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إختبارات إمرأة خاطئة
إعداد القس رميون أبو خمايل

كان ذلك اليوم مظلما بالنّسبة هلذه املرأة ،اليت شخصيّته القداسة والربّ ،ويف الوقت ذاته التّحنّن على

أُ ِ
مسكت وهي تزين يف ذات الفعل .هي اآلن تسري البشر؟ هم يريدون أن يوقعوا به لكي يدينوه ،وها هم

الرجال يتق ّدمون إليه قائلني« :يَا ُم َعلِّ ُم َه ِذ ِه الْ َم ْرأَُة أُ ْم ِس َك ْت
يف شوارع أورشليم حماطة مبجموعة من ّ
خلف ،وحييطون هبا لكي َوِه َي َ�ت ْزنيِ فيِ ذ ِ
القساة ،يدفعوهنا من ٍ
وس أَ ْو َصانَا
وسى فيِ النَّا ُم ِ
َات الْ ِف ْع ِلَ .وُم َ
َماذَا َ�ت ُق ُ
ول أَنْ َت؟»
ال هترب .هم يف طريقهم إىل اهليكل ،لكي ين ّفذوا أَ َّن ِمثْ َل َه ِذ ِه ُ�ت ْرَج ُم .ف َ

فيها حكم املوت .وإذ تنظر إليهم ترى احلجارة يف واملرأة اخلاطئة تقف اآلن بني يسوع من جهة ،ورجال
مجعوها لكي يرمجوها هبا .وإذ تنظر ال ّدين والنّاس من جهة إخرى .ها هي تقف بني املوت
أيديهم ،اليت ّ
إىل تعابري وجوههم ترى احلقد والقسوة تقطر من واحلياة ،ال تعلم ماذا ينتظرها .دقائق عصيبة يف حياة
أناس ،لطاملا جنحوا يف اإلشارة إىل خطايا هذه املرأة ،أ ّدت إىل اختبارات ال تُنتَسى ،أ ّدت إىل
وجوه ٍ
اآلخرين ،دون أن يتنبّهوا إىل خطاياهم .كانت تغيري عظيم يف حياهتا.
هذه ال ّدقائق ،دقائق خوف وخجل ،وكانت فيها إ ّن اإلنسان احلكيم هو من يتّعظ من اختبارات احلياة،
املرأة تنتظر اللّحظة اليت تواجه فيها املوت ،لكي فماذا اختربت هذه املرأة يف تلك احلادثة
تضع ح ّدا ّ
لكل هذا.
الشعب؟ إىل أ ّوال.لقد إجتازت هذه المرأة في اختبار الخطيّة
إىل أين يذهب هبا رجال ال ّدين و ّ
جيربوا ربّنا يسوع الغادرة
اهليكل .وملاذا إىل اهليكل؟ لكي ّ

املسيح ،ماذا يفعل بإمرأة زانية أُمسكت بذات أمام املسيح تقف إمرأة زانية أُ ِ
مسكت يف ذات الفعل.
الشنيعة،
ملرات عديدة ،مارست هذه املرأة خطيّتها ّ
الفعل .ماذا سيفعل ّ
الر ّب يسوع الذي مجع يف ّ
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املرة األوىل اليت متسك فيها يف
ولكن هذه هي ّ

اليت فيها يسيء اإلنسان إىل نفسه ،وإىل اآلخر ،وإىل

ذات الفعل .فال ّزىن هو من أعمال ّ
الظلمة اليت

اهلل ،الذي ق ّدس العالقة الزوجيّة .هل هناك أبشع

يظن من يرتكبها أنهّ ا
تُف َعل يف اخلفاء ،واليت ّ

يتحول اإلنسان املخلوق على صورة اهلل ،إىل
من أن ّ

ستبقى يف اخلفاء .مل تفتكر هذه املرأة يوما ،أنهّ ا

ور الَّتيِ ِم ْن
حيوان غرائزي يبيح اخلطيّة ويفعل»األُ ُم َ
َض ُب اهللِ َعلَى اْ�بنَا ِء الْ َم ْع ِصيَ ِة» (كو
ْاجلِ َها يَْأ يِت غ َ

بالسر أو
متتّع اإلنسان باخلطيّة ،ومارسها بفرح ّ

الصحف عن رجل قتل زوجته
 .)6 :3كتبت إحدى ّ

بالعلن ،ومهما طال الوقت ،على كل إنسان أن

وعشيقها ،يف غرفة النوم دفاعا عن شرفه .فإذا كان

يعلم أ ّن يوم الفضيحة قادم .لذلك قال يسوع

الشرف والطهارة ،فكم
اإلنسان اخلاطئ يشعر بقيمة ّ

َن َوالَ َخ ِف ٌّي لَ ْن ُ�ي ْع َر َف»
َ
«�فلَيْ َس َم ْكتُوٌم لَ ْن يُ ْسَ�ت ْعل َ

باحلري اهلل الق ّدوس البار ،ذاك الذي ال يعرف خطيّة،

(لو  .)2 :12وهلذا يكتب الرسول بولس عن

أليس باحلق يطالب اإلنسان بالقداسة .وها هي املرأة

ين اهللُ
يوم الدينونية قائال« :فيِ الَْ�ي ْوِم الَّ ِذي فِي ِه يَ ِد ُ

الر ّب يسوع لتخترب عظمة قداسة اهلل،
تقف أمام ّ

َس َرائِ َر النَّاس» (رو  .)16 :2لقد اختربت هذه

فتسمع صوت الكتبة والفريسيني يقولون ليسوع «يَا
ُم َعلِّ ُم َه ِذ ِه الْ َم ْرأَُة أُ ْم ِس َك ْت َوِه َي َ�ت ْزنيِ فيِ ذ ِ
َات الْ ِف ْع ِل.
وس أَ ْو َصانَا أَ َّن ِمثْ َل َه ِذ ِه ُ�ت ْرَج ُم» .يف
وسى فيِ النَّا ُم ِ
َوُم َ

الساعة ال ميكن أن ترجع إىل الوراء،
وأل ّن دقائق ّ

تلك اللّحظة إختربت هذه املرأة نتيجة اخلطيّة وعقاهبا

فضح ،وإالّ ملا قامت بفعلتها هذه .فمهما
ستُ َ

املرأة غدر اخلطيّة ،ولو علمت أ ّن اخلطيّة ستغدر
هبا ملا فعلتها.
يتغي ،وقفت هذه املرأة
وأل ّن املاضي ال ميكن أن رّ

لتعلم أ ّن «أُ ْج َرَة الخَْ ِطيَِّة ِه َي َم ْو ٌت» (رو .)23 :6

لل ّدينونة أمام اهلل والنّاس .فالنّاموس حيكم على

وها هي اآلن تواجه احلكم أمام اهلل والنّاس ،لتعلم أ ّن

املرأة الزانية باملوتَ »،وإِذَا َزنىَ َرُج ٌل َم َع ا ْم َرأٍَة فَإِذَا

ما تستحقه حبسب ناموس اهلل الكامل ،هو املوت.

الزانِيَ ُة» (ال
الزانيِ َو َّ
َزنىَ َم َع ا ْم َرأَِة قَرِيبِ ِه فَإِنَُّه ُ�ي ْقتَ ُل َّ
 .)10 :20هل هناك أشنع من هذه اخلطيّة،

ما اختربته هذه املرأة اخلاطئة ،هو أ ّن اخلطيّة اليت
متتّعت هبا لسنوات طوال ،ليست سوى ٍّ
فخ غاد ٍر ليوم
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الفضيحة والعقاب.

ويظهرون أنهّ م يريدون تطبيق النّاموس ،ولكن يف
داخلهم رفض للمسيح املخلّص .وما أكثر هؤالء يف

يتستون بال ّدين وحيكمون على
ثانيا .لقد اجتازت هذه المرأة في اختبار البشر هذه األيام ،أشخاص رّ
النّاقصين

النّاس ،ويتاجرون بأرواح البشر .كتب األديب اللبناين

الرجال ،جربان خليل جربان ،واصفا رجل ال ّدين ،قائال« :يبيع
وراء هذه املرأة ،يقف مجهور كبري من ّ
بينهم رجال دين ،وعامة شعب حيملون يف أيديهم صالته ،ومن ال يشرتي ،يكون كافرا باهلل وأنبيائه
حجارة ،جي ّهزون أنفسهم لرجم هذه املرأة .إختربت حمروما من اجلنّة والنّعيم .»..هؤالء هم الذين جاءوا
الصعبة من حياهتا ،هبذه املرأة إىل يسوع ،لكي حيكموا عليها ويرمجوها.
هذه املرأة يف تلك اللّحظات ّ
البشر على حقيقتهم ،الذين يستمتعون بإدانة
أشخاص خيفون حقائق اإلجنيل املخلّصة عن أتباعهم،
ٌ
اآلخرين واحلكم على غريهم.

يتمسكوا مبراكزهم .إ ّن القساوة البشريّة اليت
لكي ّ

الشر ترفض املسيح املخلّص ،خترتع األديان ،والطوائف،
كانت الغاية من وصيّة النّاموس إستئصال ّ
لتجرب املسيح .ومن هو الضحيّة؟
من اجملتمع ،وليس استمتاع اإلنسان بقتل أخيه واملذاهب والبدعّ ،
اإلنسان .لو كان هؤالء باحلقيقة لديه الصدق هو أنت أيها اإلنسان .ومن هو اخلاسر ،إالّ اإلنسان
حبجتهم أنهّ م يريدون تطبيق النّاموس ،جلأوا الذي ال يأيت إىل املسيح مباشرة لنوال خالصه.
ّ
الشريعة .ولكنّهم لقد إختربت هذه املرأة أيضا دناءة البشر عندما نظرت
بالرجل ،لكي يُقتل أيضا حبسب ّ
ّ

بشر قساة ،يرتأّسهم قادة عميان جاءوا إىل يسوع إىل وجوههم .ففي الوقت الذي إحنىن به يسوع إىل
ٌ
جيربوه .إ ّن هدفهم ليس القداسة وال ّ
الرجال
لكي ّ
املرأة ال ّزانية ،كانت عيون ّ
الطهارة ،األرض ،غري ناظر إىل ّ
وع
جيربوا املسيح ،وها هم يق ّدمون تنظر بشهوة إىل املرأة .يقول الكتاب«َ ،أََّما يَ ُس ُ
بل هدفهم أن ّ
ض»،
ِصبِ ِع ِه َعلَى األَ ْر ِ
يتمموا خطيّتهم .فَانحَْنىَ إِلىَ أَ ْس َف ُل َوَكا َن يَ ْكتُ ُب بِإ ْ
هذه املرأة ككبش حمرقة ،لكي ّ

يتستون بثياب ال ّدين والتّديّن ،ماذا كتب يسوع على األرض؟ قال أحدهم ،رمبا كتب
هؤالء األشخاص ،رّ
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الرجال أن
الوصايا العشر ،لكي يساعد هؤالء ّ

هذه املرأة بشخص املسيح ،رمح ًة مل جتدها يف ّ
كل

حيكموا على أنفسهم .ولكن ما نعرفه أ ّن هؤالء

البشر اآلخرين .كان من املمكن أن تُدان هذه املرأة

أحلوا على املسيح لكي جييبهمَ « .ولَ َّما
الرجال ّ
ّ
ْاستَ َم ُّروا يَ ْسأَلُونَ ُه اْ�نتَ َص َب َوق َ
َال لهَُ ْمَ « :م ْن َكا َن

لكن رمحة املسيح ،هي اليت أعطت
ىّ
حت املوت ،و ّ
هذه املرأة فرصة جديدة .العدالة تفرض املوت ،أ ّما

ِمنْ ُك ْم بِ َ
ال َخ ِطيَّ ٍة َ�فلَْ�ي ْرِم َها أَ َّوالً بحِ َ َجرٍ!»» .مث إحنىن

رمحة ربّنا يسوع املسيح ،فهي فرصة اإلنسان الوحيدة

أيضا إىل أسفل ،وكان يكتب بأصبعه على األرض.

