ل


ك 

دعونا ننتقل الى انجيل مرقس
كان مرقس شابا عندما صلب المسيح ,على االرجح في الثانية عشر من عمره  .لذا
االنجيل الذي يكتبه يعتبر انه قد تلقاه سماعا من بطرس بخصوص قصص يسوع المسيح .
يدعو بطرس مرقس ابنه  ,البنوة في االيمان  .كان مرقس يشارك بطرس في الكثير من
رحالته التبشيرية  ,وھكذا سمع منه قصص عن يسوع المسيح  .ولھذا في انجيله  ,سترى
الكثير من اسلوب بطرس في الكتابة.
ھناك جزء واحد من انجيل مرقس كتبه عن تجربة شخصية .اذ ھناك اضافة صغيرة في
انجيل مرقس ال تجدھا في باقي االناجيل  ,وھي الجزء الذي يتعلق بليلة القبض على يسوع
في بستان جثسيماني  .وانجيل مرقس يقول لنا انه كان ھناك ولد صغير في الثانية عشر
من عمره  .وان احد الجنود امسك به  ,لكنه تملص من رداءه )أزراره( وتركه في يدي
ب انھا ذكراه واختباره الشخصي كولد
ُس َ
الجندي وھرب  .وي َ
ُرجح ان ذلك الحدث ھو ما ح ِ
في الثانية عشر من عمره .اذ صدف انه كان ھناك في بستان جثسيماني مع يسوع وتالميذه
في تلك الليلة حيث تمت خيانة يسوع .
اسم والدة مرقس كان مريم  .كانت امرأة غنية  .وعاشت في اورشليم وبيتھا كان مكانا
لتجمع الكنيسة  .عندما س ُِج َن بطرس من قبل ھيرودس التقت الكنيسة ھناك في بيتھا لعقد
جلسة الصالة تلك  .وھكذا عندما أُطلق سراح بطرس من قبل المالك واتى الى البيت
وطرق الباب  ,و اتت خادمة شابة ووجدت انه بطرس  ,وتحمست لدرجة انھا نسيت ان
تفتح الباب له  ,وركضت الى الداخل واخبرت الحاضرين " بطرس ھنا " فقالوا لھا " اه,
ال بد انك رايت شبحا " ذلك البيت كان بيت مرقس  .اسم والدته كان مريم  ,امرأة غنية
عاشت في اورشليم  .بيتھا كان المكان الذي تجتمع الكنيسة فيه.
كان اسم اخيھا برناباس  ,وكان رفيق بولس في رحلته التبشيرية االولى  .ذھب مرقس
ايضا معھم في ھذه الرحلة  ,لكنه تركھم  .وال نعرف لماذا تركھم  .ھناك اعتقاد بأن مرقس
كان خائفا من الذھاب الى مناطق معادية اكثر في آسيا  ,لكن ذلك مجرد اعتقاد  .ال نعرف
حقا لماذا ترك مرقس بولس وبرنابا في الرحلة التبشيرية االولى .لكن بولس شعر بأھانة
بشكل واضح من رحيله  ,لدرجة انه عندما تھيأ بولس وبرنابا للرحيل الى الرحلة
التبشيرية الثانية  ,اراد برنابا اخذ ابن اخته معھما  ,رفض بولس بشكل قاطع بسبب واقع
انه تركھم في الرحلة االولى .ومن ھنا  ,كبر الجدال بين برنابا وبولس لدرجة ان برنابا
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اخذ مرقس و ذھبا الى جزيرة قبرص لوحدھما  .واخذ بولس سيال و اتجھا الى آسيا  .مع
ذلك  ,ھذه الثغرة بين بولس ومرقس لم تدم لوقت طويل  ,النه ذكر في احدى كتاباته ان
مرقس معه في روما و يبشر لحاجاته .
على االرجح ان مرقس كان في روما مع بولس عندما كتب ھذا االنجيل  .ويعد من اوائل
االناجيل التي كتبت  ,ويُعتَقَد بأنه ُكتِب في وقت ما قبل سنة الثالثة والستون .ويُعتَقَد انه
ُكتب الى الرومان عندما كان ھناك مع بولس في روما  .لذا في كل مرة يشرح او يبين
عادة يھودية يجد صعوبة في تفسيرھا  ,والتي لن يكون من الضروري فعل ذلك اذا ما
كانت تكتب لليھود  .لكن يُعتقد انه كتب ھذا االنجيل للرومان  .اسلوب مرقس مختصر في
الكتابة  ,ال يدخل في التفاصيل  ,لكن فقط وبأختصار يربط القصص و يغطيھا  ,ولذلك
ترى الكثير من االسماء )اسماء المقاطعات والمناطق( .
الحقا  ,عندما كان بولس يكتب  ,سالھم ان يرسلوا مرقس اليه مع بعض االشياء  ,النه قال
بأن مرقس كان سبب راحة ومساعدا له  .لذا  ,ھنا يصبح لدينا انجيل بحسب مرقس .
ان
ان ْال َكلِ َمةَُ ،و ْال َكلِ َمةُ َك َ
في الكتاب المقدس  ,لدينا ثالث بدايات  .انجيل يوحنا  ":في ْالبَ ْد ِء َك َ
ض" لكن
ان ْال َكلِ َمةُ ﷲَ ".التكوين  " 1:1فِي ْالبَ ْد ِء َخلَ َ
ِع ْن َد ﷲَِ ،و َك َ
ت َواألَرْ َ
اوا ِ
ق ﷲُ ال ﱠس َم َ
في انجيل مرقس يقول :
يح اب ِْن ﷲِ(1:1) "،
"ب ْد ُء إِ ْن ِج ِ
يل يَسُو َع ْال َم ِس ِ
لذا  ,مرقس ال يحكي لنا عن والدة يسوع .يترك ذلك لمتى ولوقا  .وانما يبدأ قصته
بمعمودية يوحنا  .لكن ھذه ھي بداية انجيل يسوع المسيح  ,وھكذا لن تجده يتكلم عن
السنوات االولى من حياة يسوع ,او عن والدته  .وانما يبدأ مباشرة من خدمة يسوع المسيح
 .لذا "بدء انجيل يسوع المسيح " و  ,كونه مع بولس في روما  ,وعلى االرجح كان يفكر
في توضيح بولس للرومانيين في رسالته اليھم قبل ذھابه الى ھناك  ,حيث قال بولس "
لست استحي بأنجيل المسيح  ,النه قوة خالص ﷲ " سنجد ان يوحنا يشير كثيرا الى
االنجيل  .و يقتبس من يسوع كمرجع لالنجيل في كثير من االماكن  .يشير مرقس  - -في
الحقيقة ھو يوحنا  ,لكن لقبه كان مرقس  - -يشير الى يسوع كخادم  .متى يشير اليه كملك
 ,اسد سبط يھوذا  .مرقس يركز على خدمة يسوع المسيح  .وھكذا في متى يسوع أسد,
وفي مرقس يسوع خادم  ,وفي لوقا ابن االنسان  ,وفي يوحنا فھو ابن ﷲ  .ھذه ھي االوجه
و المظاھر المختلفة لحياة يسوع في االناجيل .
" َك َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ فِي األَ ْنبِيَا ِء" )(2 :1
ويبدأ  ,وقبل كل شيء  ,بأقتباس من مالخي  ,ثم يقفز الى أشعياء و يقتبس منه .كما ھو
مكتوب في االنبياء :
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ئ َ
ط ِريقَ َك قُ ﱠدا َم َك(2 :1) ".
"ھَا أَنَا أُرْ ِس ُل أَ َما َم َوجْ ِھ َك َمالَ ِكي ،الﱠ ِذي يُھَيﱢ ُ
ھذه االية مقتبسة من مالخي  .تخص يوحنا  ,المنادي و المبشر بيسوع المسيح .االن ,
يقتبس من أشعياء ,
4
"
خ فِي ْالبَرﱢ يﱠ ِة :أَ ِع ﱡدوا َ
ص ْو ُ
ُوحنﱠا يُ َع ﱢم ُد
ار
ص
ق الرﱠبﱢ  ،اصْ نَعُوا ُسبُلَهُ ُم ْستَقِي َمةً«َ .ك َ
ط ِري َ
ان ي َ
ت َ
َ
ِ
ٍ
فِي ْالبَرﱢ يﱠ ِة َويَ ْك ِرز بِ َم ْع ُمو ِديﱠ ِة التﱠ ْوبَ ِة لِ َم ْغفِ َر ِة ْال َخ َ
طايَاَ 5 .و َخ َر َج إِلَ ْي ِه َج ِمي ُع ُكو َر ِة ْاليَھُو ِديﱠ ِة َوأَ ْھ ُل
6
ين بِ َخ َ
ُوحنﱠا يَ ْلبَسُ
أُو ُر َشلِي َم َوا ْعتَ َم ُدوا َج ِمي ُعھُ ْم ِم ْنهُ فِي نَھ ِْر األُرْ دُنﱢ ُ ،م ْعتَ ِرفِ َ
طايَاھُ ْمَ .و َك َ
ان ي َ
7
اإلبِ ِلَ ،و ِم ْن َ
ان يَ ْك ِر ُز
طقَةً ِم ْن ِج ْل ٍد َعلَى َح ْق َو ْي ِهَ ،ويَأْ ُك ُل َج َرادًا َو َع َسالً بَ ﱢريًّاَ .و َك َ
َوبَ َر ِ
8
قَائِالً»:يَأْتِي بَ ْع ِدي َم ْن ھُ َو أَ ْق َوى ِمنﱢي ،الﱠ ِذي لَس ُ
ُور ِح َذائِ ِه .أَنَا
ْت أَ ْھالً أَ ْن أَ ْن َحنِ َي َوأَ ُح ﱠل ُسي َ
َ
)(8-3 :1
س«".
وح ْالقُ ُد ِ
َع ﱠم ْدتُ ُك ْم بِ ْال َما ِءَ ،وأ ﱠما ھُ َو فَ َسيُ َع ﱢم ُد ُك ْم بِالرﱡ ِ
وھكذا  ,يخبرنا و بأختصار عن كرازة يوحنا المعمدان  ,ويقتبس النبوات التي تتعلق به من
العھد القديم .
9
ك األَي ِﱠام َجا َء يَسُو ُ
ُوحنﱠا فِي األُرْ دُنﱢ .
ثم يخبرنا َ " ,وفِي تِ ْل َ
يل َوا ْعتَ َم َد ِم ْن ي َ
ع ِم ْن نَ ِ
اص َر ِة ْال َجلِ ِ
10
ت قَ ِد ا ْن َشقﱠ ْ
وح ِم ْث َل َح َما َم ٍة
تَ ،والرﱡ َ
ت )في الحال( َوھُ َو َ
اوا ِ
َولِ ْل َو ْق ِ
صا ِع ٌد ِم َن ْال َما ِء َرأَى ال ﱠس َم َ
11
ص ْو ٌ
ت ا ْبنِي ْال َحبِيبُ الﱠ ِذي بِ ِه س ُِررْ ُ
ت»:أَ ْن َ
ت«-9 :1) ".
ازالً َعلَ ْي ِهَ .و َك َ
ان َ
اوا ِ
ت ِم َن ال ﱠس َم َ
نَ ِ
(11
ھا ھنا مرة اخرى نرى مجددا االوجه الثالثة } عندما صعد يسوع من الماء  ,روح ﷲ
تنزل عليه وصوت من اآلب يعلن " أنت أبني الحبيب الذي به سررت"
واالن  ,يأخذنا من المعمودية الى
ين يَ ْو ًما ي َُجرﱠبُ ِم َن
اك فِي ْالبَرﱢ يﱠ ِة أَرْ بَ ِع َ
ان ھُنَ َ
ت أَ ْخ َر َجهُ الرﱡ و ُح إِلَى ْالبَرﱢ يﱠ ِةَ 13 ،و َك َ
"َ 12ولِ ْل َو ْق ِ
ال ﱠش ْي َ
ت ْال َمالَئِ َكةُ تَ ْخ ِد ُمهُ(13-12 :1) ".
انَ .و َك َ
ص َ
ُوشَ .و َ
ار ِ
ط ِ
ان َم َع ْال ُوح ِ
االن  ,مرقس ال يعطينا اية تفاصيل عن تجربة يسوع في البرية  .يترك ذلك لالناجيل
االخرى  ,متى و لوقا .
ُوحنﱠا" )(14 :1
" َ 14وبَ ْع َد َما أ ُ ْسلِ َم ي َ
ھل تالحظ االختصار ؟ ال يدخل في التفاصيل  ,بينما تعطينا االناجيل االخرى بعضا من
التفاصيل عن تجربة يسوع في البرية .
ُوحنﱠا َجا َء يَسُو ُ
يل يَ ْك ِر ُز بِبِ َش َ
" َ 14وبَ ْع َد َما أ ُ ْسلِ َم ي َ
ت ﷲِ
ار ِة َملَ ُكو ِ
ع إِلَى ْال َجلِ ِ
ب َملَ ُك ُ
َ 15ويَقُولُ»:قَ ْد َك َم َل ال ﱠز َم ُ
يل«-14 :1) ".
ان َوا ْقتَ َر َ
وت ﷲِ ،فَتُوبُوا َوآ ِمنُوا بِا ِإل ْن ِج ِ
(15
3



آمن باالخبار الجيدة .
ان َشبَ َكةً فِي
ْص َر ِس ْم َع َ
ان َوأَ ْن َد َرا ُو َ
" َ 16وفِي َما ھُ َو يَ ْم ِشي ِع ْن َد بَحْ ِر ْال َجلِي ِل أَب َ
س أَ َخاهُ ي ُْلقِيَ ِ
ال لَھُ َما يَسُو ُ
ي
ان َ
ص َ
صيﱠا َدي ِْن17 .فَقَ َ
ْالبَحْ ِر ،فَإِنﱠھُ َما َكانَا َ
ع»:ھَلُ ﱠم َو َرائِي فَأَجْ َعلُ ُك َما تَ ِ
ير ِ
صيﱠا َد ِ
ت )في الحال (تَ َر َكا ِشبَا َكھُ َما َوتَبِ َعاهُ19 .ثُ ﱠم اجْ تَ َ
اك( قَلِيالً فَ َرأَى
از ) ِم ْن ھُنَ َ
اس«18 .فَلِ ْل َو ْق ِ
النﱠ ِ
ت)في
ان ال ﱢشبَ َ
وب ب َْن َز ْب ِدي َوي َ
يَ ْعقُ َ
اك20 .فَ َد َعاھُ َما لِ ْل َو ْق ِ
ُوحنﱠا أَ َخاهَُ ،وھُ َما فِي ال ﱠسفِينَ ِة يُصْ لِ َح ِ
الحال( .فَتَ َر َكا أَبَاھُ َما َز ْب ِدي فِي ال ﱠسفِينَ ِة َم َع األَجْ َرى َو َذھَبَا َو َرا َءهُ(20-16 :1)".
االن ونحن نقرأ انجيل مرقس  ,وألنه ال يعطينا أية خلفية  ,يبدو ان يسوع فقط يسير على
طول ساحل الجليل وفجاة التقى ببطرس و اخوه سمعان وقال :
" تعاليا واتبعاني سأجعلكما صيادي الناس" وانھما تركا ببساطة شباكھما وتبعاه  .حسنا ,
ذلك ما حدث  ,لكن ليست ھذه المرة االولى التي التقيا فيھا بيسوع  .ھذه ھي المرة التي
فيھا دعاھما يسوع ليصبحا تالميذه  ,لكنھما التقياه قبال  .في الحقيقة  ,في انجيل يوحنا ,
يخبرنا عن لقائھما السابق لھذا اللقاء بيسوع  .التقى اندراوس بيسوع  .واتى الى بطرس
اخاه وقال له " ھيي  ,لقد وجدنا المسايا )المسيح( " واحضر اخاه بطرس الى يسوع  .لكن
االن  ,يسوع يدعوھم الى التزام كامل بالتلمذة  .عارفين من ھو يسوع  ,في الحال استجابة
لدعوته  ,تركا صيدھما  ,وشباكھما و تبعا يسوع .
الحظ ان يعقوب ويوحنا مع والدھما َزبَدي  .يسوع لقبھما بأسم )ابنا الرعد( لكنھما كانا قد
أستأجرا خدما ً  .تركا اباھما والخدم  .لذا من الواضح انھما أتيا من خلفية غنية .وھكذا ,
" 21ثُ ﱠم َد َخلُوا َك ْف َرنَاحُو َم )والتي بالطبع ھي المكان الذي كان يعيش فيه بطرس كان ( ،
22
ان
ار يُ َعلﱢ ُم .فَبُ ِھتُوا ِم ْن تَ ْعلِي ِم ِه ألَنﱠهُ َك َ
ص َ
ت َو َ
ت)في الحال ( َد َخ َل ْال َمجْ َم َع فِي ال ﱠس ْب ِ
َولِ ْل َو ْق ِ
يُ َعلﱢ ُمھُ ْم َك َم ْن لَهُ س ُْل َ
ط ٌ
ْس َك ْال َكتَبَ ِة" )(22-21 :1
ان َولَي َ
االن  ,عندما كان الكتبة يعلمون الناس  ,ويعبرون عن رأي على انه رأيھم  ,كانوا يقولون
",االن )ربي ھَليل ( تعني كذا او كذلك " وكانوا دائما يقتبسون من االخرين  .ما كانوا
ليشرحوا الموضوع كما ھو مباشرة " ,االن ھذا ما يقوله ﷲ لنا " ما كانوا يتكلمون
بسلطان ابدا  .كانوا دائما يقتبسون من االخرين في تعليمھم افكارھم  ,و اراءھم  ,و )ربي (
االخرين وما يمكن ان تعنيه  .وھكذا  ,عندما اتى يسوع  ,تكلم بسلطان .
نتذكر في الموعظة على الجبل انه قال " لقد قيل لكمن من االقدمين ان ال تقتل  ,لكنني
اقول لكم " وھكذا كان كالمه بسلطان  .وقد ذھلوا بھذا النوع من التعليم .ما كانوا متعودين
ان يروا شخصا يتكلم بسلطان بخصوص كلمة ﷲ  .وھكذا ,كانوا متعجبين بتعليمه النه لم
يكن كالذي تعودوا سماعه  ,لمنه كلمھم وعلمھم بسلطان حقيقي .
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23
ص َر َخ 24قَائِالً» :آ ِه! َما لَنَا َولَ َك يَا يَسُو ُ
ع
" َو َك َ
ان فِي َمجْ َم ِع ِھ ْم َر ُج ٌل بِ ِه رُو ٌح نَ ِجسٌ  ،فَ َ
ْت لِتُ ْھلِ َكنَا! أَنَا أَ ْع ِر ُ
ف َم ْن أَ ْن َ
اص ِريﱡ ؟ أَتَي َ
ت :قُ ﱡدوسُ ﷲِ!«" )(24-23 :1
النﱠ ِ
قال يعقوب في رسالته " انت تقول انك تؤمن با}  ,وماذا اذا ؟ ذلك ال يصنع منك مسيحيا .
ذلك ال يخلصك  .الن الشياطين ايضا تؤمن وتخاف و ترتعد امامه " لذا  ,االيمان با} فقط
ال يجلب لك الخالص  ,حيث ان الكثيرين مخطئون بھذا الشأن  .يقولون " حسنا ,لست
ملحدا  ,انا اؤمن با} " لكن ذلك ليس خالصا  .ذلك فقط اثبات على انك لست مغفال  .النه
مغفل من يقول في قلبه "ليس ھناك اله " لذا تقول انك تؤمن با} .لكن ذلك ال يعني انك
مخلص  .الخالص يأتي من االيمان بحيوية العالقة مع يسوع المسيح  ,تغيير حياة كامل مع
يسوع المسيح  " .وكل من يؤمن به " بھذه العالقة الحيوية المغيرة للحياة معه " ,لن يھلك
بل ينال الحياة االبدية "
االن  ,ھذه الروح الشريرة التي صرخت وقالت " انا اعرفك من انت  ,قدوس ﷲ  ,ما لك
ولنا ؟ أأتيت لتھلكنا ؟ " لقد تعرف على قوة يسوع  .لقد صرخ بيسوع على انه ابن ﷲ لكنه
لم يكن مخلصا  .من المحتمل بالنسبة اليك ان تدرك قوة يسوع و تعلن ان يسوع كان ابن
ﷲ  ,ومع ذلك ال تنال الخالص  .الخالص تجربة تغيير حياة بالكامل عندما تؤمن بھذه
العالقة بيسوع المسيح .
اخ َرسْ ! َو ْ
ع قَائِالًْ » :
" 25فَا ْنتَھَ َرهُ يَسُو ُ
اخرُجْ ِم ْنهُ!«" )(25 :1
متكلما بسلطان مع الروح الشريرة .
ت َع ِظ ٍيم َو َخ َر َج ِم ْنهُ(26 :1) ".
ص ْو ٍ
اح بِ َ
ص َ
ص َر َعهُ الرﱡ و ُح النﱠ ِجسُ َو َ
" 26فَ َ
يذكر مرقس حاالت عديدة يطرد فيھا يسوع االرواح النجسة  ,مبرھنا قوة يسوع المسيح
وسلطانه على ھذه االرواح النجسة للشرير  .سنتكلم عن ذلك اكثر الحقا عندما نصل الى
االصحاح الخامس ,في الرجل من الجدرية .
ينَ »:ما ھ َذا؟ َما ھُ َو ھ َذا التﱠ ْعلِي ُم ْال َج ِدي ُد؟ ألَنﱠهُ
" 27فَتَ َحيﱠرُوا ُك ﱡلھُ ْمَ ،حتﱠى َسأ َ َل بَ ْع ُ
ضھُ ْم بَ ْعضًا قَائِلِ َ
28
بِس ُْل َ
ور ِة
ت فِي ُكلﱢ ْال ُك َ
ان يَأْ ُم ُر َحتﱠى األَرْ َو َ
اح النﱠ ِج َسةَ فَتُ ِطي ُعهُ!« َف َخ َر َج َخبَ ُرهُ لِ ْل َو ْق ِ
ط ٍ
ْال ُم ِحي َ
يل(28-27 :1) ".
ط ِة بِ ْال َجلِ ِ
لذا في وحول منطقة الجليل اصبح ھناك ضجة عن يسوع الناصري  ,االشياء التي يقوم بھا
 ,االمور التي يتكلم بھا .
" 29
ُوحنﱠا"،
ت ِس ْم َع َ
وب َوي َ
س َم َع يَ ْعقُ َ
ان َوأَ ْن َد َرا ُو َ
ت إِلَى بَ ْي ِ
َولَ ﱠما َخ َرجُوا ِم َن ْال َمجْ َم ِع َجا ُءوا لِ ْل َو ْق ِ
)(29 :1
اذا  ,كان لسمعان و اندراوس منزال في كفرناحوم .
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31
ان ُمضْ َ
" َ 30و َكانَ ْ
اس ًكا
ت َح َماةُ ِس ْم َع َ
ت أَ ْخبَرُوهُ َع ْنھَا .فَتَقَ ﱠد َم َوأَقَا َمھَا َم ِ
ط ِج َعةً َمحْ ُمو َمةً ،فَلِ ْل َو ْق ِ
ار ْ
ت تَ ْخ ِد ُمھُ ْم).ذلك  ,يعني انھا حضرت العشاء لھم (
ص َ
بِيَ ِدھَا ،فَتَ َر َك ْتھَا ْال ُح ﱠمى َحاالً َو َ
32
ين).الشياطين(
ت ال ﱠش ْمسُ  ،قَ ﱠد ُموا إِلَ ْي ِه َج ِمي َع ال ﱡسقَ َما ِء َو ْال َم َجانِ َ
ص َ
َولَ ﱠما َ
ار ْال َم َسا ُء ،إِ ْذ َغ َربَ ِ
")(32-30 :1
ليس شياطين  ,بالجمع  ,النه ھناك شيطان واحد  .والكلمة المترجمة من اليونانية ھي
االرواح الشريرة .
34
33
اض
ير َ
ين َكانُوا َمرْ َ
ت ْال َم ِدينَةُ ُك ﱡلھَا ُمجْ تَ ِم َعةً َعلَى ْالبَا ِ
َو َكانَ ِ
ب .فَ َشفَى َكثِ ِ
ضى بِأ َ ْم َر ٍ
ُم ْختَلِفَ ٍة)،امراض متنوعة ( َوأَ ْخ َر َج
ون )لم يدع االرواح تتكلم( ,
ين )االرواح الشريرة( يَتَ َكلﱠ ُم َ
اط َ
اط َ
ين َكثِ َ
ع ال ﱠشيَ ِ
َشيَ ِ
يرةًَ ،ولَ ْم يَ َد ِ
ألَنﱠھُ ْم َع َرفُوهُ(34-33 :1) .
يوم كثير المشاغل  .البداية لخدمة يسوع  .لقد بدأ في الصباح مع ھذا الرجل الذي به روح
نجسة عندما كان يعلم في المجمع  ,يصرخ ھذا الرجل ويشفيه يسوع  .وطوال اليوم
احضروا اليه السقماء ليشفوا  ,الى ساعات متأخرة من المساء  .الى اية ساعة ال ندري .
33
ب ".كنت ستقول " اه  ,ياله من يوم صعب ,
ت ْال َم ِدينَةُ ُك ﱡلھَا ُمجْ تَ ِم َعةً َعلَى ْالبَا ِ
" َو َكانَ ِ
سنقضي الغد نوما ً " كنت ستستھلك روحيا .
" 35
الصﱡ
اك:1) "،
ب
ي
ف
و
ُصلﱢي ھُنَ َ
ض ٍع َخالَ ٍءَ ،و َك َ
ان ي َ
ْح بَا ِكرًا ِج ًّدا قَا َم َو َخ َر َج َو َم َ
ضى إِلَى َم ْو ِ
ِ
َ
ِ
(35
من المثير لالھتمام ان مفھوم التجدد روحيا و االستمداد بالقوة و النشاط لم يكن من النوم ,
بل بالخروج باكرا قبل اي شخص و التواصل مع االب  .و قد استمد قوته من الصالة  .ال
اعرف اي دليل اعظم على ضرورة الصالة اكثر من حقيقة ان يسوع نفسه كان يصلي
.كونه ابنا } لجأ الى الصالة من اجل القوة  ,و التوجيه  ,و الحياة نفسھا  .والنه ھو ابن ﷲ
 ,علم ضرورة الصالة  ,كم باالحرى نحتاج نحن الى الصالة ؟ اذا كان ھو قد ورأى
ضرورة االستيقاظ باكرا للصالة  ,كم باالحرى نحتاج علينا ان ندرك حاجتنا الى الصالة
؟ كم ھي مھمة الصالة للحياة الروحية للمؤمن .
ين َم َعهَُ 37 .ولَ ﱠما َو َج ُدوهُ قَالُوا لَهُ» :إِ ﱠن ْال َج ِمي َع يَ ْ
" 36فَتَبِ َعهُ ِس ْم َع ُ
طلُبُونَ َك«-36 :1) ".
ان َوالﱠ ِذ َ
(37
لذا الحقا عندما استيقظ التالميذ  ,لم يكن يسوع موجودا  .لكن جمعا من الناس تواجد على
الباب مسبقا  .وعندما وجده سمعان واالخرين من التالميذ قالوا له " ھيى ,الجميع يبحث
عنك "
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اك أَ ْيضًا ،ألَنﱢي لِھ َذا َخ َرجْ ُ
ت«)الني
او َر ِة ألَ ْك ِر َز ھُنَ َ
"38فَقَ َ
ال لَھُ ْم» :لِنَ ْذھَبْ إِلَى ْالقُ َرى ْال ُم َج ِ
ين).او االرواح
اط َ
لھذا جئت( 39 .فَ َك َ
ان يَ ْك ِر ُز فِي َم َجا ِم ِع ِھ ْم فِي ُكلﱢ ْال َجلِي ِل َوي ُْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
الشريرة ( )(39-38 :1
ومرة اخرى  ,يشير مرقس الى حقيقة انه كان يطرد االرواح الشريرة  .الحظ ان ھذه ھي
المرة الرابعة التي يؤكد فيھا مرقس وباالخص عن ھذه الحقيقة .
40فَأَتَى إِلَ ْي ِه أَب َْرصُ يَ ْ
ت تَ ْق ِدرْ أَ ْن تُ َ
طلُبُ إِلَ ْي ِه َجاثِيًا َوقَائِالً لَهُ» :إِ ْن أَ َر ْد َ
طھ َﱢرنِي« 41فَتَ َحنﱠ َن
42
ال لَهُ»:أُ ِري ُد ،فَ ْ
يَسُو ُ
ب َع ْنهُ ْالبَ َرصُ
ت َوھُ َو يَتَ َكلﱠ ُم َذھَ َ
ع َو َم ﱠد يَ َدهُ َولَ َم َسهُ َوقَ َ
اطھُرْ !« .فَلِ ْل َو ْق ِ
44
43
َو َ
ال لَهُ»:ا ْنظُرْ  ،الَ تَقُلْ ألَ َح ٍد َش ْيئًا،
تَ ،وقَ َ
طھَ َر .فَا ْنتَھَ َرهُ )كان صارما معه( َوأَرْ َسلَهُ لِ ْل َو ْق ِ
بَ ِل ْاذھَبْ أَ ِر نَ ْف َس َك لِ ْل َكا ِھ ِن َوقَ ﱢد ْم َع ْن تَ ْ
ير َك َما أَ َم َر بِ ِه ُمو َسىَ ،شھَا َدةً لَھُ ْم«َ 45 .وأَ ﱠما ھُ َو
ط ِھ ِ
فَ َخ َر َج َوا ْبتَ َدأَ يُنَا ِدي َكثِيرًا َويُ ِذي ُع ْال َخبَ َرَ ،حتﱠى لَ ْم يَ ُع ْد يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل َم ِدينَةً َ
ان
ظا ِھرًا ،بَلْ َك َ
احيَ ٍة(45-40 :1) .
اض َع َخالِيَ ٍةَ ،و َكانُوا يَأْتُ َ
ون إِلَ ْي ِه ِم ْن ُكلﱢ نَ ِ
ارجًا )يبقى في ( فِي َم َو ِ
َخ ِ
االن  ,كان يسوع يحاول على االرجح ان يكون لديه حرية اكثر في التنقل  .لكن عندما
انتشرت االخبار ان االبرص قد شفي واخبار كل الشفاءات التي حدثت تفاقمت االمور الى
درجة انه لم يستطع الدخول الى المدن بعد بسبب الحشود  .بسبب ذلك  ,نجده يقضي الكثير
من وقته في قارب صغير على الشاطيء حتى ال يتدافعوا حوله كثيرا  .فكثيرا ما كان
الجموع جامحين  ,متدافعين  ,و مقتحمين .ولھذا كان يبتعد قليال عن الشاطيء ويكلمھم من
القارب ھناك فيسمعونه وھم واقفين على الشاطيء  .وھدفه من اخبار ھذا الرجل بأن ال
يخبر احدا ھو ان يعطيه القليل من الحرية في التنقل  ,لكنه لم يطعه وذھب واخبر الجميع
عما حدث معه  .من الصعب الحفاظ على سر عندما يعمل ﷲ في حياتك .
االن  ,من المثير لألھتمام  ,ان يسوع لم يقل "االن انظر  ,اريد ان اعلمك يا صديقي كيف
تشھد  .خذ ھذا الكتيب الصغير  ,عن الوصايا الروحية االربعة  ,واخرج و قم بالمسح
الديني وأسأل ھذه االسئلة  ,للذي يفتح لك الباب  .وعندھا تقول :حسنا ھل تعرف ماھي
الوصايا الروحية االربعة ؟ "كما ترى  ,عندما قام الرب بعمل عجيب في حياتك  ,تصبح
الشھادة ناتج عرضي طبيعي للموضوع  .كيف تستطيع ان ال تشارك بما عمله ﷲ في
حياتك ؟ يصبح ذلك جزء ال يتجزء من حياتك  .الشھادة تلك تصبح شيء اعتيادي جدا ,
ولس شيئا مبرمجا وانما طبيعي  .ما كنت لتقدر ان تسكت ھؤالء الناس  .لم يكن عليه ان
ينتظر ليلة الثالثاء )يوم الشھادة ( التي نخرج فيھا الى الحي  .كان ﷲ يعمل في حياة
الناس .كانوا متأثرين و ملموسين بعمل ﷲ و بشكل طبيعي سعوا الى مشاركة ما فعله ﷲ
لھم .
ما يثير االھتمام في ھذا االبرص ھو  ,رقم واحد ,
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كالمه ليسوع " ,اذا اردت " ھل يريد ﷲ ان يشفينا ؟ نظر اليه يسوع بحنان وقال " ,اريد "
الشيء الثاني ھو  ,ان يسوع لمسه  .االن  ,كان من غير الشرعي لمس االبرص  .اذا ما
لمست ابرصا  ,كنت ستعتبر غير طاھر لفترة محددة  .مع ھذا ,يسوع لمسه  .لكن ذلك لم
يكن حقا امرا غير شرعي  ,النه في اللحظة التي لمسه فيھا تبرأ االبرص من برصه  .لذا
لم يعد ابرصا  .في الحال  ,تطھر  .قال يسوع ْ " ,اذھَبْ أَ ِر نَ ْف َس َك لِ ْل َكا ِھ ِن َوقَ ﱢد ْم َع ْن
تَ ْ
ير َك ما اوصت به الشريعة من خالل الشعائر الصغيرة " .
ط ِھ ِ
لذا  ,انه مثير لالھتمام بالنسبة الي ان ﷲ  ,في الشريعة  ,وضع فقرات شرطية للشخص
الذي كان مصابا بمرض ال يشفى  ,والتي تنفيه من المجتمع  .ﷲ وضع شروط لعودة
الشخص الذي كان مصابا بمرض ال يشفى حين يشفى الى المجتمع  .لكن كيف تستطيع ان
تشفى من مرض ال يشفى ؟ ﷲ وضع شروط لنفسه ليعمل النه شاء ھكذا  .لذا ھذا ھو
الشرط لالبرص في يوم شفائه  .وﷲ  ,تحت الشريعة  ,اعطى الشرط لالبرص في يوم
شفائه  .اتى واظھر نفسه للكاھن  ,فيفحصه و ثم يضعه في بيت ما بعيدا  .وبعد سبعة ايام ,
يفحصه مجددا ليرى اذا ما ظھرت لطخات بقع اخرى  .اذا ما كنا نظيفا بعد سبعة ايام ,
عليه ان يأتي حمام و يقتله  ..في الحقيقة زوج من الحمام  .اذ يجب ان تذبح احداھا وثم
تراق دماءھا في الحوض ثم تُغطس الحمامة االخرى الحية في ھذه الدماء ثم تترك لتطير ,
فتطير بعيدا بجناحيھا المدميين من دماء الحمامة االخرى التي قدمت كأضحية لتطھيره .
وعندھا يعتبر طاھرا ويمكنه العودة الى المجتمع .
مع ذلك االمر مثير لألھتمام بالنسبة الي  ,ان ﷲ وضع شروطا له ليعمل  .اوه  ,دعونا
دائما نعطي فرصة } ليعمل .دعونا ال نضع ﷲ في صندوق  .اذا  ,البرص غير قابل
للشفاء  .حسنا  ,اعطي ﷲ فرصة ليعمل اذا ما كانت مشيئته  .ﷲ صنع لنفسه فسحة للعمل
 .وواذا ما صنع ﷲ لنفسه فسحة ليعمل  ,فبالطبع علينا ان نترك فسحة له ليعمل  .ھذه ھي
الشريعة لالبرص في يوم شفاءه .وھي بالنسبة الي شيء جدير بالمالحظة .احب ذلك
الجزء باألخص في شريعة الالويين حيث ﷲ يضع شرط لنفسه ليصنع معجزة " .اذا ما
اردت ان اعمل واشفي ابرصا  ,حسنا  ,ھذه ھي الشريعة لالبرص في ايام شفائه " .
ومن المثير لالھتمام ايضا ان البرص يشار اليه في المتاب المقدس كنوع من الخطيئة ,
النه كان مرضا فظيعا ومقرفا ويأكل الشخص ببطء  .ما عدا انه يقتل نھايات االعصاب .
وھكذا  ,يتشوه الناس نتيجة لمرض البرص نتيجة لفقدان االحساس  ,في البداية يبدأ في
نھايات اطراف جسمھم  ,عادة في اصابعھم او ارجلھم  .واول شيء يفعله البرص بك ھو
انه يخدر اطرافك  .يقتل االعصاب فال تعود تحس بشيء بعد  .والنھم ال يحسون بشيء ,
االلم وما شابه  ,فالبرص غالبا ما كانت الجرذان تقضم اقدامھم ,وما كانوا يشعرون بذلك ,
فأثناء نومھم في الليل  ,كانت الجرذان تقضم ارجلھم وما كانوا يحسون بھا بسبب البرص
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الذي قتل االعصاب فيھا  .او كانوا سيضعون ايديھم في وعاء ساخن او ما شابه ,
فيحرقون ايديھم و يصابون بالغنغرينا نتيجة الحروق .وماكانوا يحسون بھا .وھكذا كان
التلف يحدث النه لم يكن لديھم احساس  .فيقولون " اوه  ,لقد وقع اصبعه " كال  ,اصبع
االبرص ال يقع  ,لكن النھم يفقدون االحساس في ايديھم  ,واصابعھم  ,في كثير من االحيان
يحترقون او يتلفون بطرق اخرى بسبب فقدان االحساس ھذا .
الخطيئة لھا طريقتھا في تخدير الواحد  .فقدان في االحساس  ,وببطء تُ َد َمر  .انھا غير قابلة
للشفاء  ,اال من خالل عمل الھي من الرب  .ولھذا قال يسوع " انا اريد ان تطھر ,اذھب و
أري نفسك للكھنة " .

9



 3-2
االن ,
ت(1 :2 )".
" 1ثُ ﱠم َد َخ َل َك ْف َرنَاحُو َم أَ ْيضًا بَ ْع َد أَي ٍﱠام ،فَ ُس ِم َع أَنﱠهُ فِي بَ ْي ٍ
اذا  ,انتشر الخبر ان يسوع في البيت ھناك .
2
اطبُھُ ْم بِ ْال َكلِ َم ِة".
ب .فَ َك َ
ت اجْ تَ َم َع َكثِير َ
ان ي َُخ ِ
ُون َحتﱠى لَ ْم يَ ُع ْد يَ َس ُع َوالَ َما َح ْو َل ْالبَا ِ
َولِ ْل َو ْق ِ
)(2:2
يعجبني ذلك " ,فكان يخاطبھم بالكلمة " ماذا ھناك ليخاطبھم به ؟ حسنا ,كل ما عليك فعله
ھو ان تستمع الى التلفاز والراديو  ,وسترى ان ھناك الكثير من التعاليم  .عادة تسمع
وعظات عن تجارب ,تجارب جامحة  .لكن  ,اوه  ,كم من المھم ان نعظ فقط الكلمة .
3
ين)الذي كان ( َم ْفلُوجًا يَحْ ِملُهُ أَرْ بَ َعةٌ)حمله اربعة اشخاص واتوا به(.
َو َجا ُءوا إِلَ ْي ِه ُمقَ ﱢد ِم َ
َ 4وإِ ْذ لَ ْم يَ ْق ِدرُوا أَ ْن يَ ْقتَ ِربُوا إِلَ ْي ِه ِم ْن أَجْ ِل
ف َحي ُ
ير الﱠ ِذي
ْث َك َ
ْال َج ْم ِع)،صعدوا الى السطح ثم ( َك َشفُوا ال ﱠس ْق َ
ﱠر َ
انَ .وبَ ْع َد َما نَقَبُوهُ َدلﱠ ُوا الس ِ
ان ْال َم ْفلُو ُج ُمضْ َ
ط ِجعًا َعلَ ْي ِه(4-3 :2) ".
َك َ
اذا  ,كان يسوع جالسا ھناك في المنزل  .والمكان مكتظ في الخارج بالجموع  .ماكنت
لتستطيع حتى االقتراب من الباب بسبب الجموع الكثيرة  .وھاھنا ياتي اربعة اشخاص
حاملين صديقھم الذي كان مفلوجا  .وكانوا يريدون رؤية يسوع بيأس شديد  .ولعدم قدرتھم
على االقتراب من المنزل  ,وعلى االرجح داروا حوله الى الخلف  ,صعدوا الى السطح ,و
رفعوا صديقھم الى االعلى وبدأوا بنقب القرميد او ايا كان  .و يسوع جالس ھناك يتكلم ,
فجأة ينزل ھذا الشخص على فراش القش امامه .
ورةٌ لَ َك َخ َ
" 5فَلَ ﱠما َرأَى يَسُو ُ
اك«(5 :2) ".
طايَ َ
يَ ،م ْغفُ َ
ع إِي َمانَھُ ْم ،قَ َ
وج» :يَا بُنَ ﱠ
ال لِ ْل َم ْفلُ ِ
االن  ,اتخيل عند ھذه النقطة ان االصدقاء االربعة خاب ظنھم " .يارب  ,لم نحضره
ليخلص  .لقد احضرناه ليشفى " لكن يسوع يھتم اوال بما ھو أھم شيء  .ما ھو حقا اھم
شيء ؟ خالص الشخص  ,ام شفاءه ؟ وفي الواقع ,ندرك ان اھم شيء الي شخص ھو
الخالص  .الدخول الى الملكوت مبترا افضل من الدخول الى الجحيم كامال  .الخالص ھو
اكثر احتياج يمكن ان نحتاجه قط  .اعظم معجزة يمكن ان يعملھا ﷲ في حياة اي منا ھي
معجزة تحريرنا من سلطان الخطيئة و يحولنا الى ملكوت النور  .معجزة ﷲ العظيمة .
ولھذا فيسوع فعل اوال ما ھو مھم  .لكن  ,ايضا  ,وانا متأكد انه اراد ان يقول شيئا
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للحاضرين  ,والذي فھمه الفريسيون في الحال  .النه عندما قال يسوع لھذا الرجل "يا بني
مغفورة لك خطاياك "
6
ُون فِي قُلُوبِ ِھ ْم(6 :2) ":
ين يُفَ ﱢكر َ
اك َجالِ ِس َ
ان قَ ْو ٌم ِم َن ْال َكتَبَ ِة ھُنَ َ
" َو َك َ
ومض الكالم في وجھھم في الحال  .ھذا االنسان يجدف  ,النه ال يغفر الخطايا اال ﷲ.
يف؟ َم ْن يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْغفِ َر َخ َ
طايَا إِالﱠ ﷲُ َوحْ َدهُ؟«" )(7 :2
" »لِ َما َذا يَتَ َكلﱠ ُم ھ َذا ھ َك َذا بِتَ َجا ِد َ
انھم محقون تماما في عبارتھم الثانية  ,ومخطئون في االولى  .يسوع لم يكن يجدف  ,الن
يسوع كان ﷲ  .كانوا محقين في عبارتھم الثانية  ,ال احد يغفر الخطايا اال ﷲ .
تذكر داود في مزموره الحادي والخمسون ,عندما واجھه النبي ناثان بخطيئته مع بثشبع ,
صرخ " ,ارحمني يا}  .حسب كثرة رأفتك امحو معاصي  .أليك وحدك أخطأت و فعلت
ھذا االثم العظيم " ﷲ فقط يستطيع ان يغفر خطايا انسان  .وھكذا  ,كانوا محقين بتقييمھم ,
ان ﷲ وحده فقط يغفر الخطايا  .لكنھم اخطأوا في تقييمھم االول بأنه يجدف  .لكن في
الواقع  ,كان يسوع فقط يبين لھم انه ھو ﷲ .
كما تكلمنا ذلك الصباح سابقا عن الشاب الغني الذي أتى الى يسوع وقال له  " ,ايھا المعلم
الصالح ماذا علي ان افعل لكي ارث ملكوت السماوات " وقال له يسوع " لماذا تدعوني
صالح ؟ ليس صالح اال ﷲ وحده " لم يقل يسوع "لست صالحا" بل كان يقول " لقد ادركت
الحق  ,لقد ادركت حقيقتي  .لقد ادركت انني ﷲ  ,لماذا تدعوني صالحا ؟ النك تدرك اني
ع ما تقوله " .لماذا
ﷲ  " .لقد كان يساعد الشاب ان يدرك حقا ما ادركه دون وعي ِ .
تدعوني صالح ؟ ليس صالح اال ﷲ .انت تدعوني صالح الني انا ﷲ " .
االن ,يوجد ھنا تأكيد مجددا  ,لقد َعلِ َم  ,يسوع علِ ْم  ,ان ﷲ وحده يغفر الخطايا  .وكان
يتصرف بطبيعته االلوھية عندما قال " يا بني  ,مغفورة لك خطاياك " وعلم ايضا ان ھذا
الكالم سوف يتصاعد في فكر الفريسين .
"8
ت َش َع َر يَسُو ُ
ال
ُوح ِه أَنﱠھُ ْم يُفَ ﱢكر َ
ُون ھ َك َذا)بھذه االشياء( فِي أَ ْنفُ ِس ِھ ْم ،فَقَ َ
ع بِر ِ
فَلِ ْل َو ْق ِ
9
ورةٌ لَ َك
لَھُ ْم»:لِ َما َذا تُفَ ﱢكر َ
وج )الرجل( َ :م ْغفُ َ
ُون بِھ َذا فِي قُلُوبِ ُك ْم؟ أَ ﱡي َما أَ ْي َسرُ ،أَ ْن يُقَ َ
ال لِ ْل َم ْفلُ ِ
َخ َ
ش؟)(9-8 :2
طايَ َ
ال :قُ ْم َواحْ ِملْ َس ِر َ
اك ،أَ ْم أَ ْن يُقَ َ
ير َك َوا ْم ِ
االن  ,أيھما أسھل أن يقال ؟ حسنا  ,على االرجح االثنين سھالن ماداما شيئا يقال فقط ,
تدري  ,يمكنك قول اي شيء تريد  .لكن اثبات ما تقوله صحيحا سيكون صعبا ,اذ انه
صعب جدا ان تثبت قول "مغفورة لك خطاياك " انھا حقا غفرت  .فليس ھناك شيء
ملموس  ,عالمة ناتجة تُ َمكننا من ان نميز ان خطاياه قد غفرت  .ليقال " قم احمل سريرك
وامش " فھذا يضعه على المحك  .من الصعب قول ذلك  ,النه من السھل جدا وبسرعة
اثبات فيما اذا كان ھناك قوة في ذلك الكالم ام ال  .فأذا قلت " احمل سريرك وامش"
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والرجل بقي مستلقيا ھناك  ,فعندھا ستظھر انك مخادع بسرعة  .لكن اذا قلت "احمل
سريرك وامش " والرجل قام وحمل سريره وبدأ يمشي  ,عندما من الوضح جدا ان لديه
قوة عظيمة  ,وھكذا  ,قال يسوع .
ض أَ ْن يَ ْغفِ َر ْال َخ َ
ان س ُْل َ
طانًا َعلَى األَرْ
طايَا«).مرة اخرى
" َ 10ول ِك ْن لِ َك ْي تَ ْعلَ ُموا أَ ﱠن ال ْب ِن ا ِإل ْن َس
ِ
ِ
11
يُظھر ھويته ( قَ َ ْ
ير َك َو ْاذھَبْ إِلَى بَ ْيتِ َك!«12 .فَقَا َم
وج» :لَ َك أَقُولُ :قُ ْم َواحْ ِملْ َس ِر َ
ال لِل َم ْفلُ ِ
ير َو َخ َر َج قُ ﱠدا َم ْال ُكلﱢ َ ،حتﱠى بُ ِھ َ
ينَ »:ما َرأَ ْينَا ِم ْث َل
ت ْال َج ِمي ُع َو َم ﱠج ُدوا ﷲَ قَائِلِ َ
ت َو َح َم َل ال ﱠس ِر َ
لِ ْل َو ْق ِ
ھ َذا قَ ﱡ
ط!« ).شيئا كھذا ابدا ( " )(12-10 :2
انه لشيء عظيم  .االن " ,حتى بَھ َ
ُت الجميع ومجدوا ﷲ " قال يسوع في الموعظة على
اس ،لِ َك ْي يَ َر ْوا أَ ْع َمالَ ُك ُم ْال َح َسنَةََ ،ويُ َمجﱢ ُدوا أَبَا ُك ُم الﱠ ِذي
الجبل " فَ ْلي ِ
ُضئْ نُو ُر ُك ْم ھ َك َذا قُ ﱠدا َم النﱠ ِ
ت")متى . (16 :5ھناك طريقتين لجعل نورك يضيء  .ھناك طريقتين للقيام
اوا ِ
فِي ال ﱠس َم َ
بأعمالك  .يمكنك ان تجعل نورك يشع بطريقة تجعل االخرين حين ينظرون الى اعمالك
يقولون "اوه ,يا له من شخص عظيم .
اليس رائعا ؟ يا الھي انه نبيل" جذب النظر و العظمة الى نفسك  .او يمكنك ان تدع نورك
يضيء الى درجة تجعل كل من يرى اعمالك الصالحة يقول "اوه  ,اليس ﷲ عظيما ؟اليس
ﷲ صالحا ؟ " وھكذا  ,كان يسوع يقوم بالعمل بطريقة تجعل الناس يمجدون ﷲ  .تلك ھي
الطريقة التي يجب علينا ان نتبعھا في افعالنا  ,طريقة التجذب االنتباه الى ذواتنا.
ي  ,ارغب ان اجذب االنتباه الى نفسي  .عندما كنت
بطريقة ما  ,نتيجة للطبيعة الفاسدة ف ﱠ
طفال صغيرا  ,كنت اخرج الى ساحة المدرسة لوحدي وانا ممسك بكرة القدم)االمريكية(
تحت ذراعي عابرا كل الفرق .والكل يھتف والمعلق الرياضي يقول " وھا ھو جوك
سميث يأخذ الكرة ويركض  .يصل الى الربع الخامس  ,قاطعا الھدف  ,وھااااااا ھو يشجل
الھدف  ,مرحى مرحى !!" والكل يھتف ويصرخ من الفرحة  .وانا اسير في المكان تدري
 .كنت في الخامسة او السادسة من العمر عندما كنت اقوم بھذه االشياء  .اعالن عظمة ھذا
الرياضي الرائع  ,الرغبة في جذب االنتباه  ,الرغبة في الحصول على المجد  ,و الرغبة
في سماع ھتافات الجماھير  .وھكذا ,فبدا االمر طبيعيا وانا اكبر  ,استمريت في لعب كرة
القدم االمريكية  ,وصرت اعيش من اجل ذلك الھتاف من الجماھير  ,واعيش على ھتاف
الجماھيرُ ,م َشبِعأ ً نزوتي البدائية  .فذلك شيء في طبيعة االنسان  ,شيء من طبيعته القديمة.
لكن عندما ناتي الى يسوع المسيح  ,علينا ان نفترض ان تلك الطبيعة القديمة ميتة في
المسيح  ,حتى نتمكن من نكون احياء في الرب و نعيش ال لتعظيم انفسنا  ,وال ألھتمام
خاص بنا  ,وليس لتلقي مجد  ,بل القيام بأعمالنا بطريقة تجعل كل من يراھا يمجد ابانا
الذي في السماوات  .لقد اعطانا يسوع المثال المثالي َ ",حتﱠى بُ ِھ َ
ت ْال َج ِمي ُع َو َم ﱠج ُدوا ﷲَ
ينَ »:ما َرأَ ْينَا ِم ْث َل ھ َذا قَ ﱡ
ط!«".
قَائِلِ َ
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" 13ثُ ﱠم َخ َر َج أَ ْيضًا إِلَى ْالبَحْ ِرَ .وأَتَى إِلَ ْي ِه ُكلﱡ ْال َج ْم ِع فَ َعلﱠ َمھُ ْمَ 14 .وفِي َما ھُ َو ُمجْ تَا ٌز َرأَى
ان ْال ِجبَايَ ِة")(14-13 :2
الَ ِو َ
ي)اي متى( ب َْن َح ْلفَى َجالِسًا ِع ْن َد َم َك ِ
اذا ھناك في كفرناحوم  ,كان متى جابي ضرائب  .من المثير لالھتمام ان الكثير من
التالميذ تم اخذھم من منطقة كفرناحوم  .وھم يمرون من ھناك  ,كان متى جالسا ھناك على
مقعده في بيت الجباية الصغير  ,كشك الحصيلة )او الجباية(
14
ال لَهُ» :ا ْتبَ ْعنِي« .فَقَا َم َوتَبِ َعهَُ 15 .وفِي َما ھُ َو ُمتﱠ ِك ٌ
ئ فِي بَ ْيتِ ِه ")(15-14 :2
فَقَ َ
اذا حضر متى مأدبة كبيرة من اجل يسوع  ,لكنه دعى الكثير من اصدقاءه الخطاة  ,أراد
ان يعرضھم على يسوع  .من المثير لألھتمام ان االناجيل تقول لنا ان متى ھو الذي قد
َحضّر مأدبة العشاء ليسوع  ,بينما متى يخبرنا فقط عن العشاء لكنه لم يخبرنا انه كان
المضيف  .اال ان كتاب االناجيل االخرى يشيرون الى ان متى كان المضيف لھذه المأدبة .
ين َو ْال ُخ َ
" َ 15وفِي َما ھُ َو ُمتﱠ ِك ٌ
ون َم َع يَسُو َع
طا ِة يَتﱠ ِكئُ َ
ار َ
ان َكثِير َ
ت َك َ
ئ فِي بَ ْي ِ
ُون ِم َن ْال َع ﱠش ِ
َوتَالَ ِمي ِذ ِه" ليس الجمھوريين وانما العشارين  ,لكن ليس ھناك فرق كبير بين االثنين  .قال
أحدھم  ",ال تصوتوا ابدا للديموقراطيين  ,الن جميعھم محتالون " لكن في الحقيقة
الجمھورييون ايضا محتالون  ,لكنھم فقط اكثر براعة  .ال تناقش اصدقاءك في السياسة ابدا
 ,انا اتطلع الى مملكة جديدة  ,حيث يسكنھا البر  .اقول لكم  ,تلك ھي المملكة التي يجب ان
نتكلم عنھا .
ين َو ْال ُخ َ
ين
ير َ
طا ِة يَتﱠ ِكئُ َ
ار َ
ان َكثِير َ
" )و ( َك َ
ون َم َع يَسُو َع َوتَالَ ِمي ِذ ِه ،ألَنﱠھُ ْم َكانُوا َكثِ ِ
ُون ِم َن ْال َع ﱠش ِ
16
ْ
ين َو ْال ُخ َ
طا ِة ،قَالُوا
ار َ
يسي َ
َوتَبِعُوهَُ .وأَ ﱠما ْال َكتَبَةُ َو ْالفَرﱢ ِ
ﱡون فَلَ ﱠما َرأَ ْوهُ يَأ ُك ُل َم َع ْال َع ﱠش ِ
ْ
ين َو ْال ُخ َ
طا ِة؟«" )(16-15 :2
ار َ
لِتَالَ ِمي ِذ ِهَ »:ما بَالُهُ يَأ ُك ُل َويَ ْش َربُ َم َع ْال َع ﱠش ِ
االن  ,عليك ان تفھم العادات اليھودية لتفھم ردة فعلھم المغتمة والمصدومة على ھذا .
بحسب مفھومھم الثقافي ككل  ,اذا كنت ستجلس لتأكل مع احد  ,فانت تصبح واحدا معه .
النك وكما ترى  ,لديك نوع من المرق ورغيف خبز على المائدة  ,ولم يكن لديھم سكاكين
و اشواك وذلك النوع من االشياء  .كانوا فقط يأخذون الخبز و تُقّ ِطع لقمة كبيرة وتغمسھا
في ھذا االناء المشترك للمرق و تأكل  .لذا  ,كان احدھم يناول االخر الخبز فيأخذ قطعة
كبيرة  ,و يغمسان معا في اناء المرق المشترك  .و ثم يأكالن  .لكن االثنين يأكالن من نفس
رغيف الخبز ,و يغمسان من نفس اناء المرق  .و يعلمان انه حين يأكالن ذلك الحبز فھما
يمثالنه  ,فيصبح جزءا منھما .لذا  ,بشكل غامض  ,يصبحان جزءا اخدھما من االخر .
نصبح واحدا عندما نأكل معا  .اصبح واحدا معك عندما آكل معك .
االن  ,ما كان اليھودي لياكل ابدا مع اممي  .ما كانوا يرغبون في ان يصبحوا واحدا مع
أممي  .و لذا  ,عندما كان يسوع يأكل مع العشارين و الخطاة  ,في ثقافتھم الفكرية اصبح
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21
ْر ْ
ف
واحدا من الخطاة  ,يتماثل و يصبح واحدا مع الخطاة  " .ألَنﱠهُ َج َع َل الﱠ ِذي لَ ْم يَع ِ
ير نَحْ ُن بِ ﱠر ﷲِ فِي ِه2) ".كورنثوس  .(5:21لقد تمثل بنا حتى
ص َ
َخ ِطيﱠةًَ ،خ ِطيﱠةً ألَجْ لِنَا ،لِنَ ِ
يفتدينا  .ولھذا كانوا مندھشين  ,قالوا " ,ھيي ,كيف يأكل مع الخطاة والعشارين؟"
صحﱠا ُء إِلَى َ
" فَلَ ﱠما َس ِم َع يَ ُسو ُ
ت ألَ ْد ُع َو
طبِي ٍ
ب بَ ِل ْال َمرْ َ
ع قَ َ
ضى .لَ ْم آ ِ
ال لَھُ ْم»:الَ يَحْ تَا ُج األَ ِ
أَب َْرارًا بَلْ ُخ َ
ون ،فَ َجا ُءوا َوقَالُوا
ﱢين يَصُو ُم َ
يسي َ
طاةً إِلَى التﱠ ْوبَ ِة«َ .و َك َ
ان تَالَ ِمي ُذ ي َ
ُوحنﱠا َو ْالفَرﱢ ِ
ال لَھُ ْم
ك فَالَ يَصُو ُم َ
ﱢينَ ،وأَ ﱠما تَالَ ِمي ُذ َ
يسي َ
ون؟« 19فَقَ َ
لَهُ»:لِ َما َذا يَصُو ُم تَالَ ِمي ُذ يُ َ
وحنﱠا َو ْالفَرﱢ ِ
س أَ ْن يَصُو ُموا َو ْال َع ِريسُ َم َعھُ ْم؟ َما َدا َم ْال َع ِريسُ َم َعھُ ْم الَ
يَسُو ُ
ع»:ھَلْ يَ ْستَ ِطي ُع بَنُو ْالعُرْ ِ
ون فِي
ين يُرْ فَ ُع ْال َع ِريسُ َع ْنھُ ْم ،فَ ِحينَئِ ٍذ يَصُو ُم َ
ُون أَ ْن يَصُو ُمواَ 20 .ول ِك ْن َستَأْتِي أَيﱠا ٌم ِح َ
يَ ْستَ ِطيع َ
تِ ْل َك األَي ِﱠام(20-17 :2) ".

االن  ,الصيام طقس روحي يتم فيه نكران الجسد  .انه نوع من نكران-الذات .او نوع من
اماتة الجسد  .جزء من انكار النفس  ,وعندما كان يسوع مع تالمذته  ,لم يأمرھم ان
يصوموا كطقس روحي  .بل قال " ستأتي تلك االيام  .مادام العريس موجودا  ,سنفرح ,
وسنحتفل  .ثم حين ارحل  ,ففي تلك االيام سيصومون " .
ُحزن نفسه في انتظار ﷲ ويصلي  .تضمن صيام
نقرأ في العھد القديم عن صيام دانيال  ,ي ِ
دانيال عدم شرب الخمر  ,وعدم اكل اللحم و الفطائر  .وھكذا  ,ھناك الكثير من االمور
التي يمكنك ان تحرم نفسك منھا لبعض الوقت  .ھناك انواع مختلفة من الصيام يمكنك ان
تنخرط فيھا  ,تقشف تام  ,فقط شرب الماء فقط  ,للحفاظ فقط على مستوى السوائل في
جسدك  .او تنكر ذاتك عن بعض االمور لفترة محددة حتى تقضي بعض الوقت في الصالة
وانتظار الرب  .الصالة والكلمة تغذي الروح  .كما يغذي الطعام الجسد  .نحن اوفياء الى
اقصى الحدود في تغذية اجسادنا  ,اذ يوجد ثالث وجبات في النھار  .لكن كثيرا ما نكون ال
أباليين بشأن الروح .
الجسد يحارب ضد الروح  ,والروح تحارب ضد الجسد  ,وكثثرا ما ينتصر الجسد على
الروح  .حسنا  ,ذلك واضح جدا ؟ لماذا ؟ النني وفي جدا في تغذية الجسد  ,ومتجاھل في
تغذية الروح  .لذا  ,الصالة والصيام ھما عكس المعتاد  .ابدأ بتجاھل تغذية الجسد ,
واستغل الوقت في تغذية الروح  .وكنتيجة  ,عندما تحارب روحي ضد جسدي  ,تصبح
روحي قوية فتنتصر  ,واكون غالبا  .ومن ھنا يأتي الصيام و لھذا السبب .
ھنا ھم يتكلمون عن تالميذ الفريسيين وھكذا دواليك  .نظام التدين القديم و ايام الصيام فيه
و كل الطقوس وما تبع ذلك  ,فقال يسوع ,
" 21
ْس أَ َح ٌد يَ ِخيطُ ُر ْق َعةً ِم ْن قِ ْ
ب َعتِيقَ ،وإِالﱠ فَ ْال ِملْ ُء ْال َج ِدي ُد يَأْ ُخ ُذ ِم َن
ط َع ٍة َج ِدي َد ٍة َعلَى ثَ ْو ٍ
لَي َ
صي ُر ْالخَرْ ُ
ق أَرْ َدأَ(21 :2)".
يق فَيَ ِ
ْال َعتِ ِ
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تكلم يسوع عن ھذا في وقت ما قبل المالبس الجاھزة  .لذا  ,كأن نقول بأن لديك ثوب كنت
تلبسه لوقت طويل  ,وقد تم غسله كثيرا  .كل االنكماشات برزت فيه وذلك بسبب كثرة
الغسل  .فتمزق ذلك الثوب القديم  .االن  ,اذا اردت ان تأخذ قطعة جديدة من القماش لترقع
الفتحة في ثوبك القديم  ,في المرة االولى التي تغسلھا فيھا ستنكمش القطعة الجديدة  .و
بالطبع  ,ستسحب القطعة القديمة النھا قد انكمشت من قبل ولم تعد تنكمش بعد  .القطعة
الجديدة وھي تنكمش ستمزق الثوب القديم اكثر مما ھو ممزق اصال  .لذا  ,ال نستخدم
قطعة جديدة لرقع ثوب قديم  .النك بذلك ستجعل التمزق اسوأ.
"
ْس أَ َح ٌد يَجْ َع ُل َخ ْمرًا َج ِدي َدةً فِي ِزقَاق َعتِيقَ ٍة)جلود(  ،لِئَالﱠ تَ ُش ﱠ
ق،
ق ْال َخ ْم ُر ْال َج ِدي َدةُ ال ﱢزقَا َ
َ 22ولَي َ
صبﱡ َو ﱢ
ق تَ ْتلَ ُ
الزقَا ُ
ف(22 :2) ".
فَ ْال َخ ْم ُر تَ ْن َ
مالذي يحاول يسوع قوله ھنا ؟ انه يقول ان االنظمة الدينية تتجمد الى درحة انه تقريبا
مستحيل ان ترمم او تُ َج َدد  .ان ﷲ عندما يريد ان يعمل عمال جديدا  ,عادة يزيل الحواجز
التي وضعتھا االنظمة الدينية النھم ال يقدرون على التعامل مع الخمر الجديدة  .ال يمكنھم
معالجة عمل ﷲ الجديد .و ال يدركون الى اية درجة حق ھو  .وكيف اننا رأينا الحق في
ذلك بمالحظة شخصية .كيف ان ﷲ  ,عندما يشاء ان يتحرك بعمل جديد بروحه القدوس
في قلوب الناس  ,ولألسف  ,يتحرك بعيدا عن الحدود المنظمة التي يضعھا النظام الديني و
انه يحتاج الى البدء بشيء جديد حتى يستوعب العمل الجديد بروحه القدوس  ,ذلك العمل
المنتعش الجديد الذي يبحث ﷲ ليقوم به في العالم .
لذا ﷲ اراد ان يحتفظ ببعض الوجوديين القدماء  ,واالنظمة القديمة لم تستطع ان تتعامل مع
االطفال الحفاة االقدام الكثيفي الشعر  ,لذا اقام ﷲ عمال جديدا حتى يصل الى ھؤالء الذين
يريد الوصول اليھم .
ھنا تكون دائما صالتي التي تقول "يارب ساعدنا الن نكون مرنين " ال اريد ان اعلق في
روتين  ,او نمط  ,روتين يجعلنا نقول " حسنا  ,ھذه ھي الطريقة التي نقوم فيھا بالعمل .
ھذه ھي الطريقة التي يعمل بھا جوك " وھذا النوع من االمور  .فأنا حقا ال اريد ذلك .
اريد ان ابقى مرنا دائما و حرا للتحرك حسب تحريكات الروح القدس  .مبارك االنسان
المرن  ,النه ال ينكسر  .ما اقصده  ,انك تصبح صلبا  .واذا اراد ﷲ ان يحركك " ال  ,ھذه
ليست الطريقة التى نعمل بھا " حسنا  ,ﷲ سيتحرك  .اما انت فسيتم نزعك  .لكن اذا
تعلمت ان تصبح مرنا  .اذا ماتحرك ﷲ  ,حسنا  ,تتحرك معه  ,كن مرنا  .الشيء المثير
لألھتمام با} ھو انه يرفض النمطية  " .ﷲ فعلھا بھذه الطريقة " حسنا  ,ربما قد قام بھا
بتلك الطريقة في المرة االخيرة  ,لكنه يريد ان يقوم بھا بشكل مختلف ھذه المرة .ﷲ ال
يقوقع نفسه في نمط ثابت  .واالنسان دائما يخطيء عندما يحاول ان يجعل ﷲ يتبع روتين
عملي معين  .وﷲ دائما يفيض ارصدتنا  ,و دائما يأتي بطرق جديدة للعمل في جياة الناس
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 .وھكذا  ,ليباركنا الرب لنكون متفتحين ومرنين و مستعدين لتحركات الروح القدس عندما
تتحرك بطرق مختلفة .
ت بَي َْن ﱡ
َواجْ تَ َ
ُوع(23 :2)" ،
از فِي ال ﱠس ْب ِ
الزر ِ
وتلك الزروع ھي حقول القمح  ,وكانوا يسمون اللب سنبلة القمح .
ُون).في الحقل(")(23 :2
ون ال ﱠسنَابِ َل َوھُ ْم َسائِر َ
" فَا ْبتَ َدأَ تَالَ ِمي ُذهُ يَ ْق ِطفُ َ
خالل شھر ايار  ,واوائل حزيران  ,عندما ينضج القمح  ,كانوا يلتقطون الجزء العلوي من
السنبلة  ,ويفركونه بأيديھم لكن وبالطبع  ,ذلك يساعد الى اقصى الحدود  ,و ذلك كان ما
فعله التالميذ  ,العبور من حقول القمح  .و كانوا فقط يلتقطون الحبات القمح الصغيرة ھذه
و يبداون بفركھا في ايديھم و يأكلون .
" 24
25
ال لَھُ ْم»:أَ َما قَ َر ْأتُ ْم
ﱡون»:ا ْنظُرْ ! لِ َما َذا يَ ْف َعلُ َ
يسي َ
ت َما الَ يَ ِحلﱡ ؟« َفقَ َ
فَقَ َ
ون فِي ال ﱠس ْب ِ
ال لَهُ ْالفَرﱢ ِ
26
قَ ﱡ
ْف َد َخ َل بَي َ
ار
ين َم َعهُ؟ َكي َ
اج َو َجا َع ھُ َو َوالﱠ ِذ َ
ط َما فَ َعلَهُ َدا ُو ُد ِح َ
ْت ﷲِ فِي أَي ِﱠام أَبِيَأَثَ َ
ين احْ تَ َ
يس ْال َكھَنَ ِةَ ،وأَ َك َل ُخب َْز التﱠ ْق ِد َم ِة الﱠ ِذي الَ يَ ِحلﱡ أَ ْكلُهُ إِالﱠ لِ ْل َكھَنَ ِةَ ،وأَ ْع َ
ين َكانُوا َم َعهُ
طى الﱠ ِذ َ
َرئِ ِ
28
27
ال لَھُ ُم»:ال ﱠسب ُ
ان ،الَ ا ِإل ْن َس ُ
ت .إِ ًذا اب ُْن
أَ ْيضًا« .ثُ ﱠم قَ َ
ان ألَجْ ِل ال ﱠس ْب ِ
اإل ْن َس ِ
ْت إِنﱠ َما ُج ِع َل ألَجْ ِل ِ
ت أَ ْيضًا«(28-24 :2)".
ان ھُ َو َربﱡ ال ﱠس ْب ِ
اإل ْن َس ِ
ِ
البشر بحاجة ليَملكوا السلطان على الناموس  .انھم جياع  .ھناك حاجة بشرية ,فبحسب
الناموس  ,اذا ما مررت بحق قمح لشخص ما  ,مسموح ان تلتقط وتأكل  .لكن ليس
مسموحا ان تحمل معك وتخرج  ,ليس مسموحا ان تأخذ المنجل و تحصد و تأخذ معك
حزما  ,و أذا ما مررت ببستان من الفاكھة  ,مسموح ان تأخذ الفاكھة التي تريدھا و تاكلھا
 ,لكن ليس مسموحا لك ان تاخذ معك  .حاجة االنسان  ,الجوع  ,ﷲ وضع شروطا له "اذا
كنت جائعا  ,اذھب والتقط برتقالة "  .لكن ال يمكنك فعل ذلك اليوم ھنا  .ال اقول لك ان
تفعل ذلك النك اذا فعلتھا ھنا  ,ف)سانكيست كروويرس( سيصفعك بغرامة قدرھا
500دوالر  .لكن ﷲ وضع شروط لكل الجياع في الدخول واخذ ما يمكن ان يشبع جوعه
به .ال يمكنك اخذ شيء معك خارجا  ,و نصب كشك بقرب الحقل وتبيع المنتج  ,لكن
امكنك ان تاكل الى ان تشبع حاجتك  .وھكذا  ,ھذا ما فعله التالميذ  .كانوا يمرون في حقل
القمح ألحدھم  ,وببساطة اقتلعوا بعضا من السنابل و اكلوھا  .وكان ذلك في يوم سبت .
الكتبة والفريسيين  ,الذين سنّوا قانون تحريم العمل في يوم السبت  ,لكن يسوع قال " انھم
جياع  .وھم فقط يأخذون على قدر حاجتھم  ,وجوعھم  .داود  ,الذي يعجبكم  ,اال تذكرون
كيف انه عندما كان ابياثار الكاھن االعلى  ,دخل الى الھيكل ھو ورجاله عندما كانوا
جياع؟ قال ) ,الديكم شيء ؟( فأجابه )ال ليس لدي شيء  ,فقط خبز القربان ؟( فقال داود
)سأخذ ذلك ( وھكذا اخذ خبز القربان واكل ھو ورجاله  ,وذلك كان ضد الشريعة  ,فقط
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الكھنة بحسب الشريعة لھم الحق في اكل خبز القربان" .لكن مرة اخرى حاجة االنسان ,
الجوع ھو القانون االعلى .
وعندھا اعلن نفسه بأنه رب السبت  .قائال العبارة التي نحتاج الى تذكرھا ",السبت وضع
لالنسان " لفائدة االنسان  .سنكون حكماء حقا اذا ما حفظنا يوم السبت  ,لنعطي اجسادنا
فرصة لترتاح  .اذا قضيت كل سبت في السرير ستكون شخصا صحيا اكثر  .فقط نل
قسطا من الراحة  .اقض النھار مستلقيا في السرير  ,ال تفعل شيئا  .لكننا متورطون في
االعمال اكثر من الالزم ,لدرجة في ضغط ودفع طوال الوقت  .لكن ﷲ وضعه الجلك ,
استفد منه  .استرح .
االصحاح الثالث
" 1ثُ ﱠم َد َخ َل أَ ْيضًا إِلَى ْال َمجْ َم ِع(1 :3)"،
كان ھذا في يوم سبت .
2
ت؟ لِ َك ْي يَ ْشتَ ُكوا
ان ھُنَ َ
"َ ،و َك َ
اك َر ُج ٌل يَ ُدهُ يَابِ َسةٌ .فَ َ
صارُوا يُ َراقِبُونَهُ :ھَلْ يَ ْشفِي ِه فِي ال ﱠس ْب ِ
4
3
ت
ْط!« ثُ ﱠم قَ َ
َعلَ ْي ِه .فَقَ َ
ال لَھُ ْم»:ھَلْ يَ ِحلﱡ فِي ال ﱠس ْب ِ
ال لِل ﱠرج ُِل الﱠ ِذي لَهُ ْاليَ ُد ْاليَابِ َسةُ»:قُ ْم فِي ْال َوس ِ
س أَ ْو قَ ْتلٌ؟« .فَ َس َكتُوا5 .فَنَ َ
ب،
ض ٍ
ظ َر َح ْولَهُ إِلَ ْي ِھ ْم بِ َغ َ
فِ ْع ُل ْال َخي ِْر أَ ْو فِ ْع ُل ال ﱠشرﱢ؟ تَ ْخلِيصُ نَ ْف ٍ
يحةً
ال لِل ﱠرج ُِلُ »:م ﱠد يَ َد َك« .فَ َم ﱠدھَا ،فَ َعا َد ْ
َح ِزينًا َعلَى ِغالَ َ
ص ِح َ
ت يَ ُدهُ َ
ظ ِة قُلُوبِ ِھ ْمَ ،وقَ َ
َكاألُ ْخ َرى(5-1 :3) ".
جاء يسوع الى المجمع في يوم سبت  .وكان ھناك رجل بيد يابسة  ,وفي الحال خلق
اضطراب بين الفريسيين حين تابعوه ليروا فيما اذا كان سينتھك تفسيرتقليد الشريعة
في يوم السبت  .النه وبحسب تفسيرھم للشريعة  ,كان من غير الشرعي شفاء احدھم في
يوم سبت  .كان مسموحا ان تنقذ حياة احدھم  ,وفعل ما ھو ضروري الجل ذلك  .لكن غير
مسموح ان تفعل شيئا لشفاءه .ان تستخدم شيئا للضغط على جرح وايقاف النزيف لتنقذ
حياةً مثال  ,لكن ال تضع ضمادا عليه او تربطه  ,ال تغسله وال تضع عليه اي معقم  ,الن
ذلك يقود الى شفاءه  .وليس مسموحا لك فعل لك الى ان تغيب الشمس  .ال يمكنك فعل ذلك
الى ان ينتھي يوم السبت  .ليس مسموحا ان تفعل اي شيء للشفاء الى ان ينتھي السبت ,
فقط لألنقاذ .
لقد فھم الفريسييون يسوع حتى اكثر من تالميذه  ,النھم علموا في الحال ان يسوع سيھتم
بالرجل صاحب اليد اليابسة  .لقد علموا انه من المستحيل ان يرى يسوع مساحة معاقة في
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حياة احدھم دون ان يخدمه ويساعده  .لقد علموا غريزيا ان يسوع دائما يسعى لشفاء التلف
عند الناس كلما تقابل معھم وجھا الى وجه  .وعلموا ان الرجل صاحب االحتياج االعظم
في المجمع سيثير اھتمامه  .ولھذا  ,راقبوه ليروا فيما اذا سيشفيه ام ال  ,النه كان يوم
سبت .
في كثير من االحيان نظن ان يسوع غير مھتم بنا الن احتياجاتنا كبيرة جدا  .فيسوع يحب
مصادقة الناس الجميلة  ,والناجحة  ,الثرية  .لكن يسوع دائما يھتم اكثر بالشخص الذي
يكون صاحب اعظم احتياج  .وھكذا كان حينما دخل الى المجمع  .كانوا محقين في تقييمھم
ليسوع .كانوا قطعا محقين في ذلك  .النه وفي الحال اھتم بالرجل صاحب االحتياج االكبر
في المجمع  .في الحال اھتم بالرجل صاحي اليد اليابسة .
ت
فقال له يسوع  ",قِف " ,فوقف الرجل  .عندھا سالھم يسوع سؤالين " ھَلْ يَ ِحلﱡ فِي ال ﱠس ْب ِ
فِ ْع ُل ْال َخي ِْر أَ ْو فِ ْع ُل ال ﱠشرﱢ؟ ".من البديھي انه يحل فعل الخير .لم يستطيعوا االجابة على
سؤاله  .لقد نصب لھم فخا  .لم يستطيعوا قول  " ,يحل فعل الشر " اذ انه  ,سيكون من
الشر عدم مساعدة ھذا الرجل اذا كنت تمتلك القدرة على ذلك  .ايحل ان تشفي ام تقتل ؟
حسنا  ,ال يحل قتل شخص ابدا  .وھكذا  ,وقعوا في شرك  .ال يستطيعون االجابة وال
يجيبون  .فنظر اليھم بغضب بسبب غالظة قلوبھم  .فبسبب تقاليدھم الدينية كانوا سيمنعون
ھذا الرجل من اختبار قوة ﷲ في حياته  .كانوا سيمنعونه من عمل اراد ﷲ ان يقوم به
لتحريره  ,الن ذلك العمل لم يكن حسب تقاليدھم الدينية  ,او نظرياتھم الالھوتية .
ھناك اشخاص اليوم سيمنعون عمل ﷲ في حياة اناس محتاجة الن ذلك العمل ال يوافق
نظرياتھم الالھوتية  .سيمنعون قوة ﷲ  ,قوة شفاء ﷲ  ,النھا ال توافق و نظرياتھم
الالھوتية التى انقطعت كل المعجزات منذ انتھاء الرسل  .وھكذا  ,كانوا ليوقفوا عمل ﷲ
في حياة محتاجة فقط النھا ال تتوافق مع الھوتھم  .وھذا يغضب يسوع  ,انھم بتقاليدھم
الصارمة  ,يمنعون عمل ﷲ في حياة ھذا الرجل المحتاج  .نظر اليھم بغضب  ,عاطفة
نادرا ما تجدھا في يسوع ,ومع ھذا نجده غاضبا عندما كانوا يبيعون الحمام و غيره في
باحة الھيكل و يصرفون المال وكل ذلك  .وكان غاضبا .اخذ سوطا و طردھم خارجا .
دائما غاضب على حماسة العمى الديني للناس .كيف يمكنه ان يغضب من ان االنسان
معمي بتدينه  .عندما يبحث ﷲ لتأسيس عالقة حية  ,مغيرة للحياة  ,ويحاول الناس بتشكيلھا
الى نظام ديني .
قال له يسوع " مد يدك " ذلك مستحيل  .كان الرجل يعرف ان ذلك مستحيل  ,كان يسوع
يعلم ان ذلك مستحيل حين قال له ان يقوم بذلك  .والنه كان مستحيال  ,الرجل يمكنه ان
يفعل شيئا من االثنين  :يمكنه اما ان يناقش يسوع و يقول له انه ال يستطيع وانه كم من
المرات حاول ذلك و فشل  ,ويخبره عن كل فشل الماضي  ,يكرر قصة فشل حياته  .او انه
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يطيع يسوع و يمد يده الى االمام  .لديه اختيار  .يختار ان يمد يده  ,وفي الحال  ,عندما فعل
ذلك  ,اصبحت صحيحة كاالخرى  .كقاعدة اساسية  ,في اللحظة التي تختار فيھا ان تطيع
المسيح  ,في تلك اللحظة بالذات سيعطيك كل شيء ضروروي لتطيع .
في كثير من االحيان يخبرنا الرب القيام بأمور تبدو لنا مستحيلة  .عندما يتواجه تلك
المنطقة الفاسدة من حياتنا  ,عندما يواجه مع ذلك الشيء الذي كان يدمرنا و يمنعنا من
نصر حقيقي  :ذلك السلوك  ,ذلك المزاج  ,ذلك الضعف في جسدنا  ,تلك المساحة لفشلنا ,
ذلك ھو ما يريد يسوع ان يضع اسمه عليه في حياتنا .لم يتكلم يسوع معه عن يده
الصحيحة و كم جيدا يمكنه ان يستخدمھا  .كان مھتما باليد التي ال تعمل  .انه مھتم باالمور
التي ال تعمل بشكل صحيح في حياتك  .تلك ھي االمور التي يريد ان يضع اسمه عليھا .
وھو يقول لك " ,االن كن حرا و كن تحرر من تلك الصفة و ذلك الجزء من حياتك "
فتقول " اوه  ,يارب  ,ال تدري كم جاھدا حاولت ,و كم مطوال حاولت وال تدري  "...ھيي
 ,انه ال يبحث عن نقاش او عن عذر  .انه يقول لك ان تفعل شيئا  .ال تجادله  .ال تكرر
فشل ماضيك  .فقط افعل ما يقوله لك  .قد تقول "لكن ال استطيع " بالطبع ال تستطيع ,
افعلھا على اية حال  ,النك اذا قررت ان تطيع امر المسيح  ,سيعطيك كل ما ھو ضروري
لذلك  .وفي اللحظة التي تقرر انك ستطيع ,ستقول " لن افعل ذلك بعد االن" النه قال "
االن ال تقعل ذلك مجددا" "اوه يارب  ,ال اريد ان افعل ذلك مجددا  ,لكنك ال تدري يارب "
كال  ,لقد قال " ال تفعل ذلك مجددا  ,قرر ان تطيع " "حسنا يارب لن افعل ذلك " وفي
اللحظة التي تقرر ان تطيع  ,سيعطيك القدرة و القابلية لتطيع  .لن يأمرك ابدا بشيء لكن ما
سيفعله سيعطيك القوة لتطيع الوصية  .وھو يوصينا ان نكون جميعا غالبين  .انه يأمرنا
جميعا ان نفوز .
انه يأمرنا جميعا ان نكون احرارا .انه يأمرنا جميعا ان نكون ممتلئين بروحه القدوس وان
نعيش تلك الحياة الجديدة  .واذا ما قررت القيام بھا )وصيته( " ,نعم ,يارب  ,سأفعل "
سيعطيك القدرة .
"6
ﱡون )بعد ذلك(")(6 :3
يسي َ
فَ َخ َر َج ْالفَرﱢ ِ
ذلك كان كافيا  ,لقد فاض بھم .
اورُوا َعلَ ْي ِه لِ َك ْي يُ ْھلِ ُكوهُ(6 :3)".
ت َم َع ْال ِھيرُو ُد ِسي َ
" لِ ْل َو ْق ِ
ﱢين )الفريسيون( َوتَ َش َ
انظر كيف يمكن للعمى الديني ان يجعل الناس يتصرفون  .عندما يعمل ﷲ  ,ھم يريدون
تدميره  .ال يطيقون ان يروا ﷲ يعمل خارج حدودھم  ,خارج حدودھم المرسومة.فھم في
الحقيقة قد رتبوا ونظموا " ,من يمكنه ان ينظم احسن منا؟ فبعد كل شيء لقد درسنا في
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المعھد الالھوتي  ,ولقد تلقينا التعليم  ,ونحن نعلم كيف يستطيع ﷲ ان يعمل  .وھكذا يعمل
ﷲ " وعندما يبدأ ﷲ بالعمل خارج حدودھم الصغيرة المرسومة  ,يغضبون و يرغبون في
سحقه " ھيا بنا ندمره !"
"7
ف يَسُو ُ
يل َو ِم َن ْاليَھُو ِديﱠ ِة َ 8و ِم ْن
ص َر َ
فَا ْن َ
ع َم َع تَالَ ِمي ِذ ِه إِلَى ْالبَحْ ِرَ ،وتَبِ َعهُ َج ْم ٌع َكثِي ٌر ِم َن ْال َجلِ ِ
ص ْي َدا َءَ ،ج ْم ٌع َكثِيرٌ ،إِ ْذ َس ِمعُوا
أُو ُر َشلِي َم َو ِم ْن أَ ُدو ِميﱠةَ َو ِم ْن َعب ِْر األُرْ دُنﱢ َ .والﱠ ِذ َ
ُور َو َ
ين َح ْو َل ص َ
9
ب ْال َج ْم ِعَ ،ك ْي الَ
ص ِغ َ
ال لِتَالَ ِمي ِذ ِه أَ ْن تُالَ ِز َمهُ َسفِينَةٌ َ
صنَ َع أَتَ ْوا إِلَ ْي ِه).ھم الجمع( فَقَ َ
َك ْم َ
يرةٌ لِ َسبَ ِ
10
ينَ ،حتﱠى َوقَ َع َعلَ ْي ِه لِيَ ْل ِم َسهُ ُكلﱡ َم ْن فِي ِه َدا ٌء).او الوباء(
ير َ
يَ ْز َح ُموهُ ،ألَنﱠهُ َك َ
ان قَ ْد َشفَى َكثِ ِ
")(10-7 :3
وھكذا  ,ھذا الجمع العظيم من الناس  ,يريدون ان يقتربوا من يسوع  ,يريدون لمسه  .و
بالطبع  ,لو كنت ھناك  ,وكان لديك مشكلة  ,او مرضا  ,او وباءا  ,لكنت تدافعت انت ايضا
 .لكنت حاولت االقتراب بما يكفي حتى فقط تلمسه  .ولھذا  ,اصبح من الصعب على يسوع
التحرك في المدينة  .لذا اخذوا ھذا القارب الصغير و رموا المرساة بعيدا قليال من
الشاطيء .
ظ َر ْتهُ َخر ْ
"َ 11واألَرْ َوا ُح النﱠ ِج َسةُ ِحينَ َما نَ َ
ﱠت لَهُ
صاھُ ْم َكثِيرًا أَ ْن الَ ي ْ
ص َر َخ ْ
ت قَائِلَةً»:إِنﱠ َك أَ ْن َ
ُظ ِھرُوهُ(12-11 :3)".
ت اب ُْن ﷲِ!«َ 12 .وأَ ْو َ
َو َ
كانت االرواح النجسة تصرخ  " ,انك انت ابن ﷲ ! " " اصمتوا وال تخبروا احدا "  ,االن
:
" 13
ين أَ َرا َدھُ ْم فَ َذھَبُوا إِلَ ْي ِهَ 14 .وأَقَا َم ْاثنَ ْي َع َش َر لِيَ ُكونُوا َم َعهُ،
ص ِع َد إِلَى ْال َجبَ ِل َو َد َعا الﱠ ِذ َ
ثُ ﱠم َ
15
ون لَھُ ْم س ُْل َ
ط ٌ
ينَ 16 .و َج َع َل
َولِيُرْ ِسلَھُ ْم لِيَ ْك ِر ُزواَ ،ويَ ُك َ
اج ال ﱠشيَ ِ
اط ِ
ان َعلَى ِشفَا ِء األَ ْم َر ِ
اض َوإِ ْخ َر ِ
17
ان ا ْس َم ب ْ
س
لِ ِس ْم َع َ
ُطر َ
وبَ ،و َج َع َل لَھُ َما ا ْس َم ب َُوانَرْ ِج َ
ُوحنﱠا أَ َخا يَ ْعقُ َ
وب ب َْن َز ْب ِدي َوي َ
ُسَ .ويَ ْعقُ َ
ي ا ْبنَ ِي ال ﱠر ْع ِد(17-13 :3)".
أَ ِ
اذا  ,كان ليسوع اسما مستعارة خاصة به لھؤالء االتباع .
18
س،
وب ب َْن َح ْلفَىَ ،وتَ ﱠدا ُو َ
سَ ،و َمتﱠىَ ،وتُو َماَ ،ويَ ْعقُ َ
ﱡسَ ،وبَرْ ثُولَ َما ُو َ
سَ ،وفِيلُب َ
َوأَ ْن َد َرا ُو َ
19
ي الﱠ ِذي أَ ْسلَ َمهُ.
َو ِس ْم َع َ
ُوط ﱠ
اإلسْخَرْ ي ِ
ان ْالقَانَ ِويﱠَ ،ويَھُو َذا ِ
ت20 .فَاجْ تَ َم َع أَ ْيضًا َج ْم ٌع َحتﱠى لَ ْم يَ ْق ِدرُوا َوالَ َعلَى أَ ْك ِل ُخب ٍْز(20-18 :3) ".
ثُ ﱠم أَتَ ْوا إِلَى بَ ْي ٍ
كان الجمع يتجمع حوله بكثرة .
َ 21ولَ ﱠما َس ِم َع أَ ْق ِربَا ُؤهُ َخ َرجُوا لِيُ ْم ِس ُكوهُ ،ألَنﱠھُ ْم قَالُوا»:إِنﱠهُ ُم ْختَل!«(21 :3) ".
لقد استنتجوا انه قد فقد توازنه  ,لم يملكوا الوقت حتى ليأكلوا خبزا  ,النه كان يھب نفسه
بالتمام ,بالتمام لحاجات الناس  .فكروا " اوه  ,انه فاقد توازنه  ,انه مختل " مختل  ,تعبير

