صدى احلق  -العدد 2017 - 6
تصدر عن كنيسة املسيح املعمدانية
اإلجنيلية يف كسروان  -سهيلة

ف ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
اإلضطهاد ومواجهته

2

ما ال تعرفه عن الشوكوال

5

ديفيد ليفينغستون

6

أتمالت يوميّة

7

أضواء على الكتاب املقدس

22

الفنان والوجهان

24

عدد 2017 | 6

اإلضطهاد ومواجهته
إعداد القس رميون أبو خمايل

يتحضر لعمل الصليب،
خالل السنني اليت قضاها يسوع يف اخلدمة عمل من أجل هدفني أساسيّني :أ ّوال أن ّ

واثنيا أن يبين كنيسته .لذلك نرى يسوع يصرف الكثري من وقته يف إعداد تالميذه أو لتأسيس النموذج

درب املسيح التالميذ
الكنسي الذي سيكون مثاال لكنائس العهد اجلديد .وكان هناك أيضا املرحلة اليت فيها ّ

على واحدة من أهم وأمسى األهداف اليت على الكنيسة أن تسعى يف أثرها وهي البشارة ،الكرازة ،والشهادة.
قال يسوع»:ف ُ
ِف أَاَن أَيْ ًضا بِ ِه ق َّ
ِف يِب ق َّ
اتَ ،و ِ
الس َما َو ِ
َّاس أَ ْع رَت ُ
َك ُّل َم ْن َ�ي ْع رَت ُ
لك ْن َم ْن
ُدا َم الن ِ
ُدا َم أَيِب الَّ ِذي فيِ َّ

َّاس أُنْ ِك ُرُه أَاَن أَيْ ًضا ق َّ
ُ�ينْ ِك ُرين ق َّ
الس َما َو ِ
ات»(مت .)33 ،32 :10
ُدا َم الن ِ
ُدا َم أَيِب الَّ ِذي فيِ َّ

التصرف
نرى أ ّن احلياة املسيحية مرتبطة ابإلعرتاف بيسوع ،مرتبطة ابلشهادة املسلكية ،مرتبطة ابلكالم و ّ
ومرتبطة أيضا بعمل الكرازة والبشارة املفرحة جلميع الناس .أثناء تدريب يسوع لتالميذه حان الوقت لكيما
يرسلهم .وبعد أن أعطى يسوع تعليماته اىل تالميذه أن يذهبوا ويكرزوا ،وبعد أن أخربهم ماذا سيواجهون
يتعرض له ّ
كل مؤمن ،وخاصة املؤمن الشاهد الكارز
يف اخلدمة ،كان ال ب ّد له من أن يشري اىل موضوع ّ
مهم ّ

وهو موضوع اإلضطهاد.

أهم احلقائق املسيحية هي مالزمة اإلضطهادات للمؤمن .لذلك قال الوحي» َومَ ِ
ين يُرِي ُدو َن
جي ُع الَّ ِذ َ
واحدة من ّ

الر ّب يسوع يف مثل الزارع:
أَ ْن يَ ِع ُ
يح يَ ُس َ
يشوا باِ َّل�ت ْق َوى فيِ الْ َم ِس ِ
وع يُ ْض َط َه ُدو َن» (2تيم  )12 :3ولذلك قال ّ
تطور اجملتمعات
«فَإِذَا َح َد َث ِضي ٌق أَ ِو ْ
اض ِط َها ٌد ِم ْن أَ ْج ِل الْ َكلِ َم ِة ف َ
َحاالً َ�ي ْعُ�ث ُر» (مىت  .)21 :13ورغم ّ
واملطالبة حبقوق اإلنسان والتم ّدن ،ما زال اإلضطهاد يالزم املؤمن.

ْض َل ِم ْن َسيِّ ِد ِه .يَ ْك ِفي التِّْل ِمي َذ أَ ْن يَ ُكو َن
ْض َل ِم َن الْ ُم َعلِّ ِمَ ،والَ الْ َعبْ ُد أَف َ
الر ّب يسوع« :لَيْ َس التِّْل ِمي ُذ أَف َ
قال ّ

َك ُم َعلِّ ِم ِهَ ،والْ َعبْ َد َك َسيِّ ِد ِه» وهنا نرى أنّه جزء من كوننا تالميذ للمسيح هو اإلضطهاد ،وأحد براهني التلمذة

الر ّب يسوع هكذا سيضطهدون املؤمن»يَ ْك ِفي التِّْل ِمي َذ أَ ْن يَ ُكو َن َك ُم َعلِّ ِم ِه،
هو اإلضطهاد .فكما اضطهدوا ّ

َوالْ َعبْ َد َك َسيِّ ِد ِه» .وهنا يتكلّم يسوع عن نوعني من اإلضطهادات واللذين كثريا ما ميارسان على املؤمن،
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وأييت أ ّوال اإلضطهاد الكالمي« :إن كانوا قد لقبوا رب البيت ببعلزبول فكم ابحلري أهل بيته» (بعلزبول كان
إله عقرون ( 2ملوك « )2 :1اله الطيور» أو «إله السماء» ويف لو  15 :11نرى أن اليهود كانوا يقصدون
«رئيس الشياطني» أي هذا أردأ نعت توصلوا إليه) .كم من شخص يسخر من إميان املؤمن ،ومن صدقه،
الر ّب .فاملؤمن لديه يوميّا حت ّدايت من هذا النوع.
ومن قداسته ،ومن إلتزامه مع ّ

واثنيا أييت اإلضطهاد اجلسدي« :ال ختافوا من الذين يقتلون اجلسد ولكن النفس ال يقدرون أن يقتلوها»
ومعرضني للموت بسبب
(كل أسبوع على شبكة االنرتنت نرى طلبات صالة ألجل أشخاص مضطهدين ّ
إمياهنم.

وهنا أييت السؤال املهم :كيف نواجه االضطهادات؟
وجواابً على ذلك ،علينا أن نواجه ّ
كل اضطهاد بشجاعة وعدم اخلوف ،وعبارة «ال ختافوا» مذكورة كثريا يف
الكتاب املق ّدس لع ّدة أسباب:
وبتصرف يف احلق ،فلماذا اخلوف؟ اللّص الذي يسرق،
أل ّن احلق إىل جانب املؤمن :أل ّن املؤمن يتكلّم ابحلق
ّ
هو الذي خياف من البوليس ،وليس االنسان الذي ال يسرق« .اَلَّ ِذي أَقُولُُه لَ ُك ْم فيِ ُّ
الظ ْل َم ِة قُولُوُه فيِ النُّورِ،

وح».
َوالَّ ِذي تَ ْس َم ُعونَ ُه فيِ األُ ُذ ِن اَن ُدوا بِ ِه َعلَى ُّ
الس ُط ِ

«�فلَيْ َس َم ْكتُوٌم لَ ْن يُ ْسَ�ت ْعلَ َنَ ،والَ َخ ِف ٌّي لَ ْن ُ�ي ْع َر َف» – كل املواقف الكتابية اليت يتّخذها
أل ّن احلق سيظهرَ :

املؤمن ،إميانه وقناعاته ،ستُستعلن يف يوم من االايم أمام اجلميع .فلماذا اخلوف؟ .
ين َ�ي ْقُ�تلُو َن الجَْ َس َد َو ِ
لك َّن َّال�ن ْف َس الَ َ�ي ْق ِد ُرو َن أَ ْن َ�ي ْقُ�تلُوَها ،بَ ْل
أل ّن نفس املؤمن حمفوظةَ « :والَ تخََافُوا ِم َن الَّ ِذ َ
ِما فيِ َج َهن ََّم – ».على ماذا أخاف يقول
َخافُوا باِلحَْر ِّ
ِي ِم َن الَّ ِذي َ�ي ْق ِد ُر أَ ْن ُ�ي ْهلِ َك َّال�ن ْف َس َوالجَْ َس َد ِكلَيْه َ

الر ّب .أكرب أمر يقدر عليه البشر هو قتل اجلسد .وهل خياف
املؤمن ،إن كان خالصي مضمون يف يد ّ
املؤمن من قتل اجلسد «فَإِذًا حَْن ُن َواثِ ُقو َن ُك َّل ِح ٍ
ني َو َعالِ ُمو َن أََّ�ننَا َوحَْن ُن ُم ْسَ�ت ْو ِطنُو َن فيِ الجَْ َس ِد�َ ،فنَ ْح ُن ُمَ�ت َغ ِّربُو َن
الر ِّب.
الر ِّب .ألََّ�ننَا باِ إلِميَا ِن نَ ْسلُ ُك الَ باِ لْ ِعيَا ِن�َ .فنَثِ ُق َونُ َس ُّر باِ ألَ ْولىَ أَ ْن َ�نَ�ت َغ َّر َب َع ِن الجَْ َس ِد َونَ ْسَ�ت ْو ِط َن ِعنْ َد َّ
َع ِن َّ
ني ِعنْ َد ُه « (2كو  – )9-6 :5ويوحنا
لِذلِكَ حَْن رَتِصُ أَيْضًا مُسْ�تَوْطِنِنيَ كُنَّا أَوْ مُ�تَغَربِّنيَ أَ ْن نَ ُكو َن َم ْر ِضيِّ َ
ين قُتِلُوا ِم ْن أَ ْج ِل َكلِ َم ِة هللاَِ ،وِم ْن أَ ْج ِل َّ
الش َها َد ِة الَّتيِ َكانَ ْت
وس الَّ ِذ َ
«رأَيْ ُت تحَْ َت الْ َم ْذبَ ِح ُ�ن ُف َ
الرائي يكتب َ
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فالر ّب بسلطانه
ِعنْ َد ُه ْم»(رؤ  .)9 :6وشعرة واحدة ال تسقط من رأسك أيها املؤمن من دون علم ربّك!ّ .
املطلق يعرف كل شيء يسري يف الكون ،هو يعرف ّ
كل أمور أوالده املؤمنني .فال شيء حيصل يف حياتك اي
ْض ُل ِم ْن َع َصافِريَ َكثِريٍَة! « أنتم أوالدي ،أحبائي ،من
مؤمن دون علمه وهو بنفسه يرعاك وحيرسك« .أَْ�نتُ ْم أَف َ
الر ّب ألوالده املؤمنني.
أحببتهم حىت املوت أال أحرسكم .فال ختافوا .هذا هو وعد ّ

يشجع الناس على الكرازة .قال ملؤمن جديد»:كم
أخرب هدسون اتيلور هذه القصة عن خادم يف الصني كان ّ

َ
لك يف اإلميان من الوقت؟» فقال له« :ثالثة شهور» .فتابع اتيلور وسأله»:وكم شخص رحبت للمسيح

الر ّب أن
الر ّب»:مل أربح أحدا بعد ،فأان مبتدىء .قال له اتيلور»:ال يتوقّع منك ّ
حتىّ االن؟» .أجابه خادم ّ
تعظ وتعلّم ،ولكنّه يتوقّع منك أن تشهد عن عمله» .مث اتبع »:أخربين مىت تبدأ الشمعة إبشعاع نورها؟».
أجابه اخلادم»:حني تضيئها» .قال له هدسون اتيلور »:املؤمن أيضا ينبغي أن يشع نوره يف حلظة إميانه».
هكذا ليشع منك أيّها املؤمن نور املسيح.
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ما ال تعرفه عن الشوكوال
إعداد جلنة الشركة واملؤمترات

يف موسم اإلحتفاالت واألعياد يكثر إستهالكنا للشوكوال ،تلك احللوى اليت ال ميكن إلاّ لقلة قليلة من الناس
مقاومتها .ويف أوقات ع ّدة قد يقرر العديد منّا اختاذ قرارات صحيّة أو منط غذائي معينّ  ،وقد يكون من
أي قرار عشوائي،
ضمن تلك القرارات االمتناع عن احللوايت ،ومن ضمنها الشوكوال .إلاّ أنّه وقبل اختاذ ّ

التعرف على مزااي الشوكوال ،اليت أمجع أطباء التغذية على أ ّن القليل منه ال سيّما الداكن يق ّدم
ال بد من ّ
للجسم العديد من الفوائد.