للخالص.

املرة الثانيّة،
ماذا كتب؟ قال أحدهم أ ّن يسوع يف ّ
كان يكتب خطاياهم على األرض .مما ّ
بكت

إ ّن الفرصة اجلديدة ،هي أفضل ما ميكن أن يق ّدمه
يسوع إىل اإلنسان ،وهذا ما فعله يسوع مع هذه

ضمائرهم ليدركوا دناءهتم ،ممّا جعلهم ينسحبون،

اإلمرأة اخلاطئة .ففي الوقت الذي هرب فيه اجلميع

واحدا تلو اآلخرّ ،
مبكتني من ضمائرهم ،مبّتدئني

خبطاياهم من أمام وجه املسيح ،وقفت هذه املرأة

الشيوخ إىل اآلخرين .كلمة الرب تقول« :إِ ِذ
من ّ

لتطلب خالصه .مشكلة اإلنسان اليوم ليست كثرة

الجَْ ِمي ُع أَ ْخ َطأُوا َوأَ ْع َوَزُه ْم جَْم ُد اهللِ» (رو .)23 :3

خطاياه ،ولكن هروبه من وجه املسيح املخلّص.

لقد إختربت هذه املرأة خطيّتها وخطيّة اآلخرين،

لقد هرب اجلميع ،وأ ّما هذه املرأة ،فواجهت املسيح

تسمرت أمام شخص املسيح
فما كان منها إال أن ّ

وع َولمَْ َ�ينْ ُظ ْر
خبطاياها طالبة تربيرهَ .
«�فل ََّما اْ�نتَ َص َب يَ ُس ُ
أَ َحداً ِس َوى الْ َم ْرأَِة ق َ
َال لهََا« :يَا ا ْم َرأَُة أَيْ َن ُه ْم أُولَئِ َك

ثالثا .لقد إجتازت هذه المرأة في إختبار

أدركت هذه املرأة ،أ ّن خالصها مرتبط بشخص املسيح

المسيح المخ ّلص

فأجابته قائلة« :الَ أَ َح َد يَا َسيِّ ُد» .وإذ قالت هذا

كان من املمكن أن هترب هذه املرأة ،من أمام وجه

ٍ
ٍ
مرجتفٍ ،
ٍ
منسحق أمام املسيح،
وقلب
بصوت
الكالم

املسيح ولكنّها إختارت أن تبقى .لقد إلتمست

ٍ
كامل على نعمته،
ودموع تائب ٍة على اخلطيّة،
وإتكال ٍ
ٍ

املبارك لتختىبء برمحته.

الْ ُم ْشتَ ُكو َن َعلَيْ ِك؟ أَ َما َدانَ ِك أَ َح ٌد؟» هبذه الكلمات،
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حمشوا بقربهَ .س ِك َر ،ومل
املرة كان املسدس ّ
مسعت أعظم خرب يف حياهتا ،عندما قال يسوع هلا :يف هذه ّ
هرته تلحس
«والَ أَنَا أَ ِدينُ ِك .ا ْذ َه يِب َوالَ تخُْ ِطئِي أَيْضاً» .أدركت يعلم ماذا حدث ،حىت إستفاق على ّ
مطروح أرضا .لقد أطلق
هذه املرأة يف تلك اللحظة ،عمق نعمة املسيح الذي ال ّدم عن جسده ،وهو
ٌ
ص َما قَ ْد َهل َ
َك» (لو  .)11 :18ريتشارد النّار على نفسه ،ليضع ح ّدا حلياته ،وهو ال
جاء «لِ َك ْي يخَُلِّ َ
يف تلك اللحظة ،عربت ال ّدينونة احملتومة عن هذه يعلم أ ّن اإلنتحار ،سيؤّدي به إىل اهلالك األبدي.
املرأة ،لكي ال تُدان ،بل لتُمنح فرصة اخلالص واحلياة إتّصل باإلسعاف ،فجاء وأخذه إىل املستشفى،
األبديّة .ومن هو القادر أن يعطي هذه الفرصة ،إالّ حيث عوجل هناك ،ورأى أطباء ن ّفسيني ملساعدته يف
شخص املسيح املبارك ،الذي وحده محل خطايانا وضعه ،أ ّما الفراغ القليب ،فلم يستطع أحد أن ميأله،
الصليب ،لكي مينحنا خالصه.
جبسده على ّ

بالوحدة دائما .ويف أحد األيام ،قصد
إذ كان يشعر ّ

قصة عن شاب إمسه ريتشارد،مل تبخل عليه كنيسة للمشورة الروحيّة .وبدأ حياة التّديّن ،ولكن
قرأت ّ
مبال أو ٍ
احلياة ٍ
الر ّب يف حياته
مجال .إستمتع هذا ّ
الشاب حبياته هذا مل ينفعه ،إىل اليوم الذي وضع ّ
السالم.
ال ّدنيويّة ،إىل أن أهناها ،بزواجه من أمرأة ظنّها شخصا أخربه عن يسوع الذي خيلّص ومينح ّ
سرتافقه ّ
كل حياته .عاكسته األمور ،وإنقلب مل يصدق ما مسعه ،حىت ذهب إىل إجتماع تبشريي،
ٍ
بيته ال ّزوجي من جنّة ومهيّة ،إىل جحيم
عذاب ،هناك بدا يسوع واقعيا حلياته ،ومسع صوته يدعوه
حت أ ّدى به األمر إىل ّ
حرا قائال« :تعال إ ّ
يل يا ريتشارد وأنا أرحيك» .يف ذلك
ىّ
الطالقّ .قرر العيش ّ
طليقا ،فبىن العالقات غري املشروعة ،ولكنّها زادت اليوم ،قَب َ
ِل ريتشارد املسيح ربّا وخملّصا على حياته،
ّمها على مهومه ،فكان يشعر يف العزلة رغم وجود ومألها ،وأعطاه ضمان اخلالص.
الكثريين قربه .ويف يوٍمّ ،قرر اإلنتحار ،فشارك األمر هذا ما إختربته هذه املرأة اخلاطئة ،وهذا هو العرض
مع صديقته اليت نصحته باللجوء إىل اهلل .ذهب الذي يق ّدمه يسوع ّ
لكل إنسان .لذلك كتب الوحي
وس ِك َر كعادته ،ولكن املق ّدس عن يسوع قائال« :الَّ ِذي حمََ َل ُه َو َ�ن ْف ُس ُه
يف ذلك اليوم إىل البيتَ ،
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َخ َطايَانَا فيِ َج َس ِد ِه َعلَى اْ َخل َشبَ ِة» (1بط  .)24 :2الفارق بني هذه املرأة ،والذين أتوا هبا؟ الفرق هو أ ّن
ويكتب الرسول يوحنا من إختباره قائالَ « :وَ�ت ْعل َُمو َن هذه املرأة ،واجهت يسوع خبطاياها فنالت غفرانه،
أَ َّن ذ َ
السؤال
ِر لِ َك ْي َ�ي ْرفَ َع َخ َطايَانَاَ ،ولَيْ َس فِي ِه َخ ِطيٌَّة» وأ ّما هؤالء ،فقد هربوا من أمام وجهه .و ّ
َاك أُ ْظه َ
املوجه ّ
لكل إنسان ،ماذا أنت فاعل خبطاياك؟
فيعب عن اخلالص
ّ
(1يو  ،)5 :3أ ّما يف سفر الرؤيا ،رّ

الشا ِه ِد األَ ِمنيِ ،الْب ْ
يح َّ
ِك ِر
قائالَ « :وِم ْن يَ ُس َ
وع الْ َم ِس ِ

يس ُمل ِ
ِم َن األَ ْم َو ِ
تفضل
ُوك األَ ْر ِ
اتَ ،وَرئِ ِ
ض .الَّ ِذي أَ َحَّ�بنَا ،هل تواجه املسيح خبطاياك مؤمنا تائبا ،أم هل ّ

احملب؟
َوقَ ْد غ َّ
َسلَنَا ِم ْن َخ َطايَانَا بِ َد ِم ِه» (رؤ  .)5 :1أ ّما أن هترب من أمام وجهه ّ
بولس الرسول فيقول« :الَّ ِذي بَ َذ َل َ�ن ْف َس ُه ألَ ْج ِل
َخ َطايَانَا ،لُِ�ينْ ِق َذنَا» (غل .)4 :1

اهلروب ليس حال ،والفضيحة حاصلة ،أ ّما إذا أتيت
إىل املسيح ،فستُغفر خطاياك بدمه.

الشيء املشرتك بني هذه املرأة،
هل تعرف ما هو ّ
والذين أتوا هبا إىل يسوع؟ خطاياهم .وربمّ ا تكون فهل تأيت إىل املسيح اليوم لتنال خالصه؟
هي خاطئة أكثر منهم .ولكن هل تعرف ما هو
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فوائد التّرمس