20

يستخدم النفصام الشخصية الذي يكلم نفسه  .لذا " حسنا  ,توقف عن ذلك  ,انتظر لحظة ,
سأكون معك في لحظة حسنا؟ " فتكلم نفسك وتجيب عليھا  .اذا  ,ھو مختل  ,يكلم نفسه.
وھم في الحقيقة ظنوا انه قد فقد توازنه  ,على االرجح من كل الضغط الناجم من الناس
المتجمعين حوله  ,اصدقاءه  ,وعائلته  ,والجميع .
22
اطي ِن
َوأَ ﱠما ْال َكتَبَةُ الﱠ ِذ َ
ين نَ َزلُوا ِم ْن أُو ُر َشلِي َم فَقَالُوا»:إِ ﱠن َم َعهُ بَ ْعلَ َزب َ
يس ال ﱠشيَ ِ
ُول! َوإِنﱠهُ بِ َرئِ ِ
23
ان أَ ْن ي ُْخ ِر َج َش ْي َ
ْف يَ ْق ِد ُر َش ْي َ
ط ٌ
طانًا؟
اط َ
ين« .فَ َد َعاھُ ْم َوقَا َل لَھُ ْم بِأ َ ْمثَالَ »:كي َ
ي ُْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
25
َ 24وإِ ِن ا ْنقَ َس َم ْ
ُتَ .وإِ ِن ا ْنقَ َس َم بَي ٌ
ك ْال َم ْملَ َكةُ أَ ْن تَ ْثب َ
ْت َعلَى َذاتِ ِه
ت َم ْملَ َكةٌ َعلَى َذاتِھَا الَ تَ ْق ِد ُر تِ ْل َ
ُتَ 26 .وإِ ْن قَا َم ال ﱠش ْي َ
الَ يَ ْق ِد ُر ذلِ َك ْالبَي ُ
ط ُ
ان َعلَى َذاتِ ِه َوا ْنقَ َس َم الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْثب َ
ْت أَ ْن يَ ْثب َ
ُت ،بَلْ
يَ ُك ُ
ضا ٌء27 .الَ يَ ْستَ ِطي ُع أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْد ُخ َل بَي َ
ب أَ ْمتِ َعتَهُ ،إِ ْن لَ ْم يَرْ بِ ِط ْالقَ ِو ﱠ
ي
ْت قَ ِو ﱟ
ون لَهُ ا ْنقِ َ
ي َويَ ْنھَ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن َج ِمي َع ْال َخ َ
أَ ﱠوالًَ ،و ِحينَئِ ٍذ يَ ْنھَبُ بَ ْيتَهُ28 .اَ ْل َح ﱠ
يف
طايَا تُ ْغفَ ُر لِبَنِي ْالبَ َش ِرَ ،والتﱠ َجا ِد َ
29
َ
ْ
ْ
ﱠ
الرﱡ
ْس لَهُ َم ْغفِ َرةٌ إِلَى األَبَ ِد ،بَلْ ھُ َو
ى
ل
ع
ف
د
ج
ن
م
ن
ك
ل
و
الﱠتِي ي َُج ﱢدفُونَھَا.
َ
َ
س فَلَي َ
َ
ِ
َ
َ
وح ْالقُ ُد ِ
ِ
ُم ْستَ ْو ِجبٌ َد ْينُونَةً أَبَ ِديﱠةً«30 .ألَنﱠھُ ْم قَالُوا» :إِ ﱠن َم َعهُ رُوحًا نَ ِجسًا«(30-22 :3)".
قولھم " به روح نجسة  ,انه يقوم بھذه االمور بقوة من بعلزبول " لقد كانوا يعزون عمل
روح ﷲ القدوس الى ابليس  .ھذه لم تكن الخطيئة الغير قابلة للغفران  .كانت ھذه العالمة
على انھم يقتربون من الخطيئة الغير قابلة للغفران  .الخطيئة الغير القابلة للغفران ,
الخطيئة التي حين تتواجد ال غفران لھا  .انھا خطيئة رفض يسوع المسيح  .قال يسوع
"16ألَنﱠهُ ھ َك َذا أَ َحبﱠ ﷲُ ْال َعالَ َم َحتﱠى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحي َد ،لِ َك ْي الَ يَ ْھلِ َك ُكلﱡ َم ْن ي ُْؤ ِم ُن بِ ِه ،بَلْ تَ ُك ُ
ون
17
ص بِ ِه ْال َعالَ ُم.
لَهُ ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ .ألَنﱠهُ لَ ْم يُرْ ِس ِل ﷲُ ا ْبنَهُ إِلَى ْال َعالَ ِم لِيَ ِد َ
ين ْال َعالَ َم ،بَلْ لِيَ ْخلُ َ
18اَلﱠ ِذي ي ُْؤ ِم ُن بِ ِه الَ يُ َد ُ
ين ،ألَنﱠهُ لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن بِاس ِْم ا ْب ِن ﷲِ ْال َو ِحي ِدَ 19 .وھ ِذ ِه
انَ ،والﱠ ِذي الَ ي ُْؤ ِم ُن قَ ْد ِد َ
ِھ َي ال ﱠد ْينُونَةُ :إِ ﱠن ال ﱡنو َر قَ ْد َجا َء إِلَى ْال َعالَ ِمَ ،وأَ َحبﱠ النﱠاسُ ﱡ
الظ ْل َمةَ أَ ْكثَ َر ِم َن ال ﱡنور")يوحنا :3
 . (19-16تلك ھي الخطيئة الغير قابلة للغفران  .فشل االنسان في المجيء الى النور ,
لقبول شرط ﷲ لغفران خطاياه  .لقد وضع ﷲ شرطا واحدا لغفران خطايا االنسان  ,وذلك
ھو دم يسوع المسيح  ,ابنه  .اذا رفضت المجيء اليه  ,عندھا ان تقترف الخطيئة التي ال
تغتفر  .اذا لم تقبل يسوع المسيح كمخلص شخصي لك  ,ال يوجد ھناك غفران اخرال في
ھذا العالم وال في العالم القادم .لقد زود ﷲ طريقة واحدة للبشر ليخلصوا  .واذا رفضت تلك
الطريقة  ,فال يوجد طريقة اخرى  .ذلك ال يغتفر .
اذا ما رفض شخص ما الرب يسوع مرارا وتكرارا  ,فعندما تواجه الدليل الذي ال يقبل
الجدل ان يسوع ھو ابن ﷲ بحق  ,عليك بطريقة ما ان تفسر المعجزات و القوى التي في
حياة يسوع المسيح  .و لھذا  ,في تفسير ھؤالء الناس لمعجزات يسوع يقولون " اه  ,انه
يقوم بذلك بالتنويم المغناطيسي او ما شابه " وذلك سيء بقدر اي تفسير اخر  .ذلك مؤشر
انك تحاول التعقل ضد الحقائق التي تراھا  .انك تحاول بالجداالت الالعقالنية تدمير حقيقة
21



ماھية يسوع المسيح  .وانت تفعل ذلك النك اتخذت موقفك وقلبك ضد يسوع " ,لن اؤمن به
 ,لن اقبله " .
وھكذا تتخذ موقفك و تثبت قلبك .لكنك االن عليك ان تعطي تفسيرا اخر لالطاحة بالدليل .
وفي اية مرة يبدأ احدھم  ,من خالل الجداالت الالعقالنية  ,فھو يبعد يسوع المسيح  ,ذلك
الشخص على وشك اقتراف الخطيئة التي ال تغتفر  ,النه ال يؤمن حتى بذكائه الخاص في
ھذه النقطة.
وھكذا  ,عندما بدأوا بمحاولة ابعاد دليل قوته على تفسيره بھذه الطريقة " انه يفعل ھذا
برئيس الشياطين " انھم االن بشكل العقالني يرفضون ذلك الدليل امامھم  ,النھم اتخذوا
في قلوبھم قرار ال"لن نؤمن به " انك تقترب من الخطيئة الغير قابلة للغفران عندما تقرر
في نفسك بشكل ترفض فيه الدليل الواضح امامك .
ُ
" فَ َجا َء ْ
ارجًا)كانوا في الخارج ( َوأَرْ َسلُوا إِلَ ْي ِه يَ ْد ُعونَهُ".
ت ِحينَئِ ٍذ إِ ْخ َوتُهُ َوأ ﱡمهُ َو َوقَفُوا َخ ِ
)(31 :3
ھناك جمع ھائل من الناس  ,وفي الخارج يقولون " انه مختل  ,لقد جن  .لنذھب و ننقذه "
وھكذا  ,اخوته  ,يعقوب  ,يھوذا و سمعان  ,وامه كانوا في الخارج  .ارسلوا اليه رسالة في
الداخل قائلين " قل ليسوع نحن ھنا في الخارج  ,فليخرج الينا "
ُ
ارجًا)في الخارج(
" َ 32و َك َ
ان ْال َج ْم ُع َجالِسًا َح ْولَهُ ،فَقَالُوا لَهُ»:ھُ َو َذا أ ﱡم َك َوإِ ْخ َوتُ َك َخ ِ
يَ ْ
طلُبُونَ َك«33 .فَأ َ َجابَھُ ْم قِائِالًَ »:م ْن أُ ﱢمي َوإِ ْخ َوتِي؟« 34ثُ ﱠم نَ َ
ال»:ھَا
ظ َر َح ْولَهُ إِلَى ْال َجالِ ِس َ
ين َوقَ َ
أُ ﱢمي َوإِ ْخ َوتِي35 ،ألَ ﱠن َم ْن يَصْ نَ ُع َم ِشيئَةَ ﷲِ ھُ َو أَ ِخي َوأُ ْختِي َوأُ ﱢمي«(35-32 :3) ".
ما يقوله يسوع ھو ان الرابط الذي يتواجد بين افراد عائلة ﷲ اعمق بكثير من الرابط الذي
بين افراد عائلة الشخص نفسه  .عندما نكون من اتباع يسوع المسيح  ,ندخل الى عمق ھذه
العالقة الجميلة فيما بين بعضنا البعض  .حيث يستطيع شخص ما ان يقترب اكثر من
مواطن من نيوغينيا  ,الذي كان قبل بعض سنوات اكل لحوم بشر  ,اكثر مما يمكنك ان
تقترب من اخوتك او اخواتك  ,او ربما حتى توأم سيامي غير مخلص  ,اذا كان ذلك
المواطن مخلصا .
كنت ھناك في نيوغينيا حين اتى الي شيخ قبيلة ھذا  .كان عليه ان يكلمني من خالل مترجم
 .وكان يحمل رماحا في يده  .وقال " كنت استخدم ھذه لقتل الناس  .لكن  ,االن وقد جلبوا
الي ھذا " مؤشرا الى الكتاب المقدس في يده االخرى " ال احتاج الى ھذه بعد االن  ,واريد
ان اعطيھا لك " وفي تلك اللحظة حدث ترابط لحظي بيني وبين شيخ القبيلة ذاك  .اخي في
المسيح  .مع اننا لم نستطع ان تحاور لغويا  ,تخاطبنا روحيا  ,عندما صافحته وصافحني و
بدانا نحضن بعضنا البعض في محبة يسوع المسيح  .وكيف شعرت ان محبة ﷲ خرجت
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من ذلك الرجل الي  .وكيف ترابطت معه في الروح القدس  ,ادركت " ھذا الرجل اخي في
يسوع " كانت تجربة روحانية عظيمة بالنسبة الي  ,ان ارتبط بالروح القدس بھذا المواطن
المحلي ليس بزمن بعيد كان اكل لحوم بشر  .لكن االن  ,بسبب عمل نعمة ﷲ في حياته ,
انه اخ في المسيح  ,مع اننا ثقافيا بعيدين بعوالم  .مع اننا ال نستطيع التخاطب لغويا  ,مع
كل ذلك كان ھناك تخاطب روحي و ترابط روحي لم اشعر بتجربة الترابط تلك من قبل
كما حدث مع ذلك المواطن المحلي ونحن واقفون ھناك في القرية و نحتضن بعضنا
البعض  .اخي في يسوع المسيح .
وذلك ما يقوله يسوع " ھيي  ,ھؤالء اخوتي  ,ھؤالء اخواتي  ,ھؤالء امي  .كل من يعمل
مشيئة ابي  ,كل من يسير معي  ,فتلك ھي امي واخي واختي " نحن عائلة ﷲ  .لقد ارتبطنا
ببعضنا البعض من خالل العالقة المشتركة التي لنا مع يسوع المسيح  .نحن واحد  ,معا
فيه  ,جسد المسيح  .اوه  ,ليساعدنا ﷲ لندرك ھذا االرتباط  ,وكأننا واحد في يسوع ,
مترابطين مع بعضنا البعض في عائلة ﷲ من خالل محبته لنا .
كما اتخذ يسوع ھذا الموقف بأتجاه مريم  ,النجيل اخر قال " من ھي امي ؟ من ھم اخوتي
؟ " وھذا ما فعله ھنا أيضا " من ھي امي ؟ من ھو اخي ؟ " اعتقد انك ستحصل على
فرصة احسن من سؤال مريم العذراء ان تسدي لك خدمات " .ايتھا المقدسة مريم  ,يا ام
ﷲ  ,ارحمينا نحن الخطاة  ,في ساعة موتنا " اتظر لحظة " .من ھي امي ؟" ھيي  ,لم ال
تذھب الى المصدر مباشرة ؟ لھذا  ,لنتقدم بجرأة الى عرش النعمة لتعرف طلباتنا  ,ونرى
ان يسوع قد فتح الباب و قد مھد الطريق  .اوه  ,كم ذلك عظيم  ,اننا نستطيع التقدم مباشرة
الى ﷲ من خالل يسوع المسيح .
لذا  ,في االسبوع القادم سنبدأ باالصحاح الرابع  .ليكن الرب معك  ,يحميك و يثبتك في
محبته  .لياخذ الروح القدس كلمة ﷲ ويستمر بتجديد عقولنا و قلوبنا في حق ﷲ  .ليعيد ﷲ
في اوقات حاجتنا ھذا االسبوع تلك الكلمة التي وضعاناھا في قلوبنا ودرسناھا معا  .ولننمو
مع بعضنا البعض في عائلة ﷲ الى ذلك المليء  ,والكمال  ,الذي يريدنا ان نختبره و
نعرفه في يسوع المسيح  .ليباركم الرب ويحفظكم  .و ليستخدمكم ھذا االسبوع لتمتدوا
بشكل واسع في االماكن التي عمل يسوع المسيح فيھا و التي شكلھا في حياتكم .
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مرقس 5-4
ھال نقلب صفحات كتابنا المقدس على االنجيل حسب مرقس  ,االصحاح 4
في االصحاح الرابع  ,لدينا بداية اسلوب جديد في وعظ المسيح اال وھو االمثلة الرمزية .
لكن ھناك الكثير من االراء الخاطئة في تفسير سبب اتخاذ يسوع ھذا االسلوب في التعليم
.اذ ليس المغزى من االمثلة الرمزية حجب الحق  ,وانما لتوضح الحق  .و في كثير من
االحيان يمل الناس من السماع  ,حيث ال يعودون يتقبلون التعليم المباشر  ,عندما تفقد
االنتباه مع تالميذك  ,احد النظريات التي تساعد على جذب االنتباه مجددا ھي عن طريق
ص عليھم قصة  .نحن جميعا  ,مھتمون جدا بالحياة وبامور الحياة ,
اعطاء امثلة رمزية  .قُ َ
وعندما تبدأ بسرد قصة  ,فجأة ينتبه الناس مجددا  .وفي القصة تصبح قادرا ببراعة ان
توضح الحقيقة التي تريد ان تشير اليھا  .في كل مثل من امثلة يسوع الرمزية كان ھناك
حقائق تم توضيحھا  ,حقائق ما كان من الممكن ان يستمع اليھا الناس لو كانت ُوعظت
مباشرة عن طريق نظرية التعليم المباشر  .ولھذا  ,تم تبني اسلوب االمثلة الرمزية  ,حتى
تقدر ان تأتي بھم الى الحق ببراعة اكبر .
لقد فھم الناس بعض االمثلة الرمزية ,فھموھا بشكل جيد جدا  .في الحقيقة  ,بعض امثلة
يسوع  ,اثارت حنق الفريسيين عندما فھموھا " ,اھااا ,انه يقصدنا نحن بذلك  ".وكثير من
االمثلة كانت مقصودة ضد الفريسيين و سلوكھم  .ففي بعض االحيان الفكرة كانت تتوضح
الى درجة انھا تصيب راسھم مباشرة  ,ولكن يسوع كان يوضحھا لتالميذه الحقا عندما
يسألونه " يارب ماذا كنت تقصد بذلك ؟" فيشرحه لھم عندما كان يختلي معھم في جلساتھم
معا .
قال يسوع ان ھذه االمثلة ما ھي اال مفتاح  ,فجميعھا يتكلم عن ملكوت ﷲ  .لقد وجدناھا
ووضحناھا جميعا في انجيل متى االصحاح . 13
ومرقس يضيف فقط القليل الى الذي لم يذكره لنا متى.
"
س َعلَى
َ 1وا ْبتَ َدأَ أَ ْيضًا يُ َعلﱢ ُم ِع ْن َد ْالبَحْ ِر ،فَاجْ تَ َم َع إِلَ ْي ِه َج ْم ٌع َكثِي ٌر َحتﱠى إِنﱠهُ َد َخ َل ال ﱠسفِينَةَ َو َجلَ َ
ض(1 :4) ".
ْالبَحْ ِرَ ،و ْال َج ْم ُع ُك ﱡلهُ َك َ
ان ِع ْن َد ْالبَحْ ِر َعلَى األَرْ ِ
نتذكر في االسبوع الماضي انه طلب سفينة ودخلھا  ,النه في ھذه المرحلة كانت الجموع
تحتشد حوله  .فالبعض اكتشف انه مجرد لمس يسوع يشفيھم  .ولھذا  ,اينما كان يسوع
يذھب كان الناس يحاولون االقتراب منه قدر االمكان ليلمسوه  .في العدد  10من
ينَ ،حتﱠى َوقَ َع َعلَ ْي ِه لِيَ ْل ِم َسهُ ُكلﱡ َم ْن فِي ِه َدا ٌء"
ير َ
االصحاح السابق يقول " َك َ
ان قَ ْد َشفَى َكثِ ِ
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ولھذا  ,اصبح من الشائع اذا ما كنت تعاني من اي خطب ان تلمسه  .ويمكنك ان تتخيل
كيف  ,بعد بعض من الوقت  ,يصبح االمر مربكا عندما يتدافع الناس و يتزاحمون حتى
يقتربوا منك فقط ليتمكنوا من لمسك .
ولھذا  ,عندما اجتمعت الجموع ...و كلمة جموع تعني جموع حقا  .وسنصل الى ذلك بعد
قليل  .عندما كانوا في الخارج من الجانب االخر من البحر  ,عندما اجتمعوا  ,قيل انھم
كانوا بحدود الخمسة االف باالضافة الى النساء واالطفال  .لذا  ,اذا افترضت ان مع كل
رجل كان ھناك امراة وطفل واحد ,فسيصبح العدد ما يقارب الخمسة عشر الف شخص
اجتمعوا في منطقة صحراوية ليسمعوه  .لذا  ,يمكنك ان تتخيل الجموع الھائلة التي كانت
تتحرك معه حينذاك  ,ما استلزمه ان يأخذ قاربا صغيرا حتى يبتعد قليال في البحر ويتمكن
من مخاطبتھم من دون ان يحتشدوا ويتدافعوا َ 1 " .وا ْبتَ َدأَ أَ ْيضًا يُ َعلﱢ ُم ِع ْن َد ْالبَحْ ِر ،فَاجْ تَ َم َع إِلَ ْي ِه
ان ِع ْن َد ْالبَحْ ِر َعلَى
س َعلَى ْالبَحْ ِرَ ،و ْال َج ْم ُع ُك ﱡلهُ َك َ
َج ْم ٌع َكثِي ٌر َحتﱠى إِنﱠهُ َد َخ َل ال ﱠسفِينَةَ َو َجلَ َ
ض".
األَرْ ِ
ار ُ
ع قَ ْد َخ َر َج لِيَ ْز َر َع،
" 2فَ َك َ
ان يُ َعلﱢ ُمھُ ْم َكثِيرًا بِأ َ ْمثَالَ .وقَ َ
ال لَھُ ْم فِي تَ ْعلِي ِم ِه» :ا ْس َمعُوا! ھُ َو َذا ال ﱠز ِ
يق ،فَ َجا َء ْ
ع َسقَ َ
َ 4وفِي َما ھُ َو يَ ْز َر ُ
ت طُيُو ُر ال ﱠس َما ِء َوأَ َكلَ ْتهَُ 5 .و َسقَطَ َ
آخ ُر
ط بَعْضٌ َعلَى الطﱠ ِر ِ
ان ُمحْ ِج ٍرَ ،حي ُ
ت َحاالً إِ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ ُع ْم ُ
يرةٌ ،فَنَبَ َ
ضَ 6 .ول ِك ْن
ْث لَ ْم تَ ُك ْن لَهُ تُرْ بَةٌ َكثِ َ
َعلَى َم َك ٍ
ق أَرْ ٍ
آخ ُر فِي ال ﱠش ْو ِك ،فَ َ
فَ 7 .و َسقَ َ
قَ ،وإِ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ أَصْ ٌل َج ﱠ
ط َ
طلَ َع
ت ال ﱠش ْمسُ احْ تَ َر َ
لَ ﱠما أَ ْش َرقَ ِ
ض ْال َجيﱢ َد ِة ،فَأ َ ْع َ
ك َو َخنَقَهُ فَلَ ْم يُ ْع ِط ثَ َمرًاَ 8 .و َسقَ َ
ال ﱠش ْو ُ
ط َ
طى ثَ َمرًا يَصْ َع ُد َويَ ْن ُمو،
آخ ُر فِي األَرْ ِ
9
ين َو َ
ين َو َ
ان لِل ﱠس ْم ِع ،فَ ْليَ ْس َم ْع«"
آخ ُر بِ ِستﱢ َ
اح ٌد بِثَالَثِ َ
آخ ُر بِ ِمئَ ٍة« .ثُ ﱠم قَ َ
فَأَتَى َو ِ
ال لَھُ ْمَ »:م ْن لَهُ أُ ُذنَ ِ
)(9-2 :4
لقد كان ھؤالء الناس فالحين في االساس  .كان الجميع منخرطين عمليا بطريقة ما او
باخرى بالزراعة  .حتى ھؤالء الذين عاشوا في المدن كانوا يمتلكون اراضي زراعية في
البالد .وكان جميعھم يمتلك بيتا من حجر في تلك االراضي مع ابراجھم  .ويخرجون و
يزرعون في حقولھم و يحصدون  ,ونوعا ما كانوا يعيشون في الخارج في فترة الزراعة و
الحصاد  ,وثم ينتقلون الى المدن في فصل الشتاء  .لكنھم كانوا قريبين من االرض طوال
الوقت  ,مجتمع زراعي .و لھذا  ,يكلمھم يسوع عن الزراعة  ,ونثر البذور  ,انه يأخذ شيئا
مألوفا وشائع جدا لجميعھم  .وعندما يصف االحتماالت المختلفة لوقوع البذور على
مختلف االنواع من االرض  ,فذلك بالتاكيد كان شيئا مألوفا الى اقصى الحدود بالنسبة
اليھم جميعا .
لقد سمعت محاضرة مثيرة جدا لالھتمام من عالم اجتماع يتحدث عن التغييرات التي
تحدث في اميركا  ,كيف اننا انتقلنا من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي متمدن  .وتاثير
ذلك امتد الى كل حياتنا االجتماعية في الواليات المتحدة  ,في العائلة و في سلوكنا تجاه
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المجتمع الزراعي  ,االطفال مرحب بھم  .كل طفل
االطفال  ,او في انجاب االطفال  .ففي
ٍ
يولد لمزارع يكلف ما يقارب عشرة االف دوالر الى ان يصل الى عمر الثامنة عشر .
يتعلمون القيام بالمھام في سن مبكرة  .يتعلمون سياقة التراكتور  .يتعلمون كيف يحرثون
الحقل  .يتعلمون كيف يعملون مع الحاصدين  .ويُن َ
ظر الى الطفل على انه بركة  ,النه
مصدر قوة  .ولھذا السبب يكون عدد االفراد في عوائل المزارعين كبيرا  ,عدد كبير من
االطفال  .وكانوا جميعا مرحب بھم  ,والفتية اكثر من البنات  ,النھم كانوا يستطيعون
العمل بقوة اكبر في الحقول .
لكن االنتقال من المجتمع الزراعي الى مجتمعنا المتمدن والصناعي  ,كل طفل يُنظر اليه
على انه مسؤولية معيقة  .يخمنون االن ان التكلفة ستكون ما يقارب  $60,000لتربية
طفلك من المھد الى سن الثامنة عشر او حتى خالل الجامعة  .لذا  ,كل طفل يولد  ,تقول
"من يحتاج اليه؟ مصرف زائد "وذلك بالتاكيد يؤثر على الطريقة التي ننظر بھا الى
االطفال الذين يولدون في العائلة  .وھذا العالم االجتماعي كان يقول  ,مالم تفھم ان االطفال
فلن تتفھم المشاكل التي يواجھھا مجتمعنا اليوم  ,ارتفاع نسبة االساءة على االطفال وكل
ھذه االمور التي ال نتمكن من فھمھا .
يمكن فقط فھم الموضوع حقيقةً من تحول االلفية  ,ان الواليات المتحدة االمريكية قط
تطورت من المجتمع الزراعي الى مجتمع صناعي متمدن  .حيث االطفال اصبحوا شيئا
غير نافع  ,وانما مسؤولية معيقة  .ما قاله بدا فيه الكثير من المنطق.
ما قاله يسوع كان منطقيا جدا  .كان يتكلم مع الناس بأمور كانت مألوفة ومھمة بالنسبة
اليھم  .وعندما كلمھم بھذا المثل  ,كانوا جميعا مختبرين ھذه االشياء بالذات اثناء بذر
البذور  .اذ كان يكلمھم عن امور كانت في كل مكان حولھم .
ين َح ْولَهُ َم َع ْ
ال لَھُ ْم»:قَ ْد أُ ْع ِط َي
ان َوحْ َدهُ َسأَلَهُ الﱠ ِذ َ
" َ 10ولَ ﱠما َك َ
االثنَ ْي َع َش َر َع ِن ْال َمثَ ِل11 ،فَقَ َ
ال يَ ُك ُ
ون لَھُ ْم ُكلﱡ َش ْي ٍء،
ت ﷲَِ .وأَ ﱠما الﱠ ِذ َ
ْرفُوا ِس ﱠر َملَ ُكو ِ
ج فَبِاألَ ْمثَ ِ
ين ھُ ْم ِم ْن َخ ِ
لَ ُك ْم أَ ْن تَع ِ
ار ٍ
ين َوالَ يَ ْفھَ ُموا ،لِئَالﱠ يَرْ ِجعُوا فَتُ ْغفَ َر
ين َوالَ يَ ْنظُرُواَ ،ويَ ْس َمعُوا َسا ِم ِع َ
ص ِر َ
ْصرُوا ُم ْب ِ
12لِ َك ْي يُب ِ
لَھُ ْم َخ َ
طايَاھُ ْم«(12-10 :4) ".
االن  ,ھل يحاول يسوع ان يخفي الحقيقة ليمنع الناس من المناقشة ؟ كال  .كما قلت ,االمثلة
الرمزية تستخدم لجذب االنتباه و لتوضيح الحقيقة  .اذ انھم توقفوا عن سماع التعليم  .والنه
 ,كان مھما ً ان يستمروا في سماع الكلمة  .لذا فاالمثلة الرمزية اختيرت اليصالھا  ,مع انھم
سمعوا اال انھم لم يفھموا  .ومع ھذا كان مھما ان يسمعوا  .ﷲ سيكون عادال عندما يدين
العالم  .الكل سيحظى بفرصة سماع الكلمة  ,رغم انھم اغلقوا عقولھم ووقسوا قلوبھم .امر
مثير للدھشة عندما يغلق احدھم قلبه على ﷲ و االنجيل  .ومثير للدھشة كيف نفھم ما قيل .
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ھناك اناس يأتون الى كنيسة الجلجثة باكراه  ,اصدقائھم اكرھھوم على المجيء ومثير
للدھشة كيف انھم يبحثون عن امر ما حتى يقفزوا اليه و يغضبوا عليه .فھم ال يستمعون
حقا الى محتوى الرسالة التي ناتي بھا  .ولكنھم يستمعون فقط لكي يجدوا شيئا حتى
يغالطوه  ,شيئا ال يتفقوا معه  ,شيئا حتى يغضبوا عليه  ,لكي يتمكنوا من قول " لن اعود
ابدا الى ھناك " فھم يبحثون عن عذر حتى ال يعودوا مجددا  .وھكذا  ,ھم ال يسمعون حقا
وال يريدون حقا ان يستمعوا .
االن ,
" 13
ال؟" )(13 :4
ْرفُ َ
ون ھ َذا ْال َمثَ َل؟ فَ َكي َ
ال لَھُ ْم»:أَ َما تَ ْعلَ ُم َ
ثُ ﱠم قَ َ
ون َج ِمي َع األَ ْمثَ ِ
ْف تَع ِ
ويعطينا يسوع االن المفتاح  .ففي االمثال ھناك ما يسمى بالرموز الثابتة )او معروفة عن
ماذا ترمز عادة (" .أما تعلمون ھذا المثل؟ فكيف تعرفون جميع االمثال ؟" ھاك مفتاح
لالمثلة  ,وھو  :الكلمة ...او البذور تمثل الكلمة  .ھذا احد المفاتيح لالمثلة  .كل ما وجدت
بذورا تزرع او ايا كان في مثل فأعلم انه يقصد بھا كلمة ﷲ .اذا انه يقول "اما تعلمون ھذا
المثل ؟ فكيف تعرفون جميع االمثال ؟" اذا  ,انه يخبرك االن عن رمز ثابت وعما يمثل
ماذا
15
14
يقَ :حي ُ
ﱠ
َ
ْث تُ ْز َر ُ
ع يَ ْز َر ُ
ار ُ
ع ْال َكلِ َمةَُ ،و ِحينَ َما
ز
ل
ا
ع ْال َكلِ َمةََ .وھ ُؤالَ ِء ھُ ُم الﱠ ِذ َ
ين َعلَى الطﱠ ِر ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ﱠ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ت َويَن ِزع الكلِ َمة ال َمزرُو َعة فِي قلوبِ ِھ ْم(15-14 :4) ".
يَ ْس َمع َ
ُون يَأتِي الش ْيطان لِل َوق ِ
اذا الطيور التي تأتي وتسلب البذور ھي في الحقيقة ابليس  ,الذي يسرق البذرة التي يبذر .
فھي ال تجد الوقت الكافي حتى تتجذر .
ُون ْال َكلِ َمةَ
ين ِحينَ َما يَ ْس َمع َ
ين ُز ِر ُعوا َعلَى األَ َما ِك ِن ْال ُمحْ ِج َر ِة :الﱠ ِذ َ
ك ھُ ُم الﱠ ِذ َ
" َ 16وھ ُؤالَ ِء َكذلِ َ
ين .فَبَ ْع َد ذلِ َك إِ َذا
حَ 17 ،ول ِك ْن لَي َ
يَ ْقبَلُونَھَا لِ ْل َو ْق ِ
ْس لَھُ ْم أَصْ ٌل فِي َذ َواتِ ِھ ْم ،بَلْ ھُ ْم إِلَى ِح ٍ
ت بِفَ َر ٍ
َح َد َ
ضي ٌ
ين ُز ِر ُعوا بَي َْن
ت يَ ْعثُر َ
ُونَ 18 .وھ ُؤالَ ِء ھُ ُم الﱠ ِذ َ
ق أَ ِو اضْ ِطھَا ٌد ِم ْن أَجْ ِل ْال َكلِ َم ِة ،فَلِ ْل َو ْق ِ
ث ِ
ُون ْال َكلِ َمةََ 19 ،وھُ ُمو ُم ھ َذا ْال َعالَ ِم َو ُغرُو ُر ْال ِغنَى َو َشھَ َو ُ
ات
ين يَ ْس َمع َ
ال ﱠش ْو ِك :ھ ُؤالَ ِء ھُ ُم الﱠ ِذ َ
َسائِ ِر األَ ْشيَا ِء تَ ْد ُخ ُل َوتَ ْخنُ ُ
ين ُز ِر ُعوا َعلَى
صي ُر بِالَ ثَ َم ٍرَ 20 .وھ ُؤالَ ِء ھُ ُم الﱠ ِذ َ
ق ْال َكلِ َمةَ فَتَ ِ
ين َو َ
ين َوآ َخ ُر
آخ ُر ِستﱢ َ
اح ٌد ثَالَثِ َ
ُون ْال َكلِ َمةَ َويَ ْقبَلُونَھَاَ ،وي ُْث ِمر َ
ين يَ ْس َمع َ
ض ْال َجيﱢ َد ِة :الﱠ ِذ َ
ُونَ :و ِ
األَرْ ِ
ِمئَةً«(20 -16 :4) ".
مثل المزارع الذي يبذر البذور ھو كيفية تقبل القلوب المختلفة لكملة ﷲ  .فبعض الناس ,
البذور ال تجد فرصة حتى تتجذر .ليسوا منفتحين على كلمة ﷲ على االطالق  .سرعان ما
تبذر  ,عقولھم تتثبت ضدھا  .ال تاثير لھا عليھم  .وھناك اخرون يتحمسون جدا ,
يستقبلونھا بفرح و ابتھاج  ,وبالطبع ,و لقد راينا مثل ھؤالء .يبدأون بضجة ولكن عندما
ياتي االضطھاد  ,تجربة او اختبار يسقطون مبتعدين النه ليس لھم عمق حقيقي  .كل ما

27

حدث معھم ھو اختبار عاطفي  .حصلوا على أبتھاج  ,و حماس  ,لكن ليس عمقا حقيقيا
على االطالق  .وھكذا  ,ھناك الذي يقع بعيدا في اللحظة التي تأتي الضيقات  .اما
المجموعة الثالثة فھي المجموعة التي تثير اھتمامي ,النني اعتقد ان ھذه المجموعة تغطي
على االرجح القسم االكبر من الناس في الكنائس اكثر من اي مجموعة اخرى  .ھؤالء
الذين يستقبلون الكلمة  ,فتبدأ تنمو في حياتھم لكن في وسط االشواك  .فترى ھموم الحياة ,
وخداع الغنى والرغبات وامور اخرى تخنق فاعلية الكلمة في حياتھم  ,ولھذا ال ينتجون
ثمرا فيھا.
يريد ﷲ ان يأتي كل واحد منا بثمار فھذه رغبته " .بِھ َذا يَتَ َم ﱠج ُد أَبِي")يوحنا (8 :15انھا
رغبة ﷲ ان يأتي كل منا بثمر كثير ",بھذا يتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير " لكنني اعتقد
ُقاوم او يُقَيَد  .ان حياتھم ليست منتجة حقا لملكوت السماوات ,
انه كلما عمل احد للرب ي َ
النه قلوبھم مبتعدة .ليسوا خطاة  ,ليسوا في الخارج ثائرون ضد ﷲ  .انھم يحبون ﷲ .
لديھم الرغبات الصحيحة في ﷲ  ,اال انھم لديھم رغبات في العالم ايضا  ,لالمورالتي في
العالم  ,حياتھم ,ال تحقق ما يجب ويمكن ان تحققه لمجد ﷲ النھم يھتمون ھذا العالم و
خداع الغنى والرغبات في االمور االخرى ھي ما خنقت ذلك الثمر الكثير الذي كان
سيُ َمكنھم ﷲ من االتيان به اليه .
من الصعب ترتيب االولويات في ھذا العالم اليوم  .ضغوطات العالم ثقيلة  ,ومن الصعب
جدا البحث اوال عن ملكوت السماوات و بر ﷲ في ظل الضغوطات التي نواجھھا في
ثقافتنا و مجتمعنا  ,و التأسيس على ھذا االساس و حولنا الكثير من االشياء المادية  .ھذه
المجموعة من الناس ھي المجموعة التي ساختارھا الدرسھا و اھتم بھا على االكثر  .في
حياتي الخاصة  ,ھذا ما يثير قلقي على االكثر من بين كل االمثال .
قال يسوع لتالميذه  " ,ليس انتم من اختارني  ,بل انا من اخترتكم و عينتكم لتكونوا
تالميذا لي  ,حتى تأتوا بثمر كثير يبقى "  ,ان اكبر رغبة لدي ھي ان تاتي حياتي بثمر
يبقى .
ض ْال َجيﱢ َد ِة ،فَأ َ ْع َ
" َو َسقَ َ
ين َو َ
ط َ
آخ ُر
اح ٌد بِثَالَثِ َ
طى ثَ َمرًا يَصْ َع ُد َويَ ْن ُمو ،فَأَتَى َو ِ
آخ ُر فِي األَرْ ِ
ين َو َ
آخ ُر بِ ِمئَ ٍة"
بِ ِستﱢ َ
" 21
ال أَ ْو تَحْ َ
ُوض َع تَحْ َ
ض َع
ﱠر
ت الس
ال لَھُ ْم»:ھَلْ ي ُْؤتَى بِ ِس َر
ْس لِيُو َ
ير؟ أَلَي َ
اج لِي َ
ثُ ﱠم قَ َ
ت ا ْل ِم ْكيَ ِ
ِ
ِ
ٍ
23
22
ْس َش ْي ٌء َخفِ ﱞي الَ ي ْ
ان ألَ َح ٍد
ار َم ْكتُو ًما إِالﱠ لِيُ ْعلَ َن .إِ ْن َك َ
ص َ
ُظھَرَُ ،والَ َ
ار ِة؟ ألَنﱠهُ لَي َ
َعلَى ْال َمنَ َ
ان لِل ﱠس ْم ِع ،فَ ْليَ ْس َم ْع«" )(23-21 :4
أُ ُذنَ ِ
التصريح الذي يقوم به دائما يسوع ھو " ھيي  ,انتم اذا كان لكم آذان لتسمعوا  ,فأسمعوا "
واذا لم تكن اذاننا مقتوحة بروح ﷲ القدوس ,فليس لدينا آاذان لألصغاء  .انه فقط بالروح
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القدس تعطى لنا القدرة .الن االنسان الطبيعي ال يفھم امور الروح  ,وال يمكنه ان يتعرف
عليھا ,انھم غير مدركين روحيا  .ولكن على طول الطريق في سفر الرؤيا  ,عندما يتكلم
يسوع الى الكنيسة مرة تلو االخرى  ,يقول ,
"من له اذنان للسمع  ,فليسمع ما يقوله الروح القدس للكنيسة " .
انت نور العالم  .المقصود من النور ھو ازالة الظلمة  ,وليس ان يختبيء يختبيء تحت
الشمعدان  .النور الذي اعطاك اياه ﷲ ليس شيئا تحتفظ به لنفسك  .بل المقصود من ان
يجلب النور الى االخرين.
ُون")(24 :4
ال لَھُ ُم»:ا ْنظُرُوا َما تَ ْس َمع َ
َ 24وقَ َ
ھناك شيء مشترك بين الناس اليوم اذ يقولون " حسنا ,دعنا نسمع ما لديه "  ,يقلبون قناة
التلفاز على المحطة  18فيظھر ذلك الرجل متكلما بصوته الحاد العالي  .ومعه ازھاره  ,و
يقول الناس " حسنا فلنستمع و نرى مالذي لديه ليقوله " قال الرب " انتبه الى ما تستمع
اليه " فيقول احدھم  ,مثال " حسنا  ,اريد ان اسمع ما يقولونه  .اريد ان اعرف ما الذي
يقولونه "
لدي صديق حدث معه نقاش جدير جدا بالمالحظة  .عاش خارجا في منطقة فيكتورفيلي .
امتلك ما يقارب خمسة اعمال مختلفة ,لقد كان شخصا ناجحا جدا .كان لديه وكالة جرارات
 ,و شركة حفر ,و الكثير من االعمال والمصالح  .لقد كان ينتمي الى كنيسة اسقفية ,
مسيحي باالسم فقط  ,من نوعية مسيحيو عيد الميالد وعيد الشكر فقط  .وفي احدى الليالي
 ,حلم حلما بانه كان يحمل طفال صغيرا مريضا بين يديه  .وانه كان يصلي من اجل ذلك
الطفل وشفى  .فأستيقظ وحس بانه كان مشرقا جدا  .عاد الى النوم و تكرر معه الحلم ثالث
مرات  .لذا  ,في الصباح اتصل بالقس ليخبره عن ھذا الحلم عن الصالة لطفل مريض و
كيف انه شفى بصالته  .فقال له القسيس " ال اعرف شيئا عن ذلك .ربما عليك ان تتصل
ب باول سميث" )وھو اخي ( " ,على االرجح سيستطيع مساعدتك في معرفة ماھية الحلم
ِ
" وھكذا  ,اتى اتصل الرجل باخي فاخبره اخي عن الكتاب المقدس  ,وعن الشفاء في
الكتاب المقدس و عن ھذا النوع من االمور  .وعندما كان يوصل غيار جرّار الى احد
زبائنه في المساء في طريقه الى البيت  ,الن ھذا الزبون كان بحاجة شديدة اليه ففكر
"حسنا  ,ساوصله اليه وانا في طريقي الى البيت " وعندما وصل الى ھناك  .لم يكن
الزبون موجودا .لذا شرح الرجل لزوجة الزبون الخطوات الالزمة لكيفية وضع قطعة
الغيار في الجرار  .وعندما كان على وشك الرحيل  ,سمع طفال بدأ يبكي في الغرفة
االخرى  .فذھبت االم لتحضره  .فانصدم عندما احضرته ,وقد كان يبكي  .لقد كان نفس
الطفل الذي رآه في الحلم .و وضحت االم كيف انه ابتلع بعض الغازولين فاحترقت بطانة
معدته  ,وكيف ان آالم الجوع اكبر من االم االكل  .فعندما كان الطفل ياكل  ,كانت معدته
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بسبب عدم االلتئام تتشنج فيتألم الما شديدا  .ولم يكن في يدھم فعل شيء سوى انتظار
عملية الشفاء البطيئة  .ولھذا كان يمتنع من الطعالم لتفادي االلم وفي النھاية تتألم معدته من
االم الجوع مرة اخرى فيبكي  ,لھذا قالت االم ",اعتقد ان علي ان اطعمه " وكانت حزينة
حقا  .فقال لھا " سيدتي  ,ال اعلم مالذي يجري  ,ال افھم كل ھذا على االطالق لكن " قال "
لقد حلمت حلما ولم استطع فھمه  .لكن في الحلم كنت احمل طفال بين يدي  ,وعندما انظر
الى طفلك  ,اراه نفس الفل الذي حلمت به  .وعندما كان بين يدي في الحلم  ,صليت الجله
فشفي  .ھل تمانعين اذا حملتھا بين يدي وصليت الجلھا ؟" فقالت "بالطبع ال " وھكذا ,
اخذ الطفلة بين ذراعيه وصلى الجلھا  .فقالت الطفله المھا " ماما ,انا جائعة " وھكذا قالت
االم " ھل تمانع البقاء الى ان اطعمھا ؟ " النه بعد دقائق قليلة ستبدأ بالصراخ بعد مالمسة
الطعام معدتھا .لذا  ,انتظر و أكلت الطفلة  .لم تصرخ اطالقا .......شفيت تماما .
حسنا  ,لم يعرف ھذا الرجل ماذا يستنتج مما حدث في ھذه اللحظة  .فاالمر جديد بالنسبة
اليه تماما  .لكن من غير الضروري ذكر انه حقا بدأ يحفر في كلمة ﷲ  .في االناجيل و
سفر االعمال  .قرر ان ﷲ قد ربما دعاه الى الخدمة  .وھكذا باع كل اعماله وذھب الى
مدرسة كالرمونت الالھوتية  ,والتي ھي متحررة كأي مدرسة اخرى يمكنك االلتحاق بھا .
ھناك الحاد و عدم ايمان اكثر  ,بأعتقادي ,من جميع الكليات الدنيوية  .وكان في الصف
يستمع الى البروفسور  ,الذي كان يحاول االنتقاص من قيمة المعجزات ,ويحاول االنتقاص
من قيمة كلمة ﷲ  .واالنتقاص من قيمة يسوع المسيح  ,ووالدته العذرية  ,وقيامته وكل
ھذه االمور  .اما الرجل فقد كان يريد الحصول على الشھادة فقط حتى يتمكن من الخروج
حتى يتمكن من البدأ بالخدمة في منصب الكاھن االسقفي  .وھكذا فكر قائال " ال اؤمن بھذا
الھراء الذي يخبرونني به " وفكر بانه محصن  ,وانه يرفض كل ما كان يخرج من كالم
في ذلك المكان  ,يرفضه بالكامل  ,و "اعلم ان ذلك ليس صحيحا  ,كل ما اريده ھو شھادة
ُصب
من ھذا المكان والخروج والبدء حقا بخدمة ﷲ "  .لكن يوما بعد يوم كان ھذا الھراء ي َ
ُون " .
فيه وكان يسمعه " ا ْنظُرُوا َما تَ ْس َمع َ
لقد اكتشف ذلك عندما كان يتحدث مع اصدقاءه المسيحين وتحدث احدھم عن آية  ,فقال له
"اوه  ,ال يمكن ان تؤمن بذلك  .اذ انه غير موجود في النسخة االصلية " فادرك ان الھراء
الذي يسمعه بطريقة ما قد بدأ يتجذر و يؤثر على سلوكه و ارائه في الكتاب المقدس .
أنتھى به المطاف في احد االمسيات في بستان برتقال في )ابالند( جالسا في سيارته ,
مصوبا مسدسا من عيار  45نحو رأسه  ,مستعدا لسحب الزناد .لقد كان مرشوشا جدا من
التعليم الذي تلقاه ھناك في مدرسة كالرمونت الالھوتية  ,كان مستعدا النھاء حياته  .اذ ان
االمر كله اوصله الى قمة التشويش  .وھناك  ,بدأ ﷲ يكلمه مجددا  .وبالطبع  ,ترك مدرسة
كالرمونت الالھوتية و فتح كنيسة صغيرة في )بيغ بير( و بدأ بخدمته  .عليك ان تكون
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حذرا جدا مما تسمعه  ,الن ما يزرعه االنسان اياه يحصد  .ال يمكنك ان تزرع في جسدك
 ,وتحصد روحيا.
احذر مما يدخل الى اذنيك  .سوف يترك اثرا فيھا  ,سيكون له تاثير عليك  .ال اقدر الناس
ُون ".
الذين يرمون بالقاذورات في راسي " .ا ْنظُرُوا َما تَ ْس َمع َ
ُون(24 :4) ".
ون يُ َكا ُل لَ ُك ْم َوي َُزا ُد لَ ُك ْم أَ ﱡيھَا السﱠا ِمع َ
! بِ ْال َكي ِْل الﱠ ِذي بِ ِه تَ ِكيلُ َ
بالكيل الذي تدين به االخرين  ,بالكيل ذاته تُدان .
ُون) .اذا استمعتم الى الحق (25ألَ ﱠن َم ْن لَهُ َسيُ ْع َ
ْس
" َوي َُزا ُد لَ ُك ْم أَ ﱡيھَا السﱠا ِمع َ
طىَ ،وأَ ﱠما َم ْن لَي َ
26
ال )لھم( »:ھ َك َذا َملَ ُك ُ
وت ﷲَِ :كأ َ ﱠن إِ ْن َسانًا ي ُْلقِي ْالبِ َذا َر
لَهُ فَالﱠ ِذي ِع ْن َدهُ َسي ُْؤ َخ ُذ ِم ْنهُ«َ .وقَ َ
ضَ 27 ،ويَنَا ُم َويَقُو ُم لَ ْيالً َونَھَارًاَ ،و ْالبِ َذا ُر يَ ْ
طلُ ُع َويَ ْن ُمو،
)ويقصد بالبذار كلمة ﷲ ( َعلَى األَرْ ِ
آلن
ض ِم ْن َذاتِھَا تَأْتِي بِثَ َم ٍر .أَ ﱠوالً نَبَاتًا ،ثُ ﱠم ُس ْنبُالً ،ثُ ﱠم قَ ْمحًا َم َ
َوھُ َو الَ يَ ْعلَ ُم َكي َ
ْف28 ،ألَ ﱠن األَرْ َ
فِي ال ﱡس ْنبُ ِل.
29
ض َر«(29-24 :4) ".
صا َد قَ ْد َح َ
ت يُرْ ِس ُل ْال ِم ْن َج َل ألَ ﱠن ْال َح َ
َوأَ ﱠما َمتَى أَ ْد َر َك الثﱠ َمرُ ،فَلِ ْل َو ْق ِ
ما يقوله الرب ھنا ھو ھذا النمو الالرادي الجميل الذي يحدث عندما تزرع كلمة ﷲ في
قلبك  .عندما تاتي في ليالي االحاد ,وندرس الكلمة  ,و عندما تسمعھا  ,يتم بذر بذور ,و يتم
زرعھا  .وتذھب الى البيت  ,وتنام ,وتعيش حياتك بشكل طبيعي  ,لكن كلمة ﷲ تبدأ بالتأثير
 .ال يمكنك دائما رؤية ذلك في الحال  ,لكن ھناك نمو  .اوال النصل ثم الساق  ,ثم السنبلة ,
ثم الحبة الكاملة  .في النھاية كلمة ﷲ ستؤثر على حياتك  .وبالتدريج سترى حياتك تتحول
و تتغير فقط بقوة الكلمة التي تاتي الى قلبك يوما بعد يوم  .القوة العظيمة لكلمة ﷲ تغير
حياة الفرد  .النك حين تبذر في الروح  ,ستحصد ايضا في الروح .
احيانا  ,نسأم ونصبح قليلي الصبر اذ نريد ان نرى البذور في الحال  .كما تدري  ,نريد ان
نزرع مثل جاك و حبة الفاصولياء  ,نخرج نزرع الحبة وفي الصباح التالي نتسلقھا بعد ان
نضجت بالكامل  .نحن نفضل النمو الفوري  ,لكن نمونا الوحي تدريجي و بطيء في معظم
االحيان  .ھناك فقط نوع من العمل الالأرادي من ناحيتنا  .لكن بعد فترة ننظر خلفنا فنرى
كم من المسافة قطعنا " .واو ! استطيع رؤية عمل ﷲ  ,استطيع رؤية كم تعيدا اخذني
الرب " و ھذا ھو جمال و قيمة كلمة ﷲ عندما تزرع في قلوبكم  .تدري  ,حتى من دون
ادراك  ,كل ما ھنالك ھو وجودك ھنا و زرع كلمة ﷲ في قلبك  ,فتحدث تغييرات  ,ببطء و
بالتدريج  ,وبدقة  .على اساس يوم بعد يوم  .لكن بعد فترة من الوقت  ,يمكنك رؤية االمور
تتطور وتنمو  .و آه  ,كم انه ألمر عظيم عندما تبدا بأتيان ثمار في حياتك  ,عندما ترى
ان ﷲ حقا قد غير سلوكياتك و كل االمور التي كانت دائما تغضبك وتحزنك تماما ,
فتصبح كان تقول " حسنا ,انھا)االمور التي تزعج وتغضب( بحاجة الى صالة سأصلي
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الجلھا " وتجد ذلك " ھيي ,ھل ھذا انا من يقول ذلك ؟ واو !" فترى ان كلمة ﷲ قد أثرت .
تأثيرا مغيرا للحياة  .وھذا امر ال ارادي و من دون ان تحس  ,فاالمر ليس مھمة و ليس
عمال بجد " ,سأفعل ذلك االن " ليس االمر ذلك الجھد الكبير  ,وانما عمال جميل وال
ارادي لروخ ﷲ القدوس  ,تحويلي و تغييري الى صورة المسيح  ,بتأثير زرع كلمة ﷲ .
المزروعة في قلبي .
ال»:بِ َما َذا نُ َشبﱢهُ َملَ ُك َ
وت ﷲِ؟ أَ ْو بِأَيﱢ َمثَل نُ َمثﱢلُهُ؟ " )(30 :4
َوقَ َ
ھذه مقارنة االن ,
َ
ِ 31م ْث ُل َحبﱠ ِة خَرْ َدلَ ،متَى ُز ِر َع ْ
ور الﱠتِي َعلَى
يع ْالبُ ُز ِ
ت فِي األَرْ ِ
ض فَ ِھ َي أصْ َغ ُر َج ِم ِ
ض" )(31 :4
األَرْ ِ
حبة الخردل حبة سوداء صغيرة جدا  .تشبه حبة القرنفل .
32
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كان لجميعھم حدائق بقول  ,كالنعناع و اليانسون و الكمون و غيره من االعشاب العطرة ,
و التوابل  ,و الخردل  .وھذه تنمو بشكل اطول من االعشاب االخرى .
يرةً(32 :4)" ،
صانًا َكبِ َ
" َوتَصْ نَ ُع أَ ْغ َ
انتظر لحظة! ھذا ليس شيئا يفعله الخردل .اذا  ,ھنا لدينا نمو غير طبيعي .
آوى تَحْ َ
ت ِظلﱢھَا")(32 :4
" َحتﱠى تَ ْستَ ِطي َع طُيُو ُر ال ﱠس َما ِء أَ ْن تَتَ َ
آه  ,تسوء االمور عندما تاتي الطيور...النه أتذكر ماذا تمثل الطيور ؟ تمثل ابليس  ,آتيا ,
سارقا البذور التي تم بذرھا .
المسيحية مصطلح تم استخدامه للمرة االولى في انطاكية من قبل اھلھا الذين طاردوا كل
من عاش كالمسيح  .قالوا "اوه ,انھم مثيل المسيح " وذلك في الحقيقة ما يعنيه مصطلح
المسيحية ,شبيه المسيح  .مع ذلك  ,مع الوقت اصبح ذلك المصطلح يعطي معنى اوسع .
وھو مصطلح استُخ ِد َم في الشرق االوسط  ,فاذا لم تكن مسلما ,اذا انت مسيحي  .وفي
امريكا  ,اذا لم تكن ملحدا  ,فأنت مسيحي  .وكان عادة يُطلق على امريكا امة مسيحية
,لكنھا بعيدة كل البعد عن تلك التسمية  .لمن الواضح جدا ان تلك االحداث التي وقعت
مؤخرا في غرب بيروت  ,في المخيمات الفلسطينية  ,ليست على االطالق افعال من ھو
مثيل للمسيح  .الن يسوع قال " احبوا اعداءكم احسنوا الى من اساء اليكم  ,باركوا العنيكم
 ,باركوا وال تلعنوا " لقد علمنا ان نحب  ,ان نغفر لالخرين  ,وان نساعد االخرين  .ولھذا
 ,عندما مقول ان ميليشيا مسيحية ذھبت وذبحت الفلسطينيين خطأ تماما  .بألتأكيد كانت
مليشيا  ,لكن ليست مسيحية  .فأن كانت مليشيا مسيحية قد ذھبت لذھبت لتھب الطعام و
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الملبس واالدوية  .ولكانوا ساعدوا ھؤالء الناس  ,الن ذلك ما علمنا المسيح ان نعمل  .و
من المؤسف جدا ان ھناك اعداء للمسيح  .وباالخص مزروعة في اماكن كثيرة في اعالم
االخبار ,االعالم الذي التقط التسمية الخاطئة "المليشيا المسيحية" حتى يلقي كل اللوم في
ذبح ھؤالء الفلسطينيين بطريقة ما على المسيحية كلھا او على اليھودية كلھا  ,التي
يكرھونھا ايضا .
وھكذا نرى رسما كاريكاتوريا محزنا عن المسيحيين  .كالذي حدث في )ريجيستر( ھذا
االسبوع  ,حيث رسموا ھذه الشخصية المخيفة الشكل مع سالح يخرج منه دخان و دائس
على جثث مخيم الالجئين رقم اثنان  ,تحت عنوان " الى االمام ايھا الجنود المسيحيين "
ال)سانتا انا ريجيستر( تشن ھجوما ضد جميعكم انتم يا من تؤمنون بيسوع المسيح  .انھم
يسخرون من ايمانكم  .انه ھجوم واضح ضد كل ابن حقيقي للرب  .انه ھجوم مجدف  .انه
ھجوم غير عادل  ,لكنھم ال يأبھون للعدالة في حربھم .لكننا نحن  ,والننا مثيل للمسيح ,
علينا ان نطيع ونتبع المسيح  .وعلينا ان نحب وعلينا ان نسامح .
في كل مكان من العالم  ,ما زال ھناك شعور ضد-السامية قوي في قلوب الكثير من الناس
.انه موجود منذ قرون  .والناس يبحثون فقط عن بعض االعذار حتى يكرھوا اليھود او
يغضبوا عليھم  .بولس الرسول مثل المشاعر الحقيقية لكل مسيحي عندما قال "أن لي حزنا
عظيما ووجعا في قلبي ال ينقطع  .فأني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح
ألجل أخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين ھم اسرائيليون " لكن ولألسف  ,يأسم المسيحية و
باسم الكنيسة  ,تم اضطھاد اليھود لقرون .
اخبرنا مرشدنا في اسرائيل ان اولى تعرضه للمسيحية كان في طفولته في ارجنتينا  .عندما
ذھب الى مدرسة شعبية اوال  ,في اليوم االول ضربه االوالد االخرون ناعتين اياه ب قاتل
المسيح  .فقال ان كان عليه ان يھرب من المدرسة الى البيت كل يوم  ,اذ ان االوالد كان
يرشقونه بالحجارة و ينعتوه بقاتل المسيح .قال " لم اكن اعرف حتى من ھو المسيح "
وقال "لقد تعلمت ان اكرھه بسبب ما كان يحدث لي "  ,كيف يمكن اصال ان تربح احدھم
ليسوع المسيح اذا ما كنت تكرھه بھذه الطريقة ؟ الكراھية شيء بعيد  ,بعيد تماما عن
يسوع وتعاليم المسيح  ,الية مجموعة  ,والي عرق  .بالتأكيد علمنا يسوع اننا كلنا واحد ".
28
ْس يَھُو ِد ﱞ
اح ٌد فِي
ْس َع ْب ٌد َوالَ حُرﱞ  .لَي َ
ي َوالَ يُونَانِ ﱞي .لَي َ
لَي َ
ْس َذ َك ٌر َوأ ُ ْنثَى ،ألَنﱠ ُك ْم َج ِميعًا َو ِ
يح يَسُو َع) ".غالطية . (28 :3واالبن الحقيقي للرب يرى االمر بھذه الطريقة .و
ْال َم ِس ِ
االبن الحقيقي للرب يجب ان يكون اعمى عن االختالفات  .الن ﷲ ھو الذي خلقنا جميعا
وھو يحبنا جميعا ويسوع مات الجلنا جميعا  .وليس ھناك عرق اعلى من آخر  ,كلنا واحد
 .كلنا ننتمي الى بني البشر  ,كلنا واحد .
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ھذه السلوكيات التي ظھرت لم تظھر من المسيحية  ,مع ان الكثير منھا انتشر في الكنيسة .
ولألسف في الكثير من الكنائس اليوم ,و الزال ھناك مساحات لمشاعر قوية ضد ھذا
وضد ذاك  ,وذلك محزن حقا  .وھكذا  ,في الكنيسة  ,وتحت ظلھا  ,كل انواع االشياء
المروعة وجدت ملجأ ً  .في الكنيسة اليوم  ,ھذا المجلس االستشاري العالمي للكنائس
الخارق  ,كل انواع الطيور)ابليس( موجودة فيه  .امور يتم القيام بھا تحت اسم الكنيسة او
المسيحية من دون ان تكون لھا عالقة اطالقا بيسوع المسيح .ان اعداء المسيح يعملون
ت تَ ْ
طلُ ُع َوتَ ِ َ
حتى من خالل الكنيسة َ " .ول ِك ْن َمتَى ُز ِر َع ْ
ول َوتَصْ نَ ُع
يع ْالبُقُ ِ
صي ُر أ ْكبَ َر َج ِم ِ
يرةً " ذلك نمو غير اعتيادي  .ذلك ليس النمو الفعلي  ,ذلك نمو غير اعتيادي " .
صانًا َكبِ َ
أَ ْغ َ
آوى تَحْ َ
ت ِظلﱢھَا"
َحتﱠى تَ ْستَ ِطي َع طُيُو ُر ال ﱠس َما ِء أَ ْن تَتَ َ
"
ُون أَ ْن يَ ْس َمعُواَ 34 ،وبِ ُدو ِن َمثَل
ان يُ َكلﱢ ُمھُ ْم َح ْسبَ َما َكانُوا يَ ْستَ ِطيع َ
ير ٍة ِم ْث ِل ھ ِذ ِه َك َ
َ 33وبِأ َ ْمثَال َكثِ َ
35
ك ْاليَ ْو ِم لَ ﱠما
لَ ْم يَ ُك ْن يُ َكلﱢ ُمھُ ْمَ .وأَ ﱠما َعلَى ا ْنفِ َرا ٍد فَ َك َ
ال لَھُ ْم فِي ذلِ َ
ان يُفَ ﱢس ُر لِتَالَ ِمي ِذ ِه ُك ﱠل َش ْي ٍءَ .وقَ َ
ان ْال َم َسا ُء» :لِنَجْ تَ ْز إِلَى ْال َعب ِْر«(35-33 :4) ".
َك َ
الحظ الكلمات " ,لنجتز الى العبر" .
36
ان فِي ال ﱠسفِينَ ِةَ .و َكانَ ْ
يرةٌ.
ص َرفُوا ْال َج ْم َع َوأَ َخ ُذوهُ َك َما َك َ
ص ِغ َ
ت َم َعهُ أَ ْيضًا ُسفُ ٌن أُ ْخ َرى َ
فَ َ
38
ار ْ
37فَ َح َد َ
ان
ت تَ ْمتَلِئَُ .و َك َ
ص َ
ت األَ ْم َوا ُج تَضْ ِربُ إِلَى ال ﱠسفِينَ ِة َحتﱠى َ
يح َع ِظي ٌم ،فَ َكانَ ِ
ث نَ ْو ُء ِر ٍ
ھُ َو فِي ْال ُم َؤ ﱠخ ِر َعلَى ِو َسا َد ٍة نَائِ ًما .فَأ َ ْيقَظُوهُ َوقَالُوا لَهُ»:يَا ُم َعلﱢ ُم ،أَ َما يَھُ ﱡم َك أَنﱠنَا نَ ْھلِ ُ
ك؟«" ):4
(38-36
البد ان يسوع كان متعبا جدا  ,من كل ھؤالء الجموع وھم يضغطون عليه  ,ويزاحمونه ,
ويلمسونه  .لھذا  ,عندما بدأوا بعبور البحر  ,غط في النوم  .نوم عميق جدا لدرجة انه
ورغم العاصفة و ضرب االمواج للسفينة بقي نائما  .الى ان امتألت بالماء اخيرا  .لذا أتوا
الى مؤخرة السفينة وقالوا " يا معلم اما يھمك اننا نھلك ؟"
" 39
ال لِ ْلبَحْ ِر»:ا ْس ُك ْ
ار ھُ ُدو ٌء َع ِظي ٌم".
ص َ
ت الرﱢ ي ُح َو َ
يحَ ،وقَ َ
فَقَا َم َوا ْنتَھَ َر الرﱢ َ
ت! اِ ْب َك ْم!« .فَ َس َكنَ ِ
)(39 :4
سلطان عجيب !
" 40
ان لَ ُك ْم؟« ")( 40 :4
ْف الَ إِي َم َ
ين ھ َك َذا؟ َكي َ
ال لَھُ ْمَ »:ما بَالُ ُك ْم َخائِفِ َ
َوقَ َ
اوال انتھر الريح واالمواج  ,ثم انتھر تالميذه  .انتھرھم لعدم ايمانھم  .لم فعل ذلك ؟ السفينة
كانت مليئة بالماء  ,ولقد بدا االمر انھا على وشك الغرق  .لماذا انتھرھم لعدم ايمانھم ؟
النك تذھب الى البداية وما قاله في االول " دعونا نجتز الى العبر " لم يقل " دعونا نغرق
" بل قال "لنجتز الى العبر" وعندما قال يسوع " لنجتز الى العبر " فمن المستحيل انھم
سيغرقون  .ألنك وكما ترى فأن من يتكلم ھو ﷲ  ,وكلمة ﷲ البد وان تتحقق  .لھذا السبب