فإليكم تذكرياً سريعاً ببعض تلك الفوائد:
حتتوي الشوكوال على األمحاض األمينية ،واحلديد ،والكاليسيوم ،وفيتامينات  D,A,C,B1اليت تساعد
وحيسن املزاج.
اجلسم على إفراز هرمون السريوتونني ،الذي يعطي حيوية للجسم ،وحي ّد من التوتّرّ ،

أ ّما الشوكوالتة السوداء فتحارب العديد من األمراض ،إذ أظهر تقرير نشر يف جملة & Agricultural
 Food Chemistryأمهيّة الشوكوال يف خفض أمراض السمنة و ّ
السكري ومكافحتها من خالل مادة
الكاكاو املوجودة فيها ،واليت حتتوي على نسبة مرتفعة من املواد املضادة لألكسدة.

مكوانت الشوكوال
كما إنهّ ا حتمي القلب .وقد أفادت نتائج دراسة حديثة أ ّن بكترياي املعدة ميكنها تكسري ّ

الداكنة بسهولة ،واستخالص املرّكبات املضادة لاللتهاب منها ،ما يس ّهل امتصاص اجلسم هلا .وحتمي
املرّكبات املضادة لاللتهاابت عضالت القلب ،وتقلّل من إحتماالت حدوث ّ
تطور
السكتة الدماغية .ومتنع ّ
الزهامير ،حبسب دراسة حديثة نشرهتا دورية علم األعصاب ،فمادة ريسفرياترول املضادة لألكسدة واليت

تطور الزهامير واخلرف وهت ّدئ االنفعاالت ،إذ حتتوي على مادة البوليفينول
توجد يف الشوكوال السوداء متنع ّ

حتسن املزاج ،ومتنح شعوراً ابالطمئنان.
اليت ّ
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ديفيد ليفينغستون
إعداد جلنة الشركة واملؤمترات

ديفيد ليفينغستون (David Livingstone )1873 - 1813
املستكشف واملرسل االسكتلندي لوسط أفريقيا .كان أول أورويب
يرى شالالت فيكتوراي ،وهو الذي أطلق عليها هذا االسم.
ولد ديفيد ليفينغستون يف  19آذار  ،1813يف مدينة بالنتاير
ابسكتلندا .كان من أشهر املرسلني يف أفريقياّ .قرر أوالً أن يكون مرس ً
ال طبياً يف الصني ،ولكن حروب
األفيون جعلت الصني مكاانً سيئاً ابلنسبة للغربيني ذوي النوااي احلسنة .ذهب ليفينغستون إىل أفريقيا بدالً
من ذلك ،وبعد أربعة أشهر من السفر ،وصل إىل كيب اتون ،اليت تقع يف جنوب أفريقيا ،عام .1841
عامل ليفينغستون األفريقيني ابحرتام .وتعلم لغاهتم وعاداهتم مث استكشف جزءاً كبرياً من القارة فوصل
برسالة االجنيل إىل ّ
كل مكان استكشفه .كان ليفينغستون مميزاً يف إميانه ،مل تعجبه طريقة معاملة املستعمرين
اهلولنديني والربتغاليني للشعوب األفريقية ،فوصل بكتاابته إىل العامل أمجع خمرباً فيها عن جتارة العبيد وسوء
معاملة الشعوب األفريقية .تويف ليفينغستون يف  1أاير  ،1873يف حبرية ابنغويولو بزامبيا .معظم جسده
أُرجع بعد ذلك إىل إجنلرتا ،ولكن العديد من أصدقاء ليفينغستون دفنوا قلبه يف أفريقيا.
من أقواله:
• «هناية االستكشافات اجلغرافيّة هي بداية العمل اإلرسايل».
• «هاب هللا واعمل جبد».

• «إذا انتظران حىت تزول كل املخاطر ،فا ّن بشارة االجنيل لن تصل أبدا اىل املناطق الداخليّة».
• « ان املوت وحده سيضع ح ّداً جلهودي».
• «انين مرسل قلباً وقالباً .ابن هللا الوحيد كان مرسال وطبيباً .أان صورة مص ّغرة عنه ،كم ابحلري أمتىن أن
أكون كذلك .أريد ان أمضي حيايت يف هذه اخلدمة وفيها أمتىن املوت».
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الخميس  1حزيران 2017

«�فل ََّما َح َص َل لِبُولُ َس َوَ�ب ْرناَباَ
َ
احثٌَة لَيْ َس ْت
ُمنَا َزَع ٌة َوُمبَ َ
بِ َقلِيلَ ٍة َم َع ُه ْمَ ،رَّ�تبُوا أَ ْن يَ ْص َع َد
آخ ُرو َن
بُولُ ُس َوَ�ب ْرناَباَ َوأُاَن ٌس َ
ايخ
ِمْ�ن ُه ْم إِلىَ ُّ
الر ُس ِل َوالْ َم َش ِ
ور َشلِ َيم ِم ْن أَ ْج ِل ه ِذ ِه
إِلىَ أُ ُ
الْ َم ْسأَلَِة».
(أع )2 :15
القراءة الصباحية
أع 15
مز 139

القراءة المسائية
1مل 15-14

الجمعة  2حزيران 2017

ِما َض َرباَ ٍت
َ
«�ف َو َض ُعوا َعلَيْه َ

الس ْج ِن،
َكثِريًَة َوأَلْ ُقوهمَُا فيِ ِّ
الس ْج ِن أَ ْن
َوأَ ْو َص ْوا َحافِ َظ ِّ
ِضبْ ٍط».
يحَْ ُر َس ُه َما ب َ
(أع )23 :16

القراءة الصباحية
أع 16
مز 140
القراءة المسائية
1مل 17-16

لقد واجه الرسل يف الكنيسة األوىل حت ّدايت شخصيّة كما حيصل يف أايمنا.
لقد أ ّدى اخلالف العقائدي على موضوع اخلتان إىل منازعات ومباحثات
كثرية .فكان الرسل يف أورشليم من جهة وبولس وبراناب من جهة على
خالف حول موضوع اخلتان وضرورته يف اإلختبار املسيحي وأ ّدى هذا الصراع
العقائدي إىل منازعة ومباحثة كثرية .كان من املمكن أن يؤّدي هذا األمر
إىل مرارة وحقد وصياح وشقاق يف وسط الكنائس األوىل ،ولكن احلكمة
تصرف هبا بولس وبراناب إنعكست بركة عظيمة على الكنيسة .فقد ّقرر
اليت ّ
بولس وبراناب أن يصعدا إىل أورشليم لكي يتح ّداث مباشرة إىل الرسل يف هذا
املوضوع ويعمالن على معاجلته وهذا ما حصل .صعدا إىل أورشليم وهناك
شرحا موقفهما وإختباراهتما الروحيّة والشواهد الكتابيّة ممّ ا أّدى إىل عالج
الر ّب وشهادة
جذري للمشكلة ووحدة حال بني املؤمنني وتعظيم لكلمة ّ
املسيح .وهذا ما حيصل عندما ميارس املؤمن مبدأ املواجهة املباشرة مع املؤمنني
أي مشكلة أو حت ٍد أو إختالف يف وجهات النظر .فاملصارحة
اآلخرين لعالج ّ
ميجد
املباشرة واملعاتبة واستخدام الكتاب املق ّدس هم العالج الشايف الذي ّ
املسيح دائما.

إ ّن اإلضطهادات والضيقات واآلالم من أجل إسم املسيح هي جزء من
احلياة الروحيّة .هذا ما واجهه بولس الرسول مرارا ع ّدة يف خدمته .ويف
أعمال  23 :16نقرأ عينة من هذه اإلضطهادات ،فرغم أ ّن بولس ساعد
فتاة مسكونة ابألرواح الشريرة من خالل طرده لألرواح إبسم يسوع ،ولكن
يسروا هبذا وخاصة املنتفعني منها .واستخدم االشرار سلطتهم
الناس مل ّ
وأكاذيبهم ضد بولس وسيال ،ممّا أ ّدى إىل إضطهاد جسدي عنيف ضدمها
وسجنهما .وأ ّما بولس وسيال فكاان يصليان ويرنمّ ان يف السجن ،ممّا أ ّدى
الر ّب املباشر لزعزعة السجن وحترير بولس وسيال .وليس ذلك
إىل تدخل ّ
فقط بل أ ّدى إىل جتديد حافظ السجن وعائلته ليصبحوا أحد أهم العواميد
الر ّب يسمح ابلضيقات واآلالم واإلضطهادات
يف كنيسة فيليب .فإن كان ّ
يف حياة أوالده فهو هلدف جميد ومبارك .لذلك جيب علينا أن نقبل ظروفنا
الر ّب ،عاملني أنّه القائد
وحت ّدايتنا بروح الصالة والرتنيم واإلعتماد على ّ
احلكيم الذي يقودان يف طريق اجملد األبدي.
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السبت  3حزيران 2017

ين
« َوَكا َن َه ُؤالَ ِء أَ ْش َر َف ِم َن الَّ ِذ َ
فيِ تَ َسالُونِ ِ
يكي َ�ف َقبِلُوا الْ َكلِ َم َة

بُ
اط ف ِ
ِك ِّل نَ َش ٍ
ني الْ ُكتُ َب
َاح ِص َ
ور
ُك َّل َ�ي ْوٍمَ :ه ْل َه ِذ ِه الأُْ ُم ُ
َه َكذَا؟»
(أع )11 :17
القراءة الصباحية
أع 15-1 :17
مز 141
القراءة المسائية
1مل 19-18

األحد  4حزيران 2017

ف هَّ
َاللُ اآل َن يأَْ ُم ُر مَ ِ
جي َع الن ِ
َّاس فيِ
ُك ِّل َم َكا ٍن أَ ْن َ�يتُوبُوا ُمَ�ت َغ ِ
اضياً
َع ْن أَ ْزِمنَ ِة الجَْ ْه ِل .ألَنَُّه أَقَا َم
ين
َ�ي ْوماً ُه َو فِي ِه ُم ْزِم ٌع أَ ْن يَ ِد َ
الْ َم ْس ُكونَ َة باِ لْ َع ْد ِل ب َِرُج ٍل قَ ْد
ْج ِمي ِع إِميَاانً إِ ْذ
َعَّ�ينَ ُه ُم َق ِّدماً لِل َ
أَقَا َم ُه ِم َن األَ ْم َو ِ
ات»
(أع )31-30 :17
القراءة الصباحية
أع 34-16 :17
مز 142
القراءة المسائية
1مل 21-20

لقد ُعرِف عن اليهود الذين يف برييّة إخالصهم حنو كلمة هللا .فبعد أن
إضطهد بولس يف تسالونيكي بسبب البشارة ابإلجنيل من قبل اليهود ،جاء
ُ
بشر إبجنيل املسيح يف جممع اليهود مستخدما نبوات العهد
إىل برييّة .ويف برييّة ّ
جتسد املسيح وخدمته وموته وقيامته .ورغم
القدمي اليت سبقت أن أخربت عن ّ
لكن اليهود
أ ّن بولس كان قد شارك احلقائق ذاهتا مع اليهود يف تسالونيكي ،و ّ
يف برييّة كانوا أشرف من أولئك ألنهّ م فحصوا الكتب .وعبارة «فاحصني
الكتب» تشري إىل قراءهتم ودراستهم ّ
لكل النبوات اليت شاركها بولس معهم.
وعبارة ّ
«كل يوم» تشري إىل املثابرة يف فحص الكتب .مل يكن إميان اليهود يف
التعصب األعمى واإلنتماء الديين العشائري ،بل كانوا يطلبون
برييّة مبين على ّ
الر ّب وكلمته .لقد قبل اليهود يف برييّة بشارة بولس ابملسيح يسوع ّ
بكل
مشيئة ّ
نشاط ،ألنهّ م أدركوا أ ّن من كانوا ينتظرونه حبسب النبوات قد جاء .املؤسف
أ ّن الكثري من الناس يف أايمنا لديها الكتاب املق ّدس ولكن قلّة هم الذين
يقرأونه ويفحصونه ليختربوا إن كانت عبادهتم وصالهتم وحياهتم منسجمة مع
مشيئة هللا .إ ّن اإلنسان الشريف هو من يفحص الكتاب ّ
كل يوم ليمتحن
الر ّب
حياته على ضوئها لكي يعيش حياة يف رضى ّ

