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األبعاد الثالثة للمساحمة
إعداد القس رميون أبو خمايل

إن موضوع املساحمة هو موضوع مهم للحياة
الروحيّة ،فال منو يف حياة املؤمن دون ممارسة ف ّعالة
للمساحمة يف حياته .فاملساحمة هي العالج الناجح

لكل مشاكل اإلنسان.
ويعلّمنا الكتاب املقدس عن ثالثة جوانب مهمة

وس.
ِن لُِ�يبَار ِِك مَْ
َ�ن ْف ِسي َّ
الر َّب َوُك ُّل َما يِف باَ ط يِ
اس ُه الْ ُق ُّد َ
الر َّب َوالَ َ�تنْ َس ْي ُك َّل َح َسنَاتِ ِه .الَّ ِذي
باَ رِكي ياَ َ�ن ْف ِسي َّ
َ�ي ْغ ِف ُر مَِ
جي َع ُذنُوب ِ
ِك .الَّ ِذي يَ ْش ِفي ُك َّل أَ ْم َر ِ
اض ِك .الَّ ِذي
َ�ي ْف ِدي ِم َن الحُْ ْف َرِة َحيَاتَ ِك .الَّ ِذي يُ َكلِّلُ ِك باِ َّلرحمْ َ ِة
الرأْفَ ِة( ».مز  .)4-1 :103أما يف العهد اجلديد
َو َّ

للمساحمة ،سنتناوهلا حبسب ما وردت يف اجنيل فقد أمتّ الرب يسوع املسيح الفداء جبسده لكي يقدم
غفران اخلطااي لكل من يؤمن به .لذا يكتب بولس
مرقس.
اجلانب األول :مساحمة هللا لنا على خطاايان الرسول قائال« :الَّ ِذي فِي ِه لَنَا الْ ِف َد ُاء ،بِ َد ِم ِه ُغ ْف َرا ُن
الخَْ َطاياَ َ ،ح َس َب ِغ ىَن نِ ْع َمتِ ِه» (أف  .)7 :1إن يسوع
للخالص.

إن غفران اخلطااي هو أساس العالقة الصحيحة مع ربنا هو «محل هللا الذي يرفع خطيّة العامل» وهو فصحنا
هللا .فال ميكن هلل القدوس أن يدخل بعالقة شركة الذي ذبح ألجلنا حىت يصري لنا غفران اخلطااي بدمه.
ملوث ابخلطيّة وفاسد الذهن .ال بد من ليس غفران اخلطااي شيء نستحقه بل هو من غىن
مع إنسان ّ
عمليّة نزع للخطيّة أوال وهذا ما نقصده عنما نتكلم

عن مغفرة اخلطااي .كان اإلنسان يف العهد القدمي

نعمة املسيح علينا وهو الذي «لَُه يَ ْش َه ُد مَِ
جي ُع األَنْبِيَا ِء
ال باِ مِْ
أَ َّن ُك َّل َم ْن ُ�ي ْؤِم ُن بِ ِه َ�ينَ ُ
س ِه ُغ ْف َرا َن الخَْ َطاياَ » (أع
.)43 :10

«�فَ�ي ْع َملُ ُه
يتقدم إىل هللا بذبيحة طلباً ملغفرة خطاايه َ
محُْ َرقَ ًة َكالْ َعا َد ِة َ�فيُ َك ِّف ُر َعنْ ُه الْ َكا ِه ُن ِم ْن َخ ِطيَّتِ ِه الَّيِت يكتب لنا الوحي يف مىت  4-1 :8حادثة شفاء رجل
أَ ْخ َطأَ َ�فيُ ْص َف ُح َعنْ ُه» (ال  .)10 :5كان الرب ينظر أبرص .تصوروا وضع هذا اإلنسان املعزول عن العامل
إىل الذبيحة والدم املرشوش ويصفح عن اخلطااي بسبب مرضه .قام هذا الرجل من النوم يف أحد األايم

برمحته .وهلذا كان ينشد املؤمنون قائلني« :باَ رِكي ياَ وهو يستعد للذهاب إىل عمله وعندما نظر يف املرآة
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ولكن مل جيروء أحد على ملسه بسبب برصه .يف تلك

رأى تغيرّ يف بشرة وجهه .اندى زوجته وقال هلا
هل ما أراه صحيحاً؟ نظر إىل يديه ،مث نظر

اللحظة اليت مسع يسوع طلبته «م ّد يسوع يده وملسه

إىل جسده فوجد عالمات الربص ابدية عليه.

قائال :أريد فاطهر» وللوقت طهر برصه .هل هناك

بكت زوجته لكنها اسرعت ابالبتعاد عنه لئال

أعظم من ملسة املسيح الشافية.

تطاهلا العدوى .قالت له« :هل تريدين أن أذهب

إن الربص الروحي هو وضع اإلنسان بشكل عام.

معك إىل الكاهن؟» .قال هلا« :كال سأذهب

حنن خطاة عاجزون عن إعانة نفوسنا بسبب خطاايان

مبفردي» .نظر من حوله يف داخل بيته كأنّه يلقي

لكن
الكثرية .وهذا سيفصلنا عن هللا إىل أبد اآلبدينّ .
البشارة السارة هي أن يسوع جاء إىل العامل «ليخلّص

الكاهن ،كانت زوجته توضب له بعض الثياب

اخلطاة الذين أ ّوهلم أان» .كل ما عليك أن تفعله هو أن

النظرة الوداعيّة األخرية .وبينما مضى الرجل إىل
وبعض املأكوالت .وصل عند الكاهن فقال له

تطلب إبميان قائال« :طهرين» .يف هذا الوقت تسمع

هذا األخري ،ال ميكنك أن تعود إىل البيت بل

صوت املسيح قائال« :أريد فأطهر» .هذا هو الوعد
ال باِ مِْ
«ك َّل َم ْن ُ�ي ْؤِم ُن بِ ِه َ�ينَ ُ
الذي لنا أن ُ
س ِه ُغ ْف َرا َن
الخَْ َطاياَ » (أع  .)43 :10إن ما حيتاجه كل إنسان

«جنس ،جنس» .رافق الكاهن الرجل إىل ابب

هو إىل غفران خطاايه الكاملة وهذا ال حيصل إال

املدينة حيث كانت زوجته يف انتظاره لتعطيه ثيابه

بقبول املسيح خملّصا .هذا هو البعد األ ّول للمساحمة

وبعض املأكوالت حيث سيقضي بقيّة حياته
بعزلة اتمة عن العامل بسبب برصه .ولكن يف أحد

وهو غفران اخلالص الذي يقدمه هللا ابملسيح لنا.

قوة عمله فجاء إليه
األايم مسع عن يسوع وعن ّ

اجلانب الثاين :مساحمة اآلخرين للنمو.

عليك أن تذهب إىل الربيّة وتعيش هناك يف حياة
العزلة ،وعندما ترى إنساان مقبال تصرخ قائال

وسجد له قائال« :اي سيد إن أردت تقدر أن

إن مساحمة هللا لنا هي نبع يفيض يف داخلنا وخيرج إىل

تطهرين» .لسنوات كثرية كان هذا الرجل معزوالً

اآلخرين .إن مساحمة هللا لنا هي كنز جيب أن نشاركه

عن العامل ،يفتقد إىل احملبة والعطف واحلنان .كان

مع اآلخرين لذا يطلب منّا الرب أنّه كما ساحمنا هو
نسامح حنن اآلخرينَ « .وَمتىَ َوَ�ق ْفتُ ْم تُ َصلُّو َن فَا ْغ ِف ُروا

يشتاق إىل ملسة أخ أو قبلة زوجة أو غمرة ولد،
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إ ِْن َكا َن لَ ُك ْم َعلَى أَ َح ٍد َش ْي ٌء لِ َك ْي َ�ي ْغ ِف َر لَ ُك ْم مرات» .احملبة اليت يريدان الرب أن نقدمها لآلخرين
الس َما َو ِ
ات َزالَّتِ ُك ْمَ .وإ ِْن لمَْ هي متاما «كما ساحمكم هللا أيضا يف املسيح»
أَيْضاً أَبُوُك ُم الَّ ِذي يِف َّ
الس َما َو ِ
كان يوم فرح يف بيت يعقوب عندما ولدت راحيل
ات أَيْضاً
َ�ت ْغ ِف ُروا أَْ�نتُ ْم الَ َ�ي ْغ ِف ْر أَبُوُك ُم الَّ ِذي يِف َّ
َزالَّتِ ُك ْم» ».يتكلم املسيح هنا عن مسؤوليّتنا يف ابنها البكر يوسف .كان يوسف االبن املدلل عند أبيه
مساحمة املخطئني إلينا ومبادرتنا لذلك «إن كان مما دفع أخوته ألن يغاروا منه .وجاء يوم اإلنتقام حني
لكم على أحد شيء» .ويربط املسيح عالقتنا كان يوسف ذاهباً لكي يطمئن على أخوته .وهو
ابآلب السماوي ومساحمته إايان بقدرتنا على بكل حمبة حيمل األكل هلم ،وجدهم قد اتفقوا عليه
املغفرة .ال ختطئوا ابلظن أن املسيح يتكلم هنا عن لكي يقتلوه .قبضوا عليه ووضعوه يف بئر ولكن أحد
هلموا نبيعه .فبيع يوسف
مساحمة اخلالص .إنه يتكلم عن الشركة والنمو يف اخوته أنقذه قائال للباقنيّ :

احلياة الروحيّة اليت ال ميكن أن تنجح بدون مساحمة إىل قافة االمساعيليني ،ومنهم إىل فوطيفار حيث صار
اآلخرين.

خادما يف بيته .ومن هناك ُوضع يوسف يف سجن

فعندما نسامح اآلخرين حنن نتمثل ابلرب الذي بسبب أمانته للرب .يف كل مرحلة من هذه املراحل
ساحمنا بال حدود وبال شروط وبال قيودَ « .وُكونُوا كان يوسف يتأمل يف قلبه؟ هل يستطيع أن يسامح من
ني َك َما أرادوا قتله؟ من ابعوه؟ من خانوه؟ من غيرّ وا حياته
لُ َط َف َاء َ�ب ْع ُض ُك ْم نحَْ َو َ�ب ْع ٍ
ني ُمتَ َسامحِِ َ
ضَ ،ش ُفوقِ َ
يح( ».أف  .)32 :4وأفقدوه عطف أبيه وتنعمه يف بيته؟ عندما وقف
َسامحََ ُك ُم هللاُ أَيْضاً يِف الْ َم ِس ِ
يسأل اإلنسان ،هل أسامح وأنسى؟ نعم كما أخذ يوسف أمام مجيع إخوته كان يف سلطانه أن يقتلهم
ني أَ ِخي ِه
يسوع خطاايك وطرحها يف حبر النسيان وال يعود مجيعا أما هو فـ « َ ...وقَ َع َعلَى ُعنُ ِق بِْ�نيَا ِم َ
ني َعلَى ُعنُ ِق ِهَ .وَ�قبَّ َل مَِ
ِخ َوتِ ِه
جي َع إ ْ
يذكرها فيما بعد .هل أسامح أشخاصا مل يطلبوا َوبَ َكىَ .وبَ َكى بِْ�نيَا ِم ُ

ِم» (تك .)14 :45
املساحمة مين؟ نعم كما فعل يسوع على الصليب َوبَ َكى َعلَيْه ْ

قائال« :أغفر هلم ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون» .إن عدم املساحمة هو عائق كبري يقف يف طريق منو

وقد تسأل أيضاً :هل أسامح خطااي تتكرر معي؟ الكثريين من املؤمنني .يعيش الكثريون منّا أبثقال
مرة سبع املاضي وحيملون خطااي اآلخرين خالل رحلتهم يف
فيجيب املسيح قائال« :إىل سبعني ّ
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العامل .أخطاء أفراد العائلة ،وأخطاء زمالء العمل

اجلانب الثالث :مساحمة الذات للسالم

وأخطاء اجلريان وأخطاء األخوة يف الكنيسةّ ،
كل
إحدى السيدات إنّه يف اليوم األول من زواجها

إن املساحمة احلقيقيّة من قبل هللا جيب أن حُتدث
مساحمة داخليّة يف ذات اإلنسان .ولكن هل هذا ما
حيصل دائما؟ يعجز اإلنسان أحياان عن أن يسامح

وضعت الئحة من عشرة أمور سوف تسامح

يستمر معه.
نفسه ،مما خيلق أملاً داخلياً يف حياته
ّ
وهذا حيرم املؤمن من التمتع ابلسالم الداخليَ « .وإِ ْذ

ذلك يقف عائقا أمام التقدم الروحي .قالت

زوجها عليها كل العمر .وهذا ما ساعدها على
فسئلت ما
النجاح يف حياهتا الزوجيّة بشكلكبريُ .
هي هذه العشرة أشياء .فاجابت قائلة« :وضعت
مرة كنت
عشر نقاط ولكين تركتها فارغة ويف كل ّ

أشعر إبساءة من زوجي كنت أقول« :عليه أن

ُكْ�نتُ ْم ا ْم َوااتً يِف الخَْ َطاياَ َو َغلَ ِف َج َس ِدُك ْمْ ،احيَ ُاك ْم َم َع ُه،
الص َّك الَّ ِذي
ُم َسامحِ اً لَ ُك ْم بجِ َ ِمي ِع الخَْ َطاياَ  ،إِ ْذ محََا َّ
ض ،الَّ ِذي َكا َن ِض ّداً لَنَاَ ،وقَ ْد َرَ�ف َع ُه ِم َن
َعلَْ�ينَا يِف الْ َف َرائِ ِ
لصلِ ِ
يب» (كو 13 :2و.)14
الْ َو َس ِط ُم َس ِّمراً اياَّ ُه باِ َّ

يشكر هللا أن هذه اإلساءة من ضمن العشرة».