34

انتھرھم لقلة االيمان  .النه كان لديھم كلمته ان يجتازوا الى العبر  .لقد قال لھم " ,االن ,
انظروا ما تسمعون "  .فكما ترى لم ينتبھوا الى ما سمعوه .
يح أَ ْيضًا َو ْالبَحْ َر
" 41فَ َخافُوا َخ ْوفًا َع ِظي ًماَ ،وقَالُوا بَ ْع ُ
ْضَ »:م ْن ھُ َو ھ َذا؟ فَإ ِ ﱠن الرﱢ َ
ضھُ ْم لِبَع ٍ
ي ُِطي َعانِ ِه!«(41 :4) ".
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االصحاح 5
1
ﱢين (1 :5)"،
ور ِة ْال َج َد ِري َ
َو َجا ُءوا إِلَى َعب ِْر ْالبَحْ ِر إِلَى ُك َ
ذلك ھو الطرف الشرقي من بحر الجليل .انھا منطقة قريبة من بداية مرتفعات جوالن و
جلعاد .المنطقة التي جلب فيھا موسى الشعب الى ارض النزاع  ,عبروا الى الطرف االخر
عبر نھر االردن وصعدوا الى ارض موآب  ,والى ارض االمونيين ,والتي ھي ھذه
المنطقة من شرق بحر الجليل  .وقبيلة جاد اتت الى موسى وقالت له " انظر  ,نحن رعاة
وھذه ارض خصبة للمراعي  .نريد ان نحصل على ميراثنا ھنا " النھم ھزموا ملك امون .
وقالوا  " ,نريد ان نبقى ھنا ونعيش  ,وال نھتم حقا بميراثنا في ارض الموعد " ونصف
قبيلة منسى كانت معھم.
لذا بالطبع  ,كان يشوع غاضبا من طلبھم خشي من ان طلبھم قد يثبط من عزيمة باقي
الشعب من الذھاب الى ارض الموعد  .و قالوا " كال سنرسل قبائلنا الى الحرب  ,لكن متى
ما ينتھي االمر  ,نرغب ان نعود ونستقر ھنا  ,تعجبنا ھذه االرض" وھكذا  ,قبيلة جاد و
نصف قبيلة منسى وھبت لھم ھذه المنطقة ليستقروا  .لذا عرف ھؤالء بالجدريين  ,الذين
كانوا يعيشون في ذلك الطرف من من االردن و بحر الجليل  .وھكذا  ,اتوا الى منطقة
الجدريين .
"2
3
ُور إِ ْن َس ٌ
ان َم ْس َكنُهُ فِي
ان بِ ِه رُو ٌح نَ ِجسٌ َ ،ك َ
َولَ ﱠما َخ َر َج ِم َن ال ﱠسفِينَ ِة لِ ْل َو ْق ِ
ت ا ْستَ ْقبَلَهُ ِم َن ْالقُب ِ
ُورَ ،ولَ ْم يَ ْق ِدرْ أَ َح ٌد أَ ْن يَرْ بِ َ
طهُ َوالَ بِ َسالَ ِس َل(3-2 :5) "،
ْالقُب ِ
عندما استحوذ ھذا الروح على حياته  ,اصبحت لديه قوى خارقة  .اذ انھم لم يتمكنوا حتى
من تقييده بالسالسل .
" 4ألَنﱠهُ قَ ْد ُربِطَ َكثِيرًا بِقُيُو ٍد َو َسالَ ِس َل فَقَطﱠ َع ال ﱠسالَ ِس َل َو َكس َﱠر ْالقُيُو َد ،فَلَ ْم يَ ْق ِدرْ أَ َح ٌد أَ ْن
يُ َذ ﱢ َ}ُ(4 :5)".
مشھد مثير جدا للشفقة  ,رجل ممسوس باالرواح الشريرة .
5
ار ِة(5:5) ".
" َو َك َ
صي ُح َوي َُجرﱢ ُح نَ ْف َسهُ بِ ْال ِح َج َ
ُور ،يَ ِ
ان َدائِ ًما لَ ْيالً َونَھَارًا فِي ْال ِجبَ ِ
ال َوفِي ْالقُب ِ
وھكذا يرسم لنا مرقس ھنا صورة قوية عن روح معذبة .
ض َو َس َج َد لَهُ " )(6 :5
" 6فَلَ ﱠما َرأَى يَسُو َع ِم ْن بَ ِعي ٍد َر َك َ
لكن يسوع ال يھتم على االطالق بعبادة االرواح الشريرة له .
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7
ع اب َْن ﷲِ ْال َعلِ ﱢي؟ أَ ْستَحْ لِفُ َك بِا}ِ أَ ْن الَ
الَ »:ما لِي َولَ َك يَا يَسُو ُ
ص ْو ٍ
ت َع ِظ ٍيم َوقَ َ
ص َر َخ بِ َ
َو َ
8
ال لَهُْ »:
ان يَا أَ ﱡيھَا الرﱡ و ُح النﱠ ِجسُ «َ 9 .و َسأَلَهُ )
تُ َع ﱢذبَنِي!« ألَنﱠهُ )يسوع ( قَ َ
اإل ْن َس ِ
اخ ُرجْ ِم َن ِ
اب قِائِالً»:ا ْس ِمي
ويقصد ھنا انه سأل الروح التي في ذلك الرجل( َ »:ما ا ْس ُم َك؟« فَأَ َج َ
10
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
لَ ِجئُ ُ
َ
ُرْ
ْ
ُون«.
ور ِة(10-7 :5) ".
ار
خ
ى
ل
إ
م
ھ
ل
س
ي
ال
ن
أ
ًا
ر
ي
ث
ك
ه
ي
ل
إ
ب
ل
ط
و
ُ
ون ،ألَنﱠنَا َكثِير َ
ج ْال ُك َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
انجيل لوقا يخبرنا انھم قد توسلوا بيسوع حتى ال يرسلھم الى الھاوية  .سنتكلم عن ذلك
اكثر عندما نصل الى انجيل لوقا .
11
ير يَرْ َعى12 ،فَ َ
ال قَ ِطي ٌع َكبِي ٌر ِم َن ْال َخنَ
اطي ِن
ان ھُنَ َ
َو َك َ
طل َ َ
ب إِلَ ْي ِه ُكلﱡ ال ﱠشيَ ِ
اك ِع ْن َد ْال ِجبَ ِ
از ِ
ِ 13
ير لِنَ ْد ُخ َل فِيھَا« .فَأ َ ِذ َن لَھُ ْم يَسُو ُ
ت األَرْ َوا ُح
قَائِلِ َ
ت .فَ َخ َر َج ِ
ع لِ ْل َو ْق ِ
از ِ
ين»:أَرْ ِس ْلنَا إِلَى ْال َخنَ ِ
النﱠ ِج َسةُ َو َد َخلَ ْ
ان نَحْ َو أَ ْلفَي ِْن(
ف إِلَى ْالبَحْ ِرَ ) .و َك َ
ير ،فَا ْن َدفَ َع ْالقَ ِطي ُع ِم ْن َعلَى ْالجُرْ ِ
از ِ
ت فِي ْال َخنَ ِ
 ،فَ ْ
ق )الخنازير( فِي ْالبَحْ ِر(13-11 :5) ".
اختَنَ َ
سيكون من الخطأ ھنا االفتراض انه كان ھناك الفا روح شريرة في ذلك الرجل .على
االرجح ان االرواح دخلت بعضا من الخنازير وھيجانھا ادى الى ھيجان الباقي  ,كقطيع
من الماشية  ,تبعتھا ذاھبة مباشرة الى االسفل في البحر  ,فبدأوا يرتعبون و يذھبون معا .
لماذا يعطي المسيح الحرية لالرواح الشريرة بالدخول في الخنازير ؟ حسناُ ,عد الى شريعة
موسى و ستجد بنفسك انه كان من المحرم الحفاظ بالخنازير ,ذلك كان لحما محرما في
الشريعة .
في ھذا المكان كانت رعايتھم للخنازير غير شرعية  .ولھذا  ,من دون اي شك السبب
الذي جعل يسوع يسمح لھم بالدخول فيھا  ,وقد تخلص من الصناعة الغير شرعية التي
كانت على عالقة باليھود .
ير فَھَ َربُوا َوأَ
" َ 14وأَ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
اع .فَ َخ َرجُوا لِيَ َر ْوا َما َج َرى.
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ِ
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َ
َ
ِ
ِ
ِ
ون َجالِسًا َوالَبِسًا َو َعاقِالً،
َ 15و َجا ُءوا إِلَى يَسُو َع فَنَ َ
ان فِي ِه اللﱠ ِجئُ ُ
ون الﱠ ِذي َك َ
ظرُوا ْال َمجْ نُ َ
فَ َخافُوا(15-14 :5) ".
ھذا ھو الرجل الذي لم يكونوا يستطيعون ان يربطوه بالسالسل وال بالقيود  .ھذا ھو الرجل
الذي كان في البراري يصرخ  ,و يبكي  ,ويجرح نفسه بالحجارة و والذي لم يكن من
عار  ,مشھد مأساوي مروع  .واالن جالس ھناك  ,البسا ً وبكامل قواه
الممكن ترويضه ٍ ,
العقلية .
16
ير" )(16 :5
ين َرأَ ْوا َكي َ
" فَ َح ﱠدثَھُ ُم الﱠ ِذ َ
ْف َج َرى لِ ْل َمجْ نُ ِ
از ِ
ون َو َع ِن ْال َخنَ ِ
الشھود بدأوا بالكالم عما حدث  .وبدأ الناس يترجون يسوع .
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17 " .فَا ْبتَ َدأُوا يَ ْ
ض َي ِم ْن تُ ُخو ِم ِھ ْمَ 18 .ولَ ﱠما َد َخ َل ال ﱠسفِينَةَ َ
ان
ب إِلَ ْي ِه الﱠ ِذي َك َ
طلُب َ
طل َ َ
ُون إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ْم ِ
ون َم َعهُ(18-17 :5) "،
َمجْ نُونًا أَ ْن يَ ُك َ
قالوا "ھال رحلت من ھنا ؟ "
كم من الممكن ان يكون الناس غير انسانيين ! بدال من ان يكونوا شاكرين على ان ھذا
الرجل المسكين شفي وتم انقاذه  ,غضبوا من فقدانھم الخنازير  .كانوا مھتمين بالخنازير
اكثر من اھتمامھم باالنسان نفسه  .ما زال نسل امثالھم موجودا حولنا  .اناس ال اھتمام لھم
بحاجات االخرين او حتى باالنسان نفسه  ,ال يھمھم حقا  .وباالخص عندما يتضمن
الموضوع خسارة مصلحة تخصھم  .وطلبوا منه ان يرحل عنھم  ,و عن الساحل .
َ 18ولَ ﱠما َد َخ َل ال ﱠسفِينَةَ َ
ون َم َعهُ19 ،فَلَ ْم يَ َد ْعهُ يَسُو ُ
ع ) ،لم
ان َمجْ نُونًا أَ ْن يَ ُك َ
ب إِلَ ْي ِه الﱠ ِذي َك َ
طل َ َ
ك َوإِلَى أَ ْھلِ َكَ ،وأَ ْخبِرْ ھُ ْم َك ْم
يسمح له بالذھاب معه ( بَلْ قَا َل لَهُْ »:اذھَبْ إِلَى بَ ْيتِ َ
صنَ َع
َ
ضى َوا ْبتَ َدأَ يُنَا ِدي فِي ْال َع ْش ِر ْال ُم ُد ِن )ديكابوليس( َك ْم َ
صنَ َع الرﱠبﱡ بِ َك َو َر ِح َم َك«20 .فَ َم َ
بِ ِه يَسُو ُ
ﱠب ْال َج ِميعُ(20-18) ".
ع .فَتَ َعج َ
اصبح ھذا الرجل شاھدا حيا  ,يطوف في االرجاء مخبرا عن االشياء العظيمة التي قام بھا
يسوع .
از يَسُو ُ
" َ 21ولَ ﱠما اجْ تَ َ
ان ِع ْن َد ْالبَحْ ِر.
ع فِي ال ﱠسفِينَ ِة أَ ْيضًا إِلَى ْال َعب ِْر ،اجْ تَ َم َع إِلَ ْي ِه َج ْم ٌع َكثِيرٌَ ،و َك َ
22
اح ٌد ِم ْن ر َُؤ َسا ِء ْال َمجْ َم ِع ا ْس ُمهُ يَايِرُسُ َجا َءَ .ولَ ﱠما َرآهُ َخ ﱠر ِع ْن َد قَ َد َم ْي ِهَ 23 ،و َ
ب إِلَ ْي ِه
طل َ َ
َوإِ َذا َو ِ
َكثِيرًا قَائِالً»:ا ْبنَتِي ال ﱠ
ض ُع يَ َد َك َعلَ ْيھَا لِتُ ْشفَى فَتَحْ يَا!«.
آخ ِر نَ َس َم ٍة .لَ ْيتَ َ
ك تَأْتِي َوتَ َ
ص ِغ َ
يرةُ َعلَى ِ
24
ضى َم َعهُ َوتَبِ َعهُ َج ْم ٌع َكثِي ٌر َو َكانُوا يَ ْز َح ُمونَهُ" )(24-21 :5
فَ َم َ
بالعودة الى كفرناحوم  ,يايرس  ,كان احد رؤساء المجمع ھناك في كفرناحوم  ,اتى الى
يسوع  ,منقادا باليأس  .النه في البيت  ,الحظ َ " :و َ
يرةُ
ب إِلَ ْي ِه َكثِيرًا قَائِالً»:ا ْبنَتِي ال ﱠ
ص ِغ َ
طل َ َ
آخ ِر نَ َس َم ٍة" على االرجح ان اسھل طريقة للنيل من احدھم ھي من خالل أبناءه .
َعلَى ِ
رؤية ابناءنا مرضى  ,ورؤيتھم يتعذبون  ,ھو اكثر ما يمكن ان يؤثر علينا من اي شيء
اخر  .و ان يرى ابنته تموت  ,وقيل لنا انھا كانت في الثانية عشر من العمر  .وايضا قيل
لنا في انجيل اخر انھا كانت ابنتھم الوحيدة  .وھكذا  ,الثنتي عشر عاما جلبت النور و
الحياة والبركة الى البيت  ,كما تفعل أي فتاة صغيرة و وحيدة لكن االن في ھذا الحدث قلب
االب ينفطر .فطفلته الصغيرة على فراش الموت  ,وليس في اليد حيلة  .لديھم أمل واحد
فقط  .لقد تجادل يسوع في اليوم السابق لھذا اليوم في المجمع عندما شفى الرجل صاحب
اليد اليابسة في يوم السبت .ومع انه تجادل على خرق يوم السبت  ,ولشدة حاجته  ,و يأسه ,
أتى الى يسوع متناسيا التحامل عليه  .ممزقا بين الرغبة في ان يكون بجانب ابنته الصغيرة
 ,والذھاب الى جلب مساعدة  ,التي كانت في حاجة اليھا في الحال  .ترك االم مع ابنته
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الصغيرة  ,وذھب بنفسه باحثا عن يسوع  .وعندما وجده  ,وجده محاطا بجمع كثير زاحما
اياه  .لكن ياسه دفعه بين الحشد الى ان وصل وجھا الى وجه مع يسوع  ,وتوسل اليه ,
"ارجوك تعال َ 23و َ
ب إِلَ ْي ِه َكثِيرًا قَائِالً»:ا ْبنَتِي ال ﱠ
ض ُع
آخ ِر نَ َس َم ٍة .لَ ْيتَ َ
ك تَأْتِي َوتَ َ
ص ِغ َ
ط َل َ
يرةُ َعلَى ِ
يَ َد َك َعلَ ْيھَا لِتُ ْشفَى فَتَحْ يَا" لقد علم ان يسوع يستطيع ان يشفيھا حتى وان كانت على وشك ان
ضى َم َعهُ َوتَبِ َعهُ َج ْم ٌع َكثِي ٌر َو َكانُوا يَ ْز َح ُمونَهُ"دفع و مزاحمة ,جم ٌع فظ .
تموت " .فَ َم َ
25
ف َد ٍم ُم ْن ُذ ْاثنَتَ ْي َع ْش َرةَ َسنَةًَ 26 ،وقَ ْد تَأَلﱠ َم ْ
ين:5) " ،
ير َ
َوا ْم َرأَةٌ بِنَ ْز ِ
ت َكثِيرًا ِم ْن أَ ِطبﱠا َء َكثِ ِ
(26-25
على االرجح كل طبيب كان يعطي عالجه الخاص لھا  .وھي قد جربتھم جميعا.
ت إِلَى َحال أَرْ َدأَ27 .لَ ﱠما َس ِم َع ْ
ار ْ
" َوأَ ْنفَقَ ْ
ت بِيَسُو َع،
ص َ
ت ُك ﱠل َما ِع ْن َدھَا َولَ ْم تَ ْنتَفِ ْع َش ْيئًا ،بَلْ َ
ت فِي ْال َج ْم ِع ِم ْن َو َرا ٍءَ ،و َمس ْ
َجا َء ْ
ﱠت ثَ ْوبَهُ(27-26 :5) "،
كلمة مست في اليونانية ھي أمسكت او شبكت .
ﱠت ثَ ْوبَهُ28 ،ألَنﱠھَا قَالَ ْ
ت فِي ْال َج ْم ِع ِم ْن َو َرا ٍءَ ،و َمس ْ
ت بِيَسُو َعَ ،جا َء ْ
" 27لَ ﱠما َس ِم َع ْ
ت»:إِ ْن َم َسس ُ
ْت
29
ت فِي ِج ْس ِمھَا أَنﱠھَا قَ ْد بَ ِرئَ ْ
ع َد ِمھَاَ ،و َعلِ َم ْ
َولَ ْو ثِيَابَهُ ُشفِ ُ
ت َج ﱠ
ف يَ ْنبُو ُ
ت ِم َن ال ﱠدا ِء".
يت« .فَلِ ْل َو ْق ِ
)(29-27 :5
لقد وصلت الى نقطة اطلقت عنان ايمانھا "ان مسست ولو ثيابه شفيت "اراد احدھم معرفة
الفرق بين ھذا واالعتراف االيجابي .كان االعتراف االيجابي سيكون لو انھا استمرت
بالنزف والقول "لقد شفيت "ذلك ھو العلم المسيحي  .أيضا قول " لست مريضة  ,لقد
شفيت " بينما في الحقيقة ما زالت تنزف و ما زالت مريضة  .قالت نازفة الدم ",في
اللحظة التي المس فيھا ثيابه اشفى " وشفيت  .ذلك كان ايمانا و تحديد نقطة الطالق ايمانھا
 .ولو انھا استمرت في النزف وقالت "انا اشعر بحال جيدة  ,لقد شفيت  ,لست نازفة " ذلك
سيكون اعتراف ايجابي  .مع ان ذلك فانه ليس شفاءا حقيقيا .لذا ھناك فرق واضح بين
االثنين  .اثنا عشر عاما .
حسب شريعة موسى  ,ليس مسموحا لزوجھا باالقتراب منھا طالما ھي في حالة نزف .
حسب شريعة موسى كل ما تلمسه ليس طاھرا  .وكل من يلمسھا ليس طاھرا  .واي احد
يلمس شيئا لمسته لن يكون طاھرا  ,لذلك لم تستطع االستمرار بالعيش مع عائلتھا  ,اعداد
الطعام وتظيف المالبس وما الى ذلك مما تفعله اية سيدة منزل  ,حسب شريعة موسى ,
غير مسموح لھا ان تدخل دار العبادة طالما ھي نازفة  .والثنتي عشر عاما عاشت في
ظالم  .مع يايرس  ,السنوات االثني عشر التي عاشھا في بريق اشراقة ھذه الطفلة الجميلة
 ,والدفئ الذي جلبته على البيت  .لكن ذلك الدفيء كان على وشك الرحيل  ,مع المراة
النازفة للدم  ,االثنتي عشر عاما  ,قضت االثنتي عشر عاما في ظلمة الوضع المنفي  ,لكن
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شعاعا من االمل ظھر  ,امل " ,اعرف اني اذا ما فقط لمسته  ,او لمست ھدبه  ,سأشفى" .
وفي الحال جف ينبوع دمائھا و شعرت في جسدھا انھا شفيت من ذلك الداء  " .لقد احست
بتلك اللمسة  ,وذلك الشفاء في تلك اللحظة.
ھل اختبرت يوما ذلك النوع من الشفاء ,ھل شعرت كانك  ,واو! ؟ في احدى صباح يوم
اح ٍد عندما كنا مازلنا نخدم في الكنيسة الصغيرة استيقضت مريضا جدا  ,مريضا جدا
لدرجة انني لم استطع الذھاب الى الكنيسة  .استيقضت و حاولت ان ادرس  ,اال انني
شعرت بھزل شديد منعني من التركيز  ,لم استطع ترتيب رسالة على بعضھا  ,نزلت من
الدرج و ايقظت ابني جوك  ,وقلت له "جوك  ,انت من سيعظ ھذا الصباح بدال مني  ,فانا
مريض جدا وال يمكنني القيام بذلك " فقال لي "حسنا ,يا ابي " وقفز من سريره وبدأ
يدرس ويحضر للوعظة بسرعة  .فخرج وقدم الحصة االولى من الخدمة  .وبالطبع ,
اعلنوا للناس انني كنت مريضا  ,ولم استطع المجيء النني كنت مريضا جدا  .وذلك كان
صحيحا جدا  ,كنت مستلقيا على الفراش وخائر القوى  .لكنھم صلوا الجلي ان يشفيني
الرب  .وعندما كنت مستلقيا في الفراش ,
مريضا الى اقصى حد  ,شعرت بالشفاء  .قفزت من الفراش  .وقالت َك ْي "ما خطبك؟"
فقلت "لقد شفيت !" فدخلت وغيرت ثيابي و خرجت و اخذت الحصة الثانية والثالثة من
الخدمة  .شعرت بذلك الشفاء  .لقد شعرت به وھو يحدث  .لقد حدث فجاة .شيء عظيم .
شعرت به ببساطة .
لقد عشت اختبارا عندما وضعت يدي على طفلة صغيرة كانت مصابة بحمى شديدة  .ففي
الوقت الذي فيه كنا نصلي فيه انا والشيوخ  ,ويدي كانت على جبھتھا شعرت بالحراراة
تخرج منھا  .شعرت بجبينھا يبرد في الوقت الذي فيه كنا نصلي  .كانت امھا ممرضة
كانت قد قاست حرارتھا قبال وكانت قرابة ال .103وھكذا قلت " شعرت بان حرارتھا
خفضت " فقاستھا مجددا فوجدت انھا انخفضت  ,وانھا طبيعية تماما.لقد شعرت بھا ,
شعرت بذلك يحدث .وھذه المرأة نازفة الدم شعرت بالشفاء وھو يحدث  .عرفت انه حدث
 ,وشعرت به في جسدھا  .وھذه االختبارات جميلة حقا عندما تحس بلمسة ﷲ على جسدك
 .فانت حينئذ تتعرف عليھا  .وال تكون في حاجة الى شخص اخر ليقول لك ان لمسة شفاء
حدثت  .النك تشعر بھا .وھكذا  ,في الحال  ,عالمة في جسمھا َ " ,و َعلِ َم ْ
ت فِي ِج ْس ِمھَا أَنﱠھَا
قَ ْد بَ ِرئَ ْ
ت ِم َن ال ﱠدا ِء".
30
ع بَي َْن ْال َج ْم ِع َشا ِعرًا فِي نَ ْف ِس ِه بِ ْالقُ ﱠو ِة )الشفاء( الﱠتِي َخ َر َج ْ
ت يَسُو ُ
ت ْالتَفَ َ
ت ِم ْنهُ،
فَلِ ْل َو ْق ِ
31
ال لَهُ تَالَ ِمي ُذهُ)»:يارب( أَ ْن َ
ت تَ ْنظُ ُر ْال َج ْم َع يَ ْز َح ُم َكَ ،وتَقُولُ:
س ثِيَابِي؟« فَقَ َ
الَ »:م ْن لَ َم َ
َوقَ َ
َم ْن لَ َم َسنِي؟«" )(31- 30 :5
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البد انك تمزح يا يسوع  .نحن نحاول شق طريقنا بين ھذا الحشد مع كل ھذه المزاحمة
واالصطدام واالقحام و الدفع  ,وتقف وتقول "من لمسني ؟" أرجوك!
32
ان يَ ْنظُ ُر َح ْولَهُ لِيَ َرى الﱠتِي فَ َعلَ ْ
ت ھ َذا" )(32 :5
" َو َك َ
لقد علمت ماذا حدث  ,وھو علم ما حدث .والبد انھا خافت عندما قال "من لمسني؟" النھا
علمت ما حدث  ,و استرخت كثيرا عندما سمعت جدل التالميذ المقنع عندما قالوا " يارب ,
البد انك تمزح ! انظر الى الحشد  ,الكل يلمسك و يدفعك " اوه  ,الجمع حول يسوع  ,ومن
بين كل الحشد حوله  ,امرأة واحدة لمسته  .اتعلم شيئا  ,يمكن ان تكون قريبا من يسوع
دون ان تلمسه  .يمكنك ان تكون بين الجموع  .يمكنك ان تكون بين الحشود و مع ذلك ال
تلمسه  .كثير من الناس يزحمونه وشخص واحد يلمسه .وھناك فرق كبير  .لقد لمسته .
كانت لمسة ايمان  ,فنالت الشفاء .
ﱠت َوقَالَ ْ
ص َل لَھَا ،فَ َخر ْ
" َ 33وأَ ﱠما ْال َمرْ أَةُ فَ َجا َء ْ
ت لَهُ ْال َح ﱠ
ق
ت َو ِھ َي َخائِفَةٌ َو ُمرْ تَ ِع َدةٌَ ،عالِ َمةً بِ َما َح َ
ُكلﱠهُ(33 :5)".
لقد اعترفت بكل شيء .
يحةً ِم ْن َدائِ ِك«:5) ".
ص ِح َ
اكْ ،اذھَبِي بِ َسالَ ٍم َو ُكونِي َ
" 34فَ َق َ
ال لَھَا» :يَا ا ْبنَةُ ،إِي َمانُ ِك قَ ْد َشفَ ِ
(34
ولھذا اصبح شيئا شائعا ,ان كل من يلمسه يشفى  ,نقرأ ذلك في االصحاح  , 3العدد  .9و
ى أَ ْو ُم ُد ٍن
عندما نكمل في النص ,في االصحاح التالي  ,العدد 56نجد " َو َح ْيثُ َما َد َخ َل إِلَى قُر ً
اقَ ،و َ
ب ثَ ْوبِ ِهَ .و ُكلﱡ َم ْن
طلَبُوا إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ْل ِمسُوا َولَ ْو ھُ ْد َ
ضعُوا ْال َمرْ َ
اعَ ،و َ
أَ ْو ِ
ضى فِي األَس َْو ِ
ضي َ ٍ
لَ َم َسهُ ُشفِ َي ".ھذه ھي المرة الوحيدة التي توقف فيھا يسوع وقال "من لمسني؟" ذلك مسجل
 .وكما يظھر من االعداد اعاله ان الجميع كان يلمسه طوال الوقت  .لماذا اذا يتوقف في
ھذه المرة بالتحديد و يقول "من لمسني ؟" في حين ان ما حدث كان يحدث طوال الوقت ؟
وعندما كان يايرس يائسا جدا  ,ابنته كانت على وشك الموت .ان السبب الذي جعل يسوع
يتوقف ھو انه علم ان الفتاة قد ماتت مسبقا .وعلم ان الخبر سيصل الى يايرس في اية
لحظة .
" »ا ْبنَتُ َك َماتَ ْ
ت(35 :5) ".
وكان يسوع متعاطفا جدا مع يايرس واالسى الذي سيصبه حالما يصل خبر موت ابنته  .لذا
كان يسوع يبحث حقا عن شعاع امل ليايرس حتى في وسط االخبار السيئة .لذا  ,عندما قال
يحةً ِم ْن َدائِ ِك" رأى يايرس اعالن لقوة ﷲ فقط في لمسة من
ص ِح َ
للمرأة " بِ َسالَ ٍم َو ُكونِي َ
قبلھا فنالت الشفاء بعد ان أُ ِس َ
رت بالمرض الثنتي عشر عاما ,نفس المدة التي نَ ِع َم فيھا
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بجمال و اشراقة طفلته الصغيرة  .والبد ان يايرس عندما وصله الخبر التفت الى الرب
وقال له " يارب  ,فات االوان  ,انسى الموضوع " اما يسوع فقال له :
ف! آ ِم ْن فَقَ ْ
" »الَ تَ َخ ْ
ط«(36 :5) ".
فلقد اعطاه اساسا ليبني عليه ايمانه  .لقد شجعه في احلك لحظة  .من المؤكد ان يايرس
حين التفت الى يسوع وقد صفى وجھه من الدم وعلى االرجح شحب وأ ْبيَضﱠ وقال بيأس
حزين " اوه  ,يارب  ,لقد فات االوان  ,ابنتي رحلت " وصل الى االسى و انعدام االمل .
النه كان يأمل ان يصل يسوع الى ھناك ويلمسھا فقط فتشففى  " .اعلم انه لو لمسھا
فستشفى  .اما االن  ,لقد فات االوان  .طفلتي الصغيرة رحلت " لكن يسوع قال له " ال
تخف آمن فقط " .
وفي ھذه اللحظة اوقف الرب الجموع وقال " الى ھنا ويكفي  .ال تتقدموا اكثر  ,ابقوا ھنا .
ساعود " واخذ بطرس ويعقوب ويوحنا واباھا  ,و تقدموا معا  ,على االرجح ليصلوا الى
ھناك اسرع  .النه من المريع الحركة مع الحشد اذ انھم كانوا يبطئونه  .لذا اوقفھم حتى
يصلوا الى البيت بسرعة .
" 38
ون َكثِيرًا(38 :5) ".
ون َوي َُو ْل ِولُ َ
ض ِجيجًا .يَ ْب ُك َ
يس ْال َمجْ َم ِع َو َرأَى َ
فَ َجا َء إِلَى بَ ْي ِ
ت َرئِ ِ
لقد كانت في ذلك الوقت عادة ان تظھر محبتك للشخص المريض من خالل النحيب عليه
بشكل عالي  ,وكلما نحبت بشكل عال كلما اظھرت محبة اكثر وحزن اكبر على الشخص
المريض  .ولھذا  ,كان لديھم اناس خبراء في النحيب .وكانوا يستأجروھم لياتوا و ينتحبوا
في ھذه المناسبات  ,حتى يعرف كل الحي حزنك الذي تشعر به في ھذه اللحظة  .ولھذا ,
في الكثير من االحيان عندما يكون احدھم على فراش الموت في ذلك الوقت كانوا
يحتشدون و في لحظة الوفاة يطلقون اصوات النحيب و البكاء  ,كأشارة واعالن للجيران
عن الحزن الذي اصاب العائلة  .لذا كان ھناك اضطراب  ,و بكاء عظيم و نحيب عندما
اقتربوا من المنزل .
" 39
ون؟)ما ھذه الجلبة كلھا ولماذا تبكون ؟(
ون َوتَ ْب ُك َ
ضجﱡ َ
فَ َد َخ َل َوقَ َ
ال لَھُ ْم)يسوع( »:لِ َما َذا تَ ِ
40
ت ال ﱠ
ض ِح ُكوا َعلَ ْي ِه)التفت الناحبون وضحكوا على كالمه
صبِيﱠةُ ل ِكنﱠھَا نَائِ َمةٌ« .فَ َ
لَ ْم تَ ُم ِ
بسخرية ( .أَ ﱠما ھُ َو فَأ َ ْخ َر َج ْال َج ِمي َعَ ،وأَ َخ َذ أَبَا ال ﱠ
ين َم َعهُ )الذين كانوا معه ھم
صبِيﱠ ِة َوأُ ﱠمھَا َوالﱠ ِذ َ
يوحنا و يعقوب و بطرس( َو َد َخ َل َحي ُ
صبِيﱠةُ ُمضْ َ
ط ِج َعةًَ 41 ،وأَ ْم َس َك بِيَ ِد ال ﱠ
ت ال ﱠ
صبِيﱠ ِة
ْث َكانَ ِ
ال لَھَاَ »:
طلِيثَا ،قُو ِمي!«(41-39 :5) ".
َوقَ َ
ذلك باآلرامية  ,والنه باآلرامية  ,على االرجح كانت اللغة المتداولة في المنزل  ,استخدمت
اللغة حوالَي المنزل  .على االرجح كالم يسوع عامة كان باليونانية  ,لكن لغة اھل البيت
كانت آرامية لھذا السبب قال مرقس :
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ال لَھَاَ »:
" َ 41وأَ ْم َس َك بِيَ ِد ال ﱠ
طلِيثَا ،قُو ِمي!«(5:41) ".
صبِيﱠ ِة َوقَ َ
اآلرامية )طليثا قومي ( بما معناه ) يا َح َملي الصغير قم " تكلم يسوع مع ھذه الفتاة
الصغيرة باسلوب محبب الى اقصى حد  .ناظرا الى ھذا القالب الصغير البنة يايرس ذات
الثانية عشر عاما الممددة ھناك والتي مازالت ميتة  ,قال " يا حملي الصغير قم"
" 42
صبِيﱠةُ َو َم َش ْ
ت ال ﱠ
ت ا ْبنَةَ ْاثنَتَ ْي َع ْش َرةَ َسنَةً .فَبُ ِھتُوا بَھَتًا َع ِظي ًما.
ت ،ألَنﱠھَا َكانَ ِ
ت قَا َم ِ
َولِ ْل َو ْق ِ
43
ال أَ ْن تُ ْع َ
طى لِتَأْ ُك َل(43-42 :5) ".
صاھُ ْم َكثِيرًا أَ ْن الَ يَ ْعلَ َم أَ َح ٌد بِذلِ َكَ .وقَ َ
فَأ َ ْو َ
يتبادر ھنا سؤال  ,لما يعيد ھذه الفتاة الصغيرة الى العالم المتنازع و البائس والمؤسف ؟
من المؤكد ان بقائھا مع اآلب في الملكوت سيكون افضل بكثير من ان تكون في العالم بكل
ما فيه من حزن واالمه و معاناته  .لماذا يناديھا الرب لتعود الى العالم مجددا ؟ فقط بسبب
عطفه على أسى الوالدين .لقد فعل ذلك الجلھم  ,وليس الجلھا  .لقد كان السبب تعاطفه
الكبير لحزن الوالدين الشديد الذي احسوا به فأعادھا الى الحياة  .لو كان الجلھا لتركھا في
الملكوت  ,بعيدا عن كل ھذا العالم المتنازع و الفاني و المؤلم  .لكن الجلھم  ,اعادھا .
في االسبوع القادم سنبدأ باالصحاح  ,6انه اصحاح طويل  ,لذلك لن نجرؤ على محاولة
البدء به الليلة .
ليكن الرب معكم ويبارككم  ,ويعطيكم اسبوعا جيدا  .فتبدأوا برؤية ثمار البذور التي
زرعت في قلوبكم  ,حين يبدأ ﷲ بأستخدام الكلمة كقوة لتغيير حياتكم  .ولتسكن كلمة ﷲ في
قلوبكم بغنى االيمان .
و ليلمس الرب حياتكم بالحب والقوة  .بأسم يسوع .
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 7-6
ھال عدنا الى انجيل مرقس االصحاح .6
كان يسوع في مدينة كفرناحوم التي تقع في الجزء الشمالي من بحر الجليل  .وكان قد قام
بمعجزة احياء ابنة يايرس من فترة قصيرة ,يايرس الذي كان احد معلمي المجمع في
كفرناحوم  .واالن ھو على وشك الرحيل من ھناك مع تالميذه والعودة الى موطنه االصلي
الناصرة  .تبعد الناصرة عن كفرناحوم ثالثين او خمسة و ثالثون ميال  ,او ربما قد تصل
الى اربعون ميال .
اك" )(1 :6
" َ 1و َخ َر َج ِم ْن ھُنَ َ
"ھناك " يقصد كفرناحوم  ,بحر الجليل .
" َو َجا َء إِلَى َو َ
طنِ ِه ")(1 :6
ذلك ھو وطنه  :الناصرة .
2
ان ال ﱠسب ُ
ُون إِ ْذ َس ِمعُوا بُ ِھتُوا
ْت ،ا ْبتَ َدأَ يُ َعلﱢ ُم فِي ْال َمجْ َم ِعَ .و َكثِير َ
" َوتَبِ َعهُ تَالَ ِمي ُذهَُ .ولَ ﱠما َك َ
ينِ »:م ْن أَي َْن لِھ َذا ھ ِذ ِه؟ َو َما ھ ِذ ِه ْال ِح ْك َمةُ الﱠتِي أُ ْع ِطيَ ْ
ي َعلَى يَ َد ْي ِه قُ ﱠو ٌ
ات ِم ْث ُل
قَائِلِ َ
ت لَهُ َحتﱠى تَجْ ِر َ
ھ ِذ ِه؟" )(2-1 :6
اذا  ,كانوا مندھشين  ,او الكلمة باليونانية ھي )سكاندالون()أي يعثرون(  .كانو يعثرون به
النھم كانوا يعرفونه  .فقالوا "من اين أتى بكل ھذا ؟ "
ﱠار اب َْن َمرْ يَ َم(3 :6)"،
ْس ھ َذا ھُ َو النﱠج َ
" 3أَلَي َ
كونھم اشاروا اليه على انه ابن مريم في الحقيقة تعني ان يوسف كان قد توفي  .ما يجعل
ھذه الفكرة فرص قبولھا اكبر ھو انه بموت يوسف مبكرا بقي يسوع في المنزل الى سن
الثالثين حتى يعيل العائلة بدال من االب المتوفي .بموت والده يصبح ھو المعيل للعائلة . .
االن  ,كلمة )نجار ( في اليونانية تعني )الصانع البارع (  .في الحقيقة  ,كان ذلك النوع من
النجارين  ,انك مھما طلبت يصنعونه لك .شخصا متعدد المھارات  .امكنه ان يصنع اي
شيء من الخامة الالشيء  .لذا ,اي شيء من سقيفة صغيرة الى منزل كبير  ,كان واحدا
من الرجال الماھري االيادي و القادر على ان يفعل اي شيء  .وھو بال شك بقي في
المنزل الى ان اصبح باقي اخوته واخواته الصغار قادرين ان يھتموا بنفسھم بأنفسھم .اذا
قالوا :
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3
ان؟ أَ َولَ ْي َس ْ
ت أَ َخ َواتُهُ
ُوسي َويَھُو َذا َو ِس ْم َع َ
ﱠار اب َْن َمرْ يَ َمَ ،وأَ ُخو يَ ْعقُ َ
ْس ھ َذا ھُ َو النﱠج َ
أَلَي َ
وب َوي ِ
ُون بِ ِه(3 :6) ".
ھھُنَا ِع ْن َدنَا؟« فَ َكانُوا يَ ْعثُر َ
يعثرون  ,تلك ھي ترجمة الكلمة اليونانية )سكاندالون(  .كان حجر عثرة  .الكلمة تعني
بالضبط حجر عثرة  .تعثروا به النھم كانوا يعرفونه .
4
ْس نَبِ ﱞي بِالَ َك َرا َم ٍة إِالﱠ فِي َو َ
ال لَھُ ْم يَسُو ُ
طنِ ِه َوبَي َْن أَ ْق ِربَائِ ِه َوفِي بَ ْيتِ ِه«" )(4 :6
ع»:لَي َ
فَقَ َ
اذا ھناك اشارة الى انه حتى اخوته  ,واقربائه لم يكرموه حقا  ,بيته الخاص نفسه لم يكرمه
 .لكنه ليس بال كرامة  ,يذھب الى مكان اخر ليحصل على الكرامة  .لكن في وطنه لم
يعترفوا به  ,رفضوا ان يعترفوا به النھم كانوا يعرفونه .
ين فَ َشفَاھُ ْم.
ضى قَلِيلِ َ
َ 5ولَ ْم يَ ْق ِدرْ أَ ْن يَصْ نَ َع ھُنَ َ
ض َع يَ َد ْي ِه َعلَى َمرْ َ
اح َدةًَ ،غي َْر أَنﱠهُ َو َ
اك َوالَ قُ ﱠوةً َو ِ
وف ْالقُ َرى ْال ُم ِحي َ
ار يَطُ ُ
طةَ يُ َعلﱢ ُم(6-5 :6)".
ص َ
ﱠب ِم ْن َع َد ِم إِي َمانِ ِھ ْمَ .و َ
َ 6وتَ َعج َ
لم يقم بالعديد من االعمال العجيبة ھناك في الناصرة ببساطة لعدم االيمان  .عدم االيمان
منعھم من المجيء اليه  .لو انھم اتوا لنالوا الشفاء بالتأكيد  .لكنه وضع يده على عدد قليل
من المرضى ,اال انه لم يصنع أية معجزات عظيمة في الناصرة كما فعل حول مناطق بحر
الجليل " .وصار يطوف القرى المحيطة يعلم " .
َ
َ 7و َد َعا ْ
طاھُ ْم س ُْل َ
االثنَ ْي َع َش َر َوا ْبتَ َدأَ يُرْ ِسلُھُ ُم ْاثنَي ِْن ْاثنَي ِْنَ ،وأَ ْع َ
اح النﱠ ِج َس ِة،
طانًا َعلَى األرْ َو ِ
يق َغي َْر َعصًا فَقَ ْ
ط )فقط العصى التي يستخدمونھا
َ 8وأَ ْو َ
صاھُ ْم أَ ْن الَ يَحْ ِملُوا َش ْيئًا لِلطﱠ ِر ِ
للمسير(  ،الَ ِم ْز َودًا)ما كان عليھم اخذ اي مزود معھم( َوالَ ُخ ْب ًزا َوالَ نُ َحاسًا فِي ْال ِم ْن َ
طقَ ِة.
ين بِنِ َعالَ ،والَ يَ ْلبَسُوا )عليھم ان ال يأخذوا ثوبين( ثَ ْوبَي ِْن .
9بَلْ )عليھم ان ( يَ ُكونُوا َم ْش ُدو ِد َ
اكَ 11 .و ُكلﱡ َم ْن الَ يَ ْقبَلُ ُك ْم
ال لَھُ ْمَ »:ح ْيثُ َما َد َخ ْلتُ ْم بَ ْيتًا فَأَقِي ُموا فِي ِه َحتﱠى تَ ْخ ُرجُوا ِم ْن ھُنَ َ
َ 10وقَ َ
َوالَ يَ ْس َم ُع لَ ُك ْم ،فَ ْ
ت أَرْ ُجلِ ُك ْم َشھَا َدةً َعلَ ْي ِھ ْم .اَ ْل َح ﱠ
اب الﱠ ِذي تَحْ َ
ق
اخ ُرجُوا ِم ْن ھُنَ َ
اك َوا ْنفُضُوا ال ﱡت َر َ
أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :ستَ ُك ُ
ﱢين َحالَةٌ أَ ْكثَ ُر احْ تِ َماالً ِم ﱠما لِتِ ْل َك ْال َم ِدينَ ِة«
ض َس ُدو َم َو َع ُم َ
ورةَ يَ ْو َم الد ِ
ون ألَرْ ِ
)(11-7 :6
الحظ  ,ان الرب يتحدث عن درجات العقوبات التي سينالھا الناس  .بعض الناس قلقون ان
ينال الجميع نفس العقاب .ذلك ليس صحيحا  .قال يسوع " َ 47وأَ ﱠما ذلِ َك ْال َع ْب ُد الﱠ ِذي يَ ْعلَ ُم
ب إِ َرا َدتِ ِه ،فَيُضْ َربُ َكثِيرًاَ 48 .ول ِك ﱠن الﱠ ِذي الَ يَ ْعلَ ُم،
إِ َرا َدةَ َسيﱢ ِد ِه َوالَ يَ ْستَ ِع ﱡد َوالَ يَ ْف َع ُل َ
بح َس ِ
ت ،يُضْ َربُ قَلِيالً .فَ ُكلﱡ َم ْن أُ ْع ِط َي َكثِيرًا ي ْ
َويَ ْف َع ُل َما يَ ْستَ ِح ﱡ
ُطلَبُ ِم ْنهُ َكثِيرٌَ ،و َم ْن
ض َربَا ٍ
ق َ
يُو ِد ُعونَهُ َكثِيرًا يُ َ
طالِبُونَهُ بِأ َ ْكثَ َر".
االن  ,انه يقول ان ما سيحدث لھذه المدن سيكون اعظم مما حدث في سدوم وعمورة في
يوم الدينونة  .سابقا قال ان ابناء سدوم سيقومون مع ھذا الجيل ليدينوھا .او ابناء نينوى ,
باألحرى النھم تابوا عندما سمعوا يونان  " ,انظروا فھا ھنا اعظم من يونان " اذا سيكون
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ھناك درجات للدينونة  ,عقاب يوزع من قبل ﷲ  .وال نعرف الترتيب النھائي الذي سيقوم
به ﷲ بالنسبة للناس الخطاة  .لم يعطى لنا الكثير من المعلومات من النصوص الكتابية
لتكوين حكم صلب وقوي بأنفسنا عن االمر  .ذلك في يدي ﷲ  .ال اعلم مالذي سيفعله ﷲ
بالشخص الذي لم يحصل على فرصة معرفة يسوع المسيح او حتى السماع عنه  .الكتاب
المقدس ليس واضحا بخصوص ھذه النقطة  .اعلم انه سيكون من السھل اكثر عليه مما
سيكون عليك انت الذي سمعت باالنجيل ورفضته  .لذا بدال من القلق عليه  ,من االفضل
لك ان تبدا بالقلق على نفسك  .الحظ  ,انكمسؤول عما تعرفه  .والذي يعرف مشيئة االب
وال يسلك فيھا  ,فصاحبنا ذاك في مشكلة كبيرة  .لذا  ,فأية دينونة او بأي قياس سيقوم بھا
ﷲ  ,ذلك شيء احتفظ به لنفسه  .وانا سعيد بذلك .
ھناك وظيفة معينة ال اريدھا ابدا  ,وتلك ھي وظيفة الدينونة  .فأنا فقط ال استطيع ان اواجه
المسؤولية العظيمة في تقرير حكم االعدام على شخص ما  .او اتخاذ قرار فيما اذا كان
شخص ما بريئا ام مذنبا  ,او درجة الذنب .فذلك شيء حقا انا ال اريد القيام به ابدا  .واشكر
ﷲ انه ليس علي ذلك .
اذا سيكون ھناك درجات  .سيكون عقاب تلك المدن اشد وطأةً من سدوم وعمورة المدن
التي رفضت التالميذ عندما ذھبوا اليھا مبشرين بالمسيح .
12
ون أَ ْن يَتُوبُوا(12 :6) ".
صارُوا يَ ْك ِر ُز َ
فَ َخ َرجُوا َو َ
نفس الرسالة التي وعظ بھا يوحنا المعمدان " توبوا
الن ملكوت السماوات قد اقترب " مع اضافة اال وھي :
13
ين فَ َشفَ ْوھُ ْم(13 :6) ".
ير َ
اط َ
يرةًَ ،و َدھَنُوا بِ َز ْي ٍ
ت َمرْ َ
ين َكثِ َ
َوأَ ْخ َرجُوا َشيَ ِ
ضى َكثِ ِ
االن  ,في رسالة يعقوب الرسولية قال 14 ",أَ َم ِريضٌ أَ َح ٌد بَ ْينَ ُك ْم؟ فَ ْليَ ْد ُ
ع ُشي َ
ُوخ ْال َكنِي َس ِة
15
يضَ ،والرﱠبﱡ يُقِي ُمهُ،
ُص ﱡلوا َعلَ ْي ِه َويَ ْدھَنُوهُ بِ َز ْي ٍ
فَي َ
ان تَ ْشفِي ْال َم ِر َ
ت بِاس ِْم الرﱠبﱢ َ ،و َ
اإلي َم ِ
صالَةُ ِ
" )يعقوب . (15-14 :5االن  ,ھناك بعض مفسري الكتاب المقدس يقولون ان كلمة
يدھنوا يقصد بھا حرفيا ان )يمسجوا او يدلكوا(  .ال اعرف .علماء الكتاب المقدس يقولون
الكثير من االشياء التي انا حقا ال اعرف عنھا  .لو كان معناھا ان يدلكوا  ,لتضمن ذلك انه
كان ھناك نوع من عملية شفاء متدرجة من خالل التدليك بالزيت  .ذلك  ,ال استطيع
تصديقه  .ما اؤمن به ھو ان الدھن بالزيت ھو عمل رمزي.
في االسبوع الماضي شاركنا معكم  ,اھمية امتالك نقطة لتكون انطالقة لاليمان  .و كيف
ان امراة اتت من بين حشد
قائلة  " ,لو مسست ھدب ثوبه  ,اعلم انني ساشفى " وعندما لمست ثوبه  ,في الحال احست
في جسدھا انھا شفيت  .ويسوع وقف وقال " من لمسني ؟ " كانت نقطة اتصال  ,فيھا
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اطلقت العنان أليمانھا فشفيت .فااليمان لم يعد في تلك النقطة مجرد شيء مبني للمجھول
بالنسبة اليھا  ,بل اصبح فعاال  ,لقد ا ُءطلق  .لم يكن " اعلم ان ﷲ يستطيع  ,اوه ,انا متاكدة
انه يستطيع " وانما " اعلم انه االن " وكلمة "االن" ھي ما تجعل االيمان فعاال  .انا اؤمن
ان المسح بالزيت له نفس القيمة  .فھو فعل رمزي  ,الزيت حسب الكتاب المقدس ھو رمز
للروح القدس  .لذا نحن وككنيسة نمارس عملية المسح بالزيت  .ليس تدليكا  ,فقط مسح
بأسم الرب  ,والزيت ھو الرمز للروح القدس  .لذا في ليلة السبت  ,يجتمع الشيوخ واذا كان
ھناك احد مريضا في الكنيسة  ,واردت ان يصلوا الجلك  ,يمكنك المجيء مساء السبت الى
غرفة المكتبة في الكنيسة  .وھناك يقدمون خدمة للمرضى  ,بالمسح بالزيت  ,والصالة
الجلھم  .وﷲ امين و قد ظھرت لمسته  .وكان ھناك شفاءات عجيبة و معجزات حدثت من
خالل خدمة الصلوات في ليلة السبت  .ذلك ليس شيئا نقوم بتضخيمه او التركيز عليه كثيرا
 .ال اعتقد ان كلمة ﷲ تجعل منه امرا مھما جدا  .نحن ال نحاول تعظيم احدھم من خالل
ھذه الصالة  .نشعر بأن الفائدة من ان يكون لدينا مجموعة من الشيوخ ليصلوا الجلك ھو
انه ليس ھناك شخص واحد يتعظم  .فقط العظمة تعود الى ﷲ  .لذا ليس ھناك اظھار
لشخصية " االخ فالن الفالني وضع يده علي " وانما  ,نريدك ان تعلم ان ﷲ يريد ان يضع
يده عليك  .وھو صالح جدا  ,انه يستخدم اناس مثلنا كأداة له  ,لعله يقوم بعمله من خاللنا .
وھكذا عندما خرج التالميذ  ,كانوا يمسحون بالزيت  .ھنا يكون المرجع االول والوحيد في
الكتاب المقدس  .والمرجع االخر الذي اعرفه يكون في رسالة يعقوب حيث فقط قال
"14أَ َم ِريضٌ أَ َح ٌد بَ ْينَ ُك ْم؟ فَ ْليَ ْد ُ
ع ُشي َ
ُص ﱡلوا َعلَ ْي ِه " سنصل الى رسالة يعقوب ,
ُوخ ْال َكنِي َس ِة فَي َ
ربما اذا أبقانا الرب الى ذلك الحين  .كثير من المرضى نالوا الشفاء بالدھن بالزيت .
14فَ َس ِم َع ِھيرُو ُدسُ ْال َملِ ُ
ُوحنﱠا
ال»:إِ ﱠن ي َ
ار َم ْشھُورًاَ .وقَ َ
ص َ
ك ،ألَ ﱠن ا ْس َمهُ )اسم يسوع ( َ
ت َولِذلِ َك تُ ْع َم ُل بِ ِه ْالقُ ﱠو ُ
ال َ
ُون»:إِنﱠهُ إِيلِيﱠا«.
آخر َ
ْال َم ْع َم َد َ
ات«) .لكن ( 15قَ َ
ان قَا َم ِم َن األَ ْم َوا ِ
ال َ
ُوحنﱠا
آخر َ
َوقَ َ
ال»:ھ َذا ھُ َو ي َ
ُون»:إِنﱠهُ نَبِ ﱞي أَ ْو َكأ َ َح ِد األَ ْنبِيَا ِء«َ 16 .ول ِك ْن لَ ﱠما َس ِم َع ِھي ُرو ُدسُ قَ َ
الﱠ ِذي قَ َ
طع ُ
ت!«" )(16-14 :6
ْت أَنَا َر ْأ َسهُ .إِنﱠهُ قَا َم ِم َن األَ ْم َوا ِ
ھيرودس  ,وبال شك  ,كان ضميره يؤنبه بخصوص يوحنا  .البد ان تكون عائلة ھيرودس
من اكثر العوائل الغير مستقرة في التاريخ  .في حالة فوضى لدرجة انني يجب ان ابين لكم
الى درجة ھي  .لكنني على االرجح سأقع في فوضى محاوال توضيح ذلك  .كان ھذا
ھيرودس انتيباس .كان ابن ھيرودس الكبير  .ھيرودس الكبير ھو ھيرودس الذي كان
حاكما في زمن والدة يسوع  .كان الذي اتى اليه المجوس سائلين اين ولد المسايا  .انه ھو
الذي قال " اذھبوا وابحثوا عنه وحين تجدوه تعالوا واخبروني حتى اتي واسجد انا ايضا له
" وكان الذي اصدر حكما في قتل جميع اطفال بيت لحم الذين في الثانية من العمر واقل .
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كان لديه جنون االضطھاد  ,كان في خوف دائم من ان احدھم سيحاول قتله واالستيالء
على عرشه .
جزء من جنون االضطھاد لديه كان ياتي من حقيقة انه كان قزما صغيرا  .كان طوله
قرابة متر وعشرين سنتمترا  .وكونه رجال قصيرا  ,كان لديه طموحات كبيرة  .وكلما
بنى شيئا  ,كان يبنيه من حجارة ضخمة  .الجدار الغربي من اورشليم اليوم ھو شاھد
لعظمة بناء صحبنا ھيرودس ھذا .ھذه الحجارة الضخمة التي تصنع الجدار الساند لجبل
الھيكل  .الھيرودسيين  ,كانوا في الخارج بالقرب من بيت لحم ثم بالقرب من منطقة
)مسعدة( في االسفل بالقرب من البحر الميت  ,قام ھيرودس بيناء نصب تذكاري اخر
عرف ھيرودس الكبير .
لكن النه كان مصابا بجنون االضطھاد  ,تزوج زوجته االولى ُدريا التي كان لديھا ابن ,
قتلھما  .ثم تزوج من امرأة اخرى كان اسمھا ميريام وكان لديھا ولدين  .احد ھذين االبنين
كان لديه ابنة اسمھا ھيروديا .ثم  ,ارتعب من زوجته ميريام وولديھا  ,فكر بانھم يخططون
ضده  ,لذا قتلھا مع ولديھا  .ثم اشتاق اليھا بعد ان ان ماتت  ,وبدأ يندب عليھا  .ولھذا بنى
برجا ھناك في اورشليم كنصب تذكاري لميريام النه اشتاق اليھا كثيرا  .عند ھذه النقطة ,
شاع قول " ان من االأمن ان تكون خنزيرا لدى ھيرودس من ان تكون ابنا له " النه قتل
زوجتين مع اوالدھن  .ونوعا ما بعد ھذه النقطة بدأ يھدأ  .تزوج فتاة اخرى بأسم ميريام ,
والتي كانت ام ھيرودس فيليب  .الذي انتقل الى روما وكان تاجرا غنيا  .لكن ھيرودس
فيليب تزوج من ابنة اخيه  ,ھيروديا  ,التي كانت ابنة االخ الذي قتله ھيرودس الكبير ,
الذي كان نصف اخ لھيرودس فيليب .لذا  ,كانت زوجته وابنة اخيه في نفس الوقت  .ثم
تزوج ھيرودس من فتاة اخرى وانجب منھا ولدين  ,وكان احدھما ھيرودس انتيباس  .ھذا
ھو ھيرودس المقصود في قصتنا  .ھيرودس كان الحاكم على جزء المملكة التي كان والده
ھيرودس االكبر حاكما عليھا  .اعلى منطقة الجليل .
ذھب ھيرودس انتيباس الى الى روما وزار اخوه )نصف االخ ( ھيرودس فيليب  .االن ,
كان لھيرودس فيليب وابنة اخيه ھيروديا طفلة سموھا ب)سالوم( وعندما كان ھيرودس في
روما يزور اخاه  ,وقع في غرام ھيروديا  ,زوجة اخيه والتي كانت ايضا ابنة اخيه  ,وتكلم
معھا بشأن ان تترك اخاه  ,زوجھا  ,وتتزوجه وتعود وتحكم معه في الجليل  .االن  ,يوحنا
المعمدان كان صادق الكالم ويضرب الھدف مباشرة  .وتكلم يوحنا المعمدان ضد ھذا الفعل
الغير اخالقي من قبل ھيرودس انتيباس  .ولھذا نقرأ ,
17
ُوحنﱠا
س نَ ْف َسهُ َك َ
ان قَ ْد أَرْ َس َل َوأَ ْم َس َك ي َ
ألَ ﱠن ِھيرُو ُد َ
18
ُوحنﱠا
ﱡس أَ ِخي ِه ،إِ ْذ َك َ
ان قَ ْد تَ َز ﱠو َج بِھَا .ألَ ﱠن ي َ
َوأَ ْوثَقَهُ فِي ال ﱢسجْ ِن ِم ْن أَجْ ِل ِھيرُو ِديﱠا ا ْم َرأَ ِة فِيلُب َ
يك« )(18-17 :6
ون لَ َك ا ْم َرأَةُ أَ ِخ َ
س»:الَ يَ ِحلﱡ أَ ْن تَ ُك َ
َك َ
ان يَقُو ُل لِ ِھيرُو ُد َ
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االن  ,ھيرودس كان يحب ان يستمع الى يوحنا  ,مع انه لم يكن يطيع  ,اال انه كان يحب ان
يستمع الى ھذا الرجل  .كان مفتونا بيوحنا  .لكن ھيروديا كانت حاقدة عليه  .كانت امرأة
طموحة جدا  ,ماكرة  .اخيرا  ,تحدثت مع ھيرودس انتيباس بالذھاب الى روما  ,فذھب
االثنان معا  ,الى روما ليسألوا االمبراطور ليعطيه لقب الملك  .وامبراطور روما بدال من
ان يعطيه نفاه  .وتلك ھي نھاية ھيرودس انتيباس وتاريخه .ولكن عند ھذه النقطة  ,كان
ھيرودس حزينا جد  ,الن يوحنا تكلم ضد زواجه  ,قائال " ال يحل لك ان تكون لك امرأة
اخيك " .
ت ِھيرُو ِديﱠا َعلَ ْي ِهَ ،وأَ َرا َد ْ
19فَ َحنِقَ ْ
ت أَ ْن تَ ْقتُلَهُ َولَ ْم تَ ْق ِدرْ (19 :6) "،
كانت غاضبة جدا لدرجة انھا كانت ستقتله في شجار  .يوحنا
كان يلقي اللوم عليھا مباشرة  ,وكانوا في شجار  .غضبت  ,واذا اشتطاعت لقتلته  .كانت
في غضب شديد عليه .
20
ان يَحْ فَظُهَُ .وإِ ْذ
ُوحنﱠا َعالِ ًما أَنﱠهُ َر ُج ٌل بَارﱞ َوقِدﱢيسٌ َ ،و َك َ
س َك َ
ان يَھَابُ ي َ
َولَ ْم تَ ْق ِدرْ  ،ألَ ﱠن ِھيرُو ُد َ
ُور(20-19 :6) ".
َس ِم َعهُ ،فَ َع َل َكثِيرًاَ ،و َس ِم َعهُ بِ ُسر ٍ
احب االستماع  ,لكن كان نوعا ما شيئا غريبا ان تحب االستماع الى احدھم لكن ال تطيعه .
21
صنَ َع ِھيرُو ُدسُ فِي َم ْولِ ِد ِه َع َشا ًء لِ ُع َ
ان يَ ْو ٌم ُموافِ ٌ
وف َو ُوجُو ِه
َوإِ ْذ َك َ
ق ،لَ ﱠما َ
ظ َمائِ ِه َوقُ ﱠوا ِد األُلُ ِ
22
ت ،فَ َسر ْ
ص ْ
ال ْال َملِ ُ
ك
س َو ْال ُمتﱠ ِكئِ َ
ين َم َعهُ .فَقَ َ
ﱠت ِھيرُو ُد َ
ت ا ْبنَةُ ِھيرُو ِديﱠا َو َرقَ َ
يلَ ،د َخلَ ِ
ْال َجلِ ِ
ت ْ
لِل ﱠ
اطلُبِي ِمنﱢي فَأ ُ ْع ِطيَ ِك«(22-21 :6) ".
صبِيﱠ ِةَ » :م ْھ َما أَ َر ْد ِ
الرقص الفردي للمرأة في ھذه االيام كان رقصا فاسقا و كانت عادة تقوم به العاھرات .
وبالطبع ,
كان الرقص لھدف األثارة  .وكون ھيروديا تسمح البنتھا بالقيام برقصة كھذه امام ھؤالء
الرجال يبين مدى دناءة اخالقھا .كانت امراة بال اخالق  ,تسمح البنتھا ان تذھب امام
ھؤالء الرجال وترقص رقصا فاسقا  .ھيرودس  ,مستثاراً برقصھا ُ ,س َر فقال لھا " مھما
سأعطيك اياه " .
ت مني
ِ
طلب ِ
َ 23وأَ ْق َس َم لَھَا أَ ْن » َم ْھ َما َ
ف َم ْملَ َكتِي«(23 :6) ".
ت ِمنﱢي ألُ ْع ِطيَنﱠ ِك َحتﱠى نِصْ َ
طلَ ْب ِ
البد انه كان رقصا رائعا حقا .
ت ألُ ﱢمھَاَ »:ما َذا أَ ْ
ت َوقَالَ ْ
24فَ َخ َر َج ْ
ان«25 .فَ َد َخلَ ْ
طلُبُ ؟« َفقَا َل ْ
ت
سي َ
تَ »:ر ْأ َ
ت لِ ْل َو ْق ِ
ُوحنﱠا ْال َم ْع َم َد ِ
طلَبَ ْ
بِسُرْ َع ٍة )في الحال ( إِلَى ْال َملِ ِك َو َ
ان
سي َ
ْطيَنِي َحاالً َر ْأ َ
ت قَائِلَةً»:أُ ِري ُد أَ ْن تُع ِ
ُوحنﱠا ْال َم ْع َم َد ِ
َعلَى َ
طبَق«26 .فَ َح ِز َن ْال َملِ ُ
ين لَ ْم ي ُِر ْد أَ ْن يَ ُر ﱠدھَا-24 :6) ".
ك ِج ًّداَ .وألَجْ ِل األَ ْق َس ِام َو ْال ُمتﱠ ِكئِ َ
(26
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حصر نفسه في زاوية  ,وبسبب القسم وحقيقة انه حدث امام ھؤالء الرجال لم يستطع ان
يتراجع عنه  .كبرياءه منعته  .ولھذا  ,قام بتلك الجريمة  ,مضيفا خطيئة على اخرى ,
تاركا الموقف يتفاقم اكثر .
28
27
ضى َوقَ َ
ت أَرْ َس َل ْال َملِ ُ
ط َع َر ْأ َسهُ فِي ال ﱢسجْ ِنَ .وأَتَى
ك َسيﱠافًا َوأَ َم َر أَ ْن ي ُْؤتَى بِ َر ْأ ِس ِه .فَ َم َ
فَلِ ْل َو ْق ِ
صبِيﱠةُ أَ ْع َ
طبَق َوأَ ْع َ
بِ َر ْأ ِس ِه َعلَى َ
صبِيﱠ ِةَ ،وال ﱠ
طاهُ لِل ﱠ
ط ْتهُ ألُ ﱢمھَاَ 29 .ولَ ﱠما َس ِم َع تَالَ ِمي ُذهَُ ،جا ُءوا
ضعُوھَا)دفنوھا ( فِي قَب ٍْر(29-27 :6) ".
َو َرفَعُوا ُجثﱠتَهُ َو َو َ
االن وبال شك ضل ضمير ھيرودس يؤنبه طوال الوقت  .لذا الحقا عندما سمع عن شھرة
يسوع  ,وعن معجزاته  ,سمع ان "ھناك رجل يقوم بكل انواع المعجزات " فقال " انه
يوحنا المعمدان  ,لقد عاد من االموات " لقد كان ذلك ذنبا يطارده جراء افعاله  .لم ستطع
اخراج يوحنا من رأسه  .ربما قد ريحته فكرة انه ال بد ان يكون يوحنا المعمدان قد عاد من
االموات  ,النه علم ان ما فعله كان خاطئا  ,وتلك ھي نھاية ھذا الجزء المحدد من القصة .
واالن بالعودة الى " وفي الوقت نفسه  ,مرة اخرى في المزرعة "....
كان يسوع قد ارسل تالميذه خارجا ليكرزوا  .واالن  ,لقد عادوا من ارسالية التعليم .
َواجْ تَ َم َع الرﱡ ُس ُل إِلَى يَسُو َع َوأَ ْخبَرُوهُ بِ ُكلﱢ َش ْي ٍءُ ،كلﱢ َما فَ َعلُوا َو ُكلﱢ َما َعلﱠ ُموا(30 :6) ".
كانوا يشاركونه باخباره عن اللقاءات العظيمة  ,والحوارات  ,والشفاءات  ,والقوى  ,و
عظمة اختباراتھم بالخروج بأسمه و الوعظ بأنجيله  .متلقين تقاريرھم.
ين
ض ٍع َخالَ ٍء َوا ْستَ ِريحُوا قَلِيالً« .ألَ ﱠن ْالقَا ِد ِم َ
ال لَھُ ْم»:تَ َعالَ ْوا أَ ْنتُ ْم ُم ْنفَ ِر ِد َ
31فَ َق َ
ين إِلَى َم ْو ِ
َو ﱠ
صةٌ لِألَ ْك ِل).لم يكن لھم وقت حتى ليجلسوا
ير َ
الذا ِھبِ َ
ينَ ،ولَ ْم تَتَيَسﱠرْ لَھُ ْم فُرْ َ
ين َكانُوا َكثِ ِ
ويأكلوا ( ")(31 :6
لديھم ما يكفي من الوقت فقط الختطاف شيء ما من المائدة  ,اال انه في تلك االيام كان
االكل بمثابة مراسيم كبيرة  .كان عليك ان تجلس وتعطي اھمية كبيرة للطعام .لكن
التالميذ ويسوع لم يكن لديھم وقت لذلك  .كانت الجموع تزاحمھم كثيرا .لذا  ,عندما راى
يسوع الحشد و تزاحمھم  ,والتعب  ,دعاھم الى الذھاب الى الجانب االخر من البحيرة الذي
كان صحراويا اكثر حتى يجدوا فرصة ليستريحوا  .على االرجح بدا ذلك مناسبا للتالميذ .
ع ُم ْن َ
ين33 .فَ َرآھُ ُم ْال ُج ُمو ُ
ينَ ،و َع َرفَهُ
طلِقِ َ
ض ٍع َخالَ ٍء ُم ْنفَ ِر ِد َ
32فَ َم َ
ض ْوا فِي ال ﱠسفِينَ ِة إِلَى َم ْو ِ
يع ْال ُم ُد ِن ُم َشاةًَ ،و َسبَقُوھُ ْم َواجْ تَ َمعُوا إِلَ ْي ِه-32 :6)".
ُون .فَتَ َرا َكضُوا إِلَى ھُنَ َ
َكثِير َ
اك ِم ْن َج ِم ِ
(33
كفرناحوم تقع على في النھاية الشمالية من بحر الجليل  .يقارب عرضھا الستة اميال .
يمكنك رؤية الطريق كله عبر البحر  .ولھذا  ,كان من السھل عليھم ان يروا الى اين يتجه
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القارب  .لذا  ,ركضوا حول النھاية الشمالية من الجزيرة .وعندما عبروا عبر بيت صيدا ,
كورزين وتلك المدن  ,وبال شك تسأل الناس الى أين يتجھون .كما تدري ,فعندما ترى
احدھم يركض تفكر "حسنا  ,مالذي يحدث ؟" ترى مجموعة من الناس يركضون فتقول "
"ھيي ,مالذي يجري؟" اوه ,انه يسوع ذاھب الى الجانب االخر من المكان " "اوه  ,حسنا"
وھكذا  ,مجموعة كبيرة من الناس اجتمعوا وانضموا اليھم من كل مدينة  .واخيرا  ,عندما
وصل يسوع مع تالميذه  ,كان ھناك ما يقارب الخمسة االف رجل باالضافة الى النساء
واالطفال كانوا في انتظار القارب الصغير ليحط على الرصيف  .في ھذه النقطة  ,يمكنني
ان اتخيل ان التالميذ كانوا منزعجين من طبيعة الجموع الغير مراعية لتعبھم  " .اال ترون
اننا بحاجة الى راحة ,نريد ان نستريح  ,اننا بحاجة الى االبتعاد ؟ نريد ان نسترخي "
وعندما تكون متعبا  ,من السھل جدا ان تنزعج  .وانا متاكد ان التالميذ كانوا منزعجين من
الجموع .
34فَلَ ﱠما َخ َر َج يَسُو ُ
ع َرأَى َج ْمعًا َكثِيرًا ،فَتَ َحنﱠ َن َعلَ ْي ِھ ْم " )(34 :6
بدال من االنزعاج ,
لمسه ما رآه  ,لمس قلبه " .اوه  ,ھذا الجمع المبارك  ,جياع جدا }  ,جياع ألختبار حقيقي
من ﷲ " فتحنن عليھم  .النه نظر اليھم من منظور مختلف تماما  .في حين نظر التالميذ
اليھم على انھم مصدر ازعاج  ,اما يسوع فقد رأى قطيعا صغيرا بال راع .
راع" )(34 :6
إِ ْذ َكانُوا َك ِخ َر ٍ
اف الَ َرا ِع َي لَھَا) ،نظر اليھم فرآھم بال ٍ
والنه كان يملك قلب راع  ,لمسه ذلك  ,و أثر فيه .
35
ير ٍة) لقد حل المساء ( تَقَ ﱠد َم إِلَ ْي ِه تَالَ ِمي ُذهُ )مع مشكلة (
فَا ْبتَ َدأَ يُ َعلﱢ ُمھُ ْم َكثِيرًاَ .وبَ ْع َد َسا َعا ٍ
ت َكثِ َ
ض ُع َخالَ ٌء َو ْال َو ْق ُ
ضى) الوقت تأخر ( ) .يارب من االفضل (
قَائِلِ َ
ت َم َ
ين) »:انظر ( ْال َم ْو ِ
36
ْ
َ
َ
صْ
ْس ِع ْن َدھُ ْم َما
ي
ى
ل
إ
ُوا
ض
م
ي
ي
ك
ل
م
ھ
ف
ر
ا
ُ
الضﱢ
اع َو ْالقُ َرى َح َوالَ ْينَا َويَ ْبتَا ُعوا لَھُ ْم ُخ ْب ًزا ،ألَ ْن لَي َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
37
َ
َ
اب و
يَأْ ُكلُ َ
ون« .فأ َج َ
ضي
قَ َ
ال لَھُ ْم» :أَ ْعطُوھُ ْم أَ ْنتُ ْم لِيَأْ ُكلُوا« )حسنا اعطوھم انتم شيئا ليأكلوا (  .فَقَالُوا لَهُ»:أَنَ ْم ِ
َونَ ْبتَا ُ
ع ُخ ْب ًزا بِ ِمئَتَ ْي ِدينَ
ْطيَھُ ْم لِيَأْ ُكلُوا؟«)ماذا تقصد ؟ اتريدنا ان نذھب الى المدينة و
ار َونُع ِ
ٍ
38
ال
ان نحاول ان نشتري خبزا بخمسة االف دوالر  ,حتى نطعم ھؤالء الناس ( فَقَ َ
لَھُ ْمَ »:ك ْم َر ِغيفًا ِع ْن َد ُك ُم؟ ْاذھَبُوا َوا ْنظُرُوا«).حسنا كم من الخبز لديكم ؟ اخرجوا وابحثوا (
َولَ ﱠما َعلِ ُموا قَالُواَ »:خ ْم َسةٌ َو َس َم َكتَ
ان« ) .خرجوا وبحثوا وعادوا وقالوا  :حسنا ھناك غالم
ِ
صغير ھنا معه خمسة ارغفة و سمكتان ذلك كل ما لدينا ( 39فَأ َ َم َرھُ ْم أَ ْن يَجْ َعلُوا ْال َج ِمي َع
ين
صفُوفًا ُ
ض ِر40 .فَاتﱠ َكأُوا ُ
صفُوفًاِ :مئَةً ِمئَةً َو َخ ْم ِس َ
يَتﱠ ِكئُ َ
ب األَ ْخ َ
ون ِرفَاقًا ِرفَاقًا َعلَى ْال ُع ْش ِ
ين41 .فَأ َ َخ َذ األَرْ ِغفَةَ ْال َخ ْم َسةَ َوال ﱠس َم َكتَ ْي ِنَ ،و َرفَ َع نَ َ
ار َك ثُ ﱠم َكس َﱠر
َخ ْم ِس َ
ظ َرهُ نَحْ َو ال ﱠس َما ِءَ ،وبَ َ
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األَرْ ِغفَةََ ،وأَ ْع َ
يع42 ،فَأ َ َك َل ْال َج ِمي ُع َو َشبِعُوا".
طى تَالَ ِمي َذهُ لِيُقَ ﱢد ُموا إِلَ ْي ِھ ْمَ ،وقَ ﱠس َم ال ﱠس َم َكتَي ِْن لِ ْل َج ِم ِ
)(42-34 :6
افضل ترجمة لكلمة )شبعوا( باليونانية ستكون )أتخموا(  .حفيا تترجم ب)أتخموا( " .فأكل
الجميع وأتخموا" اقصد أنھم اكلوا الى ان شبعوا ولم يعد بأمكانھم االكل اكثر .
44
43
ين أَ َكلُوا ِم َن
ان الﱠ ِذ َ
كَ .و َك َ
ثُ ﱠم َرفَعُوا ِم َن ْال ِك َس ِر ْاثنَتَ ْي َع ْش َرةَ قُفﱠةً َم ْملُ ﱠوةًَ ،و ِم َن ال ﱠس َم ِ
ف َرج ٍُل(44-43 :6) ".
األَرْ ِغفَ ِة نَحْ َو َخ ْم َس ِة آالَ ِ
لذا  ,ھذه اول اثنين من الحوادث المسجلة التي فيھا قام يسوع بمعجزة اطعام االالف من
الناس من القليل جدا من االرغفة  .ھنا  ,خمسة االف رجل ما عدا النساء و االطفال ,على
االرجح وصل عددھم جميعا الى عشرة او خمسة عشر الف شخص اكلوا من شطيرة
الخبز والسمكتين الصغيرتين  .لكن حين انتھى الجميع من االكل  ,جمعوا ما فضل فكان
ھناك اثنا عشر سلة مليئةً بعد ان شبعوا جميعا حتى اصيبوا بالتخمة .
45
ص ْي َدا،
ت َ
ت )في الحال ( أَ ْل َز َم تَالَ ِمي َذهُ أَ ْن يَ ْد ُخلُوا ال ﱠسفِينَةَ َويَ ْسبِقُوا إِلَى ْال َعب ِْر ،إِلَى بَ ْي ِ
َولِ ْل َو ْق ِ
46
ُصلﱢ َي")(46-45 :6
ص َر َ
َحتﱠى يَ ُك َ
ون قَ ْد َ
ضى إِلَى ْال َجبَ ِل لِي َ
ف ْال َج ْم َعَ .وبَ ْع َد َما َو ﱠد َعھُ ْم َم َ
يوم كثير المشاغل  .تحاول الھروب لتجد فسحة لترتاح  .تصل الى الشاطيء فتجد ان
ھناك الف شخص في انتظارك  .لذا تبذل ما في وسعك الى ان يحل المساء  ,ثم تقوم
بمعجزة .واالن ال بد ان تستعد لالستراحة  .امر تالميذه ان يصعدوا الى السفينة وان
يعودوا الى الجھة االخرى  ,عبر بيت صيدا  .بينما ھو نفسه صرف الجموع .ولو انك في
مكانه وبعد كل ذلك ستحتاج الى راحة  .ولكن كيف وجد يسوع راحته ؟ مضى الى جبل
ليصلي .لقد كان يسوع دائما يستمد قوة من الصالة .فالصالة بالنسبة الى يسوع كانت مكان
راحة وقوة  .اوه  ,لعلنا نتعلم منه ونجد القوة في الصالة  .مرة اخرى  ,احدى اقوة
التشجيعات على الصالة او اعظمھا ھي ان يسوع نفسه كان يصلي  .فن كان يسوع نفسه
يحس بأن الصالة جزء جوھري الى ھذه الدرجة من حياته ,وكينونته  ,فكم باالحرى يجب
ان تكون جوھرية بالنسبة الينا؟ ان كان يسوع بنفسه لم يستطع ان يستمر في عمله دون ان
يصلي  ,فمالذي يجعلك تظن انك تستطيع من دونھا ؟ الصالة وبالتاكيد ھي اكثر الفعاليات
الروحية تجاھال في جسد المسيح  .انھا شيء يجب عليك ان تأخذه بعين االعتبار بشكل
جدي .انا متاكد ان العالم كان ليكون مكانا افضل لو كان ھناك اناس يصلون اكثر .
ليساعدنا الرب  .ھناك قوة ھائلة متاحة لكل شخص منا  ,ويجب علينا ان نستفيد منھا من
خالل الصالة .
47
ْط ْالبَحْ ِرَ ،وھُ َو )كان(
ص َ
َولَ ﱠما َ
ت ال ﱠسفِينَةُ فِي َوس ِ
ار ْال َم َسا ُء )كان الوقت االن ليال ( َكانَ ِ
48
ف" )(48-47 :6
َعلَى ْالبَرﱢ َوحْ َدهَُ .و َرآھُ ْم ُم َع ﱠذبِ َ
ين فِي ْال َج ْذ ِ
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لقد اخبرتكم بأن بحر الجليل لم يكن كبيرا جدا  .من المرجح ان تلك الليلة كان القمر مكتمال
 .النه عندما يكون القمر مكتمال يمكنك ان ترى كل شيء عبر البحر او كل ما ھو موجود
عليه  .يكون القمر ساطعا لدرجة ال تصدقھا  .و امكنك ان تراھم والقمر مكتمال  ,بالطبع اذ
كان يعكس الضوء على سطح البحر .
" ،ألَ ﱠن الرﱢ ي َح َكانَ ْ
ض ﱠدھُ ْم) .ھبت ريح عاصفة وكانت ضدھم( ")(48 :6
ت ِ
وضع نتيجة المر من يسوع ان يصعدوا الى
كانوا يجدفون  .يعجبني ھذا  ,النھم كانوا في
ٍ
السفينة ويبحروا الى الطرف االخر  .وبطاعة امر المسيح ,في الحقيقة اصبحوا في وضع
محرج  .انت من تظنن انك بطاعة مشيئة ﷲ سيكون كل شيء على خير ما يرام و ورديا ,
وخوخ و كريم  ,سترى بأن ھناك شيء اخر تماما في طريقك  .امرھم يسوع ان يبحروا
ضد الريح وضد العاصفة  .ھو الذي وضعھم في ھذا الوضع المتوتر و ال َش َر ْك .ولقد كانوا
متعبين و منھكين مسبقا  .لكنني احب طاعتھم العنيدة .
لكان من االسھل عليھم ان يستديروا بالقارب ويجذفوا مع الريح وھي تدفعھم من الخلف
بدال من المواجھة " .لماذا المحاولة و محاربة العاصفة ؟ " النھم كما تدري كانوا يجذفون
في وسط البحر وال سبيل الى مكان اخر .ھا ھنا اضواء مصابيح بيت صيدا من جھة
اليمين و اعتقد لو انك تجذف بالعكس فاالضواء ستصبح من جھة اليسار  .ولكن انت
مستمر بالتجذيف منذ ساعة وما زالت االضواء من نفس الجھة " .اوه ,ال  .لكن يسوع قال
لنا ان نذھب  ".لقد وجدوا نفسھم في ھذا الوضع بسبب طاعتھم للمسيح  .احب ذلك .
والرب جلس ھناك يراقبھم  .لقد رأى اصراره في التجذيف  ,والريح معاطسة .واالن
ْ
يع الرﱠابِ ِع ِم َن اللﱠي ِْل ")(48 :6
" َونَحْ َو الھَ ِز ِ
اقصد  ,انه حقا تركھم يستمرون لمدة  .الن الھزيع الرابع يبدأ من الساعة  3:00في
الصباح  .الھزيع الرابع ھو من ال 3:00صباحا الى ال 6:00صباحا  .لذا  ,ان ھؤالء
الرجال مروا بكل ذلك لوقت ال بأس به  .ويسوع جالس ھناك يراقبھم " .يارب ,ذلك ليس
عدال " .
او َزھُ ْم) .لقد تصرف
يع الرﱠابِ ِع ِم َن اللﱠي ِْل أَتَاھُ ْم َم ِ
اشيًا َعلَى ْالبَحْ ِرَ ،وأَ َرا َد أَ ْن يَتَ َج َ
" َونَحْ َو ْالھَ ِز ِ
وكأنه سوف يمر منھم ويتجاوزھم ( ")(48 :6
سألني احدھم فيما اذا كنت اظن ان يسوع قد ضحك قط  .اعتقد انه كان يمتلك حس فكاھة
فظيع  .كما تدري  ,انھم يجذفون  ,ويأتي ھو ماشيا على البحر  ,وكأنه ال يراھم ,و كأنه
سيمر ويجتازھم .
49
اشيًا َعلَى ْالبَحْ ِر َ
ص َر ُخوا).لقد ظنوا انه شبح فبدأوا يصرخون
ظ ﱡنوهُ َخيَاالً ،فَ َ
فَلَ ﱠما َرأَ ْوهُ َم ِ
من الخوف ( 50ألَ ﱠن ْال َج ِمي َع َرأَ ْوهُ َواضْ َ
ال لَھُ ْم»:ثِقُوا! أَنَا ھُ َو .الَ
ت َكلﱠ َمھُ ْم َوقَ َ
ط َربُوا .فَلِ ْل َو ْق ِ
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51
ت الرﱢ يحُ ،فَبُ ِھتُوا َوتَ َع ﱠجبُوا فِي أَ ْنفُ ِس ِھ ْم ِج ًّدا إِلَى
تَ َخافُوا« .فَ َ
ص ِع َد إِلَ ْي ِھ ْم إِلَى ال ﱠسفِينَ ِة فَ َس َكنَ ِ
ْال َغايَ ِة52 ،ألَنﱠھُ ْم لَ ْم يَ ْفھَ ُموا بِاألَرْ ِغفَ ِة ) أطعام خمسة االف رغيف والسمكتان ( إِ ْذ َكانَ ْ
ت
قُلُوبُھُ ْم َغلِي َ
ظةً(52-49 :6) ".
لقد كان االمر وكأنه رأوا اال انھم لم يروا.
ار َ
ت َوأَرْ َس ْوا(53 :6) ".
ض َجنﱢي َس َ
" َعبَرُوا َجا ُءوا إِلَى أَرْ ِ
اذا لم يذھبوا الى كفرناحوم .وانما في الحقيقة اتجھوا جنوبا قليال من كفرناحوم  ,منطقة
جنيسارت  ,التي تقع بالقرب من منطقة المجدل التي اتت منھا مريم المجدلية  .كل من زار
اسرائيل يمكنه ان يتصور ھذه المواقع في رأسه .
"
54
ار َ
ت
ض َجنﱢي َس َ
ت َوأَرْ َس ْواَ .ولَ ﱠما َخ َرجُوا ِم َن ال ﱠسفِينَ ِة لِ ْل َو ْق ِ
فَلَ ﱠما َعبَرُوا َجا ُءوا إِلَى أَرْ ِ
َع َرفُوهُ ).ما ان خرجوا من القارب تعرف عليه الناس ( 55فَ َ
ور ِة
طافُوا َج ِمي َع تِ ْل َك ْال ُك َ
ضى َعلَى أَ ِس ﱠر ٍة إِلَى َحي ُ
ْال ُم ِحي َ
اكَ 56 .و َح ْيثُ َما َد َخ َل
ْث َس ِمعُوا أَنﱠهُ ھُنَ َ
ط ِةَ ،وا ْبتَ َدأُوا يَحْ ِملُ َ
ون ْال َمرْ َ
اقَ ،و َ
طلَبُوا ) توسلوا( إِلَ ْي ِه أَ ْن
إِلَى قُر ً
ضعُوا ْال َمرْ َ
اعَ ،و َ
ى أَ ْو ُم ُد ٍن أَ ْو ِ
ضى فِي األَس َْو ِ
ضي َ ٍ
ب ثَ ْوبِ ِهَ .و ُكلﱡ َم ْن لَ َم َسهُ ُشفِ َي(56-53 :6) ".
يَ ْل ِمسُوا َولَ ْو ھُ ْد َ
اذا يبدو ان المرأة التي لمست ھدب ثوب يسوع قد فتحت الطريق امام الكثيرين كي يصلوا
الى نقطة اطالق ايمانھم بلمس ھدب ثوبه  " .وكل من لمسه شفي" .
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االصحاح 7
ين ِم ْن أُو ُر َشلِي َم(1 :7) ".
ﱡون َوقَ ْو ٌم ِم َن ْال َكتَبَ ِة قَا ِد ِم َ
َواجْ تَ َم َع إِلَ ْي ِه ْالفَرﱢ ي ِسي َ
صعدوا من اورشليم الى منطقة الجليل .
2
ون ُخ ْب ًزا بِأ َ ْي ٍد َدنِ َس ٍة ،أَيْ َغي ِْر َم ْغسُولَ ٍة ،الَ ُموا3 .ألَ ﱠن
َولَ ﱠما َرأَ ْوا بَ ْعضًا ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه يَأْ ُكلُ َ
ُوخ.
ونُ ،متَ َم ﱢس ِك َ
ﱢين َو ُك ﱠل ْاليَھُو ِد إِ ْن لَ ْم يَ ْغ ِسلُوا أَ ْي ِديَھُ ْم بِا ْعتِنَا ٍء ،الَ يَأْ ُكلُ َ
يسي َ
ْالفَرﱢ ِ
ين بِتَ ْقلِي ِد ال ﱡشي ِ
4
ك بِھَاِ ،م ْن َغس ِْل
ﱡوق إِ ْن لَ ْم يَ ْغتَ ِسلُوا الَ يَأْ ُكلُ َ
ونَ .وأَ ْشيَا ُء أُ ْخ َرى َكثِ َ
يرةٌ تَ َسلﱠ ُموھَا لِلتﱠ َم ﱡس ِ
َو ِم َن الس ِ
س َوأَ ِس ﱠر ٍة(4-2 :7) ".
اري َ
ق َوآنِيَ ِة نُ َحا ٍ
ُك ُؤو ٍ
س َوأَبَ ِ
يا لكل ھذه القوانين بخصوص طقوس الغسل و النظافة ! ھذه ليست نظافة شخصية متعلقة
بالصحة ,وانما ھذه طقوس  .وتبعا لطقوس الغسل  ,و بالطبع  ,في بعض االحيان بعد ھذه
ال)المشنا()وھو تعبير يطلق على القوانين وتفاصيل الوصايا التي كان اليھود يعممونھا
على الناس(  ,انه لمثير لألھتمام ان كل القوانين التي كانت لديھم بخصوص غسل االيادي
 ,ھذا النوع في الغسل باالخص  ,لم يكن فقط انك ستذھب وتغسل يديك  .بل كان ھناك
طريقة خاصة في غسل يديك حتى يكون تنظيفا طقسيا  .النك وكما ترى  ,ان كانت يداك
وسختان طقسيا بسبب لمس شيء لمسه شخص اخر غير طاھر ...كمثال  ,لو انني كنت
اممييا ولمست عملة نقدية ولمستھا انت ايضا  ,وانا اممي غير طاھر  ,لذا اذا لمست
القطعة نفسھا  ,تصبح انت ايضا بدورك غير نقي  ,النني اممي وغير طاھر  .لذا  ,تذھب
الى السوق وتحصل على فكة  ,ومن يدري من لمس تلك الفكة قبلك  .وھكذا  ,فعندما تعود
الى المنزل وتريد ان تأكل  ,ال يمكنك ان تذھب ببساطة وتغتسل بشكل صحي و تاكل .
يجب عليك ان تغسلھا طقسيا  .و للقيام بذلك  ,عليك  ,قبل كل شيء  ,ان تأتي بأحد
ليساعدك النه كان لديھم ما يسمى بالنصف غالون من الماء  ,وھو ما يقارب كوبين حسب
مقياسھم ذلك الوقت مليء بالماء في الغسلة االولى  .وما كان عليك فعله ھو  ,انك تمد
اصابعك الى االعلى  ,وثم تمد يدك االخرى و تفركھا في كف االولى اثناء سكب الماء
عليھما  .تفرك اصابعك مع بعضھا ثم معصميك احدھم تلو االخر  .فكان عليك ان تبقي
يديك ھكذا النه اذا ما لمسك اي شيء فستتدنس  .وھكذا  ,الماء الذي اغتسلت يصبح غير
طاھر النه لمس يديك التي كانتا غير طاھرتين  .كما ترى المسألة طقسية تماما  .و
المتقطر من الماء بعد الغسل غير طاھر ,وكان عليك ان تمد يديك الى االسفل وبعيدا عنك,
وكان الشخص االخر يسكب لك نصف غالون اخر من الماء على يديك و تاركا الماء
يتسرب من بين اصابعك  .وھذه ھي طريقة الغسل  ,ربما ما كنت لتقوم بھا و تاكل من
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دون ان تمر بكل ھذا  ,لكنھم كانوا يفعلون كل ھذا عدة مرات خالل وجبة  .كل ھذا المقدار
من الطقوس في غسل ايديھم .
كان لديھم ايضا ھذه القدور التي ال تعرف مالذي يمكن ان يكون قد لمسھا  .ربما ذبابة
صغيرة حطت عليھا بعد ان كانت قد لمست كتف اممي او ما شابه  .وھكذا  .كانوا ايضا
يقومون بالطقوس في غسل االطباق من الخارج  .مع انه  ,قد تجلس الذبابة في االناء وھو
مفتوح  ,تلك كانت النھاية لذلك القِدر  .كان عليك حينھا كسره الى قطع صغيرة و ان تتاكد
من انھا صغيرة لدرجة ان ال تكفي لحمل قطرة زيت لمسح اصبع قدمك الصغير  .اي
بمعنى اخر ان يتھشم النه لم يعد طاھرا  .وكان ھناك الكثير من ھذه القوانين  .اذا كان
االناء من نحاس او معدن  ,في تلك الحالة ھناك طقوس خاصة لتطھيرھا تختلف عن
االخرى  ,فيسمح استخدامھا مجددا  .او ان كانت االواني مسطحة فعندھا ال يوجد اي
مشكلة  .لكن ان كان ھناك اية حافة لالناء و غير طاھرة عندھا يجب كسره بالتمام  .ولم
يكن في مقدورك بعد استخدامه  .وكل ھذه القوانين كانت تسن في ال )المشنا( لھذه
االغتساالت  .تقاليد المشاييخ .
ﱡون َو ْ
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ال لَھُ ْمَ »:ح َسنًا تَنَبﱠأ َ
اب َوقَ َ
بِأ َ ْي ٍد َغي ِْر َم ْغسُولَ ٍة؟«)انھم يأكلون الخبز دون غسل ايديھم ( فَأ َ َج َ
ين! َك َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ  :ھ َذا ال ﱠشعْبُ يُ ْك ِر ُمنِي بِ َشفَتَ ْي ِهَ ،وأَ ﱠما قَ ْلبُهُ فَ ُم ْبتَ ِع ٌد
إِ َش ْعيَا ُء َع ْن ُك ْم أَ ْنتُ ُم ْال ُم َرائِ َ
7
صايَا النﱠاس" )(7-5 :7
اطالً يَ ْعبُ ُدونَنِي َوھُ ْم يُ َعلﱢ ُم َ
ون تَ َعالِي َم ِھ َي َو َ
َعنﱢي بَ ِعيدًاَ ،وبَ ِ
انه لمثير لالھتمام كم بسھولة يمكن للتقاليد البشرية ان تصبح عقائد ومباديء كنسية  .اعتقد
ان التقاليد ھي على االرجح اكثر االشياء صعوبة من الممكن ان يتعامل الفرد معھا عند
محاولته في التحرر  .نحن مقيدون بالتقاليد  .التقاليد تقيد الواحد تقريبا اكثر من اي شيء
اخر .ھذه التقاليد مترسخة عميقا في داخلنا  .ولكن اذا عدت وبحث حقا عن اصل ھذه
التقاليد  ,ستجد انه في كثير من المرات ليس لھا اصل كتابي على االطالق  .وانما معظم
االحيان  ,مبنية على اساس وثني  .ومع ذلك ,والنه قد ُم ِر َست مرارا وتكرارا في الكنيسة
,اصبحوا من عقائدھا  ,واخيرا صارت مذھب للكنيسة.
مثال الھالويين  ,عادة "الخدعة و الحلوى"  ,واالطفال الالبسين مالبس السحرة و العفاريت
ھنا وھناك  .االن من منكم من االباء المحبين يستطيع ان ينكر امتياز طفله الصغير في
التزين كساحرة او شبح او عفريت ؟ حتى يحملوا اناءھم الى الجيران ليحصلوا على اكبر
عدد من الحلوى  .ويستفزوھم  ,النه في الحقيقة اذا لم تعطوھم الحلوى سوف يغرقون
نافذتك بالصابون  .شيء مستفز ! ومع ذلك  ,ھذا تقليد ! بالطبع  ,عندما كنت طفال لم يكن
ھناك اي حلوى  .كان ھناك فقط الخدعة  .او ربما كان ھناك اال انني لم اسمع عنھا  .لكن
في الحقيقة عندما تنظر الى ھذه الممارسة ككل  ,ستجدھا خاطئة تماما  .في الحقيقة  ,انھا
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خطيرة جدا  ,الن ھناك الكثير من الناس االغبياء في ھذا العالم ,الذين يستمتعون بلف
شفرات الحالقة كحلوى او السموم ,او اشياء اخرى كتلك  .وفي كل عيد ھالويين ,
واالطفال بدون مباالة يلتقطون االشياء المؤذية  ,وكثير منھم يتأذى بسببھا  .ومع ھذا يؤيد
االباء واالمھات االطفال ويغروھم اكثر ويشجعونھم من خالل اخذھم الى الحي كله  .كما
تدري " .الحلوى ام الخدعة ؟ " االن كل ھذا مجرد تقليد  .يمكننا رؤية الكثير من العيوب
وااللمفاھيم الخاطئة فيه  .ومع ھذا  ,من منكم لديه الجرأة ليقول لطفله " كال  ,لن تخرج
ھذه السنة " انه مثير جداَ لالھتمام كيف يمكن ان يترسخ التقليد فينا.
االن الكثير من التقاليد قد تطورت في الكنيسة  .ولالسف  ,نفس الشيء الذي انتھره يسوع
في الفريسيين يحدث في الكنيسة اليوم  .اال وھو ,تعاليم تقاليد الناس  .ھناك الكثير من
التعاليم الكنسية التي ال اصل كتابي لھا ,مبدأ التعميذ للطفل القاصر للخالص  :لن تجد آية
واحدة كقاعدة لذلك المبدأ  .انھا تقاليد الناس  .ومع ھذا  ,يتمسك بھا الكثير بشدة .بعض
الكنائس تكون من نوع الكنائس ذات المبدأ الصلب الذي ال يتغير ابدا  .لكن  ,ولكنه مبدأ
مبني على اساس التقاليد  ,وليس على اساس كلمة ﷲ  .وذلك فقط واحد من الكثير من
التقاليد  .النه قال :
8
وسَ ،وأُ ُمورًا أُ َخ َر
صيﱠةَ ﷲِ َوتَتَ َم ﱠس ُك َ
ألَنﱠ ُك ْم تَ َر ْكتُ ْم َو ِ
يق َو ْال ُك ُؤ ِ
ار ِ
ون بِتَ ْقلِي ِد النﱠ ِ
اسَ :غ ْس َل األَبَ ِ
9
صيﱠةَ
يرةً ِم ْث َل ھ ِذ ِه تَ ْف َعلُ َ
َكثِ َ
ون« .ثُ ﱠم قَ َ
ال لَھُ ْمَ »:ح َسنًا! َرفَضْ تُ ْم ) انتم في الحقيقة ترفضون( َو ِ
ﷲِ لِتَحْ فَظُوا تَ ْقلِي َد ُك ْم!" )(9-8 :7
انتم تضعون تقليدكم فوق وصية ﷲ .
11
10
اك َوأُ ﱠم َكَ ،و َم ْن يَ ْشتِ ُم أَبًا أَ ْو أُ ًّما فَ ْليَ ُم ْ
ون:
ت َم ْوتًاَ .وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَتَقُولُ َ
ال :أَ ْك ِر ْم أَبَ َ
ألَ ﱠن ُمو َسى قَ َ
ان ألَبِي ِه أَ ْو أُ ﱢم ِه :قُرْ بَ ٌ
ال إِ ْن َس ٌ
ان ،أَيْ ھَ ِديﱠةٌ ،ھُ َو الﱠ ِذي تَ ْنتَفِ ُع بِ ِه ِمنﱢي 12فَالَ تَ َد ُعونَهُ فِي َما
إِ ْن قَ َ
بَ ْع ُد يَ ْف َع ُل َش ْيئًا ألَبِي ِه أَ ْو أُ ﱢم ِه(12-10 :7) ".
في الشريعة اليھودية اذا لعنت والديك فعقوبتك ھي الرجم بالحجارة  .عليك ان تكرم اباك
وامك  " .وكل من يلعن اباه او امه يحكم عليه بالموت " لكنھم قاموا بتحويرات على ھذه
الوصية فخرجوا بتقليد  .التقليد كأن تقول " :ابي  ,ھذا ھو القربان .سوف اھبك ھدية  ,انت
شخص حقير تافه و نتن  ,وانا اكرھك لطالما كرھتك  .االن  ,ھذا لصالحك يا ابي  .ھذه
ھدية الجلك  ".يمكنك قول ذلك دون ان تحاكم بالرجم اذا ما بدأت الكالم بعبارة "ھذه ھدية
 ,ھذا قربان  ,حتى تستفيد منه" ثم يمكنك ان تتقدم وتقول كل ما اردت قوله  .ذلك كان
تقليدھم الذي به راوغوا وصية ﷲ  .كان عليك في ذلك الزمن ان تعيل والديك  .لكنك تقول
" حسنا  ,انه القربان  .لقد قدمته }  .ال يمكنكم الحصول عليه" وفي الحقيقة كان يمكنك ان
تتملص من اي شخص تدين له بشيء من خالل قول " اي شيء ادين لك به اقدمه قربانا ,
انه مكرس للرب  .لذلك ال يمكنك المطالبة به" وبھذه التقاليد  ,ابطلوا وصية ﷲ .
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13
ون«".
يرةً ِم ْث َل ھ ِذ ِه تَ ْف َعلُ َ
ْطلِ َ
ين َكالَ َم ﷲِ بِتَ ْقلِي ِد ُك ُم الﱠ ِذي َسلﱠ ْمتُ ُموهَُ .وأُ ُمورًا َكثِ َ
ُمب ِ
)(13 :7
قال يسوع  ,أيھا المراؤون .
ال لَھُ ُم»:ا ْس َمعُوا ِمنﱢي ُك ﱡل ُك ْم َوا ْفھَ ُموا(14 :7) ".
14ثُ ﱠم َد َعا ُك ﱠل ْال َج ْم ِع َوقَ َ
واالن يقول يسوع ما ھو على االرجح اكثر االشياء اساسية في ھذه النقطة  .لقد قال يسوع
عددا وافرا من االشياء الجوھرية و االساسية في حياته اال انه في ھذه النقطة وعلى
االرجح قد قال ما ھو اكثر االشياء جوھرية  .ويجب ان تفھم خلفية االوضاع التي قيلت
فيھا للناس .بحسب شريعة الفسيفساء  ,كان ھناك بعض انواع اللحوم المحرم اكلھا  ,احدھا
ھو لحم الخنزير  ,بحسب الشريعة كان محرما  .كان يعتبر غير طاھر  ,كان محرما  .في
زمن )انتيكوس زيبيفانوس( الملك السوري الذي قھر اسرائيل و سعى الى تدنيسھم وسبھم
 .امر في ذلك اليوم ان يأكلوا جميعا لحم الخنزير وان لم يفعلوا يقتلون  .ومئات من اليھود
اختاورا الموت على ان يأكلوا من لحم الخنزير  ,االالف منھم في الحقيقة  .في زمن
المكابيين.االالف منھم فضلوا الموت على ان يخرقوا الشريعة بأكل لحم الخنزير  .االن
يسوع سيقول شيئا متطرفا الى ابعد الحدود بالنسبة لخلفية كھذه .
" ا ْس َمعُوا ِمنﱢي كلكم وافھموا " )(14 :7
انه يكلم الجموع االن  .كان كالمه قبال موجھا الى الفريسيين  ,عندما قال لھم كيف انھم
شوھوا شريعة ﷲ و بدلوھا بتقليدھم  .االن انه ينادي الحشد ليستمعوا اليه  .وھذه ھي
عبارته المتطرفة :
15
ان إِ َذا َد َخ َل فِي ِه يَ ْق ِد ُر أَ ْن يُنَجﱢ َسهُ ،ل ِك ﱠن األَ ْشيَا َء
لَي َ
اإل ْن َس ِ
ج ِ
ْس َش ْي ٌء ِم ْن َخ ِ
ار ِ
16
ان ألَ َح ٍد أُ ْذنَا ِن لِل ﱠس ْم ِع ،فَ ْليَ ْس َم ْع«-15 :7) .
اإل ْن َس َ
ان .إِ ْن َك َ
الﱠتِي تَ ْخ ُر ُج ِم ْنهُ ِھ َي الﱠتِي تُنَجﱢ سُ ِ
(16
ليس ما يدخل فم االنسان ما ينجسه  ,لحم خنزير او ايا كان  ,ھذا الكالم كان تطرفا يبتعد
كثيرا جدا عن تقليدھم  .في الحقيقة  ,عندما ذھب الحشد وعاد مع تالميذه الى المنزل ,
سألوه " يارب  ,اشرح لنا ذلك الكالم " .
18
ج
ون أَ ﱠن ُك ﱠل َما يَ ْد ُخ ُل ا ِإل ْن َس َ
ين؟ أَ َما تَ ْفھَ ُم َ
ال لَھُ ْم»:أَفَأ َ ْنتُ ْم أَ ْيضًا ھ َك َذا َغ ْي ُر فَا ِھ ِم َ
فَ َق َ
ان ِم ْن َخ ِ
ار ٍ
19
ف ،ثُ ﱠم يَ ْخ ُر ُج إِلَى ْال َخالَ ِءَ ،وذلِ َك
الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يُنَجﱢ َسهُ ،ألَنﱠهُ الَ يَ ْد ُخ ُل إِلَى قَ ْلبِ ِه بَلْ إِلَى ْال َج ْو ِ
طھﱢ ُر ُك ﱠل األَ ْ
يُ َ
ط ِع َم ِة«(19-18 :7) ".
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االن  ,كل اللجوم تلفظ الى خارج الجسم  ,انھا ال تدنسك بالمعنى الروحاني  .وبالطبع ,
نحن نتكلم عن غسل طقسي  .اللحم الذي تاكله ال يدنسك  ,قد يسبب لك المرض او اشياء
اخرى اال انه ال يدنسك روحيا  .ال تدنيس روحي في اكله  ,النه يمر خارجا من جسدك .
21
20
ب
اإل ْن َس َ
ثُ ﱠم قَ َ
اخ ِلِ ،م ْن قُلُو ِ
ان .ألَنﱠهُ ِم َن ال ﱠد ِ
اإل ْن َسا ِن ذلِ َك يُنَجﱢ سُ ِ22
ال»:إِ ﱠن الﱠ ِذي يَ ْخ ُر ُج ِم َن ِ
ط َمعٌُ ،خب ٌ
ق ،قَ ْتلٌِ ،سرْ قَةٌَ ،
يرةُِ :زن ًى ،فِ ْس ٌ
ارةٌ،
ْثَ ،م ْكرٌَ ،عھَ َ
اس ،تَ ْخ ُر ُج األَ ْف َكا ُر ال ﱢشرﱢ َ
النﱠ ِ
23
يرةٌ ،تَجْ ِد ٌ
اخ ِل َوتُنَجﱢ سُ
َعي ٌْن ِشرﱢ َ
ُور تَ ْخ ُر ُج ِم َن ال ﱠد ِ
يفِ ،كب ِْريَا ُءَ ،ج ْھلٌَ .ج ِمي ُع ھ ِذ ِه ال ﱡشر ِ
ان«(23-20 :7) ".
اإل ْن َس َ
ِ
اذا  ,ليس ما يدخل  ,وانما ما يخرج  .الن ذلك ھو ما يعكس ما في قلب االنسان  .وھناك
النجاسة الروحية او طھارتھا تتواجد في القلب  " .طوبى النقياء القلب النھم سيعاينون ﷲ
" ھناك تتواجد النجاسة الروحية  .وليس في ما تأكله  .وانما ما انت عليه في اعماقك في
الحياة .ليس ما موجود في جوفك ما يھم .
24
اك")(24 :7
ثُ ﱠم قَا َم ِم ْن ھُنَ َ
االن ھو في منطقة بالقرب من جنيسارت ھناك عند بحر الجليل .
ص ْي َدا َء" )(24 :7
ُور َو َ
وم ص َ
َو َم َ
ضى إِلَى تُ ُخ ِ
صور وصيدا  ,بالطبع تقع على الشاطيء  .لقد كنتم تقرأون عنھما مؤخرا  .صور تبعد بما
يقارب الثالثين ميال من كفرناحوم بأتجاه الشمال الشرقي  .وبالطبع على بعد خمسة
وعشرون ميال منھا تقع صيداء  .و يسوع ترك منطقة الجليل االن و ھو متجه في الحقيقة
الى مقاطعة وثنية .
" َو َد َخ َل بَ ْيتًا َوھُ َو ي ُِري ُد أَ ْن الَ يَ ْعلَ َم أَ َح ٌد )اراد ان يكون ذلك خفية (  ،فَلَ ْم يَ ْق ِدرْ أَ ْن يَ ْختَفِ َي،
25
ت َو َخر ْ
ت بِ ِه ،فَأَتَ ْ
ان بِا ْبنَتِھَا رُو ٌح نَ ِجسٌ َس ِم َع ْ
ﱠت ِع ْن َد قَ َد َم ْي ِه.
ألَ ﱠن )النه كان ھناك ( ا ْم َرأَةً َك َ
ُ
ُوريﱠةً .فَ َسأَلَ ْتهُ )ترجته( أَ ْن ي ُْخ ِر َج ال ﱠش ْي َ
َ 26و َكانَ ْ
ان
ط َ
ت االْ 27م َرأَةُ أ َم ِميﱠةًَ ،وفِي ِج ْن ِسھَا فِينِيقِيﱠةً س ِ
ِم ِن ا ْبنَتِھَاَ .وأَ ﱠما يَسُو ُ
ْس َح َسنًا أَ ْن ي ُْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز
ين أَ ﱠوالً يَ ْشبَع َ
ال لَھَاَ »:د ِعي ْالبَنِ َ
ُون ،ألَنﱠهُ لَي َ
ع فَقَ َ
ين َوي ْ
ب«(27-24 :7) ".
ْالبَنِ َ
ُط َر َح لِ ْل ِكالَ ِ
في ھذه النقطة قد يحس الكثيرون باالھانة من يسوع  .اذ ھا ھنا امرأة ,أم  ,في مشكلة
عصيبة  .لديھا ابنة تعاني من مشاكل  ,وھي انھا ممسوسة بروح نجسة .وھذه االم  ,من
شدة يأسھا  ,تأتي الى يسوع وتطلب المساعدة  .لكن ألنھا اغريقية  ,سورية فينيقية  ,يسوع
يشير اليھا بالكلب  .كانت ھناك الكالب التي تنبش الفضالت والبرية المكروھة من قبل
الجميع  .كانوا يتنقلون كقطيع  ,وكانوا يھاجمون الماشية و يھاجمون االطفال  .وكانت
ضارة  ,وحشية وحيوانات مكروھة وكان امرا شائعا جدا ان يطلق اليھود اسم الكالب على
االمميين  .اذا الكلمة المرادفة لكلمة )كالب( عندنا في االنكليزي ھي )الكلبة( وھي
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مصطلح ينقص من قدر الذي يقال له  .ولھذا  ,كانوا يستخدمونھا كما يستخدمھا الناس
اليوم كأسلوب ساخر و منقص للقدر  .والتفكير بأن يسوع قد أشار اليھا بتلك الطريقة شيء
مقلق جدا  ,اذا ما كان حقا قد فعل ذلك  .اال انه لم يفعل ذلك  .ھناك كلمة اخرى للكب في
اليونانية  ,وھي الكلمة التي استخدمھا يسوع  .قصد يسوع ذلك الحيوان المنزلي االليف
الذي يكون دائما تحت الطاولة  .ومعظم منازل اليھود كان لديھا كالب منزلية اليفة ,كانت
ين
ْس َح َسنًا أَ ْن ي ُْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز ْالبَنِ َ
حيوانات اليفة ومحببة تحت الطاولة  .وعندما قال يسوع " لَي َ
َوي ْ
ب«" استخدم ھذه الكلمة اليونانية والتي يمكن ترجمتھا ب " ليس حسنا ان
ُط َر َح لِ ْل ِكالَ ِ
يؤخذ خبز البنين ويطرح للجراء الصغيرة  ,ھذه الكالب الصغيرة اللطيفة تحت المائدة "
ت َوقَالَ ْ
28فَأَ َجابَ ْ
ت لَهُ»:نَ َع ْم ،يَا َسيﱢ ُد! َو ْال ِكالَبُ )تلك الجراء الصغيرة ( أَ ْيضًا تَحْ َ
ت ْال َمائِ َد ِة
ين!«(28 :7) ".
ت ْالبَنِ َ
تَأْ ُك ُل ِم ْن فُتَا ِ
في تلك االيام لم يكن لديھم سكاكين و اشواك و مالعق .لم يكن لديھم اواني الطعام  .لم
يكونوا يستخدمون عيدان االكل حتى  .استخدموا االواني التي خلقھا ﷲ لھم منذ البدء
ليأكلوا بھا  .واالكل كان عملية مثيرة لالھتمام  .دائما يوجد خبز على المائدة  .وعادة ,
تكسر الخبز  ,و تغمسه في المرق او في الصلصة او ما شابه  .وكثيرا ما كانوا يستخدمون
لقمة الخبز مرارا كملعقة  .واذا ما كنا ھناك  ,كنا سنأكل ما يسمى بالوجبة الشرقية  ,اال
انھا وجبة عربية اكثر  ,حيث يقدمون الخبز و كل ھذه الصلصات  .فتكسر الخبز و تقوم
بغمسه .وتاكل كل ھذه االنواع الغريبة من الصلصات و كل االشياء االخرى بلقمة خبزك .
لكنھم يستخدمون ايديھم  .و يستخدمون اصابعھم  .بمرور الوقت بالطبع وانت تاكل تتوسخ
يديك بالدھون و كل شيء من الطعام  .لذا اخر قطعة من الخبز  ,كان عليك ان تأخذھا و
تستخدمھا كمنديل للمسح  .تستخمھا لتمسح بھا يديك  .و ثم تمررھا الى تحت الطاولة
للكالب الصغيرة المنتظرة ھناك  .فتقف و ترميھا له و ھي متشبعة بكل النكھات اللذيذة .
وكانت الكالب تأكل ھذه الفتات او ھذه القطع من الخبز التي استخدمت لمسح االيدي من
مائدة السيد .
لذا  ,ان نفھمھا من الخلفية الثقافية لھا )االية( تختلف جدا من فھمنا لھا بمجرد نظرة
سطحية  .ھا ھي المرأة  ,وھي يونانية  ,وھي خارج العھد  .قال يسوع "لم أرسل أال الى
القطيع الضال من بيت اسرائيل " اال انه ھنا ھذه المرأة التي ال تنتمي الى عرق العھد .
ووقد اتت الى يسوع و قالت " يارب  ,ساعدني! ابنتي في المنزل مريضة من روح نجسة
" فقال يسوع " ليس حسنا ان يؤخذ من خبز البنين ويطرح للجراء الصغيرة " انه الخبز
الذي يفترض ان يأكلوه ھم )االبناء(  " .كال  ,ذلك صحيح  ,يارب  .اال ان ھذه الجراء
الصغيرة يحصلون على الفتات الذي يقع من مائدة السيد" فقال يسوع " اه  ,الجل ھذا
الكالم  "...وانجل اخر قال " اوه  ,يا امرأة عظيم ايمانك".
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29
ان ِم ِن ا ْبنَتِ ِك«30 .فَ َذھَبَ ْ
ال لَھَا»:ألَجْ ِل ھ ِذ ِه ْال َكلِ َم ِةْ ،اذھَبِي .قَ ْد َخ َر َج ال ﱠش ْي َ
ط ُ
ت إِلَى بَ ْيتِھَا
فَ َق َ
31
ان قَ ْد َخ َر َجَ ،واال ْبنَةَ َم ْ
ت ال ﱠش ْي َ
وم
ط َ
طر َ
َو َو َج َد ِ
اش .ثُ ﱠم َخ َر َج أَ ْيضًا ِم ْن تُ ُخ ِ
ُوحةً َعلَى ْالفِ َر ِ
ْط ُح ُدو ِد ْال ُم ُد ِن ْال َع ْش ِر(31-29 :7) ".
ُور َو َ
ص َ
يل فِي َوس ِ
ص ْي َدا َءَ ،و َجا َء إِلَى بَحْ ِر ْال َجلِ ِ
لذا في الحقيقة لقد قام بجولة الى الشمال قبل ان يتجه الى الجنوب .
32
ص ﱠم أَ ْعقَ َدَ ،و َ
ض َع يَ َدهُ َعلَ ْي ِه33 .فَأ َ َخ َذهُ ِم ْن بَي ِْن ْال َج ْم ِع َعلَى
طلَبُوا إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ َ
َو َجا ُءوا إِلَ ْي ِه بِأ َ َ
س لِ َسانَهَُ 34 ،و َرفَ َع نَ َ
ال
ظ َرهُ نَحْ َو ال ﱠس َما ِءَ ،وأَ ﱠن َوقَ َ
صابِ َعهُ فِي أُ ُذنَ ْي ِه َوتَفَ َل َولَ َم َ
ض َع أَ َ
احيَ ٍةَ ،و َو َ
نَ ِ
35
ت ا ْنفَتَ َح ْ
لَه
ت أُ ْذنَاهَُ ،وا ْن َح ﱠل ِربَاطُ لِ َسانِ ِهَ ،وتَ َكلﱠ َم ُم ْستَقِي ًما.
ي ا ْنفَتِحْ َ .ولِ ْل َو ْق ِ
»:ُ36إِفﱠثَا« .أَ ِ
ون أَ ْكثَ َر َكثِيرًا.
صاھُ ْم َكانُوا يُنَا ُد َ
صاھُ ْم أَ ْن الَ يَقُولُوا ألَ َح ٍدَ .ول ِك ْن َعلَى قَ ْد ِر َما أَ ْو َ
فَأ َ ْو َ
37
س
ين»:إِنﱠهُ َع ِم َل ُك ﱠل َش ْي ٍء َح َسنًا! َج َع َل الصﱡ ﱠم يَ ْس َمع َ
َوبُ ِھتُوا إِلَى ْال َغايَ ِة قَائِلِ َ
ُون َو ْال ُخرْ َ
ون«(37-32 :7) ".
يَتَ َكلﱠ ُم َ
ھنا مجددا نجد نظرية مثيرة جدا لالھتمام يستخدمھا يسوع  :البصق  ,وضع اصابعه في
اذني الرجل النه كان اصما ثم يبصق وثم يضعھا على لسانه  .المثير لالھتمام في يسوع
ھو انه لم يستخدم نمطا ثابتا .
نحن نميل الى االنتظام  ,نريد ان يسير كل شيء حسب نمط  .ودائما نبحث عن الوصفة
السحرية  .نحاول دائما ان نجد تلك النظرية التي ستعطينا السسبيل الى النمط الثابت  .و
نبحث لنطور من خالل الكنيسة منھجيات  " .ھذا ھو المنھج الذي يعمل به عمل ﷲ " كال
 ,ليس ھناك منھجية لعمل ﷲ  .ﷲ يعمل بطرق عديدة مختلفة ويرفض ان يتقيد بنمط واحد
 ,الن ﷲ ال يريدنا ان نتبنى منھجية معينة  .لذا ﷲ يعمل كما يسر له ان يعمل  ,وفي معظم
ب
االحيان يعمل بطرق مختلفة  .االن  ,لقد قيل لنا في كورنثوس االولى َ " ,م َوا ِھ َ
اح ٌدَ 6 .وأَ ْن َوا ُ
اح ٌدَ 5 .وأَ ْن َوا ُ
ع أَ ْع َمال
َم ْوجُو َدةٌَ ،ول ِك ﱠن الرﱡ َ
وح َو ِ
ع ِخ َد ٍم َم ْوجُو َدةٌَ ،ول ِك ﱠن الرﱠبﱠ َو ِ
َم ْوجُو َدةٌَ ،ول ِك ﱠن ﷲَ َوا ِح ٌد" لذا قد يعطي ﷲ لعشرة اشخاص موھبة معرفة الكلمة  ,لكنھا
تعمل بطرق مختلفة في العشرة  .الن ھناك اختالف في االعمال متنوعة  ,ان ھناك
اختالف حتى في المواھب  .ﷲ يرفض ان يوضع في نمط محدد او ان يصنف  .ﷲ دائما
يعمل بشكل حر و فريد من نوعه بالشكل الذي يناسبه  .وھكذا  ,من الخطأ ان نحاول ان
نجد بعض النظريات  ,الوصفات السحرية حتى من خاللھا نرى قوة ﷲ بطريقة معينة .
لقد كانن ھناك وقت في خدمتي عندما كنت ابحث عن ﷲ  ,كما قال " اطلب بجدية افضل
العطايا " وكنت ابحث عن ﷲ من اجل مواھب الشفاء  .كنا في توكسون  ,و كنت اسال ﷲ
بأجتھاد  .اردت كل ما يمكن ان يھبني ﷲ اياه  .كان ھناك الكثير من المرضى في توكسون
 ,انھا من المناطق التي يكثر فيھا المصابون بالربو و التھاب المفاصل او ما شابه ، ,
ويذھبون إلى توكسون بسبب المناخ وانخفاض نسبة الرطوبة وھكذا دواليك ...لذا تجد
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الكثير من الناس المرضى ھناك  .وكان علينا ان ان نكرز للكثير من المرضى  .لذا فكرت
" يارب  ,سيكون من الرائع جدا لو انه
كان لدي موھبة شفاء " و لھذا في كثير من االحيان كنا نصلي في الخدمة من اجل
المرضى  .وفي احدى االمسيات كنا قد نصبنا خيمة و اقمنا اجتماعا وكان في منطقة
)توينتي سكند( و )كاريكروفت(  ,تحت )ديفيز موثام( فأتت احدى السيدات و قد كانت
عينھا اليسرى عمياء  ,اتى بھا اصدقائھا حتى يتم الصالة الجلھا لتشفى  .لذا وضعت يدي
عليھا الصلي ان يشفي ﷲ عمى عينھا اليسرى  .وعندما صليت  ,وقلت " بأسم يسوع
المسيح " شعرت بأحساس  .وذلك افضل ما يمكنني قوله عن ما حدث  ,فقط احساس في
يدي اليسرى  .وعندما رفعت يدي ونظرت السيدة الى وجھي المتفاجيء  ,قالت " استطيع
ان ارى ! استطيع ان ارى ! مجدا للرب استطيع ان ارى ! " وكما تدري  ,كان ذلك حقا
مبھجا  .ذھبت واخبرت كل الحي انھا تستطيع انھا شفيت  .وبالطبع  ,جميعھم كان يعرف
انھا كانت عمياء واثبتت لھم انھا االن ترى  ,وذلك بتغطية عينھا التي كانت سليمة والقراءة
بعينھا التي كانت عمياء  .وشفيت  .ال يمكنني توضيح ما حدث  ,لقد تفاجأت .
متفاجأ بأبتھاج  .بدأت السيدة بأحضار الكثير من المرضى للصالة من اجلھم  .وحاولت ان
اتذكر " االن  ,كيف فعلت ذلك ؟ ومالذي قلته ؟ " لقد كنت ابحث عن الوصفة السحرية .
وكنت اضع يدي واقول " بأسم يسوع " ولم احس بشيء " .بأسم يسوع " بقوة اكثر  .ال بد
ان تكون ھذه الطريقة الصحيحة .
لكنه مثير جدا لالھتمام كيف اننا دائما نحاول ان نعثر على الوصفة  .ﷲ ال يعمل بوصفات
معينة  ,انه يعمل بنعمته المھيمنة  .وھكذا  ,ال يمكنك ان تحد ﷲ في نمط معين  ,لذلك لم
يرد يسوع ان يتبع نفس الطريقة  ,فھو استخدم طرق مختلفة .
شيء اخر جدير بالذكر  :يسوع كان يقول لمن يشيفھم " االن ال تخبروا احدا " لكنھم كانوا
يذھبون و يخبرون الجميع  .لماذا كان يسوع يقول " ال تخبروا احدا " ؟ كان يسوع يحاول
ان يحد من اي محاولة غير ناضجة من قبل الناس المبتھجة من المعجزة الباحثة لتھتف و
تنصبه المسايا  .الن ﷲ كان قد اعد يوما اخر يظھر فيه انه ھو المسايا للناس  .عندما كان
يسوع في قانا الحليل في بداية كرازته  ,وكانوا في عرس وقد نفذ الخمر فيه  .امه اتت اليه
وقالت "بني  ,لقد نفذ الخمر لديھم " فقال " ما لي وذلك ؟ ليست مشكلتي " قال " لم تأتي
ساعتي بعد ال تستعجلي االمور يا امي فساعتي لم تأتي بعد " كان يسوع دائما ينتظر
الساعة التي المقدر فيھا ان يظھر ھويته المسايا .
ومرارا وتكرارا نسمعه يقول " لم تاتي ساعتي بعد " لذا  ,كان يقول " انظر  ,اصمت وال
تخبر احدا " النه كان ھناك نية  ,غير ناضجة  ,للھتاف بأسمه "المسايا" .
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بعد اشباع االالف  ,قالوا " واو! ال بد انه ھو  .من يقدر ان يطعم ھذا العدد الكبير غيره ؟
المسايا  ,ھا ھو عصر الملكوت ھنا .انظر  ,انه يستطيع اخذ بعض االرغفة ويطعم الجميع
بھا " وكانوا بالقوة على وشك ان يدفعوه الى موقع المسايا  .اال انه مر من وسطھم واختفى
من بينھم  .ﷲ قد وعد بيوم محدد  .في المزامير يعلن  " .ھا ھو يوم الرب  ,سنبتھج ونفرح
به " اليوم الذي فيه سيكشف عن المسايا  .ولھذا  ,اراد يسوع ان يوقف اي حركة غير
ناضجة من قبل الناس بالتقدم على خطة ﷲ  ,للبحث في نصبه مسايا  .لذا  ,لذلك السبب
كان يقول " اذھب وال تخبر احدا " لكن وكما تدري ,عندما كان الرب يقوم بشيء كذلك ,
كيف تستطيع ان تصمت ؟ و لھذا كلما حاول ان يوقفھم  ,كلما زادوا ھم في نشر الخبر .
وكان الناس مشدوھين النه استطاع يفتح اذان الصم و يطلق السنة البكم  .اعمال ربنا
العجيبة .
سنكمل الى االصحاح الثامن االسبوع القادم  ,حيث سنجد معجزة اطعام االربعة االف
شخص و معجزة اخرى مشابھة لھا في اطعام خمسة االف شخص .الدكتور )جاي فيرنون
ماكي( لديه تعليق بعنوان "السير عبر انجيل مرقس " اعتقد انه من االفضل ان نقول
"الزحف عبر مارك " اال ان المھم ھو انھا كلمة ﷲ  ,وھي صالحة لنا .
ليكن الرب معكم ويبارككم في ھذا االسبوع  .لتسكن كلمة ﷲ في قلوبكم بغنى من خالل
االيمان  .وليساعدكم الرب ان تخصصوا وقتا للصالة  ,وقتا اكثر للصالة في ھذا االسبوع
 .اجعله عھدا في قلبك امام الرب لقضاء وقت خاص بك معه  .حتى وان عنى ذلك ان
تطفىء التلفاز  ,وبالرغم من ان ذلك يبدو سيئا جدا بالنسبة اليك  .وليقربك الرب اليه ,
وليمألك من محبته  ,و روحه  ,وليقويك بروحه في انسانك الباطل  .و ليخرج من قلبك
ابتھاالت  ,وبركات لربنا رب االرباب  .اوه  ,ليباركم الرب بغنى ھذا االسبوع وانت تسير
معه في شركة  .باسم يسوع .
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 9-8
دعونا نقلب صفحات كتبنا المقدس الى انجيل مرقس  ,االصحاح . 8
لقد اخبرنا مرقس مسبقا كيف اطعم يسوع الخمسة االف رجل ما عدا الرجال واالطفال
بخمسة ارغفة وسمكتين  .االن نجد المعجزة الثانية في تكثير الطعام الشباع الناس  .مثير
جدا لالھتمام ان المسيح في بداية خدمته  ,عندما جربه ابليس  ,قال له عندما جاع بعد
اربعين يوم من الصيام "لما ال تأمر ھذه الحجارة فتصير خبزا ؟" اال ان يسوع لم يستخدم
قدرته المعجزية ليلبي حاجته الجسدية الخاصة به  .لكن عندما تكون الحاجة تخص
االخرين  ,عندھا بأرداته يستخدم قدرته في صنع المعجزات  ,وال يستخدمھا مطلقا لجسده
او حاجته الخاصة ,وانما الشباع حاجات االخرين .
1
ونَ ،د َعا يَسُو ُ
ع تَالَ ِمي َذهُ َوقَا َل
ان ْال َج ْم ُع َكثِيرًا ِج ًّداَ ،ولَ ْم يَ ُك ْن لَھُ ْم َما يَأْ ُكلُ َ
فِي تِ ْل َك األَي ِﱠام إِ ْذ َك َ
لَھُ ْم»2 :إِنﱢي أُ ْشفِ ُ
ق َعلَى ْال َج ْم ِع" )(2-1 :8
ھناك مجددا نجد كلمة تخص طباع يسوع :الشفقة على الجمع  .دائما  ,كما يبدو انه كان
جمع كثير  ,وقلبه كان يشفق عليھم  .ھنا نجده يشفق على حاجة الناس الجسدية  .مثير جدا
لالھتمام كيف ان يسوع كان دائما مراعيا لألخرين  .احيانا نصبح ال مباليين جدا لحاجة
االخرن  ,بعكس يسوع الذي كان دائما وابدا مراعيا لحاجاتھم  .وقال :
»2إِنﱢي أُ ْشفِ ُ
ونَ 3 .وإِ ْن
ْس لَھُ ْم َما يَأْ ُكلُ َ
اآلن لَھُ ْم ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام يَ ْم ُكثُ َ
ق َعلَى ْال َج ْم ِع ،ألَ ﱠن َ
ون َم ِعي َولَي َ
يق ،ألَ ﱠن قَ ْو ًما )كثيرا( ِم ْنھُ ْم َجا ُءوا ِم ْن
ين ي َُخ ﱢور َ
صائِ ِم َ
ص َر ْفتُھُ ْم إِلَى بُيُوتِ ِھ ْم َ
َ
ُون فِي الطﱠ ِر ِ
بَ ِعي ٍد)من مكان بعيد جدا(«(3-2 :8) ".
لذا فھو قلق على ھؤالء الناس الباقين معه منذ ثالثة ايام  .ومثير لالھتمام انك اذا نويت ان
تصوم  ,اليوم الثالث يكون من اصعب ايام الصيام بالنسبة للقدرة الجسدية  .بشكل ما  ,بعد
اليوم الثالث  ,الرابع  ,الخامس يتغير الجسد  .تبدأ تتقوى اكثر قليال وتفقد ذلك االحساس
الھائل بالجوع  .لكن اليوم الثالث نوعا ما اصعب يوم عندما ينوي احدھم ان يصوم.
وادرك يسوع انھم ھناك منذ ثالثة ايام  .بعضھم كان قد اتى من اماكن بعيدة  .ان يصرفھم
الى بيوتھم وھم بھذا الجوع  ,الصابھم الضعف  ,وأغمي على بعضھم االخر .
" 4فَأ َ َجابَهُ تَالَ ِمي ُذهُِ »:م ْن أَي َْن يَ ْستَ ِطي ُع أَ َح ٌد أَ ْن يُ ْشبِ َع ھ ُؤالَ ِء ُخ ْب ًزا ھُنَا فِي ْالبَرﱢ يﱠ ِة؟«)من اين
يمكننا شراء ما يكفي من الخبز الشباعھم ھنا في ھذه البرية ( 5فَ َسأَلَھُ ْمَ »:ك ْم ِع ْن َد ُك ْم ِم َن
6
ت َو َش َك َر
ضَ ،وأَ َخ َذ ال ﱠس ْب َع ُخب َْزا ٍ
ْال ُخب ِْز؟« فَقَالُواَ »:س ْب َعةٌ« .فَأ َ َم َر ْال َج ْم َع أَ ْن يَتﱠ ِكئُوا َعلَ7ى األَرْ ِ
َو َك َس َر َوأَ ْع َ
ار ال ﱠس َم ِك،
طى تَالَ ِمي َذهُ لِيُقَ ﱢد ُموا ،فَقَ ﱠد ُموا إِلَى ْال َج ْم ِعَ .و َك َ
ان َم َعھُ ْم قَلِي ٌل ِم ْن ِ
ص َغ ِ
ال أَ ْن يُقَ ﱢد ُموا ھ ِذ ِه أَ ْيضًا8 .فَأ َ َكلُوا)ومرة اخرى تلك الكلمة ( َو َشبِعُوا) اي يمكننا ان
ار َك َوقَ َ
فَبَ َ
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9
ان
ت ْال ِك َس ِرَ :س ْب َعةَ ِسالَلَ .و َك َ
نقول لغتنا اليوم أتخموا او شبعوا بنھم ( . ,ثُ ﱠم َرفَعُوا فَ َ
ضالَ ِ
ص َرفَھُ ْم(9-4 :8) ".
اآل ِكلُ َ
ون نَحْ َو أَرْ بَ َع ِة آالَ ٍ
ف .ثُ ﱠم َ
لذا مجددا  ,اخذ قليال من ارغفة الخبز و قليال من السمك ,وباركھا و اشبع جمعا كثيرا من
الناس  ,ومرة اخرى  ,فضل منھم و جمعوھا بعد ان انتھوا .
في المعجزة االولى في اشباع الخمسة االف  ,فضل اثنا عشر قفة  ,كلمة قفة تعني سلة
وھي نوع من السالت استخدمت في ايام يسوع من قبل اليھود  .انه مثير لالھتمام ان ھذه
الكلمة )قفة( ھنا بالذات ھي الكلمة المثالية التي استخدمت من قبل االمميين  .وان كان لھا
اي اھمية فھو مجرد تخمين  .بعضھم خمن ان معظم الجمع كان من االمميين لذا ھذا النوع
من السالل كان متوفرا بين الجموع ليجمعوا فيه ما تبقى  .المكان الذي اشبع فيه الخمسة
االف رجل ما عدا النساء واالطفال كان بالقرب من بيت صيدا  ,التي كانت مدينة يھودية .
وفي الحقيقة ھو االن في الطرف االخر من البحيرة  ,اقرب الى المقاطعة االممية  .لكنھم
يجدون في ذلك اھمية ان يسوع ھو خبز الحياة  ,ليس فقط لليھود بل االن ھو خبز الحياة
لالمميين ايضا  ..النه ھنا االن يشبع العديد من االمميين بمعجزة من خبز الحياة .
" 10
احي َد ْل َمانُوثَةَ.
ت )في الحال( َد َخ َل ال ﱠسفِينَةَ َم َع تَالَ ِمي ِذ ِه َو َجا َء إِلَى نَ َو ِ
َولِ ْل َو ْق ِ
11
ُ
اورُونَهُ َ
ين ِم ْنهُ آيَةً ِم َن ال ﱠس َما ِء ،لِ َك ْي ي َُجرﱢ بُوهُ:8) ".
طالِبِ َ
يسي َ
فَ َخ َر َج ْالفَرﱢ ِ
ﱡون َوا ْبتَ َدأوا ي َُح ِ
(11-10
في تلك االيام كان الناس في انتظار المسايا  ,وكثيرون ظھروا في الصورة مدعين انھم
المسايا  .وفي معظم االحيان كان ھؤالء يعدون بالقيام بأمور عجيبة  .بعضھم وعد بأنھم
سيشقون نھر االردن ويوقفون تدفقه كما حدث في ايام يشوع  .واخرون وعدوا بالقيام
بالكثير من االمور الخارقة ,مثل التحدث الى العالم كله في آن واحد ...على ستاليت
التلفاز وكل واحد سيفھمھم بلغته الخاصة  .اال ان كل ھؤالء المدعين انھم المسايا لم يقوموا
باالمور التي وعدوا بھا ابدا  .واليھود كانوا يبحثون عن امور خارقة للطبيعة  ,عن ظاھرة
مثيرة تصعھا ايدي المسايا حتى يثبت انه ھو المسيح  .لذا طلبوا معجزة من السماء  .لكن
الكتاب يقول انھم كانوا يجربونه .