هناك أايم مصرييّة يف حياة البشر ويوم الدينونة هو أحد األايم املصرييّة
يف حياة الناس .يف ذلك اليوم سيق ّدم ّ
كل إنسان حسااب عن حياته .فاهلل
الذي خلق اإلنسان سيحاسب ّ
كل إنسان على احلياة اليت أعطاه إايها.
نعم« ،هو مزمع أن يدين املسكونة ابلعدل ».هو سيدين ّ
كل إنسان
حبسب أفعاله ،وسينال ّ
كل واح ٍد ما يستح ّقه .هذه الدينونة مبنيّة على
عدالة هللا الكاملة .فالذي سرق أو قتل أو إفتكر أبفكار شريرة أو تكلّم
بكالم شرير أو ظلم أو  ...سوف حياسب على ما فعله بعدل .وهذا
جيعل اجلميع ُمدانني حتت قوس العدالة اإلهليّة الكاملة .فمن منّا مل يفعل
خطيّة؟ ال أحد .ولكن هللا رتّب خالصا أب ّداي من هذه الدينونة من خالل
ما فعله يسوع املسيح على الصليب .فيسوع املسيح أصبح مقياس تلك
العدالة ألنّه محل خطاايان جبسده على الصليب .لقد دفع يسوع مبوته على
الصليب عقاب خطاايان ،فأصبح هو مقياس تلك الدينونة .فمن يتوب عن
خطاايه مؤمنا ابملسيح لن يدان ،ومن يرفض املسيح يرفض فرصة اخلالص
الوحيدة .لذلك أيمر هللا مجيع الناس يف ّ
كل مكان أن يتوبوا لكي خيلصوا.
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اإلثنين  5حزيران 2017

يس الْ َم ْج َم ِع
ِيسبُ ُس َرئِ ُ
« َوِكر ْ
آ َم َن باِ َّلر ِّب َم َع مَ ِ
جي ِع َ�بيْتِ ِه

ني إِ ْذ
َوَكثِريُو َن ِم َن الْ ُكوِرنْثِيِّ َ
سمَ ِ ُعوا آ َمنُوا َوا ْعتَ َم ُدوا».
(أع .)8 :18
القراءة الصباحية
أع 18
مز 143
القراءة المسائية
1مل 2 -22مل 1
الثالثاء  6حزيران 2017

وح
«سأَلهَُ ْمَ « :ه ْل قَبِْلتُ ُم ُّ
الر َ
َ
الْ ُق ُد َس لَ َّما آ َمْ�نتُ ْم؟»
(أع )2 :19

القراءة الصباحية
أع 20-1 :19
مز 144
القراءة المسائية
2مل 3-2

شخصي مع املسيح .ورغم
إ ّن املسيحيّة ليست ديناً مورواثً بل هي اختبار
ّ
أ ّن كريسبس كان رئيسا للمجمع اليهودي الذي كان يعترب مكان العبادة
الصحيح حيث كان يقرأ ويعلّم العهد القدمي ،لكنّه أدرك أ ّن خالصه مرتبط
ابختباره الشخصي مع املسيح وليس ابلداينة اليت ينتمي إليها .فالدين
ال خيلّص وحىت لو كان دينا مسيحيّا ،من خيلّص هو املخلّص الذي هو
املسيح .املسيحيّة ال ختلّص أحدا املسيح هو من خيلّص .وابلتايل حيتاج
ّ
ابلر ّب
كل إنسان أن يصل إىل حلظة إختبار شخصي مع املسيح فيه يؤمن ّ
يسوع خملّصا له .لقد كان إختبار كريسبس يف مدينة كورنثوس إذ آمن هو
متسكهم ابلدين
ابلر ّب .لقد ختلّى كريسبس وأفراد عائلته عن ّ
ومجيع بيته ّ
متسكوا ابملسيح املخلّص األبدي الذي يستطيع أن ميسك بيدهم
الزائل و ّ
ويرافقهم يف حياهتم وموهتم ويبقى معهم إىل األبد .مل يكن كريسبوس
وعائلته هم فقط الذين فعلوا ذلك ،ولكن أيضا كثر من الكورنثيني أيضا.
الرب
وبعد أن مسعوا بشارة اإلجنيل ،آمنوا هبا وخلصوا ،وبعدها أطاعوا ّ
ابملعموديّة.
إ ّن إختبار اإلميان ابملسيح هو معجزة املعجزات .ففي حلظة اإلميان ابملسيح
يقبل املؤمن الروح القدس .يعطى املؤمن عطيّة عظيمة يف حياته إذ يسكن
الروح القدس يف قلبه .لذلك سأل بولس الرسول مجاعة من املؤمنني من أتباع
يوحنّا املعمدان هذا السؤال« :هل قبلتم الروح القدس ملا آمنتم؟» مبعىن آخر
كان يسأهلم مبن آمنتم وماذا حصل يف حياتكم؟ سأل بولس الرسول هذا
أي إختبار ديين آخر .وسأل
السؤال لكي مييّز إختبار اإلميان ابملسيح عن ّ
هذا السؤال لكي يساعد الذين يسمعونه لكي يصلوا إىل إختبار صحيح مع
املسيح .وعندما سأل بولس هذا السؤال أدرك هؤالء أ ّن إمياهنم كان انقصا.
كانوا حيتاجون إىل اإلميان ابملسيح الذي مينح عطيّة الروح القدس وهذا ما
وحل الروح القدس يف ّ
حصل معهم بعد ذلك إذ آمنوا ابملسيح ّ
كل واحد
أهم عطيّة للمؤمن ابملسيح هي عطيّة الروح القدس الذي فيه ّ
حيل
منهم .إ ّن ّ
هللا بشخص الروح القدس يف املؤمن لكي يرافقه ّ
كل أايم حياته .هناك أدوار
ويقوي ويق ّدس
كثرية للروح القدس يف حياة املؤمن أن يعلّم ويع ّزي ّ
ويشجع ّ
ويوبّخ و  ...لذلك جيب على املؤمن أن خيضع للروح القدس الذي يستخدم
كلمة هللا إلحداث أمور عظيمة يف حياته.
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األربعاء  7حزيران 2017

ور
« َولَ َّما َك ِمل ْ
َت َه ِذ ِه الأُْ ُم ُ
َو َض َع بُولُ ُس فيِ َ�ن ْف ِس ِه أَنَُّه
َ�ب ْع َد َما يجَْتَا ُز فيِ َم ِك ُدونِيََّة
ور َشلِ َيم
َوأَ َخائِيَ َة يَ ْذ َه ُب إِلىَ أُ ُ
قَائِالً« :إ يِِّن َ�ب ْع َد َما أَ ِصريُ
ُهنَ َ
اك َ�يْ�نبَ ِغي أَ ْن أَ َرى ُروِميَ َة
أَيْضاً» (أع )21 :19
القراءة الصباحية
أع 41-21 :19
مز 145
القراءة المسائية
2مل 5-4

الخميس  8حزيران 2017

« َولَ َّما َكا َن قَ ِد ْاجتَا َز فيِ تِل َ
ْك
احي َوَو َع َظ ُه ْم ب َ
َّو ِ
ِك َ
ال ٍم َكثِريٍ،
ال�ن َ
َج َاء إِلىَ َه َّ
ال َس»
(أع )2 :20

القراءة الصباحية
أع 16-1 :20
مز 146
القراءة المسائية
2مل 7-6

هل على املؤمن أن ّ
خيطط حلياته وخدمته؟ إ ّن حياة اإلميان ابملسيح هي حياة
لكن حياته هي ابلكامل
إتّباع كامل للمسيح .فاملؤمن ليس لذاته فيما بعد و ّ
الكل ويف ّ
للمسيح .فقد أصبح املسيح ّ
الكل يف حياة املؤمن .ولكن هذا
حيول
حيول املؤمن إىل دميّة ال فكر هلا وال إرادة ،بل على عكس ذلك ّ
ال ّ
الر ّب املؤمن ويغيرّ ه لكي يصبح قلبا وفكرا خاضعا له مبلء إرادته .لذلك
ّ
الر ّب أن
فإ ّن إتّباع املسيح ال يلغي مسؤوليّة اإلنسان ودوره لذلك يتوقّع منّا ّ
ّ
نفكر ّ
وخنطط ألجل حياتنا وخدمتنا ونتّخذ القرارات املناسبة حلياتنا .وإذ
الر ّب أن نفعله خبضوع كامل لسلطان كلمته ولقيادته.
نفعل هذا ،يتوقّع منّا ّ
لذلك «وضع بولس يف نفسه» إشارة إىل قراره الشخصي ،أن جيتاز يف
مكدونيّة وأخائيّة ومث يذهب إىل أورشليم وبعدها إىل رومية .عندما ّ
خيطط
املؤمن حلياته وخدمته عليه أن ّ
للر ّب .وعليه أن
خيطط بروح الصالة واخلضوع ّ
الر ّب أن يفعلها يف ّ
خمططاته .فليس
يكون أيضا منفتحا للتغيريات اليت يريد ّ
هناك خمطط كامل لإلنسان ،ولذلك علينا أن ّ
خنطط حلياتنا وخدمتنا بروح
أي أمر ويقود كما يشاء .إ ّن التّخطيط
للر ّب أبن يغيرّ ّ
الصالة والسماح ّ
الفردي هو أحد مفاتيح النجاح الذي جينّب املؤمن الكسل والعشوائيّة
والدوران حول الذات .لذلك ال جيب أن خياف املؤمن من وضع ّ
خمططات
الر ّب يسر أبن نتبعه ّ
بكل قلوبنا وعقولنا وإراداتنا.
حلياته وخدمته ،أل ّن ّ

الرب يسوع املسيح املثال األعلى
تتميّز اخلدمة املسيحيّة ابلوعظ وقد كان ّ
يف الوعظ .والوعظ املسيحي هو تقدمي حقائق كلمة هللا أبسلوب إقناعي
وهبدف إحداث تغيري وجتاوب يف حياة السامعني .وهذا ما مييّز الوعظ
عن التعليم .فالفرق ليس ابحملتوى بل ابألسلوب وبطريقة تقدمي احلقائق.
أهم وّعاظ الكنيسة يف القرن األ ّول ،لقد
لقد كان بولس الرسول أحد ّ
كان جيتاز من منطقة إىل أخرى ليعظ بكلمة هللا .لقد كان الوعظ
الرب يسوع املسيح وابقي
خدمته األساسيّة ،كما كان احلال يف خدمة ّ
الرسل أيضا .كان بولس يقدم اإلجنيل لآلخرين بطريقة مستخدما نبوات
أي هلدف اإلقناع وإحداث تغيري يف فكر
العهد القدمي أبسلوب وعظي ّ
السامعني خللق جتاوب فردي مع عمل املسيح اخلالصي .وكان بعد ذلك
خيتص ابلعبادة
يعظ املؤمنني يف كافة املواضيع الكتابيّة معلنا فكر هللا هلم مبا ّ
الر ّب يف الكتاب
والسلوك .إ ّن املؤمنني حيتاجون إىل وعظ لكي يعرفوا فكر ّ
املق ّدس ولكي يتجاوبوا معه .فالكنيسة الكتابيّة هي كنيسة تعظ كلمة هللا
حيب الوعظ ويتجاوب معه يف ّ
كل حني.
مبجاهرة ،واملؤمن املخلّص هو من ّ
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الجمعة  9حزيران 2017

الر َّب ب ُ
اض ٍع
ِك ِّل َ�ت َو ُ
«أَ ْخ ِد ُم َّ
ِب
َوُد ُم ٍ
وع َكثِريٍَةَ ،وبِتَ َجار َ
أَ َصاَ�بتْنيِ بمَِ َكايِ ِد الَْ�ي ُهوِدَ .كيْ َف
لمَْ أُ َؤ ِّخر َش�يئًا ِم َن الْ َف َوائِ ِد إِالَّ
ْ ْ
َّ
َوأَ ْخَ�ب ْرتُ ُك ْم َو َعل ْمتُ ُك ْم بِ ِه َج ْه ًرا
َوفيِ ُك ِّل َ�بيْ ٍت»
(أع 19 :20و)20