على املؤمن أن يدرك عمق مساحمة املسيح له إذ حما

إن اإلنسان الناضج هو إنسان له فكر املسيح

الصك الذي علينا وساحمنا جبميع اخلطااي .وإن كان

وقلب املسيح وعطف املسيح ومساحمة املسيح

املسيح قد ساحمنا بكل خطاايان فيجدر بنا أن نسامح

أيضا .حنن حباجة ألن نسامح اآلخرين لكي

ذواتنا .ال جيوز أن يعيش املاضي آبالمه يف دواخلنا بل

نراتح من اعباء غري ضروريّة .إن عدم مساحمتنا

بقوة الروح القدس .حياول
علينا أن نتجاوزه ونعيش ّ
إبليس دائما أن أيسران يف سجن املاضي وآالم اخلطااي

أن نعيش بتسامح .تذكروا إستفانوس الشهيد

السابقة.

لآلخرين يقف عائقا يف منوان الروحي ولذا علينا
األول الذي رفع عينيه إىل السماء مساحما رامجيه
وسائال الرب أال يقيم هلم هذه اخلطيّة .ما هو
هذا األمر العظيم الذي تعجز عن املساحمة فيه؟
هل هو أعظم من مساحمة املسيح لكل خطاايك؟

كتب بولس الرسول من أختباره يقول« :أَناَ الَّ ِذي

ُكنْ ُت َ�قبْ ً
ال مجَُ ِّدفاً َوُم ْض َطهِداً َوُم ْفترَِايًَ .ولَ ِكن يَِّن ُرحمِ ْ ُت،

اضلَ ْت نِ ْع َم ُة
ألَ يِّن َ�ف َع ْل ُت بجِ َ ْه ٍل يِف َع َد ِم إِميَا ٍنَ .وَ�ت َف َ
وع»
يح يَ ُس َ
َربِّنَا ِج ّداً َم َع اإلِميَا ِن َوالْ َم َحبَِّة الَّيِت يِف الْ َم ِس ِ

مشرفاً ابلنسبة
(1تيم 13 :1و .)14مل يكن املاضي ّ
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لبولس الرسول ،ولكنّه حترر منه ليخدم الرب وميأل هناك حاجة لنا أن نغفر ألنفسنا كما ساحمنا هللا أيضا
حياته ابنشغاالت روحيّة معربا عن الشكر للرب يف املسيح يسوع.
عاش كانت سيدربرغ يف بيت مسيحي ولكنّه إبتعد
الذي أخذ املاضي عنه.
مر بطرس يف مرحلة صعبة عندما أنكر املسيح عن الرب .كان والده يصلي من أجله دائما .ويف
لقد ّ

مرا وقرر اإلنسحاب من أحد األايم إتصل كانت بوالده وقال له عندي خرب
مرات .بكى ً
بكاء ّ
ثالث ّ
ظن أن سقوطه كان عظيما وأن ال سيء لك .إين مريض مبرض األيدز .حياة اخلطيّة اليت
اخلدمة .لقد ّ

يعوض عن أخطائه .مث جاءه املسيح لكي عشتها يف السنوات املاضية اوصلتين إىل هذه احلالة.
شيء ّ

يؤّكد له أن ماضيه قد سرت وعليه أن يسامح نفسه سوف أموت عن قريب .أريدك أن تساحمين .سأله
ويبدأ من جديد.

والده سؤاال واحدا :هل صححت هذا الوضع مع

جيب عليناكمؤمنني أن نفرح خبالص املسيح ونتمتع الرب؟ قال له نعم .قال له والده ما دمت صححت
بسالم املسيح يف حياتنا .لذا علينا أن نسامح هذا الوضع مع الرب ال أريدك أن ختربين أي تفاصيل.
نفوسنا عن كل األمور اليت ساحمنا فيها املسيح .قد قال له ّ
تذكر قصة األبن الضال عندما رجع إىل والده مل
وجهت يكرتث والده ماذا فعل يف الكورة البعيدة .هكذا الرب
يشعر اإلنسان احياان أنّه يوجد خطااي قد ّ
جتاه اآلخرين وما زالت مفاعيلها موجودة .يف هذه أيضا ال يكرتث مباضيك ولكنّه يسرع لكي يساحمك
احلال على املؤمن أن يواجه العامل حبياته اجلديدة يف ويضمن مستقبلك .كانت األايم اليت عاشها كانت
املسيح .ورمبا يضطر ان يعتذر ويصحح أموراً ميكن بعد اإلصابة ابملرض مليئة ابلفرح .لقد أخترب غفران
تصحيحها .قد يقول اإلنسان لقد ساحمت نفسي املسيح خلطاايه وجنح أبن يتمتع بغفران املسيح أنّه كان
ولكنيّ أجد نفسي من حني آلخر عرضة لنفس خيرب كل من حوله عن الرب .مات كانت يف  26أاير
اخلطااي .لقد فشلت من احملاوالت املتكررة .لكن  1987وذهب لكي ميضي األبدية مع الرب .إن
الرب يقول بوضوح« :إن اعرتفنا خبطاايان فهو أمني الرب إهلنا هو إله الغفران .وهو يريدان أن خنترب الغفران
وعادل حىت يغفر لنا خطاايان ويطهران من كل إمث» ونعيش به ونفرح فيه.
(1يو .)9 :1
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ما قد فعله املسيح ألجلي
ولد ليموت

		

لكي أحصل أان على الوالدة اجلديدة

عاىن من التجارب 		

لكي أخترب أان النصرة

اخترب اخليانة من يهوذا

لكي أعرف أان أمانته حنوي

أُلقي القبض عليه وُ�قيّد
كان وحيداً أثناء حماكمته

لكي أجنو أان من العبودية

وجرح
أتمل ُ

		

حتمل اهلزء والسخرية 		
ّ

حوكم ودين

		

ُ�ت ّوج رأسه ابلشوك 		
ُعوقب على الصليب 		

حمامي القدير
لكي يصبح فيما بعد ّ

لكي أُشفى أان جبراحه

لكي أعرف معىن الكرامة والفرح
احلق أن حيررين
لكي يستطيع ّ
أتوجه ابحلمد والتسبيح
لكي ّ

لكي أجنو أان من الدينونة

ُعلّق على الصليب بني اللصوص لكي أجد مكاين بني األبرار
عطش وهو على الصليب

لكي أشرب من ماء احلياة

قال «قد أُكمل»

لكي أبدأ مسرية اإلميان به

كان محل هللا املذبوح

لكي يك ّفر عن كل ذنويب

تُرك للحظات من اآلب

لكي ال أُرفض أبداً من السماء

اختار عار الضعف

لكي أعرف أان رجاء اجملد

سفك دمه

أبيض أكثر من الثلج
لكي ّ

ُطعن جنبه ابحلربة 		

لكي يصبح جنيب أبمان كامل

مات ودفن

لكي ال يبتلعين املوت

قام منتصراً على املوت		

لكي أخترب أان احلياة األبديّة
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األربعاء  1آذار 2017

« َوَكانَ ْت َس َحابٌَة تُ َظلِّلُ ُه ْم.
الس َحابَ ِة
َج َاء َص ْو ٌت ِم َن َّ
فَ
ِيب.
قَائِالًَ « :هذَا ُه َو ابْ يِن الحَْب ُ
اس ُعوا»
لَُه مَْ
(مر )7 :9
القراءة الصباحية
مر 29-1 :9
مز 59
القراءة المسائية
عدد 5 - 4

الخميس  2آذار 2017

« َوإ ِْن أَ ْعَ�ث َرتْ َك يَ ُد َك فَاق َ
ْط ْع َها.
َخْ�ي ٌر لَ َك أَ ْن تَ ْد ُخ َل الحَْيَا َة

أَق َ
ْط َع ِم ْن أَ ْن تَ ُكو َن لَ َك يَ َدا ِن
َو ِ
تمَْض َي إِلىَ َج َهن ََّم إِلىَ النَّا ِر
الَّيِت الَ تُ ْط َفأُ»
(مر )43 :9

القراءة الصباحية
مر 50-30 :9
مز 60
القراءة المسائية
عدد 7 - 6

املقربني منه بطرس ويوحنا ويعقوب
أراد املسيح أن يشكف لتالميذه ّ
هويّته احلقيقيّة فأخذهم إىل اجلبل حيث كان اللقاء املبارك مع اآلب
السماوي .ومسع التالميذ صوت اآلب يعلن ويقول عن يسوعَ « :ه َذا
اس ُعوا» .كان يسوع يعلم أن تالميذه لن يستطيعوا
ِيب .لَُه مَْ
ُه َو ابْ يِن الحَْب ُ
أن حييوا روحيّا وأن ينمو يف حياة اإلميان وأن خيدموا خدمة مرضيّة بدون
املعرفة الصحيحة هلويّة يسوع .فيسوع ال يشبه موسى وال يشبه إيليا وال
أي إنسان آخر ،إذ هو هللا األبن الذي ظهر يف اجلسد .كان جيب أن
يعرف التالميذ فرادة طبيعة املسيح اليت تؤهله ألن يكون خملصا للعامل.
فما عجز عن فعله موسى وإيليا ومجيع األنبياء يف العهد القدمي سيفعله
يسوع مبوته وقيامته .وليس ذلك فقط بل بشخصه الفريد سوف يكون
مع املؤمنني يف كل حلظة من حياهتم وسوف يسهر على الكنيسة عروسه
اجمليدة وسيكون حاضرا يف نشر اإلجنيل حول العامل يف كافة العصور .هذا
أصبح مستطاع أل ّن املسيح هو هللا .لذا من الضرورة أن ينمو املؤمن يف
معرفته للمسيح كل يوم من خالل الشركة املباركة مع اآلب من خالل
قوته يف حياته.
الكلمة والصالة لكي خيترب ّ
إن حقيقة وجود جهنّم تزعج الكثري من الناس يف أايمنا .لذا حياول الكثريون
حذفها من فكرهم وقاموس حياهتم معتربين أنهّ ا غري موجودة .وحياول البعض
إنكار وجود جهنم من خالل تغيري تعريفها فيقولون «جهنم هي حالة البعد
عن هللا» ،ومنهم من حياول نكراهنا فيقولون «هي غري موجودة» ،ومنهم من
حياول التقليل من أمهيّتها فيقولون «جهنم هي هنا على األرض يف احلياة اليت
متحججا أن حمبة هللا لن ترسل أحدا
نعيشها» ،ومنهم من حياول جتاوزها
ّ
مقر أبدي إمسه جهنم ،حيث
إىل جهنّم .ولكن املسيح أعلن لنا عن وجود ّ
سيقضي فيه األبديّة هناك كل من رفض خالص املسيح .جهنم هو مكان فيه
أبدي بنار ال تطفأ ودود ال ميوت وذكرايت اخلطيّة األليمة وندم ال
عذاب ّ
ينقطع ورجاء مفقود وأبديّة ال تنتهي .لقد أوضح املسيح أنّه خري لإلنسان أن
يفقد أع ّز ما يف هذه الدنيا يف سبيل ربح احلياة األبديّة واهلروب من العذاب
األليم يف جهنم .إنّه ذلك املكان األليم الذي دفع يسوع أن يرتك جمده وعرشه
السماوي وينزل إىل عاملنا ليخصلنا ويعطينا احلياة األبديّة .إن جتاهل جهنم
لن يعفي اإلنسان من حقيقة وجوده ولكن اإلميان ابملسيح يسوع خملصا يعفي
اإلنسان من إختبارها ويعطيه الدخول املباشر إىل احلياة األبديّة.
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الجمعة  3آذار 2017

الرُج ُل
« ِم ْن أَ ْج ِل َهذَا َ�يْ�ت ُر ُك َّ
أَباَ ُه َوأَُّم ُه َوَ�ي ْلتَ ِص ُق باِ ْم َرأَتِ ِه
َويَ ُكو ُن االِْ�ثنَا ِن َج َسداً َو ِ
احداً.
إِذاً لَيْ َسا َ�ب ْع ُد اْ�ثَ�نينِْ بَ ْل َج َس ٌد
ج َع ُه هَّ
َو ِ
اللُ الَ
اح ٌد .فَالَّ ِذي مََ
ُ�ي َف ِّرْق ُه إِنْ َسا ٌن».
(مر )9-7 :10
القراءة الصباحية
مر 31-1 :10
مز 61
القراءة المسائية
عدد 9 - 8

السبت  4آذار 2017

ال يَ ُكو ُن َه َكذَا فِ ُ
«فَ َ
يك ْم .بَ ْل
َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ ِصريَ فِ ُ
يك ْم َع ِظيماً
يَ ُكو ُن لَ ُك ْم َخا ِدماً»
(مر )43 :10

القراءة الصباحية
مر 52-32 :10
مز 62
القراءة المسائية
عدد 11 - 10

إن احلياة الزوجيّة الصحيحة هي مصدر بركة روحيّة يف حياة املتزوجني وأفراد
عائالهتم .فليس هناك يف العالقات بني الناس أمسى وأعظم من العالقة اليت
الرب بني الزوج والزوجة .هذه العالقة اليت ال تشبه الصداقة وال
صممها ّ
األبوة .هي عالقة إحتاد اتم بني رجل وإمرأة .هذه
الزمالة وال حىت األمومة وال ّ
العالقة اليت يتّحد فيها الزوجان يف الوجود واملصري واألهداف واألفراح واألتراح
والبحبوحة والعوز ،ليست عالقة عاديّة ولكنّها عالقة فريدة .هذه العالقة تبىن
على صفات إهليّة عظيمة مثل احملبة والتضحية واألمانة والصدق .هذه العالقة
اليت تعطي اإلنسان األمان واإلستقرار واإلحرتام والوّد والقبول والقيمة .هذه
العالقة املباركة هلا مثن ٍ
غال جداً أن يرتك اإلنسان عائلته اليت ولد فيها ،ليلتصق
بشريكه اجلديد .إن هذه احلياة اليت ميكن وصفها ابإللفة واإلنسجام هي حياة
اإلحتاد .هذا اإلحتاد الزوجي هو مسؤولية يوميّة موضوعة على كل زوج وزوجة.
على كل متزّوج أن يسأل نفسه يف كل يوم« :ما هو تعبري إحتادي الزوجي يف
هذا اليوم؟ ما هو األمر املميز الذي سأفعله اليوم الذي سيربهن يل ولشريكي
وللناس وألوالدي أنين يف إحتاد اتم مع شريكي؟».

