجل
رب احلصاد أن يرسل فعلة إىل حصاده .عندما
هذا املوضوع دائما طالبني من ّ
الرب لكي يرسل مبشرين للعامل علينا أن نكون مستعدين لتلبيّة
نصلي إىل ّ
هذه الدعوة ابنفسنا ألن احلصاد كثري والفعلة قليلون.

نعم مل أيت الرب يسوع لكي يرّوج للسالم يف األرض ،ففي عاملنا هذا
الر ُّب لِ َ
ال َم ،ق َ
السالم مفقود« :الَ َس َ
أل ْش َرارِ» (إش .)22 :48لكن
َال َّ
السالم الذي أتى من أجله الرب يسوع هو السالم مع هللا .فاالنسان
بطبيعته الساقطة هو يف عداء مع هللا وحيتاج ألن يتصاحل معه لكي خيترب
جتسد ومات
السالم احلقيقي ،وهذا ما جاء الرب يسوع لكي يصنعه .لقد ّ
«س َ
ال ًما أَْ�ت ُر ُك
مث قام لكي يصاحلنا مع هللا فنخترب ما وعد به حني قال َ :
يك ْم .لَيْ َس َك َما ُ�ي ْع ِطي الْ َعالمَُ أُ ْع ِط ُ
ال ِمي أُ ْع ِط ُ
لَ ُك ْمَ .س َ
ِب
يك ْم أَناَ  .الَ تَ ْض َطر ْ
ُ�قلُوبُ ُك ْم َوالَ َ�ت ْرَه ْب» .وبسبب هذا السالم املميز الذي ال ميكن أن حنصل
عليه اال بتسليمنا الكامل للمسيح ،نستطيع أن ندخل اىل حمضر الرب من
دون خوف ويف أي وقت نريد ،نستطيع ان نعبد هللا وأن نصلي ونتضرع
له وأن نتقدم أبمحالنا وأثقالنا ونلقيها عليه عاملني أنه حاضر لكي يسمع
لنا ويستجيب ألناّ ت قلوبنا.
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الثلثاء  17كانون الثاني 2017

اَلحَْ َّق أَق ُ
ُول لَ ُك ْم :لمَْ َ�يق ُْم
ين ِم َن النِّ َسا ِء
َ�بينْ َ الْ َم ْولُوِد َ
وحنَّا الْ َم ْع َم َدا ِن،
أَ ْع َظ ُم ِم ْن يُ َ
لك َّن األَ ْص َغ َر فيِ َمل ُ
َو ِ
َك ِ
وت
الس َما َو ِ
ات أَ ْع َظ ُم ِمنْ ُه.
َّ
(مت)11 :11

القراءة الصباحية
مت 15-1 :11
مز 17
القراءة المسائية
تكوين 34 - 33

األربعاء  18كانون الثاني 2017

ُك ُّل َشي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إ يَ َّ
ِل
ْ
ِم ْن أَيِب...

(مت )27 :11

القراءة الصباحية
مت 30-16 :11
مز 24-1 :18
القراءة المسائية
تكوين 36 - 35

إن االمتياز الذي متتع به يوحنا املعمدان عن سائر أنبياء العهد القدمي ،هو
ِيق
«ص ْو ُت َصارٍِخ فيِ الَْ�ب ِّريَِّة :أَ ِع ُّدوا َطر َ
التحضري أو االعداد لطريق الربَ .
ْ�ن ُعوا ُسُ�بلَ ُه ُم ْستَ ِق َيم ًة» .هذا هو الذي شهد عنه يسوع أيضا
َّ
الر ِّب .اصَ
قبل آيتنيِ :
«لك ْن َماذَا َخ َر ْجتُ ْم لَِ�تنْ ُظ ُروا؟ أَنَبِيًّا؟ َ�ن َع ْم ،أَق ُ
ْض َل
ُول لَ ُك ْمَ ،وأَف َ
ِم ْن نَبيِ ٍّ ».هذه اخلدمة اليت مل حيصل عليها أي من أنبياء العهد القدمي،
هي اليت وضعته يف هذه املكانة املميزة بني مجيع األنبياء وميّزته عنهم.
ولكن الرب كما جند يف هذه اآلية يتابع ويقول أن األصغر يف ملكوت
السماوات هو أعظم منه .ملاذا؟ واجلواب بكل بساطة يكمن يف املركز
املميز الذي يتمتع به كل مؤمن يف العهد اجلديد .امتياز سكىن الروح
القدس ،امتياز الشركة املباشرة مع الرب ،امتياز شفاعة املسيح اجلالس يف
ميني عرش العظمة .طوىب لك أيها املؤمن ،ابن امللكوت ،ألن كل هذه
االمتيازات هي على حسابك فال تستهن هبا ،وارفع الشكر للرب على
هذا املركز اجمليد الذي لك يف املسيح ومتتّع به.
بينما كان الرب يسوع يعلن عن ألوهيته شيئا فشيئا ،كان رفض القادة
«ك ُّل َشي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إ يَ َّ
ِل ِم ْن أَيِب»
له يتزايد أكثر فأكثر .إن إعالنه هذا ُ ْ
مل يكن اعالانً بسيطاً ابلنسبة للقادة اليهود ،فهو إما أن يكون كاذاب
وحاشا للرب أن يكون كاذاب  -وإما أن يكون فعال مساو لآلب يفاملكانة واملركز .أن يكون ّ
كل شيء قد ُدفع اىل املسيح من قبل اآلب هذا
يعين أن كل سلطان اآلب وقدرته وجالل مهابته هو موجود يف شخص
املسيح .هذا اإلعالن يضع حداً فاص ً
ال ما بني املسيح وأي نيب آخر
مهما كان عظيما .فيسوع هو هللا احلامل ّ
كل األشياء بكلمة قدرته ،داين
األحياء واألموات .إنه الوحيد القادر أن يعطي الراحة والسالم احلقيقيني
لكل من يلجأ إليه وحيمل نريه عليه .لقد ُدفع اىل املسيح كل شيء،
واإلنسان إما أن يكون يف كنفه فينال الراحة ،وإما أن يكون يف مواجهته
فينال الدينونة.
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الخميس  19كانون الثاني 2017