" 12
ُوح ِه َوقَا َل»:لِ َما َذا يَ ْ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :لَ ْن يُ ْع َ
طلُبُ ھ َذا ْال ِجي ُل آيَةً؟ اَ ْل َح ﱠ
طى ھ َذا ْال ِجي ُل
فَتَنَھﱠ َد بِر ِ
آيَةً!«" )(12 :8
في مكان اخر من انجيل اخر يسجل ان يسوع قال لھم "»:ھ َذا ْال ِجي ُل ِشرﱢ يرٌ .يَ ْ
طلُبُ آيَةًَ ،والَ
30
تُ ْع َ
ان آيَةً ألَ ْھ ِل نِينَ َوىَ ،كذلِ َك يَ ُك ُ
ان يُونَ ُ
ون اب ُْن
ان النﱠبِ ﱢي .ألَنﱠهُ َك َما َك َ
طى لَهُ آيَةٌ إِالﱠ آيَةُ يُونَ َ
يل ".يسوع لم يصنع معجزات فقط الرضاء فضول الجموع  .الھدف
ان أَ ْيضًا لِھ َذا ْال ِج ِ
اإل ْن َس ِ
ِ
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من معجزاته كان دائما مساعدة العاجزين  .لقد كان دائما يستخدم قواه ليخدم حاجات الناس
 .لم يستخدمھا ليخدم بھا احتياجاته الخاصة  .لم يستخدمھا للقيام ببعض العروض الخارقة
ليجذب االنظار  ,او لجذب انتباه الناس الى نفسه.
سمع ھيرودس بيسوع و بمعجزاته التي قام بھا  ,فطلب منه ان يقوم بمعجزة امامه ,كأنه
عرض مسرحي لساحر ما يقوم ببعض الخدع البصرية  .لكن يسوع لم يصنع اية معجزة
لھيرودس  .لقد رفض ان يصنع معجزة فقط من اجل ارضاء فضول الناس لظاھرة خارقة
للطبيعة  .ولھذا ھنا في ھذه االيات  ,عندما طلبوا معجزة  ,ببساطة قال لھم " لن تعطى لھذا
الجيل آية " .
عندما اخبر التالميذ توما ان يسوع قام من بين االموات " ,لقد رأيناه" قال "لن اؤمن حتى
اضع اصبعي و اضعھا في ثقب يديه  ,او اتحسس جرح جنبه "  ,وعندما اجتمع التالميذ
وتوما معھم  .فجأة ظھر يسوع وسطھم  .وقال " حسنا ,يا توما  ,ھيا ضع اصبعك في ثقب
يدي  ,وضع يدك على جنبي " عندما قال ذلك يسوع لتوما  ,كان يعلم نية توما  ,اذ انه كان
ھناك وسمعه عندما قال " اذا رأيت فسأؤمن" بالرغم من انھم لم يروه في تلك اللحظة االن
انه كان موجودا ھناك  .النه قال " اذا اجتمع اثنان منكم بأسمي اكون الثالث بينھم " ولھذا
 ,لقد أراھم  ,وقبل كل شيء  .انه كان في وسطھم عندما عبر توما عن شكوكه  .ولھذا ,
عندما ظھر قال " حسنا يا توما  ,اردت ذلك ؟ تفضل  ,ضع اصبعك في يدي  ,وضع يدك
على جنبي " " .اوه  ,يارب " وقال " ربي والھي  ,انا اؤمن" فقال يسوع " ,طوبى للذين
يرون ويؤمنون  .لكن طوبى اكثر للذين ال يرون ويؤمنون "
ھناك اناس في بحث دائم عن المعجزات  .ال اعتقد ان ذلك دائما شيء صحي روحيا .نقرأ
في الكتاب ان ھناك شخص سيظھر قريبا جدا في الصورة  ,وسوف يقوم بكل انواع
المعجزات الخارقة  .واذا كان ايمان الواحد مربوطا برؤية بعض المعجزات او ايا شيء .
فسيقعون في ورطة كبيرة  .النه عندما سيأتي ضد المسيح  ,سوف يأتي بكل انواع
المعجزات و العجائب وااليات الكاذبة  ,وسيخدع الناس بالمعجزات التي يقدر ان يصنعھا
 .لذا  ,ليس شيئا صحيا روحيا وضع ثقتك و ايمانك في االيات التي يمكن الحدھم القيام بھا
 .مھم جدا ان تضع ايمانك و ثقتك في كلمة ﷲ  ,في ما قاله ﷲ .ولتؤمن بكلمة ﷲ  ,ال
يتطلب االمر حدوث آية خارقة للطبيعة امامك حتى تؤمن.
" 13
ضى إِلَى ْال َعب ِْرَ 14 .ونَسُوا أَ ْن يَأْ ُخ ُذوا ُخ ْب ًزاَ ،ولَ ْم يَ ُك ْن
ثُ ﱠم تَ َر َكھُ ْم َو َد َخ َل أَ ْيضًا ال ﱠسفِينَةَ َو َم َ
15
َم َعھُ ْم فِي ال ﱠسفِينَ ِة إِالﱠ َر ِغ ٌ
ير
اح ٌدَ .وأَ ْو َ
يف َو ِ
صاھُ ْم قَائِالً» :ا ْنظُرُوا! َوتَ َح ﱠر ُزوا ِم ْن َخ ِم ِ17
16
ْس ِع ْن َدنَا ُخ ْب ٌز« .فَ َع ِل َم
ين بَ ْع ُ
س« فَفَ ﱠكرُوا قَائِلِ َ
يسي َ
ْض» :لَي َ
ير ِھيرُو ُد َ
ْالفَرﱢ ِ
ﱢين َو َخ ِم ِ
ضھُ ْم لِبَع ٍ
يَسُو ُ
ون؟ أَ َحتﱠى
ُون بَ ْع ُد َوالَ تَ ْفھَ ُم َ
ْس ِع ْن َد ُك ْم ُخ ْب ٌز؟ أَالَ تَ ْش ُعر َ
ال لَھُ ْم» :لِ َما َذا تُفَ ﱢكر َ
ُون أَ ْن لَي َ
ع َوقَ َ
18
اآلن قُلُوبُ ُك ْم َغلِي َ
ُونَ ،ولَ ُك ْم آ َذ ٌ
ُون؟
َ
ُونَ ،والَ تَ ْذ ُكر َ
ان َوالَ تَ ْس َمع َ
ْصر َ
ظةٌ؟ أَلَ ُك ْم أَ ْعي ٌُن َوالَ تُب ِ
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19
ين َكسﱠرْ ُ
فَ ،ك ْم قُفﱠةً َم ْملُ ﱠوةً ِك َسرًا َرفَ ْعتُ ْم؟« قَالُوا
ِح َ
ت األَرْ ِغفَةَ ْال َخ ْم َسةَ لِ ْل َخ ْم َس ِة اآلالَ ِ
20
فَ ،ك ْم َس ﱠل ِك َس ٍر َم ْملُ ًّوا َرفَ ْعتُ ْم؟«
لَهُْ »:اثنَتَ ْي َع ْش َرةَ«َ » .و ِح َ
ين ال ﱠس ْب َع ِة لِألَرْ بَ َع ِة اآلالَ ِ
21
ون؟« " )(21-13 :8
ْف الَ تَ ْفھَ ُم َ
ال لَھُ ْمَ »:كي َ
قَالُواَ »:س ْب َعةً« .فَقَ َ
كما تدري  ,اذا كان لديك رغيف واحد  ,فذلك كل ما نحتاجه  .لقد كنت اتحدث عن شعورنا
بالجوع او بالحاجة الى االكل عندما كنا في طريقنا الى ھنا  .الخميرة كانت دائما رمزا
للشرير  .كانت دائما تؤخذ من العجينة السابقة ويحتفظون بھا ليخمروا بواسطتھا العجينة
الجديدة  .وھي مثل العجينة المخمرة التي استخدمھا التسعة واالربعون االولون  .كان لديھم
دائما بعضا من "البادئة" وھي قطعة كانت تؤخذ من العجينة القديمة التي تخمرت
ليستخدموھا كمخمر للعجينة الجديدة  .فتتخمر بواسطھا العجينة الجديدة كلھا  .وفي الحقيقة
ھذه العملية تسمى بعملية التخمير  ,او الخميرة التي يتخلل بھا العجين لكه  .و الن جزءا
صغيرا يمكنه ان يخمر العجين كله ھذه العملية كانت بالنسبة لليھود رمزا جيدا جدا للشرير
 ,كيف ان قليال من الشر يمكنه ان يتغلغل في منظومة باكملھا وينتشر  .وعندما قال يسوع
" احذروا من خمير الفريسيين  ,او من خمير الھيرودسيين " فقد كان يقصد بشر الفريسيين
 .ذلك النوع من الروح القادر ان يتخلل و يعدي االخرين  .لم يتحدث عن حقيقة انھم نسوا
ان ياخذوا خبزا معھم .
22
ص ْي َدا ،فَقَ ﱠد ُموا إِلَ ْي ِه أَ ْع َمى َو َ
طلَبُوا إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ْل ِم َسهُ23 ،فَأَ َخ َذ بِيَ ِد األَ ْع َمى
ت َ
َو َجا َء إِلَى بَ ْي ِ
ج ْال َقرْ يَ ِة ")(23-22 :8
َوأَ ْخ َر َجهُ إِلَى َخ ِ
ار ِ
بدال من ان يصنع المعجزة امام اعين الجميع  ,فضل يسوع ان يأخذ ھذا الرجل االعمى
خارج القرية .
ْص َر َش ْيئًا؟ 24فَتَ َ
ْص ُر
طلﱠ َع َوقَ َ
ض َع يَ َد ْي ِه َعلَ ْي ِه َو َسأَلَهُ :ھَلْ أَب َ
َ 23وتَفَ َل فِي َع ْينَ ْي ِهَ ،و َو َ
ال»:أُب ِ
ون«(24-23 :8) ".
ار يَ ْم ُش َ
النﱠ َ
اس َكأ َ ْش َج ٍ
بتعبير اخر  ,بدأ يرى  ,لكن لم تكن رؤياه واضحة .
25
ض َع يَ َد ْي ِه أَ ْيضًا َعلَى َع ْينَ ْي ِهَ ،و َج َعلَهُ يَتَ َ
ْص َر ُك ﱠل إِ ْن َسا ٍن َجلِيًّا.
ص ِحيحًا َوأَب َ
طلﱠعُ .فَ َعا َد َ
ثُ ﱠم َو َ
26فَأَرْ َسلَهُ إِلَى بَ ْيتِ ِه قَائِالً»:الَ تَ ْد ُخ ِل ْالقَرْ يَةََ ،والَ تَقُلْ ألَ َح ٍد فِي ْالقَرْ يَ ِة«(26-25 :8) ".
فقط عد الى بيتك وال تقل الحد  .ھذه معجزة مثيرة لالھتمام  ,كونھا المعجزة الوحيدة التي
تضمنت شفاءا بالتدريج  .في المرة االولى التي وضع يسوع فيھا يديه عليه  ,لم يشفى تماما
 ,وانما رجوع جزئي لنظره  .عاد نظره بالكامل في المرة الثانية التي وضع يسوع يده
على عينيه  ,وھكذا كان شفاءاً جزئيا والوحيد الذي سجل من نوعه في خدمة يسوع .
ھناك الكثير عن الشفاء ال افھمه  .فأنا في االساس ال افھم لما يشفى البعض بينما ال يشفى
البعض االخر  .لو كنت ﷲ مانح الشفاء  ,اشعر بأنني لكنت اكثر كرما .و لكنت اكثر كرما
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في شفاء ھؤالء الذين يستحقون و الخيرين منھم  ,وھناك البعض الذي يشفى ما كنت
ألشفيھم ابدا  .لذلك جيد انني لست ﷲ  ,النه ألمكنني ان اثير فوضى حقيقية بسرعة كبيرة
 .و سرعان ما كان ليأتي الناس مطالبين بالشفاء على اساس صالحھم وجدارتھم
واستحقاقھم ولما كان ھناك نعمة بعد  ,لمسحت النعمة من الوجود في لحظة بتلك الطريقة .
النني لوھبت الشفاء حسب االستحقاق اكثر منه بسبب النعمة بالتأكيد.
انا اؤمن بالشفاء  ,اؤمن بقوة كبيرة في الشفاء  .واؤمن بكل انواع الشفاءات  .اؤمن ان
ھناك شفاء بالتدريج  .بحسب رأيي كل عمليات الشفاء بالتدريج الھية  .حتى لو قام طبيب
بالعملية و ازالة اجزاء او خياطتھا  ,االطباء ليسوا من يجعل الجلد يندمل و يلتئم مع بعضه
 .فھو من يخيط الغرز  ,ويعلم ان ھناك عملية شفاء تلتئم فيھا الخاليا مع بعضھا و تختتم
بنفسھا .ليس ھو من يقوم بذلك  ,ھو فقط يعلم كيف تتم عملية الشفاء الذي أقامه  .ھناك
عملية ترسيخ للشفاء االلھي في اجسادنا  .كونه يبدو شيئا طبيعيا ال يقلل من انه الھي  .من
الذي خلق الطبيعي و العمليات في الطبيعة ؟
البعض يعترض على الشفاء االلھي ويقولون بأنه مجرد مسألة في عقل الواحد .انه شيء
نفسي  .حسنا ,فليساعد ﷲ ھؤالء النقاد المساكين  .اذا كان احد مريضا بمرض نفسي
وصُلّ َي الجله وتحرروا من العائق النفسي و اصبحوا قادرين على التفاعل مجددا بالشكل
الصحيح  ,لما االنتقاد اذا ؟ ال اعرف مالذي سبب المشكلة في ذلك الشخص  .ربما قد
يكون عائقا نفسيا ادى الى ان يعاق البصر عنده  .ربما حقا كان االمر نفسيا  ,حتى وان
يكن ؟ اذا اتى الى ﷲ و صلي الجله وعاد نظره  ,لما ال نفرح فيما فعله ﷲ ؟ لقد قام بشفاء
الھي في عقولھم  .اذا لم تعترف بالشفاء جسديا  ,فعلى االقل لقد حدث في عقولھم
وعواطفھم  ,ولقد شفى الندوب والجروح التى كانت ھناك .وانا بوعي اعترف بذلك و امجد
ﷲ عليه  ,واعترف به كشفاء الھي.
لقد شھدت شفاءات عجيبة  ,وقد شھدت شفاءات متدرجة  .ولقد شھدت اناسا يموتون  .وال
اعرف لماذا ھناك اشخاص يشفون بالتدرج  ,والبعض االخر شفاءات عجيبة  ,والبعض
االخر يموت .ال اعرف لماذا  .وذلك ليس شيئا اھتم به في عالمي او مصنفا حتى افھمه .
وانا بصراحة اعترف  ,انا ال افھم لماذا  .في كثير من االحيان يعمل ﷲ بطرق ال نتوقع
وبالرغم من ذلك ايضا  ,يعمل بطرق ,منه ان يقوم بھا  .عادة يعمل ﷲ بطرق طبيعية ,
خارقة للطبيعة .
في السنوات االولى من خدمتنا عندما كنا نصارع من اجل البقاء احياء  ,كان من
الضروري في كثير من االحيان ان نصلي و نثق با} من اجل احتياجات العائلة الجسدية .
اقصد عندما  ,يقول في الصالة الربانية " خبزنا كفافنا اعطنا اليوم " نعلم جيدا ما يقصده
ذلك جيدا  .كان ھناك ايام كثيرة علينا فيھا ان نصلي من اجل خبزنا اليومي  ,الننا لم نكن
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نملك المال لشراءه  .لكن لدينا وعد ﷲ  " .ﷲ سيلبي كل حاجاتكم حسب غنى رحمته  ,في
المسيح يسوع ربنا" لكن االن  ,ﷲ ال يبعث دائما احدھم الى الباب مع ظرف فيه نقود .
يفعل ذلك احيانا  ,لكن ليس دائما  .ﷲ ال يبعث دائما اناسا ليتركوا سلة او حقيبة بقالة على
ابواب بيوتنا  ,لكنه فعل كثيرا  .ولكن في كثير من االحيان سدد ﷲ احتياجاتنا من خالل
شخص ينادي مثال ويقول " ھي و جوك  ,انا بحاجة الى المساعدة اليوم  ,ھل يمكنك ان
تعمل لدي اليوم ؟ " فأجيب "نعم!" وانا في طريقي  ,اقول " اشكرك يارب  ,على تسديد
احتياجاتنا  ".وسدد ﷲ في كثير من االحيانا احتياجاتنا من خالل تزويدي بعمل من اجل
احدھم مقابل نقود التي تمكنا بھا ن شراء عشائنا .في كثير من االحيان مركز )الفا بيتا (
للتسويق كان يتصل ويقول " نحن بحاجة الى ادارة القسم الحادي عشر  .ھل يكنك الذھاب
الى ھناك ھذا الصباح ؟" فكنت اجيب " نعم بالتأكيد " فكنت اذھب وھكذا تتسدد احتياجاتنا
 .او كان يتصل احدھم من المشرحة ويقول " لدينا اليوم جثة ونحن بحاجة الى نقلھا  .ھل
يمكنك القيام بذلك ؟" فأجيب "نعم بالتأكيد "وكنت احصل على خمسة دوالرات على كل
جثة انقلھا .وكنت اقول " اشكرك يارب  .حصلنا على عشائنا الليلة"  } .حس فكاھي ,
ايضا  .وﷲ ال يستخدم نظريات خارقة دائما  ,حتى يھتم بأحتياجاتنا  .في الكثير من
االحيان يعمل بمجرد اجراءات اعتيادية  .لكن من المھم ان نتعلم رؤية االمور الخارقة في
االمور االعتيادية .
اشعر باالسف على ذلك الشخص الذي فقد رؤية عمل ﷲ  .اشعر باالسف على ذلك
الشخص الذي ال يستطيع النظر الى زھرة و يرى عظمة ﷲ  ,او شم رائحتھا دون ان يمجد
ﷲ الخالق  .ال اعتقد انه حين تؤخذ بجمال زھرة وتقول " اوه  ,يا ﷲ  "....ھناك تفكير ال
عقالني في النظر الى الطبيعة و طريقة ال عقالنية في النظر اليھا وھي عبادة الطبيعة .
والقول  " ,اوه  ,يا ﷲ ﷲ  ,الطبيعة االم فعلت ھذا " الشخص العاقل ينظر الى الطبيعة و
يتعبد } الذي خلق الطبيعة ,و كل االشياء الطبيعية من حوله  .تلك ھي الطريقة العقالنية
في النظر الى الطبيعة  .يخبرنا بولس عن الذين اخطأوا في عبادة وخدمة المخلوق اكثر
من الخالق  .لھو شيء محزن دائما رؤية شخص قصير النظر  ,ال يرى سوى ما ھو ظاھر
و عندھا ال يتعبد سوى لِما ھو ظاھر بدال من التعبد } الذي خلق ھذه االشياء .
اذا  ,ھنا لدينا يسوع يشفي ھذا الرجل  .ومرة اخرى  ,مستخدما البصق  ,مستخدما نظرية
غير شائعة  .يأتي رجل وھو اعمى ويقول "ھل تستطيع ان تشفيني ؟ " فيبصق يسوع في
عينيه  .في مرة اخرى  ,بصق يسوع على االرض و صنع طينا  ,ووضع الطين على
عيني الرجل  ,وقال " اذھب واغتسل في بحيرة" وعندما فعل  ,استطاع ان يرى مجددا .
ومرة اخرى  ,احب ھذا جدا  ,الن ﷲ ال يتقيد بسلوك معين  .كم نحب ان نضع ﷲ في
صندوق  .كم يحب الناس ان يخبروك بالضبط كيف سيعمل ﷲ  ,ويضعون حدودا وقيودا
حول ﷲ " .ﷲ يعمل فقط بھذه الطريقة  ,وﷲ يعمل ھذا التدبير فقط ,وفقط  "....وھم فقط
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يحاولون تحديد قدرة ﷲ  .ولالسف  ,يحدون عمل ﷲ في حياتھم الخاصة  ,كما فعل ابناء
اسرائيل بسبب عدم ايمانھم  .كما قيل لنا في المزامير  " ,حددوا اله اسرائيل لعدم ايمانھم "
لكن يسوع يستخدم انواع مختلفة من الطرق  :الشفاء بالتدريج  ,ھنا شفاء تدريجي  ,احيانا
 ,باللمس  ,واحينا خرى ليس باللمس  ,فقط بكلمة  ,احيانا يذھب ويزور  ,واحيانا فقط
ينطقھا ويقول " اذھب الى بيتك  ,وستجد ان الشفاء قد حدث " لكنه ال يتقيد بأسلوب معين .
27ثُ ﱠم َخ َر َج يَسُو ُ
ع" )(27 :8
االن ھو في بيت صيدا .
ﱡس" )(27 :8
ْص ِريﱠ ِة فِيلُب َ
" َوتَال ِمي ُذهُ)معه( إِلَى قُ َرى قَي َ
اذا  ,انه يغادر بيت صيدا التي تقع في نھاية الشمال  ,الشمال البعيد تماما من بحر الجليل ,
وھو االن متجه الى جليل االعلى ,
الى منطقة القيصيرية فيليبس  ,الظاھرة بوضوح في نھاية الجزء العلوي من الجليل ,
مباشرة على قاعدة جبل حرمون  ,الذي يسمى اليوم جبل بانياس  ,وذلك بسبب انه عندما
اتى اليونانيون  ,بنوا مزارا بجانب الكھف الذي كان ينبثق منه نھر االردن  .بعد الزالزل
الھزات  ,حدث تغيير في باطن االرض و واصبح نھر االردن اعمق بمئة قدم اوطأ تقريبا
من كل ھذه الكھوف  .لكنھا في القديم كانت تنبثق من ھذه الكھوف  ,لذا  ,بنوا مزارا (
صغيرا لالله اليوناني ) Pan
وسماه اليونانيون ب ) (Panious
الحرف )pلكن العرب وجدوا صعوبة في لفظ( فنطقوھا )بانياس( بدال من
). (panious
وھكذا اصبح االسم بانياس  ,والى االن  .لھذه المنطقة التي كانت قبال قيصرية فيليبي.
يق َسأ َ َل تَالَ ِمي َذهُ قِائِالً لَھُ ْمَ » :م ْن يَقُو ُل النﱠاسُ إِنﱢي أَنَا؟«" )(27 :8
" َوفِي الطﱠ ِر ِ
لقد حان الوقت ليخبر يسوع التالميذ عن حقيقته  .الى االن  ,لم يعلن عن نفسه للتالميذ
وعن الھدف الرئيسي لخدمته  .لقد شكوا به ,انا متأكد من ذلك  ,لكنه لم يعلنه حقا لھم .وقال
" » َم ْن يَقُو ُل النﱠاسُ إِنﱢي أَنَا؟«"
29
" 28
ُوحنﱠا ْال َم ْع َم َد ُ
ُون :إِيلِيﱠاَ .و َ
انَ .و َ
ال
آخر َ
آخر َ
اح ٌد ِم َن األَ ْنبِيَا ِء« .فَقَ َ
فَأ َ َجابُوا»:ي َ
ُونَ :و ِ
اب ب ْ
ال لَهُ»:أَ ْن َ
ت ْال َم ِسيحُ!«" )(29-28 :8
لَھُ ْمَ »:وأَ ْنتُ ْمَ ،م ْن تَقُولُ َ
ُطرُسُ َوقَ َ
ون إِنﱢي أَنَا؟« فَأَ َج َ
المسيح  ,ليس اسما  ,وانما لقب  .و ھي كلمة يونانية للكلمة العبرية )مسايا(  .وكلمة مسايا
في العبرية تعني الممسوح  ,وكلمة المسيح في اليونانية ايضا تعني بالممسوح  .كان شائعا
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في تلك االيام انه حين يتوج احدھم ملكا كان يمسح بالزيت ,كان الزيت يراق على رأسه
في طقس ليعلن ويعرف على انه اصبح االن ملكا  .لذا  .يسوع  ,مستخدما لقب المسيح او
المسايا  ,كان ذلك داللة على انه مسح من قبل ﷲ ملكا  .و كانوا يتطلعون قدما لمجيء
الملك الممسوح من قبل ﷲ  " .انت المسايا  ,المسيح "
30فَا ْنتَھَ َرھُ ْم َك ْي الَ يَقُولُوا ألَ َح ٍد َع ْنهُ(8:30) ".
لم يحن الوقت بعد ليعلن عن ھويته للعالم .انه االن يعلن عن نفسه للتالميذ فقط  ,لكنه لم
يفعل ذلك بعد للعالم .
" َ 31وا ْبتَ َدأَ يُ َعلﱢ ُمھُ ْم أَ ﱠن اب َْن(31 :8) ".
والحظ  ,لم يخبرھم عن صلبه اال بعد ان اخبرھم عن ھويته  .وذلك النه كان لديھم مفھوما
مختلفا تماما عن المسيح  .لقد كانوا يتبعون المفھوم المقبول والشائع عن المسيح  ,وھو ان
المسيح سوف ياتي ليؤسس مملكة ﷲ  ,وان اليھود سوف يحكمون مجددا االرض  ,وانه
سوف يكسر نير الرومان و ظلمھم  ,ومجددا سوف تأتي ملكوت ﷲ على االرض من
خالل بني اسرائيل  ,و انھم سيحكمون االرض مجددا  .والن ذلك كان المفھوم الشائع عن
المسيح  ,في اللحظة التي اعلن بطرس " انت المسيح " قام يسوع بتعليمھم ان على ابن
االنسان  ,والذي ھو ايضا لقب اخر للمسيح لقبه اباه االنبياء القدماء  ,وباالخص دانيال و
حزقيال .
ُوخ َو ُر َؤ َسا ِء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَ ِة،
ان يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَتَأَلﱠ َم َكثِيرًاَ ،ويُرْ فَ َ
" أَ ﱠن اب َْن ا ِإل ْن َس ِ
ض ِم َن ال ﱡشي ِ
َويُ ْقتَ َلَ ،وبَ ْع َد ثَالَثَ ِة أَي ٍﱠام يَقُو ُم" )(31 :8
اذا ابتدأ االن يحضرھم لحقيقة انه لن يقوم كما ھم يظنون ان المسيح سيقوم بتأسيس مملكة
" ُمحْ تَقَ ٌر
ﷲ في الحال  " .لكنني ساصلب ,على ان اصلب " نبوة اشعياء قالت
اس "،واخبرھم ان ذلك يجب ان يتحقق  .قال اشعياء " َ 9و ُج ِع َل َم َع
َو َم ْخ ُذو ٌل ِم َن النﱠ ِ
ار قَ ْب ُرهُ " وان ذلك ايضا يجب ان يتحقق  .داود  ,في المزمور الثاني والعشرين ,
األَ ْش َر ِ
وصف موته بالصلب و ان ذلك يجب ان يتم  .ولھذا  ,يخبرھم يسوع " انظروا  ,لن يحدث
ما انتم متوقعين انه سيحدث  ,أنا سوف اكون مرفوضا" قال دانيال " ولكن المسيح سوف
ينبذ " وذلك يجب ان يتحقق  .ذلك يجب ان يحدث  .ولھذا  ,كان يحاول تھيئتھم  " .أَ ﱠن اب َْن
ُوخ َور َُؤ َسا ِء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَ ِةَ ،ويُ ْقتَ َلَ ،وبَ ْع َد
ان يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَتَأَلﱠ َم َكثِيرًاَ ،ويُرْ فَ َ
اإل ْن َس ِ
ِ
ض ِم َن ال ﱡشي ِ
ثَالَثَ ِة أَي ٍﱠام يَقُو ُم" االن  ,بشكل ما عندما قال يسوع " سوف يقتلونني " صدمھم  ,فألى االن
مازالوا يفكرون بمفھوم المسايا  ,مما جعل عقولھم تتوقف ولم يستمعوا الى بقية كالمه  .لم
يسمعوه وھو يقول " سوف اقوم في اليوم الثالث "  ,فقد صُدموا جدا حين قال " سوف
يقتلونني " " اوه ! آآآآه" ولم يسمعوا " وفي اليوم الثالث سوف اقوم من بين االموات".
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" 32
ال ْالقَ ْو َل َعالَنِيَةً .فَأ َ َخ َذهُ ب ْ
ُطرُسُ إِلَ ْي ِه َوا ْبتَ َدأَ يَ ْنتَ ِھ ُرهُ33 .فَ ْالتَفَ َ
ْص َر تَالَ ِمي َذهُ ،فَا ْنتَھَ َر
ت َوأَب َ
َوقَ َ
ب ْ
ُس قَائِالًْ » :اذھَبْ َعنﱢي يَا َش ْي َ
ط ُ
اس«-32 :8) ".
ُطر َ
ان! ألَنﱠ َك الَ تَ ْھتَ ﱡم بِ َما ِ}ِ ل ِك ْن بِ َما لِلنﱠ ِ
(33

عندما كان بطرس ينتھر الرب العالنه انه سوف يصلب  ,وانه سيموت  .بطرس كان فقط
يعبر في الحقيقة عن مشاعره الخاصة كرجل احب الرب و لم يرده ان يتحدث عن موته
.لكن يسوع انتھره في الحقيقة من اجل قلة تمييزه  ,فبطرس لم يفھم حقا امور ﷲ  ,لم يكن
يفھم سوى امور البشر  .لو انه فھم امور ﷲ لعلم ان المسيح يجب ان ينبذ  ,ويجب ان يقتل
 ,وانه يجب ان يقوم في اليوم الثالث من بين االموات .
" 34
صلِيبَهُ
ال لَھُ ْمَ »:م ْن أَ َرا َد أَ ْن يَأْتِ َي َو َرائِي فَ ْليُ ْن ِكرْ نَ ْف َسهُ َويَحْ ِملْ َ
َو َد َعا ْال َج ْم َع َم َع تَالَ ِمي ِذ ِه َوقَ َ
َويَ ْتبَ ْعنِي(34 :8) ".
المطاليب الثالثة للتلمذة ھي  :قبل كل شيء  ,ھو انكار الذات  .كم ھذا الكالم بعيد جدا عن
موقف العالم اليوم  .العالم اليوم يقول " يجب ان تثبت نفسك " حتى انھم ابتدعوا صفوف
اثبات الذات  ,تتعلم فيھا كيف تثبت نفسك  .ليس عليك ان تتحمل اي شيء من اي شخص
اذا تعلمت كيف تثبت وجودك .وافھم ان النساء ينضمون الى ھذه الصفوف  ,اذا ما
احتاجوا اليھا .قال يسوع " كال  ,اذا كنت ستتبعني فعليك ان تنكر ذاتك " يقول لنا بولس "
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اس" )فيليبي . (7-5 :2انكر ذاته  ,حتى يطيع حتى الموت  ,حتى وان كان موتا على
النﱠ ِ
صليب .انكر ذاته ومكانته مع ﷲ حتى ينزل كعبد ويموت على الصليب " .من اراد ان
يتبعني " قال يسوع " انت ايضا عليك ان تنكر ذاتك وتحمل صليبك وتتبعني " .
" 35
ص نَ ْف َسهُ يُ ْھلِ ُكھَا. (35 :8) "،
فَإ ِ ﱠن َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُ َخلﱢ َ
الشخص الذي يبحث عن الحياة  ,يفعل كل شيء ممكن
ليجد الحياة  ,ومعناھا  ,و الھدف منھا  ,و يتبع طموحه  ,وغاياته  ,لتخليص حياته  ,وھو
بذلك يخسرھا .
36
ك نَ ْف َسهُ ِم ْن أَجْ لِي َو ِم ْ
" َو َم ْن يُ ْھلِ ُ
اإل ْن َس ُ
ان لَ ْو
يل فَھ َُو ي َُخلﱢ ُ
اإل ْن ِج ِ
37ن أَجْ ِل ِ
صهَ ألَنﱠهُ َما َذا يَ ْنتَفِ ُع ِ
اإل ْن َس ُ
ان فِ َدا ًء َع ْن نَ ْف ِس ِه؟" )(36-35 :8
َربِ َح ْال َعالَ َم ُكلﱠهُ َو َخ ِس َر نَ ْف َسهُ؟ أَ ْو َما َذا يُ ْع ِطي ِ
االن لھذه الليلة  ,فكر في اعظم طموح لديك  .لنقل مثال انك لو استطعت ان تصبح ...
فلنلعب ھذه اللعبة قليال  .لو تمكنت من ان تصبح اي شيء تريده  ,تمكنت من الحصول
على اي شيء تريده .ما ھو طموحك االكبر في الحياة ؟ مالذي ستختاره ؟ اذا ما خسرت
اإل ْن َس ُ
ان
روحك من اجل تحقيق ذلك الھدف  ,ھل سيستحق كل ذلك العناء؟ " ألَنﱠهُ َما َذا يَ ْنتَفِ ُع ِ
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لَ ْو َربِ َح ْال َعالَ َم ُكلﱠهُ َو َخ ِس َر نَ ْف َسهُ؟" لو ربحت العالم كله  ,الى كم من الوقت يمكنك االحتفاظ
به ؟ في ذلك اليوم قال احدھم لي شيئا اثار دھشتي  ,لم افكر قط بتلك الطريقة .
وما قاله طير عقلي حقا  .قال " لقد احتفلت توا بعيد ميالدي الستين  ,ما يعني انني عشت
 %1من الزمان منذ آدم  " .يا} ! ذلك صدمني  ,ان ادرك انني قاربت ان اعيش  %1من
الزمان منذ آدم .ياالھي يا لھا من فكرة !  .اذاً  ,اذا ربحت العالم  ,الى متى تظن انك
ستحتفظ به ؟ كم من الوقت ستتمكن من االستمتاع به ؟ مئة سنة ؟ ھل تظن ان ستعيش الى
سن المئة ؟ ھل تعتقد انك وانت في سن الثامنة والتسعين سيكون في مقدورك االستمتاع؟
كما ترى  ,الرب يتحدث عن أبدية االن " .ماذا ينفع االنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه
؟ " يعني بذلك االبدية  .ربح العالم ربح لوقت قصير  .اختار موسى ان يعاني الصعوبات
مع ابناء ﷲ بدال من االستمتاع بملذات الخطيئة المؤقتة  ,النه علم ان الخطيئة محدودة
دائما  .الملذة التي في الخطيئة لھا وقت محدد  .لكن السير مع ﷲ ابدي  ,قيمة الخزي مع
المسيح اعظم غن ًى من كنوز مصر .
مالذي يمكن ان يعطيه االنسان قيمة عن روحه ؟ ألي ثمن تقايض روحك ؟ انا مدھوش من
االشيئاء التي يقايض الناس بھا ارواحھم  .ذلك يثبط من ھمتي  .يقال انه تم استغالل الھنود
ھنا من قبل الناس القادمين من العالم القديم  ,من قبل اولئك التجار القدماء  ,مقايضين اياھم
ب باھظ الثمن والفضة المصنوعة .فتفكر"اوه,
الحلي الصغير و الخرز الزجاجي  ,بذھ ٍ
ھؤالء الھنود المساكين  .لقد تم استغاللھم من قبل الرجال البيض الذي اتوا الى بالدھم "
ولالسف  ,قام الھنود بمقايضة مصنوعات من ذھب بخرز فقط  .يا للحماقة  .اتظر لحظة
 .مالذي تقايض به روحك ؟ ماھو نوع المقايضة التي يريد ابليس ان يقايضك بھا ابليس ؟
مالذي سيعطيه االنسان نقابل نفسه ؟ بعض الرجال  ,فقط بسبب الكبرياء التافه  ,من اجل
ملذه لحظية  .ابليس حامل ھذه الخرزات الزجاجية  ,ويقول  " ,نفسك يارجل نفسك " .
38
ان يَ ْستَ ِحي بِ ِه
ق ْال َخ ِ
يل ْالفَ ِ
ألَ ﱠن َم ِن ا ْستَ َحى بِي َوبِ َكالَ ِمي فِي ھ َذا ْال ِج ِ
اإل ْن َس ِ
اط ِئ ،فَإِ ﱠن اب َْن ِ
اس ِ
ين«(38 :8) ".
َمتَى َجا َء بِ َمجْ ِد أَبِي ِه َم َع ْال َمالَئِ َك ِة ْالقِدﱢي ِس َ
يسوع االن يقول " اسمعوا  ,انا سوف اموت  .وسوف اقوم من بين االموات مجددا " وھو
االن يقول " وسوف امجد من االب وآتي مع المالئكة القديسين " اذا المسيح سوف يعود
بمجد وبقوة و سوف يؤسس ملكوت ﷲ  ,ولكن ليس في ھذه الرحلة  .في ھذه الرحلة سوف
يرفض المسيح  ,وسوف يسلم للكتبة والفريسين  ,ويقتل  ,لكن في اليوم الثالث سوف يقوم
ين«".
ت مرة اخرى بِ َمجْ ِد االب َم َع ْال َمالَئِ َك ِة ْالقِدﱢي ِس َ
مرة اخرى " .أنا آ ٍ
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االصحاح 9
"
ال لَھُ ُمْ »:ال َح ﱠ
ت َحتﱠى يَ َر ْوا َملَ ُك َ
ون ْال َم ْو َ
وت
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ِم َن ْالقِيَ ِام ھھُنَا قَ ْو ًما الَ يَ ُذوقُ َ
َ 1وقَ َ
ﷲِ قَ ْد أَتَى بِقُ ﱠو ٍة«(1 :9) ".