إن روح التنافس هي ظاهرة ساطعة يف العامل .فالعامل يبحث عن من هو
األ ّول ومن هو األفضل ومن هو املق ّدم .ويف سبيل ذلك يبذل اإلنسان
جهودا كثرية لكي يرفع من شأنه ويضع من شأن اآلخرين .فلكي يكون
اإلنسان أ ّوال جيب أن يكون اآلخرين اثنيا واثلثا و و و أخريا .هذه هو
املنطق البشري الذي يسيطر على حياتنا منذ صغران .وهذا ما تربيّنا عليه
منذ نعومة اظفاران .وهذا ما نراه يف كل يوم من حولنا .ولكن هل ينسجم
هذا مع فكر املسيح؟ جاء ابنا زبدي وأ ّمهم إىل يسوع هبذه النظرة طالبني
أن أيخذ يوحنا ويعقوب املركز األ ّول قرب املسيح .وأما يسوع فكان له
فكر آخر خمتلف أراد أن يعلّمه هلم ولنا .ففي احلياة اجلديدة مع املسيح
ليس هناك تنافس على األولويّة بل هناك خدمة ابذلة لآلخرين .ويف احلياة
اجلديدة مع املسيح ليس هناك قيادة متسلطة ولكن خدمة تفرض نفسها
الرب من كل مؤمن أن يستبدل ماضي
من خالل التضحية العاملة .يريد ّ
املر إىل واقع التضحية واخلدمة .فاإلنسان العظيم يف ملكوت هللا
التنافس ّ
هو من خيدم اآلخرين حبسب مثال املسيح ببذل وتضحية وعطاء.
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األحد  5آذار 2017

« َوَمتىَ َوَ�ق ْفتُ ْم تُ َصلُّو َن فَا ْغ ِف ُروا

إ ِْن َكا َن لَ ُك ْم َعلَى أَ َح ٍد َش ْي ٌء

لِ َك ْي َ�ي ْغ ِف َر لَ ُك ْم أَيْضاً أَبُوُك ُم
الس َما َو ِ
ات َزالَّتِ ُك ْم».
الَّ ِذي يِف َّ
(مر )25 :11

القراءة الصباحية
مر 11
مز 63
القراءة المسائية
عدد 13 - 12
االثنين  6آذار 2017

«ثمَُّ أَ ْر َسلُوا إِلَيْ ِه َ�ق ْوماً ِم َن

الْ َف ّر ِ
ني لِ َك ْي
ني َوالهِْريُوُد ِسيِّ َ
ِيسيِّ َ
يَ ْص َطا ُدوُه ب َ
ِكلِ َم ٍة»
(مر )13 :12

القراءة الصباحية
مر 27-1 :12
مز 64
القراءة المسائية
عدد 15 - 14

لقد فرض سقوط اإلنسان يف اخلطيّة واقعا جديدا على البشريّة .لقد
أصبح الغفران حاجة أساسيّة لإلنسان .لذلك حنن نعلّم أوالدان على
اإلعتذار عندما يفعلون أمرا مشينا ونتوقع من اآلخرين اإلعتذار عندما
خيطئون إلينا عن قصد أو غري قصد وحنن نتوقّع من اآلخرين أن يساحموننا
عندما خنطئ إليهم .فاخلطيّة هو واقع مرير يف حياتنا جيب التعامل معه.
حنن خنطئ جتاه غريان واآلخرين خيطئون جتاهنا .ويزداد األمر سوءاً عندما
ندرك أ ّن خطاايان مجيعها هي موجهة حنو هللا .فقد ختطئ أنت عشرة
خطااي جتاه عشر اشخاص ولكنك تكون قد أخطأت مئة خطيّة جتاه
هللا ألن كل واحدة منها موجهة ضد هللا .لقد أوجد هللا العالج خلطاايان
لكن هللا يتوقّع منّا أن نتشبّه به ومنارس الغفران
الكثرية يف صليب املسيح .و ّ
جتاه اآلخرين .إن ممارسة الغفران جتاه اآلخرين يف حياتك هو دليل على
الرب
إختبارك لغفران املسيح وهو مثر لتلك العالقة املباركة .لذلك يتوقّع ّ
منك أن تغفر لآلخرين وال يريدك أن تتق ّدم إليه بقلب غري مسامح.
إن الصيد هو إحدى عادات البشر منذ القدمي .وغالبا ما كان يصطاد
اإلنسان احليواانت لكي أيكلها .خالل عمليّة الصيد ينتظر الصياد
فريسته ويربض هلا وينتظر طويال بتخطيط مسبق لكي يوقع هبا ويقضي
عليها ويقتلها .هذا هو التعبري الذي استخدمه الوحي اإلهلي عن حماولة
الفريسيني واهلريودسيني أن يفعلوه بيسوع .لقد أرادوا أن يصطادوه بكلمة
لكي يقضوا عليه .ورغم أن الفريسيني واهلريودوسيني غالبا ال يتفقون على
أي شيء ،إال أهنم اتفقوا على اصطياد يسوع .إن اصطياد الناس هي
عادة بشعة وسيئة وشريرة .أن حياول اإلنسان أن يربض للناس وخيطط
للوقوع هبم والقضاء عليهم هو أمر شرير .فهناك يف الكتاب املقدس ترتيب
الرب للتعامل مع اآلخرين من مؤمنني وغري مؤمنني جيب على املؤمن
من ّ
أن يتقيّد به .وجيب على املؤمن أن يدرك أن ليس له أعداء بشريني وأ ّن
واجبه الوحيد جتاه اآلخرين هو الصالة واحملبة واخلدمة وبنيان حياة اآلخر.
فإن إستطعت أن تكون بركة لآلخر إعمل جاهدا على ذلك وإن شعرت
أ ّن اآلخر ال يريد أن يتغيرّ صلي ألجله وابين حياة اآلخرين ولكن احذر
ممارسة اصطياد الناس.
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الثالثاء  7آذار 2017
« َوق َ
َال لهَُ ْم يِف َ�ت ْعلِي ِم ِه« :تحََ َّرُزوا
ين َ�ي ْرغَبُو َن الْ َم ْش َي
ِم َن الْ َكَ�تبَ ِة الَّ ِذ َ
باِ َّ
لطيَالِ َس ِة َوالت ِ
َّحيَّ ِ
ات يِف األَ ْس َو ِ
اق
َوﭐلْ َم َجالِ َس األُولىَ يِف الْ َم َجا ِم ِع
َوالْ ُمت َ
َّك ِ
آت األُولىَ يِف الْ َوالَئِ ِم.
وت األَ َرا ِم ِل َولِ ِعلَّ ٍة
ين يأَْ ُكلُو َن ُ�بيُ َ
ﭐلَّ ِذ َ
الصل ََو ِ
اتَ .ه ُؤالَ ِء يأَْ ُخذُو َن
يُ ِطيلُو َن َّ
َدْ�ينُونَ ًة أَ ْع َظ َم»
(مر )40-38 :12

القراءة الصباحية
مر 44-28 :12
مز 65
القراءة المسائية
عدد 17 - 16
األربعاء  8آذار 2017

« َو ِحينَئِ ٍذ ُ�يبْ ِص ُرو َن ابْ َن
اإلِنْ َسا ِن آتِياً يِف َس َح ٍ
اب
ُوٍة َكثِريٍَة َوجَْم ٍد»
بِق َّ
(مر )26 :13

القراءة الصباحية
مر 13
مز 66
القراءة المسائية
عدد 19 - 18

إن الوضع الروحي الذي ساد يف أايم املسيح شبيه جدا يف أايمنا الراهنة.
الرب
الرب يسوع صفات جتّار الدين الذي يستخدمون إسم ّ
لقد كشف ّ
لتحقيق رغباهتم وشهواهتم الشخصيّة .كان الكتبة يف أايم املسيح مسؤولني
عن نسخ ونشر أسفار العهد القدمي وكان مفرتض هبم أن يكونوا األقرب
الرب .ولكن لألسف إستغلوا مركزهم الروحي لكي يظهرو انفسهم
إىل ّ
ويطلبوا اجملد لذواهتم وأيخذون املتكآت األوىل يف الوالئم ويستغلون األرامل
وخيتبؤون وراء طول صلواهتم ويتمايزون عن الناس بلباسهم ويتوقعون من
اجلميع أن حيييهم يف األسواق .يذكران هذا املشهد ابلكثري من رجال
الدين يف أايمنا الذي يقول عنهم املسيح إنهّ م أيخذون دينونة أعظم .من
الرب ولو
الرب أن نتح ّذر ونتحرتز .هؤالء ليسوا خدام ّ
هؤالء طلب منّا ّ
محلوا إجنيال وقرأوا منه بني حني وآخر ،وهم ليسوا اتباع املسيح وحىت لو
الرب
استخدموا امسه لبناء اجمادهم .حت ّذروا أيها املؤمنون ممن يستبدل جمد ّ
مبجد نفسه ويستغل إسم املسيح لبنيان ملكوته الذايت بعيدا عن ملكوت
املسيح .من هؤالء قال يسوع احرتزوا.
مرة اثنية هو حدث وشيك وعتيد وقريب
الرب يسوع املسيح ّ
إن جميء ّ
ج ّدا .فعالمات األزمنة األخرية اليت ذكرت يف مرقس  13تتحقق أمام
عيوننا واحدة تلو األخرى .وسيأيت اليوم القريب حني سيظهر يسوع
املسيح ربّنا بطريقة علنيّة جلميع الساكنني على األرض .سيأيت املسيح
ليضع ح ّدا للشر واخلطيّة والفساد ولكي يؤسس ملكوته الذي لن يكون
له هناية .يصف يسوع جميئه اثنية مبجيء القوة الكثرية إذ أن جميئه الثاين
املرة
املرة األوىل جاء لكي خيلّص ولكن يف ّ
خيتلف عن جميئه األ ّول .ففي ّ
للتمرد البشري على
الثانية هو آت لكي ميلك ويسود وحيكم ويضع ح ّدا ّ
العظمة اإلهليّة .يصف يسوع هذا اجمليء ابجملد .فاملسيح املبارك اجمليد
مل يستعلن بعد بشخصه الفريد كخالق للكون وسيّد اخلليقة .فمجيء
املسيح األ ّول كان إستعالان للمسيح اخلادم والعبد الذي جاء لكي خيلّصنا
وأ ّما جميئه الثاين فهو لكي يظهر جمده الفعلي الذي كان له عند اآلب
قبل أتسيس العامل .جميء املسيح اثنية سيكون يوم حزن ملن رفض املسيح
خملصا على حياته وسيكون أسعد أايم احلياة عند املؤمنني ابملسيح الذين
وخملصا على حياهتم.
ّتوجوه رباّ
ّ
عدد 2017 | 3

11

الخميس  9آذار 2017

« َوَكا َن الْ ِف ْص ُح َوأَياَّ ُم الْ َف ِطريِ
َ�ب ْع َد َ�ي ْوَمينَِْ .وَكا َن ُرَؤ َس ُاء
الْ َك َهنَ ِة َوالْ َكَ�تبَ ُة يَ ْطلُبُو َن َكيْ َف
يمُْ ِس ُكونَ ُه بمَِ ْك ٍر َوَ�ي ْقُ�تلُونَ ُه.
َولَكَِّ�ن ُه ْم قَالُوا« :لَيْ َس يِف
الْ ِعي ِد لِئَ َّ
ال يَ ُكو َن َش َغ ٌب يِف
َّ
الش ْع ِب».
(مر 1 :14و)2
القراءة الصباحية
مر 31-1 :14
مز 67
القراءة المسائية
عدد 21 - 20