إن الذي أعطى الناموس هو وحده قادر أن يعطي املعىن الصحيح له.
عندما أوصى الرب حبفظ السبت وتقديسه كيوم للراحة من أي عمل،
مل مينع فيه العبادة إو عمل الرمحة ،ولكن اإلنسان حاول أن يفسر معىن
حفظ السبت حسب حمدوديته البشرية فأصبح أسري تعاليمه اخلاصة اليت
يوص هبا الرب حىت .ابن االنسان هو رب السبت ألنه هو مصدر
مل ِ
الراحة .لقد قصد الرب يسوع أن يقوم بعملية الشفاء يف يوم السبت
ابلذات لكي يق ّدم املعىن احلقيقي هلذا اليوم .إنه اليوم الذي يرمز إىل
التحرر من عبودية اخلطية ،لكن املعلمني اليهود،
اإلطالق من األسر و ّ
ولألسف ،جعلوا منه بسبب تعاليمهم رمزا للعبودية وحرماان من عمل
الرمحة .نعم ان ابن االنسان هو رب السبت ألنه هو رب احلرية« .فَإ ِْن
َح َّرَرُك ْم االبْ ُن فَبِالحَْ ِقي َق ِة تَ ُكونُو َن أَ ْح َر ًارا».
فهل اختربت هذه احلرية احلقيقية اليت مينحها االبن أم ما زلت أسري تعاليم
البشر ووصااي الناس؟

الجمعة  20كانون الثاني 2017

كم من مرة نسمع فيها الناس يقولون« :صحيح أن كالمه جارح لكن
قلبه أبيض» .هذه املعادلة هي بشرية ابمتياز وأبعد ما تكون عن احلقيقة.
إن الرب الذي خلق اإلنسان هو الوحيد القادر أن يعرف ما بداخل
اجا أَ ْن يَ ْش َه َد أَ َح ٌد َع ِن اإلِنْ َسا ِن ،ألَنَُّه َعلِ َم َما
االنسانَ ،ألَنَُّه لمَْ يَ ُك ْن محُْتَ ً
َكا َن فيِ اإلِنْ َسا ِن (يو .)25 :2فبحسب ما أعلنه الرب يف هذه اآلية فإن
تعب عما خيتلج يف داخله .وبناء عليه
أي كلمة خترج من فم اإلنسان إمنا رّ
ال ميكن ألحد ما أن ي ّدعي اإلميان ويف الوقت نفسه يتكلّم ابلسيئات
واهلدمِ .م َن الْ َف ِم الْ َو ِ
اح ِد خَْت ُرُج َ�ب َرَك ٌة َولَ ْعنٌَة! ....أَلَ َع َّل َ�ي�نْ بُو ًعا ُ�ينْبِ ُع ِم ْن َ�ن ْف ِس
عَينْ ٍ َو ِ
اح َد ٍة الْ َع ْذ َب َوالْ ُم َّر؟ لقد رفع مرمن املزامري قلبه ابلصالة أمام الرب يف
املزمور  19قائال« :لِتَ ُك ْن أَ�قْ َو ُال فَ ِمي َوفِ ْك ُر َ�قلْبيِ َم ْر ِضيًَّة أَ َما َم َك اَي َر ُّب،
َص ْخ َريِت َوَولِيِّي».
فلنجتهد أن تكون هذه الصالة هي لسان حالنا يف كل يوم ،فنُظهر
حقيقة املعجزة اليت أحدثها الرب يف قلوبنا من خالل كالمنا.

«فَإ َّ
ِن ابْ َن اإلِنْ َسا ِن ُه َو َر ُّب
السبْ ِت أَيْ ًضا».
َّ
(مىت)8 :12

القراءة الصباحية
مت 21-1 :12
مز 50-25 :18
القراءة المسائية
تكوين 38 - 37

َضلَ ِة الْ َقلْب
...فَإِنَُّه ِم ْن ف ْ
َ�يتَ َكلَّ ُم الْ َف ُم.
(مت )34: 12

القراءة الصباحية
مت 37-22 :12
مز 19
القراءة المسائية
تكوين 40 - 39
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السبت 21كانون الثاني 2017

جاب َوق َ
َال لهَُ ْم ِ
ِير
فَأَ َ
«:جي ٌل ِش ّر ٌ
َوف ِ
ُب آيَ ًةَ ،والَ ُ�ت ْع َطى
َاس ٌق يَ ْطل ُ
لَُه آيٌَة إِالَّ آيَ َة يُوناَ َن النَّبيِ ِّ.
(مت.)39: 12

القراءة الصباحية
مت 50-38 :12
مز 20
القراءة المسائية
تكوين 42 - 41
األحد  22كانون الثاني 2017

ض
وع َعلَى األَ ْر ِ
َوأَمَّا الْ َم ْزُر ُ
جَْ
اليِّ َد ِة َ�ف ُه َو الَّ ِذي يَ ْس َم ُع
الْ َكلِ َم َة َوَ�ي ْف َه ُمَ .وُه َو الَّ ِذي يأَْ يِت
آخ ُر
بِثَ َمرٍ�َ ،فيَ ْصنَ ُع َ�ب ْع ٌ
ض ِمئَ ًة َو َ
آخ ُر ثَ َ
ني
ني َو َ
الثِ َ
ِستِّ َ
(مت)23 :13
القراءة الصباحية
مت 23-1 :13
مز 21
القراءة المسائية
تكوين 44 - 43