مالذي يعنيه بذلك ؟ الن كل ھؤالء التالميذ قد ماتوا  ,ولم تاتي ملكوت ﷲ بقوة بعد  .ھل
أخطأ يسوع ؟ حسنا  ,اوال وقبل كل شيء  ,كال  .يسوع لم يخطيء  .اذا كان تفسيري آلية
يبين ان يسوع قد أخطأ  ,عندھا تفسيري لآلية خاطيء  .اذا كان تفسيري آلية يجعل يسوع
يبدو سخيفا او غبيا  ,عندھا تفسيري خاطيء  .وفي كثير من االحيان يخطيء الناس في
تفسير كالم يسوع .
عب ْ
" َ 2وبَ ْع َد ِستﱠ ِة أَي ٍﱠام أَ َخ َذ يَسُو ُ
ين
ص ِع َد بِ ِھ ْم إِلَى َجبَل َعال ُم ْنفَ ِر ِد َ
ُوحنﱠاَ ،و َ
وب َوي َ
ُس َويَ ْعقُ َ
ُطر َ
3
ْضا َء ِج ًّدا َكالثﱠ ْ
ت ثِيَابُهُ تَ ْ
َوحْ َدھُ ْمَ .وتَ َغي َﱠر ْ
ْ
ت ھَ ْيئَتُهُ قُ ﱠدا َمھُ ْم،
ج ،الَ يَ ْق ِد ُر قَصﱠا ٌر
ل
ي
ب
ع
م
ل
ار
ص
و
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
4
ﱢض ِم ْث َل ذلِ َكَ .و َ
ان َم َع يَسُو َع".
ض أَ ْن يُبَي َ
ظھَ َر لَھُ ْم إِيلِيﱠا َم َع ُمو َسىَ ،و َكانَا يَتَ َكلﱠ َم ِ
َعلَى األَرْ ِ
)(4-2 :9
أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا الى ھذا الجبل العالي  ,جبل حرمون  ,الذي
يقع في قيصرية فيليبي  .قيصرية فيلبي تقع في الجانب االيمن منه  .اذا  ,بعد ستة ايام
اخذھم يسوع الى ھذا الجبل  ,وھناك تجلى اماھم  .مالبسه لمعت بياضا .و أثناء ذلك
التجلي ظھر موسى وايليا  ,وكانا يتكلمان مع يسوع  .وكان قد قال سابقا "ْ »:ال َح ﱠ
ق أَقُو ُل
ت َحتﱠى يَ َر ْوا َملَ ُك َ
ون ْال َم ْو َ
وت ﷲِ قَ ْد أَتَى بِقُ ﱠو ٍة« ".وھناك
لَ ُك ْم :إِ ﱠن ِم َن ْالقِيَ ِام ھھُنَا قَ ْو ًما الَ يَ ُذوقُ َ
اؤمن ان الرب اخذھم  ,اخذھم الرب  ,في دائرة الوقت  ..ورأوا مجد المسيح الذي سيكون
عليه والقوة التي سيأتي بھا في مجيئه الثاني  ,يتكلم مع موسى وايليا  ,لذا كان التالميذ
ھناك خارج نطاق زمنھم  ,وھم بھذا في الحقيقة راوا ملكوت ﷲ ياتي بقوة ومجد  .او قد
رأوا ملكوت ﷲ يأتي بقوة  ,كما قال ھو .
" 5فَ َج َع َل ب ْ
ث َم َ
ون ھھُنَا .فَ ْلنَصْ نَ ْع ثَالَ َ
ك
ظالﱠ :لَ َ
ُطرُسُ يَقو ُل لِيَسُو َع»:يَا َسيﱢ ِديَ ،جيﱢ ٌد أَ ْن نَ ُك َ
اح َدةً«(5 :9) ".
اح َدةًَ ،و ِإليلِيﱠا َو ِ
اح َدةًَ ،ولِ ُمو َسى َو ِ
َو ِ
وھناك رغبة بدأت تظھر في بناء ضرائح على االرض المقدسة كذكرى لالمور الجميلة
التي حدثت  .يا لبطرس المسكين .لو انه علم فقط مقدار الفوضى التي كان سيحدثھا في
االرض المقدسة  .لما قال التالي ؟
" 6ألَنﱠهُ لَ ْم يَ ُك ْن يَ ْعلَ ُم َما يَتَ َكلﱠ ُم بِ ِه")(6 :9
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اذا لم تكن تعرف ما تقول  ,فمن االفضل لك ان تصمت  .ھناك بعض الناس يقول احيانا "
حسنا  ,من االفضل ان تقول شيئا" وما شابه  ,عندھا حين تقول شيئا يبدو غبيا النك ال
تعرف في االصل ما الذي يمكنك قوله  .انه لحقا من االفضل ان تبقي فمك مغلقا  .افضل
لك ان تبقى صامتا ويظن الناس انك غبي على ان تقول شيئا وتجعلھم متاكيدن انك غبي .
كن التالميذ خائفين  .ولم يعرف بطرس ما يقول  ,لذا قام بأقتراح شيء غبي .
ت َس َحابَةٌ تُ َ
َ 7و َكانَ ْ
ص ْو ٌ
ت ِم َن الس َﱠحابَ ِة قَائِالً»:ھ َذا ھُ َو ا ْبنِي ْال َحبِيبُ  .لَهُ
ظلﱢلُھُ ْم .فَ َجا َء َ
ا ْس َمعُوا«(7 :9)".
نقرأ في العبرانيين االصحاح االول "َ 1ﷲُ ،بَ ْع َد َما
ير ِة فِي ا ْبنِ ِه"
ير ٍةَ 2 ،كلﱠ َمنَا فِي ھ ِذ ِه األَي ِﱠام األَ ِخ َ
اع َوطُرُق َكثِ َ
َكلﱠ َم اآلبَا َءبِاألَ ْنبِيَا ِء قَ ِدي ًما ،بِأ َ ْن َو ٍ
ظھر ھنا موسى  .مالذي يمثله موسى ؟ ﷲ يتكلم الى البشرية من خالل الناموس  .وايضا
ظھر ايليا  .مالذي يمثله ايليا ؟ ﷲ يتكلم الى البشرية من خالل االنبياء  .كيف يُقسم العھد
القديم عادة؟ الناموس واالنبياء  .تذكر  ,كثيرا ما ذكر يسوع " بھذا يختصر الناموس
واالنبياء " ھكذا يُقسم العھد القديم .ﷲ  ,بطرق كثيرة و في اوقات مختلفة  ,تكلم الى اآلباء
من خالل الناموس و االنبياء  .ولكن في ھذه االيام االخيرة  ,تكلم الينا من خالل ابنه
الحبيب  .لذا  ,ھنا موسى ممثال الناموس  ,وايليا ممثال االنبياء  ,يتحدثون مع يسوع على
جبل في تجلي تام و يقول الرب " ھذا ھو ابني الحبيب  ,له اسمعوا " الن الناموس اتى من
خالل موسى  ,لكن النعمة من خالل يسوع المسيح " .له اسمعوا" ھناك بعض من الناس قد
يود العودة الى الناموس بدال من العيش في النعمة و الحق من خالل يسوع المسيح  .لكن
ﷲ يقول " انظروا  ,ھذا ھو ابني الحبيب له اسمعوا " .
لم يقل شيئا معاكسا للناموس او االنبياء " .لم آتي " يقول يسوع "النقض الناموس واالنبياء
وانما ألكمل " وقد اكمل الناموس واالنبياء  .حياته كانت ھي التي اكلمتھما  .لكن بتكميل
الناموس واالنبياء  ,قد وھب لنا ھذه النعمة العظيمة من ﷲ التي بھا تُمكنا من الحصول
على عالقتنا با} اليوم  ,وقوفنا امام ﷲ ھو من خالل النعمة .
" فَنَ َ
ظرُوا َح ْولَھُ ْم بَ ْغتَةً َولَ ْم يَ َر ْوا أَ َحدًا َغ ْي َر يَسُو َع َوحْ َدهُ َم َعھُ ْم.
َ 9وفِي َما ھُ ْم نَ
ْصرُوا ،إِالﱠ َمتَى قَا َم اب ُْن
ازلُ َ
صاھُ ْم أَ ْن الَ ي َُح ﱢدثُوا أَ َحدًا بِ َما أَب َ
ون ِم َن ْال َجبَ ِل ،أَ ْو َ
ِ
10
ت؟«"
ت .فَ َحفِظُوا ْال َكلِ َمةَ ألَ ْنفُ ِس ِھ ْم يَتَ َسا َءلُ َ
ان ِم َن األَ ْم َوا ِ
ونَ »:ما ھُ َو ْالقِيَا ُم ِم َن األَ ْم َوا ِ
اإل ْن َس ِ
ِ
)(10-8 :9
لم يقدروا ان يفھموا ھذا الكالم .
" 11فَ َسأ َلُوهُ قَائِليِ َن»:لِ َما َذا يَقُو ُل ْال َكتَبَةُ :إِ ﱠن إِيلِيﱠا يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَأْتِ َي أَ ﱠوالً؟«" )(11 :9
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يمكنك ان ترى انھم ادركوا ذلك " ,انت المسيح" "لكن الكتبة يقولون ان ايليا ينبغي ان
ياتي اوال قبل المسايا "
ْف ھُ َو َم ْكتُوبٌ َع ِن اب ِْن
ال لَھُ ْم»:إِ ﱠن إِيلِيﱠا يَأْتِي أَ ﱠوالً َويَ ُر ﱡد ُك ﱠل َش ْي ٍءَ .و َكي َ
اب َوقَ َ
" 12فَأَ َج َ
ان أَ ْن يَتَأَلﱠ َم َكثِيرًا َويُرْ َذ َل(12 :9) ".
اإل ْن َس ِ
ِ
" االن  ,انتم تقولون  ,كيف يقول الكتبة ان ايليا يجب ان يأتي اوال ؟ لكن كيف يقول الكتبة
ان ابن االنسان  ,المسايا  ,يجب ان يتالم كثيرا ؟" مشيرا الى الجانب االخر من اقوال الكتبة
 .نعم  ,الكتب تقول ان ايليا سيأتي اوال  ,لكنھا ايضا تقول ان ابن االنسان يجب او المسايا ,
يجب ان يتألم كثيرا  .ولذلك  ,ھناك مفھومين عن مجيء المسيح  :سوف يأتي بقوة و مجد ,
وقبل ذلك  ,سياتي ايليا و يرد كل شيء  .لكن ايليا قد اتى  ,الن يوحنا المعمدان في الحقيقة
اكمل خدمة ايليا كسلف له  .ولھذا  ,قال :
" 13ل ِك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن إِيلِيﱠا أَ ْيضًا قَ ْد أَتَىَ ،و َع ِملُوا بِ ِه ُك ﱠل َما أَ َرا ُدواَ ،ك َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ
َع ْنهُ«(13 :9)".
اذا  ,الكلمة تحققت حتى عن يوحنا المعمدان .
َ 14ولَ ﱠما َجا َء إِلَى التﱠالَ ِمي ِذ) عائدا نزوال من الجبل( َرأَى َج ْمعًا َكثِيرًا َح ْولَھُ ْم َو َكتَبَةً )كانوا(
ت )في الحال( ُكلﱡ ْال َج ْم ِع لَ ﱠما َرأَ ْوهُ تَ َحيﱠرُواَ ،و َر َكضُوا َو َسلﱠ ُموا َعلَ ْي ِه.
اورُونَھُ ْمَ 15 .ولِ ْل َو ْق ِ
ي َُح ِ
اورُونَھُ ْم؟«" )(16-14 :9
16فَ َسأ َ َل ْال َكتَبَةَ»:بِ َما َذا تُ َح ِ
اوه  ,ھا ھنا نرى الراعي  ,وقد وجد خرافه في مشكلة  .ھؤالء الكتبة يحاورونھم  ,وھو
وقف بجانب تالميذه يدافع عنھم  " .مالذي تتحدثون عنه معھم؟" قلب راعي حقيقي في
حماية خرافه من الذئاب .
ھنا في كنيسة الجلجثة في احدى االمسيات كنا في الكنيسة االخرى  ,و كنا نجري في ذلك
الوقت دراسات ليلة االثنين  ,كثيرون تقدموا لقبول المسيح  .وكنت في الخلف في الغرفة
الخلفية ادرسھم  .وعندما خرجت من الغرفة الخلفية  ,بعد ان درست لھم و رأيت رجاال
البسين بِدال  ,وكان ذلك اول م جعلني اشك بھم  .النه ال احد يلبس بدال ھذه االيام وخاصة
في ليلة االثنين  .وكانوا جالسين في مجموعات من الصغار حولھم و كانوا يتحدثون سريعا
و كثيرا معھم  .فقلت " روماين  ,احضرھم" و ذھبت انا و روماين باحضارھم وقلنا لھم "
تعالوا الى ھنا  ,نريد ان نتحدث اليكم " وھكذا  ,جمعنا ھؤالء الرجال في البدل معا  .وقلت
" حسنا ,من انتم ؟ اعني ,لقد رايتھم جميعا يتحدثون الى اطفال  .معظمھم كانوا بعمر
االسبوع او االسبوعين او الشھر في المسيح  ,وعندما رأيتھم يتحدثون بسرعة ,عندھا
عرفت انھم كانوا يحاولون وضع بعض العثرات الغريبة عليھم  .وكنت مستعدا ان اضرب
ھؤالء واطردھم من الكنيسة  ,وكنت حقا منفعال  .قلت لھم " مالذي كنتم تتحدثون عنه
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معھم ؟ من انتم ؟ ومن اين اتيتم ؟ " "اوه يا اخي  ,مبارك الرب  ,ھلليلويا  ,اوه يا اخي ,
يا اخي  "...فقلت " اتظر لحظة ال تتآخى علي ! من انتم ؟ ومن اين اتيتم ؟ مالذي تفعلونه
ھنا ؟ " "اوه  ,مبارك اسم الرب يا اخي  ,ھلليلويا  "....فقلت " انت ال تجيب على سؤالي "
ومن رد فعلھم  ,ميزتھم بشكل طبيعي  ,وليس روحاني  .لم اكن في الروح في تلك اللحظة
 .فقلت " ,ھل انتم من شھود لي ؟ " اوه  ,ليتبارك الرب يا أخي  ...نعم ! " فقال روماين
"اخرجوا " "اوه  ,ولكن يا اخي  ,بارك الرب  ,نحن اخوة يارجل  .لم ال تصبحون الكنيسة
المحلية لسانتا آنّا ؟ يمكنكم ان تصبحوا الكنيسة المحلية ھنا " فقلت" ال بد ان تمزح معي !
على ان اقول انا باننا نحن الكنيسة الوحيدة الصحيحة في سانتا آنّا  ,التمثيل الوحيد الصحيح
عن يسوع المسيح و وحدة جسد المسيح في سانتا آنّا  ,فذلك شيء سخيف  .ھناك الكثير
من الكنائس الممتازة في سانتا انّا ونحن لسنا الوحيدين  .وال يمكننا ابدا ان ناخذ ھذا النوع
من المكانة او العنوان النفسنا " فقال روماين " اخرجوا!" وخرجوا وھم مستمرين في
قول " اوه  ,يا اخي  ,ھلليلويا " عندما كان روماين يرافقھم الى سياراتھم  .وتبعھم جميعا
الى حيث سياراتھم و ھو يقول " ساقف ھنا  ,و اريد ان اراكم خارجا من الموقف و ال
تعودوا الى ھنا مجددا".
افھم كيف شعر يسوع عندما راى الكتبة مھتمين بخرافه الصغار ھنا الذين لم يصلوا الى
الفھم الكافي بعد  .يتدخل مباشرة ويقول  " ,حسنا ! عماذا تسألونھم؟ "
اح ٌد ِم َن ْال َج ْم ِع َوقَا َل »:يَا ُم َعلﱢ ُم ،قَ ْد قَ ﱠد ْم ُ
ك ا ْبنِي بِ ِه رُو ٌح أَ ْخ َرسُ ،
ت إِلَ ْي َ
" 17فَأَ َج َ
اب َو ِ
صرﱡ بِأ َ ْسنَانِ ِه َويَ ْيبَسُ  .فَقُ ْل ُ
ت لِتَالَ ِمي ِذ َك أَ ْن
َ 18و َح ْيثُ َما أَ ْد َر َكهُ يُ َم ﱢز ْقهُ فَي ُْزبِ ُد )على فمه ( َويَ ِ
ال لَھُ ْم»:أَ ﱡيھَا ْال ِجي ُل َغ ْي ُر ْال ُم ْؤ ِم ِن ،إِلَى َمتَى أَ ُك ُ
ون َم َع ُك ْم؟
اب َوقَ َ
ي ُْخ ِرجُوهُ فَلَ ْم يَ ْق ِدرُوا«19 .فَأَ َج َ
ص َر َعهُ الرﱡ وحُ ،فَ َوقَ َع َعلَى
ت َ
ي!«20 .فَقَ ﱠد ُموهُ إِلَ ْي ِه .فَلَ ﱠما َرآهُ لِ ْل َو ْق ِ
إِلَى َمتَى أَحْ تَ ِملُ ُك ْم؟ قَ ﱢد ُموهُ إِلَ ﱠ
ض يَتَ َم ﱠر ُ
صبَاهُ.
صابَهُ ھ َذا؟« َفقَ َ
ان ُم ْن ُذ أَ َ
الُ » :م ْن ُذ ِ
غ َوي ُْزبِ ُد21 .فَ َسأ َ َل أَبَاهَُ »:ك ْم ِم َن ال ﱠز َم ِ
األَرْ ِ
ار َوفِي ْال َما ِء لِيُ ْھلِ َكهُ .ل ِك ْن إِ ْن ُك ْن َ
ت تَ ْستَ ِطي ُع َش ْيئًا فَتَ َحنﱠ ْن َعلَ ْينَا
َ 22و َكثِيرًا َما أَ ْلقَاهُ فِي النﱠ ِ
ت تَ ْستَ ِطي ُع أَ ْن تُ ْؤ ِم َنُ .كلﱡ َش ْي ٍء ُم ْستَ َ
طا ٌ
ال لَهُ يَسُو ُ
ع»:إِ ْن ُك ْن َ
ع لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن«.
َوأَ ِعنﱠا«23 .فَ َق َ
ال»:أُو ِم ُن يَا َسيﱢ ُد ،فَأ َ ِع ْن َع َد َم إِي َمانِي«-17 :9) ".
وع َوقَ َ
ت َ
24فَلِ ْل َو ْق ِ
ص َر َخ أَبُو ْال َولَ ِد بِ ُد ُم ٍ
(24
صورة تثير الشفقة  .يمكنك ان تتخيل شعور والده وھو يرى ابنه في ھذا الوضع ,
غير قادر على النطق بالكالم  .واالسوأ من ذلك  ,ھذه النوبات التي كان جسده يتلوى منھا
 ,فيبدأ فمه بالتزبد و ويصر على اسنانه  ,وكثيرا ما يلقي بنفسه في النار او في الماء و يمر
بھذه النوبات مرارا  .وكان ذلك حقا يمزق قلب والده  .وبيأس احضره الى يسوع  .وبدأ
ابليس يرفس رفسته االخيرة  .حتى في طريقه الى المسيح  ,تمسكت الروح به  ,وبدات
تمزقه  ,طرحته ارضا و بدأ الصبي يتمرغ و يزبد على فمه  .ووالده من يأسه بدأ يقول "
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اوه  ,يارب  ,اذا كان بامكانك فعل شيء  ,فأرجوك  ,ارجوك  ,ساعدنا  .اعطف علينا "
فقال يسوع "ان آمنت  ,فكل شيء مستطاع للمؤمن" اوه  ,ياله من وعد عظيم  .كل
االشياء مستطاعة للمؤمن .
" وفي الحال صرخ الوالد وقال  ,اوه  ,يارب  ,انا اؤمن  ,ساعد عدم ايماني ! ...يا},
ساعد تلك المساحة من حياتي التي مازال فيھا عدم ايمان "
25فَلَ ﱠما َرأَى يَسُو ُ
ُون" )(25 :9
ع أَ ﱠن ْال َج ْم َع يَتَ َرا َكض َ
وبالطبع ,الجمع سيتراكض بدافع الفضول لرؤية شيء كھذا .
ص ﱡم ،أَنَا آ ُم ُر َكْ :
اخرُجْ ِم ْنهُ َوالَ
س قَائِالً لَهُ»:أَ ﱡيھَا الرﱡ و ُح األَ ْخ َرسُ األَ َ
وح النﱠ ِج َ
" ا ْنتَھَ َر الرﱡ َ
تَ ْد ُخ ْلهُ أَ ْيضًا!«" )(25 :9
الجزء الثاني من كالم يسوع مثير جدا لالھتمام  " ,اخرج منه وال تدخله ايضا" قال يسوع
ْس فِيھَا َما ٌء يَ ْ
احةًَ ،وإِ ْذ
" َ 24متَى َخ َر َج الرﱡ و ُح النﱠ ِجسُ ِم َن ا ِإل ْن َس
طلُبُ َر َ
ان ،يَجْ تَا ُز فِي أَ َما ِك َن لَي َ
ِ
الَ يَ ِج ُد يَقُولُ :أَرْ ِج ُع إِلَى بَ ْيتِي الﱠ ِذي َخ َرجْ ُ
ت ِم ْنهُ25 .فَيَأْتِي َويَ ِج ُدهُ َم ْكنُوسًا ُم َزيﱠنًا26 .ثُ ﱠم يَ ْذھَبُ
ْ
اإل ْن َسا ِن أَ َش ﱠر
اح أُ َخ َر أَ َش ﱠر ِم ْنهُ ،فَتَ ْد ُخ ُل َوتَ ْس ُك ُن ھُنَ َ
صي ُر أَ َو ِ
اك ،فَتَ ِ
اخ ُر ذلِ َك ِ
َويَأ ُخ ُذ َس ْب َعةَ أَرْ َو ٍ
ِم ْن أَ َوائِلِ ِه!« .لذلك قال يسوع "ال تدخله أيضا " .
في احدى الليالي كنت ذاھبا اللقي محاضرة عن الشياطين .ال اريد ان ادخل في تفاصيل
ذلك الموضوع الليلة  .النه موضوع ال احب حقا الحديث عنه  ,لكننا على االرجح يجب ان
نعرف عنه  .لحسن الحظ  ,ھنا في الواليات المتحدة ,ليس ھناك حقا تلبُس باالرواح  .ھناك
الكثير من تخيالت بتلبس االرواح  ,لكن ليس ھناك الكثير من تلبس حقيقي باالرواح
الشريرة  .صحيح ان ھناك الكثير من ظلم الشرير  .فكأبن } انت تصارع ضد ھذه
الرياسات والقوى  .فنحن في حرب روحية  .لكن بسبب تأثير المسيحي القوي  ,ال نرى
الكثير من التلبس بالرواح الحقيقي ھنا  .ليس بقدر ما يمكنك ان تراه في البلدان الوثنية
حيث نور االنجيل ال يضيء بقوة  .ھناك ترى حاالت حقيقية من التلبس باالرواح  ,الكثير
منھا  .نرى ھناك اكثر  .في الوقت الذي بدات تنتشر وتتطور الديانات الشرقية الغامضة
والغريبة في الواليات المتحدة  ,بدأنا نرى حاالت اكثر من التلبس باالرواح الشريرة .
ولذلك السبب ساتكلم عن ذلك في ليلة اخرى  .ولكنني حقا ال اريد ان اخوض في ذلك الليلة
.
26
ُون:
ال َكثِير َ
ار َك َم ْي ٍ
تَ ،حتﱠى قَ َ
ص َ
ص َر َعهُ َش ِديدًا َو َخ َر َج .فَ َ
ص َر َخ َو َ
" فَ َ
ات!«27 .فَأَ ْم َس َكهُ يَسُو ُ
»إِنﱠهُ َم َ
ع بِيَ ِد ِه َوأَقَا َمهُ ،فَقَا َمَ 28 .ولَ ﱠما َد َخ َل بَ ْيتًا َسأَلَهُ تَالَ ِمي ُذهُ َعلَى
ا ْنفِ َرا ٍد»:لِ َما َذا لَ ْم نَ ْق ِدرْ نَحْ ُن أَ ْن نُ ْخ ِر َجهُ؟«" )(28-26 :9
سؤال وجيه  .كانوا بال قوة في مع ھذه الحالة .
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ُج بِ َش ْي ٍء إِالﱠ بِال ﱠ
صالَ ِة َوالص ْﱠو ِم«(29 :9) ".
ال لَھُ ْم»:ھ َذا ْال ِج ْنسُ الَ يُ ْم ِك ُن أَ ْن يَ ْخر َ
" 29فَ َق َ
ما يتبين من ھذا الكالم ان ھناك تصنيفات لالرواح الشريرة  .والكتاب المقدس يتكلم عنھا
بالتأكيد  ,رياسات  ,سالطين  ,التي كلھا تصنيفات  ,وھناك البعض االخر االكثر قوة من
غيرھا واكثر مقاومة للطرد من غيرھا  .لم يكن التالميذ على استعداد للتعامل معھا في ھذه
المرحلة  .لكن يسوع كان مستعدا  .وجوابه لھم كان ان ھذا النوع ال يخرج الى بالصوم
والصالة  .سنتحدث عن االنواع المختلفة لالرواح عندما نتحدث عن ذلك .
يل)،أراد القيام بذلك سرا ( َولَ ْم ي ُِر ْد أَ ْن يَ ْعلَ َم أَ َح ٌد،
" َ 30و َخ َرجُوا ِم ْن ھُنَ َ
اك َواجْ تَا ُزوا ْال َجلِ َ
اس فَيَ ْقتُلُونَهَُ .وبَ ْع َد
31ألَنﱠهُ َك َ
اإل ْن َس ِ
ان يُ َعلﱢ ُم تَالَ ِمي َذهُ َويَقُو ُل لَھُ ْم»:إِ ﱠن اب َْن ِ
ان يُ َسلﱠ ُم إِلَى أَ ْي ِدي النﱠ ِ
ث«(31-30 :9)".
أَ ْن يُ ْقتَ َل يَقُو ُم فِي ْاليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
الحظ انه يؤكد على ھذا  ,فھو يحاول ان يھيأھم االن  .يعلمون االن انه المسايا  ,لكنه
يحاول تھيأتھم لمسيح مختلف عن المسيح الذي كان الناس متطلعون لمجيئه.
" َ 32وأَ ﱠما ھُ ْم فَلَ ْم يَ ْفھَ ُموا ْالقَ ْو َلَ ،و َخافُوا أَ ْن يَسْأَلُوهُ(32 :9) ".
لم يفھموا كالمه عن موته وقيامته  .وكانوا خائفين ببساطة من ان يسألوه عن ذلك .
33
ون فِي َما بَ ْينَ ُك ْم فِي
ت َسأَلَھُ ْم»:بِ َما َذا ُك ْنتُ ْم تَتَ َكالَ ُم َ
َو َجا َء إِلَى َك ْف ِرنَاحُو َمَ .وإِ ْذ َك َ
ان فِي ْالبَ ْي ِ
يق؟« ) مالذي كنتم تتجادلون فيه يا اصحاب في الطريق (  34فَ َس َكتُوا )،كانوا
الطﱠ ِر ِ
ْض فِي َم ْن ھُ َو
يق بَ ْع ُ
محرجين من اخباره  ,لذا سكتوا( ألَنﱠھُ ْم تَ َحاجﱡ وا فِي الطﱠ ِر ِ
ضھُ ْم َم َع بَع ٍ
أَ ْع َ
ظ ُم(34-33 :9) ".
وكانوا محرجين من قول " حسنا  ,كنا ...بطرس قال انه سيكون االعظم  ,واعلم انني انا
من سيكون  .وھكذا كنا نتجادل بخصوص ذلك " كانوا محرجين من االعتراف للرب عن
المجادلة الجميلة بخصوص من سيكون االعظم في ملكوت ﷲ  .لذا عندما سألھم يسوع "
عماذا تتكالمون؟ " احسوا بالحرج من ان يجيبوه .
نجد انفسنا جميعا في ذلك الموقف  .لقد قلنا اشياءا نخجل من ان نقولھا ليسوع  .كأن يقول
" حسنا  ,مالذي كنت تقوله ؟" "حسنا  ,ال شيء يارب " لقد فعلنا جميعا امورا تدعو الى
االحراج اذا ما قلنا ليسوع اننا قمنا بھا  ,كما لو انه ال يعرف .ذلك ما نحن بحاجة لمعرفته ,
يسوع يعرف كل ما نقوله  ,فھو يعر كل شيء نقوم به  .يقول الكتاب المقدس َ 13" ,ولَ ْي َس ْ
ت
َخلِيقَةٌ َغي َْر َ
ان َو َم ْك ُش ٌ
ظا ِھ َر ٍة قُ ﱠدا َمهُ ،بَلْ ُكلﱡ َش ْي ٍء عُرْ يَ ٌ
وف لِ َع ْينَ ْي ذلِ َك الﱠ ِذي َم َعهُ أَ ْم ُرنَا "
ال يمكنك اخفاء شيء منه  .نحن بحاجة لنكون اكثر وعيا بخصوص ذلك  .نحتاج ان نكون
مدركين لحضور يسوع طوال الوقت  ,حتى نعرف انه ال يمكننا اخفاء اي شيء منه .
والنه علم عما كانوا يتحاججون بخصوصه  ,قال " تعالوا يا اصدقاء  ,اريد ان اكلمكم "
"فجلس " وھي الوضعية التي كان يتخذھا الرب كلما اراد ان يعلمھم درسا مھما  .وبدال
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من ان ينتھرھم على مجادلتھم من سيكون االعظم  ,بدال من ادانتھم على ھذا  ,اخبرھم
كيف يمكنھم ان يكونوا االعظم .
كثيرا ما اتخذ يسوع سلوكا مختلفا معي عما توقعت  .لقد تسببت في الفوضى  ,وفشلت .
فظننت " اوه  ,يا رجل  ,سوف يشكو مني االن " الن ﷲ يقول " تعال الى ھنا يا جوك .
اريد ان اتحدث اليك " " آآآه ! " تتوقع بانه سيلقي اللوم كله عليك  ,وبدال من ذلك  ,فھو
حنون جدا  .قال " انتبه االن  ,ھذه ھي الطريقة لتكون ناجحا جدا .االن انت فشلت بسبب
 "....وبدال من ادانتي على فشلي  ,فقط يجلس و يشير الى كيف يمكنني ان أتفادى الفشل
في المرة القادمة  ,وكيف يمكنني ان اكون ناجحا في المرة القادمة  .احب الرب النه لم
يدني قط  .حنون دائما  ,ومسا ِعد دائما  .قال يسوع " ال آتي ألدين العالم بل ألأخلص .
وكل من يؤمن بي ال يأتي الى الدينونة " انا اؤمن بيسوع .النني اؤمن بيسوع  ,لست كامال
 .اتعثر  ,واقع  ,ولكنني لست مدانا  .عندما اتعثر واقع  ,ال يأتي ويدينني  ,بل يرشدني
كيف اسلك  .وھكذا  ,ھم يتجادلون بخصوص من سيكون االعظم  ,وھو ال يدينھم على ذلك
ويقول " يا له من امر غبي تتجادلون فيه" بل يقول " اسمعوا  ,اتريدون ان تكونوا االعظم
؟ ھذه ھي الطريقة  :من اراد ان يكون االول  ,فليكن االخير  ,وليكن خادما " وقال في
ون فِي ُك ْم َع ِظي ًما فَ ْليَ ُك ْن لَ ُك ْم َخا ِد ًما" وقال مسبقا " 35فَإ ِ ﱠن
مناسبة اخرى " بَلْ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ ُك َ
ص نَ ْف َسهُ يُ ْھلِ ُكھَاَ ،و َم ْن يُ ْھلِ ُ
يل فَھُ َو
َم ْن أَ َرا َد أَ ْن ي َُخلﱢ َ
اإل ْن ِج ِ
ك نَ ْف َسهُ ِم ْن أَجْ لِي َو ِم ْن أَجْ ِل ِ
صھَا" لذا ,تريد ان تكون عظيما ؟ ھذا ھو الطريق الى العظمة  .ليس كما تظن  .ليس
ي َُخلﱢ ُ
من خالل اجبار و دفع نفسك الى ما قبل االخرين و سحب االخرين الى االسفل حتى
تتقدمھم  ,وانما الطريق الى العظمة ھو من خالل اخذ مكانة الخادم و البدء بخدمة االخرين
ون فِي ُك ْم أَ ﱠوالً فَ ْليَ ُك ْن لَ ُك ْم َع ْبدًا " المكانة الحقيقية للقسيس في
 .قال يسوع " َو َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ ُك َ
الكنيسة ھي مكانة الخادم للكنيسة  ,خام الكل  .كثيرا ما اقول للناس الذين ياتون ليقبلوا
المسيح في غرفة الصالة  " ,مالفوائد االضافية التي تحصل عليھا من قبولك بأن تكون ابنا
}  ,اال وھي انك انضممت الى مجموعة من الخدام " الننا نحن العاملين في كنيسة
الجلجثة  ,كلمة كرازة تعني في الحقيقة خدمة  .ونحن ھنا لنخدمك ,و متوفرون لخدمتك .
تلك ھو جوھر المسيحية  .ويسوع يقول " اسمع اذا اردت ان تكون عظيما  ,اذا كن خادما
"
36
ضنَهُ )اي الطفل( " )(36 :9
ْط ِھ ْم ثُ ﱠم احْ تَ َ
" فَأ َ َخ َذ َولَدًا َوأَقَا َمهُ فِي َوس ِ
احب ھذه الصورة ليسوع المسيح  .يأخذ طفال  ,ويحتضنه  .جالس ھناك  ,وعلى االرجح
يضعه على حجره و بين ذراعيه.
37
ْس يَ ْقبَلُنِي أَنَا
احدًا ِم ْن أَ ْوالَ ٍد ِم ْث َل ھ َذا بِا ْس ِمي يَ ْقبَلُنِيَ ،و َم ْن قَبِلَنِي فَلَي َ
" َوقَ َ
ال لَھُ ْمَ » :م ْن قَبِ َل َو ِ
بَ ِل الﱠ ِذي أَرْ َسلَنِي«(37-36 :9) " .
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يسوع يقول في الحقيقة " ما تفعلونه لطفل صغير فانتم تفعلونه الجلي " في تلك الثقافة لم
يكونوا يعتبرون االطفال فردا اال عندما يكبرون  .لم يكن احد يبذل جھدا من اجل االطفال .
كان فقط مسموح لھم ان يتواجدوا الى ان يكبروا  ,وعندھا يلقون على عاتقھم مسؤوليات
الناضجين .لكن يسوع يقول  " ,ابذلوا جھدا من اجل االطفال  .كل ما تفعلونه لطفل صغير
 ,فانتم تفعلونه الجلي  .اذا قبلتم طفال بأسمي  ,فانتم تقبلون بي و تقبلون باالب  ,الذي
ارسلني" لقد كان التالميذ دائما يشيرون الى امور لم تكن في الحقيقة على عالقة بالموقف
الذي كان يسوع يتحدث عنه  ,النھم لم يفھموا دائما ما كان يتحدث عنه .
38
ْس يَ ْتبَ ُعنَا،
اط َ
ين بِا ْس ِم َك َوھُ َو لَي َ
فَأَ َجابَهُ ي َ
احدًا)كان( ي ُْخ ِر ُج َشيَ ِ
ُوحنﱠا قِائِالً»:يَا ُم َعلﱢ ُمَ ،رأَ ْينَا َو ِ
39
ْس أَ َح ٌد يَصْ نَ ُع قُ ﱠوةً
ال يَسُو ُ
فَ َمنَ ْعنَاهُ ألَنﱠهُ لَي َ
ع»:الَ تَ ْمنَعُوهُ ،ألَنﱠهُ )في الحقيقة( لَي َ
ْس يَ ْتبَ ُعنَا«َ .فقَ َ
40
ْس َعلَ ْينَا فَھ َُو َم َعنَا41 .ألَ ﱠن َم ْن
بِا ْس ِمي َويَ ْستَ ِطي ُع َس ِريعًا أَ ْن يَقُ َ
ي َش ًّرا .ألَ ﱠن َم ْن لَي َ
ول َعلَ ﱠ
َ
يح ،فَ ْال َح ﱠ
ُضي ُع أَجْ َرهُ(41-38 :9) ".
َسقَا ُك ْم َكأْ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠهُ الَ ي ِ
س َما ٍء بِا ْس ِمي ألنﱠ ُك ْم لِ ْل َم ِس ِ
أقحم يوحنا مسألة الطائفية  " ,يارب  ,كان يطرد االرواح  ,لكنه لم يسمي نفسه معمدانيا ,
لذا قلنا له ان يتوقف " فقال " ھيي ! تعلموا انكنم تعملون معا  .ان كان يفعل ذلك باسمي ,
ال يستطيع ان يتكلم شرا عني  .دعوه وشأنه " فليساعد الرب الكنيسة لتفھم و تصبح حكيمة
فنرى حقيقة اننا جميعا نخدم االله نفسه  .فليساعدنا الرب لنميز العدو  .ذلك العدو ليس
الكنيسة التي في الشارع االخر  .باالحرى علينا ان نعمل معھم من اجل قضية يسوع
المسيح  .لكن الكنائس مشغولة جدا بمنافسة و محاربة بعضھا البعض  ,في حين اننا ال
نفعل الكثير لھدم حصون العدو  .فليساعدنا الرب  .فلتتحد كنائس يسوع المسيح و تتعلم ان
تحب بعضھا البعض  ,و تتعلم ان تتفق مع بعضھا البعض .
كنا في )ميكسيكالي( ھذا االسبوع برفقة اعضائھا  .ﷲ يبارك تلك الخدمة بشكل رائع.
حضر اكثر من  900شخص الى المأدبة التي تكلمت فيھا وكان ذلك في ليلة الجمعة.
اقرضنا الناس ھناك عدة الوف من الدوالرات ليشتروا بناية حتى
يتعبدوا للرب ھناك  .الن افراد الكنيسة في تزايد ھناك بشكل سريع جدا  ,ويجب ان يكون
ھناك مكان ليجتمعوا فيه  .وھكذا  ,وجدنا مكانا بدا مناسبا جدا لھم  .لذا  ,نحن ..كنيسة
الجلجثة  ,التي ھي انتم ...اقرضناھم مبلغا من المال حتى يتمكنوا من شراء ھذه الكنيسة
.وقد رتبوا كيفية اعادة دفع القرض وتعھد الناس بدفعه بعد فترة من الزمن لنا .ولكن في
اثناء ذلك ھبطت قيمة البيزو)العملة النقدية لتلك المنطقة ( وعندما قمنا بالترتيبات
العطائھم القرض كانت قيمة البيزو تساوي  25للدوالر الواحد  .ووالحقا اصبح يساوي
 70للدوالر الواحد  .وقد كانت قيمة القرض 150000دوالر  ,وذلك يساوي اكثر بكثير
بالبيزو االن من الوقت الذي اخذو فيه القرض  .وكان ذلك محزنا جدا للكنيسة  .وقامت
الحكومة بتجميد العمالت  ,ولم يكن في مقدورھم الحصول على العملة بالدوالر ھناك .
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وھكذا  ,اصاب القلق الجميع ولم يعرفوا ماذا يفعلون ليدفعوا لنا  .فقاموا بعقد اجتماع  ,و
كنت معھم  ,وقالوا " االن  ,ال نعلم مالذي يمكننا فعله لنقوم بالدفع ؟ " فأجبنا " انسوا االمر
 .جميعنا جسد واحد  .لسنا قلقين بشأن الدفع  .كلنا واحد في جسد المسيح  .وھكذا  ,بما انه
ھذا ھو الوضع الراھن و ھذه ھي المشكلة  ,انسوا الموضوع  .لسنا مھتمين  ,ولسنا قلقين .
النكم تعملون } ھنا  ,وكلنا جسد واحد في المسيح " .
اقرضنا مركز )يو اس وورلد مشن( في )باسادينا( 300000دوالر ليشتروا تجھيزاتھم
من ھناك  .وكان من المفروض ان يدفعوا المبلغ في الشھر العاشرقبل سنتين  ,لكنه لم يكن
في استطاعتھم  .وھكذا  ,ارسلوا لجنتھم الى ھنا ليخبرونا كم ھم آسفين و ما سيحاولون
فعله العادة القرض  .فقلت " نحن جسد واحد  .انھا نقود ﷲ  .وانتم تعلمون }  .ال تقلقوا
بشان ذلك  .انسوا الموضوع  .انھا نقود ﷲ " كلنا جسد واحد  ,كلنا كنيسة  .فليساعدنا ﷲ
حتى نرى تلك الحقيقة  ,اننا جميعا نخدم االله نفسه ,جسد واحد في المسيح .
االن ھنا في ھذا العدد نجد يسوع
احدًا ِم ْن
يحتضن ولدا بين ذراعيه  ,وھو يتحدث عن قبول و خدمة ولد َ » " ,م ْن قَبِ َل َو ِ
أَ ْوالَ ٍد ِم ْث َل ھ َذا بِا ْس ِمي يَ ْقبَلُنِي" ويوحنا يلقي بھذا التعليق الطائفي لكن يسوع يجيبه وثم يعود
الى موضوعه االساسي عن الولد الصغير ويقول :
ين بِي،
ار ) ھؤالء االطفال الصغار  ,كل من يعثرھم ( ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
" » َو َم ْن أَ ْعثَ َر أَ َح َد الصﱢ َغ ِ
ق ُعنُقُهُ بِ َح َج ِر َرحًى َوطُ ِر َح ِفي ْالبَحْ ِر " )(42 :9
فَ َخ ْي ٌر لَهُ لَ ْو طُ ﱢو َ
احب جرأة يسوع " يسوع الرقيق  ,ينظر الى ھذا الطفل بوداعة و لطف  "...ويقول "
ق ُعنُقُهُ بِ َح َج ِر َرحًى َوطُ ِر َح ِفي ْالبَحْ ِر" حجر رحى ! عليك ان ترى احجار
فَ َخ ْي ٌر لَهُ لَ ْو طُ ﱢو َ
الرحى في كفرناحوم  .كل واحد بحجم منبر الوعظ  ,مع حفرة مدورة في الوسط  .وھو
حجر مدور  ,نوع من انواع حجر الحمم البركانية  .تصور ان يكون ذلك مربوطا بعنقك
ورميت في بحر الجليل  ,ستنزل الى االسفل بسرعة كبيرة  .يا له من شر زرع شك في
قلب ولد صغير  .ياله من شر ھدم ايمان جميل كالذي لدى االطفال .عادة عندما امرض ,
بمن اتصل ليصلي الجلي ؟ االطفال  ,احب ان يصلي االطفال الجلي  .ال اريد اية شكوك .
اتصلوا بحفيدي "صلي الجل جدك " جميل ايمانھم  ,وبسيط ذلك االيمان الذي لديھم في
ﷲ  .اي عقل منحرف يحاول ان يدمر االيمان الجميل لدى ولد صغير؟ ايا كان ھذا التفكير
ق ُعنُقُهُ بِ َح َج ِر َرحًى َوطُ ِر َح فِي ْالبَحْ ِر "
المنحرف يسوع يقول " فَ َخ ْي ٌر لَهُ لَ ْو طُ ﱢو َ
ط ْع َھاَ .خ ْي ٌر لَ َك أَ ْن تَ ْد ُخ َل ْال َحيَاةَ أَ ْق َ
" َ 43وإِ ْن أَ ْعثَ َر ْت َك يَ ُد َك فَا ْق َ
ان
ط َع ِم ْن أَ ْن تَ ُك َ
ون لَ َك يَ َد ِ
ار الﱠتِي الَ تُ ْ
وت َوالنﱠا ُر الَ تُ ْ
طفَأَُ 44 .حي ُ
ْث ُدو ُدھُ ْم الَ يَ ُم ُ
طفَأُ:9) ".
َوتَ ْم ِ
ض َي إِلَى َجھَنﱠ َم ،إِلَى النﱠ ِ
(44-43
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انه يسوع الذي يتكلم يا صديقي  .ھناك الكثير من
المتحضرين اليوم يقولون " الجحيم ليس جحيما  ,وليس ھناك جحيم " .
كان ھناك كاھن عصري و كاھن موحﱢ د و مسيحي صاحب مھنة علمية يسيرون معا في
طريق ما  .اصدموا دعامة كونكريتية ومات الثالثة وذھبوا الى االبدية  .الكاھن العصري
" ال يمكنني البقاء ھنا! ھذا المكان غير موجود " الموحد قال " ھذا المكان مجرد حالة
ذھنية " والمسيحي قال " انا لست ھنا والمكان ليس حارا " .
ولكن من يتكلم ھنا ھو يسوع  ,وانا خائف من اضيف او اقول شيئا يبتعد من كالمه .اعتقد
انه يعرف اكثر من ھاربرت و .ارمسترونغ  ,او شھود يھوة  .وبدال من االستماع الى ما
سيقولونه  ,من االفضل ان نستمع الى ما يقوله يسوع  .حسب اقواله  ,الجحيم مكان حقيقي
 .مكان يجب تجنبه بأي ثمن َ " .خ ْي ٌر لَ َك أَ ْن تَ ْد ُخ َل ْال َحيَاةَ أَ ْق َ
ون لَ َك يَ َدا ِن
ط َع ِم ْن أَ ْن تَ ُك َ
ار الﱠتِي الَ تُ ْ
وت َوالنﱠا ُر الَ تُ ْ
طفَأ َُ 44 .حي ُ
ْث ُدو ُدھُ ْم الَ يَ ُم ُ
طفَأُ".
َوتَ ْم ِ
ض َي إِلَى َجھَنﱠ َم ،إِلَى النﱠ ِ
َ 45وإِ ْن أَ ْعثَ َر ْت َك ِرجْ لُ َك فَا ْق َ
ون لَ َك ِرجْ الَ ِن
ط ْع َھاَ .خ ْي ٌر لَ َك أَ ْن تَ ْد ُخ َل ْال َحيَاةَ أَ ْع َر َج ِم ْن أَ ْن تَ ُك َ
ار الﱠتِي الَ تُ ْ
َوتُ ْ
طفَأُ(45 :9) ".
ط َر َح فِي َجھَنﱠ َم فِي النﱠ ِ
الكلمة المترجمة جھنم ھنا ليست الكلمة اليونانية المترجمة عادة  .الكلمة اليونانية
المستخدمة عادة ھي مثوى االموات  ,المكان المؤقت للموتى الغير بارين في قلب االرض
 .ولكن ھذه الكلمة اليونانية ھنا باالخص ھي )جيھانا (  .وھذه ال تعني مكانا مؤقتا  ,وانما
المكان النھائي الذي سيودع فيه ابليس ومالئكته  .وكان مھيأ البليس ومالئكته و كل من
سيو َدعون الى االبد .
اختار ان يكون نصيبه معھم  ,ﷲ يضمن لھم ذلك االختيار  .وھنا ْ
َ 47وإِ ْن أَ ْعثَ َر ْت َك َع ْينُ َك فَا ْقلَ ْعھَاَ .خ ْي ٌر لَ َك أَ ْن تَ ْد ُخ َل َملَ ُك َ
ان
وت ﷲِ أَ ْع َو َر ِم ْن أَ ْن تَ ُك َ
ون لَ َك َع ْينَ ِ
49
وت َوالنﱠا ُر الَ تُ ْ
َوتُ ْ
ارَ 48 .حي ُ
ْث ُدو ُدھُ ْم الَ يَ ُم ُ
ار
طفَأُ .ألَ ﱠن ُك ﱠل َو ِ
اح ٍد يُ َملﱠ ُح بِنَ ٍ
ط َر َح فِي َجھَنﱠ َم النﱠ ِ
)اي ان الملح كان يستخدم كأداة تطھير  ,لذا
50
وح ٍة ،فَبِ َما َذا
يطھر بالنار( َو ُك ﱠل َذبِ َ
صا َر ْال ِم ْل ُح بِالَ ُملُ َ
ح .اَ ْل ِم ْل ُح َجيﱢ ٌدَ .ول ِك ْن إِ َذا َ
يح ٍة تُ َملﱠ ُح بِ ِم ْل ٍ
ض ُك ْم بَ ْعضًا« )(50-47 :9
تُصْ لِحُونَهُ؟ لِيَ ُك ْن لَ ُك ْم فِي أَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْلحٌَ ،و َسالِ ُموا بَ ْع ُ
كلمھم يسوع كالما صعبا  .ال اجرؤ ان اضيف عليه شيء  .ال اجرؤ ان اتالعب به  .لن
احاول تخفيفه  .ارفض ان اتالعب به  .من االفضل ان تؤمن و تجد نفسك مخطئا  ,بدال
من ان ال تؤمن وتجد نفسك مخطئا  .ھال نصلي ؟
ايھا االب  ,نشكرك من الفرصة لدراسة كلمتك  .واالن فليخبئھا الروح القدوس في قلوبنا
فال نخطيء اليك  ,يارب  .فلتكن الكلمة قوة الجلنا  .فلنتغذى عليھا  ,وننمو بھا اقوياء .
بأسم يسوع  ,آمين .
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 11-10
انجيل مرقس االصحاح : 10
وم ْاليَھُو ِديﱠ ِة ِم ْن َعب ِْر األُرْ دُنﱢ  .فَاجْ تَ َم َع إِلَ ْي ِه ُج ُمو ٌ
ع أَ ْيضًا،
" َ 1وقَا َم ِم ْن ھُنَ َ
اك َو َجا َء إِلَى تُ ُخ ِ
ان أَ ْيضًا يُ َعلﱢ ُمھُ ْم(1 :10) ".
َو َك َعا َدتِ ِه َك َ
ھذه ھي المرة االخيرة التي يغادر فيھا يسوع منطقة الجليل  .وھو االن في طريقه الى
اورشليم ليصلب  .وھو يعلم ھذا .عما قريب سيخبر التالميذ عن ذلك  .ما زالوا ال يفھمون
 ,ما زالت مسألة الصلب لغزا بالنسبة اليھم  .ولكن مع ذلك االمر واضح جدا بالنسة ليسوع
نفسه .و لھذا يجب ان تدرك انه بالرغم من معرفته بأنه سيصلب في اورشليم ذاھب اليھا .
وبالطبع انه سيقوم من بين االموات ايضا  .وھكذا  ,يغادر الجليل  .قام من ھناك  ,من
منطقة الجليل  ,واتى الى اليھودية  .اذاً فھو متجه الى الجنوب بأتجاه اورشليم  .وھو على
ت نزوال الى منطقة العمونيين والموآبيين .
الجانب البعيد من نھر االردن  ,لذا فھو آ ٍ
والناس ظلوا يجتمعون حوله وكعادته  ,كان يعلمھم.
2
ﱡون َو َسأَلُوهُ»:ھَلْ يَ ِحلﱡ لِل ﱠرج ُِل أَ ْن يُ َ
ق ا ْم َرأَتَهُ؟«) والحظ ان ھدفھم كان(
طل ﱢ َ
يسي َ
فَتَقَ ﱠد َم ْالفَرﱢ ِ
لِي َُجرﱢ بُوهُ(10:2) ".
كان ھذا السؤال من النوع القيادي  .من الواضح انھم كانوا يحاولون االيقاع به من خالل
االجابة التي سيعطيھا  .احسوا ان سؤاله سيكون مناقضا للشريعة التي اعطيت بموسى .
وكانوا يأملون االيقاع به  ,لكي يظھروا للناس المجتمعين انه مھرطق  ,وانه كان يُعلم شيئا
مغايرا لشريعة موسى  .ولھذا  ,سألوه "»:ھَلْ يَ ِحلﱡ لِل ﱠرج ُِل أَ ْن يُ َ
ق ا ْم َرأَتَهُ؟«" في الشريعة
طل ﱢ َ
في سفر العدد  ,قال ﷲ من خالل موسى انه اذا تزوج احدھم من أمرأة ووجد عدم طھارة
فيھا عليه ان يعطيھا كتاب طالق  .ذلك غامض بعض الشيء  ,ليس كثيرا  ,وانما قليال .
لكن ھناك دائما أناس يحاولون القفز الى اية نقطة صغيرة مخالفة  ,او الى اي عذر لما
يريدون فعله .
كان ھناك مدرستين رئيسيتين للتفكير برئاسة قادة مشھورين يدعون الحاخام  .كان ھناك
حاخام باسم )شامي(  .شامي كانت تُ َد ِرس ان عدم الطھارة تعني فقط انه بعد الزواج و في
ليلة الزفاف وجد بانھا ليست عذراء  ,غير طاھرة  .وھكذا ,اذا ما أكتشف ذلك  ,فعندھا
لديه الحق في ان يطلقھا  .ومدرسة الشامي اخذت ذلك الموضع بمفھوم ضيق جداَ ,ح ﱠدت
من منظور الزنى  ,اذ انه الزنى يجب ان يعني خيانة الزوجة قبل اوبعد الزواج وذلك ما
يمنح السلطة الشرعية للطالق  .كان ھناك مدرسة اخرى برئاسة الحاخام )ھاليل( الذي
كان يأخذ تفسيرا تحرريا جدا لعدم الطھارة فيھا .فأذا ما لم تلبس ما يريده ھو  ,أذا ما
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تشاجرت معه  ...وفسروا على انه اذا امكن سماع صوتھا من باب الجيران  ,فكانت
تحسب على انھا أمرأة مشاجرة  .او اذا لم تطبخ وجبة تعجبه  ,فكان ذلك يحسب على انه
عدم طھارة فيھا  ,وعلى ھذا االساس كان الرجل يصبح لديه الحق ان يطلقھا لھذه االسباب
.
اليھود كانوا منقسمين تماما  ,لكن بشكل طبيعي  ,كان جزء الھاليل ھو االكثر شعبية بين
الرجال  .وكان ھناك ايضا حاخام اخر يسمى )اوكاب( والتي كانت تقول انه اذا ما وجد
الرجل امرأة اخرى اعجبته اكثر من زوجته  ,عندھا تحسب زوجته غير طاھرة  ,وھكذا
يحق له ان يطلقھا فقط النه وجد امرأة اخرى اعجبته اكثر  .بشكل طبيعي ھذه التفسيرات
التحررية  ,جعلت الشريعة بال معنى  .ولكن مع ذلك  ,كانوا منقسمين بشكل حاد جدا فيما
بينھم بخصوص ھذه المسائل  .ولھذا فتحوا ھذا الموضوع مع يسوع »:" .ھَلْ يَ ِحلﱡ لِل ﱠرج ُِل
أَ ْن يُ َ
ق ا ْم َرأَتَهُ؟«" .
طل ﱢ َ
4
3
ب
صا ُك ْم ُمو َسى؟« َفقَالُواُ »:مو َسى أَ ِذ َن )سمح( أَ ْن يُ ْكتَ َ
اب)يسوع( َوقَا َل لَھُ ْم»:بِ َما َذا أَ ْو َ
فَأ َ َج َ
5
طالَق ،فَتُ َ
ِكتَابُ َ
طل ﱠ ُ
اب يَسُو ُ
ب لَ ُك ْم ھ ِذ ِه
او ِة قُلُوبِ ُك ْم َكتَ َ
ع َوقَ َ
ق« .فَأ َ َج َ
ال لَھُ ْمِ »:م ْن أَجْ ِل قَ َس َ
7
6
صيﱠةََ ،ول ِك ْن ِم ْن بَ ْد ِء ْال َخلِيقَ ِةَ ،ذ َكرًا َوأُ ْنثَى َخلَقَھُ َما ﷲُِ .م ْن أَجْ ِل ھ َذا يَ ْت ُر ُ
ْال َو ِ
ك ال ﱠر ُج ُل أَبَاهُ
ون ْ
ص ُ
ق بِا ْم َرأَتِ ِهَ 8 ،ويَ ُك ُ
اح ٌد.
َوأُ ﱠمهُ َويَ ْلتَ ِ
احدًا .إِ ًذا لَ ْي َسا بَ ْع ُد ْاثنَ ْي ِن بَلْ َج َس ٌد َو ِ
ان َج َسدًا َو ِ
االثنَ ِ
9فَالﱠ ِذي َج َم َعهُ ﷲُ الَ يُفَرﱢ ْقهُ إِ ْن َس ٌ
ان«(9-3 :10) ".
صا ُك ْم ُمو َسى؟«" فقالوا " » ُمو َسى أَ ِذ َن
اذا يسوع يجيب على أسألتھم  ,بسؤال »" ,بِ َما َذا أَ ْو َ
طالَق ،فَتُ َ
ب ِكتَابُ َ
طل ﱠ ُ
ق« ".وكان لديھم نوعين مختلفين من كتاب الطالق  .الثاني
أَ ْن يُ ْكتَ َ
يبدو تقنيا بشكل اكبر اذا كان يكتبه احد الحاخام و يوثق من قبل ثالثة اخرين  ,و يعطى
للزوجة وبذلك تصبح مطلقة بشكل رسمي  .ولكن بسبب االفكار التحررية التي تبنوھا ,
صار ھناك فوضى اجتماعية  :فاالطفال تقريبا تيتموا بسبب غياب البيئة المنزلية القوية
للنمو فيھا  .ولھذا يسوع يتكلم عن الزواج والطالق  ,بدال من التحدث عن وصية موسى ,
صيﱠةََ 6 ،ول ِك ْن ِم ْن بَ ْد ِء ْال َخلِيقَ ِة "،ھنا
او ِة قُلُوبِ ُك ْم َكتَ َ
ب لَ ُك ْم موسى ھ ِذ ِه ْال َو ِ
قال ِ " ,م ْن أَجْ ِل قَ َس َ
االن نحن نتعامل مع مثالية ﷲ االلھية " .من بدء الخليقة " ما ھي مثالية ﷲ بھذا
الخصوص ؟ ماذا كانت نية ﷲ ؟
أوال وقبل كل شيء  ,ھناك أدراك من الرجل نفسه انه غير كامل  .ومن المرأة انھا غير
كاملة  .خلقھم ﷲ ذكرا وانثى  ,واالثنين يصبحان واحدا  .وھناك كمال فقط عندما يصبحان
واحدا  .الزوجة تكمل الزوج فيصبحان كيانا متكامال  .ولكن ال احد منھما من نفسه يصبح
كامالَ 6 " .ول ِك ْن ِم ْن بَ ْدء ْال َخلِيقَ ِةَ ،ذ َكرًا َوأُ ْنثَى َخلَقَھُ َما ﷲُِ 7 .م ْن أَجْ ِل ھ َذا يَ ْت ُر ُ
ك ال ﱠر ُج ُل أَبَاهُ
ون ْ
ص ُ
ق بِا ْم َرأَتِ ِهَ 8 ،ويَ ُك ُ
اح ٌد.
َوأُ ﱠمهُ َويَ ْلتَ ِ
احدًا .إِ ًذا لَ ْي َسا بَ ْع ُد ْاثنَ ْي ِن بَلْ َج َس ٌد َو ِ
ان َج َسدًا َو ِ
االثنَ ِ
9فَالﱠ ِذي َج َم َعهُ ﷲُ الَ يُفَرﱢ ْقهُ إِ ْن َس ٌ
ان« ".ھنا يخبر الرب عن مثاليته التي يريدھا في الزواج .
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ولھذا يجب ان نالحظ ان يسوع يعود الى االساسيات المثالية و نية ﷲ منذ البدء  .ولكن
االنسان لم يعش بمعايير ﷲ المثالية بسبب قساوة قلبه  ,في كثير من المرات عدم الرغبة
في االنحناء ,عدم الرغبة في الغفران  ,او عدم الرغبة فقط في العطاء  .الن الزواج
بالتأكيد مسألة عطاء  .و قساوة قلب الرجل في عدم رغبته في االنحناء او العطاء خلق
وضعا ال يحتمل  .ولھذا  ,بسبب قساوة قلوبھم من ناحية فكرة ﷲ المثالية  ,اعلن موسى في
طالَق ،فَتُ َ
ب ِكتَابُ َ
طلﱠ ُ
ق« ".لذا يسوع يعلن عن فكرة ﷲ المثالية ,
الشريعة " أَ ِذ َن أَ ْن يُ ْكتَ َ
مدركا ً ان االنسان لم يتبعھا ,ولذلك  ,اوصى ﷲ من خالل الناموس ان يصبح االنفصال
شرعيا ,وذلك باعطاء كتاب الطالق  .ما زلنا اليوم نواجه نفس قساوة القلب .
فكرة ﷲ المثالية عن الزواج ما زالت موجودة  .ما زالت الفكرة المثالية في ان يكون
زواجا واحدا مدى الحياة  .تلك ھي فكرة ﷲ المثالية وااللھية  .ذلك ما يريده ﷲ  .لكن
اليوم ,ما زال ھناك اولئك الذين لديھم قلوبا قاسية نحو ارادة ﷲ المثالية  .لن ينحنوا  ,ولن
يخضعوا  ,ولن يعطوا  ,ولن يسامحوا  .وعندما يكون الوضع بذلك الشكل  ,يصبح الزواج
جحيما  .وھو شيء مؤسف جدا عندما يدمر اثنان بوعي او من دون وعي بعضھما البعض
 .ذلك بالطبع ليست فكرة ﷲ المثالية عن الزواج  " .سأبقى الى ان ادمرھا "  ,فكرة ﷲ
المثالية ھي ان يصبح االثنان واحدا  ,ويصال الى انسجام من خالل المحبة و االتحاد
الحقيقي في المحبة .
صعب التعامل مع ھذا الموضوع بسبب  ,اوال  :ال نريد ان نُ َع ِرض المسألة كثيرا حتى ال
يصبح الطالق والزواج شيئا عاديا للخوض فيه " .اذا لم تعجبك  ,واذا وجدت اخرى ,
طلقھا " فبالتأكيد  ,ﷲ ال اليريد ذلك  .وفي الحقيقة اعلن ﷲ في مالخي انه يكره االنفصال
س في
 .لكنه ايضا يكره الحاالت التي ال تحتمل في بعض االحيان عندما يصبح قلبك قا ٍ
عالقة الزواج .
لذا ال يمكننا ان نقول ببساطة " ,اوه  ,حسنا ال يھم  .افعل ما تريده  ,اي شيء يرضيك"
رغبتنا يجب ان تكون ارضاء ﷲ  .فان كنا في زواج سيء  ,علينا ان نحاول جعله زواجا
جيدا  .علينا القيام بأفضل ما عندنا لجعل الزواج يستمر  ,ان نسامح  ,ان نعطي  ,ان نحب
 ,ان نكون متفاھمين لنصل الى اتفاق  ,للوصول الى اتحاد .
من ناحية اخرى  ,عندما نتكلم عن الموضوع ,ال نريد ان نخلق دينونة للذين مروا بتلك
التجربة المريرة بالزواج من شخص على الورق  ,وليس في الواقع  ,حيث لم يكن ھناك
اتحاد حقيقي اتى من روح ﷲ  .وبسبب الوضع الذي ال يُحتمل  ,والنقاذ انفسھم  ,يجدون
من الضروري الحصول على طالق  ,واال سيدمرھم الزواج تماما .
مؤسف  ,انه في كثير من االحيان في حماقة الشباب  ,االزواج الشباب يؤمنون انھم في
حالة حب بجنون ويصرون على الزواج النھم غير قادرين على االنتظار  .و حالما
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يتالشى االفتتان  ,يدركون تماما عدم اھليتھم للموضوع  .قال احدھم ان قرارا مھما ً كقرار
الزواج ال يجب ان يكون في يد ولد قط  .ولذلك السبب يتم الزواج بترتيبات مسبقة  .مع ان
تلك الطريقة ايضا لھا عيوبھا .
اذا ما تزوج احد ما  ,في سن المراھقة  ,سريعا ما يكتشف انه غلطة مأساوية  ,ومن
المستحيل التعايش مع ذلك الشخص وعندھا يطلقون  .اتكلم االن من نفسي كما قال بولس
الرسول  .بولس يتكلم  ,ويقول ان ھذا ليس بامر من ﷲ بھذا الخصوص  .وانما رأيه
الخاص  .وبنفس الطريقة  ,انا االن اتكلم  .ال اعتقد ان ﷲ يقول لذلك االنسان " حسنا  ,لقد
رتبت سريرك بنفسك  ,فأستلقي عليه " او " لقد اخطات  ,واالن عليك ان تعاني لبقية
حياتك من الخطأ الذي اقترفته في صغرك كولد غبي  .وال يمكنك الزواج مجددا " انا حقا
ال اؤمن ان ﷲ يقول ذلك  .ولكن ذلك رأيي  ,وتلك قناعتي .
لذا  ,ارتأى يسوع ان يعيد الى االذھان قداسة الزواج  .الكنيسة الكاثوليكية تقول انه سر
مقدس  ,واعتقد انھم على االرجح محقين في ذلك  .انه اشارة لنتاج عمل روحي  ,وھناك
اتحاد روحي يخلق من ﷲ فيصبح االثنين واحدا  .الزواج من الشخص المناسب يكون جنة
على االرض  .والزواج من الشخص الخطأ يصبح جحيما على االرض  ,وانا اتحدث الى
الشباب بشكل خاص الغير متزوجين بعد او الذين يفكرون فيه  .اقض وقتا طويال من
الصالة عندما تحاول اخذ قرار  .قبل ان اتزوج زوجتي  ,ابتعدت و قضيت وقتا في
الصالة والصيام  .وانا سعيد التخاذي القرار الصحيح  .انا سعيد ان ﷲ قادني الى ذلك
القرار من خالل الصالة والصيام  .ما اعنيه ان ھذه المسألة ال يجب ان تتعامل معھا على
اساس مشاعرك و قلبك  .انه أمر عليك ان تاخذه بعين االعتبار من خالل الصالة  .من
االفضل لك ان ال تتخذ قرارا خاطئا على ان تحاول اصالحه الحقا .
ال اعتقد ان ﷲ يدين ذلك الشخص الذي تزوج و ثم طلق بالجحيم .انا اعتقد انه اذا وجدت
نفسك في زواج  ,فعليك ان تبذل االفضل فيه  .فقط اجعل زواجك كل ما اراده ﷲ دائما ان
يكون  .ال اعتقد ان عليك ان تذھب وتقول " حسنا  ,لقد كنت متزوجا قبال  ,االن علي ان
اطلقك أيضا" انا اؤمن ان عليك ان تبقى في الوضع الذي انت عليه االن .ﷲ يخبرنا ان
على االنسان ان يثبت في المكان المعين للدعوة التي دعي اليھا  ,اي في المكان الذي كنت
فيه عندما دعيت من قبل المسيح و قبلت الرب  .ربما كنت متزوجا ,مطلقا  ,او متزوجا
للمرة الثانية .اعمل على ھذه العالقة التي لديك  .دعھا تمجد و تشرف ﷲ .
لكننا نذكر داود عندما تورط مع بثشبع والحقا تزوجھا  .وﷲ كان رحيما  ,وكان رؤوفا ,
وسامح داود  .قال له النبي " لقد غفرت ھذه الخطيئة "  ,لقد دفع ثمنا لھا  ,فقدوا ابنھم
االول  .ومع ذلك  ,ﷲ غفر لداود خطيته  .وقد يكون لديك انت ايضا زواج ماضي غير
طاھر .
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ال اعرف ان كان بعض الناس فقط صعبين في االنسجام  ,او فقط ليس لديھم حكم صحيح
في أختيار شريك  .لكن قد تكون فاشال في الزواج  ,لكن مع ھذا اعلم ان ﷲ قادر على
مساعدتك  .وﷲ يتمجد ويتشرف بزوجين قادرين على حل اختالفاتھم في المسيح و
يتوصلون الى عالقة محبة من خالله .
" 10
ت َسأَلَهُ تَالَ ِمي ُذهُ أَ ْيضًا َع ْن ذلِ َك(10:10) "،
ثُ ﱠم )عندما ذھبوا( فِي ْالبَ ْي ِ
لم يفھموا بالكامل ما اعلن عنه في اجابته للفريسيين  .وھكذا ,
11
ق ا ْم َرأَتَهُ َوتَ َز ﱠو َج بِأ ُ ْخ َرى يَ ْزنِي َعلَ ْيھَاَ 12 .وإِ ْن َ
ال لَھُ ْم)يسوع( َ »:م ْن َ
ت ا ْم َرأَةٌ
طل ﱠ َ
" فَقَ َ
طلﱠقَ ِ
َز ْو َجھَا" )(12-11 :10
لقد كان ھناك اسباب قليلة جدا يمكن ان تستطيع من خاللھا الزوجة ان تطلق زوجھا  .اذا
اتھمھا باطال بعدم عذريتھا عندما تزوجا  ,ذلك يعطيھا الحق في ان تطلقه  .او اذا زنى ,
فعندھا ايضا لديھا الحق .
ت ا ْم َرأَةٌ َز ْو َجھَا َوتَ َز ﱠو َج ْ
" َ 12وإِ ْن َ
ت بِ َ
آخ َر تَ ْزنِي«(12 :10) ".
طلﱠقَ ِ
ال يذكر ھنا الطرف البريء من المسألة  .لكن كما قلت  ,الناس يبحثون عن ثغرات.
واالن وھم مكملين طريقھم باتجاه الصليب,
13
ين قَ ﱠد ُموھُ ْم(13 :10) ".
َوقَ ﱠد ُموا إِلَ ْي ِه أَ ْوالَدًا لِ َك ْي يَ ْل ِم َسھُ ْمَ .وأَ ﱠما التﱠالَ ِمي ُذ فَا ْنتَھَرُوا الﱠ ِذ َ
ان ھناك حتى في يومنا ھذا  ,عادة الذھاب الى حاخام من اجل نيل بركة  .وھناك حاخام
ملون صغير في اورشليم اليوم  ,حاخام قصير بلحية رمادية طويلة ,يقرأ صلواته بصوت
عالي و يتحرك الى االمام والخلف  ,ليس مباشرة امام جدار المبكى  ,وانما نوعا ما في
فناء  ,ساحة كبيرة حيث يمكن للرجال والنساء ان يجتمعوا معا  .ويمكنك سماعه النه نوعا
ما يصرخ بھذه الصالة مع حركة المشي .ھذا الحاخام القصير له احترام كبير من قبل
الشباب الذين يدرسون ليصبحوا حاخام  .ويذھبون اليه  ,ويضع يده على رأسھم ويباركھم
 .ومثير جدا لالھتمام مشاھدته و مشاھدة ھؤالء الشبان ذاھبين اليه لمنحھم بركات بوضع
يده عليھم .
ھذا ما حدث في ھذه االية  ,تم احضار اطفال الى يسوع  .وكانت عادة في ھذه االيام ان
ُحض َر االطفال في عمر السنة الى حاخام لينال بركة  .ولھذا جلب االباء اوالدھم الى
ي َ
يسوع حتى يضع يده عليھم ويباركھم  .وبدا التالميذ بانتھارھم قائلين " اوه  ,ال تزعجوا
الرب  .فھو مشغول جدا " و بدأوا بمنع االباء الذين رغبوا في جلب اوالدھم الى يسوع .
ع ذلِ َك ا ْغتَا َ
" 14فَلَ ﱠما َرأَى يَسُو ُ
ظ" )(14 :10
كان غاضبا  ,غاضبا على تصرف تالميذه من نفسھم وليس من قِبَلِه ھو .
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ا ْغتَا َ
ي َوالَ تَ ْمنَعُوھُ ْم ،ألَ ﱠن لِ ِم ْث ِل ھ ُؤالَ ِء َملَ ُك َ
وت ﷲِ "):10
ال لَھُ ْمَ »:د ُعوا األَ ْوالَ َد يَأْتُ َ
ظ َوقَ َ
ون إِلَ ﱠ
(14
تذكروا ان يسوع في طريقه الى الصليب .وھذا ثقيل عليه جدا  ,ومع ھذا  ,شعر التالميذ
انه ال وقت لديه لألطفال  .وال يجب ان يزعجه االطفال  .لكن يسوع قال " كال انتم
ي َوالَ تَ ْمنَعُوھُ ْم ،ألَ ﱠن لِ ِم ْث ِل ھ ُؤالَ ِء َملَ ُك َ
وت ﷲِ".
مخطئون َ .د ُعوا األَ ْوالَ َد يَأْتُ َ
ون إِلَ ﱠ
15اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن الَ يَ ْقبَ ُل َملَ ُك َ
وت ﷲِ ِم ْث َل َولَ ٍد فَلَ ْن يَ ْد ُخلَهُ«(15 :10).
ال تمنعوا االطفال  .ھناك شيء جميل في االطفال  .اؤمن انه شيء طبيعي بالنسبة لالطفال
ان يؤمنوا با}  .اعتقد ان عليھم ان يتعلموا حتى يعرفوا ما ھو االلحاد  .اعتقد انه على نحو
غريزي  ,وطبيعي  ,يؤمن االطفال با}  .ھنالك تلك البساطة في االيمان في االطفال ,
ايمان جميل  ,ايمان طبيعي  .كلما امرض احب ان يصلي احفادي الجلي  .ايمان كايمانھم
ايمان جميل جدا  .وقد قال يسوع " مالم يكن لكم ايمان االطفال لن تدخلوا ملكوت ﷲ "
ذلك ھو السبيل للدخول  ,ان نصبح اطفاال.
" اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن الَ يَ ْقبَ ُل َملَ ُك َ
وت ﷲِ ِم ْث َل َولَ ٍد فَلَ ْن يَ ْد ُخلَهُ "
ار َكھُ ْم")(16 :10
ض َع يَ َد ْي ِه َعلَ ْي ِھ ْم َوبَ َ
ضنَھُ ْم َو َو َ
" 16فَاحْ تَ َ
احب ھذه الصورة ليسوع وھو يحتضن االطفال  .و انا متأكد انھم انجذبوا اليھم بشكل
طبيعي .
يق )من منطقة االردن بعد ان عاد مجددا الى منطقة اليھودية
ار ٌج إِلَى الطﱠ ِر ِ
َ 17وفِي َما ھُ َو َخ ِ
اح ٌد َو َجثَا لَهُ َو َسأَلَهُ»:أَ ﱡيھَا ْال ُم َعلﱢ ُم الصﱠالِحَُ ،ما َذا أَ ْع َم ُل ألَ ِر َ
ث
متجھا الى اورشليم (َ ،ر َك َ
ض َو ِ
ال لَهُ يَسُو ُ
اح ٌد َوھُ َو
ْس أَ َح ٌد َ
صالِحًا؟ لَي َ
ع»:لِ َما َذا تَ ْد ُعونِي َ
ْال َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ؟« 18فَ َق َ
صالِحًا إِالﱠ َو ِ
ﷲُ(18-17 :10) ".
كثير من المعلقون يقولون ان يسوع ھنا انتھره لمناداته اياه بالصالح  .انا ال اعتقد ذلك.
اعتقد ان يسوع كان يحاول ان يُوعيه  ,فأما يسوع يقول له " انا لست صالحا " او انه يقول
" انا صالح " وانا اؤمن انه يقول انه صالح  .وانه يحاول ان يوعيه  " ,لماذا تدعوني
صالحا ؟ فكر في ذلك جيدا للحظة  .ليس صالح اال ﷲ  .لماذا تدعوني صالحا ؟ النني ﷲ .
" وذلك يتناسق تماما مع باقي الكالم الذي قاله له الحقا  .في الحقيقة  ,بقية ما قاله يسوع
لبدى تجديفا لو انه لم يعلن له "انا ﷲ " الن يسوع يقول له في باقي القصة " انت في حاجة
الى ﷲ كمركز لحياتك  ,اتبعني  .مركز حياتك خاطيء  .المال ھو مركز حياتك  .انت
بحاجة لمركز اخر لحياتك اذا ما اردت ان تدخل ملكوت السماوات  .اتبعني  ,انت بحاجة
الى ﷲ في مركز حياتك  .اتبعني  " .وھكذا  ,كمحاولة من يسوع لتوعيته قال له " لماذا
تدعوني صالحا ؟ ليس صالح اال ﷲ " .
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ْر ْق .الَ تَ ْشھَ ْد بِ ﱡ
ْر ُ
" 19أَ ْن َ
اك
الز
صايَا :الَ تَ ْز ِن .الَ تَ ْقتُلْ  .الَ تَس
ت تَع
ور .الَ تَ ْسلُبْ  .أَ ْك ِر ْم أَبَ َ
ف ْال َو َ
ِ
ِ
ِ
20
ال لَهُ»:يَا ُم َعلﱢ ُم ،ھ ِذ ِه ُكلﱡھَا َحفِ ْ
ظتُھَا ُم ْن ُذ َح َداثَتِي«21 .فَنَ َ
ظ َر إِلَ ْي ِه يَسُو ُ
ع
اب َوقَ َ
َوأُ ﱠم َك« .فَأَ َج َ
َوأَ َحبﱠهُ" )(21-19 :10
نظر الى ھذا الشاب ورأى كيف انه في لحظة سرد القسم الثاني من الناموس امامه  .فقال
" لقد حفظتھا منذ حداثتي " فنظر اليه يسوع وأحبه  ,وقال ",حسنا! "
اح ٌد(21 :10) ":
" َوقَ َ
ال لَهُ»:يُع ِْو ُز َك َش ْي ٌء َو ِ
متى يقول لنا انه قال ليسوع " مالذي يعوزني بعد " لذا قال له يسوع " ھناك شيء واحد
يعوزك " :
ال ا ْتبَ ْعنِي َحا ِمالً
" اِ ْذھَبْ بِ ْع ُك ّل َما لَ َك َوأَ ْع ِط ْالفُقَ َرا َء ،فَيَ ُك َ
ون لَ َك َك ْن ٌز فِي ال ﱠس َما ِءَ ،وتَ َع َ
22
ال ﱠ
ير ٍة(22-21 :10) ".
ضى َح ِزينًا ،ألَنﱠهُ َك َ
صل ِ َ
ان َذا أَ ْم َوال َكثِ َ
يب« .فَا ْغتَ ﱠم َعلَى ْالقَ ْو ِل َو َم َ
كما أشرت  ,فكلمة يسوع االساسية لھذا الشاب لم تكن " بع كل مالك و اعط للفقراء " فذلك
كان كالما عرضيا  .الكالم الرئيسي كان " اتبعني حامال صليبك " بالنسبة لھذا الشاب غناه
كان ما يمنعه من اتباع يسوع و حمل صليبه  .ال اعرف ما ھو الشيء الذي يمنعك من
اتباع يسوع وحمل صليبه  .ربما عالقة معينة  .او ربما قد يكون عملك ھو ما يمنعك ,
وربما انه مجرد اختيار بالنسبة لك او ھدف من بين الكثير من االھداف  .أيا كان ما يمنعك
من اتباع المسيح و حمل الصليب  ,تخلص منه  .ذلك ما يقوله يسوع  .مع ھذا الشاب سمى
الشيء الذي يعيقه  ,لقد كان لديه ﷲ و المال  .فقال يسوع " ال يمكنك ان تخدم ﷲ والثروة
 .لذا تخلص من الھك الزائف ,وأتبع يسوع  .وأ ْع َرف االله الحق  .دع ﷲ يكون مركز
لحياتك واتبعه.
كلمة يسوع لذلك الشاب في ذلك اليوم بخصوص جعل ﷲ مركز لحياتك يقولھا اليوم لنا
ايضا دع يسوع المسيح يصبح ذلك المركز  .ذلك ھو السبيل لدخول ملكوت ﷲ ذلك ھو
السبيل للحياة االبدية  ,وذلك بأن يكون ﷲ في المركز  .لذا فالشيء الذي يمنعك من جعله
22
ان َذا أَ ْم َوال
ضى َح ِزينًا ،ألَنﱠهُ َك َ
مركز لحياتك  ,تخلص منه  " .فَا ْغتَ ﱠم َعلَى ْالقَ ْو ِل َو َم َ
ير ٍة " اليست تلك مفارقة ؟ الن الكثير منكم يظن " ذلك ما انا بحاجة اليه الكون سعيدا ,
َكثِ َ
ثروة كبيرة " ھا ھنا رجل يقول لنا الكتاب المقدس انه غير سعيد  ,النه كان صاحب ثروة
كبيرة  .ال تفترض ان ھذا الشاب كان ضائعا  .ال نعرف  .ربما قد فكر في ما قاله يسوع
ونادى خادمه وقال له " بع كل شيء و وزعه على الفقراء .سأراك الحقا  .فأنا ذاھب التبع
يسوع " او انه قد ذھب فقط وعاد الى بؤسه و و حياته مع المال كأله له .
23فَنَ َ
ظ َر يَسُو ُ
ت ﷲِ!«
ال لِتَالَ ِمي ِذ ِهَ »:ما أَ ْع َس َر ُد ُخ َ
ع َح ْولَهُ َوقَ َ
ول َذ ِوي األَ ْم َوا ِل إِلَى َملَ ُكو ِ
24فَتَ َحي َﱠر التﱠالَ ِمي ُذ ِم ْن َكالَ ِم ِه" )(24-23 :10
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النھم بحسب التفكير العبراني  ,كانوا يظنون ان الغنى عالمة على رضا ﷲ على الشخص
 .وان كان احد مرتاحا ماديا  ,فذلك بسبب ان ﷲ فضله و باركه بالغنى  ,ذلك كان عالمة
على ايمان وقرابة الشخص من ﷲ  .و كانوا مندھشين عندما قال يسوع َ " ,ما أَ ْع َس َر
ت ﷲِ!" "ماذا تعني يارب ؟ لقد ظننا ان ذلك عالمة على
ُد ُخ َ
ال إِلَى َملَ ُكو ِ
ول َذ ِوي األَ ْم َو ِ
انه بار وتقي  ,كنت تستطيع ان تثق به بتلك الثروات " لقد نقض يسوع تلك الفلسفة من
اساسھا  .ھناك اليوم من لديھم ذلك االحساس  ,ان الغنى ,واالزدھار المادي  ,عالمة على
الروحانية  .وحتى ان ھناك من يعظ ان التقوى طريق الى االزدھار المادي  .يقول بولس
لتيموثاوس  " ,تَ َجنﱠبْ ِم ْث َل ھ ُؤالَ ِء".
و لھذا اندھش التالميذ  .لذا حدد كالمه اكثر قليال .
اب يَسُو ُ
ت
ول ْال ُمتﱠ ِكلِ َ
يَ ،ما أَ ْع َس َر ُد ُخ َ
ع أَ ْيضًا َوقَ َ
" فَأ َ َج َ
ال إِلَى َملَ ُكو ِ
ال لَھُ ْم»:يَا بَنِ ﱠ
ين َعلَى األَ ْم َو ِ
25
ت ﷲِ«" )-24 :10
ب إِب َْر ٍة أَ ْي َس ُر ِم ْن أَ ْن يَ ْد ُخ َل َغنِ ﱞي إِلَى َملَ ُكو ِ
ﷲِ! ُمرُو ُر َج َمل ِم ْن ثَ ْق ِ
(25
كما اشرت  ,ھناك من يقول ان ثقب االبرة كانت تسمية تطلق على الباب الثانوي في بوابة
المدينة  ,فعندما كانت البوابة تغلق عندما يخيم الليل و ياتي احدھم الى المدينة  ,لم يكونوا
يفتحون البوابة حرصا منھم على ان يكون محاولة من قبائل االعداء للدخول  .لذا كان
ھناك ھذا الباب الثانوي يتمكن الشخص من الزحف من خالله الى داخل المدينة  .و كانوا
يطلقون على ھذا الباب الثانوي "ثقب االبرة " لذا عندما قال يسوع َ " ,ما "ُ 25مرُو ُر َج َمل
ت ﷲِ«" كان يسوع يشير الى الباب الثانوي
ب إِب َْر ٍة أَ ْي َس ُر ِم ْن أَ ْن يَ ْد ُخ َل َغنِ ﱞي إِلَى َملَ ُكو ِ
ِم ْن ثَ ْق ِ
 ,وكيف انھم يزيلون احمال جمل و ثم يحاول الرجل سحب من جھة ودفع من جھة اخرى
و حصره ويقحموا الحيوان العنيد في ھذه الفتحة الصغيرة في البوابة  .ولكن مع الكثير من
العرق والجھد يتمكنون من ادخاله  .كال  ,ذلك ليس ما يقوله يسوع  .ايا كان ما يقصده
يسوع فھو  ,استحالة الموضوع  .ھناك دائما اولئك الناس الذين يحاولون صنع الخالص
من خالل الغنى و يمسكون في خناق شخص يصارع  ,حاول بما يكفي من الجھد  ,حاول
بما يكفي من القوة  ,كن صادقا بما يكفي  .بالتاكيد تستطيع ان تخلص نفسك  .كال .
يسوع يتحدث عن استحالة  .الن التالميذ كانوا مذھولين الى ابعد الحدود  .كانوا مصعوقين
عند ھذه النقطة ,
26
ص؟«" )(26 :10
ين بَ ْع ُ
فَبُ ِھتُوا إِلَى ْال َغايَ ِة قَائِلِ َ
ْض» :فَ َم ْن يَ ْستَ ِطي ُع أَ ْن يَ ْخلُ َ
ضھُ ْم لِبَع ٍ
الغنى ال يفي بالموضوع  .فمن يستطيع ان يخلص ؟
" 27
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ليساعدنا الرب فندرك ذلك .
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الخالص بالناس مستحيل  .مستحيل تماما ان يتمكن انسان من تخليص نفسه  .ال يھم كم
في في سيرك  ,ال يستطيع احد ان يُخلص
نبيلة جھودك  ,وكم تقية دوافعك  ,او كم انت َو ْ
نفسه  .يسوع في الحديقة قال "»:يَا أَبَتَاهُ ،إِ ْن أَ ْم َك َن فَ ْلتَ ْعبُرْ َعنﱢي ھ ِذ ِه ْال َكأْسُ  )،اذا ما يوجد
سبيل اخر لخالص الناس (  ".لكن باالنسان نفسه الموضوع مستحيل  .لكن يسوع قال ,
ْس ِع ْن َد ﷲِ ،ألَ ﱠن ُك ﱠل َش ْي ٍء ُم ْستَ َ
طا ٌ
ع ِع ْن َد ﷲِ«(27 :10) ".
" َول ِك ْن لَي َ
مھما كنت سيئا  ,ليس مستحيال ان يخلصك ﷲ  .فانت لست ابعد مما في مستطاع ﷲ
الوصول اليه  .انت ابعد من قدراتك  ,ابعد من قدرات االخرين  ,لكن لست ابعد من قدرات
ﷲ  .الم نرى ﷲ يعمل عندما استسلم اناس ؟ ھناك بعض االشخاص نظرت اليھم وقلت ",
مستحيل تماما ان يخلصوا  ,انھم ضائعون " وقد كنت اغسل يدي من البعض ,و استسلم
تماما  " .مستحيل ان يخلصوا في يوم من االيام " لكن ﷲ خلصھم
بطريقة ما  ,بالرغم من انني تماما وثقت و دنتھم على انھم حالة مستحيلة  } .أكاليل
نعمة كثيرة .
َ 28وا ْبتَ َدأَ ب ْ
اك«(28 :10) ".
ُطرُسُ يَقُو ُل لَهُ»:ھَا نَحْ ُن قَ ْد تَ َر ْكنَا ُك ﱠل َش ْي ٍء َوتَبِ ْعنَ َ
بدى ھذا الشاب انه ال ينوي ان يدفع ذلك الثمن  .لكن بطرس قال»" ,ھَا نَحْ ُن قَ ْد تَ َر ْكنَا ُك ﱠل
اك«"
َش ْي ٍء َوتَبِ ْعنَ َ
29
الْ » :ال َح ﱠ
اب يَسُو ُ
ت أَ ْو أَبًا أَ ْو أُ ًّما
ْس أَ َح ٌد تَ َر َك بَ ْيتًا أَ ْو إِ ْخ َوةً أَ ْو أَ َخ َوا ٍ
ع َوقَ َ
فَأَ َج َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم:لَي َ
يل(29 :10) "،
اإل ْن ِج ِ
أَ ِو ا ْم َرأَةً أَ ْو أَ ْوالَدًا أَ ْو ُحقُوالً ،ألَجْ لِي َوألَجْ ِل ِ
بدى ان الكثير منھم  ,بسبب قوة الثقافة اليھودية  ,كونھم مع يسوع وايمانھم وقبولھم به
كمسيح له  ,خسروا ميراثھم و بيوتھم  .تسبب ذلك في خسارة العالقة بعوائلھم بسبب نفيھم
بتھمة الھرطقة  .لدى الكثير من اليھود  ,كانوا يقيمون جنازة العتبار الشخص و االبن
الذي قَبل يسوع المسيح كمخلص ميتا  .ويبدو ان ما خسره بولس الرسول ھو كان زوجته .
ت أَ ْو أَبًا أَ ْو أُ ًّما أَ ِو ا ْم َرأَةً
وقال يسوع " » ْال َح ﱠ
ْس أَ َح ٌد تَ َر َك بَ ْيتًا أَ ْو إِ ْخ َوةً أَ ْو أَ َخ َوا ٍ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم:لَي َ
يل"
اإل ْن ِج ِ
أَ ْو أَ ْوالَدًا أَ ْو ُحقُوالً ،ألَجْ لِي َوألَجْ ِل ِ
30
ت َوأَ ْوالَدًا
ْف َ
ت َوأُ ﱠمھَا ٍ
ان ،بُيُوتًا َوإِ ْخ َوةً َوأَ َخ َوا ٍ
ضع ٍ
إِالﱠ َويَأْ ُخ ُذ ِمئَةَ ِ
اآلن فِي ھ َذا ال ﱠز َم ِ
تَ ،وفِي ال ﱠد ْھ ِر اآلتِي ْال َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ(30 :10) ".
َو ُحقُوالًَ ،م َع اضْ ِطھَا َدا ٍ
قد تُضطھد  ,وقد تخسر اخاك  ,اختك ,او امك  .لكنك ستنال مقابل ذلك في عائلة ﷲ مئات
االضعاف  .ھناك الكثير منكم الذين ايمانھم في المسيح يسوع قد سبب انشقاق في العائلة .
كان لدي حفلة زفاف البارحة  ,و كان العريس في الغرفة الخلفية وقال لي " عظ من
االنجيل" وقال " قالت امي لي انني لو ذكرت اسم يسوع المسيح مجددا  ,فلست مقبوال في
البيت بعد " وكمل " انھا ھنا  ,لذا عظ من االنجيل " لكن ذلك كلف الشاب كثيرا  .ومع
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ذلك  ,في عائلة ﷲ ذلك الحب  ,وذلك الرباط  ,تلك العالقة التي دخلناھا تجعلنا واحدا في
المسيح يسوع في عائلة ﷲ  ,انظر حولي الى كل االخوة و االخوات الذين معنا ھنا فارى
العظمة في ادراك اننا جميعا عائلة كبيرة واحدة }  .مع انه قد نكون انفصلنا عن اقربائنا
بالدم كنتيجة اللتزامنا بيسوع المسيح  ,اال اننا بذلك دخلنا الى عائلة اكبر  .اشعر انني
محظوظ بال حدود النضمامي الى عائلة كبيرة كھذه  .اشعر باني محظوظ الن عائلتي
الحالية تحب الرب وتخدمه  .ذلك بركة لي  .لدي ابناء عمومة وعمات اال انھم ال يعرفون
ﷲ  .انا اقرب اكثر بكثير منكم مما انا اليھم  .اذ ان ھناك ھوة عظيمة بيني وبينھم  .كثير
منھم مازال في ذلك النظام االجتماعي و  ...يجب ان اكون حذرا  ,النھم يستمعون الى
اشرطتي المسجلة ھذه  .انھم اشخاص رائعون  ,اال انھم بحاجة الى يسوع  .الى ان يتكون
ذلك الرباط بااليمان في المسيح  ,فسيظل ھناك انفصال  ,ال يمكن ان يكون ھناك تكامل
في الوحدة  .لذا قال يسوع "اسمعوا  ,ما من احد ترك ھذه االشياء اال وسينال مئات
االضعاف  .ستتعرضون لالضطھاد  ,اضطھاد من العائلة  ,نعم  .لكن في العالم االتي,
حياة ابدية " .
31
ين«(31 :10) ".
ُون أَ ﱠولِ َ
اآلخر َ
آخ ِر َ
ون يَ ُكونُ َ
ُون أَ ﱠولُ َ
َول ِك ْن َكثِير َ
ينَ ،و ِ
ون ِ
لماذا قال ھذا الكالم ھنا  ,ال اعرف .
" 32
ين إِلَى أُو ُر َشلِي َم" )(32 :10
صا ِع ِد َ
يق َ
َو َكانُوا فِي الطﱠ ِر ِ
يسوع في طريقه  .يأتي ھذا الشاب ويركع امامه  .مازالوا متقدمين في طريقھم  ,مازالوا
في طريقھم الى اورشليم .
ون .فَأ َ َخ َذ ْ
َويَتَقَ ﱠد ُمھُ ْم يَسُو ُ
االثنَ ْي َع َش َر أَ ْيضًا
ُون َكانُوا يَ َخافُ َ
ُونَ .وفِي َما ھُ ْم يَ ْتبَع َ
عَ ،و َكانُوا يَتَ َحيﱠر َ
َوا ْبتَ َدأَ يَقُو ُل لَھُ ْم َع ﱠما َسيَحْ ُد ُ
ث لَهُ" )(32 :10
الحظ التالميذ انه اصبح متأمال اكثر في المرحلة  ,وانه يشعر بوحدة اكبر  .واضح ان
ھناك ثِقَل  ,و لھذا ھم خائفون لما يرون من تحركاته  .لذا جمعھم و بدأ يقول لھم ,
ان يُ َسلﱠ ُم إِلَى ر َُؤ َسا ِء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَ ِة،
صا ِع ُد َ
" »ھَا نَحْ ُن َ
ون إِلَى أُو ُر َشلِي َمَ ،واب ُْن ا ِإل ْن َسِ 34
ون َعلَ ْي ِه
ون بِ ِه َويَجْ لِ ُدونَهُ َويَ ْتفُلُ َ
تَ ،ويُ َسلﱢ ُمونَهُ إِلَى األُ َم ِم ،فَيَھ َْزأُ َ
فَيَحْ ُك ُم َ
ون َعلَ ْي ِه بِ ْال َم ْو ِ
ث يَقُو ُم«(34-33 :10) ".
َويَ ْقتُلُونَهَُ ،وفِي ْاليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
الحظ انه قال ان الكتبة و الفريسيين سيحكمون عليه بالموت  ,ويسلمونه الى االمم لتنفيذ
الحكم  .االمم سوف يھزأون منه  ,لقد كان الجنود الرومان ھم من وضعوا عليه الرداء
البنفسجي و سخروا منه قائلين " ھتاف لملك اليھود " سيجلدونه  ,لقد كان الجند الرومان
من جلده تسعة وثالثون جلدة  .سوف يتفلون عليه  ,وذلك بالطبع ايضا مسجل  .وسيقتلونه
 ,ومن سيقتله ھو االمم  ,الجنود الرومان  " .وفي اليوم الثالث يقوم".
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35
ُوحنﱠا ا ْبنَا َز ْب ِدي قَائِلَ ْي ِن»:يَا ُم َعلﱢ ُم ،نُ ِري ُد أَ ْن تَ ْف َع َل لَنَا ُك ﱠل َما َ
طلَ ْبنَا«)ھال
َوتَقَ ﱠد َم إِلَ ْي ِه يَ ْعقُوبُ َوي َ
37
36
س
ال لَھُ َماَ »:ما َذا تُ ِري َدا ِن أَ ْن أَ ْف َع َل لَ ُك َما؟« فَقَاالَ لَهُ»:أَ ْع ِطنَا أَ ْن نَجْ لِ َ
قدمت لنا خدمة( .فَقَ َ
38
ال لَھُ َما يَسُو ُ
ان َما
اح ٌد َع ْن يَ ِمينِ َ
ار َك فِي َمجْ ِد َك« .فَ َق َ
َو ِ
ع»:لَ ْستُ َما تَ ْعلَ َم ِ
ك َواآل َخ ُر َع ْن يَ َس ِ
تَ ْ
طبِ َغا بِالصﱢ ْب َغ ِة الﱠتِي أَصْ َ
س الﱠتِي أَ ْش َربُھَا أَنَاَ ،وأَ ْن تَصْ َ
طب ُغ
ان .أَتَ ْستَ ِطي َعا ِن أَ ْن تَ ْش َربَا ْال َكأْ َ
طلُبَ
ِ
39
ال لَھُ َما يَسُو ُ
ع»:أَ ﱠما ْال َكأْسُ الﱠتِي أَ ْش َربُھَا أَنَا فَتَ ْش َربَانِھَا" ،
بِھَا أَنَا؟« َفقَاالَ لَهُ» :نَ ْستَ ِطي ُع« .فَقَ َ
)(39-35 :10
مد ھيرودس يده ضد الكنيسة  ,و قطع رأس يعقوب  ,كان من اوائل الشھداء .
40
طب ُغ بِھَا أَنَا تَصْ َ
" َوبَالصﱢ ْب َغ ِة الﱠتِي أَصْ َ
ْس
اري فَلَي َ
طبِ َغ ِ
انَ .وأَ ﱠما ْال ُجلُوسُ َع ْن يَ ِمينِي َو َع ْن يَ َس ِ
ين أُ ِع ﱠد لَھُ ْم«" )(40-39 :10
لِي أَ ْن أُ ْع ِطيَهُ إِالﱠ لِلﱠ ِذ َ
لقد قدر ﷲ ذلك من قبل  ,لقد قضى في االمر من قبل  .لذا سيعطى لالشخاص الذين قد قدر
لھم منذ البدء ان يكون  .تذكر قبل بضعة اصحاحات  ,كان التالميذ يتجادلون و ھم في
طريقھم نزوال من القيصيرية فيليبي عمن سيكون االعظم في ملكوت ﷲ ؟ وعندما وصلوا
الى البيت  ,قال يسوع " عما كنتم تتجادلون في الطريق ؟" "اه  ,ال شيء" كانوا خائفين
من اخباره فسكتوا  .النھم خافوا ان يقولوا له " كنا نتجادل فيما بيننا عمن سيكون االعظم
في ملكوت ﷲ " لكن ھنا يعقوب و يوحنا  ,جاءا الى الرب وقاال له " ھال اسديت لنا خدمة
؟ نريد ان يجلس احدنا من يمينك واالخر من يسارك " لذا  ,كانوا مازالوا يبحثون عن
المجد ,والمنصب المشھور  .قال يسوع "اسمعوا  ,ستمرون في النيران  .ستشربون الكأس
 ,ستصطبغون بالصبغة التي اصطبغ بھا  ,اما ان اعطيكم ما تطلبون فذلك شيء قد أعطي
مسبقا  .الخطة المقدرة مسبقا من ﷲ ستنفذ " .
41
ُوحنﱠا(41 :10) ".
" َولَ ﱠما َس ِم َع ْال َع َش َرةُ ا ْبتَ َدأُوا يَ ْغتَاظُ َ
وب َوي َ
ون ِم ْن أَجْ ِل يَ ْعقُ َ
اوه ,رد فعل مثالي  .ھذه النقمة البارة  ,مع ان جميعھم كان يفكر باالمر نفسه .
42فَ َد َعاھُ ْم يَسُو ُ
ُون ر َُؤ َسا َء األُ َم ِم يَسُو ُدونَھُ ْمَ ،وأَ ﱠن
ين يُحْ َسب َ
ون أَ ﱠن الﱠ ِذ َ
ال لَھُ ْم» :أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ع َوقَ َ
ُع َ
ون َعلَ ْي ِھ ْم(43-42 :10) ".
ظ َما َءھُ ْم يَتَ َسلﱠطُ َ
االمم  ,الوثنيون  ,احبوا مناصب السلطة و القوة و الحكم على الناس  .قال يسوع "فال
يكون ھكذا فيكم  .ملكوت ﷲ يختلف عن ملكوت االنسان  ,النه في ملكوت ﷲ"...
44
43
ير فِي ُك ْم َع ِظي ًما ،يَ ُك ُ
ير فِي ُك ْم
ص َ
ص َ
ون لَ ُك ْم َخا ِد ًماَ ،و َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ ِ
بَلْ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ ِ
أَ ﱠوالً ،يَ ُك ُ
يع َع ْبدًا45 .ألَ ﱠن
ون لِ ْل َج ِم ِ
ين«-43 :10) ".
ير َ
ان أَ ْيضًا لَ ْم يَأْ ِ
اب َْن ا ِإل ْن َس ِ
ت لِي ُْخ َد َم بَلْ لِيَ ْخ ِد َم َولِيَ ْب ِذ َل نَ ْف َسهُ فِ ْديَةً َع ْن َكثِ ِ
(45
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ولذا مرة اخرى  ,يسوع يعلم اھمية  ,انه اذا ما اردت ان تحكم  ,اذا اردت ان تكون رئيسا ,
اذا اردت ان تكون القائد  ,فعليك ان تتعلم ان تكون خادما  .الطريق الى العظمة يكون من
خالل الخدمة  .من المھم ان ادرك انني وانا اخدم االنسان فانا في الحقيقة اخدم ﷲ  .انا
اقوم بذلك من اجل اسم الرب  ,اقوم بالخدمة كما لو انني اقوم بھا للرب  .ايأ كان ما تقوم به
في الكلمة او الفعل  ,افعل كل شيء لمجد ﷲ  .وانت بحاجة لتدرك انه بخدمة ﷲ  ,تُنشأ
خدمة االنسان  ,الن ذلك ما يطلبه الرب منك كخادم له  .ولھذا السبيل الى العظمة ھو سبيل
االتضاع و التعلم لتكون خادما .
46
يحا(46 :10) ".
َو َجا ُءوا إِلَى أَ ِر َ
وبالطبع  ,ھو االن قد عبر َعبْر االردن  ,وجاء الى أريحا ,وھو في الجزء االخير,
العشرين ميال االخيرة الى اورشليم .
46
ان بَارْ تِي َما ُوسُ
يرَ ،ك َ
ار ٌج ِم ْن أَ ِر َ
َو َجا ُءوا إِلَى أَ ِر َ
يحا َم َع تَ47الَ ِمي ِذ ِه َو َج ْم ٍع َغفِ ٍ
يحا َوفِي َما ھُ َو َخ ِ
اص ِريﱡ  ،ا ْبتَ َدأَ
ْطي .فَلَ ﱠما َس ِم َع أَنﱠهُ يَسُو ُ
األَ ْع َمى اب ُْن تِي َما ُو َ
يق يَ ْستَع ِ
ع النﱠ ِ
س َجالِسًا َعلَى الطﱠ ِر ِ
يَصْ ُر ُخ َويَقُولُ»:يَا يَسُو ُ
ع اب َْن َدا ُو َد ،ارْ َح ْمنِي!«)(47-46 :10
ال شك ان االعمى استطاع ان يسمع الحشد المار من قربه  .كما تعلم ان االشخاص العمي
حادي المالحظة  ,سمعھم  ,االحساس عندھم بما يدور حلوھم,شديد القوة  .النھم ال
يستطيعون الرؤية  ,يطورن قابليات السمع و قابليات التمييز بالسمع  .وبسماعه للناس ,
على االرجح سأل " مالذي يجري ؟ من الذي يمر من ھنا ؟ مالذي يحدث ؟ " أجابوه " ,انه
يسوع الناصري "وبارتيماوس )اسم الرجل االعمى ( فكر " ,ھذه ھي فرصتي " .
اص ِريﱡ  ،ا ْبتَ َدأَ يَصْ ُر ُخ َويَقُولُ»:يَا يَسُو ُ
47فَلَ ﱠما َس ِم َع أَنﱠهُ يَسُو ُ
ع اب َْن َدا ُو َد ،ارْ َح ْمنِي!«
ع النﱠ ِ
48
ُون )الذين كانوا حوله( لِيَ ْس ُك َ
ت )،قالوا له "اصمت!" لكنه فكر في نفسه
فَا ْنتَھَ َرهُ َكثِير َ
ص َر َخ أَ ْكثَ َر َكثِيرًا
قائال" ھذه فرصتي الوحيدة "فصرخ اكثر ( فَ َ
49
ف يَسُو ُ
ع َوأَ َم َر أَ ْن يُنَا َدى ) وقف وقال احضروه الي( .
»يَا اب َْن َدا ُو َد ،ارْ َح ْمنِي!« .فَ َوقَ َ
يك«(50-47 :10)".
ين لَهُ»:ثِ ْق! قُ ْم! ھُ َو َذا يُنَا ِد َ
فَنَا َد ُوا األَ ْع َمى قَائِلِ َ
البعض يقول ان ھذا الثوب كان الثوب المثالي للمتسولين  .كانت مثل بطاقة تعريف
للمتسولين  .لكنه القاه بعيدا النه علم بانه ليس بحاجة الى التسول بعد  .في االيمان علم انه
حالما يصل الى يسوع  ,سيتغير الوضع  ,وسيبصر  .حياته ستتغير  .وھكذا ,
51
اب يَسُو ُ
ال لَهُ األَ ْع َمى»:يَا َسيﱢ ِدي ،أَ ْن
ال لَهَُ »:ما َذا تُ ِري ُد أَ ْن أَ ْف َع َل بِ َك؟« فَقَ َ
ع َوقَ َ
فَأ َ َج َ
ال لَهُ يَسُو ُ
اك(52-50 :10) ".
عْ »:اذھَبْ  .إِي َمانُ َك قَ ْد َشفَ َ
ْص َر!«52 .فَقَ َ
أُب ِ
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ربما رآه يلقي بثوبه بعيدا ,رأى ايمان ھذا الرجل  ,رأى االيمان في قلبه  .فقال "أذھب
أيمانك قد شفاك "
"
يق(52 :10) ".
ت أَب َ
فَلِ ْل َو ْق ِ
ْص َرَ ،وتَبِ َع يَسُو َع فِي الطﱠ ِر ِ
قصة جميلة جدا ! يمكن الحصول على الكثير من القصص الرمزية الروحية منھا  .لكن
ذلك ليس حقا اختصاصي .
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اح 11
1
ون ،أَرْ َس َل ْاثنَ ْي ِن ِم ْن
اجي َوبَ ْي ِ
َولَ ﱠما قَ ُربُوا ِم ْن أُو ُر َشلِي َم إِلَى بَ ْي ِ
ت فَ ِ
ت َع ْنيَاِ ،ع ْن َد َجبَ ِل ال ﱠز ْيتُ ِ
2
ان
تَالَ ِمي ِذ ِهَ ،وقَ َ
ت َوأَ ْنتُ َما َد ِ
ال لَھُ َماْ »:اذھَبَا إِلَى ْالقَرْ يَ ِة الﱠتِي أَ َما َم ُك َما ،فَلِ ْل َو ْق ِ
اخالَ ِن إِلَ ْيھَا تَ ِج َد ِ
3
ال لَ ُك َما أَ َح ٌد :لِ َما َذا
اس .فَ ُحالﱠهُ َو ْأتِيَا بِ ِهَ .وإِ ْن قَ َ
َجحْ ًشا َمرْ بُوطًا لَ ْم يَجْ لِسْ َعلَ ْي ِه أَ َح ٌد ِم َن النﱠ ِ
ت )حاال( يُرْ ِسلُهُ إِلَى ھُنَا«.
تَ ْف َعالَ ِن ھ َذا؟ فَقُوالَ)فقط اخبراه ان( :الرﱠبﱡ ُمحْ تَا ٌج إِلَ ْي ِه .فَلِ ْل َو ْق ِ
ال لَھُ َما قَ ْو ٌم
يق ،فَ َحالﱠهُ5 .فَقَ َ
ضيَا َو َو َج َدا ْال َجحْ َ
4فَ َم َ
ش َمرْ بُوطًا ِع ْن َد ْالبَا ِ
ارجًا َعلَى الطﱠ ِر ِ
ب َخ ِ
صى يَسُو ُ
ع .فَتَ َر ُكوھُ َما.
ِم َن ْالقِيَ ِام ھُنَ َ
اكَ »:ما َذا تَ ْف َعالَ ِن ،تَ ُحالﱠ ِن ْال َجحْ َ
ش؟« 6فَقَاالَ لَھُ ْم َك َما أَ ْو َ
7
ُون فَ َر ُشوا ثِيَابَھُ ْم فِي
س َعلَ ْي ِهَ 8 .و َكثِير َ
ش إِلَى يَسُو َعَ ،وأَ ْلقَيَا َعلَ ْي ِه ثِيَابَھُ َما فَ َجلَ َ
فَأَتَيَا بِ ْال َجحْ ِ
ُون قَ َ
يقَ .و َ
ين تَقَ ﱠد ُموا،
يقَ 9 .والﱠ ِذ َ
آخر َ
طعُوا أَ ْغ َ
صانًا ِم َن ال ﱠش َج ِر َوفَ َر ُشوھَا فِي الطﱠ ِر ِ
الطﱠ ِر ِ
ار َكةٌ َم ْملَ َكةُ
ار ٌ
ون قَائِلِ َ
ين تَبِعُوا َكانُوا يَصْ ُر ُخ َ
َوالﱠ ِذ َ
وصنﱠا! ُمبَ َ
ين»:أُ َ
ك اآلتِي بِاس ِْم الرﱠبﱢ ! ُ 10مبَ َ
وصنﱠا فِي األَ َعالِي!«11.فَ َد َخ َل يَسُو ُ
ع أُو ُر َشلِي َم َو ْالھَ ْي َك َلَ ،ولَ ﱠما
أَبِينَا َدا ُو َد اآلتِيَةُ بِاس ِْم الرﱠبﱢ ! أُ َ
ت َع ْنيَا َم َع ْ
نَ َ
ان ْال َو ْق ُ
االثنَ ْي َع َش َر".
ظ َر َح ْولَهُ إِلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء إِ ْذ َك َ
ت قَ ْد أَ ْم َسىَ ،خ َر َج إِلَى بَ ْي ِ
)(11-1 :11