الجمعة  10آذار 2017

«ثمَُّ َج َاء ثاَ لِثَ ًة َوق َ
َال لهَُ ْم« :ناَ ُموا

اآل َن َو ْاسترَِحيُوا! يَ ْك ِفي! قَ ْد أَتَ ِت
السا َع ُة! ُه َوذَا ابْ ُن اإلِنْ َسا ِن
َّ
يُ َسلَّ ُم إِلىَ أَيْ ِدي الخُْ َطا ِة».
(مر )41 :14

القراءة الصباحية
مر72-32 :14
مز 14-1 :68
القراءة المسائية
عدد 23 - 22

هل مات املسيح ألن رؤساء اليهود أرادوا أن يقتلوه ،أما هل مات ألنه جاء
لكي يفتدينا؟ من الناحية البشريّة صلب يسوع ومات على أيد اليهود وأ ّما
من الناحية النبويّة والروحيّة فهو صلب ومات حبسب خمطط هللا األزيل.
لقد أراد اليهود أن يقتلوا يسوع ولكن ليس يف العيد .لقد أرادوا القضاء
عليه ولكن ليس يف هذا التاريخ .وأما حبسب النبوات فقد كان يسوع
محل هللا الذي سريفع خطيّة العامل ويصبح الفصح احلقيقي الذي يفتدي
كل إنسان .لقد رتّب هللا توقيت الفداء عندما اوصى موسى مبمارسة عيد
الفصح وكان ال ب ّد أن يرفع يسوع على الصليب يف عيد الفصح .مل ميت
يسوع ألن اليهود قتلوه ولكنّه مات حبسب توقيته وسلطانه وخمططه .لقد
حدد يسوع املكان والزمان ووضع نفسه واطاع حىت موت الصليب لكي
حيقق الفداء .مل يكن اليهود الذين قتلوا يسوع إال صورة عن كل إنسان
رب اجملد لوال قراره
بعيد عن املسيح .ومل يكن هلم أي سلطان على يسوع ّ
الثابت أبن خيلصنا .وهذا ما فعله طوعا وإختيارا .لذلك يستحق املسيح
املخلص أن ميلك على قلوبنا بسلطانه املطلق إذ أنّه بذات السلطان احبنا
إىل املنتهى.
إن احلادثة املميزة قبل الصليب هي الصالة يف جثسيماين .هناك صلى
يسوع بدموع وانسحاق أمام اآلب السماوي .وهناك طلب من تالميذه
مرتني أن يصلوا معه .ولكن التالميذ كانوا متعبني وغري مدركني ألمهيّة
ّ
األمر .لقد طلب منهم يسوع أن يسهروا ويصلّوا ولكنّهم انموا .ولكن
أخريا طلب منهم أن يناموا .لقد أتت الساعة وابن اإلنسان سيسلم إىل
حتضر يسوع ابلصالة إلجناز مهمة الفداء على الصليب
أيدي اخلطاة .لقد ّ
ولكن التالميذ مل يتحضروا لتلك اللحظة .لقد فات األوان ولن يستطيعوا
أن يثبتوا أمام هول التجربة .فمواجهة التجارب ال حتصل يف حلظة التجربة
ولكن قبل ذلك الوقت .واملؤمن املنتصر يف التجربة هو املؤمن الذي
الرب قبل التجربة .نعم،
يسهر على حياته الروحيّة ابلصالة والشركة مع ّ
هناك صلوات متأخرة ج ّدا ال أتثري هلا على حياتنا ،وأ ّما من يريد أن خيترب
النصرة يف التجارب واحملن فعليه أن يتمثّل بيسوع ويعيش حياة السهر
الدائم ابلصالة ،حىت عندما أتيت التجربة يكون مستعدا ملواجهتها بنصرة.
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السبت  11آذار 2017

َسأَ َل بِي َ
ال ُط ُس« :ف ََماذَا
«ف َ
تُرِي ُدو َن أَ ْن أَْ�ف َع َل باِ لَّ ِذي
تَ ْد ُعونَ ُه َملِ َك الَْ�ي ُهوِد؟»
(مر )12 :15

القراءة الصباحية
مر 21-1 :15
مز 35-15 :68
القراءة المسائية
عدد 25 - 24

األحد  12آذار 2017

« َولَ َّما َرأَى قَائِ ُد الْ ِمئَ ِة الْ َواقِ ُف
ُمقَابِلَ ُه أَنَُّه َص َرَخ َه َكذَا َوأَ ْسل ََم
وح ق َ
«ح ّقاً َكا َن َهذَا
ُّ
َالَ :
الر َ
اإلِنْ َسا ُن ابْ َن اللهَِّ!»
(مر .)39 :15
القراءة الصباحية
مر 47-22 :15
مز 69
القراءة المسائية
عدد 27 - 26

هذا السؤال الذي وجهه بيالطس لليهود يف يوم حماكمته للمسيح هو
السؤال نفسه الذي يسأل لكل إنسان يف العامل« ،ماذا تريد أن تفعل
صنما؟ فيلسوفا؟ شهيدا
بيسوع؟» هل تريده مصلواب؟ ميّتا؟ قصة اترخييّة؟ ّ
للمحبة؟ أم هل تريده سيّدا و رباّ ؟ ماذا تريد أن تفعل بيسوع؟ هو موجود
حق ال ميكن تغيريه.
وال ميكن جتاهله .هو حقيقة ال ميكن نكراهنا .هو ّ
أمام جتسد وقيامة املسيح من املوت تقف البشريّة مجعاء أمام قرار ،ماذا
ستفعل بيسوع؟ أمام هذا السؤال هناك خيارين ال اثلث هلما ،فإ ّما أن
ينضم اإلنسان إىل أعداء املسيح.
يتجاوب اإلنسان مع حمبة املسيح أو أن ّ
إما أن يقبل املسيح رباّ وخملصا على حياته وإما أن يرفض خالصه .إما
أن يكون من أتباعه أو أن يكون من صالبيه .أمام حقيقة املسيح يقف
كل إنسان أمام خيار قد يغيرّ مصريه األبدي .أمام املسيح جيب أن يقف
اإلنسان إبنكسار معرتفا خبطاايه وشاكرا يسوع على حمبته ويقبله خملصا
ورباّ على حياته.
لقد كان موت املسيح فريدا ج ّدا .ومل ِ
أتت الشهادة على هذا املوت من
إنسان حمب للمسيح أو متعاطف معه ،بل من قائد املئة الذي أشرف
ون ّفذ عمليّة الصلب .هذا القائد الذي عاين الكثري من حاالت الصلب
للمجرمني ورأى موهتم أمام عينيه ،هو نفسه الذي شهد عن فرادة موت
املسيح .فموت يسوع على الصليب كان حداث مرهبا ومرعبا تدخلت فيه
ي ّد اآلب السماوي واظلمت فيه الطبيعة يف منتصف النهار .بدا موت
املسيح ابلنسبة لقائد املئة حداث عاداي رغم احتشاد اجلماهري الكثيف
ولكنّه مع تقدم النهار بدأ يدرك أن مثّة أمر غريب وعجيب يف هذا
اإلنسان .فهدوءه ومساملته وكلماته األخرية مل يشهدها من قبل وعالمات
السماء وكآبة الطبيعة مل يعهدها من قبل ،وأما الطريقة اليت مات فيها
وأسلم الروح فكانت ادهش مشهد رآه قائد املئة يف حياته .لقد تكونت
الصورة يف ذهنه مما مسعه عن يسوع وما رآه يف يسوع وما مسعه من يسوع
وما ختم عليه اآلب السماوي من عالمات .فوقف جبرأة أمام الصليب
«ح ّقاً َكا َن َه َذا اإلِنْ َسا ُن ابْ َن اللهَِّ!»
وقالَ :
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االثنين  13آذار 2017

« َوق َ
َال لهَُ ُم« :ﭐ ْذ َهبُوا إِلىَ الْ َعالمَِ
يل
ج َع َو ْاك ِرُزوا باِ إلِنجِْ ِ
أَ مْ َ
ْخلِي َق ِة ُكلِّ َها».
لِل َ
(مر )15 :16

القراءة الصباحية
مر 16
مز 70
القراءة المسائية
عدد 29 - 28
الثالثاء  14آذار 2017

َال زَكرِياَّ لِل َْمال ِ
«�فق َ
َكَ :
«كيْ َف
َ
أَ ْعل َُم َهذَا ألَ يِّن أَناَ َشيْ ٌخ
َوا ْم َرأَيِت ُمَ�ت َق ِّد َم ٌة يِف أَياَّ ِم َها؟»
(لو )18 :1

القراءة الصباحية
لو 25-1 :1
مز 71
القراءة المسائية
عدد 31 - 30

أهم وصيّة أعطاها املسيح لتالميذه بعد قيامته من األموات هي املأموريّة
إن ّ
تتضمن هذه املأموريّة أمرا واضحا وصرحيا ومباشرا من املسيح إىل
العظمىّ .
تالميذه أن حيملوا بشارة اإلجنيل إىل العامل امجع .مل تكن فكرة خالص
املسيح للناس خارج الشعب اليهودي سهلة ابلنسبة للتالميذ .فقد تربّوا بفكرة
حضرهم لعمله العظيم مرارا وتكرارا
«شعب هللا املختار ».ورغم أن يسوع ّ
ولكن رغم ذلك كان ال ب ّد له أن يوضح هلم أن خالص املسيح مل يعد حمصورا
يف الشعب اليهودي الذي ولد منه املسيح حبسب اجلسد ولكن قد أصبح
رسالة كونيّة لكل الناس يف كافة بقاع األرض .لذلك اصدر األمر هلم قائال:
«إذهبوا» ،ومثّ حدد هلم مجهورهم قائال« : :إىل العامل أمجع» ،وأيضا حصر
هلم رسالتهم قائال« :اكرزوا ابإلجنيل» ،وعاد وشدد هلم على وجهة خدمتهم
قائال «للخليقة كلّها ».فخالص املسيح ليس حمصورا بشعب أو عرق أو
موجه لكل إنسان يف العامل .ولذلك فإن مسؤوليّة
داينة أو مذهب ،ولكنّه ّ
الكنيسة واملؤمنني يف كل عصر أن ينقلوا بشارة اخلالص أبمانة إىل العامل أمجع
ويكرزوا ابإلجنيل للخليقة كلّها.

هذه العبارة كانت سببا يف صمت ذكرياّ مل ّدة تسعة أشهر طوال م ّدة
حبل اليصاابت زوجته اببنهما الوحيد يوحنا املعمدان .فقد ظهر املالك
جربائيل لزكراي وهو يف اهليكل وأخربه حببل اليصاابت وبوالدة يوحنا إبنهما
الرب
الرب .فسأل ّ
ولكنّه مل يصدق ما قاله له املالك بل أراد عالمة من ّ
قائال« :كيف أعلم؟» فأجابه املالك أنّه سيكون صامتا .لقد اعطاه
هذه العالمة اليت كلفته الصمت تسعة أشهر .مل يكن ظهور مالك على
الناس أمرا شائعا وكان من املنطقي أن تكون هذه العالمة كافية ولكن
فكر اإلنسان غالبا ما خيونه إذ أن الفكر دائما يطلب الدالئل والرباهني
الرب فرييدان أن نسلك ابإلميان .فإذا سألنا زكراي قائلني له:
احلسيّة .وأما ّ
الرب أمر؟» لقال لنا حبماس وحزم« :كال ».ولكن
«هل يعسر على ّ
يف حلظة احلقيقة تردد ّ
وشك .وهذا ما يفعله الكثري من املؤمنني أحياان،
الذين يؤمنون حبقائق كلمة هللا وبوعود املسيح هلم ولكن يف حلظة التجربة
الرب فرييدان
اخلاصة هبم يشكون بوعوه ويطلبون العالمات الظاهرة ،وأما ّ
أن نسلك ابإلميان وأن نصدق .وعندما نفعل ذلك خنترب الربكة.
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األربعاء  15آذار 2017

«�فقَالَ ْت َم ْريمَُ لِ ْل َمال ِ
َك:
َ
َ
«كيْ َف يَ ُكو ُن َهذَا َوأَن
لَ ْس ُت أَ ْعر ُ
ِف َرُجالً؟»
(لو )34 :1

القراءة الصباحية
لو 56-26 :1
مز 72
القراءة المسائية
عدد 33 - 32

الخميس  16آذار 2017

اب إِلىَ هللاِ
أَمَّا أَناَ فَاالق رِْتَ ُ
لسيِّ ِد
ْت باِ َّ
َح َس ٌن يِلَ .ج َعل ُ
ْجإِي ،ألُ ْخبرِ َ ب ُ
ِك ِّل
َّ
الر ِّب َمل َ
َصنَائِ ِع َك.
(مز)24 :73