لقد وصل رفض الرب يسوع من قبل القادة اليهود واملعلمني اىل ذروته
يف هذا االصحاح ،فاهتموه ببعل زبول جم ّدفني بذلك على الروح القدس،
ورافضني بكامل وعيهم كل ما أعلنه هلم من خالل أقواله وأعماله عن
حقيقته وعن شخصه املبارك .وهكذا خطية ليس هلا وسيلة غفران ألهنا
الرفض الواعي لسبيل احملبة والغفران الوحيدين  -شخص الرب يسوع.
جيرب
لذلك وصف الرب هذا اجليل ابلشرير والفاسق الذي ال ينفك ّ
الرب دون استعداد للتوبة والرجوع اليه .وجيل مثل هذا ال يعود أمامه
سوى حقيقة واحدة وآية واحدة ،موت الرب يسوع وقيامته  -آية يوانن
النيب  -عمل املسيح اخلالصي الذي رفضوه .لذلك على اإلنسان أن
املتكررة معه ،ومن قساوة قلبه جتاه عمل
حيذر من رفض تعامالت الرب ّ
الروح القدس لكي ال يصل اىل هذا املوقف من الرفض الكامل للمسيح
وابلتايل اىل الدينونة احلتمية.
لقد علّم الرب يسوع هذا املثل أمام اجلموع والتالميذ ،ولكنه قصد أن
يوصل درساً خمتلفاً ّ
لكل منهما .فبالنسبة للجموع كان هذا املثل مبثابة
دينونة عليهم بسبب غالظة قلوهبم ورفضهم لتعاليم الرب .أما ابلنسبة
يفسر هلم على انفراد املعىن املتعلق به
للتالميذ فقد قصد يسوع أن ّ
موجهة للجميع ،إال
موضحاً هلم أنه ابلرغم من أن الدعوة للملكوت هي ّ
أن األبناء احلقيقيني هم قليلون ،وهم ظاهرون أيضاً بسبب الثمر الواضح
كمية الثمر قد ختتلف بني مؤمن وآخر (مئة -
يف حياهتم .صحيح أن ّ
ستون  -ثالثون) ،ولكن األمر الثابت هو أن التغيري الذي حيدثه الرب
يف قلب اإلنسان ال بد وأن أييت بثمر .هذا الثمر ال سلطة البليس عليه
ألنه ينبع من الروح القدس الساكن يف املؤمن ،ولكن عدو النفوس حياول
جاهدا أن مينع املؤمن من االستسالم لقيادة الروح القدس حلياته .فما
علينا سوى االمتالء دائما ابلروح القدس واالنقياد به فيظهر مثره يف حياتنا
ويتمجد هللا وحده.
ّ
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االثنين  23كانون الثاني 2017

ق َّ
َد َم لهَُ ْم َمثَ ً
آخ َر
ال َ
قِائِالً«:يُ ْشبِ ُه َمل ُ
وت
َك ُ
الس َما َو ِ
ات إِنْ َساناً َزَرَع َزْرًعا
َّ
َّاس
َجيِّ ًدا فيِ َح ْقلِ ِهَ .وفِ َيما الن ُ
نِيَا ٌم َج َاء َع ُد ُّوُه َوَزَرَع َزَواناً فيِ
َو ْس ِط الحِْنْ َط ِة َوَم َضى.
(مت)25-24: 13
القراءة الصباحية
مت 43-24 :13
مز 22

القراءة المسائية
تكوين 46 - 45

الثلثاء  24كانون الثاني 2017

«الر ُّب َرا ِع َّي فَ َ
َّ
ال ُ�ي ْع ِوُزنيِ
َش ْي ٌء».

(مىت )58 :13

القراءة الصباحية
مت 58-44 :13
مز 23
القراءة المسائية
تكوين 48 - 47

منذ البداية نبّه الرب يسوع عن حماوالت إبليس حملاربة ملكوت السماوات
يدسوا بدع هالك .هم
من خالل زرع أتباعه بني أوالد امللكوت لكي ّ
من اخلارج محالن ولكن من الداخل ذائب خاطفة .ولكن اال يقدر
الرب أن يزيل الزوان منذ اللحظة األوىل اليت ُزرع فيها ،فال يدع االثنني

ينموان معاً؟ اجلواب ببساطة هو بلى ،هللا قادر على ذلك .ولكنه حبكمته
املطلقة يسمح هبذا األمر ألسباب ختدم خمططه األزيل وتبين كنيسته .هو
بذلك يساعد املؤمن على النضوج روحيا وتزكية إميانه .إن وجود الزوان
بني احلنطة أمراً لن يتوقف إىل أن أييت يوم احلصاد األخري .أما مسؤولية
الفصل بني اخلميس هي مسؤولية الرب يسوع ،وما على املؤمن سوى
التسلّح ابألمانة بينما يستخدمه الرب يف عملية زرع الكلمة« .فَ َ
ال َ�ن ْف َش ْل
فيِ َع َم ِل الخَْيرْ ِ ألََّ�ننَا َسنَ ْح ُص ُد فيِ َوْقتِ ِه إ ِْن ُكنَّا الَ نَ ِك ُّل».
وقف أحد أوالد مدرسة األحد أمام والدته لكي يتلو ما حفظه من املزمور
اعي »...
 23الذي تعلّمه يف الصباح يف الكنيسة ،فبدأ بقوله «الرب ر ّ
مث توقّف قليال إذ نسي حرفية الكلمات يف اآلية ،فتابع ...« :لذلك
عب هذا الولد بكلماته اخلاصة البسيطة
ال يهمين أي أمر آخر» .لقد رّ
وبشكل خمتصر عما أراد قوله املرمن .واألمر املميّز يف هذا املزمور هو تكرار
استخدام «ايء امللكية» يف كل األفعال اليت ترتّدد فيه ،وهذا إن ّ
دل على
شيء فهو ّ
يدل على العالقة الفردية الشخصية بني املؤمن وبني إهله .فاهلل
ابلنسبة للمؤمن ليس إهلاً بعيداً جالساً على عرشه ال يهتم أبوالده على
الصعيد الفردي ،بل يرعاهم ويس ّدد احتياجاهتم وحيميهم ويعرفهم ّ
كل
ابمسه اخلاص .هذا هو االمتياز الذي يتمتع به اوالد الرب ،ألهنم يف محاية
يهتم بكل أمورهم.
إله حمب ّ
أي أمر أو ظرف يف هذه الدنيا.
اعي فال يقلق راحيت ّ
نعم الرب ر ّ
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األربعاء  25كانون الثاني 2017