القراءة الصباحية
أع 38-17 :20

مز 147

القراءة المسائية
2مل 9-8

السبت  10حزيران 2017

اب بُولُ ُسَ «:ماذَا َ�ت ْف َعلُو َن؟
«فَأَ َج َ
َ�تبْ ُكو َن َوتَ ْك ِس ُرو َن َ�ق ْلبيِ  ،ألَ يِّن
ُم ْستَ ِع ٌّد لَيْ َس أَ ْن أُ ْربَ َط َ�فق ْ
َط،

ور َشلِ َيم
بَ ْل أَ ْن أَ ُم َ
وت أَيْ ًضا فيِ أُ ُ
وع»
ألَ ْج ِل ْاس ِم َّ
الر ِّب يَ ُس َ
(أع )13 :21
القراءة الصباحية
أع 16-1 :21
مز 148
القراءة المسائية
2مل 11-10

إ ّن بولس الرسول هو أحد النماذج الروحيّة اليت حيتذى به .لقد متيّزت
خدمة بولس الرسول ابلشفافيّة ،فما كان يفعله يف حياته كان منظورا أمام
مجيع الناس حىت أنّه وقف أمام رعاة كنيسة أفسس بشفافيّة اتمة لكي خيرب
عن خدمته يف وسطهم اليت عاشها لفرتة ثالث سنوات .لقد كان بولس
الرب يف
الرب بتواضع ،رغم أنّه رسول األمم الذي إستخدمه ّ
الرسول خيدم ّ
حياة الكثريين .ورغم تق ّدمه ابإلميان ودوره الروحي يف حياة ّ
كل املؤمنني
للر ّب يف ّ
كل
الر ّب بكل تواضع معطيا اجملد ّ
يف كنيسة أفسس ،كان خيدم ّ
يتصرف بتسلّط ولكن إبتّضاع فاخلدمة الناجحة هي
شيء .مل يكن بولس ّ
الر ّب .ورغم أ ّن
خدمة متواضعه فيها يعمل املؤمن خدمته ابعتماد على ّ
القيادة أحياان تتطلّب التوجيه واإلدارة والتنظيم ولكن هذا ال يتعارض مع
مبدأ التواضع .ومل يكن بولس خيفي مشاعره بل كان يسكب دموعه أمام
يبشرهم ويعلّمهم ويشعر حباجاهتم وضعفاهتم ،لكي
اآلخرين بينما كان ّ
يقودهم إىل حياة قويّة مع املسيح.
الر ّب ،لكنّها ليست الطريق األسهل
إ ّن خدمة املسيح هي السري املمتع مع ّ
الر ّب بتكريس كامل ال ب ّد أن خيترب حت ّدايت
يف العامل .فمن يريد أن خيدم ّ
كثرية يف العامل  .وعندما أتيت التحدايت ،أتيت اخليارات .فأمام ّ
كل حت ّد يف
اخلدمة هناك خيار ال ب ّد أن ُ�يتّخذ .فإ ّما أن يكون خيار اإلستمراريّة إبميان
الر ّب لبولس
للر ّب أو خيار اخلوف والرتاجع الروحي .لقد أعلن ّ
وطاعة كاملة ّ
أ ّن شدائد كثرية تنتظره يف أورشليم وقد كان هذا اإلعالن واضح للعديد من
املفشل األكرب هو خوف املؤمنني على بولس وحمبّتهم
املؤمنني اآلخرين .وكان ّ
له .لقد كانوا يتوسلون بولس بدموع أن ال يصعد إىل أورشليم لكي يتجنّب أمل
ميجد املسيح
اإلضطهاد الذي سوف يواجهه ،وأ ّما هو فقد حسم خياره أب ّن ّ
حبياة أو مبوت .لقد كان على استعداد ليس فقط أن يُربَط بل أيضا أن ميوت
ألجل إسم املسيح .وهذا ما قاد بولس لكي يعلن خياره هذا أمام املؤمنني
ويطلب منهم أن ال يبكون ويكسرون قلبه ،ألنّه إختذ خياره النهائي أبن يكون
الر ّب مهما كان الثمن .فاملؤمن هو شخص قد مات عن ذاته ليحيا
يف مشيئة ّ
للمسيح ،وعليه أن يتّخذ قراراته بناء على هذا الواقع.
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األحد  11حزيران 2017

ور َشلِ َيم قَبِلَنَا
« َولَ َّما َو َص ْلنَا إِلىَ أُ ُ
ِخ َوُة بِ َف َرٍح».
اإل ْ
(أع )17 :21

القراءة الصباحية
أع 40-17 :21
مز 149
القراءة المسائية
2مل 13-12

اإلثنين  12حزيران 2017

ني ُس ِف َك َد ُم
« َو ِح َ
وس َشهِي ِد َك
ْاستِ َفانُ َ
ُكنْ ُت أَاَن َواقِ ًفا
َوَر ِ
اضيًا بِ َقتْلِ ِه،

ين
َو َحافِ ًظا ثِيَ َ
اب الَّ ِذ َ
َ�قَ�تلُوُه»
(أع )20 :22
القراءة الصباحية
أع 22
مز 150
القراءة المسائية
2مل 15-14

املؤمن هو فرد يف شعب هللا املخلّص يف العامل .فحيثما يذهب املؤمن يف العامل
جيد أخوة وأخوات مؤمنني ابملسيح يشاركونه إختباره وإهتماماته وحياته.
لقد كان بولس الرسول قبل جتديده من أل ّد أعداء الكنيسة يف أورشليم
املرحب هبم ،حبيث
ولكن بعد أن إلتقى ابملسيح أصبح أحد أهم زّوارها ّ
يقول الكتاب أ ّن اإلخوة عندما عرفوا أنّه قد وصل إىل أورشليم قبلوه بفرح،
فلقد كانوا قبال يرتعبون عندما يسمعون إمسه وكانوا يهربون عند ظهوره،
ولكن ليس فيما بعد .أل ّن بولس قد إلتقى ابملسيح وصار خليقة جديدة.
لقد أصبح بولس أخ ّ
لكل مؤمن يف العامل .إ ّن صفة «أخ» هي إحدى
إمتيازات ما بعد التجديد ،حبيث يصبح ّ
كل مؤمن ابملسيح أخ للمؤمنني
أخوة
األخوة الروحيّة ليست كالما فقط بل هي ّ
اآلخرين يف عائلة هللا .إ ّن ّ
حقيقيّة مصنوعة بدم يسوع املسيح وخمتومة خبتم الروح القدس .لقد فرزان
املسيح من العامل لنكون عائلته مع مجيع املؤمنني ،لنعيش حياة خمتلفة عن
ابلر ّب يسوع املسيح وبكلمته املق ّدسة .لذلك علينا أن
العامل إبلتزامها الكامل ّ
نقبل اإلخوة ونتّحد معكنيسة املسيح لنكون معا نوراً للعامل وملحاً لألرض.
إ ّن إستفانوس هو أ ّول شهيد للمسيحيّة الذي رجم على أيدي اليهود
بقيادة شاول الطرسوسي .لقد آمن شاول الحقا ابملسيح وأصبح بولس
املعروف برسول األمم ولكن مل يغب عن فكره ذكرايت املاضي األليم.
لقد كان بولس ّ
يتذكر شروره اليت فعلها ضد كنيسة املسيح ،فقد وصف
بولس الرسول نفسه أبنّه كان «واقفا وراضيا بقتل إستفانوس وحافظ ثياب
الذين قتلوه» .كان ميكن هلذه احلادثة أن ختلق املرارة واحلزن يف قلب بولس
منوه الروحي .كان ميكن أن يعيش حياة
وتقف حاجزا يف طريق خدمته و ّ
اللوم للذات على ما فعل ويشعر بعدم إستحقاقه خلدمة املسيح ،ولكن
حيول ّ
الر ّب معتمدا
بعكس ذلك ّقرر بولس الرسول أن ّ
كل طاقته خلدمة ّ
صمم بولس أن
على نعمة املسيح الغنيّة وغفرانه الكامل خلطاايه .لقد ّ
يستخدم إختباراته األليمة لتكون عربة لغريه ،لذلك شارك إختباره األليم
هذا مع اليهود يف أورشليم .فعندما يؤمن اإلنسان ابملسيح تُغ َفر خطاايه
الر ّب بداية جديدة لكي يعيش حياة جديدة
ويحُ َّرر من أتثرياهتا ويعطيه ّ
جملده ولتحقيق مقاصده يف العامل.
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الثالثاء  13حزيران 2017

َت ُمنَا َزَع ٌة َكثِريَةٌ
« َولَ َّما َح َدث ْ
ْاختَ َشى األَ ِمريُ أَ ْن َ�ي ْف َس ُخوا

بُولُ َس ،فَأَ َم َر الْ َع ْس َك َر أَ ْن َ�ينْ ِزلُوا
ِم َويأَْتُوا
َويخَْتَ ِط ُفوُه ِم ْن َو ْس ِطه ْ
بِ ِه إِلىَ الْ ُم َع ْس َكرِ»
(أع )10 :23
القراءة الصباحية
أع 11-1 :23
أم 7 -1 :1
القراءة المسائية
2مل 17-16

األربعاء  14حزيران 2017

«ق َ
«:سأَسمَْ ُع َك َمتىَ َح َض َر
َال َ
الْ ُم ْشتَ ُكو َن َعلَيْ َك أَيْ ًضا»».
(أع )35 :23

القراءة الصباحية
أع 35-12 :23
أم 19-8 :1
القراءة المسائية
2مل 19-18

الرب بطرق معجزيّة إلنقاذه،
عندما يكون املؤمن يف خطر ّ
يتدخل ّ
وهذا ما إختربه بولس عندما كان يف أورشليم حماطا ابليهود الغاضبني
الذين يريدوا أن يقتلوه .كان بولس حينذاك لوحده ومل يكن يقدر على
يبشرهم وخيربهم عن خالص املسيح
اهلرب منهم .لقد حاول بكالمه أن ّ
مظهرا هلم من نبوات العهد القدمي أ ّن املسيح هو املخلّص املوعود به.
لكن تعصبهم األعمى منعهم من رؤية ذلك وأشعل يف داخلهم الرغبة
و ّ
بقتل بولس على اعتبار أنّه يجُ ّدف على الناموس .لقد كان بولس يف
أي قدرة على النجاة كان ميكن أن تكون
خطر املوت ،ومل يكن لديه ّ
تدخل يف الوقت املناسب مستخدما
الر ّب ّ
النهاية ابلنسبة له .ولكن ّ ّ
فالر ّب إهلنا كلّي
األمري الروماين الذي أرسل عسكره إلنقاذ بولسّ .
السلطان وهو يستخدم طرق عجيبة وأانس غرابء لكي ينقذ أوالده
ينجي نفسه من خالل نكران
من خماطر قاتلة .كان إبمكان بولس أن ّ
الر ّب وصنع
املسيح وعدم اجملاهرة ابإلجنيل ،ولكنّه ّ
صمم اإلعتماد على ّ
الر ّب حارضرا معه يف حلظة التجربة وأنقذه من يد اليهود
مشيئته ،فكان ّ
وأرسله حماطا بعسكر إىل املعسكر الروماين لكي يستخدمه هناك أيضا.
لَو علِم فيلكس الوايل ما هي الرسالة اليت حيملها بولس الرسول وينادي
أتخر حلظة يف اإلستماع إليه .لكنّه كان جيهل أ ّن اخلرب السار الذي
هبا ملا ّ
حيمله بولس قد يغيرّ مصريه األبدي .لقد كان فيلكس الوايل منشغال مبنصبه
وهو يرى العامل كلّه من منظار سلطته البشريّة احملدودة .فلم يستطع أن يرى
احلي الذي كان حيمله بولس إبجنيل املسيح .وكم من الفرص الغالية
الرجاء ّ
اليت يضيّعها اإلنسان من خالل عدم إكرتاثه بتعامالت هللا معه من خالل
الظروف واالشخاص الذين يضعهم هللا يف طريقه .لقد أضاع فيلكس بتأجيله
إىل وقت الحق فرصة اإلستماع إىل بولس ،فقد كان من املمكن أن يكون
ذلك اللقاء مغيرّ ا حلياة فيلكس ،ولكنّه كان غري مكرتث إالّ ملركزه ومنصبه.
التمحور حول الذات فيغرقون يف عملهم
والكثري من الناس يعيشون حياة ّ
ومسؤولياهتم ومشغولياهتم ،غري منتبهني للفرص من حوهلم .إ ّن ّ
كل إنسان
نراه من حولنا هو فرصة لعمل هللا ،إ ّما يف حياتنا أو يف حياته .ابلنسبة لنا
الر ّب أن يرسل لنا رسائل خاصة
جيب أن نشهد للجميع ورمبا أحياان يريد ّ
من خالل اآلخرين .لذلك جيب أن نتمتّع ابحلساسيّة جتاه الناس الذين
تعوض.
حولنا ،ونستفيد من حضورهم يف حياتنا لئال خنسر فرص غالية ال ّ
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الخميس  15حزيران 2017