القراءة الصباحية
لو 80-57 :1
مز 73
القراءة المسائية
عدد 35 - 34

ما هو الفرق بني سؤال مرمي للمالك وسؤال زكراي يف العدد  18من
اإلصحاح نفسه .لقد كلّف سؤال زكراي تسعة أشهر من الصمت وأما
مرمي فقد بدا سؤاهلا بديهيّا وطبيعيّا .ما هو الفرق؟ الفرق كبري ج ّدا ألن
زكراي سأل سؤاال مشككا وأ ّما مرمي فقد سألت سؤاال إستفهاميّا .مل ينبع
سؤال مرمي من ّ
الرب ،لكنّها أرادت اإلستفهام
الرب وبقدرة ّ
شكها بوعود ّ
فالرب حيب األسئلة
عن طبيعة والدة املخلّص منها وهي مل تعرف رجالّ .
اإلستفهاميّة ويتلذذ ابلتعامل مع فكران اخلالق .لذلك أوضع هلا أن والدة
بقوة الروح القدس .وهذا ما ولّد يف
املسيح لن تكون مبشيئة رجل ولكن ّ
الرب وخضوعاً كام ً
ال له عندما قالت:
داخل مرمي إستسالماً اتماً ملشيئة ّ
الر ِّب .لِيَ ُك ْن يِل َك َق ْولِ َك» .فلو كان سؤال مرمي تشكيكيّا
« ُه َوذَا أَناَ أَ َم ُة َّ
لتابعت احملاججة وطلبت األدلّة واستعرضت املخاوف والتحدايت.
الرب واستسلمت عاملة أن
ولكنّها مل تفعل ذلك ،ألهنا آمنت برسالة ّ
الذي بدأ يف حياهتا أمرا عظيما هو سيكمله وسيكون معها .هذا يعلمنا
الرب ونستسلم ملشيئته عاملني أنّه
أن نتشبّه ابلقديسة مرمي ونثق بكلمات ّ
سيكون معنا دائما.
لقد عبرّ املرمن للرب يف هذا املزمور عن كل ما دار يف داخله من مشاعر
متضاربة حول جناح األشرار وازدهارهم مقابل معاانة األبرار يف حياهتم.
ولكن املهم يف ذلك األمر أنه كان شفافاً جتاه الرب ورفع قلبه وقدم
شكواه أمامه لكي ال يدع املرارة أن تتمادى يف داخله .وأاته جواب الرب
واضحا إذ أعلن له عن آخرة األشرار وهنايتهم املأساوية يف بعدهم عن
الرب ،فق ّدم الشكر واحلمد للرب على نِ َعمه الكثرية على حياته .لقد كان
اب إِلىَ هللاِ َح َس ٌن يِل» ألنه يف حمضر الرب
لسان حاله «أََّما أَناَ فَاال ْق رِتَ ُ
يزول كل تساؤل إذ هناك جيد املؤمن اجلواب املناسب لتساؤالته وطلباته.
لذلك ،مهما كان األمر الذي تفكر فيه ويشغل ابلك ،ال تتمادى كثريا
يف التحليل ،بل اذهب مباشرة اىل حمضر الرب وارفع صالتك له بكل
شفافية ألنه هو وحده القادر على اعطائك اجلواب الشايف ألنه هو امللجأ
اآلمن واملالذ الوحيد ألبنائه.
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الجمعة  17آذار 2017

ما أعجب هذه البشارة يف املنطق البشري .أن يولد خملّص للبشر يف

َ�فق َ
َال لهَُ ُم الْ َمال ُ
َك«:الَ تخََافُوا!
َ�ف َها أَناَ أُبَ ِّش ُرُك ْم بِ َف َرٍح َع ِظي ٍم
يَ ُكو ُن لجَِ ِمي ِع َّ
الش ْع ِب :أَنَُّه
ُولِ َد لَ ُك ُم الَْ�ي ْوَم يِف َم ِدينَ ِة َدا ُوَد
الر ُّب.
يح َّ
مخَُلِّ ٌ
ص ُه َو الْ َم ِس ُ
َوه ِذ ِه لَ ُك ُم الْ َع َ
ال َم ُة :تجَِ ُدو َن
ِط ْف ً
َم ًطا ُم ْض َج ًعا يِف
ال ُمق َّ
ِم ْذ َوٍد».
(لوقا )12-10 :2

مذود بني احليواانت! ولكن الالفت يف هذه احلادثة أن الرعاة جتاوبوا مع

القراءة الصباحية
لو 20-1: 2
مز 74
القراءة المسائية
عدد  - 36تث 1

البشارة وذهبوا لرؤية املولود املخلص وتقدمي السجود له .والسبب الواضح
لتصرف الرعاة هو اإلميان مبا أعلنه الرب هلم .إن اإلميان ،كما ابألمس
ّ
أيضا اليوم ،هو األساس للتجاوب الصحيح مع صوت الرب وإعالانته.

العامل اليوم يسمع اخلرب أن املسيح جاء اىل العامل لكي خيلص ابلتمام كل
الذين يلجأون إليه ،ولكنهم يريدون خملصا حسب ذوقهم وأفكارهم وليس
حسب فكر الرب وخمططه .فاخلالص يف فكرهم خيتلف عن اخلالص
اإلهلي احلقيقي .خالص ابألعمال وليس ابإلميان.
إن مفتاح التمتع بوعود الرب وإعالانته هو اإلميان والطاعة املباشرة،
هذا ما اختربه الرعاة ،وهذا ما خيتربه كل من يتجاوب مع صوت الرب
ابإلميان.

السبت  18آذار 2017

ثمَُّ َ�ن َزَل َم َع ُه َما َو َج َاء إِلىَ
َّاص َرِة َوَكا َن َخ ِ
الن ِ
اض ًعا لهَُ َما.

َوَكانَ ْت أُُّم ُه حَْت َف ُظ مَِ
جي َع ه ِذ ِه
األُ ُموِر يِف َ�ق ْلبِ َها.
(لو)51 :2

القراءة الصباحية
لو 52-21 :2
مز 75
القراءة المسائية
تث 3 - 2

من هو هذا الذي يقول عنه الكتاب إنه كان خاضعاً هلما؟ ومن مها
املتجسد .الذي
اللذان ق ّدم هلما اخلضوع؟ نعم إنه الرب يسوع ،هللا االبن
ّ
يقول عنه الكتاب أنه به كان كل شيء وبغريه مل يكن شيء مما كان .إنه
اخلالق الذي ألزم نفسه ابجلسد البشري وكل ما يتحتّم عليه من تبعات
حىت يصنع لنا الفداء العظيم .هو هللا القادر على كل شيء الذي اختار
طوعا أن خيلي أجماد السماء وحي ّد نفسه يف جسد بشريتنا لكي خيترب ما
خيتربه كل انسان فيكون مثلنا اىل التمام لكن من دون خطية .صحيح
أن يسوع كان يف الثانية عشرة من عمره ،لكنه كان أحكم وأفهم من
كل معلّمي اليهود الذين كان يسأهلم ويسمع هلم ،ومع ذلك اختار أن
يكون خاضعا ليوسف ومرمي .إن يسوع هو مثالنا يف كل شيء وال سيما
يف اخلضوع والطاعة.
إن اخلضوع هو من أصعب التحدايت يف حياتنا كمؤمنني ألنه خمالف
لطبيعتنا البشرية الساقطة املتكربة ،ولكن يسوع رسم لنا مثاال يف ذلك
نسر
من خالل خضوعه لآلب السماوي لتتميم مشيئته.وإن كنا نريد أن ّ
قلب الرب ونتمم مشيئته يف حياتنا علينا إذا أن نكون خاضعني وطائعني
لكل ما يطلبه منا.
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األحد  19آذار 2017

ألَ يِّن أَق ُ
ُول لَ ُك ْم :إ َِّن هللاَ قَا ِد ٌر
أَ ْن يُ ِق َيم ِم ْن ه ِذ ِه الحِْ َج َارِة
أَ ْوالَ ًدا إلِْ�ب َرا ِه َيم».
(لو )8 :3

القراءة الصباحية
لو 3
مز 76
القراءة المسائية
تث 5 - 4

االثنين  20آذار 2017

«لِ َّلر ِّب إِلهَِ َك تَ ْس ُج ُد
َوإِياَّ ُه َو ْح َد ُه َ�ت ْعبُ ُد»
(لو )8 :4

لقد كان اليهود دائما يفتخرون أنهّ م شعب هللا املختار معتمدين على
حت ّدرهم من ساللة إبراهيم .لقد اعتربوا أن انتماءهم التارخيي لشعب العهد
القدمي ٍ
كاف لنوال رضى هللا عليهم .لذا وبخّ هم يوحنا قائال أن هللا قادر
أن يقيم من احلجارة أوالدا إلبراهيم .إن هللا يطلب أانساً يتح ّدرون من
فحسب له إميانه براًّ .أانساً يعيشون
ساللة إميان ابراهيم ،الذي آمن ابهلل ُ
إبميانه متمثلني مبواقفه وأمانته الروحيّة هلل يف كل الظروف واألحوال .فاهلل
وشرها الذي أغرى لوط
يطلب أشخاصا ينعزلون عن سدوم وعمورة ّ
وعائلته فاجنذب للسكن فيها ،ويذهبون حيث تتطلب مشيئة هللا منهم.
أشخاصا يرتكون عبادة آهلة أور الكلدانيني الوثنية ويتبعون صوت الرب
ووعوده الصادقة واألمينة .إن هللا اليوم ال ينظر إىل اترخينا وخلفياتنا
احلقيقي
الثقافية واحلضارية ،بل ينظر إىل قلوبنا وحياتنا اليت تكشف إمياننا
ّ
به والتزامنا الكامل معه.
إىل من تقدم السجود والعبادة؟ ومن هو الذي يستحق وحده أن أيخذ
كل اإلكرام والسجود والعبادة؟ إنّه الرب إهلنا الكائن منذ األزل ،خالق
السموات واألرض والبحر وكل ما فيها .هو الذي « :يمَُ ُّد َّ
الش َم َ
ال َعلَى
الخَْ َ
ض َعلَى الَ َش ْي ٍء» (أيوب  .)7 :26هو سيّد الكون
ال ِءَ ،وُ�ي َعلِّ ُق األَ ْر َ
«الر ُّب اإلِل ُه الْ َقا ِد ُر َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء،
وإله الربّ والعدل .إنه هللا الق ّدوس َّ
الَّ ِذي َكا َن َوالْ َكائِ ُن َوالَّ ِذي يأَْ يِت» .فهل هناك من يعادله أو يشاركه يف اجملد
فنعبده أو نسجد له؟ حاشا .وفوق هذا كلّه تظهر عظمة هللا يف جتسد

القراءة الصباحية
لو 4
مز 77
القراءة المسائية
تث 7 - 6

املسيح املتواضع لفدائنا الكامل مبوته على الصليب ،فهل هناك من حمبة
أعظم من هذه تستحق أن تنحين هلا جباهنا وتسجد أمامها قلوبنا؟ أبداً.
فحاشا لنا أن نسجد أو نركع أو نصلي أو نتضرع إال له وحده ،اإلله
املبارك املستحق أن ميلك على قلوبنا وحياتنا وعلى بيوتنا وعائالتنا ألنه
هو خالقنا وفادينا له ّ
كل اجملد.
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الثالثاء  21آذار 2017

َوأَمَّا ُه َو ف َ
َكا َن َ�ي ْعتَزُِل يِف
الَْ�ب َرارِي َويُ َصلِّي.
(لو )16 :5

لقد كان الرب يسوع املسيح رجل الصالة بال منازع ،الذي كان يذهب
إىل موضع خالء للشركة مع اآلب السماوي والصالة له .كانت حياة
الرب يسوع تتضمن صلوات علنيّة أمام تالميذه وصلوات قبل الطعام
وصلوات أثناء اخلدمة .ولكن جزءاً كبرياً من حياة الصالة عنده كان
فرداي ،إذ َ
ان َ�ي ْعتَ ِز ُل يِف الَْ�ب َرارِي َويُ َص ِّلي» .مل تكن حاجة يسوع إىل
«ك َ

القوة للتغلب على ضعف يسيطر عليه ،بل كانت
غفران اخلطااي أو إىل ّ
حاجته إىل الشركة مع اآلب السماوي .كان هدف يسوع من حياة

القراءة الصباحية
لو 5
مز 37-1 :78
القراءة المسائية
تث 9 - 8

الصالة الرتكيز على املشيئة اإلهليّة من خالل التواصل الدائم مع اآلب.
كان يسوع مثالنا األعلى يف الصالة إذ كان يصلي يف كل يوم وكل ظرف
خالل خدمته األرضيّة .فإن كان يسوع الكامل يفعل هذا فكم ابحلري

تكون حاجتنا حنن إىل الصالة؟

األربعاء  22آذار 2017

مؤشر واضح إىل ضعف اإلنسان وعجزه ،ليس فقط على
إن املرض هو ّ

َوُك ُّل الجَْ ْم ِع َطلَبُوا أَ ْن َ�ي ْل ِم ُسوُه،

الصعيد اجلسدي بل على الصعيد الروحي أيضا .لذا يشعر كل إنسان من

ألَ َّن ُ�ق َّوًة َكانَ ْت تخَْ ُرُج ِمنْ ُه
َوتَ ْش ِفي الجَْ ِمي َع.
(لو )19 :6