من أين أتت اخلمسة أرغفة والسمكتان؟ أمام هذه األزمة اليت أراد الرب
من خالهلا أن ميتحن إميان تالميذه وأن يظهر عن عظمته كخالق ،وقف
التالميذ حمتارين أبمرهم ،ال يدرون ماذا يفعلون ليؤّمنوا طعاماً للجموع.
ولكن صبياً صغرياً علم ابحلاجة أيضا ،رمبا بسبب حمبته الكبرية للرب
يسوع كان موجودا ابلقرب منه ،فعلم ابحلاجة وابدر بتقدمي كل ما كان
معه من زاد لكي يُشبع به اآلخرين .كان على استعداد ألن يتخلّى عن
طعامه اخلاص يف سبيل تقدميه للرب يسوع .رمبا مل يكن يدرك ابلتمام أن
يسوع هو هللا اخلالق ولكنه كان يؤمن أنه قادر أن يفعل معجزة بواسطة
القليل الذي كان معه ،فأخذ املبادرة وق ّدم للتالميذ كل ما كان ميلكه.
ويسوع الذي به ُخلق ّ
الكل ،ال يعسر عليه أن يُشبع هذه اجلموع الكثرية
من هذه الكمية القليلة ،وأن يفضل أيضا منها أضعاف ما كانت عليه.
لذا علينا كمؤمنني أال نرتّدد أبداً يف تكريس الكل للرب ،مهما كان قليال
بنظران ،ألنه قادر أن يصنع منه املعجزات ويزيده أيضا أضعاف.

الخميس  26كانون الثاني 2017

إن قوة اإلميان مرتبطة بشكل وثيق مبدى معرفتنا اللصيقة ابلرب يسوع
وشركتنا معه .عندما كان بطرس مع التالميذ مع ّذبني يف البحر والرايح
تعصف هبم ،أتى الرب يسوع ماشيا على املاء .يف البداية مل يكونوا
متأكدين أنه هو الرب ،ولكن ما إن تكلّم معهم وأعلن عن ذاته حىت
شجع بطرس على القيام خبطوته
بدأوا يهدأون وثقتهم به تزداد .هذا األمر ّ
األوىل على املاء متأكداً من وجود الرب بقربه ،ولكن ما إن خاف من
املوج حىت ضعف إميانه وابتدأ ابلغرق ،فأنقذه الرب ووخبه على قلّة إميانه.
تعرضت هلزة أرضية
حتكي القصة عن امرأة مسنّة كانت تسكن يف قرية ّ
قوية .فجميع السكان هناك كانوا يف خوف مما حدث ومما قد يرتتّب
عنه ،لكن هذه االمرأة كانت هادئة مطمئنة ومالمح السالم ابدية على
وجهها .وعندما سأهلا جرياهنا ما ابلك مطمئنة هكذا؟ ألست خائفة؟
أجابتهم« :طبعا ال ،فأان أفرح إبهلي ألين أعلم أنه قادر أن يه ّز الكون
كلّه بكلمة قدرته».
كلّما ازدادت معرفتنا إبهلنا ،كلما ازداد إمياننا به وثقتنا بشخصه.

َ�فقَالُوا لَُه«:لَيس ِعنْ َدناَ ه ُهنَا إِالَّ
َْ
س َكتَا ِن».
مَْس ُة أَ ْرِغ َف ٍة َومََ
خَ
(مىت )17 :14

القراءة الصباحية
مت 21-1 :14
مز 24
القراءة المسائية
تكوين 50 - 49

َو ِ
ِيح َش ِدي َد ًة
الر َ
لك ْن لَ َّما َرأَى ّ
َخ َ
افَ .وإِ ِذ ا�بْ تَ َدأَ َ�ي ْغ َر ُقَ ،ص َرَخ
ً«:ي َر ُّب ،نجَ ِّ يِن!».
قِائِال اَ
فَ ِفي الحَْ ِ
وع يَ َد ُه
ال َم َّد يَ ُس ُ
َوأَ ْم َس َك بِ ِه َوق َ
«:ي قَلِ َ
يل
َال لَُه اَ
اإلِميَا ِن ،لِ َماذَا َش َك ْك َت؟»
(مت.)31-30: 14
القراءة الصباحية
مت 36-22 :14
مز 25
القراءة المسائية
خروج 2 - 1
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الجمعة  27كانون الثاني 2017

لقد أعطى هللا الناموس قدميا ليس لكي يضع الئحة من الفرائض والطقوس
يعرف عن اخلطية
لتكون هي حمور العبادة هلل .لقد أعطى الناموس لكي ّ
يعرف أيضا عن قداسته،
وعن قباحتها وعن اجرهتا اليت هي املوت ،ولكي ّ
وضرورة قداسة االنسان لالقرتاب منه .صحيح أن الطقوس كانت واجباً
للتق ّدم من هللا ،ولكنها أُعطيت لكي هتيّئ لالنسان قلباً نقيّاً اتئباً منكسراً.
ولكن اإلنسان بسبب غالظة قلبه أساء فهم روح الوصية وأضاف عليها
أموراً بشرية جعلت منها «وصااي الناس» فأصبحت عبادته هلل ظاهرية ،أما
قلبه وأفكاره فبعيدة ّ
كل البعد عنه.
تسر قلب هللا هي عبادة انبعة من القلب وحبسب كلمة
إن العبادة اليت ّ
الرب فقط دون أي إضافات أخرىّ .
فكل اقرتاب من هللا وفقا لتعاليم
البشر هو اقرتاب خارجي ،أما االقرتاب وفقا لكلمة الرب فقط واحملبّة
الكاملة له ،فهو االقرتاب الصحيح والعبادة القلبية اليت يطلبها.