« َوليِ َرَج ٌاء باِ هللِ فيِ َما ُه ْم
أَيْ ًضا َ�يْ�نتَ ِظ ُرونَ ُه :أَنَُّه َس ْو َف

تَ ُكو ُن قِيَا َم ٌة لِ َ
أل ْم َو ِ
ات ،األَْ�ب َرا ِر
َواألَثمََِة»

(أع )15 :24
القراءة الصباحية
أع 24
أم 33-20 :1
القراءة المسائية
2مل 21-20

الجمعة  16حزيران 2017

ِ
لك ْن َكا َن لهَُ ْم َعلَيْ ِه َم َسائِ ُل
ِمَ ،و َع ْن َو ِ
اح ٍد
ِم ْن ِج َه ِة ِدياَ نَتِه ْ
اتَ ،وَكا َن
اسمُْ ُه يَ ُس ُ
وع قَ ْد َم َ
بُولُ ُس َ�يق ُ
ُول إِنَُّه َح ٌّي.
(أع )19 :25

القراءة الصباحية
أع 25
أم 9-1 :2
القراءة المسائية
2مل 23-22

إ ّن قيامة األموات هي عقيدة راسخة يف اإلميان املسيحي .فلوال قيامة
جتسد املسيح لكي ينقذ اإلنسان من األبديّة
األموات وخلود اإلنسان ملا ّ
املريرة والعذاب الذي ال ينتهي .وهناك قيامة أوىل لألبرار وقيامة اثنية
لألمثة ،فقيامة األمثة هي قيامة الذين ماتوا خبطاايهم وأ ّما قيامة األبرار
فهي للذين ماتوا بدون خطاايهم والذين يدعوهم يف هذه اآلية «األبرار».
ومن هم الذين ماتوا بدون خطاايهم؟ هم الذين محل يسوع خطاايهم
على الصليب .هم الذين تربّروا بد ّم املسيح وذبيحته الكفاريّة الكاملة
على الصليب .هؤالء هم الذين إغتسلوا من خطاايهم وتربّروا أمام هللا
عندما قبلوا املسيح يسوع رباّ خملّصا على حياهتم .فعندما يؤمن اإلنسان
ابملسيح املخلّص على حياته ،يطهره من خطاايه ويعطيه الغفران الكامل،
فيخلع عنه ثوب اخلطيّة ويعطيه ثوب اخلالص .ومن هم األمثة؟ هم الذين
ماتوا بدون رجاء اخلالص ابملسيح أولئك هم الذين مل يقبلوا خالص هللا
وقرروا أن يواجهوا هللا أبعماهلم األثيمة .هم سيقومون ولكن
ابملسيح ّ
بقيامة الدينونة ،إذ سيقفون أمام عدالة هللا ليحاسبوا على ّ
كل ما قالوه
وفعلوه وافتكروا به.
املوجهة ضد
هبذه الكلمات القليلة ّخلص فستوس للملك أغريباس التهم ّ
بولس .ومن هذه التهم نستطيع بدوران أن حن ّدد املوضوع األساس الذي كانت
تدور حوله بشارته وهو مرّكز حول حمورين :احملور األول ،شخص الرب يسوع،
هللا االبن الذي ظهر يف اجلسد ،اإلله القدير؛ واحملور الثاين قيامة الرب يسوع
من األموات .وحبسب قول فستوس فإن حقيقة وجود يسوع وموته ال تقبل
اجلدل .ولكن اخلالف كان قائما حول قيامته من األموات ،أساس اإلميان
وأساس اخلالص .فيسوع ،كما يقول بولس يف رسالته اىل رومية« :قد أُ ْسلِ َم
ِم ْن أَ ْج ِل َخ َطاياَ اَن َوأُقِ َيم ألَ ْج ِل َ�تبرْ ِيراَِن» .فلوال قيامة الرب يسوع من األموات،
ملا كنا قد تربران ولكان مصريان األبدي املوت الثاين ،وابلتايل كنا أشقى مجيع
الناس .ولكن املسيح قد قام ،وهذه حقيقة اثبتة ال ميكن دحضها .وبناء على
ذلك ميكننا الوقوف أمام عرش هللا مربرين من ذنوبنا .هذه احلقيقة تدفعنا
للدخول بثقة أمام هللا يف كل حني ألنه عندما ينظر إلينا يرى ّبر املسيح علينا
ويرضى علينا .علينا أن نتذكر يف كل صباح أن املسيح قد قام من األموات
وهو حي يشفع فينا وحنن أبرار أمام هللا بعمله هذا.
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السبت  17حزيران 2017

ْت أَاَنَ :م ْن أَنْ َت ياَ
َ«َ�ف ُقل ُ

َسيِّ ُد؟ َ�فق َ
وع الَّ ِذي
َال :أَاَن يَ ُس ُ
أَنْ َت تَ ْض َط ِه ُد ُه.».
(أع )15 :26

القراءة الصباحية
أع 26
أم 22-10 :2
القراءة المسائية
2مل 25-24

األحد  18حزيران 2017

الر ِّب ب ُ
ِك ِّل َ�ق ْلب َ
ِك،
َ�ت َوَّك ْل َعلَى َّ
َو َعلَى َ�ف ْه ِم َك الَ َ�ت ْعتَ ِم ْد.
فيِ ُك ِّل ُط ُرقِ َك ا ْع ِرْف ُهَ ،وُه َو
َوُم ُسُ�بل َ
َك.
ُ�يق ِّ
(أم )6-5 :3

القراءة الصباحية
أع 26-1 :27
أم 10-1 :3
القراءة المسائية
 1أخ 2-1

إن كلمة هللا ال تعد املؤمن بطريق مفروش ابلورورد والرايحني .بل تعد
عكس ذلك متاما إذ يقول بولس الرسول :مَ ِ
يشوا
ين يُرِي ُدو َن أَ ْن يَ ِع ُ
«وجي ُع الَّ ِذ َ
وع يُ ْض َط َه ُدو َن ».ولكن مع إن هذا االضطهاد
يح يَ ُس َ
باِ َّل�ت ْق َوى فيِ الْ َم ِس ِ
موجه ض ّد الرب يسوع مباشرة .فعندما
ميارس حنو أوالد الرب ،إال أنه ّ
تقابل الرب يسوع مع شاول (بولس الرسول) على طريق دمشق ،وهو يف
طريقه حنو املزيد من االضطهاد ضد املؤمنني ،قال له« :أان يسوع الذي
أنت تضطهده» .إن هذه احلقيقة تدخل الطمأنينة لقلب املؤمنني وتؤّكد
هلم أهنم ليسوا مرتوكني لوحدهم مهما كانت ظروفهم .فالرب يسوع جيتاز
معهم االضطهادات والضيقات ،وهو حاضر يف كل حلظة لكي يتدخل
يف الوقت املعينّ ويغري األوضاع حبسب مشيئته .مهما اشتدت الظروف
من حولنا ،لنرفع انظاران دائما حنو العالء فنرى املسيح يسري معنا ويرعاان
بيمينه القديرة.
قسمنا اآلية  5اىل قسمني جند أن هناك أمرين يركز عليهما الكاتب
لو ّ
بعيدان عن بعضهما ،أوال وصية االتكال على الرب من كل القلب؛ واثنيا
عدم االعتماد على الفهم .فاالتكال على الرب جيب أن يكون من القلب
ألنه حيتاج إىل االميان ،أما الفهم فيأيت من الفكر .وغالباً ما حتدث مع
املؤمن أمور يعجز عن فهمها بعقله ،فيحاول أن جيد هلا األجوبة املنطقية،
لكن طرق الرب ليست طرقنا وال أفكاره أفكاران .لذلك جيب ان ّ
نتكل
عليه بكل قلوبنا ،وال حناول أن جند األجوبة عندما نعجز عن فهم ملاذا
معرضون أحياان للرتّدد يف
جنتاز هبذا الظرف أو ذاك .وألننا كمؤمنني ّ
اخلطوات اليت نريد أن نقوم هبا ،تدعوان اآلية  6لعدم اخلوف بل السلوك
يصحح خطواتنا ويقودان يف
يف خمافة الرب ووصاايه ،وهو بدوره كفيل أبن ّ
الطريق الصحيح حىت ولو شردان احياان.
من يتكل على الرب ال خيزى بل يكون مثمرا يف كل ما يقوم به.
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اإلثنين  19حزيران 2017

الر ِّب
يب َّ
ياَ ابْنيِ  ،الَ تحَْتَ ِق ْر تأَْ ِد َ
ِيخ ُه،
َوالَ تَ ْك َرْه َ�ت ْوب َ

الر ُّب ُ�ي َؤِّدبُُه،
ألَ َّن الَّ ِذي يحُِبُُّه َّ
َوَكأَ ٍب باِ بْ ٍن يُ َس ُّر بِ ِه.
(أم )12-11 :3

القراءة الصباحية
أع 44-27 :27
أم 20-11 :3
القراءة المسائية
 1أخ 4-3

الثالثاء  20حزيران 2017

ياَ ابْنيِ  ،الَ َ�تْ�ب َرْح ه ِذ ِه ِم ْن
الرأْ َي
َعْ�يَ�نيْ َكْ .اح َف ِظ َّ
َوالتَّ ْدبِريَ،
(أم )21 :3

القراءة الصباحية
أع 28
أم 26-21 :3
القراءة المسائية
 1أخ 6-5

من الوسائل املهمة اليت يستخدمها الرب يف حياة أوالده لنموهم يف اإلميان
ونضوجهم الروحي  ،التأديب .وكلمة التأديب تتضمن يف معناها أيضا
التدريب والرتبية .واهلدف من وراء ذلك هو تصحيح سلوك املؤمن الذي
يسري بعيدا عن ارادة الرب ،ورّده اىل الطريق الصحيح ومشيئة هللا له .تتع ّدد
مير هبا التأديب ،بدءاً من التوبيخ من كلمة الرب ،مرورا
الدرجات اليت ّ
مبراحل عديدة ،واليت قد تصل أحياان اىل املوت إذا ما استمر املؤمن بعدم
التجاوب والعصيان .ويف هذه اآلايت ،يقدم سليمان احلكيم نصيحة مثينة
الر ّب يؤّدبه»
جدا البنه لعدم احتقار أتديب الرب وتوبيخه« ،ألن الذي حيبّه ّ
فهو يرغب يف جعله ابناً أفضل انضجاً يف اإلميان ويف معرفة الرب ومشيئته.
ونصيحة سليمان هذه تتمحور حول املوقف الداخلي القليب للمؤمن من
أتديب الرب له .فاهلل يطلب االنكسار ال الكربايء .ألن االنكسار يقود
اىل التوبة والرجوع عن اخلطأ والسري يف خطى الرب ،أما الكربايء املتمثّل
هنا ابالحتقار والكره ،فيقود اىل االبتعاد أكثر فأكثر عن الرب واىل املزيد
من السقوط .فال خنف من أتديب الرب لنا «ألن الذي حيبه الرب يؤدبه».
هل حتب ان تسري يف دربك أبمان دون أن تتعثر بشيء يف طريقك؟
هل حتب ان تنام دون أن يراودك أي شعور ابخلوف؟
هل حتب ان تعيش وحتيا أايمك دون خوف من أي أمر مباغت أو دون
خوف من االشرار ؟
هل حتب ان تكون رجلك اثبتة يف كل طريق تسلكه فال تسقط؟
من ال حيب هذه االمور كلّها؟ فالناس يعملون املستحيل لكي حيصلوا،
ولو أمكن ،على واحدة فقط منها .ولكن يف أغلب األحيان تبوء جهودهم
ابلفشل .ملاذا؟ ألن السعي للتمتع هبذه االمتيازات بعيدا عن اتباع وصااي
الرب هو ضرب من املستحيل .فالتمتع مبا تعده اآلايت  26-22ال
ميكن حصوله من دون اآلية  21اي ابين ال تربح هذه من عينيك.احفظ
الر ِّبَ ،وَم ْع ِرفَ ُة
الرأي والتدبري .ألنه بكل بساطة« :بَ ْد ُء الحِْ ْك َم ِة مخََافَ ُة َّ
وس َ�ف ْه ٌم ».على املؤمن ان يطلب حكمة الرب وخمافته قبل كل شيء
الْ ُق ُّد ِ
ألن سالمه وأمانه ينبعان منها وليس من حكمة هذا العامل.
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األربعاء  21حزيران 2017