الشركة واملؤمترات
إعداد جلنة ّ
ما هو التّرمس
التمس على األمالح املعدنية ،وعلى مادة
حيتوي رّ
مكونة من الكالسيوم والفوسفور معاً،.كما يعترب من أغىن احلبوب باأللياف.
ّ
فوائد التّرمس
مدر للبول ،مضاد لبعض األمراض اجللدية كاألكزميا
 وصف بأنّه ّيقوي األعصاب ،ومنبّه للقلبّ ،
والصدفّية ،ويساعد يف حاالت اإلمساك ،والتّخلّص من الديدان .
السكر ،خاصة أ ّن هذه
 رّالتمس من أغىن احلبوب باأللياف ،وهذا ما جيعله من األغذية املناسبة ملريض ّ
السكريات ،مما
(السكر البسيط) النّاتج عن حتلّل النّشويات و ّ
األلياف تبطئ من إمتصاص اجلسم للجلوكوز ّ
السكر بال ّدم .كما وجد أ ّن هذه األلياف ،واليت تتوافر يف احلبوب عامة ،تقاوم
يقاوم حدوث إرتفاع مبستوى ّ
كذلك إرتفاع مستوى الكولسرتول ،وتقاوم حدوث االمساك ،وحتمي من اإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة.
 للتّخلّص من الغازات ،ولتنشيط اجلسم وشد أعصابه املرتاخية .مرات يف اليوم .فكيف حنصل
 دهن رّالتمس خري عالج لألكزميا املستعصية ،حيث يدهن منه ثالث ّ
تتحمص البذور
على هذا الدهن؟ ضع قبضة من بذور رّ
التمس يف وعاء مقفل على نار هادئة ،وانتظر حىت ّ
وحترتق كالقهوة .
التمس من املصادر ّ
الشهية وتقوية األجسام اهلزيلة ،ألنّه غين بالكالسيوم والفوسفور،
الطبيعية لفتح ّ
 يعترب رّويقوي اجلسم .
حيسن ّ
كما أنّه ِّ
الشهية ّ
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التمس الذي فيه مرارة جيلو وحيلّل ويزيل
التمس يُع ّد من أفضل املواد املستخدمة لتنقية البشرة ،و رّ
 دقيق رّالشعر.
الكلف ،والقروح ،والبثور يف الوجه ويقول خرباء إنّه يساعد يف تطويل ّ
السكر والكولسرتول ،وحتسني اهلضم ،وبعث النشاط ،يغلى مقدار
 وإلدرار البول وخفض مستوى ّالتمس يف لرت ماء ملدة عشرين دقيقة ،ويستحلب املغلي ملدة عشرين دقيقة أيضاً،
عشرين جراماً من بذور رّ
ّ
التمس حتتوي على
مرات يف
اليوم.أكدت األحباث علي أ ّن بذور رّ
مث يشرب منه مقدار فنجان قهوة ثالث ّ
بروتينات بنسبة  ،%30وكربوهيدرات بنسبة  ،%40وألياف غذائية بنسبة  ،%1باإلضافة إىل مادة ليثيسني
السلق والنّقع يف املاء لع ّدة أيام .
 Lecithinوأمالح معدنية.وتؤكل بذور رّ
التمس بعد ّ
السنوات األخرية بديال عن
وقد تزايد إستخدام بذور رّ
التمس احللو على نطاق واسع يف أوروبا خالل ّ
التمس خالية من مادة «الغلوتني» املسبّبة لتحسس الغلوتني Gluten
الصويا ،باإلضافة إىل أ ّن بذور رّ
.sensitive enteropathy
التمس حيوي على الفلوريدات وهي
ولكن وبالرغم من هذه الفوائد العديدة ،إال أن اخلرباء ح ّذروا من أ ّن رّ
السامة اليت تسبّب ّ
للتمس ،وميكن التّخلّص من مرارته بغلّيه جيّدا .كما جيب عدم
املر رّ
من املواد ّ
الطعم ّ
اإلكثار من تناوله ،ألنّه يولّد البلغم ،وجيب مضغه جيّدا وإالّ كان صعب اهلضم.
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الجمعة  1تشرين الثاني 2013

هل ميكن أن تكون خطية احملاباة مثلها مثل خطية القتل والزنا؟ نعم،

وس،
ألَ َّن َم ْن َح ِف َظ ُك َّل النَّا ُم ِ
َوإمَِّنَا َعَ�ث َر فيِ َو ِ
اح َد ٍة،
َ�ف َق ْد َص َار جُْم ِرًما فيِ الْ ُك ِّل.
(يع )10 :2

فبحسب ما يعلّمه الرسول يعقوب يف هذا املقطع جند أن الذي يسقط يف
خطية واحدة قد صار جمرما يف ّ
كل الناموس .ألن من تع ّدى على وصية
اهلل ومل يسلك حبسب إرادته ،يكون قد تعدى على شخص اهلل بذاته،
على قداسته وح ّقه ،مهما كان نوع هذه اخلطية .إن اخلطية خاطئة جدا
أمام طهارة اهلل وقداسته ،وال جيب التساهل مع أي شكل من أشكاهلا
مهما بدا صغرياً .من أجل هذا مات املسيح وقام لكي ينقذنا من ناموس

القراءة الصباحية
يع 13-1 :2
أم 10 :28
القراءة المسائية
حز 7-6
السبت  2تشرين الثاني 2013

ِخ َويِت
« َما الْ َمْ�ن َف َع ُة يَا إ ْ
إ ِْن ق َ
َال أَ َح ٌد إ َِّن لَُه إِميَاناً
َولَ ِك ْن لَيْ َس لَُه أَ ْع َما ٌل؟
َه ْل َ�ي ْق ِد ُر اإلِميَا ُن
أَ ْن يخَُلِّ َص ُه؟»

(يع )14 :2
القراءة الصباحية
يع 26-14 :2
أم 12-11 :28
القراءة المسائية
حز 9-8

حرية أبناء اهلل ،أي السلوك حبسب
اخلطية وينقلنا اىل ناموس احلريةّ ،
لنتمم كل مشيئة اهلل
الطبيعة اجلديدة وقيادة الروح القدس لنا الذي يؤهلنا ّ
حلياتنا فال نتع ّدى وصاياه .فلنتمثّل بكل صفات إهلنا ،ونستسلم لقيادته،

ونسعى لنكون كاملني كما أنه هو كامل.
قد يقول اإلنسان« :أنا مؤمن» ،فيأتيه سؤال الرسول يعقوب« :أي إميان
لديك؟» هل لديك اإلميان الصحيح الذي خيلّص أم هل لديك إميان
الشياطني اليت قال عنها الوحي إنهّ ا تؤمن باهلل وتقشعر خوفا أمام ذكر
إمسه؟ يتكلّم يعقوب عن نوعيّة اإلميان احلقيقي الذي من الطبيعي أن
ينتج مثرا جيدا .خيطئ من يظن أن يعقوب يتكلّم عن اخلالص باألعمال
أو يرفّع األعمال على اإلميان .إن ما يقوله يعقوب هو إن اإلميان الذي
يغي اإلنسان ليجعله خليقة جديدة تنتج أمثار
خيلّص هو اإلميان الذي رّ
اإلختبار اجلديد مع الرب .وهذا يدعو كل مؤمن ليمتحن نفسه وخيترب
إميانه لريى ما هو نوعه وما هي الثمار املصاحبة له .فإن كنت ح ّقا مؤمنا
بالرب يسوع املسيح فما هو التغيري الذي حيدثه هذه اإلميان كل يوم من
أيام حياتك؟هل إميانك حي أم هل هو ميّت؟
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األحد  3تشرين الثاني 2013

« َوأَمَّا اللِّ َسا ُن فَ َ
ال يَ ْستَ ِطي ُع
َّاس أَ ْن يُذَلِّلَ ُهُ .ه َو
أَ َح ٌد ِم َن الن ِ
َش ٌّر الَ يُ ْضبَ ُط ،ممَْلُّ ٌو سمُّاً ممُِيتاً.
اآلبَ ،وبِ ِه َ�ن ْل َع ُن
بِ ِه ُ�نبَار ُِك اللَّ َه َ
ين قَ ْد تَ َك َّونُوا َعلَى
َّاس الَّ ِذ َ
الن َ
ِشبْ ِه اللَّ ِهِ .م َن الْ َف ِم الْ َو ِ
اح ِد
تخَْ ُرُج َ�ب َرَك ٌة َولَ ْعنٌَة! »...
(يع .)10-8 :3
القراءة الصباحية
يع 3
أم 14-13 :28
القراءة المسائية
حز 11-10
اإلثنين  4تشرين الثاني 2013

َم ْن َ�ي ْعر ُ
ِف أَ ْن َ�ي ْع َم َل
«ف َ

َح َسناً َوالَ َ�ي ْع َم ُل ،فَ َذلِ َك
َخ ِطيٌَّة لَُه»

(يع .)17 :4

القراءة الصباحية
يع 4
أم 16-15 :28
القراءة المسائية
حز 13-12

احملركة لسفينة
إن اللّسان هو أصغر أعضاء جسم اإلنسان ولكنّه الدفّة ّ
جسدنا كلّه .فنحن نستخدم لساننا لنخاطب اهلل بالصالة ولكي نتواصل
مع الناس اآلخرين من حولنا .وإن كان الرب يعرف ما يف قلبنا وفكرنا
فالناس من حولنا ال يرون ما بداخلنا بل هم يسمعون كالمنا ويستخلصون
ما يف قلوبنا من الكالم الذي نتحدثه معهم .إن اللسان هو األداة اليت
من خالهلا ميكننا أن نبين عالقات جيّدة مع الناس من حولنا أو نعيش

املستمر مع اآلخرين .بلساننا ميكننا أن نبين اآلخرين
يف حالة من التوتّر
ّ

ونشجعهم كما وميكننا أن هندم اآلخرين وهنبط عزميتهم وهنينهم .كل هذا
ّ

يعتمد على كيفية إستخدامنا هلذا اللسان .وهذا يضعنا أمام مسؤوليّة أن
نستخدم لساننا مبا ينسجم مع حياتنا الروحيّة وطبيعتنا اجلديدة اليت لنا

يف املسيح يسوع.

كثريا ما يظن املؤمن أن عدم فعله للخطيّة هو حب ّد ذاته هدف احلياة
الروحيّة .ولكن ما جيب أن نعرفه هو أن احلياة مع املسيح مرتبطة بقص ٍد
ومشيئة إهلية .وليس ذلك فقط بل إن نوعيّة احلياة املسيحيّة تتجه بإجتاه
مضاد للشر حنو فعل اخلري .فاملؤمن بطبيعته اجلديدة هو فاعل خري يعمل
أعماال حسنة .لذا يذكر الرسول يعقوب هذه اآلية ليوضح أن املؤمن
الذي يفسح يف اجملال أمامه أن يعمل عمال حسنا وال يعمل فهذا يُعترب
حرره
الشر على حياته عندما ّ
خطيّة .لقد خرج املؤمن من نطاق سيطرة ّ
املسيح من سلطة اخلطيّة وسكن فيه الروح القدس الذي يقويه ضد الشر.
فليس لنا فضل أن نعيش بعيداً عن اخلطيّة بل التح ّدي الكبري هو أن
نعيش حبسب الطبيعة اجلديدة اليت أخذناها باملسيح .لذا جيب علينا أن
الرب طائعني هلا ومثمرين يف ّ
كل عمل صاحل نعكس
نعيش حبسب كلمة ّ
طبيعتنا اجلديدة يف املسيح.
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الثالثاء  5تشرين الثاني 2013

« َولَ ِك ْن َ�قبْ َل ُك ِّل َش ْي ٍء يَا

ِالس َما ِء
ِخ َويِت الَ تحَْلِ ُفوا الَ ب َّ
إْ
آخ َر.
َوالَ بِاألَ ْر ِ
َس ٍم َ
ض َوالَ بِق َ
بَ ْل لِتَ ُك ْن َ�ن َع ْم ُك ْم َ�ن َع ْم
َوال َُك ْم الَ ،لِئَ َّ
ال َ�ت َق ُعوا تحَْ َت
َدْ�ينُونَ ٍة» (يع .)12 :5
القراءة الصباحية
يع 12-1 :5
أم 18-17 :28
القراءة المسائية
حز 15-14
األربعاء  6تشرين الثاني 2013