السبت 28كانون الثاني 2017

عندما يقرأ اإلنسان هذا املزمور ( ،)27للوهلة األوىل قد يراوده الشعور
أبن الكاتب كان يف مكان آمن يشعر فيه ابلطمأنينة والراحة والسالم،
وال ّ
يعكر صفو حياته أي أمر سيّئ .ولكن احلقيقة هي أن داود عندما
كتب هذا املزمور كان هارابً من وجه أبشالوم ابنه الذي أراد القضاء عليه
واالستيالء على س ّدة احلكم واملُلك .إن اإلميان احلقيقي خُيترب يف أتون
النار ،ويف ُج ّب األسود ،وليس يف راحة القصور .خُيترب يف الرباري حيث
ال أمان حقيقي إال األمان النابع من االتكال على هللا .وهذا ابحلقيقة ما
اختربه داود عند هروبه واختبائه يف الربية .هذا اهلروب مل يكن خوفا من
ابنه ،ولكن خوفا عليه ،فهو كان يدرك متاما أن هللا الذي وضعه يف امللك
هو الذي حيامي عنه وهو احلصن األمني.
إن ثقتنا املطلقة ابهلل هي امللجأ احلقيقي الذي ال ميكن أن خيرقه أي أمر
خارج عن إرادته .فلنحتمي ابلرب يف ّ
كل الظروف ألنه هو صخرة خالصنا
وحصن حياتنا.

ِب إ يَ َّ
ِل هذَا َّ
الش ْع ُب بِ َف ِم ِه،
َ�يقْترَ ُ
ِش َفَ�تيْ ِهَ ،وأَمَّا َ�قلْبُُه
َويُ ْك ِرُمين ب َ
فَمُ�بْ تَ ِع ٌد َع يِّن بَ ِعي ًدا.
َوباَ ِط ً
ال َ�ي ْعبُ ُدونَين َوُه ْم ُ�ي َعلِّ ُمو َن
َّاس
َ�ت َعالِ َيم ِه َي َو َص اَاي الن ِ
(مىت )9-8 :15
القراءة الصباحية
مت 20-1 :15
مز 26
القراءة المسائية
خروج 4 - 3

َلر ُّب نُورِي َو َخال ِ
َصي ،ممَِّ ْن
ا َّ
أَ َخ ُ
الر ُّب ِح ْص ُن َحيَ يِات،
اف؟ َّ
ممَِّ ْن أَ ْرتَ ِع ُب؟
(مز .)1: 27

القراءة الصباحية
مت 39-21 :15
مز 27
القراءة المسائية
خروج 6 - 5
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األحد  29كانون الثاني 2017

فَإ َّ
ص
ِن َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يخَُلِّ َ
َ�ن ْف َس ُه ُ�ي ْهلِ ُك َهاَ ،وَم ْن ُ�ي ْهلِ ُك
َ�ن ْف َس ُه ِم ْن أَ ْجلِي يجَ ِ ُد َها.
(مىت )25 :16

كثرياً ما نسمع العبارات التالية ترتّدد من أقرابء أو أصدقاء ملن اختذ الرب

خملصا ورابً على حياته فيقولون« :لقد دفن نفسه وهو ما يزال حيا ابتباعه
للمسيح» وأيضا « :اي ضيعان شبابه ،كان األجدى به أن يفرح حبياته
وخيترب ملذات العامل عوضا عن اتباع املسيح» .ولكن الرب يسوع يقول
يف هذه اآلية أن كل من اختار أن يفرح يف أمور هذا العامل وجيد نفسه
هتمه حياته الدنيوية وال
يف ملذاته ،فهو إمنا خيتار طريق اهلالك .أما من مل ّ

ملذات هذا العامل ومغرايته ،واختار اتباع الرب بتكريس اتم له ،فهو قد
القراءة الصباحية
مت 16
مز 28
القراءة المسائية
خروج 8 - 7

االثنين  30كانون الثاني 2017

«قَ ِّد ُموا لِ َّلر ِّب مجَْ َد مْ ِ
اس ِه.
ْاس ُج ُدوا لِ َّلر ِّب فيِ زِينَ ٍة
ُمق َّ
َد َس ٍة».
(مز )2 :29

القراءة الصباحية
مت 17
مز 29
القراءة المسائية
خروج 10 - 9

وجد احلياة األبدية وربح نفسه من موت أبدي حمتّم ،حىت ولو قاده ذلك
اىل خسارة كل األمور الزمنية.

إن حياة التكريس الكامل هي حياة الشبع احلقيقي والنصرة املستمرة فال
تدع حمبة هذا العامل تقف س ّداً أمام تكريسك واتباعك للرب.
لقد خلق هللا االنسان لكي يكون على شركة متينة معه ،ولكي يقدم
تسر قلبه .ولكن مع السقوط
له اجملد والكرامة الالئقني به والعبادة اليت ّ
ودخول اخلطية إىل البشرية أصبح هناك حاجزاًكبرياً أمام تتميم هذا األمر،
ودخلت احلاجة لتدبري خمطط إهلي يعيد هذا االمتياز لإلنسان .لقد مات
الرب يسوع وقام يف اليوم الثالث لكي يرجع لنا ما فقداانه بعصياننا .إن
تقدمي اجملد والكرامة والعبادة هلل هو واجب علينا ،والتق ّدم من حضرته
بقداسة هو الئق بقداسته الكاملة .لقد دعا املرمن يف هذا املزمور اىل
العبادة الالئقة مبجد الرب وقداسته ،وهذه الدعوة مقدمة اىل مجيع أبنائه،
فلنتذكر دائما أنه على عبادتنا للرب أن تتمحور حول شخصه الكرمي
وليس حول نفوسنا وحاجاتنا فقط.
علينا أن نعبد الرب دائما مركزين على جمده وقداسته ،مقدمني له الشكر
واحلمد ،ومعلنني عن عظمته وجالله.
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الثلثاء  31كانون الثاني 2017