َوَ�بْ�ينَ َما ُه ْم َ�ي ْزُع ُمو َن أََّ�ن ُه ْم
ُح َك َم ُاء َص ُاروا ُج َهال ََء،
(رو )22 :1

القراءة الصباحية
رو 1
أم 30-27 :3
القراءة المسائية
 1أخ 8-7

الخميس  22حزيران 2017

ني بِ ِغنىَ لُ ْط ِف ِه
« أَ ْم تَ ْستَ ِه ُ

َوإِ ْم َهالِِه َو ُط ِ
ول أَاَنتِ ِهَ ،غْ�ي َر َعالمٍِ
أَ َّن لُ ْط َف هللاِ إِنمََّا َ�ي ْقتَا ُد َك إِلىَ
َّوبَ ِة؟»
ال�ت ْ
(رو )4 :2
القراءة الصباحية
رو 2
أم 35 -31 :3
القراءة المسائية
 1أخ 10-9

من هم أولئك الذين يزعمون أهنم حكماء؟ إهنم الذين ،ملا عرفوا بوجود
هللا ،قرروا أن يبتعدوا عنه مبلء إرادهتم ،رافضني االعرتاف مبجد الرب وح ّقه
يف السيادة على كامل خليقته .وأعلنوا ابلتايل عن عدم حاجتهم هلل اخلالق
راغبني يف صنع كل ما حيلو هلم .وبفعلهم هذا ظنوا أهنم حكماء وأذكياء
أكثر من هللا اخلالق ،ولكنهم ابحلقيقة برهنوا عن جهلهم الكامل وغبائهم.
يعرف عن اجلاهل ابلقول« :ق َ
َال الجَْا ِه ُل فيِ َ�ق ْلبِ ِه« :لَيْ َس
فالكتاب املقدس ّ
َس ُدوا َوَرِج ُسوا بأَِْ�ف َعالهِِ ْم .لَيْ َس َم ْن َ�ي ْع َم ُل َص َ
ال ًحا ».فكل من يرفض
إِل ٌه» .ف َ
ويفضل أن يعيش ابخلطية والفساد ،هو جاهل يف نظر هللا مهما كان
الرب ّ
مستوى ذكائه على الصعيد البشري .ألن «رأس احلكمة خمافة الرب».
(مز .)10 :111فال خيدعنّا العامل من حولنا البعيد عن الرب بذكائه
البشري الرافض هلل ،ألنه إن مل يتب ويرجع اىل الرب بكل خوف ووقار
فهو يبقى أسري اجلهل والغباء.
إن لطف هللا وامهاله وطول أانته حنو البشر جيب أن يكون حافزاً هلم
يدفعهم للتوبة عن خطاايهم والرجوع اىل الرب .ولكن ،حبسب هذه اآلية
جند أنه هناك بعض الناس الذين يعيشون ابخلطية ،ويف الوقت نفسه،
يدينون اآلخرين الذين يعيشون فيها ،إذ يعتربون أن الرب راض على
حياهتم بسبب
طول أانته وإمهاله هلم ،فيستمرون ابخلطية دون توبة .ولكن صوت الرب
الواضح هو عدم االستهانة أبانة الرب والتوبة والرجوع إليه قبل فوات
األوان ،واعتبار غىن لطف هللا وأانته فرصة للخالص .وهذا ما أشار إليه
بطرس الرسول يف رسالته الثانية قائالَ « :و ْاح ِسبُوا أَاَن َة َربِّنَا َخ َ
ال ًصاَ ،ك َما
ِيب بُولُ ُس أَيْ ًضا بحِ َ َس ِب الحِْ ْك َم ِة الْ ُم ْع َطا ِة لَُه» .إن
َكتَ َب إِلَيْ ُك ْم أَ ُخ اَون الحَْب ُ
أانة الرب هي اليت قادتنا اىل اخلالص ،وهي اليت تقودان أيضا يف عملية
النمو الروحي ،لذلك علينا دائما ان ننظر اىل هذا االمتياز كفرصة للتوبة
ّ
َلر ُّب َحنَّا ٌن
عن أي خطأ يف حياتنا وليس فرصة لالستمرار فيه ألن  :ا َّ
َوَرِح ٌيمَ ،طو ُ
الرحمْ َ ِة.
وح َوَكثِريُ َّ
ِيل ُّ
الر ِ
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الجمعة  23حزيران 2017

فَإ يِِّن ُكنْ ُت اْ�بنًا ألَ يِب ،غ ًّ
َضا
َوَو ِحي ًدا ِعنْ َد أُ ِّميَ ،وَكا َن يُ ِرينيِ
َوَ�يق ُ
ُول ليِ « :لِيَ ْضب ْ
ِط َ�قلْبُ َك
َك َ
ال ِميْ .اح َف ْظ َو َصاياَ َي
ت الحِْ ْك َم َةْ .ا�ق نَ ِ
َ�فتَ ْحيَا .اِْ�ق نَ ِ
ت
ِض
الْ َف ْه َم .الَ َ�تنْ َس َوالَ ُ�ت ْعر ْ
َع ْن َكلِ َم ِ
ات فَ ِمي.
(أم )5-3 :4
القراءة الصباحية
رو 3
أم 9-1 :4
القراءة المسائية
 1أخ 12-11

السبت  24حزيران 2017

َوالَ بِ َع َد ِم إِميَا ٍن ْارتاَ َب فيِ َو ْع ِد
َوى باِ إلِميَا ِن ُم ْع ِطيًا
هللاِ ،بَ ْل َ�تق َّ
مجَْ ًدا ِهللَِ .وَ�تَ�ي َّق َن أَ َّن َما َو َع َد بِ ِه
ُه َو قَا ِد ٌر أَ ْن َ�ي ْف َعلَ ُه أَيْ ًضا.
(رو )21-20 :4
القراءة الصباحية
رو 4
أم 19-10 :4
القراءة المسائية
 1أخ 14-13

إن التأثري الذي يرتكه اآلابء على أبنائهم يف تربيتهم حبسب كلمة هللا ،ال
يفارقهم مدى عمرهم ،بل يثمر فيهم عاجال أم آج ً
ال .قد نتساءل أحياان
ملاذا طلب سليمان احلكيم يف صالته احلكمة من الرب ،عوضا عن املال
والغىن يوم استالمه امللك ،ولكن تساؤلنا هذا يتالشى عندما نقرأ يف هذه
اآلايت عن التأثري القوي الرشادات داود أبيه على حياته .لقد كان داود
يعلّمه دائما عن أمهية حفظ وصااي الرب وطلب احلكمة اإلهلية ،فقاده
ذلك إىل رفع صالته اىل الرب طالباً فيها احلكمة فقط لكي يقدر أن ميلك
كما جيب على كل الشعب ،فأاته هللا بكل ما طلبه ،وزاد عليه أيضاً الغىن
واملال والسلطان .إننا كآابء مسؤولون عن توجيه أوالدان للسري يف طريق
الرب وطلب وجهه وحكمته .وعلينا القيام بذلك منذ نعومة أظفارهم،
فصوت الرب يدعوان قائ ً
اخ أَيْ ًضا َال
الَ :ر ِّب الْ َولَ َد يِف َط ِري ِق ِهَ ،ف َم ىَت َش َ
حَيِي ُد َع ْن ُه.
تساؤالت وشكوك كثرية كانت لتقف عائقاً أمام اميان ابراهيم بوعد هللا
له ودعوته للخروج من أرضه ومن عشريته اىل األرض اليت يريد أن يعطيه
إايها .هل سيح ّقق هللا فعال هكذا وعد رائع؟ لقد كان وعد الرب له
رائعا لدرجة يصعب معها تصديقه .ولكن قوة إميان ابراهيم مل حتتمل أبداً
االرتياب والشك ،بل كانت نقطة االرتكاز اليت شددته لطاعة دعوة
الرب له ،ودفعته لتحمل املشقات الكثرية .وحبسب اآلية  21فإن إميان
ابراهيم بصالح هللا كان كبريا جدا وكافيا لكي يعطيه اليقني أبن الرب
قادر ان ينفذ ما وعد به .حيتوي الكتاب املقدس على وعود كثرية لنا
كمؤمنني ،ولكن هل نعترب أن بعضاً منها بعيد عن متناولنا ألنه أفضل
من أن يكون لنا؟ إن وعود هللا مبنية على صالح هللا وجوده ،وليس على
نتمسك بكل وعد مهما بدا لنا
استحقاقنا وصالحنا .لذلك علينا أن ّ
صعب التحقيق ألن الذي وعد هو قادر أن ينفذ أيضاً.
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األحد  25حزيران 2017

1فَإِ ْذ قَ ْد َ�تَ�ب َّرْراَن باِ إلِميَا ِن لَنَا
َس َ
وع
ال ٌم َم َع هللاِ ب َِربِّنَا يَ ُس َ
يح
الْ َم ِس ِ
(رو )1 :5

القراءة الصباحية
رو 11-1 :5
أم 27-20 :4
القراءة المسائية
 1أخ 16-15

اإلثنين  26حزيران 2017

َحتىَّ َك َما َمل َ
َك ِت الخَْ ِطيَُّة فيِ
الْ َم ْو ِتَ ،
هكذَا تمَْلِ ُك النِّ ْع َم ُة
وع
ْحيَا ِة األَبَ ِديَّ ِة ،بِيَ ُس َ
باِ لْبرِِّ ،لِل َ
يح َربِّنَا.
الْ َم ِس ِ
(رو)21 :5
القراءة الصباحية
رو 21-12 :5
أم 14-1 : 5
القراءة المسائية
 1أخ 18-17

يف أحد االايم سافر أحد الرجال األغنياء من بريطانيا اىل وسط أورواب
يف رحلة سياحة بواسطة الباخرة ،وشحن معه سيارته الرولز رويس لكي
يقودها يف البالد اليت يزورها .وبينما كان يقود سيارته تعطلت على
الطريق ،فاتصل ابلشركة وأعلمهم مبكان وجوده .فأرسلوا إليه على الفور
أحد املهندسني ابلطائرة فأصلح له سيارته ،واتبع رحلته أبمان .وعندما
عاد اىل الوطن اتصل ابلشركة لكي يسأل عن كلفة التصليح ،فأجابوه
أنه ال يوجد يف سجالهتم أي ذكر لسيارة قد تعرضت لعطل مماثل ،فكل
السجالت نظيفة .إن تربير املسيح لنا هو اعالن براءتنا أمام هللا من كل
إمث ومعاملتنا على هذا االساس .وهو ليس فقط غفراانً للخطااي املاضية
بل احلاضرة واملستقبلة أيضاً ،وجعل كل سجالتنا نظيفة خالية من أي
شائبة .وبواسطة هذا التربير صار لنا سالم مع هللا ،أي أصبح عندان عالقة
صحيحة ابلكامل مع هللا ،وثقة اتمة بقبول الرب لنا ،ليس ألننا حنن
صاحلون ،بل ألن املسيح ّبرران.
يضع بولس الرسول يف هذه اآلية مقارنة بني قوة متلّك اخلطية على حياة
االنسان البعيد عن الرب ،وقوة عمل نعمة الرب يف حياة االنسان الذي
خيترب اخلالص والتربير ابإلميان بعمل املسيح .ولكن امللفت يف هذه املقارنة
هو عمل النعمة اإلهلية الذي هو أقوى من سيطرة اخلطية .فالتربير الذي
صنعه املسيح على الصليب مبوته ،يعطي االنسان ابإلميان به احلياة األبدية
ونعمة خاصة لكي يسلك ابلرب والقداسة .فكما كان االنسان قبل اإلميان
مستعبدا للخطية ال يقدر اال أن يعملها دون قدرة منه على املقاومة،
هكذا أيضا النعمة يف حياة املؤمن املربّر بدم املسيح ،تسيطر على حياته
وال ميكنه معها إال العيش ابلتقوى والرب واإلميان .فتملّك النعمة يف حياة
اإلنسان هو أقوى بكثري من متلّك اخلطية حلياته ،وإال ملا كان إبمكاهنا أن
حترر اإلنسان من عبودية اخلطية وتنقله اىل حياة الربّ يف املسيح يسوع.
ّ
علينا إذا ان نستسلم لعمل نعمة هللا يف حياتنا وقيادة الروح القدس
لكي متلك نعمة هللا بقوة فينا فتثمر يف ّ
كل عمل صاحل يف الربّ والتقوى.
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الثالثاء  27حزيران 2017