املرة الثانية يف العهد اجلديد اليت يرّكز فيها الوحي على موضوع القسم
إنهّ ا ّ
واحللفان .وكما هنى الرب يسوع املسيح املؤمنني عن القسم ،هكذا أعلن
ليعقوب أيضاً قائ ً
بالسماء وال باألرض وال بقسم آخر».
ال «ال حتلفوا ال ّ
الصدق.
يستخدم الناس اليوم القسم لكي يقنعوا اآلخرين أنهّ م يتكلّمون ّ
قال أحدهم« :إن كنت حتتاج إىل القسم واحللفان لكي يص ّدقك اآلخرون
فال شك أن كالمك ال يُص ّدق» .ملاذا يلجأ الناس إىل القسم؟ يف معظم
األحيان لكي يعطوا مصداقيّة لكالمهم من سلطة أخرى .إن ما يريده
الرب منّا هو أن نعيش الصدق يف حياتنا فال حنتاج إىل من يربّر كالمنا.
إنهّ ا احلياة اليت فيها يعرف الناس من خالل حياتنا إننا صادقون عندما
نقول نعم وعندما نقول ال .إن احللفان بالسماء واألرض يوقعنا حتت
دينونة ألن ليس لنا سلطان ال على السماء وال على األرض وال على أي
شيء آخر .لذا جيب أن نعيش بصدق تام أمام اهلل ومجيع الناس ،وحينئذ
سنخترب أننا ال حنتاج إلستخدام القسم الذي ال يليق.
يتوجه به إىل املؤمنني ،ألن العدد
إىل من يقول يعقوب هذا الكالم؟ إنه ّ

«�فلَْ�ي ْعل َْم أَ َّن َم ْن َرَّد َخا ِطئاً
َ

الذي سبق هذه اآلية يقول «أَُّ�ي َها اإلِ ْخ َوةُ ،إ ِْن َض َّل أَ َح ٌد َ�بْ�ينَ ُك ْم َع ِن الحَْ ِّق

َ�ن ْفساً ِم َن لْ َم ْو ِت،

َ�ف َرَّد ُه أَ َح ٌد» .إن هذه هي املسؤوليّة الروحيّة من املؤمنني جتاه بعضهم

َع ْن َضال ِ
ص
َل َطرِي ِق ِه يخَُلِّ ُ

َويَ ْسُ�ت ُر َكْ�ث َرًة ِم َن لخَْ َطايَا».
(يع )20 :5
القراءة الصباحية
يع 20-13 :5
أم 20-19 :28
القراءة المسائية
حز 17-16

شره .بل عليك أن
البعض .فمن اخلطأ أن ترى أخاً خيطئ وترتكه يف ّ
تتحرك مبحبّة وحكمة لتساعده لكي ال يتمادى يف خطأه ويقضي على
مبجرد أنك فعلت هذا فأنت تسرت على خطيته
حياته الروحيّة وشهادته ،و ّ
بالتوبة والرجوع إىل طريق الرب.
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الخميس  7تشرين الثاني 2013

إن املؤمن املولود ثانية هو وارث هلل باملسيح ،وهذا املرياث ،كما يقول
بطرس يف اآلية السابقة ،هو مرياث ال يفىن وال يتدنّس وال يضمحل،
حمفوظ له يف السماوات .واهلل الذي حيفظ هذا املرياث للمؤمن ،يقوم أيضا
حبراسة أوالده بقدرته غري احملدودة لكي يضمن نواهلم ما قد أع ّده هلم.
فيا له من إله كرمي ،قد أمتّ ّ
كل شيء ألوالده ،ويقوم بإعدادهم أيضا لنوال
بركاته األبدية .و ّ
كل ما على اإلنسان أن يفعله للتمتّع بكل هذه الربكات،
هو اإلميان باملسيح يسوع خملّصاً وربًّا .إن اخلالص الذي يناله اإلنسان
أبدي ال يقدر أحد أن ينزعه منه ،ألن اهلل بنفسه
حلظة إميانه هو خالص ّ
هو احلارس والضامن له ،لكن الشكل النهائي هلذا اخلالص سيكون عند
استعالن الرب يسوع يف آخر الزمان ،عندما سيأيت ثانية ويفدي أجساد
ويغي الفاسد إىل عدم فساد لكي يستطيع أن يرث اهلل .فهل أنت
أوالده ،رّ
من الوارثني هلل يف املسيح؟

الجمعة  8تشرين الثاني 2013

يتحملها
إن الطهارة الروحيّة يف احلياة اليومية هي مسؤولية فردية جيب أن ّ

وس ُك ْم فيِ َطا َع ِة
ِّروا ُ�ن ُف َ
« َطه ُ

املؤمن يف حياته بينما يسري يف زمان غربته على األرض .أما الطريقة اليت

ُوِة اهللِ
ين بِق َّ
أَْ�نتُ ُم الَّ ِذ َ
وسو َن ،بِإِميَا ٍن،
محَْ ُر ُ

َن
لخَِال ٍ
َص ُم ْسَ�ت َع ٍّد أَ ْن ُ�ي ْعل َ
الزَما ِن األَ ِخريِ.
فيِ َّ
(1بط )5 :1

القراءة الصباحية
1بط 12-1 :1
أم 22-21 :28
القراءة المسائية
حز 19-18

وح لِل َْم َحبَِّة األَ َخ ِويَِّة
الحَْ ِّق ب ُّ
ِالر ِ
الريَا ِء،
الْ َع ِدميَِة ِّ
فَأَ ِحبُّوا َ�ب ْع ُض ُك ْم َ�ب ْعضاً ِم ْن
ْب َطا ِه ٍر ب ِ
َ�قل ٍ
ِش َّد ٍة»
(1بط .)22 :1
القراءة الصباحية
1بط 25-13 :1
أم 24-23 :28
القراءة المسائية
حز 21-20

فيها خنترب الطهارة الروحيّة فهي من خالل طاعة احلق املتجسد يف كلمة
اهلل املوحى هبا .لقد أعلن املسيح لتالميذه قائال« :أنتم أنقياء بسبب
الكالم الذي كلّمتكم به» .لقد أعلن بولس الرسول أن املسيح يعمل
على تطهري عروسه أي الكنيسة «بغسل املاء بالكلمة» .إن كلمة اهلل
هي أداة القداسة والتطهري ،واليت من خالل طاعتها خنترب حياة القداسة.
لذا جيب أن نغسل أذهاننا وضمائرنا بكلمة اهلل كل يوم وحنيا بالطاعة هلا
فنخترب حينئذ الطهارة .وإذ نتطهر بطاعة احلق خنترب احملبة العظيمة للرب
ولآلخرين من حولنا.
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السبت  9تشرين الثاني 2013

ين َ�قبْ ً
ال لمَْ تَ ُكونُوا َش ْعباً،
الَّ ِذ َ
َوأَمَّا اآل َن فَأَْ�نتُ ْم َش ْع ُب اهللِ.

ني،
ين ُكنْتُ ْم َغْ�ي َر َم ْرُحوِم َ
الَّ ِذ َ
َم ْرُحوُمو َن»
َوأَمَّا اآل َن ف َ
(1بط .)10 :2
القراءة الصباحية
1بط 10-1 :2
أم 28-25 :28
القراءة المسائية
حز 23-22

يتسابق املع ّزون يف أي خدمة دفن ليقولوا ألهل الفقيد «اهلل يرمحه» .وأي
رمحة هذه بعد املوت؟ لقد ظهرت رمحة اهلل بإرسال ربنا يسوع املسيح
ليحمل خطايانا على الصليب ويفتح لنا باب اخلالص .وأما اإلستفادة
وخملصا ،وإذ ذاك خيترب اإلنسان
من هذه الرمحة فمرتبطة بقبول املسيح ربّا ًّ
قوة هذه اآلية اليت تقول« :الذين قبال مل تكونوا شعبا وأما اآلن فأنتم
ّ
شعب اهلل الذين كنتم غري مرحومني وأما اآلن فمرحومون» .ال يوجد
هناك رمحة لإلنسان بعيدا عن اإلختبار الشخصي مع املسيح .وأي حماولة
أو متنيّ بنوال الرمحة ليس سوى ّ
خطة بشريّة للخالص غري مصادق عليها
من السماء .فليس هناك باب للخالص بعد املوت ،وال رجاء بالرمحة
اإلهليّة بعد املوت .فإما أن ميوت اإلنسان مرحوماً ليذهب ملالقاة الرب
املخلّص أو ميوت بال رمحة وال رجاء .لذا علينا أن نكون حكماء يف
رجاء خاطئا ألحد أو نقلل من
ما نقوله يف مناسبات الدفن لئال نعطي ً
خالص املسيح للمؤمن.

األحد  10تشرين الثاني 2013

إن املراحل األوىل التعليمية املستخدمة لتعليم الكتابة لألوالد تعتمد على

ألَنَّ ُك ْم لهِ ذَا ُد ِعيتُ ْم.
فَإ َّ
يح أَيْ ًضا تَأَلمََّ ألَ ْجلِنَا،
ِن الْ َم ِس َ

ٍ
مثال للحرف أو للكلمة يف أول كل سطر ،واستناداً على هذا املثال يتبع

تَا ِرًكا لَنَا ِمثَاالً

لِ َك ْي َ�تتَّبِ ُعوا ُخ ُط َواتِ ِه.
(1بط )21 :2

التلميذ خطوات الكتابة .فبقدر ما يكون تركيزه على املثال بقدر ما تأيت
كتابته مشاهبة له .لكن كلما ابتعد عنه واتبع ما كتبه بنفسه ،كلما تدنّت
نسبة املشاهبة لألصل .لقد ترك لنا الرب يسوع يف حياته مبختلف جوانبها
مثاال لكي نتّبعه ،وباألخص ما يرّكز عليه الرسول بطرس يف هذه اآلية،
والذي هو التأمل من أجل الربّ جملد الرب يسوع .إن دعوة الرب لنا هي

القراءة الصباحية
1بط 25-11 :2
أم 3-1 :29
القراءة المسائية
حز 25-24

لكي نكون مشاهبني الرب يسوع يف :التأمل من أجل الربّ ،ويف التواضع،
ويف الوداعة  ...وبتعبري آخر يف ّ
كل شيء .لذلك علينا أن نُبقي شخص

الرب يسوع ،الذي هو مثالنا ،نُ ْص َب أعيننا وال حنيد عنه يف مسرينا لكي

جنسده للعامل من حولنا بأقرب صورة ممكنة.
نستطيع أن ّ
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اإلثنين  11تشرين الثاني 2013

الرَج ُ
الُ ،كونُوا
َكذلِ ُك ْم أَُّ�ي َها ِّ
ني بحِ َ َس ِب الْ ِف ْطنَ ِة َم َع
َس ِاكنِ َ
ِّسائِ ِّي َكاألَ ْض َع ِف،
اإلِنَا ِء الن َ
ني إِيَّا ُه َّن َك َرا َم ًة،
ُم ْع ِط َ
َكالْ َوا ِرثَ ِ
ات أَيْ ًضا َم َع ُك ْم نِ ْع َم َة
الحَْيَا ِة،
اق َصل ََواتُ ُك ْم.
لِ َك ْي الَ ُ�ت َع َ
(1بط)7 :3
القراءة الصباحية
1بط 7-1 :3
أم 6-4 :29
القراءة المسائية
حز 27-26

بعدما تكلّم بطرس الرسول يف بداية هذا اإلصحاح عن واجب النساء
اجهن يف اإلحرتام واملهابة ،انتقل يف هذه اآلية للتكلّم
يف
تصرفهن مع أزو ّ
ّ
عن واجب الرجال جتاه زوجاهتم لكي ال تعاق صلواهتم .فعندما ال تكون
العالقة الزوجية يف إطارها اإلهلي الصحيح ،تكون احلياة الروحية القلبية
شبه معدومة بسبب فقدان الشركة مع اهلل .فما يطلبه الرب هنا من الرجال
ال يُع ّد متييزاً يف املستوى بني الرجل واملرأة ،ألنه يف اآلية نفسها يساوي بني
اإلثنني (كالوارثات أيضا معكم)  ،بل هو يدعو الزوج للتصرف مع زوجته
بلطف ورقة مقدماً هلا الكرامة واحملبة .عندما وّزع الرب األدوار والواجبات
على الرجل واملرأةّ ،
كل حبسب الطبيعة اليت ُخلق عليها ،مل مييّز يف املستوى
بني اإلثنني ،بل تكلّم يف أكثر من موضع عن مساواهتما يف املسيح .لذلك
يعي ّ
كل منهما على طبيعة دوره وواجباته ،فيتمجد
على الرجل واملرأة أن َ
اهلل يف حياهتما.