حني إىل آخر إىل حاجته لقوة خارجية يستعني هبا .ومن هو القادر على
تقدمي هذه املعونة؟ لقد وجد أهل أورشليم واجلليل وجنوب لبنان الشخص
املناسب لذلك فرتكوا قراهم ومدهنم وجاؤوا إىل يسوع طالبني أن يلمسوه.
قوة خاصة كانت خترج منه لكي تشفي
لقد اخترب كل من ملس يسوع ّ
قوة كالم احلياة األبدية اليت تكلم هبا
اجلميع .وقد اخترب هؤالء أيضا ّ

القراءة الصباحية
لو 26-1 :6
مز 72-38 :78
القراءة المسائية
تث 11 - 10

يسوع .فعند الرب يسوع جواب لكل سؤال إذ هو رب احلكمة ،وتسديد

لكل حاجة إذ هو رب القدرة ،وعناية يف كل مشكلة إذ هو الراعي
الصاحل .يكفينا حبثا هنا وهناك ،فإن حاجتنا هي إىل اتباع يسوع والسري
قوته العظيمة يف حياتنا.
معه وملسه من خالل الشركة معه لكي خنترب ّ
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الخميس  23آذار 2017

أَمَّا نحَْ ُن َش ْعبُ َك َو َغنَ ُم ِرَعايَتِ َك
نحَْ َم ُد َك إِلىَ َّ
الد ْهرِ .إِلىَ َد ْوٍر
فَ َد ْوٍر نحَُ ِّد ُث بِتَ ْسب ِ
ِيحك.
(مز )13 :79

القراءة الصباحية
لو 49-27 :6
مز 79
القراءة المسائية
تث 13 - 12
الجمعة  24آذار 2017

وحنَّا الْ َم ْع َم َدا ُن قَ ْد أَ ْر َسلَنَا
«يُ َ
اآلت أَ ْم
إِلَيْ َك قَائِالً :أَنْ َت ُه َو يِ
آخ َر؟»
َ�نْ�نتَ ِظ ُر َ
(لو )20 :7

القراءة الصباحية
لو 7
مز 80
القراءة المسائية
تث 15 - 14

يف هذا املزمور يرفع املرمن مراثة بسبب اخلراب واألسى اللذين سبّبهما
أي احرتام للرب أو لشعبه واملدينة
األعداء من جراء السيب .إهنم مل يظهروا ّ
اليت جعل فيها هيكله .هذا األمر الذي وضع تساؤال كبريا يف ذهن املرمن
من جهة مساح الرب لألمم بسكب غضبهم على األرض وعلى الشعب.
ولكن ثقة املرمن إبهله هي أعمق بكثري مما قد يبدو يف الظاهر .هو يعلم أن
هللا ال يرتك أوالده مطلقاً .و ّ
كل ما يسمح به الرب يف حياهتم هو حبسب
خمططه هلم ومقاصده األزلية .إن هللا هو الراعي الصاحل الذي يهتم برعيته
بشكل مطلق ،فتقدم له ابلتايل احلمد والتسبيح ،وحت ّدث بعجائبه اىل
األبد.
متر هبا؟ هل يبدو وكأن هللا اجلالس على عرشه
ما هي الظروف الصعبة اليت ّ
صامت ال حيرك ساكنا؟ ال ختف ،بل اعلم يقينا أن هللا يف السماء كل
هو
ٌ
ما شاء صنع ،وأما حنن ،فأوالده الذين تع ّهدهم اىل املنتهى ،غنم مرعاه
الذين لن يرتكهم مطلقاً .ارفع عينيك اىل العالء وترقّب ميني الرب متتد
ملعونتك وق ّدم له احلمد والتسبيح اىل األبد.
لقد كان يوحنا املعمدان يف السجن حني أرسل تالميذه لكي يسألوا
املسيح هذا السؤال .أما السبب وراء سؤال يوحنا فهو غري واضح يف
الكتاب املقدس .بعضهم يقول إن يوحنا أرسل تالميذه هبذا السؤال لكي
يص ّدقوا أن هذا هو املسيّا املنتظر فيتبعوه هو .والبعض اآلخر يقول إن
يوحنا سأل هذا السؤال لكي يتأكد أن دوره قد انتهى مع جميء املسيح
إذ كان هدف رسالته وخدمته هتيّئة الطريق قدامه .ومثّة من يقول إن وجود
يوحنا يف السجن اضعفه فأدخل الشك يف نفسه عن رسالة املسيح
فأرسل يسأل عن ذلك لكي يزيل أي ّ
شك عنده من جهة يسوع املسيح.
لكن األمر الذي ال يقبل الشك أبداً هو أن قلب يوحنا امللتهب لتحقيق
مشيئة هللا هو الذي دفعه لكي يسأل هذا السؤال.
حنن حنتاج إىل غرية يوحنا على عمل هللا وحتقيق مشيئته حىت ولو صدرت
منّا أسئلة مماثلة ،وكما مل يكن يوحنا يعيش لذاته بل للذي أرسله ،هكذا
علينا حنن أن حنيا هلل.
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السبت  25آذار 2017

« َم ْن ُه َو َهذَا؟
الرِياَ َح أَيْضاً َوالْ َم َاء
فَإِنَُّه يأَْ ُم ُر ّ
َ�فتُ ِطي ُع ُه!»
(لو )25 :8

لقد خاف التالميذ جدا عندما بدأت األمواج ختبط السفينة .ولكن سريعا
ما تغريت هيئتهم عندما رأوا الرب يسوع املسيح يقف بكل سلطان لكي
ينتهر الرايح واألمواج آمرا إياّ ها ابهلدوء والسكينة .ورغم أن التالميذ كانوا
قد رأوا قبال الكثري من اآلايت ،إال أهنم اندهشوا قائلني :من هو هذا؟
لقد جتاوزت شخصية املسيح إدراكهم البشري إذ الحظوا سلطاان إهليّا
مطلقا أيمر الطبيعة فتطيعه .ومن هو القادر أن يتحكم ابلطبيعة إال
خالقها؟ إن الرب يسوع هو اخلالق املتسلّط على خليقته واملمسك هبا.

القراءة الصباحية
لو 25-1: 8
مز 81
القراءة المسائية
تث 17 - 16

األحد  26آذار 2017

ت
َوﭐ ْم َرأٌَة بَِ�ن ْز ِف َد ٍم ُمنْ ُذ اْ�ثَ�ن يَْ
َت ُك َّل
َع ْش َرَة َسنَ ًة َوقَ ْد أَْ�ن َفق ْ
يشتِ َها لِ َ
أل ِطبَّا ِء َولمَْ َ�ت ْق ِد ْر أَ ْن
َم ِع َ
تُ ْش َفى ِم ْن أَ َح ٍد َج َاء ْت ِم ْن
َوبِ ِه.
َوَرائِ ِه َولَ َم َس ْت ُه ْد َب �ث ْ
فَ ِفي الحَْ ِ
َف َ�ن ْز ُف َد ِم َها.
ال َوق َ
َ�فق َ
وعَ « :م ِن الَّ ِذي
َال يَ ُس ُ
لَ َم َس يِن!»
(لو)45-43 :8
القراءة الصباحية
لو 55-26 :8
مز 82
القراءة المسائية
تث 19 - 18

يستطيع املؤمن أن يسري مطمئنا يف العامل عندما يكون الرب يسوع داخل
لكل جتربة ،و ّ
سفينة حياته ،إذ له القدرة أن يضع ح ّداً ّ
لكل مشكلة أو
حت ّد ،ولكل هجمات الشرير اليت تواجهه يف العامل .فمهما علت أمواج
احلياة وكثرت ،فإن الرب الذي معنا هو أقوى من التحدايت اخلارجيّة.
يشق طريقه وسط زمحة اجلموع متوجهاً اىل بيت
بينما كان الرب يسوع ّ
اييرس لكي يشفي ابنته املريضة جدا ،تقابل مع هذه املرأة املعذبة وكانت
النتيجة معجزة أخرى وشفاء من نزف الدم .إن صالحه وحمبته مها بال
حدود ويكفيان البشرية بكاملها ،فكيف ال يليب احتياج تلك املرأة؟ إن
اإلنسان بطبيعته احملدودة ،ال ميكنه توزيع طاقته على أمور متعددة إذا
كان يرغب يف حتقيق هدف واحد حمدد ،لكن الرب يسوع بقدرته اإلهلية
الالحمدودة يستطيع أن جييب طلب البشرية مجعاء يف آن واحد إذا ما
التفتت إليه.
ما هي حاجتك؟ وهل يراودك الشعور أبن الرب يسوع مشغول أبمور أهم
متر به؟ إن هللا الذي يهتم بطيور السماء
مما حتتاج إليه وهو غري مهتم مبا ّ
وزانبق هللا فيؤمن هلا الطعام والكسوة ،هو بدون أدىن شك يهتم أبوالده
اهتماما مطلقا ،فال ترتدد يف أي حلظة من االقرتاب منه وطرح كل أمحالك
مهتم بك وهو يسمع لصراخك ويستجيب له
وحاجاتك عند قدميه ألنه ّ
كل اجملد.
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االثنين  27آذار 2017

فَأَ َكلُوا َو َشبِ ُعوا مَِ
جي ًعا .ثمَُّ ُرفِ َع
َض َل َعْ�ن ُه ْم ِم َن الْ ِك َس ِر
َما ف َ
اْ�ثَ�نتَا َع ْش َرَة ُ�ق َّف ًة.
(لوقا )17 :9

القراءة الصباحية
لو 36-1 :9
مز 83
القراءة المسائية
تث 21 - 20

الثالثاء  28آذار 2017

يَ ْذ َهبُو َن ِم ْن ُ�ق َّوٍة إِلىَ ُ�ق َّوٍة.
ُ�ي َرْو َن ق َّ
ُدا َم هللاِ يِف ِص ْهَ�ي ْو َن.
(مز)7 :84

القراءة الصباحية
لو 62-37 :9
مز 84
القراءة المسائية
تث 23 - 22

لقد أراد التالميذ من الرب يسوع أن يصرف اجلموع لكي يتمكنوا من
شراء الطعام ،فاملوضع كان خالء وال يوجد فيه طعاماً يكفي خلمسة
آالف رجل ما عدا النساء واألوالد .ولكن الرب يسوع كان عنده خمططا
آخر .فبعد أن اهتم بتأمني الطعام الروحي للجموع ،أراد أن يظهر هلم أنه
يهتم أيضا بطعامهم اجلسدي .إن املسيح لن يرتك نفسا حمتاجة وجائعة
ماثلة أمامه إال ويس ّد إعوازها روحيا وجسداي أيضا .إن الرب يسوع الذي
جاء لكي يطلب وخيلص ما قد هلك ،أطعم هذه اجلموع لكي يربهن
هلم أن تعليمه هلم هو صادق ،وما معجزة اطعامه هلم اال برهاان على أنه
قادر فعليا أن خيلص نفوسهم ابلتمام .إن الرب يسوع قد خلصنا ووعد
أيضا بتسديد مجيع احتياجاتنا لذا فإن حاجتنا الوحيدة هي البقاء دائما
يف حمضره وابلقرب من شخصه يف شركة متينة لكي خنترب الشبع احلقيقي
على كل األصعدة.
من هم هؤالء الذين يذهبون من قوة إىل قوة؟ أي من هم هؤالء الذين
يوما بعد يوم ،يصبحون أقوى من ذين قبل؟ هم السالكون يف طريق الرب
واحلافظون وصاايه ،السالكون يف وادي البكاء .حتما هذه املعادلة ليست
معادلة بشرية ،هي معادلة إهلية ابمتياز ،ألن االنسان ابلطبيعة ،عندما
يسري يف طريق ما ويبذل جمهود ،هو يشعر ابلتعب واحلاجة اىل الراحة كلما
تقدم يف املسري .أما أوالد هللا الذين يسلكون يف درب اإلميان وحبسب
وصااي الرب ،فهم جيددون نشاطهم ويزدادون قوة مع تق ّدم مشوارهم يف
طريق الرب .ومهما واجهتهم املصاعب ،فهي لن تثنيهم عن عزمهم يف
سعيهم بل ستزيدهم قوة وتصميما على املثابرة واجلهاد .إن مفتاح النصرة
يف حياة اإلميان ،مفتاح االزدايد يف القوة يوما بعد يوم ،هو كما يقول هذا
املزمور ،يف االحتفاظ بوصااي الرب يف القلب والسلوك حبسبها .لذا على
املؤمن الذي يريد أن خيترب هذه القوة املتجددة أن حيافظ على قيادة الرب
خلطواته واالتكال عليه أمام ّ
كل املطبات.
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األربعاء  29آذار 2017

َ�فق َ
َال لهَُ ْم« :إ َِّن الحَْ َصا َد َكثِريٌ
َولَ ِك َّن الْ َف َعلَ َة قَلِيلُو َن .ف ْ
َاطلُبُوا
ِم ْن َر ِّب الحَْ َصا ِد أَ ْن ُ�ي ْر ِس َل
َ�ف َعلَ ًة إِلىَ َح َصا ِد ِه».
(لوقا )2 :10