ألَ َّن ابْ َن اإلِنْ َسا ِن قَ ْد َج َاء لِ َك ْي
ص َما قَ ْد َهل َ
َك.
يخَُلِّ َ
(مت)11: 18

القراءة الصباحية
مت 18
مز 30
القراءة المسائية
خروج 12 - 11

إن الصيغة املستخدمة للفعل َه َل َك هي صيغة املاضي املكتمل .فاإلنسان
جتسد الرب واستعداده للدخول
بسبب سقوطه هو هالك ال حمالة .ولوال ّ
إىل عاملنا لكي حيمل عصياننا وخطاايان بكاملها على الصليب ،لكان
مصريان اهلالك احلتمي الذي ال يقبل اجلدل .وأمام هذا الواقع املرير الذي
تعاين منه البشرية أتى املسيح لكي يصنع الفداء واخلالص لكل من هلك.
إذا فاخلالص هو متاح لكل إنسان لكي يستفيد منه ،إمنا الواقع احملزن
أن العثرات اليت حتول دون االستفادة من هذا اخلالص هي كثرية .فالبعض
منها أييت من اإلنسان نفسه ،لذلك دعا الرب للتخلص منها (يدك أو
عينك ...اخل) ،والبعض اآلخر قد أييت من أشخاص آخرين يضعون
العثرات واحلواجز أمام الناس لكي ال يقبلوا اىل الرب فيخلصوا ،ولكن
الويل هلم.
فلنحذر إذا من العثرات اليت ميكن ان تبعد الناس عن خالص املسيح
ولنحاول أن نذلّل احلواجز اليت ميكن أن تقف سداً يف وجههم.
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إختالف القرآن والكتاب املقدس بعهديه حول موضوع الصلب
ما أتى يف القرآن ال يتّفق مع ما أتى يف الكتاب املقدس .فالكتاب املق ّدس جبملت ِه يشهد أ ّن املسيح ُصلب:
تتم خطة هللا األزلية خلالص اجلنس البشري من اخلطية وعواقبها .فإذا قلنا
وكان ال بد من أن يُصلب لكي ّ
إن املسيح مل يصلب فنحن ال نضرب قصة الصلب وحسب بل نضرب الكتاب املقدس مبجمله يف كال
عهديه القدمي واجلديد ،أل ّن رواية صلب املسيح مل ِ
أتت بصورة مفاجئة بل أتت كتتميم للنبؤات اليت سبقت
احلادثة مبئات السنني.
هل يوجد نبؤات يف العهد القدمي عن موت املسيح؟
نعم ،بكل أتكيد أنّه يوجد يف العهد القدمي من الكتاب املقدس نبؤات
عن موت املسيح ،نذكر منها:
ثقب يديه ورجليه
النبوة �َ .... :ث َقبُوا يَ َد َّي َور ِْجلَ َّي (مزمور )16 :22
التحقيقَ :ولَ َّما َم َض ْوا بِ ِه إِلىَ الْ َم ْو ِض ِع الَّ ِذي يُ ْد َعى جمُْ ُج َم َة َصلَبُوُه (لوقا )33 :23
الر َّب»�َ .ف َق َ
أنظر (يوحنا �َ )25 :20ف َق َ
ال لَُه التّ َ
َر
ال ِمي ُذ َ
اآلخ ُرو َن« :قَ ْد َرأَ�يْ نَا َّ
ال لهَُ ْم« :إ ِْن لمَْ أُبْ ِص ْر فيِ يَ َديْ ِه أَ�ث َ
الصلب
ِصبِ ِعي فيِ أَثَ ِر الْ َم َسا ِمريِ َوأَ َض ْع يَ ِدي فيِ َجنْبِ ِه الَ أُوِم ْن» .لقد ُصلب يسوع بطريقة ّ
الْ َم َسا ِمريِ َوأَ َض ْع إ ْ
الرومانية ،اليت فيها تُثقب اليدان والقدمان ابملسامري اخلشنة ليعلّقوا اجلسد على اخلشبة.
ّ
يُصلب بني اللصوص
النبوة( :تقريباً  700سنة ق.م) َس َك َب لِْل َم ْو ِت َ�ن ْف َس ُه َوأُ ْح ِص َي َم َع أَثمٍََة (إشعياء .)12:53
ني َوَو ِ
التحقيقِ :حينَئِ ٍذ ُصلِ َب َم َع ُه لِ َّصا ِنَ ،و ِ
اح ٌد َع ِن الْيَ ِم ِ
اح ٌد َع ِن الْيَ َسا ِر (مىت .)38 :27
الص ْلب ،ولكنهم كانوا يعلّقون
أنظر (مرقس  ،)28 ، 27 :15مل يكن قانون العقوابت اليهودي يعرف َّ
الل ،كما تقول (التثنية  )23 :21املعلَّق
الزاين واجمل ّدف على شجرة بعد أن يقتلوه ابلرجم ،كملعون من هّ
الصلب يُعترب  -يف نظر العامل الوثين-
ملعون من هّ
الل ،وقد طبَّق اليهود هذه اآلية على املصلوب .وإذ كان ّ
أحقر و ّ
الل.
أحط وسيلة للقصاص ،فإن اليهود  -فوق كل ذلك  -كانوا يعتربون املصلوب ملعوانً أيضاً من هّ
ومل يقبل اليهود موت الصليب إال حتت احلكم الروماين فقد كانوا ينفذون اإلعدام ابلرجم .ومن خالل ذلك
عدد 2017 | 1