الثالثاء  12تشرين الثاني 2013

هناك ارتباط وثيق بني نوعية احلياة اليت نعيشها وتأثريها على كافة جوانب

«ألَ َّن َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يحُِ َّب الحَْيَا َة
َوَ�ي َرى أَيَّاماً َصالحَِ ًة�َ ،فلْيَ ْك ُف ْف
لِ َسانَ ُه َع ِن َّ
الش ِّر َو َش َفَ�تيْ ِه أَ ْن
ِض َع ِن
َ�تتَ َكلَّ َما بِالْ َم ْكرِ ،لُِ�ي ْعر ْ
َّ
الش ِّر َويَ ْصنَ ِع الخَْْ�ي َر ،لِيَ ْطل ِ
ُب
ال َم َويجَ َّ
الس َ
ِد فيِ أَثَ ِرِه»
َّ
(1بط 10 :3و.)11

حياتنا .فمن أراد أن حيب احلياة ويرى أياما صاحلة ال بد له أن يعيش

القراءة الصباحية
1بط 22-8 :3
أم 11-7 :29
القراءة المسائية
حز 29-28

نوعيّة حياة تؤّمن له هذه احلاجة .لذا يدعونا الرسول بطرس أن)1( :
الشر واخلطيّة والفساد الذي
ّ
ندرب لساننا أن يكون طاهراً ؛ ( )2نتجنّب ّ

يف العامل؛ ( )3نصنع اخلري؛ ( )4أن نطلب السالم وجن ّد يف أثره .فكما
أن الزارع حيصد مثر زرعه ،هكذا أيضاً ال ب ّد للمؤمن أن حيصد مثر زرعه.
فإن زرعنا للجسد فسنحصد من اجلسد ،وأما إذا زرعنا للروح فسنحصد
بركات روحيّة يف هذه احلياة ويف األبديّة أيضا .عندما تشعر بتعب نفسي
وعاطفي عليك أن تسأل نفسك أي نوع من احلياة الروحية أعيشها .فإن
كنت تريد أن تتمتّع يف كل يوم من حياتك فعليك أن تزرع الروحيات.
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األربعاء  13تشرين الثاني 2013

الزَما َن
يش أَيْضاً َّ
«لِ َك ْي الَ يَ ِع َ
الْبَاقِ َي فيِ الجَْ َس ِد لِ َش َه َو ِ
ات
َّاس ،بَ ْل لإِِ َرا َد ِة اهللِ».
الن ِ
(1بط )2 :4

هناك خياران ال ثالث هلما يف احلياة الروحيّة .فإما أن يعيش املؤمن لذاته
تعب كلميت «إرادة اهلل» إىل خمطط خاص وضعه اهلل حلياة
أو يعيش للرب .رّ
كل مؤمن .إنهّ ا الطريق األمينة اليت رمسها اهلل حلياة كل مؤمن بينما يقوده
يف طريق اجملد .إنهّ ا احلياة الفضلى اليت وعد هبا الرب كل مؤمن .إهنا املكان
األقرب إىل قلب اهلل واليت من خالهلا يلتمس املؤمن حضور اهلل وقيادته
وتدخالته املعجزيّة .قال أحدهم« :إن املكان األكثر أمانا يف العامل هو

القراءة الصباحية
1بط 11-1 :4
أم 19-12 :29
القراءة المسائية
حز 31-30

الخميس  14تشرين الثاني 2013

أَُّ�ي َها األَ ِحبَّ ُاء ،الَ تَ ْسَ�ت ْغ ِربُوا
الَْ�بل َْوى الْ ُم ْح ِرقَ َة الَّتيِ َ�بْ�ينَ ُك ْم
َحا ِدثٌَة ،ألَ ْج ِل ا ْمتِ َحانِ ُك ْم،
ِيب،
َكأَنَُّه أَ َصابَ ُك ْم أَ ْم ٌر َغر ٌ
(1بط )12 :4

القراءة الصباحية
1بط 19-12 :4
أم 27-20 :29
القراءة المسائية
حز 33-32

الوجود يف مشيئة اهلل» .لكن علينا أن نعرف كمؤمنني أن الوجود يف مشيئة
الرب هو خيار يريدنا الرب أن نتّخذه فرديًّا .ليس لنا أيها األحباء أن
نصمم بقلوبنا أن حنيا جملد
نعيش يف اجلسد لشهوات الناس بل علينا أن ّ
الرب يف كل نواحي حياتنا.
يتعرضون لألمل والضيق
كيف يتعينّ أن تكون ردة فعل أوالد الرب عندما ّ
من أجل اسم السيح؟ إن أول ما جيب أن يفعله املؤمن يف وضع كهذا
هو عدم االستغراب من حدوث االضطهاد والضيق ألن هذا األمر هو
يشوا بِالَّ�ت ْق َوى
ين يُرِي ُدو َن أَ ْن يَ ِع ُ
طبيعي إذ تقول كلمة الرب َ « :وجمَ ِي ُع الَّ ِذ َ
وع يُ ْض َط َه ُدو َن ».فليس العبد أفضل من سيّده وال التلميذ
يح يَ ُس َ
فيِ الْ َم ِس ِ
أفضل من معلّمه.مل يَ ِع ْد الرب يسوع تالميذه حبياة مليئة بالرفاهية ،بل
أعلمهم أنه يف العامل سيكون هلم ضيق ،لكن يف الوقت نفسه أعلن أنه قد
بالتمسك
غلب العامل .إن طريق النصرة على اآلالم واالضطهادات يكون
ّ
بالرب يسوع والبقاء بقربه طوال الوقت مهما بدت الظروف صعبة .إهنا
فرصة لتزكية اإلميان واالنتقال من رفعة روحية اىل أخرى بعد اجتياز الضيق
بنجاح .إن التأمل ألجل اسم املسيح هو امتياز للمؤمن لكي يقوى إميانه
أكثر فأكثر ،وليس أمراً غريباً عليه.
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الجمعة  15تشرين الثاني 2013

اض ُعوا تحَْ َت يَ ِد اهللِ الْ َق ِويَِّة
َ
«�فَ�ت َو َ
لِ َك ْي َ�ي ْرَ�ف َع ُك ْم فيِ ِحينِ ِه»
(1بط )6 :5

إنّه أمر رائع عندما يرفّع اهلل أوالده .وما هو السبيل إىل ذلك؟ عندما حييا
املؤمن حياة التواضع أمام الرب .إن التواضع هو أحد األعمدة األساسيّة
لنجاح احلياة الروحيّة .فبدون التواضع ال نستطيع أن نأيت إىل الرب ونعرتف
خبطايانا طالبني الغفران .وبدون التواضع ال نستطيع أن نأيت إىل الرب

قوة منه .إن التواضع هو أن نعيش بواقعيّة مع
معرتفني بضعفنا لكي نطلب ّ

ذاتنا ومع اآلخرين .فما هو األمر الذي نستطيع أن نفتخر به؟ هل هو
مجالنا؟ أم مالنا؟ أم عائالتنا؟ أم حكمتنا؟ أم مواهبنا؟ أم خدمتنا؟ أليس

القراءة الصباحية
1بط 5
أم 6-1 :30
القراءة المسائية
حز 35-34

السبت  16تشرين الثاني 2013
َ
«ك َما أَ َّن قُ ْد َرتَ ُه اإلِلهَِيَّ َة قَ ْد َوَهبَ ْت
ْوى،
لَنَا ُك َّل َما ُه َو لِل َ
ْحيَا ِة َوالَّ�تق َ
بمَِ ْع ِرفَ ِة الَّ ِذي َد َعانَا بِالْ َم ْج ِد
َوالْ َف ِضيلَ ِة اللَّ َذيْ ِن بهِِ َما قَ ْد َوَه َب لَنَا
الْ َم َوا ِعي َد الْ ُع ْظ َمى َوالثَّ ِمينَ َة لِ َك ْي
تَ ِصريُوا بهَِا ُشرَك َاء َّ
الطبِي َع ِة اإلِلهَِيَّ ِة،
َ
َّ
َها ِربِ َ
ني ِم َن الْ َف َسا ِد ال ِذي فيِ الْ َعالمَِ
ب َّ
ِالش ْه َوِة».
(2بط )4 -3 :1

القراءة الصباحية
2بط 11-1 :1
أم 9-7 :30
القراءة المسائية
حز 37-36

الكل من الرب؟ لذلك يقول الكتاب« :من افتخر فليفتخر بالرب».
عندما نعيش حياة التواضع أمام الرب حنن نعيش حياة الشكر على كل ما
يتدخل الرب
أعطانا إياه ونعيش أيضا حياة اإلعتماد الكلّي عليه .عندها ّ
بقوة يف حياتنا لكي يرفعنا بربكات مضاعفة .
ّ

هل افتكرت يوماً بربكات اخلالص؟ هناك أمران أساسيّان مذكوران هنا:
( )1لقد وهب لنا املسيح كل ما حنتاجه لكي نعيش حياة التقوى يف
العامل احلاضر .وهذه اهلبة مرتبطة بقدرته اإلهليّة املطلقة .لقد دعانا املسيح
لنكون أوالده وهو مينحنا كل ما حنتاجه لكي نعيش حياة القداسة والنصرة
الروحيّة )2( .أما الربكة الثانية فهي امتياز أن نكون شركاء الطبيعة اإلهليّة
إذ إن الطبيعة اجلديدة اليت مينحنا إياها املسيح هي طبيعة كاملة سوف
نتمتع هبا طيلة األبديّة عندما خنلع هذا اجلسد الرتايب ونلبس اجلسد
املمجد.
ّ
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األحد  17تشرين الثاني 2013
« َو ِعنْ َدنَا الْ َكلِ َم ُة النَّبَ ِويَُّةَ ،وِه َي
أَْ�ثبَ ُت ،الَّتيِ َ�ت ْف َعلُو َن َح َسناً إِ ِن
اْ�نتََ�ب ْهتُ ْم إِلَْ�ي َها َك َما إِلىَ ِس َر ٍاج ُمنِريٍ
فيِ َم ْو ِض ٍع ُم ْظلِ ٍم ،إِلىَ أَ ْن َ�يْ�ن َف ِج َر
َّال�ن َه ُار َويَ ْطلَ َع َك ْوَك ُب ُّ
الصبْ ِح فيِ
ُ�قلُوب ُ
ني َهذَا أَ َّوالً :أَ َّن
ِك ْمَ ،عالِ ِم َ
ُك َّل ُ�نُ�ب َّوِة الْ ِكتَ ِ
اب لَيْ َس ْت ِم ْن
اص ،ألَنَُّه لمَْ تَْأ ِت ُ�نُ�ب َّوٌة
َ�ت ْف ِسريٍ َخ ٍّ
ق ُّ
اس
َط بمَِ ِشيئَ ِة إِنْ َسا ٍن ،بَ ْل تَ َكلَّ َم أُنَ ُ
وح
ني ِم َن ُّ
يسو َن َم ُسوقِ َ
الر ِ
اللَّ ِه الْ ِق ِّد ُ
الْ ُق ُد ِس2( ».بط )21-19 :1