القراءة الصباحية
لو 10
مز 85
القراءة المسائية
تث 25 - 24

الخميس  30آذار 2017

َوفِ َيما ُه َو َ�يتَ َكلَّ ُم بهِ ذَاَ ،رَ�ف َع ِت
ا ْم َرأَةٌ َص ْوَ�ت َها ِم َن الجَْ ْم ِع َوقَالَ ْت
لَُهُ «:طوبىَ لِلْبَ ْط ِن الَّ ِذي حمََل َ
َك
َوالثَّ ْدَ�يينِْ اللَّ َذيْ ِن َر ِض ْعَ�ت ُه َما».
أَمَّا ُه َو َ�فق َ
َال«:بَ ْل ُطوبىَ
ال َم هللاِ
ين يَ ْس َم ُعو َن َك َ
لِلَّ ِذ َ
َويحَْ َف ُظونَ ُه»( .لو-27 :11

القراءة الصباحية
لو 28-1 :11
مز 86
القراءة المسائية
تث 27 - 26

يطلب هللا أشخاصا أمناء يعملون يف كرمه ،فهل جيد من هو مستعد
ابلكامل هلذا العمل؟ لقد عبرّ يسوع عن احلاجة الكبرية اليت يف العامل
عندما قال «احلصاد كثري» .وما يزيد من هذه املسألة تعقيدا هو قلّة
الفعلة الذين يعملون يف كرم الرب إبخالص .ففي يومنا هذا جند الكثريين
ممن ميتهنون الدين ،ولكن الذين يعملون أبمانة يف حقل الرب هم قليلون.
وهذا ما جيعل من الفعلة احلقيقيني يف حقل الرب عملة اندرة .لذلك
طلب يسوع من املؤمنني أن يصلّوا إىل رب احلصاد لكي يرسل فعلة إىل
حصاده .إنهّ ا مسؤولية املؤمنني والكنائس أن يصلوا لكي خيلق الرب يف
حياهتم وعياً روحياً وشعوراً ابحلاجة واملسؤوليّة جتاه خدمة الرب .علينا أن
الرب خداماً وفعلة حلقله ،وأال نستثين أنفسنا من هذه
نصلي لكي يقيم ّ
الصالة ،فنكون مستعدين لكي خنضع حنن بدوران لصوته عندما يدعوان
املبيضة املهيّئة للحصاد.
للخدمة يف حقوله ّ
تطوب مرمي ألن القدير
صحيح أن الكتاب املقدس يعلن أن مجيع األجيال ّ
صنع هبا عظائم واختارها لكي حتمل املسيح يف أحشائها ،وميزها عن
ابقي النساء يف كل اخلليقة ،ولكن هناك طوىب أكرب للذين يسمعون كالم
هللا وحيفظونه ،كما نرى هنا يف كالم الرب يسوع .لقد ذهب العامل بعيدا
جدا عرب التاريخ وابألخص يف يومنا هذا ،يف تطويب مرمي العذراء وترفيع
مقامها فوق أي إنسان آخر ،بل حىت مساواهتا ابملرتبة الالهوتية ،ولكن
كلمة الرب يسوع هنا أتيت لكي توضح فعال ما هي الطوىب احلقيقية .إن
استماع مرمي العذراء لكالم هللا والطاعة الكاملة له هو أرفع مقاما ابلنسبة
جمرد كوهنا إانء محل جسد بشرية املسيح .لقد كان خضوعها
هلا من ّ
وطاعتها وإمياهنا السبب األساسي وراء خالصها وتطويبها ،وكل من حيذو
حذوها يف طاعة كلمة الرب وحفظها ينال أيضا الطوىب احلقيقية ألبناء
ملكوت هللا.
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الجمعة  31آذار 2017

ِس َر ُاج الجَْ َس ِد ُه َو الْ َعينْ ُ  ،ف ََمتىَ
َكانَ ْت َعْ�ينُ َك بَ ِس َ
َج َس ُد َك
يط ًة ف َ
ُكلُّ ُه يَ ُكو ُن َ�ن رِّيًاَ ،وَمتىَ َكانَ ْت

َج َس ُد َك يَ ُكو ُن ُم ْظلِ ًما.
ِيرًة ف َ
ِش ّر َ
(لوقا )34 :11

القراءة الصباحية
لو 54-29 :11
مز 87
القراءة المسائية
تث 29 - 28

إن البصر هو أهم احلواس على اإلطالق ألنه يؤثر ويتحكم يف ابقي احلواس
وبكامل اجلسد .وعندما أراد يسوع وصف أتثري النظر على حياة اإلنسان
قال« :سراج اجلسد هو العني» .فمن خالل العني يتواصل اإلنسان ابلعامل
من حوله فريى ويقرأ ويالحظ ،ويُدخل إىل خ ّزان ذاكرته وعقله وفكره
صوراً ومشاهداً متنوعة .إن هذا اخلزان الكبري من الصور واملالحظات اليت
حنتفظ هبا تؤثر أتثريا كبريا على أسلوب عيشنا وقراراتنا .وقد حذر الرب
من شهوة العيون ،وهبجة العيون ،وغمزات العيون ،وعثرات العيون ،ملا هلا
من أتثري كبري على ادخال املفاسد يف الكثري من األحيان أذهاننا لتفسده.
مشاهد تظل أحياان عالقة يف خميلتنا فتشكل الفتيل الذي من خالله
حياول ابليس أن يوقعنا بتجاربه ومكايده .على املؤمن أن يتنبه إىل ما
يعرض فكره ملشاهد وصور تتعارض مع قداسة هللا وتفسد
يراه بعينيه فال ّ
«ح ّو ْ
ِل َعْ�ينيَ َّ َع ِن الن َ
َّظ ِر إِلىَ الْبَا ِط ِل .يِف
ذهنه ،وأن تكون صالته اليوميةَ :
َطرِي ِق َك أَ ْح يِيِن».
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هذا ابين
هناك قول مأثور ألحد الشعراء يقول فيه « :اوالدكم ليسوا لكم ،إهنم أبناء احلياة» .أما كلمة الرب فتقول:
« هوذا البنون مرياث من عند الرب» (مزمور )3 :127
إن أوالدان ليسوا للعامل ،إهنم هلل بنعمة هللا.
مير يف مرحلة النمو الطبيعية أمام
جند يف اجنيل لوقا واالصحاح الثاين أن الرب يسوع املسيح وهو طفل كان ّ
هللا والناس «واما يسوع فكان يتقدم يف احلكمة والقامة والنعمة ،عند هللا والناس» وكان هذا النمو يتقدم
مع تقدم سين عمره .وحبسب ما سبق فان كلمة حكمة تشري اىل النمو الفكري ،اما القامة فتشري اىل النمو
جسدي ،والنعمة عند هللا تعين النمو الروحي ،اما النمو عند الناس فيعين التخالط االجتماعي واالخنراط
ابجملتمع.
وحىت نرى اوالدان يتقدمون كما تقدم املسيح يف احلكمة والقامة والنعمة ،علينا ان ندرك أربعة احتياجات
أساسية حلياهتم:
أوال :احملبة.
حيتاج اوالدان ان يروا ذويهم حيبون بعضهم حمبة غري مشروطة.
وعليهم ان يروا حمبة اآلابء بعضهم لبعض واحتادهم بعضهم مع بعض الستمرار العائلة.
كما حيتاج األوالد أيضاً ان يروا حمبة هللا من خالل حمبة اآلابء لألبناء .مسؤولية االب الكربى هي ان يتمثل
ابملسيح ويكون مشاهبا للمسيح يف البيت.
افسس « 25 :5أيها الرجال ،أحبوا نساءكم كما أحب املسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها»...
اثنيا  :األمان.
أبناؤان حباجة ألن يشعروا أبمان يف البيت ،ليس ابلضرورة أمان مادي إمنا أمان من انحية االستقرار العاطفي،
فاألوالد يستطيعون العيش من دون ان يلبسوا ثيااب مثينة لكنهم ال يقدرون أن يعيشوا يف حميط غري مستقر.
إضافة اىل ذلك أيضاً هم حباجة اىل ان يشعروا ابألمان عن طريق القبول غري املشروط من أهلهم هلم .كما
ينبغي أيضا وضع حدود يتحركون ضمنها ،فاذا تربىّ الولد من دون ان توضع له هذه احلدود له سيشعر بعدم
األمان .وغالبا ما نسمع «ان أهلي ال أيهبون ملا افعل ،إهنم يرتكونين أفعل كل ما حيلو يف عيين»...
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اثلثا  :الثقة
على أوالدان أن يروا أننا نفي بوعودان هلم .كما عليهم أن يروا التزامنا ابلعمل والواجبات املنزلية ويف كنيسة
املسيح .إهنم حباجة ألن يشعروا بثقتنا هبم .أعط أوالدك مسؤوليات وشجعهم عندما يبلون حسناً وستكتشف
اهنم سيثابرون ليفعلوا االفضل لكي يستحقوا ثقتك هبم .ال تتوقع من أوالدك ان يكونوا كاملني فإداؤهم
سيكون مرتبطا بعمرهم .اصرب عليهم وسرتى الثمار يف وقت قريب.
رابعا  :احلاجة الروحية
دع أوالدك يرون ان الرب أييت يف املرتبة األوىل يف حياتك ،دعهم يرون ان املبادئ املسيحية والوصااي هي
حيّة يف حياتك .إهنم حباجة ألن يروا اآلابء جيتمعون حول كلمة الرب لكي يقرأوها ويتأملوا هبا.
عندما أتيت املشاكل اليومية على أوالدان عليهم أن يسمعوان نقول « :دعوان نضع مشكلتنا امام الرب
ابلصالة».
ال يوجد حتدايً أكرب من التحدي الذي تضعه أمامنا تربية األوالد.
إن االمر مبين على اخلربة اليومية املكتسبة وحنن نتعلّم ابستمرار .وفيما يلي جند ع ّدة توصيات مهمة يف هذا
املضمار:
• ِّ
صل لعائلتك كل يوم .وأشكر الرب على العائلة اليت ابركك فيها.
• ابدأ منذ حلظة الوالدة بتالوة الصالة املسائية مع أوالدك .ستتفاجأ كيف يتعلمون بسرعة ان يتلوا بدورهم
الصلوات .ساعدهم ليتعرفوا على الرب يسوع يف أسرع وقت ممكن.
• اقرأ لطفلك قصص من الكتاب املقدس ،مستعيناً ابلكتاب املقدس اخلاص ابألطفال مع الصور ،فمشاركة
اإلجنيل مع ولدك سيكون اختبارا رائعا.
• كن صبوراً مع أوالدك ،فإن زماننا ميضي أسرع من زماهنم.
أبن الثقة مع أبنائك من خالل أي أمر يفعلونه.
• ِ
• أص ِغ إليهم .ال تستمع فقط اىل ما ينطقون به إمنا أعطيهم كل اهتمامك وانظر اىل عيوهنم مباشرة عندما
يكلمونك .فإن ولدك سيطلعك على خماوفه واألمور اليت تشغل ابله.
• راقب أوالدك ابجتهاد! اعرف مكان تواجدهم ،من يعاشرون ،مع من يلعبون ،أي قنوات تلفزيونية أو
برامج يشاهدون ،اخنرط يف نشاطاهتم وابق منخرطاً .ليس لديك الكثري من الفرص لرتبية أوالدك ،إهنا الفرصة
تدرهبم على القيم واألخالق واحلياة املسيحية احل ّقة.
الوحيدة يف العمر ،فاجتهد أن ّ
عدد 2017 | 3