اذا  ,كان يوم أحد  .ودخل يسوع الى اورشليم على جحش  .انجيل متى و انجيل ولوقا
يعطوننا تفاصيل اكثر عن ھذه الحادثة  .يخبروننا كيف ان الفريسيين عارضوا صراخ
التالميذ  ,قائلين انه تجديف الن التالميذ كانوا يعلنونه مسيحا  .ھذه ھي المرة االولى التي
فيھا سمح يسوع ان ينادوه علنا بالمسيح  .كانوا يصرخون مرنمين المزمور الذي كان
22
س
ضهُ ْالبَنﱠا ُؤ َ
ار َر ْأ َ
ص َ
ون قَ ْد َ
بالتأكيد يتنبأ بالمسيح  :مزمور ْ " .118ال َح َج ُر الﱠ ِذي َرفَ َ
23
ان ھ َذاَ ،وھُ َو َع ِجيبٌ فِي أَ ْعيُنِنَا.
اويَ ِةِ .م ْن قِبَ ِل الرﱠبﱢ َك َ
ال ﱠز ِ
24
صنَ ُعهُ الرﱠبﱡ  ،نَ ْبتَ ِھ ُج َونَ ْف َر ُح فِي ِه25 .آ ِه يَا َربﱡ َخلﱢصْ ! آ ِه يَا َربﱡ أَ ْنقِ ْذ!
ھ َذا ھُ َو ْاليَ ْو ُم الﱠ ِذي َ
26
ار ٌ
ك اآلتِي بِاس ِْم الرﱠبﱢ  ".ھذا ھو المزمور  , 118أقتبسوا منه ھذا الجزء المتنبيء
ُمبَ َ
40
ال لَھُ ْم»:أَقُو ُل
اب َوقَ َ
بالمسيح  .ولھذا قال الفريسيون "»يَا ُم َعلﱢ ُم ،ا ْنتَ ِھرْ تَالَ ِمي َذ َك!« .فَأ َ َج َ
لَ ُك ْم :إِنﱠهُ إِ ْن َس َك َ
ارةُ تَصْ ُر ُخ!«".
ت ھ ُؤالَ ِء فَ ْال ِح َج َ
وھكذا  ,حقق يسوع نبوءة زكريا , 9:9
9
ص ْھيَ ْو َن ،ا ْھتِفِي يَا بِ ْن َ
ك .ھُ َو َعا ِد ٌل
ت أُو ُر َشلِي َم .ھُ َو َذا َملِ ُك ِك يَأْتِي إِلَ ْي ِ
" اِ ْبتَ ِھ ِجي ِج ًّدا يَا ا ْبنَةَ ِ
ان ".وھا ھو ھنا يأتي راكبا على
ش اب ِْن أَتَ ٍ
ار َو َعلَى َجحْ ٍ
َو َم ْنصُو ٌر َو ِديعٌَ ،و َرا ِكبٌ َعلَى ِح َم ٍ
جحش  ,كما تنبأت الكتب  .نظر حوله الى كل شيء في الھيكل  ,ثم غادر مع تالميذه
االثني عشر  ,وعادوا الى بيت عنيا ليقضوا الليلة ھناك .
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والغد سيكون االثنين  ,ونقرأ :
12
ت َع ْنيَا َجا َع13 ،فَنَ َ
ين ِم ْن بَ ِعي ٍد
َوفِي ْال َغ ِد )وذلك يوم االثنين( لَ ﱠما َخ َرجُوا ِم ْن بَ ْي ِ
ظ َر َش َج َرةَ تِ ٍ
َعلَ ْيھَا َو َر ٌ
قَ ،و َجا َء لَ َعلﱠهُ يَ ِج ُد فِيھَا َش ْيئًا .فَلَ ﱠما َجا َء إِلَ ْيھَا لَ ْم يَ ِج ْد َش ْيئًا إِالﱠ َو َرقًا ،ألَنﱠهُ لَ ْم يَ ُك ْن
َو ْق َ
ت التﱢي ِن(13-12 :11) ".
بالطبع  ,ھذه الواقعة كانت في شھر نيسان  ,والتين بشكل عام ال ينضج اال في الصيف .
مع ذلك  ,ھناك لديھم وجبة اولى من التين تنضج في ذلك الوقت  .و عندما نذھب الى ھناك
في شباط او آذار ,سترى ھذا التين الناضج الكبير على االشجار  .وعادة  ,تتورق  ,لذا
بحلول الوقت الذي فيه تتورق شجرة التين يكون ھذا التين قد نمى  .لذا  ,عندما رأى يسوع
الشجرة مورقة  ,فكر انه سيجد تينا عليھا .وعندما لم يجد ,
14
اب يَسُو ُ
ال لَھَا»:الَ يَأْ ُكلْ أَ َح ٌد ِم ْن ِك ثَ َمرًا بَ ْع ُد إِلَى األَبَ ِد!«َ .و َك َ
ع َوقَ َ
فَأَ َج َ
ان تَالَ ِمي ُذهُ
يَ ْس َمعُونَ 15و َجا ُءوا إِلَى أُو ُر َشلِي َمَ .ولَ ﱠما َد َخ َل يَسُو ُ
ع(15-14 :11) ".
ھذا كان يوم االثنين  ,بعد يوم دخوله الملكي .
ب َم َوائِ َد ال ﱠ
ي
ُون َويَ ْشتَر َ
ين َكانُوا يَبِيع َ
" ا ْبتَ َدأَ ي ُْخ ِر ُج الﱠ ِذ َ
ُون فِي ْالھَ ْي َك ِلَ ،وقَلﱠ َ
اس ﱠ
ارفَ ِة َو َك َر ِ
صي َ ِ
16
اع(16 :11) ".
بَا َع ِة ْال َح َم ِامَ .ولَ ْم يَ َد ْع أَ َحدًا يَجْ تَا ُز ْالھَ ْي َك َل بِ َمتَ ٍ
استخدموا الھيكل كطريق مختصر من احد جانبي المدينة الى االخر  ,وكانوا يحملون
اشيائھم عبر الھيكل  .فمنع ذلك  .محاوال السيطرة على الوضع  .ھذه كانت المرة الثانية
التي فيھا يطھر يسوع الھيكل  .في بداية كرازته  ,يسجل يوحنا كيف طھر الھيكل  .واالن
ھنا في نھاية كرازته  ,ھا ھو مجددا يطھر الھيكل  .ما كان يطرد ھو ھؤالء الذين كانوا
يتجارون في ملك ﷲ  .فھو ضد المرتزقة بشكل قاطع  ,الذين يتاجرون فيما } .
كان ھناك صيارفة  ,ألن الكاھن ما كان يقبل بالنقود الرومانية في كنز الھيكل  .فان كنت
ستتصدق في الھيكل  ,كان يفضل ان ال تكون عملة رومانية  ,النھا غير طاھرة .فتلك
نقود اممية .
"النقود الوحيدة التي نقبلھا ھي النقود اليھودية " وھكذا  ,عندما كان يُدفع لك كان يدفع
بالرومانية  .وتريد ان تدفع } عشورك  ,فكان عليك ان تصرف نقودك الرومانية الى نقود
يھودية حتى تستطيع ان تدفع } عشورك  .لذا كان ھناك صيارفة  ,جالسين
ھناك في الھيكل  .مع طاوالتھم  ,وكانوا يصرفون لك العملة بأسعار باھظة  .لذا فھم كانوا
حقا يسرقونك " .تريد ان تدفع } ؟ " حسنا  ,كانوا يأخذون فائدة تصل قيمتھا الى عشرة او
خمسة عشر بالمئة " .تريد ان تقدم حمامة } ؟ لدينا حمام شرعي  ,مع ضمان ان الكھنة
سيقبلونه " النه كان من الممكن ان تحصل على حمام من خارج الھيكل  ,من شوارع
اورشليم  .كان يمكن ان تحصل على حمام بخمسة عشر سنت  .كانت تقدمة الحمام تقدمة
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الفقراء } .فأذا لم تكن قادرا على تقديم حمل او ثور كذبيحة }  ,كان عليك تقديم حمام بدال
من ذلك  .لذا كان ذلك خيارا للفقراء  .وفي الخارج في الشوارع كان يمكنك شراء واحد
بخمسة عشر سنتا ً  .لكن عندما تاتي به الى الكاھن كان يفحصه بدقة وما ان يجد أية شائبة
يقول " ال يمكنك تقديم شيء كھذا }  ,اخرجه من ھنا " وأما ما كنت تشتريه من فناء
الھيكل نفسه من كشك الكھنة  ,لم يكن ھناك ي عيب فيھا  .لكن كان عليك دفع خمسة
دوالرات للواحد  .وھكذا  ,كانوا يسرقون الناس  .وذلك أغضب يسوع النھم أستغلوا الناس
ب َم َوائِ َد
الذين أرادوا المجيء الى الرب  ,سرقتھم بسبب رغبتھم في المجيء } َ " .وقَلﱠ َ
ال ﱠ
ي بَا َع ِة ْال َح َم ِام" .
اس ﱠ
ارفَ ِة َو َك َر ِ
صي َ ِ
17
ْس َم ْكتُوبًا :بَ ْيتِي بَي َ
َو َك َ
ْت َ
ان يُ َعلﱢ ُم قَائِالً لَھُ ْم»:أَلَي َ
يع األُ َم ِم؟ َوأَ ْنتُ ْم َج َع ْلتُ ُموهُ
صالَ ٍة يُ ْد َعى لِ َج ِم ِ
ص«(17 :11) ".
َم َغ َ
ارةَ لُصُو ٍ
اتسأل مالذي سيقوله عن بعض الكنائس اليوم  ,بكل خدع السرقة التي لديھم  .أتسآل مالذي
سيقوله عن الكثير من الرسائل التي ترسل من قبل الكثير من االنجيليين المشھورين ,
رسائل مليئة بالكذب والخداع  .اغضبُ كثيرا عندما يكتبون لي تلك الرسائل  .من االفضل
ان ال أتطرق الى ذلك  .يستمعون الى اشرطتي المسجلة أيضا .ربما سأقول شيئا!
َ 18و َس ِم َع ْال َكتَبَةُ َور َُؤ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة فَ َ
ْف
طلَبُوا َكي َ
19
يُ ْھلِ ُكونَهُ ،ألَنﱠھُ ْم َخافُوهُ ،إِ ْذ بُ ِھ َ
ار ْال َم َسا ُءَ ،خ َر َج إِلَى
ص َ
ت ْال َج ْم ُع ُك ﱡلهُ ِم ْن تَ ْعلِي ِم ِهَ .ولَ ﱠما َ
ج ْال َم ِدينَ ِة(19-18 :11).
َخ ِ
ار ِ
مساء االثنين  ,خرج من المدينة .
ين َرأَ ْوا التﱢينَةَ قَ ْد يَبِ َس ْ
َوفِي ال ﱠ
ُول،
از َ
ت ِم َن األُص ِ
اح )صباح الثالثاء ( إِ ْذ َكانُوا ُمجْ تَ ِ
صب َ ِ
21فَتَ َذ ﱠك َر ب ْ
ال لَهُ»:يَا َسيﱢ ِدي ،ا ْنظُرْ ! اَلتﱢينَةُ الﱠتِي لَ َع ْنتَھَا قَ ْد يَبِ َس ْ
ت!«" )(21-20 :11
ُطرُسُ َوقَ َ
كمسيح
لقد كانت التينة رمزا لشعب أسرائيل  .وھا ھنا صورة مثالية  .أتى يسوع الى شعب
ٍ
يطلب ثمارا  .تذكر المثل الذي اعطاه يسوع عن المالك الذي ترك حقوله و ممتلكاته في
ايدي عبيده  .ورحل وأرسل اليھم في وقت الحصاد بعضا من عبيده حتى يجلبوا له ثمارا
من حقله  .لكن اولئك العبيد الذين كانوا مسؤولين عن الحقول ضربوا عبيده المرسلين و
اعادوھم فارغين اليه  .لھذا عاد وارسل اليھم أخرين  ,لكنھم استمروا في ضربھم  .قتلوا
بعضا  ,وضربوا البعض االخر  .واخيرا قال " سأرسل اليھم ابني وبالتأكيد سيھابونه "
لكن عندما اتى االبن قالوا " انظروا  ,ھا ھو االبن  .فلنقتله حتى نرث الكرمة " فقال يسوع
" ,ماذا يفعل صاحب الكرمة ؟ " فقال الفريسيون " حسنا  ,يبيدھم جميعا " فأجاب يسوع
"ذلك صحيح " وفجأة أدركوا "اوه ,انه يقصدنا نحن " ﷲ بحث عن ثمار في شعب
اسرائيل  ,الكرمة في اشعيائ  .6ﷲ زرع الكرمة  ,وضعھا في الكرمات االكثر امتيازا .
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َسيّجھا وحفر السواقي فيھا  ,وحان الوقت ليأتي ويجمع العنب  ,لكنه لم يجد شيئا سوى
عنب بري  .ثمر غير حقيقي .لذلك يدع الكرمة تذھب  ,ويسلمھا الى أخرين يأتون بثمر .
ذلك بالضبط ما قال يسوع انه سيحدث  .شعب اسرائيل فشل في االتيان بالثمر الذي
كان ﷲ ينتظره منھم  ,وھكذا  ,ذبلوا وماتوا  ,وﷲ أعطى تلك الكرمة  ,العمل  ,الى أمة
وشعب آخر  ,يأتي بثمر  .يسوع مازال يبحث عن ثمر  .قال " أَنَا ْال َكرْ َمةُ ْال َحقِيقِيﱠةُ َوأَبِي
ب ْال َكالَ ِم الﱠ ِذي َكلﱠ ْمتُ ُك ْم
ْال َكرﱠا ُمُ .كلﱡ َما يَأْتِي بِثَ َم ٍر يُنَقﱢي ِه لِيَأْتِ َي بِثَ َم ٍر أَ ْكثَ َر3" ".أَ ْنتُ ُم َ
اآلن أَ ْنقِيَا ُء لِ َسبَ ِ
4
ْ
ي َوأَنَا فِي ُك ْم .الﱠ ِذي يَ ْثب ُ
ير،بِھ َذا يَتَ َم ﱠج ُد أَبِي" ﷲ
ُت فِ ﱠ
بِ ِه .اُ ْثبُتُوا فِ ﱠ
ي َوأَنَا فِي ِه ھ َذا يَأتِي بِثَ َم ٍر َكثِ ٍ
ينتظر منك ان تاتي بثمر كثير للملكوت  .اسرائيل فشلت  .اتى يسوع الى شجرة التين ,
فكانت عاقراً  .لھذا  ,لعنھا  .جفت وماتت  .واالن  ,انه ينتظر ثمارا من حياتنا وثمر الروح
ھو المحبة  .وكم يريد ﷲ ان يتلقى ذلك الحب منك ومني  .انه ينتظر ثمرا في حقله .
يسوع استغل ھذه الحادثة ليحدثھم عن االيمان  .قال بطرس " انظروا  ,واو يارب ! ما
حدث كان البارحة فقط  ,لكن انظر  ,لقد جفت التينة
وماتت من الجذور" .
22
ال لَھُ ْم »:لِيَ ُك ْن لَ ُك ْم إِي َم ٌ
ان بِا}ِ23 .ألَنﱢي ْال َح ﱠ
اب يَسُو ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن َم ْن قَا َل لِھ َذا
ع َوقَ َ
فَأَ َج َ
ْال َجبَ ِل :ا ْنتَقِلْ َوا ْن َ
ط ِرحْ فِي ْالبَحْ ِر! َوالَ يَ ُش ﱡك فِي قَ ْلبِ ِه ،بَلْ ي ُْؤ ِم ُن أَ ﱠن َما يَقُولُهُ يَ ُك ُ
ال
ون ،فَ َم ْھ َما قَ َ
ون لَهُ24 .لِذلِ َك أَقُو ُل لَ ُك ْمُ :كلﱡ َما تَ ْ
يَ ُك ُ
ون لَ ُك ْم".
ون ،فَآ ِمنُوا أَ ْن تَنَالُوهُ ،فَيَ ُك َ
ص ﱡل َ
طلُبُونَهُ ِحينَ َما تُ َ
)(24-22 :11
الحظ  .عمن كان يتحدث ؟ الجموع ؟ كال  .كان يكلم
ياله من وعد عظيم للصالة  .لكن ِ
تالميذه  .لمن ھذه الوعود العظيمة اعطيت بخصوص الصالة ؟ اعطيت للتالميذ .وماھي
شروط التلمذة ؟ اوال وقبل كل شيء  :نكران الذات ,حمل الصليب  ,وأتباعه .لذا  ,ھذا
ليس وعدا شامال لكل من يقول " حسنا  ,ليتبارك الرب  .كل ما علي فعله ھو ان أؤمن
واقول ما اريد  .فأحصل عليه  .حسنا ! اريد سيارة مرسيدس .
أريد منزال في جزيرة ليدو  .اريد يختا على المرفأ  .اقول ما اريد بايمان  ,فأحصل عليه.
مجدا للرب !ھلليلويا! " ماھو اول شيء يجعل الواحد تلميذا ليسوع ؟ تنكر ذاتك " .اوه ,
الي كان ,
انتظر لحظة .ذلك اليخت ليس انكارا لذاتي  ".كما ترى ھذه الوعود لم تعطى ٍ
وانما الولئك الذين انكروا ذواتھم و حملوا صليبھم و تبعوا يسوع  .وما يترتب على ذلك
انك لن تستغل ھذه الصالة  ,و ھذه القوة في الصالة  ,لتحقيق رغباتك الخاصة .وانما
تستخدمھا لألتيان بمجد }.
ثم قال يسوع ,
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ان لَ ُك ْم َعلَى أَ َح ٍد َش ْي ٌء(25 :11)"،
ون ،فَا ْغفِرُوا إِ ْن َك َ
صلﱡ َ
" َ 25و َمتَى َوقَ ْفتُ ْم تُ َ
ان لَ ُك ْم َعلَى أَ َح ٍد َش ْيء"
ون ،فَا ْغفِرُوا إِ ْن َك َ
ص ﱡل َ
اھمية الغفران " َو َمتَى َوقَ ْفتُ ْم تُ َ
ت ﱠزالَتِ ُك ْمَ 26 .وإِ ْن لَ ْم تَ ْغفِرُوا أَ ْنتُ ْم الَ يَ ْغفِرْ أَبُو ُك ُم
اوا ِ
" لِ َك ْي يَ ْغفِ َر لَ ُك ْم أَ ْيضًا أَبُو ُك ُم الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َم َ
ت أَ ْيضًا ﱠزالَتِ ُك ْم(26-25 :11) ".
اوا ِ
الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َم َ
ذلك واجب ثقيل  .تقول " ماذا  ,ھل يقصد ما يقوله ؟ نعم  ,لكن حينھا  ,أين النعمة ؟" ال
أعلم " .اليس ذلك فعاال ؟" مھال  ,ال تسألني ان اغير كلمات يسوع  .تقول "كيف توفق بين
ذلك و والنعمة ؟" ال استطيع " .حسنا  ,ماذا تفعل بخصوص ذلك ؟" أسامح  ,كما يقول
6
ال :إِنﱠهُ ثَابِ ٌ
ت فِي ِه
يسوع ان أفعل .الغفران يبين ان يسوع يسكن في داخلي حقا َ " .م ْن قَ َ
اك ھ َك َذا يَ ْسلُ ُ
ك ھُ َو أَ ْيضًا1 ".يوحنا . 6 :2وعندما كانوا يدقون يديه
ك َذ َ
يَ ْنبَ ِغي أَنﱠهُ َك َما َسلَ َ
بالمسامير على الصليب ,قال  " ,يا أبتاه أغفر لھم  ,فھم ال يعلمون ماذا يفعلون " اذا
سلكت كما فعل ھو  ,فعلي ان اغفر ايضا " .فأن لم تغفروا لن يغفر لكم ابوكم الذي في
السموات زالتكم " الغفران ھو احدى العالمات  ,روح الغفران تلك احدى عالمات التي
تدل انني حقا ابن } .
" َ 27و َجا ُءوا أَ ْيضًا إِلَى أُو ُر َشلِي َمَ .وفِي َما ھُ َو يَ ْم ِشي فِي ْالھَ ْي َك ِل ،أَ ْقبَ َل إِلَ ْي ِه ر َُؤ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَةُ
َوال ﱡشيُو ُخ(27 :11) "،
ھذا كان يوم الثالثاء .
اك ھ َذا الس ْﱡل َ
ان تَ ْف َع ُل ھ َذا؟ َو َم ْن أَ ْع َ
" َ 28وقَالُوا لَهُ»:بِأَيﱢ س ُْل َ
ان َحتﱠى تَ ْف َع َل ھ َذا؟«" ):11
ط َ
ط َ
ط ٍ
(28
بأي سلطان  ,وممن؟
اتلقى دفعة قوية من الكثير من الناس الذين يأتون ويقولون للخدام الصغار " من أعطاكم
السلطان لتعمدوا ؟ من اعطاكم السلطة لتصبحوا خداما ؟ " وباالخص المورمونيون
يقومون بذلك التحدي  ,النه لديھم االثنا عشر رسوال فقط من يعطي ذلك السلطان .
29
اح َدةً .أَ ِجيبُونِي ،فَأَقُو َل لَ ُك ْم بِأَيﱢ س ُْل َ
اب يَسُو ُ
ان
ع َوقَ َ
فَأَ َج َ
ال لَھُ ْمَ »:وأَنَا أَ ْيضًا أَسْأَلُ ُك ْم َكلِ َمةً َو ِ
ط ٍ
30
ُوحنﱠاِ :م َن ال ﱠس َما ِء َكانَ ْ
ت أَ ْم ِم َن النﱠ
اس؟ أَ ِجيبُونِي«31 .فَفَ ﱠكرُوا فِي
أَ ْف َع ُل ھ َذا َم ْع ُمو ِديﱠةُ ي َ
ِ
32
اس«.
أَ ْنفُ ِس ِھ ْم قَائِلِ َ
ين»:إِ ْن قُ ْلنَاِ :م َن ال ﱠس َما ِء ،يَقُولُ :فَلِ َما َذا لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا بِ ِه؟ َوإِ ْن قُ ْلنَاِ :م َن النﱠ ِ
يع أَنﱠهُ بِ ْال َحقِيقَ ِة نَبِ ﱞي.
ُوحنﱠا َك َ
ْب )الن الشعب سيرجموننا (  .ألَ ﱠن ي َ
فَ َخافُوا ال ﱠشع َ
ان ِع ْن َد ْال َج ِم ِ
33
ي س ُْل َ
اب يَسُو ُ
ان
ال لَھُ ْمَ »:والَ أَنَا أَقُو ُل لَ ُك ْم بِأ َ ﱢ
ع َوقَ َ
أج َ
فَأَ َجابُوا َوقَالوا لِيَسوع»:الَ نَ ْعلَ ُم« .فَ َ
ط ٍ
أَ ْف َع ُل ھ َذا«(33-29 :11) ".
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في االسبوع القادم  ,االصحاح  12و .13قال داود " خبأت كالمك في قلبي يارب لئال
اخطيء اليك " فلنأخذ كلمة ﷲ و ليخبأھا الروح القدس في قلوبنا الليلة  .قال يسوع  " ,أَ ْنتُ ُم
ب ْال َكالَ ِم الﱠ ِذي َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِ ِه " .ولتكن لكلمة ﷲ التي سمعناھا الليلة ذلك التأثير
َ
اآلن أَ ْنقِيَا ُء لِ َسبَ ِ
المطھر في حياتنا فتأتي بنا الى حيث نثمر لمجده  .ليباركم الرب وليكن معكم  ,ولتبقى يده
على حياتكم ھذا االسبوع  ,وليمأل قلوبكم وحياتكم من محبته  ,وروحه  .وليمنحكم البركات
العظيمة في شركته  .بأسم يسوع .
3
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مرقس 12
أنجيل مرقس  ,االصحاح .12
فلنتذكر ان يسوع كان في الھيكل  .انه اليوم بعد طرده للباعة من الھيكل للمرة الثانية  .انه
يوم الثالثاء  .وھذا ھو اسبوعه االخير  .في االحد قام بدخوله االنتصاري الى أورشليم
على ظھر جحش  .وفي االثنين قام بتطھير الھيكل  .االن في الثالثاء يعود مع تالميذه الى
الھيكل  ,حيث في الحال قام رجال الدين بتحديه بخصوص السلطان الذي به قام بكل تلك
االمور .
س َكرْ ًما َوأَ َحا َ
" َ 1وا ْبتَ َدأَ يَقُو ُل لَھُ ْم بِأ َ ْمثَال»:إِ ْن َس ٌ
ْص َر ٍة،
ض َمع َ
اجَ ،و َحفَ َر َح ْو َ
ان َغ َر َ
طهُ بِ ِسيَ ٍ
ين َو َسافَ َر(1 :12) ".
َوبَنَى بُرْ جًاَ ،و َسلﱠ َمهُ إِلَى َكرﱠا ِم َ
ان أمكنك ال تفلت ھذه الصفحة في مرقس ودعنا نذھب الى أشعياء االصحاح الخامس ,
اعتقد انك ستجد كيف انھم )القادة الدينيين( فھموا مالذي كان يتحدث عنه  .العدد االول من
اشعياء 5
صبَ ٍة2 ،فَنَقَبَهُ َونَقﱠى
" 1ألُ ْن ِش َد ﱠن َع ْن َحبِيبِي نَ ِشي َد ُم ِحبﱢي لِ َكرْ ِم ِهَ :ك َ
ان لِ َحبِيبِي َكرْ ٌم َعلَى أَ َك َم ٍة َخ ِ
ْص َرةً ،فَا ْنتَ َ
ظ َر أَ ْن
ارتَهُ َو َغ َر َسهُ َكرْ َم َس ْو َر َ
قَ ،وبَنَى بُرْ جًا فِي َو َس ِط ِهَ ،ونَقَ َر فِي ِه أَ ْيضًا ِمع َ
ِح َج َ
صنَ َع ِعنَبًا َر ِديئًا.
يَصْ نَ َع ِعنَبًا فَ َ
ال يَھُو َذا ،احْ ُك ُموا بَ ْينِي َوبَي َْن َكرْ ِميَ 4 .ما َذا يُصْ نَ ُع أَ ْيضًا
اآلن يَا ُس ﱠك َ
َ »3و َ
ان أُو ُر َشلِي َم َو ِر َج َ
لِ َكرْ ِمي َوأَنَا لَ ْم أَصْ نَ ْعهُ لَهُ؟ لِ َما َذا إِ ِذ ا ْنتَ َ
ظرْ ُ
اآلن
صنَ َع ِعنَبًا َر ِديئًا؟ 5فَ َ
ت أَ ْن يَصْ نَ َع ِعنَبًاَ ،
أُعَرﱢ فُ ُك ْم َما َذا أَصْ نَ ُع بِ َكرْ ِمي :أَ ْن ِز ُ
س.
ع ِسيَ َ
صي ُر لِل ﱠر ْع ِي .أَ ْھ ِد ُم ُج ْد َرانَهُ فَيَ ِ
اجهُ فَيَ ِ
صي ُر لِل ﱠد ْو ِ
6
ضبُ َوالَ يُ ْنقَبُ  ،فَيَ ْ
ك َو َح َس ٌ
طلَ ُع َش ْو ٌ
وصي ْال َغ ْي َم أَ ْن الَ يُ ْم ِط َر َعلَ ْي ِه
َوأَجْ َعلُهُ َخ َرابًا الَ يُ ْق َ
كَ .وأُ ِ
َم َ
ط ًرا«.إِ ﱠن َكرْ َم َربﱢ ْال ُجنُو ِد ھُ َو بَي ُ
س لَ ﱠذتِ ِه ِر َجا ُل يَھُو َذا.
ْت إِس َْرائِي َلَ ،وغَرْ َ
فَا ْنتَ َ
ظ َر َحقًّا فَإ ِ َذا َس ْف ُ
ك َد ٍمَ ،و َع ْدالً فَإ ِ َذا ص َُرا ٌخ)".أشعياء (7-1 :5
س َكرْ ًما َوأَ َحا َ
لذا فعندما قال يسوع لھؤالء القادة »: ",إِ ْن َس ٌ
ض
اجَ ،و َحفَ َر َح ْو َ
ان َغ َر َ
طهُ بِ ِسيَ ٍ
ين َو َسافَ َر".
ْص َر ٍةَ ،وبَنَى بُرْ جًا ".،تذكروا أشعياء َ " .و َسلﱠ َمهُ إِلَى َكرﱠا ِم َ
َمع َ
2
3
ت َع ْبدًا لِيَأْ ُخ َذ ِم َن ْال َكرﱠا ِم َ
" ثُ ﱠم أَرْ َس َل إِلَى ْال َكرﱠا ِم َ
ين فِي ْال َو ْق ِ
ين ِم ْن ثَ َم ِر ْال َكرْ ِم ،فَأ َ َخ ُذوهُ
ار ًغا4 .ثُ ﱠم أَرْ َس َل إِلَ ْي ِھ ْم أَ ْيضًا َع ْبدًا َ
آخ َر ،فَ َر َج ُموهُ َو َشجﱡ وهُ َوأَرْ َسلُوهُ ُمھَانًا.
َ5و َجلَ ُدوهُ َوأَرْ َسلُوهُ فَ ِ
آخ َر ،فَقَتَلُوهُ .ثُ ﱠم َ
ثُ ﱠم أَرْ َس َل أَ ْيضًا َ
ين ،فَ َجلَ ُدوا ِم ْنھُ ْم بَ ْعضًا َوقَتَلُوا بَ ْعضًا.
ير َ
آخ ِر َ
ين َكثِ ِ
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6
ون ا ْبنِي!
اح ٌد َحبِيبٌ إِلَ ْي ِه ،أَرْ َسلَهُ أَ ْيضًا إِلَ ْي ِھ ْم أَ ِخيرًا ،قَائِالً :إِنﱠھُ ْم يَھَابُ َ
فَإ ِ ْذ َك َ
ان لَهُ أَ ْيضًا اب ٌْن َو ِ
7
ير ُ
ار ُ
اث!
ث! ھَلُ ﱡموا نَ ْقتُ ْلهُ فَيَ ُك َ
َول ِك ﱠن أُولئِ َك ْال َكرﱠا ِم َ
ون لَنَا ْال ِم َ
ين قَالُوا فِي َما بَ ْينَھُ ْم :ھَ 9ذا ھُ َو ْال َو ِ
8
احبُ ْال َكرْ ِم" )(9-2 :2
ار َج ْال َكرْ ِم .فَ َما َذا يَ ْف َع ُل َ
ص ِ
فَأ َ َخ ُذوهُ َوقَتَلُوهُ َوأَ ْخ َرجُوهُ َخ ِ
المثل واضح جدا  .فھو ضد القادة الدينيين ,الكرامين الذين سلم لھم الرب الكرمة ,ھم أمة
أسرائيل  .وﷲ ارسل اليھم االنبياء  ,وھم العبيد  .لكنھم أساءوا معاملتھم  ,ضربوھم ,
ورجموھم  ,وقتلوا كثيرا منه .اخيرا  ,قال الرب " سارسل اليھم أبني " وبھذا  ,يسوع ميز
نفسه تماما بطريقة مختلفة عن العبيد  ,واالنبياء الذين أرسلوا  .أخيرا  ,االبن قد جاء .
والقادة الدينيون قرروا ان يتخلصوا منه حتى يحصلوا على ملكية الكرمة  .السؤال,
9
احبُ ْال َكرْ ِم؟" بالطبع  ,ﷲ ھو صاحب الكرم  " .يَأْتِي َويُ ْھلِ ُ
ين،
ك ْال َكرﱠا ِم َ
" فَ َما َذا يَ ْف َع ُل َ
ص ِ
ْطي ْال َكرْ َم إِلَى َ
ين(9 :12) ".
آخ ِر َ
َويُع ِ
لذا  ,ھنا نرى كما في االسبوع االخير عندما لعن الرب يسوع التينة ,كيف جفت وماتت ,
النھا لم تاتي بثمر  .أمة أسرائيل فشلت في تحقيق الھدف الذي خلقھا ﷲ الجله كأمة مميزة
له  .فشلوا في االتيان بالثمر الذي كان ﷲ ينتظره منھم  .لذا  ,مالذي يفعله الرب ؟ يجردھم
من ذلك االمتياز  ,ويعطيه آلخرين  .وھكذا  ,نرى الباب ينفتح لألمم  ,وھنا يسوع يتنبأ و
يخبر ان ﷲ سيكمل عمله  ,ليس بين اليھود في ھذا الجيل  ,وأنما بين االمم  .وھكذا  ,نرى
عمل روح ﷲ القدوس يظھر بقوة بين المؤمنين االمميين باسم يسوع المسيح  .حينھا أقتبس
الرب يسوع من المزمور  ,118المزمور الذي تنبأ بالدخول االنتصاري للمسايا .
10
اويَ ِة؟ ِ 11م ْن
ضهُ ْالبَنﱠا ُؤ َ
ار َر ْأ َ
ص َ
ون ،ھُ َو قَ ْد َ
وبْ :ال َح َج ُر الﱠ ِذي َرفَ َ
أَ َما قَ َر ْأتُ ْم ھ َذا ْال َم ْكتُ َ
س ال ﱠز ِ
ان ھ َذاَ ،وھُ َو َع ِجيبٌ فِي أَ ْعيُنِنَا!«" )(11-10 :12
قِبَ ِل الرﱠبﱢ َك َ
باالخص المزمور " ,118الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية " مزمور
أقتبس كثيرا في العھد الجديد  .أقتبسه بطرس عندما كان يتحدث الى القادة الدينيين في
االصحاح الرابع من سفر االعمال .كما اقتبسه بولس في رسالته الى رومية و أيضا في
رسالته الى أفسس  .ھنا يسوع يستذكر لھم ھذا المزمور كمرجع  .من الواضح ان حجر
يمثل يسوع  .تذكر انه في نبوة دانيال ذكر انه سيأتي حجر  ,لم يقطع بأياد  ,يصطدم
بقدمي التمثال وينمو الى جبل يغطي وجه االرض  .الحجر ھو يسوع  ,رُفض من قبل
البنائين  ,القادة الدينيين  ,مع انه في الواقع  ,ھو رأس الزاوية .ھناك قصة مثيرة لالھتمام
عن بناء ھيكل سليمان .كانت الحجارة تأتي من مقلع بعيد من الھيكل الى موقع البناء و
تُ َر ْ ّ
ص فوق بعضھا البعض  .لذا كانت تنحت و تصمم بشكل ممتاز حتى ال تحتاج الى
ِمالط  ,فقط تتداخل فيما بعضھا وتضطجع تماما .وفي الحقيقة  ,ھذه الحجارة ال يمكنك
حتى ان تضح نصل سكين حاد فيما بينھا ,النھا كانت تنحت بشكل تام للتضطجع تماما مع
بعضھا دون اي فراغ  .وھكذا  ,كل حجر كان يقلع وثم يصقل في موقع المقلع  ,والذي يقع
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في الجزء الشمالي من مدينة أورشليم  .وثم يحضر الى موقع الھيكل  ,وكل حجر كان يرقم
لموقعه المحدد في البناء  .و تستمر القصة  ,بان في يوم من االيام تم أرسال حجر من
المقلع و الذين كانوا يقومون بالبناء لم يفھموا اين يجب ان يوضع  .اذ بدى انه ال يتالءم مع
ما تبقى من البناء  ,وھكذا لم يعرفوا ماذا يفعلون به فرموه جانبا  .و بالطبع  ,بعد مرور
سنوات في بناء الھيكل  ,اخيرا تم بناءه  .لكن حجر رأس الزاوية كان مفقودا  .وبحسب
القصة  ,كانوا قد ارسلوا الى المقلع في طلب حجر رأس الزاوية  " .نريد انھاء البناء  ,و
تخصيصه  .نحن بحاجة الى حجر رأس الزاوية " ففتش رئيس العمال سجالته  ,وقال "
لقد ارسلناه مسبقا " فاجابوه " ليس معنا " فقال " حسنا  ,لقد ارسلنھا مسبقا اليكم " فتذكر
احدھم ذلك الحجر الذي تم رميه جانبا  ,وقد كانت الحشائش قد غطت المكان فكان عليھم
ان يحفروا ليخرجوه  .وبالطبع الحجر الذي رفضه البناؤون في الحقيقة كان رأس الزاوية
للبناء  .وھكذا جاء المزمور  ,وليس ذلك فقط بل نبوة وداللة عظيمة ْ :" .ال َح َج ُر الﱠ ِذي
11
ان ھ َذاَ ،وھُ َو َع ِجيبٌ فِي
ضهُ ْالبَنﱠا ُؤ َ
اويَ ِة؟ ِم ْن قِبَ ِل الرﱠبﱢ َك َ
ار َر ْأ َ
ص َ
ون ،ھُ َو قَ ْد َ
َرفَ َ
س ال ﱠز ِ
أَ ْعيُنِنَا!" وھكذا أقتبس يسوع من ھذا المزمور المألوف جدا  ,المزمور  118لھم  ,مزمور
يؤكد لھم به انه ھو ذلك الحجر  ,المسايا .
" 12فَ َ
طلَبُوا أَ ْن يُ ْم ِس ُكوهُ" )(12:12
أدركوا انه قد أشار ضدھم مباشرة بھذا المثل .فطلبوا ان يمسكوه ,
ض ْوا.
ال ْال َمثَ َل َعلَ ْي ِھ ْم .فَتَ َر ُكوهُ َو َم َ
" َول ِكنﱠھُ ْم َخافُوا ِم َن ْال َج ْم ِع ،ألَنﱠھُ ْم َع َرفُوا أَنﱠهُ قَ َ
13
ﱢين لِ َك ْي يَصْ َ
طا ُدوهُ بِ ِك ْل َم ٍة14 .فَلَ ﱠما َجا ُءوا
ﱢين َو ْال ِھيرُو ُد ِسي َ
يسي َ
ثُ ﱠم أَرْ َسلُوا إِلَ ْي ِه قَ ْو ًما ِم َن ْالفَرﱢ ِ
صا ِد ٌ
اس ،بَلْ
ق َوالَ تُبَالِي بِأ َ َح ٍد ،ألَنﱠ َ
قَالُوا لَهُ»:يَا ُم َعلﱢ ُم ،نَ ْعلَ ُم أَنﱠ َك َ
ك الَ تَ ْنظُ ُر إِلَى ُوجُو ِه النﱠ ِ
ق تُ َعلﱢ ُم َ
بِ ْال َح ﱢ
ق ﷲِ(14-12 :12) " .
ط ِري َ
ياله من تعريف منھم عن الرب .تعريف صحيح  ,كان مديحا لتشتيته  ,اذ بعدھا قدموا
سؤالھم الذي صمم في االساس لاليقاع به .
"أَيَجُو ُز أَ ْن تُ ْع َ
ْطي؟«" )(14 :12
طى ِج ْزيَةٌ لِقَي َ
ْص َر أَ ْم الَ؟ نُ ْع ِطي أَ ْم الَ نُع ِ
يھوذا كانت مقاطعة رومانية .وكمقاطعة رومانية  ,كان الحاكم يتم تعيينه مباشرة من قبلھم
 ,والحكومة الرومانية فرضت ضريبة عليھم )اليھود( وكانت تدفع مباشرة لھم .وكان ھناك
ثالث ضرائب أساسية  .اوال وقبل كل شيء  ,كان ھناك ضريبة على ملكية االرض التي
تعود اليك  .وكان عليك ان تعطي عشر محاصيلك للحكومة  ,حبوبك و كل ما في حقولك .
كان عليك ان تعطي خمس من الفواكه  ,التي تأتي من الشجر واالرض  .ثانيا  ,كان ھناك
ضريبة ثابتة مقدارھا  %5من كل ما تنتجه تدفع من قبل الجميع دون استثناء .وثالثا  ,كان
عليك دفع دينار سنويا للحكومة فقط النك موجود  .وھذه كانت مفروضة على كل شخص ,
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دينار النك حي  .ولھذا  ,كره اليھود ھذه الضرائب  .لم يعترفوا حقا بسلطة الرومان عليھم
 .ولھذا كان ھذا السؤال سؤاال ذكيا جدا صمم لأليقاع بيسوع  ,النه مھما يجيب  ,فسيخسر
 .فان اجاب " حق ان تدفع الضريبة لقيصر" عندھا كل ھؤالء اليھود الذين كرھوا ھذه
الضرائب جدا سينقلبون ضده ولن يسمعوه بعد  .وان قال "ليس حق ان تدفع الضريبة
لقيصر " عندھا يركضون مباشرة ليبلغوا عنه فيلقى القبض عليه بتھمة التحريض على
الفتنة  .لذا  ,شعروا انه سؤال لن يستطيع االفالت منه  ,سؤال مصمم بذكاء  .البد انه اخذ
منھم وقتا كبيرا حتى توصلوا الى سؤال كھذا .
15
ار ألَ ْنظُ َرهُ(15 :12) "«.
" فَ َعلِ َم ِريَا َءھُ ْمَ ،وقَ َ
ال لَھُ ْم»:لِ َما َذا تُ َجرﱢ بُونَنِي؟ اِيتُونِي بِ ِدينَ ٍ
ھذا الدينار الذي طلبه كان الدينار الذي يدفع كضريبة لكونك حيا  .وبالطبع  ,كانت عليه
صورة االمبراطور الحالي والذي في ھذا الوقت كان االمبراطور تيطس  .مثير جدا
لالھتمام بالنسبة لي ان يسوع لم يكن حامال اي دينار معه  .طلب واحدا و امسكه وقال :
16
ورةُ َو ْال ِكتَابَةُ؟«" )(16 :12
ال لَھُ ْم»:لِ َم ْن ھ ِذ ِه الصﱡ َ
" فَأَتَ ْوا بِ ِه .فَقَ َ
وكانت عليه صورة وتحتھا الكتابة " بونتيفوس ماكسيموس" "من ھذا ؟"
فَقَالُوا لَهُ:
17
اب يَسُو ُ
ْص َر
ال لَھُ ْم»:أَ ْعطُوا َما لِقَي َ
ع َوقَ َ
ْص َر« ).فقلب القطعة النقدية مجددا( فَأ َ َج َ
» ِلقَي َ
ْص َر َو َما ِ}ِ }ِ«).فأن كانت لقيصر اعطوھا لقيصر أذا  ,لكن اعطوا } ما يخص ﷲ ("
لِقَي َ
)(17-16 :12
في الواقع عادة  ,كانت تعتبر ھذه النقود كلھا ملك لقيصر  ,الحاكم  .كان الناس قادرين
على استخدامھا  ,لكن في الحقيقة كانت تعتبر ملكا للحكومة  .كما مكتوب على نقودك اليوم
" ملكية فدرالية" ففي الواقع الحكومة فقط تقرضك ھذه الوسيلة للتبادل ,او تدعك تستخدم
ھذه الوسيلة .لذا  ,فر يسوع بأجتھاد من ھذا الفخ الذي نصبوه له .
" فَتَ َع ﱠجبُوا ِم ْنهَُ 18.و َجا َء إِلَ ْي ِه قَ ْو ٌم ِم َن ال ﱠ
ﱢين(18 :12) "،
ص ﱡدوقِي َ
الصدوقيين كانوا على االكثر كھنة  .الكاھن االعلى في ھذا الوقت كان دائما صدوقيا.
وكانوا ماديين  .لم يكونوا في الحقيقة روحانيين على االطالق  ,وانما ماديين  .لكنھم كانوا
مسيطرين تماما على كل النظام الديني انذاك  .ولم يؤمنوا باالرواح  ,ولم يؤمنوا بالمالئكة
 ,ولم يؤمنوا بالقيامة من االموات  .لذا قالوا :
19
ب لَنَا ُمو َسى :إِ ْن َم َ
ات ألَ َح ٍد أَ ٌخ،
ْس قِيَا َمةٌَ ،و َسأَلُوهُ قَائِلِ َ
ين يَقُولُ َ
"الﱠ ِذ َ
ون لَي َ
ين» :يَا ُم َعلﱢ ُمَ ،كتَ َ
َوتَ َر َك ا ْم َرأَةً َولَ ْم ي َُخلﱢ ْ
ف أَ ْوالَدًا ،أَ ْن يَأْ ُخ َذ أَ ُخوهُ ا ْم َرأَتَهَُ ،ويُقِي َم نَ ْسالً ألَ ِخي ِه(19-18 :12) ".
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لقد كان ھذا جزءا من القانون الموزاييكي .وقد اعطي لنا في سفر التثنية ,وھو قانون مثير
جدا لالھتمام  .والھدف منه بالطبع كان ان ال يموت اسم العائلة في أسرائيل  .وبشكل
أساسي القانون ينص على االتي  :اذا تزوجت من أمرأة وقبل ان تنجب منھا اوالدا ,
توفيت  ,كانت تصبح مسؤولية اخاك الزواج منھا .والبكر الذي يولد منھا يسمى بأسمك ,
حتى ال يموت اسمك في اسرائيل .
فلنقل مثال ان اخاك االصغر لم يرد الزواج منھا  ,فيقول "ال ال  ,لقد اتعست اخي  .كال
مستحيل  .لن تلصق تلك المرأة بي " عندھا يذھبون الى الى بوابة المدينة حيث كانت تقام
المحاكمات  .نقرأ انه عند بوابة المدينة كانت المحاكمات او القضاء في امر  .كان شيوخ
المدينة يجتمعون ھناك للبت في قرار  .وھكذا  ,كان الناس يأتون الى بوابة المدينة عند
الحكام ,الشيوخ ھناك  ,فكان يقول الشخص الذي ال يريد الزواج بأرملة اخيه " توفي اخي
 ,وليس لديه اي ابناء و انا ال اريد ان اتزوجھا " ويخلع نعله ويسلمھا لھا  .وكأنه يقول " يا
أمرأة  ,انت بالنسبة لي حذاء قديم وبالي  .ال اريدك اطالقا" فتبصق على وجھه  .عندھا
يتحرر من ذلك االلتزام  .لكن كان يطلق عليه اسم "الذي خلع نعله " في اسرائيل  .كان
ذلك اللقب نوعا ما لقبا سيئا  .بعبارة اخرى  ,لم يقم بااللتزام الذي عليه تجاه عائلته وذلك
كان شيئا مھما بالنسبة اليھم انذاك .
في سفر التكوين ,في الحقيقة يعود ھذا الطقس الى ما قبل الشريعة  ,حيث نجد في سفر
التكوين قصة يھوذا ابن يعقوب  ,حيث تزوج ابنه من فتاة تدعى تامار  .ومات دون ان
يخلف ولداً  ,فأتخذھا اخوه كزوجة  .وھو ايضا مات دون ان يخلف ابنا  ,وھكذا كان على
االخ الذي بقي ان يتزوجھا لكن يھوذا قال " ,ال ال  ,اخشى من تلك الفتاة على ولدي "
فاثنين من ولديه توفيا فخشي قائال " ھذا ھو ابني الوحيد االن وال اريد ان اخسره  ,وھو
صغير جدا على الزواج  ,فلننتظر قبل ان يتزوجك "  .وھذه ھي قصة تامار ,وھي قصة
مثيرة لألھتمام في سفر التكوين  .لبست مالبس بائعة ھوى وجلست على الطريق حيث
يمر يھوذا  ,الرجل الكبير في السن  .وقال " كم أدفع فيكي ؟ " وھكذا قالت له المبلغ  ,وقال
" ,ليس معي االن  .لكن ھا ھنا معي خاتمي خذيه كضمان " ومن ھنا اتت عادة اعطاء
الخاتم .رھن لضمان انني سأحتفظ بالعھد  " ..اعدك بان ادفع لك "...وبالطبع  ,ما طلبته
اليك" فقالت " حسنا ,ماذا تعطيني ضمانا ً " "حسنا ,خذي
كان خروفا  .فقال " سأرسله ِ
لك الخروف "
الخاتم " وھكذا عاطاھا خاتمه .الفكرة ھي  " ,سافي بالوعد  ,وارسل ِ
وعندما يرسل الخروف ,تعيد الخاتم اليه .
حسنا  ,دخل عليھا  .كما ترى  ,لقد شعرت بانه تم خداعھا النه لم يزوحھا أبنه الثالث.
وھكذا  ,كانت قد غطت راسھا فلم يعرفھا ,اذ لبست غطاء رأس كالذي لبائعات الھوى.
دخل عليھا ثم حين عاد الى بيته  ,قال لراعي الخراف لديه " خذ خروفا الى بائعة الھوى
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التى على رأس الطريق وخذ منھا خاتمي " وھكذا ,ذھب الراعي مع الخروف وبحث في
المكان  ,وسأل الناس ھناك " أين بائعة الھوى التي تجلس ھنا ؟" "ال يوجد بائعة ھوى ھنا
" فعاد  ,وقال ليھوذا " لم استطع ايجادھا  ,يقولون بانه ال يوجد واحدة ھناك " وھكذا الحقا
وصل خبر الى يھوذا بانه كنته تامار حبلى  .فقال " ارجموھا حتى الموت! " فأتت تامار
وقالت " انا حامل من الذي يخصه ھذا الخاتم " وبالطبع نالت من يھوذا  .مالذي يستطيع
فعله االن ؟ .
المثير جدا لألھتمام لدي ھو انه نسب المسيح يعود الى تامار  .ذلك مثير لألھتمام  ,اليس
كذلك ؟ أن ﷲ أتى بأبنه من ھذا النسل  .حيث كان نسبه من خطاة.
توجد حالة اخرى في العھد القديم وھي في سفر راعوث  .اليمالك مع زوجته نعومي ,
باعوا حصتھم و انتقلوا مع ولديھما محلون وكليون  ,الى موآب  .وفي موآب  ,محلون
وكليون تزوجا من فتاتين شابتين  ,ومات اليمالك وايضا الولدين  .ولم ينجبا اي اوالد  .لذا
 ,كان اسم العائلة على وشك ان يموت  .نعومي بالطبع عادت مع راعوث  .والحقا  ,بوعز
الذي كان اخا ً ألليمالك  ,تزوج من راعوث  .اصبح ما )كلمة بالعبرية ( تعني مخلص
يسمونه بال ) (goel
العائلة  .ھو الذي خلص اسم العائلة من خالل انجاب طفل من راعوث  ,والذي سمي
بعوبيد  ,والذي انجب يسى  ,الذي انجب داود  .وحين نتعقب نسل المسيح نجده يعود الى
بوعز وراعوث.
لذا ففكرة القريب المخلص مرتبطة بنسل يسوع  ,والتي باعتقادي فكرة ذات مغزى ,النه
ھذا ما اصبح عليه المسيح  .اصبح رجال حتى يصير قريبا لنا  ,لكن ھدفه كان حتى
يخلصنا  ,االنسان لم يستطع تخليص نفسه  .وھكذا ,اصبح انسانا حتى يصير قريبنا
المخلص  .وفي مكانين من نسله تم ھذا القانون  ,وتحقق.
لذا  ,ھنا الصدوقيين  ,خطوا خطوة زائدة .وخلقوا حالة فرضية ,
اتَ ،ولَ ْم يَ ْتر ْ
ُك نَ ْسالً21 .فَأ َ َخ َذھَا الثﱠانِي َو َم َ
ان َس ْب َعةُ إِ ْخ َو ٍة .أَ َخ َذ األَ ﱠو ُل ا ْم َرأَةً َو َم َ
ات،
" 20فَ َك َ
ُك ھُ َو أَ ْيضًا نَ ْسالًَ .وھ َك َذا الثﱠالِ ُ
َولَ ْم يَ ْتر ْ
آخ َر ْال ُكلﱢ
ث22 .فَأ َ َخ َذھَا ال ﱠس ْب َعةَُ ،ولَ ْم يَ ْت ُر ُكوا نَ ْسالًَ .و ِ
ت َز ْو َجةً
ون َز ْو َجةً؟ ألَنﱠھَا َكانَ ْ
ت ْال َمرْ أَةُ أَ ْيضًا23 .فَفِي ْالقِيَا َم ِةَ ،متَى قَا ُموا ،لِ َم ْن ِم ْنھُ ْم تَ ُك ُ
َماتَ ِ
لِل ﱠس ْب َع ِة) كل االخوة السبعة تزوجوھا(«(23-20 :12) ".
كما ترى  ,خلقوا حالة افتراضية ليظھروا من خاللھا ان فكرة القيامة من بين االموات
تخلق الكثير من المشاكل  .وھا ھنا مشكلة كبيرة  ,النك كما ترى سبعة اخوة االن
سيتقاتلون على امرأة  ,النھا تزوجت الكل  ,لكن لم ينجب احد منھم  .و توصلوا الى ھذه
الصورة المشوشة في القيامة .
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بالطبع ھناك آخرين توقعوا مشاكل عظيمة في فكرة القيامة من بين االموات .فمثال لديك
كلية مزروعة  .من سيأخذ الكلية بعد القيامة ؟ اجسادنا متكونة من مواد كيميائية ,وعندما
يموت احدھم خارجا على المرج يحفرون حفرة عميقة ويدفنونه فيه ,يتحلل الجسد الى
عناصر كيمائية متعددة .وحشائش المرج القصيرة تمتد جذورھا الى االسفل وتتغذى على
الكيميائيات المتحللة من الجسد  ,فتسحب الى اعلى الحشائش من خالل الجذور  .فتأتي
االبقار و ترعى على تلك الحشائش مع المواد الكيميائية التي أتت من الجسد المتحلل .
ويحلب البعض البقرة و يتضمن الحليب بعض ھذه المواد الكيميائية ويشربه احدھم و
يصبح مجددا جزءا من جسده  .االن في القيامة  ,ألي جسد ستكون ھذه المواد الكيميائية ؟
كل ھذه الصعاب تشبه الصعاب التي يخلقھا تفكير الناس عن القيامة و تنبع من الجھل نفسه
 .الذي قاله يسوع ,
24
اب يَسُو ُ
ب َوالَ قُ ﱠوةَ ﷲِ؟" ):12
ْرفُ َ
ض ﱡل َ
ون ْال ُكتُ َ
ال لَھُ ْم»:أَلَي َ
ع وق َ َ
" فَأ َ َج َ
ْس لِھ َذا تَ ِ
ون ،إِ ْذ الَ تَع ِ
(24
خطأك يأتي من انك ال تعلم الكتب  ,انتم تجھلون الكتب  ,وھذه ھي مشكلتكم .
" 25
ون َك َمالَئِ َك ٍة فِي
ُون ،بَلْ يَ ُكونُ َ
ُون َوالَ ي َُز ﱠوج َ
ت الَ ي َُز ﱢوج َ
ألَنﱠھُ ْم َمتَى قَا ُموا ِم َن األَ ْم َوا ِ
26
ب ُمو َسى:12) "،
ت إِنﱠھُ ْم يَقُو ُم َ
اوا ِ
ون :أَفَ َما قَ َر ْأتُ ْم فِي ِكتَا ِ
تَ .وأَ ﱠما ِم ْن ِجھَ ِة األَ ْم َوا ِ
ال ﱠس َم َ
(26-25
االن الصدوقيون  ,بفلسفتھم المادية  ,رفضوا كل العھد القديم ما عدا االسفار الخمسة
لموسى  .وقالوا " ال يوجد اي شيء يتكلم عن الفناء والقيامة ويعلم عنھما في االسفار
الخمسة لموسى .كل ذلك اتى الحقا من االنبياء .لكن ال يوجد شيء في االسفار الخمسة " .
لذا يسوع ياخذھم الى االسفار الخمسة لموسى .
ْف َكلﱠ َمهُ ﷲُ قَائِالً :أَنَا إِلهُ إِب َْرا ِھي َم َوإِلهُ
ب ُمو َسى ،فِي أَ ْم ِر ْالعُلﱠ ْيقَ ِةَ ،كي َ
" أَفَ َما قَ َر ْأتُ ْم فِي ِكتَا ِ
ت بَلْ إِلهُ أَحْ يَا ٍء(27-26 :12) ".
ْحا َ
ْس ھُ َو إِلهَ أَ ْم َوا ٍ
وب؟ 27لَي َ
ق َوإِلهُ يَ ْعقُ َ
إِس َ
ومن كتاب موسى الخاص بھم ,نال منھم.
كان ھناك واحد من الكتبة واقفا ھناك ويراقب كل ھذه المسألة  ,وتبادل االفكار ,أفتتن
بيسوع وأجاباته .
" 28
ُون ،فَلَ ﱠما َرأَى )يسوع( أَنﱠهُ أَ َجابَھُ ْم َح َسنًا)كان
اور َ
فَ َجا َء َو ِ
اح ٌد ِم َن ْال َكتَبَ ِة َو َس ِم َعھُ ْم يَتَ َح َ
يجيبھم اجابات ممتازة( َ ،سأَلَهُ )سؤاال صادقا( " )(28 :12
ھذه االسئلة الثالث االولى لم تكن اسئلة صادقة .السؤال الغير صادق ھو السؤال الذي ال
يبحث عن أجابة  ,وانما يبحث عن مجادلة  .السؤال الصادق يبحث عن اجابة  .اريد ان
اعرف  ,فأسأل سؤاالً  ,تلك أمانة  .لدي وجھة نظر أريد اثباتھا  ,أريد ان ادخل في جدال
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معك الريك انك مخطيء  ,فاسأل سؤاال  ,بينما انا في الحقيقة ال اريد اجابتك  .ال يھمني
بما ستجيب  .اجابتك خاطئة  .وسأثبت ذلك لك  .وھناك الكثير من المرات نُسأل من قبل
الناس  ,أسئلة غير صادقة  ,تكون أسئلة غير امينة  .واحدى اول االشياء  ...وفي أغلب
االحيان يمكنني ان اميز االسئلة الصادقة من غيرھا  .عندما يقول شخص ما " لما ال تعمد
الناس في اللحظة التي يقبلون فيھا يسوع ؟ " اعلم ان ذلك سؤال غير صادق  .فھم في
الحقيقة ال يريدون ان يعلموا لماذا ال نأخذك مباشرة الليلة الى الشاطيء ونعمدك اذا ما
قبلت الرب ھنا في ھذا المساء  .ال يريدون حقا ان يعرفوا لماذا .ما يريدونه ھو الدخول في
مناقشة كبيرة معك  .النھم يؤمنون بتجديد المعمودية  .فان مت قبل السبت القادم ولم تتعمد
حسب الھوتھم قد ضعت .لذا فاالمر معمودية طارئة .كما تعلم  ,ھيا احضروھم الى البركة
باسرع ما يمكن واغطسوھم و ھكذا سالوا ذلك السؤال  ,وكما ترى ليس سؤاال صادقا  .في
الحقيقة انا ال احب ان ادخل في جداالت على الكتب والنصوص الكتابية  .في اللحظة التي
فيھا اميز ان السؤال ليس صادقا  ,اتوقف عن الكالم  .اذا لست مھتما ان ادخل في خالف
او جدال  .يقول الكتاب المقدس " دعوا الجاھلين يبقوا جاھلين كما يختارون ھم بانفسھم "
ذلك ينطبق علي كما ينطبق على الشخص التالي .
ھذا الشخص كان لديه سؤاال قلبه مثقل به.
انه سؤال يجب ان يقلق كل من يؤمن بوجود ﷲ  .تقول بانك تؤمن با}  .ال يمكنك ان
تستريح و تتوقف عند تلك النقطة  .فكما ترى  ,اذا كنت تؤمن ان ﷲ موجود  ,ثم فجأة بعد
ان بدأت تتقدم على ذلك االساس " ﷲ موجود" تبدأ بالخروج عن ذلك النطاق ويصبح
عليك التعامل مع الكثير من االشياء .
لقد نشأت في بيت مؤمن جدا با}  .لقد آمنت بيسوع المسيح منذ اليوم االول  .من الوقت
الذي كان عمري فيه ثالثة عشر يوما  ,تم حملي الى الكنيسة  ,ونمت على مقاعد الكنيسة ,
ونموت في كل تلك البيئة وذلك الجو  .مع انه كأي مراھق وصلت الى المرحلة الخاصة
بي بنفسي من النمو والتطور والنضوج في االيمان حيث كان علي ان أنشئ العالقة
الخاصة بي مع ﷲ وتطوير أسسي و نظرياتي الخاصة  ,بأختصار تستطيع القول بنياني ,
في االيمان  .وخالل تلك المرحلة  ,ماراً بتحديات دراساتي الفكرية  ,بدروس الفلسفة وعلم
االحياء  ,كانت ھناك فترة قصيرة شككت فيھا في كل شيء  .وبدات أتسآل عن وجود ﷲ .
وعن ما اذا كنت حقا اؤمن بان ﷲ موجود " .ربما ھناك حقا صحة في انكار وجود ﷲ ,
ربما وجوده شيء ابتكره االنسان " ومررت بعدة اسابيع من البؤس الحقيقي حيث نوعا ما
على وشك الغرق بھذا التفكير  ,وتوالت االفكار " ربما ﷲ غير موجود  .ربما ھو مجرد
مفاھيم وافكار تبناھا االنسان النه يحتاج ان يؤمن بشيء " وبھذه االفكار في رأسي بدات
أغرق  .وفكرت " حسنا ,من االسھل ان اؤمن بان ﷲ موجود على انه غير موجود " حيث
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نظرت الى العالم من حولي  ,الكون من حولي  ,من االسھل بكثير االيمان بوجود ﷲ على
عدم االيمان بذلك  ,اذ عندھا تنتھي بالكثير من االمور التي عليك تفسيرھا  .االمور الغير
قابلة للوزن  :كيف ترى ؟ كيف تسمع ؟ كيف تسير ؟ كيف تشعر ؟ كيف تتذكر ؟ كيف
يمكنك امتالك كل ھذه القابليات فقط نتيجة العشوائية  ,وصدفة عمياء؟ فعدم االيمان بوجود
ﷲ يترك الكثير من االسئلة بال أجابة .لذا قلت لنفسي " حسنا  ,أنا اؤمن با} " قد تفكر
"ذلك ليس بشيء كثير " حسنا  ,اذا كنت تغرق فن الھائل جدا ان تجد بقعة صلبة تسند
عليھا قدمك  .ففكرت " حسنا ,انا اؤمن با}  .لكن انتظر لحظة !" لم استطع الوقوف عند
تلك النقطة  .فقط عند نقطة االيمان بوجوده  ,لم استطع الوقوف ھناك .
اذا كان حقا ﷲ موجود  ,ووصلت الى ذلك االيمان من خالل النظر الى الخليقة حولي,
وذاتي  ,اذ عندما انظر الى الخليقة حولي اجد تصميما و ھدف  .ارى توازنا دقيقا في
الطبيعة  .اجد دورة االوكسجين والنايتروجين  .اجد اقسام االرض المائية واليابسة  ,ثلثين
الى ثلث  .كل ھذه االمور ُعملت بتصميم  .ال بد من انھا جميعا لضرورة وجود االنسان .
اذا ما كان } تصميما و ھدفا لكل االشياء  ,عندھا البد ان يكون لديه تصميما وھدفا لي .
وأذا كان } ھدف لي  ,فما ھو؟ ھذه كانت النقطة التي اتى من اجلھا ذلك الرجل الى يسوع
" .ما ھو ھدف ﷲ لي ؟"
ھذا ھو أساس سؤاله :
صيﱠ ٍة ِھ َي أَ ﱠو ُل ْال ُكلﱢ ؟«" )(28 :12
"»أَيﱠةُ َو ِ
حقا  ,ما ھو اھم شيء ؟ "اوال " بالترتيب .وليس " ماھي اول وصية اعطاھا ﷲ ؟"
الوصية االولى كانت " ال تأكال من ثمر الشجرة التي في وسط الجنة" وانما االولى
باالھمية  ,الوصية االكثر اھمية عند ﷲ  .ما ھي ؟
" 29فَأ َ َجابَهُ يَسُو ُ
اح ٌد".
ع»:إِ ﱠن أَ ﱠو َل ُكلﱢ ْال َو َ
صايَا ِھ َي :ا ْس َم ْع يَا إِس َْرائِيلُ .الرﱠبﱡ إِلھُنَا َربﱞ َو ِ
)(29 :12
يعود الى سفر التثنية الى ما كان يعرف بال)شيما(  ,اي اسمع  .انه الجزء الذي فيه يقوم
اليھود بلفه على شكل مربعات حول رسغھم  .المربعات التي يضعونھا على جبھاھم  ,لدى
جميعھم ھذا السفر في ھذه العلب المربعة الصغيرة " .أسمع يا أسرائيل  .الرب الھنا رب
واحد " عادة في ايام العيد الخاصة بھم  ,حيث يجتمعون على جبل الھيكل  ,ويرتلونھا
.ويتصاعد ترتيلھم اكثر فاكثر معا " اسمع يا اسرائيل  ,الرب الھنا رب واحد " مثير
للھتمام بالنسبة الي انه حتى في ھذا االعالن  ,ال)أسمع(  ,الوصية العظمى  ,االولى  ,اول
الوصايا  ,ان كلمة واحد  " ...الرب الھنا رب واحد " كلمة واحد ھنا في العبرية ھي
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)أيخاد(  ,وھي وحدانية مركب )او مجموعة( وھناك كلمة عبرانية اخرى للواحد ) ,ياخد (
 ,وھي االحادي المطلق .
لدي اربعة أصابع  ,لكن لدي يد واحدة  .في اليد الواحدة  ,يوجد اربعة اصابع وابھام .
وھكذا يصبح لديك يد واحدة  ,لكنھا واحدانية مركبة  .ھناك امثلة افضل من ذلك عن
الواحد المركب  .لديك بيضة واحدة  ,لكنھا تتكون من قشرة وبياض وصفار  .مع ھذا ھي
بيضة واحدة  ,واحد مركب  " .يصبح االثنان واحدا" عن الزواج  .أيخاد  ,واحد ,ھناك
اثنان لكن يصبحان واحدا  ,الواحد المركب  .وھكذا الھنا اله أيخاد  ,واحد مركب " ,رب
واحد" .
كما انه مثير جدا لالھتمام بالنسبة ألي و المحير جدا لشھود يھوه  ,انه ھنا و ايضا في مكان
اخر في العھد الجديد اسم يھوه مترجم الى اليونانية ) ,كريوس( اللقب الذي استخدم بشكل
شائع ليسوع المسيح .اذا كان ھناك الكثير من شھود يھوه  ,وھناك الكثير لھذا االسم,
فيسوع وكتاب العھد الجديد بشكل واضح لم يعرفوا ذلك .النه وبدال من ترجمة االسم
جيھوفا او يھوه في اليونانية استخدموا الكلمة اليونانية "كريوس"  ,وھي الكلمة اليونانية
للرب  .وھو ذلك العنوان الذي لقب به يسوع المسيح  .ونقرأ ان ﷲ اعطاه اسما فوق كل
اسم  ,و انه السم يسوع تخضع كل ركبة و يعترف كل لسان ان يسوع المسيح ھو كريوس
 ,و التي ھي ترجمة من العھد القديم لكلمة جيھوفا او يھوه  .لذا  ,فذلك حقا مشكلة عليھم
مجابھتھا .
يسوع يقول " الشيء االول  ,االھم  ,االساسي ھو انه عليك ان تعرف االله الحق والحي .
ذلك اوال  :معرفة ﷲ الحق والحي  .لكن مع الكثير من الديانات  ,كيف ستعرف من ھو
االله الحق ؟ تلك كانت خطوتي الثانية في مسيرتي لبناء ايماني الخاص بي و عالقتي مع
ﷲ  .وھكذا  ,درست محمد  .درست البوذية  .وبدات بدراسة جدية للكتاب المقدس  .ان
كان ﷲ موجودا  ,وخلقني لھدف معين  ,عندھا يكون من الضروري } ان يكشف عن
نفسه للبشر في بداية تاريخ البشرية  .و كذلك ان يخلد ذلك االعالن الى ھذا اليوم  .لذا
رفضت في الحال كل انظمة الديانات التي سقطت في الماضي ولم تستمر  .لم اكلف نفسي
للنظر في الى علم االساطير اليوناني و الروماني  ,او ديانات اخرى اصبحت من ماضي
البشرية وليس من حاضر اليوم  .الن ذلك سيبعث لنا برسالة ان ﷲ لم يكن قادرا على حفظ
اعالنه الى الحاضر  ,وان ﷲ غير مھتم بالبشرية اليوم  ,وانه كان فقط مھتما باالنسان
االول  ,وھو ال يھتم بما يحدث لنا اليوم  .كما انني أيضا رفضت كل الديانات الحديثة العھد
التي ظھرت في السنوات االخيرة  .ھؤالء الذين تسلموا "الوحي الحق " من ﷲ  .كان
مخفيا عن االنسان الى االن  ,الى ان تباركنا بھذا النبي  ,الذي لديه االن الفھم الصحيح عن
ﷲ  ,و الذي جلب الينا ھذا النور والطريق الجديد .رفضت كل ذلك في الحال النه نبذ كل
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الناس الذين ولدوا وماتوا الى ھذا الزمن  ,النه أن كان ﷲ ال يھتم بھم و ال يمھمه امرھم ,
وانما فجأة اصبح مھتما بھم االن فأرسل ذلك النبي االن  .لم أقتنع بذلك  .يجب ان يكون
االعالن من ﷲ أعالنا بدأ من أوائل تاريخ االنسان و ُحفِ َ
ظ الى اليوم الحاضر  .ولذلك
السبب اخترت األديان الثالثة االولى التي اخترتھا .
لكن عندما درست  ,كلما درست  ,كلما اقتنعت اكثر ان الكتاب المقدس ھو اعالن ﷲ الحي
 .واليوم ليس لدي اية أسئلة  ,أية مخاوف  ,او أية شكوك  .فذلك الكتاب ھو بحق اعالن ﷲ
لالنسان  ,ويقف الكتاب المقدس منفصال ,
بعيدا  ,متميزا ,وفي كثير من الحاالت  ,في تضاد مع انظمة الدين لألنسان  .الن انظمة
الدين ھي محاولة االنسان للوصول الى ﷲ  ,بينما المسيحية ھي محاولة ﷲ للوصول الى
االنسان  .في نظام الدين  ,االنسان يحاول ان يكون جيدا بما يكفي لكي يقبله ﷲ  ,في
المسيحية  ,مستحيل ان يتمكن االنسان من ان يكون جيدا بما يكفي ليكون مقبوال لدى ﷲ .
عليه ان يثق بنعمة ﷲ فقط  .ليس باعمال صالحة نقوم بھا  ,وانما بنعمته فقط  .لذا فبدال من
منظومة أعمال تتمكن من جلبك الى ﷲ  ,الطريقة ھي بتخطي كل ذلك وقول " ال يوجد
شيء يمكنك القيام به جدير با}  ,يمكنك فقط ان تقبل نعمته  ,محبته  ,رحمته التي يمدھا
لك من خالل أبنه يسوع المسيح " ﷲ ھو الذي يمتد اليك  ,فأنت ال يمكنك االمتداد اليه .
وبالطبع  ,حينما أقرأ الكتاب المقدس  ,أ ْسلَب بالمفھوم التنبؤي فيه  ,حيث يعلن الكتاب
المقدس بنفسه دليل مصدره  ,الذي ھو ﷲ  " .فتعرفون اني انا الرب  ,ليس اله مثلي .
بأمور قبل حدوثھا  ,حتى متى ما حدثت تؤمنون اني انا ھو الرب " قال يسوع "
سأعلمكم
ٍ
بھذا كلمتكم قبل ان يحدث حتى متى اذا حدث تؤمنون" و عنصر النبوة الذي يمكن أن
نقرأه و نعرفه الى الوقت الحاضر ھو ان ﷲ تكلم عن االيام التي نحن فيھا االن و االمور
التي من حولنا في العالم اليوم قبل حدوثھا مسبقا  .الحقيقة ھي ان شعب اسرائيل
سيتواجدون ھناك شاء العرب االعتراف بذلك أم أبوا  .كلمة ﷲ قالت انھم سيكونون ھناك .
فمثال دول االتحاد االوروبي العشرة ,وما تسمعه عن حركة التوجه الى زمن تحويل
االموال الكترونياً .وأنت ترى أفتتاح انظمة في المحالت حيث تُستخدم فيھا مسح التسجيل
النقدي  .قال الرب " ھا قد أخبرتكم االن حتى متى حدثت ھذه االمور تؤمنون " و ھكذا ,
تبنى نظام اثبات  .اھم شيء بالنسبة لألنسان ھو ان يكتشف االله الحق والحي .
اح ٌد" مھم ان تعرف من ھو ﷲ .
"ا ْس َم ْع يَا إِس َْرائِيلُ .ال ﱠربﱡ إِلھُنَا َربﱞ َو ِ
ثانيا  ,يجب ان تدخل في عالقة محبة معه.
30
ك ِم ْن ُكلﱢ قَ ْلبِ َك)من اعمق مكان في حياتك (َ ،و ِم ْن ُكلﱢ نَ ْف ِس َك)من مكان
" َوتُ ِحبﱡ الرﱠبﱠ إِلھَ َ
الضمير من حياتك( َ ،و ِم ْن ُكلﱢ فِ ْك ِر َكَ ،و ِم ْن ُكلﱢ قُ ْد َرتِ َك" )(30 :12
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أحب ﷲ بأسمى شكل ,يجب ان يصبح ﷲ مركز وجودك ,مركز حياتك  .وحياة كل الناس
تتمركز حول محور ما  .يوجد مركز ما لحياة كل شخص ,و مھ ٌم أن تنظر في داخلك و
تعثر على ما يشغل مركز حياتك  .حول ماذا تدور حياتك؟ ماھو المحور الذي تدور حوله
حياتك ؟ ويكون ھذا المحور في معظم الناس ھو الذات  .الن معظمھم يعيشون حياة
متمركزة حول الذات  .لكن الكتاب المقدس يؤكد لك ان الحياة المتمركزة حول الذات مقدرة
بالفراغ و االحباط  .سفر الجامعة يعطيك مثاال كالسيكيا  ,سليمان الذي عاش حياة
التمركز حول الذات  ,فعل كل شيء لنفسه و انتھى بذلك البكاء مدعيا ",باطل  ,باطل " او
ريح و أحباط " لقد قام بكل شيء  ,وملك كل
" قبض ريح  ,قبض ريح  ,كل شيء قبض
ٍ
شيء .لكن الن كل شيء كان متمحورا حول ذاته  ,كان غير مشبعا وانتھى به االمر بقناعة
مريرة ,كأنسان يعيش لذاته  .عندما تصل الى نھاية الطريق  ,تقول " لم يكن الموضوع
جديرا بھذا التعب  .الحياة خطأ  ,خطأ مأساوي  .انھا مسرحية ھزلية  .ال وجود لمعنى ,و
ال ھدف  .بدأت كصدفة  ,واخرج كصدفة  .وال وجود لمغزى " اوه ,يا للفراغ ! يا
للخسارة ! كل ذلك بسبب وضعت نفسك مركزا لحياتك  ,انت بحاجة لوضع ﷲ مركزا
لكينونتك  .وذلك ھو ما يقصده يسوع على انه االكثر اھمية .ذلك أساسي  ,ضع ﷲ مركزا
لحياتك و ادخل في عالقة محبة معه " .ھكذا تحب الرب الھك "
الوصية الثانية في التسلسل االھمية  ,تشبه االولى  ,انھا ,
" تُ ِحبﱡ قَ ِريبَ َك َكنَ ْف ِس َك(31 :12) ".
ال يمكنك فعل ھذا ما لم يكن ﷲ مركزا لحياتك  .كما ترى  ,انه يضرب على ذلك التمحور
حول الذات  ,النه االن بدال من محبة نفسك بالشكل االعظم  ,عليك ان تحب قريبك كنفسك
 .ال يمكنك القيام بذلك ان لم تكن تحب ﷲ بشكل مطلق  .وفقط بمحبتك } بشكل مطلق
تتمكن من تحقيق الوصية الثاية  ,ان تحب قريبك كنفسك  .بھاتين الوصيتين يتعلق الناموس
كله واالنبياء .بھاتين الوصيتين يُلَخص العھد القديم كله  .وھي كل ما يتعلق به  .عالقة
محبة مع ﷲ  ,حتى يصبح لديك عالقة ذات معنى مع اخيك االنسان  ,ﷲ كمحور عمودي
لحياتك  ,حتى يحدث توازن في المستوى االفقى فيھا .
يكون ھذا المستوى االفقي لحياة الناس في فوضى .عالقاتھم الشخصية في فوضى عارمة
تماما  .وھكذا  ,تنكمش و تحاول ان تفھم نفسك  ,و "لماذا أتفاعل ؟ لماذا اتجاوب ؟ لماذا
أشكو ؟ لماذا أصرخ؟ لماذا أبعد الناس عني ؟ لماذا اتصرف بصورة غير اجتماعية ؟ "
ويحاول الحفر في نفسيتك  ,ويقول لك " اذا ما فقط قمت بھذا وذاك  ,وتأخذ حبة منوم"
والى اخره  ,لن يحدث أي فرق  ".لذا فھو يحاول ان يساعدك لموازنة ھذه العالقات
الشخصية في المستوى االفقي  .وھكذا  ,عاجال ما تركز و نوعا ما تتوازن  ,ثم ما تلبث أن
تبدأ بأختالل ذلك التوازن .أما المستوى االخر فھو الى االعلى  ,فتقفز الى ذلك المستوى و
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تحاول التوازن فيه  ...وھكذا ترى الناس يقضون حياتھم في محاولة موازنة االمور
.فتنقلب رأسا على عقب و يصبح ھذا ذاك وذاك ھذا .عليك ان تكون في منتصف المحاور
.ذلك بعيد كل البعد عن الواقع  .فأن لم تكن على عالقة مع ﷲ  .مال ذلك المحور  ,فتجد
المحور االفقي يدور بشكل جنوني  .الى االعلى والى االسفل  ,الى االعلى والى االسفل
الى ان تقول " اوه ,يارب  ,أوقف ھذا االمر  .أريد أن ينتھي " .
اول شيء  :قم بأصالح عالقتك مع ﷲ ,أحب ﷲ  .والمحور الثاني سيتصصح من نفسه ,
محبة القريب كالنفس .
أُ ِس َر ھذا الرجل باألجابة  .فكر " ,حسنا ,سأقتنع بھذه االجابة " وكررھا فقط لكي يؤكد
عليھا في فكره  .وقال :
32
ْس َ
ق قُ ْل َ
ال لَهُ ْال َكاتِبُ َ »:جيﱢدًا يَا ُم َعلﱢ ُم .بِ ْال َح ﱢ
آخ ُر ِس َواهَُ 33 .و َم َحبﱠتُهُ
اح ٌد َولَي َ
" فَقَ َ
ت ،ألَنﱠهُ ﷲُ َو ِ
س،
سَ ،و ِم ْن ُك ﱢل ْالقُ ْد َر ِةَ ،و َم َحبﱠةُ ْالقَ ِري ِ
ِم ْن ُكلﱢ ْالقَ ْل ِ
ب َكالنﱠ ْف ِ
بَ ،و ِم ْن ُكلﱢ ْالفَھ ِْمَ ،و ِم ْن ُكلﱢ النﱠ ْف ِ34
ت َو ﱠ
ح« .فَلَ ﱠما َرآهُ يَسُو ُ
ال لَهُ»:لَس َ
ْت
اب بِ َع ْقل ،قَ َ
ع أَنﱠهُ أَ َج َ
ِھ َي أَ ْف َ
يع ْال ُمحْ َر َقا ِ
الذبَائِ ِ
ض ُل ِم ْن َج ِم ِ
ت ﷲِ" )(34-32 :12
بَ ِعيدًا َع ْن َملَ ُكو ِ
لست بعيدا عن ملكوت السماوت النك في اللحظة التي أصبح فيھا ﷲ مركزا لحياتك,
دخلت في ملكوت ﷲ  .ذلك كل ما ھو عنه ملكوت ﷲ  ,ھو أن يكون لديك ملك العرش .
خضع حياتك } كملك  ,كسيد لحياتك  ,عندھا انت في ملكوت
اللحظة التي فيھا تنحني و تُ ِ
ﷲ .لكن ال احد يمكن ان يخدم سيدين  ,ال يمكن الح ٍد أن يكون له ملكين ؟ واذا كنت تجلس
على عرش حياتك  ,اذا كنت تعيش حياة متمركزة حول الذات  ,حينھا انت لست في
ملكوت ﷲ  ,وال يمكنك ان تدخل ملكوت ﷲ طوال عيشك حياة متمركزة حول الذات  .لن
تدخل الى أن تعيش حياة متمركزة حول ﷲ حياة تكون فيھا حقا دخلت الملكوت  .وھذا
الكاتب بدأ بفھم الصورة  .فقال يسوع " لست بعيداً عن ملكوت ﷲ " أجعل ﷲ مركزا
لحياتك  ,حينھا تكون قد دخلت ملكوت ﷲ .
اب يَسُو ُ
ال َوھُ َو يُ َعلﱢ ُم
ع )الكتبة ( َوقَ َ
" َولَ ْم يَجْ سُرْ )لم يتجرأ( أَ َح ٌد بَ ْع َد ذلِ َك أَ ْن يَسْأَلَهُ!35ثُ ﱠم أَ َج َ
يح اب ُْن َدا ُو َد؟" )(35-34 :12
فِي ْالھَ ْي َك ِلَ »:كي َ
ْف يَقُو ُل ْال َكتَبَةُ إِ ﱠن ْال َم ِس َ
االن  ,وبالطبع  ,كان ھناك تعليم بأن المسيح سيكون أبنا لداود ,النه كان ھناك الكثير من
التنبؤات في العھد القديم " سيجلس على عرش داود  .سيأتي من نسل يسى " والحقا  ,وعد
ﷲ داود " سأبني لك بيتا " فھم داود من ھذا ان المسايا سيأتي من نسله .لذا " كيف تقولون
ان المسايا أبن داود ؟ "
س)بوحي من الروح القدس((36 :12) ":
" 36ألَ ﱠن َدا ُو َد نَ ْف َسهُ قَ َ
وح ْالقُ ُد ِ
ال بِالرﱡ ِ
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وھنا يسوع يُ َع ِرف الروح القدس على انه الوحي الذي الھم كتابات داود  .داود  ,بوحي من
الروح القدس  .في المزمور  110قال :
ْك 37فَ َدا ُو ُد نَ ْف ُسهُ
ض َع أَ ْع َدا َء َك َم ْو ِطئًا لِقَ َد َمي َ
ال الرﱠبﱡ لِ َربﱢي :اجْ لِسْ َع ْن يَ ِمينِيَ ،حتﱠى أَ َ
" قَ َ
يَ ْد ُعوهُ َربًّا .فَ ِم ْن أَي َْن ھُ َو ا ْبنُهُ؟«(37-36 :12) ".
في ذلك المجتمع األبوي  ,كان االب ھو المھيمن  .طول ما كان الرجل الكبير في السن
على قيد الحياة  ,كان ھو المھيمن  .حتى لو بلغ اوالده الثمانين أو التسعين من العمر ,
طوال ماكان حيا ً فكلمته كانت بمثابة قانون  .وفي تلك الثقافة من المتحيل أن يدعو االب
أبنه ربا ً  .لبدى ذلك مضاداً للثقافة و المجتمع نفسه  .وھكذا  ,كيف سينادي داود المسايا ربا
لو انه كان أبنه ؟ بوحي من الروح القدس كيف سيكون أبنا ؟
ين
ال لَھُ ْم فِي تَ ْعلِي ِم ِه»:تَ َح ﱠر ُزوا ِم َن ْال َكتَبَ ِة ،الﱠ ِذ َ
" َو َك َ
.وقَ َ
ُور َ
ان ْال َج ْم ُع ْال َكثِي ُر يَ ْس َم ُعهُ بِ ُسر ٍ
اق" )(38-37 :12
يَرْ َغب َ
ُون ْال َم ْش َي بِالطﱠيَالِ َس ِةَ ،والتﱠ ِحيﱠا ِ
ت فِي األَس َْو ِ
" اوه ,ربي  ,ربي  ,أيھا الطبيب  ,أيھا الطبيب "
"39
40
ون بُي َ
ُوت
ين يَأْ ُكلُ َ
ت األُولَى فِي ْال َوالَئِ ِم .الﱠ ِذ َ
َو ْال َم َجالِ َ
س األُولَى فِي ْال َم َجا ِم ِعَ ،و ْال ُمتﱠ َكآ ِ
األَ َرا ِم ِل").(40-39 :12
أستغلوا المعونات االجتماعية التي تصل بأسم المسنات المسكينات
برسائلھم التي يرسلونھا عن حاجة ﷲ الماسة الى شيكات معوناتھم االجتماعية تلك لھذا
الشھر ,او مثال ان ﷲ مفلس ھذا الشھر  .واوضاعه المالية ستفشل ھذا الشھر  ,ما لم يأتوا
بالتقدمات .ال تتصور كم لدي من الكومات من ذلك النوع من الرسائل  .ال يمكنك تصور
الّرﱢ َمم التي يكتبھا ھؤالء  .اعلم انه سيكون لھم مكان في الجحيم محمي سبع مرات اكثر
من مكان االخرين .
ون ال ﱠ
ت")(40 :12
" َولِ ِعلﱠ ٍة ي ُِطيلُ َ
صلَ َوا ِ
و حسنا .فيسوع قالھا " سينالون زاوية أشد نيرانا في الجحيم " كترجمة حرة لكالمه:
ون َد ْينُونَةً أَ ْع َ
ظ َم")(40 :12
" ھ ُؤالَ ِء يَأْ ُخ ُذ َ
نعم يارب ! صعب علي جدا التعبير عما اشعر به حيال من يستغلون الناس بأسم الدين او
تحت غطاء الدين  .ليس لدي حقا اية نوايا الصبح مبشرا  .لدي افكار مرتبة جداً  .لطالما
كنت من النوع الذي يتجه نحو الھدف فقط  .وعرفت حين كنت في فترة االعدادية من
المدرسة أنني سأصبح جراح أعصاب  ,فدرست كل ما يتعلق بالدماغ  .منذ ان كنت
صغيرا  ,كنت ابحث عن كل الكتب التي تتعلق بدراسة الدماغ في المكتبة ,كنت مأخوذا
بالدماغ البشري .وعرفت انني ساصبح جراح اعصاب  ,آخذا كل المقررات التعليمية
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الخاصة بذلك االختصاص  .وكنت ضد كل الخدام الذين اعرفھم  .لم احس أنھم صادقون ,
او صح  ,او أناس طبيعيين  .شھدت الكثير من النفاق و ذلك ضايقني  ,وذلك احد االسباب
أرد أبدا ان أدخل في مجال الخدمة  .لكن عندما بدأ ﷲ يتكلم الى قلبي بخصوص
لما لم ِ
الخدمة ,قلت " او ال  ,مستحيل ! ال اريد ان اكون من احد ھؤالء الرجال  .انا طبيعي أكثر
من الالزم  ,يارب  .كما تعلم ,ال احب لبس ربطات العنق  .ال احب لبس بدلة طوال الوقت
 .احب مالبس الرياضة " ....قال لي الرب " من طلب منك ان تلبس بدلة طوال الوقت ؟
من طلب منك ان تلبس ربطة عنق ؟ من قال لك انه ال يمكنك ان تتمتع بمالبس الرياضة ؟
من قال لك أنه ال يمكنك أن تكون طبيعيا ً ؟ "
ستراني شخص طبيعي جدا  .ال أحاول أن أخلق نوعا من الوھم انني خارق للطبيعة و
أفضل او  ....ليُعنا الرب.
لكن امور النصب واالحتيال للحصول على المال بتلك الطريقة  ,ھي الشيء الذي كان
يضايقني فيھم دائما  .فقلت " يارب لن استطيع ابدا ان اطلب ماال من الناس " وﷲ أجابني
انه ھومن سيعولني  ,وانه سيھتم بأحتياجاتي  .وھكذا ,ھذا ھو االمر الذي يغيظني في
الخدمة  ,كل ھذه الحيل الكثيرة المستخدمة لزيادة االموال او ليسحبونھا يغتصبونھا من
الناس  .فلنتابع .....
"41
ع تُ َجاهَ ْال ِخ َزانَ ِةَ ،ونَ َ
س يَسُو ُ
ان أَ ْغنِيَا ُء
ْف ي ُْلقِي ْال َج ْم ُع نُ َحاسًا فِي ْال ِخ َزانَ ِةَ .و َك َ
ظ َر َكي َ
َو َجلَ َ
ون َكثِيرًا(41 :12)".
ُون ي ُْلقُ َ
َكثِير َ
2
ص ﱢو ْ
صنَع َ
ك
ت قُ ﱠدا َم َ
ص َدقَةً فَالَ تُ َ
ْت َ
ويبدو ان يسوع كان من االصل ضد ھذا ,وقال " فَ َمتَى َ
اس ".قال "َ 3وأَ ﱠما
ُوقَ ،ك َما يَ ْف َع ُل ْال ُم َرا ُؤ َ
ون فِي ْال َم َجا ِم ِع َوفِي األَ ِزقﱠ ِة ،لِ َك ْي4يُ َم ﱠج ُدوا ِم َن النﱠ ِ
بِ ْالب ِ
ص َدقَةً فَالَ تُ َع ْ
صنَع َ
أَ ْن َ
ك فِي ْال َخفَا ِء.
ص َدقَتُ َ
رﱢف ِش َمالَ َك َما تَ ْف َع ُل يَ ِمينُ َك لِ َك ْي تَ ُك َ
ْت َ
ت فَ َمتَى َ
ون َ
يك َعالَنِيَةً " ال تنتظر مكافأة من الناس .وال كالم
از َ
فَأَب َ
ُوك الﱠ ِذي يَ َرى فِي ْال َخفَا ِء ھُ َو ي َُج ِ
االعجاب و االنبھار منھم.
راقب ھؤالء االغنياء و يلقون مبالغ طائلة بتفاخر عظيم .
يرةٌ َوأَ ْلقَ ْ
" 42فَ َجا َء ْ
ت فَ ْل َسي ِْن ،قِي َمتُھُ َما ُر ْبعٌ(42 :12)".
ت أَرْ َملَةٌ فَقِ َ
لدي بعض الفلوس في البيت  .واردت ان اجلبھا الليلة  ,وكانت نيتي ان أريكم شكل الفلس .
يمكنك شراء مئة فلس بسنت واحد  .اذ الفلس يساوي واحد من مئة من السنت .ھذه المرأة
البسيطة ألقت فلسين .
" 43
يرةَ قَ ْد أَ ْلقَ ْ َ
ال لَھُ ُمْ »:ال َح ﱠ
يع
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ھ ِذ ِه األَرْ َملَةَ ْالفَقِ َ
فَ َد َعا تَالَ ِمي َذهُ َوقَ َ
ت أ ْكثَ َر ِم ْن َج ِم ِ
44
ازھَا أَ ْلقَ ْ
ت ُك ﱠل َما
الﱠ ِذ َ
ين أَ ْلقَ ْوا فِي ْال ِخ َزانَ ِة ،ألَ ﱠن ْال َج ِمي َع ِم ْن فَضْ لَتِ ِھ ْم أَ ْلقَ ْواَ .وأَ ﱠما ھ ِذ ِه فَ ِم ْن إِ ْع َو ِ
ِع ْن َدھَاُ ،ك ﱠل َم ِعي َشتِھَا«(44-43 :12) ".
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ﷲ ال يقيس عطاياك بكميتھا  .ابداً  .ولكن بما تكلفك  .بذلك القياس ﷲ دائما يقيس ما نعطيه
له  .كم تكلفني ھذه العطية ؟ قال داود » " ,الَ! بَلْ ِش َرا ًء أَ ْشتَ ِري ِه بِفِ ﱠ
ض ٍة َكا ِملَ ٍة ،ألَنﱢي الَ آ ُخ ُذ
َما لَ َك لِلرﱠبﱢ فَأُصْ ِع َد ُمحْ َرقَةً َمجﱠانِيﱠةً« " .بولس الرسول في رسالته الى كورنثوس  ,أقترح
ان نختبر أنفسنا  .قال 31 " ,ألَنﱠنَا لَ ْو ُكنﱠا َح َك ْمنَا َعلَى أَ ْنفُ ِسنَا لَ َما ُح ِك َم َعلَ ْينَا" ,وانت تنظر الى
نفسك الليلة ھل يمكنك حقا وبصدق ان تقول ان قلبك و حياتك مركزھا الرب ؟ انه ھو
مركز وجودك ؟ ھل حياتك تدور حوله ؟ أن لم تكن كذلك  ,اذا فأنت بعيد عن الملكوت
ومتجه الى طريق نھايته اليأس  ,الفراغ و االحباط  .اشجعك  :ان تختبر ﷲ الحق والحي .
اجعله مركزا لعواطفك  ,أحبه من كل قلبك  ,من كل روحك  ,من كل فكرك  ,من كل قوتك
 ,وستكتشف كيف ينوي ﷲ ان يعيش االنسان  ,مستغني  ,و مستوفي  ,في مسيرتك معه .
و ھكذا  ,فلتسلك ھذا االسبوع مع الرب في مركز حياتك  .فليمألك الرب بروحه القدوس .
و ليقودك الرب بروحه القدوس و يقويك  ,ويساعدك  .بأسم يسوع .
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مرقس 13
االصحاح  13من أنجيل مرقس.
"1
ُ
َ
ارةُ!
خ
و
ھ
ا
م
ي
ف
و
اح ٌد ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه» :يَا ُم َعلﱢ ُم ،ا ْنظُرْ ! َما ھ ِذ ِه ْال ِح َج َ
ار ٌج ِم َن ْالھَ ْي َك ِل ،قَ َ
ال لَهُ َو ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
َوھ ِذ ِه األَ ْبنِيَةُ!«")(1 :13
مشيرا الى ھيكل أورشليم العظيم الذي بدأ بناءه في عام  20الى  19قبل الميالد  .من قبل
ھيرودس الكبير .الذي أصبح من عجائب العالم القديم  .لم يتمكن ھيرودس الكبير من
أنھاءه بنفسه  .ھيرودس الكبير كما ذكرنا سابقا ,كان يھوى استخدام االحجار الكبيرة في
مشاريع البناء  .لكن حسب )جوزيفاس(  ,بعض اعظم الحجارة التي أستخدمھا في
مشاريعه استخدمت في الھيكل نفسه  .يسجل )جوزيفاس( ان بعض الحجارة كان طولھا
يقارب سبعة واربعون قدما ,وثمانية اقدام عاليا و اثنا عشر قدما سمكھا .
بدى ذلك منافيا للعقل و غير طبيعي تماما الى ان أظھرت مؤخرا بعض الحفريات االثرية
التي اجريت على الجدار الغربي ,اسفل زاوية الجنوب الغربي منه  ,عثروا على أحجار
الزاوية الضخمة ھذه بطول خمسة وثالثون قدم  ,وعلو يقارب ستة أقدام ,وبسمك ثمانية
أقدام  .لكن ثم بعد الحفر على طول الجدار الغربي بأتجاه حصن انتونيو  ,عثروا على
حجر شديد الضخامة  ,بطول يقارب الخمسة وأربعون قدما  .لقد وقفت بجانبه  .ويقارب
سمكه عشرة اقدام و ارتفاعه ثمانية أقدام  .كبيرة بما يقارب كبر االحجار التي أستخدمت
في بناء الھيكل نفسه  .خمنوا بأن ھذه االحجار تزن أكثر من اربعمئة طن  .مازالوا
متعجين كيف أستطاعوا قطعھا  ,نحتھا و صقلھا بذلك االتقان  ,وثم تحريكھا الى موقع
البناء  .كيف تمكنوا في الحقيقة من جلبھا الى موقع البناء مازال لغزا  ,ومجرد توقعات .
لكنھم ليسوا متأكدين بعد كيف حركوا أحجارا كبيرة كھذه و أحضارھا الى موقع البناء .
ھذه االحجار مقلوعة بأتقان شديد بحيث لم يحتاجوا الى مالط بينھا  ,فقط وضعوا على
سطع بعضھا البعض  .وحتى الى يومنا ھذا  ,مع كل التآكل ال تستطيع وضع نصل سكين
بين ھذه االحجار  .ومنحوتة على نحو كامل بحيث ال يمكنك دفع نصل سكين فيھا .
و ُغطيت القبة بألواح من الذھب  .حيث عند النظر الى البناء ,تنعكس أشعة الشمس وال
يمكنك النظر اذا ما كنت واقفا في تلك الزاوية التي فيھا يضرب انعكاس الشمس عينيك .
بناء متألق .احدى عجائب العالم القديم .
لذا عندما خرج التالميذ من الھيكل  ,الحظوا ھذه االحجار التي شيدت وھذا البناء العجيب
من قبل ھيرودس الكبير  .عند ھذه النقطة ,كان قد بدأ قبل عشرين عاما من ميالد المسيح ,
والمسيح االن في حدود الثالثة والثالثين من عمره  ,و اطرح االربعة سنوات التي يعتقدون
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انھا خطأ حدث في التقويم  ,فتصل الى نتيجة سبعة واربعون عاما من البناء عند ھذه
المرحلة  .لذا فالبناء كان تقريبا قد انتھى  .فقط أستغرق  18عاما اخر لألنتھاء منه بالكامل
.
ك َح َج ٌر َعلَى َح َج ٍر الَ
ال لَهُ»:أَتَ ْنظُ ُر ھ ِذ ِه األَ ْبنِيَةَ ْال َع ِظي َمةَ؟ الَ يُ ْت َر ُ
اب يَسُو ُ
ع َوقَ َ
" 2فَأ َ َج َ
يُ ْنقَضُ «(2 :13)".
اتخيل ان تلك النبوة بدت العقالنية بالنسبة للتالميذ  .مع انه ,الحقا بعد اربعين عاما ,
عندما أتى تيطس و قھر أورشليم  ,ما أن تمكنوا من الدخول الى المدينة  ,أخر قلعة  ,و
اقوى حصن كان الھيكل نفسه  ,اقوى بناء في المدينة  .فر الكثير من اليھود الى الھيكل
بغية صد الفيلق الروماني من الدخول اليه  .أمر تيطس بان ال يھدم الھيكل  ,ويتركوه
سليما .مع ان بعض الجنود الرومانيين السكارى رموا الھيكل بسھام مشتعلة  .فأضرمت
النيران في الھيكل و احترق اليھود في داخله  .وأصھرت شدة حرارة النيران ذھب القبة .
وبأنصھاره نزل و مأل الشقوق في الحجارة  .وعندھا قام الجند الرومان بھدم الھيكل حجرا
على حجر لغرض نھب الذھب ,فتحققت نبوة يسوع حرفيا .لم يترك حتى حجر واحد على
حجر.
حينما تذھب الى اورشليم اليوم وتنظر الى االسفل الى الحفريات في وادى  ,تتمكن من
رؤية منطقة واحدة التي حفروا على طول المسافة حتى وصولوا الى الطريق الرومانية
التي كانت موجودة ھناك في زمن المسيح  .وھناك  ,على ذلك الطريق الروماني في زمن
المسيح  ,يمكنك رؤية حجارة ضخمة ملقية ھناك كما كانت  ,متكسرة بعد ان دفعت من
جبل الھيكل ,لقد مألت على االرجح بعض حجارة الھيكل ھذه بعد ان دفعت وادي .
ويمكنك رؤيتھا تماما كما وقعت حينھا  .شھادة صامتة على دقة نبوة يسوع المسيح  .او
تماما كما قال "الَ يُ ْت َر ُ
ك َح َج ٌر َعلَى َح َج ٍر الَ يُ ْنقَضُ "
يجب مالحظة انه تنبأ على ھيكل ھيرودس  .يشعرون بانھا على االرجح أحجار أساس
ھيكل سليمان على الجبل  .وحاليا  ,ھناك حركة بحث كبيرة من اجل العثور على أساس
ھيكل سليمان  .أستأجر معھد ستانفورد للبحوث الستخدام جھاز الرادار للسبر تحت سطح
جبل الھيكل  ,ولصنع نموذج قنوات تبين القنوات و أحجار االساس  .وھم قادرون على
تمييز ھذه االشياء بواسطة وحدات الفحص الحديثة ھذه  ,ويأملون بأكتشاف احجار اساس
ھيكل سليمان  .واذا تمكنوا من ذلك عندھا سيكون ھناك دفعة ضخمة العادة بناء الھيكل
في أورشليم  .يوجد ھناك أصال ضغط كبير من قبل الكثير من اليھود خفية  .وصلني بريد
آسر مثير لألھتمام  ,من قبل )سامويل كولدفووت( رئيس أساس جبل الھيكل .ھذا الرجل و
ِ
مجموعته كرسوا حياتھم ألعادة بناء الھيكل  ,وبالطبع ذلك شيء شديد الحماسة من ناحية
نقطة تنبؤ كتابية .
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ون")(4 :13
"َ 3وفِي َما ھُ َو َجالِسٌ َعلَى َجبَ ِل ال ﱠز ْيتُ ِ
اذا  ,تركوا منطقة جبل الھيكل  ,قاطعين عبر وادي قدرون باتجاه بيت عنيا .على االرجح
صاعدين الى جبل الزيتون ,جبل شديد االنحدار  ,وليست فكرة سيئة ان يستريح في
منتصف مسافة الصعود الى اعلى الجبل  .و ھكذا ذھب مع تالميذه الى جبل الزيتون
وجلس .
" َسأَلَهُ ب ْ
ُوحنﱠا َوأَ ْن َد َرا ُوسُ َعلَى ا ْنفِ َرا ٍد»4 :قُلْ لَنَا َمتَى يَ ُك ُ
ون ھ َذا؟" ):13
ُطرُسُ َويَ ْعقُوبُ َوي َ
(4-3
ويقصدون ھدم الھيكل .
" َو َما ِھ َي ْال َعالَ َمةُ ِع ْن َد َما يَتِ ﱡم َج ِمي ُع ھ َذا؟«")(4 :13
او اتمام النبوة .
"5فَأَ َجابَھُ ْم يَسُو ُ
ُض ﱡل ُك ْم أَ َح ٌد(5 :13)".
ع َوا ْبتَ َدأَ يَقُولُ»:ا ْنظُرُوا! الَ ي ِ
اول شيء حذرھم منه يسوع ھو المضلين  .ومثير جدا لالھتمام كيف انه على طول تاريخ
الكنيسة كان ھناك تحذيرات من ال ُمضلين  ,ومن
المعلمين الكذبة  .فاولئك كانوا لعنة الكنيسة  :أناس سعوا للتربح من انجيل يسوع المسيح ,
الحصول على ربح شخصي  ,ھناك الكثيرمن الدجالين  ,ذئاب في ھيئة حمالن  .ويسوع
ھنا يحذرھم من ھؤالء المخادعين .
ين(6 :13)".
ير َ
ُضلﱡ َ
ون بِا ْس ِمي قَائِلِ َ
ين َسيَأْتُ َ
ير َ
ين :إِنﱢي أَنَا ھُ َو!)المسيح( َوي ِ
ون َكثِ ِ
"6فَإ ِ ﱠن َكثِ ِ
القمر يعلن نفسه المسايا  .انا مندھش ان الناس يتبعونه  .ومع ذلك  ,ھناك االالف من الناس
يبيعون الفول و االزھار حتى يحصدوا ربحا للعيش في قصور ملكية .
ْس
ب فَالَ تَرْ تَا ُعوا ،ألَنﱠھَا الَبُ ﱠد أَ ْن تَ ُك َ
ار ُحرُو ٍ
" 7فَإ ِ َذا َس ِم ْعتُ ْم بِ ُحرُو ٍ
ونَ ،ول ِك ْن لَي َ
ب َوبِأ َ ْخبَ ِ
ْال ُم ْنتَھَى بَ ْع ُد8 .ألَنﱠهُ تَقُو ُم أُ ﱠمةٌ َعلَى أُ ﱠم ٍةَ ،و َم ْملَ َكةٌ َعلَى َم ْملَ َك ٍة(8-7 :13)"،
ھنا بالنسبة لليونانيين يتحدث عن حرب واسعة ,حرب مختلفة عن التي الحروب و اخبار
الحروب التي حدثت في العالم  .حرب عالمية !
ُ َ
ات َواضْ ِط َرابَ ٌ
ون َم َجا َع ٌ
ون َزالَ ِز ُل فِي أَ َما ِك َن )مختلفة (َ ،وتَ ُك ُ
َوتَ ُك ُ
اع.
ات .ھ ِذ ِه ُم ْبتَ َدأ األ ْو َج ِ
ون أَ َما َم
ون فِي َم َجا ِم َعَ ،وتُوقَفُ َ
سَ ،وتُجْ لَ ُد َ
وس ُك ْم .ألَنﱠھُ ْم َسيُ َسلﱢ ُمونَ ُك ْم إِلَى َم َجالِ َ
9فَا ْنظُرُوا إِلَى نُفُ ِ
يع األُ َم ِم.
ُوالَ ٍة َو ُملُ ٍ
وكِ ،م ْن أَجْ لِيَ ،شھَا َدةً لَھُ ْمَ 10 .ويَ ْنبَ ِغي أَ ْن يُ ْك َر َز أَ ﱠوالً بِا ِإل ْن ِج ِ
يل فِي َج ِم ِ
ون َوالَ تَ ْھتَ ﱡموا ،بَلْ َم ْھ َما أُ ْع ِطيتُ ْم
11فَ َمتَى َساقُو ُك ْم لِيُ َسلﱢ ُمو ُك ْم ،فَالَ تَ ْعتَنُوا ِم ْن قَ ْب ُل بِ َما تَتَ َكلﱠ ُم َ
ين بَ ِل الرﱡ و ُح ْالقُ ُدسُ (9-8 :13)".
فِي تِ ْل َك السﱠا َع ِة فَبِذلِ َك تَ َكلﱠ ُموا .ألَ ْن لَ ْستُ ْم أَ ْنتُ ُم ْال ُمتَ َكلﱢ ِم َ
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نبوة يسوع تحققت بالتاكيد  .وفي سفر االعمال نقرأ انھم وقفوا امام قضاة  ,وكيف انه تم
احضارھم الى مجالس  ,امام حكام  .و حتى بولس الرسول وقف امام الملك اغريباس ,
والحقا امام نيرو بحد ذاته  .لكن يسوع قال " ال تقلقوا بما تتكلمون " ونجد قصة مثيرة
لالھتمام في سفر االعمال كيف أحضر أستفانوس امام مجلس و كيف بدأ بتعديد تاريخھم
امامھم  .وكيف انه اثناء حديثه  ,بدأ وجھه باالشعاع كمالك  ,حيث سكنت روح ﷲ
الممسوحة على أستفانوس  .ومع ذلك كان الناس ساخطين من االمور التي كان يقولھا ,
حتى اخيرا  ,قاموا بصر أسنانھم عليه و جروه الى الخار و رجموه حتى الموت .
االن الكثير من الناس يتسآلون بخصوص ھذه النبوة بالذات َ " ,ويَ ْنبَ ِغي أَ ْن يُ ْك َر َز أَ ﱠوالً
يع األُ َم ِم".وھناك الكثير من مجاميع التبشير تأخذ ھذه اآلية كاقل او كأكثر
اإل ْن ِج ِ
بِ ِ
يل فِي َج ِم ِ
من دافع لبرامجھم التبشيرية  .ويدعون انه يمكننا تعجيل عودة المسيح بدفع برامج التبشير
الى االمام  ,النه يجب ان يبشر باالنجيل في جميع االمم قبل مجيء النھاية .
بولس الرسول  ,عندما كتب الى كنيسة كولوسي  ,بعد ثالثين عاما من موت المسيح  .قال
ض َر إِلَ ْي ُك ْم َك َما فِي ُكلﱢ ْال َعالَ ِم أَ ْيضًا"،ادعى بولس انه في
في رسالته اليھم " 6الﱠ ِذي قَ ْد َح َ
الوقت الذي كتب فيه ھذه الرسالة الى كنيسة كولوسي كان االنجيل قد انتشر في العالم كله .
ھناك كنائس في الھند اليوم تتبع أصولھا التاريخية وتقول بانھا تعود الى التلميذ توما .
حسب التقاليد  ,ذھب توما الى الھند و بشر باالنجيل  .ويوجد في الھند اليوم كنيسة توما ,
التي تعد من اكبر الكنائس فيھا  .ويعزون جذورھم الى توما نفسه .
نُ ِش َر االنجيل من قبل الكنيسة االولى  ,في كل العالم  .ان مساعيھم حقا شھادة ضدنا اليوم .
النه لم يكن لديھم النظريات الحديثة المتوفرة لدينا اليوم  .عندما اقرأ عن رحلة بولس و
كيف قام ھذا الرجل بالترحال بانجيل يسوع المسيح  ,اتسآل مالذي كان ليحققه في جيل
الطائرات .و بوجود الراديو والتلفاز و والى اخره  .لكان ال يقھر ! النه كان عليه الترحال
والتقدم بالسفن وما الى ذلك من اساليب التنقل المتاخرة انذاك .مع ذلك غطى اقاليم كثيرة.
يالھا من شھادة ضدنا.
بولس ال يقول فقط بان االنجيل كان قد انتشر في العالم كله في الوقت الذي كتب فيه
الرسالة الى كنيسة كولوسي  ,لكن في االصحاح الرابع عشر من سفر الرؤيا  ,يوحنا في
آخ َر َ
العدد  ,6قال " 6ثُ ﱠم َرأَي ُ
ْت َمالَ ًكا َ
ارةٌ أَبَ ِديﱠةٌ ،لِيُبَ ﱢش َر
طائِرًا فِي َو َس ِط ال ﱠس َما ِء َم َعهُ بِ َش َ
ب "لذا خالل االيام االخيرة في زمن
السﱠا ِكنِ َ
ان َو َش ْع ٍ
ض َو ُك ﱠل أُ ﱠم ٍة َوقَبِيلَ ٍة َولِ َس ٍ
ين َعلَى األَرْ ِ
الضيقة  ,ﷲ سوف يستخدم المالئكة الطائرة في وسط السماء ببشارة االنجيل  .كل أمة و
قبيلة وشعب وبھذا ليس مطلبا اساسيا لمجيء المسيح للكنيسة ان يبشر باالنجيل الى كل
العالم  .ال يمكنك قول " ﷲ ال يستطيع ان يختطف الكنيسة الليلة الن االنجيل لم يبشر به
في العالم كله بعد  .الن يسوع قال بأنه يجب ان يبشر به في العالم كله قبل مجيئه" ذلك
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كالم غير صحيح  .الن االنجيل سيبشر به ونبوة يسوع ستتحقق ,لكن ليس بالضرورة
بواسطة الكنيسة  .ويسوع لم يقل انه ھم الذين سيبشرون باالنجيل  ,فقط قال ان ذلك سيتم
بين كل الشعوب .
بعض الناس يعتقدون ان ھذا المالك الطائر وسط السماء ھو احد
ھذه االقمار الصناعية لالتصاالت  .من يدري؟ عندما رأى يوحنا ھذا الشيء يطير وسط
السماء ,مبشرا الجميع حول العالم  ,من يدري؟ لكن يوحنا ظن انه مالك  ,في الرؤيا  ,وان
صوته وصل الى جميع الناس باالنجيل  .لقد كنا نتحاور و قد تكلمنا مسبقا الى أناس لوضع
"الكلمة من اجل اليوم " على راديو تبث حول كل الكرة االرضية  .في الحقيقة  ,في
الحقيقة ,قد تحدثوا عن جھاز ُمستَقبِل يعمل على الطاقة الشمسية  .حيث  ,مقابل قليل من
الدوالرات  ,يصنعوا ھذه المستقبالت الصغيرة حتى تضبط فقط على موجة ذلك القمر
الصناعي فقط  .فيتمكن المواطنون في أي مكان في العالم من ضبط موجة ذلك الراديو
الصغير مستمدا الطاقة من الشمس  ,ويتمكن من سماع المذياع .وفي الليل  ,كل ما عليھم
فعله ھو اخذ سلك خاص ووضعه في النار فتتولد طاقة كافية بين القطب السلبي والموجب
للسلك تؤدي الى ان يعمل المذياع في الليل  .مدھش  ,فكل االمور متطورة اليوم  .وسائل
ممتازة لنشر االنجيل في كل العالم .
قال يسوع ,
تَ ،واألَبُ َولَ َدهَُ ،ويَقُو ُم األَ ْوالَ ُد
َ 12و َسيُ ْسلِ ُم األَ ُخ أَ َخاهُ إِلَى ْال َم ْو ِ
يع ِم ْن أَجْ ِل ا ْس ِميَ .ول ِك ﱠن الﱠ ِذي
ض َ
َعلَى َوالِ ِدي ِھ ْم َويَ ْقتُلُونَھُ ْمَ 13 .وتَ ُكونُ َ
ون ُم ْب َغ ِ
ين ِم َن ْال َج ِم ِ
يَصْ بِ ُر إِلَى ْال ُم ْنتَھَى فَھ َذا يَ ْخلُصُ 14 .فَ َمتَى نَ َ
ال َع ْنھَا َدانِيآ ُل
ب« الﱠتِي قَ َ
ظرْ تُ ْم » ِرجْ َسةَ ْال َخ َرا ِ
النﱠبِ ﱡي ،قَائِ َمةً َحي ُ
ين فِي ْاليَھُو ِديﱠ ِة إِلَى
ار ُ
ب الﱠ ِذ َ
ئ -فَ ِحينَئِ ٍذ لِيَ ْھ ُر ِ
ْث الَ يَ ْنبَ ِغي- .لِيَ ْفھَ ِم ْالقَ ِ
ال(14-12 :13)"،
ْال ِجبَ ِ
يناجيھم يسوع ھنا من أجل فھم مايقوله  .في سفر دانيال  ,االصحاح  , 9يشير الى "
رجسة الخراب" حسب فھمي بعد ربط االصحاح  13من سفر الرؤيا ,واالصحاح  2من
تسالونيكي  2و االصحاح  9و 12من سفر دانيال ,فما اراه و افھمه عن "رجسة الخراب
"  ,انه بحسب المكتوب ان اليھود سيعيدون بناء الھيكل  .ويبدو ان مفاوضات وترتيبات
اعادة بناء الھيكل ستتم من قبل قائد قوي و حكيم و ماھر  ,سيقوم و يقود المجتمع
االوروبي .وانه سيقيم عھدا )في دانيال االصحاح  (9مع أسرائيل  .لكن بعد ثالثة ونصف
عام  ,سينقض العھد ويؤسس رجسة تسبب خرابا ً  .في االصحاح الثاني عشر من سفر
دانيال يقول أن الصلوات اليومية و المحرقات ستنقطع  ,وسيوقف مبدأ القرابين الذي اعادو
اليھود أحياءه .
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حسب بولس في 2تسالونيكي االصحاح  ,2سيأتي الى ھيكل ﷲ و يظھر نفسه على انه ﷲ
ويطالب بأن يُعبد كأله  .وسيظھر كل انواع المعجزات و العالمات و العجائب ,لدرجة ,
يحتمل انه سيخدع المختارين أيضا .
حسب االصحاح  13من سفر الرؤيا  ,وسيصنع صورة لنفسه  .وستوضع ھذه الصورة في
الھيكل و سيأمر الناس بالتعبد لھذه الصورة  .وسيحكم بالموت على كل من يرفض التعبد
لھذه الصورة  .لذا قال يسوع " فليفھم القاريء " عندما ترى رجسة الخراب قائمة حيث ال
ينبغي  .ذلك الخراب الذي يسبب الرجس  .ھذا ھو الشيء الذي سيسبب الرجاسة أو الدمار
في زمن الضيقة العظيمة ,في السنوات الثالث والنصف االخيرة  .كل التسلسل لغضب ﷲ
المنصب ھذا على االنسان سوف ينفجر بذروة التجديف ھذه  :ان أنسان الخطيئة  ,أبن
الھالك  ,سيقف في قدس االقداس و يعيد بناء ھيكل أورشليم  ,ويجدف على رب السماوات
و يعلن نفسه انه ﷲ و يطالب بأن يعبدوه كا}  .تلك ھي القشة االخيرة من تمرد االنسان
ضد ﷲ  .وﷲ سوف يبدأ بتحركه لدينونة العالم حتى يؤسس ملكوته الجديدة  ,ملكوت البر ,
الفرح  ,والسالم  .ھذا سيكون االنفجار الذي سيحدث في السنوات الثالث والنصف من من
الضيقة العظيمة  .لذا يشير يسوع اليه "فَ َمتَى نَ َ
ال َع ْنھَا
ب« الﱠتِي قَ َ
ظرْ تُ ْم » ِرجْ َسةَ ْال َخ َرا ِ
َدانِيآ ُل النﱠبِ ﱡي ،قَائِ َمةً َحي ُ
ين فِي ْاليَھُو ِديﱠ ِة" الحظ
ار ُ
ب الﱠ ِذ َ
ئ -فَ ِحينَئِ ٍذ لِيَ ْھ ُر ِ
ْث الَ يَ ْنبَ ِغي- .لِيَ ْفھَ ِم ْالقَ ِ
بأنه ال يتحدث عن الواليات المتحدة  ,بل يتحدث الى الكنيسة " ليھرب الذين في اليھودية
الى الجبال " .
ْ
ت َوالَ يَ ْد ُخلْ لِيَأْ ُخ َذ ِم ْن بَ ْيتِ ِه َش ْيئًاَ 16 ،والﱠ ِذي فِي
ح فَالَ يَ ْن ِزلْ إِلَى ْالبَ ْي ِ
َ 15والﱠ ِذي َعلَى السﱠط ِ
ت فِي تِ ْل َك األَي ِﱠام!
ض َعا ِ
ْال َح ْق ِل فَالَ يَرْ ِج ْع إِلَى ْال َو َرا ِء لِيَأْ ُخ َذ ثَ ْوبَهَُ 17 .و َو ْي ٌل لِ ْل َحبَالَى َو ْال ُمرْ ِ
ضي ٌ
ون ھَ َربُ ُك ْم فِي ِشتَا ٍء19 .ألَنﱠهُ يَ ُك ُ
ق لَ ْم يَ ُك ْن ِم ْثلُهُ
ص ﱡلوا لِ َك ْي الَ يَ ُك َ
َ 18و َ
ون فِي تِ ْل َك األَي ِﱠام ِ
ون(19-15 :13)".
اآلنَ ،ولَ ْن يَ ُك َ
ُم ْن ُذ ا ْبتِ َدا ِء ْال َخلِيقَ ِة الﱠتِي َخلَقَھَا ﷲُ إِلَى َ
ھذه ھو زمن الضيقة العظيمة لن يعرف تاريخ العالم أسوأ منه  ,حتى أسوأ من الطوفان في
زمن نوح  .أسوأ من دمار سدوم وعمورة  .لم يرى العالم مثل الذي سيحدث في ھذه
السنوات الثالث والنصف .
اليوم  ,مع حركة المناھضة لألسلحة النووية ,تُ َخيَل كل انواع السيناريوھات المروعة.
المشكلة ان كل ھذه السيناريوھات ممكنة مع االسلحة التي لدينا اليوم .يمكن ان تُ َحقَق ھذه
السيناريوھات كلھا كالتي أشير اليھا في سفر الرؤيا بالتأكيد من خالل حرب عالمية
واسعة بسبب االسلحة النووية  ,دمار شامل  .مع ذلك  ,ھذا الدمار وھذه الضيقة التي
ستحدث في زمن الضيقة لن تكون بالضرورة بسبب صنع االنسان  ,وانما ستأتي من
دينونة ﷲ المباشرة على االرض  .و ﷲ سوف يتدخل في الدينونة التي ستقع .
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ان اولئك اليھود الذين سيكونون في أورشليم في وقت رجسة الخراب محذرون من قبل
يسوع بان يھربوا الى الجبال و أيضا في انجيل آخر  ,ان يھربوا الى البرية  .في سفر
ت ْال َمرْ أَةُ
الرؤيا  ,االصحاح  , 12يتكلم يوحنا عن امرأة امة أسرائيل  .وقال "14فَأ ُ ْع ِطيَ ِ
ض ِعھَاَ ،حي ُ
ْث تُ َعا ُل َز َمانًا َو َز َمانَي ِْن
َجنَ َ
ْر ْال َع ِظ ِيم لِ َك ْي تَ ِط َ
ير إِلَى ْالبَرﱢ يﱠ ِة إِلَى َم ْو ِ
اح ِي النﱠس ِ
انِ ،م ْن َوجْ ِه ْال َحيﱠ ِة ".اذا خالل زمن الضيقة العظيمة ,ھؤالء الھيود الذين
َونِصْ َ
ف َز َم ٍ
سمعوا مسبقا تحذير يسوع من اليھودية سيھربون الى البرية التي ھيأھا ﷲ لھم  ,حيث
سيرعاھم و يھتم بھم ﷲ للسنوات الثالث و النصف من زمن الضيقة العظيمة .
في أشعياء ,االصحاح  , 16يتكلم ﷲ على موآب  ,أي اردن اليوم  " ,أفتحي أبوابك و
استقبلي شعبي  .احفظيھم في البتراء  ,حيث سيحتمون الى أن ينتھي زمن الضيقة العظيمة
" وھكذا  ,مرة اخرى بدمج كل ھذه االجزاء معا  ,بأستخدام نبوات أشعياء من العھد القديم
 ,و نبوات العھد الجديد  ,من سفر الؤيا  ,وھنا في ھذا االنجيل  ,يبدو انه عندما ستحدث
رجسة الخراب ھذه  ,اليھود الذين بقوا الى ھذه المرحلة كثير منھم سوف يعلنون ھذا
االنسان الذي ساعدھم في بناء الھيكل  ,سيعلنونه المسايا  ,وفجأة ستنفتح عيونھم و
سينتھي االنخداع  ,وسوف يدركون  " ,ھذا الرجل خدعنا " و على امل  ,ان يعودوا الى
الكتب و يطيعوا تحذيرات يسوع ويھربوا الى مدينة الصخر البتراء  .حسب سفر الرؤيا ,
ضد المسيح سيرسل جيشا خلفھم ,لكن االرض ستنفتح وتبتلعھم  .وقال ﷲ انه سوف
يحفظھم سالمين ھناك في البتراء الى حين انتھاء النقمة او زمن الضيقة العظيمة ھذا .وقال
ون ھَ َربُ ُك ْم فِي ِشتَا ٍء " .و في انجيل متى يضيف "وال في
ص ﱡلوا لِ َك ْي الَ يَ ُك َ
يسوع لھم " َو َ
سبت " .
وستكون أياما صعبة على الحوامل و المرضعات " .ويل لھن " لماذا ؟ النه سيكون عليھن
ان يھربوا  .سيكون أمرا صعبا عليھن  ,ستكون رحلة صعبة بحق  .و وجود أطفال صغار
معك سيعيقون ھربك  ,ويصعبونه  .لذا ,وي ٌل لھؤالء بسبب الصعوبة التي سيختبرونھا في
ھذا الزمن  .الن في ھذه االيام ضيق عظيم لم يكن مثله منذ أبتداء العالم .
ين ْ
ارھُ ْم،
ين الﱠ ِذ َ
ار َ
اختَ َ
صﱢر الرﱠبﱡ تِ ْل َك األَيﱠا َم ،لَ ْم يَ ْخلُصْ َج َس ٌدَ .ول ِك ْن ألَجْ ِل ْال ُم ْختَ ِ
"َ 20ولَ ْو لَ ْم يُقَ ِ
قَص َﱠر األَيﱠا َم(20 :13)".
الرب ھنا يتحدث عن أيام في تاريخ االنسان  ,لو انه لم يقصرھا  ,ألمتلك الناس القابلية
ين ْ
ارھُ ْم ،قَص َﱠر
ين الﱠ ِذ َ
ار َ
اختَ َ
على تدمير الذات  .لم يخلص جسد  .لكن ﷲ " ألَجْ ِل ْال ُم ْختَ ِ
األَيﱠا َم" .
ص ﱢدقُوا22 .ألَنﱠهُ َسيَقُو ُم
ال لَ ُك ْم أَ َح ٌد :ھُ َو َذا ْال َم ِسي ُح ھُنَا! أَ ْو :ھُ َو َذا ھُنَ َ
اك! فَالَ تُ َ
ِ 21حينَئِ ٍذ إِ ْن قَ َ
ين
ار َ
ُم َس َحا ُء َك َذبَةٌ َوأَ ْنبِيَا ُء َك َذبَةٌَ ،ويُعْطُ َ
ون آيَا ٍ
ت َو َع َجائِ َ
ب ،لِ َك ْي ي ِ
ُض ﱡلوا لَ ْو أَ ْم َك َن ْال ُم ْختَ ِ
أَ ْيضًا(22-21 :13)".
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لذا فاآليات والعجائب ليست دائما من ﷲ  .في كثير من االحيان تكون فقط من اجل اغواء
شخص ما ليتبع نبي كذاب .
"فَا ْنظُرُوا أَ ْنتُ ْم .ھَا أَنَا قَ ْد َسبَ ْق ُ
ت َوأَ ْخبَرْ تُ ُك ْم بِ ُكلﱢ َش ْيءَ »24وأَ ﱠما فِي تِ ْل َك األَي ِﱠام بَ ْع َد ذلِ َك
يق ،فَال ﱠش ْمسُ تُ ْ
ض ْو َءهُ")(24-23 :13
ْطي َ
ظلِ ُمَ ،و ْالقَ َم ُر الَ يُع ِ
الضﱢ ِ
ھا ھنا يؤشر الى نفس الشيء الذي تنبأ به يوئيل النبي في االصحاح  , 3والذي أقتبسه
بطرس في سفر االعمال االصحاح  , 2ونقرأ عنھا في سفر الرؤيا في الختم السادس" ,
فَال ﱠش ْمسُ تُ ْ
ض ْو َءهُ"
ْطي َ
ظلِ ُمَ ،و ْالقَ َم ُر الَ يُع ِ
" َ 25ونُجُو ُم ال ﱠس َما ِء تَتَ َساقَطَُ ،و ْالقُ ﱠو ُ
ت تَتَ َز ْع َز ُ
ُون
ْصر َ
عَ 26 .و ِحينَئِ ٍذ يُب ِ
اوا ِ
ات الﱠتِي فِي ال ﱠس َم َ
ير ٍة َو َمجْ ٍد(26-25 :13)"،
ان آتِيًا فِي َس َحا ٍ
ب بِقُ ﱠو ٍة َكثِ َ
اب َْن ا ِإل ْن َس ِ
اوه ! ياله من يوم عظيم ! بعد االبادة الكاملة  ,حينما يكون العالم تقريبا قد أبيد  ,تأتي
مرحلة عودة يسوع المسيح
َ
ض إِلَى
احِ ،م ْن أَ ْق َ
" 27فَيُرْ ِس ُل ِحينَئِ ٍذ َمالَئِ َكتَهُ َويَجْ َم ُع ُم ْختَ ِ
صا ِء األَرْ ِ
اري ِه ِم َن األرْ بَ ِع الرﱢ يَ ِ
صا ِء ال ﱠس َما ِء(27 :13)".
أَ ْق َ
وھذه بالطبع أشارة الى نبؤات أشعياء النبي .
ار ُغصْ نُھَا َر ْخصًا َوأَ ْخ َر َج ْ
ون
ت أَ ْو َراقًا ،تَ ْعلَ ُم َ
ص َ
ين تَ َعلﱠ ُموا ْال َمثَ َلَ :متَى َ
" 28فَ ِم ْن َش َج َر ِة التﱢ ِ
صائِ َرةً ،فَا ْعلَ ُموا أَنﱠهُ قَ ِريبٌ
أَ ﱠن ال ﱠ
صي َ
ْف قَ ِريبٌ 29 .ھ َك َذا أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًاَ ،متَى َرأَ ْيتُ ْم ھ ِذ ِه األَ ْشيَا َء َ
ب30 .اَ ْل َح ﱠ
ون ھ َذا ُك ﱡلهُ31 .اَل ﱠس َما ُء
ضي ھ َذا ْال ِجي ُل َحتﱠى يَ ُك َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ يَ ْم ِ
َعلَى األَب َْوا ِ
َواألَرْ ضُ تَ ُزوالَ ِنَ ،ول ِك ﱠن َكالَ ِمي الَ يَ ُزولُ(31-28: 13)".
العھد القديم  ,مثل التينة كان رمزا لشعب أسرائيل .
في أرميا ,االصحاح  , 23ﷲ يشبه شعب أسرائيل بسلة من التين الفاسد  ,فاسد لدرجة ان
ال قيمه له  ,سوى ان يرمى بعيدا ويباد  ,في االصحاح  24من ارميا  .و في سفر ھوشع
 ,10 :9يشير ﷲ مرة اخرى الى شعب أسرائيل على انه شجرة تين  ,حيث يعلن " َو َج ْد ُ
ت
ب فِي ا ْلبَرﱢ يﱠ ِةَ .رأَي ُ
ور ٍة َعلَى تِينَ ٍة فِي أَ ﱠولِھَا" و في يوئيل .7 :1
يل َك ِعنَ ٍ
إِس َْرائِ َ
ْت آبَا َء ُك ْم َكبَا ُك َ
مناديا بالخراب الذي حدث لألمة " َ 7ج َعلَ ْ
ت َكرْ َمتِي َخ ِربَةً َوتِينَتِي ُمتَھَ ﱠش َمةً .قَ ْد قَ َش َر ْتھَا
ط َر َح ْتھَا فَا ْبيَض ْ
َو َ
ْل
وحي يَا أَرْ ِ
ﱠت قُضْ بَانُھَا8 .نُ ِ
ْح ِم ْن أَجْ ِل بَع ِ
ضي َك َعرُو ٍ
س ُم ْؤتَ ِز َر ٍة بِ َمس ٍ
صبَاھَا " .اذا شبھت أسرائيل برمز كرمة  ,ولكن أيضا بشجرة تين 28 " .فَ ِم ْن َش َج َر ِة
ِ
ار ُغصْ نُھَا َر ْخصًا َوأَ ْخ َر َج ْ
ون أَ ﱠن ال ﱠ
ْف قَ ِريبٌ .
صي َ
ت أَ ْو َراقًا ،تَ ْعلَ ُم َ
ص َ
ين تَ َعلﱠ ُموا ْال َمثَ َلَ :متَى َ
التﱢ ِ
ب ".كثير
29ھ َك َذا أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًاَ ،متَى َرأَ ْيتُ ْم ھ ِذ ِه األَ ْشيَا َء َ
صائِ َرةً ،فَا ْعلَ ُموا أَنﱠهُ قَ ِريبٌ َعلَى األَب َْوا ِ
من طالب الكتاب المقدس يؤمنون أن ھذا أشارة ألعادة والدة أمة أسرائيل  .وأن الجيل
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الذي سيشھد والدة أمة اسرائيل الجديدة سيكون آخر جيل  .اعتقد ان تلك نظرية صحيحة
الى حد كبير .
يسوع االن يعلن كيف ان كلمته ستتحقق  " ,اَل ﱠس َما ُء َواألَرْ ضُ تَ ُزوالَ ِن "...الكتاب المقدس
يخبر كيف ان السماوات ستطوى واالرض ستذوب بحرارة شديدة " َول ِك ﱠن َكالَ ِمي " يقول
الرب يسوع "الَ يَ ُزو ُل" كلمة ﷲ االبدية .
ين فِي ال ﱠس َما ِءَ ،والَ
"» َوأَ ﱠما ذلِ َك ْاليَ ْو ُم َوتِ ْل َك السﱠا َعةُ فَالَ يَ ْعلَ ُم بِ ِھ َما أَ َح ٌدَ ،والَ ْال َمالَئِ َكةُ الﱠ ِذ َ
االب ُْن ،إِالﱠ اآلبُ (32 :13)".
يسوع كما قلنا  ,عندما أتى الى االرض أتى قابال على نفسه المحدودية  ,بشكل مدروس .
لقد كان ظھور ﷲ في جسد  .لكن خاصية التجسد  ,في فترى وجوده على االرض لم
يستطع أن يظھر ألوھيته  .لقد كان محددا كجسد في موقعه  .كما كان ھناك محددات اخرى
له وھو في الجسد  .وحتى انه كان ھناك محدودية في معرفة يوم عودته في الحقيقة  .قال "
حتى أنا ال أعرفه  ,وال أنسان  .فقط اآلب " واالن بعد ان تمجد مجددا مع االب  ,فبال شك
يعرف متى يكون ذلك اليوم  .لكن في فترة محددات الجسد في أثناء وجوده ھنا على
االرض في جسد .
انھا حماقة قاطعة و وقاحة من أي شخص يدعي ان لديه بعض االعالنات االلھية أو نفاذ
بصيرة في النصوص الكتابية عن معرفة يوم وساعة الرب اآلتية  .مع ان ﷲ دقيق جدا
بھذا الخصوص  ,ھناك دائما ھؤالء المخمنون الذين يبدو انھم قادرون على جمع بعض
االتباع لھم نتيجة وضعھم لنظام معين لتفسير النصوص الكتابية التي يشعرون انھم بھا
فسروا وحددوا يوم عودة يسوع المسيح بدقة
في عام  , 1843القسيس ميلر  ,بأستخدام سفر دانيال النبي  ,وبأعتباره ال1550يوما
على انھم  2550سنة  ,مع ان النصوص قالت انه أيام وليس سنين  ,بطريقة ما ترجم
االيام على انھا سنين وتوصل الى عام  .1843انه العام الذي ستحدث فيه الرجسة  .وھكذا
,سيأتي ذلك الوقت  ,بعد  2550سنة وليس يوما ,ثم سيتم التطھير  .حسنا ً  ,لم يتعب نفسه
بالنظر الى كتاب التاريخ ليجد ان تلك 1550يوما بالتحديد كانت في الحقيقة عندما طھر
)يھوذا المكابي( الھيكل و تحققت تلك النبوة حرفيا ً بااليام  .وال يوجد أي ميزة أو أساس
بجعل مفھوم االيام على انه أعوام ھناك في تلك النبوة لدانيال  ,بينما فعل ھو  .وھكذا كان
لديه اتباع مخلصوب بأردية بيضاء  ,وفي صھيون  ,ايلينوي خرجوا و جلسوا على التالل
منتظرين يسوع ليعود  .كانوا متأكدين  .وبالطبع  ,في الوقت الحالي ھناك رجال يحبون ان
ينشر أسمھم في الجرائد كمتنبيء بتاريخ مجيء المسيح محمسين الناس .
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قبل بضعة سنوات كان الناس يعطونني أشرطة لشخص تنبأ باالول من نيسان عام ,1978
على ما أعتقد  ,بمجيء المسيح  .ثم الحقا في العام الماضي  ,خمن ذلك الشخص في
توكسون مجددا على انه الثالث عشر من حزيران العام الماضي  .مع أن يسوع قال " ال
احد يعرف تلك الساعة " اذا فمالذي يجب أن نفعله ؟ قال ,
ون ْال َو ْق ُ
ون َمتَى يَ ُك ُ
ت(33 :13)".
ص ﱡلوا ،ألَنﱠ ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
"33اُ ْنظُرُوا! اِ ْسھَرُوا َو َ
الن الرب من الممكن ان [اتينا في أي وقت  ,أفضل نصيحة ھي " أسھروا وصلوا  .كونوا
جاھزين! أستعدوا  ,كونوا جاھزين ! النكم ال تعلمون متى سيكون الوقت " .
طى َعبِي َدهُ الس ْﱡل َ
ان ُم َسافِ ٌر تَ َر َك بَ ْيتَهَُ ،وأَ ْع َ
" َ 34كأَنﱠ َما إِ ْن َس ٌ
صى
ط َ
اح ٍد َع َملَهَُ ،وأَ ْو َ
انَ ،ولِ ُكلﱢ َو ِ
ف
ت ،أَ َم َسا ًء ،أَ ْم نِصْ َ
اب أَ ْن يَ ْسھَ َر35 .اِ ْسھَرُوا إِ ًذا ،ألَنﱠ ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
ْالبَ ﱠو َ
ون َمتَى يَأْتِي َربﱡ ْالبَ ْي ِ
صبَاحًا36 .لِئَالﱠ يَأْتِ َي بَ ْغتَةً فَيَ ِج َد ُك ْم نِيَا ًما! َ 37و َما أَقُولُهُ لَ ُك ْم أَقُولُهُ
ﱢيك ،أَ ْم َ
صي َ َ
اح الد ِ
اللﱠي ِْل ،أَ ْم ِ
ْ
يع :ا ْسھَرُوا«(37-34 :13)".
لِل َج ِم ِ
أذا فما يقوله يسوع لك ھو  :راقب  ,كن مستعدا .ال تعلم متى سيأتي بالتحديد  .قد يأتي في
المساء  ,قد يأتي في منتصف الليل  ,قد يأتي في الصباح الباكر  .النك ال تعلم  ,فقط راقب
وكن مستعداً .
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1
ير بَ ْع َد يَ ْو َمي ِْن")(1 :14
" َو َك َ
ان ْالفِصْ ُح َوأَيﱠا ُم ْالفَ ِط ِ
لقد راقبنا وتبعنا يسوع في أنجيل مرقس  ,في االحد  ,دخوله الملكي .و في االثنين  ,عاد
الى الھيكل و طرد الباعة منه و طھره  ,في الثالثاء عاد مجددا و واجه االسئلة التي
طرحت عليه في الساحة  ,و في ھذا اليوم أشار التالميذ الى بناء الھيكل وقال لھم يسوع "
الَ يُ ْت َر ُ
ك َح َج ٌر َعلَى َح َج ٍر الَ يُ ْنقَضُ " وعاد الى جبل الزيتون في مساء الثالثاء مع تالميذه ,
حيث يجلس و يتنبأ عن آخر االيام  ".بعد يومين " يعني يومين بعد يوم الثالثاء  ,أي
ير" لكن النھار وكما ذكرنا سابقا  ,يبدأ في ال6:00
الخميس َ 1 " ,و َك َ
ان ْالفِصْ ُح َوأَيﱠا ُم ْالفَ ِط ِ
من مساء اليوم السابق  .لذا  ,يومين بعد الثالثاء في المساء  ,اليوم التالي يبدأ في مساء
االربعاء  ,اذ في ذلك الوقت يبدأ النھار الجديد  .وھكذا قضى عيد الفطر على االرجح مع
تالميذه في ليلة الخميس  ,وكان من المحتمل جدا أن المسيح قد صلب ثم يوم الخميس بدال
من الجمعة  .من الصعب ان نحصل على ثالثة أيام و ثالثة ليالي في القبر اذا ما صلب في
يوم الجمعة  .لكن الصلب في الخميس  ,والدفن قبل ان تغيب الشمس النه لم يريدوه ان
يبقى معلقا على الصليب في يوم السبت  ,والنھا أيام الفصح فالسبت يصبح سبتَيْن .على
االرجح صلبوه في الخميس بدال من الجمعة التقليدية  .وبذلك نحصل على ثالثة أيام وثالثة
ليال  .المسألة مسألة تخمين  .اتركه أو أتخذه  ,اذ ال فرق يذكر .لكن  ,الكثير من الناس
ٍ
يعلقون في مسألة اليوم ھذه .وكل ھذه التقارير و المقاالت عن اليوم الذي صلب فيه  .وذلك
ليس ھو الشيء المھم في الموضوع  .الشيء المھم ھو أن المسيح مات ألجلنا  .كما تدري ,
ذلك ھو المھم  .وأيا كان اليوم  ,خميس أو جمعة ال يحدث اي فرق على االطالق
بخصوص خالصك .لھذا السبب ال أتشاجر بسبب ھذه االمور  .لذا .
1
ان ر َُؤ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَةُ يَ ْ
ْف
ُون َكي َ
طلُب َ
ير بَ ْع َد يَ ْو َمي ِْنَ .و َك َ
" َو َك َ
ان ْالفِصْ ُح َوأَيﱠا ُم ْالفَ ِطِ 2
ون َشغَبٌ فِي
ْس فِي ْال ِعي ِد ،لِئَالﱠ يَ ُك َ
يُ ْم ِس ُكونَهُ بِ َم ْك ٍر َويَ ْقتُلُونَهَُ ،ول ِكنﱠھُ ْم قَالُوا»:لَي َ
ب«(2-1 :14)".
ال ﱠش ْع ِ
كانوا مصممين على االمساك به وقتله  .لكنه كان ھناك يوم ارادوا تجنب القيام بذلك فيه ,
وھو يوم الفطير ,عيد الفصح  .لكنھم كانوا غير مسيطرين  ,يسوع كان مسيطرا  .ولكي
يتم ما كتب في العھد القديم  ,لكي يتمم مھمته كحمل ﷲ الذي سيمحي خطيئة العالم  ,لكي
يتمم كل رمز حمل الفصح في مصر  ,كان مھما جدا ان يصلب في اليوم الفصح  .وھكذا ,
في ذلك اليوم الذي ارادوا ان يتجنبوه  ,صلب يسوع ,وبھذا أكتمل عيد الفصح  .حتى حين