القراءة الصباحية
2بط 21-12 :1
أم 14-10 :30
القراءة المسائية
حز 39-38

الرسل لكي يكونوا شهوداً أحياء على خدمة الرب
الرب ّ
لقد اختار ّ
يسوع املسيح ،وبالتايل لكي يكتبوا األسفار املقدسة للعهد اجلديد .لقد
الرسل مبواهب معجزيّة قويّة لكي تتثبّت الكلمة اإلهليّة
الرب هؤالء ّ
أيّد ّ
الرسل أنفسهم
من خالهلا .ولكن ما يستوقفنا يف هذا املقطع هو نظرة ّ
قوة اهلل العظيمة يف إعطاء كلمته من
لألسفار املقدسة .لقد اخترب بطرس ّ
خالل السيطرة الكاملة على الكتّاب حبيث أصبحوا أدوات يف يد اهلل
لكي يكتب من خالهلم ما يشاء .لذا ال يوجد شيء يف الكتاب املقدس
من مشيئة إنسان وال من تفسري بشري خاص أي من وجهة نظر بشريّة.
لكن ّ
الروح القدس الذي ساق
كل ما ُد ّون يف الكتاب املقدس هو من ّ
الكتّاب حمافظا على أذهاهنم وتعابريهم لكي يعلن ذاته ّ
وخمططه ومشيئته
لنا .لذا نستطيع اليوم أن نسري يف نور كلمة اهلل لكي نصل بسالم وأمان
إىل ض ّفة اخلالص األبدي.

اإلثنين  18تشرين الثاني 2013

إن إحدى أهم صفات اهلل هي قضائه العادل .فهو ال حيكم على النوايا

الر ُّب أَ ْن ُ�ينْ ِق َذ األَتْ ِقيَ َاء
«َ�ي ْعل َُم َّ
َّج ِربَ ِة َويحَْ َف َظ األَثمَََة إِلىَ
ِم َن الت ْ

الدفينة وال على املظاهر اخلارجيّة بل حيكم بعدلّ .
فكل شيء أمامه
ٌ
وظاهر ،ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ،داخلنا وخارجنا .حىت إن
مكشوف
ٌ

(2بط )9 :2

نقول عن أفكارنا اليت تظهر أمامه كما هي وليس كما يراها الناس .من

َ�ي ْوِم ِّ
ني»
الد ِ
ين ُم َعاقَبِ َ

أي منها بدون علمه .وماذا
مجيع شعور رؤوسنا حمصاة لديه ،فال تسقط ّ

أين خنتبئ من وجه الرب العادل العارف ّ
بكل شيء؟ ال نستطيع أن خنتبئ
من وجهه بل نستطيع أن خنتبئ حتت ّ
ظل جناحيه ونسترت بسرت دمه .إن
القراءة الصباحية
2بط 2
أم 17-15 :30
القراءة المسائية
حز 41-40

املخرج الوحيد لإلنسان هو اإلحتماء بذاك القدير الذي يعلم أن ينقذ
األتقياء من التجربة .ليتنا نق ّدم حياتنا له ونعيش حياة التقوى الفكريّة
والعمليّة .فهو صاحب القرار الذي يقدر أن ينقذنا من التجارب وحيضرنا
بال لوم أمامه.
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الثالثاء  19تشرين الثاني 2013

يعجز اإلنسان بفكره احملدود أن يفهم عظمة اهلل غري احملدود .فهل ميكننا

« َولَ ِك ْن الَ يخَْ َف َعلَيْ ُك ْم َهذَا
َّ
الش ْي ُء الْ َو ِ
اح ُد أَُّ�ي َها األَ ِحبَّ ُاء،
أَ َّن َ�ي ْوماً َو ِ
احداً
الر ِّب َكأَلْ ِف َسنَ ٍة،
ِعنْ َد َّ
َوأَلْ َف َسنَ ٍة َكَ�ي ْوٍم َو ِ
اح ٍد».
(2بط )8 :3

أن حنصر يف فكرنا ألف سنة؟ طبعا ال .أما الرب إهلنا فاأللف سنة عنده

القراءة الصباحية
2بط 3
أم 20-18 :30
القراءة المسائية
حز 43-42
األربعاء  20تشرين الثاني 2013

« َونَ ْكتُ ُب إِلَيْ ُك ْم َهذَا لِ َك ْي
يَ ُكو َن َ�ف َرُح ُك ْم َكا ِمالً»
(1يو )4 :1

هي كيوم واحد .فالرب إهلنا يعيش خارج نطاق الزمان .فهو العظيم الذي
كل شيء حاضراً أمامه .وهو مصدر ّ
يرى ّ
كل حياة .وهو القادر أن يضع
تأخر جميء
ح ّداً ألي شيء يف أي وقت يريده .لقد تذ ّمر بعض الناس من ّ
وصحة وعوده .أما هو فقد ّ
أكد جميئه ثانية مراراً وتكراراً ولكنّه
املسيح ّ
أوضح ارتباط جميئه بتوقيته اخلاص يف الوقت الذي حي ّدده هو .وكما جاء
املرة الثانية يف الوقت
املرة األوىل كما وعد ،هكذا سيأيت يف ّ
ربنا يسوع يف ّ
احمل ّدد واملعينّ منه .لذا علينا أن نستعد دائما.
كتب يوحنا احلبيب بعد خربته الطويلة يف حياة اإلميان وسريه الشخصي
مع الرب يسوع عن إختبار الفرح الكامل .مل يكن هذا الفرح نظرياً بالنسبة
له ،ولكنّه كان فعليًّا حقيقيًّا ج ّديًّا .لقد اخترب يوحنا الفرح احلقيقي عندما

ترك ّ
كل شيء وتبع يسوع؛ عندما كان مع يسوع على جبل التجلّي؛

الرياح العظيمة؛ عندما أقام يسوع ألعازر من املوت؛
عندما أسكت يسوع ّ

عندما كان مع يسوع يف جثسيماين؛ عندما نظر القرب الفارغ ونظر يسوع

اضطهد من أجل اسم يسوع؛ عندما ُضرب
املقام من األموات؛ عندما ُ
القراءة الصباحية
1يو 1
أم 23-21 :30
القراءة المسائية
حز 45-44

من أجل يسوع؛ عندما نُفي إىل جزيرة بطمس من أجل يسوع .لقد كان
يسوع املسيح املقام من األموات مصدر الفرح احلقيقي ليوحنا .هلذا كتب
لنا عن يسوع لكي يكون لنا الفرح الكامل من خالل عالقتنا الشخصيّة
اليوميّة مع الرب يسوع املسيح.
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الخميس  21تشرين الثاني 2013

 هل يريد اهلل من املؤمن أن خيطئ؟ كال ،وهلذا أعطانا كلمته لكي ينريدربنا.
 هل ميكن أن خيطئ املؤمن؟ نعم ،فالطبيعة القدمية اخلاطئة حتاربه لكييقع يف اخلطيّة.
ما هو الفرق إذا بني املؤمن وغري املؤمن يف موضوع اخلطيّة؟ إن الفرق
الروحيّة .عمليًّا :إن اخلطيّة يف حياة
شاسع جداً من الناحية العمليّة و ّ
املؤمن هي الشواذ ،أما اخلطيّة يف حياة اإلنسان غري املؤمن فهي القاعدة.
فعندما خيطئ املؤمن يعيش حياة املرارة واحلزن إذ يوبخّ ه الروح القدس على
خطاياه ،وأما اإلنسان اخلاطئ فريتاح ويتل ّذذ عندما يفعل اخلطيّة .أما من
الناحية الروحيّة فاملسيح حاضر عن ميني العظمة يف األعايل لكي يشفع
ويكمل
يف املؤمنني من خالل كفارته الكاملة عن خطايانا لكي يضمن ّ
اخلالص األكيد الذي ابتدأه يف حياتنا.

الجمعة  22تشرين الثاني 2013

بار،
الرب إهلنا هو ّ
الروحي مالزم للحياة الروحيّة .فكما إن ّ
إن الثمر ّ
يتحول ّ
كل من يسري معه إىل أداة للربّ يف العامل .وكما حيمل
هكذا ّ

«يَا أَ ْوالَ ِدي ،أَ ْكتُ ُب إِلَيْ ُك ْم َهذَا
لِ َك ْي الَ تخُْ ِطئُوا.
َوإ ِْن أَ ْخ َطأَ أَ َح ٌد َ�فلَنَا َش ِفي ٌع

ِعنْ َد ِ
يح
اآلب ،يَ ُس ُ
وع الْ َم ِس ُ
الْبَ ُّارَ .وُه َو َك َّف َارةٌ لخَِ َطايَانَا».
( 1يو 1 :2و)2

القراءة الصباحية
1يو 17-1 :2
أم 28-24 :30
القراءة المسائية
حز 47-46

ار ُه َو،
«إ ِْن َعلِ ْمتُ ْم أَنَُّه بَ ٌّ

فَا ْعل َُموا أَ َّن ُك َّل َم ْن يَ ْصنَ ُع الْبرَِّ

الطفل صفات وعادات وميزات أهله ،هكذا أيضا ّ
كل من ولد من اهلل

َم ْولُوٌد ِمنْ ُه».