25

• أعط أوالدك مسؤوليات ابكراً يف حياهتم .فاألوالد حيبون املساعدة يف وقت مبكر من حياهتم ،قد ال
يقومون ابألمور كما تقوم هبا أنت ،لكن وضعهم يف املسؤولية يف عمر مبكر سينعكس على شخصيتهم
واستقالليتهم يف املستقبل .أحرص على أن حيرتموا السلطات وخيضعوا هلا.
ورب بيتك فاألوالد حباجة اىل معرفة من هو املسؤول يف البيت.
• كن سيّد ّ
• أظهر احملبة ألوالدك ابستمرار .واحتضنهم بقدر املستطاع .امدحهم دائماً ،فال شيء يبهج الولد إال مدح
عرفهم مبقدار احملبة اليت تكنّها هلم.
والديهّ .
• أمض الوقت ابالستمتاع أبوالدك ،انزل اىل مستواهم وانظر اىل العامل من منظارهم ،وأحرص على متضية
أوقات مع عائلتك قدر املستطاع.
• أدرس أوالدك ،اعرف من هم ،ماذا حيبون ،ما هي عيوهبم وحاول ان تساعدهم لكي يتغلبوا على عاداهتم
السيئة ،فطفلك هدية من هللا ،ال تقارن أبداً بينه وبني غريه من األوالد.
• أبق على زواجك متماسكاً .فاألوالد حباجة اىل أهل حيبون بعضهم البعض .فكن مثاهلم الصاحل للزواج
املسيحي الناجح ،تذكر أنك تريب زوجاً أو زوجة للمستقبل وأم أو أب.
• اصطحب أوالدك اىل مدرسة األحد ،واحرص على أال هتمل عالقتك الشخصية مع هللا ،فبدوهنا لن تقدر
أن تقود عائلتك وأوالدك اىل املسيح.
• اعتذر وأطلب السماح من أوالدك عندما تدعو احلاجة ،فإن ذلك سيعلّمهم طلب الغفران والسماح.
رب الولد يف طريقه ،فمىت شاخ أيضاً ال حييد عنه( .أمثال)6 :22
ّ
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أضواء على الكتاب املقدس
سفر صفنيا
الرب حلمايته يف يوم
للبار يف يوم ّ
«الرب خيبّئ أو حيمي ».ويقرتح هذا االسم ختبئة ّ
اسم صفنيا يعين ّ
الرب ّ
الغضب (أنظر 3:2؛ .)12-8:3
 -1الكاتب
حي ّدد السفر اسم كاتبه على أنّه صفنيا بن كوشي بن جدليا بن أمراي بن حزقيّا ( .)1:1فعلى ما يبدو أنّه
النيب الوحيد
حفيد جدليا حفيد حزقيّا امللك الذي ملك قبل زمنه حبوايل  75سنة .وهكذا فإ ّن صفنيا كان ّ
الذي من النّسل امللكي املباشر .وقد كان لصفنيا ّ
اجلو الروحي
جو القصر امللكي و ّ
اضطالع كامل على ّ
املقربني.
كونه أحد أنسباء امللك يوشيّا ّ
 -2اتريخ الكتابة
حدثت خدمة النيب صفنيا خالل حكم امللك يوشيّا بن آمون قبل سقوط نينوى سنة  612ق .م( .راجع
1:1؛  .)13:2أ ّما يوشيّا فقد حكم من سنة  640إىل سنة  609ق .م .هذا ويتبينّ من رسائل النيب
اليت تدين الوثنيّة بش ّدة أ ّن الكتابة ربمّ ا حصلت أثناء الفرتة اليت سبقت اإلصالح الديين الذي قام به امللك
املرجح أن تكون
يوشيّا .وقد قام يوشيّا إبصالحني األ ّول سنة  628والثاين سنة  622ق .م .وهكذا فمن ّ
كتابة السفر قد حصلت إ ّما حوايل  630ق .م .أو حوايل  625ق .م.
 -3غاية نب ّوة صفنيا
ليوجه حتذيراً إىل أ ّمة يهوذا قبل منتصف الليّل بساعة واحدة وجميء الدينونة املد ّمرة.
النبوة كتبها صفنيا ّ
هذه ّ
الرب اقرتب ج ّداً .وينتقل النيب ابلروح إىل الدينونة النّهائيّة وما وراءها من
فالوثنيّة استشرت يف األ ّمة ويوم ّ
للرب يف ملكوت املسيح الذي سيسكن وسط شعبه.
تطهري لأل ّمة يتبعه رجوعها ّ
حجي
سفر ّ
«حجي» ابلعربيّة «عيدي ».ويُعتقد أب ّن النيب أعطي هذا االسم بسبب والدته اليت ترافقت مع
يعين اسم ّ
أحد األعياد الرئيسيّة يف السنة العربيّة .وترد يف الكتاب أمساء أخرى مرادفة السم النيب مأخوذة مجيعها من
حجيث يف 2
«حجي» يف تك 16:46؛ عدد 15:26؛ واسم ّ
«حج» (راجع ورود اسم ّ
األصل العربي ّ
حجيا يف  1أخبار .)30:6
صم 4:3؛ واسم ّ
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 -1الكاتب
حجي يُذكر
ال وجود العرتاضات
ّ
حجي هلذا السفر النبوي .ومع أ ّن ّ
صحة كتابة النيب ّ
تستحق الذكر على ّ
من قبل عزرا الكاتب يف عزرا  1:5و  ،14:6إالّ أنّنا ال نعرف الكثري عن حياة هذا الشخص سوى أنّه
وتدرب
كان نبيّاً حبسب وصف عزرا له .ويعترب التقليد اليهودي أ ّن النيب ّ
حجي ولد يف اببل أثناء السيب ّ
الشراح يظنّون أنّه ربمّ ا رأى اهليكل األ ّول قبل دماره على يد الكلدانيّني
على يد النيب حزقيال ،مع أ ّن بعض ّ
(راجع  .)3:2وقد رجع إىل أورشليم بعد رجوع املسبيّني األ ّول من اببل سنة  538ق .م ،.أل ّن امسه مل
يكن مذكوراً يف عداد ال ّ
حجي معاصراً
سجلها عزرا يف سفره (راجع عز  .)2:2هذا وكان النيب ّ
الئحة اليت ّ
حث كالمها الذين عادوا من السيب على استئناف العمل يف بناء اهليكل عندما كانوا يعانون
للنيب زكرياّ  ،وقد ّ
من اإلحباط بسبب توقّف البناء والتهائهم عنه أبمور احلياة الدنيويّة.
 -2اتريخ الكتابة
حجي أحد أدق األسفار من انحية حتديد زمن الكتابة ،حيث أ ّن الكاتب يُعطي اتريخ كتابة ّ
كل
يُعترب سفر ّ
حجي قد
من رسائله حم ّدداً إياّ ها ابليوم والشهر والسنة .وابلنّظر إىل هذه الدقّة يف التأريخ يُعتقد أن يكون ّ
ًّ
سجال لتأريخ األحداث اهلا ّمة اليت رافقت بناء اهليكل .وحي ّدد السفر السنة الثانية من ملك داريوس
حفظ
حلجي .ومن املعروف أ ّن ملك داريوس الفارسي هذا بدأ سنة
الفارسي كتاريخ ابتداء الرسالة النبويّة األوىل ّ
حجي رسائله النبويّة األربعة سنة  520ق .م.
 522ق .م.؛ وهكذا تكون السنة الثانية اليت فيها أعطى ّ
حجي هو السفر الثاين
خالل الفرتة املمت ّدة بني شهر آب وشهر كانون األ ّول .ومن اجلدير ابلذكر أ ّن سفر ّ
ابلرجوع إىل امللوك األمميّني .وهذا ّ
يذكر أب ّن فرتة أزمنة األمم املتنبأ هبا يف دانيال  2و
بعد دانيال الذي ّ
يؤرخ ّ
 7هي يف مرحلتها الثانية.
حجي
 -3أهداف كتابة سفر ّ
يشجعهم على استكمال بناء اهليكل من أجل
حجي للعائدين من السيب أبربع رسائل لكي ّ
كرز النيب ّ
الل اجمليد يف وسطهم اثنية .أ ّما من جهة اثنية فقد كان للنيب هدف
اسرتجاع الرجاء ابلتمتّع بربكات حضور هّ
الرب لذابئحهم اليت ق ّدموها سابقاً.
آخر ّ
يتلخص بتعريف البقيّة أبسباب افتقارهم وأسباب عدم قبول ّ
رسالة بطرس األوىل
حت ّدد هذه الرسالة هويّة مؤلّفها الذي هو بطرس رسول يسوع املسيح ( 1بط  .)1:1هذا ونعرف عن حياة
أي من الرسل الباقني ،والسبب يف ذلك يعود إىل صدارة الرسول
الرسول بطرس أكثر ممّا نعرف عن حياة ٍّ
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بطرس يف األانجيل ويف الفصول اخلمسة عشر األوىل من أعمال الرسل .وقد متيّز بطرس ابالنفعاليّة وسرعة
االحتداد (يو  ،)10:18كما كان مزجياً من الشجاعة واجلنب (غل  .)12:2وكان أيضاً شخصاً مقايضاً
يفتّش عن مصلحته («ماذا يكون لنا؟» مىت  ،)27:19كما كان مفتخراً (مرقس  )29:14وواثقاً من
نفسه (لوقا 33:22؛ يو  .)37:13وقد غيرّ املسيح امسه من مسعان إىل بطرس عند دعوته له التّباعه
اخلاصة .فقد رافقه
(يو  .)41:1كما كان بطرس أحد التالميذ الثالثة الذين اصطحبوا ّ
املهمات ّ
الرب يف ّ
عندما دخل ليشفي ابنة رئيس اجملمع يف كفرانحوم (لوقا  ،)56-49:8وعندما صعد إىل جبل التجلّي (مىت
)8-1:17؛ وعندما ذهب إىل بستان جثسيماين قبل آالمه (مىت .)37:26
 -2أتريخ الرسالة ومكان كتابتها
كتب بطرس رسالته هذه قبل وفاة نريون عام  68م ،.هذا فيما لو كان التقليد الكنسي القائل أب ّن الرسول
استشهد على يده صحيحاً .وعلى األرجح أن تكون هذه الرسالة ُكتبت مع ابتداء االضطهاد النريوين على
املسيحيّني عام  64م .أو قبله بقليل.
املفسرين أ ّن الرسول بطرس كتب من اببل اليت يف بالد ما بني النّهرين إذ يتّبعون التفسري احلريف
ويعتقد بعض ّ
الشر
للكلمة .أ ّما االعتقاد السائد واألرجح فهو أ ّن كلمة اببل هي إشارة ضمنيّة إىل روما ،مدينة ّ
القوة و ّ
وعبادة األواثن .كما يستخدم الرسول يف السياق ذاته ( )13:5تعابري جمازيّة خمتلفة؛ فهو يشري إىل مرقس
يسمي الكنيسة ابليت يف اببل.
مسميّاً إياّ ه إبين كما ّ
 -3وجهة الرسالة
املتغربني من شتات بنطس وغالطيّة و كبّدوكيّة وآسيّا
ابلنّسبة إىل وجهة الرسالة فقد كتبها الرسول إىل ّ
كل الذين يف املسيح يسوع ( .)14:5أ ّما كلمة الشتات ّ
وبشكل عام إىل ّ
فتدل على اليهود
وبيثينيّة (،)1:1
ٍ
الل يف
الذين بقوا مشتّتني يف األمم بعد رجوع اليهود من السيب البابلي أثناء الفرتة اليت أُعيد فيها بناء هيكل هّ
أورشليم .وكان الشتات أثناء القرن األ ّول امليالدي موّزعني إىل ثالثة أقسام رئيسيّة :القسم البابلي ،القسم
السوري ،والقسم املصري .ومن اببل انتشر اليهود يف خمتلف أحناء بالد فارس ومادي وبرثيا .وقد استوطن
عدد كبري من اليهود يف قربص وحبر إجيه وعلى الشواطئ الغربيّة آلسيا الصغرى .هذا وقد و ّطن االسكندر
الكبري وبطليموس األ ّول أعداداًكبرية من اليهود يف مدينة اإلسكندرية .وتزايدت اجلماعات اليهوديّة يف روما
بعد احتالل بومباي ملدينة أورشليم سنة  63ق .م .وقد ساهم انتشار اليهود يف الشتات بشكل كبري يف
جتمع
عمليّة انتشار املسيحيّة السريع يف القرن األ ّول امليالدي .لذلك كان الرسل يقصدون ابنتظام مراكز ّ
اليهود يف كرازهتم الرسوليّة كنقطة انطالق لعملهم التبشريي .ومن املالحظ أ ّن أوائل املهتدين إىل املسيح كانوا
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من يهود الشتات الذين أتوا إىل أورشليم يف عيد اخلمسني ،وقد م ّهد أولئك املسيحيّون األوائل الطريق أمام
املوجهة إليهم
املتفرقة اليت كانوا يعيشون فيها .على أ ّن ّقراء الرسول بطرس ّ
الرسل لنشر البشارة يف األماكن ّ
رسالته األوىل هم مزيج من اليهود واألمم املؤمنني ابملسيح -4 .أهداف الرسالة وظروف كتابتها
لربمّ ا علم الرسول بطرس عن ظروف االضطهاد الديين املتزايد على املسيحيّني يف آسيا الصغرى .وهكذا
فرسالته هذه هي حماولة منه لتشجيع املؤمنني يف تلك األماكن وإرشادهم روحيّاً ليسلكوا السلوك ال ّ
الئق
ابلق ّديسني يف وسط الظروف الصعبة .ويشري بطرس يف رسالته بشكل عام إىل التجارب األليمة اليت جيتاز
فيها املؤمنون (6:1؛ 19-16 ،12-11:4 ،17-13:3؛  ،)10-9:5لكنّه حي ّدد بعض التجارب
اخلاصة اليت كانوا يواجهوهنا.
ّ
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تسلية روحية
إعداد األخت ابسكال احلاج
إحبث عن األمساء يف رسالة بولس إىل أهل رومية:
ا – ت – ر – ف – ي – ن – ي ________________________________ :
ك – س – ا – ت – س – ي – ن – ر – ي ___________________________ :
ا – ب – و – م – أ – ل – س __________________________________ :
غ – س – و – ف – ل – ي – ل – و ______________________________ :
و – أ – ت – ر – و – س – ل – ب – و – س ________________________ :
س – ي – ا – ب – و – س – ر – س – ت __________________________ :
ن – ي – و – ا – س ________________________________________:
رتِّب الكلمات التالية فتحصل َ على اآلية املناسبة:
الرب – توبيخه – اي – حتتقر – ابين – تكره – الذي – حيبه َّ
–ألن –
* ال – أتديب – وال – ٍ
اببن – ِّ
الرب .
سر – و كأب – ُّ
يؤدبه – به – يُ ّ

* للرجل – مل – يف – طريق – طوىب – و يف – مشورة – املستهزئني – لكن – مسرته – جيلس – يلهج
 و لي ًال – انموسه – هناراً – الذي – اخلطاة – يسلك – األشرار – يقف – ويف – مل – انموس –
ويف – جملس – مل – يف – الرب .
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