25

الصليب أمر غريب ابلنّسبة لليهود الذين مل يعرفوا الصلب إال بعد
نرى أ ّن نبوة إشعياء  53ومزمور  22عن ّ
هذه النبوات مبئات السنني.
على ثوبه يقرتعون
النبوة 900( :سنة ق .املسيح) َ�ي ْق ِس ُمو َن ثِيَ يِاب َ�ب َ�يْ�ن ُه ْمَ ،و َعلَى لِبَ ِ
اسي َ�يقْترَ ُِعو َن (مزمور )18 :22
التحقيق�َ :ف َق َ
اب الْ َقائِ ُل :ا �قْ تَ َس ُموا ثِيَ يِاب
ال َ�ب ْع ُض ُه ْم لَِ�ب ْع ٍ
ض :لاَ نَ ُش ُّق ُه ،بَ ْل َ�نقْترَ ُِع َعلَيْ ِه لِ َم ْن يَ ُكو ُن  .لِيَتِ َّم الْ ِكتَ ُ
َ�ب َ�يْ�ن ُه ْم َو َعلَى لِبَ ِ
اسي أَلْ َق ْوا ُ�ق ْرَع ًة  .هذا َ�ف َعلَ ُه الْ َع ْس َك ُر (يوحنا .)24 ، 23 :19
أخذ العسكر ثياب يسوع وجعلوها أربعة أقسامّ ،
لكل عسكري قسماً ،وأخذوا القميص أيضاً .وكان
القميص منسوجاً من قطعة واحدة بغري خياطة ،فلم ميزقوه بل ألقوا عليه قرعة.
يعطش
النبوة 900( :سنة ق.م) فيِ َع َط ِشي يَ ْس ُقونَيِن َخ ًّ
ال (مزمور .)21 :69
التحقيق�َ :ب ْع َد ه َذا ق َ
وع :أَناَ َع ْط َشا ُن (يوحنا .)28 :19
َال يَ ُس ُ
أنظر (مزمور . )15 :22
يعطونه اخلل واملر
النبوة 900( :سنة ق.م) َويجَْ َعلُو َن فيِ َط َعا ِمي َع ْل َقماً َوفيِ َع َط ِشي يَ ْس ُقونَيِن َخ ًّ
ال (مزمور .)21 :69
التحقيق :أَ ْع َط ْوُه َخ ًّ
ال ممَْ ُزوجاً بمَِ َر َارٍة لِيَ ْش َر َب (مىت )34 :27
أنظر (يوحنا  )29 ، 28 :19أعطوه خمدراً ليشربه لتخفيف آالمه من قبيل الرمحة ،لكنّه رفض أن يشرب.
قُ ّدم ّ
مبر (مرقس  )23 :15ولكنّه ملا
اخلل ليسوع مرتني  :املرة األوىل كان ممزوجاً مبرارة (مىت  )34 :27أو ّ
ذاق مل يُرد أن يشرب ،ألنه مل يشأ أن يتحمل اآلالم وهو َّ
خمدر من أتثري املر.
ويف املرة الثانية ،لكي يتم الكتاب .قال :أان عطشان :فق ّدموا له خ ً
ال ليشرب (يوحنا  )28 :19و(مىت
.)48 :27
كسر
عظامه مل تُ َ
النبوة 900( :سنة ق.م) يحَْ َف ُظ جمَ ِي َع ِع َظا ِم ِهَ .و ِ
اح ٌد ِم�نْ َها لاَ َ�ينْ َك ِس ُر (مزمور .)20 :34
ات (يوحنا .)33 :19
التحقيقَ :وأََّما يَ ُس ُ
وع َ�فلَ َّما َج ُاءوا إِلَيْ ِه لمَْ يَ ْك ِس ُروا َس َا�قيْ ِه ،لأِ ََّ�ن ُه ْم َرأَ ْوُه قَ ْد َم َ
هذ ِه النبوة أتت أيضاً بشكل وصيّة من قبل الرب للشعب يف العهد القدمي عندما أمرهم بتقدمي الذابئح ألن
الذبيحة اليت كانوا يقدموهنا كانت ترمز لفداء املسيح الكامل على الصليب.
أنظر (خر  .... )46 : 12الَ خُْترِْج ِم َن اللَّ ْح ِم ِم َن الَْ�بيْ ِت إِلىَ َخارٍِج َو َع ْظماً الَ تَ ْك ِس ُروا ِمنْ ُه .ذبيحة عيد
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الفصح اليت هي رمز فداء الشعب كان ينبغي أن ال يكسر عظماً فيها.
وهذ ِه الوصية تكررت يف( :عد )12 : 9
جنبه املطعون
النبوة�َ :ينْ ُظرو َن إ يَ َّ
ِل ،الَّ ِذي َط َعنُوُه (زكراي )10 :12
ُ
لك َّن َو ِ
التحقيق :و ِ
احداً ِم َن الْ َع ْس َك ِر َط َع َن َج�نْ بَ ُه بحِ َ ْربَ ٍة (يوحنا )34 :19
ُدفن يف قرب غين
وجعل مع األشرار قربه ،ومع غين عند
النبوة 700( :سنة ق.م) َو ُج ِع َل َم َع الأَْ ْش َرا ِر َ�ق�بْ ُرُهَ ،وَم َع غ يِ ٍّ
َن ِعنْ َد َم ْوتِ ِه ُ
موته (إشعياء )9 :53
ال َس َد َولََّف ُه ب َ
وس ُف جَْ
ِكتَّا ٍن
التحقيقَ :ج َاء َرُج ٌل غ يِ ٌّ
الرا َم ِة مُْ
َن ِم َن َّ
وس ُفَ ,,,و َطلَ َب َج َس َد يَ ُس َ
وع ,,,فَأَ َخ َذ يُ ُ
اس ُه يُ ُ
نَ ِق ٍّيَ ،وَو َض َع ُه فيِ َ�ق رْبِِه جَْ
ال ِدي ِد (مىت )60 - 57 :27
القيامة
النبوة 700( :سنة ق.م) لأِ َنَّ َك لَ ْن َ�تْ�ت ُر َك َ�ن ْف ِسي فيِ