حيمل صفات اهلل .لذا قال يسوع« :من مثارهم تعرفوهنم» ،وهو الذي

(1يو)29:2

التقرب من اهلل هو املدخل لرؤية جمد اهلل
قال لنا« :أنتم نور العامل» .إن ّ

وعظمته وقداسته .وعندما يرى املؤمن قداسة اهلل ال ميكن أن حييا يف
القراءة الصباحية
1يو 29-18 :2
أم 31-29 :30
القراءة المسائية
حز -48دا 1

اخلطيّة فيما بعد .إن حاجتنا ناحلقيقيّة هي أن خنترب ما اختربه إشعياء
النيب عندما اقرتب من عرش اهلل فأحدث تغيرياً جذرياً يف حياته .علينا
الرب وطرقه وقداسته من خالل الشركة اليوميّة معه
أن ننمو يف معرفة ّ
ونتحول إىل أدوات للرب يف العامل.
لكي تنطبع صورته على وجوهنا
ّ
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السبت  23تشرين الثاني 2013

تأيت هذه اآلية يف سياق تعليم الرسول يوحنا ألوالده املؤمنني وحتصينهم

ُك ُّل َم ْن ُه َو َم ْولُوٌد ِم َن اهللِ الَ

ضد املعلمني الكذبة الذين كانوا يسعون لبث التعاليم املضلة وتشجيع

َ�ي ْف َع ُل َخ ِطيَّ ًة ،ألَ َّن َزْرَع ُه َ�يثْبُ ُت

املؤمنني على العيش يف اخلطية والتساهل معها .فاملؤمن ال ميكنه أن يفعل

فِي ِهَ ،والَ يَ ْستَ ِطي ُع أَ ْن يخُْ ِط َئ
ألَنَُّه َم ْولُوٌد ِم َن اهللِ.
(1يو )9 :3
القراءة الصباحية
1يو 10-1 :3
أم 33-32 :30
القراءة المسائية
دا 3-2
األحد  24تشرين الثاني 2013

«بهَِذَا قَ ْد َع َرْ�فنَا الْ َم َحبََّة :أَ َّن
ذَ
َاك َو َض َع َ�ن ْف َس ُه ألَ ْجلِنَا،

َ�فنَ ْح ُن َ�ينْبَ ِغي لَنَا أَ ْن نَ َض َع
وسنَا ألَ ْج ِل اإلِ ْخ َوِة».
ُ�ن ُف َ
(1يو )16 :3
القراءة الصباحية
1يو 24-11 :3
أم 9-1 :31
القراءة المسائية
دا 5-4

اخلطية ،مبا معنا أن يعيش فيها باستمرار وهتاون ،وكأن شيئا مل يكن.
فاخلطية ليست من طبيعة أوالد اهلل اجلديدة بل هي من شيم أوالد ابليس.
فمع العلم أن احتمال سقوط املؤمن يف اخلطية هو وارد حبسب يوحنا
نفسه ،لكنه ال ميكن أن يستمر فيها كنهج حياة ،بل عليه اللجوء اىل
الرب واالعرتاف هبا وتركها إذ إن دم املسيح كاف للتكفري عنها وغفراهنا.
إن التساهل مع اخلطية ليس من مزايا أوالد الرب ،لذلك فلنأخذ موقف
الرب منها ونتبعد عنها وننبذها لكي نعكس حقيقة صورة أبناء اهلل.
إن املصدر األساس للمحبّة هو املسيح نفسه الذي وضع ذاته من أجلنا
الصليب .لقد وضع املسيح أساساً للمحبّة احلقيقيّة
باملوت الكامل على ّ
تضحي
اليت تعطي وال تطلب ما لنفسها ،تبذل وال تتوقّع رّد املعروفّ ،
وال تتباهى مبا فعلت .إنهّ ا احملبّة العاملة بصمت .إنهّ ا احملبّة اليت تفوح بعطر

املسيح يف ّ
كل مكان .إن وصيّة املسيح واضحة من جهة احملبّة لألخوة،

فكما وضع املسيح نفسه ألجلنا ،هكذا حنن أيضا ينبغي أن نضع نفوسنا

من أجل بعضنا البعض .إن اختبار حمبّة املسيح لنا ال ب ّد أن خيلق يف
انعكاس
خاصة للمؤمنني من حولنا .إن حمبّتنا للمؤمنني هي
داخلنا حمبّة ّ
ً

حملبة اهلل اليت تدفّقت يف قلوبنا .ماذا تفعل عندما يضع الرب أمامك أخاً

ضعيفاً أو حزيناً أو حمتاجاً؟ علينا أن نق ّدم احملبّة لبعضنا كما أخذناها من
الرب.
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اإلثنين  25تشرين الثاني 2013

«أَُّ�ي َها األَ ِحبَّ ُاء ،الَ تُ َص ِّدقُوا ُك َّل
وح ،بَ ِل ا ْمتَ ِحنُوا األَ ْرَو َاحَ :ه ْل
ُر ٍ
ِه َي ِم َن اهللِ؟
ين
ألَ َّن أَنْبِيَ َاء َك َذبَ ًة َكثِريِ َ
قَ ْد َخ َرُجوا إِلىَ الْ َعالمَِ».
(1يو1 :4و)2

القراءة الصباحية
1يو 6-1 :4
أم 31-10 :31
القراءة المسائية
دا 7-6

يظن البعض أن
هل األرواح الشريرة موجودة يف العامل؟ وأين هي اآلن؟ ّ
لكن الكتاب يوضح
األرواح الشريرة هي أشباح تظهر لكي ختيف الناسّ .
أن األرواح تظهر من خالل التعاليم املضادة للمسيح ،منها تلك اليت
تنتقص من جمد املسيح وكرامته ،ومنها ما حياول التطاول على طبيعته
الالهوتيّة  ،وأخرى حتاول طمس حقائق قيامته .ال جيب أن ّ
نضل،
فالشيطان يقود الناس يف يومنا هذا من خالل عمل الضالل .يظهر هذا
التنوع الديين بعيداً عن كلمة اهلل .فالشيطان حياول خبداعه أن
العمل يف ّ
الرب وعن كلمته .لذا علينا أن نَثبُت يف
يغوي الناس لكي يبتعدوا عن ّ
حيق إلجنيله دائماً.
املسيح من خالل الكلمة ،ونعيش كما ّ

الثالثاء  26تشرين الثاني 2013

وسكىن الروح القدس فيه ،ال ب ّد وأن
إن املؤمن الذي اخترب الوالدة الثانية ُ

أَُّ�ي َها األَ ِحبَّ ُاء ،لِنُ ِح َّب َ�ب ْع ُضنَا

يظهر فيه مثر روح اهلل القدوس .ويف أول السلسلة هلذا الثمر ،كما ترد يف

َ�ب ْع ًضا ،ألَ َّن الْ َم َحبََّة ِه َي ِم َن

رسالة بولس ألهل غالطية ،تأيت احملبة .لذلك يعترب يوحنا يف رسالته هنا

اهللَِ ،وُك ُّل َم ْن يحُ ِ ُّب َ�ف َق ْد ُولِ َد
ِم َن اهللِ َوَ�ي ْعر ُ
ِف اهللَ.
(1يو )7 :4
القراءة الصباحية
1يو 21-7 :4
جا 11-1 :1
القراءة المسائية
دا 9-8

أن احملبة هي من أهم الصفات اليت متيّز أوالد اهلل عن غريهم من البشر،
إهنا احملبة الباذلة املضحية ،احملبة اإلهلية .هذه احملبة مصدرها اهلل بذاته ألن
اهلل حمبة .وكل من ال ميكنه اظهار هذا النوع من احملبة ال ميكنه أن ي ّدعي
أنه مولود من اهلل .ولكي يُظهر اهلل حمبته لنا أرسل لنا ابنه الوحيد الرب
فتجسدت احملبة اإلهلية من خالل
يسوع لكي ميوت عنا على الصليبّ ،
الرب يسوع .وحنن بدورنا إذا أردنا أن نظهر هذه احملبة فينا علينا أن
نظهرها خالل حمبة عملية بعضنا لبعض.
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األربعاء  27تشرين الثاني 2013

بهِ ذَا َ�ن ْعر ُ
ِف أََّ�ننَا نحُِ ُّب أَ ْوالَ َد

اهللِ :إِذَا أَ ْحبَْ�بنَا اهللَ َو َح ِف ْظنَا
َو َصايَا ُه.
(1يو )2 :5

كثرياً ما نسمع من حولنا املناداة باحملبة كأساس للوحدة بني من ي ّدعون
اتباع اهلل والرب يسوع .ينادون مبحبة بعيدة عن كلمة الرب ،حمبة حبسب
املفهوم البشري ،حمبة على حساب وصايا الرب .لكن باملقابل جند أن
جلي :إن أي شكل من أشكال احملبة جتاه
كلمة الرب واضحة بشكل ّ

بعضنا بعض جيب أن يكون نابعاً من حمبتنا هلل أوالً وحفظ وصاياه ،دون
أي مساومة عليها .فاحملبة احلقيقية تكون أوال للرب من خالل حفظ

القراءة الصباحية
1يو 12-1 :5
جا 18-12 :1
القراءة المسائية
دا 11-10
الخميس  28تشرين الثاني 2013

«أَُّ�ي َها األَ ْوالَ ُد ْاح َف ُظوا
أَْ�ن ُف َس ُك ْم ِم َن األَ ْصنَا ِم».
(1يو )21 :5

وصاياه ،ومن مث تنعكس على اآلخرين بشكل تلقائي .كيف ميكننا أن
منيّز األصوات املزيفة من حولنا واليت تنادي باحملبة؟ بكل بساطة ،عندما
تكون هذه األصوات تدعو للمساومة على احلق اإلهلي ووصايا كلمة
الرب حتت غطاء احملبة ،ال ميكن أن يكون مصدرها إهلي.
ما هي األصنام؟ إنهّ ا أشياء منظورة أو غري منظورة تأخذ مكان اهلل
يف حياة اإلنسان .هناك أصنام حجريّة حياول من خالهلا اإلنسان
حرم اهلل منذ القدمي صنع األصنام والتماثيل يف
رسم صورة اهلل .لقد ّ
العبادة ،كما يظهر يف وصايا اهلل العشرة «ال تصنع لك متثاال منحوتا
وال صورة ما .»...وهناك أيضا أصنام غري منظورة تأخذ مكان اهلل
يف حياة اإلنسان .هناك صنم املال الذي يعبده اليوم املاليني من

القراءة الصباحية
1يو 21-13 :5
جا 11-1 :2
القراءة المسائية
دا -12هو 1

الناس! وهناك صنم الشهرة الذي يرتاكض حنوه اآلالف! وقد يكون
الرب كالعائلة مثالً .إن
الصنم أحياناً يف حياتنا أمراً جيّداً ّ
نفضله على ً
األصنام املخفيّة هي خطر كبري على حياة املؤمن .لذلك جيب أن جنتهد

الرب إهلنا الذي خلقنا وأحبّنا وخلّصنا األ ّول يف حياتنا.
لكي نُبقي ّ
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الجمعة  29تشرين الثاني 2013

يق ّدم لنا الوحي يف هذه اآلية تعريفاً للمحبة املسيحيّة قائالً« ،هذه هي

« َوَه ِذ ِه ِه َي الْ َم َحبَُّة ،أَ ْن

الرب مرتبطة
احملبة أن نسلك حبسب وصاياه» .فاحملبّة اليت يوصينا هبا ّ
بأمرين ( )1السلوك ( )2بوصايا املسيح .ال ميكن أن يكون هناك حمبة

َه ِذ ِه ِه َي الْ َو ِصيَُّة،

صادقة بدون طاعة كاملة لوصايا الرب .فعندما تتخطى احملبّة حدود كلمة

نَ ْسل َ
ُك بحِ َ َس ِب َو َصايَا ُه.
َك َما سمَ ِ ْعتُ ْم ِم َن الْبَ ْد ِء
أَ ْن تَ ْسل ُ
ُكوا فِي َها».
(2يو)6 :
القراءة الصباحية
 2يوحنا
جا 19-12 :2
القراءة المسائية
هو 3-2
السبت  30تشرين الثاني 2013

« َوَكا َن ليِ َكثِريٌ ألَ ْكتُبَ ُه ،لَ ِكنَّنيِ
لَ ْس ُت أُرِي ُد أَ ْن أَ ْكتُ َب إِلَيْ َك
بحِِبرْ ٍ َوَ�قلَ ٍم.
َولَ ِكنَّنيِ أَ ْرُجو أَ ْن أَ َر َ
اك َع ْن
قَر ٍ
ِيب َ�فنَتَ َكلَّ َم فَماً لِ َف ٍم».
(3يو)14-13 :
القراءة الصباحية
 3يوحنا
جا 26-20 :2
القراءة المسائية
هو 5-4

مفر منها .فاحملبّة هي السلوك حبسب وصايا الرب.
الرب تصبح خطيّة ال ّ
ّ
للرب هو بالطاعة الكاملة لوصاياه والسلوك
إن تعبري املؤمن عن حمبّته ّ
حنب
اليومي حبسب إرشاداته املعلنة يف الكتاب املقدس .ال ينبغي أن ّ
فالرب ال ينظر إىل شفاهنا لكي يرى
بالكالم واللسان بل بالعمل و ّ
احلقّ .