129



نحتفل بعيد الفصح اليوم  ,ال نستذكر خالص الرب لشعبه في مصر  ,بل نذكر خالص ﷲ
لشعبه من قيد الخطيئة من خالل حمل ﷲ  ,الذي من خالل تضحيته محى خطيئة العالم .
كان ھناك ثالثة أعياد في تقويم اليھود يطالب فيھا الذكور في الناموس بالحضور امام
الرب  :عيد الفصح  ,عيد الخمسين  ,وعيد المظال  .وبالطبع عيد الفصح  ,كان ذكرى
ألخراج ﷲ ألبائھم من عبودية مصر من خالل ذبيحة الحمل  ,حمل من اجل العائلة  ,كسر
الخبز المخبوز بدون خميرة  ,أخفاء الخبز المكسور  .عيد الفصح كله على بعضه عبارة
عن رمز رائع  .لماذا يسكرون رغيف الخبز من المنتصف ؟ لماذا يخفونه و ال يخرجونه
اال حين ينتھي عيد الفصح ؟ مرة أخرى  ,ال يخرجون الخبز خالل العيد الى بعد انتھائه .
الكثير جدا من الرمزيات الجميلة في الفصح  ,يسوع حققھا .
العيد الرئيسي الثاني في التقويم اليھودي يأتي بعد خمسين يوما عيد الفصح  ,و ھكذا سمي
"penteبعيد الخمسين  " .أي الخمسين  ,خمسين يوما بعد
الفصح  .كان ھذا العيد ھو العيد الثمار االولى  ,حيث كانوا يحصدون زاوية من حقلھم و
كانوا يغلفون حزم الحنطة في رزم  .وكانوا يقدموھا كتقدمة للرب  .وقبل ھذه التقدمة من
الثمار االولى في عيد الخمسين  ,لم يكن مسموحا ان يبيعوا أي شيء من المحصول الجديد
 ,لم يكن مسموحا لھم ال ان يحصدوا وال ان يبيعوا اي شيء من المحصول الجديد الى ان
يقدموا الثمار االولى كتقدمة }  .ولھذا ان شيئا ھاما جدا ان ال يحل الروح القدس على
الكنيسة اال في العيد الثاني من أعياد اليھود ,عيد الخمسين ,حيث يحتفلون بعطية الثمار
االولى }  .الثمار االولى للكنيسة و البداية لخدمتھا حيث وعظ بطرس باالنجيل للحشد
المجتمع  ,فأنضم الفا نفس الى الكنيسة  .نفس الثمار نراھا اليوم تستمر  ,فا} مستمر في
أستكمال جسد ليسوع المسيح  ,كنيسة المسيح .
العيد الثالث لليھود  ,عيد المظال  ,كان العيد بمناسبة احتفالھم بخالص ﷲ العجيب البائھم
طوال االربعين عاما الطويلة في البرية و االتيان بھم الى االرض الموعودة " .انتھت
تجربة البرية  .نحن داخلون الى مرحلة يوم الوعد العظيم للرب  , ".ھذا العيد باالخص لم
يكن قد أتم أنجاز العھد الجديد  ,لكن من السھل جدا على ذھنك ان يتخيل الحدث الذي
سيتمم عيد المظال  .الھجرة الطويلة القديمة اياھا في البرية قد انتھت ! نحن داخلون الى
ارض الموعد العظيمة  .انا مقتنع انه عندما يأتي المسيح مجددا )ليس بالضرورة اختطاف
الكنيسة الذي من الممكن ان يحدث في اية لحظة ( لكنني اؤمن انه عندما سيأتي مرة ثانية
ليؤسس مملكة ﷲ على االرض ,انه سيأتي في عيد المظال  .الن ذلك سوف يُكمل العيد في
العھد الجديد الذي أسسه من خالل المسيح  .عيد الفصح تحقق بالصلب  ,بموت المسيح ,
حمل ﷲ الذي ذبح من أجل خطايا العالم .عيد الخمسين تحقق من خالل اول ثمر للكنيسة ,
حلول الروح القدس  ,اول ثمر لذلك العمل العظيم }  .لكن عيد المظال مازال يترقب
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اتمامه الى حين مجيء الرب مجددا و لتأسيس مملكة ﷲ  ,و يخلصنا من سنوات التيه في
البرية ھذه فندخل الى عصر المملكة العظيمة .
لذا  ,قالوا " ليس في العيد" لكن يسوع كان لديه خطط مختلفة .
"3
َ
ْ
ُورةُ
ُ
ْ
ْ
ْر
ب
األ
ان
ع
م
س
ت
ي
ب
ي
ف
ا
ي
ن
ع
ت
ي
ب
ي
ف
و
ھ
ا
م
ي
ف
و
َ
َ
ت ا ْم َرأَةٌ َم َعھَا قَار َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
صَ ،وھُ َو ُمتﱠ ِكئٌَ ،جا َء ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُورةَ َو َسكبَتهُ َعلى َرأ ِس ِه(3 :14)".
ت ْالقَار َ
ير الثﱠ َم ِن .فَ َك َس َر ِ
ِطي ِ
ص َكثِ ِ
ب نَ ِ
ار ِدي ٍن َخالِ ٍ
كقاعدة  ,كان ھذا الطيب عادة غالي الثمن .وعادة كان يؤتى به من الھند  .واذا ما كنت
ضيفا ودخلت بيتا  ,كان المضيف غالبا ما يأخذ قليال من ھذا العطر الجميل ويربته عليك ,
كما نفعل عادة عن وضع عطر  .على االقل زجتي تضع العطر بتلك الطريقة  ,فانا ال
اعرف الكثير عن تلك االمور  .لدي رائحة رجولية اكثر على ما اعتقد  .لكنه على االرجح
يؤخذ من العطر قليال ويوضع بالتربيت  .لكن ھذه المرأة سكبته عليه ,كسرت القارورة و
سكبته كله عليه  .وكان غلي الثمن جدا .عادة ال تقوم بشيء كذلك وانما فقط تربت منه قليال
 .لكنھا سكبت قارورة الطيب كله عليه .
4
ف ال ﱢ
ان تَلَ ُ
ب ھ َذا؟" )(4 :14
ين فِي أَ ْنفُ ِس ِھ ْم ،فَقَالُواِ »:ل َما َذا َك َ
اظ َ
" َو َك َ
طي ِ
ان قَ ْو ٌم ُم ْغتَ ِ
في أنجيل يوحنا يقول لنا ان يھوذا االسخريوطي ھو من اعترض على فعلتھا ھذه  .ويقول
6
ان الصﱡ ْن ُدو ُ
ق
ان َس
ارقًاَ ،و َك َ
ان يُبَالِي بِ ْالفُقَ َرا ِء ،بَلْ ألَنﱠهُ َك َ
ْس ألَنﱠهُ َك َ
ال ھ َذا لَي َ
االنجيل " قَ َ
ِ
5
ف ال ﱢ
ان تَلَ ُ
ان يُ ْم ِك ُن أَ ْن
ان يَحْ ِم ُل َما ي ُْلقَى فِي ِه ".لھذا قال " لِ َما َذا َك َ
ِع ْن َدهَُ ،و َك َ
ب ھ َذا ألَنﱠهُ َك َ
طي ِ
ار " الدينار الواحد كان اجرة عامل ليوم كامل  .لذا كان ھذا
يُبَا َع ھ َذا بِأ َ ْكثَ َر ِم ْن ثَالَثِ ِمئَ ِة ِدينَ ٍ
المبلغ تقريبا يساوي اجرة سنة بأكملھا  ,ھذا كان قدر قيمة ھذا العطر .
5
ار َويُ ْع َ
ان يُ ْم ِك ُن أَ ْن يُبَا َع ھ َذا بِأ َ ْكثَ َر ِم ْن ثَالَثِ ِمئَ ِة ِدينَ
طى لِ ْلفُ َق َرا ِء«َ .و َكانُوا ي َُؤنﱢبُونَھَا.
" ألَنﱠهُ َك َ
ٍ
ال»:ا ْت ُر ُكوھَا! لِ َما َذا تُ ْز ِعجُونَھَا؟ قَ ْد َع ِملَ ْ
6أَ ﱠما يَسُو ُ
ت بِي َع َمالً َح َسنًا!7 .ألَ ﱠن ْالفُقَ َرا َء َم َع ُك ْم
ع فَقَ َ
ُون أَ ْن تَ ْع َملُوا بِ ِھ ْم َخ ْيرًاَ .وأَ ﱠما أَنَا فَلَس ُ
ين.
ينَ ،و َمتَى أَ َر ْدتُ ْم تَ ْق ِدر َ
ْت َم َع ُك ْم فِي ُك ﱢل ِح ٍ
فِي ُكلﱢ ِح ٍ
ت بِال ﱢ
ت َو َدھَنَ ْ
ت َما ِع ْن َدھَا .قَ ْد َسبَقَ ْ
َ 8ع ِملَ ْ
ين(8-5 :14) ".
طي ِ
ب َج َس ِدي لِلتﱠ ْكفِ ِ
أذ ان يسوع في ھذه المرحلة مدرك لموته الوشيك .
" 9اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم:
يل فِي ُكلﱢ ْال َعالَ ِم ،ي ُْخبَرْ أَ ْيضًا بِ َما فَ َعلَ ْتهُ ھ ِذ ِه ،تَ ْذ َكارًا لَھَا«:14) ".
َح ْيثُ َما يُ ْك َر ْز بِھ َذا ا ِإل ْن ِج ِ
(9
مثير الھتمام ,ان يسوع كان عالما بأنه سيموت اليس كذلك ؟ ومع ھذا علم  ,بالرغم من
حقيقة انه على وشك الموت  ,علم بأنه سيتم التكريز باالنجيل في كل العالم  .كان واثقا " .
ت بِال ﱢ
ت َو َدھَنَ ْ
قَ ْد َسبَقَ ْ
ين اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم:
طي ِ
ب َج َس ِدي لِلتﱠ ْكفِ ِ
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يل فِي ُكلﱢ ْال َعالَ ِم ،ي ُْخبَرْ أَ ْيضًا بِ َما فَ َعلَ ْتهُ ھ ِذ ِه ،تَ ْذ َكارًا لَھَا " اذا فھو
َح ْيثُ َما يُ ْك َر ْز بِھ َذا ا ِإل ْن ِج ِ
يتنبأ بكرازة االنجيل  .وھا نحن الليلة ھنا االن نتكلم عن ھذه المرأة التي قامت بھذه
التضحية العجيبة بكسر قارورة الطيب الغالية الثمن ھذه وسكبھا على يسوع  ,داھنة جسده
للتكفين .
السؤال " لما كان تلف الطيب ھذا؟" دعني أجيب ببساطة ,أي شيء يعطى او يقام به من
اجل يسوع ليس تلفا  .بولس الرسول يقول لنا ان تعبك في الرب لن يذھب سدى  .لقد قمت
بالكثير من االمور التى آلت الى سدى  .كنت منخرطا في الكثير من المشاريع التي انتھت
الى ال شيء  .لكن ال شيء مما قمت به من اجل الرب ذھب سدى اطالقا .
" 10
احدًا ِم َن ْ
االثنَ ْي َع َش َر(10 :14)".
يَ ،و ِ
ُوط ﱠ
اإل ْسخَرْ ي ِ
ثُ ﱠم إِ ﱠن يَھُو َذا ِ
بعد ھذا الحدث  ,بعد ان انتھره يسوع " ,أتركوھا  ,ال تزعجوھا" لذا يھوذا االسخريوطي
احد الرسل االثني عشر .
ضى إِلَى ر َُؤ َسا ِء ْال َكھَنَ ِة لِيُ َسلﱢ َمهُ إِلَ ْي ِھ ْمَ 11 .ولَ ﱠما َس ِمعُوا فَ ِرحُواَ ،و َو َع ُدوهُ أَ ْن يُعْطُوهُ فِ ﱠ
ضةً.
" َم َ
ان يَ ْ
ص ٍة ُموافِقَ ٍة.
طلُبُ َكي َ
َو َك َ
ْف يُ َسلﱢ ُمهُ فِي فُرْ َ
12
ال لَهُ تَالَ ِمي ُذهُ»:أَي َْن تُ ِري ُد أَ ْن
ين َكانُوا يَ ْذبَح َ
يرِ .ح َ
ُون ْالفِصْ َح ،قَ َ
َوفِي ْاليَ ْو ِم األَ ﱠو ِل ِم َن ْالفَ ِط ِ
ال لَھُ َماْ »:اذھَبَا إِلَى ْال َم ِدينَ ِة،
ض َي َونُ ِع ﱠد لِتَأْ ُك َل ْالفِصْ َح؟« 13فَأَرْ َس َل ْاثنَي ِْن ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه َوقَ َ
نَ ْم ِ
14
فَيُالَقِيَ ُك َما إِ ْن َس ٌ
ت :إِ ﱠن ْال ُم َعلﱢ َم يَقُولُ:
ان َحا ِم ٌل َج ﱠرةَ َما ٍء .اِ ْتبَ َعاهَُ .و َح ْيثُ َما يَ ْد ُخلْ فَقُوالَ لِ َربﱢ ْالبَ ْي ِ
أَي َْن ْال َم ْن ِز ُل َحي ُ
اك
يرةً َم ْفرُو َشةً ُم َع ﱠدةً .ھُنَ َ
ْث آ ُك ُل ْالفِصْ َح َم َع تَالَ ِمي ِذي؟ 15فَھ َُو ي ُِري ُك َما ِعلﱢيﱠةً َكبِ َ
16
ال لَھُ َما .فَأ َ َع ﱠدا ْالفِصْ َح.
أَ ِع ﱠدا لَنَا« .فَ َخ َر َج تِ ْل ِمي َذاهُ َوأَتَيَا إِلَى ْال َم ِدينَ ِةَ ،و َو َج َدا َك َما قَ َ
18
17
ان ْال َم َسا ُء َجا َء َم َع ْ
عْ » :ال َح ﱠ
ال يَسُو ُ
ق
ون يَأْ ُكلُ َ
االثنَ ْي َع َش َرَ .وفِي َما ھُ ْم ُمتﱠ ِكئُ َ
َولَ ﱠما َك َ
ون ،قَ َ
19
احدًا
ونَ ،ويَقُولُ َ
احدًا ِم ْن ُك ْم يُ َسلﱢ ُمنِي .اَآل ِك ُل َم ِعي!« َفا ْبتَ َدأُوا يَحْ َزنُ َ
أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن َو ِ
ون لَهُ َو ِ
20
اح ٌد ِم َن ْ
احدًا»:ھَلْ أَنَا؟« َو َ
االثنَ ْي َع َش َر ،الﱠ ِذي
اب َوقَ َ
آخرُ»:ھَلْ أَنَا؟« َفأ َ َج َ
فَ َو ِ
ال لَھُ ْم»:ھُ َو َو ِ
21
اض َك َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ َع ْنهَُ ،ول ِك ْن َو ْي ٌل لِذلِ َك
يَ ْغ ِمسُ َم ِعي فِي الصﱠحْ فَ ِة .إِ ﱠن اب َْن ِ
اإل ْن َسا ِن َم ٍ
ان َخ ْيرًا لِذلِ َك ال ﱠرج ُِل لَ ْو لَ ْم يُولَ ْد!«(21-10 :14) ".
انَ .ك َ
اإل ْن َس ِ
ال ﱠرج ُِل الﱠ ِذي بِ ِه يُ َسلﱠ ُم اب ُْن ِ
اليس ذلك شيئا مأساويا يقوله الرب عن شخص ما؟ مع ذلك  ,فأن ذلك الكالم ينطبق على
كل شخص رفض يسوع المسيح  ,كان خيرا لھم لو انھم لم يولدوا .
كما تدري  ,اذا لم تكن تؤمن بيسوع المسيح كمخلص لك  ,فخير لك لو انك لم تولد  .تلك
الحقيقة العارية والواضحة  .كان خيرا لك لو انك لم تولد على ان تعيش بال يسوع المسيح .
الن العيش من دون يسوع المسيح ھو عيش بال امل .عيش فقط الى حين مواجھة غضب
ﷲ الذي سوف يبيد به خصومه  ,ذلك بالتحديد ما سينتظره الواحد  ,دينونة ﷲ  .دينونة ﷲ
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المتقدة أو نقمته التي بھا سيبيد اعدائه  .كان خيرا لك لو انك لم تول  .يا له من امر مريع ,
ومأساوي !
22
ار َك َو َكس َﱠرَ ،وأَ ْع َ
ون ،أَ َخ َذ يَسُو ُ
الُ »:خ ُذوا ُكلُوا ،ھ َذا ھُ َو
" َوفِي َما ھُ ْم يَأْ ُكلُ َ
طاھُ ْم َوقَ َ
ع ُخ ْب ًزا َوبَ َ
24
23
س َو َش َك َر َوأَ ْع َ
ال لَھُ ْم»:ھ َذا ھُ َو َد ِمي
طاھُ ْم ،فَ َش ِربُوا ِم ْنھَا ُك ﱡلھُ ْمَ .وقَ َ
َج َس ِدي« .ثُ ﱠم أَ َخ َذ ْال َكأْ َ
ين25 .اَ ْل َح ﱠ
الﱠ ِذي لِ ْل َع ْھ ِد ْال َج ِدي ِد ،الﱠ ِذي يُ ْسفَ ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱢي الَ أَ ْش َربُ بَ ْع ُد ِم ْن
ير َ
ك ِم ْن أَجْ ِل َكثِ ِ
ت ﷲِ«(25-22 :14) ".
اج ْال َكرْ َم ِة إِلَى ذلِ َك ْاليَ ْو ِم ِحينَ َما أَ ْش َربُهُ َج ِديدًا فِي َملَ ُكو ِ
نِتَ ِ
لذا فيسوع ھنا يعطيھم مفھوما جديدا بالكامل عن طقس عيد الفصح .وھو يكسر الخبز قال
" كلوا ھذا ھو جسدي المھلك من اجلكم " وحين أخذ الكأس قال "ھذا ھو العھد الجديد ,
دمي الذي سيسكب لغفران الخطايا " ثم قال لھم " اعملوا ھذا لذكري ز ال تذكروا بعد
الحمل الذي ذبح في مصر ورش دمه على قاعدة باب البيت  .ال تذكروا ذلك الحمل بعد
االن الحمل الذي أكلتموه حتى تكون لديكم القوة لرحلتكم  .انما االن اذكروني أنا  .اعملوا
ھذا لذكري  ,جسدي  ,ودمي " .
" 26
ون(26 :14) ".
ثُ ﱠم َسبﱠحُوا َو َخ َرجُوا إِلَى َجبَ ِل ال ﱠز ْيتُ ِ
تقليديا المزمور الذي يُغنّى في نھاية الفصح ھو المزمور  .118وذلك لمغزى ,انه يتنبأ
بالمسايا  .ھنا يسوع كان يتغنى بنفسه " .الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس
الزاوية  .من قبل الرب كان ھذا وھو عجيب في أعيننا  .ھذا ھو اليوم الذي صنعه الرب ,
نبتھج ونفرح فيه  .آه يارب خلص  ,أه يارب أنقذ ! مبارك اآلتي بأسم الرب !" رنم يسوع
مع تالميذه  ,ثم ترك العلية وخرج الى جبل الزيتون .
" 27
ال لَھُ ْم يَسُو ُ
ي فِي ھ ِذ ِه اللﱠ ْيلَ ِة ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :أَنﱢي أَضْ ِربُ الرﱠا ِع َي
ع»:إِ ﱠن ُكلﱠ ُك ْم تَ ُش ﱡك َ
َوقَ َ
ون فِ ﱠ
فَتَتَبَ ﱠد ُد ْال ِخ َر ُ
اف" )(27 :14
تلك كانت نبؤة زكريا  .يسوع ھنا يقتبس من تلك النبؤة  .لكن بطرس ظن انه يعرف اكثر
من تلك النبؤة  ,و جادل كلمة ﷲ  .اجعل ھذا درسا لك  .ال تجادل كلمة ﷲ ابدا  .النه
وبالتأكيد ف كل مرة تجادل فيھا كلمة ﷲ  ,انت مخطيء  .ال وجھين لكلمته  .قال يسوع "
السماء واالرض يزوالن وكالمي ال يزول "ھنا بطرس يتجادل مع الرب ,متجادال مع
ي فِي ھ ِذ ِه اللﱠ ْيلَ ِة ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :أَنﱢي أَضْ ِربُ الرﱠا ِع َي فَتَتَبَ ﱠد ُد
كلمته »: " .إِ ﱠن ُكلﱠ ُك ْم تَ ُش ﱡك َ
ون فِ ﱠ
ْال ِخ َر ُ
اف"
" 28
29
ال لَهُ ب ْ
ك ْال َج ِمي ُع فَأَنَا الَ
ُطرُسُ َ »:وإِ ْن َش ﱠ
يل« .فَقَ َ
َول ِك ْن بَ ْع َد قِيَا ِمي أَ ْسبِقُ ُك ْم إِلَى ْال َجلِ ِ
أَ ُش ﱡك!« ")(29-28 :14
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"أنا" الكبيرة  ,دائما تضعك في وضع خطير  .االفتخار بنفسك  ,واضعا أياھا فوق
االخرين َ »:" .وإِ ْن َش ﱠ
ك ْال َج ِمي ُع ھنا فَأَنَا الَ أَ ُش ﱡك يارب ! قد يفعلونھا لكن ليس انا ابدا! نعم قد
يشكون لكن ليس أنا يارب  ,ليس أنا «
عْ » :ال َح ﱠ
ال لَهُ يَسُو ُ
ق أَقُو ُل لَ َك :إِنﱠ َك ْاليَ ْو َم فِي ھ ِذ ِه اللﱠ ْيلَ ِة" )(30 :14
" 30فَ َق َ
كما ترى  ,أن اليوم قد بدأ يغيب  " .أنك اليوم في ھذه الليلة قبل الصباح "
31
ال بِأ َ ْكثَ ِر تَ ْش ِدي ٍدَ »:ولَ ِو اضْ طُ ِررْ ُ
ك َم ﱠرتَي ِْن ،تُ ْن ِك ُرنِي ثَالَ َ
يح الدﱢي ُ
ت
ث َمرﱠا ٍ
ص َ
ت« .فَ َق َ
" قَب َْل أَ ْن يَ ِ
أَ ْن أَ ُم َ
ال أَ ْيضًا ْال َج ِميعُ(31-30 :14) ".
وت َم َع َك الَ أُ ْن ِكر َ
ُك!«َ .وھ َك َذا قَ َ
الكل توافق مع كالم بطرس "ذلك صحيح" مرة اخرى  ,بطرس يتجادل مع كلمة ﷲ .
اؤمن ان بطرس كان صادقا تماما  .اؤمن ان بطرس احب يسوع بالتمام  .ال شك او
أرتياب بخصوص محبة بطرس ليسوع المسيح  .ال أعتقد ان فشل بطرس كان فشل في
أيمان او فشل في المحبة .اؤمن ان ذلك الفشل كان فشل ضعف جسدنا  ,التفكير في انفسنا
اكثر مما يجب  ,ذلك االنتفاخ في انفسنا او ما نحن مذنبون فيه اكثر من غيره ھو  ,القيام
بوعود و عھود متسرعة للرب الذي يعرف اكثر على كل حال  .كم مرة عندما ركعت على
ركبتيك تقول " اوه  ,يارب  ,ارجوك افعل ھذا الجلي واعدك يارب  ,سأصلي ساعة كل
يوم " ؟وانت صادق جدا عندما تقول ذلك  ,لكن وكأن ﷲ يھز رأسه ويقول " آه  ,ھيا! "
النه يعرفك  .وھكذا  ,العھود  ,الوعود التي نعطيھا } ھي على قائمة االشياء الغير
ضرورية  .ليس علي ان اعد ﷲ بشيء حتى احصل على شيء منه  .اذا ما كان ﷲ
سيعطيني شيئا  ,فھو يعطيه على أساس النعمة  ,ليس على اساس االستحقاق على االطالق.
ومع ذلك  ,كثيرا ما احاول ان اعطي ﷲ سببا لعطيني شيئا ما  .وعادة  ,السبب ليس ما أنا
عليه  ,بل ما سأكونه " .ھذا ما سأفعله ألجلك يارب  .ما فعلته كان بائسا جدا و لقد فشلت
فشال ذريعا  ,لكنني سوف  "...وھكذا  ,على أساس وعودي } افعل ,و احاول  ,ثم كمكافأة
لي ينعم ﷲ علي  .لكن ﷲ ال يمنح االشياء لي على اساس الجدارة و ال على اساس
االستحقاق  ,او على اساس صالحي  ,او على اساس جھدي .وبالتاكيد  .ليس على وعودي
الخاطئة  .لكن ﷲ يعطيني بشكل تام على أساس نعمته .لذا ليس علي ان اقوم بأية وعود
مجنونة } حتى اتلقى منه شيئا  .ليس علي ان اعده انني سأصبح افضل حاال .كل ما علي
فعله ھو فقط ان اؤمن انه يحبني و يريد ان يفعل الجلي النني ابنه  .وبركات الرب
ممنوحة لھؤالء االوالد الذين ببساطة يثقون باآلب ليباركھم النھم يعرفون انه يحبھم .
اذا  ,بطرس يقوم بكل ھذه االفتخارات  .ومن المثير لالھتمام اننا نظن ,أنه كلما تكلمنا
بحماس اكبر كلما بدى كالمنا صادقا اكثر  .عندما تبدأ بالصراخ  ,فذلك يعني انه لديك نقاط
ضعف  .سمعت عن احد الوعاظ يقوم يطبع عظاته  ,وباالظافة الى ذلك يطبع االيماءات
معھا ايضا  .فكان مكتوبا عليھا " ھنا حرك قبضتك الى االمام بدفعة قوية للتأكيد  .وھنا
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احني رأسك وحركه بحزن " وھكذا كان يقوم بترتيب كل الحركات مع كالم العظة كلھا .
وفي اسفل احدى المالحظات لنقطة ما قال " ھنا أصرخ على كل شيء يبدو كنقطة ضعف
" لذا ,عليك ان تصرخ على كل نقاطط الضعف التي لديك حتى تتخطاھا " .بطرس بدأ
ال بِأ َ ْكثَ ِر تَ ْش ِدي ٍدَ »:ولَ ِو اضْ طُ ِررْ ُ
وت َم َع َك الَ
ت أَ ْن أَ ُم َ
يتكلم بشكل ملتھب اكثر31" ,فَقَ َ
ُك!"
أُ ْن ِكر َ
"
ض ْي َع ٍة ا ْس ُمھَا َج ْث َس ْي َمانِي" )(32 :14
َو َجا ُءوا إِلَى َ
كلمة جثسيماني تعني مكابس الزيتون )اي المكابس التي يصنع منھا زيت الزيتون( .وجبل
الزيتون  ,كما قد تخمن  ,كان بستان زيتون .تسمع عنھا بأسم بحديقة جثسيماني لكنھا ليست
حديقة كالحدائق التي نظنھا  .كانت بستانا  ,بستان زيتون  ,في بساتين الزيتون تجد مكابس
الزيتون التي تستخدم ألستخراج الزيت من الزيتون .
ال لِتَالَ ِمي ِذ ِه»:اجْ لِسُوا ھھُنَا َحتﱠى
ض ْي َع ٍة على جبل الزيتون ا ْس ُمھَا َج ْث َس ْي َمانِي" فَقَ َ
َو َجا ُءوا إِلَى َ
34
صلﱢ َي« .ثُ ﱠم أَ َخ َذ َم َعهُ ب ْ
ال لَھُ ْم»:نَ ْفسي
ُوحنﱠاَ ،وا ْبتَ َدأَ يَ ْدھَشُ َويَ ْكتَئِبُ  .فَقَ َ
وب َوي َ
ُس َويَ ْعقُ َ
ُطر َ
أُ َ
ت! اُ ْم ُكثُوا ھُنَا َوا ْسھَرُوا«(34-32 :14) ".
َح ِزينَةٌ ِج ًّدا َحتﱠى ْال َم ْو ِ
بشكل واضح  ,االن يسوع يبدأ بالشعور ببعض االحاسيس وھو يتامل االحداث التي
ستحدث في اليوم التالي.ربما بدأ يتنھد  ,بدأ يتنفس بثقل  ,بثقل شديد  .لم يكن حقا على
طبيعته المعتادة  .على االرجح لم يره التالميذ بذلك الشكل من قبل  .واعترف لھم "
ت! اُ ْم ُكثُوا ھُنَا َوا ْسھَرُوا«.
»:نَ ْفسي َح ِزينَةٌ ِج ًّدا َحتﱠى ْال َم ْو ِ
35
ُصلﱢي لِ َك ْي تَ ْعب َُر َع ْنهُ السﱠا َعةُ إِ ْن أَ ْم َك َن.
ضَ ،و َك َ
ان ي َ
36ثُ ﱠم تَقَ ﱠد َم قَلِيالً َو َخ ﱠر َعلَى األَرْ ِ
ال»:يَا أَبَا اآلبُ (36-35 :14)"،
َوقَ َ
كلمة )أبا( ھي كلمة اخرى لتمية )أالب(
" ُكلﱡ َش ْي ٍء ُم ْستَ َ
طا ٌ
س")(36 :14
ع لَ َك ،فَأ َ ِج ْز َعنﱢي ھ ِذ ِه ْال َكأْ َ
يوجد فترة قصيرة من الزمن في ھذه االحداث .يسوع يطلب ان ي َُح َر َر من التزامه بالصلب
 ,الن كل االشياء مستطاعة لدى االب  ,قال " أن امكن  ,فلتعبر عني ھذه الساعة ايھا االب
 .فكل االشياء مستطاعة لديك  .اعبر عني ھذه الكاس " ھذه امور ثقيلة ثقيلة جدا  .احيانا
نحن معرضون لحمل الصليب  .الن يسوع عندما واجھه  ,قال"لھذا ولدت لھذه الساعة
أتيت " نحن نفكر " حسنا  ,لقد كان لديه كل شيء في متناول اليد " لم يكن شيئا ھينا على
يسوع .كان ثقيال  .ثقيال جدا عليه  .الننا نراه في اليوم التالي يواجه بشجاعة االمر كله
,أحيانا نكون عرضة لنسيان المعركة الحقيقية التي نشبت ھنا في جثسيماني  .السبب وراء
الشجاعة والقوة التي أظھرھا في اليوم التالي كان ھو انه قد انتصر مسبقا  .وكالعادة
القضية ھي نوال النصرة من خالل الصالة  .بھا حقا تتشكل النصرة لي ولك  .ھنا في ھذا
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البستان كانت المعركة الحقيقية  .حين تمت النصرة في البستان  ,ما تبقى كان نظري .
المعركة الحقيقية حدثت في خزانة الصالة وليس في أرض المعركة.
29
ْف يَ ْستَ ِطي ُع أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْد ُخ َل بَي َ
ب أَ ْمتِ َعتَهُ ،إِ ْن لَ ْم يَرْ بِ ِط ْالقَ ِو ﱠ
ي
ْت ْالقَ ِو ﱢ
قال يسوع " أَ ْم َكي َ
ي َويَ ْنھَ َ
أَ ﱠوالًَ ،و ِحينَئِ ٍذ يَ ْنھَبُ بَ ْيتَهُ" وبالصالة نربط القوي ,حينھا خدمتنا تدخل الى البيت وتأخذ كل
الغنائم .يمكنك القيام بأكثر من الصالة بعد ان صليت  ,لكنك في الحقيقة ال تستطيع القيام
بما ھو اكثر من الصالة اذا لم تكن قد صليت  .ال يمكنك حقا القيام بشيء او خدمة ﷲ بعيدا
عن الصالة  .وھنا يسوع يصلي الى االب .
في أشعياءاالصحاح الثالث والخمسون  ,حين تكلم عن حمل خطايانا عليه  ,يعلن في العدد
يحةَ إِ ْث ٍم يَ َرى نَ ْسالً تَطُو ُل أَيﱠا ُمهَُ ،و َم َس ﱠرةُ الرﱠبﱢ بِيَ ِد ِه
العاشر في وسطه " إِ ْن َج َع َل نَ ْف َسهُ َذبِ َ
2
يس
اظ ِر َ
تَ ْن َج ُح ِ 11م ْن تَ َع ِ
ب نَ ْف ِس ِه يَ َرى َويَ ْشبَ ُع" في العبرانيين يقول لنا  ",نَ ِ
ين إِلَى َرئِ ِ
ان َو ُم َك ﱢملِ ِه يَسُو َع ،الﱠ ِذي ِم ْن أَجْ ِل ال ﱡسر ِ ْ
ُوع أَ َما َمهُ ،احْ تَ َم َل ال ﱠ
يب ُم ْستَ ِھينًا
صل ِ َ
اإلي َم ِ
ِ
ُور ال َم ْوض ِ
ْ
ْ
َ
ش ﷲِ ".اؤمن انه في ھذه اللحظة المؤلمة في جثسيماني ,
ي ،فَ َجل َ
س فِي يَ ِم ِ
ين َعرْ ِ
بِال ِخز ِ
حين قال يسوع " ُكلﱡ َش ْي ٍء ُم ْستَ َ
طا ٌ
س" اؤمن ان االب في تلك
ع لَ َك ،فَأ َ ِج ْز َعنﱢي ھ ِذ ِه ْال َكأْ َ
اللحظة اظھر له رؤية عن اليوم العظيم في الملكوت  ,عندما المفتدون يجتمعون من
االرض حول عرش ﷲ  ,ويريه من سيكون على يمين الجالس على العرش  ,و الشيوخ
يقدمون قواريرھم الذھبية المليئة بالبخور ,التي ھي صلوات القديسين  ,فيبدأون بالتسبيح
ت أَ ْن تَأْ ُخ َذ ال ﱢس ْف َر َوتَ ْفتَ َح ُختُو َمهُ ،ألَنﱠ َك ُذبِحْ َ
العظيم " ُ »:م ْستَ ِحق أَ ْن َ
ك ِم ْن
ت َوا ْشتَ َر ْيتَنَا }ِ بِ َد ِم َ
ب َوأُ ﱠم ٍةَ 10 ،و َج َع ْلتَنَا ِإلل ِھنَا ُملُو ًكا َو َكھَنَةً ،فَ َسنَ ْملِ ُ
ض« "
ان َو َش ْع ٍ
ُكلﱢ قَبِيلَ ٍة َولِ َس ٍ
ك َعلَى األَرْ ِ
اؤمن انه بمجرد رؤيته لتلك اللحظة في الملكوت رأى االفتداء مكتمال في حياتك و حياتي ,
حينھا كمل صالته .
" َول ِك ْن لِيَ ُك ْن الَ َما أُ ِري ُد أَنَا ،بَلْ َما تُ ِري ُد أَ ْن َ
ت«(36 :14)".
وھا ھنا ينصر  .كيف؟ بالرضوخ  .بالرضوخ لمشيئة االب  .طالما تحارب مشيئة ﷲ
لحياتك  ,فأنت مقدر بالھزيمة  .انھا مفارقة  ,اعلم ذلك .
لكن الطريق الى النصرة ھو بالرضوخ  ,باالستسالم  .عندما تسلم ارادتك الى ﷲ ,في تلك
اللحظة انت تنتصر  ,تقھر ,وصلت الى مسار النصرة  .وھو وصل الى مرحلة أرضخ
نفسه ألرادة االب .
" ابتاه كل شيء مستطاع لديك  .اعبر عني ھذه الكأس " كثيرا ما نصلي ذلك" .يارب
نعلم ان كل شيء مستطاع لديك  .المس االن و أشفي االن  ,يارب  .نعلم ان كل شيء
مستطاع لديك  ,يارب  .واالن نريدك ان تقوم بھذا " لكن أه  .كم من الحكمة ان نكمل
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صالتنا قائلين " مع ذلك ,ليس ما مشيئتي يارب  ,ل مشيئتك " سلم .سلم الموقف كله .
سلمه للرب الليلة  .وعندما تسلمه للرب  ,سوف تختبر نصرة في حياتك.
ال لِب ْ
ُس»:يَا ِس ْم َع ُ
ت نَائِ ٌم! أَ َما قَ َدرْ َ
ان ،أَ ْن َ
ت أَ ْن تَ ْسھَ َر
ُطر َ
وھكذا 37 ,ثُ ﱠم َجا َء َو َو َج َدھُ ْم نِيَا ًما ،فَقَ َ
ص ﱡلوا لِئَالﱠ تَ ْد ُخلُوا فِي تَجْ ِربَ ٍة .أَ ﱠما الرﱡ و ُح فَنَ ِشيطٌَ ،وأَ ﱠما ْال َج َس ُد
اح َدةً؟ 38اِ ْسھَرُوا َو َ
َسا َعةً َو ِ
ض ِع ٌ
صلﱠى قَائِالً ذلِ َك ْال َكالَ َم بِ َع ْينِ ِه(39-37 :14) ".
ضى أَ ْيضًا َو َ
يف«َ 39 .و َم َ
فَ َ
يقول البعض " ال يجوز ابدا ان تكرر صالتك مرتين" حسنا  ,على ما اظن ان يسوع لم
يعرف ذلك .
"40ثُ ﱠم َر َج َع َو َو َج َدھُ ْم أَ ْيضًا نِيَا ًما)أذ كانت أعينھم ثقيلة ( " )(40 :14
وبالطبع لم يكن لديھم ما يجيبونه به .
اآلن َوا ْستَ ِريحُوا! " ):14
ال لَھُ ْم»:نَا ُموا َ
" فَلَ ْم يَ ْعلَ ُموا بِ َما َذا ي ُِجيبُونَهُ41 .ثُ ﱠم َجا َء ثَالِثَةً َوقَ َ
(41-40
الحظ ان ھناك مجددا مدة زمنية قصيرة  ,عبور في الوقت .عاد للمرة الثالثة  .كانوا نياما
مرة اخرى  ,وقال " حسنا يا رفاق استمروا في النوم ,خذوا راحتكم " وجلس  ,اؤمن  ,انه
جلس وفقط راقبھم" .ال يمكنكم السھر معي  ,لذا سأسھر عليكم " كم من الوقت مر في ھذه
المدة الزمنية القصيرة  ,ال اعلم  ,ربما ساعة او ربما اكثر  .ربما ساعتين او ثالثة ,
امضى فيھا يسوع الوقت يراقب التالميذ وھم نيام  .ولكن وھو جالس ھناك يراقبھم  ,انا
متأكد انه كان يصلي ألجلھم  .ورآھم و دار حولھم " ,اوه يابطرس  ,انت شخص تنافسي و
دائم االستعداد  .احب ذلك فيك  ,يابطرس  ,لكن ما زال امامك الكثير لتتعله  .لديك
االمكانية  ,امكانية عظيمة يمكن ان يستخدمھا ﷲ .اوه  ,أيھا االب قوي بطرس .حتى ما ان
يتغير حقا  ,يتمكن من تقوية اصدقاءه  ,ال تدع ايمانه يفشل  ,ايھا االب  .احتفظ به بقوة يا
ابتاه  .يوحنا ’ فليباركك الرب ,انا احبك  ,يا لجمال الروح المحبة التي لديك  "...وھكذا
اعتقد ان يسوع جلس ھناك يراقبھم وھم نيام  ,وروحه تستميل و تترجى من اجلھم .
"حسنا  ,استريحوا االن " ثم  ,كم من الوقت مر  ,ال اعلم  ,لكن بال شك ان يسوع سمع
االھتياج من جانب التل على طول جدار المدينة من بيت قيافا  ,اصوات الجنود وھم
يتكلمون بشكل مثار و يھوذا يتكلم معھم  ,و سمعھم يقتربون من البستان .عندھا قال يسوع
لتالميذه ,
ان يُ َسلﱠ ُم إِلَى أَ ْي ِدي ْال ُخ َ
ب! ھُ َو َذا
طا ِة42 .قُو ُموا لِنَ ْذھَ َ
يَ ْكفِي! قَ ْد أَتَ ِ
ت السﱠا َعةُ! ھُ َو َذا اب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
ب!«.
الﱠ ِذي يُ َسلﱢ ُمنِي قَ ِد ا ْقتَ َر َ
اح ٌد ِم َن ْ
ُوف
االثنَ ْي َع َش َرَ ،و َم َعهُ َج ْم ٌع َكثِي ٌر بِ ُسي ٍ
ت فِي َما ھُ َو يَتَ َكلﱠ ُم أَ ْقبَ َل يَھُو َذاَ ،و ِ
َ 43ولِ ْل َو ْق ِ
طاھُ ْم َعالَ َمةً
ان ُم َسلﱢ ُمهُ قَ ْد أَ ْع َ
ُوخَ 44 .و َك َ
َو ِع ِ
ص ﱟي ِم ْن ِع ْن ِد ر َُؤ َسا ِء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَ ِة َوال ﱡشي ِ
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ت َوتَقَ ﱠد َم إِلَ ْي ِه
ص«َ 45 .ف َجا َء لِ ْل َو ْق ِ
قَائِالً»:الﱠ ِذي أُقَبﱢلُهُ ھُ َو ھُ َو .أَ ْم ِس ُكوهَُ ،وا ْمضُوا بِ ِه بِ ِحرْ ٍ
قَائِالً»:يَا َسيﱢ ِدي ،يَا َسيﱢ ِدي!« َوقَبﱠلَهُ(45-41 :14) ".
الحظ ان يسوع لم ينادي يسوع بسيدي قط .خرون من التالميذ نادوه بسيدي  .اما يھوذا
فأبدا لم يفعل  .وال حتى مرة واحدة لم تسجل فيھا ان يھوذا نادى يسوع بسيدي .لكن ھا ھنا
لغز حين قال " وقبله" في اللغة اليونانية  ,ھناك عدة كلمات للقبلة  .ھناك القبلة الودودة
التي تعطيھا لطفلك على جبينه  ,تربيتة تحببية  .لكن ھناك كلمة اخرى في اللغة اليونانية
للقبلة  ,وھي القبلة الحميمية بين حبيبين  .ويا له من امر مقزز ان يھوذا استخدم تلك الكلمة
اليونانية حين قبل يسوع  ,بخيانته بقبلة حميمية .
ْف(47-46 :14) ".
ين ال ﱠسي َ
اض ِر َ
اح ٌد ِم َن ْال َح ِ
46فَأ َ ْلقَ ْوا أَ ْي ِديَھُ ْم َعلَ ْي ِه َوأَ ْم َس ُكوهُ47 .فَا ْستَ ﱠل َو ِ
من انجيل اخر نعلم انه كان بطرس .
يس ْال َكھَنَ ِة فَقَ َ
ط َع أُ ْذنَهُ:14)".
ين ال ﱠسي َ
اض ِر َ
ض َر َ
ْفَ ،و َ
اح ٌد ِم َن ْال َح ِ
"َ 47فا ْستَ ﱠل َو ِ
ب َع ْب َد َرئِ ِ
(47
كان ذلك العبد محظوظا ان بطرس كان مازال ناعسا  ,واال لقطع له رأسه  ,في انجيل اخر
يخبرنا ان يسوع اخذ االذن و اعادھا للعبد وشفاه .
اب يَسُو ُ
ص ﱟي لِتَأْ ُخ ُذونِي! ُ 49ك ﱠل يَ ْو ٍم
ع َوقَا َل لَھُ ْمَ »:كأَنﱠهُ َعلَى لِصﱟ َخ َرجْ تُ ْم بِ ُسي ٍ
48فَأَ َج َ
ُوف َو ِع ِ
ُك ْن ُ
ت َم َع ُك ْم فِي ْالھَ ْي َك ِل أُ َعلﱢ ُم َولَ ْم تُ ْم ِس ُكونِي! َول ِك ْن لِ َك ْي تُ ْك َم َل ْال ُكتُبُ «(49-48 :14) ".
الضرورة االلھية " ولكن لكي تكتمل الكتب " النبوات ال بد ان تكتمل  .ال يمكنك ايقافھا .
ألن النبوات يجب ان تكتمل  ,ال اتحمس للكثير من االشياء  .النه وببساطة النبوات يجب
ان تتحقق  .ما قال ﷲ انه سيحدث  ,فسيحدث  .ال يھمني مھما حاولت تغييره  ,فلن تتمكن
من ذلك  .الن النبؤة يجب ان تكتمل  ,اتخذ موقفا مختلفا تماما من الكثير من االمور التي
تحدث اليوم  .اسمع الكثير من الوعاظ ينزعجون و يعنفون و يھاجمون امور ...كلھا تم
التنبؤ عنھا !
امور ستحدث .ال يھمني كم ستعنف و تھاجم  .لن تغيرھا  .النبؤة يجب ان تكتمل .و يسوع
بالتأكيد أشار الى تلك النبؤة  ,ان الكل سيتركه .وذلك ما حدث .
" 50فَتَ َر َكهُ ْال َج ِمي ُع َوھَ َربُوا(50 :14) ".
مرقس لم يكتب انجيله عن ذكرى شخصية او تجربة شخصية  .النه كان قرابة الثانية عشر
في ذلك الوقت  .لكنه اصبح مرافقا و سافر كثيرا مع بطرس  ,وبال شك سمع بطرس
يحكي قصة يسوع مرارا وتكرارا  .لذا  ,في انجيل مرقس ترى كثيرا من رواية بطرس
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عن قصة المسيح  ,حيث مرقس يسجل ما سمعه من بطرس  .ھناك زء واحد فقط من
انجيل مرقس على االرجح رواية شخصية لما تذكره  ,وذلك الجزء ھو االعداد التالية .
" َ 51وتَبِ َعهُ َشابﱞ الَبِسًا إِ َزارًا َعلَى عُرْ يِ ِه ،فَأ َ ْم َس َكهُ ال ﱡشب ُ
ب ِم ْنھُ ْم
ار َوھَ َر َ
اإل َز َ
ﱠان52 ،فَتَ َر َك ِ
عُرْ يَانًا(52-51 :14) ".
حيث لم تسجل االناجيل االخرى الحدث الخاص بھذا الشاب الذي تبع يسوع و تم االمساك
به و ھرب عاريا من البستان  ,معظم الطالب يتفقون على ان مرقس ھنا يسجل قصته
الشخصية القصيرة  .وكولد صغير في السن كان على االرجح مأخوذا بيسوع والتالميذ .
والن والدته كانت فعالة في الخدمة  ,بالطبخ لھم و مساعدتھم  ,كان مرقس على االرجح
فقط احد االوالد الصغار المرتبطين و المتداخلين معھم على طول الرحلة  .و االحتمالية
عالية انه كان ھناك في البستان عندما القي القبض على يسوع  ,فأمسك به بعض الشبان
الذين جاءوا وتملص منھم  ,تاركا رداءه في ايديھم وھرب من البستان ,
يس ْال َكھَنَ ِة ،فَاجْ تَ َم َع َم َعهُ َج ِمي ُع ر َُؤ َسا ِء ْال َكھَنَ ِة َوال ﱡشيُو ُخ
" 53فَ َم َ
ض ْوا بِيَسُو َع إِلَى َرئِ ِ
َو ْال َكتَبَةُ(53 :14) ".
في ھذا الوقت في تاريخھم كان لديھم كاھنين اعلى  ,احدھما معين من قبل الحكومة
الرومانية واالخر من قبل الناس .قيافا كان الكاھن المعين من قبل الحكومة الومانية  ,عانا
كان الكاھن االعلى المعرف من قبل الناس.
54
ان ب ْ
ان َجالِسًا بَي َْن ْال ُخ ﱠد ِام
يس ْال َكھَنَ ِةَ ،و َك َ
" َو َك َ
ُطرُسُ قَ ْد تَبِ َعهُ ِم ْن بَ ِعي ٍد إِلَى َد ِ
ار َرئِ ِ
اخ ِل َد ِ
55
ان ر َُؤ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َمجْ َم ُع ُك ﱡلهُ يَ ْ
ئ ِع ْن َد النﱠ
ُون َشھَا َدةً َعلَى يَسُو َع لِيَ ْقتُلُوهُ،
يَ ْستَ ْدفِ ُ
طلُب َ
ارَ .و َك َ
ِ
56
ين َش ِھ ُدوا َعلَ ْي ِه ُزورًاَ ،ولَ ْم تَتﱠفِ ْق َشھَا َداتُھُ ْم57 .ثُ ﱠم قَا َم قَ ْو ٌم َو َش ِھ ُدوا َعلَ ْي ِه
ير َ
فَلَ ْم يَ ِج ُدوا .ألَ 58ﱠن َكثِ ِ
ين» :نَحْ ُن َس ِم ْعنَاهُ يَقُولُ :إِنﱢي أَ ْنقُضُ ھ َذا ْالھَ ْي َك َل ْال َمصْ نُو َع بِاألَيَا ِديَ ،وفِي ثَالَثَ ِة
ُزورًا قَائِلِ َ
أَي ٍﱠام أَ ْبنِي َ
وع بِأَيَا ٍد«(58-54 :14) ".
آخ َر َغي َْر َمصْ نُ ٍ
بالطبع  ,ذلك اقتباس غير صحيح مما قاله يسوع  .قال مرة " اھدم ھذا الھيكل وفي ثالثة
ايام ساعيد بناءه " لكنه لم يكن يتحدث عن الھيكل الذي بناه ھيرودس الكبيرمن الحجارة ,
18
ض ُعھَا أَنَا ِم ْن َذاتِي .لِي
ْس أَ َح ٌد يَأْ ُخ ُذھَا ِمنﱢي ،بَلْ أَ َ
اذ تحدث عن عن جسده  .قال" لَي َ
ض َعھَا َولِي س ُْل َ
س ُْل َ
ط ٌ
ط ٌ
صيﱠةُ قَبِ ْلتُھَا ِم ْن أَبِي« ".قال " اھدم
ان أَ ْن أَ َ
ان أَ ْن آ ُخ َذھَا أَ ْيضًا .ھ ِذ ِه ْال َو ِ
ھذا الھيكل  ,وفي ثالثة ايام سأعيد بناءه مجددا" كان يقصد جسده.
" َ 59والَ بِھ َذا َكانَ ْ
ت َشھَا َدتُھُ ْم تَتﱠفِ ُ
ق(59 :14) ".
وكان عليھم ان يتفقوا حول ما يقولون .
60
ْط َو َسأ َ َل يَسُو َع قِائِالً»:أَ َما تُ ِجيبُ بِ َش ْي ٍء؟ َما َذا يَ ْشھَ ُد بِ ِه ھ ُؤالَ ِء
فَ َقا َم َرئِيسُ ْال َكھَنَ ِة فِي ْال َوس ِ
61
ان َسا ِكتًا َولَ ْم يُ ِجبْ بِ َش ْي ٍء" )(61-60 :14
ْك؟« أَ ﱠما ھُ َو فَ َك َ
َعلَي َ
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6
اح ٍد إِلَى َ
ض َع َعلَ ْي ِه إِ ْث َم َج ِمي ِعنَا7 .ظُلِ َم أَ ﱠما ھُ َو
ط ِريقِ ِهَ ،والرﱠبﱡ َو َ
" ُك ﱡلنَا َك َغنَ ٍم َ
ضلَ ْلنَاِ .م ْلنَا ُكلﱡ َو ِ
فَتَ َذلﱠ َل َولَ ْم يَ ْفتَحْ فَاهُ "
62
ال يَسُو ُ
ال لَهُ»:أَأَ ْن َ
ع»:أَنَا ھُ َو".
ار ِك؟« فَقَ َ
ت ْال َم ِسي ُح اب ُْن ْال ُمبَ َ
" فَ َسأَلَهُ َرئِيسُ ْال َكھَنَ ِة أَ ْيضًا َوقَ َ
)(62-61 :14
سأله نقطة واضحة  ,فأجابه يسوع مباشرة  .وقال ,
63
ق
ْصر َ
" َو َس ْو َ
ب ال ﱠس َما ِء« .فَ َم ﱠز َ
ين ْالقُ ﱠو ِةَ ،وآتِيًا فِي َس َحا ِ
ف تُب ِ
ان َجالِسًا َع ْن يَ ِم ِ
اإل ْن َس ِ
ُون اب َْن ِ
64
يف! َما َر ْأيُ ُك ْم؟«
اجتُنَا بَ ْع ُد إِلَى ُشھُو ٍد؟ قَ ْد َس ِم ْعتُ ُم التﱠ َجا ِد َ
الَ »:ما َح َ
َرئِيسُ ْال َكھَنَ ِة ثِيَابَهُ َوقَ َ
ون َعلَ ْي ِه" )(65-62 :14
ت65 .فَا ْبتَ َدأَ قَ ْو ٌم يَ ْب ُ
صقُ َ
فَ ْال َج ِمي ُع َح َك ُموا َعلَ ْي ِه أَنﱠهُ ُم ْستَ ْو ِجبُ ْال َم ْو ِ
نبؤة اشعياء تحققت ھنا .
" َويُ َغ ﱡ
ون َوجْ ھَهُ َويَ ْل ُك ُمونَهُ(65 :14) ".
ط َ