َساداً (مزمور .)10 :16
الهَْا ِويَ ِة .لَ ْن تَ َدَع تَ ِقيَّ َك َ�ي َرى ف َ
أنظر مزمور ، 17 :118 - 10 :41 - 3 :30
هوشع .2 :6
َساداً (أعمال
التحقيقَ :سبَ َق َ�ف َرأَى َوتَ َكلَّ َم َع ْن قِيَا َم ِة الْ َم ِس ِ
يح أَنَُّه لمَْ ُ�تْ�ت َر ْك َ�ن ْف ُس ُه فيِ الهَْا ِويَ ِة َولاَ َرأَى َج َس ُد ُه ف َ
.)31 :2
أنظر أعمال  ، 33 :13لوقا  ، 46 :24مرقس  ، 6 :16مىت .6 :28
فهل يعقل أن يكون اليهود واملسيحيّون قد اتفقوا على تغيري ك ً
ال من التوراة واإلجنيل؟ وما اهلدف من وراء
ذلك؟
قصة الصلب غريبة عن فلسفة اجلنس البشري ،فإن كان املسيح مل يصلب فلماذا ي ّدعي أتباعه أنّه ُصلب؟
جتدر اإلشارة إىل أ ّن املسيحيني بكافّة طوائفهم يتّفقون على حادثة صلب املسيح وموت ِه وقيامت ِه وليس هناك
من ّ
شك وريب حول هذا املوضوع بكل تفاصيل ِه بل هو أمر ال حيتمل النّقاش عندهم.
الرواايت والتّفاسري حول هذا املوضوع.
أما ابلنسبة لإلسالم فقد اختلفت ّ
إ ّن فداء اجلنس البشري هو هدف واضح من وراء قصة الصلب يف املسيحية ،لكن ما اهلدف من جراء
التشبه ابملسيح وعدم صلب ِه؟
عملية ّ
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السيد املسيح أيضاً.
انهيك أن الرواية حبسب اإلسالم ختل بصفات هللا احلميدة وبصفات ّ
إن املسيحية ،كما رأينا ،هلا براهينها النبوية والتارخيية .فما هو برهان اإلسالم على عدم صلب املسيح؟
إن كان ما أتى يف القرآن هو الربهان فهذا ال يكفي ،وذلك لع ّدة أسباب:
 .1ألن التوراة واإلجنيل أقدم اترخييّاً من القرآن ومها متفقان على حادثة الصلب من انحية املضمون خالف
القرآن.
 .2ألن أصحاب الشأن ،أي املسيحيني يف مجيع طوائفهم متّفقون على حادثة صلب املسيح بكل تفاصيلها.
 .3ألن إله القرآن نفسه أيمر املسلمني أبن حيفظوا التوراة واإلجنيل وإال ال تُقبل داينتهم.
يل َوَما أُنزَِل إِلَيْ ُكم ِّمن َّربّ ُ
َّوَرا َة َوالإْ ِجنِ َ
قُ ْل اَي أَ ْه َل الْ ِكتَ ِ
ِك ْم َولَيَزِي َد َّن َكثِريًا ِّم�نْ ُهم
اب لَ ْستُ ْم َعلَ ٰى َش ْي ٍء َحتىَّٰ تُ ِق ُيموا ال�ت ْ
َّما أُنزَِل إِلَيْ َك ِمن َّربّ َ
ِين(املائدة)٦٨ :
ِك ُط ْغيَاناً َوُك ْف ًرا َ�فلاَ تأَْ َس َعلَى الْ َق ْوِم الْ َكافِر َ
اب الَّ ِذي َ�نزََّل َعلَ ٰى َر ُسولِِه َوالْ ِكتَ ِ
ين آ َمنُوا آ ِمنُوا باِ للهَِّ َوَر ُسولِِه َوالْ ِكتَ ِ
اب الَّ ِذي أَن َزَل ِمن َ�قبْ ُل َوَمن
اَي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
يَ ْك ُف ْر باِ للهَِّ َوَملاَ ئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َوالَْ�ي ْوِم الآْ ِخ ِر َ�ف َق ْد َض َّل َضلاَلاً بَ ِعي ًدا (النساء)١٣٦ :
 .4كما يوصي إله القرآن اإلسالم أن يسألوا أهل الذكر إن كانوا ال يعلمون.
َوَما أَ ْر َس ْلنَا َ�ق�بْ لَ َك إِلاَّ رَِجالاً نُّ ِ
َاسأَلُوا أَ ْه َل ال ِّذْك ِر إِن ُكنتُ ْم لاَ َ�ت ْعلَ ُمو َن (األنبياء)٧ :
ِم ف ْ
وحي إِلَيْه ْ
 .5القرآن نفسه يناقض نفسه بشأن موت املسيح وعدم موت ِه.
السلاَ ُم َعلَ َّي َ�ي ْوَم ُولِ ُّ
وت َوَ�ي ْوَم أُ�بْ َع ُث َحيًّا (مرمي)٣٣ :
َو َّ
دت َوَ�ي ْوَم أَ ُم ُ
َّ
َال هَّ
إِ ْذ ق َ
ين اَّ�تَ�ب ُع َ
يس ٰى إ يِِّن ُمَ�ت َوفِّ َ
ين
وك َ�ف ْو َق الَّ ِذ َ
ين َك َف ُروا َو َجا ِع ُل الَّ ِذ َ
ِر َك ِم َن الَّ ِذ َ
اللُ اَي ِع َ
يك َوَرافِ ُع َك إ يَِل َوُم َط ّه ُ
َك َف ُروا إِلىَ ٰ َ�ي ْوِم الْ ِقيَا َم ِة ( .....آلعمران)٥٥ :
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