مقدار حمبتنا ،بل ينظر إىل قلوبنا وأفكارنا وأفعالنا هل هي مرضيّة أمامه؟
للرب تلقائيّا.
عندما جنعل كلمة اهلل حيّة يف حياتنا تظهر حمبّتنا ّ

إن العالقة القويّة بني األخوة يف الكنيسة ضروريّة جداً لبناء بعضنا البعض.
إن عبارة «فما لفم» تستوقفنا ملا فيها من موّدة أخويّة وغرية روحيّة وصدق
جيلس وجهاً لوجه
قليب .مل يرد يوحنا أن يكتب باحلرب والقلم بل ّ
فضل أن َ
مع غايس لكي يبين حياته الروحيّة .أراد يوحنا أن يشعر غايس بنربة صوته
وهو يق ّدم له النصائح الروحيّة .وأراد أن يصلي معه لكي يقدر أن يفهم
األمور الروحيّة وينمو هبا .إن الكنيسة هي عائلة روحيّة حيتاج ّ
كل شخص
فيها إىل اإلهتمام واإلنتباه والرعاية .لذا جيب علينا أن نقوم هبذا ال ّدور
جتاه بعضنا البعض هلدف النمو الروحي لألفراد وللكنيسة أيضا.
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صفحة اإلعالنات

سهرة لألسئلة الروحيّة هلذا الشهر يف  18تشرين األول .القراءات هي من:
 1بطرس  1إىل  1بطرس 5
حزقيال  31إىل حزقيال 35
أمثال  26إىل أمثال 30
د ّمك يا يسوع
إعداد األخ روي كنعان
د ّم اللي ّ
					
غطى وجهك احلنون
					
د ّم احلب الباذل املضمون

د ّم اجلانب النازف املطعون
إنت وحدك يا يسوع
د ّم َ

د ّمك ّ
					
وبرر
غطى ون ّقى ّ
					
حرر
فكري ونفسي وروحي ّ

غي قليب وط ّهر
د ّمك رّ
د ّمك يا يسوع

					
مات املوت مبوت الغايل
					
حببّو ..حببّو ..حببّو ما يل

قام بنصر القرب اخلايل
غريك يا يسوع
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األعرج
كان بطرس ويوحنا ذاهبان إىل اهليكل فوجدا رج ً
ال كسيحاً من بطن أمه كان الناس حيملونه ويضعونه عند
باب اهليكل الذي يقال له اجلميل ليسأل صدقة ،وحينما رآمها مد يده هلما ليطلب صدقة « فتفرس فيه
بطرس مع يوحنا « ( اع  ) 4 : 3أي ظال ينظران إليه طوي ً
ال بنظرة عميقة حىت عرفا بالروح القدوس احتياجه
احلقيقي فقد عرفا أن هذا الشخص ال حيتاج إىل صدقة بل حيتاج إىل أكثر بكثري مما يطلب ،فهو حيتاج إىل
أن يُشفى من مرضه ،ويحُ رر من ضعفه ،ويقوم ويقف على قدميه ويسبّح وميجد اهلل .وبالفعل قال له بطرس
انظر إلينا ،فنظر إليهما وكل ما كان يتوقّعه هو أن يخُ رج أحدمها صدقة ويعطيها إياه ،وكانت هذه آخر متنياته
وتوقعاته وكأن كل ما يرجوه يف احلياة هو صدقة وعطف الناس عليه ،ألنه أعتاد على ذلك .فهو أعرج منذ
والدته ،واآلن عمره أربعني سنة .ويقول الكتاب إنه كان معروفاً للجميع وهذا يعين أنه كان له زماناَ جيلس
يف هذا املكان ليستعطي من الناس ،فكانوا يشفقون عليه ويقدمون له الصدقات.
و لكن الذي توقعه األعرج مل حيدث ،والصدقة والعطف اللذان طلبهما مل يناهلما ،ولكن الذي حدث كان
أكثر جداً من توقعاته ومتنياته فقد قال له بطرس« :لَيْ َس ليِ فِ َّض ٌة َوالَ َذ َه ٌبَ ،و ِ
لك ِن الَّ ِذي ليِ فَإِيَّا ُه أُ ْع ِط َ
يك:
يح الن ِ
ِي ق ُْم َوا ْم ِش! َوأَ ْم َس َك ُه بِيَ ِد ِه الْيُ ْمنىَ َوأَقَا َم ُه ،فَ ِفي الحَْ ِ
َّاصر ِّ
ال تَ َش َّد َد ْت ر ِْج َ
ال ُه َوَك ْعبَا ُه،
ِاس ِم يَ ُس َ
وع الْ َم ِس ِ
بْ

َف َو َص َار يمَْ ِشيَ ،وَد َخ َل َم َع ُه َما إِلىَ الهَْيْ َك ِل َوُه َو يمَْ ِشي َويَ ْط ُف ُر َويُ َسبِّ ُح اهللَ( « .أع ) 8- 6 :3
َ�ف َوثَ َب َوَوق َ

يا هلا من آية عجيبة صنعها بطرس ويوحنا باسم يسوع الناصري ،ليس ألن هذا األعرج قد شفي فقط بل
عما يف قلب اهلل من حنو كل واح ٍد منا .فهو يريد أن مينحنا هبات وعطايا مثينة جداً أكثر جداً
ألهنا تعلن ّ
مما نطلب أو نفتكر» (اف  ) 20 : 3ألنه يعطي «حسب غناه يف اجملد « (يف  .) 19 : 4وليس حسب
ما نطلب أو حنتاج فقط .فلو أخرج بطرس أو يوحنا إحدى العمالت وأعطياها له وس ّدا احتياجه الوقيت،
لظل الناس حيملونه ّ
تتغي ،و ّ
كل يوم إىل هذا املكان ليطلب صدقة وعطف الناس
لظلّت حالته كما هي ومل رّ
عليه ،و ّ
لظل يستعطي عند الباب طوال حياته.
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ولكن شكراَ هلل ألنه قاد بطرس ليعرف احتياج هذا األعرج وميأله حىت يقوم ويطفر ويسبح اهلل ،ويفرح ويتمتع
بربكات اهلل الذي أخرجه من املرض إىل الصحة ،ومن احلزن إىل الفرح ،ومن األسر إىل احلرية ،ومن اليأس
إىل الرجاء ،فتغريت كل توجهات حياته لينعم مبجد اهلل الفائق.
وشكراَ هلل أيضا ألنه يعرف احتياج كل واحد منا أكثر من نفوسنا وميأل احتياجنا حسب قصده ومشيئته
وحسب نعمته الغنية .فلو أعطى اهلل كل واحد منا حبسب ما يطلبه وما يريده من أمور مادية وقتية زائلة،
لظلّت حالتنا كاألعرج مل تتغري ،ولبقينا جالسني يف أماكننا غري متمتّعني بربكات اهلل وعطاياه العظيمة اليت
هي بسخاء ( يع  .) 5 :1ولكن الذي يف قلب اهلل من حنونا هو أمثن بكثري مما نطلبه .فهو أعطانا ابنه
الوحيد وبذله ألجلنا ،ويريد أن يهبنا معه كل شيء ( رو  .) 32 : 8فهو يريد منا أن نطلب كل ما هو
جملده وامتداد ملكوته ،ويريد منا أن نطلب ما يف قلبه من حنونا ،وليس أقل من ذلك ،ونتخلّى عن كل ما
هو مادي وعدمي املنفعة ،والباقي كلّه يزاد لنا ( مت . ) 33 : 6
لقد طلب سليمان يف بداية ملكه كل ما هو جملد اهلل ،وختلّى عن كل ما هو مادي .فهو حينما تراءى الرب
له يف احللم وقال له «...اسأل ماذا أعطيك « ( 1مل  ) 5 : 3مل يطلب ماالً وال غىن ،بل طلب من الرب
ِك َوأُ َمِّ�ي َز َ�بينْ َ الخَْيرْ ِ َو َّ
ِيما ألَ ْح ُك َم َعلَى َش ْعب َ
قائ ً
الش ِّر ،ألَنَُّه َم ْن َ�ي ْق ُد ُر أَ ْن يحَْ ُك َم َعلَى
ال  « :أَ ْع ِط َعبْ َد َك َ�قلْبًا فَه ً
َش ْعب َ
ِك الْ َع ِظي ِم ه َذا؟»» ( 1مل ) 9 : 3
فإن سليمان عرف احتياجه احلقيقي وعرف إنه فىت صغري لن يقدر أن حيكم على هذا الشعب الكثري ،ولن
يستطيع أن يدير ويدبر أمور اململكة بدون أن ينال حكمة من الرب ،وأنه لن يكون ملكاً ناجحاً يستطيع أن
يفصل يف قضايا الشعب الكثرية وحيفظ اململكة من املنازعات اليت من املمكن أن متزقها ،إال بتلك احلكمة
اليت تكلم عنها فيما بعد قائ ً
ال « أما احلكمة فنافعة لإلجناح « (جا . ) 10 : 10
«ح ُس َن الْ َك َ
ال ُم
وألن سليمان طلب ما هو جملد اهلل ومل يطلب طول أيام وال غىن وال أنفس أعدائه ،لذلك َ
الرب» وأعطاه قلباً حكيماً جداً يستطيع أن مييز بني اخلري والشر ويفصل يف كل األمور حبكمة
فيِ َعْ�ينيَِ َّ
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واقتدار .ومل ِ
يكتف الرب بذلك بل أعطاه أكثر مما طلب ،حىت إنه مل يكن ملك يف حكمة سليمان قبله وال
بعده وأعطاه أيضا ما مل يسأله من غىن وكرامة فلم يكن مثله يف امللوك كل أيامه ( 1مل ) 13 – 10 : 3
أحبائي
تعود أن يطلب ما هو
ما أمجل أن نعرف احتياجنا احلقيقي كما عرفه سليمان وال نكون كاألعرج الذي ّ
مادي وأرضي حىت نسي احتياجه احلقيقي للشفاء واحلرية والتمتع مبجد اهلل.
وبره
وما أمجل أن يكون احتياجنا احلقيقي ومطلبنا األساسي هو « ملكوت اهلل وبره « ( مت ّ ) 33 :6
تعين :السعي الدائم يف تتميم قصده ومشيئته.
ومشيئته هي « أن يُكرز بامسه  ....جلميع االمم « (لو  ) 47 : 24أي أن نسعى دائماً كارزين بامسه كل
رب جملد اهلل
حني معلنني أنه « ليس بأحد غريه اخلالص « ( اع  ... « ) 12 : 4وأن يسوع املسيح هو ّ
اآلب» ( يف  ) 11: 2وأنه أتى إىل هذا العامل وقبل كأس اآلالم طوعاً ومات وقام من األموات» لكي ال
يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية «(يو )15 : 3
وبره والباقي كلّه يزاد لنا.
هبذا نكون قد طلبنا ما هو مللكوته ّ
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