ذلك  ,معناه انھم ضربوه بلكمة محكمة على وجھه وھو مغطى  .ذلك صعب  .اجسادنا
مصنوعة بشكل مدھش  .وعندما نرى ضربة قادمة  ,يوجد رد فعل ينعكس من الجسد لكي
يمتص الضربة  .تتحرك مع الضربة وبالقيام بذلك تمتصھا .اجسادنا منسقة بشكل جميل ,
بحيث تتمكن من نزول الدرج دون ان تتصادم خطواتك حتى الموت  .لكن ھل صادفت
مرة درجا بدى اطول مما ھو عليه  ,حيث لم تكن مھيأءا عقليا و جسدك لم يكن منسقا لھا ؟
و بوصة واحدة او اثنتين  ,فتصطدم لدرجة يمكن فيھا ان تنكسر عظامك  .اذا خطوت
خطوة دون ادراك ان تخطو او انك لم تھيء نفسك لتلك الصدمة  ,ذلك يؤذي بشدة  .لذا ,
اذا ما ضربت بلكمة ولم تراھا  ...متى يتأذى العب الھجوم الخلفي )في كرة القدم
االمريكية( حقا ؟ عندما ال يكون غير منتبھا من وجھة الضربة  .ترى ھؤالء الالعبين
الصغار  ,وترى ھؤالء الالعبين الضخام االضحوكة منھم ياتون ويضربوھم بقوة في
اللعبة  .فتفكر "يا الھي  ,لن ينھض من ذلك االصطدام ابدا !" كما تدري ضربة من ھؤالء
البالغين  140كغم ثم تراه ينھض قافزا عائدا الى تجمع فريقه للمباحثة و التخطيط للھجوم
من جديد .لماذا ؟ النه كان قادرا ان يراھم قادمين  ,وھكذا تراه يتقدم ببطء و يتدافع معھم .
ويضربونه ويتدافع معھم  .النه مھيأ لضرباتھم  .لكن الالعبين الخلفيين يتأذون عندما ال
يرون الضربة االتية باتجاھھم  ,عندما ال يرون الالعب االخر آتيا ً من جھة غير معلومة و
يتلقون الضربة دون ان يحتاطوا لھا  .حينھا يكون االلم اشد .
لذا  ,حتى يؤذوا يسوع بشدة  ,غطوا وجھه ثم بدأوا بلكمه بقبضاتھم  .لم يكن قادرا على
رؤية الضربات التي اتته  ,لم يكن قادرا ان يتحضر لھا بتحريك نفسه ..وذلك يؤذي الواحد
بشدة حقا  .وحتى انضم بعض العبيد اليھم و بدأوا بضربه
" َويُ َغ ﱡ
ان ْال ُخ ﱠدا ُم يَ ْل ِط ُمونَهُ(65 :14)".
ون َوجْ ھَهُ َويَ ْل ُك ُمونَهُ َويَقُولُ َ
ط َ
ون لَهُ»:تَنَبﱠأْ«َ .و َك َ
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عندما انتھوا من لطمه وضربه ولكمه  ,حسب نبؤة اشعياء  ,تشوه وجھه لدرجة انه ما كنت
تتمكن من التعرف عليه كأنسان  .ھل رايت يوما شخصا تعرض لضرب حقيقي؟ او رأيت
وجوھھم متورمة لدرجة تندھش فيھا ؟ في الواقع  ,ھل رأيت شخصا بدى فظيعا من شدة
الضرب لدرجة لم تتحمل النظر اليه ؟ "اوووه!"  ,فظيع لدرجة ال تستطيع النظر بعد  .ذلك
ما قاله أشعياء " َو َك ُم َستﱠ ٍر َع ْنهُ ُوجُوھُنَا" بتعبير اخر  ,وجھه ضرب بفظاعة بحيث ال
تستطيع النظر اليه  .تخبيء وجھك عنه  .وجھه و سماھه تشوھت اكثر من اي شخص
اخر  ,بكل معنى الكلمة  ,حتى لم تستطع التعرف عليه كبشرَ 5 .وھُ َو َمجْ رُو ٌح ألَجْ ِل
اصينَاَ ،م ْسحُو ٌ
ق ألَجْ ِل آثَا ِمنَا
َم َع ِ
66
ان ب ْ
يس ْال َكھَنَ ِة67 .فَلَ ﱠما َرأَ ْ
ار أَ ْسفَ َل َجا َء ْ
ت
ت إِحْ َدى َج َو
ُطرُسُ فِي ال ﱠد
" َوبَ ْينَ َما َك َ
اري َرئِ
ِ
ِ
ِ
ب ْ
ت إِلَ ْي ِه َوقَالَ ْ
ظ َر ْ
ُس يَ ْستَ ْدفِئُ ،نَ َ
ت ُك ْن َ
تَ » :وأَ ْن َ
ص ِريﱢ !« َ 68فأ َ ْن َك َر قَائِالً:
ُطر َ
ت َم َع يَسُو َع النﱠا ِ
»لَس ُ
اح الدﱢي ُ
ك69 .فَ َرأَ ْتهُ
ْت أَ ْد ِري َوالَ أَ ْفھَ ُم َما تَقُولِ َ
ص َ
يز ،فَ َ
ارجًا إِلَى ال ﱢد ْھلِِ 70
ين!« َو َخ َر َج َخ ِ
اريَةُ أَ ْيضًا َوا ْبتَ َدأَ ْ
ين»:إِ ﱠن ھ َذا ِم ْنھُ ْم!« فَأ َ ْن َك َر أَ ْيضًاَ .وبَ ْع َد قَلِيل أَ ْيضًا
ْال َج
اض ِر َ
ت تَقُو ُل لِ ْل َح ِ
ِ
ُون لِب ْ
ك تُ ْشبِهُ لُ َغتَھُ ْم!«71 .فَا ْبتَ َدأَ
ُسَ »:حقًّا أَ ْن َ
ت ِم ْنھُ ْم ،ألَنﱠ َك َجلِيلِ ﱞي أَ ْيضًا َولُ َغتُ َ
اضر َ
ُطر َ
قَ َ
ال ْال َح ِ
72
ف» :إِنﱢي الَ أَ ْع ِر ُ
يَ ْل َع ُن َويَحْ لِ ُ
اح الدﱢي ُ
ك ثَانِيَةً ،فَتَ َذ ﱠك َر
ف ھ َذا ال ﱠرج َُل الﱠ ِذي تَقُولُ َ
ص َ
ون َع ْنهُ!« َو َ
ب ْ
ك َم ﱠرتَ ْي ِن ،تُ ْن ِك ُرنِي ثَالَ َ
يح الدﱢي ُ
ُطرُسُ ْالقَ ْو َل الﱠ ِذي قَالَهُ لَهُ يَسُو ُ
ت«.
ث َمرﱠا ٍ
ص َ
ع»:إِنﱠ َك قَ ْب َل أَ ْن يَ ِ
فَلَ ﱠما تَفَ ﱠك َر بِ ِه بَ َكى(72-66 :14)".
اوه  ,ليباركك الرب يا بطرس  .أتفھم موقفك  .اعتقد اننا جميعا نستطيع التعاطف مع
بطرس  .نكون صادقين مع الرب في وعدنا  .نحن نحب حقا الرب  .ال ننوي في الحقيقة
...نظن اننا سنواجه  ,ال ننوي السقوط .الروح كانت مستعدة حقا و راغبة  ,لكن آه  ,الجسد
كان ضعيفا .كيف فشل بطرس بھذه الشكل المأساوي؟ اوال وقبل كل شيء  ,وثق بنفسه .
كن حذرا من الثقة بنفسك  .يقول الكتاب المقدس " 12إِ ًذا َم ْن يَظُ ﱡن أَنﱠهُ قَائِ ٌم ،فَ ْليَ ْنظُرْ أَ ْن الَ
يَ ْسقُ َ
ط " .كن حذرا من ذلك االنتفاخ في نفسك و ما ستفعله للرب او ما لن تفعله  .الفشل
الثاني او السبب الثاني الذي تسبب في فشله كان نومه بينما كان عليه ان يصلي  .او انخرط
1
ال لَھُ ْم أَ ْيضًا َمثَالً فِي أَنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن
في فعاليات اخرى بال من الصالة  .قال يسوع " َوقَ َ
ُصلﱠى ُك ﱠل ِحي ٍن َوالَ يُ َملﱠ " ،كم مرة  ,حين نواجه وضعا صعبا  ,نضعف بدال من ان نصلي
ي َ
" .اوه ,ال أستطيع ! ھذا فظيع  .أوه ,ھذا فظيع !" عندھا نبدأ بالضعف بدال من الصالة .
بالطبع مكان الصالة ھو مكان قوة  .السبب الثالث لفشله  :كان ستدفيء من نيران االعداء .
في اللحظة التي تبحث فيھا عن الدفء عند نيران العدو  ,فأنت حينھا تعرض نفسك لخطر
حقيقي  .ھناك اماكن معينة ال يجب ان تتواجد فيھا كأبن }  .يحاول البعض ايجاد الحماس
و الدفء عند نيران العدو  .تاكد حين تفعل ذلك  ,فأنت تتوجه الى ھزيمة .
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والسبب االخير ھو ان بطرس سعى الذھاب وراء الرب بعيدا  .بعيدا حيث ال يمكنك .
عليك ان تلتصق بالقرب منه .عليك ان تكون متماثال معه على طول الطريق .ال يمكنك ان
تكون مسيحي " المسافة الطويلة"  .ليس } احفاد  .يجب ان يكون لديك عالقة قريبة
خاصة بك معه  .عليك ان تلتصق بالقرب منه  .ﷲ سجل ضعفات بطرس وأسبابھا حتى ال
نفشل نحن  .واذا تبعنا الرب قريبين منه  ,اذا كملنا في الصالة بثبات  ,اذا لم نثق في انفسنا
في الرب  ,واذا سرنا في الشركة معه ورفقته ,بالتأكيد ھو قادر على ان يحفظنا من الفشل
و ليقدمك بال عيب في حضرة مجده بفرح عظيم  ،" .ألَنﱠنِي َعالِ ٌم بِ َم ْن آ َم ْن ُ
تَ ،و ُموقِ ٌن أَنﱠهُ
قَا ِد ٌر أَ ْن يَحْ فَ َ
ظ َو ِدي َعتِي إِلَى ذلِ َك ْاليَ ْو ِم "  .وحين تكرس حياتك له  ,سيحفظك  .سيفعل لك ما
ال تستطيع القيام به لنفسك .من المستحيل ان تحفظ نفسك بنفسك  ,لكنه يستطيع " .
محفوظون بقوة ﷲ " قال بطرس " بااليمان " .
ايھا االب  ,نشكرك من اجل الدروس التي يمكن ان نتعلمھا من أخطاء االخرين  .ساعدنا يا
سيد  ,لنتعلم ادروس الليلة جيدا .ياسيد  ,نتعجب من محبتك لنا و نشكرك على شربك لذلك
الكأس حتى تُمكننا من التجمع معا ھنا الليلة كاوالد } .نحن ھنا يارب  ,النك احببتنا
ووھبتنا نفسك  .ندين بوجودنا وحياتنا لك يارب  ,ونحن نقدر ما فعلته الجلنا  .نشكرك
يارب ,على أرادتك في تحمل ھذا االلم  ,الروحاني و العاطفي و الجسدي للصليب ,حتى
نتحرر من سلطان الخطيئة و تأتي بنا من مملكة الظلمة الى مملكة النور العظيمة  .شكر
لك يا يسوع  .و أفترض  ,يارب  ,طوال االبدية  ,ونحن ھناك في ملكوتك العظيم  ,سيكون
ھناك عبارة مرنمة تقال مرارا وتكرارا في قلوبنا اال وھي  :شكرا لك يا يسوع  .كيف
نتمكن من شكرك بما يكفي يارب  ,للفداء الذي حصلنا عليه بسبب قبولك شرب ھذه الكأس
بأرادتك من خالل الرضوخ لمشيئة االب؟ اوه ,شكرا لك يا يسوع  .بارك االن  ,ونحن
ابق يدك على حياتنا  .امسحنا من اجل الخدمة  .بأسم يسوع ,
نذھب كل واحد في طريقه ِ .
االب  .آمين .
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 16-15
دعونا نفتح انجيل مرقس االصحاح . 15
كان قد القي القبض على يسوع في بستان جثسيماني في المساء او في وقت متاخر من
حض َر الى الكاھن االعلى قيافا و بعض من القادة الذين قاموا بمحاكمة
الليل  ,وفي الحال أُ ِ
ليلية غير قانونية  .وحاولوا ان يخلقوا مجموعة من االتھامات ضد يسوع امام المحكمة
الرومانية النھم كانوا مصممين على موت يسوع  .لكنھم لم يمتلكوا السلطان في الحكم على
سجين بالموت  .كان ذلك من سلطة الرومان  .لذا  ,فمحاكمتھم ليسوع كانت مجرد
محاكمة دينية  .وأحضروا الكثير من الجھود اال انه لم تتطابق شھاداتھم  .واخيرا  ,قال
الكاھن االعلى ليسوع مباشرة " أستحلفك با} الحي  ,ان تخبرنا  ,ھل انت ابن ﷲ ؟" فرد
عليه يسوع بااليجاب " من االن فصاعدا لن تراني اال حين اكون جالسا عن يمين القدير"
فمزق الكاھن االعلى ثيابه وقال " ما حاجتنا الى شھود بعد " بتعبير اخر  " .لسنا بحاجة
الى اي شھود  .ھذا الرجل شھد على نفسه بنفسه  .ما رايكم ؟" فقال جميعھم "انه يجدف
!" "ماذا نفعل به ؟" "فليمت !" حسنا  ,من المستحيل ان تحكم المحكمة الرومانية بالموت
على شخص النه جدف ضد الديانة اليھودية  .لذا كان عليھم ان يجدوا تھمة مقنعة عند
أحضار يسوع امام بيالطس الن اتھاماتھم الدينية ما كانت ستعتمد في المحكمة الرومانية .
ت فِي ال ﱠ
او َر ر َُؤ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َوال ﱡشيُو ُخ َو ْال َكتَبَةُ َو ْال َمجْ َم ُع ُك ﱡلهُ ،فَأ َ ْوثَقُوا
" َ 1ولِ ْل َو ْق ِ
اح تَ َش َ
صب َ ِ
س2.فَ َسأَلَهُ بِيالَطُسُ " )(2-1 :15
ض ْوا بِ ِه َوأَ ْسلَ ُموهُ إِلَى بِيالَطُ َ
يَسُو َع َو َم َ
بال شك ان اتھاماتھم التي استخدموھا ضد يسوع كانت تھم العصيان ضد الرومان ,
بأدعائه الملكية  .كما انھم اضافوا الى التھم ,انه قال بانه لن يدفع الضريبة لقيصر  ,مع ان
ذلك لم يكن صحيحا  .لذا في االساس  ,ما استطاعوا ان يتھموا يسوع به امام المحكمة
الرومانية ھو عصيانه ضد روما  .وھذه كانت تعتبر جريمة عظمى عقوبتھا الموت .
" 2فَ َسأَلَهُ بِيالَطُسُ "
ت َملِ ُ
ال لَهُ»:أَ ْن َ
»:أَأَ ْن َ
ون َعلَ ْي ِه
ان ر َُؤ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة يَ ْشتَ ُك َ
ت تَقُو ُل«َ 3 .و َك َ
اب َوقَ َ
ك ْاليَھُو ِد؟« فَأ َ َج َ
ْك!« 5فَلَ ْم
ون َعلَي َ
َكثِيرًا4 .فَ َسأَلَهُ بِيالَطُسُ أَ ْيضًا قِائِالً»:أَ َما تُ ِجيبُ بِ َش ْي ٍء؟ اُ ْنظُرْ َك ْم يَ ْشھَ ُد َ
ان ي ْ
ُطلِ ُ
ي ُِجبْ يَسُو ُ
احدًا،
ﱠب بِيالَطُسُ َ 6 .و َك َ
ع أَ ْيضًا بِ َش ْي ٍء َحتﱠى تَ َعج َ
ق لَھُ ْم فِي ُكلﱢ ِعي ٍد أَ ِسيرًا َو ِ
َم ْن َ
طلَبُوهُ.
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ص َر َخ
اس ُموثَقًا َم َع ُرفَقَائِ ِه فِي ْالفِ ْتنَ ِة ،الﱠ ِذ َ
َ 7و َك َ
ين فِي ْالفِ ْتنَ ِة فَ َعلُوا قَ ْتالً8 .فَ َ
ارابَ َ
ان ْال ُم َس ﱠمى بَ َ
ْال َج ْم ُع َوا ْبتَ َدأُوا يَ ْ
ون أَ ْن
ان َدائِ ًما يَ ْف َع ُل لَھُ ْم9 .فَأ َ َجابَھُ ْم بِيالَطُسُ »:أَتُ ِري ُد َ
ُون أَ ْن يَ ْف َع َل َك َما َك َ
طلُب َ
أُ ْ
ف أَ ﱠن ر َُؤ َسا َء ْال َكھَنَ ِة َكانُوا قَ ْد أَ ْسلَ ُموهُ َح َسدًا11 .فَھَي َﱠج
ق لَ ُك ْم َملِ َك ْاليَھُو ِد؟«10 .ألَنﱠهُ َع َر َ
طل ِ َ
ر َُؤ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة ْال َج ْم َع لِ َك ْي ي ْ
ال
ُطلِ َ
اب بِيالَطُسُ أَ ْيضًا َوقَ َ
أج َ
اس12 .فَ َ
ارابَ َ
ق لَھُ ْم بِ ْال َح ِريﱢ بَ َ
ص َر ُخوا أَ ْيضًا»:اصْ لِ ْبهُ!«
لَھُ ْم»:فَ َما َذا تُ ِري ُد َ
ون أَ ْن أَ ْف َع َل بِالﱠ ِذي تَ ْد ُعونَهُ َملِ َك ْاليَھُو ِد؟« 13فَ َ
ي َش ّر َع ِم َل؟« فَ ْ
ال لَھُ ْم بِيالَطُسُ َ »:وأَ ﱠ
از َدا ُدوا ِج ًّدا ص َُرا ًخا»:اصْ لِ ْبهُ!« 15فَبِيالَطُسُ إِ ْذ
14فَ َق َ
ضي ِھ ْم ،أَ ْ
اسَ ،وأَ ْسلَ َم يَسُو َع ،بَ ْع َد َما َجلَ َدهُ،
طل َ َ
َك َ
ارابَ َ
ق لَھُ ْم بَ َ
ان ي ُِري ُد أَ ْن يَ ْع َم َل لِ ْل َج ْم ِع َما يُرْ ِ
ب" )(15-2 :15
لِيُصْ لَ َ
وھكذا نجد محاكمة يسوع امام بيالطس  .لعدة سنوات كان ھناك مجموعة معينة من نقاد
الكتاب المقدس الذين وجدوا ما قالوا عنه تناقض في سجالت النصوص الكتابية بخصوص
بيالطس  .والى ذلك الحين لم يكن قد اكتشف بعد في سجالت روما عن رجل اسمه
بيالطس حكم منطقة يھودية  .وھكذا ھؤال النقاد للكتاب المقدس الراغبين جدا و المستعدين
ليجدوا بعض التناقض في الكتاب المقدس بدأوا يؤكدون بكل ابھة الھوتھم ان الكتاب
المقدس ليس سجال قابال للتصديق على االطالق الن فيه قائمة من الناس لم يوجدوا قط ,
اناس اسمائھم لم تسجل في سجل اخر او اي مصدر اخر  .والنه لم يكن ھناك اي مصدر
اخر يسجل اسم بيالطس كحاكم روماني  ,كنتيجة لذلك فبالتاكيد تسجيالت الكتاب المقدس
يجب ان تكون زائفة وال يمكنك االعتماد او الثقة بھا  .و قد اكتسب ھؤالء الناس شھرة
عظيمة بادعاءتھم و اوراقھم واكتشافاتھم التي سعدوا جدا بنشرھا  .مع ذلك  ,عندما قامت
الحفريات في القيصرية  ,حدث انه مر بھم حجر مثير لالھتمام سجل عليه اسم بيالطس
َك" حاكم اليھودية " وأيضا مكتوب عليه قليال عن مقره للحكم .وھكذا كل الباحثين و كل
تشكيكاتھم في الكتاب المقدس  ,بالطبع  ,ھي نفسھا صار مشكوكا فيھا ومرة اخرى وقف
الكتاب المقدس كسندان  ,اھترأت المطارق من محاوالت الضرب عليھا و القيت جانباً.
واالن اصبح معلوما وكان ھناك اكثر من اكتشاف من قبل علماء االثريين اثبت ان
بيالطس عاش وحكم في منطقة يھودية  .في الواقع االن نعرف ما يكفي عن تاريخ
بيالطس  .لكنه مثير جدا لالھتمام كيف ان الناس مستعدون ليجدوا غلطة في كلمة ﷲ  ,او
مستعدون للتشكيك فيه .وكم يشيعون بكثرة اية عبارة تشكيك في الكتاب المقدس  .لكن حين
تم اكتشاف ھذا الحجر لبيالطس  ,ذكر القليل جدا عنه في الصاحفة  .كما تدري  ,ما فعله
اولئك المشككين انھم احنوا رأسھم و وضعوا ذيولھم بين ارجلھم و انسلوا خلسة متأملين ان
ينسى الناس تأكيداتھم عن ان بيالطس شخصية وھمية.
يسوع متھم بانه يدعي انه ملك اليھود  .وھو اكثر من ذلك  .انه ملك المجد  .لكن يسوع لم
يدافع عن نفسه  .وفي اشعياء يقول " 7ظُلِ َم أَ ﱠما ھُ َو فَتَ َذلﱠ َل َولَ ْم يَ ْفتَحْ فَاهُ" على االرجح ان
الجمع الذي حشد في المحكمة امام بيالطس لم يكن من اجل يسوع  .من المحتمل ان كل
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من )فوندا( و )ھايدن( )شخصيتان مشھورتان من السبعينات في امريكا  ,كانتا معارضتين
لكل شيء في امريكا و معروفتين بأنھما شخصيتان مثيرتان للمشاكل( جمعوا الحشود من
اجل اطالق باراباس  .من الممكن ان يكون ذلك السبب وراء ذلك الجمع  .التھمة التي
وجدت ضد باراباس كانت عصيان مسلح  .ذلك لم يكن شيئا شريرا في نظر اليھود  .في
الواقع  ,تلك كانت مشكلة واجھت الروم مرارا في منطقة اليھودية  ,الكثير من العصيان
المسلح  .النه كان ھناك الكثير من الطائفة اليھودية القديمة الذين كرھوا احتالل الروم
ألرضھم  .وكان ھناك ثورات مستمرة ضد الرومان المحتلين  .وكان ھناك بالطبع ھذا
الرجل باراباس  .ربما كان بارباس ذاك بالنسبة للناس بطال قوميا النه تجرأ و وقف ضد
روما .لذلك  ,االحتمال قوي ان سبب وجود الناس في ذلك المكان لم يكن من اجل حضور
محاكمة يسوع وانما ألطالق سراح باراباس  ,للضغط على السلطات الطالقه  ,كبطل
جماھيري  .ومحاكمة يسوع كانت مجرد شيء فرض عليھم  .ولكنھم انفسھم لم يكونوا
مدركين تماما ليسوع او من ھو  .تلك احتمالية .
في الكثير من المرات يوجد الكثير من ھؤالء الذين يقولون " حسنا  ,انظر االن الى انقالب
ھذا الجمع  ,قبل ايام صرخوا قائلين )اوشعنا  ,اوشعنا! مبارك االتي باسم الرب !( واالن
يصرخون )اصلبوه!( " قد يكون سبب ذلك ھو انك تتعامل مع جمعين مختلفين تماما وليس
جمعا واحدا متقلبا  .لكن من كان ھناك حقا ليروا اصدار حكم الموت على يسوع كان ,
الكھنة العاليين  ,الكتبة  ,واما جمع الناس الذي كان محتشدا ھناك في ذلك اليوم من اجل
مساعدة و تسھيل اطالق سراح بطلھم المشھور باراباس  .حتى اننا في كثير من االحيان
ينظر الى باراباس تحت ظل الشرير  " ,كيف اختاروا ھذا الرجل الذي كان قاتال و
متمردا؟" حسنا ,ذلك النھم نوعا ما كانوا معجبين بھذا المتمرد  .والنه كان بالنسبة اليھم
بطال النه تمرد ضد روما  .ومع ذلك  ,اختاروا رجال ضد القانون على القانون ,اختاروه
على رجل كان مطيعا للقانون  .اختيارھم كان اختيارا محزنا بالفعل  ,و يعكس بشكل كبير
سلوك الناس في اختيار الغير قانوني على القانوني .
سألھم بيالطس سؤاال وثيق الصلة بكل واحد منا " .مذا افعل بالذي تسمونه بملك اليھود؟
ماذا اعمل بھذا الرجل ؟" ذلك شيء على كل واحد منكم ان يقرره في قلبه  .مالذي ستفعله
بيسوع المدعو ملك اليھود ؟ فكما ترى  ,عليك ان تفعل شيئا بخصوصه  .انه جوھري ,
والنه جوھري ال يمكنك ان تكون محايدا بشأنه يجب ان يكون لديك نوع من الرأي .يجب
ان تفعل شيئا بشأنه  .وكما ترى  ,عليك أما ان تؤمن به او ال  .اما ان تقبله او ترفضه  .ان
ال تؤمن به يعني ان ال تؤمن به  .بعتعبير اخر  ,ال يمكنك ان تكون حياديا  ,عليك ان تتخذ
موقفا بشكل او بأخر  .اما انك تؤمن او ال تؤمن .ال تستطيع ان تكون محايدا  .ان ال تقبله
يعني انك ترفضه  .ان ال تعترف به يعني انك تنكره  .كل واحد منكم عليه ان يقرر ماذا
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سيفعل بھذا الرجل يسوع المدعو ملك اليھود  .النه اما ان تعترف به او تنكره  ,تقبله او
ترفضه  ,تؤمن به او ال تؤمن .
بيالطس كان القاضي  .وھو يسأل الناس ان يوجھوه في قراره  ,موقف غير معتاد اطالقا
من قاضي  .لكن مع ذلك  ,في ھذه الحالة ,ھذا الموقف مھم  ,الن الخيار حقا خيار الناس .
خيار شخصي  .وكل شخص يجب ان يقرر عن نفسه  ,ال يمكنك تركه لبيالطس ليقرر
عنك  .انت تقرر عن نفسك وانت مسؤول حينھا عن ذلك القرار الذي تتخذه .
ومن المعقول جدا القول  ,ان ل واحد منكم يقف كقاضي امام يسوع المسيح  .ھل كان حقا
ابن ﷲ  ,ام انه كان دجاال و مزيفا ؟ ھل حقا مات من اجل خطايا العالم ؟ ھل حقا قام من
بين االموات ؟ ام ان كل ذلك كان مجرد مھزلة او خدعة ؟ وكل واحد منكم يجب ان يتخذ
موقف قاضي يحكم على اساس الحقائق التاريخية ليحدد فيما اذا كانت االحداث التي
سردت دقيقة ام غير دقيقة  .لذا عليك ان تقرر في النھاية و تحدد ما الذي ستفعله مع ھذا
الرجل يسوع  ,المدعو بالمسيح  ,ملك اليھود  .لكن االلتواء المثير للسخرية في الموضوع
كله  ...انت الشخص الذي عليه ان يحكم من اجل ذاته بخصوص االيمان بيسوع المسيح ,
اللفتة المثيرة للسخرية في الموضوع ھي ان حمك عليه ال يحدد مصيره على االطالق.
بالرغم من انك انت من يحكم اال انك ال تحدد مصيره  ,انما في الواقع  ,تحدد مصيرك
انت  .األيمان به  ,وقبوله  ,واالعتراف به يعني انك تقبل الحياة االبدية  .عدم االيمان به
يعني قبول الدينونة االبدية .وھكذا  ,انت كقاضي تحدد مصيرك عندما تقرر بشأن يسوع
المسيح في حياتك  .ھذه الفكرة صعبة .انا القاضي  ,لكن مع ذلك ما سيتم القضاء فيه ھو
قدري انا  .ان مايسوع عليه  ,فھو ثابت  .ال يمكنك تغييره  .ما ھو عليه لطالما كن
وسيظل .قرارك بشأنه ال يؤثر عليه اطالقا  .لكنه سيحدد أين ستقضي ابديتك .
ضي ِھ ْم " ،ھذا قضاء مريح  ,وھو قضاء
" 15فَبِيالَطُسُ إِ ْذ َك َ
ان ي ُِري ُد أَ ْن يَ ْع َم َل لِ ْل َج ْم ِع َما يُرْ ِ
غير عادل  .فأن تسلم القرار الى رغبة الجمع  ,رغم انك تعلم بان ذلك خاطيء ,وان
ترضخ لضغط الجموع  ,مع انك تعلم ان ذلك خاطيء  ,فذلك وضع صعب جدا الوقوع فيه
دائما  .تعلم في قلبك ما ھو صح  .في قلبك تعلم ما يجب عليك فعله  .لكن بسبب وجود
ضغط ضدك  ,الضغط للقيام باتخاذ القرار الخاطيء  ,و القيام بما ھو خطأ  .وكم يكون
االمر محزنا حين يرضخ الشخص للضغوطات  ,بدال من الصمود ألجل ما يعرف انه
الصحيح والحق  .بيالطس  ,لكي يرضي الناس  ,اطلق سراح باراباس و اسلم يسوع
ليصلب .
" بَ ْع َد َما َجلَ َدهُ "...ما لدينا ھو كلمة واحدة " جلده " لكن ذلك الجلد كان من احدى اكثر
اشكال التعذيب بشاعة أوجده الروم  .في الواقع  ,كان عقابا شنيعا لدرجة انه كان ھناك
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قانونا يمنع ان يطبق الجلد على اي سجين روماني من جنسية رومانية اال اذا قدم لمحاكمة
رسمية .
كان الھدف من الجلد ھو للحصول على معلومات  .قد سمعت بأسلوب التعذيب )الدرجة
الثالثة( القديم  ,الذي قررت المحكمة العليا ان يُح َ
ظرْ  .كما تعلم  ,حيث كانوا يضيئون
اضواءا قوية و ال يأكلون السجين ويضلون يسألونه  ,فينھكوه عقليا الى ان يصبح مستعدا
لتوقيع على كل االدالءات  .وحيث كانوا يسحبون بالكماشة اظافره و يقرصون اذنه و
يصفعونه ...حيث كل ذلك التعذيب في اسلوب الدرجة الثالثة كان ليدفعون السجين
لالعتراف  .حسنا  ,الجلد كان اسلوب "الدرجة العاشرة" مقارنة بأسلوب الدرجة الثالثة
القديم كانت الحكومة الومانية تستخدمه  ,حيث كانوا يربطون السجين على مصطبة بحيث
يكون ظھره معرى و مكشوف .ثم كانوا يستخدمون سوطا من الجلد مع رصاص و زجاج
مكسر ملصق باطراف السوط  ,وكان بكل معنى الكلمة يمزق ظھر السجين الى أشالء ,
بعد ان يضربونه بھذا السوط تسعة وثالثون مرة.
وكان ھناك دائما كاتبا يقف جانبا يسجل اعترافات السجين الذي يدليھا بصراخ  .والفكرة
كانت  ,انه حين تقع ضربات السوط عليك  ,كنت ستعترف بالجريمة التي ارتكبتھا .ثم
تعترف ببعض الجرائم  .وبتلك الطريقة كلما اعترفت كلما كانت الضربة التالية اخف
وھكذا  .وكان الجلد لمساعدة الحكومة الرومانية على حل الكثير من الجرائم المعلقة قبل
الحكم بالموت  .كان لتخليص سجالت الشرطة من الجرائم الغير محلولة في المجتمع .
وكانت طريقة فعالة جدا  ,كانت مؤلمة جدا لدرجة ان ھناك سجالت لكثير من الرجال الذي
جنوا من الضرب  ,وكان من النادر جدا ان ينجو المجلود  .عادة  ,كان يموت نتيجة فقدان
الكثير من الدم و لمجرد االلم الفظيع لھذه التجربة  .كثير من السجناء ماتوا خالل الجلد ,
وكثيرون جنّوا .
"وكشاة يساق الى الذبح  ,لم يفتح فاه " حين كانوا يجلدونه  ,لم يكن لديه شيء ليعترف به .
وبالطبع  ,الفكرة كانت  ,انه اذا لم يكن ھناك اعتراف  ,فكان الجالد يزيد من قوة الضربة
شيئا فشيئا الى ان تجبر على االعتراف بأخطائك  .النه لم يكن لديه شيئا ليعترف به  ,أخذ
يسوع الوطأة الكاملة للجلد  .لكن ذلك لم ينتھي بعد ,كانت البداية فقط .
" 16
ار ،الﱠتِي ِھ َي َدا ُر ْال ِوالَيَ ِةَ ،و َج َمعُوا ُك ﱠل ْال َكتِيبَ ِة:15) ".
فَ َم َ
ضى بِ ِه ْال َع ْس َك ُر إِلَى َد ِ
اخ ِل ال ﱠد ِ
(16
واالن سترى بعض مرح الكتيبة  .ھؤالء الجنود الرومان أخذوا ھذا الرجل المحكوم
بالموت  ,الذي ادعى بانه ملك اليھود  .و أستھزأوا به  .ببساطة يقضون وقتا في البذاءة
والسخرية واالستھزاء بالسجناء .
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17
ضعُوهُ َعلَ ْي ِه(17 :15) "،
ضفَرُوا إِ ْكلِيالً ِم ْن َش ْو ٍك َو َو َ
َوأَ ْلبَسُوهُ أُرْ ج َُوانًاَ ،و َ
ملك اليھود و تاجه تاج من شوك  .يا للعظمة ! من اين اتت االشواك على اية حال ؟
بالعودة الى سفر التكوين عندما تمرد آدم ضد ﷲ و بدأ ﷲ بسرد اللعنة على الرجل وعلى
المرأة  ,وقال " َم ْلعُونَةٌ األَرْ ضُ بِ َسبَبِ َكَ 18 .و َش ْو ًكا َو َح َس ًكا تُ ْنبِ ُ
ك" ھذه االشواك كانت
ت لَ َ
نتيجة لعنة ﷲ على الخطيئة  .كم كان مناسبا ان يتوجوه بتاج من شوك .
19
صبَ ٍة(19 :15)"،
" َو َكانُوا يَضْ ِربُونَهُ َعلَى َر ْأ ِس ِه بِقَ َ
ضربوه على رأسه .وقد ضُرب سابقا في محلس قيافا  .وضعوا على غطاءا على رأسه
وصاروا يضربونه على وجھه بقبضاتھم و تحطيم وجھه و ثم صفعوه قائلين " تنبأ! من
ضربك؟ " واالن جلدوه  ,و االن ضربوه على رأسه بقصبة .
ين َعلَى ُر َكبِ ِھ ْم(19 :15)".
" َويَ ْب ُ
ون لَهُ َجاثِ َ
ون َعلَ ْي ِه ،ثُ ﱠم يَ ْس ُج ُد َ
صقُ َ
تكاد ترى ھذه الصورة امام عينيك  ,وتكاد تسمع ضحكھم  .ليسوا مالمين كثيرا  ,ففعلھم
ھذا ليس كرھا حقيقيا  ,وانما فقط ضحك و مرح منھم .
20
ُوان َوأَ ْلبَسُوهُ ثِيَابَهُ ،ثُ ﱠم َخ َرجُوا بِ ِه
" َوبَ ْع َد َما ا ْستَھ َْزأُوا بِ ِه ،نَ َز ُعوا َع ْنهُ األُرْ ج َ
لِيَصْ لِبُوهُ(20 :15)".
بعد ان مرحوا  ,يعودون االن الى عملھم.
21
ان آتِيًا ِم َن ْال َح ْق ِلَ ،وھُ َو ِس ْم َع ُ
ُس
" فَ َس ﱠخرُوا َر ُجالً ُمجْ تَا ًزا َك َ
ان ْالقَي َْر َوانِ ﱡي أَبُو أَلَ ْك َس ْن َدر َ
صلِيبَهُ(21 :15) ".
س ،لِيَحْ ِم َل َ
َورُوفُ َ
كل ماكان على الجندي الروماني فعله ھو وضع رمحه على كتفك  ,الجزء المسطح من
رمحه على كتفك  ,ليأمرك لفعل شيء  ,وما عليك اال ان تطيع  .اذا ما كنت مثال تسير في
طريق ما وتمر بجندي روماني حامال عدته على الطريق ,فيضع حمله على كتفك و يقول
"احمل ھذه لي لمسافة ميل " وكل الطرق كانت توجد عليھا عالمات للمسافة وضعت من
قبل الوم ويمكنك رؤية ھذه العالمات الى االن  .وقانونيا  ,كنت ملزما على حمل ذلك
الحمل للجندي لميل  .كان قادرا على فرض ذلك عليك  ,كان ذلك قانونا رومانيا  .مع ذلك
كان ذلك القانون كان يفرض عليك حمل االحمال لميل واحد فقط .اذ امكنك بعد ان تحمل
وتسير لميل واحد ان ترميه وتمضي في سبيلك  .لكن كان لديه القوة على اجبارك  .ذلك ما
كان يسوع يتكلم عنه حين قال "اذا سخرك ميال سر اثنين " ھكذا  ,وضع طرف السيف
المسطح على كتف سمعان وقال " احمل صليب ھذا الرجل! " .
بال شك سمعان اتى الى اورشليم من اجل عيد الفصح  .حيث كل الذكور البالغين كانوا
يأتون من كل انحاء العالم من اجل ھذا العيد باألخص عيد الفصح  ,وصادف ان يكون ھو
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الرجل الذي يضع عليه الجندي الروماني سيفه لي َُح ِملَه  ,حيث أجبر على حمل صليب
المسيح  .لكن ھناك أشارة مثيرة لألھتمام انه رغم وجود احتمال أن سمعان لم يكن قد سمع
عن يسوع قط حتى ھذا الوقت ,ھو انه أھتدى و أصبح جزءا مھما جدا في الكنيسة االولى .
ھناك أشارة في سفر االعمال لسمعان ,الذي سمي بنيجر  ,مشيرا انه كان من افريقيا  ,الذي
كان بين مجموعة الشيوخ المعينين الذين ارسلوا بولس وبرنابا في الرحلة التبشيرية االولى
 .روفس و اسكندر اوالده  ,ھناك اشارات في الكتاب المقدس عن روفس  .ومن المحتمل
ان مرقس يخبرنا انه كان والد روفس و اسكندر حتى يُ َعرف ھوية سمعان الذي كان
معروفا في الكنيسة االولى و اصبح جزءا حيا فيھا  .ھناك كسرات من الدالئل وھناك
اخرى في العھد الجديد تتضمن تلك االحتمالية باالخص  ,وھي احتمالية مثيرة لألھتمام
للتأمل بھا .
ض ُع » ُج ْم ُج َم ٍة«(22 :15)".
ض ِع »ج ُْل ُجثَ َة« الﱠ ِذي تَ ْف ِسي ُرهُ َم ْو ِ
َ 22و َجا ُءوا بِ ِه إِلَى َم ْو ِ
يفترض اليوم انھا كانت تسمى بمنطقة الجمجمة النه مقابل جدار اورشليم بين بوابة دمشق
و بوابة ھيرودس  ,ھناك جانب قاحل من الجرف ُك ﱢو َن من مقلع قديم لألحجار  ,حيث ,
نتيجة قلع االحجار واالنھيارات الصخرية وما الى ذلك  ,ھناك بشكل مؤكد مظھر
للجمجمة حين تنظر اليه  .وقد تكون تسمية الجلجثة قد اتت من مظھر الوجه ذلك من
الجرف المثلم  .كما انه يحتمل ان تسمية مكان الجمجمة قد اتت من واقع احتمال ان ھذا
المكان كان المكان الذي يصلب الرومان معظم سجناءھم  ,حيث كانوا عادة يبقون معلقين
الى ان يموتوا  .وفي بعض االحيان قد ياخذوا وقتا الى ستة ايام حتى يموتوا .
كان يموت نتيجة سوء التغذية والجوع  .وكانوا يتركوھم ھكذا الى ان يموتوا  ,وفي معظم
االحيان كانوا يستمرون في تركه معلقا  ,او كانوا ينزلوھم من على الصليب ويتركوھم
فتاتي الكالب والطيور وتنھش جثثھم  .ولھذا من الممكن انه كان ھناك الكثيرمن جماجم
الرجال الذين صلبوا في ھذا المكان بعد ان نھشت لحمھم الكالب والطيور  .ومن المحتمل
ان التسمية اتت من ذلك  .برأي الشخصي  ,االحتمال االول ھو االصح  ,النك اذا ما ذھبت
ھناك اليوم  ,يمكنك بكل واضح ان ترى مظھر جمجمة على وجه الجبل او على منحدر
التل ھناك  .في الواقع انه على قمة جبل المريا  .وھناك انطباع مؤكد لوجه جمجمة عليه .
واؤمن ان ذلك المكان ھو المكان الحقيقي الذي صلب يسوع فيه .
َ 23وأَ ْع َ
ب ،فَلَ ْم يَ ْقبَلْ ) .لم يرد ان يشرب( " )(23 :15
وجةً بِ ُم ّر لِيَ ْش َر َ
ط ْوهُ َخ ْمرًا َم ْم ُز َ
كان ھناك مجموعة معينة  ,مجتمع من النساء في اورشليم  ,مجتمع رحيم ,الذي كان يعد
خليطا من المر و الخمر  ,ھذا الخليط كان يسبب خدراً  ,فكانوا يخدرون السجناء حتى ال
يخففوا من وطأة معاناة وألم الصليب  .وھكذا كانوا يخرجون حين كان السجناء على وشك
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الصلب  ,ويعطوھم المشروب المخدر  ,وبذلك يفقد السجناء نوعا ما االحساس الى حد ما
حتى تخف وطأة االلم الفظيع و معاناة الصليب  .فقدموا ليسوع ھذا المشروب  .وبالنسبة
لي يبدو شيئا ذا مغزى انه رفض ان يشرب  ,حتى يذوق الموت كأنسان بحذافيره وليعلم ما
ھيته .
كثير من اتباعه صلبوا ايضا بسبب أيمانھم بيسوع المسيح  .عندما حكم على بطرس
بالموت بالصلب  ,طلب بطرس ان يكون له االمتياز ان يصلب رأسا على عقب  ,اذ انه
احس انه لم يكن يستحق ان يصلب كسيده .
يسوع وبال شك عالما ان كثيرا من اتباعه سوف يرجمون بالحجارة حتى الموت ,
وسيصلبون  ,وسيضربون حتى الموت ,ويحرقون حتى الموت  ,رفض ان يتخدر
بالمشروب حتى يعلم ويكون قادرا على مواساة من سيمرون بنفس االلم و العذاب من اجل
اسمه الحقا .
صلَبُوهُ ا ْقتَ َس ُموا")(24 :15
" َ 24ولَ ﱠما َ
كان البسا نعال  ,وثوبا داخليا  ,و رباطا يتحزم به ثوبه  ,و عمامة .وأيضا ذلك الرداء
الخارجي الذي كان مصنوعا بأيدي محبة  ,كان كسترة مخيطة او رداء خارجي منسوج
دون درزات  ,وھكذا  ,اقتسموا على ثيابه  .احدھم اخذ النعل و اخر الرباط  ,واخر الرداء
الداخلي  ,واخر العمامة  .لكنھم اقترعوا على رداءه الخارجي  ,النھم فكروا " ليس معقوال
ان نمزقه  ,فحينھا لن يفيد احدا " لذا رموا النرد ليروا من سوف يحصل على ال داء
الخارجي .
صلَبُوهُ(25 :15) ".
ت السﱠا َعةُ الثﱠالِثَةُ )يعني كانت الساعة التاسعة صباحا ( فَ َ
َ 25و َكانَ ِ
بدأ النھار من الساعة السادسة صباحا  ,والليلة بدأت في السادسة مساءا  .لذا الساعة
التاسعة  ,ھي الساعة الثالثة من النھار  ,صلبوه حينھا .
26
ان ُع ْن َو ُ
ان ِعلﱠتِ ِه(26 :15) ".
َو َك َ
عندما كان السجين يحكم عليه بالموت  ,كانوا يجبرونه  ,كقانون  ,ان يحملوا صليبھم الى
مكان الصلب  .وكان يرافقه على طول الطريق الى مكان الصلب اربعة جنود  .فكان احد
الجنود يحمل اشارة في المقدمة محفور عليھا تھم التي حكم بسببھا السجين بالصلب .
وماكانوا ابدا يأخذون الطريق المختصر الى مكان الصلب  ,وانما يسيرون في اطول
طريق اليه  ,محدثين صخبا و الكثير من الضجة حتى يضرب الخوف قلوب الناس من
التمرد ضد روما أو اي شيء اخر  .لذا فالجندي في المقدمة كان يحمل خشبة مكتوب
عليھا التھم  ,وأسباب صلب السجين  .وھكذا اخذوا يسوع عبر الشوارع  ,وأخيرا  ,عندما
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وصلوا الى مكان الصلب وصلبوه على الصليب ورفعوه  ,كتبوا على الخشبة " ملك
اليھود" وثبتوا تھمه على الصليب  ,وھكذا ,
26
27
ان ِعلﱠتِ ِه َم ْكتُوبًاَ » :ملِ ُ
ان ُع ْن َو ُ
صلَبُوا َم َعهُ لِ ﱠ
احدًا َع ْن يَ ِمينِ ِه
" َو َك َ
ك ْاليَھُو ِد«َ .و َ
صي ِْنَ ،و ِ
29
28
َو َ
ون
ون ي َُج ﱢدفُ َ
ان ْال ُمجْ تَا ُز َ
ص َي َم َع أَثَ َم ٍة«َ .و َك َ
ار ِه .فَتَ ﱠم ْال ِكتَابُ ْالقَائِلَُ »:وأُحْ ِ
آخ َر َع ْن يَ َس ِ
30
ض ْالھَ ْي َك ِل َوبَانِيَهُ فِي ثَالَثَ ِة أَي ٍﱠام! َخلﱢصْ
ون ُر ُؤو َسھُ ْم قَائِلِ َ
َعلَ ْي ِهَ ،وھُ ْم يَھ ﱡُز َ
ين»:آ ِه يَا نَاقِ َ
نَ ْف َس َك َوا ْن ِزلْ َع ِن ال ﱠ
ب!«" )(30-26 :15
صلِي ِ
قال يسوع لھم مرة عندما طلبوا منه معجزة " اھدموا ھذا الھيكل و انا ابنيه في ثالثة أيام "
وفكروا انه كان يقصد الھيكل الذي بدأ ھيرودس في بناءه  .قالوا " سبعة واربعون عاما
ونحن نبني ھذا الھيكل  .وانت تقول بأنك ستبنيه في ثالثة ايام " فھم لم يدركوا انه كان
يتحدث عن ھيكل جسده  .وھم فعليا ھدموا ھيكل جسده  ,ولكنه اقامه في ثالثة أيام  ,بناه
18
ض ُعھَا أَنَا ِم ْن
ْس أَ َح ٌد يَأْ ُخ ُذھَا ِمنﱢي ،بَلْ أَ َ
ض ُع نَ ْف ِسي آل ُخ َذھَا أَ ْيضًا .لَي َ
من جديد  .قال" ألَنﱢي أَ َ
ض َعھَا َولِي س ُْل َ
َذاتِي .لِي س ُْل َ
ط ٌ
ط ٌ
ان أَ ْن آ ُخ َذھَا أَ ْيضًا" .
ان أَ ْن أَ َ
" وھم يھزون رؤؤسھم  "..تصور الصورة الذھنية  ,تقريبا عليك ان تكون قد زرت
الشرق لتفھم الصورة الذھنية و تلتقط الحماس الذي لمزاجية ھؤالء الناس ,عندما تراھم في
الشوارع وھم يفاصلون في االسعار او يتعاملون مع بعضھم البعض معبرين عن اراءھم .
انھم اشخاص أشاريين جدا  .عندما تذھب الى سوق الغنم و تراقب المساومة على الغنم و
الماعز  .ستراھم يصرخون على بعضھم البعض  .يضربون االرض بقدمھم بقوة  ,يھزون
االيادي  ,يھزون رؤؤسھم  ,فھم ببساطة اناس معبرون جدا  .وانت واقف ھناك مستمعا
اليھم  ,تقسم انھم سوف يسحبون سكاكينھم ويقتلون بعضھم البعض  .بالطبع  ,ال يمكنك ان
تفھم مالذي يقولونه في صراخھم على بعضھم البعض يھزون ويحركون رؤوسھم وكل
شيء  .واخيرا تراھم يتصافحون وذلك يعني " اتفقنا !" لقد قاموا بعقد صفقة  .وھكذا ياخذ
الرجل الغنم ويعطي البائع نقوده و يغادر  .وذلك جزء واحد فقط من ثقافتھم  ,مزاجھم ,
وطبيعتھم  .وھكذا يمكنك ان تتصور ھؤالء االشخاص ممتلئين من االنفعاالت  ,ھا ّزين
رؤوسھم وھم يصرخون بھذه التوبيخات على يسوع .
31
ص َ
ين َوأَ ﱠما
آخ ِر َ
َو َكذلِ َك ر َُؤ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َوھُ ْم ُم ْستَھ ِْزئُ َ
ون فِي َما بَ ْينَھُ ْم َم َع ْال َكتَبَ ِة ،قَالُواَ » :خلﱠ َ
صھَا!" )(31 :15
نَ ْف ُسهُ فَ َما يَ ْق ِد ُر أَ ْن ي َُخلﱢ َ
عبارتين  :احداھما كانت صحيحة  ,واحداھما كانت خاطئة  ,صحيح انه خلص اخرين  ,قد
اعترفوا بذلك  .كان ذلك تأكيدا عليھم ان يعترفوا به  .جميع الناس من حولھم كان يسوع قد
خلصھم  .كان ھناك عميان أبصروا  ,و كان ھناك كسيحون صاروا يسيرون  ,وكان ھناك
لعاز الذي قام من الموت  .وخلص اخرين  ,كان ال بد لھم ان يعترفوا بكل ذلك  .ما كان
بأمكانھم أنكار الدليل " .لقد انقذ اخرين " اعتراف مثير لألھتمام من اعداءه  .العبارة
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صھَا!" ذلك ليس
الخاطئة كانت " وال يقدر ان ينقذ ذاته " َوأَ ﱠما نَ ْف ُسهُ فَ َما يَ ْق ِد ُر أَ ْن ي َُخلﱢ َ
صحيحا  .كان يمكنه انقاذ نفسه  .في الحقيقة  .كان يمكنه ان يناشد بيالطس .بيالطس
حاول جھده ليحرر يسوع  .عندما تقرأ أنجيل يوحنا  ,يشير اكثر الى كم كان بيالطس
متلھفا ليحرر يسوع  .لكن يسوع لم يكن متعاونا معه على االطالق  .ما كان يسوع يجيبه .
كان يمكنه ان يقول الشيء المناسب لبيالطس ولكان االخير قال " حسنا  ,اغربوا ايھا
اليھود " اعتقد ان يسوع امكنه على االرجح ان يناشد الجموع  .العواطف كانت متأججة ,
لكن حقا المكنه ان يناجي الجموع و يخلص نفسه  .او  ,قال لبطرس مسبقا " بطرس ,
ضع سيفك جانبا  .اال تدرك ان في ھذه اللحظة ,استطيع ان أستدعي عشرة جيوش من
المالئكة لينقذوني من ايديھم ؟ الكأس التي اعطاني االب ألشربه  ,أال أشربه ؟ " استطاع
ان ينقذ نفسه بأستدعاء المالئكة ليأتوا وينقذوه من ايدي ھؤالء االشرار  .استطاع ان ينقذ
نفسه  ,لكنه لم يفعل .
ص َ
صھَا" العبارة كلھا
آخ ِري َن َوأَ ﱠما نَ ْف ُسهُ فَ َما يَ ْق ِد ُر أَ ْن ي َُخلﱢ َ
ھناك قليل من السخرية ھنا َ " .خلﱠ َ
مع بعضھا صحيحة كعبارة  .مع ان جزءا منھا خاطيء  ,لكن ككل فھي صحيحة ؟ اذا
ماكان معنيا ان ينقذ اخرين ال يمكنه ان ينقذ نفسه  .فكما ترى  ,اذا انقذ نفسه  ,حينھا ال
يمكنه انقاذ اخرين .الطريقة الوحيدة ليتمكن من أنقاذ اخرين ھي بأن ال ينقذ نفسه  .لذا ,
ص َ
صھَا" ال يمكن القيام
آخ ِر َ
ين َوأَ ﱠما نَ ْف ُسهُ فَ َما يَ ْق ِد ُر أَ ْن ي َُخلﱢ َ
فالعبارة ككل صحيحة َ " .خلﱠ َ
باالثنتين معا  .ال يمكنك انقاذ نفسك وانقاذ االخرين معا  .يمكنك فقط ان تنقذ االخرين .
يمكنه ان ينقذ االخرين فقط من خالل التضحية بنفسه .
قالوا ,
32
اآلن ْال َم ِسي ُح َملِ ُ
يل َع ِن ال ﱠ
صلِبَا َم َعهُ َكانَا
ب ،لِنَ َرى َونُ ْؤ ِم َن!«َ .واللﱠ َذا ِن ُ
لِيَ ْن ِز ِل َ
ك إِس َْرائِ َ
صلِي ِ
يُ َعي َﱢرانِ ِه(32 :15) ".
االن يخبرنا انجيل لوقا انه الحقا تغير قلب احد الواقفين ھناك  ,وسنرى ذلك حين نصل
الى انجيل لوقا .
ت السﱠا َعةُ السﱠا ِد َسةُ")(33 :15
َ 33ولَ ﱠما َكانَ ِ
ُ
ست ساعات على الصليب ..تذ ُكر منذ الساعة التاسعة ,أي الساعة الثالثة من النھار
وضعوه على الصليب ؟ الساعة السادة من النھار ھي الظھر .
َكانَ ْ
اس َع ِة).أي الساعة الثالثة بعد الظھر(" ):15
ض ُكلﱢھَا إِلَى السﱠا َع ِة التﱠ ِ
ت ظُ ْل َمةٌ َعلَى األَرْ ِ
(33
لقد أصبح كمنتصف الليل في الظھر  ,ظالم على كل االرض  .ال يمكنك ان تعزي سبب
الظلمة الى أية ظاھرة فيزيائية  .ال يمكنه ان يكون كسوفا للشمس  ,الن ھذا كان الفصح و
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كان القمر مكتمال  .والقمر والشمس كانا في عكس اتجاه بعضھما البعض في الفصح او
خالل القمر المكتمل  .لذا فمستحيل ان يكون كسوفا  .لقد كان االمر وكأن الملكوت يحجب
نفسه من ھذه الجريمة البشعة التي اقترفھا االنسان  .ھذا الغطاء من الظالم غطى االرض
من الساعة السادسة  ,أي من الثانية عشر ظھرا الى الثالثة بعد الظھر .
34
ص َر َخ يَسُو ُ
ت َع ِظ ٍيم قَائِالً»:إِلُ ِوي ،إِلُ ِوي ،لِ َما َشبَ ْقتَنِي؟« اَلﱠ ِذي
ص ْو ٍ
ع بِ َ
اس َع ِة َ
َوفِي السﱠا َع ِة التﱠ ِ
تَ ْف ِسي ُرهُ :إِل ِھي ،إِل ِھي ،لِ َما َذا تَ َر ْكتَنِي؟" )(34 :15
مرقس يكتب ھذه الكلمات باللغة التي نطقھم بھا  ,ونادرا ما نحصل على الكلمات االصلية
التي تكلم بھا يسوع فعليا .لدينا ترجمة لكلمات يسوع  ,وعادة ترجمھا الى اليونانية ثم من
اليونانية الى االنكليزية  .لكن ھنا يعطينا الكلمات الفعلية حتى نتمكن من فھم سبب أعتقاد
بعض الواقفين انه كان ينادي ايليا " .ألوي  ,ألوي " ظنوا انه كان ينادي "أيليا  ,أيليا " لكن
في الحقيقة انه كان ينادي " الھي  ,الھي  ,لماذا تركتني " االجابة على ذلك موجودة في
صيَ ،ع ْن َكالَ ِم
ب  " .إِل ِھي ،إِل ِھي ،لِ َما َذا تَ َر ْكتَنِي ،بَ ِعيدًا َع ْن َخالَ ِ
المزمور  ,22الذي يبدأ ِ
3
2
ار أَ ْد ُعو فَالَ تَ ْستَ ِجيبُ  ،فِي اللﱠ ْي ِل أَ ْد ُعو فَالَ ھُ ُد ﱠو لِيَ .وأَ ْن َ
ت ْالقُ ﱡدوسُ
َزفِ ِ
يري؟ إِل ِھي ،فِي النﱠھَ ِ
يل ".كان السبب في ترك يسوع ھو قداسة ﷲ  .ألن الخطيئة
ت إِس َْرائِ َ
ْال َجالِسُ بَي َْن تَ ْسبِ َ
يحا ِ
دائما تفصل االنسان عن ﷲ  ,وعندما وضعت كل خطايا العالم على يسوع  ,تلك الشركة
التي كانت له مع االب ,ذلك التصاحب في الوجود معه  ,التوحد مع االب انكسر  .الذي
وجد مع االب منذ البدء  ,الذي شارك مجد ﷲ قبل تأسيس العالم  ,قد تُ ِرك من االب حين
وضعت عليه كل آثامنا  .لقد ذاق الموت بدال من كل أنسان  .لقد ذاق الموت بدال منك  .لقد
اختبرا عواقب الخطيئة  ,الموت الروحي  ,االنفصال عن ﷲ  .ولھذا  ,صرخة "الھي الھي
لماذا تركتني ؟ " لقد تُ ِرك من االب حتى ال تترك انت من االب أبداً .
ليساعدك الرب فال تختبر صالة يسوع تلك  .ھؤالء الذين يعيشون في الخطيئة  ,ھؤالء
الذين يرفضون يسوع كمخلص لھم يختبرون االنفصال عن ﷲ  ,يختبرون الموت الحقيقي
 .ويقول الكتاب المقدس " اموات رغم انھم احياء " لكنه سيؤول الى موت أبدي ,أي
الموت الثاني ,كما قال يسوع " ,وسأقول لھؤالء الذين عن يساري ابتعدوا عني أيھا
االشرار  .ابتعدوا عني " انفصال عن ﷲ  ,في تسالونيكي  9 :1يتكلم مجددا عن االنفصال
االبدي عن ﷲ .
36
35
اح ٌد َو َمألَ إِ ْسفِ ْن َجةً
اض ِر َ
ين لَ ﱠما َس ِمعُوا»:ھُ َو َذا يُنَا ِدي إِيلِيﱠا« .فَ َر َك َ
فَ َق َ
ض َو ِ
ال قَ ْو ٌم ِم َن ْال َح ِ
صبَ ٍة َو َسقَاهُ ")(36-35 :15
ﱠخالً َو َج َعلَھَا َعلَى قَ َ
لقد ظنوا انه بدأ يھذي  ,فقام احدھم بذلك  .واالخر قال ,
"قَائِالً»:ا ْت ُر ُكوا .لِنَ َر ھَلْ يَأْتِي إِيلِيﱠا لِيُ ْن ِزلَهُ!«")(36 :15
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كما تدري  ,شيء كھذا مثير لألھتمام مثير .
ص َر َخ يَسُو ُ
ت َع ِظ ٍيم")(37 :15
ص ْو ٍ
ع بِ َ
37فَ َ
وقد قيل لنا في االناجيل االخرى  .صرخته كانت " لقد تم !"
وح" )(37 :15
" َوأَ ْسلَ َم الرﱡ َ
18
ْس أَ َح ٌد يَأْ ُخ ُذھَا ِمنﱢي،
او  ,لقد أسلم روحه  .كما قال " " ألَنﱢي أَ َ
ض ُع نَ ْف ِسي آل ُخ َذھَا أَ ْيضًا .لَي َ
ض َعھَا َولِي س ُْل َ
ض ُعھَا أَنَا ِم ْن َذاتِي .لِي س ُْل َ
ط ٌ
ط ٌ
ان أَ ْن آ ُخ َذھَا أَ ْيضًا" .لذلك كان من
ان أَ ْن أَ َ
بَلْ أَ َ
الخطأ جدا لوم الكنيسة لسنوات وسنوات اليھود على صلب يسوع  .ليسوا مسؤولين  ,نحن
المسؤولون .يسوع اعطى حياته  .لم يأذ انسان حياته منه  ,ھو الذي اعطاھا  " .حنى رأسه
وأسلم الروح " .
َ 38وا ْن َش ﱠ
ق ِح َجابُ ْالھَ ْي َك ِل إِلَى ْاثنَي ِْنِ ،م ْن فَ ْو ُ
ق إِلَى أَ ْسفَلُ(38 :15)".
عند ھذه النقطة  ,ازال ﷲ الحجاب من الھيكل  ,والذي يقول البعض ان سمكه كان ثمانية
عشر بوصة  ,قماش منسوج  ,ﷲ اخذه و مزقه من فوق الى اسفل  .مالذي كان يمثل
حجاب الھيكل ؟ عن أمكانية الوصول االنسان الى ﷲ .
كان الكاھن االعلى فقط يتجرأ ھو الذي يتجرأ ان يدخل الى ما وراء الحجاب  ,وذلك مرة
واحدة في السنة  ,كان ﷲ غير ممكن االقتراب منه من قبل االنسان  ,االنسان الخاطيء .
لكن حين تم موت المسيح  ,مزق ﷲ ذلك الحجاب وفي الحقيقة كان بذلك يعلن " 15ألَ ْن
ض َعفَاتِنَا ،بَلْ ُم َجرﱠبٌ فِي ُك ﱢل َش ْي ٍء ِم ْثلُنَا ،بِالَ
ْس لَنَا َرئِيسُ َكھَنَ ٍة َغ ْي ُر قَا ِد ٍر أَ ْن يَرْ ثِ َي لِ َ
لَي َ
16
ال َرحْ َمةً َونَ ِج َد نِ ْع َمةً َع ْونًا فِي ِحينِ ِه " .ﷲ لم
ش النﱢ ْع َم ِة لِ َك ْي نَنَ َ
َخ ِطيﱠ ٍة .فَ ْلنَتَقَ ﱠد ْم بِثِقَ ٍة إِلَى َعرْ ِ
يعد غير ممكن االقتراب منه بعد  .يمكنني ويمكنك االن ان نقترب من ﷲ خالل يسوع
ق الحجاب  ,لقد تم تمھيد الطريق  .الوصول الى ﷲ االن ممكن لكل شخص
المسيح .لقد ُش َ
عادي مثلنا  .اوه  ,كم عظيم انه يمكننا ان ندخل الى حضرة ﷲ من خالل يسوع المسيح !
وليس علينا ان نمر بكثير من التطھير و التضحيات وكل االشياء االخرى  .لقد كان ھناك
أضحية واحدة للكل  .أضحية كاملة  ,وتامة لدرجة انھا جعلت ﷲ ممكن الوصول اليه  .قال
يسوع " انا ھو الطريق والحق والحياة  ,ال احد يأتي الى االب اال بي " )يوحنا(6 :14لكن
الشيء العظيم ھو  ,انه يمكننا ان نأتي الى االب من خالله .
َ 39ولَ ﱠما َرأَى قَائِ ُد ْال ِمئَ ِة ْال َواقِ ُ
ان ھ َذا
الَ »:حقًّا َك َ
وح ،قَ َ
ص َر َخ ھ َك َذا َوأَ ْسلَ َم الرﱡ َ
ف ُمقَابِلَهُ أَنﱠهُ َ
اإل ْن َس ُ
ان اب َْن ﷲِ!«")(39 :15
ِ
ك الذھاب "
لقد رأى ان امتلك السلطان ليقول "حسنا ,لقد انتھى االمر  ,ايتھا الروح  ,يمكن ِ
لقد تعجب من ان الرجل امتلك السلطان في وضع روحه .
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َ 40و َكانَ ْ
وب ال ﱠ
ص ِغي ِر
ت أَ ْيضًا نِ َسا ٌء يَ ْنظُرْ َن ِم ْن بَ ِعي ٍد ،بَ ْينَھ ﱠُن َمرْ يَ ُم ْال َمجْ َدلِيﱠةَُ ،و َمرْ يَ ُم أُ ﱡم يَ ْعقُ َ
ُوسيَ ،و َسالُو َمةُ")(40 :15
َوي ِ
امه مريم كانت واقفه ھناك بالقرب من الصليب  .لقد كانت قريبة بما يكفي ليتكلم يسوع
اليھا من الصليب  ,وقد تكلم  .كان يوحنا واقفا مع ام يسوع قريبا من الصليب  .لكن
المريمات االخريات  ,مريم المجدلية ) وكانت دائما معروفة بذلك اللقب مريم المجدلية ( ,
وھي المراة التي خلصھا يسوع من السبعة ارواح التي كانت تسكنھا  ,ومريم أم يعقوب
الصغير ,لذا ليس يعقوب ويوحنا  ,وانما يعقوب الصغير و يوسي  ,على االرجح زوجة
كليوباس او الثيوس  .وھكذا  ,لديك بين التالميذ  ,يعقوب الصغير أبن الثيوس  .لذا  ,ھذه
مريم  ,زوجة الثيوس  ,ام يعقوب الصغير و يوسي وسالومة .
يل")(41 :15
ين َك َ
41اللﱠ َواتِي أَ ْيضًا تَبِ ْعنَهُ َو َخ َد ْمنَهُ ِح َ
ان فِي ْال َجلِ ِ
على االرجح لم تفكر كثيرا باالوقات التي كان يسوع يتنقل في البالد مع تالميذه  .كان
يجب ان ّ
يتغذوا  .اذا ما تمزقت مالبسھم  ,كان ال بد ان تتخيط  .وھكذا  ,كان ھناك
مجموعة من النسوة الالئي كن يطبخن و يخدمن ھذه الجوانب من الحياة ,واھتموا بھذه
االمور  .اذا ھؤالء ھن النسوة الالئي تبعن التالميذ و خدموا يسوع .
ير ٌ
ان اال ْستِ ْع َدا ُد ،أَيْ
ان ْال َم َسا ُء ،إِ ْذ َك َ
ص ِع ْد َن َم َعهُ إِلَى أُو ُر َشلِي َم َ 42ولَ ﱠما َك َ
ات اللﱠ َواتِي َ
َوأُ َخ ُر َكثِ َ
ت(42-41 :15)"،
َما قَب َْل ال ﱠس ْب ِ
تذكر ان يسوع أسلم روحه في الساعة الثالثة بعد الظھر  .لديك االن ثالث ساعات قبل ان
يحل يوم السبت  ,قبل ان تغيب الشمس  .لذا  ,كان عليھم ان يتحضروا ليوم السبت  ,النه
لم يكن بأمكانك ان تطبخ في يوم السبت  ,كان عليك ان تحضر كل شيء قبل حلوله .لذا
انطلق الجميع  .في العادة تنتھي كل االشغال ھناك في يوم الجمعة عند الساعة الواحدة بعد
الظھر  .ويذھب الكل الى البيت ويبدأ بالتحضير ليوم السبت  ,ويطبخون كل الطعام و
يرتبون كل شيء .وويسخنون كل االكالت التي يجب ان تؤكل ساخنة و يرتبونھا بتلك
الطريقة حتى ال يظطروا الى تسخين اي شيء في السبت  .وھكذا ترتب كل شيء حتى ال
تضطر ألشعال اية نار او القيام بأي شيء في يوم السبت  .لذا عليك ان تتحضر له  .لذا
كان الوقت قد حل للذھاب و االستعجال للتحضير .لم يريدوا ان يكون ھناك احد معلق على
الصليب ھناك في يوم سبت  ,لذا كان عليھم القيام بكل ذلك قبل غروب الشمس .
وھكذا كان الوقت مساءا  ,كان بعد ظھر  ,تحضيرا ليوم السبت .
ُف الﱠ ِذي ِم َن الرﱠا َم ِةُ ،م ِشي ٌر َش ِر ٌ
َ 43جا َء يُوس ُ
ان ھُ َو أَ ْيضًا ُم ْنتَ ِظرًا َملَ ُك َ
وت ﷲِ ،فَتَ َجا َس َر
يفَ ،و َك َ
44
س َو َ
ﱠب بِيالَطُسُ أَنﱠهُ َم َ
ات َك َذا َس ِريعًا:15)".
ب َج َس َد يَسُو َع .فَتَ َعج َ
طل َ َ
َو َد َخ َل إِلَى بِيالَطُ َ
(44-43
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لم يصدق انه مات بھذه السرعة .
45
فَ َد َعا قَائِ َد ْال ِمئَ ِة َو َسأَلَهُ»:ھَلْ لَهُ َز َم ٌ
ان قَ ْد َم َ
ب ْال َج َس َد
ات؟« َولَ ﱠما َع َر َ
ف ِم ْن قَائِ ِد ْال ِمئَ ِةَ ،وھَ َ
46
ص ْخ َر ٍة،
ض َعهُ فِي قَب ٍْر َك َ
لِيُوس َ
ان َم ْنحُوتًا فِي َ
انَ ،و َو َ
ُف .فَا ْشتَ َرى َكتﱠانًا ،فَأ َ ْن َزلَهَُ 47و َكفﱠنَهُ بِ ْال َكتﱠ ِ
ب ْالقَب ِْرَ .و َكانَ ْ
ان أَي َْن
ت َمرْ يَ ُم ْال َمجْ َدلِيﱠةُ َو َمرْ يَ ُم أ ُ ﱡم ي ِ
َو َدحْ َر َج َح َجرًا َعلَى بَا ِ
ُوسي تَ ْنظُ َر ِ
ض َع" )(47-44 :15
ُو ِ
احد كتاب االنجيل يقول لنا انه القبر كان بالقرب من مكان
الصلب  ,كان في حديقة  .وفي الحديقة كان ھناك قبرا لم يُستخدم من قبل  ,فصار القبر
الذي وضع يسوع فيه .لقد أكتشفوا بالقرب من الجلجثة مباشرة  ,في الحقيقة في القرب من
حافة الجلجثة  ,بقايا حديقة قديمة  .يوجد صھاريج)او سواقي( ھناك كانت تستخدم لسقي
الحديقة  .وفي ھذه الحديقة  ,بالتأكيد يوجد قبر  .وشعوري  ,قناعتي تقول ان ھذا ھو القبر
ليال .انھا دائما تجربة مؤثرة ان تخطو في
الفعلي الذي دفن فيه يسوع لثالثة ايام وثالثة ٍ
القبر وتنظر الى البالط الموجود ھناك  ,وادراك انه على االرجح المكان الذي دفن فيه
يسوع لثالثة أيام وثاللثة ليال  .في واجھة ھذا القبر يوجد أثر والذي في الغالب كان يوجد
امام كل القبور  ,حيث كانوا يدحرجون ھذه الحجارة على طول الطريق ويسدون المدخل
الى القبر  .ال يوجد حجر على ھذا القبر باالخص  ,لكن ھناك بقايا الطريق الذي دحرج
عليه الحجر في يوم من االيام .
لقد قيل لنا ھنا ان القبر كان ملكا ليوسف من الرامة  .كان رجال غنيا  .لقد توسل من اجل
جسد يسوع توسال  .لقد لفه في الكتان الفاخر و وضعه في الضريح .ومع ذلك بسبب الوقت
لم يجدوا الفرصة ليدھنوا جسد الرب بالطيب  ,اذ ان ذلك ما يفعلونه عادة  .لكنھم  ,لفوه
بحذر  .وكانوا يلفون الجسد بطريقة علمية  ,يلفون ويلفون ھذا الكفن حول الجسد .
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اح 16
1
ْت ،ا ْشتَ َر ْ
ضى ال ﱠسب ُ
ين
وب َو َسالُو َمةَُ ،حنُوطًا لِيَأْتِ َ
ت َمرْ يَ ُم ْال َمجْ َدلِيﱠةُ َو َمرْ يَ ُم أُ ﱡم يَ ْعقُ َ
َوبَ ْع َد َما َم َ
ُوع أَتَي َْن إِلَى ْالقَب ِْر إِ ْذ َ
ت ال ﱠش ْمسُ َ 3 .و ُك ﱠن يَقُ ْل َن فِي َما
َويَ ْدھَنﱠهَُ 2 .وبَا ِكرًا ِج ًّدا فِي أَ ﱠو ِل األُ ْسب
طلَ َع ِ
ِ
ب ْالقَب ِْر؟« 4فَتَ َ
طلﱠع َْن َو َرأَي َْن أَ ﱠن ْال َح َج َر قَ ْد دُحْ ِر َج! ألَنﱠهُ
بَ ْينَھ ﱠُنَ »:م ْن يُ َدحْ ِر ُج لَنَا ْال َح َج َر َع ْن بَا ِ
5
ْضا َء،
َك َ
ان َع ِظي ًما ِج ًّداَ .ولَ ﱠما َد َخ ْل َن ْالقَب َْر َرأَي َْن َشابًّا َجالِسًا َع ِن ْاليَ ِمي ِن الَبِسًا حُلﱠةً بَي َ
6
ال لَھ ﱠُن»:الَ تَ ْن َد ِھ ْش َن! أَ ْنتُ ﱠن تَ ْ
اص ِر ﱠ
ْس ھُ َو
وب .قَ ْد قَا َم! لَي َ
ي ْال َمصْ لُ َ
فَا ْن َدھَ ْش َن .فَقَ َ
طلُب َْن يَسُو َع النﱠ ِ
ضعُوهُ فِي ِه7 .ل ِك ِن ْاذھَب َْن َوقُ ْل َن لِتَالَ ِمي ِذ ِه َولِب ْ
ُس :إِنﱠهُ يَ ْسبِقُ ُك ْم إِلَى
ُطر َ
ض ُع الﱠ ِذي َو َ
ھھُنَا .ھُ َو َذا ْال َم ْو ِ
ال لَ ُك ْم«(7-1 :16) ".
يل .ھُنَ َ
اك تَ َر ْونَهُ َك َما قَ َ
ْال َجلِ ِ
ھنا نجد اول صباح عيد الفصح النساء يأتين الى الضريح  .عندما نعود الى االصحاح
السابق و بانھم دحرجوا القبر على مدخل الضريح  ,ندرك ان خلف ذلك الضريح موضوع
مفھوم ميت }  .ال يسوع اتى ليظھر االب لألنسان  .لقد فقد االنسان البصر لؤية ﷲ  .لقد
كان لألنسان مفاھيم خاطئة كثيرة }  .حتى ھؤالء الذين درسوا الكتب المقدسة طوروا
مفاھيم خاطئة عن ﷲ َ 18 " .ﷲُ لَ ْم يَ َرهُ أَ َح ٌد قَ ﱡ
ب ھُ َو
ط .اَالب ُْن ْال َو ِحي ُد الﱠ ِذي ھُ َو فِي ِحضْ ِن اآل ِ
َخب َﱠر ".قال لفيليب " كنت معك كل ھذا الزمان يا فيليب ولم تعرفني ؟ من رآني رأى االب
" لقد أتى ليظھر االب  ,لقد أظھر ﷲ المحبة  ,ﷲ العطوف ,ﷲ الحساس و المھتم لحاجات
االنسان  ,النك ما ترى يسوع قال " من رآني  ,قد رأى االب " واذا ما فكرت في يسوع ,
ترى كيف سعى لفعل الخير  ,ترى كيف سعى الى مساعدة المظلومين  ,فاتحا عيون
العميان  ,واھبا القوة للكسيحين  ,واھبا الحياة للموتى  " .من رآني  ,رأى االب " لقد رأيت
رغبات ﷲ لألنسان  .لكن االنسان رفض ذلك المفھوم }  .لقد رفضوا مفھوم الحب ذاك
} .وبكره قاس  ,لقد صلبوا يسوع ووضعوا جسده في ضريح و دحرجوا حجرا على
مدخل القبر  .وخلف الحجر كان يوجد ذلك المفھوم الميت } .
كذلك خلف ذلك الحجر توجد ديانة ميتة  .الن يسوع قد جلب ديانة جديدة كانت مختلفة عن
كل الديانات االخرى  .الن كل الديانات كانت تتضممن محاولة االنسان للوصول الى ﷲ .
لكن يسوع أعلن ان ﷲ في الحقيقة ھو الذي توصل الى االنسان  " .النه ھكذا احب ﷲ
العالم حتى بذل ابنه الحبيب" لقد حددت كل الديانات االعمال التي بواسطتھا يصبح االنسان
جديرا بالوصول الى ﷲ  .قال يسوع " »:ھ َذا ھُ َو َع َم ُل ﷲِ :أَ ْن تُ ْؤ ِمنُوا بِالﱠ ِذي ھُ َو أَرْ َسلَهُ«" .
وبدال من تحديد االعمال التي بھا نستحسن من قبل ﷲ  ,لقد أخبر عن العمل الذي فعله ﷲ
لألنسان  .وخالص االنسان لم يصبح نتيجة اعماله  ,بل نتيجة عمل ﷲ و أيمان االنسان
بعمل ﷲ  .لكنھم رفضوا ھذه الديانة التي تُ َعلِم الفداء  .لقد قال اليونانيون ان الفداء مستحيل
 ,ما ان يسير االنسان في الخطيئة  ,فال أمل لفداءه  .انه لمثير لألھتمام ان قانوننا الجزائي
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بدأ بأدراك ھذه الحقيقة  .مجلّدات ضخمة  ...مجلدين ُكتبا من قبل العلماء النفسيين الذين
قضوا خمسة عشر سنة في دراسة برنامج اعادة التأھيل في معاھدنا االصالحية  .والتي
كانت تدعى عادة بمعاھد القضاء الجزائي  ,واالن تدعى بالمعاھد االصالحية بعد ان تدخل
علماء النفس في الموضوع  .كما تعلم فھم يقولون " مشكلة االنسان تأتي من محيطه  ,وكل
ما عليك فعله ھو ان تعطيه محيطا صحيحا وسيتصحح حاله " وھكذا  ,ھذان العالمين
النفسيين درسوا لمدة خمسة عشر سنة تاريخ قضية  1000نزيل في ايلينويز  ,وقاموا
بدراسات مفصلة لكل عملية السجن  .و من كل ال 1000سجينا الذين وضعوا تحت ھذه
الدراسة المكثفة  ,اعيد تأھيل سجين واحد فقط من خالل ھذه المعاھد االصالحية الحديثة .
فقط رجل واحد! وحين أطلق صراحه  ,كان مرضا جدا وتوفي بفترة قصيرة بعد ذلك .
الحالة الناجحة الوحيدة  .ھذا الكتاب يھز كل معاھد القضاء و الشرطة و المحكمة
الجزائية .يھلك كل ادلة العلماء النفسيين ومفاھيمھم  .في الحقيقة  ,ھذا الكتاب تقريبا يتوافق
مع الفلسفة اليونانية في أن الفداء عملية مستحيلة " ما ان يخطيء االنسان  ,ال رجاء له "
11
ص َما قَ ْد ھَلَ َك" لقد أتى
ان قَ ْد َجا َء لِ َك ْي ي َُخلﱢ َ
اإل ْن َس ِ
لكن يسوع كان االمل  .قال " ألَ ﱠن اب َْن ِ
حقا برجاء لألنسان  ,لكنھم رفضوه وصلبوه  .وخلف الحجر كان موضوعا ھناك امل ميت
في الرجاء  .اتوا في الصباح الباكر من اول يوم من االسبوع  .فماذا وجدوا ؟ وجدوا
الحجر مدحرجا من القبر  .لماذا؟ ليخرج يسوع؟ كال ! ما كانوا بحاجة الى دحرجة الحجر
حتى يخرج يسوع  ,كان يستطيع ان يخرج حتى من خالله  .لقد كان في جسده الجديد .
الحقا مر من خالل جدران البيت الذي كانوا فيه  .لذا كما يتضح  ,الحجر لم يدحرج لكي
يتمكن ھو من الخروج وانما حتى يتمكنوا ھم من رؤية ما قد فعله ﷲ .
مثير لالھتمام بالنسبة ألي  ,أنه وھم في طريقھم كانوا قلقين بشأن من سيدحرج الحجر .
قلق مثالي  ,النه في الواقع  ,كانوا قلقين بشأن شيء ما كانوا بحاجة للقلق بشأنه  .لذا
فالكثير من االمور التي تقلق بشأنھا لست بحاجة للقلق بشأنھا  .النه في الوقت الذي تصل
فيه الى ذلك المشھد  ,ﷲ قد سبقك أصال و أھتم بكل شيء  .وذلك ھو ما أكتشفوه  .من
سيدحرج الحجر لنا ؟ كانوا قلقين من دحرجة الحجر  .لكن ما أن وصلوا الى ھناك كان ﷲ
قد سبقھم ودحرجه بعيدا .ھذه الحجارة التي انت قلق بشأنھا ھذا االسبوع  ,وكيف
ستدحرجھا بعيدا  ,ال تقلق بشأنھا  .ﷲ سوف سيبقك الى ھناك و ما أن تصل ھناك ,
سيكون ھو قد غطى كل شيء  ,واھتم به  .القلق صرف غير ضروري للوقت والطاقة .
فالبتأكيد ﷲ ال يريدنا ان نقلق .
لذا  ,االخبار السعيدة !
8فَ َخ َرجْ َن َس ِريعًا َوھَ َرب َْن ِم َن ْالقَب ِْر ،ألَ ﱠن الرﱢ ْع َدةَ َو ْال َحي َْرةَ أَ َخ َذتَاھُ ﱠنَ .ولَ ْم يَقُ ْل َن ألَ َح ٍد َش ْيئًا ألَنﱠھُ ﱠن
ت(8 :16) ".
ُك ﱠن َخائِفَا ٍ
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المالك الذي كان ھناك قال " اذھبوا اخبروا التالميذ وبطرس " أين وجدنا بطرس في آخر
مرة ؟ في أعماق االسى بسبب فشله  .آخر مرة نظر فيھا يسوع الى بطرس كانت حين
صاح الديك و حقق بذلك نبؤة يسوع وأنكره ثاللث مرات  " .وحين صاح الديك  ,نظر
يسوع الى بطرس فخرج وبكى بكاءا مريرا " لقد فشل فشال ذريعا  .قال يسوع " إِ ﱠن ُكلﱠ ُك ْم
ي فِي ھ ِذ ِه اللﱠ ْيلَ ِة" فقال بطرس "» َوإِ ْن َش ﱠ
ك ْال َج ِمي ُع فَأَنَا الَ أَ ُش ﱡك!«" فأجابه يسوع "
تَ ُش ﱡك َ
ون فِ ﱠ
ك َم ﱠرتَي ِْن ،تُ ْن ِك ُرنِي ثَالَ َ
» ْال َح ﱠ
صي َح الدﱢي ُ
ث
ق أَقُو ُل لَ َك :إِنﱠ َك ْاليَ ْو َم فِي ھ ِذ ِه اللﱠ ْيلَ ِة ،قَب َْل أَ ْن يَ ِ
31
ال بِأ َ ْكثَ ِر تَ ْش ِدي ٍدَ »:ولَ ِو اضْ طُ ِررْ ُ
ت أَ ْن أَ ُم َ
ُك!« ".وأتت
وت َم َع َك الَ أ ُ ْن ِكر َ
َمرﱠا ٍ
ت« " , ".فَقَ َ
اص ِريﱢ !« "»" ,لَس ُ
ت ُك ْن َ
فتاة صغيرة وقالت "» َوأَ ْن َ
ْت أَ ْد ِري َوالَ أَ ْفھَ ُم َما
ت َم َع يَسُو َع النﱠ ِ
ين!«"»: " ,إِ ﱠن ھ َذا ِم ْنھُ ْم بالتأكيد لقد رأيتك !«" " اوه  ,ال ال لست منھم " كذلك بدأ
تَقُولِ َ
الحاضرون يقولون "َ »:حقًّا أَ ْن َ
ت ِم ْنھُ ْم ،ألَنﱠ َك َجلِيلِ ﱞي أَ ْيضًا َولُ َغتُ َك تُ ْشبِهُ لُ َغتَھُ ْم!« ".فبدأ يلعن
ويحلف قائال " إِنﱢي الَ أَ ْع ِر ُ
ون َع ْنهُ!« " وصاح الديك  ,ونظر
ف ھ َذا ال ﱠرج َُل الﱠ ِذي تَقُولُ َ
يسوع الى بطرس " .فشل ! فشل ! لقد خذلتك يارب! لقد خذلتك  ,ياﷲ ! اوه  ,يارب  ,أنا
فاشل !" " فخرج وبكى بكاءا م ّراً " تلك كانت آخر مرة رأيناه فيھا .
كأول تبشير بقيامة الرب  ,كان ھناك أضافة صغيرة " ,قولوا لبطرس " " ,كما ترى  ,لم
انتھي من بعد  ,يا بطرس  .بالتأكيد  ,فشلت  ,لكن ! لقد قمت ,يا بطرس من بين االموات .
ستبدأ مرحلة جديدة  ,حياة جديدة  ...اذھبوا واخبروا التالميذ وبطرس " اھتمام الرب
الخاص ببطرس و تكملته ,مثير لألھتمام جدا الطريقة الخاصة التي أستعيد بھا من قبل
يسوع .
وقد يلحظ ان ھناك بعض من الدارسين الذين يقولون بأن ال يجب تسجيل ھذا الجزء من
انجيل مرقس  .من العدد التاسع الى النھاية  .وأن ھذا الجزء قد تمت أضافته من قبل كتاب
أخرين وانه ليس جزءا من االصل  ,وانما أضيف من قبل احد  ,وھذا االحد كان الذي
يستنسخ الكتب المقدسة في تاريخ الحق  .وحجتھم ھي ان ھذا الجزء باالخص من أنجيل
مرقس لم يعثر عليه في أثنتين من المخطوطات القديمة  :السنھادس و الفاتيكان  ,والتي ھي
اقدم المخطوطات الموجودة في يومنا الحالي  .والنه من العدد التاسع الى نھاية االصحاح
السادس عشر من أنجيل مرقس غير موجودة في ھاتين المخطوطتين بالذات  ,ولذلك أعلِ َن
انه مزيف  .يعود تاريخ المخطوطة السنھادسية الى  400سنة وھي من تعد من أحدى أقدم
المخطوطات التي نملكھا اليوم ,النوع الكامل من المخطوطات .لقد وجدت في جبل سيناء
في دير القديسة كاثرين من قبل )تجيندورف(  .وصحيح ان ھذا الجزء غير موجود في تلك
المخطوطة  .بالرغم من ذلك  ,فھذا الجزء موجود في معظم المخطوطات الموجودة .
المخطوطات التي وبأعتراف الجميع كتبت الحقا  .رغم ان اثنين من آباء الكنيسة ,
)ايرانوس( و )ھيبوالتوس(  ,قد أقتبسوا من ھذا الجزء باالخص من أنجيل مرقس  .الشيء
المثير لألھتمام ھو  ,أن كال من )ايرانوس( و )ھيبوالتوس( عاشوا ما بين السنة ال 200
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وال . 300لذا فھم كانوا يقتبسون من مخطوطة اقدم  .النھم ماتوا قبل أن تستنسخ او تصنع
السنتياكس .لذا فالدليل القوي ھو أن ھذا الجزء يعود الى أنجيل مرقس  ,وقد مسح لسبب أيا
كان من السنتياكس و من ھذه المخطوطات  ,الفاتيكان  ,التي نشأت في االسكندرية في
مصر  .لكن كل المخطوطات التي خرجت من منطقة أنطاكية  ,و سورية  ,والشرق والكل
 ...كلھا تتضمن ھذا الجزء االخير من انجيل مرقس  .لذا  ,يوجد المئات من المخطوطات
مع ھذا الجزء االخير من انجيل مرقس  ,ما عدا اثنتين  ,مع ان ھذا الجزء تم االقتباس منه
من قبل اثنين من آباء الكنيسة الذين وجدوا قبل مخطوطة السنتياكس  .أذا ال بد انھما قد
أقبسا من مخطوطة أقدم من مخطوطة السنتياكس  .لذا فأنا أقبله كجزء أصلي .
9
ُ
َ
ُوع َ
ان قَ ْد أَ ْخ َر َج ِم ْنھَا
ظھَ َر أَ ﱠوالً لِ َمرْ يَ َم ْال َمجْ َدلِيﱠ ِة ،الﱠتِي َك َ
َوبَ ْع َد َما قَا َم بَا ِكرًا فِي أ ﱠو ِل األ ْسب ِ
ين(9 :16)".
اط َ
َس ْب َعةَ َشيَ ِ
يوحنا يعطينا صورة اوضح عن ظھوره لمريم .
10فَ َذھَبَ ْ
ون(10 :16)".
ُون َويَ ْب ُك َ
ين َكانُوا َم َعهُ َوھُ ْم يَنُوح َ
ت الﱠ ِذ َ
ت ھ ِذ ِه َوأَ ْخبَ َر ِ
ھذا ھو اليوم الثالث من يوم الصلب وكانوا مازالوا ينوحون و يبكون على يسوع  .اذ بعد
مرور ايام على وفاته بدى ان كل شيء قد انمحى  .يمكنك ان تكون متأكدا من ذلك  .كل
آمالھم كانت معلقة على يسوع  .كانوا متأملين ان تتأسس مملكة من قبله  .وكانوا منھارين
بسبب صلبه  ,وھكذا ھنا ھم مازالوا يبكون وينوحون عليه  .وأتت مريم و قال " لقد رأيت
دعك من ذلك ايتھا المرأة
يسوع  .لقد كان ھناك  .لقد ظھر لي في البستان" فأجابوا " اه ,
ِ
المھسترة !"
12
ظھَ َر بِھَ ْيئَ ٍة أُ ْخ َرى ْ
ان ُم ْن َ
ك َ
طلِقَ ْي ِن إِلَى ْالبَرﱢ يﱠ ِة" )(12 :16
َوبَ ْع َد ذلِ َ
الثنَي ِْن ِم ْنھُ ْمَ ،وھُ َما يَ ْم ِشيَ ِ
في أنجيل لوقا سيخبرنا بتفاصيل أكثر عن الرجلين من عمواس الذين ظھر لھم يسوع ,
وسنقرأ ذلك أيضا في لوقا .
"
ُص ﱢدقُوا َوالَ
ان )عادا ( َوأَ ْخبَ َرا ْالبَاقِ َ
ين)الباقين من التالميذ(  ،فَلَ ْم ي َ
َ 13و َذھَ َ
ب ھ َذ ِ
ھ َذ ْي ِن14.أَ ِخيرًا َ
اوةَ قُلُوبِ ِھ ْم ،ألَنﱠھُ ْم لَ ْم
ظھَ َر لِألَ َح َد َع َش َر َوھُ ْم ُمتﱠ ِكئُ َ
ونَ ،و َوب َﱠخ َع َد َم إِي َمانِ ِھ ْم َوقَ َس َ
ين نَ َ
ظرُوهُ قَ ْد قَا َم(14-13 :16) ".
ُص ﱢدقُوا الﱠ ِذ َ
ي َ
منطقيا من المريح نوعا ما رؤية ھؤالء ن ّزاعين الى الشك  .كل ذلك برھان على المسيح
القائم من بين االموات  .بالطبع  ,دليل عظيم واضح في حياتھم المتغيرة  .انظر اليھم قبل
القيامة وبعد القيامة  ,والحياة المتغيرة تشھد على القيامة .
15
اإل ْن ِجي ِل لِ ْل َخلِيقَ ِة ُكلﱢھَا(15 :16) ".
َوقَ َ
ال لَھُ ُمْ »:اذھَبُوا إِلَى ْال َعالَ ِم أَجْ َم َع َوا ْك ِر ُزوا بِ ِ
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التفويض ھو لكل العالم  ,في االساس يسوع أرسل التالميذ الى العالم من أجل الخراف
الضالة من بيت أسرائيل  .واالن االرسالية ھي الى كل العالم .
16
صَ ،و َم ْن لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن يُ َد ْن(16 :16)".
َم ْن آ َم َن َوا ْعتَ َم َد َخلَ َ
ذلك ما اخبرتكم به سابقا  ,يمكنك أما ان تؤمن او ال تؤمن  .الذي يؤمن و يتعمد سوف
يخلص  .والذي ال يؤمن سيدان  .فكما ترى الكتاب المقدس ال يتبختر بالكثير من الكلمات .
في يوحنا نقرأ 36الﱠ ِذي ي ُْؤ ِم ُن بِاالب ِْن لَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديﱠةٌَ ،والﱠ ِذي الَ ي ُْؤ ِم ُن بِاالب ِْن لَ ْن يَ َرى َحيَاةً بَلْ
يَ ْم ُك ُ
ضبُ ﷲِ«"  ,انت في أحدى القاربين  .أما أن تؤمن أو ال تؤمن  .أما انت
ث َعلَ ْي ِه َغ َ
مخلص أو مدان .
" َ 17وھ ِذ ِه اآليَ ُ
ون بِأ َ ْل ِسنَ ٍة َج ِدي َد ٍة.
ين بِا ْس ِميَ ،ويَتَ َكلﱠ ُم َ
اط َ
ين :ي ُْخ ِرج َ
ات تَ ْتبَ ُع ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ُون ال ﱠشيَ ِ
18
ضى
ضع َ
يَحْ ِملُ َ
ون َحيﱠا ٍ
ُون أَ ْي ِديَھُ ْم َعلَى ْال َمرْ َ
تَ ،وإِ ْن َش ِربُوا َش ْيئًا ُم ِميتًا الَ يَضُرﱡ ھُ ْمَ ،ويَ َ
ون«(18-17 :16) ".
فَيَب َْرأُ َ
ھذه اآليات أعطيت من أجل الذھاب الى كل العالم و التبشير باالنجيل في كل الخليقة  .وھم
يبشرون باالنجيل في كل الخليقة  ,نعم  ,سوف يتكلمون بألسنة  ,لغات غريبة ليست لغاتھم
االصلية  .انا افكر بالترجمة الرائعة لعمل ) مجتمع ويكليف ( اليوم  ,طاردين االرواح
الشريرة  .تلك مھمة كثيرا ما يراھا المبشرون شائعة  .ليست شائعة بالدرجة التي في
الواليات المتحدة بسبب تأثير المسيحيين القوي  .لكن حين تذھب الى بعض البلدان
الخارجية  ,تصبح مشكلة التلبس باالرواح الشريرة مشكلة كبيرة .
18
ت")(18 :16
يَحْ ِملُ َ
ون َحيﱠا ٍ
تذكر حين كانوا يشعلون النيران في الجزيرة بعد ان تحطمت السفينة  ,ولسعت أفعى سامة
صغيرة يد بولس ؟ واھالي المكان قالوا "واو! ال بد انه رجل شرير جدا  .النه بالرغم من
نفاذه من قصاص العاصفة و تحطم السفينة  ,االلھة لم تدعه يعيش " وأنتظروا ان يتلوى
بولس من االلم و يموت .وبعد برھة نفض بولس الحية في النار .وبعد ذلك حين لم يحدث
شيء لبولس ولم يتألم ويتلوى من تشنجات السم ولم يمت .قالوا " ,ال بد ان يكون الھا "
وكانوا على أستعداد لعبادته كأله  .يوجد ھناك ھذه الطوائف التي بغباء تجمع الحيّاة
السريعة ويمارسون ذلك النوع من الجنون الروحاني  ,متحدثين بألسنة وما ألى ھنالك  ,و
ثم يأخذون ھذه الحيّاة و يبدأون بتمريرھا على بعضھم في دائرة  .في جنوب تالل كنتاكي ,
ھناك عدد ال بأس به من ھؤالء المتعاملين مع الحيّاة  .وفي الحقيقة  ,ليسوا جميعا في
كنتاكي  ,يوجد البعض في )لونغ بييج( ممن ھم منخرطين في ھذه الطائفة  ,لذا فھم قريبين
من منطقتنا .
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قسيس متطرف آخر أخذ سما و اعطى لكل فرد من أعضاء مجلسه ليشربوا ألثبات أيمانھم
 ,فيما اذا كانوا يمتلكون االيمان الكافي ليخدموا مجل الكنيسة  .بعض من االعضاء لم يكن
لديھم أيمان كافي  ,وتم أتھام القسيس بجريمة قتل من الدرجة الثانية  .عندما أخذ أبليس
ت اب َْن ﷲِ فَ ْ
ال لَهُ»:إِ ْن ُك ْن َ
اط َرحْ نَ ْف َس َك إِلَى أَ ْسفَلُ ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ :
يسوع الى قمة الھيكل َ 6 ,وقَ َ
7
ال لَهُ
ُوصي َمالَئِ َكتَهُ بِ َك ،فَ َعلَى أيَا ِدي ِھ ْم يَحْ ِملُونَ َك لِ َك ْي الَ تَصْ ِد َم بِ َح َج ٍر ِرجْ لَ َك« .قَ َ
أَنﱠهُ ي ِ
يَسُو ُ
عَ » :م ْكتُوبٌ أَ ْيضًا :الَ تُ َجرﱢ ب الرﱠبﱠ إِلھَ َك« ".ﷲ لم ينوي قط ان يعرض أحد نفسه
بتعمد للخطر ألثبات أي شيء كان  .انه ال يتوقع منك ان تذھب و تأخذ حية ألثبات انك
تملك االيمان  ,او شرب سم ألثبات انك تملك األيمان  " .الَ تُ َجرﱢ ب الرﱠبﱠ إِلھَ َك" لست
مجبرا على القيام بامور غبية متسرعة ألثبات أيمانك .
19
س َع ْن يَ ِمي ِن ﷲِ")(19 :16
ثُ ﱠم إِ ﱠن الرﱠبﱠ بَ ْع َد َما َكلﱠ َمھُ ُم ارْ تَفَ َع إِلَى ال ﱠس َما ِءَ ،و َجلَ َ
من االن فصاعدا لن ترى أبن االنسان الى حين يكون جالسا على يمين العرش في المجد .
20
انَ ،والرﱠبﱡ يَ ْع َم ُل َم َعھُ ْم َويُثَب ُ
ت
ﱢت ْال َكالَ َم بِاآليَا ِ
" َوأَ ﱠما ھُ ْم فَ َخ َرجُوا َو َك َر ُزوا فِي ُكلﱢ َم َك ٍ
ين")( 20 :16
التﱠابِ َع ِة .آ ِم َ
ھناك تسلسل في الكتب المقدسة  ,واآليات ليست معطاة من أجل الحيل  ,او كمھزلة ,او
كعرض مثير لجذب أنتباه الناس  .اآليات استخدمت في الكتاب المقدس من أجل تأكيد
الحق في ما كانوا يبشرون به  .وھؤالء الذين يتجولون في كل مكان اليوم ويعلنون خدمة
المعجزات " ,تعال وشاھد معجزة ! تعال و احصل على شفاء" الذھبين ھنا وھناك عاملين
اعالنات والمستخدمين العجائب  ,واآليات والمعجزات كاداة لجذب انتباه الناس او لجذب
الجموع  ,ھؤالء ال يتبعون المسلك الكتابي  .فذلك لم يكن الھدف  .الھدف من اآليات و
العجائب كان من أجل تأكيد او كشھادة على الحق الذي كان يعلنه التالميذ وھو ان يسوع
قام من بين االموات  .لقد تلت اآليات ذلك ,لم تسبقه  .وفي أي وقت تضع فيھا اآليات قبل
ذلك و اعطاء االھمية االكبر لھا  ,فأنت حينھا تعكس التسلسل الذي وضعه ﷲ  .الشيء
االھم كان ھو اعالن لحق ﷲ .كان ذلك في المقام االول  ,ذلك كان أوالً  .االيات فقط أكدت
ان ما كانوا يدعونه كان حقا بالفعل .
سنبدأ في االسبوع القادم بأنجيل لوقا .
أيھا االب  ,نشكرك من اجل قوة يسوع المسيح  .و نحن نشكرك ياسيد  ,انك من خالله
اعطيتنا الحياة وبوفرة  .يارب  ,ساعدنا ان تقدم ھذا االسبوع لمشاركة تلك الحياة في يسوع
المسيح مع االخرين  .حتى يشع نوره من خاللنا  ,حتى يرى الذين في الظلمة النور  ,فيأتوا
اليه و ينالوا الخالص  .اشكرك يارب  ,من اجل كلمتك  ,المصباح لخطواتنا  ,المصباح
المنير لطريقنا  .لنسير في نوره بأسم يسوع  ,آمين .
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مالذي علي فعله بخصوص ھذا الرجل يسوع المدعو ملك اليھود ؟ يجب ان تقرر ذلك
بنفسك  .انت القاضي  .ولكنك ايضا انت المدعي  ,انت تحكم على نفسك  .اذا لم تكن قد
قبلته  ,فقد رفضته  .اذا لم تكن قد اعترفت به  ,فقد انكرته  .اذا كنت ال تؤمن به  ,فقد
ضللت  .اشجعك الليلة على االعتراف بيسوع كمخلص لك  ,اشجعك على ان تؤمن به,
على أخضاع حياتك للملك  .اسجد امام عرشه  ,قبل صولجانه .ستجد انك بخدمته سوف
تسود في البر وفي المحبة و السالم  .قد ترغب الليلة ان تقوم بالتعھد بيسوع المسيح .
اشجعك ان تذھب الى غرفة الصالة  .وھناك  ,فقط اركع على ركبتيك أمام الرب و أسأله
ان يستلم حياتك  .اعطه النھايات الضعيفة منھا و االجزاء المنكسرة فيھا .ستندھش كيف
يمكنه ان يجعلھا تترابط ويصنع منك شيئا جديرا وله قيمة  .الن يسوع أعلن ان الفداء
ممكن  .لذلك السبب أتى  ,ليبحث ويخلص الضالين .
ليبارك ﱠ
ك الرب  ,ويمألك بقوة روحه القدس بمحبته  .ولتكن مطيعا ألرساليته وانت ذاھب
الى عالمك و تعلن انجيله لمن حولك  .بحياتك التي تعيشھا وبالفرص التي يعطيھا لك
لتتكلم .فليجعله الرب اسبوعا مفيدا جدا لك روحيا وانت تنمو في نعمة و معرفة ربنا
ومخلصنا يسوع المسيح .
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