أَ ْم تجَْ َهلُو َن أََّ�ننَا ُك َّل َم ِن ا ْعتَ َم َد
يح ا ْعتَ َم ْداَن
لِيَ ُس َ
وع الْ َم ِس ِ
لِ َم ْوتِ ِه،
فَ ُدفِنَّا َم َع ُه باِ لْ َم ْع ُموِديَِّة
لِل َْم ْو ِتَ ،حتىَّ َك َما أُقِ َيم
يح ِم َن األَ ْم َو ِ
ات ،بمَِ ْج ِد
الْ َم ِس ُ
اآلبَ ،
هكذَا نَ ْسل ُ
ِ
ُك حَْن ُن
أَيْ ًضا فيِ ِج َّد ِة الحَْيَا ِة؟
(رو )4-3 :6
القراءة الصباحية
رو 6
أم 23-15 :5
القراءة المسائية
 1أخ 20-19

األربعاء  28حزيران 2017

َويحْ ِي أَاَن اإلِنْ َسا ُن َّ
الش ِق ُّي!
َم ْن ُ�ينْ ِق ُذنيِ ِم ْن َج َس ِد هذَا
الْ َم ْو ِت؟
يح
أَ ْش ُك ُر هللاَ بِيَ ُس َ
وع الْ َم ِس ِ
َربِّنَا! إِذًا أَاَن َ�ن ْف ِسي بِ ِذهْنيِ
وس هللاَِ ،و ِ
لك ْن
أَ ْخ ِد ُم اَن ُم َ
وس الخَْ ِطيَّ ِة.
باِلجَْ َس ِد اَن ُم َ
(رو )25-24 :7

القراءة الصباحية
رو 7
أم 5-1 :6
القراءة المسائية
 1أخ 22-21

يقول الكتاب يف 1كورنثوس  15أن يسوع املسيح مات من أجل
خطاايان حسب الكتب ،وأنّه دفن وأنّه قام يف اليوم الثالث حسب
الكتب .فبدون الدفن كان ممكناً أن يكون هناك ّ
لكن
شك حبقيقة املوتّ .
الدفن يف القرب جاء ليثبّت حقيقة املوت .إن املعموديّة متثّل خارجيّاً ما جرى
داخليّاً حلظة إميان اإلنسان .فهي ال ختلّص ،لكنّها متثّل حقيقة اخلالص
الداخلي - .ا ْعتَ َم ْدناَ لِ َم ْوتِ ِهَ ،ف ُد ِفنَّا َم َع ُه اِبلْ َم ْع ُموِديَّ ِة  :يف املعمودية هناك
تثبيت حلقيقة موت اإلنسان القدمي ،فاملوت اثبت إن كان هناك دفن.
حت كما أقيم املسيح نسلك حنن أيضاً يف احلياة اجلديدة :أما
 ىّاخلروج من ماء املعموديّة فيمثّل قيامة اإلنسان اجلديد .ترك اإلنسان
العتيق مع اخلطيّة يف القرب ،والنهوض حلياة يعيشها املؤمن جملد هللا .هكذا
تكون املعموديّة تذكرياً حبقيقة االتحّ اد مع املسيح .اتحّ اد معه يف املوت عن
اخلطيّة ،واتحّ اد معه يف حياة القيامة جملد هللا .لذا علينا أن نعيش حبسب
هذه احلقيقة اجمليدة مقدمني اجملد هلل يف كل ما نقوم به.
إن الصراع القائم يف حياة املؤمن بني اجلسد والروح وبني الطبيعة القدمية
مستمر طاملا أن املؤمن ما يزال يف اجلسد.
والطبيعة اجلديدة ،هو صراع
ّ
املمجد
هذا الصراع قد يصل أحياان ابملؤمن اىل التمين لو أنه أخذ اجلسد ّ
وختلص ابلتايل من جسده الفاين والطبيعة القدمية املبيعة حتت اخلطية.
والصرخة اليت أطلقها بولس هنا يف هذه اآلية ،هي صرخة يطلقها املؤمن
أحياان عندما يقوى هذا الصراع بداخله فيتمىن اخلالص منه .ولكن تساؤل
بولس مل يبق عند نظرته السلبية لشقائه ،بل أحلقه مباشرة ابلشكر هلل
الذي يعطي فعال القوة واالنقاذ من هذا الصراع املرير من خالل قيادة
الرب حلياته .فكلما استسلمنا للروح القدس يف حياتنا ومسحنا له ابإلمثار
وعمل الربّ ،كلّما خ ّفت قوة هذا الصراع واختربان النصرة اليت وعدان هبا
الرب يسوع .حنن ال نستطيع بقوتنا الذاتية أن ننتصر على اجلسد ورغباته،
ولكن الرب أعطاان الطبيعة اجلديدة القادرة بنعمة هللا أن تنتصر على
اخلطية يف حياتنا .فدعوان نغ ّذي هذه الطبيعة اجلديدة مبحبة الرب وحفظ
كلمته والشركة املتينة معه ،حىت خنترب هذه النصرة العظيمة يف املسيح
يسوع.
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الخميس  29حزيران 2017

يل َ�ن ْوٍم َ�ب ْع ُد قَلِ ُ
قَلِ ُ
اس،
يل ُ�ن َع ٍ
َو َط ُّي الْيَ َديْ ِن قَلِي ً
ال لِ ُّلرقُوِد،

َ�فيَْأتيِ َ�فق ُْر َك َك َس ٍاع َو َع َوُز َك
َك َغازٍ.
(أم )11-10 :6

القراءة الصباحية
رو17-1: 8
أم 11-6 :6
القراءة المسائية
 1أخ 24-23

الجمعة  30حزيران 2017

الزَما ِن
فَإ يِِّن أَ ْح ِس ُب أَ َّن آالَ َم َّ
الحَْ ِ
َاس باِ لْ َم ْج ِد
اض ِر الَ ُ�تق ُ
َن فِينَا.
الْ َعتِي ِد أَ ْن يُ ْسَ�ت ْعل َ
(رو )18 :8

القراءة الصباحية
رو 39-18 :8
أم 15 -12: 6
القراءة المسائية
 1أخ 26-25

حصل سليمان احلكيم خربة وحكمة كبريتني من خالل مراقبته
لقد ّ
للطبيعة واحليواانت ،فاستخدمها أحياان لتقدمي النصائح املختلفة .ومن
هذه النصائح أتيت الدعوة يف اآلايت السابقة لذهاب الكسالن اىل النملة
والتعلّم منها .فعلى الكسالن أن يتعلّم من خالل مراقبتها كيف ميكن أن
يتخذ
يكون مثمرا ومنتجاً يف حياته .إن الكسل يف حياتنا كمؤمنني قد ّ
وجهني :األول جسدي ،والثاين روحي .ففي حني أن الكسل اجلسدي
وعدم الرغبة يف العمل واالنتاج ليس مستشراي عند املؤمنني ،جند أن
متفش بشكل أوسع .والنتيجة احلتمية للكسل الروحي هو
الكسل الروحي ٍّ
مماثل ملا يصيب االنسان على الصعيد املادي من فقر وعوز .فعدم اخلدمة
والشركة مع الرب والنمو املستمر يف معرفة الرب قد يصل ابملؤمن اىل الفقر
الروحي والعوز وعدم القدرة على مقاومة الشر ،فيسمح للخطية أبن تدخل
جمددا اىل حياته .علينا إذا أن حنارب الكسل الروحي يف حياتنا حىت ال
نصاب مبرض الفقر الروحي.
يف علم الفيزايء ،عندما تريد أن تدرس حترك جسم ما على األرض أنت
حتتاج اىل معرفة قوة االحتكاك مع األرض .فكلما كان االحتكاك قليال
كلما كان االنسياب أكثر .فاذا أخذان مثال شخصا ميارس التزحلق على
اجلليد
جند أن قوة االحتكاك اليت تتولد نتيجة التزحلق هي قليلة جدا نسبة اىل
قوة الدفع .اهنا قليلة اىل درجة أنك ال ميكن أن تقارهنا بقوة الدفع اليت
تتولد .لذلك جتد أن التحرك على اجلليد هو انسيايب بشكل كبري .إن ما
منر به يف هذا العامل الفاين من آالم ومصاعب ،تُعترب وكأهنا غري موجودة
ّ
نسبة اىل اجملد الذي ينتظران عند استعالن ربنا يسوع املسيح .فاملسيح
صلى قائال« :اان قد اعطيتهم اجملد الذي اعطيتين» يف يوحنا  .17إن ما
ينتظران هو نفس اجملد الذي عند الرب يسوع ،وابلتايل ال جمال ملقارنة هذا
اجملد األبدي مع آالم هذا الزمان الوقيت .هذا هو الرجاء الذي يرفعنا فوق
مصاعب هذا العامل ويعطينا القوة لكي ال نفشل يف عمل اخلري.
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أضواء على الكتاب املقدس
سفر دانيال
قاض ».وابستثناء ما كتب يف هذا السفر فإننا ال نعرف إالّ
قاضي» أو ببساطة «هللا ٍ
يعين اسم دانيال «هللا َّ
القليل عن حياة دانيال وعائلته وخلفيته  .كان دانيال شاابً المعاً مجيل الشكل ( .)4-3:1سباه نبوخذنصر
سنة  605ق.م .أثناء حكم يهوايكني ملك يهوذا ( .)1:1وعندما ُسبيت اململكة اجلنوبية سنة 586
ق.م .كان دانيال قد أمضى أكثر من مثاين عشرة سنة يف السيب قبلها ،وصرف معظم ما تب ّقى من حياته
هناك .وقد حدثت رؤاي دانيال األخرية ( )1:10يف السنة الثالثة من حكم امللك كورش ( 536ق.م.).
وكان حزقيال وإرميا معاصرين لدانيال ،مع إ ّن حزقيال سيب سنة  597ق.م .وإرميا ابتدأ خدمته حوايل سنة
 627ق.م( .إر  )2:1وبقي يف أورشليم معظم فرتة السيب.
اهلدف والرسالة
سبق أن حذر هللا اإلسرائيليني منذ أايم موسى أن مصريهم سيكون اخلراب والقلع إذا اختاروا العصيان
والذهاب وراء عبادة األصنام والزىن (تث 64:28؛ 28:29؛  2أخ  .)16:36وتغاضى بنو إسرائيل عن
اجلو خالل مرحلة
حتذيرات األنبياء املتتالية وجلبوا على أنفسهم الدينونة املتنبّأ هبا .وُكتب سفر دانيال يف هذا ّ
سقوط األمة وخراب أورشليم وسيب شعب إسرائيل إىل اببل.
حيتوي السفر على عدة رسائل ها ّمة .فهو
أ ّوالً ،يُظهر لنا أ ّن إله السماء ال يزال احلاكم السائد على األرض ويف التاريخ ،فقد بينّ هللا للوثنيني من خالل
سلسلة من املعجزات اليت حدثت مع البقية األمينة أنه أزيل أبدي ،وأن إله اليهود يسود بسلطان مطلق مع
أن شعبه سيب وهزم فكان ذلك حتدايً ألمانة إهلهم (الفصول .)7-1
اثنياً ،أعلن هللا من خالل سلسلة من الرؤى النبوية املعطاة لدانيال (الفصول 2؛  )12-7عن مقاصده لألمم
وعن أمانة عهده مع إبراهيم يف عمل خطة إهلية جمليء املسيح ،وحكم ملك السماء على األرض وبركات
شعب هللا يف ملكه اآليت.
للرب وذلك ليظهر أمام حكام األمم
اثلثاً ،يضع السفر البقية األمينة وهي دانيال ورفاقه الثالثة مثاالً لألمانة ّ
األمم هللا ويهابوا شعبه.
الذين سبوهم قدرته على مباركة ومحاية شعبه وليحثّهم على اتباع الرب ،فيخاف ُ
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سفر الرؤاي
يعين اسم هذا السفر» الرؤاي» يف األصل اليوانين « اإلعالن» ،وبشكل أدق « كشف الغطاء» ،لذلك
يسمي كثريون هذا السفر « إعالن يوحنا أو رؤايه « إال أن
فإن سفر الرؤاي ُكتب ليكون مفهوماً ،وفيما ّ
الصحيح هو أنه إعالن يسوع املسيح»(رؤ  ،)1 : 1فهذا الكتاب يتضمن الكشف عن املخطط املستقبلي
الذي أعده املسيح سواء لألرض أم لقديسيه املفديني ،إن يف نطاق الزمن أو األبدية املقبلة ،ومن الضروري
أال ننظر إىل هذا السفر على أنه سفر خمتوم (رؤ  ، 10 : 22دا  ،)9 : 12فافتتاحيته تعد ابلطوىب والربكة
للذي يقرأ والذين يسمعون أقوال هذه النبوة ( رؤ  ،) 3 :1وليس من التقوى القول أبن هللا مل يقصد لنا
أن نفهم هذا السفر أو أن الرموز والصور اليت فيه ال ميكن تفسريها ،فان الرموز والصور املوجودة يف هذا
الكتاب ميكن فهمها إذا ما قورنت مبثيالهتا يف الكتب النبوية األخرى.
اتريخ السفر وظروف كتابته
ابلرغم من عدم وجود إمجاع كلي ابلنسبة لتاريخ كتابة الرؤاي ،فان الغالبية العظمى من الدارسني اإلجنيليني
تعتمد موقف أيريناوس الذي قال أن كتابة يوحنا للسفر والظروف احمليطة هبذه الكتابة ترجع إىل الفرتة
األخرية من حكم دوميتيان الروماين ( 96 – 95م ،) .فقد اشتهر دوميتيان الذي كان يضطهد مجاعة
املسيحيني احلديثة التكوين أبنه كان ميارس حكم النفي بكثرة ،ويكتب الرسول يوحنا هذه الرؤاي من منفاه
يف جزيرة بطمس ،وهي جزيرة صخرية بركانية على شكل حدوة احلصان ،طوهلا عشرة أميال وعرضها ستة
أميال ،وتقع اجلزيرة على مسافة  25ميال من شواطئ آسيا الصغرى غريب ميليتس ،وقد وجدت السلطات
الرومانية يف هذه اجلزيرة مكاان مناسبا لنفي السجناء السياسيني ،وال شك أن يوحنا كان يتعب يف األشغال
الشاقة يف الصخور جنباً إىل جنب مع األشرار احملكوم عليهم وعبيد اإلمرباطورية وهو يقطع األحجار
للهياكل ومباين الوالية ،وقد خصه الرب إبعالن الرؤاي يف وسط معاانته هذه وآالمه.
أما سفر الرؤاي فقد كان موجهاً إىل سبع كنائس تقع يف مقاطعة رومانية من آسيا حتتل الربع الغريب من
تركيا احلالية ،هذا وتقع املدن حيث كانت هذه الكنائس موجودة على الطريق الدو ّ
يل التجاري الذي كان
جيتاز من الشمال إىل اجلنوب حبيث كان يستطيع حامل الرسائل إىل الكنائس السبعة أن جيتاز من كنيسة
إىل األخرى ابلتتابع ،وجتدر اإلشارة إىل أنه كانت توجد كنائس أخرى كثرية يف آسيا عند كتابة الرؤاي ،لكن
هذه السبعة الكنائس اختريت ألهنا كانت متثل خمتلف احلاجات الروحية يف الكنائس واألفراد سواء كان
اترخييا أم على مدى العصور ،وألهنا كانت حتمل يف اختباراهتا نفحة نبوية متثل يف تتابعها اخلصائص الغالبة
اليت اختصت هبا كل حقبة من حقبات اتريخ الكنيسة على مدى العصور.
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الفنان والوجهان
خرج ماجد وجلس عند شاطئ النّيل ،فاليوم إجازته األسبوعيّة ،وبينما هو غارق يف ذكرايت االمتحاانت إذ
يتفرس فيه .التفت ماجد ابرتياب حنو
ويتفرس فيه ّ
مطوالً ،مث جيلس جبواره وهو ما زال ّ
بشخص يقرتب منه ّ
هذا الرجل الذي استمر يتأ ّمل فيه والذي ابدره ابحلديث قائ ً
رسام
البسام ...فأان ّ
ال« :حقاً ما أمجل وجهك ّ
يصور الرباءة واالبتسام »...مث أخرج الفنان ،ورقة هبا عنوان ،وح ّدد الزمان وقال ملاجد:
أحبث عن إنسان ّ
«أمتنىّ أن حتضر ولن ّ
أعطلك كثرياً» ،ووعده هبديّة قيّمة.
ذهب ماجد لألستديو حسب االتفاق ،وبعدما رسم الفنان صورته أعطاه عشرين جنيهاً.
كان هذا اليوم من أسعد أايم ماجد ليس فقط ألنه أخذ املكافأة ولكن أل ّن االختيار وقع عليه ليكون صورة
للرباءة واالبتسام.
وبعد مرور سبعة أعوام من الزمان ،كان هذا الفنان يف نفس املكان ،يبحث عن وجه إنسان ،يعبرّ عن اخلوف
واهلوان ،فإذ بشاب أييت وهو ميشي خبطوات ثقيلة ،وملـّا اقرتب منه الحظ نظرات القلق واألنني يف عينيه
الغائرتني .ووجهه الشاحب احلزين حيكي عن جرح قلبه الدفني.
أصور صور للشباب» ،مثّ أخرج ورقة هبا عنوان
فتق ّدم الفنان حنو هذا اإلنسان البائس وقال له« :أان ّ
رسام ّ
وميعاد وقال للشاب« :أمتنىّ أن حتضر يف هذا املكان» ،ووعده هبديّة قيّمة.
انفجر الشاب يف البكاء والنحيب ملا مسع هذا القول ،وكأنه ّ
يتذكر اجملهول ،بينما صمت الفنان يف ذهول،
املصور وهو حياول أن يتمالك دموعه »:ملاذا ترمسين أان ابلذات؟ ما هي األسباب؟»
فسأل الشاب ذلك ّ
الرسام »:فقط أنّين أرسم الشباب» ،واخنرط الشاب مرة أخرى يف البكاء وقال« :ك ّ
ال بل لتكتب
أجاب ّ
حتت صوريت «الفشل والشقاء» ألين أعرفك ...فأان ماجد الذي رمسته منذ سبعة أعوام رمزا للرباءة واالبتسام،
تريد أن ترمسين اآلن صورة للعار واهلوان».
ويف أسى وأسف شديدين ّ
تذكر الفنان ماجد وسأله إبشفاق »:وماذا حدث لك اي بين؟»
أجابه ماجد بكلمة واحدة أخذ يرّددها ابنسحاق ..اخلطيّة..اخلطيّة ..نعم إنهّ ا اخلطيّة.
يعرفها ،مل يستخدم إالّ نفس الكلمة
نعم إنهّ ا اخلطيّة .ما أبشع تلك الكلمة ،فعندما أراد الرسول بولس أن ّ
ليصفها هبا إذ قال …(( :الخَْ ِطيَُّة َخا ِطئَ ًة ِج ّداً)) (رو.)13 :7
ولكن ما هو تعريف معىن اخلطيّة؟
إ ّن اخلطيّة تعين:
 -1اخلطأ واإلحنراف عن اهلدف :مكتوب ((إِ ِذ الجَْ ِمي ُع أَ ْخ َطأُوا َوأَ ْع َوَزُه ْم مجَْ ُد هللاِ)) (رومية)22 :3
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((كلُّنَا َك َغنَ ٍم َضلَْلنَاِ .م ْلنَا ُك ُّل َو ِ
وأيضاً ُ
اح ٍد إِلىَ َطرِي ِق ِه ( ))...إشعياء )6 :53فاهلدف هو جمد هللا ولكن كلّنا
قد احنرفنا عن اهلدف.
 -2التع ّديُ :
((ك ُّل َم ْن َ�ي ْف َع ُل الخَْ ِطيََّة َ�ي ْف َع ُل َّال�ت َع ِّد َي أَيْضاًَ .والخَْ ِطيَُّة ِه َي َّال�ت َع ِّدي1( )).يو.)4 :3
الر َّب ِم ْن أَ ْج ِل َك َ
الر ِّب الَّ ِذي لمَْ يحَْ َف ْظ ُه)).
ال ِم َّ
ات َشا ُو ُل بخِِيَانَتِ ِه الَّتيِ بهَِا َخا َن َّ
 -3خيانة هللا(( :ف ََم َ
(1أخبار.)13 :10
ِير هللاَ؟)) (مزمور.)13 :10
 -4إهانة هللا(( :لِ َماذَا أَ َها َن ِّ
الش ّر ُ
 -5إحتقار هللاَ (( :وإ ِْن ُكنْ ُت َسيِّداً فَأَيْ َن َهْ�يبَتيِ ؟ ق َ
َال لَ ُك ْم َر ُّب الجُْنُوِد أَُّ�ي َها الْ َك َهنَ ُة الْ ُم ْحتَ ِق ُرو َن اسمْ ِي))
(مالخي.)6 :1
التمرد على هللاِ (( :دْ�ن ُه ْم ياَ هللاُ .لِيَ ْس ُق ُطوا ِم ْن ُم َؤا َم َراتهِِ ْم ب َ
تمََرُدوا
ِكْ�ث َرِة ُذنُوبهِِ ْمَ .ط ّو ِْح بهِِ ْم ألََّ�ن ُه ْم َّ
ّ -6
َعلَيْ َك( )).مزمور.)10 :5
فما فعلته اخلطيّة مباجد واإلبن الضال (لوقا  )15وبنا مجيعا ،قد فعلته أص ً
ال آبدم .وألنّنا كلنا مولودون
ابخلطيّة فنحن حتت نريها.
عندما دخلت اخلطية إىل العامل ،كما جندها يف تكوين  ،3أدخلت معها أموراً عديدة:
-1اخلوف وعدم األمان (ع )10
 -2العداوة وحروب الشيطان (ع )15
 -3اآلالم واألحزان (ع )16
 -4اللعنة واألتعاب (ع )17
 -5املوت وله ثالثة أوجه:
أ-املوت اجلسدي :انفصال الروح عن اجلسد.
ب-املوت األديب :االنفصال عن اإلله السند.
ج-املوت األبدي :العذاب يف اجلحيم لألبد.
إن كل انسان يولد على األرض هو مصاب هبذا املرض اخلطري الذي يدعى اخلطية ،ولكن ابلقدوم
اىل املسيح الذي صنع بدمه املسفوك على الصليب دو ًاء وحيدا وكافيا للشفاء منها ،عندها فقط ميكن
لإلنسان اخلالص من تبعيات اخلطية ،ونوال احلياة األبدية ابإلميان ابلرب ،واختبار الوالدة الثانية من الروح
القدس ،فيسمع عندها صوت الرب يسوع يقول له « :مغفورة لك خطاايك».
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